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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 رسول هللا اما بعداحلمد هلل والصالة والسالم على 
فهذه نصوص مجعت ابستخدام برانمج شاملة وورد من برجميات الدكتور سعود العقيل 

 بواسطة املكتبة الشاملة
معتمدة على توظيف الكلمة املفتاحية وتوفري النصوص للباحثني لتحريرها واالستفادة منها 

 وهي مشاعة ملن يستفيد منها
 وهللا املوفقوسيتبعها نصوص أخرى يسر هللا نشرها 

 يوسف بن محود احلوشان
yhoshan@gmail.com 
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 "شيخ القراء والنحاة، نزل بغداد وأدب الرشيد، مث ولده األمني.الكسائي .1

الزايت أربع مرات، وقرأ أيضا على حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى  قرأ القرآن على محزة
 عرضا.

وروى عن: جعفر الصادق، واألعمش، وسليمان بن أرقم، وأيب بكر بن عياش. وتال أيضا 
 على عيسى بن عمر اهلمداين.

 السبع، وتعلم النحو على كرب سنه، وخرج إىلالقراءات واختار لنفسه قراءة صارت إحدى 
 ة، وجالس اخلليل فقال له: من أين أخذت؟البصر 

 قال: ببوادي احلجاز، وجند، وهتامة.

فخرج الكسائي إىل أرض احلجاز، وغاب مدة، مث قدم وقد أنفد مخس عشرة قنينة حرب يف 
الكتابة عن العرب سوى ما حفظ يف قلبه. ورجع واخلليل قد مات، وجلس يونس بعده، 

 [ .1أقر له فيها يونس ]فمرت بني الكسائي وبني يونس مسائل 

 قال عبد الرحيم بن موسى: سألته مل مسيت الكسائي؟

 [ .2قال: ألين أحرمت يف كساء ]

__________ 

، وبدائع 433رقم  297 -295/ 3، ووفيات األعيان 24رقم  203 -167[ / 13 -] )
ء ، ولباب األداب73و  72و  69و  68، والظرفاء 141، واحلمقى واملغفلني 46البدائه 
/ 2، واملختصر يف أخبار البشر 106 -157، وخالصة الذهب املسبوك 301و  166
/ 1، والعرب 44رقم  134 -131/ 9، وسري أعالم النبالء 120/ 1، ودول اإلسالم 17

، ومعرفة القراء 212و  201/ 10، والبداية والنهاية 422، 421/ 1، ومرآة اجلنان 302
، وغاية 532رقم  314، 313/ 7ب التهذيب ، وهتذي45رقم  128 -120/ 1الكبار 
 -162/ 2، وبغية الوعاة 130/ 2، والنجوم الزاهرة 2212رقم  540 -535/ 1النهاية 
، وختليص 321/ 1، وشذرات الذهب 399/ 1، وطبقات املفسرين 1701رقم  165

 485و  373و  336و  307و  194و  175و  58الشواهد البن هشام األنصاري 
/ 2، وهتذيب الكمال )املصور( 266/ 2و  335/ 1وأمايل املرتضى  ،511و  496و 
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، 159/ 6، والكامل يف التاريخ 366/ 8)مذكور دون ترمجة( ، واتريخ الطربي  966
أ، ونزهة الظرفاء للملك األفضل  34 -ب 133ورقة  1واألسامي والكىن للحاكم، ج 

 .73و  72و  69، 68الغساين 
 .169/ 13معجم األدابء ، 404/ 11[ اتريخ بغداد 1]
/ 13، معجم األدابء 297، 296/ 3، وفيات األعيان 404/ 11[ اتريخ بغداد 2]

170 "..(1) 
 [ .1"وقال الشافعي: من أراد أن يتبحر يف النحو فهو عيال على الكسائي ] .2

قال أبو بكر بن األنباري: اجتمع يف الكسائي أمور: كان أعلم الناس ابلنحو، وواحدهم يف 
الغريب. وكان أوحد الناس يف القرآن، وكانوا يكثرون عليه حىت ال يضبط عليهم، فكان 
جيمعهم وجيلس على كرسي ويتلو القرآن من أوله إىل آخره وهم يسمعون، ويضبطون عنه 

 [ .2حىت املقاطع واملبادئ ]

 قال إسحاق بن إبراهيم: مسعت الكسائي يقرأ القرآن على الناس مرتني.

هشام قال: كنت أحضر بني يدي الكسائي وهو يقرأ على الناس، وينقطون وعن خلف بن 
 [ .3مصاحفهم على قراءته ]

قلت: وتال على الكسائي أبو عمر الدوري، وأبو احلارث الليث بن خالد، ونصري بن يوسف 
الرازي، وقتيبة بن مهران األصبهاين، وأبو جعفر أمحد بن أيب سريج، وأمحد بن جبري 

 بو محدون الطيب بن إمساعيل، وأبو موسى عيسى بن سليمان الشيزري.األنطاكي، وأ

 وروى عنه: أبو عبيد القاسم بن سالم، وحيىي الفراء، وخلف البزار، وعدة.

 قال خلف: أوملت وليمة فدعوت الكسائي واليزيدي، فقال اليزيدي:

 اي أاب احلسن، أمور تبلغنا عنك ننكر بعضها. فقال الكسائي:

هبذا؟ وهل مع العامل إال فضل بصاقي يف العربية. مث بصق، فسكت اليزيدي  أومثلي خياطب
[4. ] 

وكتاب يف  ،« وخمتصر يف النحو»، « معاين القرآن»وللكسائي كتب مصنفة، منها: كتاب 
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 الكبري، وتصانيف أخر.« النوادر»، وكتاب القراءات

__________ 

 .407/ 11[ اتريخ بغداد 1]
 .409/ 11[ اتريخ بغداد 2]
 .409/ 11[ اتريخ بغداد 3]
 (1).." 409/ 11[ اتريخ بغداد 4]

 "أبو احلسن اجلهضمي البصري والد احلافظ نصر بن علي. .3

 روى عن: محزة الزايت، وقرة بن خالد، وهشام الدستوائي، وشعبة، واخلليل بن أمحد، وعدة.

 وعنه: ولده، وأبو نعيم، ومعلى بن أسد.

 يه.خرج الستة عن ولده نصر، عن أب

عن: أيب عمرو بن العالء، وأابن بن يزيد العطار، وهارون بن موسى، القراءات وقد روى 
 [ .1وشبل بن عباد ]

محل عنه ولده نصر بن علي، وكان من كبار أصحاب اخلليل بن أمحد يف العربية، وكان 
 صديقا لسيبويه.

 [ .2مات سنة سبع ومثانني ومائة وهو يف عشر السبعني ]

 أبو احلسن القرشي، موالهم اخلزاز الكويف. -م. ع.  -[3هاشم بن الربيد ]علي بن  -268

__________ 

رقم  45/ 2، وتقريب التهذيب 631رقم  391، 390/ 7( [ وهتذيب التهذيب -] )
 .278، وخالصة تذهيب التهذيب 421

 .582/ 1[ غاية النهاية 1]
 ه ابن حبان يف الثقات.[ قال ابن معني: ثقة، وقال أبو حامت: ثقة صدوق. وذكر 2]

 [ انظر عن )علي بن هاشم بن الربيد( يف:3]

، ومعرفة الرجال له 423/ 2، والتاريخ البن معني 392/ 6الطبقات الكربى البن سعد 
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رقم  490/ 2و  1315رقم  552/ 1، والعلل ومعرفة الرجال ألمحد 890رقم  160/ 1
، والتاريخ الصغري 2465رقم  300/ 6، والتاريخ الكبري 5556رقم  352/ 3و  3225
، 89رقم  73، وأحوال الرجال للجوزجاين 1201رقم  251، واتريخ الثقات للعجلي 204

، والثقات 1137رقم  208، 207/ 6، واجلرح والتعديل 24والكىن واألمساء ملسلم، الورقة 
، 110/ 2، واجملروحني 1359رقم  171، ومشاهري علماء األمصار 213/ 7البن حبان 

، 1150رقم  60/ 2أ، ورجال صحيح مسلم  132ورقة  1األسامي والكىن للحاكم، ج و 
، والكامل يف 294رقم  241، ورجال الطوسي 360/ 1واجلمع بني رجال الصحيحني 

، وهتذيب 6561رقم  118 -116/ 12، واتريخ بغداد 1829، 1828/ 5الضعفاء 
، واملغين يف الضعفاء 5960م رق 160/ 3، وميزان االعتدال 994/ 2الكمال )املصور( 

رقم  279/ 22، والوايف ابلوفيات 4039رقم  258/ 2، والكاشف 4353رقم  456/ 2
، 423رقم  45/ 2، وتقريب التهذيب 1393، 392/ 7، وهتذيب التهذيب 207

 (1).." 278وخالصة تذهيب التهذيب 
 [ ، ومجاعة: مرتوك وبعضهم كذبه.1"وقال النسائي ] .4

عمرو زنيج: قال عمر بن هارون: ألقيت من حديثي سبعني ألفا أليب جزء قال حممد بن 
 عشرين ألفا، ولعثمان الربي كذا وكذا.

 فسئل زنيج عنه فقال: قال هبز: لدى حيىي بن سعيد القطان خسارة.

 قال: أكثر عن ابن جريج، من يالزم رجال اثنيت عشرة سنة ال يريد أن يكثر عنه؟

 [ .2كانت تعينه على الكتاب ]  قال زنيج: وبلغين أن أمه

 [ ترمجته، وهو مع ضعفه حافظ وإمام مقريء مكثر.3قلت: قد طول شيخنا أبو احلجاج ]

 [ .4]القراءات بقال فيه قتيبة: كان شديدا على املرجئة من أعلم الناس 

 [ .5وقال غريه: مات ببلخ يف أول يوم من رمضان سنة أربع وتسعني ومائة ]

هناد السري: ان عمر بن هارون، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن  ومن مناكريه: قال
شعيب، عن أبيه، عن جده أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان أيخذ من حليته من طوهلا 
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 [ .6وعرضها. فهذا ال يعرف إال به ]

 [ .7« ]أعفوا اللحى»وخيالفه ما ثبت من قوله عليه السالم: 

__________ 

 .475رقم  300وكني [ يف الضعفاء واملرت 1]
 .188، 187/ 11[ اتريخ بغداد 2]
 .1025، 1024/ 2[ يف هتذيب الكمال 3]
 .189/ 11[ اتريخ بغداد 4]
 .191/ 11[ اتريخ بغداد 5]
 .195/ 3[ الضعفاء الكبري للعقيلي 6]
( 52مشهور، أخرجه مسلم يف الطهارة )« أعفوا اللحى واحفوا الشوارب»[ حديث: 7]

ة، من طريق: عبيد هللا، عن انفع، عن ابن عمر. وأبو داود يف الرتجل ابب خصال الفطر 
( من طريق: عبد هللا بن مسلمة القعنيب، عن مالك، عن أيب بكر، عن انفع، عن 4199)

 ( ابب: ما جاء يف إعفاء اللحية، من طريق:2763ابن عمر. والرتمذي يف األدب )

بن عبيد هللا بن عمر، عن انفع، عن ا احلسن بن علي اخلالل، عن عبد هللا بن منري، عن
 (1)عمر.." 

 [ : كتب عنه الناس كثريا وتركوا حديثه.1"قال ابن سعد ] .5

 وقال أمحد بن سيار: كان أبو رجاء، يعين قتيبة، يطريه ويوثقه ويقول:

لفون . كان القراء يقرءون عليه وخيتابلقراءاتكان شديدا على املرجئة، وكان من أعلم الناس 
احلروف، فسألت عبد الرمحن بن مهدي عنه وقلت: قد أكثر عنه، وبلغنا أنك تذكره.  إليه يف

 [ .2فقال: أعوذ ابهلل ما قلت فيه إال خريا. ما هو عندان مبتهم ]

[ ، قدم مكة وقد مات جعفر بن حممد، 3وقال ابن اجلنيد: مسعت ابن معني يقول: كذاب ]
 [ .4فحدث عنه ]

 [ .5عمران ] عمران بن عيينة بن أيب -223
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__________ 

 « .كتب الناس عنه كتااب كبريا»وفيه:  374/ 7[ يف طبقاته 1]

 .189/ 11[ اتريخ بغداد 2]
 .190و  189/ 11، واتريخ بغداد 91/ 2[ اجملروحني والضعفاء البن حبان 3]
 « .مل يقنع الناس حبديثه»[ وقال اجلوزجاين: 4]

مد املبارك يغمز عمر بن هارون يف مساعه من جعفر بن حممسعت ابن »وقال حيىي بن املغرية: 
 « .وكان عمر يروي عنه ستني حديثا أو حنو ذلك

هو ضعيف احلديث نسخه ابن املبارك خنسة، فقال: إن عمر بن »وقال أبو سعيد األشج: 
 . «هارون يروي عن جعفر بن حممد وقد قدمت قبل قدومه وكان قد تويف جعفر بن حممد

 -وقيل له: مل ال حتدث عن عمر بن هارون؟  -مسعت إبراهيم بن موسى»عة: وقال أبو زر 
 « .فقال: الناس تركوا حديثه

كان ممن يروي عن الثقات املعضالت ويدعي شيوخا مل يرهم، وكان ابن »وقال ابن حبان: 
 « .مهدي حسن الرأي فيه

ضونه بلده يبغكان عمر بن هارون صاحب سنة وفضل وسخاء، وكان أهل »وقال أبو حامت: 
لتعصبه يف السنة والذب عنها، ولكن كان شأنه يف احلديث ما وصفت ويف التعديل ما 
ذكرت، واملناكري يف روايته تدل على صحة ما قال حيىي بن معني فيه، وقد حسن القول فيه 
مجاعة من شيوخنا كان يصلهم يف كل سنة بصالت كثرية من الدراهم والثياب وغريها، يبعث 

 ( .91/ 2)اجملروحني « . ن بلخ إىل بغدادإليهم م

عمر بن هارون ال أروي عنه شيئا، وهو من أهل بلخ، وقد أكثرت »وقال أمحد بن حنبل: 
 عنه، ولكن كان عبد الرمحن بن مهدي يقول: مل تكن له قيمة عندي، وبلغين أنه قال:

رتكت ولئك، فحدثين أبحاديث فلما قدم مرة أخرى حدث هبا عن إمساعيل بن عياش، عن أ
 ( .1689، 1688/ 5)الكامل البن عدي « . حديثه

 (1)[ انظر عن )عمران بن عيينة( يف:." 5]
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 "أبو جعفر الرؤاسي الكويف املقرئ. .6

 اختيار.القراءات روى عن: أيب عمرو حروفه، وله يف 

 ومسع من: األعمش، وغريه.

 مد الكندي.أخذ عنه: الكسائي، وحيىي الفراء، وخالد بن خالد، وعلي بن حم

 ذكره أبو عمرو الداين يف طبقات املقرءين.

 ومل يذكره ابن أيب حامت وهو شيخ.

 قاضي واسط. -خ. ت. ق.  -[1حممد بن احلسن بن عمران املزين الواسطي ] -269

روى عن: إمساعيل بن أيب خالد، والعوام بن حوشب، وفضيل بن غزوان، وعوف األعرايب، 
 ومجاعة.

بن سالم البيكندي، وزيد بن احلريش، وحممد بن إمساعيل األمحسي، وعنه: أمحد، وحممد 
 وحممد بن إمساعيل احلساين، وآخرون.

 [ .2وثقه ابن معني ]

 -ت.  -[3حممد بن احلسن بن أيب يزيد اهلمداين الكويف ] -270
__________ 

 ، والوايف2924رقم  117، 116/ 2، وغاية النهاية 62رقم  254] )( [ رجال الطوسي 
 .783رقم  334/ 2ابلوفيات 

 [ انظر عن )حممد بن احلسن املزين( يف:1]

، واملعرفة والتاريخ 155رقم  67/ 1، والتاريخ الكبري 315/ 7الطبقات الكربى البن سعد 
، واتريخ 411/ 7، والثقات البن حبان 1250رقم  226/ 7، واجلرح والتعديل 828/ 2

، 1188/ 3، وهتذيب الكمال )املصور( 1189رقم  288أمساء الثقات البن شاهني 
، وهتذيب 89رقم  304، 303/ 9، وسري أعالم النبالء 4870رقم  30/ 3والكاشف 
، وخالصة 141رقم  154/ 2، وتقريب التهذيب 163رقم  119، 118/ 9التهذيب 

 .332تذهيب التهذيب 
 أبس به. ، وقال أمحد: ليس به أبس. وقال أبو حامت: ال226/ 7[ اجلرح والتعديل 2]

 وذكره ابن حبان، وابن شاهني يف الثقات.
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 [ انظر عن )حممد بن احلسن بن أيب يزيد( يف:3]

، والضعفاء." 537رقم  303، والضعفاء واملرتوكني للنسائي 150رقم  66/ 1التاريخ الكبري 
(1) 

 "صاحل موىل عمرو بن حريث حدثه عن أيب هريرة. .7

القرآن أيضا على: عطاء بن السائب، وأسلم  ونقل أبو عمرو الداين أن أاب بكر عرض
 املنقري.

وقرأ عطاء، على أيب عبد الرمحن السلمي. ولكن ما رأينا من يسند قراءة أيب بكر يف مصنفات 
 إال عن عاصم ليس إال.القراءات 

 قرأ عليه: الكسائي، وحيىي العليمي، ويعقوب األعشى.

أمحد، وإسحاق، وابن منري، وأبو كريب، وحدث عنه: ابن املبارك، وأبو داود الطيالسي، و 
واحلسن بن عرفة، وعلي بن حممد الطنافسي، وأبو هشام الرفاعي، وأمحد بن عبد اجلبار 

 العطاردي، وبشر كثري. فإنه عمر دهرا حىت قارب املائة. وساء حفظه قليال ومل خيتلط.

 [ : ثقة، رمبا غلط. وهو صاحب قرآن وخري.1قال أمحد بن حنبل ]

 ابن املبارك: ما رأيت احدا أسرع إىل السنة من أيب بكر بن عياش.وقال 

وقال عثمان بن أيب شيبة: أحضر الرشيد أاب بكر من الكوفة ومعه وكيع، فدخل وكيع يقوده 
لضعف بصره، فأدانه الرشيد وقال له: اي أاب بكر، أدركت أايم بين أمية وأايمنا، فأينا خري؟ 

 وأنتم أقوم ابلصالة. قال: أولئك كانوا أنفع للناس،

قال: فصرفه الرشيد، وأجازه بستة آالف دينار. وأجاز وكيعا بثالثة آالف دينار. رواها حممد 
 بن عثمان، عن أبيه.

وعن أيب بكر بن عياش قال: الدخول يف هذا األمري يسري، واخلروج منه إىل هللا شديد. رواها 
 أيوب بن األصبهاين احلافظ، عنه.

 رفاعي: مسعت أاب بكر يقول: أبو بكر الصديق خليفةقال أبو هشام ال

                                         
 13/359اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



11 

 

__________ 

 (1).." 3155/ رقم 2[ يف العلل ومعرفة الرجال 1]
 "أبو دحية املصري املقرئ. .8

 قرأ القرآن على انفع.

 قرأ عليه: يونس بن عبد األعلى، وأبو مسعود املديين، وعبد القوي بن كمونه.

 ومسع منه: هشام بن عمار.

ل: خرجت بكتاب الليث بن سعد إىل انفع ألقرأ عليه، فوجدته يقرئ الناس فعن معلى قا
 ، فقلت له: اي أاب رومي ما هذا؟القراءاتجبميع 

 [ .1قال: إذا جاء من يطلب حريف أقرأته ]

عن: األعمش، وابن أيب ذئب، ومنصور  -ن.  -[2معلى بن عبد الرمحن الواسطي ] -380
 عفر، وشعبة، والثوري، ومجاعة.بن أيب األسود، وعبد احلميد بن ج

وعنه: احلسن بن علي احللواين، وعلي بن أمحد اجلداري، وحممد بن إسحاق الصاغاين، 
 وخلف الواسطي كردوس، وإبراهيم بن دنوقا، ومجاعة.

: أحسن فقال -وسئل عن املعلى بن عبد الرمحن -قال أبو داود: مسعت حيىي بن معني
 ه: أال تستغفر هللا؟أحواله عندي أنه قيل له عند موت

 [ .3فقال: أال أرجو أن يغفر يل وقد وضعت يف فضل علي بن أيب طالب سبعني حديثا ]

__________ 

 .304/ 2، غاية النهاية 160/ 1[ معرفة القراء الكبار 1]
 [ انظر عن )املعلى بن عبد الرمحن الواسطي( يف:2]

، واجلرح 1802رقم  215/ 4لعقيلي ، والضعفاء الكبري ل198/ 2املعرفة والتاريخ للفسوي 
، والكامل يف ضعفاء 18، 17/ 3، واجملروحني البن حبان 1540رقم  334/ 8والتعديل 

رقم  159، والضعفاء واملرتوكني للدار للدارقطين 2371، 2370/ 6الرجال البن عدي 
رقم  670/ 2، واملغين يف الضعفاء 1354/ 3، وهتذيب الكمال للمزي )املصور( 506
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، والكشف احلثيث لسبط ابن 8673رقم  149، 148/ 4، وميزان االعتدال 6356
، وتقريب 435رقم  338/ 10، وهتذيب التهذيب 776رقم  426، 425العجمي 
 .383، وخالصة تذهيب التهذيب 1280رقم  265/ 2التهذيب 

 (1).." 215/ 4[ الضعفاء الكبري للعقيلي 3]
 [ .1« ]الثقات»"وذكره ابن حبان يف  .9

 [ .2خالد بن خالد ] -118

 وقيل ابن عيسى.

 أبو عيسى، وقيل أبو عبد هللا الشيباين الصرييف الكويف املقرئ األحول. صاحب سليم القارئ.

 اقرأ الناس مدة حبرف محزة.

قرأ عليه: أبو بكر حممد بن شاذان اجلوهري، وأبو األحوص حممد بن اهليثم العكربي، وحممد 
 م بن يزيد الوزان وهو أجل إخوانه، وعليه دارت قراءته.بن حيىي اخلنيسي، والقاس

 وقد مسع احلديث من: احلسن بن صاحل بن حي، وزهري بن معاوية.

 روى عنه: أبو حامت، وأبو زرعة، وغريمها.

 [ : صدوق.3قال أبو حامت ]

 [ .4قلت: تويف سنة عشرين ابلكوفة ]

ابن يزيد أبو عيسى األحول، قرأ  وقد ذكر الداين رجال آخر فقال: خالد بن خالد، ويقال
 على محزة، وهو من أصحابه.

 وقال ابن جماهد: وممن قرأ على محزة خالد بن خالد األحول.

__________ 

 « .رمبا أخطأ»وقال:  232/ 8[ ج 1]

لعل خطاب بن عثمان هذا هو الذي روى عن يوسف بن السفر « : عمر»قال خادم العلم 
( 223/ 9م األوزاعي، وذكره ابن أيب حامت يف )اجلرح والتعديل البريويت الذي يروي عن اإلما

 وانظر:
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 .563رقم  211/ 2موسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي 
 [ انظر عن )خالد بن خالد( يف:2]

، واجلرح والتعديل 227، والتاريخ الصغري له 640رقم  189/ 3التاريخ الكبري للبخاري 
، ومعرفة 379/ 1، والعرب 166/ 1العشر القراءات لنشر يف ، وا1676رقم  368/ 3

، وغاية النهاية البن 471رقم  375/ 13، والوايف ابلوفيات 25رقم  173/ 1القراء الكبار 
 .309/ 2، واألعالم 74/ 2، وشذرات الذهب 1238رقم  274/ 1اجلزري 

 .368/ 3[ يف اجلرح والتعديل 3]
مات سنة : »189/ 3، وقال يف التاريخ الكبري 227ري [ أرخه البخاري يف اتريخ الصغ4]

 (1)« .." عشرين ومائتني أو حنوها
 "عن: أبيه، وحفص بن غياث. .10

مد بن له، وأمحد بن يونس الضيب، وحم« األدب»وعنه: إمساعيل مسويه، والبخاري يف كتاب 
 غالب متتام، ومجاعة.

 [ : مات سنة إحدى وعشرين ومائتني.1قال ابن أيب حامت ]

 -م. د.  -[ ، وقيل ابن طالب، بن عراب2خلف بن هشام بن ثعلب ] -129
__________ 

، واجلرح 11/ 1، واتريخ الطربي 225، وسؤاالت اآلجري أليب داود رقم 384] )( [ رقم 
، واألنساب البن السمعاين 227/ 8، والثقات البن حبان 1693رقم  372/ 3والتعديل 

رقم  215/ 1، والكاشف 1712رقم  299، 298/ 8، وهتذيب الكمال للمزي 64/ 9
، 145رقم  226/ 1، وتقريب التهذيب 296رقم  155/ 3، وهتذيب التهذيب 1414

 .106وخالصة تذهيب التهذيب 
 -أتريخ لوفاته. وقد أرخه البخاري. وهذا وهم من املؤلف« اجلرح والتعديل»[ ليس يف 1]

 وكتب: قال ابن أيب حامت.أراد: قال البخاري، فسبقه القلم  -رمحه هللا

 [ انظر عن )خلف بن هشام بن ثعلب( يف:2]
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، والعلل 507/ 2، ومعرفة الرجال برواية ابن حمرز 348/ 7الطبقات الكربى البن سعد 
، 231، واترخيه الصغري 666رقم  196/ 3، والتاريخ الكبري للبخاري 389/ 1ألمحد 

، وأنساب األشراف للبالذري 531، واملعارف البن قتيبة 99والكىن واألمساء ملسلم، ورقة 
، والكىن واألمساء للدواليب 18/ 3و  45/ 1القضاة لوكيع  ، وأخبار38، 33، 30، 8/ 3
، والثقات البن 1695رقم  372/ 3، واجلرح والتعديل 333/ 1، واتريخ الطربي 95/ 2

، وسنن 21، وطبقات النحويني للزبيدي 21، وأخبار النحويني للسريايف 228/ 8حبان 
، 394رقم  189، 188/ 1، ورجال صحيح مسلم البن منجويه 148/ 1الدارقطين 

/ 8، واتريخ بغداد 63، والسابق والالحق للخطيب 80، 86وطبقات الصوفية للسلمي 
، واألنساب البن 491رقم  125/ 1، واجلمع بني رجال الصحيحني البن القيسراين 322

، واإلرشاد 320رقم  115، واملعجم املشتمل البن عساكر 183، 182/ 2السمعاين 
، 146/ 1، واللباب البن األثري 890/ 3، ومعجم البلدان 47/ 1للخليلي )طبعة ستنسل( 

، وهتذيب الكمال للمزي 243 -241/ 2، ووفيات األعيان 11/ 7والكامل يف التاريخ 
 580 -576/ 10، وسري أعالم النبالء 404/ 1، والعرب 1713رقم  303 -299/ 8

، 103رقم  110 -208/ 1، ومعرفة القراء الكبار 138/ 1، ودول اإلسالم 203رقم 
 273، 272/ 1، وغاية النهاية 98/ 1، ومرآة اجلنان 1415رقم  215/ 1والكاشف 

/ 2، ومرآة اجلنان 207رقم  154، 153/ 1، وطبقات احلنابلة البن أيب يعلى 1235رقم 
، واتريخ ابن الوردي 32/ 2، واملختصر يف أخبار البشر 302/ 10، والبداية والنهاية 98
، 156/ 3، وهتذيب التهذيب 192، 191/ 1العشر القراءات ر يف ، والنش223/ 1

/ 1، وطبقات املفسرين للداودي 146رقم  226/ 1، وتقريب التهذيب 297رقم  157
، واتريخ اخلميس 442رقم  358/ 13، والوايف ابلوفيات 162رقم  164، 163

، 67/ 2، وشذرات الذهب 106، وخالصة تذهيب التهذيب 376/ 2للدايربكري 
 (1).." 311/ 2واألعالم 
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أبو سهل التسرتي، مث البصري. خالد  -د -[1عبد الرمحن بن مقاتل ] -246" .11
 القعنيب.

 عن: مالك بن أنس، وعبد الرمحن بن أيب املوال، وعبد هللا بن عمر العمري.

 وعنه: د.، وعلي بن عبد هللا البغوي، ومعاذ بن املثىن، وأبو خليفة اجلمحي.

 [ .3[ : صدوق ]2رازي ]قال أبو حامت ال

 [ .4عبد الرمحن بن موسى اهلواري ] -247

 أبو موسى األندلسي الفقيه.

 رحل يف العلم، وأخذ عن: مالك، وسفيان بن عيينة.

 ودخل العراق، وأخذ العربية عن: أيب زيد األنصاري، واألصمعي.

