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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 
 
 ز  ف   ت  م  نع  رب أ

 د 
ٍد على نبينا وَبارََك م وسل َ  ى اهللُ ل َ وَص  ،الحمُد هلل رَب ِّ العالمين        ي ِّ بِّ الن َ ُمَحم َ

ُ
  يِّ  م ِّ الأ

َ
وعلى آله  ،مينِّ الأ

 : دُ ع  أما بَ  ،أجمعين الأكرمينِّ  ادةِّ حبه الس  وَص  ،اهرينَ الط   بينَ الطي  
و رَدُت  ،هيفِّ نِّ ص  وتَ  هِّ عِّ م  بجَ َعلَي َ  -تعالىسبحانه و- اهللُ  َمن َ  فهذا كتاب       

َ
 أ

َ
ُكن َِّي ن مَ  مَ راجِّ وتَ  اءَ مَ س  فيه أ

ل ى: "ـب أسماَئُهم على َسَرد ُت  ،والتراجم ا الطبقاتِّ ايَ وثنَ  ،اوينِّ والدوَ  الكتبِّ  طونِّ من بُ  م  هُ تُ ع  ب َ تَ تَ  ،"أبي ي ع 
مُت أ ،مِّ وفِّ المعجَ يبِّ ُحرُ رتِّ تَ  -  ،َماَم ذلك بمقدمتين تضمنتا فوائد وأحكاما حول الُكنية والت كنِّيوقد 

 ه: تُ ي  م َ وسَ 
 الِعْقُد الُمَحل َّى ِفي َمْن َتَكن َّى ِبَأِبي َيْعَلى

لاءُ قد َطَرقَُه عُ  من التصنيفِّ  وهذا النوعُ       جِّ
َ
 منهم:  ،ون فضلاءمؤرخُ َصن ََف فيه و ،لماُء أ

ي  الكبير لحافظ ا -1 ب هانيم أحأبو ُنع  ص 
 
ن يُكنى بأبي » :له ،[ه034ت]مد بن عبد اهلل الأ جزٌء ف يم 

انيع  أبو س  الشهير والحافظ  -2« ربيعة ع  م  له  ،[ه262ت]د عبد الكريم بن محمد بن منصور الس  
 ن  ت  لمن اك   د ُ د ُ والع  الش   »كتاب: 

 
  (1)«دع  ي س  ب  ى بأ

ابة  -3 و  والنس    ُظ ي  غ  »له كتاب:  ،[ه255ت]انيأبو علي محمد بن أسعد بن علي الج 
ُ
 ض  ف   الر   ول  أ

  ن  م   ل  ض  في ف   ر  ك  والم  
  (2)«رك  ا ب  ى أب  ن   ك  يُ

ل اني يأب والمحدثين ظولخاتمة الحفا -0 ق  س  ر الع  ج  كتاب:  ،[ه522ت]الفضل أحمد بن علي بن ح 
دُ » ص    الق 

 
ن   دُ م  ح  الأ  ل واسمُ ض  أبو الف   هُ تُ ني  كُ  في م 

 
  (3) : في المسودة.السخاويقال  ،«دحم  ه أ

                                                 

  قال عنه الصََّفدي: ثالثون طاقة ،7/681وطبقات الشافعية الكبرى  ،61/16والوافي بالوفيات  ،621ذكره الروداني في صلة الخلف ص(1) 
افتتحه  ،: كان ُيْظِهُر الُسنََّة، حتى صّنف للعادل بن أيوب كتابًا سماه: "غيظ أولي الرفض والمكر في فضل من يكنى أبا بكر"1/411ان الميزان قال ابن حجر في لس(2) 

قابل كتاباً صنَّفه للعادل في من يكنى: أبا وذكره أيضا التُّجيبي في فوائد "رحلته" فقال:  لقيته بجامع مصر وهو ي ،وكان يكنى: أبا بكر ،وختمه بترجمة العادل ،بترجمة الصديق
 فأتقن وأجاد، وأتى بكل غريب، لَسعة معرفته، وامتداد باعه ،بكر، ذكر فيه كل من دخل مصر ممن يكنى أبا بكر

 فممن ألف فيه: ،وأما في باب األسماء فقد كثرت التآليف فيه ،هذا ما عثرث عليه في باب الكنى ،2/188الجواهر والدرر (3) 
تحقيق  6111طبع في دار الشؤون الثقافية العامة  ،«من اسمه عمرو من الشعراء»له كتاب:  ، [211ت]األديب أبو عبد الله محمد بن داود بن الجّراح البغدادي -6

 محسن عياض عجيل ومصطفى عبد اللطيف جياووك
 «من اسمه عطاء »وكتاب:  ،«من اسمه َعّباد»وكتاب:  ،«ُشعبة  من اسمه»له كتاب: [، 013ت]الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطََّبراني -2
طبع بتحقيق طارق بن  ،«ذكر من اسمه ُشعبة»و ،«من اسمه عطاء من نَ َقلة األخبار ورواة اآلثار»كتاب:  له ،[103ت]الحافظ أبو نُ َعيم أحمد بن عبد الله اأَلْصَبهاني -0

 6168محمد العمودي سنة 
 2/413ه ذكره ابن الصالح في طبقات ،«كتاُب َمن اسمه محمد»له:  ،[178ت]عبد الكريم بن عبد الصمد الَقطّان الطََّبري المقرئ اإلمام أبو َمْعَشر -1



                                                                                                                                                                    

قّاق -4 في الآللئ  ذكره السيوطي ،«جزُء َمن اسمه محمد بن عبد الواحد»له:  ، [461ت]الحافظ األوحد أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد األْصَبهاني الدَّ
 6/013، والكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة 6/014
َلفي األْصَبهاني ثم اإلسكندري -1  6/126ذكره في فهرس الفهارس  ،«َمن اسمه ذو النون»له:  ،[471ت]الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السِّ
 2/6111ذكرهما في كشف الظنون  ،«من اسمه عطاء»وكتاب:  ،«من اسمه صالح»له كتاب:  ،[486ت]الحافظ  أبو موسى محمد بن عمر األْصَبهاني الَمِديني -7
ذكره ابن رجب في ذيل طبقات  ،«جزٌء فيَمن اسمه حّماد»له كتاب :  ،[418ت]الحافظ المؤرِّخ أبو الثناء حماد بن هبة الله بن حماد بن الفضل الحّراني الحنبلي -8

 6/101الحنابلة 
: ابتدأ بعلي بن أبي 1/6778قال ياقوت في معجمه  ،«َمن ُأصيب ممن اسُمه عليّ »له:  [،160ت]أبو الحسن بن ظافر علي بن ظافر بن الحسين األزدي الِمصري -1

 .طالٍب عليه السالم
َباني الِقْفطي -63 ي ْ ه  تحقيق د. 6081-6081، طُبع أوال بالهند «اء وأشعارهمالمحمدون من الشعر »له كتاب:  ،[111ت]أبو الَحَسن علي بن يوسف بن إبراهيم الشَّ

 .تحقيق األستاذ حسن معمري، 6013محمد عبد الستار خان ، وثانيا في دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر الرياض 
 قال الصفدي: مجيليد ،«يَمن اسمه عبُد المؤِمنالِعْقُد الُمْثِمن فِ »له كتاب:  ،[734ت]الحافظ شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن َخَلف الدِّْمياطي -66
ى بعبد الكريم»له كتاب:  ،[720ت]أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد الشيباني البَ ْغَدادي المعروف بابن الُفَوطيّ  -62 ، ألفه للسّيد عبد الكريم «الدر النظيم في ذكر من تسمَّ

 [ه 110ت]بن أحمد ابن طاوس
وفيالفقيه أبو خلف شرف الدي -60 ذكره  ،«شفاء المَرض فيَمن يسمى بَعَوض»له كتاب:  ،[717ت]ن عوض بن نصر بن عبد الرحمن بن ِشيرُكوه الِمْصري الحنفي الصُّ

 2/6341، وكشف الظنون 0/762الصفدي في أعيان العصر 
ْبكي -61 ذكره الحافظ ابن حجر في الدرر  ،«ِفيَمن اسُمه الحسين بن علي»له كتاٌب:  ،[744ت]العاّلمة أبو الطّيب جمال الدين الحسين بن علي بن عبد الكافي السُّ

 قال: حّدث منه بقطعة ،2/12الكامنة 
ذكره  ،«تحفة القماعيل فيَمن ُيسّمى من المالئكة والناس إسماعيل»له كتاب:  ،[867ت]العاّلمة اللغوي أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيُروزَابادي -64

 6/072، وكشف الظنون 4/03الالمع السخاوي في الضوء 
 ذكره السخاوي في الجواهر والدرر ،«اإلعالم بمن سمي محمدا قبل اإلسالم»الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن َحَجر الَعْسَقاَلني كتاب:  -61
، 612/6ذكره في األعالم  ،«األمجد ِفي َمن اسمه أحمدنيل المقصد »له:  ،[848ت]أبو العباس أحمد بن عباد بن شعيب الِقَنائي المعروف بالخّواص الَفَرضي -67

 118وإيضاح المكنون 
ي بَفْهد وابن فَ ْهد»له كتاب:  ،[884ت]العاّلمة المؤرِّخ نجم الدين عمر بن محمد بن محمد ابن فهد الُقَرشي الهاشمي المكِّي -68 ذكره في الضوء  ،«بذل الَجهد فيمن ُسمِّ

 0/267الالمع 
الرَّْوض الناضر فيَمن اسمه عبد القادر من أهل القرنين »له كتاب:  ،[6308ت]مؤرِّخ السّيد عبد القادر بن شيخ بن عبد الله الَعْيَدُروس باَعَلوي الحسينيالعاّلمة ال -61

 1813مخطوط ببرلين برقم  ،1/01ذكره في األعالم للزركلي  ،«التاسع والعاشر
، ومشيخة أبي 1/678ذكره في خالصة األثر  ،«َمن اسمه زيد»له كتاب:  ،[6347ت]ن الَبْكري الصديقي المكِّياإلمام المحدِّث محمد علي بن محمد عاّل  -23

 81المواهب الحنبلي ص
ُروتي ثم الدِِّمْشِقي العاّلمة األديب أحمد بن عبد اللطيف بن أحمد البَ ْربِير الِمْصري -26 ذكره في  ،«اسمه ُسليمانعقود الجمان ِفيَمن »له كتاب له:  ،[6221ت]ثم البَ ي ْ

 6/410فهرس الفهارس 
 8/621ذكره في األعالم  ،«السيف المهنَّد فيَمن اسمه أحمد»له كتاب:  ،[6202ت بعد ]ياسين بن خير الله بن محمود بن موسى الخطيب الُعمرّي الَمْوِصلي -22
يروان -20 ، «اإلعالم في ترجمة بعض األعالم»له كتاب:  ،[6043ت]ي التبريزي ثم الطِّهرانيصدر األفاضل لطف علي بن محمد كاظم بن لطف علي بن كاظم خان الشِّ

 66/14في الذريعة  ذكره الطِّْهراني ،ترجمة 637ترجم فيه ل َمن ُأضيف اسُمه إلى علّي، كمحبِّ علي، ودوست علي، وغيرهم، بلغت عّدة َمن جمعهم 
ْماللي التعارجي المراكشيالمؤرِّخ القاضي أبو الفضل عباس بن محمد بن محم -21  ،«األلماس فيَمن اسمه العباس»له:  ،[6078ت]د بن إبراهيم بن القاضي الحسن السِّ

 باسم: "جواهر الماس في تراجم من اسمه العباس"  ،تحقيق أحمد متفكر دار الثقافة الدارالبيضاءطبع 
َي قبلي بعبد الحي»له كتاب:  ،[6082ت]الَكتَّاني الفاسيالشيخ المحدث السّيد أبو اإلسعاد محمد عبد الحي بن عبد الكبير  -24 ذكره  ،»إعالم فقهاء الحّي بَمن ُسمِّ

 0/214في األعالم 



 "كانت ُكنيَتِّي ولما      
 
بَب ُت أن أجمعَ  "ىل  ع  و ي  ب  أ ح 

َ
 ،هذه الُكن يَةِّ الجليلةى بـن َ كَ كتابا في ذكر من تَ  أ

تَفِّ ومُ  اي  تَدِّ ُمق   وَُهم وَشأَنُهم ن  وإِّ  ،الَقاَدة العلماءو ،ةادَ آثار هؤلاء الس َ  اي  ق 
 
بلُغ  َشأ

َ
 تأليَف هذا ال ُت ع  جمَ ف ،لم أ

ا إلى المكتبة العربية التاريخية. ،َهمعَ ف  نَ واسِّ الن َ  ةفادَ إِّ  ياجارَ  المباركَ  ا جديد  ا أثر  يف   وُمضِّ
 ،(4)«المقت ن ى في سرد الُكن ى»في كتابه:  شمُس الدين الذهبيحافُظ ال سبق إلى شيٍء من ذلكوقد      

ا م  هُ غَ أبلَ ف ،ة  ي  ن  الكُ ى بـهذه ن َ كَ تَ  ن  مَ  ذكر بعَض فقد َرأيتُه  و أب اللغوي ُ  العلامةُ وتَبَِّعُه  ،ثلاثَة عشَر َعلَم 
 (5)«ا بن ي الو ف ان  ات  اد  ُكن ى س   ن  ا ع  ف  الخ   اب  ق  ن   يُل ز  مُ »في كتابه:  الحسيني ييد  ب  محمد مرتضى الز   الفيض  
 لا تََصَدي َا له.و ،أراَدا استقصاَء ذلك -رحمهما اهلل و رضي عنهما–وما أظنهما  ،أعلامٍ  ثمانيةَ فذكر 

 مُ لَ العَ  مامُ منهم الإِّ  ،ثلاثمائةِّ َعلَمٍ  ةقرابَ ذكُر  هذافي ديواني  -بحمد اهلل ومنه وكرمه-تيسر لي قد و     
 رِّ ع  الذي لا يَ  ورُ غمُ المَ  ي  فِّ والخَ  ،انبَ ك  الر ُ وَخبَرِّهِّ  هِّ رِّ ك  بذِّ  ت  ارَ الذي سَ  ورُ شهُ المَ 

 نَ لا الواحد بعد الواحد مِّ إ هُ فُ
 
َ
 .انعيَ الأ

با  إليه وإلى دارِّ  ،صا لوجهه الكريمالِّ أسأل أن يجعل هذا الكتاب خَ  -تبارك وتعالى–واهلل       ِّ ُمَقر 
يدا ل ،نافعا لعباده المؤمنين ،النعيم  آمين. ،المجدين طلبة العلمُمفِّ

 
ديه عفا اهلل عنه وغفر له ولوال ضاويأبو ي عل ى البيكتبه                                                                      

1036رمضان  2الدار البيضاء                               
abusalim67@yahoo.fr 

 

                                                                                                                                                                    

، مختصٌر في 6011، طبع بالمطبعة األهلية بالرباط سنَة «التاج»له كتاب:  ،[6080ت]الشيخ القاضي عبد الحفيظ بن محمد الطاهر بن عبد الكبير الِفْهري الَفاسي -21
 ذكر من اسمه محمد من ملوك اإلسالم، ألفه عندما تولى السلطان محمد الخامس بن يوسف العلوّي عرَش المغرب 

 .«مفيَمن اسمه سال»له كتاٌب:  ،[6081ت]السيد سالم بن أحمد بن حسين بن صالح ابن َجْنَدان باَعَلوي الحسيني -27
 .12، طُبع بمجلة العرب في المجلد «من اسمه حمد من الشعراء واألدباء والعلماء»له كتاب :  ،-معاصر–د.عبد العزيز بن ناصر المانع -28
 6121، طُبع سنَة «إتحاف األنام بمن اسمه سلمان من األعالم»له كتاب:  ،-معاصر–األستاذ صالح بن محمد الجاسر -21
، مطبوع/ مستفاد من مقال للشيخ محمد بن «لبشر بمن اسمه عمر من أهل البيتإتحاف ا»له كتاب:  ،-معاصر–أبو معاذ السّيد بن أحمد بن إبراهيم اإلسماعيلي  -03

 .-جزاه الله خيرا-عبد الله آل رشيد 
 1876من إلى  1841وتراجمهم من  2/616المقتنى في سرد الكنى (4) 
تحقيق أحمد فريد  ،لمحمد وفا الكبير "رفان من أنفاس الرحمننفائس الع"في مقدمة كتاب:  6121طبع هذا الكتاب في دار الكتب العلمية بيروت  ،74مزيل الخفا ص(5) 

 المزيدي



 العقد المحلى فيمن تكنى بأبي يعلى
 

 

 المقدمة الأولى
 

 
 يحسن معرفتها. ،وتاريخية في الُكنْيَِة والت ََكن ِي ،وأدبية ،ولغوية ،فوائد نحوية تتضمنوقد      

 
 وتاريخها المسألة الأولى : َأصُل الكنية  

ع  »في  -رحمه اهلل-الجزري ابن الأثير مجد الدينقال       : ولقد بلغني أن أصَل سبب الُكنيَة (1)«الُمَرص َ
َول ،ي العرِب ف

ُ
فلما نشأ  ،فشغف به ،ُوِلَد له َولٌَد توسم فيه أمارات النََجابَةِ  ،أن ملكا من ملوكهم الأ

 ،يكون فيه ُمِقيما ،أحب أن ُيْفرَِد له موضًعا بعيًدا من العمارة ،وترعرع وَصلَُح لأن يُؤََد َب أدب الملوك 
 ،ونقله إليه ،فبنى له في البرية منزلا ،عض زمانهلا يُعاِشر من يَُضي ِع عليه ب ،يتخلق بأخلاق مؤدبيه

ثم أضاف إليه  ،وأقام له من يحتاج من أمر دنياه ،وَرت ََب له من يؤدبه بأنواع الآداب العلمية والملكية
 ويتأدبوا بآدابه بموافقتهم له . ،من هو من أقرانه وأضرابه من أولاد بني عمه وأمرائه ليُْؤنُِسوه

ويَستصِحُب معه من أصحابه من له عند َولِدِه  ،على رأِس كل سنٍة يمضي إلى ولدهواكن المِلُك      
 ،فكانوا إذا وصلوا إليهم سأل ابن الملك عن أؤلئك الذين جاؤا مع أبيه ،ليُبِصُروا أولادهم ،ولدٌ 

بيَاَن ال ،وهذا أبو فلان ،فيقال له : هذا أبو فلان ،ِليَْعِرَفُهْم بأعيانهم فكان  ،ذين هم عندهَيْعنُوَن الص ِ
ُفُهْم بإضافَِتهم إلى أبنَائِهم ِ ثم انتشرْت وات ََسَعْت حتى َصاُروا  ،فِمْن ُهنَالَك َظَهَرت الُكنَى في الَعرِب  ،ُيَعر 
 اه.يَُكن ُوَن كل إِنَساٍن باسم ابنه

  حب  ُص »في  يد  ن  َش قَ ل  القَ شهاب الدين قال و     
َ
لين أن اعلم :(2)«ىَش ع  الأ مون كانوا ما أكثر الأو   يعظ 

فعة غاية في ذلك نَ وْ يرَ  و ،نَىبالكُ  ونحوها المخاطبات في بعضا بعضهم  في حت ى التعظيم ونهاية الر 
 فقالوا ،كنية الأصل في اسمه من اوْ ن َ كَ  حت ى ذلك في وبالغوا فلان، فلان أبو: فيقال ،والملوك الخلفاء

 تكنيةِ  في القديم ِن مَ الز   في الأمرُ  وقف وربما كنية،ال بشأنِ  اعتناءً  "ب  اق  نَ المَ  أبو" :بكر أبي في
ةِ  فعة في له فيكون الخليفة، به يكن يه ما على وأمرائه الخليفة خاص   رجع ثم إليه، ينتهي ىمنتهً  الر 
 دونهم فمن والملوك الخلفاء في باقٍ  نَىبالكُ  التعظيم أن على ،بالألقاب التعظيم إلى ذلك بعد أمرهم
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 العقد المحلى فيمن تكنى بأبي يعلى
 

 بخلاف ،والعلماءُ  القضاةُ  وكذلك تعالى، اهلل شاء إن مواضعه في عليه ستقف ام على ،الآن إلى
 اه .ن ِيكَ بالت َ  لهم عناية لا فإنه ،اِب ت َ والكُ  والجندِ  الأمراءِ 

 
 ةَين  المسألة الثانية : َتعريُف الكُ 

ُم، ومنه اشتقت الكناية: التفخيم والتعظي :(2)«الكامل»في  -رحمه اهلل–(1)المبردأبو العباس قال      
َم الرجُل أن يُْدَعى باسمه، ووقعت في الكلام على ضربين: وقعت في الصبي ِ على  ،الُكنيَةُ  وهو أن ُيَعظ َ

 ،وُيْدَعى ولده كنايًة عن إسمه، ويف الكبير أن ُينَاَدى باسم ولده ،جهة التفاؤل؛ بأن يكون له ولٌد 
 صيانًة لاسمهِ 

لأنك تكني عن الرجل بالأبوة،  ،ومن الكناية اشتقاق الكنية : (3)«ةمدَ العُ »في  ابن رشيققال و     
في مثله، أو ما اختار لنفسه؛ تعظيماً له وتفخيماً، وتقول ذلك  َف رِ وعُ فتقول: أبو فلان، باسم ابنه، أو ما تُ 

 .للصبي على جهة التفاؤل بأن يعيش ويكون له ولد
ْيء إِذا  ة من كنيُت نيَ الكُ  :(5)«اللباب»في   -ه اهللرحم –(4)ريكبَ أبو البقاء العُ  وقال الإمام       َعن الش َ

 َوقد تُوَضع الكنية َموِضع الَعلَم. ،فالَعلَم َسابق على الكنية ،عب َرت َعن اْسمه باسم آخر
 تقول: كنيُت  ،وهو أن تتكلم بالشيء تريد به غيره ،ةِ ايَ نَ صلها من الكِ أ: أما الكنية ف(6)ابن الأثيروقال      

 ُي  نِ وفلان كَ  ،كثرأ والتخفيُف  ،ُل ق َ ثَ ف ويُ ويخف   ،بي زيدأبا زيد وبأ هُ تُ يْ ن َ وكَ  ،بكذا وعن كذا ُت وْ نَ كَ و
 .والكنيةِ  إذا اشتراك في الإسمِ  ،هُ ي ُ مِ كما تقول سَ  ،فلان
 ،حسنةً  تكنيةً  هُ تُ يْ وكن َ  يكنى، كن ى مصدر الكناية: (7)«الطراز»في  العلوي   يحيى بن حمزةوقال      

 اهلل، عبد بأبى ن َىكَ يُ  وفلان بالأم، أو بالأب، والكنية ،هُ وْ نُ كْ ويَ  ،هِ يْ ن ِ كَ يُ  كناهُ  :يقال وياء، واو ولامها
 على مقصود هو وإنما بهند، تكنى زينب ولا اهلل، بعبد يكنى: يقال ولا فلان، بأم نى َ كَ تُ  وفلانة
 .باسمه م َىسَ مُ  أي ،هُ ي ُ مِ سَ  يقال اكم بكنيته، ن ًىكَ مُ  أي: فلان، كنى   وفلان والأم، الأب،
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 العقد المحلى فيمن تكنى بأبي يعلى
 

 إن  » :الحديث وىف الأمور، أعيان عن بها يكنى ،الرؤيا عند تكون التى الأمثاُل  يه الرؤيا، نَىوكُ      
 . «هاائِ مَ بأسْ  واواعتبرُ  ا،اهَ نَ بكُ  اوهَ ن ُ فكَ  أسماء ولها ،نًىكُ  للرؤيا

ه وهو تركيبًا إضافي ًا، بشرط أن يكون صدرُ  مركٌب  مٌ لَ فهي عَ  : أما الكنيةُ (1)«النحو الوافي»في  جاءو     
، عمة خال، خالة، مثل: الأعلام  ، ابن، بنت أخ، أخت عم  المضاف كلمة من الكلمات الآتية: أب، أم 
الآتية: أبو بكر، أبو الوليد أم كلثوم، أم  هانئ، ابن مريم، بنت الصديق أخو قيس، أخت الأنصار، 

 لمحمد، وأم لهند، وغيرهما من كل ما لا إضافة فيه على الوجه السابق.وليس منه: أٌب  وهكذا...
ركبًا، إلا الكنية فإنها أو مُ  ،فرًدانقولا، مُ أو مَ  ،جلارتَ من الأقسام الثلاثة السالفة قد يكون مُ  قسمٍ  وُك ُ      

 لا تكوُن إلا مركبًة.
 

 َكن يوالت    ،َية  : الَغايُة والَهَدُف من الُكن   المسألة الثالثة
، ولها أنواعٌ  ايةُ نَ الكِ  :(2)«تأويل مشكل القرآن» في الدينوري قتيبة ابن محمد أبو العلامة قال     

  جلِ الر   عن اسمِ  يمواضع: فمنها أن تكن
ُ
لالةِ  يدَ زِ ، لتَ ةِ َو  بُ بالأ إليه،  تبَت ه أو كَ لتَ اسَ رَ  عليه إذا أنَت  في الد 

  ذْ إِ 
َ
ر عن خبِ على الحنكة وتُ  بالكنية، لأنها تدل ُ  مه في المخاطبةِ ِظ  أو لتعَ  ،ُق فِ تَ  قد تَ  سماءُ كانت الأ

 .كتهالِ إِ ال
: والمقتضي للتكنية أمور: الأول: الإخبار (3)محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدلوقال العلامة      

ضل لمن الثاني: التفاؤل والرجاء، كأبي الف ،كأبي طالب ُكن َِي بابنه طالب وهذا هو الأغلب ،عن نفٍس 
الرابع: اشتهار  ،الثالث: الإيماء إلى الضد، كأبي يحيى لملك الموت ،يرجو ولدا جامعا للفضائل

 ،أو انتسابه إليها بوجه قريب أو بعيد ،الشخص بخصلٍة، فيكنى بها إما بسبب اتصافه بها في نفسه
 يل غالُب هذا القبِ  ومن ،كأبي الوفاء لمن اسمه إبراهيم، وأبي الذبيح لمن اسمه إسماعيل أو إسحاق

 .انتهى ُكنَى الحيوان.
 

 : َكو ُن اسم الر جِل ُكنَيته  المسألة الرابعة
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 العقد المحلى فيمن تكنى بأبي يعلى
 

، هُ تَ نيَ كُ  الرجلِ  ا جعلت اسمَ مَ ب َ كانت رُ  العرَب  أن َ  :(1)«تأويل مشكل القرآن» في قتيبة ابن قال     
أبا  ، وأبا عمرو بن العلاءمعي: أن عن الأص  غير واحدٍ ِن رَ بَ  قال أبو محمد: خَ  ،سمإهي ال ةُ نيَ فكانت الكُ 

 . اهأسماؤها كناهما سفيان بن العلاء
أبو : مْ اهُ نَ بكُ  نَ وْ م َ سَ المُ  :فقال ،ن كانت ُكن يَُتُه اسمهيمَ فصلا ف   (2)«المعارف»وذكر في كتابه الآخر      

: اسمه: وقد قيل ،اسمه كنيته ،اشَي  أبو بكر بن عَ  ،من الأنصار بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
، أبو سفيان بن العلاء، وأخوه: عمرو بن العلاء أبو ،سبرة يأبو بكر بن عبد اهلل بن محمد بن أب ،ةعبَ شُ 

ل قاٍض أبو قرة الكندي ،أسماؤهما كناهما من  أبو هبيرة بن الحارث ،اسمه كنيته ،بالكوفة ىقض ، أو 
ويقال  ،اسمه كنيته ،المخزومي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أبو ،اسمه كنيته ،الأنصار

ْ رَ قُ  ُب اهِ له: رَ  ، من تيم أبو الحضرمي  ، وأبو أمية ،اسمه كنيته ،موسى الأشعري يأبو بكر بن أب ،شي
باب  اهاسماهما كنيتاهما. ،الر 

 نَ وا بالكُ م ُ الذين سُ : (3)«لتقييد والإيضاحا»في  زين الدين العراقيقال الحافظ      
َ
لا  مْ اهُ نَ م كُ هُ اؤُ سمَ ى فأ

 
َ
 وينقسم هؤلاء إلى قسمين: ،هالهم غيرُ  اءَ سمَ أ

  ،التي هي اسمه ى الكنيةِ وَ أخرى سِ  له كنيةٌ  نْ أحدهما: مَ 
َ
 يٌف رِ وذلك طَ  ،كنية نيةِ للكُ  ن َ فصار كأ

 .يٌب جِ عَ 

 ،أحد فقهاء المدينة السبعة ،وهذا: كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي     
 أبو عبد الرحمن. :وكنيته ،أبو بكر :اسمه ،راهب قريش :واكن يقال له

أبو  :وكنيته ،أبو بكر :اسمه يقال: إن َ  ،وكذلك: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري     
 .محمد

 لابن حزم غير الكنية التي هي اسمه. وقد قيل: إنه لا كنيةَ  ،الخطيبن في ذلك قاله ير لهذيْ ولا نظِ      

الراوي عن شريك  شعريألاأبو بلال مثاله:  ،التي هي اسمه له غير الكنيةِ  هؤلاء: من لا كنيةَ  نْ الثاني مِ 
أبو حصين بن يحيى بن سليمان وهكذا  ،اسمي وكنيتي واحدٌ  ،ليس لي اسمٌ  روي عنه أنه قال: ،وغيره

اسمي  ،ال: لافق ،؟ وسأله: هل لك اسم ،منهم أبو حاتم الرازي ،روى عنه جماعة ،بفتح الحاء الرازي
 . اه.وكنيتي واحد
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 العقد المحلى فيمن تكنى بأبي يعلى
 

له  الُكَنى لمن لا يُعَرُف »كتاب  ،[ه473ت]الموصلي الفتح محمد بن الحسين الأزدي ي: لأبفائدة      
أبي عبيد اهلل محمد وللعلامة  ،رجلا(071) أورد فيه ،(1)«صلى اهلل عليه وسلم من أصحاب النبي م  اس  

باب َعَقَدُه للشعراِء المجهولين  (2)«معجم الشعراء»ابه: في آخر كت [ه483ت ]بن عمران المرزباني
 .شاعرا( 451: )منهم أورد ،اسمهوالأعراب المغمورين ممن ُعرَِف بُكنْيَِتِه ولم َيَقْع إليه 

 
 : َغَلبُة الُكنية  على الِإس ِم الش خص ي   المسألة الخامسة

ف إلا بها، عرَ ، فلم يُ سمِ إعلى ال ةُ نيَ الكُ  ِت بَ لَ نية، فغَ سم والكإال ا كان للرجلِ مَ ب َ رُ  :(3)قتيبة ابن قال     
، وأبي هُ ب، وأبي ذَ الِ ان، وأبي طَ فيَ كأبي سُ    (4) ة.رَ يْ رَ ر 

ا، بكمالها صارت اسمً  نيةَ ، لأن الكُ أبو سفيانومعاوية بن  أبو طالبولذلك كانوا يكتبون: علي بن 
ِ كُ  ظ ُ وحَ  قيل: أبو  يَ ِن  فكأنه حين كُ  ،أو الأفعالِ  من الأدواِت  رٌف ما لم ينصبه أو يجر ه حَ  فعُ الر   رٍف حَ  ل 

 . سمان واحداإل العِ ذلك كهيئته وجُ  كَ رِ طالب، ثم تُ 

سَماء مَ »كتاب أيضا  الفتح الأزدي يأبل: فائدة     
َ
( 011): أورد فيه ،(5)«من الصحابة ه  ت  يَ ن  بكُ  ُف عرَ يُ  ن  أ

  (6)«ه على اسمهتُ نيَ كُ  ت  بَ لَ غَ  ن  اء ومَ رَ عَ ى الش  ُكنَ »: كتاب جعفر محمد بن حبيب البغدادي لأبيو ،رجلا
 

 : َغَلَبُة َبعِض الُكَنى على َبع ِض الَأسماِء و ارت َباُطَها بها المسألة السادسة
ْسَماء ُكنًى ُمَعي َنًَة صارت عليها كالأعلام َب غلَ      

َ
 ،واصطلح الناُس والعلماُء على ربطها بها ،على أ

وقد  ي  بِ وهذا الإصطلاح أغلَ  ،الربط في تعيين الأسماء والأعلام عند تشابهها واختلاطهاوقد يفيُد هذا 
 ،وعمر بأبي حفص ،والعب اس بأبي الفضل ،فمن ذلك تكنيتهم: لمن اسمه أحمد بأبي العب اس ،يتَخل َف

دوالحسَ  ،نوعلي  بأبي الحسَ   .إلى غير ذلك ،دان بأبي داوُ مَ وسليْ  ،ن بأبي عبد اهلليْ والحسَ  ،ن بأبي محم 
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 العقد المحلى فيمن تكنى بأبي يعلى
 

      
َ
تحفة » اها:سم َ  مفيدةً  صغيرةً  رسالةً  يد  بي  ى الزَ رتضَ مُ محمد  ضي  أبي الفَ  في ذلك العلامةُ  َف ل َ وقد أ

وكذا في أصلها وهو  ،أورد فيها جملًة َصالحًة من الأسماء المكناة  (1)«ى و الألقابنَ الأحباب في الكُ 
  (2)«افَ اتنا بني الوَ ى سادنَ عن كُ  افَ الخَ  مزيل نقاب  »: كتابه

رسالة في »في زاد و ،هذا هو الغالب والمشهور ،"حمزة"باسم:  "أبي يعلى"وقد ارتبطت كنية:      
تحقيق محمد  6041السنة  61ُطِبَعت ضمن المجلة الإسلامية العدد  ،لا يُعَرف مؤلفها «ىالُكنَ 

 ،"طلحة"و ،"رافع"و ،"حفص"و ،"جناح" :وهي ،أنقلها هنا لتُستََفاد ،ذكر صاحبها أسماء أخرى ،الفاسي
 واهلل أعلم. ."سلطان"و ،"مالك"و

 أبو القاسم ومن ذلك ما نقله ،: قد يختلف تغليب بعض الُكنَى ببعض الأسماء من بلد لآخرفائدة     
نصر بن الحسن بن أبي القاسم بن أبي حاتم بن الأشعث في ترجمة : (3)«الصلة»في  ابن بشكوال

 .ليثوأبا ال   ،يكنى: أبا الفتح ،مقيم سمرقند ،التنكتي الشاشي
 ُت لْ قَ وقال لي: نَ  ،: أخبرنا عنه أبو محمد سفيان بن العاصي الأسدي بجميع ما رواهابن بشكوالقال      

ِ خَ  نْ مِ   : زو   فَ أبي الحسن طاهر بن مُ  ط 
عنها في شوال سنة ست ٍ  رَ دَ وَص  ،ث الأندلسي تاجرا سنة ثلاث وستينليْ ح، وأبو ال َ تْ أبو الفَ  مَ دِ قَ      

ي أهلها انِ ن َ كَ  مصرَ  "، فلما قدمُت ثلي  أبو ال َ " :ي بها أبيانِ ن َ التي كَ  ةُ يَ نْ وقال لي: الكُ  ،وستين وأربع مائة
  ِن يْ تَ نيَ قال: فلهذا سميت هاتين الكُ  ،بمصر ي َ لَ عَ  ْت بَ لَ " حتى غَ حت  أبا الفَ "

ُ
كل  :قال لي ،ى بهماعَ دْ اللتين أ

ُ  نْ مَ   ".حت  أبا الفَ " :رْص ، ويف مصر يكنى نَ ِب " في الأغلَ ثلي  أبا ال َ " :ىن َ كَ نا فإنما يُ ر في بلادِ ْص ى بنَ م َ سَ ي
 

 : الَبَداء ُة بالُكنية  في الُكُتِب والر سائ ل المسألة السابعة
  :أنواع ثلاثة فعلى المكاتبات في الكنيةُ  فأما :(4)«الأعشى صبح»في  القلقشنديقال      
ل نوعال       ل:  «والدواة القلم» كتاب في المدايني عمر بن محمد قال ،عنه المكتوب تكن ي: الأو   أو 
  (5)الملك عبد بن الوليد: كتبه في اكتنى من

                                                 

 166الرسالة رقم  ،1660ضمن العشر األواخر بالمسجد الحرام  ،طبعت بتحقيق محمد فاتح قايا(1) 
 11ب الخفا عن كنى ساداتنا بني الوفا صمزيل نقا(2) 
 1/302الصلة في تاريخ أئمة األندلس البن بشكوال (3) 
 .5/601صبح األعشى في صناعة اإلنشاء (4) 
 ،يكتب الكتاب فصار ذلك سنة -صلى الله عليه وسلم-أّول من كتب من فالن إلى فالن رسول الله قال:  ،2/220زهر األكم نحو ذلك ذكر أبو الحسن اليوسي في (5) 

فجرت السنة بذلك إلى أيام  ،فكتب من أمير المؤمنين عمر ،حتى ولي عمر بن الخطاب وتسمى بأمير المؤمنين ،وال يكتب لقبا وال كنية ،ويبدأ باسمه قبل اسم من يخاطبه
 ولذلك قال أبو نواس: ،القراطيس د  و  وج   ،وأّول من عظم الخط والكتب ،فكان الوليد أّول من اكتنى في كتبه ،الوليد بن عبد الملك



 العقد المحلى فيمن تكنى بأبي يعلى
 

  إلا ،غيره في ولا كتابه في كنيته الرجل يذكر لا أن والأدب: (1)«الأذكار» في النووي   قال     
َ
 فعرَ يُ  لا نْ أ

 ن َىكَ يُ  أشهر، الكنية كانت إذا: النحاس جعفر أبو وقال ،اسمه من أشهر كنيةُ ال كانت أو بكنيته، إلا
ى ،نظيره على  . "فلان بأبي أو فلان، أبا المعروف: "يلحق ثم فوقه لمن ويسم 

 و اهلل عبد من" الخلفاء عن يكتب كما الكتاب رِ دْ َص  في تكون قد عنه المكتوب من الكنيةُ  ثم     
 السلطان من (2) اةرَ غْ الطُ  في يكتب كما العلامة موضع في أو ،"المؤمنين أمير انفل فلان أبي هِ ي ِ لِ وَ 

 في يكتب كان كما العنوان في أو ،"فلان فلان أبو" السلطان ألقاب سياقه بعد الكفر لملوك
  "فلان إلى فلان فلان أبي من" القديم المصطلح

مِ  ِن مَ الز َ  في اءُ الاعتن كان وبه ،إليه المكتوب تكنية: الثاني النوع       المكتوب كان إذا سي ما لا المتقد 
ن إليه : يكتب كما ،الكتاب عنوان في تكون تارة إليه المكتوب وكنية ،بالتكنية التعظيم يستحق   مم 

 "فلان فلان أبي إلى فلان من: "يكتب كان كما ،الكتاب صدر في تكون وتارة ،"فلان فلان أبي إلى"
. 

ة في تذكر تارة وهي ،بسببه المكتوب يةتكن: الثالث النوع      : تعظيمه قصد فيمن فيقال ،الكتاب طر 
 .ذكره يجري حيث الكتاب أثناء في تذكر وتارة ،قليل واستعماله ،"فلان فلان أبو قصده بما"

ة في أحدهما :محلان فلها الولايات في الكنية وأما       فلان لأبي شريٌف  عهدٌ  :يقال حيث الولاية، طر 
 . «فلان فلان أبي إلى يفو ض بأنْ  شريٌف  تقليدٌ  أو ،"فلان
 اه.تعالى اهلل شاء إن بيانه سيأتي ما على ذكره يجري حيث الولايات أثناء في: والثاني     
 (3)«ب الكتابأدَ »في ى الصويل يأبو بكر محمد بن يح قالو     

َ
بالإسم والتأمير،  ميرِ : ُيَعنَْوُن إلى الأ

ِمير، والِإسُم مع الت أِميرِ  ،نْيَةٍ بغير ُدَعاٍء ولا كُ 
ْ
َجل ُ من الكُ  اكتفاء بَجلَالَِة الت َأ

َ
لأنه أشبه بمكاتبِة  ،نيةِ أ

تُوَن بُكنْيَةِ لعبد اهلل فلان الإمام أمير المؤمنينالخلفاِء لأنهم يقولون في التصدير للإمام: "
ْ
 ،"، ولا يَأ

لعبد " للإمام: يرِ صدِ بون في الت  كتُ ثم يَ  ،أجل من الكنيةِ أميِر فكذلك َشب َُهوا هذا به، فكان الإسُم مع الت  
                                                                                                                                                                    

 انُ ــــــــــا بنيـــائر خـلفهــأن ســــوك    سـبط  مـشارفها رقـيق جـطمها 
 يقف كقرطاس الوليد هجانُ     واحتازها لون جرى في جلدها 

-حابه صوزمن أ -صلى الله عليه وسلم-ان عليه في زمن رسول الله فإنهما لّما وليا ردا األمر إلى ما ك ،فجرت سنة الوليد بذلك إلى أيام عمر بن عبد العزيز ويزيد الكامل
 اهـذكر ذلك أبو محمد بن السيد رحمه الله تعالى. ،فجرى األمر عليه ،فلما ولي مروان رجع إلى أمر الوليد ،-رضوان الله عليهم

 216صاألذكار للنووي (1) 
وأصلها عالمة سلطانية تكتب  ،لث على شكل مخصوص، وفي الغالب مزيجا من خط الديواني وخط الثلثالطغراء أاو الطغرى أو الطرة هو شكل جميل يكتب بخط الث(2) 

 وقيل أن أصل كلمة طغراء كلمة تترية تحتوى على اسم السلطان الحاكم. ،في األوامر السلطانية أو على النقود اإلسالمية أو غيرها ويذكر فيها أسم السلطان أو لقبه
 1/165أدب الكتاب (3) 



 العقد المحلى فيمن تكنى بأبي يعلى
 

"، َكن َاُه الإماُم أو لم أبي فلان فلان بن فلان" :ولويل العهد للأمير ،"اهلل فلان الإمام أمير المؤمنين
قُوا بينه وبين ال ،هنِ كْ يُ   هِ تِ يَ نْ كُ بِ  دِ هْ العَ  يِل ِ وَ  ونَ رُ ذكُ ويَ  باسمه، ِب رْ الض َ  ةِ ك َ سَ  في الإمامُ  رذكَ يُ  وقد ،إمامفَر َ

 .لك ُت رْ كَ ذَ  كما
 كرُ ذِ  مَ د ِ قُ  فلما ،"ن  الَ فُ  إلى ان  لَ فُ  ن  م  : "والأصُل  ،"فلان أبي إلى" اهَ تُ قيقَ حَ  "فلان لأبي: "وقولهم     

 إ  " امَ قَ مَ  امَ الل َ  أقاموا إليه وِب المكتُ 
و َحى لََها:}وجل عز اهلل قال وقد ،"ىلَ

َ
ن َ َرب ََك أ

َ
 ،إليها أوحى :أي (1){ب أ

ل  } :وجل عز اهلل قال ،بعض من بعضها ينقل الخفض وُف رُ وحُ 
َصل  َبن َُكم  ف ي ُجُذوع  الن َخ 

ُ
 :أي (2){َولَأ

 .النخل جذوع على
 

 : الت رت يُب َبي َن الُكنية  والإسِم واّللقبِ  المسألة الثامنة
وغيرها من  بين الكنيةِ  لا ترتيَب  :(4)«حشرح التصري»في  -رحمه اهلل–(3)خالد الأزهريقال العلامة      
  ،سم واللقبإعلى ال ، فيجوز تقديم الكنيةِ أو لقٍب  ،اسمٍ 

َ
عمر إخبارا عن  ابيٌ عرَ وتأخيرها عنهما، قال أ

 :(5)-رضي اهلل عنه- بن الخطاب
 
َ
  اهللِ بِ  مَ قسَ أ

َ
 رْ مَ عُ  ٍص فْ و حَ بُ أ

 رْ بَ ولا دَ  ٍب قَ نَ  نْ ا مِ هَ س َ ما مَ   
   

 رْ جَ فَ  انَ كَ  نْ إِ  م ً هُ الل َ  هُ لَ  رْ فِ فاغْ 
   

مَ       رضي - لعمر، وسبب إنشاء ذلك أن قائلها قال عمر :سم وهوإعلى ال أبو حفص :وهي الكنيةَ  فَقد َ
، وأبى أن يحمله، وحلف على ذلك، إن ناقتي قد نقبت فاحملني، فقال له عمر: كذبَت  :-اهلل عنه

 فأنشده ذلك. 
 رَ بِ ، ودَ هُ ف ُ وفتحها في المضارع؛ إذا َرق َ خُ  ،؛ بكسر القاف في الماضيُب نقَ يَ  البعيرُ  ِقَب يقال: نَ      

 العير: إذا حفي، فكأنه تفسير له، ويقال: َفَجَر، إذا َحِنث في يمينه.
 : (6)-رضي اهلل عنه- سعد بن معاذيريث  حسان بن ثابتوقال      

                                                 

 5الزلزلة: (1) 
 11طه: (2) 
والتصريح  ،وموصل الطالب إلى قواعد اإلعراب ،من كتبه: المقدمة األزهرية في علم العربية ،زين الدين خالد بن عبد الله بن أبي بكر الجرجاوّي األزهري المصري، نحوي(3) 

 2/211ترجمته في ألعالم للزركلي  ،هـ105وغير ذلك /ت  ،بمضمون التوضيح
 1/166لتصريح بمضمون التوضيح ا(4) 
شرح األلفية البن الناظم ص  ،6/1111شرح الكافية الشافية  ،6/11انظر: شرح المفصل  ،البيت من الرجز، ذكر في اإلصابة أن األعرابي اسمه: عبد الله بن كْيس به(5) 
 5/156الخزانة  ، 6/16اإلصابة  ،6/115المقاصد النحوية للعيني  ،6/62أوضح المسالك  ،516
 .وليس في ديوان حسان بن ثابت األنصاري ،1/111شرح األشمونى  ، 1/616المقاصد النحوية للعيني  ،1/121البيت في: شرح التصريح (6) 



 العقد المحلى فيمن تكنى بأبي يعلى
 

ِ هَ  لِ أجْ  نْ مِ  اهللِ  وما اهتز عرُش   ٍك ال
ِ  لا َ إِ  هِ ا بِ نَ عْ مِ سَ     رومْ أبي عَ  دٍ عْ سَ ل

   
 .أبو عمرو :على الكنية وهو سعدوهو  فقدم الإسمَ      
أصيب يوم الخندق بسهم في أكحله، فتألم قليلا ومات  سعد بن معاذوأصل هذا البيت أن السيد      

 : -صلى اهلل عليه وسلم-منه، فقال رسول اهلل 
 -رضي اهلل عنه- حسان، فنظمه (1)«ذ اعَ عد بن مُ سَ  لموت   رُش العَ  ز َ اهتَ  »     
 ة أبو عبد اهلل.ط َ بَ  ة، وط َ وتقول: جاءني أبو عبد اهلل بَ      

 
 : َتْأخ يُر اّللقِب عن الُكنية   المسألة التاسعة

 :«الألفية»: عند قول صاحب (2)الأزهريقال      
خ ِ  و ..........................................................

َ
 ِسَواُه َصِحبَا نْ ا إِ َرْن ذَ أ

   
 لأن سوى اللقب يشمُل  كأبي عبد اهلل أنف الناقةيجب تأخيره عن الكنية  لقَب وذلك يقتضي أن ال       

ِر اللقب إن َص  ،والكنية الإسمَ  خ ِ
َ
لقب عن فالأمر بوجوب تأخير ال   ،الاسم أو الكنية َب حِ فكأنه قال: وأ

ة كذلك، بل يجوز تقديم اللقب على الكنية وتأخيره عنها كما وليس الحكم مع الكني ،الإسم صحيح
 : «الخلاصة»أخرى من  ويف نسخةٍ  ،تقدم

 ابَ حِ ا اسما َص ذَ إِ  ْل عَ ا اجْ ذَ  و ...........................................................
   

أوىل؛ لأن هذه  َق : وما سبَ مراديالولكن قال  ،وهي أصرح في المراد ،إلى اللقب "اذَ "بـ:  فالإشارةُ      
 م منها حكم اللقب مع الكنية.ا ـهفهَ النسخة لا يُ 

، وغير المنطوقِ  باعتبارِ  مٌ ل َ سَ منها حكم اللقب مع الكنية فمُ  مُ هَ فْ ولك أن تقول: أما كونها لا يُ      
 غير الصواب. مُ هِ فْ باعتبار المفهوم، وأما كونها أوىل فممنوع؛ لأنها تُ  مٍ ل َ سَ مُ 
 

 .سم أرفُع من الكنيةإالالمسألة العاشرة : 
 الرابع التنبيه :(3)«والرشاد الهدى سبل» كتابه: في الصالحي الشاميمحمد بن يوسف قال العلامة      

 هلأن   ،نيةُ الكُ  من أرفعُ  سمَ إال أن َ  على دليٌل  ،(4)«د  محم َ : فقال هُ معَ  ن  مَ : »سئل حين جبريل قول ،والثلاثون
                                                 

 من حديث أنس بن مالك 2631ومسلم  ،من حديث جابر بن عبد الله 2633ومسلم  ،6806أخرجه البخاري (1) 
 1/166التصريح بمضمون التوضيح (2) 
 6/120سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العياد  (3) 
 أي: في حديث المعراج(4) 



 العقد المحلى فيمن تكنى بأبي يعلى
 

 
َ
َ العَ  في مشهورٌ  -والسلام الصلاة عليه- وهو ه،بكنيتِ  رخبِ يُ  ولم ،هباسمِ  رَ خبَ أ  ،والسفلي   العلوي   ِن يْ مَ ال

  سمإال من أشرف الكنيةُ  كانت فلو
َ
 .بها رخبَ لأ

 
 َحد ُف الَأل ف  َمَع الُكنية  المسألة الحادية العاشرة : 

أنهم لا  اِب ت َ عن متأخري الكُ  (2)حأبو الفت  حكى  :(1)«همع الهوامع»في  السيوطيجلال الدين قال      
 يحذفون الألف مع الكنية تقدمت أو تأخرت.

لأن حذف التنوين مع المكني كحذفه مع  ،قال: وهو مردود عند العلماء على قياس مذهبهم     
 فحذفت الألف لأنه توسط الكلمة .ا ـه ،وإنما هو لجعل الاسمين اسما واحدا ،الأسماء

وهو يحذف مع  ،: الألف تحذف من الخط في كل موضع يحذف منه التنوين(3)اني َ أبو حَ وقال      
 قال:  ،المكني مثل ما يحذف مع الأسماء الأعلام

 
َ
 ولم أنكل ولكن نْ بُ جْ فلم أ

 عمرو بنَ  رِ خْ بها أبا َص  ُت مْ م َ يَ   

   
هم لحاقِ من إِ  لكابن مام به وهو خلاف ما جزَ  ،مذكراً  "ابن"يكون  أنْ  (4)ابن عصفوروَشَرط  :قال     

 ا لم تحذف ألفه.لا أو خبرً دَ صفة بل كان بَ  "ابن"لم يكن  وول ،فلانة بنت فلانة بفلان بن فلان
 

 م ن  آداِب ك َتابة  الُكنَية  وَتْكِنَية  الش خصِ المسألة الثانية العاشرة : 
ن َس لأبي الحَ "تَكتُُب:  ،: باب ما يقع في العنوانات(6)«عمدة الكتاب»في  (5)أبو جعفر النحاسقال      

َعدَت الكُ  ،، على المبتدإ وخبره"علي بن فلان  
َ
أبو الحسن ": فعَت، فقلَت الأخرى رَ  نيَة في الناحيةِ فإن أ

 ،ضَت على البدلوإن شئَت َخفَ  ،مبتدإ على المبتدإ وخبره، وإن ِشئَت على إضمارِ  "علي ابن فلان  
لأبي الحسن وأبي علي "الكنية كان الخفُض أحسن، فقلَت: ن لم تُِعِد وإِ  ،بها مع اللقب وكذلك يُفَعُل 

 ، ويجوز الرفُع، بمعنى هما فلان وفلان."جعفر   ي  نَ محمد  وحسين  اب  
                                                 

 3/618وط الرسالة  ، 6/511همع الهوامع شرح جمع الجوامع ط التوفيقية (1) 
ترجمته في  ،612وغير ذلك/ت  ،والخصائص وسر الصناعة ،من كتبه:المحتسب في شواذ القراآت ،إماًم العربية ،أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي المشهور(2) 

 11/11سير أعالم النبالء 
ترجمته في األعالم  ،هـ165صاحب تفسير"البحر المحيط" وغير ذلك من التصانيف المفيدة /ت  ،إمام النحاة أثير الدين محمد بن يوسف بن علي، أبو حيان الغرناطي(3) 

 1/152للزركلي 
 15/112ترجمته في تاريخ اإلسالم  ،331مد المعروف بابن ُعْصفور الحضرمي، اإلشبيلي، حامل لواء العربية باألندلس/ ت العاّلمة أبو الحسن علّي بن مؤمن بن مح(4) 
آن/ ت رحل إلى العراق، وسمع من الزّجاج، له مصّنفات منها: إعراب القرآ،و، ومعانى القر  ،أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادّى أبو جعفر النّحاس النحوّى المصرىّ (5) 
 663/ 2شذرات الذهب  ،1/163ترجمته في إنباه الرواة  ،661
 1/250عمدة الكتاب (6) 



 العقد المحلى فيمن تكنى بأبي يعلى
 

 ل  "فإن َكتبَت إلى رجلين، كنية كل واحٍد منهما أبو الحسن، َكتبَت:      
َ
لا يجوز غير  ،"نالحَس  ي  وَ بَ أ

ن، وللآخر ولد ن، فإن كان له ولٌد يقال له: الحسَ ه: الحسَ ن، إذا لم يكن له ولٌد يقال لهذا في الحسَ 
 ل  "ن؛ جاز أن تكتب: يقال له: الحسَ 

َ
 ل  ": ، والاختيار أن تكتَب "ن  ي  نَ َس الحَ  ي  وَ بَ أ

َ
أيضاً،  "نالحَس  ي  وَ بَ أ

 .لأن المعنى: للذين يقال لكل واحٍد منهما أبو الحسن
بَي  الحسن"بي الحسن: ويجوز أن تكتب إلى الرجلين اللذين يكنيان بأ     

َ
وكسر  ،بفتح الباء "ل أ

بَُك "الياء على لغة من قال: 
َ
ن  "، فالأصل: "جاءني أ

لأب ي "ويف الجمع:  ،سقطت النون في الإضافة "لأ َََبي 
 ن  اءَ جَ : "سقطت النون للإضافة على لغة من قال في الجميع "لأبين"، الأصل: "الحسن

َ
وأنشد  ،"وكَ بُ ي أ

 النحويون:
 لموا إنا أبوكمفقلنا أس

 ورُ دُ الإَِحِن الص ُ  نَ فقد سِلَمْت مِ   

   
بَ "والفراء أن يَكتَب رجٌل إلى رجل:  ،الكسائي ويجوز على قولِ      

َ
يُجِريِه مجرى  "نَس الحَ  ىل أ

 كما يقول: لَفَتى الحسن. ،المقصور
 :(1)َيُرد ُ ما أنشده الكوفيونو ،يُنِكُر هذه اللغةَ  محمد بن يزيديقول: سمعُت  علي بن سليمانوسمعُت      

 
َ
 نهَ مِ  ُف رِ عْ أ

َ
 اانَ ينَ العَ  وَ  َف نْ ا الأ

  ................................................... 

   
 ويقول: لو جاَز هذا لكان ِفيِه فََساُد اللغِة.     

 
 «ىَيع لَ »ة عشرة : اشتقاُق اسم: لثالمسألة الثا

: يقال: َعِلَي يَعلَى َعلاًَء، (2)«الإشتقاق»في كتابه:  -رحمه اهلل- يد الأزديابن درقال العلامة اللغوي      
َي الرجُل  لَى" :إذا َظِفر، وبه ُسم ِ  ،: السابع من قَِداِح الميِْسر، وهو أكثرها نصيباً "ال ُمَعل َى"و ،، إذا َظِفر"َيع 

 قال كثي ِر: 
ِجيلَْت قِداُحهُ وُكنَت المُ 

ُ
 َعل َى إْذ أ

 ُل لقَ ْسَطها يتقَ لَمنيُح وَ اَل اوجَ   
   

 

 «َيع َلى» ة عشرة :  َتصغ يُر اسم:رابعالمسألة ال
 :ومثله :(1)"الضرورة في للشاعر يجوز مافي كتابه: " (3) ازز َ القَ أبو عبد اهلل قال      

                                                 

وهو من شواهد:  ،من بني ضبة البيت قال العيني: إن قائله ال يعرف، وقيل: هو لرؤبة بن العجاج، وأنشده أبو زيد في نوادره ضمن أبيات عن المفض ل الضبي نسبها لرجل(1) 
 111، ملحقات ديوان رؤبة: 186/ 1، مقاصد العيني 6/663، الخزانة 1/21، الدرر اللوامع 1/61الهوامع ، همع 1/81التصريح 

 55اإلشتقاق ص(2) 
 3/11األعالم للزركلي، ترجمته في: 612، له تصانيف/تالقزاز: أديب، عالم باللغة القيرواني محمد بن جعفر التميميأبو عبد الله (3) 



 العقد المحلى فيمن تكنى بأبي يعلى
 

 قَْد َعِجبَْت ِمني وِمْن ُيَعيِْليَا

تنْي َخلَقاً ُمْقلَْوِلياَ   
َ
ا رأ  لم َ

   
 ،الجر   موضع هلأن َ  وَفتََحهُ  الزائدة؛ الياء أوله في الذي السالم بمنزلة ينصرف، لا "َعيْلييُ ": جعل     

: لقلت جر، موضع في منصوبة قافية في "يوسف" كان لو كما للإطلاق، األفً  فصارت ،الفتحةَ  وأشبع
 أن والرفع الجر   في هُ ق ُ حَ  فكان ،"َيْعلَى" تصغير "َيَعيْلي" أن وذلك القوافي؛ من نظيرهما مع ،"وُسَفايُ  عن"

 وزن على هُ لأن َ  هُ يصرفُ  ولا النصب، في فيفتحه ،"ُيَعيِْليَ  رأيُت " و ،"بيَُعيْلٍ  مررُت " و ،"َعيْلٍ يُ  هذا": يقول
 لا بما يفعل كما ،امفتوحً  الجر   موضع في َجَعلَه السالم، ىُمجرَ  هذا أجراهُ  فلما المستقبل، الفعل

 اه. للإطلاق الألف وزاد ينصرف

نُْه  «ىلَ ع  يَ »مصغر  ُيَعي ل َيا: بفتح الياء من: (3)الفرزدق بيتوذكر  ،(2)الأزهريقال و      ِ َعلَُم رجل، ولم ُينَو 
رووزن الفعل، كـ:  ،لأنه لا ينصرف للعلمية ِلُفُه للإطلاق، وَخلًَقا بفتح الخاء المعجمةُمَبي ط 

َ
واللام،  ،، وأ

 ش.مِ نكَ والَمقلويل، بفتح الميم، المتجافي المُ  ،د هنا: رَث ُ الهيئةوالمرا ،في آخره قاف العتيق جًدا
  الفرزدَق  : إن َ عبد اهلل بن أبي إسحاق الحضرمي النحويوقال      

َ
 طَ خْ أ

َ
، و رُد َ "يعيلَيا"في فتح الياء من  أ

غير  في الفرزدقوهو  ،كقوله ،وذلك عند الجمهور ضرورة ،بأنه من إِجَراء المعتل َمْجَرى الصحيح
 :(4)، لما بلغه مقالة عبد اهلل المذكورعبد اهللالعلم يهجو 

 هُ تُ رْ جَ وىل هَ اهلل مَ  عبدُ  فلو كانَ 
 وىَل مَواِليَااهلل مَ  ولكن عبدَ   

   
، } :د ِ وىَل مَواٍل، على حَ ضرورة، واكن القياس أن يقول: مَ  ره الفتحَة في حالِة الجراظهإف      ر  َوال َفج 

ر  
 . {َولََيال  َعش 

 
 «َيع َلى» :عشرة : طريقة كتابة الخامسةالمسألة 

إِْن كانت آخر الكلمِة ياء مثلاً، كأبي : (5)«أدب الكتاب»في أبو بكر محمد بن يحيى الصويل قال      
في  يَ كِ ، فقد حُ ها إلى خلٍف د  رُ ام، ولم تَ د  الياء إلى قُ  قَت ، غر  أبي يعلىو ،وأبي يحيى ،علي وأبي عيسى

 .حٌ ملي ذلك شيءٌ 
                                                                                                                                                                    

 111ضرورة ص ما يجوز للشاعر في ال(1) 
 2/655التصريح بمضمون التوضيح (2) 
 ،"عال" 15/16ولسان العرب ،1/162المقتضب  ،1/3الخصائص  ،6/166أوضح المسالك  ،6/615؛ وبال نسبة في الكتاب 1/102الرجز للفرزدق في الدرر (3) 

 وقد عومل معاملة الصحيح، وفتحت ياؤه ولمينون ،وهو منقوص ،ممنوع من الصرف ،موازن للفعل ،الشاهد فيه: قوله: "يـُع ْيِلي ا" فإنهع ل ٌم مصغر ،1/63همع الهوامع 
الموشح للمرزباني  ،1/81الشعر والشعراء  ،1/221شرح السيرافي  ،1/166انظر: المقتضب  ،وكان يلحنه ،البيت قاله في هجاء عبد الله بن أبي إسحاق النحوي(4) 

 123ص
 1/166أدب الكتاب (5) 



 العقد المحلى فيمن تكنى بأبي يعلى
 

ُت من عيسى بن نْ سَ حْ تَ اسْ  الشاعر: محمد بن يزيد الأمويلي  ان قال: قالبحدثني أبو المرز     
ُ الياء إلى خلف عيسى، فقال: قُ  د َ رَ اسمه عيسى، فَ  َب تَ فرخانشاه شيئاً، رأى كاتباً له قد كَ  وا لهذا ول

َها اء إذا كانت أيسَر ما فيه أن اليَ  الكاتب لا َتُعْد لمثل هذا، فإن َ  لًا للإِْقبَاِل، ويف رَد ِ
ْ
ام كان ذلك فَأ إلى قُد 

ٌل 
ْ
 فَأ

َ
ِ وأ ْبَهى للَخط 

َ
ْكِل. حُ فسَ للإِْدبَاِر، وقالوا: مع هذا فهو أ  للش َ

 
 «َيع َلى»عشرة : الن  هُي عن الت  َسمِ ي بـ:  السادسةالمسألة 

بن أبي خلف، حدثنا روح،  حدثنا محمد بن أحمد: (1)«هصحيح»في  -رحمه اهلل– مسلمقال الإمام      
  ، يقول:جابر بن عبد اهللحدثنا ابن جريج، أخبرن أبو الزبير، أنه سمع 

     «  
َ
  ن  ى عَ هَ ن  أن يَ  -صلى اهلل عليه وسلم- ي ُ ب  الن َ  ادَ رَ أ

َ
ُ  ن  أ  ـ: "، وب"ةكَ رَ بَ ـ: "، وب"ىلَ ع  يَ ـ: "ى بم َ َس ي

َ
، "حلَ ف  أ

َ ـ: "وب  ثم رَ  وبنحو ذلك، ،"عاف  نَ ـ: "، وب"ارَس ي
َ
-اهلل  وُل سُ رَ  َض ب  شيئا، ثم قُ  ل  قُ يَ  ت بعد عنها، فلم  ه سكَ تُ ي  أ

 .« هى عن ذلك ثم تركَ ينهَ  ثم أراد عمر أنْ  ،عن ذلَك  هَ ن  ولم يَ  -صلى اهلل عليه وسلم
التي  «مسلم صحيح»هكذا وقع هذا اللفظ في معظم نسخ : (2)«صحيح مسلمشرح »في  النوويقال      

 :3 «للحميدي الجمع بين الصحيحين»ويف  ،ىلَ ع  يَ بدل  لب  ق  بمُ ويف بعضها  ،ىلَ ع  يَ بببلادنا أن يسمى 
 :قال ،والأشبه أنه تصحيف :قال ،بيعلىويف بعضها  ،بمقبلأنه في أكثر النسخ (4)القاضيوذكر  ،بيعلى

 في الرواية وهو صحيحٌ  ،بل هو المشهور ،ليس بمنكر القاضيوهذا الذي أنكره  ،لقب  بمُ والمعروف 
 .ويف المعنى

صلى اهلل -قال رسول اهلل  :هذا الحديث عن أبي سفيان عن جابر قال (5)«سننه»في  أبو داودوروى      
  -إن شاء اهلل- ُت ش  ع   ن  إ  » : -عليه وسلم

َ
 هَ ن  أ

ُ
 ت  م َ ى أ

َ
ُ  ن  ى أ   ،اع  اف  نَ  وام ُ َس ي

َ
 واهلل أعلم  .« ةكَ رَ وبَ  ،حفلَ وأ

 
 «ىأم َيعل»بـ: ت م َن النساء: ة عشرة : َمن  َتَكن   بعالمسألة السا

 :بذلك نَ يْ كن َ ممن تَ  نِْسَوة وقد َعثرُت على أربع ،"أم يعلى"ِمْن ُكنَى الن َِساِء :      

                                                 

 2168صحيح مسلم (1) 
 16/118شرح صحيح مسلم (2) 

 1366ح 2/610الجمع بين الصحيحين للحميدي  3
 1/12إكمال المعلم بفوائد مسلم لعياض السبتي (4) 
 قال األلباني: صحيح ،6130سنن أبي داود (5) 



 العقد المحلى فيمن تكنى بأبي يعلى
 

لأحمد بن حنبل عن  «الزهد»: في كتاب (1)«هإكمال»في  مغلطايقال الحافظ :  أم يعلى بنت عطاء( 1
 . اءِ كَ البُ  ثرةِ من كَ  عيناهُ  ْت َض مَ واكنت رَ  ،َل حْ مرو الكُ لابن ع صنعُ عطاء: أنها كانت تَ  (2) ت[بن]أم يعلى 

-في أولاد أمير المؤمنين علي (3)«هأنساب»ذكرها البلاذري في :  أم يعلى بنت علي بن أبي طالب (2
هلكت وهي جارية لم تبرز، وأمها كلبية، واكن يقال لها: من أخوالك  "ىلَ عْ أم يَ "و قال: -رضي اهلل عنه

 فتقول: أو أو. أي كلب. ،يا أم يعلى؟ 
قال: حدثني عباس بن هشام  ،(4)من أمها في موضع آخر -رضي اهلل عنه-الإمام  ثم ذكر قصة زواج     

ان زبالكلبي، عن أبيه عن جده عن عبد اهلل بن حسن بن حسن، عن عبد الجبار بن منظور بن 
ل إمرئ القيس بن عدي بن أوس بينا نحن عند عمر إذا قي » الفزاري، عن عوف بن حارثة المري قال:

فوقف على عمر فقال: يا أمير  ،بن جابر بن كعب ابن عليم بن جناب الكلبي فإذا رجل امعر أجلى
قال: أنا إمرئ القيس بن عدي بن أوس  ،المؤمنين إني أحببت الإسلام فاشرحه لي. قال: ومن أنت ؟

غار على بكر بن وائل، وهو أسر الدعاء قالوا: هذا الذي أ ،فقال عمر: أتعرفونه ؟ ،العليمي من كلب
وعقد له على جنود قضاعة، فلم يَُر  ،فشرح له عمر الإسلام فأسلم ،أخا مفروق بن عمرو ،بن عمرو

ِ قط ُعِقَد له على مسلمين
 ،فخرج يهتز لواؤه بين يديه، فأدركه علٌي فأخذ بمنكبيه ،رجل قبله لم يَُصل 

وهذان ابناي الحسن  ،-صلى اهلل عليه وسلم-ن عم النبي وقال: يا عم أنا علي ابن أبي طالب اب
ك لنفسي ولهما تَ رَ اهَ َص مُ  وقد أحببُت  ،-صلى اهلل عليه وسلم-أمهما فاطمة بنت رسول اهلل  ،والحسين

يا أبا الحسن المحياة بنت امرئ القيس، وزوجت  َك قال: نعم ونعمة عين وكرامة، قد زوجتُ  ،انَ جْ و ِ فزَ 
 .«سينا الرباب بنت امرئ القيسحسنا زينب، وزوجت ح

  ي ٍ لِ عَ لِ  فولدت المحياةُ  »قال:      
ُ
فيقال لها: من أخوالك؟  ، واكنت تخرج إلى المسجد في إزار ،يعلى م َ أ

 .« أو أو :فتقول ،
ترجمة عبد اهلل  (5)«هتاريخ» في الفسويذكرها :  أم يعلى بنت مطهر بن علي بن عبد اهلل بن باذان (3

قال: حدثني أحمد بن محمد بن عبد اهلل بن القاسم بن أبي بردة قال:سمعت جدتي أم  ،بن أبي نجيح

                                                 

 8/16إكمال تهذيب الكمال (1) 
 ] بن [ :في المطبوع (2) 
 2/116أنساب األشراف (3) 
 2/116 المعرفة والتاريخ(4) 
 ؟« التشيع»هل هي « الشيع»: في ط: في األصل كلمة رسمها (5) 



 العقد المحلى فيمن تكنى بأبي يعلى
 

أبي مطهر بن علي وهو يقول  سمعُت  أبي أم يعلى بنت مطهر بن علي بن عبد اهلل بن باذان تقول:
  قال: ،وهي بنت عم عثمان بن الأسود بن موسى بن باذان ،لأمي قسمة بنت يعلى بن موسى بن باذان

فقلت له: يا أبا عمرو جمعت القرآن  ،رأيُت عمرو بن دينار مع عبد اهلل بن أبي نجيح فلقيته»      
رَك َمع ابن أبي نجيح ؟ ،فقال لي: لا واهلل (1)مع...

َ
 ،ُح شيئاَطارَ كنُت أنا وهو َنتَ  ،قال: بلى ،قلت له: ألم أ

لأنه قد كان صديقا  -ني عمرويع -ثم قال: قال أبي: كان واهلل بعيدا من القدرية ،ولست أجالسه بعد
 .«لمحمد بن علي

  ،(2)«الإكليل»ي ف الهمذانيذكرها  : أم يعلي بنت هعان (4
َ
وأمه  ،هعان بن أبي كرب أبا ثور دَ لَ وْ قال: أ

 ،وكبيشة ،وأم الكرام ،وأم يعلى ،وإساعيل ،وسعيداً  ،وعبيد اهلل ،وهو عبد الرحمن ،أسيلة بنت ذي مران
بن نصر بن سهل بن عريب بن عبد كلال بن عريب بن فهد  بنت عبد كلالوأمهم جمال  ،وأم حبيب

 بن زيد بن مثوب بن يريم بن مرة بن شراحيل بن معدي كرب ذي عشين
 

 المسألة الثامنة عشرة: تكنيُة الحيوان  والدو ابِ 
ع»في  ابن الأثيرقال       ا منها بالآباء وْ ن َ نات كَ االناَس في الولادة باقي الحيو : لما شاركَ (3)«المَرص 

 .ي  ى الأناسِ رَ جْ وأجَروَْها في ذلك مُ  ،للضبع رعام   أمو ،للأسد ثكأبي الحار   ،والأمهات
 جملةً  كن وا إنهم حتى العناية، أتم   بالكنى للعرب كان قد :(4)«الأعشى صبح»في  القلقشنديوقال      
يك ،"الحصين أبيـ: "ب والثعلب ،"الحارث أبيـ: "ب الأسد اوْ فكن َ : مختلفة ن ًىبكُ  الحيوان من ـ: ب والد 

بع وكن وا ،"سليمان أبي" جاجة ،"عامر أم  "ـ: ب الض   ونحو ،"عوف أم  "ـ: ب والجرادة ،"حفصة أم  "ـ: ب والد 
 . ذلك
 لتركبه أعرابيةٍ  إلى بغٌل  مَ د ِ وقُ  ،لِ غْ البَ  كنية "قموص أبو": (5)«الأبرار ربيع»في  الزمخشريقال و     

ُدودُ شُ  لعله قموص أبو :فقالت  .(2)قموص به يكنى كما أو ،(1)وصبحَ  أو ح 

                                                 

 1/106المعرفة والتاريخ (1) 
 110اإلكليل من أنساب اليمن و أخبار حمير ص (2) 
جمع فيه ما  ،كتاب نفيس قيم  وهو ،303 /تمجد الدين المبارك بن محمد ابن االثير الجزريل "المرصع في اآلباء واألمهات والبنين والبنات واألذواء والذوات"كتاب (3) 

وهما  ،«الُمن ى في الُكن ى»وجرد منه أعالم األجناس في كتابه:  ،وقد لخصه العالمة جالل الدين السيوطي ،ذات ،ذو ،بنت ،ابن ،أم ،ُصدِّر  من األسماء بالكلمات التالية: أب
 مطبوعان.

 .5/605صبح األعشى في صناعة اإلنشاء (4) 
 5/651ار ربيع األبر (5) 



 العقد المحلى فيمن تكنى بأبي يعلى
 

ُدودُ  ح   .وِ دْ العَ  يددِ الش َ  :وصبُ الحَ  و المعجمة، غير بالدال ،ِق لُ الخُ  السيءُ : الش ُ
 أيوب أبي في الرومي ابن قال ،البلاء على لصبره بذلك يَ ن ِ كُ  ل،الجمَ  كنيةُ  "أيوب أبو: "(3)وقال     

  :يجزه فلم مدحه قد واكن ،طاهر بن اهلل عبد بن سليمان
ــــِذي كُ  ــــوب َه ــــا أي ــــا أب ــــنْ ي  ةٌ يَ

  
ـــَزْل  ـــْدًما لـــم تَ نَعـــام قِ

َ
ـــى الأ  ِمـــْن ُكنَ

   

ـــــا ـــــْن َكن َاَكَه ـــــَق َم ِ ـــــد ُوف   ولق
  

 وأصــــاَب الحـــــَق فيهــــا وَعـــــَدْل 

   

 ذي تَُكن َـــى بـــهـٌه للـــبْ أنـــَت ِشـــ
  

ـــْل  ـــٍض َمثَ ـــن بع ـــِق ِم ـــبعِض الخل  ول

   

ــــا ــــٍد بينن ــــوُل لبي ــــى ق ــــد قض  ق
  

ـــْل  ـــا يَجـــِزى الَفتـــى لـــيَس الَجَم  إِن ََم

   

أبا " نىَ كْ يُ  ُب ئْ ، فقال: الذ ِ (5)عن المتعةَ  بن الزبيراسئل : (4)«مجمع الأمثال»قال الميداني في و     
 المعنى. قبيحةُ  سمِ إال حسنةُ  ةُ تعَ ، فكذلك المُ الخبيِث  ئِب للذ   نةٌ حسَ  أنها كنيةٌ  :، يعني"ةدَ ع  جَ 

 ا.إذا كان بخيلً  ٍن يْ دَ اليَ  عدُ جَ  فلانٌ : من قولهم ،بأبي جعدة وأبي جعادة لبخله الذئُب  يَ ن ِ وقيل: كُ      
 

 ُكنيُة َطائر.« أبو َيع َلى»المسألة التاسعة عشرة : 
قبل أن  اِج جَ من الد َ  ي ُ تِ الفَ " امركالش َ " :(6)«حياة الحيوان»في  كمال الدين الدميريقال العلامة      

ملك : "ومعناه ،"الشاه مرغ: "بر َ عَ ، وهو مُ "أبو يعلى: "، وكنيته(7)«عص َ رَ المُ »قاله في  ،للائِ ض بأيام قَ ي ِ بَ يُ 
 ".اهالطير

 

                                                                                                                                                                    

وقصة األعربية  ،ذكر ابن دريد: حبص الفرس، إذا عدا عدوا شديدا :2/121مقاييس اللغة في ابن فارس قال  ،كذا في ربيع األبرار: "الح بوص" بالباء الموحدة التحتية(1) 
حاص الفرس  :6/621المحكم قال في  ،ناة التحتيةبالياء المث ،"حيوصوعندهم: " ،8/261تاج العروس و  ،6/262لسان العرب و  ،6/106تهذيب اللغة ذكرها في 

 .يحيص حيصا فهو حيوص، لم يستقم في حضره
 فيها داب ةٌ  هذه يقالويعجن  برجليه ،اْست ن ، وهو أن يرفع يديه ويطرحهما معاً  :ق م ص  الفرُس وغيره يـ ْقُمص ويـ ْقِمُص ق ْمصاً وُقماصاً، أي :6/1056الجوهري صحاح في (2) 

 قِماٌص 
 5/611ربيع األبرار (3) 
 1/211مجمع األمثال (4) 
 إال الشيعة الرافضة الزائغة خالفت فخالف الله بها. ،وعلى ذلك إجماع األمة ،التي كانت حالال في أول اإلسالم ثم نسخت ،أي: متعة النساء(5) 
 2/35حياة الحيوان الكبرى(6) 
 281المرصع ص (7) 
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 « َلىع  أبي يَ جمل جمُل أبي َجه ٍل أو »المسألة العشرون : 
 ،زازأخبرنا أبو طاهر عبد الرحمن بن أحمد بن عبدالقادر الب: (1)في  لَ طاهر الس    وأبالحافظ  قال          

حدثنا أحمد بن قال:  ،أنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي ،أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي
الحسن بن عبد الجبار، ومحمد بن عبدة بن حرب القاضي، قالا: نا سويد بن سعيد، نا مالك، عن 

 : أبي بكر الصديقالزهري، عن أنس، عن 
  -لمصلى اهلل عليه وس- النبي َ  أن َ »     

َ
 «ىلَ ع  ا لأبي يَ ل  مَ ى جَ هدَ أ

 ما عليه ئَ رِ قُ  ربما كبر ولما ،ثقة: الدارقطني قال ،سويد بن سعيدفيها و ،في هذه الرواية وقعكذا      
 .فيجيزه النكارة بعض فيه
 حدثنا النفيلي، حدثناقال:  (2)«سننه» في داود أبو  هأخرجما  المعروُف و ،هذا منها ل َ لعَ ف :قلت     

 ابن عن زريع، بن يزيد حدثنا المنهال، بن محمد وحدثنا ح إسحاق، بن محمد حدثنا سلمة، بن محمد
  :عباس ابن عن مجاهد، حدثني: نجيح أبي ابن يعني اهلل عبد قال: قال المعنى، إسحاق

 اهلل صلى- اهلل رسول هدايا في الحديبية عامَ  أهدى -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول أن »     
: النفيلي زاد ،«ب  هَ ذَ  من ة  ر َ بُ » منهال، ابن قال ،« ة  ض َ ف   ةر َ بُ  رأسه في جهل، لأبي كان جملا -سلمو عليه

 .«المشركينَ  بذلك يغيُظ »
أبي جهل في هديه  بجمل  »: (4)«ابن خزيمةصحيح »يف و ،«ر  أحمَ  جمل  » :(3)«أحمدالإمام  مسند»يف و     

 :(5)«شرح مشكل الآثار»ويف  ،«يوم بدر هُ مَ ن أبو جهل أسلَ كا ،ويف رأسه برة من فضة   ،عام الحديبية
 ،ام في اللحم  مَ قال: ولكن الز    ،الز  َمامُ وهو  ،من ذهب   خ َشاش  وعليه  ،أبي جهل بن هشام جمَل »

 «اش  ي  رَ به قُ  َظ ي  غ  ذلك إلا ليَ  وما فعَل  ،شاش يكون في العظم  والخ  
 .البعيرِ  أنِف  في لجعَ تُ  ةُ قَ لَ الحَ  :ةً ر َ البُ  :الأصمعيقال      
في كتاب البيوع  أعلمُت  الذي كنُت  نِس من الجِ  «جمل أبي جهل»: : هذه اللفظةابن خزيمةقال      

 لكهِ مُ  إلى المالك الذي قد ملكه في بعض الأوقات بعد زوالِ  قد يضاُف  الماَل  في أبواب الأفراس أن َ 
 .اهاإليهم بعد اشترائهم بها طعامً  البضاعةَ  { فأضاَف اجعلوا بضاعتهم في رحالهم}: كقوله تعالى ،عنه

                                                 

 1835/ح 2/111المشيخة البغدادية (1) 
 1161سنن أبي داود (2) 
 2628/ رقم 6/261مسند أحمد (3) 
 2811/ رقم 6/283صحيح ابن خزيمة (4) 
 6/152ودالئل النبوة للبيهقي  ،6/21 شرح مشكل اآلثار(5) 
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 ى المفَرَدة الَغِريبة واشت َهاُرها: الُكنَ  العشرونالحادية والمسألة 

في كتابه:  ابن الصلاحوقد ذكر الحافظ  ،هناك ُكن ًى قَل َ الت ََكن ِي بها فلذلك اشتََهَرْت وَتَمي ََزْت      
مصغر  العبيدين أبودة، فمنها: ى المفرَ نَ وأما الكُ فقال:  ،ابعضا منه (1)«معرفة أنواع علوم الحديث»

وقد  اء الدارميرَ َش أبو العُ  ،مثنى، واسمه معاوية بن سبرة، من أصحاب ابن مسعود، له حديثان أو ثلاثة
روى عنه الأعمش  ،ف على اسمهوقَ وتشديد اللام، ولم يُ  ،بكسر الدال المهملة هل َ دَ أبو المُ  ،(2)سبق

أبا نعيم الحافظ في قوله إن اسمه عبيد اهلل بن عبد اهلل  عَ ابَ ، ولا نعلم أحدا تَ (3)وجماعةوابن عيينة 
وبعد الألف ياء مثناة من تحت، واسمه عبد اهلل بن  ،عرفناه بضم الميم ة العجليايَ رَ أبو مُ  ،(4)المدني

لان الهمداني، روى عن حفص بن غي ،ف الياءف  خَ مَ  ،رغ  َص مُ  دي  عَ أبو مُ  ،عمرو، تابعي، روى عنه قتادة
 . انتهى.مكحول وغيره

ان أبي حي َ  وهي كنيُة العلامة الأديب المشهور ،"اني َ أبي حَ " :ةُ نيَ كُ تلَك الُكنَى المفردة الن َاِدَرة  ومن     
  :(6)«تفسيره»في -رحمه اهلل-وقد قال  ،ان الأندلسيحي   يأبإمام النحاة  وكنيُة العلامة ،(5)التوحيدي

َ  ، لا يكادُ ةً يبَ رِ غَ  ةُ نيَ كانت الكُ إذا       فإنه يَِطيُر بها ِذكُره  ى بها في عصرهِ ن َ كَ تَ  نْ مع مَ  فيها أحدٌ  ركُ شتَ ي
 :تينيَ كُ  فلو كانْت  ،، واسمي محمدانبأبي حي  ي تِ يَ نْ ، كما جرى في كُ اُق فَ ه الر ِ ى أخبارُ ادَ هَ تَ ، وتَ في الآفاقِ 

 أو أبا بكر، مما يقع فيه ال ،أبا عبد اهلل
َ
 ة. اهرَ هْ تلك الش ُ  رْ هِ تَ شْ اشتراك، لم أ

ُق قَ قلُت       فاستخبَر  ،الوزير الأديب المشهور اْستَْغَرَب هذه الكنيةَ  الصاحَب بن عب ادلَه أن وْ : وُيَصد ِ
 : (7)ففيه ،«أخلاق الوزيرين»كما ذكر في كتابه:  التوحيدي أبا حي انعنها 

                                                 

 1/628معرفة أنواع علوم الحديث (1) 
أسامة بن قهطم، ويقال: اسمه يسار بن برز، ويقال: ابن بلز، ويقال: اسمه  : اختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم: اسمه1681/ح6/15قال الترمذي في الجامع (2) 

 عطارد نسب إلى جده.
وقد انفرد بالرواية  ،ولم يرو عن أبى المدلة واحد من المذكورين أصال ،: قوله روى عنه األعمش وابن عيينة وجماعة وهم عجيب633قال العراقي في التقييد واإليضاح ص(3) 

 هذا ماال أعلم فيه خالفا بين أهل الحديث ،واسمه سعد ،الطائي عنه أبو مجاهد
: أن أبا نعيم لم ينفرد بتسميته عبيد الله بن عبد الله بل كذلك سماه ابن حبان فى الثقات وجزم أبو أحمد الحاكم فى الكنى بأنه 631وذكر أيضا في التقييد واإليضاح ص(4) 

 أخو سعيد بن يسار
 ،6/655ميزان االعتدال  ،11/111سير أعالم النبالء ،5/680معجم االدباء ،668بغية الوعاة  ،6/2طبقات السبكيترجمته في:  ،اِع والُمؤ ان س ةِ صاحب كتاب: اإِلْمت  (5) 

 3/631لسان الميزان
 1/51البحر المحيط في التفسير (6) 
 1/601أخالق الوزيرين (7) 
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ِن داره، والجَماعُة ِقياٌم: منهم الز ُعفراني، واكن شيخاً كثيَر قال لي يوماً آخر، وهو قائم في َصحْ      
عر، ُممِتَع الحديث والأقطع، وصالح  ،واكن من مصر ،والن ميمي المعروف بَسبطل ،الفضل، َجي َِد الش ِ

م َمْن يُكن ى بهذه ،أبا حي انالور اق، وابن ثابت، وغيرهم من الكت اب والن دماء: يا   هل تعرف فيمن تقد 
قَْرِب ذلك إلي  ،الُكنية ؟

َ
ارميقلت: نعم، ِمْن أ حدثنا أبو بكر محمد بن محمد القاضي  ،أبو حي ان الد 

، قال حدثنا أبي، قال حدثنا ابن ناصح قال: دخل أبو الهُ الدق   اف ل  ل العَ يْ ذَ اق، قال: حدثنا ابن الأنباري 
 فقال له الواثق: لمن تعرف هذا الشعر؟ ،قعلى الواثِ 

 ن هاشٍم سليُل َسباَك م

 ليس إلى وصلِه سبيُل   

   
 من يتعاطى الصفاِت فيه

 فالقوُل في وصفه فضوُل   

   
 للحسن في وجهه هلاٌل 

 لأعين الخلق لا يزوُل   

   
ة ما يزال فيها  وٌطر 

َجى َمقيُل     لنور بدِر الد ُ

   
 ما اختال في صحِن قصر أوس

ى له قتيُل     إلا تَسج َ

   
 نْصٌب  فإن يقف فالعيونُ 

 وإن توىل  فهن َ حوُل   

   
واكن  ،هذا لرجل من أهل البصرة يعرف بأبي حيان الدارمي   ،فقال أبو الهذيل: يا أمير المؤمنين     

 يقول بإمامة المفضول، وله من كلمة يقول فيها:
ََمه على لُُه واهلُل قََد  فَض ِ

ُ
 أ

مِ     َصَحابَتُه بعَد النبي  المكر َ

   
 اهلل مني لغيرهِ بلا بِغَضٍة و

مِ     ولَكن َه أولاهم بالت ََقد ُ

   
 وجماعة من أصحابنا قالوا: أنشد أبو قلابة عبد اهلل بن محمد الرقاشي لأبي حيان البصري  :     

 يا صاحبي دعا الملاَم وأقِصَرا

 ترُك الهوى يا صاحبي  َخَسارَه  

   
 َكْم لمُت قلبي َكْي يَِفيَق فقال لي

ْت يَم   ارَهلج َ  يٌن ما لها َكف َ

   
 أل ا أفيق ولا أفت ر لحظةً 

 إن أنَت لم تعشق فأنت ِحَجارَه  

   
 الحب  أول ما يكون بنظرةٍ 

 وكذا الحريُق بداُؤه بَشَرارَه  

   
ي باسمها  يا من أحب  ولا أسم 

ْعِني فاْسَمِعي يا َجارَه  
َ
 إِي َاِك أ

   
هذا  ، وقد تكلفُت ٌل ل ِ هَ تَ جهي مُ وَ  ، وٌق لْ ي طَ لسانِ  ، ويٌل لِ ي بَ يقِ ورِ  اسنادَ ال ُت يْ وَ رَ  و ،الشعرَ  فلما وفيُت      

 ، فحين انتهيُت والقافيةِ  ا بالروايةِ صياحً  الدارَ  لأُت ريعانه، ومَ  وبعِض  ،باِب الش   ِب رْ من غَ  ةٌ ي َ قِ بَ  يَ وأنا فِ 
 
َ
 ابن الجعابيقلت:  ،؟ ومن تعرف أيضا عنده قال: ُت يْ وَ ما رَ  موقعِ  سوءَ  وعلمُت  هُ طرفَ  نكرُت أ
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قلت:  ،؟ أيضا تعرُف  نْ قال: ومَ  ،ي عن التابعينوهو يروِ  ،ان، رجل صدقبأبي حي   :يكنى ،(1)الحافظ
ثنا عنه المرزباني  :(2)عند رأسه متمثلا يزيدُ لما احتضر أنشد  معاويةَ أن  :روى الصويل  فيما حد 

 لو أن َحي ًا نجا لفاَت أبو

 حي ان لا َعاِجٌز ولا َوِكُ   

   
ِريُب وهل

َ
ُل الُقلَ ُب الأ  الحو َ

 يَدَفُع َصْرَف المني ِة الِحيَُل   

   
: وهذا كان من المعم ِ        .اهالمعقلين  ينَ رِ قال الصويل 
أبو /0 ،(3)له حديث ،أبو حي ان صحابي/0 :المذكورين " غير هؤلاءحي ان يأبب: ممن ُكن َِي " فائدة     

سحيم بن أبو حي ان /3 ،(5)أبو حي ان يحيى بن سعيد بن حيان التيمي/4 ،(4)حي ان المنذر الأشجعي
اد بن أبي حنيفة/5 ،(6)نوفل أبو حي ان أحمد بن محمد /6 ،(7)النعمان بن ثابت أبو حي ان إسماعيل بن حم 

َوس أبو حي ان الُموَسْ /9 ،(10)أبو حي ان عبيد اهلل/8 ،(9)أبو حي ان عبد الرحمن بن حيان/7 ،(8)بن الأشعث
القاضي أبو حي ان أمين /00 ،(13)أبو حي ان ُمسِلم/00 ،(12)أبو حي ان الرشادي/01 ،(11)الشاعر العباسي

أبو حي ان محمد بن حيان بن /04 ،(14)الدين محمد بن عبد العزيز بن علي بن عبد الملك المسلاتي
 علم. واهلل أ ،(15)البحر المحيطحفيد المفسر صاحب  أبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي

                                                 

 وإال فهو آخر ،فكنيته: "أبو بكر" 6/12مترجم في تذكرة الحفاظ  ،655/ت ابن الِجعابي يالشيع إن كان يقصد الحافظ محمد بن عمر التميمي(1) 
 31/151و ،51/226و ،56/213والحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق  ،5/151أخرج القصة أيضا البالذري في أنساب األشراف (2) 
 1801ترجمة / 1/82اإلصابة في  الحافظو  ،1/23 "الكنى لمن ال يعرف له اسم"ذكره األزدي في كتاب: (3) 
 ،5501ترجمة /  5/620ثقات ابن حبان و  ،1/651/1561لبخاري اتاريخ  :ترجمته في ،روى عنه هالل بن يساف ،بن مسعودايروي عن  ،ختن هالل بن يساف(4) 

 101الكنى للدوالبي 
الكنى واألسماء لإلمام  و ،2181ترجمة  8/213التاريخ الكبير للبخاري  جمته فيتر  ،هـ 165/ت شالثوري واألعمو شعبة وابن علية  وعنهروى عن الشعبي،  ،كوفي(5) 

 1008/ 6وتاريخ اإلسالم  ،11311ترجمة  /1/512والثقات البن حبان  ،1/231/125مسلم 
 110الكنى واألسماء للدوالبي (6) 
 211/ 5ترجمته في تاريخ اإلسالم  ،هـ 212رة/ تقضاء البصروى عن ابن أبي ذئب، ولي قضاء األمين، و  ،الكوّفي القاضي الفقيه(7) 
 5/136ترجمته في تاريخ بغداد  ،كان يروى حرف نافع عن أبي نشيط محمد بن هارون عن قالون عن نافع،أحد القراء ببغداد، قرأ عليه أحمد بن عثمان بن بويان وغيره(8) 
 5/222والتعديل البن أبي حاتم ترجمته في الجرح  ،روى عنه بكير بن األشج ،سمع حكيم بن حزام(9) 

 16116 ترجمة/ 605/ 8ترجمته في: الثقات البن حبان  ،روى عنه ابنه حيان بن عبيد الله ،يروي عن عمرو بن عبد العزيز قوله  ،ينزل في بنى عدي بالبصرة(10) 
  686/ 1ترجمته في طبقات الشعراء البن المعتز (11) 
 2/613ر القضاة عن الهيثم بن علي، ترجمته في أخبا(12) 
   2/681/1111رجال صحيح مسلم (13) 
 هـ 763 سنة ،2/216 وفيات ،الوفيات البن رافع(14) 
سمع على عبد  ،وحيد الدين بن فريد الدين ابن العالمة النحوي أثير الدين أبي حيان :الفاسي في "ذيل التقييد" فقالتقي الدين  ترجم له ،حفيُد أبي حيان المفسر(15) 

يعرف بـبغية الوارد  ،وسمع على جده األستاذ أبي حيان جزءا من فوائده ،وحدث به ،«صحيح مسلم»محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي المقدسي بالقاهرة  الرحمن بن 
سمع عليه أكثر  ،اعيل الفارقيوسمع من ناصر الدين محمد بن أبي القاسم بن اسم ،ومات في ثالث رجب سنة ست وثمان مائة ،سمعته عليه ،الظمآن من فوائد أبي حيان

ح س ن  ،ب ِهي  المنظر ،ُمنـ و ر  الشيبة ،وترجم له الحافظ ابن حجر في "إنباء الغمر" فقال: كان شيخا ح س ن  الش ْكلِ  ،مروياته شيخنا القاضي شهاب الدين أحمد بن حجر.اهـ
 ومات في ثالث رجب. ،سمعُت منه يسيرا ،أ ض ر  بأخرة ،المحاضرة
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 في الجاحظ أبو عثمان ذكرهما ،"الَعَقار ب وأب"و ،"ساف  نَ الخَ  وأب" :دة أيضاى المفرَ نَ ومن تلك الكُ      
 ،عبد الجب ار بن وائل بن حجر الحضرمي   دِ لَ ٌل من وَ جُ : كان بالكوفة رَ فقال (1)«الحيوان»كتابه: 
 ةٌ ئَ يْ ا ولا َنبًْزا، واكن من الفقهاء، وله هَ بً قَ لَ ة نيَ ، ولم تكن الكُ (2)يًا بذلكاِض " رَ أبا الَخَناف س ":يكنى
 وُرَواءٌ 

" في آل سلم موىل بني أبا الَعَقار ب" فإن َ  "سأبا الخناف  وسألته: هل كان في آبائه من يكنى: "     
 .هذا اكتنى به ابتداء "أبو الخنافس"واكن  ،العباس كثير على ات باع أثر

ذُكرها هنا ملخصًة  ،ىنَ الكُ  يِب رِ في غَ  ابً طلَ مَ  (3)«افَ اب الخَ قَ يل ن  ز  مُ »في  الزبيديوأورد العلامة      
َ
وأ

 ،اءبَ رْ أبو الجَ و ،سبَ نْ أبو العَ و ،أبو المطوسو ،(4)سأبو المغل  و ،سب َ دَ أبو العَ و ،أبو الدقيش :قال ،لتستفاد
أبو و ،أبو الأعيسيو ،نِص الغُ  أبوو ،ةري  أبو الذ ُ و ،أبو كرينو ،لهاثالد   وأبو ،نباعأبو الز  و ،اءَض أبو المَ و

وأبو  ،وأبو الِبيز بالكسر ،وأبو العميطر ،ْب عَ قْ وأبو الص َ  ،وأبو البرهسم ،وأبو كزين ،ةيبَ جِ أبو عَ و ،ةيَ  اهِ تَ العِ 
ْ  ،نيْ نَ يْ وأبو العَ  ،عينيان ب وأبو  ،وأبو قحدم ،ديْ وأبو فَ  ،اءنَ يْ أبو العَ و ،وسابُ وأبو قَ  ،بالكسر سوأبو الد ِ
 .وأبو ثور ،أبو السمخوطو ،أبو لكوطو ،شمنطح

 يَ قِ أو بَ  ،ه، وإنما ذكرنا منه ما تيسر حين المراجعةِ ودِ دُ حُ  اءُ َص قْ تِ لا يمكن اسْ  واسعٌ  قال : وهذا باٌب      
 .يطغِ يُ  يرثِ من كَ  ي خيرٌ نِ غْ يُ  ليٌل فقَ  ،وِظ حفُ في المَ 

 
 دلالتها على شخصية  الَمْكِني بها.و  ،: الُكَنى القبيحُة الُمسَتشَنعةُ العشرونو الثانيةالمسألة 

أبو الحسن العلامة قال  ،الُمنَْكَرةُ  القبيحةُ  ةُ نيَ ه الكُ لِ قْ عَ  ةِ ل َ جل وقِ الر   به على حُمِق  وال ُ دَ ستَ امما و     
ول ف الأحمق بأربع: طُ عرَ : يُ هشام بن عبد الملكقال  :(6)«زهر الأكم» في -رحمه اهلل– (5)اليوسي

 .ةِ وَ هْ الش َ  اُط رَ فْ م، وإِ اتَ الخَ  ُش قْ ة، ونَ نيَ ة الكُ اعَ نَ ، وشَ ةِ يَ لحْ ال ِ 
                                                 

 6/261حيوان ال(1) 
فيه نظر، سمعت ابن  قال: 1356/ترجمة 1/161الكامل في ابن عدي ترجم له  ،محمد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر، أبو حفص الحضرمي الكوفيهو (2) 

 "أبا الخنافس" سمعت ابن حماد، يقول: سمعت إبراهيم بن سعيد الجوهري، يقول: كان محمد بن حجر هذا، يكنى ،عن البخاري حماد يذكره
 61مزيل نقاب الخفا عن كنى ساداتنا بني الوفا ص(3) 
قالت:  ،قلت: أبو المغلس ،وقالت: أبو من ؟ ،: حكى صباح بن الهذيل قال: رأيت خرقاء صاحبة ذي الرمة في منزل بطريق مكة فنسبتني6/615في توضيح المشتبه (4) 

 الليل وآخره. قلت: صباح. قالت: أحببت أن تأخذ من أول ،واالسم ؟
من كتبه المحاضرات في األدب، وقانون  ،تعلم بالزواية الدالئية ،نور الدين أبو علي الحسن بن مسعود بن محمد اليوسي: فقيه متفنن مالكي مغربي، يُنعت بغزالي عصره(5) 

ترجمته في األعالم للزركلي  ،106جمع الجوامع وغير ذلك /ت  والكوكب الساطع في شرح ،ونيل األماني من شرح التهاني ،وحاشية على شرح السنوسي ،أحكام العلم
2/226 

 6/33زهر األكم في األمثال والحكم (6) 
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 ،وت  اقُ أبو اليَ فقال:  ،عن كنيته َل ئِ فسُ  ،هاغيرَ  فقال: انظروا فيهِ  ،طويل اللحية ٌل جُ ودخل عليه يوما رَ 
ب  قال:} ،؟ فقيل: وما نقش خاتمك ه  ب َدم  َكذ    (1){وََجاُءوا َعلَى َقم يص 

الحافظ  ذكرهما ا نهمف ،َشنَاَعِة بعض الُكنَى وقُبِحهافي  مستطرفةٌ  مستظرفةٌ  اٌت ايَ كَ حِ وقد َورَدت      
 : (2)«أخبار الحمقى والمغفلين»في  ابن الجوزيأبو الفرج 

 بهذه الكنيةِ  فقلت له يوماً: كيف اكتنيَت  ،ني  تَ يَ ار  أبا جَ  :يكنى مةي  زَ أبو خُ : كان الجاحظقال      
ولا  ،قال: لا واهلل ،؟ وتكنى أي كنية شئت ،ما الساعة بدينارهُ يعُ أفتبِ  ،لا تملك جاريتين فقيرٌ  وأنَت 

 .بالدنيا وما فيها
أبا  عُ فقال أحدهما: ادْ  ،القاضي حي  رَ شُ :  تقدم رجلان إلى (3)«نثر الدر»في  ي  الآب أبو سعدقال و     

  شريح هُ د َ ، فرَ دْ هَ شْ ليَ  الُكَوي ف رَ 
َ
 ا. هَ َض رْ ا لم تَ لً دْ عَ  َت نْ وقال: لو كُ  ،ل عنهولم يسأ

 أحدهما.  اهُ فَ لا لكَ اقِ ، فقال: لو كان عَ ن  ي  لَ ق  أبا العَ رجلا ينادي آخر: يا  عمر بن عبد العزيزوسمع      
 ب   رَ  و السبع   ات  وَ مَ الس َ  ب   رَ  أبا عبد   : وهُ ن ُ ، فقال: كَ له كنيةً  رْ فاختَ  ،اابنً  َت قْ زِ قيل لبعضهم: قد رُ و     
 .م  يَظ العَ  ش  ر  العَ 
: معاويةُ ، فقال ى شاٌب فأقبل فتً  ،از ؟ه َ ة بن الر َ لَ شَ يْ : أين فَ دَ نْ الجُ  ُض عرِ وهو يَ  معاويةَ نادى منادي و     

 ،؟، قال: ما الكنيةُ لُت عَ قال: قد فَ  ،؟ نيةِ بالكُ  َت رْ ي َ اني به أبي، قال: فهلا غَ قال: سم   ،؟ سمإويلك! ما هذا ال
 .، فنفاهُ َِظاقَ أبو اليَ قال: 

، وَسْمٌت  رٌ نظَ ومَ  اءٌ وَ له رُ  اٌب في مجلسه، فجاءنا شَ  (4)أبا الهذيل : كنا نجالُس أبو مسمع البصريال ق     
 
َ
جاودان "من الكتاب المترجم بـ:  أجل   كتاٌب  مِ جَ ، فقال أبو الهذيل: ليس للعَ لَلْنَاُه لظاهرهِ جْ فقعد فأ

 نها أنه قال: ، مظيرٌ وليس لهن نَ  ،كلماٍت  ه بثلاِث مؤلفُ  ، وقد استفتحَ "كرد
أن عاقلا أساء إلى من  أخبركَ  نْ فلا تصدقه، ومَ  المصيبةِ  ِض َض أن عاقلا لم يصبر على مَ  أخبركَ  نْ مَ 

  اةً مَ أن حَ  أخبركَ  نْ ومَ  ،أحسن إليه فلا تصدقه
َ
 فلا تصدقه ةً ن َ ت كَ ب  حَ أ

                                                 

 18يوسف: (1) 
 1/11أخبار الحمقى والمغفلين (2) 
 1/106نثر الدر في المحاضرات (3) 
ْيل العاّلف البصري الُمتكّلم المعتزلّي، كان من أج(4)  ترجمته في سير  ،221له أتباع وفرقة تنسب إليه وتقول بضاللته/ت  ،الد المعتزلة ورؤوسهمأبو الُهذ يل محمد بن الُهذ 

 10/562أعالم النبالء 
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بو الهذيل: ُمن َ وقال: حدثني أبي عن جدي بثلاث هن أحسن منهن، فقال أ ،وجثا امُ لَ فانبرى الغُ      
 نْ فلا تصدقه، ومَ  كالشبعانِ  أخبرك أن الجائعَ  نْ مَ : -رحمة اهلل عليه  -فقال: قال جدي  ن َ بهِ علينا 

 فلا تصدقه أخبرك أن الراضي كالغضبانِ  نْ فلا تصدقه، ومَ  كاليقظانِ  أخبرك أن النائمَ 
      

َ
قال: من ُدَوْين  ،؟ ا، قلنا: فمن أي بلد أنتقال: من بينهم ،؟ مجَ رب أنت أم من العَ العَ  نَ مِ فقلنا له: أ

، فقال جر  أبو الس   قال:  ،قال: لجام، قال: فالكنية ؟ ،؟ فقال له الجاحظ: ما اسمك ،السماء وفَُويَْق الأرض
لي  نُب لكم، إنما الذ   نُب وهو يقول: ليس الذ   ،هارَ زَ إِ  ر ُ ا يجُ بً غَض فقام مُ  ،وأنت حمار؟ ،له: فمالك لا تنهق

 .ااهَ حَ ون ما َط درُ وأنتم لا تَ  ،مكُ الس أمثالَ حين أج
بَي ِنَتََك، فقال:  عُ فقال: ادْ  ،مع خصمه فتقدم إليه رجٌل  ،على واسط محمد بن المتنبيةوقال: كان      

، فقال: انطلق، ما هؤلاء ةلابَ أبا الص  ، تعال يا ينم  اسَ أبا اليَ ، تعال يا انرَ فَ ع  أبا زَ يا  ، تعاَل ِب ئْ يا أبا الذ ِ  تعاَل 
 ِ  .ودٍ هُ شُ ب

 : رَ الأصمعي: قال (1)«مستطرفال»في  بشيهيأالقال و     
َ
وعليه  ،نٌ حسَ  نظرٌ ا له مَ بالبصرة شيخً  يُت أ

عليه وقلت:  ه، فسلمُت عقلَ  ، وعنده دخل وخرج، فأردت أن أختبرَ وهرجٌ  ، وحوله حاشيةٌ فاخرةٌ  ثياٌب 
 ،منه ُت كْ حِ فَض  :، قال الأصمعيين  الد    وم  يَ  الك  يم مَ ح  ن الر َ حمَ الر َ  أبو عبد  فقال:  ،سيدنا ؟ ةُ نيَ ما كُ 

 خرجه ودخله. ذلك عنه غزارةُ  عْ ه، ولم يدفَ جهلِ  وكثرةَ  ،هعقلِ  ةَ ل َ قِ  ُت مْ لِ وعَ 
ولكن صاحبها  ،قد يثيُر العجَب والإستغراَب أيضا أن تكوَن الكنيُة الُمَكن َى بها فخمًة وحسنةً و     

ْهلًا ولا  ،مثلهعلى  رَ ثَ كْ تَ سْ تُ ف ،وعامي ا لا يَُزي ِنُُه ِعلٌم ولا ِحلمٌ  ،الناس وغمارِهممن رََعاَع 
َ
ولا يَُرى لها أ

ا  :فقال (2)«الحيوان»عن نفسه في كتابه:  ىحك أبو عثمان الجاحظفهذا  ،ُمستَِحق ً
 جُ لْ ى هذا العِ نَ تَ كيف اكْ  ،على بال رَ طَ وقد خَ  -يوما ، فقلُت "ةمَ ي  زَ أبا خُ "ى: ن َ كَ يُ  ٌس ارِ كان عندنا حَ       
 
َ
ُ  فقلُت  ،هُ أيتُ ثم  رَ  ،؟ بأبي خزيمة نُ كَ لْ الأ قلت:  ،قال: لا ،؟ خزيمةى سم َ له: َخِب ْرِن عنك، أكان أبوك ي

ك ى  ،قال: لا ،؟ أو خالك ،أو عمك ،فجد  قلت: فكان لك موىل   ،قال: لا ،؟ خزيمةقلت: فلك ابن يسم 
قلت:  ،قال: لا ،؟ خزيمةأو فقيه يسمى  ،فكان في قريتك رجل صالح :لتق ،قال: لا ،؟ يسمى خزيمة

  جٌ لْ ، وأنت عِ بأبي خزيمة َت يْ نَ تَ اكْ  مَ فلِ 
َ
قلت:  ،ُت يْ هَ قال: هكذا اشتَ  ،؟ٌس ارِ ، وأنت حَ ، وأنت فقيرٌ نٌ كَ لْ أ

                                                 

 22المستطرف في كل فن مستطرف ص (1) 
 6/16الحيوان (2) 
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 فلِ 
َ
اعةَ هَ يعُ بِ : فتَ قلُت  ،؟ قال: ما يدريني ،؟ ىنَ الكُ  هذه الكنية من بين جميعِ  اشتهيَت  شيءٍ  ي ِ أ  ا الس 
َ ينارٍ بدِ   نِ كْ تَ سْ ، وت

َ
             (1) ! نيا وما فيهاقال: لا واهلل، ولا بالد ُ  ،؟ َت ئْ شِ  نيةٍ كُ  ِي  ي بأ

فيرة بن خلف  :في ترجمة (2)ابن بشكوالبالكنية وعدم التنازل عنها ما ذكره  ونحو هذا من التشبِت      
 ، قال:بن فيرة اليحصبي

ن الصوت بقراءة القرآن؛ وتوىل الصلاة ؛ حسَ كان من أهل المعرفة بالقراءاِت " دي  د  أبا حَ "يكنى:      
وقال:  ،ى من ذلكفأبَ  "،أبي حديدة"أن يكنى بغير  ابن يعيشوأشار عليه  ،بجامع طليطلة والخطبة

 اهأوىل بنا. القديمةُ  الكنيةُ 
 : و"فيرة" اسٌم أعجمي"ٌ معرٌب معناه: "الحديد".قلت     

 
 ةيَ اه  ُكَنى الد    دُ د   عَ تَ  والعشرون :  ةالثالثالمسألة 

 قال ؛كثيرةٌ  وهي ياهِ وَ الد َ  اءأسمَ  بعَض  دي  بَ عُ  أبو ذكر :(4)«المقال فصل»في  (3)أبو عبيد البكريقال      
 . ةيَ نْ كُ  عشرة خمس ااهَ نَ كُ  نْ ومِ  الدواهي، من الدواهي أسماء جمع: اللغويين بعض
م ُ : "منها عبيد أبو وذكر

ُ
ق  ال أ

م  "و ،"ُرَبي 
ُ
َعم   : "ااهَ نَ كُ  وباقي ،غير لا "ُجن َدب   أ م ُ َقش 

ُ
اف   "و ،"أ م ُ َخش َ

ُ
 أم"و ،"أ

م ُ الر َقُوب  "و ،"خنشفير
ُ
م ُ الر َق م  "و ،"أ

ُ
َبي س  "و ،"أ م ُ الر ُ

ُ
َكَرى"و ،"أ م ُ َحَبو 

ُ
َكر"و ،"أ م ُ َحَبو 

ُ
م ُ  "و ،"أ

ُ
 أ

َ
 ،(5)"اصرَ د  أ

م ُ نَآد  "و
ُ
  ". اهأ
َري َق " :ن وهيانفرد منها باثنثيْ  ،لها اثنا عشر كنيةً  (6)«مقاييسه»في  ابن فارسوذكر      

َ
م ُ أ

ُ
م ُ "و، "أ

ُ
أ

 ،ثنثينإفي ال ابن فارسمع  ق  اتفَ   ،أربعة عشر منها (1)«جمهرته»في  أبو هلال العسكريوذكر  ،"ل  ال َبل ي  
م ُ » وهي: ،وانفرد  بثلاث

ُ
م ُ  »و ،«اذ  وَ ل  ك  أ

ُ
م ُ »و ،«شورخأ

ُ
  اها.نَ سمائها وكُ أاهي ووَ فنعوذ باهلل من الد   ،«قوبأ

                                                 

يكنى: "أبا خزيمة"، فقلت ألصحابنا: هل لكم في فقال: كان عندنا شيخ حارس من علوج الجبل، وكان  6/230ذكر القصة بلفظ آخر في كتابه: "البيان والتبيين" (1) 
وهذه "الكنية" كنية "زرارة بن عدس"، وكنية  ،وإن كان في ظاهر الرأي غير مأمول وال مطمع ،مسألة هذا الحارس عن سبب كنيته ؟ ، فلعل الله أن يفيد من هذا الشيخ علماً 

فقلت  ،فدع ْوتُهُ  ،وكل هؤالء إما قائد متبوع، وإما سيد مطاع، فمن أين وقع هذا العلج األلكن على هذه الكنية!؟"خازم بن خزيمة"، وكنية "حمزة بن أدرك"، وكنية فالن وفالن، 
ة ؟ قلت: ألك ابن يسمى خزيم ،قال: وما يدريني ،قلت: فلم اخترتها على غيرها ؟  ،قال: ال، ولكني كنيت بها نفسي ،له: هذه الكنية كناك بها إنسان أو كنيت بها نفسك ؟ 

والله وال بجميع  ،قال: ال  ،وخذ مني دينارا!  ،واكتن بأحسن منها ،قلت: فاترك هذه الكنية ،.قال: ال ،قلت: أفكان أبوك أو عمك أو مولى لك يسمى خزيمة ؟  ،ال :قال ،
 .!الدنيا
 330الصلة في تاريخ أئمة الأندلس ص(2) 
 سير أعالم النبالء :ترجمته في ،681/ توغير ذلك ،ومعجم ما استعجم من البلدان ،له شرح امالي القالي ،األندلسيأبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري (3) 
11/63 

 1/618فصل المقال في شرح كتاب األمثال (4) 
 في المقاييس: "أُمُّ أ ْدر ٍص".(5) 
 1/23مقاييس اللغة (6) 
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 الكنى طرائف عنوالعشرون : الرابعة المسألة 

 ألف فيه ،ذهب من ام ٌ جَ  يديه وبين المتولك على (3)ادةب َ عَ  دخل: (2)«الأبرار ربيع»في  الزمخشريقال      
 فيه، بما ام ُ الجَ  َك فلَ  عتَ عْ تَ تَ  أو تتفكر أن غير نم بديهة فيه أجبتني إن شيء عن أسألك: فقال دينار،

 ،له اسمَ  ولا كنيةٌ  له شيءٍ  وعن له، كنيةَ  ولا اسمٌ  له شيءٍ  عن أخبرن: قال ،المؤمنين أمير يا ْل سَ : قال
 .فيه بما الجام وأعطاهُ  فتعجَب  فكر، غير من رياح أبوو ،المنارةُ : قال
 تكن لم إن: فقال ه،كنيتُ  ليست :له فقيل ل،ْض الفَ  أبا يا: جعفر بن اهلل بعبد أعرابي ٌ  صاح: (4)وقال     

 .هُ تُ فَ ِص  فإنها كنيته
 معاوية، والآخر ،عليا -أحدهما يسمى ،خصمان إليه فارتفع ،عُ ي َ شَ يتَ  (6)ربع صاحب كان: (5)وقال     

  غيرِ  من مقرعة، مائةَ  فضربه معاوية على فتحامل
َ
  أين من نَ طِ فَ ف ة،ج َ حُ  عليه ْت هَ جَ ات َ  نِ أ

ُ
: فقال ،تِيَ أ

: لصاحبه فقال ،مائة فضربه هُ حَ طَ فبَ  ،(7)"الرحمن عبد أبو" هو فإذا كنيته، عن خصمي ْل سَ  اهلل، أصلحك
 .ةنيَ بالكُ  منك هاسترجعتُ  بالاسم مني هأخذتَ  ما

 نإ: قال عليك، وكَ أبُ  َق ي َ َض  لقد :قيل اد،رَ قُ : قال ،؟ اسمك ما: ابالأعرَ  انبيَ ِص  لبعض قيل : (8)وقال     
 .يارِ حَ الص َ  أبو: قال ،؟ كنيتك وما: قيل ،الكنيةَ  عَ س َ وَ  فقد سمَ إال قضي َ 
واكن  ،ياسر رجلا في إبطال القاظِ نَ يُ  يحيى بن أكثمكان  :(9)«محاضرات الأدباء»في  بالراغ  وقال      

بأبي  نى َ كَ إن كل يحيى يُ  :فقال ،إن ها ليست بكنيتي :فقال له يحيى ،ءبأبي زكريا يهِ ن ِ كَ الرجل يُ 
 بالقياس، وتناظرن في إبطاله.  نِي يْ ن ِ كَ ك تُ أن   العجُب  :زكريا. فقال يحيى

 :أنا أبو الحسين، فقال ،فقال له: يا أبا يعقوب، فقال: أخطأَت  ،إسحاق عىَ دْ يُ  على أميرٍ  ودخل رجٌل      
 .ى أبا يعقوبن َ كَ لأن  كل إسحاق يُ  ،إنما أخطأ الأمير

                                                                                                                                                                    

 1/61جمهرة األمثال (1) 
 2/658خيار ربيع األبرار ونصوص األ(2) 
 5/1156تاريخ اإلسالم ت بشار ، ترجمته في: 251/ تصاحب نوادر وُمُجون، كان عبادة المخنث من ندماء المتوكل العباسي(3) 
 2/632ربيع األبرار ونصوص األخيار (4) 
 2/636ربيع األبرار ونصوص األخيار (5) 
 و رئيسهم يسمى صاحب الربع. ،الربع: أهل المحلة(6) 
 نية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما.وهي ك(7) 
 2/618ربيع األبرار ونصوص األخيار (8) 
 2/611محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء (9) 
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أبو من؟  قال: ،قال: ابن عبيد اهلل ،؟ قال: ابن من ،قال: عبد اهلل ،؟ لرجل: ما اسمك قال أعرابي ٌ و     
  .جبانٍ  لئيمٍ  اذَ يَ ك تلوذ باهلل لِ أشهد أنَ  :فقال الأعرابي ،قال: أبو عبد اهلل الرحمن

، فقال: نعم، تِي يَ نْ لآخر: مرحبا بأبي المنذر، فقال: ليست هذه كُ  قال رجٌل  :(1)«نثر الدر»وقال في      
 . (3)اٌب بأنه كذ   ُض ر  عَ يُ  ،(2)مسيلمةولكنها كنية 

وأهل المدينة  ،ِخ رْ وهي كنية الفَ  ،"روح أبا" :الفضل بن الربيع ين ِ كَ كان جعفر بن يحيى يُ : (4)وقال     
فر يأكل مع فكان جع ،بها في نسَ فً لَ ختَ مُ ، الأِب  ا مجهوَل لقيطً  ، واكن الربيعُ "فرخا" :يطلقِ يسمون ال َ 

 ،هاهذه نستويف أكلَ  ينِ مْ اسِ لجعفر يمازحه: قَ  ، وقال الرشيدُ أفراٍخ  بين أيديهم ثلاثةُ  ْت عَ ِض ا، فوُ الرشيد يومً 
فقال  ،اا واحدً وترك فرخً  ِن يْ خَ رْ فَ  فأخذ جعفرُ  ،لٍ دْ عَ  فقال: قسمةَ  ،؟رٍ وْ أو قسمة جَ  دلٍ عَ  قال: قسمةَ 

أومأ إلى  قال: فأين الآخر؟ قال: هذا، و ،فرخان َك فرخان، ومعَ معي  ،قال: نعم ،؟ : أهذا العدُل الرشيدُ 
 ما قالا. م الفضُل هَ فْ ولم يَ  ،بولائنا لسقط هذا عنك ، لو تمسكَت وقال: يا فضُل  ،الفضل، فتبسم الرشيدُ 

العربدة  عُ دَ صابرون عليه، وهو لا يَ  اٌف رَ ظِ  ، واكن له إخوانٌ ةِ دَ بَ رْ العَ  شديدُ  وقالوا: كان بالبصرة رجٌل      
، قال: فأخذوا في منه ما استطعنا، ولا نجعل له طريقاً إلى العربدةِ  على حاٍل، فقالوا يوماً: تعالوا نحترزْ 

فساعدوه على كل ما أحب فضاق صدرُه، ولم يجد ما يتوسل به، إذ سمع صائحاً في  ،تجنبه ومسارعته
ف فهو فَْرخ، وفرخ هو ولد كنية فرج، و "أبو روح"ح، فنخر وقال: وْ الدار يقول: يا أبا رَ  فرج إذا ُصح ِ

، فعلموا أنه لا القومَ  وضرَب  ،ر الماعونوكسَ  ،في أخلاقه من العربدة ذَ زنا، وأنا واهلل المراد بذلك، ثم أخَ 
  (5) .هِ تِ شرَ وا عن عِ عُ َط عن أخلاقه فانقَ  الصبرَ  ُك ملِ يَ 

الشاعر المشهور  ابن الرومين أبي الحسلأن  :(6)«جمع الجواهر»في  الحصري القيروانيذكر      
له  ويهنيه بابٍن  ،طويلة يمدح بها أبا العباس أحمد بن محمد بن عبيد اهلل بن بشر المرثدي قصيدةً 

 د، أولها:لِ وُ 

ـــــا ـــــدا كوكب ـــــمٌس ول ـــــدٌر وش  ب

ـــــا   ـــــد أنجب ـــــاهلل لق ـــــمُت ب  أقس

   

                                                 

   1/111نثر الدر في المحاضرات (1) 
صلى الله عليه -الذي ادعى النبوة في عهد رسول الله الكذاب المتنبئ  ،من أهل اليمامة الحنفي الوائليبن حبيب بن ثمامة هو امسيلمة و  ،المشهور أن كنيته: أبو ثمامة(2) 
 .فقيل: أكذب من مسيلمة ،ضرب به المثل في الكذبو  ،-رضي الله عنه-الصديق أبي بكر خالفة قتل في حروب الردة في  ،-وسلم
   1/116نثر الدر في المحاضرات (3) 
   1/111نثر الدر في المحاضرات (4) 
 ر في أوصاف األنبذة والخمورقطب السرو (5) 
 268 جمع الجواهر في الملح والنوادر ص(6) 
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 لت له: لو تفاءلَت على أبي الحسن وهو يعمل هذه القصيدة؛ فق : دخلُت أبو عثمان الناجموقال      
، فلو تصور ذلك لجاء المعنى ظريفاً؛ "سابع"يجيء منكوساً  "عباس"من الولد؛ لأن  لأبي العباس بسبعةٍ 

 فقال بديهاً:

 وقـــــد تفاءلـــــت لـــــه زاجـــــراً 

 كنيتــــــه لــــــا زاجــــــراً ثعلبــــــا  

   
ــــــةً  ــــــه كني ــــــت ل ل ــــــي تأم   إن 

ـــــــا   ـــــــا أعجب ـــــــدا مقلوبه  إذا ب

   
 يصــــوغها العكــــس أبــــا ســــابع

ـــــأل    ـــــاوذاك ف ـــــد معطب ـــــم يع  ل

   
ــــــاه مــــــنهم واحــــــدٌ  ــــــد أت  وق

ـــــــا   ـــــــت ة غي ب ـــــــرهم س  فلننتظ

   
 فــــــي مــــــدٍة تغمرهــــــا نعمــــــة

 يجعلهــــــــا اهلل لــــــــه ترتبــــــــا  

   
ـــــنهم ـــــاً بي ـــــراه جالس ـــــى ت  حت

ـــا   ـــن كبكب ـــوى وم ـــن رض ـــل  م  أج

   
ـــوره ـــن ن ـــأرض م ـــى ال ـــدر واف  كالب

ـــــا   ـــــبعة فاختب ـــــوم س ـــــين نج  ب

   
 وليشـــــكر النـــــاجم عـــــن هـــــذه

ــــا ب   ــــن بعــــض م ــــا م بــــافإن ه  و 

   
ــــم أَزْل  ــــًى ل ــــُت فت ــــَدى وألحم  أس

 أشــــكُر مــــا أســــَدى ومــــا ســــب َبَا  

   
 حدث زياد بن عبيد اهلل الحاريث قال: خرجُت  :(1)«الهفوات النادرة»في  أبو الحسن الصابئوقال      

وراء ا إلى ابن هبيرة، وهو على شرطته وما نَ عْ فِ وافداً إلى مروان بن محمد في جماعة، فلما كنا ببابه دُ 
يبحثهم  في مروان وابن هبيرة، فجعل ابن هبيرةَ  ُب طنِ ويُ  رجلاً رجلاً، كلهم يخطُب  بابه، فتقدم الوفدُ 

أن  رجاءَ  أتأخرُ  وجعلُت  ، فلطيُت ار ً وقلت: إن عرفني زادني ذلك عنده شَ  ،ذاك عن أنسابهم، فكرهُت 
بدون كلامهم،  ما كرهت، فتكلمُت  اد ً بُ  دُ أجِ ، فلو ينِ مَ د َ غيري، فقَ  َق بْ ك، حتى لم يَ سِ مْ هم فيُ كلامَ  ل َ مَ يَ 

  نْ فقلت: من أهل اليمن، قال: مِ  ،؟ وإني لقادر على الكلام، فقال: ممن أنت
َ
؟ قلت: من مذحج،  اهَ ي ِ أ

قلت: من بني الحارث بن كعب، قال: يا أخا بني الحارث إن  ،قال: إنك لتطمح بنفسك، اختصر!
لفي  ةَ ج َ قلت: وما أقول أصلحك اهلل! إن الحُ  ،؟ فما تقول في ذلك ،ردٌ قِ  ِن مَ الناس ليزعمون أن أبا اليَ 

أبا ": كنىيفإن كان  دَ رْ القِ  ةَ يَ نْ ؟ قلت: تنظر كُ  َك تُ ج َ ة، فاستوى قاعداً، وقال: وما حُ لَ كِ شْ هذا لغير مُ 
  (2)"أبا قيسوإن كان يكنى " ،" فهو أبوهمن  مَ اليَ 

َ
 ،الأرَض  َت كَ ونَ  ،مَ دِ ونَ  َس كَ فنَ  ،به!َي ن ِ كُ  نْ و مَ بُ فهو أ

 ةُ ي َ سِ يْ ، والقَ تويها، تظن أن قد هَ اهِ فَ على شِ  ض ُ عُ تَ  ةُ يَ انِ مَ وجعلت اليَ  ،به ينِ هَ اجَ ا فيما وَ فَ أنه هَ  مَ لِ وعَ 

                                                 

 161رقم / 125الهفوات النادرة ص (1) 
 .وأبو قيس ،أبو زنة : القرد :1/256ثمار القلوب قال الثعالبي في (2) 
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ثم لم يلبث أن  ،ه أيضاً يإلى مروان ثم رجع، وقام ابن هبيرة فدخل عل تكاد تزدردني، ودخل الحاجُب 
 :: قالفقلُت  ،وعن ابن هبيرة! عنَك  ، فقال: إيهٍ ان وهو يضحُك على مرو خرج، فقال الحاريث: فقمُت 

  :كذا وقلت
َ
 الذي يقول: زيدُ ، أو ليس أمير المؤمنين يَ هُ تَ جْ جَ لقد حَ  ،اهلل مُ يْ كذا، فقال: أ

ـــا ـــيٍس بفضـــل عنانه ـــا ق ـــْك أب  َتَمس َ

ـــَمانُ    ـــَت َض ـــا إن َهلَك ـــيَس عليه  فل

   
 فلـــم أَر قـــرداً قبلنـــا ســـبقْت بـــه

 المـــــؤمنين أتـــــانُ  جيـــــاَد أميـــــرِ   

   
له، ية، وسبق بينها وبين خي َ شِ حْ وهذان البيتان ليزيد بن معاوية، وذاك أنه حمل قرداً على أتان وَ      
 . وعليها القردُ  الأتانُ  ِت قَ بَ فسَ 
وقال: يا أخا بني الحارث، واهلل ما كان  ،وخرج ابن هبيرة فوضع يده بين منكبيَ  فخرجُت  قال زياد:     

  كنُت  ة، وإنْ وَ فْ ياك إلا هَ كلامي إ
ُ
، ةَ ج َ الحُ  ي َ لَ عَ  َت نْ ق ِ كيف لُ  ِن ر َ بنفسي عن مثل ذلك، ولقد سَ  لأربأ

 باً لي فيما ليكون ذلك أدَ 
َ
! ففعلُت  ، فاجعل منزلَك ب ُ حِ تُ  ُث يْ بحَ  ، وأنا لَك ُل بِ قْ تَ سْ أ ني ، وأكرمَ علي َ

!. وأحسنَ   إلي َ
 بن اهلل عبد بن محمد بن للأحوص مخزوم بني من رجٌل  قال :(1)«الكامل»في  أبو العباس المبردقال      

 :يقول الذي أتعرف: ليؤذيه الأنصاري الأفلح أبي بن ثابت بن عاصم
ــــا ــــْت قــــريٌش بالمكــــارم ُكل َِه  َذَهبَ

ــــارِ    نَْص
َ
ــــائِِم الأ ــــَت عَم ــــْؤُم تح  وال ُل

   
 :يقول الذي أعرُف  ولكني أدري، لا: الأحوص فقال     

ـــــ ـــــاُس َكن َ ـــــمٍ الن َ ـــــا َحَك  ْوُه أب

ــــــــلِ    ــــــــا َجْه ــــــــاُه أب  واهلُل َكن َ

   
ـــــــَرتِهِ  ْس

ُ
ـــــــتُُه لأ ـــــــْت ِرَياَس ْبَق

َ
 أ

ـــــلِ    ْص
َ
ـــــُة الأ ـــــروع وِدق َ ـــــؤم الف  ل

   
 .للأخطل المخزومي أنشده الذي والبيت ثابت، بن لحسان الشعرُ  وهذا     
من  قومٌ  هُ لَ ذَ ع: (2)اهللرحمه منذر بن سعيد البلوطي [ في ترجمة الإمام 528]تالفتح بن خاقانقال      

َ  لرجلٍ  هِ تِ ه لتكنيَ إخوانِ   :َفَقاَل  هُ ب ُ سُ َكاَن ي
  نْ وا مِ بُ جَ عْ لَا تَ 

َ
 اانَ ا وآذَ نَ ب َ بعد َما قد سَ  نْ مِ      هُ تُ يْ ن َ ي كَ نِ ن َ أ

 ى نَ قد كَ  فَاهللُ 
َ
 اـــوََهَوانً  ةً ــيَ زْ إِل َا خِ  اهُ ن َ كَ     َوَما  ٍب ا لَهَ بَ أ
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 العقد المحلى فيمن تكنى بأبي يعلى
 

 [111]تالعباسي وراح والمنُص ف َ أبو محمد علي بن عبد اهلل بن عباس جد الس َ الأول:      
أتى علي بن أبي طالب إلى أبيه رضي اهلل عنهما  دَ لِ ه لما وُ روي أن َ : (1)«تاريخه»في  اليافعيقال      
 ن َ فهَ 

َ
 أما سميته؟ قال:  ،وِب لك في الموهُ  وبوركَ  الواهَب  َت رْ كَ شَ  :وقال ،هُ أ

ُ
حتى  هُ يَ م َ سَ و يجوز لي أن أ

 ُ  أبَ "إليك  ذْ خُ  :إليه، وقال هُ د َ ودعا له، ثم رَ  هُ كَ ؟ فأمر به وأخرج إليه فحن َ هُ يَ م ِ سَ ت
َ
أبا : "، ويروى"اكلَ م  ا الأ

 "نأبا الحَس " :، وكنيته"اعلي   " :ه، قد سميتُ "فلائ  الخَ 
فجرى عليه، هكذا  أبا محمده ه، وقد كنيتُ ه وكنيتُ لكم اسمُ  فلما كان زمن ولاية معاوية قال: ليس     

 . «الكامل»في  قال المبردُ 
قال له:  عبد الملك بن مروانعلى  مَ لما قدِ  :«حلية الأولياء»في  أبو نعيم الأصفهانيوقال الحافظ      
 رَ ي َ أبي محمد، فغَ ـ: فأكنى ب وأما الكنيةُ  ،فلا أما الاسمُ  :لي عليهما، فقال رَ بْ فلا َص  وكنيتَك  اسمَك  رْ ي ِ غَ 

 ه انتهى. كنيتَ 
ه في علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه. هذه المقالة لبغِض  عبد الملكما قال قيل وإن َ : اليافعيقال      

 ه كذلك. ه وكنيتُ إذ اسمُ 
يره، ه على سرِ ه وأجلسَ فأكرمَ  عبد الملك بن مروانأنه دخل على  :«تاريخه»في  الطبريوذكر      

هل له من  ، وسألهُ ي هذا الاسم وهذه الكنية لأحدٍ رِ كَ سْ ع في عَ جمَ لا يُ  :، فقالرهُ ه فأخبَ سأله عن كنيتِ و
 ا ـه.."دأبا محم َ : "اهُ د، وكن  ه محم َ بولدِ  فأخبرهُ  ولدٍ 

 
 [.811]تالعباسي المأمون: الثاني     
ى ه تكن َ ا هو فإن َ فأم َ  ،وهبها أبُ  كن اهُ  ،هنيتُ كُ  أبو العباسو ،عبد اهلل بن هارون الرشيد هو أبو العباس     

 (2)المنصور وكنيةُ  ،الرشيد وهي كنيةُ  ،أبي جعفرـ: يه بأبِ  بعد موِت 
ور، واكن لها في نفوسهم ها كنية المنُص هذه الكنية؛ لأن َ  ونقال الصويل: واكنوا يحب ُ : (3)السيوطيقال      

 يد.ور والرشِ منُص بها كال ن ِيَ من كُ  رِ مُ بطول عُ  وتفاؤٌل  جلالةٌ 
      
  .[892]تالمشهورالعباسي الشاعر  اسو َ أبو نُ : الثالث     

                                                 

  116/ 1مرآة الجنان وعبرة اليقظان (1) 
 [580اإلنباء في تاريخ الخلفاء البن العمراني]ت  (2)
 223تاريخ الخلفاء ص (3)



 العقد المحلى فيمن تكنى بأبي يعلى
 

كانت في  لذؤابةٍ  "أبو نواس" :وإنما قيل له ،أبا علي :ويكنى ،الحسن بن هاني الحكميواسمه      
ان على وسَ لضفيرتين كانتا تنُ  "ذا نواس: "وقيل: سمي "،ذا نواس" يَ م ِ والنواس: الذؤابة. ومنه سُ  ،رأسه

 ى.لً دَ مُ  من كل شيءٍ  : الحركةُ ُس وْ عاتقه. والن َ 
واس بفتح النون، أو ه، ما أراد بها، وهل نَ عن كنيتِ  أبا نواس وقال محمد بن يحيى المقرئ: سألُت      

 كنيتِ  فقال: بضم النون، واكن سبُب  ،؟ واس بضمهانُ 
َ 
ى إخواناً له، ن رجلاً من جيراني بالبصرة دعَ ي أ

، مع الصبيانِ  ني ألعُب ه. فوجدَ ه إليه، يستحث ُ من يبعثُ  ه يطلُب منهم، فخرج من بابِ  ه واحدٌ فأبطأ علي
و، أعدُ  به. فمضيُت  ينِ ئْ إلى فلان فجِ  ِض مْ ا ،ح بي: يا حسني، فصاَ رأسِ  في وسِط  واكنت لي ذؤابةٌ 

 (1)ا ـه .نيةُ اس. فشاعت هذه الكو َ يا أبا نُ  ، قال: أحسنَت بالرجلِ  . فلما جئُت ي تتحركُ تِ وذؤابَ 
 

 [333الإخشيذ محمد بن طغج بن جف الفرغاني]ت الرابع:     
 المتقي َب كتَ : (2)ابن العديم، قال "ملك الملوك: "بلسان أهل فرغانة الإخشيذى ومعنَ  مصر، أميرُ      

 كتب، الولاية له ولأبي القاسم أنوجور ابنه إلى ثلاثين سنة عهداً للإخشيذ بالشامات ومصر على أن َ 
 وقال له:  ،إلى مصر مالخادَ  كافورة إلى عبده رَ فْ في هذه الس َ  الإخشيذ

 بقاءَ  عليه أطال اهللُ  تقَف  أنْ  ومما يجُب      
َ
  المؤمنين بشاطىءِ  أميرَ  ي لقيُت ن ِ ك أ

َ
 ينِ مَ رَ كْ الفرات فأ

 .ي أحدا  ن   كَ لا يُ  ةُ يفل  والخَ ، اهُ ن َ كَ ه ن َ ، فرحاً بأك اهللُ ز َ أعَ  أبا بكريا  ف أنَت اني، وقال: كيْ بَ وحَ 
 

  إجازٌة بالتكنية والعشرون : الخامسة المسألة 
 الحسيني الرحمن عبد المراحم أبي الدين وجيه ترجمة في: (3)تاريخه في الجبريت المؤرخ ذكر     

 زايًرا إليه أتى مصر بلاد دخوله عند أنه: 6611 سنة المتوىف مصر نزيل التريمي العيدروسي العلوي
 الَوفَاِئية، الِخْرَقة وألبسه َبيْن،رَ شْ المَ  لتوافِق  إليه ومال كثيًرا، فأَحب َه ،الوفائي الخالق عبد وقته شيخ
م أبا: "وكن َاه  اليمن أهلِ  من كثيرةً  جماعةً  فَكن َى شاَء، َمنْ  يَُكن ِيَ  أنْ  وأجازَه كثيٍر، َتَمن ُعٍ  بعد" الَمَراح 
 .الإَجاَزةِ  بهذهِ 

 
 َتْكِني  ُة َدوَلة   شرون:المسألة السادسة والع

                                                 

 المذاكرة في ألقاب الشعراء (1)
 33زبدة الحلب في تاريخ حلب ص (2)
 6/18عجائب االثار  (3)



 العقد المحلى فيمن تكنى بأبي يعلى
 

 أبنائنا من رالجزائِ  في الأدباءُ  حَ لَ اصطَ  ُكنْيَةٌ ": اري َ الخ   أم: "(1)الإبراهيمي البشير محمد العلامة قال     
 :زالراجِ  مج  الن َ  أبي قول من أخًذا بها،" فرنسا: "ةِ ي َ نِ كْ تَ  على العاملين

 عِ ـأصن مـل هـــكل ذنبًا علي َ      عيتد َ  يارالخِ  أم ُ  أصبحْت  قد
 أراَدْت  كل ما نَعه،نَْص  لم ما الذنوِب  من لنا وتخلُُق  علينا، ن َىجَ تَ تَ  كانت أن َها التكنيةِ  هذه ووجهُ      

 .بنا الأَذى إلحاَق 
 

 فيه  ة  فَ ّل  ؤَ ُر الكتِب الُمكْ َفن   الُكن  ى و ذ  : المسألة السابعة والعشرون
 نَ وْ نَ عْ لم يزل أهل العلم بالحديث يُ  مطلوٌب  ن ٌ وهذا فَ : (2)«والإيضاح لتقييدا»في  العراقيقال الحافظ      
فأقول:  ،اا حسنً فيه تقسيمً  رُت كَ تَ وقد ابْ  ،هُ لَ هِ جَ  نْ مَ  ونَ ُص ق َ نَ تَ ويَ  ،مهُ نَ يْ ه فيما بَ ونَ ارحُ تطَ ه ويَ ونَ ظُ حف َ ويتَ  ،به

  مْ اهُ نَ م كُ هُ ماؤُ ى فأسنَ وا بالكُ م ُ أحدها: الذين سُ  ،وٍب رُ ى فيها على ُض نَ أصحاب الكُ 
َ
 ،لهم غيرها اءَ مَ سْ لا أ

  ،أخرى سوى الكنية التي هي اسمه له كنيةَ  نْ هؤلاء إلى قسمين:أحدهما: مَ  وينقسمُ 
َ
 للكنيةِ  ن َ فصار كأ

الضرب  ،التي هي اسمه له غير الكنيةِ  لا كنيةَ  نْ الثاني من هؤلاء: مَ  ،وذلك طريف عجيب ،كنية
 ،هل هي كناهم أو غيرها ،على أسمائهم ولا على حالهم فيها ْف وقَ ولم يُ  مْ اهُ نَ وا بكُ فُ رِ الثاني: الذين عُ 

 ،له كنيتان أو أكثر نْ الضرب الرابع: مَ  ،ى وأسماءنً وا بالكنى ولهم غير ذلك كُ بُ ق ِ الضرب الثالث: الذين لُ 
عا وذلك ن اختلف في كنيته واسمه مالسابع: مَ  ،كنيته واختلف في اسمه ْت فَ رِ عُ  نْ الضرب السادس: مَ 

ن اشتهر بكنيته دون التاسع: مَ  ،ا جميعا واشتهرافَ رِ وعُ  ،لم يختلف في كنيته واسمه نْ الثامن: مَ  ،قليل
فيمن بعد  ليحٌ مَ  صنيٌف تَ لابن عبد البر و، عند أهل العلم بالحديث غير مجهولٍ واسمه مع ذلك  ،اسمه

 .انتهى بتصرف الصحابة منهم.
أبو الحسن  فيه َف صن َ وقد  ،هِ جِ وْ زَ  ةَ يَ نْ كُ  هُ تُ نيَ كُ  وافقْت  نْ وهو مَ  ،آخر ضرب -رحمه اهلل- هُ : فاتَ قلت     

 .سليمان بن موسى الكلاعيو ،ابن عساكر وكذا الحافظ ،اجزءفيه بن َحي ََوي ه  النيسابوري ا
 :ي ُ يثِ الحدِ  ن ُ هذا الفَ في  اِت فَ ن َ والمَص  ِف يوقفُت عليه من التآلِ ما  فيه وهذا ثبٌت ذكرُت      
في  ابن خلكانذكره  ،[013]تمحمد الكلبيللنسابة الإخباري  أبي المنذر هشام بن  «ىالُكنَ » -0
 6/84 «وفيات الأعيان»

                                                 

 621/ 6محمد البشير اإلبراهيمي  آثار اإلمام(1) 
 1/638التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح (2) 



 العقد المحلى فيمن تكنى بأبي يعلى
 

ابن ذكره  ،[017ت]لأبي عبد الرحمن الهيثم بن عدي الطائي المنبجي ثم الكويف «افرَ ى الأش  نَ كُ » -0
 6/017في  خلكان

 اهلل بن جعفر السعدي البصري المعروف بابن المدينيأبي الحسن علي بن عبد للحافظ  «ىالُكنَ » -4
واختصره الشيخ أبو علي الحسن بن محمد القرشي  ،9/450 «السير» في الذهبيذكره  ،[043ت]

 [656ت]التيمي البكري النيسابوري
 الوانيذكره  ،[045ت]للحافظ أبي بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكويف «ىالُكنَ » -3

 4/070 «فتح المغيث»في  السخاويو ،«ت مسموعاتهثب»في 
 طبع بتحقيق عبد اهلل الجديع. ،[030ت]للإمام أحمد بن حنبل الشيباني «ىالُكنَ » -5

ذكره  ،[031ت]للحافظ أبي عمرو خليفة بن خياط العصفري يلقب بـ: شباب «ي والُكَنىام  الأسَ » -6
 4/070 «يثفتح المغ»في  السخاويو ،«معجم شيوخه»في  السمعاني

 «تاريخ دمشق»منه نقول في  ،[030ت]لـنوح بن حبيب القومسي «اء والُكَنىالأسمَ » -7
 ،[035ت]البغدادي محمد بن حبيبأبي جعفر ل «ه على اسمهتُ نيَ كُ  ت  بَ لَ غَ  ن  اء ومَ ى الشعرَ ُكنَ » -8

الكتاب  ،يروتطبع بدار الجيل ب ،عبد السلام هارونتحقيق  « اتوَط ر المخُط وع نواد  مجمُ »طبع ضمن 
له في دار الكتب العلمية بيروت تحقيق سيد  «أسماء المغتالين من الأشراف»وطبع مع كتاب:  ،7رقم 

 كسروي.
التاريخ »طبع بآخر كتابه:  ،[056ت]بد اهلل محمد بن إسماعيل البخاريللإمام أبي ع «الُكَنى» -9

 لهندفي مطبعة دائرة المعارف العثمانية حيدرآباد الدكن ا «الكبير
طبع في المجلس العلمي بالجامعة  ،[060ت]للإمام مسلم بن الحجاج القشيري «الُكَنى» -01

ودار الفكر دمشق تحقيق مطاع  ،تحقيق عبد الرحيم القشقري 0499الإسلامية المدينة المنورة 
 الطرابيشي

ذكره  ،[079ت]للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن َسْورة الترمذي «اء والُكَنىالأسمَ » -00
 «التهذيب»في ترجمته من  ابن حجرالحافظ 

الحافظ ذكره  ،[089ت]للحافظ أبي علي الحسين بن محمد النيسابوري القباني «الُكَنى» -00
 00/54 «السير»في  الذهبي



 العقد المحلى فيمن تكنى بأبي يعلى
 

 ،[410ت]للقاضي أبي عبد اهلل محمد بن أحمد المقدمي «م  ن وُكَناهُ ي  ث  د   المحَ  وأسماءُ  التاريخُ » -04
 0/464 «تاريخه»في  سزكينذكرها  ،مخطوطة في المتحف البريطانيمنه نسخة 

03- « 
َ
من تبويب أبي عبد اهلل  ،[414ت]للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي «اء والُكَنىمَ س  الأ

 في مقدمة المقتنى بأنه من أجل الكتب وأطولها.اه الذهبيوصفه  ،محمد بن أحمد بن مفرج القاضي
05- « 

َ
فتح »في  السخاويذكره  ،[417ت]لأبي محمد بن الجارود النيسابوري «َنىاء والكُ مَ س  الأ

 4/070 «المغيث
للحافظ أبي بِْشر محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري الدولابي  «اءوالأسمَ  الُكَنى» -06

 [401ت]الرازي
07- « 

َ
 سخاويالذكره  ،[408ت]لأبي عروبة الحسين بن محمد بن مودود الحراني «اء والُكَنىمَ س  الأ

 4/070 «فتح المغيث»في 
 «شرح الألفية»في  العراقيذكره  ،[407ت]للحافظ أبي محمد ابن أبي حاتم الرازي «الُكَنى» -08
 ر  ع  المَ »في مقدمة  المعلميو ،404ص

 «يلد  ع  والت َ  ح  ر  ة للجُ فَ
 ،[453ت]تيللحافظ أبي حاتم محمد بن حبان التميمي البس «ف بالُكَنىعرَ يُ  ن  ي مَ ام  كتاب أسَ » -09

لأبي حاتم بن حبان وبلغنا أن  ،قال: قَل َ من أفرَدُه بالتصنيِف  ،446ص «المقدمة»في  ابن الصلاحذكره 
 فيه كتابا.اه البستي

 .«اءمَ ف بالأس  عرَ يُ  ن  ُكَنى مَ » :كتاب وله أيضا -01

بد اهلل بن حيويه الحسن محمد بن ع يلأب «ُكنيُته ُكنيَة زوجت ه  من الصحابة ت  قَ وافَ  ن  جزء مَ » -00
 ،تحقيق محمد حسن آل ياسين ،3/ج37مجلد  ،طبع في مجلة المجمع دمشق ،[466ت]النيسابوري

 .جزءولخصه الحافظ السيوطي في  ،سلمانحسن تحقيق مشهور  0319و دار ابن القيم الدمام 
 ،[473ت]الفتح محمد بن الحسين الأزدي الموصلي يالحافظ أب «ف بُكنيتهعرَ يُ  ن  اء مَ أسمَ » -00

 تحقيق أبى عبد الرحمن إقبال 0301طبع في الدار السلفية 
 .طبع في نفس الدار والمحقق ،«ف له اسمعرَ لا يُ  ن  الُكَنى لمَ »وله أيضا كتاب  -04
محمد بن محمد النيسابوري للحافظ أبي أحمد الحاكم  «الُكَنىي وام  الأسَ » -03

يجيء  ،وعمل ذلك في أربعة عشر سفرا ،ادر وأجَ حر َ و ،اد: زاد وأفَ الذهبيقال  ،[478ت]الَكَرابِيسي
ولكنه يتعب الكشف منه لعدم مراعاته ترتيب الكنى على  ،بالخط الرفيع خمسة أسفار أو نحوها
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مجلدات تحقيق يوسف  3في  0303طبع في مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة  ،المعجم.اه
قيق أبي عمر محمد بن عمر تحمجلدات  5في  0346 رديثة مص، ثم في دار الفاروق الحالدخيل

 الأزهري.
سير »ذكره الذهبي في  ،[494ت]ف بن القاسم القرطبيللحافظ خلَ  « ي للصحابةالُكَنى الت  » -05

أسماء المعروفين بالكنى من الصحابة » :097ص «جدوة المقتبس»اه في وسم َ  ،04/64 «أعلام النبلاء
  «والتابعين وسائر المحدثين

 ،[496ت]الأصبهانيأبي عبد اهلل محمد بن إسحاق للحافظ  «اباب في الُكَنى والألقَ البَ  فتحُ » -06
 «ىنَ الأسامي والكُ »ويطلق عليه اسم: 

ذكره  ،[315ت]للحافظ أبي عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل النيسابوري «اب  والألقَ الُكَنى » -07
 .للذهبيو ،أبي عبد اهلل الحاكمبا كتاب الإمام قال: لكن أحسنها ترتي ،4/070 «فتح المغيث»في 
08- « 

َ
للحافظ أبي بكر أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن موسى  «اب والُكَنىلقَ الأ

 مفيدٍ  قال الكتاني: في مجلدٍ  ، [300ت]الفارسي الشيرازي
َ
كتاب ألف في  ل ُ جَ ، كثير النفع، بل هو أ

معرفة » :سماهو ،أبو الفضل بن طاهر المقدسيختصره وا ،هذا الباب قبل ظهور تأليف ابن حجر
ثم دار الفاروق  ،في مكتبة الثقافة الدينية تحقيق عدنان حمود أبو زيدالمختصر طبع  ،«الألقاب

 .الحديثة مصر
للحافظ أبي عمر ابن عبد البر  «لم بالُكَنىلة الع  حمَ  ن  ن م  ي  ور  هُ ش  المَ  اء  ستغناء في أسمَ إال» -09

 أجزاء تحقيق عبد اهلل مرحول السوالمة. 4في  0300طبع في دار ابن تيمية مصر  ،[364ت] القرطبي
للحافظ أبي بكر الخطيب  «أ فيهَط الخَ  ع  ق  وَ  نَ ن م  ؤمَ م أبيه مما لا يُ ه اس  ُكنيتُ  ت  قَ وافَ  ن  مَ »كتاب  -41

طبع  ،وقال: من ثلاثة أجزاء ،0/0031 «تذكرة الحفاظ»ذكره الذهبي في  ،[364ت]البغدادي
 0318منه للحافظ مغلطاي بن قليج الحنفي في منشورات مركز المخطوطات الكويت  «منتخب»

 .تحقيق باسم فيصل الجوابرة
فتح »في السخاوي ذكره  ،[371ت]ه العبديدَ نْ أبي القاسم عبد الرحمن بن مَ للحافظ  «كتاب» -40

 4/070 «المغيث
 ،[376ت]لعبد اهلل بن عطاء الإبراهيمي الهروي «ف  ه واسمه معروت  يَ في ُكن   َف لَ اختَ  ن  مَ  كتاب» -40

 .قال: مختصر ،444ص «المقدمة»ذكره ابن الصلاح في 
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فيه  َب رت َ  ،[389ت]لهشام بن أحمد الوقشي «ى في الأسماء والُكَنىنَ المع   وقلُب  عكس الرتبة  » -44
 .ه في مواضع منهوهمَ ن وبي َ  ،ح مواضع منهه وشرَ وهذبَ  ،على الأسماء  مسلمللإمام  «الكنى»كتاب 

 ،[570ت]للحافظ أبي القاسم ابن عساكر الدمشقي «هَة زوجت  يَ ن  ه كُ ُكنيتُ  ت  قَ افَ وَ  ن  مَ »كتاب  -43
 .قال: مجيليد ،0/0009 «تذكرة الحفاظ»ذكره الذهبي في 

 ذكره ياقوت ،[610ت]لشميم على بن الحسن بن عنتر الحلي «الُكَنى اح  ضَ ى في إي  نَ المُ  احُ بَ مُ » -45
 .قال: أربع كراريس ،«معجم الأدباء»الحموي في 

زهر الصريفيني أإسحاق إبراهيم ابن محمد بن ال يللحافظ تقي الدين أب «كتاب» -46
 [630ت]الحنبلي

ذكره  ،[634ت]للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي «جزء في الأسامي والُكَنى»-47
 .448ص «فهرسه»الألباني في 

للحافظ سليمان بن  «المصطفى ة  ابَ من صحَ  ه  َة زوجيَ ن  ُته كُ يَ ُكن   ت  وافقَ  ن  م في ذكر مَ المعجَ » -48
 .68ص «برنامجه»في  الرعينيذكره  ،جزء كبير ،[634ت]موسى الكلاعي البلنسي

 الكمَ  ب  ر من تهذي  الُكَنى المختَص » -49
َ
للعلامة رافع بن أبي محمد بن شافع  «الجَ اء الر   مَ س  ال في أ

وأخرى في مكتبة  ،ذكر الشيخ بشار معروف أن منه نسخة في المكتبة السليمانية ،[708ت]اميالسل
 .أحمد الثالث

لأبي « ىنَ الكُ »اختصره من  ،[738ت]الذهبيللحافظ شمس الدين  «الُكَنى د  ر  ى في سَ نَ تَ ق  المُ » -31
 .طبع في مجلدين بدار الكتب العلمية بيروت ،رتبه وزاد عليه ،أحمد الحاكم

تحقيق  0990طبع في الدار السلفية الهند  ،[900ت]لجلال الدين السيوطي «ى في الُكَنىنَ المُ » -30
ع لابن ص َ المرَ »من كتاب  ى أعلام الأجناِس نَ لكُ  وهو تجريدٌ  ،ضمن مجموع رسائل ،محمد عزيز شمس

 .«الأثير
 ،[0186ت]العجمي الوفائيبن أحمد أحمد  الدين شهابل« ني  تَ ر َ ى مَ ن َ كَ تَ  ن  يمَ ف   ن  ي  العَ  ةُ َر  قُ » -42

 الآتي ذكره. «مزيل الخفا»في  الزبيديذكرها 
ر   الُكَنىنَ الهَ »رسالة:  -34  ،[0094ت]تأليف عبد الرحمن بن عمر العريشي الحنفي الأزهري «ا في س 

 ،مليحة في بابها ،ها باسم الشيخ صاحب السجادةفَ قال: أل َ  ،459ص «معجم شيوخه»في  الزبيديذكرها 
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من  عليه جماعةٌ  َظ وقر َ  ،نفيساً  شرحاً  عبد الخالق بن علينا عليها صاحبُ  لى زبيد فكتَب إوقد وصلت 
 .محمد الصبانوالشيخ  ،سيدي أحمد العروسيكالشيخ  فضلاء الوقِت 

مرتضى محمد للعلامة المحدث أبي الفيض  «ُكَنى ساداتنا بني الَوفَا ن  اب  الَخَفا عَ ُمز يُل ن قَ » -33
لم  ،في بابها نفيسةٌ  ه بأنه رسالةٌ وصفَ  ،مادة: كنى «تاج العروس»ذكره في  ،[0015ت]الحنفي يالزبيد

 ُ  اس  ان من أنفَ فَ ر  س الع  ائ  فَ نَ »في مقدمة كتاب:  0308 طبع في دار الكتب العلمية بيروت ،ق إليهاسبَ ي
 .«الرحمن

 طبعت ،مع زيادات ،«مزيل الخفا» اختصرها من ،له أيضا «اب  قَ في الُكَنى والأل  اب بَ تحفة الأح  » -35
 واهلل أعلم. ،محمد فاتح قاياتحقيق  043الرسالة رقم  ،0341ضمن العشر الأواخر بالمسجد الحرام 

 
 
 



 

 المقدمة الثانية:
في الأحكام الشرعية المتعلقة بالُكْنَيِة والت ََّكن ِّي

 
 المسألة الأولى : الُكْنَيُة تكِرَمٌة وَتْشِريف  

  من لشيء   ىن  قالوا: لم تكن الك   :(1)«ربيع الأبرار»في  الزمخشريقال العلامة       
 
إلا للعرب وهي  م  م  الأ

  »: -نهرضي اهلل ع-وقال عمر ،  من مفاخرها
 
ا كان م  ل   ، ق  إعظام   كنية  والت    ،« ة  ه  ب   ن  ها م  فإن    ىن  وا الك  ع  ي  ش  أ

  قال: ،في قومه ف  ر  له إلا ذو ش   ل  ه   ؤ  لا ي  

 أكني ههههه أههههين أكاميههههه لأكرمههههه
 ولههههها ألالهههههه وال هههههوأ  اللاههههه   

   
و  }في قوله تعالى:  :وقيل      ي  ناً ل  ف ق 

لًا ل   كنياه. {:ا ل ه  ق و 

 قال اللحتري:و     

 يتشهههههاافن يالاههههه ير الم هههههمى

 موباهههههال وبهههههالكلير المكنهههههى  

   
 وقال اين الرومي:     

 يكهههج شهههلوها الههه كيا فلمههها ت ي نهههج

 مكاكهههن مناههها ا ت شهههرل وت نهههج  

   
 واكن ضهههههيخلا شفاهههههاا فت اولهههههج

 واككهههههج ذ هههههمى ذلهههههة فتكنهههههج  

   
  (2)ايف  ص  و   : كنج  وعن موىل لعمر ين عتلة     

 
ني ألزم   يج  وتأم    ج  ق  ذ  في المكت ، فلما أ  ني م  ل     فأ

  ج   ف  يا أيا يزي ، فالت   :ني، فااح يوماا  عت  أته وخ م  
 
  اك  ، فاال لي: إي  ني  ع  ي   ن  م   ر  كظ  أ

 
ي، ثم قال: يا ن  ع  أ

 .ني   م   اليوم   وأكج   ،يل   وقال لي: إكن أمس كنج   ،يا مه وه  ع     لا ت   ،معشر قريش

 .اه يالا م يالكناية عنه عن التاريح   الإجلال   تكنية  والذي معاهم إلى ال     

يء  يالكنية  لاأترام  المكني ياا وإكرام  : إك   (3)ابن الأثيرقال و       ح  في  ،هه وتعظيم  ما ج  ر   كيلا ي ا 
 ومنه قول الشاعر:  ،الف اب يا مه

 
 
  ين  أ   يه  ن   ك  أ

 
  يه  ام  ك  أ

 
 ه  م  ر  ك  لأ

   
 
 ال  ا  الل       ء  و  وال     ه  ل  ا   ل  ولا أ

   
                                                 

 2/184ربيع األبرار  ونصوص األخيار (1) 
 4/013مختار الصحاح / وصائف : والجمع ،وربما قيل للجارية: وصيفة ،الوصفاء: والجمع ،الخادم غالما كان أو جارية :الوصيف(2) 
 03المرصع ص (3) 



ريف   ع  ر  ولما كان الش              ح  ا ت   ،يينام العشر   الموم   و وأ ن   نين  م  ف يين المؤآللى التإو ي ع  الش 
 ،اا إليهوأأل    ه مائ  أأ ن أيفي مفاطلاته ومرا لاته  الم لم   هخاأ أن ي عو الم لم   من هذه الناأية  

 .نة  الح    ة  ي  ن  الك    ماء  أن الومن أأ   
  :(1)«في هدي خير العباد زاد المعاد»في  -رأمه اهلل– ابن قيم الجوزية قال العلامة المحاق  و     

 :(2)كما قال الشاعر ،يه يه  نو  ، وت  ي   ن  ك  وأما الكنية فاي كوع تكريم للم  
 
 
  أين   يه  ن   ك  أ

 
  يه  ام  ك  أ

 
 ه  م  ر  ك  لأ

   
 
  ال  ا  الل       ء  و  ال     و ه  ل  ا   ل  ولا أ

   
 بأبي تراب -رضي اهلل عنه- علياى ن   ، وك  بأبي يحيى صهيبا -صلى اهلل عليه و لم- ي   ل  ى الن   ن   وك       

ى أخا أنس ين مالن واكن ص يرا مون الللوغ ن   ، واككج أأ  كنيته إليه، وك  بي الحسنبأإلى كنيته 
 . بأبي عمير

  د   و   ء  ر  لم  ل   يف   ص  ي   » أكه قال: عمر بن الخطابعن : (3)ابن بطالقال      
 
  م  ل  س  الم   يه  خ  أ

 
  ه  و  ع  د  ي   ن  أ

 
 ب   ح  بأ

 
 
فا   اه  ن   وك   أبا فلانيا  :إذا قال لهو ،(4)« ه  ي  ق  ا ل  ذ  إ   عليه   م  ل   س  وي   ،س  ل  ج  له فى الم   ع  س   و  إليه، وي   اء  م  س  الأ

ن لايعة عن أيى قليل عن عل  اهلل ين روى اي و ،م   الو   ج  ل     له فى الاول، وذلن مما ي   ف      ل  وت   أكرمه  
  ه  ن   ا فإ  و  ن   ك  ت   »قال:  -عليه ال لام-عمر، عن النلى 

 
 .اه(5)« ين  ك  والم   ي   ن  ك  للم   م  ر  ك  أ

 : -رضي اهلل عنه– البراء بن عازبأ يث في ما جاء يال نة يمكن الإ ت لال  لذلن من و     
 : وفيه ،الح يث «...ة  ر  من الآخ   ال  قب  نيا وإ  من الد   اع  ط  ق  إذا كان في ان   المؤمن   د  ب  الع   ن   إ   »

 ب  ي   الط    وح  وا: ما هذا الر   ال  إلا ق   من الملائكة   أ  ل  ي بها، على م  ، يعن  ون  ر   م  بها، فلا ي   ون  د  ع  ص  في   قال: »     
 ون  ول  فيق   ،؟

 
  ن  س  ح  : فلان بن فلان، بأ

 
 (6)« اي  ن  بها في الد    ه  ون  م   س  وا ي  ان  ي ك  الت    ائه  م  س  أ

 ،يااوالتأ ي يالاقت اء في شرعنا مركا أمما  - عليام و لامهصلوال اهلل– الكرام   الملائكة   وأفعال       
  عند ر   الملائكة   ف   ص  كما ت   ون  ف   ص  ألا ت   » :مرفوعاجابر بن سمرة، كما في روى 

قال: قلنا: وكيف  ،؟ اه  ب 
  (1)« في الصف ون  اص   ر  الأول، ويت   الصفوف   ون  م   ت  قال: ي   ،؟ عند ربها الملائكة   ف   ص  ت  

                                                 

 401د بأحكام المولود ص وتحفة المودو  ،2/041زاد المعاد في هدي خير العباد (1) 
 وبعده: ،ونسبه لبعض الفزاريين ولم يعينه ،2/22البيت رواه أبو تمام في حماسته (2) 

 أني رأيت مالك الشيمه األدبا    كذاك أدبت حتى صار من خلقي   
 9/014شرح صحيح البخارى البن بطال (3) 
 043بي الدنيا في مكارم األخالق وابن ا ،222برقم أخرجه ابن وهب في الجامع ط ابن الجوزي (4) 
 ولم أجده في كتب الحديث ،ولم يذكر: "والُمْكِني" ،2/43الحديث أورده أيضا القاضي عياض السبتي في إكمال المعلم (5) 
صحيح، رجاله رجال  إسنادهقال األرناؤوط:  ،مختصرا4118وابن ماجة  ،2334والنسائي  ،1210و 0242وأبو داود  ،بطوله 48101أخرجه اإلمام أحمد (6) 

 .الصحيح



وي ض   ،مناما   الرجل يكنيته أو زمان   مراعا  هذا الأمب  إذا كان الع ر ف  في مكان   ويتأك        
ي  يا م   ر مويتأذى إذا  ك وم  أ ثني أيو قال:  (2)«هاريخت»في  الخطيب البغداديفاذ أخرج ، ه المل 

 ، ياول: أبا بكر بن إسماعيل الوراقم  ين عمر ين علي الااضي، قال:  معج الح ين أأ
: أكا أيو يكر ين أيي علي، يحيى ؟ فالج   ذا ن  ه، فاال: م  اي  ي   (3)أبي محمد بن صاعدعلى  ج  ا  ق  م        

 ،اهوأي   ه  كف    ين   ك  الذي ي   ل  اه  إلى هذا الل   أتى أخرج   ،عل  ي الن  ات  لللارية: ه   ياول   ه  ف معت   ،؟ هاهنا
 ين  م      وي  

 
 .ه  ع  ف  ص  ي فأ

 : يوجاين فيعتلران واللا    الكنية   وأما :(4)«همحاضرات» في أبو الحسن اليوسيوقال      
 اا م   تكن لم إذا فياا الكثير الكنية   فإن   مفتلفان، هذا في وهما ،واللا  الكنية إطلاق كفس :الأول

 
 
  وينل ي ،التعظيم ياا يرام   ن  أ

 
 : أصناف ثلاثة ياعتلارها اس  الن   أن معل  ي   ن  أ

 يراه ن  م   له يكون ر  ي  ا  أ   ب   فر   ،إضافي   أمر   الحاار    أن    ن  م   معلوم وهو ته،لحاار   ن  ىك  ي   لا ف  ن  ص       
 اتلميح   أو اء  ز  ه   إلا   ن  ىك  ي   لا أاير هو أيث ن  م   التحاير   أن   والمااوم   ،ه  ي  ن   ك  في   التعظيم يعين
- الأك ياء   ن  ىك  ي   لا ثم ومن ماتضاها، عن ه  ع  ف   ر  وت   ،عناا لا ت نائه ن  ىك  ي   أن ينل ي لا نف  ص  و     

 فإذا فشرفج، أ مائام على رفعتام أشرفج إكام تى، أذلن من أرفع   لأكام -وال لام الالا  عليام
 .المعنى هذا من كاي    الناس كايرأ و ائر وللملوك ايرهم، ق   أ   في ن ىالك   من أرفع كاكج ياا ذكروا

 العلم أهل ككنية م لوبا   التعظيم   كان ن  إ   ثم تعظيما ، ن  ىك  ي   الذي وهو هذين، يين متو ط   نف  وص       
 تلراك   أو ،يالنعمة   ث اتح     كان إن ينف ه ء  ر  الم   اكتناء   وكذا ،فح ن   تعظيمه اشرع   يح ن ن  وم   وال ين
 الشاوال   ن  م  ف   وإلا   ،فح ن   اللميلة   المااص    من ذلن كحو أو ،عنه رلص  من ياعتلار يالكنية

ا أو اتكلر   كان فما ،النف اكية    ،اح  ل  فم   وإلا   ،ام  ر  فح   ذلن وكحو ضرور  ي ير تعظيمه يلوز لا لمن تعظيم 
 وال ه، :أي هذا فلان أيو أو أيي جاء :كاولن ،فاط الإخلار ملرم يه ياا ه ما اللاب   هذا من وليس

،الف   أيي :كحو، مثلا   التفاؤل وجه على معناه يه  اا  ي   ولا  .   ع  ال     وأم ي ر 
 .قلله كالذي والحكم ذلن، واير والذم الم ح من كل يه  اا  في   اللا    وأما     

                                                                                                                                                                    

 2/92والنسائي  ،992وابن ماجة  334وأبو داود  ،899أخرجه مسلم(1) 
 2/088اريخ بغداد ت(2) 
 سير أعالم  :ترجمته في ه،048، عالم بالعلل والرجال/تالهاشمي البغدادي، مولى أبي جعفر المنصور، محدث العراقيحيى بن محمد بن صاعد الحافظ أبو محمد (3) 

 41/134نبالء ال
 4/20المحاضرات في اللغة واألدب (4) 



 لأن أوىل، هنا ذلن يل ،الا م في ر   م   كما ذلن في وهما الأصلي، م لولاما إلى النظر: الثاني الوجه
 :ذلن في وللعضام أوضح، فيه صلالأ

 أتيههههج أيهههها المحا ههههن كههههي أراه  

هههههوق  كهههههام يلهههههذيني إليهههههه    ب ش 

   
 فلمههههها أن أتيهههههج  رأيهههههج  فهههههرما  

 ولههههم أر  مههههن ينيههههه  اينهههها  ل يههههه  

   
 وكذا عن ه، يل ها لم إكاا ثم لأييام، الأولام لزوم له لازمة المحا ن ن  و  ك   عن ئ  ل  ن  ي   لفظه أن يري      

 في والأصل ،"الأئمة شمس"و "،الدين جمال"و "،تخ  الب   أبي"و "،لض  الف   أبي"و "رما  المك   أبي" :في ياال
 :أي ،الا م ي ايق أن ذلن زعم لمن خلافا   لازما   ن  ك  ي   لم ن  وإ   العاول في الم تح ن   أن   هذا جميع

 فإن ذلنك يكن لم فإن يمعناه، لموصوف مشتق   وصف   كأكه  مإال ياير أتى الأصلي م لوله
    خ   الت مية  

 
وكذا عن  ، الت مية   عن   مإال ي  ر  ف  يت   العام    جاءل هذا ومن له،  مىم   لا  م  إال وكأن   ،أ

وتلمل  ،الملاقا  كااة اللري  ال اياة، أما التفير عن  الت مية فلفائ تين: إأ اهما التلذذ ب ماعه
على أ اب ما يري ه، وللناس أاراض التفاؤل يأن يا ق معناه، وذلن  :الم مى يذلن، الثاكية

 اه .تفتلف

 ،لل فولة   ة  م      الا م   يلعلون امأك    العرب ن  ن      من: (1)الإبراهيمي البشير محمد العلامة قالو     
 ينين من الأرأام   وثمرال   الأصلاب   اج  ت  ين   إلا ون  ن  يكت   لا كاكوا لذلن. الرجولة   على عنواك ا والكنية  
نى ياذه يرضون ولا يام، الحيا  لتاريخ ال ليعي الامت ام االأك    وبنال،  إلا    و  خ  الر    والألااب الك 
ن   هذه راجج   وما هم،لعلي     الشام   ىر  الع   تراخج يوم   إلا الم لمين يين المالالة والألااب   ىالك 

 في والنفاق   العزائم، يف والارتفاء   ال لاع، في والتأك ث   الشمائل، في التفن ث   فيام فراج   لملتمعام،
ي   ويوم ال ين؛  فيال فا    وأخذوا ،الرجال   ياا يتمل     التي الأعمال فأضاعوا امأكف    الم لمون ن  

ى التي نى الأ ماء   في وهافالتم     الحاياية العظمة   وفاتتام الأطفال، ياا يتلا   .والألااب   والك 
اا  ا   واككوا لة،وجن    رف  ص   أ مائام من كان يوم وجنامل صفور ا العرب   كان ولا       ام  و    ا   يوم وم 
ا واككوا ة؛ل  ظ  ن  وأ    ر   م   فيام كان ا   وأأ   أشواك   واكظر. اليوم هم ما فاكظر. ةل     و  وع    ام  ت  ق   فيام كان يوم اك 
يال في الأ ماء   تتركه   أثر   أي    .الم م 

                                                 

 114/ 0 اإلبراهيمي البشير محمد اإلمام آثار(1) 



ج   ييننا اجج  ر ما ااوأك   " يد  ي   س  : "كلمة في ذلن ر  ل  ت  واع         وأفلتج    ،ال يام   أضعنا يوم   إلا فينا وشاع 
ع   لم ولماذا.  الايام   أي ينا من  قائل قالاا ولو الحاياة؛ على ال كيا  ام    كاكوا يوم الم لمين في ذش 

ته، لااجج لعمر ته ياللواب وللامرل شر   .مر 
ن  ي        ج   ولو اء،ل  الع   يأيي ص ير   وهو" ر يالمع  " ك  ىل    له وول  كالناس تزو   وهو ؛"اءل  الع  : "أولامه أكلر م  
م   عرب    ا م   ا يالمعر    ولكن مي،ر  ض  الح   ين اءالعل   أمثال ال ير كت    منه تعرف   ،ف ف   وأمرك   ل  عا   لم 

ن    :هازئ ا قال هكنيت   من الاا   فافة     ـه.. اال  العلام   وبايج مال، علاء   فكأن    يالعلاء   ولي    وأكا يج  ك 
ن  : (1)«هتفسير» في ابن أبي حاتمأخرج : الأوىل فائدةال      ل ي   ع  ن ه  - ع  ي  اهلل  ع  : -ر ض  ل ه  ول ا ل ه   ف ي ق و  ق  }ف 

ي  ًنا{
لًا ل  : ك  ، (2)ق و  ن  ، وه  ن   ق ال  ي ان  الثوريع  ف  ي  ًنا{ : س 

لًا ل  ول ا ل ه  ق و  ق  : ك  }ف   .  ر   ا م  يا أي   اه  ي  ن   ق ال 
: كنيته ي ك  فتلفوا خوا ،اه  ي  ن   معناه: ك  : (3)«تفسيره»في  بو منصور السمعانيأقال و      نيته: منام من ق ال 

ل يد ب و م  ، ومنام من قال: أبو الو 
 
ب  اسومنام من قال:  ،ةر   أ  ، واهلل أعلمأبو ال ع 

 ليمان ال مشاي.قال: ذكره أيو   ،بع  ص  أبو م  : وهي ،رايعة كنية   (4)ابن الجوزيزام و     
{ قال مو ى:  ن : يلا طويل   في خلر   (5)يب  عل  أبو إسحاق الث  وذكر       ين  د  ي ه    س 

ّب  ع ي  ر  ل  ا إ ن   م    (6)}ك 
{فأوأى إليه:  ر  اك  ال ب ح  ر ب  ب ع ص 

ن  اض 
 
 ه  ع     ه فلم ي  رب  فض   (7)}أ

 
ه مو ى ، فضرب  ه  ن   ك   ن  ، فأوأى اهلل إليه أ

يم  {ذن اهلل، يإ   أبا خالد ق  ل  ف  يعااه وقال: ان   ظ  و د  ال ع  الط   ق  ك  ل   ف ر  ان  ك  ل ق  ف ك   .اهلل أعلمو .(8)}ف ان ف 
أخلركا الأزهري، أخلركا المعافى ين زكريا اللريري، : الخطيب البغدادي: قال الفائدة الثانية     

أ ثنا عل  الملن ين إيراهيم  ،أبو الوليد الحراني وهب بن حفصأ ثنا الح ين ين إ ماعيل، أ ثنا 
 صلى- اهلل ر ول قال :قال جابر بن عبد اهللالل ي، أ ثنا أمام ين  لمة عن عمرو ين مينار عن 

 قال: ، -و لم عليه اهلل
وليس أحد من أهل  ،أبا محمد :فإنه يكنى ،ليس أحد من أهل الجنة إلا يدعى باسمه إلا آدم »     

    (1)« فإن لحيته تبلغ سرته ،عمران الجنة إلا وهم جرد إلا موسى بن
                                                 

 40110و ،40112برقم  2/2120تفسير ابن أبي حاتم (1) 
 11طه: (2) 
 0/002تفسير السمعاني (3) 
 0/433زاد المسير في علم التفسير (4) 
 4/490الكشف والبيان عن تفسير القرآن (5) 
 32الشعراء: (6) 
 30الشعراء: (7) 
 30الشعراء: (8) 



شيخ بن أبي أ ثنا  ،أ ثنا محم  ين أيي ال ري ،أ ثنا إ حاق ين إيراهيم ال زي :ابن عديوقال      
 اهلل صلى-قال ر ول اهلل :قال جابرعن  ،عن عمرو ين مينار ،أ ثنا أمام ين  لمة ،خالد البصري

 : -و لم عليه
وأهل الجنة جرد إلا موسى بن  ،أبا محمد :م القيامة إلا آدم فإنه يكنىيدعى الناس بأسمائهم يو »     

  (2)« فإن لحيته تضرب إلى سرته ،عمران

لا  ،وشيخ ين أيي خال  كان يروى عن الثاال المعضلال ،(3)وه  كذاب، : موضوع  ابن حبانقال      
ح يث يلغ ذلن إلى وه  ولما أ ثج اين أيي ال ري عن شيخ ين أيي خال  ياذا ال ،يحتج يه يحال

ف   ين أفص واكن م    ا أكه  مع منهم  وه  وأ ث يه عن عل  الملن م   ،لا ف رقه  
أصل إلا من  قال العايلي: منكر ليس له: ياطل، (4)«سلسلة الضعيفةال»وقال العلامة الأللاكي في      

 اا. وقال اين ع ي يع  أن  اق له أأاميث أخرى: وهذه يواطيل كل ،أ يث هذا الشيخ
ومن طرياه  (5)ابن عديأخرجه ، -رضي اهلل عنه- بن أبي طالب عليوجاء أيضا من رواية : قلت       

 ين إ ماعيل ين مو ى أ ثني ،الأشعج ين محم  ين محم الح ن  وأي قال: أ ثنا (6)ابن عساكر
 ين علي ج ه عن ،أييه عن ،جعفر ج ه عن ،أييه عن ،أيي أ ثني ،محم  ين جعفر ين مو ى

 : -و لم عليه اهلل صلى- اهلل ر ول قال :قال ،علي عن ،أييه عن ،لح ينا
  (7)« أبي محمدـ: ب ىن   ك  ه ي  فإن    ،ا آدمإل    ىنً ليس لهم ك   الجنة   أهل   »     

 قال اين ع ي: أيو الح ن هو المتام يه في هذا الح يث.     
 المسألة الثانية : َتْكِني ُة الَمرَأِة 

 أكثى، أو ذكرا يه ج  ن   ك  ت   ول  للمرأ  كان إن أكه فيه الحال :(8)«ىالأعش   بح  ص  »في  شنديالقلقوقال      
م كما  الرجل في كما أولامها ي ير الكنية جواز مع ،يأكلرهم ج  تكن    أولام   لاا كان وإن ،الرجل في تا  
 .أيضا

                                                                                                                                                                    

 2/088وابن عساكر في تاريخه  ،1/4183بو الشيخ في العظمة أيضا أوأخرجه  ،40/130تاريخ بغداد (1) 
 088/ 2وابن عساكر في تاريخه  ،1/21الكامل البن عدي (2) 
 وقال الدارقطني: كان يضع الحديث ،كذبه الحافظ أبو عروبة ،لحرانيوهب بن حفص البجلي ا :9121/ ترجمة 1/014ميزان االعتدال قال في (3) 
 2/412سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة (4) 
 2292ح /3/032الكامل في الضعفاء ج (5) 
 2/088تاريخ دمشق البن عساكر (6) 
 وفيه ابن األشعث ،088/  2ي تاريخه وابن عساكر ف ،1/189وأخرجه أيضا البيهقي في دالئل النبوة  ،2/133الكامل البن عدي (7) 
 1/131صبح األعشى في صناعة اإلنشاء (8) 



ن ى  ،اهلل عبد   بأم    عائشة  ى ن   : ق  ك  (1)«زاد المعاد»في  ابن القيمقال و       ـ: "كواكن لن ائه أيضا ك 
 
 م   أ

 "و ،"ةيب  ب  ح  
 
ذ ن   : (2)«المودود تحفة» وقال في، "ة  م  ل  س   م   أ

 
 أن لعائشة -و لم عليه اهلل صلى- النلي أ

ن  ى م    ت ك 
 
 لا الاحيح هو هذا ،يكر أيي ينج أ ماء أختاا اين وهو ،الزبير ين اهلل عل  وهو ،اهلل عبد بأ
    أكاا ر و ي   الذي الح يث  

 
ج  أ ا ،اهلل عل    ف ماه : ا   ا      -و لم عليه اهلل صلى- النلي من ا    ن  اه   ،يه وك 

ح    لا أ يث   فإكه   .(3)ي ا 
- ا النلي   اه  ن   ك   ،قال: كعم عائشة ،قال اين مناور: قلج لأأم : تكنى المرأ   :(4)بن مفلحاوقال      

 .بأم عبد اهلل -صلى اهلل عليه و لم
كل  ،اهلل   ول  س  أنها قالت: يا ر   » :عائشةعن  ،عن عرو  ،عن هشام ح   قال إ حاق كما قال ص       

ًنىهي لب  اح  و  ص   ت ن ي باب   ،ن ك    ن  قال: فاك 
 
قال: فكاكج  ،قال م  م: عل  اهلل ين الزبير ،(5)«عبد اهلل  ك  ت  خ  أ

ن ى أم عل  اهلل    (6)رواه أيو ماوم وايره ،ت ك 
  » قالج: ،عائشةوأيي ماوم عن  ،ولأأم      

 
 ه  ك  ن   بابن الزبير فح   -صلى اهلل عليه وسلم  - النبي    ت  ي  ت  أ

  ،اهلل   وقال: هذا عبد   ،مرة  بت  
 
 .« أم عبد اهلل   نت  وأ

 المسألة الثالثة : تكنيُة الط ِّْفِل الص ِغير
لام        ل  و  و  

 
ام، أو أ  .ت ه، ذكرا  كان، أو أكثىيلوز تكنية ال فل الا ير، ولو قلل الف   

في رواية أنلل: لا  أحمدقال  :-رأمه اهلل- محمد بن مفلح  المقدسي شمس الدين العلامة قال      
ن  ى الالي ي ر. ،قال النلي لأيي عمير ،يأس أن ي ك   واكن ص يرا: يا أيا عمير ما فعل الن   

 عن الألقاب   ، وإبعاده  ه  شخصيت   : تقوية  دة، منهايعد تكنية الصغير فوائد  لذكر أهل العلم قد و     
 .ن يعيش حتى يصير له ولد اسمه ذاكوأ ،عمره   بطول   ، والتفاؤل  السيئة  

                                                 

 2/048زاد المعاد في هدي خير العباد (1) 
 4/401تحفة المودود بأحكام المولود (2) 
قال: حدثنى عبد الله ابن  ،مد بن المؤمل الناقدقال: بلغني عن أبي بكر ابن السني قال: حدثني أحمد بن مح 2/9الحديث ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات (3) 

فسماُه:  ،ِسْقطًا -صلى الله عليه وسلم-َأْسَقْطُت من النبّي »عن عائشة قال:  ،عن أبيه ،عن هشام بن عروة ،حدثنا محمد بن عروة ،حدثنا داود بن المحبر ،أيوب المخرمي
قال أبو حاتم ابن حبان: محمد بن  ،قال ابن الجوزي: هذا حديٌث موضوعٌ  ،فينا امرأة اسمها عائشة إال ُكنَِّيْت أمَّ عبِد الله قال محمد: فليست ،«وَكنَّاِني أمَّ عبِد اللهِ  ،عبَد الله

يضع الحديث  قال: وداود بن المحبر ،حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد، لذلك ال يجوز االحتجاج به ،عروة بن هشام بن عروة يروي عن جده هشام ما ليس من حديثه
كناها بابن أختها عبد الله ابن الزبير، وما   -صلى الله عليه وسلم-وأما كنية عائشة فإن رسول الله  ،ويروي عن المجاهيل المقلوبات، كان أحمد يقول: هو كذاب ،على الثقاة

 : حديث ضعيف.291ص وقال النووي في األذكار ،ولدت َقطُّ وال َأْسَقَطْت.اهـ
 0/433عية والمنح المرعية اآلداب الشر (4) 
 402صححه األلباني في السلسلة الصحيحة  ،10/294رواه أحمد (5) 
 قال األرناؤوط: إسناده صحيح ،9/044سنن البيهقي  ،1923سنن أبي داود (6) 



قال: حدثني  ،حدثنا أبو عبيد اهلل معاوية بن صالح :(1)«ى والأ ماءن  الك  »في ل ولايي أيو بشر ا قال     
قال لي  : »قال معمر ين خثيميم، عن أخيه قال: حدثني أبو معمر سعيد بن خث ،منصور بن أبي مزاحم

ي ن   ك  ن  إكا ل   ،، قال: وما يمنعن من ذلن   ل  و   ن  وما لي م   ،ج  ي  ن  ت  قلج: ما اك   ،ى؟ن  ك  ت   ن  أيو جعفر: يم  
     لا  ال   مفافة   ر     ا في الا   ك  أولام  

 
  ق  لح  ي   ن  أ

 
  ين  ن   ك  يه، أكا أ

 
  ج  ك  ، قلج: يلى، قال: أ

 
 « م   ح  و م  ي  أ

- أنس بن مالكفعن  ،تكنية الا ير -صلى اهلل عليه و لم-وثلج في ال ن  ة الاحيحة عن ك ينا      
 ا، حتى يقول ل  ن  ط  ال  خ  ي  ل   -صلى اهلل عليه وسلم- النبي    ان  ك   ن  إ   » ، قال:-رضي اهلل عنه

 
: يا ير  غ  لي ص   خ  أ

  (2)«ر ي  غ  ر، ما فعل الن   ي  م  أبا ع  
ي ر  و      : الراجح أن (3)«فتح الباري»قال الحافظ في  ،ائر ص ير يشله العافور، وقيل: هو اللللل: ط الن  غ 
 :و  ع  الا    :«المحكم»و «العين»وقال صاأ   ،الجوهرييه  م  ز  هذا الذي ج  و ،ر طائر أأمر المنااري     الن   

ياوله: الح يث  على -رأمه اهلل- أبو عبد اهلل البخاريبو  ب الإمام و ،أأمر الرأس ،ص ير المناار
  ياب الكنية للالي، وقلل أن يول  للرجل

، مناا : افى هذا الح يث فوائ  كثير  ج    : -رأمه اهلل-(4)أبو زكرياء النوويقال الإمام الحافظ      
 .جواز تكنية من لم يول  له ، وتكنية ال فل، وأكه ليس كذيا  

 ابن القاص ه:يالمعروف  الشافعي طبريأبي العباس أحمد بن أبي أحمد ال: للإمام فائدة     
 ،أيل اا  تا و تين فائ   ،أ يث أيي عميرالم تنل ة من فوائ  الجمع فيه  ص ير   «جزء» ،[ه333ل]

 .            تحايق صاير أأم  الل اوي 4141 الااهر  طلع في مكتلة ال نة
 المسألة الرابعة : تكنيُة َمْن ليس له ولد  

ا لا ي ول   له.، يع    لهول  لم ي   ن  م   كنية  ت  يلوز         أو كان عايم 
وأيي  ،قلل أن ي ول  لام، كأيي هرير ، وأنس نى   ق  كان في الاحاية جماعال لام ك   :(5)النوويقال      

وب  حل  من الاحاية والتايعين فمن يع هم، ولا كراهة  في ذلن، يل هو م   ن  و  ا  أمز ، وخلائق لا ي ح  
 .يالشرط ال ايق  

                                                 

 0/4328/4831الكنى واألسماء (1) 
 2413مسلم  ،1813أخرجه البخاري (2) 
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لم يول   ن  ا م  و  ن   ى يا م ول ه، وكذلن المرأ ، فإذا ك  ن   الرجل يتك   :(1)«ربيع الأبرار»في  الزمخشريقال      
  على رجاء   الأمر   وبناء   ،التفاؤل   له فعلى جاة  

 
 .م  ا  والع   ين  ن   ك  يعيش ويول  له، كالأطفال الم   ن  أ

 .له    لا ول   ن  ، وم     من له ول   تكنية   -ه و لمصلى اهلل علي-ه : كان ه ي  (2)قيم الابن قال و     
 ذكره اير واأ . ،للأثر ،ص ير   وان  وبحي   ،قلل أاوله    ل  يو   ىأن يكت : يلوز   ابن مفلحقال و     
نا عائشة وق  تا         م  

 
ة ي  ن  ك   اي لهب  اح  و  ص   ل   اهلل، ك   يا رسول   »، أكاا قالج:  -رضي اهلل عناا–م أ يث أ

  ،عبد اهلل بن الزبير ك  ي بابن  ن  ت  قال:  فاك   ،ير  ي  غ  
 
 .« عبد اهلل م   فكانت تدعى بأ

: أبا عبد اه  ن   ك   -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل  ول  س  أن ر   » : -رضي اهلل عنه- عبد اهلل بن مسعودوعن      
  (3)وال لراكي ،رواه الحاكم ،« ه  ل   د  ول  الرحمن، ولم ي  

أن عبد »  عن إيراهيم النفعي: ،في ياب الكنية قلل أن يول  له «أدب المفردال»وروى اللفاري في      
  (4)«د له ول  : أبا شبل ولم ي  ن  ى علقمة  اهلل بن مسعود ك  

 ج  ن  ك   ن  : يا أيا الولي ! إ  أكه قال لرجل   اء  م     عن يعض الا   ي  و  : ر  (5)«راط  الخ   د  ي  ص  »في  ابن الجوزيقال      
  ،ولا ول  له ه  ي  ن   ك  أن ي   ع  ر   و  ت  ي   ،أيا الولي !

 
صلى اهلل عليه - أن النلي    م  ل  ع  ، ل  هذا في العلم   ل  ا  و  ولو أ

ن  ى ص   -و لم ي ر   »ل ا فاال: ف  ن  ى ط  وك   ،ل ا أيا يحيىي  ا  ك  ل  الن  غ  ! ما ف ع  ر 
ي  م   .«يا أبا ع 

  ول  يول ه قلل أن ي   ل  ج  الر    تكنية   م  ك  ما أ   :«فتاوى نور على الدرب»في  لعثيميناو خل العلامة      
 ،أو يكنية ي ير ول  ،يكنية لول  مرتا  ى الإن ان  : لا يأس أن يتكن   -رأمه اهلل تعالى-فأجاب ، له؟

وإذا كان كذلن  ،ويكون لالا   ،ويكون كنية ،يكون ا ما   م  ل  فالع   ،م  ل  أأ  أكواع الع   لأن الكنية  
 ن ص يرا  أولم ي  ولو كا ي شفص يكنية  ن   ك  فت  

 
فإن  له ول       ل  ثم إذا و   ،عليه في هذا ج  ر  لا أ   أولام   ه  ت  أ

 .هى يه كف   ن   ه يما ك  ي ول   م      يأن ي   ه  لا تلزم   والكنية   ،آخر يا م    ماه   وإن شاء   ،ى يهن   ك  يما ي   اه  م       شاء  
 هالمسألة الخامسة : التكنيُة ِباْسٍم ليس هو ِمْن أسماءِّ أولادِ 

ن   ولم ،أولامه ي ير   أولام له الذي تكنية  الرجل   يلوز :(6)«المودود تحفة»في  ابن القيمقال        لأيي ي ك 
ر ا مه: اين   يكر ف ص ا مه: اين   لعمر ولا ،ب ك   لفال  ولا ،ذ ر ا مه: اين المنذر اين ذر لأيي ولا ،ح 
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ن  ى: واكن ،سليمان ا مه: اين ة وأب وكذلن ،سليمان أبا ي ك  ل م  ى أن من أكثر وهو ،س  ا   من يلزم فلا ،ي ح 
ن   ولا ،ول    له يكون أن جواز  الت كنية  

 
ن  ى أ  .أعلم واهلل ،الول    ذلن يا م ي ك 

 المسألة السادسة : الت ََّكن ِّي بالَوَلِد الِبْكر
فعن ، يالكلير   نية  التك الأفضل   كان   ، وإن  ة  ني  صاأ  الك   كني يول   ليس هو أكلر أولام  يلوز الت       

م، ك  ه سمعهم يكنونه بأبي الح  مع قوم   -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل  إلى رسول   ه لما وفد  أن    : »هانئ
ن ى أبا  م  ، فل  م  ك  م، وإليه الح  ك  هو الح   اهلل   ، فقال: إن   -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل  رسول   فدعاه   ت ك 
  في شيء   والف  قومي إذا اخت   فقال: إن    ،م ؟الحك  

 
ي  ك   ت  م  ك  ، فح  ن  و  ت  أ ، فقال ن  ي  ا الفريق  ل  بينهم فر ض 

قال: لي شريح، ومسلم، وعبد  ،د؟ل  هذا، فما لك من الو   : ما أحسن  -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 
 
  (1)والن ائي ،رواه أيو ماوم ،« قلت: شريح، قال: فأنت أبو شريح ،م؟ه  كبر  اهلل، قال: فمن أ

 .تعالى في صفته   اهلل   ك  ار  ش  له ذلن لخلا ي   ه  ر  : وإكما ك  (2)« النهاية »في  ابن الأثير قال     
: وذلن أن هذه (3)«مجموع فتاويه»كما في  -رأمه اهلل– محمد بن صالح العثيمينقال العلامة      

 لحاكه - الكنية التي تكنى ياا هذا الرجل لوأظ فياا معنى الا م، فكان هذا مماثلا لأ ماء اهلل
، لي ج ملرم أعلام، يل هي أعلام من أيث ملالتاا على ذال -عز وجل-لأن أ ماء اهلل  ،-وتعالى

  لحاكه وتعالى، وأوصاف من أيث ملالتاا على المعنى الذي تتضمنه-اهلل 
 -و لمصلى اهلل عليه – النلي    إلا أ ماء   أعلام   م  ر   ، فإكاا مل  - لحاكه وتعالى-وأما أ ماء ايره      

 .أيضا وأوصاف   فاي أعلام   -عز وجل-  اهلل كت   ، وكذلن أ ماء  وأوصاف   فإكاا أعلام  
 الاين   لأن    الأص ر   يالاين   ى على أأ   : هل يلوز أن ي نام  (4)«»اللجنة الدائمة للإفتاءفتاوى في  وجاء     

ينه الأكلر،  واء  كان أي ا  أو ميتا ، يا الإن ان   ىأن يكن    فأجايوا: الأفضل   تويف في ص ر  ن  ه ؟ الأكلر  
عليه، و واء كان اينه الكلير  وكاماه ياا فلا إثم   أأ  ياينه الأص ر   ، ولكن لو كن  اه  وينامى يتلن الكنية  

 .اكتاى ،وباهلل التوفيق، وصلى اهلل على ك ينا محم  وآله وصحله و لم ،اا أم ميت  أي   
محم  ين أأم  ين فت وح ين شارال في ترجمة:  :(5)«تاريخه»في  ابن الخطيبر ذك: طريفة تاريخية     

ر وينه: أيا عل  اهلل، ويعرف ي يكنى، قال: اللفمي نا أيي اللراكل ين الحاج شيف   من خط    كالج   ،ال  
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اه   ياا. واكن له اين      وت  ، وك  ياا وقتا   ي  ع  ، وم  "نأبا عبد الرحم  : "ه   ف  ى ن  كن    :أمتع اهلل يه عبد " : م 
 ى.، فأي  ل  ر  ت  التي اخ   لن الكنية      ، ليعض  "عبد الرحمن" :ه  م   ، فالنا له:    "يمالرح  

 .المسألة السابعة : َتكنيُة الفاسٍق، والمبتدع، والكافر، وأهل الذمة
ن  ى الفا ق         ، إذا لم يعرفوا إلا يكناهم، أو كان ذلن لمالحةوالكافر   ،ع  ، والملت   يلوز أن ي ك 

 .ةشرعي
ن  ى كافر  (1)في ر الته في معرفة الحلى والكنى والأ ماء والألااب السيوطي الجلالقال       : لا ي ك 

.اه  وفا ق  وملت ع  إلا لفوف  فتنة  أو تعريف 
يف  من (2)النوويقال و      : ياب جواز تكنية الكافر والملت ع والفا ق إذا كان لا يعرف إلا ياا، أو خ 

ب  قال اهلل تعالى: } ،ذكره يا مه فتنة
ب ي ل ه 

 
ا أ وا مه: عل  العزى، قيل: ذكر تكنيته لأكه  ،(3){ت ب  ت  ي د 

ل  ا  للانم ل  ع  ع  راهة  لا مه، أيث ج   .ي عر ف ياا، وقيل: ك 
  » :-رضي اهلل عناما- أسامة بن زيدعن  ،(4)«صحيحي البخاري، ومسلم»وروينا في      

 
 اهلل   رسول   ن   أ

ود   ار  م  على ح   ب  ك  ر   -ليه وسلمصلى اهلل ع-  ،فذكر الح يث، «-رضي اهلل عنه-سعد بن عبادة  لي ع 
-فسار النبي  »: على عل  اهلل ين أيي ين  لول المنافق، ثم قال -صلى اهلل عليه و لم-ومرور النلي 

: أي -صلى اهلل عليه وسلم-حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال النبي  -صلى اهلل عليه وسلم
 .وذكر الح يث .«...قال: كذا وكذا -يريد عبد اهلل بن أبي-اب ب  إلى ما قال أبو ح   ع  م  س  ألم ت   ،دع  س  

ا ذ  ه   : »(5)«الصحيح»ويف  ،، وا مه: عل  منافأبي طالب: تكرر في الح يث تكنية النووي الق     
اه في الترجمة، فإن لم يوج ، هذا كله إذا وج  الشرط الذي ذكرك ،وكظائر هذا كثير  ،«ال غ  أبي ر   ر  ب  ق  

كتب: من  -صلى اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  »: (6)«صحيحيهما»في  كما رويناه   ،لم يزم على الا م
: ملن الروم، وهو قيار ،ف ماه يا مه ولم يكنه « محمد عبد اهلل ورسوله إلى هرقل  ،ولا لاله يلا  

 
 
لين  ق لام علار ، ولا ك  ق   ر  ، ولا ك  م  يا  ن   ك  م، فلا ينل ي أن ك  ا يالإالاظ علياك  ر  م  وكظائر هذا كثير ، وق  أ

ة   ال ف  ؤ   .لام قولا، ولا كظار  لام و ما  ، ولا م 
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وأخرج  ،كنية المشرك ياب ،في كتاب الأمب  ،«جامعه الصحيح»في  البخاري أبو عبد اهللوذكر      
 : (1) ل علاس ين عل  الموأ يث ال ،فيه أ يث أ امة ين زي  ال ايق

ول  »       : ي ا ر س  ؟اهلل  ق ال  ب  ل ك  ض  ي غ  ك  و  وط  ان  ي ح  إ ن  ه  ك 
، ف  ء  ي  ال ب  ب ش  ب ا ط 

 
ت  أ ع  ل  ن ف  :  ،، ه  و  ف ي »ق ال  ، ه  م  ن ع 

ل  م ن  الن  ار  
ف  س 

 
ر ك  الأ ان  ف ي الد   ن ا ل ك 

 
لا  أ ، ل و  اح  م ن  ن ار  ض  ح    .« ض 

 المشركين على وجه الت   ة  ي  ن  ك   از  و  ج  فيه : (2)«هشرح»في  بن بطالاأبو الحسن قال      
 
 ،لام يذلن ف  ل   أ

 ن  و  لا  تكنتيتام، يل ي   يذلن منام فلا ينل  ج  ر  فأما إذا لم ي   ،عن هم ام أو لمنفعة  ام وإ لام  رجوع   رجاء  
 ت  كان ي   -عليه السلام- ي   النب ن  أ » :(3)ألا ترى قوله فى الح يث ،اهلل   فى ذال          والش    اظ  ل  ا  يالإ  

 
فى  ل  و   أ

أذن له فى قتالام والش   عليام، وآيال الش    ييعن ،« يهمبه حتى أذن له ف   اهلل   ره  أم   عنهم ما و  ف  الع  
 والاتال كا فة لآيال الافح والعفو. 

 ول  المنفعة يذلن ق   ورجاء  له  إلا على وجه التألف   المشرك   : قولن إكه لا يلوز تكنية  ل  ائ  فإن قال ق       
وجه التألف ورجاء المنفعة  ، وماإلى يوم الايامة   و   ل  ت  لا  فى الارآن الم   يأي ، فما معنى تكنية   ن  أ  

 ؟  فى ذلن
 ، وق  ت  شىء   يف ي  من هذا اللاب، ولا من طريق التعظيم للمكن لا    يأي قيل له: لي ج تكنية       

 
 ل  و   أ

 :اوه  فى ذلن وج العلم   أهل  
ا    ل  لايلعله ع   -تعالى-، واهلل عبد العزى :أيا لا ؛ لأن ا مه ى اهلل  قال: إكما كن    ثعلبذكره  أحدها     

 ل يره. 
 يوالثان     

 
أيو  :عل  العزى، وكنيته :لا  يأكه قال: ا م أي (4)زمنين يابن أبيه عن الفايه  رل  ل  خ  : أ

 جمالا، فليس يكنية.     ا   ل  ت  ه فيما ذكر اين علاس لأكه وجاه كان ي  ي    ا   كما ل  إ، وه  ل  ا  عتلة، وأيو لا  ل  
يما شاياه،  اللفظ   وماايلة   ،: يحتمل أن تكون تكنيته من طريق التلنيس فى الللااةوالثالث     

ب  } لا  لاوله في آخرها يأول ال ور  يأي ن  ي  ك  ف  
ل ى ن اًرا ذ ات  ل ه  ي ص  يه فى  فلعل اهلل ماكان يففر (5){س 

 ، وليس ذلن من طريق الترفيع والتعظيم. ه  اي  ذ  وع   ه  ي  ز  ينه فى جماله   لا إلى الملال ة فى خ  زال كيا وي
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- خل فضيلة الشيخ: (1)«يهمجموع فتاو»في  العثيمينمحمد بن صالح : قال العلامة وىلأفائدة      
  ،؟ بأبي لهب: عن شفص يلا  -رأمه اهلل

 
أو هذه     لا  هذا ال    أأوال   ل   ق  فأجاب ياوله: أرى أن أ

 ي ر      والكنية: ما ص   ،أو ذم   لأن اللا : ما أشعر يم ح   ،الكنية الكراهة
 
  ب  أ

 
وق  يكون  ،أو كحوهما م   أو أ

ا يين اللا  والكنية، الما   أو هذه الكنية الكراهة؛ فا  قال اهلل  أأوال هذا اللا    أن أقل   م   هذا جامع 
ت ب   ت ب  ت  ي  عز وجل: } ب  و 

ب ي ل ه 
 
ا أ  ،وكلريائه   صلفه   كف ه يمنزلة أيي لا  في الإن ان   ولربما يتفيل   ،{د 

 وق  قال الشاعر: ،ويتأثر ياذا اللا 

ي ن اك  ذا لا    ر ل  ع  يا 
 
 وق ل   إ ن  أ

ل ه     ا 
ر ل  في ل  ن اه  إ ن  ف ك   ع   إلا وم 

   
 يوط  ل   الب   سعيد بن رنذ  م  العلامة الفايه عن  :(2)«لطيبا نفح»ي في ر   ا  ر الم  ذك   :فائدة ثانية     

 :فاال ،؟ يالكنية تفاطله وأكج أيؤذين: له فايل ة،ني  يالك   ففاطله شفص أكه آذاه(3)الأندلسي
ن  ي ت ههههه    لهههها تعللههههوا مههههن أكنههههي ك 

  

ههه   ن ا وآذ اك ههها  مهههن يعههه  مههها قههه    
   

ن  هههى أيههها لاههه   ومههها  فهههاهلل  قههه  ك 
  

ن  هههههاه  إلههههها  خ   و اك هههههاك  ي هههههة  و ه   ز 
   

 المسألة الثامنة: َنْهُي أهِل الذ ِّم َِّة عن الت كني بُكَنى المسلمين
ق  قال       ر  ، م  ا  و   ء  ر   م  ام  ا  م   ف  ذ  هم يح  ور  ع  عن الم لمين في ش   ز  ي   م  م الت   ا  م  لز  : وي  (4)«مختصره» في الخ 
ت   ، فلام  اه  ن  ، وك  ق  ر  الف   رك  وت    ."أيي عل  اهلل"و "أيي الاا مه: "ك ،ى الم لمينن  يك   ن  و  ن   ك  ي 

وأيي عل   -صلى اهلل عليه و لم  -ة النلي ني  فإكاا ك   كأيي الاا م :(5)«المبتدع»في  ابن مفلحقال      
ة كثير من علماء الم لمين وأئمتام، وكذا ما في معناهما، كأيي يكر، وأيي الح ن، ني  فإكاا ك   ،اهلل

 قال أأم  ل لي    ،اا   ل  ي م  ن   ك  ون من الت   ع  من  ومل على أكام لا ي   ،في الم لمينمما هو في ال ال  
وكال أيو طال : لا  ،رم  ع   ل  ع  وف   -صلى اهلل عليه و لم  -النلي  ل  ع  : يا أيا إ حاق، واأتج يف  كاراكي  
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نفح  ،2/034ترجمته في: بغية الوعاة  ،011/ت له كتب مؤلفة في القرآن والسنة والورع، والرد على أهل األهواء والبدع ،ويحتج له، ولي القضاء في قضاء الجماعة بقرطبة
 43/420سير أعالم النبالء  ،4/022الطيب 

 0/021المبدع في شرح المقنع (4) 
 0/021المبدع في شرح المقنع (5) 



  »قال لأ اف كلران:  -صلى اهلل عليه و لم  -النلي  لأن  ،يأس يه
 
وعمر  ،« م  ل  س  ت   م  ل  س  يا أبا الحارث أ

 .«يا أبا حسان  »قال: 
  (2)عليه. ي  و  : يتوجه اأتمال يلوز للمالحة، وقاله يعض العلماء، ويحمل ما ر  (1)«الفروع»ويف      
، مة  الذ    أهل   ي الرجل  ن   ك  ي   -الإمام أحمد :أي– ألته  أبو طالب: قال (3)«الآداب الشرعية» فيوقال      

ن  ى   -صلى اهلل عليه و لم- الن لي    قال: ق  ك 
 
 ى رجلا،ن   أي: ك   ،انوعمر قال: يا أيا أ    ،انلر  ك   ف   ا  أ

 أكه لا يكون يه يأس.
 النبي    أن   »  : روى معتمر ين  ليمان عن أييه عن أيي قتام  مر لا :(4)«زاد المسافر»في  أبو بكرقال      

 ار  يا أبا الح   ان: جر  ن   ف  قال لأسق   -صلى اهلل عليه وسلم  -
 
ل م  س  ث أ  .«ل م  ت س 

 المسألة التاسعة : التكنيُة بالبناِت والإناث
 .من الأولام   يالإكاث   التكنية   يلوز       
اعلم أن  ،–وأم فلاكة  ،والمرأ  يأم فلان ،وأيي فلان ،: ياب جواز تكنية الرجل يأيي فلاكةالنوويقال      

ر  فيه، وق  ت كن    ل  ف  الأمة من الاحاية والتايعين فمن يع هم ل  ال  من أفاضل    اع  ى جم  هذا كله لا أ 
نى: أيو ع   -رضي اهلل عنه- عثمان بن عفانيأيي فلاكة، فمنام  مرو، وأيو عل  اهلل، وأيو له ثلاث  ك 

م  وزوجته الأخرى  ،صحايية ا ماا خير  (6)الكبرى أم الدرداء، وزوجته (5)أبو الدرداءليلى، ومنام: 
 
أ

ي مة، واككج جليلة الا ر، فاياة فاضلة، موصوفة يالعال الوافر، والفضل  :ا ماا (7)رداء الصغرىالد ل  ه 
 اللاهر، وهي تايعية.

م  ليلىوال  عل  الرأمن ين أيي ليلى، وزوجته  ،(8)أبو ليلى: ومنام      
 
 ،وزوجته صحاييان أبو ليلى، وأ

مامةومنام 
 
 وجماعال من الاحاية. أبو أ

                                                 

 43/000الفروع وتصحيح الفروع (1) 
 43/000تصحيح الفروع والفروع و  ،43/341والشرح الكبير على متن المقنع ،9/034والمغني البن قدامة  ،1/422وانظر أيضا: الكافي في فقه اإلمام أحمد (2) 
 0/433اآلداب الشرعية والمنح المرعية (3) 
 43/410ترجمته في: سير أعالم النبالء  ،هـ 030شيخ الحنابلة/ ت ،كتاب في الفقه ألبي بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغدادي المعروف بغالم الخالل(4) 
 9839اإلصابة  ،1831أسد الغابة  ، 2913ر ترجمته: اإلستيعاب مصاد ،الخزرجي األنصاري عويمر بن عامرأبو الدرداء (5) 
 42342اإلصابة  ،2108أسد الغابة  ، 1413: اإلستيعاب امصادر ترجمته ،خيرة بنت أبي حدرد األسلميأم الدرداء (6) 
 2/4321تاريخ اإلسالم  ،1/222عالم األترجمتها: سير مصادر ، قال أبو زرعة: ليست لها صحبة ،جهيمة بنت حيى األوصابية الحميرية الدمشقية :هجيمة وقيل(7) 
 9010اإلصابة  ،1321أسد الغابة  ، 2832مصادر ترجمته: اإلستيعاب  ،أبو ليلى يسار بن بالل بن أحيحة بن الجالح األنصاري(8) 



ي ح  : نام وم      ث  ، و(1)ةان  أبو ر  م  ر   ، و(3)ةأبو ر ي م   ، و(2)ةأبو ر  م   ،(5)أبو فاطمة الليثي، و(4)بشير ين عمرو ةأبو ع 
ي  ة تميم الداري، و(6)م الأزديي  ر  أبو م   عل  اهلل ين أكيس، و :قيل ا مه ة المقدام بن يم  ر  أبو ك  ، و(7)أبو ر ق 

 .، وهؤلاء كل  ام صحاية(8)معد يكرب
 :«الأنساب»قال ال معاكي في  ،، وخلائق لا ي حاون(9)الأجدعبن وق  سر  أبو عائشة م  : ومن التايعين      

ي   م   - تكنية النلي    الاحيحة   في الأأاميث   وق  ثلج   ،   ا، لأكه  رقه إن ان  وهو ص ير ثم و ج  م روق     
 اهأيا هرير  يأيي هرير . -صلى اهلل عليه و لم

 ة : التكنيُة بالجماِد والحيوانِ المسألة العاشر
: لا يلزم من التكنية أن تكون (10)«الأذكار»في  النوويقال  ،وانوالحي   ،امياللم   يلوز أيضا التكنية       

 ومثال الحيوان ،أبو تراب :كنية أو أيوان، ومثال اللمام ة للماميأ ماء الأولام، يل ق  تكون ن ل
ي  "أو  "،أبو ه ر   " :كنية ر  ةأبو ه   ."ر 
من اير الأولام، كاول ر ول ي   ن  ك  الم   س  لاب  ق  يكنون يما ي   :(11)«ربيع الأبرار»في  الزمخشريقال      
:ل  في ع   -صل ى اهلل عليه و ل م-اهلل  ، وذلن أكه كام في ازو  ذي العشير  فذه  يه النوم، أبو تراب ي  

واكن من  "،أبا تراب"فاال: إجلس  ،(12)لوااءوهو متمرغ في ال -صل ى اهلل عليه و ل م-فلاء ر ول اهلل 
 ون  ام يكن   ت  ع  م  و   ، (13)لاين مروان "انب   أبو الذ   "ه، ولوك   لحمر    "بأبو له  " :ه إليه، وكاولامأ مائ       أأ  

 اه. "ةام  بي العم  "أو، "أسأبي الر   ه: "ي والعمامة   الرأس   الكلير  

                                                 

 ،0913اإلصابة في تمييز الصحابة   ،2119غابة ط الفكر أسد ال ،4231مصادر ترجمته في: االستيعاب في معرفة األصحاب  ،شمعون بن يزيد بن خنافة القرظي(1) 
 قال ابن عساكر: األول أصحّ  ،وسماه: شمغون بمعجمتين، ويقال بمهملتين، وبمعجمة وعين مهملة، أبو ريحانة، مشهور بكنيته، األزدّي، ويقال األنصارّي، ويقال القرشيّ 

 120تيعاب في معرفة األصحاب مصادر ترجمته: االس ،حبيب بن حيان أبو رمثة التميمي(2) 
 9922اإلصابة  ،1938أسد الغابة ولم يسّمه ولم يعرف من حاله بشيء، مصادر ترجمته:  ،ذكره ابن حّبان في الصحابة(3) 
 43031اإلصابة  ،3403أسد الغابة  ،0412مصادر ترجمته: اإلستيعاب (4) 
 1921اإلصابة  ،1321أسد الغابة  ،0448ر ترجمته: اإلستيعاب مصاد ،ويقال: الدوسي ،ويقال: األزدي ،أبو فاطمة الليثي(5) 
 43031اإلصابة  ،3403أسد الغابة  ،4912مصادر ترجمته: اإلستيعاب  ،عمرو بن مرة الجهني(6) 
 808اإلصابة  ،141 أسد الغابة ،201مصادر ترجمته: اإلستيعاب  ،تميم بن أوس الداري(7) 
 8232اإلصابة  ،1322 أسد الغابة ،2132مصادر ترجمته: اإلستيعاب (8) 
 1/30سير أعالم النبالء  ،40/202، تاريخ بغداد 2/91الحلية مصادر ترجمته:  ،اإلمام القدوة الَعَلُم، الوادعي الهمداني(9) 

 293األذكار ص(10) 
 2/180ونصوص األخيار  ربيع األبرار(11) 
 .ه إذا ُمسَّ الذي يطير من ِدقتِ  الترابُ  :البَـْوغاء(12) 
قال الجاحظ في   ،1/213سير أعالم النبالء ترجمته في  ،83توفي سنة  ،من خلفاء بني أمية ،هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص األموي القرشي(13) 
 وأنشدوا قول أبي حزابة:  ،، وكانت فيما زعموا كنية عبد الملك بن مروان"أبو ذبّان" يقال لكّل أبخر: 0/484الحيوان كتاب 

 وقد صفت بيعتنا البن حسن*** خلع عنان قارح من الحصن  *** أمسى أبو ذبّان مخلوع الّرسن 



، سهل بن سعدعن  (1)«صحيحه»في  خاريالبأخرجه  -رضي اهلل عنه- علي  أ يث تكنية  : قلت     
  قال:
-اسم أحب إليه من أبي تراب، وإن كان ليفرح به إذا دعي بها، جاء رسول اهلل  ي   ل  ما كان لع   »     

 ،؟ ، فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك-عليها السلام-بيت فاطمة  -صلى اهلل عليه وسلم
صلى اهلل عليه -عندي، فقال رسول اهلل  ل  ق  فخرج فلم ي   ،شيء، فغاضبني فقالت: كان بيني وبينه

-اهلل  رسول   ، فجاء  هو في المسجد راقد   ،فجاء فقال: يا رسول اهلل ،؟ لإنسان: انظر أين هو -وسلم
-اهلل  رسول   ، فجعل  ه تراب  فأصاب   ،ه  ق   ، قد سقط رداؤه عن ش  جع  ضط  وهو م   -صلى اهلل عليه وسلم

 . « ابر  أبا ت   م  اب، ق  ر  أبا ت   م  وهو يقول: ق   ،حه عنهيمس   -هلل عليه وسلمصلى ا
 قال:  عنه (2)الصحيح، في هريرة أبيل -صلى اهلل عليه و لم-مثل ذلن أيضا تكنيته و     
، د  معه حتى قع   ، فأخذ بيدي، فمشيت  ب  ن  وأنا ج   -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل  ي رسول  ن  ي  ق  ل  »      
 ت  ل  ل  س  فان  

 
، فقلت له، فقال: ر   يا أبا ه   ت  ن  ، فقال: أين ك  د  اع  وهو ق   ت  ئ  ثم ج   ت  ل  س  ت  ، فاغ  ل  ح  الر    ت  ي  ت  ، فأ

  « سج  ن  لا ي   ن  م  ؤ  الم   إن   ،ر  يا أبا ه   ،اهلل ان  ح  ب  س  
إلى  ر      ا  والم   ،ذكرالا م المؤكث إلى الم م   وهو من ر   ،هو يتش ي  الراء "ر  ه  ": (3)«فتح الباري»قال في      
"أبو ه"و ،مؤكثا " ر   ه  " تا ير   ،"أبو هريرة"كنيته في الأصل  فإن    ،ر  ل   مك  ال   ه وذكر يعضام أك    ،رل   ك  ر م  ك   مذ   ر 

 .نك   الراء م لاا فعلى هذا ي    يلوز فيه تففيف  
ان أ  ى من ل      ت  : (4)«الباريفتح »في الحافظ قال  ،الثقفي ة  ر  ك  أبو ب  الاحاية الكرام  ال   ام  من و     

 .ةكر  أبي ب  ب ن  لا يأس يه من أ يث  الطبرانيأخرج ذلن  ،لذلن ةكر  أبا ب  : ي  ن   فك   ، كر  يل   ال ائف  
في  م ت ير    ة  ل  ش  ى علياا، وهي خ  ا  ت     للتي ي   ا م   يالفتح ة  ر  ك  الب  : (5)«تاج العروس»في  الزبيديقال      

و  م   ااوف  يف ج  ، وللحلل   ز   ح  و  اا م    .ى عليااا  ت     ي   ور عليهت    ر  ح 
  ي بـ: أبي القاسمن ِّ المسألة الحادية عشرة : حكُم التكَ 

ح   عنه أكه قال:بأبي القاسمإلا الكنية  ج عنه أكه كاى عن كنية   ل  لم ي  : (6)«زاد المعاد»قال في        ، فا 

                                                 

 3283صحيح البخاري (1) 
 281صحيح البخاري (2) 
 44/281فتح الباري (3) 
 8/11فتح الباري (4) 
 43/203تاج العروس (5) 
 2/041زاد المعاد في هدي خير العباد (6) 



 :في ذلن على أربعة أقوال   فاختلف الناس   ،(1)« يت  ني  ك  ي، ولا تكنوا ب  م  اس  ا ب  و  م   س  ت   »     
ي اه  وبع  التكني يكنيته م لاا،  واء أفرم   : أكه لا يلوز  أحدها      ح  ا يه، و واء م  ن ا  ها عن ا مه أو ق ر 

 الشافعيذلن عن  (2)وأكى الليااي ،مماته، وعم تام عموم هذا الح يث الاحيح وإطلاقه
، -صلى اهلل عليه و لم-والت مية مفتاة يه  ،ن لأن معنى هذه الكنيةقالوا: لأن الناي إكما كا     

 »وق  أشار إلى ذلن ياوله: 
 
 ط  ع  واهلل لا أ

 
 دً ح  ي أ

 
  ع  ن  م  ا، ولا أ

 
  م  اس  ا، وإنما أنا ق  دً ح  أ

 
  ث  ي  ح   ع  ض  أ

 
  «ت  ر  م  أ

 قالوا: ومعلوم أن هذه الافة لي ج على الكمال ل يره.
ومنعه آخرون، والمليزون كظروا  ،قا م، فأجازه طائفةه:  مية المولوم يواختلف هؤلاء في جواز ذ     

فيما اختص يه من الكنية، وهذا اير موجوم  -صلى اهلل عليه و لم-إلى أن العلة ع م مشاركة النلي 
في الا م، والماكعون كظروا إلى أن المعنى الذي كاى عنه في الكنية موجوم مثله هنا في الا م  واء، 

  إ   »وىل يالمنع، قالوا: ويف قوله : أو هو أ
 م  ن 

 
 .إشعار ياذا الاختااص « م  اس  ا ق  ن  ا أ

ر م  أأ هما عن الآخر، فلا يأس الناي   : أن   القول الثاني     
ف 
 
 ،إكما هو عن اللمع يين ا مه وكنيته، فإذا أ

صلى -أن النلي  :برجا: ياب: من رأى أن لا يلمع ييناما، ثم ذكر أ يث أيي الزبير عن أبو داودقال 
  قال: -اهلل عليه و لم

 الترمذيورواه  ،« يم  باس   م   س  ت  ي فلا ي  ت  ي  ن  ى بك  ن   ك  ت   ن  ي، وم  ت  ي  ن  بك   ن   ك  ت  ا ي  ل  ي ف  م  اس  ى ب  م   س  ت   ن  م   »     
  (3)أ يث أ ن اري  وقال:

، وقال: أ ن أبي هريرةأيضا من أ يث محم  ين عللان عن أييه عن  الترمذيوق  رواه      
 صحيح، ولفظه: 

  ع  م  ج  أن ي   -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل   ى رسول  ه  ن  »     
 
ا أبا دً م   ح  م   ىم   س  ، وي   ه  ت  ي  ن  وك   ه  م  اس   ن  ي  ب   د  ح  أ

  (4)«ماس  الق  
ف           ي     م  ا   .من كايه عن التكني يكنيته «الصحيحين»ر  لما في قال أصحاب هذا الاول: فاذا م 

                                                 

 2401مسلم  ،2423البخاري (1) 
 ،: أسند فيه عن الربيع بن سليمان قوله: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: ال يحل ألحد أن يكتني بأبي القاسم كان اسمه محمدا أو غيره9/149السنن الكبرى للبيهقي (2) 

 قال البيهقي: وروينا معنى هذا عن طاوس اليماني رحمه الله
 اللباني : منكرقال ا ،2811سنن الترمذي  ،1933سنن أبي داود (3) 
 الرحمن عبد عن الكريم، عبد عن سفيان، عن وكيع، حدثنا قال: 21928 شيبة أبي وفي الباب أيضا ما أخرجه ابن ،قال األلباني: حسن صحيح ،2810سنن الترمذي (4) 

 «وكنيتي اسمي بين تجمعوا ال: »-وسلم عليه الله صلى- الله رسول قال: قال عمه، عن عمرة، أبي بن



ر م  أأ هما عن الآخر زال  قال
ف 
 
وا: ولأن في اللمع ييناما مشاركة في الاختااص يالا م والكنية، فإذا أ

 .الإختااص
أبو ، واأتج أصحاب هذا الاول يما رواه مالك: جواز اللمع ييناما، وهو المناول عن القول الثالث     

 ،اهلل   ول  س  قلت: يا ر   » :قال -عنهرضي اهلل - عليمن أ يث محم  ين الحنفية: عن  الترمذيو ،داود
ل د  ل     ك  د  ع  ب   ن  د  م  ل  ي و  إ ن  و 

 
  ،ك  م  اس  ب   يه  م   س  أ

 
: أ يث أ ن الترمذيقال  ،« م  ع  قال: ن   ؟، ك  ت  ي  ن  ك  ب   يه  ن   ك  وأ

  (1)صحيح
 ر  ت ام  جاء   »قالج:  ،عائشة: عن (2)«سنن أبي داود»ويف      

 
فقالت:  -ليه وسلمصلى اهلل ع- ي   ب  إلى الن    ة  أ

  ،م  اس  ا الق  أب   ه  ت  ي  ن   وك   ،ادً م   ح  م   ت ه  ي  م   ا فس  امً ل  ت  غ  د  ل  اهلل، إني و   يا رسول  
 
ك ر  لي أ فقال:  ؟،ك  ل  ه  ذ  ر  ك  ت   ك  ن   فذ 

 
 
  ،يت  ي  ن  ك   م  ر   أو ما الذي ح   ،يت  ي  ن  ك   م  ر   وح   ،يم  اس   ل   ح  ما الذي أ

 
 . « يم  اس   ل   ح  وأ

 (3)وأأاميث المنع من وخة ياذين الح ي ينقال هؤلاء: 
، وهو -صلى اهلل عليه و لم-ي يأيي الاا م كان ممنوعا منه في أيا  النلي ن   ك  إن الت    القول الرابع:     

 .جائز  يع   وفاته
 قال:  ،أنسمن أ يث  ه ق  ثلج في الاحيح  ا يحياته، فإك   ما كان مفتا  إك    قالوا: و ل    الناي       

 ول  س  ، فقال: يا ر  -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل  ول  س  إليه ر   ت  ف  ت  : يا أبا القاسم، فال  قيع  ل  بالب  ج  ى ر  اد  ن  »     
 
 
ي ولا م  ا باس  و  م   س  : ت  -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل  ول  س  ا، فقال ر  فلانً  ت  و  ع  إنما د   ،ك  ن  ع  اهلل، إني لم أ

  (4)«يت  ي  ن  ا بك  و  ن   ك  ت  
، ولم ي أله عمن يول  له « د  ل  و   ك  د  ع  ب   ن  ي م  ل   د  ل  و   ن  إ  »فيه إشار  إلى ذلن ياوله:  علي  ا: وأ يث قالو     

 . « يل   ةً ص  خ  ر   ت  ن  وك   »في هذا الح يث:  -رضي اهلل عنه- عليفي أياته، ولكن قال 
و        ب ه  لا  ذ   من لا ي ؤ  ا على الناي عن قيا    -ه و لمصلى اهلل علي-يا مه  ل ه، فمنع الت مية  وق  ش 
 في أياته   منه، والمنع   منوع  ي يكنيته م  ، والتكن  ي يا مه جائز   م  أن الت   ي يكنيته، والاواب  ن   ك  الت   
 
 
ار ض  يمثله  لا ي   اري    عائشةوأ يث  ،منه ، واللمع ييناما ممنوع      ش  أ وأ يث  ،الح يث  الاحيح   ع 
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  إ  : »عليفيه كوع ذ اهل في التاحيح، وق  قال  الترمذيو في صحته كظر، -رضي اهلل عنه- علي
ا ه  ن 

ل   على يااء  المنع  لمن  واه، واهلل أعلم«ه  ة  ل  ص  خ  ر    .، وهذا ي   
  الناي على الإطلاق أكثر   : أأاميث  (1)البيهقيوقال      

 
ي ل على  علي   فالحكم لاا، وأ يث   ،ح   ص  وأ

يا  أتى  أل الرخأك    ر ف  ن ا   ه.اة  له وأ   ه ع 
ه أن يكون كايه وقع في الايت اء على  -رضي اهلل عناا- عائشةأ يث  ل  م  حت  وق  ي        ح   طريا  إ ن  ص 

فحين توهمج المرأ  أكه على التحريم ب ي  ن  أكه على اير  ،لا على اير التحريم ،الكراهة والتنزيه
 ر.قال: والأول أظا ،التحريم

 ذ:مآخ   ثلاثة   ةاه  للكر   :(2)االفي هذه الم ألة العلمية ف  الكلام   ابن القيم ص  وق  لف        
 هذه إلى -و لم عليه اهلل صلى- النلي    أشار وق  ،له ي ال ح   من ل ير الإ  م   معنى إ ع اء   أأ ها:     

ل  ة   ا »ياوله:  الع  ن ا إ ن  م 
 
م   أ م   ق اس  ق س 

 
م   أ م  ي   -و لم عليه اهلل صلى- فاو ،« ب ي ن ك   تعالى رب ه أمر ما يينام ا  

م يكن لم ،يا مته ون   الذين الملوك   كا مة   يا   ع    ن   ي  ون   ،شاؤوا م  م  ن   وي حر   شاؤوا. م 
ل  ة   هذه إلى أشار وق  ،وال عو    المفاطلة   وقج   الالتلاس   خشية   والثاكي:       أنس أ يث في الع 

ن ك   م  ل   »ال اعي:  قال أيث ،المتا م ع 
 
و ا » فاال: ،« أ م   م ي ت س  ن  و ا ولا ،باس  ن ي ت ي ت ك   .« ب ك 

ة   زوال   معا والكنية الإ م   في الواقع   الاشتراك   في أن والثالث:       يالإ م   والتمييز   الإختااص   م ال ح 
  (3)كناشه خاتمه على أأ  ي نا ش   أن ن ا ى كما ،والكنية  

ذ   فعلى      ذ   وعلى ،موته وبع  أياته في منه الرجل   ي من ع   الأول المأخ   يحال   المنع   ي فت ص    الثاكي المأخ 
ذ   وعلى ،أياته  والأأاميث   ،أأ هما إفرام   مون والا م   يين الكنية   ياللمع   المنع   ي فت ص    الثالث   المأخ 

 أعلم. واهلل ،الثلاثة المعاكي هذه   على ت ور اللاب   هذا في
 فائدة     

 
« مي بأبي القاس  ن   ك  م في الكلام على الت   الباس   الروض  : »كتاب   ذه الم ألة  في ه ف  ل   : مما أ

 ن لهو  ،لأأم  ين عمر ين عثمان الشافعي الشاير ياين فراء :(4)«إيضاح المكنون»ن له الل  امي في 
 .[ه4334]لمحمد بن عبد الرؤوف المناويللعلامة  (5)«فهرس مجاميع الظاهرية»مؤلف  

                                                 

 9/039سنن البيهقي (1) 
 410تحفة المودود بأحكام المولود ص(2) 
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الحسن بن علي علي  يأبفي ترجمة الااضي  (1)«هتاريخ» في الخطيبقال  :اريخيةفائدة ت     
    ، أأ   أبي عليه: ، ثم اكتنى يأبي القاسمه: يكنى ي كان ق يما   [، قال:291الحافظ]ل المعمري

 عن ذلن، واهلل أعلم. الكنية   ه  ز   فن          ه في  يكنيت   يذكر   أن   ه  ر  ه ك  أك   
 : ُحْكُم التكني بأبي يحيى، وأبي عيسى المسألة الثانية عشرة

ر ه  قوم  من ال لف  والفلف  الكنية يه: (2)«زاد المعاد»قال في      
 ،، وأجازها آخرونأبي عيسى: ق  ك 

 .أبا عيسىضرب اينا له يكنى:  عمر بن الخطابعن زي  ين أ لم : أن  (3)أبو داودفروى 
ن  ى بأبي ع»       ،يسى، فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد اهلل؟وأن المغيرة بن شعبة ت ك 

ف ر  له ما تقدم من ذنبه  -صلى اهلل عليه وسلم-فقال: إن رسول اهلل  كناني، فقال: إن رسول اهلل قد غ 
ت ن ا ل ج  ل ك  (4)وما تأخر، وإنا لفي ج    (5)«، فلم يزل يكنى بأبي عبد اهلل حتى ه 

 ،«المستوعب»ذكره في  ،أبي عيسىو بأبي يحيىى ن   ك  ت  : يكره أن ي  (6)«آدابه»في  ابن مفلح قالو     
 .ولم يذكر له مليلا ،عقيل ابنو ،القاضيوذكره  «الرعاية»و

ر ه  أن يكنى يأيي عي ى أحمدوقال      
 ه  ر  : فإكما ك  تقي الدينقال الشيخ  ،في رواية اين مناور عمن ك 

 ى كلامهأيا عي ى مون أيي يحيى، والفرق ظاهر. اكتا
عن عل  اهلل  ،ثنا زهير ين محم  ،ثنا يحيى ين أيي يكير ،: ثنا أيو يكر(7)ابن ماجةوق  روى           

وليس  ،مالك تكنى بأبي يحيى :ب  ي  ه  قال لص   أن عمر   »عن أمز  ين صاي  :  ،ين محم  ين عايل
.أ  جي    إ نام  قال اين مفلح:  ،«ىي  ح  اهلل بأبي ي   ول  س  ي ر  ان  ن   قال: ك   ،د  ل  لك و    ن 

ولكنه  ،أبا محمدو ،أبا عبد اهلل :أيضا ىكان الم ير  يكن:  مرتضى الزبيديمحمد وقال العلامة      
فا   ،والظاهر جواز ذلن ،ياا اه  ن   ك   -صل ى اهلل عليه و لم-لأكه  ،بأبي عيسى ىام  ن  كان يح  أن ي  

 .وايره «السنن»صاأ   الترمذيمنام  ،ى يه اير واأ  من أألار الأمةن   ك  ت  
 المسألة الثالثة عشرة : كراهة الت ََّكِنِّى  بـ: "َأِبي ُمر َّة".