جة يهنونه توأحكم علم اللسان، وصعد إىل بالده، فغرقت كتبه يف البحر، فجاء أهل أس
ابلسالمة، ويعزونه يف كتبه، فقال: ذهب اخلرج وبقى الدرج، وكان حافظا، وعىن ابلدرج ما 

 يف صدره.

 والتفسري، وغري ذلك.القراءات وكان متضلعا من 

 روى عنه تفسريه حممد بن أمحد العتيب.

 وحكى حممد بن عمر بن لبابة، عن القعنيب قال: كان أبو موسى األستجي

__________ 

 [ انظر عن )عبد الرمحن بن مقاتل( يف:1]

، واجلرح 50، والكىن واألمساء ملسلم، ورقة 1117رقم  352/ 5التاريخ الكبري للبخاري 
، واألسامي والكىن للحاكم، 379/ 8، والثقات البن حبان 1385رقم  292/ 5والتعديل 

الكمال للمزي  ، وهتذيب542رقم  170أ، واملعجم املشتمل البن عساكر  241ورقة  1ج 
/ 6، وهتذيب التهذيب 3366رقم  165/ 2، والكاشف 819، 818/ 2)املصور( 

، وخالصة تذهيب 1122رقم  499/ 1، وتقريب التهذيب 545رقم  277، 276
 .235التهذيب 

 .1385رقم  292/ 5[ اجلرح والتعديل 2]
 « .مستقيم احلديث»وقال: « الثقات»[ وذكره ابن حبان يف 3]
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 ن )عبد الرمحن بن موسى اهلواري( يف:[ انظر ع4]

، وجذوة املقتبس للحميدي 778رقم  258، 257/ 1اتريخ علماء األندلس البن الفرضي 
، والديباج املذهب البن فرحون 1039رقم  370، وبغية امللتمس للضيب 614رقم  278
148 "..(1) 

القراءات  ة يف"اإلمام أبو عبيد البغدادي الفقيه األديب، صاحب املصنفات الكثري  .12
 والفقه واللغات والشعر.

 قرأ القرآن على: الكسائي، وإمساعيل بن جعفر، وشجاع بن أيب نصر.

 ومسع احلروف من طائفة.

وقد مسع: إمساعيل بن عياش، وإمساعيل بن جعفر، وهشيم بن بشري، وشريك بن عبد هللا، 
ميد، وسفيان جرير بن عبد احلوهو أكرب شيخ له، وعبد هللا بن املبارك، وأاب بكر بن عياش، و 

 بن عيينة، وعباد بن عباد، وعباد بن العوام، وخلقا آخرهم موات هشام بن عمار.

وعنه: عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي، وأبو بكر بن أيب الدنيا، وعباس الدوري، واحلارث 
ىي بن حي بن أيب أسامة، وأمحد بن يوسف التغليب، وعلي بن عبد العزيز البغوي، وحممد بن

 سليمان املروزي، وأمحد بن حيىي البالذري الكاتب، وآخرون.

[ وقال أبو بكر 1قال علي البغوي: ولد أبو عبيد هبراة، وكان أبوه عبدا لبعض أهل هراة ]
[ : كان أبوه روميا، خرج يوما أبو عبيد مع ابن مواله يف الكتاب، فقال للمؤدب: 2اخلطيب ]

 [ .4][ القاسم فإهنا كيسة 3علم ]

 [ : كان أبو عبيد مؤداب، صاحب حنو وعربية، وطلب5وقال حممد بن سعد ]

__________ 

/ 1، وطبقات احلنابلة البن أيب يعلى 222/ 1، واتريخ ابن الوردي 34/ 2] )( [ البشر 
/ 8، وهتذيب التهذيب 2590، رقم 18، 17/ 2، وغاية النهاية 369رقم  262 -259
، 186، والبلغة يف أئمة اللغة 20رقم  117/ 2التهذيب  ، وتقريب572رقم  318 -315

، وبغية 529، وروضات اجلنات 180، 179، وطبقات احلفاظ 241/ 2والنجوم الزاهرة 
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، وخالصة تذهيب التهذيب 264، 419، 411/ 2، واملزهر 254، 253/ 2الوعاة 
/ 2زاده ، ومفتاح السعادة لطاش كربى 37 -32/ 2، وطبقات املفسرين للداودي 312
 .55، 54/ 2، وشذرات الذهب 306

 .403/ 12[ اتريخ بغداد 1]
 403/ 12[ يف اتريخ بغداد 2]

، وطبقات 403/ 12، أما يف اتريخ بغداد 110[ هكذا يف األصل، ونزهة األلباء 3]
 « .علمي» 419/ 10، وسري أعالم النبالء 259/ 1احلنابلة البن أيب يعلى 

 [ هي هلجة األعاجم.4]

 (1).." 355/ 7الطبقات  [ يف5]
"قال: وانصرف أبو عبيد يوما، فمر بدار إسحاق املوصلي، فقالوا له: اي أاب عبيد  .13

 ألف حرف خطأ.« غريب املصنف»صاحب هذه الدار يقول: إن يف كتابك 

فقال: كتاب فيه أكثر من مائة ألف يقع فيه ألف خطأ ليس بكثري، ولعل إسحاق عنده 
م يعلم. والروايتان صواب، ولعله أخطأ يف حروف، وأخطأان يف رواية، وعندان رواية، فل

 [ .1حروف، فيبقى اخلطأ شيء يسري ]

 فيه أقل من مائيت حرف: مسعت، والباقي:« غريب احلديث»قال: وكتاب 

قال األصمعي، وقال أبو عمرو. وفيه مخسة وأربعون حديثا ال أصل هلا، أيت فيها أبو عبيد 
 [ .2ثىن ]من أيب عبيدة معمر بن امل

وقال عبد هللا بن جعفر بن درستويه الفارسي، من علماء بغداد النحويني على مذهب 
ف ، ومن مجع صنوفا من العلم، وصنابلقراءاتالكوفيني: ورواة اللغة، والغريب، والعلماء 

 الكتب يف كل فن من العلوم واآلداب، فأكثر، وشهر:

 [ .3أبو عبيد القاسم بن سالم ]

ل هرمثة، وصار يف انحية عبد هللا بن طاهر. وكان ذا فضل ودين وسرت، وكان مؤداب آل
 [ .4ومذهب حسن ]
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[ الكاليب. 5روى عن: أيب زيد، وأيب عبيدة، واألصمعي، واليزيدي، وابن األعرايب، وأيب زايد ]
وعن: األموي، وأيب عمرو الشيباين، والكسائي، واألمحر، والفراء. وروى الناس من كتبه 

بضعة وعشرين كتااب يف القرآن، والفقه، وغريب احلديث، والغريب املصنف، املصنفة 
 واألمثال،

__________ 

 .258/ 16، معجم األدابء 20/ 3، إنباه الرواة 413/ 12[ اتريخ بغداد 1]
 .413/ 12[ اتريخ بغداد 2]
 .404/ 12[ اتريخ بغداد 3]
 .404/ 12[ اتريخ بغداد 4]
، 110، واملثبت يتفق مع: نزهة األلباء « أيب زكراي: »404/ 12[ يف اتريخ بغداد 5]

، ومعجم األدابء 261، 260/ 1، وطبقات الشافعية للسبكي 44والفهرست البن الندمي 
 ، وهو:254/ 16

 (1)يزيد بن عبد هللا بن احلر.." 
[ 1"بشواهده، ومجعه من حديثه ورواايته، واحتج ابللغة والنحو، فحسنها بذلك ] .14

. 
كتاب جيد، ليس ألحد من الكوفيني قبله مثله، وكتاب يف األموال، من راءات القوله يف 

 [ .2أحسن ما صنف يف الفقه وأجوده ]

وقال أبو بكر بن األنباري: كان أبو عبيد يقسم الليل، فيصلي ثلثه، وينام ثلثه، ويصنف 
 [ .3ثلثه ]

ا حدث هبما حديثان، مأليب عبيد « الطهارة»وقال احلافظ عبد الغين بن سعيد: يف كتاب 
غريه، وال حدث هبما عنه غري حممد بن حيىي املروزي. أحدمها حديث شعبة، عن عمرو بن 
أيب وهب، واآلخر حديث عبيد هللا بن عمر، عن سعيد املقربي، حدث به حيىي القطان، 

 [ .4عن عبيد هللا، وحدث به الناس، عن حيىي، عن ابن عجالن ]

                                         
 16/324اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



19 

 

 [ .5د يف بين إسرائيل لكان عجبا ]وقال ثعلب: لو كان أبو عبي

وقال القاضي أبو العالء الواسطي: أنبأ حممد بن جعفر التميمي، ثنا أبو علي النحوي، ان 
الفساطيطي قال: قال أبو عبيد مع عبد هللا بن طاهر، فبعث إليه أبو دلف يستهديه أاب 

 عبيد مدة شهرين، فأخذه إليه، فأقام شهرين، فلما أراد

__________ 

 .405/ 12[ اتريخ بغداد 1]
 .405/ 12[ اتريخ بغداد 2]
/ 4، وفيات األعيان 18/ 3، إنباه الرواة 111، نزهة األنباء 408/ 12[ اتريخ بغداد 3]

 .258/ 2، هتذيب األمساء 271/ 1، طبقات الشافعية 61
 ، وقد روى اخلطيب احلديثني، فقال يف األول:413/ 12[ اتريخ بغداد 4]

ث شعبة: علي بن أمحد الرزاز. أخربان حبيب بن احلسن القزاز، وحممد بن أمحد أخربان حبدي»
بن قريش البزاز، قاال: حدثنا حممد بن حيىي املروزي، أخربان أبو عبيد، حدثنا حجاج، عن 
شعبة، عن عمرو بن أيب وهب اخلزاعي، عن موسى بن ثوران البجلي، عن طلحة بن عبيد 

ه. قالت: كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا توضأ خيلل حليتهللا كريز اخلزاعي، عن عائشة 
وأما حديث عبيد هللا بن عمر فأخربانه أمحد بن عمر بن روح النهرواين، وعلي بن أيب 
البصري، قاال: أخربان احلسني بن حممد بن عبيد العسكري، حدثنا حممد بن حيىي املروزي، 

سعيد،  يد هللا بن عمر، عن سعيد بن أيبحدثنا أبو عبيد، حدثنا حيىي بن سعيد، عن عب
عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، قال: رأت عائشة عبد الرمحن توضأ، فقالت اي عبد الرمحن 

« قاب من النارويل لألع»أسبغ الوضوء، فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 
. 
، طبقات الشافعية 19/ 3، إنباه الرواة 112، نزهة األلباء 411/ 12[ اتريخ بغداد 5]
1 /271 "..(1) 
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 [ : كان ثقة صدوقا.1"قال أبو حامت ] .15

 [ .2حممد بن سفيان بن وردان األسدي الكويف املقرئ احلذاء ] -367

 نزيل الري.

 يف جزء عن الكسائي.القراءات روى 

 ومسع: شريك، ومحاد بن زيد، ومجاعة.

 [ :3و زرعة، وقاال ]روى عنه: حممد بن عيسى اإلصبهاين، وأبو حامت، وأب

 [ .4صدوق يف احلديث ]

 أبو بكر الباهلي العوقي. -خ. د. ت. ق.  -[5]-حممد بن سنان -368

 العوقة حي من األزد ابلبصرة، نزل فيهم.

__________ 

 .1448رقم  265/ 7[ اجلرح والتعديل 1]
 [ انظر عن )حممد بن سفيان( يف:2]

/ 2، وغاية النهاية 80/ 9ات البن حبان ، والثق1490رقم  275/ 7اجلرح والتعديل 
 .3037رقم  147

 .1490رقم  275/ 7[ يف اجلرح والتعديل 3]
 « .خيطئ ويهم»وقال: « الثقات»[ وذكره ابن حبان يف 4]

 [ انظر عن )حممد بن سنان( يف:5]

، 310رقم  109/ 1، والتاريخ الكبري للبخاري 304/ 7الطبقات الكربى البن سعد 
، والكىن واألمساء 824و  430و  246، واألدب املفرد، له، رقم 229غري، له والتاريخ الص

رقم  279/ 7، واجلرح والتعديل 122/ 1، والكىن واألمساء للدواليب 13ملسلم، ورقة 
، ورجال صحيح البخاري 296/ 6، وحلية األولياء 79/ 9، والثقات البن حبان 1516

أ، ومشتبه  67ورقة  1لكىن للحاكم، ج ، واألسامي وا1044رقم  652/ 2للكالابذي 
حسب  663ب، رقم  27النسبة لعبد الغين بن سعيد )خمطوطة املتحف الربيطاين( ورقة 

، واجلمع بني رجال الصحيحني البن 315/ 6ترقيم نسخيت، واإلكمال البن ماكوال 
ب ، واألنسا838رقم  243، واملعجم املشتمل البن عساكر 1752رقم  459/ 2القيسراين 
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، وسري 1207، 1206/ 3، وهتذيب الكمال للمزي )املصور( 91/ 9البن السمعاين 
رقم  45/ 3، والكاشف 388/ 1، والعرب 104رقم  386، 385/ 10أعالم النبالء 

، والبداية 135/ 1، ودول اإلسالم 836رقم  78، واملعني يف طبقات احملدثني 4967
، 1085رقم  140/ 3والوايف ابلوفيات  وفيه )العويف( وهو حتريف، 289/ 10والنهاية 

، 282رقم  167/ 2، وتقريب التهذيب 322، رقم 206، 205/ 9وهتذيب التهذيب 
 (1).." 52/ 2، وشذرات الذهب 338وخالصة تذهيب التهذيب 

 "أبو الربيع األزدي العتكي الزهري البصري املقرئ احملدث الثقة. .16

زيد، وشريكا، وأاب شهاب احلناط، وجرير بن مسع: مالكا، وفليح بن سليمان، ومحاد بن 
 حازم، ومجاعة.

وعنه: أمحد، وإسحاق، وابن املديين، ومجاعة من أقرانه، وخ.، م.، د، وروى ن.، عن رجل، 
 عنه.

 وروى عنه: حممد بن الذهلي، وأبو زرعة، والنسائي، وغريهم.

 [ .1وأما ابن خراش فقال: تكلم الناس فيه، وهو صدوق ]

ازفة من عبد الرمحن، فإان ال نعلم أحدا ضعف الزهراين، بل أمجعوا على قلت: هذه جم
 [ .2االحتجاج به ]

 [ .3تويف يف رمضان سنة أربع وثالثني ]

 ووقع يل من موافقاته العالية، وكان من أئمة العلم.

ني، . مسع من انفع بن أيب نعيم حرف «القراءاتجامع يف »وقال أبو عمرو الداين: له كتاب 
 حفص العاضدي، وعبد الوارث التنوري. وذكر مجاعة. ومن

__________ 

، واتريخ بغداد 291، والسابق والالحق للخطيب 144، 143] )( [ جرجان للسهمي 
، 222/ 3، واإلكمال البن ماكوال 103، والرحلة يف طلب احلديث 4625رقم  38/ 9

/ 6البن السمعاين ، واألنساب 683رقم  183، 182/ 1واجلمع بني رجال الصحيحني 
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/ 7، والكامل يف التاريخ 391رقم  134، 133، واملعجم املشتمل البن عساكر 327
، 2513رقم  425 -423/ 11، وهتذيب الكمال للمزي 2933، ومروج الذهب 45

 314/ 1، والكاشف 142/ 1، ودول اإلسالم 932رقم  85واملعني يف طبقات احملدثني 
، ومرآة 468/ 2، وتذكرة احلفاظ 250رقم  676/ 10 ، وسري أعالم النبالء2108رقم 

رقم  390، 389/ 15، والوايف ابلوفيات 312/ 10، والبداية والنهاية 113/ 2اجلنان 
، وتقريب 322رقم  191، 190/ 4، وهتذيب التهذيب 313/ 1، وغاية النهاية 532

قات ، وطب407، وهدي الساري 272/ 5، وفتح الباري 434رقم  324/ 1التهذيب 
 .31، والرسالة املستطرفة 151، وخالصة تذهيب التهذيب 203احلفاظ 

 .39/ 9[ اتريخ بغداد 1]
 فاجلميع وثقوه، وروى عنه الشيخان يف صحيحيهما. -رمحه هللا -[ لقد صدق الذهيب2]

، ويف التاريخ الكبري 222/ 3، واإلكمال البن ماكوال 232[ التاريخ الصغري للبخاري 3]
 ل مات آخر سنة أربع وثالثني ومائتني.للبخاري: يقا

 (1)ويف املعجم املشتمل البن عساكر: ويقال مات سنة مخس وثالثني.." 
 "عن: عبد هللا بن إدريس، وأيب معاوية. .17

 وعنه: عبد هللا بن أمحد بن حنبل، وحممد بن حيىي املروزي.

 [ ، وكان بصريا هبا.1]القراءات ووصنف يف النحو 

 م، وغريه.قرأ القرآن على سلي

 قرأ عليه: حممد بن أمحد بن واصل، وسليمان بن حيىي الضيب، وجعفر بن حممد األدمي.

 قال أبو احلسني بن املنادي: اختار لنفسه ففسد عليه األصل. إال أنه كان حنواي.

 [ : ثقة.2قال اخلطيب ]

 [ .3تويف سنة إحدى وثالثني ومائتني ]

 [ .4حممد بن سعيد بن أيب مرمي ] -368

 أبو عبد هللا املصري.

                                         
 17/181اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



23 

 

 عن: ابن وهب، والفراييب.

 مات سنة مخس وثالثني ومائتني.

 [ .5حممد بن سعيد بن زايد ] -369

 أبو سعيد القرشي الكريزي البصري األثرم. نزيل بغداد.

 عن: محاد بن سلمة، ومهام بن سعيد، وأابن بن يزيد.

د بن حامت بن األزهر البلخي، وحمموعنه: يعقوب الفسوي، وحممد بن غالب متتام، وعبد هللا 
 [ .6املصيصي، وأبو زرعة ]

__________ 

 .324/ 5[ اتريخ بغداد 1]
 .324/ 5[ يف اتريخ بغداد 2]
 [ املصدر نفسه.3]

 [ مل أجد له ترمجة.4]

 [ انظر عن )حممد بن سعيد بن زايد( يف:5]

، واتريخ بغداد 77/ 9، والثقات البن حبان 1444رقم  265، 264/ 7اجلرح والتعديل 
، واملغين يف الضعفاء 7602رقم  564/ 3، وميزان االعتدال 2815رقم  306، 305/ 5
 .616رقم  176/ 5، ولسان امليزان 5564رقم  586/ 2
[ قال ابن أيب حامت: مسع منه أيب ومل حيدث عنه، مسعته يقول: هو منكر احلديث 6]

 (1)مضطرب." 
 -ق.  -[1صهيب، ويقال صهبان ] حفص بن عمر بن عبد العزيز بن -166" .18

 اإلمام أبو عمر الدوري األزدي املقرئ الضرير نزيل سامراء، وشيخ املقرءين ابلعراق.

 مسع: إمساعيل بن جعفر املدين، وقرأ عليه القرآن بقراءة انفع.

وقرأ القرآن على أيب احلسن الكسائي حبرفه، وعلى حيىي اليزيدي حبرف أيب عمرو، وعلى 
 سى حبرف محزة.سليم بن عي
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 وصنفها.القراءات ويقال: إنه مجع 

وروى عن: أيب إمساعيل املؤدب إبراهيم بن سليمان، وإبراهيم بن أيب حيىي، وإمساعيل بن 
 عياش، وابن عيينة، وأيب معاوية، وحممد بن مروان السدي.

وروى عن: أمحد بن حنبل وهو من أقرانه، وعن نصر اجلهضمي، وهو أصغر منه. وقعد 
 قراء ونشر العلم.لإل

[ ، وأبو 2قرأ عليه: أبو الزعراء بن عبدوس أستاذ ابن جماهد، وأبو جعفر أمحد بن فرح ]
 حفص عمر بن حممد الكاغذي، واحلسن بن علي بن بشار العالف

__________ 

 [ انظر عن )حفص بن عمر الدوري( يف:1]

، واجلرح والتعديل 41/ 2، والكىن واألمساء للدواليب 364/ 7الطبقات الكربى البن سعد 
بدل: « صهبان»وفيه:  200/ 8، والثقات البن حبان 792رقم  184، 183/ 3
، واتريخ 322، والسابق والالحق للخطيب 287، والفهرست البن الندمي « صهيب»

، واملعجم املشتمل البن عساكر 356/ 5، واألنساب البن السمعاين 203/ 8بغداد 
، 118/ 4، ومعجم األدابء 513، 512/ 1البن األثري ، واللباب 293رقم  109، 108

رقم  181/ 1، واملغين يف الضعفاء 1401رقم  37 -34/ 7وهتذيب الكمال للمزي 
 192، 191/ 1، ومعرفة القراء الكبار 2154رقم  566/ 1، وميزان االعتدال 1638

 رقم 179/ 1، والكاشف 159رقم  543 -541/ 11، وسري أعالم النبالء 87رقم 
، وغاية 446/ 1، والعرب 148/ 1، ودول اإلسالم 406/ 1، وتذكرة احلفاظ 1164
، ونكت 106رقم  102/ 13، والوايف ابلوفيات 1159رقم  257 -255/ 1النهاية 
، وهتذيب 378/ 2، واتريخ اخلميس 246رقم  179، والوفيات البن قنفذ 146اهلميان 

/ 2، والنجوم الزاهرة 454رقم  187/ 1، وتقريب التهذيب 714رقم  408/ 2التهذيب 
، وطبقات املفسرين 33/ 2، ومفتاح السعادة 134/ 1العشر القراءات ، والنشر يف 323

، 111/ 2، وشذرات الذهب 87، وخالصة تذهيب التهذيب 163، 162/ 1للداودي 
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 .69/ 4، ومعجم املؤلفني 264/ 2واألعالم 
 (1)( .." 502/ 2الرجال  [ فرح: ابحلاء املهملة. )املشتبه يف أمساء2]
، والقاسم بن زكراي املطرز، وأبو عثمان سعيد بن عبد الرحيم « مرثية اهلر»"صاحب  .19

الضرير، وعلي بن سليم، وجعفر بن حممد بن أسد النصييب، والقاسم بن عبد الوارث، وأمحد 
لي نزيل هبن مسعود السراج، وبكر السراويلي، وعبد هللا بن أمحد البلخي، وابن النفاح البا

مصر، وحممد بن محدون القطيعي، واحلسن بن عبد الوهاب، وأبو حامد حممد، واحلسن بن 
 احلسني الصواف، وأمحد بن حرب املعدل، وغريهم.

وعنه: ق.، وحاجب بن أركني الفرغاين، وأبو زرعة الرازي، وحممد بن حامد خال ولد 
 البسيت، وآخرون.

 [ .1وصدقه أبو حامت ]

 [ .2رأيت أمحد بن حنبل يكتب عن أيب عمر الدوري ]قال أبو داود: 

 وقال أمحد بن فرح: سألت أاب عمر الدوري: ما تقول يف القرآن؟

 [ .3قال: كالم هللا غري خملوق ]

وقال حممد بن حممد بن بدر الباهلي: ثنا أبو عمر الدوري قال: قرأت على إمساعيل بن 
ه انفع، ولو كان عندي عشرة دراهم لرحلت إليجعفر بقراءة أهل املدينة فيه، وأدركت قراءة 

[4. ] 

، وقرأ بسائر احلروف القراءاتقال أبو علي األهوازي: رحل أبو عمر الدوري يف طلب 
قة يف مجيع . وهو ثالقراءاتالسبعة وابلشواذ. ومسع من ذلك شيئا كثريا. وصنف كتااب يف 
 [ .5دين ]ما يرويه. وعاش دهرا، وذهب بصره يف آخر عمره، وكان ذا 

 قال أبو علي الصواف، وأبو القاسم البغوي، وسعيد بن عبد الرحيم

__________ 

 .183/ 3[ اجلرح والتعديل 1]
 .203/ 8[ اتريخ بغداد 2]
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 .203/ 8[ اتريخ بغداد 3]
 .543/ 11[ سري أعالم النبالء 4]
 (1).." 543/ 11[ السري 5]
 [ .1زاد بعضهم: يف شوال ]"املؤدب الضرير، وغريهم: مات سنة ست وأربعني.  .20

[ . فوهم، وهو منسوب إىل الدور، حمله معروفة 2وقال حاجب بن أركني: سنة مثان ]
 ابجلانب الشرقي من بغداد.

 مات يف عشر املائة.

قال احلاكم: قال الدار الدارقطين: وأبو عمر الدوري أيضا يقال له الضرير، وهو ضعيف 
[3. ] 

 و عمر املهرقاين الرازي.أب -ن.  -[4حفص بن عمر ] -167

 عن: حيىي بن سعيد القطان، وعبد الرمحن بن مهدي، وعبد الرزاق، وطائفة.

 وعنه: ن.، وأبو زرعة، وأبو حامت، وعلي بن سعيد الرازيون، وطائفة من أهل تلك الناحية.

__________ 

 .109، 108، املعجم املشتمل 204، 203/ 8[ اتريخ بغداد 1]
 ان.[ الثقات البن حب2]

 ( .364/ 7)الطبقات الكربى « . كان عاملا ابلقرآن وتفسريه»[ وقال ابن سعد: 3]

وقال سليمان بن األشعث: رأيت أمحد بن حنبل يكتب عن أيب عمر الدوري. )اتريخ بغداد 
8 /203. ) 

وقول الدار »على قول الدار الدارقطين أبنه ضعيف، فقال:  -رمحه هللا -وعلق املؤلف الذهيب
 طين:الدارق

بات ، فثبت إمام. وكذلك مجاعة من القراء أثالقراءاتضعيف، يريد يف ضبط اآلاثر. أما يف 
يف القراءة دون احلديث، كنافع، والكسائي، وحفص، فإهنم هنضوا أبعباء احلروف وحرروها، 
 ومل يصنعوا ذلك يف احلديث، كما أن طائفة من احلفاظ أتقنوا احلديث، ومل حيكموا القراءة.
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 ( .543/ 11)سري أعالم النبالء « . شأن كل من برز يف فن، ومل يعنت مبا عداه وكذا

 [ انظر عن )حفص بن عمر املهرقاين( يف:4]

، واألنساب البن 201/ 8، والثقات البن حبان 793رقم  184/ 3اجلرح والتعديل 
ثري ، واللباب البن األ295رقم  109، واملعجم املشتمل البن عساكر 537/ 11السمعاين 

 565/ 1، وميزان االعتدال 1400رقم  34، 33/ 7، وهتذيب الكمال للمزي 274/ 3
، 453رقم  187/ 1، وتقريب التهذيب 1163رقم  179/ 1، والكاشف 2148رقم 

 (1).." 87وخالصة تذهيب التهذيب 
[ بن 2[ ، وأيب بكر بن عياش، وحممد بن فضيل، و ]عبد هللا[ ]1« ]التهذيب"» .21

 بن غياث، وحيىي بن ميان، وطائفة.األجلح، وحفص 

[ ، وابن خزمية، وابن صاعد، وحممد بن 3وعنه: م. ت. ق.، وأمحد بن أيب ]خيثمة[ ]
هارون احلضرمي، وعمر بن جبري، وجعفر بن حممد بن احلسن اجلروي، واحلسني احملاملي، 

 وآخرون.

 قضاء املدائن.[ : ال أبس به، صاحب قرآن. قرأ على سليم، وويل 4قال أمحد العجلي ]

 [ .5وقال البخاري: رأيتهم جمتمعني على ضعفه ]

 [ .6وقال ابن عقدة، عن مطني، عن حممد بن عبد هللا بن منري: إنه يسرق احلديث ]

 [ .7وقال أبو حامت، عن ابن منري: كان أضعفنا طلبا، وأكثران غرائب ]

سنة اثنتني  بغداد، يفوقال طلحة بن حممد بن جعفر: استقضي أبو هشام الرفاعي، يعين ب
 وأربعني. وهو من أهل القرآن والعلم والفقه واحلديث.

 [ .8، قرأ علينا ابن صاعد أكثره ]القراءاتله كتاب يف 

[ : سألت ابن معني، عن أيب هشام الرفاعي، فقال: ما 9وقال أمحد بن حممد بن حمرز ]
 أرى به أبسا.

 [ .10 أن أضع حديثه يف الصحيح ]وقال الربقاين: هو ثقة. أمرين الدار الدارقطين

__________ 
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 .1290/ 3[ أي هتذيب الكمال 1]
 .154/ 12[ يف األصل بياض، استدركته من: سري أعالم النبالء 2]
 [ بياض يف األصل.3]

 .416[ يف: اتريخ الثقات 4]
 .108/ 3[ الضعفاء واملرتوكني البن اجلوزي 5]
 .377/ 3[ اتريخ بغداد 6]
 .129/ 8تعديل [ اجلرح وال7]
 « .وحدث حبديث كثري»وفيه تتمة:  376/ 3[ اتريخ بغداد 8]

 .332رقم  90/ 1[ يف: معرفة الرجال بروايته عن ابن معني 9]
 (1)« .." أن أخرج حديثه»أمرين »وفيه:  376/ 3[ اتريخ بغداد 10]
 -حرف اهلاء -" .22

 [ .1هارون بن حامت ] -560

 أبو بشر الكويف البزاز.

 [ ، ومجاعة.2لسالم بن حرب، و ]أيب بكر بن عياش[ ]عن: عبد ا

 [[ عنه.3وله اتريخ، وقع لنا من ]اترخيه، وامتنعنا من الرواية ]

 وقد كتب عنه أبو زرعة، وأبو حامت، ومل حيداث عنه.

 [ .4قال أبو حامت فيه: أسأل هللا السالمة ]

 ش، عن إبراهيم، عنقلت: ومن مناكريه ما رواه عن حيىي بن عيسى الرملي، عن األعم
« بادةالنظر إىل وجه علي ع»علقمة، عن عبد هللا قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: 

، فروى احلروف عن: أيب بكر بن عياش، وعن: حسني بن ابلقراءات[ . وكان له اعتناء 5]
 علي اجلعفي، وعن: سليم.

 بنروى عنه القراءة: موسى بن إسحاق، وأمحد احللواين، واملنذر 

__________ 
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 [ انظر عن )هارون بن حامت( يف:1]

/ 2، واملغين يف الضعفاء 241/ 9، والثقات البن حبان 364رقم  88/ 9اجلرح والتعديل 
، 345/ 2، وغاية النهاية 9152رقم  283، 282/ 4، وميزان االعتدال 6690رقم  704
 .625رقم  178، 177/ 6، ولسان امليزان 3757رقم  346

 صل بياض، استدركته من: ميزان االعتدال.[ يف األ2]

 .282/ 4[ يف األصل بياض، واإلستدراك من: ميزان االعتدال 3]
وفيه تتمة: كان أبو زرعة كتب عنه، فأخربته بسببه، فكان ال  88/ 9[ اجلرح والتعديل 4]

 حيدث عنه وترك حديثه.

الرملي( ، وقال  حيىي بن عيسى»)يف ترمجة  401/ 4و  283/ 4[ ميزان االعتدال 5]
 (1): لعله من وضع هارون.." -رمحه هللا -الذهيب

 [ .1أمحد بن حيىي ابن قاضي البصرة أيب يوسف الفقيه احلنفي ] -60" .23

 قال نفطويه: ويل قضاء مدينة املنصور يف سنة أربع ومخسني ومائتني.

 وويل األهواز. لوكان متوسطا يف أمره حمبا للدنيا، صاحل الفقه. مث عزل، مث استقضي، مث عز 

 [ .2مث وجه به إىل خراسان فمات ابلري ]

 [ .3أمحد بن يزيد ] -61

 أبو احلسن احللواين املقرئ. أحد األئمة.

 قرأ على قالون، وعلى: هشام بن عمار، وخلف بن هشام.

 ومسع من: أيب نعيم، وأيب حذيفة النهدي، وأيب صاحل كاتب الليث.

 وكان كثري األسفار.

سن بن العباس بن أيب مهران، والفضل بن شاذان الرازاين، وجعفر بن حممد بن قرأ عليه: احل
اهليثم، وأبو عون حممد بن عمرو بن عون الواسطي، وحممد بن بسام، وحيون املزوق، وحممد 

 بن أمحد بن عبدان.

 ، جمودا لرواية قالون.ابلقراءاتوكان عارفا 
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 يف احلديث. قال ابن أيب حامت: سألت أاب زرعة عنه فلم يرضه

 [ .4قلت: تويف سنة نيف ومخسني ومائتني ]

 وقد رحل إىل هشام ثالث رحالت، وإىل قالون مرتني.

__________ 

 [ انظر عن )أمحد بن حيىي الفقيه( يف:1]

، 2675رقم  202، 210/ 5، واتريخ بغداد 323، 321، 284/ 3أخبار القضاة لوكيع 
، والطبقات السنية 277رقم  350، 349/ 1شي واجلواهر املضية يف طبقات احلنفية للقر 

 .414للغزي، رقم 
[ قال طلحة بن حيىي بن حممد بن جعفر: كان متوسطا يف أمره، شديد احملبة للدنيا، 2]

وكان صاحل الفقه على مذهب أهل العراق، وال أعلمه حدث بشيء. )اتريخ بغداد( وقد 
 اجع.الب بن حممد بن جعفر، فلري اختلف اسم الراوي يف: اجلواهر املضية، فهو فيه: ط

 [ انظر عن )أمحد بن يزيد احللواين( يف:3]

، وميزان 121رقم  222/ 1، ومعرفة القراء الكبار 193رقم  82/ 2اجلرح والتعديل 
 .697رقم  150، 149/ 1، وغاية النهاية 661رقم  164/ 1االعتدال 

قال ابن سنة مخسني ومائتني. و  [ قال أبو عبد هللا حممد بن إسرائيل القصاع إنه تويف4]
 اجلزري:

 وأحسب أنه تويف سنة نيف ومخسني ومائتني، فمولد النقاش بعد وفاة احللواين بسنني كثرية.

 (1)( .." 150/ 1وهللا أعلم. )غاية النهاية 
 [ .1، واشتهر ذكره ]القراءات"وبرع يف  .24

 [ .2أمحد بن يزداد بن محزة اخلياط ] -62

 بن فارس، وعمرو بن عبد الغفار.عن: عثمان بن عمر 

 وعنه: ابن صاعد، وأبو بكر بن أيب داود.

 تويف ابلكوفة سنة مخس ومخسني، أرخه مطني.
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 [ .3أابن بن أيب اخلصيب ] -63

 أبو أمحد األصبهاين.

 عن: احلسني بن حفص، وأيب عبد الرمحن املقرئ، وحيىي بن بكري، وأمحد بن يزيد احلراين.

ني األنصاري، وحممد بن أمحد بن يزيد الزهري، وأمحد بن حممود بن وعنه: أمحد بن احلس
 صبيح.

 [ .4تويف سنة مثان ومخسني ]

 [ .5إبراهيم بن أمحد بن يعيش ] -64

 أبو إسحاق البغدادي. نزيل مهذان وحمدثها.

 ثقة حافظ.

نضر لمسع: يزيد بن هارون، وعبد الوهاب اخلفاف، وأاب داود احلريي، وحمد بن عبيد، وأاب ا
 هاشم بن القاسم، وطائفة.

 وصنف املسند.

__________ 

 [ وقال ابن أيب حامت: سألت أاب زرعة عنه فلم يرضه. )اجلرح والتعديل( .1]

 [ انظر عن )أمحد بن يزداد( يف:2]

 .2710رقم  229، 228/ 5اتريخ بغداد 
 [ انظر عن )أابن بن أيب اخلصيب( يف:3]

، 272/ 2، وطبقات احملدثني أبصبهان 230، 229/ 1ذكر أخبار أصبهان أليب نعيم 
 .184رقم  273

 واسم أيب اخلصيب: شهاب.

 [ وقال أبو الشيخ: كان فاضال.4]

 [ انظر عن )إبراهيم بن أمحد( يف:5]

 (1).." 3031رقم  503/ 6، واتريخ بغداد 215رقم  88/ 2اجلرح والتعديل 
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ن ق األزرق، ووكيعا، وشعيب ب"مسع: أابه، وأاب معاوية، وسفيان بن عيينة، وإسحا .25
 حرب، وحيىي القطان، وابن مهدي، وأاب ضمرة، وإمساعيل بن عليه، وحيىي بن آدم، وخلقا.

وعنه: إبراهيم احلريب، وأبو بكر بن أيب الدنيا، والفراييب، وابن صاعد، وحفيده يوسف بن 
 يعقوب األزرق، وأبو عبد هللا احملاملي، وآخرون.

 وكان من كبار األئمة.

، لقراءاتا[ : صنف كتااب يف الفقه، وله مذاهب اختارها. وصنف كتااب يف 1قال اخلطيب ]
 وكان ثقة.« . املسند»وصنف 

 قال ابنه البهلول: استدعى املتوكل أيب إىل سر من رأى حىت مسع منه.

مث أمر فنصب له منرب، وحدث يف اجلامع، وأقطعه إقطاعا مغله يف السنة اثنا عشر ألفا، 
خبمسة آالف درهم يف السنة فكان أيخذها. وأقام إىل أن قدم املستعني بغداد،  ووصله

فخاف أيب من األتراك أن يكبسوا األنبار، فاحندر إىل بغداد ومل حيمل معه كتبه، فطالبه حممد 
بن عبد هللا بن طاهر أن حيدث ببغداد من حفظه خبمسني ألف حديث، مل خيطئ يف شيء 

 منها.

 [ .2سف األزرق، عن عمه إمساعيل بن يعقوب، عن عمه البهلول ]رواها أمحد بن يو 

وقال أبو طالب أمحد بن حممد بن إسحاق بن البهلول: تذاكرت أان وابن صاعد ما حدث 
به جدي ببغداد، فقلت له: قال يل أنيس املستملي إنه حدث من حفظه أبربعني ألف 

 حديث.

 ق بن هبلول من حفظه ببغداد أبكثرفقال ابن صاعد: ال يدري أنيس ما قال. حدث إسحا
 [ .3من مخسني ألف حديث ]

ولد إسحاق ابألنبار سنة أربع وستني ومائة، وهبا مات يف ذي احلجة سنة اثنتني ومخسني 
 [ .4ومائتني ]

__________ 

 .367و  366/ 6[ يف اترخيه 1]
 .367/ 6[ اتريخ بغداد 2]
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 .368/ 6[ اتريخ بغداد 3]
 (1)" ..120/ 8[ الثقات 4]
 "صاحب املصنفات. .26

أخذ عن: عبيدة، وأيب زيد األنصاري، واألصمعي، ووهب بن جرير، ويزيد بن هارون، وأيب 
 عامر العقدي.

 وقرأ القرآن على يعقوب احلضرمي.

 ومحل الناس عنه القرآن واحلديث والعربية.

ين، وابن اي، وحيىي بن صاعد، وحممد بن هارون الرو « مسندة»روى عنه: د. ن.، والبزاز يف 
 خزمية.

 وخترج به حممد بن يزيد املربد، وأبو بكر بن دريد.

 وحدث عنه حفاظ، وخلق أخرهم أبو روق اهلزاين.

وكان مجاعة للكتب يتبحر فيها. وله يد طوىل يف اللغة والشعر والعروض، واستخراج املعمى. 
 [ .1ومل يكن حاذقا يف النحو ]

خفش وعنده التوزي فقال: ما صنعت يف كتاب قال أبو حامت السجستاين: كنت عند األ
 ؟« املذكر واملؤنث»

 قلت: قد عملت يف ذلك.

 قال: فما تقول يف الفردوس؟

 قلت: ذكر.

 [ .2] 11: 23قال: فإن هللا يقول: الفردوس هم فيها خالدون 

 قلت: ذهب إىل اجلنة.

 فقال التوزي: اي غافل، أما تسمعهم يقولون: إن لك الفردوس األعلى؟

 لت: اي انئم، األعلى ها هنا افعل. وليس بفعلي.فق

قصور امل»، وكتاب « ما تلحن فيه العامة»، وكتاب « إعراب القرآن»وأليب حامت كتاب 
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،  «الفصاحة»، وكتاب  «القراءات»، وكتاب « املقاطع واملبادئ»، وكتاب « واملمدود
 ، وغري ذلك.« اختالف املصاحف»، وكتاب « الوحوش»وكتاب 

__________ 

رقم  148، 147/ 2، وديوان اإلسالم للغزي 1287رقم  606/ 1] )( [ وبغية الوعاة 
 .143/ 3، واألعالم 411/ 1، وهدية العارفني 759

 .431، 430/ 2[ وفيات األعيان 1]
 (1).." 11[ سورة املؤمنون، اآلية 2]
 "وعبد الرمحن الدشتكي، ومجاعة. .27

 . وكان رأسا يف العربية، وصنف يف العدد والرسم وغري «القراءاتاجلامع يف »وصنف كتاب 
 ذلك.

 القراءات.[ : ما أعلم أحدا أعلم منه يف فنه، يعين 1قال أبو نعيم ]

 نقله أبو نعيم عن أيب زرعة الرازي.

 . وكان شيخ تلك الداير، رمحه هللا تعاىل.القراءاتوله اختيار حسن يف 

 ان.وقال الداين: أجل أصحابه الفضل بن شاذ

 وممن قرأ عليه: حممد بن عبد الرحيم األصبهاين، وموسى بن عبد الرمحن.

 تويف سنة ثالث ومخسني.

 وقيل: تويف سنة إحدى وأربعني، واألول أشبه.

 [ .2قال أبو حامت: صدوق ]

 [ .3حممد بن عيسى ] -476

 أبو عبد هللا األصبهاين الزجاج، إمام جامع أصبهان.

 .: أيب عاصم النبيل، وعبيد هللا بن موسى، واحلسني بن حفصرحل وكتب الكثري، وروى عن
 [ .4وعنه: حممد بن علي بن اجلارود، وحممد بن أمحد بن يزيد الزهري، وغريمها ]

 [ .5حممد بن غالب ] -477
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 أبو جعفر األمناطي البغدادي املقرئ.

__________ 

 .179/ 2[ يف أخبار أصبهان 1]
 .39/ 8[ اجلرح والتعديل 2]
 انظر عن )حممد بن عيسى الزجاج( يف: [3]

 .195/ 2ذكر أخبار أصبهان 
 [ قال أبو نعيم: ثقة مأمون.4]

 [ انظر عن )حممد بن غالب( يف:5]

، وغاية النهاية 115رقم  218/ 1، ومعرفة القراء الكبار 1175رقم  143/ 3اتريخ بغداد 
 (1).." 3351رقم  227، 226/ 2

 حامت، وخيثمة بن سليمان، وأبو العباس األصم، "أيب داود، وعبد الرمحن بن أيب .28
 وخلق.

 ولد سنة تسع وستني ومائة يف رجب، وعاش مائة سنة وسنة.

وفيه مهة وجالدة فإن خيثمة قال: مازح العباس بن الوليد جارية له، فدفعته فانكسرت رجله، 
 فلم حيدثنا عشرين يوما، وكنا نلقى اجلارية ونقول:

 [ .1رجل الشيخ وحبستنا عن احلديث ]حسبك هللا كما كسرت 

 [ .2وقال أبو داود: مسع من أبيه مث عرض عليه، وكان صاحب ليل ]

 [ .3وقال إسحاق بن سيار: ما رأيت أحدا أحسن مستا منه ]

 [ .4وقال النسائي: ليس به أبس ]

 [ .5قلت: كان مقرائ جمودا ]

أاب داود السجستاين، فأملى  [ : مسعت خيثمة يقول: أتيت6وقال احلسني بن أيب كامل ]
 علي حديثا عن العباس بن الوليد بن مزيد.

 [ .7قلت: وأاتين حديث العباس ]
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 فقال يل: رأيته؟

 قلت: نعم.

 فقال: مىت مات؟

 قلت: سنة إحدى وسبعني.

 [ .8كذا قال خيثمة ]

 [ ، وضبط يف9وأما عمرو بن دحيم فقال: مات يف ربيع اآلخر سنة سبعني ]

__________ 

 .581/ 19[ اتريخ دمشق 1]
 .581/ 19[ اتريخ دمشق 2]
 .581/ 19[ اتريخ دمشق 3]
 .582/ 19[ اتريخ دمشق 4]
[ ومع ذلك مل يفرد له ترمجة يف: معرفة القراء الكبار، مع أن املؤرخ واملفسر الطربي نزل 5]

ب خالعشر، وروى عنه يف عدة مواضع من اترخيه، ويف املنتالقراءات بريوت وأخذ عليه 
 من ذيل املذيل.

 [ هو: األطرابلسي.6]

 « .وأان أيضا أحدث عن العباس»[ ويف اتريخ دمشق: 7]

 .582/ 19[ اتريخ دمشق 8]
 (1)« .." الثقات»[ وهبا ورخه ابن حبان يف 9]
"وقال غنجار يف اترخيه: ثنا انصر بن حممد األزدي بكرمينية: مسعت أاب يعلى  .29

ل يف فبينا حنن يف السفينة إذا برجل يسأل رجال: ما تقو املوصلي يقول: رحلت إىل البصرة، 
 رجل حلف ابلطالق أنك حتفظ مائتا ألف حديث؟

 فأطرق رأسه مث قال: اذهب اي هذا وأنت ابر يف ميينك.

 فقلت: من هذا؟
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 فقيل يل: أبو زرعة الرازي ينحدر إىل البصرة.

عة يت أحفظ من أيب زر وقال ابن عقدة عن مطني، عن أيب بكر بن أيب شيبة قال: ما رأ
[1. ] 

وقال عبد هللا بن حممد بن جعفر القزويين، وهو ضعيف: مسعت حممد بن إسحاق الصغاين 
 [ .2يقول: كان أبو زرعة، يشبه أبمحد بن حنبل ]

وقال علي بن احلسني بن اجلنيد: ما رأيت أعلم حبديث مالك من أيب زرعة، وكذلك سائر 
 [ .3العلوم ]

 بن إسحاق القطان: مسعت عبد هللا بن أمحد:وقال عمر بن حممد 

 [ .4مسعت أيب يقول: ما جاوز اجلسر أفقه من إسحاق، وال أحفظ من أيب زرعة ]

وقال أبو يعلى املوصلي: ما مسعنا بذكر أحد يف احلفظ إال كان امسه أكرب من رؤيته إال أبو 
سري والشيوخ والتفزرعة، فإن مشاهدته كانت أعظم من امسه. كان قد مجع حفظ األبواب 

[5. ] 

 عشرة آالف حديث.القراءات وقال صاحل جزرة: مسعت أاب زرعة يقول: أحفظ يف 

 [ .6وقال إسحاق بن راهويه: كل حديث ال يعرفه أبو زرعة الرازي ليس له أصل ]

__________ 

 .200/ 1، طبقات احلنابلة 47/ 5[ املنتظم 1]
 .333، 332/ 10[ اتريخ بغداد 2]
 .326/ 5، اجلرح والتعديل 330املعرفة  [ تقدمة3]
 .88/ 4، صفة الصفوة 328/ 10[ اتريخ بغداد 4]
 . «كتبنا ابنتخابه بواسط ستة آالف حديث»وفيه تتمة:  334/ 10[ اتريخ بغداد 5]
 (1).." 201/ 1، طبقات احلنابلة 47/ 5، واملنتظم 332/ 10[ اتريخ بغداد 6]
 "روى عنه: عبد الصمد الطسيت. .30

 نظري موسى بن بغا يف املرتبة واحلال. وكان
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 بلغ مثانني سنة.

 تويف سنة تسع وسبعني ومائتني.

 [ .1مسلم بن عيسى الصفار ] -612

 عن: عبد هللا بن داود اخلرييب، وعفان.

 وعنه: أمحد بن عثمان األدمي، وعبد الصمد الطسيت.

 [ .2تويف سنة سبع وسبعني ]

 تركه الدار الدارقطين، وغريه.

 عنه: حممد بن حسن بن الفرج، شيخ البن مردويه. وروى

 [ .3مضر بن حممد بن خالد بن الوليد ] -613

 القاضي أبو حممد األسدي البغدادي املقرئ.

عن: عبد الرمحن بن سالم اجلمحي، وطالوت بن عباد، وهدبة بن خالد، وأمحد بن حنبل، 
 راءات.القوإبراهيم بن املنذر احلزامي، وخلق. وكان راوية لكتب 

روى عنه: أبو بكر بن حممد بن الباغندي، وأبو بكر بن جماهد، وأبو عوانة، وعثمان بن 
 السماك، وأبو بكر الشافعي، وأبو امليمون بن راشد.

 وحدث بدمشق وبغداد، وويل قضاء واسط.

 [ .4قال الدار الدارقطين: ثقة ]

 وسبعني.وقال أمحد بن املنادي، وأبو بكر الشافعي: تويف سنة سبع 

__________ 

 [ انظر عن )مسلم بن عيسى( يف:1]

 .7090رقم  104/ 13اتريخ بغداد 
 [ )قال اخلطيب( كان حيا سنة سبع وسبعني ومائتني، ويف حديثه نكرة.2]

 [ انظر عن )مضر بن حممد( يف:3]

رقم  269، 268/ 13، واتريخ بغداد 11/ 3و  350، 276/ 1أخبار القضاة لوكيع 
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222. 
 (1).." 269/ 13ريخ بغداد [ ات4]
 "أين اجلنان اليت جتري جداوهلا ... ويستجيب إليها الطائر الغردا؟ .31

 [ من حلل موشية جددا2[ ؟ ... نسجت ]1أين الوصائف كالغزالن رائحة ]

 أين املالهي؟ وأين الراح حتسبها ... ايقوتة كسيت من فضة زردا؟

 ين العباس إذ فسدا؟أين الوثوب إىل األعداء مبتغيا ... صالح ملك ب

 [ اجلبار معتمدا4[ العايل ]3ما زلت تقسر منهم كل قسورة ... وختبط ]

 [5مث انقضيت فال عني وال أثر ... حىت كأنك يوما مل تكن أحدا ]
 أمحد بن عبد العزيز املوصلي شقالق. -47

 عن: عاصم بن علي، وخلف البزار.

 ثمانني.، وبقي إىل بعد ال «القراءات»أخذ عن خلف كتاب 

 ذكره يزيد بن حممد يف اترخيه.

 أمحد بن عبد الوهاب احلوطي. -48

 يقال: تويف سنة إحدى ومثانني.

 وقد ذكر يف الطبقة املاضية.

 [ .6أمحد بن عبد القاهر بن العنربي اللخمي الدمشقي ] -49

 شيخ ال يعرف.

 روى عن: منبه بن عثمان.

 وعنه: الطرباين.

 ذا.مل يعرفه ابن عساكر إال هب

 أمحد بن عطية. -50

 عن: حممد بن مقابل، وسجادة، وطبقتهما.

__________ 
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 « .راتعة»[ يف اتريخ اخللفاء 1]

 « .يسحنب»[ يف سري أعالم النبالء: 2]

 « .حتطم»[ يف اتريخ اخللفاء: 3]

 « .حتطم العايت»[ يف البداية والنهاية: 4]

، 93، 92/ 11والبداية والنهاية  ،479، 478/ 13[ األبيات يف: سري أعالم النبالء 5]
 .375واتريخ اخللفاء 

 [ انظر عن )أمحد بن عبد القاهر( يف:6]

 (1).." 12/ 1املعجم الصغري للطرباين 
"وتفقه على: أمحد بن املعدل الفقيه، وأخذ العلل وصناعة احلديث عن علي بن  .32

 املديين، وبرع يف هذين العلمني.

اعيل الصفار، وأبو بكر النجاد، وأبو بكر الشافعي، روى عنه: أبو القاسم البغوي، وإمس
 واحلسني بن حممد بن كيسان، وأبو حبر حممد بن احلسن بن كوثر الربهباري، وطائفة سواهم.

 عن رجل، عنه، فقال:« الكىن»ومن جاللته أن النسائي روى يف كتاب 

 يته.ذكر كنثنا إبراهيم بن موسى: ثنا إمساعيل بن إسحاق، ثنا علي بن املديين، ف

قال أبو سهل القطان: ثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال: خرج توقيع أمري املؤمنني املعتضد 
 [ الفاضلني خريا:1إىل وزيره: استوص ابلشيخني اخلريين ]

إمساعيل بن إسحاق، وموسى بن إسحاق. فإهنما ممن إذا أراد هللا أبهل األرض عذااب صرف 
 عنهم بدعائهما.

 وتفقه عليه خلق.

[ : كان عاملا متقنا فقيها على مذهب مالك. شرح املذهب واحتج له، 2قال اخلطيب ]
 وصنف املسند، وصنف يف علوم القرآن، ومجع حديث أيوب، وحديث مالك.

 قلت: وصنف موطأ، وصنف كتااب يف الرد على حممد بن احلسن حنو مائيت جزء مل يتم.

إىل أن تويف: وتقدم حىت صار علما،  [ : واستوطن بغداد، وويل قضاءها3قال اخلطيب ]
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 ونشر مذهب مالك ابلعراق ما مل يكن يف وقت من األوقات.

 «القراءات»، وكتاب « معاين القرآن»مل يسبق إىل مثله، وكتاب « أحكام القرآن»وله كتاب 
. 

__________ 

 .، والتصحيح من نسخة أخرى للمؤلف، ومن سري أعالم النبالء« احلرين»[ يف األصل 1]
 .84/ 6[ يف اترخيه 2]
 (1).." 285و  284/ 6[ يف اترخيه 3]
[ 1"ومات سنة تسع ومثانني يف شعبان. قاله أمحد بن كامل، وقال: يلقب ما غمه ] .33

. 
 [ .2علي بن عبد العزيز بن املرزابن بن سابور ] -364

 أبو احلسن البغوي، عم أيب القاسم البغوي.

 ، وأاب عبيد، وأمحد بن يونس الريبوعي، ومسلم بنمسع: أاب نعيم، وعاصم بن على، وعفان
 إبراهيم، والقعنيب، وعلى بن اجلعد، وموسي بن إمساعيل، وخلقا كثريا.

 « .املسند»وعىن هبذا الشأن، وصنف 

عن أيب عبيد فحملها عنه مساعا: إسحاق اخلزاعي، وأبو سعيد بن القراءات وكتب 
مد يعقوب السائب، وإبراهيم بن عبد الرزاق، وحماألعرايب، وأبو إسحاق بن فراس، وأمحد بن 

 بن عيسى بن رفاعة، وأمحد بن خالد بن احلباب األندلسيان.

وحدث عنه: علي بن حممد بن مهرويه القزويين، وأبو علي حامد الرفاء، وأبو القاسم الطرباين، 
كثري   قوأبو احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان، وعبد املؤمن بن خلف النسفي، وخل

 من املشارقة واملغاربة، فإنه جاور مبكة.

 ومسع منه أمم. وكان حسن احلديث وليس حبجة.

 تويف سنة ست ومثانني، وله نيف وتسعون سنة.

 وقيل:
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__________ 

 [ وقال: كان كثري احلديث، قليل املروءة.1]

 [ انظر عن )علي بن عبد العزيز بن املرزابن( يف:2]

، واملعجم الصغري 477/ 8، والثقات البن حبان 1076رقم  196/ 6اجلرح والتعديل 
، 227، وطبقات النحويني واللغويني للزبيدي 71، والفهرست البن الندمي 192/ 1للطرباين 

، 251، 105، واتريخ جرجان للسهمي 292/ 2، واإلنباه للقفطي 279ونزهة األلباء 
، 508/ 7يف التاريخ ، والكامل 14 -11/ 14، ومعجم األدابء لياقوت 532، 305

، ودول 1185رقم  104، واملعني يف طبقات احملدثني 59/ 2واملختصر يف أخبار البشر 
، والعرب 143/ 3، وميزان االعتدال 623، 622/ 2، وتذكرة احلفاظ 173/ 1اإلسالم 

، 241/ 4، ولسان امليزان 82/ 11، والبداية والنهاية 213/ 2، ومرآة اجلنان 77/ 2
، 114، 113/ 5، واألعالم 121/ 13، والنجوم الزاهرة 193/ 2ب وشذرات الذه

 (1).." 108رقم  54/ 1، واتريخ الرتاث العريب 124/ 7ومعجم املؤلفني 
 عن مجاعة.القراءات "وروى  .34

 [ .1روي عنه: ابن جماهد ]

 [ .2أمحد بن حممد ] -59

 أبو العباس املديين األصبهاين البزار.

 بن رشيد، وعبد هللا مشكدانة.ثقة فاضل، يروي عن: داود 

 وعنه: الطرباين، وأبو الشيخ، ومجاعة.

 تويف سنة ثالث أيضا.

 [ .3أمحد بن حممد بن سعيد ] -60

 [ .4أبو سعيد األصبهاين املعيين ]

 مسع: سهل بن عثمان، وعقبة بن مكرم، وزيد بن احلرمي، وطبقتهم.

 وعنه: الطرباين، وأبو أمحد العسال، وأبو الشيخ.
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 [ .5ه أبو نعيم األصبهاين ]وثق

 وتويف سنة مخس وتسعني.

 [ .6أمحد بن حممد بن حرب اجلرجاين امللحمي ] -61

__________ 

ات ، أي اإلمام أمحد. )طبق« نقل عن إمامنا مسائل وأشياء كثرية»[ وقال ابن أيب يعلى: 1]
 ( .64/ 1احلنابلة 

 [ انظر عن )أمحد بن أمحد البزار( يف:2]

 .62، 61/ 1غري للطرباين املعجم الص
 [ انظر عن )أمحد بن حممد بن سعيد( يف:3]

 .109، 108/ 1، وذكر أخبار أصبهان أليب نعيم 62/ 1املعجم الصغري للطرباين 
 « .املعيين»[ ضبطه حمقق ذكر أخبار أصبهان: 4]

[ قال: كتب مع جعفر بن أمحد بن فارس يف رحلته. مسع مبكة واملدينة وأصبهان. خرج 5]
 إىل كرمان وتويف هبا.