ن ي       لف  الت  ك  ر ه  يعض  ال  
ة  " يه:ك  ر   . "،أبي م  ي ان  ني ة  الش   لأكاا فيما ذكروا ك 
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ر   كان أكه: » -عناما اهلل رضي- عباس ابن عن مناور ين  عي  أخرج      ن ي ة   ه  ي ك  ة   أبي" ه:ي الك  ر    ،"م 
ني ة   واككج   (1)«ونر  ث  ي   ينج صفيرا مو ى صاألة واككج ،فرعون ك 

 اين قال يس،إيل   ن ىك   "ن   الج   أبو"و "،ة  تر  ق   أبو"و ،"ةر   م   أبو" :(2)«الأبرار ربيع»في  الزمخشريوقال      
 :الحلاج

 فمهههههها تلاقينهههههها  ههههههوى مههههههر 

 أتههههى أتههههى الشههههيخ أيههههو مههههر   

   
 واأ ا  يفا يكوكوا يأن قريش على فأشار صورته، على إيليس ظار الذي النل ي الشيخ: قالوا     

 .إيليس يهن  ي  فك   ،"مرة أبا" :كنيته كاكج -و لم عليه اهلل صلى- النلي على
 :الفرزمق وقال     

ههه تيع كاق  هههها أن تلج أوضهههم  ب   ألا ر   هههخ   ر  ي هههإيلهههيس ي    ن   أيهههو الل   ام    
   

، «آكام المرجان» في شبيليإالها لإيليس ذكر   وهذه الكنية   :(3) -رأمه اهلل- بكر أبو زيدقال الشيخ      
خرى هي:  له كنية  كما ذكر 

 
و س أبو"أ ، "أبو ليلى"، "أبو الكرو  س" له من الكنى: ابن الأثيروذكر "، كد  

 ."ن   الج    أبو: "هاقال: وهو أشار "،ةأبو مر   "، "ةتر  أبو ق  "، "أبو مخل  د"
كا في ال يار عن  أهل ق ر   موجوم    "ةأبي مر   ه: "ي -لعنة اهلل-تكنية إيليس  أن    والعلي   قال:      

 .النل ية عن  ال ض  والتراشق
 المسألة الرابعة عشرة : َتَعد ُُّد الُكَنى 

وكثير من  ،-ى اهلل عليه و لمصل-فا  كان لر ول اهلل  ،واأ    فص  ى لش  ن  الك   م      ع  ت ت  لوز أن ي     
 .ان أو أكثرتكني  -رضي اهلل عنام-صحايه الكرام أ

: فكنيته المشاور  -صلى اهلل عليه و لم-: أما ر ول اهلل (4)«مزيل نقاب الخفا»في  الزبيديقال      
 .كما ذكره جماهير أهل ال ير أكلر أولامه ،القاسمياينه  ،"القاسم أبو"

ن اه وم         قال:  أنسعن  ،روى الزهري ،"أبو إبراهيم": -ى اهلل عليه و لمصل-ن ك 
 لام  فقال له: الس    ،أتاه جبريل   -صلى اهلل عليه وسلم-النبي  ارية  ج   ة  ي   ط  ب  الق   ة  ي  ار  م   ت  د  ل  لما و  »      

  (1)«الكنى»في  الدولابي، و«الدلائل»في  البيهقيأخرجه  ،« يا أبا إبراهيم   ،عليك  
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ن اه  وم       ": -صلى اهلل عليه و لم- ن ك 
 
لأكه كان  ،صلى اهلل عليه و لم لام–، لمحلته "ل  ام  ر  أبو الأ

  (2)«والأعلاق الذخائر»عن صاأ    ابن دحية، كاله م  ه  ر  ا  لام على ف   اك  و  ع  
ن اه   ن  وم         و  الس    ة  ج  ه  الن   » في السيوطي، كاله "ني  ن  م  ؤ  أبو الم  ": -صلى اهلل عليه و لم- ك 

ة في الأسماء ي 
م ن ين  م ن  }وي تأنس ذلن من قوله تعالى:  ،(4)«سيرته»في  الشامي، وتلعه (3)«ةالنبوي   ؤ   ب ال م 

ىل  و 
 
الن  ب ي   أ

م   ات ه  ه  م  
 
ه  أ و اج  ز 

 
م  و أ ه  س  ن ف 

 
 وقرأ  ،(5){أ

 
  و  ه  }و   بن كعب ي  ب  أ

 
 و ،والرأفة ،كأييام في الشفاة :أي ،لهم{ ب   أ

  إ  » ويف الح يث:  ،و   ن  الح  
 م  ن 

 
 .(6)« د  ال  الو   ل  ث  م   م  ك  ا ل  ن  ا أ

أبو "، و"أبو ليلى"، و"أبو عمرو"و "،اهلل أبو عبد" :فكنيته -رضي اهلل عنه- عثمانوأما : (7)وقال     
 . "أبا سعيد": ، وزام يعضام"محمد

وبه  ،عبداهلل :ا مه ا   لعثمان ول -لمصلى اهلل عليه و - ة بنت رسول اهللي  ق  ر  قال الزهري: ول ل      
عثمان بن وقال يحيى ين معين: كنية  ،عمرو بن عثمانه: يع  ذلن ي ي  ن   كان يكنى أول مر ، أتى ك  

 ." أبو عمرو": عفان
 ."أبو تراب"، و"أبا الحسن"فله كنيتان:  -رضي اهلل عنه- يعلوأما      
عبد المطلب بن وروى  ،: أكا أيو الح ن الارمعلي عن يحيى ين  عي  قال: قال ،روى  فيان     

أبو " :إليه اه  ن  واكن أأ  ك   "،أبو حسن"أكا  :ياول علي بن أبي طالب، قال:  معج ربيعة بن الحارث
 .سهل بن سعدرواه  ،ياا فيما كناه   ، لأن النلي   "تراب
 (8)وقال أيضا     

 
، «ن  ي  الع   ة  ر   ق  »ر الة  ماها:  (9)الشهاب أحمد العجمي الوفائيفيه  ف  ل   : هذا اللاب ق  أ

 
 
  ،ى مرتين من أضر   اماتنا يني الوفان   ك  وكأكاا خاصة فيمن ت   ،علياا ع  ل  ط   ولم أ

 
لم أظفر  يك   ولما أ

من المااوم   ل  فوج   ، يث والتاريخما عن ي من كت  الح ج  ع  ال  المذكور  ط   الشهاب العجميير الة 
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ثاكيا على  ، فعزمج  م تالة   فإذا هي ر الة   كل ذلن في أوراق   ل  م  ر   ، وج  ا  رمتكاث ، وماا ا  ا وافرا  أظ   
 . مناا، فما لا ي رك كله لا يترك كله ل   م  إيرامه هنا على وجه الاختاار، لخلا ي  

 ج   ى ب   فيمن تكن    ختماا يم ل    ،ما وقف عليه من ذلن في ع       م  ال  -رأمه اهلل-ثم  رم      
 :فاال ،ىن  ك  

 الأنصاري أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك: «شرح البخاري»في  عبد القادر بن رسلانقال      
  "أبا عمر"، و"يقت  أبا ع  "، و"أبا عيسى"، و"يكت  أبا ع  "و "،ري  ض  أبا ح  "و ،"أبا يحيى"يكنى:  الأشهلي

له في  الجهنيعقبة بن عامر بن عيسى : في ترجمة« فتح الباري»في  ابن حجروقال الحافظ      
 .اه، وهذا كااية ما وقفنا عليه في كثر  الكنى"ادأبو حم   " :أشارها: أقوال ةكنيته  لع

، وله ةاء  ج  بن الف   ي   ر  ط  ق   :ومن الف لاء الفوارج: (1)«البيان والتبيين»في  الجاحظ أبو عثمانقال      
، "أبو محمد" :، وهيلم  في ال     كنية   ، واككج له كنيتان:محفوظ   كثير   ، والكم  مشاور    طويلة   خ لة  
 ،في الحرب اير كنيته في ال لم عامر بن الطفيلواككج كنية  "،ةام  أبو نع  " :، وهيب  ر  في الح   وكنية  

في  ىن  ك  ي   يزيد بن مزيدواكن  "،أبي علي  ه: "، ويف ال لم ي"يلق  أبي ع  ه: "كان يكنى في الحرب ي
 ."ري  أبي الزب  ه: "، ويف الحرب ي"أبي خالده: "ال لم ي

رضى اهلل تعالى -عثمان بن عفان: وثلاث ن  ي  ت  ي  ن  ك  ي   ن  و  ن   ك  الم  : (2)«المعارف»في  ابن قتيبةوقال      
 "أبا ليلى"، و"أبا عمرو"، و"أبا عبد اهلل"يكنى: -عنه

 "أبا عبد الرحمن"، و"حبيب أبا"، و"أبا بكر"يكنى:  -عبد اهلل بن الزبير
 "أبا حنظلة"و"،أبا نعامة"، و"أبا محمد"يكنى:  -اءةبن الفج ي  ر  ط  ق  

 "أبا عتبة"، و"أبا لهب"يكنى:  -عبد العز ى بن عبد المطلب
فيل  "عقيل أبا"، و"أبا علي  "يكنى:  -عامر بن الط 

 "أبا حسان"، و"أبا أسد"يكنى:  -قيس بن مكشوح
 "أبا الحسام"، و"أبا الوليد"يكنى:  -حسان بن ثابت
 "أبا عمارة"، و"أبا يعلى"يكنى:  -مطلبحمزة بن عبد ال
 اه. ".أبا حنظلة"، و"سفيان أبا"يكنى:  -صخر بن حرب

 
                                                 

 4/223البيان والتبيين (1) 
 333المعارف البن قتيبة ص (2) 



 المسألة الخامسة عشرة : الِحْرُص على ُحسِن اختياِر الكنيةِ 
ا ت ر ى أن ق ل   : (1)«المودود تحفة»في  ابن القيمقال العلامة       ا ا م  م  ى على وهو إلا قليح   كما ،ق ل يح   م   

 قيل: 

ي ن اك  ذا لا    ر ل  ع  يا 
 
 وق ل   إ ن  أ

  
ل ه   ا 

ر ل  في ل  ن اه  إ ن  ف ك   ع   إلا وم 

   

ته    لحاكه واهلل        م  ك  ائ ه   في يح  ر ه   قض  م   وق    وس   ي لا  ع   أن الن  ف  ماء   ت ض    
 
ا أ       على الأ ي ات ا  م    ،م   

ا الأ لاب   يين تنا لج اكم ،ومعناه ال لفظ   يين تعالى أكمته لتنا    ابن الفتح أبو قال ،وم      ل ات ا 
ر    : ولا ين   ج   ر  وأكا يي م   مع   م ه 

 
م   أ عن اه   أمري لا الإ   عناه   فآخذ م  ه   ثم ،لفظه   من م  ف  ك ش 

 
 ذلن هو فإذا أ

 منه. قري  أو يعينه
 وباللملة  ،كثيرا ذلن لي عيا وأكا فاال: -اهلل رأمه- تيمية ابن الا لام لشيخ ذلن فذكرل       

ي الاليحة   والأفعال   والأعمال   فالأخلاق   ع  ا ،تنا لاا أ ماء   ذ  ت    ض ام ه 
 
ي وأ  وكما ،تنا لاا أ ماء   ذ ت ع 

وصاف   أ ماء   في ثايج   ذلن أن
 
ي   وما ،الأعلام أ ماء في كذلن فاو الأ م    عليه اهلل صلى- اهلل ر ول     

ا -و لم م     ح  أم  م 
 
ت ه   ،يي ه الحم    لواء   كان ولاذا ،فيه الحم    خاال   لكثر    لاإ وأ م  

 
ام ون   وأ م    وهو ،الح 

ا الفلق   أعظم    فاال: ،الأ ماء   يتح ين   -و لم عليه اهلل صلى- اهلل ر ول   أمر ولاذا ،تعالى لربه أم  
ن وا » س   م   ح  اء ك  م  س 

 
م   صاأ    فإن    ،(2)« أ ي   ق  الح ن   الإ   

ت ح  ل ه   وق  ،ا مه من ي     فعل   على ا مه   ي حم 
ل ه   ما ه   ما وترك ،ينا   ام   فل أكثر ترى ولاذا ،ي ض  م   أ ماؤ هم ال   ل ي ة   وأكثر ،تنا ل ا   ،تنا لام أ ماؤهم الع 

 التوفيق. وباهلل
صلى اهلل -يته ، وكذلن تكنيالل     الروح   ى ارتلاط  م      يالم    م  إ  : ارتلط ال(3)«زاد المعاد»قال في و     

 ن  ع  وم   ه  ف  ص  لو   ة  ا  اي     م   كنية   ل  ا  لأيي الحكم ين هشام يأيي ج   -عليه و لم
 
ياذه  ق  ل  الف   ق   أ  اه، وهو أ

   ا  ال  ل  ار  ذ  ه  إلى ك  ير  ا  لما كان م   ،لعل  العزى يأيي لا  -وجلعز - اهلل   ة  ي  كن  وكذلن ت   ،ة  ي  ن  الك  
ل ي ق  يه ة  ني  كاكج هذه الك  

 
  أ

 
ق  وأ أ 

 
، وهو ياا أ ف ق  و 

 
 ق.خل  وأ

                                                 

 4/413تحفة المودود بأحكام المولود (1) 
قال  ،"ئكم، فأحسنوا أسماءكمإنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، وأسماء آبا"عن أبي الدرداء مرفوعا:   1918 وأبو داود في سننه ،24390اإلمام أحمد في مسنده  )2(

 .االرناؤوط: إسناده ضعيف النقطاعه، فإن عبد الله بن أبي زكريا لم يسمع من أبي الدرداءالشيخ 
 2/03زاد المعاد في هدي خير العباد (3) 



ر جوقال        "جهل وأب" م     : كما و  (1)«الكافي الجليس الصالح» في ي   ير  ر  الج   المعافى بن زكرياء أبو الف 
ا يه مائما، أتى ع  اق  ا و  ار  ع   ا، وم  ا لاز  ل  ي  ل ع  ار  ا  ف   -صلى اهلل عليه و لم-على ل ان ر وله  ياذه الكنية  
 :يه م     و  يل فيه من الشعر المتضمن لاذا الذي كان مما ق

 م  ك  أيا أ   وه  ن   ك   اس  الن   
(2)لا  ا ج  أي   اه  ن   ك   واهلل    

 

   
 يأيي لا ؟ : عن شفص يلا   -رأمه اهلل - خل فضيلة الشيخ :(3)«فتاوى العلامة العثيمين»ويف      
أو  ر يم ح  اللا : ما أشع   لأن    ،الكنية الكراهة أو هذه هذا اللا    أأوال   أقل   فأجاب ياوله: أرى أن        
 ي ر      ما ص   والكنية  ، ذم   

 
  ب  أ

 
 .أو كحوهما م   أو أ

ا يين اللا  والكنية، المام أن أقل أأوال هذا اللا  أو هذه الكنية       وق  يكون هذا جامع 
ت ب   الكراهة؛ فا  قال اهلل عز وجل: } ب  و 

ب ي ل ه 
 
ا أ كف ه يمنزلة أيي  ولربما يتفيل الإن ان   ،(4){ت ب  ت  ي د 

 :وق  قال الشاعر ه ويتأثر ياذا اللا   ه وكلريائ  صلف   لا  في
ي ا

 
 ر ل  عين اك  ذا لا   ه  وق ل   إن أ

ل هر  ك   إلا ومعناه  إن ف      ل  في لا 

   
 َر ُكَناُهْم.أو َغي َّ  -صلى الله عليه وسلم-المسألة السادسة عشرة: ِذكُر َمْن َكن َّاُهم النبي ُّ 

  ير   ي  ت   -صلى اهلل عليه و لم-اهلل  ر ول      ام  كان من ع       
 
أو  ،اهلل   ل ير         ل   أو المع   ،ليحة  الا    ماء  الأ

ي  ر  أ ماء   فثلج   ،لاا وإطراء   للنفس   التي فياا تزكية    -رضي اهلل عنام-ع       من الاحاية  عنه أكه غ 
 ،ام على أروف المعلمورت ت   ،فيه أ ماؤهم ذكرل   ،«اءً ز  ج  »ذلن وق  جمعج  في  ،رجالا ون اء

                                                 

 4/314الجليس الصالح الكافي واألنيس الناصح الشافي (1) 
وفيه قال مصعب بن الوراق في  ،وكان يكنى بأبى الحكم ،يضرب به المثل لجهله لموافقة كنيته صفته ،و ابن هشامه :جهلو أب :4/411ثمار القلوب قال الثعالبي في (2) 

 .مخالفة ظاهره باطنه
ـــوالله كن  الناس كنوه أبا حكم   لـــاه أبا جهـــــــــــــــــــــــ
 غضب اإلله وذلة األصل  أبقت رياسته ألسرته 

 :ابتوفيه يقول أيضا حسان بن ث
 لــــــــــل أبى جهـــبسمت ابى ذر وجه  ا ــــــألم تريانى حين اغدو مسبح

 ا رحلىـــــــــار أو رائحـــونقلى باألسح  اء ودفترى ــــــــــــــومحبرتى رأس الري
 لــــــــــه من ذوى الفضـــــعلمت بهذا إن  فكم من فتى قد قال والده له 

 كمن فر من حبس الخراج إلى القتل    راــيبرئه من أن يصاحب شاط
 :وقال ابن الحجاج من قصيدة

 لـــــــــــــــتغنيك في طيبها عن النق  برطل راح كالمسك ساعية 
 أجهل في الرأس من أبى جهل  عادية السن بطش سورتها 

 484/ س 21/218مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (3) 
 4المسد: (4) 



ن  اه  الن  ل ي    ن  م   فيرل  فيه فالا ك  وذ   ،«حصول المأمول بذكر من غير أسمائهم الرسول: »هو ميت  
 ،ك 

 
 
م هنا لي تفاموات  م  ور  وأ  : وهم ،ا 

 "أبا صالح":  -صلى اهلل عليه و لم- ي   النل اه  ن   ك  : -رضي اهلل عنه– (1)حمزة بن عمرو الأسلمي -1      
ثنا عل  اهلل ين محم  ين خلام  ،قال: أ ثنا محم  ين عل  اهلل الحضرمي ،أخرج أ يثه ال لراكي

عن محم  ين أمز  ين  ،عن كثير ين زي ،ثنا  فيان ين أمز   ،ثنا يعاوب ين محم  الزهري ،الوا  ي
 عمرو عن أييه: 

  (2)« : أبا صالح اه  ن   ك   - عليه وسلمصلى اهلل-أن رسول اهلل  »     
أخرج  ،"أبا يحيى":  -صلى اهلل عليه و لم- النلي    اه  ن   ك  : -رضي اهلل عنه– (3)ي  م  وصهيب الر    -2      

عن عل  اهلل ين محم  ين  ،عن زهير ،: ثنا عل  الرأمن ين ما ي«مسنده»في ين أنلل  الإمام أأم 
  عن أمز  ين صاي : ،عايل

عمر: يا  هفاال ل ،الكثير   وي عم ال عام   ،ه من العربوياول أك    ،أيا يحيى :كان يكنى صهيبا أن   »     
وذلن  ،الكثير وت عم ال عام   ،ن من العربوتاول أك    ،؟ وليس لن ول  مالن تكنى أيا يحيى ،صاي 

وأما قولن في  ،ا يحيى كناكي أي -صلى اهلل عليه و لم-فاال صاي  : إن ر ول اهلل   ،في المال ف  ر     
 (4)[ج  ل  ا  ع  ]ق   ،ني     يج  الاما ص يراولكن    ،ط من أهل الموصلر ين قا   م  من الن    فأكا رجل   ،الن    

ن خياركم م  كان ياول:  -صلى اهلل عليه و لم-ر ول اهلل   فإن    ،وأما قولن في ال عام ،أهلي وقومي
 فذلن الذي يحملن، السلام ورد   ،أطعم الطعام

 
 (5)«ال عام م  طع  ي على أن أ

 أكا زي  ين أ لم:  ،ثنا أمام ين  لمة ،فاال : ثنا ياز ،(6)وأخرجه أيضا من طريق آخر     
                                                 

 4212 أسد الغابة ،133يعابمصادر ترجمته : اإلست(1) 
وضعفه جمهور األئمة .اهـ قلت: قال  ،وثقه ابن حبان ،: فيه يعقوب بن محمد الزهري8/19/42892 قال الهيثمي في المجمع ،0/412/2934المعجم الكبير(2) 

 بحجةوهو الحق وما هو  ،ضعفه أبو زرعة وغيره  ،: قواه ابن حاتم مع تعنته في الرجال2230الذهبي في المغني
 1421اإلصابة  ،2108أسد الغابة  ،4204مصادر ترجمته : اإلستيعاب (3) 
 ، وذكر األرنارؤط أنه تصحيف.[َغفَّْلتُ ]: (180مسند ابن أبي شيبة )و  في بعض نسح المسند(4) 
: هذا إسناد حسن عبدالله بن 4032لزجاجة قال الحافظ البوصيري في مصباح ا ،مختصرا 0208وأخرجه ابن ماجة في سننه  ،3/43/20924مسنداإلمام أحمد (5) 

 ،وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب رواه أبو داود.اهـ ،وكذا أبو يعلى الموصلي ،رواه ابن أبى شيبة في مسنده هكذا بهذا اإلسناد بمتن أطول منه هذا ،محمد مختلف فيه
 : حسن11قال األلباني في الصحيحة 

الرناؤوط: هذا األثر إسناده ضعيف على اضطراب في متنه، زيد بن أسلم لم يدرك عمر بن الخطاب، وبقية رجاله ثقات رجال قال ا ،04/224/48912مسند أحمد (6) 
من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، كالهما عن عبد الله بن  3/43من طريق زهير بن محمد وهو التميمي، ومختصرا  3/43وسيرد  ،الصحيح. بهز: هو ابن أسد العمي

ام الطعام بقوله صلى د بن عقيل، عن حمزة بن صهيب، عن أبيه، قال: قال عمر لصهيب، وفيه أنه سبي وهو غالم صغير، ولم يذكر من سباه، وفيه كذلك احتجاجه بإطعمحم
مزة بن صهيب فلم يذكروا في الرواة عنه غير الله عليه وسلم: "خياركم من أطعم الطعام ورد السالم" وهو إسناد ضعيف لضعف عبد الله ابن محمد بن عقيل، ولجهالة حال ح

 اثنين ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول.



فواهلل  ،؟ن   قال: وما ه   ،لم يكن بك بأس ،أن عمر بن الخطاب قال لصهيب: لولا ثلاث خصال فيك»      
 ل  ج  ط وأنت ر  اس  بن ق   ر  م  إلى الن    كاؤ  وادع   ،يس لك ولدبأبي يحيى ول ك  اؤ  ن  ت  قال: اك   ،ما نراك تعيب شيئا

 
 
ك   ،ن  ك  ل  أ ي ان  ن   ك   -صلى اهلل عليه وسلم-ي بأبي يحيى فإن رسول اهلل قال: أما اكتنائ   ،وإنك لا ت مس 

  ،بها
 
ي ل ع  ض  ر  ت  ولكن اس   ،منهم ؤ  ر  ي إلى النمر بن قاسط فإني ام  ائ  ع  وأما د   ،ا حتى ألقاهه  ع  د  فلا أ

  وأما المال   ،من ذاك ة  ن  لك  فهذه ال    ،بالآيلة
 
  إلا في ح   ق  نف  فهل تراني أ

 . « ق 
أبا عبد " -صلى اهلل عليه و لم- النلي    اه  ن   ك  : -رضي اهلل عنه– (1)عبد اهلل بن مسعود الهذلي -3     

ثنا أيو  ،رميقال: أ ثنا محم  ين عل  اهلل الحض ،«معجمه الكبير»في  أخرج ال لراكي ،"الرحمن
عن علامة  ،عن أيي هاشم عن إيراهيم ،عن  ليمان ين أيي  ليمان ،كري  ثنا علي  اهلل ين مو ى

  :عبد اهللعن ،
     «  

 
  (2)« له د  ول  ولم ي   ،الرحمن أبا عبد   اه  ن   ك   -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل  رسول   ن   أ

أخرج  ،"أبا تراب" -صلى اهلل عليه و لم- النلي    ه  ان   ك  : -رضي اهلل عنه– (3)علي بن أبى طالب -4      
 قال :  سهل بن سعدقال : أ ثنا خال  ين مفل  أ ثنا  ليمان قال أ ثني أيو أازم عن  (4)اللفاري

  ت  كان   إن   »     
 
اب إلا ر  أبو ت   اه  م   وما س   ،ى بهاع  د  أن ي   ح  ر  ف  كان لي   وإن   ،ابر  و ت  بأعلي إليه ل   أسماء   حب   أ

فجاءه  ،إلى الجدار في المسجد   ع  ج  ط  فخرج فاض   ،ا فاطمة  يومً  ب  غاض   ،-صلى اهلل عليه وسلم-النبي 
صلى اهلل عليه - ار فجاءه النبي   د  في الج   فقال: هو ذا مضطجع   ،يتبعه -صلى اهلل عليه وسلم- النبي   
  -وسلم

 
ويقول:  ،عن ظهره   التراب   يمسح   -صلى اهلل عليه وسلم- النبي    فجعل   ،ه تراباظهر   وامتلأ

  « ابر  يا أبا ت   اجلس  
 ،قال أ ثنا عل  الرأمن ين صالح الأزمي ،ال: أ ثنا أأم  ين يحيى الحلواكيق ،وأخرجه ال لراكي     

  قال: أبي الطفيلعن  ،عن عل  اهلل ين ع اء المكي ،قال أ ثنا عمرو ين هاشم أيو مالن اللنلي
 أنت   ، ابر  أبو ت   ك  أسمائ   أحق    فقال : إن    ،في التراب   قائم   وعلي   - عليه وسلمصلى اهلل- النبي    جاء  »     

 «ابر  أبو ت  

                                                 

 1923اإلصابة  ،0482أسد الغابة  ،4322مصادر ترجمته : اإلستيعاب (1) 
 1121وأخرجه من طريقه أبو نعيم في المعرفة  ،يح. اهـ : رجاله رجال الصح8/13/42893قال الهيثمي في المجمع  ،9/31/8131المعجم الكبير (2) 
 1231اإلصابة  ،0289أسد الغابة  ،4821مصادر ترجمته : اإلستيعاب (3) 
 812واألدب المفرد  ،1814صحيح البخاري (4) 



تفرم يه عل  الرأمن ين  ،لا يروى هذا الح يث عن أيي ال فيل إلا ياذا الإ نام قال ال لراكي:     
  (1)صالح

أخرج  ،"أبا حفص":  -اهلل عليه و لمصلى - النلي    اه  ن   ك  : -رضي اهلل عنه–عمر بن الخطاب  -5     
عن اين  ،: قال أ ثني العلاس ين عل  اهلل ين معل  عن يعض أهله(2)«السيرة»في  محم  ين إ حاق

  علاس :
قال لأصحابه يومئذ: إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم  -صلى اهلل عليه وسلم-أن النبي »     

ومن  ،فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله ،الناولا حاجة لهم بقت ،وغيرهم قد أخرجوا كرها
قال: فقال  ،فإنه إنما أخرج مستكرها ،لقي أبو البختري بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله

قال ابن  ،واهلل لئن لقيته لألحمنه السيف ،وأخواتنا وعشيرتنا ونترك العباس؟أبوحذيفة: أنقتل آباءنا 
فقال لعمر بن  -صلى اهلل عليه وسلم-قال: فبلغت رسول اهلل  ،يفهشام : ويقال لألجمنه الس

بأبي  -صلى اهلل عليه وسلم-ي فيه رسول اهللكنان   يوم   قال عمر: واهلل إنه لأول   ،الخطاب: يا أبا حفص
فقال عمر: يا رسول اهلل دعني  ،بالسيف؟ -صلى اهلل عليه وسلم-أيضرب وجه عم رسول اهلل  ،حفص

فكان أبو حذيفة يقول:ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي  ،فواهلل لقد نافق ،سيففلأضرب عنقه بال
 « فقتل يوم اليمامة شهيدا ،ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة ،قلت يومئذ

 -صلى اهلل عليه و لم- النلي    اه  ن   ك  : -رضي اهلل عنه– (3)محمد بن طلحة بن عبيد اهلل  التيمي -6      
كا يزي  ين  ،أ ثنا أيو يكر ين أيي شيلة: (4)«الآحاد والمثاني»في  عاصم يابن أبقال  ،"أبا القاسم": 

قال  ،عن عي ى ين طلحة ،عن محم  ين عل  الرأمن موىل آل طلحة ،عن إيراهيم ين عثمان ،هارون
  أ ثتني ظخر محم  ين طلحة قالج :

 ،؟ ه  و  م   فقال لي: ما س   ،-صلى اهلل عليه وسلم- إلى النبي   به  أتيت   ،محمد بن طلحة د  ل  ا و  لم    »     
  « أبو القاسم :هوكنيت   ،فقال: هذا اسمي ،: محمدفقلت  

 (5) قال: أ ثنا علي  ين انام ثنا أيو يكر ين أيي شيلة يه... ،وأخرجه ال لراكي     

                                                 

قال الحافظ في التقريب:  ،اشم أبو مالك الجنبيقلت: في اإلسناد عمرو بن ه ،: رجاله ثقات.اهـ9/434/41190قال الهيثمي في المجمع  ،229المعجم األوسط (1) 
 لين الحديث أفرط فيه ابن حبان.اهـ

 0/422السيرة النبوية (2) 
 2293اإلصابة  ،1211أسد الغابة  ،2001مصادر ترجمته : اإلستيعاب (3) 
 339اآلحاد والمثاني (4) 
 وهو متروك .اهـ ،: فيه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة8/12/42811قال في الهيثمي في مجمع الزوائد  ،21/482/119المعجم الكبير(5) 



عن إيراهيم ين محم   ،مااجرفا  روي من طريق محم  ين زي  ين ال ،"أبا سليمان"وقيل :كناه :      
صلى اهلل -ت حمنة بنت جحش محمد بن طلحة جاءت به إلى رسول اهلل د  ل  لما و  » ين طلحة قال: 

 « فسماه محمدا وكناه: أبا سليمان -عليه وسلم
أنه ذهب به إلى  »عن طلحة عن أييه:  ،عن إيراهيم ين محم  ،ه من وجه آخروأخرجه اين من        

له بين  لا أجمع   ،وقال: هو أبو سليمان  ،حين ولد فسماه محمدا -اهلل عليه وسلم صلى-رسول اهلل 
 وقال اين الأثير :الأول أصح  ،قال اين من ه: المشاور الأول  ،« اسمي وكنيتي

أبا ": -صلى اهلل عليه و لم- النلي    اه  ن   ك   :-رضي اهلل عنه– (1)محمد بن علي بن أبى طالب -7     
  قال : ،عن اين الحنفية ،عن المنذر ،ثنا ف ر ،قال: ثنا وكيع (2)ج الإمام أأم أخر ،"القاسم

قال:  ،وأكنيه بكنيتك ؟ ،أسميه باسمك ،قال علي: يا رسول اهلل أرأيت إن ولد لي بعدك ولد»      
 .«لعلي -صلى اهلل عليه وسلم-فكانت رخصة من رسول اهلل  ،نعم
: أ ثنا اين «تاريخه»: قال اين أيى خيثمة في (3)«تحفة المودود»ه في كتاي قيمالابن الحافظ قال و     
صلى -قال: قال ر ول اهلل  ،عن اين الحنفية ،عن منذر ،عن ف ر ،أ ثنا علي ين هاشم ،صلااكيأال

  : -اهلل عليه و لم
صلى - اهلل   ول  س  ر   ن  م   ةً ص  خ  ر   ت  ان  فك   ،يت  ي  ن  ك  ب   ه  ن   وك   ،يم  اس  ب   ه  م   فس   ،د  ل  ي و  د  ع  لك ب   د  ول  ي  ه س  ن   إ»      

 .« ي   ل  ع  ل   -اهلل عليه وسلم
 ،"أبا عيسى": -صلى اهلل عليه و لم- النلي    اه  ن   ك  : -رضي اهلل عنه– (4)المغيرة بن شعبة الثقفي -8     

زي   عن ،ثنا هشام ين  ع  ،ثنا أيي ،قال: أ ثنا هارون ين زي  ين أيي الزرقاء «سننه»أخرج أيو ماوم 
  عن أييه : ،ين أ لم

 ،ى بأبي عيسىن   ك  وأن المغيرة بن شعبة ت   ،ى أبا عيسىن   ك  ا له  ت  ب ابنً أن عمر بن الخطاب ضر  »      
 -صلى اهلل عليه وسلم-فقال: إن رسول اهلل  ،فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد اهلل ؟

                                                 

شذرات  ،1/443، سير أعالم النبالء 0/291، تاريخ اإلسالم 23/412/1181، تهذيب الكمال 4/482، تاريخ البخاري 1/94مصادر ترجمته: طبقات ابن سعد (1) 
 4/88الذهب 

 : صحيح1411قال األلباني في صحيح أبى داود  ، 2810 والترمذي ،1923 وأبو داود ،810 وأخرجه البخاري في األدب المفرد ،4/91/203مسند أحمد (2) 
 والحديث مرسل ،211تحفة المودود بأحكام المولود ص(3) 
 8492اإلصابة  ،1324أسد الغابة  ،2142مصادر ترجمته: اإلستيعاب (4) 



 وما ت   ،ه  ب  ن  ذ   ن  م   م  د   ق  له ما ت   ر  ف  قد غ   -صلى اهلل عليه وسلم-فقال: إن رسول اهلل  ،كناني
 
وأنا في  ،ر  خ   أ

ت ن ا ل ج    (2)« ك  ل  ى ه  ت   ى بأبي عبد اهلل ح  ن   ك  ي   ل  ز  فلم ي   ،(1)ج 
عن  ،عن زي  ين أ لم ،من طريق ألي  ين الشاي  «الصحابة»في  ابن السكن الحافظ وأخرج     

  أييه قال:
قال: يا أمير  ،فلما جاء قال له عمر: يا أبا عيسى ،نه عبد الرحمن أدعوهأرسلني عمر  إلى اب»      

  (3)«-صلى اهلل عليه وسلم-المؤمنين اكتنى بها المغيرة على عهد رسول اهلل 
 ،"أبا سهل": -صلى اهلل عليه و لم- النلي    اه  ن   ك  : -رضي اهلل عنه–(4)موهب بن عبد اهلل الثقفي -9     

، عن يزي  ين رومان ورجال الم ائني ،وروى يإ نامه عن أيى معشر ،كره اين شاهين: ذابن الأثيرقال 
  :قال
: صلى اهلل عليه وسلم- فقال النبي    ،يعني ابن خرشة ،موهب بن عبد اهلل يف  ق  ث   د  ف  كان في و  »      

 .« هلأنت موهب أبو س  
 ،"ري  م  أبا ع  ": -صلى اهلل عليه و لم- لي   الن اه  ن   ك   ،أفص :قيل ا مه ،طلحة الأنصاري يابن أب -11     

 عن أنس قال : ،عن أيي التياح ،أ ثنا عل  الوارث ،قال اللفاري: أ ثنا م  م
قال:  ،ري  م  أبو ع   :يقال له وكن لي أخ   ،اقً ل  أحسن الناس خ   -صلى اهلل عليه وسلم- كان النبي   »     

ي ر ؟ ،ري  م  وكن إذا جاء قال: يا أبا ع   ،أحسبه فطيم ر   ،ما فعل الن غ   الصلاة   ر  ض  فربما ح   ،به ب  كان يلع   ن غ 
  (5)«ان  ي ب  ل   ص  ي  ه ف  ف  ل  خ   وم  ق  ثم يقوم ون   ،ح  ض  ن  وي   س  كن  الذي تحته في   اط  س  بالب   أمر  في   ،وهو في بيتنا

     11-  
 
ثنا اين  ،ين م لس ثنا جلار  ،أ ثنا عل ان ين أأم  قال أيو الاا م ال لراكي: ،(6)در  و الو  ب  أ

  عن أييه قال: ،عن اين أيي الورم ،عن أمي  ،الملارك
  ل  ج  ي ر  آن  ر  ف   -صلى اهلل عليه وسلم- ي   ب  ي الن   آن  ر  »      

 
  ،رحم  أ

 
  ت  ن  فقال: أ

 
  (7)« د  ر  و الو  ب  أ

                                                 

كأنه يريد: تركنا في أمر    ،"جباب الماء"الجلج في لغة  أهل اليمامة  :وقيل  ،لمسلمين ال ندري ما يصنع بنابقينا في عدد من أمثالنا من ا :قال ابن ناصر الدين: قيل معناه(1) 
 . كضيق الجباب

 : حسن صحيح 1412قال األلباني في صحيح أبى داود  ،1930سنن أبي داود (2) 
 : سنده صحيح 1/281/1489قال الحافظ في اإلصابة (3) 
 8293اإلصابة  ،1414لغابة مصادر ترجمته : أسد ا(4) 
 1939وأبو داود ،2413وأخرجه أيضا مسلم ،3230صحيح البخاري (5) 
 43243اإلصابة  ،3014أسدالغابة  ،0234مصادر ترجمته : اإلستيعاب (6) 
 ى الكذب.اهـونسبه غير واحد إل ،وثقه ابن نمير ،: وفيه جبارة بن المغلس8/13/42898قال الهيثمي  ،22/082/910المعجم الكبير(7) 



م  ين عن مح ،: قال اين من ه روى ألي  الشاي (1)«الإصابة»وله طريق أخرى ذكرها الحافظ في      
 »  قال: ، يرين أن أيا أيوب الأكااري

 
 أحمر   ل  ج  ر   و ،لي م   بابن ع   -صلى اهلل عليه وسلم- النبي    ت  ي  ت  أ

 ي   :-صلى اهلل عليه وسلم-فقال له النبي  ،ه  ع  اي  ب  ي  
 
 « د  ر  ا الو  ب  ا أ

عن اين  ،لعن أمي  ال وي ،عن اين الملارك  ،وأخرج هو و عل ان من طريق جلار  ين الم لس     
 عن أييه قال :  ،أيى ال رماء

 ر  »      
 
  ،ا أحمر  لً ج  ر   -صلى اهلل عليه وسلم- ى النبي   أ

 
  ت  ن  فقال: أ

 
 « د  ر  و الو  ب  أ

 .قال الحافظ: وأظنه الذي ذكره أيو أيوب     
 اه  ن   فك   ،"مك  أبي الح  "كان يكنى  يه: : -رضي اهلل عنه– (2)أبو شريح هانىء بن يزيد الحاريث -12     

عن  ،قال: أ ثنا الربيع ين كافع (3)«سننه»في  أخرج أيو ماوم ،أيا شريح -صلى اهلل عليه و لم-النلي 
  عن أييه عن ج ه شريح عن أييه هاكئ أكه: ،يعني ين الما ام ين شريح ،يزي 
 فدعاه   ،م  ك  بأبي الح   ه  ون  ن   ك  سمعهم ي   ،مع قومه -صلى اهلل عليه وسلم-إلى رسول اهلل  د  ف  ا و  لم   »      

 م  ك  فلم تكنى أبا الح   ،م  ك  وإليه الح   ،م  ك  الح   و  ه   فقال: إن اهلل   -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل  رسول  
  ،؟

 
-فقال رسول اهلل  ،ن  ي  يق  ر  ا الف  ل  ك   ي  ض  فر   ،بينهم ت  م  ك   فح  ن  و  ت  فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أ

قال:  ،وعبد اهلل ،ومسلم ،قال: لي شريح ،؟ د  ل  فما لك من الو   ،حسن هذا: ما أ-صلى اهلل عليه وسلم
  ،(4)« أبو شريح قلت: شريح قال: فأنت   ،فمن أكبرهم ؟

 .وهو ممن مخل ذ تر ،ر ال ل لةقال أيو ماوم: شريح هذا هو الذي ك        
-ا النلي اه  ن   ك   :(5)-عناارضي اهلل - الا ياة ينج الا يقأم المؤمنين  ،عائشة بنت أبى بكر -13     

و ليمان ين أرب  ،: أ ثنا م  م(6)«سننه» في أبو داودأخرج ف ،"أم عبد اهلل": -صلى اهلل عليه و لم
 : -رضي اهلل عناا- عائشةعن  ،عن أييه  ،عن هشام ين عرو  ،قالا ثنا أمام ،المعنى

  :يعني ،اهلل عبد   ك  ن  ي باب  ن  ت  اك  قال: ف   ،ىنً ك   هن  ي ل  ب  اح  و  ص   ل   ك   ،اهلل أنها قالت: يا رسول  »     
 
 ،« اه  ت  خ  ابن أ

  ـ:بى ن   ك  ت   ت  ان  ك  ف   »قال م  م: عل  اهلل ين الزبير قال: 
 
 « اهلل   د  ب  ع   م   أ

                                                 

 2/020اإلصابة في تمييز الصحابة (1) 
 8919اإلصابة  ،1013أسد الغابة  ،2239مصادر ترجمته : اإلستيعاب (2) 
 قال األلباني: صحيح ،1911سنن أبي داود (3) 
 : صحيح 1411لباني في صحيح أبى داود قال  األ ،1/229/2842والحاكم  ،8/223 والنسائي ،00 وخلق أفعال العباد ،844أخرجه أيضا البخاري في األدب (4) 
 44134اإلصابة  ،2390أسد الغابة  ،0123مصادر ترجمتها : اإلستيعاب (5) 
 قال األلباني: صحيح. ،1923سنن أبي داود في (6) 



قال  ،قال أ ثنا أيو معاوية ،قال: أ ثنا محم  ين  لام ،«الأدب المفرد»في  البخاريوأخرجه      
 قالج :  ،-رضي اهلل عناا- عائشةعن  ،يى ين علام ين أمز عن يح ،أ ثنا هشام ين عرو 

     «  
 
 ف ك  اء  س  ن   ت  ي  ن   ك   ، اهلل   فقلت: يا رسول   -صلى اهلل عليه وسلم-النبي  ت  ي  ت  أ

 
 ي  ن   ك  فقال: ت   ،ين  ن  ك  أ

  ن  اب  ب  
 
 (1)« عبد اهلل ك  ت  خ  أ

في  كعيم وأي، أخرج المساكينا أب ليه و ل مع اهللصلى -النلي  اه  ن   ك   ،(2)جعفر بن أبي طالب -41      
، ثنا محم  ين عل  اهلل الحضرمي، ثنا -وهو ال لراكي– أ ثنا  ليمان ين أأم  :(3)«معرفة الصحابة»

ثنا إيراهيم المفزومي،  ،عل  اهلل ين  عي  الكن ي، ثنا إ ماعيل ين إيراهيم التيمي تيم اهلل ين ثعللة
 ، قال: ةأبي هريرعن  عي  المالري، عن 

صلى اهلل عليه -اهلل  ه، وكن رسول  هم ويحدثون  يجلس إليهم يحدث   ،ن  ي  اك  س  الم   يحب    كان جعفر  »     
 .«ني  اك  س  أبا الم   :ه  ي  م   س  ي   -وسلم

 
ة أ ماؤهم على مرتل ،أ ماء المترجمين م  ر  في     -عز وجل–ونشرع يإذن اهلل  ،اكتاج الما متان     

 .الم تعان وعليه التكلانتعالى  واهلل ،أروف المعلم
 

                                                 

 402قال األلباني: صحيح  الصحيحة ،81األدب المفرد (1) 
 43103ة اإلصاب ،219أسد الغابة  ،022االستيعاب مصادر ترجمته: (2) 
 4/103البغوي معجم الصحابة أيضا وأخرجه  ،4112/ رقم 2/141 معرفة الصحابة(3) 





 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 

 حرف الألف

 
[ أبو يعلى الَعب َّاِسي، الَخِطْيِب أحمد بن الحسن بن عبد الَوُدود بن عبد المتَكب ِّر بن محمد بن 1]

  (1)[564هاُرون بن الُمهَتِدي بالله الَهاِشِمي ]ت 
في  (2)«تاريخ الإسلام»في  -رحمه اهلل- شمس الدين الذهبيقال الحافظ محدٌث وشريٌف عّباِسي،      

ه 564نة وفيات س قاضي ، وابن الفضل القطان، وعنه: (3)عبد الودود: من ُسَراِة البغداديين، سمع: جّدَ
، تويف (6)أبي الحسين أحمد بن محمد بن المتيم، وغيره عن (5)الحميدي، وسمع منه أيضا (4)المرستان
 في شوال.

 ي المارستان، فيقاض أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاريم ما رواه من حديث المترجَ      
  قال: (7)«تهمشيخ»

، قال أخبرنا أبو الحسين بن القطان، قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الودوداأبو يعلى أخبرنا الشريف      
بن محمد الصفار، قال حدثنا الحسن بن عرفة، قال حدثنا قران بن تمام الأسدي، عن سهيل بن أبي 

 : -صلى اهلل عليه وسلم-، قال: قال رسول اهلل -نهرضي اهلل ع- أبي هريرةصالح، عن أبيه، عن 
 إ   ه  ل  لا إ   قال   ن  م  »      

ما  د  ع  ب   ير  د  ق   ء  ي  وهو على كل ش   ده م  وله الح   له الملكه  ،له يك  ر  لا ش   هه حد  و   ،ا الله ل  
 ،ات  ج  ر  د   ر  ش  له ع   ع  ف  ر   و ،ات  ئ  ي   س   ر  ش  ع   هه ن  ا ع  ح  وم   ،ات  ن  س  ح   ر  ش  له ع   الله  ب  ت  ك   ات  ر   م   ر  ش  ع   اة  د  ي الغ  ل   ص  يه 

                                                 

 61/969، تاريخ اإلسالم 4362/رقم 61/637،و  493/رقم 972/ 8مصادر ترجمته: المنتظم (1) 
 46/611تاريخ اإلسالم (2) 
، ترجمته 343الله الّشافعّي؛ سمع مجلًسا واحًدا، روى عنه الخطيب/ تأبو الحسن عبد الودود بن عبد المتكّبر، الهاشمّي البغدادّي، روى َعْن أَِبي َبْكر ُمَحمَّد بن عبد  (3)

 2/031في: تاريخ اإلسالم 
، ترجمته في: تاريخ 040، قال الذهبي: ُمسِند العراق، بل ُمسِند اآلفاق / تمحمد بن عبد الباقي بن محمد أبو بكر األنصاري النصري السلمي الشيخ اإلمام القاضي (4)

 89، التقييد البن نقطة ص91/90سير أعالم النبالء ، 66/142اإلسالم 
، ترجمته في: 388ين/ تالحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتُّوح األْزدّي الُحَمْيدي األندلسّي الظاهري، صاحب ابن حزم وتلميذه، صاحب الجمع بين الصحيح(5) 

 62/691سير أعالم النبالء 
، ترجمته في: سير أعالم النبالء 312د بن حماد، ابن الُمتيم الواعظ البغدادي، شيخ صدوق، روى عن: الَمَحاِملّي، وابن عقدة / تأبو الحسين أحمد بن محمد بن أحم(6) 
67/988 
 370ح 4/6119مشيخة قاضي المارستان  (7)



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 

 ثله ي كان له م  س  م  يه  ين  الها ح  ق   ن  فإ   ،-عليه السلام-إسماعيل  د  ل  من و   ن  ي  ت  ب  ق  ر   ق  ت  ع   ل  د  له بع   ن   وكه 
  (8)« حه ب  ص  ى يه ت   ح   ان  ط  ي  الش   ن  ا م  اب  ج  ح   هه ل   ن   وكه  ،ذلك

 

لحافظ أبي محمد الحسن بن محمد بن الحسن البغدادي ]ت [ أبو يعلى الَخل َّال، أحمد بن ا2]
554] (9)  

ُت عنه، واكن ب  تَ : حدث عن: أبي حفص الكتاني، كَ (10)«تاريخ بغداد»في  أبو بكر الخطيبقال      
 .اصدوق  

، حدثنا عمر بن إبراهيم بن أحمد المقري، حدثنا ابن منيع ، أبو يعلى أحمد بن الحسنأخبرين      
 أبي هريرةان بن فروخ ، حدثنا جرير بن حازم ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن حدثنا شيب
 قال:  -صلى اهلل عليه وسلم -عن النبي 

ي »      س  ن  قال ح ين  يهم  ر  هه حه  :م  ، لم ي ضه ر  ات  ل ق  ث لاث  م  ر   ما خ 
ات  م ن  ش  ات  الل  الت  ام  ل م  وذه بك  عه

 
ة ت لك  م  أ

 ذ  إ   ن  ، قال: وك  ة  ليل  ال  
 
غ  م ن  أ ا ق  إ   ه  ل  ه  ا لهد  م 

 
ان  قال: أ   (11)«ات  ؟م  ل  الك   ال  ن س 

  .قال الخطيب: لم أسمع منه غير هذا الحديث     
 ودفن يوم الجمعة لعشر بقين من ذي الحجة سنة أربعين وأربعمائة. ،ومات في يوم الخميس     
ل         ، قاله هعَ ي  أو بَ  ّلِ ل الخَ عمَ  :شديد اللام ألف، هذه النسبة إلىوت ،بفتح الخاء المعجمة: الالخ 

  (12)السمعاني
 
 [ أبو يعلي الَحَنِفي، أحَمد بن الحَسن بن محُمود بن َمنُصور3]

مولده سنة خمس، وقيل: ست :  (14)«طبقات الحنفية»في  -رحمه اهلل– (13)أبو محمد القرشيقال      
لى إة، يرجع المعرفَ  ، وقال: حسنُ يا يحيى بن أبي عمرو بن مندهأبو زكرذكره ، وخمسين وأربع مائة

 ن.يالكوفيّ  ِب عالما بمذهَ  ،اِظ فَّ واكن من الحُ ، كتب بأصبهان وخراسان، اح  لَ وَص  ر  ت  سِ 

                                                 

بي هريرة مرفوعا، ومن طريق ابن عرفة رواه الخطيب في تاريخه : حدثنا قران بن تمام األسدي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أ68رواه الحسن بن عرفة في جزئه  (8)
: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم، غير قران هذا وهو ثقة، وله شاهد من حديث أبي أيوب األنصاري 6/992، قال األلباني في السلسلة الصحيحة 69/482

 بلفظ:"من قال: إذا صلى الصبح..." فذكره بتمامه.
 604/ ترجمة 6/466، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة 2/087جمته: تاريخ اإلسالم مصادر تر (9) 

 3/460تاريخ بغداد  (10)
 732، قال األلباني: صحيح صحيح الترغيب 8981، والحاكم 6199، وابن حبان 4113أخرجه الترمذي (11) 
 0/942األنساب للسمعاني  (12)
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  (15)«ةي  ن  الطبقات الس  »في  يز   الغ  ومثله قال      
 
بن علي بن الحسين [ أبو يعلى أحمد بن الحسين بن محمد بن العباس بن يحيى بن محمد 5]

 الأصغر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
في  (17)«اب الأنسابب  له »و،  (16)«تاريخ بيهق»في  ظهير الدين أبو الحسن البيهقيسّيٌد َشريٌف، ذكره      

 أولاده. سياق أنساب بعِض 
 
 [454بعد [ أبو يعلى الَعب َّاِدي، أحمد بن أبي حاتم طاهر بن أحمد ]ت 4]

من أهل  :(18)«معجم شيوخه»في  -رحمه اهلل-أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعانيقال الحافظ      
 .يرةالسّ  نَ سَ هراة، كان يسكن قرية كزينان، واكن شيخا صالحا عالما، حَ 

 ر  الغ  »سمع كتاب      
ن أبي د الهروي، عن إسماعيل، عن منصور المقرئ، بروايته عي  بَ لأبي عُ  «ن  ي  ب  ي 

 وفاته بعد سنة أربعين وخمس مائة. و، واكنت ولادته بعد سنة سبعين وأربع مائة، عنه :ِق زَ و  نصر الجَ 
ويف آخرها الدال المهملة، هذه  ،وتشديد الباء الموحدة المفتوحة ،بفتح العين المهملة: ياد  ب   الع       

 (19)السمعاني، قاله النسبة إلى بعض أجداد المنتسب إليه
 
 ، ِقَواُم الُمْلِك ِنَظاُم الد ِّيِن .الَحَسْنَأَباِذي الوزيرأبو يعلي أحمد بن طاِهر [ 6]

  (21)كب  ل  ره غ  طه  و الّسلَطان الّسلُجوقأخ (20)براهيم ينالإ الدولة   سيف   الأميرِ  وزيرُ      
                                                                                                                                                                    

، ترجمته في: 770مد القرشي الحنفي، له تصنايف منها: شرح معاني اآلثار، والجواهر المضية في طبقات الحنفية/ ت أبو محمد محيي الدين عبد القادر بن مح(13) 
 3/39، أعالم الزركلي 9/631، ذيل التقييد 6/376حسن المحاضرة 

 611/ ترجمة 6/602الجواهر المضية في طبقات الحنفية  (14)
 681/ ترجمة 6/421الطبقات السنية في تراجم الحنفية (15) 
 6/676تاريخ بيهق  (16) 
 ، وفيه: ] أبي يعلى بن أحمد بن الحسين[117لباب األنساب واأللقاب واألعقاب ص(17) 
 689المنتخب من معجم شيوخ السمعاني ص: (18)
 2/674األنساب للسمعاني  (19)
:  8/607رلبك بسبب ما جرى منه في فتنة البساسيري، قال ابن االثير في الكامل هو أخو طغرلبك من أمه وابن عمه إبراهيم بن ينال بن سلجق، وقد قتله السلطان طغ (20)

لم يعف عنه.اهـ، ومثله قال النويري في كان إبراهيم قد خرج على طغرلبك مرارا، فعفا عنه، وإنما قتله في هذه الدفعة ألنه علم أن جميع ما جرى على الخليفة كان بسببه، فلهذا 
 9/949نهاية األرب 

وفتح الباء الموحدة، وهو  ركن الدين أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق ، الملقب طُْغرَلَُبك: بضم الطاء المهملة وسكون الغين المعجمة وضم الراء وسكون الالم (21)
، ترجمته في: 300بساسيري، وأزال ملك بني بويه/ ت اسم علم تركي مركب من: "طغرل" و"بك"، ، أول ملوك الدولة السلجوقية، وهو اّلذي ردَّ ملك بني العباس بعد فتنة ال

 7/691األعالم للزركلي ، 9/33وفيات ابن خلكان 
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سين بن محمد بن أبي الح ةِ عمَ النِّ  ذكره غرُس :  (22)«همعجم»في  وطيأبو الفضل ابن الفه قال      
 وقال:  «تاريخه»المحسن بن أبي إسحاق الصابي في 

ولما انتشرت  ،الشأنِ  واكن جليَل  ،كب  ل  ره غ  طه أخي  براهيم ينالإ سيف الدولةكان وزير الأمير      
هم ودبّرَ  ،سياسة   فساسهم أحسنَ  ،همأمرَ  ِك ل  المُ  امِ وَ لى قِ إ َض وَّ في نواحي خراسان والعراق فَ  الغزّ  عساكرُ 
، وكنكور ،وعلا على قلعة سرماج ،وسبع وثمان وثلاثين وأربعمائة ،سنة ست وثلاثين والرياسةِ  بالرأِف 

 .رجالها من عانته من وقتل الذخائر، من فيهما ما على واستوىل
  ينال إبراهيمه  رَ ّيَ سَ فقال:  534سنة في حوادث  (23)«الكامل»في  ابن الأثير أيضا عز الدينوذكره      

 كَ ور، فأخذها وملَ وزيره إلى شهرز
َ
 في الهرب . دَ عَ ب  ها، فهرب منه مهلهل، فأ

مهلهلا راسل أهل  ، ثم إنَّ وب  قُ تيرانشاه وحاصرها، ونقب عليها عدة نُ  على قلعةِ ده أحمثم نزل      
بمن عندهم من الغز، ففعلوا وقتلوا  بالمسير إليهم في جمع كثير، ويأمرهم بالوثوِب  م  هُ دُ عِ شهرزور يَ 
 .فعاد إليهم وأوقع بهم ونهبهم، وقتل كثيرا منهم أحمد بن طاهرع منهم، وسم

مهلهل  دُ و  وعَ  ،عن تيرانشاه ينالرحيل عسكر  كرُ ذِ ، ثم دخلت سنة أربعين وأربعمائة: (24)وفيه أيضا     
 ،على شهرزور ينالوزير  أحمد بن طاهر قد ذكرنا في السنة المتقدمة استيلاءَ ، إلى شهرزور

، فأرسل الموُت َر ثُ وكَ  ،ها إلى الآن، فوقع في عسكره الوباءُ تيرانشاه، ولم يزل يحاصرُ  ه قلعةَ ومحاصرتِ 
عنها، فسار إلى  عنده، فأمره بالرحيلِ  الوباءِ  كثرةَ  هُ فُ رِّ عَ ه، ويُ إنجادَ  ويطلُب  ،هُ دُّ مِ يستَ  ينالإلى صاحبه 

الذين بالسيروان  الغزُّ  جَ وانزعَ أولاده إلى شهرزور فملكها،  أحدَ  رَ ّيَ فلما سمع مهلهل ذلك سَ  ،مايدشت
 وخافوا.

 براهيم ينالإوأخيه  كب  ل  ره غ  طه بين  ةِ شَ ح  الوَ  كرُ ذِ ، فقال:  (25)«نهاية الأرب»في  النويري ذكره أيضاو     
 ،كبَ ل  رُ غ  من أخيه السلطان طُ  ويف سنة إحدى وأربعين وأربعمائة استوحش إبراهيمُ ، والاتفاق بينهما

بيده في  ياع التلَ طلب من أخيه إبراهيم أن يسلم إليه مدينة همدان، والقِ  كبَ ل  رُ غ  طُ  واكن سبب ذلك أنَّ 
 َل مَ وضربه، وسَ  ،فقبض عليه بينهما، يالسع يف أبا يعلىوزيره  مَ هَ بلد الجبل، فامتنع من ذلك، واتَّ 

 .هِ ي  تَ فَ ، وقطع شَ هِ ي  نَ ي  إحدى عَ 

                                                 

 4/373معجم األلقاب (22) 
 8/14الكامل في التاريخ  (23)
 8/14الكامل في التاريخ  (24)
 91/983نهاية األرب في فنون األدب  (25)
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في  كب  ل  ره غ  طه ، وسار ، فانهزم إبراهيمُ واكن بينهما قتاٌل ، كب  ل  ره غ  طه ا، والتقى مع السلطان وجمع جمع       
ا في هَ كَ لَ بها، فمَ  كب  ل  ره غ  طه  هُ رَ َص سرماج، فحَ  بقلعةِ  أثره، وملك جميع قلاعه وبلاده، وتحّصن إبراهيمُ 

الدولة بن مروان يطلب  منها، وأرسل إلى نصر ينال (26)ذلالقلاع، واستَ  أيام، واكنت من أحصِن  أربعةِ 
 .ب له في سائر ديار بكرطَ امة الخطبة له في بلاده، فأطاعه، وخَ منه إق

ة  »ومما يدل على ِعلِم صاحِب الترجمة بالأدب، ورعايته للعلوم ما جاء في مقدمة كتاب:       لو  س 
 ، فقد قال مؤلفه بعد ُخطبة كتابه:  (27)«الحريف بمناظرة الربيع والخريف

ا وأنا في خدمِة قوا      ُت يوم   -أطال اهلل بقاءه- أبي يعلى أحمد بن طاهرِم الُملِك ونِظاِم الّدين خرَج 
في المعالي لتهذيب المعاني بقاَءه، وحرَس في اقتفاء المكارم عن المكاره فِنَاَءه، وحاَط على الأفاضل 

َل الدنيا بعزِة تمكينه فيها و ِرفعَ  ِة الفواضل نعماَءه، وعطف على العلماء بحفظ أيامه وزمانه، وجّمَ
 مكانِه، متنزها ومتفرجا من الحفلة بالوحدة متسليا...

َرُه في آخره فقال: فهذا ما حَضَر ِمن  فضائل الخريف وأولاها وأولاها بأن يذكر أن       ثم أعاَد ِذك 
ام الدينالخريف في هذا الوقت الذي نحن فيه حاضر لخدمة  أطال اهلل بقاءه، وأدام  ق و ام المهلك ون ظ 

عالي ارتقاَءه، والربيع غائب عن حضرته، آنََسَها اهلُل بدوام نعمِتِه، مشتاق إليه والحاضر في درج الم
خير من الغائب، والموجود خير من المعدوم، وُكِتَب يوم الخميس في ثاني عشر ربيع الآخر سنة 

 إحدى واربعين وأربع مائة ]كذا بأصله[ .انتهى

لأحباب الفارق بين ال طاب لوص  فصل الخ  »كتاب: ند إيراده ل، ع (28)لطهرانيل «الذريعة» في: تنبيه     
 الذي ، قال:228المتوىف سنة  (30)محمد بارسا البخاري الحافظيلخواجة تأليف ا (29)«ابو  إ والص   الخط  
لََّفهُ 

َ
ل ك   ق و ام   باسم أ في ثمانية أبواب في تطابق عقائد الشريعة  ،طاهر بن أحمد يعلي أبو الدين نظام المه

علاِمه وآياتهوال
َ
اّلِ لخلقه على وحدانيته بأ  .طريقة، أوله: الحمد هلل الّدَ

                                                 

 كذا في المطبوع ، ولعله مصحف عن : ]استنزل[  (26)
، منسوبًا ألبي عثمان عمرو بن بحر 6419، كتاب أدبي من أدب المقامات، طبع في مطبعة الجوائب استانبول سنة 63لوة الحريف بمناظرة الربيع والخريف ص س(27) 

 نفي نسبته قطعا للجاحظ. والله اعلمالجاحظ األديب المشهور، والكتاب فيه نقوٌل عن كثيٍر ممن تأخر عنه زمنا، كابن الرومي وابن المعتز والبحتري والَسالمي، مما ي
 91/918الذريعة إلى تصانيف الشيعة (28) 
 91/918الذريعة إلى تصانيف الشيعة (29) 
وصل األحباب شمس الدين محمد بن محمد بن محمود الجعفري البخاري، مفسر فقيه حنفي، جاور بمكة، ومات بها، أو بالمدينة. له كتب، منها: فصل الخطاب ل(30) 

األعالم ، 7/607، شذرات الذهب 61/91الضوء الالمع ، ترجمته في: 899اضرات، والفصول الستة في أصول الفقه، وتفسير القرآن العظيم في مئة مجلد/ تفي المح
 7/33للزركلي 
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م، والتاريخ المذكور وهٌم من قلت       صريٌح فالمترجُم من أهل المائة الخامسِة كما تقّدَ
ٌ
: وهذا خطأ

اخ، واهلل أعلم  بعض النُّّسَ
 
 [ أبو يعلى الن ََّجاِشي، أحمد بن العباس الص َّْيَرِفي7]

 .عنه المنتهى عٌ جمَ مُ  من علماء طائفتهم: (31)البروجرديعنه  قال ، يّ شيع     
دُ  :: إنه السابق المكنىوقال       .ظ  حِ لاَ مل، وكذلك كونه غيره فَ حتَ له مُ  ةِ نيَ الكُ  بأبي يعقوب، وتَعّدُ

ه: قال عن ،أحمد بن العباس المعروف بابن الطيالسي ،أبو يعقوب النجاشيهو:  (32)والسابق المشار إليه
ر يسمع منه 

ب  ك    (33)الت ل  عه
ي ر يف       ويف آخرها الفاء، هذه نسبةٌ  ،وفتح الراء ،وسكون الياء آخر الحروف ،بفتح الصاد المهملة: الص  

      (34)السمعاني، قاله الذهب لمن يعامل معروفةٌ 
 
راهيم، ابن الحافظ [ أبو يعلى الَأْصَبَهاِني، أحمد بن عبد الجليل بن محمد بن عبد الواحد بن إب8]

 [446كوتاه ]ت 
ـ: الحافظ المعروف ب بن أبي مسعوداأبو يعلى  :(35)«بالوفيات الوافي»في  صلاح الدين الصفديقال      

  (36)"كوتاه"
َ
تويف في عنفوان ، ث بها عن والدهقدم بغداد، وحدّ ، ينثِ دّ المحَ  ادِ لَ و  ، من أهل أصبهان، من أ

 شبابه سنة ست وخمسين وخمس مائة.
 : قال لأخيه (37)«تاريخه»في  أبو بكر الخطيبوترجم      
أبو حامد بن أبي مسعود ابن كوتاه، المحدث  ،محمد بن عبد الجليل بن محمد بن عبد الواحد     

َعُه أبوهُ ، الأصبهاني وسعيد بن أبي الرجاء، حج سنة ثمانين  ،من جعفر بن عبد الواحد الثقفي َسّمَ

                                                 

 6610/ ترجمة 6/687طرائف المقال لعلي البروجردي  (31)
 774/ ترجمة 6/603طرائف المقال لعلي البروجردي  (32)
: سمع أبا القاسم البغوي، وأبا بكر الباغندى، راوية للمناكير، رافضي، َقلَّ من روى عنه، مات 3/987بن موسى، أبو محمد التلعكبرى، قال الذهبي في الميزان هارون  (33)
 .480سنة 

 8/416األنساب للسمعاني  (34)
 7/61الوافي بالوفيات (35) 
، ترجمته 004احد بن كوتاه الجوباري، روى عن أصحاب أبى بكر بن مردويه، كان حافظا متقنا متفننا ورعا / تالحافظ أبو مسعود عبد الجليل بن محمد بن عبد الو  (36)

 91/492، سير أعالم النبالء 69/71في: تاريخ اإلسالم 
 637ترجمة  60/33تاريخ بغداد (37) 
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بن أحمد  اد عن الثقفي، وسمع منه أصحابنا تميم بن البندنيجي، وعبد اهللّ وحدث بها ببغد، وخمسمائة
 .تويف سنة اثنتين وثمانين عن اثنتين وستين سنة، الخباز، وأجاز لنا

      ِ
 
ويف  ،والهاء ،وفتح الباء الموحدة ،وسكون الصاد المهملة ،بكسر الألف أو فتحها: يان  ه  ب  ص  الأ

 لى أشهر بلدة بالجبالإالنسبة آخرها النون بعد الألف، هذه 
 ،سباهان :نها تسمى بالعجميةأبعضهم  ما قيل له بهذا الاسم على ما سمعُت وإنَّ : (38)السمعانيقال      

واكن جموع عساكر الأكاسرة تجتمع إذا وقعت لهم واقعة في هذا  ،الجمع :وهان ،العسكر :وسباه
 . أصبهان :وقيل َب رِّ عُ ف، المثل عسكر فارس وكرمان وكور الأهواز والجب ،الموضع

 
  (39) [539[ أبو يعلى الط َّاِهِري ، أحمد بن عبد العزيز بن الحسن ]ت 9]

 .، واكن الأصغر (40)علي بن عبد العزيزهو أخو      
ق بن محمد ي  زَ : أحمد بن عبد العزيز بن الحسن بن محمد بن هارون بن عصام بن رُ  الخطيبقال      

 .ّي رِ اهِ ب، أبو يعلى الّطَ عَ ص  ن الحسين بن مُ بن عبد اهلل بن طاهر ب
ص، ومحمد عثمان النفري، وإدريـس ، وأبا طاهر المخلّ  (41)محمد بن عبد الل بن أخي ميميي :سمع     

 عنه شيئا يسيرا، واكن ثقة. تبُت كَ ، لام بنت أحمد بن كاملالسّ  بن علي المؤدب، وأمةُ 
طاهر من ولد  :(43)«النجوم الزاهرة»في  -رحمه اهلل- (42)جمال الدين ابن تغري برديوقال المؤرخ      

 ،شّوال يومات ف، وقرأ الأدب وسمع الحديث، ، ولد سنة إحدى وثمانين وثلثمائة (44)بن الحسين الأمير
 واكن فصيحا صدوقا.

                                                 

 6/983األنساب للسمعاني (38) 
 4/884، تبصير المشتبه 489/ ترجمة 6/428، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة 2/60 ، األنساب للسمعاني0/984مصادر ترجمته: االكمال  (39)
، ترجمته في: 362علي بن عبد العزيز بن الحسن، أبو الحسن الطاهري، حدث عن القطيعي، وأبي بكر األبهري، قال الخطيب: كان دينا صالحا، ثقة صادقا/ ت (40)

 69/46تاريخ بغداد 
، ترجمته 421ه بن الحسين، أبو الحسين الدقاق ابن أخي ميمي، سمع عبد الله بن محمد البغوي، قال الخطيب:كان ثقة مأمونا دينا فاضال / تمحمد بن عبد الل (41)

 4/019في: تاريخ بغداد 
، ترجمته في: 873/ تاهرة والمنهل الصافيالنجوم الز أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن سيف الدين تغري بردي األتابكي اليشبقاوي الظاهري،له تصنايف منها:  )42(

 8/999األعالم للزركلي 
 0/34النجوم الزاهرة (43) 
، ترجمته في: سير أعالم النبالء 917طاهر بن الحسين بن مصعب األمير ذو الَيِمينَـْين، أبو طلحة الُخزاعّي. أحد قواد المأمون الكبار، والقائم بإكمال خالفته/ ت(44) 

61/618 
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، حدثنا أبو الحسن محمد بن عثمان النفري، حدثنا لى الطاهريأبو يع  : أخبرنا  (45)الخطيبقال      
بن منصور بن أبي الجهم المروزي، حدثنا نصر بن علي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد  محمد

 : -صلى اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  ،ابن عباسبن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن نهيك، عن 
  بالل   اذ  ع  ت  اس   ن  م   »     

 
 س   ن  ، وم  وهه يذه ع  فأ

 
ه   ل  أ   الل  بو ج 

 
  (46)« وهه طه ع  فأ

 سَ : الخطيبقال      
َ
ه في سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة، عن مولده، فقال: أظّنُ  أبا يعلى الطاهريُت ل  أ

 ومات في ليلة السبت التاسع والعشرين من شوال سنة تسع وثلاثين وأربعمائة.، ولم يتحقق ذلك
 
فر بن أحمد بن جعفر بن لى الَحِرْيِري الوكيل، أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جع[ أبو يعْ 14]

  (47) [538الحسن بن وهب، المعروف بابن َزْوِج الُحر َِّة ]ت 
 (48)أبو بكر الخطيبالحافظ قال      

َ
موسى بن جعفر بن عرفة، وعلي بن  :سمع، ر إخوتهصغَ : كان أ

كري، وأبا الحسن الدارقطني، وأبا القاسم بن حبابة، وعمر الكتاني، وإبراهيم بن محمد عمر السّ 
 .لجلي، وطبقتهما

بعد  دُت لِ ه عن مولده فقال: وُ ألتُ وسَ ، ا، يسكن درب المجوس من نهر طابقُت عنه، واكن صدوق  ب  تَ كَ      
في يوم السبت الحادي عشر  بالل   القادر   واكن استخلاُف ، بأربعين يوما (49)بالل ره اد  الق   َف خلِ أن استُ 

 .من شهر رمضان سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة
في يوم الخميس الرابع والعشرين من شوال سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة، ودفن من  أبو يعلىومات      

 معروف الكرخييومه بباب الدير قريبا من َقب ِر 
 قال أنبأنا علي بن عمر الحافظ، لى أحمد بن عبد الواحد الوكيلأبو يع  : حدثني (50)الخطيبقال      

قال أنبأنا حسن بن إسماعيل بن  ،قال نبأنا أبي ،سماعيل الوراققال حدثني محمد بن إ ،الدارقطني

                                                 

 0/69غداد تاريخ ب (45)
: 217، قال األلباني في صحيح الترغيب 9/13، والحاكم في المستدرك 697، 9/18، 6/901. وأحمد في مسنده 0/89والنسائي  ،6179أخرجه أبو داود(46) 
 صحيح
، وزوج الحرة 421/ترجمة 6/314ة ، الثقات ممن لم يقع في الكتب الست2/079، تاريخ اإلسالم 7/911، األنساب للسمعاني 3/373مصادر ترجمته: اإلكمال  (47)

 لقب لجده: محمد بن جعفر
 0/93تاريخ بغداد  (48)
ن جلة الخلفاء وأمثلهم، صنف  القادر بالله الخليفة العباسي، أبو العباس أحمد ابن األمير إسحاق ابن المقتدر جعفر بن المعتضد، كان دينا، عالما، متعبدا، وقورا، م (49)

 60/697، ترجمته في: سير أعالم النبالء 399ضل الصحابة، وإكفار من قال: بخلق القرآن/ تكتابا في األصول، ذكر فيه ف
 9/06تاريخ بغداد (50) 
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-عن النبي  ،أبي هريرةعن  ،عن أبي صالح ،عن سمي ،قال نبأنا مالك بن أنس ،قال نبأنا أبي ،رشيد
 قال:  -صلى اهلل عليه وسلم

  (51)« اب  ذ  الع   ن  م   ة  ع  ط  ق   ره ف  الس    »     
قال  ،قال أنبأنا إسماعيل بن سعيد المعدل،  بن عبد الواحد الوكيل لى أحمدأبو يع  : أخبرنا (52)قالو     

قال نبأنا أبو غالب علي بن أحمد ابن بنت معاوية بن  ،نبأنا أبو علي الحسين بن القاسم الكوكبي
قال  :قال ،ابن عمرعن  ،عن مجاهد ،عن الليث ،عن زائدة ،قال حدثني جدي معاوية عمرو ،عمرو

 :  -عليه وسلمصلى اهلل -رسول اهلل 
 س   »     

 
  ر   ته ل  أ

  (53)« ه  يب  ب  ح   ىل  و ع  عه د  ا ي  يب  ب  ح  ع  ف  ش   ألا َ  ب 
، أخبرنا أبو حاتم محمد بن عبد الواحد بن لى أحمد بن عبد الواحد الوكيلأبو يع  : أخبرنا (54)قال     

لي الأسدي محمد بن زكريا الخزاعي في قطيعة الربيع، حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن ع
البرذعي، حدثنا الحسين بن مأمون، حدثنا بشر بن عمرو بن سام، حدثني أبي قال: حدثني سليمان 

 : -صلى اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  أنس بن مالكالتيمي، عن قتادة، عن 
 ز   ع  - الل   يل  ب  ي س  ف   سه تحره  ت  ات  ب   ن  ي  ، وع  الل   ة  شي  خ   ن  م   ت  ك  ب   ن  ي  : ع   اره ا الن   م  هه س   م  لا ت   ان  ن  ي  ع   »     

  (55)« -ل   ج  و  
، أخبرنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد الوكيلأخبرنا  :(56)أبو بكر الخطيبقال      

 إسماعيل بن سعيد المعدل، أخبرنا الحسين بن القاسم الكوكبي، قال: 

                                                 

 6297، ومسلم 6761، والبخارى 6718أخرجه مالك (51) 
 9/911تاريخ بغداد (52) 
، قال الدارقطني: أنكرُت هذا -صلى الله عليه وسلم-ول الله ، قال: هذا حديث ال يصح عن رس6/674أخرجه أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه: الموضوعات (53) 

من األثبات األئمة، وهذا حديث  الحديث على النقاش، وقلُت له: إن أبا غالب ليس هو ابن بنت معاوية، وإنما أخوه ألبيه ابن بنت معاوية، ومعاوية بن عمرو ثقة، وزائدة 
لم أسمعه من أبي غالب، فأراني كتابا له فيه هذا الحديث، على ظهره أبو غالب حدثني جدى، قال الدارقطني: كذب موضوع مركب، فرجع عنه، وقال: هو في كتابي، و 

، فلما وقفناه عليه رجع منه، وأحسب أنه نقله من كتاب عنده أنه صحيح، وكان هذا الحديث مركبا في الكتاب على أبي غالب، فتوهم أنه من حديث أبي غالب واستغربه وكتبه
ب: وهذا الحديث بهذا بو بكر الخطيب: وال أعرف وجه قول أبي الحسن في أبي غالب أنه ليس بابن بنت معاوية، ألن أبا غالب كان يذكر أن معاوية جده، قال الخطيقال أ

 .-صلى الله عليه وسلم-اإلسناد باطل، وال يحفظ بوجه من الوجوه عن رسول الله 
 4/614تاريخ بغداد  (54)
 : حسن صحيح6941: رجاله ثقات، وقال األلباني في صحيح الترغيب 0/988، قال الهيثمى في المجمع 9628، والضياء في المختارة 3431لى أخرجه أبو يع(55) 
 12التطفيل وحكايات الطفيليين ص (56) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 

 مِ ل  لامرأته: كيف لنا بعِ  ، فقال الرجُل وهُ هُ رِ ا، فكَ قوم   رجٌل  : ضاَف -درّ بَ يعني المُ -قال لنا أبو العباس      
  ،؟ هِ امِ قَ مُ  ارِ قدَ مِ 

َ
لك في  كُ ارِ بَ : بالذي يُ ِف ي  إليه، ففعلا، فقالت للّضَ  مَ اكَ ا حتى نتحَ ّر  بيننا شَ  ِق ل  قالت: أ

 كَ وِّ دُ غُ 
َ
 نَ يُّ ، أ

َ
 ا، ما أعلم.ر  ه  امي عندكم شَ قَ لي في مَ  كُ ارِ بَ : والذي يَ ؟ فقال الضيُف مُ لَ ظ  ا أ

، أخبرين إسماعيل بن سعيد بن إسماعيل أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد الوكيلأخبرنا : (57)قال     
 : (58)انف   أبو ه  المعدل، أخبرنا الحسين بن القاسم الكوكبي، أخبرنا الهدادي قال: قال 

 .«قال: ستة عشر رغيفا ،؟ : كم أربعة في أربعةّي  لِ ي  فَ قيل لطُ  »     
أنه سمعه منه في شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة  أبو يعلىذكر لي قال الخطيب:      

 بعد رجوعه من الحج.
قال القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب : « سنن أبي عيسى الترمذي»رواية المترجم لـ:  فائدة :     

أبي  رجمة شيخه: الفقيه الإمام الحافظ ت عند: (59)«فهرسته»بن عطية المحاريب الأندلسي المفسر في 
َدفِي السرقسطي، قال: كتبُت  إليه من غرناطة  علي الحسين بن محمد بن ِفيَرة بن حيون الّصَ

أبي  مصنف  »عليه كتاب  ية، وقرأُت سِ ر  ه بمُ إلي خطه بذلك، ثم لقيتُ  مستجيزا لجميع روايته، فكتَب 
  -رحمه اهلل-« عيسى محمد بن عيسى الترمذي

وأخبرين أنه قرأُه ببغداد على الشيخ الصالح أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن        
القاسم الأزدي الصيريف، وعلى الشيخ الأجل أبي الفضل أحمد بن الحسن بن َخيُرون العدل، وأنهما 

حسن بن ، عن أبي علي الأبي يعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفرأخبراه به عن شيخهما 
بُوب، عن أبي عيسى، قال أبو علي:  محمد بن أحمد السنجي، عن أبي العباس محمد بن أحمد بن َمح 

 غير كلام أبي عيسى في آخر الكتاب.
ر          (60)السمعانيقاله  هذه النسبة إلى الحرير، وهو نوع من الثياب،: ير  ي  الح 

 
ن يحيى بن عيسى بن هلال الت َِّمْيِمي ]ت [ أبو يعلى الَمْوِصِلي، أحمد بن علي بن المثنى ب11]

347] (61)  

                                                 

 663التطفيل وحكايات الطفيليين ص  (57)
: أخبار الشعراء، وصناعة الشعر، له مصنفات أخذ األدب عن األصمعّي، وغيرهلبصرة سكن بغداد، عبد الله بن َأْحَمد بن حرب أبو هفان المهزمي الشاعر، من أهل ا(58) 

 0/6607، تاريخ اإلسالم 66/0، ترجمته في: تاريخ بغداد وأخبار أبي نواس
 611فهرس ابن عطية ص:  (59)
 3/647األنساب للسمعاني  (60)
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علي  :سمع،  (63)«الكبير المسند» الحافظ الثقة، محدث الجزيرة، صاحب :(62)الذهبيقال الحافظ      
بن الجعد، ويحيى بن معين، ومحمد بن المنهال الضرير، وغسان بن الربيع، وشيبان بن فروخ، ويحيى 

 
ُ
 في ثلاثة أجزاء. (64)«معجم شيوخه»خرج لنفسه  وقد، ا سواهمم  مَ الحماني، وأ

بن حبان، وأبو علي النيسابوري، وحمزة بن محمد الكناني، وأبو بكر اأبو حاتم  :حدث عنه     
بن المقرئ، وأبو عمرو بن حمدان، ونصر بن أحمد المرجي، ومحمد بن االإسماعيلي، وأبو بكر 

 ."سواهم النضر النخاس، وخلق  
علي بن الجعد، وأبي خيثمة،  :: سمع ببغداد من(65)«التقييد»في  أبو بكر ابن نقطة الحافظوقال      

 :وبالبصرة من، وأبي معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، وأبي زكريا يحيى بن معين، وشريح بن يونس
أبي موسى، وبندار، وعباس بن عبد العظيم، وهدية بن خالد، وإبراهيم بن محمد بن عرعرة، وخليفة 

أبي بكر وعثمان ابني  :وبالكوفة من، خياط، وعبد الأعلى بن حماد النرسي، وحوثرة بن أشرس بن
أبي شيبة، وأبي كريب محمد بن العلاء، ومحمد بن عبد اهلل بن نمير، وسفيان بن وكيع بن الجراح، 

َ جَ وهب بن بقية، وطبقته، و :وبواسط من، وهناد بن السري، وعبد اهلل بن عمر مشكدانه، وغيرهم  َس ال
 .أحمد بن حنبل

إليه  َل حِ رُ  ، واُظ فَّ والحُ  سمع منه الأئمةُ ، ، وغير ذلك«معجمال»، و«المسند»ف وصنّ ، اظ فَّ الحُ  َب حِ وَص      
 من خراسان والعراق وغيرهما من البلاد.

: أخبرنا محمد بن عبد السلام التميمي، عن عبد المعز بن محمد، أنا تميم بن أبي الذهبيقال      
، نا محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا أبو يعلىيد، أنا محمد بن عبد الرحمن، أنا ابن حمدان، أنا سع

  يوسف بن يزيد، نا إبراهيم بن عمر بن أبان، حدثني ابن شهاب، عن أبيه، عن عبد الرحمن ابن عوف:

                                                                                                                                                                    

، 411، طبقات السيوطي66/641، البداية والنهاية 7/936، الوافي بالوفيات63/673سير أعالم النبالء  ،9/643، العبر 7/669مصادر ترجمته: تاريخ اإلسالم  (61)
 673التقييد البن فهد ترجمة 

 791ترجمة  9/622تذكرة الحفاظ  (62) 
مجلدا تحقيق حسين سليم أسد، عدد 69في  6313 مسند أبي يعلى له رواياتان: األولى: رواية: أبي عمرو محمد بن أحمد بن حمدان، طبع في دار المأمون للتراث (63)

( حديثا، وقد 7067مجلدات تحقيق إرشاد الحق األثري، عدد أحاديث هذه الطبعة ) 1هـ في 6318حديثا، ثم في دار القبلة للثقافة اإلسالمية السعودية  7000أحاديثه 
ابه: مجمع الزوائد، ثم أفردها بأسانيدها في كتاب مفرد سماه: "المقصد العلي في زوائد أبي يعلى ذكر زوائده الحافظ نور الدين الهيثمي زوائده على الكتب الستة، ضمن كت

 حديثا. 9141في مجلدين تحقيق سيد كسروي، عدد أحاديثه  6364الموصلي"، إال مسانيد العشرة فقد ذكرها من المسند الكبير، طبع في دار الكتب العلمية 
ه بن إبراهيم بن المقرئ، قال ابن حجر: وهو أوسع من رواية ابن حمدان، وقد اعتمده في ابن حجر في "المطالب العالية"، فاستخرج منه زوائد والثانية: رواية: أبي بكر محمد

 على الكتب الستة.
 تحقيق إرشاد الحق األثري،6317طبع في إدارة العلوم األثرية فيصل أباد باكستان، الطبعة االولى  (64)
 673/ ترجمة 601ة رواة السنن والمسانيد ص: التقييد لمعرف(65) 
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  ين  ح   د  ه  أنه ش   »     
 
، ة  ر  س  العه  ش  ي  به ج   ز  ه   ما ج   -صلى الل عيه وآله وسلم-الل  ول  سه ر   ى عثمانه ط  ع  أ

  بسبعمائة   اء  ج  
ه
  (66)« ب  ه  ذ   ة  ي  وق  أ

 .ألف دينار   عشرونَ  هذا فهذا المقدارُ  حَّ : هذا حديث غريب، وإبراهيم ضعيف، فإن َص الذهبيقال      
َقِت من أهل الصدق والأمانة، والدين والحلم، ُغلِّ  أبو يعلىقال يزيد بن محمد الأزدي: كان           

 أكثر الأسواِق يوَم موته، حضر جنازته من الخلق أمٌر عظيم. 
، فقيل له: كيف تفضله (67)الحسن بن سفيانعلى  هُ لَ ّضَ فَ فَ  أبا يعلى: وذكر أبو عمرو الحيريقال      

ن كان ، والحسَ احتسابا   ُث كان يحدِّ  أبا يعلىأكبر، وشيوخه أعلى، قال: إن  «د الحسنمسن  »عليه، و
 .اكتسابا   ُث يحدِّ 
 -صلى اهلل عليه وآله وسلم-، ثم قال: بينه وبين النبي (68)وصفه بالإتقان والدين ابن حبانووثقه      

 ثلاثة أنفس.
، وإتقانه وحفظه لحديثه، حتى كان لا بأبي يعلىبا عجَ : كنت أرى أبا علي الحافظ مُ الحاكموقال      

 أمونيخفى عليه منه إلا اليسير؛ قال الحاكم: هو ثقة م
لأدرك  (69)بشر بن الوليدعلى  أبي يوسفبكتب  أبو يعلىالحافظ: لو لم يشتغل  أبو يعلىقال      

 بالبصرة سليمان بن حرب، وأبا الوليد الطيالسي.
 رَ : سمعت إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ يقول: قَ السمعانيقال      

 
مسند »كـ:  المسانيدَ  ُت أ

 كالبحر يكون مجتمع الأنهار. «مسند أبي يعلى»وهي كالأنهار، و (71)«مسند ابن منيع»، و(70)«العدني
 ّو  لُ بالإجازة العالية، ويقع من حديثه بعُ  نصف جزء   ت  و  بفَ  «مسند أبي يعلى»: سمعنا الذهبيقال      

واكن مولده في شوال سنة عشر ومائتين، وارتحل هو ابن خمس ، «أمالي الجوهري»لابن البخاري في 
َر وتَ  عشرة سنة، إليه، وسماعه ببغداد من أحمد بن حاتم الطويل في سنة خمس  ، ورحل الناُس دَ رَّ فَ وَعّمَ

 .-رحمه اهلل تعالى-مات سنة سبع وثلاثمائة ، وعشرين ومائتين
                                                 

، وقال: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إال إبراهيم بن عمر بن أبان بن عثمان، وال رواه عن إبراهيم إال أبو معشر، 3971، والطبراني في األوسط 809رواه أبو يعلى  (66)
 بن عمر بن أبان، وهو ضعيف، وفيه إبراهيم 2/80تفرد به: المقدمي، و قال في "مجمع الزوائد" 

، ترجمته في: سير أعالم النبالء 414هو اإلمام الحافظ الثبت أبو العباس الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني الخراساني النسوي، صاحب المسند، والتاريخ /ت  (67)
63/607 

 الدين وأسباب الطاعات : من المتقنين في الروايات والمواظبين على رعاية 8/00عبارته في كتاب الثقات  (68)
 61/174، ترجمته في: سير أعالم النبالء 948بشر بن الوليد بن خالد، أبو الوليد الكندي الفقيه، سمع مالكا، وحماد بن زيد، وأبا يوسف القاضي، وعليه تفقه، /ت  (69)

 69/21، ترجمته في السير 934المسند واإليمان/ ت اإلمام المحدث الحافظ شيخ الحرم أبو عبد الله محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، له(70) 
 66/384، ترجمته في: سير أعالم النبالء 933، له مسند/ تاإلمام الحافظ الثقة أبو جعفر أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي ثم البغدادي (71)
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 [399[ أبو يعلى الِجْيِزي، أحمد بن عمر الز ََّجاج ]ت 12]

رو الداني أكثر عنه: (72)«تبصير المنتبه»في  ابن حجرقال الحافظ       م    (73)أبو ع 
ولم يزد شيئا ،  (74)«تاج العروس»في  -رحمه اهلل– مرتضى الزبيديمحمد وترجمه أيضا العلامة      

 على ما ذكره الحافظ.
 ، قال:"أبا عبد الل"وكّنَاُه:  (75)«سير أعلام النبلاء»في  الذهبيرُت على ترجمة موسعة له عند ثَ ثم عَ      

أبو عبد اهلل أحمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محفوظ  ،م المقرئ الأوحدالقاضي، الإما الجيزي
هن، المصري، الجيزي َزاد السيرافي، وأحمد بن ، تلا على أبي الفتح  بن بُد  وسمع من: أحمد بن َبه 
حدث عنه: فارس بن ، بن النحاساوأحمد بن مسعود الزبيري، والعلامة أبي جعفر إبراهيم بن جامع، 

 .، وأبو عمرو الداني، وجماعةأحمد الضرير
 ،ا من القراءات والحديث، وتويف سنة تسع وتسعين وثلاث مائةا كثير  اني: كتبنا عنه شيئ  قال الدّ      

صاحب  ،وأكبر شيخ له أبو الطاهر أحمد بن محمد المديني، وقيل: تويف في شعبان سنة أربع مائة
 م. لفاهلل أع، روى عنه: المصريون، يونس بن عبد الأعلى

 
اج       .الأوىل مشددة، هذا الاسم لمن يعمل الزجاج ،والألف بين الجيمين ي،بفتح الزا: الز ج 
ي ز       يوالزا ،وسكون الياء المعجمة بنقطتين من تحتها ،بكسر الجيم ،هذه النسبة إلى جيزة: يالج 

  (76)السمعانيقاله  والأئمة،ة بفسطاط مصر في النيل، كان بها جماعة من العلماء دَ ي  لَ المعجمة، وهي بُ 
 
لى الَعْبِدي، أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن زكريا بن دينار الَبْصِرى، يعرف عْ [ أبو يَ 13]

  (77)[589بابن الص ََّواف ]ت 

                                                 

 6/413تبصير المنتبه بتحرير المشتبه  (72)
، ترجمته في: سير أعالم النبالء 333مان الّدانّي القرطبي، الُمقرئ الحافظ، مصنف التَـْيِسْير، وَجاِمع البَـَياِن، وغير ذلك/ تاإِلمام أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عث (73)

68/77 
 60/83تاج العروس شرح القاموس (74) 
 67/661سير أعالم النبالء (75) 
 1/974، 4/302األنساب للسمعاني (76) 
، الوافي 69/603، البداية والنهاية 62/601، سير أعالم النبالء 4/498، العبر 638رقم  2/614، المنتظم 3/726مصادر ترجمته: ترتيب المدارك  (77)

 .6/661، شجرة النور الزكية 4/423، شذرات الذهب 6/670، الديباج المذهب 4/609، مرآة الجنان 7/906بالوفيات
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 المالكيةِ  إمامُ  : (78)«ترتيب المدارك»في  -رحمه اهلل-عياض بن موسى اليحصبيقال القاضي      
أبي أخذ عن ، اا وخلاف  في وقته، مذهب   يِف الِ وَ و الّتَ ، وذُ م  اهُ وَ ت  فَ  ارُ دَ هم، ومَ يسِ تدرِ  بالبصرة، وصاحُب 

  (79)المالكي الحسن ابن هارون التميمي
واكن ، : كان مشهورا  بتقدم وإمامة، وصلاح(80)أبو علي حسين بن محمدقال شيخنا القاضي الشهيد      

ِليَانِ ي في كل جمعة في جامع البصرة، وعلى رأسه مُ لِ م  يُ   هَ قَّ فَ وبه تَ ، ما يمليه ِمَعان الناَس يُس   ستَم 
وسمع منه شيخنا القاضي أبو ، بن باقي، وغيرهمابن صالح، وأبو منصور ا، أبو عبد اهلل البصرةِ  مالكيةُ 

َ ي، من بلدنا، وعَ اوِ فزَ علي، والقاضي أبو بكر عبيد بن عمران الّنَ  معجم »ه في رتُ كَ وقد ذَ ، عظيمٌ  مٌ ال
 ،  (81)«المشيخة

َ
 ة.ئفتويف فيما بلغني سنة تسع وثمانين وأربعما، هاتُ فَ وَ  ت  رَ خَّ وتأ

ولد سنة أربعمائة، واكن ينزل  :(82)«المنتظم»في  -رحمه اهلل-أبو الفرج ابن الجوزيقال الحافظ      
ا أبا على بن شاذان، وأب :البصرة، دخل بغداد في سنة إحدى وعشرين، وسمع حاّلِ إحدى مَ  (83)لامِ سَ القَ 

 نَ شِ واكن فقيها مدرسا، زاهدا خَ ، عبد اهلل بن داسة، وغيره يبكر البرقاني، وسمع بالبصرة من أب
 علوم. ، واكن إماما في عشرةِ ة  ينَ كِ وسَ  ار  قَ وَ  و ت  م  ا، ذا سَ ن  وِّ َص تَ ش، مُ العي  
بن  : سمع بالبصرة: محمد بن عبد الرحمن الكازروين، ومحمد بن أحمد(84)الذهبيالحافظ قال و     

م دِ وقَ ، داسة، وعلي بن هارون التميمي، والحسن القساملي، وإبراهيم بن طلحة بن غسان، وجماعة
 وسمع بها من: أبي علي بن شاذان، وأبي بكر البرقاني.، بغداد سنة إحدى وعشرين وأربعمائة

بن محمد اوي، وجابر زة الصدفي، وقاضي سبتة أبو بكر عتيق النفرَ كَّ روى عنه: أبو علي بن سُ      
 وشنجي، وآخرون.البصري، وأبو الحسن الصويف البُ 

                                                 

 8/22ترتيب المدارك وتقريب المسالك (78) 
، وتراجم الفقهاء 8/00ن علي بن هارون التميمي، البصري، له كتاب بصحة ما صح فيما يلزم المسلم في دينه ودنياه، ترجمته في: ترتيب المدارك: القاضي أبو الحس(79) 

 9/879المالكية 
، سير أعالم 37نية شيوخ عياض رقم هـ، ترجمته في: الغ 063الحافظ أبو علي الحسين بن محمد بن فيره بن حيون الصدفي السرقسطي، المعروف بابن سكرة /ت  (80)

 62/471النبالء 
في ترجمته: كتاب "المعجم" الذي ضمنته ذكره، وأخباره، وشيوخه، وأخبارهم، وهم نحو مائتي  641جمع فيه شيوخ شيخه "أبي علي الصدفي"، قال في "الغنية" ص  (81)

 شيخ.
 67/31المنتظم  (82)
د. يقال لهم القساملة، لهم خطة بالبصرة تعرف بقسمل، هي اآلن عامرة آهلة بين عظم البلد وشاطئ دجلة، ورأيتها، وهي علم قسامل: بالفتح، قبيلة من اليمن ثم األز  (83)

 3/431مرتجل ال أعرف غيره في اللغة، من معجم البلدان 
 61/131تاريخ اإلسالم (84) 
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، ودرس بالبصرة، ف التصانيَف على القاضي أبي الحسن علي بن هارون المالكي، وصنّ  هَ قَّ فَ تَ و     
 وتخرّ 

َ
 بن ضابح، ومالكية البصرة.ابن باخي، وأبو عبد اهلل اه عليه أبو منصور ، تفقّ صحاُب ج به الأ

 و ت  م  ا في عبادته، ذا سَ ّد  جِ العيش، مُ  نَ شِ : كان فقيها، مدرسا، متزهدا، خَ معانيأبو سعد الس وقال     
، بالحديث ةٌ فَ عرِ واكن به مَ  ،فريد عصره أبو يعلى العبدي، واكن جابر بن محمد البصري يقول: ثنا ار  قَ وَ 

 .قال جابر: تويف في ثالث عشر رمضان
 -رحمه اهلل- سنة : قد أكمل تسعينَ الذهبيقال      
: أخبرنا أبو الحسن علي بن مسلم، حدثني أبو بكر عتيق بن عمران بن محمد (85)ابن عساكرقال      

بقراءتي  أبو يعلى أحمد بن محمد العبدي الفقيه المالكيالربعي لفظا بدمشق، أنا الشيخ الإمام 
محمد بن عبد وري، نا إبراهيم بن عليه، أنا أبو عبد اهلل الحسين بن الحسن المعروف بابن الطيُ 

رة، ر الوراق، وعن أبي نض  السلام، نا إبراهيم بن فهد، نا وهب بن جرير، نا عنبس بن ميمون، عن مطَ 
  :-صلى اهلل عليه وسلم-، قال قال رسول اهلل جابر بن عبد اللعن 
 إ   ه  ل  لا إ   ال  ق   ن  م   »     

له  ن  كه ولم ي   د  ول  ولم يه  د  ل  لم ي   ،اد  م  ا ص  د  ر  ا ف  د  اح  ا و  له  إ   ،له لا شريك   هه حد  و   ا الله ل  
 ؤ  فه كه 

 
  الله  ب  ت  ك   مرة   ة  ر  ش  ى ع  د  ح  ا إ  د  ح  ا أ

 
  ي  ف  ل  له أ

 
  (86)« ل   وج   ز   ع   الله  اد  ز   اد  ز   ن  وم   ،ة  ن  س  ح   ف  ل  أ

أخبرنا أبو محمد جابر بن   : (87)«أدب الإملاء والاستملاء» في أبو سعد السمعانيقال الحافظ و     
 ،أبو يعلى أحمد بن محمد العبديثنا  ،محمد بن جابر الحافظ في مسجد أبي الأسود الدويل بالبصرة

أبو يعلى ثنا  ،ثنا عبد اهلل بن أحمد بن إبراهيم يعرف بابن المنتعل ،ثنا أبو عبد اهلل بن دامة الشاهد
 :عن مجاهد ،أبي نجيحبن اعن  ،ثنا ورقاء ،ثنا شبابة ،ثنا يحيى بن حاتم ،محمد بن زهير بن الفضل

ل ه  »       ومه { :ف ي ق و   ك  ح ين  ت قه
ب  د  ر  م  ب  ح  ب ح  ل س   :ق ال    (88)}و س  ج    م 

ل    (89)« م ن  كه
قال ابن السمعاني: أخبرنا أبو بكر  :(90)«نفح الطيب»في  شهاب الدين المقري التلمسانيوقال      

أبي على  ب إبراهيم بن هبة اهلل ببلخ يقول: قرأُت الجياني المغريب بسمرقند، سمعت الإمام أبا طال

                                                 

 48/922تاريخ دمشق (85) 
 قال ابن عدي: سائر أحاديثه مناكير، وهو مظلم األمر، كان ابن صاعد إذا حدثنا عنه ينسبه إلى جده لضعفهإبراهيم بن فهد بن حكيم البصري،  في إسناده (86) 
 6/73أدب اإلمالء واالستمالء  (87)
 38الطور:  (88)
 : للفريابي وابن المنذر7/147عزاه في الدر المنثور (89) 
 9/19نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب  (90)
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على شيخنا أبي الحسين ابن يحيى في كتاب  رأُت قال: قَ  ،بالبصرة يعلى محمد بن أحمد العبدي
 أنّه أنشد قول الشاعر: ،الخليل بن أحمدبإسناده إلى  «العين»

ـــــإّن فـــــي بيتنـــــا ثَ  ـــــاث حُ لَ  الىبَ
  

ــــد  دِ وَ فَ  ــــد وَ نَ ــــا أن ق ــــمِ جَ  نَ ع  َض  ايع 
   

ــــوجَ زَ  ــــِت ــــِت رَّ ِهــــ مَّ ي ُث ــــ مَّ  ُث  ياتِ َش
  

ُّّكــــ نَ ع  َضــــفــــإذا مــــا وَ  ــــبِ رَ  َنّ  ايع 
   

 ارِ للَفــــ رّ ، والِهــــيِص ِبــــي للخَ ِتــــجَ و  زَ 
  

ــــــ ــــــاتِ وَش ــــــجِ ا مَ نَ ي  هَ تَ ي إذا اش   ايع 
   

 مرِ أكل التّ  يعَ جِ المَ  أنّ  «ني  الع  »بن يحيى: وذكر عن الخليل بن أحمد في اقال أبو يعلى: قال شيخنا      
 .باللبن

كتاٌب فقِهّي واحٌد، وهو: ولكن لم يصلنا منها إلا تصانيف، بأن له  -رحمه اهلل– مُ لمترجَ وُِصَف ا     
باعتناء جلال علي ، 1521طبع في دار البشائر الإسلامية بيروت الطبعة الأوىل ، «الخصال الصغير»

 . الجهاني
 -رحمه اهلل- الحسن البصرية : أنه من ذري(91)في ترجمته ابن العمادذكر : فائدة     
 :ويف آخرها الدال المهملة، هذه النسبة إلى ،وسكون الباء المنقوطة بواحدة ،بفتح العين: ي  د  ب  الع       

  (92)السمعاني، قاله في ربيعة بن نزار س  ي  عبد الق  
 
 [ أبو يعلى الَواِشِقي، أحمد بن محمد بن عبد الصمد بن محمد بن يعلي الَهَروي15]

ر أمرُ  :(93)«التاريخ»في  الذهبيقال         أنه روى عن عثمان بن سعيد الّدارمي «ذم الكلام»ففي  ،هيَُحّرَ

محمد بن عبد و ،(96)محمد بن جبريل، و(95)يحيى بن عمار، و(94)محمد بن أحمد الجارودي  وعنه:      
باس  انتهى. .أبي إسماعيل الأنصاريشيوخ شيخ الإسلام  (97)الرحمن الد 

                                                 

 0/420شذرات الذهب (91) 
 2/621األنساب للسمعاني  (92)
 7/213تاريخ اإلسالم (93) 
، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 364محمد بن أحمد بن محمد، أبو الفضل الجارودّي الَهَروي الحافظ، سمع منه أبو علي الحافظ، وشيخ اإلسالم األنصاري/ ت (94)

 67/483، سير أعالم النبالء 2/990
 67/386، ترجمته في: سير أعالم النبالء 399ر بن يحيى أبو زكريا الشيباني، شيخ سجستان، حدث عنه شيخ اإلسالم األنصاري/ تاإلمام المحدث يحيى بن عما(95) 
 2/974، ترجمته في تاريخ اإلسالم 361محمد بن جبريل بن ماٍح، أبو منصور الَهَروي الفقيه، روى عنه شيخ اإلسالم الهروي/ ت(96) 
 2/091، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 349ن محمد، أبو الحسن الَهَروّي الّدبّاس العْدل، روى عنه شيخ اإلسالم، وأهل َهرَاة/ تمحمد بن عبد الرحمن ب (97)
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: -رحمه اهلل-(98)شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الل بن محمد بن علي بن مت الأنصاريقال : تقل     
لَو ُه، وأخبرنا محمد  م 

َ
حدثنا الأئمة محمد بن أحمد الجارودي، ويحيى بن عمار، ومحمد ابن جبريل، أ

حدثنا عثمان قال ، أبو يعلى أحمد بن محمد هو الواشقي هرويبن عبد الرحمن الدباس، قالوا أخبرنا 
بن سعيد الدارمي، حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن عبد اهلل بن نمير، عن مجالد، عن 

  :-صلى اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنهما-، جابر بن عبد اللالشعبي، عن 
  م  ا ثه ي   ح   ان  ك   و  ، ول  يل  ب  الس    اء  و  س   ن  ع   م  ته ل  ل  ض   ل  ون  مه ته ك  ر  وت   وهه مه ته ع  ب  ات   ى ف  وس  مه  م  كه ا ل  د  ب   و  ل   »     

 
 ت  و   به نه  ك  ر  د  أ

  (99)« ين  ع  ب  ات   ل  
قال: أخبرنا أبو  (100)«ور  المنتقى من مسموعات م  » في الضياء المقدسي الحافظوأخرجه أيضا      

أبو رحمن العدل، أنبأ عروبة هو عبد الهادي بن عبد اهلل الأنصاري، أنبأ أبو الحسن محمد بن عبد ال
، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، (101) [قيشالوا]يعلي أحمد بن محمد بن عبد الصمد بن محمد بن يعلي 

 .به
أنبأنا علي بن عبد اهلل بن عطاء  :(102)«ل المتناهيةل  الع  »في  ابن الجوزي أبو الفرجوقال الحافظ      

نا محمد بن صالح  :قال أبو يعلى الهرويقال أخبرنا  ،نا عبد اهلل بن محمد الأنصاري :قال ،الإبراهيمي
عن حميد  ،نا محمد بن عبد الرحمن :قال ،نا بقية :قال ،قال نا داؤد بن إبراهيم العقيلي ،وعثمان
  :-صلى اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  ،أنسعن  ،الطويل

  كه  ن  ع   بة  و  الت    ب  ج  ح   الل   ن   إ   »     
 (103)« ة  ع  د  ب   ب  اح  ص   ل 

 .-صلى اهلل عليه وسلم-: هذا حديث لا يصح عن رسول اهلل ابن الجوزيقال      
عند ذكره لمرويات محمد بن أبي بكر  (104)«طبقات الزيدية الكبرى»في  إبراهيم بن القاسمقال و     

أخبرنا أبو أخبرنا أبو علي بن الجلال، أخبرنا ابن اللتي،  «مسند الدارمي» الحرازي الجبني الشافعي:

                                                 

 3/9ذم الكالم وأهله  (98)
نا حظكم من النبيين وأنتم حظي من والبيهقي في الشعب من حديث عبد الله بن الحارث، بلفظ: "لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم أ ،340أخرجه الدارمي  (99)

 6082، اإلرواء 0418األمم"، حسنه األلباني في صحيح الجامع 
 674المنتقى من مسموعات مرو للضياء المقدسي/ ح  (100)
 تصحف في المخطوط: ] الواثقي [(101) 
 969/ح6/648العلل المتناهية في األحاديث الواهية (102) 

، ومحمد بن عبد الرحمن 010/ 7، وابن عدي في الكامل 631، وابن وضاح في البدع 47، وابن أبي عاصم في السنة 1216و 1831لبيهقي في الشعب رواه ا )103(
 : هو كمجهول، وأحاديثه ساقطة، وقال ابن الجوزي: كذاب، قال الذهبي: وهو متروك الحديث.3/742هو القشيري الكوفي قال الذهبي في التاريخ 

 4/486القسم الثالث  (104)
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، أخبرنا إسماعيل الحافظ محمد بن أحمد الجارودي، ويحيى بن عمار، ومحمد بن عمار أملوه، ِت ق  الوَ 
 ، أخبرنا الدارمي.الهروي (105)أبو يعلى أحمد بن محمد الواشقيأخبرنا محمد بن عبد الرحمن، أخبرنا 

 
 [  أبو يعلى الَبْصِري، أحمد بن موسى 14]

 محمد بن أحمد بن أسد الزورين عبد اهللروى عنه:      
أخبرنا أبو عبد اهلل الحافظ، قال: سمعت أبا : (106)«شعب الإيمان» في أبو بكر البيهقيقال الحافظ      

أبو يعلى إسحاق المزكي، يقول: سمعت أبا عبد اهلل محمد بن أحمد بن أسد الزوزين، يقول: حدثنا 
 نا، عن إسحاق بن عباد البصري، قال: ، حدثنا غير واحد من أصحابأحمد بن موسى البصري

 رَ »      
َ
  في منامي ذات ليلة   يُت أ

َ
، فقلت: انظروا هل في ، قال: فانتبهُت وَف هُ ل  المَ  ِث غِ قائلا يقول: أ

، !، فقمُت وَف لهُ المَ  ِث غِ ثانيا، فعاد إلي، فقال: تنام ولم تُ  ُت م  نِ فقالوا: ما ندري، قال: فَ  ،؟ اجٌ حتَ ا مُ نَ انِ يرَ جِ 
  :لغلامِ ل فقلُت 

َ
  ،البغَل  ِج رِ س  أ

َ
وذكر  ،هُ انَ نَ عِ  قُت فأطلَ  ،البغَل  كبُت ثم رَ  ،درهم   معي ثلاثمائةَ  ُت ذ  خَ وأ

فإذا  رُت فنَظ  ،هناك غُل البَ  قال: فوقَف  ،ى فيه على الجنائزِ لَّ َص ا يُ ، حتى بلغ مسجد  هِ رِ ي  في سَ  الحديَث 
  ٌل جُ رَ 

َ
في هذا  ،في هذا الوقِت  ،فقلت: يا عبد اهللمنه،  ُت و  نَ ، قال: فدَ بي انصرَف  حّسَ يصلي، فلما أ

  ،الموضعِ 
َ
َ  ،يدي ن  مِ  ت  بَ هَ مالي مائة درهم، فذَ  كان رأُس  ،اٌص وَّ خَ  ٌل جُ قال: أنا رَ ، ؟ ك  جَ رَ خ  ما أ ي نِ مَ زِ ول

قلت:  ،ا، قال: فأخذهاهَ ذ  مائة درهم خُ  وقلت: هذه ثلاُث  ،الدراهمَ  مائتي درهم، قال: فأخرجُت  نٌ ي  دَ 
 فَ  ةٌ بَ ائِ نَ  َك ت  ابَ نَ  ن  فإِ  ،ا إسحاق بن عبادنلا، قلت: أ تعرفني؟ قال:

 
كذا وكذا،   في موضعِ يِل زِ ن  مَ  نَّ ي، فإِ نِ تِ أ

  ن  ا إلى مَ نَ ع  زَ فَ  ةٌ بَ ائِ نا نَ تَ ب  اَ نَ  ن  إِ  ،اهللُ  َك مَ حِ فقال: رَ 
َ
 .(107)«إلينا  بَك  اءَ حتى جَ  ِت ق  في هذا الوَ  َك جَ رَ خ  أ

 
اق بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عامر بن لى الص َّاُبوِني، إسحعْ [ أبو يَ 16]

  (108)عابد الن َّْيَساُبوِري
 أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابونأخو شيخ الإسلام الأستاذ  ،الواعظالإمام المحدث      

 .المشهورة  «عقيدة السلف»صاحب  ،-رحمه اهلل-الشافعي 

                                                 

 صحف في الطبقات إلى :] الواسفي [ت (105)
 6107/ح 9/407شعب اإليمان  (106)
 من طريق البيهقي، قال: أنبأنا زاهر بن طاهر، قال: أنبأ أحمد بن الحسين البيهقي به 303/ح  6/901أخرجه أيضا ابن الجوزي في البر والصلة (107) 
، شذرات الذهب 8/976، الوافي بالوفيات 68/70، سير أعالم النبالء 61/07يخ اإلسالم ، تار 3164ترجمة  3/82مصادر ترجمته: إكمال اإلكمال البن نقطة (108) 

 4/887، تصحف ] عابد [ وفي بعض المواضع إلى: ] عائذ [، والصواب بالباء الموحدة، كما في تبصير المنتبه 0/943
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رحمه - (109)بابن العديمالمعروف  ر بن أحمد بن أبي جرادة الحلبيكمال الدين عمقال الحافظ      
، له قبول عند الناس، لطيف المعاشرة، حسن را  كِّ ذَ كان واعظا مُ  «:ببغية الطل  »في تاريخه  -اهلل

 ن على طريق الشامي  اجَّ حَ  ةم حلب صحبة أخيه أبي عثمان سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائدِ الأخلاق، قَ 
أبي طاهر المخلص، وأبي سعيد الرازي، وأبي سعيد محمد بن أحمد  :ديث الكثير منوسمع الح     

بن خزيمة، وأبوي محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، والمخلدي، وأبي الحسن االأسفزاري، وأبي طاهر 
أحمد بن محمد بن الصلت، وأبي بكر محمد بن محمد بن الهاني، وأبي بكر محمد بن أحمد بن 

بن محمش الزيادي، والحافظ أبي عبد اهلل الحاكم، وأبي العباس أحمد بن اهر عبدوس، وأبي طا
محمد البالوي، وأبي معاذ الهروي، وأبي بكر الجوزق، وأبي يعلى حمزة بن عبد العزيز المهلبي، 
وأبي بكر محمد بن الحسين السمسار، وأبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن حبيب، وأبي 

 .وأبي علي منصور بن عبد اهلل الذهليالحسين الخفاف، 
أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الكتاني، وأبو عبد اهلل محمد بن الفضل الفراوي،  :قال: روى عنه     

، وزاهر بن طاهر الشحامي، ، وأبو محمد السيدّي وأبو الحسن عبيد اهلل بن محمد بن أحمد البيهقيّ 
 .وأبو علي الحسن بن أبي الحر الزريقي

أخبرنا أبو يعقوب يوسف بن محمود بن الحسين الساوي بالقاهرة المعزية قراءة عليه، قال: أنبأنا      
، وعبيد -الحافظ أبو طاهر الأصبهاني، قال: سمعت أبا علي الحسن بن عبيد اهلل بن سعادة الزريقي

  :اس  يقولمَ ل  بثغر سَ  -اهلل يكنى أبا الحر
النيسابوري سنة ثلاث  سماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابونإ أبو عثمانعلينا الإمام  مَ دِ قَ      

اٌب، فنزل على جدي وَّ ، وَتبٌَع ودَ سحاقإ أبو يعلىوثلاثين وأربعمائة بعد رجوعه من الحج، ومعه أخوه 
في الجامع،  كل يوم   المجلَس  عِقدُ أحمد بن يوسف بن عمران الهلالي، فقام بجميع ُمَؤنِِه، واكن يَ 

 .، وسمعنا عليه وعلى أخيه كثيرا من رواياتهمابه الناُس  نَ تِ تُ واف  
المزاح،  مثله في كثرةِ  (110)اسيم  ل  بن حريز الس  اأبو بكر ة، والشيخ ابَ عَ فيه دُ  أبو يعلىواكن أخوه      

يل ، واكن بين يدي إسماعكثيرة   اوة  لَ ي يوما حَ دِ أبا بكر، واتخذ جَّ  ِجزُ ع  ما يُ  َك حِ اَض من المَ  دُ ورِ واكن يُ 
 .ه إليهبَ فقرّ  أبي يعلىصحف صغير فأكله، فأخذ جدي صحفا آخر كان بقرب 

                                                 

 4/6383بغية الطلب فى تاريخ حلب (109) 
َلَماِسّي، قدم دمشق للحج، حدَّث عن أبي بكر بن شاذان، وأبي حفص بن شاهين/ت  أحمد بن حريز بن أحمد بن خميس القاضي،(110)  ، ترجمته في: 398أبو بكر السَّ

 2/349تاريخ اإلسالم 
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؟،  فاجتاز بعض الماجنين بدار حسنة، فقال: لمن هذه ٌل وَّ مَ مُ  : كان بنيسابور رجٌل أبو يعلىفقال      
فقيل له، وكذا دكاكين وحماما وبستانا،  ،؟ فقيل: لفلان، فمضى ورأى خانا جليلا، فقال: وهذا لمن

  :قيل عن أي شيء سألُت  ،أخذ عمامته من رأسه، وقال: إلهيف
َ
، ا أيضا إياههَ طِ ع  هو له، فهذه عمامتي أ

ة لاوَ التي معه حتى زاحمني في هذه الحَ  والأمواُل  ياُب والثّ  واُب والدّ  مُ شَ الحَ  يهِ كفَ ولكن أخي ما يَ 
 .هوا كلامَ نُ سَ ح  تَ التي كانت بين يدي، فاس  

: أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم علي  أمناء أبو البراكت الحسن بن محمد، قالأنبأنا زين القال :      
قال: إسحاق بن عبد الرحمن بن أحمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن عامر بن عائذ، أبو  (111)بن الحسن

 .يعلى النيسابوري الواعظ، أخو الاستاذ أبي عثمان
طاهر بن خزيمة، وأبا محمد المخلدي، وأبا أبا سعيد عبد اهلل بن محمد الرازي، وأبا  :سمع     

الحسين الخّفاف، وأبا بكر محمد بن محمد بن الحسن بن الهاني، وأبا العباس أحمد بن محمد بن 
أحمد بن اسحاق البالوي، وأبا سعيد محمد بن أحمد الأسفزاري، وأبا الحسن أحمد بن محمد بن 

ذ الشاه بن عبد الرحمن بن مأمون الهروي، وآباء موسى بن القاسم بن الصلت القرشي المجبر، وأبا معا
بكر: محمد بن أحمد بن عبدوس، ومحمد بن عبد اهلل بن محمد بن زكريا الجوزق، ومحمد بن 
الحسين السمسار، وأبا طاهر المخلص، وأبا محمد عبد الرحمن بن أحمد بن أبي شريح، وأبا طاهر 

 وأبا يعلى حمزة بن عبد العزيز الكتانيمحمد بن محمد بن محمش، والحاكم أبا عبد اهلل، 
أبو عبد اهلل الفراوي، وأبو محمد السّيدي، وأبو القاسم الشحامي بنيسابور، وأبو  :وحدثنا عنه     

  .الحسن حفيد البيهقي ببغداد
سحاق إ قال: (113)«ورابه تاريخ نيس   هتذييل  »في  (112)سماعيلإأبو الحسن عبد الغافر بن قال: كتب إلي      
 ، على طريقةِ رةِ اشَ المعَ  يُف فِ ، خَ حبةِ الّص  نُ سَ ، حَ ثقةٌ  ظريٌف  ، شيخٌ عبد الرحمن أبو يعلى الصابون بن
وسمع ، التذكير مجلِس  دِ ق  الإسلام في عَ  ستاذ الإمام شيخِ أعن ال وُب نُ ، واكن يَ كلِف التّ  ، قليُل صوِف التّ 

عليه عصر يوم الجمعة  يَ لِّ ة الخميس وُص تويف عشي، ثاة، ونيسابور، وبغداد، وحدَّ رَ بهَ  الكثيرَ  الحديَث 
 .التاسع من شهر ربيع الآخر سنة خمس وخمسين وأربعمائة

                                                 

 8/907هو الحافظ ابن عساكر الدمشقي، والنقل من ترجمته ألبي يعلى الصابوني في تاريخ دمشق (111) 
ياق لتاريخ نيسابور، ومجمع الغرائب، والمفهم لشرح مسلم /ت الحافظ أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل ا (112) ، ترجمته في: 092لفارسي ثم النَّيسابوري، مصنِّف السِّ

 91/61سير أعالم النبالء 
 602المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور ص (113) 
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: أخبرنا أبو القاسم الشحامي، وأبو -رحمه اهلل- (114)أبو القاسم ابن عساكر الدمشقيقال الحافظ و     
الرحمن بن محمد بن بن عبد ا، أنشدنا القاضي أبو زيد أبو يعلى الصابونالحسن البيهقي، قالا أنا 

أبو الفضل بن أحمد بن حبيب، أنشدني أبو بكر الجرجاني، أنشدني أبو بكر المرزباني، أنشدني 
 لنفسه : أبي طاهر

ــــحَ  ــــ ُب س  ــــونَ الفتَ ــــذا حَ  ى أن يك  ب  َس
ـــه لـــيس حَ فـــي نفِســـ    ه  بُ َســـه حَ بُ س 

  
َ  ئدِ بتَـــــلـــــيس الـــــذي يَ   ٌب َســـــبـــــه ن

ــــ   ــــد انتَ  ن  كَم ــــه ق ــــإلي ــــَه  ه  بُ ى نَس
   

أنبأنا أبو نصر أحمد بن الفضل بن إبراهيم البأر، الأصبهاني أنا أبو عبد اهلل الحسين بن محمد قال:      
بوفاة أبي يعلى إسحاق بن عبد الرحمن  الخبرُ  دَ رَ سنة خمس وخمسين وَ  اة، قال:رَ الكتبي الحاكم بهَ 

 الصابوين بنيسابور، واكن مولده سنة خمس وسبعين وثلاثمائة
و محمد بن الأكفاني، نا عبد العزيز بن أحمد، حدثني عمر بن عبد الكريم أبو الفتيان أخبرنا أب     

 تويف إسحاق سنة ست وخمسين وأربعمائة الدهستاني، قال:
تويف في ربيع الآخر، وقد جاوز ، ا، ينوب عن أخيه في الوعظوع  بُ طَ ا مَ ي ّ وفِ : كان ُص (115)الذهبيقال و     

 ين.الثمانِ 
:أخبرنا أبو محمد السيدي، وأبو القاسم الشحامي، وأبو الحسن عبيد اهلل بن  كرابن عساقال      

، أنا أبو سعيد الرازي، نا محمد بن أيوب الرازي، نا أبو يعلى الصابونمحمد بن أحمد البيهقي، قالوا أنا 
  » :أنسمسلم بن إبراهيم الأزدي، نا هشام بن أبي عبد اهلل، نا قتادة، عن 

 
صلى الل عليه - ي   ب  الن    ن   أ

ر ا بعد  الر ه  -وسلم ه   ل  و ع  عه د  ، ي  وع  كه ق ن ت  ش 
 
  (116)«ب  ر  اء  الع  أحي   ن  اء م  حي  ى أ

، أنا الأستاذ -رحمهما اهلل- النسائي، ومسلما: الحديث الخامس وهو مما أساوي في سنده (117)وقال     
، قراءة م بن عائذ بن غافر الصابونأبو يعلى بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيالإمام 

عليه وأنا أسمع، في شعبان سنة خمسين وأربع مائة، أنا أبو سعيد عبد اهلل بن محمد بن عبد الوهاب 
الرازي، أنا محمد بن أيوب الرازي، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا أبان بن يزيد، ثنا قتادة ، عن سعيد بن 

 ابن عباسالمسيب، عن 
َ
 قال:  -صلى اهلل عليه وسلم- النبيّ  نَّ : أ

                                                 

 8/908تاريخ دمشق (114) 
 9/413العبر في خبر من غبر  (115)
 177، مسلم  3121أخرجه البخاري (116) 
 77األربعون حديثا من المساواة ص (117) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 

  (118)« ه  ئ  ي  ي ق  ف   د  ائ  الع  ك   ه  ت  ب  ي ه  ف   ده ائ  الع   »     
وقد رواه مسلم، عن ، هكذا رواه محمد بن أيوب، عن مسلم، ولم يذكر مع أبان العطار غيرهقال:      

وأخرجه ، ةشعبة بن الحجاج، وأبان، وهشام بن أبي عبد اهلل الدستوائي، وهمام بن يحيى، عن قتاد
 البخاري عنه، عن شعبة وهشام.

 قال: (119)«المفهرس معجمال»في العسقلاني  ابن حجريرويه الحافظ  «الفوائد»: للمترجم كتاب فائدة     
من أول الثاني إلى آخر العاشر على فاطمة  رأُت وقَ  ،الأول وأنا أسمع ئَ رِ : قُ «فوائد أبي يعلى الصابون»

لم يكن سماعا، عن أبي عبد اهلل محمد بن أحمد  ن  بإجازتها إِ  ،قدسيةبنت محمد بن عبد الهادي الم
ابن أبي الهيجاء بن الزراد، أنبأنا الحافظ أبو علي الحسن بن محمد البكري، أنبأنا أبو روح الهروي، 

 .أبو يعلى إسحاق ابن عبد الرحمن الصابونأنبانا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي، أنبأنا 
ا      عمل  :ويف آخرها النون، هذه النسبة إلى ،وضم الباء الموحدة ،بفتح الصاد المهملة: بهون  الص  

 .وا بهفُ رِ عمل الصابون فعُ  ملعل بعض أجداده "الصابونية"الصابون، وبيت كبير بنيسابور 
وبعد ، ملةوفتح السين المه ،وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين ،بفتح النون: يور  ابه س  ي  الن   و     

 جمعهاأ، وهي أحسن مدينة ونيسابور :ويف آخرها الراء، هذه النسبة إلى ،الألف باء منقوطة بواحدة
  (120)السمعاني، قاله للخيرات بخراسان

 
 لى الَقِزْويِني، إسحاق بن هارون عْ [ أبو يَ 17]

 :(121)«تاريخه»في  -رحمه اهلل- أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزوينيقال الحافظ      
، نزيل الري في إملائه بقزوين سنة ثمان وثمانين (122)أبا عبد اهلل الحسين بن جعفر الجرجاني :سمع

 .وثلاثمائة
ثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن محمد الحافظ بجرجان، ثنا محمد بن سلمة الواسطي، ثنا      

 : -صلى اهلل عليه وآله وسلم-قال رسول اهلل قال:  -رضي اهلل عنه- أنس بن مالكموسى الطويل، ثنا 

                                                 

 6199، مسلم 9082أخرجه البخاري  (118)
 446، صلة الخلف للروداني ص6461/ رقم 6/311المعجم المفهرس (119) 
 64/943، 8/937األنساب للسمعاني  (120)
 9/448التدوين في أخبار قزوين (121) 
، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 428ني الفقيه الوارق، سمع أبا سعيد ابن اأْلعرابي، وخيثمة األطرابلسي/ تالحسين بن جعفر بن محمد، أبو عبد الله العنزي الجرجا (122)

 67/19،  سير أعالم النبالء 8/780



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 

  ن  م   »     
 
  به طله لا ي   ة  ن  س   ن  ذ   أ

 
لمن  ع  ف  له: اش   ، فقيل  ة  ن   الج   اب  على ب   ف  ق  و   و امة  ي  الق   وم  ي   ي  ع  ا ده ر  ج  عليه أ

  (123)« ت  ئ  ش  
 
 لى الشريف الَعب َّاِسي، إسماعيل بن محمد[ أبو يعْ 18]

 الحديد. اعُ ّيَ بَ ، (125)علي بن أحمد بن صالح: سمع (124)أبو القاسم الرافعيقال 

                                                 

 : ضعيف0472قال األلباني: ضعيف الجامع الصغير (123) 
 9/413التدوين في أخبار قزوين  (124)
، سير 8/093، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 486حمد بن صالح القزويني، قال الذهبي: تصدر لإلقراء دهرا طويال / تاإلمام المعمر شيخ القراء أبو الحسن علي بن أ (125)

 61/366أعالم النبالء 





 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 

 حرف الجيم 

 
 (1)[ جمهان أبو العلاء، ويقال: أبو يعلى91]

جمهان موىل يعقوب  ،أبو يعلى :ويقال، لاءأبو الع  : (2)«الكنى والأسماء»في  مسلمللإمام ذكره      
 رأى سعد بن أبي وقاص، روى عنه عمر بن نبيه. ،القبطي

ْن عثمان وسعد روى جمهان  :(3)«التاريخ الكبير»في  لبخاريأبو عبد اهلل اقال      موىل الأسلميين، ع 
نُْه عروة بْن الزبير بُو العلاء :وكنيته ،ع 

 
هو  :فِي أهل المدينة قال لي علي بن عبد اهلل د ُ ع  اه يحيى، يُ كن    ،أ

  :ق ال  علي ،عباس بن جمهان ل أمي، أمي بنُت ب  ي من قِ د ِ ج  
ُ
ولا أراه الذي روى  ،بيمن الس   اهُ ر  واكن أ

 .عنه موسى
أبو ، ويقال: أبو العلاءجمهان  :(4)«تهذيب الكمال»في  -رحمه اهلل–أبو الحجاج المزيقال الحافظ و    

د ُ في أهل المدينة.، يعلى  موىل الأسلميين، ويقال: موىل يعقوب القبطي، ُيع 
روى عنه: عروة  ،روى عن: سعد بن أبي وقاص، وعثمان بن عفان، وأبي هريرة، وأم بكرة الأسلمية     

 بن الزبير، وعمر بن نبيه الكعبي، وموسى بن عبيدة الربذي
حديثا ابن ماجة روى له  ،علي ابن المديني ابنة عباس بن جمهان ةِ د   ج   د ُ : هو ج  أبو حاتمقال      

  ك  ل   : »أبي هريرةواحدا عن 
  (5)«بر  الص    صف  ن   وم  الص    ، ووم  الص    د  س  الج   اكة  ز   و ،اكة  ز   يء  ش   ل 

غ  وقال الحافظ       ايم  موىل  ،: جمهان أبو العلاء(7)«إكمال تهذيب الكمال» في -رحمه اهلل- (6)ل ط 
ي من ولد عيسى بن جمهان ،الأسلميين م ِ

ُ
 .كان علي بن المديني يقول: أ

 .في الطبقة الأوىل من أهل المدينة مسلم، و (8)«الثقات»في كتاب  ابن حبانذكره             

                                                 

، التحفة اللطيفة للسخاوي 3/232، وتصحف فيه إلى: ]جهان[ ، إكمال تهذيب الكمال 8686، المقتنى في سرد الكني 5/121ه: تهذيب الكمال مصادر ترجمت (1)
   295ترجمة:

 2515/ ترجمة 1/815الكنى واألسماء  (2)
 2359/ ترجمة 2/252التاريخ الكبير (3) 
 983ترجمة  5/121تهذيب الكمال في أسماء الرجال (4) 
 : ضعيف6223، قال األلباني في ضعيف الجامع 3522، والبيهقى فى شعب اإليمان 1265، وابن ماجة 3/2ابن أبي شيبة أخرجه (5) 
ترجمته في: ، 282قاسم/ت الحافظ أبو عبد الله عالء الدين مغلطاي بن قليج البكجري الحنفي، له تصانيف منها: إكمال تهذيب الكمال والزهر الباسم في سيرة أبي ال (6)

 2/225األعالم للزركلي 
 1216ترجمة  3/232إكمال تهذيب الكمال (7) 
 6/116الثقات (8) 





من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 

 حرف الحاء 
 

 حريز بن إسحاق بن المؤمل ،يأبو يعلى الَسْلَماس  [ 02]
 هقال ،(1)ي   ط  ق  بن المبارك الس    الل   ة  ب  ه   :سمع منه ،محمد بن علي بن صخر :ث ببغداد عنحد        

  (2)«إكمال الإكمال»في  الحنبلي ابن نقطةأبو بكر الحافظ 
ل        اس  الس  ويف آخرها سين أخرى مهملة، هذه  ،وبعدها الألف ،واللام والميم ،بفتح السين المهملة: يم 

  (3)السمعانيقاله  ،يو  على مرحلة من خ   ،أذربيجان، وهي من بلاد اسم  ل  س   :النسبة إلى
 
 ان بن محمدس   حَ  ،يم  ه  أبو يعلى الف  [ 02]

 .أبو طاهر عبد العزيز بن أحمد بن بكار المروزي: روى عنه      

نا أبو طاهر عبد العزيز  :(4)«الجرح والتعديل»في  -رحمه اهلل- ابن أبي حاتم الرازيافظ الح قال      
المتعي ابن  ة  ار  ي   قال: أبو س   ،يم  ه  ان بن محمد الف  أبو يعلى حس   حدثنى  ،بن أحمد بن بكار المروزي

 .واسمه: عامر بن هلال من بنى عبس بن حبيب  ،عمي
م          ه  ، وهو بطن من قيس مه  ف   :ويف آخرها الميم، هذه النسبة إلى ،وسكون الهاء ،بفتح الفاء :يالف 
  (5)السمعانيأبو سعد قاله  ،عيلان

 
 أبو يعلى الحسن بن إسماعيل[ 00]

  (7)الهيثم بن كليب :حدث عنه ،(6)إسماعيل بن أبى أويس: ع منسم       

                                                 

ترجمته في  ،905هبة الله بن المبارك السقطى المفيد، قال الذهبي:حّصل وتعب، وجمع معجمه في مجلد، قال ابن ناصر: ليس بثقة، ظهر كذبه / ت أبو البركات (1)
 5204/ رقم 4/252الميزان 

 2/242إكمال اإلكمال (2) 
 7/272األنساب للسمعاني (3) 
 6/822الجرح والتعديل  (4)
 20/265األنساب للسمعاني(5) 
ى أبا عبد اللَّه، قال الذهبي: إسماعيل بن أبي أويس، واسم أبي أويس عبد الّله بن َعبد اللَّه بن أبي أويس بن أبي عامر األصبحي، وهو ابن أخت مالك بن أنس، ُيَكنَّ (6) 

 294/ ترجمة 222/ 2محدث مكثر فيه لين، ترجمته في: ميزان االعتدال 
 29/895، ترجمته في سير أعالم النبالء 889بن ُكَلْيب بن ُسَرْيج بن َمْعِقل، أبو سعيد الّشاشّي الحافظ، مصنَّف "المسند"/ت الهيثم  (7)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

د أخبر :(1)«أحسن التقاسيم»في  أبو عبد الل المقدسيقال       نا الحاكم أبو نصر منصور بن محم 
ثنا الهيثم بن كليب ،الحريب محتسب بخارا ثنا  ،قال حد  وأبو  ،أبو يعلى الحسن بن إسماعيلقال حد 

د بن منصور ثنا إسماعيل هو ابن  ،الفقيه سليمان محم  ثنى كثير بن عبد  ،أويسأبي قالا حد  قال حد 
ه ،عن أبيه ،اهلل  : -صلى اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  ،عن جد 
      «  

 
  ة  ع  ب  ر  أ

 
 ،الجن ة   م  ملاح   ن  م   م  ملاح   وأربعة   ،الجن ة   أنهار   ن  م   أنهار   وأربعة   ،الجن ة   ال  ب  ج   ن  م   ل  ب  ج  أ

  ،قيل: ما الجبل
 
 ،الجنة   جبال   ن  م   جبل   ور  والط   ،الجن ة   من جبال   جبل   جبةون ،ه  ب   ح  ا ون  ن  يحب    د  ح  قال: أ

  ،در  : ب  م  اح  ل  والم   ،وجيحان ،وسيحان ،ات  ر  والف   ،يل  : الن   والأنهار  
 
  (2)« ني  ن  وح   ،ق  ند  والخ   ،د  ح  وأ

 
يعرف بالَخش  اِب بن أبي الحسن  (3)الحسن بن الحسين أميركا ،الش  َجِري  أبو يعلى العلوي[ 02]

 بن زيد بن علي بن عبد الرحمن  ،علي يعرف بابن الُمْقَعَدة  
العلامة النسابة قال  ،د بن الحسن بن علي بن أبي طالبي  أبي الحسين ز   من ذرية   ،سي ٌد شريٌف       

 .وقزوين ،بالري دٌ ل  له و   :(5)«ي   ر  خ  الف  »كتاب: في  (4)المروزيأبو طالب السيد 
  (6)«ة المباركة في الأنساب الطالبيةر  ج  الش   »في كتابه:   فخر الدين الرازيوذكره أيضا      
ر        ج  وهي  ،رةإلى الشج   والراء، منسوٌب  ،والجيم المفتوحة ،بالشين المفتوحة المنقوطة بثلاث: يالش  
  (7)السمعانيقاله  ،بالمدينة قريةٌ 

 

 الحسن بن علي بن أحمد بن عبد الرزاق  ،يانِ رَ ب  أبو يعلي الص   [ 02] 
  .داود بن سليمان الغازيل  (8)«اض  الر   الإمام مسند »: كتاب   ورد ذ كر ه في إسناد       

                                                 

 286أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ص:  (1)
الله وهو ضعيف، وأورده ابن الجوزى في الموضوعات : فيه كثير بن عبد 4/24، قال الهيثمي 27/22، والطبراني في الكبير 6/95أخرجه ابن عدي في الكامل  (2)

، وقال: ال يصح، كثير كذاب، ولفظه في "جمع الجوامع": أربعة أجبل من جبال الجنة: أحد، ونجبة، وطور، ولبنان...الحديث، وفى بعض 802/ رقم 2/222
 امر بن صعصعةطرقه: "خيبر" بدال من "حنين"، و"نجبة": موضع كانت فيه وقعة لبنى تميم على بنى ع

.اهـ، فيكون معنى: "أميركيا": األمير العظيم، ثم نطقوها : "أميركا" : كانوا يلقبون الكبار "كيا" تعظيما، وهى لفظه فارسية معناها: العظيم277قال ابن بابويه في فهرسته ص (3)
 اختصار، وتكتب أيضا: أميرجه.

ماعيل بن الحسين المروزي األزورقاني الحسيني العلوي، له تصانيف: حظيرة القدس، وبستان الشرف، وزبدة الطالبية، هو العالمة النسابة السيد عزيز الدين أبو طالب إس (4)
 2/692، ترجمته في: معجم األدباء لياقوت 624وكتابه: الفخري، قال ياقوت: صّنفه للفخر الرازي / ت بعد

 242الفخري في أنساب الطالبيين ص  (5)
  60في األنساب الطالبية صالشجرة المباركة (6) 
 2/68األنساب للسمعاني (7) 
 42مسند االمام الرضا ص (8)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

أخبرنا الشيخ الزاهد الغريب الشهيد إمام المسجد الشيخ الإمام الاجل الزاهد أبي بكر قال:      
 هرحم- أبو يعلي الحسن بن علي بن أحمد بن عبد الرزاق الصبرانيو ،محمد بن الفضل البخاري

أخبرنا الإمام الزاهد نور الدين حمزة بن قال:  ،عليها إجازة في محرم سنة إحدى وستمائة ،-اهلل
قال: أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد الخطيب أبو المعالي سهل بن أبي سهل  ،براهيم بن حمزة الخداياديإ

قال  ،ه عليناتقال أخبرنا الإمام والدي أبو سهل محمود بن محمد بن إسماعيل البراني بقراء ،البراني
عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن  ،بن إسماعيل الشيخ الإمام والدي أبو بكر محمد

قال: حدثنا داود بن  ،قال: أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن مهرويه القزويني بها ،يزداد الرازي
قال: حدثني  -عليه السلام-قال حدثني علي بن موسى الرضا  ،سليمان بن يوسف أبو أحمد الغازي

 ،عن أبيه علي بن الحسين ،عن أبيه محمد بن علي ،يه جعفر بن محمدعن أب ،أبي موسى بن جعفر
–، قال: قال رسول اهلل -عليهم الصلاة والسلام-عن أبيه علي بن أبي طالب  ،عن أبيه الحسن بن علي

   :-لى اهلل عليه وسلمص
 إ   ان  يم  إ  ال »      

 ر  ع  ، وم  ان  لس  بال    ار  ر  ق 
 الب   ل  م  ، وع  ب  ل  بالق   ة  ف 

 
 (1)« ان  ك  ر  أ

 ،ضا وغيرهعن علي بن موسى الر   ،يداود بن سليمان الجرجاني الغاز: (2)«الميزان»في  الذهبيقال      
 ي  علله نسخة موضوعة  ،كذاٌب  كذبه يحيى بن معين، ولم يعرفه أبو حاتم، وبكل حال فهو شيخٌ 

 . اهرواها علي بن محمد بن مهرويه القزويني الصدوق عنه ،الرضا
الطبعة  سلاميإعلام الإالرافضة في مطبعة مكتب الالشيعة طبعه  كذوب  الم   «المسند  »وهذا : قلت     

  .الجلاليالحسيني تحقيق محمد جواد ب ،4141الأوىل سنة 
 
الحسن بن علي بن محمد بن أحمد بن إسحاق ابن البهلول بن حسان  ،يوخ  نُ أبو يعلى الت   [ 02]

 القاضي
 :روى عن ،: من البيت المشهور بالعلم، والفضل، والتقدم (3)«طبقاته»في  الغزيتقي الدين قال       
 .-رحمه اهلل تعالى-، وذكر أنه مات سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة (1)ابن النجارذكره  ،والده

                                                 

: موضوع، وأورد له طرقا، منها طريق فيها داود بن سليمان الغازي صاحب "مسند الرضا"، قال: قال أبو زكريا البخاري في 2/87قال السيوطي في الآللىء المصنوعة (1) 
اس أحمد بن محمد بن يزداد الرازي، حدثنا أبو الحسن علي بن مهرويه القزويني، حدثنا داود بن سليمان الغازي، حدثنا علي بن موسى "فوائده" أيضا أنبأنا أبو العب

 .الرضى به...، قال: وداود بن سليمان بن وهب الغازي وهو مجهول
 2602ترجمة  2/2ميزان اإلعتدال: (2) 
 652ترجمة/ 8/56الطبقات السنية في تراجم الحنفية (3) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

: (2)«ةي  س  ي  م  الأمالي الخ  »في  المرشد بالل يحيى بن الموفق بالل الحسين الجرجاني الشجريقال       
بخط  قال أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن علي التنوخي بقراءتي عليه، قال: قرأت   وبه

 : بن عمتيا أبي يعلى الحسن بن علي بن محمد بن أحمد بن إسحاق بن البهلول
 ر        

 
في سنة اثنتين  ،بين شارع باب الشام وبين شارع المراوزة بالحربية ،بمربعة ابن العباس ت  ي  أ
 :ا عليه مكتوبا خراب  عين وثلاثمائة مسجد  وسب

 ل  فتتتي الصتتتحبايتتتت  المنتتتاز  فتتتت  فبك  ق  و  

   
 
 قتتتم  ممتتتا يستتتتحقونه النحبتتتاولتتتم أ

   
 :تحته ب  ت  فك  

تتومتتا ي   تتالب   ر  كث تتون أن ي  حتتز  ع  الم  نف   اك 
تت   تتي   ن  إذا كتتان م  ن  الت   اه  و  ه  تتك   اب تتر  قتتد س 

   
تترب تتمتتن غ   التتدمع   د   ر  بلتتى قتتد ي تت  ىو  ة الج 

تتتيلتتتا  ومتتتا ي  ل  ق      اب تتتر  الك   ه  ائ تتتر  ج  ي بإ  ف  ش 
   

ويف آخرها الخاء المعجمة،  ،وضم النون المخففة ،من فوقها باثنتين ،بفتح التاء المنقوطة :ي  وخ  ن  الت         
 ،ر  ناص  والت   ر  از  و  وتحالفوا على الت    ،وهو اسم لعدة قبائل اجتمعوا قديما بالبحرين ،هذه النسبة إلى تنوخ

 (3)السمعانيقاله  ،ا، والتنوخ الإقامةوا تنوخ  م   س  وأقاموا هناك ف  
  
  (4)[220]تالحسن بن محمد بن الحسن بن ناقة  ،ازز   أبو يعلى الرَ [ 02]

أبا ، والقاضي (7)أبا محمد بن ماسي، و(6)أبا بكر بن مالك القطيعي: سمع: (5)أبو بكر الخطيبقال       
 ت  د  ل  وسألته عن مولده فقال لي: و   ،ع، وسماعه صحيحٌ واكن يتشي   ،عنه ت  ب  ت  ك   ،(8)الحسن الجراحي

 لأربع خلون من صفر سنة ست وخمسين وثلاثمائة.

                                                                                                                                                                    

، ترجمته 648م/ ت الحافظ محب الدين محمد بن محمود ابن النجار، صاحب كتاب: التاريخ المجدد لمدينة السالم وأخبار فضائلها األعالم ومن وردها من األعال(1) 
 26/ 7في: األعالم للزركلي 

 8027/ح 2/488األمالي الخميسية (2) 
 8/50األنساب للسمعاني (3) 
 2/258، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه 80/62، تاريخ اإلسالم 29/826ه: المنتظم مصادر ترجمت(4) 
 8555/ ترجمة 7/482تاريخ بغداد (5) 
رجمته ، ت862، مسند العراق في زمانه، روى عن عبد الله بن اإلمام أحمد: المسند والتاريخ والزهد والمسائل/ت أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القِطيعي البغدادي(6) 

 4/258في: تاريخ بغداد 
  2/804، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 865أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيّوب بن ماسي، البغدادي البزّار، سمع أبا مسلم الَكّجي، وعنه البَـْرقَاني/ت (7) 
  2/422، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 876الباغندي والبغوي/ت  القاضي أبو الحسن علي بن الحسن بن علي اْلَجّراحي، بغداديٌّ ُمْكِثر، َرَوى َعنْ (8) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

حدثنا أبو شعيب  ،-إملاء -حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان ،(1)اقةنابن أخبرين : الخطيبقال       
 ،حدثنا يحيى بن أبي كثير ،الأوزاعي حدثنا ،حدثنا يحيى بن عبد اهلل ،عبد اهلل بن الحسن الحراني

 قالت:  ،عائشةعن  ،عن أبي سلمة
  (2)« م  ائ  ص   و  ه   و   ل  ب   ق  ي   ان  ك   -صلى الل عليه وسلم-الل  ول  س  ر   ن   إ   »      
 في شهر ربيع الآخر من سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة. اقةنبن امات       
 ،عن أبي بكر القطيعى ،الحسن بن محمد بن ناقة الرزاز :(3)«لميزان الاعتدا»في  الذهبيوقال       

 .ه جيدٌ ماع  وس   ،مذمومٌ  شيعي  
 »في  د بالل يحيى بن الموفق بالل الحسين الجرجاني الشجريرش  الم  قال و      

 
: (4)«ة  ي   س  ي  م  الي الخ  م  الأ

بقراءتي عليه على  لرزازا ةأبو يعلى الحسن بن محمد بن الحسن بن علي بن ناقأخبرنا  :قال ،وبه
حدثنا أبو بكر أحمد بن : باب داره في درب جابر في نهر الدجاج في الجانب الغريب من بغداد، قال

جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي إملاء، قال حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي، قال حدثنا محمد بن 
يل بن عبد الكريم، قال حدثني عبد يحيى الأزدي، قال حدثني محمد بن إبراهيم، قال حدثنا إسماع

 الصمد بن معقل بن منبه، قال: سمعت وهب بن منبه قال: 
  ان  ك   ف  ي  وك   :، فقيل لوهبسنة   ين  ت   س   ائيل  سر  ي إ  ن  ب   ن  م   امرأة   ت  ام  ص   »      

 
  ت  ام  قال: ص   ،؟ اه  ر  م  أ

 
 م  و  ي   ل  و   أ

 لف
 
  ت  اد  ر  ما أ

 
 ر قالت: م  فط  ت   ن  أ

 
  ل   ع  ي ل  ر  د  ا أ

 
  ،ة  ل  لي  ال    ه  ذ  في ه   ون  ك  ي ي  ل  ج  أ

 
  ى ر  ق  ل  فأ

 ة  م  ائ  ص   -عز  وجل  - ب 
 ين  ت   س   ت  م   ى ت  ت   ح   ك  ل  ذك   ل  ز  ت   م  ذلك، فل   ل  ث  م  ا ب  ه  س  ف  ن   ت  ث  د   ح   ة  ل  ائ  الق   ن  م   ان  ا ك  م   ، فل  ر  ط  ف  ت   م  أحب إلي  فل  

 .« ةم  ائ  ص   ي  ه  و   ت  ات  ثم م   ،ةن  س  
ز  از        ،والألف بين الزايين المعجمتين، هذه النسبة إلى الرز   ،المفتوحة يوتشديد الزا ،بفتح الراء :الر 

  (5)السمعانيقاله  ،وهو الأرز، وهو اسم لمن يبيع الرز
 
  (6)الحسين بن أبي عامر علي بن أبي محمد بن أبي سليمان ،الز   أبو يعلى البغدادي الغَ [ 02]

                                                 

 8592، وطبعة بشار ترجمة 5/20تصحف في المطبوع في المواضع الثالثة: ] فاقة [، والتصويب من توضيح المشتبه (1) 
 2206أخرجه مسلم (2) 
 ط البشائر 2822، ورقم 2042/ ترجمة 2/290، ومثله في لسان الميزان 2582/ ترجمة 2/920ميزان اإلعتدال (3) 
 2958/ ح 2/62األمالي الخميسية (4) 
 6/206األنساب للسمعاني (5) 
 20/22، تاريخ اإلسالم 265رقم  2/228، والمنتظم 4266/ رقم 2/20مصادر ترجمته: تاريخ بغداد (6) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

واكن سماعه  ،عنه كتبت   ،(2)أبي حفص بن شاهين :حدث عن :(1)بكر الخطيب البغداديأبو قال       
 فسمعنا منهما جميعا. مع أبيه صحيحا،

حدثنا عبد اهلل ابن محمد بن  -إملاء -، حدثنا عمر بن أحمد الواعظالحسين بن أبي عامرحدثنا       
عن  ،عن نهشل القرشي ،سعد بن سعيدعبد العزيز البغوي، حدثنا أبو إبراهيم الترجماني، حدثنا 

 : -صلى اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  ،ابن عباسعن  ،الضحاك
      «  

 
  اف  شر  أ

 
  ، ورآن  الق   ة  ل  م  ي ح  ت  م   أ

 
  (3)« ل  ي  الل    اب  ح  ص  أ

فقال: في شعبان من سنة ثمان وسبعين  أبي يعلىأبا عامر عن مولد ابنه  سألت   :الخطيبقال      
واكن  ،قال: من بني سامة بن لؤي ،وثلاثمائة واكن أبو عامر يذكر أنه قرشي، فقلت له: من أي قريش؟

 مسكنه ومسكن ابنه بباب الشام.
في يوم الجمعة لعشر بقين من شهر ربيع الآخر من سنة إحدى  الحسين بن أبي عامرمات      

 وخمسين وأربعمائة، وذلك بعد خروجي عن بغداد إلى الشام.
  (4)السمعانيه قال ،لز  هذا اسم لمن يبيع الغ   ،وتشديد الزاي ،: بفتح الغين المعجمةالز   الغ       

 

 الحسين بن أسلم بن جابر بن سعد ،يد  ف  أبو يعلى الص   [ 02]
أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن  :روى عنه ،(5)أبي حفص عمر بن محمد بن بجير :سمع من      

  (6)الشيرازيأحمد بن محمد بن موسى 
أنبأ عبد  ،عن أبي بكر الخطيب ،على أبي محمد السلمي رأت  ق  : (7)ابن عساكرأبو القاسم قال       

بها أنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن موسى  ،اهلل بن علي بن حموية الهمذاني
وأبو أحمد محمد بن  ،فدبص أبو يعلى الحسين بن أسلم بن جابر بن سعد الصفديأنا  ،الشيرازي

                                                 

 2/75تاريخ بغداد (1) 
، ترجمته في: سير 829حدث بغداد ومفيدها، له: التفسير الكبير، والمسند، والزهد، وغير ذلك/ت أبو حفص عمر ْبن أحمد بن عثمان ابن شاهين الحافظ الواعظ، م(2) 

 26/482أعالم النبالء 
: فيه سعد بن سعيد الجرجانى، وهو ضعيف، قال األلباني في ضعيف 7/262، قال الهيثمي 8/2254وابن عدي في الكامل  22/229أخرجه الطبراني في الكبير (3) 

 : موضوع272الجامع 
  5/285األنساب للسمعاني (4) 
، ترجمته في: 822فة الّتاّمة/ تأبو حفص عمر بن محمد بن ُبَجير بن حازم بن راشد الَهْمداني، السمرقَندي الحافظ، مصنف الصحيح والتفسير، َلُه الرحلة الواسعة والمعر (5) 

  24/402سير األعالم 
 27/242سير أعالم النبالء ، ترجمته في: 407ن موسى، الحافظ أبو َبْكر الّشيرازّي، مصّنف كتاب األلقاب /ت أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بْ (6) 
  24/82تاريخ دمشق (7) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

نا محمد بن  ،نا أبو حفص عمر بن محمد بن بجير :قالا ،أحمد بن عمران الفقيه الشاشي بالشاش
  قال: ،(1)رواد بن الجراحنا  ،خلف

 س   »      
 
 ،فقال: أين كنت ؟ ،ه  ت  ئ  ا ثم ج  أيام   ت  ث  ك  فم   ه  ت  د  ع  فو   ،ب  ت  يه بك  آت   أن   (2)بن يزيد ة  ق  د  ص  ي ن  ل  أ

  قال: أنا أكبر   ،قال قلت: نعم ،فقال: قال صديٌق  ،لي فقلت: شغلني عنك صديٌق 
 
  يك  ب  من أ

 
لي  م  عل  وما أ

م  يقول: في قول اهلل تعالى: } قتادة   قال: سمعت   ،اصديق   يق ك  د  و  ص 
 
يكون بينه  قال: هو الرجل   ، (3){أ

  ،فيقول: أين أخي فلان ؟ نزله  في م   ه  ب  ل  ط  ي  ف   يه  فيأت   ،ة  د   و  والم   اء  خ  الإ   وبين الرجل  
 
: ليس ها ه  هل  فيقول له أ

  ،اون  ش   ا ع  ون  د   فيقول: غ   ،هنا
 
  ،ه  ب  و   ث  وين  ط  ع  أ

 
فيقول له  فيأتي الرجل   ،ذلك به فيفعلون   ،ه  ت  اب   وا لي د  ج  ر  س  أ

 
 
  اء  : قد ج  ه  هل  أ

 
  ،اه  ن  ي  ش   ع   اه  ن  ي  د   فلان غ   وك  خ  أ

 
  ،ك  ت  اب   ا له د  ن  ج  ر  س  أ

 
إلا كما لو  ه  ب  ل  في ق   ع  ق  ولا ي   ،ك  وب  ث   اه  ن  ي  ط  ع  أ

  اء  : ج  يل  ق  
 
  وك  ب  أ

 
 .(4)« يق  د  الص    ك  ل  فذ   ،ا به ذلكن  ل  ع  ف   ،ك  م   وع   وك  خ  وأ

ي       د  ف   (5)السيوطيقاله .إلى صفد بالشام نسبة ،: بفتحتين ومهملةالص  
 
  (6)[222]تعبد العزيز بن محمد الشاعر الحسين بن  ،يوس  ال  أبو يعلى الش   [ 02]

 ،ت  عنهب  ت  ك   ، (8)عبيد الل بن محمد بن إسحاق بن حبابة :: حدث عن(7)البغدادي الخطيبقال       
  (9)ونع  م  أبي الحسين بن س  ري، وأيضا من علي بن عمر السك   ت  ع  م  وقال لي: س   ،اصحيح   ه  ماع  واكن س  

                                                 

مته في: تهذيب ترج رواد بن الجراح، أبو عصام العسقالنى، من صغار أتباع التابعين، قال ابن حجر: صدوق اختلط بأخرة فترك، وفى حديثه عن الثورى ضعف شديد،(1) 
 5/227الكمال 

ال أبو زرعة الدمشقي: ثقة، صدقة بن يزيد الخراساني، ثم الشامي، نزل الرملة، عن حماد بن أبي سليمان، وعنه الوليد بن مسلم، ضعفه أحمد، وقال أبو حاتم: صالح، وق(2) 
 8222/ترجمة  2/828وقال ابن عدي: هو إلى الضعف أقرب، ترجمته في: ميزان االعتدال 

 62النور: (3)
فعها، فقد أخرج الحافظ ابن أبي الدنيا قلت: هكذا كان الناس قديما لما كانت اأُلُخوَُّة صادقة، والمحبُة في الله خالصة، ولم تكن الموّدُة ألَعَراِض الدنيا ومصالحها ومنا )4(

بن علي: "يُْدِخَل أحدُُكم يده في ُكمِّ َصاِحَبه ويَْأُخُذ ما يريد ؟، قلنا: ال، قال: فـََلْستُْم  ، قال: قال لنا أبو جعفر محمد عن عبد الله بن الوليد 4 295ح  208في اإلخوان ص
، عن رباح بن الجراح العبدي، قال: "جاء فتح الموصلي إلى صديق له 8/446، ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد 262ح  209بإخواٍن كما تزعمون"، وأخرج أيضا ص

ء فتح، وَأخِذِه ار فلم يجده في المنزل، فقال للخادم: َأْخرِِجي إلي ِكيَس أخي، فأخرجته له، فأخذ درهمين، وجاء عيسى إلى منزله فأخبرته الخادم بمجييقال له عيسى التم
 الدرهمين، فقال: إن ُكْنِت صادقًة فأنت ُحرٌَّة، فنظر فإذا هي صادقة فـَُعِتَقْت"

 262لب اللباب في تحريراألنساب ص:  (5)
  25/424، تاريخ اإلسالم 2/80مصادر ترجمته: األنساب للسمعاني  (6)
 2/62تاريخ بغداد (7) 
به أبو الق (8)  489اسم بن برهان، توفى سنة محمد بن ُعبَـْيد الله بن محمد بن إسحاق بن حبابة البغدادّي البزّاز، حدَّث عن: أبيه، وأبي محمد بن ماسي، وهو ضعيف، كذَّ

 7502/ 687/ 8، ميزان االعتدال 992/ 5يخ اإلسالم ه/ ترجمه في  تار 
اسم بن برهان، حدَّث عن: أبيه، محمد بن ُعبَـْيد الله بن محمد بن إسحاق بن حبابة البغدادّي البزّاز، حدَّث عن: أبيه، وأبي محمد بن ماسي، وهو ضعيف، كذَّبه أبو الق (9)

به أبو القاسم بن   .5/992، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 489برهان / ت وأبي محمد بن ماسي، وهو ضعيف، كذَّ
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، أخبرنا عبيد اهلل بن محمد بن إسحاق ن بن عبد العزيز الشالوسيالحسيأخبرنا : الخطيبقال       
عن  ،البزاز، حدثنا عبد اهلل بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا محمد بن بكار، حدثنا أبو معشر

 قال:  ،جابر بن عبد اللعن  ،عن محمد بن المنكدر ،مصعب بن ثابت
 إ   ن  م   -صلى الل عليه وسلم-الل  ول  س  ر   د  ه  على ع   ون  ئ  ض   و  ت  ي   اء  س  والن    ال  ج  الر    ان  ك   »      

، د  اح  و   اء  ن 
  (1)« اءل  ؤ  ه   يء  ج  وي   اء  ل  ؤ  ه   ب  ذه  ي  

قال: ذكر لي الشالوسي أنه الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن و     
في يوم الأحد السادس  دت  ل  لي: و   وقال ،زيد بن مسعود بن عدي بن الحزن التيمي، من تيم الرباب

 من ذي الحجة سنة أربع وسبعين وثلاثمائة.
 ،واكن يسكن قطيعة الربيع ،ومات في يوم الخميس ثامن المحرم من سنة أربعين وأربعمائة     
 من يقول: لم يكن في دينه بذاك. عت  م  وس  

ي         ال وس  ويف آخرها السين المهملة، هذه  ،الألف واللام المضمومة بعد ،بفتح الشين المعجمة: الش  
قاله  ،، وهي قرية كبيرة بنواحي آمل طبرستان، خرج منها جماعة من العلماءشالوس :النسبة إلى

  (2)السمعاني
 

 الحسين بن عمر  ،يوف  أبو يعلى الك  [ 22]
ث      أحمد بن بن محمد بن  صر  أبو الليث ن   : الفقيه المفسرعنهروى و ،هارون بن محمد :عن حد 

  (3)إبراهيم السمرقندي
، حدثنا أبو يعلى الحسين بن عمر الكويفقال : (4)«تنبيه الغافلين: »كتابه في أبو الليث الفقيه قال     

  قال: ،هارون بن محمد، عن أحمد بن سهل
 ر   »      

 
عاني فقال لي: يا قال: د ،؟ ك  ب   ر   ك  ب   ل  ع  ، فقلت له: يا يحيى ما ف  يحيى بن أكثم في المنام   ت  ي  أ

قال: قلت:  ،؟ ت  ث  د   ، قال: وبما ح  عنك   ت  ث  د   ما بهذا ح   ب   ، فقلت: يا ر  ت  ل  ع  ما ف   ت  ل  ع  ، ف  وء  الس    خ  ي  ش  
صلى الل -عن النبي  ،-رضي الل تعالى عنها-عن عائشة  ،حدثني عبد الرزاق، عن معمر، عن عروة 

                                                 

 258رواه البخاري  (1)
 2/25/2279األنساب للسمعاني  (2)
، ترجمته في: سير أعالم النبالء 879اإلمام المحدث الزاهد أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي، له كتاب: تنبيه الغافلين، وله: الفتاوى/ ت (3)
26/822 
 26/ح 52تنبيه الغافلين بأحاديث سيد األنبياء والمرسلين ص  (4)
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وأنا أريد  في الإسلام   يب  ش  ي   أنك قلت: ما من مسلم   -معليه الصلاة والسلا-، عن جبريل -عليه وسلم
 
 
 ، إل   ه  ب  ذ   ع  أن أ

 
 ي  ح  ت  س  ا وأنا أ

 
عبد الرزاق، وصدق معمر، وصدق  ق  د  قال: ص   ،كبير   وأنا شيخ   ،ه  ب  ذ   ع  ي أن أ

عليه -وصدق جبريل  -صلى الل عليه وسلم-الزهري، وصدق عروة، وصدقت عائشة، وصدق النبي 
 ي ل  ن  إ   ، يا يحيى ،أنا ت  ق  د  ، وص  -لسلامالصلاة وا

 
  ، ام  ل  س  في الإ   اب  ش   ن  م   ب  ذ   ع  ا أ

 
 ين  م  الي   ات  ذ  ب   رت  م  ثم أ

  (1)« ة  ن   إلى الج  
 
 الوزير ،الحسين بن محمد بن عبد الله بن ابراهيم ،أبو يعلى الر ُّوذَراَوِري ُّ [ 22]

واكن  ،(3)أبي شجاع محمد بن الحسينوالد الوزير  :(2)كمال الدين ابن العديم الحلبيقال الحافظ      
صاحب همذان  أبا كاليجار كرشاسف بن علاء الدولة أبي جعفر محمد بن دسمنالامير  ب  ح  ص  

أبا  الأمير   ب  ح  ثم ص   ،، ويتصرف فيهه  ر  ب   د  وأصفهان، ونظر في أعماله، واكن ينقاد له في جميع ما ي  
ب  ر  ب   (4)ضكاليجار هزارسب بن ينكير بن عيا ا ل  أمير خوزستان والبصرة وواسط، ود  ت ه  ع  ه  مع س  اد 

ز ر  ببغداد في سنة ستين وأربعمائةتدبير   لها أحسن   الأعداء   ة  ر  او  ج  وم   بعد عزل أبي نصر بن  ،، ثم و 
ل  م   ث رث  على دخوله حلب في حكاية   ،واكن بحلب ،وتويف ه  ت  د   جهير، فلم ت ط   ،وقعت إلي   فإنني ع 

ت  عن يدي. ذ   ا وش  ت ه  ل  ق   وع 
 ر  ق  وقال أيضا:       

 
 «تاريخ»في  (5)أبي عبد الل محمد بن محمد بن أخي العزيز الكاتب مادالع   ط   ت  بخ  أ

 .قال في حوادث سنة ستين وأربعمائة ه  ط   بخ  
فخر الدولة إلى قال: ويف ليلة الثلاثاء من ذي القعدة، وهي ليلة المهرجان خرج توقيع الخليفة       

، ونزل من باب (1)أبي عبد الل الدامغانيبعزله وذلك بمحضر من قاضي القضاة  (6)يره  أبي نصر بن ج  
                                                 

، 64/50: عن علي بن هارون الزاهد، وابن عساكر 82/228، والمزي في تهذيب الكمال 64/50، وابن عساكر 24/208القصة أخرجها الخطيب في تاريخه  (1)
 ن أحمد بن علي الخواصع 20/267عن محمد بن سلم الخواص، وابن عساكر  82/222والمزي 

 6/2794بغية الطلب فى تاريخ حلب  (2)
لة منصور بن جهير سنة ستٍّ وسبعين، محمد بن الحسين بن عبد الله بن إبراهيم، الوزير ظهير الّدين أبو ُشجاع الرُّوذرَاَورّي، َوَزَر للمقتدي بالله بعد عْزل عميد الّدو  (3)

، ترجمته في: سير أعالم النبالء 422َجِهير، ثّم إنّه حج وجاَوَر بالمدينة إلى أن مات بها كهال، وكان ديًِّنا عالما، من محاسن الوزراء/ت وُصِرف سنة أربٍع وثمانين، وأُعيد ابن 
25/27 
، انظر الكامل البن األثير 462/ تتاج الملوك هزارسب بن بنكير بن عياض الكردي أحد األمراء األتراك من عسكر طغرلبك، تولى البصرة، وأرجان، وخوزستان، وشيراز (4)

2/222 
صاحب خريدة القصر وجريدة العصر،  عماد الدين، أبو عبد الله محمد بن محمد بن حامد اإلصبهاني، العالمة البليغ الوزير الكاتب المعروف قديما بابن أخي العزيز، (5)

 22/2222، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 957/ ت وغيرها من التصانيف المفيدة 
، ترجمته في: 422ائم/ تالوزير فخر الدين أبو نصر مؤيد الدين محمد بن محمد بن جهير الثعلبي، كان جوادا، ممدحا فاضال، وزر لصاحب ميافارقين، ثم للخليفة الق (6)

 22/602سير األعالم 
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وتقررت  ،س، واكن نازلا بالفلوجةي  ب  والعامة تبكي لبكائه، وسار الى نور الدولة د   ،اليسرى وهو يبكي
كتب لهزارسب ابن ينكير، وكوتب و ورد والد الوزير أبي شجاع، واكن قبل ذلك ي لأبي يعلىالوزارة 

 ومرضه وقت عزله. ،الخبر بوفاته في ساعة وصول فخر الدولة الى القلعة
فقال: كان  ، (2)«تاريخه»القصة ملخصة في  -رحمه اهلل- ويل الدين ابن خلدونوأورد العلامة       

فلحق بت: نور الدولة  ،ربعمائةكما ذكرناه، ثم عزله سنة ستين وأ (3)القائموزير  فخر الدولة بن جهير
لهزارسب والد الوزير أبي شجاع، واكن يكتب  أبي يعلىدبيس بن مزيد بالفلوجة، وبعث القائم عن 

م  ومات  الوزارة   ه  ل  ي  و  ي  فاستقدمه  ل   ،صاحب الأهواز بن عوض د  ع   ، فق  في  دبيس بن مزيدفي طريقه، ون ف 
  فخر الدولة بن جهي ر

 
 ته سنة إحدى وستين في صفر.إلى وزار يد  ع  فأ

قال: أنشدني أبو السعادات المبارك بن أبي بكر بن حمدان الموصلي قال: نقلت من خط أبي و      
لأبي يعلى الحسين بن محمد بن عبد الل والد الوزير  :الفضل محمد بن عبد الملك بن الهمذاني

 يقول فيها: -ان اهلل عليهرضو-من قصيدة في القائم بأمر اهلل أمير المؤمنين  أبي شجاع
تتتت  هت  زمتتتتاني فتتتتي إستتتتاء   د   فحتتتتين ج 

 م  د  اه علتتتتى ق تتتتلتتتتو  ي بب  نتتتتد  وقتتتتام ع    
   

تتت عنتتته بختتتوف   حلتتتت  ر    بتتته  نوائ   ن  م 

تتتفتتتي ح   بتتتأمن   حتتتتى نزلتتتت     تتتم   مر  ى الح 
   

تتح    لتته التتذي أبقتتى النبتتي    ى الإمتتام  م 

  ه فاصتتتتتتتطفاه  تراث تتتتتتت  
 
 مم  اهلل للتتتتتتتأ

   
 هعت تتتطا التتترحمن   ذاك التتتذي فتتتر   

تت علتتى الخلتتائق      جتتمومتتن ع   رب  متتن ع 

   
 منشتتتتؤه التنزيتتتتل   و الرستتتتالة   ت  ي تتتتب  

 فهتتتل مزيتتتد علتتتى هتتتذا التتتذي كتتترم  

   
 ي أبتتتداي نهتتتتد  ياج  بنتتتوره فتتتي التتتد  

تتتج  و  ب     تتت ه  ه   م  ي  ي حيتتتا التتتد  ستستتتق  ي   عد  الس  
   

 علتتا الستتماء   هتتا فتتوق  فرع   وحتتة  متتن د  

تتر   ا قتتده  وأصتتل      عتتن قتتدم ا فتتي التتأر   س 

   
تتتت تتتتجت  م   اهلل   ى رستتتتول  د  أبتتتتان ه   اد  ه 

تت   تت ا الحتتق   د  حتتتى غ   م  ه  ا عتتن أذى التتت   و  ف  ص 
   

تتتر  قتتتد ح   اهلل   فمنتتتذ قتتتام بتتتأمر    ت  س 
 م  ل  التتتدين والتتتدنيا متتتن التتتث    جوانتتتب    

   
  لتتا زالتتت  

 
تت    ر  التتأ تتن   ن  م  تتن   اه  عم   ً ً ةر  اض 

تتغ   ق  ر  ر متتن و  تمتتا اخضتت   تت ن  ص  تت ن  م   م  ل  الس  
   

                                                                                                                                                                    

 22/429، ترجمته في: سير أعالم النبالء 472ثين سنة وأشهرا / تقاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الدامغاني الحنفي، دام في القضاء ثال (1)
 8/922تاريخ ابن خلدون  (2)
ن أبيض وسيما، عالما مهيبا فيه دين القائم بأمر الله أبو جعفر عبد الله بن القادر بالله أحمد بن األمير إسحاق بن المقتدر بالله جعفر بن المعتضد العباسي البغدادي، كا (3)

 29/282، ترجمته في: سير أعالم النبالء 467كان ذا حظ من تعبد وصيام وتهجد، كانت خالفته خمسا وأربعين سنة، بويع بعده ابن ابنه المقتدي بالله/ت وعدل، و 
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تويف في  أبا يعلى: أن «ذيل كتاب الوزراء»في  (1)أبو الفضل محمد بن عبد الملك بن الهمذانيذكر       
 .ذي القعدة سنة ستين وأربعمائة

محمد بن الحسن بن الحسين  العلاء يأب: لحفيده (2)«تاريخه»في  ابن الدبيثي وقد ترجم      
 .الوزير الشيرازي

وذ ر         ر  الر  والألف والواو بين الراءين المهملتين، هذه  ،وسكون الواو والذال المعجمة ،بضم الراء :ياو 
  (3)السمعانيروذراور، قاله  :النسبة إلى بلدة بنواحي همذان، يقال لها

 
 [222]ت القرشي النيسابوريالشريف الحسين بن محمد بن الحسين  ،(4)يرِ ي  بَ أبو يعلى الز ُّ [ 20]

 .، وغيره(8)الحاكموعنه:  ،، وطبقتهما(7)ابن خزيمة، و(6)راجالس  : سمع: (5)«تاريخه»في  الذهبيقال       
ي انيقلت: سمع أيضا من:        وأبي الحسن عبد اهلل بن موسى الحافظ  ،(9)محمد بن المسيب الأرغ 

أبي بكر عبد الل بن محمد بن مسلم  و ،محمد بن محمد بن عليو ،الصويف البغدادي
 .باء المؤد   ر   د أحمد بن محمد الف  حام   يأبو ،(10)نييالإسفراي

 ،(1)ابر   أبو محمد اسماعيل بن ابراهيم بن محمد الق  و ،وروى عنه أيضا: أبو نعيم الأصبهاني      
م ي الحاكم و ش    (2)أبو سعد المحسن بن محمد بن كرامة البيهقيالج 

                                                 

الوزراء، والذيل على تاريخ الطََّبري، طبع أبو الحسن محمد بن عبد الملك بن إبراهيم  الهمذاني الفرضي، مؤرخ، له تصانيف منها: عنوان السير، وطبقات الفقهاء، وأخبار  (1)
 27/242، ترجمته في: المنتظم 922الجزء األول منه، وذيل على تجارب األمم لمسكويه /ت 

 207/ترجمة 2/262ذيل تاريخ بغداد  (2)
 6/250األنساب للسمعاني  (3)
 تصحف في "المتفق والمفترق": ] الزبيدي [ بالدال المهملة (4)
 2/400الم تاريخ اإلس (5)
، ترجمته في: سير 828لكبير/ ت الحافظ أبو العّباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي النـَّْيسابورّي الّسرّاج، محدِّث ُخراسان وُمْسِندها وصاحب المسند ا (6)

 24/822أعالم النبالء 
، ترجمته في: سير أعالم 822اق بن خزيمة السلمي النيسابوري الشافعي، صاحب التصانيف/ تشيخ اإلسالم إمام األئمة الحافظ الحجة الفقيه أبو بكر محمد بن إسح (7)

 24/869النبالء 
، ترجمته في: سير 852ن / ت اإلمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن َحْمُدَوْيه الحاكم النيسابوري، ابُن البَـيِّع صاحب المستدرك على الصحيحي (8)

 27/262النبالء  أعالم
قوطة باثنتين من تحتها، وفي آخرها في المفترق: ] األرجاني [، وصوابه: ] األرِغَياني [، قال السمعاني: بفتح األلف، وسكون الراء، وكسر الغين المعجمة، وفتح الياء المن (9)

 وراونير. اهـ  النون، نسبة الى "أرغيان" ناحية من نواحي نيسابور، بها عدة من قرى مثل نسخ، وبان،
يمة، وأبو علي الحافظ، وأبو أحمد والمذكور هو الحافظ الجّوال الّزاهد أبو عبد الله محمد بن المسّيب بن إسحاق النـَّْيسابورّي األرِغَياني اإلسفنجّي، روى عنه ابن خز          

 24/422، ترجمته في: سير أعالم النبالء 829الحاكم/ت 
، ترجمته في: سير أعالم 822مد بن ُمْسِلم، أبو َبْكر اإلْسَفرايينّي الُجْوْرَبِذيُّ من قرية ُجْوْربََذ، أحد المجّودين األثبات الّطّوافين في األرض/ ت الحافظ عبد الله بن مح (10)
 24/947النبالء 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

ثنا  ، الحسين بن محمد الزبيريأبو يعلى : حدثنا -رحمه اهلل-(3)أبو نعيم الأصبهانيقال الحافظ       
عن  ،عن الحسن  ،ثنا مبارك بن فضالة ،ثنا الهيثم بن جميل ،ثنا عبد اهلل بن خبيق ،محمد بن المسيب

 أنس قال: 
 ،ة  م  ائ  ا ق  ه  ن   قال: إ   ،؟ ة  اع  ى الس   ت  م   ،الل   ول  س  فقال: يا ر   -صلى الل عليه وسلم- إلى النبي   ل  ج  ر   اء  ج  »       
  فما

 
 قال: م   ،؟ لها ت  د  د  ع  أ

 
  ،ل  م  ع   ير  ب  لها ك   ت  د  د  ع  ا أ

 
 ن   إلا أ

 
 و ،ت  ب  س  ت  ا اح  م   ك  ل  قال: ف   ،ه  ول  س  ر   و الل   ب   ح  ي أ

 
 
  ن  م   ع  م   ت  ن  أ

 
  (4)« ت  ب  ب  ح  أ

عبد أنا أبو  ،أنا أبو بكر البيهقي ،بن القشيرياكتب إلي أبو نصر  :(5)ابن عساكر أبو القاسم قالو      
يقول سمعت أبا بكر عبد اهلل بن  ، يعلى الحسين بن محمد القرشي ]أبا[قال سمعت  ، اهلل الحافظ

 :(6)يقول ،محمد بن مسلم الإسفرايني
 إ   م الرازيأبي حات   اب  ا على ب  ن   ك   »      

صالح  أخينا أبي علي   فقال: هذا كتاب   ،كتاب ه  د  ويف ي   خرج   ذ 
  ،اا وغائب  ا شاهد  ن  ور  ز  ل ي  ولا يزا ،بن محمد البغدادي

 
  اهلل   م  ظ  ع  يقول فيه: أ

 
محمد بن يحيى في  ك  ر  ج  أ

  (8)شم  ح  م  : تبف عر  وي   ،محمد بن زيده د مكان  وقع   ،فقد مات (7)الذهلي
صلى -أن رسول اهلل  ،أبي هريرةعن  ،عن أبيه ،عن سهل بن أبي صالح ،عن علي بن عاصم ث  د   ح       

  ل:قا -اهلل عليه وسلم
  (9)« ا خرسيه  ف   ة  ق  ف  ر   ة  ك  ائ  ل  الم   ب  ح  ص  لا ت   »      

                                                                                                                                                                    

سَّرخِسّي ثمَّ اْلَهَرِوّي، أخو الحافظ الكبير إسحاق، كان إماما في عدة اإلمام الحافظ شيخ اإلسالم أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن محمد القراب، اْلَفِقيه المقرىء ال (1)
، ترجمته في: سير أعالم النبالء 424علوم، سمع أبا بكر اإلسماعلي، صنف مناقب الشافعي، وَدَرجات التائبين، والشافي في اْلقراءات، والجمع بين الصحيحين/ ت 

 4/266، وطبقات الشافعية للسبكي27/875
 2/807طبقات الزيدية الكبرى / القسم الثالث  (2)
 22/272حلية األولياء وطبقات األصفياء  (3)
 2685، ومسلم 8622أخرجه البخاري  (4)
 28/857تاريخ دمشق  (5)
ن أبي حاتم الرازي يقول: ، قال: سمعت أبا العباس أحمد بن محمد الوراق يقول: سمعت عبد الرحمن ب246القصة أخرجها الحاكم في معرفة علوم الحديث ص  (6)

يحيى الذهلي ُأْجِلَس سمعت أبي يقول ألبي زرعة: حفظ الله أخانا صالح بن محمد البغدادي، ال يزال يضحكنا شاهدا وغائبا، كتب إلي يذكر أنه لما مات محمد بن 
قال: "ال تصحب  -صلى الله عليه وسلم-فعل البعير ؟"، وأن النبي قال: يا أبا عمير، ما  -صلى الله عليه وسلم-للتحديث شيخ لهم يعرف بـمحمش، فحدث "أن النبي 

 المالئكة رفقة فيها خرس".
،  6/209، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 292اإلمام العالمة الحافظ شيخ اإلسالم أبو عبد الله محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري، إمام أهل الحديث بخراسان / ت (7)

  22/278سير أعالم النبالء 
أبو عبد الله الُسلمي الَنيسابوري الفقيه،كان شيخ الحنفّية َمْحِمش: بَِفْتح اْلِميم، بْعدَها حاء ُمْهمَلة َساِكنة، ثمَّ ِميم َمْكُسورَة، ثمَّ شين ُمْعجَمة، محمد بن يزيد بن عبد اللَّه،  (8)

ْهلّي ألهل الحديث، قال ، 295: كذبه الدراقطني، وقال: كان يضع الَحِديث على الثَِّقات /ت 2242ابن الجوزي في الضعفاء  ِفي عصره بـَْنيسابور بإزاء محمد ْبن يحيى الذُّ
 222/  6ترجمته في: تاريخ اإلسالم 

 ، وصواب ما تصحف: ] َجَرٌس [ بالجيم المعجمة2228أخرجه مسلم  (9)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

  »قال:  -صلى اهلل عليه وسلم-أن النبي  :أنسعن  ،بحديث أبي التياح ث  د   وح       
 
 ل  ع  ما ف   ،ري  م  ا ع  ب  يا أ

   (1)« ري  ع  الب  
 
  م  ظ  ع  فأ

 
  و ،في ذلك الإمام م  ك  ر  ج  اهلل أ

 
 .« ث الجديد  ا بهذا المحد   ن  ن  ي  ع   ر   ق  أ

قال:  ،: أنبأنا تاج الأمناء أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن(2)الحلبي ابن العديموقال الحافظ      
قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسن  ،أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن الحافظ عمي

أحمد ابن أبي القاسم المليحي قال: أخبرنا أبو عطاء عبد الأعلى بن عبد الواحد بن  ،البروجردي
 ،ابسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن الفقيه المقرئ القر  إقال: أخبرنا أبو محمد  ،بهراة

قال: حدثنا عبد  ،قال: أخبرنا محمد بن المسيب ،(3)أبو يعلى الحسين بن محمد الزبيريقال: أخبرنا 
 يقول: (4)أبا عبد الل النباجيقال: سمعت  ،اهلل بن خبيق

 إ  بن داود  الل   عبد   كتب   »     
 ل 

 
 ه  ل   خ  ى أ

 
  ك  ل   ا آن  م  : أ

 
 . « اس  ن   ال ن  م   ش  ح  و  ست  ت   ن  أ

أبو يعلي الحسين بن أخبرنا : (5)«المنتقى من مسموعات مرو»في  لضياء المقدسيا وقال الحافظ     
 قال:  تميم بن سلمة: حدثني ، أنبأ محمد بن المسيب، ثنا عبد اهلل بن خبيق قالمحمد الزبيري

  ح  ر  ف  قال: لا ت   ،؟ هد  الز   ة  اي  : ما غ  ابن أسباطيعني  ليوسفقلت  »     
 
 ولا ت   ،ل  ب  ق  بما أ

 
 على م   ف  س  أ

 
، ر  ب  د  ا أ

  ،؟ع  اض  و  الت    قلت: فما غاية  
 
 إ  ق  ل  ت  فلا  ك  ت  ي  ب   ن  م   تخرج   ن  قال: أ

 ا ر  ل   ى أحدا 
 
 .« ك  ن  م   يرٌ ه خ  أن    ت  ي  أ

أخبرنا إسماعيل بن الفضل بن أحمد، : (6)«اللطائف»كتاب في  الحافظ أبو موسى المدينيوقال       
قرأته عليه، ثنا أبو المظفر عبد اهلل بن شبيب بن عبد اهلل المقرئ، إملاء، أنا أبو سعيد محمد بن علي، 

سمعت محمد بن الحسن  ، ثنا عبد الواحد بن سعيد، قال:أبو يعلى الحسين بن محمد الزبيريثنا 
 :-رحمه اهلل - محمد بن أسلم الطوسياج، يقول: قال ر   الس   

تتت تتتو الن   ترج  تتتم   ك  ستتتل  لتتتم ت   و اة  ج   اه  ك  ال  س 
تتت ن   إ      س  ب  ي علتتتى ي تتتلتتتا تجتتتر   ة  ين  ف  الس  

   
تتتتت   ك  ين تتتتد   ال  متتتتا ب تتتت  رض 

 
تتتتن   د  ت   ن  ى أ  ه  س 

تتتت غستتتتوٌل م   ك  ب تتتتو  ن ث  أو   (7)س  ن  التتتتد    ن  م 
 

   
                                                 

 ، وصواب ما صحف : ] النـَُغْير [، وهو طائر 9772أخرجه البخارى  (1)
 5/4222ة الطلب فى تاريخ حلب بغي (2)
 تصحف في "بغية الطلب" إلى: ] الزهري [ (3)
وغيره،حكى عنه أحمد ْبن أبي  القدوة العابد الرباني أبو عبد الله سعيد بن بـَُرْيٍد النباجي أبو عبد الله الصوفي، له كالم شريف، ومواعظ، أخذ عن الفضيل بن ِعياض (4)

 5/926وسير أعالم النبالء  5/820األنطاكّي وغيرهم، كان عبًدا صالًحا وعابًدا سائًحا، له أحوال وكرامات، ترجمته في: الحلية  الحواري، وعبد الله ْبن ُخبَـْيق
 252المنتقى من مسموعات مرو للضياء المقدسي ح  (5)
 822كتاب اللطائف من علوم المعارف ح   (6)
، وابن الجوزي في بستان الواعظين ورياض السامعين ص 224أوردهما ابن حبان في "روضة العقالء ونزهة الفضالء" صالبيتان ألبي العتاهية الشاعر العباسي المشهور،  (7)

 62، في قصة له مع الخليفة هارون الرشيد، يأتي ذكرها في ترجمة أبي يعلي الثَـَّقفي األُبلّي، حمزة بن داود" برقم 269



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

أولاد الزبير في  نسب   قال: ،نالحس  اه: وسم    (1)«لباب الأنساب»في  أبو الحسن البيهقيوذكره       
بن علي  الحسن بن محمد بن الحسينمن حدود نيسابور، هؤلاء ينتمون إلى أردلان وقرية  ،نيسابور

ي العباس أبو يعلى بن أبويقال له:  ،بن محمد بن يحيى بن عباد بن عبد اهلل بن الزبير بن العوام
ومات في صفر سنة أربع  ،واكن يروي عن أبي بكر بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ،القرشي الزبيري
 اه. وسبعين وثلاثمائة

 ،أبو يعلى الزبيري الشريف ،الحسين بن محمد: (2)«مختصر الطبقات الكبرى»في   القاسميوقال       
 .بن محمدوعنه: أبو حامد أحمد  ،(3)أبي بكر محمد بن همامعن: 
ا بالهاشميين ص   ت  خ  لم يكن في القديم م   ب  لق  وهذا ال    ،"يف  ر  الش   "بت:  الترجمة   صاحب   ف  ص  و   :فائدة      
فيقال:  ،يش  ر  بل كان يطلق على كل ق   ،كما هو المتعارف  في هذه الأزمنة  المتأخرة   ،والعلويين-
ب  اس يريف الش  و" " لمن هو من ذرية ير  ك  ريف الب  الش  "و ،بد المطلبلمن هو من ذرية العباس بن ع "الع 

" لمن يان  م  ث  ريف الع  الش  و" ،" لمن هو من ذرية عمر بن الخطابريم  ريف الع  الش  و" ،الصديق أبي بكر
يريف الش  و" ،هو من ذرية عثمان بن عفان ل ح  رضي اهلل – لمن هو من ذرية طلحة بن عبيد اهلل "الط  

  .واهلل أعلم ،وغير ذلك ،"المخزوميريف الش  "و ،-عنهم أجمعين
ر        

ب ي  ويف آخرها الراء، هذه  ،وسكون الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين ،وفتح الباء ،يم الزابض   :يالز 
 ب جماعةٌ ، وقد انتس  -صلى اهلل عليه وسلم-النبي  ة  م   ام ابن ع  الزبير بن العو    :النسبة معروفة إلى

  (4)السمعانيقاله  ،من أولاده إليه كثيرةٌ 
 
 الحسين بن محمد ،يط  ل  أبو يعلى المَ [ 22]

جابر بن عبد الل بن  :روى عنه ،الحسن بن زيد :عن ةي  ط  ل  حدث بم   :(5)ابن العديمقال الحافظ       
  (6)المبارك الجلاب الموصلي

                                                 

 724لباب األنساب واأللقاب واألعقاب ص  (1)
 2/827الجداول الصغرى مختصر الطبقات الكبرى  (2)
، قال: محمد بن همام بن بن عيسى البيهقي أبو بكر، عن محمد بن اسلم، وعنه أبو يعلى الحسين بن محمد 2/422الجداول الصغرى مختصر الطبقات الكبرى  (3)

 الزبيري
 6/269األنساب للسمعاني  (4)
  6/2724َبغية الطلب في تاريخ حلب  (5)
روى عنه إبراهيم ابن مخلد جابر بن عبد الله بن المبارك، أبو القاسم الموصلي الجالب، قال الخطيب: قدم بغداد وحدث بها َعْن أَبي يعلى الحسين بن محمد الملطي،  (6)

 8788ترجمة  7/247بن جعفر، ترجمته في: تاريخ بغداد 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

م جابر بن عبد اهلل حدثنا أبو القاس -إجازة -: أخبرنا إبراهيم بن مخلد(1)الخطيب البغداديقال       
 ،بها أبو يعلى الحسين بن محمد الملطيحدثنا  ،من حفظة بغداد لموصليبن المبارك الجلاب ا
ل   ع   ،عنه أبا يعلى قال جابر: سألت   ،حدثنا الحسن بن زيد ة الج  ن  د  ن  فقال: كان رجلا ح  ه  ، اد  ه  ا على ج 

-صلى اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  ،أنس بن مالكعن  ،قال: حدثنا حميد الطويل ،وكتبنا عنه
 : 
 ذ  إ   »     

 
  م  ك  أحد   ب   ح  ا أ

 
 .(2)« أر  ق  ي  ل  تعالى ف   ه  ب   ر   ث  د   ح  ي   ن  أ

نزل ملطية، وحدث  وقال:  ،الحسن بن زيد :في ترجمة (3)«تاريخه»في  ابن العديمالحديث أخرجه       
وقيل: أبو  ،أحمد ابن عبد اهلل بن مروان الملطيبها عن حميد الطويل، روى عنه أبو يعلى محمد بن 

 .يعلى الحسين بن محمد الملطي
ل ط         ، وهي من ثغور الملطية :ويف آخرها الطاء المهملة، هذه النسبة إلى ،بفتح الميم واللام: يالم 

   (4)السمعانيقاله  ،الروم مما يلي أذربيجان
  (021) :الآتية برقم ن عبد الل بن مروان الملطيأبي يعلى محمد بن أحمد بوانظر ترجمة:       
 
  (5)بن إبراهيم البصري الحسين بن محمد ،ئِرقْ از المُ ب   أبو يعلى الخَ [ 22]

وعنه:  ،(7)صل   أبا طاهر المخ  : سمع: قال ، ـه 150في وفيات سنة  (6)«الإسلام تاريخ» في الذهبيذكره       
 .أبو علي بن البناء

 المرشد بالل يحيى بن الموفق بالل الحسين بن إسماعيل الجرجانيعنه أيضا قلت: وروى       
 ال»فقد أخرج عنه في كتابه:  ،الشجري

 
أبو يعلى الحسين بن محمد : أخبرنا قال ، (8)«ة  ي   ن  ي  ن  ث  ي الإ  ال  م  أ

ص خل   الم   ، قال: أخبرنا أبوطاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس(9)زاب   بن إبراهيم بن البصري الخ  
                                                 

 7/247تاريخ بغداد  (1)
 : ضعيف جدا258: فيه الحسين بن زيد قال الذهبى: ضعيف، وقال األلباني في ضعيف الجامع  2/242المناوي في فيض القدير  ، قال2259أخرجه أيضا الديلمي  (2)
 9/2890بغية الطلب في تاريخ حلب  (3)
  22/422األنساب للسمعاني  (4)
 2/829مصادر ترجمته: الجداول الصغرى مختصر الطبقات الكبرى  (5)
 20/27تاريخ اإلسالم  (6)
، ترجمته في: سير أعالم 858الشيخ المحدث أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس البغدادي الذهبي، مخلص الذهب من الغش، قال الخطيب: كان ثقة/ت  (7)

 26/472النبالء 
 ، طبعة مؤسسة اإلمام زيد بن علي الثقافية عمان920األمالي اإلثنينية ص (8)
 ر [تصحف في األمالي: ] الختا (9)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

قراءة عليه، قال: حدثنا أحمد بن نصر بن بحير، قال: حدثنا علي بن عثمان بن نفيل الحراني أبو 
 حدثنا سعيد:  :محمد بحران، قال: حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر، قال

       « 
 
 ف  ر  ص  ، فان  آلاف   ة  شر  ه ع  ق  ز  ر  ي   أن   الل   أل  س  ي   لا  ج  ر   ع  م  س   -عليهما السلام- بن علي   ن  الحس   ن   أ

 (1).«ليه بها إ   ث  ع  فب   -عليه السلام- ن  س  ح  
 أبو يعلى الحسين بن محمد بن إبراهيم بنقال أخبرنا  ،وبهقال:  ،له (2)«ةي   س  ي  م  الأمالي الخ  » ويف      

ص، خل   الم   بقراءتي عليه، قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس ازب   الخ   (3)البصري
حدثنا أبو صالح  :حدثنا صالح بن علي النوفلي بحلب، قال :قال حدثنا أحمد بن نصر بن بجير، قال

أخبرنا أبو إسحاق الفزاري، عن مغيرة بن زبيد، عن سالم بن أبي  كمحبوب بن موسى الفراء، قال
 يقول:  -صلى اهلل عليه وآله وسلم-قال: سمعت النبي  ابن مسعودعن  ،الجعد

ر   الرجل  في المسجد  »       ن  ي م 
 
ل  إلا لمعرفته، وأ ل  على الر  ج  ل  م  الر  ج  ن  لا ي س 

 
ة  أ اع  ر اط  الس   ش 

 
إ ن   م ن  أ

ا ب ي ن   حتى يخرج   ر يد 
ن  يكون  الشيخ  ب 

 
ر ، وأ ر اة  في ب ي وت  المد  اة  الع  ف  ل  الح  او  ت ط  ن  ي 

 
ل  ي فيه، وأ م ن ه  لا ي ص 

لا م  الأف   ن  ل لغ 
ي    (4)«ق 
أبو يعلى : أخبرنا أبي، عن الميداني، أخبرنا (5)«مسند الفردوس»في  الديلمي أبو منصوروقال      

ص، أخبرنا عبيد اهلل بن عبد الرحمن بن عيسى، ل   خ  ، حدثنا الم  ير  ص  الحسين بن محمد بن إبراهيم الب  
لحراني، حدثنا أبو قتادة الحراني، عن جعفر بن حدثنا إبراهيم بن مهدي، حدثنا هاشم بن القاسم ا

 : -صلى اهلل عليه وسلم-قال : قال رسول اهلل  عبد الل بن عباسبرقان، عن ميمون بن مهران، عن 
  .(6)« كة  البر   أعشار   ، فإن فيه تسعة   ر   بالب   ، وعليك  ه كثير  ، وربح  ير  س  ه ي  مال   أس  ر   ، فإن   ن  ب  بالت    عليك   »    

 

الحسين بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم  ،يد  ز  أ بو يعلى الأ  [ 22]
  (1)[222]ت ي البغداديم  ضَ ه  الجَ 

                                                 

 7أخرجه ابن جماعة الِكَناِنّي في جزء فَوائده رقم  )1( 
 2780/ح2/894األمالي الخميسية  (2)
 تصحف في المطبوع : ] النصيري [ (3)
 جد ربحا"، وعنده: "وحتى يبلغ التاجر بين األفقين فال ي، وليس عنده: "وأن يتطاول الحفاة العراة في بيوت المدر" 5450أخرجه الطبراني في الكبير  (4)
 2079الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس البن حجر  (5)
: قال البخاري: سكتوا عنه، وقال أيضا: 4672(، في سنده أبو قتادة الحراني عبد الله بن واقد، قال في الميزان/ ترجمة 88/4079/ 8الفردوس بمأثور الخطاب ) (6)

ن أحمد عن ابن معين: ليس بشئ، وقال ابن حبان: كان أبو قتادة من عباد الجزيرة فغفل عن االتقان، فوقعت المناكير تركوه، وقال أبو حاتم: ذهب حديثه،  وروى عبد الله ب
 في أخباره، فال يجوز أن يحتج بخبره.
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ن  ة  موىل آل جرير بن حازم،         ،وسكن بغداد ،أصله من البصرة ،ق ا   من ب ي ت  العلم  والحديث  والس  
 ."ي يعلىبني أب" ت:ه من آل حماد هم المعروفون ببنوو

لاي ة  (3)محمد بن يوسف أبي عمر القاضي: هو أخو (2)أبو بكر الخطيبقال الحافظ         ، كان إليه و 
 القضاء بالأردن، وكتب لأخيه أبي عمر ببغداد.