 [ انظر عن )أمحد بن حممد بن حرب( يف:6]

، 205 -203/ 1، والكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي 154/ 1اجملروحني البن حبان 
وامسه بطوله: أبو احلسن أمحد بن حممد بن  19رقم  73، 72واتريخ جرجان للسهمي 

اء امشي اجلرجاين، والضعفحرب بن سعيد بن عمرو امللحمي موىل سليمان بن علي اهل
، والضعفاء 467/ 11، واألنساب البن السمعاين 62رقم  54واملرتوكني للدار للدارقطين 

 (1)." 134/ 1، وميزان االعتدال 240رقم  85/ 1واملرتوكني البن اجلوزي 
 [ .1"من ثعلب، ألنه قرأه على العلماء، وثعلب قرأه على نفسه ] .35

[ 3[ . وخلف ثالثة آالف دينار، وملكا بثالثة آالف دينار ]2وقيل: إن ثعلبا كان خبيال ]
. وكان قد صحب حممد بن عبد هللا بن طاهر، وعلم ابنه طاهرا، فرتب له ألف درهم يف  

 [ .4كل شهر ]
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، كتاب  «أخالق النحويني»، كتاب « املصون»، كتاب « الفصيح»وله من الكتب: كتاب 
 معاين»، كتاب  «القراءات»، كتاب « لعامةما يلحن فيه ا»، كتاب « معاين القرآن»

الوقف »، كتاب « األمثال»، كتاب « ما ال ينصرف»، كتاب « التصغر»، كتاب « الشعر
 [ .5، وأشياء أخرى ]« إعراب القرآن»، كتاب « واالبتداء

وطال عمره وأصم، فرجع يوما من اجلامع مع أصحابه، فصدمته دابة، فوقع يف حفرة، فلم 
قيام، ومحل إىل بيته يتأوه من رأسه ومات منها يف مجادى األوىل سنة إحدى يقدر على ال

 [ .6وتسعني ومائتني ]

 [ .7أمحد بن حيىي بن إسحاق الراوندي امللحد ] -81

__________ 

 .145/ 1[ إنباه الرواة 1]
 « .خبيل»[ يف األصل: 2]

، وألفي دينارأحدا وعشرين ألف درهم  -رمحه هللا -خلف ثعلب»[ قال القفطي: 3]
. )إنباه  «ودكاكني بباب الشام، قيمتها يومئذ ثالثة آالف دينار، فرد ماله على ابنه وابنته

 ( .148/ 1الرواة 

 .148/ 1[ إنباه الرواة 4]
، ومعجم 151، 150/ 1، وإنباه الرواة 74[ انظر قائمة أمساء كتبه يف: الفهرست 5]

، 1272، 1205، 635، 201، 167، 123، 33، وكشف الظنون 102/ 5األدابء 
1431 ،1455 ،1577 ،1591 ،1712 ،1729 ،1730. 

 .150/ 1[ إنباه الرواة 6]
 [ انظر عن )أمحد بن حيىي الراوندي( يف:7]

، 108، والفهرست 240/ 2، ومقاالت اإلسالميني لألشعري 2921مروج الذهب 
، 138رقم  105 -99/ 6، واملنتظم البن اجلوزي 5، 4وتكملة الفهرست البن الندمي 

، واإلنتصار البن اخلياط )يف كل الكتاب( ، ورسالة 35رقم  95، 94/ 1وفيات األعيان 
واتريخ ابن  61/ 2، واملختصر يف أخبار البشر 116/ 2، والعرب 461الغفران أليب العالء 

، 182/ 1، ودول اإلسالم 31رقم  62 -59/ 14، وسري أعالم النبالء 248/ 1الوردي 
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، 237، و 145، 144/ 2، ومرآة اجلنان 3673رقم  238 -232/ 8ابلوفيات والوايف 
 (1)،." 113، 112/ 11، والبداية والنهاية 238

 "أبو احلسن البغدادي النحوي. .36

 أخذ عن: البصري، والكوفيني، وبرع يف العربية وصنف التصانيف.

 [ .1ربد ]لبا، واملوكان أبو بكر بن جماهد املقرئ يقول: هو أحنى من الشيخني، يعين: ثع

، وكتاب  «الوقف واالبتداء»، وكتاب القراءات، وكتااب يف « غريب احلديث»وصنف كتاب 
 [ .2، وغري ذلك ]« املهذب يف النحو»

 وتويف يف ذي القعدة سنة تسع وتسعني.

 [ : قصدت ابن كيسان ألقرا عليه كتاب سيبويه، فقال:3قال ابن برهان ]

 لزجاج، وابن السراج.اذهب به إىل أهله. يعين ا

 [ .4حممد بن أمحد بن جعفر بن أيب مجيلة ] -372

 أبو العالء الذهلي الوكيعي الكويف.

 نزل مصر.

مسع: عاصم بن علي، وعلي بن اجلعد، وأمحد بن حنبل، وحممد بن الصباح الدواليب، وعلي 
 بن املديين، وأمحد بن صاحل املصري، وطبقتهم.

وقال: كان ثقة ثبتا، ومحزة الكناين، وأبو القاسم الطرباين، روى عنه: أبو سعيد بن يونس 
واحلسن بن رشيق، وعبد هللا بن عدي احلافظ، واحلسني بن األخضر األسيوطي، وحممد بن 

 عبد هللا بن حيويه صاحب النسائي، وأبو

__________ 

، 1205، 1160، 480، وكشف الظنون 138/ 1، ومفتاح السعادة 232[ / 2]
 .311/ 8، ومعجم املؤلفني 23/ 2، وهدية العارفني 1914، 1730، 1703، 1455

 .114/ 6[ املنتظم 1]
 .81/ 1[ الفهرست 2]
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 .335/ 1[ هو: أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان، كما يف: اتريخ بغداد 3]
 [ انظر عن )حممد بن أمحد الوكيعي( يف:4]

ب، وهتذيب  338/ 14طوطة الظاهرية( ، واتريخ دمشق )خم79/ 2املعجم الصغري للطرباين 
رقم  139، 138/ 14، وسري أعالم النبالء 115/ 2، والعرب 1159الكمال )املصور( 

71. 
، وخالصة تذهيب 24رقم  142/ 2، وتقريب التهذيب 30رقم  21/ 9وهتذيب التهذيب 

 (1).." 294/ 1، وحسن احملاضرة 181/ 3، والنجوم الزاهرة 325التهذيب 
 ه."عن: أبي .37

 وعنه: الطرباين، وغريه.

 وتويف سنة اثنتني وتسعني.

 حممد بن عمري بن هشام. -464

 [ احلافظ.1أبو بكر الرازي املعروف ابلقماطريي ]

 مسع: حممد بن مهران اجلمال، وأمحد بن منيع، ومجاعة.

 وعنه: أبو زكراي العنربي، وأبو بكر اإلمساعيلي، واحلسن بن مهدي.

 .تويف سنة أربع وتسعني
 [ .2حممد بن عيسى ] -465

 [ .3أبو علي اهلامشي البغدادي املعروف ابلبياضي ]

 قتلته القرامطة بطريق احلج سنة أربع.

 روى عنه: حممد بن حيىي القطيعي.

 [ .4]القراءات وعنه: أبو بكر بن مقسم يف 

 [ .5حممد بن عيسى بن شيبة بن الصلت بن عصفور السدوسي البصري ] -466

__________ 

[ القماطريي: بفتح القاف وامليم وكسر الطاء املهملة، نسبة إىل القماطر، وهي مجع 1]
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 القمطر.

 [ انظر عن )حممد بن عيسى البياضي( يف:2]

، 102/ 11، والبداية والنهاية 93رقم  62/ 6، واملنتظم 924رقم  401/ 2اتريخ بغداد 
 .3347رقم  225/ 2وغاية النهاية 

القاضي أاب القاسم التنوخي يسأل بعض ولد البياضي عن سبب  [ قال اخلطيب: مسعت3]
هذه التسمية. فقال: إن جدي حضر مع مجاعة من العباسيني يوما فجلس اخلليفة، وكانوا  
كلهم قد لبسوا السواد غري جدي، فإن لباسه كان بياضا، فلما رآها اخلليفة قال: من ذلك 

 إال به. البياضي؟ فثبت ذلك االسم عليه، فلم يعرف بعد

 [ وثقه اخلطيب.4]

 [ انظر عن )حممد بن عيسى بن شيبة( يف:5]

مل ، واملعجم املشت« حممد بن علي بن شيبة املصري»وفيه  87/ 2املعجم الصغري للطرباين 
، وذيل 1256/ 3، وهتذيب الكمال للمزي )املصور( 933رقم  266البن عساكر 

، 637رقم  390، 389/ 9، وهتذيب التهذيب 1385رقم  255الكاشف للعراقي 
حممد بن »وفيه:  355التهذيب  ، وخالصة تذهيب604رقم  198/ 2وتقريب التهذيب 

 (1)« .." عيسى بن شبه
 "عن: هدبة بن خالد، وأيب الربيع الزهراين. .38

 [ .1وعنه: ابن قانع، وأبو بكر الشافعي أحاديث ]

 [ .2حممد بن يوسف بن يعقوب ] -504

 أبو بكر الرازي املقرئ.

 حدث عنه: حممد بن محيد الرازي، وحممد بن هاشم البعلبكي.

 مد بن العباس بن جنيح، وحبيب القزاز، وأبو بكر النقاش.روى عنه: حم

. وضع من املسندات ما ال يضبط والقراءاتقال الدار الدارقطين: دجال يضع احلديث 
[3. ] 
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 [ .4قدم بغداد قبل الثالمثائة ]

 [ .5حممد بن يوسف ] -505

 أبو جعفر الباوردي اإلسكايف.

 .حدث ببغداد عن: أيب عتبة احلمصي، وطبقته
__________ 

 [ أحاديث مستقيمة. كما قال اخلطيب.1]

 [ انظر عن )حممد بن يوسف بن يعقوب( يف:2]

، ولسان 8344رقم  72/ 4، وميزان االعتدال 1522رقم  398، 397/ 3اتريخ بغداد 
، وموسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي 1429رقم  436، 435/ 5امليزان 

 )بتأليفنا( .

 .1654رقم  55، 54/ 5ج 
 [ وقال: وضع حنوا من ستني نسخة قراءات ليس لشيء منها أصل.3]

[ فسمع منه: ابن جماهد، وغريه، مث تبني كذبه، فلم حيك عنه ابن جماهد حرفا، وقد روى 4]
عنه النقاش غري شيء، فمرة ينسبه إىل حممد بن طريف بن عاصم موىل علي بن أيب طالب، 

هان. ومرة يقول: حممد بن يوسف. ومرة يقول: حممد بن عاصم ومرة يقول: حممد بن نب
 احلنفي.

 ( .398/ 3)اتريخ بغداد 

 211/ 5وهلذا ذكره احلافظ ابن حجر يف لسان امليزان « : عمر تدمري»قال خادم العلم 
وقال: شيخ للنقاش كذاب، يدلسه، فتارة « حممد بن طريف بن عاصم»ابسم:  729رقم 

 يقول:

عاصم، واترة يقول: حدثنا حممد بن نبهان، وغري ذلك، مع أن النقاش ال حدثنا حممد بن 
 يوثق به.
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 [ انظر عن )حممد بن يوسف الباوردي( يف:5]

 (1).." 1524رقم  399، 398/ 3اتريخ بغداد 
"أبو الطيب املادرائي، الكاتب االعور، ويعرف أيضا ابلكوكيب. أصغر من أخيه  .39

 حممد أبربع سنني.

ا األدب، وتفنن. وله مدائح يف احلسن بن خملد الوزير. ويل خراج مصر أايم مسع احلديث وقر 
املعتضد واملكتفي خلمارويه، مث صرف، مث ويل ملا قدم مؤنس. وسعى مؤنس يف توليته وزارة 

 املقتدر، وعملت له اخللع، وكتب التقليد، وطلب من دمشق، فإذا به قد مات.

 روى عنه اخلرائطي، وغريه شعرا.

 كانت كتبه ثالمثائة محل مجل.وقيل:  

 تويف مبصر كهال.

 [ .1أمحد بن فرح بن جربيل ] -119

 أبو جعفر البغدادي العسكري الضرير املقرئ.

 قرأ على أيب عمر الدوري، وعلى أيب احلسن أمحد البزي.

 وكان بصريا ابلتفسري، ووالؤه لبىن هاشم.

 أقرأ الناس مدة.

 وعثمان ابين أيب شيبة، وأيب الربيع الزهراين. وحدث عن: علي بن املديين، وأيب بكر

 وعنه: أمحد بن جعفر اخلتلي، وابن مسعان الرزاز.

 وكان ثقة، عاملا ابلقرآن واللغة، نزل الكوفة وهبا تويف يف ذي احلجة.

 وقرأ عليه: زيد بن علي بن أيب بالل، وعمر بن حممد بن بيان الزاهد،

__________ 

 .3128رقم  186/ 7، والوايف ابلوفيات 200م رق 132/ 6] )( [ املنتظم 
 [ انظر عن )أمحد بن فرح( يف:1]

رقم  164، 163/ 14، وسري أعالم النبالء 2178رقم  346، 345/ 4اتريخ بغداد 
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، 125/ 2، والعرب 502/ 2، واملشتبه يف أمساء الرجال 703/ 2، وتذكرة احلفاظ 94
، 437رقم  96، 95/ 1وغاية النهاية  ،139رقم  239، 238/ 1ومعرفة القراء الكبار 

، وطبقات املفسرين 241/ 2، وشذرات الذهب 134/ 1العشر القراءات والنشر يف 
 .63/ 1للداودي 

 (1)ابحلاء املهملة.." « فرح»و 
 "أبو حممد اجلرجاين الوزان. .40

روى عن: أيب األشعث العجلي، وحممود بن خداش، وحممد بن محيد، وسلم بن جنادة، 
 ومجاعة.

 وعنه: ابن عدي، واإلمساعيلي، وغريمها.

 وقال اإلمساعيلي: صدوق.

 [ .1أمحد بن حممد بن عمر ] -315

 أبو احلسني اجلرجاين التاجر.

 مسع: حممد بن زنبور، وأاب حفص الفالس، وسلمة بن شبيب.

 وكان ثقة.

 روى عنه: ابن عدي، واإلمساعيلي، ومجاعة.

 [ .2سن بن حفص اإلصبهاين ]أمحد بن حممد بن عبد هللا بن احل -316

 أبو احلسن.

 زاهد عابد، يقال إنه من األبدال.

 مسع: محيد بن مسعدة، وسلمة بن شبيب.

 وعنه: عبد هللا بن حممود، وحممد بن جعفر اإلصبهانيان، والطرباين.

 [ .3أسامة بن أمحد بن أسامة بن عبد الرمحن ] -317

 أبو سلمة التجييب، موالهم املصري.

ثر، روى عن: أيب الطاهر بن السرح، ويونس بن عبد األعلى، وأمحد بن حيىي بن حمدث مك
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 وزير، واحلارث بن مسكني، وعدد كثري من طبقتهم.

 والقراءات.وعين ابحلديث 

__________ 

 [ انظر عن )أمحد بن حممد بن عمر( يف:1]

 .582، وانظر فهرس األعالم منه 20رقم  74، 73اتريخ جرجان 
 )أمحد بن حممد بن عبد هللا( يف:[ انظر عن 2]

 .125/ 1، وذكر أخبار أصبهان 41/ 1املعجم الصغري للطرباين 
 [ انظر عن )أسامة بن أمحد( يف:3]

 (1).." 104/ 1املعجم الصغري للطرباين 
 عبد هللا بن عمرو بن عبد هللا بن عمرو بن السرح املصري. -333" .41

 موىل بين أمية.

 ووفاء بن سهيل، وايسني بن عبد األحد.مسع: يونس بن عبد األعلى، 

 [ .1عبد هللا بن مالك بن سيف ] -334

 أبو بكر التجييب املقرئ.

 من كبار قراء مصر.

 أخذ عن: أيب يعقوب األزرق صاحب ورش، تالوة.

 ومسع: حممد بن رمح، ومجاعة.

ن حممد بقرا عليه: أبو عدي عبد العزيز بن علي بن حممد بن إسحاق ابن اإلمام، وإبراهيم 
بن مروان، وحممد بن عبد الرمحن الظهراوي، وأبو بكر حممد بن عبد هللا بن القاسم اخلرقي 

 شيخ األهوازي.

 وهو آخر أصحاب األزرق وفاة.

 تويف يوم اجلمعة سلخ مجادى اآلخرة.

قرأت القرآن بطريقه على أيب القاسم سحنون ابإلسكندرية، عن قراءته على أيب القاسم بن 
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عن ابن عطية، عن ابن الفحام، عن أمحد بن نفيس، عن أيب عدي. وهذا إسناد  الصفراوي،
 عال لنا هبذه القراءة.

 عبد هللا بن علي بن اجلارود. -335

 أبو حممد النيسابوري احلافظ.

 نزيل مكة.

 مسع: إسحاق بن راهويه، وعلي بن حجر.

د بن جربيل زاعي، وحمموعنه: ابن أخته حيىي بن منصور القاضي، وحممد بن انفع املكي اخل
 العجيفي، وأبو بكر أمحد بن عبد هللا بن

__________ 

 [ انظر عن )عبد هللا بن مالك( يف:1]

، 231/ 1، ومعرفة القراء الكبار 134/ 2، والعرب 246رقم  440/ 14سري أعالم النبالء 
ر ، والنش487/ 1، وحسن احملاضرة 1855رقم  445/ 1، وغاية النهاية 131رقم  232

 (1).." 251/ 2، وشذرات الذهب 114/ 1العشر القراءات يف 
 "وعنه: الطرباين، وأبو حامت بن حبان، وأبو بكر بن املقرئ. .42

 وقال أبو جعفر العقيلي: قدمت مكة وأليب سعيد اجلندي حلقه ابملسجد احلرام.

 قلت: ورخه أبو القاسم بن منده.

 وقال املقرئ: هو من ولد عامر الشعيب.

 علي النيسابوري: هو ثقة. وقال أبو

 عن مجاعة.القراءات وقد روى حروف 

 (2)روى عنه: ابن جماهد، وابن أيب هاشم.." 
 "ومسع احلروف من: يونس بن عبد األعلى، وأيب كريب، ومجاعة. .43

، فأخذ عنه: ابن جماهد، وحممد بن أمحد الداجوين، وعبد القراءاتوصنف كتااب حسنا يف 

                                         
 23/212اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)
 23/246اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (2)



53 

 

 الواحد بن أيب هاشم.

ى عنه: أبو شعيب احلراين، وهو أكرب منه سنا وسندا، وخملد الباقرحي، والطرباين، وعبد ورو 
 الغفار احلضيين، وأبو عمرو بن محدان، وأمحد بن كامل، وطائفة سواهم.

[ : كان ابن جرير أمحد األئمة، حيكم بقوله ويرجع إىل رأيه ملعرفته 1قال أبو بكر اخلطيب ]
 وفضله.

 يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظا لكتاب هللا، بصريا مجع من العلوم ما مل
ابملعاين، فقيها يف أحكام القرآن، عاملا ابلسنن وطرقها، صحيحها وسقيمها، انسخها 
ومنسوخها، وعارفا أبقوال الصحابة والتابعني، وبصريا أبايم الناس وأخبارهم، له الكتاب 

هتذيب »الذي مل يصنف مثله، وكتاب « سريالتف»، وكتاب « اتريخ األمم»املشهور يف 
 ، مل أر مثله يف معناه، ولكن مل يتمه.« اآلاثر

 وله يف األصول والفروع كتب كثرية، واختيار من أقاويل الفقهاء. وتفرد مبسائل حفظت عنه.

 وقال غريه: مولده آبمل سنة أربع وعشرين ومائتني.

 أريد أن املكتفي قال للحسن بن العباس: إينقال أبو أمحد الفرغاين: كتب إيل املراغي يذكر 
 أن أوقف وقفا جيتمع أقاويل العلماء على صحته ويسلم من اخلالف.

قال: فأحضر ابن جريرى، فأملى عليهم كتااب بذلك. فأخرجت له جائزة سنية، فأىب أن 
 يقبلها، فقيل له: ال بد من جائزة أو قضاء حاجة.

 نني أن يتقدم إىل الشرط أن مينعوافقال: نعم. احلاجة أسأل أمري املؤم

__________ 

 (1).." 163/ 2[ يف اترخيه 1]
 "ابن صاحل األعلم، فقال: من قال إن أاب بكر وعمر ليسا إبمامي هدي، إيش هو؟ .44

 قال ابن صاحل: مبتدع! فقال ابن جرير: مبتدع مبتدع، هذا يقتل.

« العدد»، و  «القراءات» كتاب ، ومت« التفسري»قال أبو حممد الفرغاين: مت من كتبه كتاب 
ومت كتاب  إىل عصره،« التاريخ»اختالف العلماء، ومت كتاب »التنزيل، ومت له كتاب »، و 
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رائع إىل شيوخه، ومت كتاب لطيف القول يف أذكار ش« اتريخ الرجال من الصحابة والتابعني»
 اإلسالم، وهو مذهبه الذي اختاره وجوده واحتج له، وهو ثالثة ومثانون كتااب.

وابتدأ بتصنيف   « .التبصري يف أصول الدين»وهو خمتصر، ومت كتاب « اخلفيف» ومت كتاب
، وهو من عجائبه، كتبه ابتداء مبا رواه أبو بكر الصديق مما صح « هتذيب اآلاثر»كتاب 

عنده بسنده، وتكلم على كل حديث منه بعلله وطرقه وما فيه من الفقه والسنن واختالف 
« املوايلمسند العشرة وأهل البيت و »ملعاين والغريب، فتم منه العلماء وحججهم، وما فيه من ا

 قطعة كبرية، فمات قبل متامه.« مسند ابن عباس»، ومن 

فخرج منه كتاب الطهارة يف حنو ألف ومخسمائة ورقة، وخرج منه « البسيط»وابتدأ بكتاب 
[ 1] ذلكأكثر كتاب الصالة، وخرج منه آداب احلكام، وكتاب احملاضر والسجالت، وغري 

. 
وملا بلغه أن أاب بكر بن أيب داود تكلم يف حديث غدير خم. محل كتاب الفضائل فبدأ 

 بفضل اخللفاء الراشدين، وتكلم على تصحيح حديث غدير خم، واحتج لتصحيحه.

حكى التنوخي، عن عثمان بن حممد السلمي: حدثين ابن منجو القائد قال: حدثين غالم 
 الي يل جارية وزوجنيها، فأحببتها وأبغضتين، وكانت تنافرينالبن املزوق قال: اشرتى مو 

دائما إىل أن أضجرتين، فقلت هلا: انت طالق ثالاث، ال خاطبتين بشيء إال قلت لك مثله، 
 فكم أحتملك.

__________ 

 (1).." 45، 44/ 18[ معجم األدابء 1]
 "أبو احلسن الباهلي البغدادي. .45

، وإسحاق بن أيب إسرائيل، وأمحد بن إبراهيم نزل مصر، ومسع: حفص بن عمر الدوري
 الدورقي، ومجاعة.

وعنه: أبو سعيد بن يونس، وعبيد هللا بن حممد بن خلف البزاز، وأمحد بن حممد املهندس، 
 وأبو الطيب العباس بن أمحد اهلامشي، وأبو بكر املقرئ، وآخرون.

                                         
 23/283اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



55 

 

 [ .1]قال ابن يونس: كان ثقة ثبتا، صاحب حديث، متقلال من الدنيا 

 تويف يف ربيع اآلخر.

وقال محزة الكناين: مسعت حممد بن حممد الباهلي يقول: بضاعيت قليلة، وهللا جيعل فيها 
 الربكة.

 قلت: وقد مسع من حممود بن خالد بدمشق.

 وقرأ على الدوري القرآن.

 حممد بن حممد بن يوسف البخاري. -182

 أبو ذر القاضي.

 بيد بن انصح، وحممد بن إمساعيل البخاري، ومجاعة.حدث هبراة وغريها عن: أمحد بن ع

 ويل قضاء خراسان. وكان ينتحل احلديث ويذب عن السنة.

 أملى، وحضر جملسه ابن خزمية، وأبو العباس السراج. وهو والد الزاهد القدوة أيب احلسن.

 [ .2حممد بن حيىي بن عمر بن لبابة ] -183

__________ 

، وغاية النهاية 154/ 11، والبداية والنهاية 2رقم  99/ 1ات ، والوايف ابلوفي148] )( [ 
، 216/ 3، والنجوم الزاهرة 180/ 1العشر القراءات ، والنشر يف 3419رقم  242/ 2

 .269/ 2، وشذرات الذهب 350/ 1وحسن احملاضرة 
 .214/ 3[ اتريخ بغداد 1]
 [ انظر عن )حممد بن حيىي بن عمر( يف:2]

، وجذوة املقتبس للحميدي 1189رقم  35، 34/ 2البن الفرضي اتريخ علماء األندلس 
98 ".(1) 

"قال املسبحي يف اترخيه: كان أبو جعفر حيفظ كتب أبيه كلها ابلنقط والشكل كما  .46
حيفظ القرآن، وهي أحد وعشرون مصنفا، فلما مسع بذلك أهل العلم واألدب جاءوه، فجاءه 

النحاس، وأبو غامن املظفر بن أمحد، والنحاة أمحد بن حممد بن والد، وأبو جعفر أمحد بن 
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 وامللوك وأوالدهم فأخذوا عنه.

وذكره ابن زوالق فقال: كان مالكيا شيخا جادا أتيناه لنسمع منه فقال: ما معي حديث، 
لكن معي كتب أيب وأان أحفظها وأقرأها عليكم، وهي أحد وعشرون كتااب. فكان حيفظها  

كتاب   ،« غريب احلديث»، كتاب « معاين القرآن»اب ، كت« املشكل»كلها. وهي: كتاب 
، كتاب  «عيون األخبار»، كتاب « املعارف»، كتاب « الفقه»، كتاب « خمتلف احلديث»
العرب »اب ، كت« األشربة»، كتاب « الرؤية»، كتاب « أعالم النيب صلى هللا عليه وسلم»

معاين »، كتاب « الشعراء طبقات»، كتاب « امليسر»، كتاب « األنواء»، كتاب « والعجم
ب ، كتا« األبنية»، كتاب « أدب الكاتب»، كتاب « إصالح الغلط»، كتاب « الشعر

 . «القراءات»كتاب « املسائل»، كتاب « النحو»
 وكان يرد النقطة. ذكر أن أابه حفظه إايها يف اللوح.

 [ .1أمحد بن عبد هللا بن نصر بن جبري الذهلي ] -61

 يب الطاهر.أبو العباس، والد أ

 ويل قضاء البصرة وواسط، ومسع: يعقوب الدورقي، وحممود بن خداش.

 وعنه: املعايف اجلريري، والدار الدارقطين، واملخلص، وغريهم.

 [ .2وثقه اخلطيب ]

 [ .3أمحد بن علي بن احلسن بن شامهرد ] -62

 الفقيه أبو عمرو الصرييف.

__________ 

 نصر( يف: [ انظر عن )أمحد بن عبد هللا بن1]

، 152، 151/ 1، وبغية الطلب البن العدمي )خمطوط( 1935رقم  229/ 4اتريخ بغداد 
 .147رقم  322/ 1وموسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي 

 [ يف اترخيه.2]

 (1)[ انظر عن )أمحد بن علي بن احلسن( يف:." 3]
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، ملخرمي، وأاب بكر الصغاين"مسع: الرمادي، وسعدان بن نصر، وحممد بن عبد هللا ا .47
 ومجاعة.

 قرأ القرآن على: قنبل، وأيب الزعراء بن عبدوس، وغريمها.

 له. «القراءات»ومسع احلروف من مجاعة مساهم يف كتاب 

[ إبسناد ذكره إىل ثعلب أنه قال يف سنة ست ومثانني ومائتني. ما بقي يف 1وقال اخلطيب ]
 وكان من أهل الظرف. جاء عنه يف ذلك أشياء.عصران أعلم بكتاب هللا من ابن جماهد. 

قال مرة: من قرأ أليب عمرو، ومتذهب للشافعي، وأجتر يف البز، وروى شعر ابن املعتز، فقد  
 كمل ظرفه.

 وعن عبيد هللا الزهري قال: انتبه أيب فقال: رأيت اي بين كأن من يقول:

 مات مقوم وحي هللا.