الحسين بن يوسف القاضي  أبو يعلىتويف  أنبأني إبراهيم بن مخلد، أنبأنا إسماعيل الخطبي قال:       
: أن وفاته كانت لإحدى عشرة ليلة بقيت هلال بن المحسنذكر لي  ،وثلاثمائةفي المحرم سنة ست 

 من المحرم.
ولد ببغداد في سنة فقال:  ،(4)يوسف بن الحسين بن الصمد عبدلابنه القاضي  الخطيب  م ترج  و     

د ب ن جعفر  ،أربع وتسعين ومائتين م   ح  ر م  م  ب ي ع 
 
ن أ القتات وانتقل إلى مصر، فسكنها وحدث بها ع 

أنه تويف بمصر لليلة بقيت  -فيما قرأت بخطه -وذكر ،سمع منه أبو الفتح بن مسرور البلخي ،الكويف
 .قال: واكن ثقة ،من جمادى الأوىل سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة

 عمه من سمع ،"الحسين أبو" :كنيته ،يعلى أبي بابن فعر  ي  : (5)فقال ،القاضي عياض م له أيضاوترج       
 اهلل رحمهم- الوهاب، عبد بن أحمد أخيه ابن عنه روى ،سماعيلإ من سمع أنه ذكرو ،عمر أبي يالقاض
  .-تعالى
 ،(6)بابن أبي يعلىالمعروف أيضا  بن عبد الوهاب بن الحسين بي علي أحمدأ وترجم أيضا لحفيده     
عبد  لقاضي أبي الحسنوسمع من عمه ا ،نزل مصر ،"ي   ل  أبي ع  "ت: ويكنى ب ،أحمد بن أبي يعلى :فقال

الصمد بن الحسين، ومن شيوخ آله، وعن أبي الحسن علي بن ابراهيم بن حماد، وأبي الطيب أحمد 
بن ابراهيم بن عبد الرحمن البغدادي، وأبي إسحاق بن عبد الصمد الهاشمي، وأبي الحسن علي بن 

                                                                                                                                                                    

، رياض 257إفريقية للخشني  ، علماء2/82، الديباج المذهب 6/222، ترتيب المدارك وتقريب المسالك 28/224المنتظم ، 2/782تاريخ بغداد  مصادر ترجمته: (1)
 2/422، جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 4/892، تراجم المؤلفين الّتونسيين 2/226، شجرة النور الزكية 2/898، معالم اإليمان: 2/227، البيان المغرب2/269النفوس 

 2/242تاريخ بغداد  (2)
عيل بن حماد بن زيد بن درهم أبو عمر القاضي األزدي البغددي المالكي، ترجمته في: سير أعالم اإلمام الكبير قاضي القضاة محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسما (3)

 24/999النبالء 
  2/678، جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 9/266، ترتيب المدارك: 2/92وكذا في: تاريخ اإلسالم ، 22/48تاريخ بغداد  (4)
  9/266ترتيب المدارك (5) 
 2/278، والديباج المذهب 6/222ترتيب المدارك  (6)
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وأبو عمر بن عبد  ،لمنكيعمر الط وروى عنه أبو عمران بن سعد، وأبو ،أحمد البغدادي، وابن داسة
 .اهلل الباجي، وابنه أبو عبد اهلل

      
 
 ث  وحد    ،«على الشافعير  د   في ال اكتاب  »، و«ةل  ب  ة في الق  ج   الح  » :، وكتاب«ةط  لق  ال   » :كتاب ف  ل   وأ
 .سماعيلإيف القاضي بتصان  

 ى إ  ه  ت  وان   ت  م  ل  عنه العلم منهم، فيما ع   ي  و  وهو آخر من ر  : عياضقال      
ووفاته قرب عام  :(1)وقال ،يل 

 .أربعمائة

فيٌع من ب ي وت ات  العلم والفضل "بن زيدآل حماد :  بيت  "فائدة       قال عنهم قال القاضي  ،ب ي ٌت كبيٌر ر 
كانت هذه البيت، على كثرة رجالها، وشهرة أعلامها، من أجل بيوت : (2)«ترتيب المدارك»في   عياض

 .س  ب  ت  هناك ومنهم اق   وا هذا المذهب  ر  ش  وهم ن   ،والدنيا في الدين   السؤدد   وأرفع مراتب   العلم، بالعراق،
  والسنن   في الحديث   والمشيخة   الفقه   فمنهم من أئمة        

 
 ج  عدة، كلهم أ

عنهم  ي  و  ر   ،ةن   ال س  ج  ر   ة، ول  
في طبقاتهم وبيتهم نحو  العلم   د  د   ر  وت   ،في أقطار الأر ، وانتشر ذكرهم ما بين المشرق والمغرب

، ومولدهما نحو المائة، الى وفاة آخر (3)سعيدوأخيه  حماد بن زيدهم الإمام جد   ن  م  ، من ز  عام   ثلاثمائة  
 ووفاته قرب عام أربعمائة.  ،بابن أبي يعلىمن وصف منهم بعلم، المعروف 

 ،ن أهل الدنيا، بلغ ما بلغ آل حماد بن زيدلا نعلم أحدا  م :(4)«التاريخ»في  أبو محمد الفرغانيقال      
 نز  اد من الدنيا م  و حم  ن  نال ب  

 ي   ز  وم   ة  ل 
ممن  بلغ أحدٌ ولم ي   ،ا أيام ابن المعتزوه  ب  ك  ن   ة  ب  ك  وأول ن   ،يعة  ف  ر   ة 

 ،والكسوة والآلة ونفاذ الأمر في جميع الآفاق ياع  المنازل والض   ما بلغوا من اتخاذ   تقدم من القضاة  
  ت  ذ  ف   ون   ،الأر  شرقا  وغربا  إلا كاتبوهم في أقطار   ى أميرٌ كان لا يبق  ف

 
وكذلك كل  ،م على أيديهمه  ور  م  أ

لا يقدر أحد  ،الى ما يأمرون به ا من أن يصير  د   لا يجد ب   والأعمال   الخراج   من أرباب   كان بالحضرة   ن  م  
 أو يقصر في حوائجهم.  ،أمرهم على أن يدفع  

                                                 

  4/277ترتيب المدارك (1) 
 2/242تاريخ بغداد  (2)
، ترجمته في: 267تسعيد بن زيد بن درهم األزدى الجهضمي، أبو الحسن البصري، مولى آل جرير بن حازم، من كبار أتباع التابعين أخو حماد بن زيد مات قبله/  (3)

 4/876تاريخ اإلسالم 
مته في: د الله بن أحمد بن جعفر بن ُخذيَان بن حامس الفرغاني األمير القائد الجندي، صاحب أبي جعفر الطبري، ألف ذيال على تاريخ الطبري، ترجأبو محمد عب(4) 

  27/22تاريخ دمشق 
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  فيهم، أراد الإيقاع   الرأي   عبد اهلل بن سليمان الوزارة للمعتضد، واكن سيئ   ل   ا و  ولم      
 
 ل  عم  بهم، وأ

فقال: يا  ،لعبد اهلل في ذلك ح  ت  فف   ،لى أن مات اسماعيل بن إسحاقإ فلم يقدر على ذلك ،فيهم الحيلة  
فلم  ،م  ك  المظالم عن الح  و النفقات   اد مشاغيل بخدمة السلطان، وأسباب  أمير المؤمنين، بنو حم  

ابن أبي  و ،الشرقية على قضاء   أبا حازم الحنفيبه بعد مدة حتى جعل  ل  ز  ولم ي   ،ذلك فيهم ح  يقد  
واقتصر بآل حماد على قضاء عسكر المهدي، ثم بعد ذلك رجع  ،على قضاء مدينة المنصور الشوارب  

أن لهم  ك  ب  س  وقال: ح   ،آل حماد   أمر   م  ظ   ع  ي   ،قاضي القضاة لهم أيام عمر بن الخطيب، مؤدب المعتضد
 نيا لهم رجال  الد   اع  س  واكن فيهم على ات    ،وسائر النواحي ،غير ما لهم بالبصرة ببادريا، ستمائة بستان

 . ضل  وف   م  ل  وع   ع  ر  و   ، وأئمة  ر  ي  وخ   ق  د  ص  
       

 
  :لىإهذه النسبة : يد  ز  الأ

 
وكسر الدال المهملة، وهو أزد بن  ،يالزاوسكون  ،بفتح الألف ،ةوء  ن  زد ش  أ

 .كهلان بن سبإ الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن
م           ض  ه  وهي  ،الجهاضمة :النسبة إلى وسكون الهاء، هذه ،والضاد المنقوطة ،بفتح الجيم ،ي  الج 

  (1)السمعانيقاله  ،محلة بالبصرة
 
ي الفقير انِ بَ ي  لي بن محمد بن حمدان الش   حمدان بن ع ،لي ثم الحلبيص  و  أبو يعلى المَ [ 22]

 الصوفي
: حدث بحلب عن: أبي العباس أحمد بن بنان بن العباس (2)ابن العديم الحلبيقال الحافظ       

  (3)ير  ع  يحيى بن مسعر بن محمد الم  القرميسيني، وبالرملة عن 
 عبد الرحمن بن محمد بن النجار. ، وأبو القاسم(4)أبو سعد اسماعيل بن السمانروى عنه: الحافظ       
قالت: أنبأنا أبو  ،لينا من نيسابورإزينب بنت عبد الرحمن الشعري في كتابها  ة  ر   أخبرتنا الح        

قال: أخبرنا أبو  ،قال: حدثني أبو علي الحسين بن علي ابن مردك ،القاسم محمود بن عمر الزمخشري
مدان بن علي بن محمد بن حمدان الشيباني الموصلي يعلي ح أبوقال: حدثنا  ،جازةإ -سعد السمان

                                                 

 8/489، و2/20األنساب للسمعاني (1)
 6/2588بغية الطلب فى تاريخ حلب  (2)
، وتاريخ 64/878، ترجمته في: تاريخ دمشق 820تنوخي المعري، َسِمَع أباه وأبا َعُروبَة الحّراني، وعنه أبو العالء الَمَعّري/ت يحيى بن مسعر بن محمد أبو زكريا ال (3)

 2/902اإلسالم 
المكثرين الجوالين، كان له ثالثة  اإلمام الحافظ العالمة إسماعيل بن علي بن الحسين بن محمد بن زنجويه أبو سعد الرازي المعروف بالسمان، إمام المعتزلة، كان من (4)

 أبو َسعٍد بحالوة اإلسالم، النتفع آالف وستمائة شيخ، روى عنه الخطيب، كان يقول: من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحالوة اإِلسالم، تعقبها االذهبي بقوله: َلْو تـََغْرَغرَ 
 22/99ته في: سير أعالم النبالء ، ترجم449بالحديث، فنسأل الله أن يحفظ علينا إيماننا وتوحيدنا/ ت 
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قال:  ،قال: حدثنا يحيى بن مسعر بن محمد التنوخي ،بقراءتي عليه بالرملة -ثم الحلبي الصويف
قال أخبرنا علي  ،قال: حدثنا اسماعيل بن موسى ،حدثنا أبو عروبة الحسين بن محمد بن أبي معشر

-قال: سمعت رسول اهلل  ،زيد بن أرقمعن  ،ي الضحىعن أب ،عن الحسن بن عبيد اهلل ،بن عابس
  :(1)م  يقول لعلي يوم غدير خ   -صلى اهلل عليه وسلم

  (2)« اه  اد  ع   ن  م   اد  وع   -وأحسبه قال -اه  ال  و   ن  م   ال  و   م   له  ، ال   اه  ل  و  م   ي   ل  فع   ه  لا  و  م   نت  ك   ن  م   م   له  ال    »     
وعطية اهلل بن الحسين بن  ،محمد بن أحمد بن حسان الذبيانيأيضا أبو الحسن  :وروى عنه      

  (3)محمد بن زهير أبو محمد الصوري الخطيب بصور
أنا جدي أبو محمد  ،: أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد معلم الصبيان(4)ابن عساكرقال الحافظ       

نا أبو الحسن  ،أهل خوزستان نا أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم من ،مقاتل بن مطكوذ ابن يمريان
أبو يعلى حمدان بن علي بن محمد من بني نا  ،محمد بن أحمد بن حسان بحمص من بني ذبيان

ثنا أبو عمرو محمد بن أحمد من  ،أنا أبو العباس أحمد بن بيان العباس من فرماسان ،شيبان
نا عمرو بن مجاشع  ،سفياننا خالد أبو معاذ أبو  ،نا أبو سعيد محمد بن إسحاق من خراسان ،سجستان
عن زيد بن  ،عن سليمان بن مهران الأعمش من جرجان ،عن أبي عبد اهلل الثوري سفيان ،من كوفان

  قال: ،السابق إلى الإيمان أبي ذر جندب بن جنادة الغفاريعن  ،وهب بن أبان
  ت  ب  ج  ع  : يه  ف   ان  ى قال: ك  وس  م   ف  ح  ي ص  ا كان ف  م   ،الل قلت: يا رسول   »     

 
كيف  بالموت   ن  ق  ي  لمن أ

  ت  ب  ج  وع   ،نيابالد   ح  ر  ف  ي  
 
  ت  ب  ج  وع   ،ك  ح  ض  كيف ي   ار  بالن    ن  ق  ي  لمن أ

 
 ل  م  ع  كيف ي   ،اب  س  بالح   ن  ق  ي  لمن أ

  ت  ب  ج  وع   ،ات  ئ  ي  الس   
 
 ه  ب  ل   ق  ا وت  ي  ن  الد    ال  و  ى ز  ر  لمن ي   ت  ب  ج  وع   ،ب  ص  ن  ي   و  ه  و   ر  د  بالق   ن  ق  ي  لمن أ

 
ا كيف ه  ل  ه  ا بأ

 إ   طمئن   ي  
  ت  ب  ج  وع   ،اه  ي  ل 

 
 إ   ه  ل  لا إ   ،ات  ن  س  الح   ل  م  ع  ولا ي   ة  ن   بالج   ن  ق  ي  لمن أ

: يا قلت   ،الل ول  س  ر   د  محم   ا الل  ل  
  ،الل رسول  

 
 ر   ه  فإن    ،ى الل  و  ق  بت   عليك   ،ر  ا ذ  قال: يا أب   ،ين  ص  و  أ

 
 ز   ،قلت: يا رسول الل ،ك  ال  م   س  أ

قال:  ،ين  د 
  لك   كر  وذ   ،اء  م  في الس    لك   ور  فإنه ن   ،آن  ر  الق   ة  اء  ر  وق   الل   ر  ك  بذ   ك  ي  ل  ع  

 
 ،الل قلت: يا رسول   ،ض  ر  في الأ

 ز  
  ة  ي   ان  ب  ه  فإنه ر   ،اد  ه  بالج   ك  ي  ل  قال: ع   ،ين  د 

 
 ز   ،الل قال: قلت: يا رسول   ،يت  م   أ

  الك   ،ين  د 
ق ل 

 
 ن  إلا م   م  ال  قال: أ

                                                 

: ُخمٌّ: اسم موضع غدير خّم، خّم في اللغة: قفص الدجاج، قال الّسهيلي عن ابن إسحاق: وخّم: بئر كالب بن مّرة، من خممت البيت إذا  2/825قال معجم البلدان  (1)
شري: ُخّم اسُم رجٍل صبّاٍغ، أضيف إليه الغدير الذي هو بين مكة والمدينة بالجحفة، كنسته، ويقال: فالن مخموم القلب أي نقّيه، فكأنها سميت بذلك لنقائها، قال الزمخ

بين الغدير والعين، وبينهما وقيل: هو على ثالثة أميال من الجحفة، وذكر صاحب المشارق أن خّما اسم غيضة هناك، وبها غدير نسب إليها، قال: وخّم موضع تصب فيه عين 
 .-عليه وسلمصلى الله -مسجد رسول الله 

 رواه الطبراني في الكبير واألوسط، ورجال األوسط ثقات. :5/206، وقال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 28982رقم  9/870أحمد  (2)
  40/492ذكر سماعه منه في تاريخ دمشق  (3)
  60/286تاريخ دمشق  (4)
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 ز   ،الل قلت: يا رسول   ،ان  ط  ي  الش    ب  ل  غ  ت   ك  ن  فإ   ،الل   ر  ك  ذ  
إلى  ر  ظ  ن  ولا ت   ،ك  حت  ت   و  ه   ن  إلى م   ر  ظ  قال: ان   ،ين  د 

 ز   ،الل قلت: يا رسول   ،ك  ق  و  ف   و  ه   ن  م  
 ور  ن  ب   ب  ه  ذ  وي   ،ب  ل  ي الق  س   ق  ي   ه  ن  فإ   ،ك  ح  الض    ة  ر  ث  وك   اك  ي   قال: إ   ،ين  د 

  (1)« ه  ج  الو  
ي بان        ،والباء الموحدة بعدها ،وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها ،بفتح الشين المعجمة: يالش  

  (2)السمعانيقاله  ،، وهي قبيلة معروفة في بكر بن وائلانب  ي  ش   :ويف آخرها النون، هذه النسبة إلى
 
براهيم بن أيوب بن سليمان بن داود بن على بن عبد الله بن حمزة بن إ ،مياش  أبو يعلى الهَ [ 22]

  (3)[222]ت ياد  دَ غَ ي البَ اس  ب   العباس بن عبد المطلب العَ 
ر اه  مات بها. ،ث بمصر: حد  (4)كر الخطيببأبو قال      

 
 وأ

رور، حدثنا الصوري، أنبأنا محمد بن عبد الرحمن الأزدي قال: حدثنا عبد الواحد بن محمد بن مس     
قال: حمزة بن إبراهيم بن أيوب بن سليمان بن داود بن علي بن عبد اهلل  (5)حدثنا أبو سعيد بن يونس

 .قدم مصر ،بغدادي ،بن العباس بن عبد المطلب، يكنى: أبا يعلى
تويف في ذي الحجة  ،وغيرهم ،وخلاد بن أسلم، والحسن بن عرفة ،عن أبي عمر الدوري ،كتبنا عنه

 ئة.سنة تسع وثلاثما
ثنا النضر بن شميل  ،ثنا خلاد بن أسلم البصري ،حمزة بن إبراهيمثنا : (6)بن المهندسابكر  وأبقال      

 :قال البراء بن عازبثنا يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن أبيه، عن  ،المازين أبو القاسم بمرو
ى  -ليه وسلمصلى الل ع- ي   بكان الن   »       خ   ل  ى ج  د  في ر   ، (7)«إ ذ ا ص  د   ت م  ج   ه  وع  ك  ق ال  الن  ضر: ي   .ه  ود  وس 
عن  ،ثنا شريك ،ثنا أبو نعيم بن دكين ،ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ،حمزة بن إبراهيمثنا : (8)وقال     

 :قال ،عن جابر بن سمرة ،سماك يعني ابن حرب
  (1)« ن  ي  يد  الع  في  -وسلم صلى الل عليه- ي  ب  لن   ل   ن  ذ   ؤ  ي   ن  ك  لم ي  »       

                                                 

 من رواية أبي إدريس الخوالني، عن أبي ذر، قال الشيخ األرنؤوط: إسناده ضعيف جدا. 862صحيحه  اإلسناد ظاهر الصنعة والتركيب، وأصل الحديث عند ابن حبان في (1)
 2/252األنساب للسمعاني  (2)
 7/244مصادر ترجمته : تاريخ اإلسالم  (3)
 2/277تاريخ بغداد  (4)
 2/69تاريخ مصر  (5)
  202حديث أبي القاسم عافية وغيره ألبي بكر بن المهندس/ ح (6) 
، زاد السراج: قال النضر بن شميل: َيْمَتدُّ في ركوعه وسجوده، العرق تقول: َجَخى، قال 896، والسراج في مسنده 255، والروياني في مسنده 2209أخرجه النسائي  (7)

 األلباني: صحيح
 205حديث أبي القاسم عافية وغيره ألبي بكر بن المهندس/ ح (8)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

ثنا  ،سنة تسع وأربعين بسر من رأي ،ثنا أبو حفص الفلاس البصري ،حمزة بن إبراهيم: ثنا (2)وقال     
 :قال ،عن عطاء ،أنا عبد الملك بن جريج .يحيى بن سعيد بن القطان

 ،ر  ض  ح   د  ق   يد  إن هذا الع   :فقال ،ان  س  ا ح  م  ه  ن  ي  ي ب  ذ  واكن ال    ،لى عبد الل بن عباسإر ي  ب  ابن الز    أرسل   »
 
 
  :قال ،؟ ع  ن  ص  فكيف أ

 
 د  بن عباس اب   الل   إليه عبد   ل  س  ر  فأ

 
 :قال ،م  ق  ولا ت   ن  ذ   ؤ  ولا ت   ،ة  ب  ط  قبل الخ   اة  ل  بالص    أ

 م  ه  ن  ي  ي ب  ذ  ال    اء  فس  
 
  ن  ذ   ا فأ

 
  (3)« اة  ل  الص    ل  ب  ق   ب  ط  وخ   ام  ق  وأ

شر الإسفرايني : أخبرتنا أمة العزيز شكر بنت أبي الفرج سهل بن ب  (4)ساكرأبو القاسم ابن عقال و     
نا  ،نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن نصر الحكيمي من لفظه ،أنا أبو الفرج :قالت ،بدمشق

نا  ،أبو يعلى حمزة بن إبراهيم بن أيوب العباسينا  ،(5)أبو بكر محمد بن أحمد بن إسماعيل المهندس
نا  ،أنا أبو عبيد القاسم بن سلام ،واكن يعرف بثبيت ،سنة تسع وأربعين ،أبي ثابت بسر من رأى علي بن

 قال: ،عن جراد بن نشيط ،عن فيل بن عرادة ،عن الصعق بن حزن ،يزيد بن هارون
ين المؤمن فقال: يا أمير   ،ن  ي  في الع   ٌب ص  خ  م   ،نٌ م   س  م   ٌل ج  فجاءه ر   عمر بن الخطابعند  ت  ن  ك       
كأنه  ث   ن  يجئ أحدهم ي   ثم قال: ،ه  ب  و   ص  وي   ر  ص  فيه الب   د  ع   ص  ي   عمر   فجعل   ،اليي  ع   ك  ل  وه   ،ت  ك  ل  ه  

  فقال: ،ثم قرب عمر يحدث عن نفسه ،يال  ي  ع   ك  ل  وه   ت  ك  ل  ه   :يقول ،(6)حميت
 لقد ر       

 
 ع  ر  لي ن   ي أنا وأخٌت ن  يت  أ

 
 قد  ،ا لناح  ا ناض  ن  ي  و  ب  ى على أ

 
 ن  ت  س  ب  ل  أ

 
 ن  ت  د  و   ز   و ،اه  ت  يب  ق  ا ن  ن  م   ا أ

 
 ن  ا م  ن  م   ا أ

ي ن ت ي ها (7)يد  ب  اله   م    س  م  الش    ت  ع  فإذا طل   ،ان  ح  بناض   فنخرج   ،(8)ي 
 
ى أسع   ت  ع  ج  ور   ،إلى أختي ة  يب  ق  الن    ت  ي  ق  ل  أ

 ن  ف   ،اان  ي  ر  ع  
 
 ت  أ

 
 .اه  ب  ص  فيا خ   ،يد  ب  ه  من ذلك ال ةٌ فيتلنا ل   ت  ع  ن  وقد ص   ،ان  م   ي أ

  :ثم قال     
 
  اهلل   وما بيني وبين   ت  ي  س  م  وقد أ

 
  ثم أنشأ يقول متمثلا:  ،دٌ ح  أ

تتتب  ى ت  ر  ممتتتا ت تتت يء  لتتتا شتتت تتتى بش  ق   ه  ت  اش 
تتت   تتت ىويفن تتت ه  تل تتتى الإ  يبق   د  تل تتتوالو   ال  الم 

   
تتتلتتتم ت   تتتر  عتتتن ه   ن  غ  تتت ز  م   ه  ن تتتائ  ز  ا خ  يوم 

تت ت  ل تتاو  قتتد ح   د  ل تتوالخ      واد  ل تتفمتتا خ   ادٌ ع 

   
                                                                                                                                                                    

من  2592، والطبراني 2482، وابن خزيمة 7494، وأبو يعلى 777ذا إسناد ضعيف لسوء حفظ شريك، وقد توبع، وأخرجه الطيالسيقال األرناؤوط: صحيح لغيره، وه (1)
 في يوم عيد فلم يؤذن له ولم يقم. -صلى الله عليه وسلم-طرق عن شريك، بهذا اإلسناد. ولفظه عندهم إال الطيالسي: صليت مع النبي 

 207وغيره ألبي بكر بن المهندس/ ح حديث أبي القاسم عافية  (2)
 بنحوه 226مسلم  955، وهو عند البخاري 9675و  9668أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم:  (3)
 44/827تاريخ دمشق  (4)
 206انظر جزء حديث أبي القاسم عافية وغيره ألبي بكر بن المهندس/ ح  (5)
  أي: الزق« وأنت تنث نثيث الحميت » سر نثيثا، وفي الحديث: : نث الزق رشح، ينث بالك804في مختار الصحاح ص (6)
  .: الحنظل يكسر ويستخرج َحبُّه وينَقع؛ لتذهب مرارتُه، ويتخذ منه طبيٌخ يؤكُل عند الضرورة9/285قال في النهاية  (7)
نيها بالتشديد، ألنه تصغير يمين، وتصغير الواحد: يمين بال هاء. : هكذا جاء الحديث ولكن الوجه في الكالم أن يكون يمي8/92قال ابن سالم  في غريب الحديث  (8)

 .اهـ واحٍد كفاً واحدًة بيمينها فهاتان يمينان وإنما قال يمينتيها ولم يقل يَدْيها وال كفَّْيها ألنه لم يرد أنها جمعت كفيها ثم أعطتهما بجميع الكفين، ولكنه أراد أنها أعطْت كل



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 لتتته ي الريتتتاح  إذ تجتتتر   ان  تولتتتا سليمتتت

 إ  والتتت  
تتت س  ن   د  ر  فيمتتتا بيتتتنهم ب تتت ن   والج 

   
تتتالتتتتي كانتتتت م   أيتتتن الملتتتوك    ة  ط  ل   س 

تتتت     ن  م 
 
تتتتي   إليهتتتتا راكتتتتٌب  ب  و  كتتتتل أ  د  ف 

   
تتت ضتتتا  و  ح   تتت ودٌ ور  هنالتتتك م   ب  ذ  بلتتتا ك 

 واد  ر  كمتتتتا و   يومتتتتا   ه  د  ر  متتتتن و   د   لتتتتا ب تتتت  

   
 

 
  اط بالمزة، الزاهدي   ي الخَ رِ هَ و  حمزة بن إبراهيم بن عبد الله الجَ  ،يق  ش  مَ أبو يعلى الد   [ 22]

  (1)[222]ت
أبي فقال: حدث عن:  ،144في وفيات سنة  ،(2)«تاريخه»في  شمس الدين الذهبيذكره الحافظ       

روى  ،(4)الحسن الداراني عبد الرحمن بن أبيبن عساكر، وا، وأبي القاسم (3)سو   ر  يعلى حمزة بن ك  
 وتويف في ربيع الأول. ،(5)الضياء المقدسيعنه: 

ومحمد بن  من: علي بن الحسن بن هبة اهلل الشافعي، لحديث ابن جريجوجدت  سماعه : قلت      
 511يوم الخميس السادس من شهر ربيع الآخر سنة  ،غازي بن محمد؛ وبراكت بن إبراهيم الخشوعي

من القاسم بن علي بن الحسن بن هبة اهلل الشافعي يوم الخميس تاسع عشر من وسمعه أيضا       
  (6)  594رجب سنة 

 
  (7)قر بن إبراهيمبن الص  حمزة بن إبراهيم  ،الق ر  ائ ي أبو يعلى[ 22]

  (8)محمد الفضل أبوحدث عنه: ابنه  ،بقليال موسى بن إسماعيلسمع من :       
 بن حمزة بن محمد الفضل أبو خبرناأ: (9)«دمشق تاريخ»في  عساكر ابن القاسم أبو الحافظ قال      

ائ ي إبراهيم ر    بن إسماعيل الشيخ ثناحد ،إبراهيم بن حمزة يعلى أبو العالم الشيخ والدي نانبأأ ،(1) الق 
                                                 

 .626/ رقم 2/48، المختصر المحتاج إليه 2892/ رقم 2/809ة لوفيات النقلة مصادر ترجمته: التكمل (1)
 28/822تاريخ اإلسالم  (2)
 92تأتي ترجمه برقم  (3)
ته في: سير ، ترجم992 عبد الرحمن ْبن أبي الحسن بن إبراهيم أبو محمد الكناني الّداراني الّدمشقي، ابن أخت محمد بن إبراهيم النسائي، روى عنه ابن عساكر/ت (4)

 20/842أعالم النبالء 
، ترجمته 648حاديث المختارة / تالحافظ اإِلَمام ضياء الدين أبو عبد اللَّه محمد بن عبد الواحد الّسعدّي المقدسّي الّصالحّي، صاحب التَّصانيف الّنافعة، منها: األ (5)

 6/299، األعالم للزركلي 2409،  تذكرة الحفاظ 24/472في: تاريخ اإلسالم 
 .28[ رسالة 8762مخطوط رقم: ] 2/58معجم السماعات الدمشقية  )6(
 : ] الفزاري [2/48: ] القرابي [، وفي طبقات ابن كثير 2277/ ترجمة 2/526في معجم الشيوخ البن عساكر  )7(
 2277/ ترجمة 2/526ابن عساكر، أخرج عنه حديثا في معجم الشيوخ من شيوخ الحافظ  )8(

 92/480تاريخ دمشق  (9)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

: قال الخطيب، أحمد بن محمد أبو ثناحد نصر، بن محمد بكر أبو الشيخ ثناحد ،(2) البقلي موسى
 :قال المزين، سمعت: وقال ،(3) شاكر بن محمد بن أحمد الل عبد اأب سمعت

  كيف: له فقلت وفاته، عند -عنه اهلل رضي- الشافعي على لت  خ  د        
 
: فقال ،؟ أستاذ يا صبحت  أ

 أعمالي وء  س  ول   ا،وراد   اهلل وعلى ا،شارب   المنية وبكأس ارقا،ف  م   ولإخواني ا،ل  اح  ر   الدنيا من أصبحت  
  تصير   الجنة إلى نفسي أدري فلا ا،ي  اق  ل  م  

 
  النار إلى أو ا،يه  ن   ه  فأ

 
 ق  ات   : لي فقال ي،ن  ظ  ع  : فقلت ا،يه  ز   ع  فأ

 ل  وم   ،اهلل  
 اهلل من ن  وك   ،اهلل   ي  د  ي   بين وقفك  م   س  ن  ت   ولا عينيك، ب  ص  ن   الموت   واجعل قلبك، في الآخرة   ث 
، على ل    ه،م  حار  م   واجتنب   و ج 

 
 وإن عليك اهلل م  ع  ن   تستصغرن   ولا ،ت  ن  ك   حيث   اهلل   مع ن  وك   ه،ض  فرائ   د   وأ

،  ك،ظلم   عمن ف  واع   ،عبرة   ونظرك ا،ر  ك  ذ   ك  م  وَك    ا،ر  ك   ف  ت   ك  ت  م  ص   ن  ك  ي  ل   و بالشكر، وقابلها ق ل ت 
  ك،قطع   من ل  وص  

 
 بالتقوى، النار من باهلل ذ  ع  واست   ،النائبات   على ر  ب  واص   إليك، أساء   من إلى ن  س  ح  وأ

 ز  : فقلت
 والحق ،ك  ت  طهار   والشكر ،ك  ثمرت   والرحمة ،ك  عماد   والوفاء ،ك  لسان   دق  الص   ن  ك  ي  ل  : فقال ي،ن  د 

 ،ك  صيرت  ب   والفهم أمانتك، والرضا ،ك  عيشت  م   والطاعة ،ك  فطنت   والكياسة ،ك  ينت  ز   والتودد ،ك  تجارت  
 ك،زير  و   والحلم ك،أمير   والحياء ،ك  صن  ح   والزاكة ،ك  رز  ح   والصدقة ،ك  لباب  ج   والحق ك،اصطبار   والرجاء
 والقرآن ،ك  بغيت   والجهاد والحج ،ك  قائد   والحق ،ك  جيع  ض   والفقر ك،جن  س   والدنيا ك،رع  د   والتولك

 ،السماء   نحو بطرفه   رمى ثم ،منزلته   الجنة   كانت ه  صفت   هذه كانت فمن ،ك  س  ؤن  م   واهلل ،ك  ث  د   ح  م  
 :يقول وأنشأ، ر  ب  ع  ت  واس  

 ق الحتتتتتق   أرفتتتتتع  ر غب ت تتتتتي
 إليتتتتتك 

تتا   م  تتود  م جر  تتن   والج   كنتتت  يتتا ذا الم 
 وإ ن 

   
ب ي اه  تتتذ  تتتاق ت  م  تتتى ق لب تتتي، وض   فلمتتتا ق س 

ا   تتتل  م  تتتو ك  س 
ف  ن  تتتي لع  تتتا م  ع لتتتت  الر  ج   ج 

   
ن ت تتتتته   ن ي ذنبتتتتتي فلمتتتتتا ق ر  م   ت ع تتتتتاظ 

متتتتا بعفتتتتوك  ريب   عظ 
 
فتتتتو ك أ  كتتتتان ع 

   
 ومتتتتا زلتتتتت  ذا عفتتتتو  عتتتتن التتتتذنب  

تتا   م  ر   نتتة  وت ك  تتو م   لتتم تتتزل  ت جتتود  وت عف 

   
اب تتتتدٌ   فلولتتتتاك  لتتتتم يغتتتتو بتتتتإبليس ع 

تتتا   ي  ك  آد م  تتتف  غ تتتو ى ص 
 
 فكيتتتف، وقتتتد أ

   
تتتر  د   ت م   عتتتن م 

 فتتتإن ت ع تتتف  عنتتتي ت ع تتتف 

تتتتا     م 
 
أ تتتتوم  متتتتا يزايتتتتل م  ل تتتتوم  غ ش   ظ 

   
م  منتتتتتي فلستتتتتت  بتتتتتآي س  وإ ن  ت ن تتتتت  ت ق 

تتتا   ن  م  ه  تتتي ج  رم   ولتتتو أدخلتتتت نفستتتي بج 

   
تتتادث   تتتن  قتتتديم  وح  تتتي عظتتتيٌم م  م  ر   وج 

ا   تتتم  س  ج 
 
تتتو  أعلتتتى وأ

ف  فتتتو ك  يتتتا ذا الع   وع 

   
                                                                                                                                                                    

 : ] الفزاري [2/48عند ابن كثير في طبقات الشافعيين  )1(
 عند ابن كثير : ] النفيلي [ )2(
  قال ابن كثير: يعني: في كتابه: "مناقب الشافعي" )3(



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

  (1)جدا غريٌب  ياٌق س   هذاقال الحافظ ابن كثير: و            
ويف آخرها الياء المنقوطة  ،وتشديد الراء المفتوحة ،القاف: بضم ،اءر   الق   :إلى : هذه النسبة  يائ  ر   الق        

     (2)السمعانيقاله  ،من تحتها باثنتين
 
 حمزة بن أبي سليمان بن أبي يعلى حمزة  ،أبو يعلى العلوي[ 22]

]بن عبد العزيز ]أبي القاسم[  :عن :«طبقاته» في القاسمي عبد الل بن الهادي الحسنقال       
 ،العقيقي (3)]الحسيني المعروف بابن أبي طاهر[حسن بن محمد ]أبي محمد[ ال، والالبق  إسحاق[ 

 .محمد بن الحسين الزيدي «المحيط»والد صاحب  و ،ومحمد بن محمد المقرئ ،المرادي :وعنه
هو أبو يعلى حمزة بن أبي سليمان بن حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن الإمام زيد       

 انتهى. -السلام عليه-بن علي 
: أبوسليمان القزويني د  ل  و   وفقال:  (4)«سر السلسلة العلوية»في كتاب: أبو نصر البخاريوذكره       

وزيد  ،طاهر والمحسن أبو ،المكارم وسيار أبو ،سليمان وابراهيم أبو ،عمارة أبو يوعل ،يعلى حمزة أبو
 .أحرار ومماليك ،ىت   ش   أولاد   من أمهات   ،العشائر أبو

 (5)«المنتزع من المحيط بالإمامة»في كتابه:  أبو الحسن علي بن الحسن الزيديوأخرج له       
أبو يعلى حمزة بن ، قال: أخبرين -عنه رضي اهلل-منها: أخبرين والدي  ،روايات كثيرة عن والده عنه

نا جعفر بن محمد ، قال: أخبرين أبو القاسم عبدالعزيز المعروف بابن البقال، حدثأبي سليمان العلوي
الحسني، قال: حدثني علي بن منذر، قال: حدثنا إسماعيل بن أبان، عن ابن داود، عن عبد الأعلى بن 

 عامر الثعلبي، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: 
  ،حبة  المؤمنين بالر   أمير   الناس   ب  ط  خ   »      

 
- شهد رسول الل   وأنشد الإسلام   اامرء   الل   د  ش  ن  ثم قال: أ

  بيدي يقول: ألست   وهو آخذ   -عليه وآله وسلم صلى الل
 
  ن  المسلمين م   ر  ش  ع  م    بكم يال  و  أ

 
 م  ك  س  ف  ن  أ

 ،اه  اد  ع   ن  م   اد  وع   ،ه  الا  و   ن  م   ال  و   م   له  ، ال   اه  ل  و  م   ي  ل  فع   اه  ل  و  م   ت  ن  ك   ن  ، قال: فم  الل   ول  س  ر   قالوا: بلى يا ،؟

                                                 

 6/2404، وياقوت في معجمه 90/882القصة واألبيات بسياق مختصر عند ابن عساكر في تاريخ دمشق  )1(
 8252/  862 /20األنساب للسمعاني  (2)
 2/74أتممت النسب من كتاب: المنتزع من المحيط باإلمامة  (3)
 67سر السلسلة العلوية ص (4)
 24المنتزع من المحيط باإلمامة ص(5) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 إ   ه  ل  ذ  خ   ن  م   ل  ذ  واخ   ،ه  ر  ص  ن   ن  م   ر  وانص  
 م  و  ق   م  ت  قال: وك   ،واد  ه  ا فش  ل  ج  ر ر  ش  ع   أربعة   ام  ق  قال: ف   ،د  ه  ش  ف   ام  ا ق  ل  

 « واص  ر  وا وب  م  ى ع  ت   ا ح  و  ن  ف   فما

به قال أخبرنا أبو علي محمد بن  :(1)«ةي  يس  م  الخ   هأمالي»في  المرشد بالل يحيى الشجريقال و      
أبو يعلى حمزة بن أبي بن الحسن المقري إمام الجامع الكبير بقراءتي عليه، قال أخبرنا محمد 

سليمان بن حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
ئ على أبي محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن ر  ، قال: ق  -عليهم السلام- أبي طالب

، قال -عليهم السلام-اهلل بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب  جعفر بن عبد
حدثنا أبو محمد إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 

 أبي طالب، قال حدثني علي بن جعفر، عن حسين بن زيد، عن عمر بن علي قال: 
 ذ  ، فإ  ل  لي  ال    ن  ي م  ل   ص  كان أبي ي   »      

 
 ض   و  ت  ، ثم ي  اك  و  س   و بالع  د  ثم ي   ة  فق  خ   ق  ف  خ   ح  ب  ص  ا أ

 
 اء  د  و بالغ  ع  د  ، ثم ي  أ

 بر   المختار   ث  ع  ، فب  ج  ر  خ  أن ي   قبل   ه  ن  م   يب  ص  ي  ف  
 
  ،وعمرو بن سعد ،اهلل بن زياد د  ي  ب  ع   س  أ

 
أن  ه  ول  س  ر   ر  م  وأ

  ه  ول  س  ر   ، ففعل  -يهما السلامعل-علي بن الحسين  اء  د  ى غ  ر   ح  ت  ي  
 
 ع  ض  عليه فو   ول  س  الر    ل  خ  د  ف   ،ه  ر  م  الذي أ

 الر   
 
 ذ  ال    هلل   د  م  ا هلل، وقال: الح  د  اج  س   ر   ا خ  م  آه  ، فلما ر  ه  ي  د  بين ي   ن  ي  س  أ

 
 لي بث   ك  ر  د  ي أ

 
 .« يو   د  ع   ن  ي م  ر  أ

 

 حمزة بن أبي الطيب محمد  ،أبو يعلى العلوي[ 22]
 ،الخطيب   ريف  : الش  (2)«ي   د  ج  الم  »كتاب: في  العمري نجم الدين أبي الحسن على بن محمد قال      

 يسكن بني ضبيعة. ،هاالجماعة ولسان   شيخ  
 
 (3)شمس الدين حمزة بن أبي عبد الله البغدادي ،أبو يعلى الغ ف ا رى[ 20]

 .في التعبير «النهاية المرتضوية»ه كتاب: ل ،: فاضٌل «فهرسته» في ابن بابويه الرازيقال  ،شيعي       
التي ينقل فيها عين  «مجموعة الشهيد»ومثله في  :(4)«أعيان الشيعة»في محسن الأمين وقال       

 .زيادة بغير منتجب الدينعبارة 

                                                 

 754/ح2/227األمالي الخميسية (1) 
 250الَمْجِديِّ في أنساب الطالبيين ص  (2)
 60، الفهرست للرازي ص2، طبقات الشيعة للطهراني/ سادس القرون  ص25/405عة إلى تصانيف الشيعة ، الذري2/75مصادر ترجمته: أمل اآلمل للحر العاملي  (3)

 227ترجمة 
 6/287أعيان الشيعة  (4)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 .لعهده والمقاربين ،(2)الطوسيمن المتأخرين عن الشيخ : (1)«رياض العلماء»ويف       
، ارف  غ   :الراء المهملة، هذه النسبة إلى ويف آخرها ،وفتح الفاء ،بكسر الغين المعجمة ي:ار  الغ ف        

وهو غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر ابن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر 
  (3)السمعانيقاله  ،بن نزار

 
 [222]ت حمزة بن أبي يحيى ،الأ ن ط اكيأبو يعلى [ 22]

االحافظ  كرهذ       ب غ  ل و  ممن لم يقع في الكتب  الثقات»كتابه: في  (4)الحنفي زين الدين قاسم بن ق ط 
اكي.: فقال ، (5)«الستة ن ط 

 
 حمزة بن أبي يحيى، أبو يعلى الأ

إلا أنه لم يبتذل لأصحاب الحديث، تويف يوم الجمعة لسبع  ،الحديث : كان كثير  (6)مةل  س  م  قال       
 لت من ربيع الأول سنة إحدى وثلاثمائة.وعشرين ليلة خ

       
 
ويف آخرها الكاف، هذه النسبة الى  ،وفتح الطاء المهملة ،وسكون النون ،بفتح الألف :ياك  ط  ن  الأ

  :بلدة يقال لها
 
  (7)السمعانيقاله  ،وأكثرها خيرا ،وهي من أحسن البلاد في تلك الناحية ،ةي  اك  ط  ن  أ

 

 حمزة بن أحمد بن الحسين الأفطس ،ينِ ي  سَ أبو يعلى الحُ [ 22]
حمزة بن أحمد بن الحسين بن علي بن محمد  :(8)«تاريخه»في  ابن أبي جرادة الحلبيقال الحافظ       

فطس بن علي بن علي بن الحسين بن علي بن أبي أالسكران بن عبد اهلل بن الحسين بن الحسن ال
 طسي الأنطاكي.طالب، أبو يعلى بن أبي القاسم العلوي الحسيني الأف

كان مع أبيه وأمه بحلب  ،ه فاطمة بنت محمد بن أحمد بن الشبيه بن زيد الحسيني الزيديوأم         
أبي الحسن محمد بن سمع من:  ،عند الأمير سيف الدولة أبي الحسن علي بن عبد اهلل بن حمدان

                                                 

 9/982رياض العلماء و حياض الفضالء (1)
 22/889، ترجمته في سير أعالم النبالء 460اء / ت أبو جعفر الطوسي، محمد بن الحسن بن علي شيخ الشيعة وصاحب التصانيف، كان يعد من األذكياء ال األزكي (2)
 20/68األنساب للسمعاني (3) 
، 6/224، ترجمته في: الضوء الالمع 275الحافظ أبو الفداء زين الدين قاسم بن ُقْطُلْوبـََغا السُّْوُدْوِني، نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني الجمالي الحنفي/ ت  (4)

 7/826شذرات الذهب 
 8276/ ترجمة 4/85ثقات ممن لم يقع في الكتب الستة ال(5) 
، تاريخ 26/220، ترجمته في: سير أعالم النبالء 898مسلمة بن القاسم بن إبراهيم، أبو القاسم األندلسي القرطبي، المحدث الرحال، سمع الطحاوي، والعجلي/ ت(6) 

 7/224، األعالم للزركلي 2/68اإلسالم 
 2/872األنساب للسمعاني (7) 
 6/2540بغية الطلب فى تاريخ حلب (8) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

ن أحمد بن محمد بن أبي أبو طاهر محمد بوحدث عنه:  ،(1)عبد الل بن زكريا بن حيويه النيسابوري
  (2)الصقر الأنباري

وأبو سعد  ،أخبرنا الشيخان أبو عبد اهلل محمد بن أبي المعالي بن البناء: ابن العديمالحافظ قال      
قالا: أخبرنا أبو  ،وأبو سعد بحلب ،أبو عبد اهلل بدمشق ،ثابت بن مشرف بن أبي سعد البناء البغداديان

قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الصقر  ،الزاغوينبكر محمد بن عبد اهلل بن 
 قال: أخبرنا  ،الأنباري

 
قراءة  -رحمه اهلل- يس  ط  ف  أبو يعلى حمزة بن أحمد بن الحسين الحسيني الأ

قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد اهلل بن زكريا بن حيويه  ،عليه في منزله بزقاق القناديل
 ،قال: حدثنا أحمد بن عبدة ،ال: حدثنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزازق ،النيسابوري

عن  ،أبي هريرةعن  ،عن أبيه ،قال: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن ،قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد
 قال:  -صلى اهلل عليه وسلم-النبي 
 عب  ش   ن  م   ف  ص  ى الن   ض  إذا م   »     

 
  (3)« انلى رمض  إان، أو مض  ر   ل  دخ  حتى ي   م  و  الص    ن  وا ع  ك  س  م  ان فأ

 
  (4)[222]تحمزة بن أحمد بن حمزة الدمشقي السبعي  ،يس  انِ ل  لى الق  أبو يع  [ 22]

وعبد الواحد بن  ،بن أبي نصراأبي محمد  :حدث عن ،: الرجل الصالح(5)ابن عساكرأبو القاسم قال      
أبو محمد عبد الل بن الحسن بن روى عنه:  ،(7)بن رامش أبي نصر منصورو ،(6)أحمد بن مشماش

  (8)ارة العط  ج  حمزة بن أبي ف  
أبو يعلى حمزة بن أنا  ،أنبأنا أبو محمد بن صابر أنا أبو محمد عبد اهلل بن الحسن البعلبكيقال:      

أبو الحسن أنا  ،أنا الشيخ الرئيس أبو نصر منصور بن رامش النيسابوري ،أحمد بن حمزة القلانسي

                                                 

، ترجمته في: 866مصري/ ت أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكّريا بن َحيـَُّوْيه، القاضي النيسابوري ثم المصري، سمع أحمد بن شعيب الّنسائي، وعنه عبد الغني ال (1)
 2/260تاريخ اإلسالم 

 22/972، له "مشيخة"/ ترجمته في: سير األعالم 476ر بن أبي الصَّقر الّلْخمّي األنبارّي /ت أبو طاهاإلمام المحدث محمد بن أحمد بن محمد  (2)
 40/ح220، وإبن أبي الصقر في مشيخته ص 4/205أخرجه البيهقى (3) 
 5/749تاريخ اإلسالم  (4)
 29/225تاريخ دمشق (5) 
 87/202وأبو علي األهوازي / ترجمته في: تاريخ دمشق البن عساكر  حدث بكتاب الصحيح عن أبي زيد المروزي، روى عنه أبو سعد السمان (6)
، ترجمته في: سير 427ثا ثقة /ت منصور بن رامش بن عبد الله بن زيد، أبو عبد الله النـَّْيسابورّي، حدَّث عن الدراقطني، وعنه أبو بكر الخطيب،كان صدرًا نبياًل محدَّ  (7)

 27/940أعالم النبالء 
، ترجمته 422َمة/ت د الله بن الحسن بن حمزة البَـْعَلَبكّي، يُعرف بابن أبي فّجة، سمع علّي بن محمد الِحّنائّي،أجاز له الحسين بن أبي كامل صاحب َخيـْثَ أبو محمد عب (8)

 20/952، تاريخ اإلسالم 60/824في: تاريخ دمشق البن عساكر 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

نا شيبان بن فروخ أبو محمد الأيلي  ،نا الحسن بن الطيب البلخي ،علي بن عمر بن محمد الجوين
  قال: ،عن عبد اهلل بن عمرو ،عن يوسف بن ماهك ،عن أبي بشر ،نا أبو عوانة ،الحبطي موىل الحبطات

 ،-صلى الل عليه وسلم-الل  ول  س  ر   ف  ل   خ  فت   فر  في س   -صلى الل عليه وسلم- الل   ول  س  ر   ع  ا م  ن   ك   »     
 ف  

 
 ض   و  ت  ن   ن  ح  ون   -صلى الل عليه وسلم-الل  ول  س  ر   اء  ج  قال ف   ،اة  ل  ا الص   ن  ت  ق  ه  ر  أ

 
ي رسول الل اد  ن  ى م  اد  فن   أ

 ل   ل  ي  : و  -صلى الل عليه وسلم-
 
  (1)« ر  االن    ن  م   اب  ق  ع  لأ

تويف حمزة بن أحمد القلانسي السبعي  قال: ،نا عبد العزيز بن أحمد ،أخبرنا أبو محمد الأكفاني       
 يوم الأربعاء الرابع من جمادى الآخرة من سنة خمسين وأربعمائة 

لم يكن عنده شئ وجد له  وعبد الرحمن بن عثمان بجزء   ،حدث عن عبد الواحد بن مشماش       
أقام ببيت في  ،اا صالح  واكن عبد   ،(3)«للمقات   ظائرالوجوه والن»و ،(2)«معاني النحاس» :واكن يحفظ   ،بلاغ

 .-رحمه اهلل- اء  ط  ولا و   الجامع أربعين سنة بلا غطاء  
لان س         ويف آخرها سين مهملة، هذه النسبة  ،بعدهما النون المكسورة ،بفتح القاف واللام ألف :يالق 
 ،نتسب إليها كانت صنعته عمل القلانسوعملها، ولعل بعم أجداد الم جمع القلنسوة ،سان  ل  الق   :إلى
  (4)السمعانيأبو سعد قاله 
 
 حمزة بن أحمد بن عبد الله بن شهاب ،أبو يعلى الُعْكَبِري[ 22]

عبد الل بن عدي روى عنه:  ،(6)أحمد بن ملاعب المخرمي: حدث عن: (5)الخطيبقال       
  (7)الجرجاني

ك          وقيل بضم الباء أيضا، والصحيح بفتحها، بلدة على الدجلة فوق  ،: بضم العين وفتح الباءب ري  الع 
، وهي أقدم من بغداد بعشرة فراسخ من الجانب الشريق، خرج منها جماعة من العلماء والمحدثين

  (8)السمعانيقاله  ،بغداد
                                                 

 242، مسلم 268أخرجه البخارى  (1)
 تحقيق محمد علي الصابوني. 2405[، نشر في جامعة أم القرى مكة المكرمة 882النحاس]ت ن" ألبي جعفرالقرآ هو كتاب: "معاني (2)
 [، طبع في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث دبي، تحقيق حاتم الضامن290بن سليمان البلخي]ت لمقاتل هو كتاب: "األشباه والنظائر في القرآن الكريم" (3)
 20/982األنساب للسمعاني  (4)
 2/272تاريخ بغداد (5) 
، ترجمته في: تاريخ 279/ت  أحمد بن مالعب بن حيان، أبو الفضل المخرمي الحافظ، سمع أبا نـَُعْيم وعفان، وعنُه ابن صاعد، وإسماعيل الصَّفَّار وأبو َبْكر النجاد (6)

 28/48، سير أعالم النبالء 6/908اإلسالم 
 26/294، ترجمته في: سير األعالم 869ي بن عبد الله الجرجاني، َصاحب كتاب الكامل في الضعفاء /ت الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عد(7) 
 5/849األنساب (8) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 

علي بن  (1)فالسيد حمزة بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر الأطرَ  ،أبو يعلى الس  َماك ي[ 22]
  (2)بن أبي طالب

أبو يعلى حمزة بن أحمد  قال: (4)«لباب الأنساب»في كتابه:  (3)أبو الحسن ابن فندمة البيهقيذكره       
 .-رضي اهلل عنه-بن أبي طالب  بن عليبن عبد اهلل بن محمد بن عمر 

ي   في أنساب ا»في:  علي بن محمد العلوي العمريوذكره أيضا الشريف        د  ج  : فقال  (5)«لطالبيينالم 
 ،ابة المصنف، أمه أم ولدالنس   ياك  م  أبو يعلى الس   حمزة بن أحمد بن عبد اهلل، قال أبي: هو  :ومنهم

 .اف  ض   ٌل ي  وذ   ،من الولد ةٌ د   ع   ماكيللس  و

عبد  قوم ينتمون إلى ،بطبرستان ،كثيرة اٌب ، فله أعق  حمزة السماكأما : (6)«ةر  ج  الش   »في  الرازيوقال       
 الرحمن بن محمد بن حمزة السماك.

  أبو يعلى حمزة السماك :(7)«ي   ر  خ  الف  »في   المروزيوقال       
 
  ولادٌ النسابة، له أ

 
 أكثرهم بمصر. اٌب عق  وأ

 ت  ي  ولده الب   ف ويفطر  أ: وأما عبد اهلل بن محمد ال(8)«عمدة الطالب»في  ابن أبي عنبة وقال النسابة      
 د  د  والع  

 
أما أحمد بن عبد  ،ب من أربعة رجال أحمد، ومحمد، وعيسى المبارك، ويحيى الصالحعق  ، فأ

 .ٌب ق  له ع   ،حمد المذكورأالنسابة ابن  يعلى السماكي يحمزة أباهلل فمن ولده 
 
 ويقال: حمزة بن محمد ،حمزة بن أحمد بن علي بن معصرة ،ارينصَ أبو يعلى الأ  [ 22]

ن: أبي محمد حدث ع ،د من ساكني مسجد أبي صالح:  المتعب  (9)«يختارال»في  ابن عساكرقال       
ن  ائي   روى عنه:  ،ومحمد بن أحمد البزاز ،عبد اهلل بن محمد بن عطية بن الخضر  وعلي ،(1)الح 

ل م ي   (2)الس  
                                                 

الوليد  بن دمن سبي اليمامة، وقيل: من سبي خالالتغلبية  على، ولد توأما ألخته رقية، وكان آخر من ولد من بني علي من الذكور، أمه الصهباء عمر األطرف بن أبو القاسم )1(
 4/284، ترجمته في: سير أعالم النبالء التمر عينمن 
 2/228مصادر ترجمته: طبقات الشيعة للطهراني  (2)
الم ، ترجمته في األع969تأبو الحسن ظهير الدين علي بن زيد البيهقي الشهير بـابن فندمة، له تصانيف منها: تاريخ بيهق، وتتمة صوان الحكمة، شرح نهج البالغة / (3) 

 4/250للزركلي 
 942لباب األنساب واأللقاب واألعقاب ص  (4)
 259المجدي في أنساب الطالبيين ص (5) 
 252الشجرة المباركة في األنساب الطالبية ص  (6)
 279الفخري في أنساب الطالبيين ص(7) 
 869عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب/ ط حيدرية ص (8)
 29/225تاريخ دمشق  (9)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

أنا محمد بن علي بن الخضر بن سليمان  ،حدثني أبو الحسين أحمد بن عبد الباقي القيسيقال:       
نا  ،بمسجد أبي صالح :زاد القيسي ،أبو يعلى حمزة بن محمد بن معصرةأنا الشيخ  ،أنا أبي ،عيدبن س

نا  ،(3)نا محمد بن الدرفس ،نا الفضل بن جعفر ،زاد القيسي بن عطية ،أبو محمد عبد اهلل بن محمد
  يقول: أبا سليمان الدارانيقال سمعت  ،أحمد بن أبي الحواري

 س  ي  ل   »     
 
  إ   ،هب  ض  غولا ت   يه  ض  ر  اد  بالتي ت  ب  ال  الع  م  ع  ت  أ

ي  ع   و  ا ه  م  ن  ل ه  و  ق   ن  ر ض   ،ضام بأعمال  الر  م  فاستعم 
ط  وس   ل ه  ع  وم  فاست  على ق   خ    م  م 

 
 . « ب  ض  ال  الغ  م  ع  بأ

 
ن بن عيسى غضارة بن علي بن الحسي ك ِبي  و  الك  ي  ق  ي  ق  حمزة بن أحمد العَ  ،أبو يعلى العلوي  [ 22]

 الأصغر 
  (4)«ة المباركةر  ج  الش   »في  الفخر الرازيذكره  ،ريٌف ش   دٌ سي        
و          ،كوكب :ويف آخرها الباء الموحدة، هذه النسبة إلى ،بينهما الواو الساكنة ،بفتح الكافين: يب  ك  الك 
ي ق يو ،(5)أبو سعد السمعانيقاله  ق  يق المدينةالع  ق   .: إلى ع 
 
  (6)[222]تحمزة بن أحمد بن فارس بن الُمَنج  ا بن ك َرو  س الدمشقي  ،يم  ل  س ُّ أبو يعلي ال[ 22]

د، أبو يعلى حمزة بن أحمد بن فارس ث، المسن  الشيخ، المحد    :(7)«السير»في  الذهبيالحافظ قال       
 .مولده يوم الأضحى سنة ثلاث وسبعين وأربع مائة ،س السلمي الدمشقي  بن المنجا بن كرو  

وسمع من:  ،(1)نصر بن إبراهيم المقدسي، عن مالك، من الفقيه (8)«موطأ يحيى بن بكير»وسمع       
 .وطلب في وقت بنفسه، ونسخ بخطه ،(3)سهل بن بشر الإسفراييني، و(2)مكي بن عبد السلام الرميلي

                                                                                                                                                                    

، ترجمته في: سير 495خُشبّي/ ت حسين بن محمد بن إبراهيم أبو القاسم الحّنائيِّ الدَِّمشقّي المعّدل، صاحب األجزاء الحّنائّيات، خرَّجها له الحافظ عبد العزيز النَّ ال (1)
 22/280أعالم النبالء 

َلِمّي، أبو الحسن الّصوفي الورّاق ا (2)  20/62، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 499لّدمشقي المحدِّث /ت علّي بن الَخِضر بن سليمان بن سعيد السُّ
 24/249، ترجمته في: سير أعالم النبالء 808محمد بن العباس بن الوليد أبو بكر الغساني، روى عن هشام بن عّمار، وعنه الطبراني/ت  (3)
 266الشجرة المباركة في األنساب الطالبية ص  (4)
 22/274األنساب للسمعاني (5)
 4/272، شذرات الذهب 9/862، النجوم الزاهرة 4/262العبر  ،20/852، سير أعالم النبالء 22/228، تاريخ اإلسالم 29/250مصادر ترجمته: تاريخ دمشق (6) 
 20/852سير أعالم النبالء (7) 
كلها على الشيخ أبي إسحاق التنوخي، عن إسماعيل بن يوسف بن رواية ابن بكير للموطأ، قال: قرأتها   2/87ومن طريقه روى الحافظ ابن حجر في المعجم المفهرس  (8)

 براهيم أبو الفتح المقدسي، به.مكتوم، فيما أجاز له، أنبأنا مكرم ابن محمد بن حمزة بن أبي الصقر، أنبأنا أبو يعلى حمزة ابن أحمد بن فارس، أنبأنا الفقيه نصر بن إ
: "جزء فيه فضائل مالك"، 749"جزء فيه مجلس في العلم وغيره لنصر بن إبراهيم المقدسي"، وبرقم  52ي "معجمه": برقم ومما رواه الحافظ أيضا من طريق المترجم ف      

 : جزء فيه خمسة أحاديث في البسملة منتقاة من الكالم على البسملة لُسَلْيم بن أيوب الرازي"508وفي "المجمع المؤسس" برقم 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

القاضي ب، و، وأخوه عبد الوها(4)عمر بن علي القرشيحدث عنه: ابن عساكر، وابنه القاسم، و      
إسحاق بن طرخان و، (5)م بن أبي الصقرر  ك  م  وأبو القاسم ابن صصرى، و عبد الرحمن بن سلطان،

 .، وآخرون(6)الشاغوري
وآخر من روى عنه  ،إسحاق بن طرخان الشاغوري: آخر من روى عنه: (7)«تاريخ الإسلام»وقال في       
  م بن أبي الصقرر  ك  م  من رواية يحيى بن بكير:  «الموطأ»

 .«الموطأ»تفرد برواية  ،: تويف في صفر عن أربع وثمانين سنة(8)«العبر»ويف       
 ت  م  الس    عنه بعد ما تاب، واكن شيخا حسن   : كتبت  (9)ابن عساكرقال الحافظ       
 ،نا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد العزيز السراج ،نا نصر بن إبراهيم ،أبو يعلى بن كروسأخبرنا       
نا  ،نا الهيثم بن خلف ،مشق نا أبو الحسن محمد بن جعفر بن محمد بن هشام بن السقاء الحلبيبد

قال: قال رسول اهلل  ،أنس بن مالكعن  ،عن أبان بن أبي عياش ،نا محمد بن مروان ،أبو عثمان الصياد
 :-صلى الل عليه وسلم-

 قل هو الل أحد مرة ب ور ك  عليه »      
 
ن  ق ر أ ن  ب ور ك  عليه وعلى أهله فإ ن   ،م 

ت ي  ر   ا ثلاثا  ،قرأها م  ه 
 
فإن ق ر أ

ر ا في  ،ب ور ك  عليه وعلى أهله وعلى جيرانه ا اثني عشرة مرة ب ن ى الل  له بها اثني عشر ق ص  ه 
 
وإن ق ر أ

ين ا ،الجنة خ 
 
ور  أ ر  إلى ق ص  وا بنا ن ن ظ  ل ق  : ان ط  ة  ظ  ف  ا مائ ،وتقول الح  ه 

 
ر  عنه ذنوب  خمس  فإن ق ر أ ف   ة مرة ك 

                                                                                                                                                                    

، ترجمته في: سير أعالم 450م الَمْقِدسّي الّنابُلسّي الّشافعّي الّزاهد، شيخ الّشافعّية بالّشام، من تصانيفه: الُحّجة على تارك الَمَحّجة/ت الفقيه أبو الفتح نصر بن إبراهي (1)
 25/286النبالء 

، ترجمته في: تاريخ 452ث والمكثرين منه/ ت الحافظ مكي بن عبد السالم بن الحسين، أبو القاسم األنصاري المقدسي ابن الرميلي، أحد الرحالة في طلب الحدي (2)
 25/272، سير أعالم النبالء  20/725اإلسالم 

 20/709، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 452سهل بن بشر بن أحمد بن سعيد، أبو الفرج اإلسفراييني الصوفي المحدث/ ت  (3)
القرشي الدمشقي، محدث بغداد، سمع من ياقوت الرومي، وصحب أبا النجيب والسهروردي، وكان القاضي اإلمام الحافظ أبو المحاسن عمر بن علي بن الخضر الزبيري  (4)

 2072/ ترجمة  429، ترجمته في: طبقات السيوطي ص979ثقة حافظا أجاز البن الدبيثي/ ت 
، ترجمته في: تاريخ 689ساكر والفخر بن البخاري/ ت اإلمام المحدث مكرم بن محمد بن حمزة ابن أبي الصقر القرشي الدمشقي التاجر، سمع منه القاسم بن ع (5)

 2/250، ذيل التقييد 28/84سير أعالم النبالء  ،22/228اإلسالم 
والده في سنة وري الشافعي، سمع مع ِإسحاق بن َطْرخان بن ماضي بن َجْوشن الفقيه، تقيُّ الّدين، أبو الفداء ابن الفقيه العالم أبي ُمَحمَّد اليمني األصل الدمشق الشاغ (6)

، 685اقي... وهو آِخُر َمْن َرَوى عن ابِن َكَروَّس./ ت أربع وخمسين من أَِبي يـَْعَلى حمزَة بن َأْحَمد بن َكَروَّس الثـُُلَث األخير من كتاب " الَبْسَملة " لُسليم الفقيه وأجاز َلُه الب
 227/ 24ترجمته في تاريخ اإلسالم ت بشار 

 22/228تاريخ اإلسالم  (7)
 8/27العبر (8)
 29/250تاريخ دمشق (9) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

لا الدماء والأموال ت ب  له أجر أربع مائة شهيد كل قد  ،وعشرين سنة ما خ  ة ك  فإ ن  قرأها ثلاثمائة مر 
ق ر  دوابه ه   ،ع  م  ر يق  د 

ه 
 
ن  ة  أو ي ر ى له ،وأ ان ه  م ن  الج  ك  ا ألف مرة  لم ي م ت  حتى ي ر ى م  ه 

 
  (1)« وإ ن  ق ر أ

حمزة بن أحمد بن كروس يقول: ولدت في يوم عيد الأضحي  أبا يعلى معت  س  : ابن عساكر قال      
 ،ومات يوم السبت ثالث وعشرين صفر من سنة سبع خمسين وخمسمائة ،سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة
  .ودفن بمقبرة باب الفراديس

أبا يعلى حمزة بن أحمد  لقيت  :  «همعجم»في  عبد الخالق بن أسد الحنفيتاج الدين وقال الإمام       
وقال  ،ه، فسألني عن اسمي وكنيتي ونسبي وبلدي وأين أنزل، فأخبرت  بن فارس بن المنجا بن كروس

وبلدي وأين  الفقيه أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، فسألني عن اسمي وكنيتي ونسبي لي: لقيت  
لكريم الطبري بالقدس، فسألني عن اسمي أبا الحسين أحمد بن عبد ا ه، قال: لقيت  أنزل، فأخبرت  

أبا مسلم غالب بن علي بن محمد، فسألني  ه، فقال: لقيت  وكنيتي ونسبي وبلدي وأين أنزل، فأخبرت  
 ،أبا بكر محمد بن عيسى الجبلي ه، قال: لقيت  عن اسمي وكنيتي ونسبي وبلدي وأين أنزل، فأخبرت  
أبا عبد اهلل الحسين بن  ه، قال: لقيت  ، فأخبرت  فسألني عن اسمي وكنيتي ونسبي وبلدي وأين أنزل

ه، قال: بالأهواز، فسألني عن اسمي وكنيتي ونسبي وبلدي وأين أنزل، فأخبرت   علي بن يزيد الموصلي
أحمد بن علي بن المثنى الموصلي بالموصل، فسألني عن اسمي وكنيتي ونسبي وبلدي وأين  لقيت  

حماد بن سلمة  ك، قال هدبة: لقيت  خالد، فسألني عما سألت   ة بندب  ه   ه، قال: لقيت  أنزل، فأخبرت  
أنسا  ك، وقال لي ثابت: لقيت  ثابتا فسألني عما سألت   ك، وقال لي حماد: لقيت  فسألني عما سألت  
 ، وقال: ك  فسألني عما سألت   -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  لقيت   ، وقال أنس:ك  فسألني عما سألت  

     «  
 
 ، س  ن  يا أ

 
  ر  ث  ك  أ

 
  (2)« ض  ع  ي ب  ف   م  ك  ض  ع  ب   اء  ع  ف  ش   م  ك  ن   ، فإ  اء  ق  د  ص  من الأ

أخبرنا عبد الحافظ بن بدران، أنا أحمد  :(3)«الكبير معجم الشيوخ»في  لذهبيأبو عبد الل اوقال      
عبدوس  ، أنا أبو الفتح نصر بن إبراهيم الفقيه، أناأبو يعلى حمزة بن أحمدبن الخضر بن طاوس، أنا 

                                                 

 : موضوع2522، قال األلباني في السلسلة الضعيفة 9ح 42أخرجه أيضا الخالل في جزء فضائل سورة اإلخالص ص  (1)
، ومحمد 74بغية الوعاة ، والسيوطي في 5مخطوط  -، قال محقق الكتاب: أخرجه ابن الجوزي في مسلسالته75/ رقم 262المعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي ص(2) 

من طريق غالب بن  242المناهل السلسلة في األحاديث المسلسلة ص »، ومحمد عبد الباقي األيوبي في 22بن ياسين الفاداني في العجالة في األحاديث المسلسة ص 
ا من طريق هناد بن إبراهيم النسفي، قال الذهبي: راوية للموضوعات علي به، ومن بينه وبين أبي يعلى الموصلي لم أجد لهما ترجمة. والله أعلم، وأخرجه ابن الجوزي أيض

 أبي يعلى الموصلي. والباليا وقد تكلم فيه، عن جعفر بن الحسين الصوفي لم أجد له ترجمة، عن محمد بن النضر الموصلي، قال أبو بكر البرقاني: ليس بحجة، عن
 2/847معجم الشيوخ للذهبي  (3)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

بن عمر التنيسي، أنا أبو الفتح الفرغاني، أنا علي بن عبد اهلل الصويف، نا محمد بن الحسن المقرئ، 
 سمعت يوسف بن الحسين، سمعت ذا النون بن إبراهيم يقول: 

  ن  : م  هم إلى بعض  بعض   ب  كت  ، وي  لاث  ون بث  ظ  اع  كان العلماء يتو   »      
 
 الل   ه أحسن  ت  ير  ر  س   ن  س  ح  أ

  الل   ما بينه وبين   أحسن   ن  ه، م  ت  ي  ان  ل  ع  
 
  ن  ، وم  اس  الن   ما بينه وبين   الل   ح  صل  أ

 
 ت  ر  آخ   أمر   صلح  أ

 
 الل   صلح  ه أ

 
 
  (1)« اهني  د   ر  م  له أ
ل م          ،وهي قبيلة من العرب مشهورة ،سليموفتح اللام إلى  ،هذه النسبة بضم السين المهملة: يالس 

تفرقت في البلاد، وجماعة  ،بن منصور بن عكرمة ابن خصفة بن قيس عيلان بن مضر سليم :يقال لها
  (2)السمعانيقاله  كثيرة منهم نزلت حمص،

 
 ارف   حمزة بن أحمد بن محمد الصَ  ،ِبيأبو يعلى الن  ص ي  [ 22]

مان أبو أحمد بن مهدي بن سليفي شيوخ  (3)«تاريخه الكبير»في  ابن العديم الحلبيذكره الحافظ      
ب ج ي ر   سمع منه بآمد. ،المقرئ نصر الس  

يبي       وسكون الياء آخر الحروف، ويف آخرها الباء الموحدة،  ،وكسر الصاد المهملة ،بفتح النون :الن ص 
من ناحية ديار بكر، خرج منها جماعة  ،، وهي بلدة عند آمد وميافارقينينب  ي  ص  ن   :هذه النسبة إلى

  (4)السمعانيأبو سعد كثيرة، قاله 
 
ن بن علي ي  د بن علي بن الحسَ ي  أبو يعلى حمزة بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن زَ  [20]

 . -رضي الله عنه-بن أبي طالب 
 محمد بن إبراهيم إسحاق أبو نهعو ،(5)القاضي أحمد بن الحسن بن أحمد بكر أبي عن روىي      

امري جعفر وأبو الأز دي، العب  اسي  .الس  

                                                 

عن ذي النون، وروي مرفوعا من حديث ابن عباس في األربعين الودعانية الموضوعة المكذوبة  54، ونصر المقدسي في أربعينه ص25/242األعالم  ورواه أيضا في سير(1) 
عن معقل بن  ، بلفظ آخر، قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا الحسين بن علي الجعفي،29ح 94، وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب:"اإلخالص والنية"ص20ح 

يَرَته أصلح الله عالَنيَـَته، ومن أصلح ما بيَنه وبيَن عبيد الله الجزري قال:كانِت العلماُء إذا التقوا تـََواَصْوا بهذه الكلمات، وإذا َغابُوا َكَتَب بها بعضهم إلى بعض: أنه من أصلح سر 
 َكَفاُه الله أَْمَر ُدنَياُه.  الله َكَفاه الله ما بينه وبين الناِس، ومن اْهَتمَّ بأمِر آِخَرتِهِ 

 7/220األنساب للسمعاني (2) 
 8/2272بغية الطلب فى تاريخ حلب  (3)
 28/229األنساب (4) 
 27/896، السير 245/ رقم288، ترجمته في التقييد ص:  422أحمد بن الحسن بن أحمد الحيري أبو بكر القاضي الحرشي النيسابوري/ت (5)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

- اهلل رحمه القاضي، أحمد بن الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا: (1)البيهقي بكر أبو الحافظ قال      
 بن علي بن زيد بن محمد بن جعفر بن محمد بن أحمد بن حمزة يعلى أبا سمعت  : قال -عليه قراءة  

 العب  اسي دمحم بن إبراهيم إسحاق أبو حدثنا: قال ،-عنه اهلل رضي- طالب أبي بن علي بن الحسين
امري، جعفر وأبو الأز دي،  بكر أبو حدثنا: قالوا الأزدي؛ الملك عبد بن اهلل عبد محمد وأبو الس  
و  ال سهم بن يعقوب أبي بن محمد ين و ري، الج   :قال ،البلوي محمد بن الل عبد حدثنا: قال الد  

 سمعت إني ثم. فسأله رشيدال هارون على يوما   معه فدخلت   الحسن، بن لمحمد صديقا   كنت        
ر    الحسن بن محمد    فاستشاط: قال. أهٌل  للخلافة أنه يزعم إدريس بن محمد إن   : - يقول وهو - إليه ي س 
، أطرق   يديه بين مثل فلما. به علي   : قال ثم. غضبا   ذلك قوله من هارون : فقال رأسه إليه رفع ثم ساعة 
، وأنا الداعي أنت المؤمنين؟ رأمي يا إي ها   وما: الشافعي قال. إي ها   و  ع  . المجيب وأنا السائل   وأنت المد 
ا: قال عنك؟ ب ل غني الذي هذا ما: قال م   للخلافة إنك: تقول أنك بلغني: قال المؤمنين؟ أمير يا ذاك و 
ق المبل  غ أف ك   لقد هلل، حاشا: فقال أهل؟ ف س   ة  وذم    الإسلام، حرمة المؤمنين أمير يا لي إن   وأثم، و 

ن   وأحق    وسيلة، بهما وكفى النسب،  وسلم، عليه اهلل صلى اهلل، رسول عم ابن   تعالى، اهلل، بأدب أخذ م 
امي دينه، عن الذاب   ح   الحديث الخ، .... هارون وجه فتهال: قال أمته، عن والم 

 هؤلاء: وقال ،هحفظ   من الحكاية   هذه د  ي   الس    ىأمل  : -تعالى اهلل رحمه- القاضي، قال: البيهقي قال      
 .معناه أد يت   وقد أحدهم، لفظ   فأمليت   ،بعم   على همبعض   لفظ   يزيد   المشايخ  

 البلوي، محمد بن اهلل عبد عن الحكاية، هذه موسى بن الهيثم بن شجاع روى وقد: أحمد قال      
: الشافعي عن سليمان، بن الربيع عن حيوة، بن زكريا بن ويحيى البصري، يحيى بن زكريا وروى
 (2). اه. الرشيد هارون إلى العلوية مع حمل حتى به الساعي وسعاية اليمن، إلى خروجه

                                                 

 280/ 2مناقب الشافعي  (1)
: عبد الله بن محمد البلوى عن عمارة بن زيد، قال الدارقطني: يضع 2852/رقم 882/ 8: لسان الميزانفي  ابن حجرقلت: وهذه الحكايُة ال َتِصحُّ، قال الحافظ  (2)

َقَها وغالُب ما أورَده فيها ُمختَـَلٌق. اهـ. في االستسقاء خبراً موضوعاً. انتهى، وهو صاحب رحلة الشافعي َطوََّلَها صحيحهفي  أبو عوانةالحديث، قال: روى عنه   وَنمَّ
، وغيرهما، مطولًة البيهقيو اآلبري: وأما الرحلُة المنسوبُة إلى الشافعي الَمْرِويَّة من طريق عبد الله بن محمد البلوي فقد أخرجها 72ص  توالي التأسيسوقال أيضا في       

 " بغير إسناٍد معتمًدا عليها، وهي مكذوبٌة، وغالُب ما فيها موضوٌع، وبعضها ُمَلفٌَّق من رواياٍت ُمَلفََّقٍة.شافعيمناقب الفي " الفخر الرازيومختصرًة، وساقها 
خل أبا يوسف لما د وأوضح ما فيها من الكذِب قوله فيها: إن أبا يوسف ومحمد بن الحسن حرََّضا الرشيد على قتل الشافعي، وهذا باطٌل من وجهين: أحدهما: أن     

 الشافعي بغداد كان مات ولم يجتمع به الشافعي.
 ما آتاه الله من العلم. والثاني: أنهما كانَا أتقى لله من أْن يسَعَيا في قتل رجل مسلم، ال سيما وقد اشتَهر بالعلم وليس له إليهما ذنٌب إال الحسُد له على

اشتهر من ديِنهما لََيُصدُّ عن ذلك، والذي تَحرََّر لنا بالطرق الصحيحة أنَّ قدوم الشافعي بغداد أول ما قدم كان سنة هذا ما ال ُيَظنُّ بهما، وإنَّ منصَبهما وجاللَتهما وما       
  عنه والزمه. اهـ.أربع وثمانين، وكان أبو يوسف قد مات قبل ذلك بسنتين، وأنَّه لقي محمد ابن الحسن في تلك القدمة، وكان يعرفه قبل ذلك من الحجاز وأخذَ 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 
 (1)حمزة بن أحمد بن محمد بن حمزة النيسابوري ،أبو يعلى الروزني[ 22]

ق  السماضمن شيوخه الذين  (2)«نيسابور تاريخ» في أبو عبد الل الحاكمذكره         ،رمنهم بنيسابو ع  ر ز 
 .الشاعر   وقال: الفقيه  

 
بن ط ق  ر  الأ  بن محمد الديباج بن محمد بن إسماعيل  [ أبو يعلى حمزة الطبري بن أحمد الدخ  22]

 دين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالببن زين العابِ ر الباه  عبد الله 
ريٌف        بن ر ه   ط  الم   :هحفيد   ضمن نسب   (3)«مجمع الآداب»في  كمال الدين ابن الفوطيذكره  ،سي ٌد ش 

 ابن صاحب الترجمة.علي بن محمد بن أبي القاسم علي بن أبي جعفر محمد 
 الحسن المرتضى بن علي بن عز الدين يحيى العلوي يعلاء الدين أبه: حفيد    وضمن نسب        

  (4)الحسيني القمي نقيب قم
المرتضى بن محمد العلوي  بنالحسن علي  يفخر الدين أبه الآخر: حفيد    وضمن نسب       

  (5)الحسيني
                                                                                                                                                                    

، أبا يوسف -رضي الله عنه-، في مناظرة الشافعي -رضي الله عنه-: ما ذكره عبد الله بن محمد البلوي في رحلة الشافعي طبقات الشافعيينفي  ابن كثيروقال الحافظ      
، كان أجل قدراً وأعلى منزلًة مما ُنِسَب إليه، وإنما -الله رحمه-وأبو يوسف  -قبحه الله-بحضرة الرشيد، وتأليب أبي يوسف عليه، فكالٌم مكذوٌب باطٌل، اختلقه هذا البلوي، 

، وكانا -رحمهم الله-، في هذه القدمة محمد بن الحسن الشيباني، وأنزله في داره، وأجرى عليه نفقة، وأحسن إليه بالكتب، وغير ذلك -رضي الله عنه-أدرك الشافعي 
 ى مذهِب أهل الحجاز، وهذا على مذهِب أهل العراق، وكالهما بحٌر ال تكدرُه الدالُء.يتناظران فيما بينهما كما جرت عادُة الفقهاء، هذا عل

 ، في وقت يطلب من محمد بن الحسن كتبا عينها، فتأخر إرسالها فكتب إليه:-رضي الله عنه-وقد بعث الشافعي 
 ومن كان من رآه قد رأى من قبله  ه قل للذي لم تر عينا من رآه مثل                                                  
ــلعل ه  ــــوه أهلــــالعلم ينهي أهله أن يمنع                                                   ــه ألهلــــــــــــــــــه يبذلـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــه لعلـ  هـــــــ

، أنه قال: كنُت أنظر في جزٍء تجاه محمد بن الحسن، -رضي الله عنه-لك فيما نقله ابن عساكر بإسناٍد، عن الشافعي ويقال: إن هذه األبيات لمحمد بن الحسن، وذ      
 فقال: أرني ما تنظر فيه، فلم أُرِِه، فتناول القلَم والقرطاَس فكتب هذه األبيات.

، كان عمره إذ ذاك عشرين سنة، -رحمه الله-بن حنبل، وال بغيره من المحدثين، ألن أحمد  في هذه القدمة بأحمد -رضي الله عنه-قلت: ولم يجتمع اإلمام الشافعي         
لى بغداد في سنة ثمان وتسعين، أو نحوها، ولم يكن مشهورا، وإنما اجتمع بهم في القدمتين األخرتين في سنة خمس وتسعين، وأقام ببغداد سنتين ثم رجع إلى مكة، ثم عاد إ

، سنة أربع ومائتين، وكان سبب وروده بغداد في المرة األولى بظلم أولئك النـََّفِر من أهل نجران -رحمه الله ورضي عنه-لى مصر، فأقام بها حتى مات فأقام أشهرا ثم خرج إ
لعلم، وال يصده عن ذلك صاد، وال يثنيه ، ثم عاد إلى بلده وطلبه، وكان في جميع أحواله يطلب ا-رحمه الله-عليه في أحكامه عليهم، وقد كان فيها بارا راشدا تابعا للحق 

 عنه راد. اهـ
 : َسِمْعَنا ُجزًءا في رِحلة الشافعي، فلم َأُسْق منه شيئا، ألنه باطٌل لمن تأمله، اهـ72/ 20 الذهبي في سير أعالم النبالءوقال          

 842ترجمة / 2/478الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم مصادر ترجمته: (1) 
 /ب42، خط 2752ختصر تاريخ نيسابور ترجمة م (2)
 842/ ترجمة 2/262مجمع اآلداب في معجم األلقاب  (3)
 2690 / ترجمة865/  2مجمع اآلداب في معجم األلقاب  (4)
 2292 / ترجمة865/  2مجمع اآلداب في معجم األلقاب  (5)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 
 أبو يعلى حمزة بن أحمد الفقيه [ 22]

أبو يعلى حمزة قال : (1)«حماسة الظرفاء»في  ن  ز  و  الز    أبو محمد بن عبد الل بن محمد الكافيقال      
 :« مقصورته»من  بن أحمد الفقيه

تتتتا ي شتتتتت   تتتتي ب  عم   و الش  
تتتته  ذ   زٌ اج  يه  ع 
  

ق   تتتتلتتتتا م  تتتتى رتٌ ص    فتتتتأي  خيتتتتر  ي رت ج 

   

تتتت تتتتن  كتتتتف   ع  تتتترورة   ن  م  تتتته  ض   آثام 
  

تتتو ى تتتى ولتتتا ار ع  ا ولتتتا انت ه  تتتح   فلتتتا ص 

   

ين  ر    ب تتته  التتتد 
تتتك   أس  المتتتال  فاستمس 

  
تتتتا ينتتتته  فقتتتتد  ن ج  تتتتا بد   فمتتتتن ن ج 

   

 
  انسيل  ابن الق  ـ: المعروف ب ،ن أسد بن علي بن محمدحمزة بالعميد  ،يم  ي  م  أبو يعلى الت   [ 22]

  (2)[222]ت
أبي أحمد حامد بن يوسف و ،سهل بن بشر :حدث عن :(3)ابن عساكرأبو القاسم الحافظ قال      

واكن فيه  ،ونثر ونظم ،له خط حسن ،واكن أديبا ،ولم أسمع منه ،سمع منه بعم أصحابنا ،(4)التفليسي
دمشق  وتوىل رئاسة   ،تهللحوادث بعد سنة أربعين وأربعمائة إلى حين وفا (5)«تاريخا»ف وصن   ،تخصص
وأنه كذلك كان  ،فذكر أنه هو ،واكن يكتب له في سماعه أبو العلاء المسلم بن القلانسي ،مرتين

 ىم   س  ي  
  من شعره: رأت  : وق  (6)الذهبيقال الحافظ و     

تتتلتتتا تجز   يتتا نفتتتس   تتتع  تتتر  ع   ة  د   ي متتتن ش   ت  ض 
   

 
تتتن تتتق  ي  وأ  ج  ر  بتتتالف   الخلتتتق   ه  ل تتتإ   ن  ي م 

   
تت تت م  ك  تتظ  ع   ة  د   ش  تتوم   ت  ل تتج  ثتتم ان   (7)ت  م   ت  ض 

تتوالم   تأثيرهتتا فتتي المتتال   متتن بعتتد      ج  ه 
   

                                                 

 227حماسة الظرفاء من شعر المحدثين والقدماء ص  (1)
، 8/802، مرآة الجنان 20/822، سير أعالم النبالء 22/52، تاريخ اإلسالم 20/272، معجم األدباء 242رقم  7/295ه: مختصر تاريخ دمشق مصادر ترجمت (2)

 2/222، مجمع اآلداب في معجم األلقاب 4/274شذرات الذهب 
 252/ 29تاريخ دمشق  (3)
 22/22ن منظور: ] التغلبي [، ترجمته في: تاريخ دمشق حامد بن يوسف بن الحسين أبو أحمد التفليسي، وفي مختصر اب (4)
 نشرته دار اإلحسان بدمشق تحقيق الدكتور سهيل زّكار.(5) 
 8/2222، وهي ايضا في معجم ياقوت 82/292تاريخ اإلسالم  (6)
 في تاريخ دمشق وتهذيبه، ومختصره، ومعجم األدباء: ] كم شدة عرضت [ (7)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

وجمع بين كتابة الإنشاء وكتابة  ،م بن أبي الصقر، وجماعةر  ك  : روى عنه: ابن صصرى، وم  قال     
ت   د  م   وتويف في عشر التسعين. ،هت  ولاي   الحساب، وح 

صاحب  ،المؤرخ   الشاعر   الكاتب   الأديب   : العميد  -رحمه اهلل- (1)ياقوت الحمويقال العلامة و     
 «تاريخ»وله  ،كان من أعيان دمشق ومن أفاضلها المبرزين ،وله نثر ونظم رائق ،ن  س  الح   ط   الخ  

ابتدأ به من سنة إحدى وأربعين وأربعمائة إلى حين وفاته، واكنت له عناية بالحديث، وله  ،للحوادث
 .هاع  م  كتب عليها س  

له  ي، وذكر ف«الذيل»وسماه:  ،: كان فاضلا أديبا مترسلا، جمع تاريخ دمشق(2)ابن تغري برديوقال       أو 
 .هذا الكتاب يوقد نقلنا عنه نبذة ف ،وبعم حوادث السنين ،ا من أخبار المصري ينف  ر  ط  

ل، ودفن يوم السبت بقاسيو يواكنت وفاته بدمشق ف  ن.يوم الجمعة سابع شهر ربيع الأو 
عن بضع  ،تويف في ربيع الأولقال:  ،في وفيات سنة خمس وخمسين وخمسمائة (3)ابن العمادذكره و     

 وثمانين سنة
 :من شعره بخطه قرأت  : ابن عساكرقال      

تتت تتترف تتتقلبتتتي ط   ك  ل  تتتم  ت   ن  يتتتا م   اد  ه فغ 
 ب  ذ   ع تتتتتم    

 
  شتتتتتواق  ا بتتتتتين أ

 
 شتتتتتجان  وأ

   
تتت تتتبو   ن  ن  أم    ل  ص 

 
 بتتته ستتتتجير  لعلتتتي أ

تت   تت ن  ي  ة الب تتطو  متتن س   ً ان  جتتر  وه   د   فتتي ص 

   
 نيب  ذ   ع تتتتي   وع  من تتتتمتتتتالي منيتتتتت بم  

  ادي غيتتتتر  فتتتتؤ   ولتتتتا يزيتتتتد    
 
 حتتتتزان  أ

   
(4)ه  ف تتتقلبتتتي متتتن تخو    اهلل   د  ر   لتتتا ب تتت

 

 ن شتتتئت حبتتتي لتتته يومتتتا بستتتلوانإ    

   
 نن  ري علتتتتتى ف تتتتتمتتتتتق م  ن   ر  إذا ت تتتتت

تتت فتتتي ليلتتتة      ين  ز  زاد فتتتي ح 
 
 يان  شتتتج   وأ

   
تتتت   م  وك 

 
تتتتأ تتتتغ   ر   س    م   ي   تتتترام 

 
 ه  ن تتتتل  ع  أ

تتخ  ولتتيس ي     تتى ب  ف  تت م  ك   يان  ل تتع  ي وإ  ر   س 
   

 ومن شعره أيضا :     
تتت إيتتتاك     تقتتتنط عنتتتد ك 

تتت ل   ة  ديد  ش 
تتتت   تتتتستتتتوف ت   ام  الأي  تتتت د  ائ  د  فش   ون  ه 

   
تتتوان     ر  ظ 

 
تتت ائتتتل  و  أ   ك 

  ل 
 
تتتأ تتت ر  م   ث  اد  ح 

تتتت   تتتت نٌ ائ  أبتتتتدا فمتتتتا هتتتتو ك   ون  ك  ي  س 

   

                                                 

 8/222معجم األدباء  (1)
 9/882نجوم الزاهرة ال(2) 
 6/250شذرات الذهب في أخبار من ذهب  (3)
 في المعجم : ] تحّرقه [ (4)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

أخبرنا قاضي القضاة أبو المكارم  :(2)«تهمشيخ» في  (1)بن جماعة الكنانيابدر الدين علامة قال ال     
 ،محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن علوان الأسدي الحلبي قاضيها، قدم علينا دمشق

رم بن قراءة عليه وأنا أسمع في جمادى الأوىل سنة سبعين وست مائة، قال: أنا الشيخ أبو المفضل مك
قراءة عليه وأنا أسمع في سنة تسع وعشرين وست مائة بجامع  ،محمد بن حمزة بن أبي الصقر القرشي

في سنة ثلاث  ،أبو يعلى حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميميدمشق، قال: أنا الشيخ الرئيس 
نة تسع في صفر س ،وخمسين وخمس مائة، قال: أنا أبو الفرج سهل بن بشر بن أحمد الإسفراييني

 ،وسبعين وأربع مائة، أنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن محمد النيسابوري المعروف بابن الطفال
في شوال سنة  ،في شعبان سنة تسع وثلاثين وأربع مائة، أنا أبو محمد الحسن بن رشيق العسكري

ثنا حميد،  ثنا أحمد بن شعيب بن علي، أنا علي بن حجر، ثنا إسماعيل، ،خمس وستين وثلاث مائة 
 : -رضي اهلل عنه-عن أنس، قال: أخبرين عبادة بن الصامت 

ن   الن  ب ي   »      
 
ل  م  -أ ل ي ه  و س  ل  ى الل    ع  ،  -ص  ين  ل م  س  لان  م ن  ال م  ى ر ج  ت لاح  ر  ف  د  ا ب ل ي ل ة  ال ق 

ن  ب ر  ج  ل ي خ  ر  خ 
 : ال  م  ب ل ي ل ة  »ف ق  ك  ب ر  خ 

 
ت  لأ ر ج  ي ر ا  إ ن  ي خ  ون  خ  ن  ي ك 

 
ى أ س  ، و ع  ، ف ر ف ع ت  ى ف لان  و ف لان  ن  ه  ت لاح 

 
ر ، و أ د  ال ق 
م س   ، و ال خ  ب ع  ع  و الس   ا ف ي الت  س  وه  ، ف ال ت م س  م    (3)«ل ك 

جزء الحسن بن »عند روايته لت:  (4)«المعجم المفهرس»في  -رحمه اهلل-ابن حجر العسقلانيقال و     
على خديجة بنت الشيخ أبي إسحاق بن  ه  قرأت   ،بما ترجم بالتاسع عشر من حديث الحسنور :«رشيق
أنبأنا مكرم بن محمد بن  ،بإجازتها إن لم يكن سماعا من القاسم بن المظفر بن عساكر ،سلطان

أنبأنا سهل بن بشر  ،أبو يعلى حمزة بن أسد بن عليأنبأنا  ،حضورا وإجازة ،حمزة بن أبي الصقر
 ،أنبأنا الحسن بن رشيق به ،أنبأنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن محمد النيسابوري ،يينيالإسفرا

  -صلى الل عليه وسلم  - النبي    ي   ل  ع   ل  خ  د  : » عليوأول الجزء حديث 
 
وآخره  ،«ا ن  ظ  ق  ي  وعلى فاطمة فأ

 .حديثين اثنين
ي بعم النسخ التاسع عشر من حديث وهو مترجم ف ،«جزء من فوائد ابن رشيق»وكذا روايته لت:      

بإجازتها من  ،ه على خديجة بنت إبراهيم بن إسحاق بن سلطانقرأت    قال: ،الحسن بن محمد بن رشيق
                                                 

، طبقات الشافعية 8/220الدرر الكامنة ، ترجمته في: 788بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي القاضي الشافعي/ ت  (1)
 9/257لزركلي ، األعالم ل5/285للسبكي 

 922/ ح 2/824مشيخة ابن جماعة (2) 
 45أخرجه البخاري  (3)
 452/ رقم 2/929، والمجمع المؤسس 2222/ رقم 2/827المعجم المفهرس  (4)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 ،حضورا وإجازة ،عن مكرم بن محمد بن أبي الصقر ،إن لم يكن سماعا ،القاسم بن مظفر بن عساكر
أنبأنا أبو الحسن محمد بن  ،بشر الإسفراييني أنبأنا سهل ابن ،أبو يعلى حمزة بن أسد بن عليأنبأنا 

 .أنبأنا الحسن بن رشيق به ،الحسين ابن محمد النيسابوري
ل         بفتح القاف واللام ألف بعدهما النون المكسورة ويف آخرها سين مهملة، هذه النسبة  : ان سىالق 

ل ه عم  ليها كانت صنعت  ب إالمنتس   أجداد   وعملها، ولعل بعم   -جمع القلنسوة -سان  ل  إلى الق  
 .(1)قاله السمعاني س،القلان  
 
 عز الدين حمزة بن أسعد بن مظفر بن أسعد بن حمزة التميمي ،سيلانِ أبو يعلى ابن الق  [ 22]

  (2)[202]ت
 فقال:   (3)«تاريخه»في  -رحمه اهلل– ابن كثير الدمشقيوقد ساق نسبه الحافظ  ،السابق   حفيد       

ابن الوزير مؤيد الدين  ،(5)بن عز الدين أبي غالب المظفر ،(4)أبي المعالي أسعد حمزة بن مؤيد الدين
 ،الدمشقي ،التميمي ،بن محمد ،بن علي ،بن أسد ،(7)بن العميد أبي يعلى حمزة ،(6)أبى المعالي أسعد

  .ابن القلانسي
لد في ربيع الآخر سنة رئيس الشام و: (8)«الدرر الكامنة»في  -رحمه اهلل– ابن حجرقال الحافظ        
والرضي ابن  ،وسمع من ابن عبد الدائم ،ونقل ابن رافع أنه رأى بخط ثقة أنه ولد سنة ست ،119

  ،و ول الوزارة بدمشق ،والمقداد القيسي ،وابن أبي اليسر ،البرهان
 
و ول واكلة  ،عنها ي  ف  ع  ثم أ

 بعناية  ثم خلص  ،ن كراي نائب الشامم واكن قد حصلت له إهانةٌ  ،واكنت الكبار يحترمونه ،السلطان
وجيها في  ،وذكاء ،ومعرفة ،وعزم ،وحزم ،واكن ذا رأي ،الخاص   نظر   ل   و و   ،القاضي كريم الدين الكبير

 ول.مقبول الق   ،لو  الد  

                                                 

 982/ 20األنساب للسمعاني  (1)
 6/25، شذرات الذهب 2/275، الدليل الشافي 2/79مصادر ترجمته: الدرر الكامنة  (2)
 22/820ية ط هجر البداية والنها (3)
 29/287، ترجمته في تاريخ اإلسالم 672توفي سنة (4) 
 28/628، ترجمته في تاريخ اإلسالم 620توفي سنة  (5)
 زاد قبلها في عدة طبعات لتاريخ ابن كثير ] بن [ (6)
 زاد قبلها في عدة طبعات لتاريخ ابن كثير ] بن [ (7)
 2627ترجمة  2/258الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (8) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 ،وحج في الشيخوخة ،واكن يدخل في أمور ،كثير المكارم ،: كان رئيسا وافر الحرمةالذهبيقال      
 فا.فصرف ستين أل

 ،وأقدمهم ،د  ل  الب   ول  د  واكن أكبر ع   ،وغيرها ،عليه بالمدينة رأت  وق   ،في الحج ه  ت  ق  اف  : ر  البرزاليوقال      
ثم ول  ،ونظر الخاص ،الواكلة ل   إلى أن و   ،والوجاهة   في الرئاسة   ة  اق  ر  مع الع   ،ا عن الولاياتض  عر  واكن م  

واكن  ،واستمر على رئاسته ومكانته إلى أن مات ،تة أشهرثم انفصل عنها بعد س ،الوزارة سنة عشر
 
 
 ة.ول  قب  م   ه  اعت  وشف   ،هاع  تب  محسنا لأ

 ،ته ووجاهتهرم  ه على قيام ح  مال   ل  واكن يبذ   ،إلى أن انفرد برئاسة البلد : ترىقابن الزملكانيوقال       
بحيث أنه طلب على  ،با مرغوبا فيهواكنت ولايته الواكلة مطلو ،درجته إلى أن مات و   ل  ولم يزل في ع  

 ف  ل  حوأنت ت   ،فت  فقال: وأنا حل   ،فقال أنه حلف بالطلاق ،فلما اجتمع بالسلطان عر  عليه ،البريد
 709واكنت وفاته في سادس ذي الحجة سنة  ، 727وذلك سنة  ،فأجاب ،وأحنث وأنا أحلف ،ر   ب  وت  
البرهان إبراهيم بن عمر بن مضر  :سمع على :(2)«ييدذيل التق»في  (1)ابن فهد المكي الحافظ قال      

بقراءة شرف الدين الفزاري خطيب دمشق على  «صحيح البخاري»وسمع  ،«صحيح مسلم»الواسطي 
ومظهر بن عمر  ،وإسماعيل بن أبي اليسر ،منهم أحمد بن أبي بكر الحموي ،ثمانية وعشرين شيخا

ومات سنة تسع وعشرين  ،أبو بكر بن عمر المزيو ،وفضل اهلل بن عبد المنعم بن حواري ،الجزري
 .وسبعمائة

ل  ة»وسمع من: أحمد بن عبد الدائم المقدسي جميع        ومن  ،(3)«أمالي أبي عثمان إسماعيل بن م 
الأربعين في »ومن المقداد بن هبة اهلل القيسي  ،والوراق ،«أمالي القطيعي»و «جزء الأنصاري»والده 

وعلي بن  ،وأجاز له عثمان بن خطيب القرافة ،من المسلم بن علان وغيرهمو ،للحاكم «أصول الدين
ث   ،وغيرهم ،المظفر النشبي د    .وابن رافع ،سمع منه: البرزالي ،وح 

ع الحديث : أحد رؤساء دمشق الكبار، ولد سنة تسع وأربعين وستمائة، وسم  (4)ابن كثيرالعماد وقال      
كافية لما يحتاج إليه  ،هائلةٌ  وأملاكٌ  ،وأصالة كثيرة ،باذخةٌ  ةٌ له رياس  و ،عنا عليهوسم   ،من جماعة، ورواه

ثم بالوزارة في سنة  ،بيت السلطان للوظائف إلى أن ألزم بواكلة   ولم يزل معه صناعةٌ  ،نياالد   من أمور  
                                                 

 2/60، ترجمته في كتابه: ذيل التقييد 282أبو الطيب محمد بن أحمد بن علي، تقي الدين، المكي الحسني الفاسي المالكي/ ت  (1)
 2029ترجمة  2/925ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد  (2)
، ترجمته في: 905لَّة، أبو عثمان اإلصبهانّي المحتسب الواعظ صاحب المجالس المروية/ ت إسماعيل ْبن محمد بن أحمد ْبن محمد ْبن جعفر بن أبي َسِعيد ْبن مَ  (3)

 22/220تاريخ اإلسالم 
 24/265البداية والنهاية  (4)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 ز  عشر كما تقدم، ثم ع  
، وله والكبار   في بعم الأحيان، واكنت له مكارم على الخواص    ر  ود  ، وقد ص  ل 

 إلى الفقراء والمحتاجين. إحسانٌ 
إلى أن تويف ببستانه ليلة  ،ا عند الدولة من النواب والملوك والأمراء وغيرهمما وجيه  ولم يزل معظ         

ل  ي  عليه من الغد ن بتربته بسفح قاسيون، وله في الأملحية رباط ف  ود   ،السبت سادس الحجة، وص 
 .-رحمه اهلل- وصدقة   ر   وب   حديث   حسن بمأذنة، وفيه دار  

ن  اه  عند ولادته تاج الدين ابن عساكر: أبا المظفر ابن مؤيد (1)«معجمه»في  التاج السبكيقال       : وك 
والعدول الأكابر بها، عريق في التقدم والكفاءة والرياسة،  ،أحد الرؤساء المشهورين بدمشق ،الدين

ل ب  إلى القاهرة م  بمباشرة واك ،ط  ز 
ل 
 
 ،لة السلطان الملك الناصر، والنظر في ديوانه الخاص، فباشر ذلكوأ

 .سمع من الرضي ابن البرهان، وابن عبد الدائم، وجماعة ، ثم ول وزارة دمشق مدة أشهر
ثم وجد بخط تاج الدين  ،سنة تسع وأربعين وست مئة ،مولده في التاسع والعشرين من ذي الحجة     

 ن من شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة.ابن عساكر في السادس والعشري
ومات في ليلة الأحد سادس ذي الحجة سنة تسع وعشرين وسبع مئة ببستانه بسفح قاسيون،      

ل  ي  عليه من الغد على باب اليغمورية، ود    -.رحمه اهلل تعالى وإيانا-ن بتربة والده بسفح قاسيون ف  وص 
 .أجاز لنا في سنة ثمان وعشرين وسبع مئة

فيما أذن لنا أن  ،عز الدين أبو يعلى حمزة بن أسعد بن المظفر ابن القلانسيأخبرنا الصاحب      
قراءة عليه وأنا أسمع،  ،نروي عنه، قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي

حسن بن أحمد بن قال: أخبرنا أبو الفرج يحيى بن محمود بن سعد الثقفي، قال: أخبرنا أبو علي ال
الحسن الحداد حضورا، قال: أخبرنا الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد الأصبهاني، قال: 
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، قال: أخبرنا خلف بن عمرو العكبري، قال: حدثنا 

حدثنا عبد الرحمن بن الحميدي، وهو عبد اهلل بن الزبير، قال: حدثنا محمد بن طلحة التيمي، قال: 
صلى -أن رسول اهلل  ،-رضي اهلل عنه-سالم بن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة، عن أبيه، عن جده 

 قال:  ،-اهلل عليه وسلم

                                                 

 46/ ترجمة 276معجم الشيوخ للسبكي ص  (1)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

  ار  ت  اختارن واخ   الل   ن   إ   »     
 
  اء  ر  ز  لي منهم و   ل  ع  ا فج  اب  ح  ص  لي أ

 
 ار  ص  ن  وأ

 
 نة  عفعليه ل   م  ه  ب   ن س  ا، فم  ار  ه  ص  ا وأ

 (1)« لا  د  ا ولا ع  ف  ر  ص   ة  يام  الق   منه يوم   الل   أجمعين، لا يقبل   اس  والن   والملائكة   الل  
، وإنما ذكر أبوه عويم بن ساعدة الأطرافلم يذكر عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة في كتاب       

  م  ك  ي  ل  ع   »: وهو حديث ،عتبة ابن عويم بن ساعدةوذكر له حديث في مسند  ،الأنصاري
 
 ار  ك  ب  بالأ

  ن   ه  ن   فإ  
 
  ب  ذ  ع  أ

 
  (2)الحديث «.ااه  و  ف  أ

في النكاح عن إبراهيم بن المنذر، عن محمد بن طلحة التيمي، عن عبد الرحمن  ةابن ماجأخرج       
 بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة، عن أبيه، عن جده، به، وليس له سواه.

:الشيخ السابع و (3)«معجم الشيخة مريم»في  حجر العسقلاني أبو الفضل ابن وقال الحافظ      
الصاحب عز الدين أبو يعلى، وأبو  ،حمزة بن أسعد بن المظفر بن القلانسيالثمانون: حمزة أبو المظفر 

 المظفر
الكبيرة بدمشق،  البيوت   ور والأعيان وأرباب  : من الصد  ه  ق   في ح   كمال الدين الزملكانيقال الشيخ       
م ه، وتقد   بالصدارة والرئاسة في بلد   د  الأكابر، وترقت به الحال إلى أن تفر    ب  ح  وص   ،دم في الدورخ

 .، انتهىه  اه  يام ج  ه على ق  ي مال  فن  ا، ي  على أعيانها، واكن متجمل  
  ل   و       

شرها أقل الوزارة بها في أواخر سنة عشر وسبع مائة، فبا ل   والواكلة بدمشق، ثم و   الخاص   ر  نظ 
ه في رئاسته إلى أن مات في سادس ذي الحجة على عادت   ر   ل عنها، واستم  من نصف سنة، ثم انفص  

 سنة سبع وعشرين وسبع مائة، ومولده سنة تسع وأربعين، وقيل: سنة ست وأربعين وست مائة
، ومن محمد «الأربعين للحاكم»، ومن المقداد العنسي «أمالي ابن ملة»سمع من ابن عبد الدائم       

 «جزء الأنصاري»، والمسلم بن علان، وغيره «سباعيات ابن ملاعب» ويحيى ابني تمام
وأجاز له عثمان بن علي بن خطيب القرافة، وعبد اهلل بن براكت الخشوعي، وعبد العزيز       

 .الكفرطابي، وأبو علي البكري، والفقيه النونيني وجماعة
ر د ع  : قال  فائدة        ،: غريب مدرسة أبي عمر بالصالحيةالقلانسية: (2)«امالش    ط  ط  خ  »في  (1)يل  محمد ك 

يمر في وسطها نهر يزيد، إنشاء  أبي يعلي حمزة التميمي المعروف بابن القلانسي من  ،بها رباط ومنارة

                                                 

 في مجمع الزوائد: ، قال الهيثمي2/22، وأبو نعيم في الحلية  284، والخالل في السنة 845، والطبراني 8/782، والحاكم 2000أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة  (1)
 : فيه من لم أعرفه20/27
 : حسن 4098، قال األلباني في صحيح الجامع 7/22، والبيهقي 2262أخرجه ابن ماجة  (2)
 202الخامس من معجم الشيخة مريم ص  (3)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

ودار حديث وبر وصدقة، وقد جعلت هذه  ،واكن في رباطه هذا مئذنة ، 709كبراء دمشق سنة 
 جدا  صغيرا  بمعاونة رجل اسمه: إسماعيل التكريتي.المدرسة مس

 

 لثوم حمزة بن إسماعيل بن ك   ،يرِ بَ أبو يعلى الط   [ 22] 
محمد بن  :روى بجرجان عن: (3)«تاريخه»في  -رحمه اهلل-أبو القاسم حمزة بن يوسف السهميقال       

 أبو أحمد بن عدي الحافظ. :روى عنه ،(4)حميد الرازي
حمزة بن إسماعيل بن كلثوم أبو حدثني  ،حدثنا أبو أحمد عبد اهلل بن عدي الحافظهمي: قال الس      

 ،حدثنا عنبسة بن سعيد ،حدثنا حكام بن سلم ،حدثنا محمد بن حميد الرازي ،بجرجان يعلى الطبري
 : -صلى اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  ،عن أبي هريرة ،عن أبي حازم ،عن كثير بن زاذان

 ر   و  : ل  -عليه السلام- يل  ر  ب  قال لي ج   »       
 
  ،ي يا محمدن  ت  ي  أ

 
  ر  ح  الب   ال  ح   ن  م   ذ  ا آخ  ن  وأ

 
ي في ف   ه  س   د  فأ

  ة  اف  خ  م   ،نو  رع  ف  
 
  (5)«ً  الل ة  م  ح  ر   ه  ك  ر  د  ت   ن  أ

 ريحمزة بن إسماعيل بن كلثوم أبي يعلى الطبسألته عن  :(6)«للدارقطني هسؤالات» وقال في     
 .ولك شيء ،ث بالمعضلاتوحد   ،كذب :بجرجان فقال

والباء المنقوطة بنقطة بعدها راء مهملة، هذه النسبة إلى طبرستان،  ،بفتح الطاء المهملة: ير  ب  الط         
  (7)السمعانيقاله  ،وهي آمل وولايتها

 
  (8)[202]تحمزة بن ح َراش  ،يم  اش  أبو يعلى الهَ [ 22]

                                                                                                                                                                    

، ترجمته في األعالم 2872العلمي العربّي بدمشق ومؤسسه، وصاحب مجلة المقتبس والمؤلفات الكثيرة / ت  محمد بن عبد الرزاق بن محمَّد، ُكْرد علي: رئيس المجمع (1)
 6/202للزركلي 

 6/78خطط الشام  (2)
 206تاريخ جرجان ص: (3) 
، ترجمته في: تاريخ 242، صاحب عجائب/ ت العالمة الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن حميد بن حيان الرازي، قال الذهبي: وهو مع إمامته منكر الحديث(4) 

 22/908، سير أعالم النبالء 9/2222اإلسالم 
العالمة ، قال ابن كثير في تفسيره : كثير ابن زاذان هذا قال ابن معين: ال أعرفه. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: مجهول، وباقي رجاله ثقات، وقال 27260أخرجه ابن جرير  (5)

ي محمد بن حميد الرازي، وإن كان من الحفاظ فهو ضعيف، وإن كان ابن معين حسن الرأي فيه. اهـ، وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الطيالساأللباني: كذا قال، و 
 2029، وانظر السلسلة الصحيحة 840، 2/240، وأحمد 2/840، والحاكم 8207، والترمذي 2622

 2259/ ترجمة 2/609، وميزان االعتدال 2745/ ترجمة 2/252ي المغني في الضعفاء ، ونقله الذهب2/202/275سؤاالت حمزة للدارقطني  (6)
 5/85األنساب للسمعاني  (7)
 كذا في تاريخ دمشق ومختصره البن منظور بالخاء الحاء المهملة، وفي األنساب وتاريخ االسالم بالخاء المعجمة  (8)
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أبو حفص عمر بن  :روى عنه ،عبد اهلل القشيري :حدث عن :(1)ابن عساكرالقاسم  أبوالحافظ قال      
  (2)صالح بن عثمان الجدياني

أنا أبو علي الحسين بن أحمد بن المظفر بن أبي  ،أنبأنا أبو محمد هبة اهلل بن أحمد بن محمدقال:      
هاب بن عبد اهلل بن عمر بن أيوب أنا أبو نصر عبد الو ،سنة ستين وأربعمائة ،حريصة الفقيه المالكي

من كتابه نا أبو حفص عمر بن صالح بن عثمان بن عامر  ،أنا عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد ،المري
 قال: أبو يعلى حمزة بن حراش الهاشمينا  ،بقرية جديا سنة عشرين وثلاثمائة ،المري الجدياني

فرد  ،فسلم عليه عبد الل القشيريقال: فمر به  ،أصغرهم وكنت   ،ي بضع عشرة ولدا  كان لأب   »      
فقال له أبي:  ،ودعا لي بالبركة ،فمسح يده على رأسي ،فقال له: امسح يدك برأس ابني ،عليه السلام

 
 
  ت  ن  ك   »قال:  ،أنس بن مالكفقال القشيري: حدثني  ،ابني هذا؟  د  ف  أ

 
صلى الل عليه -النبي  ب  ح  ص  أ

 ه وهو يقول: افسمعت   -وسلم
 
  ،الجنة ا من طعام  من  طع  مهلل أ

 
  شو  م   ر  ي  ط   م  ح  بل   ي  ت  قال فأ

 ،بين يديه ع  ض  فو   ،ي 
قال أنس: فخرجت فإذا علي بن أبي  ،ويحب نبيك ويحبه نبيك ،فقال: امهلل ائتنا بمن تحبه ويحبك

مثل  -مصلى الل عليه وسل-من النبي  فسمعت   فقعدت   ،فلم آذن له ،قال: فاستأذن لي ،طالب بالباب
 قال أبو حفص الجدياني: أحسب   ،له ن  فاستأذنني فلم آذ   ،بالباب   ي   ل  فإذا ع   قال أنس: فخرجت   ،ذلك

 ط  ما الذي ب   :-صلى الل عليه وسلم-فدخل بغير إذني فقال النبي  ،أنه قال ثلاثا
 
قال:  ،يا علي ؟ ك  ب   أ

 لما سمعت   ،قال: يا رسول الل ،؟ ه  ت  ب  ج  لم ح   ،قال: يا أنس ،ي أنسن  ب  ج  فح   لأدخل   ت  ئ  ج   ،يا رسول الل
  الدعوة  

 
  ت  ب  ب  ح  أ

 
 ل  ج  الر    ر   ض  صلى الل عليه وسلم: لا ت  -فقال النبي  ،له قومي فيكون   ن  م   ل  ج  ر   ئ  ج  ي   ن  أ

 .« م  اه  و  س   ض  بغ  ما لم ي   ه  م  و  ق   ة  حب  م  
يروي عن عبد اهلل  ،مجهول الحال اشر  خ   حمزة بن: (3)«لسان الميزان»في  ابن حجرقال الحافظ      

 ،حدث عنه عمر بن صالح بن عثمان المزي ،(4)عن أنس بحديث الطير ،؟ ولا يدرى من هو ،القشيري
  .مات سنة خمس وعشرين وثلاث مائة

                                                 

 29/255تاريخ دمشق  (1)
، ترجمته في تاريخ دمشق 882مر أبو حفص المري الجدياني، من قرية يقال لها: جديا، حدث عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني/ت عمر بن صالح بن عثمان بن عا (2)
49/8 
 2/895لسان الميزان  (3)
لرحمن السدي، عن أنس، وقال: ، من طريق سفيان بن وكيع، عن عبيد الله بن موسى عن عيسى بن عمر، عن إسماعيل بن عبد ا 8722حديث الطير أخرجه الترمذي  (4)

 .ن بالل، عن يحيى بن سعيد، عن أنسمن طريق سليمان ب 4690غريب: أي: ضعيف، ال نعرفه من حديث السدي إال من هذا الوجه، وأخرجه الحاكم 
المعرفة بحقائق النقل.اهـ، وقال الشيخ سعد آل : حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم و 4/55قال شيخ اإلسالم ابن تيمية في "منهاج السنة"      

: وبالجملة، فالحديث ال ينقصه كثرة طرق، وإنما يفتقر إلى سالمة المتن، فإنما أنكر من األئمة هذا الحديث لما 2470حميد في " مختصر استدراك الحافظ الذهبي" ص 
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 حمزة الأصغر بن الحسن الفقيه بن حمزة بن الحسن بن المرعش  ،أبو يعلى العلوي[ 22]

ريٌف         فقال:  (1)«عمدة الطالب»في  ابن أبي عنبةكره النسابة ذ ،سي ٌد ش 
صغر بن أأبو يعلى حمزة ال: منهم ٌب ق  أبو على الحسن بن المرعش، له ع   :ومن ولد المرعش      

 .يٌل و  ط   ٌل ي  له ذ   ،الحسن الفقيه بن حمزة بن الحسن بن المرعش
 
فخر الدولة  ،الدمشقي العلوي   حمزة بن الحسن بن العباس الشريف ،نيي  سَ أبو يعلي الحُ [ 22]

  (2)[222]ت
اة  الدولة الفاطمية المصرية       حمزة بن الحسن بن  :(3)«تاريخه»ي ف ابن عساكرقال  ،قا   من ق ض 

الحسين بن علي بن محمد بن علي ابن إسماعيل بن جعفر بن  ن   العباس بن الحسن بن أبي الج  
 "فخر الدولة: "تبالمعروف  ،بن أبي محمد القاضيأبو يعلى  ،محمد بن علي بن الحسين بن علي

واكنت ولايته إياه من قبل أبي الحسن علي  ،دمشق بعد سلمان بن علي بن النعمان قضاء   ل   و        
 ،وقنيا بدمشق مساجد منابر   د  د   وج   ،النقابة بمصر ل   و   و ،الملقب بالظاهر بن الملقب بالحاكم

 ، دينار   آلاف   سبعة   صدقة كل سنة   «تذكرته»في  د  ج  ه و  وذكر أن   ،(1)رونالتي في جي (4)وأجرى الفوارة
 .بالفخريةوهو الذي أنشأ القيسارية المعروفة 

                                                                                                                                                                    

لما في متنه من ركة اللفظ واالضطراب، فمما يدل على سقوط هذا الحديث اضطراب الرواة في  ، باإلضافة-رضي الله عنهم-يظهر من متنه من تفضيل علي على الشيخين 
 متنه، فالمتأمل في متن الحديث من الطرق المتقدمة يجد االختالف ظاهراً بين الروايات

 826عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب/ ط حيدرية ص  (1)
 8748، أعيان الشيعة ترجمة 28/224، الوافي بالوفيات 5/982اريخ اإلسالم ، ت9/89مصادر ترجمته: النجوم الزاهرة  (2)
 29/257تاريخ دمشق  (3)
: قرأت بخط إبراهيم بن محمد الحنائي أنشئت الفوارة المنحدرة وسط جيرون في سنة ست عشرة وأربعمائة، وجرت ليلة الجمعة لسبع ليال 264/ 2قال ابن عساكر (4) 

على ل سنة سبع عشرة بقي وأربعمائة، مما أمر بجر القصعة من ظاهر "قصر حجاج"  إلى جيرون، وَأْجَرى ماءها الشريف القاضي فخر الدولة أبو يخلون من شهر ربيع األو 
حجاج بن عبد الملك  لىحمزة بن الحسن بن العباس الحسيني جزاه الله تعالى على ذلك خيرا، وقصر حجاج: محلة كبيرة في ظاهر باب الجابية من مدينة دمشق منسوب إ

 800/ 2بن مروان، وذكر مثله "النعيمي" في الدارس 
: وأما الفوارة التي تحت درج جيرون عملها الشريف فخر الدولة أبو يعلي حمزة بن الحسين 2/227وقال عالء الدين البهائي في كتابه: "مطالع البدور ومنازل السرور"       

جامع، وجر إليها قطعة من حجر كبير من قصر حجاج، وأجري فيها الماء ليلة الجمعة لسبع خلون من ربيع األول سنة سبعة عشر العباسي الحسيني، وكأنه كان ناظر ال
يدت ثم سقطت عمدها وأربعمائة، وعمل حولها قناطر، وعقد عليها قبة، ثم سقطت القبة بسبب جمال احتكت فيها، وذلك في صفر من سنة سبع وخمسين وأربعمائة، فأع

لقصعة، فلم يبق لها أثر، ما عليها في حريق اللبادين، بسبب حريق النصارى في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة، استوثق بناء الطهارة على أحسن مما كانت، وذهبت تلك او 
 وعمل الشاذروان الذي هو شرقي الفوارة بعد الخمسمائة أظنه سنة أربع عشرة وخمسمائة.

: قال الذهبي في العبر: وفي سنة أحدى وستين وأربعمائة في يضف شعبان احترق الجامع كله من حرب وقع هناك، 862"منادمة األطالل" صوقال ابن بدران في:          
ماء أقيمت سنة ست ها فوارة الفضربوا دارا مجاورة للجامع فقضي األمر، واشتد الخطب، وأتى الحريق على سائره فدثرت محاسنه، وانقضت مالحته، ويقال: إن القبة التي في

 وتسعين وثالثمائة، وقد وصفها قمر الدولة جعفر بن دواس الكناني بقوله: 
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حكى عنه الشريف أبو الغنائم عبد  ،واكن قد سمع أبا عبد اهلل الحسين بن عبد اهلل بن أبي كامل      
 اهلل بن الحسن بن محمد النسابة الحسيني 

 (2)النسابة الشريف أبي الغنائمفي كتاب  قرأت  : ابن عساكر قال      
 
ت  ع  د   ت  المسير  إلى دمشق فو  د  ر  : أ

 :(3)توديعي له ت  ق  لت  و  وق   ،واكن إذ ذاك بمصر ،فخر  الدولة   ريف  الش  
 
 
 ومتتتتا ريف  تمولتتتتاي الشتتتت اهلل   ستتتتتودع  أ

تتتول  تبقتتتى وي   م  ع تتتمتتتن ن   يتتته  حو  ي      ايه 
   

 هرت  تضتتتتتي لح  يعود  ت تتتتت فتتتتتإنني عنتتتتتد  
تتد   و       ت  ع 

 
تتي  ن  التتد    لتته  ج  متتن أ تتا ف  ا وم   ايه 

   
 
 
  ،قسم  علي أن أقيم  فلما سمع  البيتين أ

 
  ،ت  م  ق  فأ

 
 :(4)ا لقس بن ساعدة الإياديوأنشدني أبيات   ،علي م  ع  ن  وأ

تتتالن    لتتتم  ع    ال  ب تتتو   علتتتى العقتتتول   وم  ج 

 ال ضتتتتلال  ن تتتشتتتئ متتتتا ي   وطلتتتاب    

   
تتت لتتتم  ع   ك  ب تتتلا  متتتاذا ط     ئ  ش 

 
تتتل  غ  أ  ت  ق 

 ون تتتتمتتتتن د    
 
  بواب  ه التتتتأ

 
تتتتوالأ  ال  قف 

   
 
 
تتتافهتتتم فمتتتا أ تتت دٌ ح   ة  ن تتتط  م ف  ام  بغ 

   
 
تتتت رزاق  يتتتتدري متتتتتى التتتتأ  ال  والآج 

   
تتت تتتف تتت ن  إلتتتا التتتذي م  تتتع   بع  وق س   ه  رش 

تتتتتتج  و  فل      والآجتتتتتتال   التتتتتتإكرام   ه  ه 

   
 ر  ق  : قالو       

 
الدولة  فخر   الشريف   أن مولد   النسيب   ر لي الشريف  ك  : ذ  بن علياأبي الفرج  ط   بخ   ت  أ

وأن وفاته كانت في شهر ربيع الأول سنة أربع  ،في المحرم سنة تسع وستين وثلاثمائة أبي يعلى حمزة
 .وثلاثين وأربعمائة 

 ،في سنة سبع وأربعمائة (1)ابن أبي كاملقال: نعم سمع من  ،قلت له: فسمع شيئا من الحديث ؟      
 ا ما علمت.فقال: إل   ،؟ يث بشقلت: فحد   

                                                                                                                                                                    

 رأيت بالجامع المعمور منقبة
  

 في جلق كنت أحدى من لها سمعا
   

 فوارة كلما فارت فرت كبدي
  

 وماؤها فاض باألنفاس فاندفعا
   

 كأنها الكعبة العظمى فكل فتى
  

 امن حيث قابل أبنوبا له
   

مله كان سنة أربع عشرة وقيل: أنشئت سنة ست عشرة وأربعمائة، أنشاها الشريف "أبو يعلى"، وعمل حولها قناطر، وعقد عليها قبة مزخرفة، وبنى فوقها شاذروانا، وع
 م المهدي.اهـوخمسمائة، ثم تهدم الكل، وبقيت الفوارة، وأما القبة الشرقية التي في الجامع فقد بنيت سنة ستين ومائة في أيا

 2/255باب جيرون أحد أبواب الجامع بدمشق، بابه الشرقي، فيه فوارة ينزل عليها بدرج كثيرة في حوض من رخام ، معجم البلدان  (1)
ال، صّنف نزهة عيون المشتاقين إلى عبد الله بن الحسن بن محمد الحسيني الطالبي، أبو الغنائم النسابة بن القاضي أبي محمد الزيدي، تصانيفه تدل على التشيع واالعتز  (2)

 4/2928األدباء  وصف السادة الغّر الميامين في عشر مجلدات، لقي جماعة من النسابين، سافر ولقي األشراف والعلويين، واستقصى أنسابهم/ ترجمته في: معجم
 4/2928األبيات ذكرها ياقوت في معجم األدباء  (3)
 9/89نقل مثله في النجوم الزاهرة (4) 
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ويف شهر ربيع : قال «تاريخ الممدودي»أيضا فيما علقه من  أبي الفرج ط   بخ   رأت  وق  :  أيضاقال و      
قال غيره يوم الأربعاء لعشر  ،الأول من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة تويف فخر الدولة الشريف بدمشق

   خلون منه
ح  : كان (2)الصفديالصلاح قال        د   م  حه  ،ام  د    (3)ابن حيوسوممن م 
ارة بجيرون، وبنى الفاطميلظاهر لقضاء دمشق  ل   : و  (4)ابن الفوطي قالو       ، وهو الذي أجرى الفو 

ونقل الشريف أبو الغنائم عبد اهلل بن الحسين أبياتا منسوبة  ،وتعرف بالفخري ة ،ي ة الأشرافقيسار
 .131سنة  وتويف ،إلى قس بن ساعدة في النجوم

: ولاية القائد ناصر الدولة أبي محمد الحسن بن الحسين بن حمدان لدمشق (5)ابن القلانسيقال        
بعد أمير الجيوش أنوشتكين الدزبري وصل الأمير المظفر ناصر الدولة وسيفها ذو  ،133في سنة 

مادى الآخرة سنة المجدين أبو محمد الحسن بن الحسين بن حمدان إلى دمشق واليا  عليها في ج
 ر  وق   ،في يوم الأربعاء السادس عشر منه 133

سجله بالولاية بألقابه والدعاء له فيه سلمه اهلل  ئ 
 .وحفظه
أبو يعلي حمزة بن الحسن بن العباس بن ووصل معه الشريف فخر الدولة نقيب الطالبيين       

عليه - ل بن جعفر الصادقالحسن بن الحسين بن أبي الجن بن علي بن محمد بن علي بن إسمعي
معه إلى  ه  ر  ي   وس   ،عليه بدمشق م  ب  ا إلى أن وصل من مصر من ق  ة آمرا  ناهي  لاي  فأقام في الو   ،-السلام

 .112مصر في يوم الجمعة مستهل رجب سنة 
 :  الأمير المظفر ذو المجدين حسنبن الأكفانياأبي محمد شيخنا  ط   بخ   رأت  : ق  (6)ابن عساكرقال       

وصل إلى دمشق في جمادى الآخرة من سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة  ،بن حسين بن حمدان أبو محمد
أبو يعلى ووصل معه الشريف القاضي القاضي نقيب الطالبيين  ،في يوم الأربعاء السادس عشر منه

                                                                                                                                                                    

ن، انتقى عليه خلف ابن أبي كامل: العدل الُمسِند أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن محمد العبسي، البصري الطرابلسي، حدث عن خال أبيه خيثمة بن سليما(1) 
 27/885م النبالء هـ، ترجمته في سير أعال 424الواسطي، وحدث عنه الصوري والكتاني، وأبو الحسن بن صصرى، يقع حديثه في فوائد النسيب/ت 

 28/228الوافي بالوفيات  (2)
، ترجمته في: المحمدون من 478أبو الفتيان محمد بن سلطان بن َحيُّوس الدمشقي األمير، أحد الشعراء الشاميِّين المجيدين؛ له ديوان كبير، جمع ديوانه جماعة/ت (3) 

 22/428الشعراء وأشعارهم ، سير أعالم النبالء 
 9/89، وعنه ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة 2028/ ترجمة 8/24ب معجم األلقا (4)
 2/284تاريخ دمشق (5) 
 اترجمة الحسن بن الحسين بن عبد الله بن الحسين ابن عبد الله بن حمدان بن حمدون أبو محمد التغلبي األمير المعروف بناصر الدولة وسيفه 28/77تاريخ دمشق  (6)
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ة بدمشق في يوم الجمعة مستهل رجب سن منير الدولة الأمير   وقبم   ،حمزة بن الحسن بن العباس
 .أربعين وأربعمائة

سنان بن  ويف ثامنه قدم الخبر من دمشق بأن   قال: ،من خبره أيضا (1)تقي الدين المقريزيومما ذكر       
 ي   ر  عليان بن البنا لما وصلت إليه س  

حسان ابن جارح، وهي نحو الثلاثة آلاف فارس، طلب من أهل  ة 
فخر الدولة أبو القاضي الشريف  م  ه  ع  ن  ة، فم  ل  ج   ؤ  وم   ةل  ج   ع  يقومون له بها م   ،دمشق ثلاثين ألف دينار

يعلى حمزة بن الحسن بن العباس بن الحسن بن أبي الجن الحسين بن علي بن محمد بن علي بن 
 ،ع ذلك، ورأى أن يجم  إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

 ،وحملها إلى الجامع ،البلد   م دروب  وهد   ،الناس   ف  وحل    ،لكعلى ذ وه  ق  العرب؛ فواف   وينفقه في قتال  
بينهم  القتال   ورجف بالناس، فاشتد   ،والعرب   وا بين العسكر  ل   خ  وي   ،بالدروب حتى لا يمتنع أهل البلد  

  ل من العرب  ت  وبين العرب، وق  
 
على  الصلح   ب من الناس  ل  بسهم، فط   سنان يب  ص  نحو المائتي فارس، وأ

وجوه  و ،وشيوخ دمشق ابن أبي الجنر ذلك خرج إليه الشريف فلما تقر   ،الحرب أربعين يوما ترك
 بينهم على هذا. الأمر   ر   ق  وا سنانا ووجوه العرب، فاست  ف  الجند، وحل   

أبا يريث بها  (3)ابن أبي حصينة المعريأبياتا للشاعر الأديب  (2)«معجم الأدباء»في  ياقوتوقد ذكر       
 : حمزة بن الحسين بن العباس الحسينييعلى 

تت  أبتتي يعلتتى العتتالي بمتتوت   رف  تى الشتتو  ه 

 رزيتتتتة متتتتن جل تتتتا ت  ل  تتتتأن ج   و  ر  ولتتتتا غ تتتت  

   
تتت الحتتتزن   سيصتتتلى بنتتتار    ن كتتتان آمنتتتام 

تتتلتتتا ي   ار  ر بالن  تتتت  شتتتبتتته أن تتته فتتتي الح      ىل  ص 
   

تتتي  ن  بتتته التتتد    تحل تتتت    ىد  بتتته التتتر    ل   ا فح 
تتتل  ط   فع      ي متتتن حل تتتىا متتتن ذلتتتك الحلتتته 

   
 ه  ل تتتتب  و   أقلتتتتع   الغيتتتتث   فقتتتتد   اه  قتتتتدن  ف  

 لمتتتا أنفتتتدت ذلتتتك الوبلتتتا عتتتن التتتأر     

   
تتتت ر  ه  التتتتد    نتتتته  م   ل   لقتتتتد ف تتتت  ن تتتتد  ه  م   د   ح 

تتت    صتتتلالتتته ن   د   تركنتتتا بتتته فتتتي كتتتل  ح 

   
 ر  ه أي  عتتتتتاب  أبتتتتتالي بعتتتتتد   فلستتتتتت  

تتتت    أم لتتتتا ه  ت تتتتد   أملتتتتى اهلل م   النتتتتاس   ن  م 

   
تتتتتتمتتتتتتوعي واله  تقتتتتتتل  د    يتتتتتترةٌ ث  ك   وم  م 

 قل تتتتا ت  ر  ث تتتتن ك  إ النتتتتار   كتتتتذاك دختتتتان    

   
 بتتتتترة  بع   أن أبكتتتتتي عليتتتتتك   وآنتتتتتف  

تتت ع  م  ا متتتن التتتد   رب تتتإذا لتتتم يكتتتن غ      لاج  أو س 

   
 

                                                 

 2/296اتعاظ الحنفاء  (1)
 8/2224معجم األدباء  (2)
 8/2222/ ترجمته في: معجم األدباء  497أبو الفتح الحسين بن عبد الله بن أحمد بن عبد الجبار،  توفي بسروج في منتصف شعبان سنة  (3)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

  (1) [222]ت  شي  حمزة بن الحسن بن المفرج بن أبي خَ  ،يد  ز  أبو يعلى الأ  [ 02]
أبا عبد اهلل  :سمع ،ال الكتبدل   ،شي  ابن أبي خ  : تالمعروف ب ،: المقرئ(2)ابن عساكرالحافظ قال       

 ،وأبا إسحاق إبراهيم بن محمد البوسنجي ،وسهل بن بشر ،بن أبي العلاءاوأبا القاسم  ،بن أبي الحديد
 وينسخ   ،اليد اليمنى واكن أقطع   ،مواظبا على قراءة القرآن في السبع ،واكن شيخا مستورا ،عنه تبت  ك  

 ،جيرون ة  واراه عند ف  ب  لي أنه كان في ص   ر  ك  فذ   ،يده ع  ط  وسألته عن سبب ق   ،ئاباليد اليسرى خطا ردي
فوقع على  ،ت  ط  ها فسق  د  م  بين ع   ار  ط  فدخل الق   ،ةار  و   بها حتى تشرب من الف   يء  ا من جمال ج  ار  ط  وأن ق  

 .ت  ب  ه  فذ   اصة  ص  ر   يده حرف  
دفن يوم الخميس بعد صلاة الظهر سلخ صفر سنة و ،ليلة الخميس بن أبي خيشاأبو يعلى تويف       

 .أربع وثلاثين وخمسمائة في مقابر باب الفراديس
  (4)عبد الخالق بن أسد: روى عنه: ابن عساكر، و(3)أبو عبد الل الذهبيقال الحافظ      
الدمشقي  بن أبي يعلى الأزدياأبو عبد اهلل  ،(6)أن ممن سمع منه ولده محمد (5)أيضا الذهبيوذكر      

 مات في شعبان، وله إحدى وسبعون سنة. ،الشروطي
قال: أبو يعلى حمزة بن حسن بن أبي  ،" بخاء معجمةخيشعند اسم: " «المشتبه»وذكره أيضا في       

 .سمع أبا القاسم المصيصي ،شيٌخ لابن عساكر ،الخيش
  :-صلى اهلل عليه وسلم-سول اهلل عن أبيه قال: قال ر ،عن عبد اهلل بن بريدة : (7)ابن عساكرقال       
  وت  م  ي ي  اب  صح  أ ن  م   أحد   ن  ا م  م   »     

 
  (8)« القيامة   ا لهم يوم  ور  ا ون  د  ائ  ق   ث  ع  إلا ب   ض  ر  بأ

نا خيثمة  ،نا تمام الرازي ،نا عبد العزيز التميمي ،أخبرناه أبو محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي     
قالا أنا أبو  ،أبو يعلى حمزة بن الحسن بن المفرجو ،بن طاوسااه أبو محمد و أخبرن ،بن سليمان إملاء

 ،نا محمد بن عيسى بن حيان المدائني ،أنا خيثمة ،بن أبي نصراأنا أبو محمد  ،بن أبي العلاءاالقاسم 
 عن ابن بريدة ،عن عبد اهلل بن مسلم ،بالمدائن نا محمد بن الفضل بن عطية

                                                 

 269، المعجم لعبد الخالق بن أسد ص29/255مصادر ترجمته: تاريخ دمشق  (1)
 29/255تاريخ دمشق  (2)
 22/622تاريخ اإلسالم  (3)
مذهب أَِبي حنيفة، تفّقه َعَلى الفقيه البْلخّي. ورحل الفقيه المحدِّث أَبُو ُمَحمَّد َعبد الخالق ْبن أسد بن ثابت الّدمشقّي الحنفّي األْطرابـُُلسّي، تفقَّه شافعيًّا، ثّم تحوَّل إلى (4) 

 20/452في: سير أعالم النبالء ، ترجمته 964ِفي الحديث وجمع وخرّج، ودرس بالّصادريَّة والُمِعينيَّة/ ت
 82/822تاريخ اإلسالم  (5)
 6222/ ترجمة 92/862ترجم له ابن عساكر في تاريخه  (6)
 2/424تاريخ دمشق  (7)
 : ضعيف9282، قال األلباني في ضعيف الجامع 8269أخرجه الترمذي (8) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

هذا الحديث عن عبد اهلل بن  ي  و  وقد ر   ،ال أبو عيسى: هذا حديث غريب: ق قال ابن عساكر      
 .وهذا أصح ،مرسلا -صلى اهلل عليه وسلم-عن النبي  ،عن ابن بريدة ،مسلم أبي طيبة

أنا أبو محمد عبد الرحمن  ،أنا أبو القاسم بن أبي العلاء ، أبو يعلى حمزة بن الحسن: أخبرنا (1)وقال      
قراءة عليه نا إبراهيم  ،أنا خيثمة بن سليمان بن حيدرة الأطرابلسي ،قاسم بن أبي نصربن عثمان بن ال

 ،عن أبي صالح ،عن الأعمش ،أنا وكيع بن الجراح ،بن عبد اهلل العبسي القصار أبو إسحاق بالكوفة
  :-صلى اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  ،أبي سعيد الخدريعن 
  ه  د  ي  ي ب  فس  فوالذي ن   ،ياب  وا أصح  ب   س  لا ت   »      

 
  ن   لو أ

 
 ك  د  ح  أ

 
  ل  ث  م   ق  ف  ن  م أ

 
 هب  ذ   د  ح  أ

 
  د   م   ك  ر  د  ا ما أ

 
 ،م  ه  د  ح  أ

  (2)« ه  يف  ص  ولا ن  
قالا  ،أبو يعلى حمزة بن الحسن بن المفرج بن أبي خيشو  ،: أخبرنا أبو محمد بن طاووس(3)وقال      

نا أبو  ،قال ابن طاووس ،أنا خيثمة بن سليمان ،بن أبي نصراأبو محمد أنا  ،بن أبي العلاءاأنا أبو القاسم 
بن أبي حماد اوقال حمزة نا أبو عمرو  ،عمرو أحمد بن الغمر بن أبي حماد الحمصي بأنطرطوس

نا عبيد اهلل بن عمرو عن خلف بن  ،وقال حمزة بن سليمان الشيزري ،نا عيسى بن سليمان ،الحمصي
  :عليقال: قال  ،ن طلحة بن مصرفع ،عن أبي إسحاق ،حوشب

     « 
 
 اس  ثم الن    ،وعمر ،أبو بكر -صلى الل عليه وسلم-كم نبي   بعد   اس  الن    ر  ي  بخ   م  ك  ر  خب  ألا أ

  «ون  و  ت  س  م  
أنبأنا علي بن ربيعة  ،أنبأنا سهل بن بشر ،أبو يعلى حمزة بن الحسن بن أبي خيش: أخبرنا (4)وقال     

حدثنا محمد بن منصور  ،حدثنا أحمد بن الحسن بن هارون الدلال ،حسن بن رشيقأخبرنا ال ،البزاز
  يقول: ،بشر بن الحارثقال سمعت  ،الطوسي

  و  ل   »     
 
  وم  الر    ن   أ

 
الذي  إلى الموضع   م  ه  د   حتى ر   ف  ي  بس   ل  ج  إليهم ر   فخرج   الأنبار   وا إلى باب  اء  ج   م  ه  ر  س  بأ

 ه  ع  ف  ما ن   ة  بر  إ   ب  ق  ث   ار  د  ق  م   -صلى الل عليه وسلم-الل  رسول   أصحاب   ن  ا م  أحد   ص  ق  ثم ن   ،وا منهماء  ج  
  « ذلك  

                                                 

بن المفرج بن أبي خيش أبو يعلى األزدي المقرئ دالل الكتب، بقراءتي عليه بدمشق، ، أخبرنا حمزة بن الحسن 2/222، وفي معجم الشيوخ 29/255تاريخ دمشق  (1)
 قال أبنا الفقيه أبو القاسم علي بن محمد بن علي المصيصي قراءة عليه، أبنا

 2942، ومسلم 8470أخرجه البخارى  (2)
 9/242تاريخ دمشق  (3)
 20/258تاريخ دمشق  (4)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

ابن  هقال ،والشين المعجمة ،والياء الساكنة المعجمة من تحتها باثنتين ،: بالخاء المعجمةشي  خ       
  (1)نقطة

 
 حمزة بن الحسن  ،أبو يعلي البصري[ 22]

محمد بن علي الحافظ وعنه:  ،ابن حجاج أبي عبد اهللو ،الجمل الناتح البصري هل  ث عن: خاحد        
  (2)الصوري

ل في الأصبهانيقال الحافظ        أنشدنا محمد، : (3)«الطيوريات» في أبو طاهر أحمد بن محمد الس  
قال الصوري: وخاله الجمل الناتح  ،، أنشدني خاليأبو يعلي حمزة بن الحسن البصريأنشدنا 

 :(4)لنفسه الخبزأرزي لبصري، أنشدنيا
تتتتة   لاح  ق تتتتت  م   ر ز 

ي نتتتتا إ ن 
ل   ت ت يتتتته  ع 

  
ر   تتك  يتتا ب تتد  ل ي نتتا ب ع تتم  ت يه  لتتا  ع  ه  م   ف 

   

تتا وطتتال  متتا لاح  ن تتا م  تتد  طتتال  متتا ك  ق   ف 
  

ن تتت ت ه  د نا و  تتتد  ر  ص  ه  نتتتا التتتد   ي  ر   ا   تتتم     

   

 ، أنشدنا ابن حجاج أبو عبد اهلل لنفسه:علي البصريأبو يأنشدنا محمد، أنشدني : (5)وقال         
 

ب تتد  
 
زائ تتي أ تتذا ج  فتتاء  ه   ايتتا ق ل يتتل  الو 

  
تتتتت ن تتتتتت  ض 

 
تتتتتن  ب كتتتتتائ يأ ٌك م   اح 

   
تتت ل تتتى اله ج  يتتتت  ع  جاز يك  إ ن  ب ق 

 
تتتأ  تس 

  
تتتن  ب قتتتائ يتتتت تتتا م  ن تتتت  آي س 

إ ن  ك   ر و 
   

تتتن   ل ك  ي ظتتتا  و  ل ي تتتك     تتتوا ع  د ع 
 
   تتتم   أ

  
جتتتتا

 
 ب  الإ ل تتته  ف يتتتتك  د عتتتتائ يلتتتا أ

   
 يبوي الأد  الحمَ  نة بن الحسَ ق الدين حمزَ موف    ،يزِ نَ أبو يعلى العَ [ 22]

 : (1)«معجم الألقاب»في  ابن الطويفقال  ،اة وأمثالهاأعيان حم   ن  م        

                                                 

 2554/ ترجمة 2/497إكمال اإلكمال البن نقطة  (1)
، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 442اإلمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الشامي الصوري، حدث عنه شيخه الحافظ عبد الغني، وأبو بكر الخطيب/ ت (2)

 27/627، سير أعالم النبالء 5/680
 2222/ح 2252/ 8الطيوريات  (3)
، والبيتان 9/876، و وفيات األعيان 28/256، ترجمته في: تاريخ بغداد 827البصري المعروف بالخبزأرزي الشاعر المشهور/ ت نصر بن أحمد بن نصر بن مأمون (4)

 إلى الحسين بن الضحاك. 7/280أبو الفرج األصفهاني في األغاني نسبهما 
 2228/ح 2252/ 8الطيوريات  (5)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 الحرمان  : "إن   اهلل  ولك   -عليه السلام-في معنى قول الإمام جعفر بن الصادق  له رسالة   قرأت       
 وأنشد: ،ليعلم العاقل  أنه ليس إليه من الأمر شيء" ،والرزق  بالجهل ،بالعقل

تتتتح  زمتتتتان  الزمتتتتان   إذا كتتتتان    ق  م 
تتتتتفتتتتتإن الع     تتتتتر  ح   ل  ق  تتتتت انٌ م   وم  وش 

   
تتت   ن  فك 

 
تتتحم  أ تتتم  ا متتتع الح  ق   ين   ى فتتتإ  ق 

   
 
 وم  د  ت تتتتتت م  ه  ت  ل  و  د  ا ب تتتتتتي  ن  ى التتتتتتد   ر  أ

   
ي و  ر  ت   ة  م   كان ذا ه  فقال:  (3)«اميالش    ق  ر  الب  »في (2)الأصفهانيحمد بن علي معماد الدين  ذكرهو      

ل هان  المكارم من م    ب  و  وأراد في تلك الن    ،اه 
 
إلى من يديه  فاحتاج السلطان   ،ا إلى مصرن  ب  صح  ي   ن  ة أ

  ا القاهرة  ن  ل  ص  و   و ،النار في القلوب   الأحبة   ق  و  ش   ب   وش   ،ار  ا وس  ن  ر  وودعته وس   ،فكتب له
 
ة ل  ي  على طريق أ

 .ثالث عشر شعبان
  (4)أعاد ذكر ه في موضع آخر من كتابهثم      
من ربيعة، وهو  ة، وهو حي ٌ ز  ، هذه النسبة إلى عن  يوكسر الزا ،بفتح العين المهملة والنون :يز  ن  الع        

  (5)السمعانيقاله  ،عنزة بن أسد بن ربيعة ابن نزار بن معد بن عدنان
 
 القاضي (6)حمزة بن الحسين بن أحمد العرقي ،أبو يعلى الف اِرق ي[ 22]

اة  الدولة الفاطمية المصرية       في:  -رحمه اهلل-تقي الدين المقريزيقال العلامة  ،قا   من ق ض 
ا» ن ف  اظ  الح  حكمه، ر، وصار جميع أهل الدولة في و  بالطيلسان المق   (8)المستنصرخلع عليه  :(7)«ات  ع 

 أبا يعلى حمزة بن الحسين بن أحمد الفاريقد فقل    ،والدعاة نوابا  عنه، وكذلك القضاة إنما يتولون منه
 قضاء القضاة.

                                                                                                                                                                    

 9202/ ترجمة 9/604معجم األلقاب (1) 
صاحب خريدة القصر وجريدة العصر،  ، أبو عبد الله محمد بن محمد بن حامد اإلصبهاني، العالمة البليغ الوزير الكاتب المعروف قديما بابن أخي العزيز،عماد الدين (2)

 22/2222، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 957/ ت وغيرها من التصانيف المفيدة 
، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 648والمختصر هو أبو إبراهيم الفتح بن علي بن محمد البنداري األصفهاني/ ت ،222مختصر َسَنا البَـْرِق الشَّامي ط الخانجي ص (3)
24/469 
 225مختصر َسَنا البَـْرِق الشَّامي ص  (4)
 5/852األنساب للسمعاني  (5)
  في حسن المحاضرة : ] العراقي [(6) 
 2/828اتعاظ الحنفاء  (7)
ذهبي: وفي دولته كان ر المؤمنين المستنصر بالله ابن الظّاهر بالله ابن الحاكم بأمر الله ابن العزيز ابن الُمعّز الُعبَـْيدّي، صاحب مصر والمغرب، قال الأبو تميم الملقَّب بأمي (8)

 29/226، ترجمته في: سير أعالم النبالء 427الرَّْفُض والّسّب فاشيا مجهورًا، والسُّنَّة واإلسالم غريًبا مستورًا / ت



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

في  يد  السيف والقلم، وول القضاء أيضا، وز   : ولما قدم أمير الجيوش من عكا صار وزير  (1)وقال       
ز ر  من بعده ابنه الأفضل ،اة المؤمنينع  ي د  اد  وه   ،المسلمين اة  ض  ق   ل  اف  ك   :ألقابه  .ثم لما مات و 
وا بوظيفة القضاء عبد الحاكم د  والذين أفر   ،وأما قضاته، فقد تقدم من جمع له القضاء مع الوزارة      

أبو يعلى، بن سعيد الفاريق في أول خلافته؛ ثم تقلد القضاء القاسم بن عبد العزيز بن النعمان؛ ثم 
 ومات؛ فول أبو الفضل القضاعي. حسن أحمد بن حمزة بن أحمد العريفويقال: أبو ال

عند ذكره لقضاة  (2)«حسن المحاضرة»في  -رحمه اهلل- جلال الدين السيوطيالحافظ أيضا وذكره       
 إلى أن مات سنة اثنتين وسبعين. أبو يعلى حمزة بن الحسين بن أحمد العراقي ل   و   و   فقال: ،مصر
 :ويف آخرها القاف، هذه النسبة إلى ،بينهما الألف ،والراء المكسورة ،بفتح الفاء: يق  ار  الف        

  (3)أبو سعد السمعانيقال  ،ميافارقين
 
حمزة بن أبي عبد الله الحسين بن أبي الحسن محمد بن أبي طالب أحمد  ،أبو يعلى العلوي[ 22]

ي جعفر محمد بن أبي علي عبيد بن أبي جعفر محمد بن أبي طالب أحمد الشيخ الأزرق بن أب
 الله بن أبي جعفر محمد الأدرع ابن عبيد الله

  قال: ،بأبي طالعند ذكره لجد أبيه  ،(4)«ي   ر  خ  الف  »في كتابه:  المروزيذكره       
به من الرود، وعق   ور  الصحيح منهم لأبي الحسن محمد بم   ب  ق  ، الع  ب الكبير هذا أولادٌ ولأبي طال        
جل ركن الملك نقيب أد الانة، له ابنان: أحدهما السي  النقيب بفرغ   الحسين أبي عبد اللرجال: ثلاثة 

حمزة و ،"مئناث: "على ابنته أبي القاسم الموسويجل أد الن السي  خت   أبو الحسن محمدو ر  النقباء بم  
 و.ر  بم   ٌب ق  و، له ع  ر  ة م  اب  ق  نائب أخيه في ن   أبو يعلى

 
  (5)[222]ت حمزة بن الحسين البغدادي، المقرئ الصوفي ،س ت يأبو يعلى البُ [ 22]

يقال له: حمزة بن سعادة، نزيل  قال:ف ،535في وفيات سنة  ،(6)«تاريخه»في  الذهبيذكره الحافظ       
   (2)عبد الباقي بن يوسف المراغي، و(1)موسى بن عمران المظفر أباسمع:  ،نيسابور

                                                 

 2/884اتعاظ الحنفاء  (1)
 2/290حسن المحاضرة  فيمن ولي قضاء مصر  (2)
 20/224األنساب للسمعاني (3) 
 222الفخري في أنساب الطالبيين ص(4) 
 8249/ ترجمة 2/222، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة 22/625، تاريخ اإلسالم 2/225مصادر ترجمته: معجم الشيوخ البن عساكر (5) 
 22/625اريخ اإلسالم ت(6) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 تويف في ثالث وعشرين ذي القعدة. ،سمع بمكة من كريمةقال ابن السمعاني: قال لي إنه 
أبو يعلى ، حمزة بن الحسين: (3)«الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة»في  ابن قطلوبغاوقال       

ت   ويف يالب س   .عليه رة، قرأت  السي   حسن   ،صالحٌ  قال ابن السمعاني: شيخٌ  ،ثسمع وحد   ،الص  
أبو أنه روى عنه  (5)«التكملة لكتاب الصلة»في  (4)الأندلسي بن الأبار أبو عبد الل ذكر الحافظو      

اج يوسف بن محمد بن فاره الأنصاري الجياني الأندلسي  511المتوىف سنة  ،(6)الحج  
حمزة بن أخبرنا  :قال ،(7)«معجم شيوخه»في  ابن عساكر الدمشقيالحافظ أيضا روى عنه و      

بقراءتي  ،أبو يعلى المقرئ الصويف البستي ثم البغدادي ،بي الحسن: سعادة بن أىويسم    ،الحسين
أبنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين  ،أبنا أبو المظفر موسى بن عمران بن محمد ،عليه بنيسابور

وأبو  ،ثنا محمد بن يحيى ،وهو أحمد بن محمد بن الحسن ،بن الشريقاأبنا أبو حامد  ،بن داود الحسني
عن  ،عن الزهري ،أبنا معمر ،قالوا ثنا عبد الرزاق ،وهو أحمد بن يوسف ،ن السلميوحمدا ،الأزهر
  :-صلى اهلل عليه وسلم-قالت: قال رسول اهلل  ،عائشةعن  ،عروة
  (8)« م  ك  ل   ف  ص  مما و   آدم   ق  ل  وخ   ،ار  ن   ن  م   ج  ار  م   ن  م   ان   الج   ق  ل  وخ   ،ور  ن   ن  م   ة  ك  لائ  الم   ت  ق  ل  خ   »      
  ،قال حمدان السلمي      

 
أخرجه  ،عن معمر ،هذا الحديث ابن المبارك   ت  د  ف  قال عبد الرزاق: أنا أ

 .عن عبد الرزاق ،ومحمد بن رافع ،عن عبد بن حميد مسلم
ت         والتاء  ،وسكون السين المهملة ،بضم الباء المعجمة الموحدة ،تس  ب   :لىإهذه النسبة  :يالب س 

 كثيرة   ،حسنةٌ  بين هراة وغزنة، وهي بلدةٌ  ،من بلاد كابل ي آخرها، وهي بلدةٌ المنقوطة بنقطتين ف
  (9)السمعاني أبو سعده قال ،الخضر والأنهار والبساتين

 
                                                                                                                                                                    

 22/980، ترجمه في: سير أعالم النبالء 426موسى بن عمران، أبو المظّفر األنصارّي النـَّْيسابورّي، مسند خراسان، سمع أبا عبد الله الحاكم/ ت(1) 
، ترجمته في: 452ي الطَّيِّب الطََّبرّي، وسمع أبا القاسم بن ِبْشران/ ت اإلمام أبو تراب عبد الباقي بن يوسف بن علي المراغي الشافعي، نزيل نيسابور، تفّقه ببغداد َعَلى أَبِ (2) 

 25/270سير األعالم 
 8249/ترجمة 4/22الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (3) 
، ترجمته في: سير أعالم 692وديوان شعر/ ت اإلمام العالمة البليغ المقرئ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي ابن األبار، له: المعجم، (4) 

 28/886النبالء 
 4/205التكملة لكتاب الصلة (5) 
، ترجمته 942مات/ ت يوسف بن محمد بن فاره، أبو الَحّجاج األنصارّي األندلسّي، سمع مع ابن عساكر وابن الّسمعاني، دخل بلخ وصار إمام مسجد راغوم إلى أن (6) 

 22/590في: تاريخ اإلسالم 
 2/225معجم الشيوخ (7) 
 2556أخرجه مسلم (8) 
 2/224األنساب للسمعاني (9) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

حمزة بن أبي يعلى حمزة بن محمد درازكيسه بن عبد الرحمن  ،الَبْطَحاِني أبو يعلى العلوي[ 22]
 بن القاسم بن محمد 

ريٌف        قال:  ،العالم الفقيه و وصفه ب ،(1)«ي   ر  خ  الف  » في المروزيذكره  ،ي ترجمة أبيهتأت ،سي ٌد ش 
وقيل: اسمه محمد،  ،رك   ذ  ب العالم الم  ر  ون: زيد، وعلي، وأحمد أبو ح  ب  ق   ع  هذا أربعة م   لحمزة بن حمزةو

   ،وأبو محمد القاسم ،أمه أشرفية
 .كثيرٌ  ٌب ق  وع   ،طويٌل  ٌل ي  منهم ذ   واحد   ولكل 

 441 :برقم أبي يعلى حمزة بن محمد :وستأتي ترجمة أبيه      
 
حمزة بن داود بن سليمان بن الحكم بن سليمان بن الحكم بن  ،أبو يعلي الث  ق في الأ بلي  [ 22]

  (2)الحجاج بن يوسف
وأبي  ،والحسن بن قزعة ،والحسن بن عرعرة ،إسماعيل بن عيسى بن زادان الأبلي :حدث عن      

 ،صارينومحمد بن عبد اهلل الأ ،وسعيد بن مالك بن عيسى ،الحسين بن محمد الأنصاريالعباس 
 وعبد اهلل بن محمد بن شاكر الكويف.

وأبو  ،وأبو حاتم بن حبان البستي ،أبو محمد عبد اهلل بن السري بن الميتمي الحافظ :وسمع منه      
وأبو الحسين عبد الباقي  ،السري الحافظ وأبو محمد عبد اهلل بن ،القاسم سليمان بن أحمد الطبراني

 وابن عدي. ،والرامهرمزي ،وأبو بكر الإسماعيلي ،وأبو الحسن علي بن عبد اهلل  ،بن قانع
، أبو بكر محمد بن معاوية بن عبد الرحمن المرواني الأموي القرطبيوسمع منه أيضا بالكوفة       

  (4)ابن الفرضيذكر ذلك  ،(3)الأحمر بابنالمعروف: 
بن   حمزة بن داود بن سليمان بن الحكمعن  الدراقطني: سألت  (5)«سؤالاته»في  السهميقال       

 فقال: ذاك لا شيء. ،بن يوسف المؤ د ب أبي يعلى بالأبلة ؟ الحجاج
حمزة بن داود  فقال: ،(6)«المغني في الضعفاء» في كتابه: أبو عبد الل الذهبيذكره الحافظ و      

 .قال الدارقطني: لا شيء ،يعلى الأبلي أبو ،المؤدب

                                                 

 284الفخري في أنساب الطالبيين ص (1) 
 422/ رقم 2/256، إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني 2/228، المغني 2/607مصادر ترجمته: الميزان (2) 
  2/280، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 892ِفريابي، والبغوي، وطائفة /ت سمع من الّنسائي، وابن المنذر، وجعفر ال(3) 
   2225/ ترجمة 2/70تاريخ علماء األندلس (4) 
 224سؤاالت السهمي للدراقطني ص (5) 
 2802/ ترجمة 2/607، وقال مثله في ميزان االعتدال 2790ترجمة  2/252المغني في الضعفاء (6) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

قال: نا سعيد بن مالك بن عيسى  ،حمزة بن داود الثقفي الأبليحدثنا : (1)الطبراني أبو القاسمقال       
قال: نا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود،  ،قال: نا عبد اهلل بن محمد بن الأشعث الحداني ،الأبلي

 : -صلى اهلل عليه وسلم-، قالا: قال رسول اهلل د الل بن مسعودعب، وطالب علي بن أبيوعلقمة، عن 
  م   ث   د  ع  لمن و   ل  ي  و   »في حديثه:  علي  زاد  ،« ن  ي  د   ة  د  الع   »      

 
 .« ااث  ل  ا ث  هيقول ،ف  ل  خ  أ

لم يرو هذا الحديث عن الأعمش، إلا عبد اهلل بن محمد بن الأشعث، تفرد به: قال الطبراني:       
 .بن مالكسعيد 
أنبانا تمام  ،حدثنا أبو محمد الكتاني ،: أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني(2)ابن عساكرقال الحافظ و      

حدثني أبو محمد عبد اهلل بن السري بن  ،أخبرين محمد بن إبراهيم بن محمد البزاز ،بن محمد
م بن سليمان بن أبو يعلى حمزة بن داود بن سليمان بن الحكحدثنا  ،الميتمي الحافظ بحمص

حدثنا أحمد ابن  ،حدثنا الحسين بن محمد أبو العباس الأنصاري ،الحكم بن الحجاج بن يوسف
  قال: ،حدثنا همام عن سعيد بن أبي عروبة ،حدثنا هدبة بن خالد ،سعيد الطبري

صلى  -قال: قال رسول اهلل  ،سمرة بن جندبنا فقال: حدثني اج فخطب  إلى جانب منبر الحج    كنت        
  :-اهلل عليه وسلم

      «  
 
  (3)« أس  الر    ن  م   ان  ن  ذ  الأ

 ،بالأبلة انمحمزة بن داود بن سليحدثنا  :(4)«العقلاء روضة»في كتابه:  أبو حاتم ابن حبانقال       
ب و العتاهيةقالت ق ال  لي  ،امةواكنت عل    ،ةقال حدثتني سكين ،حدثنا ذهل بن أبي شراعة القيسي

 
 : أ

الذي  ل:قا ،أبو العتاهية :قلت ،أبو العتاهية :بي قال صر  فلما ب   ،على هارون أمير المؤمنين لت  خ  د        
  ر  ع  ش   ي بأبيات  ن  ظ  ع   :قال ،الذي يقول الشعر :قلت ،؟ يقول الشعر  

 
 :ه فأنشدت   ،ز  ج  و  وأ

 لتتتا ت تتت
 
تتت ن  م  أ تتت وت  الم  تتتولتتتا ن   ف  ر  فتتتي ط   س  ف 

تتتبالح   ت  ع تتتن   م  ولتتتو ت     تتت اب  ج    س  ر  والح 
   

تتتت  قاصتتتتدةٌ  المتتتتوت   ام  ه  واعلتتتتم بتتتتأن س 

تتتتت   ً د  لكتتتتتل م   س  ر  ت  تتتتتمنتتتتتا وم   ع  ر 
   

تتتت تتتتك م  ستتتتل  ولتتتتم ت   و النجتتتتاة  ترج   اه  ك  ال  س 
 س  ب  ي علتتى الي تتلتتا تجتتر   إن الستتفينة    

   
                                                 

 425/ ح 296/ 2خرجه أيضا في المعجم الصغير ، وأ 8928المعجم األوسط ح(1) 
 92/284تاريخ دمشق (2) 
من حديث سمرة، قال: حدثني أبو علي محمد بن هارون بن شعيب ، ثنا محمد بن عثمان بن أبي سويد البصري،  8ح  25أخرجه أيضا تمام في مسند المقلين ص(3) 

، قال الترمذى: ليس إسناده 444، وابن ماجة 87، والترمذى 284، وأبو داود 22886بي أمامة اإلمام أحمد بالبصرة ، ثنا هدبة بن خالد به، والحديث أخرجه من حديث أ
 بذاك القائم.

 224روضة العقالء ونزهة الفضالء ص(4) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 (1) .أو كما ق ال   ،ا عليهي   غش  م   ر   قال فخ        
عن سعيد  ،جليس الكلبي حدثنا ،حدثنا الهاديء ،بالأبلة حمزة بن داود بن سليمانأنبأنا : (2)وقال      

ن ق تاد ة  : ق ال   ،بن أبي عروبة ع 
  :فقال لي ،انط   بن ح   ان  ر  م  ع  ي ن  ي  ق  ل        

 
 ظ  ف  فاح   ،تحفظ   ٌل ج  ك ر  ولكن    ،ك  اف  ل  بخ   المٌ إنني ع   ،ىم  ع  يا أ

  ي هذه  ن   ع  
 
 :ات بي  الأ

تتحتتتى متتتى ت   تتى الن   ق  س   بكأستتها وس  ف 

 ع  رت تتتتت   ه  لتتتتا   وأنتتتتت   ون  المن تتتت يتتتتب  ر    
   

 
 
تتتف  أ  ىن  ل بتتتالم  ل تتتع  بتتتأن ت   ضتتتيت  ر   د  ق 

 ع  دف  ت تتتت كتتتتل يتتتتوم   وإلتتتتى المنيتتتتة    
   

 
 
تتتتت وم  ن تتتتت حلتتتتتام  أ   أو كظ 

 ائتتتتتل  ز   ل 

  ن   إ    
تتتتتبمثلهتتتتتا لتتتتتا ي   بيتتتتتب  الل    ع  د  خ 

   
تتتتتف   ليتتتتتوم   ن  د  و   ز  فت تتتتت  اب تتتتتائ  د   ك  ر  ق 

تتتواج     تتتف  لن   ع  م  تتتتج لتتتا لغيتتترك   ك  س   ع  م 
   

       
 
 ،وهي أقدم من البصرة ،بلدة قديمة على أربعة فراسخ من البصرة ،هذه النسبة الى الأبل ة :يل   ب  الأ
  (3)السمعانيأبو سعد قاله 
 
  أ ُبو يعلي حمزة بن داود الُمْكت ب[ 22]

 الشيباني محمدد عاصم بن حمأبو أ :روى عنه ،ي مالك الخزاعيبأ :ث عنحد         
حدثنا أبو أحمد  ،الشطي : أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهلل(4)سهميأبو القاسم القال الحافظ       

عن  ،حدثنا أبو مالك الخزاعي ،أبو يعلي حمزة بن داود المكتبحدثنا  ،عاصم بن محمد الشيباني
 عن إدريس بن حنظلة قال:  ،عن كليب بن خلف ،أبي الحسن المدائني

       
 
 ،عفلم يجز   ه  م  ل  ثم ع   ،الخبر   اه  أب   وام  ت  فك   مجزأة بن ثوربتستر مع  بن كعب النهدي عمرو يب  ص  أ

  ن  ي م  ب  ل  وقال: الحمد هلل الذي جعل من ص  
 
 :وقال ،ايد  ه  ش   يب  ص  أ

 يتتتال قتتتوم ر  قتتتاد  و الم  د  ع تتتوهتتتل ت  

و  ف   المتتتتال   لتتتتاك  ه    
 
تتتتأ تتتتالر   د  ق   ال  ج 

   
(1)وقتتتتد لقينتتتتي يتتتتت  ق  قتتتتد ل   ولك ٌ 

تتت  تتت د  ع تتتحالتتتا ب   هر  التتتد   وف  ر  ص   ال  ح 

                                                 

 خير، وهو:، وعنده: "وإن َتَستـَّْرَت بالُحجَّاِب"، وزاد بيتا قبل األ269ذكر القصة الحافظ ابن الجوزي في بستان الواعظين ص (1) 
 ما بَاُل ِديِنَك تـَْرَضى َأْن ُتَدنَِّسهُ 

  
ْهَر َمغُسوٌل ِمَن الدََّنسِ   وثَوبك الدَّ

 
 

 226روضة العقالء ونزهة الفضالء ص (2) 
 2/52األنساب للسمعاني (3) 
 45تاريخ جرجان ص: (4) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 
     

 
 
تتتتب  فمتتتتا أ ن  تتتتي     ن  ي  ق   نضتتتتو ر  ي تتتتم 

   
 
(2)الرحالتتتتتة والحبتتتتتال   ر  ث تتتتتبتتتتته أ

 

   
فقال: الحمد هلل  ه  غ  فبل   ،مل مع سعيد بن الفاكه بجرجانح   :يقال له ،له آخر قال: ثم استشهد ابنٌ       

 :وقال ،اهيد  منا ش   ر  ف   و  الذي ت  
تتت  كرامتتتة   اد  ب تتتلع  ا ياز  جتتتزى حملتتتا ج 

 اي تتمتتا كتتان جاز   وعمتترو بتتن كعتتب خيتتر    
   

 خليلتتتتي وابنتتتتي اللتتتتذين تتابعتتتتا

صتتتتمتي ور   ن  ي  شتتتتهيد      اي تتتتائ  ج  كانتتتتا ع 
   

تتتتي   الشتتتتهادة   فمتتتتن ي ع طتتتته اهلل    ه  عط 
(3)اا عالي تتعالي تت ا يتتوم القيامتتة  بهتتا شتترف    

 

   
 ر.ر   ح  فلي   ،م هنا هو صاحب الترجمة السابقةالمترج   لعلو      
ت ب       ك  بضم الميم، وسكون الكاف، وكسر التاء، فوقها نقطتان، بعدها باء موحدة، هذا يقال لمن  :الم 

   (4)اللباب في هقال ،يعلم الصبيان الخط والأدب
 
 حمزة بن راشد بن ثابت بن منديل ،أبو يعلى الأمير[ 22]

  :(5)«درة الحجال» في -رحمه اهلل–ابن القاضي المكناسيأبو العباس قال       
 وٌب ر  ح   (6)عبد العزيز المريني بن أبي عنانوقعت بينه وبين  ،077بتطيوي في أول سنة  ويع  ب        
 وبها مات. ،ائلةٌ ه  
 
 حمزة بن زيد بن الحسين الحسني الأفطس  ،أبو يعلى العلوي[ 20]

 ى.د المرتض  السي   من تلاميذ  كان : «رياض العلماء»في  :(7)أعيان الشيعة في محسن الأمين قال      

                                                                                                                                                                    

 في التعازي للمدائني: ] قلبتني [(1) 
 وهو:   زاد في التعازي للمدائني، بيتا آخر(2) 

 عزوٍف كلما نكئت فروحٌ 
  

 به نكبت بأعداٍل ثقال
   

 

 7في التعازي للمدائني: ] غاليا [ بالمعجمة، والقصة في  التعازي ألبي الحسن المدائني ح (3) 
 8/292اللباب (4) 
 822/ ترجمة 282درة الحجال في غرة أسماء الرجال ص(5) 
سن علي بن عثمان المريني، من ملوك الدولة المرينية بالمغرب، قال الناصري: هو اّلذي أنعش دولة بني مرين بعد تالشيها، وهو السلطان أبو فارس عبد العزيز بن أبي الح(6) 

األعالم  ،2/225، ترجمته في: االستقصا للناصري 774، وتوفي سنة 776اّلذي ذكره ابن خلدون في أول تاريخه الكبير، وألفه برسمه، وحلّى ديباجته باسمه، بويع سنة 
 4/28للزركلي 

 6/242أعيان الشيعة (7) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

      
 
بفتح الألف وسكون الفاء وفتح الطاء المهملة ويف آخرها السين المهملة، هذه النسبة من : سط  ف  الأ

   (1)السمعاني، قاله اكر  نوف الأت  أال ذي لا يكون مرتفعا مثل  ف  وهو الأن   ،فعيوب الأن  
 
 حمزة بن سلامة  ،أبو يعلى التاجر[ 22]

كتب إلي  محمد بن يحيى بن سعيد  وقال : ،(3)«المحمدون»في كتابه:  (2)جمال الدين القفطيره ذك      
الوجيه أبا بكر  فيمحمد بن أحمد مما قاله  أبو يعلى حمزة بن سلامة التاجرالواسطي، أنشدني 

 ا: من مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الشافعي، وقد كان قبل ذلك حنبلي   لما انتقل   (4)النحوي
ن تتتي الو  و ب ل تتتغ ع  تتتن  م   ة  تالتتتس  جيتتته  ر  م 

تتد   وإن  كتتان لتتا   تتالر    (5)ي إليتتهت ج   ائل  س 

   
ب ت  للن    ه  تتتذ  تتتت م   ل  ب تتتن  بعتتتد  ابتتتن  ح   ان  عم 

 م   ل تتتتت وذلتتتتك  
 
ت تتتتك  الم  ع  ا أ ز   آك تتتتل  و 

   
 ر   ت  ر  ت تتتومتتتا اخ  

 
ن تتت (6)ي  أ ي    اتالشتتتافعي   ت د 

تتتمتتتا ت هتتتو ى التتتذي هتتتو ح  ولكن       ل  اص 
   

تتتا ق  وع  ليتتتل  أنتتتت  لتتتا شتتتك  صتتتائ رٌ م 

(7)ل  ائ تتا ق  لمتتا أن تت طن  التتك  فتتاف  إلتتى م    
 

   
 
اني ورَ ي البُ رِ ي  ع  ادي الش   ان بن الحسين البغدَ وَ ر  ان بن جَ مَ لْ حمزة بن سَ  ،ينِ ي  س  ماك  أبو يعلى ال  [ 22]

  (8)[222]ت ارج   الن   
 : (9)«تاريخه»في  لي بن الدبيثيأبو عبد الل محمد بن سعيد بن يحيى بن عقال الحافظ       

 ،عليه: أخبركم أبو البدر رأت  ق   ،(10)أبي البدر الكرخيومن  ،سمع من: القاضي أبي بكر ،أخو المبارك
 وأجاز لابن أبي الخير. ،تويف في ربيع الآخر سنة ست وتسعين وخمسمائة ،فذكر حديثا

                                                 

 .822/ 2األنساب للسمعاني (1) 
 28/227، ترجمته في: سير أعالم النبالء 646جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي، قال الذهبي: كان عالما متفننا /ت (2) 
 .92المحمدون من الشعراء وأشعارهم ص(3) 
 22/26، ترجمته في سير أعالم النبالء 622أبو بكر المبارك بن المبارك ابن أبي األزهر سعيد بن الدهان الواسطي، النحوي الضرير/ت هو العالمة وجيه الدين (4) 
 في تاريخ بغداد وسير الذهبي ] لديه [(5) 
 في معجم ياقوت ] دين [ ، وفي وفيات ابن خلكان ] قول [(6) 
، ونسبوا 4/298، وفيات األعيان 8/299، إنباه الرواة على أنباه النحاة 2/2266، معجم ياقوت 29/22[ ابن الدبيثي مختصر تاريخاألبيات في تاريخ بغداد ](7) 

 .لمؤيد أبو البركات محمد بن أبي الفرج التكريتي ثم البغدادي، وكان أحد تالمذتهاألبيات ل
، تاريخ اإلسالم 520/ ترجمة 2/925، إكمال اإلكمال البن نقطة 684/ رقم 2/45ه ، المختصر المحتاج إلي2/892مصادر ترجمته: التكملة لوفيات النقلة (8) 
 4/25/8290، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة 2/644، توضيح المشتبه 22/2065

 29/274تاريخ بغداد ] المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي [ (9) 
، ترجمته في: 490َكْرخّي، صِحب الَشيخ أبا إسحاق، تفّرد برواية أمالي ابن َسْمُعون، روى عنه السمعاني وابن عساكر/ ت أبو البدر إبراهيم بن محمد بن منصور ال(10) 

 20/75سير أعالم النبالء 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

روى عنه: أبو عبد  ،وأبي البدر الكرخي: حدث عن: أبي بكر الأنصاري، (1)الذهبيوقال الحافظ       
 اهلل الدبيثي، وبالإجازة ابن أبي الخير، وغيره.

المبارك ولأخيه  ،أبو عبد الرحمن المساكيني ،لأبيه سلمان بن جروان (2)«التاريخ»وترجم أيضا في       
  (3)أبو البراكت ،بن سلمان

حمزة بن سلمان، أبو  : (4)«في الكتب الستةالثقات ممن لم يقع »في  ابن قطلوبغاوقال الحافظ       
 .عنه، واكن شيخا  لا بأس به قال ابن النجار: كتبت   ،النجار الماك سيني يعلى
لى عمل إوالنون بعد الألف، هذه النسبة  ،والراء المهملة ،بالباء المنقوطة بواحدة: يالب ور ان        

 .أيضا البورائيل بالعراق له: ويقا ،س عليهاجل  وي   ،البواري التي تبسط في الدور
 ،وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها ،والسين المهملة ،وكسر الكاف ،بفتح الميم :ينيس  اك  الم        

قريبة من رحبة مالك ابن طوق  ،، وهي مدينة من الجزيرةني  س  اك  م   :ويف آخرها النون، هذه النسبة إلى
 .هل العلم ومن التجار المعروفينأقة، خرج منها جماعة من بنواحي الر  

ع ي ري        ،وبعدها الياء المنقوطة باثنتين من تحتها ،وكسر العين المهملة ،بفتح الشين المعجمة: الش  
ة معروفة بالكرخ من ل   وهي مح   ،بيع الشعير، وإلى باب الشعير أيضا :ويف آخرها الراء، هذه النسبة إلى

  (5)السمعاني كلهقاله  ،غريب بغداد
 
  (7)[222ت]ار ف   بن أبي الفوارس، الدمشقي، الصَ  (6)حمزة بن الس  ي د ،أبو يعلى الأنصاري[ 22]

 ي الفضلبن أباأبو يعلى  ،وقيل: أبي الفوارس بن أحمد الأنصاري ،حمزة بن السي د بن فارس      
 .ةم  ق  ابن أبي ل  ـ: بالصفار الدمشقي، ويعرف 

حدثني بدمشق عن أبي القاسم الخضر بن الحسين ابن  :(8)بن العديمكمال الدين االحافظ قال       
 ،فقال: لا أدري، ثم قال: تقديرا سنة ثمان وعشرين وخمسمائة -وسألته عن مولده ،-زديأعبدان ال

                                                 

 22/2065تاريخ اإلسالم (1) 
 522/ ترجمة 2/925، إكمال اإلكمال البن نقطة 209ترجمة  2/207، تاريخ اربل 87/222تاريخ اإلسالم (2) 
 525/ ترجمة 2/922، إكمال اإلكمال البن نقطة 42/246تاريخ اإلسالم (3) 
 2 8290/ ترجمة 4/25الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (4) 
 22/48، و2/226، و 2/890األنساب (5) 
 السيد: بكسر السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها دال مهملة / المنذري(6) 
، 6/247، النجوم الزاهرة 2024، المعين في طبقات المحدثين2/475، التكملة لوفيات النقلة 8220/ ترجمة 8/266إكمال اإلكمال البن نقطة  مصادر ترجمته:(7) 

 9/292توضيح المشتبه 
 6/2548بغية الطلب فى تاريخ حلب (8) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 صحيح   ،ا لا بأس بهفي أيام محمود بن زنكي، واكن شيخ   ،ا ثلاث مراتوذكر لي أنه دخل حلب تاجر  
 .ماعالس  
 -ةم  ق  نصاري الصفار المعروف بابن أبي ل  أأبو يعلى حمزة بن السيد بن فارس الأخبرنا  قال:      

 ،-بمقصورة الخضر في الجامع ،في الرابع من صفر سنة أربع عشرة وستمائة ،بقراءتي عليه بدمشق
قال:  ،في سنة ست وثلاثين وخمسمائة ،قال: أخبرنا أبو القاسم الخضر بن الحسين بن عبدان الأزدي
قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن صدقة  ،أخبرنا الفقيه أبو القاسم علي بن محمد بن علي المصيصي

قال: حدثنا أبو بكر بن ابراهيم بن محمد بن عبد العزيز العدوي  ،بن الحسين بن سلامة التميمي
ثنا قال: حد ،قال حدثنا سويد بن سعيد ،حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي :قال

  قال: ،ابن عمرعن  ،عن نافع وعبد اهلل بن دينار ،عن موسى بن عقبة ،حفص بن ميسرة
 ل  ز  ن   -صلى الل عليه وسلم-الل  فقال: إن رسول   ل  ج  ر   م  ه  اء  ج   ذ  إ   ،بح  الص    اة  ل  في ص   ن  ح  بينما ن  »      

لى إوا ار  د  ت  فاس   ام  لى الش   إ م  ه  وه  ج  ا، واكنت و  ه  ول  ب  ق  ت  فاس   ة  ب  ع  وقد أمر أن يستقبل الك   ،آن  ر  ق   عليه الليلة  
 (1)«ً ةب  ع  الك  
 ،ارف   بن أبي لقمة الص   اأبا يعلى نا شيخ   د أن   من الفوائ   «يقيتعال  »في بعم  رأت  ق   :ابن العديمقال       

 ديس.ودفن بمقبرة باب الفرا ،ربعاء ثامن عشر شهر رمضان من سنة ست عشرة وستمائةأتويف يوم ال
ربعاء ثامن عشرين أنا جمال الدين محمد بن علي بن الصابوين أنه تويف يوم الاحب  نا وص  فيق  ثم أخبرين ر  
 من سنة ست عشرة وستمائة. -يعني -،شهر رمضان

 «التكملة لوفيات النقلة» :في كتاب أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذريأنبأنا الحافظ       
 ةمن سنة ست عشرة وستمائة تويف الشيخ أبو يعلى حمز -يعني-من شهر رمضان في الثامن عشر قال:

 ،المعروف بابن أبي لقمة بدمشق ،بن أبي الفضل السي د بن أبي الفوارس الأنصاري الدمشقي الصفار
 .ودفن من يومه بباب الفراديس، حدث عن أبي القاسم الخضر بن الحسين بن عبدان

حدث  ،: الفقيه المعروف بابن أبي لقمة، أخو أبي المحاسن محمد(2)«يخالتار»في  الذهبيقال و      
  (3)أبي القاسم الخضر بن عبدان الأزدي :عن

                                                 

 926، ومسلم  408أخرجه البخاري (1) 
 28/467تاريخ اإلسالم (2) 
، ترجمته في: تاريخ 486ن بن أحمد بن عبدان، أبو القاسم األْزدّي الّدمشقّي الّصّفار المعّدل، حّدث عن القاضي الَمَياِنِجّي، روى مجلسا واحدا/ ت الخضر بن عبدا(3) 

 5/998،  تاريخ اإلسالم 26/442دمشق البن عساكر 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

محمد بن عبد المنعم ابن ، و(2)سليمان بن عبد الكريم، والفقيه (1)البرزالي ك   الز   روى عنه:       
 سماعا منه. ر من أخيه، وأقل  وهو أصغ   ،وتويف في ثامن عشر رمضان ،(4)وشيخنا أخوه عمر ،(3)القواس
ار       ف   قاله  ،ويف آخرها الراء المهملة، يقال لمن يبيع الأواني ،وتشديد الفاء ،بفتح الصاد المهملة: الص  

د  ع    (5)السمعانيأبو س 
 
يه الفق ،وفخل  ب بن مَ ي  عَ د بن أبي مدين شُ ب بن محم   ي  عَ ة بن شُ حمزَ  ،يانِ مَ ثْ أبو يعلى العُ [ 22]

 الكاتب
، وكت ب  في حضرة  أمير أبا يعلىى: : يكن   (7)«نثير الجمان» في: (6)ابن الأحمرقال        يت ه 

 
، ور أ كت ه  ، وأدر 

ن انالمؤمنين المتولك  على اهلل  كين ا(8)ملك المغرب فارس أبي ع  ا م  ي ه  جاه  ثم امتحنه بسبب  ،، ونال ل د 
 أبي عبد الل محمد بن أبي عمرو التميميقلم الأعلى الحاجب الرئيس الفقيه الكاتب صاحب ال

ه   س  ، وبه مات مقتولا في عام اثنين وخمسين وسبع واعتقله بالسجن   ،المحنة العظيمة التي أدخلته ر م 
 مئة.
صفت نوادر  ،كان من أهل البراعة في الكتاب، ومن أول النظم البديع اللباب :-رحمه اهلل-حاله       

ولا مرية في أن بهاءه  ،وتدفقت جداول بلاغته، واعتنقت نواسم فصاحته ،نثره شعره، ورق نسيم
ومع ذلك فكان مجانبا  للغو، ويف براعة الخط  ،اختلابا، وسناه يجتلب النفوس احتلابا يختلب العقول

 أنشدني لنفسه: ،سيد الشأو

يتتتل   ق  ة التتتو اد ي م  تتتدر   ألتتتي فتتتي س 

م  الطلتتتتول     ت  لب ي تتتتن ه 
تتتتك  اة  ش   غ تتتتد 

   
                                                 

ن أبو عبد اللَّه محمد بن يوسف بن محمد ْبن أبي يُدَّاس الِبْرزاليُّ اإلشبيلي، كتب عمن َدبَّ وَدرج بخطِّه الشيخ اإلمام المحدِّث الحافظ الرَّحَّاُل ُمِفيد الجماعة، زكيُّ الّدي(1) 
 28/99، ترجمته في سير أعالم النبالء 686المليح، ونسخ شيًئا كثيًرا لنفسه وللناس، وَخرََّج لعدد كثير من شيوخ دمشق /ت 

، ترجمته في: تاريخ 642حمن الفقيه أَبو القاسم األنصارّي الّدمشقّي المقرئ المجوِّد، كان مع ِفْقهه عارفًا بالقراءات ُمَجوًِّدا َلَها/ تُسَليمان بن عبد الكريم بن عبد الرَّ (2) 
 24/420اإلسالم 

، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 622نه الّدمياطّي والِمزّي والِبرزالّي/ تُمَحمَّد ْبن عبد المنعم بن عمر، العدل، اْبن القْواس الطّائي الّدمشقي، روى ع َشَرُف الدين، أبو عبد اللَّه(3) 
29/422 

 : كان آخر من روى عنه8/852ناصر الدين أبو حفص عمر بن عبد المنعم بن عمر الطائي الدمشقي ابن القواس، قال العبر (4) 
 2/829األنساب للسمعاني (5) 
جذوة ، ترجمته في: 207اري النصري المعروف بابن األحمر، خامس ملوك دولة بني نصر بن األحمر، في األندلس/ت أبو الوليد إسماعيل بن يوسف الخزرجي األنص(6) 

 2/822األعالم للزركلي ، 55االقتباس 
 266نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان ص (7) 
، 745يني، من ملوك الدولة المرينية بالمغرب، واله أبوه تلمسان، ثم ثار عليه، وبويع في حياته سنة أَبُو ِعَنان المتوكل على الله فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب الَمرِ (8) 

. االستقصا 824جذوة االقتباس ، ترجمته في: 795، استتب له األمر، كان فارسا شجاعا فقيها كاتبا بليغا شاعرا، له آثار من مدارس وزوايا/ ت792ولما مات أبوه سنة 
 9/227م للزركلي األعال،  2/75



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

تتتتا بالمطايتتتتا اة  العتتتتيس رفق  تتتتد   ح 

ميل     تتتتي ر  التتتتذ    فقتتتتد أودى بهتتتتا الس  

   
 وعتتتوجي بتتتي علتتتى العلمتتتين حتتتتى

ع  الهمتتتتول     م  تتتتا التتتتد   ب ه   يتتتتروي ت ر 

   
وا تتتط   تتتب  ر  يتتتوم  ش  تتتت  الت  ص  م   لقتتتد ر 

تتتتب ر  الجميتتتتل     ى الص  
 
 وإثتتتترهم  ن تتتتأ

   
تتتم  اجتمتتتاعٌ  ق   وقتتتد بتتتانوا فلتتتم ي 

تتتتتف  بقتتتتتر    بهم  الغليتتتتتل  ولتتتتتم ي ش 

   
ا فقلبتتتتي تتتتر   وإن ذ قتتتتت  الهتتتتوى م 

متتتتته  جميتتتتتل     ل ق   تجتتتتتر  ع منتتتتته ع 

   
تتتتت  بتتتتأول البتتتتاكين فقتتتتدا    فل س 

ب تتتاب  متتتذ ق تتتر ب  الرحيتتتل     ح 
 
 علتتتى الأ

   
 أحتتتتتبهم وأعجتتتتتب  متتتتتا تتتتتتراه  

اه  القتيتتتتتل   تتتتتو  ه  ت تتتتتوٌل ظتتتتتل  ي   ق 

   
تتتال  صتتتحبي  فلتتتا تستتتلني كيتتتف الح 

ح  الحتتتتال  بعتتتتدهم  يطتتتتو   تتتتر   لفش 
   

 أحبتنتتتتا احفظتتتتوا قلبتتتتا  لتتتتديكم  

 غتتتدا متتتا ب تتتي ن  أرجلكتتتم  يجتتتول  

   
تتتت  عتتتن الرحيتتتل  بلتتتا اختيتتتار   م 

ق 
 
 أ

ل يتتتل     تتتر ف  الك  تتتنكم  الط    وقصتتتر ع 

   
 ألتتتتا يتتتتا ليتتتتت شتتتتعري أي  يتتتتوم  

 ي تتتتتر ى للضتتتتتاعنين  بتتتتته  قفتتتتتول  

   
ا تتتب   وجتتتد   فبعتتتدكم  تشتتتكي الص 

يتتتتل     ف  د  والك  تتتتاع  س   وقتتتتل لتتتته الم 

   
  :(1)«نثير فرائد الجمان»:  كتابه الآخروقال في       

صاحب  ابن الفقيه الكاتب أبو يعلى حمزة بن الفقيه الكاتب شعيبومنهم الفقيه الكاتب       
أدركته  ،وخمسين وسبعمائة العلامة محمد بن أبي مدين العثماني الفاسي المقتول بها عام اثنين

 ورأيته.

المحيا، فلذلك  ش بوضاءة  وأده   ،نوار البهار من روضه م   ت  ه، واش  مال في حوض  من الج ع  : كر  حاله      
وعقد مورده هو  ،وجمال مدى إمداد روائه ليس له أمد ،إلى حياء في كثرة عمد ،الحسن وحي ا بياه

 ووقار وحدانيته تأتي على الخبر ،ومقول له عن الهجر صمت ،وحسن شارة يزينها سمت ،ثمد غمر لا
 ،الجمال في مفرد علم جمع بصرت به فرأيت   ،أوصافه سحرت البيان ،وسكون نحر الثعبان ،بالعيان

 ومعرفته بالآداب بحارها تزخر، وإجادته في القريم بها في الشعر ،وظرف الشكل ممن علمه سمع
  ،يفخر

 
 من فوقعت السياط بجسم النضارة، حتى جرت الدماء   ،بالمحنة التي نازلته بالاحنة يب  ص  وأ

 في سلطان ،لقول السبب بفعل الأسباب ،وقطع منه اللسان الناطق بإفصاح الحضارة ،امل الغضارةح
  الآمر بجلده، المعنف له على جلده، فمات من سياطه، لعدم احتياطه: أبي عنان
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من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

تتت تتتلتتتنفس  تشتتتتكي فراق   ن  يتتتا م  اه   
  

تتتت تتتتغيتتتترهم متتتتا راق   ة  يتتتتر  ج   ن  م  اه   
   

تتتت او  و  ط  فتتتتان   عنتتتتي البلتتتتاد   م  ه  ت  و  ط   
  

تتتت أعملتتتتت حتتتتداتها نياقهتتتتا ذ  م   
   

تا زينتتتب، فأصتتتبحستتتيقت مطاي تتت  
  

تتتت تتتتنفستتتتي هنتتتتاك عالج  اه  اق  ي  ت س   
   

أودعتنتتتتي حرقتتتتا  لتتتتا تنطفتتتتي و  
  

تتتتاق  ر  ح  ي إ  ك  آهتتتتا  لبلتتتتوى تشتتتتت   اه   
   

ازواختتتتر   اتفتتتتيم عينتتتتي أبحتتتتر    
  

هتتتتتايرهتتتتتب كتتتتتل عتتتتتائم إغراق    
   

تتتت فتتتتاترك لهتتتتا م  ه  ت  و  متتتتراكش ط   
  

تتتتتاق  ر  شتتتتتآمها، واتتتتتترك لهتتتتتا ع   اه   
   

هتتتتتاار  بهتتتتتا أقم   ت  ل  تتتتتمنتتتتتازل ح    
  

تتتتتمحاق   شتتتتي  كاملتتتتة لتتتتتا تخت   اه   
   

تتتت ه  م  ق  بعتتتتدهم حمتتتتل جستتتتمي س   
  

تتتتفع     يت  يش 
 
تتتتلتتتتم أ تتتت ب  ط  ت  س  اه  اق  ذ  م   

  
همحنينتتتي نحتتتو   ق  ر  التتتو   ت  ن  تتتلتتتو ح    

  
تتتتت ت  ق تتتتتز   لم   تتتتت ن  م  أطواقهتتتتتا ب  ر  ط   

   
 ولتتتتو يتتتتذوق عتتتتاذلي صتتتتبابتي
  

تتتت تتتتا معتتتتي، لكنتتتته متتتتا ذاق  ب  ص  اه   
   

تتتل  ت و  طتتتار   ولتتتو يتتترى التتتأنفس   اه   
  

تتنحتتو الح   تتىم  اه  اق  ، إلتتى الحبيتتب ش   
   

تتتتو   اب  لتتتتذ   ه  ب  تتتتل   ، واستتتتتطار  اد  ج   
  

تتتتتتتاق  آم   ه  ع تتتتتتتأدم   أرستتتتتتتلت   و اه   
   

تتت ت  ن  تتتقتتتد ح   اب تتتر  ط   ت  ال تتتفم   يس  الع   
  

تتتنحتتتو الح   تتت، وطأطتتتأت أعناق  ىم  اه   
   

تتتت تتتتالن    لجيتتتتران   اق  و  ش  ا والمنحنتتتتىق   
  

تتتتن  يتتتتا ل    ف 
 
تتتتوس  أ تتتتع   ت  ح  ب  ص  اه  اق  ش    

   

 
 ق أبو يعلى حمزة بن شهريار الكوفي الخازنالموف   [ 22]



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 ،: كان عالما متدينا(1)«معجم الألقاب»في  ابن الطويفقال  ،ي  ر  د الغ  خازن بمشه   ،إمامي   شيعي        
 قال:  ،رهايوغ على دعوات   ه رسائل تشتمل  بخط    يت  أر

فقال له : أعلمك  دعوة  ما علمتها  -صلى اهلل عليه وسلم– أتى النبي    -يه السلامعل–جبريل  إن   »      
يا ذا الجلال والإكرام أن  ،بوجهك الكريم لك  أقل: امهلل إني أس ،ا قد أتيتهوما من نبي   إل   ،نبي  ا قبلك  

 .«ية في الدنيا والآخرةتسترين بالعاف  
 .يلاكان عالما جل   ،بن شهريارا ق الخازنالموف    قال:  ،(2)«آملأمل ال» في  العاملي ر   الح  وترجمه       
الشيخ أبو طالب حمزة بن محمد بن أحمد بن شهريار ه: بأن    (3)«معجم الألقاب» ق  ق   مح   م  وجز        

 .يروي عن أبى علي ،فاضٌل فقال:  (4)العاملي ترجم له  ،الخازن
الشيخ أبو طالب بن  ،: حمزة بن محمد بن أحمد بن شهريارفقال ، (5)«طبقاته»في  الطهرانيوترجمه       

و والده  ،: إنه سبط الشيخ الطوسي«الرياض»قال في  ،أبي عبد اهلل الخازن بمشهد أمير المؤمنين
ز ق  من البنت  ،وصهره على بنته ،كان تلميذ الشيخ الطوسي ،والراوي للصحيفة السجادية الخازن فر 

وهو يروي عن خاله أبي علي بن الشيخ  ،541ده كان حيا في سنة ويأتي أن وال ،صاحب الترجمة
كما في  ،551وحدث عن صاحب الترجمة ابن أخيه في مشهد أمير المؤمنين في رجب  ،الطوسي

ويأتي أن ابنه علي بن حمزة بن محمد  ،لابن طاوس «اليقين»الباب الثامن والثلاثين والمائة من كتاب 
 . اه510الطائفة في الحلة في  لشيخ   «رجال الكشي اختيار»ه  ط   الخازن كتب بخ  

 .واهلل أعلم ،له كنيتان ل   فلع  كان هو  فإن  : قلت      
 
 حمزة بن العباس  ،أبو يعلى العلوي[ 22] 

عفيفة بنت أحمد  :منه ت  ع  سم   ،أبي طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم : ث عنحد         
 (6)الفارفانية

                                                 

 9202/ ترجمة 6/604مجمع اآلداب في معجم األلقاب (1) 
 2022/ ترجمة 2/294أمل اآلمل (2) 
 9/604معجم األلقاب (3) 
 256/ ترجمة 2/20أمل اآلمل (4) 
 8/25طبقات الشيعة للطهراني (5) 
س فة بنت أحمد بن عبد الله الواعظ الفارقاني، سمعت بأصبهان من عبد الواحد بن محمد بن الهيثم الصباغ، والشريف أبي محمد حمزة بن العباأم هانئ األصبهانية، عفي(6) 

/ رقم 2/900ن فهد، ترجمتها في: التقييد الب606العلوي، وجعفر الثقفي، ولها إجازة من أبي علي الحداد، وأبي طالب بن يوسف، وجماعة من أهل أصبهان وبغداد/ت 
627 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

جزء من »عند روايته لت:  (1)«المعجم المفهرس»في  -رحمه اهلل– بن حجر العسقلانياقال الحافظ       
  :«غريب أبي الشيخ

 ،ه على أبي محمد عبد اهلل بن علي بن محمد ابن علي بن عبد اهلل ابن أبي الفتح العسقلانيقرأت        
بسماعه على مؤنسة  ،بسماعه لجده لأمه أبي الحرم محمد بن أبي الفتح محمد بن محمد القلانسي

ف انية ،خاتون بنت العادل أبي بكر ابن أيوب ار 
أبو يعلى حمزة بن أنبأنا  ،عن عفيفة بنت أحمد الف 

أنبأنا أبو محمد عبد اهلل بن محمد  ،أنبأنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم ،العباس العلوي
 .أبو الشيخ الأصفهاني به ،بن جعفر بن حيان

 
 حمزة بن عبد الرزاق بن أبي حصين  ،التنوخي أبو يعلى[ 22]

 وأورد له قصيدة   ،(2)«وفيات الأعيان» :تاريخه في -رحمه اهلل -أبو العباس ابن خلكانذكره العلامة       
ذ الكناني، الملقب: مخلص الدولة، والد الأمير سديد المتوج مقلد بن نصر بن منق   أبي في رثاء   بليغة  

 ،المتوىف في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وأربعمائة ،صاحب قلعة شيزر الدولة أبي الحسن علي
 قال: 
وهي من فائق الشعر، وأنشدها لولده أبي الحسن علي المذكور، سأذكرها كلها إن شاء اهلل تعالى،       

إلا أبياتا   ظ  منهايحف   ط   أحدا  ق   أيت  بأيدي الناس، وما ر   الوجود   قليلة   ، لكنها غريبةٌ وإن كانت طويلة  
  ،يسيرة  

 
 ذكرها لذلك، وهي هذه: حببت  فأ

تتتت   ي   ألتتتتا كتتتتل ح 
تتتتق  م   هل تتتتمقات   اٌت د  ص 

تت    هل تتاج  ع   هر  ى متتن التتد  وآجتتل متتا يخش 
   

 وهتتتتذه ي الستتتتليم  اج  الن  تتتت وهتتتتل يفتتتترح  

 هى قدامتتتته وحبائل تتتتد  التتتتر    يتتتتول  خ    
   

تتتتتت لعمتتتتتتر الفتتتتتتتى إن الستتتتتتلامة    مٌ ل  س 
تت    هل تتآم   بتتالعيش   ن والمغتترور  ي  إلتتى الح 

   
 هتتتتتامعار   الحيتتتتتاة   أثتتتتتواب   ب  ستتتتتل  فت  

 هل تتاط  متتا هتتو م   ن  ي  التتد    ي غتتريم  تويقضتت  
   

تتتٌر لتتتم ت  تى قيصتتتتمضتتت تتتعنتتته ق   ن  غ   ورهص 

تتت    مجادلتتته ه  ت تتترى متتتا حم  تل كستتتد   وج 

   
تتت تتتل  ه   د   ومتتتا ص  تتتا عتتتن ستتتليمان م  ك   هلك 

 هل  ت منتتتته أبتتتتاه ستتتتراب  ع تتتتولتتتتا من    
   

تتتت ق  ب تتتتولتتتتم ي    يد  يغت تتتتيتتتتروح و ن  إلتتتتا م 
تت     ر  ف  علتتى س 

 
تتينتتأى عتتن الأ  هل تتقاف   ل  ه 

   

                                                 

 2/495، المجمع المؤسس 2802/ رقم 2/497المعجم المفهرس (1) 
 9/270وفيات األعيان (2) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

تتتتتز  إلتتتتتا خ   الإنستتتتتان   ومتتتتتا نفتتتتتس    ةام 
 هل تتتتبأيتتتتدي المنايتتتتا والليتتتتالي مراح    

   
 فهتتتل غتتتال بتتتدءا  مخلتتتص الدولتتتة التتتردى

 هل تتتوهتتتل تنتتتزوي عمتتتن ستتتواه غوائ    
   

تتتتتالح  ه حتتتتتو  ولكن  تتتتت  ام، ففتتتتتارطم 

تتتت    هل تتتتسرعات  رواح  تإليتتتته، وتتتتتال  م 
   

 أروع لتتتتم تكتتتتن التتتتأقوام   ن  لقتتتتد دف تتتت

 الزمتتتتان فضتتتتائله بمدفونتتتتة  طتتتتول    

   
تتتت  ثا  هالتتتتت عليتتتته ترابتتتتهد  ستتتتقى ج 

 وابلتتتتته أكفهتتتتتم طتتتتتل الغمتتتتتام و  

   
 ففيتتتته ستتتتحاٌب يرفتتتتع المحتتتتل هديتتتته

 وبحتتتر نتتتدى  يستتتتغرق البتتتر ستتتاحله  

   
 ر ستتتائرا  فتتتي ستتتريرهتكتتتأن ابتتتن نصتتت

 حبتتتي متتتن الوستتتمي أقشتتتع هاطلتتته  

   
 نتتتتي رمالتتتتهيمتتتتر علتتتتى التتتتوادي فتث

 عليتتتته، وبالنتتتتادي فتبكتتتتي أراملتتتته  

   
 وطالمتتتتا قتتتتاب  عشتتتته فتتتتوق الر   نستتتترى 

تتت    هل تتتونائ   ه فتتتوق التتتراكب  ى جتتتود  ر  س 
   

 منوطتتتتتتتتةٌ  أناعيتتتتتتتته إن النفتتتتتتتتوس  

 هقائل تت بقولتتك فتتانظر متتا التتذي أنتتت    
   

تت ر  د  بفيتتك الثتترى لتتم ت تت  بتتالثرى ل   متتن ح 

 هجاهل تت التتأمر   ر  وقتتد يستصتتغ   جهلتتت    
   

 ستتتتتيد المهتتتتتتز للتتتتتتم بتتتتتدرههتتتتتو ال

 وللجتتتتود عطفتتتتاه وللطعتتتتن عالمتتتته  

   
 أفتتتتا  عيتتتتون النتتتتاس حتتتتتى كأنمتتتتا

 هأنامل تتتتت عيتتتتتونهم ممتتتتتا تفتتتتتيم    
   

 فيتتتا عتتتين ستتتحي لتتتا تشتتتحي بستتتائل

تت   تتعلتتى ماج   ستتائله ح  د لتتم يعتترف الش  

   
 بنانتتتتته د  ن تتتتتمتتتتتتى يستتتتتألوه المتتتتتال ت  

تتت    هل تتتعوام   د  ب تتتت   م  ي  وإن لتتتم يستتتألوه الض 
   

 عنتتتتته بالخستتتتتار مقنتتتتتع وكتتتتتم عتتتتتاد

 هوكتتتم نتتتال منتتته قتتتانع متتتا يحاول تتت  
   

تتت  للتتته الغلتتتب القاضتتتي علتتتى كتتتل باس 
 هصتتتتم يجادل تتتتيجالتتتتده أو كتتتتل خ    

   
تتتتل   وضتتتتة  ط  محاستتتتنه فتتتتي ر    ىد  ا الن  تتتته 

تتتمتتتات م   ولكنتتته فتتتي المجتتتد      هل  اج  س 
   

تتتفيتتتا ع   تتتولتتتم ت   ت  ر  ص  ته أنتتتى ق تتتر  م   ل  ط 
 منازلتتتته بتتتتل كفتتتته بتتتتل حمائلتتتته  

   
تتتتفروج   متتتتلء   تحتتتتته العليتتتتاء  جتتتترت   اه 

 هطالتتت علتتى متتن يطاول تت إلتتى غايتتة    
   

 هى متتتراد  تفمتتتا متتتات حتتتتى نتتتال أقصتتت
 ه تمتتتت منازل تتت البتتتدر   ر   س  ت تتتتكمتتتا يس  

   
 عافيتتتتا   ى طالمتتتتا يعتتتتتاده الجتتتتيش  فت تتتت

 هفينزلتتتتتتته أو عاديتتتتتتتا  فينازل تتتتتتت  
   

 ستتتتيفه   ي وصتتتفحة  صتتتفوٌح عتتتن الجتتتتان  

 هتل تتتقا إذا هتتتي لتتتم تقتلتتته فالصتتتفح    
   

 بعتتتدك هلبتتته الطتتترف   وأدمتتتى عستتتيب  

 هكاهل تتتت وعادتتتتته أن يقتتتتذف التتتتدم    
   



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 فيتتتا طرفتتته متتتا كتتتان عجتتتزك حاملتتتا  

 أدى صتتتتارم لتتتتو أن ظهتتتترك حاملتتتته  

   
 لقتتتتد كثتتتتر الملبتتتتوس بعتتتتد متتتتروع

 جتتترت ببيتتتان المشتتتكلات شتتتواكله  

   
 إذا ظتتتتتن لتتتتتا يخطتتتتتي كتتتتتأن ظنونتتتتته

 علتتى متتتا يضتتتل النتتتاس عنتتته دلائلتتته  

   
 عنتتتتته نتتتتتوازل رحمتتتتتة   فلتتتتتا رحلتتتتتت

 ضتتتتحاه بهتتتتتا موصتتتتتولة وأصتتتتتائله  

   
 وروى ثتتتتراه متتتتنهن العفتتتتو فتتتتي غتتتتد

 فقتتتتد روت العتتتتافين أمتتتتس مناهلتتتته  

   
 التتتتتأمير وهتتتتتذه أأن يتتتتترز ضى اهلل  تقتتتتت

 هصتتتتتتتوافنه موقتتتتتتتورة ومناصتتتتتتتل    
   

 ولك فتتتتتتى كتتتتتالبراق إبريتتتتتق غمتتتتتده 

 هذابل تتتتتت إذا شتتتتتتماه ، او كالذبالتتتتتتة    
   

تتتت  خلفتتتته اليتتتتوم   ت  ل   فليتتتتت ظبتتتتاه ص 

 هوظلتتتت علتتتى غيتتتر الصتتتيام صتتتواهل    
   

 كمبنتتتتي منقتتتتذ صتتتتبرا  فتتتتإن مصتتتتاب  

 هيصتتتاب بتتته حتتتافي الأنتتتام وناعل تتت  
   

 لوعتتتتة   لقتتتتد جتتتتل حتتتتتى كتتتتل واجتتتتد  

 هإذا لتتتج فيهتتتا لتتتيس يوجتتتد عاذل تتت  
   

 إذا صتتتتتوحت أيتتتتتدي الرجتتتتتال فتتتتتأنتم

 النتتتدى وخمائلتتته بنتتتي منقتتتذ رو     

   
 مفتتتتترحٌ  الزمتتتتتان   زر  متتتتتن و   وإن فتتتتتر   

 هفتتتتتتتتتتتإنكم أوزاره ومعاقل تتتتتتتتتتت  
   

 وصتتتاحب علتتتي الصتتتبر عنتتته فمتتتا غتتتوى

 مصتتتاحب صتتتبر  عتتتن حبيتتتب يزايلتتته  

   
 ومتتتتتا نتتتتتام حتتتتتتى قتتتتتام منتتتتتك وراءه

 العتتتزم كاملتتته وافتتتر   أختتتو يقظتتتات    

   
 ال تتتتكأنكمتتتتا نتتتتوءان فتتتتي فلتتتتك الع  

 هفطالعتتتتتته هتتتتتتذه وذلتتتتتتك آفل تتتتتت  
   

 هتتتتتمإلتتتتتا لعلم   ومتتتتتا كفلتتتتتوك التتتتتأمر  

تتت    هكافل تتت ك بالتتتأمر التتتذي أنتتتتقيام 
   

تتتت  هإلتتتتى نيتتتتل المكتتتتارم ستتتتعي   ت  ي  ع  س 
 هلتتا تستتعى كفتتتك فواضتتل   ولتتو كنتتت    

   
 ولتتتتم تتتتتر أن تتتتترىق بمتتتتا كتتتتان فاعلتتتتا  

 هأجتتتل إنمتتتا المرفتتتوع بالفعتتتل فاعل تتت  
   

 لعمتتتترك إنتتتتي فتتتتي التتتتذي عتتتتن كلتتتته

 هناخل تتت شتتتريك عنتتتان ناصتتتح التتتود    
   

 القلتتتب متتتن ذلتتتك الهتتتوى و   ل تتتوكيتتتف خ  

 هالشتتتغاف دواخل تتتبتتتين  ت  د  ل تتتوقتتتد خ    
   

يدة  بتمام  ابن خلكانقال        ص  ز ت  الق   الصالح طلائع بن رزيكم في ترجمة وقد تقد    ،ها وكمالها: ن ج 
ا، ولم أذكر منها (1)عمارة اليمني بها الفقيه   وزير مصر مرثية رثاه   ي  ه  ، وهي على وزن هذه المرثية ور و 

                                                 

/ ية في أخبار الوزراء المصريةالفقيه نجم الدين أبو محمد عمارة بن علي الحكمي المدحجي اليمني، العالم الشاعر المشهور، له تواليف منها: أخبار اليمن والنكت العصر (1) 
 22/428، تاريخ اإلسالم 8/482، ترجمته في: وفيات األعيان 965ت
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بكمالها،  د  بأيدي الناس، وهذه لا تكاد توج   «يوان عمارةد» وجود   هناك سوى أبيات قلائل لكثرة  
        .ها ها هنافلهذا أتممت  

هذه النسبة  ،المخففة ويف آخرها الخاء المعجمةبفتح التاء ثالث الحروف وضم النون  :التنوخي     
فسموا  ،موا هناكقاأف ،وتحالفوا على التناصر ،ل اجتمعوا قديما بالبحرينلعدة قبائ   وهو اسمٌ  تنوخ :إلى
 .(1)ابن الأثير، قاله والتنوخ الإقامة ،تنوخا

 
 يبوب  الخط  لام بن أيُ ة بن عبد الس   ر الدين حمزَ قَم ،يد  ن  بَ ر  أبو يعلى الد   [ 22]

 : (2)«معجم الألقاب»في  ابن الطويفقال       
 : أنشد ،والعلماء الفضلاء البلغاء ،كان من الخطباء الأتقياء      

ت  متتتا بال   تتتد   تتتا ذ ك تتتر  الصتتتدود  فص  ه   
  

ن  تتتتت   تتتتت  لتتتتي ستتتتلوة  فتج  م  ر    وتج 

   

ن  الب ع تتتتتتاد  أفتتتتتتاد ني
 
تتتتتتت  أ م   وتو ه  

  
 
 
ل لتتتتا  وأ تتتتم  تتتتالج   ت  ث  د  ح  ل  تتتتت  ف  اء  وم   

   

باب الأبواب على بحر طبرستان، وهو : (3)ياقوتقال  ،هو باب الأبوابود، ن  ب  ر  د  نسبة إلى  :يد  ن  ب  ر  الد         
 .الخزر، وهي مدينة تكون أكبر من أردبيل نحو ميلين في ميلينبحر 
 
حمزة بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن حمزة بن شبيب بن  ،أبو يعلى الُمَهل  ِبي[ 22]

   (5)[222]ت الأزدي النيسابوري الطبيب الَصي َدل اِني (4)المهلب بن أبي صفرة
 أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز بن محمد بن منهم :(6)«سابالأن»في  أبو سعد السمعانيقال الحافظ       

 صالحٌ  فاضٌل  المهلبي الصيدلاني، من أهل نيسابور، شيخٌ (7)]أحمد بن حمزة بن شبيب بن عبد المجيد[
                                                 

 229/ 2اللباب في تهذيب األنساب (1) 
 2566/ ترجمة 8/462معجم األلقاب (2) 
 2/808معجم البلدان (3) 
مير، البطل، قائد الكتائب، قال: صدوق دين شجاع، ميمون المهلب بن أبى صفرة: ظالم بن سارق األزدى العتكى، أبو سعيد البصرى، من كبار التابعين، قال الذهبي: األ(4) 

، الكامل البن 2689، ترجمته في: اإلصابة /ت 22النقيبة، وقال ابن حجر: من ثقات األمراء، و كان عارفا بالحرب، فكان أعداؤه يرمونه بالكذب، توفي بـمرو الروذ سنة 
  829/ 7، األعالم للزركلي 4/228األثير 
، تذكرة 27/264، سير أعالم النبالء 5/209، تاريخ اإلسالم 42، المختصر من السياق لتاريخ نيسابور ص 2/294، اللباب 2/222ته: األنساب مصادر ترجم(5) 

 28/207، الوافي بالوفيات 8/222، شذرات الذهب 8/2064الحفاظ 
 2/860األنساب للسمعاني (6) 
 42من السياق  في طبعة الكتاب بياض وأتممت النسب من المختصر(7) 
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وأبا  ،يسمع أبا الفضل العباس بن منصور الفرنداباذ ،ث بالكثيرحتى حد   ر  م   وع   ،ب الأئمة، صح  عالمٌ 
 .وغيرهم ،وأبا بكر أحمد بن محمد بن دلويه الدقاق ،بن يحيى بن بلال البزاز حامد أحمد بن محمد

 .وأبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوين ،سمع منه: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي      
 .وآخر من حدث عنه: أبو بكر أحمد بن على بن خلف الشيرازي      
 ،أبو يعلى الصيدلاني المهلبي فقال: ،(1)«نيسابورتاريخ »حافظ في ال الحاكم أبو عبد اللوذكره       

وأبو القاسم  ،ان  ل  ب  وقد كتب ق   ،في معرفة الطب م  د   ق  المشهورين، وطلب الحديث، ثم ت   سمع المشايخ  
عبيد اهلل ابن أحمد بن على بن الحسين بن عبد الرحمن المقرئ، المعروف بابن الصيدلاني، من أهل 

 .ن شيخا صالحا ثقة مأمونابغداد، كا
سمع: يحيى بن محمد بن صاعد، وهو آخر من حدث عنه من الثقات، كان عنده عنه مجلسان،       

ويزداد بن عبد الرحمن الكاتب  ،يوسمع أيضا ألف أبا بكر عبد اهلل بن محمد بن زياد النيسابور
 ومن بعدهما

واكنت ولادته في رجب  ،ورق   ن   وابن ال ،والعتيقي ،ائيلكأوالل ،والأزجي ،والخلال ،روى عنه: الأزهري      
 .وفاته في رجب سنة تسع وتسعين وثلاثمائة ببغداد سنة سبع وثلاثمائة، و

سمع: محمد بن  ،المشايخ ة  ي   ق  : الشيخ، الثقة، العالم، شيخ الأطباء، النيسابوري، ب  (2)الذهبيوقال       
الحسين القطان، وأبا حامد بن بلال، وأبا جعفر محمد  أحمد بن دلويه صاحب البخاري، ومحمد بن

 وهو راوي المسلسل بالأولية ،د في وقتهوتفر   ،بن الحسن الأصبهاني، وجماعة
حدث عنه: أبو عبد اهلل الحاكم، وأبو نصر عبيد اهلل بن سعيد السجزي، وأبو القاسم عبد اهلل بن       

 وهو ،ماعيل التفليسي، وأبو بكر بن خلف، وآخرونعلي الطوسي، وأبو بكر البيهقي، ومحمد بن إس
 الأزدي صفرة أبي بن المهلب خراسان أمير ذرية من
 .عالية   ن   ، تويف يوم الن  حر عن س  من غير واحد   اع  م  بالس   تفر د   :(3)«العبر»وقال في        
أخبرين أبا بكر محمد بن  : -رحمه اهلل-(4)أبو زكرياء يحيى بن عبد الوهاب ابن منده العبديقال       

أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن حمزة بن قال أخبرنا  ،إسماعيل بن نيسابور

                                                 

 2758مختصر تاريخ نيسابور ترجمة (1) 
 27/264سير أعالم النبالء (2) 
 2/222العبر في خبر من غبر (3) 
 848جزء فيه ذكر أبى القاسم الطبراني ص (4) 
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ثنا علي بن  ،ثنا عبدة بن سليمان ،ثنا الحسن بن صاحب ،أنبأ أبو الحسن اللؤلؤي ،شبيب الصيدلاني
رضي - جابر بن عبد اللعن  ،عن الحسن ،عن يونس بن عبيد ،ثنا خليد بن دعلج ،الحسن السامي

  :-صلى اهلل عليه وسلم-قال قال رسول اهلل  ،اهلل عنه
  ب   ح   »      

 
  (1)« ر  ف  من الك   م  ه  غض  وب   ،ان  يم  الإ   ن  ر م  م  وع   ر  ك  ي ب  ب  أ

أنا علي بن أحمد بن  ،نا أبو بكر البيهقي ،: أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر(2)ابن عساكرقال و      
نا الحسن بن حماد  ،نا إسماعيل بن إسحاق أبو بكر السراج ،دان أنا أحمد بن عبيد الصفارعب

  .عن جويبر ،نا عمرو بن هاشم ،سجادة
نا محمد بن حيان بن حمدويه  ،أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز بن محمد الصيدلانيوأنا  :ح قال      

عن  ،عن جويبر ،ثنا أبو مالك الجنبي ،لعسكرينا سهل بن عثمان ا ،نا محمد منده ،أبو بكر الحياني
  قال: -صلى اهلل عليه وسلم-عن النبي  ،عن ابن عباس ،الضحاك

في  د  ه  الز    ل  ث  بم   ون  ع  ن   ص  المت   ع  ن   ص  ت  لم ي   ،ىوس  أن قال: يا م   اه  اج  ا ن  يم  واكن ف   ،ىوس  ى م  اج  ن   الل   ن   إ   »      
 ن  م   البكاء   بمثل   ون  د  ب   ع  المت   د  ب   ع  ت  ولم ي   ،عليهم ت  م  ر   عما ح   ع  ر  الو   ل  ث  م  ب   ون  ب  ر   ق  مت  ال   ب  ر   ق  ت  ولم ي   ،اي  ن  الد   
 ر  الب   ه  ل  وإ   ،ب   ى: يا ر  وس  فقال م   ،يت  ي  ش  خ  

ا اذ  م   ،ام  ر  ك  والإ   ال  ل  ا الج  ويا ذ   ،ين  الد    م  و  ي   ك  ال  ويا م   ،اه  ل   ك   ة  ي  
 
 
  ،؟ م  ه  ت  ي  ز  ا ج  اذ  وم   ،لهم ت  د  د  ع  أ

 
 ن   ا فإ  ي  ن  في الد    ون  د  اه  ا الز   م   قال: أ

 
 و   ب  ت  ي   ،يت  ن   ج   م  ه  يح  ب  ي أ

 
 ث  ي  منها ح   ون   أ

  ،وااء  ش  
 
 ،اب  س  الح   ه  ت  ش  اق  إلا ن   ال  ت  ح  م   ق  ب  لم ي   ة  ام  ي  وم الق  فإذا كان ي   م  ه  ي  ل   ع   ت  م  ر   ا ح  م   ع   ون  ع  ر  ا الو  م   وأ

  ون  ع  ر  إلا الو   ه  ي  د  ا في ي  م   ع   ت  ش  ت   وف  
 
  ،م  يه  ي  ح  ت  س  فإني أ

 
  م  ه  ل   ج  وأ

 
 ،وأدخلهم الجنة بغير حساب ،م  ه  م  ر  ك  وأ

  يق  ف  ي فأولئك لهم الر   ت  ي  ش  خ   ن  م   ون  اك  وأما الب  
 
  (3)« فيه م  ه  ك  ار  ش  لا ي   ،علىالأ

أبو يعلى حمزة بن عبد سعد الماليني، أنبأنا  أخبرنا أبو: (4)«الزهد»في  لبيهقيأبو بكر اوقال       
  يقول: سمعت أبا العباس الدينوري يقول: العزيز
  ة  ر  ا والآخ  ي  ن  في الد    س  ي  ل   »      

 
  ز   ع  أ

 
  ،ب  ل  والق   ت  ق  الو   ن  م   ف  ط  ل  وأ

 
 .« ب  ل  الق   و ت  ق  للو   ع  ي   ض  م   ت  ن  وأ

 ،بن أبي جمرةاحدثنا القاضي أبو بكر  :(1)ابن الأباره ه أخرجه من طريقق  الأولية من طري وحديث        
أنا  :قال ،بن حوط اهللاعلى القاضي أبي سليمان  إليه وقرأت   كتب   ،عن القاضي أبي الفضل عيا 

                                                 

 : ضعيف جدا2620، قال األلباني ضعيف الجامع 2725أخرجه أيضا الديلمى في الفردوس (1) 
 222/ 62تاريخ دمشق (2) 
، في سنده جويبر بن سعيد البلخي المفسر، صاحب الضحاك، قال ابن معين: ليس بشئ، وقال الجوزجاني: 20927/ رقم 7/849أخرجه البيهقى في شعب اإليمان (3) 

 .ال يشتغل به، وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك الحديث
 776/ رقم 2/254الزهد الكبير (4) 
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ا  أنا الفقيه القاضي أبو الفضل عي   :قال ،ه منهسمعت   وهو أول حديث   ،الحافظ أبو القاسم بن بشكوال
حسين  أنا القاضي أبو علي   :قال ،ه منهسمعت   وهو أول حديث   ،هي بلفظ  بن موسى بن عيا  اليحصب

وهو  ،قال نا أبو عبد اهلل محمد بن أبي نصر الحميدي ،ه منهسمعت   وهو أول حديث   ،بن محمد الحافظ
حدثني أبو القاسم منصور بن النعمان بن منصور بن  :قال ،قصد به التسلسل ،ه منهسمعت   أول حديث  
أبو يعلى حمزة بن نا  :قال ،سمعته منه وهو أول حديث   ،من كتابه بالفسطاط ء  ملاإ ،ريأحمد الصيم

نا عبد الرحمن بن بشر بن  :قال ،ه منهسمعت   وهو أول حديث   ،بنيسابور عبد العزيز بن محمد المهلبي
ن ايمن سف ،هسمعت   وهو أول حديث   ،ن بن عيينةانا سفي :قال ،ه منهسمعت   وهو أول حديث   ،الحكم

عن أبي قابوس موىل لعبد اهلل ابن عمرو بن  ،ه منهسمعت   وهو أول حديث   ،عن عمرو ابن دينار
  قال: ،عبد الل بن عمرو بن العاصيعن  ،ه منهسمعت   وهو أول حديث   ،العاصي

 م  ح  ار   ،ن  م  ح  م الر   ه  م  ح  ر  ي   ون  م  اح  الر    »      
 
  ل  ه  وا أ

 
 . « اء  م  لس   ي اف   ن  م   م  ك  م  ح  ر  ي   ض  ر  الأ

عن القاضي أبي  «مسلسلاته»ورواه في  ،«معجم شيوخه»هذا الحديث في  ابن بشكوالهكذا روى       
 وقال:  ،جميعا  عن أبي علي   ،وأبي عمرو زياد بن الصفار ،ا الفضل عي  

ال: ق ،لم يرفعه ،قوله عبد الل بن عمروهكذا روينا هذا الحديث من هذا الطريق موقوفا  على       
 .-صلى اهلل عليه وسلم-وقد رويناه أيضا  مرفوعا  إلى النبي 

شرف الدين أبي محمد عبد المؤمن بن خلف الحافظ  م لهأخرجه مرفوعا من طريق المترج   قلت:      
 : (3)عواليهفي  725المتوىف سنة  (2)بن أبي الحسن الدمياطي

العلامة الحافظ النسابة فقيه المحدثين وعلم أخبرنا سيدنا الشيخ الإمام العالم قال الراوي:       
المسندين شرف الدين علم الأئمة من المحدثين وحجة المسندين الناقد الأوحد شرف الدين أبو 

ورفع  ،-متعنا اهلل ببقائه-مياطي الشافعي محمد وأحمد عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسين الد
وذلك في يوم الأحد التاسع عشر لشهر رجب  ،سماعا وهو أول حديث سمعته منه ،من درج ارتقائه

من القاهرة  ،-عمرها اهلل بسنته-سنة تسع وتسعين وست مائة بالظاهرية من القاهرة الطاهرة  ،الفرد
أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي الحسن مقرب أنا الشيخ المحدث الحافظ العدل  ،المعزية حرسها اهلل

                                                                                                                                                                    

 2/226لي الصدفي معجم أصحاب القاضي أبي ع(1) 
، طبقات 2/264، ترجمته في: ذيل التقييد 709الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي التوني الشافعي ، شيخ المحدثين وإمام اللغويين في زمانه / ت(2) 

 20/ 20الشافعية للسبكي
 2ه الحديث رقم لث من معجم شيوخالثا، وكذا خرجه في 2اشيد والمقطوعات حجزء فيه أحاديث عوال من األقوال والموافقات والتساعيات والمصافحات واألن(3) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 م بن مقرب الكندي السكون التجيبي الإسكندرانيبن عبد الكريم بن الحسن بن عبد الكري
ووفاته بها يوم السبت لإحدى عشرة ليلة  ،ه الثانية إليهاولفظه بالإسكندرية في قدمت  ، (1)المالكي

قال: أنا  ،ه منه وهو أول حديث سمعت   ،-رضي اهلل عنه-خلت من صفر سنة ثلاث وأربعين وست مائة 
قال: أنا الفقيه أبو  ،ه منه سمعت   حديث   وهو أول   ،سعود الأنصاري أبو البراكت هبة اهلل بن علي بن 

قال: أنا الحافظ أبو  ،ه منه سمعت   حديث   وهو أول   ،(2)الشافعي سلطان بن إبراهيم بن المسلمالفتح 
أبو نصر عبيد الل قال: أنا  ،ه منهسمعت   حديث   وهو أول   ،إسحاق إبراهيم بن سعيد بن عبد اهلل التجيبي

أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز بن محمد قال: نا  ،ه منهسمعت   حديث   وهو أول   ،(3)السجزي سعيد بن
 .ه منهسمعت   وهو أول حديث   ،لمهلبيا

وأنا عاليا أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد السلام بن عتيق بن محمد بن محمد السفاقسي  ح      
ه منه بثغر سمعت   وهو أول حديث   ،المقدسيةالأصل الإسكندراني المالكي العدل المعروف بابن 

والإمام مفتي المسلمين أبو الحسن بن أبي الفضائل اللخمي الشافعي بالفسطاط غير  ،الإسكندرية
أبو طاهر أحمد بن أنا الحافظ  ،ه منه في سنة تسع وثلاثين وتسع مائةسمعت   وهو أول حديث   ،مرة

وقال الثاني:  ،قال الأول: حضورا ،ه منهسمعت   حديث   ل  وهو أو ،(4)محمد بن أحمد بن محمد الأصبهاني
 حديث   ببغداد وهو أول   ،اللغوي أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين بن السراجقال: أنا  ،سماعا
 حديث   وهو أول   ،افظ بمكةالح قال: أنا أبو نصر عبيد اهلل بن سعيد بن حاتم السجزي ،ه منهسمعت  
 ،ه منهسمعت   حديث   بنيسابور وهو أول   ،على حمزة بن عبد العزيز المهلبيأبو يقال: أنا  ،ه منهسمعت  

قال: نا عبد  ،ه منهسمعت   حديث   وهو أول   ،قال: نا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز
وهو أول حديث  ،قال: نا سفيان بن عيينة ،ه منهسمعت   هو أول حديث   و ،الرحمن بن بشر بن الحكم

 ،عن أبي قابوس موىل لعبد اهلل بن عمرو بن العاص ،عن عمرو بن دينار ،ن سفيان بن عيينةسمعته م

                                                 

َلى الُبوِصيرّي، َوَعْبد الرَّْحَمن ْبن موقى، َوأَِبي أسعد الّدين أَبُو القاسم َعْبد الرَّْحَمن ْبن مقرَّب بن عبد الكريم، الحافظ المفيد الِكْندّي، اإلسكندراني المعدل، قرأ بنفسه عَ (1) 
رفٍة ونـََباهة، حدَّث َعْنُه: أَبُو ُمَحمَّد الَغْزنَوّي، واأَلْرتاحّي، وجماعة، ولزم الحافظ أبا الحسن ابن المفّضل وتخرَّج ِبِه، وخرَّج لنفسه عشرين جزءًا، أبان فيها َعن معالفضل 

 24/492م ، ترجمته في: تاريخ اإلسال648الّدمياطّي، والزَّيُن ُمَحمَّد ْبن منصور الورَّاق، وجماعة/ ت
ا ِإسحاق الحبال والخلعي، سلطَان بن ِإبَراِهيم بن الُمسلم أبو الفتح المقدسي، يعرف بأبي رشا، تفقه على نصر المقدسي، وسمع بالقدس أبا بكر الخطيب ثم بمصر أب(2) 

َلِفي، دخل الديار المصرية وشغل َأهلَها َوبَها ظهر علمه/ ت   7/54السبكي ، ترجمته في طبقات 989روى عنه السِّ
، ترجمته في: سير 444ى/ ت اإلمام العالم الحافظ المجود شيخ السنة أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي البكري السجستاني شيخ الحرم مصنف اإلبانة الكبر (3) 

 27/694األعالم 
 27/696سير أعالم النبالء (4) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

، وعند ابن السراج أن  -صلى اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  عبد الل بن عمرو بن العاصعن 
 قال:  -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

  أهل   وام  ح  ار   ،نحم  هم الر   م  ون يرح  الراحم   »      
 
  (1)« اءم  في الس    ن  م م  ك  يرحم   رض  الأ

أبي إسحاق مجلس  مصر حضرت   : قال لي ابن السراج: لما دخلت  (2)أبو طاهرقال الحافظ       
ب   ال فقال: اقرأه  ،فقلت: من سماعي منه ،واكن يرويه عن أبي نصر ،فأخرج لي هذا الحديث (3)الح 

 .ه رحمه اهللوأسمعه أنا منك، فقرأ ،فتسمعه أنت منه
 ،عن سفيان ،ومسدد ،عن أبي بكر ،(4)في الأدب : ]رواه أبو داود في [قال الشيخ شرف الدين       

  :ولفظه  ،وقال: حسن صحيح  ،عن سفيان ،عن ابن أبي عمر ،(5)في البر الترمذيورواه 
  «ض  وا من في الأر  م  ح  ار  »      
 قال:  (6)"إثبات صفة العلو" كتابه: في دامةابن قموفق الدين رواه الحافظ الحديث و      
خبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن أقال: ، اهلل تعالى في السماء ريحة في أن   الص الأحاديث   ذكر        

قال حدثنا أبو محمد جعفر بن ، سمعته منه يومئذ حديث   المقرب بن الحسين الكرخي، وهو أول  
سمعته منه، قال: حدثنا الحافظ أبو نصر عبيد اهلل  حديث   أحمد بن الحسين السراج القاري، وهو أول  

أبو يعلى حمزة بن سمعته منه، قال أخبرنا  حديث   بن سعيد بن حاتم السجزي الوايلي بمكة، وهو أول  
 ... الحديث سمعته منه حديث   ، وهو أول  عبد العزيز بن محمد المهلبي

د هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم ع  الأس   أبيفي ترجمة شيخه  (7)السمعاني: ذكر فائدة      
لأبي يعلى حمزة بن عبد العزيز  «فضائل الصحابة ومناقبهم» :ع عليه كتابمما سم   أن    القشيري

 المهلبي، بروايته عن أبي بكر محمد بن إسماعيل التفليسي عنه.
خرها الباء المنقوطة بواحدة، هذه النسبة إلى ويف آ ،وتشديد اللام ،وفتح الهاء ،بضم الميم: يب  ل   ه  الم        
 .اء  ل  و   و أمير خراسان وأولاده العشرة نسبة   ،ة الأزديفر  ص   يسعيد المهلب بن أب يأب

                                                 

 : صحيح8922، قال األلباني في صحيح الجامع 4/279، والحاكم 2524، و، والترمذى4542، وأبو داود  6454أخرجه أحمد (1) 
 226/ ح2/287المشيخة البغدادية البي طاهر السلفي (2) 
 20/908، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 422إبراهيم بن سعيد بن عبد الله، الحافظ أبو إسحاق النـُّْعمانّي، موالهم المصرّي، المعروف بالحّبال /ت (3) 
 4542نن ابي داود : س(4) 
 «الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله: »2524تمام لفظه عنده (5) 
 2الحديث رفم  66صإثبات صفة العلو (6) 
 870/ 2حبير في المعجم الكبير ال(7) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

لاني       ي د   ،وفتح الدال المهملة ،وسكون الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين ،بفتح الصاد المهملة: الص  
  (1)السمعانيقاله   ،سبة لمن يبيع الأدوية والعقاقيربعدها اللام ألف والنون، هذه الن

 
  (2)حمزة بن عبد العزيز الطبرستاني النحوي ،يم  ل  ي  أبو يعلى الد   [ 02]

  .م  د   ق  أو الم   ،يس  ئ  الر    :وهي كلمة فارسية معناها ،سالارأو  ،سلار ت:يلقب ب ،فقيه شيعي إمامي      
ل  ي ر الأسديبن المطه  منصور الحسن بن يوسف  وأبقال        خلاصة »في:  701المتوىف سنة  الح 

في المذهب،  «المقنع»له  ،شيخنا المتقدم في الفقه والأدب وغيرهما، كان ثقة وجها: (3)«قوالأال
في نقض  ن البصرييد على أبي الحسالر   »في الفقه، و «مالمراس  »في أصول الفقه، و «التقريب»و

  (6)د المرتضىالسي   وعلى  ،(5)يدالمف  قرأ على  ،«وهريقة الج  التذكرة في حق»، و(4)«الشافي
م العلوية والأحكام المراس  »له كتاب:  ،عينٌ  ،ثقةٌ  ،: فقيهٌ (7)«فهرسته»في  ابن بابويه الرازيوقال       

 .عنه  ،عن أبيه ،أخبرنا به الوالد ،(8)«النبوية
 «الأسئلة السلارية»وفي الفقه،  «اب والفصولالأبو»وله من التصانيف غير ما ذكر سابقا: : قلت      

 المرتضىسألها أستاذه 
 ،: صاحب المرتضى أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي(9)«الوافي»في  الصلاح الصفديوقال       
عليه في سنة خمس وأربعين  أبو الكرم المبارك بن الفاخر بن محمد بن يعقوب النحويقرأ 

 وأربعين وأربعمائة. وتويف سنة ثمان ،وأربعمائة

                                                 

 2/895األنساب للسمعاني (1) 
، 2/78، الذريعة 2/58، أمل اآلمل للحر العاملي 2/205، طرائف المقال للبروجردي 2/56ء البن شهرآشوب ، معالم العلما2/84مصادر ترجمته: روضات الجنات (2) 

 272/ 2، األعالم للزركلي 2/26، طبقات أعالم الشيعة / النابس في القرن الخامس 2/820، هدية العارفين 26/88،  الوافي بالوفيات 88/89أعيان الشيعة 
 262فة الرجال صخالصة األقوال في معر (3) 
: سبب تصنيفه هذا الكتاب ان القاضي عبدالجبار صنف كتابا في إبطال مذهب الشيعة سماه: المغني الكافي، ثم صنف "السيد 65/24قال القمي في الكنى وااللقاب (4) 

 سالر . المرتضى" كتابا سماه: "الشافي في نقض الكافي"، ثم صنف أبوالحسن البصري  كتابا في نقض الشافي، فرده
ا في َضالالتهم، وفي الطَّْعن َعَلى محمد بن محمد بن الُنعمان البغدادّي ابن المعلم، المعروف بالشيخ المفيد، صاحب التصانيف، كاَن رأس الّرافضة وعالُمُهم، صنَّف ُكتـُبً (5) 

 27/844ي: سير األعالم ، ترجمته ف428السََّلف، وهلك به خلق حّتى أهلكه الله في رمضان، وأراح المسلمين منه/ ت 
ة على مذهب الشيعة، الشريف المرتضى علي بن الحسين بن موسى، علم الهدى، نقيب العلويين، أخو الشريف الرضي، كان فاضال ماهرا، أديبا متكلما، له مصنفات جم(6) 

 27/922أعالم النبالء  ، ترجمته في: سير486قال الخطيب: كتبت عنه، وكان رأسا في االعتزال، كثير االطالع والجدل/ت 
 228ترجمة  2/24الفهرست للرازي (7) 
 تحقيق محمود البستاني بيروت 2520هـ، بعناية محمد باقر بن محمد رحيم خوانساري، ودار الزهراء النجف 2276طبع على الحجر سنة (8) 
 26/88الوافي بالوفيات (9) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

بعد الظهر يوم  «قوالأنظام ال»في  الساوجي: تويف كما ذكره (1)«الذريعة»في  آغا برزك الطهرانيوقال       
أنه  الصفديعن  «بغيه الوعاة»في  السيوطي، وحكى 113السبت لست خلت من شهر رمضان سنة 

سلار بن عبد العزيز قبر  : أن  تبريزيحشري الللموىل  «تذكرة الأولياء»ويف  ،111تويف في صفر سنة 
 .تبريزعلى ستة فراسخ من  خسروشاه :في قرية الديلمي

 الإمامية: من قول (2)«الفصل»في  -رحمه اهلل- أبو محمد ابن حزم الأندلسيقال الحافظ  :فائدة      
ل ب د   يد  ف يه ما ليس منه ،كلها قديما وحديثا أن القرآن م  ل  منه كثيروب   ،ونقص منه كثير ،ز  حاشا  ،د  

علي بن الحسن بن موسى بن محمد بن إبراه يم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن 
ر   ،فإنه كان ي نكر هذا القول ،واكن إماميا يظاهر بالاعتزال مع ذلك ،(3)ابن علي بن أبي طالب ف   وي ك 

ن قاله  .. اهالقاسم الر  ازي   أبوو ،أبو يعلي م يلا د الطوسياه  ب  اح  وكذلك ص   ،م 
 فاسمٌ  أبو يعلى ميلاد الطوسيوأما  : قال (4)«أعيان الشيعة»في  الشيعي محسن الأمين ه  ب  وتعق         
، وللمرتضى سلار الديلمي: بل هو ،أولكن وصفه بالطوسي خط ،أبو يعلى سلار :هوصواب   ،ٌف ر   ح  م  

الشيخ أبو  ، ومن تلامذة المرتضى(5)جعفريأبو يعلى محمد بن الحسن الالشريف  :اسمه آخر تلميذٌ 
 اه .والوصف   سم  إف الحر    ! جعفر محمد بن الحسن الطوسي، ولكن ابن حزم لشدة تثبته

 ،ارٌب تق  الجميع م   م  ور س   ،الطوسي :إلى الطبرسي: فوتصح    ،ميلاد: إلى سلار :لقب   ف  تصح    :قلت      
 واهلل أعلم.

: في  ه711المتوىف سنة  الشيعي محمد بن مكي العاملي الجزينيخرجه ومن رواية المترجم ما أ      
عن خاله الإمام  ،الدين أخبرين به شيخنا المرتضى عميد ،الحديث الثامن عشرقال: (6)له «أربعينال»
 عن الشيخ الإمام المحقق نجم الدين أبي القاسم جعفر ،عظم السعيد المرحوم المغفور جمال الدينأال

عن والده الحسن بن يحيى بن سعيد، عن جده عن الشيخ أبي عبداهلل محمد بن  ،ليبن سعيد الح
عن  ،أبي جعفر الطوسي عن أبي علي المفيد ابن شيخنا ،إدريس، عن عريب، عن إلياس بن هشام

م الهدى ذي عن سيدنا الشريف المرتضى عل   ،بن عبدالعزيز الديلمي أبي يعلى سلارالشيخ 

                                                 

 2/24الذريعة إلى تصانيف الشيعة (1) 
 4/285واألهواء والنحل  الفصل في الملل(2) 
 هو الشريف المرتضى تقدمت ترجمته(3) 
 2/58أعيان الشيعة (4) 
 204تأتي ترجمته برقم : (5) 
 82األربعون حديثا ص (6) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

عن الشيخ أبي جعفر محمد بن  ،يدف  بن الحسين الموسوي، عن الشيخ الم   المجدين أبي القاسم علي
عن الشيخ أبي جعفر أحمد بن  ،عن والده، عن الشيخ أبي القاسم سعد بن عبداهلل القمي ،بابويه

عن معاوية بن وهب، عن الإمام أبي  ،عن حماد بن عيسى ،محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد
 قال : -عليه السلام-صادق بن محمد ال عبداهلل جعفر

 ي   ن  ذ   ؤ  كان الم   »      
 
-الل  ول  س  له ر   ول  ق  ، في  ر  ه  الظ    اة  ل  ص  ل   ر   في الح   -آله صلى الل عليه و- ي   ب  ي الن   ت  أ

 -آله صلى الل عليه و
 
 ر  ب  : أ

  ،د 
 
 ر  ب  أ

  (1)« د 
ي ل م         الميم،  وكسر ،وفتح اللام ،بنقطتين من تحتها وسكون الياء المعجمة ،ال المهملةبفتح الد    :يالد  

 (2)السمعانيقاله  ،بون إليهانس  الموالي ي   من أولاد   ، وجماعةٌ معروفةٌ  بلادٌ  ، وهوم  ل  ي  الد    :هذه النسبة إلى
 

  (3)حمزة بن عبد الله ،أبو يعلى الك ف ر َبطَناني[ 22]
إبراهيم بن محمد بن صالح القرشي إسحاق و أبحدث عنه  ،سمع من عثمان بن دارس المكي      

  (4)الدمشقي
 روى عنه ابن سنان ،عن عثمان بن دارس المكي بكفربطنا: حكى (5)بو القاسم ابن عساكرأقال       
أنا علي بن طاهر بن جعفر السلمي  ،أخبرنا أبو الوفاء حفاظ بن الحسن بن الحسين الغساني      

أنا إبراهيم بن  ،أنا تمام بن محمد الرازي ،رحمن الطرائفيأنا أبو الحسن أحمد بن عبد ال ،النحوي
 نا عثمان بن دارس المكي قال: ،بكفربطنا أبو يعلى حمزة بن عبد اللنا  ،محمد بن صالح القرشي

 ض  فإذا ق   ،ه  د  ر  لي و  ص  بن عياض فكان ي   ل  ي  ض  ا للف  ار  ج   ت  ن  ك   »      
 
على  ت  م  ع  ن  ى ذلك قال: امهلل إنك أ

  ،حينالصال
 
 بد  وأنا ع   ،عليهم ت  ي  ن  ث  وأ

 
  ،ي   ل  ع   م  ع  ن  ك فأ

 
  .« ي   ل  ع   ن  ث  وأ

 .صغير ي ٌ ب  ل أحمد بن حنبل إلى عبد الرزاق وأنا ص  : رح  أبو يعلىقال       
: أخبرنا الشيخ أبو القاسم إسماعيل بن علي بن الحسين (6)«أماليه»في بعم  ابن عساكروقال       

قال: أنا أبو  ،قال: أنا أبو علي الحسن بن عمر بن الحسن بن يونس الحافظ  ،بأصبهان  ،الصويف 

                                                 

 -رضي الله عنه-من رواية أبي ذر الغفاري  626، ومسلم 989سنده مرسل، والحديث أخرجه البخاري (1) 
 9/447األنساب للسمعاني (2) 
 ة إلى كفربطنة، قرية من أعمال دمشق، من الغوطة الشرقية، تبعد عنها ثالثة أميال تقريبانسب(3) 
الوليد حين فتح دمشق، إبراهيم بن محمد بن صالح ابن سنان أبو إسحاق القرشي الدمشقي، مولى خالد بن الوليد، وكان جده األركون قسيسا، أسلم على يدي خالد بن (4) 

 7/282، ترجمته في: تاريخ دمشق 845، روى عنه تمام بن محمد وأبو عبد الله بن منده/ت روى عن أبي زرعة الدمشقي
 29/202تاريخ دمشق (5) 
 8/ ح 4الثالث والخمسون من أمالي ص (6) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

ق أحمد بن محمد بن بكر و  أبو ر  قال: أنا  ،بالبصرة  ،الحسن علي بن القاسم بن الحسن النجاد 
 ،عن زهير بن محمد  ،عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا  ، أبو يعلى حمزة بن عبد اللقال: ثنا  ،(1)الهزاني
 : وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال-رضي اهلل عنه- أبي هريرةعن  ،موسى بن وردان عن 
 . (2)« ل  ال  خ  ي   ن  م   مك  أحد   ر  ظ  ن  ي  ل  ف   هيل  خل   يند   على ء  ر  الم   »      
والنون بينهما الراء والطاء المهملة  ،والباء الموحدة ،بفتح الكاف والفاء :ائين  ط  ب  ر  ف  الك        

 ر  ف  ك   :آخر الحروف في آخرها، هذه النسبة إلىوبالياء  ،تانالساكن
دمشق  ، وهي قرية من أعمال  ان  ط  ب 

  (3)السمعانيقاله  من الغوطة،
 
  (4)-رضي الله عنه-حمزة بن عبد المطلب  ،يش  رَ أبو يعلى الهاشمي الق  [ 22]

 ،مطلب بن هاشم بن عبد مناف: حمزة بن عبد ال(5)«معرفة الصحابة» في أبو نعيم الأصبهانيقال       
م   النبي  ،أبو عمارة وأخاه من الرضاعة، أسد  اهلل وأسد  -صلى اهلل عليه وسلم-وقيل: أبو يعلى، كان ع 
واكنت  ،وصفية ،حمزةهالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة، فولدت له:  عبد المطلبتزوج  ،رسوله
  حمزةواكن  ،-ى اهلل عليه وسلمصل-ورسول اهلل  ،حمزةمولاة أبي لهب أرضعت  ثويبة

 
-من النبي  ن  س  أ

ة  لرسول اهلل  ،ني  ت  ن  س  ب   -صلى اهلل عليه وسلم ن ع  ا وم  ز   ، واكن إسلامه ع  ي  ة  م  صلى اهلل عليه -أسلم بمكة ح 
 شهد بدرا، واستشهد بأحد. ،-وسلم
يقاتل بين يدي رسول كان  ،زيد بن حارثةبينه وبين مولاه  -صلى اهلل عليه وسلم-آخى رسول اهلل       
ان  فيه ويف أصحابه نزلت: } ،بريشة نعامة يوم بدر م  ل   ع  بسيفين، وهو الم   -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل  ذ  ه 

 ه م  
ب  وا ف ي ر  م  ت ص  ان  اخ  م  ص  جبير ، موىل شيي الحب  ش  ح  و  ، قتله -عز وجل-سيد الشهداء عند اهلل  ،(6){خ 

قتل  ،ع وخمسين سنة، يوم السبت في النصف من شوال، من سنة ثلاث، وهو ابن أرببن مطعم بن عدي
صلى اهلل عليه -وكبر عليه رسول اهلل  ،اهلل بيده من المشركين، قبل أن يقتل إحدى وثلاثين نفسا

واكن أحد سادة أهل  ،ل على رجليه الإذخرع  بها رأسه، وج   ي  ط   ة    ر  م  في ن   ن  ف   سبعين تكبيرة، وك   -وسلم
                                                 

سواهم، روى عنه أبو الحسين بن ُجمْيع، وأبو أحمد بن محمد بن بكر، أبو َرْوق الِهّزانّي الْبصرّي، سمع أبا حفص الفالس وميمون بن ِمهران، وأحمد بن َرْوح، وطائفة (1) 
 7/648، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 882بكر ابن المقرئ، قال الذهبي: وقع لنا حديثه بُعُلوٍّ في معجم ابن ُجمَيْع/ ت

  لباني. ، وحسنه األ7825/ 222/ 4الحاكم وقال: حسن غريب. وصححه  272/ 8. والترمذي 4288أبو داود    2022أخرجه أحمد  (2) 
 22/224األنساب للسمعاني (3) 
 2282، اإلصابة 2292، أسد الغابة 942، اإلستيعاب 2/672مصادر ترجمته : معرفة الصحابة ألبي نعيم (4) 
 2/672معرفة الصحابة (5) 
 25الحج: (6) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

صلى - ه  د  ج  ، وخير أعمامه، اشتد عليه و  -صلى اهلل عليه وسلم-وأحب الناس إلى رسول اهلل الجنة، 
، ات  ير  ا للخ  ول  ع  ف   مت  ل  ما ع   نك  ، فإ  يك  عل   الل   ة  حم  ر   »فقال:  ق  ه  حين رآه قتيلا، حتى ش   -اهلل عليه وسلم

 ،عن يمينه ر  ف   وك   ،لمسفاست -عز وجل-اهلل  ه  ر  ب   بسبعين منهم، ثم ص   ن   ل  ث   م  فحلف لي   ،« م  ح  ا للر   ول  ص  و  
 .اهحديثين -صلى اهلل عليه وسلم-أسند عن رسول اهلل 

قال: سمعت أبا صالح كاتب  ،حدثني ابن زنجويه :-رحمه اهلل-(1)أبو القاسم البغويقال الحافظ و      
 .حمزة بن عبد المطلب أبو يعلىالليث يقول: 

ل ى" :: كان لحمزة بن عبد المطلب ابٌن يسم  ى-رحمه اهلل-(2)ريد الأزديابن دوقال العلامة        ، (3)"ي ع 
ن ى بي يعل ىت: "ب :واكن يك 

 
بي عمارةت: "وب ،"أ

 
 . -عليه السلام- "أ

التي اختصم  "أمامة"و ،"عامر"و ،"يعلى": يكنى أبا عمارة واكن له من الولد (4)ابن الجوزيوقال       
 ٌب ق  له ع   ق  ب  فدرج أولاده فلم ي   ،ليوع ،وجعفر ،فيها زيد
 ، "عمارة"و "يعلى" :كان له من الولد :(6)«عيون الأثر»في  (5)ابن سيد الناسأبو الفتح وقال الحافظ          
 واب  وقال مصعب: ولد لحمزة خمسة رجال لصلبه، وماتوا ولم يعق        
ه، لصلب   له خمسة رجال   د  ل  ه و  وحده، فإن    "ىل  ع  ي  "إلا من بني حمزة  أحدٌ  (7)ب  ق  ع  وقال الزبير: ولم ي        
 "أمة اهلل"، ويقال: "أمامة"ومن أولاد حمزة  ،واب  وا ولم يعق  ومات  
 "عمارة"، قال أبو بكر الخطيب: انفرد الواقدي بهذا القول، وإنما "عمارة"واكن الواقدي يقول فيها         
، ومن الناس من "فاطمة"، وابنة تسمى "أم الفضل: "أيضا ابنة تسمىوله  ،م ذكرهه لا ابنته، وقد تقد  ابن  

 » :لعلي وقد بعث له حلة -عليه السلام-هذه إحدى الفواطم التي قال  "فاطمة"يعدهما واحدة، و

                                                 

 2/8معجم الصحابة (1) 
 70االشتقاق ص(2) 
، -صّلى اللَّه عليه وآله وسّلم-، قال:  يعلى بن حمزة بن عبد المطّلب بن هاشم الهاشمّي، ابن عّم الّنبّي 5404م / رق6/946ترجمته في اإلصابة في تمييز الصحابة (3) 

يعلى، وبه  وقال ابن سعد: ولد لحمزة قال الّزبير: لم يعقب حمزة إاّل من يعلى، فإنه ولد له خمسة رجال لصلبه، لكنهم ماتوا ولم يعقبوا، وانقطع نسل حمزة بن عبد المطّلب، 
عمارة، والفضل، والّزبير، وعقيل،  كان يكّنى، وعمارة ، ويكنى به أيضا، وعامر تزّوج، وأمه أم يعلى، أوسية من األنصار، وأم عمارة خولة بنت قيس، وسمى أوالد يعلى، وهم:

 ومحمد درجوا.اهـ
 27تلقيح فهوم أهل األثر ص: (4) 
، 2/225، الوافي بالوفيات2/265، ترجمته في: فوات الوفيات784مد بن محمد ابن سيد الناس اليعمري الربعي/ تفتح الدين محمد بن محالحافظ أبو الفتح (5) 

 7/89األعالم للزركلي
 2/862عيون األثر (6) 
 م يترك ولداأي: ل(7) 
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ا ه  ق   ر ا ت ش  م  م   ب ي ن   خ  و اط    :ن   ، وه  (1)« ال ف 
 
-لامعليه الس-ه علي، وفاطمة بنت محمد زوج   م   فاطمة بنت أسد أ

 ، وفاطمة ابنة حمزة هذه، وفاطمة ابنة عتبة.
اهلل، أبو  ، أسد  ، الضرغام  ، البطل  الإمام   :(2)«أعلام النبلاء سير»في  أبو عبد الل الذهبيقال الحافظ       

صلى اهلل -عم رسول اهلل  ،عمارة، وأبو يعلى القرشي، الهاشمي، المكي، ثم المدني، البدري، الشهيد
 خوه من الرضاعةوأ -عليه وسلم

قد امتنع،  -صلى اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  قريٌش  مت  ل  : لما أسلم حمزة ع  (3)قال ابن إسحاق      
 . ما كانوا ينالون منه وا عن بعم  ف   ك  ، ف  ه  ع  ن  م  وأن حمزة سي  

صلى -قال لي رسول الل : » -رضي اهلل عنه – عليقال أبو إسحاق: عن حارثة بن مضرب، عن       
: من هو صاحب الجمل الأحمر  ،: ن اد  حمزة-الل عليه وسلم فقال حمزة: هو عتبة بن ربيعة،  ،؟ فقلت 

  (4)« فبارز يومئذ حمزة عتبة، فقتله
 -صلى الل عليه وسلم-سمع رسول الل » ، قال: ابن عمروروى: أسامة بن زيد، عن نافع، عن       

ه، عند   ، فبكين على حمزة  ن  ئ  فج   ،له ي  اك  و  لا ب   ، فقال: لكن حمزة  ن   اه  ك  ل  يبكين على ه   الأنصار   نساء  
  (5)« اليوم بعد   الك  على ه   لا يبكين   ن  وه  ر  إلى أن قال: م  

 ام  م  إلى إ   ام  ق   ل  ج  ر   مزة، و: ح  اء  د  ه  الش   د  ي   س   »مرفوعا:  جابرللحاكم: عن  «المستدرك»ويف كتاب       
 ، ف  ر  ائ  ج  

 
 .: سنده ضعيفقال الذهبي ،(6)« ه  ل  ت  ق  ف   اه  ه  ن   و ه  ر  م  أ

                                                 

 من حديث علي، ولفظه: "شققه خمرا بين الفواطم". 2072أخرجه مسلم (1) 
 2/272سير أعالم النبالء (2) 
ونسبه للطبراني وقال: مرسل ورواته ثقات،  5/267وذكره الهيثمي  2/92، وابن األثير في أسد الغابة 2/252قال األرناؤوط: جزء من حديث طويل عند ابن هشام (3) 

ي قال: لم يخرجا لحارثة وقد وهاه وصححه وهو كما قال، ولكن الذهب 8/254، وأخرجه الحاكم مطوال 8/2/6، قال األرناؤوط: أخرجه ابن سعد 8/258وأخرجه الحاكم 
وابن معين، وابن حبان، وروى حديثه  ابن المديني، قال االرناؤوط: وقد أخطأ رحمه الله في نقله توهية حارثة بن مضرب عن ابن المديني فإنه لم يثبت عنه، وحارثة وثقة أحمد،

 .أصحاب السنن والبخاري في األدب المفرد
وصححه وهو كما قال، ولكن الذهبي قال: لم يخرجا لحارثة وقد وهاه ابن المديني، قال  8/254، وأخرجه الحاكم مطوال 8/2/6سعد  قال األرناؤوط:أخرجه ابن(4) 

ه أصحاب السنن حبان، وروى حديثاالرناؤوط: وقد أخطأ رحمه الله في نقله توهية حارثة بن مضرب عن ابن المديني فإنه لم يثبت عنه، وحارثة وثقة أحمد، وابن معين، وابن 
 والبخاري في األدب المفرد

في الجنائز: باب ما جاء في البكاء على الميت، وابن سعد  2952والرواية األخيرة مختصرة، وابن ماجة  40، 52، 2/24قال األرناؤوط: سنده قوي، وأخرجه أحمد (5) 
 : هو على شرط مسلم4/42بداية " ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن كثير في " ال 8/259، وصححه الحاكم 8/2/20

من طريق: رافع بن أشرس المروزي، عن خليد الصفار، عن إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر..وصححه، وتعقبه الذهبي بقوله:  8/259قال األرناؤوط: أخرجه الحاكم (6) 
من طريق إسحاق بن يعقوب العطار،  6/877ر يتقوى به ويصح، أخرجه البغدادي الصفار ال يدرى من هو، وفاته أن رافع بن أشرس مجهول الحال، ولكن للحديث طريق آخ

 .وفيه: صالح شيخ 204/ 8عن عمار بن نصر، عن حكيم بن زيد، عن إبراهيم الصائغ، به، وهذا إسناد حسن وحكيم بن زيد مترجم في الجرح والتعديل  
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غ ويل       : حدثنا أحمد بن سيار، حدثنا رافع بن أشرس، حدثنا خليد الصفار، عن إبراهيم الصائغ، (1)الد  
 قال:  -صلى اهلل عليه وسلم-: عن النبي جابرعن عطاء، عن 

  (2)هذا غريب : قال الذهبي ،« ب  ل  المط    بن عبد   مزة  ح   اء  د  ه  الش    د  ي   س   »      
يوم أحد،  -صلى الل عليه وسلم-الل  ع رسول  رج  » أسامة بن زيد: عن نافع، عن ابن عمر، قال:       

فجئن نساء  ،له ي  اك  و  فقال: لكن حمزة لا ب   ،بني عبد الأشهل يبكين على هلكاهن فسمع نساء  
  ،! فقال: يا ويحهن ،هن يبكينالأنصار، فبكين على حمزة عنده، فرقد، فاستيقظ و

 
هاهنا حتى  ن   ه  أ

  (3)« م  و  الي    د  ع  ب   ك  ال  على ه   ين  ك  ب  ، ولا ي  ن  ع  ج  ر  لي  ف   ن   وه   ر  الآن، م  
ابن إسحاق: حدثني عبد اهلل بن الفضل بن العباس بن ربيعة، عن سليمان بن يسار، عن جعفر بن       

معاوية غازيين،  ن  م  في ز   د الل بن عدي بن الخيارعبي  و أنا خرجت  »  عمرو بن أمية الضمري، قال:
فخرجنا  ،؟ فقال ابن عدي: هل لك أن نسأل وحشيا كيف قتل حمزة .بها وحشيفمررنا بحمص، واكن 

نريده، فسألنا عنه، فقيل لنا: إنكما ستجدانه بفناء داره، على طنفسة له، وهو رجل قد غلب عليه 
، على (4)فأتيناه، فإذا نحن بشيخ كبير أسود مثل البغاث ،ا رجلا عربياالخمر، فإن تجداه صاحيا، تجد

واهلل ابن  ،فرفع رأسه إلى عبيد اهلل بن عدي، فقال: ابن لعدي؟ ،، فسلمنا عليهاح  طنفسة له، وهو ص  
فقال: واهلل ما رأيتك منذ ناولتك أمك السعدية التي أرضعتك بذي طوى، وهي  ،قال: نعم ،الخيار أنت
قال: سأحدثكما بما  ،قلنا: إنا أتينا لتحدثنا كيف قتلت حمزة؟ ،يرها، فلمعت لي قدماكعلى بع

 :-صلى اهلل عليه وسلم-حدثت به رسول اهلل 
فقال لي: إن قتلت حمزة  ،ة بن عدي قتل يوم بدرم  ي  ع  ط   ه  م   جبير بن مطعم، واكن ع   عبد   ت  ن  ك  »       

 م  ل   أرمي، ق   صاحب حربة   وكنت   ،فأنت حر
 
حربتي،  مع الناس، فلما التقوا أخذت   ئ بها، فخرجت  خط  ا أ

بسيفه هدا ما يليق   الناس   د   ه  ، ي  (5)في عر  الناس مثل الجمل الأورق ه  أنظر حمزة، حتى رأيت   وخرجت  
 (6)شيئا

 
 م   ل  فلما رآه حمزة، قال: ه   ،ي إليه سباع بن عبد العزى الخزاعين  م  د   ق  له إذ ت   ، فواهلل إني لأتهيأ

                                                 

، سير أعالم 7/928، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 869الدغولي، إمام وقته بُخراسان، سمع منه الحاكم /ت الفقيه الحافظ أبو العباس محمد بن عبد الرحمن بن محمد (1) 
 24/997النبالء 
بن ونسبه إلى الطبراني في األوسط، وقال: فيه حكيم  5/262قال األرناؤوط:إسناده تالف، فيه مجهوالن: رافع بن أشرس، وشيخه الصفار، وذكره الهيثمي في المجمع (2) 

 زيد، قال األزدي: فيه نظر، وبقية رجاله وثقواو كذا قال في حكيم هذا مع أن ابن أبي حاتم نقل عن أبيه قوله فيه: صالح شيخ
 قال األرناؤوط: سنده قوي(3) 
 قال ابن هشام في السيرة: هو ضرب من الطير إلى السواد، وهو ضعيف الجثة كالرخمة وغيرها مما ال يصيد وال يصاد(4) 
 الذي لونه بين الغبرة والسواد(5) 
 .: هذا سيف ال يليق شيئا، أي: ال يمر بشيء إال قطع2/250في أساس البالغة (6) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

ثم ضربه حمزة، فواهلل لكأن ما أخطأ رأسه، ما رأيت شيئا قط كان أسرع  ،(1)ور  ظ  الب   ة  ع  ط   ق  إلي يا ابن م  
 .من سقوط رأسه

بين رجليه  ت  ج  ر  ، حتى خ  (2)ه  ت  ن   في ث   ت  ع  ها عليه، فوق  عنها، دفعت   يت  ض  تي، حتى إذا ر  حرب   ت  ز  ز  فه        
إلى  تي، ثم رجعت  حرب   إليه، فأخذت   ت  م  وإياها، حتى إذا مات ق   ه  ت  ك  ر  ، فت  ب  ل  فغ   وء  ن  ي  ل   فوقع، فذهب  

 .فيه، ولم يكن لي حاجة بغيره ، فقعدت  العسكر  
إلى الطائف، فلما خرج وفد الطائف  مكة هربت   -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل  فلما افتتح رسول        

 ت، وقب  ح  علي الأر  بما ر   ت  ليسلموا، ضاق  
 
بالشام، أو اليمن، أو بعم البلاد، فواهلل إني لفي  ق  ح  ل  لت أ

المدينة  ، حتى قدمت  فخرجت   ،في دينه ل  خ  : واهلل إن يقتل محمد أحدا د  ي، إذ قال رجٌل م   ذلك من ه  
 ي كيف قتلت  ن  ث  د   قال: اجلس، فح   ،قلت: نعم ،؟ فقال: وحشي -صلى اهلل عليه وسلم-على رسول اهلل 

  ب  ي   فقال: ويحك!     ،ته كما أحدثكمافحدث ،حمزة
 
 ن   ي  ر  عني وجهك، فلا أ

  ،ك 
 
رسول   ب  ك   ن  ت  فكنت أ

معهم  فلما خرج المسلمون إلى مسيلمة خرجت   ،م  ب  حيث كان، حتى ق   -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل 
ما أعرفه، بحربتي التي قتلت بها حمزة، فلما التقى الناس، نظرت إلى مسيلمة ويف يده السيف، فواهلل 

 ي   ه  ت  وإذا رجل من الأنصار يريده من ناحية أخرى، فكلانا ي  
 
عليه حربتي،  حتى إذا أمكنني، دفعت   ،له أ

  ه بالسيف، فربك أعلم  الأنصاري عليه، فضرب   د   فوقعت فيه، وش  
 
 فإن أنا قتلته، فقد قتلت   ،ا قتلهن  ي   أ

  (3)« الناس ر   ش   لت  وقت -صلى اهلل عليه وسلم-الناس بعد رسول اهلل  خير  
  د  ب  الع   ه  ل  ت  ق  » عن عبد اهلل بن عمر، قال: سمعت رجلا يقول:  وبه: عن سليمان بن يسار،      

 
،  « د  و  س  الأ

  .يعني: مسيلمة-
صلى الل عليه -لما كان يوم أحد، وقف رسول الل »  ، قال:أنسأسامة بن زيد: عن الزهري، عن       

فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها، لتركته حتى يحشره الل  ،، ومثل بهع  د  ج  على حمزة، وقد  -وسلم

                                                 

 ذا اللفظ في معرض الذم /البظور: جمع بظر: وهي اللحمة التي تقطع من فرج المرأة عند الختان، قال ابن إسحاق: كانت أمه ختانة بمكة تختن النساء، والعرب تطلق ه(1) 
 7/865انظر فتح الباري 

 الثنة: أسفل البطن إلى العانة(2) 
وكلهم من هذا الطريق،  22/92، وابن عبد البر في االستيعاب  9/482، وابن األثير في أسد الغابة 2/70قال األرناؤوط: إسناده قوي إلي وحشي، وأخرجه ابن هشام (3) 

لعزيز بن أبي سلمة، عن عبد الله بن الفضل، عن جعفر بن يسار، عن جعفر بن عمرو الضمري... انظر ابن هشام جعفر محمد بن عبد الله، عن حجين بن المثنى، عن عبد ا
وكان  -وكلهم من طريق: ابن إسحاق عن عبد الله بن الفضل، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب  22/45، واالستيعاب 9/440، وأسد الغابة 2/78

في المغازي: باب قتل حمزة، رضي الله عنه، من طريق أبي، وأخرجه  4072قال: سمعت يومئذ صارخا يقول: قتله العبد األسود، وأخرجه البخاري  - قد شهد اليمامة
ى ظهر البيت: وا أمير قال: قال عبد الله بن الفضل: فأخبرني سليمان ابن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: فقالت جارية، عل 4072البخاري في نهاية الحديث 

 المؤمنين قتله العبد األسود



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

ا رأسه، ولم د  رجلاه ب   ت  ر  م   رجلاه، وإذا خ   ت  د  ه ب  رأس   ر  م   ة، إذا خ  ر  م  وكفن في ن   ، من بطون السباع والطير
  ص  ي  

، والاثنين، فيسأل: واكن يجمع الثلاثة في قبر ،وقال: أنا شهيد عليكم ،على أحد من الشهداء ل 
  (1)«الرجلين والثلاثة في ثوب  ن  ف   وك   ،أيهما أكثر قرآنا ؟ فيقدمه في اللحد

كان حمزة يقاتل يوم أحد بين » ، قال: سعد بن أبي وقاصابن عون: عن عمير بن إسحاق، عن       
 ن  ي  ف  ي  بس   -صلى الل عليه وسلم-يدي رسول الل 

 
  (2)« الل   د  س  ، ويقول: أنا أ

 ت  ف  ش  ك  ا، وان  ي  لق  ست  م   ع  ر  ، فص  ر  ث  ع  ف   »رواه: يونس بن بكير، عن ابن عون، عن عمير مرسلا، وزاد:       
  (4)« ه  ر  ق  ، فب  الحبشي    العبد   (3)ه  ق  ر  ه، فز  طن  عن ب   ع  ر  الد   
عمرو  جعفر بنعبد العزيز بن الماجشون: عن عبد اهلل بن الفضل، عن سليمان بن يسار، عن       

، فقيل: هو ذاك في ظل قصره، كأنه وحشيإلى الشام، فسألنا عن  ابن الخيارمع  ت  ح  ر   » :، قالالضمري
فجئنا فسلمنا، ووقفنا يسيرا، واكن ابن الخيار معتجرا بعمامته، ما يرى وحشي إلا عينيه  ،(5)حميت
بن الخيار تزوج امرأة يقال لها:  قال: لا واهلل، إلا أني أعلم أن عدي ،فقال: يا وحشي! تعرفني؟ ،ورجليه

أم قتال بنت أبي العيص، فولدت غلاما بمكة، فاسترضعته، فحملته مع أمه، فناولتها إياه، لكأني أنظر 
قال: نعم، إنه قتل  ،قال: فكشف عبيد اهلل عن وجهه، ثم قال: ألا تخبرنا عن قتل حمزة ؟ ،إلى قدميك

 .لاي جبير: إن قتلت حمزة بعمي، فأنت حرطعيمة بن عدي بن الخيار ببدر، فقال لي مو
قال سباع: هل من  -وعينون: جبل تحت أحد، بينه وبين أحد واد  –عن عينين  الناس   فلما خرج        

 ،ثم شد عليه، فكان كأمس الذاهب ،تحاد اهلل ورسوله؟ ،!ور  ظ  ة الب  ع  ط   ق  فقال حمزة: يا ابن م   ،مبارز؟
إلى أن  ،ه  ك  ر  الحربة من و   ت  ج  ، حتى خر  ه  ت  ن   ، فرميته في ث  ي   ل  ع   ر   لحمزة تحت صخرة، حتى م   فكمنت  
 ،وقيل: إنه لا يهيج  الرسل -صلى اهلل عليه وسلم-بالطائف، فبعثوا رسلا إلى النبي  فكنت   قال:

قلت: نعم، قد كان   ،؟ قال: الذي قتل حمزة ،قلت: نعم ،معهم، فلما رآني، قال: أنت وحشي؟ فخرجت  
، فلما تويف وخرج مسيلمة   ،قال: فرجعت   ،عني وجهك ب  ي   غ  قال: ما تستطيع أن ت   ،ر الذي بلغكالأم

، واكن من أمرهم ما كان، فإذا اس  مع الن   فخرجت   ،ه فأكافي به حمزةي أقتل  ل   ع  قلت: لأخرجن إليه ل  

                                                 

، وقال: حديث حسن غريب ال نعرفه من حديث أنس 2026، والترمذي  8286، وأبو داود 8/2/2، وابن سعد 8/222قال األرناؤوط: إسناده حسن، وأخرجه أحمد (1) 
 ووافقه الذهبي، 8/256، وصححه الحاكم 2/902، والطحاوي 4/20إال من هذا الوجه، والبيهقي 

 وصححه ووافقه الذهبي 8/254، والحاكم 8/2/6أخرجه ابن سعد (2) 
 زرقه: رماه(3) 
 ونسبه إلى الطبراني، وقال: رجاله إلى قائله رجال الصحيح 5/262، وذكره الهيثمي في المجمع 8/72قال األرناؤوط:أخرجه ابن عبد البر في االستيعاب (4) 
 الحميت: الزق(5) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

ها بين ثدييه حتى ، ثائر رأسه، فأرميه بحربتي، فأضعأورٌق  ، كأنه جمٌل في ثلمة جدار   قائمٌ  رجٌل 
 . « ، فضربه بالسيف على هامتهمن الأنصار   خرجت من بين كتفيه، ووثب إليه رجٌل 

: أمير المؤمنين قتله بيت   ر  ه  على ظ   يةٌ ار  قالت ج  » قال سليمان بن يسار: فسمعت ابن عمر يقول:       
  (1)« الأسود   العبد  
وا به، إلا ل  ث   ا إلا وقد م  وا قتيل  د  ج  م، فلم ي  تلاه  يبتغون ق   المسلمون   ثم انتشر   » قال موسى بن عقبة:       

وزعموا أن أباه وقف عليه قتيلا،  ،لأجله ك  ر  بن أبي عامر، واكن أبوه أبو عامر مع المشركين، فت   حنظلة  
 هذا يا دنيس، ولعمر اهلل ك  صرع  إليك في م   ثم قال: دينان قد أصبتهما، قد تقدمت   ،ه برجلهفدفع صدر  
 ر  ذ  إلى هند في ن   ه  كبد   يٌ ش  ح  و   ل  م  بطنه، واحت   ر  ق  قد ب   وجدوا حمزة   و ،دال  ا بالو  ر   ، ب  م  ح  لر   ا ل  ل  اص  لو   إن كنت  

قدماه، فغطوا  ت  د  إلى رأسه ب   ت  ع  ف  ة كانت عليه، إذا ر  ر  م  أباها يوم بدر، فدفن في ن   ل  ت  نذرته حين ق  
 .«قدميه بشيء من الشجر

      : -صلى اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :محمد بن كعب القرظيإسحاق: حدثني بريدة، عن ابن       
 -صلى الل عليه وسلم-رسول الل  فلما رأى أصحاب   ،منهم بثلاثين   ن  ل  ث   ، لأم  بقريش   ت  ر  ف  ظ   لئن   »      

 فأنزل الل: ،بأحد   أحد من العرب   لم يمثلها بهم مثلة   ا بهم، لنمثلن  ، قالوا: لئن ظفرن  ما به من الجزع  
اق ب و ب ت م  ف ع  اق  إ ن  ع  وق ب ت م  ب ه  }و  ا ع  ل  م 

ث  -صلى الل عليه وسلم -فعفا رسول الل  ،{ إلى آخر السورةا ب م 
»(2)  

، حمزة   ل  ت  لما ق   »، قال: ابن عباسأبو بكر بن عياش: عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن         
صلى الل عليه -فجاءت النبي  ،أخته، فلقيت عليا والزبير، فأرياها أنهما لا يدريان فية  ص   أقبلت  
ثم  ،ت  ك  ، وب  ت  ع  فوضع يده على صدرها، ودعا لها، فاسترج   ،اه  ل  ق  فقال: فإني أخاف على ع   -وسلم

 ، وبطون  الطير   ل  اص  و  ر من ح  ش  ح  حتى ي   ه  ت  ك  ر  ، لت  اء  س  الن    ع  ز  به، فقال: لولا ج   ل  ث   جاء، فقام عليه، وقد م  
، ويرفعون، ويترك حمزة، ثم يجاء بسبعة   ثم أمر بالقتلى، فجعل يصلي عليهم بسبع تكبيرات   ،السباع  

  (3)« منهم غ  ر  فيكبر عليهم سبعا حتى ف  

                                                 

 .2/70،  وانظر ابن هشام 2842، والطيالسي 4072أخرجه البخاري  رناؤوط:قال األ(1) 
وقال الدارقطني: متروك،وقال البخاري: فيه نظر، وقال العقيلي: سئل .قال األرناؤوط: هو على إرساله ال يصح فإن بريدة هو ابن سفيان بن فروة االسلمي ضعفه غير واحد(2) 

 2/56هشام  أحمد عن حديثه فقال: بلية وانظر ابن
وسكت عنه، ولكن الذهبي قال: سمعه أبو بكر بن عياش من يزيد وليسا  8/257، والحاكم 8/2/7مختصرا، وابن سعد  2928قال األرناؤوط: أخرجه ابن ماجة (3) 

عن يزيد بن أبي زياد، وكانا غير حافظين،  وقال: ال أحفظه إال من حديث أبي بكر بن عياش، 4/22، والبيهقي 2/474، والدارقطني 2/908بمعتمدين، وخرجه الطحاوي 
 .لكن للحديث شواهد يصح بها



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 .ليهم أصح ع ل   ص  يزيد: ليس بحجة، وقول جابر: لم ي  :  الذهبيقال       
صلى على قتلى أحد  -صلى الل عليه وسلم-أن النبي : » عقبةن حديث م «الصحيحين»ويف       

  (1)«فهذا كان قبل موته بأيام  ،صلاته على الميت
  ت  ر  ف  لئن ظ   : »-عليه السلام-قوله  أبي هريرة، وابن عباسى من حديث و  ر  وي        

 
 ن   ل  ث   م  بقريش لأ

  (2)« { الآيةم  ت  ب  اق  ع   ن  وإ  ت: }ل  فنز   ،منهم بسبعين  
أبي بن عبدان: أخبرنا عيسى بن عبيد الكندي، حدثني ربيع بن أنس، حدثني أبو العالية، عن       

 » :كعب
 
: لئن أصبنا منهم فقالت الأنصار   ،وا بقتلاهمل  ث   من الأنصار يوم أحد سبعون، قال: فم   يب  ص  أنه أ

ف: لا قريش بعد اليوم! عر  لا ي   فلما كان يوم فتح مكة، نادى رجل ،ربين عليهميوما من الدهر، لن  
وا عن ف   : ك  -صلى الل عليه وسلم- فقال النبي    ،...{ الآية م  ت  ب  اق  ع   ن  على نبيه: }وإ   فأنزل الل   ،مرتين
  (3)« القوم  
، يوم أحد معها ثوبان لحمزة   جاءت صفية  »  يونس بن بكير: عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال:      

إليها الزبير  على حاله، فبعث   أن ترى حمزة   ه  ر  ك   -صلى الل عليه وسلم-الل  فلما رآها رسول  
فقال:  ،وا لحمزة  ر  ي   خ  ت  وا أن ي  ه  ر  من الأنصار، فك   حمزة قتيل   واكن إلى جنب   ،الثوبين ا، وأخذ  ه  س  يحب  

 
 
 ، والأنصاري   في ثوب   حمزة   ن  ف   ك  وا بينهما، ف  م  فأسه   ،له أجود الثوبين، فهو له ار  وا بينهما، فأيهما ط  م  ه  س  أ

  (4)« في ثوب  

                                                 

 ." إلى قوله " وأنا شهيد عليكم 4/62، والنسائي 2256، ومسلم  2844، والبخاري 4/245أخرجه أحمد (1) 
أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة، أن النبي، صلى الله  من طريق: خالد بن خداش، عن صالح المري، عن سليمان التيمي، عن 8/257قال األرناؤوط: أخرجه الحاكم (2) 

د كنت وصوال للرحم، فعوال للخيرات، عليه وسلم، نظر يوم أحد إلى حمزة، وقد قتل ومثل به، فرأى منظرا لم ير منظرا قط أوجع لقلبه منه، وال أوجل، فقال: رحمة الله عليك، ق
من أفواه شتى، ثم حلف، وهو واقف مكانه، والله المثلن بسبعين منهم مكانك، فنزل القرآن وهو واقف في مكانه، لم ولوال حزن من بعدك عليك لسرني أن أدعك حتى تجئ 

وإسناده   عن يمينه، وأمسك عماد أراد، يبرح: )وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين( حتى ختم السورة، وكفر رسول الله، صلى الله عليه وسلم،
 .ضعيف لضعف صالح المري، وبه أعله الذهبي

ونسبه إلى ابن المنذر، والطبراني، وابن مردويه،  4/289من طريق البزار وضعفه بصالح أيضا، وذكره السيوطي في الدر المنثور  2/952وذكره ابن كثير في تفسيره:            
من أن هذه اآلية مكية، وقصة أحد بعد الهجرة بثالث سنين، فكيف يلتئم هذا؟ ،أما خبر  2/75ه ابن كثير في سيرته والبيهقي في الدالئل، ثم إن متن الحديث معل بما قال

 ونسبه إلى ابن المنذر والطبراني، وابن مردويه، والبيهقي في الدالئل 4/289ابن عباس فقد ذكره السيوطي في الدر المنثور 
في التفسير: باب ومن سورة النمل، وقال: حديث حسن غريب من حديث أبي بن كعب،  8222، والترمذي 9/289حمد قال األرناؤوط: إسناده حسن، وأخرجه أ(3) 

 وزاد نسبته إلى النسائي، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي في الدالئل 4/289، وذكره السيوطي في الدر المنثور 2659وابن حبان  2/895والحاكم 
من طريق سليمان بن داود الهاشمي، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام، عن  4/402والبيهقي في سننه  2/269سنده جيد، وأخرجه أحمد  االرناؤوط:قال (4) 

كره النبي، صلى الله عليه وسلم، أن عروة قال: أخبرني أبي الزبير، رضي الله عنه، أنه لما كان يوم أحد، أقبلت امرأة تسعى، حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى، قال: ف
القتلى، قال: فلدمت في صدري  تراهم، فقال: المرأة المرأة، قال الزبير، رضي الله عنه: فتو سمت أنها أمي صفية، قال: فخرجت أسعى إليها، فأدركتها قبل أن تنتهي إلى

الله عليه وسلم، عزم عليك قال: فوقفت وأخرجت ثوبين معها، فقالت: هذان ثوبان جئت وكانت امرأة جلدة، قالت: إليك ال أرض لك، قال: فقلت: إن رسول الله، صلى 
به كما فعل بحمزة، قال: فوجدنا بهما الخي حمزة، فقد بلغني مقتله، فكفنوه فيهما،قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة فإذا إلى جنبه رجل من االنصار قتيل، قد فعل 
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قال  :، قالابن عباسابن إسحاق: عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن       
  » :-صلى اهلل عليه وسلم-النبي 

 
 طير   إخوانكم بأحد، جعل الل أرواحهم في أجواف   يب  ص  لما أ

فلما  ،العرش   في ظل   معلقة   ي إلى قناديل من ذهب  من ثمارها، وتأو   وتأكل   الجنة، أنهار   د  ر  ، ت  ضر  خ  
نرزق، لئلا  غ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة  ل   ب  ي   ن  م   :، قالوام  ه  يل  ق  وم   م  ه  ب  ر  ش  وم   م  ه  ل  أك  م   يب  وا ط  د  ج  و  
  : أناقال الل   ،؟ وا في الجهاد  د  ، ولا يزه  وا عند الحرب  ل  ك  ن  ي  

 
ين  فأنزلت: } ،معنك م  ه  غ  ل   ب  أ ب ن   ال  ذ  س  ل ا ت ح  و 

و ات ا م 
 
ب يل  الل    أ  .« {ق ت ل وا ف ي س 

سمعت  :ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اهلل، عن أبيه      
  ت  د  د  و  أما والل ل   »يقول إذا ذكر أصحاب أحد:  -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

 
مع  ت  ر  ود  ي غ  ن   أ

  (1)« معهم ت  ل  ت  يقول: ق   ،الجبل   ص  ح  أصحاب ف  
  : »جابروجاء بإسناد فيه ضعف، عن       

 
 لما ر   -صلى الل عليه وسلم- ي   ب  الن    ن   أ

 
ى، ك  يلا ب  ت  ق   مزة  ى ح  أ

 فلما ر  
 
  (2)« ق  ه  ش   ه  ب   ل  ث   ى ما م  أ
ند عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حديثين حدثنا سليمان بن أس :(3)الحافظ بو نعيمأقال       

أحمد، ثنا يحيى بن أيوب، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، أخبرين حرام بن 
 :عثمان، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أسامة بن زيد

طلب يوما ولم يجده، فسأل امرأته أتى حمزة بن عبد الم -صلى الل عليه وسلم-أن رسول الل »       
عنه، واكنت من بني النجار، فقالت: خرج بأبي أنت آنفا عامدا نحوك، وأظنه أخطأك في بعض أزقة 

 ،فدخل فقدمت إليه حيسا، فأكل منه. فقالت: يا رسول الل ،بني النجار، أفلا تدخل يا رسول الل؟ 
 هنيئا لك ومريئا، لقد جئت وإني أريد أن آتيك أهنئ

 
نهرا  يت  ط  ع  ك وأمريك، أخبرن أبو عمارة أنك أ

الكوثر، قال: أجل، وعرصته ياقوت، ومرجان وزبرجد ولؤلؤ ، فقالت: أحببت أن : في الجنة يدعى
تصف لي حوضك بصفة أسمعها منك، فقال: هو ما بين أيلة وصنعاء، فيه أباريق مثل عدد النجوم، 

  «الأنصار  :يعني . وأحب واردها علي قومك يا بنت فهد

                                                                                                                                                                    

حد في ثوبين واالنصاري ال كفن له، فقلنا: لحمزة ثوب ولالنصاري ثوب، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من اآلخر، فأقرعنا بينهما فكفنا كل وا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة
 منهما في الثوب الذي صار له

 .وهو تحريف، وفحص الجبل: سفحه وما بسط منه: ] بحضن [، 8/25وفيه: ] نحض [، وفي سيرة ابن كثير  8/879قال االرناؤوط: إسناده قوي، وهو في المسند (1) 
مطوال وسكت عنه وكذلك الذهبي، في األولى وصححاه في الثانية المطولة، وفي سنده أبو حماد الحنفي  255مختصرا و 257/  8قال األرناؤوط: أخرجه الحاكم (2) 

 بي هذا الحديث في ميزانه من منكرات أبي حماد الحنفيالمفضل بن صدقة وهو ضعيف، وعبد الله بن محمد بن عقيل وفيه لين، وقد عد الذه
 2/675معرفة الصحابة (3) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

وثنا  ،حدثنا أبو أحمد الغطريفي محمد بن أحمد، ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، ح :(1)وقال      
إسحاق بن أحمد بن علي التاجر، ثنا عبد الرحمن بن محمد بن حماد، قالا: ثنا محمد بن محمد بن 

ثنا ابن خلاد، وعمر بن خلاد الباهلي أبو عمر، ح وثنا سليمان بن أحمد، ثنا علي بن سعيد الرازي، 
شبة، قالا: ثنا سلم بن عيا  بن منقذ بن سلمى بن مالك الغنوي، واكنت أم مالك فاطمة بنت كنان 
أبي مرثد الغنوي قال: حدثني جدي منقذ بن سلمى، عن أبيه، سلمى قال: حدثني جدي أبو مرثد، 

من غلام أباه، وما أقام أحد ، واكن، حليفه ما أبس عبد بلقوح، ولا نادى حمزة بن عبد المطلبعن 
صلى اهلل -في هذا الدعاء أنه كان يقول  -صلى اهلل عليه وسلم-مكانه، حديثا مسندا عن رسول اهلل 

 : -عليه وسلم
«  

 
 أ

 
  ك  م  اس  ب   ك  ل  سأ

 
  ك  ان  و  ض  ر   و م  ظ  ع  الأ

 
 . « ةوف  ص   ر  ح  ب   ل   ا ب  م   و»  وزاد سليمان في حديثه:  ،(2)« ر  ب  ك  الأ

أيضا : حدثنا محمد بن جعفر بن محمد البغدادي ثنا علي بن محمد بن عنبسة،  (3)أبو نعيمال ق      
ثنا عبد اهلل بن الحسن بن إبراهيم الأنصاري، ثنا عبد الملك بن قريب الأصمعي، قال: سمعت كدام 

 قال:  -صلى اهلل عليه وسلم-بن مسعر بن كدام، يحدث عن أبيه، عن قتادة، عن أنس، أن رسول اهلل 
نحن ستة بنو عبد المطلب سادات أهل الجنة، أنا وعمي حمزة، وأخي علي، وجعفر، والحسن، 

 ستة  ورواه إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس مثله ،والحسين رضوان اهلل عليهم
حدثنا فاروق الخطابي، ثنا هشام بن علي السيرافي، ثنا عبد العزيز بن الخطاب، ثنا قيس  :(4)وقال      

 :بيع، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن رجل، من الأنصار، عن أبيه، قالبن الر
 ام  ل  لي غ   د  ل  فقلت: و   -صلى الل عليه وسلم-النبي  ، فأتيت  لي غلام   د  ل  و   »      

 
 قال: ،؟ يه  م   س  ، فما أ

  ه  م   س  
 
 إ   اس  الن    ب   ح  بأ

 رواه ابن عيينة عن عمرو ، « ةز  م  ح   :ي   ل 
ثنا محمد بن علي بن حبيش، ثنا هيثم بن خلف، ثنا عباد بن يعقوب، ثنا عمرو بن ثابت، : (5)وقال      

 : -صلى اهلل عليه وسلم-، قال: قال رسول اهلل عابس بن ربيعةعن عبد الرحمن بن عابس، عن أبيه 
  ر  ي  خ   »      

 
  « ة  ز  م  ي ح  ام  م  ع  أ

                                                 

 2282رقم  675/  2معرفة الصحابة ألبي نعيم (1) 
النيات، ، من طريق الغي2/67، ، وابن األثير في أسد الغابة 854/ رقم 2/6، وأخرجه أيضا البغوي في معجم الصحابة 2/227أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (2) 

 ولفظهما: الزموا هذا الّدعاء: اللَّهّم إّني أسألك...الحديث
 2/677معرفة الصحابة (3) 
 2/672معرفة الصحابة (4) 
 2/672معرفة الصحابة (5) 
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أنا أبو نصر  ،نا عبد العزيز بن أحمد ،الفرضي: أخبرنا أبو الحسن (1)ابن عساكرقال الحافظ و      
نا محمد بن  ،قال حدثنا أحمد بن محمود الشمعي البغدادي ،ثنا عبد الرحمن بن عمر الشيباني ،المري

عن  ،عن سعيد بن المسيب ،عن علي بن زيد بن جدعان ،قال حدثنا عفان بن مسلم ،يونس الكديمي
  :-لى اهلل عليه وسلمص-قال: قال رسول اهلل  ،أبي سعيد الخدري

ا وأم    ،إلى يوم القيامة ل  ض  ولولده الف   ،لض  أبي الف  فيكنى ب ا العباس  فأم    ،ةوم  م  ويل أربع ع   ثت  ع  ب   »      
أبي ـ: "ى فيكنى بز   وأما عبد الع   ،والآخرةفي الدنيا  ه  ر  د  ق   فأعلى الل   ،" أبي يعلىـ: "فيكنى ب حمزة  

 ة  ل  او  ط  فله ولولده الم   ،"بأبي طال  ـ: "ى بن   ك  وأما عبد مناف في   ،ا عليهه  ب  وأله   ، النار   الل   ه  فأدخل   ،" بله  
 (2)« القيامة   إلى يوم   ة  ع  ف  والر   
 -رضي اهلل عنه- حمزة بن عبد المطلبإلى هنا انتهى ما جاء في الترجمة العطرة لسيد الشهداء       

 .«سير أعلام النبلاء»في  -رحمه اهلل– يأبو عبد الل الذهبكما أوردها الحافظ 
واكن  ،حمزةخاه أيخاطب  لباأبي طعر ش   ن  و م   :: قالوا«نهج البلاغةشرح »في  بي الحديدأابن  قال      

 :أبا يعلى :يكنى

يتتتن  أحمتتتد ا أبتتتا يعلتتتى علتتتى د   فصتتتبر 

ا للتتتدين وفقتتتت صتتتابرا   تتتر  ظه  تتتن  م   و ك 

   
 و حتتط متتن أتتتى بتتالحق متتن عنتتد ربتته

 و عتتزم لتتا تكتتن حمتتز  كتتافرا بصتتدق  

   
ين  إذ قلتتتتت  إنتتتتك متتتتؤمن تتتتر    فقتتتتد س 

تتتتن  لرستتتتول  اهلل  فتتتتي اهلل ناصتتتترا    فك 

   
 و ن تتتتاد  قريشتتتتا بالتتتتذي قتتتتد أتيتتتتته

ا   ر  تتتاح   جهتتتارا و ق تتتل  متتتا كتتتان أحمتتتد  س 

   
ي اهلل رض– حمزة بن عبد المطلبفي رثاء  ا كثيرةأشعار «النبوية  السيرة»في  ابن هشامأورد قد و      
وقتلى أحد من  حمزة بن عبد المطلبيبكي  كعب بن مالك: قال (3)ابن إسحاققال: قال  ف -عنه

 .المسلمين
تتتتج   ن ش  تتتتن  م  تتتتك  م 

تتتتل  ل  ت  و ه  تتتتج   ن ش 

  
تتتتتج  )4( ج 

ك ر  ت ل  ت تتتتتى ت تتتتتذ   ن تتتتتت  م  ك   و 

   
تتتتتتتم   ت تتتتتتتان ي ل ه 

 
م  أ ر  ق تتتتتتتو  ك    ت تتتتتتتذ 

ج     و  ع 
 
ن  ال تتتتتأ م   ف تتتتتي التتتتتز  

يتتتتتث  اد  ح 
 
 أ

   
تتتتتتاف ٌق ف   م  خ  تتتتتتر ه 

تتتتتتن  ذ ك  ل ب تتتتتتك  م  ق   

تتتتتج     ن ض  م 
ن  ال  تتتتتز  ح 

ق  و ال  تتتتتو  تتتتتن  الش    م 

   
                                                 

 66/822تاريخ دمشق (1) 
 .إسناده ضعيف جدا، فيه محمد بن يونس الكديمي، قال ابن عدي: قد اتهم الكديمى بالوضع(2) 
 2/282هشام  سيرة ابن(3) 
قَاَمة على الشَّْيء والتمادي ِفيِه.(4)   نشجت: َبَكْيت، وتلجج، من اللجج، َوُهَو اإْلِ
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تتتتتيم   ن تتتتتان  الن  ع  م  ف تتتتتي ج  تتتتتاه 
ت ل  ق   و 

ج     تتتتتتتر  ال م خ  ل  و  اخ  تتتتتتتد  م 
ام  ال  ك تتتتتتتر   

   
  الل  تتتتو اء  

تتتتل  تتتتت  ظ  وا ت ح  تتتتب ر  تتتتا ص   ب م 

  
ج  )1( تتتتتو  ض 

 
ي ال أ تتتتتول  ب تتتتتذ   ل تتتتتو اء  الر  س 

   
اب تتتتتتتت ج 

 
اة  أ اغ تتتتتتتتد  تتتتتتتتي اف ه  س 

 
ت  ب أ  

ر ج     تتتتتز  و س  و ال خ 
 
يع تتتتتا ب ن تتتتتو ال تتتتتأ م   ج 

   
وا ع  تتتتتتتاي  تتتتتتتد  إذ  ش  م  ح 

 
تتتتتتتي اع  أ ش 

 
 و أ

  
ج  )2( تتتتن ه  م 

ال  تتتتق   ذ ي الن  تتتتور  و  ح 
ل تتتتى ال   ع 

   
تتتتتوا ي ضتتتتت تتتتتا ب ر ح  م 

تتتتتاة  ت  ف  م  ب ون  ال ك  ر   

  
ج  )3( تتتتر ه  م 

ل  ال  تتتتط  س 
تتتتون  ف تتتتي ال ق  ي م ض   و 

   
تتتتت ت  تتتتتى د ع  ل ك  ح  تتتتتذ  ل يتتتتتٌك ك  م  م  اه   

  
ل ج  )4( تتتتتتو  م 

تتتتتتة  ال  ن  تتتتتتة  د و ح   إل تتتتتتى ج 

   
تتتتتتر   ال ب ل تتتتتتاء تتتتتتات  ح  تتتتتتم  م  ل  ه  ف ك   

  
ج  )5( تتتتتتر  ل  تتتتتتة  اهلل    ل تتتتتتم  ي ح  ل تتتتتتى م   ع 

   
ق ا تتتتتتتتاد  ىف  ص  تتتتتتتتا و  ة  ل م   تتتتتتتتز  م  ح  ك   

  
ج  )6( ج 

تتتتتتل  م  س  تتتتتتار  ب  تتتتتتة  ص  ي ه   ب تتتتتتذ 

   
تتتتتتل  

ف  ب تتتتتتد  ب ن تتتتتتي ن و  ف ل اق تتتتتتاه  ع   

  
ج  )7( د ع 

 
تتتتتتتل  ال تتتتتتتأ م  ج 

ال  ب تتتتتتتر  ك  ب ر 
 ي 

   
اب   تتتتتتتته  الش  

ب تتتتتتتتة  ك  ر  ه  ح  ر  و ج 
 
ف تتتتتتتتأ  

  
ج  )8( تتتتتوه  م 

تتتتتب  ال  ه 
تتتتتب  ف تتتتتي الل    ت ل ه  

   
يث اق تتتتتتتتتتتتته    ب م 

و ىف 
 
تتتتتتتتتتتتتان  أ ن ع م   و 

  
تتتتتتن ج  )9( تتتتتم  ي ح 

ي تتتتتتر  ل 
ل تتتتتة  ال خ  ن ظ   و ح 

   
تتتته   ت  ر وح  ت  تتتتى غ تتتتد  تتتتق   ح  ح 

تتتتن  ال  ع   

  
ج  )10( ب تتتتتتر  ر  الز   تتتتتتاخ 

ل  ف  تتتتتتز 
ن   إل تتتتتتى م 

   
م   تتتتتن ك  تتتتتن  ث تتتتو ى م  ول ئ تتتتك  ل تتتتا م 

 
أ  

  
ت ج  )11( تتتتر  ر ك  ال م  تتتتن  الن  تتتتار  ف تتتتي التتتتد    م 

   
ق ال   :ابن إسحاقق ال         صحاب  حمزة بن عبد ال مطلبيبكي  حسان بن ثابتو 

 
يب من أ ص 

 
و من أ

 : يوم أحد رسول اهلل
ب ن   ان تتتتتتتد 

ي ف  تتتتتتتي   ق تتتتتتتوم   ي تتتتتتتا م 

  
ائ تتتتتتتتح  )1( تتتتتتتتو  الن  و  ج  ة  ش  يتتتتتتتت  ر  ح   ب س 

   
                                                 

 األضوج )ِبَضم اْلَواو(: جمع ضوج، َوُهَو َجانب اْلَوادي. واألضوج )بَِفْتح اْلَواو( : اْسم َمَكان.(1) 
 شايعوا: تابعوا. والمنهج: الطَّرِيق اْلَواِضح.(2) 
 ة: الشجعان. والقسطل: اْلغَُبار. والمرهج: اّلذي عال ِفي الجو.الكما(3) 
 الدوحة: الشََّجرَة اْلَكِثيَرة األغصان. والمولج: اْلمْدخل.(4) 
 حر اْلباَلء: َخالص االختبار.(5) 
 ِبِذي هبة: يْعنى َسْيفا، َوهبة السَّْيف: ُوُقوعه بالعظم. والصارم: اْلَقاِطع. وسلجج: مرهف.(6) 
 بد بنى نـَْوَفل: ُهَو َوحِشي قَاتل َحْمَزة. ويبربر: َيِصيح. والجمل األدعج: اأْلسود.ع(7) 
 أوجره: طعنه ِفي َصدره. والشهاب: اْلقطَعة من النَّار. والموهج: الموقد.(8) 
 لم يحنج: لم يصرف َعن َوجهه اّلذي َأرَاَدُه من اْلحق.(9) 

 الزبرج: الوشي.(10) 
 إَِلى َأْسَفل. والدرج: َما َكاَن إَِلى َفوقالدَّرك: َما َكاَن (11) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

رتكالحاملتتتتتتتتتتتتتتات الوقتتتتتتتتتتتتتت  

  
والح  )2( تتتتتتتات  التتتتتتتد  ل ح    بالث قتتتتتتتل ال م 

   
المعولتتتتتتتتتتتتات الحامشتتتتتتتتتتتتات  

  
ائ ح  )3( تتتتتتتتتح  ات  ص  تتتتتتتتتر   تتتتتتتتتوه  ح   و ج 

   
ن   ستتتتتتتتتيل دموعهتتتتتتتتتا

 
تتتتتتتتتأ ك   و 

  
ب ائ ح  )4( تتتتتتتب  ب التتتتتتتذ   ض   الأنصتتتتتتتاب ت خ 

   
تتتتتتتتتن    ار ا ل ه  تتتتتتتتتع  ش 

 
تتتتتتتتتن  أ ض  ن ق  ي   

  
تتتتتتتتتائ ح  )5( س  ي تتتتتتتتتة  ال م  ن تتتتتتتتتاك  ب اد   ه 

   
ذ ن تتتتتتتتتاب خيتتتتتتتتتل

 
 وكأن هتتتتتتتتتا أ

  
تتتتتتتتح  )6( تتتتتتتتم س  ر و ام  ى ش  تتتتتتتتح   ب الض  

   
تتتتتتتتتتن  ب تتتتتتتتتتين مشتتتتتتتتتتزور)7(  م 

  
ب و ار ح  )8(

ع  ب تتتتتتتال 
تتتتتتتذ  ع   ومجتتتتتتتزور ي ذ 

   
 يب كتتتتتتتتين شتتتتتتتتجوا مستتتتتتتتلبات

  
ح  )9( تتتتتتتتتتتتتتو اد  ن   الك  ت ه  ح  تتتتتتتتتتتتتتد   ك   

   
تتتتتتتتتا تتتتتتتتتاب  ق ل وب ه  ص 

 
تتتتتتتتتد  أ ل ق   و 

  
تتتتتتو ار ح)10(

ل تتتتتتٌب ق  تتتتتتٌل ل تتتتتته  ج  ج   م 

   
 
 
تتتتتتتتن  إذ  أ ث ان  م  تتتتتتتتد  ح 

تتتتتتتتد  ال  ق ص   

  
تتتتتتتتتاي ح)11( ش 

تتتتتتتتتي إذ  ن  ن  تتتتتتتتتا ن ر ج  
ك   

   
م   تتتتتتتتتد  غ تتتتتتتتتال ه  ح 

 
اب  أ تتتتتتتتتح  ص 

 
أ  

  
تتتتتتو ار ح)13( تتتتتته  ج 

ل تتتتتتم   )12( ل 
 
تتتتتتٌر أ  د ه 

   
تتتتتتان  فارستتتتتتنا وحامينتتتتتتا تتتتتتن  ك   م 

  
تتتتتتتتتتتتتتال ح)14( س  تتتتتتتتتتتتتتث  ال م   إذ ا ب ع 

   
، ل تتتتتتتا  تتتتتتتز  م  ل تتتتتتتاواهلل  ي تتتتتتتا ح   

  
تتتتتتائ ح)15( تتتتتتر   الل  ق  تتتتتتا ص  تتتتتتاك  م  ن س 

 
 أ

   
ت تتتتتتتتتام وأضتتتتتتتتتياف ي 

 
لمنتتتتتتتتتاخ أ  

  
ل تتتتتتتتتتتتتتتتة  ت ل تتتتتتتتتتتتتتتتام ح)16( ر م 

 
 و أ

   
ر  ف تتتتتتتي ه  ن تتتتتتتوب  التتتتتتتد   تتتتتتتا ي  ل م   و 

  
تتتتتتي  ل تتتتتتاق ح)17( تتتتتتر ب  و ه  تتتتتتر ب  ل ح   ح 

   
                                                                                                                                                                    

 الشجو: اْلحزن(1) 
 الملحات: الثابتات الَِّتي اَل تـَبـْرَح. والدوالح: الَِّتي تحمل الثّقل.(2) 
 المعوالت: الباكيات ِبَصْوت. والخامشات: الخادشات.(3) 
 األنصاب: ِحَجارَة َكانُوا يذبحون َلَها، ويطلونها بِالدَِّم.(4) 
 المسائح: ذوائب الّشْعر، اْلَواِحَدة: مسيحة.(5) 
 الشَّْمس: النوافر، َوِهي جمع شموس، والروامح: الَِّتي ترمح بأرجلها، َأي تدفع َعنـَْها.(6) 
يَرة. ومشرور: مفتول َوُهَو َتْصِحيف، َوِفي َجِميع اأْلُُصول: (7)   ْحم يشره شرى ِإذا َوضعه على خصفة أَو َنْحوَها ليجف.بالراء اْلُمْهمَلة، من شرى اللَّ « مشرور»َكَذا ِفي شرح السِّ
 يذعذع: يغرق )بِاْلِبنَاِء لْلَمْجُهول( فيهَما. والبوارح: الّرِيَاح الشَِّديَدة.(8) 
م وَكسرَها( الالئي يلبسن السالب، ثَِياب اْلحزن. َومن َرَواُه بِالتَّْخِفيِف فـَُهَو بذلك اْلمَ (9)   ْعنى. وكدحتهن: أثرت ِفيِهنَّ، والكوادح: نـََواِئب الدَّْهر.مسلبات )بَِفْتح الالَّ

 مجل: َأي جرح ندي. وجلب: جمع جلبة، َوِهي قشرة اْلجرْح الَِّتي تكون ِعْند اْلبـُْرء. وقوارح: موجعة.(10) 
 (11)77777 
 غالهم: أهلكهم: وألم: نزل.(12) 
يَرة: بوارح )بِاْلبَاء( . والبوارح: األ(13)   حزان الشَِّديَدة.ِفي شرح السِّ
اَل (14)  اَلح، ويحمون المراقب لَِئالَّ يطرقهم اْلَعدو على َغفَلة، َوُهَو ُمْشَتّق من لفظ السِّ  ح.المسالح: اْلَقْوم الَّذين يحملون السِّ
ِم( َوُهَو َتْحرِيف.صر: ربط. واللقائح: جمع لقحة بِاْلَكْسِر، َوِهي النَّاقة َلَها لبن. َوقد َوردت َهِذه اْلَكِلَمة ِفي أ(15)   : اللقالح )بِالالَّ
 المناخ: اْلمنزل. وتالمح: َأي تنظر بَِعينَها نظرا َسرِيعا ثمَّ تغضها.(16) 
 الالقح من الحروب: الَِّتي يتزيد َشرها.(17) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

ا ر ه  تتتتتتتتد  تتتتتتتتا ي تتتتتتتتا م  ار س 
 ي تتتتتتتتا ف 

  
تتتتام ح)1( ن تتتتت  ال م ص  تتتتز  ق تتتتد  ك  م   ي تتتتا ح 

   
 عن تتتتتتتتا شتتتتتتتتديدات الخطتتتتتتتتوب

تتتتتتتتتتن   ف تتتتتتتتتتادح   ن تتتتتتتتتتوب  ل ه   إذ ا ي 

   
رتنتتتتتتتتتي  ستتتتتتتتتد الر ستتتتتتتتتولذك 
 
أ  

  
ن تتتتتتتتتتتتتاف ح)2( ن ا ال م  ر ه  تتتتتتتتتتتتتد   و ذ اك  م 

   
ع تتتتتتتتتتتتتتتد   إذ   ن  ي  اك  ن  تتتتتتتتتتتتتتتا و  ع   

  
تتتتتتتاجح)3( ح  ون  ال ج  يف  تتتتتتتت  ر 

تتتتتتتد   الش   ع 

   
ة   تتتتتتتتتر  ه  تتتتتتتتتاق م  ج  م  ل تتتتتتتتتو ال ق  ع  ي   

  
تتتتتتح  )4( غ تتتتتتر   و اض 

 
ي ن  أ ي تتتتتتد 

تتتتتتب ط  ال   س 

   
ل تتتتتتتا تتتتتتتٌش و  تتتتتتتال ٌش ر ع  ل تتتتتتتا ط   

  
تتتتتتتتتل  آن تتتتتتتتتح  )5( م  ح 

تتتتتتتتتة  ب ال 
ل   ذ و ع   

   
تتتتتتٌر ف ل تتتتتتي س  يغتتتتتتب  جتتتتتتارا  ب ح 

  
ح  )6( ن تتتتتتتتتاد  و  م 

 
تتتتتتتتتي ٌب أ ن تتتتتتتتته  س   م 

   
و د ى شتتتتتتتتتتباب أوىل الحفتتتتتتتتتتائظ

 
أ  

  
ح  )7( اج  تتتتتتتتتتتتتر  م 

يل تتتتتتتتتتتتتون  ال   و الث  ق 

   
المطعمتتتتتتتتتتتتون إ ذا المشتتتتتتتتتتتتاتي  

  
تتتتتتتتتح  )8( ن   ن اض  فه  تتتتتتتتتف   تتتتتتتتتا ي ص   م 

   
ق تتتتتتتتته   ف و  ل تتتتتتتتتاد  و  ج 

تتتتتتتتتم  ال  ل ح   

  
ائ ح  )9( تتتتتتر  ٌب ش  تتتتتتط  ه  ش  م  تتتتتتح  تتتتتتن  ش   م 

   
م   تتتتتتتتتار ه  تتتتتتتتتن  ج  اف ع وا ع  ل ي تتتتتتتتتد   

  
تتتتتتتح  )10( اش  ك  ن  ال م 

تتتتتتتغ  تتتتتتتا ر ام  ذ و الض    م 

   
لهفتتتتتتتتتي لشتتتتتتتتتب ان رزئنتتتتتتتتتاهم  

تتتتتتتتتتتتتتتتاب ح     م  الم ص  ن  ه 
 
تتتتتتتتتتتتتتتتأ ك   

   
، بطارقتتتتتتتتتة، غطارفتتتتتتتتتة  شتتتتتتتتتم 

  
ح  )11( تتتتتتتتتتتتتتام  س  ٌة، م  م  تتتتتتتتتتتتتتار  ض   خ 

   
متتتتتتتد بالتتتتتتتأموال المشتتتتتتتترون ال ح   

متتتتتتتتتتتتتتتتد رابتتتتتتتتتتتتتتتتح      إن   ال ح 

   
تتتتتتتتتتتتتم   ه  م  ج 

 والجتتتتتتتتتتتتتامزون ب ل 

  
تتتتتتائ ح  )12( تتتتتتاح  ص  تتتتتتا ص  تتتتتتا إذ ا م  م   ي  و 

   
متتتتتتى بتتتتتتالن واقر)13( تتتتتتان  ير  تتتتتتن  ك   م 

تتتتتتتال ح     ي تتتتتتتر  ص 
تتتتتتتان     م  تتتتتتتن  ز   م 

   
                                                 

َفاِء(، والمصافح: الرَّاد للشَّْيء، تَقول: أتانى فاَلن فصفحته َعن َحاجته، َأي َرددته المدرة: المدافع َعن اْلَقْوم بِِلَسانِِه َوَيده. والمصامح: الشَّديد الدفاع. ويروى: المصافح )بِالْ (1) 
 َعنـَْها.
 المنافح: المدافع َعن اْلَقْوم، وََكاَن َحْمَزة ينافح َعن َرُسول الله َصلَّى اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم.(2) 
 الجحاجح: جمع جحجاح، َوُهَو السَّيِّد.(3) 
 السَّادة. وسبط اْلَيَدْيِن: جواد، َويـَُقال للبخيل: جعد اْلَيَدْيِن. وأغر: أَبيض، وواضح: مضيء مشرق.القماقم: (4) 
 الطائش: اْلَخِفيف اّلذي لَْيَس َلُه وقار. واآلنح: اْلَبِعير اّلذي ِإذا حمل الثّقل أخرج من َصدره َصوت المعتصر.(5) 
 ِهي السَعة. ويروى: منائح، والمنائح: العطايا.السيب: اْلَعطاء. والمنادح: جمع مندحة، وَ (6) 
 أودى: هلك. والحفائظ: جمع حفيظة َوِهي اْلَغَضب. والمراجح: الَّذين يزِيُدوَن على َغيرهم ِفي اْلحلم.(7) 
 َما يصففهن: َما يحلبهن. والناضح: اّلذي يشرب دون الّرّي.(8) 
 الشطب: الطرائق ِفي السَّْيف.(9) 

 ُذو اْلَعَداَوة. والمكاشح: المعادي.ُذو الضغن: (10) 
 شم: أعزاء. وبطارقة: ُرَؤَساء. وغطارفة: سادة، والخضارمة: الَّذين يكثرون اْلَعطاء، والمسامح: األجواد.(11) 
 الجامزون: الواثبون. ولجم: جمع لجام، َوُهَو ِبَضم اْلِجيم، َوسكن للشعر.(12) 
َواِهي.َكَذا ِفي اأْلُُصول. والنواقر: غوائل (13)  ْنَسان، َأي تبحث َعنُه. ويروى البواقر بِاْلَباء ، َوِهي الدَّ ْهر، الَِّتي تنقر َعن اإْلِ  الدَّ



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

ب تتتتتتتتتته   اك   ر 
ال  تتتتتتتتتتا إن  ت تتتتتتتتتتز   م 

  
تتتتتح  )1( اص  ح  ب تتتتتر  ص 

ن  ف تتتتتي    تتتتتم   ي ر س 

   
تتتتتتتو  ف تتتتتتتي تتتتتتتت  ت ب تتتتتتتار ى و ه   ر اح 

  
تتتتتتتتح  )2( م  ر و اش  ور ه  تتتتتتتتد  تتتتتتتتب  ص 

ك   ر 

   
ت  تتتتتتى تئتتتتتتوب ل تتتتتته  ال م   ع تتتتتتال يح   

  
تتتتتتفائ ح  )3( تتتتتتو ز  الس  

تتتتتتن  ف  ل تتتتتتي س  م   

   
ت ن ي تتتتتتتد  و ح 

 
تتتتتتتز  ق تتتتتتتد  أ م   ي تتتتتتتا ح 

  
تتتتتتواف ح  )4(  ب تتتتتته  الك 

تتتتتتذ   تتتتتتال ع ود  ش  ك   

   
و إ ل ي تتتتتتتتتك وفوقتتتتتتتتتك

تتتتتتتتتك  ش 
 
أ  

  
ائ ح  )5( تتتتتتتف  ر  و الص   تتتتتتتو   ك   الت تتتتتتترب ال م 

   
قتتتتتتك تتتتتتن  جنتتتتتتدل نلقيتتتتتته ف و   م 

  
تتتتتتتتار ح  )6( ح  ض  تتتتتتتتاد  الضتتتتتتتتت   ر  ج 

 
 إذ  أ

   
تتتتتتتتتت تتتتتتتتتتون ه  ف تتتتتتتتتتي و اس  ش  ع  ي ح   

  
تتتتتتتتح  )7( اس  م  ت ه  ال م  تتتتتتتتو    ب تتتتتتتتالت  ر ب  س 

   
تتتتتتتتتتول فعزاؤنتتتتتتتتتتا أن تتتتتتتتتتا نق   

  
ٌح ب تتتتتتتتتو ار ح  )8( ن تتتتتتتتتا ب تتتتتتتتتر 

ل  ق و   و 

   
تتتتتا م   تتتتتو  ع  تتتتتى و ه  س  م 

 
تتتتتان  أ تتتتتن  ك   م 

  
تتتتتتتتتان ح  )9( ث ان  ج  تتتتتتتتتد  ح 

ق تتتتتتتتتع  ال  و 
 
 أ

   
ينتتتتتتتتتاه   فليأتنتتتتتتتتتا فلتبتتتتتتتتتك ع   

  
ان تتتتتتتتتتتتتتتا الن  تتتتتتتتتتتتتتتو اف ح  )10( ل ك   ل ه 

   
تتتتتتتتتتتتتتائ ل   ل ين  ال ق  تتتتتتتتتتتتتتاع  ين  ال ف   

ح     تتتتتتتتتتتتاد  م  ال م  ة  و  اح  تتتتتتتتتتتتم  و ي الس  
ذ   

   
ي تتتتته   ال نتتتتتدي ي د  تتتتتن  ل تتتتتا يتتتتتز   م 

  
تتتتتتتائ ح  )11( ر  م 

ه  تتتتتتتو ال  التتتتتتتد   ل تتتتتتته  ط   

   
ات ي"  وبيته: ،حسانل اه  ر  نك  : وأكثر أهل العلم بالشعر ي  ابن هشامقال        ش  ون  إذ ا ال م  م  ع  ط  ، وبيته: "ال م 
ون  ب ل  " ز  ام  ج 
م  ال  ه  م  مى ب الن  و اق ر  "وبيته:  ،"ج   ر ابن إسحاقيعن غ ،"من كان ي ر 
 :لبمطحمزة بن عبد الأيضا يبكي  حسان بن ثابت: وقال ابن إسحاققال       

ا ه  تتتتتتم  تتتتتتا ر س  ف  ار  ع  ع تتتتتتر ف  التتتتتتد  
ت 
 
أ  

  
تتتتل  )12( اط  ه 

تتتتب ل  ال  س  م 
تتتتو ب  ال  ك  ص  ب ع تتتتد   

   

                                                 

ِبل. ويرسمن، من الرَّْسم، َوُهَو ضرب من الّسير. والصحاصح: جمح صحصح، َوُهَو اأَلْرض المستوية الملساء.(1)   الركاب: اإْلِ
 َأي أَنَـَّها ترشح بالعرق. تباري: تتبارى َأي تتعارض. ورواشح:(2) 
 َوَنْحوه. َكَما ِفي الرَّْوض اأْلنف. قَاَل أَبُو َذر: تئوب: ترجع. والسفائح، جمع سفيح، َوُهَو من قداح اْلمسير اَل نصيب َلُه، أَو السفائح: جمع سفيحة، َوِهي كالجوالق(3) 
 ْلقطِع.شذبه: أَزَال أغصانه وشوكه. والكوافح: الَّذين يتناولونه بِا(4) 
 المكور: اّلذي بعضه َفوق بعض. والصفائح: اْلِحَجارَة العريضة.(5) 
 الضرح: الشق، ويعنى ِبِه شّق اْلَقْبر.(6) 
 يحشونه: يملئونه. والمماسح: َما يمسح ِبِه التـُّرَاب ويسوى.(7) 
 البرح: اأْلَمر الشاق.(8) 
 الجانح: المائل إَِلى ِجَهة.(9) 

 انُوا ينفحون بِاْلَمْعُروِف، ويوسعون ِبِه.النوافح: الَّذين كَ (10) 
ْلو ِإذا َكاَن َماُؤَها َقِليال، ويروى: الماتح (11)  ْلو َعلَْيِه. فضربها مثال للقاصدين َلُه، الَّذين ينتجعون معروفه.« بِالتَّاءِ »المائح: اّلذي ينزل ِفي اْلِبْئر فَيْمََل الدَّ  َأي اّلذي يجذب الدَّ
 َغير. والرسم: اأْلَثر. والصوب: اْلَمَطر. والمسبل: اْلَمَطر السَّاِئل. والهاطل:اْلكثير السيالن.َعفا: درس َوت(12) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

د مان تتتتتتتتة  
 
يح  فأ تتتتتتتتراد  ب تتتتتتتتي ن  الس    

  
ائ تتتتتل  )1( تتتتتاء  ف تتتتتي ح  و ح  ع  الر  

ف  تتتتتد   ف  م 

   
م ت   تتتتتتت ع ج  تتتتتتن  ذ اك  ف اس  ا ع  ل ت ه  تتتتتتاء   س 

  
تتتتائ ل  )2(  الس  

تتتتة  وع  ر ج  تتتتا م  ر  م 
 ل تتتتم  ت تتتتد 

   
ا ه  تتتتتم  تتتتتا ر س  ف  ن تتتتتك  د ار ا ق تتتتتد  ع   د ع  ع 

  
 ائ تتتتتل  )3(

ة  ذ ي الن  تتتتتز  م  ل تتتتتى ح   و اب تتتتتك  ع 

   
ت   تتتتتتف  ع ص 

 
تتتتتتيز ى إذ ا أ تتتتتتال ئ  الش  

ال م   

  
تتتتل  )4( اح  م 

تتتتب م  ال  اء  ف تتتتي ذ ي الش    ب تتتتر 
   

   
ة   ى ل ب تتتتتتد  ن  ل تتتتتتد  تتتتتتر   و الت  تتتتتتار ك  ال ق 

  
اب ل)5(

تتتتر ص   التتتتذ   ث تتتتر  ف تتتتي ذ ي ال خ  ع  ي   

   
تتتتتتت  )6( م  ح  ج 

 
ي تتتتتتل  إذ  أ

تتتتتتاب س  ال خ 
الل    و 

تتتتتتل     ب اس 
اب ت تتتتتته  ال  الل  ي تتتتتتث  ف تتتتتتي غ  ك   

   
تتتتم   اش  تتتتن  ه  ة  م  ر و  ب تتتتي م  ف تتتتي التتتتذ  

 
أ  

  
تتتتتل  )7( ب اط 

تتتتتق   ب ال  ح 
تتتتتر  د ون  ال  م 

 ل تتتتتم   ي 

   
م   تتتتتي اف ك  س 

 
ا ب تتتتتي ن  أ يد  تتتتته   ش 

تتتتتال   م 

  
ات تتتتل  )8(

تتتتن  ق  تتتتي   م  ش 
ا و ح   شتتتتل  ت  ي تتتتد 

   
ل  تتتتتتة  

 
تتتتتتر ئ  غ تتتتتتاد ر  ف تتتتتتي أ ي   ام 

 
أ  

  
تتتتتتتتل  )9( ام  ع 

ن تتتتتتتتة  ال  ار  ة  م  ور  تتتتتتتتر  ط   م 

   
ان تتتتتتتته   د  ق  ر    ل ف 

 
تتتتتتتتت  ال تتتتتتتتأ ل م  ظ 

 
أ  

  
تتتتتل  )10(  اص 

تتتتتر  الن  م 
تتتتتو د   ن تتتتتور  ال ق   و اس 

   
ن  تتتتتتة   ل ي تتتتتته  اهلل    ف تتتتتتي ج  تتتتتتل  ى ع  ص   

ل     اخ   
تتتتتتتتة  التتتتتتتتد  م  ر  ك  ال ي تتتتتتتتة  م   ع 

   
ز ا ل ن تتتتتا تتتتتر  ة  ح  تتتتتز  م  ن  تتتتتا ن تتتتتر ى ح  ك   

ل     تتتتتر  ن اب ن تتتتتا ن تتتتتاز  م 
 
  أ
تتتتتل   ف تتتتتي ك 

   
ر أ   تتتتتتتتل ام  ذ ا ت تتتتتتتتد  إ س 

ن  ف تتتتتتتتي ال  اك   و 

  
ل  )11( تتتتاذ  خ 

تتتتد  ال  اع  تتتتد  ال ق  ق  يتتتتك  ف  ف   ي ك 

   
ل ب ي تتتتت ح  ن تتتتد  و اس  تتتتي ي تتتتا ه  ر ح  تتتتا ت ف 

ل   

اك تتتتتتتل    
ة  الث   ب تتتتتتتر  ر ي ع 

ذ 
 
ع تتتتتتتا و أ  د م 

   

                                                 

َن مياًل. َوَحاِئل: َواد اْلَفرْع على َنْحو من َأْربَِعي سراديح: جمع سرداح، َوُهَو اْلَوادي، أَو اْلَمَكان المتسع. وأدمانة: َموِضع، والمدفع: َحْيُث يْنَدفع السَّْيل. والروحاء: من عمل(1) 
 ِفي جبلي طيِّئ.

 استعجمت: َأي لم ترد َجَوابا. ومرجوعة السَّاِئل: َرَجَع اْلَجواب.(2) 
 النائل: اْلَعطاء.(3) 
شبم: زمن اشتداد اْلبرد والقحط. والماحل: من اْلمحل، الشيزى: جفان من خشب. وأعصفت: اشتدت. والغبراء: الّريح الَِّتي تثير اْلغُبَار. والشبم: الَماء اْلبَارِد. َويُرِيد ِبِذي ال(4) 

 َوُهَو الجدب.
 القرن: اْلمنَازل ِفي اْلِقَتال. َوُذو اْلخرص: الرْمح. والخرص: سنانه، َوجمعه: خرصان، والذابل: الرَِّقيق(5) 
يَرة. َوِفي اأْلُُصول: أحجمت (6)   نى.وهما ِبَمعْ « بِتَـْقِديم اْلَحاء»َكَذا ِفي شرح السِّ
 لم يمر: من المراء، َوُهَو الجدل.(7) 
 حذف التـَّْنوِين من َوحِشي للضَُّرورَة. أِلَنَُّه علم، َواْلعلم قد يْترك صرفه كثيرا.(8) 
 غادر: ترك. واأللة. الحربة َلَها ِسَنان َطوِيل، والمطرورة: المحددة، ومارنة: َأي ليَنة، َواْلَعاِمل: َأعَلى الرْمح.(9) 

 ل: اْلَخارِج من السََّحاب، َويـَُقال نصل اْلَقَمر من السََّحاب: ِإذا خرج ِمْنُه.الناص(10) 
 َذا تدرإ: َأي َذا مدافعة.(11) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

تتتتته   ت ب تتتتتة  إذ  ق ط   ل تتتتتى ع  تتتتتي ع   و اب ك 

  
ائ تتتتل  )1( ج 

ج  ال  تتتتت  التتتتر  ه  تتتتي ف  ت ح   ب الس  

   
م   تتتتتن ك  ة  م  تتتتتي خ  ش  تتتتتر   ف تتتتتي م  إذ ا خ   

  
اه تتتتل  )2( ت تتتته  ج 

تتتتات  ق ل    ع 
تتتتل  تتتتن  ك   م 

   
 
 
ة  أ تتتتتتر  س 

 
ة  ف تتتتتتي أ تتتتتتز  م  تتتتتتم  ح  ر د اه   

  
تتتتل  )3( اض 

تتتتق  ال ف 
ل  تتتتت  ال ح  تتتتون  ت ح  م ش  ي   

   
يتتتتتتٌر ل تتتتتته   ز   و 

يتتتتتتل  ب ر  اة  ج  تتتتتتد 
 غ 

تتتتتتل     ام  ح 
تتتتتتار س  ال 

يتتتتتتر  ال ف  ز   ن ع تتتتتتم  و 

   
 :لبمطحمزة بن عبد اليبكي  كعب بن مالك لقاو           

د   تتتته   س  ق تتتتاد  م  تتتتك  ف الر   وم  م  ق تتتتت  ه  ر  ط   

  
ي تتتتد  )4(   

 
تتتتب اب  ال أ تتتتل خ  الش   ن  س 

 
تتتتت  أ ز  ع   و ج 

   
ري  ةٌ  تتتتتم  تتتتتو ى ض  تتتتتت  ف تتتتتؤ اد ك  ل ل ه   و د ع 

  
تتتتتد  )5( ن ج  وك  م  تتتتتح  تتتتتو ر ي ٌ و ص 

تتتتتو اك  غ  ه   ف 

   
ر ا تتتاد  و اي تتتة  س  ي  ف تتتي ال غ  تتتاد  ع  الت  م  ف تتتد   

  
ن تتتد  )6( و اي تتتة  ت ف  تتتب  ال غ 

ل  ن تتتت  ف تتتي ط   ق تتتد  ك 

   
ن  تتتتى ل تتتتك  

 
تتتتد  أ ل ق  ائ ع تتتتاو  ى ط  ن  ت ن تتتتاه 

 
أ  

  
تتتتتتتد  )7( ر ش  تتتتتتتاك  ال م  يق  إذ ا ن ه  تتتتتتتت ف  و  ت س 

 
 أ

   
ة   تتتتد   ة  ه  تتتتز  م  تتتتد  ح  ق  د ت  ل ف  تتتتد  تتتتد  ه  ل ق   و 

  
تتتتد  )8( تتتتا ت ر ع  ن ه  تتتتو ف  م  ل  تتتتت  ب ن تتتتات  ال ج  ظ   

   
ث ل تتتته   اء  ب م  تتتتر  ع تتتتت  ح  ج 

ن  تتتته  ف 
 
ل تتتتو  أ  و 

  
د  )9( ا ي ت ب تتتتتد   ر ه 

تتتتتخ  تتتتتي  ص  ي تتتتتت  ر اس 
 
أ  ل ر 

   
تتتتم   اش  اب تتتتة  ه  تتتتن  ف تتتتي ذ ؤ  ٌم ت م ك   ق تتتتر   

  
تتتتتؤدد)10( ة والن تتتتتدى والس  ي تتتتتث  الن بتتتتتو   ح 

   
ت   ل تتتتاد  إذ ا غ تتتتد  ج 

تتتتوم  ال  ال ع تتتتاق ر  ال ك   و 

  
تتتتد  )11( م  تتتتا ي ج  ن ه  تتتتاء  م  تتتتاد  ال م  يتتتتٌح ي ك   ر 

   
ل ا تتتتد   ج  تتتتي   م  م  ك 

ن  ال  تتتتر   و الت  تتتتار ك  ال ق 

  
تتتتتد  )12( ص   ت ق  ال ق  ن تتتتتا ي  تتتتتة  و  يه  ر 

م  ال ك   ي تتتتتو 

   
ن  تتتته  

 
أ يتتتتد  ك  د  ف تتتتل  ف تتتتي ال ح  اه  ي ر  ت تتتتر   و 

  
ب تتتتتد  )1( ر 

 
اث ن  أ ب تتتتتر 

تتتتتث ن  ال  ة  ش  ذ و ل ب تتتتتد   

   
                                                 

 قطه: قطعه، والرهج: اْلغُبَار، والجائل: المتحرك َذاِهًبا رَاجعا، َوردت َهِذه اْلَكِلَمة ِفي "أ بالحاء اْلُمْهمَلة.(1) 
 خر: سقط.(2) 
 كهم. وأسرة: َأي قَرابَة. َواْلحلق: الدروع. والفاضل: اّلذي يفضل ِمْنُه وينجر على اأَلْرض.أرداهم: أهل(3) 
أزيل )بِاْلِبَناِء قاد بِأَنَُّه مسهد من اْلمَجاز. وسلخ: مسهد: َقِليل الّنوم. َوَأرَاَد: فالرقاد رقاد مسهد، َفحذف اْلُمَضاف َوأقَام اْلُمَضاف إِلَْيِه مَقامه، َويجوز َأن يكون وصف الر (4) 

 لْلَمْجُهول فيهَما( . واألغيد: الناعم.
 « .وصحوك»بدل « وصحبك»ضمرية: ِنْسَبة إَِلى َضمَرة، َوِهي قَبيَلة. وغورى: ِنْسَبة إَِلى اْلَغْور، َوُهَو المنخفض من اأَلْرض َوِفي رَِوايَة: (5) 
 تفند: تالم َوتكذب.(6) 
 أَنى: َحان.(7) 
 ف: يْعنى قلبه َوَما اتَّصل ِبِه من كبده وأمعائه، وسماها بـََنات اْلجوف، أِلَن اْلجوف يْشَتمل َعَليـَْها.بـََنات اْلجو (8) 
 حراء: جبل، وأنثه ُهَنا حمال على اْلبْقَعة، والراسى: الثَّاِبت.(9) 

 القرم: السَّيِّد الشريف. وذؤابة َهاشم: أعاليها.(10) 
ِبل. والجالد: القوية.الكوم: جمع كوماء، َوِهي اْلَعظِ (11)   يَمة السنام من اإْلِ
 الكمي: الشجاع. ومجدال: مطروحا على الجدالة، َوِهي اأَلْرض. ويتقصد: ينكسر.(12) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

ي  ه   تتتتتتف  تتتتتتد  و ص  م   ح  ب تتتتتتي   م 
تتتتتتم   الن   ع   

تتتتتتو ر د     م 
تتتتتتاب  ذ اك  ال  تتتتتتام  ف ط  م  ح 

ر د  ال   و 

   
ة   تتتتر  س 

 
تتتتا ف تتتتي أ ل م  ع  ن ي  تتتتة  م  ت تتتتى ال م 

 
 و أ

  
د  )2( تتتته  ت ش  س  م  ال م  تتتتن ه  م  وا الن  ب تتتتي   و   ن  صتتتتت  ر 

   
تتتتر ت   ا ب ش   ن تتتتد  اك  ه   ب تتتتذ 

تتتتال  تتتتد  إخ  ل ق   و 

  
تتتتة  ل تتتتا ت ب تتتتر د  )3( تتتتل  غ ص   يتتتتت  د اخ  ل ت م   

   
تتتتتا ه  م  تتتتتل  ق و 

ن ق  ق  ن ا بالع  تتتتتب  ح  تتتتتا ص  م    م 

  
د  )4( تتتتع  س 

 
تتتتا ال أ ن ه  ي  تتتتب  ف يتتتته  ع  تتتتا ت غ  م   ي و 

   
ر  
ب ب ئ تتتتتر  ب تتتتتد  م  و  ه  تتتتتوه  إذ  ي تتتتتر د   و ج   

تتتتتتد     م   ح  م  ائ ن تتتتتتا و  تتتتتتت  ل و  يتتتتتتل  ت ح  ب ر   ج 

   
م   ات ه  تتتر  ب تتتي   س 

ى الن   ي تتتت  ل تتتد 
 
ت  تتتى ر أ  ح 

  
تتتتر د  )5( ي ط  تتتتاء  و  تتتتن  ن ش  ت تتتتل  م  ق  : ي  ي ن  تتتتم   ق س 

   
م   تتتتتن ه  تتتتتن  م  ع ط   م 

ن  ال  ع ط 
تتتتتام  ب تتتتتال 

ق 
 
ف أ  

  
تتتتتو د  )6( س 

 
ال أ م  و  تتتتتن ه  ت ب تتتتتة  م  : ع  تتتتتب ع ون   س 

   
ب ة   تتتتر  ب ن ا ض  تتتتر  ة  ق تتتتد  ض  يتتتتر  غ   و اب تتتتن  ال م 

  
ب تتتتد  )7( ز  تتتتاٌش م  تتتتا ر ش   يتتتتد  ل ه  ر  و 

ق  ال   ف تتتتو 

   
ي ل تتتتته   م  م  تتتتتي   ق تتتتتو   م ح  ج 

ي  تتتتتة  ال  م 
 
 و أ

ن  تتتتتد     ه  ن ين  م  م  تتتتتؤ  ي ال م  ي تتتتتد 
 
تتتتتٌب ب أ  ع ض 

   
ت تتتتتاك  ف تتتتتل   ال م شتتتتت

 
م  ت  ف أ ن  ه 

 
تتتتتأ ك ين  ك  ر   

  
تتتتتتر  د  )8( م  ن ع تتتتتتاٌم ش  تتتتتتن ه  ي تتتتتتل  ت ث  ف   و ال خ 

   
ي تتتا او 

تتتن  م  ث  ه  تتتو  ف تتتي ج  تتتن  ه  تتتت  ان  م   ش 

ل  تتتد     خ  ن تتتان  م  ج 
تتتو  ف تتتي ال  تتتن  ه  م  ا و  ب تتتد 

 
 أ

   
ق ال   ع ب  و  ي  ك  ب ك  ا ي  ي ض 

 
ة  أ ز  م   :ح 

تتتتتتز ي ع ج 
ل تتتتتتا ت  ي و  ي  ة  ق تتتتتتوم  تتتتتتف  ص   

ة     تتتتتتز  م  ل تتتتتتى ح  تتتتتتاء  ع  تتتتتتي الن  س  ب ك    و 

   
م ي
 
تتتتتأ ل تتتتتا ت س  تتتتتا و  يل تتتتتي ا ل ب ك  ن  ت ط 

 
أ  

  
ة  )9( تتتتتتتز   ه 

تتتتتتتد  اهلل    ف تتتتتتتي ال  س 
 
ل تتتتتتتى أ  ع 

   
ن تتتتتتا ت ام  ي 

 
ا ل أ تتتتتتز   تتتتتتان  ع  تتتتتتد  ك  ق   ف 

  
ة  )10( ب تتتتتتز  

م  ف تتتتتتي ال  ل تتتتتتاح  ل ي تتتتتتث  ال م   و 

   
تتتتتتد   م  ح 

 
تتتتتتا أ اك  ر ض 

يتتتتتتد  ب تتتتتتذ   ي ر 

ة     تتتتتتتتز   ال ع  تتتتتتتتو ان  ذ ي ال ع تتتتتتتتر ش  و   و ر ض 

   

                                                                                                                                                                    

 : األغبر يخالطه َسواد.واألربدُذو لبدة: يْعنى أسدا. واللبدة: الّشْعر اّلذي على َكِتفي اأْلسد، وشثن: غليظ، والبراثن للسباع ِبَمْنزَِلة اأْلََصاِبع للنَّاس، (1) 
 معلما: مشهرا نَفسه بعالمة يعرف بَها ِفي اْلَحْرب، واألسرة: الرَّْهط.(2) 
 إخال: َأظن، وَكسر اْلهمَزة لَُغة َتِميم، والغصة: َما يْعَترض ِفي اْلحلق فيشرق.(3) 
 اْلَعَقنـَْقل: اْلَكِثيب من الرمل.(4) 
 سراتهم: خيارهم.(5) 
 ِبل حول الَماء، والمعطن: اّلذي قد عود َأن يتَّخذ عطنا.العطن: مبرك اإْلِ (6) 
 الوريد: عرق ِفي صفحة اْلُعُنق، والرشاش المزبد: الدَّم تعلوه رغوة.(7) 
 الفل: اْلَقْوم المنهزمون، وتثفنهم: تطردهم وتتبع آثَارهم.(8) 
 الهزة: االهتزاز واالختالط ِفي اْلَحْرب(9) 

اَلح.الَماَلِحم: جمع ملحمة(10)   ، َوِهي اْلَحْرب الَِّتي يكثر اْلَقْتل ِفيَها، البزة: السِّ



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

ا لبمطة بن عبد الزحميبكي  بن رواحة د اللعبقال ابن إسحاق: وقال        ن يه  د  ن ش 
 
: قال ابن هشام: أ

 :كعب بن مالكت: ل : أنصاريلأبو زيد ا
تتتتا اه  تتتتا ب ك  تتتتق   ل ه  ي ن تتتتي و ح  تتتتت  ع   ب ك 

يتتتتتل     و  ع 
ل تتتتتا ال  تتتتتاء  و  نتتتتتي ال ب ك  تتتتتا ي غ  م   و 

   
اة  ق تتتتتال وا إ ل تتتتته  غ تتتتتد 

تتتتتد  ال  س 
 
ل تتتتتى أ  ع 

تتتتتتم  الر      ة  ذ اك  تتتتتتز  م  ح 
 
ت يتتتتتتل  أ ق 

تتتتتتل  ال  ج   

   
يع تتتتتتا م  ون  ب تتتتتته  ج  تتتتتتل م  س  م 

تتتتتتيب  ال  ص 
 
أ  

تتتتتول     تتتتتيب  ب تتتتته  الر  س  ص 
 
ق تتتتتد  أ ن تتتتتاك  و   ه 

   
ت   تتتتتد   تتتتتان  ه  ر ك 

 
ل تتتتتي ل تتتتتك  ال أ ع  ب تتتتتا ي 

 
أ  

  
تتتتتتول  )1( تتتتتتد  ال ب تتتتتتر   ال و ص  اج  م 

ن تتتتتتت  ال 
 
 و أ

   
ن تتتتتان   ب  تتتتتك  ف تتتتتي ج  ام  ر 

تتتتتل  ل ي تتتتتك  س   ع 

تتتتتتتيٌم ل تتتتتتتا ي تتتتتتت   تتتتتتتا ن ع  ه  ال ط  خ  ول  م  ز   

   
ا تتتتتب ر  ي تتتتتار  ص 

خ 
 
تتتتتم  ال أ اش  ل تتتتتا ي تتتتتا ه 

 
أ  

يتتتتتتل     م  تتتتتتٌن ج  س  م  ح  تتتتتتل   ف ع تتتتتتال ك  ف ك   

   
يمٌ  تتتتتتتتتر 

ب ٌر ك  تتتتتتتتط  ص   اهلل    م 
تتتتتتتتول   ر س 

تتتتتتتتتول      ق  تتتتتتتتتق  إذ  ي  ن ط  ر  اهلل    ي  م 
 
 ب تتتتتتتتتأ

   
ي  تتتتتتا ن  تتتتتتي ل ؤ  ب ل تتتتتتغ  ع  تتتتتتن  م  ل تتتتتتا م 

 
أ  

  
ول  )2( ائ ل تتتتتتٌة ت تتتتتتد  م  د  ب ع تتتتتتد  ال ي تتتتتتو   ف 

   
ف تتتتتوا و ذ اق تتتتتواو   ر  تتتتتا ع  م  م  ب تتتتتل  ال ي تتتتتو  ق   

  
ل يتتتتتتل  )3( ى ال غ  تتتتتتف  تتتتتتا ي ش  ن تتتتتتا ب ه  ائ ع 

ق   و 

   
ر  
ل يتتتتتتب  ب تتتتتتد  بن ا ب ق  تتتتتتر  تتتتتتيت م  ض  س 

 ن 

يتتتتتتل     ع ج 
تتتتتتو ت  ال  م  ال م  ت تتتتتتاك 

 
اة  أ  غ تتتتتتد 

   
ا يع  تتتتتر  تتتتتل  ص 

ه  ب تتتتتو ج 
 
اة  ث تتتتتو ى أ  غ تتتتتد 

  
تتتتتتول  )4( تتتتتتٌة ت ج  ائ م  ي تتتتتتر  ح  ل ي تتتتتته  الط    ع 

   
ت   ع  يع تتتتتتتاو  م  ا ج  تتتتتتتر   ب تتتتتتتة  و اب ن تتتتتتته  خ   

  
يل  )5( تتتتتق  تتتتتي ف  الص   تتتتته  الس   تتتتتي ب ة  ع ض    و ش 

   
ب  تتتتتتتتتتا ل ع  ج  ي  تتتتتتتتتتة  م  م 

 
ن تتتتتتتتتتا أ ك  ت ر  م   و 

  
ٌن ن ب يتتتتتتتتتل  )6( تتتتتتتتتد 

تتتتتتتتته  ل  وم  ي ز  يف  ح   و 

   
ا تتتتتتائ ل وه  . س  ب يع تتتتتتة  تتتتتتام  ب ن تتتتتتي ر   و ه 

تتتتتتتا ف ل تتتتتتتول     ن ه  تتتتتتتي اف ن ا م  س 
 
تتتتتتتي أ ف ف   

   
ن تتتتد  ف تتتت ل تتتتا ي تتتتا ه 

 
ل  تتتتيأ ي ل تتتتا ت م  اب ك   

  
ب تتتتتتول  )7( ب تتتتتتر ى ال ه  ن تتتتتتت  ال و ال تتتتتته  الع 

 
 ف أ

   
ات ا تتتتم  ي ش  ن تتتتد  ل تتتتا ت ب تتتتد  ل تتتتا ي تتتتا ه 

 
أ  

م  ذ ل يتتتتتتتتتل     تتتتتتتتتز  ك  ة  إن   ع  تتتتتتتتتز  م   ب ح 

   
 :طلبم  ة بن عبد الزحمتبكي أخاها  بل  صفية بنت عبد ال ط: وقالت ابن إسحاقق ال        

                                                 

 الماجد: الشريف.(1) 
 الدائلة: اْلَحْرب.(2) 
 الغليل: حرارة اْلَعطش والحزن.(3) 
 حائمة: مستديرة، يـَُقال: حام الطَّائِر حول الَماء، ِإذا اْسَتَداَر حوله. وتجول: َتِجيء َوتذهب.(4) 
 خرا: سقطا.(5) 
 مجلعبا: ممتدا َمَع اأَلْرض. والحيزوم: َأْسَفل الصَّْدر، واللدن الرْمح اللين، والنبيل: اْلَعِظيم.(6) 
 الواله: الفاقدة، والعبري: اْلَكِثيَرة الدمع، والهبول: الفاقدة )أَْيضا((7) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

تتتتت ح 
 
اب  أ تتتتتح  ص 

 
تتتتتائ ل ة  أ س 

 
اف تتتتتة  أ خ  د  م   

  
ب يتتتتر  )1( تتتتم  و خ  ع ج 

 
تتتتن  أ ب تتتتي م 

 
ب ن تتتتات  أ  

   
ة  ق تتتتد  ث تتتتو ى تتتتز  م  ب يتتتتر  إن   ح  خ 

تتتتال  ال  ق   ف 

يتتتتتر     ز  ي تتتتتر  و  تتتتتول  اهلل    خ  يتتتتتر  ر س  ز   و 

   
ة   تتتتو  تتتتق   ذ و ال ع تتتتر ش  د ع  ح 

تتتتاه  إل تتتته  ال   د ع 

ور     تتتتتر  تتتتتا و س  ي تتتتتا ب ه  ن  تتتتتة  ي ح  تتتتتى ج 
 إل 

   
ن  تتتت تتتتا ك  ل ك  م  تتتتيف تتتتذ  ت ج  ن ر  تتتتي و  ا ن ر ج    

تتتتر  خيتتتتر مصتتتتير  
ش  م  ال ح  ة  ي تتتتو  تتتتز  م  ل ح   

   
تتتب ا ب  تتتت  الص   تتتا ه  تتتاك  م  ن س 

 
فتتتو اهلل ل تتتا أ  

  
تتتير ي)2( س  م  تتتر ي و  ض  ح  ن تتتا م  ز  تتتاء  و ح   ب ك 

   
ا ر ه  تتتتد  تتتتان  م  ي ك  تتتتد  اهلل    ال  تتتتذ  س 

 
ل تتتتى أ  ع 

  
تتتتور  )3(

ف  تتتتل   ك  تتتتل ام  ك  إ س 
تتتتن  ال  ود  ع   ي تتتتذ 

   
ي تتتا تتتي ف  م  ظ  ع 

 
ن تتتد  ذ اك  و أ و ي ع 

تتتل  ل ي تتتت  ش   

  
ى أضتتتتتبع تعتتتتتتادنى ونستتتتتور)4( ل تتتتتد   

   
ل تتتتى ال ع 

 
ق تتتتد  أ ق تتتتول  و 

 
تتتتير    نعتتتتأ ش  ي  ع   

  
خ ونصتتتتير)5(

 
ا متتتتن أ ي تتتتر  تتتتز ى اهلل    خ   ج 

   
ير ي" ا:هي بعم أهل العلم بالشعر قولن: وأنشدابن هشام لقا       س  م  ر ي و  ض  ح  ن ا م  ز  اء  و ح   "ب ك 
لما  ٌط اب  لما حمزه ض   وزٌ م  وإنه لح   ،ةل  ق  : الأسد، وب  ة  ز  م  الح  : (6)«القاموس»في  الفيروزآباديقال  :فائدة      
 وز  حم  ورجل م   ،بنجران اليمن قريةكصليان:  وحمزان ،ومنه اشتقاق حمزة، أو من الحمازة ،ه  م   ض  
 .هيد  د  ان: ش  ن  الب  
 
 زة بن عثمان بن أحمد الكشمنيحم ،(7)يانِ ومَ أبو يعلى الر ُّ [ 22]

 :وحدث بها عن ،سكن دمشق في دويرة حمد ،الصويف المقرئ :(8)أبو القاسم ابن عساكرقال       
 أيت  ر   ،سهل بن بشر و ،نصر بن إبراهيم :واكن قد سمع من ،مكي بن عبد السلام المقدسي

 
 ع  سم  ه ولم أ

 وابنه أبو المعالي. ،(10)أبو محمد بن صابرو ،-رحمه اهلل- (9)أبو الحسينوسمع منه: أخي  ،منه شيئا
                                                 

 اأْلَْعَجم: اّلذي اَل يفصح.(1) 
َبا: ريح شرقية، ومسيري: َأي غيابى.(2)   الصِّ
 لمدرة: اّلذي يْدفع َعن اْلَقْوم، ويذود: يْمَنع.ا(3) 
 الشلو: اْلَبِقيَّة، تعتادنى: تتعاهدنى.(4) 
 َناُه النوح والبكاء ِبَصْوت.النعي: يْروى بِالرَّْفع على أَنه فَاعل، َوَمْعَناُه اّلذي يأتى ِبَخَبر اْلَميِّت، َكَما يْروى بِالّنصب على أَنه مفعول، َوَمعْ (5) 
 مادة : حمز 2/905اموس المحيط الق(6) 
 : ] الرزماني [ 7/268في نسخة من التاريخ: م : ] الررماني [، وفي مختصر ابن منظور (7) 
 29/205تاريخ دمشق (8) 
، ترجمته في: سير أعالم النبالء 968بالغزالية/ت هبة اللَّه بن الَحسن بن هبة اللَّه ْبن َعْبد اللَّه بن عساكر، الفقيه صائن الدين أبو الحسين الّدمشقي، سمع الكثير، ودرس (9) 
20/459 

، ترجمته في: سير 922عبد الرَّحمن بن أحمد بن علّي بن صابر أبو محمد السَُّلمّي، يعرف بابن َسّيده، المحّدث مفيد دمشق، روى عنه السلفي وابن عساكر/ت (10) 
 25/428أعالم النبالء 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

أخبرنا مكي بن عبد السلام بن الحسين بن القاسم بن فمما سمع منه ما قال فيه: : ابن عساكرقال       
أنا الشيخ أبو سعد  ،بها في المسجد الأقصى سنة ست وستين وأربعمائة ،محمد أبو القاسم المقدسي

نا أبو الحارث  ،بقراءتي عليه ببغداد ،لجرجاني الإسماعيليإسماعيل بن عبد القاهر بن محمد ا
نا أبو العباس  ،أنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي ،محمد بن عبد الرحيم الأستوائي الحافظ

 ،عن أبيه ،عن سالم ،عن ابن شهاب ،عن عقيل ،نا الليث ،نا قتيبة بن سعيد ،محمد بن إسحاق السراج
  قال: -ليه وسلمصلى اهلل ع-أن رسول اهلل 

  م  ل  س  الم   »      
 
  ة  اج  في ح   ان  ك   ن  وم   ،ه  م  ت  ش  ه ولا ي  م  ل  ظ  لا ي   ،م  ل  س  و الم  خ  أ

 
ومن  ،ه  ت  اج  في ح   كان الل   يه  خ  أ

 م  و  ي   الل   ه  ر  ت  ا س  م  ل  س  م   ر  ت  س   ن  وم   ،القيامة   وم  ي   ب  ر  ك   ن  م   ة  ب  ر  عنه بها ك   الل   ج  ر   ف   ة  ب  ر  ك   م  ل  س  عن م   ج  ر   ف  
  (1)« ة  ام  ي  الق  

 
بن  علي بن أبي علي أحمد بن أبي الحسن محمد [نيالحس]حمزة بن أبي  ،العلوي أبو يعلى[ 22]

ود بن فق  بن عبد الله الَم (1)أحمد زبارةأبي جعفر بن  (3)محمدأبي الحسين بن  (2)أبي منصور ظفر

                                                 

 : صحيح2888، وقال: حديث حسن صحيح غريب، قال األلباني في صحيح الترغيب 2426، والترمذي 4258أخرجه أبو داود (1) 
: أبي منصور ظفر بن أبي الحسين محمد بن أحمد زبارة، 2/729: يعرف بأبي منصور السوزري، و سوزر من قرى بيهق، وقال أيضا 2/702قال في لباب األنساب (2) 

نيسابور، وقال: يقال له: أبو منصور بن زبارة العلوي العابد الزكي الفارس الجواد، سمع بنيسابور عمه السيد أبا علي محمد بن  فقد ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ في تاريخ
د الله محمد بن مخلد فقيه، وأبا عبزبارة العلوي، وأبا العباس محمد بن يعقوب األصم وأقرانهم، وببخارا أبا صالح خلف بن محمد الخيام، وببغداد أبا بكر أحمد بن سلمان ال

السيد أبا منصور زبارة في القاضي، وبالكوفة أبا الحسين علي بن عبد الرحمن بن ماني، وأبا جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني، قال الحاكم أبو عبد الله، صحبت 
 ل يبذل ما في يده، وال يبالي أن يلحقه ضيق بعده.السفر والحضر، فما رأيته ترك صالة الليل، وما رأيته يبخل على أحد من المسلمين بما يجده، ب

قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى،  قال الحاكم: أخبرنا السيد أبو منصور ظفر زبارة، قال: أخبرنا محمد بن علي الشيباني بالكوفة، قال: أخبرنا أحمد بن خادم بن أبي غزوة،
قال: كان الحسن والحسين رضي الله عنهما أمام النبي عليه السالم فيثبان عليه، فإذا نهيا عن ذلك أشار بيده قال: أخبرنا علي بن صالح، عن عاصم، عن زر عن عبد الله 

 نحوهما، فلما قضى الصالة ضمهما وقال: من أحبني فليحب هذين.
بار وكبار السادات، محدث غاز، وهو أخ السيد النقيب أبي قال اإلمام علي بن أبي صالح الصالحي الخواري في تاريخ بيهق: السيد أبو منصور ظفر زبارة من السادات الك

 يحيى محمد زبارة.
، قال: سفيان، عن الحجاج بن قال السيد أبو منصور: أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بالكوفة، قال: أخبرنا أبو عمرو أحمد بن حازم، قال: أخبرنا ثابت بن محمد

ر لنبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من طلب الدنيا حالاًل استعفافًا عن المسألة وتعطيفًا عن جاره بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمفرافصة، عن مكحول عن أبي هريرة عن ا
 اهـليلة البدر. ومن طلب الدنيا حالالً مكاثراً مفاخراً مرائياً لقي الله تعالى وهو عليه غضبان.

حاكم أبو عبد الله الحافظ في تاريخ نيشابور: السيد األجل أبو الحسين محمد، عالم أديب، حافظ للقرآن ورع، راوية لَلشعار، : قال ال2/459قال في لباب األنساب (3) 
مير أبي الحسن عية، وذلك ألن األحافظ للتواريخ وأيام الناس، ذو حظ حسن ولسان فصيح، وقد تابعه أهل نيشابور للخالفة، وتبعه خلق كثير من األمراء والقواد وطبقات الشر 

تلك األيام، فحبسه األمير  نصر بن أحمد أشخص السيد أبو الحسين محمد إلى بخارا ويعرف من تبعه، وكانت مدة تبعه أربعة أشهر، ولقب بالعاضد بالله وخطبوا باسمه في
ه كل شهر، ورده مكرمًا مبجاًل إلى نيشابور. والسيد األجل أبو الحسين أول نصر بن أحمد الساماني مدة، ثم رأى بسببه رؤيا هائلة، فاعتذر إليه وأطلقه، وأمر بالطالق وارزاق

وإبراهيم بن أبي طالب، ومحمد علوي أثبت رزقه بخراسان. كذا ذكره الحاكم أبو عبد الله، وسمع السيد األجل أبو الحسين محمد أبا عبد الله محمد بن إبراهيم القوشجي، 
. وحدث عن علي بن قتيبة، وعلي بن قتيبة يروي عن الفضل بن شاذان، والفضل بن شاذان يروي عن علي بن موسى الرضا رضي الله بن إسحاق بن خزيمة اإلمام وأقرانهم

 عنهما، توفي السيد األجل أبو الحسين محمد بن أبي جعفر أحمد زبارة رحمه الله في جمادي اآلخرة سنة تسع وثالثين وثالثمائة.



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

لي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي س بن علي بن عط  وف بن الحسن الأفْ كف  الحسن المَ 
 .طالب
 فقال: (2)«الأنسابلباب » في البيهقي ظهير الدين ذكره ،ريٌف ش   دٌ سي        
علي بن أبي علي أحمد بن أبي الحسن محمد  (3)[الحسين]د المتكلم أبي ب من السي  ق  والع        

، وأبو عبد اهلل أبو يعلى حمزةأحمد، وبلاس بوش بن أبي منصور ظفر: أبو الحسن محمد، وأبو علي 
 الحسين، وسيتان، ومنى، وفاطمكك.

العالم الشاعر المتكلم بن  علي [الحسن]أبي يعلى حمزة بن أبي من السيد  : العقب  (4)وقال أيضا      
د إسماعيل بن حمزة، د شهاب الدين أبو سعيد زيد بن حمزة، والسي   أحمد بن محمد بن ظفر: السي   

 .د أبو الحسن علي بن حمزةوالسي   
وابنه  ،كثيرة، وله أعقاٌب  واكن معي في العسكر سنين   ،اشهاب الدين أبا سعيد زيد   وقد رأيت        

 .«رص  ة الق  مي  اح د  ش  و  » :ه في كتابكرت  له أشعار ذ   ،الأكبر فاضل شاعر
 
الحسين علي ن علي بن أبي علي أحمد بن أبي يأبي الحس حمزة بن ،أبو يعلى العلوي[ 22]

 المتكلم: 
 فقال: (5)«الأنسابلباب » في البيهقي ذكره ،ريٌف ش   دٌ سي        
أبو يعلى حمزة د المتكلم أبو الحسين: من أبي الحسين علي بن أبي علي أحمد بن السي   ب  ق  والع        

 جاجان. :وله بنت اسمها ،وأبو الحسن محمد ،بن علي

: شهاب بن أبي الحسين المتكلم]بن أبي علي أحمد بن[ ن علي بحمزة أبي يعلى من  ب  ق  والع        
ر أبو الحسين علي بن حمزة، وإسماعيل ك   م المذ  د العالم المتكل   الدين أبو سعيد زيد بن حمزة، والسي  

 لإسماعيل. ب  ق  لا ع   ،بن حمزة

                                                                                                                                                                    

: اختلف العلماء في هذا اللقب، فقال اإلمام أبو سعد الخركوشي في تاريخه: إن هذا لقب السيد محمد األكبر بن عبد الله الزاهد 2/452قال في لباب األنساب (1) 
بالضم زبراً إذا انتهره،  زبره يزبره المفقود في المدينة، وأن محمد بن عبد الله مهما غضب قيل: قد زبر األسد، فلقب بذلك، وتحقيق ذلك: أن أصل الزبر: الزجر، المنع، يقال:

ي جارية األحنف بن قيس، كلما ويقال: زبر األسد إذا انتصبت زبريه عند االفتراس، والزبرة موضع الكاهل. يقال: رجل أزبر أي أعظم الزبرة، وفي مثل: "هاجت زبراء"، وه
عاله يأتي كسراً فيما يفضل من الشيء وفيما يسقط منه، والنحاتة اسم لما وقع من غضبت قال األحنف: هاجت زبراء، فضرب بها المثل، وهذا اللقب مأخوذ من هذا المثل، وف
 النحت، والبراءة اسم لما وقع من البري، والنحالة اسم لما فصل من النحل، وأمثال ذلك كثيرة.

 2/700لباب األنساب واأللقاب واألعقاب (2) 
 سن [ مكبرا، وفي الموضع اآلخر : ] الح2/700كذا في هذا الموضع   (3)
 2/929لباب األنساب واأللقاب واألعقاب  (4)
 2/702لباب األنساب واأللقاب واألعقاب  (5)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 

 حمزة بن علي بن الحسن  ،يبِ ل  غ  الت    (1)أبو يعلى[ 22]
 سمع منه: الحافظ ابن عساكر الدمشقي ،(2)سم بن أبي العلاءأبي القاحدث عن:       
أبو يعلى حمزة بن علي بن و  ،: أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد بن السوسي(3)ابن عساكرقال       

أنا إبراهيم بن محمد بن  ،قالوا أنا أبو محمد بن أبي نصر ،أنا أبو القاسم بن أبي العلاء ،الحسن التغلبي
نا أبو طيبة عبد اهلل بن  ،أنا ابن ناجية ،نا يحيى بن أبي طالب بن زيد بن حباب ،ثابت أحمد بن أبي

 :-صلى اهلل عليه وسلم-قال: قال النبي  ،عن أبيه ،عن عبد اهلل بن بريدة ،مسلم
      «  

 
  ن  م   د  ح  ما أ

 
  وت  م  ي ي  اب  ح  ص  أ

 
  (4)« امة  ي  الق   ا لهم يوم  ور  ن   ا ود  ائ  ق   ان  إلا ك   ض  ر  بأ

والباء المنقوطة  ،وكسر اللام ،وسكون الغين المعجمة ،بفتح التاء المنقوطة باثنتين: ي  ب  ل  غ  الت         
  (5)السمعانيقاله وهي قبيلة معروفة،  ،تغلب :سبة إلىبواحدة، هذه الن   

 
 حمزة بن أبي الحسين علي بن أبي عبد الله الحسين بن أبي طالب أحمد ،أبو يعلى العلوي[ 22]

 بن أبي الحسن محمد بن أبي الحسين المتكلم
 : فقال (6)«لباب الأنساب» في ابن فندمة ظهير الدين ذكره ،ريٌف ش   دٌ سي        
من أبي الحسين علي بن أبي عبد اهلل الحسين بن أبي طالب أحمد بن أبي الحسن محمد  ب  ق  الع        

 .أبو يعلى حمزةله، و ب  ولا عق   ،ن عليبن أبي الحسين المتكلم: أبو الحسن محمد بن أبي الحسي
: أبو أبي يعلى حمزة بن أبي الحسين علي بن أبي عبد الل الحسين بن أبي طالبمن  ب  ق  والع        

ب له، وأبو القاسم زيد بن حمزة، وأبو الحسن محمد ق  محمد يحيى بن حمزة، وأبو الحسين علي لا ع  
 نين.بن حمزة، وأبو البراكت زيد بن حمزة، ونار

ه:  جد   أخيوتقدمت ترجمة          (17: )برقم نيحمزة بن أبي الحسأبي يعلى جد  
 

                                                 

 وقع في نسخة من تاريخ دمشق: ] المعال [ (1)
الفتح نصر المقدسي /  علي بن محمد بن علي بن أحمد أبو القاسم بن أبي العالء السلمي المصيصي األصل الدمشقي الفقيه الشافعي، روى عنه الخطيب، وأبو (2)
 20/920، تاريخ اإلسالم 48/252، ترجمته في:  تاريخ دمشق 427ت

 2/428تاريخ دمشق  (3)
مرسال وهذا أصح،  -صلى الله عليه وسلم-، قال: هذا حديث غريب وروي هذا الحديث عن عبد الله بن مسلم أبي طيبة عن ابن بريدة عن النبي 8269أخرجه الترمذي  (4)

 اني: ضعيفقال األلب
 8/97األنساب للسمعاني  (5)
 2/702لباب األنساب واأللقاب واألعقاب (6) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 حمزة بن علي بن الحسين بن زيد بن جعفر  ،أبو يعلى العلوي[ 22]
ريٌف         (2)"المحمدية"و :فقال ،(1)«سر السلسلة العلوية»في كتاب:  أبو نصر البخاريذكره  ،سي ٌد ش 

على حمزة بن على بن الحسين بن زيد بن جعفر بن عبداهلل بن جعفر بن ي يبالكوفة من ولد أب
 .-عليه السلام- يعبداهلل بن جعفر بن محمد بن عل

ت: وا بب  ق   ، ففي قزوين مثلا ل  عديدة   بألقاب   ون  ب  ق   ل  ي   محمد بن الحنفيةأبناء : قال بعضهم: فائدة      
 مصار أال ، ويف بعم  "ة  اد  الس   ت: "وا بب  ق   ، ويف الري ل  "اء  م  ل  لع  ات: "بوا ب  ق   م ل  ، ويف ق  "اء  س  ؤ  الر   "

 
ق عليهم طل  أ

 واهلل أعلم. ،"اء  ب  ق  الن   "
 
 حمزة بن علي بن الحسين بن هارون بن محمد البطحاني. ،أبو يعلى العلوي[ 22]

ريٌف        قال: ف ،ذكره لولدهعند  (3)«لباب الأنساب»في  أبو الحسن ظهير الدين البيهقيذكره  ،سي ٌد ش 
بن علي بن الحسين بن هارون بن محمد  أبي يعلى حمزةهو أبو محمد الداعي بن  ،نقيب أورجند

: «نهاية الأعقاب»في كتاب  ،-رضي اهلل عنه-بن زيد بن الحسن البطحاني ابن القاسم بن الحسن 
  (4)ما ذكرته ح   والأص   ،علي بن الحسين بن محمد بن هارون بن محمد البطحاني

 من محمد البطحاني: القاسم، وعيسى، وإبراهيم، وموسى، وأحمد، وهارون أمهم أم ولد. ب  ق  الع        

             .ك  ر  من هارون بن محمد البطحاني: محمد، والحسن، والحسين. واكن الحسين ببلاد الت    والعقب        
اني: الحسين الأصغر، والحسين ب من هارون بن محمد البطحق  ويف المشجرة الصحيحة الع        

 الأكبر، وعلي، ومحمد.

            ب من محمد بن هارون: يحيى، وإسحاق، وإسماعيل، وإبراهيم، وزيد، وعلي، وحمزة، وداود.والعق        
 ب من الحسين بن هارون بن محمد البطحاني: علي بن الحسين.والعق        

 .أبو يعلى حمزةن: ب من علي بن الحسين بن هارووالعق        
 

                                                 

 27سر السلسلة العلوية ص (1)
وفيات األعيان  ::كان من أفاضل أهل البيت، وكانت الشيعة تسميه: المهدي، ترجمته فيشهور بابن الحنفية، قال ابن حبانينسبون إلى محمد بن علي بن أبي طالب الم (2)

4/265 
 2/625لباب األنساب واأللقاب واألعقاب (3) 
: ويقوى عندي أنَّ ما ذكره في نهاية األعقاب أصح مما ذكره أوال، وذلك يظهر بالمراجعة الى كتب 2/625قال محقق كتاب: لباب األنساب واأللقاب واألعقاب  (4)

 ما ال يخفى على المراجع.، وغيرها ك242، والفخري ص 92، والشجرة المباركة ص24النسب كالمجدي ص 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

أبي ]المفضل بن[ حمزة بن علي بن حمزة بن علي بن حمزة بن أحمد بن  ،يوِ دَ أبو يعلى العَ [ 20]
  (1) [222]ت لد  الدمشقي المعَ  ،الحجاج
ه معنا على شيخنا قاضي القضاة أبي المحاسن وتفق   ،: قدم حلب(2)الكمال ابن العديمقال الحافظ       

أبي هاشم عبد المطلب بن الفضل ومن شيخنا  ،وسمع منه الحديث ،ميوسف بن رافع بن تمي
 ث بدمشق ببعم حديثه.وغيرهم، وحد   (4)أبي محمد عبد الرحمن بن عبد الل بن علوان، و(3)الهاشمي

وأخبرين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي أنه أخبره: أن مولده في العشرين من سنة ست قال:       
مسين خربعاء الثامن والعشرين من صفر سنة ست وأيف وأنا بدمشق ليلة الوتو ،وثمانين وخمسمائة
 بعاء بمقبرة باب الصغير بدمشق.أروستمائة، ودفن يوم ال

ن م ،لين بدمشق: أحد الشهود المعد  (5)«تاريخه»في  -رحمه اهلل– أبو شامة الدمشقيالعلامة قال و      
 ن  أهل البيوتات، واكن فقيه  

ي  ندنا بالمدرسة العادلية مدة بعد مقامه بحلب، ثم صار من ع ي  ق  ب   ،اا د 
 بين بباب الجامع.ت  الشهود المر  

تويف في  ،روى عنه: الدمياطي، والأبيوردي ،: حدث عن: الخشوعي(6)الذهبيشمس الدين وقال       
 صفر بدمشق.

د        ت ي ن   :ويالع 
ل  م  ه  ال ال م  ت ح ال عين و الد   ب   ،ب ف  ه الن  س  ذ  ع ب اب ن لؤ ي بن غ الب بن فهر ه  ة إ ل ى عدي بن ك 

ي الك بن الن  ضر ال قرش  م ،بن م  ن ه   .(7)ابن الأثير، قال عمر بن ال خطاب :م 
 
 ي الأصلانِ ر   حمزة بن علي بن حمزة بن فارس بن محمد الحَ  ،يط  ي  بَ أبو يعلى ابن الق  [ 22]

  (8)[220]ت ئرِ قْ المُ الحنبلي  البغدادي

                                                 

 697/ترجمة 2/870، صلة التكملة لوفيات النقلة 24/204، تاريخ اإلسالم 6/2549، بغية الطلب فى تاريخ حلب 255ترجمته في: ذيل الروضتين  (1)
 6/2549بغية الطلب فى تاريخ حلب  (2)
، ترجمته في: سير أعالم 626ين أَبُو هاشم الُقَرِشّي الَعبَّاسي البَـْلِخيّ ثُمَّ الَحَلِبّي، كبير الحنفية /ت العالمة الُمفتي َعْبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب افتخار الدِّ (3) 

 4/294، األعالم للزركلي 22/55النبالء 
تاريخ اإلسالم  :، ترجمته في628نه الضياء والبرزالي/ت عبُد الرَّحمن بن عبد الله ْبن ُعْلوان، أبو محمد اأَلَسدي الحلبي الزاِهد، ابن األستاذ،سمع من ابن عساكر، روى ع (4)
28/740 
 ، ولقبه: بعالء الدين202ذيل الروضتين ص  (5)
 24/204تاريخ اإلسالم  (6)
 822/ 2اللباب في تهذيب األنساب (7) 
، 942/ رقم2/922، معرفة القراء الكبار 22/442م النبالء ، سير أعال29/277، ذيل تاريخ بغداد البن الدبيثي 829/ رقم 297مصادر ترجمته: التقييد البن نقطة  (8)

 8260/ رقم 4/88، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة 9/7، شذرات الذهب 2258/ رقم 2/264، غاية النهاية 28/277الوافي بالوفيات 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

أبي محمد قرأ القراءات على  ،يند  جو  اء الم  ر   أحد الق   :(1)«تاريخه» في ابن الدبيثيالحافظ قال       
 ،وسعد الخير ،ومن أبي عبد اهلل السلال ،وسمع منهما ،(3)أبي الكرم الشهرزوريو ،(2)سبط الخياط

 رأت  ق   ،قالخل   ن  حس   ،وقاصد   ث من أصول شيوخه، واكن ثقة  وحد   ،واحترقت كتبه ،وطبقتهم ،ويوالأرم  
 فذكر حديثا. ،عليه: أخبركم السلال

 وتويف في ذي الحجة سنة اثنتين وستمائة. ،ولد في رمضان سنة أربع وعشرين وخمسمائة      
اء، قرأ القراءات على أبي محمد سبط الخياط، وأبي ر   : من كبار الق  (4)أبو عبد الل الذهبيقال و      

بن توبة، وأحمد بن عبد اهلل ابن اومن أبي الحسن محمد بن أحمد  الكرم الشهرزوري، وسمع منهما،
الأبنوسي، وأبي عبد اهلل السلال، وأبي إسحاق إبراهيم بن نبهان الغنوي، وأبي الفضل الأرموي، وأبي 

قال الدبيثي: واكن ثقة صدوقا،  ،وأقرأ القراءات وحدث ،غالب محمد بن علي ابن الداية، وسعد الخير
 حسن الخلق.

هو، وابن خليل، والضياء، والنجيب عبد اللطيف، والتقي اليلداني،  :: روى عنهالذهبيقال       
وللفخر علي، وللكمال عبد  وأجاز للشيخ شمس الدين عبد الرحمن، وللحافظ المنذري، ،وآخرون
 ولد سنة أربع وعشرين وخمسمائة في رمضان، وتويف في ثامن عشر ذي الحجة. ،الرحيم

 ا، ثقة، قرأ على سبط الخياط بالروايات.ا، زاهد  أبو شامة: كان عفيف  وقال       

 دين.اء المجو  القر   ، من أئمة  حجةٌ  وقال ابن الظاهري: ثقةٌ       
: سمع من أبي بكر أحمد بن علي (5)«التقييد»في  -رحمه اهلل– أبو بكر ابن نقطةقال الحافظ و      

وأبي الحسن أحمد بن عبد اهلل  ،بن الحاسباوأبي القاسم  ،بن توبة المقرىءاوأبي الحسن  ،الأشقر
واكن سماعه  ،من جماعة «سنن النسائي»و ،من يحيى بن ثابت «الإسماعيلي صحيح»وسمع  ،الآبنوسي
 ومولده سنة أربع وعشرين وخمسمائة. ،وتويف في ذي الحجة من سنة اثنتين وستمائة ،صحيحا

 ىء  ر  ق  واكن ي   ،واحترقت كتبه ،وحصل الأصول ،ه كثيرابخط  : كتب (6)صلاح الدين الصفديوقال       
 ،وينقل صحيحا ،واكن يكتب مليحا ،ثم أعاد لنفسه بخطه أجزاء ،غيره عليه من أصول  

                                                 

 684ثي / ترجمة المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ أبي عبد الله ابن الدبي، 29/279تاريخ بغداد (1) 
 20/280، ترجته في: سير أعالم النبالء 942اإلمام العالمة مقرئ العراق أبو محمد عبد الله بن علي بن أحمد النحوي، سبط اإلمام الزاهد أبي منصور الخياط/ ت (2)
، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 990: المصباح الّزاهر في الَعْشرة البواهر / ت اإلمام المبارك بن الحسن بن أحمد، أبو الَكَرم ابن الشهرزوري البغدادي، شيخ القراءة، مصنِّف (3)
 20/225، سير أعالم النبالء 557/  22

 28/97تاريخ اإلسالم (4) 
 829/ ترجمة 297التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ص:  (5)
 202/ 28الوافي بالوفيات  (6)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

ا موصوف   ،من أئمة القراء المجودين ،حجة نبيلا ،: واكن ثقة صدوقاابن النجار محب الدينوقال       
ا قارئ   وما رأيت   ،ناس في ليالي شهر رمضان من الأمكنة البعيدةواكن يقصده ال ،بحسن الأداء الغمة

واكن تام المعرفة بوجوه القراءات  ،ه وانقلاع ثنيتهسن   و   ل  مع ع   ،اولا أحسن تجويد   ،منه أحلى نغمة  
 ة  ف   مع ع   ،اوأظرفهم شكل   ،اواكن في صباه من أحسن أهل زمانه وجه   ،اه  ق  ر  وحفظ أسانيدها وط   ،وعللها

 من ذلك قول محمد بن محمد بن عمر ابن الأديب الكاتب : ،في وصفه وقد أكثر الشعراء   ،ة  ان  ي  ص  و
 ريتتتتر  غ   يٌ ب تتتتي ظ  ت تتتتهج  م   ك  ل  تتتتتم  

تتتت     نيت  ض 
 
تتتت غ  ل تتتتب  بتتتته ولتتتتم أ  ياد  ر  م 

   
تتتتفت    ه  ي تتتتت  ن  ج  ه فتتتتي و  استتتتم   يف  ح  ص 

تتتت    ياد  ؤ  ويف ف تتتت يتتتته  ف  ب   يتتتتق  ر   ن  وم 
   

 :(1)المستضيءكتب به إلى  ابن القبيطيومن شعر       
تت تتاد  يتتا ابتتن التتأوىل س   وا متتا بنتتوااد  وا وش 

تتتتتتإح   بمكتتتتتتارم      ر  ذ   ع تتتتتتت  ها م  اؤ  ص 
   

 محمتتتتد بعتتتتد   التتتتأمر   ة  لتتتتا  أنتتتتتم و  

تتتحتتتتى ي      شر  تالمحتتت العتتتالمين   م   ض 

   
   وإلتتتتيكم إستتتتتناد  

 ً فضتتتتتيلة   كتتتتتل 

 ر  ؤث  وت تتت متتتنكم وعتتتنكم تستتتتفاد    
   

: تويف في ذي الحجة سنة اثنتين وستمائة، -رحمه اهلل- (2)ابن الجزريشمس الدين قال الحافظ       
 .وقد قارب الثمانين

أبو يعلى حمزة بن علي أخبرنا الشيخ قال:  (3)«فوائده» في عنه حديثا عبد الل النعالي وأب وأخرج      
بو محمد عبد ، بقراءتي عليه ببغداد، قلت له: أخبركم الشيخ أبن حمزة بن فارس القبيطي الحراني

اهلل بن علي بن أحمد المقرئ، قراءة عليه وأقر به، أنبا أبو عبد اهلل الحسين بن أحمد بن محمد بن 
طلحة النعالي، قال: أنبا جدي أبو الحسن محمد بن طلحة بن عثمان قراءة عليه، حدثنا عمر بن 

عن خالد الحذاء،  حفص السدوسي، ثنا عاصم بن علي، ثنا قيس بن الربيع، عن شعبة بن الحجاج،
 ، قالت: عائشةعن عبد اهلل بن شقيق، عن 

ان   »         ه  ت  ات  ا ف  ذ  إ   -صلى الل عليه وسلم- ي   ب  الن    ك 
 
 د  ع  ب   ر  ه  الظ    د  ع  ب   ن   اه  ل   ص   ر  ه  الظ    ل  ب  ق   ن  م   ع  رب  الأ

  (4)« ر  ه  الظ    د  ع  ب   ن  ي  ت  ع  ك  الر   
                                                 

بالله يوسف بن المقتفي الهاشمي العباسي، كان كثير السخاء، حسن السيرة، أمر برفع المكوس ورد المظالم، وفي خالفته زالت الخليفة أبو محمد الحسن بن المستنجد  (1)
 22/62، ترجمته في: سير أعالم النبالء 979دولة العبيدية بمصر/ ت 

 826معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ص  (2)
 2ح  فوائد أبي عبد الله النعالي (3)
عائشة،  ، قال: حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي المروزي، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، عن426أخرجه الترمذي (4) 

سن غريب، إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه، كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صالهن بعدها"، قال: هذا حديث ح  -صلى الله عليه وسلم-بلفظ: "أن النبي 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

وبعدها طاء  ،وسكون الياء آخر الحروف ،وتشديدها تح الباء الموحدةوف ،: بضم القافيط  ي  ب  الق        
  (1)المنذريقاله  ،مهملة مكسورة

 
ي بن أبي القاسم رِ ي  ط  ام  حمزة بن أبي الحسن علي المحدث القاضي المَ  ،لى العلويأبو يع  [ 22]

 دكة ـ: حمزة بن علي المرعش بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن الحسين الأصغر المعروف ب
هذا أربعة: عبد العظيم أبو  حمزة ب  ق   ع   :(2)«ة المباركةر  ج  الش   »في   الفخر الرازيقال  ،ريٌف ش   دٌ سي        

ومحمد أبو علي  ،والحسين أبو عبد اهلل ،والحسن أبو أحمد ،هاشم، له أعقاب كثيرة بطبرستان
 .جميع أعقابهم بطبرستان ،الصويف
ر ي      

ي  ط  ويف  ،وبعدها الياء آخر الحروف ،والطاء المهملة المكسورة ،ف بين الميمينبالأل: ال مام 
  (3)سمعانيال قاله  ،، وهي بليدة بناحية آمل طبرستانري  ط  ام  م  : آخرها الراء، هذه النسبة إلى

 
 حمزة بن علي بن حمزة ،يام  ذ  أبو يعلى الجُ [ 22]

أبي الفتح وبعدها عن  ،وأربعين وأربعمائة: حدث بدمشق سنة إحدى (4)ابن عساكرقال الحافظ       
 ،سمع منه يعقوب بن علي الأطلقي ،أبي الحسن علي بن الخضر السلميو ،(5)محمد بن حمزة القرشي
 .وخلف بن مسلم بن علي

 .(6)قبيلة من اليمن امذ  ج  لى: إنسبة  ،وذال معجمة ،بجيم مضمومة: يام  ذ  الج        
 
بعد  ]ت حيدرة بن علي الحسيني َضرأبي الفتوح علي بن أبي مُ حمزة بن ، العلويأبو يعلى [ 22]

222] 
حمزة بن حيدرة بن علي بن أحمد بن الإسكندر، أبو  :(1)«ذيل تاريخ بغداد»في  ابن الدبيثيذكره       

  (2) [الحسيني]عمارة ابن أبي الفتوح بن أبي مضر العلوي 

                                                                                                                                                                    

صلى الله عليه -ي ليلى، عن النبي ورواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا، وال نعلم أحدا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع، وقد روي عن عبد الرحمن بن أب
 نحو هذا، قال األلباني: حسن -وسلم
 2/58لوفيات النقلة التكملة  (1)
 270الشجرة المباركة في األنساب الطالبية ص  (2)
 22/97األنساب للسمعاني  (3)
 29/220تاريخ دمشق  (4)
 92/862/ ترجمته في: تاريخ دمشق  429محمد بن حمزة بن الخضر أبو الفتح القرشي، حدث بدمشق سنة  (5)
 282/  8انظر: اإلكمال البن ماكوال  (6)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

، ودخل بغداد، وأقام بها، وسمع من أبي المعالي ولد بها، ونشأ ،من أهل المدائن، مدائن كسرى      
محمد بن محمد ابن الجبان المعروف بابن اللحاس العطار، ومن أبي الفتح محمد بن عبد الباقي بن 

وسمع بواسط من أبي العباس هبة اهلل بن نصر اهلل المعروف  ،، وغيرهماي  ط   الب  سلمان المعروف بابن 
تبابن  ل خ   .البزاز ال ج 
 ،فسمع عليه هناك قوٌم من أهلها والواردين ،وسكن بأخرة  الموصل إلى حين وفاته، وحدث بها      

 وتويف بعد الثمانين وخمس مئة، رحمه اهلل وإيانا.
والثانية:  ،عمارةو كمال الدين أب :لقب  بالأوىل  ،نمرتي   (3)«معجم الألقاب»في  ابن الفوطيترجم له و      

 و ن  اب  ق  ل  فلعل له  ،لىيع   وأب ق الدينوف   م  
قال: كانت وفاته في شهر ربيع الأول ه فوفات   ن  ي   ع  و ،ن  ات  ي  ن  ك 

 اثنتين وثمانين وخمسمائة بالموصل.
 

نجم الدين حمزة بن علي بن محمد بن أبي بكر بن عمر بن عبد الله  ،يك  ب  أبو يعلى الس ُّ [ 22]
  (4)[222]ت المالكي

  :(5)«الكامنة الدرر»في  -رحمه اهلل- العسقلاني رابن حجأبو الفضل قال الحافظ       
 ،وغيرهم ،والوادياشي ،ويونس الدبوسي ،هوسمع من جد    ،191ولد في ثاني عشر ربيع الأول سنة       

 .ث بمكة وغيرها وحد    ،كمفي الح   وناب   ،وتفقه
ي   ،واكن قد انتسب إلى الحسن بن علي       ي لما ك  ب  الس    يقول أن    مة  الأئ بعم   وسمعت   ،بالشريفود ع 

 ن  ل   ك  ذلك ف   ت  ب      ن  قال: إ   ،ف  ر  عى الش   اد    بلغه أن حمزة  
 
  ،اٌف ر  ش  ا أ

  
 .ةٌ ب  ا عص  ن  ن  لأ

 غ.براب   راجعا من الحج    777ومات حمزة في ذي الحجة سنة       
وناب في  ،تب ودرسوطلب وك ،والطبقة ،والواني ،: سمع من الدبوسي(6)«إنباء الغمر»وقال في       

ى أنه ش   ،بالحديث   في الدست ويف الأحباس، وله إلمامٌ  ع  ق   و   الحكم، و ع   فأخبرين الشيخ   ،ريٌف واكن ي د  
 .ر ذلك عليهأنك   بكيتقي الدين الس   الشيخ   أن    زين الدين العراقي

                                                                                                                                                                    

 2842/ ترجمة 8/206غداد البن الدبيثي تاريخ ب(1) 
 عند ابن الفوطي: ] الحسني [ (2)
 9208/ ترجمة 9/609معجم األلقاب  (3)
 854/ 4، السلوك لمعرفة دول الملوك 2/488، شذرات الذهب 2/452مصادر ترجمته: تاريخ ابن قاضي شهبة  (4)
 2680/ ترجمة 2/259الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  (5)
 2/222إنباء الغمر بأبناء العمر (6) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 ،ثمان وتسعين وستمائةلأن مولده سنة  ،عن نحو من ثمانين سنة ،ودفن برابغ ،مات راجعا  من الحج      
فحزن أبوه عليه، وتضعف  ،رة  اش  المع   ن  س  ح   ،الذات   يف  ط  واكن ل   ،واكن ابنه إبراهيم صحبته فمات بمكة

 مات. واستمر إلى أن  
 فقال: ،(1)«درر العقود الفريدة»في  التقي المقريزيوترجم له أيضا       
 ،-رحمه اهلل–فدفن هناك  ،بالحج  برابغ تويف في ذي الحجة سنة سبع وسبع مائة من رجعه      

 وكتب ما نصه: ،جمادى سنة إحدى وسبعين وسبع مائةوأجازاني في 
 
 
معت ه  ز  تتتج  أ  ه  تخ   إلي    بخط   توما  جاء  من  شي    ت   لهم  كل    الذي  قد س 

ي   ر ويت  تتوما  كان  من  فق
 
 ه  بإ سناد  صدق  عن شيوخي بشرط    ه   ته   و  ر أ

ب النبي   وسبط  إلى حس     ت  ن سب ت ي تتي  مي  ثم للب  تزة   استتتوحم
 ه  تتن  حس 

 والصحب  الكرام  ورهطه  والآل  ه  تتتلاة    اهلل    ثم   سلام  تتعليه   ص

ي  ين  مولتتتان   ثم  سبعتتوحين  ثم ت    مئي  د   ه  ن   تم  حزمي  لضبط  تلس 
اربع وسبع مائة بسماعه أه في مستهل المحرم سنة ها بسماعه له على جد   والنثر قبل روينا القصيدة        

بي البقاء صالح بن الحسين بن طلحة الجعفري في رابع شهر رمضان أمن ناظمها الإمام تقي الدين 
ليف محمد بن جابر أت «لعياض جزء فيه ترجمة كتاب الشفا»و ،سنة اثنين وخمسين وست مائة

وذلك في يوم الثلاثاء نصف ربيع الآخر سنة خمس وسبعين وسبع مائة  ،هالوادياشي سماعه من مؤلف
 بأعالي المدرسة الصالحية بين القصرين بالقاهرة .

  (2)السيوطيالجلال قاله  ،سبك قرية بمصر :: بالضم والسكون إلىيك  ب  الس         
 

 حمزة بن علي بن محمد بن الحسن بن محمد الأعرابي  ،لى العلويأبو يع  [ 22]
بجيلان وأصفهان  ه  ب  ق  : أن ع  (3)«ة المباركةر  ج  الش   »كتابه: في  الرازيالدين فخر ذكر  ،ريٌف ش   دٌ سي        

 .والديلم وقزوين
 
 ابن الُحُبوبيبن علي المعروف بحمزة بن علي بن هبة الله بن الحسن  ،أبويعلي الث ع ل بي[ 22]

  (1)[222]ت از التاجرز   الدمشقي البَ 
                                                 

 2/90درر العقود الفريدة  (1)
 2/282لب اللباب في تحريراألنساب  (2)
 229الشجرة المباركة في األنساب الطالبية ص (3)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

علي بن محمد بن  أبي القاسم: سمع بدمشق من :(2)ابن العديم الحلبيكمال الدين قال الحافظ       
 وأبي الفتح نصر بن ابراهيم المقدسي، وأبي الفرج سهل بن بشر الأسفراييني. ،(3)أبي العلاء المصيصي

وأبو  ،لحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل الشافعيروى عنه: ابنه أحمد بن حمزة، وا      
، وأبو محمد (4)ن عمر بن علي القرشياس  أبو المح  سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني، و
، (5)ب الحسن بن هبة الل بن صصرىالمواه   أبوعبد الخالق بن أسد بن ثابت الحنفي الدمشقي، و

 .حسين بن هبة اهللوأخوه شيخنا أبو القاسم ال
جت از ا  م  د  وق   ،القرشي مكرم بن محمد بن حمزة بن محمد بن أبي الصقروروى لنا عنه:        حلب م 

 إلى بغداد في تجارة  بعد العشرين والخمسمائة.
، من جيران صاحبنا مستورٌ  شيخٌ  ،: من أهل دمشق(6)«همعجم شيوخ»في  السمعانيأبو سعد قال       

 عنه أربعة   تبت  ك   ،سمع: أبا القاسم علي بن محمد بن أبي العلاء المصيصي ،حافظأبي القاسم ال
 .بدمشق أحاديث  

ه  ،ا لا بأس بهواكن شيخ   ،اا يسير  تبت  عنه شيئ  : ك  (7)ابن عساكرقال و       م   ه  ع  ع  م   أبو المجد معالي بن س 
أنا عمي أبو الفضل عبد الواحد بن  ،ي: أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن بن البر(9)قال ،(8)هبة الل
وأبو  ،أبو يعلى حمزة بن علي بن هبة الل الثعلبيو ،وأبو العشائر محمد بن خليل القيسي ،علي

قالوا أنا أبو القاسم علي بن محمد بن  ،ونصر بن أحمد بن مقاتل ،القاسم الحسين بن الحسن الأسدي
نا يزيد بن  ،أنا إبراهيم بن محمد بن أبي ثابت ،تميميقالوا أنا عبد الرحمن بن عثمان ال ،أبي العلاء

                                                                                                                                                                    

، 2722في طبقات المحدثين  ، المعين22/52، تاريخ اإلسالم 8/28، العبر للذهبي 2754ترجمة  2/870، إكمال اإلكمال 8/94مصادر ترجمته: اإلكمال  (1)
 8/56التوضيح المشتبه 

 6/2598بغية الطلب فى تاريخ حلب  (2)
/ ترجمته في: سير 427اإلمام الفقيه المفتي مسند دمشق أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن أحمد بن أبي العالء المصيصي، ثم الدمشقي الشافعي الَفَرضي، ت (3) 

 25/22أعالم النبالء 
: حافظ، ثقة، عالم، وسمع أَبَا الوقت، ر بن َعلّي بن الَخضر بن عبد اللَّه بن علي، أبو المحاسن القرشي الزبيري الدمشقي القاضي الحافظ، َعّم َكرِْيَمة، قال اْبن الدبيثيُعمَ (4) 

 22/209، ترجمته في: سير أعالم النبالء 979وصِحب أَبَا النجيب السهروردي/ ت 
 22/222، ترجمته في: سير أعالم النبالء 926المواهب الحسين بن أبي البركات هبة الله بن محفوظ ابن َصْصَرى التغلبي الدمشقي الشافعي/ت  اإلمام الحافظ أبو (5)
 2/298، ومثله في التحبير في المعجم الكبير 2/792المنتخب من معجم شيوخ السمعاني (6) 
 29/222تاريخ دمشق  (7)
، ترجمته في: تاريخ 922الحسن ابن الُحُبوبّي، أبو المجد الدمشقي البزّاز، سمع أبا القاسم المصيصي ونصرا المقدسّي، روى عنه ابن عساكر /ت معالي بن هبة الله بن  (8)

 22/440، تاريخ اإلسالم 95/8دمشق البن عساكر 
 7/826تاريخ دمشق  (9)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 ،نا عبد اهلل بن العلاء بن زبر ،نا محمد بن شعيب ،نا هشام بن إسماعيل ،هو ابن عبد الصمد ،محمد
 : عبد الل بن عمرعن  ،عن سالم بن عبد اهلل

 ر  فق   ة  لا  ى ص  ل   ص   -صلى الل عليه وسلم- النبي   أن    »      
 
ب ي:  عليه فلما انصرف   س  ب  ل  ف   ،فيها أ

 
قال لأ

 
 
  (1)افي سننه  عن يزيد هذ أبو داودرواه  ،« قال: فما منعك ؟ ،قال: نعم ،معنا ؟ ت  ي  ل   ص  أ

: أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الهاشمي، قال: (2)ابن العديمقال و      
 -حمزة بن علي الحبوبالسمعاني، قال: أخبرنا  أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور

 بقراءة عليه بجامع دمشق
 قال: أخبرنا -قراءة عليه وأنا أسمع -وأخبرنا به عاليا أبو المفضل مكرم بن محمد بن حمزة ح      

قال: أخبرنا أبو  ،-قراءة عليه -، قال: أخبرنا علي بن محمد بن علي الفقيه وب  ب  حمزة بن علي الح  
قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان  ،ن علي بن أحمد بن عمر بن حفص بن الحمامي ببغدادالحس

قال: أخبرنا سعيد  ،قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ،قال: أخبرنا يحيى بن جعفر ،بن الحسن النجاد
 أنها قالت:  -رضي اهلل عنها-عن عالشة  ،عن الأسود ،عن ابراهيم ،عن أبي معشر ،بن إياس

  ت  ن  ك   »      
 
 ا ر  ذ  إ  ف   -صلى الل عليه وسلم- الل   ول  س  ر   ب  و  ث   ن  ا م  ك  ر  ي ف  د  ي  ب   ك  فر  أ

 
 ن  إ  ، ف  ه  ل  س  غ  اه ف  ت  ي  أ

 سعيد. أو نحوه، شك    ،« ه  ال  ي  ح   ح  ض  أو ان   ،ه  ش  ش   ر  ف   ك  ي  ل  ع   ي  ف  خ  
أبو ومات  ،نتين وسبعين وأربعمائةمولدي في آخر سنة اث :يقول أبا يعلى : سمعت  ابن عساكرقال       

الثالث من جمادى الأول سنة خمس  ،ودفن يوم الخميس بعد صلاة الظهر ،ليلة الخميس يعلى
 .لاة عليهالص   ضرت  ح   ،وخمسين وخمسمائة عند مسجد شعبان بسفح جبل قاسيون

ه، ببغداد بخط    «أبي المحاسن عمر بن علي القرشي معجم شيوخ»: قرأت في (3)ابن العديمقال و      
ليلة الخميس  أبا يعلى بن الحبوب -يعني -تويف وأخبرنا به إجازة ولده عبد اهلل قال: أخبرنا أبي قال:

 ،؟وسألته عن مولده  ،بعد انتقالي منها ،ثالث جمادى الأوىل سنة خمس وخمسين وخمسمائة بدمشق
 (4) سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة في آخرها. :فقال

                                                 

 507سنن أبو داود (1) 
 6/2598بغية الطلب فى تاريخ حلب (2) 
 6/2599غية الطلب فى تاريخ حلب ب(3) 
 522/ ترجمة 2/947نقل مثله الحافظ ابن نقطة في إكمال اإلكمال  (4)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

قال:  ،أخبرنا أبو الفضل اسماعيل بن سليمان بن ايداش المعروف بابن السلار في منزله قال:      
أبا يعلي حمزة بن علي  سألت   قال: ،(1)أخبرنا الحافظ أبو محمد عبد الخالق بن أسد بن ثابت الحنفي

يس فقال: في ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين وأربعمائه، وتويف ليلة الخم ،عن مولده بن هبة الل
ودفن من الغد بجبل مغارة الدم بظاهر  ،الثالث من جمادى الأوىل سنة خمس وخمسين وخمسمائة

 .دمشق
ب وب: »(2)الدمشقي ابن ناصر الدينالحافظ قال        شيخ  ،أبو يعلى حمزة بن الحبوببموحدتين:  «الح 

ي بن هبة اهلل بن روى عنه جماعة منهم: ابنه أبو العباس أحمد بن حمزة بن عل ،وكريمة ،مكرم
ه من آخرهم قال: وأولاد   ،ما في حرف المثناة فوقم ذكره  وتقد    ،ويب الدمشقيب  الحسن بن علي الح  

 .ومات بالقاهرة ،يلت  حدثنا عن ابن ال   ،إبراهيم
أبي العباس م لابنه وترج   ،(3)555في وفيات  تاريخ الإسلامفي  الذهبيم له أيضا الحافظ وترج        

أحمد بن أبي يعلى حمزة بن علي بن هبة اهلل ابن الحبويب، أبو العباس  قال: ،(4)141فيات في و أحمد
ان البرزالي والمنذري، والشهاب القوصي، وقال: ي   ك  روى عنه الز    ،ث عن أبيهحد   ،الثعلبي الدمشقي

في غرة لقبه شمس الدين، والحافظ الضياء، والحافظ ابن الخليل، وابن البخاري، وآخرون. وتويف 
  شوال.

هذه النسبة إلى  ،ويف آخرها الباء الموحدة ،وسكون العين المهملة ،بفتح الثاء المثلثة :يب  ل  ع  الث         
إلى القبائل فإلى ثعلبة بن سعد ابن ذبيان بن بغيم بن ريث بن  ب  س  فأما المنت   ،القبائل وإلى الموضع

 .إحدى منازل الحجاج في البادية ،يةالثعلب :ب إلىنس  ي   ب إلى المكانالمنتس  و ،غطفان
ابن قاله  ،وهو الثياب ،هذه النسبة لمن يبيع البز ،والزايين بينهما ألف ،بفتح الباء الموحدة :ازز   الب        

  (5)الأثير
 
  (6)[222]ت حمزة بن علي الشاعر ،يبِ ر  أبو يعلى الَعي ن زَ [ 222]

                                                 

 262المعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي ص (1) 
   8/862توضيح المشتبه  (2)
 22/52تاريخ اإلسالم (3) 
 28/468تاريخ اإلسالم  (4)
 2/287، و 2/246اللباب في تهذيب األنساب  (5)
 22/9، معجم االدباء 6/2592مصادر ترجمته: بغية الطلب في تاريخ حلب (6) 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

، بلدة من الثغور الشامية، شاعر «ن زربةي  ع  »قيل إنه من : (1)كمال الدين ابن العديم الحافظقال       
لمي الأرمنازي. :روى عنه ،حسن الشعر  غيث بن عبد السلام الس 

قال: أخبرنا الحافظ أبي القاسم  ،أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي القرطبي بدمشق      
 بن علي بن العين زريب. أبو يعلى حمزة -يعني من عين زربة -قال: ومنها ،علي بن الحسن
 ويحتمل أن يكون منها. ،جده أباه أو ةب  ر  ن ز  ي  ع  لى إة، وأظن المنسوب ب  ر  ن ز  ي  كذا قال إنه من ع  

لأبي يعلى ث بن علي السلمي ج غي  أبي الفر   ط   بخ   رأت  : ق  (2)أبو القاسم ابن عساكروقال الحافظ       
 :(3)له من جملة رسالة   ن زربحمزة بن العي  
 لتتتاالف   عتتتر     (4)ا يقطتتتع  اكب تتتيتتتا ر  

  غ  ل  تتتتتب    
 
 ستتتتتمع  ي التتتتتذي ت  ائ  ب  تتتتتح  أ

   
تتت  ًٌعٌ لتتتي متتتدم   ف   قتتتل لهتتتم متتتا ج 

(5)ضتتتتجع  كم م  ي بعتتتتد  ان  ن  تتتتولتتتتا ه    
 

   
تتت ف  ي تتتالط   يتتتت  ق  ولتتتا ل    م  ت  ب تتتغ   ذ  م 

تتتتتت   تتتتتت اه  وإنمتتتتتتا يلق  تتتتتت ن  م   ع  يهج 
   

من  لنفسه   ه  ط   بدمشق بخ   أبو يعلى حمزة بن عليي ن  ل  او  أيضا: ن   أبي الفرج ط   بخ   وقرأت  وقال:       
 :(6)حمزة ط   أنا ذلك بخ   وقرأت   ،قصيدة  

تتتتن  ت   تتتتع   م  ت  ي  اس   ً ذكار  ى بعتتتتد ت تتتتالهتتتتو   د  ه 

تتتى حتتتديثي عنتتتد  فتتتأجر      يجتتتار  عي ال  دم  كم م 
   

 
 
تتتتوأ تتتت اعتتتتتراف   عتتتتد  ب   (7)مرت  نك   تيد   و  م 

تتتتتي   فه     تتتتتو   (8)م  ت  ج   ينتتتتتار   م  ت  م  ي وأضتتتتتر  د  ج 
   

  ام  هتتتتل د  و
 
 ر  لهتتتتاج   صتتتتٌل و   ام  ي  تتتتفتتتتي الأ

تتتتتتتتت د ٌ و   و   تتتتتتتتت هتتتتتتتتتدٌ وع   ان  و   لخ   ار  د   لغ 

   
تتت أمتتتا حتتتاكمٌ   ين تتتاكم يقيل  و  لتتتي فتتتي ه 

تتت لتتتي بعتتتد ستتتفك   أمتتتا آختتتذٌ    (9)اريي ث تتتدم 
 

   
تتتت ين  تتتتوإ    ين  وب  ن تتتتعلتتتتى متتتتا ي   ارٌ ب   لص 

تتتتولكتتتتن علتتتتى ه     تتتت م  ك  ان  ر  ج   ار  ب   غيتتتتر ص 

   
ث وناوله مما كتبه لغي   ،لنفسه في ابن منزوا ن زربي يعلى حمزة بن العي  أب ط   بخ   قرأت  قال:       
 :(1)إياه

                                                 

 6/2592بغية الطلب في تاريخ حلب (1) 
 29/222تاريخ دمشق  (2)
 6/2592األبيات في  بغية الطلب  (3)
 وصدره في معجم األدباء: "يا راكبا عرض الفالة أال" (4)
 جع"عجزه في معجم االدباء: "ولم يطب لي بعدكم مض (5)
 6/2598، بغية الطلب  22/7األبيات في معجم االدباء  (6)
 صدره في معجم االدباء: "وأنكرتموني بعد عرفان صبوتي" . (7)
 عن المصدرين واللفظة غير واضحة باألصل (8)
 عن المصدرين السابقين، وباألصل: " ناري " (9)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 هتتتل تأمتتتل يبقتتتي لتتتك الخلتتتيط إذا بتتتان

 بتتتتتتالهم فتتتتتتؤادا وبالمتتتتتتدامع أجفتتتتتتان  

   
 أتطمتتتتع فتتتتي ستتتتلوة وجستتتتمك ختتتتال

 بالستتتتقم ومتتتتن حتتتتبهم فتتتتؤادك ملتتتتان  

   
 تبتغتتتتي أملتتتتا دونتتتته حشاشتتتتة نفتتتتس

 تبغتتتتي بهتتتتوى فتتتتي الحشتتتتا يضتتتتاعف  

   
 اعتتتتتل لأجفانتتتتك القريحتتتتة أجفتتتتان

 إذ بتتتان حمتتتول متتتن العقيتتتق إلتتتى البتتتان  

   
 فالتتتدمع إذا متتتا استتتتمر فتتتا  نجيعتتتا

 والحتتتب إذا متتتا استتتتقر ضتتتاعف أشتتتجان  

   
 هلل وجتتتتتتوه بتتتتتتدت لنتتتتتتا كبتتتتتتدور

 حستتتنا وقتتتدود غتتتدت تمتتتيس كأغصتتتان  

   
 لتتتتك عزمتتتتوا عزمتتتتة الفتتتتراق أعتتتتادوا

 للقلتتتتب همومتتتتا تحتتتتل فيتتتته وأحتتتتزان  

   
 ضى ففتتتترق شتتتتملاتمتتتتان متتتتستتتتقيا لز

 أيتتتام حلتتتا العتتتيش فتتتي الوصتتتال بحلتتتوان  

   
 يتتتا ستتتاكنة فتتتي الحشتتتا ملكتتتت فتتتؤادا

 رم نيتتترانتأضتتتحت حتتترق الوجتتتد فيتتته تضتتت  

   
 حتتتتتام تمنتتتتي الفتتتتؤاد منتتتتك بوعتتتتد

 هتتتل ينفتتتع لمتتتع الشتتتراب غلتتتة عطشتتتان  

   
ة  (2)بن الأكفانياأبو محمد ذكر شيخنا : ابن عساكرقال        ر  س  بديار مصر كانت  ز بن أوقأتش: أن ك 

 ل  ت  وق   ،م العظيم  ال  وقتل بها ذلك الع   ،وأنه لما نزل عاد وجمع وطلع إلى القدس ففتحها ،سنة تسع وستين
 في شوال من هذه السنة  حمزة أخو إسماعيل بن العين زرب ل  ت  فيمن ق  
فيها  ر  س  التي ك   ة  ع  ق  ل  في الو  ق ت   ،الشاعر   الأديب   فقال: (3)«معجمه»في  المستعصمي ياقوتوذكره       

 و أورد من شعره أيضا سوى ما سبق:  ،أتسز بن أوق بمصر سنة ست وخمسين وخمسمائة
 ً الحستتتب   ع  رف تتتمتتتا لتتتا ي   يرفتتتع   المتتتال  

تتتمتتتا لتتتا ي   يعطتتتف   التتتود    و    الن ستتتب   ف  عط 

   
تتتتالم   هتتتتل  الج   ه  آفت تتتت لتتتتم  الح   و  بتتتته ر   تض 

 الغضتتتتب   و عجتتتتاب  الإ   ه  ت تتتتآف   قتتتتل  الع   و  

   
 ،والراء الساكنة ،المفتوحة يوالزا ،بعدها النون ،والياء الساكنة ،بفتح العين المهملة: ب  ر  ز   ن  ي  الع       

قاله  ،تقارب الرها وحران ،وهي بلدة من بلاد الجزيرة ،والباء الموحدة، هذه النسبة إلى عين زربة
  (4)السمعاني

 
                                                                                                                                                                    

 22/9األبيات في معجم األدباء  (1)
أحمد بن محمد األنصاري المعروف بابن األكفاني، حدث عنه أبو بكر ابن العربي، وأبو طاهر السلفي، وابن عساكر، قال السلفي: هو حافظ  أبو محمد هبة الله بن (2)

 25/976، سير أعالم النبالء 78/895، ترجمته في: تاريخ دمشق البن عساكر 924مكثر ثقة/ ت 
 8/2222معجم األدباء  (3)

تقع في سهل األلي حوالي ، لمملكة أرمينيا الصغرى ، اشتهرت كعاصمةتركيا في قيليقية واسمها باليونانية "أنازاربوس"، وهي مدينة قديمة في، 5/242األنساب للسمعاني  )4(
 .مسار الرئيسي لنهر بيراموس نهر جيحانأمتار ال 20

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89


من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 زة بن عمارة بن يسار بن عثمان بن حفصحم ،يانِ هَ بَ ص  أبو يعلى الأ  [ 222]
ت ة عبد الل بن عمرث عن: حد          و ر س  خ 

 
وعنه: الحافظ أبو القاسم الطبراني  ،وهشيم بن بشير ،(1)أ

 ان.ي   وأبو الشيخ ابن ح   ،سليمان بن أحمد
كتب  ،حمزةموىل بني عجل، جد أبي إسحاق بن  :(2)«تاريخه»في  أبو نعيم الأصبهانيقال الحافظ       

 (3)انأبو محمد بن حي   عن أبي الوليد، قال 
 
 دركت  : أ

 
 .عنه ب  كت  ه ولم أ

، ثنا عبد اهلل بن عمر حمزة بن عمارة الأصبهانيحدثنا سليمان بن أحمد، حدثني  أبو نعيم:قال       
وهب، قال: أخو رستة، ثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة، ثنا سفيان الثوري، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن م

صلى اهلل عليه -، يقول: قال رسول اهلل أبا هريرة سمعت عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة، يقول: سمعت  
 : -وسلم
  ان  ك  ل   ه  ي  ل  ا ع  اذ  ي م  ل   ص  ي   و  ه  و   ل  ج  الر    ي  د  بين ي   ار   الم   م  ل  ع  ي   و  ل   »      

 
ي ت  ال    ة  و  ط  الخ   ن  م   ه  ل   ر  ي  خ   لا  و  ح   وم  ق  ي   ن  أ

 .م: تفرد به أبو قتيبة عن سفياني  قال أبو نع   ،(4)« ااه  ط  خ  
 
 [222]ت عز الدين حمزة بن عمر بن أحمد الدمشقي ،يارِ ك   أبو يعلى الهَ [ 220]

ويف يوم الخميس : تسع وأربعين و سبع مئةفي وفيات سنة  (5)«وفياتال»في  السلامي ابن رافعقال       
ري الشهر تويف ال ش   أبو يعلى حمزة بن عمر بن أحمد الهكاري عز الدين ر  ي   ث الخ  د  مح  ثاني ع 

 وبنت   ،سمع من الجزري ،ن بمقابر باب الصغيرف  ود   ،عليه من يومه بجامعها ي  ل   وص   ،الدمشقي بها
 .هوقرأ بنفس   ،هوكتب بخط    ،وجماعة ،الكمال
ن  اه  شيخه الحافظ        كما  ،نات  ي  ن  له ك   أن    والظاهر   ،بي عمارةبأ (6)«المعجم المختص»في   الذهبيوك 

  :الذهبيقال  ،-رضي اهلل عنه–لحمزة بن عبد المطلب 
ا ع كثير  ه وسم  وتفق   ،أبو عمارة، قرأ القرآن ،الشامي حمزة بن عمر بن أحمد بن محمد الهكاري      
 .«ه  ت  ب  ث  »و ،أجزاء   ي   ل  قرأ ع   ،خ  ونس  

                                                 

، ترجمته في: تاريخ أصبهان 292أبو محمد عبد الله بن عمر بن يزيد بن كثير الزهري أخو رستة، قال أبو نعيم: له المصنفات الكثيرة، ولي قضاء الكرج، توفي سنة  (1)
 4/205، األعالم للزركلي 2/2

 2/892أخبار أصبهان (2) 
 2/255طبقات أصبهان  (3)
 422أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (4) 
 996/ ترجمة 2/52الوفيات  (5)
 2/25المعجم المختص بالمحدثين  (6)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

ورحل  ،ار   ج   م   ل  وه   ،وبنت الكمال ،وزينب  ،وسمع من ابن عنتر ،مائة مولده سنة ثلاث عشرة وسبع      
واكن  ،ه بعد خروجه من دمياط في آخر سنة خمسوانقطع خبر   ،إلى مصر سنة أربع وأربعين وسبع مائة

  د  
 .ثم ظهر بعد تسعة أشهر ،اا عالم  ن  ي 
 أوحد الفضلاءت: "وصفه ب و ،(1)«حاظلحظ الأل»في  المكي ابن فهدأبو الفضل الحافظ أيضا وذكره       

 .وجعل وفاته بالقاهرة ،حمزة بن أحمد بن عمر: عنده هكذا وقع اسمه و ،"المحدثين
 ،وهي بلدة ةي  ار  ك   اله   :ويف آخرها الراء، هذه النسبة إلى ،والكاف المشددة ،بفتح الهاء: يار  ك   اله        

  (2)السمعانيقاله  ،لموصل من الجزيرةجبال وقرى كثيرة فوق ا وناحية عند جبل، وقيل:
 
  (3)يوف  ي الك  ل  ذ  الهُ بن عتبة بن مسعود  حمزة بن عون بن عبد الله ،يود عُ س  لى المَ أبو يع  [ 222]

  .، وطبقتهما(5)محمد بن القاسم الأسديسمع: يحيى بن آدم، و :(4)«تاريخه»في  الذهبيقال       
  (7)محمد بن المسيب الأرغياني، وأبو بكر بن أبي داود، و(6)عبد الل بن زيدان البجليوعنه:       
 ،(8)محمد بن عبد الل بن سليمان الحضرمي :روى عنه ،اه الحاكمن   ك   ،لم يذكره ابن أبي حاتم      

 .وإبراهيم بن أبي عثمان
ن بن عتبة بن عو حمزة:  (9)«الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» في ابن قطلوبغاوقال الحافظ       

  .الحباب ا لزيد بنحدثنا عنه الطبري، واكن راوي   ،يروي عن: أبي نعيم، وأهل العراق ،بن مسعود

                                                 

، و"ابن فهد": هو أبو الفضل تقي الدين محمد بن محمد بن محمد، العلوّي الهاشمي األصفوني ثم المكّي الشافعي/ 2/22لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ (1) 
 272ت

 28/426األنساب للسمعاني (2) 
 6266، المقتنى في سرد الكني 6/76مصادر ترجمته: تاريخ اإلسالم  (3)
 6/76تاريخ اإلسالم  (4)
عتدال ، ترجمته في: ميزان اال207محمد بن القاسم اأَلَسدّي، أبو إبراهيم الكوفي،أحد الضعفاء، عن موسى بن عبيدة، وطبقته، كذبه أحمد بن حنبل والدارقطني/ ت (5) 

 4/2200، تاريخ اإلسالم 4/22
، ترجمته في: 828الحاكم/ ت اإلمام القدوة العابد أبو محمد عبد الله بن زيدان بن بريد البجلي الكوفي، سمع أبا كريب وهناد بَن السري، وعنه الطبراني، وأبو أحمد (6)

 24/486سير أعالم النبالء 
/ ت بعد أبو منصور المؤمل بن الموفق المروروذي، س (7) ، ترجمته في: المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور 428مع من أبي بكر بن خلف، روى عنه زَاِهر الشَّحَّاِميُّ

2/452 
، طبقات 6/2082، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 257الحافظ أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمّي الكوفي ُمطَيَّن، قال الذهبي: كان أحد أوعية العلم/ت  (8)

 2/800الحنابلة 
 8262/ ترجمة 4/84الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة  (9)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

حدثنا إبراهيم بن أحمد بن أبي حصين، ثنا محمد بن عبد : (1)«معرفة الصحابة»في  نعيم وأبقال       
تني أم عبد اهلل بنت حمزة قالا: حدث حمزة بن عون،اهلل الحضرمي، ثنا الفضل بن عون المسعودي، و

عبد اهلل بن  :بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود، عن جدتها، واكنت أم ولد، قالت: قلت لسيدي يعني
 قال: -صلى اهلل عليه وسلم-عتبة: أي شيء تذكر من النبي 

       « 
 
  ر  ك  ذ  أ

 
  ي  اس  د  أو س   اسي  م  خ   م  لا  ي غ  ن   أ

 
 ح  س  جره، وم  في ح   -لمصلى الل عليه وس- ي النبي  ن  س  ل  ج  أ

  (2)م  ر  ى اله  ر  ذلك لا ن   ف  ر   ع  ت  ي: فنحن ن  ت  د   ، قالت ج  « ة  ك  ر  ي بالب  د  ل  ي، ودعا لي، ولو  ه  ج  على و  
أبو أخبرين إبراهيم بن أبي عثمان؛ قال: حدثني  :(4)«أخبار القضاة»في  -رحمه اهلل– (3)وكيعقال و      

أم عبد اهلل، وهي بنت حمزة  :أم أبي، واسمها عبيدة وتكنى ؛ قال: سمعت جدتييعلى حمزة بن عون
 :عبد الل بن عتبةبن عبد اهلل بن عتبة، تذكر عن أمها، عن جدها، 

      «  
 
  -صلى الل وسلم- الل   ول  س  ر   ن   أ

 
 على ر   ح  س  ، وم  ه  ر  ج  في ح   ه  د  ع  ق  أ

 
 .« ه  س  أ

أبو يعلى حمزة بن عون بن عبد الل بن عون حدثني  : أخبرين إبراهيم بن أبي عثمان قال:(5)وقال      
 .قال: مات أبي سنة ثلاث وتسعين ومائة بن عتبة بن مسعود

ويف آخرها الدال المهملة،  ،وضم العين المهملة ،وسكون السين المهملة ،بفتح الميم :يود  ع  س  الم        
 -رضى اهلل عنه-والد عبد اهلل بن مسعود  ،هذه النسبة إلى مسعود

  (6)السمعانيقاله  ،ل، وهي قبيلةي  ذ  هذه النسبة إلى ه   ،وفتح الذال المعجمة ،بضم الهاء :يل  ذ  له  او      
 
الله بن  الشريف حمزه بن القاسم بن علي بن حمزة بن الحسن بن عبيد ،أبو يعلى العلوي[ 222]

  (7)ياس  ب   العباس بن علي بن أبي طالب العَ 

                                                 

 4856/ رقم 8/2786معرفة الصحابة  (1)
الطبراني في  : رواه5/855، قال في مجمع الزوائد 8/546، وابن عبد البر في االستيعاب 6/229، والبيهقي في دالئل النبوة 808أخرجه الطبراني في المعجم األوسط  (2)

 .الكبير واألوسط، وقال: فيه من لم أعرفهم
، ترجمته في: تاريخ 806ت القاضي أبو بكر محمد بن خلف بن حيان الضبي البغدادي، الملقب بـوكيع، كان عالما فاضال عارفا بالسير وأيام الناس، له مصنفات كثيرة /(3) 

 2/822بغداد 
 2/402أخبار القضاة  (4)
 8/262ة أخبار القضا (5)
 22/290األنساب للسمعاني  (6)
، نقد الرجال 2/228، طبقات أعالم الشيعة  864، رجال النجاشي 2/826، لوامع األنوار 2/222، خالصة األقوال للحلي 9/20مصادر ترجمته: فائق المقال  (7)

 2/242للتفرشي 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 يل  ل  ، ج  ةٌ ق  : ث  (1)«رجاله»في  النجاشيأبو العباس أحمد بن علي قال  ،شيعيف ن   ص  م  و، ٌث حد   م      
من روى عن جعفر بن محمد عليه السلام من » :له كتاب ،الحديث ، من أصحابنا، كثير  ر  د  الق  

د على الر  »: وكتاب ،«الزيارات والمناسك»: وكتاب ،(3)«التوحيد» :وكتاب ،(2)نوهو كتاب حس   ،«الرجال
قال حدثنا علي بن محمد القلانسي، عن حمزة بن  ،أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل ،«ن الأسديمحمد ب

 القاسم بجميع كتبه.

بواسطتين، وليس هو بأبي  النجاشييروي عنه  :(4)«رياض العلماء» فيالميرزا الأصبهاني  قال      
 .يعلى الهاشمي العباسي كما لا يخفى

وعنه:  ،: روى عن: جعفر بن محمد بن مالك الفزاري(5)«ؤلفين الزيديةأعلام الم»في  الوجيهوقال       
ج  له  ،والد الإمامين العلويين ،الحسين بن هارون ر    .(7)أبو طالب، والإمام (6)المؤيد باللوخ 

الكثير  ،الجليل القدر   : الثقة  «تصانيف الشيعة الذريعة إلى»في  آغا برزك الطهراني قالو      
من مشايخ  الذى هو يقال: يروي عنه على بن محمد بن على القلانس يالنجاشذكره كما  ،الحديث

اهلل المتوىف  يروى عن سعد بن عبد ،ة الرابعةئأوائل الما يفكان هو ف ،144 المتوىف يابن الغضائر
جنوب الحلة بين دجلة  يمدفون بالجزيرة ف وهو ،315 المتوىف يويروى عنه التلعكبر ،324

حكاية أوردها شيخنا العلامة  يف مهدى القزوينيالعلامة السيد  عصر يحقق ذلك ف كما ،والفرات
 اه .«النجم الثاقب» يف النوري
ا كتاب ف  أل    ه 4312المتوىف سنة  محمد علي الأردوباديلشيخ الميرزا ا أن (8)الطهراني: ذكر  فائدة      

الكتاب المذكور في طبع وقد  ،4312ه سنة ف  أل    «لىع  ترجمة أبى ي   يالمثل الأعلى ف: »اه  ه سم   في سيرت  
 ف.المؤل    ط   تحقيق جودت القزويني عن نسخة بخ   ،4991سنة  دار الروضة للطباعة والنشر

 
                                                 

 202/  2رجال النجاشي  (1)
 29/285الذريعة إلى تصانيف الشيعة  (2)
 7/2الذريعة إلى تصانيف الشيعة  (3)
 9/982رياض العلماء و حياض الفضالء (4)
 404أعالم المؤلفين الزيدية ص:  (5)
 ، ترجمته في: األعالم422ت  المؤيد بالله أحمد بن الحسين بن هارون الحسني الزيدي، أحد أئمة الزيدية، له تصانيف منها: إثبات النبوة، والتجريد وشرحه، واألمالي/ (6)

 2/226للزركلي 
، 422للَّه أحمد بن الحسين سنة يحيى بن الحسين بن هارون أبو طالب الهاروني العلوّي لطالبي، من أئمة الزيدية، يقال له الناطق بالحق، بويع بعد وفاة أخيه المؤيد با (7)

 2/242، ترجمته في: األعالم للزركلي 424المطالب من أمالي اإلمام أبي طالب/ت له تصانيف منها: اإلفادة في تاريخ األئمة السادة، جوامع األدلة في أصول الفقه، تيسير 
 24/28الذريعة في تصانيف الشيعة  (8)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

  (1)[222]ت الحنبلي أبو يعلى حمزة بن الك ي  ال[ 222]
 ،ا صالحاكان رجل   :(2)«الحنابلة طبقات»في  -رحمه اهلل- ابن أبي يعلى الحنبلي أبو الحسينقال       
وقيل: إنه كان  ،واكن عبدا صالحا ،وسمع منه علما واسعا ،ال  اص  و  ت  ا م  زمان   (3)الوالد السعيدإلى  د  د   ر  وت  

  سم  الإ   يحفظ  
 
 .عظم  الأ

في  ابن شافعقال : (4)وأربعمائة وسبعين إحدى سنةوفيات  «شذرات الذهب»في  ابن العمادوقال       
ن، تويف يوم ت  لا عن الف  ز  عت  ه، م  ان  س  لل   ه، حافظا  ه ومسجد  ملازما لبيت   ،صالحا كان رجلا«: تاريخه»

ير  .الأربعاء، سابع عشري شهر رمضان، ودفن بمقبرة باب الد 
، قاله الطعام   يل  يقال هذا لمن يك   ،بفتح أولها وتشديد الياء تحتها نقطتان ويف آخرها اللام :الي  الك        

 (5)ابن الأثير
 
يني وِ ز  ي الق  نِ ي  سَ حمزة بن أبي علي محمد الأصغر بن أحمد السكين الحُ  ،يد  ي  أبو يعلى الزَ [ 222]

  (6) [222]ت يورِ ابُ سَ ي  الن   
السيد أبو يعلى حمزة بن محمد بن أحمد بن  :(7)«الأنساب»في  أبو سعد السمعانيقال الحافظ       

طالب العلوي  الحسيني  يبن أب يسين بن علبن الح يبن زيد بن عل (8)[بن محمد]جعفر بن محمد 
 فقال: ،(9)«التاريخ»الحافظ في  الحاكم أبو عبد اللمن أهل قزوين إن شاء اهلل، ذكره  ،الزيدي
 ،اا وفعل  وقول   همة   ا، والجليل  سب  ا ون  سب  ح   ه، الشريف  في زمان   ة  و   ب  الن    أهل بيت   نجم   ،ديأبو يعلى الزي        
  ،اا وخلف  وسلف  

 
 ،ونظيرا وقرينا ،وغيرهم من مشايخ الإسلام له شبيها ومثلا ة  ي  و  ل  في الع   أيت  ر   ين  م  ل  ع  وما أ

ونشر محاسن الخلفاء  ،وبيانا وميلا إلى الحديث وأهله ،وكمالا وثباتا ،ا وعقلار  ظ  ن  ة وم  لال  ج  
 وإنكارا للوقيعة فيهم  ،وذب ا عنهم ،والمهاجرين والأنصار

                                                 

، مختصر طبقات 726/ ترجمة 2/425، تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة8/885، شذرات الذهب 2/27مصادر ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة البن رجب (1) 
 444الحنابلة 

 2/292طبقات الحنابلة  (2)
 هو اإلمام أبو يعلى ابن الفراء، شيخ الحنابلة، تقدمت ترجمته (3)
 9/807شذرات الذهب في أخبار من ذهب  (4)
 224/ 8اللباب في تهذيب األنساب  (5)
 2/204، مطلع البدور ومجمع البحور2/822الثالث  ، طبقات الزيدية الكبرى/ القسم8265/ ترجمة 4/86مصادر ترجمته: الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة  (6)
 6/862األنساب  (7)
 قال محقق األنساب: سقط من من  س و م، وقلت: وكذلك ليست هي في لباب األعقاب للبيهقي. (8)
 ، قال: نجم أهل بيت النبوة، الشريف حسبا ونسبا2752مختصر تاريخ نيسابور ترجمة  (9)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

  ،يزيد بن معاوية ر  ك  ى بحضرته ذ  ر  كم: وسمعته وج  قال الحا      
 
لقول رسول  يزيد ر  ف   ك  فقال: أنا لا أ

 : -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل 
  إ   »      

 ي س  ن 
 
  ط  ل   س  أن لا ي   الل   ت  ل  أ

 
  ن  ا م  أحد   يت  م   على أ

 
  (1)«ذلك  ينا  ط  ع  غيرهم فأ

ب بالليل إلى المشايخ واكن يرك   ،ة ثلاثين وثلاثمائةنيسابور سن أبو يعلىثم قال الحاكم: ورد       
واجتمع الناس على أن يريدوه على  ،ثم خرج إلى الري ،ونزل بنيسابور إلى سنة سبع وثلاثين ،عيسم  

 ،الجيش إلى الري يالمظفر أب يبكر بن أب يعلي بن أب يالبيعة فأبى عليهم، واكن هذا عند متوجه أب
فإنه  ،ينبغي أن يكون بتلك الحضرة ريف  وقال: هذا الش   ،إلى بخارى فقبم عليه أبو علي وبعث به

ب  ح  ص   فحمله إلى نيسابور من حيث لا يعلم به  ،ف  ل  ج   اف  وسلمه من تركي ج   ،هت  ور  باب الفتنة، وق 
وقال: قد بلغ من حالي مع هذا التركي أنه لا يمكنني من  ،أبا بكر بن إسحاقفراسل أبو يعلى  ،أحد

إلى  ت  ب  فقال: قد ت   ،ووعظه في أمره ،، فركب الشيخ بنفسه إلى ذلك التركيالصلاة   في أوقات  التطهير 
  ،اهلل ولا أعود، فزاره الشيخ

 
فخرج وبقي  ،إلى بخارى، وهذا في سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة ج  خر  ثم أ

ذ ن  له فيه
 
 ،إلينا سنة أربعينفانصرف  ،ببخارى مدة، ثم استأذن في الرجوع إلى وطنه بنيسابور، فأ

ن ا الاختلاف إليه إلى وقت وفاته بنيسابور د م 
 
 .فحينئذ أ

ل  ت         م   ،إلى قزوين ه على البغال  وت  اب  وتوىف للنصف من رجب من سنة ست وأربعين وثلاثمائة، وح 
 ومات منها. أيام   أربعة   ةٌ ت  ك  ته، أصابته س  جناز   وشهدت  

كان عالما  أبو يعلى حمزة بن محمد الزيدي العلوي :(2)«الإرشاد»في  ليالخلي   أبو يعلىوقال       
سمع بقزوين أحمد بن محمد الذهبي، وإبراهيم الشهرزوري، ومحمد بن  ،حافظا للحديث ،فاضلا

مسعود الأسدي، ثم من بعدهم وبالري أبا العباس الجمال، وابن أبي حاتم، ودخل نيسابور فسمع 
وروى عنه  ،«تاريخ نيسابور»الحاكم أبا عبد اهلل أدخله في  ورأيت   ،الأصم، وكتب عنه أهل نيسابور

 .مات قبل الأربعين  ،ومن شعره وحكايات   أحاديث  
أدرك ابن مهرويه، وأكثر عن  ،ا بهذا الشأن  كان مشتغل   ،أبو سليمان محمد بن حمزة الزيدي وابنه:      

اعيل الصياد، وأحمد بن محمد بن يحيى، أبي الحسن القطان، وأبي داود، وعلي بن عمر، وبالري إسم

                                                 

وبان: ولفظه: إني سألت ربي ألمتي أن ال يهلكها بسنة عامة، وأن ال يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، وإن ربي من حدبث ث 2225أخرجه مسلم  (1)
ولو اجتمع  ستبيح بيضتهم،قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه ال يرد، وإني أعطيتك ألمتك أن ال أهلكهم بسنة عامة، وأن ال أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، ي

 عليهم من بأقطارها...الحديث
 794/ ترجمة 2/74اإلرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي  (2)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

سنة خمس  الكهولة   د   مات في ح   ،مكة وبغداد فسمع شيوخ   ،وارتحل إلى العراق سنة ست وخمسين
 .وستين وثلاثمائة 

بالحديث واللغة  ٌف ار  ع   ،ٌل اض  ف   ،بيٌل ن   ريٌف ش   : (1)«التدوين»في  أبو القاسم الرافعيوقال الحافظ       
وعبد  ،ومحمد بن صالح الطبري ،وإسحاق بن محمد ،زوين الحسن بن علي الطوسيسمع بق ،والشعر

وسهل  ،وعبد الرحمن بن أبي حاتم ،وبالري عبد الرحمن بن حماد الطبراني ،اهلل بن محمد الإسفرائني
 وإبراهيم بن محمد بن مسلم من وارة. ،وأحمد بن جعفر بن نصر ،بن محمد الوراق

وكتب عنه  ،ومحمد بن يعقوب الشيباني ،فسمع محمد بن يعقوب الأصمدخل بنيسابور آخرا       
 .بشرفه الأئمة الذين كانوا أكبر سنا منه

حمزة بن محمد بن أحمد بن  "أبو علي"السيد  :(2)«اب الأنسابب  ل  »في  البيهقي ابن فندمةقال       
أبو "عنهم، ويقال له: جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي اهلل 

 ."يعلى
 قال الحاكم أبو عبد اهلل: ما ر        

 
 .اة  له  شبيه  ي   و  ل  ت  في الع  ي  أ

م  الك   أبو بكر بن إسحاقوقال له الإمام        قد   ك  خ  رت  إلى ش  ظ  ما ن   ،: أيها السي د(3)ة  ي   ام  ر   م  ق ط   إلا  (4)ص 
 ]ت  م  ه   و  ت  

 
  (5)ي[ن   أ

 
 .-صلى اهلل عليه وآله-ل اهلل إلى رسو ر  نظ  أ

ر د  السيد        وتويف بنيسابور في داره في سكة عيسى يوم  ،نيسابور سنة ثلاثين وثلاثمائة أبو يعلىو 
 الاستفتاح منتصف رجب سنة ست وأربعين وثلاثمائة.

 ه  ب  ق  د السكين، فع  أما محمد أبو علي الزاهد بن أحم :(6)«ة المباركةر  ج  الش   »في   الفخر الرازيوقال       
  ،اار  خ  إلى ب   ل  م  ، ح  حمزة أبو يعلى الأكبرمن ثلاثة رجال: 

 
.إلى قزوين ل  ق  ون   ،، فمات بنيسابورق  طل  ثم أ

  

                                                 

 2/476التدوين في أخبار قزوين (1) 
 724لباب األنساب واأللقاب واألعقاب ص  (2)
أفضى بهم ذلك إلى التمثيل والتشبيه، وإمام األئمة ابن خزيمة كان على الجادة  أن يكون كراميا، فالكرامية فرقة بدعية، غَلْوا في إثبات الصفات حتى -رحمه الله–حاشاه (3) 

"التوحيد" له، تدبره وتمّعن فيه يتبين لك السلفية المستقيمة، وعلى الحق الواضح بين ضاللتين، إثبات من غير تكييف وال تمثيل، وتنزيه بال إلحاد وال تعطيل، وانظر لزاما كتابه 
 علم والتوحيد والسنة، أماتنا الله على اإلسالم وعليها.آمين.شأنه ومقامه في ال

 تصحف في المطبوع إلى: ] شخصتك [ (4)
 في لباب األنساب : ] أن [(5) 
 242الشجرة المباركة في األنساب الطالبية ص  (6)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

ولمحمد هذا  ،، وهو محمد سليمان العالم الرئيس بقزوينواحد   هذا من رجل   حمزة ب  ق   قال: ع  و      
 ة.ثر  و فيهم ك   ،و قزوين ،بالري ٌب ق  ع  

  (440: )برقم أبي يعلى حمزة بن محمده وتأتي ترجمة حفيد        
ي د         ويف آخرها دال مهملة، هذه  ،وسكون الياء المعجمة بنقطتين من تحتها ،يبفتح الزا :يالز 

والجماعة من الزيدية  ،-رضي اهلل عنهم-النسبة إلى زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب 
  (1)السمعانيقاله  ،ا نسبا أو مذهباإم ،ينتسبون إليه

 
حمزة بن محمد بن أحمد بن سلامة بن محمد بن الحسين بن يزيد بن  ،(2)ازز   أبو يعلى البَ [ 222]

  (3)[222]ت رقْ ابن أبي الص   المعروف ب ،يش  رَ أبي جميل الق 
عنه  تبت  ك   ،دبراهيم الزاهونصر بن إ ،أبا القاسم بن أبي العلاء :: سمع(4)ابن عساكرأبو القاسم قال       
  ،عن نصر ،اا يسير  شيئ  

 
 .ع منه عن ابن أبي العلاء شيئا سم  ولم أ

 روى عنه: ابنه محمد، وأبو القاسم الحافظ، وعبد الخالق بن أسد، وجماعة. : (5)الذهبيوقال       
لفظا سنة  ،يم المقدسينا أبو الفتح نصر بن إبراه ،قرأبو يعلى بن أبي الص  أخبرنا : ابن عساكرقال       

أنا الحسين بن محمد بن  ،أنا أبو الفرج عبد الوهاب بن الحسين البغدادي ،اثنتين وثمانين وأربعمائة
عن محمد  ،نا المسعودي ،نا عاصم بن علي ،أنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي ،عبيد الدقاق

 قال: ،ابن عباسعن  ،عن كريب ،بن عبد الرحمن موىل آل طلحة
 ر  ي  و  ج   م  كان اس   »      

 ر  ي  و  ا ج  اه  م   س  ف   -صلى الل عليه وسلم- الل   ول  س  ر   ه  ر  ي   غ  ف   ،ةر   ة ب  ي 
ا بكرا ه  ب   ر   م  ف   ،ةي 

 ،ه  ت  اج  لح   -صلى الل عليه وسلم- ي   ب  الن    ق  ل  ط  فان   -عز وجل- الل   ر  ك  ذ  وت   ح  ب   س  ا ت  ه  س  ل  ج  في م   ي  فإذا ه  
 ر  ي  و  فقال: يا ج   ،ار  ه  الن    ع  ف  ت  ا ار  م  د  ع  ب   ع  ج  ثم ر  

في  ت  ل  ا ز  م   ،م  ع  قالت: ن   ،هذا ؟ ك  س  ل  ج  في م   ت  ل  ا ز  م   ة  ي 
 ب   ت  م  ل   ك  ت   د  ق  : ل  -صلى الل عليه وسلم-الل  ول  س  فقال ر   ،ي هذاس  ل  ج  م  

 
  ،ات  م  ل  ك   ع  ب  ر  أ

 
 اث  ل  ث   ن   ه  ت  د  ع  أ

                                                 

  6/869األنساب للسمعاني  (1)
 : ] البزار [ براء المهملة7/267في مختصر ابن منظور  (2)
 266 صادر ترجمته: المعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي مص (3)
 29/288تاريخ دمشق  (4)
 22/680تاريخ اإلسالم  (5)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

  ن   ه   ،ات  ر   م  
 
 ،ه  ش  ر  ع   ة  ن  الل ز   ان  ح  ب  س   ،ا نفسهض  الل ر   ان  ح  ب  س   ،هق  ل  خ   د  د  ع   الل   ان  ح  ب  : س  ت  ل  ا ق  مم ل  ض  ف  أ

  (1).« ه  ات  م  ل  ك   اد  د  الل م   ان  ح  ب  س  
المعروف بابن أبي  ،حمزة بن محمد بن أحمد بن أبي جميل أبو يعلى البزاز: أخبرين (2)وقال      

ثنا أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن  ،في مسجد دار بني نصر بن معاوية ،قبقراءتي عليه بدمش ،الصقر
أبنا أبو عبد اهلل الحسين بن  ،أبنا أبو الفرج عبد الوهاب بن الحسين البغدادي ،نصر المقدسي الفقيه

ثنا  ،ثنا عاصم بن علي ،ثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروزي ،محمد بن عبيد الدقاق
صلى اهلل عليه -قال: قال رسول اهلل  ،أبي هريرةعن  ،عن أبي الربيع ،عن علقمة بن مرثد ،المسعودي

 : -وسلم
      «  

 
  ن  م   ع  ب  ر  أ

 
  ن  ع  الط    ،الناس   ن   ه  ع  د  لا ي   ،لية  اه  الج   ر  م  أ

 
  ،ت  ي   على الم   ة  اح  ي  والن    ،اب  س  ح  في الأ

 
 اء  نو  والأ

  ن  فم   ،ة  ئ  م   ب  ر  فأج   ير  ع  ب   ب  ر  ج   ،اء  د  ع  والإ  
 
  ير  ع  الب   ب  ر  ج  أ

 
  (3)« ل  و   الأ

 والمسعودي ،عن شعبة ،عن أبي داود ،عن محمود بن غيلان الترمذيرواه 
ودفن يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من صفر سنة  ،ليلة الثلاثاء أبو يعلى بن أبي الصقرتويف       

 .الصلاة عليهدفنه و وشهدت   ،خمس وثلاثين وخمسمائة بباب الصغير
  (4)«لذهبياتاريخ »ترجمة في  أبي عبد الل محمدولابنه       
واشتهر بها  ،وهو الثياب ،البز   لمن يبيع   هذه النسبة   ،بفتح الباء الموحدة والزايين بينهما ألف :ازز   الب       

 .(5)، قاله ابن الأثيرجماعة من المتقدمين والمتأخرين
 
 اسو   حمزة بن محمد بن جعفر بن الرَ  ،أبو يعلى الأنصاري[ 222]

وعبد  ،(7)يعقوب بن عبد الرحمن الجصاص: حدث عن: (6)ابن عساكر الدمشقيقال الحافظ       
  (2)أبو نصر بن الجبانو ،(1)تمام بن محمدروى عنه:  ،البغداديين (8)ايينع  العزيز بن محمد الد   

                                                 

 2726أخرجه مسلم  (1)
 2/252معجم الشيوخ  (2)
 ، وحسنه الترمذي واأللباني2002، والترمذي  7502أخرجه أحمد  (3)
 22/648تاريخ اإلسالم  (4)
 246 /2اللباب في تهذيب األنساب  (5)
 29/288تاريخ دمشق  (6)
الخطيب: في حديثه وهم  يعقوب بن عبد الرحمن الجصاص الدعاء الواعظ، له جزآن معروفان، يروى عن ابن عرفة، وعنه الدارقطني، وابن جميع الصيداوي، قال أبو بكر  (7)

 5225/ ترجمة 4/498، ترجمته في ميزان االعتدال 882كثير/ ت 
 9/896فتح الدال والعين المشددة المفتوحتين، هذا لمن يدعو كثيرا واشتهر بذلك، قاله في السمعاني مثنى: الدَّعَّاء، ب (8)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

حدثني أبو  ،أنا تمام بن محمد ،الحسن بن صصرى أنا أبو ،أنبأنا أبو محمد بن الأكفانيقال:       
قالا نا يعقوب بن عبد  ،اسحمزة بن محمد بن جعفر بن الرو  و ،العباس محمد بن موسى الحافظ

نا أبو  ،الرحمن وأحمد بن يعقوب ببغداد من أصل كتابه نا عبد اهلل بن محمد بن شاكر أبو البختري
  عن جده : ،عن أبيه ،عن بهز بن حكيم ،عن سفيان الثوري ،أسامة
  (3)« ة  هم  في ت   س  ب  ح   -صلى الل عليه وسلم- ي   ب  أن الن    »      
أنا أبو نصر عبد  ،أنا أبو المنجا حيدرة بن علي الأنطاكي ،أنبأنا أبو الفرج غيث بن عليوقال:       

نا عبد العزيز بن  ،اس الأنصاريأبو يعلى حمزة بن محمد بن جعفر بن الرو  أنا  ،الوهاب بن عبد اهلل
سفيان قال سمعت أحمد بن حنبل يقول: سمعت  ،بغدا نا عبد اهلل بن أحمد بن حنبل ،محمد الدعاء

  يقول: بن عيينة
 .« ةيئ  ط  خ   ك  ي  ل  ع   ب  كت  ي   د  غ   ق  ز  ر  ل   ك  ام  م  ت  ه  ا   »      
و          وهو مثل هذا  ،رأس بحذف الواووقد تقدم ال ،ويف آخرها السين ،وتشديد الواو ،بفتح الراء: اسالر 

 ويف المنتسبين بهذه النسبة جماعة قد ذكرنا بعض   ،-هذا بالواو غير أن   
 
، وبعضهم في س  هم في الرأ

  (4)لسمعانيا قاله ،يس  و  االر   
 
 حمزة بن محمد بن الحسن بن علي بن نزار ،يك   بِ ل  ع  ويقال: أبو يعلى البَ  ،أبو القاسم[ 222]

أبي الحسن بن عبد اهلل بن سعيد السكوين  :عن -أي بعلبك–ث بها : حد  (5)اكرابن عسقال       
وأبي  ،وأبي طالب علي بن عبد اهلل بن العباس الأملوكي الحمصي ،الحمصي الفقيه نزيل بعلبك

أبي عبد الل أحمد بن القاسم بن يوسف  و ،الأعز أحمد بن جعفر بن عبد الحميد السلمي الملطي
  (6)الميانجي

 .د السمانع  أبو س   :روى عنه      
                                                                                                                                                                    

َثَمة ْبن سليمان، قال الذهبي: خرج الفوائد في مجلدة ا (1) ، ترجمته 424نتقاء من يدري/ت الحافظ أبو القاسم تّمام بن محمد بن عبد الله الرّازي، محدث الشام، سمع َخيـْ
 27/225رفي السي

، ترجمته في سير أعالم النبالء 429مان /ت اإلمام الحافظ عبد الوهاب بن عبد الله بن عمر، أبو نصر المُّّرِّي الدِّمشقّي الشُُّروطّي، ابن اْلَجبَّان، روى عنه األهوازي والس (2)
27/462 
 واأللباني. ، وحسنه الترمذي 4276، سنن النسائي 2427، والترمذي 8680أخرجه أبو داود  (3)
 6/277األنساب للسمعاني  (4)
 29/284تاريخ دمشق (5) 
، ترجمته في: ، وانقطع خبره864عن عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال الذهبي: عاش إلى سنة أحمد بن القاسم بن يوسف بن فارس أبو عبد الله الميانجي القاضي، روى  (6)

 2/224تاريخ اإلسالم 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

ل ب         ويف آخرها الكاف، هذه  ،خرىأوباء  ،واللام بينهما عين ساكنة ،بفتح الباء الموحدة :يك   الب ع 
 ،مبنية من الحجارة ،على اثنى عشر وفرسخا من دمشق ،مدينة من مدن الشام ،ك  ب  ل  ع  ب   :لىإالنسبة 
  (1)السمعانيد ع  أبو س  قاله 
 
بن محمد بن جعفر  (3)بن الحسن ،(2)حمزة بن أبي جعفر محمد الفارس ،بو يعلى العلويأ[ 222]

 ي الطبرستانيرِ جَ الديباجة بن الحسن الش   
 والأهواز وتستر. برستانالر ي وطب اب  ق  ع  له  أن    (4)«ة المباركةر  ج  الش   »في   الرازيذكر  ،ريٌف ش   دٌ ي  س        
 
القاضي  ،حمزة بن محمد بن حمزة بن الحسين بن حمزةمحيي الدين  ،يانِ رَ ه  أبو يعلى البَ [ 222]

 .الحموي الشافعي
سمع  ،واكن فاضلا   ،بحماة مدة م  ك  توىل الح  : (5)«ذيل مرآة الزمان»في  اليونينيقطب الدين قال       
عنه  وعزل ،ول القضاء بحماة سنة اثنتين وأربعين وستمائة ،-رحمه اهلل تعالى-وتويف بحماة  ،ث  د   وح  

 .سنة اثنتين وخمسين
توىل القضاء سنة اثنتين وأربعين وستمائة، فبقي عشر  ،: قاضي حماة بها(6)الذهبيالحافظ قال و      
 ز  ثم ع   ،سنين

 .روى عنه: الدمياطي، وغيره ،(7)كريمةسمع من: أمه صفية بنت عبد الوهاب، وخالته  ،ل 
 : كان قاضيا  بحماة تويف بها فيها.(9)«عقد الجمان»في  (8)يبدر الدين العينوقال الحافظ        
محمد عبد المؤمن بن أبي القاسم  أبوسمع منها الحافظ  ،محدثةعالمة واكنت أم المترجم       

الأربعون الأبدال التساعيات للبخاري »: هوأخرج عنها حديثا في كتاب ،725سنة  المتوىف الدمياطي

                                                 

 2/266األنساب للسمعاني  (1)
، 804ب األطروش/ ت ختن الناصر الكبير على ابنته، والناصر الكبير هو أبو محمد الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحسيني الملق (2)

 من أئمة الزيدية ببالد المشرق، وإليه تنسب الناصرية.
 لكبيرالمعروف بابن ميمونة، وميمونة أمه بنت علي أخت الناصر ا (3)
 226الشجرة المباركة في األنساب الطالبية ص  (4)
 578/ ترجمة 2/927، صلة التكملة لوفيات النقلة 2/422، عقد الجمان 29/28، تاريخ اإلسالم 2/826ترجمته في: ذيل مرآة الزمان  (5)
 29/28تاريخ اإلسالم  (6)
 28/52، ترجمتها في: سير أعالم النبالء 642الصالحة المعمرة مسندة الشام/ تكريمة بنت عبد الوهاب بن علي، أم الفضل القرشية الزبيرية،   (7)
، ترجمته في: األعالم للزركلي 299بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى العينى العيتابى الحنفي، له تصانيف أشهرها: عمدة القاري شرح البخاري / ت (8)

7/268 
 2/206ن عقد الجمان في تاريخ أهل الزما (9)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

ة الصالحة ست العشير أم حمزة صفية بنت أبي محمد عبد على الشيخ قرأت   قال:ف ،(1)«ومسلم
بمنزلها بسوق  ،الوهاب بن علي بن الخضر بن عبد اهلل بن علي القرشية الأسدية الزبيرية الدمشقية

، أبي يعلي حمزة بن محمد بن الحسين البهرانيبمحضر من ولدها قاضي القضاة  ،الأعلى من حماة
القاسم بن الفضل بن أحمد بن أحمد بن محمود بن عبد اهلل بن عن أبي الفرج مسعود بن الحسن بن 

إبراهيم الثقفي، والإمام المفتي أبي عبد اهلل الحسن بن العباس بن علي الرستمي، وأبي الحسن علي 
بن أحمد بن محمد اللباد، وأبي الغنائم محمد بن عبد المؤمن بن هبة اهلل بن أحمد، وأبي القاسم 

بن علي بن محمد بن إبراهيم التاجر المعروف بفورجه، قال الرستمي، ثنا أبو محمود بن عبد الكريم 
عيسى عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن زياد، وأبو الفضل المطهر بن عبد الواحد بن محمد 
بن عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن الفضل بن الربيع البزاني، قال الثقفي: أنبأ زياد المذكور. وقال 

اقون: أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن ماجة الأبهري، قالوا: أنبأ أبو جعفر أحمد بن الب
قال: أنبأ أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن يحيى بن الحكم الجزوري  ،محمد بن المزربان الأبهري

د، عن قال: ثنا حماد بن زي ،قال: ثنا أبو جعفر محمد بن سليمان بن حبيب المصيصي الملقب بلوين
 قال:  أنس بن مالكثابت، عن 

 ر   »      
 
 ، ؟ اذ  ، فقال: ما ه   ة  فر  ص   ف  و  بن ع   ن  م  ح  الر    على عبد   -صلى الل عليه وسلم-الل  ول  س  ى ر  أ

 ر  ام   ت  ج  و   ز  ي ت  ن   ، إ   الل   ول  س  قال: يا ر  
 
: -وسلمصلى الل عليه - ي   ب  ، فقال الن    ب  ه  من ذ   اة  و  ن   ن  ز  على و   ة  أ

 
 
  (2)« اة  ش  ب   و  ل   و ، م  ل  و  أ

د لابنه 111 وفيات (3)«تاريخ الإسلام» فيالذهبي  موترج         اب بن حمزة بن محم   العدل  عبد الوه 
ين قاضي حماة ابن محيي الدين حمزة البهراني القضاعي الحموي  قال:  ،محيي الد 

ين ولد سنة إحدى وعشرين وست مائة، وسمع بحماة من        بن يوسف بن عمر بن بهرور  محمدعز  الد 
هدة، وسماعه من ابن بهرور حضور، وسمع من ابن رواحة  ،«ادالي طر   و  ع  » -بمهملتين- قال: أخبرتنا ش 

ته صفي ة فتويف   ،ويوسف بن خليل، واكن عنده فضيلة ونباهة ي رمضان بحماة، وقد سمع من جد 
ر شي ة   واكن جد أبيه قاضي ا بحماة. ،الق 

                                                 

 6األربعون األبدال التساعيات للبخاري ومسلم للدمياطي ح  (1)
 2427، مسلم 2045البخاري  (2)
 29/622تاريخ اإلسالم  (3)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

قال:  ،عبد الل بن عبد الوهاب بن أبي يعلى حمزةلحفيده  (1)«خشيوالمعجم »م  أيضا في وترج        
ث بدمشق ة والده، وحد  وهي جد   ،ة القرشيةا على صفي  حضر مجلس   ،الشافعي أبو محمد الشاهد

 .وله سبعون سنة ،مات في صفر سنة خمس عشرة وسبع مائة ،الفضيلة   وحماة، واكن قليل  
ر ان ي         ويف آخرها النون، هذه النسبة  ،وفتح الراء ،وسكون الهاء ،بفتح الباء المنقوطة بواحدة :الب ه 
  (2)السمعانيقاله  ،وهي قبيلة من قضاعة نزلت أكثرها بلدة حمص مدينة بالشام ،اءر  ه  ب   :لىإ

 َ 

مد بن أحمد بن جعفر بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مح ،ينِ ي  وِ ز ي الق  د  ي  أبو يعلى الز   [ 220]
  (3)[222]ت محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

حدثني  ،إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل الديبلي :ث بها عنوحد   ،ا: قدم بغداد حاج  (4)الخطيبقال       
  (5)أبو عبد الل الصيمريالقاضي  :عنه
  يعلى حمزة بن محمدأبو : (6)أبو يعلى الخليلي وقال الحافظ      

 
 ،واكن من كبار أهل العلم ،هدركت  أ

حمله أبوه وهو صغير فسمع ابن خلاد، وعيسى  ،سمع بقزوين ميسرة بن علي، وابن رزمة، وبالعراق
وبمكة إبراهيم بن  ،الطوماري، ومحمد بن عمر بن غالب، وإبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري

سمع منه  ،البغدادي (7)بتاثانتخبها ابن  «فوائد»واكنت له  ،محمد الديبلي، وبجرجان، الغطريفي
 .ولم يكن له ولد ذكرٌ  ،مات سنة إحدى وأربعمائة ،وسمعنا منه ،الغرباء في شبابه

ورحل  ،الكثير   وكتب الحديث   ،في الأدب والفقه وغيرهما فاضٌل  عالمٌ  :(8)الرافعيأبو القاسم وقال       
 .نة سبع وخمسين وثلاثمائةس ،به أبوه إلى مكة وهو صبيٌ 

وأحمد بن  ،وسمع ببغداد محمد بن جعفر الأنباري ،فسمع بها من إبراهيم بن محمد الديبلي      
وبحلوان علي بن  ،وأحمد بن جعفر بن مالك القطيعي ،وعيسى بن محمد الطوماري ،يوسف النصيبي

                                                 

 2/827معجم الشيوخ  (1)
 2/878األنساب للسمعاني  (2)
، مختصر 8269/ ترجمة 4/89ن لم يقع في الكتب الستة ، الثقات مم29/286، تاريخ دمشق 2/790، اإلرشاد للخليلي 2/220مصادر ترجمته: تاريخ بغداد  (3)

 وفيه: أبو يعلى حمزة بن محمد بن سليمان بن حمزة 2/204، مطلع البدور ومجمع البحور 7/262تاريخ دمشق 
 2/220تاريخ بغداد  (4)
، ترجمته في تاريخ اإلسالم 486وابن شاهين، روى عنه الخطيب/ ت أبو عبد الله الحسين بن علّي بن محمد الصَّْيَمرِّي، الفقيه القاضي الحنفي، سمع الدراقطني  (5)

5/992 
 799/ ترجمة 2/745اإلرشاد في معرفة علماء الحديث  (6)
 تصحف في المطبوع : ] نائب [ (7)
 2/477التدوين في أخبار قزوين  (8)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

أبو القاسم ابن ثابت صنف له  ،وبجرجان محمد بن أحمد الغطريفي ،أحمد بن موسى الدقيقي
الحافظ أبو سعد السمان بقزوين سنة خمس وثمانين  :سمع منه ،وهو شاب ٌ  «دائ  و  الف  »البغدادي 
 .وثلاثمائة

أنبأ محمد بن جعفر بن محمد بن  ،أبو يعلى حمزة بن محمد بن حمزةثنا : الحافظ الخليلوقال       
عن أنس بن  ،ثنا محمد بن سيرين ،ر بن حازمثنا جري ،ثنا حسين بن محمد المروروذي ،شاكر الصائغ

  قال: ،-رضي اهلل عنه-مالك 
ت ي  ع   »      

 
 بر   اد  ي   بن ز   الل   د  ي  ب  أ

 
 ل  ع  فج   ،ت  ش  في ط   ل  ع  فج   -رضي الل عنهما- ي   ل  بن ع   ن  ي  س  الح   س  أ

س   ،يب  ض  الق  عليه ب   ث  ك  ن  ي     ،ائ  ي  ش   ه  ن  وقال في ح 
 
  ان  ك   :س  ن  فقال أ

 
صلى الل عليه - الل   ول  س  ر  ب   م  ه  ه  ب  ش  أ

  (1)« ة  م  س  ا بالو  وب  خض  م   ن  واك   ،-وآله وسلم
 تويف سنة إحدى وأربعمائة.      