 فلما أصبحنا إذا اببن جماهد قد مات.

رأ عليه خلق كثري، منهم: عبد الواحد بن أيب هاشم، وأبو عيسى بكار ابن أمحد، واحلسن ق
بن سعيد املطوعي، وأبو الفرج الشنبوذي، وأبو بكر الشذائي، وأبو أمحد السامري، وأمحد 
بن حممد العجلي، واحلسني بن حبش الدينوري، وأبو احلسن علي بن احلسني الغضائري، 

 بن البواب، وطلحة بن حممد بن جعفر، وأبو احلسن منصور بن حممد وأبو احلسني عبيد هللا
 بن عثمان اجملاهدي الضرير عاش إىل سنة أربعمائة.

 وكان أيخذ على اإلنسان اخلتمة بدينار، أعين اجملاهدي.

وممن حدث عن ابن جماهد: أبو حفص بن شاهني، وعمر الكتاين، وأبو بكر بن شاذان، 
 الكاتب. والدارقطين، وأبو مسلم

 وكان ثقة مأموان. ولد سنة مخس وأربعني ومائتني، وتويف يف شعبان من هذا العام.

__________ 

، وطبقات الشافعية البن 393/ 2، واتريخ اخلميس 142 -139/ 1( [ النهاية -] )
/ 2، وشذرات الذهب 258/ 3، والنجوم الزاهرة 54رقم  109، 108/ 1قاضي شهبة 

/ 2، وإيضاح املكنون 59/ 1، وهدية العارفني 1448، 1431، وكشف الظنون 302
، ومعجم املؤلفني 261/ 1، واألعالم 2015رقم  262، 261/ 4، وديوان اإلسالم 250
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2 /188. 
 (1).." 147/ 5[ يف اترخيه 1]
"قال إمساعيل اخلطيب: فأنكر ذلك الناس فقبض عليه السلطان يف سنة ثالث  .48

ابن مقلة، وأحضر القضاة والفقهاء، فناظروه، فنصر فعله، وعشرين، ومحل إىل دار الوزير 
فاسترت له الوزير عن ذلك، فأىب. فأنكر عليه مجيع من حضر، وأشاروا بعقوبته إىل أن يرجع. 
فأمر الوزير بتجريده وإقامته بني اهلنبازين، وضرب ابلدرة حنو العشر ضراب شديدا، فاستغاث 

 [ .1ضر بتوبته ]وأذعن ابلرجوع والتوبة. فكتب عليه حم

 تويف رمحه هللا يف صفر.

قلت: وهو موثق النقل. وقد احتج به أبو عمرو الداين، وأبو علي األهوازي، وسائر املصنفني 
. وإمنا نقم عليه رأيه ال روايته. وهو جمتهد يف ذلك خمطئ، وهللا يعفو عنه القراءاتيف 

 عن مالك، وعن أمحد بن حنبل.ويساحمه. وقد فعل ما يسوغ فيه االجتهاد. وذلك رواية 

 وكان رمحه هللا حيط على ابن جماهد ويقول: هذا العطشي مل تغرب قدماه يف هذا العلم.

وقال حممد بن يوسف احلافظ: كان ابن شنبوذ إذا أاته رجل يقرأ عليه قال: هل قرأت على 
 ابن جماهد؟ فإن قال: نعم. مل يقرئه.

 اء اجلفاة.قلت: هذا خلق مذموم يرتكبه بعض العلم

ذكره ابن شنبوذ احلاكم يف اترخيه، وأنه مسع من: احلسن بن عرفة، وعلي بن حرب، وحممد 
بن عوف الطائي. كذا قال احلاكم. وما أحسبه أدرك هؤالء. فلعل احلاكم وهم يف قوله إنه 

 مسع منهم.

 [ .2حممد بن إبراهيم بن عيسى ] -402

 يونه.أبو بكر الكناين القرطيب، املعروف اببن ح

 مسع: حممد بن وضاح، وإبراهيم بن ابز، وقاسم بن حممد.

 وكان حافظا للفقه، مشاورا، عظيم الوجاهة.

__________ 
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 .308/ 6، املنتظم 281، 280/ 1[ اتريخ بغداد 1]
 [ انظر عن )حممد بن إبراهيم( يف:2]

 (1).." 1221رقم  48، 47اتريخ علماء األندلس 
 .. حرموين دنياهم بعد ديين"بعت ديين هلم بدنياي حىت . .49

 [ ما استطعت جبهدي ... حفظ أرواحهم فما حفظوين1ولقد حطت ]

 ليس بعد اليمني لذة عيش ... اي حيايت! ابنت مييين فبيين

 [ .3حممد بن القاسم بن حممد بن بشار ] -413[ 2]

 أبو بكر بن األنباري النحوي اللغوي العالمة.

 ولد سنة إحدى وسبعني ومائتني.

ع إبفادة أبيه من: حممد بن يونس الكدميي، وثعلب، وإمساعيل القاضي، وأمحد بن اهليثم ومس
 البزاز، وأبيه.

 ، والغريب واملشكل،القراءاتقال اخلطيب: كان صدوقا دينا من أهل السنة. صنف يف 
 والوقف، واالبتداء.

، وعبد الواحد نروى عنه: أبو عمر بن حيويه، وأمحد بن نصر الشذائي، وأبو الفتح بن بده
 بن أيب هاشم، والدارقطين، وحممد ابن أخي ميمي، وأمحد بن حممد بن اجلراح.

__________ 

، « تمث أحسن»ويف الفخري: « لقد أحسنت»[ وفيات األعيان، وسري أعالم النبالء: 1]
 واملثبت يتفق مع: املنتظم، وفيه: فلقد حطت.

 وفيه ثالثة أبيات. 272الفخري ، 116/ 5، وفيات األعيان 311/ 6[ املنتظم 2]

 [ انظر عن )حممد بن القاسم( يف:3]

، والفهرست البن 1224رقم  186 -181/ 3، واتريخ بغداد 112الفهرست البن الندمي 
/ 2، وطبقات احلنابلة 188 -181، ونزهة األلباء 348، 341، 197، 166/ 44خري 
/ 18، ومعجم األدابء 208 -201/ 3، وإنباه الرواة 355/ 1، واألنساب 73 -69
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، والكامل يف التاريخ 171نحويني ، وطبقات ال315 -311/ 6، واملنتظم 313 -306
، واملختصر يف أخبار البشر 343 -341/ 4، ووفيات األعيان 69/ 1، واللباب 315/ 8
 -842/ 3، وتذكرة احلفاظ 201/ 1، ودول اإلسالم 215، 214/ 2، والعرب 87/ 2

، 228، وتلخيص ابن مكتوم 193رقم  282 -280/ 1، ومعرفة القراء الكبار 844
، 196/ 11، والبداية والنهاية 294/ 2، ومرآة اجلنان 272/ 1ابن الوردي  ، واتريخ229

/ 2، وغاية النهاية 328رقم  209، والوفيات البن قنفذ 345، 344/ 4والوايف ابلوفيات 
، وطبقات احلفاظ 212/ 1، وبغية الوعاة 269/ 3، والنجوم الزاهرة 232 -230

، ومعجم طبقات 316 -315/ 2ب ، وشذرات الذه466/ 2، واملزهر 349للسيوطي 
 168/ 1، وديوان اإلسالم 608، وروضات اجلنات 78، واحلث على العلم 165احلفاظ 

/ 11، ومعجم املؤلفني 227، 226/ 6، واألعالم 211/ 2، واتريخ آداب اللغة 248رقم 
 (1).." 5/ 3، ودائرة املعارف اإلسالمية 143

 [ .1أمحد بن مطرف البسيت القاضي ] -522" .50

 روى عن: أمحد بن عبيد هللا النرسي، وعبد هللا بن أيب مسرة.

 وعنه: علي بن أمحد الرفاء السامري.

 [ .2أمحد بن يعقوب ] -523

 التائب املقرئ، احملقق أبو الطيب األنطاكي.

 رأى أمحد بن جبري، وقرأ على أصحابه.

 ت.واعتمد على أيب املغرية عبيد هللا بن صدقة، فقرأ عليه خبمس روااي

 مث قرأ على حممد بن حفص اخلشاب صاحب السوسي.

 ومسع من: أيب أمية الطرسوسي، وعثمان بن خرزاذ، وعدة.

 السبع، وهو إمام يف هذه الصناعة. ضابط بصريالقراءات قال الداين: له كتاب حسن يف 
 ابلعربية.

 ن علي.ب روى عنه القراءة: علي بن حممد بن بشر، وعبيد هللا بن عمر البغدادي، ومبارك
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 ان أمحد بن أيب عبد امللك، ان علي بن حممد، ان أمحد بن يعقوب التائب برواية ورش.

وقال بعض أصحابه: مل يكن بعد ابن جماهد أحفظ منه حلروف القرآن وعلمه. كان إمام 
 أهل الشام يف زمانه يف القراءة.

 رأ عليه.، ومل أقوقد ذكر التائب يف كتابه أنه أدرك أمحد بن جبري وسنه حنو العشرين

 [ .3أمحد بن يونس الضيب اإلصبهاين ] -524

 عن: مسيه أمحد بن يونس.

__________ 

 [ انظر عن )أمحد بن مطرف( يف:1]

 .2619رقم  171/ 5اتريخ بغداد 
 [ انظر عن )أمحد بن يعقوب( يف:2]

: إن صح لوفيه: تويف أبنطاكية سنة أربعني وثالمثائة. أقو  700رقم  151/ 1غاية النهاية 
 ذلك فيجب أن حتول ترمجته من هنا إىل الطبعة التالية، فلرياجع.

 [ انظر عن )أمحد بن يونس( يف:3]

 (1).." 2701رقم  224/ 5اتريخ بغداد 
 "املقرئ أبو إسحاق. .51

 فقيه، مقريء كبري.

قرأ علي: هارون بن موسى األخفش، وأمحد بن أيب رجاء، وقنبل، وعثمان بن خرزاذ، 
 وغريهم.

 لى والده.وع

 الثمان.القراءات وصنف كتااب يف 

ومسع: أاب أمية الطرسوسي، وحممد بن إبراهيم الصوري، ويزيد بن عبد الصمد، وعلي بن 
 عبد العزيز البغوي.

قرأ عليه: أبو احلسن بن بشر، وأبو علي بن حبش الدينوري، وأبو طاهر حممد بن احلسن 
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 الطيب عبد املنعم بن غلبون.األنطاكي، وعلي بن إمساعيل البصري، وأبو 

 وكان مقريء الشام يف زمانه.

روى عنه احلديث: شهاب بن حممد الصوري، وأبو أمحد حممد بن جامع الدهان، وحممد 
 بن أمحد امللطي، وأبو احلسني بن مجيع، وآخرون.

 تويف سنة مثان. قاله فارس بن أمحد.

 [ : يف شعبان سنة تسع.1وقال غريه ]

، أان ابن احلرستاين وأان يف الرابعة، أان أبو احلسن بن املسلم، أان ابن طالب: أخربان ابن غدير
أنبا ابن مجيع، ثنا إبراهيم بن عبد الرزاق أبنطاكية: ثنا حممد بن إبراهيم الصوري، ثنا خالد 
بن عبد الرمحن، ثنا مالك، عن الزهري، عن علي بن احلسني، عن أبيه قال: قال رسول هللا 

 [ .2من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه( ]»يه وآله وسلم: صلى هللا عل

__________ 

، واتريخ دمشق )خمطوطة التيمورية( 175رقم  217، 216] )( [ معجم الشيوخ البن مجيع 
، وسري 231، 230/ 1، ومعرفة القراء الكبار 227/ 2، وهتذيب اتريخ دمشق 258/ 4

، والنجوم الزاهرة 17، 16/ 1، وغاية النهاية 207رقم  385، و 384/ 15أعالم النبالء 
، وموسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي 346/ 2، وشذرات الذهب 300/ 3
 .47/ 1، ومعجم املؤلفني 30رقم  231، 230/ 1
 [ هو علي بن حممد بن بشري األنطاكي. )اتريخ دمشق( .1]

، 6886رقم  138/ 3: املعجم الكبري ، والطرباين يف201/ 1[ رواه أمحد يف املسند 2]
 (1).." 111/ 2ويف املعجم الصغري 

 "أبو احلسن بن األخرم الربعي الدمشقي املقرئ. .52

 صاحب هارون بن األخفش.

 قرأ على: األخفش، وجعفر بن أمحد بن كراز.

 وانتهى إليه رائسة اإلقراء بدمشق.
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سالمة د بن أمحد السلمي اجلبين، و قرأ عليه: علي بن داود الداراين اخلطيب، وأبو بكر حمم
بن الربيع املطرز، وعبد هللا بن عطية املفسر، وأبو بكر أمحد بن احلسني بن مهران، وأمحد 

 بن إبراهيم بن برهان، ومجاعة.

ربية، ، بصريا ابلتفسري والعالقراءاتوطال عمره، وارحتل الناس إليه. وكان عارفا بعلل 
 أن.متواضعا، حسن األخالق، كبري الش

قال حممد بن علي السلمي: قمت ليلة األذان الكبري ألخذ النوبة على ابن األخرم، فوجدت 
 قد سبقين ثالثون قارائ، ومل تدركين النوبة إىل العصر.

وذكر بعضهم أن ابن األخرم رحل إىل بغداد وحضر حلقة ابن جماهد، فأمر ابن جماهد 
 أصحابه أن يقرءوا على ابن األخرم.

أمحد بن حممد األصبهاين: تويف أبو احلسن بن األخرم الربعي سنة إحدى  قال أبو علي
 وأربعني.

 وقال غريه: سنة أثنتني.

 [ .1حممد بن مهيان بن حممد بن عبد احلميد البغدادي الوكيل ] -406

 ولقبه: زنبيلويه.

 قدم دمشق سنة أربعني، وحدث عن: علي بن مسلم الطوسي، واحلسن بن عرفة.

 ن إبراهيم السكسكي املقرئ، وعبد هللا بن احلسن بن املطبوع، ومتام الرازي.وعنه: أمحد ب

__________ 

 .244رقم  165، 164/ 1] )( [ وديوان اإلسالم 
 [ انظر عن )حممد بن مهيان( يف:1]

، 58/ 4، وميزان االعتدال 371/ 3، واتريخ بغداد 148رقم  46الروض البسام )املقدمة( 
 (1).." 416/ 5، ولسان امليزان 6060رقم  641/ 2واملغين يف الضعفاء 

 -حرف الشني -" .53
 [ .1شعلة بن بدر ] -547
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 األمري أبو العباس اإلخشيدي.

 كان بطال شجاعا كثري االحتكار.

 مه.غلت األسعار يف أاي

 ويل دمشق أايم املطيع أليب القاسم بن اإلخشيد.

 وقتل يف نواحي طربية يف حرب بينه وبني متوليها ملهم العقيلي يف ربيع األول.

 -حرف الصاد -
 [ .2صاحل بن إدريس ] -548

 أبو سهل البغدادي املقرئ احملقق.

 قرأ على ابن جماهد لعاصم.

 ومسع من: ابن صاعد، ومجاعة.

 وبرع فيها، وأخذها عن جلة القراء.ات القراءبوعين 

وتصدر لإلقراء بدمشق، فقرأ عليه: عبد املنعم بن غلبون، وعلي بن حممد بن بشر، وعلي 
 بن داود الداراين، وطائفة.

 [ .3وكان صاحلا انسكا ورعا قانعا ]

 تويف شااب يف مجادى األوىل سنة مخس وأربعني. نقله الداراين.

__________ 

 )شعلة بن بدر( يف:[ انظر عن 1]

، والنجوم 181رقم  159/ 16، والوايف ابلوفيات 132رقم  40أمراء دمشق يف اإلسالم 
 .313/ 3الزاهرة 

 [ انظر عن )صاحل بن إدريس( يف:2]

، ومعرفة القراء الكبار 367/ 6، وهتذيب اتريخ دمشق 4870رقم  331/ 9اتريخ بغداد 
 .1443رقم  332/ 1، وغاية النهاية 217رقم  303، 302/ 1
 (1).." 331/ 9[ اتريخ بغداد 3]
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 [ .1عبد هللا بن جعفر بن درستويه بن املرزابن ] -626" .54

 أبو حممد الفارسي النحوي، صاحب املربد.

مسع: يعقوب بن سفيان الفسوي، وأمحد بن احلباب، وعباس بن حممد الدوري، وحيىي بن 
 ن منصور.بن قتيبة، وعبد الرمحن بن حممد بأيب طالب، وحممد بن احلسني احلنيين، وأاب حممد 

 قدم من فسا يف صباه، فسمع ببغداد واستوطنها. وبرع يف العربية، وصنف التصانيف.

 مولده سنة مثان ومخسني ومائتني.

روى عنه: الدار الدارقطين، وابن شاهني، وابن منده احلافظون، وابن رزقويه، وابن الفضل 
فسري  ت»، و « اإلرشاد يف النحو»غريهم. وصنف كتاب القطان، وأبو علي بن شاذان، و 

، و « معاين الشعر»[ ، و 2وهو من أحسن كتبه ]« اهلجاء»، وكتاب « كتاب اجلرمي
« أدب الكاتب»، وكتاب « الرد علي ثعلب»، و « غرب احلديث»، و « شرح الفصيح»

 «لقراءاتااين يف املع»، وكتاب « املقصور واملمدود»، وكتاب « املذكر واملؤنث»، وكتاب 
. 

__________ 

 [ انظر عن )عبد هللا بن جعفر( يف:1]

و  59، 11/ 4و  274/ 1، ونشوار احملاضرة للتنوخي 127طبقات النحويني واللغويني 
، 429، 428/ 9، واتريخ بغداد 95 -93، والفهرست البن الندمي 194، 151/ 5

، وأخبار 651رقم  388/ 7نتظم ، وامل198، 197، ونزهة األلباء 73والسابق والالحق 
، 113/ 2، وإنباه الرواة للقفطي 5126/ 8، والكامل يف التاريخ 100احلمقى واملغفلني 

/ 2، والعرب 102/ 2، واملختصر يف أخبار البشر 45، 44/ 3، ووفيات األعيان 114
عتدال ، وميزان اال200/ 1، واملشتبه يف أمساء الرجال 147، واإلعالم بوفيات األعالم 276

، واتريخ ابن الوردي 303رقم  532، 531/ 15، وسري أعالم النبالء 401، 400/ 2
، 233/ 11، والبداية والنهاية 86رقم  104، 103/ 17، والوايف ابلوفيات 287/ 1

، وشذرات 405، واتريخ اخللفاء 280، 279، وبغية الوعاة 268، 267/ 3ولسان امليزان 
، 223/ 1، وطبقات املفسرين للداودي 136/ 1ة ، ومفتاح السعاد375/ 2الذهب 

، 1205، 1108، 839، 700، 506، 116، 115، 68، وكشف الظنون 224
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1172 ،1415 ،1451 ،1452 ،1461 ،1472 ،1729 ،1730 ،2041 ،
، 343، 330، 219، 298، 282/ 2و  556، 553، 374/ 1وإيضاح املكنون 

 .40/ 6ملؤلفني ، ومعجم ا446/ 1، وهدية العارفني 558، 374
 (1).." 428/ 9[ اتريخ بغداد 2]
 "أبو طاهر البغدادي، شيخ القراء ببغداد. .55

 وطرقها وعللها، له يف ذلك تصانيف.القراءات بكان أعلم الناس 

روى عن: حممد بن جعفر القتات، ووكيع القاضي، وأمحد بن فرج الضرير، وعبد هللا بن 
 واحلسن بن احلباب، وطائفة سواهم. الصقر السكري، وإسحاق بن أمحد اخلزاعي،

وقرأ على: أيب بكر بن جماهد، وأمحد بن سهل األشناين، وأيب عثمان سعيد بن عبد الرحيم 
 [ .1« ]التغابن»الضرير، قرأ عليه إىل 

وأقرأ الناس، فقرأ عليه: أبو القاسم عبد العزيز بن جعفر الفارسي، وأبو احلسن علي بن أمحد 
و احلسن علي بن حممد اجلوهري، وأبو احلسن علي بن العالف، وأبو بن عمر احلمامي، وأب

[ ، 2الفرج عبيد هللا بن عمر املصاحفي، وأبو احلسني أمحد بن عبد هللا السوسنجردي ]
 وغريهم.

 [ : كان ثقة أمينا، مات يف شوال.3قال اخلطيب ]

 وعظمه. [ ،4قلت: ويقال مولده سنة مثانني ومائتني. وقد طول الداين ترمجته ]

قال: ومل يكن بعد ابن جماهد مثل ابن طاهر يف علمه وفهمه مع صدق هلجته واستقامة 
 طريقته.

 قرأ عليه خلق كثري، وكان ينتحل يف النحو مذهب الكوفيني. وكان من

__________ 

، وإنباه الرواة 673رقم  397/ 6، واملنتظم 5659رقم  8، 7/ 11] )( [ اتريخ بغداد 
/ 16، وسري أعالم النبالء 148، واإلعالم بوفيات األعالم 282/ 2 ، والعرب215/ 2

، والبداية 122، وتلخيص ابن مكتوم 252، 251/ 1، ومعرفة القراء الكبار 22، 21
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/ 1العشر القراءات ، والنشر يف 477 -475/ 1، وغاية النهاية 237/ 11والنهاية 
 .380/ 2وشذرات الذهب  ،121/ 2، وبغية الوعاة 325/ 3، والنجوم الزاهرة 123

 [ التغابن: هي السورة الرابعة والستون من القرآن الكرمي.1]

[ السوسنجردي: ابلواو بني السينني املهملتني، وسكون النون، وكسر اجليم، وسكون 2]
الراء، ويف آخرها الدال املهملة. نسبة إىل قرية بنواحي بغداد يقال هلا سوسنجرد. )األنساب 

7 /189. ) 

 .7/ 11يف اترخيه [ 3]
 (1)( .." 476/ 1[ نقلها ابن اجلزري يف )غاية النهاية 4]
"أهل العلم ابلعربية. مسعت عبد العزيز الفارسي يقول: ملا تويف ابن جماهد، وأذكر  .56

يوم موته، أمجعوا على أن يقدموا شيخنا أاب طاهر. فتصدر لإلقراء يف جملسه، وقصده األكابر 
خالف أصحابه يف إمالة الناس أليب عمرو. وكانوا ينكرون عليه فتحلقوا عنده. وكان قد 

 [ .1ذلك ]

 [ البخاري.2علي بن إبراهيم الطغامي ] -707

 مسع: صاحل بن حممد جزرة.

 [ .3علي بن عمر ] -708

 أبو احلسن البغدادي الدقاق احلافظ.

 رحال مجاع.

 روى عن: البغوي، وعالن بن الصيقل، وأيب عروبة، وطبقتهم.

 ه: احلاكم أبو عبد هللا وقال: تويف مبروالروذ يف السنة.وعن

 [ .4علي بن املؤمل بن احلسن بن عيسى بن ماسرجس النيسابوري ] -709

 أبو القاسم.

 كان يضرب به املثل يف العقل والورع.

__________ 
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أن على  أمجعوا -رمحه هللا -وملا تويف ابن جماهد»، وفيه تكملة: 476/ 1[ غاية النهاية 1]
يقدموه، فتصدر لإلقراء يف جملسه وقصده األكابر، فتحلقوا عنده كعقيل بن البصري، وكان 
من جلة أصحاب ابن جماهد، وكأيب بكر اجلالء، ونظرائهما، قال: ومسعت فارس بن أمحد 
يقول: دخل أبو طاهر ذات يوم يف جملس ابن جماهد وقد فرغوا من مسألة جرت بينهم فقال 

الوا: مسألة جرت، فقال هلم: هلموها. فقالوا: إن اجلواب فيها قد استوعب هلم: فيم كنتم؟ ق
فقال: هلموها فإن األسد إذا حضرت تضارطت الثعالب. وقال القفطي: قرأ كتاب سيبويه 

ثله. )إنباه الرواة مالقراءات على أيب حممد بن درستويه الفارسي، ومل ير بعد ابن جماهد يف 
2 /215. ) 

 ي بن إبراهيم( يف:[ انظر عن )عل2]

 .282/ 2، واللباب 242/ 8، واألنساب 222/ 6اإلكمال البن ماكوال 
ية من ، وهي قر « طغامى»بفتح الطاء املهملة، والغني املعجمة. نسبة إىل « الطغامي»و 

 هـ. 347( أن وفاته سنة 222/ 6سواد خبارى. ووقع يف )اإلكمال 

 [ انظر عن )علي بن عمر( يف:3]

 .6403رقم  33/ 12 اتريخ بغداد
 (1).." 674رقم  397/ 6[ انظر عن )علي بن املؤمل( يف: املنتظم 4]
 [ ، ومنصور بن عبد هللا الذهلي، وغريهم.1"غنجار ] .57

 وتويف مبرو يف رجب من السنة.

 قال اخلليلي: سألت احلاكم عنه فقال: هو أشهر يف اللني من أن تسألين عنه.

 نه.قلت: هو أسد من كان مبرو يف زما

 وقال احلاكم: كان يكذب مثل السكر، واحلسنوي أحسن حاال منه.

[ أبو حبيب النيسابوري املصاحفي الناسخ، جاور ابجلامع 2حممد بن أمحد بن موسى ]
 مخسني سنة.

 وحدث عن: سهل بن عمار، وزكراي بن داود اخلفاف.
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 عنه: احلاكم وقال: عاش ثالاث وتسعني سنة.

[ املوصلي مث البغدادي أبو بكر النقاش 4[ بن زايد بن هارون ]3حممد بن احلسن بن حممد ]
 املقرئ املفسر.

 والتفسري.القراءات كان إمام أهل العراق يف 

 [ ، وأيب مسلم الكجي، ومطني،5روى عن: إسحاق بن سنني اخلتلي ]

__________ 

 « .عنجار»[ يف األصل 1]

 .218/ 3، اللباب 338، 337/ 11و  176/ 3[ األنساب 2]
، 798رقم  345/ 2، الوايف ابلوفيات 119/ 2، غاية النهاية 13رقم  14/ 7[ املنتظم 3]

/ 2، اتريخ بغداد 218/ 1، دول اإلسالم 292/ 2، العرب 242/ 11البداية والنهاية 
رقم  236/ 1، معرفة القراء الكبار 481رقم  131/ 2، طبقات املفسرين 635رقم  201
، 149 -146/ 18، معجم األدابء 50، الفهرست 545/ 8، الكامل يف التاريخ 27

 -573/ 15، سري أعالم النبالء 908/ 3، تذكرة احلفاظ 299، 298/ 4وفيات األعيان 
، طبقات الشافعية 347/ 2، مرآة اجلنان 520/ 3، ميزان االعتدال 348رقم  576

 .9، 8/ 3، شذرات الذهب 132/ 5، لسان امليزان 146، 145/ 3للسبكي 
حممد بن احلسن أبو بكر النقاش املفسر مسا )كذا( تفسريه شفا »[ كتب على اهلامش: 4]

 « .الصدور وله مؤلفات كثرية

 (1)« .." سني احللي»[ يف األصل 5]
"وإبراهيم بن زهري احللواين، وحممد بن عبد الرمحن النسائي، واحلسن بن سفيان،  .58

[ القرآن على: احلسن بن 1وقرأ ] واحلسني بن إدريس اهلروي، وحممد بن علي الصائغ.
[ بن أنس بن 3[ بن احلباب ببغداد، وعلى أمحد ]2العباس بن أيب مهران، وعلى احلسن ]

مالك، وهارون بن موسى األخفش بدمشق، وعلى ابن أيب ربيعة حممد بن إسحاق بن 
اءته  ر أعني، وعلي ابن أيب حممد اخلياط، وعلي بن أمحد البزار، ومجاعة سواهم. وذكر أن ق
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 كانت على ابن أيب مهران يف سنة مخس ومثانني.

قرأ عليه: أبو بكر أمحد بن احلسني بن مهران، وعبد العزيز بن جعفر الفارسي، وأبو احلسن 
احلمامي، والقاضي أمحد بن حممد بن عبدون الشافعي، وإبراهيم ابن أمحد الطربي، وعلي 

[ ، وعلى 4لنهرواين، وأبو الفرج الشنبوذي ]بن حممد العالف املقرئ، وأبو الفرج عبد امللك ا
جعفر السعيدي، واحلسن بن حممد الفحام، وأبو القاسم علي بن حممد الزيدي احلراين 
الشريف، وهو آخر من قرأ يف الدنيا عليه، واحلسن بن علي بن بشار النيسابوري، وطائفة 

 سواهم.

، وهو من أقرانه، والدارقطينوروى عنه: أبو بكر بن جماهد، أحد شيوخه، وجعفر اخللدي 
وأبو حفص بن شاهني، وأبو أمحد عبد هللا بن أيب مسلم الفرضي، وأبو علي بن شاذان، 

 وأبو القاسم احلريف، وآخرون.