أبي الحسن محمد بن علي بن حبيش : بدمشق عن ث  حد    :(2)ابن عساكرأبو القاسم الحافظ وقال       
وأبي  ،العباس الفضل بن الفضل الكندي الهمدانيوأبي  ،ومحمد بن علي بن إسماعيل التوزي ،الناقد

وأبي  ،وأبي علي عيسى بن محمد بن أحمد الطوماري ،الحسن علي بن أحمد بن عبد اهلل المقدسي
وأحمد بن يوسف بن  ،وأبي علي بن الصواف ،بكر محمد بن جعفر بن محمد بن الهيثم الأنباري

وأبي  ،إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي وأبي إسحاق ،وأبي بكر محمد بن أحمد المفيد ،خلاد
وعلي بن محمد بن  ،والحسين بن محمد الحنائي ،أبو الحسين الميداني :روى عنه ،بكر بن الجعابي

 .وأبو عبد اهلل الحسين بن علي الصيمري  ،شجاع
قالا أنا  ،فانيوهبة اهلل بن أحمد بن الأك ،أنبأنا أبو محمد عبد اهلل بن أحمد بن السمرقنديقال:       

الشريف أبو يعلى حمزة بن محمد بن بدمشق نا  ،أبو القاسم الحسين بن محمد بن إبراهيم الحنائي
نا أبو بكر محمد بن جعفر  ،قدم علينا دمشق سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة ،حمزة الزيدي القزويني

نا سفيان  ،بيصة بن عقبةنا ق ،نا جعفر بن محمد بن شاكر الصايغ ،بن محمد بن الهيثم الأنباري
  قال: كعب بن عجرةعن  ،عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ،عن الحكم ،عن الأعمش ،الثوري
ا{ ج   :الآية   ه  ذ  ه   ت  ل  ز  لما ن   »       ل يم  وا ت س  ل  م  ل ي ه  و س  ل  وا ع  ن وا ص  ين  آم  ا ال  ذ  ي  ه 

 
صلى - ي   ب  إلى الن    ل  ج  ر   اء  }ي ا أ

 : امهلل  ل  قال: ق   ،؟ اة  ل  الص    ف  ي  ك  ف   ،اه  ن  ف  ر  ع   د  ق   عليك   ام  ل  ا الس   ذ  ه   ،الل   ول  س  فقال: يا ر   ،-الل عليه وسلم
                                                 

 8742أخرجه البخاري  (1)
 29/286تاريخ دمشق  (2)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

  ص  
 إ   يم  اه  ر  ب  على إ   ت  ي  ل   كما ص   ،د  م   ح  وعلى آل م   د  م   ح  ى م  ل  ع   ل 

 د  م   ح  على م   ك  ار  وب   ،يد  ج  م   يد  م  ح   ك  ن  
 إ   يم  اه  ر  ب  على إ   ت  كما بارك ،د  م   ح  وعلى آل م  

  (1)« د  يج  م   يد  م  ح   ك  ن  
، قال: أبي يعلى العلوي القزوينيبيتين من إنشاد  (3)«رائ  البص  »في  (2)أبو حيان التوحيديوقد أورد       

ل فا :  واكن داهية، يقول في أخيه، واكن ج 
 أختتتتي ولكتتتتن أبتتتتي وأنتتتتت   أبتتتتوك  

تتت ع  ر  ز  أبتتتي قتتتد كتتتان ي تتت   (4)اخ  ب  فتتتي الس  
 

   
تتتتتر    

ج  تتتتتر ي ك  يني فلتتتتتا ت ج  تتتتتار   ت ج 

 كالر     
تتتتر ي الب ي تتتتاذق  تتتتوهتتتتل ت ج  (5)اخ  خ 

 

   
 .فاهلل أعلم ،نية  ون سب ة  ك   اه  تشاب   ،أم هو آخر ،م لهفلا أدري هل هو المترج        
و  الق         بفتح القاف وسكون الزاي وكسر الواو وسكون الياء تحتها نقطتان ويف آخرها نون هذه :ينيز 

 ابن، قال ن   من العلماء في كل ف   إليها جماعةٌ  ب  س  وهي إحدى المدائن المعروفة ن   ،قزوين :إلى النسبة  
 .(6)الأثير
 
 [222]ت حمزة بن محمد بن خشنام ،يرِ هَ ب  أبو يعلى الأ  [ 222]

  ، كان على مذهب  والعالم   الفقيه   :(7)الخليلي أبو يعلىقال       
 
بغداد ابن  سمع شيوخ ،ربه  الشافعي بأ

 .مات سنة سبع وستين وثلاثمائة ،محمد بن هارون الحضرمي، وأقرانهما عبد الصمد الهاشمي، و
  (8)«الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة»كتابه:  في ابن قطلوبغاوذكره الحافظ       
       

 
الراء المهملة، هذه  ويف آخرها ،وفتح الهاء ،وسكون الباء المنقوطة بواحدة ،بفتح الألف :ير  ه  ب  الأ

بالقرب من زنجان، خرج منها جماعة كثيرة من  وهي بلدةٌ  ،"بهرأ: "لىإأحدهما  ،النسبة الى موضعين

                                                 

بلفظ: "قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال: قولوا:  406، ومسلم 8870، وأخرجه البخاري 862ب من المسند أخرجه عبد بن حميد في المنتخ (1)
 اللهم صل على محمد..." الحديث، وليس عندهما قوله: لما نزلت هذه اآلية

في النحو واللغة والتصوف فقيها مؤرخا، له مصنفات كثيرة، وقال الذهبي: بقى  أبو حيان التوحيدي علي بن محمد بن العباس، المتكلم الصوفي، قال السبكي: كان إماما (2)
 9/226، طبقات الشافعية للسبكي 4/922، ميزان االعتدال 27/225إلى سنة أربعمائة، ترجمته في: سير أعالم النبالء 

  4/225البصائر والذخائر  (3)
 ز وملح.السباخ :جمع سبخة، محركة، وُمَسكََّنة: أرض ذات ن (4)
شطرنج، وهو الذي عناه في البيت، البياذق والبياذقة، هم الرجالة، سموا بذلك لخفة حركتهم، وأنهم ليس معهم ما يثقلهم، واللفظة فارسية معربة عن: بياده، ومنه: بيذق ال (5)

 7/296/ تاج العروس والرخاخ جمع: رخ، من أدوات الشطرنج، قال الليث: هو معرب، وضعوه تشبيها بالرخ الذي هو الطائر
 84/ 8اللباب في تهذيب األنساب  (6)
 222/ ترجمة 2/774اإلرشاد في معرفة علماء الحديث  (7)
 8266/ ترجمة 4/89الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة  (8)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

لى قرية من قرى إ والثاني منسوٌب  ،وفيهم كثرة ،الفقهاء المالكية والمحدثين والصوفية والأدباء
  (1)السمعانيقاله  ،من المحدثين خرج منها جماعةٌ  ،"بهرأ" :اسمها ،أصبهان

 
 رد بن طاه  ة بن محم  حمزَ  ،ويأبو يعلى العل  [ 222]

ف ي  وعنه  ،(2)ة الخطيبم  منصور عبد الرزاق بن ش   يأبروى عن          (3)يحيى بن محمود بن سعد الث  ق 
ه رأت  ق   قال:ف ،«جزء آدم بن أبي أياس» :في أسانيد رواية (4)«المعجم المفهرس»في  ابن حجرذكره       
بسماعه على أبي  ،ى أبي الربيع سليمان بن أحمد بن عبد العزيز المدني السقا بطيبة المكرمةعل

 ،قراءة عليه وأنا حاضر ،أنبأنا محمد بن عبد الهادي المقدسي ،العباس أحمد بن علي الجزري
قال  ،وعبد العزيز بن عبد الوهاب الكفرطابي إجازة ،وأجازة ومحمد بن إسماعيل خطيب مردا

والآخران  ،والخطيب سماعا ،قال ابن عبد الهادي ،عة أنبأنا يحيى بن محمود بن سعد الثقفيالأرب
أنبأنا أبو منصور عبد  ،أبو يعلى حمزة بن محمد بن طاهر العلويأنبأنا  ،إجازة إن لم يكن سماعا

 ،الرمليأنبأنا أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن حيان المعروف بأبي الشيخ  ،ة الخطيبم  الرزاق بن ش  
 .حدثنا آدم بن أبي إياس به

 
 الأبهريـ: د بن عبد الله بن طاهر المعروف بحمزة بن محم ،ينِ ي  وِ ز  أبو يعلى الق  [ 222]

أو  ،«د السجستانين أبي داون  س  » (6)القاسم بن جعفر بن عبد الواحدسمع  :(5)الرافعي أبو القاسمقال       
 عن أبي داود. ،بعضه بروايته عن اللؤلؤي

 
حمزة بن محمد درازكيسه، بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد  ،ويأبو يعلى العل  [ 222]

 ينِ سَ البطحاني من ذرية أبي الحسين زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب الحَ 
                                                 

 2/208األنساب للسمعاني  (1)
، وَشَمة: بالفتح والتخفيف، 492اجر، راوي كتاب السنن ألبي قرة الزبيدي عن أبي بكر بن المقرئ /ت عبد الرَّزّاق بن عمر بن موسى بن َشَمة، أبو الطَّّيب اأْلصبهانّي التّ  (2)

 22/245قيده الحسين الخالل، وابن عساكر، وقيل: ِشَمة بكسر أّوله، ترجمته في: سير أعالم النبالء 
حدَّث بأصبهان ودمشق، وحلب، والَمْوِصل، ، رحل ِفي آخر عمره، ونشر حديثه. روى عنه الشَّيخ  َيحيى بن محمود بن سعد، أبو الَفرَج الثَـَّقفّي، الصُّوفّي األصبهاني، (3)

 22/758/ ترجمته في: تاريخ اإلسالم  924الموفَّق، والشيخ أبو عمر، ويوسف بن خليل، ومحمَّد بن عبد الواحد، وخلق كثير، آخرهم الزَّين أحمد بن عبد الّدائم، ت 
 2/805س المعجم المفهر   (4)
 2/472التدوين في أخبار قزوين  (5)
، ترجمته في: تاريخ بغداد 424القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي أبو عمر البصري القاضي، راوية السنن ألبي داود، حدث عنه أبو بكر الخطيب/ ت  (6)
 5/242، تاريخ اإلسالم 22/446



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 ،ومحمد ،أبا يعلى :يكنى ،ان: حمزة العالم الفقيهب  ق   ع  له ابنان م   :(1)«ي   ر  خ  الف  »في  المروزيقال       
 درازكيسهل: هو قي

 
 ا بطبرستان.ل  ي   ا وذ  ب  ق  ع  ، أ

  (11: )برقم "حمزة أبي يعلى: "تقدمت ترجمة ابنه      
 
 حمزة بن محمد بن علي بن هاشم ،أبو يعلى الَمام ط يِري[ 222]

أبو بكر أحمد بن  :حدث عنه ،(2)أبي الحسين محمد بن إبراهيم بن شعيب الغازي :سمع من      
لتاريخ » من روايته: نقول   عدة   «تاريخه»في  ابن عساكروأخرج له  ،(3)لبرقانيمحمد بن غالب ا

 .«الكبير لبخاريا
أنا أبو منصور محمد  ،: حدثنا أبو عبد اهلل الحسن بن محمد بن خسرو القطان(4)ابن عساكرقال       

 :قال ،أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب البرقاني ،بن الحسن المعروف ابن هريسة
بها حدثكم أبو الحسين  ،(5)ير  ي  ط  ام  أبي يعلى حمزة بن محمد بن علي بن هاشم الم  على  قرأت        

ف د   قال: ،نا محمد بن إسماعيل البخاري ،محمد بن إبراهيم بن شعبة العاري ة بن قضاعة الغساني ر 
   (6)ه مناكيرفي حديث   ،الشامي عن الأوزاعي

مين بينهما ألف ساكنة وبعدها طاء مهملة مكسورة وياء ساكنة مثناة من بفتح المي :يير  ط  ام  الم       
ن خرج منها جماعة ،رستابناحية آمل طب ةٌ د  ي  ل  وهي ب   ،مامطير :إلى هذه النسبة   ،تحتها ويف آخرها راءٌ 

 (7)ابن الأثير، قاله من العلماء
 
محمد بن عبد الوهاب بن حمزة بن محم د بن علي  بن الحسن بن  ،يبِ نَ ي  أبو يعلى الزَ [ 222]

سليمان بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم الإمام  بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن 
   (1)[222]ت عبد المطلب الهاشمي البغدادي

                                                 

 284الفخري في أنساب الطالبيين ص  (1)
/ ترجمته في: 822الحافظ أبو الحسين محمد بن إبراهيم بن شعيب الجرجاني، سمع البخاري وأبا زرعة الرازي، وعنه ابن عدي، واإلسماعيلي وغيرهم/ ت بعد  اإلمام (2)

 24/407سير أعالم النبالء 
، ترجمته في: تاريخ 429/ ت ر في شيوخنا أثبت منه، له مسندلم يأحمد بن محمد بن أحمد بن غالب، أبو بكر الخوارزمي، المعروف بالبرقاني، شيخ الخطيب قال:  (3)

 5/408، تاريخ اإلسالم 9/287بغداد 
 72/894، و 69/254، و 29/250، وانظر أيضا 22/297تاريخ دمشق  (4)
 تصحف في التاريخ إلى ] الماطيري [ (5)
 2292/ ترجمة  8/848التاريخ الكبير للبخاري  (6)
 299/ 8ساب اللباب في تهذيب األن (7)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

ر، شيخ بني هاشم، الزينبي، أخو م   ، المع  الكبير   : الشريف  (2)الذهبيأبو عبد الل الحافظ قال       
 .ولد سنة سبع وأربع مائة ،(5)نور الهدى، و(4)يب  ن  ي  اد الز   ر   ط  قيب ن  ، وال(3)ر الزينبيص  أبي ن  د المسن  
   (6)«يحص  الف  »وقرأ  ،ث عن: القاضي أبي العلاء محمد بن علي الواسطي، وأبي محمد الخلالوحد        

 على النحوي علي بن عيسى الربعي
بن اع من أبي الحسين بن بشران، وأبي علي لم يسم  كيف  ،! وأنا أتعجب من هذا: الذهبيقال       

ل  ابن أبي الريان الوزير على حملي إلى أبي ل  حدث عنه أبو طاهر الس    ،شاذان و   في، وقال: قال لي: ع 
 قال ،(7)بن الحمامي، فلم يتفق ذلكاالحسن 

 
 السمعاني مولده، قال: وتويف سنة أربع وخمس مائة. خ  ر   : أ

بن اأبي الحسن : قد سمعت على القاضي أبا الحسين التوزي، وأبو يعلى: قال لي (8)يف  ل  الس   قال       
  (9)قبيس المالكي

حمزة بن محمد بن علي بن حسن بن  : فقال (10)«الوافي»نسبه في  الصفدي صلاح الدينوساق       
م الإمام بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن محمد بن سليمان بن عبد اهلل بن محمد بن إبراهي

أخو أبي نصر  ،أبو يعلى الهاشمي الزينبي  ،محمد بن علي بن عبد اهلل بن العباس بن عبد المطلب
سمع علي بن محمد بن  ،من بيت النقابة والتقدم ،وأبي طالب الحسين ،وأبي الفوارس طراد ،محمد

ا محمد الحسن بن وأب ،وأبا العلاء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي ،الحسن المعروف بابن قشيش
وتويف سنة أربع وخمس  ،عاش سبعا وتسعين سنة ،وحدث باليسير ،وغيرهم ،لالخمحمد بن الحسن ال

 .مائة

                                                                                                                                                                    

 4/2، شذرات الذهب 9/202، النجوم الزاهرة 28/224، الوافي بالوفيات 25/892، سير أعالم النبالء 4/2، العبر 22/90مصادر ترجمته: تاريخ اإلسالم  (1)
 25/892سير أعالم النبالء  (2)
 22/448مسند الوقت، ترجمته في: سير أعالم النبالء أبو نصر محمد بن محمد بن علي الزينبي البغدادي، الشيخ الصالح، الزاهد الشريف  (3)
، ترجمته في: 452، نقيب النـَُّقباء/ ت أبو الفوارس طراد بن أبي الحسن محمد بن أبي القاسم علي بن أبي تّمام الَحَسن ْبن ُمَحمَّد، الهاْشمّي العّباسّي الزينبي البغداديّ  (4)

 8/856شذرات الذهب ، و 2/222الجواهر المضية ، و 25/87سير أعالم النبالء 
، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 922ة /ت الحسين بن محمد بن علّي بن الَحَسن، نور الهدى أبو طَاِلب الهاشمّي العّباسّي الزَّيـَْنبّي، الفقيه الحنفّي، رئيس الطّائفة الحنفيّ  (5)
 25/898، سير أعالم النبالء 22/250
 ، طبع في دار المعارف مصر تحقيق د.عاطف مذكور252بن يحيى الكوفي ، المعروف بثعلب / ت أحمدكتاب: الفصيح ألبي العباس   (6)
  : لو أن حمزة سمع في صغره مثل أخيه ِطراد، لسمع من أبي الحسين بن بشران، وهالل الحفار، ولصار ُمْسِند الّدنيا في عصره، وأنا أتعجب22/90قال في التاريخ  (7)

 كيف لم يسمعوه ؟
 22/90خ اإلسالم تاري (8)
، ترجمته في: تاريخ دمشق البن عساكر 980على بن أحمد بن منصور أبو الحسن بن أبى العباس الغّسانّى الدمشقّى المعروف بابن قبيس الفقيه المالكى الزاهد /ت (9)
 20/22، سير أعالم 22/907، تاريخ اإلسالم 42/287

 28/222الوافي بالوفيات  (10)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

أبو يعلى حمزة بن محمد بن علي أخبرنا الشريف الأجل : (1)طاهر السلفي وأبقال الحافظ       
ة، وكتبت نسبه من لفظه في ، بقراءتي عليه، وسألته عن مولده، فقال: سنة سبع وأربع مائالزينبي

نسخة الإجازة، أنا أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن الخلال، نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
محمد القطيعي، نا أبو عمر عبد اهلل بن عثمان العثماني، نا الحسين بن علي بن الأسود، نا قطبة بن 

-، قال: قال رسول اهلل أنسي قلابة، عن العلاء الغنوي، نا سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، عن أب
 : -صلى اهلل عليه وسلم

       « 
 
  ق  صد  أ

 
  (2)« انثم  ي ع  ت  م   أ

 ين لدعلجل   ق  د الم  سن  م  »كتاب:  «مهمعج  »في  ابن حجر: ومن طريقه روى الحافظ قلت      
إن لم يكن  ،رازي إجازةأنبأنا أبو نصر ابن الشي ،أخبرنا أبو هريرة ابن الذهبي إجازةقال:  (3)«السجزي
أنبأنا أبو الفتح محمد بن  ،بن إسماعيل بن باتكين في كتابهاأنبأنا إسماعيل بن أبي الحسن  ،سماعا

أنبأنا دعلج بن  ،بن بشراناأنبأنا أبو القاسم  ،حمزة بن محمد الزينبيأنبأنا  ،ي  ط   عبد الباقي ابن الب  
 .أحمد به

في  الخطيبترجم لها  ،ينب بنت سليمان بن علي بن عبد اهلل بن عباسز :إلى نسبة   :ي   ب  ن  ي  الز         
وترجمها أيضا ابن عساكر في  ،عن أبيها ت  قال: كانت من أفاضل النساء، وحدث    ،(4)«هتاريخ»
 لأن    ،اسمن ولد العب    "ون  ي   ب  ن  ي  الز   " :ب  نس  وإليها ي   ،بن إبراهيم الإماماقال: هي زوج محمد  ،(5)«هتاريخ»

 .الأخرى د الزوج  ق بينهم وبين ول  ليفر    ،ها إليهاولد   ب  س  فن   ،من غيرها ها كان له ولدٌ زوج  
 
 الشريف حمزة بن محمد بن عبد الله بن محمد بن الحسن البغدادي ،يرِ ف  ع  أبو يعلى الجَ [ 222]

  (6)[222]ت

                                                 

 85/ ح 2/255ية ألبي طاهر السلفي المشيخة البغداد (1)
، وقطبة بن العالء قال البخاري: قطبة ليس بالقوي، وقال ابن حبان: كان ممن يخطئ كثيرا أصدق أمتي حياء عثمان" ": ولفظه:8/44أخرجه ابن سعد في الطبقات  )2(

 اَبع عليها، وقال أَبُو الفتح اأْلَْزِدّي: ضعيف جدًّا.فعدل به عن مسلك االحتجاج به، وأما ابن عدّي فقال: يسرق الحديث، وأحاديثه اَل يُت
  2968/ رقم  2/864المعجم المفهرس  (3)
 .7208/ ترجمة 24/489تاريخ بغداد  (4)
 65/ 65تاريخ دمشق  (5)
، وسير أعالم النبالء 2/202قزوين للرافعي ، وفيه كنيته: أبو طالب، التدوين في أخبار 289/ رقم 62مصادر ترجمته: فهرست أسماء علماء الشيعة البن بابويه (6) 
 .9282/ ترجمة  22/95، أعيان الشيعة 2/878، روضات الجنات 2462/ ترجمة 2/860، الميزان 208/ ترجمة 28/276، والوافي بالوفيات 22/242



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

، وفاق المفيد  لزم الشيخ  ،يعةلش  ا كان من كبار علماء   ،: من أولاد جعفر بن أبي طالب(1)الذهبيقال       
وأخذ أيضا عن  ،ه بكتبهبابنته، وخص    المفيد   ه  ج  و   ز   و ،في علم الأصلين والفقه على طريقة الإمامية

 ع جنازته خلٌق شي    ،همهم وأعيان  اد  ب   وع   ،هواكن من صالحي طائفت   ،اان  س  ا ح  ب  ت  ف ك  وصن   ،ىالمرتض  السيد 
 ،والمنسوخ فيه القرآن بدخول الناسخ   ث  د  واكن يحتج على ح   ،بالقراءاتكثير، واكن من العارفين 

  (2)ابن أبي طيذكره 
 ،(3)«الذريعة»في  آغا برزك الطهراني ذكره ،في أصول الدين «صالملخ    تتميم  : »المترجم من كتب      
 ،ن محمدعن بعم العلماء في ترجمة حمزة ب «الرياض»، هكذا حكاه صاحب 115تويف سنة  :وقال
 المفيدخليفة الشيخ  (4)أبي يعلى محمد بن الحسن بن حمزة الجعفريبأنه غير الشريف  ح  ر   وص  

 .113وتويف سنة  ،النجاشيالذي ترجمه 
ن ي  إلى رجل   هذه النسبة   ،هملة وفتح الفاء ويف آخرها الراءبفتح الجيم وسكون العين الم :ير  ف  ع  الج       

 (5)ابن الأثير، قاله إليه جماعةٌ  ب  س  نت  والم   ،ار رضي اهلل عنهي   لط   جعفر بن أبي طالب ا :أحدهما
 
 حمزة بن محمد ،يازِ ب   أبو يعلى الخَ [ 202]

 ،(8)لأبي الحسن القطان «والاتالط  »في  (7)أبا طلحة الخطيب: سمع :(6)الرافعيأبو القاسم قال       
عبد قال  ،عن محمد بن إسحاق ،سلمة ثنا ،ثنا محمد بن حميد ،حديثه عن أحمد بن محمد بن سهل

 :-رضي اهلل عنه-يبكي حمزة  الل بن رواحة
تتتب   تتتعين تتت ت  ك  تتتك  لهتتتا ب   ق   ي وح   ااه 

تتتتي الب  غن تتتتومتتتتا ي      يتتتتل  و  أو الع   اء  ك 

   
 قتتتتالوا داة  غ تتتت الإلتتتته   علتتتتى أستتتتد  

تتتتأحمتتتتزة ذاكتتتتم الر       يتتتتل  ت  الق   ل  ج 

   
                                                 

 20/229تاريخ اإلسالم  (1)
ن ابن األمير ُمَحمَّد بن حسن الغساني الحلبي الشيعي الرافضي. ُمَصنَّف "تاريخ الشيعة" وُهَو مسوّدٌة يحيى بن أبي طي الّنّجار بن ظافر بن علي بن عبد الله بن أبي الَحسَ  (2)

 4/265، فوات الوفيات 28/545/ ترجمته في: تاريخ اإلسالم 680في عّدة مجّلدات، نقلت منه كثيرًا، توفي حدود 
 9/825الذريعة إلى تصانيف الشيعة  (3)
 208 تأتي ترجمته برقم (4)
 228/ 2اللباب في تهذيب األنساب  (5)
 2/475التدوين في أخبار قزوين  (6)
، 5/244، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 405القاسم بن أبي المنذر أحمد بن محمد، أبو طلحة الخطيب القزويني، حدَّث بُسنن ابن ماجه َعْن أَبي الحسن القطّان/ت  (7)

 2/425التقييد 
 7، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 849قدوة شيخ اإلسالم أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القزويني القطان َعالم قزوين، سمع السَُّنن من ابن ماجة/ تاإلمام الحافظ ال (8)

 29/468، سير أعالم النبالء 222/ 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 
 
تتتتأ  بتتتته جميعتتتتا المستتتتلمون   يب  ص 

   
 
تتتهنتتتاك وقتتتد أ  بتتته الرستتتول يب  ص 

   
تتتت أبتتتتا يعلتتتتى لتتتتك التتتتأراكن    ت  د   ه 

تتتتالو   البتتتتر   ت الماجتتتتد  نتتتتوأ    ً ول  ص 

   
 ربتتتك فتتتي جنتتتان   عليتتتك ستتتلام  

 ولتتتتتا يتتتتتزول   عتتتتتيمٌ هتتتتتا ن  يخالط    

   
 األتتتتا يتتتتا هاشتتتتم الأخبتتتتار صتتتتبر  

 ً فكتتتتل فعتتتتالكم حستتتتن جميتتتتل    

   
تتتتتت رٌ صتتتتتتطب  م   اهلل   رستتتتتتول    ريمٌ ك 

 ب تتتتتتت  
 
تتتتتتتي   اهلل   مر  أ تتتتتتتأو ي   ق  نط   ول  ق 

   
 يتتتتاؤعنتتتتي ل غ  ل تتتتب  ألتتتتا متتتتن م  

 ول  د  ت تتتتت دائلتتتتتةٌ  اليتتتتتوم   فبعتتتتتد    

   
 وقبتتتل اليتتتوم متتتا عرفتتتوا وذاقتتتوا

 يتتتتتل  ل  ى الع  شتتتتتف  وقايعنتتتتتا بهتتتتتا ي    

   
تتتتتن    بتتتتتدر   ا بقليتتتتتب  ن  ضتتتتترب   م  ت  يس 

 يتتتتل  ج  الع   أتتتتتاكم المتتتتوت   اة  د  غ تتتت  

   
تتتو  غتتتداة ث تتت  ايع  ر  ى أبتتتو جهتتتل ص 

تتتتتا  ح   ر  ي تتتتتعليتتتتته الط      تتتتتت   ةٌ ئم   ول  ج 

   
 ومتركنتتتتتتتا أميتتتتتتتة مجلعبتتتتتتتا

 يتتتتتتتل  ق  ويف حيزومتتتتتتته لتتتتتتتدن ث    

   
 وهتتتتتام ابنتتتتتي ربيعتتتتتة ستتتتتائلها

   
 
تتتتتتتويف أ  ول  ل تتتتتتتا منهتتتتتتتا ف  ن  اف  ي  س 

   
 ألتتتا يتتتا هنتتتدي لتتتا تبتتتدي شتتتماتا

تتتتتت    يتتتتتتل  ل  ذ   م  ك  ز   بحمتتتتتتزة إن ع 

   
 يل  تتتم  ألتتتا يتتتا هنتتتد فتتتابكي لتتتا ت  

تتتتالعبتتتتري الث    ه  ال تتتتفأنتتتتت الو      ول  ك 

   
عمله أو  ،إلى الخبز هذه النسبة   ،وبعد الألف زاي ،وتشديد الباء الموحدة ،فتح الخاءب :ياز  ب   الخ        
  (1)ابن الأثير هقال ،عهي  ب  
 
 [222]ت حمزة بن محمد بن محمد بن سليمان بن حاتم ،(2)يل  ام  أبو يعلى الك  [ 202]

 ة سليمانني  ك   أبو كاملو ،كامل يعبيد بن أبى عمرو ابن أب ي: هو ابن أب(3)أبو سعد السمعانيقال       
 .ن   الس    ر  ب  على ك   كتب الحديث   ،من أهل نسف

 ه  ن   س   ر  ب  كتب الحديث في ك   ،ليام  أبو يعلى الك   :(4)«التاريخ»في  المستغفري أبو العباسقال و      
د مروان عب يوأب ،جعفر محمد بن على بن الحسين يوأب ،وعن جعفر بن محمد الفقيه التوبني ،ين   ع  

                                                 

 2/427اللباب في تهذيب األنساب  (1)
 قال السمعاني: الكاِملي هذه النسبة إلى الجد. (2)
 8822/ ترجمة  22/25األنساب للسمعاني  (3)
، ترجمته في: تاريخ 482آن/ ت الحافظ أبو العّباس جعفر بن محمد المستغفرّي النََّسفي، مؤّلف تاريخ َنَسف ومعرفة الصحابة والدعوات ودالئل النـُّبـُّوة وفضائل القر  (4)

 27/964، سير أعالم النبالء 5/926اإلسالم 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

محمد عبد اهلل بن أحمد بن  يوأب ،يالحسن محمد بن المك   يوأب ،الملك بن سعيد بن إبراهيم
مات ليلة الثلاثاء، ودفن من يومه السابع  ،وغيرهم من أصحاب الشيخ أبى يعلى ،الحسين الجوبقي

و ستا وسبعين سنة أ من السن   والعشرين من جمادى الآخرة سنة أربع عشرة وأربعمائة، وقد بلغ  
 نحوها.
محمد وهو جد أبي يعلى حمزة بن  ،كامل :إلى بفتح أوله وكسر الميم واللام هذه النسبة   :الكاملي     

 (1)ابن الأثير، قاله بن محمد بن سليمان أبي كامل
 
 حمزة بن محمد بن يعقوب ،انه   أبو يعلى الدَ [ 200]

ومن مشايخ  ،(3)«الرياض»لعلماء كما في : من أكابر ا(2)«طبقات أعلام الشيعة»في  الطهرانيقال       
ه ،الذي كان تلميذ الطوسي ،محمد بن أحمد بن شهريار الخازن ويروي صاحب  ،على بنته رهوص 

ة المصطفى»كما في أسانيد  ،الترجمة عن أبي الحسن محمد بن أحمد الجواليقي ار    (4)«ب ش 
الأمين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أخبرنا الشيخ روايته في الكتاب  المذكور  هي:  قلت:      

في شوال سنة اثني عشرة وخمسمائة بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي  ،شهريار الخازن بقراءتي عليه
بقراءتي عليه  أبو يعلى حمزة بن محمد بن يعقوب الدهان، قال: حدثني -عليه السلام-بن أبي طالب 

ع وستين وأربعمائة، قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن في شوال سنة أرب ،بالكوفة في دكانه بالسبيع
محمد الجواليقي، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الوليد، قال : حدثنا سعدان، قال: حدثنا علي، قال: 
حدثنا حسين بن نصر، قال: حدثني أبي، عن الصباح المزين، عن أبي حمزة الثمالي، عمن حدثه، عن 

  : نه قالأ -ليهما السلامع- علي بن الحسينأبي رزين، عن 

  ن  م   «      
 
  ن  ، وم  م  ل  ي  الد    بل  في ج   ان  ك   و  ل  ا و  ن  ب   ح   ه  ع  ف  ا لل ن  ن  ب   ح  أ

 
، اء  ش  ما ي   ل  فع  ي   الل   ن   فإ   الل   ر  ي  غ  ا ل  ن  ب   ح  أ

 ن  ب   ح   ن   إ  
 
 .« ر  ج  الش    ن  م   ق  ر  الو   يح  الر    ط  اق  س   ا ي  م  ك   وب  ن  الذ    اد  ب  الع   ن  ع   ط  اق  س   ي   ت  ي  الب   ل  ه  ا أ

قاله  ،لمن يبيع الدهن ويف آخرها النون، هذا يقال ،والهاء المشددة ،بفتح الدال المهملة :انه   الد        
  (1)السمعاني

                                                 

 71/ 3نساب اللباب في تهذيب الأ (1)
 2/72طبقات أعالم الشيعة / النابس في القرن الخامس  (2)
 9/982رياض العلماء و حياض الفضالء (3)
، والكتاب لعماد الدين أبي جعفر محمد بن أبي القاسم الطبري من إمامية القرن السادس، طبع في مؤسسة النشر اإلسالمي قم، 25بشارة المصطفى لشيعة المرتضى ص (4)

 واد القيوميتحقيق ج



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 
الشيخ الإمام العلامة عز  الدين حمزة بن قطب الدين موسى بن ضياء  ،مشقيأبو يعلى الد   [ 202]

  (2)[222ت] ابن شيخ السلاميةـ: بدران الد مشقى الحنبلى الشهير بين بن الدين أحمد بن الحس
واكن أبوه من أعيان  ،وقيل بعدها ،740: ولد سنة (3)«الدرر الكامنة»في  ابن حجرقال الحافظ       
ر  الجيش ،ةق  اش  م  الد   ل   ن ظ    .وغيره ،و و 
 ،ة عند ابن فضل اهللكان  واكنت له م   ،ء الحوائجمعروفا بقضا ،من أعيان الحنابلة الدين عز  واكن       

ل  وبرع ،واكن قد اشتغل بالفقه ص   ر  س وجمع ،فح   . ابن كثيرقاله  ،وصنف ود 
قطعة  «الإجماع لابن حزم»وكتب على  ،لم يكمل ،د ابن تيميةج  للم   «شرح أحكام المنتقى»وله:       

 باستدعاء الذهبي. ،ماعة من تلك الطبقةوأجاز له ج ،واكن قد أسمع على ابن الشحنة ،مفيدة
 واكن له اعتناءٌ  ،س في سنة وفاته بمدرسة السلطان حسنودر    ،بالحنبلية 11س سنة وأول ما در         

وذكر  ،ووقف درسا بتربته بالصالحية ،ياد  ع  ي فيه وي  ال  و  واكن ي   ،وفتاوى ابن تيمية ،بنصوص أحمد
 .719الحجة سنة  ومات في أواخر ذي ،غير مرة للقضاء  
وتفقه على  ،سمع من الحجار :«الطبقات»في  -رحمه اهلل تعالى-ابن مفلح: قال (4)النعيميقال و      

عدة منها على  ،وأفتى وصنف تصانيف ،وبمدرسة السلطان حسن بالقاهرة ،ودرس بالحنبلية ،جماعة
واكن له  ،(5)قطعة صالحة «ةشرح على أحكام المجد بن تيمي»و ،استدراكات جيدة «إجماع ابن حزم»

رضي اهلل -واعتنى جيدا بنصوص الإمام أحمد  ،على مذاهب العلماء المعتبرين ونقٌل  ،جيدٌ  اطلاعٌ 
وينصره  ،وقبول لما يقوله ،وله فيه اعتقاد صحيح ،«فتاوى الشيخ تقي الدين بن تيمية»وعلى  ،عنه

 ويوالي عليه ويعادي فيه.
 ،: ووقف درسا بتربتة بالصالحية-رحمه اهلل تعالى- ابن قاضي شهبة تقي الدينقال شيخنا الشيخ       
تويف ليلة الأحد حادي عشرين ذي  ،-رحمه اهلل تعالى- زين الدين بن رجبوعين لذلك الشيخ  ،وكتبا

 .-رحمه اهلل تعالى-ودفن عند والده وجده عند جامع الأفرم بتربته  ،الحجة سنة تسع وسبعمائة

                                                                                                                                                                    

 9/420األنساب للسمعاني  (1)
/ ترجمة 2/2249، تسهيل السابلة 6/224، شذرات الذهب 2/822، تاريخ ابن قاضي شهبة 22/202، النجوم الزاهرة 2/77مصادر ترجمته: الدرر الكامنة  (2)

 2/220، األعالم للزركلي 2226
 2682 / ترجمة2/256الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  (3)
 527، والنعيمي هو عبد القادر بن محمد الدمشقي المتوفى 2/95الدارس في تاريخ المدارس  (4)
 في الشذرات: عدة مجلدات (5)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

وغيره،  (2)موافقة لابن قاضي الجبل ،: اختار بيع الوقف للمصلحة(1)اد الصالحيابن العم وقال      
 .«في منع المناقلة (3)المثاقلةرفع » :سماه ،وصن ف فيه مصن فا

ر  س مدرسة شرف الاسلام  فقال: (4)«رد الواف  الر   »في  ابن ناصر الدين الدمشقيوترجم له الحافظ        د  م 
 ،ومعاني آثار ،وجمع بخطه فوائد كثيرة ،عدة أسفار «قى في الأحكام لمنت  ا »كتب على ،ابن الحنبلي

وأبي محمد  ،سمع من أبي الحجاج المزي ،وقد جاوز الستين ،وتويف بدمشق سنة تسع وستين وسبعمائة
 حاشيةومنها على  ،شيخ الاسلام ابن تيميةبخطه في عدة مواضع قال  جدت  و   ،وآخرين ،البرزالي

 قال: تصنيف شيخ   -رضي اهلل عنه-للاخوة أم لا وترجيح قول الصديق  هل هو مسقٌط  د   مسألة الج  
ل م   ،الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية  ،ف ل ك  الأنام ب  ط  ق   ،الزهاد ع 
 .-قدس اهلل روحه-الحراني 

بع عشري الشهر تويف الإمام الصدر عز الدين أبو : ويف ليلة الأربعاء را(5)«هوفيات  »في  ابن رافعقال و      
يعلى حمزة ابن الصدر القطب موسى بن أحمد بن الحسين ابن شيخ السلامية الدمشقي الحنبلي 

ل  ي  عليه من الغد بجامعها ،بدمشق  ودفن بت رب تهم بقاسيون. ،وص 
 :ا فيه ما يخص المترجم فقالنقل (6)«يبنفح الط   »في كتابه:  أبو العباس المقريونقل العلامة       
 إثر ذكره ما نصه:  -رحمه اهلل تعالى-بخط منشئ هذا الجواب الصلاح الصفدي  رأيت  
أما بعد حمد اهلل تعالى على نعمائه، وصلاته على سيدنا محمد عبده ورسوله خاتم أنبياءه، فقد       

ابن الرئيس الكبير  الدين أبو يعلى حمزة عز المفيد القدوة   العامل العلامة   العالم   الإمام   قرأ الشيخ  
 الكتاب   -أمتع اهلل بفوائده- الفاضل القاضي قطب الدين موسى بن أحمد ابن شيخ السلامية الأحمدي

تغمده اهلل -أبي الحسن المريني، صاحب مراكش  المرابط   المجاهد   المغرب الملك   من سلطان   الوارد  
ان الشهيد الملك الصالح عماد الدين إسماعيل ابن السلطان والجواب عنه عن السلط ،-تعالى برحمته

ذلك جميعا  من أولهما  من إنشائي، وأنا أسمع   -قدس اهلل تعالى روحهما-الشهيد الملك الناصر محمد 
                                                 

جمته في: ، تر 2025، ابن العماد: هو اإلمام الفقيه األديب المؤرّخ أبو الفالح عبد الحّي بن أحمد بن محمد العكري الدمشقي الصالحي/ ت 2/867شذرات الذهب  (1)
 8/250األعالم للزركلي 

الدرر ، ترجمته في: 772، المقدسي ااَلصل، الدمشقي، شيخ الحنابلة في عصره /ت الحنبلي شرف الدين أبو العباس أحمد بن الحسن بن عبد الّله بن محمد ابن ُقدامة )2(
 2/222، األعالم للزركلي 2/220الكامنة 

 تصحف في الشذرات إلى: ] الماقلة [ (3)
 45/ ترجمة  57على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ اإلسالم كافر ص  الرد الوافر (4)
 278/ ترجمة 2/887الوفيات البن رافع  (5)
 4/855نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب  (6)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

  إلى آخرهما، قراءة  
 
ى باللوى م  الح   ق  ر  و   وأخجلت   ،لرجاحتها لفصاحتها، وأمالت العطف   السمع   ت  ب  ر  ط  أ

 وذلك في مجلس   ،تكاد من لطف ومن رقة تدخل في الأذن بلا إذن ي ذروة الغصنإن صدحت ف
 و   ل  ، بالجامع الأموي بدمشق المحروسة، فإن رأى رواية ذلك عني فله ع  751في ذي القعدة سنة  واحد  
 الر   
 
 انتهى. .-عفا اهلل عنه-خليل ابن أبيك الشافعي  ه  ب  في تشريفي بذلك، وكت   ي  أ
 
حمزة بن هبة الله بن سلامة بن أحمد بن محمد بن سباع  ،لى الق َرش ي الُعْثَمانيأبو يع[ 202]

  (1)[222]ت الدمشقي
أبا بكر محمد بن عقيل بن زيد و ،(3)علي بن الخضر السلميع سم :(2)ابن عساكرأبو القاسم قال       

 ،(6)بن صابراأبو محمد ه وسمع من ،(5)أبا الحسن أحمد بن عبد الواحد بن أبي الحديدو ،(4)الشهرزوري
 .سئل عن مولده فقال: في الثالث عشر من ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة

سنة أربع وثمانين  أبو يعلى حمزة بن هبة الل بن سلامة القرشيأنا  ،أنبأنا أبو محمد بن صابر      
أنا القاضي أبو الحسن  ،شاهدأنا أبو محمد عبد الرحمن التميمي ال ،أنا علي بن الخضر ،وأربعمائة

عن  ،نا إبراهيم بن سعد ،نا محمد بن عبيد اهلل ،نا سعد بن محمد البيرو  ،أحمد بن سليمان بن حذلم
  :-صلى اهلل عليه وسلم-قال قال رسول اهلل  ،أبي هريرةعن  ،عن سعيد بن المسيب ،ابن شهاب

  (7)« م  ل  الك   ع  ام  و  ج  ب   ت  ث  ع  ب   »      
تويف في يوم الأربعاء لى حمزة بن هبة الل بن سلامة القرشي الأكفاني: أن أبا يع   أبو محمد بنر ذك      

 .الثالث من شهر ربيع الآخر سنة إحدى وخمسمائة بدمشق
ويف  ،وسكون الألف ،وفتح الميم ،وسكون الثاء المنقوطة بثلاث ،بضم العين المهملة :يان  م  ث  الع        

إما نسبا أو ولاء، أو أتباعا وهواء  -اهلل عنه يرض-نسبة إلى عثمان ابن عفان آخرها النون، هذه ال
  (1)السمعانيد ع  أبو س   هقال ،كأهل الشام قديما

                                                 

 22/29مصادر ترجمته: تاريخ اإلسالم  (1)
 29/248تاريخ دمشق  (2)
َلِمّي، أبو الحسن الصُّوفّي الورّاق الّدمشقّي المحدِّث/ تعلّي بن الَخِضر بن سليمان بن سع (3) ، 20/62، تاريخ اإلسالم 42/462، ترجمته في: تاريخ دمشق 499يد السُّ

 20/62تاريخ اإلسالم 
 94/224 ، ترجمته في: تاريخ دمشق498محمد بن عقيل بن زيد بن الحسن بن الحسين أبو بكر الشهرزوري الواعظ، سكن دمشق وحدث بها/ ت (4)
 20/274، ترجمته في : تاريخ اإلسالم 465/ تروى عنه أبو بكر الخطيبَأحَمد بن عبد الواحد بن أبي بكر محمد السَُّلمّي الدَّمشقّي، أبو اْلَحَسن بن أَِبي الحديد،  (5)
، تاريخ 84/297، ترجمته في: تاريخ دمشق 922اكر/ تعبد الرحمن بن أحمد بن علي بن صابر بن عمر أبو محمد السلمي يعرف بابن سيده، روى عنه ابن عس (6)

 22/279اإلسالم 
 928، مسلم 2229أخرجه البخاري  (7)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 
 حمزة بن وهب  ،يرِ بَ أبو يعلي الط   [ 202]

 القاسم بن أبي بكر بن عبد اهلل البابي  وأبوروى عنه:  ،الحسن بن علوية الدامغانيث عن: حد         
بن اسمعت أبا القاسم  :(2)«تفسيره»في  النيسابوري الثعلبيأحمد بن محمد أبو إسحاق قال الإمام       

الحسن  ، يقول: سمعت  أبا يعلي حمزة بن وهب الطبريأبي بكر بن عبد اهلل البابي، يقول: سمعت 
 بن علوية الدامغاني، يقول: 

 ه على ر  اب  شب   ر  س  ك   ن  فقال: م   ، ؟ : من التائبل  ئ  وس   »: يحيى بن معاذ سمعت        
 
ا ي  ن  الد    ر  س  وك   ،ه  س  أ

 على ر  
 
  ام  ط  ف  ال م  ز  ، ول  ان  ط  ي  الش    س  أ

 
 .« ام  م  الح   اه  ت  حتى أ

 
   (3)حمزة بن يعلى الأشعري ،يم   أبو يعلى الق  [ 220]

عليهما -عفر الثاني وأبي ج ،اض  روى عن الر    :(4)الشيعي النجاشيأبو العباس قال  ،ث شيعيمحد         
أخبرنا أستاذنا أبو عبد اهلل محمد بن محمد  ،يرويه عدة من أصحابنا «كتاب  » له  ،هج  و   ،ثقة ،-السلام

 .عن حمزة بالكتاب ،عن الصفار ،عن ابن الوليد ،قال حدثنا أبو القاسم جعفر بن محمد ،بن النعمان
   (5)«خلاصة الاقوال» ومثله قال صاحب       
م  يال       م، وهي بلدة بين أصبهان وتشديد الميم المكسورة، هذه النسبة إلى بلدة ق   ،بضم القاف :ق 

اج بن يوسف سنة ثلاث ن الحج   زم   هذه المدينة   ت  ي  ن  ة، وب  يع  أكثر أهلها الش    وساوة كبيرة، غير أن   
   (6)السمعانيأبو سعد قاله  ،وثمانين

 

    (7)[202]ت الإمام الحافظ القرشي الجرجانييوسف  حمزة بن ،الس  ه م يأبو يعلى [ 220]

                                                                                                                                                                    

  5/284األنساب للسمعاني  (1)
 2/826الكشف والبيان عن تفسير القرآن  (2)
، نقد الرجال 982/ 9رياض العلماء و حياض الفضالء ، 2/225، طرائف المقال للبروجردي 2/222خالصة االقوال للحلي ،866مصادر ترجمته: رجال النجاشي  (3)

 4072معجم رجال الحديث للخوئي ، 2/244للتفرشي للخوئي 
 2/202رجال النجاشي  (4)
 20/24خالصة األقوال  (5)
  20/424األنساب للسمعاني  (6)
، الوافي بالوفيات 422، طبقات الحفاظ 8/2025تذكرة الحفاظ  ،27/465، سير أعالم النبالء 5/424، تاريخ اإلسالم 29/244مصادر ترجمته: تاريخ دمشق  (7)
 99/ ترجمة 2/277، إتحاف المرتقي بتراجم شيوخ البيهقي 2/220، األعالم للزركلي 296، التقييد لمعرفة السنن والمسانيد ص 8/282، شذرات الذهب 28/207



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 :هكنيت   ور أن   والمشه   ،"أبا يعلى": (1)«المشيخة البغدادية» في  فيل  طاهر الس    أبوالحافظ  اه  ن   كذا ك        
 ،أن تكون له كنيتان عد  ولايب ،(3)«ابن عبد الهاديطبقات »و ،(2)«الذهبيتذكرة »كما في  ،أبو القاسم

 الأخرى.دون رت واحدة واشته
حمزة بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن إبراهيم بن محمد بن أحمد : في ترجمته الذهبي قال      

رضي - من ذرية هشام بن العاص ،أبو القاسم القرشي السهمي الجرجاني ،الحافظ الإمام الثبت
أبي بكر محمد بن من  ،أول سماعه بجرجان كان في سنة أربع وخمسين وثلاثمائة ،-اهلل عنه

ام، وأول رحلته كان في سنة ثمان وستين، دخل أصبهان والري وبغداد أحمد بن إسماعيل الصر   
 والبصرة والكوفة وواسط والأهواز والشام ومصر والحجاز وغير ذلك.

وأبي حفص  ،وابن ماسي ،وأبي بكر بن المقرئ ،والإسماعيلي ،اموالصر    ،ث عن ابن عديحد         
وأبي الفضل بن حنزابة  ،وأبي محمد بن غلام الزهري ،وأحمد بن عبدان ،والدارقطني ،الزيات
وأبي زرعة  ،وأبي زرعة أحمد بن الحسين الرازي ،وأبي زرعة محمد بن يوسف الكشي ،الوزير

ح ل وصح   وجرح وعد    ،يفف التصان  وصن    ،وعبد الوهاب بن الحسن الكلابي وخلائق ،الأستراباذي
 ل.وعل   

وأبو القاسم إسماعيل  ،وأبو القاسم القشيري ،نوأبو صالح المؤذ    ،روى عنه أبو بكر البيهقي      
والمفيد علي بن محمد  ،وإبراهيم بن عثمان الجرجاني ،وأبو بكر بن خلف الشيرازي ،بن مسعدة
سنة  ه  خ  تويف سنة سبع وعشرين وأربعمائة، وبعضهم أر    ،وروى الخطيب عن رجل عنه ،الزبحي

.ث   مان 
في فوائدمن :   (4)«المشيخة البغدادية» في  طاهر السلفي أبوقال الحافظ        ن  اد الن  س  قال:  (5)ه 

الحافظ، نا  أبو أحمد عبد اهلل بن عدي بجرجان، نا أبو يعلى حمزة بن يوسف السهميأخبرنا 
يزيد بن سمعت أحمد بن محمد بن الحسن البلخي، قال: سمعت محمد بن وزير الواسطي، يقول: 

 ، يقول: هارون

                                                 

 2772/ ح2/482المشيخة البغدادية ألبي طاهر السلفي  (1)
 550/ ترجمة 8/258الحفاظ للذهبي طبقات  (2)
 565/ ترجمة 8/227طبقات علماء الحديث البن عبد الهادي  (3)
 2772/ ح2/482المشيخة البغدادية ألبي طاهر السلفي  (4)
ثر ورحل، وخرّج الفوائد، لكن الغالب على روايته أبو المظفَّر َهنَّاُد بن إبراهيم بن محمد بن نصر النََّسفي، سكن بغداد، وولي قضاء بـَْعُقوبا وغيرها، وكان قد سمع وأك (5)

 5294/ ترجمة 4/820، ميزان االعتدال 20/222، تاريخ اإلسالم 24/55، ترجمته في: تاريخ بغداد 469الغرائب والمناكير/ ت



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

الحديث في القرآن؟ قال: بلى، ألم  أصحاب   هل ذكر اهلل   ،لحماد بن زيد: يا أبا إسماعيل قلت   »      
م  إ ذ ا ر  تسمع إلى قوله } ه  م  وا ق و  ر  ل ي ن ذ  ين  و  وا ف ي الد   ه  ق   ة  ل ي ت ف  ائ ف  م  ط  ق ة  م ن ه    ف ر 

ل  ر  م ن  ك  ل ا ن ف  وا ف ل و  ع  ج 
ون   ر  ذ  م  ي ح  ل  ه  ويرجع إلى من وراءه  ،في طلب الحديث والفقه ل  ح  فهذا في كل من ر   (1){إ ل ي ه م  ل ع 

 .« إياه ه  م  ل   ع  ي  
بجرجان، نا أبو أحمد عبد اهلل بن عدي بن عبد  ،ي الحافظم  ه  أبو يعلى الس   أخبرنا : (2)أيضا وقال      

نا حفص بن نصر أبو الميمون العبدي الكويف، نا عمر بن شاكر، عن اهلل، نا جعفر بن سهل البالسي، 
 يقول:  -صلى اهلل عليه وسلم-أنس بن مالك، قال: سمعت رسول اهلل 

ور ا ل ه   »       ف  غ   إ لا م 
ر ف  ل ب ه  ل م  ي ن ص  م  ف ط 

ع  ب ع ل  م  ن  س     (3)« م 
م  ا       ه  ، وهو سهمان: مه  س  : يف آخرها الميم، هذه النسبة إلىو ،وسكون الهاء ،بفتح السين المهملة: يلس 
منهم عمرو بن العاص بن وائل ابن  ،وهما أخوان ابنا عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي   ،م جمحه  س  

 .م باهلةه  ، والثاني س  نسبة المترجم هإليو ،سهم وولده ومواليده
ان         ر ج  والنون بعد الألف، هذه النسبة إلى بلدة  والجيم ،وسكون الراء المهملة ،بضم الجيم: يالج 
فتحها يزيد بن المهلب أيام سليمان بن عبد الملك، خرج منها جماعة من  ،وهي بلدة حسنة ،انج  ر  ج  

   (4)السمعانيقاله  ،العلماء قديما وحديثا
 
 انط   الق  ي الِإر ِبل  الصالحي  (5)حمزة بن يونس بن حمزة بن عياش ،الَعَدِوي وأبو عمر أبو يعلى[ 220]

   (6)[200]ت الحنبلي
  :(7)«الدرر الكامنة»في  -رحمه اهلل–ابن حجرقال الحافظ       
ع  من أحمد بن عبد الدائم قطعة من  ،151ولد بحلب في صفر سنة  ،و محمدأخ       م  س 

 
 «مشيخته»وأ

ع من عبد الوهاب م  وس ،عبد الغنيع الحافظ جم   «اتاي  ك  الح  »والجزء السابع من  ،تخريج ابن الخباز

                                                 

 222التوبة:  (1)
 2724/ ح2/440المشيخة البغدادية ألبي طاهر السلفي  (2)
في إسناده عمر بن شاكر البصري واه، له عن أنس نحو عشرين حديثًا مناكير، قال أبو حاتم: ضعيف، وقال ابن عدي: له ، و 6/224في الكامل  أخرجه ابن عدي (3)

 وذكر منها هذا الحديثنسخة نحو من عشرين حديثاً غير محفوظة، 
 7/822، و8/287األنساب للسمعاني  (4)
 في نسخة من الدرر: ] عباس [ (5)
 2909/ ترجمة 2/572ل السابلة لمريد معرفة الحنابلة مصادر ترجمته: تسهي (6)
 2688/ ترجمة 2/256الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  (7)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

ومحمد بن  ،ومحمد بن الكمال ،ر عليومن ابن أبي عمرو الفخ   ،أجزاء بن محمد بن الناصح عدة  
   .وحدث  ،وغيرهم ،وزينب بنت مكي ،علي بن ملاعب

وروى عنه ابن  ،ج   وح   ،ن الجبل بالصالحيةسك   ،صالحٌ  فقال: شيخٌ  ،«همعجم  »في  البرزاليذكره       
 . 700وقال: مات في جمادى الآخرة سنة  ،رافع بالإجازة

الذي عاش إلى  ،نا بالإجازة يونس بن محمد بن يونس بن حمزةالحافظ: وهو ابن أخي شيخ  قال       
 .اة عن ابن أبي التائب وغيره سماعوروى لنا بالإجاز   ،بعد الثمانمائة

 :لىإويف آخرها اللام، هذه النسبة  ،وكسر الباء الموحدة ،وسكون الراء ،بكسر الألف: يل  ب  ر  الإ        
 .وهي قلعة على مرحلة من الموصل ،لب  ر  إ  

ان       ط   قاله  ،بيع القطن :ويف آخرها النون، هذه النسبة إلى ،المهملة ،وتشديد الطاء ،بفتح القاف :الق 
   (1)السمعاني

 

 [2002التونسي ]ت اسب   أبو يعلى حمزة الجَ [ 202]
الشيخ ترجمة ضمن  (3)«مسامرات الظريف»في  (2)د الل محمد بن عثمان السنوسيأبو عبم له ترج        

  قال: ،(4)يالرياحبن عبد القادر إبراهيم 
 قر  كان ي   ،اسب   حمزة الج  الشيخ  عصره   عالم        

 
 ،امشلابن ه «المغني»اد كتاب ه  الإش   عليه في حانوت   أ

فق له ذات يوم أن اختلف حتى ات   ،ه  ور  ض  ر قبل ح  ه نظ  أن   ه يظن وتلميذ   ،يقرىء بدون نسخة   واكن الشيخ  
 نسخة   في تحريف   الشيخ   ك   ش   ختلاف  اال ، ولما سرد عليه محل  التلميذ   مع ما في نسخة   الشيخ   قرير  ت  

 يت  خ  س  نظن أن ن   :، وقال لهبرة  قد سترتها الغ   الشيخ   هنالك عليه كتب   إلى مرفع   فأمره أن يقوم   ،تلميذه  
  ،حيحة  ، فإذا هي الص  اج  بالز   الأوراق   فوجدها متلاصقة   لميذ  فقام الت   ،ع  في هذا المرف  

 
فيها كما  ر  م  والأ

 .به ه  هد  ع   تطاول   ىعل ره  ر  ق  
وقد تويف سنة سبع عشرة ومائتين وألف، ودفن  ،ربية  الع   م  ل  ع   د  فر  حمزة المذكور م   واكن الشيخ        

  و ،بالزلاج
 
 بقوله:  قاسم بن كرمه الشيخ ات  وف خ  ر   أ

                                                 

 20/445، و 2/292األنساب للسمعاني  (1)
ونسي الرسمية، له تصانيف منها: مجمع الدواوين أبو عبد الله محمد بن عثمان بن محمد السَُّنوسي التونسي، أديب، له اشتغال بالتاريخ، كان يحرر جريدة الرائد الت (2)

، 2822والرحلة الحجازية / ت التونسية جمع به دواوين الشعراء التونسيين المتأخرين، ومسامرة الظريف بحسن التعريف، وهو تاريخ لقضاة تونس وأئمة جامعها والمفتين، 
 6/268ترجمته في: األعالم للزركلي 

 40عريف/ ترجمة مسامرات الظريف بحسن الت (3)
 2/42، ترجمته في: األعالم للزركلي 2266أبو إسحاق إبراهيم بن عبد القادر بن أحمد الرياحي الطرابلسي المحمودي التونسي/ ت  (4)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

تتتتٌل ز ائ تتتتل    أمتتتتا الحيتتتتاة  فتلتتتتك  ظ 

ر  آفتتتتل    
تتتتموس   ولك    ب تتتتد   تخفتتتتي الش  

   
تتتته    طتتتتون لمتتتتن طاب تتتتت  يقينتتتتا ن فس 

اقتتتتتتتل     اه  وذاك  الع  ختتتتتتتر 
 
 فاختتتتتتتتار أ

   
ل  تتتى حمتتتزة التتت ع   تهتتتذا أبتتتو يعلتتتى الم 

 جبتتتتتاس أستتتتتتاذ  الأنتتتتتام  الكامتتتتتل    

   
 نيئتتتتة إذ دنتتتتاقتتتتد أبعتتتتد  التتتتدنيا الد

 متتتن ذي الجلتتتال فنتتتال متتتا هتتتو آمتتتل    

   
 تفهتتتو المتتتتوج  منتتته بالرضتتتوان تشهتتت

تتتتل  الستتتتعادة  رافتتتتل  تتتتت  
ل   رسيفا  ويف ح 

   
تتتتتر ى قلبتتتتته غ  تتتتتو ى اهلل  م   متتتتتوىل بت ق 

 وبعلمتتتتتتته واهلل ي شتتتتتتتهد  عامتتتتتتتل    

   
اء  وعنتتتتده ك  تتتتا فتتتتي التتتتذ   تتتتى إ ي اس  س 

ن 
 
 أ

تتتاحة  ب اق تتتل     ص   ستتتحبان وائتتتل فتتتي الف 

   
 تبتتتدى بستتتلك التتتدرس  كتتتل نفيستتتة  

 متتتا إ ً ن لهتتتتا متتتن ناقتتتتد  بتتتل ناقتتتتل    

   
ى غيتتتث النتتتدى  تبتتتدى لمنتجتتتع  الهتتتد 

 ويشتتتيم بتتترق الستتتؤل منهتتتا الستتتائل    

   
تتتت ربتتتوع  العلتتتم  بعتتتد دروستتته  درس 

اه  الوابتتتتل     تتتتد   والتتتترو  يبلتتتتى إ ن  ع 

   
تتتل  كمتتتا

ه  تتتى ج   فلطالمتتتا أجلتتتى د ج 

 طتتتتل  ينجتتتتاب  بتتتتالحق  المبتتتتين  البا  

   
ه   ل ي تتتتتا بعقتتتتتد وجتتتتتود  ل  تتتتتت  الع   وت ح 

 واليتتتوم  جيتتتد  المجتتتد  منتتته عاطتتتل    

   
د  ى مضتتتت

 
ت تتتته  تولتتتتذاك لمتتتتا أ ر  خ 

 
 ى أ

تتتا الملجتتت   تتتل  همتتتاال أمتتتات الر  ض  اض   م  الف 

   
 

 أبو يعلى حمزة الحسني[ 222]
 ر  فقال:    (1)«الفهرست»في  ابن النديمذكره       

 
رحمه - أبي يعلى حمزة الحسنيعند  ان  ان  م  أنا في ز   ت  ي  أ

وهذا  ،الزمان ر   يتوارثه بنو حسن على م   ،علي بن أبي طالب ط   خ  ب  منه أوراق  ط  ق  ا قد س  ف  صح  م   -اهلل
 اهمن ذلك المصحف. ر  و  الس    ترتيب  
 يأب سما يف :(3)«عمدة الطالب»كتابه:  في (2)الحسيني عنبة جمال الدين ابنالنسابة قال : فائدة      

محمد بن ابراهيم بن عبد اهلل بن جعفر  يويروى ذلك عن أبى عل ،يل: اسمه كنيتهقطالب ونسبه، 
وله  ،عرج بن عبد اهلل بن جعفر قتيل الحرة بن أبى القاسم محمد بن على بن أبى طالب النسابةأال

                                                 

 47الفهرست ص (1)
الطالب في أنساب آل أبي طالب، وبحر األنساب /  نسابة العراق أبو العباس جمال الدين أحمد بن علي بن حسين بن عنبة الداوودي الطالبي الحسني، من كتبه: عمدة (2)
 292، طبقات النسابين ص2/277األعالم للزركلي ، 5/245أعيان الشيعة ، ترجمته في: 222ت

 22عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ص (3)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

وكتب  في آخره: -عليه السلام- يعلأمير المؤمنين  ط   نه رأى خ  أ، وزعم ب  س  في علم الن    وٌط بس  م  
  .و طالببن أب   يعل
عليه -يأمير المؤمنين عل ط   بخ   ،مصحف في ثلاث مجلدات يد الشريف الغرووقد كان بالمشه        

وكتب نه كان في آخره: أسنة خمس وخمسين وسبعمائة، يقال  احترق حين احترق المشهد   ،-السلام
د تاج الدين أبو عبد اهلل محمد بن القاسم بن د النقيب السعيالسي   يولكن حدثن ،و طالببن أب   يعل
الموىل الشيخ العلامة فخر الدين أبو جعفر محمد بن الحسين بن  يمأل يالنسابة، وجد ية الحسني   ع  م  

بن أبى طالب، ولكن الياء  يف علصح  كان في آخر ذلك الم   ي: أن الذ-رحمه اهلل-سدي أحديد ال
  -عليه السلام-ان يكتبه على الذى ك مشتبهة بالواو في الخط الكويف

في  -عليه السلام-بخط أمير المؤمنين  يار في مشهد عبيد اهلل بن علز  ا بالم  ف  صح  أنا م   وقد رأيت        
 يبن أب يكتبه عل ،ابة القرآن المجيد: بسم اهلل الرحمن الرحيمتمجلد واحد في آخره بعد تمام ك

، يعن المصحف بالمشهد الغرو ياه لي  كما حك   ،ولكن الواو تشتبه بالياء في ذلك الخط ،طالب
  .واحترق المصحف الذى فيه ،بعد ذلك أن مشهد عبيد اهلل احترق يواتصل ب

وب  إلى الإمام عليقلت          الحافظ  الكبير -رضي اهلل عنه-: قد أنكر وجود  هذا المصحف  المنس 
أراد أن  -رضي اهلل عنه-أن علي ا ي  و  قد ر  فقال:  ،(1)«تفسيره»في  -رحمه اهلل- عماد الدين ابن كثير

كما رواه ابن أبي  ،أولا فأولا  ه  ول  ز  مرتبا بحسب ن   -صلى اهلل عليه وسلم-يجمع القرآن بعد رسول اهلل 
حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا ابن فضيل، عن أشعث، عن محمد بن  داود حيث قال:
إلا لجمعة حتى  أقسم علي ألا يرتدي برداء   -ى اهلل عليه وسلمصل- النبي   يف   و  لما ت   »سيرين قال: 

  -رضي اهلل عنه-ففعل، فأرسل إليه أبو بكر في مصحف   القرآن   يجمع  
 
 ر  ك  بعد أيام: أ

  يا أبا إمار   ت  ه 
  ،فقال: لا واهلل ،؟ الحسن

 
 .« فبايعه ثم رجع ،إلا لجمعة   ألا أرتدي برداء   ت  م  قس  إلا أني أ

: ا و  و  وإنما ر    ،(2)وهو لين الحديث ،: لم يذكر المصحف أحد إلا أشعث فيه انقطاع، ثم قالهكذا رواه و
  :، يعني «القرآن حتى أجمع  »

 
 ال للذي يحفظ القرآن: قد جمع القرآن.ق  ه ي  ه، فإن   حفظ   م   ت  أ

ف على ما صح  ل عنه م  نق  لم ي   اي   ل  ع  أظهر، واهلل أعلم، فإن  أبو بكر: وهذا الذي قاله ابن كثيرقال       
رضي اهلل  -علي ط   ها بخ  العثماني، يقال: إن    ع  ض  ف على الو  د مصاح  وج  ولكن قد ت   ولا غير ذلك،  ،قيل
رضي -عليو ،من الكلام ، وهذا لحنٌ  طالبو ه علي بن أب  ب  كت  ه في بعضها: ، فإن   رٌ ، ويف ذلك نظ  -عنه

                                                 

 2/84تفسير ابن كثير  (1)
 التقريب: ضعيف ، قال الحافظ ابن حجر في286أشعث بن سوار الكندي النجار الكوفي/ت  (2)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

  -اهلل عنه
 
علم النحو، فيما رواه  ع  ض  ور عنه هو أول من و  ا هو المشه  ه كمفإن    ،الناس عن ذلك بعد  من أ
  ، وذكر أشياء  وحرف   وفعل   سم  اإلى  الكلام   م  س   د ظالم بن عمرو الدؤل، وأنه ق  عنه أبو الأسو  

 
ا ه  م  م   ر ت  خ  أ

 ا.ل  ا مستقم  ل  ، وصار ع  وه  ح  ض   وو   وه  ع  س   عن أبي الأسود فو   الناس   ه، ثم أخذه  د بعد  أبو الأسو  
 

 أبو يعلى حمزة[ 222]
 .عن أبي هريرة ،عن أبي رافع ،ار: روى عن عم  (1)ابن أبي حاتم الرازيقال       
 .أبي يقول ذلك سمعت   ،جعفر بن عيسى بن عبد الرحمن بن الحسن البصري :روى عنه      

 

 (2)لد  الواسطي المعَ العباسي الهاشمي ثم  ،حيدرة بن بدر ،الر  ش ي د يأبو يعلى [ 022]
من ولد هارون  :(3)«ذيل تاريخ بغداد»في  بن الدبيثياعبد الل محمد بن سعيد  وأبالحافظ قال       

 .ول بواسطد  الرشيد، أحد الع  
للقضاعي عنه،  «اب  ه  الش   »أبي عبد اهلل محمد ابن أبي نصر الحميدي كتاب  :سمع ببغداد من     

تويف في جمادى الأوىل سنة  ،(5)أبو الفتح المندائي :سمع منه ،(4)يار  م   أبي نعيم الج  وسمع بواسط من 
 .اثنتين وستين وخمسمائة

الإمام أبو طالب عبد الرحمن بن محمد بن عبد السميع القرشي : وممن سمع منه أيضا قلت      
  (6)في ترجمته الذهبيذكر ذلك  ،الهاشمي الواسطي المقرئ المعدل

في الأمثال والآداب  هابالش   »قال:  ،(7)«القزويني مشيخة»في  ،رجم لهللمت «هابالش   »كتاب سند و      
رحمة اهلل - تأليف الإمام القاضي أبي عبد اهلل محمد بن سلامة بن جعفر  القضاعي« بقطع الأسانيد

ه على الشيخ العالم نجم الدين أبي العباس أحمد بن غزال بن مظفر  المقرئ صدر القراء قرأت   -تعالى
، بسماعه على جده القاضي أبي محمد  الحسن بن يوسف بن أبي زنبقة الواسطي، سبط بجامع وا سط 

                                                 

 592/ ترجمة 8/222الجرح والتعديل  (1)
 22/965مصادر ترجمته: تاريخ اإلسالم  (2)
 29/276تاريخ بغداد ] ذيل ابن الدبيثي [  (3)
 20/227، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 455محمد بن إبرهيم بن محمد بن خلف، أبو نعيم الواسطي ابن اْلُجمَّارّي/ت  (4)
، ترجمته في: سير 609م القاضي المعمر مسند العراق أبو الفتح محمد ابن القاضي أبي العباس أحمد بن بختيار بن علي بن محمد المندائي الواسط/ت الشيخ اإلما (5)

 22/482أعالم النبالء 
 28/665تاريخ اإلسالم  (6)
، ترجمته في: 790افعي المحدث المقرئ إمام جامع الخالفة العباسية ببغداد/ ت ، وهو اإلمام سراج الدين عمر بن علي القزويني القرشي الش809مشيخة القزويني ص (7)

 8/220الدرر الكامنة 



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

القاضي ابن المندائي، بسماعه على جده لأمه أبي الفتح أحمد بن محمد بن المندائي القاضي، 
الحافظ أبي الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي البغدادي، والخطيب  بسماعه على الشيخين

، بسماعهما على الحافظ أبي عبد اهلل محمد بن أبي نصر الحميدي، ييد  ش  الر    ةر  د  ي  ى ح  ل  أبي يع  
 .ف القضاعي، بسماعه على المؤل   «ني  ح  ي  الجمع بين الصح  »صاحب 

 :قال ،«اعيض  للق  اب ه  الش   »أنبأنا بجميع كتاب: : (1)«ابن العاقويلثبت »هو أيضا في  و     
ه على القاضي أبي محمد الحسن بن يوسف بن أبي بسماع   ،المذكور ه على أحمد بن غزالقرأت        

ه على بي الفتح محمد بن أحمد المندائي القاضي، بسماع  أه لأمه ه على جد   زنبقة الواسطي، بسماع  
هما على ، بسماع  أبي يعلى حيدرة الرشيديوالخطيب  ،محمد بن علي الحافظ محمد بن ناصر بن

ه على ، بسماع  «الجمع بين الصحيحين»، صاحب بن أبي نصر الحميديبد اهلل محمد الحافظ أبي ع
 اعي.ض  امة بن جعفر الق  ف، أبي عبد اهلل محمد بن سل  المؤل   
عند   ،«الجمع بين الصحيحين»كتابه  الحميديه عن آخر فيه روايت   للمترجم سندا   جدت  ثم و        

 122المتوىف سنة  ي الشيعيل   الح   يسدشمس الدين أبي الحسين يحيى بن الحسن ابن البطريق الأ
  قال : ،«عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار»: كتابه في
فإنني أرويه  ،لأبي عبد اهلل محمد بن أبي نصر الحميدي «الجمع بين الصحيحين»طريق رواية       

ل ى في  نعن الأمير الأجل العالم عز الدين أبي الحسن محمد بن الحسن بن علي اب الوزير أبي الع 
ق   روايته عن الشريف الخطيب  أبي يعلى شهر ربيع الأول في سنة خمس وثمانين وخمس مائة، ل ح 

ق   روايته عن أبي عبداهلل محمد بن أبي نصر حيدرة بن بدر الرشيدي الهاشمي الواسطي ، ل ح 
 ف.الحميدي المصن   

، أبو جعفر الهاشمي، الرشيدي الواسطي بن بدر هارون بن العباس بن حيدرة المترجم: لحفيدو     
  (2)«الذهبيتاريخ  »في  ةترجم 131  سنةلمتوىفا ،العدل
ي          ،بفتح الراء وكسر الشين المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتها ويف آخرها دال مهملة :يد  الر ش 

والثاني إلى  ،ساحل البحررشيد على  :أحدهما إلى بلدة بمصر يقال لها :هذه النسبة إلى شيئين
 وب إليه صاحب الترجمة .، والثاني هو المنس  (3)ابن الأثيرقاله  ،الرشيد أمير المؤمنين

                                                 

 757لغياث الدين محمد بن محمد بن عبد الله ابن العاقولي الواسطي البغذاذي ت  2/496ثبت: "الدراية في معرفة الرواية"  (1)
 24/227تاريخ اإلسالم  (2)
 2/27ساب اللباب في تهذيب األن (3)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 
شهاب الدين حيدرة بن عبد الأعلى بن محمد القطاني بن محمد بن  ،أبو يعلى الأصفهاني[ 222]

 القاسم
  .ناط   بن الق  الحافظ شمس الدين أبي عبد اهلل محمد المشهور با ط  ب  س        
وإجازة عن  ،شمس الدين المؤيد بن عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن إخوة البغداديروى عن:       

نور الدين و ،(1)علي بن منصور بن الحسن بن الرئيس أبي عبد الل القاسم بن الفضل الدين مالك
ف بن محمد بن ثابت بن بدر الدين عبد اللطيمحمود بن أحمد بن عبد الرحمان بن أحمد الثقفي، و

  (2)عبد الل بن عبد الرحيم الخوارزمي
في  (3)صدر الدين إبراهيم بن حمد بن حمويه الخراساني الجوينيث ث عنه الشيخ المحد  حد   و      

  (4)«ني  ط  ب  تول والس   ضى والب  ين في فضائل المرت  ط  م  د الس   ائ  ر  ف  »كتابه: 
أبو يعلى بد اهلل حامد بن أبي النجيح محمد بن عبد الرحمان، وأخبرين أبو ع: (5)الجوينيقال       

ان الأصفهانيان كتابة، قالا: أنبأنا شمس  حيدرة بن عبد الأعلى بن محمد بن محمد سبط ابن القط 
ل أبو القاسم  الدين المؤيد بن عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن إخوة البغدادي إجازة، أنبأنا المعد 

ن بن أبي بكر بن أبي نصر المستملي إجازة، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن بن أبي عبد الرحما
الحسين الحافظ، قال: أنبأنا أبو عبد اهلل الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: 
حدثنا أحمد بن عبد الجب ار، قال: حدثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق قال : حدثني عبد اهلل بن 

 قال :  -صل ى اهلل عليه وسل م-موىل النبي  أبي رافععن  ،بعم أهله عن ،الحسن
ا د   -صل ى الل عليه وسل م-الل  سول  حين بعثه ر   ي   ل  خرجنا مع ع   »        ن  ص  ا من الح  ن  برايته ، فلم 

 ،ن  ص  الح   باب   لي  ع   ، فتناول  يده   ن  ه م  ترس   ح  ر  فط   ،من اليهود   ل  ج  ر   ه  ب  ر  فقاتلهم فض   ،إليه أهله خرج  

                                                 

 28/222، ترجمه في: التاريخ 605، وعلي بن منصور الثقفي األصبهاني، قال الذهبي: إمام فاضل فقيه، من بيت الحديث والحشمة /ت  284فرائد السمطين ح  (1)
، ترجمته في: 622وعنه الضياء والبرزالي/ت، وعبد اللطيف بن محمد بن ثابت الخطيب أبو القاسم الخوارزمي ثم اإلصبهاني سمع الشحامي، 868فرائد السمطين ح (2)

 28/822تاريخ اإلسالم 
د االعتناء بالرواية وتحصيل اإلمام المحّدث فخر اإلسالم صدر الدين إبراهيم بن حمد بن حمويه الخراساني الجويني شيخ الصوفية، سمع منه الذهبي، وقال فيه: كان شدي (3)

 4/2909، ترجمته في: تذكرة الحفاظ 722ديّفناً صالحا، /تاألجزاء، حسن القراءة، مليح الشكل مهيباً 
، وله طبعة ثانية، والكتاب مما يتشبع بطبعه 2400، والجزء الثاني عام 2852طبع في مؤّسسة المحمودي بيروت تقديم وتحقيق محمد باقر المحمودي، الطبعة األولى  (4)

 ، والتي ال يخفى حالها وضعفها على من وقف على أسانيدها ودَرَسَها دراسة علمية، والله المستعانالرافضة ويفرحون بما فيه من األحاديث الضعيفة والموضوعة
 202/ ح 2/262فرائد السمطين  (5)



من تكنى بأبي يعلى العقد المحلى في  

 

 عليه   الل   ح  ت  ى ف  حت   ل  ات  في يده وهو يق   ل  ز  ، فلم ي  به عن نفسه   س  ر   ت  فت  
 
فلقد رأيتني  ،ه  د  من ي   اه  ق  ل  ، ثم أ

 ن  ع  ط  ت  فما اس   ،ذلك الباب   ب  ل  ق  على أن ن   د  ه  ج  ن   م  ه  ن  ام  ي سبعة أنا ث  ع  م   ر  ف  في ن  
 
  (1)« ه  ب  ل  ق  ن   ن  ا أ

أبو يعلى حيدرة بن عبد الأعلى بن محمد القطاني بن محمد بن عبد أنبأني الشهابان : (2)وقال      
، وأبو عبد اهلل حامد ابن أبي النجيح محمد ابن أبي عبد الرحمان  القاسم سبط ابن القطان

الأصفهانيان، قالا : أنبأنا الجمال علي بن منصور بن الحسن بن الرئيس أبي عبد اهلل القاسم بن 
بروايته عن الحافظ أبي  ،ضل إجازة، قال : أنبأنا أبو القاسم ابن طاهر بن أحمد بن محمد الشحاميالف

قال : أنبأنا أبو علي ابن شاذان البغدادي بها، قال : أنبأنا  ،قيهبكر أحمد بن الحسين بن علي البي
لفضل، قال : حدثنا عبد اهلل بن جعفر، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال : حدثنا أبو علي أحمد بن ا

ار بن ياسرحدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمان، عن أبيه، عن  قال:  ،جعفر الأحمر، عن ابن أبي رافع ،  عم 
 : -صل ى اهلل عليه وسل م-قالا : قال النبي   ،أبي أي وب الأنصاري وعن
  ى ك  ل  ع   ي   ل  ع   ق   ح   »      

  (3)« ه  د  ل  على و   د  ال  الو   ق   ح   م  ل  س  م   ل 

 
 
 
 

 

                                                 

دي، ضعفه أحمد بن عبد الجبار العطار  وفي سنده من لم يسم، وفي ايضا .297ح شيوخه معجمفي  السبكي الدين تاج، و 8/28أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه  )1(
يكذب،وقال أبو حاتم: ليس  غير واحد، قال ابن عدي: رأيتهم مجمعين على ضعفه، وال أرى له حديثا منكرا، إنما ضعفوه ألنه لم يلق الذين يحدث عنهم، وقال مطين: كان

 .بالقوي
 284/ح 2/256فرائد السمطين للحمويني  (2)
: جعفر بن زياد شيعي ولكنهم وثقوه، لكن 4225سنديهما: جعفر بن زياد األحمر، قال األلباني في الضعيفة  ، وفي42/802أخرجه أيضا ابن عساكر في تاريخ دمشق  (3)

 ر به.قال ابن حبان في الضعفاء: كثير الرواية عن الضعفاء، وإذا روى عن الثقات تفرد عنهم بأشياء في القلب منها شيء، وقال الدارقطني: يعتب





 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 حرف الخاء 
 

[ أبو يعلى الخليلي القزويني، الخليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل ]ت 431]
444](1)  
علّي بن أحمد بن صالح  :روى عن ،: الحافظ، أحد أئمة الحديث(2)«العبر»في  الذهبيقال       

 في الحديث. ع  ر  ب  و ،ب  ع  واكن أحد من رحل وت   ،وطبقتهما ،القزويني، وأبي حفص الكّتاني
سمع من: علي  ،عارفا بالعلل والرجال، عالي الإسناد ،: كان ثقة حافظا(3)«تاريخ الإسلام»وقال في       

بن أحمد بن صالح القزويني المقرئ، ومحمد بن إسحاق الكيساني، ومحمد بن سليمان بن يزيد 
عمر القصار، وأبي حفص عمر الفامي، والقاسم بن علقمة، وجده محمد بن علي بن عمر، وعلي بن 

بن إبراهيم الكتاني، ومحمد بن الحسن بن الفتح الصفار، ومحمد بن أحمد بن ميمون الكاتب، وأبي 
الحسين أحمد بن محمد النيسابوري الخفاف، وأبي بكر محمد بن أحمد بن عبدوس المزكي، وأبي 

أبي بكر ابن المقرئ  :ة عنوروى بالإجاز ،عبد اهلل الحاكم، وسأل الحاكم عن أشياء من العلل
 .الأصبهاني، وعن أبي حفص بن شاهين

، (5)د بن الخليلأبو زيد واق  مع تقدمه وهو من شيوخه، وولده (4)البن ل  اأبو بكر  :روى عنه      
 .وإسماعيل بن عبد الجبار بن ماكي

 ،(7)«الإرشاد»ف كتاب: و صّن   ،كثير الجمع الرواية والتأليف ،: الحافظ إمام مشهور(6)الرافعيقال       
عارفا  ،واكن حافظا لطرق الحديث معتنيا بجمعها ،(1)«معجم شيوخه»و ،(8)«تاريخ قزوين وفضائلها»و

 .بالرجال
                                                 

 62/242، الوافي بالوفيات 5/699، شذرات الذهب 222ترجمة  212، التقييد البن نقطة ص 9/186مصادر ترجمته: تاريخ اإلسالم (1) 
 2/289العبر في خبر من غبر (2) 
 9/186تاريخ اإلسالم  (3)
، ترجمته في: سير 298بن الل، له كتاب السنن، ومعجم الصحابة /ت أبو بكر أْحَمد بن علّي بن أحمد بن محمد بن الفرج الَهَمَذاني الشافعي الفقيه، المعروف با (4)

 62/25أعالم النبالء 
، والتقييد البن 61/451، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 429واقد بن الخليل بن عبد الله، أبو زيد بن أبي يعلى القزوينّي، قال شيُرَوْيه: كان فقيهاً فاضالً صدوقاً مفتياً / ت  (5)
 6/426نقطة 
 2/516التدوين في أخبار قزوين  (6)
: "اإلرشاد في معرفة المحدثين"، قال: هو كتاب كبير، انتخبه الحافظ السلفي سمعنا المنتخب، 62/111هو المسمى بـ: "اإلرشاد في علماء البالد"، وسماه في السير  (7)

، طبع اإلرشاد في مكتبة الرشد الرياض 1/682رشاد في مجلد، ككره السخاو  في ضوءه وله غلطات في إرشاده اهـ، وللحافظ قاسم بن قطلوبغا الحنفي كتاب: ترتيب اإل
 في مجلد تحقيق عامر أحمد حيدر. 6464في مجلدين، تحقيق د.محمد سعيد عمر إدريس، وفي دار الفكر بيروت  6419

 929، الرسالة المستطرفة 6/211، كشف الظنون 651ككره في صلة الخلف ص (8)



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 ،كان يحدث كثيرا من حفظه ،فقال: حافظ جليل (2)«الإكمال»في  أبو نصر ابن ماكولاذكره الأمير       
عنه  «تاريخ بغداد»وروى أبو بكر الخطيب في  ،ازةوكتب إلي بالإج ،وغيرهم ،سمع أصحاب البغوي

 بالإجازة.
 ،همه في الف  عصر   حافظا فريد   الخليل: كان «تاريخ همدان»في  (3)الكيا شيرويه الديلميقال       

 .وسمع هو من ابن لال الكثير   ،«معجم شيوخه»حكاية في  بن لالاأبو بكر الإمام  :والذي روى عنه
في اليوم  الحاكمسألني  عند ذكر الحاكم أبي عبد اهلل الحافظ: «الإرشاد»ي ف الخليلوقال       

عن  ،عن أبي سلمة ،سفيان الثوري «فوائد العراقيين»واكن يقرأ عليه في  ،الثاني من دخويل عليه
المغيرة فقلت: في الوقت  ،من أبو سلمة هذا ؟ :فقال لي ،عن سهل بن سعد حديث الإستيذان ،الزهري

  ،فقال: كيف يروي المغيرة عن الزهري فبقيت ،لسراجبن سلمة ا
 
أسبوعا حتى  ك  مهلت  ثم قال: قد أ

 ،فلما انتهيت إلى أهل الجزيرة من أصحابه ،فمن الليلة تفكرت في أصحاب الزهري ،تتفكر منه
 ،ولم أذكر شيئا ،مجلسه حضرت   ولما أصبحت   ،أبو سلمة :وكنيته ،محمد بن أبي حفصةتذكرت 
هو  ،فقلت: نعم ،؟ ىفيما جر فقال لي: هل تفكرت   ،قريبا من مائة حديث مما انتخبت   عليه وقرأت  

 ،(4)لأبي عمرو البحيري «حديث سفيان»في  وقال: لعلك نظرت   ،فتعجب ،محمد بن أبي حفصة
ل ع  على ك   «معجم شيوخه» ويف ،ّي  ل  ع   ىوأثن ،ر  ّي  ح  فت   ،ه  أيت  فقلت: واهلل ما ر   ّط   :وروى عنه ،خهشيو ة  ر  ث  ما ي 

 تويف على ما ر   ،من الناس وكثير   ،وإسماعيل بن عبد الجبار ،الواقد ابن الخليل ابنه
 
بعض  ّط  بخ   يت  أ

 قنين بالتواريخ لسنة ست وأربعين وأربعمائة.تالعجليين الم
أبي فظ يعزيه بوفاة والده الحا أبي زيد الواقد بن الخليلإلى الشيخ  هبة هلل بن زاذانكتب الإمام       

  ،سلوبوالصبر  م   ،وبغل  والعزاء  م   ،ةّل  ح  ن  وق و ى النفس م   ،ةلّ  ه  ن  كتبت  والمدامع  م   :يعلى
 
 ،ليفوالجزع  أ

 ،بالبناء  العظيم ،ولذه  والخاطر  م   ،ولدخ  والفكر م   ،الب  والحزن  غ   ،باز  والسلوان  ع   ،ليفوالهل ع  ح  
ف  للّش  ون   ،ع للدين ر كناعز  الذي ز   ،يم  ق  د  الم  ع  ق  ء  الم  ز  والّر   صن  هف  رع ك  س  كان  ،اجم  وطم س  للعلم ن   ،اا وح 

م   ذلك حادث قضاء اهلل  ،والوقور من الحلم سليبا ،وغادرا للبيت حزيبا ،الأعداء السنة والجماعة ر ج 

                                                                                                                                                                    

 ، وسماه : "مشيخة الحافظ أبي يعلى الخليلي"929الرسالة المستطرفة  ككره في (1)
 2/624اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب  (2)
، ترجمته في: سير أعالم النبالء 519ت  المحدث الحافظ المؤرخ أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي، الهمذاني، مؤلف كتاب الفردوس وتاريخ همذان/ (3)
69/294 
، ترجمته في: سير 291/ت الحافظ محمد بن أحمد، أبو عمرو البحير  النيسابور  الُمزَكِّي، روى عنه الحاكم، وقال: كان من حفاظ الحديث المبّرزين فِّي المذاكرة  (4)

 62/91األعالم 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 الذي كان لحديث رسول اهلل صلى اهلل ،سبحانه وتعالى في الشيخ السعيد الإمام أبي يعلى الخليل
بل زادت علي جروحي التي أصبت بها  ،لي قرحا فيا لها من رزية نكأت   ،عليه وآله وسلم النظام

ولحكمه  ،فإنا هلل وإنا إليه راجعون ،وأحرقت منه روضة وحديقة ،ونقضت عروة الإسلام وثيقة ،جرحا
 وبقضاء المعلوم له سبحانه راضون. ،تعالى مستسلمون

أفني العمر  ،في عصر الشيوخ ذوي الأقدار ،بيت الكبار ة  ّي  ق  كان ب   شيخ   ق  راثم أقول: يا لهفي على ف        
  ،ه  يل  ص  ف  وت   ه  ل  م  وتحصيله على ج   ،العزيز في العلم

 
 ،وأشرف أجناسه في أوصافه ،أصنافه ّق  د  ثم عني بأ

ظ بالحف ،الآثار عن وجه   ،ض الغبار  وينف   ،فكان به تميز الصحيح من الخبيث ،وهو علم الحديث
عي في كان رحمه اهلل مفز   ،عليه ومعه حرثته وفضل   ،منه ورثته ّد  ثم يا لهفي على و   ،الثاقب والاعتبار

 ،على تقديمه لي في أمر كان مشارا ،الذي به ألقاه اص  ت  ع  وذخري في الم   ،سواه ه  لّ  ح  ل الذي لا ي  شك  الم  
 ،على إلفي لصناعته الشريفة ،ى حاللا أستغني عنه عل ،على الاستبلال وكنت   ،وعلى تبريزه عيارا

 ،وضني بمكنون أسرار هذا الشأن ،وتخيري النخب ،وقلبي الكتب ،ومعرفتي ببراعته اللطيفة
 ومطارحة الأقران.

ويتغمد ذلك الماضي برحمة يوفيه حق  ،ويسهل من صعبه ،تعالى أن يربط على قلبه أسأل اهلل        
التي اشتملت  ،ي لو حضرت فاغتنمت مس تلك الأعوادوبود ،وقسط ما تعني فيه من رسمه ،علمه

فإن ن ّف س  اهلل تعالى  ،والارتماض والأرق ،هذا وقد وقيت نفسي نصيبها من القلق ،على كبير البلاد
 ،في أجلي واكنت لي عرجة على أبي محمد نماه اهلل ذخيرة في عملي شفيت غليلي من زيارة قبره

 ،فالذي اقترح عليه أن يعرفني موضع هذه التسلية من قلبه ،يهوإلى ذلك تسهيل اهلل تعالى ما أنو
 وأخباره والسلام ،ويديم إيناس بكتبه

 .ه إلى اليوم  ب  ق  البلد في ع   طابة  وخ   ون  ر  ب  عت  منهم م   ،صالحة   الحافظ ذرية   الخليل وقد أعقب        
 ور        

 
سمعت أبا بكر الشبلي ينشد  ،سمعت أبا القاسم زيد بن رفاعة الهاشمي «مشيخته»في  يت  أ

 فقال: ،عن علامة المحبة ل  ئ  وقد س   ،والناس حوله ،في جامع المدينة
ََََ ََََز    ن  م  ََََ م  كََََان ي ََََح   م  ت  ك  ي  أن س   ه  ّب 

َََََف   أو يسَََََتطيع السَََََتر     َََََ و  ه   وب  ذ  ك 

   
 أتحََََََب أملََََََك للفََََََ اد بقهََََََره

  ََََ ََََن أن ي  ََََه نصََََيب  ر  م  ي للسََََتر في

   
ََََََ ََََََد  وإذا ب  ََََََب  اللّ   ّر  ا س  ََََََه بي  فإن

َََََم ي     َََََل َََََا والف   د  ب  َََََإل َََََى م  ت   وب  غل 

   



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

أبو يعلى الحافظ صنف كتابا كبيرا في  :(1)«إكمال الإكمال» في ابن نقطةأبو بكر وقال الحافظ       
 مرتبا على الأصقاع  ،معرفة المحدثين

: روى عن أبي الحسن علي بن أحمد بن صالح «طبقات أهل همذان»في  بن شهردار هشيرويقال       
روى  ،بن لال ونظرائه الكثيراوسمع هو من أبي بكر  ،بن لالاروى عنه أبو بكر  ،وغيره ،ىءالمقر

 ،واكن حافظا فهما ذكيا ،وغيرهما من القزوينيين ،بن ماكاوأبو الفتح  ،عنه ابنه أبو زيد واقد بن الخليل
 .فريد عصره في الفهم والذكاء

: الحافظ سنة ست وأربعين وأربعمائة أبو (2)ميديأبي عبد اهلل محمد بن فتوح الحمن خط  نقلت        
يعني  ،يعلى الخليل بن عبد اهلل بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني الحافظ في آخر السنة

 مات.
أبا أخبرنا أبو علي الحداد، فيما أذن، أن : (3)«اللطائف»في كتابه:  أبو موسى المدينيقال الحافظ       

الحافظ، كتب إليه من قزوين، ثنا أحمد بن محمد بن عمر الزاهد،  هلليعلى الخليل بن عبد ا
بنيسابور، ثنا عبد الملك بن عدي، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، ثنا محمد بن إدريس 

 :-رضي اهلل عنه-الشافعي، ثنا ابن سليم، عن عبيد اهلل بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر 
     «  

 
 ين  وع  ك  بر   كعة  ن، كل ر  ي  ت  كع  ر   ف  و  الخ   لاة  ى بهم ص  ل   ص   -صلى اهلل عليه وسلم- النبي   ن   أ

 « ن  ي  ت  جد  وس  
 .د به الشافعي عن يحيى، وتفرد به يحيى عن عبيد اهللقال الخليل: تفّر       
ثنا عبد قال الخليل: أنا الحسن بن عبد الرزاق بن محمد، ثنا علي بن إبراهيم بن سلمة القزويني،       

اهلل بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، وأنا سألته حدثني سليمان بن داود الهاشمي، ثنا الشافعي، بإسناده 
 .مثله
، وكأن «صلاة الخسوف»، ولعله كان في بعض النسخ: «صلاة الخوف»كذا قال: : أبو موسىقال       

 .السين ممدودة بلا أسنان فصحف بالخوف

                                                 

 6291/ ترجمة 2/629إكمال اإلكمال البن نقطة  (1)
 من خطه 212وكذا نقله في التقييد ص  (2)
   258/ ح 649اللطائف من علوم المعارف ص (3)



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

و علي الحسن بن أحمد المقرئ، إذنا، أن الخليل بن عبد اهلل بن أحمد أبا يعلى أخبرنا أب: (1)وقال      
القزويني الحافظ، كتب، إليه حدثني أبو مسلم غالب بن علي، أنا محمد بن عبد اهلل الأبهري، بإفادة 
ابن بكير، ثنا بكر بن محمد القلاء، ثنا أحمد بن مضارب الكلبي، ثنا أبي، عن محمد بن عمر، عن 

مان بن بلال، ثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال: سمعت ذاك الفتى مالكا، عن الزهري، عن سعيد سلي
 :-صلى اهلل عليه وسلم-رضي اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل  أبي هريرةبن المسيب، عن 

 ر   »      
 
  ،ار  في الن    ه  ب  ص  ق   ر   ج  و بن لحي ي  ر  م  ع   ت  ي  أ

 
  (2)« ب  ائ  و  س   ال ب  ي   س   ن  م   ل  و   وهو أ

 صحيح متفق عليه، من حديث الزهري، غريب جدا من حديث ربيعة، عن مالك: أبو موسىقال       
 :(3)«ةي  يس  م  الأمالي الخ  »في  د باهلل يحيى بن الموفق باهلل الحسين الجرجاني الشجريرش  الم  قال       
بقزوين، قال حدثنا أبو النضر  ملاء  الحافظ إ   ليل بن عبد اهلل بن الخل  ي  ل  ى الخ  أبو يعل  قال حدثنا ، وبه

كعب بن عمرو البلخي ببغداد في جامع المدينة، قال حدثنا سليمان بن إسحاق الرازي بنصيبين، قال 
  حدثني الربيع بن سليمان قال:

  افعّي  وجد الّش   ه  ّس  ، فلما ج  ه  ّس  ج  ا ي  فحملنا طبيب   -رضي اهلل عنه- افعيالشر ض  م        
 
ى في ّم  الح   ر  ث  أ

 :فأنشأ يقول ،عروق الطبيب

َََت ه   س  س  َََن ي فج  ّس  َََب  ي ج  َََاء  الطبي  ج

َََال   َََس يح َََا يج َََب  لم َََإذا الطبي  ف

   
ه ََََقام  ََََول  س ََََالجني بط  ا يع ََََد   وغ 

ََََال     ّح  ََََ   ك  عم 
 
يع  أ ََََد  ََََن الب   وم

   
الحافظ إملاء  يل بن عبد اهلل بن أحمد بن الخليلأبو يعلى الخل  قال حدثنا  ،وبه: (4)وقال أيضا      

: بقزوين، قال حدثنا علي بن أحمد بن صالح، قال حدثنا محمد بن صالح بن عبد اهلل الطبري، قال
 : حدثنا سعيد بن سالم وليس بالقداح :حدثنا عباس بن محمد، قال

ى، فدعا تغّد  د يفقع   فدنا منه راع   ،فنزل منزلا ،الطائف   سافر في أيام الصيف   (5)اع  ب  ن  بن ز   ح  و  ر   أّن        
  ،فقال: أيها الشيخ   ،؟ ّر  ، فقال: في مثل هذا الح  الراعي إلى الطعام، فقال: إني صائم  

 
أيامي، فأنشأ  ع  ّي  ض  أ

 :يقول

                                                 

   422/ ح 249اللطائف من علوم المعارف ص (1)
 2851، ومسلم 4122أخرجه البخار   (2)
 2818/ح 2/289األمالي الخميسية  (3)
 6522/ح 2/44األمالي الخميسية  (4)
 4/256الشريف أبو زرعة الجذامي الفلسطيني سيد قومه، وكان شبه الوزير للخليفة عبد الملك بن مروان، ترجمته في: سير أعالم النبالء روح بن زنباع بن روح، األمير  (5)

ََََََّن  ب    ض 
 
ََََََييّ أ ََََََك  يََََََا ر اع   ام 

َََََاد  ب َََََ    ج 
 ز   ن  ر وح  ب َََََ ه  إ ذ 

 اع  ب َََََن 

   



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

ل يلي      طة، هذه النسبة إلى رجال أولهم إبراهيم [ المنقو3بفتح الخاء المعجمة والياء الساكنة ]: الخ 
 .(1).قاله السمعانيالخليل صلى اهلل عليه وسلم

 
 [ أبو يعلى الُحْلَواِني، الخليل بن عبد الله315]

أبو محمد عبد الواحد  :روى عنه ،(2)زيد بن الحباب :سمع من ،بالحافظ الرافعي أبو القاسم ه  ب  ّق  ل        
 .بن محمد الشالوسي

: أنبأنا القاضي عطاء اهلل بن علي، أنبا الشيخ أبو إسحاق إسماعيل بن أبي القاسم بن (3)الرافعيل قا      
أبو يعلى الخليل بن عبد أحمد السني، أنبا الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن محمد الشالوسي، حدثني 

العنزي، عن ثابت البناني، ، ثنا زيد بن الحباب، عن المعتمر بن نافع، عن أبي عبد اهلل يان  و  ل  اهلل الح  
 : -صلى اهلل عليه وآله وسلم-قال رسول اهلل  :قال -رضي اهلل عنه- أنس بن مالكعن 
  ة  ع  م  الج   م  و  وي   ة  ع  م  الج   ة  يل  ل   »      

 
  تعالى في ك   هلل   ة  اع  س   ون  ر  ش  وع   ربع  أ

  ا ستمائة  ه  ن  م   ة  اع  س   ل 
 
 يق  ت  ع   ف  ل  أ

  (4)« ار  وا الن   ب  ج  و  ت  اس   د  كلهم ق   ار  الن    ن  م  
ل         والنون بعد الواو والألف، هذه النسبة إلى بلدة  ،وسكون اللام ،بضم الحاء المهملة: يو انالح 

 ب  خر   ،وخمة الهواء ،كبيرة وهي بلدة   ،مما يلي الجبال ،العراق سواد   عرض   ّد  وهي آخر ح   ،انو  ل  ح  
  (5)السمعانيقاله  ،هاأكثر  
 

 
 

 

                                                 

 682/ 5األنساب للسمعاني  (1)
، سير 9/442، ترجمته في: تاريخ بغداد 212لك ْبن أََنس/ تاإلمام الحافظ أبو الحسين زيد بن الحباب التـَّْيمّي العكلي الكوفي، سمع من سفيان الثَـّْورِّ ، وشعبة، َوما (2)

 9/292أعالم النبالء 
 2/228التدوين في أخبار قزوين  (3)
:  ولم أجد من ترجمهما، قال األلباني في ضعيف الجامع 2/615رواه أبو يعلى من رواية عبد الصمد بن أبي خداش عن أم عوام البصر ، قال في مجمع الزوائد  (4)
 : ضعيف6/265

 4/262األنساب للسمعاني  (5)





 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 حرف الر َّاء 
 

  (1)[ أبو يعلى الَجب َِّري، روح بن عصام بن يزيد بن عجلان الأصبهاني631]
 ،يعلى وأب ،يعرف بَجب َر ،: روح بن عصام بن يزيد بن عجلان(2)أبو نعيم الأصبهانيقال الحافظ       

ن، وأبي بكر بن ة، وشريك، وأبي الأحوص، وزافر بن سليمايَ  لَ روى عن هشيم، وابن ع   ،وقيل: أبو يزيد
َصم   ،وروح أسن  من أخيه محمد بن عصام ،عياش، والهيثم بن عدي، وعب اد بن عب اد

َ
 .واكن أ

حدثنا أبي، ثنا محمد بن أحمد بن يزيد، ثنا أبو غسان أحمد بن محمد بن إسحاق : أبو نعيمقال       
هشام بن عروة، عن أبيه،  ، ثنا الهيثم بن عدي، عن هشام موىل عثمان، عنروح بن جبرالزاهد، ثنا 

 : -صلى اهلل عليه وسلم-، قالت: قال رسول اهلل عائشةعن 
 ح  ك  ، وان  م  ك  ف  ط  ن  وا ل  ر  ي   خ  ت   »      

 
  (3)« ه  و   ش  م   ق  ل  خ   ه  ن   فإ   ،ج  ن  والز    م  اك  ، وإي   اء  ف  ك  وا في الأ

، ثنا روح بن عصاماري، ثنا حدثنا محمد بن جعفر المؤدب، ثنا أحمد بن الحسين الأنصوقال:       
 ، قال: ام بن حوشبالعو   هشيم بن بشير، عن 

  م  و  ق   ة  اع  الب   »      
 
 .« ور  أج  ولا م   ود  حم  لا م   ون  ب  غ  الم   ن   ، فإ  ك  م  ه  ر  د   د  ن  ع   س  اك  ، فم  ال  نذ  أ

، المعروف بابن: (4)«تاريخال»في  الذهبيوقال        واكن أبوه  ،رب َ جَ  روح بن عصام بن يزيد الأصبهاني 
َشيْمااد بن عب  يك بن عبد اهلل، وعب  ر  عن: أبيه، وشَ  ،ر يخدم سفيان الث َوري  بَ  جَ   .د، وأبي الأحوص، وه 

اهد، ان محمد بن أحمد روى عنه: أبو غس َ  ،من أخيه محمد بن عصام ، وهو أسن  واكن به َصَمم   الز 
، وإسماعيل بن محمد بن عصام ولد أخيه  .ومحمد بن يحيى بن َمنَْده، وأحمد بن الحسين الأنصاري 

ابناه ثم قال:  ،عصام بن يزيدلأبيه  (5)«هطبقات»في يخ وف بأب ي الش َ المعر  ان بن حي   اأبو محمد ترجم       
  ،وروح بن عصام ،محمد بن عصام

َ
ومن  ،وابن علية ،ميْ شَ وح من ه  وسمع ر ،من محمد ن   سَ وروح أ

 .أبا يعلى :ويكنى ،ومن ابنه ،اداد بن عب  عب  

                                                 

: الَجبَّرِىِّ، بفتح الجيم، والباء الموحدة المشددة، وفي آخرها الراء هذه النسبة إلى َجبَّر، وهو لقب والد روح بن عصام بن يزيد 3/091قال للسمعاني في األنساب  (1)
 ه بجبر خادم سفيان الثوري.األصبهاني الجبري المعروف أبو 

 0/369أخبار أصبهان  (2)
ء"، أخرجها ، وأبو نعيم في الحلية، ولفظ الثاني: واجتنبوا هذا السواد، قال األلباني: موضوع، والجملة األولى "تخيروا لنطفكم وانكحوا في األكفا9992أخرجه الديلمي  (3)

 صحيح: 9991، قال األلباني في صحيح الجامع 0961ابن ماجة 
 2/0019تاريخ اإلسالم  (4)
 091/ رقم9/001طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها  (5)



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

وهو لقب  "،رب َ جَ : "هذه النسبة إلى ،ويف آخرها الراء ،والباء الموحدة المشددة ،بفتح الجيم :ريب   الج        
روى عن  ،وريخادم سفيان الث ،المعروف والده بجبر ،ريوالد روح بن عصام بن يزيد الأصبهاني الجب َ 

 (6) ابن الاثيرقاله  ،هروى عنه محمد ابن إسحاق بن مند ،أبيه
 

                                                 

 0/926اللباب في تهذيب األنساب  (6)





 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 حرف الّزاي 
 

  (1) [173[ أبو يعلى الَتّوَِّزي، الزبير بن عبد الله بن موسى بن يوسف البغدادي ]ت731]
محمد بن نوح ، و(3)محمد بن أبي الأزهر النحوي :ث عن: حد   (2)البغدادي الخطيبأبو بكر قال       

أحمد بن محمد بن ياسين ث عن وحد    ،علينا م  د  لي أبو نعيم الحافظ وقال: ق   ه  ب  س  ن   ،(4)الجنديسابوري
  (5)الحافظ الهروي

بن علي ، فقال فيما حدثني محمد (6)الحاكم أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل النيسابوريوذكر       
 نزيل نيسابور.  ،المقرئ عنه: الزبير بن عبيد اهلل بن موسى بن الحارث التوزي البغدادي

وسمع بالبصرة، وخوزستان، وأصبهان،  ،محمد بن صاعد، وأقرانهمايع، وأبا أبا القاسم بن من   :سمع      
وبلاد أذربيجان، ثم دخل بلاد خراسان وسمع بها الكثير، ثم انصرف إلى البصرة، ودخل بغداد، ثم 

 بلغني أنه تويف سنة سبعين وثلاثمائة بالموصل.
، ثنا أحمد بن محمد ر بن عبيد اهللأبو يعلى الزبي: ذكر لي عنه أحمد بن موسى، ثنا (7)أبو نعيمقال       

بن ياسين الهروي الحافظ، ثنا حمزة بن العباس الصاغاني، ثنا موفق بن سلمة الصاغاني، ثنا أبو سعد 
أبي الصاغاني محمد بن ميسر، ثنا محمد بن عجلان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن 

 : -صلى اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل هريرة
      «  

 
  (8)«ِ  ةوب  ا المكت  إل    اة  ل  ا ص  فل   لاة  الص    ت  يم  ق  إذا أ

                                                 

 4/533/783، رجال الحاكم في المستدرك 2/588، تاريخ اإلسالم 7/593د الواحد بن موسى [، الكامل البن األثير ، وعنده : ] الزبير بن عب41/872المنتظم  (1)
 2/171تاريخ بغداد  (2)
ار، وعنه الدَّارَُقْطنّي، وأبو بكر بن بكّ  محمد بن أبي األزهر مزيد بن محمود، أبو بكر الُخَزاعّي البغدادّي، حدث عن ُلَوْين وأبي ُكَرِيب وإسحاق بن أبي إسرائيل والّزبير بن (3)

، إنباه الرواة على أنباه النحاة 7/343، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 583شاذان، والجريرّي، وغيرهم، قال محمد بن ِعمران الَمْرزُبانّي: كان كذابًا، كّذبه أصحاب الحديث/ ت
5/77 

، ترجمته في: 584ديسابورّي الفارسّي، حدث عنه الدَّارَُقْطنّي، وأبو بكر بن شاذان، وابن شاهين، وآخرون / ت محمد بن نوح اْلُجنْ  اإلمام الحافظ  الثبت أبو الحسن (4)
 43/51، سير أعالم النبالء 7/137تاريخ اإلسالم 

اديُّ، مؤرخَّ َهرَاة، سمع عثمان الدارمي، قال الذهبي:  (5) ، ترجمته 551ال يوثق به؛ حّط عليه الّدارَُقْطنّي و الّناس/ ت أبو إسحاق أحمد بن محمد بن ياسين اْلَهَروّي الَحدَّ
 325/ ترجمة 4/419، ميزان االعتدال 7/377في: تاريخ اإلسالم 

 ، وتصحف ] أبو يعلى [ إلى ] علي [، و ] التوزي [ إلى ] الثوري [4287ترجمة  22مختصر تاريخ نيسابور ص (6)
 4/527أخبار أصبهان  (7)
 4434، وابن ماجة 233، والنسائي 347، والترمذي 4833، أبو داود 747أخرجه مسلم  (8)
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، ثنا محمد بن حماد، ثنا البغدادي الزبير بن عبد اهللفحدثني  :(1)أبو عبد اهلل الحاكمقال و      
 محمد بن أبي السري، ثنا هشام بن الكلبي، حدثني عبد الرحمن بن سعيد الكندي، قال:

ت ه  وقف عليها ر  بن شعبة المغيرة  ة  نا جنازشهد         فر  ل  ي  في ح   ،؟ وس  م  ر  ٌل، فقال: من هذا الم  ج  ، فلما د 
 :أن قال ث  ب  فواهلل ما ل   ،الكوفة المغيرة بن شعبة فقلنا: أمير  

 
 
ْْْْْْر  أ ْْْْْْرف م  س  ْْْْْْالمغيرة تع ْْْْْْار ب  دي

  ْْْْ ْْْْي الج  ْْْْه رواب ْْْْ ن    ن   علي ْْْْرف   وال  تع

   
   ْْْ ْْْ ن كن ْْْدنا ف ْْْان بع ْْْ  هام ْْْد أبقي  ق

ْْْْر     وف   ْْْْاعلم أن ذا الع ْْْْون ف ْْْْن  رع  ف  ص 
   

  ،قال: فأقبلوا عليه يشتمونه     
 
، واكن  ولاية المغيرة بن شعبة الكوفة ذ  خ  فواهلل ما أدري أي طريق أ

 .سبع سنين
د بن المؤيد الجويني قال        أخبرنا الشيخ ال مام : (2)«ن  ي  ط  م  الس    د  ائ  ر  ف  »في كتابه: إبراهيم بن محم 

قل  له : أخبرك  ،بقراءتي عليه بمدينة نابل  في مسجده ،دين عبد الحافظ بن بدرانعماد ال
القاضي أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل الأنصاري الحرستاني إجازة فأقر  به، قال : 

ن أنبأنا أبو عبد اهلل محمد بن أبي الفضل الفراوي إجازة، قال: أنبأنا شيخ السن ة أبو بكر أحمد ب
أبو يعلى الزبير بن الحسين البيهقي الحافظ، قال : أنبأنا الحاكم أبو عبد اهلل الحافظ، قال: حدثني 

ز  ال عبد اهلل ، أنبأنا أبو جعفر أحمد بن عبد اهلل البزاز، أنبأنا علي بن سعيد الريق، أنبأنا ضمرة بن (3)يت و  
 قال : ،أبي هريرةر بن حوشب، عن عن شه ،عن مطر الوراق ،ربيعة القرشي عن عبد اهلل بن شوذب

ة كتب اهلل له صيام ستين سنة ، وهو يوم غدير خم   صام   من   »       يوم الثامن عشر من شهر ذي الحج 
 فقال:  -صلوات اهلل عليه وآله- ي   ل  ع   د  ي  ب   -صل ى اهلل عليه وآله- لما أخذ النبي   

  (4)« ه  ر  ص  ن   ن  م   ر  ص  وان   اه  اد  ع   ن  م   اد  ، وع   اه  ال  و   ن  م   ال  و   م   له  ، ال    اه  ل  و  م   ي   ل  فع   ه  ولا  م   ت  ن  ك   ن  م   »       
  ،لك يا ابن أبي طالب خ  ب   خ  فقال له عمر بن الخطاب : ب  

 
   ك  ل  و  وم   ،اي  ل  و  م      ح  ب  ص  أ

 .« م  ل  س  م   ل 
، هذه النسبة إلى ياو ويف آخرها الزاوتشديد الو ،بفتح التاء المنقوطة باثنتين من فوقها: ي  ز  و   الت        

  (1)السمعانيقاله  ،د، وهو توجويقولون: الثياب التوزية، وهو مشد    ،وقد خففها الناس   ،بعض بلاد فارس
                                                 

 5/372/3933المستدرك على الصحيحين للحاكم  (1)
 11/ ح4/77فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين  (2)
 تصحف في المطبوع : ] النوري [ (3)
من حديث أبي  4444، والطبراني في األوسط9339و 9333و 9331، والبزار 3185أبو يعلى ، و 48/32/58733المرفوع منه صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة  (4)

 هريرة، ولم يذكروا القصة .
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  (2)[ أبو يعلى الَمْنَقِري، زكريا بن يحيى بن خلاد الّسَّاِجي الَبْصِري831]
عبد اهلل بن داود الخريبي، وزياد بن سهل  :عن اهث بوحد    ،: نزل بغداد(3)الخطيب البغداديقال       

 .الحاريث، وعبد الملك بن قريب الأصمعي، والحكم بن مروان الضرير
عبد اهلل بن إسحاق المدائني، ومحمد بن خلف المرزباني، وعبيد اهلل بن عبد الرحمن  :روى عنه      

 .السكري، والقاضي المحاملي، ومحمد بن مخلد، وغيرهم
أبو يعلى بن مهدي، قال: أخبرنا محمد بن مخلد، قال: حدثنا اأخبرنا أبو عمر : الخطيبل قا      

نا الحكم بن مروان، قال: حدثنا حسن بن صالح، عن عبد اهلل بن قال: حدث ،زكريا بن يحيى الساجي
  : -صلى اهلل عليه وسلم-، قال: قال رسول اهلل جابر بن عبد اهللمحمد بن عقيل، عن 

 ز  ن  م  ، ك  ين  ا الد   ذ  ه   ن  ر م  م  ع   ر وك  بو ب  أ »      
 من الر    ر  ص  والب   ع  م  الس    ة  ل 

 
 (4)« س  أ

حدثنا عنه أحمد بن حمدان التستري  ،يروي عن أبي عاصم ،من أهل البصرة ،(5)ابن حبانوقال       
 .واكن من جلساء الأصمعي ،بعبادان

مد بن إبراهيم، ومحمد بن عبد الرحمن، قالا: نا عبيد أخبرنا أح :(6)طاهر السلفيأبو قال الحافظ       
 قاله السلفي، نا الأصمعي، قال:  ،أبو يعلى، هو زكريا بن يحيىاهلل، يعني ابن عبد الرحمن، نا 

 « ه  ت  ب   ح  م   ت  ب  ج  و   ه  ت  م  ل  ك   ت  ان  ل   ن  : م  قال أعرابي   »       
ن         بن عبيد بن  منقر يبن :القاف والراء، هذه النسبة إلىوفتح  ،وجزم النون ،بكسر الميم: ير  ق  الم 

 .مضر بن نزار بن معد بن عدنان من  قبيلةٌ  ،مقاع 
ل من حم  ي   ٌب ش  وهو خ   ،اجالس    :وبعدها الجيم ، هذه النسبة إلى ،بفتح السين المهملة ،ياج  الس         

  (1)السمعانيقاله  ،قديما وحديثا ه جماعةٌ ه أو عمل  ل منه الأشياء، انتسب إلى بيع  عم  ي   ،البحر إلى البصرة
                                                                                                                                                                    

 477/ 5األنساب للسمعاني  (1)
 1788/ ترجمة 1/587الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة  ،3/23، تاريخ اإلسالم 4993ترجمة  7/47مصادر ترجمته : في األنساب  (2)
 9/171يخ بغداد تار  (3)
من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله  2/139: أخرجه الطبراني والخطيب في تاريخ بغداد 8/137قال العالمة األلباني في السلسلة الصحيحة  (4)

عقيل كالم من قبل حفظه ال ينزل به حديثه عن هذه المرتبة التي : فذكره، قال: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات وفي ابن -صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله 
من طريقين عن الحكم بن مروان حدثنا فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن  77ذكرنا. وأخرجه ابن شاهين في "فضائل العشرة المبشرين بالجنة" من "السنة" له رقم 

يبعث رجال في حاجة مهمة وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، فقال له علي بن أبي طالب: أال تبعث أحد هذين؟  أراد أن -صلى الله عليه وسلم-عمر: " أن النبي 
 - 9/38في "مجمع الزائد"  فقال..." فذكره. لكن الفرات هذا متروك، فال يستشهد به، وله شاهدان آخران من حديث عمرو بن العاص وحذيفة بن اليمان، أخرجهما الهيثمي

35 
 2/833الثقات  (5)
 4/14المشيخة البغدادية  (6)
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 [ أبو يعلى، زنبور بن المَبارك319]

 من شعره. ن  ي  ت  ي  ب   (3)بن الشبلاأبي علي روى عن  :أبو سعد السمعاني: قال (2)ابن نقطةأبو بكر قال       
ن ه وبر   م  ل  انظر إلى فضل الع   ،سبحان اهلل قلت:       ل  د   لشاعر   ن  ي  ت  ي  وايته ب  ر   ب  ب  س  فب   ،ل   ق   ن  إ   و ،هت  ك  وي م  خ 
ر  في الك   ،في الدفات ر هاسم   ط    ،فامهلل ارزقنا علما نافعا ،ه إليناوصل خبر   إلى أن   ،هرى الد  ب مد  ت  وس 

 وارزقنا حسن العمل به. آمين ،وبارك لنا فيه
مي ة» في الباخرزيأبو الحسن  وقد أورد       أبياتا له فيها  علي ابن الشبل أبي في ترجمة (4)«القصر د 
 :والأبيات   ،فلا أدري أهو المترجم أم آخر ؟ ،لأبي يعلىذكٌر 

ي ت   ْْْْْْْام  ق ل 
 
خْْْْْْْق   وأ

 
ْْْْْْْر    أ ب  ْْْْْْْاب ق      س 

ْْْي   ب 
ت ب ْْْ   إلْْْى ق ل  ي ك  ْْْم  س  ْْْن  ج  ن  ي م 

 
 ْْْ  ل 

   
ْْْة   ش  ْْْن و ح  ْْْاه  م ْْْذي ألق و ال ْْْك  ْْْو ى (5)وأش  الن  

  ْْْ ب  
ْْْر  ل  اض  ْْْر  د ى ح  ْْْ   ال  يوشخصْْْك وق  ي

   
ت ك   ْْْْد  ل اااااىفْ  َ ع  ب اااااا 
 
ْْْْع  ل   أ ْْْْْةٌ  ك  د  بْ  هج   م 

  ْْْ ش 
 
ْْْا الأ ل  ب ه  ْْب  ت ق  نْ  ن بًْْْا علْْْى ج   و اق  ج 

   
ْْْْْ ت  ر  ض  نبْْْْْاء  ح 

 
ْْْْْم  عْْْْْن أ ْْْْْىْت بس   ك  العل 

ب     ْْح  ْْن  الس   ْك  ع  ت يْ  و ى ر اح  ْْد  ْى بج  نْ   ون غ 

   
 
 ْزِويِني[ أبو يعلى الَمْيُموِني، زيد بن أحمد بن محمد أحمد بن ميمون القَ 303]

أبي بكر  الأكبر   ومات قبل أخيه   ،بنفسه ه  ع  م   وقد س   ،الحديث    ي  ب   ن  م   :(6)أبو القاسم الرافعيقال       
 ولم يبلغ الرواية. ،محمد بن أحمد بن ميمون

 (7)الخليليأبو يعلى وقال       
 
 أبي بكرولم يبلغ الرواية، وسمعنا من  ه  ت  ك  ر  د  : مات قبل أخيه الأكبر، أ

 .م  ه  ل  س  سنة أربع وثمانين وثلاثمائة، وانقطع ن   أبو بكر، ومات غرائب   أحاديث  

                                                                                                                                                                    

 48/139،  7/47األنساب  (1)
 8757/ ترجمة 5/51إكمال اإلكمال  (2)
"ديوان" مشهور، حدث  ابن الشبل: قال الذهبي: شاعر العصر، أبو علي محمد بن الحسين بن عبد الله بن أحمد بن الشبل بن أسامة السامي، البغدادي، الحريمي، له (3)

ن، ونظمه في الذروة،  أبي الحسن بن البادي، وغيره، روى عنه: إسماعيل بن السمرقندي، وأبو الحسن بن عبد السالم، وأبو سعد بن الزوزني، وشجاع الذهلي، وآخرو عن: 
، دمية 5/517ي: فوات الوفيات ، وترجمته أيضا ف42/157/ من سير أعالم النبالء 175كتب عنه الحافظ الخطيب، وطول ابن النجار ترجمته بمقطعات، مات سنة 

 831، المحمدون للقفطي ترجمة 4/533القصر 
 875نقل ذلك القفطي في كتابه: المحمدون من الشعراء وأشعارهم ص  (4)
 في المحمدون: ] خشيِة [ (5)
 5/82التدوين في أخبار قزوين  (6)
 8/779اإلرشاد في معرفة علماء الحديث  (7)
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بالياء الساكنة بين الميمين أولاهما مفتوحة والثانية مضمومة بعدهما الواو والنون، هذه : ون  م  ي  الم       
 (1)السمعاني، قاله لرجل   ميمون، وهو اسمٌ  :النسبة إلى

د بن أبي القاسم حمزة بن علي بن عبيد الله بن الحسن بن محمد [ أبو يعلى الحسني، زي303]
 -رضي الله عنهم-بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 

ريٌف         :(2)«لباب الأنساب»في:  البيهقي ظهير الدينذكره  ،سي ٌد ش 

بن جعفر بن الحسن بن الحسن  من علي بن عبيد اهلل بن الحسن بن محمد بن الحسن ب  ق  والع        
 في أبي القاسم حمزة، وأبي طالب، وعبيد اهلل وهو ببخارا. -رضي اهلل عنهم-بن علي بن أبي طالب 

، وأبي علي الحسن، وأبي الحسن مهدي أبي يعلى زيدمن أبي القاسم بن علي: في  ب  والعق        
 السيد ناصر بجرجان.

 اعي، وأميرك.: في الد  مزةأبي يعلى زيد بن حمن  ب  والعق        

 
[ أبو يعلى العلوي الَفريومدّي، زيد بن أبي القاسم علي بن أبي الحسين محمد بن يحيى بن 302]

محمد بن أبي جعفر أحمد بن محمد زبارة بن عبد الله الَمفُقود بن الحسن الَمكُفوف بن الحسن 
  (3)[007]ت بن أبي طالب الأفطس بن علي الأصغر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي

  ئي   الر   د  : السي  (5)ثم ترجمه فقال ،(4)«تاريخ بيهق»في  البيهقي ظهير الدين هكذا ساق نسب ه      
 
 ل   ج  الأ

ي اوا ة  اب  ق  الن       ي  من ب   ا مً ع   ن  ا م  دً واكن سي   ،«لباب الأنساب»آبائه في كتاب  ر  فاخ  وم   ه  ر  خ  فام   ة، ذكرت  د  لس 
 .كثيرةٌ  ، وله في تلك البقاع أملاكٌ (6)فريومد، واكن  إقامته في تامة   ة  وء  ر  وذا م   ،لام   ج  ت  م  

اء الذي  (7)م الحسكاني  الحاكم أبي القاس  و  أبي منصور ظفر،روى الأحاديث  عن السيد        الحذ 
 اديث.د الأحوانتقل إلى قرية فريومد، وسمع من هذا السي   ،نيسابور ع  د   و   ،خراسان كان محدث  

                                                 

 353/ 48األنساب للسمعاني  (1)
 331/ 8لباب األنساب واأللقاب واألعقاب  (2)
 8/21مصادر ترجمته: طبقات أعالم الشيعة / النابس في القرن الخامس  (3)
 375، و433تاريخ بيهق ص  (4)
 537تاريخ بيهق ص  (5)

 .سبزوار كيلومترا عن مدينة  477 تبعدإيران،  في وخراسان الرضوية سمنان "فريومد": تسمى اآلن: "فرومد"، وهي قرية على حدود محافظتي )6(
بابن الحذاء، من ذرية األمير اإلمام المحدث القاضي، أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن أحمد ابن حسكان القرشي العامري النيسابوري الحنفي الحاكم، ويعرف أيضا  (7)

عالم األ، سير 47/138، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 177قال الذهبي: بقي إلى بعد ،أنبهذا الش الذي افتتح خراسان؛ عبد الله بن عامر بن كريز، صنف وجمع، وعني
42/839 
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  ن  ، ما روي م  د  هذا السي   ات  وع  م  س  ومن م        
 
ا قد ذكرنا ذلك من قبل ن   وك   ،أبا منصور قد روى د  السي   ن   أ

 أنه قال:  -صلى اهلل عليه-عن رسول اهلل 
  غ  بل   م   ب   ، فإنه ر  ه  ع  م  ا فليبلغه كما س  ا حديث  ن   م   ع  م  س   ن  م   »      

 
  (1)« ع  ام  س   ن  ى م  ع  و  أ

ا خرج من القرار المكين إلى عالم فخر الدين أبا القاسم عليروي أن ابنه السيد الأجل        ، لم 
التكوين كان هو آنذاك بقرية فيروز آباد، مغادرا العراق إلى أصفهان، وقد بلغ عمره معترك المنايا، 

وقال: بالأم   ،جههفلما بلغته البشارة بذلك المولود، أطرق ساعة مفكرا، ثم انهمرت الدموع على و
ر ذلك، وغدا سيكون هذا الطفل بحاجة إلى الأب،  كن  بحاجة إلى الولد، إلا أن الحق تعالى لم يقد 

وقد ودع الدنيا في هذا السفر بأصفهان، وانتقل إلى  ،حيث لن أكون موجودا، والفأل على ما جرى
 رحمة الحق تعالى في شهور سنة سبع وأربعين وأربع مئة.

  ث  د  ح   :(2)قالو      
 
 -أبي القاسم نقيب النقباء الأجل   د  أبو القاسم علي مع السي   العالم   د  السي   ب  ه  ذ   ن  أ

، فتنازع محمود بن سبكتكينإلى قصر السلطان  -د الأجل حسن نقيب نيسابوروهو والد السي  
ن  
 
ي  الخبر  راكبياهما بسبب تقدم وتأخر موقف موكب كل منهما، فأ لذي سأل: من هو ا ،إلى السلطان ه 

م، ف ن العلم  قالوا: السي   ،؟ الأعلم من الاثنين ى ل  ع  و ولا    ل  ع      د العالم أبو القاسم علي، فقال: فهو المقد 
 عليه.
ي  ن  ذلك الربع  بمقامه، تويف في أصفهان  دي  أبو يعلى ز  الأجل  د  وقد سكن ابنه السي         في فريومد، فز 

فيروز آباد  أن يغادر قرية فريومد، فلما وصل قرية   واكن قد اختار بالنجوم   ،سنة سبع وأربعين وأربع مئة
 بولادة ابنه السيد الأجل الزاهد فخر الدين أبي القاسم، إلا أنه ذهب ولم يره. ر  ب ش   

وقد تويف في قرية بروقن يوم السب   ،منه: السيد الأجل عز الدين أبو يعلى زيد ب  ق  : والع  (3)وقال      
 ادي عشر من شعبان سنة أربع عشرة وخم  مئة.الح
فكان يسكن قرية  ،د الأجل أبي منصورث عن السي  فقال: حد   (4)«لباب الأنساب»وترجمه في       

 الحاكم أبو القاسم الحسكانيقال  ،وروايات صحيحة ،وله أمالي حسنة ،فريومد
 
عنده     م  ق  : أنه أ

 ر  وق   ،بفريومد مدة
 
 .عليه ت  أ

                                                 

 -رضي الله عنه-من حديث أبي بكرة  4379، ومسلم 4714أخرجه البخاري  (1)
 433تاريخ بيهق ص:  (2)
 437تاريخ بيهق ص:  (3)
 8/378لباب األنساب واأللقاب واألعقاب  (4)
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 أبي يعلى زيد بن عليمن السيد  ب  والعق  فقال:  (1)«لبابال»م ولٌد ترجمه البيهقي في ترج  وللم      
 وبنتان. ،فخر الدين السيد الحاج أبو القاسم علي :العالم ابن النقيب محمد بن السيد الأجل

أمير  واكن أبو القاسم زاهداً مفضلاً، حج بي  اهلل مراراً، وأجرى نهراً من الفرات إلى مشهد      
 ،في مجال  الملوك ومواقف الخلفاء امً ر   ك  ، واكن م  -رضي اهلل عنه-المؤمنين علي بن أبي طالب 

واكن يغتسل لكل صلاة في السفر والحضر والشتاء والصيف، ويصوم إلا في العيدين وما لا يجوز 
 الصوم فيه، وانتقل إلى جوار رحمة اهلل تعالى في شهور سنة اثنا وعشرين وخمسمائة.

د الأجل أبي القاسم فخر ، وأخ السي  أبي يعلى زيدد ى أنه من السي  ع  اد    أبو الفتوح: (2)وقال أيضا      
وأمر ، وأم أبي الفتوح عامية بنيسابور ،الدين سيد الحاج والحرمين علي بن زيد المقيم بفريوند

 ه.نسب   وما أثب    ،اه  ونف   ،هرأس   ق  ل  بح   د أبو يعلى زيد بن علي العالم  السي  
 
 [ أبو يعلى الَواِسطي، َزْيد بن محّمد بن زيد بن سِعيد 301]

 أحمد بن سليمان الصباحي وعنه: ،ث عن أبيهحد         
: نا أحمد (3)«معجمه»في  بابن الأعرابيالمعروف  أبو سعيد أحمد بن محمد البصريقال الحافظ       

، نا أبي، نا نصر بن حماد الواسطي أبو يعلى زيد بن محمد بن زيد بن سعيدبن سليمان الصباحي، نا 
-، عن رسول اهلل عبد اهللأبو الحارث، نا شعبة، عن محمد بن سوقة، عن إبراهيم، عن الأسود عن 

 قال:  -صلى اهلل عليه وسلم
ر ه   »       ج 

 
اب ا، ف ل ه  م ث ل  أ ص  ز  ى م  ن  ع    (4)« م 

                                                 

 8/371لقاب واألعقاب لباب األنساب واأل (1)
 783/ 8لباب األنساب واأللقاب واألعقاب  (2)
 8/154معجم ابن األعرابي (3) 
، قال الترمذي: هذا حديث غريب ال نعرفه مرفوعا إال من حديث علي بن عاصم، 4374، وابن ماجة 4775، والحديث أخرجه الترمذي 8/154معجم ابن األعرابي (4) 

ال وقة بهذا اإلسناد مثله موقوفا، ولم يرفعه، ويقال: أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث نقموا عليه وفي إسناده قيس بن عمارة قوروى بعضهم، عن محمد بن س
ر، وروى عن سفيان الثوري نصو البخاري: فيه نظر، وقال الخطيب : هذا الحديث مما أنكر الناس على علي بن عاصم وكان أكثر كالمهم فيه بسببه. وقد رواه عبد الحكم بن م

 : ضعيف 3393ضعيف الجامع الصغير  وشعبة وإسرائيل ومحمد بن الفضل بن عطية وغيرهم عن ابن سراقة وليس شيئا منها ثابتا. اهـ،  قال في 
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 حرف السين 
 

 َسْعد الله بن محمد بن الَجو َّاِني ُّ  ،العلوي[ أبو يعلى 411]
يْف         َ  هكرُ ذِّ ورَد  ،َسي ُِّد َشرِّ  .الغنائم ِهبُة اهلل يأب:  هَسبِّ حفيدِّ ضمن ن
 دُ ي ِّ في السادس عشر من جمادى الأوىل تويف الس َ  :(1)«التكملة»في  ري  نذِ أبو محمد المُ الحافظ  قال      
بن  لى سعد اهللأبي يع  لى محمد بن أبي منصور المبارك بن أبو الغنائم هبة اهلل بن أبي يعْ  ُف يْ رِّ الش َ 

-، بها وحمل إلى الكوفة، ودفن بمشهد أمير المؤمنين الواسطي   الحسيني   ي، العلوي  ان ِّ و َ محمد بن الجَ 
 .-رضي اهلل عنه

أبيه أبي محمد  سمع من عم ِّ  ،وخمس مئة ه في منتصف جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعينومولدُ       
 ث ببغداد، وواسط.وحد َ  ،صالح بن سعد اهلل ابن الجواني، وأبي الحسن علي بن المبارك بن نغويا

 .من بيته غير واحد   َث وقد حد َ  ،ببلده ةِّ والنقابَ  فِّ رَ بالش َ  معروف   وهو من بيت        

ِ و   الج  و        .(2)ابن الأثير، قاله المدينة قرَب  موضع   ،يةالجوان :بالفتح والتشديد إلى :يان
 
 [ َأُبو يعلى الش ُُّروِطي، سعيد بن َأْحمد 411]

أيده  أبو بكر: أنشدني الشيخ (3)«اليتيمة»في  -رحمه اهلل- نصور الثعالبيأبو م   العلامة الأديُب قال       
ُروِطياهلل قَال أنشدني    (4)وكيع ملة لابنِّ بالر   أبو يعلى سعيد بن أحمد الش ُ

 يحسنننن الن َْحنننو فِّننني اللطابنننة َوالشنننعرِّ 

 ابِّ تَنننننننننَوكِّ  ُسنننننننننوَرة   ظِّ ْفنننننننننَويفِّ لَ   

   
 يذِّ َهننننن الن َْحنننننوُ  فَنننننمِّذا َمنننننا تَجننننناو َ 

نننن    نَننننابِّ  عِّ امِّ َسننننالمَ  نَ َفُهننننَو َشننننْي  مِّ

   
ُروطِ        لمن  ويف آخرها الطا  المهملة، هذه النسبة ،وبعدهما الواو ،والرا  ،بضم الشين المعجمة: يالش ُ

  (5)السمعانيقاله  يكتب الصكاك والسجلات، لأنها مشتملة على الشروط،
 

                                                 

 6767ترجمة  /3/67التكملة لوفيات النقلة  (1)
 76 صلب اللباب في تحريراألنساب  (2)
 5/04يتيمة الدهر  (3)
يُّ  (4) ، ترجمته في: سير 363ت ، من فحول الشعراء، له ديوان/العالمة البليغ أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن محمد بن َخَلف، اْبن وكيع الضَّب ِّيُّ البغدادي ثُم الت ِّن ِّْيسِّ

 66/70األعالم 
 7/77نساب للسمعاني األ (5)
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 [ 4734]ت [ أبو يعلى الَزَواِوي، السعيد بن محمد الشريف بن العربي الجزائري416]
 م في إغيل نزكري من ناحية9687الموافق لن  9721ولد حوالي عام  ،ريجزائِّ  في  سلَ  وعالم   شيخ        

قرية غير قريته الأصلية، وإنما انتقل إليها أبوه بعد أن عين إماما لمسجدها، وبها عزا قة، وهذه ال
ه فتسمى ،تزو ج، فوالدته منهم واكنوا من الشرفا  ومن أهل اللير والكرم ا قرية أبيه وجد  تفريت  :وأم 

ربية ، ومعناها بالع"تيزي و و"ب وتقع على سفج جبل تامقوت الشامخ في دائرة عزا قة ،ناث الحاج
مأوى  اللغة العربية والعرين في ،عرين ذوي الحاج :(1)«جماعة المسلمين»كما شرحها هو في كتابه: 

 ، واوة ُكني بالزواوي نسبة إلى: بلاد ،وقبيلة أبي يعلي الزواوي هي: آيت سيدي محمد الحاج ،الأسد
 .أي منطقة القبائل

وأتقنه رسما وتجويدا وهو ابن اثنتي عشرة  يمالقرآن الكر فحفظ ،درس في قريته :شيوخه وأقرانه      
 ،سنة، والتحق بزاوية الأيلويل ومنها تلرج، وأبر  شيوخه الذين استفاد منهم والده محمد الشريف

والشيخ محمد بن بلقاسم  ،-مفتي الجزائر–والشيخ محمد السعيد بن  كري  ،والحاج أحمد أجذيذ
، م9171حال قبل أن يستقر في الجزائر العاصمة سنة قد أكثر الشيخ من التنقل والترو ،البوجليلي

ولم يحدد الأسباب المفصلة  ،وقد أومأ في بعض المواضع إلى أن دافع ذلك الفرار بالدين والعرض
 لذلك، وهذا تلليص لهذه التنقلات. 

أول خروجي من الزواوة كان في شرخ الشباب، وتوظفت في بعض المحاكم  :أبو يعلىيقول       
ة. ولعل ذلك في بلدة صدراته فمنه ذكر في مقال له أن أهل هذه البلدة يعرفونه. ثم ارتحل إلى الشرعي

 ،م9119م، واكنت له رحلات إلى مصر والشام وفرنسا وذلك قبل سنة 9611تونس وقد كان بها سنة 
 م،9191م كان في دمشق يعمل في القنصلية الفرنسية، وقد عمل بها إلى غاية سنة 9197ويف سنة 

ى معارفه بالأخذ عن علما  الشام وبالعلاقات التي أقام مع الكتاب والأدبا   ويف مدة إقامته هناك َنَم 
ومع بداية الحرب العالمية الأوىل اضُطر لللروج من دمشق  ،وعلى رأسهم أمير البيان شكيب أرسلان

اب القضية العربية كما لاجئا إلى مصر، لأنه كان معروفا بمعاداته للحكومة التركية، ومناصرته لأصح
في ذلك العصر، ويف مصر استزاد من العلم بلقا  أهل العلم وأعلام النهضة فيها، وممن جالس  ْت يَ م ِّ سُ 

ورجع إلى  ،ومحمد رشيد رضا ،والطاهر الجزائري ،وصحب هناك محمد اللضر حسين الجزائري
الجزائر العاصمة وتوىل  م بعد انتها  الحرب، فقضي مدة في  واوة، ثم سكن9171الجزائر سنة 

                                                 

 30جماعة المسلمين ص  (1)
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إمامة جامع سيدي رمضان بالقصبة بصفة رسمية، ومع كونه من الأئمة الذين رضوا بالوظيفة عند 
المدارة الفرنسية فقد تبنى الفكر السلفي المصلاحي بقوة وحماس كبيرين، وعاش محاربا لمظاهر 

ذلك تنقلات في طلب العلم واكنت له بعد  ،الشرك والبدع واللرافات وغيرها من أنواع المنكرات
 .والدعوة إلى اهلل منها ما كان إلى بجاية أو البليدة

ذكر معظمهم هو بنفسه في مؤلفاته المطبوعة، ونذكر منهم جملة على سبيل المثال خاصة الذين و      
 :تأثر بهم

 .والده الشيخ محمد الشريف الذي كان إماما ومؤذنا وموثقا وصاحب  اوية -9

 9618خطيب مسجد سيدي رمضان بالجزائر العاصمة سنة  ،مد بن سعيد بن  كريالشيخ مح -7
 .عا لسيرته في العلمبِّ ت َ واكن مُ  ،ومفتي جامع الأعظم، كان من الفقها  المتمكنين، وقد تأثر به أبويعلى

لامة به وبعلمه الشيخ الع هَ و َ ببجاية، وقد نَ  9618المولود سنة  ،الشيخ محمد بن بلقاسم البوجليلي -1
البشير المبراهيمي، ووصفه ابن  كري شيخ أبي يعلى وصديقه: أنه كان من المصلحين ودعاة القضا  

 .على البدع التي كانت تساعد على نشر الشعوذة واللرافة

 .وقد مكث معه خمس سنوات كاملة في أرض مصر ،العلامة الشيخ طاهر الجزائري -4

 .به جماعة المسلميناالصديق وحجة المسلام كما في كتبه بكان الزواوي يلق   ،الشيخ رشيد رضا -1

 بصديقنا العلامة الكاتب ،لقبه أبو يعلى ،حسين التونسيالشيخ محمد اللضر -8

 .وو ير المعارف في الشام، قال عنه: صاحبنا ،صاحب مجلة المقتبس ،محمد كرد علي -2

 لجسورالأستاذ المصلاحي ا ن:لقبه أبو يعلى ب ،الشيخ مبارك الميلي -6

 ويشتراكن في شدة مواقفهما ضد مشايخ الطرق ،واكنت بينهما علاقة طيبة ،ب العقبيالشيخ الطي   -1

بحكم ثقافته  ،مناصب ملتلفة في حياته أبو يعلى الزواويد تقل   أعماله ونشاطه الدعوي:      
لى حوالي ن كاتبا في القنصلية الفرنسية بدمشق وعمل بها إيالمزدوجة إن صح التعبير، فقد ع

م، أرسلته فرنسا إلى سورية طمعا منها في أن يقوم بمقناع الجزائريين المقيمين هناك بالتجنس 9191
بالجنسية السورية لتفادي رجوعهم إلى أرض الوطن من حمل الأفكار التحررية التي كانت قد ظهرت 

 .بالشام، ومقابل ذلك وعدته فرنسا بمنصب المفتا  إذا رجع إلى الجزائر

من خلال إقامته بسوريا اتصل بالعديد من الشلصيات والكتاب والأدبا   الصحفي: هنشاط      
والسياسيين والصحفيين وأقام علاقات معهم، وساهم بمقالاته في بعض الصحف والمجلات فكتب في 
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عبد  التي كانت يصدرها الشيخ ريدة البرهان ججريدة المقتبس التي كانت تصدر بدمشق، ويف
محب الدين  بطرابلس الشام وثمرات العقول البيروتية، وطبع أحد كتبه في مطبعة مغريبالقادر ال
وابن  الذي كانت له علاقات طيبة وصلات حميدة بينه وبين إخوانه من الجزائريين كالعقبي اللطيب

الحرب العالمية الأوىل، وهناك التقى  انتقل إلى القاهرة بمصر بسبب وقوعو ،المبراهيميو باديس
طاهر الجزائري، وكثف نشاطه بمصر، والتقى بالعديد من إخوانه الطلبة الجزائريين، وواصل  لشيخبا

مشاركته في تحرير المقالات معرفا بالجزائر وتاريلها ووصف أحوالها المزرية، واكنت له فعلا 
 .مساهمات تمثلت في نشر مقالات في جريدة المؤيد المصرية ويف المجلة السلفية بمصر أيضا

انتقد المشارقة وهو فيهم لقلة اهتمامهم بأحوال المغرب  أبا يعلىومما يلفت الانتباه أن الشيخ       
بقي بنفس الهمة العالية الروح الأبية، يكتب وينتقد،  9174عند عودته إلى الجزائر سنة  ،العريب

النجاح مدة ثم ويكافح بقلمه السيال وفكره الجوال، فنشر في جريدة النجاح مدة ونشر في جريدة 
لابن باديس ويف جريدة المصلاح للطيب العقبي التي قلَ ما خلا عدد من أعدادها  «مجلة الشهاب»في 

 ،من شي  من كتاباته، وكتب في صحيفة صدى الصحرا  التي كانت تصدر ببسكرة جنوب الجزائر
وقد دامت حوالي على غرار  ملائه كالطيب العقبي والشاعر محمد العيد ومحمد الأمين العمودي، 

في جريدة الثمرة  أبو يعلىسنة ثم تفرق شمل أصحابها لأسباب ملتلفة رغم أهميتها، كما شارك 
ونشر في كل جرائد الجمعية بعد تأسيسها بل وكتب أول  ،الأوىل التي يصدرها طلبة الجزائر في تونس

مما تجدر المشارة إليه في و ،الأمر حتى في جريدة البلاغ الطرقية مما أثار عليه نقمة بعض إخوانه
كما قد يتوهم بعض،  أبي يعلىهذا الموضع أن المقالات التي أمضاها الفتى الزواوي ليست للشيخ 

م عن عمر 9122ابن باديس، وقد تويف سنة  وهو أحد تلاميذ الشيخ باعزيز بن عمروإنما الفتى هو 
 .سنة 29يناهز 

من الأعمال العظيمة والأعمال الشريفة التي لم  ئريين:نشاطه في جمعية العلماء المسلمين الجزا      
ِّ فَ يُ  رئيسا للجمعية العمومية  نَ ي ِّ يعلى على نفسه رئاسته لجمعية العلما  الجزائريين، حيث عُ  وا أبهَ تْ و 

المكلفة بوضع القانون الأساسي للجمعية، وقد حضرها اثنان وسبعون من علما  القطر الجزائري 
 بعاصمة الجزائر لتعيين الأعضا  الأساسيين المكونين لجمعية بنادي الترق   وطلبة العلم، اجتمعوا

العلما  الجزائريين، وهذه الرئاسة وإن كانت مؤقتة انتهت بانتها  أشغال التأسيس وانتلاب المجلس 
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حدثا له قيمته وو نه في حياة الشيخ أبي يعلى  د ُ عَ إلا أنها تُ  ابن باديس المداري ورئيسه العلامة
 لزواوي.ا

وبعد مضي مدة عن تأسيس الجمعية ترأس لجنة العمل الدائمة بعد انسحاب رئيسها عمر       
نت من الأعضا  المقيمين في العاصمة لمدارة شؤون الجمعية لما كان أغلب  إسماعيل، وهي لجنة ُكوِّ 

يضا وترأس أ ،أعضا  المجلس المداري المنتلب مقيمين خارج العاصمة بحكم السكن والنشاط
 .وقد نشرت له في البصائر لسان حال الجمعية عدة فتاوى ومقالات ،مدة لجنة الفتوى

وله فيه رسالة، واكن ينسخ المصاحف  ،كان مجيدا لللط العريب هإضافة إلى هذه الأعمال كلها فمن      
له أنه تأثر رغم قو ،ويلطها، وقد ورث ذلك عن أبيه، وقد جمع بين الروح الجزائرية والتعريقة الشرقية

ومدحه بشير  ،ولتفننه وإتقانه لللط أعجب به كثيرون ،باللط الفاسي الموروث عن الأندلس
 .الرابحي بقصيدة على خطه في المصحف الشريف

من الوظائف التي أسندت إليه إن كان لها تعيينه إماما بمسجد سيدي  :التدريس والخطابة       
وهو تاريخ وفاته،  9117إلى سنة  9171رمضان بالجزائر العاصمة حيث توىل اللطابة فيه من سنة 

فكان صريحا في الحق جريئا مقداما، يدافع عن الدين والفضيلة والعقيدة الصحيحة واللغة العربية 
لسلطات مرارا بالفصل من إمامة جامع سيدي رمضان، ولكنها لم تجرؤ على والوطن، وقد هددته ا

 .ذلك، ولا وجدت سبيلا إلى كم لسانه وتجميد نشاطه وإيقاف  حفه

ذكر أنه كان يُقطع عنه الراتب كما أنه ُحرم مما نسميه ترقية فكان المدرسون والمفتون في  مانه       
لا لشي  إلا لأنه كان من رجال المصلاح مؤيدا لجمعية  ،وقبله يتقاضون عشرة أضعاف ما يتقضاه

وقد كان خطيبا مفو ها، يرتجل اللطب، ويبلغ بها مقصده من إفهام السامع والأخذ بمجامع  ،العلما 
 القلوب،

آثارا علمية نافعة ضمنها خلاصة ما يؤمن به من أفكار، وما  أبو يعلىترك  مؤلفاته وآثاره العلمية:       
إليه من مشاريع جادة تلدم بالدرجة الأوىل دينه ولغته العربية، ورغم أن جل هذه كان يطمح 

المؤلفات جا ت في شكل كتيبات أو رسائل ملتصرة إلا أنها حوت في مضامينها ذلك البعد العميق 
في تفهم قضايا أمته عامة، والتشبث الوثيق بمكونات شلصية الأمة الجزائرية خاصة، ساعده في 

 .سلوبه وانتظام أفكاره وكثرة استدلاله بالنصوص الشرعية في كتاباته الدينيةذلك روعة أ
 : مؤلفاته المطبوعة       
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بعد رجوعه إلى الجزائر، وجعله 9141طبعه في طبعة المنار بمصر سنة  ،«الإسلام الصحيح»كتاب 1-
لمسلام الصحيح في شكل سؤال وجواب، وقال عنه إن بعضهم قد سأله أن يضع مثل هذا الكتيب في ا

 على قواعده الأصلية المتفق عليها لا الملتلف فيها

نفقة أحد أعيان الجزائر وتجارها الكبار، وقد رقم اسمه على وجه الكتاب  ىطبع هذا الكتاب عل      
صفحة، وحمل اسمه  971يحتوي الكتيب على  ،ولقب بالسلفي وهو السيد الحاج محمد المانصالي

 مد الشريف الزواوي الجزائري.الحقيقي السعيد بن مح
ومعناها في الفقه  ،وهو عبارة عن رسالة مطولة في شأن جماعة المسلمين ،«جماعة المسلمين» -7

وقد قرض كتابه هذا الشيخ الطيب العقبي، طبع بمطبعة  ،المالكي في أصلها من الأحاديث الصحيحة
 .صفحة 21في  ،9186المرادة بتونس في رمضان 

قال عنه  ،ه 9141 سنةالجزائر في طبع  ،ه9141ع فيه بعض خطبه واكن ذلك سنة جم ،«الخطب» -1
وقد بدأه بديباجة مسجعة وطويلة  ،الدكتور سعد اهلل: وهو أول كتاب يطبع في موضوعه على ما نعرف

 و سهل لهم الارتجال بالكلام الصريح ،الحمد هلل أنطق اللطبا  بالكلام الفصيح :هكذا

وهي رسالة وجهها من الشام إلى الطاهر الجزائري الذي كان بمصر يطلب  ،«اوةخصائص أهل زو» -4
منه أن يؤلف كتابا في خصائص أهل  واوة، وقد قام بطبعها أبو القاسم سعد اهلل ضمن كتابه: أبحاث 

 .وآرا  في تاريخ الجزائر

ونشره في  ،اهرةم وهو في الق9196وهو غير سابقه فقد فرغ من تأليفه سنة  ،«تاريخ الزواوة» -1
وأعيد طبعه مؤخرا في  ،والسعيد اليجري ،م، وقدم له الشيخ الطاهر الجزائري9174دمشق سنة 

 7111الطبعة الأوىل  ،الجزائرمنشورات و ارة الثقافة 
أو  ،وقد توصل فيه إلى أن الزواوة من قبيلة كتامة وأن كتامة وصنهاجة كلاهما من العرب العاربة      

والثاني والثالث في نسب  ،الفصل الأول في فضائل التاريخ ،قسمه إلى سبعة فصول ،يةالعرب القحطان
 ،واللامس في بعض عاداتهم ،والرابع في  واياهم وعلمائهم وخدمتهم للغة العربية ،الزواوة ومحامدهم

 والسابع في لائحة نظام تعليم مقترح وبيان طريقة التعليم. ،والسادس في المصلاح المطلوب
 .ذكره في كتابه اللطب وتاريخ الزواوة ،صول في الإصلاحف -8
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وغيرها من الجرائد، وقد ذكر محمد الصالح  ،والبلاغ ،والشهاب ،منشورة في البصائر «مقالات» -2
إلى  م أنه تم تكليف لجنة بجمع آثار أبي يعلى الزواوي، لكن لم يظهر شي  منها9114صديق سنة 

 الآن

 : مؤلفاته المخطوطة       

 .المذكور أعلاه «أصل كتابه جماعة المسلمين» -9

  «تعدد الزوجات في الإسلام» -7

ضمنه  ،صفحة 711أنه يقع في  الخطب، ويف «الإسلام الصحيح  »ذكره في  ،«مرآة المرأة المسلمة» -1
 آرا ه في المرأة، مبطلا عادات بني قومه في عدم توريثها ومنع نظر اللاطب إليها، ومناديا بضرورة

 تربيتها وتعليمها

 .كما أنه ترجمه إلى الفرنسية أيضا ،قال عنه: إنه تحت الطبع ،«ذبائح أهل الكتاب» -4

 «الفرق بين المشارقة والمغاربة في اللغة العربية وغيرها من الفروق» -1

 «الخلافة قرشية» -8

  «الكلام في علم الكلام » -2

 «الغنى والفقير» -6
  شكيب أرسلانصوصا مع خ ،«مراسلات أبي يعلى» -1

 «أسلوب الحكيم في التعليم» -91
  «العربيةأو  الأمم الغربية» -99

 .م9142ألفها عام  ،«رسالة في علم الخط» -97

 «البصائر » ذكره في مقال له في  ،«بإجماع المسلمين صراح   ها كفر  النصوص التي رد ُ » -91

ويحتمل  ،وأنهم عرب قحطانيون ،ْميَرالبربر من حِّ  ذكر أنه بين فيه أن أصل ،«أصل البربر بزواوة» -94
 .أبو القاسم سعد اهللكذا قال  ،«تاريخ الزواوة»أن يكون هو نفسه 

كتبا صغيرة الحجم قضايا مهمة لها صلتها الوثيقة بالأمة  أبو يعلى الزواوي َف هذا وقد أل َ        
م الشلصية المسلامية، ومساندا ا للمفاهيم ومدافعا عن معالوالمجتمع في تلك الحقبة، مصحح  

 للمصلاح وداعيا إلى تطهير المعتقدات والسلواكت من الشوائب والبدع واللرافات



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

م عن عمر يناهز التسعين، 9117جوان  4الموافق لن  9129رمضان  6في  -رحمه اهلل–تويف        
 .الطيب العقبي ليه الشيخى عل َ وعدد كبير من رجال العلم والفضل، وَص  كثير   جنا ته خلق   عَ ي َ وشَ 

و اوِي         ،واَوين بينهما ألف، ثم يا ، نسبة  إلى  واوة قبيلة كبيرة من أعمال أفريقية بفتح الزاي و :الز  
  (1)الوفائيقاله  ،ذكرها ابن خلكان في ترجمة يحيى بن ُمْعطِّ النحوي ،ذات بطون وأفلاذ

 

  (2)ل َّلْيِثي مولاهم الَمَدِني[ أبو يعلى الُجْنُدِعي، سلمة بن وردان ا341]
، وقد رأى عدة من أصحاب أبا يعلى: من بني كنانة موىل لهم، ويكنى: (3)ابن سعدقال الحافظ        

يثه، بحدِّ  تج ُ حَ واكنت عنده أحاديث يسيرة، واكن ثبتا فقيها، ولا يُ  ،-صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 جعفر المنصورأبي ومات في آخر خلافة  ،وبعضهم يستضعفه

  ، قال:سلمة بن وردانأخبرنا محمد بن عمر، قال: أخبرنا        
 ر  »        

 
ِ ج   ُت ي  أ   ن  بن مالك، وعبد الرحمن بن الأشيم الأسلمي مِ  بن عبد اهلل، وأنس   ر  اب

 
 ولِ سُ ر   اِب ح  ص  أ

ِ ، ومالك بن أوس بن الحدثان -صلى اهلل عليه وسلم- اهللِ   .« يض  بِ  م  هُ وسُ ؤُ رُ  و م  اهُ ح  ل
  .بن المعلى، ومالك بن أوس بن الحدثاناعن: أنس بن مالك، وأبي سعيد  :(4)الذهبيوقال        
 .وعنه: ابن المبارك، وابن وهب، وأبو نعيم، والقعنبي، والواقدي، وإسماعيل بن أبي أويس، وعدة       
قيل: تويف في آخر  ،ه عن أنس منكر  ما عندَ  عامةُ  ،وقال أبو حاتم: ليس بقوي   ،ه أبو داودفَ ضع َ        

 .وقال الدارقطني: ضعيف ،خلافة المنصور
هو أخو عبد الرحمن بن  ،بن علياقال: قال أبو َحفص   (5)«رالتاريخ الكبي»في  البخاري وترجم له       

ي، وََسلَمَ  ،وردان، الكناني راه حفظه، لأن عبد الرحمن َمك ِّ
ُ
 .ينة مدولا أ

ولا أراه حفظه، لأن عبد  ،: قال عمرو بن علي: هو أخو عبد الرحمن بن وردان(6)حاتمابن أبي قال        
 .ومن قال هو أخوه إنما قاله بالتوهم، ولا يدرى هو أخوه أم لا  ،الرحمن مكي وسلمة مديني

 ،وأبو نعيم ،وأبو نباتة يونس بن يحيى ،وأبو ضمرة ،وابن المبارك ،الثوري :روى عنه ،أنس :روى عن
 .سمعت أبي يقول ذلك ،قعنب وابن

                                                 

 6/600ذيل لب اللباب في تحرير األنساب  (1)
 0/66، التاريخ الكبير للبخاري 060، الطبقات لخليفة ص 7772/ ترجمة 2/674مصادر ترجمته: المقتنى في سرد الكنى  (2)
 373الطبقات الكبرى / متمم التابعين  ص:  (3)
 0/75تاريخ اإلسالم  (4)
 0/66التاريخ الكبير  (5)
 0/660الجرح والتعديل  (6)
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كان يحيى بن سعيد وعبد  حدثنا عبد الرحمن نا علي بن الحسين نا محمد بن المثنى قال:       
 .عن سلمة بن وردان  ،الرحمن بن مهدي لا يحدثان عن سفيان

من وعن غيره  ،أشيا  لا تشبه حديثه أنس: كان يروي عن (1)«الضعفاء»في كتابه:  ابن حبانقال        
حتى  ،وهمعلى الت   فكان يأتي بالشي ِّ  ،ن  السِّ  هُ مَ طَ وحَ  رَ بِّ كأنه كان كَ  ،الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات

 حتجاج به.مال د ِّ خرج عن حَ 
قال:  ،قال: حدثنا أبو نباتة يونس بن يحيى بن نباتة ،حدثنا عبد اهلل بن أبي  ياد :ترمذيالقال        

عيد بن أبي المعلى، عن علي بن أبي طالب، وأبي هريرة، قالا: قال ، عن أبي سسلمة بن وردانحدثنا 
 : -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

هذا حديث غريب من هذا قال أبو عيسى:  ،(2)«ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»       
 .الوجه

العين المهملة، هذه النسبة وكسر  ،وفتح الدال المهملة ،وسكون النون ،بضم الجيم: يعِ الُجن دُ        
   (3)السمعانيقاله  ،وليث من مضر بن نزار بن معد بن عدنان ،وهو بطن من ليث ،إلى جندع

 
 [ أبو يعلى الن َّاِظر، سليمان بن الحسن418]

  ورِّ مُ فى الت ُ  رُ اظِّ الن َ        
َ
  فقال: (4)«تاريخه»في  ويهابن مسكذكره  ،البصرية ةَ عَ تِّ مْ والأ

ِّ عَ المتَ  الِّ َم  والعُ  ابِّ ت َ للكُ  ُق لِّ طْ كان يُ         على ذلك منها ما  عَ لَ أو اط َ  ،همورَ ُص ا أحوالهم وقُ وْ كَ إذا شَ  ينَ لِّ ط 
واكن المستلدمون ، بون بها عند استعمالهم واستلدامهميحاسَ ينسب إلى الأسلاف التي لا 

ُ التمور والأمتعة ال يف ن الناظرأبى يعلى سليمان بن الحس  ون من فُ سلِّ يستَ  سب ب به بصرية على ما ي
الأخذ للحاجة  يالطالب ف ُب ثمنه، فيرغَ  يف مر وما يجرى مجراه بفضل  أر اقهم ما يأخذون به منه الت  

 .للسلطانِّ  ة  ودَ ردُ مَ  دةُ ائِّ ، والفَ الأثمانِّ  يف للزيادةِّ  سلافِّ مال يف يعطِّ المُ  ُب غَ رْ ، ويَ بالسلفِّ  اعِّ سَ والات ِّ 
 

                                                 

 6/337المجروحين (1)
 ، قال األلباني: حسن صحيح3665سنن الترمذي  (2)
 3/307األنساب للسمعاني  (3)
 6/266كلي ، ترجمته في: األعالم للزر 026، أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه ، المتوفى سنة 6/77تجارب األمم وتعاقب الهمم  (4)
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 حرف الّشين 
 

  (1)[14[ أبو يعلى الَأْنَصاِري، شداد بن أوس بن ثابت الّنََّجاِري الَخْزَرِجي ]ت941]
: شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد بن (2)أبو نعيمالحافظ قال        

 ،ابتحسان بن ث، وهو ابن أخي أبا يعلى :عدي بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج، يكنى
بيت ب ه  ب  ق  تويف بفلسطين سنة ثمان وخمسين، وله خمس وأربعون سنة في أيام معاوية، ع  

ا، ونسبه إلى موسى بن عقبة، ووهم في ذلك، فإن ذكره بعض المتأخرين أنه شهد بدر  ، المقدس
 ر  د   يره، فق  أو غ هذا المتأخر   م  ه  موسى بن عقبة ذكر أوس بن ثابت بن المنذر أنه من أهل بدر فو  

  (3)أنه شداد بن أوس
روى عنه: أسامة الهذلي، ومحمود بن لبيد، وأبو الأشعث، وعبد الرحمن بن غنم، وجبير بن        

نفير، وعبادة بن نسي، وأبو أسماء الرحبي، وأبو إدريس الخولاني، ويعلى بن شداد بن أوس، وبشير 
 .بن كعب، وضمرة بن حبيب

روى عنه: بشير بن كعب، وخالد بن معدان، وأبو الأشعث الصنعاني  : (4)الذهبيقال و       
 شراحيل، وأبو إدريس الخولاني، وأبو أسماء الرحبي، وجماعة، ومحمد ويعلي ابناه.

 :يكنى: أبا يعلى بابنه ،:  شداد بن أوس بن ثابت-رحمه اهلل- (5)ابن جرير الطبريقال و       
د : شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن في كتاب محمد بن سع أيت  ر   ،يعلى

 ،وهو ابن أخي حسان بن ثابت ،يكنى أبا يعلى ،زيد مناة بن عامر بن عمرو بن مالك بن النجار
قية وله ب ،وهو ابن خمس وسبعين سنة ،مات بفلسطين سنة ثمان وخمسين في خلافة معاوية

وقال خليفة بن خياط: أمه صرمة من بني عدي  ،واكن له اجتهاد وعبادة ،ببيت المقدس ب  ق  وع  
 .بن النجار

                                                 

، 2313، أسد الغابة 2/115، االستيعاب 3/7551، معرفة الصحابة ألبي نعيم 3/7717، التعديل والتجريح 751مصادر ترجمته : الطبقات لخليفة ص  (1)
 71/12الوافي بالوفيات 

 3/7551معرفة الصحابة  (2)
هو بة" قال: قول ابن منده عن موسى بن عقبة: إن شداد شهد بدرا، فيقصد ببعض المتأخرين الحافظ "ابن منده"، فقد صرح باسمه ابن األثير في "أسد الغا (3)

 وهم منه، فإن موسى ذكر أباه أوس بن ثابت، أنه شهد بدرا، فوهم فيه بعض الرواة، إما ابن منده، أو غيره، فقال: إنه شداد، والله أعلم.
 2/505تاريخ اإلسالم  (4)
 7/751المنتخب من ذيل المذيل  (5)



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

: ق ت ل  أيام الجمل شداد بن أوس بن ثابت أبو يعلى  قال  : (1)البخاريقال         ل ي   ن بن أخي حسااع 
لم ي صح ،بعضهم شهد بدرا لوقا ،أنصاري له صحبةلبن ثابت النجاري ا ام ،و  ع منه سم ،نزل الش  

  (2)له «التاريخ الكبير»و قال مثله في  ،ابنه يعلى
ن  ي  به ترجم له  "يعلى"وولده         كان بالشام، عن  ،جاريقال: أبو ثابت الن  ف ،(3)البخاريالذي ك 

 .وعطاء الخراساني ،أبيه، روى عنه عيسى بن سنان
أنبأ  ،أنبأ أبو بكر الصفار ،بن أبي علي: أنبأنا أبو جعفر محمد (4)بو القاسم ابن عساكرأقال        

حدثني أبو عبد  ،قال أنبأ أحمد بن عمير ،أنا أبو أحمد الحاكم ،أحمد بن علي بن منجويه
وهو ابن محمد بن عمرو بن محمد بن شداد بن أوس الأنصاري  ،الرحمن محمد بن عبد الوهاب

 عن جده قال: ،عن أبيه ،حدثني أبي -صلى اهلل عليه وسلم-صاحب رسول اهلل 
ثم  ،واكن أكبرهم يعلى ،أربع بنين وبنت ،واكنت له خمسة أولاد ،أبو يعلىشداد:  ة  ني  كانت ك         

 ،"ىل  ع  ي  " ب  ق  ع  ولم ي   ،والمنذر صغيرين ،وعبد الوهاب ،فمات شداد ،والمنذر ،وعبد الوهاب ،محمد
 .تزوجت في الأزد  ،"خزرج" :واكنت البنت اسمها ،وا كلهمب  وأعق  
نت الرجفة واك ،سنة أربع وستين ونشأ لابنته خزرج نسل إلى سنة ثلاثين ومائة شدادوتويف        

رجفت ف ،وزوال أمر بني أمية ،واكن فيها خروج أبي مسلم ،التي كانت بالشام سنة ثلاثين ومائة
ع ووق ،وغيرهم ،الأنصارممن كان فيها من  كثير   ي  ن  واكن أكثر ذلك ببيت المقدس فف   ،الشام

 وسلم ،ففنوا جميعا ،المنزل الذي كان فيه محمد بن شداد على كل من كان فيه من أهله وولده
 فعمر بعد ذلك إلى قدوم المهدي  ،محمد قد ذهبت رجله تحت الردم

فلما أن رأت أخته  ،فصارت إلى محمد بن شداد ،اد عند ولدهفها شد   عل زوج خل   واكنت الن          
جاءت فأخذت فرد النعلين وقالت: يا أخي ليس  ،خزرج ما نزل به وبأهله وأنه لم يبق منهم أحد

أحب أن ت شر ك فيها  -صلى اهلل عليه وسلم-وهذه مكرمة رسول اهلل  ،وقد رزقت ولدا ،لك نسل
 .ك أولادهافمكثت النعل عندها حتى أدر ،واكن ذلك في أوان الرجفة ،فأخذتها منه ،ولدي
  يد  ه  الم  فلما أن صار        

 
 ل  ب  وق   ،ها من شداد فعرف ذلكنسب   وه  ف  وعر    ،ه بهاو  ت  إلى بيت المقدس أ

وكتب كل واحد  ،ةع  ي  وأمر لكل واحد منهما بض   ،وأجاز كل واحد منهما بألف دينار ،منهما عل  الن   
                                                 

 7/91ألوسط التاريخ ا (1)
 2517/ ترجمة 5/225التاريخ الكبير للبخاري  (2)
 3531/ ترجمة 9/575التاريخ الكبير للبخاري  (3)
 22/501تاريخ دمشق  (4)
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  ،منهما في مائة من العطاء
 
 ة  ان  م  على أيدي الرجال للز    ل  م  فح   ،به ي  ت  ثم بعث إلى محمد بن شداد فأ

قال له و، فيها ن  ي  ل  ج  الر    مقالة   ق  د   فص   ،النعل ر  ب  فسأله عن خ   ،جفةأصابته من الر   ،التي كانت به
صلى -بقرابته من رسول اهلل  ه  د  واسترحمه وناش   ،محمد بن شداد ىفبك ،ائتني بالأخرى :المهدي

نا بها اختص ة  م  ر  ك  ي م  ن  ب  ل  س  ولا ت   ،ي بهان  ع  ج  ف  قد فرت مني قلا ت   الأمر   ن   وقال: إ   ،-اهلل عليه وسلم
  ،للشيخ   ي   د  ه  الم   ق   ر  ف   ،ة  م  ح  الر    ي   ب  ن   -صلى اهلل عليه وسلم-ابن عمك رسول اهلل 

 
ا على ه  ر   ق  وأ

  ،حالتها
 
  ت  ك  ر  د  فأخبرين من أ

 
 وهلك ما ،هلكا ن  ي  ل  ج  وغيره أن الر   اد شد   د  ل  من و   ار  ص  ن  من مشايخ الأ

 .« اب  ق  ع  ولم ي   ،كان لهما
ثنا أبي وأبو محمد بن  ،أنبأ أبو نعيم ،: أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد(1)ابن عساكرقال        

ثنا  ،ثنا أبو حميد الحمصي أحمد بن محمد بن سيار ،قالا نا إبراهيم بن محمد بن الحسن ،حيان
 ،حدثه ن  عن م   ،عن أبي يزيد الغوين ،ثنا معان بن رفاعة ،شريح بن يزيد الحضرمي أبو حيوية

  ك  ل   » عن أبي الدرداء أنه كان يقول:
  ل 

 
  ه  ذ  ه   يه  ق  ف   ن   وإ   ،ايه  ق  ف   ة  م   أ

 
  اد  د   ش   ة  م   الأ

 
 . « س  و  بن أ

ا أنبأ علي قال ،وأبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم ،أخبرنا أبو عبد اهلل محمد بن الفضل       
أنبأ محمد بن عبد الرحمن بن محمد  ،أنبأ محمد بن عبد اهلل بن محمد ،بن محمد بن علي

  قال: سفيان قال عبادة: ،ثنا نصر بن المغيرة ،ثنا أبو بكر بن أبي خيثمة ،الدغويل
  ن  م   اس  الن    ن  م   »       

 
  ن  م   م  ه  ن  وم   ،ام  ك  ح   ت  ؤ  ي   ا ولمم  ل  ع   ي  ت  أ

 
 شداد   ن   وإ   ،ام  ل  ع   ت  ؤ  ولم ي   ،ام  ك  ح   وت   أ

  ين  ذ  ال    ن  بن أوس م  
 
 .« م  حل  ال  و   م  ل  وا الع  وت  أ

أنا أبو عبد  ،أنبأ أبو القاسم البجلي ،ثنا عبد العزيز الكتاني ،أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني       
 ثنا سعيد بن عبد العزيز قال:  ،حدثنا أبو مسهر ،أنا أبو زرعة ،اهلل الكندي

ل   »         « ب  ض  ا غ  ذ  إ   م  ظ  ك  وب   ،قط  ا ن  ذ  إ   ان  ي  ب  ب   ،ن  ي  ت  ل  ص  خ  ب   بن أوس الأنصاري شداد  ف ض  
ثنا أبو  ،أنبأ محمد بن عبد اهلل الضبي ،أنبأ أبو بكر البيهقي ،أخبرنا أبو عبد اهلل الفراوي       

 ثنا عمر بن يونس بن القاسم ،ثنا أبو الحسن محمد بن سنان القرار ،العباس محمد بن يعقوب
واكن - شداد بن أوسيحدث عن  ،قال سمعت شداد أبا عمار ،ثنا عكرمة بن عمار ،اليمامي

 (2)فذكر حديثا -صلى اهلل عليه وسلم-عن محمد  -بدريا

                                                 

 22/570تاريخ دمشق  (1)
 إنه بدري، ولم يصح. نقله الذهبي في التاريخ، وقال: قال محمد بن سنان القزاز، وليس بحجة ، وذكر قبله قول البخاري: شداد بن أوس، قيل: (2)
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  اد  د   ش   ان  ك  » قال أسد بن وداعة:        
 
 ذ  ت إ  اب  س بن ث  و  بن أ

 
 ة  ب   كالح   ان  ، ك  ل  لي  ال    ن  م   ه  ع  ج  ض  م   ذ  خ  ا أ

ى ت   ح   يل   ص  ي   ال  ز  ا ي  ل  ف   وم  ق  ي   م   ، ث  م  و  الن    ن  ي  ي وب  ن  ي  ب   ت  ال  ح   د  ق   ار  الن    ن   إ   م   له  : ال   ول  ق  ي  ى، ف  ل  ق  ى الم  ل  ع  
 .« ح  ب  ص  ي  

 قال: ،قال: حدثنا بقية بن الوليد ،حدثنا هشام بن عبد الملك الحمصي:  ابن ماجةوقال        
-، قال: قال رسول اهلل أبي يعلى شداد بن أوسحدثني ابن أبي مريم، عن ضمرة بن حبيب، عن 

 : -صلى اهلل عليه وسلم
  ن  م   ز  اج  ، والع  ت  و  الم   د  ع  لما ب   ل  م  وع   ه  س  ف  ن   ان  د   ن  م   س  ي   الك  »       

 
 ىل  ى ع  ن   م  ت   م  ا، ث   اه  و  ه   ه  س  ف  ن   ع  ب  ت  أ

  (1)«الل  
حدثنا روح، قال: حدثنا الأوزاعي، عن حسان بن عطية، : (2)«المسند»في  أحمدوقال الإمام        
 قال: 

 ب  ع  ن   ة  ر  ف  ، في سفر، فنزل منزلا، فقال لغلامه: ائتنا بالس   شداد بن أوسكان  »
 
عليه،  رت  ك  نث بها، فأ

  ة  م  ل  بك   ت  م  ل   ك  فقال: ما ت  
 
  مت  سل  منذ أ

 
 ه  م  ط  خ  إلا وأنا أ

 
ا وه  ظ  غير كلمتي هذه، فلا تحف   ،اه  م   ز  ا وأ

 يقول:  -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  علي، واحفظوا مني ما أقول لكم: سمعت  
  إ   م   له  : ال   ات  م  ل  الك   اء  ل  ؤ  وا ه  ز  ن  ، فاك  ة  ض   والف   ب  ه  الذ    اس  الن   ز  ن  إذا ك   »       

 ن 
 
 س  ي أ

 
  ات  ب  الث    ك  ل  أ

 
، ر  مفي الأ

 د  ش  على الر    ة  يم  ز  والع  
 
 س  ، وأ

 
 ك  ت  عم  ن   ر  ك  ش   ك  ل  أ

 
 س  ، وأ

 
 ك  ت  اد  ب  ع   ن  س  ح   ك  ل  أ

 
 س  ، وأ

 
 ا،يم  ل  ا س  ب  ل  ق   ك  ل  أ

 
 
 س  وأ

 
 ق  اد  ا ص  ان  س  ل   ك  ل  أ

 
 س  ا، وأ

 
 م  ل  ع  ما ت   ر   ش   ن  م   ك  ب   وأعوذ   ،م  ل  ع  ما ت   ر  ي  خ   ن  م   ك  ل  أ

 
، م  ل  ع  لما ت   ك  ر  ف  غ  ت  س  ، وأ

 إ  
  ك  ن  

 
  (3)« وب  ي  الغ   ام  ل   ع   ت  ن  أ
ى المنزل ،(4)«التاريخ»في  ابن عساكرأخرجه أيضا         م   خرجنا مع شداد بن أوس »  قال: ،وس 

 (5).« ر  ف   الص    ج  ر  فنزلنا م  
سنة إحدى وأربعين، وقيل: سنة ثمان وخمسين، وهو ابن خمس وسبعين سنة،  شدادتويف        

 وقيل: تويف سنة أربع وستين، وقال ابن منده، عن موسى بن عقبة: إنه شهد بدرا.

                                                 

 ، قال االرناؤوط: إسناده ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم، وباقي رجال اإلسناد ثقات، قال األلباني: ضعيف2551، والترمذي5210ابن ماجة (1)
 71775/ ح 339/ 29مسند اإلمام أحمد  (2)
زين الدين أبي يح على شرط مسلم، قال األلباني: ضعيف، وللحافظ ، قال: هذا حديث صح7911، والحاكم 7305، والنسائي 3501أخرجه الترمذي  )3(

 شرح نفيس على هذا الحديث، طبع ضمن مجموع رسائله -رحمه الله–الفرج عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي الشهير بابن رجب 
 13/750تاريخ دمشق  (4)
 3/573مرج الّصّفر: موضع بين دمشق والجوالن صحراء كانت بها وقعة مشهورة في أيّام بني مروان، ذكروه في أخبارهم وأشعارهم/ معجم البلدان  (5)
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 :لىإ بفتح الألف وسكون النون وفتح الصاد المهملة ويف آخرها الراء، هذه النسبة  : يار  ص  ن  الأ

الأنصار  :من أولاد الأوس والخزرج، قيل لهم ،من أهل المدينة من الصحابة الأنصار، وهم جماعة  
  اهلل صلى اهلل عليه وسلم تهم رسول  لنصر  

ر جو      ز   :لىإ بفتح الخاء المعجمة وسكون الزاى وفتح الراء ويف آخرها الجيم، هذه النسبة  : يالخ 
إ بن بن سب... امن الأنصار، وهو الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر  الخزرج وهو بطن  

 (1)السمعاني، قاله يشجب بن يعرب بن قحطان

 
 [ أبو يعلى الَحِكْيِمي، ُشْعَبة بن أحمد بن محمد الوّراق405]

روى عنه: و  ،(2)أبي يعقوب يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن خرزاد النجيرميع من: سم         
  (3)أبو منصور عبد المحسن بن محمد بن علي

: أنبأنا أبو غالب شجاع بن فارس، ونقلته من خطه، أنبأنا أبو منصور عبد (4)رابن عساكقال        
أنا ، أنبأبو يعلى شعبة بن أحمد بن محمد الوراق الحكيميالمحسن بن محمد بن علي، أنبأنا 

روضي، الع ود  إسماعيل بن خرزاد النجيرمي، أنشدني أبو الج  أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن 
 :(5)لأبي النجمأنشدني جحظة 

(6)ط   الةةةةز    إحةةةةدى بنةةةةات   جاريةةةةة  
 

   
 
ةةةةع  ر  د   تحةةةةت   ن   كةةةةأ ةةةةا ال  ه   ط   ح  ن  م 

   
 ه بشةةةةةطفوق ةةةةة شةةةةةطا رميةةةةةت  

ةةةة   ةةةةح   (7)القةةةةذال   م  خ  ض   المخةةةةط ن  س 

   
 

                                                 

 771/ 5، و 319/ 7للسمعاني األنساب  (1)
، ترجمته في: 523َداب/ت اآل يوسف بن يعقوب بن إسماعيل ُخرَّزَاذ، أبو يعقوب النَِّجيرمّي البْصرّي، لغوي مصر، قال الذهبي: كان عالمة متقنا، رَاويًَة ِلُكُتبِ  (2)

 71/557، سير أعالم النبالء 1/315تاريخ اإلسالم 
، 591يحّي النصري المالكي، الّتاجر الّسّفار المعروف بابن ُشْهَداْنكه، حدث عنه الخطيب/ت اإلمام المحدث الفقيه أبو منصور عبد المحسن بن محمد الشِّ  (3)

 71/752، سير األعالم 31/595ترجمته في: تاريخ دمشق البن عساكر 
 59/351تاريخ دمشق  (4)
 باختالف بعض األلفاظ 70/755الرجز في األغاني  (5)
، بالضم: ِجيٌل من الِهْندِ  (6) يٌّ / القاموس المحيط الزُّطُّ ، بالفتح، والِقياس يقتضي فَ ْتَح ُمَعرَِّبه أيضاً، الواِحُد: ُزطِّ  7/119، معرب َجتَّ
ى أْقِذَلٍة، وُقُذٍل / لِجماع مؤخر الرأس، وهو َمْعِقُد الِعذاِر من الفرس خلف الناصية، ويقال: الَقذاالِن ما اكتنف فأَس الَقفا عن يميٍن وشماٍل، ويجمع ع الَقذاُل: (7)

 5/7900صحاح الجوهري 
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ك ي          وبعدها ياء منقوطة باثنتين من تحتها، هذه  ،وكسر الكاف ،بفتح الحاء المهملة: يم  الح 
  (1)السمعانيقاله  ،م، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليهي  ك  النسبة إلى ح  

 

                                                 

 5/209األنساب للسمعاني  (1)





 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى

 حرف الّصاد

  (1) [724[ أبو يعلى الُأْسُتواِئي، صاعد بن محمد الّدَّل ُّويّي ]ت151]
يفيني   قال الحافظ      قال  ،ثقة   ،من أهل الناحية، مستور   :(3)«تاريخه»في  (2)أبو إسحاق الِصر َّ

 »ويف  ،: سماعه عندي، عن مشايخ البلدالحسكاني
َّ
ن د أبي الحس  للسي   «جةر  خَّ الم   لِف الأ

  تويف سنة سبع وعشرين وأربع مائة. ،حسنيال

س       
 
ِ توَّ الأ وهي  ،هذه النسبة إلى أستوا ،وسكون السين ،وقيل بفتحها ،: بضم الهمزة والتاءيائ

 .كثيرة الخير والقرى ،ناحية بنيسابور
ل وييو      ِ ها بكسر الدال المهملة وتشديد اللام المرفوعة ويف آخرها الياء المنقوطة من تحت: الد 

 (4)السمعانيقاله  ،هي  و  ِدل    :باثنتين، هذه النسبة إلى
 
 [ أبو يعلى الُفَضْيلي، صاِعد بن ِهبة الله 152]

بن أبي عبد اهلل ات ق  أبي الوَّ ضمن شيوخ  (5)«تاريخه الكبير»في  أبو عبد اهلل الذهبيذكره      
  (6)555المتوىف سنة  الصويف  الماليني ويي الهرَّ زِ ج  الس ِ 
ي        ضَّ ويف  ،وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين ،وفتح الضاد المعجمة ،بضم الفاء: يلِ الف 

، وهو اسم لجد المنتسب إليه، واشتهر بهذه النسبة إليه "لي  ضَّ الف  " :آخرها اللام، هذه النسبة إلى
   (7)السمعانيقاله  ،بيت كبير بهراة

  
 بن أحمد[ أبو يعلى الَوّرَّاق ، صالح بن محمد 153]

                                                 

 لسمعاني بالكسر، وتابعه ابن األثير والسيوطي، والالم بعدها مشددة مضمومةالدلويي: ضبط في سير األعالم بفتح الدال، وضبطها ا(1) 
 64/671هـ، ترجمته في: تاريخ اإلسالم  146الِصرَّيفينّي: تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد العراقّي الحنبلّي/ ت(2) 
   266ترجمة  872المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ص (3) 
 613/ 5، 666/ ترجمة 6/807للسمعاني  األنساب(4) 
 62/666تاريخ اإلسالم (5) 
بي: انتهى إليه علو الشيخ اإلمام الزاهد الَخيِّر شيخ اإلسالم أبو الوقت عبد األول بن أبي عبد الله عيسى بن شعيب السجزي ثم الهروي الماليني، قال الذه(6) 

 4/6665، تذكرة الحفاظ 80/606زي، ترجمته في سير أعالم النبالء اإلسناد، حدث عنه ابن عساكر، والسمعاني، وابن الجو 
 .60/860/6017األنساب للسمعاني (7) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى

ث عنه محمد بن الحسين  :(1)أبو القاسم الرافعيقال       سمع أحمد بن عبيد اهلل الديلمي، وحد  
، أنبا أحمد بن علي بن عبد اقأبو يعلى صالح بن محمد الور  ثنا  البزاز فقال في بعض فوائده:

ا عبثر أبو زبيد، اهلل الديلمي، ثنا إبراهيم بن يوسف الهسنجاني، ثنا هناد بن السري الكويف، ثن
  قال: -رضي اهلل عنه- جابر بن سمرةعن أشعث، عن أبي إسحاق، عن 

 رَّ  »     
َّ
  ت  ل  عَّ فجَّ  ،أضحيان ةِ لَّ ي  في لَّ  -صلى اهلل عليه وآله وسلم-اهلل  ولَّ س  رَّ  ت  ي  أ

َّ
 إِ  ر  ظ  ن  أ

 إِ  و هِ ي  لَّ
ى لَّ

 دِ ن  عِ  انَّ كَّ  وَّ ه  فلَّ  ،ه  ت  ل َّ ح   هِ ي  لَّ عَّ وَّ  ،رِ مَّ القَّ 
َّ
  (2)« رِ مَّ القَّ  نَّ مِ  ن  سَّ ح  ي أ

ويف آخرها القاف، هذا اسم لمن يكتب المصاحف وكتب  ،وتشديد الراء ،بفتح الواو: اقر َّ الوَّ      
قاله  ،ببغداد الوراق أيضا -وهو الكاغذ -الحديث وغيرها، وقد يقال لمن يبيع الورق

  (3)السمعاني
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 6/38التدوين في أخبار قزوين (1) 
. ، قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ال نعرفه إال من حديث األشعث57، والدارمي 3518، والنسائي في الكبرى 8266أخرجه الترمذي (2) 

عند  8/717، قال الترمذي في العلل 8667، ومسلم 6556اهـ، وقد روي نحو هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي، عن البراء بن عازب عند البخاري 
كأنه رأى : ترى هذا الحديث هو حديث أبي إسحاق عن البراء ؟ قال: ال، هذا غير ذاك الحديث. قال الترمذي:  -يعني البخاري -حديث جابر: سألت محمدا

 64/507الحديثين جميعا محفوظين، وقال النسائي: حديث جابر خطأ، والصواب حديث البراء./ انظر مسند أحمد 
 66/600األنساب للسمعاني (3) 





 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 حرف الّضاد

 
 [125[ أبو يعلى الشعراني، ُضمام بن محمد، الَهَرِوي الّصوفي ]ت451]

بشر بن  :روى عن قال: ،524في وفيات سنة  (1)«التاريخ الكبير»في  الذهبيذكره الحافظ      
محمد بن  :روى عنه ،(3)اللغوي أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، و(2)محمد المزين المغفلي

 .، وغيره(4)ي الزاهدعلي العمير
ْعرَّ       ويف آخرها  ،بعدها الراء المفتوحة ،وسكون العين المهملة ،بفتح الشين المعجمة: يان  الش َّ

  (5)السمعانيقاله  على الرأس وإرساله، ر  عْ الش َّ  :النون، هذه النسبة إلى
  (6)عرانيب عبد الوهاب الشنس  وإليها ي   ،بمصر ةرَّ عْ أبي شَّ : إلى قريةالنسبة وكذا      

 

 
 
 

 

                                                 

 9/909تاريخ اإلسالم (1) 
 .8/153، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 173ِبْشر بن محمد أبو عبد الله الُمَزنيُّ الهروي، حدث عنه أبو أسحاق الَقّراب، وأبو َذرٍّ الَهَروي، وأملي الكثير/ ت(2) 
، ترجمته في: سير 170ت أبو منصور محمد بن أحمد بن األزهر الَهَرِوي األزَهرِي النَّْحِوي اللَُّغوي الّشافعي، صّنف كتاب تهذيب اللُّغة في عْشِر مجّلدات/(3) 

 33/135أعالم النبالء 
، ترجمته في: 989رّي الَهَروّي، حدث عن ابن طاهر والمؤتمن/ تالشيخ اإلمام القدوة الزاهد القانت أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن ُعَمير الُعَميْ (4) 

 39/39سير أعالم النبالء 
 2192/ ترجمة 8/307األنساب للسمعاني (5) 
 .1/358الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (6) 





 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 حرف الّطاء 
 

 [ أبو يعلى الَيَماِني، طاهر بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد 511]
ابراهيم بن  د  لَ من وَ فقال: و (1)«عمدة الطالب»في  ابن أبي عنبةسّيٌد َشريٌف، ذكره النسابة      

 .دٌ لَ له بمصر وَ  ،أبو يعلى طاهر بن ابراهيممحمد بن ابراهيم بن محمد اليماني 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 222عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب/ ط حيدرية ص (1) 





 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 حرف العين 
 

  [ أبو يعلى عائذ الله بن أحمد بن علي بن عمر بن عبد الحميد651]
ث عن      تاريخ » في (1)ي  ر  ي  ش  أبو علي محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الق   ه: الحافظحد َّ
 قال: ،سعد بن يحيى بن يزيد بن عبد الحميد بن يحيى بن سعدفي ترجمة:  ، (2)«ةق   الر  
كاتب مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية، وهو صاحب الرسائل  (3)دعبد الحميكان      

: أنهم أبو يعلى عائذ اهلل بن أحمد بن علي بن عمر بن عبد الحميدفأخبرين ، المنسوبة إليه
 ة، يتولون عامر بن لؤي.ي َّ س  اد  القَّ  ي  ب  من سَّ 

 

  (4)الُرّخَِّجّي، العّباس بن محمد بن فَرج الُجَمِحي [ أبو يعلى 651]
ث عن      روى و ،(7)زيد بن أخزمو ،(6)عبد القاهر بن شعيب، و(5)يوسف بن موسى القطان: حد َّ

عبد اهلل بن ، و«ني  م  ج  ع  الم  »في  (8)أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانيالحافظ عنه: 
  (9)محمود بن محمد

، حدثنا بو يعلى الرخجيالعباس بن محمد بن الفرج أحدثنا : أبو القاسم الطبرانيقال      
يوسف بن موسى القطان، حدثنا مهران بن أبي عمر، حدثنا علي بن عبد الأعلى، عن السدي، 

                                                 

، 7/383، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 333محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الُقشيري الحرانيُّ الحافظ، نزيل الرَّق ة ومؤر  خها، له تاريخ الرقة / ت  أبو علي   (1) 
 3/838األعالم للزركلي 

 881/ترجمة 8/881تاريخ الرقة (2) 
و يحيى الكاتب، تلميذ سالم مولى هشام بن عبد الملك، سكن الرقة، وكتب الترسل عبد الحميد بن يحيى بن سعد األنباري أبو يحيى، العالمة البليغ أب(3) 

، 831خر سنة لمروان الحمار، وله عقب، قال الذهبي: مجموع رسائله نحو من مائة كراس، يقال: افتتح الترسل بعبد الحميد، وختم بابن العميد، قتل في آ
 5/331ترجمته في: سير أعالم النبالء 

  589/ رقم  8/337، إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني 3/99رجمته: األنساب للسمعاني مصادر ت(4) 
، وابن ماجة، يوسف بن موسى بن راشد أبو يعقوب القطان الكوفي، حدث عن سفيان بن عيينة، ووكيع، ويزيد بن هارون، وعنه البخاري، وأبو داود، والترمذي(5) 

 7317/ ترجمة 83/388، ترجمته في: تاريخ بغداد 153نه/ ت والنَّسائي  ف ي غير سن
، ترجمته في: أبو سعيد عبد القاهر بن شعيب بن الحبحاب المعولى البصري أخو أبى بكر بن شعيب، من صغار أتباع التابعين، روى له أبو داود والترمذي(6) 

 3/987، تاريخ اإلسالم 88/133تهذيب الكمال 
 81/132، ترجمته في: السير 157/ت روى عنه البخاري وأرباب السنن األربعة طالب زيد بن أخزم الطائي البصري، الحافظ المجود أبو (7) 
نيا، صاحب المعاجم الثالثة المشهورة / ت (8)  ، ترجمته في: تاريخ 332سليمان بن أحمد بن أي وب، أبو القاسم اللخمي الط َبراني، الحافظ المشهور، ُمْسَند الدَّ

 83/889، سير أعالم النبالء 3/87م اإلسال
، 338علي/ ت  أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن عبد الملك األصبهاني الواعظ، روى عن البغوي، وأبي عروبة الحراني، وعنه أبو نعيم، وأبو بكر بن أبي(9) 

 8/192، تاريخ اإلسالم 8233/ ترجمة 1/55ترجمته في: تاريخ أصبهان 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

صلى اهلل عليه وآله -قال: قال رسول اهلل ، عن رفاعة بن شداد القتباني، عن عمرو بن الحمق
 :  -وسلم
 ف   ه  ل  ت  ق  ف   ه  م  ا على د  ل  ج  ر   ن  آم   ن  م   »     

 
  (1)« ار  اف  ك   ول  قت  الم   ان  ك   ن  وإ   ،ل  ات  الق   ن  م   ء  ير  ا ب  ن  أ

 تفرد به يوسف ،لم يروه عن علي بن عبد الأعلى إلا مهران الرازي قال الطبراني:     
 قدم أصبهان ،بغدادي :(2)«هتاريخ»في  أبو نعيم الأصبهانيقال و     
، ثنا زيد بن س بن محمد الجمحيأبو يعلى العباحدثنا عبد اهلل بن محمود بن محمد، ثنا      

أخزم، ثنا عبد القاهر بن شعيب، ثنا هشام بن حسان، عن عمر بن محمد بن المنكدر، عن 
 : -صلى اهلل عليه وسلم-، قال: قال رسول اهلل أبي هريرةأبيه، عن 

  (3)« ر  ع  الش    ت  ب  ن  ، وي  ر  ص  و الب  ل  ج  ي   ه  ن   فإ   د  م  ث  الإ  ب   م  ك  ي  ل  ع   »     
ح  ا      م  ، قاله حمَّ بنى ج   :بضم الجيم وفتح الميم ويف آخرها الحاء المهملة هذه النسبة إلى: يلج 

 (4)السمعاني

هذه النسبة  ،ويف آخرها الجيم ،وفتح الخاء المعجمة المشددة ،: بضم الراء المهملةج يالر خ  و     
ولم يذكر  ،ذه القريةونسبهم إلى ه ،وذكر السمعاني جماعة ،إلى الرخجية قرية بقرب بغداد
 (5) ابن الاثيرقاله  ،وهي تجاور سجستان ،النسبة إلى الرخج البلاد المعروفة

 
 (6)عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب ،[ أبو يعلى الث ََّقِفي الط َّاِئِفي865]

 بن يعلى بن الرحمن عبد بن" اهلل عبد: (7) «التهذيب تهذيب» في حجر ابن الحافظ لقا     
 .الثقفي يعلى أبو الطائفي كعب

                                                 

: رواه الطبراني بأسانيد كثيرة، وأحدها 3/185، قال في مجمع الزوائد 3151/ح3/198، والمعجم األوسط 583/ح 8/352الصغير  أخرجه في المعجم(1) 
، قال األرناؤوط: إسناده حسن من أجل السدي، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن، وباقي رجال اإلسناد 18937رجاله ثقات.اهـ وأخرجع اإلمام أحمد في مسنده 

 ثقات.
 1/829أخبار أصبهان (2) 
، قال األلباني في 5/93رواه البزار، ولفظه: "خير أكحالكم اإلثمد، ينبت الشعر ويجلو البصر"، قال المنذري: رواته رواة الصحيح، ومثله قال الهيتمي (3) 

 : صحيح لغيره.1285صحيح الترغيب 
 313/ 3األنساب للسمعاني (4) 
 12/ 1اللباب في تهذيب األنساب (5) 
/ 5، تهذيب التهذيب 3388/ الترجمة 1، ميزان االعتدال 113/ 85، تهذيب الكمال 89/ 9، األنساب 518/ 5مصادر ترجمته: طبقات ابن سعد: (6) 
 822/ 3، تاريخ اإلسالم 198
 527/ترجمة 198/ 5تهذيب التهذيب (7) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 شعيب بن وعمرو أوس بن اهلل عبد بن وعثمان الثقفي سويد بن الشريد بن عمرو: عن روى     
 حنطب بن اهلل عبد بن والمطلب الثقفي سفيان بن الحكم بن ربه وعبد رباح أبي بن وعطاء
 وغيرهم

 وأبو الأعلى عبد بن الأعلى وعبد معاوية بن ومروان سليمان بن ومعتمر الثوري: وعنه     
 نعيم وأبو عاصم وأبو المبارك وابن الأسدي تمام بن وقران مهدي وابن ووكيع الأحمر خالد

 وغيرهم
 بابه، الحديث لين بقوي ليس: حاتم أبو وقال، صالح: معين ابن عن خيثمة أبي ابن قال     

 راشد بن وعمر، المؤمل بن اهلل وعبد، عمرو بن طلحة
 في له، الثقات في حبان ابن وذكره، حديثه ويكتب، القوي بذاك ليس: النسائي وقال     

ادَّ »: واحد حديث مسلم ي َّة   كَّ مَّ
 
ن   أ

َّ
ل مَّ  أ  «ي س 

، صويلح: آخر موضع في وقال، ضعيف: معين ابن عن سعيد بن عثمان وقال: الحافظ قال     
 نظر يهف :البخاري وقال، بأس به ليس :معين ابن عن مريم أبي ابن وقال
ه المديني ابن أن   خلفون بنا وحكى       شعيب بن عمرو عن يروي: عدي ابن وقال، وث قَّ

: العجلي وقال، به يعتبر طائفي: الدارقطني وقال، حديثه يكتب ممن وهو، مستقيمة أحاديثه
 ثقة
اج أبو قال       المكارم أبو القاضي أنبأنا: قال البخاري، ابن الحسن أبو أخبرنا: (1)المز ي الحج 

: قال الحافظ، نعيم أبو أخبرنا: قال الحداد، علي أبو أخبرنا: قالا الصيدلاني، جعفر وأبو اللبان،
: قال الطيالسي، داود أبو حدثنا: قال حبيب، بن يونس حدثنا: قال جعفر، بن اهلل عبد حدثنا
 ،أبيه عن ،الشريد بن عمرو حدثني: قال الطائفي، يعلى بن الرحمن عبد بن اهلل عبد حدثنا
 :قال

ول  اهلل  »           ن ي ر س  د  ت ن ش  ،  -صلى اهلل عليه وسلم-اس  ل ت  ي  ة  بن أبي الص   م 
 
ر  أ

ع  م ئ ة  ق اف ي ٍة من ش 
، قال: هيه، ث م   قال  رسول  اهلل  ت ه  ق اف ي ة  د  ا أنش  ل  م  ل م  في -صلى اهلل عليه وسلم-ك  اد  لي س  : إ ن  ك 

ر ه  
ع   (2)«.ش 

                                                 

 118/ 85تهذيب الكمال في أسماء الرجال (1) 
 1155صحيح مسلم (2) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

لا عاليا، ورواه مسلم من رواية معتمر بن  البخاريرواه       عن أبي نعيم، عنه، فوقع لنا بدَّ
من رواية مروان بن معاوية عنه، ورواه  الترمذيسليمان، وعبد الرحمن بن مهدي، عنه، ورواه 

من رواية عيسى بن يونس عنه، فوقع لنا عاليا بدرَّجتين، وليس له عند البخاري  ابن ماجة
 والترمذي غيره. ومسلم

ائ ف ي      : بفتح الطاء المهملة، وكسر الياء المنقوطة بنقطتين من تحتها، بعد الألف، ويف الط  
، وهي مدينة على اثنى عشر فرسخا من مكة، قاله "الطائف"آخرها الفاء، هذه النسبة إلى: 

 (1) السمعاني

 
 (2) بن أبي كريمة عبد الله بن محمد بن حمزة ،[ أبو يعلى الّصَّْيَداِوي965]

ث عن: أبيه، : ويل القضاء ببيت المقدس، وحد َّ (3)«تاريخه»في  ابن عساكرقال الحافظ      
، ومحمد بن عمران الدارمي، وأحمد بن عثمان، ومحمد بن الحسن بن (4)وأخيه معاذ بن محمد

، وعبيد اهلل قتيبة، وعبيد اهلل بن الفضل بن الحمد بن هلال الطائي، وأحمد بن الحسن بن ثابت
بن الفضل، وعمرو بن عصيم الصوري، وأحمد بن الحسين زبيدة، والحسين بن إبراهيم 
البجلي، وأبو القاسم ابن عبيد المكتب، وعمر بن عبد اهلل بن سليمان، وأبي الميمون عبيد اهلل 
بن محمد بن أحمد الأزهري، وعبد الرحمن بن يحيى بن هارون الزهري المكي، وعبد الرحمن 

ن إسماعيل الكويف، ومحمد بن يوسف القطان، ومحمد بن المعافى، وعبد اهلل بن محمد بن ب
 سلم، وأبي بكر الخرائطي، وإسحاق بن محمد بن حمدان.

روى عنه: أبو الحسين ابن جميع، وابنه سكر بن محمد، وأبو الحسن ابن جهضم، وأبو      
عطية اهلل بن عطاء اهلل بن محمد  أحمد الحسن بن أحمد بن علي المادرائي، وأبو الحسين

الصيداوي، وتمام بن محمد، وأبو محمد الحسن بن نظيف بن عبد اهلل جغلان، ومعاذ بن 
محمد بن عبد الغالب الصيداوي، وعبد الواحد بن بكر الورثاني، وأبو محمد الحسن بن 

 الحلبي. محمد الوراق، وأبو عبد اهلل ابن منده، وأبو العباس الحسين بن علي بن محمد

                                                 

 88/ 9ساب للسمعاني األن(1) 
 833/ 8، تاريخ اإلسالم 171/ 83مصادر ترجمته: مختصر تاريخ دمشق (2) 
 878/ 31تاريخ دمشق (3) 
 7385/ ترجمة 333/ 58ترجم له الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق (4) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

: أخبرنا أبو الحسن ابن قبيس، أنا أبو نصر ابن طلاب، أنا أبو ابن عساكرقال الحافظ      
الحسين عطية اهلل بن عطاء اهلل بن محمد بن أبي غياث بصيدا، أنا أبو يعلي عبد اهلل بن 

م، محمد إملاء، أخبرين عبد الرحمن بن إسماعيل بن كردم الكويف، نا الحسن بن عرفة، نا هشي
 صلى اهلل عليه وسلم:-، قال: قال رسول اهلل ابن عمرعن الحجاج بن أرطأة، عن نافع، عن 

ال ه  »      ل ه  وم  ه 
 
ت ر  أ ا و  ن  م 

 
أ ٍر، فك  ذ  ر  ع 

ي  م س  م ن  غ  ت  ى ت غ يب  الش   ر  ح  ن  ت ر ك  الع ص   (1)«م 

 ،أنبأنا أبو عبد اهلل الحافظ ،يهقيأنبأنا أبو بكر الب ،كتب إلي أبو نصر بن القشيري:(2)وقال     
أبو يعلى عبد اهلل بن محمد بن حمزة أنبأنا  ،وكتبه لي بخطه ،حدثني أبو عبد اهلل بن مندة

في كتاب جدي عبد اهلل بن سليمان  وجدت   :قال ،حدثنا أبي ،قاضي بيت المقدس الصيداوي
سمعت  :قال ،عن أبيه ،المعن س ،حدثنا الزهري ،حدثنا هشام بن الغاز :ابن أبي كريمة بخطه

  :-صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 ك  ممن كان قبل   رٍ ف  ن   انطلق ثلاثة  »     

 
  (3)بطوله فذكر الحديثَّ  ،«...إلى غارٍ  المبيت   م  اه  و  م حتى أ

 ،عن محمد بن أحمد بن محمد الأنباري ،بن السمرقندياعلى أبي القاسم  قرأت  : (4)وقال     
أبو يعلى عبد اهلل بن أنبأنا  ،حمد الحسن بن محمد بن أحمد بن محمد بن جميعأنبأنا أبو م

أخبرين  ،حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيرويت ،حدثنا محمد بن أحمد بن المنيب،  محمد
 : يقول ،الأوزاعيقال سمعت  ،أبي
  (5)« م  و  الن    لب  ج  ي   أ  ك  ت   الم   ن  ي  ل  »      
: حدثنا عبد اهلل بن محمد بصيدا، حدثني أخي معاذ بن (6)الصيداويابن جميع وقال      

ا، عليه ا أو حجر  نظر عمود   سليمان بن أبي كريمةأن جده  محمد، عن أبي محمد بن حمزة:
 رَّ كتاب، فلم يحسن يقرأه، فتعلم بعد ذلك قراءة اليونانية، فقَّ  مكتوب  

َّ
ى نَّ : بَّ كتوب  فإذا عليه مَّ  ه  أ

 .ان  وفَّ الط    بعدَّ  ت  يَّ ن  نوح ، وهي رابع مدينة ب   صيدا صيدون بن سام بن

                                                 

 313، ومسلم 517البخاري (1) 
 339/ 51تاريخ دمشق البن عساكر (2) 
 1733أخرجه صحيح مسلم (3) 
 58/853تاريخ دمشق البن عساكر (4) 
 82/839تاريخ بغداد (5) 
 1/33معجم الشيوخ (6) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

في كتابه:  391المتوىف سنة  أبو المعالي المشرف بن المرجى بن إبراهيم المقدسيقال      
على الشيخ أبي محمد الحسن بن محمد بن أحمد الغساني،  قرأت  : (1)«فضائل بيت المقدس»

 ر  قلت له: ق  
بصيدا، في سنة تسع  بن حمزة بن أبي كريمةأبي يعلى عبد اهلل بن محمد على  ئَّ

تسمع، قال: أبنا أحمد بن عبد الوهاب ابن عباد، قال: ثنا  وخمسين وثلاثمائة، وأنت حاضر  
 أحمد بن إبراهيم بن هشام الغساني، قال: حدثني أبي، عن أبيه قال: 

بيد اهلل الأشعري دمشق ومعه أبو ع المقدس، دخل مسجدَّ  يريد بيتَّ  ي  د  ه  المَّ  مَّ لما قد   »     
فقال:  ،؟ فقال: وما هي يا أمير المؤمنين ،ا بنو أمية بثلاث  نَّ ت  قَّ سبَّ  ،كاتبه، فقال له: يا أبا عبيد اهلل

الموالي، فإن لهم موالي  ل  ي  بهذا البيت، يعني: المسجد، لا أعني على ظهر الأرض مثله، ونَّ 
ا، ثم أتى بيت المقدس واهلل في ليس لنا مثلهم، وبعمر بن عبد العزيز، لا يكون   نا مثله أبد 

 .« ، فقال: يا أبا عبد اهلل هذه الرابعةفدخل الصخرةَّ 
ي داو      ، وهي بلدة على ساحل بحر الشام قريبة من صور، صيداء :هذه النسبة إلى: يالص  

  (2)السمعانيقاله  ،يوصيدان ،يوالنسبة إليها صيداو
 
 د اليمني[ أبو يعلى التهامي، عبد الله بن محم611]

الحافظ ، شيخ أبو الفضل محمد بن الحسن بن محمد بن مهدي العلوي الحسني :روى عنه     
 .أبي سعد السمعاني

: أبنا أبو الفضل محمد بن الحسن العلوي إملاء من لفظه (3)«معجم الشيوخ»في  قال     
 باليمن، لبعضهم: أبو يعلى عبد اهلل بن محمد التهاميبأصبهان، أنشدنا 

 بَّ الص َّ     ح  ي    ر  
َّ
َّ  ي َّ لَّ    إ   ت  ه    دَّ ا أ  يماس     ن

 يم    اق  م   ي   ب  فيه   ا الحب   بل   دة   ن  م      

   
 إ  

َّ
َّ  ظ    ن   ن    ي أ  هيح     ر   ن  ها م     س    يمَّ ن

َّ ا م      هَّ     بوب  وه     اس     ل  ن عن     ده ت  يم 

   
 لام  ة  عَّ  م  ن الحبي  ب   ي  ك  ف   ي  ح  ي  ا ر  

 اوم  د  ق       ي     د  ر  أفتعلم     ين مت     ى ي    
   

 م  اد  نَّ     م   وم  م      ي لله  لب      قَّ  م     ا زالَّ 
انَّ    ل   ي الحبي   ب   يع   ودَّ حت   ى     ديم 

   

                                                 

 8/152فضائل بيت المقدس (1) 
 8/353األنساب للسمعاني (2) 
 8313المنتخب من معجم شيوخ السمعاني ص (3) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 ،نوجبال تهامة وبلادها بين الحجاز وأطراف اليمَّ  ،تعالى ها اهلل  فَّ : لتهامة مكة شر َّ التهامي     
 (1)المدني، قاله تهام: إليها أيضا   ويقال في النسبة  

 

 [ أبو يعلى الَدّبَّاس، عبد الله بن مسلم بن محمد بن يحيى بن مسلم البغدادي616]

  (2)[919]ت
حدثنا عنه الأزهري، وهبة اهلل بن  ،(4)المحاملي: روى عن القاضي (3)أبو بكر الخطيبقال      

 واكن ثقة. ،الحسن الطبري، وأحمد بن سليمان بن علي المقرئ
بن اأبو يعلى حدثني الحسن بن محمد الخلال قال: سنة سبع وتسعين وثلاثمائة فيها مات      

 .باسمسلم الد  
أبو يعلي عبد اهلل بن مات : (5)«المشيخة البغدادية»في  طاهر السلفيأبو لحافظ وقال ا     

 .وف  عر  مَّ  ر  ب  ، ودفن في قَّ ة سبع وتسعين وثلاثمائة، واكن ثقة  نفي س مسلم الدباس
: (6)«إبطال التأويلات»في كتابه:  -رحمه اهلل- الحنبلي أبو يعلى ابن الفراءقال الإمام      

، قال: نا الحسين بن إسماعيل أبو يعلى عبد اهلل بن مسلم بن يحيىم، قال: نا أخبرناه أبو القاس
الضبي، نا إسماعيل بن الحارث، قال: نا أبو النضر، نا عبد الرحمن بن عبد اهلل بن دينار، عن 

  :-صلى اهلل عليه وسلم-، قال: قال رسول اهلل أبي هريرةزيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن 
 ث  م   ر  اف  الك   س  ر  ض   »     

 
، ة  ك   د وم  ي  د  ق   ن  ي  كما ب   ار  الن    ن  م   ه  د  ع  ق  م   ، واء  ض  ي  ل الب  ث  م   ه  ذ  خ  ف   ، ودٍ ح  ل أ

  و ان  ن  اث   ه  د  ل  ج   ة  اف  ث  وك  
 
  (7)« ه  م  اس   ل   ، ج  ار  ب   الج   اع  ر  ا بذ  اع  ر  ذ   ون  ع  ب  ر  أ

                                                 

 88مختصر فتح رب األرباب بما أهمل في لب اللباب من واجب األنساب ص: (1) 
 8/773، تاريخ اإلسالم 3/8313ه: المتفق والمفترق مصادر ترجمت(2) 
 82/839تاريخ بغداد (3) 
، ترجمته في:  332القاضي اإلمام العالمة الحافظ الثقة شيخ بغداد ومحدثها أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمد الضبي البغدادي الَمَحام ل ي/ت (4) 

 85/158، سير أعالم النبالء 7/589تاريخ اإلسالم 
 18المشيخة البغدادية ح (5) 
 893/ح 123إبطال التأويالت ص (6) 
، وليس عندهما: "َجلَّ اسمه"، قال الحاكم: هذا حديث 3/337، والحاكم في المستدرك 1/537/82933، و1/333/8398أخرجه اإلمام أحمد (7) 

قوله: "بذراع الجبار": أي جبار من جبابرة اآلدميين ممن كان في القرون  : معنى-رضي الله عنه-صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، قال الشيخ أبو بكر 
، وأخرجه ، قال: "الجبار ملك باليمن، يقال له: الجبار"7383األولى ممن كان أعظم خلقا وأطول أعضاء وذراعا من الناس. اهـ، وأخرجه ابن حيان في صحيحه 

: صحيح 3381ا حديث حسن صحيح غريب من حديث األعمش، وقال األلباني في صحيح الترغيب ، دون : "بذراع الجبار"، قال: هذ1577أيضا الترمذي 
 لغيره



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

أخبرين أبو بكر ، أحمد بن علي بن عبد  :(1)«الفقيه والمتفقه»في  الخطيب البغداديوقال      
، نا الحسين بن إسماعيل، نا أحمد بن أبو يعلى عبد اهلل بن مسلم الدباساهلل الطبري، أنا 

عثمان بن حكيم، نا عبد الرحمن بن شريك، نا أبي، عن مجالد، عن الشعبي، عن عمرو بن 
 حريث، عن عمر بن الخطاب، قال: 

ا »      ح  ص 
 
م  و أ ي  إ ي  اك 

 
ن   ،ب  الر  أ

ن  اء  الس   د  ع 
 
م  أ إ ن  ه 

ا  ،ف  وه  ظ  ف  ن  ي ح 
 
اد يث  أ ح 

 
م  ال أ ي ت ه  ع 

 
ال وا  ،أ ف ق 

ي  
 
ل  وا و   ،ب الر  أ ل  وا ف ض  ض 

 
  (2)« أ

ب          ،ويف آخرها السين المهملة ،وتشديد الباء المنقوطة بواحدة ،بفتح الدال المهملة: اسالد 
 (3)السمعانيقاله  ،عمل الدبس أو يبيعههذه الحرفة لمن ي

 
  (4)[ أبو يعلى المكي، عبد الله بن مسلم بن هرمز261]

 .ىل  ع  أبو ي   :هكنيت   ،من أهل مكة :(5)«الضعفاء»في كتابه:  ابن حبانأبو حاتم  الحافظقال      
ممن  كان ،والكوفيون ،روى عنه الثوري ،وابن سابط ،يروي عن المكيين سعيد بن جبير     

 
َّ
 .حتجاج به إعن روايته عند ال ب  نك  التَّ  فوجبَّ  ،اتثبَّ يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأ

قال: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن  ،قال حدثنا عمرو بن علي ،أخبرنا الهمداني     
 .عبد اهلل بن هرمز

ى بن معين سمعت محمد بن المنذر يقول: سمعت عباس بن محمد يقول: سمعت يحي     
 .مكي ضعيف عبد اهلل بن مسلم بن هرمزيقول: 

عن: سعيد  ،عبد اهلل بن مسلم بن هرمز المكي :(6)«تاريخ الإسلام»في  الذهبيوقال الحافظ      
 ،بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعلي بن الحسين، وعبد الرحمن بن سابط، ومجاهد، وغيرهم

ضعفه  ،، وأبو عاصم، وعبد اهلل بن نمير، وآخرونوري، وإسرائيل، وعيسى بن يونسوعنه: الث  

                                                 

 8/353الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (1) 
 1223، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 128، و االلكائي في شرح أصول االعتقاد 5/153/3182أخرجه سنن الدارقطني (2) 
 5/199ي األنساب للسمعان(3) 
، الكامل في ضعفاء الرجال 1/13، المجروحين البن حبان 758/ ترجمة 5، الجرح والتعديل 328/ ترجمة 5مصادر ترجمته: تاريخ البخاري الكبير (4) 

، تاريخ 3321/ ترجمة 1، ميزان االعتدال 3537/ترجمة 83/832، تهذيب الكمال 1811/ ترجمة 1/831، الضعفاء البن الجوزي 982/ ترجمة 5/159
 3/19، تهذيب التهذيب 3/92االسالم: 

 1/13المجروحين (5) 
 3/929تاريخ اإلسالم (6) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

أبا ": (1)العصفري اب  ب   ش   اه  ن َّ وكَّ  ،هب حديث  كتَّ وقال أبو حاتم: ليس بالقوي ي   ،عينأحمد، وابن مَّ 
 ."اء  ف  ج  الع  
: حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن (2)«الكامل»في  أبو أحمد ابن عديقال الحافظ      

عن مجاهد، ، عبد اهلل بن مسلم بن هرمزعن  ،دثنا أبو إسماعيل المؤدببكار بن الريان، ح
 : -رضي اهلل عنهما– ابن عباسعن 
ول  »      ان  ر س  ل  ى - اهلل  ك  ل  م   اهلل  ص  ل ي ه  و س  ب  ل ه   -ع  ان ي   ق  ن  ال ي م  ك  ت ل م  الر   ه   و   ،إ ذ ا اس  د   ع  خ  و ض 

ل ي ه     (3)«ع 

وأحاديثه مقدار ما يرويه، لاَّ  ،ولعبد اهلل بن مسلم أحاديث ليست بالكثيرة: ابن عديقال      
ليه. تَّابَّع  عَّ  ي 

 
[ أبو يعلى الُحَسْيِني، عبد الَأعلى بن عبد العزيز بن أبي الَفْخِر السّيد العلوي 619]

  (4) [549الَماِلْيِني الَهَرِوي ]ت
د من أهل : السي  (5)«حبيرالت  »في  نيأبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاقال الحافظ      

ال ين هراة ي ابن عبد ة عبد الهاد  وب  ر  أبي ع  وهو سبط  ،كان يسكن قرية يقال لها: ميمذان ،مَّ
 .س  ف  الن َّ  يَّ  خ  ا، سَّ اد  وَّ لا  جَّ فض  ا م  ي   و  لَّ كان عَّ  ،(6)اهلل الأنصاري

الأعلى بن عبد الواحد أبا عطاء عبد أبا عبد اهلل محمد بن عبد اهلل العميري، و :سمع     
 .، وغيرهم(8)مون الواسطييب بن مي  ج  أبا سهل ن   ، و(7)المليحي

                                                 

ترجمته في: تاريخ  132اإلمام الحافظ العالمة  األخباري خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط العصفري، أبو عمرو البصرى الحافظ، المعروف بشباب /ت(1) 
 88/371، سير أعالم النبالء 5/887اإلسالم 

 5/132الكامل في ضعفاء الرجال (2) 
 : فيه عبد الله بن مسلم بن هرمز، وهو ضعيف3/138، قال الهيثمي 1325، وأبو يعلى 1717، و ابن خزيمة 338أخرجه عبد بن حميد (3) 
 ذلك في نسخة خطية "للتحبير"، عندهما: ]عبد األعلى بن عزيز[، وهو ك88/3، الوافي للصفدي 88/933مصادر ترجمته: في تاريخ اإلسالم (4) 
 377/ رقم 8/389التحبير في المعجم الكبير (5) 
، ترجمته في: تاريخ 388هو اإلمام القدوة الحافظ الكبير أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي األنصاري الهروي، مصنف كتاب: ذم الكالم / ت (6) 

 88/523، سير أعالم النبالء 82/389اإلسالم 
 873ترجمته ضمن ترجمة أخيه أبي يعلى المليحي عبد المنعم بن عبد الواحد برقم تأتي (7) 
، ثم  الَهَروي ، قال الذهبي: الشيخ الجليل، مسند هراة / ت (8)  ، أبو سهل الواسطي  تاريخ اإلسالم  ،، ترجمته في:388نجيب بن ميمون بن سهل بن علي 
 89/33، سير أعالم النبالء 82/318
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منه  وسمعت   ،ا من خوارزمف  و منصر  ر  منه بقرية ميمذان، وبهراة، ثم قدم علينا مَّ  سمعت       
حرم سنة ووفاته يوم الأربعاء الثاني والعشرين من الم ،عنه رَّ ف َّ ظَّ ي أبا الم  د  لَّ وَّ  ت  ع  مَّ  وسَّ  ،اجزء  

 تسع وأربعين وخمسمئة.
، عبد الأعلى بن عبد العزيز بن أبي الفخر أبو يعلى الحسينيأخبرنا  :(1)ابن عساكرقال و     

بقراءتي عليه بهراة، قال أبنا أبو سهل نجيب بن ميمون بن سهل بن علي الواسطي الهروي، أبنا 
أبو القاسم عتاب بن محمد بن أبو علي منصور بن عبد اهلل بن خالد الخالدي الذهلي، ثنا 

أحمد بن عتاب الرازي، ثنا محمد بن سهل الجلاب بتستر، ثنا يحيى بن غيلان، ثنا عبد اهلل بن 
  :أنس بن مالكبزيع، ثنا روح بن القاسم، عن شعبة، عن ثابت، عن 

     «  
 
  (2)« ن  ف  ا د  م  د  ع  ب   رٍ ب  ى ق  ل  ى ع  ل   ص   -صلى اهلل عليه وسلم- ي   ب  الن    ن   أ
 .عن ثابت  ،عن حبيب بن الشهيد ،كذا قال: وإنما يرويه شعبة     
بعد اللام المكسورة ويف آخرها النون، هذه  ،بالياء المنقوطة باثنتين من تحتها: يين  ال  الم       

على فرسخين من  ،كورة ذات قرى مجتمعة: ، وهي في موضعين، أحدهماينال  م   :النسبة إلى
قاله  ،أيضا قرية من قرى باخرز ني  ال  م  ، و انال  م   :وأهل هراة يقولون ،مالينيقال لجميعها  ،هراة

  (3)سمعانيال أبو سعد
 
 [ أبو يعلى الّتَّنُّّوِخي، عبد الباقي بن عبد الله بن المحسن الَمَعرِّي 614]

على فقال: وهو أبو ي -عليه السلام -نسبه إلى آدم  (4)«خريدة القصر»في  العماد الكاتبساق      
ن بن عبد اهلل بن محمد بن عمرو بن سعيد بن محمد بن داود بن ا بن عبد اهلل بن المحس  

ر بن ربيعة بن زياد بن ربيعة بن الحارث بن ربيعة بن أنور بن أرقم بن أسحم بن الساطع،  المطه  
ذيمة بن تيم اللات، وهو م جتمَّ  ع وهو النعمان بن عدي، بن عبد غطفان بن عمرو بن بَّريح بن جَّ

لوان بن عمران بن الحاف بن ق ضاعة بن مالك بن  ب رة بن تغل ب بن ح  تَّنوخ، ابن أسد بن وَّ
 حمير.

                                                 

 8/198وخ معجم الشي(1) 
 8538، وابن ماجة 1873، ومسلم 3/832/81333أخرجه أحمد (2) 
 81/53األنساب للسمعاني (3) 
 1/57خريدة القصر وجريدة العصر (4) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

ب بن ابن الكلبيوقال       َّشج  مير بن سبأ بن ي ة بن زيد بن مالك بن ح  ر  : مالك بن عمرو بن م 
ذ بن سام بن نوح بن شَّ فَّخ  ر 

َّ
لمك بن  يعرب بن قحطان بن عابَّر، وهو هود عليه السلام، بن أ

لائيل بن قينان بن أنوش بن شيث  ه  لَّخ بن أخنوخ، وهو إدريس عليه السلام، بن يارد بن مَّ ت  وشَّ مَّ
 بن آدم عليه السلام.

ق  ك  ب  الس َّ  ن  سَّ حَّ       لك   ، مت َّس   يقطر ماء   ، يكاد  ه  صناعت   عرفة  ومَّ  ر  ع  الش    وب  ر  في ض   ن  ن   فَّ تَّ ، م  الس  
م على بيته   ت  ي  ضَّ ، قَّ من شعره   لطافة  ال   د  س  ، في ح  له بالتقد  ص  ق   في قصيدته وجودة بيته. ه  ن مَّ

 له من قصيدة:     
س      تهام  ان  بَّ      ف      ن  الم   يح  ر  قَّ      وا فَّجَّ

 وح  ب      ة  ويَّ ابةَّ مَّ     ر َّ ي الص     بَّ ي خف        

   
ف    ه   ر  ت  ج   م    ن طَّ

ب    ه  احَّ   رَّ وَّصَّ   لَّ
 ة  قَّل 

هَّ     وإلي    ه ف    اضَّ     وح  ا المَّس    ف  نجيع 

   
 
َّ
 ن:حسَّ ومنها، وأ

م  ل   ه م    ل    ه  ب    ق  ب ع    د 
 ن جس   مهم ي 

وح     (1)ش     يئا  فواعَّجب     اه أي     ن ال     ر  
 

   
 عتذار عن ترك التصرف:إومنها في ال     

ت  وب   اتَّ ل   يس براق   د   قَّ   د   ي   ا مَّ   ن رَّ

 عم     ا ي زي     ل  مك     ارهي وي      ريح    

   
 رف إنن   ي َّ ل   ا تطل    بَّن َّ ل   يَّ الت َّص   

 صريفها تقب      يح   لعس      ى، ويف ت        

   
 ب   أنني حي   اة  وق   د اس   تعنت  عل   ى ال

 وح  تغ     دو عل     ي َّ قناع     ة  وت     ر    

   
ه   َّ ق   د ذه   ب البق   اء بش    م   ر  والع    ر خ 

س    يح      عن    ي، وأخل    س ع    ارض  ومَّ

   
 ف   إذا كن   ى رج   ل  طل   اقَّ معيش   ة  

 ريح   سريحي له    ا تص     يوم    ا ، فت      

   
بَّ   ع  ول   ا نني طم   ع  إل   ا طَّ  ل   م ي    د 

 ش      عري لج     ائزة علي     ه م     ديح    

   
ش  يةَّ  أغلق  ت  ب  اب الح   ر    قف  ة   خَّ  وَّ

ن    اء مَّ    ن م    ا باب    ه مفت    وح      بف 

   
ر د  
 
 وعف   وت  ع   ن ج    رم الزم   ان  ول   م أ

 من    ه الق ص    ا  ويف  من    ه ج    روح    

   
 وله من قصيدة أولها:     

 أب    دى الف     راق  كواك    بَّ الأغل    اس  

ن   اك بع   د ش    ماس      فانق   ادَّ صَّ   ع ب  م 

   
واع    دَّ نلتق   ي  جعل   وا ال   ودا َّ لن   ا مَّ

ن   ا ف   ي    الي   اس   فيه   ا، فك   ان رجاي 

   
                                                 

بن محمد بن : قال: أنبأنا المؤيد بن محمد الطوسي، قال: أخبرنا أبو سعد عبد الكريم 1/8287األبيات أسندها ابن العديم في بغية الطلب فى تاريخ حلب (1) 
قال: أنشدنا أبو طاهر هاشم بن أحمد بن عبد الواحد األسدي إمالء من حفظه بحلب، وأنبأنا صقر بن يحيى بن  -إجازة إن لم يكن سماعا -منصور السمعاني،

 صقر عن الخطيب هاشم قال: أنشدني والدي من لفظه قال: أنشدني القاضي أبو يعلى ابن أبي حصين لنفسه: وذكرها.



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

َّ   ر ب َّ نَّ     ول
 
 ي  ك   ان في   ه م   ن الض َّ   ناأ

ل     م  الص     بابة  آس     ، وم    ن كَّ  ش    اف 

   
 ومنها في صفة القلم:     

 رفَّ الي   را   وإنم   ا ل   ا يبل      الش   

ياس    ة م    ا أت    ى برئ    اس     ي     ر  الر    خَّ

   
ر   هن     د  ف    ي جس    مه م    ن جَّ    و هَّ  بم 

 م   ا ف   ي الفت   ى م   ن ج   وهر  حس    اس  

   
ص    م َّ رَّع     اف ول    

َّ
 يس ب    ذي دم  وأ

َُّ   ف  م   ن دم   اء الن   اس    فت   راه يَّر 

   
ت ن   ه ن  مَّ   الرم   ل، ي   ؤمَّ

ص    ل  مَّ   ى، كَّ ظ 
َّ
 أ

ت    ف  راس  ف    ي شَّ    باة  ال    راس    والحَّ

   
ن    ار  العل    م أرف    ع  والعل    ى  كل    ا  مَّ

 مقرون     ة  من     ه إل     ى أم     راس  

   
س   وت  وم   ا ه   م    ف رس   ان ه ف   وق الد  

ل      اس     وات ها الأح  ل      ازمي سَّ      رَّ  كم 

   
، أو ناض     لواإن ط     اعنوا   فبألس      ن 

 أغن     ى قياس     هم  ع     ن ال     أقواس  

   
، له  ا قص  ب  الم  دى  أفراس  هم قَّصَّ  ب 

اس   زَّعَّ    ت  م    ع الف    ر   فض    لا  إذا مَّ

   
ه     ا ق      و  ي     ذوب  ل عاب     ا، أفواه   ر 

 راس ل     ا ذات  أني     اب  ول     ا أض       

   
ي      ة  ف     إذا تب     ارَّت  قَّط َّ     رَّت   بئر   مَّ

قَّ   ا  م   ن الأنق   اس  ف   ي ال   أطراس   رَّ  عَّ

   
ع    تتج    ري   إذا ه    ي بالش    باب تلف 

 ونق    وم إن بلغ    ت إل    ى الأحل    اس  

   
 أكي    اس م    الهم  القل    وب، وهك    ذا

ل    ق  الس        راة  وش    يمة الأكي    اس  َّ خ 

   
ت    ب العل    وم فكلم    ا م  ك   وبح    اره 

ر َّ ف   ي ق      رط   اسق   رأوا أص   ابوا ال   د  

   
 وه   ي الحل    ي  له   م ولك   ن رب م   ا

ت  ف    أعطتهم م    ن الوس    واس    ف ق     دَّ

   
 وله:     

 لب ه     ا، وقَّ لم     ا التقين     ا لل     ودا   و

 اي يفيض    ان الص َّ    بابةَّ والوَّج     دَّ ب     ل  وقَّ   
   

ب    ل   ؤ  ؤ  ت  ل  كَّ   بَّ   يع  ام  اضَّ   ت  مَّ   دَّ فَّ ا فَّ ا رَّط 
ق     ر هَّ  الك    ارَّ ا، فصَّ  يق   عَّ  ف  ي نَّح 

ق   د  ل    اا ع 
   

 وله من قصيدة في ولد له مات فرآه في النوم:     
عتَّ       يَّ ف خَّ ي        أهل       ا  بطَّ   اد  ال        كَّ الم 

 ياد  ابَّ إل    ي َّ ش     ق   ف    ؤَّ رَّ ق َّ الت      شَّ      
   

 ل  ه     ا ى شخص   رَّ ى ل  ي ف  ي الكَّ  رَّ أه  دى الث َّ  

ل          م   ا عل      ى ال      أعواد  أهديت       ه حَّ

   
ت        ه بَّر   ش       ت انَّ ب       ين الح       التين قَّ

قَّ      ف     ي يقظت     ي، ونشَّ         ياد  رت ه بر 
   

 اد  إناء بالآحَّ         ب  الآبَّ         ائ  صَّ         ومَّ 

لَّ    د  فَّ     اد  ي الآحَّ     ف      يوج    د له     ا جَّ

   



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

ي ن      صَّ قال:  ،قال: أنشدني والدي أبو البيان محمد ،أنشدني القاضي الصفي  أبو غانم بن ح 
ي   في الزيل  والمنشفة الرومي عند دخول الحمام: أبو يعلىأنشدني عم 

 ات  علي     ه يوم      ع      لَّ ي   خَّ وم      ور  
 ي     ابيَّ كل َّه     ا م     ع طيلس     انيث    

   
 ي  أثن     ىوم      فل     ا ب     المنطق الر   

 س    انيعل    ي  وق    ال ه    ذا ق    د ك  

   
 ول    ا ق    ال اش    كروا عن    ي فلان    ا  

 ف     إني ل     ا ي ط     اوعني لس     اني  

   
 ت  ب    يثَّ ب َّ شَّ    لأخ    ذها فتَّ  ت  فع    د  

 ل   ه أخ   ت  م   ن الب   ي  الحس   ان    

   
زا : ،وأنشدني بالإسناد له في الوسخ      لغ  ل  ك م  دَّ  والم 

ن     ت  من    ه فت    ى    ر ب َّ قم    يك  مك َّ

 للعَّ        ين    
ق        ه فاس        تبانَّ ز َّ  مَّ

   
فَّ       ى   عنه       ا ف       أظهرهواكن يَّخ 

ي ن             ه ط         رازَّ
 وحاك        ه كل 

   
دل  كَّ       ام يجمع الوَّ  هذا معناه أن الم  رازي ن.ض  كله على العَّ  خَّ سَّ في الحم  ي ن كأنه ط   دَّ
ون ببني أبي حصين من معرة النعمان، وأخوه أبو ف  عرَّ ي   بيت   ن  : هو م  (1)فديلاح الص  الص  قال      

، وأخوه القاضي أبو غانم عبد الرزاق بن أبي حصين، سعد عبد الغالب بن أبي حصين عبد اهلل
 اء. رَّ عَّ وأبو حصين عبد اهلل، وأبو القاسم المحسن والد أبي حصين، كل هؤلاء ش  

 :ومن شعره     
 ولم     ا التقين     ا لل     ودا  وقلبه     ا

 وقلب     ي يبث     ان الص     بابة والوج     دا  

   
 بك   ت لؤل   ؤا رطب   ا ففاض   ت م   دامعي

 ق  داعقيق  ا فص  ارا الك  ل ف  ي نحره  ا ع  

   
 :(2)ومن شعره     

َّ   اظ  ع   ن نَّ    تَّ ب    إذا غ    د  يكَّ    م  ري ل
 ب      ه وَّ  يم      ر     

َّ
 ىرَّ الكَّ       كَّ ي       ب  أ

   
  ين  م  ل  ؤ  ي          فَّ 

َّ
 ارَّ أنن         ي ل         أ

  ن  مَّ ي  ف        لبت      كَّ إذا م      ا طَّ  كَّ   
َّ
 ىرَّ أ

   
 ل  قَّ ا اس   تَّ  فيم    م  و  الن َّ    بَّ ذ  لق   د كَّ   

 ىرَّ تَّ    ي واف  ت     لَّ ق  ف    ي م   كَّ ص     خ  بشَّ   
   

 م  االش َّ       ي ب      أرض  ار  وكي      ف ودَّ 
 ىرَّ ي الق          ب         واد   أرض   ك  ار  ودَّ   

   
 ل     وبع    د فَّ 

َّ
 اء  لقَّ    ف    ي ال    ل  مَّ    ي أ

 ل         
َّ
 ىرَّ الث َّ       قَّ و  فَّ       اكَّ ي َّ      ي وإ  ن   أ

   
 .ن  ك   مَّ تَّ م   يد  جَّ  عر  الصفدي: ش   قال     

                                                 

 88/83وافي بالوفيات ال(1) 
 5/335معجم البلدان (2) 
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ي اث  : "عند ذكره لبلدة (1)«معجم البلدان»في  ياقوتوأورد له       قال: كانت  ،أبياتا فيها (2)"س 
ثَّة، كذا ذكره بليدة بظ دَّ ح  ة اليوم م  ة الن عمان وهي القديمة، والمعر  في  ابن المهذ باهر معر 

ن المعر ي، والناس ينقضون ي، اجتاز بها القاضي أبو يعلى عبد الباقي بن أبي حص«تاريخه»
 :(3)بنيانها ليعمروا به موضعا آخر، فقال

ن     ي ف    ي س    ياثَّ  (5)برس    م  (4)ررت  مَّ     (6)فراعَّ
 

عَّ   او ل  ب   ه زج   ل  الأح    ج   ار  تح   تَّ المَّ

   
لَّه      ا ب       ل  ال      ذرا   كأن م      ا (7)تنَّاوَّ َُّ 

هر  فيم  ا بي  نهم ح  ربَّ وائ   ل   (8)رمَّ  ى    ال  د 

   
هَّ      ا ت ت ل ف 

َّ
ل  هَّ      ا (9)أ  ش      ل َّت  يمين       كَّ  خَّ

عتَّب      ر     أو مسَّ      ائ ل   (10)أو زائ      ر    لم 
   

م يثَّه  ثَّت نَّا ح      د   من      ازل  ق      وم  ح      د َّ

رَّ أحلَّ   ى  
َّ
 ازل  م   ن ح   ديث  المن   (11)ول   م أ

   
ون ا عند افتتاحه لحصن: محمود بن نصر بن صالح بن مرداس الكلابيمدح  في  (12)وله      ف  س 

 
 :أ

 ف  ي وَّجَّ  ل  وخَّ  و ف  
ن   كَّ ات كَّ م   ع   دَّ

اق      لَّ أن تَّص      ونَّا   عَّ ونَّ المَّ ي     د   ي ر 

   
ونَّا كق    وم س     ف 

َّ
ل      وا ح    ول أ  فظَّ

ي نَّا   ل      وا آسَّ    ف   أت    ى ف    يهم فَّظَّ

   
أنشدنا أبو البيان محمد : (13)«والاستملاء   الإملاء   أدب  » فيأبو سعد السمعاني  الحافظوقال      

أبو يعلى عبد أنشدني أبي أنشدني أخي  ،بن عبد الرزاق بن عبد اهلل التنوخي من لفظه بحمك
 :            لنفسه الباقي بن أبي حصين القاضي

 وأطل   س يحك    ي رأس   ه ن   ابَّ أطل   س

َّ  م َّ ب  ه الس    كين  ف  ي   ل
َّ
بح   أ وض  ع  ال  ذ َّ  مَّ

   
ن َّ النح   لَّ حاك   ت قميصَّ   ه

َّ
 موش   ى ك   أ

ل هَّ   ا حت   ى تَّعَّ   ر َّى م   ن الق        ب ح  بأرج 

   

                                                 

 3/191معجم البلدان (1) 
 3/191بكسر أو له، وبعد األلف ثاء مثلثة، كانت بليدة بظاهر معر ة الن عمان وهي القديمة، والمعر ة اليوم محدثة / معجم البلدان (2) 
 ، والخريدةل المعرة، منسوبة لبعض أه83المنازل والديار ألسامة بن منقد صاألبيات في (3) 
 في الخريدة: ] عبرت [(4) 
 في المنازل: ] بربع [(5) 
 في المنازل: ] فهاجني [(6) 
 في المنازل: ] تصدى لها [(7) 
 في المنازل: ] جنى [(8) 
 في المنازل والخريدة : ] فقلت له [(9) 

 في المنازل: ] لمستخبر أو واقف [، وفي الخريدة : ] لمعتبر أو زاهد [(10) 
 في المنازل: ] أجلى [(11) 
 8/879معجم البلدان (12) 
 8/859أدب اإلمالء واالستمالء (13) 
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ى جَّ ب     ا يجتن   ي حن   دسَّ ال   د   ك   ت   راه  م 

ة  الص    ب ح   و   حَّ ا عل  ى صَّ  ف   يَّطرَّح  ه  نَّث   ر 

   
أبي ء شيخه: أبياتا من قصيدة لامية له في رثا (1)«تاريخه»في  ابن العديموأورد له الحافظ      

 :قال ،ي الشاعر الأديب المشهورر  عَّ العلاء بن أبي محمد التنوخي المَّ 
 أقصَّ   د  م   ن س   واها ال   دهر   نص   ال  

د    
َّ
م  النص     ال  مَّ    وإن أ  ت  ول     م ت     د 

   
 أل   م ت   ر كي   ف ل   م ي   أمن ش   باها

 أم    ين  ال    أرض  وال    ور  البج    ال  

   
 اله     وادي س     ريره ف     وقَّ  وس     ارَّ 

 لق    د خف     ت م    ذ الي    وم الجب    ال    

   
ة وه     و أوى  وأقب     ر ف     ي المع     ر 

ة ل    ا يط    ال      بقب    ر ف    ي المج    ر 

   
: أنشدنا أبو المحامد القوصي بدمشق، وهو أول اجتماعي به، بحضرة نجم الدين (2)وقال     

قال:  ،بن حواري المعرياالبادرائي رسول بغداد، وكنت قدمتها رسولا، قال: أنشدنا أبو جعفر 
 :(3)بي حصين القاضي المعريأنشدنا جدي أبو اليقظان لابن أ

 ولي   ت الحك   م خمس   ا ه   ن خم   س

 ف    ي العنف    وان العم    ري والص    ب  

   
رَّ شَّ   ان ي عَّ   اد ي قَّ   د 

َّ
 فم   ا وَّضَّ   عَّ الأ

 ول    ا ق    الوا: فل    ان قَّ    د  رَّشَّ    ان ي  

   
: وهذان البيتان لأبي يعلى عبد الباقي بن أبي حصين، واكن توى قضاء معرة ابن العديمقال      

 ز  عشرون سنة، وع  النعمان، وعمره 
 وقد كمل خمسة وعشرين سنة من مولده. ،عنه لَّ

بالسابق بن المعروف  أبي اليمن محمد بن الخضرأبياتا كتبها إلى تلميذه  (4)وذكر له أيضا     
، قال: ونقلته من خط الشيخ أبي الحسن علي بن عبد اهلل بن أبي جرادة ير  ع  أبي مهزول الم  

 الحلبي:
 الن   ا بقَّ أيه   ا الس   ابق ال   ذي س   

 الر ه   ان ي   ومَّ  ال   ى المعج   زات   سَّ   

   
 وخل     ا الممتن    ع الأدي    ب   ذه    بَّ 

 المع    اني و غري    بَّ أب    اه تجل      كَّ   

   
 من بعده. فا  لَّ خَّ  اكَّ ل َّ وخَّ  الممتنع  اسمه: خلف، فقال: ذهبَّ  الممتنعلأن أبا      
أظنه شمس الدين محمد ، وينَّ ي   ب  لَّ ت إلي  بخط بع  الحَّ أت  في ورقة وقعَّ رَّ : قَّ (1)أيضاقال و     

 ابن خالد بن القيسراني وصورة المكتوب فيها: 

                                                 

 1/981بغية الطلب فى تاريخ حلب (1) 
 3/8333بغية الطلب فى تاريخ حلب (2) 
 8/359البيتان في الروض النضر في ترجمة أدباء العصر للعمري (3) 
 1/713بغية الطلب فى تاريخ حلب (4) 
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َّ
 روى لي أن ما في باطنها صحيح   من الأستاذ أبي المعالي ابن البدوي، و هذه الورقةَّ  خذت  أ

ة المعروفة بالنعمان في مدينة حلب ر  عن من رواه له عن المشايخ عن المذكور في باطنها بالمعَّ 
 :  باطنها مكتوب ما نسخته، ويف-حماها اهلل-

بسم اهلل الرحمن الرحيم، حكى لي القاضي أبو حصين عبد الباقي بن المحسن بن عبد      
الباقي بن أبي حصين بالمعرة في سلخ صفر سنة أحد وثمانين وخمسمائة عن والده وأعمامه، 

ضل بن عبد وهم القاضي أبو البيان محمد بن عبد الرزاق بن أبي حصين، وأبو الفتح المف
 الرزاق، وأبو القاسم المحسن بن عبد الباقي :

، حمام   فرنج لها طائر  إة قبل هجم الر َّ بن أبي حصين بالمعَّ احمزة  يالقاضي أب في دار   أنه وقعَّ      
، كَّ س  م  في تلك الدار فَّ  فيه ماء   ن  ر  ط على جَّ ، سقَّ ر  ح  الن َّ  عيد   الظهر من يوم الجمعة، واكن يومَّ 

بعد صلاة الصبح من يوم العيد من مكة،  هذا الطائر   حَّ ر   يقول فيه: س   ه كتاب  ناح  على ج دَّ ج  فو  
 .ه حلبصد  وقَّ 

الكتاب:  على ظهر   بَّ تَّ ، وكَّ اه  قَّ ه في يداه وسَّ وأطعمَّ  ،بن عبد الباقياأبو يعلى فأخذه القاضي      
لى إنه وصل أ الى المعرة   وسرحه فوصل الخبر   ،، الظهر من يوم العيدة  ر َّ عَّ بالمَّ  ائر  هذا الط   عَّ قَّ وَّ 

 .بها العصر من ذلك اليوم، واكن الطائر للوزير ابن صعصعة ف َّ وز   ،حلب
 هذه الأبيات: أبو يعلى بن عبد الرزاقفعمل القاضي 

لَّ      كَّ الرس      ائلا َّ  مَّ      ا أحمَّ  هلل 

 لس  تَّ عل  ى قل  ب بل  ى عل  ى كل  ا  

   
ل    ا ام  تَّ حَّ  غَّ   دوتَّ مَّحمول    ا وع    د 

 أنمل    ة تص    در ع    ن أنامل    ا  

   
ك ي  ا وذَّاك ي        ا بَّق         ه  م       ذ َّ  فَّ

اب ل      ا  
ب ق      ه  لك     ل ع     ام قَّ

َّ
 وأ

   
 .وقع في هذه الورقة كما ذكرنا ، و " ه  ق   وَّ فَّ " :  الصواب       
، وفيه هذه أبي يعلى عبد الباقي بن أبي حصين عبد اهللشعر القاضي  «ديوان» ع إلي َّ ووقَّ      
فيها زيادة على الأبيات المذكورة في هاتين بيات، وهي له في ديوانه، وهو الصحيح، وأال

 أبا غانم عبد الرزاقوأخاه القاضي  أبا يعلى عبد الباقيالروايتين، ولا يبعد عندي أن القاضي 
أبي لى إلى كل واحد منهما، فأما نسبتها إ ت  بَّ س  بيات، فن  أكانا مجتمعين، فاجتمعا على نظم ال

 فلا أعرفه. بن عبد الرزاقايعلى 

                                                                                                                                                         

 82/3331لطلب فى تاريخ حلببغية ا(1) 
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أبي يعلى هو أخو عبد الرزاق، والكهما ابنا أبي حصين، والذي وجدته في ديوان و يعلى أبو     
 واكن محققا: ،بخط أبي المكارم محمد بن عبد الملك بن أبي جرادة عبد الباقي

لَّ      كَّ الرس      ائلا حمَّ
َّ
 هلل م      ا أ

ل   ا   ام   مَّض   يتَّ مَّحمول   ا وع    دتَّ حَّ

   
 أنمل    ة تص    در ع    ن أنامل    ا

  ي     
ن   تَّ ف  ي عَّ  اللس  ان  بَّاق ل  اإ ن  ك 

   
ائ ل    ا  فأن    تَّ سَّ    حبان  بلي       وَّ

قبَّل    تَّ ل    ا تجن     ب القبائل    ا  
َّ
 أ

   
نَّاب ل   ا  ول   ا القن   ا تخش   ى ول   ا القَّ

ل    ا   اد  جَّ
َّ
 فقَّ    ك   ي    ا رَّب   ل    ه الأ

   
بَّائ ل     ا  وقَّص       ه  الحي     ول والحَّ

ك  ي ا وقَّات ل        ا   ق        ه  م       ذَّ  ووَّ

   
اب ل          ا

 وبَّق           ه  لك         ل عَّ         ام  قَّ

   
  :أي ه  ص   قَّ  :معنى     

َّ
  ،ه  د  ع  ب  أ

َّ
 .ه  ر  خ   وأ

  844: تويف قريبا من سنة -رحمه اهلل– (1)عبد السلام هارون المصريقال العلامة      
  (2)مطبو  «القوافي»وللمترجم من التصانيف كتاب:      
، انم  ع  الن    ة  ر   ع  م   :وكسر الراء المشددة، هذه النسبة إلى ،والعين المهملة ،بفتح الميم: يالمعر        

 (3)السمعانيقاله  ،وهي بلدة من بلاد الشام  على اثنى عشر فرسخا من حلب
 
 [542[ أبو يعلى الِجْزَباَراِني، عبد الجامع بن إسماعيل بن أبي سعد ]ت615]

 ،ستور  مَّ  الح  صَّ  يخ  شَّ  ،من أهل نيسابور ،رط  لال في الع  : الد َّ (4)أبو سعد السمعانيقال الحافظ      
  سمع

َّ
ومات بها ليلة الثلاثاء سلخ جمادى الأوى من  ،اهلل ماهك بنت عبد الكريم القشيري ةَّ مَّ أ

 سنة اثنتين وأربعين وخمس مائة، ودفن بمقبرة الحسين.
عبد الجامع بن إسماعيل بن أبي سعد أبو أخبرنا  :(5)الدمشقي ابن عساكرأبو القاسم قال      

تي عليه بنيسابور، قال أخبرتنا جدتي العالمة أمة اهلل الدلال في العطر، بقراء يعلى الجزباراني
ماهك بنت الأستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، قالت أبنا القاضي أبو بكر 
أحمد بن الحسن الحيري، ثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد القطان ببغداد، ثنا محمد بن 
                                                 

 38كناشة النوادر ص (1) 
 تحقيق: د عوني عبد الرؤوف ،8978الطبعة الثانية السنة  في مكتبة الخانجيطبع  )2(
 81/335األنساب للسمعاني  )3(

 8/523التحبير في المعجم الكبير (4) 
 8/323معجم الشيوخ (5) 
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ة بن أبي عمران الهلالي، ثنا عبد اهلل بن أبي عيسى بن حيان المدائني، ثنا سفيان بن عيين
-بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن خلاد بن السائب بن خلاد، عن أبيه، أن رسول اهلل 

 قال: -صلى اهلل عليه وسلم
     «  

 
  -عليه السلام- يل  ر  ب  ي ج  ان  ت  أ

 
 ن  ر  م  فأ

 
  ر  آم   ن   أ

 
 اب  ح  ص  أ

 
 ع  ف  ر  ي   ن  ي أ

 
  (1)« ال  ل  ه  الإ  هم ب  ات  و  ص  وا أ

   . محفوظ من حديث سفيان: قال ابن عساكر     
ب  ال      ز  ب   :هذه النسبة إلىني: ار اج  ز  بالكسر ثم السكون، وباء موحدة، وبين الألفين راء،  ،ار انج 

  (2)من قرى نيسابور ،وآخره نون
 
د بن اليمان بن [ أبو يعلى الدِّْيَناِري، الفقيه عبد الجبار بن أحمد بن الحسن بن محم611]

  (3)أبي الفتح
 ،: قال ابن النجار : كانت ولادته سنة تسع وخمسين وثلاث مائة(4)«طبقاته»في  القرشيقال      

و  ر  على    .ه  خط    سن  لح   (5)أبي عبد اهلل بن مقلة الكاتبواكن والده ي زَّ
فيه  فقال: «الشعراء أخبار»فى كتاب  (6)د محمد بن الحسينع  أبو س  هذا أورده  أبو يعلىو     

 واكن يميل   ،الأشعار فظ  ورواية الأخبار وح   ،بالفقه وتأويله والمعرفة   ،القرآن س  ر  فضائل من دَّ 
 ،الفقهاء أقوالَّ  ر  ي َّ خَّ تَّ إلا أنه كان يَّ  ،على أكثر أقواله ويعتمد   ،إلى مذهب الإمام أبي حنيفة

 الإعتزال. وَّ ح  و نَّ نح  ويَّ 
كان والده  ،: من أهل البيوت المذكورة وذوي الأنساب(7)«الوافي»ي ف فديلاح الص  الص  وقال      
 ا بأمور المياه  واكن عارف   ،... له ن  فطَّ ا لا يكاد ي  أبي علي بن مقلة تزوير   ط  على خَّ  ر  و   زَّ ي  

                                                 

، والحاكم 3821، وصححه ابن حبان1911، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة819الترمذي، و 8883، وأبو داود3/53، وأحمد733أخرجه مالك(1) 
8/389 

 1/833معجم البلدان لياقوت الحموي (2) 
، وكان ياقوت قد وعد بأنه 88/33، وقد سقطت ترجمة الديناري من معجم األدباء، وزادها محققه من الوافي للصفدي 3/1857/378معجم األدباء (3) 

 75ما ترجم لوالده رقم: سيترجمه عند 
 739/ ترجمة 1/359الجواهر المضية في طبقات الحنفية (4) 
، ترجمته في: 318محمد بن علي  بن الحسن بن مقلة، أبو علي  الوزير، صاحب الخط  المنسوب، َوَزَر للمقتدر العباسي، ثم  قبض عليه وصودر ونفي /ت (5) 

 85/113، سير أعالم النبالء 7/558تاريخ اإلسالم 
 ، وكناه: ]أبا سعيد[8/17، كتابه: "أخبار الشعراء المحدثين" ذكره في كشف الظنون 388محمد بن الحسين بن عبد الرحيم الوزير/ت(6) 
 88/11الوافي بالوفيات (7) 
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 ي الفروسيةَّ ع  د َّ ويَّ  ،أبي حنيفة ويميل إلى مذهب   ،المصالح بأحوال   ة  دَّ ي   جَّ  صيرة  وله بَّ  ،والضيا   
عَّ العَّ  ،طاهاويتعا  .ات  عَّ قَّ وَّ  ةَّ عد   بَّ رَّ و وَّاقَّ

 قوله في الشمعة : (1)«معجم الأدباء»في  ياقوتوأورد له      
 دتكلم    ا اس    توقَّ  بح  ص      فاللي    ل  

 كالآه      ل   الم      وحو   والمن      زل    

   
 ب    ي تش    به من    ي كلم    ا ح    ل َّ 

 الخ     اذل الرش     اء   عن     د ص     دود    

   
 إن تأملته        ا ل        ون   ص        فرة  

 لمث     ل ب     وادي ل     وين الحائ       
   

 ي تج     ري ول     ا ينثن     يع      وأدم  

 الهام      ل ك      دمعها المنس      بل    

   
 يت ترق     ا كم     ا ترتق     يف     رَّ وز  

 زفرته     ا ش     وقا إل     ى ق     اتلي  

   
 ذاب     ل   من     ي مح     رق   والجس     م  

 ال       ذابل   كقلبه       ا المحت       رق    

   
 م    ن قلب    ي وم    ن قلبه    ا والن    ار  

 جس     مينا ول     ا ت     أتلي ت     ذيب    

   
يناري       ،وفتح النون ،وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها ،بكسر الدال المهملة: الد  

، وإلى قرية، وإلى الدينار المعروف ويف آخرها الراء، هذه النسبة إلى ثلاثة: أما ، إلى اسم الجد 
، وهي اذب  آار  ن  ي  د   :وا إلى قريةب  س  من أهل همذان والجبال، ن   إلى القرية فجماعة   المنسوب  

  (2)السمعاني  قاله بالقرب من أستراباذ،
 
[ أبو يعلى الهاشمي، عبد الجبار بن الحسين بن محمد بن القاسم البغدادي 611]

 [488الشُُّّروِطّي ]ت
 ،المعروف بابن أبي عيسى :فقال 844في وفيات سنة  ،(3)«تاريخه»في  الذهبيالحافظ ذكره      

أبا علي بن سمع:  ،وهم أربعة أخوة: محمد، وعبد الجبار، وعبد السميع، وعبد المهيمن
 تويف في شعبان. ،(5)إسماعيل بن السمرقنديوعنه:  ،(4)شاذان

                                                 

 3/1857معجم األدباء (1) 
 5/353األنساب للسمعاني (2) 
 33/139تاريخ اإلسالم (3) 
، ترجمته في: تاريخ 315م، أبو علي  ابن شاذان البغدادي  البز از، اإلمام الفاضل ُمْسن ُد العراق، حدث عنه الخطيب والبيهقي/ تالحسن بن أحمد بن إ براهي(4) 

 87/385، سير أعالم النبالء 9/323اإلسالم 
، ترجمته 533ه الس معاني وابن عساكر/ تالشيخ اإلمام المحدث إسماعيل بن أحمد بن عمر أبو القاسم ابن السمرقندي، سمع من الخطيب، حدَّث عن(5) 

 12/18، سير أعالم النبالء 88/352في: تاريخ اإلسالم 
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وطي      ر   بضم الشين المعجمة والراء وبعدهما الواو ويف آخرها الطاء المهملة، هذه النسبة  : الش  
 ج   اك والس   كَّ لمن يكتب الص   

، يط  ور  بها: الش   ، فقيل لمن يكت  وط  ر  على الش    ات، لأنها مشتملة  ل َّ
  (1)السمعانيقاله 
 
 [ أبو يعلى الط ِّْهَراِني، عبد الرزاق بن عمر بن إبراهيم 618] 

ث عنو ،(2)صبهانيأأبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه الالحافظ  :سمع من      أبو سعد  :هحد َّ
  (3)يصبهانالأعلي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد  أبوالحافظ و ،بن أبي عبد اهلل 

أخبرنا أبو موسى، إجازة، أخبرنا أبو  :(4)«أسد الغابة»في  -رحمه اهلل- ابن الأثير الجزري قال     
الفضل محمد بن طاهر، قدم علينا إجازة، أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الفارسي، أخبرنا أبو 
عبد اهلل الحافظ، أخبرنا أبو أحمد إسحاق بن محمد بن علي الهاشمي، بالكوفة، أخبرنا جعفر 

محمد الأحمسي، أخبرنا نصر بن مزاحم، أخبرنا جعفر بن زياد الأحمر، عن غالب بن  بن
صلى اهلل -رسول اهلل  مقلا ، عن عبد اهلل بن أسد بن زرارة الأنصاري، عن أبيه، قال: قال

 : -عليه وسلم
ل ٍؤ، ف ر  »      ٍر م ن  ل ؤ  اء  ان ت ه ى ب ي إ ل ى ق ص  م  ر ج  ب ي إ ل ى الس   ا ع  ى ل م   و ح 

 
، ف أ

 
لأ

 
ه  م ن  ذ ه ٍب ي ت لأ  اهلل  اش 

: و  ق ال 
 
، أ ر    إ ل ي  

ي ن، و ق ائ د  ال غ 
ت ق   ام  ال م  إ م  ، و  ين  ل م  س  ي  د  ال م  ن  ه  س 

 
لاٍل: أ ل ي ٍ بثلاث خ  ن  ف ي ع  ب ر  خ 

 
ف أ

ل ين   ج   ح    (5)«ال م 

                                                 

 83/ 8األنساب للسمعاني (1) 
ئة مجلس، الحافظ المجود العالمة محدث أصبهان أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه األصبهاني، صاحب التفسير الكبير، والتاريخ، واألمالي الثالث ما(2) 
 87/328سير أعالم النبالء ، 9/838، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 382ذلك / ت وغير
، ترجمته في: تاريخ دمشق البن عساكر 585أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن األصبهاني الحداد المقرئ، مسند إصبهان في القراءات والحديث/ ت (3) 
 89/323، بن سير أعالم النبالء 83/3

 91/ ترجمة أسد بن زرارة رقم: 8/121عرفة الصحابة أسد الغابة في م(4) 
، قال األلباني في الضعيفة 8/889، أخرجه السلفي في الطيوريات 938، وأبو نعيم معرفة الصحابة 8/72موضوع، أخرجه ابن قانع معجم الصحابة (5) 

عفاء: كثير الرواية عن الضعفاء، وإذا روى عن الثقات، تفرد عنهم : هذا إسناد مظلم، جعفر بن زياد شيعي، ولكنهم وثقوه، لكن قال ابن حبان في الض3889
اضطراب وخطأ كثير، بأشياء، في القلب منها شيء، وقال الدارقطني: يعتبر به، ونصر بن مزاحم؛ قال الذهبي: رافضي جلد، تركوه. قال العقيلي: شيعي في حديثه 

اضطرب الرواة في إسناد هذا الحديث كما رأيت، وليس فيها ما تقوم به الحجة، وقد بينه الحافظ في وقال أبو خيثمة: كان كذاباً، وقال أيضا: وبالجملة فقد 
 :عن الحافظ أنه قال 1/833/1اإلصابة، وقال في خاتمة بيانه: ومعظم الرواة في هذه األسانيد ضعفاء، والمتن منكر جداً، ونقل السيوطي في الجامع الكبير 

صلى -ال العماد بن كثير: هذا حديث منكر جداً، ويشبه أن يكون موضوعاً من بعض الشيعة الغالة، وإنما هذه صفات رسول الله ضعيف جداً ومنقطع، وقال: ق
 ال صفات علي. -الله عليه وسلم



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

الإسناد، لا أعلم لأسد بن زرارة في : هذا حديث غريب المتن والحاكم أبو عبد اهللقال      
 .الوحدان حديثا مسندا غير هذا

في روايته، ويف كلامه عليه، وإنما هو أسعد  الحاكم أبو عبد اهلل: وقد وهم أبو موسىقال      
  :بن زرارة الأنصاري، وليس في الصحابة من يسمى

َّ
 ا إلا أسد بن خالدد  سَّ أ

، حدثنا أحمد أبو يعلى الطهرانيبن أبي عبد اهلل، أخبرنا : أخبرنا به أبو سعد أبو موسىقال      
، أخبرنا إسحاق هو ابن محمد بن علي بن خالد المقري، بإسناده مثله، إلا أنه قال: بن موسى

 .عن هلال بن مقلا  بدل غالب، وقال: عبد اهلل بن أسعد بن زرارة، وهو الصواب
 ي منصور أحمد بن علي بن أبي طالبأبعند المترجم  التصريح باسم وجدت  : ثم قلت     

أخبرين الحافظ أبو على الحسن بن  وقال: ،فقد وصفه بالشيخ الأديب، (1)الشيعي الطبرسي
أبو يعلى عبد الرزاق بن أحمد بن الحسين، فيما أذن لي في الرواية عنه، أخبرين الشيخ الأديب 

ز المحدثين أبو بكر أحمد بن ، أخبرين الإمام الحافظ طرا874سنة  عمر بن إبراهيم الطهراني
 موسى بن مردويه الأصبهاني، وذكر خبرا.

      : بن  أحمد وفق بنلأبي المؤيد الم (2)«الإمام علي   مناقب  »ووجدت  له أيضا رواية  في كتاب 
  الملقب ب : المكي الحنفي البكري الخوارزميمحمد 

 
، 864المتوىف سنة "، زمخطب خوار  "أ

النجيب سعد اهلل بن عبداهلل بن الحسن  الغيث مام شهاب الدين أبوأخبرين الشيخ الإقال: 
علي الحسن بن  أخبرنا الحافظ أبو ،من همدان ليإفيما كتب  ،الهمداني المعروف بالمروزي

يعلى  أبوديب أأخبرنا الشيخ ال، لي في الرواية عنه فيما أذن ،صبهانأأحمد بن الحسن الحداد ب
أخبرنا الإمام الحافظ  ،ربعمائةأسنة ثلاث وسبعين و الطهراني عبدالرزاق بن عمر بن إبراهيم

النجيب سعد بن  صبهاني، قال أبوأأحمد بن موسى بن مردويه ال بكر طراز المحدثين أبو
 .المعروف بالمروزي عبداهلل الهمداني

من  ليإصفهاني في كتابه أال وأخبرنا بهذا الحديث عاليا الإمام الحافظ سليمان بن إبراهيم     
موسى بن مردويه، حدثنا علي  عن أبي بكر أحمد بن ،صبهان سنة ثمان وثمانين وأربعمائةأ

دينار، حدثنا أبوغسان النهدي، حدثني  براهيم بن حماد، حدثنا إسماعيل بن محمد بنإبن 
 قال:  ،القاسم بن معن، عن ميمون بن مسلم بن صبيح، عن مسروق

                                                 

 83/87اإلحتجاج للطبرسي (1) 
 ضي، طبع الكتاب في مؤسسة النشر االسالمى  تحقيق مالك المحمودي الراف 89، رقم 82المناقب ص(2) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

  ت  م  ام  ش   »     
 
عليه -علي  انتهى إلى م  ه  م  ل  ع   ت  د  ج  و  ف   -ى اهلل عليه وآلهصل- دٍ محم   صحاب  أ

، ة  ت   الس    ت  م  ام  ش   ثم ،وزيد بن ثابت ،ومعاذ بن جبل ،وأبي الدرداء ،وعبداهلل ،وعمر -السلام
  (1)«-رضي اهلل عنهما-وعبداهلل  إلى علي   ،ن  ي  ن  ى إلى اث  ه  ت  هم ان  علم   ت  د  ج  فو  

عن  تهايروكلها من  (2)«مناقبه»في  وآثار عدة أحاديث للمترجم ميالموفق الخوارزروى و     
 وهذا أمثَّل ها. ،الأصبهاني هي  وَّ ردَّ بي بكر بن مَّ أالحافظ شيخه 

 ا،يحر  الرافضة  على طبعه التيهو من الكتب  «ب للخوارزميالمناق  »: كتاب تنبيه     
الروايات ب وقد شحنه مؤلفه يء،يظنون لجهلهم أنه ينصر مذهبهم الردا، ووالتشبع بما فيه

منهاج السنة »في  -رحمه اهلل-وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية  الأحاديث الباطلة،الضعيفة و
الأحاديث المكذوبة ما من فيه  ،في هذا الباب نف  مص  هذا له  أخطب خوارزمفقال:  (3)«النبوية

يث، وليس هو من لا يخفى كذبه على من له أدنى معرفة بالحديث، فضلا عن علماء الحد
وهذه الأحاديث مما يعلم أهل  ،البتة ،إليه في هذا الشأن ع  رجَّ ولا ممن ي   ،علماء الحديث

 واهلل أعلم ،. ا ـهالمعرفة بالحديث أنها من المكذوبات
ويف آخرها النون، هذه النسبة  ،وفتح الراء ،وسكون الهاء ،بكسر الطاء المهملة: يان  ر  ه  الط        
  (4)السمعانيقاله  ،، وهي قرية كبيرة على باب أصبهان، وطهران أيضا قرية بالريانر  ه  ط   :إلى
 
 يشِ نْ [ أبو يعلى عبد الرّزاق المُ 619]

 ،(5)«انصفه  أن اس  مح  »في كتابه:  انيصفه  أي الخ  و  افر  ن الم  ي  د بن الحس  ل بن سع  فض   م  ذكره      
 المعالي.ا الأستاذ أب :ابنه وذكر معه ،ينه لشعراء الفارسية العصري   كر  عند ذ  

نشئ      الكتب  إلى إنشاء   بضم الميم وسكون النون ويف آخرها الشين المعجمة، هذه النسبة  : الم 
 .(6)السمعانيقاله  ل،الديوانيه والرسائ  

 
                                                 

، 33/855، ومن طريقه ابن عساكر 8378، وأبو طاهر المخلص في المخلصيات 833، والبيهقي المدخل 8583أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1) 
 قال في النهاية: يقال: شاممت فالنا إذا قاربته وتعرفت ما عنده باالختبار والكشف، وأصله الشم باألنف

 321، 355، 352، 383، 188، 833، 818، 82، 38، 88يث عشرة أحاديث، وهي باألرقام التالية: مجموع ما روى عنه من األحاد(2) 
 5/38منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية (3) 
  9/823األنساب للسمعاني (4) 
 81محاسن أصفهان ص (5) 
  353/ 81األنساب للسمعاني (6) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 [ أبو يعلى ويقال: أبو العلاء الحّرَّاِني، عبد العزيز بن عبد القريب المقرئ611]
 ،: حدث بدمشق عن ابن عمه إسحاق بن عبد الخالق الحراني(1)اكرابن عس الحافظقال      

   (2)أبو الحسن علي بن موسى بن الحسين بن السمسار و ،بن الجباناأبو نصر  :روى عنه
أبو يعلى عبد العزيز بن بن الجبان، أنا ابن قبيس، أنا أبي،أنا أبو نصر اأخبرنا أبو الحسن      

قراءة عليه، حدثني ابن عمي إسحاق بن عبد الخالق الحراني،  المقرئ، يب الحرانير  عبد الق  
نا أبو بكر أحمد بن مروان المالكى، حدثني إبراهيم النهاوندي، حدثني عتيق بن يعقوب 

  الزبيري، قال:
يقرأه على  «الموطأ»عنده  مالك بن أنسواكن قد بلغه أن  ،المدينة هارون الرشيدم قد       

فأتاه  ،وقل له يحمل إلي الكتاب فيقرأه عليه ،فقال: أقرئه السلام ،كيفوجه إليه البرم ،الناس
يبل  أهل العراق أنك  ،فقال: يا أمير المؤمنين ،واكن عنده أبو يوسف القاضي ،فأخبره ،البرمكي
 مالك بن أنسفبينا هو كذلك إذ دخل  ،اعزم عليه ،كفخالفَّ  في أمر   مالك بن أنس ىوجهت إل

 ،: يا أمير المؤمنينمالكفقال  ،أبعث إليك فتخالفني ،يا ابن أبي عامرفقال:  ،سم وجلَّ فسل َّ 
  قال: ،عن أبيه ،خارجة بن زيد بن ثابتأخبرين الزهري وذكره عن 

  ت  ن  ك  »     
 
ون  م ن  }: -صلى اهلل عليه وسلم- ي   ب  الن    ي  د  ي   ن  ي  ب   ب  ت  ك  أ د  اع  و ي ال ق 

ت  ل ا ي س 
} م ن ين  ؤ  إني  ،اهلل   ول  س  فقال يا ر   -صلى اهلل عليه وسلم- النبي   ابن أم مكتوم عند  قال: و ، (3)ال م 

 ر  ض   ل  ج  ر  
  ،ر  ي 

 
صلى اهلل - فقال النبي    ،ما قد علمت   اد  ه  الج   ل  ض  في ف   -عز وجل- اهلل   ل  ز  ن  وقد أ

 -ه وسلمصلى اهلل علي- النبي    ذ  خ  حتى وقع ف   ف   ما ج   ب  ط  ي ر  م  ل  وق   ،: لا أدرى-عليه وسلم
  ،يذ  خ  على ف  

 
: ب  ت  ك  ايد فقال: يا ز   ،س  ل  ثم ج   -صلى اهلل عليه وسلم- ي   ب  على الن    ي  م  غ  ثم أ

ر  } ر  وِل  الض  
 
ي ر  أ بعث فيه جبريل والملائكة من مسيرة  د  اح  وَّ  ف  ر  حَّ  ،يا أمير المؤمنين ،{غ 

  ،خمسين ألف عام
 
  ه  ز َّ ع  لا ينبغي لي أن أ

 
 ج  وأ

 لك في هذا الموضع  ك وجعَّ تعالى رفعَّ  وإن اهلل ،ه  ل َّ
  ن  ك  فلا تَّ  ،كَّ بعلم  

َّ
 .كَّ ز َّ ع   اهللَّ  ع  ضَّ فيَّ  م  ل  عن الع   ع  ضَّ يَّ  ن  ل مَّ و َّ بأ

وأجلسه معه  ،«الموطأ»فسمع منه  ،إلى منزله مالك بن أنسفمشى مع  شيد  الر  قال: فقال      
ما قرأته على أحد منذ  قال ،قال: تقرأه علي ؟ مالكفلما أراد أن يقرأه على  ،على المنصة

                                                 

  33/388تاريخ دمشق (1) 
، ترجمته في: 333سند علي بن موسى أبو الحسن بن السمسار الدمشقي، حدث عن الدراقطني، وعنه أبو محمد الكتاني وأبو سعد السمان/ تالشيخ الم(2) 

 87/523، السمسار سير أعالم النبالء 33/155تاريخ دمشق البن عساكر 
 95النساء: (3) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

فقال: إن العلم إذا منع من العامة لأجل  ،قال: فتخرج الناس عني حتى أقرأه أنا عليك ،زمان
ليقرأه  أفلما بد ،القرآن ليقرآه عليه معن بن عيسىفأمر له  ،الخاصة لم ينفع اهلل به الخاصة

نهم يحبون إببلدنا و علم  أهل ال أدركت   ،لهارون الرشيد: يا أمير المؤمنين مالك بن أنسقال 
 .(1)« بين يديه فجلسَّ  ة  ص َّ نَّ عن الم   هارون   فنزلَّ  ،للعلم   التواضعَّ 

: أنبأنا أبو محمد بن صابر، أنا علي بن الحسن بن أبي الحزور، أنا أبو الحسن بن (2)وقال     
عبد  ، حدثني ابن عمي إسحاق بنأبو يعلى عبد العزيز بن عبد القريب الحرانيالسمسار، أنا 

الخالق الحراني، حدثني العباس بن يوسف، حدثني علي بن خالد الدمشقي، نا عباس 
 يقول: (3)بشر بن الحارثالعنبري، قال سمعت 
 َّ  ىوَّ الن َّ      خ  ض      رَّ أقس     م ب     اهلل ل

 ة  حَّ     ال  المَّ   ب  ل      القَّ  م     اء   ب  ر  وش        
   

 
َّ
 ه  ص      ر  ح   م     ن  ِ  للإنس     ان   ز   عَّ     أ

  ال  ؤَّ س       ن  وم        
َّ
 ة  حَّ     ال  الكَّ  ه  ج      و  الأ

   
 ذا غن    ى ن  ك     تَّ  اس  بالن َّ     ن  غ  فاس    تَّ 

 الرابح       ة   ة  قَّ ف  ا بالص َّ       ط        ب  غتَّ م    

   
 اليَّ     
 
 د  دَّ ؤ  ى س      قَّ     والت    ز   ع       س  أ

 ة  حَّ اض      له     ا فَّ  ال     نفس   غب     ة  ورَّ   
   

 ةر َّ كان    ت ال    دنيا ب    ه بَّ     ن  مَّ    
(4)ح      ة  بَّ ا  ا ل      ه ذَّ فإنه      ا يوم         

 

   
اه   (5)وذكره في موضع آخر      ، فلا أدري هل اختصر د العزيز بن عبد العزيزيعلى عب اأب: وسم 

، وهو محتمل، واهلل العزيزب :  القريباسم أبيه وعبد العزيز اسم جده، أم تصحف على الناسخ   
 أعلم.

أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل السوسي، أنا أبو الحسن علي بن الحسن بن قال:      
يه، أنا أبو الحسن علي بن موسى بن الحسين بن عبد السلام بن أبي الحزور، قراءة عل

، أنا ابن عمي إسحاق بن عبد الخالق، نا أبو يعلى عبد العزيز بن عبد العزيزالسمسار، أنا 
  يقول: سفيان بن عيينةأحمد بن مروان، نا أبو بكر أخو خطاب، نا خالد بن خداش، سمعت 

                                                 

وها أبو الحسن بن فهر في كتاب فضائل مالك، كما في تزيين الممالك في مناقب مالك ، وبنح32وأخرج القصة أيضا في كشف المغطا في فضل الموطا ص(1) 
 ، من رواية العثماني القاضي و عبد الله بن رافع.93للسيوطي ص 

 38/333تاريخ دمشق (2) 
، ترجمته في: تاريخ 117دادي، المشهور بالحافي /ت اإلمام العالم المحدث الزاهد الرباني، القدوة أبو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمن المروزي ثم البغ(3) 

 82/339، سير أعالم النبالء 5/532اإلسالم 
 بدون نسبة 79ترجمة بشر بن الحارث، وهي في القناعة والتعفف البن أبي الدنيا ص: 8/335األبيات في حلية األولياء ألبي نعيم  (4) 
 8/319تاريخ دمشق (5) 
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  ن  م   »     
 
 فعليه ب   ك  اس  المن   اد  ر  أ

 
  ن  وم   ،ةك   م   ل  ه  أ

 
 ه ب  ي  ل  فع   لاة  الص   يت  اق  و  م   اد  ر  أ

 
 ن  وم   ،المدينة   ل  ه  أ

 
 
 ب   ه  ي  ل  فع   ر  ي  الس    اد  ر  أ

 
  ن  وم   ،ام  ل الش   ه  أ

 
 ه ب  ي  ل  ع  ف   ه  ل  اط  ب   ن  م   ه  ق   ح   ف  عر  ا لا ي  ئ  ي  ش   اد  ر  أ

 
 .« اق  ر  الع   ل  ه  أ

 ،منها جماعة من الفضلاء والعلماء في كل فنكان بها و ،بلدة من الجزيرة انحر   : يالحر  ان     
 ،الحافظ أبو عروبة الحسين بن أبى معشر الحرانيله عم   «تاريخ  »ولها  ،وهي من ديار ربيعة

 ر  تاريخ الجز  »: اه  سم َّ  ،ذكر فيه جماعة كثيرة من أهل الجزيرة
قال  ،وحران بطن من همدان ،«يني 

  (1)السمعاني
 
 ن محمد بن شاذان بن َمتَُّّوْيه[ أبو يعلى عبد العزيز ب616]

 ،(2)علي بن أحمد بن صالح: سمع ،كان من الفقهاء والعدول بقزوين :الرافعيأبو القاسم قال      
 .وأبا عمر بن مهدي البغدادي بقزوين

 أبو يعلى عبد العزيز بن محمد الفقيه، فقال ثنا «مشيخته»في  انأبو سعد السم    :وروى عنه     
قزوين، ثنا أبو الحسن علي بن أحمد المقرئ، ثنا أحمد بن محمد بن الحسن بقراءتي عليه ب

الذهبي، ثنا محمد بن بشار بندار، ثنا إبراهيم ابن أبي الوزير، ثنا محمد بن موسى، عن سعد بن 
 قال:  -رضي اهلل عنه-إسحاق بن كعب بن عجرة، عن أبيه، عن جده 

  د  ب  ع  بني  د  ج  س  في م   ب  المغر   صلاة   ... »     
 
- فقال النبي    ون  ل  ف   ن  ت  ي   اس  ن   ام  ى ق  ل   فلما ص   ل  ه  ش  الأ

  (3)« وت  ي  ي الب  ف   اة  ل  الص    ه  ذ  ه  ب   م  ك  ي  ل  : ع  -صلى اهلل عليه وآله وسلم
ناة تحت ثَّ بفتح أوله، وتشديد المثناة فوق المضمومة، تليها الواو ساكنة، ثم م   :هي  و  ت   م       

  (4)ابن ناصر الديناله ق ،مفتوحة، ثم هاء
 
[ أبو يعلى الَخَفاِجي، القاضي عبد الُمنِعم بن عبد الكريم بن أحمد بن عبد العزيز بن 612]

 ِسنان الحلبي 

                                                 

 3/827األنساب للسمعاني (1) 
ه أبو يعلى الخليلي/ اإلمام شيخ القراء أبو الحسن علي بن أحمد بن صالح بن حماد القزويني، لقي ابن مجاهد ببغداد وناظره، أقرأ القرآن ثالثين سنة، روى عن(2) 

 83/382، سير أعالم النبالء 8/513، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 388ت
 ، قال األلباني: حسن8128، وابن خزيمة 89/833، والطبرانى 3/898، وقال: غريب، والنسائى 323أخرجه الترمذى (3) 
 8/33توضيح المشتبه (4) 
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ضمن شيوخ  (1)«تاريخه»في  ابن أبي جرادة الحلبيذكره الحافظ  ،دو  ي الأس  بالقاض  المعروف      
ي هن باسعد إسماعيل بن علي بن الحسين  يأبالحافظ:  و  ن ج  المتوىف  ،المعتزِل الرازي السمان ز 

 سمع منه بحلب. ،888سنة 
أبا واكن قاضي حلب في أيامه القاضي  :تاذرس: في ترجمة الوزير (2)«زبدة الحلب»وقال في       

َّ وَّ ، ، بعد ابن أبي أسامةبالقاضي الأسودالمعروف  يعلى عبد المنعم بن عبد الكريم بن سنان  يل 
بل الدولة، واكن وزير صالح ست عشرة، واستمر على القضاء في أيام ابنه ش  قضاءها سنة 

ا عند صالح، متمكن   ، واكن هذا النصراني  بَّ ل  تاذرس بن الحسن النصراني، فأخذ في الوقعة وص  
 السيف والقلم. واكن صاحبَّ 

أبا يعلى عبد لقاضي ا ااة ، فمن دونهم إل َّ ضَّ اة  والق  لَّ ، الو  -لعنه اهلل-ل له وقيل: إنه كان يترج َّ 
قاضي حلب، والشيخ أبا الحسن المهذب بن علي بن المهذب  المنعم بن عبد الكريم بن سنان

 ل.عَّ ف  أن لا يَّ  فَّ لَّ له فحَّ  لَّ جَّ  رَّ فإنه أراد أن يتَّ 
م بن نع  أبو يعلى عبد الم   ه  يَّ ل  وَّ  844ويف سنة  :(4)«نهر الذهب»في تاريخه  (3)الغزي كاملوقال      

 .د وَّ المعروف بالأس   عبد الكريم
اج        ف  ، وهي ةاج  ف  خ   :ويف آخرها الجيم، هذه النسبة إلى ،بفتح الخاء المنقوطة والفاء ،يالخ 

وهم  وا،وكثر   ة، وولد لها أولاد  اوَّ مَّ الس َّ  ة  ي َّ ر  اسم امرأة، هكذا ذكر لي أبو أزيد الخفاجي في بَّ 
نا على الخيل أكثر من ثلاثين ألف م يسكنون بنواحي الكوفة، واكن أبو أزيد يقول: يركب  

   (5)السمعانيقاله  ،سوى الركبان والمشاة ،فارس  
 
[ أبو يعلى الّرَّْعَباني، عبد المنعم بن هبة الله بن محمد بن عبد الباقي بن سعيد 619]

  (6)ابن أمين الدولةـ: الحلبي الحنفي، المعروف ب

                                                 

 3/8723بغية الطلب فى تاريخ حلب (1) 
 838زبدة الحلب في تاريخ حلب ص (2) 
هـ، ترجمته في األعالم 8358ق سنة كامل بن حسين بن محمد بن مصطفى البالي الحلبي، الشهير بالغزي، مؤرخ من أعضاء المجمع العلمي العربي  بدمش(3) 

 5/187للزركلي 
 8/132نهر الذهب فى تاريخ حلب (4) 
 5/872األنساب للسمعاني (5) 
 1/319الَرعباني: بالفتح وسكون المهملة، ثم موحدة، قاله في تبصير المنتبه (6) 
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في من روى عن أحمد  (1)«بغية الطلب»يخه: تارفي  كمال الدين بن أبي جرادةذكره الحافظ      
نفالمعروف  ،بن وهب بن سلمان بن أحمد بن عبد اهلل بن أحمد ، أبو الحسين بن بابن الز 

 .898المتوىف سنة  ،الفقيه أبي القاسم السلمي الدمشقي
 :فقال ،عمر ولدهل سنة ثمان وخمسين وستمائةوفيات  (2)«الكبير تاريخال»في  الذهبيترجم و     

ولة الفقيه، أبو حفك الحلبي، الحنفي ث عن ،عمر بن عبد المنعم ابن أمين الد  فتخار إال: حد َّ
 .وراح إلى رحمة اهلل في كائنة حلب ،وغيره (3)الهاشمي

ه وسمع من تفق   ،عمر بن عبد المنعم بن أمين الدولة الحلبي :(4)«هطبقات»في  القرشيوقال      
مات بحلب فى العشر الأوسط من  ،اا فقيه  كان إمام   ،ثوحد   ،أبي هاشم عبد المطلب الهاشمي

 صفر سنة ثمان وخمسين فى الوقعة.
 :بحلب ة  ي َّ ف  نَّ مدارس الحَّ من  (5)«تاريخه» في: سبط بن العجميأبو ذر الحافظ  وذكر     

قال: ثم ويل  تدريسها بعده نجم الدين عمر بن أبي يعلى عبد المنعم بن ف ،المدرسة الجرديكية
 لَّ زَّ ولم يزل بها إلى أن عَّ  ،ويعرف بابن أمين الدولة ،يان  بَّ ُ  ة اهلل بن محمد بن هبة اهلل الر َّ هب

في بيته  لَّ ت  ا إلى أن ق  ع  ط  نقَّ ولم يزل م   ،بيتهبوانقطع  ،إما في سنة ثلاث أو أربع وأربعين ،هنفسَّ 
 .على حلب ر  تَّ عند استيلاء الت َّ 

الوزير سديد الدولة أبو  :منهم ،بحلب من أكابر الحلبيين ين  اب  ع  بنو الر   : (6)ابن العديمقال      
، (7)ثمال بن صالحكاتب معز الدولة  ،يان  بَّ ُ  القاسم هبة اهلل بن محمد بن عبد الباقي بن الر َّ 

بني أمين الدولة   تربةأن في حلب  (8)وذكر أيضا ،وتوى الوزارة للمستنصر المستويل على مصر
 .الشريف والخندقابن الرعباني، غريب قلعة 

                                                 

 3/8898بغية الطلب فى تاريخ حلب (1) 
 83/883تاريخ اإلسالم (2) 
ي  ثم الَحَلب ي  الحنفي، له شرح الجامع الكبير/ تالعالمة الم(3)  ، 383 فتي افتخار الدين أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل القرشي الهاشمي العباسي البَـْلخ 

 11/99ترجمته في: سير أعالم النبالء 
 8285/ ترجمة 8/393الجواهر المضية في طبقات الحنفية (4) 
 8/358كنوز الذهب فى تاريخ حلب (5) 
 8/159بغية الطلب فى تاريخ حلب (6) 
، رئيس بني ك الب، تملَّك حلب وغيرها. وكان بطاًل شجا(7)  ، 353ًعا حليًما كريًما / ت َثمال بن صالح بن الزَّْوَقل ي ة، األمير ُمع ز  الد ولة أبو علوان الك البي 

 82/35ترجمته في: تاريخ اإلسالم 
 8/331بغية الطلب فى تاريخ حلب (8) 
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 اهللهبة يعلى محمد بن عمر بن عبد المنعم بن  يمحيي الدين أبه: حفيد  تأتي ترجمة سو     
 .(488: )برقم
  (1)ابن حجرقاله  ،ثم موحدة ،وسكون المهملة ،بالفتح :انيب  ع  الر       
 
  (2)[941 [ أبو يعلى الّتَِّمْيِمي، عبد المؤمن بن خلف بن طفيل النسفي ]ت614]

أبو يعلى عبد المؤمن بن خلف بن طفيل بن زيد  :(3)«تاريخه»في  نجم الدين النسفيقال      
له  الحارثو ،بن طفيل بن شريك بن شماس بن زيد بن الحارث بن مسلم التميمي العمي

 وحديث   ،إلى الشرق والغرب كان له رحلة   ،(4)-صلى اهلل عليه وسلم-ة مع رسول اهلل حبَّ ص  
 .اأمون  مَّ  ثقة   ،غرائبَّ  كان صاحبَّ  ، والألفَّ  ونَّ ز  ه يجاو  رجال   و ،كثير  

ببلدة نسف عن جده أبي زيد الطفيل بن زيد، وعن خاله أبي محمد أحمد  كتب الحديثَّ      
 بن محمد بن العجنس، وعن سائر أهلها، وكتب ببخارى عن صالح جزرة وغيره من أقرانه،

وبالسغد عن أهل أربنجن والكشانية  ،رابهوأض ،وبسمرقند عن الإمام محمد بن نصر المروزي
خ وببل   ،رمذ عن أحمد بن صالحوبت   ،وبكس عن محمد بن عبد بن حميد ،والدبوسية وغيرها

 ،وأشباهه ،وببغداد عن الكديمي ،وكذا عن سائر أهل خراسان ،عن عبد الصمد بن الفضل
صل عن أبي يعلى وبالمو ،وأشكاله وكذا بالأبلة ،وبالبصرة عن الفضل بن حباب الجمحي

وبكر بن سهل  ،وبمكة عن علي بن عبد العزيز ،وكذا بواسط والرقة ودمياط ،الموصلي
وبصنعاء اليمن، وبمصر، والشام في حلب، وحمك، ودمشق، وصيداء،  ،وغيرهما ،الدمياطي

ورأس العين، ونصيبين، وحرملية، ومنبج، وأنطاكية، والمصيصة، وقيس، وصور، والرافقة، 
ائر بلادها، وبيت المقدس، والرملة، وطرسوس، وخيلة، وبلاد أخر هي غير مشهورة وبيروت، وس

 عندنا.

                                                 

 1/319تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (1) 
، 89/858، الوافي بالوفيات 1/73، العبر في خبر من غبر 85/382، سير أعالم النبالء 7/833، تاريخ اإلسالم 1/155مصادر ترجمته : مرآة الجنان (2) 

 3/135، شذرات الذهب 85/131مختصر تاريخ دمشق 
 753 / ترجمة8/337القند في ذكر أخبار سمرقند (3) 
، ومعرفة الصحابة 8/883، ومعجم الصحابة البن قانع 1/98هو أبو مسلم الحارث بن مسلم بن الحارث التميمي، ترجمته في: معجم الصحابة للبغوي (4) 

 .7981، واإلصابة 3921، وأسد الغابة 328، واالستيعاب 1/793ألبي نعيم 
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ومات يوم الخميس الحادي عشر  ،ولد ليلة النصف من شعبان سنة تسع وخمسين ومائتين     
من جمادى الآخرة سنة ست وأربعين وثلاثمائة، عاش خمسا وثمانين سنة وعشرة أشهر إلا 

 أربعة أيام.
 ،من بيته ةَّ مَّ ز  ما وجد من الأمتعة، وأخرج الر    مَّ زَّ بيته فدخله ورَّ  بَّ قَّ من كراماته أن سارقا نَّ و     

 ،والرزمة موضوعة بين يديه ،فبقي على المكان إلى الصباح ،في السويقة خباز   ودخل حانوتَّ 
 زمة  والر في حانوت الخباز   وجدوا السارقَّ  ا، والشيخ مثقوب   ، فوجدوا جدارَّ حتى خرج الناس  

 في المشي، فلما أخذ   اه  رجلَّ  ه  يع  ط  بين يديه، ولا ت   موضوعة  
َّ
وه ليذهبوا به إلى السجن ج  زعَّ وه وأ

 رجلاه   ته  أطاعَّ 
 
وأخبر  ،به أبو يعلى أرسل إلى الأمير   رَّ ب  خ  ، فمشى على رجليه إلى السجن، فلما أ

 
َّ
 .هى سبيلَّ فخل َّ  ه عن الخصومة  أنه أبرأ

  ،فسَّ ت بنَّ وقعَّ  في فتنة   ي   م  لَّ ي  دَّ  ه  مَّ طَّ ولَّ      
َّ
 .من يومه الديلمي   مين  ت يَّ عَّ ط  ، فق  ور  وا على الد   غار  وأ

ورأى أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين في المنام كأن شخصا واقفا على رأس سكة      
بيديه إلى داره، واكن  ويشير   ،بأبي يعلىأراد الطريقَّ المستقيمَّ فعليه  ن  وهو يقول: مَّ  ،أبي يعلى

 في حياته. ذلك
السلطان قد  وزير   يب  ع  ص  يب الم  أبو الط  وقال عبد الحميد بن المعتصم النسفي: كان      

وكنا نخاف عليه  ،القرامطة ب  ص   عَّ أشخك أبا عثمان سعيد بن إبراهيم إلى الحضرة بسبب تَّ 
سبع  ليلة م في مسجده  خت  يَّ  أبو يعلىواكن  ،واكن ذلك في شهر رمضان ا،ا شديد  ه خوف  سطوتَّ 

 .كثير   خلق   ه ويجتمع  يرغبون في دعائ   وعشرين، واكن الناس  
 أبي يعلىالشيخ  م  ت  خَّ  إن هذه ليلة   :لأبي غياث حفك بن عمرو قال عبد الحميد: فقلت       

على  وأشرفَّ  القرآنَّ  ه، فحضر معنا، فلما ختمَّ دعوتَّ  ونشهدَّ  ،حتى نذهب إلى مسجده فتعالَّ 
، بي، فدعا عليه بالهلاك  صعَّ لختم ذكر في آخر دعائه أبا الطيب الم  ا ودعا بدعاء   ،الناس   ريوس  

ودعا لأبي عثمان سعيد بن  ،، وهو يومئذ وزير السلطانوالإلحاد   وعلى القرامطة، ورماه بالزندقة  
ا ولو وجد نفق   ،اا شديد  اث من ذلك فزع  ، ففز  أبو غي َّ ة  من المحنَّ  إبراهيم بن معقل بالخلا   

معدودة حتى  إلا لياليَّ  ، فلم يلبث  ي على استحضاره  ن  مَّ ولاَّ  ،ه حتى لا يراه أحد  لسلك في الأرض  
  ،ك أبو عثمان، وتخل َّ قتلة   قتلوا المصعبي شر َّ  الحشمَّ  بأن َّ  د الخبر  ورَّ 

َّ
 ،وماله   في نفسه   نَّ م  وأ

 تَّ حتى اس   ورجع من بخارى سالما، وتتبع القرامطةَّ 
 
 .م  ه  لَّ صَّ أ
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 أبي يعلى جنازةَّ  الحسين بن علي بن الحسين النسفي: شهدت  قال أبو جعفر محمد بن      
والناس يأتون أفواجا، إذ غشيتنا أصوات الطبول حسب ما يكون  ،وهي موضوعة في المصلى

جيشا قدم، وكنا نقول في أنفسنا ليتنا صلينا قبل أن يغشانا، فلما  حتى ظننا أن َّ  ،في العساكر
 ات كأن لم تكن.اجتمع الناس وقاموا للصلاة سكنت الأصو

قال: أخبرنا الشيخ أبو علي الحسن بن عبد الملك النسفي رحمه اهلل قال: أخبرنا أبو      
وأبو جعفر محمد بن علي  ،العباس المستغفري قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد العزيز

قال: حدثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل  أبو يعلى عبد المؤمن بن خلفقالا: أخبرنا 
 ،قال: حدثنا سنان أبو العلاء ،قال: حدثنا يزيد بن هارون ،قال: حدثنا فتح بن أيوب ،رينبقنس
 : -صلى اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنه- أنسعن 
 ية  ا ون  ل  م  ا وع  ل  و  ق   قبل  ، ولا ي  ةٍ ي   ن  ا إلا ب  ل  م  ا وع  ل  و  ق   بل  ق  ، ولا ي   ٍل م  ع  إلا ب   ولا  تعالى ق   اهلل   ل  ب  ق  لا ي   »     
  (1)« ة  ن  الس    اع  ب  ات   إلا ب  
سمع فيها بدمشق أبا  ،له رحلة   ،مشهور   ث  محد    :(2)ابن عساكرأبوالقاسم قال الحافظ و     

ومحمد بن العباس بن الوليد  ،ومحمد بن علي بن خلف ،العباس عبد اهلل بن عتاب بن الزفتي
وأبا عبد اهلل  ،وبكر بن سهل الدمياطي ،الشيزري وبغيرها محمد بن سليمان ،بن الدرفس

وهاشم بن يونس القصار  ،وإبراهيم بن عبد اهلل القصار الكويف ،أحمد بن خليد بحلب
وعلي بن عبد العزيز  ،وعبيد بن محمد الكشوري ،ويحيى بن عثمان بن صالح ،المصري

 البغوي بمكة 
ت  ] روى عنه: أبو الحسن محمد بن أحمد بن      وأبو علي منصور بن عبد اهلل  ،(3)[ب ش 

وأبو  ،وأبو الحسن علي بن بندار الطبري ،وأبو الفضل أحمد بن أبي عمران الهروي ،الخالدي
 ومحمد بن أحمد بن الفضل ،البلخي (1)علي الحسن بن محمد بن....

                                                 

الخطيب في الجامع من رواية بقية بن إسماعيل بن عبد الله عن أبان عن أنس بهذا مرفوعا، : أخرجه 838قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص (1) 
[، كالهما في الضعفاء عن خالد بن عبد  8/182[، وابن حبان ] الضعفاء3/33وأبان متروك، وله طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا، أخرجه ابن عدي ] الكامل 

معبد عن سعيد بن المسيب عنه، بلفظ "قرآن في صالة خير من قرآن في غير صالة" الحديث. وفيه: وال قوة إال بعمل إلى الدائم، عن نافع بن يزيد عن زهرة بن 
 آخره، ورواه ابن حبان أيضا من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن مسعود، وفيه أحمد بن الحسن المصري، وهو كذاب.

 3195/ ترجمة 37/893تاريخ دمشق (2) 
/ رقم 38ص قال في المطبوع : غير واضحة باألصل وم وقد تقرأ: ] شيث [، والصواب ما اثبته: فقد ترجمه في المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (3) 
في روايته ، فقال: محمد بن أحمد بن محمد بن الفضل بن محمد بن برزجمهر أبو الحسن الخزفي، ويعرف بابن بشت وبأبي الحسن بن أبي حامد، شيخ 51

 ، حدث عن: أبي يعلى عبد المؤمن بن خلف الفسوي، وأبي أحمد بن عبدك.338لين، ذكر أن مولده سنة 
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د بن أخبرنا أبو عبد اهلل الحسين بن احمد بن علي بن فطيمة البيهقي، أنا أبو سعيد محم     
ت  ] علي بن محمد الخشاب بنيسابور، أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن أبو يعلى ، أنا (2)[ب ش 

شماس بن زيد بن الحارث  عبد المؤمن بن خلف بن طفيل بن زيد بن طفيل بن شريك بن
، أنا إبراهيم بن عبد اهلل العبسي، أنا وكيع بن الجراح، عن الأعمو، عن  التميمي ثم النسفي

 : -صلى اهلل عليه وسلم-، قال: قال رسول اهلل أبي هريرةلح، عن أبي صا
  ن   إ   »     

 
 و  ا ول  م  ه  و  ما فيهما لأت   ون  م  ل  ع  ولو ي   ،ر  ج  والف   اء  ش  الع   اة  ل  ص   ين  ق  اف  ن  على الم   اة  ل  الص    ل  ق  ث  أ

  (3)« او  ب  ح  
اة، أنا أبو سهل نجيب بن ميمون أخبرنا أبو عبد اهلل محمد بن المفضل بن سيار الدهان بهر     

بن سهل بن علي الواسطي، نا أبو علي منصور بن عبد اهلل بن خالد بن أحمد بن حماد 
الذهلي، أنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد اهلل بن حمزة بن جميل البغدادي، ح قال: 

ن عثمان ، قالا نا يحيى بأبو يعلى عبد المؤمن بن خلف بن زيد بن طفيل النسفيوحدثني 
صالح، نا أبو صالح كاتب الليث، حدثني أبو يحيى سليمان بن عيسى بن نجيح السجزي، عن 

عن محمد بن علي بن الحنفية،  ،سفيان بن سعيد الثوري، عن عبد اهلل بن محمد بن عقيل
  ، قال:علي بن أبي طالبعن 
     «  

 
وقال: إن  ،الحين  ص   مٍ و  ق   ط  س  ا و  ان  ت  و  م   ن  ف  د  أن ن   -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل  ول  س  نا ر  ر  م  أ

 ت   ي  ت  و  الم  
 
 ت  ا ي  م  ك   وء  الس    ان  ير  ج  ب   ن  و  ذ   أ

 
 ذ   أ

 
  (4)« اء  ي  ح  ى الأ

حمد البيهقي، أنا أبو سعيد الخشاب، أنا أبو الحسن محمد أأخبرنا أبو عبد اهلل الحسين بن      
د بن علي بن خلف بدمشق، نا أحمد بن ، نا محمأبو يعلى عبد المؤمن بن خلفبن أحمد، أنا 

  بالموصل، يقول: محمد بن نعيمأبي الحواري، قال سمعت 
ب    »      ب  هلل  إلا ب   اهلل   لا ي ن ال  ح  ب   هلل  ي  ذ  ب  ال   ل  والق   ،الن  ص   .« هلل  ِ  ب  ع  ت  ي ي ح 

                                                                                                                                                         

 جاء في المطبوع غير واضحة باألصل ورسمها: ز ] سطم [ وفي م: ] اسنطم [(1) 
 جاء في المطبوع مثل الموضع السابق.(2) 
 358، ومسلم 313أخرجه البخارى (3) 
: ألبي موسى المديني فى جزء من 383، وعزاه  األلبانى في الضعيفة 838ينى فى المؤتلف والمختلف، وابن مردويه في ما انتقى على الطبراني أخرجه المال(4) 

ه به ، قال: وقال: غريب من حديث الثوري، قال األلباني: بل هو عندي باطل، لم يحدث به الثوري، بل ألصق858/1أدركه الخالل من أصحاب ابن منده ق 
 سليمان هذا وهو السجزي الكذاب الذي في الطريق األولى ليضل به الناس كما فعل في اإلسناد األول، قاتل الله الكذابين وقبحهم.
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بي الحواري، نا أ ، نا محمد بن العباس بن الوليد بدمشق، نا أحمد بنأبو يعلىقال: وأنا      
  يقول: أبا عبد اهلل المؤذن البصريدحيم، قال سمعت 

د  ط   ن  م   »      ب   هلل  ل م  ي ج  ح 
 
ب  ع  أ  . « ز  م  الخ 

: سمعت أبا سعيد أحمد بن محمد بن (1)أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلميوقال      
ي ح الحافظ يقول مَّ  ذا الن  ونسمعت  :معت ابن البريق يقولس :يقول ى ابن خلفل  أبا يع  سمعت  :ر 

 يقول:
ن   »     

 
ع  س   ور  ن   اهلل  س  ب  الأ   ،اط 

 
  (2)« اق ع  و   م   ق  غ  ل  س  بالخ  ن  والأ

وسمع من: جده الطفيل بن زيد،  ،:ولد سنة تسع وخمسين ومائتين(3)الذهبيوقال الحافظ      
اق بن إبراهيم الدبري، وأبي الزنبا  وأبي حاتم الرازي، وأبي يحيى بن أبي مسرة المكي، وإسح

 .روح بن الفرج، ويوسف بن يزيد القراطيسي، وعلي بن عبد العزيز البغوي، وطبقتهم
      ، واكن من الفقهاء القائلين بالظاهر بفقه محمد بن داود ببغداد، واكن منافرا  لأهل القياس 

ت َّب عا    .ناسكا، كثيرَّ العلم ،أثريا م 
ث عن      بد الملك بن مروان الميداني، وأحمد بن عمار بن عصمة، ويعقوب بن ه: عحد َّ

إسحاق، وأهل نسف، وأبو علي منصور بن عبد اهلل الذهلي، وأبو نصر أحمد بن محمد 
 .الكلاباذي، وعدة

، شيخ أهل الكلام، لما قدم نسف، أكرموه، ولم (4)أبا القاسم الكعبيشيخ المعتزلة  وبلغنا أن َّ      
فلما دخل لم يقم له، ولا التفت من محرابه،  ،نحن نأتي الشيخ:و يعلى، فقال الكعبييأت إليه أب

لَّ  جَّ   (5) .فوأثنى قائما، وانصرَّ  ،ودعا له ،م  ق  وقال: باهلل عليك أيها الشيخ لا تَّ  ،ه  فكسر الكعبي خَّ

                                                 

 33طبقات الصوفية ص (1) 
 338أخرجه أيضا البيهقي في شعب اإليمان (2) 
 85/388سير أعالم النبالء (3) 
، ترجمته في: تاريخ بغداد 389د الَكعبي  البلخي، رأس المعتزلة في زمانة وداعيتهم، َصنف في الكالم كتًبا كثيرة / ت أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمو (4) 

 83/383، سير أعالم النبالء 88/15، تاريخ بغداد 9/391
قاسم الكعبي، ولفظه فيها : دخل نسف في أيام ، بسياق أطول في ترجمة أبي ال533ترجمة  8/333القصة ذكرها النسفي في القند في ذكر أخبار سمرقند (5) 

طالب الحافظ مع رئاسة سعيد بن إبراهيم، ونزل رباط الجوبق، وعقد له مجلس اإلمالء، وكان استقبله سعيد بن إبراهيم مع أصحابه، وأكرموه وزاره محمد بن 
دينه وصحة اعتقاده أن يزوره، فلما مضت أيام ولم يزره سأل عنه الكعبي،  أصحابه على كراهية منه، ما خال أبا يعلى عبد المؤمن بن خلف، فإنه لم يستجز من

ب سالمه، وخافوا أن فقالوا: إنه ال يخرج من مسجده، وال يدخل على أحد، فقال الكعبي: نحن نأتيه ونقضي حقه، فاغتم أهل العلم لذلك وقالوا: إنه ال يرد جوا
لك، فلما دخل عليه من باب مسجده وهو جالس في محرابه لم يهم بالقيام له، َفط َن الكعبي لذلك، فلما دخل يستخف به، فأتاه الكعبي والناس خلفه مغتمون لذ

 .المسجد حلف له بالله أن ال يقوم له، ودعا وأثنى عليه قائما وانصرف، وإنما فعل ذلك دفعا للخجل عن نفسه
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ل في جمادى الآخرة سنة ست وأربعين وثلاث مائة بنسف، وهي التي يقا -رحمه اهلل-تويف      
 .لها: أيضا نخشب

: أخبرنا أحمد بن هبة اهلل، أنبأنا عبد الرحيم بن أبي سعد التميمي، أخبرنا الذهبيقال      
عثمان بن علي البيكندي، أخبرنا الحسن بن عبد الملك النسفي، أخبرنا جعفر بن محمد 

عيد بن ، حدثنا سعبد المؤمن بن خلفالمستغفري، أخبرنا الحسن بن علي بن قدامة، أخبرنا 
المغيرة أبو عثمان، حدثنا الفزاري، أخبرنا يزيد بن السمط، عن الحكم بن عبيد الأيلي، عن 

 : -صلى اهلل عليه وسلم -قال رسول اهلل  : القاسم، عن عائشة، قالت
 ر  ق   ن  م   »     

 
، ن  من الشيطا زا  ر  أو ح   ورا  له ن   ن   ك   "تبارك"، و"اقتربت"و ،"السجدةٍ  تنزيل  " في ليلةٍ  أ

 « في الدرجات   ع  ف  ور  
  (1)غريب   هذا حديث  : الذهبيقال      
ي، ف  لَّ أخبرنا أبو بكر الآنمي، وإسحاق الأسدي، قالا: أخبرنا عبد اهلل بن رواحة، أخبرنا الس        

أخبرنا أحمد بن الحسن الصويف بمكة، أخبرنا عبد الملك بن محمد الحاكم بطوس، أخبرنا 
اهلل الأخرس، أخبرنا أبو مسلم غالب بن علي الرازي، أخبرنا محمد أبو بكر أحمد بن عبد 

، أخبرنا يحيى بن المستفاد، أخبرنا وهب عبد المؤمن بن خلفبن إسماعيل النسفي، أخبرنا 
أنس بن بن جعفر، أخبرنا جنادة بن مروان الحمصي، أخبرنا الحارث بن النعمان، سمعت 

 : -عليه وسلم صلى اهلل  -قال رسول اهلل  :، يقولمالك
 س   و  ل   ن  ي م  اد  ب  ع   ن  م   ن   إ   »     

 
 ا ل  ه  ير  اف  ذ  بح   ة  ن   ي الج  ن  ل  أ

 
 س   و  ، ول  ه  ت  ي  ط  ع  أ

 
  ٍط و  س   ة  ي علاق  ن  ل  أ

 
، ه  ط  ع  لم أ

 
 
  يد  ر  أ

 
  ن  أ

 
  « ة  ر  ي الآخ  ف   ه  ل   ر  خ  د   أ

  (2)فعرَّ ه من لا ي  ، ويف إسناد  منكر   غريب   : هذا حديث  الذهبيقال      
 
  (3)[911ي، عبد المؤمن بن عبد المجيد ]ت بعد فِ سَ [ أبو يعلى الّنَّ 561]

من رأس  ،الثقة   ن  المتق   الفاضل   الصالح   : الشيخ  (1)«تاريخه»في  النسفيالدين نجم قال      
 وغيرهم. ،وأحمد بن محمد العجنسي ،ومحمود بن عنبر ،روى عن إبراهيم بن معقل ،القنطرة

                                                 

، قال أحمد: أحاديثه كلها موضوعة، وقال السعدي وأبو حاتم، كذاب، وقال النسائي قال األرناؤوط: هو باطل ال يصح، الحكم بن عبد الله بن سعد(1) 
 والدارقطني وجماعة: متروك الحديث.

 قال األرناؤوط: جنادة بن مروان اتهمه أبو حاتم، وشيخه فيه، قال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال البخاري: منكر الحديث(2) 
 8/333مصادر ترجمته: تاريخ اإلسالم (3) 
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َّ
في مجلسه  لا يحدث   أبي يعلى عبد المؤمن بن خلف، واكن الشيخ   أصحاب   ك   خَّ كان من أ

في  ج َّ حَّ  ،هامَّ عَّ إلا طَّ  أحد   طعامَّ  أبو يعلى عبد المؤمن بن عبد المجيد، واكن لا يأكل   ه  رَّ ض  ح  حتى يَّ 
روى عنه أهل  ،أبو القاسم أحمد بن جبريل بن عاصم سنة ثلاثين وثلاثمائة، وحج معه الدهقان  

 ،وغيره ،وكتب عنه الإدريسي ،دخل سمرقند سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة ،وأهل سمرقند ،فنس
 .مات سنة نيف وستين وثلاثمائة

قال: أخبرنا محمد بن  ،قال: أخبرنا الحسن بن عبد الملك هذا قال: أخبرنا أبو العباس هذا     
قال: حدثنا أبو  المجيد أبو يعلى عبد المؤمن بن عبدقال: أخبرنا  ،أحمد بن عبد العزيز

قال: حدثنا أحمد بن  ،العباس محمود بن عنبر سلخ ذي الحجة سنة إحدى عشرة وثلاثمائة
عن أشعث بن سعيد، عن عاصم بن عبيد اهلل بن عاصم،  ،قال: حدثنا علي بن محمد ،يعقوب

 عن سالم، عن أبيه قال: 
    «  

 
  ه  يف  د  ور   ،ة  ف  ر  ع   ن  م   -صلى اهلل عليه وسلم- ي   ب  الن    اض  ف  أ

 
 :ول  ق  ي   و  ه  و   ،ة  ام  س  أ

 اهَّ ين  ض     ا وَّ ق     ل  و قَّ ع    د  تَّ  لي    كَّ إ  
 اهَّ   ين  ى د  ص   ارَّ الن   ي   نَّ ا د  ف    ال  خَّ م    

   
(2)انهَّ        ي  ن  ا جَّ هَّ        ا ف        ي بطن  ض         ر  عتَّ م  

 

   
 

 [486[ أبو يعلى الَمِلْيِحي، عبد المنعم بن عبد الواحد بن أحمد الَهَرِوي ]ت611]
ث  بن      د   حَّ ،  م  ن  بَّي ت  العلم والحديث  ث م  في ، (3)«التاريخ»في  الذهبيالحافظ ذكره محد  

بن عبد الواحد بن أحمد المليحي ا أبو يعلىقال: ، فسنة إحدى وثمانين وأربعمائةوفيات 
 .هلترجمته، ولم يذكر اسموبَّي َّ َّ  ، الهروي

ثَّر ث  على اسمه في       َُّ هو و "،د المنعم بن عبد الواحدعبد الرشيد بن عب" :ترجمة ابنهوقد 
عبد أخبرنا  :قال ،(4)«همعجم شيوخ»حديثا في  لهخرج أ ،بن عساكرشيخ  الحافظ أبي القاسم ا

الرشيد بن عبد المنعم بن عبد الواحد بن أحمد بن أبي القاسم بن محمد بن أحمد بن داود بن 
                                                                                                                                                         

 757/ ترجمة 8/339القند في ذكر أخبار سمرقند (1) 
: فيه عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف، وقال الطبراني: وهم عندي أبو الربيع السمان في رفع هذا 3/153رواه الطبراني في الكبير واألوسط، قال في المجمع (2) 

عن ابن عمر: أنه أفاض من عرفات، وهو يقول: إليك تعدو قلقا وضينها مخالفا دين  ألن المشهور في الرواية -صلى الله عليه وسلم-الحديث إلى رسول الله 
 عن عروة بن الزبير موقوفا على عمر. 5/813، والبيهقى  85335/رقم  3/317، وابن أبى شيبة 8/373النصارى دينها.اهـ ، قلت: وأخرجه الشافعي 

، 88/155سير أعالم النبالء ، وال توجد هذه الترجمة في طبعة بشار، وفي 33/39بعة التوفيقية ، وتاريخ اإلسالم ط33/71تاريخ اإلسالم طبعة تدمري  )3(
 ومليح: قرية بهراة

 8/573/728معجم ابن عساكر  )4(
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قال  ،بقراءتي عليه بهراة ،بالكات بن أبي عمر المليحياأبو الفتح بن أبي يعلى  ،عبد الرحمن
قال أبنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن  ،أبنا جدي أبو عمر عبد الواحد بن أحمد

 ،ثنا الليث بن سعد ،ثنا قتيبة بن سعيد ،ثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج ،عمر الخفاف
-عن رسول اهلل  ،عن أبيه ،عن عامر بن سعد بن أبي وقا  ،بن عبد اهلل بن قيس م  ي  كَّ عن الح  

  :قال -صلى اهلل عليه وسلم
  ،له ه لا شريك  وحد   ،أن لا هلإ إلا اهلل أشهد   المؤذن   ع  م  س  ي   ين  ح   ال  ق   ن  م  »      

 
ه ا عبد  محمد   ن   وأ

  (1)« هنب  ذ   ه  ل   ر  ف  ا غ  ين  د   ام  ل  س  الإ  وب   ،ولاس  ر   دٍ م   ح  م  وب   ،اب   ر   اهلل  ب   ت  ي  ض  ر   ،هورسول  
 فقد ترجم له في ،السمعانيعبد الكريم بن محمد أبي سعد وهو أيضا شيخ الحافظ      
: أبو الفتح عبد الرشيد بن عبد المنعم بن عبد الواحد بن أحمد بن أبي قالف  (2)«همعجم»

ه أبا عمر عبد د َّ : جَّ عَّ سم   ،نالمحدثي أولاد   ن  ، م  ح  ال  صَّ  شيخ   ،اةرَّ من أهل هَّ  ،القاسم المليحي
 اهواحد بن أحمد المليحي.ال

عبد الرشيد بن أبي يعلى عبد المنعم بن أبي عمر قال:  «المشتبه»له في  الذهبيوترجم      
 . المليحي، عن جده، وعنه أبو روح

: جده شيخ البغوي: أبو عمر عبد الواحد بن أحمد بن (3)«التوضيح»في  ابن ناصر الدينقال      
 :الرشيد عبد وكنية الهروي، المليحي الرحمن عبد بن داود نب أحمد بن محمد بن القاسم أبي
 معجم» في عساكر ابن القاسم وأبو المذكور، الهروي المعز عبد روح أبو :عنه روى الفتح، أبو

 . «شيوخه
عبد الواحد بن أحمد بن أبي القاسم بن محمد بن داود بن أبي  (4)لأبيهأيضا  الذهبيوترجم      

 فقال:   ،864سنة  ، المتوىفحي الهرويأبو عمر الملي، حاتم
اف، وعبد أبا محمد المخلدي، وأبا الحسين الخف   :سمع ،اهَّ د  سن  في وقته وم   اةَّ رَّ هَّ  ث  د   حَّ م       

معان، وأبا عمرو الفراتي، وأبا حامد النعيمي، الرحمن بن أبي شريح، ومحمد بن محمد بن سَّ 
محيي السنة أبو محمد  :روى عنه ،عن النعيمي، عن الفربري بالصحيحوحدث  ،وغيرهم

البغوي، وخلف بن عطاء الماوردي، وإسماعيل بن منصور المقرئ، ومحمد بن إسماعيل 
                                                 

 383أخرجه مسلم  )1(
 8/8259المنتخب من معجم شيوخ السمعاني  )2(

 8/132توضيح المشتبه (3) 
 3/873، واألعالم للزركلي 8/383، و التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد 88/155بالء ، سير أعالم الن82/893تاريخ اإلسالم (4) 
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 «البخاري»سمع  ،دالمول   قديمَّ  ،اصالح   قال المؤتمن الساجي: كان ثقة   ،الفضيلي، وغيرهم
 بقراءة أبي الفتح بن أبي الفوارس.

دى الآخرة، وقال: مولده سنة سبع وستين وثلاثمائة، وقال الحسين الكتبي: تويف في جما     
 سنة. وتسعونَّ  ست   ه  ر  م  ع  فَّ 

ل يحي   ،عبد الأعلى بن عبد الواحدوترجم أيضا لأخيه       ر الم  م  ب ي ع 
 
في وفيات  (1)أبو عطاء بن أ

سين  :روى عن ،تويف في هذه السنة في رمضانها قال: 894سنة  ب ي عمر محمد بن الح 
َّ
القاضي أ

، وإسماعيل بن إ  ا ، مصنف  بلبسطامي  سي  ر خَّ ، «درجات الت ائبين» :كتاب راهيم المقرئ الس َّ
 
َّ
ي  بوالقاضي أ ز د 

َّ
د ال أ م َّ حَّ د بن م  م َّ حَّ ر عبد  :وعنه ،ي منصور م  ، وأبو الن َّض  وي  علي  بن حمزة الموسَّ

د بن المفضل  م َّ حَّ ، وأبو صالح ذَّكوان بن سي ار، وابن أخته م  بن سي ار، وعبد الرحمن الفامي 
لام بن  ارمي، وعبد الس  اة محمدالر حمن بن عبد الرحيم الد  رَّ ا من  ،المؤد ب، وأهل هَّ وعاش نحو 

 تسعين سنة، فإن مولده في ذي القعدة سنة اثنتين وأربعمائة.
بفتح أوله، وكسر اللام، تليها مثناة تحت ساكنة، ثم حاء مهملة مكسورة، نسبة : ي  ح  ي  ل  الم       
  (2)ابن ناصر الدينقاله  ،اةرَّ قرية من قرى هَّ  ،يحل  الم   :إلى

 
عبد الواحد بن عبيد بن أحمد المعروف بـ: ابن الرومي  تبي،[ أبو يعلى الك  611]

 [415]ت
ث عن: (3)البغدادي الخطيبقال        ،اواكن صدوق   ،عنه بت  تَّ كَّ  ،(4)أسد بن رستم الهروي :حد َّ

ومات في  ،فقال: لا أحفظ ،من غير هذا الشيخ ؟ معتَّ هل س :وسألته ،يسكن درب الزعفراني
 يوم الاثنين الثالث عشر من شوال سنة خمس وأربعمائة.

وابن أخته أبو سعيد الكتبيان، قالا:  ، بن الرومياأبو يعلى : أخبرين (5)الخطيبأبو بكر قال      
اجا، وسمعنا منه في قدم علينا ح -حدثنا أبو سعيد أسد بن رستم بن أحمد بن عبد اهلل الهروي
حدثنا محمد بن إسحاق القرشي،  -صفر، من سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة في جامع المنصور

                                                 

 82/718تاريخ اإلسالم (1) 
 8/132توضيح المشتبه (2) 
 88/88تاريخ بغداد (3) 
 3387ترجمة  7/18:  تاريخ بغداد أسد بن رستم بن أحمد بن عبد الله، أبو سعيد الهروي، حدث عن محمد بن إسحاق بن عبد الله القرشي، ترجمته في(4) 
 7/18تاريخ بغداد (5) 
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حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان، عن علقمة بن مرثد 
هلل صلى ا-، قال: قال رسول اهلل عبد اهلل بن عمروالحضرمي، عن القاسم بن مخيمرة، عن 

  :-عليه وسلم
  ن  ا م  م   »     

 
 إ   ه  د  س  في ج   لاءٍ ب  ب   اب  ص  ي   ين  م  ل  س  الم   ن  م   دٍ ح  أ

 ل  
 
 ه  ون  ظ  ف  ح  ي   ين  ذ  ال    ة  ظ  ف  الح   اهلل   ر  م  ا أ

  (1)« يق  اث  ي و  ا ف  وس  حب  م   ام  ما د   ر  ي  الخ   ن  م   ل  م  ع  مثل ما كان ي   ،ةٍ ل  ي  ل  و   مٍ و  ي   ل   ي ك  د  ب  ع  وا ل  ب  ت  فقال: اك  
بَّة :يب  ت  الك         (2)ابن ناصر الدين، قاله بت  ك  إلى بيع ال ن س 
 
 [ أبو يعلى عبد الواحد بن قسيم الزاهد618]

ذكره  ،بالموصل أحمد بن محمد الزاهدوعنه:  ،عبيد اهلل بن محمد بن وهبمن:  سمع     
 فقال:  ،(3)«ه الكبيرمعجم» لذهبيا الحافظ

م بن أبي بكر الشافعي بدمشق، وأبو السعود محمد بن عبد الكريم أخبرنا عبد المنع     
بمصر، وزينب بنت يحيى، قالوا: أنا أبو الحسن بن المقير، ثنا معمر بن عبد الواحد، أنا أبو 
المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني الفقيه، قدم علينا سنة إحدى وخمس مائة، أنا أبو 

 محمد الخبازي، إجازة.
، بالموصل، أبا يعلى عبد الواحد بن قسيم الزاهدنه أحمد بن محمد الزاهد، سمعت ونا ع

سمعت عبيد اهلل بن محمد بن وهب، عن أبيه، عن أبي بكر المرادي المروزي، عن أحمد بن 
 حنبل، قال: 

 إ   اس  ما الن   »      
 ل  

 
 ا ر  ذ  إ  ، ف  يث  د  الح   اب  ح  ص  ا أ

 
 .« ه  م  ه  ، فات   ه  ك  ر  ت   م  ، ث  يث  د  الح   ب  ت  ك   د  ق   ل  ج  الر    ت  ي  أ

 
[ أبو يعلى الّشَّاِهِدي، عبد الوهاب بن أحمد بن خلف بن شاهد بن الحسن بن شاهد 619]

 [992النسفي ]ت
 ،وغيره ،أبي يعلى عبد المؤمن بن خلف :: روى عن(1)«تاريخه»في  النسفينجم الدين قال      

 ،ة وأهل الصلاحعَّ وا بنسف ليلة على المطو  ت  ي َّ بَّ  ارَّ عَّ ة، واكن سببه أن الد   اءَّ جَّ مات ليلة الأربعاء ف  
                                                 

، قال األرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم بن مخيمرة فمن 3/132، وابن أبي شيبة 3/318أخرجه أحمد (1) 
 رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقا.

 382/ 7توضيح المشتبه (2) 
 ، ترجمة عبد المنعم بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الرحمن، جالل الدين أبو محمد األنصاري قاضي بيت المقدس8/318شيوخ للذهبي معجم ال(3) 
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 ز  إنسانا، ففَّ  لَّ تَّ إنسانا قَّ  ، فرأى الشيخ  وأكثروا فيهم القتلَّ 
وبه  ه  ت  ي  إلى بَّ  لَّ م  ه، فح  مكانَّ  طَّ قَّ وسَّ   َّ

 .فمات، وذلك للثامن عشر من رجب سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة ق  مَّ رَّ 
رنا الشيخ الحافظ أبو علي الحسن بن عبد الملك بن الحسين رحمه اهلل قال: قال: أخب     

أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ الخطيب أبو العباس جعفر بن محمد بن المعتز المستغفري قال: 
 ،أبو يعلى عبد المؤمن بن خلفقال: أخبرنا  أبو يعلى عبد الوهاب بن أحمد الشاهديأخبرنا 

عن محمد بن يحيى  ،قال: أخبرنا عبد الرزاق ،لحسن بن عبد الأعلىقال: حدثني أبو محمد ا
إلى النبي  الحديثَّ  ك   ن  يَّ  ،عبد اهلل بن عبد الرحمن الأنصاريقال: حدثني  ،بن عروة بن الزبير

 أنه قال:  -صلى اهلل عليه وسلم-
فلم  ا وماء  تراب   اع  ب   ن  م   ل  ث  م   ،ل  ح  لم  في ا ات  م  ع  ط  الم   ،ل  ح  في الو   ات  ت  اب  الث    ل  خ  الن    المال   ر  ي  خ   »     

 ف   ادٍ م  ر   ل  ث  م  ، ك  اءٍ وم   اٍب ر  في ت   ه  د  ع  ي  
 
  (2)« ٍف اص  ع   ومٍ في ي   اح  ي  الر    يه  ف  س  ت   ةٍ م  ك  ي أ

 .يعلى، عن أبي يعلى يأب وهي رواية   سناد  إفي ال الحديث فيه لطيفة  قلت:      
بن أحمد بن خلف  إسحاق إبراهيم بن عبد الوهاب يأب لابنه السمعاني أبو سعدوقد ترجم      

كذا ذكره أبو العباس  ،فمن أهل نسَّ قال: ، يبن شاهد بن الحسن بن هاشم النسفي الشاهد
  ي.وأبا نصر الليث بن نصر الكاجر ،يي الحافظ، سمع أباه عبد الوهاب الشاهدغفر  ستَّ الم  
اه د        ، وهو داه  ش   :الدال المهملة، هذه النسبة إلى ويف آخرها ،بفتح الشين المعجمة: يالش  

  (3)السمعانيقاله اسم لبع  أجداد المنتسب إليه، 
 
َمنُصور عبد الوّهاب بن أحمد بن كامل بن خَلف بن َشَجَرة بن  ،الّشَجِريّ [ أبو يعلى 681]

 البغدادّي.بن كعب بن يزيد 
وهو  ،ومعي ابني أبو رفاعة ،بغر  قبل المَّ  (1)أبي جعفرلى إ ت  ئ  : ج  (4)أبو بكر ابن كاملقال      
ا سماع   (2)ن الطبريب  لعلي بن ر  « س الحكمةو  رد  ف  » :اه كتابَّ ل َّ صَّ تحت م   ، فوجدت  ة  ل  الع   يد  شد  

                                                                                                                                                         

 377/ ترجمة رقم 8/399القند في ذكر أخبار سمرقند (1) 
، عن النبي : محمد بن يحيى ْبن عرَوة عن عبد الله بن عبد الرَّحمَ 8/133قال البخاري في التاريخ الكبير (2)   ، مرسل.-صلى الله عليه وسلم-ن األَنصاري 
 8/33األنساب للسمعاني (3) 
قال الخطيب: كان من العلماء باألحكام ، أحد أصحاب محمد بن جرير الطبري، أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة بن منصور الشجري البغدادي القاضي(4) 

، تاريخ 5/889، ترجمته في: تاريخ بغداد 352، روى عنه الدارقطني، ولي قضاء الكوفة/ ت لك مصن فاتوعلوم القرآن والنحو والشعر والتواريخ، وله في ذ
  8/831، إنباه الرواة على أنباه النحاة 85/533، سير أعالم النبالء 7/883اإلسالم 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 يد   ت  د  دَّ مَّ له، فَّ 
َّ
: نعم، قال: فقال قلت  ، ؟ وقال لي: هذا ابنكَّ  ،إلى الجارية ه  عَّ ودفَّ  ه  ، فأخذَّ ه  رَّ نظ  ي لأ

 ه  ة، قال: رفعَّ اعَّ فَّ قلت: بأبي ر   ، ؟ ه  كنيتَّ  ، وبأي شيء  اهلل   ، قال: أغناه  بد الغني  : عقلت  ، ؟ ما اسمه
، قال: اب أبو يعلىعبد الوه  قلت: ، ؟ هقلت: نعم أصغر منه، قال: وما اسم  ، ؟  ه  غير   كَّ اهلل، أفلَّ 
سنين، قال: لم  قلت: تسع  ،  ؟ ثم قال لي: كم لهذا سنة ،ى والأسماءَّ نَّ الك   ، لقد اخترتَّ اهلل   أعلاه  
 .ه  أدب   وقلةَّ  ه  صغرَّ  قلت: كرهت  ، ؟ امني شيئ   ه  ع  سم  لم ت  
 وأنا ابن ثماني سنين، وكتبت   بالناس   سنين، وصليت   القرآن ويل سبع   فقال لي: حفظت       

صلى اهلل عليه - اهلل   رسول   ي  بين يدَّ  ين   أن َّ  وم  وأنا ابن تسع سنين، ورأى لي أبي في الن   الحديثَّ 
 حَّ نصَّ  رَّ كب   إن   ه  : إن َّ ر  ب   عَّ ه، فقال له الم  وأنا أرمي بين يدي   ،حجارة   مملوءة   اة  خلَّ معي م   ن َّ أوك -سلمو

 صبي    وأنا حينئذ   ،العلم   تي على طلب  ونَّ ع  أبي على مَّ   َّ ، فحر  ه  ت  عن شريعَّ  وذب َّ  ،في دينه  
 (3) .صغير  

م  قد صار      تَّرجَّ د  أن  يكون الم  لَّت ه  ولم يشتهر، فقد عثرث   قلت: ولا يَّبع  من أهل العلم وحمَّ
، قال  يث  ا بالرواية  والتحد  فَّ في  الخطيب البغداديعلى ترجمة أخيه و أخته؛ وقد و ص 

  :(4)«التاريخ»
أبو رفاعة  ؛رة بن منصور بن كعب بن يزيدف بن شجَّ عبد الغني بن أحمد بن كامل بن خلَّ      

 .القاضي
ث عن      سمع منه: الحسين ، علي البندار، وصالح بن أبي مقاتلماعيل بن محمد بن إس حد َّ

 بن أحمد بن عبد اهلل بن بكير، وأبو القاسم ابن الثلاج.

وقال لي أحمد بن علي ابن التوزي: تويف القاضي أبو رفاعة عبد الغني بن أحمد بن كامل      
 يوم الثلاثاء الثالث عشر من صفر سنة أربع وسبعين وثلاث مائة.

 : (1)وقال في ترجمة  الأخت       
َّ
القاضي أبي بكر أحمد بن كامل بن خلف بن  بنت   ام  لَّ الس َّ  ة  مَّ أ

 . ح  ت  الفَّ  أم    :وتكنى، شجرة 
                                                                                                                                                         

تاريخ ، ترجمته في: 382وصاحب التصانيف المفيدة/ ت هو اإلمام الحافظ المجتهد أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري اآلملي، شيخ المفسرين (1) 
 1/782، تذكرة الحفاظ 3/898، وفيات االعيان 1/831بغداد 
هـ، طبع من كتبه: "الدين و  137أسلم على يد المعتصم، وجعله المتوكُل من  ندمائه / ت كان يهوديا ف  أبو الحسن علي بن ربن الطبري الطبيب الحكيم،(2) 

تحقيق  1221تصحيح محمد زبير الصديقي ، ثم في دار الكتب العلمية بيروت  8918س الحكمة في الطب"، طبع في مطبعة افتاي برلين سنة و"فردو الدولة"، 
 عبد الكريم سامي الجندي.

 ، في ترجمة أبي جعفر الطبري المفسر.3/1333القصة أوردها ياقوت في معجم األدباء (3) 
 5833/ ترجمة88/838تاريخ بغداد (4) 
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معت: م حمد بن إسماعيل البصلاني، وم ح      ميد بن الربيعسَّ  .مد بن الحسين بن ح 
 ابن أحمد بن ومحمد ،السلماسي جعفر بن والحسين والتنوخي، الأزهري، عنها حدثنا     

 .ءالفرا ابن محمد بن الحسين ابنا محمد يعلى وأبو خازم وأبو النرسي، حسنون بن محمد
اء   بن يعلى أبو أخبرنا      ر َّ لام   أخبرتنا: قال ال فَّ ة  الس َّ مَّ

َّ
ت ح  أ فَّ

م   ال 
 
 القاضي كامل بن أحمد بنتأ

 حدثنا ،وثلاثمائة تسع سنة فيار  ال ب ن دَّ  علي بن إسماعيل بن محمد بكر أبو حدثنا: قالت
ويف     بن سويد بن علي بن اهلل عبد بن أحمد ج 

ن  وف  ال مَّ ن ج   مهدي، بن الرحمن عبد حدثنا ،مَّ

بَّلَّةَّ  عن ،الثوري سفيان حدثنا ي م   بنجَّ حَّ  : يقول عمر ابن سمعت: قال ،س 
ول  »      ل  ى - اهلل  ن ه ى ر س  ل  م   اهلل  ص  ل ي ه  و س  ن   -ع 

 
ذ ن  أ

 
ت أ ت  ى ي س  ن  ح 

ت ي  ر  ل  ب ي ن  الت  م  ر ن  الر  ج 
ي ق 

اب ه   ح  ص 
 
  (2)«أ

لام  بنت أحمد ب      ةَّ الس َّ مَّ
َّ
ي َّ ذكرا أ ، والت َّن وخ  ر ي  ز هَّ

َّ
 كامل فأثنيا عليها ثناء  حسن ا، و نسمعت  الأ

  .ل  يَّانَّة  والعقل والفضالد   اها بفَّ صَّ وَّ 
ن كامل، يعني: القاضي، يوم الاثنين ة السلام بنت أحمد بأمَّ ا التنوخي: توفيت وقال لن     

: واكن مولدها ف ي  الخامس والعشرين من رجب، سنة تسعين وثلاث مائة، ود فنت من الغد، قَّالَّ
 رجب سنة تسع وتسعين ومائتين 

: سنة تسعين وثلاث مائة فيها توفيت أم   أخبرن      ن ابنة أحمد بلام الس   أمة   ح  ت  الفَّ  ا العتيقي، قَّالَّ
 كامل القاضي يوم الثلاثاء السادس والعشرين من رجب، ومولدها سنة ثَّمان وتسعين ومائتين.

ن: البصلاني وغيره، وسماعها ب خَّ   .هاوالد   ط   حدثت عَّ
 

[ أبو يعلى العلوي، عبيد الله بن أسبيد جامه، وهو الحسن بن الحسين بن أحمد، بن 686]
 ن الصادق اسماعيل بن محمد بن اسماعيل ب

  (3)«في أنساب الطالبين ي   د  ج  الم  »في   ريم  الع  ذكره  ،ريف  شَّ  د  سي       
 

                                                                                                                                                         

 7818/ ترجمة 333/ 83تاريخ بغداد (1) 
 1235، ومسلم 1389أخرجه البخاري (2) 
 821المجدي في أنساب الطالبين ص(3) 
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[ أبو يعلى عبيد الله بن عبد العزيز بن أبي أمية بن يعلى بن عبد الله بن عثمان بن 682]
 أبي العاص

ث عن      دي  : حد َّ غ    (2)جعفر بن أحمد بن سامه: نوع ،(1)بن سنان الص  
أخبرنا ، أخبرنا المبارك بن بركة: (3)«همعجم»في  عبد الخالق بن أسد الحنفيإمام قال ال     

حدثنا جعفر بن  ،أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ،الحسين بن أحمد: أخبرنا علي بن محمد
أبو يعلى عبيد اهلل بن عبد العزيز بن أبي أمية بن يعلى بن عبد اهلل بن حدثنا ، أحمد بن سام

أحسبه رفعه -حدثنا الصغدي بن سنان، عن حميد، عن أنس بن مالك  ،العاص عثمان بن أبي
 : -صلى اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  قال: -وأشك فيه هذا قول الراوي

  (4)« ر  ح  وت في الب  ى الح  حت   يءٍ ش   ل   له ك   ر  غف  ست  ي   م  ل  الع   ب  ال  ط   »     
على فضل  -صلى اهلل عليه وسلم-يه من النبي قال عبد الخالق بن أسد بن ثابت: هذا تنب     

 اس.الن   عَّ نفَّ  ن  ى إلى غيره، وخير الناس مَّ د َّ طالب العلم، لأن نفع العالم يتعَّ 
 

 [ أبو يعلى الأنباري، عبيد الله بن عبد الكريم689]
  (5)أحمد بن نصر الذارع: روى عنه ،محمد بن موهب البصري :روى عن     
: أخبرنا الحسن بن الحسين بن العباس النعالي، أخبرنا أحمد بن (6)يالبغداد الخطيبقال      

قال: حدثنا محمد بن موهب  أبو يعلى عبيد اهلل بن عبد الكريم الأنبارينصر الذار ، حدثني 
 قال: قال عطاء: ،البصري، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، عن عبد الواحد بن أيمن

 لا ب   »     
 
ىل   ف  ت  بن   س  أ   (7)« اء  غ  و  غ  ال ح 

                                                 

اء صغدي بن سنان أبو معاوية البصري، عن يونس بن عبيد، وابن جريج، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال غيره: ضعيف، ترجمته في: الكامل في ضعف(1) 
 3/8838يخ اإلسالم ، تار 3/183الرجال 

، ترجمته 173قاضي البصرة، يروي عن إ سحاق الَفَروي  وغيره، وعنه محمد بن َمْخَلد، وأحمد ْبن كامل القاضي/ ت أبو الفضل جعفر بن أحمد بن سام، (2) 
 3/518في: تاريخ اإلسالم 

  323/ح 383المعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي ص (3) 
قف عليه من هذا الوجه، والصغدي بن سنان قال ابن معين: ليس بشيء، وقال غيره: ضعيف. والراوي عنه لم أجد له ترجمة، وأخرجه قال محقق المعجم: لم أ(4) 

( من طريق سعيد بن عبد الكريم، عن أبي عمار، عن أنس به، وسعيد بن عبد الكريم قال األزدي: متروك، وفي الرواة عن أنس ممن 3281أبو يعلى )المطالب 
 أبا عمار اثنان: أحدهما ثقة، وهو شداد بن عبد الله الدمشقي، والثاني زياد بن ميمون، قال فيه البخاري: تركوه. يسمى
رقطني: دجال، أحمد بن نصر الذارع، قال الذهبي: بغدادي مشهور، روى عن الحارث ابن أبي أسامة وطبقته، فأتى بمناكير تدل على أنه ليس بثقة، قال الدا(5) 

 333ترجمة  /8/838ي: ميزان االعتدال ترجمته ف
 82/335تاريخ بغداد (6) 
: الغوغا: الجراد، يذكر ويؤنث، قال األصمعي: إذا انسلخ الجراد من األلوان كلها واحمر فهو: الغوغا، الغوغا: الكثير المختلط 39/128قال في تاج العروس (7) 

 من الناس ُسمُّوا بغوغاء  الجراد  على التشبيه.
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والراء  ،وفتح الباء المنقوطة بنقطة من تحتها ،وسكون النون بعده ،بفتح الألف :يار  ب  ن  الأ

قاله  ،بينها وبين بغداد عشرة وفراسخ ،على الفرات بعد الألف، هذه النسبة الى بلدة قديمة
  (1)السمعاني

 
 [ أبو يعلى الكاتب، عبيد الله بن عبد الله 684]

ث عن ،(3)اممحمد بن سل  و ،(2)عمر بن شب ة :سمع من      و محمد  ،(4)أبو عبد اهلل الحكيمي :هحد َّ
 بن أحمد الكاتب

:حدثنى محمد (5)«الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء»: في أبو عبيد اهلل المرزبانيقال      
قال: سمعت محمد بن ، أبو يعلى عبيد اهلل بن عبد اهلل الكاتببن أحمد الكاتب، قال: حدثنا 

 سلام يقول: قال: ابن دأب: 
َّ  ألت  سَّ         ارَّ ش َّ ب

َّ
مثلهما،  ل  خطَّ بن برد الأعمى عن جرير والفرزدق والأخطل، فقال: لم يكن الأ

  ،له ت  بَّ ولكن ربيعة تعص َّ 
َّ
 نَّ م   وب  ر  قال: كان لجرير ض   ،فقلت: وجرير والفرزدق ؟ ،فيه ت  طَّ رَّ ف  وأ

 جرير. عر  بش   عليها النساء   احَّ فنَّ  ولقد ماتت النوار   ،ها الفرزدق  الشعر ما يحسن  
أبو يعلى عبيد اهلل بن عبد اهلل : حدثنى أبو عبد اهلل الحكيمى؛ قال: حدثنى (6)وقال     

 ، عن عمر بن شب ة، قال: الكاتب
  ،ة  رَّ ك   تنَّ م   ري   ثَّ على ك   ة  ز َّ يوما عَّ  ت  لَّ خَّ دَّ      

َّ
 ن  د  ش  ن  فقالت: أ

َّ
قال:  ،ةَّ ز َّ عَّ  ب   ه فى ح  لتَّ ق ت  ي  بَّ  دَّ  شَّ ى أ

 قلت لها:
  مض    ال  د  ج    به   ا وَّ  ت  ج   د  وَّ 

 ه  وصَّ   ل  قَّ  ل 
كب     ان غ     اد      ح  ورائ       بمك     ة والر 

   
 ، ثم قال:فأطرقَّ  ،يركبها شيئا، قد يجد هذا ناقة   ع  نَّ ص  قالت: لم تَّ      
 ذو ح  رارة   د  ج   يبه  ا م  ا ل  م َّ ج  دت  وَّ 

 جم     ات الرك    ى  الن    وازح   س  ار  مَّ    ي    

   
                                                 

 .8/351نساب للسمعاني األ(1) 
، 131المدينة/ ت  العالمة األخباري أبو زيد عمر بن شبة بن عبيدة النَُّمْير ي البصري، روى عنه ابن ماجة، وابن أبي الدنيا، صنف تاريخا للبصرة وأخبار(2) 

 88/128ترجمته في: تاريخ بغداد 
ي  (3)  ، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 138البصري، كان أديبا عالما بارًعا. صنَّف كتاب طبقات الشعراء/ ت محمد بن سالم بن ُعبَـْيد الله ، أبو عبد الله اْلُجَمح 

 82/358، سير أعالم النبالء 5/987
 8/183، ترجمته في: تاريخ بغداد 333محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبو عبد الله الكاتب، يعرف بالحكيمي، روى عنه أبو الحسن الدارقطني/ ت (4) 
 853الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء ص (5) 
 893الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء ص (6) 
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 فأطرق. ثم قال: ،شيئا، يجد هذا من يسقيه ع  نَّ ص  فقالت له: لم تَّ      
  د  ج    به   ا م   ا ل   م تَّ  وج   دت  

 
 د  اح    وَّ  م   أ

 ح  ائ  فَّ الصَّ     ى علي    ه  ط    وَّ ا ت  هَّ د  بواح       
   

ِ ان ولا ب  كَّ  ن  ، ثم قالت: إ  ت  كَّ ح  فضَّ        فهذا. دَّ 
 
 ي[ أبو يعلي الّرََّبعي، عبيد الله بن محمد بن عيسى الإستراباذ685]

 .ابن ماجةروى عن  :(1)«جرجان تاريخ»في  أبو القاسم السهميقال      
 :ويف آخرها العين المهملة، هذه النسبة إلى ،والباء المنقوطة بواحدة ،بفتح الراء ،يب ع  الر        

فيه قبائل عظام وبطون  ،واسع لأن ربيعة ابن نزار شعب   ،ل ذلكعمَّ ستَّ ا ي  م َّ ل َّ ، وقَّ ربيعة بن نزار
  (2)السمعاني قاله ،خاذ استغنى بالنسب إليها عن النسب إلى ربيعةوأف
 
[ أبو يعلى الط وسي الوّراق، عثمان بن الحسن بن علي بن محمد بن عزرة بن ديلم 681]

  (3)[911]ت
: سمع: جعفر بن محمد بن المغلس، والحسين بن محمد بن عفير، (4)أبو بكر الخطيبقال      

لخليل الجلاب، وأحمد بن القاسم أخا أبي الليث، وأبا حامد محمد وإسحاق بن إبراهيم بن ا
بن هارون الحضرمي، وأبا القاسم البغوي، وعبد اهلل بن أبي داود، وعبيد اهلل بن ثابت 

حدثنا عنه: عبد اهلل ابن  ،الحريري، وأحمد بن العباس البغوي، وأبا بكر بن أبي شيبة البزاز
 البرقاني. يحيى السكري، و

، حدثنا أحمد بن محمد اق الطوسيأبو يعلى عثمان بن الحسن الور  أخبرنا السكري، حدثنا      
بن زياد البزاز المعروف بابن أبي شيبة، حدثنا العباس بن يزيد بن أبي حبيب، حدثنا مروان بن 

-قال: قال رسول اهلل  ،أبي هريرةعن  ،ازمحعن أبي  ،معاوية الفزاري، حدثنا يزيد بن كيسان
  : -هلل عليه وسلمصلى ا

 د  ب   »     
 
 د  كما ب   ود  ع  ي  وس   ،ايب  ر  غ   ام  ل  س  الإ   أ

 
  (5)« اء  ب  ر  غ  ل   ل  وب  ط  ، ف  أ

                                                 

 175تاريخ جرجان ص (1) 
  88/325تاريخ بغداد (2) 
 8/139، تاريخ اإلسالم 5/338، األنساب للسمعاني 83/157مصادر ترجمته: المنتظم (3) 
  88/325تاريخ بغداد (4) 
 835أخرجه مسلم (5) 
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، ولا المقتول لَّ ت  : والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى لا يدري القاتل فيم ق  أبو هريرةقال      
على القبر فيتمرغ عليه  الرجل   ر َّ م  فيم قتل، والذي نفس أبي هريرة بيده لا تقوم الساعة حتى يَّ 

فقال له رجل: مم ذاك يا أبا  ،القبر   أني مكانك يا صاحبَّ  دت  د  ويقول: وَّ  ،ةالداب   كما تتمرغ  
 قال: القتل القتل. ،قال: وما الهرج ؟ ،ج  ر  قال: من الهَّ  ،هريرة ؟

، حدثنا أحمد بن راقأبو يعلى الطوسي الوقال: حدثنا  ،أخبرنا أبو بكر البرقاني: (1)و قال     
إسحاق بن بهلول، حدثنا سفيان بن محمد الفزاري، حدثنا يوسف بن أسباط، حدثنا سفيان 

صلى اهلل  -عن رجل من أصحاب النبي  ،عن عبد اهلل بن شقيق ،عن خالد الحذاء ،الثوري
 فقال:  -عليه وسلم  

: ي ا ن ب ي   اهلل   »      د  قال  ف ،؟ اي  ب  ن   ت  ذ  خ  ، متى ات   ق ل ت  س  وح  و ال ج  م  ب ي ن  الر   آد    (2)« : و 
، نا أحمد بن محمد بن يسأبو يعلى الطوأنا أحمد بن محمد بن غالب، قال: حدثني : (3)قالو     

 : شعبةالمغيرة بن حكيم، حدثني أبو بكر الوزان، نا مسلم بن إبراهيم، قال: قال 
و إ ل    »      د  ا ق ط   ي ع  د  ح 

 
ي ت  أ

 
ا ر أ ن ون  م  ج  : م  ي ث   ،ا ق ل ت  د  اح ب  الح    (4)«أو ص 

له  ،وفضل   فقال: كان ذا معرفة   أبي يعلى الطوسيالبرقاني عن  سألت  وقال الخطيب:      
 وهو ثقة. ،وجمو    تخريجات  

 ،في شهر ربيع الآخر سنة سبع وستين وثلاثمائة أبو يعلى الطوسي: تويف ابن أبي الفوارسقال      
 ح الأمر إن شاء اهلل.واكن صال

: أنبأني أحمد بن سلامة، عن حماد الحراني، أن (5)الذهبيشمس الدين الحافظ قال و     
ي أخبرهم، أخبرنا أبو على ابن المهدي، أخبرنا أبي، حدثنا علي بن عبد العزيز ف  لَّ الس   

محمد ، أخبرنا محمد بن جعفر، سمعت أبو يعلى عثمان بن الحسن الطوسىالطاهري، حدثنا 
 يقول: (6)بن خلف بن المرزبان

                                                 

 5/383األسماء المبهمة في األنباء المحكمة (1) 
 عن عبد الله بن شقيق عن رجل 13599، و83732عن ميسرة الفجر، و 12871أخرجه اإلمام أحمد (2) 
 8/851/897الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع (3) 
 8/883أخرجه السمعاني في أدب اإلمالء واالستمالء (4) 
 8333جمة / تر 8/331ميزان االعتدال (5) 
، 329روءة / ت محمد بن َخَلف بن الَمْرزُبان، أبو بكر المحو لي  اآلُجر  ي اإلخباري، صاحب تصانيف منها: فضل الكالب على كثير ممن لبس الثياب والم(6) 

 1/383ترجمته في: تاريخ بغداد 
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 ين، وهو يكتب  اق  ر َّ ا من الوَّ في دهليزه قوم   دت  جَّ ، فوَّ (1)الحارث بن أبي أسامةإلى  ت  ي  ضَّ مَّ      
عليه، فلما  ا الوراق  هَّ ضَّ رَّ له: اكتب اسمى، فكتب، ثم عَّ  فقلت   ،درهمين هم على كل واحد  أسماءَّ 

 فيها:  بت  وكتَّ  ،ة  قعَّ ر   فأخذت    فأخبروين ،ولا كرامة قال: ابن المرزبان مع هؤلاء  لا، يقرأ اسم
 
َّ
 ال     و  قَّ  ثَّ المح    د   ارثَّ الحَّ        بل     أ

 ه  ب َّ    حَّ المَّ  يد  د  شَّ     ادق  صَّ     أخ   ن  َُّ      
   

 ال  ده ي س  الفَّ ز  عتَّ  تَّ  وي  ك ق  د كن  تَّ 

 ه  ب َّ ر ق    ديما إل    ى قبائ    ل ضَّ           
   

 ع   ن س   ائر الن   ا الح   ديثَّ  وكتب   تَّ 

 ه  ب َّ ف   ي اللق   اء اب   ن ش     تَّ ي    اذَّ س وحَّ   
   

 حو  ع      ن يزي      د والواق      دي ورَّ 
 هبَّ     د  واب     ن س     عد والقعنب     ي وه    

   
 م   ن أحادي   ث س   فيا تَّ ف  ن َّ ث   م صَّ   

 ه  بَّ ع  ن وع    ن مال    ك ومس    ند ش        
   

  وع    ن اب    ن الم    دائني فم    ا زل    
 ه  بَّ   ت  ت ق  ديما تب  ث ف  ي الن  اس ك       

   
  للعل      كَّ عَّ     ي  بَّ  أفع     نهم أخ     ذتَّ 

 ه  ب      م    ن يزي    دك ح   م وإيث    ار         
   

 ق      ديم   لش      يخ   س      وءة   ة  ءَّ و  سَّ      

 ه  بَّ    ل  قَّ  ة  اعَّ رَّ والض َّ        ر  الح      كَّ لَّ    مَّ   
   

 فه   و ك   القفر ف   ي المعيش   ة يبس   ا

 ه  بَّ     ط  وأماني     ه بع     د تس     عين رَّ   
   

      
َّ
  (2)نيحَّ ضَّ فَّ  ،  ه اهلل  لَّ اتَّ وه، قَّ ل  خ  د  فلما قرأها قال: أ

أبو يعلى ان، حدثنا في كتاب عبيد اهلل بن جعفر بن أحمد بن حمد رأت  : قَّ (3)الخطيبقال      
لوين محمد بن ، حدثنا محمد بن القاسم الأزدي، قال: قال عثمان بن الحسن الطوسي

 : (4)سليمان
 ن  ت  بَّ ق َّ لَّ  »     

 
ي   نا  ي  و  ل  ي م   ي أ   « ت  وقد رَّض 

 رَّ : قَّ (5)قالو      
 
أبو يعلى عثمان في كتاب عبيد اهلل بن جعفر بن أحمد بن حمدان، حدثنا  ت  أ

 ، حدثنا محمد بن القاسم الأزدي قال: الطوسيبن الحسن 

                                                 

، ترجمته في: تاريخ 181يُّ الخضيب، ُمسند بغداد في وقته، له ُمْسَند كبير/ تالحافظ أبو محمد الحارث بن محمد بن أبي ُأَساَمَة داهر، التميمي البَـْغداد(1) 
 83/388، سير أعالم النبالء 3/738اإلسالم 

فقال: وذنُبه َأْخُذه على  83/389، وقد اعتذر عنه الذهبي في السير 37أخرجه أبو الفضل محمد بن عبد العزيز بن العباس بن المهدي في مشيخته ح (2) 
 اية، فلعله وهو الظاهر أنه كان محتاجا، فال َضْير.الر  وَ 

 1/392تاريخ بغداد (3) 
 88/522، ترجمته في: سير أعالم النبالء133الحافظ الصدوق اإلمام شيخ الثغر أبو جعفر محمد بن سليمان بن حبيب األسدي البغدادي / ت(4) 
 135/ 83تاريخ بغداد (5) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 ،ه وإما في دجلةل  غس  إما يَّ  ،هث بالشيء رمى بأصل  واكن إذا حد َّ  ،(1)مجاهد بن موسىقال لنا  »     
ثم مات  ،ا به ورمى بهنَّ ثَّ  بعدها، فحد َّ ين  و  رَّ ، وما أراكم تَّ يَّ ق  فقال: هذا بَّ  ق  بَّ فجاء يوما ومعه طَّ 

 .« بعد ذلك
ويف آخرها السين المهملة أيضا، هذه النسبة إلى بلدة  ،بضم الطاء المهملة: يوس  الط        

: وللأخرى "،الطابران": ن، يقال لإحداهماي  ، وهي محتوية على بلدتَّ طوس :بخراسان يقال لها
  (2)السمعانيقاله  ،ولهما أكثر من ألف قرية "،نوقان"
 
 قاسم علي بن أبي سعيد زيد[ أبو يعلى العلوي، العزيز بن جعفر بن أبي ال681]

 : فقال (3)«لباب الأنساب»في البيهقي أبو الحسن ذكره  ،ريف  شَّ  د  سي       
 ،من أبي إبراهيم جعفر بن أبي القاسم علي بن أبي سعيد زيد: أبو محمد فضل اهلل ب  ق  والعَّ      

ل الدين أبو وكما ،حياءأوهو في ال ،لا عقب له إلى الآن ،لا عقب له، وأبو منصور فضل اهلل
، ونازنين، أبو يعلى العزيز بن جعفر، والقاسم علي بن جعفر، وأبو الحسين محمد بن جعفر

 وحانك.
، وأبو : علي  أبي يعلى العزيز بن أبي إبراهيم جعفر بن علي بن أبي سعيدمن  ب  ق  العَّ : (4)وقال     

 وستانك. ،لهما، ومنى بَّ ق  لا عَّ  علي  

 

 [ أبو يعلى َعَطاء688]
  (5)«المنفردات والوحدان»في  -رحمه اهلل– بن الحجاج القشيري مسلمذكره الإمام      
 
[ أبو يعلى عقيل بن علي بن الحسين بن جعفر بن الحسين بن علي الحارض ابن 689]

محمد الديباج ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر ابن زين العابدين علي بن الحسين بن 
 علي بن أبي طالب 

                                                 

، 133موسى بن فروخ الخوارزمي، أبو علي الخوارزمي، حدث عن سفيان بن عيينة، حدث عنه الجماعة سوى البخاري/ ت الحافظ اإلمام الزاهد مجاهد بن (1) 
 88/395، سير األعالم 5/8153ترجمته في: تاريخ اإلسالم 

 9/95األنساب للسمعاني (2) 
 1/398لباب األنساب واأللقاب واألعقاب (3) 
 1/399لباب األنساب واأللقاب واألعقاب (4) 
 8/839/359المنفردات والوحدان (5) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 فقال:  (1)«لباب الأنساب»في  أبو الحسن ابن فندمةذكره  ،ريف  شَّ  د  سي       
، أبي يعلى عقيلمن علي بن الحسين بن جعفر بن الحسين بن علي الحارض: في  ب  ق  العَّ      

 وأبي طاهر أحمد بقزوين، وأبي جعفر محمد، وأبي عمارة حمزة، وأبي هاشم 
 عيسى.، ي، والحسين: في أبي الحسن علأبي يعلى عقيلمن  ب  والعق       
 
  (2)[ أبو يعلى الواسطي، العلاء بن هارون091]

َّ قضاء الأنبار، وانتقل إلى الشام فنزل  ،(4)يزيد بن هارون: أخو (3)الخطيب البغداديقال       يل  وَّ
وحدث بها عن: عبد اهلل بن عون، وحسين ابن ذكوان المعلم، وعبيد اهلل بن عمر  ،الرملة

و  ار بن عمارة، و(5)روى عنه: ضمرة بن ربيعة ،حاق المطلبيالعمري، ومحمد بن إس   (6)س 
عنه حكاية عن أبي حنيفة،  (7)لعلي بن الجعدغيرَّ أني رأيت   ،وليس لأهل العراق عنه رواية     

 وسكنها إلى حين وفاته. ،وإنما روى عنه الرمليون لنزوله عندهم، واكن قد توى القضاء بالرملة
  (9)حسان بن حسانوممن يروي عنه:  ،: ذكره ابن أبي حاتم، وأشار إلى توثيقه(8)الذهبيقال      
، حدثنا علي بن -بالبصرة -أخبرنا علي بن القاسم بن الحسن الشاهد: الخطيبقال      

و يزيد بن أخ  أبو يعلى إسحاق المادراني، حدثنا أبو قلابة، حدثني علي بن الجعد، حدثنا 
  هارون، عن أبي حنيفة قال:

 ، فالتفت فقال: ه  ه يغتاب  خلفَّ  ورجل   يحدث   الشعبيكان      
 ر  مخ    ام   اء  غي    ر دَّ  ايئ     ر  مَّ  يئ    ا  ن  هَّ 

(1)ت  ل َّ حَّ ا م   ا اس   تَّ نَّ اض    أعرَّ  ن  م     ةَّ ز َّ عَّ   ل    
 

   
                                                 

 1/373لباب األنساب واأللقاب واألعقاب (1) 
 3/333مصادر ترجمته : تاريخ اإلسالم (2) 
 81/133تاريخ بغداد (3) 
، سير 5/118يخ اإلسالم ، ترجمته في: تار 123اإلمام القدوة شيخ اإلسالم يزيد بن هارون بن زاذي، أبو خالد السلمي موالهم الواسطي، الحافظ/ ت (4) 

 9/358أعالم النبالء 
 9/315، ترجمته في: سير أعالم النبالء 121اإلمام الحافظ القدوة، ضمرة بن ربيعة، أبو عبد الله الرملي، محدث فلسطين/ت (5) 
َنة، وعنه أبو (6)  ، 81/138، ترجمته في تهذيب الكمال 183ُزْرعة الدمشقي/ت َسوَّار بن ُعمارة، أبو ُعَمارة الرملي، من صغار أتباع التابعين، روى عن ابن ُعيَـيـْ

 5/332تاريخ اإلسالم 
سير أعالم  ،5/331، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 132اإلمام الحافظ الحجة مسند بغداد، أبو الحسن علي بن الجعد بن عبيد البغدادي، شيخ البخاري/ ت(7) 

 82/359النبالء 
 3/333تاريخ اإلسالم (8) 
، ترجمته في: 183ان بن حسان بن أبي عباد أبو على البصري، نزيل مكة، عن شعبة وهمام، وعبد العزيز بن الماجشون، وعنه البخاري وأبو زرعة / تحس(9) 

 5/195، تاريخ اإلسالم 8889تهذيب الكمال 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 بن هارون العلاء   أبو يوسف ى َّ وَّ  يقول:  علي بن الجعد: (2)«كتابه»في  وكيعقال القاضي و     
قضاء الأنبار، فاستعفى ورجع بالقمطر، ومضى إلى  بأبي يعلى :كنىي ،يزيد بن هارونأخا 

 فلسطين.
ث عنقال القاضي: وهذا الرجل       ث عنو ،ضمرة بن ربيعة :ه جماعة منهمحد َّ علي بن  :هحد َّ

 .عن ابن سيرين ،الجعد أيضا بحديث ابن عون
في  -رحمه اهلل-بحشلالمعروف ب :  أبو الحسن أسلم بن سهل الواسطيالحافظ وقال      
: ثنا محمد بن عبد اهلل بن سعيد، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرين أخي (3)«واسط تاريخ»

: أبو يعلى العلاء  ، قَّالَّ ثنا سفيان بن حسين، قَّالَّ
َُّ (4)خالد بن أبي الصلتكنا نأتي »       ،بواسط، واكن له هيئة لعمر بن عبد العزيزا ن  ي  ، واكن 

كم فقال: إن   ،فقلنا له في ذلك ،ث   رَّ  ا   تَّ مَّ  ن  م   ة  قَّ ل  خَّ  د مرض، وإذا تحته شاذكونية  فأتيناه يوما وق
 ل  انكم الآن أتيتموين وأنا في حَّ إو ،نياالد    ة  يئَّ في هَّ  ت  ن  ا، فك  يَّ ن  د   ال  وأنا في حَّ  ونَّ أت  كنتم تَّ 
 «الحال   ، فأنا على تلكَّ ة  رَّ الآخ  
واسط : هملتين، هذه النسبة إلى خمسة مواضع، أولهابكسر السين والطاء الم: يط  اس  الو       

بناها الحجاج بن يوسف أمير العراق في سنة ثلاث وثمانين من الهجرة، وقيل لها  ،العراق
  (5)السمعانيقاله  ،واسط لأنها في وسط العراقين: البصرة والكوفة، وهي واسطتها

 
 [ أبو يعلى الُحَصِري، علي بن الحسن 696]

ث عن ،علي بن محمد بن إسحاق الحليمي بمصر :سمع من      أبو المختار الحسن بن  :هحد َّ
 .المؤمل بن زنجي الكشي بالبصرة

                                                                                                                                                         

، وابن عساكر في تاريخ دمشق 73أبي حنيفة وأصحابه ص  ، والخبر أخرجه أيضا الصيمري في أخبار 822البيت لكثير عزة، وهو في ديوانه ط الثقافة ص(1) 
، من طريق آخر ولفظه: عن ابن أبجر حدثني أبي قال: أقبل الشعبي  يوًما فإذا هو برجلين من قومه من 838، وأخرجه ابن حبان في روضة العقالء ص 15/383

 مانه وينتقصانه حتى أكثرا، فلما أطاال أشرف عليهما الشعبي، فقال:وراء  جداٍر قصيٍر، قال: فاستَمَع عليهما فإذا هما يـََقَعان  فيه، ويشت
 هنيئا مريئا غير داء مخامر = لعزة من أعراضنا ما استحلت

 .فقاال: والله يا أبا عمرو ال نقع فيك بعد اليوم
 3/388أخبار القضاة (2) 
 818تاريخ واسط ص (3) 
عزيز، روى عن سماك بن حرب، وعمر بن عبد العزيز، ومحمد بن سيرين، وعنه خالد الحذاء والمبارك ْبن خالد بن أبي الصلت البصري، عامل عمر بن عبد ال(4) 

 8318/ رقم 8/91فضالة، ذكره ابن حبان في "الثقات، ترجمته في: تهذيب الكمال 
 83/158األنساب للسمعاني (5) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

: أخبرنا أبو المختار الحسن بن المؤمل بن زنجي الكشي (1)يف  ل  أبو طاهر الس   قال الحافظ      
لحليمي ، ثنا علي بن محمد بن إسحاق اأبو يعلى علي بن الحسن الحصريبالبصرة، ثنا 

ثنا عبد الأعلى، ثنا هشام، عن  ،بمصر، ثنا محمد بن منصور بن أبي الجهم، ثنا نصر بن علي
  قال: -صلى اهلل عليه وسلم-عن النبي  ،الحسن، عن أبي هريرة

  (2)« ئرا  ب  ما اجتنبت الك   ،ن   ه  ن  ي  لما ب   ات  ار  ف   ك   ة  ع  م  إلى الج   ة  ع  م  والج   س  م  الخ   ات  و  ل  الص    »     
 ،ر  ص  الح   :ويف آخرها الراء، هذه النسبة إلى ،وسكون الصاد المهملتين ،بضم الحاء :ير  ص  الح       

  (3)السمعانيقاله  ،وهي جمع الحصير
 
[ أبو يعلى العلوي، علي بن أبي عبد الله الحسين بن الحسن البصري بن أبي محمد 692]

 القاسم بن محمد البطحاني، وقيل: البطحائي 
  قال:ف ،يهعند ذكره لأب    (4)«ي   ر  خ  الف  »ذكره المروزي في  ،ريف  شَّ  د  ي  س     
أولاده عليا، فهو الحسين بن الحسن البصري بن القاسم بن محمد  ىوأما الذي سم َّ      

مختلفة: أبو الحسين، وأبو  م  اه  نَّ ، وك  ي  ل  أسماءهم: عَّ ، وقيل: عشرة ،بنين البطحاني، وله سبعة  
 ، وأبو طاهر، وأبو محمد.أبو يعلىن، وأبو طالب، وا فحسب، وأبو الحسَّ مَّ نه  م   ب  ق  والعَّ  ،إسماعيل

 
 (5)الحسيني، السيد جلال الدين علي بن حيدر بن مرعش الَمْرَعِشي [ أبو يعلى 699]

 . صالح   الم  عَّ  :(6)«فهرسته»في  ابن بابويه الرازيقال  ،شيعي       
ويف آخرها الشين المعجمة، هذه  ،وفتح العين المهملة ،لراءوسكون ا ،بفتح الميم: يش  ع  ر  الم       

، وهي بلدة من بلاد الشام، وظني أنها من بلاد الساحل، خرج منها جماعة شع  ر  م   :النسبة إلى
  (7)أبو سعد السمعانيقاله  ،من أهل العلم

 

                                                 

 13/ح  73المجالس الخمسة السلماسية للسلفي ص (1) 
 183، والترمذى 133، ومسلم 9883أخرجه أحمد (2) 
 3/878األنساب للسمعاني (3) 
   137الفخري في أنساب الطالبيين ص(4) 
 92، رياض العلماء ص 1/313، جامع الرواة 5/185، نقد الرجال للتفرشي 8818مصادر ترجمته: أمل اآلمل (5) 
 15/35فهرست منتجب الدين الرازي (6) 
 81/898األنساب للسمعاني (7) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 (1)[ أبو يعلى الجعفري، السيد علاء الدين علي بن عبد الله بن أحمد بن حمزة694]
 :(2)«الشيعة أسماء علماء فهرست»في كتابه:  الرازين منتجب الدين أبو الحس قال ،شيعي       

 ِ .صالح عالم   ،قاضي الروم و أرمينية

 .المفيدد يروي عن : وهذا السي  «تذكرة المتبحرين»في ر  الح: قال الشيخ (3)الخويئقال و     
 

 [481علي بن صالح ]ت[ أبو يعلى الهاشمي، علي بن عبد الواحد بن 695]
 د  شهَّ مَّ  م  ي   قَّ  :فقال ،846، في وفيات سنة (4)«تاريخه»في  الذهبيأبو عبد اهلل  الحافظ ذكره      

  (5)ابن الفضل القطانسمع: أبا الحسين بن بشران، و ،باب أبرز
 ولد سنة ثلاث وأربعمائة. و ،، وغيره(6)إسماعيل بن السمرقنديروى عنه:      
في إسناد روايته لكتاب   (7)«معجمه»في  العسقلاني ابن حجرأبو الفضل حافظ وذكره ال     
أبو القاسم أحمد بن المبارك بن ، والرواي عنه: "المنصوري"زاد في نسبته:  ،«جزء ابن عرفة»
 .(8)لج  ر  ف  ق  
 
 [ أبو يعلى علي بن عبيد الله بن الَعل َّاف691]

ث عن      أبو الحسن الشيخ المحدث  :وعنه ،حبيب البزار عبد السلام بن عبد الملك بن: حد َّ
  (9)ابن المغازِل:  المعروف بعلي بن محمد بن محمد الواسطي 

: من -صلى اهلل عليه وسلم-قوله  : (1)«مناقب علي»: في كتابه، الحسن ابن المغازِل وأبقال      
قال:  ،إذنا   لبزارأبو يعلى علي بن عبيد اهلل بن العلاف اأخبرنا ، من كنت مولاه فعلي مولاه

                                                 

  13/59، معجم الرجال للخوئي 3/133، نقد الرجال للتفرشي 133/391، رجال النجاشي 12/38مصادر ترجمته: فهرست منتجب الدين(1) 
 38/ ترجمة 8/5الفهرست للرازي (2) 
 13/59معجم رجال الحديث للخوئي(3) 
 82/533تاريخ اإلسالم (4) 
ن القط ان. بغدادي ، ثقة مشهور، َسم َع الن ج اد، حدث عنه الخطيب، والبيهقي في سننه، ت محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل األزرق، أبو الحسي(5) 
 9/131هـ /ترجمته في: تاريخ اإلسالم  385
 835، تقدمت ترجمته عند الترجمة رقم 533المتوفي سنة (6) 
 1/819، والمجمع المؤسس 8/313المعجم المفهرس (7) 
، ورزق الله أبو القاسم أحمد بن المبارك ب(8)  ن عبد الباقي بن ُمَحمَّد بن قـََفْرَجل الذهبي البغدادي القطان، شيخ مسند مستور، سمع ط راد بن محمد الزَّيـَْنبي 

، ت  828/ 81/ ترجمته في: تاريخ اإلسالم 553الت ميمي ، وابن َخيـُْرون وغيرهم، روى عنه أبو سعد ابن السَّْمعاني 
حمد بن الطيب بن أبي يعلى بن الجالبي الواسطي المالكي المعروف بابن المغازلي، قال ابن النجار: خرج التاريخ وجمع أبو الحسن علي بن محمد بن م(9) 

، ترجمته في تاريخ بغداد ]ذيل ابن 383مجموعات منها الذيل الذي ذيله على تاريخ واسط بحشل، ومشيخة لنفسه، وكان كثير الغلط، قليل الحفظ والمعرفة/ت 
 855/ ترجمة 89/39النجار[ 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 ،قال: أخبرنا عبد اهلل بن محمد بن عثمان ،أخبرنا عبد السلام بن عبد الملك بن حبيب البزار
قال:  ،قال: حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرازق، حدثنا أبو حاتم مغيرة بن محمد المهلبي

عن امرأة زيد  ،حدثني مسلم بن إبراهيم، حدثنا نوح بن قيس الحداني، حدثنا الوليد بن صالح
 بن أرقم قالت: 

الجحفة  بغدير   -صلى اهلل عليه وسلم-حتى نزل  الودا    في حجة   من مكةَّ  اهلل   ي   ب  أقبل نَّ  »     
فخرجنا  ،جامعة   ثم نادى: الصلاة   ،ك  و  ما تحتهن من شَّ  م َّ بين مكة والمدينة، فأمر بالدوحات فق  

ا لمن يضع رداءه على رأسه ن َّ م   ن َّ ، وإ  ر   الحَّ  يد  في يوم شد -صلى اهلل عليه وسلم- إلى رسول اهلل
 -صلى اهلل عليه وسلم-، حتى انتهينا إلى رسول اهلل الرمضاء   ة  د َّ وبعضه على قدميه من ش  

ثم انصرف إلينا فقال: الحمد هلل نحمده ونستعينه، ونؤمن به ونتولك عليه،  ،فصلى بنا الظهر
لمن أضل، ولا مضل لمن  يَّ اد  أعمالنا، الذي لا هَّ  ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات

أما بعد: أيها الناس  فإنه لم يكن لنبي  ،هدى، وأشهد أن لا هلإ إلا اهلل وأن محمدا  عبده ورسوله
من العمر إلا نصف من عمر من قبله، وإن عيسى بن مريم لبث في قومه أربعين سنة وإني قد 

م، ألا وإني مسئول وأنتم مسئولون فهل بلغت أسرعت في العشرين وإني يوشك أن أفارقك
اهلل ورسوله،  فقام من كل ناحية من القوم مجيب يقولون: نشهد أنك عبد   ،؟ فماذا أنتم قائلون

 ه حتى أتاك اليقين، جزاك اهلل  بأمره، وعبدتَّ  في سبيله، وصدعتَّ  رسالته، وجاهدتَّ  قد بلغتَّ 
أن لا هلإ إلا اهلل لا شريك له، وأن محمدا   تشهدونَّ فقال: ألستم  ،عنا خير ما جزى نبينا  عن أمته

قال: فإني  ،قالوا: بلى ،كله؟ ، وتؤمنون بالكتاب  حق    ، وأن النارَّ حق    الجنةَّ  عبده ورسوله، وأن َّ 
 ك  ي، توش  ع  بَّ ، وإنكم تَّ م  ك  ط  رَّ وإني فَّ  أن قد صدقتكم، وصدقتموين، ألا أشهد  

َّ
وا علي د  ر  تَّ  ن  ون أ

 .ي، كيف خلفتموين فيهمال  ق  ن تلقونني عن ث  ، فأسألكم حيالحوضَّ 
قال: فأعيل علينا ما ندري ما الثقلان، حتى قام رجل من المهاجرين وقال: بأبي وأمي أنت      

 منهما كتاب اهلل تعالى: سبب   : الأكبر  -صلى اهلل عليه وسلم-قال  ،؟ يا نبي اهلل ما الثقلان
ن استقبل ، مَّ يت  رَّ ت  منهما ع   والأصغر   ،به ولا تضلوابأيديكم، فتمسكوا  بيد اهلل وطرف   ف  رَّ طَّ 
لهم اللطيف  فإني قد سألت   ،ولا تقصروا عنهم ،م  وه  ر  هَّ ق  ولا تَّ  ، فلا تقتلوهميت  وَّ ع  دَّ  ي وأجابَّ ت  لَّ ب  ق  

 ،الخبير فأعطاني، ناصرهما لي ناصر، وخاذلهما لي خاذل، ووليهما لي ويل، وعدوهما لي عدو

                                                                                                                                                         

 13/ح 8/33مناقب علي البن المغازلي (1) 
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قبلكم حتى تتدين بأهوائها، وتظاهر على نبوتها، وتقتل من قام  ألا وإنها لم تهلك أمة
فرفعها، ثم قال: من كنت مولاه فهذا  -عليه السلام-ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب  ،بالقسط

هذا آخر  «..قالها ثلاثا . ،امهلل وال من والاه، وعاد من عاداه ،مولاه، ومن كنت وليه فهذا وليه
 .(1)الخطبة

ضمن شيوخ   (3)«أعلام النبلاء سير»و ،(2)«تاريخال»في  أبو عبد اهلل الذهبيلحافظ ذكره او     
 ي الواسطيب  لا   بن الج  ابن الطيب محمد بن محمد أبي عبد اهلل محمد بن علي القاضي ولده 

  (4)المالكي
ل         ن يبيع ويف آخرها الفاء، هذه اللفظة لم ،وتشديد اللام ألف ،بفتح العين المهملة ،افالع 

  (5)السمعانيقاله  ،علف الدواب أو يجمعه من الصحاري ويبيعه
 
[ أبو يعلى القزويني الَصّرَّام، علي بن محمد بن شعيب بن عبد الرحيم بن نوح 691]

 الشيباني
ل ف يقال الحافظ       س   ي  ين  و  ز  : قَّ (6)أبو طاهر الس    رَّ  و ،ن د  دخل أصبهان، وهو م 

َّ
ت  له رواية  عن ي  أ

 وغيره. ،(7)الطلحيعمر ابن 
 ،وببغداد أبا الحسن الدارقطني ،علي بن أحمد بن صالح :: سمع(8)أبو القاسم الرافعيوقال      

 .وأبو سعد السمان ،عبد اهلل بن أحمد بن حريز :وروى عنه ،وابن شاهين

                                                 

، قال: روى عن ابن امراة زيد بن أرقم روى 9/7قال محقق كتاب المناقب: إسناده ضعيف، فيه الوليد بن صالح، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1) 
د المؤلف وصوابه الوليد بن صالح "عن" امرأة زيد بن ارقم، و األقرب قول أبي حاتم عنه نوح بن قيس الحداني، سمعت أبي يقول ذلك.اهـ، قلت: وقع خطا عن

 13لفي" ص لتقدمه في هذا الشأن، والوليد مجهول عين، وعبد السالم بن عبد الملك بن حبيب البزار سئل عنه خميس الخوزي كما في "سؤاالت الحافظ الس
بلبل الفقيه الخصاص، وكان أبو غانم ثقة، وصدوقا، صحيح السماع، قلت: ولم أر من ذكره غيره، على أن خميسا فقال: لم أر له سماعا إال من أبي غانم سهل بن 

 حاد عن اإلجابة وذهب الى توثيق آخر، فالله أعلم، ونوح بن قيس صدوق رمي بالتشيع، وفي رجاله من لم أعرفه.
 88/881تاريخ اإلسالم (2) 
 12/871سير أعالم النبالء (3) 
، ترجمته في: 531القاضي أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد ابن الُجالبي الواسطي المالكي المغازلي المعدل الشروطي، روى عنه ابن عساكر/ ت (4) 

  12/878، سير أعالم النبالء 88/881تاريخ اإلسالم 
 9/388األنساب للسمعاني (5) 
 33حديث السلفي عن األبهريين ص (6) 
ن عمر بن معاوية بن يحيى، أبو الحسن الطلحي، حدث عن أبيه، قال الخطيب:حدثني عنه أبو علي بن شاذان، كان يسكن قطيعة الربيع، لعله محمد ب(7) 

 3/135ترجمته في تاريخ بغداد 
 3/327التدوين في أخبار قزوين (8) 
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أنبا أبو أنبأنا علي بن عبيد اهلل، أنبا أبو سعد الحصيري، أنبا إسماعيل بن أحمد العصار،      
بسهرورد،  أبي يعلى علي بن محمد بن شعيب الصرام القزوينيسعد السمان،  قال قرأت على 

حدثكم أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم، حدثني جدي أبو 
محمد الحسن بن يعقوب بن مقسم، ثنا علي بن الجعد الجوهري، ثنا مبارك بن فضالة، عن 

  :-صلى اهلل عليه وآله وسلم-، قال قال رسول اهلل -رضي اهلل عنه- كأنس بن مالثابت، عن 
 إ   ي اهلل  ف   ان  ل  ج  ر   اب   ح  ا ت  م   »     

  ان  ا ك  ل  
 
 م  ه  ل  فض  أ

 
  (1)« ه  ب  اح  ا لص  ب   ا ح  م  ه  د   ش  ا أ

ثنا أبو  ،قال: ثنا علي بن أحمد بن صالح المقرىء «معجم شيوخه»في  أبو سعدوروى عنه      
 ،ثنا أحمد بن عثمان بن نصير أبو العباس الشامي ،جعفر بن عامر بن الليث البغدادي الفضل

قال: قال  -رضي اهلل عنهما- عبد اهلل بن عمرعن  ،موى ابن عمر ،عن نافع ،ثنا مالك بن أنس
 : -صلى اهلل عليه وآله وسلم-رسول اهلل 

 و  ما ز   »     
 ني  الد    ت  ي 

 
  (2)« له ت  إلا كان   دٍ ح  ا عن أ

ل به نعَّ وهو ال ذي ت   ،بيع الصرم: وتشديد الراء، هذه النسبة إلى ،بفتح الصاد المهملة: ام  ر   الص       
  (4)لسمعانياقاله  ،(3)اف واللوالكفَّ الخ  

 

[ أبو يعلى العلوي، علي بن محمد بن عيسى بن محمد بن جعفر بن عيسى بن علي 698]
رضي الله -الحسين بن علي بن أبي طالب  بن زين العابدين علي بنبن الحسين الأصغر 

 -عنهم
، ذكره       ريف  من محمد بن  ب  ق  العَّ  :، قال(5)«لباب الأنساب»في:  البيهقي ظهير الدينسي د  شَّ

ر، وأبي ه  طَّ عيسى بن محمد بن جعفر بن عيسى بن علي بن الحسين الأصغر: في أبي طاهر الم  
 .بي إبراهيم إسماعيلأو "،أميرك : "ب بق  لَّ جعفر الم   د، وأبي محم  ى علي  أبي يعل  القاسم حمزة، و

 

                                                 

: رواه الطبراني، وأبو يعلى عن أنس، 3/33، قال المنذري 3/878، والحاكم في المستدرك 1529، وابن حبان 79أخرجه البخاري في األدب المفرد (1) 
: رواه الطبراني في األوسط، وأبو يعلى، والبزار بنحوه، ورجال أبي يعلى والبزار رجال الصحيح، 82/173ورواته رواة الصحيح إال مبارك بن فضالة، وقال الهيثمي 

 غير مبارك بن فضالة، وقد وثقه غير واحد على ضعف فيه.
عن أحمد بن عمار بن نصير أخو هشام بن عمار حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رفعه، قال األلباني: هذا إسناد ضعيف جداً  3/52أخرجه الديلمي (2) 

 آفته ابن عمار هذا، قال الدارقطني: متروك
 .17/313لكائي هبة الله / تاج العروس اللوالك: كلمة عامية وتنسب إلى بيع اللوالك التي تلبس في األرجل، وإليها ينسب الال(3) 
 8/195األنساب للسمعاني (4) 
 1/585لباب األنساب واأللقاب واألعقاب (5) 
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 [ أبو يعلى عمارة بن موسى، 699]
محمد بن عبد العالم  الشريف   الإمام  الأقصى  ن المغربلطاَّ خال س   ،الرئيس القائد المغريب     
س كارلوسفيرا إلى  كان ممن أرسله السلطان  ، -رحمه اهلل-(1)الحسني العلوي بن إسماعيل اهلل

ذلك  ذكر تفصيلَّ ، (2)الز   أحمد بن المهدي الغ   أبي العباسه كاتب   برفقة   ،ملك إسبانيا الثالث
  فقال: (4)«الإستقصا» في تاريخه: -رحمه اهلل- (3)أبو العباس الناصري العلامة  

 الإصبنيول أن َّ  لطاغية   سيدي محمد بن عبد اهللمراسلة السلطان  الذي أوجبَّ  كان السبب       
رحمه -عديدة إلى السلطان  وا مكاتيبَّ من أسرى المسلمين الذين كانوا بأصبانيا كتب   عة  جما
وما نالهم من الكفار من الامتهان  ،يعلمونه بما هم فيه من ضيق الأسر وثقل الإصر -اهلل

فلما وصلت كتبهم إلى  ،واكن فيهم من ينتمي للعلم ومن يقرأ القرآن وغير ذلك ،والصغار
 ر  السلطان وق  

بالكتب إلى طاغية  الوأمر في الح ،ووقعت منه موقعا كبيرا ،عليه تأثر لذلك ت  ئَّ
ولا حجة في  ،ا في ديننا إهمال الأسارى وتركهم في قيد الأسرنَّ ع  يقول له إنه لا يسَّ  ،الإصبنيول

وأوصاه أن  ،وفيما نظن أنه لا يسعكم ذلك في دينكم أيضا ،التغافل عنهم لمن ولاه اهلل الأمر
ك وأن لا يسلك بهم مسلَّ  ،المسلمين الذين هنالك من أهل العلم وحملة القرآن ا    وَّ بخَّ  يعتني

  .غيرهم من عامة الأسارى

ر اي ل ي ة  مثل ما نفعل نحن بأساركم من  :قال       ،ولا نخفر لهم ذمة   ،فإنا لا نكلفهم بخدمة   (5)الف 
ه   مَّ ظَّ  ُ

َّ
وللحين أمر بإطلاق الأسارى  ،سرورا به ير  واكد يط ،فلما وصل هذا الكتاب  إلى الطاغية  أ

ر ووعده أن يلحق بهم غيرهم من الذين بقوا بسائ   ،وبعث بهم إلى السلطان ،هالذين بحضرت  
مَّ في عينيه ،الموقع -رحمه اهلل-فوقع ذلك من السلطان  ،إيالته ظ  َُّ يحب  ،واكن كريم الطبع ،و
نَّى به رَّ خ  الفَّ   ،هيع من كان تحت يده من أسارى جنس  فأطلق لطاغية الإصبنيول جم ،وي ع 

                                                 

، 8123 السلطان محمد بن عبد الله بن إسماعيل الحسني العلوي، المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا، من ملوك الدولة السجلماسية العلوية بالمغرب/ت(1) 
 3/138م للزركلي ترجمته في: األعال

 8737-8733أحمد بن المهدي الغزال الحميري الفاسي، ولي الكتابة لسلطان المغرب محمد بن عبد الله العلوي، عينه سفيرا له لدى ملك إسبانيا، سنة (2) 
ت األدبية في األمداح النبوي ة، ونتيجة الفتح المستنبطة م، من  مصنفاته: نتيجة االجتهاد في المهادنة والجهاد، واليواقيت األدبية بجيد المملكة المحمدية، واليواقي

 8/132، ترجمته في: األعالم للزركلي 8898من سورة الفتح/ ت 
فنان في شهاب الدين أحمد بن خالد بن حماد الناصري الدرعي السالوي: مؤرخ مغربي، له تصانيف منها:االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى، وزهر األ(3) 

، 8385ة ابن الونان، وطلعة المشتري في النسب الجعفري، وتعظيم المنة بنصرة السنة، والفلك المشحون بنفائس تبصرة ابن فرحون، وغير ذلك/ ت شرح قصيد
 8/812األعالم للزركلي  3/831ترجمته في: الفكر السامي 

 3/13االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى (4) 
 وتعني في اللغة اإلسبانية: القسيس والراهب،  افْـَراْيل ي" ، FRAILEأي: (5) 
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م  بأسرى غير جنس   زَّه  ز َّ ي َّة على سائر الأجناس   ،ه أيضاوعَّ ز  وبعث معهم  ،لتكون للطاغية بذلك مَّ
ود   فيها عدد   بهدية   س 

 
اعا   ،قائد سبتة د  على يَّ  ،من الأ عَّ ه  ش  فاتصل ذلك كله بالطاغية فطارت نفس 

رَّ عن ساعد  ال ،من شدة الفرح م َّ د   وشَّ  هدية  استوىف فيها غاية مقدوره ،ج 
َّ
ي َّأ وبعثها مع كبراء  ،وهَّ

م كتابا أفصح به عما بين جنبيه للسلطان من المحبة   ،(1)القسيسين والفسيان بَّه   ،وأصحَّ
دولته  أرباب   د  وطلب منه مع ذلك أن يتفضل عليه ببعث أحَّ  ،والاعتراف بالفضل والمنة  

 ،والملاحظة عند أجناس الفرنج ،وتشتهر هذه المواصلة ،هه بمقدم  لتتشرف أرض   ،وكبرائها
وبعث إليه خاليه  ،بذلك -رحمه اهلل- فأسعفه السلطان   ،هويكمل فخر   ،هم بذلك قدر  فيعظ  

 ،(2)الوداياوالكهما من  ،بن ناصر أبا عبد اهلل محمدو ،أبا يعلى عمارة بن موسىالرئيسين 
 كاتبا لهما لا غير بعثه ،أبو العباس أحمد الغزالومعهما كاتبه 

يقول له: إني أريد منك  ،ال إلى بع  وزراء السلطانز َّ فلما وصلوا إلى جبل طارق كتب الغَّ      
 وإني قد خفت   ،أن تعرف أمير المؤمنين أن هذين الرجلين لا معرفة لهما بقوانين النصارى

 فأخبرَّ  ،كان ن  ذلك إ   فلا يؤاخذني أمير المؤمنين بشيء من ،الأمر فيما ينشأ عن رأيهما عاقبةَّ 
والآن  ،إلا منزلتهما وما راعيت   ،على تقديمهما عليه وقد ندمت   ،فقال: صدق ،السلطانَّ  الوزير  
وابعث  ،(3)باشدورا الغزال أحمدإليك بكاتبي  إني قد بعثت  : ه  لَّ  ل  وق   ،إلى الطاغية   فاكتب  

 ويلي الأمرَّ  ،ز  الكتاب الأول الذي عندهماوليَّح   ،به ك  س  م  تَّ س  فليَّ  ه  غَّ فإذا بلَّ  ،بالكتاب إلى الغزال
ا ى ذكر  وأبقَّ  ،المطلوب   على الوجه   ى الغرضَّ ضَّ وقَّ  ،فلما بلغه كتاب السلطان امتثل ،امَّ ه  دونَّ 

 (4).-رحمه اهلل-ا جميل  
 
 ، عيسى بن علي بن محمد بن عيسى بن موسى الصفار  [ أبو يعلى القزويني211]

ث عنو ،وأقرانهما ،وأبا الحسن القطان ،أباه: سمع :(5)أبو القاسم الرافعيقال       أبو نصر :هحد َّ
 .حاجي ابن الحسين

                                                 

 الجنودالجيش و ، وتعنى: ضباط OFICIERSأي: (1) 
ا، جمع ودي، وهي قبيلة تنحدر من عرب معقل، تقطن جنوب المغرب، استقدمها السلطان موالي إسماعيل العلوي، وكون منهم جيشا سمي بجيش الوداي )2(

 افرة، ورحى الودايا، ورحى الريف، ويطلق على الجميع اسم الودايا تغليباألفه من أربعة أرحاء: رحى سوس، ورحى المغ
 ، وتعني في اللغة اإلسبانية: السفير embajadorأي: (3) 
ملك إسبانيا، وقد صنف "الغزال" على إثرها كتابه: "اإلجتهاد فى المهادنة  كارلوس الثالث م، في عهد8733-8737كانت هذه الرحلة بين سنوات (4) 

 وما شاهده من آثار األندلس. إسبانيا جهاد"، َدوََّن فيه رحلته فيوال
 3/371التدوين في أخبار قزوين (5) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

ثنا إسماعيل بن أبي  ،ثنا إبراهيم بن الحسين ،ثنا أبي أحمد بن إبراهيم بن سمويه :قال     
عبد عن  ،عن محمد بن المنكدر ،عن سهيل بن أبي صالح ،عن سليمان ،حدثني أخي ،أويس

صلى اهلل عليه وآله -أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنهما-عن أبيه  ،العاصاهلل بن عمرو بن 
 قال:  -وسلم

 ر  ن ش  م  و ،يس  م  ى ي  ت   ح   اة  ل  له ص   اهلل   ل  ب  ق  لم ي   ح  ب  ص  ي   ين  ح   ر  م  الخ   ب  ر  ش   ن  م   »     
ي لم س  م  ي   ين  ا ح  ه  ب 

  اة  ل  ص   ه  ل   اهلل   ل  ب  ق  لم ي   ر  ك  فإن س   ،حب  ص  ى ي  ت   ح   اة  ل  له ص   اهلل   ل  ب  ق  ي  
 
 ك  ل  في ت   ات  م   ن  إ  ف   ،ة  ل  ي  ل   ين  ع  ب  ر  أ

 
 
  (1)« ة  ي   ل  اه  ج   ة  ت  ي  م   ات  م   ين  ع  ب  ر  الأ

ار      ف   ويف آخرها الراء المهملة، يقال لمن يبيع الأواني  ،وتشديد الفاء ،بفتح الصاد المهملة: الص 
  (2)السمعانيقاله الصفرية، 

 

                                                 

عن النعمان بن أبي عياش، قال: أرسلت إلى عبد الله بن عمر نسأله عن أي الكبائر، أكبر؟ فقال: الخمر، فأعدنا  13288أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1) 
الخمر، إنه من شربها لم تقبل له صالة سبعا، فإن سكر لم تقبل له صالة أربعين يوما، فإن مات مات فيها ميتة جاهلية، وصححه  ابن عبد »إليه الرسول، فقال: 
 .8/17البر في اإلستذكار 

 385/ 8األنساب للسمعاني (2) 





 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 حرف القاف 
 

 [ أبو يعلى الد َّق َّاق، القاسم بن عبد الرحمن بن أبي ليلى بن أحمد102]
ما رواه عن أبي بكر  :وفيما سمعه منه ،أبا الفتح الراشدي :: سمع(1)الرافعيأبو القاسم قال      

  يقول: ،قال: سمعت يوسف ،البجلي
إلى متى هذا النوم والراحة والقافلة  -ىرحمهما اهلل تعال- (3)أبي يزيدإلى  (2)ذو النونكتب      

ا ذ  كله فإ   ليل  ال   ام  ن  ي   ن  م   جل  الر   ل  ك   الرجل   ن   : إ  -رحمة اهلل عليه- أبو يزيدفقال  ،؟ت  از  قد ج  
 ،ال  ع   ل  ج  : هذا ر   -رحمة اهلل عليه- ذو النونفقال  ،إلى المنزل لة  أصبح وقد سبق القاف   أصبح  

ي ب  ي م ن  م   س  ي  ثم قال: ل   م   ن  م  ك   ه  ي  ل  ج  ر  ش  ى إليهي   .ش 
بقزوين بقراءة خدا دوست  (4)أبا حاتم بن خاموشو ،: أبا الحسن بن إدريس أبو يعلىوسمع      

 وأبا عمر بن مهدي. ،الديلمي
ّقاق       يق  ق  الأوىل مشددة، هذه النسبة إلى الد    ،والألف بين القافين ،بفتح الدال المهملة: الّدَّ
  (5)لسمعانيا قاله ،ه  ع  ي  ب   ، وه  ل  م  وع  

 
[ أبو يعلى الُقَرِشي القاسم بن محمد بن القاسم بن القاسم بن حماد، الخطيب الهَروي 101]

 [030]ت
 .هاوأعيان   اة  ر  علماء ه   ن  م  قال:  ،ه 034في وفيات سنة  (6)«تاريخه»في   الذهبيذكره      

 

                                                 

 4/44التدوين في أخبار قزوين (1) 
، ترجمته في: 542يتقنه /ت  ذو النُّون ثوبان بن إبراهيم اإِلخميمي الِمْصريُّ الّزاهد، روى عن: مالك واللَّيث، قال الذهبي:َ َقلَّ ما روى من الحديث، وال كان(2) 

 11/244سير أعالم النبالء 
ُفور ْبن عيسى الزاهد العارف، ِمن كبار مشايخ القوم، ق(3)  ال الذهبي: قد نقلوا َعْنُه أشياء من متشابه القول، الّشأن ِفي صّحتها َعْنُه، وال أبو يزيد الَبْسطامي طَي ْ

ْطح إْن صّح َعْنُه فقد يكون قاله ِفي حا لة ُسْكره، وحاشى ُمْسِلم فاسق من تصّح عن ُمْسِلٍم، فضالا عن مثل أبي يزيد، منها: سبحاني...، ومنها: ما النّار، وهذا الشَّ
 14/66، ترجمته في: سير أعالم النبالء 561، يا حّي يا قيوم ثبِّْتنا بالقول الثّابت /ت  قول هذا أو اعتقاده

نَّة، اجتمع به شيخ اإلسالم الهرو (4)  ي، بقي إلى سنة اإلمام أبو حاتم ابن خاموش، أحمد بن الحسين بن محمد الرّازي البزّاز، قال الذهبي: من علماء السُّ
 9/464سالم ه ، ترجمته في: تاريخ اإل444
 2/461األنساب للسمعاني (5) 
 9/479تاريخ اإلسالم (6) 





 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 حرف الميم 
 

 [000[ أبو يعلى الَواَذاِري، المحسن بن أحمد الأصبهاني ]ت بعد 302]
أبو علي الحسن بن  :روى عنه :(1)«تاج العروس»في  مرتضى الزبيدي محمدقال العلامة      

  (2)عمر بن يونس الحافظ

بن بن إبراهيم  المحسناُه: وسم َّ  ،"اءل  الع  ا أب"وكن َّاُه :  ، (3)«الأنساب» لسمعانيا أبو سعدوذكره      
أبو على الحسن بن عمر بن يونس الحافظ، توىف بعد  :روى عنه قال: ،يار  اذ  أحمد الو  
 .الأربعمائة

محمد بن عبد  وأنشدنا أبو عبد اهلل ،أنشدنا أبو حفص عمر بن محمد الشيرازي بمرو     
قال أبو القاسم بن  :يقول يارسمعت أبا العلاء الواذ ،با على بن يونسأ سمعُت  ،الواحد الحافظ

 للطبراني: «المعجم الكبير»عباد في 

نَّا فددي معبددم الطبرانددي ددد   قددد وَّدَّ
  

ا ا  دددائارا البُل ددددَّ نَّا فدددي سَّ دددد  قَّ ََّ  مدددا 

   

دددد َايدَّ لددددسس في ددددا سا ددددا سَّ
َّ
 نادبأ
  

ع ددددنَّ كدددد  متَّددددا ا  ََّ  وُمتُددددو ف رَّ

   

آخرها الراء، هذه النسبة إلى واذار، ويف  ،بفتح الواو والذال المعبمة بين الألفين ي:ار  اذ  الو       
  (4)لسمعانياقاله  ،ى أصب ا رَّ وهي قرية من قُ 

 
 [030[ أبو يعلى العط َّار، الُمحِسن بن محمد بن علي بن العباس بن أحمد ]ت300]

قرأ على  ،(6)أبا حفص الكتانيمحمد بن إسماعي  الوراق، و :سمع: (5)أبو بكر الخطيبقال      
ومات في ذي  ،واك  مولده في سنة ثما  وخمسين وثلاثمائة ،عاصم فا ر  حَّ الكتاني القرآ  ب

                                                 

 41/753تاج العروس (1) 
، ترجمته في : سير أعالم 144الحافظ المحدث أبو علي الحسن بن عمر بن حسن بن يونس األصبهاني ، رحال صدوق ، سمع: أبا بكر بن مردويه / ت (2) 

 41/773النبالء 
 47/252األنساب (3) 
 47/252األنساب (4) 
 47/451تاريخ بغداد (5) 
بعة" /ت (6)  ، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 793عمر بن ابراهيم بن أحمد بن كثير، أَبو حفص الكّتاني المقرئ، قرأ َعَلى ابن مجاهد، وحمل عنه كتاب "السَّ

 44/112، سير أعالم النبالء 1/444



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

ابنه  :سمع منه ،ينَّ ل َّائا يسكن ن ر القَّ  ،اوق  دُ واك  صَّ  ،الحبة من سنة أربع وعشرين وأربعمائة
 أحمد بن المحسن.

ن بن محمد بن علي بن العب اس، أبو :(1)فقال أحمدلابنه:  الذهبيوتردم        أحمد بن المحس ا
ار الوكي  لَّى البغدادي  العط  ع  ن بن أبي يَّ سَّ هَّ  ،الحَّ رُ أحد الد ُ رين في علم الش ُ  وطا اة المتبح 

عَّ  والوثائقا   .به المث  في الت وكي  ُب ى، يُضرَّ اوَّ والد َّ
ا  را ط  هذه النسبة إلى بيع العا : ارط   الع        ، والمنتسبو  إلى هذه الصنعة دماعة كثيرة من با ي  والط 

  (2)السمعانيقاله  ،حدثينالعلماء والم
 
  (3)[352[ أبو يعلي الَباِهلي، محمد بن أبي زرعة النحوي البصري ]ت530]

ثقة فيما  ،واك  مقدما عالما بالنحو ،: من أصحاب المازين(4)«فهرستال»في   ابن النديمقال      
 لم يتمه. ،«الجامع في النحو»وله من الكتب المصنفة كتاب:  ،يرويه

ن قرأ عليه : أحد أصحاب المازين  (5)«إنباه الرواة»في  القفطيجمال الدين وقال       كتاب ، ومم 
على كتاب  ت  ك  ن  »، وله ن  سَّ حَّ     لَّ  عَّ مُ  «كتاب»وله في النحو  ،، ولم يكن له نباهة المبر دسيبويه
مونه:  واك  الن حاةُ  ،لا بأس بفوائدها «سيبويه بعض م ، لكثرة ملازمته له، و"غلام المازين"يس 

يه: أبو العلاء بن أب م ا  النسب لاُي  اهواسمه في الحقيقة محمد، وهو بَّ  ،زرعة ييُسَّ
نج البصر -رحمه اهلل-وقت        ، ، وذلك في سنة سبع وخمسين ومائتينةيوم دخول صاحب الز 

ه قب  موته. ،«الجامع فى النحو»وله من الكتب المصنفة: كتاب  ،فيما يرويه واك  ثقة    لم يتم 
 في النحو. «كتاب سيبويه»وهي نكت على  ،قلي  «شرح»: له (6)التنوخيقال      

: حدثنا أبو عثما  بن أبي زرعةاأبو يعلى قال  :(1)«مجالسه»في  أبو القاسم الزجاجيقال و     
ما هو من الفع ؟،  (2){ان  ط  ي  الش    ن  م   ف  ي  ط  المازين. قال: حدثنا الأصمعي، قال: قلت للكسائي: }

ي ن. قال: ي ان وهَّ ي ت، وهَّ ي ات ومَّ ي عَّ ، ولكنه ُحذف كما قي  مَّ ََّ 
                                                 

 43/137تاريخ اإلسالم (1) 
 9/722األنساب للسمعاني (2) 
 43/4، معجم المؤلفين  12ادر ترجمته: بغية الوعاة مص(3) 
 11الفهرست ص (4) 
 944ترجمة  1/493إنباه الرواة على أنباه النحاة (5) 
، ترجمته في: 112، والتنوخي: هو أبو المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر المعري الشيعي، الفقيه األديب النحوي/ ت 53تاريخ العلماء النحويين ص (6) 

 4/2343األدباء لياقوت معجم 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

قال أبو عثما : وهذا  ،قال أبو عثما : واك  عند الكسائي أنه طي اف فحذف فقال طي ف     
 اعتلال  نحوي، ولكن الاشتقاق يرده. 

إذا ألم، فقلت: يقال طاف يطيف طيفا  ،فقال: ما يدريك ؟ ،قال الأصمعي: فقلت له: أخطأتَّ      
 ثم أنشدته فقلت: أنشدني ابن أبي طرفة ال ذلي: ،مث  باع يبيع بيعا

  مَّ و  مددددا لدبيددددة منددددذ اليَّدددد
َّ
 هرَّ لددددم أ

 وسددا الندددي فلددم يلمددم ولددم يطددف  

   

ع   مث  بَّي ع.      ََّ  قال أبو عثما : ففي هذا القول هو 
 رَّ : أخبرنا أبو عثما  المازين قال:قَّ أبو يعلى: قال (3)وقال     

 
ق  على أبي وأنا غلام: } ُت أ ت ر ى ال و د  ف 

ل ال ه   ج  م ن  خ  ر  ت ر ى ، قال: فقال أبو سوار واك  فصيحا أخذ عنه أبو عبيدة فمن دونه: } (4){ ي خ  ف 
ل ل ه ج  م ن  خ  ر  ق  ي خ   { قراءة ، فقال: أما سمعت قول الشاعر:ه  ال  ل  خ   ن  م  {، فقال أبي: }ال و د 

 بنينددددى بغمددددرة فاددددردن من ددددا

 خددروا الددودق مددن خلدد  السددحاب  

   

 ل واحد، وهما مصدرا .لاَّ   وخا لَّ قال أبو عثما : خَّ      
وهي باهلة  ،وكسر ال اء واللام، هذه النسبة الى باهلة ،بفتح الباء المنقوطة بواحدة: لياه  الب       
  (5)السمعانيقاله  ،واك  العرب يستنكفو  من الانتساب الى باهلة ،عصرأبن 

 
بو يعلى العَلوي، محمد بن أحمد بن الحسن بن زْيد بن عبدالله بن القاِسم الأمير [ أ630]

 .البغدادي
 فقال:  (6)«عمدة الطالب»في  ابن أبي عنبةذكره  ،سي د  شريف       
 ،أحمد ي، ويسار، وأبى عليعل :من ب  قا ، له عَّ أبو يعلى محمد بن أحمد بن الحسن بن زيد     

 يوأما يسار بن أب ،حمد له ولدأوأبو علي  ،لده أبو عمارة حمزة، له ولديعلى فو يبن أب يأما عل

                                                                                                                                                         

 55مجالس العلماء للزجاجي ص (1) 
 234ألعراف: (2) 
 71ح  43مجالس العلماء للزجاجي ص (3) 
 17النور: (4) 
 2/33األنساب للسمعاني (5) 

 41ص ، ط التوبة 17عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ط حيدرية ص )6(



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

أبو عبد ، قال يعلى فله ولد   يوأما أحمد بن أب ،ناصر بن يسار، له ولد :من م ،يعلى فله أولاد  
 .هم ببغداد :اهلل طباطبا

 
 [ أبو يعلى الَعْبِدي، محّمد بن أحَمد بن عبد الّرزاق302]

ث عنو ،(1)المالكي محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي يأبي القاض ع من:سما       ه: حد َّ
 . الحافظ بكر بن الحسين بن علي العثماني البصري

الشريف الحافظ بكر بن الحسين بن : في تردمة (2)«تاريخه»في  نجم الدين النسفيقال      
لائي في سنة وأسمع في ا الأحاديث، وحضر دالس إم ،دخ  سمرقند: علي العثماني البصري

أبو يعلى محمد بن أحمد بن عبد الرزاق قال: أخبرنا هو فقال: حدثنا الأستاذ ، تسع وخمسمائة
قال: أخبرنا القاضي  ،قال: أخبرنا القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي العبدي

عن  ،نافع عن ،قال: أخبرنا مالك بن أنس ،قال: أخبرنا القعنبي ،قال: أخبرنا مطرف ،الباقلاني
 : ابن عمر

َّ
 قال:  -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل  رسولَّ    َّ أ

  إ   »     
 ن  إ   ا، وه  ك  عليها أمس   د  اه  ع   ن  ، إ  ة  ل  ق  المع   ل  ب  الإ   ب  اح  ص   ل  ث  كم   رآن  ب الق  ح  ا  ص   ل  ث  ا م  م  ن 

 
 
  (3)« ت  ب  ه  ا ذ  ه  ق  طل  أ

د ا من السنَّ ولعه سقَّ  ،في النساة أيُت هكذا ر :(4)«سان الميزانل»في  ابن حجرقال الحافظ      
 ،ومطرف ما هو المالكي المش ور ،الباقلاني أق  ما يكو  بسنه وبين القعنبي اثنا  فإ  َّ  ،شيء  

  .أبو سعدوقد ذكره  ،ددا   ه قديم  فإن َّ 

 

 ، محمد بن أحمد بن عبيد الله بن مروان (5)[ أبو يعلى الَمَلِطي830]
، (1)مسعود بن جويريةوحدث ب ا عن: أبيه، وعن  ،قدم بغداد :(6)الخطيب البغداديقال      

  (3)حتياطيلإالحسين بن عبد الرحمن ا ، و(2)اءض  علي بن محمد بن أبي الم   والفنج بن سلومة، و

                                                 

ترجمته في: ، وصاحب التلقين والمعونة وغيرها من التصانيف المفيدة، شيخ المالكية ن نصر التغلبي العراقي،بأبو محمد عبد الوهاب بن علي  الفقيهاإلمام (1) 
 43/129سير أعالم النبالء ط 

 414/ ترجمة 437القند في ذكر أخبار سمرقند ص (2) 
 319، ومسلم 1317أخرجه البخارى (3) 
 بن علي العثماني البصري: بكر بن الحسين 411/ ترجمة  2/19لسان الميزان (4) 
 252الَمَلِطي: بفتحتين، نسبة إلى "ملطية" مدينة بالروم، قاله السيوطي في لب اللباب ص (5) 
 4/772تاريخ بغداد (6) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 ،أبو بكر عبد اهلل بن يحيى الطلحيوروى عنه أيضا:  ،(4)محمد بن مخلد الدوريروى عنه: 
جابر بن عبد اهلل بن المبارك الجلاب  و ،(5)ب الملطيأبو الخير زهير بن محمد بن يعقو و

  (6)الموصلي
حدثنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن : (7)«التفسير الوسيط»في لواحدي وقال أبو الحسن ا     

بن أحمد بن عبيد  أبو يعلى محمديحيى، حدثنا أبو بكر عبد اهلل بن يحيى الطلحي، حدثنا 
عبد اهلل، عن طلحة  ه بن عثما ، عن صدقة بنب ا نَّ الح، عن مُ ، حدثنا أحمد بن صاهلل الملطي

، قال: قال رسول أبي موسى الأشعري بن زيد، عن موسى بن عبيدة، عن سعيد بن أبي هند، عن
 :  -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل 
  إ   ،اء  م  ل  الع   ر  ش  ع  : يا م  ول  ق  ي  ف   ،اء  م  ل  الع   يز  م  ثم ي   ة  ام  ي  الق   م  و  ي   اد  ب  الع   اهلل   ث  ع  ب  ي   »     

 ن 
 
ي م  ل  ع   ع  ض  ي لم أ

 إ   م  يك  ف  
  ،م  ك  ي ب  م  ل  ع  ا ل  ل  

 
 فيك   ه  ع  ض  ولم أ

 
  (8)« م  ك  ل   ت  ر  ف  غ   د  ق  وا ف  ق  ل  ط  ان   ،م  ك  ب  ذ   ع  م لأ

: أخبرنا محمد بن أحمد بن حفص بن أبي الفض  (9)قالف ابن عساكرأخرده من طريقه و     
أبنا الإمام أبو الحسن  :قال ،إدازة كتب ب ا إلي من مرو ،لمروزي الفقيهأبو الفض  الماهياني ا

 به. علي بن أحمد الواحدي 
: حدثنا أبو الحسن علي بن المسلم الفقيه، وأبو محمد عبد الكريم بن حمزة (10)أيضاقال و     

بن محمد  لفظا، قال نا عبد العزيز بن أحمد، نا تمام بن محمد الرازي، حدثني أبو الاير زهير
نا محمد بن  ،بملطية أبو يعلى محمد بن أحمد بن عبيد الأقطع السلميبن يعقوب الملطي، نا 

                                                                                                                                                         

، ترجمته في: تهذيب 211تمسعود بن ُجَوْيرية بن داود، أبو سعيد المخزومي الموصلي، عن سفيان بن عيينة، وعنه النسائي، قَاَل النَّسائّي: ََل بأس ِبِه/ (1) 
 5/4259، تاريخ اإلسالم 23/133الكمال في أسماء الرجال 

 9/494، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 113الُحَسْين بن علّي بن محمد بن أبي المضاء، أبو عليِّ البعلبكيِّ القاضي/ ت (2) 
َنة، وابن وهب/ ت  ، ترجمته في: تاريخ الحسين بن عبد الرحمن، أبو عبد الله اَلحتياطّي المقرئ، قرأ القرآن (3)  على أبي بكر بن عّياش، سمع ُسْفيان ْبن ُعيَ ي ْ

 وسماه هناك: ]الحسن[. 4113/ ترجمة 532/  4، ميزان اَلعتدال )5/4427اإلسالم 
وريُّ الَعطَّار، َسِمَع الحسن بن عرفة، ومسلم بن الحجاج، َوَعْنهُ (4)  ه ، ترجمته في: سير  774: أبو بكر اآلجري والدارقطني/تمحمد بن َمْخَلد أبو عبد الله الدُّ

 45/254أعالم النبالء 
، وبغية الطلب فى تاريخ 49/445زهير بن محمد بن يعقوب أبو الخير الموصلي ، حدث عن النسائي، روى عنه تمام بن محمد، ترجمته في  تاريخ دمشق (5) 

 9/7119حلب 
الَقاسِم الموصلي الجالب، قدم بغداد وحدث بها عن أَِبي يعلى الحسين بن محمد الملطي، روى عنه إبراهيم ابن مخلد بن جابر بن عبد الله بن المبارك أَبو (6) 

 3/213َجْعَفر، ترجمته في: تاريخ بغداد 
 4/14التفسير الوسيط (7) 
 : ضعيف جداً.141جداً، قال األلباني في الضعيفة : رواه الطبراني في الكبير، وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف 4/424قال في المجمع (8) 
 2/47معجم الشيوخ (9) 

 49/445تاريخ دمشق (10) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 :، قالأنسيحيى بن ضريس العبدي، نا يعقوب بن موسى، نا مسلمة، عن راشد أبي محمد، عن 
  :-صلى اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل 

  في ك   ام  ص   ن  م   »     
 (1)«ٍ فةن  س   ة  ائ  م   ع  ب  ة س  اد  ب  له ع   ب  ت  ك   ت  ب  والس    ة  ع  م  والج   يس  م  الخ   ام  ر  ح   هر  ش   ل 

: أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفض  ال اشمي، (2)كمال الدين ابن العديم الحافظقال و     
قال: أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور، قال: قرأت باا أبي الفتيا  عمر بن 

واسي الحافظ، قال: أخبرنا عبد اهلل بن أحمد السنبي أبو الحسن البغدادي، أبي الحسن الر
قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن الحسن الطاهري، قال: حدثنا دابر بن عبيد 

أبو يعلى محمد بن أحمد بن عبد اهلل الموصلي في مسبد ابن مالك، من حفظه، قال: حدثنا 
وأنبأنا أبو ، ح قال: حدثنا الحسن بن زيد، ية سنة ست وثلاثمائةبملط اهلل بن مروان الملطي

أخبرنا أبو بكر الاطيب  :اليمن زيد بن الحسن الكندي قال: أخبرنا أبو منصور القزاز قال
قال: حدثنا أبو القاسم دابر بن عبد اهلل بن المبارك  -دازةإ- قال: أخبرنا ابراهيم بن مالد

ب ا  أبو يعلى الحسين بن محمد الملطيحدثنا  :قال -ادمن حفظة ببغد -البلاب الموصلي
عندنا على    َّ سألت أبا يعلى عنه فقال: كا  ردلا حَّ  :قال: حدثنا الحسن بن زيد، قال دابر

-قال: قال رسول اهلل  ،أنس بن مالكحدثنا حميد الطوي ، عن  :قال ،الب اد، فكتبنا عنه ةا  َّ دا 
  :-صلى اهلل عليه وسلم

 ا ذ  إ   »     
 
  ب   ح  أ

 
  م  ك  د  ح  أ

 
  (3)« أر  ق  ي  ل  تعالى ف   ه  ب   ر   ث  د   ح  ي   ن  أ

، تقدمت أبي يعلى الحسين بن محمد الملطيفي تردمة  (4)الخطيبالحديث أخرده و     
  (33: )تردمته برقم

 

 

 [082، محمد بن أحمد بن محمد بن عمر ]ت(5)[ أبو يعلي الُمَؤذِ ن302]
 :383وفيات سنة  (1)«تاريخه»في  ن الجوزيأبو الفرج ابقال الحافظ      

                                                 

: في سنده ضعفاء ومجاهيل، وضعفه 41، قال الحافظ في تبيين العجب ص9/7119، وابن العديم 4339رواه الطبراني في األوسط، وتمام في فوائده (1) 
 1444األلباني في الضعيفة 

 5/2753طلب فى تاريخ حلب بغية ال(2) 
 77تقدم تخريجه الترجمة رقم: (3) 
 3/213تاريخ بغداد (4) 
 ذكر محقق "المنتظم": في نسخة: المؤدب(5) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

ا واك  شيانا صالح   ،(2)أبا الحسن علي بن عبد اهلل بن إبراهيم الهاشمي العيسويسمع:      
في مقبرة الالد  نَّ فا ، ودُ  وتويف في يوم السبت سابع عشر ذي القعدة ، ا، روى عنه أشياخنار  ي ا خَّ 

 على شاطئ الفرات.
 
  (3)ني، محمد بن أبي الطيب أحمد بن نصر[ أبو يعلى الَباَيا310]

واك  فيه مزاح  ،سمع دماعة ،كا  إماما عارفا باللغة والأدب :(4)أبو سعد السمعانيقال      
 .واكنت وفاته في صفر سنة سبع وستين وثلاثمائة، ةابَّ عَّ ودُ 

يب أحمد بن أبو يعلى محمد بن أبي الط   فقال: (5)«معجمه»في  الحموي ياقوتالعلامة وذكره      
 .ناصر الباياني، كا  إماما في الأدب

والياء المنقوطة باثنتين من تحت ا بين الألفين، هذه النسبة إلى  ،بالباء الموحدة :يان  اي  الب       
نزل ا الإمام محمد بن إسماعي   ،وهي محلة معروفة ،سكة بايا  :سكة بنسف يقال ل ا

قاله  ،المسبد الذي كا  يصلى فيه البااريفي  وصليُت  ،الي ا قاصدا ضيُت البااري، مَّ 
  (6)السمعاني

 

 [ أبو يعلى محمد بن أحمد بن الأقطع311]
ث عن        (8)لطلحياروى عنه  ،(7)ميمون بن العباس حد َّ
، ثنا ميمو  أبو يعلى محمد بن أحمد بن الأقطع: حدثنا الطلحي، ثنا (1)الحافظ أبو نعيمقال      

بن سلمة، ثنا عمرو بن عمرو الأحموسي، سمعت عبد اهلل بن بسر، بن العباس، ثنا سليما  
 : -صلى اهلل عليه وسلم-يقول: قال رسول اهلل 

                                                                                                                                                         

 44/294المنتظم (1) 
، ترجمته في: تاريخ 145ْنُه، وكان ثقة /ت اإلمام العالمة القاضي أبو الحسن علي بن عبد اللَّه بن ِإبراِهيم  الهاشمي الِعيَسوّي البغدادّي قَاَل الخطيب: كتبنا عَ (2) 

 43/724، سير أعالم النبالء 9/253اإلسالم 
 4/297، توضيح المشتبه 4/444، تبصير المنتبه 4/443، اللباب في تهذيب األنساب 4/719/573مصادر ترجمته : إكمال اإلكمال َلبن نقطة (3) 
 741/ ترجمة  2/37األنساب (4) 
 4/777معجم البلدان (5) 
 741/ ترجمة 2/37األنساب للسمعاني (6) 
، 4/224، ترجمته في تاريخ اإلسالم 251ميمون بن العباس بن أيوب الجزرى أبو منصور الرافقى، أوساط اآلخذين عن تبع األتباع، روى له النسائي/ت (7) 

 4/734التكميل في الجرح والتعديل 
ًنا، وثّقه الحافظ محمد بن أحمد بن حّماد، وعنه أبو نُ َعيم الحافظ /ت أبو بكر عبد الله بن يحيى بن معاوية التيمي ال(8)  طلحي، سمع عبيد بن غّنام وُمطَي َّ

 1/419، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 743



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

  ح  ت  ف  ت  اس   ن  م   »     
 
 ه  ت  ك  لملائ   اهلل   قال   ر  ي  بالخ   ه  م  ت  ، وخ  ر  ي  بالخ   ه  ار  ه  ن   ل   و   أ

 
وا عليه ما ب  ت  ك  لا ت   ،واق  ل  : أ

  (2)« ٍاوبن  الذ    ن  م   ذلك   ن  ي  ب  
 
 [ أبو يعلى البعلبكي، محمد بن أحمد 313]

: (4)شيانا قال :(3)«المنتقى من مسموعات مرو»في  المقدسيالدين ضياء قال الحافظ      
، (5)الماكسائي سمعُت  الثرالي، سمعُت   العباس بن محمد بن أحمد بكر أبا الإمام سمعُت  إملاء 

 محمد بن سعيد أحمد أبا سمعُت  حبيب، نب محمد بن الحسين القاسم أبا سمعُت : يقول
 عبد الحميد بن يحيى قال: قرأُت  ، سمعُت أحمد البعلبكي بن محمد يعلى أبا سمعُت  الذهلي،

  باليمن مكتوبا   على قصر حريف

دددددر لدددددا دددددابُدددددد َّ يَّ  ولك ُمعم ا  وم 
  

َ يَّدددددا يَّ  دددددوذاي ُد  الا وَّ يُر إلدددددى زَّ صا
   

ددوَّى نَّددى سا تاددها ويَّف  د َّ  ويَّب لَّددى بَّع دددَّ دا
  

لَّددددالا  نا ذاي البَّ ددددي ما  البَّدددداقاي الُم َّ
   

ل بك بفتح الباء الموحدة واللام بسن ما عين ساكنة وباء اخرى ويف آخرها الكاف، هذه : يالب ع 
مبنية من  ،مدينة من مد  الشام على اثنى عشر وفرساا من دمشق ،بعلبك   :لىإالنسبة 
 .(6)السمعاني، قاله الحبارة

 

ِلي، محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن عمر بن [ أبو يعلى الّنَّْهشَ 312]
  (7)زْيد الفاِرسي ابن َشاَذان

ث عن       .برانيوعنه: الحافظ الكبير أبو القاسم سليما  بن أحمد الط ،: أبيهحد َّ

                                                                                                                                                         

 7/4594معرفة الصحابة (1) 
 : ضعيف794ثقات، قال األلباني في ضعيف الترغيب ، رواه الطبراني، وفيه الجراح بن يحيى المؤذن ولم أعرفه، وبقية رجاله43/442قال في مجمع الزوائد (2) 
 [ /أ47] ق المنتقى من مسموعات مرومخطوط (3) 
بن علي  كذا قال هنا، وقال قبل ذلك في أول حديث منتقى: أخبرنا شيخنا اإلمام أبو المظفر بقراءتي عليه، قلت له: أخبركم أبو بكر محمد بن محمد(4) 

 جعفر محمد بن محمد بن الحسن البلخي.السعدي، ثنا الثِّرالي،  هو أبو 
  ذكره قبل ذلك فقال: الماكساني هو أبو بكر محمد بن عبد الملك.(5) 
 244/ 2األنساب للسمعاني (6) 
 122/ رقم 4/543مصادر ترجمته: إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني (7) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن شاذان الفارسي أبو يعلىحدثنا : لطبرانيأبو القاسم اقال      
شيراز، حدثنا أبي، حدثنا سعد بن الصلت، حدثنا مسعر بن كدام، عن العباس بن خديج، عن ب

 قال:  عمار بن ياسرزياد بن عبد اهلل العامري، عن 
  ف  ار  ا مما ق  ئ  ي  ش   ت  ف  ار  ق   ل  اهلل، ه   ول  س  : يا ر  قلت   »     

 
على  ت  ن  ك   د  قال: لا، وق  ، ؟ ة  ي   ل  اه  الج   ل  ه  أ

 (1)« م  و  الق   ر  ام  س   ه  ن  ي ع  ن  ت  ل  غ  ش  ف   ر  ي، وأما الآخ  ن  ي  ي ع  ن  ت  لب  هما، فغ  أما أحد   ن  ي  د  ع  و  م  
 .ولا يروى عن عمار إلا ب ذا الإسناد ،لم يروه عن مسعر إلا سعد تفرد به شاذا  قال:      
الصلت،  ، ثنا أبي، ثنا سعد بنأبو يعلى محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن شاذانحدثنا وقال:      

صلى اهلل عليه -عن الأعمش، عن معاوية بن قرة، عن معق  بن يسار، قال: قال رسول اهلل 
 : -وسلم

 إ   ة  ر  ج  ه  ك   - نة  ت  أو الف   - ج  ر  في اله   ة  اد  ب  ع   »     
 (2)« ي   ل 

  (4)«الدعاء» وكتاب: ،(3)« المعجم الأوسط» وأخرا له أيضا في     
ََّ  ،وفتح الشين المعبمة ،وسكو  ال اء ،و بفتح الن: يل  ش  ه  الن         قال  ، شَّ    هذه النسبة إلى بنى 

 (5)السمعاني
 

 الُقَرِشي، محمد بن أسعد بن ُذَؤْيب أبي عمر بن أبي بكر الَعْبَشِمي [ أبو يعلى 310]
ث عن ،س   نبيب بن ميمو  بن س   الواسطي يأب : سمع من       ابن عساكرأبو القاسم  :هحد َّ
محمد بن أسعد بن ذؤيب أبي عمر بن أبي بكر الإمام أخبرنا  :(6)«معجم شيوخه»في  قال     

، بقراءتي عليه في دامع هراة، قال أبنا أبو س   نبيب بن ميمو  أبو يعلى القرشي العبشمي
بن س   الواسطي، أبنا أبو علي منصور بن عبد اهلل بن خالد الذهلي الاالدي، أبنا أبو سعيد 

بن زياد العنزي بمكة، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، ثنا أحمد بن محمد 
  :أنس بن مالكإسماعي  بن علية، عن عبد العزيز بن ص يب، عن 

                                                 

 : رواه الطبراني في الثالثة وفيه من لم أعرفهم.1/224في المجمع  ، قال الهيثمي924/ح 2/471المعجم الصغير للطبراني (1) 
 : صحيح7931، قال األلباني في صحيح الجامع 191/ح 23/247المعجم الكبير للطبراني (2) 
 3449، و3433 األوسطالمعجم (3) 
 4143كتاب الدعاء للطبراني (4) 
 47/225األنساب للسمعاني (5) 
 2/71 معجم الشيوخ َلبن عساكر(6) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

     «  
 
  -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل   ول  س  ر   ن   أ

 
  ثابتا ألُت فسَّ ، (1)« اه  ج  و   ز  ت   و ة  ي   ف  ص   ق  ت  ع  أ

َّ
ا  َّ قَّ دَّ ص  ما أ

 ََّ  ا. َّ سَّ ف  فقال: 
وفتح الشين المعبمة، هذه  ،وسكو  الباء المنقوطة بواحدة ،بفتح العين الم ملة: يم  ش  ب  الع       

  (2)السمعانيقاله  ،عبد شمس بن عبد مناف يالنسبة إلى بن
 
 [ أبو يعلى الَخِطْيِبي، محمد بن إسماعيل بن أحمد بن الحسين الُبَخاِري315]

 ،اق  كا  فقي ا فاضلا محق ا  ،ج ا ين ببغداد للحَّ دا ارا أحد الوَّ  :(3)«طبقات الحنفية»في  القرشيقال      
ث عن هبة اهلل بن المبارك  :سمع من ،الحسين بن علي بن أحمد الفقيه البااري الحنفي :حد َّ

 .ذكره ابن النبار ،«معجم شيوخه»وذكره في  ،(4)السقطي
ث عن: (5)«إكماله»في  ابن نقطةقال الحافظ       سمع  ،ي بن أحمد الفقيهالحسين بن عل :حد َّ
 .هبة اهلل السقطي ببغداد :منه
ث عن:  -رحمه اهلل- (6)ابن ناصر الدين الدمشقيوقال الحافظ        ،هبة اهلل بن السقطي :هحد َّ

 .«تاريخه»في  أبو سعد ابن السمعانيذكره  ،عن أبيه ،وعمر بن الحسين الاطيبي الغزنوي
ي        ط  ويف  ،بعدهما الياء آخر الحروف ،وكسر الطاء الم ملة ،بفتح الااء المعبمة: بيالخ 

كا  يتوىل  آخرها الباء الموحدة، هذه النسبة إلى الاطيب، ولع  أحدا من أدداد المنتسب إليه
 (7)السمعانيقاله  ،الاطابة

   
 [ أبو يعلى العلوي، محمد بن إسماعيل بن أحمد الموسوي الحسْيني الهَروي 316]

  قال: ،(8)«لباب الأنساب»في كتابه:  البيهقي ظهير الدينساق نسبه  ،ريف  شَّ  د  سي       

                                                 

 7117، ومسلم 5314أخرجه البخاري (1) 
 9/231األنساب للسمعاني (2) 
 434/ ترجمة 2/77الجواهر المضية في طبقات الحنفية (3) 
/ت هر كذبهأبو البركات هبة الله بن المبارك السقطى المفيد، رحل إلى أصبهان وغيرها، وحصل وتعب وجمع معجمه في مجلد، قال ابن ناصر: ليس بثقة، ظ(4) 

    9231، ميزان اَلعتدال 44/474، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 539
 4313/ ترجمة  2/753إكمال اإلكمال (5) 
 7/235توضيح المشتبه (6) 
 5/441األنساب للسمعاني (7) 
 2/595لباب األنساب واأللقاب واألعقاب (8) 
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، وأبو عبد اهلل الحسين ابنا أبي الحسين أبو يعلى محمد: (1)اتفي هرَّ  اا ه  ومن هذا الر َّ      
إسماعي  بن أحمد أميرده بن محمد بن أحمد بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى الكاظم 

 .-رضي اهلل عنه-
 
و يعلى العلوي، محمد بن إسماعيل بن القاسم بن أحمد بن اسماعيل َحاِلِب [ أب312]

 الِحَجاَرة بن الحسن الأمير بن أبي الحسين زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب
ريف          :(2) «ي   ر  خ  الف  »في  المروزيقال  ،سي د  شَّ

َّ
 والري ،وا بآم بُ قَّ ع  له أربعة أولاد أ

 
 محمد بن الحسن بن جعفر الحَسني[ أبو يعلى العلوي، 318]

  :(3)«لباب الأنساب»في  ظهير الدين ابن فندمةقال  ،سي د  شريف       
بن  أبو يعلى محمد بن الحسنثم ساق نسبه فقال: السيد الأد  ، (5)، و ميافارقين(4)آبة يُب قا نَّ      

د بن الحسن بن بن القاسم بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن سليما  بن داو بن محمد دعفر
 -رضي اهلل عن م- الحسن بن علي بن أبي طالب

أبو بنصيبين  الكريمُ  باعُ الش   النقيُب  من م الأديُب  :فقال (6)«ي   ر  خ  الف  »في  المروزيوذكره      
ا الد َّ  النقيُب  يعلى محمد بن الحسن أبي علي

بن دعفر بن محمد هذا، وله  ،الشاعرُ  عُ را الوَّ  نُ ي 
 .دوببغدا ،ب ا ب  عقا 
  :قال ،(7)«ي   د  ج  الم  » في الحسن على بن محمد العمري وأبوذكره أيضا      
نا، أبو يعلى محمد بن الحسن بن قيب صديقُ الن   البوادُ  الفارُس  ي ُ قالشريف الت   :ومن م     

بن داود بن المثنى،  دعفر بن محمد بن القاسم بن ابراهيم بن الحسن بن محمد بن سليما 
 .دا لَّ الوَّ  دا لَّ د ب ا، ووَّ من الولَّ  ة  د َّ محتشم، وله عا  ،د  ي ا سَّ  ،نصيبين اليوم، شيخ   ةالناظر بنقابَّ 

                                                 

 مة مشهورة من أمهات مدن خراسان.: َهَراُة: بالفتح: مدينة عظي5/794قال ياقوت في معجم البلدان (1) 
 442الفخري في أنساب الطالبيين ص (2) 
 2/554لباب األنساب واأللقاب واألعقاب (3) 
لمشاهير قاله آبه: قرية من قرى أصبهان، هكذا ذكره ابو بكر احمد بن موسى بن مردويه الحافظ، وسمعت غيره أن آبه قرية من ساوة، خرج منها جماعة من ا(4) 

 4/41ني في األنساب السمعا
أولها ذكر "ميا"، وقالوا:  ميافارقين: مدينة كبيرة عند آمد، من بالد الجزيرة، والنسبة إليها: "ميافارقى"، ولكثرة حروفها وثقلها خففوا هذه النسبة، وأسقطوا من(5) 

 "الفارقّي"
 421الفخري في أنساب الطالبيين ص (6) 
 93المجدي في أنساب الطالبين ص (7) 
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ا ديب الد َّ أال :ومن مقال:  ،(1)«عمدة الطالب»في  ابن أبي عنبة جمال الدينوكذا النسابة      
 نُ ي 

ن أبو يعلى محمد بن الحسن بن دعفر بن محمد بن القاسم ب ،نصيبين نقيُب  ،الكريمُ  الشباعُ 
 .ل م أولاد   خوة  إة من الولد، وله د  له عا  ،براهيم المذكورإ

 
  (2)[032[ أبو يعلى الُمَطرِّز، محمد بن الحسن بن العباس يعرف بـ: ابن الَكَرِجي ]ت312]

سمع منا الكثير من أبي عمر بن  ،ا بناص   تَّ ا  ا لنا مُ : كا  صاحب  (3)أبو بكر الخطيبقال      
واك  قد سمع قبلنا من  ،المتيم، وأبي الحسن بن الصلت الأهوازيم دي، وأبي الحسين ابن 

 ،واك  صدوقا ،يسيرة عنه أحاديثَّ  ُت ق  ل َّ عَّ  ،ابن الصلت المببر، وأبي أحمد الفرضي، وغيرهما
 حافظا للقرآ .  ،مستورا

وتويف وهو شاب؛ واكنت وفاته في ليلة السبت السابع والعشرين من ش ر رمضا  سنة سبع      
وأحسبه لم يبلغ سنة  ،ن وأربعمائة، ودفن صبيحة تلك الليلة فاي مقبرة باب الديروعشري

 الأربعين، واك  الشيب كثيرا في لحيته.
في المنام بعد موته بنحو من  ن الكرجيمحمد بن الحس   أبا يعلى : رأيُت أبو بكرقال الشيخ      

حيته سوداء شديدة السواد، سنة، وهو على صورة حسنة، وهيئة دميلة، لابسا ثيابا بيضا ول
فسلم علي. ثم قَّالَّ لي ابتداء، وهو مستبشر يكاد أ  يضحك: إ  اهلل تعالى غفر لي ذنويب 

 ا أظنه يريد أ  يسوُق ه قب  موته، وأنَّ ومشى معي يحدثني حديثَّ  ،أو نحو هذا من القول ،كل ا
 .ثم انتب ُت  ،ه الدنياه وبعد مفارقتا ه في حال قبضا يَّ إلى إعلامي ما لقا  الحديثَّ 

ر   الم        ، هذه يويف آخرها الزا ،وكسر الراء المشددة ،وفتح الطاء الم ملة ،بضم الميم: زط 
 واشت ر ب ا دماعة من أه  العلم.، الكلمة لمن يطرز الثيابَّ 

ر ج  و      والبيم في آخرها، هذه النسبة إلى الكرا، وهي بلدة من  ،بفتح الكاف والراء :يالك 
  (4)السمعانيوهمذا . قاله  ،ين أصب ا بلاد البب  ب

 
  (1)[ أبو يعلى الَبْصِري، ُمَحّمَّد بن الحسن بن الفضل بن العباس الصوفي330]

                                                 

 772ص/ ط التوبة 494عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ط حيدرية ص  )1(
 42/733األنساب للسمعاني (2) 
 2/241تاريخ بغداد (3) 
 42/734، 44/44األنساب (4) 
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 (2)الخطيب البغداديقال      
َّ
وحدث ب ا  ،، وقدم علينا بغدادبا ر ُ غَّ في السفر والت َّ  هُ رَّ مُ عُ  بَّ هَّ ذ  : أ

 ،عنه ُت ب  تَّ كَّ  ،(4)بن جميع الغسانياسين أبي الح، و(3)أبي بكر بن أبي الحديد الدمشقي :عن
 وغيره من أه  خراسا . ،لي أنه سمع من زاهر بن أحمد السرخسي رَّ كَّ واك  صدوقا، وذَّ 

في دار القاضي أبي القاسم التنوخي، قال نبأنا  أبو يعلى محمد بن الحسن البصريأخبرنا      
ي بدمشق، قال نبأنا أبو بكر أبو بكر محمد بن أحمد بن عثما  بن الوليد بن الحكم السلم

عن  ،محمد بن دعفر بن س   الارائطي، قال نبأنا عمر بن شبة، قال نبأنا يحيى بن سعيد
 قال:  -صلى اهلل عليه وسلم-، عن النبي أبي هريرةمحمد بن عبلا ، عن سعيد، عن 

  ب  ر  ا ض  ذ  إ   »     
 
  ن  م   ه  ج  و   و ،ك  ه  ج  و   اهلل   ح  ب   ن ق  ل   و  ق  ولا ي   ،ه  ج  الو   ب  ن   ج  ت  ي  ل  م ف  ك  د  ح  أ

 
 ،ك  ه  ج  و   ه  ب  ش  أ

  (5)« ه  ت  ور  على ص   م  آد   ق  ل  خ   اهلل   ن   فإ  
ه علينا في ومُ دُ واك  قُ  ،فقال: في سنة ثما  وستين وثلاثمائة ؟، عن مولده أبا يعلى ألُت سَّ      

واك  شياا  ،هُ ا خبرُ ن َّ عَّ  وغابَّ  ،إلى الشام سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة، وخرا في ذلك الوقتا 
 .را ع  ن الش ا حسَّ  ،والأدبا  الفض ا  من أه ا  ،اظريف   ،امليح  

 :(6)ومن مليح قوله     
ددديدددا أبدددا القاسدددم الدددذي قَّ   الرحمدددد مَّ س َّ

ددددد نُ دددددد     قَّ ز  ن راحتيددددده را ما
َّ
 اما نَّدددددالأ

   
 بددومثدد  مولدداي فددي الُ  أنددا فددي الشددعرا 

دددددددلا حَّ  دا    دددددددا مَّ يفَّ دددددددونا  مف ارا كَّ  اما ظَّ

   
دددددوإذا مدددددا وَّ   الدددددد ي فدددددأميرُ نا تَّ ل  صَّ

  ودا بُ دددد  
َّ
دددع  أ  نَّدددى المُ طَّ

َّ
 ما لددداَّ الكَّ  يدددرَّ ما ى أ

   
 .ب وقصر عنه: أخذه من قول أبي الطي  صلاح الدين الصفديقال      

 دشددداعر اللفددد هُ نُدددد  خا  شددداعر المبددددا 
 اقا قَّ المعددداني الدددد ا  ب ُ ظ كلاندددا رَّ دددد  

   
                                                                                                                                                         

، 2/713الوافي  ،274، وفيه: "محمد بن الحسين"، المحمدون 42/19، البداية والنهاية 45/231، المنتظم 52/741مصادر ترجمته: تاريخ دمشق (1) 
، األعالم للزركلي 223، المحمدون من الشعراء ترجمة 9/523، تاريخ اإلسالم 22/437، مختصر تاريخ دمشق 2/254، الوافي بالوفيات 4/19تتمة اليتيمة 

4/11 
 2/244تاريخ بغداد (2) 
لمّي الّدمش(3)  ، 135قّي العْدل، قال ابن ماكوَل: حدثنا عنه جماعة، وكان ِمن األعيان / ت أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان بن الوليد، ابن أَِبي الَحديد السُّ

 9/11ترجمته في: تاريخ اإلسالم ت 
ه ، ترجمته في: سير أعالم  132الشيخ العالم المسند أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد، ابن جميع الغساني الصيداوي، له معجم الشيوخ، طبع/ت (4) 

 7/441، شذرات الذهب 2/43وافي بالوفيات ال، 43/452النبالء 
 حسن :437، قال األلباني في صحيح األدب 5343، وابن حبان 432، والبخاري في األدب المفرد 9432و 3141أخرجه أحمد (5) 
 273األبيات في كتاب: المحمدون من الشعراء للقفطي ص (6) 
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  زف وبُ وله أيضا في عَّ      
َّ
 :(1)ولف كُ أ

 دالبَّددددد دددددا كأن َّ  وز  ُبدددددلدددددي عَّ 
ددددددالمَّ  فددددددي ليلددددددةا  رُ د  ددددددد    ر  طَّ

   
 دأعددددد عدددددن دميدددددعا  اطق  نَّددددد

 ر  بَّددددددددالكا  دُ ا شدددددددداها  َّ ضددددددددائا   
   

 
َّ
ددددددددغيددددددددر أ  دا ففيدددددددد َّ ضراسا

 ر  بَّدددددتَّ ع  مُ  ب ا ي الل ُدددددذا  ا لاددددددددددد  
   

 
َّ
  ددددددددداغيدددددددددر  ن َّ  م  ُظدددددددددع  أ

   
َّ
دددددددط  تَّ  م  ُظدددددددع  أ دددددددالحَّ  نُ حَّ  ر  بَّ

   
اف رَّ وظا  ،شيوخ الصوفية ن  ما  :(2)«ةيتيمال»في  أبو منصور الثعالبيوقال العلامة الأديب      

  ،رضا اء الاَّ فَّ لَّ وخُ  ،باءلاء الغرَّ ضَّ وفُ  ،اءالشعرَّ 
َّ
ََّ  ،الأرضا  نا ي  في عَّ  اءا ذَّ ق  والأ  يَّ قا ولَّ  ،في البلاد بَّ ق َّ قد 

 .من ظرائف م ولطائف م رَّ رَّ ظ الغُ وحفا  ،واستكثر من فوائدهم ،أفاضل ا
 رَّ وطَّ      

َّ
 ،عند غيره د  با فأفادنا مما لم نَّ  ،على نسسابور في سنة إحدى وعشرين وأربع مائة أ

كعادته عند  ،اهرَّ وأحسن قا  ،اهه فأكرم مثوَّ فضلَّ  ق َّ حَّ  -أيده اهلل تعالى-وعرف الأمير أبو الفض  
 وحين أراده الأميرُ  ،قتباس من نورهإوال ،واستكثر عند كتابه وأصحابه من تعليق فوائده ،أمثاله

 م َّ عَّ  ر  لم يصبا  ،هارتباطه في دملت وأزمعَّ  ،بحضرته على الإقامةا 
َّ
في  ضطرابا إمن ال هُ فَّ لا ا أ

ا من با  دَّ و َّ زَّ تَّ  و ،السفرة زا ب  وخُ  ،الحبرة شا س  من عَّ  هُ دَّ و َّ عَّ وتَّ  ،غترابا إال ا إلى مسرور   وانقلبَّ  ،وكتبه ها ر 
 .أهلها 
ُة شا  ،قوله من قصيدة في المدح ،ما أنشدنيه لنفسه حا لَّ فمن مُ        :(3)عرههي ُغر َّ
ََّ ُبدددرا طَّ  دددوا إلدددى   م  هُ ذ َّ فبَّددد ا ا ي َّدددالقا  ما غَّ

ددد    احُ تَّدددر  ى مُ غَّ إلدددى نغدددم الدددوَّ  رب  طَّ

  َّ ٍ
دددو دُ تمُحددد دددعددددام رَّ ى الإا دَّ دددكَّ  (4)ةُ احَّ  ها ف ا

دددرَّ كَّ    دددو ال ُ ا كمدددا يمُحدددم   احُ الدددر َّ  ومَّ مَّ

   
 هالدددددذي آرا ُ  كا ل دددددالمُ  يددددا ناصدددددرَّ 

دددفدددي كددد  خَّ     صدددباحُ ما  مف ظلادددمُ  بف ط 

   
دددثَّ  لدددُت ب َّ قَّ  دددر  غ  َّ  كَّ ديحا ا مدددن مَّ دددن  هُ رُ ش 

 التفدددداحُ  هُ ُمددددع  وطَّ  احَّ فَّدددد سددددكا كالما   

   
وف  : أنشدني (1)الثعالبيقال       ب و يعلى محمد بن الحسن الص  

 
نشدني أ

َّ
ب و الم  ، قَّال أ

 
 (2)اعط  أ

: ها  لنَّفسا

                                                 

 273األبيات في كتاب: المحمدون للقفطي: ص(1) 
 5/431دهر يتيمة ال(2) 
 273األبيات في ترجمته من كتاب: المحمدون من الشعراء للقفطي ص(3) 
 في كتاب: المحمدون: ] أوجه [(4) 
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َّدددو كُ  دددا بَّس ننَّدددا ندددتَّ ل ة بَّس ننَّدددا مَّ ددداعَّ  سَّ

دتَّ    دددين نُ  وَّشددد ا دددحا ا كَّ  ايعَّددددا و  الت َّ  رُ ر 
   

 
َّ
ددد تَّ ن دددقَّ ي  أ   ما

َّ
ددد نَّ أ ُموع ُمحَّ  اث  د ا الدددد ُ

ددد وَّعلمدددتَّ      ما
َّ
يث دُ  نَّ أ ددددا دددمُ الحَّ  اوع 

   
ا لنفسه ُملَّح   (4)نوعالق  ، قال أن شدني أبو يعلى محمد بن الحسن الب صري  : أنشدني (3)وقال     

ر   ت  وُغرَّ ف  ا ونُكَّ اكَّ َّ قد استكثَّ ا وُطرَّ  فمن ذلك قوله : ،شعره عنه   َّ ر منه، وروى دُ ا، وَّ
دد ب َّ رُ  ددفاددي دُ  هُ تُددع  طَّ قَّ  م ف هَّ  ى الل َّي دد دَّ

دددب َّ    وَّ  را ب  دددال كدددرَّى وَّ ابا   ا ص  دددرَّ  الش َّ

   
رَّ  ُب لُددط  تَّ  ت  بَّددرَّ ا قددد غَّ ي َّددرَّ والث ُ   ال بَّددد 

ا    ددددددب  ابا تَّددددددر  المُ  عا و َّ رَّ الُمدددددد را ي  سَّ

   
ت   قددد بَّدددَّ ددف ُ كَّ  كزلياددا وَّ  ا تطلددُب  َّ

 باال بَّدددددددابا  يُوُسدددددددفَّ  أذيدددددددالَّ   

   
قطوعاتف شعرية من إنشاده      بي القاسم لأ أبو يعلىأنشدني : (5)الق ،وأورد له أيضا عدةَّ مَّ

 : ف حا نتَّ المحسن بن عمرو بن المعلى في مُ 

عاي دددع را الدددذي يَّدددد َّ َّدددو  قيددد  للش ا  ل

دددع رُ    َّدددكَّ يدددا شا دددق  بمدددن قَّال  ال حَّ

   
اراها  اا  أشدددعَّ يدددوَّ ب دددقَّ فدددي دا  لدددم يَّ

رُ    ددددط   قصدددديدة  لددددا لددددا ولددددا سَّ

   
ب المتنبي غلام أبي الطي ا  ،الحلبيلأبي الحسين المست ام  أبو يعلىأنشدني : (6)وقال     
 :من ا اء في بعض الأمراء اخترُت غَّ ب َّ والبَّ 

ابَّددددددر ددددددرف دَّل َّ علددددددى مَّ  ذو منظَّ

 دلالدددددةَّ اللفدددددظا علدددددى المعندددددى  

   
عب دددددةَّ َّللُعلَّدددددا  مدددددا زال يبندددددي كَّ

نَّدددددا    ويبعدددددُ  البدددددودَّ ل دددددا ُرك 

   
 حتددددى أتددددى الندددداُس فطددددافُوا بدددده

نَّددددددى   تَّدددددده اليُم   واسددددددتلَُّموا راحَّ

   
 : ومن ا     

                                                                                                                                                         

 5/44يتيمة الدهر (1) 
 134ة دمشق سنة ر ذو القرنين أبو المطاع المطاع بن الحسن بن عبد الله بن حمدان، وجيه الدولة بن ناصر الدولة الموصلي، األديب الشاعر األمير، وّلي إم )2(

ترجمته في: وفيات ، وله شعر فائق، 149، فبقي إلى سنة 145وعزل، ثم وليها ثالثة سنة  142ه ، وعزل بعد أشهر من جهة الحاكم، ثم وليها َلبنه الظاهر سنة 
 5/473، شذرات الذهب 2/239األعيان 

 7/4422، بغية الطلب فى تاريخ حلب 5/47يتيمة الدهر (3) 
حمد أبو الحسين المعري: المعروف بالقنوع، هكذا أسماه ونسبه أبو منصور الثعالبي في تتمة اليتيمة، وقد سماه غيره: "أحمد بن حمدون"، أحمد بن م(4) 

 كثيرا  وسماه آخرون: "محمد بن حمدون"، قال ابن العديم: ويحتمل عندي أن أباه محمدا كان يعرف بحمدون مشتقا من اسمه محمد، فإن العامة يطلقون
قب بالقنوع "حمدون" على "محمد"، والله أعلم، وهو شاعر مذكور مشهور، وقيل في كنيته أبو الحسن، روى عنه: أبو يعلى محمد بن الحسن البصري، كان يل

 7/4424ألنه قال يوما في كالم له: قد قنعت والله من الدنيا بكسرة وكسوة، ترجمته في: بغية الطلب 
 5/43يتيمة الدهر (5) 
 5/41يمة الدهر يت(6) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

دددده بددددُه الأشددددعاُر فددددي مدحا را  ُتط 

 ولدددددم يَُّصدددددغ  قائلُ دددددا لحن دددددا  

   
 فلدددسسَّ يددددري إا   أتدددى شددداعر  

نَّدددددددا   دددددددد  أم غا َّش  ن
َّ
 ينشدددددددُدُه أ

   
 :(1)أبو يعلىفي الامر أنشدنيه ام لمست َّ ول     

بَّددددددددددبف  و  ق ددددددددددوةف ذاتا حَّ

 كالنددددددارا ترمددددددي بال َّلَّ ددددددبا   

   
ددددبا  قَّ ددددب مددددن ُطددددولا الحا  تَّحسا

نَّدددددددبا مالوقددددددد    ة  قبددددددد َّ العا

   
م وقد نسيُت  أبو يعلى البصريأنشدني : (2)وقال       :اسمه لبَّع ض ا

إا  دَّب َّ   لَّددددا يظددددن  الحسددددوُد ذَّاك وَّ

يدددددا فاددددي ودنتيدددده    دَّبايددددبَّ الت َّو را

   
ر دف  ه ُغلَّالَّدددددددُة وَّ دددددددد ُ دددددددا خَّ َ َّمَّ  إا

لَّتَّي ددده   ا علدددى ُمق  دددب غَّ َّ دددت  صا  ََّفَّضَّ

   
بُو أنشدني : (3)وقال أيضا     

َّ
ر ي  أ  :القاسم علي بن محمد الب دلي الأيلي يأبل يعلى ال ب ص 

ت َّددددى إاذا ن ددددد اهلل حَّ نددددا عا
َّ
ددددن  أ  مَّ

ن بادددي  
ََّب دددُت لَّدددا يغ فدددر لدددي ذَّ ذ

َّ
 أ

   
ددددي مددددن بنددددي آدم ددددُو يُر دَّ ف   ال عَّ

دددنَّ الدددر َّبا    دددى ما ي دددفَّ لَّدددا يُر دَّ  فَّكَّ

   
ن   ،أبو يعلى البصريأنشدني  : (4)وقال أيضا     

َّ
زَّ  ةَّ سشَّ شا شدني اب ن حَّ قَّالَّ أ ها فاي ال غَّ  :للنَّفسا

يددددر  لَّددددا ي لددددف بَّددددين را
 غَّ

 
ددددأ  رَّشَّ

 طدددددددددددددريفا والغدددددددددددددرار  

   
ن َّ باُحب اددددددها د دددددددي احَّ ُصددددددر 

َّ
 لَّأ

بَّاراي   ددددددطا َّددددددو ذهددددددب اص  ل  وَّ

   
يح منالددددددع العددددددذار ددددددرا  تَّص 

ارا   
دددددددذَّ  بُحدددددددب ا فتدددددددا  العا

   
ابن البغدادي  د الرحمن بن محمدأبي القاسم عبل أبو يعلى البصريأنشدني : (5)وقال أيضا     

 :من أخرى المطرز

بي بأعلدددداما المدينددددةا لددددي دددداحا  يددددا صَّ

ا   ددددرَّ ََّفَّ ي ناددددي بدددده  ددددت  عَّ اسَّ ن
َّ
ب ددددي  إذا أ  ظَّ

   
ُظندددي ن دددُه حدددين يَّل حَّ ي ما ددداما تاشَّ  لولدددا اح 

ا   ددددددددر  ََّظَّ نَّس تددددددددُه   َ
َّ
ل تددددددددُه أ م َّ

َّ
 إذا تَّأ

   
ددددددنَّهُ  اسا حَّ لَّى مَّ ددددددتَّب  ددددددمَّ واس   إذا تَّبَّس َّ

لَّ    يفا خَّ دددر  اطَّ دددرَّ عَّ والبَّصَّ دددم   ع دددُت عليددده الس َّ

   
نَّددا الا رَّ ددزَّ ددي نا الغَّ نَّددا قلددُت عددن عَّ  فددإا   رَّ

ا   دددرَّ مَّ دددُ  القَّ دددنف يحما دددى قُلدددُت ُغص  شَّ  وإا   مَّ

   
                                                 

 5/49يتيمة الدهر (1) 
  أبي الفتح الموازيني الحلبي، ترجمة 5/24يتيمة الدهر (2) 
 5/21يتيمة الدهر (3) 
 القاضي أبو عبد الله محمد بن علي المعروف بابن حشيشة المقدسي ويقال له الهاشمي، ترجمة 5/77يتيمة الدهر (4) 
 5/37يتيمة الدهر (5) 
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لأبي الحسن علي المعروف بابن كويرات الرملي في طبيب من  أبو يعلىأنشدني : (1)وقال     
 :طبيب دحا   في مَّ وهو من أحسن ما قي ،أبا الربيع :ىعَّ د  يُ  ،أه  مصر

بايددددددددع    أبددددددددو الربيددددددددع رَّ

ددددددددددمف و ُروح     س   لكدددددددددد  دا

   
اءَّ دَّاوَّاهُ  ى الدددددددددددددددددددد َّ

َّ
 إذا رأ

يح     ددددددددددددرا  بالددددددددددددواءا الص َّ

   
ايَّددددددددا ن َّددددددددُه فددددددددي البَّرَّ

َّ
 كأ

دددددددددددديح     سا المَّ لايفددددددددددددة  ل  خَّ

   
 :عبد المنعم بن عبد المحسن الصوريلأبو يعلى أنشدني المصيصي و: (2)وقال     

ا لَّددددت  أرَّى الليددددالي إذا عَّ عَّ  تبتُ ددددا دَّ

واي الددددأدَّبا   
   دعلتنددددي مددددن ذَّ

َّ
 تَّمددددن ُ أ

   
 ولدددسس عنددددَّ الليدددالي إ  أقدددبح مدددا

ددباي   تَّسَّ ددع رَّ ُمك  ل ددنَّ الش ا عَّ ل ددنَّ بددي أ  دَّ عَّ ََّ
 

   

أبو يعلى محمد بن نا شياُ  كتبَّ  :قال (3)«الجامع»: في لخطيبا أبو بكر الحافظوقال      
َّ وهو بنسسابور إلى بعض  ،الحسن البصري وعما  ،فأدابه إلى ما طلب ،ار  ب  حا  يها دا    ستَّ الأدباء ي
 :(4)كتب بأبيات من ا

ا كأندددددهع دددددوبَّ  ب دددددر  ُت حا دددددذ  نفَّ
َّ
 ُد فقدددددد أ

ن َّددددةَّ الوَّغ دددددا    لددددامَّ ال ليدددد ا أو ما دددداكاي ظَّ  يحَّ

   
ددد دددوَّادَّ إذا مدددا دَّ ل دددتَّ سَّ دددر سا خا ا  هُ رَّى فدددي الط 

قا نددو   ددق ا علددى الددر َّ دددا  (5)فددير الحَّ ح  ددةا البَّ  ُظل مَّ

   
دددو س 

َّ
دددوَّى لدددو كدددا  أ دددق ا ال َّ ريحَّ  وُد نَّدددااظا

ي   ن ددددا بادددي كندددتَّ أهل دددا ل دددا عا
ب َّدددُة قَّل   وحَّ

   
ثني الشيخ أبو عامر الفض   (7)«دمية القصر»في  (6)أبو الحسن الباخرزيوتردمه       فقال: حد 

ا  َّ اضا يُت هذا الفَّ قا قال: لَّ  ،بن اسماعي  البرداني   ، وُروح   ،كل ه، واك  فَّتى  لطيفَّ الشمائ ا
 :وأنشدني له

 ديدددددا علدددددي  بدددددن عبيدددددد  الددددد
 له بددددددددداهلل العظددددددددديم  دددددددددد  

   
                                                 

 5/12يتيمة الدهر (1) 
 5/17يتيمة الدهر (2) 
: أخبرنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم األصبهاني بها، أنبأنا أحمد بن مهدي السالمي 4/441وأخرجها أيضا أبو سعد السمعاني في أدب اإلمالء واَلستمالء (3) 

 قال: كتب شيخنا ...
 أبي منصور يحيى بن يحيى الكاتبأبو سلمة بن ، واألديب المكتوب إليه هو: 5/493األبيات في يتيمة الدهر (4) 
 في اليتيمة: ] مع [(5) 
، ترجمته 143أبو الحسن علي بن الحسن الباخرزِي األديب الشاعر، صاحب دمية القصر وعصرة أهل العصر، وهو ذيل ليتيمة للثعالبي، له ديوان شعر /ت (6) 

 43/252في: تاريخ اإلسالم 
 12جمة / تر 4/754دمية القصر وعصرة أهل العصر (7) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

دددددع    أخلدددددا فدددددي الكدددددو ا  تَّ رَّضَّ

 مددددددددن در  الن سدددددددديم   كَّ قَّدددددددد  

   
 
َّ
ٍ كَّ تَّ  م  أ يدددددددد تَّ ن ددددددددو َّ  دأبددددددددا الط 

ددددددددددددد   دددددد ن  يب ما ددددددالن َّ  اءا مَّ  يم  عا

   
دددددددددفلا   ذَّ  َّ

َّ
  ندددددددددتَّ ا أ

َّ
 ر  كالدددددددددأ

دددددددتَّ   احا وَّ     وم  ي فدددددددي البُسدددددددرا ب 

   
 :وأنشدني أيضا له     

دددددددواحددددددددا فددددددي الفَّ يددددددا   ما   
دددددددددأو عَّ  بف ر  مدددددددددن ُعددددددددد    ما بَّ

   
دددددددويدددددددا فتدددددددى بَّ   بددددددده ت  اهَّ

   
ُ
 ما مَّ شددددددددديراز بدددددددددين الدددددددددأ

   
 يدددددددا بدددددددن أسدددددددود مال دددددددا

 نَّدددددددغيدددددددر القَّ   
َّ
دددددددا مدددددددن أ  ما دَّ

   
 يدددددا مدددددن إليددددده العلدددددم مدددددن

 بدددددددددين البرايدددددددددا ينتمدددددددددي  

   
 أبغيدددددددددك حبدددددددددرا دي ددددددددددا

دددددددددالفَّ  ابا مثددددددددد  مدددددددددذَّ     ما ح 
   

ددددددد  ى قدددددددد طمسدددددددتد  دُ أو كَّ

 نبما الدددددددددأ و ُ يُدددددددددفيددددددددده عُ   

   
دددددددددددددددتُ با  الف يَّدددددددددددددددلَّ أو كَّ   ا َّ

 العدددددددددم أسددددددددقى كدددددددد وسَّ   

   
 فددددددددي أرض نسسددددددددابور مددددددددا

دددددددددبدددددددددين طا    دددددددددالعَّ  اما غَّ  ما بَّ
   

 بسدددددددددن م فقدددددددددد أكلدددددددددُت 

دددددددا يَّدددددد لحددددددمَّ     ما رَّ ي مددددددن كَّ
   

 :قال: أنشدني لنفسه ،وأنشدني أيضا     
 مددددددددا ُث ي دددددددبحَّ  إ    الغريدددددددبَّ 

ددددددددحَّ     ليدددددددددُ  ذَّ  هُ بُددددددددئا اكَّ رَّ  ت  ط َّ

   
ددددددددقَّ  ريددددددددبا الغَّ  دُ ويَّدددددددد  ة  رَّ يصا

ا    دددددددددول  يدددددددددُ  لا ا كَّ د  أبَّددددددددد هُ انَّ سَّ

   
 م ُ عُضدددددددبَّ  رُ دنُصددددددديَّ  اُس والن َّددددددد

ددددددددبَّ    ددددددددا، ونَّ عض   يددددددددُ  لا قَّ  هُ رُ اصا

   
 .(1)«الإشارات الإلهية»ذكرها في  ،لأبي حي ان الت وحيدي  هذه الأبيات      
ل في الأصبهانيقال الحافظ و      أنشدنا : (2)«الطيوريات» في أبو طاهر أحمد بن محمد الس  

  الصويف لنفسه: أبو يعلى محمد بن الحسن البصريي، أنشدني ورا لص ُ ا

لاددددددددي ه 
َّ
ددددددددو ُفا أ ددددددددُ  الت َّصَّ ه 

َّ
 أ
  

ددددددددالاي وَّ  وَّ  مَّ  َُب لاددددددددي ُهددددددددم  حا
   

ا وَّ  دددددددددذَّ نادددددددددي با َّ ع 
َّ
دددددددددُت أ َّس   ل

  
ب لادددددددي دددددددا َّ قَّ دددددددن  كَّ امَّ  إالدددددددا  ل
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ه أيضا       قال:  (1)"شعارهمون من الشعراء وأد  م   ح  الم  في كتابه: " أبو الحسن القفطيوتردمَّ
ا ، ورافَّ الآفاقَّ  طافَّ  يَّ ، ولَّ فاقَّ ق الر   .، شاعروشعر   م، وله أدب   ُ م وعن  ، وروى ل ُ الفضلاءَّ  قا

  قوله من أخرى:ونق  بعضا من شعره فقال:      
 إذا المبددددُد وافدددداني فلددددسس بضددددائري

دددذاري    نفدددوُر العدددذارى مدددن بيددداض عا

   
ددا  عفددوُت عددن الليدد ا الطويدد ا بددذي الغَّضَّ

 
دددددد امَّ ا ليددددددالف بالشددددددآم قصددددددارا ل  ر 

   

  وله في دواة آبنوس:     

 ومغموسددددةف فددددي مثدددد  لددددو ا لُعابا ددددا

دددددا   ددددداها سددددداكت ا متكلم  شَّ  يَُّضدددددم ُ حَّ

   
دددبرا لكدددن َّ رأسددده

 علدددى مثددد  قيددددا الش 

مددددا    إذا طددددال طددددال السددددم ري َّ المقو َّ

   
مدددددة ا وه  دددددا بعيدددددد   قَّرندددددُت بددددده هم  

ا   م   شدددددرود ا، وفضدددددل ا كامل دددددا متقدددددد 

   
  

[ أبو يعلى الَجْعَفري، محمد بن الحسن بن حمزة بن جعفر بن العباس بن إبراهيم بن 331]
جعفر بن إبراهيم بن جعفر الأمير بن إبراهيم الأعرابي بن محمد بن علي الزينبي بن عبد 

  (2)[065 الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب الهاشمي البغدادي ]ت
د : هو على الأصح السي  «الرياض»في : (3)«أعيان الشيعة»في  الشيعي محسن الأمينقال      
ق على أبي يعلى محمد بن طلَّ وقد يُ  ،حمزة بن محمد البعفري   ريف الفاض  أبو يعلىالش  

الذي يعبر عنه تارة بمحمد بن  ،المعروف بالسيد ابن حمزة ،البعفري الحسن بن حمزة
ص ر  وتارة بمحمد ،مزة البعفريوتارة بأبي يعلى محمد بن الحسن بن ح ،البعفري الحسن

ا  ،وتارة بأبي يعلى البعفري ص ر المفيد ،الشيخ المفيد عن  عبارة     ُ والكُ  ،س موضعهوالبال
 ها.واحدف  شاصف 
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، 4/254، خالصة اَلقوال للحلي 2/23الرفيعة َلبن معصوم  ، الدرجات211، رجال للنجاشي 44/473، المنتظم 1/793مصادر ترجمته: الكامل (2) 

، 2/459، طبقات أعالم الشيعة/ النابس في القرن الخامس 47/434، الوافي بالوفيات 41/293، سير أعالم النبالء 4334/رقم 2/777رجال النجاشي 
 4/25أعيان الشيعة 
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والبالس  ،أبي عبد اهلل بن النعمانخليفة الشيخ  :(1)«رجاله»في  الشيعي النجاشيقال و     
 يعا. دم نا بالأمري م  ي ا ، قَّ ، فقيه  متكلم   ،مبلسه

المسألة في »، «مسألة أهل الموصل جواب، جواب المسألة الواردة من صيدا»له كتب من ا:      
، كتاب «المسألة في أوقات الصلاة»، «المسألة في الرد على الغلاة»، «مولد صاحب الزمان

ان في إيم   مسألة  »موقوف على التمام،  «الموجز في التوحيد»موقوف على التمام،  «التكملة»
، «يقةفي العق   مسألة  »، «في المسح على الرجلين مسألة  »، «-صلى اهلل عليه وآله- النبي   آباء  

في أن الفعال  المسألة  »أيضا من هناك،  «لالمسائ   جواب  »، «جواب المسائل الواردة من طرابلس»
من  نون  ى في فمسائل شت    أجوبة  »، «رة من الحائ  ل الوارد  المسائ   جواب  »، «غير هذه الجملة

 «العلم
 مات في يوم السبت، سادس عشر ش ر رمضا ، سنة ثلاث وستين وأربعمائة، ودفن في داره.     
أبو يعلى محمد  :: من م ببغدادابن طباطباقال  فقال: (2)«عمدة الطالب»في  ابن أبي عنبة ةُ ابَّ س َّ وذكره الن َّ      

فقيه على مذهب  ،طروشأبراهيم بن دعفر السيد إفر بن براهيم بن دعإبن الحسن بن حمزة بن دعفر بن العباس بن 
 .له ولد  ،الإمامية

نزهة الناظر » :كتاب ،«الإعتقاد»: كتاب: (3)ابن شهرآشوب من ا ذكر ،تصانيفم للمتردَّ و     
 . «أخبار المختار»و ،«ت في الإمامةك  الن   »، و «وتنبيه الخاطر

 .«المسألة الواردة من صيدا جواب  »، و«الحديث أمالي في»، و«تفسير القرآن»أيضا:  من او     
حمزة بن ففي الموضع الأول سماه:  ،في موضعين (4)«لسان الميزان»في ر ابن حج  وتردم له      

في معرفة  اقَّ لزم الشيخ المفيد، وفَّ  ،كا  من كبار علماء الشيعة :وقال ،محمد الجعفري
بكتبه، وأخذ أيضا عن  هُ ص َّ لمفيد بابنته، وخَّ ا هُ دَّ و َّ مامية، وزَّ إصلين والفقه على مذهب الأال

 (5)ثا دَّ كا  يحتج على حَّ  :وقال ،يذكره ابن أبى ط ،الشريف المرتضى، واك  عارفا بالقراءات
 364مات سنة  ،القرآ  بدخول النسخ فيه
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 34ص، ط التوبة 13لطالب في أنساب آل أبي طالب/ ط حيدرية ص عمدة ا )2(

 13و 4/51معالم العلماءَلبن شهرآشوب (3) 
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ئمة أأحد ال ،أبو يعلى البعفري : وقال ،(1)محمد بن الحسن بن حمزةويف الموضع الثاني:      
، وتوىف في رمضا  سنة روى عن ص ره الملقب بالمفيد ،بن النعما ا  رُ  م، وصا اتا عَّ دُ ة وماميإال

 .« الذيل» في  ابن النجار، ذكره ببغداد 363
في  أبو الحسن سليمان بن الحسن الصهرشتيرواه عنه تلميذه ما ة المتردم من رواي: قلت     

 علي م:  مشائاي الذين قرأُت أخبرين دماعة من قال:  ،(2)«احصب  س الم  قب  »: كتابه
، والشيخ أبو دعفر أبو يعلى محمد بن الحسن بن حمزة الجعفريمن م الشريف المرشد      

محمد بن الحسن الطوسي، والشيخ الصدوق أبو الحسين أحمد بن علي النباشي ببغداد، 
أخبرنا  ا:والشيخ الزكي أبو الفرا المظفر بن علي ابن حمدا  القزويني بقزوين، قالوا دميع

الشيخ البلي  المفيد محمد بن محمد بن النعما  الحاريث يوم السبت الثالث من ش ر رمضا  
المعظم سنة عشر وأربعمائة، قال: أخبرين الشيخ أبو القاسم دعفر بن محمد بن قولويه، قال: 
حدثني محمد بن عبد اهلل بن دعفر الحميري، قال: حدثني أبي، قال: حدثني هارو  بن 

وقد سئ   -، قال: حدثني مسعدة بن زياد، قال: سمعت دعفر بن محمد علي ما السلام مسلم
ةُ  ُة ال بَّالاغَّ  قال: ، عن قوله تبارك وتعالى: ُق   فَّلال َّها ال ُحب َّ

 د  ب  ع  ل  تعالى ل   اهلل   قال   ة  ام  ي  الق   م  و  ي   ان  ا ك  ذ  إ  »      
 
  ،م  ع  : ن  فإن قال   ،؟الماع   ت  ن  ك  : أ

 
ل ت  ل  ف  قال: أ م  ا ع 

ت  م  ب   ل م    ،ال  اه  ت  ج  ن  قال: ك   ن  وإ   ،؟ا ع 
 
  (3)«تعالى  هلل   ة  غ  البال   ة  ج   الح   ك  ل  ت  ف   ،؟ ت  م  ل   ع  ا ت  ل  ف  قال له: أ

قال:  (4)«يةالمناقب المزيد  »كتابه: في  يل   أبو البقاء هبة اهلل محمد بن نما الح  أخرا و     
، عن علي بن عفريأبى يعلى محمد بن الحسن الجر، عن أخبرنا محمد بن هبة اهلل، عن دعف

ا  بن موسى المرزباني، عن أحمد بن سليما  الطوسي، عن مرَّ الحسن العلوي، عن محمد بن عا 
الزبير بن بكار، عن عمر بن أبى بكر الم ملي، عن عثما  بن أبى سليما ، عن عمر بن 

 الاطاب: 
 أ »     

ُ
لجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد قال  المنذر بن النعمان   فا ي  بسَّ  يَّ تا نه لما أ

فقال: إلى  ،؟  بن المنذر النعمان   و َّ بُ سا ن  قريش بالنسب: إلى من كنتم تَّ  واك  من علماءا  ،مناف
 .«فَّ ي  الس َّ  رُ مَّ عُ  هُ مَّ ل َّ فسَّ  ،د  عَّ ص بن مَّ نَّ قَّ 
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، عن علي بن حسنأبى يعلى محمد بن ال: وأخبرنا محمد بن هبة اهلل بن دعفر، عن (1)وقال     
 (2)الحسن العلوي، عن المزرباني، عن أحمد بن سليما  الطوسي، عن الزبير بن بكار ]عن[

، فقال ابن مابن حز  و ادابن صي    ب َّ تَّ اس   »الم ملي، عن عبد الرحمن بن أبى زياد، عن أبيه قال: 
 َّ بن  عمر  ، فكتب با رَّ منا، فقال ابن صياد لإبن حزم: وأنتم لستم من العَّ  م  تُ س  حزم لإبن صياد: ل

  ليه الوليد: أ  سَّ إ ، فكتبَّ يومئذف  ، وهو الاليفةُ الوليد بن عبد الملكبذلك إلى  عبد العزيز
     له ابن صياد، وإا  د َّ حُ ولد إسماعي  فَّ  ن  أنه ما  مَّ عَّ ابن حزم فإ  زَّ 

َّ
لإبن  ض  را ع  ذلك فلا تَّ  رَّ نكَّ أ

 ََّ  .«-عليه السلام- لا من ولد إسماعي إا ي   ربا عَّ  مُ لَّ ع  صياد، فإنا لا 

 يدمال الدين أب هشياوذكر نسبه عن ، (3)«معجم الألقاب»في  ابن الفوطيأيضا وتردمه      
 قال: ومن إنشاده: ،«المشجر»العبيدلي في  أالفض  أحمد بن الم ن

اُسنَّ  ن  دكاندت  مبدال
ُ
 اا الدودها والدمالا ُرورا وبدسلدس ا ول      ُه    دسا نَّدب ُذلُ ا لدلأ

ك         ا    ددعُدو مبالُسنَّ تيومَّ مدا فصارتا ال                  الا دوَّى البَّث ا والحددفعَّ الُ ُموما وشَّ
 
[ أبو يعلى الأقساسي، حمزة بن أبي يعلى محمد بن عز الدين أبي القاسم الحسن بن 333]

كمال الشرف أبي الحسن محمد بن أبي القاسم الحسن الأغر، نقيب الكوفة ابن أبي 
حمد نقيب الكوفة ابن أبي الحسن علي بن محمد الأقساسي الزيدي العلوي جعفر م

  (4)الأديب
ريف        قطب ضمن نسب حفيده:  (5)«معجم الألقاب»في  ابن الفوطيأبو الفضل ذكره  ،سي د  شَّ

 .الحسن علي بن حمزة بن أبي يعلى  يالدين أب
أبو هو الشريف  :فقال «م الشيعةطبقات أعلا»الشيعي في  آغا بزرك الطهرانيوتردم له      

ابن ، نق  عنه (7)في مدح الأمير (6)«قصيدة السلامي شرح» ، وصاحبيعلى ابن أبي القاسم
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هذا عن  الأقساسي، ويروي 333عن نساة تاريا ا سنة  «اليقين»في كتاب  (1)طاووس
سنة الشريف أبي الحسن محمد بن دعفر المحمدي، الذي هو في طبقة التلعكبري المتوىف 

 ، كما يظ ر من المنقول عن تفسير قصيدته.384
الباب فيما قال:   ،(2)«اليقين»الرافضي في كتابه:  ابن طاووسمنه نق  كتابه المذكور : قلُت      

مما رواه الشريف البلي  أبو  ،نذكره من تسمية مولانا علي بأمير الم منين بلسا  حيوا  الماء
تفسير قصيدة »لحسن الأقساسي برواية البم ور في يعلى محمد بن الشريف أبو القاسم ا

ه و زارَّ « الشاعر محمد بن عبيد اهلل المخزومي المعروف بالسلامي التي مدح بها مولانا عليا
 افَّ م و الص َّ على زمزَّ  سلام  : وأول ا ،ب ا
تاريا ا في ش ر رمضا  سنة ثلاث و  ،أنق  الرواية بإسنادها من نساة باا السلامي     

حدثني الشريف أبو الحسن محمد بن دعفر : و هذا لفظ ما وددناه ،و أربعمائة ثلاثين
قال أخبرنا أحمد بن أبي  ،قال أخبرنا محمد بن وهبا  ال نائي ،قراءة عليه فأقر به ،المحمدي

عن  ،قال حدثنا أحمد بن أبي عبد اهلل ،قال أخبرنا الحسن بن علي الزعفراني ،ددانة الرزاز
عن  ،عن أبي بصير ،عن الحسن بن علي الأسدي ،ي بن عبد اهلل الاياطعن عل ،أبي سمينة

  ي   ل  ع   د  ه  على ع   م  ك  ند  ع   ات  ر  الف   د   م   »قال:  ،أبي عبد اهلل
 
ا  ،«...الخاس  إليه الن    ل  ب  ق  فأ وذكر خبر 

 عبيب ا مما يصدقه ه لاء القوم.
، قال (3)«دون من الشعراء وأشعارهمالمحم»في كتابه:  القفطي م هو الذي ذكرهولع  المتردَّ      

 ، فاض   ، كام   ، شريف  فا رَّ الشَّ  ، الملقب بكماُل محمد بن الحسن العلوي الأقساسي :
َّ
، ديب  ، أ

عفا اهلل  - د الدولة أبي شجاعبن عض  االدولة أبو نصر  بهاء  بة، سي َّرُه ي المرتَّ الا ، عَّ ا ا لسَّ ال   ُق ل  طَّ 
احب  -عن م  ، كتب إليه:بن عباد، فلما قااإلى الص َّ  رب الري َّ

دددا نضددد لدددابَّ وأقبَّ دولم  دددي ُر القا  ت  لَّدددى الس َّ
دددنَّ مدددا قُدددد   دُ لائادددقَّ    ددد نَّ ا ما  تقلدددُق  سسا العا

   
ددددد ادُ يَّدددددالبا  فاعتدددددادَّ  اكَّ رنَّدددددكَّ ذَّ   يَّارَّهاشا

دددددانَّدددددطايَّ مَّ  ت  واكدَّ     الن ادددددي ا تسدددددنُق  نَّ ا ما

   
 
ُ
دددق  فأ دددبَّى مُ سا  لدددو  ن َّدددا سدددألنا بادددكَّ الص ا

 ُق َ َّ دَّ تَّددددددديَّ  هُ انُدددددددعَّ ي  ا رَّ لنَّددددددد لعدددددددادَّ   
   

                                                 

، معجم 5/24، ترجمته في: أعالم للزركلي441رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن طاووس الحسني، شيعي إمامي، له مصنفات/ ت (1) 
 3/211المؤلفين

 144قين باختصاص موَلنا علي عليه السالم بإمرة المؤمنين ص الي(2) 
 ( 253المحمدون من الشعراء وأشعارهم ألبي الحسن علي بن يوسف القفطي ترجمة رقم: )(3) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

      
َّ
ََّ  بهاء الدولةلابن أخيه  فخر الدولةمن  غَّ ل َّ ى الرسالة، وبَّ د َّ ولما وص  وأ معه   َّ عَّ ما أسر َّه منه، 
ا حَّ ذكر أن ا عنده في مَّ  ،إليه دارية    َّ مَّ ك  دمي ، وحَّ 

رحمه  -ق من ا زا رُ الولد، واكنت دميلة، ف   
 يام بأمره حتى برأ، فكتب إليه:أولادا  عدة، ومرض عنده، فعاده وأحسن الق -اهلل 

رَّ  دددددا دَّ  تكدددددد َّ ددددددهدددددري فلم َّ  وعَّ
دددددمَّ  ت  عدددددادَّ  كَّ تُددددد   ددددد هُ بُ ارا شَّ َا صَّ  ه  يَّ ا

  ُ ٍ
 إنعامدددددددده ونددددددددازعني ثددددددددوُب 

دددددددسربلتني نا دفددددددد   َا عمدددددددا  ضَّ  ه  يَّ ا
   

دددددددقا تَّ ي دددددددفَّ وأسدددددددقمني فنَّ   الس 

ددددددد   َا م عن ادددددددي بآلائدددددددك الش َّ  ه  يَّ ا
   

تدددددديندوصددددددي َّرين أخسدددددد  ر الكف َّ

دددددددةَّ    َا الوَّ  فصدددددددي َّرتناي الكف َّ  ه  يَّدددددددا
   

دددددد  فظددددددا  فلَّ  كَّ دمتُ خَّ
َّ
ددددددأ  تَّنايم  دَّ خ 

َا كَّ  الُمندددددى دملدددددة   بلدددددو َّ     هيَّدددددا
   

لددددتَّ لددددي بضدددد ددددلاَّ دتكف َّ  روب الص ا

لددددددتَّ    َا بالعَّ  تا حتددددددى تكف   ه  يَّددددددا
   

 
ُ
 دي عليددددناددددث  فددددواهلل لددددا زلددددُت أ

 ددددد  
َّ
ددددك مددددا أ ددددلا كَّ  ت  دَّ عَّ س  َا ي قَّ ما  ه  يَّددددا

   
ددددددد بقيدددددددت وُمل اكدددددددتَّ   ارَّ رق َّ الكا

دددددد   مددددددة خَّ د َّ قاما مددددددا شَّ َا دا  ه  يَّددددددا
   

 عن دددددي وعدددددن شدددددافعي   اكَّ وددددددازَّ 

 ي  مدددن عفدددوه يددددرك يددددرك ال افيددده  

   
قال ضمن سياق نسب، فقال:  (1)«عمدة الطالب»في  ابن أبي عنبةولعله أيضا الذي ذكره      

مير عضد أ: فمن ولد عبد المطلب بن المحسن، السيد دلال الدين حسين بن اليالشيخ العمر
محمد المرتضى بن سليما  بن  يالقاسم المبتبى بن أب يبن أبايعلى  يأب الدولة محمد بن

انتق  من يزد إلى  ،محمودا مش ورا ،حمزة بن عبد المطلب المذكور، كا  شاعرا بالفارسية
 .ب  وأقام ب ا، وله عقا  ،شيراز

 علم الدين أبو محمد الحسن بن أبي الحسن علي بن أبي يعلى حمزة بنولحفيده      
  (2)«مجمع الآداب»تردمة في كتاب اسي العلوي الكويف النقيب بالكوفة الأقس

      
 
 :لىإوالألف بين السسنين الم ملتين، هذه النسبة  ،وسكو  القاف ،بفتح الألف: ياس  س  ق  الأ

  (3)السمعانيقاله  ،وهي قرية كبيرة بالكوفة ،الأقساس
 

                                                 

 125ص، وط التوبة 215عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب/ ط حيدرية ص  )1(
 171/ ترجمة 4/545مجمع اآلداب في معجم األلقاب (2) 
 4/773األنساب للسمعاني (3) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

ين بن الحسن الأحول بن علي [ أبو يعلى العلوي، الملقب بالبلا محمد بن الحس332]
 العرزمي بن محمد بن جعفر بن الحسن بن موسى الكاظم

فمن ولد محمد، علي العرزمي بن  :(1)«عمدة الطالب»في  ابن أبي عنبةذكره  ،سي د  شريف       
ابن  ،قت  بطريق قصر ابن هبيرة ،الملقب بالبلا ،من ولده أبو يعلى محمد بن الحسين ،محمد

 بن علي العرزمي. الحسن الأحول 
 (2)البخاريأبو نصر وقال      

َّ
عليه -ا من ولد الحسن بن موسى الكاظم أحد   ُف را ع  : لست أ

 قَّ ب  ولم يَّ  ،يالعرزم يبنا الحسن بن علاوالحسين  ،يعل :وهما يالعرزم ي  دَّ لَّ غير وَّ  -السلام
 بالعراق.  ل ما ذكر  

ة الحسن بن ، فصورَّ ها تا صورَّ  ا أعرف حقيقةَّ ول ،: ذكر أ  واحدا من م بالشامابن طباطباوقال      
 نَّ س ا بَّ  إلا أ  تقومَّ  ،ضا ة المنقرا كصورَّ  -عليه السلام-موسى الكاظم 

 ،لمن يذكر أنه من ولده لة  عادا  ة 
 .واهلل سبحانه وتعالى أعلم 

 
[ أبو يعلى الّصَّْيَرِفي، محمد بن الحسين بن عبيد الله بن عمر بن حمدون، المعروف 330]
  (3)[032لسراج ]تابن اـ: ب

كتبُت  ،: سمع أبا الفض  عبيد اهلل بن عبد الرحمن الزهري(4)أبو بكر الخطيبقال الحافظ      
ُ  ؛القراء ومذاهبا  ؛القرآ  اظ لحروفا ف  واك  ثقة، وهو أحد الحُ  ،عنه إليه في  ارُ شَّ وعلم النحو، ي

ن ف  »ذلك، وله   .في القراءاتا  «مص 
بلفظه قال أنبأنا أبو الفض  بن عبيد اهلل بن عبد الرحمن  جأبو يعلى بن السراحدثنا      

الزهري، قال نبأنا دعفر الفريابي، قال نبأنا قتسبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن 
  قال: -صلى اهلل عليه وسلم-ابن عمر، أ  رسول اهلل 

 (5)« ة  ر  ا في الآخ  ه  م  ر  ا ح  ني  في الد    ر  م  الخ   ب  ر  ش   ن  م   »     

                                                 

 144ص ، وط التوبة 277عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب/ ط حيدرية ص  )1(
، له كتاب في النسب اسمه: سر السلسلة العلوية، طبع في المطبعة الحيدرية النجف  714الشيخ أبو نصر سهل بن عبدالله بن داود البخاري ،كان حيا سنة (2) 
 4714سنة 
، الثقات ممن لم 4/92/413، بغية الوعاة 477/ترجمة 7/445، إنباه الرواة على أنباه النحاة 9/121، تاريخ اإلسالم 45/255ترجمته: المنتظم مصادر (3) 

 9412/ ترجمة 1/211يقع في الكتب الستة 
 2/213تاريخ بغداد (4) 
 2337، ومسلم 5535أخرجه البخاري (5) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

في أحد الربيعين من سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة يوم الأحد  يقول: ولدُت  أبا يعلى سمعُت      
 وددت ذلك باا والدي. ،بعد العصر

وتويف ليلة البمعة الثامن والعشرين من ذي الحبة سنة سبع وعشرين وأربعمائة، ودفن      
 لشامواك  منزله بباب ا ،صبيحة تلك الليلة في مقبرة باب حرب

قال: سمعت أبا أحمد  ،مد المستملي الغزالحر أحمد بن مبك: حدثني أبو (1)الخطيبقال      
 الفرضي غير مرة يقول: رَّ 
َّ
  كأني في المسبدا  في المناما  يُت أ

ُ
، واك  ي مع الناسا ل ا صَّ البامع أ

د ابن الحسن بن مقسم  ي مستدبرَّ ل ا صَّ وهو يُ  ، ظ ره القبلةىل َّ قد وَّ  (2)محم 
َّ
 هُ تَّ فَّ الَّ اَّ ذلك مُ  ُت ل  و َّ ها، فأ

 
َّ
 .اتا فيما اختاره لنفسه من القراءَّ  ةَّ مَّ  ئا الأ

 ا فقال: وأنا سمعتُ  بن السراج المقرئالأبي يعلى  قال الشيخ أبو بكر: ذكرت هذه الحكايةَّ      
 من أبي أحمد الفرضي.