ر إىل ، وأكثر التطواف من مصالقراءاتوصنف يف « شفاء الصدور»وصنف التفسري ومساه 
يف القرآن  املوضح»و « يف غريب القرآن اإلشارة»ما وراء النهر يف لقاء املشايخ. وله كتاب 

و « ذم احلسد»و « أخبار القصاص»و « املناسك»و « [ العقل5صدأ ]»و « ومعانيه
 «املعجم األوسط»و « دالئل النبوة»

__________ 

 « .قراء»[ يف األصل 1]

 « .وعلي بن احلسن»[ يف األصل 2]

 « .وعلي بن أمحد»[ يف األصل 3]

 .237/ 1والتصويب من معرفة القراء « الشبودي»[ يف األصل 4]
 (1)« .." صد» 299/ 4[ يف وفيات األعيان 5]
[ وكتاب 1« ]كتاب معجم األكرب يف أمساء القراء وقراءاهتا»و « املعجم األصغر»"و  .59

 وآخر لطيف، وغري ذلك.« السبعة األوسط»وكتاب « بعللهاالقراءات »

 ومائتني.وذكر ابن أيب الفوارس أن مولده سنة ست وستني 
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قلت: الذي وضح يل أن هذا الرجل مع جاللته ونبله مرتوك ليس بثقة. وأجود ما قيل فيه 
قول أيب عمرو الداين، قال: والنقاش مقبول الشهادة، على أنه قد قال ابن فارس بن أمحد: 
مسعت عبد هللا بن احلسني، مسعت ابن شنبوذ يقول: خرجت من دمشق إىل بغداد وقد 

ءة على هارون األخفش، فإذا بقافلة مقبلة فيها أبو بكر النقاش وبيده رغيف، فرغت من القرا
 فقال يل: ما فعل األخفش؟ قلت: تويف. مث انصرف النقاش وقال: قرأت على األخفش.

وقال طلحة بن حممد بن جعفر: كان النقاش يكذب يف احلديث، قال: والغالب عليه 
 القصص.

 كر.وقال الربقاين: كل حديث النقاش من

 وقال هبة هللا الاللكائي احلافظ: تفسري النقاش لشفاء الصدور ليس بشفاء الصدور.

 [ : يف حديثه مناكري أبسانيد مشهورة.2وقال اخلطيب ]

قلت: وروى عنه مجاعة أن أاب غالب ابن بنت معاوية بن عمرو حدثه، قال: ثنا جدي، عن 
إن »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: زائدة، عن ليث، عن جماهد، عن ابن عمر قال: قال 

وع، قال الدارقطين: قلت للنقاش: هذا حديث موض« . هللا ال يقبل دعاء حبيب على حبيبه
 فرجع عنه.

 قال اخلطيب: قد رواه أبو علي الكوكيب عن أيب غالب.

__________ 

 « .قراهتا»[ يف األصل 1]

 (1).." 205/ 2[ اتريخ بغداد 2]
ا صح عنده وجه يف العربية حلرف موافق خط املصحف فقراءته "انبغ، فزعم أن كل م .60

 جائزة يف الصالة.

وقال أبو أمحد الفرضي راتب املسجد: صلى مع الناس، وكان ابن مقسم قد ويل ظهره القبلة، 
 القراءات.وهو يصلي مستدبرها، فأولت ذلك ما اختاره لنفسه من 

 تويف ابن مقسم يف ربيع اآلخر.

                                         
 26/63اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



72 

 

 [ بن عبدويه، أبو بكر الشافعي البزاز احملدث.1بن إبراهيم ] حممد بن عبد هللا

 [ يف مجادى األوىل أو اآلخرة سنة ستني ومائتني.2مولده جببل ]

وسكن ببغداد، فسمع: حممد بن اجلهم السمري، وحممد بن شداد املسمعي، وموسى بن 
، وحممد بن ل الرتمذيسهل الوشاء، وأاب قالبة، وعبد هللا بن روح املدائين، وحممد بن إمساعي

 الفرج األزرق، وحممد بن غالب متتام، وإمساعيل القاضي، ومجاعة يطول ذكرهم.

وعنه: الدارقطين، وابن شاهني، وأمحد بن عبد هللا احملاملي، وأبو علي بن شاذان، وخلق  
 كثري آخرهم أبو طالب بن غيالن.

 خا.قال اخلطيب: كان ثقة، ثبتا، حسن التصنيف مجع أبوااب وشيو 

حدثين ابن خملد أنه رأي جملسا كتب عن الشافعي سنة مثاين عشرة وأربعمائة، وملا منعت 
الناس عن ذكر فضائل الصحابة وكتبوا سب السلف على أبواب  -يعين بين بويه -الديلم

 املساجد، كان أبو بكر الشافعي يتعمد

__________ 

، املنتظم 1423رقم  347/ 3، الوايف ابلوفيات 2995رقم  456/ 5[ اتريخ بغداد 1]
، 357/ 2، مرآة اجلنان 260/ 11، البداية والنهاية 301/ 2، العرب 32رقم  32/ 7

 -39/ 16، سري أعالم النبالء 881، 880/ 3، تذكرة احلفاظ 16/ 3شذرات الذهب 
 .360، طبقات احلفاظ 343/ 3، النجوم الزاهرة 220/ 1، دول اإلسالم 27رقم  44

جليم وتشديد الباء وضمها، والم. بليدة بني النعمانية وواسط يف اجلانب [ جبل: بفتح ا2]
 (1)( .." 103/ 2الشرقي. )معجم البلدان 

، دخل مرو وخبارى، ومسعتهم يذكرون أن نوح بن نصر األمري قرأ عليه القراءات" .61
لي خيختمة ووصله أبموال، مث إنه سافر إىل فرغانة. وكان خليعا يضيع ما حيصل له، وكان ال 

لياليه من اجتماع الصوفية والقوالني. ومسعته يقول: مسعت من عبد هللا بن انجية، ومن 
الفراييب، )ومسعته يقول يوم وفاته: أما مسعت جواريه يصحن: وا سيداه من يكفن الغريب، 

 [ .1فبلغين أنه مات مل يكفن( ]
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 وممن قرأ عليه: عيسى أبو بكر احلريي.

[ أبو بكر العجلي البغدادي الدقاق املقرئ املعروف 2فضل ]أمحد بن عبد الرمحن بن ال
 ابلويل.

 [ اجلوهري.3مسع: أمحد بن حيىي احللواين، وعبيد هللا بن انجية، وحممد بن الليث ]

 وعنه: علي بن داود الرزاز، وغريه.

وقد قرأ على أيب جعفر أمحد بن فرح، وعلي بن سليم بن إسحاق اخلطيب، وأمحد بن سهل 
، وأيب عبد الرمحن اللهيب، وأيب عثمان سعيد بن عبد الرحيم الضرير من أصحاب األشناين
 الدوري.

وأبو احلسن  ،« املستنري»قرأ عليه: إبراهيم بن أمحد الطربي، وإسناد تالوته يف كتاب 
 احلمامي، ومجاعة.

 تويف يف رجب لثمان بقني منه ببغداد.

  البغدادي الفرضي، أخو عبد الباقي.[ القاضي أبو عبد هللا4أمحد بن قانع بن مرزوق ]

__________ 

 .45 ص -[ ما بني القوسني عن هامش األصل، وقد وردت العبارة يف املنت مضطربة1]
، 66/ 1، غاية النهاية 250/ 1، معرفة القراء 1974رقم  249/ 4[ اتريخ بغداد 2]

67. 
 « .الريث»[ يف األصل 3]

 (1).." 2205رقم  355/ 4[ اتريخ بغداد 4]
 "عبد هللا بن حيىي بن معاوية أبو بكر التيمي الطلحي الكويف. .62

 مسع عبيد بن غنام، ومطينا، ومجاعة.

 وثقه احلافظ حممد بن أمحد بن محاد.

 وروى عنه أبو نعيم احلافظ وغريه.

بيد قيه الشافعي، ويعرف بع[ بن حممد أبو القاسم البغدادي الف1عبد هللا بن عمر بن أمحد ]
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 الفقيه، نزيل قرطبة.

قال أبو الوليد الفرضي: قدم األندلس، وكان قد تفقه، وانظر عند أيب سعيد األصطخري، 
[ عبد هللا احملاملي، وقرأ القرآن على ابن جماهد، وعلى أيب احلسن بن شنبوذ، 2والقاضي أيب ]

غوي، جعفر الطحاوي، وأيب القاسم الب ومسع من أيب جعفر حممد بن إبراهيم الديلي، وأيب
 وعبد هللا بن أيب داود الدحداح الدمشقي، وابن صاعد.

الفرائض. و القراءات و، صنف يف الفقه القراءاتوكان عاملا ابألصول والفروع، إماما يف 
 قال: وقد ضعفه بعضهم برواية ما مل يسمع عن بعض الدمشقيني.

 ستنصر صاحب األندلس قد أكرمه، وتويف يف ذيولد سنة مخس وتسعني ومائتني، وكان امل
 احلجة بقرطبة.

 قلت: مل يسم أحدا روى عنه.

قال الفرضي: مسعت حممد بن أمحد بن حيىي بن مفرج ينسبه إىل الكذب، ووقفت على 
 بعض ذلك.

 عمارة بن رفاعة بن عمارة بن وثيمة بن موسى أبو العباس املصري.

 تويف يف ربيع األول.

__________ 

 « .عبيد هللا»وفيه  771رقم  253/ 1[ اتريخ علماء األندلس 1]

 (1)« .." أبو»[ يف األصل 2]
"مسع: أاب مسلم الكجي، وعبد هللا بن أمحد، وإدريس بن عبد الكرمي املقرئ، وأمحد  .63

 بن علي األابر.

ارس، و قال اخلطيب: وكان صاحلا ثقة ثبتا، كتب عنه الدارقطين، وثنا عنه أبو الفتح بن أيب الف
 والتفاسري أمرا عظيما. وولد سنة مثان وسبعنيالقراءات وأبو بكر الربقاين، وكتب من 

 ومائتني.

[ األصبهاين: شيخ من طبقة اخلتلي، مسع أمحد 1قال: أمحد بن جعفر بن سلم الفرساين ]
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 بن عمرو البزار.

 روى عنه أبو سعيد النقاش، وقال: تويف سنة أربع وأربعني وثالمثائة.

 [ .2بن حممد بن علي بن عمر، أبو العباس النيسابوري املذكر ] أمحد

 مسع: أابه، وإبراهيم بن علي الذهلي.

 وعنه: احلاكم.

 تويف يف ربيع اآلخر. من أبناء الثمانني.

 [ بن علي، أبو بكر بن السمسار الدمشقي.3أمحد بن موسى بن احلسني ]

أيب  البريويت، وابن جوصا إبفادة أخيهمسع: حممد بن خرمي، وأاب اجلهم بن طالب، ومكحول 
 العباس.

وعنه: عبد الوهاب امليداين، وعلي بن الغمر، وأخوه أبو احلسني علي بن السمسار، وحممد 
 بن عوف املزين، وغريهم.

 أمحد بن نصر بن دينار األصبهاين.

__________ 

ف نون. بعد األل[ الفرساين: بكسر الفاء أو ضمها وسكون الراء وفتح السني املهملة و 1]
 ( .421/ 2نسبة إىل فرسان وهي قرية من قرى أصبهان. )اللباب 

[ املذكر: بضم امليم وفتح الذال وكسر الكاف املشددة ويف آخرها راء. يقال ملن يذكر 2]
 ( .187/ 3الناس ويعظهم. )اللباب 

، 101و  100/ 2، هتذيب ابن عساكر 465/ 3[ اتريخ دمشق )خمطوط التيمورية( 3]
 (1).." 258رقم  432/ 1موسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان 

 "]وفيات[ سنة ست وستني وثالمثائة .64

 [ ، أبو الفرج النسائي.1أمحد بن جعفر ]

 حدث ببغداد عن يوسف القاضي، وجعفر الفراييب.

 وعنه الربقاين، وأبو نعيم.
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 قال حممد بن العباس بن الفرات: ليس بثقة.

 [ املقرئ.3، أبو احلسن املنبجي ][ 2أمحد بن الصقر ]

 قرأ على: أيب طاهر بن أيب هاشم، وأيب عيسى بكار بن أمحد، وأيب مقسم.

 « .السبعالقراءات احلجة يف »صنف كتاب 

 [ .4روى عنه: عبدان بن عمر املنبجي، وعلي بن معيوف العني ثرمائي ]

__________ 

 .45رقم  144/ 1 ، لسان امليزان318رقم  87/ 1[ ميزان االعتدال 1]
 .63/ 1، غاية النهاية 5رقم  270/ 1[ معرفة القراء الكبار 2]
 [ ستأيت ترمجته مرة أخرى يف املتوفني يف عشر السبعني وثالمثائة.3]

[ العني ثرمائي: بفتح الثاء املعجمة بثالث وسكون الراء وفتح امليم وكسر اهلمزة السابقة 4]
 يف غوطة دمشق. ويقال: العني ثرمي. )انظر معجم البلدانللياء. نسبة إىل عني ثرماء، قرية 

4 /177 ".. )(1) 
 "تويف يف ربيع اآلخر، وقد قارب الثمانني. .65

عبد هللا، ويقال عبد الرمحن بن حممد بن عبد هللا، اإلمام أبو القاسم القرشي احلراين، إمام 
 جامع دمشق.

 روى عن حممد بن أمحد بن أيب شيخ احلراين.

 [ بن عمر بن نصر، ومجاعة.1عبد الرمحن ]روى عنه 

 وكان عبدا صاحلا. تويف يف مجادى اآلخرة، ودفن مبقربة ابب كيسان.

 [ بن حممد بن أيب مسرة البندار البغوي، مث البغدادي.2عبيد هللا بن عبد هللا ]

 مسع حممد بن حممد الباغندي، وطبقته.

 ري، وحممد بن عمر بن بكري.وعنه الربقاين، ووثقه، وعلي بن عبد العزيز الظاه

 وكان ذا معرفة وعلم.

 [ الواسطي املقرئ النحوي.4[ ، أبو الطيب احلضيين ]3عبد الغفار بن عبيد هللا بن السري ]
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 القراءات.رأيت له مصنفا يف 

قرأ على: ابن جماهد، وعلى حممد بن جعفر بن اخلليل، وأيب العباس أمحد بن سعيد بن 
 الضرير.

 بن احلسني الكارزيين، وغريه. قرأ عليه: حممد

__________ 

 يف األصل.« روى عنه عبد الرمحن»[ تكررت عبارة 1]

 .114رقم  90/ 7[ املنتظم 2]
هـ.،  369ويف طبقات القراء البن اجلزري وفاته سنة  270/ 1[ معرفة القراء الكبار 3]

 .38/ 3، اإلكمال 166، 165/ 4، األنساب 372/ 1اللباب 
بضم احلاء وفتح الضاد وسكون الياء حتتها نقطتان ويف آخرها النون. )اللباب  [ احلضيين:4]
1 /372 ".. )(1) 

"وحدث عن عمر بن أيب غيالن، وحممد بن جرير الطربي، وأمحد بن محاد بن  .66
 سفيان، ومجاعة.

حدث عنه أبو العالء الواسطي، والصحناين، وإبراهيم بن سعيد الرفاعي، وأمحد بن حممد 
 املعدل، وغريهم.بن عالن 

 وأصله كويف، سكن واسطا وأقرأ هبا الناس.

 [ : أظن أنه تويف سنة سبع وستني وثالمثائة.1قال مخيس احلوزي ]

 وكان ثقة.

 ة.أبو بكر أمحد بن املبارك الواسطي، وأقرأها ببغداد بعد األربعمائالقراءات قلت: وقرأ عليه 

 د.عبد امللك بن العباس، أبو علي القزويين الزاه

 قال اخلليلي: مسعت شيوخنا يقولون: إنه كان من األبدال.

 مسع احلسن بن علي الطوسي، وعبد الرمحن بن أيب حامت.

 [ ، أبو يعلى البغدادي الوراق املعروف ابلطوسي.2عثمان بن احلسن بن عزرة ]
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 .مسع: أاب القاسم البغوي، واحلسني بن عفري، وابن أيب داود، وأخا أيب الليث الفرائضي
روى عنه: عبد هللا بن حيىي السكري، والربقاين، وقال: كان ثقة ذا معرفة، وله خترجيات 

 ومجوع.

 تويف يف ربيع اآلخر.

 [ .4[ ، أبو عمرو اجملاشي ]3عثمان بن أمحد بن مسعان ]

__________ 

 القراءات.وهو حتريف، والتصحيح من معرفة « محيس اجلوزي»[ يف األصل 1]

 .6102رقم  307/ 11[ اتريخ بغداد 2]
 .165/ 3، اللباب 6100رقم  306/ 11[ اتريخ بغداد 3]
 (1)[ اجملاشي: بفتح امليم واجليم وسكون األلف ويف آخرها شني معجمة. )اللباب( .." 4]
 "]وفيات[ سنة مثان وستني وثالمثائة .67

ان [ البغدادي. ك2[ بن مالك بن شبيب، أبو بكر القطيعي ]1أمحد بن جعفر بن محدان ]
 يسكن قطيعة الدقيق.

مسع: حممد بن يونس الكدميي، وإبراهيم احلريب، وبشر بن موسى، وأمحد بن علي األابر، 
، وإسحاق بن احلسن احلريب، وأاب شعيب احلراين، « املسند»وعبد هللا بن أمحد، مسع منه 

 وطائفة كثرية. وكان مسند العراق يف زمانه.

 « .املسائل»، و « الزهد»، و « لتاريخا»، و « املسند»روى عنه عبد هللا: 

 [ نسخا من4[ : وكان قد غرق بعض كتبه، فاستحدث ]3قال اخلطيب ]

__________ 

، 347، 346/ 2، العرب 119رقم  92/ 7، املنتظم 1697رقم  73/ 4[ اتريخ بغداد 1]
/ 1، غاية النهاية 228/ 1، دول اإلسالم 65/ 3، شذرات الذهب 293/ 11البداية 

رقم  290/ 6، الوايف ابلوفيات 145/ 1، لسان امليزان 41/ 1ميزان االعتدال ، 43
، اتريخ الرتاث 182/ 1، معجم املؤلفني 103/ 1، األعالم 48/ 3، اللباب 2786
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، 7، 6/ 2، طبقات احلنابلة 203/ 10، األنساب 229رقم  326، 325/ 1العربيي 
، 143رقم  213 -210/ 16بالء ، سري أعالم الن192/ 1العشر القراءات النشر يف 

 .93، الرسالة املستطرفة 57/ 2املنهج األمحد 
[ القطيعي: بفتح القاف وكسر الطاء وسكون الياء آخر احلروف وبعدها عني مهملة. 2]

 نسبة إىل القطيعة، وهو اسم لعدة حمال ببغداد. )اللباب( .

 .73/ 4[ اتريخ بغداد 3]
 (1)« .." فاستحلت»[ يف األصل 4]
 وعنه: علي بن أيوب القمي، وحممد بن عبد الواحد بن رزمة، وغريمها." .68

 « .عبيد هللا»وكان جموسيا، أسلم ومسوه 

ساب والنحو واللغة والفرائض واحلالقراءات وكان أبو سعيد إماما كبري الشأن، تصدر إلقراء 
 والعروض، وكان من أعلم الناس بنحو البصريني، عارفا بفقه أيب حنيفة.

[ عن أيب بكر 1قرآن على: أيب بكر من جماهد، وأخذ اللغة عن ابن دريد، ]والنحو[ ]قرأ ال
 بن السراج.

وكان ال أيكل إال من كسب ميينه تدينا. وكان ال جيلس للقضاء وال لالشتغال حىت ينسخ  
 كراسا أيخذ أجرته عشرة دراهم.

 [ .2] قال ابن أيب الفوارس: وكان يذكر عنه االعتزال، ومل يظهر منه شيء

كتاب »، و  «كتاب ألفاظ القطع والوصل»و « شرح كتاب سيبويه»قلت: ومن تصانيفه 
 « .أخبار النحاة»يف النحو، لكن كمله ولده يوسف، وجزأ « اإلقناع

 وتويف يف رجب، وله أربع ومثانون سنة. وكان حنوي العراق.

يف رمضان سنة  الدامغاينأخربان سنقر احلليب هبا، أان حيىي بن جعفر بن عبد هللا بن حممد 
أربع وعشرين وستمائة، قدم علينا، أان أيب، أان أمحد بن علي بن سوار املقرئ، أان حممد بن 
عبد الواحد بن رزق، أان احلسن بن عبد هللا بن املرزابن، ثنا حممد بن منصور بن أيب األزهر، 

 كثري اليمامي بن أيبثنا الزبري بن بكار، حدثين أنس بن عياض قال: حدثين من مسع حيىي 
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 يقول: ال يدرك العلم براحة اجلسم.

__________ 

 .248/ 16[ مستدركة من سري النبالء 1]
 (1).." 342/ 7[ اتريخ بغداد 2]
[ اإلمام، أبو حممد البغدادي، ويعرف اببن الكاتب، 1"احلسن بن عبد هللا بن حممد ] .69

 [ .2واببن القريق ]

 ابن تومان، وأيب بكر النقاش.تال ابلرواايت على: ابن حممد، و 

« شاراتاإل»قرأ عليه: منصور بن حممد بن إبراهيم، ويروي عنه يف كتابه امللقب ب 
 من مجعه.القراءات ب

 قال منصور: كان من عباد هللا الصاحلني الفاضلني.

 قلت: ويروي عنه ولده أبو الفتح حممد بن احلسن ابألهواز.

 ن النجار.مات يف ذي احلجة سنة مثان. ذكره اب

 [ الدمشقي الفرضي.4[ بن أيب الزمام، أبو علي ]3احلسني بن إبراهيم بن جابر ]

 روى عن: حممد بن املعاىف، وحممد بن خرمي، وأصحاب هشام بن عمار.

وعنه: عبد الوهاب الداراين، وحممد بن عوف املزين، وعلي بن بشري، ومكي بن الغمر، 
 وثراي بن أمحد األهلاين.

 عزيز الكتاين، وهو آخر من حدث عن حممد بن يزيد بن عبد الصمد.وثقه عبد ال

 [ . من شيوخ مهذان.5حامد بن أمحد بن العباس، أبو بكر الصرام ]

__________ 

 .74رقم  01، 90/ 12[ الوايف ابلوفيات 1]
[ القريق: بقافني األوىل مضمومة وبينهما راء مكسورة بعدها ايء آخر احلروف ساكنة: 2]

 فدي: كذا وجدته مضبوطا.قال الص

، موسوعة علماء 290/ 4، التهذيب 426/ 3[ اتريخ دمشق )خمطوط التيمورية( 3]
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 .465رقم  132/ 2املسلمني يف اتريخ لبنان 
 « .وأبو»[ يف األصل 4]

[ الصرام: بفتح الصاد املهملة، وتشديد الراء. نسبة إىل بيع الصرم وهو الذي ينعل به 5]
 (1)( .." 238/ 2، اللباب 54 /8اخلفاف. )األنساب 

"وعنه: ابن مجيع، وأبنه السكن، وعبد هللا بن بكر الطرباين، وأمحد بن احلسن  .70
 الطيان، وأبو عبد هللا بن ابكويه، وعلي بن جهضم، وعلي بن عياض الصوري، وآخرون.

قال محزة السهمي: مسعت أاب طاهر الرقي، مسعت أمحد بن عطاء يقول: كلمين مجل يف 
مكة، رأيت اجلمال واحملامل عليها، وقد مدت أعناقها يف الليل، فقلت: سبحان هللا، طريق 

 [ .1من حيمل عنها ما هي فيه، فالتفت إىل مجل فقال يل: قل جل هللا، فقلت: جل هللا ]

وقال السلمي: أمحد بن عطاء هذا ابن أخت أيب الروذابري، يرجع إىل أنواع من العلوم، 
[ خيتص هبا 2وعلم الشريعة، وعلم احلقيقة، وإىل أخالق يف التجويد ]القراءات منها علم 

 ويريب على أقرانه، وهو أوحد مشايخ وقته يف اببته وطريقته.

 تويف يف ذي احلجة سنة تسع وستني.

[ 5[ ، فسمعت الصوري ]4[ : روى أحاديث غلط فيها غلطا فاحشا ]3وقال اخلطيب ]
اعيل الصفار، عن ابن عرفة أحاديث مل يروها الصفار، يقول: حدثوان عن الروذابري، عن إمس

 قال: وال أظنه معتمد الكذب لكن شبه عليه.

 [ : كان شيخ الشام يف وقته.6وقال القشريي ]

الذوق أول املواجيد، فأهل الغيبة إذا شربوا طاشوا، وأهل احلضور »ومن كالم أمحد بن عطاء: 
 [ .7« ]إذا شربوا عاشوا

__________ 

 .374، وآاثر البالد 30وانظر الرسالة القشريية  56قات األولياء البن امللقن [ طب1]
 أما العبارة« . أخالق»جبانب كلمة « كذا»[ كذا يف األصل، وقد كتب على اهلامش 2]

 .497ص  -« وأخالق ومشائل خيتص هبا»عند السلمي فهي: 
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 .336/ 4[ اتريخ بغداد 3]
 « .غلط فاحش»[ يف األصل 4]

والصحيح ما أثبتناه، والصوري هو حممد بن علي احلافظ شيخ « الصور»األصل [ يف 5]
 هـ. 441اخلطيب البغدادي، تويف سنة 

 .29[ الرسالة القشريية 6]
 (1).." 383/ 10[ حلية األولياء 7]
 "وروى عنه أيضا: أبو سعد املاليين، وأبو بكر أمحد بن احلارث األصبهاين، وطائفة. .71

 واحلديث.ءات القراوله تصانيف يف 

 [ بن أمحد، أبو بكر النقاش احلافظ املصري نزيل تنيس.1حممد بن علي بن احلسن ]

 ولد سنة اثنتني ومثانني ومائتني، وهو راوي نسخة فليح.

 تويف يف شعبان.

روى عن: حممد بن جعفر اإلمام نزيل دمياط صاحب إمساعيل بن أيب أويس، وأحد شيوخ 
ن النسائي، وأيب يعقوب إسحاق املنجنيقي. ورحل من مصر، النسائي أيضا، وأيب عبد الرمح

فسمع بدمشق مجاهر بن حممد الزملكاين، وببغداد عمر بن أيب غيالن، وحممد بن أيب صاحل 
 بن ذريح، وابملوصل أاب يعلى، وابألهواز عبدان، يف خلق سواهم.

ن إبراهيم بن علي بوعنه: الدارقطين، واحلسني بن جعفر الكاملي، وحيىي بن علي الطحان، و 
علي الغازي، واحلسن بن مجاعة اإلسكندراين، وعلي بن احلسني بن جابر التنيسي القاضي، 

 وغريهم. ورحل إليه الدارقطين إىل تنيس.

 تويف النقاش رابع شعبان، وكان أحد أئمة احلديث.

 حممد بن حممد بن إمساعيل، أبو نصر الكرابيسي النيسابوري.

 ان، وابن الشرقي.يروي عن: علي بن عبد

 ما كأنه شاخ.

 حممد بن املهلب بن حممد، أبو بكر املصري الصيدالين العدل.

                                         
 26/411اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



83 

 

 تويف يف صفر، وله مائة وتسع سنني.

__________ 

، 902رقم  959 -957/ 2، تذكرة احلفاظ 70/ 3، شذرات الذهب 353/ 2[ العرب 1]
، حسن احملاضرة 1604رقم  115، 114/ 4، الوايف ابلوفيات 137/ 4النجوم الزاهرة 

 (1).." 194/ 1ق  1، بدائع الزهور ج 148
 [ بن خالويه، أبو عبد هللا اهلمذاين النحوي اللغوي.1"احلسني بن أمحد بن محدان ] .72

قدم بغداد فأخذ عن: أيب بكر بن األنباري وأيب بكر بن جماهد، وقرأ عليه، وأيب عمر الزاهد 
دم السريايف، وقيل إنه أدرك ابن دريد وأخذ عنه. مث إنه قغالم ثعلب، ونفطويه، وأيب سعيد 

الشام وصحب سيف الدولة بن محدان، وأدب بعض أوالده، ونفق شوقه حبلب، واشتهر 
 ذكره، وقصده الطالب من اآلفاق.

 أخذ عنه: عبد املنعم بن غلبون، واحلسن بن سليمان، وغريمها.

 «شرح املمدود واملقصور»كتاب و « . ليس»وكان صاحب سنة. وصنف يف اللغة كتاب 
اجلمل » وكتاب «القراءاتالبديع يف »ذكر له مخسمائة اسم، وكتاب « أمساء األسد»وكتاب 

، وله مصنفات سوى ما ذكران « غريب القرآن»وكتاب « االشتقاق»وكتاب « يف النحو
[2. ] 

 ومات حبلب سنة سبعني، وقيل سنة إحدى وسبعني.