ف      ي ر  خرها الفاء، هذه ويف آ ،وفتح الراء ،وسكو  الياء آخر الحروف ،بفتح الصاد الم ملة :الص  
 (3)السمعانيقاله  نسبة معروفة لمن يعام  الذهب،

 
 [ أبو يعلى محمد بن الحسين بن عبد الجبار335]

ث عن       .أبو غانم عبد الودود بن الم تدي باهلل وعنه:  ،بكر بن أبي شسبة يأب: حد َّ
يف أبو غانم عبد الودود أنا الشر :(4)«المشيخة البغدادية»في  أبو  طاهر السلفيقال الحافظ      

، نا أبو بكر بن أبي شسبة، نا أبو يعلى محمد بن الحسين بن عبد الجباربن الم تدي باهلل، نا 
عبد الأعلى السامي، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اهلل 

 عليه وسلم قال: 

                                                 

 2/231تاريخ بغداد (1) 
الحسن بن مقسم، أبو بكر المقرئ النحوي، أحد اَلئمة، تكلموا فيه، وقد سمع أبا مسلم الكجى وطبقته، ووثقه الخطيب، لكنه قد استتيب من محمد بن (2) 

َلعتدال ، ترجمته في ميزان ا753قراءة ما َل يصح نقله، وكان يقرأ بذلك في المحراب، ويعتمد على ما يسوغ في العربية، وإن لم يعرف له قارئ، مات بعد 
 3132/ ترجمته 7/549

 1/744األنساب للسمعاني (3) 
 741/ ح 233/ 4المشيخة البغدادية (4) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 ع  م  جت  ، قال: وت  ة  ج  ر  د   ين  ر  ش  ا وع  س  م  خ   ه  د  ح  و   ل  ج  لر   ا اة  ل  على ص   يع  م  في الج   اة  ل  ص   ل  ض  ف  ت   »     
آن  }: اقرءوا إ  شئتم  »قال أبو هريرة: ، « ر  ج  الف   اة  ل  في ص   ار  ه  الن    ة  ك  ائ  ل  ، وم  ل  لي  ال    كة  ائ  ل  م   و ق ر 

ا ود  ه  ش  ان  م  ر  ك  ج  آن  ال ف  ر  إ ن   ق ر  ج   . « (1){ال ف 
 

َمَذاني السراج، محمد بن الحسين بن علي بن محمد بن محمود [ أبو يعلى الهَ 336]
 [081]ت
سمع  ،من أه  همذا  :384 وفيات سنة (2)«المنتظم»في  أبو الفرج ابن الجوزيقال الحافظ      

صحيح البااري من كريمة بنت أحمد بن محمد بن أبي حاتم المروزية بمكة، وبمصر من أبي 
ث عني، وعبد اهلل محمد بن سلامة القضاع وتويف في صفر هذه  ،أبي محمد البوهري حد َّ

  السنة.
 .الصدقةا  كثيرَّ  ،ن السيرةا سَّ ا، حَّ اك  صدوق  و :(3)في تردمته الذهبيزاد      
ر         ، وهو اا ر  إلى عم  الس َّ  في آخرها البيم، هذا منسوب   ،وتشديد الراء ،بفتح السين: اجالس 

 (4)السمعانيقاله  ،الفرس ال ذي يوضع على
 
بن الفراء، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي ا[ أبو يعلى 332]

 (5)[058]ت الحنبلي
 .ولد في أول سنة ثمانين وثلاثمائة ،الحنابلة يرُ با كَّ : شمس الدين الذهبيقال      
وزير، أبا الحسن الحريب، وإسماعي  بن سويد، وأبا القاسم بن حبابة، وعسسى بن ال :عوسما      

وابن أخي ميمي، وأبا طاهر المالص، وأم الفتح بنت أحمد بن كام ، وأبا الطيب بن منتاب، 
 ، وابن معروف، ودماعة

َّ
  (6)سَّ بالا ى مَّ لَّ م  وأ

                                                 

 31اإلسراء: (1) 
 43/191، تاريخ اإلسالم 44/213مصادر ترجمته : المنتظم (2) 
 43/191تاريخ اإلسالم (3) 
 3/442األنساب للسمعاني (4) 
، شذرات 42/91، البداية والنهاية 41/19، سير أعالم النبالء 1129/ ترجمة 1/553اإلكمال َلبن نقطة  ، إكمال2/254مصادر ترجمته: تاريخ بغداد (5) 

 7/734الذهب 
 تحقيق محمد بن ناصر العجمي4125طبع ستة مجالس منها في دار البشائر بيروت (6) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

أبو بكر الاطيب، وابنه القاضي أبو الحسين محمد، وأبو الاطاب الكلوذاني،  :روى عنه     
كادش، وأبو  بناوأبو العز  ،وأخوه يحيى ابن البناء بن عقي ، وأبو غالب ابن البناء،اوأبو الوفاء 

أبو سعد أحمد بن محمد بن علي الزوزين الصويف  :وآخر من روى عنه، بكر قاضي المارستا 
 .وروى عنه من القدماء أبو علي الأهوازي، وبين وفاته ووفاة هذا تسعو  سنة ،ُت م  لا فيما عَّ 

كا  عالم زمانه، وفريد عصره،  له فقال: (1)«تالطبقا»في كتاب  أبو الحسينوذكره ابنه      
العالي، ويف شرف الدين والدنيا  مُ دَّ واك  له في الأصول والفروع القَّ  ،ونسيج وحده، وقريع دهره

الرفيع عند الإمامين القادر، والقائم، وأصحاب الإمام أحمد له يتبعو ،  ظ ُ السامي، والحَّ    ُ حَّ المَّ 
ا عَّ و ، وعليه يُ فتُ ولتصانيفه يدرسو ، وبقوله يُ   و 

ُ والفق اء على اختلاف مذاهب م كانوا عنده  ،و ل
َّ عُ يبتما   .و عُ نتفا و ، وبه يَّ عُ سمَّ و ، ولمقاله ي

ال، لا سيما مذهب الإمام أحمد، واختلافات له من الحال ما يغني عن المقَّ  دَّ وها وقد شُ      
ث، والفتاوى، والبدل، الروايات عنه، وما صح لديه منه، مع معرفته بالقرآ  وعلومه، والحدي

وغير ذلك من العلوم، مع الزهد، والورع، والعفة والقناعة، والانقطاع عن الدنيا وأهل ا، 
 واشتغاله بالعلم ونشره. 

الحضرة، قد درس على الفقيه أبي بكر الرازي مذهب أبي حنيفة،  ودا  ُ واك  أبوه أحد شُ      
د: رد  يعرف ب هُ ي ُ صا واك  وَّ  ،نين إلا أياماوتويف سنة تسعين، واك  سن الوالد إذ ذاك عشر س

وفيه مسبد يصلي فيه  ،الحريب يسكن بدار القز، فنقله من باب الطاق إلى شارع دار القز
 نَّ ق َّ العبادات من ماتصر الاريق فلَّ  نُ ق ا لَّ ابن مفرحة المقرئ يقرئ القرآ ، ويُ د: شيخ يعرف ب

أبي عبد اهلل بن فعليك بالشيخ  الزيادةَّ  دتَّ أر عادته، فاستزاده، فقال: إ    ما درت   الوالدَّ 
ه إلى أ  تويف ابن بَّ حا الطائفة، ومسبده بباب الشعير. فمضى الوالد إليه، وصَّ  ، فإنه شيخُ (2)حامد

 .حامد سنة ثلاث وأربعمائة، وتفقه عليه
؟ ندرس ن  ى مَّ لَّ إلى الحج سنة اثنتين وأربعمائة سأله محمد بن علي: عَّ  ابن حامدولما خرا      

، ر  ث  كُ  وقد كا  لابن حامد أصحاب   ،وأشار إلى الوالد ،نبلس؟ فقال: إلى هذا الفتى ن  وإلى مَّ  ،
 .عليه ه اهللُ ما أظ رَّ  في الوالدا  سَّ ر َّ فَّ فتَّ 

                                                 

 2/497طبقات الحنابلة (1) 
، 137الحنبلية في زمانه ومدرسهم ومفتيهم، له تصانيف منها الجامع في المذهب، شرح الخرقي/ ت  الحسن بن حامد بن علي أبو عبد الله البغدادي، إمام(2) 

 2/434ترجمته في: طبقات الحنابلة 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

وأول سماعه للحديث سنة خمس وثمانين وثلاثمائة من السكري، ومن موسى بن عسسى      
، ثم قال: ومن أبيه، ومن القاضي أبي وسمى دماعة ،السراا، وأبي الحسن علي بن معروف

 .محمد ابن الأكفاني، ومن أبي نصر بن الشاه. وسمع بمكة، ودمشق، وحلب
 .: سمع بدمشق من عبد الرحمن بن أبي نصر التميميقال الذهبي     
 .قال: وابتدأ بالتدريس والتصنيف بعد وفاة ابن حامد وحج سنة أربع عشرة وأربعمائة     
 إذ انتشر على لسا  الاطيرا  ،با إلى التقصير فيما نذكره أقرَّ ن َّ كُ ا في وصفه لَّ نَّ غ  الَّ بَّ  قال: ولو     

عند قاضي القضاة  لسش دَّ  دفعاتف  اأبو علي بن أبي موسي ه الشريُف دَّ صَّ قَّ  ،فضله ذكرُ  والحقيرا 
ضى ا له، فأبى عليه، فمأبي عبد اهلل بن ماكولا، ويكو  ولد القاضي أبي علي أبو القاسم تابع  

إلى أبي القاسم بن بشرا ، وسأله أ  يش د مع ولده، وقد كا  ابن بشرا  قد ترك  الشريُف 
 فأدابه.  الش ادةَّ 

أ   أبو علي سنة ثما  وعشرين، ثم تكررت س الات ابن ماكولا إلى الوالدا  وتويف الشريُف      
 .ا لذلككاره   دَّ عنده، فأداب وش ا  يش دَّ 

أبي الحسن في سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة مع الزاهد دار الالافة  وحضر الوالدُ      
، فارا (2)«إبطال التأويل»: لما شاع قراءة كتاب ،درى من الماالفين قولف  لفسادا  (1)القزويني

 واك  قب  ذلك قد التمس منه حم َّ  ،في ذلك بما يعتقده الوالدُ  (3)«عتقاد القادريإال» لدا اإلى الو
 م َّ ضأتَّ ليُ  «إبطال التأويل»كتاب 

ُ
 له تصنيفه.  رَّ كا وشُ  ،إلى الوالد يدَّ عا  ، فأ

 فقال: رَّ  ،أنه كا  حاضرا في ذلك اليوم الوالدا  وذكر بعض أصحابا      
َّ
الاارا  التوقيعَّ  قارئَّ  ُت ي  أ

  والماالُف  بأمر اهلل قائما على قدميه، والموافُق  من القائما 
ُ
في تلك  ت  ذَّ خا بين يديه، ثم أ

 ،رط المشروطا من العلماء على اختلاف مذاهب م، ودعلت كالش   ينَّ را الحاضا  وُط طُ خُ  الصحيفةا 
وكتب الوالد بعده، والقاضي أبو  ،نة وهو اعتقاديالس   أه ا  فكتب أولا القزويني: هذا قوُل 

 .الطيب الطبري، وأعيا  الفق اء بين موافق وماالف
                                                 

مته ، ترج112أبو الحسن علي بن عمر بن محمد الحربي المعروف بابن القزويني، قال الخطيب: كان أحد الزهاد المذكورين، من عباد اللَّه الصالحين /ت (1) 
 42/12في: تاريخ بغداد 

 المطبوع باسم: إبطال التأويالت ألخبار الصفات.(2) 
، وكان هدا 213 ت -رحمه الله-"اَلعتقاد القادري" متضمن لعقيدة أهل السنة والجماعة التي ُكتبت للخليفة القادر بالله أحمد بن إسحاق العباسي (3) 

، وفيه أن الذي كتب اَلعتقاد القادري 4/252كى ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل اإلعتقاد يقرئ في مساجد بغداد وجوامعها، كما ح
في تاريخه المنتظم  هو الشيخ أبو أحمد الكرجي القصاب اإلمام المشهور في أثناء المائة الرابعة، وقد أورد اإلعتقاد المذكور الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي

  177 ، حوادث سنة9/737



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

ر فحضَّ  أمور   ت  رَّ ، فبَّ كثير   نا عالم  قال: ثم تويف ابن القزويني سنة اثنتين وأربعين، وخصومُ      
من  سنة خمس وأربعين دار الالافة، فبلس أبو القاسم علي رئسس الر ساء، ومعه خلق   الوالدُ 
 الصفاتا  اهلل، وأخبارُ  كلامُ  الفق اء والر ساء، فقال أبو القاسم على ر وس الأش اد: القرآ ُ  كبارا 

 .بين الفريقين . وأصلحَّ ت  كما داءَّ  ر ُ مَّ تُ 
ليلي القضاء بدار الالافة  دَّ الر ساء الوال تويف قاضي القضاة ابن ماكولا راس  رئسُس فلما      

ا والحريم، فأبى فكُ  أيام المواكب، ولا يقصد دار  رَّ ط علي م أ  لا يحُض عليه الس ال، فاشترَّ  رَّ ر 
 ،لقضاء الحريم القاضي أبو الطيب حَّ ش َّ رَّ واك  قد تَّ  ،السلطا ، ويستالف على الحريم فأديب

  ثم
ُ
 .في ما حرا  وحلوا ، فاستنابَّ  قضاءَّ  دا إلى الوال يفَّ ضا أ
 :صر العكبريعلي بن ن  وقال تلميذه      

 ما الإسددددددددلاَّ  ةَّ رايَّدددددددد اهللُ  عَّ ََّددددددددرَّ 
  ت  د َّ حددددين رُ   

َّ
ا إلددددى الأ

 الإمدددداما  ددددد  

   
ددددالت َّ  ددددالن َّ  ي ُ قا دددد ذي المنطددددقا  ي ُ قا  االص َّ

ا  با ئاددددد  
دددددحُ  فدددددي كددددد   َّ  ةف ب َّ  ما وَكَّ

   
ددد دددر الاَّ دَّ ضدددا حَّ إذ ق  شدددفا مُ  ائف  خَّ  امَّ ص 

ددد  ا    دددياشَّ  صددداما يدددوم الاا  لا و  ى مدددن هَّ

   
.في أبيا       تف
ولو شرحنا قضاياه السديدة  ،وإنفاذ الأحكام حتى توىف القضاءا  يدا دا ولم يزل داريا على سَّ      

وقد قرأ القرآ  بالقراءات العشر، ولقد حضر الناس مبلسه وهو  ،لكانت كتابا قائما بنفسه
و  ثلاثة: لُ م  تَّ س  و  عنه والمُ غُ ل ا فكا  المبَّ  ،على كرسي عبد اهلل ابن إمامنا أحمديملي الحديث 

 خالي أبو محمد، وأبو منصور الأنباري، وأبو علي البرداني.
الناس، لكثرة  وا على ظ ورا دُ وأخبرين دماعة من الفق اء ممن حضر الإملاء أن م سبَّ      

 ،أماليهأنا أكثر  وحضرُت  ،واك  يوما مش ودا ،بالألوفا العدد ُ رَّ زا وحُ  ،البمعة في صلاةا  الزحاما 
ومن شاهد  ،ا: قسم للمنام، وقسم للقيام، وقسم لتصنيف الحلال والحرامه أقسام  ليلَّ  مُ س ا قَّ واك  يُ 

 والفض ا  له بالدينا  دَّ  ا ه من الأنوار، شَّ ود َّ  ما كا  عليه من السكينة والوقار، وما كسا اهللُ 
 .ضرورة  

يه: أبو الحسن البغدادي، والشريف أبو دعفر ال اشمي، وأبو الغنائم ابن الغباري، وتفقه عل     
وأبو علي ابن البناء، وأبو الوفاء ابن القواس، وأبو الحسن الن ري، وأبو الوفاء بن عقي ، وأبو 
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الحسن بن ددا العكبري، وأبو الاطاب الكلوذاني، وأبو يعلى الكيال، وأبو الفرا المقدسي. 
 .دماعةثم سمى 

 ،(1)«مسائل الإيمان»، و«أحكام القرآن»: ومصنفاته كثيرة، فمن ا: أبو الحسينقال      
 »، و«عيون المسائل»و ،«المقتبس»و ،«مختصره»و ،(2)«المعتمد»و

 
 ر  ع  ش  الرد على الأ

الرد  »، و«ةي 
ر  ام ي  ة   إبطال التأويلات لأخبار »و ،«ةي   م  ال  على الس    الرد»، و«ةم  س   الرد على المج  »، و«على الك 

الكلام في »و ،«الكلام في الإستواء»، و«الإنتصار لشيخنا أبي بكر»و ،«مختصره»، و(3)«الصفات
في أصول الفقه،  (4)«العدة»، و«أربع مقدمات في أصول الديانات»، و«حروف المعجم

، «لطبكتاب ا»، و«فضائل أحمد»، و«مختصرها»في أصول الفقه، و «الكفاية»، و«مختصرها»و
ذم »، و(6)«التولك»، و«شروط أهل الذمة »، و(5)«كتاب الأمر بالمعروف»، و«كتاب اللباس»و

فضل ليلة الجمعة على »، و(7)«تفضيل الفقر على الغنى»، و«الإختلاف في الذبيح»، و«الغناء
، (8)«كتاب الراويتين»، و«شرح الخريق»، و«المجرد في المذهب»، و«إبطال الحيل»، و«ليلة القدر
، «الأقسام»، و«الخصال»، و«شرح المذهب»، و(9)«الجامع الكبير»و ،«الجامع الكبير»وقطعة من 

  (10)«الخلاف الكبير»وكتاب 
وب كتاب في »و ،(11)«الأحكام السلطانية»كتاب مما لم يذكره من تصانيفه: : قلت       م  و  ص  و ج 

من  -رضي اهلل عنه-سفيان تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي »وكتاب:  ،(12)«يوم الشك

                                                 

 .، تحقيق الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف4172دار العاصمة الطبعة األولى طبع في  )1(
 تحقيق وديع زيدان حداد . 4914طبع في دار المشرق بيروت (2) 
 طبع في دار إيالف الكويت تحقيق الحمود، ثم في دار الكتب العلمية بيروت.(3) 
 مجلدات تحقيق أحمد بن علي المباركي، وفي دار الكتب العلمية بيروت في مجلدين. 5إلسالمية في طبع في جامعة الملك محمد بن سعود ا(4) 
 طبع فى دار عمار تحقيق مشهور آل سلمان، وثانية فى دار البخاري المدينة المنورة.(5) 
 طبع فى دار الميمان تحقيق يوسف بن علي الطريف.(6) 
 ، في دار عالم المخطوطات والنوادر تحقيق أسامة محمد وطارق محمدنشر بعنوان: تفضيل الفقير على الغني(7) 

تحقيق عبد الكريم بن محمد الالحم، وطبعت المسائل العقدية مفردة في أضواء  4135طبعت المسائل األصولية والفقهية منه في دار المعارف الرياض  )8(
 سعود الخلف.تحقيق 4149السلف 

 تحقيق الشيخ ناصر بن سعود السالمة 4124دار أطلس الرياض [، وقد طبع في  كذا ولعله: ] والجامع الصغير )9(
 مجلدات تحقيق نور الدين طالب 7هو المعروف ب التعليقة الكبرى في مسائل الخالف، طبع الموجود منه في دار النوادر بيروت في (10) 
ه ، تحقيق 4122ي، وطبع طبعة محققة في منشورات المجمع العلمي بغداد طبع في مكتبة مصطفى البابي الحلبي مصر تحقيق الشيخ محمد حامد الفق(11) 

 محمد جاسم الحديثي
لمجموع شرح وألف الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي كتابا في الرد عليه في هذه المسألة الفقهية، وقد لخص الكتابين الحافظ أبو زكرياء النووي في ا(12) 

اضي أبا يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء الحنبلي صنف جزءا في وجوب صوم يوم الشك، وهو يوم الثالثين ، قال فيه: اعلم أن الق4/131المهذب 
ء، والشناعة عليه من شعبان إذا حال دون مطلع الهالل غيم، ثم صنف الخطيب الحافظ أبو بكر بن احمد بن علي بن ثابت البغدادي جزءا في الرد على ابن الفرا



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

المسائل »كتاب و، (1)«-رضي اهلل عنه-الظلم والفسق في مطالبته بدم أمير المؤمنين عثمان 
  (2) التي حلف عليها إمامنا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه اهلل و روي عنه ذلك

عن  باشت ار فضلها  نف غ  ستَّ ا، وهو مُ ا كثير  عنه علم   : وقد حم  الناُس الذهبي أبو عبد اهللقال      
في دنازة بعد دنازة  رَّ إنه لم يُ  :أبو القاسم، فقي : تويف فصلى عليه أخي ،هصفا في وَّ  الإطنابا 

 .البمع الذي حضر دنازته أبي الحسن القزويني
أبصرته، ففاتني  ابن دارست عبرُت  يقول: لما قدم الوزيرُ  أبا الحسن النهري وسمعُت      

قال:  ،؟ فقال: أين كنت ،للقاضي: يا سيدي تتفض  وتعيد لي الدرس قلُت  ، فلما دئُت الدرُس 
 .ينا فَّ ن َّ وعَّ  ،؟ ةمَّ لَّ إلى الظَّ  ي وتنظرُ ، تمضا فقال: ويحكَّ  ،ابن دارست أبصرُت  مضيُت 

أبناء الدنيا، وعن النظر إلي م والادتماع ب م، ويأمر  قال: واك  ين انا دائما عن ماالطةا      
 .الصالحين السةا بالاشتغال بالعلم ومب

طغرلبك،  رئسس الر ساء بعد مبيءا  مع والدك في دارا  خالي عبد اهلل يقول: حضرُت  سمعُت      
 ل  زَّ وقد أنفذ إليه غير مرة ليحضر، فلما حضر زاد في إكرامه، وأدلسه إلى دانبه، وقال له: لم يَّ 

ضي: روي عن إبراهيم فقال له القا ،؟ بيت المسلمة وبيت الفراء ممتزدين، فما هذا الانقطاع
بما  ر  نا، ولا تابا مبلسَّ  م  كتُ ادائزته، فقال له:  د َّ وأدازه، فرَّ  هُ بَّ ر َّ الحريب أنه استزاره المعتضد، وقَّ 

 .انَّ لتَّ ولا بماذا قابَّ  ،فعلنا بك
  الر ساءا  قال: فقال له رئسُس  ،وينرُ بَّ لو علموا بادتماعي بك هَّ  ا   خوَّ فقال: لي إا      

َّ
 هُ ر َّ سَّ كلاما أ

فقلت له: يا سيدنا  ،ودعةف  ر القاضي عنه، وسمعته يقول: أنا في كفايةف إليه، فتأخ   هُ م َّ كُ  د َّ ، ومَّ إليه
فقلت:  ،أ  تأخذه ، وأحب ُ المستطابا  قال: قال لي: معي شوي من بقية ذلك الإرثا  ،؟ ما قال لك

 .أنا في كفايةف 
َّ ووعُ  القائم   (3)بَّ صا بعض أصحابنا يحكي، قال: لما حُ  سمعُت       ، حضر الشيخ أبو منصور بن يفا

 ،يوسف عند الوالد، وقال له: لو س   عليك أ  تمضي إلى باب الغربة، لت نئ الاليفة بالعافية

                                                                                                                                                         

ما، وَل المسألة، ونسبه إلى مخالفة السنة، وما عليه جماهير األمة، وقد حصل الجزءان عندي، ولله الحمد، وأنا أذكر إن شاء الله تعالى مقاصديهفي الخطأ في 
 ُأِخلُّ بشئ يحتاج إليه مما فيهما، مضموما إلى ما قدمته في الفرع قبله وبالله التوفيق .اه 

 بتحقيق أبي عبد الله األثري 4122ة الرشد الرياض طبع في دار النبالء عّمان ، مكتب(1) 
 أبي عبد الله محمود بن محمد الحداد طبع في دار العاصمة الرياض تحقيق(2) 
 أي: أصيب بالحصبة، وهي بثر يخرج بالجسد، وقد ُحصب، بالضم، فهو محصوب.(3) 
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لسعيه، وتبركه  الإماما  رَّ ك  شُ  هُ فَّ ر َّ ومعه دائزة سنية، وعَّ  ى إلى هنالك، فارا إليه الحادُب فمضَّ 
 با ولا قَّ ا،  َّ س َّ قال: فواهلل ما مَّ  ،بدعائه، وسأله قبول ذلك

 .ا َّ لَّ
من أهلي أ  في سنة إحدى وخمسين وقع الن ب بالبانب الغريب، انتق   دماعة   سمعُت      

 يحمله، فكا  يقتاُت  ن  رحله، لتعذر مَّ  ، فنقله معه، وترك نق َّ يابس   الوالد، واك  في بسته خبز  
 يتقوُت  بقي ما شاء اهللُ ف ،، ولا آك  من ذلك شسئاوب  ُص وغُ  وب   ُ َُ  اليومَّ  منه، وقال: هذه الأطعمةُ 

 دمعةف  في ك  ليلةا  ياتم في المسبدا  واك  الوالدُ  ،، ولحقه منه مرض  اليابسا  من ذلك الابزا 
 ويدعُ 

َّ
 .عديدة إلا لعذرف  ب ذا سنينَّ    َّ خَّ و، ما أ

 قولا  ا على ذلك كثرةُ نَّ لَّ مَّ ما حَّ فإن َّ  ،؟ والدها  في هذا: كيف استباز مدحَّ  ولع  يقول ناظر       
من  على هذا الإماما  و َّ ُص ر َّ اَّ ور والب تا ، ويتَّ إلى تابعي م من الز   و َّ قُ ل  ين، وما يُ الماالف

 .والعدوا ا  حريفا الت  
 :أنشدني بعض أصحابه، فقال     

دددد ددددوذُ  سدددديلة  ى وَّ نَّدددداقتَّ  نا مَّ  ار  خ 
 اوأددددددر   ة  وبَّدددددثُ و ب دددددا مَّ رُدددددديَّ   

   
  ي يدددومَّ تادددب َّ فحُ 

ُ
 ارَّ دي الحشدددافادددوَّ أ

ددددعتَّ مُ    ددددا ةَّ يدددددَّ قا ي عَّ دا قَّ  ار َّ بددددن الفَّ
   

، الصريحةا  الآياتا  رَّ آثَّ  ن  مَّ ا ما نا به، ودعلنَّ ا ينفعُ علم   اكَّ وإي   ا اهللُ زادنَّ  : اعلمأبو الحسينقال      
و لاحُ اعليه صَّ  اَّ رَّ ي دَّ الذ   ، أ  َّ المتكلفينَّ  وأهواءا  المتكلمينَّ  ، على آراءا الصحيحةَّ  والأحاديثا 

عن  يَّ وا ، ثم ما رُ -صلى اهلل عليه وسلم-حمد سنة م ، واتباعا اهللا  بكتابا  التمسُك  السلفا 
بك  ما  والتصديُق  : الإيما ُ ل م من علماء المسلمينَّ  والاالفينَّ  ،، ثم عن التابعينَّ الصحابةا 

لذلك، من غير  ، والتسليما والتنقيرا  البحثا  به رسوله، مع تركا  هُ به نفسه، أو وصفَّ  اهللُ  وصفَّ 
 ، وهي الطائفة المنصورة، والفرقة النادية، ف م أصحاُب أوي ف ، ولا ت، ولا تفسيرف ، ولا تشبيهف تعطي ف 

التالي، وإلي م  ُق حَّ ل  ، ب م يَّ ها حكمتا  ةا ثَّ رَّ وَّ  الرسول، و هم خلفاءُ  ،تابع م ، والوالدوالأثرا  الحديثا 
  َّ ب ا شَّ البدع والضلال أن م مُ  أهُ   م  هُ بزَّ وهم الذين نَّ  ،الغالي عُ دا ر  يَّ 

ه وسلفُ  الوالدا  ؛ فاعتقادُ ال    َّ دُ  ة 
َّ   ا صفات  ، و ن َّ وكيفيةف  تحديدف  ، لا إثباتَّ ودودف  إنما هو إثباُت  الصفاتا  إثباتَّ  أ  َّ   صفاتَّ  هُ با ش  لا ت
ا البَّ   بتعطي ا  لا يقولو  في الصفاتا  فالحنبليةُ  ،ةا يَّ وا والر َّ  را ك  علم ا بالفا  حقيقةُ  كُ رَّ د  ، ولا يُ ةا ي َّ ر 
ا عَّ المُ   تَّ المُ  ، ولا بتأوي ا نَّ ي   ا ب ا شَّ المُ  ها ي  با ش  ، ولا بتَّ ةا لَّ ط 

َّ
ا أ ى بين د  ، وهُ نا ي  لَّ اطا بين بَّ  ق   حَّ  م   ُ ذهبُ ب  مَّ ، نَّ ي  لا و 
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،ي  تَّ الَّ لَّ ضَّ  ََّ فاتا والص   الأسماءا  إثباُت  نا   يها شبا الت َّ  يا ف  ، مع 
َّ
 لسس كمثله شيء   اهللَّ  ، على أ  َّ اتا وَّ دَّ والأ

 .البصيرُ  وهو السميعُ 
 الأحاديثا  هذها  وُل بُ في ذلك قُ  المذهُب  ات:فَّ الص ا في أخبار  الوالدوقد قال  :أبو الحسينقال      

ه سبحانَّ  اهللَّ  بأ  َّ  عتقادا إا، مع الهَّ رَّ ظاها  ياالُف  عنه إلى تأوي ف  ولف دُ ت به، من غير عُ على ما داءَّ 
َّ  ن  ما  را في الاواطا  عُ قَّ ولك ما يَّ  ،سواهُ  ك  شيءف  بالافا   ،يتعالى عن ذلك ، فاهللُ يفف يا ك  أو تَّ  هف ي  با ش  ت

عليه ما  ، ولا يبوزُ م   ا ثا دَّ على حَّ  ةا الَّ الد َّ  المالوقينَّ  بصفاتا  ُف وصَّ ، لا يُ شيء   سس كمثلها ل واهللُ 
لا  هُ ، وصفاتُ اُل ولا يزَّ  ل  زَّ نه لم يَّ أ، و، ولا عرضف ، ولا دوهرف ، لسس ببسمف يرا يا غ  الت َّ  نَّ علي م ما  يبوزُ 

 ُ  .المالوقينَّ  اتا فَّ صا  هُ با ش  ت
ه، ولا بردالا  الحديثا  بعل ا  ة  رَّ ب  خا  أبي يعلىلقاضي : لم يكن لالذهبي شمس الدينقال      
 .بالأسانيد والردال ها را صَّ لعدم بَّ  ،في الأصول والفروعا  واهيةف  بأحاديث كثيرةف  تج َّ فاحَّ 
ا  «فات  الص  » :كتاب فقال: هو مصنُف  (1)«الكامل»عليه صاحب  ا َّ وقد حَّ      

 أتى فيه بك  
 .، تعالى اهلل عن ذلكضا ح  الم َّ  ما ي  سا ب  على الت َّ  ه يدل ُ أبوابا  ، وترتيُب عبيبةف 

  ا، فإمام  واختلافا  -رحمه اهلل- أحمد ا في الفقه ومعرفة مذاهب الناس، ومعرفة نصوبا وأم َّ      
 .رحمه اهلل تعالى هارا رَّ قَّ  كُ رَّ د  لا يُ 
وله  ،كا  أحد الفق اء الحنابلة ،أبي خازم : وهو أخو(2)الخطيب البغداديأبو بكر قال      
وش د عند أبي عبد اهلل بن  ،كثيرة س وأفتى سنينَّ نيف على مذهب أحمد بن حنب ، در  تصا

َّ ش ادته، ووَّ  لاَّ با ماكولا، وعند قاضي القضاة أبي عبد اهلل الدامغاني فقَّ  النظر في الحكم  لا
 .بحريم دار الالافة

ث عنو      وعلي بن معروف ع، بن حبابة، وعبد اهلل بن أحمد بن مالك البي ا اأبي القاسم  :حد َّ
البزاز، وعلى بن عمر الحريب، وعسسى بن علي بن عسسى الوزير، وإسماعي  ابن سعيد بن 

 واك  ثقة. ،كتبنا عنه ،سويد
قال أنبأنا عبيد اهلل بن محمد ابن  ،أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد الفراءأخبرنا      

 قال:  ،ابتعن ث ،قال أنبأنا شعبة ،قال نبأنا علي بن البعد ،إسحاق
                                                 

ه على هذا اإلمام الجليل فهو أشعرٌي 473األشعري المؤرخ/ت عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري ابن األثير الجزري الشافعي (1)  ، وَل غرابَة في حطِّ
، ومعلوٌم عداوُة وخصومُة األشعريِة ألهِل الحديِث مثبتِة الصفاتِ  نعيم بن حماد حيث ، ورحم اللُه بُ َرآءُ الخبرية فهم عندهم مجسمٌة مَشبِّهة، وهم من ذلك  خلفيٌّ

 .773عنه الذهبي العلو ، أخرجه فر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله  به نفسه وَل رسوله تشبيهاً قال: من شبه الله بخلقه فقد ك
 2/252تاريخ بغداد (2) 
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     «  
 
: ال  ا ق  ذ  إ  ف   ،يل   ص  في   وم  ق  ي   م   ث   -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل   ول  س  ر   اة  ل  لنا ص   ت  نع  ي   س  ن  كان أ

  (1)« ي  س  ن   د  ق   ول  ق  ى ن  ت   ح   وم  ق  ، ي  ه  د  م  لمن ح   اهلل   ع  م  س  
قول: ما تحضرنا أحد من قال: كا  أبو الحسين بن المحاملي ي ،حدثني أبو القاسم الأزهري     

 الحنابلة أعق  من أبي يعلى بن الفراء.
ه عن مولده فقال: ولدت لسبع وعشرين أو ثما  وعشرين ليلة خلت من المحرم سنة سألتُ      

 ثمانين وثلاثمائة .
ودفن يوم الاثنين التاسع عشر من رمضا  سنة ثما   ،وتويف في ليلة الاثنين بين العشاءين     

 ربعمائة في مقبرة باب حرب.وخمسين وأ
ج وقال الحافظ       ر   ،: ولد في محرم سنة ثمانين، وسمع الحديث الكثيرابن الجوزيأبو الف 

ث عنو بن علي بن معروف البزاز، اأبي القاسم بن حبابة، وأول ما سمع من أبي الطيب  :حد َّ
ث عنوعلي بن عمر الحريب، وأملى الحديث، وهو آخر من   م موسى السرااأبي القاس حد َّ

ث به عن ابن ه حد َّ فإن َّ  لابن الأنباري «راه  الز   »ب ا، من ا: كتاب  دَّ ر َّ قد تفَّ  نفات  ص َّ ه مُ واك  عندَّ      
 وغير ذلك ليحيى بن سلام «يرالتفس  »، وكتاب لابن دريد «رالمط  »وكتاب  ،سويد عنه

بن ماكولا، والدامغاني، الثقات، وش د عند قاضى القضاة أبى عبد اهلل  واك  من ساداتا      
واك  إماما في الفقه، له التصانيف  ،فقبلا ش ادته وتوىل النظر في الحكم بحريم دار الالافة

الحسا  الكثيرة في مذهب أحمد، ودرس وأفتى سنين، وانت ى إليه المذهب، وانتشرت 
شف، تصانيفه وأصحابه، ودمع الإمامة، والفقه، والصدق، وحسن الالق، والتعبد، والتق

 ي واتباع السلف.نا ع  والاشوع، وحسن السمت، والصمت عما لا يَّ 
وتويف في ليلة الاثنين وقت  ،بن عبد الباقي، وأبو سعد الزوزيناأبو بكر : حدثنا عنه     

العشاء، ودفن يوم الاثنين لعشرين من رمضا  هذه السنة، وهو ابن ثما  وسبعين سنة، وغسله 
 الشريف أبو دعفر بوصية إليه

لا يدخ  معه القبر غير ما غزله لنفسه  ن في ثلاثة أثواب، وأ   واك  من وصيته إليه أ  يكف َّ      
ا لا يحصو ، وعُ  وادتمع له خلق   ،من الأكفا ، ولا يارق عليه ثوب، ولا يقعد لعزاء  ت  لَّ ط 

ود، ودماعة الفق اء والقضاة والش  ،الأسواق، ومشى مع دنازته القاضي أبو عبد اهلل الدامغاني
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ونقيب ال اشميين أبو الفوارس طراد، وأرباب الدولة، وأبو منصور بن يوسف، وأبو عبد اهلل ابن 
ل َّى عليه ابنه أبو القاسم عبيد اهلل ،دردة  .وهو يومئذ ابن خمس عشرة سنة ،وصَّ

ف عبيد اهلل، وأبا الحسن، وأبا حازم، وأفطر دماعة ممن تبعه لشدة الحر، لأنه واك  قد خل َّ      
 فن في اليوم الثالث عشر من آب، وقبره ظاهر بمقبرة باب حرب.د

فقال  ،؟ فقلت له: يا سيدي، ما فع  اهلل بك أبا يعلىالقاضي  قَّالَّ أبو علي البرداني: رأيُت      
فقال لي:  ،؟ لما فقلت: بالعا  ،لي، ورفع منزلتي، وأكرمني رَّ فَّ وغَّ  ،ينا مَّ حا بأصابعه: رَّ  د ُ عُ لي ودع  يَّ 

 .دقا بالص  
ر  اء      قاله  ،بفتح الفاء وتشديد الراء المفتوحة، هذه النسبة إلى خياطة الفراء وبيعه: الف 

  (1)السمعاني
 
 [ أبو يعلي الُجْرَجاِني، محمد بن الحسين بن محمد الفقيه 338]

ا ة صَّ : من محل  (2)يم  ه  أبو القاسم الس   قال الحافظ       ف رَّ ع  تُ  (4)ة  ك َّ وسا  ،بباب الي ود (3)يناطا ن َّ الحَّ  ف 
 من م. اتا وءَّ أه  دردا  وأصحاب المرُ  (5)في تناء اكتاب   فَّ كا  قد صن َّ  ،به
 
 [ أبو يعلى الَأْقَساِسي، محمد بن الحسين بن محمد الحسيني332]

عمه أبي الحسين حمزة بن محمد الحسسني شسئا  (7): روى عن(6)ابن عساكر الدمشقيقال      
  (8)بن منقذاأبو الحسن كتب عنه الأمير  ،ها را ع  من شا 

                                                 

 43/457األنساب للسمعاني (1) 
 113/ ترجمة 151تاريخ جرجان ص (2) 
 نون، وفي آخرها طاء مهملة، هذه النسبة إلى بيع الحنطةالَحّناط: بفتح الحاء المهملة وال(3) 
 23/232تاج العروس /  السكة: الطريق المستوي من األزقة، سميت َلصطفاف الدور فيها(4) 
و من تناء تلك الكورة، : يقال: ه4/444قال محقق التاريخ: في األصل:"كتابا اثنا"، والتناء: هم المقيمون بالبلد وأصلهم منها، قلت: قال في تاج العروس (5) 

 أي أصله منها.
 52/754تاريخ دمشق (6) 
 في التاريخ المطبوع: ] عنه [(7) 
َزر، أديب شاعٌر /ت (8)  ه ، ترجمته سير أعالم النبالء  139علّي بن مقلَّد بن نصر بن ُمْنقذ بن محمد، األمير سديد الُمْلك أبو الَحَسن الكنانّي، صاحب َشي ْ

41/557 
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باا أبي الحسن علي بن المقلد بن نصر بن منقذ، أنشدني مولاي الشريف الأد   أُت رَّ قَّ      
بطرابلس، في الحادي والعشرين  أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد الأقساسيالقاضي 

 من شوال سنة أربع وستين لعمه فار الدين أبي الحسن حمزة بن محمد: 
 ا َّ صددددلا عندددددها عددددذر وَّ واك  عددددذاري 

دد   دد العددذرُ  فصددارَّ  ابَّ فشَّ  ا عنددديهَّ د ا فددي صَّ

   
ا  دددفأعبدددب ب  أمدددس داعيدددة ال دددوى د يءف شَّ

 الصددددر يحدددول فيضدددحى اليدددوم داعيدددةَّ   

   
 

 [ أبو يعلى محمد بن الحسين بن الّنَُّقور320]
بن أبو بكر محمد روى عنه  ،عبيد اهلل بن محمد بن إسحاق بن حبابة سمع من أبي القاسم      

  (1)عبد الباقي
أبو يعلى أنا ، : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي(2)أبو القاسم ابن عساكرقال الحافظ      

، ودماعة، وأخبرنا أبو بكر المزريف، وأبو ياسر سليما  بن عبد قورمحمد بن الحسين بن الن  
أبو القاسم عبيد اهلل بن محمد  اهلل بن سليما  الفرغاني، قالا أنا أبو الحسين بن النقور، قالوا أنا

أنا أبو الحسين بن النقور، أنا عسسى  ،بن إسحاق بن حبابة، وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي
 بن علي بن داود بن البراح 

أنا أبو الحسين محمد بن عبد اهلل ابن  ،أنا أبو طالب العشاري ،وأخبرنا أبو العز ابن الكادش
قالا أنا عبيد اهلل بن محمد بن حفص  ،عبد اهلل بن محمد البغوي قالوا أنا ،أخي ميمي الدقاق

 قال: ،أنس بن مالكعن ثابت البناني عن  ،زاد المروزي التميمي نا حماد بن سلمة ،العسشي
صلى اهلل -اهلل  سول  ر   ا عند  كان   ،بن حضير »: زاد بن حبابة ،« وأسيد ،رش  بن ب   اد  ب   ع   كان   »     

 ،قال العسشي: الحندس الشديد الظلمة ،زاد البغوي  ،« اء حندسلم  ظ   لة  في لي -عليه وسلم
 » زاد الدقاق من عنده: ،«ا ج  ر  فلما خ   » ،قال العسشي: يعني شديدة الظلمة :ويف حديث الدقاق

 
 
زاد  ،« ر  ا الآخ  ص  ت ع  أضاء   لهما الطريق   فلما افترقت   ،اه  ئ  و  ا في ض  ي  ش  ا أحدهما فم  ص  ع   ت  اء  ض  أ
  (3)« اهم  ل  از  ن  ا م  غ  ل  حتى ب   »: لدقاقا

                                                 

ترجمته في: المنتظم ، 775البغدادي البصري البزاز، قاضي المرستان/ت ، إلمام محمد بن عبد الباقي بن محمد، أبو بكر األنصاري الكعبيالشيخ ا(1) 
 4/492، ذيل طبقات الحنابلة 43/92

 9/13تاريخ دمشق (2) 
 145، و رواية قتادة أخرجها البخاري 1411، والنسائى  في الكبرى 7135، والبخاري 42174/ رقم 7/473رواية ثابت أخرجها أحمد (3) 
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  ن  م   ن  ي  ل  ج  أن ر  »: أنسورواه عن قتادة عن      
 
ولم  ،«-صلى اهلل عليه وسلم-النبي  اب  صح  أ

 ُ  .امَّ  ا م ا سَّ ي
 
 ، الشريف محمد بن الحسين الَكَراِبيِسّي  [ أبو يعلى الجعفري321]

ث عنه أبو محمد الحمداني        أنشدني  :(1)«دمية القصر»في  ن الباخرزيأبو الحسقال ، حد َّ
، قال: أنشدني الشريف  أبو يعلى محمد بن الحسين الجعفري  الشيخ أبو محمد الحمداني 

 له: ، هذاالكرابيسي  
ددد  كَّ

َّ
  ي حدددينَّ نا نَّ  أ

َّ
دددأ  لددده اءَّ نَّدددالث َّ  ُت ي  دَّ ه 

دددمُ    دددإلدددى البَّ  دف    ددد را ح  دددط  م  سا  يدددها آلا لَّ  ن  ا ما

   
دددت  أو مُ  ددد كَّ لَّدددالفَّ  ف  حا  هبَّددداكا وَّ ي كَّ ارا البَّ

ددددد مف ب  بدددددنَّ  نَّ ي  رَّ يا دددددوالن َّ     يدددددها ارا رَّ دَّ  ن  ما

   
أبو يعلي محمد بن : أنشدني الشيخ أبو محمد الحمداني قال: أنشدني الشريف (2)وقال أيضا     

 ، قال: حدثني أبي، قال: الحسين الجعفري
  كنُت      

َّ
واك   ،انم هذاعليه، فأقب  أبو غ  َّ ذ  الإا  رُ نتظا واقفا على باب عبد اهلل بن يحيى أ

ا رآني  َّ با فاَّ  ،بَّ با ا به يريده فحُ ص   تَّ ا  مُ  في الحسن بن س    المقولةَّ  دني الأبياتَّ نشا يُ  وأقب َّ  ،لم 
 :التي في ا

لتني الصددلحَّ    فددو اهلل لددو خددو 
َّ
 م  ُقددلددم أ

دددددفكيدددددف وحَّ    ا  ادُ وبعَّددددد ة  فدددددوَّ ي دَّ ظ 

   
  ،هتردم ا باسم ،ة  قعَّ دابته رُ  را    وكتب على ظَّ  اة  وَّ ثم أخذ دَّ      

َّ
 :ا هذه الأبيات َّ عَّ بَّ ت  وأ

 ن دددُت وقدددد كُ ب دددُحبا 
ُ
دددح  ُت لدددا أ  ُب بَّ

ددددد   بعا
ُ
قَّدددددر َُّب د  وأ

ُ
 ُت عندددددكَّ فمدددددا أ

   
ددددن ددددومددددا لددددي ذَّ   ى أنندددديوَّ ب  سا

   
َّ
دددددبُت لدددددا أ غضا

ُ
دددددغ  إذا أندددددا أ  ُب ضا

   
 ُب لَّدددددط  وأ  لددددسس دوندددددك لدددددي مَّ 

 ُب غَّدددددر  لدددددي مَّ  كَّ ابادددددولدددددا دو  بَّ   
   

دددددب  كَّ تَّ تَّدددددفلي   دددددى سَّ ددددديمَّ المَّ لا قَّ  ا ا كَّ

ددددددئ      ذُ  إا وتددددددأ    تَّ أو  تَّحُبددددددبَّ شا

   
  

راب       
هذه  ،بفتح أوله والراء وبعد الألف باء موحدة ثم ياء تحت ا نقطتا  وسين م ملة: ي  يس  الك 
  (3)ابن الأثير، قال وهي الثياب ،إلى بيع الكرابسس النسبةُ 

                                                 

 4/744دمية القصر وعصرة أهل العصر (1) 
 ، ترجمة أبي غانم الكاتب4/721دمية القصر وعصرة أهل العصر (2) 
 7/11اللباب في تهذيب األنساب (3) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 
بن أبي عبد [ أبو يعلى العلوي، محمد الّدلال بن أبي طالب حمزة بن محمد بن طاهر 323]

الله جعفر الملقب بالكذاب بن علي الهادي بن أبي جعفر محمد الجواد علي الرضا بن 
 موسى الكاظم 

 قال : (1)«عمدة الطالب»في   ابن أبي عنبةذكره دمال الدين  ،سي د  شريف       
طاهر  اب أبو الغنائم بن محمد الدقاق بن طاهر بن محمد بنطاهر بن دعفر الكذ   دا لَّ ومن وَّ      

 .المذكور طالب حمزة بن محمد بن طاهر يال بن أبل  أبو يعلى محمد الد    المذكور، و
 را ظَّ منتَّ  والدُ  ،أبي محمد الحسن العسكريأخو هو  اببالكذ   وأبو عبد اهلل دعفر الملقب      
أبا " :ىعَّ د  ويُ  ،بعد أخيه الحسن الإمامةَّ  ها لادعائا  "ابالكذ  " :بَّ ق ا ولُ  ،ابردَّ ضة صاحب الس  افا الر  
  و  ض  الر   ه: دا لَّ ، ويقال لوَّ اه أولد مائة وعشرين ولد  لأن َّ  ،"ينن  الب  

 . اض  الر  علي إلى دده  نسبة   ،ون  ي 
 
 [ أبو يعلي الإسفرائيني، محمد بن الربيع بن منصور 322]

 ،روى عن محمد بن ال يثم ،ث ببردا حد   :(2)«تاريخه»في  السهميأبو القاسم قال الحافظ      
 .نا عنه أبو أحمد بن عديحدث

 
  (4)[218 ، محمد بن زهير بن الفضل ]ت(3)[ أبو يعلى الُأُبلِ يّ 320]

ث عن      ومحمد بن  ،و سلم بن دنادة ،مي، ومحمد بن عبد الأعلى: نصر بن علي الب ضَّ حد َّ
 ،وعبد اهلل بن سعيد الكندي ،ومحمد بن عمر بن الوليد ،وعبد اهلل بن سعيد الكندي ،المثنى

وأزهر بن دمي ، وأحمد بن  ،ومحمد بن حوشب الرحائي ،ودعفر بن محمد البنديسابوري
رزق اهلل بن و ،وعبدة بن عبد اهلل الصفار ،وأبي بريد عمرو بن يزيد البرمي ،عبده الضبي

 .محمد بن الحسين بن كرة بن بصريو ،وعلي بن المنذر ،وعمر بن يحيى الأبلي ،موسى
، ومحمد بن معاوية، «صحيحه»ا  في ب  ، وابن حا «نالمعجمي  »طبراني في وعنه: أبو القاسم ال     

 وأبو علي الن اوندي، وأبو بكر الأسترباذي، وغيرهم.

                                                 

   234عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ط حيدرية ص (1) 
 433ترجمة  791تاريخ جرجان ص (2) 
 4/91ي في األنساب بضم الهمزة والموحدة وشد الالم، هذه النسبة الى األبّلة، بلدة قديمة على أربعة فراسخ من البصرة، وهي أقدم من البصرة، قاله السمعان(3) 
 195/ رقم 4/552مصادر ترجمته: إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني (4) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

سمع: بندارا محمد بن بشار، ونصر بن : (1)«التاريخ»في  شمس الدين الذهبيقال الحافظ      
راني، وزاهر بن أحمد وعنه: الطب ،علي الب ضمي، وأزهر بن دمي ، وأحمد بن عبدة الضبي

 .وبلغنا أنه اختلا قب  موته بسنتين ،السرخسي، ودماعة
ث عن: (2)«ميزانال»في وقال       قال الدارقطني: أخطأ  ،ه أزهر بن أحمد السرخسي، وغيرهحد َّ

مات سنة ثماني  ،وقال ابن غلام الزهري: اختلا قب  موته بسنتين ، في أحاديث، ما به بأس
  .دخ  عليه شاص حرانى حديثا  أ ، عشرة وثلثمائة

بلي(4)«الإغتباط»في  -رحمه اهلل- (3)البرهان الحلبيقال      
ُ 
قال  ،:محمد بن زهير أبو يعلى الأ

 ابن غلام الزهري: اختلا قب  موته بسنتين.
تط ير المغتس  للبمعة من ذنوبه إلى  رُ ك  ذا «: صحيحه»في أبو حاتم ابن حبان قال الحافظ و     

حدثنا  ،حدثنا محمد بن عبد الأعلى ،بالأبلة محمد بن زهير أبو يعلىخبرنا أ  ،لأخرىالبمعة ا
عن عبد اهلل بن  ،عن يحيى بن أبي كثير ،حدثنا أبا  بن يزيد ،هارو  بن مسلم صاحب الحناء

  :قال ،أبي قتادة
  ي   ل  دخل ع   »     

 
  :فقال ،ة  ع  م  الج   يوم   ل  س  ت  غ  أبو قتادة وأنا أ

 
 ،نعم :قلت ،؟ ة  اب  ن  ج   ن  هذا م   ك  ل  س  غ  أ

  :قال
 
 م  و  ي   ل  س  ت  اغ   ن  يقول: م   -صلى اهلل عليه وسلم- النبي   ت  ع  م  ي س  ن   فإ   ،ر  ا آخ  ل  س  غ   د  ع  أ

  ة  ع  م  ا إلى الج  ر  اه  ط   ل  ز  لم ي   ة  ع  م  الج  
 
  (5)«ى ر  خ  الأ

محمد بن زهير أبو د، حدثنا : حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محم(6)السهمي أبو القاسمقال و     
 : ال، حدثنا أبو سعيد، حدثنا بن أبي عيسنة قيعلي الأبلي

ي تَّ الر َّ  سفيان الثوريكا  »      
َّ
لافَّ يقول: إذا رَّأ

َّ
   يَُّ م َّ الن   ايص  را  َّ حَّ دُ أ

َّ
لَّى أ ر ُه عَّ خ ا

َّ
 .«اسَّ فأ

                                                 

 3/714تاريخ اإلسالم (1) 
 3517/ ترجمة 7/554اَلعتدال  ميزان(2) 
، ذيل التقييد 741، ترجمته في: لحظ األلحاظ 114الحافظ أبو الوفا إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي الشافعي المعروف ب : سبط ابن العجمي/ ت(3) 

 4/21، البدر الطالع 4/113
 93، ترجمة 727اإلغتباط بمن رمي من الرواة باَلختالط ص (4) 
، 4/212، وقال الحاكم: بصري ثقة، وصحح حديثه هذا 9/273ألرناؤوط: إسناده قوي، هارون بن مسلم روى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات قال ا(5) 

 عن محمد بن عبد األعلى، بهد اإلسناد، 4343ووافقه الذهبي، وقال أبو حاتم: لين. وباقي رجال اإلسناد على شرط الصحيح، وهو في صحيح ابن خزيمة 
 .من طريق سريج بن يونس، عن هارون بن مسلم، به 4/299وأخرجه البيهقي 

 471تاريخ جرجان ص (6) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

القاضي أبو سعيد : أنبأنا أبو عبيد صار بن عبيد بن صار، حدثنا (1)ابن عساكر وقال     
محمد بن سعيد ابن محمد الفرخزادي لفظا، ثم أخبرنا أبو سعيد محمد بن إسماعي  بن أبي 
سعيد محمد بن سعيد القاضي، أنبأنا محمود بن عمر بن محمود النوقاني، أنبأنا القاضي أبو 

ي، سعيد الفرخزادي، أنبأنا السيد أبو طالب حمزة بن محمد بن عبد اهلل بن محمد البعفر
حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن المعتمر الريق، أنبأنا أبو المفض  محمد بن عبد اهلل 

، حدثنا محمد بن ثواب ال باري،  أبو يعلى محمد بن زهير القاضي بالأبلةالشسباني، حدثنا 
 قال:  

 فقلت أبا يحيى أنت القائ  : ،بكناس بالكوفة (2)محمد بن كناسة لقيُت      
دددددوحا  ض  انقبدددددا يَّ فاددددد  فدددددإذا ة  مَّ ش 

  ُت ي دددددقَّ لاَّ   
َّ
دددددأ  والكدددددرم الوفددددداءا   َّ ه 

   
 
َّ
ددددر  أ ددددََّ  ُت ل  سَّ دددددا ف   ا َّ تا ي َّ با سي علددددى سَّ

ددددحتَّ مُ  رَّ ي ددددغَّ  ُت ل ددددمددددا قُ  ُت ل ددددوقُ     ما شا
   

 وأقول الآ  لك: ،أنا القائ  ل ذا ،نعم :فقال     
دد  م   ُ تُ ل ددلَّ حتددى مَّ  ا ا وَّ خ  الددإا  عددنا  ُت ف  عُ ضَّ

ددفددي الل ا  هدددف علددى غيددر زُ     دا  ا الددوُ ولدد اءا قَّ
   

ددددولَّ    ن َّ كا
َّ
ددددي تَّ اما ي َّدددد   تا و َّ قُدددد نَّ م  ر َّ اَّ

   
َّ
ددالحَّ  غُ لُددب  فمددا أ ددإلددا علددى دُ  اتا ادَّ  دا   

   
 
  (3)[552[ أبو يعلى محمد بن سعد بن محمد بن ُتْرَكان المقرىء ]ت325]

  :(4)«الإكمال»في  -رحمه اهلل-الحنبلي   أبو بكر ابن نقطةقال الحافظ      
 ،(5)المندائيأبو الفتح محمد بن أحمد ابن قرأ عليه  ،وأقرأ عنه ،لعز القلانسيقرأ على أبي ا     

 .«يف  صن  ت  »وله في ا  ،ا بحسن القراءةواك  موصوف   ،في آخرين (6)يحيى بن الربيع الفقيه و
أبو عبد اهلل بن ذكره لي  ،تويف في دمادى الأوىل من سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة     

 .الدبيثي

                                                 

 54/421تاريخ دمشق (1) 
 ر أتباع التابعين،محمد بن عبد الله بن عبد األعلى األسدى ، أبو يحيى و يقال أبو عبد الله ، الكوفى المعروف بابن كناسة، وهو لقب أبيه أو جده، من صغا(2) 

ْعِر، وكتاب: َسرِقَاِت الكميت ِمَن الُقْرآِن/ت   9/539، ترجمته في: سير أعالم النبالء 233له: األَنْ َواِء، وَكتاب َمَعاِني الشِّ
 43/23، معجم المؤلفين 24/4مصادر ترجمته: اَلستدراك َلبن نقطة (3) 
 4/242إكمال اإلكمال (4) 
 4/241، ترجمته في: ذيل تاريخ بغداد َلبن الدبيثي 435بي العباس المعروف بابن المندائي/ ت محمد بن أحمد بن بختيار، أبو الفتح بن أ(5) 
، ترجمته في: 434س بالنظامية/ ت َيْحَيى بن الربيع بن ُسلَْيَمان ْبن َحرَّاز، العاّلمة مجد الّدين الُعمرّي الواسطي الشافعي، أبو علي ابن الفقيه أَِبي الفضل، در (6) 

 47/452الم تاريخ اإلس



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 
 و يعلى الّزَّاَذاِني، محمد بن سليمان بن محمد القزويني[ أب326]

من إبراهيم بن حمير  «صحيح البخاري»سمع  :(1)«تاريخه»في  أبو القاسم الرافعيقال      
 بقراءة هبة اهلل بن زاذا  ،الاياردي بتمامه سنة اثنين وثلاثين وأربعمائة

 من   «ثواب الأعمال»مد المراغي في الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن أح أبي يعلىوروى عن      
ثنا أبو  ،ثنا محمد بن مسعود الأسدي ،أنبأ أبو الحسن علي بن أحمد بن صالح ،ه كتابة  دمعا 

صلى -قال: قال رسول اهلل  أبي هريرةعن  ،عن أبي حازم ،عن ابن عبلا  ،ثنا أبو خالد ،سعيد
 : -اهلل عليه وآله وسلم

  (2)« الجنة   ل  خ  د   ه  ي  ل  ج  ر   ن  ي  وما ب   ه  ي  ي  لح   ن  ي  ما ب   ر   ش   اهلل   اه  ق  و   ن  م   »     
ويف آخرها النو ، هذه النسبة إلى زاذا ،  ،والذال المعبمة بين الألفين ،يبفتح الزا: يان  اذ  الز        

  (3)السمعانيقاله  وهو اسم لبعض أدداد المنتسب إليه،
 

 [ أبو يعلى محمد بن شاذان الفرهادجردي 322]
السيد الزاهد  ابنته كانت زودة ذكر أ  َّ ، و(4)«اب الأنسابب  ل  »في  البيهقي ابن فندمةذكره      

الحسين بن داود أبي عبد اهلل بن علي بن عسسى بن العالم المحدث أبي الحسن محمد بن 
 .يعلى يأبو ،والحسن ،وأبي عبد اهلل ،أبي دعفرأولاده:  ، وهي أم ُ محمد البطحاني الطبري

 
  (5)[322أبو يعلى الِمْسَمعي، محمد بن شداد بن عيسى البغدادي ]ت [832]

ق انيعرف بد: " ،المتكلم المعتزل      ر  : كا  أحد المتكلمين على (6)أبو بكر الخطيبقال  ،"ز 
ث عنو ،مذاهب المعتزلة يحيى بن سعيد القطا ، وأبي زكير المديني، وعباد بن ص يب،  حد َّ

بن عمارة، وأبي عامر العقدي، وروح بن عبادة، ودعفر بن عو ، وأبي عاصم النبي ، وعو  
 وعبيد اهلل بن موسى. 

                                                 

 4/291التدوين في أخبار قزوين (1) 
 ، قال األلباني: حسن صحيح1359، والحاكم 5337وقال: حسن غريب، وابن حبان  2139أخرجه الترمذى (2) 
 4/224األنساب للسمعاني (3) 
 2/437لباب األنساب (4) 
 4/453، األعالم للزركلي 47/411، سير أعالم النبالء 5/499ان ، لسان الميز 4/439، تاريخ اإلسالم 5/427مصادر ترجمته : معجم البلدان (5) 
 2/123تاريخ بغداد (6) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

  روى عنه: الحسين بن صفوا  البرذعي، ومكرم بن أحمد القاضي، وأبو بكر الشافعي     
أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عثما  بن مياح السكري، أخبرنا محمد بن عبد قال الاطيب:      

، حدثنا أبو زكير، حدثنا هشام ابن محمد بن شداد المسمعيالشافعي، حدثنا  اهلل ابن إبراهيم
 :  -صلى اهلل عليه وسلم-عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول اهلل 

  ر  م  بالت    ح  ل  وا الب  ل  ك  »     
 ت   ح   م  آد   ابن   وقال: عاش   ،ب  ض  غ   آه  إذا ر   ان  ط  ي  الش    ن   إ  ف 

 
 يد  د  الج   ل  ك  ى أ

  (1)«ق  ل  الخ  ب
وقد رواه عنه أيضا  ،تفرد برواية هذا الحديث عن هشام أبو زكير يحيى بن محمد بن قسس     

 غير المسمعي.
وقال لي مرة  ،، عن محمد بن شداد المسمعي فقال: ضعيف دداأبا بكر البرقاني سألُت      

رقطني يقول: محمد بن وقال لي مرة أخرى: كا  أبو الحسن الدا ،ج بهحتَّ أخرى: المسمعي لا يُ 
 شداد المسمعي، لا يكتب حديثه.

حدثني عبيد اهلل بن عمر الواعظ، عن أبيه قال: حدثني أبو بكر الشافعي قال: ومات      
 محمد بن شداد المسمعي سنة ثما  وسبعين.

أخبرنا أحمد بن علي المحتسب قال: قرأنا على أحمد بن الفرا بن الحباا، عن أبي      
 سعيد قال: سنة تسع وسبعين ومائتين تويف أبو يعلى المسمعي ببغداد. العباس بن

 فقال:  ،: في الطبقة السابعة من م(2)«طبقات المعتزله»في  ابن المرتضىوقد ذكره      
امصحاب أمن  زرقان :ومن ا      بو الحسين الاي اط: أ، قال «المقالات» :أيضا، وله كتاب النظ 

ثني الادمي  قال:  ه في الإرادة فناظرَّ  ،هيناظرَّ     أ زرقانيحيى بن كام  وأمر  الواثق   حضرأحد 
ةَّ أحتى  ةَّ  الواثقثم ناظره  ،لزمه الحب  قامت  ،مير الم منينأفقال الادمي: يا  ،بنفسه فألزمه الحب 
ةُ   .هعنقَّ  ا فاضرب  لَّ  إ تاب و    إف ،اهلل عليه حب 

حدثنا أبو ال ذي   :قال ،مرة، فمن بلاياهبال «الغيلانيات»ه عال في : حديثُ (1)الذهبيقال      
ما أنا عليه من العدل والتوحيد عن عثما  الطوي ، وأخبرين أنه أخذه عن  العلاف، قال: أخذُت 

                                                 

، قال البوصيري: هذا إسناد فيه أبو زكير يحيى بن محمد بن قيس وهو ضعيف رواه النسائي في الوليمة عن محمد بن علي بن  7773أخرجه ابن ماجة (1) 
ديث منكر رواه الحاكم في المستدرك من طريق أبي عبد الله محمد التيمي وسليمان بن داود العتكي ونصر مقدم عن يحيى بن محمد بن قيس به، وقال هذا ح

الخليلي، قال  بن علي الجهضمي كلهم عن أبي زكير يحيى بن محمد ابن قيس به، قال ابن الصالح تفرد به أبي زكير وهو شيخ صالح، وسبقه إلى ذلك أبي يعلى
 األلباني: موضوع

 2/31ات المعتزله طبق(2) 
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واص  بن عطاء، وأخذه عن عبد اهلل بن محمد ابن الحنفية، وأخذه من أبيه، وأخبره أنه أخذه 
ل به عن دبري  نزَّ  وأخبره أ  َّ  -ليه وسلمصلى اهلل ع-عن أبيه علي، وأنه أخذه عن رسول اهلل 

 .اهلل تعالى
 .به م   َّ ت َّ رواه دماعة عن زرقا ، ف و مُ      
عي      م   ،المحلة إلي م، وهي بفتح الميم الأوىل تا بَّ سا فنُ  ،محلة بالبصرة نزل ا المسمعيو : الم س 

هكذا سمعنا مشايانا  ،نيةوفتح الثا ،بكسر الميم الأوىل ،عيمَّ س  ما : وكسر الثانية، والنسبة إلي ا
 (2)السمعانيأبو سعد الحافظ قاله  ،يقولو 

 
  (3) [332[ أبو يعلى الّتَوِزي، محمد بن الصلت الفارسي، ثم البصري الحافظ ]ت322]

بد العزيز  :-رحمه اهلل-(4)أبو عبد اهلل البخاريقال       بد اهللا بن رداء، وعَّ ع ابن ُعيَّسنَّة، وعَّ ما سَّ
مد   ،ب ن ُمحَّ

َّ
زأ ن تَّو َّ ن فارس، ما  صلُُه ما

 ،وعبد العزيز الدراوروي ،: روى عن عبد العزيز بن أبي حازم(5)الرازي ابن أبي حاتموقال      
 ،وعبد اهلل بن رداء المكي ،ومحمد بن معن ،والوليد بن مسلم ،وابن عيسنة ،ومروا  الفزاري

 .وأبو زرعة ،عنه أبيروى  ،بي صفوا  عبيد اهلل بن سعيدأو ،ويحيى بن سليم الطائفي
  أبو زرعة ئا قال: سئ  أبي عنه فقال: صدوق، حدثنا عبد الرحمن قال: سُ  ،نا عبد الرحمن     

 .و ربما وهم ،كا  يملى علينا من حفظه التفسير وغيره ،عنه فقال: صدوق
، بلدة من أعمال فارس(6)الذهبيوقال       ا  ث عننزل البصرة، وَّ  ،: و تَّو َّز هي تَّوَّ عبد العزيز  :حد َّ

يا  بن ُعيَّس نة، والوليد بن  ، وُسف  رَّاوَّر دي  بن أبي حازم، وحاتم بن إسماعي ، وعبد العزيز الد َّ
 مسلم، ودماعة.

ن ُه: البااري عَّ ، وأبو زرعة، وأبو حاتم،  ائي  سَّ والن َّ  ،وَّ عن رد  عنه، وإبراهيم بن حرب العسكري 
 ار، وآخرو .والعباس بن الفض  الأسفاطي، ومحمد بن محمد التم

                                                                                                                                                         

 47/419سير أعالم النبالء (1) 
 7397/ ترجمة 42/247األنساب للسمعاني (2) 
، تاريخ اإلسالم 4147، المقتنى 3334/ ترجمة 7/514، ميزان اَلعتدال 2/453، التعديل والتجريح 7/433مصادر ترجمته: األنساب للسمعاني (3) 

 7/472، شذرات الذهب 5/433
 4/441ر التاريخ الكبي(4) 
 3/219الجرح والتعديل (5) 
 5/433تاريخ اإلسالم (6) 
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 وقال غيره: سنة ثما . ،وقال البااري: مات سنة سبع وعشرين     
حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى، حدثنا الوليد، حدثني الأوزاعي، عن  :(1)البخاريقال      

 يحيى، عن أبي قلابة، عن أنس: 
ن   الن  ب ي   »      

 
ل  م  -أ ل ي ه  و س  ل  ى اهلل  ع  ر   -ص  ع  الع  ات واق ط  ت  ى م  م  ح  ه  م  س  ل م  ي ح   « ن ي  ين  و 

 
  (2)[252[ أبو يعلى الأصبهاني، محمد بن طاهر بن علي ]ت300]

سمع بدمشق وغيرها أبا الحسن بن  ،ال  ح َّ رَّ  :(3)«تاريخه»في  أبو القاسم ابن عساكرقال      
 ،لقاسم البغويوأبا ا ،وأبا حفص عروبة الحراني ،وبكر بن أحمد بن حفص الشعراني ،دوصا

وأبا  ،ومحمد بن حبر العسقلاني ،والوليد بن أبا  الأصب انسين ،والحسن بن علي بن ماكويه
 دعفر محمد بن محمد بن إبراهيم 

وأبو سعد  ،وأبو الفض  محمد بن أحمد البارودي ،الحاكم أبو عبد اهلل الحافظ :روى عنه     
وأبو القاسم عبد الرحمن  ،الحسين السلمي وأبو عبد الرحمن محمد بن ،بن أبي عثما  الزاهد

 بن محمد بن عبد اهلل السراا النسسابوريو 
أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن عبد اهلل، وأبو الحسن علي بن  :ابن عساكرقال      

محمد بن أبي الحسن البوهري، قالا أنبأنا أبو العباس الفض  بن عبد الواحد بن الفض  بن 
ر، أنبأنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهلل السراا الكوشكي، عبد الصمد التاد

، حدثنا ابن أبي حية، حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال  أبو يعلى محمد بن طاهر الأصبهانيحدثنا 
  يقول: الثوريسمعت داود بن يحيى بن التمار، يقول سمعت أبي، يقول سمعت 

 إ   س   د   م   ث   ،ه  ب  ض  غ  ت  اس   م   ث   ت  ئ  ش   ن  م   ب  ح  اص  »      
 س  ي   ن  م   ه  ي  ل 

 
 « ك  ن  ع   ه  ل  أ

أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد بن مقات ، حدثنا ددي أبو محمد، حدثنا أبو علي وقال:      
الأهوازي، أنبأنا أبو سعد عبد الملك بن سعيد بن عبد اهلل المعروف بابن أبي عثما  الزاهد 

،حدثنا أبو دعفر محمد بن إبراهيم  د بن طاهر الأصبهانيأبو يعلى محمبدمشق، حدثنا 

                                                 

 4137صحيح البخاري (1) 
 1/479، تاريخ اإلسالم 22/214مصادر ترجمته: مختصر تاريخ دمشق (2) 
 4133/ ترجمة 57/239تاريخ دمشق (3) 
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الديبلي حدثنا علي بن زيد الفرائضي قال سمعت يعقوب بن أبي عباد القلزمي، يقول سمعت 
 ، يقول:سفيان بن عيينة

 ذ  إ   »     
 
  ت  د  ر  ا أ

 
 .« ك  س  ف  ن   وب  ي  ع   ر  ك  فاذ   ك  ب  اح  ص   وب  ي  ع   ر  ك  ذ  ت   ن  أ

 الصواب عبد الملك بن محمد بن إبراهيم  قال ابن عساكر:     
سمعت أبا سعد إسماعي  بن أبي صالح الم ذ  يقول: سمعت محمد بن عبد العزيز وقال:      

 أبا يعلى محمد بن طاهر الأصبهانيالصفار يقول: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت 
  يقول: سمعت حمزة بن سعيد البصري يقول:

 ا من أثمان  ل عندن  حص   قال لابنه: كم   ث  أول يوم حد    (1)يج   م الك  سل  م  أبو  ث  د   لما ح   »     
 ر   ف  فقال:  ،قال: ثلاثمائة دينار   ،نا؟غلات  

 ه  ق 
 
 ر  ك  ش   اء  ر  ق  والف   يث  د  الح   اب  ح  ص  ا على أ

 
  ن   ا أ

 
 م  و  الي   اك  ب  أ

 . « ه  ت  اد  ه  ش   ت  ل  ب  فق   -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل   ول  س  ى ر  ل  ع   د  ه  ش  
 رَّ قَّ وقال:      

 
عن أبي بكر أحمد بن الحسين  ،على أبي القاسم زاهر بن طاهر الشحامي ُت أ

  قال: ،أنبأنا أبو عبد اهلل الحافظ ،البي قي
 ،الشيوخ كا  يحفظ س الاتا  ،نزي  نسسابور محمد بن طاهر بن علي الأصبهاني أبو يعلى     

 ،سمع بأصب ا  الوليد بن أبا  فمن بعده ،لرحلةواك  كثير السماع وا ،م التحديثس  رَّ  ويعرُف 
وبالبزيرة أبا  ،وأقرانه ،وبالشام أحمد بن عمير الدمشقي ،هوطبقتا  ،وبالعراق أبا القاسم بن منيع

 زوُل ه يَّ وما رأيتُ  ،ق   وربما كا  له عَّ  ،ااب  صَّ فربما كا  مُ  ،مرض بنسسابور فتشوش ،وأقرانه ،عروبة 
 .ا َّ ل ا ه في أحواله كُ ُظ ف  حا 

، أخبرين أبو العباس المصري: أنه تويف في غرة ذي الحبة سنة تسع وخمسين وثلاثمائة     
 .وكنت أنا بباارى

: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهلل السراا بنسسابور، (2)الخطيبقال و     
أحمد بن فتح ، حدثنا حمزة بن الحسين، حدثنا أبو يعلى محمد بن طاهر الأصبهانيأخبرنا 

 يقول:  بشر بن الحارثقال: سمعت 
      « 

 
  ك   ن  م   اهلل   ر  ف  غ  ت  س  أ

 ن   ، إ  يث  د  الح   ب  ل  ا في ط  ه  وت  ط  خ   ة  و  ط  خ   ل 
 
  ن  ا م  ه  د   ع  ي لأ

 
 ن  إ   وب  ن  الذ    م  ظ  ع  أ

 .«لي  ا اهلل  ه  ر  ف  غ  لم ي  
                                                 

َنن (1)   47/127، ترجمته في السير 292وُمْسِند زمانه/ت الحافظ أبو مسلم الَكّجّي، إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصري، صاحب السُّ
 5/435تاريخ بغداد (2) 
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 [023ادي ابن المناطقي ]ت[ أبو يعلى الّدََّلال، محمد بن عبد العزيز بن محمد البغد301]

بابن ، ويعرف (2)بابن الظاهري: يعرف: (1)«المنتظم»في  أبو الفرج ابن الجوزيقال      
وتويف في يوم الثلاثاء النصف  ،سمع من ابن رزقويه وغيره، واك  سماعه صحيحا ،(3)المناطقي

 من رمضا .
ش ر رمضا  سنة اثنتين وسبعين تويف يوم الثلاثاء النصف من  :(4)أبو بكر ابن نقطةقال      

 .وأربعمائة
لال في الملك: (5)الذهبيأبو عبد اهلل وقال        ،سمع: ابن رزقويه، وأبا الحسين بن بشرا  ،الد 

 ومات في رمضا . ،وعنه: أحمد بن المبلي، وإسماعي  بن السمرقندي
ل  ال      في  اسا بين الن   ة لمن يتوسُا فَّ ر  وتشديد اللام ألف، هذه الحا  ،بفتح الدال الم ملة: الد  
  (6)لسمعانياقاله  ،ة من ك  دنسف لعَّ على الس ا  ينادا ويُ  ،اتا اعَّ يَّ البَّ 
 
[ أبو يعلى القويسني، محمد أْيَمن بن عبد الله بن حسن بن محمد الشبراوي 303]

 المصري
الده في مدينة البيزة المصرية التي كا  يعم  ب ا و 4544الموافق لسنة  4336ولد سنة      

 مصر.ببمحافظة المنوفية  ،قويسنا :وهو منسوب إلى مدينة ،موظفا بالبريد
 :  مشايخه     
 .4311سنة ، المتوىف مقبل بن هادي الوادعيالشيخ  ،محدث اليمن وعالم ا -4
 ، والمتوىف سنة-رحمه اهلل تعالى- محمد ناصر الدين الألبانيالعلامة الشيخ  ،محدث الشام -1

4311. 
، ومدير المسبد الأقصى بوزارة الأوقاف الأردنية، محمد بن إبراهيم شقرةب الشيخ الأدي -3

 وإمام مسبد صلاح الدين بعما  الأرد .
                                                 

 44/231المنتظم (1) 
 في اَلكمال: ابن الطاهر ظ: الظاهري(2) 
 في اَلكمال: ابن المناتيفي ظ: المناتقي(3) 
 2217/ ترجمة  2/513إكمال اإلكمال (4) 
 43/715تاريخ اإلسالم (5) 
 5/173األنساب للسمعاني (6) 
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طبع  ،له مصنفات كثيرة، وتحقيقات، وف ارس علمية لكثير من كتب السنةمصنفاته:      
 أغلب ا بلبنا  ومصر، من ا:

، تأليف له في ثلاث مبلدات، ك  «والموضوعةالأرائك المصنوعة في الأحاديث الضعيفة » -4
حديث كل ا أحاديث  4111مبلد يتضمن أربعمائة حديث، والمبلدات الثلاث تتضمن 

مش ورة تدور على ألسنة الاطباء والوعاظ والمتكلمين في إذاعات القرآ  الكريم، وقد 
حكم على استوعب طرق هذه الأحاديث، وتكلم على هذه الطرق درحا وتعديلا بإس اب، و

ك  حديث بما يليق بحاله، ولسس في ا حديث واحد ذكره الشيخ الألباني إلا عدة أحاديث 
-يسيرة انتقدها عليه من ماالفة في حكم، أو زيادة علة أغف  الكلام علي ا الشيخ الألباني 

طبع المبلد الأول من هذه  ،أو زيادة مصادر عزو لم يعز إلي ا الشيخ رحمه اهلل -رحمه اهلل
 .4311لاث بمكتبة الدعوة بالأزهر لمبلدات الثا

ا  ا في إثبات علُ فَّ رسالة أل َّ  ،«؟ هل هو في كل مكان أين اهلل» -1 اهلل تعالى على عرشه فوق  و 
 في ا على ثما  شبه من شبه القائلين بأ  َّ  د َّ ورَّ  ،ه مقدمة، وأربعة فصول وخاتمةنَّ سماواته، وضم َّ 

ب ا ألسنة  ه مما تل جُ بَّ قولو  علوا كبيرا. ولك هذه الش ُ اهلل في ك  مكا  تعالى اهلل عما ي
 وهو مطبوع متداول. ،هذه الشبه بالدلي  ضَّ ين. وقد دحَّ الفا ين الماَّ الاالفا 

، كتاب ألفه في بيا  داء الرياء، وعلاماته، وأنواعه، «داء الرياء القاتل وعلاجه الناجع» -3
 متداول.ودوافعه وعلاده من اثني عشر طريقة، وهو مطبوع 

، كتاب ألفه ليقف المسلمو  على خطورة هذا الداء «في الأمة يءفاق وأثره السالن   » -3
العضال وقسمه إلى مقدمة وخمسة مباحث تضمنت: معنى النفاق لغة وشرعا، وصفات 
المنافقين، وأخطار النفاق والمنافقين، وكيف يعام  الم منو  المنافقين، والعلاا النادع 

 هذه المباحث الامسة بااتمة تعد زبدة البحث وخلاصته. وهو مطبوع متداول.للنفاق، وأتبع 
، أوعب فيه دميع أحكام الصيام، ورد فيه على شبه القائلين بإخراا زاكة «أحكام الصيام» -4

 الفطر نقودا، ودحض حبت م من ستة ودوه، طبع بدار العقيدة بالإسكندرية.
، كتاب ألفه لبيا  حقيقة السعادة ومصادرها، «سنةالشقاء والسعادة في ضوء الكتاب وال» -6

والشقاء وأسبابه، وقد قسمه إلى مقدمة، وأربعة مباحث تتضمن: معنى السعادة لغة وشرعا، 
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 ،وأسباب وهمية لحصول السعادة، وأسباب الشقاء وعدم السعادة، وأسباب السعادة وذيله بااتمة
 وهو مطبوع بدار العقيدة بالإسكندرية.

، طبع في «المستفيد في تحقيق وتخريج تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد بغية» -3
 4345الكتب بيروت، في عالم  ،مبلد كبير مع كتاب تسسير العزيز الحميد

، طبع دار الحديث، ويقع «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية لابن تيمية» -8
 خرا في ا أحاديثه، وعلق عليه بتعليقات نافعة. ،في ثمانية أدزاء، ويف أربع مبلدات

دار الحديث قدم له وخرا أحاديثه، طبع ب ،«تراجم الخلفاء الراشدين تأليف محمد رضا» -5
 4314بالقاهرة 

 ، خرا أحاديث الكتاب، طبع دار الحديث القاهرة«سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي» -41
4313 

طبع بدار  ،، حققه وخرا أحاديثه«نواوي للحافظ السيوطيتدريب الراوي شرح تقريب ال» -44
 4313الحديث القاهرة 

دار البي   طبع ،، خرا أحاديثه وعلق عليه«الجواب الباهر في زوار المقابر لابن تيمية» -41
 4343بيروت 

دار البي  بيروت بطبع. ،، خرا أحاديثه وعلق عليه«مكان رأس الحسين، لابن تيمية» -43
4343 

 ،خرا أحاديثه وعلق عليه ،«السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية» -43
  4315طبع دار الكتب العلمية بيروت 

خلي  هراس، خرا أحاديثه محمد شرح الشيخ  «شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» -44
 وعلق عليه 

طبع دار البي  بيروت  ،«فتح المغيث بترتيب ما في سنن النسائي من الأثر والحديث» -46
 4318ويف دار الكتب العلمية بيروت  ،4344

 4318بدار الكتب العلمية  طبع مع مسند الحميدي ،«فهرس مسند الحميدي » -43
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 4343البي  بيروت طبع بدار  ،«م في ترتيب السنة لابن أبي عاصمالروض الباس  » -11
 4318دار الكتب العلمية بيروت  بعط ،«يح ابن خزيمةفهارس صح  » -14
فرتبه على أطراف  ،أعده بطريقتين ،طبع بدار البي  بيروت ،«فهرس تفسير ابن كثير» -11

الأحاديث، ورتبه على مسانيد الرواة، وأحال في ا إلى رقم الآية، واسم السورة التي يودد ب ا 
 الحديث، لينتفع به ك  من يتملك أي طبعة من التفسير.

 له قريبا قريبا تقب  اهلل منه بأسمائه وصفاته، ودعل ا في ميزا  وكتب أخرى كثيرة تاراُ      
ودزى اهلل خيرا ك  من ساهم  ،حسناته ثقيلة ثقيلة، وأكثر النفع ب ا بكرمه ومنه وسعة فضله

  (1)طبعة دار الحديث بتصرف «سير أعلام النبلاء»انت ى من مقدمة  في نشرها بالقول أو الفع .
 
[ أبو يعلى الهاشمي، محمد بن عبد المتكبر بن حسن بن عبد الودود بن المهتدي 302]

 [562تبالله ]
: من بيت الاطابة والقضاء، كا  (2)«تاريخه»في  أبو عبد اهلل بن الدبيثيقال الحافظ      

ل يسمع  ،خطيب دامع المنصور ج  في  (4)عمر بن عليوأخرا عنه  ،(3)أحمد بن علي بن الم 
 . «معجمه»

ن وثمانين وقال أبو بكر عبيد اهلل المارستاني: مولد أبي يعلى بن الم تدي في سنة اثنتي     
 .وتويف في رمضا  سنة ثلاث وستين وخمسمائة ،وأربعمائة

ا َّ خطيب دامع المنصور، روى عنمن بيت الاطابة والقضاء والر  : (5)الذهبيقال        :واية، كَّ
ُعود أحمد ابن المبلي، وكنسته باي الس ُ

َّ
، فإنه ولد سنة اثنتين ها ن ا سا  را د  ع على قَّ أبو يعلى، ولم يسمَّ  :أ

َّ فاي رمضا . ،وأربعمائة وثمانين ا
 تُُويف 

                                                 

 4/431سير أعالم النبالء ط دار الحديث القاهرة (1) 
 45/15تاريخ بغداد ] المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي [ (2) 
كان يعظ   من الحديث، أحمد بن علّي بن محمد، أبو السعود ابن الُمَجّلّي البغدادّي البّزاز، قاَللذهبي: شيخ صالح، َصبور على القراءة، ولم يكن يعرف شيًئا(3) 

، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 525ويذكر بجامع المنصور، سمع  من أبي يعلى ابن الفراء، وأبي بكر الخطيب، وجماعة، روى عنه ابن عساكر، وابن الجوزي/ ت 
44/124 

 4332/ رقم 115وطي ص، ترجمته في: طبقات الحفاظ للسي535اإلمام الحافظ عمر بن علي بن الخضر الزبيري الدمشقي، محدث بغداد/ت (4) 
 42/733تاريخ اإلسالم (5) 
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ا لُ : سمع شسئا  من الحديث بعد عُ (1)الصفديالصلاح قال و      من أبي السعود أحمد بن  ها ن ا سا  و 
ل ي ث عنو ،علي بن الدُمبَّ  ،سمع منه الشريف أبو الحسن علي بن أحمد الزيدي ،ه بسسيرحد َّ

بيح الحبشيه ورفيقُ   .(2)ص 
 
 ي، وأبو جعفر، محمد بن عبيد بن محمد بن واقد الكوفي الّنََّخاس[ أبو يعلى الُمَحاِربِ 030]

 (3)[305]ت
محمد بن عبيد بن محمد بن واقد : (4)«تهذيبتهذيب ال»في  ابن حجر الحافظقال      

 .أبو دعفر النحاس الكويف ،المحاريب الكندي
وعبد السلام بن  ،وأبي الأحوب ،وأبي بكر بن عياش ،وأبي معاوية الضرير ،أبيه :روى عن     

وإسماعي  بن  ،وعلي بن مس ر ،وسعيد بن خيثم ال لالي ،وشريك ،وحفص بن غياث ،حرب
ويحيى بن  ،وعلي بن هاشم بن البريد ،وعمرو بن عبيد الطنافسي ،وحاتم بن إسماعي  ،عياش

أبي  وعبد العزيز بن ،وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ،وابن المبارك ،ووكيع ،زكريا بن أبي زائدة
 .وغيرهم  ،ومحمد بن فضي  بن غزوا  ،حازم

وعبد  ،وأبو زرعة ،وأبو حاتم ،ويعقوب بن سفيا  ،والنسائي ،والترمذي ،أبو داود :روى عنه     
 ،وعبيد بن غنام ،وابن زيدا  ،والقاسم بن زكريا المطرز ،ومطين ،وابن مادة ،اهلل بن أحمد

 ،وأبو لبيد محمد بن إدريس السامي ،لفوال يثم بن خ ،ومحمد بن عثما  بن أبي شسبة
 .وآخرو   ،ومحمد بن إسحاق السراا ،ومحمد بن درير الطبري

ائي: لا بأس به      ب َّا  في كتاب  وذكره ابن ،قال الن َّسَّ مات سنة خمس  :وقال، (5)«الثقات»حا
 .مات سنة إحدى وخمسين ومائتين :بن أبي عاصماوقال  ،وأربعين ومائتين

                                                 

 1/24الوافي بالوفيات (1) 
، 493الذهبي: سمعُت منه/تُصبيح الحبشّي المقرئ، فتى َصَواب المالقّي ثُمَّ اْلَمْصرِي، سمع ابن الُمَقيَّر وابن رواج، كان مؤّذنًا بمسجد بالُحسينّية، قال (2) 

 45/154ترجمته في: تاريخ اإلسالم 
/ ترجمة 2/491، الكاشف5114/ ترجمة 24/33، تهذيب الكمال 45157/ ترجمة 9/431، الثقات 1/44/11مصادر ترجمته: الجرح والتعديل (3) 

 434/113، رجال تفسير الطبري 4423/ ترجمة4/195، تقريب التهذيب 513/ ترجمة 9/295، تهذيب التهذيب 5371
 513/ ترجمة 9/772تهذيب التهذيب (4) 
  9/431قات َلبن حبان الث(5) 
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 : في أبواب التطوع (1)«لترمذيا»وقع في  و ،أبا جعفر :ا ب َّ راا وابن حا الس   اهُ كن َّ افظ: قال الح     
كويف لا بأس  :مةسلَّ وقال مَّ ،  ا اتسَّ ن  فلع  له كُ  ،محمد بن عبيد المحاريب أبو يعلى الكوفحدثنا 

 .انت ى روى عنه بقي بن مالد ،به
: كويف، «الصلة»في كتاب  مسلمةقال : (2)«إكمال تهذيب الكمال»في  مغلطايوقال الحافظ      

وقال أبو علي البياني: مات بالكوفة سنة خمس وأربعين  ،د، لا بأس بهروى عنه بقي بن مال َّ 
 ومائتين.

 ظرُت : قال ابن أبي عاصم: مات سنة إحدى وخمسين؛ فإني نَّ يز   الم  في قول  وينبغي أ  يتثبتَّ 
  نا ي  تَّ دَّ ي ا في نساتين دَّ 

َّ
 البتة فينظر. «تاريخه»ر ا في ذكومَّ  هُ د  دا فلم أ

قال: حدثنا علي  محمد بن عبيد المحاريبحدثنا : (3)«جامعه»في  الترمذي أبو عيسى قال      
 ، قال: ابن عمربن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عطية، ونافع، عن 

ل  ى  »      ع  الن  ب ي   ص  ل  ي ت  م  ر  و ال اهلل  ص 
ض  ل  م  ف ي الح  ل ي ه  و س  ر  ع  ه  ر  الظ  

ض  ه  ف ي الح  ع  ل  ي ت  م  ر ، ف ص 
ف  س  

، و الع ص   ن 
ت ي  ع  ك  ا ر  ه  د  ب ع  ن  و 

ت ي  ع  ك  ر  ر  ه  ر  الظ  
ف  ه  ف ي الس   ع  ل  ي ت  م  ، و ص  ن 

ت ي  ع  ك  ا ر  ه  د  ب ع  ا و  ب ع  ر 
 
ن  أ

ت ي  ع  ك  ر  ر 
ر  و ا

ض  ر ب  ف ي الح 
غ  ي ئ ا، و الم  ا ش  ه  د    ب ع 

ل  ل م  ي ص  ل ا و  ر  و 
ض  ، ل ا ي ن ق ص  ف ي ح  ات  ع  ك  ، ث ل اث  ر  و اء  ر  س 

ف  لس  
ن  

ت ي  ع  ك  ا ر  ه  د  ب ع  ار ، و  ، و ه ي  و ت ر  الن  ه  ر 
ف   « س 
سمعت محمدا، يقول: ما روى ابن أبي ليلى حديثا  ،حسن   هذا حديث  :  قال أبو عسسى     

 .أعبب إلي من هذا، ولا أروي عنه شسئا
 ،ويف آخرها الراء المكسورة ،بعدهما الألف ،وفتح الحاء الم ملة ،بضم الميم: ر يباح  الم       

  .لنسبة إلى البد وإلى قبيلة محاربوالباء الموحدة، هذه ا
ويف آخرها السين الم ملة، هذا الاسم لمن  ،وتشديد الااء المعبمة ،بفتح النو : اسخ  الن        

قاله  ،والدواب، ودماعة من العلماء كانوا يعملو  هذايكو  دلالا في بيع البواري والغلما  
  (4)السمعاني

 
                                                 

حديث ابن عمر، قال: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر..." الحديث، ولم يكنه في هذا الموضع  552/ح 2/173سنن الترمذي (1) 
 دون بعض.، فلعل ذلك وقع كما الحافظ في بعض النسخ 4314، 4557، 4195، 349، 422وَل في غيرها من المواضع وهي باألرقام: 

 43/249إكمال تهذيب الكمال (2) 
، قال الشيخ األرناؤوط: إسناده ضعيف لضعف ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن، وضعف 544،ح  باب ما جاء في التطوع في السفرجامع الترمذي، (3) 

 عطية العوفي، ومتابعة نافع له َل تشده لسوء حفظ ابن أبي ليلى.
 47/51، 42/432األنساب للسمعاني (4) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 [038[ أبو يعلى محمد بن أبي عمرو عثمان بن محمد بن يوسف بن ُدْوْست ]ت305]
يثا       دا ن  بَّي تا الحَّ ثَّةوهو والد ال ،ما د ا   ُمحَّ

 
  ز   الع   م   أ

 
في  ابن نقطةتردم ل ا  ،بنت محمد ر  اه  الق   ة  م  أ

وتردم  ،ا عثما  أيضا، سمع من ما ابن السمرقنديهَّ د ا عن دَّ  ت  ثَّ د َّ فقال: حَّ  ،(1)«لإكمالا إكمال»
  (3)«توضيحه»في  ابن ناصر الدينو ،(2)«تاريخه»أيضا في  الذهبي شمس الدين ال 

تابهو المعروف م المتردَّ و وأبُ       و س  عثما  بن  فقال:  (4)«تاريخه»في  الخطيبتردمه  ،بن د 
سمع أحمد بن سلما  النباد، وعبد اهلل بن  ،سف بن دوست، أبو عمرو العلافمحمد بن يو

إسحاق الاراساني، وعمر بن دعفر بن سلم، وأبا بكر الشافعي، وعلي بن أحمد بن محمد 
ومات عشية يوم  ،ومسكنه بباب الشام ،واك  صدوقا ،كتبنا عنه ،المعروف ببادويه القزويني

وعشرين وأربعمائة، ودفن صبيحة يوم البمعة في مقبرة  الامسس الثالث من صفر سنة ثما 
 باب حرب.

بكر محمد بن يوسف بن محمد بن دوست العلاف  يأب أيضا لبده الذهبيوتردم      
ولأخيه  ،313المتوىف سنة  ،(6)أبي عبد اهلل أحمدولعمه الحافظ  ،384 سنة المتوىف ،(5)البغدادي

 سنة المتوىف ،(8)منصور عبيد اهلل يأبولأخيه  ،366المتوىف سنة  ،(7)محمد عبد الكريمأبي 
 ولابنة عمه  ،335

 
  ري  الخ   م   أ

 
رحم اهلل  ،333ية سنة المتوف، (9)الرحمن بنت عمر بن محمد ة  م  أ

 البميع.
 

  (11)، محمد بن علي بن جعفر بن َحَبَشان الواسطي الداودي(10)[ أبو يعلى الَحَبَشاني306]
عند تردمة  (1)«تاريخه»في  محب الدين ابن النجارذكره الحافظ  ،ري المذهباها ظَّ  فقيه       

 .(2)عبد الواحد بن الحسن بن عبد اهلل بن حمدون أبي المهلب الداوديشياه 
                                                 

 2232/ ترجمة 2/215إكمال اإلكمال (1) 
 .137وفيات سنة  43/753، وفي 132وفيات  43/713تاريخ اإلسالم (2) 
 .1/74توضيح المشتبه (3) 
 43/134، وسير أعالم النبالء 45/251، وله أيضا ترجمة في: المنتظم 44/742تاريخ بغداد (4) 
 1/529تاريخ اإلسالم (5) 
 43/722لنبالء سير أعالم ا(6) 
 43/274تاريخ اإلسالم (7) 
 43/112تاريخ اإلسالم (8) 
 43/753تاريخ اإلسالم (9) 

 ، بمهملة وموحدة، قلت: المهملة مضمومة2/537في توضيح المشتبه (10) 
 93و 51هل الظاهر ، طبقات أ2/531، توضيح المشتبه 2/531، التوضيح َلبن ناصر الدين 2/714مصادر ترجمته: اإلكمال َلبن ماكوَل (11) 
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قال: أنبأنا ذاكر بن كام ، قال: كتب إلي أبو بكر عبد الغفار بن  ،د حديثا من طريقهوأسنَّ      
الكريم بن محمد بن أحمد الشيرازي بالدامغا ، سنة  محمد الشيرويي، قال: أنبأنا أبو نصر عبد

سبع وأربعين وأربعمائة قال: حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن السدي بن محمد المتكلم الشافعي 
ببامع  أبو يعلى محمد بن علي بن جعفر المناظر الواسطي الداوديالساري بسارية، حدثنا 

بن الحسن بن عبد اهلل بن حمدو  البغدادي  سارية قدم إلينا، حدثنا أبو الم لب عبد الواحد
الداودي ببغداد، حدثنا أبو بكر محمد بن داود الفقيه، حدثنا أبو عبيدة الكويف، حدثنا أبو 

 يقول:  أنسانعيم الكويف، حدثنا طلحة، أخبرين ثابت البناني قال: سمعت 
ا ان  ر  ي  ل   المغرب   اة  ل  ص   ل  ب  وق   س  م  الش    وب  ر  غ   د  ع  ب   -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل  ول  س  كان ر   »     

  (3)« ه  ن  لا ي   و ،ان  ر  أم  ي فلا ي  ل   ص  ن  
قال: محمد بن علي بن دعفر بن  ، أبا علي  :  اهُ وكن َّ  ،(4)«الإكمال»في  ابن ماكولاوتردمه      

قاء علي بن أحمد و ،القاسم بن الحسن بن حبشا  الفقيه الداودي الواسطي، روى عن ابن الس 
وسمع  ،، ورح  في طلب الحديث(6)عبد الغفار بن عبد اهلل الحضينيو  (5)بن راشد الدينوري

 وغيره . ،زاهر بن أحمد
أنساب »في تعليقه على  -رحمه اهلل– المعلمي عبد الرحمن أبو عبد اهللوقال العلامة      

 ،افيه أوهام   أ  َّ  وذكرُت  ،(8)«الإكمال»هذا الرسم في التعليق على  ُت ر  كَّ ذَّ  ُت ن  كُ  :(7)«السمعاني
يُت وَّ  ،(9)«الإكمال»في  حبشانوُذكارَّ  حبشانببيان ا في رسم  ُت د  عَّ وَّ  َّسا فا به ،يدا ع  ون

َّ
 ،فلَّم  أ

يَّ هناكَّ    وبقا
 
 وسَّ  ،خطأ

َّ
تاكَّ من  ،ثَّ هناح   البَّ يفا وا تَّ س  أ راك  ذلك في نُساَّ

  :«الإكمال»واستَّد 

                                                                                                                                                         

 449/ ترجمة 45/243تاريخ بغداد ] ذيل ابن النجار [ (1) 
مته في: تاريخ بغداد عبد الواحد بن اْلَحَسن بن َعْبِد اللَِّه ْبِن حمدون، أَبُو المهلب الداودي، حدث عن أبي بكر محمد بن داود ْبن علي األصبهاني، ترج(2) 

44/429 
 عن المختار بن فلفل 4212، وأبو داود 174طريق أبي نعيم به، وأخرجه مسلم من  4772أخرجه عبد بن حميد (3) 
 2/714رفع اَلرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب (4) 
د بن عبد الواحد بن البلوري، أبو الحسن الفقيه، روى عن أبي بكر بن الَحَسن بن دريد األزد(5)  ّي، ترجمته في: تاريخ بغداد علي بن أحمد بن راشد بن محمَّ

41/79 
ب الواسطي المقرئ "الُحَضيني" بالضاد المعجمة، وتصحف في "التوضيح" إلى "الحصيني" بالصاد المهملة، وهو عبد الغفار بن عبيد الله بن الّسرّي، أبو الطيّ (6) 

ًفا في القراءات/ت   4/793، غاية النهاية 1/241خ اإلسالم ، ترجمته في: تاري743النَّْحوي، قال الذهبي: رأيت له ُمَصن َّ
 1/14األنساب للسمعاني (7) 
 2/492اإلكمال (8) 
 2/714اإلكمال (9) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

تَّ : أولا      لَّتا الحاُء والباُء من كلامَّ مطبوعة  «المشتبه»وحبشا  بالفتح في  ،يانا شَّ بَّ ي  الحَّ ُشك ا
ونص على ما  ،، وبضم فسكو  في مطبوعة مصر«التبصير»على ما يوافق ذلك في  ص َّ ليد ، ونَّ 

في رسم حبشا  وشك   «المشتبه»ومع هذا فقد ذكر هذا الرد  في  ،«التوضيح»يوافقه في 
 .«التبصير»و «التوضيح»في  وبذلك ضبا ،هناك في النساتين بفتح الحاء والباء

، «المشتبه»، ويف كما رأيتَّ  أبو يعلى :«التبصير»و «التوضيح»و ،وقع في النساتين ثانيا:     
 . أبو علي :في رسم حبشا  «التبصير»و «التوضيح»و

، وكذا وقع في «التبصير»و ،«التوضيح»و ،«المشتبه»في  وقع سياق النسب كما رأيُت : ثالثا     
 ََّب َّهَّ هناك على أ  بين دعفر وحبشا  أبوين لم يذكرا: «التوضيح»صاحب  ا أ  َّ إل َّ  ،رسم حبشا 

بالحاء الم ملة  حبشانما لفظه: وأما  «زيادات المستغفري»هذا ويف ، بن القاسم بن الحسن
ف و في نسب أبى علي محمد بن على بن دعفر بن القاسم  ،والباء معبمة بواحدة ،المفتوحة

روى  ،كا  معنا بسرخس عند زاهر بن أحمد ،ا  الفقيه الداودي  الواسطيبن الحسن بن حبش
وعبد الغفار بن عبد اهلل كذا  ،وعلى بن أحمد بن راشد الدينَّوَّري   ،عن ابن السقاء الواسطي

 .ودماعة ،الحضيني
 ،والشين المعبمة ،والباء المعبمة بواحدة ،بفتح الحاء الم ملة حبشان:أما (1)«الإكمال»ويف      

ف و أبو علي محمد بن على بن دعفر بن القاسم بن الحسن بن حبشا  الفقيه الداودي  
وعبد الغفار بن عبد اهلل  ،وعلى بن أحمد بن راشد الدينَّوَّري   ،روى عن ابن السقاء ،الواسطي

وسمع زاهر بن أحمد وغيره.انت ى كلام المحقق  ،ورح  في طلب الحديثا  ،كذا الحصيني كذا
 .اهلل رحمه-المعلمي

 
[ أبو يعلى الجامدي، محمد بن علي بن الحسين الواسطي، المعروف بابن القارئ 302]

  (2) [602]ت
أبي عبد اهلل محمد بن  :ث بالإدازة عن: حد َّ (3)الحنبلي أبو بكر ابن نقطةقال الحافظ      

ل بن أبي دده لأمه  :وسمع من ،(1)علي ابن محمد بن الجلابي الواسطي ض   ف  ةأبي الم  ب ق  ن    (2)ز 
                                                 

 2/714اإلكمال (1) 
، 2/111، توضيح المشتبه 47/559، تاريخ اإلسالم 7/14/4141، التكملة لوفيات النقلة 1393/ ترجمة 1/575مصادر ترجمته: إكمال اإلكمال (2) 

 7/74و
 47/543، تاريخ اإلسالم 4331/ ترجمة 2/774در ترجمته : إكمال اإلكمال مصا(3) 
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تويف بواسا في دمادى الأوىل من سنة ثماني : قال لي أبو عبد اهلل محمد بن سعيد بن الدبسثي
 .واك  ثقة صالحا ،عشرة

ث عن :(3)«البلدان معجم»في  ياقوت الحمويقال       سعيد بن أبي سعيد ابن عبد العزيز  حد َّ
ومحمد  ،لك بن أبي القاسم الكروخيأبا الفتح عبد الم :سمع ،أبي سعد البامدي ثم القيلوي

اد الأعيا .613تويف سنة  ،واك  شياا صالحا ،بن ناصر السلامي  ، واك  أبوه من الز ه 
: تويف بواسا في دمادى الأوىل من (4)«الإكمال»في  -رحمه اهلل-ابن ماكولاوقال الحافظ      

 واك  ثقة. ،سنة ثما  عشرة وستمائة
ةُ نسبة إلى  :يد  ام  الج        دَّ بسن ا  ،اقرية كبيرة دامعة من أعمال واسا  ،بكسر الميم ،الباما

  (5)وبين البصرة
 
  (6)[ أبو يعلى الَهَمَذاني، محمد بن علي بن الحسين بن طاق830]

ث عن: (7)«الإكمال»في  نقطة الحنبلي ابنمعين الدين قال الحافظ       عبد الواحد بن  حد َّ
ث عن ،محمد النبار : دبالحافظ المعروف  نائم محمد بن علي بن ميمون النرسيأبو الغ :هحد َّ

ب ي  
 
ا خَّ  ن  ما  هُ تُ ل  قَّ ََّ  ،(8)أ  .«معجم شيوخه»في  ها ط 

نو ، ف ي مدينة بالببال،  بعدها ،والذال المنقوطة ،والميم المفتوحتين ،بال اء: اني  ذ  م  اله       
  (9)السمعانيقاله  ،مش ورة على طريق الحاا والقواف 

 

                                                                                                                                                         

، 512ت  شيخ من بيت الحديث، سمع ببغداد من أَِبي عبد الله الُحميدي، وأجاز له أبو غالب بن ِبشران، وأبو بكر الخطيب، سمع منه ابن السمعاني/(1) 
 44/147ترجمته في: تاريخ اإلسالم 

بد الكريم أبو المفضل بن زنبقة الواسطي المعدل، وسمع أبا تمام، وأبا الفضل محمد بن محمد بن السوادي، وأبي غالب محمد بن محمد بن محمد بن ع(2) 
، ترجمته 555 حمد، وسمع البخاري ببغداد من نور الهدى أبي طالب، روى عنه: أبو يعلى محمد بن علي بن القارئ، وأبو طالب بن عبد السميع، وغيرهما / ت

 71/431تاريخ اإلسالم  في:
 2/95معجم البلدان (3) 
 7/31اإلكمال (4) 
 2/95معجم البلدان (5) 
 7/142: طاق، بعد األلف قاف، وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه 5/217مصادر ترجمته: اَلكمال (6) 
 7157/ ترجمة 1/7إكمال اإلكمال (7) 
أبو الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسي المقرئ، الملقب ب أَُبي لجودة قراءته، خرج لنفسه معجما،  الشيخ اإلمام الحافظ المفيد المسند محدث الكوفة،(8) 

 49/31، ترجمته في سير أعالم النبالء 543ونسخ الكثير، وكان يقول: كنت أقرأ على المشايخ، وأنا صبي، فقال الناس: أنت أبي، لجودة قراءتي/ ت 
 47/121األنساب للسمعاني (9) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

محمد بن عبد الله بن أبي الفتح محمد و يعلى الأعرجي، محمد بن أبي البركات [ أب302]
 العلوي بن الأشتر

يُب واسا ،سي د  شريف         : فقال (1)«عمدة الطالب»في  ابن أبي عنبةذكره  ،نقا
شتر من أالفتح محمد بن ال يأبو البراكت محمد نقيب واسا ابن عبد اهلل بن أب بَّ أعقَّ      

 ،وأبو الفضائ  عبد اهلل ،محمد يوأبو المعال ،انقيب واسا  أبو يعلى محمد: ل، وهمأربعة ردا
 وأبو القاسم سيف.

النقيب بواسا م يد الدين  يالسر ينقيب واسا: السيد العالم السا أبى يعلىفمن ولد      
يعلى المذكور، مات عن  يعبيداهلل بن عمر بن محمد بن عبيداهلل بن عمر بن سالم بن أب

 .ابواسا  ة  ي َّ قا بي يعلى النقيب بَّ أات: ولبن
فقال: ابن الأمير أبي الفتح محمد بن الأشتر محمد بن  (2)«الذريعة»في  الطهرانيه ساق نسبَّ و     

اهلل الأعرا بن الحسين  اهلل الثالث بن على بن عبيداهلل بن علي الصالح بن عبيد عبيد
 . -عليه السلام-الأصغر بن الإمام السباد 

 
[ أبو يعلى ابن الأقساسي، الشريف قطب الدين محمد بن َعَلم الدين علي بن ِقَوام 350]

  (3)[525الشرف حمزة بن محمد بن حسن العلوي الحسيني الكوفي النقيب ]ت
ريف         قطب الدين أبو يعلى محمدفقال:  ،(4)«مجمع الآداب»في  ابن الفوطيتردمه  ،سي د  شَّ

بابن الأقساسي  فعرَّ يُ  ،حمزة العلوي الحسسني الكويف الشرفام وَّ قا بن علم الدين علي بن 
 النقيب.

أبو يعلى  وقال: هو ،«المشجر»شيانا دمال الدين أبو الفض  بن م نا العبيدلي في  رهُ كَّ ذَّ      
ابن علم الدين بن قوام الشرف حمزة بن الأغر أبي دعفر بن أبي الحسن علي الزاهد ابن أبي 

أبي الحسين يحيى بن الحسين ذي العبرة ابن زيد بن علي بن دعفر محمد الأقساسي بن 
 الحسين بن علي بن أبي طالب. 

                                                 

 543ص، ط التوبة 725عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب/ ط حيدرية ص )1(
 5/4الذريعة إلى تصانيف الشيعة (2) 
، والمختصر المحتاج 2191رقم  1/491، وتلخيص مجمع اآلداب 757رقم  2/424، وذيل تاريخ بغداد 44/411مصادر ترجمته: الكامل في التاريخ (3) 

 4371/ ترجمة 9/177، أعيان الشيعة 42/543، تاريخ اإلسالم 4419/ رقم 454، 1/455، والوافي بالوفيات 4/92إليه 
 2191/ ترجمة 7/123مجمع اآلداب في معجم األلقاب (4) 
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 عَّ فا ورُ عز الدين المعمر بن الماتار،  واك  ينوُب  ،وقال: مولده سنة ثما  وتسعين وأربعمائة     
َّ وُ  و ،ل عز الدينزا فعُ  عليه أسباب   ا

 في شوال سنة خمس وستين وخمسمائة. قطب الدين ل 
: أخو النقيب أبي محمد الحسن، (1)«تاريخه» في الدبيثي ابن اهلل عبد وبالحافظ أقال و     

سمع أبا الغنائم النرسي، وأبا البراكت عمر بن ، محسن   عر  ، وله شا وأدب   فيه فض    أبو يعلىواك  
وتويف في ذي الحبة سنة خمس وسبعين ، ولد سنة سبع وتسعين وأربعمائة، إبراهيم العلوي

 .سمائةوخم
 : وقد قارب الثمانين.الشمس الذهبيقال      
كاملا في  بن الأقساسياعلم الدين  أخيها  ه ونسبَّ نسبَّ  عماد الدين الكاتب الأصبهانيأورد و     

قطب الدين أبي يعلى محمد من أخيه الأكبر  بَّ سَّ هذا النَّ  ُت ب  تَّ ك  تَّ اس   :قالو ،(2)«خريدة القصر»: 
، في سنة ثما  وخمسين وخمس مئة، من الكوفة إلى ديوا  واكنا قد وصلا ،بن الأقساسي

 
ُ
 .ت  ذَّ خا الالافة، يسألا  إعادة الأملاك التي أ

ولما  ،وسمع الحديث ،قدم ببغداد ،العلويين بالكوفة : كا  نقيبَّ (3)الصلاح الصفديقال و     
 :(4)من شعره ،مات دفن في الشونيزية

 م   ا قا ئا لدددددددداَّ فددددددددي خَّ  مف و  قَّدددددددد ب َّ رُ 
 وا غددددددررارُ ي ا ُصدددددد د  قَّدددددد ر  رَّ ُغدددددد  

   
دددددددد  م ُ دبَّ ي ددددددددعَّ  اءُ رَّ ث  الددددددددإا  رَّ تَّ سَّ

ددددددد   ددددددد    ى إا رَّ تَّ سَّ دددددددزال مَّ  ارَّ تَّ ا سَّ
   

 :ومنه أيضا     
 هُ تُددددب  بَّ كَّ  خصددددما   إذا خاصددددمُت  وكنددددُت 

دد علددى الودددها     مُ اها رَّ ي الددد َّ نا ت  مَّ حتددى خاصَّ
   

ددددك َّ تحَّ  فلمددددا تنازعنددددا الاصددددامَّ   ت  مَّ
دددد م  وقالددددت ُقدددد ي َّ لَّددددعَّ    ا فإنددددك ظَّ  مُ ال

   
 ببغداد، الكويف ويالعلَّ  الأقساسي بن محمد، الدين، قطب الشريف أنشدني :(5)العمادقال و     

 عند هُ مَّ ظَّ ََّ  مما ،-اهلل رحمه- نزار أبي الكام  الشريف لااله مئة، وخمس وخمسين سبع سنة
 :وهو شاه، ملك بن محمد بن محمود الدين، مغيث السلطا  أيام في بالبب  كونه

قَّنددددددي بالددددددد َّ  ُح حمامددددددةف وأر َّ  و ح نَّددددددو 

يلا ا   ددددددددا ، ب َّ حُزونَّدددددددةف عَّدددددددةف مَّ ب َّ  ُمفَّ

   
                                                 

 45/54[ المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثيتاريخ بغداد ](1) 
 خريدة القصر وجريدة العصر(2) 
 1/447الوافي بالوفيات (3) 
 ، قال أنشدني أبو يعلى العلوي151ت ذكرها ابن الجوزي في صيد الخاطر ص األبيا(4) 
 .الشريف الجليل الكامل أبو نزار عبد الله بن محمد بن يحيى بن عمر الزيدي الحسيني الكوفي، ترجمة قسم شعراء العراقخريده القصر وجريدة العصر، (5) 
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دددددددددا ا ندددددددداعاف  م  ُرينا دَّار ا ب َّ كا   تُددددددددذَّ

قفددددددة  بُطلُولا ددددددا   ددددددر ُ بعينددددددي وَّ  تَّقا

   
نَّة ددددح  نددددا بسَّ  وقددددال رفيقددددي يددددومَّ ُدز 

ددددي العَّددددو دَّ عندددددَّ وصددددولا ا    واك  يراد 

   
   تَّنادددددي

َّ
يانَّ أ ا

دددددب الُمغدددددذ  ك   أمدددددا آ َّ للر َّ

ميال ددددداقَّلائُصددددد   
ا وذَّ ددددد  َّ  م مدددددن نَّصا

   
 بافيح دددا

دددي قا  لُت ضَّ رضَّ قدددد بدددد ا
َّ
رَّى الدددأ

َّ
 أ

ا   ا َّ حائ ددددا وسدددد ول  وبددددالوعر مددددن بَّط 

   
ا ائا َّ ددددددحَّ ندددددداءا الُغددددددت ما مددددددن فصَّ  واللُكَّ

دددددا   يلا َّ دددددا ونَّاا انا َّ با مدددددن ُرم َّ
ل   وبالدددددد ُ

   
مما أنشدني أخوه  (1): ولهعلم الدين أبي محمد الحسنأيضا في تردمة أخيه  العمادوقال      

 :-رحم ما اهلل تعالى-أبو يعلى بن الأقساسي  قطب الدينالشريف 
 ، فلولددا مددا ابتدددأتَّ بددهالزمددا ُ  دددادَّ 

ددكن ددا حَّ     ا ال َّددذي دددا وا هددو الكددرمُ نَّ ب  سا

   
ددد ف   حت دددى أتيدددتَّ بمعندددى غيدددرا ُمن تَّحَّ

ددمُ     فددي البددود، لددم يأتددها عددرب  ولددا عبَّ

   
 لولددا اقتفددا ك فيمددا دئددتَّ مددن كددرم

دددا علامندددا المعددداني كيدددف تندددتظم    لمَّ

   
ببغداد، في  قطب الدين أبو يعلى محمد بن علي بن حمزةأنشدني الشريف : وأيضاوقال      

أبو المعالي بن  الربيب الأقساسيربيع الآخر سنة تسع وخمسين وخمس مئة، قال: أنشدني 
 مئة: لنفسه، بالكوفة، في منزل، مست   صفر سنة خمسين وخمس (2)العودي

 ٍفالكتدددابَّ عندددك ل بدددرف  مدددا حبَّسدددُت 

 م ذا تَّبدددافا لدددا، ولدددا كدددا  عبدددُدكُ   

   
دددددا  مددددا َّ يُح    َّ الز َّ

َّ
ددددر   ُث غيددددرَّ أ  للمَّ

 كددددد  َّ ُمصدددددافا  ءا أمدددددورا ، تُن سددددديها   

   
دددددر َّتا الليدددددالي علي دددددا، ، مَّ ددددديَّم   شا

 والليدددددددالي قليلدددددددُة الإانصدددددددافا   

   
: وقد وددُت للمتردَّ        (3)«ة على الذاهب إلى تكفير أبي طالبالحج   »م رواية  في كتابا

 قال:  (4)ويوس  الم   د  ع  لفخار بن م  
َّ
 -رحمه اهلل-د بن فاار بن أحمد العلوي الموسوي عَّ ي مَّ با إ  أ

- الحسيني أبو يعلى محمد بن علي بن حمزة الأقساسي العلويأخبرين النقيب  :قال ،حدثني
بإسناده له إلى  ، على ساكنه السلام علينا بالحائر المقدس وهو يومئذ نقيب   -رحمه اهلل

 قال:  الواقدي

                                                 

 أي: ألخي المترجم: أبي محمد الحسن بن علي(1) 
 قسم شعراء العراقجمه العماد الكاتب في خريده القصر وجريدة العصر، تر (2) 
 .211الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب ص (3) 
ت/ شمس الدين أبو علي فخار بن معد الموسوي الحائري الشيعي، له كتاب الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب والروضة في الفضائل والمعجزا(4) 

 5/473في أعالم الزركلي ، ترجمته 473ت
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   و  لما ت  »     
  ب  ل  بن عبد المط    اهلل   عبد   ف 

 
 ل  ف  ط   ي   ب  والن    -صلى اهلل عليه وآله وسلم- ي   ب  و الن   ب  أ

 .«ع  ض  ر  ي  
 :هذه النسبة إلى، : بفتح الألف وسكو  القاف والألف بين السسنين الم ملتينالأقساسي     

  (1)للسمعاني قاله ، وهي قرية كبيرة بالكوفة "الأقساس"
 
 [ أبو يعلى الصوفي، محمد بن علي بن سوسويه351]

 .روى عن القاضي أبي محمد بن أبي زرعة  :(2)أبو القاسم الرافعيقال      
أبو يعلى محمد بن علي بن ، ثنا (3)الخليل بن عبد الجبار القزوينيأنبأنا عن كتاب      

، ثنا القاضي أبو محمد عبد اهلل بن أبي زرعة، ثنا أحمد بن طاهر، ثنا أحمد بن الصوفسوسويه 
الالي  البغدادي، ثنا عبد الواحد ابن غياث، ثنا الربيع بن بدر، ثنا هارو  بن زياد الأسدي، 

 : -صلى اهلل عليه وآله وسلم-، قال: قال رسول اهلل أبي هريرةعن مباهد، عن 
ولا  ،ر  م  خ   ن  م  د  ولا م   ،ان  ن   ا م  ه  يح  ر   د  ج  ولا ي   ،ام  ع   مسمائة  خ   ة  ير  س  م   ن  م   ة  الجن    ة  ح  ئ  ار   اح  ر  ي   »     

  (4)« اق   ع  
 
[ أبو يعلى البغدادي، محمد بن علي بن عبد العزيز الّصَّْيَرِفي، المعروف بابن حراز 353]

 (5)[065]ت
محمد بن روى عن: القاضي  :(6)364ة في وفيات سن «تاريخه»في  الذهبيقال الحافظ      

لي  اأبو السعود الحميدي، و روى عنه: ،(1)أبي الطاهر الخامي، عن (7)عثمان النصيبي ج   ،(2)بن الم 
 سنة. سبعينمات في دمادي الآخرة عن 

                                                 

 4/777األنساب للسمعاني (1) 
 4/144التدوين في أخبار قزوين(2) 
َلفي: بيتهم بيت الحديث، له رحلة إلى (3)  العراق والشام ومصر الخليل بن عبد الجبار بن عبد الله، أبو إبراهيم التميمي الُقرَّائي القزويني، محدث قال السِّ

، الثقات ممن لم يقع في 4399/ 2، وتبصير المنتبه 274، والمنتخب من السياق لتاريخ نيسابور ص47/795ترجمته في: الوافي والحجاز وخراسان، كان ثقة، 
 1/444الكتب الستة 

 : فيه الربيع بن بدر وهو متروك.1/411، قال الهيثمى 7/733، وأبو نعيم فى الحلية 131، والصغير 1971أخرجه الطبرانى فى األوسط (4) 
 قال الحافظ ابن ناصر الدين في "التوضيح": بحاء راء زاي، األولى مهملة، والثانية مشددة مع الفتح فيهما.(5) 
 43/221تاريخ اإلسالم (6) 
، 134وضع لهم/ ت ، و القاضي أبو الُحَسين محمد ْبن عثمان النَِّصيبّي، روى عن إسماعيل الصفار، وعنه أبو الطّّيب الطََّبرّي، قال الّدقّاق: روى للّشيعة(7) 

 9/441ترجمته في: تاريخ اإلسالم 
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  (4)ابن ناصر الدينذكر ذلك  ،(3)أبو القاسم مكي بن عبد السلام المقدسيوروى عنه أيضا      
 
 [062بن الَحْرِبي، محمد بن علي بن محمد البّزاز ]تايعلى [ أبو 352]

هلال روى عن:  قال: ،363في وفيات سنة  (5)«تاريخه»في  أبو عبد اهلل الذهبيذكره      
 .وقال: تويف في المحرم ،أبو علي البرداني :وعنه ،(6)ارالحف   

هذه النسبة  ،الباء المعبمة بواحدةويف آخرها  ،وسكو  الراء الم ملتين ،بفتح الحاء :يب  ر  الح       
  (7)السمعانيقاله  ،إلى محلة الحربية بغريب بغداد

 
  (8)[620[ أبو يعلى الّرَّْعَباِني، محمد بن عمر بن عبد الُمْنِعم بن ِهَبة الله الَحَلِبي ]ت350]

 :قال ،ةفي حوادث سنة تسعين وستمائ (9)«وكل  الس   »في تارياه:  المقريزيالدين تقي  ذكره     
بن محمد بن عبد  اهللهبة أبو يعلى محمد بن عمر بن عبد المنعم بن  ،تويف محيي الدين

 اني الحلبي الحنفي عن نيف وثمانين سنة بحلب.بَّ ع  الباقي بن أمين الدولة الر َّ 
م في أسامي شيوخ أبي بكر عج  الم  » :ا في سماعف لكتابل  ب َّ سَّ : وددُت اسمه مُ قلت     

 :هُ ص ُ ونَّ  ،بمكة المكرمة 634الثامن سنة  السماعُ  ،(10)«الإسماعيلي
هذا على الشيخ الإمام العالم  «مالمعج  »بلغ سماعا لبميع هذه الأدزاء الثلاثة دميع كتاب      

مفتي المسلمين، دامع أسباب الفضائ  ، خطيب الاطباء ب اء الدين أبي الحسن علي بن هبة 
اتبة ُش  دة، وإدازته من الحافظ أبي طاهر  السلفي اهلل بن سلامة الشافعي بحق سماعه من الك

                                                                                                                                                         

، َسِمَع: يونس ْبن َعْبد األعلى، حديثه من عوا(1)  ، ترجمته 714لي الخلعيات/تالشيخ اإلمام المحدث َأْحَمد بن محمد ْبن َعْمرو، أَبُو الطاهر الَمِدينّي الخاميُّ
 45/173في: سير أعالم النبالء 

، 525بن محمد ابن الُمَجّلّي البغدادّي البزّاز، سمع أبا يعلى ابن الفراء، والخطيب، روى عنه ابن عساكر، وابن الَجوزي/ ت  أبو السعود أحمد بن عليّ (2) 
 44/124ترجمته في: تاريخ اإلسالم 

، 192شرع في تاريخ لبيت المقدس/ ت  اإلمام الحافظ العالم الشهيد، أبو القاسم مكي بن عبد السالم الرميلي المقدسي، أحد الجوالين، قال السمعاني:(3) 
  49/431ترجمته في: سير أعالم النبالء 

 2/751توضيح المشتبه (4) 
 411/ 74تاريخ اإلسالم (5) 
سالم ، ترجمته في: تاريخ اإل141أبو الفتح هالل بن محمد بن جعفر الَكْسَكرِّي، ثّم البغدادي الحفار، قال الذهبي: الشيخ الصدوق، مسِند بغداد/ ت (6) 

 43/297، سير أعالم النبالء 9/215
 1/99األنساب (7) 
 ، وتصحف في السلوك ] هبة الله [ إلى: ] عبد الله [2/429الَرعباني، بالفتح وسكون المهملة، ثم موحدة، قاله في تبصير المنتبه (8) 
 2/272السلوك لمعرفة دول الملوك (9) 

 231ص  المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيلي(10) 
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ا، الفق اء: محب الدين أبو العباس أحمد بن عبد اهلل بن محمد الطبري، وولده مَّ ها دا نَّ بسَّ 
محمد، والإمام قطب الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن علي القسطلاني، وولده ابو 

ابنا محمد بن محمد الطبري، وعلي المعالي محمد، ومبد الدين عبد اهلل، وأخوه عبد الرحمن 
ومحيي الدين أبو بن داود المصري، وأبو العباس أحمد بن الشيخ محمد بن عبد اهلل الظاهري، 

، وعلاء الدين علي بن أبي بكر بن يعلى محمد بن عمر بن عبد المنعم بن أمين الدولة
ي بكر بقرائته، إبراهيم بن النحاس وآخرو ، لم يحضرين أسما هم، ومحمد بن محمد بن أب

وهذا خطه، وصح في مبلسين آخرهما ثامن عشر ذي الحبة من سنة خمس وأربعين، وستمائة 
 ، والحمد هلل وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه.-حرس ا اهلل تعالى-بمكة 

بي القاسم ابن عساكر أللحافظ  (1)«ه  ي  ب  ش  الت    ي  ف  ن   مجلس في» :لبزءا  اعف دته في سمَّ دوكذا و     
 اع:السمَّ  ص ُ الدمشقي، ونَّ 

على الشيخ الإمام مفتي المسلمين ب اء الدين أبي الحسن علي بن البزء هذا دميع  عَّ ما سَّ      
بن لدين أبي بكر محمد بن أحمد هبة اهلل بن سلامة الشافعي، بقراءة الإمام قطب ا

بو العباس أحمد بن محمد الطبري، وولد أومحب الدين  ،القسطلاني، ولده أبو المعالي محمد
ه عبد الرحمن وعبد الرحيم، اوأخو ،ومبد الدين أبو محمد عبد اهلل بن محمد الطبري ،محمد

براهيم بن إ ، وابن عمه كمال الدينابن أمين الدولة محيي الدين أبو يعلى محمد بن عمرو
يوب ألاء الدين علي وخلف بن حمدو  الحموي، وع نعبد اهلل، والشيخ أبو المعالي محمد ب

وأحمد بن  ،دعفر بن عبد الرحمن نومحمد ب ،وعبد الرحمن أولاد ابي بكر ابن النحاس
 .أبيورديمحمد بن محمد الالفتح  بوأله، وزين الدين  ا ُ والاَّ  ،محمد بن عبد اهلل الظاهري

برباط  ،شرفا وتعظيما تعالى، تباه الكعبة المعظمة، زادها اهللُ   ا اهللُ فَّ شر َّ  بمكةَّ  ح َّ صَّ و     
وحسبنا  ،مائة وستمن ذي الحبة من سنة خمس وأربعين ربعاء الاامس أالمراغي، في يوم ال

 .ح َّ اهلل ونعم الوكي ، والحمد هلل رب العالمين، وصَّ 
:  بيها  ا تردمة أمنُ وضا  (،433: )برقم أبي يعلى عبد المنعم بن هبة اهلل: ها دد ا  وتقدمت تردمةُ      

 .عمر
 

                                                 

 31مجلس في نفي التشبيه ص  ص(1) 
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  بن الأصبهانيا[ أبو يعلى محمد بن الفضل 355]
ث عن ،(1)أبي محمد الدهان اللغوي :سمع من        (2)يل  ج  بن علي بن الم   اهلل   ة  ب  أبي نصر ه   :هحد َّ
أبي نصر ه ب ة  اهلل  بن علي بن ناقلا عن  :(3)«طبقاته»في  -رحمه اهلل–  ابن الصلاحقال      

ل ي ج  ، حدثني أبو محمد الدها  أبو يعلى محمد بن الفضل بن الأصبهانيحدثني ال: ق (4)الم 
 اللغوي قال: 

 ممن يَّ  نُت كُ      
ُ
  لُت ، فقُ (5)أبي الحسن القزوينيعلى  قرأ

ُ
  يدُ را يوما في نفسي: أ

َّ
 س  أ  أ

َّ
أيش  ن  ما  هُ لُ أ

ي نا قَّ حا ُت أ  أسأله، فلَّ م  مَّ أُت، ثم هَّ رَّ ُت بين يديه قَّ س  لَّ ي منه، فلما دَّ نا مَّ طعا كا  يأك ؟، وأسأله أ  يُ 
، فنَّ ة  عَّ بَّ ي  له هَّ  ، ثم قال: بسم اهلل، ُت إلى أ  فر  من الإقراءا س  لَّ ، فبَّ ُت، فأمرين بالبلوسا  ض  ظيمة 

 م  فقُ 
َّ
رغيفين وبسن ما تمر  ، وس  دَّ ا وبسن ما عَّ يذ  ما سَّ  نا ي  يفَّ غا ه، وأخراَّ إلي رَّ ارَّ ي دَّ نا لَّ خَّ د  ُت معه، فأ

، فمن هَّ  ،-الذي حدثني يشك  -أو تين   ا نَّأُك ، أو كما قال.ذَّ وقال: ُك  
 

 [ أبو يعلى الّرَّقِ ي، محمد بن مالك 356] 
ث عن ،عبد اهلل بن عبد العزيز السامري  :ع منسما       أبو الفض  دعفر بن محمد بن  :هحد َّ

 الصديق بنسف 
: أخبرنا أبو (7)«ٍااقش   الع   عار  ص  م  »في كتابه:  -رحمه اهلل– (6)اجأبو محمد ابن السر  قال العلامة      

بكر محمد بن أحمد الأردستاني، بقراءتي عليه بمكة في المسبد الحرام، بباب الندوة، في 
سنة ست وأربعين وأربعمائة، قال: أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب، قال: حدثنا 

                                                 

ه ، ترجمته  111ُمعتزليا/ ت العاّلمة أبو محمد الحسن بن محمد بن علي الّدهان الّلَغويُّ النحوي، قرأ النحو على الرُّّمانّي، روى عنه أبو زكريا التبريزي، كان (1) 
 9/335في تاريخ اإلسالم 

بغدادي الباَبْصرّي، قال الّسمعانّي: فاضل، َديٌِّن ثقٌة، له تخريجات و ُجُموع، وكتب هبة الله بن علّي بن محمد بن أحمد ابن الُمْجلّي، الحافظ أبو نْصر ال(2) 
 43/541، تاريخ اإلسالم 7/153، ترجمته في: مجمع اآلداب في معجم األلقاب 112الكثير، أدرََكْتُه المنّية شابًّا / ت 

، وعنه مختصر طبقات الفقهاء للنووي 2/421طبقات الفقهاء، الشافعية َلبن الصالح من كتاب: "أخبار أبي الحسن ابن القزويني وفضائله َلبن المجلي، (3) 
 524ص 

تخريجات و ُجُموع، وكتب هبة الله بن علّي بن محمد بن أحمد ابن الُمْجلّي، الحافظ أبو نْصر البغدادي الباَبْصرّي، قال الّسمعانّي: فاضل، َديٌِّن ثقٌة، له (4) 
 43/541، تاريخ اإلسالم 7/153، ترجمته في: مجمع اآلداب في معجم األلقاب 112ّية شابًّا / ت الكثير، أدرََكْتُه المن

ب في أخباره أبو الحسن علي بن عمر بن محمد الحربي ابن القزويني، قال الخطيب: كان أحد الزهاد المذكورينو عباد اللِه الصالحين، وَلبن المجلي كتا(5) 
 5/243، طبقات الشافعية الكبرى 17/434، تاريخ دمشق َلبن عساكر 42/12اريخ بغداد ، ترجمته في: ت112وفضائله /ت 

، ترجمته في: معجم 533أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين البغدادي السراج المقرئ الفقيه الشافعي األديب،كان عالًما بالقراءات والنحو واللغة/ ت(6) 
 43/121، تاريخ اإلسالم 2/333األدباء 

 4/49صارع العشاق م(7) 
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،  بن مالك الريقأبو يعلى محمد أبو الفض  دعفر بن محمد بن الصديق بنسف، قال: حدثنا 
 قال: حدثنا عبد اهلل بن عبد العزيز السامري، قال: 

َّ   َّ لي، فقال لي: هَّ  أنا وصديق   ،بدير هرق  ررُت مَّ        حا لاَّ فترى من فيه من ما  أ  تدخ َّ  كَّ ل
ول العين، كحُ الشعر، مَّ   ا د َّ رَّ ، مُ ها د  الوَّ  فدخلنا فإذا بشابف حسنا  ،قلت: ذاك إليك ؟، المبانين

زَّا ا ال
َّ
بسلسلة  تعلوها حلاوة، مشدود   ،النسور، وعليه طلاوة   ه قوادمُ أدفانا  حوادب، كأ  شعرَّ أ

ى منكما، بأبي أنتما
َّ
قلنا: وأنتَّ  ،إلى ددار، فلما بَُّصرَّ بنا قال: مرحبا  بالوفد، قَّر َّبَّ اهلُل ما نأ

 َّ ودعلنا وسائر من  ،كَّ صا ا  واي المروءةا بشَّ دماعةَّ ذَّ  سَّ فأمتعَّ اهلل الااصةَّ والعامةَّ بُقربك، وآن
قلنا: وما  ،فقال: أحسن اهلل عن دمي  القولا دزاءكما، وتوىل عني مكافأتكما ،كَّ اءَّ دَّ فا  كَّ ب ُ حا يُ 

؟ فقال:  تصنع في هذا المكا  الذي أنت لغيره أه  
دددددددددُ  ما اهلُل يعلددددددددُم أن نددددددددي كَّ  

دددددُ    لددددا أسددددتطيُع أبددددث ُ مددددا أدا  

   
دددددم َّ ََّف   نَّ اسدددددا ا لدددددي: نفدددددس  تضَّ  

خدددددرَّ   
ُ
، وأ ى حازَّهدددددا بَّلَّددددددُ بَّلَّدددددد   

   
دددددا الُمقيمدددددُة لدددددسس ينفُع دددددا أم   

، ولدددددسس    دددددبر  دددددصَّ با َّ لَّددددددُ ا دَّ باُقر   

   
تيوأظدددددددن  غدددددددائا  بَّتي كشددددددداهادَّ  

ددددددُ    دددددُد الدددددذي أدا  بامكانا دددددا تبا

   
لَّلَُّكدم   ؟، ثم التفت إلينا فقال: أحسنت      ل َّي نَّا فقال: بأبي أنتم ما أسرع مَّ ، بداهلل قلنا: نعم، ثم وَّ

 
َّ
  وينا يرُ عا أ

َّ
 امَّ  َّ َ  أ

َّ
 فقال: ،قلنا: هات ،كمانَّ ذهَّ كم وأ

دددُ مُ اخُ ا أنَّدددلمددد دددب حا عسسَّ  وا، ُقبَّي ددد  الص ُ

لوهددددا فسددددارت بددددال وى الإبددددُ      وَّرَّح 

   
دددبفا ناظرَّهدددا لدددالا الس ا قَّل بدددت  مدددن خا  وَّ

ددددُ     نددددو إلددددي  وَّدَّمددددُع العددددينا ُمن  ما  تر 

   
دددددنَّم   قدددددُدها عَّ دددددت  بابَّندددددا  عَّ  فَّوَّد عَّ

لَّدددت     مَّ دددُ  نادَّيدددُت لدددا حَّ مَّ  رادلددداكَّ يدددا دَّ

   
ددن البَّددينا  مدداذا حدد   بددي وبا ددا  ويلددي ما

ارا حددد   البددديُن وار تحلدددوا    يدددا ندددازاحَّ الدددد 

   
وَّد عَّ دددا

ُ
ا  كدددي  أ دددر  دددسسا عَّ ددد َّ العا  يدددا رَّاحا

ددُ     ددسس فددي تَّر حالددكَّ الأدَّ  يددا رَّاحدد َّ العا

   
 إن ددي علددى العَّ دددا لددم أنقددض مددوَّدَّتكم

 فليددتَّ شددعري وطددالَّ الع ددُد مددا فعلددوا  

   
  ،  وااتُ ا: مَّ ن َّ ، ُمُبونا  ما ف  صَّ فقلنا، ولم نعلم بحقيقة ما وَّ      

َّ
وا ؟ فقلنا، اتُ   مَّ  عليكم ُت م  قسَّ فقال: أ

ة  بَّ ذ  دَّ  ه في السلسلةا سَّ ف  ََّ  في أثرهم، ثم دذبَّ  ت  ي ا ي واهلل مَّ ن ا قال: إا  ،ماتوا ،  لننظر ما يصنع: نعم
ا  عَّ لَّ دَّ  رَّت  ل ا عَّ هُ انُ سَّ من ا ل فلا أنسى  ،ثم مات ، فتَّلَّب َّاَّ ساعة  اُه بالدماءا تَّ فَّ شَّ  ت  ثَّ اُه، وانبعَّ نَّ ي  ، ونَّدَّ
تَّنَّا على ما صَّ دَّ نَّ   ا.نَّ ع  نَّ امَّ
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ة دَّ    أخبرتنا شُ قال:  ،(1)«ىو  اله   م   ذ  » في يز  و  ج ابن الج  أبو الفر  والقاصُة أخرد ا أيضا الحافظ      
أنبأنا أبو بكر محمد  :قال ،حمد القارئأنبأنا أبو محمد دعفر بن أ :قالت ،يرا ب  بنت أحمد الإا 

أنبأنا أبو القاسم الحسن بن محمد  :قال ،بن أحمد الأردستاني بقراءتي عليه بمكة باب الندوة
 .، بهبن حبيب

 
[ أبو يعلى محمد بن أبي منُصور المباَرك بن َسْعد ]الله[ بن أبي منصور محمد بن 352]

ين بن علّي بن إبراهيَم بن الَحَسن بن محمد محمد بن محمود بن جعفر بن محمد بن الُحسَ 
 الَجّوَّاِنيُّّ العلوي الحسيني.

با ولده:       ، ُذكارَّ ضمن نسَّ ي ف  را
ي اُد شَّ  المراكشي ابن عبد الملك، ساقه اهلل الغنائم ه بة يأبسَّ

  ، فقال:(2)«الذيل والتكملة»في 
بُة اهلل بن       ع د بن أبي منصور بَّ ور المُ محمد بن أبي منُص  ىلأبي يعأبو الغنائم ها ارَّك بن سَّ

ي   ن بن علي  بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن محمد بن محمود بن دعفر بن محمد بن الُحسَّ
اناي ُ  و َّ دة وألف ونو  منسوب ا-محمد البَّ د َّ د اهلل الأعرا ، وهو ابُن ُعبَّي  -ببيم مفتوحة وواوا ُمشَّ

ي   ر بن علي  زين العابدينبن الُحسَّ ي   ن الأصغَّ ب ا بن علي  بن أبي طالب بن الُحسَّ رضيَّ -ن الس ا
 -اهلُل عنه

ي ُ الد َّ ابن الرومية قال      بَُّه هكذا، وهو واسطا َّسَّ ا.  ارا : أملَّى علي  ن مَّ بغدادَّ زائر   قَّدا
ا         :، فقال645، وفيات سنة (3)«تاريخ الإسلام»في  الذهبي  وتردم لولده أيض 
د بن المُ  أبي يعلىبن  اهللا هبة       ، الشريُف لبو َّ ك بن سعد اهلل ابن اارَّ بَّ محم  أبو الغنائم  اناي 

.  العلوي   س ني  الواسطي   الُحسَّ
ع د       بايها صالح بن سَّ

َّ
عَّ من: عم ا أ ما لي ا بن اهللا ولد سنة إحدى وأربعين وخمسمائة، وَّسَّ ، وعَّ

ادَّى ال  ، واسا وحدث ببغداد و ،رك بن نَّغوباالمبا ا في ُدمَّ
 أوىل بواسا، وُحم  إلى الكوفة.تُُويف 

 
بن أبي  (1)[ أبو يعلى العلوي، محمد بن أبي الحسين محمد بن جعفر بن محمد358]

الحسن علي العالم المحدث النسابة، بن إبراهيم، بن أبي جعفر محمد صاحب الجوانية بن 
                                                 

 4/571ذم الهوى (1) 
 ، ترجمة أبي العباس أحمد بن محمد بن مفرج األموي اإلشبيلي، ابن الرومية4/441الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة (2) 
 .4134/ ترجمة 7/34، وترجمه أيضا المنذري في التكملة في وفيات النقلة 47/593تاريخ اإلسالم (3) 
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حسين بن الحسين بن محمد الجواني بن عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصغر بن علي بن ال
 علي بن أبي طالب

ولأبي  ،بواسا النقيُب  الشريُف  قال:ف ،(2)«ي   د  ج  الم  » فيالنسابة  ريم  الع  أبو الحسن ذكره      
 .ما و  إلى اليَّ  ة  يَّ  قا يعلى النقيب ابن البواني بَّ 

 ا ب ا بعد أبيه.كا  نقيب   : (3)«ة المباركةر  ج  الش   »في   لرازيفخر الدين ا وقال     
 
 بو يعلى العوجي، محمد بن محمد بن داود[ أ352]

ث عن ،(4)عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: ع منسما       أبو الفتح محمد بن إبراهيم : هحد َّ
  (5)الطرسوسي

: أنبأنا أبو محمد الأكفاني، نا عبد العزيز بن أحمد الكتاني، أنا علي بن (6)ابن عساكرقال      
أبو يعلى الا: أنا أبو الفتح محمد بن إبراهيم الطرسوسي، نا يف، قظا أ بن نَّ شَّ الحسن الربعي، ورَّ 

، نا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش، نا سلمة بن شبيب، نا محمد بن محمد بن داود العوجي
 عبد الرزاق، قال: قال معمر:

      « 
 
ب ع  م  إلى ع   س  ل  إذا ج   (7)وبي  كان أ   « د  ع  ا ق  ذ  ه إ  أس  ر   (8)رو بن شعيب ق 

 
بو يعلى ابن الفراء، محمد بن أبي خازم محمد، بن القاضي أبي يعلى محمد بن [ أ360]

  (9)[560الحسين الفراء، القاضي أبو يعلى الصغير ]ت

                                                                                                                                                         

 : المقتول على الدكة مع صاحب الخال ببغداد.493جدي في أنساب الطالبين صقال في الم(1) 
 493المجدي في أنساب الطالبين ص(2) 
 451الشجرة المباركة في األنساب الطالبية ص (3) 
نه أبو سهل الَقطَّان وابن ُعقدة، أبو محمد عبد الرحمن بن يوسف بن َسِعيد بن ِخراش البغدادي، سمع يونس بن عبد األعلى، ومحمد بن يحي الذهلي، وع(4) 

 2/433، الميزان 4/337، ترجمته في تاريخ اإلسالم 217قال الذهبي: له كالم في الجرح والتَّعديل، وقد اتُّهم بالرَّفض/ ت 
ه ، ترجمته في تاريخ بغداد  143ي /ت أبو الفتح محمد بن ابراهيم بن محمد البزاز الغازي الطرسوسي ابن البصري، سمع من خيثمة بن سليمان، وعنه البرقان(5) 

 143/ ترجمة 4/177
 ، قال المحقق عن هذا األثر: سقط من "األصل" و"م "، وهو موجود في "ز"14/97تاريخ دمشق (6) 
 4/45ر أعالم النبالء ، ترجمته في: سي474أيوب بن أبي َتِميمة َكْيَسان أبو بكر السختياني البصري، اإلمام الحافظ أحد األعالم، سيد العلماء/ ت(7) 
 311قبع القنفذ، كمنع، قبوعا: أدخل رأسه في جلده، و  الرجل في قميصه، وتخلف عن أصحابه  / القاموس المحيط ص (8) 
كلي ، اَلعالم للزر 4/744، شذرات الذهب 42/434، تاريخ اإلسالم 1/559، إكمال اإلكمال َلبن نقطة 4/234مصادر ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة (9) 

3/254 
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والعلم، تفقه على أبيه   ا ض  الفَّ  تا ي  بَّ  ن  : ما (1)الخطيب البغداديقال  ،وإمام م الحنابلةا  شيخُ      
َّ في  ،رف م بالالاف والمناظرة ودودة الكلامعأواك  من أنب  الفق اء و ،وعمه أبي الحسين ا

ُزّك 
وبقي ب ا إلى سنة خمس  ،ثم توىل قضاء واسا ،دمادى الأوىل سنة ثما  وعشرين وخمسمائة

 ثم عزل عن القضاء والعدالة مقصورا على المقام بمنزله إلى أ  تويف وقد أضر. ،وأربعين
والحسن بن محمد  ،رسيبن الن َّ اوأبا الغنائم  ،ا بن بيَّ اوأبا القاسم  ،افأبا الحسن العل َّ  :سمع     

ر وحدثنا عنه ببغداد ابن الأخضَّ  ،ويحيى بن الربيع ،يأبو الفتح المندائا  :سمع منه ،التككي
وتويف في ربيع الآخر سنة ستين وخمسمائة ودفن  ،ولد سنة أربع وتسعين وأربعمائة ،وغيره

 بمقبرة أحمد.
وسمع الحديث  ،: ولد سنة أربع وتسعين وأربعمائة(2)الجوزي بو الفرج ابنأالحافظ قال و     

 ،واك  له ذكاء وف م ديد ،وأفتى ودرس ،وتفقه على والده ،من أبيه وعمه وابن الحصين وغيرهم
ثم أش د قاضي القضاة أبو الحسن بن الدامغاني على  ،وتوىل القضاء بباب الأزا وبواسا

ثم خاف من حكمه  ،كر عنه أنه لم يلتفت إلى العزلفذ ،نفسه ببغداد أنه قد عزله عن القضاء
فقدم بعد إحدى  ،بعد العزل فتشفع بابن أبي الاير صاحب البطيحة إلى الاليفة حتى أمنه

 وقد ذهب بصره فلازم بسته فلما مرض طلب أ  يدفن في دكة أحمد بن حنب . ،عشرة سنة
 الوزيرُ  ي فأنكرَّ ددي لأم ا  (4)ةك َّ في الد َّ فقال:  : بَّعثَّ بي إلى الوزيرُ (3)عبد المغيثقال لي      
فتويف ليلة السبت خامس دمادى الآخرة من هذه  ،عظام الموىت ؟ وقال: كيف تنبُش  ،هذا

 د.عند آبائه بمقبرة أحمَّ  نَّ فا ودُ  ،السنة
 ،تويف في ربيع الآخر ببغداد، وله ست وستو  سنة :(5)الذهبيشمس الدين قال الحافظ      

واكنت  ،لق  ا به خَّ وأفاد وتار   ،وقد درس وأفتى ،في خامس دمادى الأوىل والأصح أنه تويف
 تويف سنة ستين وخمس مائة. ،ودةش ُ دنازته مَّ 

 

                                                 

  45/47تاريخ بغداد (1) 
 41/445المنتظم (2) 
اِلحُ (3)  ْيُخ اإِلَماُم الُمَحدُِّث الزَّاِهُد الصَّ َلِف/ت عبد المغيث بن زهير بن زهير  أبو العز بن أبي حرب البغدادي الحربي الحنبلي، الشَّ َبُع بَِقيَُّة السَّ ، ترجمته 517 الُمت َّ

 24/459في: سير أعالم النبالء 
ةُ (4)  انُ : بالفتح و الدَّكَّ  4/434الذي يقعد عليه، وناس يجعلون النون أصلية / من مختار الصحاح  الدُّكَّ
 71/741تاريخ اإلسالم (5) 
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  [ أبو يعلى الّشاِهد، محمد بن محمد بن نصر بن أحمد بن مكَرم 361]
 قال أبو :(1)«تاريخه»في  بن مسكويهالمعروف باأحمد بن محمد بن يعقوب أبو علي قال      

  ،محمد الحسن ابن أبى الفرا ابن مسلمة الشاهد
َّ
أبو العب اس محمد بن نصر بن  بَّ  حَّ قال: أ

بَّ َّ شَّ  أحمد بن مكرم الشاهدُ  أبو عمر محمد ابن عبد اهلل واك   ،ابنه أبى يعلى محمدُة ادَّ  َّ أ  ُتق 
ان  ا به.ص   تَّ ا  ومُ   ،ومعاملا لأبى زهير أسفار ابن كردويه ،ص ره على ابنته (2)بن أي وب القط 

      
َّ
  يعلى يأبعن  (3)َُبُو َّكَّ  علمُ وقال أبو العباس لأبى عمر: أنا أ

َّ
ُرُه من أ وقد  ،ها خلاقا ابني لما ُتن كا

 
َّ
  ،وطا بتزكيتهطُ الاُ  رعُت فى أخذا وشَّ  ،تهش ادَّ  أ  تقب َّ  ُت ب  بَّ ح  أ

َّ
فإ   ،كَّ دا مر  هو فى يَّ وهذا أ

ىنا تَّ د  اعَّ سَّ  شَّ ُف  فَّ قَّ وإ  وَّ  ،ى عليه مَّ نا . ُت ك  رَّ لا تَّ  فقال له: واهللا  ،إل ا بكفما يَّقا  ُمم كا
 وإ  خاطبَّ  ،عليك الالافا  قليُ   ،كثيُر القبولا منك أبو زهيرفقال أبو العباس: القائد      

وأريد أ  تبع  هذه  ،على ذلك مع حصول التزكية لم يقع امتناع عليه فيه (4)عضد الدولة
 قال أبو عمر: فدخلت إلى  ،فقال: أفع  ،إليه كَّ با ائا وَّ الحادة أكبر حَّ 

 
وقلت له: يا  ،ارف  س  أ

 امُ يَّ في ا قا  حادة   عليك، ول يل قد خدمتك الادمة التي ودب ب ا الحق ُ  ،صاحب البسش
  قد دعلت ا ثمرةَّ  ،ي فى البلداها دَّ 

َّ
فقلت: أبو العباس يريد أ   ،فقال لى: ما هي؟  ،فيك يا لمَّ أ

  ،عضد الدولةفى خطاب  واستشفع بى إليك ،ابنه أبى يعلىتقب  ش ادة 
َّ
 تا رَّ ، وقد دَّ ُ  عَّ َ  فقال: أ

الذي أشار  الرد َّ  رَّ وأحضَّ  ،فيما بسني وبين الملك بأ  أراسله فيما أريده على لسا  ثقة العادةُ 
وقال: يقول لك الملك: مالك وللاطاب فى  ،استوفاها فمضى وعاد فى ذلك رسالة   هُ لَّ مَّ  اليه، فحَّ 

 .؟ مث  هذا الأمر
البسش، واهلل ما  ، فقلت: يا صاحبَّ البوابَّ  عُت حتى سما  أسفارعمر: فاستدعاني قال أبو      

ر إل ا أن   ييقب  من عي منك، وضا ، مع علمه بمَّ كَّ تا سئلَّ فى مَّ  رُت ص َّ قد قَّ  يأبو العباس ذلك، ولا يقد 
 ادة  عَّ  يل رت  فى الكبير فضلا عن الصغير، فقال: ما دَّ  د ُ تُرَّ ك، وأنك لا من الملا  كَّ وضعا ومَّ 
  ي، ولكنها تا دَّ عاوَّ بم

ُ
 د الس الَّ ، ودد  الرسالةَّ  دُ  الر   فأعادَّ  ،ة  دَّ ي  دَّ على ذلك مُ  ت  ضَّ ، ومَّ ه بعد أيامف دُ اوا عَّ أ

، الا البَّ  فَّ اسا وهو يراني كَّ  أيام   ت  ضَّ ، ومَّ ارَّ نكسَّ إا وال مَّ دوُ الوُ  فعاد مث  البواب الأول، فأظ رُت 

                                                 

 3/17تجارب األمم وتعاقب الهمم (1) 
 ح، لكنه رافضي.محمد بن عبد الله بن أيوب، أبو بكر القطان،عن محمد بن جرير، قال عبيد الله األزهري: سماعه صحي(2) 
 731نبا الشيء عنه : تجافى وتباعد، وبابه سما / من مختار الصحاح ص(3) 
، ترجمته في: 732عضد الدولة أبو شجاع فناخسرو بن الحسن بن بُ َوْيه الديلمي، صاحب العراق وفارس، كان بطال شجاعا، أديبا عالما، جبارا عسوفا / ت (4) 

 44/219سير أعالم النبالء 
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عضد لى حضرة إ، ووص  دف فى غَّ  لى الدارإ على الركوبا  لُت ما با عمر، قد عَّ أفقال لى: يا 
، وعاد نا ي  تَّ عَّ َ  دَّ  يعلى ابن مكرم يأبمولانا فى أمر  ُت ل  اسَّ ، ووقف ساعة ثم قال: قد رَّ الدولة

، والقوم الذين سألوىن فى ذلك فى اه  دَّ  فى تمام هذا الأمرا  يل يرسم فيه الإمساك، و البواُب 
  اختلاط  

َّ
م وعند الناس، فضحك، وقال: يا أبا داهي عنده رَّ ، ومتى وقف انكسَّ ي   وا قَّ     مَّ وأ

؟، إن ما يتعلق بك الاطاب على زيادة  والش ودا  الش ادةا  مث  هذا، ويف يف زهير، مالك وللاطابا 
خاصة نق  رتبة الى رتبة، فأما قبول الش ادة فلسس لنا ولك قول فيه، وهو متعلق  يدا وا ق  قائد، أو تَّ 

 ، ومتى عرفوا من إنسا  ما يرو  ماةا ضَّ بالقُ 
َّ
 ولا شفاعةا  ،رف م  عه قبول ش ادته فعلوا ذلك بغير أ

  شافعف 
َّ
رَّ نفسا  تَّ م  قَّ إلي م وإلينا، وإذا أ  .ةَّ ذلكحَّ  صا  فَّ رَّ عند من سألك بمث  ما قلنا لك عَّ  كَّ ُعذ 

  ،أبا عمر به ثَّ دَّ  وحَّ  ،ب ذا البواب ارأسف  وانصرف      
َّ
يعلى  يأب ش ادةا  فى قبولا  رُ م  ووقف الأ

َّ وُ إلى أ  تُ  ا
 .ة  ل  و  الد    د  ض  ع   يف 

 
[ أبو يعلى الذ ُّهِلي، محمد بن محمد بن الإمام قاضي القضاة أبي الطاهر محمد بن 363]

 أحمد بن عبد الله الذهلي البغدادي المالكي
على   ودا ضمن الش   (1)«اتعاظ الحنفاء»في  تقي الدين المقريزيذكره  ،يار المصريةقاضي الد       

وكتب باطه في هذا الكتاب: قال  فقال: ،عند دخوله مصر (2)يديجوهر العبكتاب أما  القائد 
وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين:  -صلوات اهلل عليه-دوهر الكاتب عبد أمير الم منين 

، -صلوات اهلل عليه-كتبت هذا الأما  على ما تقدم به أمر مولانا وسيدنا أمير الم منين 
والحمد هلل رب  ،فيه أه  البلد وغيرهم على ما شرطُت وعلى الوفاء ببميعه لمن أداب من 

 العالمين، وحسبنا اهلل ونعم الوكي ، وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.
على نفسه دماعة الحاضرين، وهم:  جوهرباطه في التاريخ المذكور: وأش د  ره  و  ج  وكتب      

أبو إسماعي  إبراهيم بن أحمد الرسي أبو دعفر مسلم بن محمد بن عبيد اهلل الحسسني، و
الحسني، وأبو الطيب العباس بن أحمد ال اشمي، والقاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد، وابنه 

 رث بن محمد.اب بن محمد، وعمرو بن الح، ومحمد بن م ل َّ أبو يعلى محمد بن محمد

                                                 

 4/433ظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطميين الخلفاء اتعا(1) 
َرُه من القيروان إ(2)  لى مصر، بعد موت كافور أبو الحسن جوهر بن عبد الله الرومي، القائد، باني مدينة القاهرة والجامع األزهر، من موالي المعز العبيدي، َسي َّ

 2/411، ترجمته في: األعالم للزركلي 714مها إليها / ت ، وأرسل الجيوش لفتح بالد الشام وض751اإلخشيدي، فدخلها سنة 
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في كتابه:  عيليالإسما إدريس عماد الدين القرشيوذكر الحادثة أيضا الداعي المطلق      
 فقال: (1)«عيون الأخبار»

ه، قال دوهر عبُد أمير الم منين ع.م وعلى آبائه الطاهرين، وأبنائه       ا ط  وكتب القائد أيضا باَّ
الأكرمين، كتب هذا الأما  على ما نفذ به أمر مولانا وسيدنا أمير الم منين على الوفاء لمن 

والحمد هلل رب العالمين، حسبي اهلل ونعم أداب من أه  البلد وغيرهم، على ما شرطه، 
 الوكي ، وصلى اهلل على محمد نبيه وعلى آله الطيبين، وكتب دوهر باطه بالتاريخ المذكور.

وكتب الش ود خطوط م، وهم الشريف أبو دعفر مسلم بن عبد اهلل الحسني، والشريف أبو      
العباس بن أحمد ال اشمي، والقاضي إسماعي  إبراهيم بن أحمد الحسني الر سي، وأبو الطي اب 

، وأبو بكر محمد بن م  لب، وأبو أبو يعلى محمد بن محمدأبو طاهر محمد بن أحمد، وابنه 
 محمد عمرو بن الحارث المالكي.

، واكنوا في ضيافته، واك  يتلقى الشريف أبا دعفر إذا داء       لَّ البماعةا وأكرم القائد دوهر نُز 
 نصرف من عنده، إلى ا  يركب.إليه، ويارا معه إذا ا

ل        ه  ويف آخرها اللام، هذه النسبة إلى قبيلة معروفة  ،وسكو  ال اء ،بضم الذال المعبمة: يالذ  
قاله  ،وهو ذه  بن ثعلبة، وإلى ذه  بن شسبا  كا  من ا دماعة كثيرة من العلماء والكبراء

  (2)السمعاني
 
  (3)بن أبي يعلى محمد الماليني اللغوي الأديب[ أبو يعلى الهَروي، محمد بن مسعود 362]

عر البي د  :(4)«إنباه الرواة»في  جمال الدين القفطيقال       له معرفة بالنحو واللغة، ويقول الش 
امية وحج  فى سنة ثما  وست مائة، فحج  وعاد إلى  ،بالفارسي ة والعربي ة، ويذهب إلى مذهب الكر 

 ومن شعره: ،ود الطريقة، وإنه كا  يتسامح فى الأمور الديني ةوقي  عنه: إنه لم يكن محم ،بلده

 
َّ
  هُ ا لددددا مدددداءَّ يَّ ددددحَّ المُ  و ُ ُصددددأ

ُ
 ُق را ق ددددرَّ أ

ددددمَّ نددددد الطَّ إذا ابتددددذلت عا      ةا اعَّ
َّ
 هُ ُدددددو  أ

   
 
َّ
 أ
َّ
 ديبالدددأدنى ومدددن تحدددت أخمصددد ُل ندددزا أ

 مدددن الفلدددك الدددأعلى تطدددامن أودددده  

   

                                                 

 453عيون األخبار وفنون اآلثار / السبع السادس ص(1) 
 4/24األنساب للسمعاني (2) 
 493مصادر ترجمته في : طبقات النحاة واللغويين َلبن قاضي شهبة ترجمة (3) 
 342/ ترجمة 7/241إنباه الرواة على أنباه النحاة (4) 
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 وسئ  عن مولده فلم يذكره      
 المعرفةا  نُ سَّ حَّ  ،فاض    : شيخ  ابن النجارقال  :(1)«الوافي»في  الصفدين صلاح الديقال و     

ي   ،باللغة والأدبا  ام ا ر َّ  ،وكتبت عنه من شعره ،(3)لقيته بقرية غروا  من مالين ،(2)المذهبا  وهو  كَّ
 :(4)وأورد له

 عف انا قَّددد عا ت ُدددمَّ فدددي تَّ  ر  انُظددد و بَّ حدددر  الا  عا دَّ 
دددكدددا  ذُ  إرثف  لتفريدددقا     ة  ُعدددما ادَّ  با ر  و الحا

   
ددد و ددد هُ ادَّ ا قَّددداب دددبَّ ذُ  د  اها شَّ  طعمدددة   ُب ر  الحا

 ه  ُعدددانا قَّ  البيدددتَّ  يلدددزمُ  نكبدددوتف إلدددى عَّ   
   

 : (5)وأورد له أيضا     
دد دد َّ ا نُ اذَّ مَّ دد ُ  م ا ددزَّ  ن  ما  ل  زَّ لددم يَّدد ا ف مَّ

ددرَّ  وَّ ُهدد   ددفددي خَّ  ب  اغا دد  ف اما  ه  اباددنَّ  ن  عَّ
   

ددد  انَّدددوهُ دُ إليددده وُ  احكة  نلقددداه ضَّ
ددد   راه دَّ وتَّددد   دددا كَّ م   هابادددا عدددن نَّ ر  اشا

   
دددفكأنمدددا مَّ   ل  ازا مدددا هدددو نَّددد وهُ رُ ك 

 ه  ا بادددن َّدددعَّ  ازل  عنددده بندددا هدددو نَّددد  
   

 .الصفدي : هو شعر مقبول قال     
 ُ  نتحا واك  يَّ   ،بالنحو واللغة قال ابن مكتوم: عارف   :(6)«بغية الوعاة»في  السيوطيوقال      

عليه لانقطاعه عنه، فاعتذر  بَّ ازي فعتَّ لر  ا رُ ا  ودخ  عليه الفَّ  ،فيما قي  ةا ي َّ اما ر َّ مذهب الكَّ 
 با رتَّ مُ 

 ا:ل 

دددُر و لاُسدددكَّ البَّح  ب  دددر    مَّ  إان ادددي ام 
  

ق   ددرَّ ددى الغَّ شَّ خ 
َّ
ددب حَّ فأ ددُن الس َّ سا ح 

ُ
 لددا أ

   
 
 [ أبو يعلى الفاطمي، ُمَحّمَّد بن المطهر بن يعلى بن عوض بن أميرجه العَلوي الُعَمِري360]

 (7)[580الهَروي ]ت
                                                 

 5/45افي بالوفيات الو (1) 
محمد بن نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني، العابد المتكلم، قال الذهبي: شيخ الكرامية، ساقط الحديث على بدعته، أكثر عن حميد، والجويباري، و (2) 

الكرامية قولهم في المعبود تعالى أنه جسم  تميم السعدي، وكان كذابين، قال ابن حبان: خذل حتى التقط من المذاهب أرداها، ومن األحاديث أوهاها، ومن بدع
، وعكف أصحابه 255َل كاألجسام، وله أتباع ومريدون، وقد سجن بنيسابور ألجل بدعته ثمانية أعوام، ثم أخرج وسار إلى بيت المقدس، ومات بالشام في سنة 

 232، والفرق بين الفرق ص4451ترجمة  5/757على قبره مدة / ترجمته في لسان الميزان 
 مالين: قرى مجتمعة من أعمال هراة، يقال لجميعها مالين، وأهل هراة يقولون: ماَلن(3) 
 4/214األبيات في بغية الوعاة (4) 
 4/214األبيات في بغية الوعاة (5) 
 4/214بغية الوعاة (6) 
.اه ، قبون الكبار "كيا" تعظيما، وهى لفظه فارسية معناها: "العظيم": كانوا يل433قال ابن بابويه في فهرسته صنطقوها أيضا: "أميركا" و"أميركيا"،   أميرجه(7) 

 فيكون معنى: أميركيا": األمير العظيم،
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الحباا  يأبضمن الشيوخ المبيزين ل (1)«تكملة إكمال الإكمال»في  ابوينابن الصذكره      
 ،يوسف بن عبد الرحمن بن علي القسسي السدراتي المغريب المعروف بابن الراكبي المالكي

 .تويف نحو سنة ثما  أو تسع وتسعين وخمسمائةالم
ن َّاُه الحافظ       دين أبي الحسن محمد بن أبي تاا ال (2)في تردمة الذهبيأبو عبد اهلل وكذلك كَّ

 .الدمشقي قرطبيدعفر أحمد بن علي ال
ن َّاُه:  ،(3)«تاريخه»في  ابن الدبيثيوتردم له       ت وح  وكَّ د بن المط ر بن يعلى بن قال:  ،أبا الف  م َّ ُمحَّ

بُو الفتوح ال روي ،أميرده العلوي
َّ
د ب ن الفض  الفراوي ،أ م َّ عَّ بنسسابور ُمحَّ ما يد  ،سَّ عا وأبا سَّ

د بن أحمد بن صاعدمُ  م َّ ومكة والمدينة لما حج سنة تسع  ،ث ببغدادوحد   ،وسافر الكثير ،حَّ
ا وسبعين، واك  دَّ 
ا، ولما قدم من الحج حدث ببغدادي  وبكتاب  ،«لممسصحيح » ن ا صالح 

أنبأنا ابن صاع، أخبرنا ابن  ،عليه بالحباز قرأُت  ،للاطابي بسماعه ل ما من الفراوي «الغريب»
  ،؟ ر ُ أبَّ  ن  مَّ  » :دثنا اب ُن نبيد حديثمسرور، ح

ُ
: أ وتويف سنة  ،ولد سنة أربع وخمسمائة ،«كَّ م  قَّالَّ

 أربع وثمانين وخمسمائة بأذربيبا .
أبو عبد اهلل ابن الدبسثي، والتاا بن  :روى عنهفقال:  ،(4)«هتاريخ»في  الذهبيوتردمه أيضا      

ن اي، وأبو القاسم علي بن سالم بن الاشاب، محمد بن أبي دعفر، ومحمد بن أبي البدر ابن المَّ 
ث هناك، وعاش ثمانين سنة. ،وآخرو   وتويف بأذربيبا ، ولعله حد َّ

 ويف آخرها الميم، هذه النسبة كنُت  ،بعد الألف ،وكسر الطاء الم ملة ،بفتح الفاء: يم  اط  الف       
 
َّ
 ،ة النساء رضوا  اهلل علي اسيد -صلى اهلل عليه وسلم-أن ا إلى فاطمة بنت رسول اهلل  ن ُ ظُ أ

 اهلل رضى- على بن عمر أولاد بعضا  نسبا  في رأيُت  أ  إلى العلوية، السادة نسب في لأن ا
  (5)السمعانيقاله ، غيرها إلى النسبة هذه أ  مُت لا فعَّ  ذلك، -عن ما

مع بن أبي طالب بن عبد المطلب، وهذا عمر الأكبر قت   عمر بن عليإلى  : نسبة  ريم  الع       
وأبو زرعة  ،روى عنه بنوه علي وعبيد اهلل ومحمد، الماتار بن أبي عبيد، وقد روى عن أبيه

                                                 

 44تكملة إكمال اإلكمال في األنساب واألسماء واأللقاب ص(1) 
 41/143تاريخ اإلسالم (2) 
 212/ ترجمة 45/12تاريخ بغداد (3) 
 42/319تاريخ اإلسالم ت (4) 
 43/473لسمعاني األنساب ل(5) 
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 (1)، قت  إلى رحمة اهلل سنة سبع، السننعنه في  عمرو بن دابر الحضرمي، ولابنه محمد حديث  

  الذهبيقاله 
  

 ر[ أبو يعلي الُمَنجِّم الّشاعر، محمد بن الُمَظف ر بن إسماعيل بن ِبش365]
أبو القاسم عبد اهلل بن محمد روى عنه  :(2)«بالوفيات الوافي»في  صلاح الدين الصفديقال      

 وأبو القاسم عبد الواحد ابن محمد الحمامي شسئا من شعره ،(3)الشاعر بن داود بن ناقيا
 من شعره في الشمعة:     

 قامت دددددا كالقضددددديبا  وهيفددددداءُ 

 هددا تنتسددب  ورا فددي نُ  إلددى الشددمسا   

   
 مددن الياسددمينا  فددي قمدديصف  ت  دَّ بَّدد

 مددددن ذهدددددب   لنددددا وقلنسددددوةف   

   
 إا  كفاقدددددددةف  ت  اتَّددددددوبَّ 

ددددددفَّ ل   ا َّ
   

َّ
دددعُ مُ د  إلدددى الصدددبح أ  ا تنسدددكب   َّ

   
 ومنه قوله:     

ددد يدددا مدددن علدددى ضدددعفا   بريصَّ

دددددددده قددددددددد تَّ بددددددددرا ب َّ     ىو َّ قَّ
   

 رهدددددددين  ٍَّ قلبدددددددي لدددددددديكَّ 

 او   لُ ُسدددددددد مددددددددا يسددددددددتطيعُ   
   

ددددددد ولدددددددايَّ مَّ   ديقف كددددددد  صَّ

ددددد   ددددد ار فيدددددكَّ قدددددد صَّ  او   دُ عَّ
   

 ومنه قوله:     
 ولاشددددددغُ لقددددددد أرضدددددديت مَّ 

ددددددد    بدددددددالفكر اللدددددددواما  نا عَّ

   
دددددددقلتَّدددددددمُ  مَّ ل َّدددددددوعَّ   ار   َّ ي سَّ

 خلدددددي ندددددام عدددددن سددددد ري  

   
 ربا صدددددددطَّ يعدددددددذب غيدددددددر مُ 

ددددددنتَّ ويظلددددددم غيددددددر مُ     را دصا
   

 تدددددددي قمدددددددر بَّ م   كَّ ل َّدددددددتمَّ 

ددددفمددددن يعدددددي علددددى القَّ     را مَّ
   

 .م  نسبا مُ  د  دي ا  : شعر  الصفديقال      
 

                                                 

 2/411تاريخ اإلسالم للذهبي (1) 
 5/25الوافي بالوفيات (2) 
، 115ة/ ت أبو القاسم عبد الله بن محمد بن الحسين بن داود بن ناقيا األديب الشاعر اللغوي المترسل، له مصنفات حسنه مفيدة ومقامات أدبيه مشهور (3) 

 7/91، وفيات األعيان 1/4543ترجمته في: معجم األدباء 
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[ أبو يعلى العباسي، نظام الدين محمد بن محمد بن صالح بن حمزة الشريف 366]
 (1)[502الهاشمي، البغدادي  المعروف بابن الَهّبَّاِرّيَّة ]ت

ارية ار، وال ب  هذه النسبة إلى هب َّ  ،ويف آخرها الراء ،: بفتح ال اء والباء المشددة«ةي   ار  ب   اله  »و     
قصي  بن عبد العزى بن أسد بن ار بن الأسود بن المطلبب َّ ه، وهي من ذرية ههي من دداتا 

 القرشي.
: وهو محمد بن محمد بن صالح بن حمزة بن محمد بن عسسى (2)شمس الدين الذهبيقال      

بن محمد بن عبد اهلل بن محمد بن داود بن عسسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد اهلل 
 بن عباس

وله معرفة  ،العلماء، وسمع الحديث، ومدح الوزراء والأكابرقرأ الأدب ببغداد، وخالا      
 بالأنساب

، وضمنه (4)لسيف الدولة صدقة، نظمه (3)«م  از  والع   م  از  والح   م  اغ  والب    ح  اد  الص   »وصنف كتاب 
كما وأمثالا، ونظم   ، وغير ذلك.«مجانين العقلاء»وله كتاب  ،(5)«كليلة ودمنة»حا

واك  ملازما  ،لشعراء المش ورين. أكثر شعره في ال باء والساف: أحد ا(6)وقال أيضا     
شعره في  «ديوان» و ،(7)«كليلة ودمنة م  ظ  في ن   ة  ن  ط  الف   ج  ائ  ت  ن  »وله كتاب  ،لادمة نظام الملك

 وهو القائ : ،ثلاث مبلدات
 رَّ 
َّ
ددعرسددي وهددي ومُ  وما فددي الن َّدد يددُت أ  كة  مسا

ددددف ا ي، ويف كَّ ناددددق  ذَّ     ا شدددديء مددددن الددددأدم َّ

   
 بدددده نقددددا مسددددود   معددددوا الشددددك ا 

 لكددددن أسددددفله فددددي هيئددددة القدددددم  

   
 ، فلددددوالقددددذالا  حمددددرَّ مُ  حتددددى تنب ددددُت 

(8) عددم الأديددبا  علددى الشدديخا  الرقددادُ  طددالَّ   
 

   
                                                 

، الوافي بالوفيات 49/792، سير أعالم النبالء 44/57، تاريخ اإلسالم 2/33قسم شعراء العراق -، خريدة القصر1/157مصادر ترجمته: وفيات األعيان (1) 
 1/21، شذرات الذهب 4/473

 44/57تاريخ اإلسالم (2) 
 4144طبع في المطبعة األدبية لبنان سنة (3) 

ه ، ترجمته في سير  534صاحب الحلة /ت  هاء الدولة منصور بن ملك العرب دبيس بن علي بن مزيد األسدي الناشري العراقيبن ب سيف الدولة صدقة )4(
 49/241أعالم النبالء 

 تصحيح وتهذيب الخوري نعمة الله األسمر الماروني 4933طبع في المطبعة األدبية لبنان سنة (5) 
 75/94تاريخ اإلسالم (6) 
 ، هدبه الخوري نعمة الله األسمر الماروني اللبناني4933طبعة اللبنانية سنة طبع في الم(7) 
 زاد في وفيات األعيان بيتا بعده وهو:    (8) 

 تظل ترقعني كيما ترنخني
  

 فصرت ألتذ باإليقاع والنغم
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وهو قال: غلب على شعره ال باء  ،: تويف بكرما  سنة أربع وخمسمائةالعماد الكاتبقال      
 ،و ة والمبُ ه في الالاعَّ ه، وفاقَّ وسلك أسلوبَّ  (1)اجابن الحج    ل والساف، وسبك في قالبا وال ز  

 الحسن. في ن ايةا  من شعرها  والنظيُف 
خرا  ابن الهباريةأ   «زينة الدهر في فضلاء أهل العصر»في كتاب:  أبو المعاليوحكى      

، فدخ  نظام الملكووزيره  ،ملكشاه بن ألب أرسلانمن بغداد وقدم أصب ا  وب ا السلطا  
م رقعتا ، رقعة في ا هبوه، ويف الأخرى مدحه، فأعطاه التي في ا هبوه، فقرأها على النظا

 النظام وف م ما، فإذا في ا:
 ابددددن إسددددحاق إ  ملددددكَّ  روَّ لددددا غَّدددد

ر   هُ وسدددددددددددددداعدَّ    دددددددددددددددَّ  القَّ

   
ددددد  ا وُخدددددص َّ نيَّ فَّت  لددددده الدددددد ُ وصَّ

ر   أبددددددددو المحاسددددددددنا    دددددددددَّ  بالكَّ

   
 لدددددددسسَّ  با ولاَّ كالدددددددد ُ  فالددددددددهرُ 

 ر  البَّقَّ إلددددددددددا بادددددددددد ورُ دُ يَّدددددددددد  
   

نظام وأبو المحاسن ص ر  ،لذا القواد رسمه مضاعفا على رأس ا: يطلُق  النظامفكتب      
يمي  إلى أبي  ابن الهباريةمنافرة، واك   النظام، ويقال له: أبو الغنائم، واك  بسنه وبين الملك

 ل ذا السبب. النظامالمحاسن، فنقم عليه 
ولفظ ا عنده: أخبرين أبو علي الحسن بن   ،(2)«اريخهت»في  ابن العديمهذه أسندها  والقصةُ      

 بن الهباريةاأبا يعلى في بعض مطالعاتي أ  الشريف  قال: قرأُت  ،اسماعي  القيلوي بحلب
ويقتضيه  ،م قطعتين من الشعر، إحداهما يمدحه في افنظَّ  نظام الملكعلى الوزير  كا  له رسم  

نظام ه، وحضر عند ن اللتين في ما الشعر في عمامتا وه في ا، وترك الورقتي  ه، والأخرى ي بُ رسمُ 
وإذا  ،وأراد أ  يدفع إليه الرقعة التي في ا الإقتضاء، فدفع إليه الأبيات التي هباه في ا ،الملك

 في ا مكتوب:
 ابدددن اسدددحاق كَّ لَّدددأ  مَّ  وَّ ر  لدددا غَّددد

دددددددددددد   دددددددددددد هُ دَّ اعَّ وسَّ  ر  دَّ القَّ
   

دددددد  صَّ  ا لدولتدددددده وُخدددددددفَّ وصَّ
ددددددد     ر  دَّ أبدددددددا الغندددددددائم بالكَّ

   
هرُ   لدددددسس با ولاَّ كالدددددد ُ  فالدددددد 

 ر  قَّ إل ددددددددا بددددددددالبَّ  ورُ دُ يَّدددددددد  
   

                                                                                                                                                         

 
، ترجمته في: يتيمة الدهر 794والسخف في شعره / ت  أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن الحجاج؛ الكاتب الشاعر المشهور ذو المجون والخالعة(1) 

 9/234، معجم األدباء 7/474
 5/2192بغية الطلب فى تاريخ حلب (2) 
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 نظام الملكيعني بأبي الغنائم تاا الملك، واك  من أصحاب السلطا  ملكشاه، واك  بين      
 وبسنه عداوة.

عَّ على رأس ا: يُطلَُّق ل ذا القَّ  نظام الملكقال: فلما قرأ       ق َّ ه مضاعفا، وناوله رسمُ  ادا و َّ الأبيات وَّ
، فلما نظرها أخذَّ  ابن الهباريةياها، فأخذ إ  ذا شسئا، وخُ     قُ : لا تَّ النظاميعتذر، فقال له  الرقعةَّ

 ه.الى الديوا ، فمضى وأخذ رسمَّ  ضا ، وام  الرقعةَّ 
 اه بعد ذلك بقوله:هبَّ  ابن الهباريةقال: إ       

 لددددددددا يشددددددددمان بأنفدددددددده

دددددد    ريم المفضدددددد غيددددددر الكَّ

   
 
َّ
ددددددأ ددددددبفَّ     وا ه   لدددددداَّ ي والكا را ق 

 أبددددي علددددي الا يَّددددب علددددى عا   

   
 وقي : إ  َّ  ،أبي يعلى بن الهباريةه، ثم عفا عنه، والقصة قد ذكرناها في تردمة ر دمَّ فأهدَّ      

  ا لابن ال بارية.، والصحيح  ن َّ للأبيورديالأبيات الرائية 
نظام  ويقال له: أبو المحاسن تاا الملك، كا  بسنه وبين ،أبا الغنائم بن دارستوقي : إ  :     

    الملك شحناء ومنافسة، كما درت العادة بمثله بين الر ساء، فقال أبو الغنائم لابن ال بارية: إا 
، فقال: كيف أهبو شاصا لا أرى في عندي كذا، وأدزل له الوعدَّ  كَّ نظام الملك فلَّ  هبوتَّ 

ُعبَّ فقال: لا بد من هذا، حتى حمله على أ  يسأل النظام شسئا،  ،بستي شسئا إلا من نعمته فصَّ
فمنعه، فعم  هذه الأبيات، وهو يشير إلى المث  السائر على ألسن الناس،  ، فسألهعليه ادابته
فلما وصلت إليه قال: دعلني من بقر طوس، وأغضى عنه، ولم  ، "رق  طوس ب   أهل  "وهو قول م: 

ر، يقابله على ذلك ب  زاد في إفضاله عليه، إذ استدعاه وخلع عليه، وأعطاه خمسمائة دينا
 فكانت هذه معدودة من مكارم أخلاق نظام الملك وسعة حلمه.

لما يعلمونه من  ،ي من غلمانه وأتباعه شر مقاساةاسا قَّ واك  مع فرط إحسا  نظام الملك إليه يُ 
 بذاءة لسانه، فلما اشتد عليه الحال من م كتب إلى نظام الملك:

 الرضددددى الحضددددرتينا  بنظدددداما  ذ  لُدددد

ددددددداحَّ تَّ  را ه  إذا بندددددددو الدددددددد َّ     ك  و  شَّ
   

 
َّ
دددوأ ددد كَّ ي دددرَّ اظا نَّ  ه عدددن  باددد    دا  ىذَّ القَّ

  القدددددددوما  امُ ئَّدددددددإذا لا   
َّ
دددددددع  أ  ك  و  شَّ

   
ددددد دددددح  علدددددى وَّ  ر  با واص   ها لمانادددددغا  ةا شَّ

ددددد دا ر  للدددددوَّ  د َّ لدددددا بُددددد   ددددد ن  ما  ك  و  الش َّ
   

، ولقبه: علي بن طراد الزينبينفذ هذه الأبيات مع ولده إلى نقيب النقباء أأنه  العمادوذكر      
 .أبو الحسن ،يننظام الحضرت
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 قوله وكتب به إليه: ابن الهباريةعلى  نظام الملكويقال إ  سبب غضب      
 أنددددي الملددددكا  أتب دددد  يددددا نظددددامَّ 

دددأعددداود مدددن حا     كمدددا قددددمت اكَّ مَّ

   
 وأصددددر عدددن حياضدددك وهدددي ن دددب

 بدددددددأفواه السدددددددقاة ومدددددددا وردت  

   
 يدددددل علددددى فعالددددك سددددوء حددددالي

 وتنطددددق عددددن مثددددالي إ  كتمددددت  

   
 ت مدددداذا نلددددت منددددهإذا اسددددتابر

 وقددددد عددددم الوفددددود ندددددي سددددكت  

   
 ومدددا فدددي الوافددددين عليدددك شددداص

 يمددددت مددددن الولدددداء كمددددا أمددددت  

   
 وهدددددم دوين إذا اختبدددددروا دميعدددددا

 فلددددم بالدددددو  دون ددددم خصصددددت  

   
 ول أصدددد  وفضدددد  غيددددر خدددداف

 ولكدددن مدددا الفضددد  مندددك بادددت  

   
 إذا مدددا وضدددعت عندددد بندددي د يدددر

 وعندددددك مددددع سددددماحتك انت يددددت  

   
 ين الفدددددرق بسدددددنكم ومددددداذافدددددأ

 ببعدددددي عددددن ديدددداركم اسددددتندت  

   
 وهدددا أندددا سددداكت، فدددإ  اصدددطلحنا

 وإلدددددا خدددددانني صدددددبري، وقلدددددت  

   
 ، فأهدر دمه.النظامفبلغ      
نظام : لما أهدر «ذيل تاريخ بغداد»في  ابن المرستانيةوقال عبيد اهلل بن علي المعروف بد:      

، واك  يمضي في ك  يوم (1)الدين محمد بن الخجندي درصباستبار  ابن الهباريةدم  الملك
: أدخ  معنا مع لابن الهباريةومعه الفق اء للمناظرة، فقال  ،بأصب ا  النظاماثنين إلى دار 

ابن فقال  ،ففع  ،فقم في المبلس مستغفرا ،دملة الفق اء متنكرا، فإذا عرفت المناظرة
ر اء  ي ت   : قال اهلل تعالى:}الخجندي ع  ون  و الش   او  م  ال غ  ه  ن  } ، وقال:(2){ب ع  آم  ن  ت اب  و  ، والاادم (3){إ ل  ا م 

: عفا اهلل عما سلف، ثم أذ  النظامفقال  ،يسأل العفو عن الشريف بقبول شفاعة الفق اء عامة
 له في الإنشاد 

 «فلك المعاني»من الفضلاء، له كتاب سماه:  ابن الهبارية: واك  سبط ابن الجوزيوقال      
 دمع فيه نتفا وطرفا. 

                                                 

ن السالطين صدر الدين أبو بكر محمد بن عبد اللطيف بن محمد المهلبي األزدي األصفهاني، الخجندّي الشافعّي: صدر العراق في زمانه علما ومهابة. كا(1) 
 23/714، ترجمته في سير أعالم النبالء 552عن رأيه، من تصنيفه: "التلويح" اختصر به قانون ابن سينا وزاد فيه فوائد/ ت يصدرون 

 221الشعراء: (2) 
 43مريم: (3) 
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شعره كبير يدخ  في أربع مبلدات، ومن غرائب نظمه كتاب:  «ديوان»: وابن خلكانوقال      
وهو أراديز، وعدد بيوته ألفا بيت، نظم ا  «كليلة ودمنة»نظمه على أسلوب  «الصادح والباغم»

ي َّرَّ الكتابَّ على يده ولد ه إلى الأمير أبي الحسن في عشر سنين، ولقد أداد فيه ك  الإدادة، وسَّ
 صدقة بن منصور بن دبسس الأسدي صاحب الحلة، وختمه ب ذه الأبيات، وهي:

 حسدددددددددنُ  هدددددددددذا كتددددددددداب  

دددددددددفيددددددددده الفا  تحدددددددددارُ     نُ طَّ
   

 ة  د َّ فيددددددددده ُمددددددددد أنفقدددددددددُت 
 ه  د َّ ُعدددددددددر سدددددددددنين دعشددددددددد  

   
 باسددددددددمكا منددددددددذ سددددددددمعُت 

دددددددددددددوصدددددددددددددنعته برَّ     اكَّ ما س 
   

وقد بالغ في  ،«ذكر الذكر وفضل الشعر» :وله كتاب ،وقي : تويف سنة تسع ،لأمه د ُ ار دَّ وهب َّ      
 ، أول ا:ش يرة   ، فمنه قصيدة  سائر   كثير   هُ عرُ وشا  ،هاه وأم َّ و حتى هبا أبَّ ب  ال َّ 

 حددددددي علددددددى خيددددددر العمدددددد 

 علددددددددى الغددددددددزال والغددددددددزل  

   
 يقول في ا:     

 لدددددددو كدددددددا  لدددددددي بضددددددداعه

 أو فددددددددي يدددددددددي صددددددددناعه  

   
 ةألقدددددددددى ب دددددددددا المباعددددددددد

 لدددددددددم أخلدددددددددع الالاعدددددددددة  

   
 ولددددددددددددم أفددددددددددددق مددددددددددددن الاددددددددددددذل

   
 ةولدددددددددا درسدددددددددت مسدددددددددأل

 ولدددددددددا رحلدددددددددت بعملددددددددده  

   
 ةولدددددددددا قطعدددددددددت مب لددددددددد

 ةولدددددددددا طلبدددددددددت منزلددددددددد  
   

 ولددددددددددددددددا تعلمددددددددددددددددت البدددددددددددددددددل

   
 ةولدددددددددا دخلدددددددددت مدرسددددددددد

 ةسددددددددددددددباع ا مفترسدددددددددددددد  
   

 ةودددددددددددددددوه م معبسدددددددددددددد
 مددددددا لددددددي وتلددددددك المنحسددددددة  

   
 لولددددددددددددددددا النفدددددددددددددددداق والابدددددددددددددددد 

   
 الأصدددددددددددددفر المنقدددددددددددددوش

 شدددددددديدت بدددددددده العددددددددروش  

   
 تدددددددددى يعدددددددددسشبددددددددده الف

 وباسددددددددددددددمه يطددددددددددددددسش  

   
 مولدددددددددددداه مددددددددددددا شدددددددددددداء فعدددددددددددد 

   
 يددددددا عببددددددا كدددددد  العبددددددب

 لدددددددددا أدب ولدددددددددا حسدددددددددب  

   
 ولدددددددا تقدددددددى ولدددددددا نسدددددددب

 يغندددددي الفتدددددى عدددددن الدددددذهب  
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 سددددددددددددددددبحانه عددددددددددددددددز وددددددددددددددددد 

   
 ةب سدددددددددا لدددددددددرب المحبدددددددددر

 وعسشددددددددده مدددددددددا أكددددددددددره  

   
 ودرسددددددددددددددده ودفتدددددددددددددددره

 يدددددددا ويلددددددده مدددددددا أدبدددددددره  

   
 إ  لدددددددددددددددم تصددددددددددددددددقني فسددددددددددددددد 

   
 رفاصدددددعد إلدددددى تلدددددك الغددددد

 وانظدددددر إلدددددى قلدددددب الحدددددرف  

   
 رفدوابدددددددك لفضدددددددلي والشددددددد

 رفدري بالسدددددددواحكددددددم لضدددددد  

   
 واضددددددددددددددرب باددددددددددددددذلاني المثدددددددددددددد 

   
 وله أيضا القصيدة الطويلة التي أول ا:     

ا  ت  بَّددددرَّ لددددو أ  لددددي نفسددددا هَّ  ددددل  امَّ
 لدددي نفدددُس  ألقدددى، ولكدددن لدددسسَّ   

   
 
ُ
ددددانا عَّ لدددددى زَّ  يمُ قاددددمددددا لددددي أ  ةفَّ

 شدددددم القدددددرو  أندددددوف م فطدددددُس   

   
 فعل ددددم مددددن سددددوءا  لددددي مددددأتم  

 ُس ر  ي ُعددددحا ول ددددم بحسددددن مدددددائا   
   

  ، وأربابَّ ، والنقيبَّ وهبا في هذه القصيدة الوزيرَّ      
ُ
، ، فاختفى مدة  هُ يح دمُ طا الدولة بأسرهم فأ

ظام ن  ثم سافر ودخ  إصب ا ، وانتشر ذكره ب ا، وتقدم عند أكابرها، فعاد إلى طبعه الأول، وهبا 
محمد بن ثابت ه على الإمام ثم رمى نفسَّ  ،، فاختفى، وضاقت عليه الأرُض هر دمَّ ، فأهدَّ الملك

فيه، فعفا عنه النظام، فاستأذ  في مديح، فأذ  له فقام، وقال قصيدته التي  عَّ ، فتشف َّ (1)الخجندي
 أول ا:

ددددددددبا   ك  لَّددددددددالفَّ  ارَّ دَّ  أمددددددددركَّ  ةا ز َّ عا
  ُق ل  حنانيددددك فددددالاَّ   

َّ
َّدددد ر  م  والددددأ   ك  ل

   
، ثم خرا إلى كرما  وسكن ا، القصيدةَّ  مَّ م َّ وتَّ  ،، ذاك هو اهلل تعالى: كذبتالنظامفقال      

سمع منه:  ،(2)ةم  ل  س  أبي جعفر ابن الم  وحدث هناك عن:  ،ومدح ب ا، وهبا على داري طبيعته
وروى  ،محمد بن عبد الواحد الدقاق، ومحمد بن إبراهيم الصيقلي في آخر سنة ثما  وتسعين

 ، حديثا عن مالك البانياسي.(3) الشاعر لأرجانيأحمد بن محمد اعنه: القاضي 
                                                 

في الفقه حتى صار من جملة فقه فبرع محمد بن ثابت بن الحسن أبو بكر الخجندي نزيل أصبهان، قال ابن السمعاني: إماٌم غزيُر الفضل حسُن السيرة، ت(1) 
 427/ 1، ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي 117رؤساء األئمة حشمة ونعمة، وَله نظام الملك مدرسته التي بناها بأصبهان/ ت

لمّي اْلبَ ْغدَ (2)  اِدّي، قال الذهبي: واسع العبارة والرواية، الشيخ اإلمام الثقة الجليل الصالح ُمْسِنُد الوقت محمد بن أحمد بن محمد، أبو جعفر ابن الُمْسِلمة السُّ
 41/247، ترجمته في: سير أعالم النبالء 145َرْحلة العصر ِفي ُعُلّو اإلسناد، سمع أبا الفضل الزُّْهرّي وهو آخر من روى عنه / ت 

، ترجمته في: 511وان المشهور، كان شاعر عصره /ت أحمد بن محمد بن الحسين، القاضي أبو َبكر األّرجانّي، قاضي ُتسَتر، وصاحب الدي ناصح الّدين (3) 
 23/243سير أعالم النبالء 
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: فأخبرنا محمد بن معمر القرشي كتابة، أ  أبا غالب محمد بن إبراهيم ابن النجارقال      
بن المسلمة سنة االشاعر بكرما ، أنا  أبو يعلى محمد بن محمد بن صالح العباسيأخبره: أنا 

الفريابي، ثنا إبراهيم بن الحباا، نا عبد الوارث، ستين وأربعمائة، أنا أبو الفض  الزهري، أنبا 
 نا محمد بن حبادة، فذكر حديثا.

، (1) يز  ن  ط  الن  وقد روى عنه من شعره: عمر بن عبد اهلل الحريب، وأبو الفتح محمد بن علي      
 وأحمد بن محمد بن حفص الكاتب، وآخرو .

 ومن غرر قصائده قوله:
 يددددا صدددداحبي هددددات المدامددددة هات ددددا

 صدددددبيحة النيدددددروز مدددددن أوقات ددددداف  

   
 كرميددددددددة، كرميددددددددة، ذهبيددددددددة

 ل بيددددددة، بكددددددرا تقددددددوم بددددددذات ا  

   
 رقدددت وراقدددت فدددي الزدددداا فالت دددا

 دددددادت ب ددددا العشدددداق مددددن عبرات ددددا  

   
 مددددن كددددف هيفدددداء القددددوام كأنمددددا

 رت سدددلاف الامدددر مدددن ودنات دددادعصددد  

   
 السدددحر فدددي ألحاظ دددا، والغدددنج فدددي

 ألفاظ دددددا، والددددددل فدددددي حراكت دددددا  

   
 أو مددددا تددددرى فصدددد  الربيددددع وطيبدددده

 قددددد نبدددده الددددأرواح مددددن رقدددددات ا  

   
 والطيدددر تصددددح فدددي الغصدددو  كأنمدددا

 مددددحت نظدددام الملدددك فدددي نغمات دددا  

   
 فدددان ض بندددا وانشدددا لنأخدددذ فرصدددة

 مدددددن لدددددذة الأيدددددام قبددددد  فوات دددددا  

   
 يددددا صدددداحبي سددددرى فلددددا أخفيكمددددا

 مددددا أطيددددب الدددددنيا علددددى علات ددددا  

   
 ، ورح إلددددىقددددم فاسددددقني ا بددددالكبير

 راح تدددددريح الدددددنفس مدددددن كربات دددددا  

   
 إ  مددددددددت فالنددددددددي وغددددددددوايتي

 إ  الغوايددددددددة حلددددددددوة لبنات ددددددددا  

   
 ولقدددد دريدددت علدددى الصدددباية والصدددبي

 وددددددذبت أقراندددددي إلدددددى غايات دددددا  

   
 ثددددم ارعويددددت ومددددا بكفددددي طائدددد 

 مددددن لددددذة الدددددنيا سددددوى تبعات ددددا  

   
 وهي قصيدة طويلة.     

                                                 

في األنساب  النطنزي: بفتح النون والطاء المهملة، وسكون النون األخرى، وفي آخرها الزاي، هذه النسبة إلى "نطنز"، وهي بليدة بنواحي أصبهان، قاله(1) 
42/443 
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أبو وقال  ،عن مولده، فقال: سنة أربع عشرة وأربعمائة ن الهباريةابقال الأرداني: سألت      
الكاتب: مات بكرما  في دمادى الآخرة سنة تسع  المكارم يعيش بن الفضل الكرماني

 وخمسمائة.
 : أيضا لابن الهباريةو     

(3)تفرزندددت (2) فدددي الدسدددوت(1) وإذا البيدددادق
 

 ق الفددددددرزا ذَّ ي ددددددبَّ تَّ فددددددالرأي أ  يَّ   

   
ددددتَّ  ع  دَّ  ى ووَّ ل ددددالبَّ  ةَّ لَّددددم  دُ  ذ  ُخدددد   ايلَّ فصا

(4) مددددا فددددي البريددددة كل ددددا إنسددددا   
 

   
في  (5) «مسالك الأبصار»: في كتابه -رحمه اهلل– ابن فضل اهلل العمريومما قال العلامة      

نع  وءا بسُ  ا َّ ت هاشمي  حُ إل ا أن ه غير صنيع، من بي   يع، وسايف  ضا وَّ  هو شريف  تردمته :  الص 
فيع، ٍ  وحَّ  سمكه الر  تطب ع بطباع ابن الحباا، وقاسمه شرب الأدب  ،سمطه البميع ب ذر القولا   َّ 

رها  ،إل ا أ   ذاك عذب فرات، وهذا ملح أداا إل ا بعض تندير في أبيات داءت قلائ  كأن ما قد 
ان ولا بالبارد، ولا يضحك بالناقص ولا بالزائد راود  ،بتقدير، وسائر ماله من النوادر فاتر لا بالس 

ر دو  غايته، ود د  بناعقائ   الحباا فتمن عت، وراو  عقائم معانيه المسفرة فتبرقعت، فقص 
نب، وتعل ق بذلك الثاوي  ،وما قدر على مث  غوايته ،به شيطانه وحاكى ذلك الثغر ففاته الش 

 فانقطع به السبب.
من تقبيحه، وهباه المبالغ في مديحه، ثم  أن ه ما خلا  نظام الملكواك  من شعراء الوزير      

ت  «كليلة ودمنة»وله على نما كتاب  ،بشعر لم يعلق به وضر قبيحه، ولا ضرر نبيحه ما قيد 
ومن  ،وأنظاره إل ا أن  ا النبوم الماثلة في الظلام الراكد ،به أمثاله الشوارد، وأشباهه الفرائد

ر فوق ش د الل زة تطريز الشارب الماض   مى المذاب، قوله: كلماته العذاب، ومعلماته المطر 
ك مثدددد  شبدددد  دإ  كددددا  قددددد 

 ري إ   بظددددرك مثدددد  بدددداعيددددد  

   
 أو هددددددد  يعيدددددددب البدددددددد

 ر طدددول مسددديره تحدددت الشدددعاع  

   
 مدددددا حدددددا  فقدددددري سددددد ددي

 عدددن قددددر مبددددي وارتفددداعي  

   

                                                 

 ذي يتقدم على أصحاب الرتب في رقعة الشطرنجالبيادق، جمع بيدق، وهو الجندي ال (1) 
 الدسوت: جمع دست، وهو صدر المجلس، ويقصد به المكان الذي يقف فيه الوزير في رقعة الشطرنج(2) 
 فرز )وزير( تفرزنت: أي تحولت إلى فرز، وهو الوزير في الشطرنج، والمعروف أن البيذق إذا تمكن من الوصول إلى آخر خطوط خصمه المقابل يتحول إلى(3) 
 1/155، وفيات األعيان 37، 2/32، الخريدة 42/734البيتان في: األنساب (4) 
 45/337مسالك األبصار في ممالك األمصار (5) 
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 دإي ددددددداك تحقدددددددرين فليددددددد
 س تكدددال معرفتدددي بصددداعدددد  

   
 فالبسددددددم بيددددددت والردددددددو

 ع إلدددددى الالدددددائق والطبددددداع  

   
 :وقوله     

 مدددن كددد   تدددسس خدددرق بدددارد

 ثيابددددده غمدددددد بلدددددا نصددددد   

   
دددرف بدددالعين يبدددوز المددددى  والط 

 فدددي السدددير لدددا بالسدددرا والبددد     

   
 مددا صددغت فيددك المدددح لكنن ددي

 مدددن حسدددن أوصدددافك أسدددتملي  

   
 تملدددى سدددباياك علدددى خددداطري

 ف ددددا أنددددا أكتددددب مددددا تملددددي  

   
ش في ا .      ر أفحَّ خَّ

ُ
 وذكر أبياتا أ

ا هذه الحكاية التي ذكرهام مُ عن المتردَّ ومما وددُت       بن المفضل أبو علي المظفر  سند 
 :قال (2)«نضرة الإغريض»في كتابه:  (1)العلوي

قال: حدثني محمد بن محمد بن عبيد اهلل العلوي  -رضي اهلل عنه-حدثني والدي      
قال:  بارية الهاشميأبو يعلى ابن الهر الأب ري قال: حدثني اخا فَّ الحسسني قال: حدثني أبو المَّ 

ل  أبو سعد العلاء بن الحسن بن حدثني  و ص   كاتب حضرة الالافة قال:  (3)اي ام 
، وما أكاد أسلم من وادت دُت  وتحرزُت  عن رئسس الر ساء كتابا تحفظُت  إذا كتبُت  كنُت      
  ،فيه ُ  ي أسترسن ا فإا  (4)ري  ه  ابن ج  كتابا عن  إذا كتبُت  وقد صرُت ، هرد ا  ه وه، ومأخذا نقدا 

ُ
ي اعا رَّ ولا أ

ا قال: يا ا كبير  ثقيل   هُ ددَّ وَّ     بيده، فإا  (5) هُ نَّ زَّ ورَّ عليه أخذه  هُ ضتُ رَّ ، فإذا عَّ ومعانيها  شسئا من ألفاظها 
   َّ قَّ حبمه، واستَّ  رَّ غَّ ص  وإ  استَّ  ،هُ متَّ فيه وعظ َّ  هُ لتَّ قد بب َّ  حسن   ، بارك اهلل فيك، هذا كتاب  بني َّ 

 هذا لعدم البياض؟ ، أو أ  َّ راضف  وقال: لعلك غيرُ  ،ار  ز  نظر إلي شَّ  هُ مَّ ق  ه ورَّ ورَّ طُ سُ 
 وأنشد ابن ال بارية لنفسه:     

 لدددددوزيرف نقدددددُدُه لكتابددددده
دددددد ا سدددددُطوراها  فُقددددد   ن دددددا وعَّ ز   بأوراقددددده وَّ

   
                                                 

مته ، ترج454أبو علي المظفر بن الفضل بن يحيى العلوّي الحسيني، أديب عراقي، ألف للوزير محمد بن العلقمّي كتاب اإلغريض في نصرة القريض/ ت (1) 
 3/253في: األعالم للزركلي 

 713نضرة اإلغريض في نصرة القريض ص(2) 
تظهر خمساً أمين الدولة أبو سعد العالء بن أبي علي الحسن بن وهب بن الموصاليا، كاتب اإلنشاء بدار الخالفة ببغداد،. كتب للقائم وللمقتدي والمس(3) 

 49/491، سير أعالم النبالء 1/4477، معجم األدباء 7/113ن ، ترجمته في : وفيات األعيا199وستين سنة، توفي سنة 
ديوان "الزمام"، ووزر زعيم الدين أبو القاسم علي بن محمد بن محمد بن جهير، وزير ابن وزير، كان في أيام القائم العباسي وبعد أيام المقتدي، متوليا كتابة (4) 

 1/729األعالم للزركلي ، 44/444تاريخ اإلسالم  ، ترجمته في:531ن سديد الرأي حسن التدبير /تللخليفة المستظهر مرتين، أقام فيهما نحو عشر سنين، كا
 في نسخة : ]و وزنه [ بالواو، ورزن الشئ رزنا: رفعه لينظر ما ثقله / القاموس(5) 
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هُ  يددددرَّ زا ن ا وَّ و  ددددكَّ  لعدددد  زمان ددددا قَّددددد  شَّ

  
 يعيددددد علينَّددددا اليددددوم مثدددد  وزيددددرها 

   

       َ  .ها تا عَّ ن  وصَّ  ها تا ي َّ اما ، وبين ابن د ير وعَّ ها تا م َّ وها  كا ل  ار المُ فَّ  ين  كم بَّ  ر  ظُ فا
 
 [ أبو يعلى النسفي، محمد بن محمد بن صالح بن شعيب762]

ث عن      وأبي العباس محمد بن  ،(1) أبي غالب زاهر بن عبد اهلل السغدي المغكاني: حد َّ
بن الفتح بن  وأزد ،(2) عبد اهلل بن محمد بن مسعدة المقرئو ،عثما  بن سلم السمرقندي

  (3) الإدريسي سعد وأبوعنه: الحافظ  ،الوضاح الكسي
: (4) «القند في ذكر أخبار سمرقند»في  نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي قال     

 ،قال: أخبرنا أبو سعد الإدريسي ،قال: أخبرنا أبو حفص الفارسي ،أخبرنا أبو حفص الشبيبي
قال: حدثنا زاهر  ،بسمرقند لح بن شعيب أبو يعلى النسفيمحمد بن محمد بن صاقال: حدثني 

قال:  ،قال: حدثنا محمد بن س ي  السمرقندي ،بن عبد اهلل قال: حدثنا عمرا  بن إدريس
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري،  ،قال: حدثنا مالك بن أنس ،حدثنا أبو معاذ خالد بن سليما 

 : -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل  قال: قال رسول -رضي اهلل عنه- أبي هريرةعن 
 ، ات  ل  ي  قال: يا و   السوء   ل  ج  الر    ع  ض  وإذا و   ،وين  م  د   قال: ق   ه  ير  ر  على س   ح  ال  الص    ل  ج  الر    ع  ض  إذا و   »     

  (5) « بي؟ ون  ب  ه  ذ  أين ت  
 محمد بن محمد بن صالح بن شعيب النسفي: وبه عن أبي سعد قال: حدثني (6) قالو     
قال: حدثنا العباس بن  ،قال: حدثنا أبو العباس محمد بن عثما  بن سلم السمرقندي ،رقندبسم

قال: كتب  ،قال: حدثنا محمد بن بشار ،قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ،دعفر الصغاني
قال:  ،قال: أخبرنا يحيى بن حسا  ،أخبرنا عبد اهلل بن عبد الرحمن ،إلي محمد بن يحيى

                                                 

، وتاريخ اإلسالم 4/431ترجمته في القند للنسفي ه ،  724من قرية مغكان، قال النسفي: ثقة مستقيم الحديث، وقال الذهبي: روى عن عبٍد تفسيره /ت(1) 
3/111 

 : قال:كان من أفاضل الناس547/ رقم 4/749أبو محمد عبد الله بن محمد بن مسعدة المقرئ السمرقندي، ترجمه النسفي في "القند" (2) 
، ترجمته في: سير 135ف تاريخ َسَمْرقَ ْند، وتاريخ أسْتراباذ/ ت الحافظ أبو سعد عبد الرحمن بن محمد بن محمد اإلدريسي اإلْسَتراباذّي، رحل وأكثر، وصنَّ (3) 

 43/224أعالم النبالء 
 : أبو موسى عمران بن إدريس بن نعيم بن عبد الرحمن بن المغيرة التميمي اإلشتيخني4332/ ترجمة 4/443القند في ذكر أخبار سمرقند (4) 
 قال األلباني: صحيح ، 1/13، والنسائى 3934/ رقم  2/292أخرجه أحمد (5) 
 ألبي الفضل العباس بن جعفر الصغاني 4372/ ترجمة 4/514القند في ذكر أخبار سمرقند (6) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

: أ  النبي -رضي اهلل عن ا- عائشةعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن  ،بن بلالحدثنا سليما  
 صلى اهلل عليه وسلم قال: 

 (1)«.ل   الخ   ام  د  الإ   م  ع  ن  »     
محمد بن محمد بن صالح بن شعيب أبو يعلى : وبه عن أبي سعد قال: حدثني (2)وقال     

قال: حدثنا سعيد بن حاتم  ،سعدة المقرئبسمرقند قال: حدثنا عبد اهلل بن محمد بن م النسفي
 يقول:  أبا محمد عبد اهلل بن عبد الرحمنقال: سمعت  ،الحداد

 (3) « ة  ون  ع  ر   ، وب  ذ  ، وك  ه  ج  و   ة  اق  ف  : ص  ال  ص  خ   اث  ل  ث   ن  م   ة  ع  د  الب   ب  اح  و ص  ل  خ  لا ي   »     
 ،الح بن شعيب النسفيمحمد بن محمد بن صقال: حدثنا  ،: وبه عن أبي سعد(4)وقال     

قال:  ،قال: حدثنا ددي ،قال: حدثنا أبي ،بسمرقند قال: حدثنا أزد بن الفتح بن الوضاح الكسي
عن يونس بن عبيد، عن  ،قال: أخبرين عمر بن الصبح ،حدثني الأعرابي ابن نوح الازاعي

 أنه قال:  -رحمه اهلل- الحسن
 إ   ع  د  ا لم ي  ام  ع  ط   ر  ض  ح   ن  م   »     

 إ  ف   ه  ي  ل 
 ي  و   ،اق  اس  ف   د  ع  ق  ي  و   ،اي  اص  ع   ل  خ  د  ي   ه  ن  

 
   « اام  ر  ح   ل  ك  أ

 
  (5) [ أبو يعلى الب َّْصِري، محمد بن يحيى762]

أبو العباس ذكره  ،يروي عن الضعفاء :(6) «الميزان»في  أبو عبد اهلل الذهبيقال الحافظ      
  (8) له «لذيلا»يعنى هو في  -ى ستا اه إلى البُ وعزَّ  (7)النباتي

 
 [352[ أبو يعلى محمد بن يزيد بن سعيد ]ت362]

                                                 

 ، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، قال األلباني: صحيح.7744، وابن ماجة 4113أخرجه الترمذي (1) 
 حاتم الحداد : سعيد بن 734/ ترجمة 4/495القند في ذكر أخبار سمرقند (2) 
 5/2421الرعونة: الُحمق واَلسترخاء، و رجٌل َأْرَعُن، وامرأٌة َرْعناءُ / من الصحاح (3) 
 : الفتح بن الوضاح بن سعيد بن سليمان بن عبد الرحمن األزدي4411/ ترجمة 4/437القند في ذكر أخبار سمرقند (4) 
 4797/ ترجمة 5/124لسان الميزان (5) 
 1744/ ترجمة 1/45ميزان اَلعتدال (6) 
لحديث ورجاله، الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج، األندلسي اإلشبيلي األموي الظاهري، يعرف بابن الرومية، العشاب، قال الذهبي: كان بصيرا با(7) 

، ترجمته في: 473ها، وقعد في دكان لبيعه /ت وله مجلد مفيد فيه استلحاق على "الكامل" َلبن عدي، كانت له بالنبات والحشائش معرفة فاق أهل العصر في
 41/272تاريخ اإلسالم  

 : في مجلد كبير، سماه: الحافل في تكملة الكامل.4329أي الكتاب الذي ذيل به على كامل ابن عدي، قال الكتاني في الرسالة المستطرفة (8) 
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ث عن ،: قرابة سعيد بن حميد(1) أبو بكر الخطيبقال الحافظ       إبراهيم بن أبيه عن  :حد َّ
  (2) بكر الشيباني

ا الذي قرأته باَّ  «تاريخه» وذكر في ،محمد بن مالد :روى عنه      ه: أنه مات في ذي القعدة ط 
 ع وخمسين ومائتين.من سنة تس

 
 [ أبو يعلى الَبِرْيِدي، محمد بن أبي يوسف يعقوب بن محمد الكاتب320]

رَّت  له مع قصة  (4)«نشوار المحاضرة»في  (3)أبو علي التنوخيروى عنه       سيف الدولة  الأميردَّ
ثني (5)ابن حمدان د بن يعقوب البريدي  ، قال:حد   الكاتب ، قال:  أبو يعلى محم 

، وكنُت  ا قصدُت سيفَّ لم        اسَّ بي، وأنعمَّ علي َّ ن
َّ
  الدولة أكرمني، وأ

َّ
 ن  ُر ليلا في دملة مَّ ُض ح  أ

، أبركَّ  ،يحضر فقلت: كيف ذاك،  ،الأشياءا علي َّ  قال: فقال لي ليلة من الليالي: كا  قتُ  أبايكَّ
ا ردعنا من بغداد، اقتصر بي أخي ناصر الدولة، عل ،أطال اهلل بقاء مولانا ؟ ى نصيبين، قال: لم 

 ضف ضَّ على مَّ  ، وأصبرُ الأوقاتَّ  أدافعُ  مقيما في ا، ولم يكن ارتفاع ا يكفيني، فكنُت  فكنُت 
ة من الإضاقةا   (6)ابن طغجالشام، وخلو ها إل ا من يأنس الم نسي، وكو   ثم بلغتني أخبارُ  ،مد 

رُت بمصر بعيدا عن ا، ورضاه بأ  يبع  يأنس علي ا، ويحم  إليه الشيء السسير من ا،  في  ففك 
 صدا وقَّ  دسشف  دمعا 

َّ
، بب دي، فإ  قدرُت خذا ها وأ  ها، وطرد يأنس، ومدافعة ابن طغج، إ  سار إلي 

لُت  ة، ووددُت  من أموال ا، ما تزوُل  على ذلك، وإل ا كنت قد تعب  البسش لا  دمعَّ  به إضاقتي مد 
 ولسس لي مال   يمكن إل ا بالمالا 

َّ
  دُ صا ق  ، فقلت: أ

َّ
 أخي، وأ

َّ
من دسشه،  رد ف  نني بألفا أ  يعاو هُ لُ سأ

 .ها زا  وعا  ي شسئا من المال، وأخرا ب م، فيكو  عملي زائدا في عملها ينا عطا هو عل ت م، ويُ  يزيحُ 

                                                 

 1/411تاريخ بغداد (1) 
، َعْن: شعب(2)  ْيبانيُّ َهٌم، ساقط الحديث،إبراهيم بن بكر الشَّ قال أحمد بن حنبل: أحاديثه موضوعة، ترجمته  ة، وعنه: البرجالني، ويحيى بن أبي طالب، وهو ُمت َّ

 4/11في تاريخ بغداد 
سير  ، ترجمته في:711القاضي العالمة أبو علي المحسن بن علي بن محمد التنوخي البصري، صاحب التصانيف، منها: الفرج بعد الشدة، والنشوار/ت(3) 

 44/521األعالم 
 7/23نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة (4) 
ثيرة/ ت علي بن عبد الله بن حمدان التغلبي، أبو الحسن سيف الدولة األمير، صاحب حلب، أول من ملكها من بني حمدان، أخباره ووقائعه مع الروم ك(5) 

 44/413، ترجمته في: سير أعالم النبالء 754
رْكّي، صاحب مصر وابن صاحبها، كان القيم بأمره كافور  أنوجور بن محمد(6)  بن طغج بن جف أبو القاسم الفرغاني المعروف باإلخشيد بن اإلخشيد أبي بكرالت ُّ

 3/112، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 719اإلخشيدي، َواإِلْخِشيُذ بِالُترِكي ملك الُمُلوك/ ت 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

إلى أخي،  إلى الموص  على ما بي، ودخلُت  ، فرحلُت (1)عب  را  ُحم َّىقال: واكنت تأخذني      
  : أمر  فقلُت  ،فقال: ما أقدمك ؟ ،عليه وسل مُت 

َّ
 ، وافترقنا.بَّ ح َّ فرَّ  ،ه بعدرُ ذكُ أ

ثم  ،د الشديد، غير قلي من المنع القبيح، والر   فراسلته في هذا المعنى، وشرحته له، فأظ رَّ      
وطرحت عليه دميع من كا  يتباسر على خطابه في مث  هذا،  ،شاف ته، فكا  أشد  امتناعا

ل، شسئا يلتمس منه، أقام  ،فرد هم قال: ولم يبق في  ،على المنعقال: واك  لبودا، إذا منع من الأو 
ر ان ه يبيبه، إل ا امرأته الكردي ة، والدة أبي تغلب.  نفسي، من يبوز أ  أطرحه عليه، وأقد 

فقالت: أنت تعلم خلقه، وقد رد ك،  ،قال: فقصدت ا، وخاطبت ا في حادتي، وسألت ا مسألته     
الحادة، ولكن أقم أي اما، وإ  سألته عقيب ذلك، رد ني أيضا، فأخرق داهي عنده، ولم يقض 

حتى أظفر منه، في خلال ذلك، بنشاط، أو سبب أدعله طريقا للكلام، والمشورة عليه، 
ة قول ا، فأقمت ،والمسألة له اا،  ،قال: فعلمت صح  قال: فإن ي دالس بحضرته يوما، إذ داءه بر 

فه سقوطه من بغداد ا، وقال: فلما قرأه، اسود  ود ه واستردع، وأظ ،بكتاب طائر، عر   ر قلقا وغم 
ر، السايف الرأي، الرديء  إن ا هلل وإن ا إليه رادعو ، يا قوم، المتعبرف، الأحمق، الباه ، المبذ 
التدبير، الفقير، القلي  البسش، يقت  الحازم، المرتفق، العاق ، الوثيق الرأي، الضابا، البي د 

، الكثير البسش؟ إ   هذا لأمر عبيب فرمى  ،: فقلت له: يا سي دي ما الابر؟قال ،التدبير، الغني 
، وقال: قف عليه فإذا هو كتاب خليفته ببغداد، بتاريخ يومه، يقول: في هذه  ،بالكتاب إلي 

ت بقت  أبي عبد اهلل البريدي، أخاه أبا يوسف واستيلائه على  الساعة، تناصرت الأخبار، وصح 
 البصرة.