 [ .4أبو القاسم القرشي القريواين املقرئ ][ ، 3حكم بن حممد بن هشام ]

 [ ابلقريوان على اهلواري أيب بكر صاحب ابن خريون،5]قرأ القران[ ]

__________ 

، شذرات 297/ 11، البداية والنهاية 495 -494/ 2، مرآة اجلنان 356/ 2[ العرب 1]
يق حميي الدين ، وفيات األعيان )حتق231، بغية الوعاة 230، نزهة األلباء 71/ 3الذهب 

ات ، طبق« ، وفيه احلسني بن حممد بن خالويه324/ 1، إنباه الرواة 433/ 1عبد احلميد( 
، لسان 84، الفهرست 237/ 1، طبقات القراء البن اجلزري 269/ 3الشافعية الكربى 
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، 139/ 4، النجوم الزاهرة 123/ 1، يتيمة الدهر 4/ 4، معجم األدابء 267/ 2امليزان 
/ 2، املزهر 101، الفالكة واملفلوكني 237، روضات اجلنات 148/ 1سرين طبقات املف

/ 1، غاية النهاية 1808، 1461، 1454، 1397، 602، 123، كشف الظنون 421
 .48/ 25، أعيان الشيعة 303رقم  323/ 12، الوايف ابلوفيات 237

 .325/ 1[ أحصاها القفطي يف أنباه الرواة 2]
 .377رقم  121/ 1[ اتريخ علماء األندلس 3]
 وهو خطأ.« املقربي»[ يف األصل 4]

 (1)[ ما بني احلاصرتني ساقط من األصل أضفناه نقال عن اتريخ ابن الفرضي.." 5]
[ الزاهد، ومسع من احلسني بن حممد 2[ احلمال ]1"مث دخل مصر فجالس بنان ] .73

د، وقدم عمرو الزاه ، وصحب أابالقراءاتبن داود، وقرأ على قرائها، ودخل العراق فقرأ هبا 
 األندلس، فأكرمه املستنصر.

 وكان فيه صالبة يف السنة وإنكار على املبتدعة. وكان يقرئ القرآن.

 تويف يف ربيع اآلخر، عن ثنتني ومثانني سنة.

 [ بن موسى، أبو يعلى التوزي البغدادي، نزيل نيسابور.3الزبري بن عبيد هللا ]

 رحل، وحصل، وتعاين التجارة.ومسع البغوي، وابن صاعد، وطائفة، و 

 وتويف ابملوصل سنة سبعني. رمحه هللا.

 [ بن أمحد بن زايد بن مهران، أبو حممد الشيباين.4عبد هللا بن أمحد بن جعفر ]

 مسع: السراج، وابن خزمية.

 تويف يف مجادى اآلخرة بنيسابور، وقيل مات سنة إحدى وسبعني.

 ي.[ املروز 5عبد هللا بن أمحد بن الصديق ]

 مسع حديثا من حممد بن إبراهيم البوسنجي، ومسع ممن بعده.

 وروى عنه: أبو بكر الربقاين، وحممد بن عبيد هللا احلنائي، ومجاعة.

 من أبناء التسعني.
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__________ 

 والتصحيح من اتريخ ابن الفرضي.« بيان»[ يف األصل 1]

 . «فتحلق هبا إىل بنان العابد وجالسه»[ عبارة ابن الفرضي: 2]
رقم  106/ 7، املنتظم « ابن عبد هللا»، وفيه 4589رقم  473/ 8[ اتريخ بغداد 3]

 « .ابن عبد الواحد»وفيه  9/ 9، الكامل يف التاريخ 139

 « .عبد هللا بن حامد أمحد..»ويف األصل  4986رقم  391/ 9[ اتريخ بغداد 4]

 (1).." 4984رقم  390/ 9[ اتريخ بغداد 5]
تدينا ألنه قال: دخلت داره غري مرة فألفيته على كرسيه سكراان "أيخذ عن ابن دريد  .74

[1. ] 

أخذ عنه: أبو عبيد اهلروي صاحب الغريبني، وحدث عنه أبو يعقوب القراب، وأبو ذر عبد 
 بن أمحد، وأبو عثمان سعيد القرشي، وأبو احلسني الباشاين، وغريهم.

ألسر ر فوجدوا خبطه قال: امتحنت ابوكان ابرعا يف املذهب، ثقة ورعا فاضال. وقيل إنه أس
[ ، وكان القوم الذين وقعت يف سهمهم عراب نشئوا 2سنة عارضت القرامطة احلاج ابهلبري ]

ابلبادية يبتغون مساقط الغيث أايم النجع، ويرجعون إىل إعداد املياه يف حماضرهم زمن القيظ، 
قيت يف أو خطأ فاحش، فبويتكلمون بطباعهم البدوية، وال يكاد يوجد يف منطقهم حلن، 

[ ، وأسندت منهم ألفاظا 4[ ، ونرتبع ابلصمان ]3أسرهم دهرا طويال، وكنا نشيت ابلدهناء ]
 مجة.

وكتاب  «التقريب يف التفسري»يف عشر جملدات، وكتاب « هتذيب اللغة»صنف كتاب 
 ا منالروح وما ورد فيه»وكتاب  «القراءاتعلل »وكتاب « تفسري ألفاظ كتاب املزين»

تفسري »وكتاب  «الرد على الليث»وكتاب « تفسري األمساء احلسىن»وكتاب « الكتاب والسنه
، « تفسري ديوان أيب متام»وكتاب [ « 5تفسري السبع الطوال ]»وكتاب « إصالح املنطق

 وله سوى ذلك من املصنفات.

__________ 
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 « .سكران»[ يف األصل 1]

 ( .392/ 5رود يف طريق مكة. )معجم البلدان [ اهلبري: بفتح أوله وكسر اثنيه. رمل ز 2]

[ الدهناء: بفتح أوله وسكون اثنيه ونون وألف متد وتقصر. هي سبعة أجبل من الرمل 3]
يف عرضها، من داير بين متيم، بني كل جبلني شقيقة، وطوهلا من حزن ينسوعة إىل رمل 

لعرب صبت الدهناء ربعت ايربين، وهي من أكثر بالد هللا كأل مع قلة أغذاء ومياه، وإذا أخ
 ( .493/ 2مجعا لسعتها وكثرة شجرها.. )معجم البلدان 

[ الصمان: ابلفتح مث التشديد، وآخره نون. جبل يف أرض متيم أمحر. وقيل هي أرض 4]
فيها غلظ وارتفاع وفيها قيعان واسعة وخبارى تنبت السدر عذبة ورايض معشبة، وإذا 

 ( .423/ 3بلدان أخصبت ربعت العرب مجعا. )معجم ال

 (1)« .." الطول»[ يف األصل 5]
 "ذكره ابن النجار. .75

 [ احلليب القاضي، أبو جعفر امللقب ابجلرد.1أمحد بن إسحاق بن حممد ]

 ويل قضاء حلب، وحدث عن أمحد بن خليد احلليب، وعمر بن سنان املنبجي، ومجاعة.

 .، وابن نظيف، وآخرونوعنه: القاضي أبو احلسن علي بن حممد احلليب، ومتام الرازي
 [ املنبجي املقرئ.2أمحد بن الصقر، أبو احلسن ]

 قرأ على أيب طاهر بن أيب هاشم، وبكار، وأيب بكر النقاش.

 « .السبعالقراءات احلجة يف »وصنف كتاب 

 روى عنه: ابن عمر املنبجي، وعلي بن معيوف العني ثرمائي.

 [ .3وأحسبه بعد ذلك قليال ] نقل ابن عساكر أنه تويف قبل الستني وثالمثائة،

 [ .5[ بن احلكم، أبو بكر النرسي ]4أمحد بن حممد بن علي ]

مسع عمر بن أيب غيالن، وعبد هللا املدائين بن زيدان البجلي، وأاب عروبة، وعبد هللا بن علي 
 بن األخيل احلليب.

 بقي إىل سنة ست وستني، وانتقى عليه الدارقطين مبصر.
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 احلسن الناقد، وعلي بن منري اخلالل، وعبد اجلبار بن أمحد الطرسوسي.روى عنه: حممد بن 

__________ 

/ 4، أعالم النبالء 60/ 1، اجلواهر املضيئة 2716رقم  239/ 6[ الوايف ابلوفيات 1]
62. 

 .270/ 1[ معرفة القراء الكبار 2]
 هـ. 366[ أقول: قيد الذهيب وفاته يف معرفة القراء بسنة 3]

 .69/ 2بن عساكر [ هتذيب ا4]
[ النرسي: بفتح النون وسكون الراء وكسر السني املهملة. نسبة إىل نرس: وهو هنر من 5]

 (1)( .." 306، 305/ 3أهنار الكوفة عليه عدة من القرى. )اللباب 
"قرأ القرآن البن كثري على حممد بن عبد العزيز بن الصباح، ومسع من أيب يعلى  .76

 ه، وتصدر لإلقراء بطرسوس من الثغر.املوصلي، وابن املنذر الفقي

قرأ عليه: عبد الباقي بن احلسن، وحدث عنه: متام، وعبد الوهاب امليداين: واهليثم بن أمحد 
 الصباغ.

[ بن أيب اخلطاب احلراين امللطي األصل، أبو عبد هللا قاضي 1حممد بن عبد هللا بن أمحد ]
 محص.

 الرتمخي، وحممود بن حممد الرافقي، وأابمسع: حيىي بن حممد بن صاعد، وحممد بن سعيد 
 عبد هللا نفطويه، ومجاعة.

 وعنه: متام، وعلي بن بشري العطار، وشعيب بن عبد الرمحن بن عمر، ومجاعة.

[ بن احلسني، أبو بكر التميمي اجلوهري اخلطيب، 2حممد بن عبد الرمحن بن الفضل ]
 . كذا قال فيه أبو نعيم.والقراءاتصاحب التفاسري 

 ع: أاب خليفة، وعبدان األهوازي، وأمحد بن احلسن الصويف، ومجاعة.مس

 وعنه: أبو بكر بن أيب علي املعدل، وأبو نعيم، وقال: تويف بعد الستني.

 [ اهلامشي البغدادي.3حممد بن عبد الواحد بن إمساعيل ]
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 يروي عن حممد بن حممد الباغندي، وغريه.

 قاين، وقال الربقاين: كان ثقة زاهدا.وعنه: أبو سعد املاليين، وأبو بكر الرب 

__________ 

 .164/ 38[ اتريخ دمشق )خمطوط التيمورية( 1]
 .294/ 2[ ذكر أخبار أصبهان 2]
 (1).." 866رقم  359/ 3[ اتريخ بغداد 3]
[ ، فعرف يل ذلك، وصارت 1"من الصحابة؟ فذكرت له حديث عمر يف العمالة ] .77

 يل به عنده منزلة.

[ املقرئ املعمر 4[ املطوعي ]3[ ، أبو العباس العباداين ]2ن جعفر ]احلسن بن سعيد ب
 نزيل إصطخر، يف آخر عمره.

مسع من: احلسن بن املثىن، وأاب خليفة، وأاب مسلم الكجي، وأاب عبد الرمحن النسائي، وإدريس 
 بن عبد الكرمي احلذاء، وجعفر بن حممد الفراييب، ومجاعة.

ة مخس ومخسني، وكان رأسا يف القرآن وحفظه، ]يف حديثه[ قال أبو نعيم: قدم أصبهان سن
 [ وروايته، لني.5]

 وقال أبو بكر بن مردويه: وهو ضعيف.

قلت: قرأ لنافع على أيب بكر حممد بن عبد الرحيم األصبهاين، وأيب حممد امللطي، وقرأ أليب 
مال. ق اجلعمر، وحممد بن بدر بن حممد الباهلي صاحب الدوري، واحلسني بن علي األزر 

 قرأ عليه برواية قالون، وقرأ

__________ 

والتصويب من )اتريخ بغداد وتذكرة احلفاظ( . واحلديث يف « املعاملة»[ يف األصل 1]
ويرويه  105، 104/ 5، والنسائي 13 -32/ 13، وصحيح البخاري 17/ 1مسند أمحد 

عدي، عن بن الس الصحايب: السائب بن يزيد، عن حويطب بن عبد العزى، عن عبد هللا
 عمر.
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/ 1، ميزان االعتدال 176/ 4، هتذيب ابن عساكر 271/ 1[ ذكر أخبار أصبهان 2]
، الوايف ابلوفيات 213/ 1، غاية النهاية 950/ 3، تذكرة احلفاظ 359/ 2، العرب 492
، النجوم 75/ 3، شذرات الذهب 932رقم  210/ 2، لسان امليزان 24رقم  29/ 12

/ 1العشر القراءات ، النشر يف 54رقم  256/ 1رفة القراء الكبار ، مع141/ 4الزاهرة 
 103، 102/ 2، موسوعة علماء املسلمني 182رقم  260/ 16، سري أعالم النبالء 114
 .417رقم 

[ العباداين: بفتح العني والباء املوحدة املشددة وسكون األلف وفتح الدال املهملة، نسبة 3]
 ( .309/ 2بصرة يف البحر. )اللباب إىل عبادان، بليدة بنواحي ال

[ املطوعي: بضم امليم وفتح الطاء املشددة وكسر الواو ويف آخرها عني مهملة، نسبة إىل 4]
املطوعة، وهم مجاعة فرغوا أنفسهم للغزو واملرابطة ابلثغور وقصدوا جهاد العدو يف بالدهم. 

 ( .226/ 3)اللباب 

تدركناه من )أخبار أصبهان وتذكرة احلفاظ( [ ما بني احلاصرتني سقط من األصل، اس5]
 "..(1) 

[ اخلزاعي. وقرأ برواية قنبل على ابن جماهد، 1"برواية البزي على إسحاق بن أمحد ] .78
وقرأ بدمشق على أيب العباس حممد بن موسى الصوري، وابإلسكندرية على حممد بن القاسم 

، ن فرح املفسر صاحب الدوريبن يزيد اإلسكندراين، وقرأ على ذكوان، وقرأ على أمحد ب
وعلى إدريس بن عبد الكرمي احلداد صاحب خلف، وهو أكرب شيخ له، وقرأ على عبد هللا 
بن الربيع امللطي إمام جامع مصر، عن يونس بن عبد األعلى، وعلى مجاعة مذكورين يف 

 لسبط اخلياط.« املنهج»

ي، وأبو علي بن حممد اخلباز قرأ عليه: أبو الفضل حممد بن جعفر اخلزاعي، وأبو احلسني 
بكر حممد بن عمر بن زالل النهاوندي، واحلسني بن علي بن عبيد هللا الرهاوي، وأبو عبد 

 [ .2هللا حممد بن احلسني بن آل زهرام الكارزيين ]

 قال اخلزاعي: قلت للمطوعي: يف أي سنة قرأ على إدريس احلداد؟
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لمطوعي: فقد ثنتني وستني ومائتني، فقلت لفقال يف السنة اليت رحلت فيها إىل الري سنة ا
قاربت املائه؟ فقال: إال ثنتني، قال ذلك يف سنة سبع وستني ومائة. قال اخلزاعي: وكان أبوه 

 واعظا حمداث.

[ احلافظ. وحممد بن عبيد 3قلت: وحدث عنه أبو بكر بن أيب علي الذكواين، وأبو نعيم ]
[ أيب مسلم الكجي 4خر من روى عن ]هللا الشريازي، وآخرون، وهو على ضعفه. وآ

 واحلداد.

 القراءات.وله تصانيف يف 

 [6[ بن اهليثم، أبو عبد هللا بن الباد ]5احلسني بن علي بن احلسن ]
__________ 

 والتصحيح من )معرفة القراء( .« إسحاق بن علي أمحد»[ يف األصل 1]

سبة إىل  حتتها نقطتان مث نون. ن [ الكارزيين: بفتح أوله والراء وكسر الزاي وسكون الياء2]
 ( .74/ 3كارزين، وهي من بالد فارس مما يلي البحر. )اللباب 

 والتصحيح من )معرفة القراء( .« وأبو علي نعيم»[ يف األصل 3]

 مكررة يف األصل.« عن[ »4]

 .3921رقم  388/ 7[ اتريخ بغداد 5]
 (1)والتصويب من اتريخ بغداد.." « الباز»[ يف األصل 6]
 [ القاضي املالكي، شيخ املالكية العراقيني يف عصره.1"األهبري ] .79

مسع: حممد بن احلسني األشناين، وحممد بن حممد الباغندي، والبغوي، وعبد هللا بن زيدان 
البجلي، وسعيد بن عبد العزيز، وحممد بن خزمي، وحممد بن متام البهراين احلمصي، وأاب 

 ي، وطبقتهم ابلشام، والعراق، واجلزيرة.عروبة، وأاب علي حممد بن سعيد الرق

وصنف مصنفات يف مذهبه، وتفقه ببغداد على ابن عمر حممد بن يوسف القاضي، وعلى 
 ابنه أيب احلسني.

قال الدارقطين: إمام املالكية، إليه الرحلة من أقطار الدنيا، رأيت مجاعة من األندلس واملغرب 
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، ات وتراجم من حديث مالك. ثقة، مأمون، زاهدعلى اببه، ورأيته يذاكر ابألحاديث الفقهي
 ورع.

وعلو اإلسناد والفقه اجليد، وشرح القراءات [ : مجع بني 2وقال فيه أبو إسحاق الشريازي ]
 ، وانتشر عنه مذهب مالك يف البالد.« خمتصر عبد هللا بن عبد احلكم»

ه املخالفني. وحدث عن[ : له يف شرح املذهب تصانيف ورد على 3وقال القاضي عياض ]
 خلق كثري. وكان إمام العراقيني يف زمانه. تفقه على

__________ 

 أبو بكر حممد بن عبد هللا بن حممد بن صاحل»] )( [ وقد ساق نسبه على النحو التايل: 
بن عمر بن حفص بن عمر بن مصعب بن الزبري بن سعد بن كعب بن عباد بن النزال بن 

وهو مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم  مرة بن عبيد بن احلارث،
/ 2، هدية العارفني 367، الديباج املذهب 27/ 1، اللباب « األهبري التميمي املالكي

 153، 152/ 2، اتريخ الرتاث العريب 241/ 10، معجم املؤلفني 698/ 7، األعالم 50
، 125/ 1، األنساب 473 -466/ 4، ترتيب املدارك 167، طبقات احلفاظ 25رقم 

، طبقات 91/ 1، شجرة النور الزكية 241رقم  334 -332/ 16سري أعالم النبالء 
 .209، 208/ 1األصوليني 

[ األهبري: بفتح األلف وسكون الباء املوحدة وفتح اهلاء ويف آخرها الراء. نسبة إىل أهبر 1]
 وهي بليدة ابلقرب من زجنان. )اللباب( .

 وانظر الرتاجم اليت تلي ترمجته حيث مير ذكره فيها. 167[ طبقات الفقهاء 2]

 (1).." 467/ 4[ ترتيب املدارك 3]
"ولد بفسا وقدم بغداد وسكنها، وأخذ عن علمائها كالزجاج، وأيب بكر السراج،  .80

وأيب بكر مربمان، وأيب بكر اخلياط، ودخل الشام وأقام بطرابلس مث حبلب، وخدم سيف 
، وأقبل على االشتغال والتصنيف، وعلت منزلته يف النحو حىت الدولة، مث رجع إىل بغداد

 فضله بعض تالمذته على املربد، وخدم امللوك ونفق عليهم.
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قال السلطان عضد الدولة: أان غالم أيب علي الفارسي يف النحو، وغالم أيب احلسني الرازي 
 [ .1يف النجوم ]

 الربعي. ومن أصحابه: أبو الفتح عثمان بن جين، وعلي بن عيسى

« التكملة» و« اإليضاح»وهو كبري، وكتاب « التذكرة»وكان متهما ابإلعتزال، صنف كتاب 
ور املقص»، وكتاب « وعللهاالقراءات احلجة يف »، وصنفه لعضد الدولة، وكتاب 

، و  «العوامل املائة»، وكتاب « ما أغفله الزجاج يف معاين القرآن»، وكتاب « واملمدود
العصرايت  املسائل»و « املسائل اجمللسيات»و « املسائل البصرية»و « ةاملسائل العسكري»

 ، وغري ذلك.« املسائل الكرمانية»و « املسائل املذهبيات»و « الشريازية

 وتويف ببغداد يف ربيع األول، وله تسع ومثانون سنة.

 احلسن بن حممد، أبو احلسني اإلصبهاين املذكر.

 وحممد بن حيىي البصري، صاحب عبد األعلى بن محاد.مسع: إبراهيم بن حممد بن متويه، 

 روى عنه: أبو بكر بن أيب علي، وأبو نعيم احلافظ.

 احلسني بن حلبس بن محويه، أبو عبد هللا القزويين.

مسع: العباس بن الفضل بن شاذان، وأاب العباس الرازيني، وأاب بكر عبد هللا بن حممد بن زايد 
 النيسابوري.

 لى اخلليلي، ووثقه.روى عنه: أبو يع

__________ 

 (1).." 276، 275/ 6[ اتريخ بغداد 1]
 "قرأ عليه: حممد بن احلسني الكارزيين، ومسافر بن الطيب، وغريمها. .81

 [ بن بالغ، أبو احلسن الدمشقي املقرئ، إمام اجلامع.1علي بن حممد بن القاسم ]

 مسع: أاب الدحداح أمحد بن حممد، ومجاعة.

 جلبان، وعلي بن موسى السمسار، وغريمها.وعنه: أبو نصر ا

 تويف يف ربيع األخر.
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[ بن حممد بن إمساعيل بن حممد بن بشر، أبو احلسن األنطاكي املقرئ الفقيه 2علي ]
 الشافعي.

قرأ ببلده على إبراهيم بن عبد الرزاق األنطاكي ابلرواايت، وصنف قراءة ورش، ودخل 
 القراءات.رعا يف األندلس يف سنة اثنتني ومخسني، وكان اب

[ : أدخل األندلس علما مجا، وكان بصريا ابلعربية واحلساب، وله 3قال أبو الوليد الفرضي ]
أحد يف  ، ال يتقدمهالقراءاتحظ من الفقه. قرأ الناس عليه ومسعت أان منه، وكان رأسا يف 

قرطبة يف ربيع بمعرفتها يف وقته. وكان مولده أبنطاكية سنة تسع وتسعني ومائتني، ومات 
 األول.

قلت: قرأ عليه أبو الفرج اهليثم الصباغ، وإبراهيم بن مبشر املقرائن، وحدث عنه عبد هللا بن 
 أمحد بن معاذ الداراين. مسع منه ملا مر بدمشق، وروى حديثا كثريا عن الشاميني.

 وذكر الصاحلون مرة عند املنصور بن أيب عامر، وقال: أفضل من هنا:

__________ 

 .30[ اتريخ دمشق )خمطوط التيمورية( 1]
/ 2، مرآة اجلنان 5/ 3وهذا وهم، والتصحيح من العرب « حممد بن حممد»[ يف األصل 2]

، 973/ 3، تذكرة احلفاظ 17رقم  275/ 1، معرفة القراء 90/ 3، شذرات الذهب 407
عية الكربى ، طبقات الشاف64/ 1، غاية النهاية 66رقم  83/ 1طبقات الشافعية لإلسنوي 

3 /468. 
 (1).." 634رقم  316/ 1[ اتريخ علماء األندلس 3]
 "وروى عنه: احلاكم، وأبو سعيد الكنجروذي يف هذه السنة. .82

 وتويف يف شهر رمضان.

 وقع يل من عواليه جزء، وقد ولد سنة ست وتسعني ومائتني.

دل، أخو عبد [ بن موسى، أبو بكر الكاليب الدمشقي املع1تبوك بن احلسن بن الوليد ]
 الوهاب.
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 روى عن: سعيد بن عبد العزيز احلليب، وأمحد بن جوصا، وحممد ابن يوسف اهلروي.

 وعنه: أخوه عبد الوهاب، ومتام، وعلي بن السمسار، ومجاعة.

 تويف يف رمضان.

 جعفر بن أمحد، أبو القاسم النيسابوري الصويف الرازي األصل، شيخ عصره يف التوكل والزهد.

 حممد بن أيب حامت، ومجاعة.مسع: أاب 

 كتب عنه احلاكم وقال: تويف يف شعبان.

 احلسني بن أمحد بن إبراهيم بن حازم، أبو عبد هللا الفارسي القطار.

 تويف يف شعبان مبصر.

 السبعة.القراءات [ علي بن اثبت املقرئ صاحب املنظومة يف 2احلسني )بن( ]

 ذكيا. روى عنه: أمحد بن حممد العتيقي، وكان حافظا

 ولد أعمى، وتويف يف رمضان، وكان حيضر جملس ابن األنباري وحيفظ ما ميلى.

__________ 

 .91/ 3، شذرات الذهب 341/ 3[ هتذيب ابن عساكر 1]
 142/ 7، املنتظم 4155رقم  75/ 8والتصحيح من )اتريخ بغداد « أبو»[ يف األصل 2]

 (1)( .."  «احلسن»، وفيه 306/ 11، البداية والنهاية 222رقم 
 القراءات."سكن األندلس وبرع يف  .83

 [ ، رمحه هللا.1تويف يف احملرم يف الكبولة ]

 قرأ عليه أبو عمر الطلمنكي.

 [ املعافري.2حممد بن صاحل القرطيب ]

مسع من: قاسم بن أصبغ، ورحل فسمع من: ابن األعرايب مبكة، ومن خلق ببغداد وخراسان، 
 وسكن خبارى إىل أن مات.

[ بن العباس بن أمحد بن عاصم الرئيس، أبو عبد هللا بن أيب 3العباس بن حممد ] حممد بن
 ذهل الضيب اهلروي.
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مسع: حممد بن معاذ املاليين، وأاب نصر حممد بن عبد هللا التيمي، وحامت بن حمبوب، وأاب 
عمرو احلريي، ومؤمل بن احلسن املاسرجسي وحيىي بن صاعد، وعبد الرمحن بن أيب حامت، 

 رك البغوي يف املوت، ومل يسمع منه.وأد

روى عنه األئمة الكبار: الدارقطين، وأبو احلسني احلجاجي، واحلاكم أبو عبد هللا، وأبو أيوب 
 القراب، وعامة اهلرويني.

وكان يعاشر العلماء والصاحلني، وله أفضال كثرية عليهم، وكان يضرب له الدينار دينارا 
 ن هذا الوزن، ويقول: إين ألفرح إذا انولت فقريا كاغدةونصفا، فيتصدق ابلداننري اليت م

 فيتوهم أنه فضة، فيفتحه فيفرح، مث يزن فيفرح اثنيا.

 وقد قال مرة: ما مست يدي دينارا وال درمها، حنو ثالثني سنة.

قال احلاكم: قد صحبت أاب عبد هللا بن أيب ذهل حضرا وسفرا، فما رأيت أحسن وضوءا 
 يت يف مشاخينا أحسن تضرعا منهوال صالة منه، وال رأ

__________ 

 « .الكهولة»[ كذا يف األصل، ولعل الصحيح 1]

 .1355رقم  89/ 2[ اتريخ علماء األندلس 2]
/ 3، العرب 1138رقم  121 -119/ 3، اتريخ بغداد 236رقم  146/ 7[ املنتظم 3]
/ 3فاظ ، تذكرة احل1169رقم  191/ 3، الوايف ابلوفيات 92/ 3، شذرات الذهب 9

 (1).." 940رقم  1006
 "وقال ابن أيب الفوارس: إنه كان يدعو إىل االعتزال، وعاش تسعني سنة. بغدادي. .84

 [ اخلثعمي القرطيب.1عبد هللا بن أمحد بن حاجب ]

 مسع: أمحد بن اثبت الثعليب، ومجاعة.

 [ ، أبو حممد بن النور القرطيب.2عبد هللا بن إمساعيل بن حرب ]

سعيد بن حزم، وحممد بن معاوية، وأمحد بن مطرف ومجاعة، ومبصر من أيب مسع: أمحد بن 
العباس أمحد بن احلسن الرازي، وببغداد من أيب علي ابن الصواف، وأمثاهلم. وكان يفهم 

                                         
 26/634اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



96 

 

 ويدري.

 مسع من مجاعة، وتويف يف صفر.

 [ بن قاسم بن حممد، أبو حممد القرطيب.3عبد هللا بن قاسم بن حممد ]

 بن عبد امللك بن أمين، وقاسم بن أصبغ، وأبيه، ومل حيدث. مسع من: حممد

 [ القرطيب. يعرف، برزين.5[ الشقاق ]4عبد هللا بن حممد بن مسرور ]

 مكثر عن: قاسم بن أصبغ، وحج، فسمع من مجاعة.