ت ُ دزعا وفزعا، ولم أشك  أن ه يعتقدني أُت ذلك، مع ما سمعته من كرَّ قال: فلما قَّ       لامه، ما
، في الأخلاق التي وصفه ب ا، ويعتقد في نفسه أن ه كأبي يوسف، وقد  كأبي عبد اهلل البريدي 
، وحبسي، فأخذت  دئته في أمر دسش ومال، ولم أشك  أ   ذلك سيول د له أمرا في القبض علي 

ن منه، وأطعن على أبي عبد اهلل  ، وأزيد في الاستقباح لفعله، وتعبيز أداريه، وأسك  البريدي 
 رأيه، إلى أ  انقطع الكلام.

، فقمُت، فقال: يا       ى التي تبيئني، وإن ه وقت ا، وقد داءت  ر ت  الحم  ثم أظ رُت له، إن ه قد ظَّ َّ
كُت إلى معسكري، وقد كنُت منذ وردُت وعسكري  ،غلما ، بين يديه فركبُت داب تي، وحر 

                                                 

ى(1)   ًما وتدعه يومين ، ثم تعود ِإليه في اليوم الرابعهي التي تعِرض للمريض يو  :الّرِْبع ُحمَّ
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قال: فحين دخلُت إلى معسكري، واك  بالدير الأعلى، لم أنزل،  ،ولم أنزل داراظاهر البلد، 
كت وحدي، فلحقني  ،وقلت لغلماني: ارحلوا، الساعة، الساعة، ولا تضربوا بوقا، واتبعوين حر 

 نفر من غلماني، وكنت أركض على ود ي، خوفا من مبادرة ناصر الدولة إلي  بمكروه.
 ،وصلُت إلى بلد، في نفر قلي  من أه  معسكري، وتبعني الباقو قال: فما عقلُت، حتى      

 فحين وردوا، ن ضت للرحي ، ولم أدع م أ  يراحوا، وخردنا.
فلما صرنا على فرسخ من بلد، إذا بأعلام ودسش لاحقين بنا، فلم أشك  أ   أخي أنفذهم      

بوا للحرب، ولا تبدأوا، وحث وا  ،للقبض علي   ،  ،السيرفقلت لمن معي: تأه  قال: فإذا بأعرابي 
خادمك دنحا، قد وافى  ،يركض وحده، حتى لحق بي، وقال: أي  ا الأمير، ما هذا السير المحث  ؟ 

قال: فلما ذكر دنحا، قلت:  ،برسالة الأمير ناصر الدولة، ويسألك أ  تتوق ف عليه حتى يلحقك
ا، ما ورد دنحا فيه نا  ،لو كا  شر  د َّ ي، والُحم َّى قد أخذتني، فطرحُت فنزلت، وقد كا  السير كَّ

ا كا  في نفسي ة السير، فصدقته عم   ،نفسي لما بي، ولحقني دنحا، وأخذ يعاتبني على شد 
، بما درى، وبعثني إليك  نَّت  لك في نفسه هيبة  فقال: اعلم ا   الذي ظننته انقلب، وقد تمك َّ

را ، وأدبتُك  برسالة، يقول لك: إن ك قد كنت دئتني تلتمُس كيت وكيت، فصادفتَّ  بَّ من ي ضَّ
، ثم علمُت أ  الصواب معك، فكنت منتظرا أ  تعاودني في المسألة، فأديبك، فاردتَّ  بالرد 
ذ  إليك ما  ، والآ ، إ  شئتَّ فأقام  بسنبار، أو بنصيبين، فإن ي ُمن فا من غير معاودةف ولا توديعف

 التمستَّ من المال والردال، لتسيرَّ إلى الشام.
لدنحا: تشكره، وتبزيه الاير، وتقول كذا وكذا، أشياء واقفته علي ا، وتقول:  قال: فقلت     

وداع، لابر بلغني في الحال، من طروقا الأعرابا لعملي، فركبُت  إن ي خردُت من غير
لألحق م، وتركُت معاودة المسألة تافيفا، فإذا كا  قد رأى هذا، فأنا ولده، وإ  تم  لي شيء، 

 صيبين، لأنتظر وعده.ف و له، وأنا مقيم بن
وردع دنحا، فما كا  إل ا أي ام يسيرة، حتى داءني دنحا، ومعه ألف رد ، قد  قال: وسرُت      

 
ُ
ُ ت دواب ُ ضَّ را  م، وعُ  م ونفقاتا وا أرزاقَّ عطُ أزيحت علل م، وأ م، ومع م خمسو  ألف     م وبغال

 .ر  ، فاستار اهلل، وسا ، وهذا الماُل دينار، وقال: ه لاء الرداُل 
ا، واكنت وقائعي مع الأخشيدية، بعد ذلك، المعروفة، ولم تزل ك  لَّ رُت إلى حلب ومَّ قال: فسا       تُ َّ

بسني وبسن م الحرب، إلى أ  استقر ت الحال بسننا، على أ  أفردوا لي عن هذه الأعمال، 
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نُت ناصر الدولة، واستغنيُت عنه ما
َّ
بَّبُ  ،وأفردت ل م عن دمشق، وما وراءها، وأ ُه ولك ذلك، فسَّ

كَّ لأبيك .  قتُ  عم ا
ر ي د       

وبعدها الياء الساكنة المنقوطة باثنتين  ،وكسر الراء ،بفتح الباء المنقوطة بواحدة: يالب 
 ويف آخرها الدال، هذه النسبة الى البريد وهو ال ذي ينفذ بالسرعة من بلد الى بلد، ،من تحت ا

  (1)السمعانيقاله 
 
 لحاكم محمود بن عون [ أبو يعلى الَبْيَرِقّي، ا321]

 ،كاتب الناحية وأوحدها في زمانه فقال: ،(2)«دمية القصر»في  أبو الحسن الباخرزيتردمه      
  وقد رأيتُهُ  ،متكف   بمصالح ا الداخلة تحت ضمانه

َّ
ضاة يُت شياا موق را، يرتدي من قُ فرأ

فَّ را  صره دَّ عَّ  ا الأدُب  ،اها ُموَّ ر اف  لهإا ف والشعرُ  فأم  ر اف  به ،ن ه ُمتَّطَّ ام  ،ُمتَّظَّ أنشدني أبو سعد بن تم 
 قال أنشدنيه لنفسه: ،له
 ََّ دديددا  ددالت ُ  ابا ي إلددى بَّددودا ُعدد ُس ف   يودا ى ُعددقَّ

 يودا ُعددد ت  نَّدددفدددإ   أيددددي شدددسبي قدددد حَّ   
   

دددمدددا ينفدددع اسدددمي محمدددود إذا احتوَّ   ت  شَّ
 دا وحُمددددوفعلددددي غيددددر مَّ  وُب نُ بددددي الددددذ ُ   

   
، قال: هو دد  "البيريق  : "، وزاد في نسبه(3)بن محمود عبد الملك بن محمدوتردم قبله لبده      

، وما كا  عندي أ   له شسئا من الشعر يروى، وسورة الحاكم أبي يعلى محمود بن عون البيريق  
الحاكم أحمد بن حت ى ظفرت في بيت كتب من الفض  تتلى، وصورة من النظم تبلى، 

فاخترت من ا،  ،دزء مشتم  على أشعارهد: رحمة اهلل عليه، ب- الحسن بن الأمير الباخرزي  
 وذكر بعض شعره.

ام المؤدبرثاه و ،مات قبله ،أبو الحسن أحمداسمه:  وله ولد         (4)أبو سعد محمد بن تم 

قال: ولسس يحضرين من شعره إل ا قصيدة رىث  ب ا أبا الحسن أحمد  ،بقصيدة أوردها الباخرزي
ز َّى أباه عنه، وهي  :بن محمود ابن عو  وعَّ

دددد دددد كَّ اءُ زَّ عَّ  ٍُالاطيددددرُ  درُ أي  ددددا الص َّ

دددددا طدددددب  بَّ نَّ بددددددهرا  فأندددددتَّ     يرُ صا

   
دددد وأنددددتَّ  دددددد وأنددددددتَّ  فينددددا كنُ ا والددددر ُ نَّ ما ُ سَّ  يرُ ا النبمددددددالمنا نَّ ابُ  َّ شا

                                                 

 2/494األنساب للسمعاني (1) 
 443/ ترجمة 2/4735دمية القصر وعصرة أهل العصر (2) 
 419/ ترجمة 2/4221دمية القصر وعصرة أهل العصر (3) 
 459/ ترجمة 2/4217دمية القصر وعصرة أهل العصر (4) 
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 وطل ددددددداع المراقدددددددب والث نايدددددددا

 بثاقددددددب رأيدددددده أبدددددددا يشددددددير  

   
 ازايَّدددددتنا الر َّ ت بسددددداحَّ ل َّدددددلقدددددد حَّ 

 وردُ ا كاندددددت تَّدددددنَّددددديارا وحدددددول دا   

   
 نددددت فددددي الكمددددين لقددددبض روحواك

 يمدددددوت بموت دددددا بشدددددر كثيدددددر  

   
 شددددددمائ  خلقدددددده روض أريددددددض

 عقائددددددد  لفظددددددده أري مشدددددددور  

   
 فقددددددنا فارندددددا  زيدددددن الليدددددالي

 وعمدددددر خيارندددددا أبددددددا قصدددددير  

   
 ليددددالي القددددوم لددددسس ل ددددا صددددباح

 صددددباح القددددوم لددددسس لديدددده نددددور  

   
 هدددددذا ا والدددددأمرُ نَّدددددفكيدددددف عزا ُ 

دددددد    وغايددددددة شَّ
 
 ٍُروزُ ا قبددددددر نَّددددددنَّ وا أ

   
دددددفيدددددا هلل مدددددن خَّ  دددددعَّ  بف ط   يمظا

ددددد    ورُ دُ ويدددددا هلل مدددددا تافدددددي الص ُ

   
دددد را د  علددددى قَّدددد دددددا  ائما وَّ القَّ  فيدددد ف  مُ س 

دددد را د  علددددى قَّدددد     ابا المصَّ
ُ
 ورُ ُدددددلنددددا أ

   
 
 [ أبو يعلى المرزي، مسعود بن عبد القديم بن مسعود323]

ار ،: كا  يتفقه(1)أبو القاسم الرافعيقال الحافظ       ك  عيسى بن يوسف المغريب له  وأداز ،وُيذَّ
 بسماعه منه. (2)ين بن معاوية الأندلسيز  لر   «يد الصحاحتجر  »أ  يروى عنه  المالكي

 
 [068بن البياضي ]تا[ الشريف أبو يعلى مسعود بن المحسن 322]

: اهُ ن َّ وكَّ  أبي نصر عبيد اهلل بن عبد العزيز بن المؤمل الرسويلضمن شيوخ  (3)ابن النجارذكره      
 واهلل أعلم. ،فلع  له كنستا  ،أبا جعفر :هناك اهُ وكن َّ   (4)«تاريخه»وتردم له في  ،با يعلىأ

مسعود بن المحسن بن الحسن بن عبد الرزاق بن عبد الوهاب قال في التردمة المذكورة:      
بن عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن العباس بن محمد بن عبد اهلل بن العباس بن عبد 

ا بَّ مُ  شاعر   ،المطلب، أبو دعفر ال اشمي، المعروف بابن البياضي  ُب ذ  ، عَّ الشعرا  ، رقيُق د  و 
 وأبو القاسم بن السمرقندي. ،أبو غالب الذهلي :روى عنه ،انيالمعَّ  ، مليحُ الألفاظا 

                                                 

  1/14التدوين في أخبار قزوين (1) 
أصول الدين أبو الحسن رزين بن معاوية بن عمار العبدري المالكي األندلسي السرقسطي، كان إمام المالكية بمكة، وكتابه المذكور اسمه: "تجريد صحاح (2) 

زيادات واهية، لو تنزه عنها مما اشتمل عليه الصحاح الستة الدواوين، بحذف األسانيد وتوقيد المسائل، مع استقصاء مضمون الحديث"، قال الذهبي: أدخل كتابه 
 23/235ه، ترجمته في سير أعالم النبالء  575ألجاد/ت 

 43/53ذيل تاريخ بغداد َلبن النجار (3) 
 431/ ترجمة 24/437تاريخ بغداد (4) 
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 ومن شعره قوله:     

ا دددق  ُعكَّ عاشا دددم   يقولدددو  لدددي إ  كدددا  سَّ

ارا    ددد ا دَّ اي ددفمددا بدداُل دمددعا العددينا فددي الاَّ  

   
، فقددال لدد مددُت فقلددُت ل ددم قددد لُ  ددريفا يطَّ  

يَّدددددا   ارا دَّ دَّ ددددداعا سَّ
ُ
   أ

َّ
دددددن  أ نَُّعنادددددي ما تَّم 

َّ
 أ

   
 وقال:     

دددنَّا دددن  لَّبسدددُت ب بدددرها ثدددوبَّ الض َّ  يدددا مَّ

يددددُت بدددده عددددن العددددو َّادا    فا  حتددددى خَّ

   
دددديُت  ن سَّ

َّ
 وأنسددددُت بالسدددد را الطويدددد ا فأ

 أدفدددا َّ عيندددي كيدددف كدددا  ُرقَّددداداي  

   
دددعَّ الددد إا   كدددا  يوسدددُف  ا ط   دبالبمدددال ُمقَّ

بَّدددددادا    ك 
َّ
دددددُع الأ ا ط  ي فأندددددتَّ ُمقَّ ي ددددددا

َّ
 أ

   
 تويف ابن البياضي في سادس عشر ذي القعدة سنة ثما  وستين وأربعمائة ببغداد.     

 ولابن البياضي أيضا:     

ددداحب  مُ   للددددين  سدددوى اعدددلدددسس لدددي صَّ

لَّي َّدددددداديدددددد      إذ طددددددالَّ بالصدددددددودا عَّ

   
شدددددُكو بعدددددد الحبيدددددبا 

َّ
 إليددددده أندددددا أ

دددددبَّاحا إاٍَّل َّيدددددا   دددددُكو بعدددددد الص َّ َّش   وهدددددو ي

   
 وله:     

كم فلدددو أنددده دددنَّا مدددن بعددددَّ دددُت الض َّ لف 
َّ
 أ

نَّن دددددُت إليددددده   ُتم  حَّ  يدددددزوُل إذا ُعدددددد 

   
دددا فلدددو أنددده اس  ن دددا لدددي ُم    وصدددار البُكَّ

ي ددددُت عليدددده   ي َّددددبَّ عددددن عينددددي بَّكَّ  تَّغَّ

   
 
 بن زيد بن الحسن ، المَطّهر بن حمزة الكلاباذي  [ أبو يعلى العلوي320]

ريف        أبو  :ومن مفقال:  ،في سياق نسب (1)«عمدة الطالب»في  ابن أبي عنبةذكره  ،سي د  شَّ
 ييعلى المط ر بن حمزة بن زيد بن الحسن الكلاباد يالقاسم على بن محمد بن على ابن أب

يلق في ولم يذكر ابن طباطبا الحسين بن محمد الس ،بن الحسين بن محمد السيلق المذكور
 . اهالمعقبين

ا لُ  :أبو نصر البخاريالسيلق فقال الشيخ  أما محمد: (2)وقال       ،ها فا ي  لسانه وسَّ  ةا اقَّ لَّ بذلك لسَّ  بَّ ق 
اد  مأخوذ من قوله تعالى: } ن ة  ح د  ل س 

 
م  ب أ

وك  ل ق    (3){س 

                                                 

 41ص:، ط التوبة 745عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب/ ط حيدرية ص  )1(
 وفي "تاريخ العروس" : َسِليق كَأِمير.قال محقق العمدة: كذا في نسخ الكتاب (2) 
 49األحزاب: (3) 
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لاباذ      ، هذه النسبة ويف آخرها الذال المعبمة ،والباء المنقوطة بواحدة ،بفتح الكاف: يالك 
  (1)السمعانيقاله  ،كلاباذ: إلى محلتين، إحداهما محلة كبيرة بأعلى البلد من باارا يقال ل ا

 
[ أبو يعلى الَدبُّّوِسي العلوي، الُمَظف ر بن أبي القاسم حمزة بن زيد بن حمزة بن 325]

علي محمد بن عبد الله بن محمد بن الحسن  بن الحسين الأصغر بن علي بن الحسين بن 
 بن أبي طالب

  ،أبي القاسم علي الدبوسيوالد الإمام العلامة هو      
َّ
 والا حوأ على شيء من أخبارا  ف  قا لم أ

وقديما قي :  ،ولش رة ولده وإمامته عند السادة الشافعية ،وإنما ذكرته لشرفه ونسبه ،المتردم
 لأد  عين تكرم ألف عين 

: كا  من أئمة الفق اء على مذهب الشافعي، (2)للولده فقا الخطيب البغداديالحافظ تردم      
وباع ممتد في المناظرة ومعرفة  ،كام  المعرفة بالفقه والأصول، وله يد قوية في الأدب

 وحسن الالق والالق. ،الالاف، واك  موصوفا بالكرم والعفاف
 أبي عمرو محمد بن عبد العزيز القنطري، وأبي س   أحمد بن علي :سمع الحديث من     

وأبي كام  أحمد بن محمد النصيري، وأبي مسعود أحمد بن محمد الببلي، وعبد  ،الأبيوردي
الكريم بن عبد الرحمن الكلاباذي، وأبي بكر المظفر بن أحمد البغوي، وأبي الحسن علي بن 

 أحمد الأسترآباذي، وغيرهم.
ل: سمعت أبي يقول: علي أنبأنا أبو بكر البيع، عن وديه بن هبة اهلل بن المبارك السقطي قا     

والقائم بالمدرسة  ،إمام الشافعية بن أبي يعلى أبو القاسم العلوي الحسسني يعرف بالدبوسي
النظامية ببغداد، كا  متوحدا منفردا، قرأ القرآ  والحديث والفقه والأصول واللغة والعربية، 

با  في الادت اد والفصاحة في البدال والاصام، أقوم الناس بالمناظرة وتحقيق  واك  ُقط 
 ض ف وفَّ  ، أبا  عن ا عن كفايةف له مقامات في النظما  ُت د  اهَّ واك  موفقا في فتواه، وقد شَّ  ،الدروس

م َّ َّ آل أبي طالب ،وافر  .دَّ

                                                 

 44/439األنساب للسمعاني (1) 
، طبقات 5/294، طبقات السبكي 49/94، سير أعالم النبالء 77/94، تاريخ اإلسالم 5/731، وترجمته أيضا في: األنساب 443/ 49تاريخ بغداد (2) 

 4/117الشافعيين َلبن كثير 
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ق، لُ ق والاُ ل  ن الاَّ سَّ ، حَّ دا قَّ المعتَّ  وسماعه في ا محقق، واك  صحيحَّ  ،وقد روى أدزاء قربه     
 ا.يل  با نَّ  ة  ب َّ ا حُ ا فصيح  ا عفيف  ور  قُ وَّ 

ب وس         ويف آخرها سين م ملة  ،وضم الباء المنقوطة بنقطة واحدة ،: بفتح الدال الم ملةيالد 
ة من السغد بين باارى وسمرقند، خرا من ا من  بعد الواو، هذه النسبة إلى الدبوسية، وهي بُلَّي دَّ

  (1)السمعانيأبو سعد قاله  ،المحدثين دماعة
 
  (2)[311الُمَعل َّى بن َمنُصور الفقيه الحنفي ]ت [ أبو يعلى الرازي،326]

العلامة الحافظ، الفقيه، أبو يعلى الحنفي، : (3)«النبلاءسير أعلام »في  الذهبيقال الحافظ      
 في حدود الامسين ومائة. ولد ،ومفتي ا نزي  بغداد

ث عنو      ، وعبد اهلل بن : عكرمة بن إبراهيم الأزدي، وسليما  بن بلال، وشريك القاضيحد َّ
دعفر المارمي، ومالك بن أنس، وحماد بن زيد، وأبي عوانة، وخالد بن عبد اهلل، وهشيم، 
ويحيى بن حمزة القاضي، وصدقة بن خالد، والليث بن سعد، وعمرو بن أبي المقدام، وعبد 

القاضي الرحمن بن أبي الموال، وعبد الوارث، وأبي أويس عبد اهلل بن عبد اهلل، وابن المبارك، و
  هَّ ق َّ فَّ أبي يوسف، وتَّ 

َّ
 الفقه والحديث. مَّ كَّ ح  به مدة، وكتب عن خلق كثير، وأ

ث عن      ه: أبو ثور الفقيه، ومحمد بن عبد اهلل المارمي، ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة، حد َّ
وحباا بن الشاعر، وأحمد بن الأزهر، والفض  بن س   الأعرا، ومحمد بن يحيى الذهلي، 

، ويعقوب بن الصحيحق الصاغاني، ومحمد بن إسماعي  البااري في غير ومحمد بن إسحا
شسبة، وأبو قدامة السرخسي، وعباس الدوري، وابن منصور الرمادي، والحسن بن مكرم، وخلق 

 كثير.

ََّ  ُث د ا حَّ وقال أيضا: كا  يُ  ،(4)قال أحمد: ما كتبت عنه شسئا      ، واك  ك  يوم الرأيَّ  قَّ بما وا
 ياطئ في حديثين 

َّ
  (5)إلى عبيد بن أبي قرة في قطيعة الربيع هُ وزُ دُ وثلاثة، فكنت أ

                                                 

 5/735 األنساب السمعاني(1) 
، سير 43/214، المنتظم 9/412، ثقات ابن حبان 4514، الجرح والتعديل 4322، تاريخ البخاري الكبير 3/714مصادر ترجمته: طبقات ابن سعد (2) 

 1/419، اَلعالم للزركلي 24/21، الوافي للصفدي 7/414/1434، ميزان اَلعتدال 4/733، تذكرة الحفاظ 43/745أعالم النبالء 
 43/745عالم النبالء سير أ(3) 
 21/297تهذيب الكمال (4) 
 21/297، وتهذيب الكمال 47/419تاريخ بغداد (5) 
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 .  (1)الرازي، فسكت بن حنب  عن معلى أحمدَّ  وقال محمد بن يوسف بن الطباع: سألُت      

قال: كا   ،؟ عن المعلى بن منصور وقال أبو حاتم: قي  لأحمد بن حنب : كيف لم تكتب       
  ن  ما  ُ  ا  م يَّ ، ومن كتب ا ل(2)الشروطَّ  يكتُب 

َّ
    (3)يكذبَّ     أ

 ظ رت   من أحاديثَّ  ص  صَّ غُ  ها با ل  بن حنب ، بلغني أنه كا  في قَّ  أحمدَّ  قال أبو زرعة: رحم اهللُ      
 -يعني: أصحاب الرأي- ،عن المعلى بن منصور كا  يحتاا إلي ا، واك  المعلى أشبه القوم

 عن تلك الأحاديث ولم يسمع   أحمدُ  رَّ ب َّ ، فتصَّ يَّ نا وعُ   َّ حَّ للعلم، رَّ  بأه  العلم، وذلك أنه كا  طلابة  
  (4)ا، وأما علي بن المديني، وأبو خيثمة وعامة أصحابنا فسمعوا منه، المعلى صدوقمن ا حرف  

  (5)وروى: عثما  بن سعيد، عن ابن معين: ثقة     
قول وقال يحيى أيضا: إذا اختلف معلى وإسحاق بن الطباع في حديث عن مالك، فالقول      

  (6)معلى: أثبت منه، وخير منه ،معلى

سمعنا  قال عمرا  بن بكار القافلاني: حدثنا محمد بن إسحاق، وعباس بن محمد، قالا:     
، فما يحيى بن معين يقول: كا  المعلى بن منصور يوما يصلي، فوقع على رأسه كور الزنابيرا 

  ولا انفت َّ  التفتَّ 
َّ
  (7)الانتفاخا  ةا د َّ صار هكذا من شا  رأسهُ  وا، فإذا، فنظرُ هُ صلاتَّ  م َّ تَّ حتى أ

  للقضاءا  ، واك  نبيلا، طلبوهُ سنةف  ، صاحُب وقال العبلي: ثقة       
َّ
  (8)ىبَّ غير مرة فأ

  (9)مأمو    ، فقيه  دوق  ، صَّ ن  تقا فيه، مُ  كَّ ورا به وشُ  فيما تفردَّ  وقال يعقوب بن شسبة: ثقة       

، وفقهف  ورأيف  حديثف  ا، صاحبَّ ديث، واك  صدوق  : نزل بغداد، وطلب الح(1)وقال ابن سعد     
  فمن أصحاب الحديث من روى عنه ومن م من لا يروي عنه، واك  ينزل الكرخ 

                                                 

 21/291، وتهذيب الكمال 433/ 1الكامل َلبن عدي (1) 
ت، على وجه : علم الشروط والسجالت هو علم باحث عن كيفية ثبت األحكام الثابتة، عند القاضي في الكتب والسجال2/4314قال في كشف الظنون (2) 

، وبعضها من يصح اَلحتجاج به، عند انقضاء شهود الحال، وموضوعه تلك األحكام من حيث الكتابة، وبعض مباديه مأخوذ من الفقه، وبعضها من علم اإلنشاء
 جعل من فروع األدب باعتبار تحسين األلفاظ.الرسوم والعادات واألمور اَلستحسانية، وهو من فروع الفقه، من حيث كون ترتيب معانيه موافقا لقوانين الشرع، وقد ي

: فهذا الذي َصحَّ عن أحمد بن حنبل فيه، وهكذا حكى أبو الوليد 1/453، قال الذهبي في الميزان 21/291، تهذيب الكمال 1/771الجرح والتعديل (3) 
ال: قيل ألحمد: كيف لم تكتب عن معلى؟، فقال: كان يكذب، وقال الباجى في كتابه هذه الحكاية في رجال البخاري، وأما ابن أبي حاتم فحكى عن أبيه أنه ق

 أبو داود في "سننه": كان أحمد َل يروي عن معلى، َلنه كان ينظر في الرأي.
 21/291، تهذيب الكمال 47/419تاريخ بغداد (4) 
 47/419، وتاريخ بغداد  1/771الجرح والتعديل (5) 
 21/291 ، وتهذيب الكمال47/419تاريخ بغداد (6) 
 21/295، تهذيب الكمال 59/712، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 47/419تاريخ بغداد (7) 
 21/295، تهذيب الكمال 59/717، تاريخ دمشق 47/493تاريخ بغداد (8) 
 21/295تهذيب الكمال (9) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

  (2)رأيف  ا في الحديث، واك  صاحبَّ وقال أبو حاتم: كا  صدوق       

أصحاب أبي يوسف، ومحمد، ومن  ى من كبارا ل َّ عَّ وقال أحمد بن كام  القاضي: كا  مُ      
  (3)ت م في النق  والروايةثقا

 (4)وقال أبو أحمد بن عدي     
َّ
  (5)ا منكرا  له حديث   د  دا : أردو أنه لا بأس به، لأني لم أ

، وإبراهيم بن حرب النسسابوري في أيام ى بن منصورل   ع  م  الوقال س   بن عمار: كنت عند      
قد  للمعلى أ  الناسَّ  رَّ كا فذُ  خاض الناس في القرآ ، فدخ  علينا إبراهيم بن مقات  المروزي،

، فقال: ما قلُت  ،الوق  مَّ  : القرآ ُ قال: يقولو : إنك تقوُل  ،؟ وا في أمره، فقال: ماذا يقولو خاُض 
  (6) ف و عندي كافر   مالوق   ومن قال: القرآ ُ 

 .ما   ُ بَّ ا من الت َّ ، واك  بريئ  اعف بَّ وات ا  ةف ن َّ سُ  بَّ احا : كا  معلى صَّ قال الذهبي     

  (7)ل ابن سعد، وأحمد بن زهير: مات سنة إحدى عشرة ومائتينقا     

بن حنب  لا يروي عن  كا  أحمدُ «: سننه» قال أبو داود في ،: روى له البماعةقال الذهبي     
وأما عبد الرحمن بن أبي حاتم،  ،هُ قُ ث ا وَّ في الرأي، ويحيى بن معين وغيره يُ  معلى؛ لأنه كا  ينظرُ 

فقال: كا   ،؟ عن معلى ب  كتُ قي  لأحمد: كيف لم تَّ  :(8)نق  عن أبيه أنه قال، فبف ي  بلا رَّ  اَّ لا فغَّ 
 ما قدمناه . واُب وإنما الص   ،ُب ذا ك  يَّ 

عن ابن المبارك،  له، (9)في إسناد لا في متن: ما رواه أبو داود معلى بن منصور اتا دَّ فرَّ ومن مُ      
 عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أم حبسبة: 

فاالفه علي بن الحسن بن ، «-صلى اهلل عليه وسلم- اهلل   ول  س  ر  ا ب  ه  ج  و   ز   ي  اش  ج  الن    أن   »      
  (10)شقيق، فرواه عن ابن المبارك، فقال: عن يونس عن الزهري عن عروة مرسلا

                                                                                                                                                         

 3/714طبقات ابن سعد (1) 
 4514/ الترجمة 1/771الجرح والتعديل (2) 
  .21/294، و تهذيب الكمال 47/493داد تاريخ بغ(3) 
  .1/433الكامل في ضعفاء الرجال (4) 
 1/433الكامل َلبن عدى (5) 
 59/712، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 47/411تاريخ بغداد (6) 
 3/714طبقات ابن سعد (7) 
 1/771الجرح والتعديل (8) 
 من طرق أخرى4/449، والنسائي 4/123، إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 2433أبو داود (9) 

 عن الزهري، ولم يذكر عروة. 2431سنن أبي داود (10) 
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أخبرنا سنقر بن عبد اهلل، أخبرنا عبد اللطيف بن يوسف، أخبرنا عبد الحق اليوسفي،      
د، أخبرنا أبو الحسن الحمامي، حدثنا ابن قانع، حدثنا محمد بن شاذا ، أخبرنا علي بن محم

عن هشام بن عروة، عن أبيه،  -واللفظ له  -حدثنا معلى بن منصور، حدثنا حاتم، وأبو معاوية 
  ، قال:المسورعن 
 ه  ج  و  ز   وفاة   بعد   ة  ع  ي  ب  س   ت  ع  ض  و   »     

 
  ل  ائ  ل  ق   ام  ي  ا بأ

 
 ت  س  ت   -صلى اهلل عليه وسلم- ي   ب  الن    ت  ت  ، فأ

 
 ه  ن  ذ  أ

  اح  ك  في الن   
 
   (1)« اله   ن  ذ  ، فأ

أخبرنا موسى بن عبد القادر،  وأخبرنا يوسف بن أحمد، وعبد الحافظ بن بدرا ، قالا:     
أخبرنا سعيد بن أحمد، وقرأت على أحمد بن إسحاق، أخبرنا الحسن بن إسحاق ببغداد، 

وقرأت على عمر بن عبد المنعم، عن أبي اليمن الكندي، أخبرنا أخبرنا محمد بن عبيد اهلل، 
محمد بن عبد اهلل الاطيب، قالوا:أخبرنا محمد بن محمد الزينبي، أخبرنا محمد بن عمر 
الوراق، حدثنا عبد اهلل بن أبي داود، حدثنا عسسى بن حماد، أخبرنا الليث، عن هشام بن عروة، 

  :المسور بن مخرمةعن 
     «  

 
  ة  ع  ي  ب  س   ن   أ

 
   و  ت   ة  ي  م  ل  س  الأ

 إ   ث  ك  م  ى، فلم ت  ل  ب  ح   ي  ه  ا و  ه  ج  و  ا ز  ه  ن  ع   ف 
، فلما ت  ع  ض  ي حتى و  ل  ا  ي  ا ل  ل  

 ، فاست  ت  ب  ط  ، خ  ت  ل  ص  ف  
 
 ت  ع  ض  و   ين  كاح ح  اهلل في الن   رسول   ت  ن  ذ  أ

 
 «. ت  ح  ك  ن  لها، ف   ن  ذ  ، فأ

ى هذا من أصحاب الإمام أبى ل َّ عَّ :  مُ (2)«مغاني الأخيار»في  بدر الدين العينيوقال الحافظ      
، وشاركه فى ذلك أبو «الأمالي»، وروى عن أبى يوسف ومحمد «الهداية»حنيفة، ذكره صاحب 
 سليما  البوزداني.

 -بنسسابور -: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهلل السراا(3)الخطيبقال        
معلى س محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، حدثنا حدثنا أبو العبا

 أسامة بن زيدعن  ،عن محمد بن أفلح ،عن عثما  بن حكيم ،، حدثنا ابن أبي زائدةبن منصور
 : -صلى اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل 

  (4)« ش  ح   ف  المت   ش  اح  الف   ب   ح  لا ي   -تبارك وتعالى- اهلل   ن   إ   »     
                                                 

 .4/493، والنسائي 1/723، وأحمد 5723، ومن طريق مالك أخرجه البخاري 2/593إسناده صحيح، وأخرجه مالك في الموطأ (1) 
 2773/ ترجمة 7/44مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار (2) 
 47/493تاريخ بغداد (3) 
: رواه أحمد والطبراني في 1/41بلفظ: "إن الله عز وجل يبغض الفاحش المتفحش"، قال في المجمع  5491، وابن حبان 5/232أخرجه اإلمام أحمد (4) 

 : صحيح4133الكبير واألوسط بأسانيد، وأحد أسانيد الطبراني رجاله ثقات، قال األلباني في صحيح الجامع 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

: أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد بن مقات ، أنا ددي أبو (1)ابن عساكرقال الحافظ و      
محمد، نا أبو علي الأهوازي، نا أبو القاسم عبد الرحمن بن عمر بن نصر بن محمد الشسباني، 
حدثني أبو بكر محمد بن سعيد بن إبراهيم الحبري، نا أحمد بن عامر بن النعما  بن حماد 

، حدثني أبو سلمة الاشني، نا أبو يعلى المعلى بن منصور الرازيلأزدي، نا علي بن معبد، نا ا
أبي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، نا علي بن مسلم الكندي، عن أبي صالح الأشعري، عن 

  :-صلى اهلل عليه وسلم-، قال: قال رسول اهلل هريرة
  ك   ن  م   م  ل  هذا الع   ل  حم  ي   »     

 ،ين  ل  بط  الم   ال  ح  وانت   ،ين  ال  الغ   يف  عنه تحر   ون  ينف   ،ه  ول  د  ع   ف  ل  خ   ل 
  (2)« ين  ل  اه  الج   يل  أو  وت  

أنا أبو  ،أنا أبو بكر بن الطبري ،أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي: (3) رابن عساكوقال      
عن سعيد بن  ،نا سفيا  ،نا قبيصة ،نا يعقوب ،أنا عبد اهلل بن دعفر ،الحسين بن الفض 

  :قال أبي يعلىعن  ،مسروق
  ،يا أبا يعلى :فقال ،ف  ح  ي الص  ن  ب  ج  ع  بن خثيم وأنا ت   يع  ب  رآني ر  »      

 
 ر  ط  ألا أ

عليها  ة  بصحيف   ك  ف 
م  { }: ثم قرأ  ،-صلى اهلل عليه وسلم-من محمد  م  خات   ل ي ك  م  ع  ب  ك  ر  م  ر  ا ح  ت ل  م 

 
ال و ا أ   (4)ت ع 

 
  (5)[325يعلى الموصلي، ُمَعل َّى بن مهدي بن رستم، الزاهد ]ت [ أبو322]

                                                 

 17/275يخ دمشق تار (1) 
: فيه عمرو بن خالد القرشي، كذبه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، ونسبه 4/413أخرجه البزار، من حديث أبي هريرة وابن عمر، قال في مجمع الزوائد (2) 

حديث إبراهيم بن عبد الرحمن ، وفيه: مسلمة بن على بن خلف الخشنى متروك، والحديث مشهور من 599إلى الوضع.اه ، والطبراني في مسند الشاميين 
، ومن حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العذرى عن الثقة من أشياخه أخرجه 3/71، وابن عساكر 1/254، والعقيلي  43/239العذرى، أخرجه عنه البيهقي 

 3/71، وابن عساكر 43/239البيهقي 
يد، وابن عمر، وابن عمرو، وابن مسعود، وابن عباس، وجابر بن سمرة ومعاذ، وأبو : رواه من الصحابة أسامة بن ز 4/1قال القسطالني في إرشاد الساري      
و أورده ابن عدي من طرق كثيرة كلها ضعيفة، كما صرح به الدارقطنى وأبو نعيم، وابن عبد البر لكن يمكن أن يتقوى بتعدد طرقه، ويكون  -رضي الله عنهم -هريرة

 حسناً كما جزم به ابن كيكلدي العالئي.
من طريق معاذ بن جبل، وأبي هريرة، وأسامة بن زيد، وروى بسنده إلى مهنأ بن يحيى أنه قال: "سألت  44ورواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث ص     

ال: َل هو عن حديث معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري، وذكر الحديث...، فقلت ألحمد: كأنه كالم موضوع! ق -يعنى ابن حنبل -أحمد 
ل أحمد: صحيح، فقلت: ممن سمعته أنت؟، قال: من غير واحد، قلت: من هم؟ قال: حدثني به مسكين إَل أنه يقول: معان، عن القاسم بن عبد الرحمن. قا

 : صحيح 211معان بن رفاعة َل بأس به، وقال العالمة األلباني:  مشكاة المصابيح 
 43/732تاريخ دمشق (3) 
 454األنعام: (4) 
 4445/ رقم 2/721مصادر ترجمته : رجال الحاكم في المستدرك (5) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 :روى عن ،سكن الموص  ،بصري :(1)«الجرح والتعديل»في   -رحمه اهلل- ابن أبي حاتم قال     
 وعلي بن حرب ،علي بن الحسين بن البنيد :روى عنه ،ودعفر بن سليما  ،أبي عوانة

  ،ص شيخ المو :أبي عنه فقال سألُت  :قال     
َّ
أحيانا بالحديث  ُث يحد   ،ه ولم أسمع منهدركتُ أ

 المنكر.
، وأبي عوانة، وحماد بن ريك بن عبد اهلل: عن: م دي  بن ميمو ، وشَّ (2)الذهبيقال الحافظ و     
وعنه: أحمد بن حمدو ، وإدريس بن سليم، وإبراهيم بن علي العدوي، وأبو يعلى،  ،زيد

  .ك  يوم دائما ،سنة   ى بن م دي أربعينَّ ل َّ عَّ مُ  م َّ قال أحمد بن حمدو : حُ  ،  وآخرو
 .قال أبو يعلى: تويف في شعبا  سنة خمس وثلاثين     
: هو من -أي الذهبي-قلت .: قال أبو حاتم: يأتي أحيانا بالمناكير(3)«الميزان»وقال في      
 .مات سنة خمس وثلاثين ومائتين ،هفي نفس ة، صدوق  رَّ يَّ اد الاا ب َّ العُ 
عن ابن  ،: في تردمة سعيد بن راشد السماك: وهو الذي يروي عن عطاء(4)ابن حبان قال     

  قال: -صلى اهلل عليه وسلم-عن النبي  ،عمر
  ن  م   »      

 
  (5)« يم  ق  ي   و  ه  ف   ن  ذ   أ

 ، ثنا سعيد السماكمعلى بن مهدي أبو يعلىثنا الحسن بن سفيا ، ثنا      
وبه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن :  (6)«الأمالي الخميسية»في   الشجري المرشد باهلل وقال     

علي بن أحمد بن الحسين البورذاني المقري قراءة عليه، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن 
أحمد بن علي بن المثنى، قال  أبو يعلىإبراهيم بن علي بن عاصم بن المقري، قال حدثنا 

أبو ش اب، عن عوف، عن حكيم بن حكيم، عن  ، قال حدثنايعلى المعلى بن مهدي أبوحدثنا 
  عن عياض بن حمار، قال:، الحسن، عن مطرف بن عبد اهلل

  اهلل   ن   فقال: إ   -صلى اهلل عليه وآله وسلم- اهلل   ا رسول  ن  ب  ط  خ   »     
 
 ين  ر  م  أ

 
  ن   أ

 
مما  م  ك  م  ل   ع  أ

 و  ه  ي ف  اد  ب  ع   ه  ت  ل  ح  ن   ال  م   ل   ك   ن   ، وإ  م  ه  ل   ك   اء  ف  ن  ح  ي اد  ب  ع   ت  ق  ل  قال: إني خ   ه  ن   ي هذا، وإ  م  و  ي ي  ن  م  ل   ع  

                                                 

 1/775الجرح والتعديل (1) 
 5/917تاريخ اإلسالم (2) 
 1/454ميزان اَلعتدال (3) 
 799/ ترجمة 4/721المجروحين (4) 
 .: فيه سعيد بن راشد السماك وهو ضعيف2/7أخرجه الطبراني في الكبير، قال في مجمع الزوائد (5) 
 453/ح 4/437األمالي الخميسية (6) 
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  ين  اط  ي  الش    ن   ، وإ  ال  ل  لهم ح  
 
 ذ  ال    م  ليه  ع   ت  م  ر   وح   ،م  ه  ين  عن د   م  ه  ت  ال  ت  ج  فا م  ه  ت  ت  أ

 
  ،ت  ل  ل  ح  ي أ

 
 م  ه  ت  ر  م  وأ

 ك  ر  ش  أن ي  
 
  ،انا  ط  ل  س   ه  ب   ل  ز   ن  وا بي ما لم أ

 
  ر  ظ  ن   اهلل   ن   ي، وإ  ق  ل  وا خ  ر  ي   غ  أن ي   م  ه  ت  ر  م  وأ

 
  ل  ه  إلى أ

 
 ض  ر  الأ

  قبل  
 
  ب  ر  ع   م  ه  ت  ق  فم   ،ين  ث  ع  ب  ي   ن  أ

 إ   ،م  ه  ي   م  ج  وع   م  ه  ي 
  ن  ا م  اي  ق  ا ب  ل  

 
  د  ي ق  ن   نه قال: إ  إو ،اب  ت  الك   ل  ه  أ

 
 ت  ل  ز  ن  أ

 ر  ق  فت   ،اء  الم   ه  ل  س  غ  ا لا ي  اب  ت  ك   ك  ي  ل  ع  
 
  اهلل   ن   ا، وإ  ان  ظ  ق  ا وي  م  ائ  ن   هأ

 
 ين  ر  م  أ

 
: ي قلت  ن   قريشا ، وإ   ق  ر   ح   أن أ

 
 
 وا ر  غ  ل  ث  ا ي  ذ  إ   ب   ي ر  أ

 
 .ة  ز  ب  خ   وه  ع  د  ي في  س  أ

 ك  ز  غ  ن  س  ف   م  ه  ز  ، واغ  وك  ج  ر  خ  ت  ا اس  م  ك   م  ه  ج  ر  خ  ت  وإنه قال: اس  
 
ا ش  ي  ج   ث  ع  ، واب  ك  ي  ل  ع   ق  ف  ن  ن   ق  ف  ن  ، وأ

  ة  س  م  خ   ث  ع  ب  ن  
 
  ن  بم   ل  ات  م، وق  اله  ث  م  أ

 
  (1)« اك  ص  ع   ن  م   ك  اع  ط  أ

ا قال: هكذا كا  في كتابي باَّ         » :أحمد بن دعفر الفقيه ا 
 
  ن  أ

 
وصحف فيه «  اش  ي  ر  ق   ق  ر   ح  أ

  »: وإنما هو
 
  ن  أ

 
 .على ما رويناه من قب «  اش  ي  ر  ا ق  و  ز  غ  أ

 .يعلى عن أبي يعلى  يأبوهي رواية  ،سنادإفي ال فة  فيه لطي والحديُث : قلت     
 
[ أبو يعلى الهمذاني، مكي بن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر، ابن البصري 328]

 [065]ت
، (3)أحمد بن تراك  :: روى عن364في وفيات سنة  (2)«تاريخه»في  الذهبيالحافظ  ذكره     

 .وتويف في دمادى الآخرة ب مذا  ،روى عنه غير واحد ،، وغيرهما(4)يوسف بن كجو
 
  (5) [ َأُبو يعلى الث َّْوِري، ُمنِذر بن َيْعَلى الكوفي232]

وسعيد بن  ،والربيع بن خيثم ،محمد بن الحنفية: روى عن :(6)ابن عساكرأبو القاسم قال      
 والحسن بن محمد بن الحنفية ،وعاصم بن ضمرة ،حبير

                                                 

 2145أخرجه مسلم (1) 
 43/221تاريخ اإلسالم (2) 
 9/79، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 132أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن تُركان، أبو العباس التميمي الهمذاني الخفاف/ ت(3) 
ية، ولي قضاء الدينور، قال ابن خلكان: صنف كتبا كثيرة انتفع بها الفقهاء/  ت أبو القاسم يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الدينَ َورّي، من أئمة الشافع(4) 

 1/241األعالم للزركلي ، 2/29، طبقات السبكي 2/711وفيات األعيان ، ترجمته في: 135
، التعديل 3/753بخاري ، التاريخ الكبير لل43/731، التهذيب 3/113/44312، الثقات َلبن حبان 4/739مصادر ترجمته : الطبقات الكبرى (5) 

 7/433، تاريخ اإلسالم 2/375والتجريح 
 3455/ ترجمة 43/299تاريخ دمشق (6) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 ،ومحمد بن سوقة ،وسعيد بن مسروق ،والأعمش ،رابنه الربيع بن المنذ :روى عنه     
وقدم دمشق  ،وسالم بن أبي حفصة ،ودامع بن أبي راشد ،وفطر بن خليفة ،والحباا بن أرطاة

 ،بإسناد لا يحضرين الآ  ،فيما وددته باا أبي الحسين الرازي ،في صحبة محمد بن الحنفية
 واك  قدومه على يزيد بن معاوية 

أنا أبو الحسن علي بن الحسن  ،أبو طالب علي بن عبد الرحمن بن أبي عقي  : أخبرنا(1)قال     
نا عبد الرحمن بن  ،نا أبو سعيد بن الأعرابي ،أنا أبو محمد بن النحاس ،بن الحسن بن الحسين

عن  ،نا سفيا  بن عيسنة ،نا الرمادي ،خلف بن الحصين  الضبي أبو محمد يعرف بأبي رونق
محمد بن الحنفية حتى قال بعض ولده:  لقد لزمُت  قال: ،الثوري عن منذر ،محمد ابن سوقة

 على أبسنا. ي ُ طا بَّ ا هذا النَّ  نَّ بَّ لَّ لقد غَّ 
يد بن  :روى عنه ،ومحمد بن الحنيفة ،: عن ربيع بن خثيم(2) «تاريخال»في  البخاريقال و      عا سَّ

 .والأعمش نسبه وكيع ،مسروق
 .: كويف ثقة(3) العجليوقال      
وزاد في من روى عنه:  ،وعاصم بن ضمرة ،في شيوخه: سعيد بن دبير (4) ابن أبي حاتم زاد     

 سمعت أبي يقول ذلك ،و ابنه الربيع بن منذر ،رطاةأوالحباا بن  ،فطرا
 ثم قال: نا عبد الرحمن قال: ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال:     

 .منذر الثوري ثقة
: أخبرنا أبو بكر وديه بن طاهر، أنبأنا أبو حامد الأزهري، وأخبرنا أبو (5) عساكرابن قال      

عبد اهلل الالال، وأم الب اء بنت البغدادي، قالا أنبأنا أبو عثما  العيار، قالا أنبأنا أبو محمد 
الحسن ابن أحمد المالدي، أنبأنا محمد بن إسحاق الثقفي، ثنا قتسبة بن سعيد، ثنا درير، عن 

 علي، عن محمد بن الحنفية، عن منذر التوزي أبي يعلى، وهو منذر بن يعلىلأعمش، عن ا
  قال:

                                                 

 43/737تاريخ دمشق (1) 
 3/753التاريخ الكبير (2) 
 4/113الثقات (3) 
 1/212الجرح والتعديل (4) 
 51/749تاريخ دمشق (5) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

  ت  ه  ر  فك   ،اء  ذ   م   لا  ج  ر   نت  ك   »     
 
  ن  أ

 
 س  أ

 
 ت  ر  فأم   ،-صلى اهلل عليه وسلم- ي  ب  الن    :يعني ،ه  ل  أ

  اد  المقد  
 
 س  ف   د  و  س  بن الأ

 
  (1) « وء  ض  الو   ه  ن  : م  ال  ق  ف   ،ه  ل  أ

أنا عبد  ،أنا أبو صاعد يعلى بن هبة اهلل ،: أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عسسى(2) وقال     
 ،نا محمد بن خلف التيمي ،أنا محمد بن عقي  بن الأزهر البلاي ،الرحمن بن أحمد بن محمد

  قال: ،منذرنا ربيع عن  ،نا عثما  هو ابن زفر
  (3) « ل   ح  م  ض  ي   اهلل   ه  ج  ى به و  غ  بت  ا ي  ا ل  م   ل   ك   »     
حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحسين، نا عبد اهلل بن محمد : (4) طاهر السلفي أبوقال الحافظ      

أبي يعلى البغوي، نا أحمد بن حنب ، نا عبد الرحمن بن م دي، عن سفيا ، عن أبيه، عن 
 ، أو عن بكر بن عبد اهلل، عن ربيع بن خثيم، قال: المنذر

 ر  ع  ت   ار  ه  الن    ء  و  ا كض  ء  و  ض   يث  د  لح  ل   ن   إ   »     
 . « ه  ر  ك  ن  ت   الليل   كظلمة   ، وظلمة  ه  ف 

حدثنا أحمد، نا عبد اهلل، نا أحمد بن حنب ، نا عبد الرحمن، عن سفيا ، عن أبيه، : (5) وقال     
 عن أبي يعلى، قال: 

  ف  ي  ك   ه  ل   يل  ا ق  ذ  إ   يع  ب  كان الر    »     
 
  ؟ ت  ح  ب  ص  أ

 
 ،ان  اق  أرز   ل  نأك   ،ين  ب  ذن  م   اء  ف  ع  ا ض  ن  ح  ب  ص  قال: أ

  (6) « ناال  آج   ر  ظ  نت  ون  
 ،ويف آخرها الراء، هذه النسبة الى بطن من همدا  ،بفتح الثاء المنقوطة بثلاث: ي  ر  و  الث        

  (7)أبو سعد السمعانيقاله  ،وبطن من تميم
  
 بن محمد بن جعفر [ أبو يعلى الَبرُسِخي، منصور 380]

خيقال:  ،(8) «القبس»في  مجد الدين البلبيسيذكره       روى له أبو سعد  ،بضم السين الب رس 
 الماليني بسنده عن أنس.

                                                 

 737، ومسلم 472أخرجه البخاري (1) 
 43/737تاريخ دمشق (2) 
 4947أخرجه اإلمام أحمد في الزهد (3) 
 43التاسع من المشيخة البغدادية ألبي طاهر السلفي ح (4) 
 44التاسع من المشيخة البغدادية ألبي طاهر السلفي ح (5) 
 ، كلهم في الزهد532، والبيهقي 547، وهناد 4974، واإلمام أحمد 523أخرجه وكيع (6) 
 7/452األنساب للسمعاني (7) 
، جمع فيه بين  اقتباس األنوار للرشاطي ولباب 132، والقبس لمجد الدين إسماعيل بن إبراهيم البلبيسي /ت 2/441هامش األنساب السمعاني  من(8) 

 األنساب ابن األثير



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

ا       ا لبعض ي كاتب  د ا فقال: كا  دَّ  ،ها تا سبَّ وقال أبو سعد:  سألت أبا رافع العلاء بن منصور عن ن
 إليه. بَّ سا خ فنُ يقال له: برس ،خراسا  اةا لَّ وُ  ابا ب َّ حُ 

 «القبس»كذا أورد صاحب  :-رحمه اهلل- المعلمي أبو عبد اهلل عبد الرحمنقال العلامة      
والظاهر أ  منصورا وابنه المذكورين  ،(333)هذا بعد أ  أورد الرسم المودود في الأص  رقم: 
ا منسوبا  الى فيقول الم لف: إن م ،(333: )في هذا الرسم هما اللذا  ذكرهما الم لف في رقم

 علم. أواهلل  ،كما رأيتَّ  ،ويقول الإبن نفسه أ  النسبة الى برسخ اسم رد   ،القرية برساا 
  قال: ،(1) «الأنساب»تحقيقه في  المعلميد في الموضع الذي أشار إليه ما ورَّ  وهذا نص ُ      
ي      خ  وكسر الااء  ،الم ملةوفتح السين  ،وسكو  الراء ،: بفتح الباء المنقوطة بواحدةالب ر س 

المعبمة، هذه النسبة الى قرية من قرى باارا يقال ل ا برُساا ، وهي على فرساين من باارا، 
 ،أبو بكر منصور البرسخيوالمش ور بالنسبة الي ا  ،في انصرافي من البرانية ب ا ساعة   أقمُت 

 «تاريخ بخارا»صاحب 
أبو كامل هكذا ذكره  ،شافعي  المذهب ،ا  أصم  وابنه أبو رافع العلاء بن منصور البرساي، ك     

حامد الكرميني صاحب  يوأب ،(3)صالح خلف بن محمد الخيام يأبيروى عن:  ،(2)البصيري
 ،(5)سهل بن المتولك نصر أحمد بن س   البااري أحاديث يويروى عن: أب ،(4) محمد بن الضوء

 .سمع منه: البصيري
ُ  ددُت ما وَّ  توإنما أورد ،فليعلم والتردمة تحتاا إلى تحرير: قلت      واهلل  ،ك  درَّ ستَّ لئلا ي

 .الموفق
 
 [ أبو يعلى العلوي، مهدي بن محمد بن الحسين أميركا بن على بن الحسين 381]

                                                 

 113/ 2/447األنساب للسمعاني (1) 
قال السمعاني: جمع كتابًا سماه: الُمضاهاة والُمصافاة في األسماء  أحمد بن محمد بن علي األنبرُدواني، أبو كامل البصيري، سمع أبا الحسين الفارسي،(2) 

 773، ترجمته في: الطبقات السنية 119واألنساب، قال: كان شديد التعصب في مذهبه، ُمتحامالً على أصحاب الشافعي/ ت
، ترجمته 753وهو ضعيف جدا، روى متونا َل تعرف/ ت خلف بن محمد الخيام البخاري، أبو صالح، مشهور، أكثر عنه ابن مندة، قال الخليلى: خلط، (3) 

 4/442، ميزان اَلعتدال 1/491في: تاريخ اإلسالم 
، الملقب بَخْنب، رحل وُعني بالحديث، سمع مسّدد بن ُمَسْرَهد، وأبا عبيد ا(4)  وء بن الُمنذر، أبو عبد الله الَكْرِمينيُّ ، 212لقاسم بن سالم / ت محمد بن الضَّ

 4/134اريخ اإلسالم ترجمته في ت
، 4/351، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 214أبو عصمة سهل بن المتوكل البخاري، روى عن القعنبي، والِبيَكْنِدّي، قال السليماني: كان من أئمة اللغة / ت(5) 

 5/441الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

ريف        ي د  شَّ  فقال:  (1)«عمدة الطالب»في  ابن أبي عنبةذكره  ،سَّ
المذكور، وله  ن الحسينب يبن عل أميراك بن محمد بن الحسين يأبو يعلى مهد ومن م     
 .ب  قا عَّ 
 
بن الحسين بن محمد الأوسط بن الحسن بن الحسين [ أبويعلى العلوي، ميمون 383]

 الفدان بن أبي منصور محمد بن عمر بن يحيى بن ذى العبرة
 قال:  ،(2) «عمدة الطالب»في  ابن أبي عنبةذكره  ،سي د  شريف       
 .ن المذكورن بن الحسَّ ا بن الحسي  وسَّ أن بن محمد الي  و  بن الحسلى ميمُ أبو يع   :ومن م     

 

                                                 

 125صالتوبة ، وط 214عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب/ ط حيدرية ص )1(
 117ص، وط التوبة 235عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب/ ط حيدرية ص  )2(





 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 

 حرف الن ُّون 

 
 [ أبي يعلى العلوي، ناصر بن أحمد بن ناصر الداعي بن الحسن بن علي بن محمد 382]

  :في سياق نسب ابنته، فقال (1) «لباب الأنساب»في:  أبو الحسن البيهقيذكره  ،سّيٌد َشريٌف      
      

 
م أبي يعلى ناصر ستي مليكة بنت السيد الإما :أبي الفضل محمد بن طاهر السيد   أولاد   ّم  أ

 بن أحمد بن ناصر الداعي بن الحسن بن علي بن محمد.
 

 [ أبو يعلى الس ْنَجاِزي، َنْصر بن عبد اَلمِلك 382]
ث عن       أبو بكر محمد بن جبلة الحيويوعنه: ، (2) المروزي سعيد بن منصور : الحافظحّدَ
حدثنا أبو الفتح، إملاء، نا أبو  :(3) «ةالمشيخة البغدادي»في  فيل  ر الس   اه  ط   وأبقال الحافظ      

نا أبو  ،الفرج عبيد اهلل بن محمد بن يوسف النحوي، نا أبو القاسم عيسى بن عبيد اهلل الغافقي
، نا سعيد بن أبو يعلى نصر بن عبد الملك السنجازيبكر محمد بن جبلة الحيوي، نا 

رو، عن يزيد بن أبي سعيد منصور، أن يعقوب بن عبد الرحمن حدثهم، عن عمرو بن أبي عم
 قال:  -صلى اهلل عليه وسلم صلى اهلل عليه وسلم-المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي 

ْير ي،  يقول اهلل تبارك وتعالى:»       ْشر ك  ف يه  غ 
 
لا ف أ م  ل  ع  م  ْن ع  ، ف م  ْرك  ن  الش  

ء  ع  َك  ر  ْغن ى الش ُّ
 
ن ا أ

 
أ

ر  
ن ا م ْنهُّ ب 

 
ه  دُّون  ف أ ر يك 

و  ل ش    (4) « يٌء و هُّ
 ،: بالفتحيان  ج  نْ الس   :حف عنصولعله ت ،لم أعثر على تفسير هذه النسبة ،ياز  ج  نْ الس       

ابن قاله  ،جدّ  سنجان :وبالكسر إلى ،قرية بمرو باب سنجان :إلى ،وجيم ،وسكون النون الأوىل
  (5)الأثير

 

                                                 

 576/ 2لباب األنساب واأللقاب واألعقاب (1) 
، 227/ت  الحافظ اإلمام أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المروزي، ويقال: الطالقاني ثم البلخي ثم المكي المجاور مؤلف كتاب: السنن(2) 

 01/685، سير أعالم النبالء01/685ترجمته في: سير أعالم النبالء 
 2068/ ح 2/206المشيخة البغدادية ألبي طاهر السلفي (3) 
 2886أخرجه مسلم (4) 
 0/040لب اللباب في تحريراألنساب (5) 





بي يعلىالعقد المحلى في من تكنى بأ  

 

 حرف الَهاء 

 

  (1)[ أبو يعلى الرازي، هارون بن الفضل اَلَحن َّاط582]
: روى عن: محمد بن سليمان بن (2)«الجرح والتعديل»في  ابن أبي حاتم الرازيقال      

 ،ومسلم بن خالد الزنجي ،وأبى المحياة ،وعمرو بن يحيى بن سعيد بن العاص ،الأصبهاني
روى  ،ومحمد بن سليم البلخى صاحب الضحاك ،هشيمو ،وفضيل بن عياض ،ورفاعة بن إياس

بِي
َ
 .وبعُضُه من ِقبَلي ،سمعُت أبي يقول بعَض ذلك ،(3)أبو يحيى الزعفرانيو ،عنه: أ

 ،ويف آخرها طاء مهملة، هذه النسبة إلى بيع الحنطة ،والنون ،بفتح الحاء المهملة: الَحّناط     
 (4)السمعانيقاله 

 
 [304ِهَبُة الله بن الفضْيل بن محمد الهروي ]ت [ أبو يعلى الفضيلي،822]

 ،(6)ابإسحاق القرَّ  :روى عنه :فقال ،304وفيات سنة  (5)«تاريخه»في  الذهبي الحافظذكره      
 .تويف في ذي القعدة

فقال: َيْعلَى بن هبة اهلل بن الُفَضيْل، أبو  ،364، وفيات سنة  (7)َيْعلَىلابنه:  وترجم فيه أيضا     
من بقايا الشيوخ بَهَراة، روى عن عبد الرحمن بن أبي شريح  ،الُفِضيلي الَهَروّي القاضي صاعد
ث عنوعنه أبو الوقت وهو آخر من  ،وغيره عاش أربًعا وثمانين سنة، ومن الرواة عنه أبو  ،هحّدَ

 الفخر جعفر بن أبي طالب الهروي.
ياء المنقوطة من تحتها باثنتين ويف بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة وسكون ال: ليالُفَضيْ      

 (8)السمعاني، قال المنتسب إليه دِّ لجَ  ل، وهو اسم  يْ َض الفُ  :إلى آخرها اللام، هذه النسبةُ 
                                                 

 5/427مصادر ترجمته: تاريخ اإلسالم (1) 
 9/99الجرح والتعديل (2) 
، 729ِفي الّتفسير/ تأبو يحيى جعَفر بن محمد بن اْلحسن الرَّازّي الزَّعفرانّي قَاَل ابُن أبي حاتم: سمعت عنه، وهو صدوق ثقة، وقَاَل غيره: كان إماًما (3) 

 6/595ترجمته في: تاريخ اإلسالم 
 4/762األنساب للسمعاني (4) 
 9/66تاريخ اإلسالم (5) 
ث َهرَاة له مصّنفات(6)  ْرَخسّي ثّم الَهَروّي القرّاب،محدَّ ، ترجمته 479كثيرة / ت  الحافظ اإلمام الجليل أبو يعقوب إسحاق بن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد السَّ

 9/452في: تاريخ اإلسالم 
 51/727تاريخ اإلسالم (7) 
 791/ 51األنساب للسمعاني (8) 



بي يعلىالعقد المحلى في من تكنى بأ  

 

 
 [ أبو يعلى التميمي، ِهبة الله بن محمد بن أبي زيد الِقلَالي 822]

أبو طاهر الحافظ  روى عنه: ،(1)أبي الطاهر عبيد اهلل بن محمد بن ميمون الأسديسمع من:      
لَفِّي  .أحمد بن محمد الّسِّ

بي زيد القلالي أأبو يعلى هبة اهلل بن محمد بن أخبرين : (2)«معجم السفر» في يفِّ لَ السِّّ قال      
بالكوفة، أنا أبو الطاهر عبيد اهلل بن محمد بن ميمون الأسدي، أنا محمد بن عبد اهلل  التميمي

ر بن أحمد بن كعب الكلابي، ثنا علي بن حرب، ثنا القاسم بن بن الحسين الجعفي، أنا جعف
-صلى اهلل عليه وسلم-، قال: قال النبي ابن عباسعن سفيان، عن طاوس، عن أبيه، عن  ،يزيد

:  
ِّ  نِّ مَ  »        (3)« هُ الَ تَ كْ ى يَ تَّ حَ  هُ عْ بِّ ا يَ لَ ا فَ ام  عَ َط  اعَ تَ بْ ا

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

ْرسي، سمع من محمد بن عبد اللَّه  عبيد اللَّه بن محمد بن(1)  ميمون، أبو طاهر األسدي، قاضي الكوفة، ثقة، انتخب عليه أبو الغنائم محمد بن علّي الن َّ
 559/ 51، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 459اْلُجَعفّي، وطبقته/ ت 

 452معجم السفر ص (2) 
 5575أخرجه مسلم (3) 





 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 حرف الياء 
 

 [ أبو يعلي المقرئ، يحيى بن الحسن 822]
بُو أنشدني  :قال، (1)«التطفيل»في كتاب:  أبو بكر الخطيب البغداديالحافظ  :روى عنه     

َ
أ

 لبعضهم: المقرئ َحَسنَيى بن اليعلي يَح  
 ين نننننعِ إِذ ا د   وم  نحننننن  ق ننننن

 
 ابن نننننج  ا أ

 يننننن   طفِ ا الت   ن  ع  د  ي ننننن س  ن  ف ننننن ِذ ا ن ننننن  

   
نننننون    ان نننننب  ا فغِ ين نننننعِ ا د  ن نننننل   ع      ق 

نننننا الر   ن  د  ِجنننننفأتاننننننا فلنننننم ي      ول  س 

   
نننو أج ننن    ف القنننول  رِ ن  صنننن       ع نننفِ  ن ح 

ننننا يفعنننن  الننننو     ننننود  الو  د  مثنننن  م   ول  ص 

   
 
 [ أبو يعلى الذ ََّهِبي، يعقوب بن إسحاق البصري822]

أبي موسى محمد بن : ع  ،قال: بصري ، (2)«الإكمال لابن ماكولا»ورد ذكره في هامش:      
ث عن ،(3)المثنى  .اهه: مح د ب  أح د الجنابي البصريحد  
الحسن بن أبو أحمد عنه الشيخ الأديب و ،ونصر ب  علي ،(4)محمد بن بزيعأيضا ع  وروى      

  (5)العسكريعبد اهلل 
، ذهبيأبو يعلى يعقوب بن إسحاق الأخبرين  ، قال:(6)«تصحيفات المحدثين»في كتاب قال      

، حدثنا عبد الحكيم ب  منصور، حدثنا عبد ال لك ب  ع ير، ع  محمد بن بَِزيعحدثنا 
 ، قال: -رضي اهلل عنه-مصعب ب  سعد، ع  أبيه 

 فَ  ُت ض  رِ مَ  »     
َ
ِ تَ أ ِ ودُ عُ يَ  -صلى اهلل عليه وسلم- بي ُ ي الن  ان  فقلُت  ،ين

ُ
 ،قال: لا ،هِ ل ِ ي بمالي كُ وِص : أ

 (7)« ير  بِ كَ  ُث لُ والث ُ  ُث لُ قال: الث ُ  ،: فالثلثقلُت  ،قال: لا  ،قلت: فالنصف
                                                 

 511، ح 531التطفيل وحكايات الطفيليين ص (1) 
 3/393اإلكمال البن ماكوال (2) 
، ترجمته في: سير أعالم 212ُعبَ ْيد العنزي اْلَبْصرِيُّ الزَّمن، ورى عنه الستة، وأبوزرعة وأبوحاتم /ت اإلمام الحافظ الثبت أبو موسى محمد ْبن الُمثَ نَّى ْبن (3) 

 52/523النبالء 
، َعْن: ِإسحاق األزرق وَشَبابة وجماعة، وعنه محمد بن شاذك، ومكّي ْبن َعْبدان، وجماعة / ت (4)  إلسالم ، ترجمته في: تاريخ ا212محمد بن بزيع النَّيسابوريُّ

1/511 
، َصاحب التصانيف، كجمهرة األمثال، وتصحيفات المحدثين/ت(5)  ، ترجمته في سير 382المحدِّث األديب الَعالَّمة أبو أحمد الحسن بن عبد اللِه الَعْسكريُّ

 51/253األعالم 
 205تصحيفات المحدثين ص (6) 
 5128، ومسلم 5291أخرجه البخاري (7) 
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، حدثنا نصر ب  علي، حدثنا خازم أبو أبو يعلى يعقوب بن إسحاق الذهبي: حدثنا (1)وقال     
ب ري، ع  عطاء ب  السائب، ع  نافع، ع   قال: قال  -رضي اهلل عنه ا- ابن عمرمح د الغ 

  :-صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
     « 

َ
 يَ ن  في الد ُ  وِف رُ ع  المَ  ُل ه  أ

َ
  ،ةِ رَ ي الآخِ فِ  وِف رُ ع  المَ  ُل ه  ا أ

َ
 يَ ن  في الد ُ  رِ كَ ن  المُ  ُل ه  وأ

َ
في  رِ كَ ن  المُ  ُل ه  ا أ

  (2)«ةِ رَ الآخِ 
ويف آخرها الباء ال نقوطة بواحدة، هذه النسبة إلى  ،بفتح الذال ال عج ة والهاء: يبِ هَ الذ َ      

وإخراج الغش منه، وبعضهم كان يع   خيوط الذهب التي  ،وهو تخليصه م  النار ،الذهب
 (3)السمعانيقاله  ،زررشته ا:يقال له

 
 [ أبو يعلى البصري، يعقوب بن محمد بن أبي الربيع 822]

أبو بكر محمد بن  :عنهروى و ،(4)أحمد سلمة بن محمد الباهلي السمرقندي يأب س ع م :     
  (5)يعبيد اهلل بن سعيد بن هارون الأصبهان

: حدثنا أبو بكر مح د ب  عبد الرح   ب  الفض ، ثنا (6)الأصبهاني أبو نعيمقال الحافظ      
أبو يعلى يعقوب بن أبو بكر مح د ب  عبد اهلل ب  سعيد ب  هارون الأصبهاني، ببغداد، ثنا 

الد ب  يزيد ، ثنا أبو أح د سل ة ب  مح د الس رقندي، ثنا خمحمد بن أبي الربيع البصري
  ، قال:أبي هريرةالع ري، ثنا شعبة، ع  يحيى ب  أبي سليم، ع  سعيد ال قبري، ع  

ِ و  في قَ  -صلى اهلل عليه وسلم- اهللِ  وُل سُ قال رَ  »      َباَرَها{ل َ جَ وَ  ز َ عَ  هِ ل خ 
َ
ُث أ ِ َمئٍِذ تَُحد   ل  ، هَ (7): }يَو 

  ونَ رُ د  تَ 
َ
ُ قَ  ،ا ؟هَ ارُ بَ خ  ما أ   هُ ولُ سُ رَ  و وا: اهللُ ال

َ
  ن َ إِ قال: فَ  ،مُ لَ ع  أ

َ
 هَ ارَ بَ خ  أ

َ
 مِ و  ي يَ فِ  ي َ لَ عَ  َل مِ : عَ وَل قُ تَ  ن  ا أ

 (8)« اذَ ا كَ ذَ كَ  مِ و   يَ ِف ا، وَ ذَ ا كَ ذَ كَ 
                                                 

 2/110تصحيفات المحدثين (1) 
 : رواه البزار، وفيه خازم أبو محمد قال أبو حاتم: مجهول  3/212قال في مجمع الزوائد (2) 
 1/20األنساب للسمعاني (3) 
، ترجمته في: القند في ذكر أخبار سمرقند 230أبو أحمد سلمة بن محمد بن أحمد بن مجاشع السمرقندي الباهلي، حدث بالعراق وخراسان، مات بعد (4) 

5/259 
/ ترجمة 3/13، ترجمته في: تاريخ بغداد 353محمد بن عبد الله بن سعيد بن هارون، أبو بكر األصبهاني، روى عنه: أبو بكر بن شاذان، وابن شاهين/ ت (5) 

 2/225، تاريخ أصبهان 5033
 2/222أخبار أصبهان (6) 
 2الزلزلة: (7) 
 3/13ومن طريقه أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (8) 





 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 فصل الأبناء 

 

 (1)الحسين[ أبو يعلى ابن أبي 192]

ث عن ،محمد عبد اهلل بن محمد النيسابوري يأبروى عن        سم الغلابيامحمد بن القه: حد َّ

المتوىف  بابن طاووس الشيعي المشهورأبو القاسم علي بن موسى بن جعفر الحسيني قال      
 :يخ أبو الحسين محمد بن هارون التلعكبريقال الش (2)«جمال الأسبوع»في كتابه:  666سنة 

، قال حدثنا أبو محمد بن أبي الحسيناأبو يعلى حدثنا محمد بن القاسم الغلابي، قال حدثنا 
عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن  ،عبد اهلل بن محمد النيسابوري، عن أحمد بن عبد اهلل

 أبيه، عن حارثة بن قدامة، عن زيد بن ثابت، قال:

  ن  م   ل  ج  قام ر   »     
 
 ب   :فقال اب  ر  ع  الأ

 
 ب  أ

 
و  ،ة  ي  اد  الب   في هذه   ون  ك  إنا ن   ،الل   ي يا رسول  م   ي أنت و أ

 أن ن   ر  د  ق  و لا ن   ،نة  ي  المد   ن  ا م  بعيد  
 
 م  و  ي   اة  ل  ص   ل  ض  فيه ف   ل  م  ي على ع  ن  ل   فد   ،في كل جمعة   يك  ت  أ

إذا كان  -لى الل عليه وسلمص-فقال رسول الل  ،تهم بهخبرأإلى أهلي  ت  ي  ض  إذا م   ،الجمعة  
  ص  ارتفاع النهار ف  

و قل أعوذ برب الفلق سبع  ،تقرأ في أول ركعة الحمد مرة واحدة ،ركعتين ل 
فإذا سلمت فاقرأ آية  ،و قل أعوذ برب الناس سبع مرات ،و اقرأ في الثانية الحمد مرة ،مرات

و تجلس في كل ركعتين منها ولا  ،ركعات بتسليمتين ثم قم فصل ثمان ،الكرسي سبع مرات
اقرأ و ،الأوىل الآخر كما صليت   ركعات   الأربع   ثم صليت   ،مت  سل   ات  ع  ك  ر   فإذا تممت أربع   ،مل  س  ت  

و قل هو الل أحد خمسا  ،واحدة   مرة   الفتح  الل و نصر   إذا جاء  و ،واحدة   مرة   الحمد   ركعة   في كل  
يا  :هوو ،مرات   سبع   بهذا الدعاء   دعوت  و ،و سلمت   ذلك تشهدت   ا أتممت  فإذ ،و عشرين مرة

يا رحمان الدنيا  ،يا أرحم الراحمين ،الآخرينيا هلإ الأولين و ،يا ذا الجلال و الإكرام ،حي يا قيوم
يا  ،يا الل ،يا الل ،يا الل ،يا رب   ،يا رب   يا رب   ،يا رب   ،يا رب   ،يا رب   ،يا رب   ،و رحيمهما ةو الآخر

لا لا حول و :قلو ،اذكر حاجتكو ،آله و اغفر ليعلى محمد و ل  ص   ،يا الل ،يا الل ،يا الل ،الل
                                                           

 5/225، نقد الرجال للتفرشي  2221/ ترجمة 2/272مصادر ترجمته : أمل اآلمل (1) 
 212جماع األسبوع بكمال العمل المشروع ص(2) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

ني و فو الذي بعث ،سبحان الل رب العرش الكريمو ،قوة إلا بالل العلي العظيم سبعين مرة
أنا ول إلا ولصلاة يوم الجمعة كما أقلا مؤمنة يصلي هذه ااصطفاني بالحق ما من مؤمن و

تعالى  الل   أعطاه  و ،أبويه ذنوبهمالو ،من مقامه حتى يغفر له ذنوبه لا يقومو  ،ضامن له الجنة
صلى في ذلك ن صام وم   و كتب له أجر   ،ن صلى في ذلك اليوم في أمصار المسلمينم   ثواب  

 ر   ما لا عين   الل   اه  وأعط   ،اه  ب  ار  غ  و م   الأرض   اليوم في مشارق  
 
 (1)« ت  ع  م  س   ا أذن  لو ت  أ

 

  (2)[ أبو يعلى تاج الدين ابن أبي الهيجاء الُعَمِري العلوي212]

ِّن   فقال: ، (3)«فهرسته» الشيعي ابن بابويه الرازيذكره       
ي   . صالح   ،دَّ

 

[ أبو يعلى ابن إسماعيل بن أبي جعفر محمد المجدر بن أحمد الأسود بن محمد 212]
 زة بن موسى الكاظم الأعرابي بن القاسم بن حم

  (4)«ة المباركةر  ج  الش   »في   الرازي فخر الدينذكره  ،ريف  شَّ  د  سي       

 

 [ أبو يعلى ابن الجعد212]

ث عن ،همام : سمع من       .ابن حبان البستيأبو حاتم الحافظ   :هحد َّ

مام، عن ل ثنا هَّ ، قا بن الجعداأبو يعلى : أخبرنا (5)أبو حاتم ابن حبان البستي الحافظ قال     
 : يرينمحمد بن س  تادة، عن قَّ 

      « 
 
 ب   اء  د  ى ر  ر  ت  ي اش  ار  الد    يم  م  ت   ن   أ

 
 .«ِ  ةلا   إلى الص    ويخرج   ه  س  يلب   ان  ك  ف   ،يل   ص  ي  ل   م  ه  ر  د   ف  ل  أ

                                                           

 حديث منكر، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف(1) 
 5/225جال للتفرشي ، نقد الر 2221ترجمة  2/272مصادر ترجمته : أمل اآلمل (2) 
 51/ ترجمة 2/25الفهرست للرازي (3) 
 77الشجرة المباركة في األنساب الطالبية ص(4) 
 3/21الثقات (5) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 

 [282[ أبو يعلى بن الحسين بن أحمد الفقيه ]ت212]

ث         فقال:  ،(1)«هإرشاد»في  أبو يعلى الخليليالحافُظ  زرعة   اأباه ذكره وأخَّ  ،محد 

أبا الحسن القطان، وميسرة، وابن  أبو يعلىسمع ، أبناء الحسين بن أحمد الفقيهان البارعان     
وسمع أبو زرعة ببغداد ، رزمة، وببغداد أبا بكر الشافعي، وأحمد بن خلاد النصيبي، وأقرانهما

وبالبصرة الفاروق بن عبد الكبير الخطابي، ، أحمد بن جعفر القطيعي، وعبد اهلل بن ماشى
، وبجرجان عبد اهلل بن عدي الحافظ، وأبا بكر الإسماعيلي، ويوسف بن يعقوب النجيرمي

 وبنيسابور إسماعيل بن نجيد السلمي، وبأسفراين شافع بن أبي عوانة

وتويف  ،عمائةوأبو زرعة سنة ست وأرب، ق ولدارزَّ سنة اثنتين وثمانين، ولم يُ  أبو يعلىمات      
 .اق ولد  رزَّ ولم يُ  ،ابنه بعده

 

 [ أبو يعلى ابن خليفة بن أبي زيد أحمد الحسني العلوي212]

ريف        ور ومجمع مطلع البد  »في كتابه:  أحمد بن صالح بن أبي الرجالذكره  ،سي ِّد  شَّ
 قال:  ،(3)«مع آل محم  دجا»بـ: ذكره السيد أحمد بن مير الحسني القادم  عند (2)«روالبح  

بن المرتضى بن أبي زيد بن الحسن بن إسماعيل بن  وهو أحمد بن مير بن الناصر بن مارسا     
بن أبي زيد أحمد بن إسماعيل  بن خليفةاأبي يعلى الناصر بن أبي الحسين بن الداعي بن 

 -بن القاسم بن أحمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب  الفتي
 .-يهم السلامعل

 
                                                           

 2/722اإلرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي (1) 
 3/57مطلع البدور ومجمع البحور (2) 
ن علي بن عبد الرحمن العلوي الحسني الزيدي، وهو مخطوط، قاله الحبشي في تحقيق  هو كتاب: الجامع الكافي في فقه الزيدية ألبي عبد الله محمد ب(3) 

 3/2231الفتح الرباني 
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 بن زهير بن بشير بن معاذ[ أبو يعلى 212]

  (2)أبو أحمد العسكريوعنه قال:  ، (1)«مختصر الطبقات الكبرى»ذكره في      

كتابه: في   ه634المتوىف سنة  الجرجانيالشجري الموفق بالل الحسين بن إسماعيل قال      
علي بن أحمد، أخبرنا أبو أحمد عبد اهلل بن  أخبرنا أبو الحسن :(3)«الإعتبار وسلوة العارفين»

، أخبرنا بشير بن معاذ، أخبرنا يحيى بن أبي عطاء، عن بن زهيراأبو يعلى الحسن، أخبرنا 
 عاصم الأحول، قال: 

فقال له ابن سيرين:  ،وعمامة وف  ص   ة  ب   عليه ج   اب  علينا ش   عند ابن سيرين فدخل   ت  ن  ك   »     
 ن  ي   ب  ن   ة  ن   س   -عليه السلام- بعيسى بن مريم يه  ب  ش  

 
  ت  ئ  ب   ، ن  ه  ن  إلينا م   ب   ح  ا أ

 
صلى - الل رسول   ن   أ

 .« ان  والكت    ن  ط  الق   س  ب  ل  ي   ان  ك   -الل عليه وآله وسلم

 

 بن سعيد الرازي[ أبو يعلى 218]

ث عن      د اسليمان بن الحوعنه:  ،(4)الرازي محمد بن حميد : الحافظحد َّ  رث بن محم 

د بن المؤيد الجوينيقال        : (5)«فرائد السمطين»في كتابه:  إبراهيم بن محم 

أخبرين الشيخ الأمام تاج الدين علي  بن أنجب بن عبد اهلل الخازن البغدادي المعروف      
زي الخوارزمي  ،بابن الساعي قال : أنبأنا الإمام برهان الدين ناصر ابن أبي المكارم المطر 

 -رحمه اهلل-أنبأنا أخطب خوارزم ضياء الدين أبو المؤيد الموف ق بن أحمد المكي إجازة، قال 
اظ أبو النجيب  إجازة إن لم يكن سماعا ، قال : أخبرين الشيخ الإمام شهاب الدين أفضل الحف 

فيما كتب إلي  من همدان، أنبأنا  ،سعد بن عبد اهلل بن الحسن الهمداني المعروف بالمروزي
                                                           

 3/262مختصر الطبقات الكبرى (1) 
في: ، ترجمته 312لعله اإلمام المحدث األديب أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري، صاحب تصحيفات المحدثين وغيرها من التصانيف/ ت(2) 

 26/223، سير أعالم النبالء 1/533تاريخ اإلسالم 
 ، طبع في مؤسسة اإلمام زيد بن علي الثقافية الطبعة األولى تحقيق عبد السالم بن عباس الوجيه237اإلعتبار وسلوة العارفين ص (3) 
، 221/ ت وهو مع إمامته منكر الحديث صاحب عجائباجة، الحافظ أبو عبد الله محمد بن حميد بن حيان الرازي، روى عنه أبو داود والترمذي وابن م(4) 

 22/513سير النبالء  ،5/2222ترجمته في: تاريخ اإلسالم 
 252ح 2/327فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين (5) 
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اد بأصفهانالحافظ أبو عل فيما أذن لي في الرواية عنه ،  ،ي الحسن بن أحمد بن الحسن الحد 
سنة ثلاث وسبعين  أبو يعلى عبد الرز اق بن عمر بن إبراهيم الطهرانيأنبأنا الشيخ الأديب 

ثين أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصفهاني  وأربعمئة، أنبأنا الإمام الحافظ طراز المحد 
. 

وأخبرين بهذا  ،الشيخ الإمام شهاب الدين أبو النجيب سعد بن عبد اهلل الهمداني : قال ح     
سنة  ،الحديث عاليا  الإمام الحافظ سليمان بن إبراهيم الأصفهاني في كتابه إلي  من أصفهان

ثمان وثمانين وأربعمئة، عن أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه، أنبأنا سليمان بن الحرث بن 
د، حدثنا حدثنا زافر بن سليمان،  ،حدثنا  محمد بن حميد ،أبو يعلى ابن سعيد الرازي محم 

 قال : ،أبي الطفيل عامر بن واثلة حدثنا الحارث بن محمد، عن

  ت  ع  ف  ت  ار  ف   ،ىور  الش    م  و  ي   اب  على الب   ت  ن  ك   »     
 
 اس  الن    ع  اي  ا يقول: ب  ي   ل  ع   ت  ع  م  فس   ،بينهم ات  و  ص  الأ

  نا والل  أبا بكر وأ
 
  و ت  ع  م  س  وأحق  به منه، ف   ،منه  بالأمر  ىل  و  أ

 
 اس  الن    ع  ج  ر  أن ي   ة  اف  خ  م   ،ت  ع  ط  أ

 ر   م  ه  ض  ع  ب   ب  ر  ض  ي   ،اار  ف   ك  
  (1)ا غريباطويل   وذكر خبرا   ،« ...الحديث بالسيف   ض  ع  ب   اب  ق 

 

 (2)لقاسم[[ أبو يعلى بن الإمام عبد الأعلى بن محمد بن محمد بن ]أبي ا211]

ُث       ث، ذكره الشيخ المحد ِّ ث بن محد ِّ ضمن إسنادِّ  إبراهيم بن محمد بن المؤيد الحمويمحد ِّ
 : الحديث الثامن، قال: (3)«الأربعين التساعيات العوالي» حديث في جزئه:

وح  أخبرنيه المشايخ الأربعة الائمة الأصبهانيون: إمام الدين أبو الخير عبد اهلل بن أبي الفت     
فيما كتب إلي منها في شهر رجب سنة خمس وستين  -رحمه اهلل-داود بن أبي معمر القرشي 

، وأم ِّ أبو يعلىوالشهاب وستمائة، والإخوة الثلاث: الإمام أصيل الدين أبو بكر عبد اهلل، 
                                                           

نكر الحديث صاحب عجائب، وزافر بن سليمان هو المتن منكر، والسند ضعيف فيه محمد بن حميد، وهو الحماني الرازي قال الذهبي: هو مع إمامته م(1) 
عن أبي  2276الكبير القوهستاني، قال ابن عدي: عامة ما يرويه ال يتابع عليه، وقال زكريا الساجي: كثير الوهم، والحارث بن محمد، قال البخاري في التاريخ 

 : الحارث بن محمد هذا مجهول ال يعرف له رواية إال ما ذكره البخاري2/265 الطفيل ولم يذكر سماعا منه، ال يُتاَبع في حديثه، وقال ابن عدي في الكامل
 تصحف في خ : ] أبشلم [(2) 
 576األجزاء العمرية، الجزء األول من االربعين التساعيات الصحاح العوالي ص (3) 
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ى المشهورة بعالمة، أولاد الإمام عبد الأعلى بن محمد بن محمد بن بن ]أبي  الفضل ُسْعدَّ
، سبُط الحافظ السعيد شمس الدين أبي عبد اهلل محمد المشهور بابن القطان (1) [القاسم

كتابه إلي منها في رجب سنة ست وستين، برواية المشايخ الأول   -رحمهم اهلل-الأصبهاني 
الثلاثة عن مخلص الدين محمد بن معمر بن الفاخر القرشي، ورواية الشيخين الأول والأخيرة 

 الفتوح داود بن أبي محمد معمر القرشي.عن موفق الدين أبي 

ح وأخبرين الشيخ الإمام علاء الدين عبد اللطيف بن عبد الرشيد بن محمد بن الإمام عبد      
الرشيد  مما كتب إلي من أصبهان مع المشايخ الأول، قال أنا الشيخ أبو منقد محمد بن أحمد 

: ثلاثتهم أخبرتنا الشيخة الصالحة بن نصر... في سماعا سنة تسع وتسعين وخمسمائة، قالوا
، قال: أنا الشيخ أبو بكر (2)فاطمة بنت عبد الل بن أحمد بن القاسم بن عقيل الجورداني

، قال: ثنا أبو مسلم -رحمه اهلل-محمد بن عبد اهلل بن ريذة، عن أبي القاسم سليمان بن أحمد 
 الطويل عن أنس بن مالك : الكشي، قال ثنا محمد بن عبد اهلل الأنصاري، قال ثنا حميد 

م ت  جارية  من الأنصار»      ر  ل ط 
ب ي  ع ابنة الن  ض  ا ،أن   الر   ي  ت ه  ب اع  رت  ر  ت و ا النبي    ،فكس 

 
صلى الل -فأ

ر : يا رسول الل ،فطلبوا القصاص   ،-عليه وسلم
ن   الربيع ؟ ،فقال أنس  بن الن  ض  ر  س  س  ت ك 

 
فقال  ،أ

فقال رسول الل  ،فعفا القوم   ،كتاب  الل القصاص ،: يا أنس-الل عليه وسلم صلى-رسول  الل 
ب ر  ه   -صلى الل عليه-

 
م  على الل  لأ ق س 

 
ن  ل و  أ ر   ،وسلم: إ ن   م ن  عباد  الل  م 

ن س  بن الن  ض 
 
 « منهم أ

، فقال في ترجمة لوالده وأخيه (3)«ذيل التقييد»في  تقي الدين الفاسيوقد ترجم الحافظ      
 الأب:

محمد بن أحمد بن القطان  عبد الأعلى بن محمد بن محمد بن أبي القاسم عبد الرحمن بن     
انم بن خالد البتع عن بي رشيد إسماعيل بن غألأبي نعيم على  «دلائل النبوة»سمع  ،الرستمي

                                                           

 تصحف في ط : ] أبشلم [(1) 
ِدينّي: قِدَمْت علينا من ُجوزدان، وكان مولُدها نحو الخمس والعشرين و أربعمائة، وسِمعْت من : قال: قال أبو موسى المَ 22/212ترجمتها في تاريخ اإلسالم (2) 

لبغداديّين، سمَعْت من ابن أبي بكر بن رِيذة سنة خمٍس وثالثين، وهي آخُر أصحابه، قال الذهبي: هي أسنُد أهل العصر ُمطلًقا، وهي لألصبهانّيين كابن الُحَصْين ل
 الكبير"، و"المعجم الصغير" للطَّبرانّي، وكتاب "الِفَتن" لنُ َعيم بن حّماد.رِيَذة "المعجم 

 2262/ ترجمة 2/226ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد (3) 
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واحدة عن أبي سنة وله  ،للخطابي سمعه من أبي رشيد حضورا «معالم السنن»و، المطور عنه
رج بن ماشاده عن من أبي بكر محمد بن أبي الف «مسند الشافعي»وسمع ، نصر البلخي عنه

مسند »وسمع ، عن الترك عن الدوين «سنن النسائي»ويروي قطعة من أول ، ابن علان الكرخي
ع على أبي موسى وسم، حمد بن محمد بن الجنيد عن الحدادمن م «الحارث بن أبي أسامة

وسمع من الصيدلاني  ،لأبي نعيم «المستخرج على مسلم»وسمع من الجمال ، تصانيفهكثيرا من 
من أبي علي حمزة بن  «حلية الأولياء»وسمع هو وأخوه عبد الكريم ، لابن أبي عاصم «السنة»

فإنه يرويها  ،جزاء الخريقأسوى الجزء السابع والعشرين ب ،عن الحداد عن أبي نعيم الطبري
 عنه بالإجازة.

هكذا سوى أني  ،أبي الحجاج المزيهذه الترجمة مع تعاليق بخط الحافظ  ألفيُت      
 منها بعض تواليف أبي موسى المديني التي سمعها المذكور عليه. رُت اختصَّ 

عبد اهلل بن عبد الأعلى بن محمد بن محمد بن أبي القاسم عبد : (1)وقال في ترجمة الإبن     
داود بن معمر عن  من «البخاري» سمع، ان الرستميمحمد بن أحمد بن القط الرحمن بن

 ،لابن أبي عاصم «السيرة»و ،«جزء محمد بن ضرغام»وروى عن الصيدلاني ، مشايخه الثلاثة
   في آخرها. ت  وْ وله فَّ 

 

[ أبو يعلى بن نصير الدين أبي الحسن صاعد بن معز الإسلام منصور بن محمد بن 233]
لله بن جعفر الملك المولتاني ابن محمد بن عبد الله محمد بن الحسن بن الطيب بن عبد ا

 -رضي الله عنه-بن عمر بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

يف   رِّ
ي ِّد  شَّ  : (2)«لباب الأنساب»في كتابه:  ظهير الدين البيهقيقال  ،سَّ

                                                           

 ( 2222/ ترجمة: )2/226ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد (1) 
 2/612لباب األنساب واأللقاب واألعقاب (2) 
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، وعلاء الدين أبي أبي يعلىمن نصير الدين أبي الحسن صاعد بن منصور: في  ُب قِّ العَّ      
جارية رومية، أم علاء الدين الحسين خاتون  أبي يعلى علاء الدينأم  ،المعالي الحسين

 ام الملك.ظَّ جمالي جوهر عزيز بنت الأمير عثمان بن نِّ 

 

  [ أبو يعلى ابن ُعْرس239]

رقم:  تأتي في ترجمته ،الكاتُب الوزير أبي يعلى بن كيكسمع  ْت رَّ جَّ  ه في قصة  ورد ذكرُ      
(346)  
 

[ أبو يعلى بن أبي الحسن علي يعرف بابن الُمْقَعدة، بن زيد بن علي بن عبد 232]
 الرحمن الش ََّجِري العلوي

ريف         وسارية. ،وقزوين ،يبالر   ب  قِّ له عَّ  :وقال ،(1)«ي   ر  خ  الف  »في  المروزيذكره  ،سي د  شَّ

ر وقال       ن زيد بن علي بن عبد الرحمن وأما علي ب: (2)«ة المباركةر  ج  الش   »في  الرازيالفخ 
أبو الحسين أميراك الخشاب، والحسن الطبري، وحمزة سراهنك، و :ونَّ بُ ق ِّ عَّ مُ  جري، فله ستة  الش  

  ي وغيرهما.بقزوين والر   مْ ة، وهُ ل َّ هؤلاء الثلاثة فيهم قِّ  ُب قِّ ، وأبو طالب، وزيد بالجيل، عَّ يعلى

 

ن علي الزانكي بن إسماعيل حالب [ أبو يعلى ابن علي الملقب: شكنبه بن محمد ب232]
 الحجارة بن الحسن الأمير بن أبي الحسين زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب العلوي

ريف         ستة   بَّ قِّ عَّ  الساعةَّ  ُت فْ رَّ ، عَّ بقزوين له أولاد   :(3)«ي   ر  خ  الف  »في  المروزيقال  ،سي د  شَّ
 ولان من الري. ،وكرخ ،منهم، وهم بقزوين

                                                           

 227طالبيين ص الفخري في أنساب ال(1) 
َجَرة المباركة للرازي ص (2)   61الشَّ
 265الفخري في أنساب الطالبيين ص (3) 
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أبو  قال: ،هشكنب يعلالشريف  أولادِّ ه لكرِّ ذِّ عند  (1)«ة المباركةر  ج  الش   »في  الرازييضا وذكره أ     
  ،بقزوين يعلى

َّ
 .اب  قَّ عْ وله بها أ

 

 [ أبو يعلى ابن كيكس الكاتُب الوزير232]

حدث القاضي أبو الحسن بن  :(3)«ةر  اد  الن    ات  و  ف  اله  »في كتابه:  (2)أبو الحسن الصابئقال      
 (4)ان الخفاجييع بن حس   ن  م  كاتب  بن كيكساأبو يعلى قال: حضرت يوما  مجلسا  فيه  السيني
من سقي  لبلادِّ ا رؤساءُ  وقد حضر هناكَّ  ،رين وأربعمائة بالجامعتينشه في سنة اثنتين وعووزيرُ 

ا من الشام، وحضر في دَّ رَّ ، واكنا وَّ أبي يعلى بن كيكسو نايع بن حسمن  للسلام على  الفراتِّ 
  ةِّ ملَّ جُ 

َّ
 .أبو علي عمر بن محمد بن السابسي ك    الز   الطالبين من الكوفة  افِّ رَّ شْ الأ

بن اأبي يعلى  :بـ يدعى الأمور، وبين يديه غلام   وترتيبِّ  ي في الإقاماتِّ اهِّ الن َّ  الآمرُ  ك    الز   و     
 ف ُ خِّ ويستَّ  ،هُ رُ هِّ تَّ نْ وامض في كذا، ويَّ  ،افعل كذا ،أبا يعلىيا  ،، فأخذ الزكي يقول له: ويلكعرس

 ع! يا صانِّ  ،ليا فاعِّ  ،ويستبطئه، ويقول: يا أبا يعلى ،وحثا  فيما يستنهضه فيه ،ا لهبه استعجال  

، لأجل موافقة كنيته لكنيته، قال له: أيها بن كيكساأبي يعلي فلما طال ذاك على      
 ، وي  ل  أبو ع   :سأستخدم اليوم غلاما  كنيته ،الشريف

َّ
، مجازاة لك عن هذا به بحضرتك ف ُ خِّ تَّ سْ أ

يا سيدنا، فو اهلل ما كان عن قصد مني  ،اهللَّ  واستيقظ وقال: اهللَّ  ،كِّ ُ ع الز َّ فاسترجَّ  ،الفعل منك!
 .منه ةُ ماعَّ الجَّ  تِّ كَّ حِّ فضَّ  ،ي!نِّ تْ رَّ ضَّ بل بنسية حَّ 

ب لحيته، فحضر في مجلس ض: كان بخوزستان أمير من أمراء الديلم يخأبو يعلىثم قال      
 ،أكابر أصحاب الملك أبي كاليجار، ولذلك غلام خضيب، واكن يأمره وينهاهفيه رجل من 

، ومدبر منحوس، وما يشبه هذا يويا صانع، ويا حر منح ،يا فاعل ،يويقول له: يا خر منحن

                                                           

 71الشجرة المباركة في األنساب الطالبية ص (1) 
ل البديع/ت (2)  َرسُّ  26/523م ه ، ترجمته في سير األعال 211أبو الحسن محمد بن هالل بن المحسن بن إبراهيم الصابئ، األديب البليغ، صاحب الت َّ
 22/ ح66الهفوات النادرة ص(3) 

َياِن َمِنيع بن حسان ب )4(   .وصاحب الكوفةفي العراق،  بُ نِّيِّ ثَُماِل الخفاجيينفي إمارة  الثاني ، األمير ه (233   225)الخفاجي  ن ُعُلوَّانأبو اْلِفت ْ
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 اوة  دَّ عَّ  بَّ قَّْصد  لي، وصار ذلك سبَّ  ،عريض  بيوقال: هذا تَّ  ،اب  غضَّ مُ  يلمي ُ القول، فنهض الد  
 تَّ 

َّ
 معهما. ْت مَّ كَّ حْ تَّ واسْ  ،بينهما ْت دَّ ك َّ أ

 

 بن الليث[ أبو يعلى 503]

ث عن ،مقُ  يأخو محمد بن الليث وال      محمد بن روى عنه:  ،عون بن جعفر المخزومي :حد َّ
 .عبد اهلل بن أبي خلف

ي هبن اجعفر و أب قال      حدثنا علي بن عبد اهلل : (2)«عئل الشرال  ع  »في  (1)الشيعي يم   الق   ب اب و 
قال: حدثنا محمد  ،قالا: حدثنا سعد بن عبد اهلل ،وعلي بن محمد بن الحسن القزويني ،الوراق

قال:  ،مقُ  يالِّ أخو محمد بن الليث وَّ  ،بن الليثاأبو يعلى قال: حدثنا  ،بن عبد اهلل بن أبي خلف
ابن عن داود بن قيس الفراء، عن صالح موىل التوأمة، عن  ،حدثنا عون بن جعفر المخزومي

 : عباس

     «  
 
 ر  ي  غ   ن  م   اء  ش  والع   ب  ر  غ  والم   ر  ص  والع   هر  الظ    ن  ي  ب   ع  م  ج   -صلى الل عليه وسلم– الل ول  س  ر   ن   أ

 س، م  ا  ب   لابن ع   يل  ق  قال: ف   ،ر  ف  ولا س   ر  ط  م  
 
  :قال ،؟ ه  ب   اد  ر  ا أ

 
 ل ع  س   و  الت   اد  ر  أ

 
 (3)« ه  ت  م   أ

 

 بن المأمون [ أبو يعلى 503]

 قال:  ،(5)الصيمري: حدثني (4)«تاريخه»في  البغدادي الخطيبال ق     

                                                           

، 2/251مية، صاحب التصانيف السائرة بين الرافضة، ترجمته في: تاريخ بغداد أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، رأس اإلما(1) 
 26/313سير أعالم النبالء 

 323علل الشرائع ص (2) 
 715أخرجه مسلم (3) 
 22/22تاريخ بغداد (4) 
ْيَمرِّي، الفقيه القاضي الحنفي، سمع الدراقطني وابن شا(5)  ، ترجمته في: تاريخ 236هين، روى عنه الخطيب/ ت أبو عبد الله الحسين بن علّي بن محمد الصَّ

 7/552،  تاريخ اإلسالم 1/632بغداد 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 ،نسخة   بن البقالاأبي بكر من  ، فأخذُت (1)ادج   الن   عن  «جزء »  عبد الصمدكان عند  »     
 عَّ مَّ سْ لنَّ  ،ا في المسجدنَّ رَّ ُض حْ أن يَّ  اهُ وسألنَّ  ،منا عليهل  إليه، فس ونبن المأم  اأبو يعلى وأنا  ومضيُت 

بين أيدينا،  ى ركعتين، ثم جاء فجلسَّ ل َّ وصَّ  ،مَّ ل َّ ، فدخل وسَّ نه، وسبقناه إلى المسجدِّ م «الجزء  »
فقال: هذا ابن عم  ،المجلس رِّ دْ إلى صَّ  عَّ فِّ تَّ رْ أن تَّ  رأيتَّ  نْ فإِّ  ،ع منكسمَّ فقلت له: إنما حضرنا لنَّ 

ما و ،العلم من أهلِّ  وأنت رجل   -ابن المأمونوأشار إلى  -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
  ُت نْ كُ 

َّ
 .« ما في المجلسِّ كُ يْ علَّ  عَّ فِّ تَّ رْ لأ

 

 بن محمد بن أحمد بن علّي النيسابورّى [ أبو يعلى 503]

أبو عبد اهلل الحاكم  :سمع منه ،أبيه محمد بن أحمد بن على  النيسابورى   :روى عن     
  قال:ف ،محمديه بلأ (2)«إنباه الرواة»في  القفطي  ترجم، النيسابوري

اه: (3)ي  ل  ح  أبو بكر الك  ، وقال: «تاريخه»فى  أبو عبد الللحافظ ذكره ا      سمع ، الأديب، وسم 
، وأقرانَّ  ة، ولم  ه غيرَّ أيتُ كتب الأدب بالسماع، وقد رَّ  يواكن يرو، هالحسين بن الفضل البجلى  مر 

 سَّ ، وغيره ،أبو يعلىابنه  :روى عنه، أسمع منه
َّ
شهر  عن وفاته فذكر أنه تويف فى أبا يعلىُت لْ أ

 .-رحمه اهلل -رمضان سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة 

 

 بن مختار العلوي الحسيني[ أبو يعلى 503]

المختار بن  ضمن أصحاب ،(4)«نسأنفحات ال»في  الجاميبن أحمد عبد الرحمن ذكره      
 قال:  ،اةرَّ من أكابر مشايخ هَّ  ،محمد بن أحمد الهروي

                                                           

، ترجمته في: 321 اإلمام الحافظ الفقيه أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن البغدادي الحنبلي النجاد، قال الذهبي: كان رأسا في الفقه، رأسا في الرواية/ت(1) 
 25/512النبالء  ،  سير أعالم7/161تاريخ اإلسالم 

 512/ ترجمة 3/55إنباه الرواة على أنباه النحاة (2) 
بن أحمد بن على األديب النيسابورّى الكحلي، من أهل نيسابور، سمع الحسين بن الفضل البجلي وأقرانه، كان روى كتب األدب بالسماع،  أبو بكر محمد(3) 

 22/53ه ، من األنساب للسمعاني  335أبو زكريا العنبري وغيره، مات سنة  قال السمعاني: قد رأيته غير مرة ولم أكتب عنه، روى عنه
 227/ ترجمة رقم 512نفحات االنس للجامي ص(4) 
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أبو يعلى بن مختار العلوي  ب الولاية والكرامة، منهم:، كلهم أصحاكان له أصحاب  كثيرة        
ْرُق العادات كثيرا، واكن مشهور ا بالسي دِّ -رحمه اهلل تعالى-الحسيني ل عنه الكرامات، وخَّ ، يُنقَّ

 الإمام ، وقبُره أسفل قبرِّ أبي عبد اهلل المختار، إلى جانب رِّجلِّه. اه

 

 [ أبو يعلى ابن النسوي 503]

بن عبد  (2)الفتح جسينات يالمستنصح أبفي ترجمة : (1)«ابم الألق  معج  »في  وف  ط  ابن الذكره      
 ، قال:اهلل اللبان البغدادي النائب

 اُت لَّ مْ العُ رَّتِّ ثُ وقال: ويف سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة كَّ « تاريخه»في  ابن الصابئذكره      
بكشف هذه  يو  س  الن    يعلى ابن  ا أب   و السعاداتِّ ذُ  الوزيرُ  وطالبَّ  ،بجانبي مدينة السلام

 م َّ ضَّ  و ،انبحسينات اللة لم يفعل، فاستخدم في المعونَّ  إنْ  هُ دَّ ع َّ وتوَّ  ،وذوارتجاع المأخُ  ،العملات
 ،س  على فرَّ  لَّ مِّ وحُ  ،، فخلع عليها بالأحوالِّ به، واكن عارف   ، فاستقام البلدُ والأعوانَّ  إليه الرجالَّ 

 ه.ودام على عملِّ  "،حصَّ نْ ستَّ المُ " بَّ ق ِّ ولُ  ،وزوبينات بين يديه ترس   ر َّ وجُ 

 

بن يحيى بن زيد بن علي بن محمد بن الحسين بن يحيى بن الحسين [ أبو يعلى 510]
 بن زيد الشهيد

  فقال: ،(3)«ي   د  ج  الم  »في   العمريذكره  ،ريف  شَّ  د  سي       

  ُت نْ كُ      
َّ
  .ابِّ وَّ من الص َّ  هِّ ظِّ فْ في لَّ  عيد  بَّ  ،امِّ لَّ الكَّ  ئُ دِّ وهو رَّ  ،رَّ عْ ي الش ِّ عِّ د َّ يَّ  ،هِّ م ِّ مع عَّ  اهُ رَّ أ

                                                           

 2757/ ترجمة 5/221مجمع اآلداب في معجم األلقاب  (1) 
أو ال هذا وال  ،حسينات الليان كما في الترجمة لم أجد له ترجمة ولم أتأكد من ضبط اسمه هل هو جسينات كما في العنوان أو مجمع اآلداب:محقق قال  (2)
 .فيكون جستان كما ورد في األسماء مثله، هذا ولم أجد مثل هذا االسم في كافة المصادر مما يعزر االحتمال األخير ،ذاك

 271المجدي في أنساب الطالبين ص(3) 





 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 فصل 
 ِفيَمْن ُعِرَف بكنيْته دون اسمه 

 
 [ أبو يعلى الَبْرَبِري311]

الجليس » في -رحمه اهلل– (1)ي  ير  ر  اني الج  و  هر  أبو الفرج المعافى بن زكريا الن   قال      
: ـب المعروفأبو يعلى حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي شيبة، قال: حدثني  :(2)«والأنيس
 ، قال: البربري

 ل  ج  جاءني ر       
 
ؤ د  ب  فيه، قلت: ما ت   وضع  ي في م  ن  ل  غ  ش  ، فقال أ

 
 حس  أ

 
ر   ب  طل  ن  حتى أ

لك على ق د 
ل ت ه  عند رجلوليس عندي من العربية شيء   ،قال: أحفظ القرآن ،ذلك غ    فأنشده: ،، فش 
ـــ ــ ن  م  ـــي   الحـــرب   ق  ذ  يـ   هـــاعم  ط   د  ج 

ــــــــ   ــــــــر  ت  ا وت  ر   م  ــــــــع  بج   ه  ك   اع  ج 

   
 ؟ قال: هي في: حم عسق. له: هذه الآية في أي سورة هيفقال 

ر  الب ر       
خرى، هذه أبعد الباء راء  ،بينهما راء مهملة ،بفتح الباءين المنقوطتين بنقطتين: يب 
 (3)السمعانيقاله  وهي ناحية كبيرة من بلاد المغرب، ،رب  ر  لى بلاد الب  إالنسبة 

 
 ِفي [ أبو يعلي الَبْيَهِقّي الُحَنيْ 311]

على عهد  الإنشاء   ديوان   كان صاحب   :فقال (4)«بيهق تاريخ»في  أبو الحسن البيهقيذكره      
اسمه:  يف  صن  وله ت   ،ةن  ز  ، واكن أغلب مقامه في دار الملك بغ  (5)مسعود بن محمودالسلطان 

ا  من الكمال أنه لم يؤلف مثله في ح   ،«يةود  سع  السيرة الم  » د   ملوك خراسان. أي  من ق  بلغ فيه ح 
 ومن أشعاره هذه الأبيات في وصف الشيب:     

                                                 

هـ، ترجمته  093يا النهرواني الَجرِيريُّ، نسبة إلى مذهب ابن جرير الطََّبرِي، كان فقيهًا أديبًا شاعراً، ولي القضاء ببغداد/ت القاضي أبو الفرج المعافى بن زكر (1) 
 61/455في: سير أعالم النبالء 

 535الجليس الصالح الكافي واألنيس الناصح الشافي ص: (2) 
 603/ 2األنساب للسمعاني (3) 
 053تاريخ بيهق ص (4) 
هـ، ترجمته في: نزهة الخواطر  502الملك الفاضل المؤيد شهاب الدين جمال الملة أبو سعد مسعود بن محمود بن سبكتكين من ملوك الدولة الغزنوية /ت (5) 

 4/223، األعالم للزركلي6/45



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 اجــد    الشــيب   لفــظ   هــت  ر  ك   وكنــت  

 ان ــــي  ز   وإن قــــالوا يكــــون الشــــيب    

   

ــــ ــــت  إ   ن  ي  فش  ــــاء   ن جعل ــــن   الب  اون 

ـــين     إن جعلـــت   يـــب  وع     ــي  الش   انـ 

   
 وقوله:      

ـــ قـــد قلـــت    مـــا لت  ئ  حـــين س 

ــــــف     ــــــيب   ل  ع  ــــــ المش  ل  ز  إذا ن 

   
ـــــــج   ـــــــاء   ت  ل   ـــــــي  ت  إس  ه إل

ـــــن     ـــــؤ   ع ـــــا    الس ـــــال فل  ل  س 

   
 هبقـــــــاء   لكـــــــن أريـــــــد  

   
 
ــــــمــــــع مــــــا ف   ه  ل  ــــــج  وأ  ل  ع 

   
ــــيب   ــــباب   فالش ــــدل الش ــــي ب  ل

 ل  د  ولـــــيس مـــــن شـــــيبي ب ـــــ  

   
 وقوله:     

 
 
ــــــــأ ــــــــدمع   ض  ف  ــــــــا ال  أب

ــــى ف     ــــى عل ــــد  يعل ــــ ق  ك  اب  ب  ش 

   
ـــــــ ـــــــالن    يش  أيهـــــــا الع   ير  ض 

ـــــ   ـــــ ض   الغ  ـــــي ب ن  م  ـــــي  إ  ل  ك  اب 

   
ـــــــ ـــــــا الش   ـــــــر  ت   يب  أيه  ق  ف  

ـــــــل  وت     ـــــــي ن   ث  ب   ـــــــف  كاب  ص 

   
 ياب  ه  ي بـــــــذ  ن ـــــــع  ر  لـــــــا ت  

ـــــــــــذ     ـــــــــــذ  اب  ه  ف  ك  اب  ه  ي ب

   
 وقد نظم هذا الدوبيت الفارسي  بالعربي ة :     

ــ ــن ن  ــا م ــ يم  د  أن ــ وء  الس   ـق  م   رت  ص   اد  ي ـ 

ــــ   ــــ   و   دوت  وغ   ظ 
 
ــــا للأ ــــا ام  ن   جميع

   
ــ  ل يت يــا ملــك س 

 
 ن   الــورى قلبــي بــأ

ــــل  ــــذ     ــــ ك  ز   ي وع   اســــريع   ان  ي  يمض 

   
 وله أيضا:     

ــ ــ ن  ص  ــال   رض  الع  ــال   بالم ــا الم ــ ل  ه  ب 

ــــن     ــــفا    ك  حت  ص  ــــت  ل بــــه وان  م   ه  ب 

   
ــ ـــو   ى مـــاء  ر  تـ  ــالف   ه  ج  ــاه  ى ذ  تـ   ابـ 

ـــ   ـــال   ف  ر  إذا ص  ـــن م   الم ـــه  ذ  ع  ه  ب 

   
وبعدها  ،وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها ،بواحدةبفتح الباء المنقوطة : الب ي ه قي     

على  ،وهي قرى مجتمعة بنواحي نيسابور ،"قه  ي  ب  " :لىإويف آخرها القاف، هذه النسبة  ،الهاء
 د   وح   ،"سابزوار" :ويقال لها "،سبزوار"فصارت  ،خسروجردواكنت قصبتها  ،عشرين فرسخا منها

الى حد الدامغان، وهو خمسة وعشرون فرسخا، وعرضها  هذه الناحية من آخر حدود الريوند
 .قريب من هذا
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ن ي ف        ويف  ،وسكون الياء المعجمة باثنتين من تحتها ،وفتح النون ،بضم الحاء المهملة: يالح 
 (1)السمعانيقاله  ،عثمان بن حنيف :آخرها الفاء، هذه النسبة إلى

 
 [ أبو يعلى التازي313]

 فقال:  (2)«البيان المغرب»: هكتاب في ارى المراكشيذ  ابن ع  ه ذكر   ،غرب   م   أمير       
 (4)تازى"مع أمير " -رحمه اهلل- (3)يوسف بن تاشفين اللمتوينأي –وجر ت  لأمير المسل مين      

ه  أمير   م  ز  ، وهو تازىفي هذه السنة، وقيل في سنة سبع وستين حروب شديدة بفحص الوادي، ه 
عه القاسم بن عبد الرحمن بن أبي العافية على لمتونة، وذكل بموضع ، واكن مأبو يعلى""

 . اه(5)""أجرسيف

 

 [ أبو يعلى الث َّائر314]
 ، فقال:(6)"أخبار ابن تومرتذكره صاحب كتاب: "     
يد المشرق كله، فنزل على       "وقلع الخليفة رضي اهلل عنه من تلمسان يريد المغرب  بعد توح 

ها و  وجدات د  أهلهافأخذ   كرسيف، وقلع منها إلى أبو بكر بن سامغين، ومات فيهم (7)و ح  
يصلاسن "، فخرج إليه مصبوغ اليدينثائر  قام فيه، يسمى: " أكرسيففنزلنا عليه، واكن في نظر 

ى: "موسى بن زيريو بن المعز م   اه  وقت ل اه ، وساق ا غنائ مه، وقام ثائر  ي س  و  "، فخرج  أبو يعلى، وغز 
ه،  عند ذلك دخل الخليفة  ويفنين بكر ابن أبوو أبو إبراهيمه إلي  . اهأكرسيف، وساق ا غنائ م 

 
 [ أبو يعلى الث ََّقِفي315]

                                                 

  5/296،و 2/562األنساب للسمعاني (1) 
  5/03البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب(2) 
سلطان المغرب األقصى، وباني مدينة يعقوب يوسف بن تاشفين بن إبراهيم الصنهاجي اللمتوني الحميري، أمير المسلمين وملك المرابطين الملثمين، و أبو (3) 

رحمه -، توفي مراكش، وأول من دعي بأمير المسلمين، شمل سلطانه المغربين األقصى واألوسط وجزيرة األندلس كلها، وكان حازما عادال يخطب لبني العباس
 8، ترجمته في األعالم للزركلي 433بمراكش سنة  -الله

 شرق مدينة فاس كلم 633مدينة في المغرب األقصى، تقع  : "تازة"(4) 
يت  قيل: أن أصل التسمية عربي من: "جر السيف"، وقيل: أمازيغي، سم المغرب، "جرسيف": كما تعرف اآلن مدينة صغيرة، تقع في الشمال الشرقي من )5(

 .ونهر مللو نهر ملويةكذلك لوقوعها بين 
 13"أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين" ص(6) 
 أي دخلوا في دعوة الموحدين ومذهبهم.(7) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

أبو يعلى حدثني قال:  (1)«الصمت»في كتاب  البغدادي ابن أبي الدنياأبو بكر  ذكره الحافظ     
  :الحسن، حدثنا أحمد بن يونس، عن ابن شهاب، عن الأعمش، عن الثقفي

     «  
 
 ل  ج  ر   ن   أ

 
 (2)« ك  س  ف  ن   ك  ل  ه  ي وت  ن  ك  ل  ه  ، فقال: ت  -رضي اهلل عنه-ى على عمر ن  ث  ا أ

، قال:أخبرنا أبو الفتح الشاشي (3)«معجم شيوخه»في  السمعانيأبو سعد الحافظ  وقال     
الرازي، بسمرقند، أبنا محمد بن محمد بن زيد إجازة، أنشدنا أبو الحسن علي بن الحسن 

 :أبو يعلى الثقفي، أنشدني (4)أنشدنا أبو علي الكواكبي، أنشدنا عبد اهلل القرشي

 
 
ـــــــا هلل أ ـــــــأل ـــــــق  ت   ام  ي   ت  ض  

ـــــ     ام  بآثـ 
 
ـــــكأ ـــــالج   ال  مثـ   ال  بـ 

   
 
 
ـــ ن   كـــأ  اار  ن ـــ لـــب  ا فـــي الق  ه  ر  ك  ذ  ل 

ــــو  ت     ــــا خ   د  ق   ــــكلم ــــب   ت  ر  ط   يال  ب 

   
ث عن ،ثقفيا آخر (5)«التاريخ»في  ابن عساكر ذكرو      ر اج ه حد   محمد الحافظ أبو العب اس الس 

  قال : ،ولا أدري هل هو نفس الرجل أم آخر ،(6)بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي
أخبرنا أبو القاسم هبة اهلل بن محمد بن عبد الواحد، أنا أبو طالب بن غيلان، أنا أبو إسحاق      

 قال:  أبا يعلى الثقفيالثقفي، قال سمعت ، نا محمد بن إسحاق بن إبراهيم (7)المزكي
فقال سلم: يا  ،المجلس   أهل   بعض   ه  اول  فتن   (8)م بن قتيبةل  س   جلس  في م   ل  ج  ر   كر  ى ذ  ر  ج   »     
  ،هذا

 
 (9)« ك  ت  ر  و  ا على ع  ن  ت  ل  ل  ود   ،ك  ت  د   و  ا من م  ن  ت  س  وآي   ،ك  س  ف  ن   ن  ا م  ن  ت  ش  ح  و  أ

: برقمعبد اهلل بن عبد الرحمن بن يعلى  ،أبي يعلى الثقفي الطائفيترجمة:  ت  دم  قد تق  و     
 فلينظر فيها. (،158)
 
 [ أبو يعلى الجعفري316]

                                                 

 131/ رقم 6/244الصمت (1) 
 14، انظر "تحفة التحصيل" ص -رضي الله عنه-األثر مرسل فالحسن البصري لم من عمر (2) 
 6/648م شيوخ السمعاني المنتخب من معج(3) 
 هـ 238ابن أبى الدنيا، عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشى األموى موالهم أبو بكر البغدادى/ت هو الحافظ (4) 
 22/640تاريخ دمشق (5) 
أبو حامد الخطيب ومحمد بن محمد الجرجاني،  محمد ْبن إسحاق بن إبراهيم الثقفي، أبو العبَّاس الزاهد، حدث عن محمد بن ُحَمْيد وأحمد بن منيع، وعنه(6) 

 1/6364ترجمته في تاريخ اإلسالم 
 643/ رقم 6/243المزكيات (7) 
ا في أيام أبي جعفر سلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي الخراساني، أبو عبد الله: والي البصرة. وليها ليزيد بن عمر بن هبيرة في أيام مروان بن محمد، ثم وليه(8) 

 0/666هـ  ترجمته في: األعالم للزركلي  659ومات بالرّي.سنة  المنصور،
 05أخرجه الدراقطني في الفوائد المنتقاة الغرائب العوالي ح(9) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 د  ر  و   ،ضل  ، رجل من أهل الف  الشريف   :(1)«تاريخه»في  -رحمه اهلل– ابن العديمقال الحافظ      
حسن بن عيسى بن الخشاب أحمد بن ال: روى عنه ،لى حلب بعد الأربعمائة هاربا من العراقإ

 (2)الحلبي
 ر  ق  : ابن العديمقال      

 
أبي الفتح أحمد بن الحسن بن عيسى بن الخشاب قال:  ط   بخ   ت  أ

في بلد حلب حين ورد اليها هاربا من  أبي يعلى الجعفريسمعت هذه الحكاية من الشريف 
 :  العراق

صاحب  (3)فر محمد بن جرير الطبريأبا جع ر  ض  ح  ت  اء بني العباس اس  لف  خ   أن بعض   »     
ير  ز  واكن أبو جعفر لا يقوم لأحد، فهو جالس في دار الخليفة إذ دخل و   ،لأمر من أموره «التاريخ»

م  له،  ،الخليفة، فقام له الناس بأجمعهم إل ا أبو جعفر، فنظر إليه الوزير   ق  ف  عليه أنه لم ي  ولم ي خ 
أبو جعفر محمد  «التاريخ»هذا صاحب  :فقالوا ،؟فقال حين جلس مجلسه: من هذا الجالس 

بع ؟ ، فقال: ما له في بلد  بن جرير الطبري فقيل: له شيء، فقال: فله من البسط  ،بغداد من الر 
]له[ فقيل له: ليس  ،فقالوا: ليس له شيء، قال: فإيش رسمه على السلطان ؟ ،في ظاهر البلد ؟

 .(4)« للسلطان وم  ق  لهذا أن لا ي   ق   ح  : ي  على السلطان، فقال الوزير   م  س  ر  
 
 [ أبو يعلى الّزَّْوَزِني317]

ه: وهو القائل   ،: من أشهر فضلائها وظرفائها(5)«تهيتيم»في  أبو منصور الثعالبيقال        من ن ت ف 
 
 
ـــضـــل  قائلـــا بف   ل  ز  لـــم أ  اء  ر  ـك فـــي الس  

ــــــ    اء  ـر  فــــــانظر إلــــــي فــــــي الض 

   
 وهو القائل:     

 
 
ـــ جـــد  الم   يـــف  ل  ا ح  ي يـــن ـــل  ن  أ  ل  ؤ  س 

ــــا ت     ــــن  ول ــــى ث   ر  ظ  ــــل  إل ــــول   ق  الرس

   
                                                 

 63/5148بغية الطلب فى تاريخ حلب (1) 
 2/128الطلب أحمد بن الحسن بن عيسى الخشاب، أبو الفتح الحلبي الكردي، من فقهاء الشيعة وأعيان حلب، ترجمته في بغية (2) 
 أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، اإلمام المفسر ، تقدمت ترجمته.(3) 
ألمير إبراهيم بن من باب هذه القصة في شموخ العلماء العاملين، وعزة أنفسهم، واعتزازهم بالعلم، ما وقع للشيخ سعيد الحلبي أحد علماء الشام، فقد دخل ا(4) 

هـ الجامع األَُمِوي بدمشق، وكان الشيخ بين طالَّبه، َماداَّ رجَله على عادته، فلما دخل إبراهيم باشا لم يُغيِّر من جلسته، 6215محمد علي باشا المصري/ ت
ع مرافقه ه أرسل له مفاغتاظ الباشا، واستمع إلى وعِظه، وقد أمره بالرفق والعدل بين الرعية، ثم خرج من عنده، وقد نوى المكر به، فلما وصل إلى موضع إقامت

ه، والقصة ذكرها محمد مطيع الخاص صرَّة ذهب كبيرة، وأمره إن قِبَلها أن يأتَيه به، ولكنه رفض الصرة، وقال للرسول: قل لألمير إنَّ الذي يمّد رجله، ال يمّد يد
، وقال: أن الصُّرَّة فيها 648تاب: مع الناس ص، والشيخ علي الطنطاوي في ك 6/549الحافظ في كتابه: علماء دمشق وأعيانها في القرن الثالث عشر الهجري 

 ألف ليرة ذهبية، وكانت يومئٍذ تعدُل مليون ريال اآلن.
 4/264يتيمة الدهر (5) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

ـــــإ   ـــــ ن   ف ـــــام   ة  ور  ر  ض  ـــــل  ت   الأي  ىج 

ـــــى الر      ـــــا إل ـــــأحايين ـــــل  ق  الث    ل  ج   ي

   
، (2)ا لداب تهيم  ض  : كتب إلى بعض أصدقائه، وقد سأله ق  (1)«دمية القصر»في  الباخرزيوقال      

 فت  
 
 عنه: ر  خ   أ

ـــت  ر   ـــ أي ـــريف مس ـــامـط ـــي المن  رجا ف

ــــعليــــه مــــن ع     ــــاللــــآلي ل   د  ق   ام  ج 

   
ـــــوه   ـــــن ج ـــــرجه م ـــــع   ر  وس  ناص

ــــ   ّ ش  ــــن الت    د   ــــر  م ــــ ب ــــه ح   امز  علي

   
ــــــ     مــــــاثل  م   ه  ت ــــــر   لــــــي غ   ق  ـر  ش 

ـــفـــي الح   ق  ر  ـ  شـــي     ـــ س  د  ن  ـــام  الظ    ر  د  ب   ل

   
ـــــ  ه؟أعطـــــاك ذا كل  ـــــ ن  فقلـــــت: م 

ــــ  واب  فقــــال لــــي: هــــذا ث ــــ    ام  ي  الص  

   
ـــــــت ـــــــفقل ـــــــر  ذاك أم ق   ر  ذ  : ن   ة  ب 

ـــــدم ور     ـــــل ع ـــــال: ب ـــــ ب   فق  امالأن 

   
ـــ ـــا الص   ـــوع   بر  لكن م ـــى الج ـــ عل  ـوال

ــــ   ــــد   ش    ام  ب المــــر  ع  ة يــــا مولــــاي ص 

   
ـمــا ك   ــ ت  نـ  ــت  ع  ي  أخشــى ض   فــي ط   ي ق 

ـــــ     ار  و  ج 
 
ـــــأ ـــــذا ال ـــــه  ال   ي   يح  ر  ه  ّ ام  م 

   
ــــ ــــا ن  ــــي محل ــــبح ل ــــى ك  د  أص  هف  

ـــ   ـــل  الن   ـــو لك ـــ اس  وه ـــالغ   ب  و  ص   ام  م 

   
 فـــــأزجي بـــــه ن  ب  أقـــــل  مـــــن ت ـــــ

ــقتـــي مـــن قبـــل ح  و     ـــالح    ول  لـ   امم 

   
ــــفقلــــت   ــــا ش  ــــم ي   ه  غل  : لول ــــل  ن  ك 

 يغ    
 
 ّ ام  مل ــــــال   ل   ق ــــــفــــــل عنــــــه  فأ

   
ين      ز  و   ،ويف آخرها النون، هذه النسبة إلى زوزن ،بسكون الواو بين الزايين المعجمتين: الز 

هي البصرة  "زوزن"ين هراة ونيسابور، واكن بعض الكبراء قال: وهي بلدة كبيرة حسنة ب
وكذلك  ،إن إمارتها تعدل إمارة مدينة كبيرة بخراسان :لكثرة فضلائها وعلمائها، قيل ،الصغرى

قاله  ،ومن الناحية الأخرى بقهستان ،وحدودها متصلة بحدود البوزجان ،القضاء بها
 (3)لسمعانيا

 
 [ أبو يعلى السليطي318]
، أبي يعلى السليطي: أخبرين محمد بن أبي جعفر ، عن (4)«تاريخ الموصل»قال الأزدي في      

 من بني تميم، قال: حدثني عمارة بن عقيل ، قال: 

                                                 

 693/ ترجمة 2/6040دمية القصر وعصرة أهل العصر (1) 
 4/2365القضيم: شعير الدابة، وقد أقضمتها، أي علفتها القضيم / من الصحاح للجوهري (2) 
 4/264مة الدهر يتي(3) 
 533تاريخ الموصل ص (4) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

ئ  بصدر  البيت  فيبادرين إلى ما ،ون  قصيدة  فيها مديح  أم  أنشدت  للم        ب ت د 
 
 ،ق لت ه  فيه كما  فأ

: واهلل يا أمير المؤمن ن  ي أحد   ،ينفقلت   ،ثم أقبل  علي   ،قال: هكذا ينبغ ي أن تكون ،ما سمعها م 
 فقال: أما ب لغ ك  أن عمر بن أبي ربيعة أنشد عبد  اهلل بن عباس قصيدته التي يقول فيها:

ــــــا ا ن ن  ير  ا د ار  ج  ــــــد  ــــــط   غ     ش
  

ـــــد   و ب ع 
 
ـــــد  أ ـــــد  غ  ار  ب ع   ل لـــــد  

   

ار  بعد  غ   : "ول لد   ب ع د  "فقال ابن عباس 
 
ا ابن  عباس ،حتى أنشده القصيدة   ،د  أ ي ه  ف   ق  ن ا ابن   ،ي 

 
فقال: أ

.  ذ اك 
ل يط      ويف  ؛وبعدها الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين ؛وكسر اللام ؛بفتح السين المهملة: يالس 

 (1)عانيالسم، قاله  المنتسب د   وهو اسم لج   ،يطل  س   :إلى آخرها الطاء المهملة، هذه النسبة  
 
 [ أبو يعلى الّشَّْعَراِني 319]

أبو الحسن علي بن روى عنه:  ،بمصر سنة  سع وثمانين ومائتين (2)ابن نجبة: سمع من      
  (3)أحمد بن علويه بن عبد الرحمن الهمداني

قال: أخبرنا الشيخ ف (4)«القند في ذكر أخبار سمرقند»في تاريخه:  أبو حفص النسفيذكره      
قال: أخبرين  ،قال: أخبرنا الخطيب أبو العباس المستغفري ،عبد الملك النسفي الحسن بن

قال: حدثني علي بن أحمد بن علويه  ،عبيد اهلل بن عبد اهلل السرخسي التاجر الأمين
قال: حدثنا ابن نجبة بمصر سنة  سع وثمانين  ،أبو يعلى الشعرانيقال: أخبرنا  ،الهمداني

قال: حدثنا سليمان التيمي،  ،قال: حدثنا سفيان ،بن يحيى البلخيقال: حدثنا حامد  ،ومائتين
قال: قال رسول  -رضي اهلل عنهم- أسامة بن زيدعن أبي عثمان النهدي، عن ابن عباس، عن 

 : -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل 
  ة  ن  ت  ي ف  د  ع  ب   ت  ك  ر  ما ت   »     

 
 (5)« ال  ج  ى الر   ل  ع   اء  س  الن    ن  م   ر   ض  أ

                                                 

   690/2601/ 4األنساب للسمعاني (1) 
هـ  036والجَعابّي/ تالحافظ عبد الله بن محمد بن ناجية بن َنَجبة، أبو محمد البربرّي ثّم البغدادّي، سمع أبا بكر بن أبي شيبة، وعنه أبو بكر الّشافعّي (2) 

 4/01ترجمته في: تاريخ اإلسالم 
هـ، ترجمته في القند في ذكر أخبار سمرقند 014أبو الحسن علي بن أحمد بن علويه الهمداني، سمع من الحافظ عبد المؤمن بن خلف التميمي/ت بعد (3) 

 926/ ترجمة 6/428
 ألبي الحسن علي بن أحمد بن علويه بن عبد الرحمن الهمداني 926/ ترجمة  6/428القند في ذكر أخبار سمرقند (4) 
 4391رجه البخاري أخ(5) 
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 أبو يعلى الصوفي [312]

عبد في ترجمة:  (1)«تاريخه» في محب الدين محمد بن محمود ابن النجارالحافظ قال      
المهيمن المدائني الأديب: أنبأنا عبد الوهاب بن علي بن حمزة بن المظفر الحاجب، قال: 

مد أنشدنا عزيزي بن عبد الملك الجيلي القاضي، قال: أنشدني قاضي القضاة أبي العباس أح
 :عبد المهيمن المدائني الأديب (2)[ن]ع أبو يعلى الصويف بن محمد الروياني،  أنشدني 

 هــــا بينــــي أترتحــــل  اع  ر   د  وق ــــ ت  قال ــــ

ـــت     ـــدا فقل ـــا فب   غ ـــدا أو ل ـــغ ـــ د  ع   د  غ 

   
ـــ  ف 

 
ـــل   ت  ر  ط  م  أ ـــؤ  ؤل  ـــن ن  ـــ س  ج  ر  ا م  ت  ق  وس 

ـــا وع  د  ر  و     ـــى الع   ت  ض   ـــعل ـــ اب  ن   (3)د  ر  ـبالب 
 

   
 
 أبو يعلى الط َّْرُسوِسي [311]

ث عن      الأزدي عبد اهلل بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني : الحافظ حد  
 (4)عبد اهلل بن يحيى بن عبد الجبار السكريوعنه:  ،ابن أبي داودبالمعروف 

 ،أنشدني عبد اهلل بن يحيى بن عبد الجبار السكري: (5)«الجامع»في  أبو بكر الخطيبقال      
  قال: أنشدني عبد اهلل بن سليمان بن الأشعث: ،أبو يعلى الطرسوسيقال: أنشدنا 

ــــر   ب  ــــي خ  ــــم  ف ل  ــــل  الع  ر  أه ــــاج   إذا   ش 

م     ـــوله  ص 
 
ـــض  أ ـــن  ب ع  ـــب ع ض  م  ـــب  ال  ف ل ي طل 

   
ين  فـــإ ن ـــالح  ـــل  الص   ـــل  ف ع  ص 

 
ـــك  الأ اج  ر   إ خ 

م     ـــب ي ل ه  ـــل ك س  ـــل  لـــم   س  ص 
 
ج  الأ ـــر   لـــم ت خ 

   
م   ت ه  ـــيح  ب ى ن ص 

 
ـــأ ـــا ت  ـــق  ول  ب ح 

ع  ـــد   ف اص 

م     ــــت  ه  ــــر ع  م  ــــول ك  إن   الف  ص 
 
ج  أ ــــر  خ 

 
 وأ

   

                                                 

 64/684، وط االولى 61/638تاريخ بغداد ] ذيل ابن النجار ط العلمية [ (1) 
 في المطبوع ] ابن [ ولعل الصواب: ] عن [(2) 
 للوأواء الدمشقي، وقد ضمن البيت الثاني وهو ليزيد بن معاوية من قصيدة أولها:  6/521البيتان عزاهما األبشيهي في المستطرف (3) 

 على يدها مالم تنله يدينالت 
  

 نقشًا على معصٍم أوهت به جلدي
   

 
، ترجمته في: تاريخ اإلسالم 564الشيخ المعمر الثقة أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار البغدادي، السكري، ويعرف: بابن وجه العجوز/ ت(4) 

 64/081، سير أعالم النبالء 9/285
 2866/ 2/29ب السامع الجامع ألخالق الراوي وآدا(5) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

الأوىل مضمومة  ،والواو بين السينين المهملتين ،والراء المهملتين ،بفتح الطاء: يوس  س  ر  الط        
م، واكن يضرب بعيدها وس، وهي من بلاد الثغر بالشاس  ر  والثانية مكسورة، هذه النسبة إلى ط  

 (1)السمعانيقاله  ،المثل
 
 [ أبو يعلى العالي311]

ث عن      : هفي كتاب أبو الحسن علي بن محمد بن المطهر العدويقال  ،أبي المشاش حد  
 خ  ي  عن أبي المشاش، ش   ،العالي أبو يعلىقال أبو بكر: أنشدني : (2)«ن الأشعارمحاس   الأنوار و»

 بأحسن منه: ير  ع  ب   ف  ص  ، وزعم أنه ما و  مةي الر  من بلده، لذ  
ـــي   ـــ اد  ك  ـــد  الت    ن  م  ـــل ك   ير  ص ـــل   ينس  ام 
  

ــــ ــــ ك  ر   تح  ــــم  الع   س   أو م  ــــاك  ر   ة  ام   ه  ب 

   

ـــإذا ع   ـــه أو ر   ت  ج    من
 
ـــأ ـــح  ر   ق  و  ى ف   ه  ل 

  

ــــت   ــــ ك  ر   ح  ــــ ء  ي  ش    ن   ظ 
 
ــــن  ــــأ  ه  ب  ار  ي ض 

   

 
 الُمرَتَضى  [ أبو يعلى الهاشمي العباسي، تلميذ السيد313]

من أعاظم تلامذة  : كان«الرياض»في : (3)«أعيان الشيعة» في الشيعي محسن الأمينقال      
ولعله  ،على اسمه وسائر نسبه رولم أعث   ،ه في كتب الرجالكر  ولم أجد ذ   ،ىض  السيد المرت  

 .ظي كتابنا هذا فلاح  او  ط  باسمه في م   مذكور  
قرأ على  : وممنالمرتضىي تلامذة كر أسام  ذ   ي   في ط   «يعهمجام»في بعض  (4)الشهيدوقال      

أدركته  :الفتح بن الجندي قال وحكى أبو ،ر  م   و    ،السيد المرتضى أبو يعلى الهاشمي العباسي
 ،واكن يكتب الشرح في اللوح ،كثار من الكلامإال واكن من ضعفه لا يقدر على ،عليه وقرأت  
 .الشهيد انتهى ما حكاه .فنقرؤه

                                                 

 9/14األنساب للسمعاني (1) 
 014األنوار ومحاسن األشعار ص (2) 
 0/213أعيان الشيعة (3) 

هـ، ترجمته في  481في دمشق أيام السلطان برقوق/ت ، قتل بالشهيد األول العاملي الشيعي، المعروف عندهم محمد بن مكي شمس الدين أبو عبد الله )4(
 4/396األعالم للزركلي 
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حمزة بن الحسن بن  أبو يعلى حمزة بن القاسم بن علي بند هو ي   هذا الس    ن   أ ن   ن  ظ  ولا ت   :قال     
وهو يروي  ،النجاشي عنه بواسطتين فإنه يروي ،(1)عبيد اهلل بن العباس بن علي بن أبي طالب

السيد لامذة والمترجم كان من ت ،ه  ائ  ر  ظ  الصدوق ون   والد فهو في درجة   ،عن سعد بن عبد اهلل
أبا يعلى الهاشمي العباسي  نعم الظاهر أن    ،ابن عبد اهلل بدرجات المتأخر عن سعد المرتضى

 اه .أبي يعلى حمزة بن القاسم المذكور من أسباط
 :كما تقتضيه لفظة ،العباس بن عبد المطلب ه من بنيالظاهر أن   : محسن الأمينل اق     

 .في العرف في ذلك لالتي  ستعم "العباسي"و ،"الهاشمي"
 

 الهَروّي الخِطيب الُقَرشيّ  (2)يعلى[ أبو 431]
أنشدني الشيخ الرئيس أبو القاسم عبد الحميد  فقال: (3)«دمية القصر» في  الباخرزيترجمه      

وزين    لنفسه: أبو يعلى، قال: أنشدني الخطيب -رحمه اهلل-بن يحيى الز 
ـــيس ي   ـــن  ل ـــي اله  ف  ـــا وم  م  ـــر الحمي   غي

ــف     ــا  ي  ق  اس  ــ ن  ني م  ـط   ف   ك   اي   ضــحالم   ق  لـ 

   
ـــــقيم   قهـــــوة    اصـــــحيح   تتـــــرك الس 

ـــــل     ـــــوم   وتزي ـــــم   الهم ـــــا وط  و  ح   اي  

   
ـــــــي بهـــــــا ن  ان ـــــــر  ك   ذ    اد  ر  و   ا ويم  س 

ـــد   و   ـــان  ع  ـــذ   ن  ي م  ـــ ر  ك  ـــر   ى وعد  س   اي  

   
ــــت ناد الغلــــام   قــــد دعــــوت    يـــــثم 

ــــ    ت  ـ
 
ــــر  د  : أ ــــا ت  ه  ــــا ول ــــل  ع   ق   ب   اي  

   
ـــ واحـــد   ومتـــى عـــاف    امـــنهم الك 

  س    
 
ــــــق  فأ ــــــا ل  ب  ــــــي  إلي  ــــــا إل  به

   
 
 
ـــــم أ ـــــى ل  ز  ل ـــــك حت  ـــــا هنال  قرنه

ـــــــ   ـــــــي واهلل بالر   ن  ت  ل  د   ب  ـــــــغ   د  ش   اي  

   
ــــــ ّ ف  ــــــل  ق  ت م  ر  ت    ت 

 
ــــــل  ب   ت  د  و  ي وأ  ي  ب  

ــــ   ــــفــــي الع   ت  ر  وس  ــــ ام  ظ  ــــا ف  ي   ش   اي   ش 

   
 

 [ أبو يعلى الكاتب315]
 دم  عت  الم  و ك   و  المت  وزير  (4)اهلل بن يحيى بن خاقانعبيد كاتب      

                                                 

 99تقدمت ترجمته برقم (1) 
 في نسخة من دمية القصر: ]علي[(2) 
 08/ترجمة  2/936دمية القصر وعصرة أهل العصر (3) 
، ترجمته في: 210/ت أبو الحسن عبيد الله بن يحيى بن خاقان التركي، وزر للمتوكل، ثُمَّ استوزره المعتمد، قال الذهبي: ورد عنه أخبار ِفي الِحْلم والجود(4) 

 1/014تاريخ اإلسالم 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

ك   أبو رفيد الأزديحكى  :(1)«رةات الناد  و  الهف  »في  أبو الحسن الصابئقال      
 
ن ا الضجيج  قال: أ  ث ر 

يوما  وقال: ذهبت  ر  ج  لما دخلها الزنج، فض   ،في أمر البصرة عبيد اهلل بن يحيى بن خاقانعلى 
 :(2)البصري و ي   د  الع  فقال فيه  ،؟ ه  م  البصرة ف  

لمـــــة   قـــــال الـــــوزير    المعـــــاون الظ  

   
 
ــــأ ــــبه الر   ال ــــظ مش ــــخ  خرس  اللف  ه  م 

   
ــــ ــــهــــاب  ب  ا ذ  ون  ك  وقــــد ش   ان  ت  ر  ـص 

ـــهذ   إ ن     ـــب  ض ـــ رة  ـت  بص ي  ر  ـــه  الع   ب  فم 

   
ـــــملــــك  آل بنــــي الــــ ت  زال  ب ــــه  ذ   ن  إ    ـ

ــــ   ــــل  الف  ـ ــــعباس  أه ــــه   ار  خ  م   والع ظ 

   
ـــــك ـــــة  س  ـــــل   ال   وء  ز  لم ـــــالس   ان  به

ـــــ   تـ  ــــــف     و ر ب   ح  ــــــه   وق ه  س   كل م 

   
وا ر  ص  ثم اخت   ،! ه  م  ف   : فذهبت البصرة  في الطريق   عبيد اهلل ر   يصيحون إذا م   وجعل الصبيان       
  عبيد اهلل بن يحيىكاتب  أبا يعلىفبلغ ذلك  ،ه  م  ف   ،ه  م  وا: ف  اح  وص  

 
 و ي   د  الع   ن   ي  ف  ن  فقال: واهلل لأ

 :وه  هج  سر من رأى، وقال ي   ن  ي م  ان  ف  نيا فلا، ولكن ربما ن  : أما من الد  و ي   د  الع  فقال  ،اي  ن  من الد   
ـــــن   ـــــا ت   ة  عم  ـــــاهلل  ل ـــــن  ع   اب  ولك

ـــــا اســـــت  ب   ر      ح  ب  ق  م 
 
 ام  و  ق ـــــت  علـــــى أ

   
ـــا ي   ـــق  الغ  ل ـــلي ـــو  ى ب  ن  ّ ج  ـــ ه  ـــي يع  ـأب

ــــ   ـــــ ــــا ن  ــــه  ور  ب  لى ول ــــلإة  اج   ام  ل  س

   
ــــو   ــــو   خ  س  ــــة  م  ب  والع  الث   ّ  (3)ام ــــر   والب

ــــ   ــــن  والو  و  ذ  ـ ــــوالق   ه  ج  ــــا والغ  ف  (4)امل 
 

   
ـــــا ت   ـــــم  ل ـــــوا أقلام  ـــــوام  ه  فت  س   (5)س  

 

ـــمـــن د      م 
 
ــق  اء  الحســـين فـــي الأ  املـ 

   
ل ت  وش  اهلل د  بي  ع   هذه الأبيات   وبلغت        وو  لأبي  ر  ك   ن  فت   رأى، من   ت  بسر  اع  ت  وذ  اع  ، وقد ت د 

 رأى. عن سر من   أبي يعلىفي خروج  ، واكنت السبب  ه  ن  ا    ب  معه، ون   ه  ام  ق  م   ه  ر  ، وك  يعلى

                                                 

 215ح  263الهفوات النادرة ص(1) 
[ إلى أبي حفص العدوى، عمر بن إبراهيم عمر بن  23/8، والحافظ ابن النجار في تاريخه ] تاريخ بغداد 6/564األبيات نسبها ابن المعتز في طبقاته (2) 

له بن أحمد بن أبي طاهر: أنه كان كثير الشعر جيده، وكان بسامرا يمدح ويهجو، وله حبيب، قال ابن النجار: من أهل البصرة، كان جده قاضيا بها، ذكر عبيد ال
، وليس عند  األخيرين البيت األخير، وعندهما 22/240في أبى يعلى كاتب عبيد الله بن يحيى بن خاقان الوزير،...ذكر األبيات، ومثله في الوافي بالوفيات 

 مكانه:  
 وُمَحاٌل مروءٌة لبخيل

  
 ينتهي إلى َحجَّامِ  ِسفلة

   
 

 في الزهرة ، وشرح العكبري: ] القالنس [(3) 
 :  6/564رواية البيت في طبقات الشعراء البن المعتز (4) 

 وسخ الثوب والعمامة والبر
  

 ذون، والسرج تحته واللجام
   

 
 في الزهرة : ] دواته فتصيبوا [(5) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى
 

 ،(1)«الزهرة»في:  -رحمه اهلل– محمد بن داود الفقيه الظاهري أبو بكرالإمام  الأبيات   وأورد       
ي  بق   ن  م  الباب السبعون ذكر فقال:  ج  ل   بح  ه  تهخ  ي   ،ق  وء  و   ت هل  خ   ب  بس  أنشدني بعض أهل  ،يق 

 .وذكرها ، أبي يعلى الكاتبالأدب في 
فقال: قد كان  ،(2)«ة أهل الفكاهةتحف  »في كتابه:  محمد أفندي سعد المصري وذكره أيضا     

ر شيأبو يعلى القر   ا للن  اظ  وض  بغ  ر ،م  اش  ع  اب ل والم  ق  ا للم  وه  ين  أن ت   ،م كر  ولا  ،نظر  إليهت كره  الع 
ب   الن فس  أن تميل  لديه اف ه ،ت ح  وص 

 
ة  أ س   اف ه ،لخ  ف ور  اعت س  ة  اهلل  ...  ،و و  م  وقد قيل في حقه : ن ع 

 البيتين الأولين.
و        ج  ث رت  على بيت  آخر في ه   وهو : ،ولعله من نفس القصيدة ،أبي يعلى الكاتبوقد   

ـــ ـــرأس  الح   ق   ش  ـــي  س  ـــد   أب  ـــى ي  ن  ج   ـع 
  

ــــاط  الــــل  ـــــ  ب  م  ذ   ى وس 
ــــب  الإ  اغ  (3)ام  ه 

 

   

د   المذكور         .موىل بنى أميةطارق بن المبارك الحجام  هو والج 
ا قتل : (4)«نهاية الأرب» في النويريقال       فأما من قال إنه دفن بدمشق فإنه يقول: إنه لم 

وقصد حمله إلى  ،بالكوفة  بن زيادعبيد اهلله إلى رأس   ل  م  ، وح  -رضى اهلل عنه- الحسين
ا ففعل، ام  ج   واكن ح   ،موىل بنى أمية طارق بن المباركا إل    ه  ب  ج  فلم ي   (5)ه  ر  و   ق  من ي   ب  ل  دمشق، ط  

ي  وقد ه    أبو يعلى الكاتب ج 
 
 وذكر البيت السابق. ،اطارق هذ اط  سب  ، وهو أحد أ

د  ه ور الثعالبيأبي منص  لأديب لو      ق  ل      ل   »كتاب: في  قال ،ذه الأبياتح  م  وح  ن ثر  الن  ظ 
د ق    في ح   : فصل  (6)«الع 

ا م  ب   ولكن ر   ،هاع  ال  ط  م   اب  ع  لا ت   اهلل   ة  م  ع  ن   وذكرها: ،رقول الشاع   ل 
  عند   ،اه  ع  اق  و  م   ت  ب ح  ق  ت  اس  

 
هي ف ،ايحض  ي والف  از  المخ   ع  جم  وم   ،حاب  ي والمق  او  المس   ام  ظ  هم ن   قوام  أ

يم   د  يتقلده ق ر   ر  اخ  الف   د  ق  واكلع   ،يم  ئ  ل   د  ب  يتزوجها     ة  يم  ر  الك   ة  ر   عندي كالح    يق  ل  واهلل ما ي   و ،د م 
 ت  ع  ش   ،الثياب   خ  س  ة و  المرؤ   ن  م  ز   اه  ر  أما ت   ،لام  س  إ  ال ور  عليه ن   وح  ل  ولا ي   أبي يعلى ه  ج  ى بو  ن  الغ  
  ،أشبه منه بالأغنياء   فقراء  فهو بال ،والغلام   ب  ك  ر  الم  

 
 .اه  ي  ق  وكفانا ل   ،اه  و  س   اهلل   د  ع  ب  لا أ

                                                 

، وشرح ديوان المتنبي للواحدي، وشرح ديوان المتنبي للعكبري 6/564، وطبقات الشعراء البن المعتز 23/8، وهي أيضا في: تاريخ بغداد 2/106الزهرة (1) 
 ، ونسبها البن حجاج 6/45، وغرر الخصائص الواضحة 2/043

 6034، ط المطبعة العامرة الشرفية 4تحفة أهل الفكاهة في المنادمة والنزاهة ص (2) 
 69/096وخلطه، قاله في تاج العروس ساط الشيء سوطا، وسوطه: خاضه (3) 
 23/541نهاية األرب في فنون األدب (4) 
 2/499قوره واقتوره واقتاره، كله بمعنى قطعه مدورا، ومنه قوارة القميص والبطيخ، قاله الجوهري في الصحاح (5) 
 604نثر النظم وحل العقد ص (6) 
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بالأبيات التي ذكرها صاحب  ابن الرومي الشاعر اهم هو الذي هج  المترج   ل   لع  قلت:      
 وهي: ،(1)«التذكرة الحمدونية»

 
 
ـــأ ـــر  ح  ض  ـــهى وزي ـــق   ل ـــى وح  ـــو يعل  ا أب

ـــد الم     ـــبع ـــم  والم  اج  ح  ـــر  ـ  ش (2)م  اط  والجل
 

   
ــــوم   ــــال ق ــــد ق ــــ ق م  ك  وغ  ت ه  ــــه  ت  اظ   اب ت 

ــــ   ــــك  م  ــــا ر ب   ليت ــــالق  ي ــــت  ب ل  م   م  ل  ا ع 

   
 
 [ أبو يعلى الناقد316]

قال في كتابه: ، ابن أبي الدنياعبد اهلل بن محمد  أبو بكرظ روى عنه الحاف       
  ر  ض  قال: احت   دأبو يعلى الناق  حدثنا عبد اهلل قال: حدثني : (3)«ين  ر  ض  ت  ح  الم  »

 
ل فجع   ي   اب  عر  أ

 يقول: 
ل س   ـاج  م  فـ  ــد   ــو ت  ت ق  ـك  ال م  لـ  ـا م   يـ 

ـب  س     ــام  يـ  ظ  ــن  ع  ــي م  ــت ل   ر وح   ف اس 

   
ن ف س  

 
اغ  ال ـــــأ ا ف ـــــي ف ـــــر  ع  ن ـــــت  ب ـــــد  ـــــا ك   م 

   
 
 [ أبو يعلى الهاشمي317]

ه ، فهو ممن ث ار  على الفاطميين ال      ل د  ة  و  هر  م ذكرته لش  ي  ين حين دخلوا دمشق، فقد ترج  ب ي د  ع 
 : (4)، فقالأبي القاسملولده  الذهبيشمس الدين الحافظ 

عليه  ف   ت  ثار بدمشق، وال   ،م  ظ   ع  الم   ف  ي  ر  الش    ابن أبي يعلى أبو القاسم الهاشمي الدمشقي     
، ودعا إلى [العبيدي الفاطميأي:] ز   ع  الم   ة  و  ع  بدمشق، وقطع د   ك  ل   م  ، وت  ار  ط  والش    الأحداث  
  ل  ح  ثلاث مائة، استف   في آخر سنة  سع وخمسين و]العباسي[  عي  ط  الم  الخليفة 

 
جيش  ل  ، فأقب  ه  مر  أ

 العراق   ب  ، وطل  ف  ي  ر  ب الش   ا فهر  و  ق  ، فالت  ز   ع  الم  
 
 عند تدمر الأمير ابن عليان العدوي، ه  ر  س  ، فأ

 ان  ، ثم ل  ة  ر  سخ  م   في هيئة   على جمل   يف  ر  الش    ر  ه   ، وش  ألف   ئة  ي ماز   ع  جعفر بن فلاح الم   فأعطاه  
  .(5)ه  ر  ب  ، واختفى خ  ز   ع  الم  إلى  ث  ع  له، فب   ون  دع  ي   واكن الخلق  ، ه  ر  أس   ن  م   ف  ن   له، و   

 
                                                 

 4/645التذكرة الحمدونية (1) 
 06/565وف والشعر/ تاج العروس الجلم: ما يجز به الص(2) 
 050/ رقم 203المحتضرين ص (3) 
 61/609سير أعالم النبالء (4) 
 8/641، تاريخ اإلسالم 4/286، الكامل في التاريخ البن االثير، 14/608انظر تفصيل خبره في: تاريخ دمشق البن عساكر (5) 
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 [ أبو يعلى الواسطي 318]
اعر (1)يام  ارمي الن   العب اس أحمد بن محمد الد    اأبع: سم        أبو حفص عمر بن علي وعنه:  ،الش 

 .الفقيه
 ، أنشدني أبو حفص عمر بن علي الفقيه قال: (2)«يتيمة الدهر»في  يلبأبو منصور الثعا قال     

 :ي لنفسهام  قال أنشدني الن   ، لى الواسطيأبو يع  قال أنشدني 

ا ـــر  ـــا أث ه  ه  ـــي و ج  ـــه و رأى ف ـــت ل  قال
  

ـــا وش  ه  د  ـــب  م  ـــب القل ـــه كئي ر   عن ـــاز و   ف 

   

ــيح  إذا ــد   المل ــة  الخ  يب اج  ــن د  ــا حس  م
  

ــا وش  ن ق  ــديباج  م  ــن ه  ال ــي حس  ــك  ف ــم ي ح   ل

   

 
 [ أبو يعلي الّنَّْصَراِني319]

عامل  أبو يعلى النصرانيبناه  ،دج  ست  مسجد في درب الفراش م   :(3)ابن عساكرالحافظ ل قا      
 (4)«سار  الد  »في  ميالنعي  عبد القادر وذكر مثل ذلك  ،عنده قناة ،القسمة

 .قناة تحت الكوشك  راني  ص  لى الن   أبو يع  الفراش بناها  ب  ر  أخرى في د   : قناة  (5)وقال أيضا      
 
 [ أبو يعلى332]

 :قال حفص البصري لأبي ضمن أبيات   (6)«التشبيهات»في  ابن أبي عونذكره       
ـــا ت  به ـــد  ـــت  ق ص  ر ض  ـــة  ع  ـــي حاج  ل

  
ـــــــ  يعلاااااااىأباااااااا ة  وإ دلا لـــــــا  ث ق 

   

ـــــــا ل ه  م  ح  ـــــــف   م  ـــــــا ل ي خ  ت ه  ف  ف    خ 
  

ل ـــــى ج  ن يئ ـــــة  ع   ويجـــــيء  وهـــــي ه 

   

ـــــا ـــــت  له ي 
 
ـــــى ر أ ـــــت  حت  فت ث اق ل 

  
ــ ــاض  قض خ  ــل  الم  ــىـث ق بل  ــى الح   ى عل

   
                                                 

، ترجمته في: 043بالّنامي، من فحول الشعراء، كان تِْلَو المتنّبي في الرُّْتبة عند سيف الّدولة / ت أبو العّباس أحمد بن محمد الّدارمي الَمصَّيصي، المشهور(1) 
 6/263، األعالم للزركلي 8/061تاريخ اإلسالم 

 0/650يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر(2) 
 2/294تاريخ دمشق (3) 
 2/256الدارس في تاريخ المدارس (4) 
 2/083تاريخ دمشق (5) 
 643التشبيهات البن أبي عون ص(6) 
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ــــــــا   ن ف
 
ا أ ــــــــيت ه  ــــــــه  ون س  ت  ر  ج   فه 

  

ىل   ــــو  ــــي م  ت  ــــون  ل ن ع م  ن  ي ك 
 
ــــن  أ  م 

   
 
 [ أبو يعلى، آخر333]

ث، والد         أخبرنا  :، قال(1)«المشيخة البغدادية»في  أبو  طاهر السلفيالحافظ ذكره  محد  
في  أبي يعلىـ: ى أبوه بن   ك  الشيخ الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد السامري، الم  

مسجده بدرب أبي الساج من ناحية باب الشام غرب بغداد، بقراءتي عليه في ذي الحجة سنة 
ربعمائة، أنا أبو القاسم عبد اهلل بن الحسن بن محمد الخلال، نا أبو حفص عمر أربع و سعين وأ

بن إبراهيم الكتاني، نا عبد اهلل بن الحسن البيع، نا أحمد بن يحيى الحلواني، نا سعيد بن 
صلى اهلل عليه -، قال: قال رسول اهلل أبي سعيدسليمان، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن 

 : -وسلم
 (2)« ه  م  ل   وع   آن  ر  الق   م  ل   ع  ت   ن  م   م  ك  ر  ي  خ   »      

 
 [ أبو يعلى، آخر.333]

أل فها الداعي ، التي «الغيبة بعد التحذير» :أو ،«الغيبة»: ه في رسالةذكر   دور   ،(3)د رز ي   شيعي        
 "المستجيبين يهاد  "الملق ب عندهم بـ:  ،يرز  الد   الحاكمي الفارسي  أحمد بن علي بن حمزة

  .  005المتوىف سنة 
 ؛ةعد   بشهور   الغيبة بعد التحذير رسالة   وهي ؛يعلى أبي يد على وردت التي الرسالةأولها:      

لتأنيس الصور،  ،الظاهر رللقد   القاهر مولانا على تولكت  ، امالش   جزيرة أهل بها الخاص   واكن
...الخ ما جاء فيها من لسرائرا على المطلع لمولانا الحمد ه عن العدم إذا استتر، المنز   

 كفريات.
ل ت هحمزة إلى دعاهذا الداعي الباطني ث بها بع  المشؤومة رسالة وهذه ال      بعد  ؛في الشام ة ن ح 

م  غيبة  ه  هم فيها على التمسك ، يحض   -عليه من اهلل مايستحق– العبيدي الحاكممألوه 
  .ه 656سنة : تاريخها  كون(1)الباحثينر بعض  قد   قد و، بينهم لوعدم التخاذ   ؛همت  بعقيد  

                                                 

 2564/ ح 2/064المشيخة البغدادية (1) 
 من حديث عثمان 4324أخرجه البخاري (2) 
 سوريا وفلسطين.الدروز فرقة من غالة الشيعة الرافضة ، ممن يألهون األئمة، خاصة الحاكم بأمر الله الفاطمي العبيدي، وال تزال طوائف منهم في لبنان و  (3) 
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ي      خت م  الكتاب  بذكر  شخص 

 
ن  ي أن أ ن م  علام   ،ويحس 

 
ؤلاء  الأ   ه 

ل  ج  ي إلى س  وإضافة  ن فس 
م   ،والأفاضل   ه  ل ك  ر ج  في س  ن د 

 
م   ،وأن أ ن ي ت ه  ن ي ت ي ك  ق ت  ك  اف   فأقول: ،إ ذ  و 

 
 -عفا الله عنه وغفر له ولوالديه-ي المغرب (2)[ أبو يعلى البيضاوي333]

ين   ،طويلب  العلم         الح  وطلبة  العلم   ،والعلماء  العاملين  السابقين ،ومحب   السل ف الص 
ع  هذا الكتاب   ،الشريف   ام  أن يصلح حاله  -سبحانه وتعالى-أسأل اهلل  ،طور  ور اق م  هذه الس   ،ج 

ق من قول  الشاعر:ول ،ويختم له بخير ،ويحسن خاتمته ،ومآله ا لنفسي أصد   ا أجد تعريف 
ن ــــا ال

 
ي و اب ــــن  م  أ ــــد   يالم  ك  ــــد    ك 
  

ي ـــــد   ـــــي و ج  ب 
 
ـــــان  أ ا ك  ـــــذ  ك   و ه 

   
صدق  منه قول شيخ  الإسلام      

 
ل م  الأعلام أبي العباس ابن تيمية  ،وأ في  -رضي اهلل عنه-وع 
 :(3)المشهورة التائيةأبياته 

ـــــاتأنـــــا الفقيـــــر  إلـــــى ر ب     البري  

ـــا   ـــاتيالم أن ـــوع حال ـــى مجم ـــكين  ف  س

   
ـــالمتي ـــي ظ ـــى وه ـــوم لنفس ـــا الظل  أن

 والخيــــر إن ي    
 
ــــت  أ  ا مــــن عنــــده يــــاتين 

   
ـــة ـــب منفع ـــى جل ـــتطيع لنفس ـــا أس  ل

ـــد   يولـــا عـــن الـــنفس لـــ   ـــالم   ع  ف   ات  ر   ض 

   
 ولــــيس لــــي دونــــه مــــوىل يــــدبرين

ــــ   ــــإذا ح   يع  ف  ولــــا ش  ـــط  خ   ت  اط   يات  يئـ 

   
ــــإلــــا بــــإذن  ــــق  الــــرحمن خال   ن  م   ان 

ـــات     ـــي الآي ـــاء ف ـــا ج ـــفيع كم ـــى الش  إل

   
 شـــيئا  دونـــه أبـــدا   أملـــك   ولســـت  

ــــريك     ــــا ش ــــض   ول ــــى بع ــــا ف  ذرات   أن

   
ـــر   ـــا ظهي ـــه ول ـــتعين ب ـــي يس ـــه ك  ل

ـــــاب الو     ـــــون لأرب ـــــا يك ـــــلا  كم  ات  ي 

   
ـــر   ـــف   والفق ـــي وص ـــا  ذ   ل ـــدا  ز  ات  ل  م  أب

ـــا الغ     ـــكم ـــدا  و  ن  ـــى أب ـــيص  ـــه ذات  ف  ل

   
ـــ وهـــذه الحـــال    ال  الخلـــق  أجمعهـــمح 

ـــــده ع     ـــــم عن ـــــيولكه ـــــه آت ـــــد  ل  ب

   

                                                                                                                                                         

 ، الرسالة العلمية.دُة الّدُروز َعرٌض َونقض تأليف الدكتور مّحمد أحمد الخطيبعقي(1) 
 نسبة إلى الدارالبيضاء بالمغرب األقصى(2) 
بخطه بعث إليَّ في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطِّه، وعلى ظهرها أبياٌت  ، قال:6/426نقلها عنه تلميذه العالمة ابن قيم الجوزية في مدارج السالكين (3) 

 من نظمه، وذكر األبيات
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 فمـــن بغـــى مطلبـــا  مـــن غيـــر خالقـــه

 يات  الع ــ رك  ـالمشــ الظلــوم   فهــو الجهــول    

   
ــــ والحمــــد   ــــ ء  ل  هلل م   و  الك 

 
 عــــهجم  ن  أ

ــ   ــا ك  ــه  ان م  م ــ ن ــوم  ــد  ب   ن  ا م  ــ ع ــ د  ق   يات  ي 

   
 

 





 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى

  خاتمة  
 أبي يعلىـ: ب ًأَطخَ أو  َوْهمًا بفي الكُت هُ ُتَين  ْكتَ د ن وَركر َمفي ِذ

 
 أبو يعلى أحمد بن عبيد الله بن شقير النحوي  [1]

 شرح غريب خطبة عائشة أم   »عند روايته لكتاب:  (1)«فهرسة ابن خير الإشبيلي»ه في كر  ذجاء      
 قال: ،(2)«لابن الأنباري -رضي اهلل عنه-يق كر الصد   يها أبي ب  المؤمنين في أب  

عن أبي العباس أحمد بن  ،-رحمه اهلل-أبو الحسن علي بن عبد اهلل بن موهب حدثني به الشيخ      
أبو يعلى أحمد بن قال: حدثنا  ،عن أبي العباس الكسائي ،-رحمه اهلل-عمر محمد بن أنس العذري 

 -رحمه اهلل-أبو بكر بن الأنباري  قال: أملى علينا ، عبيد اهلل بن شقير النحوي
: (7)وعند ابن عساكر ،(6)والقفطي ،(5)والذهبي ،(4)وياقوت ،(3)الخطيبعند  كما ،"لاءالع  و أب" :هصواب       

 اهلل أعلمف ،علي وأب
 
 [ أبو يعلى أحمد بن محمد بن زياد بن أيوب2] 

أبو يعلى أحمد بن حدثني الأزدي:  لأبي الفتح (8)«المخزون في علم الحديث»كذا ورد في طبعة      
، ثنا جدي زياد، وحدثنا ابن منيع، وابن الجنيد قالا ثنا زياد بن أيوب، ثنا بن زياد بن أيوبامحمد 

 هشيم، عن حصين، عن الشعبي، عن محمد بن صيفي قال: 
م   فقال: -صلى اهلل عليه وسلم-خرج علينا رسول اهلل  »      ا ؟ص  ذ  م  ه  م ك  ،  ،ت م  ي و  م  : ن ع  م  ه  ض  ال  ب ع  ق  ف 

: ل ا م  ه  ض  م  ذ ل ك   :ق ال   ،و ق ال  ب ع  ه  م  وا ي و  وم  ن  ي ص 
 
وض  أ ر  ل  ال ع  ه 

 
ذ ن وا أ ن  ي ؤ 

 
م  أ ر ه  م 

 
ا، و أ ذ  م  ه  م ك  ي  ة  ي و  وا ب ق  ت م  

 
 ف أ

»(9)   

                                                 

 503، رقم 611فهرسة ابن خير اإلشبيلي ص (1) 
 تحقيق صالح الدين المنجد 6000طبع في دار الكتاب الجديد  لبنان (2) 
 3/7تاريخ بغداد (3) 
 6/513معجم األدباء (4) 
 3/550تاريخ اإلسالم (5) 
 6/661إنباه الرواة على أنباه النحاة (6) 
 3/503تاريخ دمشق (7) 
 635المخزون في الحديث ص (8) 
 1016، وابن خزيمة 0/611، والنسائي 6753ماجة ، وابن 0/533أخرجه اإلمام أحمد (9) 
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أحمد بن محمد بن زياد : فقال (1)«تاريخ بغداد»في  الخطيبترجم له وهو ممن  ،"ي  ل  أبو ع  "ه: صواب       
ث عن ،ي  ل  أبو ع   ،بن أيوب ي ب  جده زياد، وعن محمد بن منصور الطوسي، وعبد الرحمن ابن أ حد  

 بن إسماعيل الوراق، وغيرهما.االبختري الطائي، روى عنه: محمد بن المظفر، ومحمد 
 
 أبو يعلى أيوب بن ِعمَران الَبَجِلي [3]

: قال ابن أبي الدنيا قال ،دار الكتاب العريب بعةط (2)«للذهبييخ الإسلام تار» في كذا وقع ذكره     
، حدثني مخزوم بن هانئ أبو يعلى أيوب بن عمران البجليوغيره: حدثنا علي بن حرب الطائي، أنا 

ت ْت عليه مائة وخمسون سنة قال: 
 
 المخزومي، عن أبيه، واكن قد أ

ل د  ف»       س   إ يو ان  ك ْسر ى... -صلى اهلل عليه وسلم-يها رسول  اهلل  لما كانت ال ليلة  التي و   «اْرت ج 
 .بطوله حديث سطيح الكاهن

 ،"أبو أيوب يعلى": (4)«سيرة ابن كثير»و ،(3)«تاريخ الطبري»: كذا في الأصل، ويف الكتاب   قال محقق       
 . شيخ بشار عوادتحقيق ال (5)«تاريخ الإسلامل» دار الغرب الإسلاميوكذلك هو في طبعة 

ثنا علي    :قال (6)«للخرائطي هواتف الجنان»في كما  ،يعلى بن النعمان البجلييوب أأبو  ه:صواب        حد  
، ، من آل جرير بنأبو أيوب يعلى بن عمرانبن حرب، قال: ثنا  قال: حدثني مخزوم  عبد اهلل البجلي  

ا كان ليلة ولد رسول اهلل  بن هانئ المخزومي، عن أبيه، وأتت له خمسون ومئة سنة، صل  ى -قال: لم 
  الحديث. «...، ارتجس إيوان كسرى-اهلل عليه وسل  م

قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمود بن  ،(7)«اشأبي سعيد النق   ل بائ  ون العج  فن  »في  ومثله     
حدثنا علي بن حرب،  عبد اهلل الفقيه المروزي بها، حدثنا أبو بكر عبد اهلل بن سليمان بن الأشعث،

 به... يعلى بن النعمان البجليحدثنا 

                                                 

 1/61، والثقات ممن لم يقع في الكتب الستة البن قطلوبغا 7/631و تاريخ اإلسالم  ،1175/ ترجمة 3/165تاريخ بغداد (1) 
 6/53تاريخ اإلسالم ط تدمري (2) 
 1/611تاريخ الطبري (3) 
 و بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتاب هواتف الجان: وعزاه الحافظ أب5/513البداية والنهاية ط هجر (4) 
 6/031تاريخ اإلسالم ط بشار (5) 
 31هواتف الجنان  للخرائطي ص (6) 
 70/ رقم 31فنون العجائب ص (7) 
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عن عكرمة، عن ابن عباس؛ فيمن جعل  ،يعلى بن النعمان :(1)«التاريخ الكبير»قال البخاري في      
 و ،قاله محمد بن الفضيل، عن العلاء بن المسيب، عن يعلى ،ماله في المساكين، قال: يكفر يمينه

 .روى عنه الثوري
ْطن ي  قاو      ق  ار   ،روى عنه العلاء بن المسيب ،يعلى بن النعمان: (2)«ف والمختلفالمؤتل  »في  ل الد  

ْعت  يحيى بن معين يقول ،وحجاج بن أرطأة م  قد حدث  :حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا عباس، قال س 
منه من سفيان الثوري عن يعلى بن النعمان، عن ابن عمر، وروى عنه العلاء بن المسيب، لم يسمع 

 أهل الكوفة إلا هذان، واكن يعلى كوفيًا ثقة. 
 
 أبو يعلى الأْشَدق[ 4]

 قال: ،(3)«يضة الإغر  نضر  »كذا وقع في طبعة كتاب:      
ث       قحد  د  ْعت  النابغة  يقول: أنشدت  النبي  أبو يعلى الأش   :-صلى اهلل عليه وسلم-قال: سم 

ااااد   نا وج   ود نابل ْغنااااا السااااماء  مجااااد 
اااوإ   اااراو ف ااان اااا لن رْج  ْظه   وق  ذلاااك م 

   
ر  يا أبا ليلىفغضب و      ظه  إن شاء  اهلل تعالى  الجنة  يا رسول  اهلل، قال: أجل قلت: ،؟ قال: أين الم 

م  فقلت: ،وتبس 
لْاا ااْن لااهولااا خيْاار  فااي ح   ٍم إذا لاام تك 

ااافْ و  ب ااا   اااد   ادر  تحماااي ص   ار  و ه  أن ي ك 
   

ااْن  ْهااٍل إذا لاامر  فااي ج  يْااولااا خ   يك 
 لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه  

  

 ل اااح  
 
ااار  وْ يٌم إذا ماااا أ ر  وْ د  الق   ام  أْصاااد 

   

ْدت  -صلى اهلل عليه وسلم-فقال النبي        تين، فعاش أكثر من  ،: أج  ض  اهلل  تعالى فاك  مر  لا ي ْفض 
 مائة سنة واكن من أحسن الناس ثغراً.

 ،كان حيا في دولة الرشيد ،حرانيوهو العقيلي، أبو الهيثم الجزري ال ،"يعلى بن الأشدق" ه:صواب       
ة، رنك  ة، فذكر أحاديث كثيرة م  حب  ص   ه  م   ع  وزعم أن ل   ،قال ابن عدي: روى عن عمه عبد اهلل بن جراد

 ث  د   وقال ابن حبان: وضعوا له أحاديث فح   ،ارى: لا يكتب حديثهخبقال ال ،وهو وعمه غير معروفين
 ر  دْ بها ولم ي  

                                                 

 5301/ترجمة 063/ 3التاريخ الكبير (1) 
 0/1153المؤتلف والمختلف للدارقطني (2) 
 503 نضرة اإلغريض في نصرة القريض ص(3) 
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 ينانأبو يعلى الأشل الك[ 5]
 (1)«مغاني الأخيار»في  لعينياعند كذا ورد      
ليمان الكنا ،"ي  ل  أبو ع  " :هصواب        سكن  ،شلني، وي قال: الطائي، المروزي الأوهو عبد الرحيم بن س 

في  مغلطايو ،(3)«تهذيبه»في المزي و ،(2)«تاريخه»كما عند الذهبي في  ،091توىف سنة  ،الكوفة
 (4)«إكماله»

 
 لى الحسن بن أحمد الَفاِضِلي[ أبو يع6]

ذكرها المجلسي الشيعي في  ،شمس الدين ابن طولون الحنفيكذا ورد ذكره في إجازة للحافظ       
ي للشيخ قال: في بعض الإجازات المنسوبة ،له (5)«بحار الأنوار» د بن مك  ، المتوىف سنة العاملي محم 

ذكر جملة من طرق  -بن طولون: اأي –لشيخ والدي على إثر إجازة هذا ا ط   بخ   وجدت   قال: ،687
 :وهي هكذا  ،إيراد  شئ منها بصورة ما وجدته فأحببت   ،روايته لكثير من كتب السلف

عن أبي الفتح محمد بن محمد المزي، عن  «مجمل اللغة لابن فارس»وفيها: يروى كتاب       
الشرف يونس بن ، عن فاضليأبي يعلى الحسن بن أحمد ال، عن (6)الشهاب أحمد بن علي الكناني

، عن أبي الحسن علي بن الحسين بن المقير، عن أبي الفضل محمد بن ناصر (7)إبراهيم الدبوسي
 الحافظ، عن أبي القاسم عبد الوهاب بن محمد بن منده عن مؤلفه، وكذا جميع تصانيفه. 

 ،(8)ابن حجرللحافظ  «المعجم المفهرس»كما في  ،"أبو علي محمد بن أحمد الفاضلي"ه: صواب       
  (9)للروداني «صلة الخلف بموصول السلف»و
 

                                                 

 1/116مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار (1) 
 0/101تاريخ اإلسالم (2) 
 5007ترجمة  63/51تهذيب الكمال في أسماء الرجال (3) 
 5130ترجمة  3/116إكمال تهذيب الكمال (4) 
 601/71بحار األنوار له (5) 
، ترجمته في: 331/ت الشهير بابن حجر الكناني العسقالني األصل، المصري المولد والمنشأ الشافعي شيخ اإلسالم الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي(6) 

 6/671، األعالم للزركلي 6/37، البدر الطالع 1/51الضوء الالمع 
، معجم السبكي 1/550ته في: ذيل التقييد ، ترجم711يونس بن إبراهيم بن عبد القوي الكناني العسقالني ثم المصري، أبو النون الدبوسي، محدث، له معجم/ت (7) 

6/310 
 6/551، و6/633المعجم المفهرس البن حجر(8) 
 6/611صلة الخلف بموصول السلف(9) 
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  بن الحيريا[ أبو يعلى حمزة 7]
أبو يعلى و  ،أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم الفقيه :قال ،(1)«تاريخ ابن عساكر»في ورد كذا      

نا أبو عبد الرحمن  ،أنا الحسن بن رشيق ،أنا علي بن منير ،قالا: أنا سهل بن بشر ،حمزة بن الحيري
 .الحسن بن يحيى الخشني ليس بثقة  قال: ،النسائي

ب وب  "صوابه:        ،بن علي بن هبة اهلل بن الحسن بن علي الث ْعل بيوهو ا ،"أبو يعلي حمزة ابن الح 
 .(99: )تقدمت ترجمته برقم ،الدمشقي البزاز التاجر

 
 [ أبو يعلي الحسين بن المحبوبي الصيرفي8]

به إلى  ،قي بن مخلدلب -أي إبراهيم بن أدهم- أخبارهقال:  لرودانيل (2)«صلة الخلف»ا ورد في كذ     
ازٍي   ،عائشة ير  عن أبي القاسم علي بن الحسين ابن  ،عن جده ،عن محمد بن محمد بن محمد بن الش  

س  ْص عن ن   ،أبي يعلي الحسين بن المحبوب الصيريفعن  ،هبة اهلل ْقد  عن عبد اهلل  ،ي  ر بن إبراهيم الم 
عن  ،عن جده ،عن أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عبد اهلل بن محمد اللخمي ،ندلسيأبن الوليد ال

 .عنه ،عبد اهلل بن يونس المقبري
ب وب  أبو يعلي حمزة "صوابه:        (99)وقد تقدمت ترجمته برقم:  ،"ابن الح 

 
 أبو يعلى سالم بن العلاء المرادي الكوفي[ 9]

 .أبي يعلىـ: بتكنيته  (3)قريزيلمل «مختصر الكامل في الضعفاء» فيكذا وقع      
ويف  ،رادي الكويفماء  السالم بن العل وهو ،«ابن عديلكامل ال»ما في أصله ك ،"العلاء وأب" :هصواب       

 .الكويف أبو العلاء: سالم بن عبد الواحد المرادي الأنعمي، (4)«تهذيب الكمال»
عن ربعى بن حراش،  ،وقيل: سالم بن عبد الواحد ،المرادي أبو العلاء: (5)«ن الذهبيميزا»ويف      

وقال أبو حاتم: يكتب  ،ضعفه ابن معين، والنسائي ،وعنه يعلى بن عبيد، وجماعة ،وعطية العوىف
 .حديثه

                                                 

 60/7تاريخ دمشق (1) 
 603صلة الخلف بموصول السلف ص(2) 
 711ترجمة  6/571مختصر الكامل في الضعفاء (3) 
 1635ترجمة  60/610تهذيب الكمال (4) 
 5033ترجمة 1/661ن االعتدال ميزا(5) 
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 سويد السجستاني   [ أبو يعلى11]

ر د  ذكره في        ابن عساكرروى  قال: ،الأصبغ بن نباتةترجمة :  ،(1)«الإصابة في تمييز الصحابة»كذا و 
من طريق هشام بن  ،على أن  له إدراكا، فإنه أخرج في ترجمة عبد الرحيم بن محرز الفزاري   ل   د  ما ي  

، عن  ة بن عمر، عن الأصبغ بن نباتة، قال: إنا واسمه سويد السجستاني   -أبي يعلىالكلبي  ، عن مر 
 .إذ أقبل رجل من حضرموت ..فذكر قصة طويلة ،افة أبي بكرلجلوس ذات يوم عند علي  في خل

أبو يحيى : (3)«ياقوتمعجم »يف و ،(2)«تاريخ ابن عساكر»كما في  ،"أبو يحيى السختياني": صوابه     
 . السجستاني

 
 [ أبو يعلى عبد الغفار بن عبد الله11]

 ،أبو يعلى عبد الغفار بن عبد اهللا حدثن قال: ،(4)«ابن حبان ثقات»حديث في  د  كذا ورد ضمن سن       
 :حدثنا عن جبلة بن حارثة قال ،عن أبي عمرو ،عن إسماعيل بن أبي خالد ،ثنا علي بن مسهر

هو ذا هو إن  :قال ،أرسل معي أخي زيدا ،يا رسول اهلل :النبي صلى اهلل عليه وسلم فقلت أتيت   »     
 أي  فكان ر   :فقال جبلة ،ر عليك أحدا يا رسول اهلللا أختا ،لا واهلل :فقال زيد ،ذهب معك لم أمنعه

 .« أصوب من رأيي زيد  
فأبو يعلى هو  ،"بن" إلى "عن" تصحفْت  ،"عبد الغفار بن عبد اهللأبو يعلى ]عن[ " :صوابه     

 معس ،التمار الموصليأبو نصر  ،بن عبد اهللعبد الغفار شيخه و ،«المسند»الموصلي الحافظ صاحب 
ناط، والمعافى بن عمران، وعلي بن مسهر، والعباس بن الفضل المقرئ صاحب أبي أبا شهاب الح

ْمرو بن العلاء ، وغيرهوعنه  ،ع  لي  وْص  ْعل ى الم   وتويف سنة ثلاث وأربعين. ،: أبو ي 
 
 أبا يعلى يكنى:  ،عمر بن صبح[ 12]

 عن أبي الزناد  ىرو   قال:و ،(5)«تصحيفات المحدثين»في  و الحسن العسكريأب هأورد  كذا      
                                                 

، وكذا وقع في عدة مخطوطات لكتاب اإلصابة كما قال محقق ط 076ترجمة  6/507، ط العلمية  013ترجمة  6/677اإلصابة في تمييز الصحابة ط ابن تيمة (1) 
 دار هجر

 عبد الرحيم بن محرز بن عبد الله ترجمة  653/ 51تاريخ دمشق (2) 
 مادة : اأَلْحَقاف   6/661معجم البلدان (3) 
 5/33الثقات (4) 
 1/713تصحيفات المحدثين (5) 
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عن قتادة،  ،قال: عمر بن صبح الخراساني، أبو نعيم ،(1)«ميزان الذهبي»كما في  ،"أبو نعيم" :هصواب       
 ،بن موسى غنجار، ومحمد بن يعلى زنبور، وجماعة من المجاهيلاوعنه عيسى  ،ويزيد الرقاشي

وقال  ،وغيره: متروكلدارقطني قال ا ،قال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث  ،ليس بثقة ولا مأمون
ن  ى(2)«الكامل» في  ابن عديوقال الحافظ  ،الأزدي: كذاب ن  ،منكر الحديث ،مي  ع  أبا ن   :: ي ك  ع 

 .ن حيان وغيرهمقاتل ب
 
 الزكي أبو يعلى عمر بن محمد  [13]

ع  على مح (3)«الكامل»في تاريخه:  أبو الحسن ابن الأثير الحلبيذكره       ق   ضر نفي ضمن من و 
ب يْديين حكام مصر و ي  عن الع 

ل  في هذه  ،القدح في نسب العلويين المصريين كر  قال: ذ   ،الن سب الع 
كتب ببغداد محضر يتضمن القدح في نسب العلويين خلفاء مصر، وكتب  -ه 214أي سنة –السنة 

ى ْرت ض  ، وابن البطحاوي العلوي، وابن الأزرق الموس ،فيه الم  ي  أبو يعلى عمر  والزكي  وي، وأخوه الر  ض 
وابن الخرزي، وأبو العباس الأبيوردي، وأبو حامد  ،، ومن القضاة والعلماء ابن الأكفانيبن محمد

الإسفراييني، والكشفلي، والقدوري، والصيمري، وأبو عبد اهلل بن البيضاوي، وأبو الفضل النسوي، 
 وأبو عبد اهلل بن النعمان فقيه الشيعة، وغيرهم.

 حقيق عبد السلامت« تاريخ الإسلام»ففي  ،وقد اختلف المؤرخون في نقل اسم المترجم: تقل     
 . محمد بن محمد بن عمر بن أبى يعلى: (5)«النجوم الزاهرة»ويف  ،(4)تدمري

 .محمد بن محمد بن عمر، وابن أبي يعلى: (7)هجر بعة دارط« البداية والنهاية»و ،(6)«المنتظم»ويف      
محمد بن محمد بن عمرو بن أبي :  (9)الفكر بعةو ط ،(8)إحياء التراث بعةط« بداية والنهايةال»ويف      

 هلل أعلم بالصواب.فا ،يعلى
 

                                                 

 1607ترجمة  5/101ميزان االعتدال (1) 
 6617ترجمة  1/07الكامل في ضعفاء الرجال (2) 
 3/75الكامل في التاريخ في (3) 
 1/60، تاريخ اإلسالم ت بشار 13/61تاريخ اإلسالم ت تدمري (4) 
 0/150ك مصر والقاهرة  النجوم الزاهرة في ملو (5) 
 63/35المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (6) 
 63/353البداية والنهاية  ط هجر (7) 
 66/517البداية والنهاية ط إحياء التراث (8) 
 66/501البداية والنهاية  ط الفكر (9) 
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 أبو يعلى غانم بن يعلى البكري[ 14]
عبد اهلل بن أسعد تأليف  (1)«خلاصة المفاخر في أخبار الشيخ عبد القادر» كذا ورد في كتاب:     

الحكاية الرابعة  ،طبعة دار الكتب العلمية تحقيق المزيدي ،678 سنة اليمني المتوىف اليافعي
 180المتوىف سنة  حياة بن قيس الحرانيونقل عنه كرامة للشيخ  ،والخمسون

وبحثت  عنه في  ،أبي العلاء: اب فيها ىنً ك  ه م  لكتاب المذكور فوجدت  ل إلى مخطوطةٍ  وقد رجعت       
 .علم بالصوابفاهلل أ ،أثرا كتب التراجم فلم أجد له ذكرا ولا

 
 أبو يعلى محمد بن حمزة ]ابن أبي الصقر[ [ 15]

صر إسماعيل ابن لأبي ن  « صحاحال»: ه لكتاب  عند روايت   (2)«ابن حجرم معج  »ت ْكن ي  ت ه  في ورد كذا      
 قال:  ،ريه  اد الجوْ حم  
ين أبي أحمد إبراهيم بن محمد عن العلامة رضي الد ،بي سعيد مكاتبةً أأنبأنا أبو الخير بن      

أنبأنا أبو محمد عبد اهلل بن  ،أنبأنا أبو الحسن علي بن هبة اهلل بن سلامة مشافهة ،الطبري مكاتبة
وإجازة لسائره  ،من أول الكتاب إلى فصل الدال من حرف الراء ،بقراءتي عليه ،ي بن عبد الجبارر   ب  

رص   الأبي بن ]أبي يعلى محمد بن حمزة عن القاضي  عن أبي القاسم علي بن جعفر السعدي  ،(3)[ق 
 .عن مؤلفه به ،عن أبي بكر محمد بن اليسر عن محمد بن إسماعيل النيسابوري ،اعط   ابن الق  

ابن الحافظ  اب  و  وقد ترجم له على الص   ،"قرص  الأبي ابن  محمد بن حمزة عبد اهللأبو " : هصواب       
، ي  ش  ر  د بن حمزة بن محمد بن أحمد بن سلامة بن أبي جميل الق  محمفقال:  ،(4)«تاريخه»في  الدبيثي

من أهل دمشق، أحد شيوخها الرواة  ،ر  قْ ، يعرف بابن أبي الص   ي  وط  ر  أبو عبد اهلل بن أبي يعلى الش   
أبي محمد ابن الأكفاني، وعبد الكريم بن حمزة، وأبي الحسن  سمع بدمشق من ،ومحدثيها الثقات

 المسلم السلمي، وغيرهم.بن قبيس، وعلي بن 

محمد بن حمزة بن  أنبأنا أبو المواهب الحسن بن هبة اهلل الشاهد فيما كتب إلي من دمشق، قال:     
أبي جميل ولد في رجب سنة تسع وتسعين وأربع مئة، وسمع بنفسه من ابن الأكفاني وغيره، ورحل 

                                                 

 77خالصة المفاخر ص (1) 
 613/ رقم 001في مشيخته ص، ومن طريقه الصيداوي 6333/ رقم 066المعجم المفهرس ص (2) 
في سماع ابن المترجم: مكرم بن محمد بن حمزة،  70تصحف في المعجم المفهرس: ] بن العز [، والتصويب من مشيخة الصيداوي، ومن السماعات الدمشقية ص (3) 

 .63، سماع رقم 6673لكتاب مسند عبد الله بن عمر  تخريج الطرطوسي، المخطوط رقم 
 633/ رقم 501/ 6د البن الدبيثي ذيل تاريخ بغدا(4) 
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ن، وإسماعيل ابن السمرقندي، إلى بغداد سنة تسع وعشرين وخمس مئة، وسمع من قاضي المارستا
ولم يزل مشتغلاً بالسماع وإفادة الطلبة، وبذل أصوله إلى أن تويف يوم  ،وأبي القاسم الحريري وجماعة

 .-رحمه اهلل وإيانا- السبت سابع عشري صفر سنة ثمانين وخمس مئة، ودفن بباب الصغير
  .(2)«سير أعلام النبلاء»و  ،(1)«تاريخال»في  الذهبي الحافظعلى الصواب وترجمه أيضا      
في  ل أصل الكلام  فلع   ،(016)ه: برقم: تترجم   تقدمْت  وقد" يعلىأبو ه: "م كنيت  المترج   والد  و      

" ابنالنساخ لفظة: "الرواة أو فأسقط بعض  ،"بي يعلى محمد...الخأ [ابن]القاضي "عن : «المعجم»
 واهلل أعلم ،الوهم والخطأ أفمن ذلك نش

 
 بو يعلى محمد بن سعيد بن نبهان الكاتبأ [16]

 .ابن ناصر الدينلحافظ ل (3)«بهالمشت   يحتوض  »كذا وقع في      
سمع  :(4)ابن كثيرأبو علي الكاتب، قال   ،محمد بن سعيد بن نبهانوهو  ،"أبو علي" :هصواب       

ر مائة سنة، وت   ،الحديث وروى م    .وله شعر حسن ،قبل موته ر  ي   غ  وع 
 
 أبو يعلى معين بن عثمان بن خليل الحنبلي ثم الشافعي المصري الضرير [17]

معجم أبي يعلي » قال: ،للروداني (5)«فلة الخل  ص  »في كتاب  الرودانيكناه العلامة المحدث كذا      
عن عبد  ،نزيل دمشق أبي يعلي معين بن عثمانبه إلى الحافظ عن « بن علي الموصلياأحمد 

 ،عن علي بن محمد الموصلي ،عن يحيي بن أبي منصور الصيريف ،يم بن تيميةالرحمن بن عبد الحل
 ،عن محمد بن النضر النحاس ،عن الحسن بن علي الجوهري ،عن محمد بن عبد الملك بن خيرون

 عنه

                                                 

 531/ ترجمة 61/105تاريخ اإلسالم (1) 
 601/ 16، سير أعالم النبالء 531/ ترجمة 61/105تاريخ اإلسالم (2) 
 5/137توضيح المشتبه (3) 
، 7103/ ترجمة 5/311، وميزان االعتدال 60/351، والكامل البن االثير 5337/ ترجمة 633/ 67،  له ترجمة في:  المنتظم 61/150البداية والنهاية ط هجر (4) 

 0/56، وشذرات الذهب 6/510، واالغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط 1306/ ترجمة 7/631ولسان الميزان 
 570صلة الخلف بموصول السلف ص(5) 
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ن  اه  تلميذه  ،"أبو محمد": هصواب        أخبرنا قال:  (1)«هممعج  »في  العسقلاني ابن حجرالحافظ كذا ك 
 أبو محمد معين بن عثمان بن خليل المصريالمذكور من وجه آخر عن أبي يعلى  «المعجم»بجميع 

 نزيل دمشق إجازة مكاتبة
معين بن عثمان بن خليل المصري  :قال ،عندما ترجم له ،(2)«إنباء الغمر»وكذلك في تاريخه:      

واكن  ،في ذلك يٌت ص  رئيس القراء بالنغم، وله  ،الضرير، نزيل دمشق، الحنبلي كان ثم الشافعي
ت والحال، قْ المناسبة للو   ل إلا الأشياء  في المحاف   دولا يور ،هد  ور  ما ي   ح  ح   ص  وي   ،ةيح  ل  يحفظ أشياء م  

وأبي عبد اهلل  ،من ابن تيميةرحوسمع من عبد ال ،بمصر والشام ه  ن   ف   أهل   ماً على جميع  د   ق  واكن م  
 ،ابن عروة، مات في جمادى الآخرة مشهد   إمامة   ل   و   و ،«مجلس ختم الترمذي»وغيرهما  ،الخباز

 وقد جاوز الثمانين، أجاز لي.
ن  اه  الحافظ       المعين بن  :قال  ،(3)«ذيل التقييد» في ترجمته له من تقي الدين الفاسيوكذلك ك 

 .الحنبلي نزيل دمشق محمد أبو ،عثمان بن خليل المصري الضرير المقرىء معين الدين
معجم »ومحمد بن إسماعيل بن الخباز  ،ع على عبد الرحمن بن عبد الحليم بن تيمية الحرانيسم       

دمشق جمال الدين يوسف ابن قاضيها شرف  بقراءة قاضي ،في ثلاثة أجزاء «أبي يعلى الموصلي
حمد بن أوالثاني بقراءة المحدث شهاب الدين  ،الدين أحمد بن الحسين الكفري للجزء الأول

ربعين وسبعمائة أآخرهما يوم الجمعة ثالث عشر رمضان سنة أربع و ،سيواسي في مجلسينسعيد ال
 ،وسماع ابن تيمية من يحيى بن أبي منصور الصيريف ،بالجامع الأموي بدمشق بإجازة ابن الخباز

وسمع من فاطمة بنت العز  ،جميعه عليه بمشهد عروة من جامع دمشق في الرحلة الأوىل قرأت  
 .«سهربي مأنسخة »

 ،ولشيخنا أبي الفتح بن أبي بكر بن الحسين ،ربي العباس أحمد بن حج  أث وأجاز لشيخنا وحد       
 . انتهىوقد جاوز الثمانين ،ومات في جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين وسبعمائة

 فاهلل أعلم ،له كنيتان تكون   أنْ  كان ليس ببعيدٍ  : وإنْ قلت     
 
  راهيم بن أحمد البغداديأبو يعلى يعقوب بن إب[ : 18]

                                                 

 6/616المعجم المفهرس (1) 
 6/301إنباء الغمر بأبناء العمر (2) 
 6100ترجمة  1/133ألسانيد التقييد في رواة السنن وا(3) 
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قال: القاضي أبو يعلى يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن مسطور  (1)«هدية العارفين»ورد كذلك في      
صنف  ،المتوىف سنة ست وثمانين وأربعمائة ،البرزبيني الحنبلي ا:بالعكبرى البغدادي المعروف 

 في الخلاف مجلدات. تعليقة
 (3)«ه  ر  ي  س  »و ،(2)«تاريخه»في  الذهبي الحافظ دكما عن ،"علي وأب" ه:صواب       

 
 مرة بن أبي مرة ،أبو يعلى الثقفي[ 19]

ذكره بعض  ،أبو يعلى ،ة الثقفية بن أبي مر   مر    :(4)«معرفة الصحابة»في  منعي   أبوالحافظ قال      
ةعن المنهال بن عمرو، عن  وأخرج له حديث الأعمش، ،(5)المتأخرين ر   أنه »  ن أبيه :، عيعلى بن م 

  -صلى اهلل عليه وسلم-مع النبي  ر  ساف  
 
 ر  ام   ه  ت  ت  فأ

 
  ن  اب  ب   ة  أ

م  ا به ه  ل  من حديث العطاردي، عن  ،«ل م 
ة، عن ، وإن  مٌ هْ وهو و   ،يونس بن بكير، عن الأعمش ر   ما هو الأعمش، عن المنهال، عن ابن يعلى بن م 
ة" :ابلا  ، "يعلى" ا:بأبيه يعلى، والحديث مشهور  ر    .(6)"م 

 (7)«تلقيح فهوم أهل الأثر»في الأسماء المفردة من كتابه: على الخطأ أيضا  ابن الجوزيوذكره      
 
  (8)عبد ربه بن الحكمأبو يعلى الطائفي [ : 21]

ضياء الدين أبو عبد اهلل محمد بن عبد الواحد لحافظ ل (9)«بلغة الطالب الحثيث»كذا وقع في      
ر، أنبا عبد اهلل بن ط  ن، أنبا نصر بن أحمد بن الب  ك  أخبرنا محمد بن محمد بن الس    :قال المقدسي

، عن أبو يعلى الطائفي عبد ربه بن الحكم، ثنا يحيى، ثنا الحسين، ثنا يوسف، ثنا إسحاق الرازي  
 عثمان بن أبي العاص، قال: 

                                                 

 1/300هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين (1) 
 60/371تاريخ اإلسالم (2) 
 61/15سير أعالم النبالء (3) 
 3/1331معرفة الصحابة (4) 
وذلك في كتابه: "معرفة الصحابة"، ولم أعثر عليه في هـ، 513يقصد بذلك الحافظ "أبا عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن َمْنَده العبدي" المتوفى (5) 

 المطبوع منه
: حدثنا وكيع، حدثنا االعمش، عن المنهال بن عمرو، عن يعلى بن مرة، عن أبيه، قال وكيع مرة يعني  11/11الحديث المذكور أخرجه  االمام أحمد في"مسنده" (6) 

 -صلى الله عليه واله وسلم-معها صبي لها به لمم، فقال النبي  -صلى الله عليه واله وسلم–نبي الثقفي، ولم يقل مرة عن أبيه: "أن امراة جاءت الى ال
 636تلقيح فهوم أهل األثر ص: (7) 
 6/110، جامع التحصيل 1/671مصادر ترجمته: التاريخ الكبير  (8) 
 60/أ/ ح3مخطوط بلغة الطالب الحثيث في صحيح عوالي الحديث ق(9) 
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 «اس  على الن    اة  ل  الص    ف  كان آخر ما عهد إلي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أني أخف»     
 "عبد ربه بن الحكم]عن[ أبو يعلى الطائفي ": هصواب       
د عنه تفر    ،مجهوٌل  ،ه في التابعيناد  د  ع   ،عبد ربه بن الحكم الطائفي :(1)«ميزانال»في  الذهبيقال      

 (633: )برقم تقدمت ترجمته ،بو يعلىأ: الطائفي وكنية ،ا ـهعبد اهلل بن عبد الرحمن الطائفي.
 
 أبو يعلى بن الحارث[ : 21]

يحيى بن وعنه  ،عن بكر بن وكيل قال: ،(2)«مختصر الطبقات الكبرى» في القاسميهكذا ذكره      
 (3)يعلى

قال :  (4)«الأمالي الخميسية»في   الشجري د باهللرش  الم  خرج أفقد  ،"يعلى بن الحارث": هصواب       
ن بن محمد بن أحمد الذكواني، قال أخبرنا أبو محمد عبد اهلل بن أخبرنا أبو القاسم عبد الرحم

محمد بن جعفر بن حيان، قال حدثنا أبو بكر بن ماهان، قال حدثنا القاسم بن موسى بن الحسن 
 الأشنب، قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي الحارث، قال حدثنا يحيى بن يعلى، قال حدثنا 
 
ي يعلى ب  أ

بكر بن وكيل، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد ، قال حدثنا بن الحارث
  الرحمن أن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال:

     « 
 
 أني قلت   -صلى اهلل عليه وآله وسلم-اهلل  رسول   ر  ب  خ  أ

 
  ،الليل   ن   وم  ق  : واهلل لأ

 
ما  ار  ه  الن    ن   وم  ص  ولأ

  ذلك، ص   يق  ط  لا ت   فقال: إنك   ،-ليه وآله وسلمصلى اهلل ع-اهلل  ذلك رسول   ، فبلغ  ت  ش  ع  
 م  ، وص  م  ون   ل 

 
 
  ثلاثة   ر  ه  كل ش   م  ، وص  ر  ط  ف  وأ

 
  ر  ش  بع   ة  ن  س  الح   ن   ، فإ  ام  ي   أ

 
 «ر  ه  الد    م  و  ص   ل  ث  ا وذلك م  ه  ال  ث  م  أ

أبو أن كنيته:  ن   فظ   ،"حدثنا أبي يعلى" :وقوله :عن أبيه (5)يحيى بن يعلى ةراويمن  الوهم   أفنش     
 واهلل أعلم  ،يعلى

 

 أبو يعلى بن صفوان [22]

                                                 

 0713/ ترجمة 1/300ال ميزان االعتد(1) 
 5/110مختصر الطبقات الكبرى (2) 
 0/6000ي: تاريخ اإلسالم أبو زكريا يحيى بن يعلى األسلمى الَقَطوانى الكوفي، من صغار أتباع التابعين، روى له : البخاري في األدب المفرد والترمذي، ترجمته ف(3) 
 6506/ح 6/571األمالي الخميسية (4) 
 : يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي، توفي بالكوفة سنة ست عشرة ومائتين في خالفة المأمون.1/003في الطبقات ذكره ابن سعد (5) 
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أنا أبو  ،: أخبرنا أبو محمد بن طاووسقال (1)«تاريخه»في  ابن عساكرأخرجه  رٍ ب  كذا ورد في خ       
أنا  ،أنا أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن يوسف العلاف ،الحسن علي بن محمد بن الخطيب بالأنبار

عن هشام عن  ،نا حماد بن زيد ،نا إسحاق بن إبراهيم ،نا أبو بكر بن أبي الدنيا ،أبو يعلى بن صفوان
  ف  ي  ك   » قال: ،محمد بن واسع

 
 ر  قال: ق   ،؟ ت  ح  ب  ص  أ

 
 ع  ب   ،ليج  يباً أ

 
 (2)« يل  م  ا ع  ئً ي   س   ،يل  م  يداً أ

يخ أبا الوقت عبد : سمع الشقال (3)«التدوين»في  الرافعيأبو القاسم خبر آخر ذكره الحافظ يف و     
أبو يعلى أنبأ  ،ثنا أبو الحسين بن بشران ،الأول يروي عن أبي عاصم بن الفضل ابن يحيى الفضيلي

 :محمود بن محمد بن الحسنأنشدني  ،ثنا عبد اهلل بن محمد القرشي ، بن صفوان
 ادً جاه ااااااااا ك  ت ااااااااايْ ب   ت  نْاااااااااي   ز  

 ولعااااال غيااااارك صااااااحب البيااااات    

   
ااااا والمااااارء    ين اااااليت  و بساااااوف   هنٌ رت  م 

ااااااوه      ت  يْااااااوالل    و   فااااااي الل  اااااا ه  لاك 
   

أبو علي الحسين بن صفوان بن إسحاق  الثقة   المحدث   الشيخ  وهو  ،"أبو علي بن صفوان": هصواب       
 ،اقال الخطيب: كان صدوقً  ،هبن أبي الدنيا وراوي كتب  اصاحب أبي بكر  ،(4)بن إبراهيم البرذعي

 ة.نسبة إلى عمل البرذع البرذعيو ،ث مائة ببغدادتويف في شعبان سنة أربعين وثلا
 
 أبو يعلى بن عبد الرزاق[ 23]

بي حصين أأبي يعلى عبد الباقي بن القاضي  في ترجمة ابن العديمالحافظ  أوردها في قصةٍ  ر  ك  ذ       
هذه  أبو يعلى بن عبد الرزاقفعمل القاضي  : ومما جاء فيها ،في ترجمتهوقد سبق ذكرها  ،الحلبي
 الأبيات:

 هلل ماااااااا أحملاااااااك الرساااااااائلا
  

 لساات علااى قلااب بلااى علااى كلااا

   

ااا ولااااً حم  م   دوت  غ ااا  لااااام  ح   ت  دْ وع 
  

 أنملاااااة تصااااادر عااااان أناملاااااا

   

ااااااااب  ف   اااااااا ه  ق    ايًاااااااااك  ا وذ  يً ك   ذ  م 
  

 
 
اااااابْ وأ  لاااااااً اب  ق   لكاااااال عااااااامٍ  ه  ق 

   

                                                 

 31/633تاريخ دمشق (1) 
 1/501أخرجه ابو نعيم في حلية األولياء (2) 
 6/076التدوين في أخبار قزوين (3) 
 7/751، وتاريخ اإلسالم63/001سالة ، وسير أعالم النبالء ط الر 3/30ترجمنه في: تاريخ بغداد (4) 
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، أبي حصين عبد اهلل أبي يعلى عبد الباقي بنالقاضي  «ديوان شعر»: وقع إلي ابن العديمقال      
 .، وهو الصحيح«ديوانه»بيات، وهي له في أوفيه هذه ال

كانا  أبا غانم عبد الرزاقوأخاه القاضي  أبا يعلى عبد الباقيولا يبعد عندي أن القاضي قال:      
  لى ك  إ ْت ب  س  بيات، فن  أمجتمعين، فاجتمعا على نظم ال

أبي يعلى بن لى إ، فأما نسبتها واحد منهما ل 
 ه.فلا أعرف   عبد الرزاق

عبد و بن... أبا يعلى: هكذامجتمعين يهما لف على الأبيات منسوبة إ: ولعل بعضهم وققلت       
 واهلل أعلم ،مترج  المهذا صاغ منهما اسم ب فأوسقط من النس  وهم له حصل ف ،الرزاق

 (072: )مت برقمتقديعلى عبد الباقي بن عبد اهلل بن المحسن التنوخي  يأبالقاضي ترجمة      
 
 [ أبو يعلى بن علي العروبي24]

أحمد بن محمد بن أحمد بن زنجويه أبو بكر  :: في ترجمة(1)«طبقاته»في  ابن كثير  العمادقال      
على القاضي أبي عبد اهلل الحسين بن محمد الفناكي  «مسند الإمام أحمد»سمع جميع  :الزنجاني

ابن صاحب  بالعرو يالحافظ أبي يعلى بن عل «مسند»ع وجمي ،سنة نيف و أربعمائة عن القطيعي
 .المقري

 واهلل أعلم. ،"العروب" :ه إلىنسبت   فتصحفْت  ،"الموصلي بن علي أبي يعلى الحافظ " :هصواب       
 
 [ : أبو يعلى بن مرة25]

 ب  ذ  ك   ن  م  » عند سرده لطرق حديث: ،«ابن الجوزيل الموضوعات» الطبعة الأوىل منفي كذا ورد      
قال أنبأنا علي بن أحمد  ،أنبأنا المبارك بن علي ،أبويعلى بن مرة :ومنهم :(2)قال ،«ادً م   ع  ت  ا م  ئً ي  ش   ي   ل  ع  

قال: حدثنا  ،قال حدثنا أحمد بن جعفر القطيعي ،قال أنبأنا محمد بن محمد بن السواق ،بن بيان
عن محمد بن عبد اهلل  ،اح بن محاربقال حدثنا الصب ،قال حدثنا سهل بن زنجلة ،إبراهيم الحريب

 ...الحديثقال: -صلى اهلل عليه وسلم-أن النبي  ،عن جده ،عن أبيه ،بن يعلى
 "يعلى بن مرة"كما في الطبعة الثانية من الكتاب:  هصواب       

                                                 

 055ترجمة  6/071طبقات الشافعيين (1) 
 6/10الموضوعات (2) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى

ة :(1)«الإصابة»قال الحافظ في       وكسر  ،اء، بفتح الميم والرماز  ر  أبو الم  الث قفي، .بن وهب ،يعلى بن مر 
اي المنقوطة بعد الألف قال يحيى بن معين: شهد خيبر، وبيعة  ،، وهو يعلى بن سيابة، وسيابة أمهالز 

جرة، والفتح، وهوازن، والطائف.  الش 
 

 أبو يعلى الشبلاهاني[ 26]
  خالد بن إسماعيل المخزومي :ترجمة (2)«المجروحين لابن حبان»ه في ذكر   د  ر  هكذا و       
ي ل م  أبو علي : هصواب         ،: الحسين بن الحسن الشيلماني(3)«ميزان الإعتدال»في  الذهبيقال  ،ي  ان  الش  

 ،الصدق ه  قلت: محل   ،مجهول ،وعنه أبو يعلى الموصلي، وموسى بن إسحاق ،اناح بن حس  عن وض  
 .اه. توىف سنة خمس وثلاثين ومائتين

 
الأعلام  من التتبع والتقصي في ذكر والطاقة   جهد  وبلغ إليه ال ،عليه إلى هنا انتهى ما وقفت       

 الكريمة   ة  كنيهذه الاشتهر بذكر وو ،والدواوين اسمه في الكتب والدفاتر د  ل   خ   نمم ،والمشاهير
  ."يعلى وبأ": الجليلة  

ه و في ه وتعبت  وقد ألفت         ،كمل ولا م   ت   كان ولااهلل ورحمته لما  ولولا فضل   ،هه وتنسيق  ترتيب  جمع 
ف وق   منْ  كل    به عينف أنْ ه م  ه وكر  ن   بم   -تعالى –ه لأأسو ،تيسيرهو ،توفيقهحسن  علىكثيرا  هللفالحمد 

 وقرأ ،عليه
 
يوم لا  ،الحسنات   وميزان   ،ف الأعماله في صحائ  يجعل ثواب   نْ أو ،ر فيهأو نظ   ،هأو سمع   ،هأ

 مينآ .سليمٍ  بقلٍب  أتى اهلل   إلا منْ  ،ينفع مال ولا بنون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 1531/ ترجمة 1/300اإلصابة في تمييز الصحابة (1) 
 6/131المجروحين (2) 
 3/366اريخ اإلسالم ت، و 1/513وتهذيب الكمال في أسماء الرجال ، 3/51، وله أيضا ترجمة في تاريخ بغداد 6/356ميزان اإلعتدال (3) 



 العقد المحلى في من تكنى بأبي يعلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بو يعلى البيضاوي المغريبأره وست  ه ه وعفو  لى رحمت  إاهلل المفتقر  مه عبيد  رق   وه كتب  
 مصليا ومسلما ،ه ومآلهوأصلح حال   ،ورحمهما لديهاغفر اهلل له ولو

 الأكرمينوصحبه  وعلى آله ،الأمين على نبينا محمد
 من اءواكن تمام الفراغ منه بمدينة الدارالبيض 

 اهلل  حرسهبلاد المغرب الأقصى 
  في وذلك، والمحن من الفتن

 جمادى الخامس من شهر
 سنة الأوىل 

 0241 
 تم

  ام  الة والإكر  ا الجل  يا ذ                                
 
 وإيمان   دٍ يْ ح  وْ وت   رٍ يْ بخ   مْ ت  اخْ    ***  يل  م  يا أ



 فهرست أهم املصادر و املراجع
 

  4141 ةريوت دار امفكص  -حتليق عتس املادر األرًؤوط  -أةِ زكصيا حيىي ةي رشف اجلِوي  - األذاكر
دلنط  -عتس الصمحي ةي حيىي املعنيم  حتليق -عتس الكصيه ةي حمىس العىعاين  أةِ ظعس  -األنعاب 

 4831وى امطتعث األ  –دائصة املعارف امعثىاًيث خيسر آةاد 
حتليق: عتس اهلل ةي عتس املدعي  -إظىاعيل ةي عىص ةي كثري املصيش ابلرصي  -ابلسايث واجلُايث 

  4143  امطتعث األوى -َجص  دار - امرتيك 
 - عضيض اهلل امعطاردي حتليق -عتس الكصيه ةي حمىس أةِ املاظه الصافيع  -اتلسويي يف أرتار كضويي 

  ـه4143 امطتعث -ةريوتدار الكتب امعنىيث 

ِادر الكوُه وأشعارَه أةِ ةكص أمحس ةي عيل اخلطيب  - اتلطفيل وخاكيات امطفينيني وأرتارَه وً
اب اجلايب -ابلغسادي   4114امطتعث األوى ةريوت  دار اةي خضم - عٌايث: بعام عتس الَِ

 حتليق -ابلغسادي حمىس ةي عتس امغين  أةِ ةكص اةي ًلطث  -اتللييس ملعصفث رواة العنن واملعاًيس 
ِظف احلِت   4143امطتعث األوى  -وت دار الكتب امعنىيث ةري -كىال ي

وري حمىس كتب  - عتس املادر ةي حمىس ةي ًرص اهلل املصيش -اجلِاَص املضيث يف طتلات احلٌفيث  
 كصاتيش  -راًٍ 

حمىس عتس املعيس  ليقحت -ةي خجص امععلالين اأمحس ةي عيل  -ادلرر الاكوٌث يف أعيان املائث اثلاوٌث 
 4831امطتعث اثلاًيث  -اهلٌس يسر اةاد خدلنط دائصة املعارف امعثىاًيث   -ضان

   4148 امطتعث اثلاًيث  -دار االضِاء ةريوت  -آكا ةضرك امطُصاين   -اذلريعث اىل تصاًيف الشيعث 
مكتتث املصعيش كه  – حتليق وُسي الصجايئ - امفزص الصازي - الشجصة املتاركث يف األنعاب امطابليث

 4143إيصان  
 –حتليق وُسي الصجايئ  -إظىاعيل ةي احلعني املصوزي األزوركاين  – امفزصي يف أنعاب امطابليني

 4143مكتتث املصعيش كه إيصان  
ِظف اهلادي  حتليق -جنه ادليي عىص ةي حمىس ةي أمحس امنعيف  -املٌس يف ذكص أرتار ظىصكٌس    -ي

ٍْ ورياث )مصآة   4114مطتعث األوى ا -امرتاث(  طُصان آيٌ
مكتتث  -حتليق أمحس املُسوي ادلاوغاين  -عيل ةي أيب امغٌائه امعىصي  -املجسي يف أنعاب امطابليني 

 4143إيصان كه املصعيش 
حتليق: مِفق ةي  -عتس الكصيه ةي حمىس العىعاين أةِ ظعس  -املٌتزب وي وعجه شيِخ العىعاين 

  4141امطتعث األوى  -لصياض دار اعله الكتب ا -درعتس اهلل ةي عتس املا



دار إخياء امرتاث  - أمحس األرًاؤوط وتصيك مصطىفحتليق –صالح ادليي الصفسي  -الِايف ةالِفيات 
 4114  ةريوت

 -عىص ةي أمحس ةي َتث اهلل ةي أيب جصادة  كىال ادليي اةي امعسيه  -ةغيث امطنب يف تاريذ خنب 
 دار امفكص ةريوت   -ظُيل زاكر  حتليق

عىص عتس حتليق  -حمىس ةي أمحس ةي عثىان اذلَيب  -وفيات املشاَري واألعالم  تاريذ اإلظالم و
  4148 امطتعث اثلاًيث -امعصيب ةريوت  دار الكتاب -العالم اتلسمصي 
ِّاد حتليق  –حمىس ةي أمحس ةي عثىان اذلَيب  -وفيات املشاَري واألعالم   تاريذ اإلظالم و بشار ع

  1448امطتعث األوى  -يم ةريوت دار امغصب اإلظال -وعصوف 
دار  -حتليق: مصطىف عتس املادر عطا  -أةِ ةكص أمحس ةي عيل اخلطيب ابلغسادي  -تاريذ ةغساد 

  4141  امطتعث األوى -الكتب امعنىيث ةريوت 
عىصو حتليق  –املعصوف ةاةي ععاكص أةِ املاظه عيل ةي احلعي ةي َتث اهلل  -دمشق وسيٌث تاريذ 

  4141ةريوت  دار امفكص  -ةي غصاوث امعىصوي 
ِظف - تُشيب الكىال يف أظىاء الصجال ِظف ةي عتس الصمحي ةي ي بشار عِاد حتليق  –املضي  ي

  4144األوى،  امطتعث - مؤظعث الصظامث ةريوت -وعصوف
طتعث احليسريث ومكتتتُا ونشِرات امل - أةِ ًرص ابلزاري ظُل ةي عتساهلل -رس العنعنث امعنِيث 

  4834 اجلجف 
ِعث وي املدللني ةإرشاف  حتليق  –حمىس ةي أمحس ةي عثىان اذلَيب  -ظري أعالم اجلتالء  دلى

   4141امطتعث اثلاثلث   -ةريوت امث مؤظعث الصظ -شعيب األرًاؤوط 
 ةريوت  دار الكتب امعنىيث - أمحس ةي عيل امفضاري املنلشٌسي - صتح األعىش يف صٌاعث اإلنشاء
وداين  - صنث اخلنف ةىِصِل العنف دار امغصب  – حمىس خيجحتليق  -حمىس ةي ظنيىان الصُّ

 4143امطتعث األوى  –اإلظاليم ةريوت 

عىن  -مجال ادليي أمحس ةي عيل احلعيين املعصوف ةاةي عٌتث  -عىسة امطامب يف أنعاب آل أىب طامب 
 4834امطتعث اثلاًيث  -اجلجف ونشِرات املطتعث احليسريث  -طاملاين ةتصديدٍ حمىس خعي آل ام

أةِ احلعي ظُري ادليي عيل ةي زيس ابليُيق، الشُري ةاةي فٌسوٍ - بلاب األنعاب واألملاب واألعلاب
 1441مكتتث املصعيش كه إيصان   –حتليق وُسي الصجايئ  –

دائصة املعصف  -س ةي خجص امععلالين أةِ امفضل أمحس ةي عيل ةي حمىس ةي أمح - لعان املزيان
 4834  اثلاًيث امطتعث -مؤظعث األعنيم ةريوت تصِيص  - اجلظاويث  اهلٌس
  دار امغصب اإلظاليم -إخعان عتاس حتليق  –ياكِت ةي عتس اهلل الصويم احلىِي  -وعجه األدةاء 

   4141امطتعث األوى  -ريوت ة



دار  -حتليق عيل حمىس ابلجاوي  -ي أمحس ةي عثىان اذلَيب حمىس ة -وزيان االعتسال يف ًلس الصجال 
  4831امطتعث األوى  -ٌان بل –املعصفث  ةريوت 

 -سي يحمىس مصتىض الضب –و وعٍ مضيل اخلفا  ًفائط امعصفان وي أًفاس الصمحي ملدىس وفا الكتري
 4111دار الكتب امعنىيث ةريوت  – حتليق أمحس فصيس املضيسي
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وتاريخية  في الُكْنَيِة والت ََكن ِي                        ،وأدبية ،ولغوية ،المقدمة الأوىل فوائد نحوية  
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 حرف الألف

عبد الودود بن عبد المتكبر بن محمد بن الخطيب أحمد بن الحسن بن  ،أبو يعلى العباسي .1
 هارون بن المهتدي باهلل 
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