 وحدث، وتويف يف شوال.

 [ املقرئ، أبو حممد، ويعرف اببن ليالف.6عبد هللا بن حممد األصبهاين ]

 لقراءات.اي ابلناس يف اجلامع يف رمضان، وكان رأسا يف نقط املصاحف، ويف كان يصل

__________ 

 .746رقم  242/ 1[ اتريخ علماء األندلس 1]
 .748رقم  242/ 1[ اتريخ علماء األندلس 2]
 .747رقم  242/ 1[ اتريخ علماء األندلس 3]
 .749رقم  243/ 1[ اتريخ علماء األندلس 4]
 « .السقاق»[ يف األصل 5]

 (1).." 98/ 2[ ذكر أخبار أصبهان 6]
بن ، قرأ هلشام بدمشق وال «القراءاتالغاايت يف »"املقرئ العابد، مصنف كتاب  .85

ذكوان على أيب احلسن حممد بن النضر األخرم، وببغداد على زيد بن أيب بالل الكويف، وابن 
بة هللا ابن ار بن أمحد، وهمقسم، وأيب بكر النقاش، وأيب احلسن بن ثوابن، وأيب عيسى بك

جعفر، وخبراسان على غري واحد، ومسع من أيب العباس السراج، وابن خزمية، وأمحد بن 
 حسني املاسرجسي، ومكي بن عبدان.

روى عنه احلاكم، وأبو حفص بن مسرور، وأبو سعد الكنجروذي وعبد الرمحن بن احلسن 
 بن عليك، واملقرئ أبو سعد أمحد بن إبراهيم.

                                         
 26/659اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



97 

 

، وكان أعبد من رأينا من القراء، وكان جماب القراءاتحلاكم: كان إمام عصره يف قال ا
الدعوة، انتقيت عليه مخسة أجزاء، وتويف يف شوال، وله ست ومثانون سنة. وتويف يف هذا 
اليوم أبو احلسن العامري صاحب الفلسفة، فحدثين عمر بن أمحد الزاهد: مسعت الثقة من 

تاذ، ر بن مهران يف املنام يف الليلة اليت دفن فيها، فقلت: أيها األسأصحابنا يذكر أنه رأى بك
 ما فعل هللا بك؟ قال: إن هللا عز وجل أقام أاب احلسن العامري حبذائي وقال:

 [ .1هذا فداؤك من النار ]

 . «القراءاتالشامل يف »وقال احلاكم: قرأان على ابن مهران ببخارى كتاب 
ه على أيب الفضل بن عساكر، إبجازته من املؤيد الطوسي، ل« الغاية»وقرأت أان كتاب 

[ أبو بكر أمحد بن إبراهيم بن موسى 3[ زاهر الشحامي، أان ]2وزينب الشعرية قاال: أنبأ ]
املقرئ، أان املصنف رمحه هللا، وقد قرأ عليه مجاعة، منهم أبو الوفاء مهدي بن طوارة شيخ 

 اهلذيل.

__________ 

رقم  295/ 1ج  -1ق  -سوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان، مو 209، 208[ / 1]
/ 1، معرفة القراء الكبار 310/ 11، البداية والنهاية 261، رقم 165/ 7، املنتظم 110
 .112/ 1، األعالم 19رقم  30/ 1، اتريخ الرتاث العريب 23رقم  280، 279

 .280/ 1[ معرفة القراء 1]
 « .أنبأان»[ اختصار كلمة 2]

 (1)« .." أخربان»اختصار كلمة [ 3]
"وقال الدارقطين: ثقة صاحب كتاب، وآابؤه كلهم قد حدثوا. تويف يف ربيع األول،  .86

 وقيل يف ربيع اآلخر.

 للفراييب.« صفة املنافق»قلت: وقع لنا من روايته 

 [ بن بشر، أبو أيوب الغافقي األندلسي من أهل شذونة.1عتاب بن هارون بن عتاب ]

وحج فسمع من أيب حفص عمر اجلمحي، وأيب احلسن اخلزاعي، وكان صاحلا  روى عن أبيه،
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 عابدا.

 رحل إليه ابن الفرضي فأكثر عنه، وعاش سبعني سنة.

[ ، أبو عمرو اجلواليقي البغدادي. حدث يف هذه السنة عن عبد هللا 2عثمان بن جعفر ]
 بن إسحاق املدائين، وحممد بن حممد بن الباغندي.

 ء الواسطي، وأمحد بن حممد العتيقي، وأبو طالب العشاري.وعنه أبو العال

 وثقة العتيقي.

 ابلقراءات.[ بن محاد املقرئ القزويين. كان فهما 3علي بن أمحد بن صاحل ]

عمر دهرا، ومسع من يوسف بن عاصم الرازي، وحممد بن مسعود األسدي، ويوسف بن 
 األزرق، والعباس بن الفضل بن شاذان،عن أيب عبد هللا احلسني القراءات محدان، وأخذ 

 ولقي ابن جماهد ببغداد، وانظره، وأقرأ القرآن ثالثني سنة.

روى: عنه أبو يعلى احلنبلي، ومن قوله نقلت ترمجته، وقال: ولدت سنة ثالث ومثانني 
 ومائتني.

 تويف يف رمضان سنة إحدى ومثانني وثالمثائة.

__________ 

 .1263رقم  436، بغية امللتمس 888رقم  301، 300 /1[ اتريخ علماء األندلس 1]
 .6106رقم  309/ 11[ اتريخ بغداد 2]
رقم  349/ 1و  26رقم  341، 340، معرفة القراء الكبار 975/ 3[ تذكرة احلفاظ 3]

 (1).." 519/ 1، وغاية النهاية 275
أبو و "عبد الرحيم الكاتب، والقاضي أبو الطيب الطربي، وأبو عمر بكر بن بشران،  .87

احلسن العتيقي، ومحزة السهمي، وأبو الغنائم عبد الصمد بن املأمون، وأبو حممد اجلوهري، 
 وأبو احلسن حممد بن املهتدي ابهلل، وأبو احلسني بن األبنوسي، وخلق كثري.

 ومولده سنة ست وثالمثائة.

اء والنحويني. ر قال احلاكم: صار الدارقطين أوحد عصره يف احلفظ والفهم والورع، وإماما يف الق
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ويف سنة سبع وستني أقمت ببغداد أربعة أشهر، وكثر اجتماعنا ابلليل والنهار، فصادفته فوق 
ما وصف يل، وسألته عن العلل والشيوخ. وله مصنفات يطول ذكرها، وأشهد أنه مل خيلف 

 على أدمي األرض مثله.

ه، انتهى ده، وإمام وقتوقال اخلطيب: كان الدار قطىن فريد دهره، وقريع عصره، ونسيج وح
إليه يف علم األثر واملعرفة بعلل احلديث وأمساء الرجال، مع الصدق والثقة، وصحة االعتقاد، 

، فإن له فيها مصنفا خمتصرا، القراءاتواالضطالع من علوم، سوى علم احلديث، منها 
مل قول: يالقراءات بمجع األصول يف أبواب عقدها يف أول الكتاب، ومسعت من يعتين 

، وصار لقراءاتايسبق أبو احلسن إىل طريقته اليت سلكها يف عقد األبواب املقدمة يف أول 
يدل على  «السنن»القراء بعده يسلكون ذلك، ومنها املعرفة مبذاهب الفقهاء، فإن كتابه 

ذلك، وبلغين أنه درس فقه الشافعي على أيب سعيد اإلصطخري، وقيل على غريه، ومنها 
والشعر، فقيل إنه كان حيفظ دواوين مجاعة، فحدثين محزة بن حممد بن طاهر املعرفة ابألدب 

 إنه كان حيفظ ديوان السيد احلمريي، وهلذا نسب إىل التشيع. وحدثين األزهري قال:

بلغين أن الدارقطين حضر يف حداثته جملس إمساعيل الصفار، فجلس ينسخ جزءا، والصفار 
تنسخ، فقال الدار قطىن: فهمي لإلمالء خالف ميلي، فقال رجل: ال يصح مساعك وأنت 

[ حتفظ كم أملى الشيخ؟ قال: ال. قال: أملى مثانية عشر حديثا، 1فهمك ]مث قال:[ ]
 احلديث األول عن فالن عن

__________ 

 (1).." 36/ 12[ سقطت من األصل، واإلستدراك من اتريخ بغداد 1]
، ل الدار قطىن: فتحاكموا إيل"فقال قوم: عثمان افضل، وقال قوم: علي أفضل. قا .88

فأمسكت، وقلت األمساك خري، مث مل أر لديين السكوت، فدعوت الذي جاءين مستفتيا، 
وقلت: قل هلم: عثمان أفضل ابتفاق مجاعة أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم، وهذا قول 

 أهل السنة، وأول عقد حيل من الرفض.

عم، سن ميلي عليك العلل من حفظه؟ قال: نقال اخلطيب: فسألت الربقاين: هل كان أبو احل
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وأان الذي مجعتها، وقرأها الناس من نسخيت. مث قال اخلطيب: وحدثين العتيقي، قال: 
حضرت الدارقطين، وجاء أبو احلسني البيضاوي يغرب ليسمع منه، فامتنع واعتل ببعض 

[ أبو احلسني 1]العلل، وقال: هذا رجل غريب، وسأله أن ميلى عليه أحاديث، فأملى عليه 
[ أمام 3نعم الشيء اهلدية ]»[ متون مجيعها: 2من حفظه جملسا تزيد أحاديثه على العشرة ]

، فانصرف الرجل، مث جاءه بعد، وقد أهدى له شيئا، فقربه وأملى عليه من حفظه « احلاجة
[ . وقال حممد بن طاهر املقدسي: كان 4« ]إذا أاتكم كرمي فأكرموه»سبعة عشر حديثا 

 ىن مذهب يف التدليس خفي، يقول فيما مل يسمعه من أيب القاسم البغوي: حدثكم فالن.قط

قلت: وأخذ الدار قطىن عن أيب بكر بن جماهد مساعا، وقرأ على أيب بكر النقاش، وعلي بن 
تصدر يف ، و القراءاتسعيد القزاز، وأمحد بن بواين، وأمحد بن حممد الديباجي، وبرع يف 

 آخر أايمه لإلقراء.

__________ 

 « .عليه أحاديث»[ يف األصل 1]

 والتصويب من اتريخ بغداد.« العشرين»[ يف األصل 2]

 « .احلدية»[ يف األصل 3]

[ رواه ابن ماجة من حديث ابن عمر، ورواه البزاز، وابن خزمية، والطرباين، وابن عدى، 4]
 تادة.عن معاذ وأىب ق والبيهقي، عن جرير. ورواه البزاز، عن أىب هريرة. ورواه ابن عدى،

ورواه احلاكم، عن جابر. ورواه الطرباين، عن ابن عباس، وعن عبد هللا بن محزة، ورواه ابن 
عساكر عن أنس، وعدى بن حامت. ورواه ابن عساكر عن أنس، وعدى بن حامت. ورواه 

، وابن عساكر عن أىب راشد عبد الرمحن بن عبد. وهو حديث « الكىن واألمساء»الدواليب يف 
، واملقاصد احلسنة.." 242، 241/ 1للسيوطي، مع شرحه « الصغري اجلامع»حسن. انظر: 

(1) 
 "مسع أاب القاسم البغوي، وأاب بكر بن أيب داود، وأاب سعيد العدوي. .89

 روى عنه: الربقاين وقال: كان فقيها نبيال على مذهب داود. ولد سنة ثالمثائة.

 املقرئ. [ بن احلسني بن برهان، أبو الفتح1مظفر بن أمحد بن إبراهيم ]
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ب، ، وقرأ على أيب القاسم علي بن العقالقراءاتأقرأ القرآن بدمشق مدة. وصنف كتااب يف 
وأيب احلسن حممد بن األخرم، وصاحل بن إدريس البغدادي، وحدث عن أمحد بن عبد هللا 
بن نصر بن هالل، وإبراهيم بن املولد الزاهد، وابن حذمل، وأيب على احلضائري، وأمحد بن 

 فطيس. حممد بن

 وعنه: متام الرازي، وأبو سعد املاليين، وعلي بن احلسن الربعي ومجاعة.

 والصواب برهان، ابلضم.

 [ ، أبو الوليد البطليوسي.2هاشم بن احلجاج ]

مسع: حممد بن عبد امللك بن أمين، وقاسم بن أصبغ، وحج، فسمع من أيب سعيد بن 
د بن بن عبد الرمحن بن املقرئ، وأيب حمماألعرايب، وأيب حامد البغدادي، وأيب حيىي حممد 

أسد بن عبد الرمحن الكازروين، وخلق مبكة، وحممد بن إبراهيم السراج، والفضل بن عبيد هللا 
ابلقدس، وعلي بن العباس الغزي بغزة، واحلسن بن مليح، وأمحد بن هبزاد مبصر، واستقر 

ثريا، ة، فقرأ الناس عليه ك[ ، مث سعى بن إىل السلطان فامتحن، وأسكن قرطب3ببطليوس ]
 وكان ال أبس به يف ضبطه.

 تويف يف شوال. قاله ابن الفرضي.

__________ 

 .3697رقم  601، 300/ 2، غاية النهاية 28رقم  283/ 1[ معرفة القراء الكبار 1]
 «هاشم بن حيىي بن حجاج»وفيه  1541رقم  174 -172/ 2[ اتريخ علماء األندلس 2]
. 
حتني وسكون الالم وايء مضمومة وسني مهملة. مدينة كبرية ابألندلس [ بطليوس: بفت3]

 (1)( .." 447/ 1من أعمال ماردة على هنرة آنه غريب قرطبة. )معجم البلدان 
 [ ، أبو الفرج الرازي.1"صاحل بن جعفر ] .90

 حدث عن: أيب القاسم البغوي، وأيب بكر بن زايد النيسابوري.

 القاسم التنوخي، ومجاعة. أحاديثه تدل على صدقه.وعنه: أبو احلسن العتيقي، وأبو 
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 [ ، أبو حممد البغدادي البيع.2عبد هللا بن أمحد بن مالك ]

 مسع: أاب بكر بن داود، وحممد بن منصور الشيعي، وسعيدا أخا زبري احلافظ.

 روى عنه: العتيقي، وأبو طالب النيسابوري، وأبو حازم حممد بن الفراء.

 س.وثقه ابن أىب الفوار 

 تويف يف مجادى األوىل.

[ ، أبو أمحد السامري البغدادي املقرئ، مسند داير 3عبد هللا بن احلسني بن حسنون ]
 ابلقراءات.مصر 

ذكر أنه قرأ حلفص على أمحد بن سهل األشناين صاحب عبيد بن الصباح، وقرأ للسوسي 
جرير  سى بنعلى أصحابه أيب احلسن بن الرقي، وأيب عثمان النحوي، وأيب عمران مو 

النحوي، وقرأ لقالون على أيب احلسن بن شنبوذ، وقرأ للدورى وغريه على أىب بكر بن جماهد، 
 وكذا قرأ على ابن شنبوذ بطرق متعددة.

 قرأ عليه: أبو الفضل حممد بن جعفر اخلزاعي، وأبو الفتح فارس بن

__________ 

 .4873رقم  332/ 9[ اتريخ بغداد 1]
 .301رقم  188/ 7، املنتظم 4994رقم  394/ 9[ اتريخ بغداد 2]
، 264/ 1، معرفة القراء 33، 32/ 3، العرب 5067رقم  442/ 9[ اتريخ بغداد 3]

رقم  145/ 17، الوايف ابلوفيات 4670، رقم 409، 408/ 2، ميزان االعتدال 267
رقم  274، 273/ 3، لسان امليزان 1761رقم  417 -415/ 1، طبقات القراء 129

، 208/ 4، األعالم 175/ 4، النجوم الزاهرة 120، 119/ 3رات الذهب ، شذ1155
، 417 -415/ 1، غاية النهاية 376/ 2، اإلكمال 28رقم  77/ 1اتريخ الرتاث العريب 

، حسن 379رقم  515/ 16، سري أعالم النبالء 122/ 1العشر القراءات النشر يف 
 (1).." 489/ 1احملاضرة 
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البصري، وعبد الساتر بن الذرب ابلالذقية، وأبو احلسني "أمحد، ويوسف بن رابح  .91
القيسي اخلشاب، وأبو القاسم عبد اجلبار بن أمحد الطرسوسي مث املصري، قرأ عليه مبذاهب 

د بن وآخر من قرأ عليه أبو العباس أمحد بن سعي« العنوان»السبعة، ورواايته عنه يف كتاب 
 أمحد بن نفيس شيخ ابن الفحام.

ا حبمد هللا من طريقه رواية حفص السوسي بعلو، من قراءيت على أصحاب وقد وقع لن
 الصفراوي عنه.

 إال أن السامري قد تكلم فيه بعضهم، فقال حممد بن علي الصوري:

[ البزاز: كنا يوما عند أيب أمحد املقرئ فحدثنا عن أيب العالء 1قال أبو القاسم العنايب ]
حممد عبد الغين بن سعيد، فذكرت ذلك له،  حممد بن أمحد الوكيعي، فاجتمعت أبيب

فاستعظمه، وقال: سله مىت مسع منه؟ فرجعت إليه، فقال: مسعت منه مبكة يف املوسم، سنة 
ثالمثائة، فأتيت عبد الغىن فأخربته، فقال: أبو العالء مات عندان يف أول سنة ثالمثائة. مث 

يث أسلم على من يكذب يف حدعربت معه بعد مدة، وأبو أمحد قاعد يقرئ، فقلت له: ال 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

[ إنه قرأ أليب احلارث الليث عن الكسائي، على عبد اجلبار 2« ]العنوان»وقال صاحب 
الطرسوسى، عن قراءته على أيب أمحد السامري، وتال أبو أمحد برواية املذكور على حممد بن 

 حيىي الكسائي الصغري، عن قراءته على الليث.

قال أبو عبد هللا القصاع: كذا نقل اجلماعة عن أيب أمحد أنه قرأ على حممد بن حيىي، وهو 
 وهم، ألنه تويف سنة مثانني ومائتني، وولد أبو أمحد بعد موته بنحو مخس عشرة سنة.

__________ 

 والتصحيح من اتريخ بغداد.« العناىن»[ يف األصل 1]

، وهو كتاب 455رئ األنصاري األندلسى املتوىف [ هو ألىب طاهر إمساعيل بن خلف املق2]
 (1)( .." 233/ 1وعمدة الناس يف االشتغال هبذا الفن. )وفيات األعيان القراءات يف 
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 "الشافعي املعروف ابخلنت. كان خنت اإلمام أيب بكر اإلمساعيلي. .92

 ولد سنة إحدى عشرة وثالمثائة، وكان إماما فاضال ورعا مشهورا، وله وجوه حسنة يف
والقرآن، مناظرا، مسع احلديث من أيب القراءات املذهب، وكان مقدما يف األدب، ومعاين 

نعيم عبد امللك بن عدي ومجاعة جبرجان، ومن عبد هللا بن فارس وحنوه إبصبهان، ومن أيب 
 لقاص.أليب العباس بن ا« التلخيص»العباس األصم بنيسابور، وأكثر عن األصم، وشرح 

 بشر الفضل، وأاب النضر عبيد هللا، وأاب عمرو عبد الرمحن، وأاب احلسن وخلف من األوالد أاب
 عبد الواسع.

 تويف جبرجان يوم عرفة، ودفن يوم األضحي.

 [ عبد هللا املصري.1حممد بن خراسان، أبو ]

قرأ القرآن على املظفر بن أمحد، ومسع من أيب جعفر النحاس، وبرع يف العربية، وسكن 
 صقلية.

 اعة، وعمر ستا وتسعني سنة.ومحل عنه مج

 حممد بن سليمان بن يزيد الفامي القزويين، أبو سليمان.

 مسع من أبيع، وحممد بن مجعة بن زهري، والعباس بن الفضل بن شاذان الرازي، وغريهم.

 وعاش تسعني سنة.

[ ، أبو عبد هللا القرطيب املعلم، ابن بنت أصبغ بن 2حممد بن عبد هللا بن عبد املؤمن ]
لك، كان عنده أصول جده أصبغ، ويذكر أنه مسعها، ويدعي أنه أدرك حممد بن وضاح، ما

 وكان شيخا اتئها ال معرفة له.

__________ 

، طبقات الشافعية 118، 117/ 2، طبقات املفسرين للداودي 466، 465/ 1] )( [ 
 .415رقم  564، 563/ 16، سري أعالم النبالء 105، 104البن هداية هللا 

 « .أىب» األصل [ يف1]

 (1).." 1373رقم  99/ 2[ اتريخ علماء األندلس 2]
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"روى عنه أبو عبد هللا احلسني بن أمحد بن سلمة، واحلسني بن عثمان الشريازي،  .93
 وأبو مسعود أمحد بن حممد البجلي.

 وعاش إىل هذه السنة، ومل حتفظ وفاته.

[ املقرئ، تلميذ ابن شنبوذ، قرأ 2[ ، أبو الفرج الشنبوذي ]1حممد بن أمحد بن إبراهيم ]
، ، ]و[ على أيب بكر بن جماهد، وأيب عبد هللا إبراهيم بن عرفة النحوي نفطويهالقراءاتعليه 

وابن بشار العالف صاحب الدوري، وهو أقدم شيخ له، وحممد بن النضر بن األخرم، 
 هبذا الشأن، وتصدر لإلقراء بعد أن أكثر الرتحال يف لقي الشيوخ املقربني.ومجاعة، واعتىن 

قرأ عليه اهليثم بن أمحد الدمشقي الصباغ، وأبو طاهر حممد بن ايسني احلليب، وأبو الفرج 
األسرتاابذي، وأبو العالء حممد بن علي الواسطي، وأبو عبد هللا حممد بن احلسني الكارزيين 

 وفاة، فيما أعلم، أبو علي األهوازي.[ وطائفة، آخرهم 3]

 القراءات.وكان عاملا ابلتفسري ووجوه 

قال اخلطيب: مسعت أاب الفضل عبيد هللا بن أمحد يذكر أاب الفرج الشنبوذي، فعظم أمره 
 وقال: مسعته يقول: أحفظ مخسني ألف بيت من الشعر شواهد القرآن.

ان الواسطي رواايته، فحدثين أمحد بن سليم وقال اخلطيب: ولد سنة ثالمثائة، وتكلم الناس يف
 املقرئ قال: كان أبو الفرج الشنبوذى يذكر أنه

__________ 

/ 11، البداية والنهاية 324رقم  204/ 7، املنتظم 110رقم  271/ 1[ اتريخ بغداد 1]
 270 -268/ 1، معرفة القراء الكبار 1020/ 3، تذكرة احلفاظ 40/ 3، العرب 325
، 129/ 3، شذرات الذهب 212، 211/ 2، اللباب 199/ 4م الزاهرة ، النجو 3رقم 

 دون أن يرتجم له. 495/ 16وذكره املؤلف يف سري أعالم النبالء 

[ الشنبوذى: بفتح الشني املعجمة والنون وضم الباء املوحدة وسكون الواو ويف آخرها 2]
 ( .211/ 2ذال معجمة، نسبة إىل شنبوذ جد املقرئ الشنبوذى. )اللباب 

[ الكارزيين: بفتح الكاف والراء وكسر الزاى بعدها الياء املنقوطة ابثنتني من حتتها ويف 3]
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آخرها نون. هذه النسبة إىل كارزين، وهي من بالد فارس، بنواحيها مما يلي البحر. )األنساب 
 (1)( .." 74/ 3، اللباب 316/ 10

غرب،  املعول يف الدنيا ابملوعلى هذين الكتابني« . املدونة»"املائة جزء، واختصر  .94
[ وكتاب 1االقتداء مبذهب ]مالك[ ]»على األبواب، وكتاب « العتبية»وصنف كتاب 

 [ .2وهو مشهور. وكتاب.... ]« الرسالة»

 [ بن املبارك، أبو الطيب احلليب املقرئ، احملقق.3عبد املنعم بن عبد هللا بن غلبون ]

 ، عداده يف« التذكرة»أيب احلسن مؤلف  ، والد «القراءاتاألرشاد يف »مؤلف كتاب 
 املصريني، سكنها مدة.

قرأ على: إبراهيم بن عبد الرزاق، ونظيف بن عبد هللا، ونصر بن يوسف اجملاهدي، وصاحل 
 بن إدريس، وحممد بن جعفر الفراييب.

ومسع احلرف من: جعفر بن سليمان صاحب السوسي، ومن احلسن بن حبيب احلصائري، 
[ 5[ هللا بن احلسني األنطاكي، وسليمان بن حممد بن زويط ]4ن عبيد ]ومسع احلديث م

 وعدي بن أمحد بن عبد الباقي األذين، وأمحد بن حممد بن عمارة الدمشقي.

د بن ، واحلسن بن عبد هللا الصقلي، وأمح« التذكرة»ابنه طاهر مصنف القراءات قرأ عليه 
عباس كي بن أيب طالب التنيسي، وأبو العلي الربعي، وأبو جعفر أمحد بن علي األزدي، وم

 بن تنيس، وأمحد بن علي بن هاشم اتج األئمة.

وحدث عنه: عبيد هللا بن أمحد بن السخت الرقي، وأمحد بن إبراهيم بن كامل الصوري، 
 وحممد بن جعفر امليماسي، واحلسن بن إمساعيل الضراب.

__________ 

 [ إضافة على األصل.1]

 سة من األصل غري مقروءة.[ مقدار صفحة مطمو 2]

/ 3، تذكرة احلفاظ 31رقم  286، 285/ 1، معرفة القراء الكبار 44/ 3[ العرب 3]
، 471، 470/ 1، غاية النهاية 442/ 2، مرآة اجلنان 131/ 3، شذرات الذهب 1021
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، حسن 20رقم  31/ 1، اتريخ الرتاث العريب 194/ 6، معجم املؤلفني 316/ 4األعالم 
 .209 /1احملاضرة 

 « .عبد»[ يف )معرفة القراء( 4]

 (1)« .." زواقى»[ يف )معرفة القراء( 5]
[ بن أمحد بن اإلمام املقرئ، أبو احلسن بن السقاء 1"عبد الباقي بن احلسني ] .95

 ، وأحد من عين هبذا الشأن.ابلقراءاتاخلراساين مث الدمشقي. أحد احلذاق 

[ بن عبد 2هارون األخفش، وعلى نظيف ]قرأ علي: حممد بن سليمان البعلبكي صاحب 
هللا، وعلى بن زيد بن على الكويف، وعلى بن حممد بن علي اجللندي، وعلي بن حممد بن 

[ وأمحد بن صاحل وإبراهيم بن احلسن، وطائفة ابحلجاز والشام والعراق 3احلسن الدبيلى ]
 ة.مجاعومصر، وحدث عن عبد هللا بن عتاب بن الزفيت، وأيب علي احلصايرى، و 

قرأ عليه: أبو الفتح فارس وغريه، وحدث عنه علي بن داود املقرئ، وأبو علي حممد بن أمحد 
 [ اإلصبهاين.4]

وقال أبو عمرو الداين: وكان خريا، فاضال، ثقة، مأموان، إماما يف القرآن، عاملا ابلعربية، 
 بصريا ابملعاين. قال لنا فارس بن أمحد عنه أنه قال:

ن عبد الرزاق أبنطاكية، وحضرت جملسه، وهو يقرئ يف سنة أربع وثالثني، أدركت إبراهيم ب
 وأان داخل، ومل أقرأ عليه.

قال الداين: مسعت عبد الرمحن بن عبد هللا يقول: كان عبد الباقي مسع معنا على أيب بكر 
األهبري، وكتب عنه كتبه يف الشرح، مث قدم مصر، فقامت له فيها رائسة، وكنا ال نظنه 

 ك، وكان ببغداد.هنا

 تويف سنة مثانني ابإلسكندرية، أو مبصر.

عثمان بن حممد، أبو القاسم السامري الوراق. مسع أاب بكر بن نريوز األمناطي، وإبراهيم بن 
 عبد الصمد اهلامشي، وجعفر بن مرشد.

__________ 
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/ 3ج  -1، موسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان ق 287/ 1[ معرفة القراء الكبار 1]
، غاية 210/ 1وهو حتريف، حسن احملاضرة « ابن احلسن»، وهو يف األصل 739رقم  36

 .357، 356/ 1النهاية 
 « .وعلى بن نظيف»[ يف األصل: 2]

[ الدبيلى: بفتح الدال املهملة وكسر الباء املوحدة وسكون الياء آخر احلروف، ويف آخرها 3]
 ( .278/ 5ن قرى الرملة. )األنساب الالم. هذه النسبة إىل دبيل، وهي قرية م

 (1)« .." أبو على أمحد بن حممد»[ يف )معرفة القراء( : 4]
« املذكر، ]و[ املؤنث»[ كتاب 1« ]اخلصائص»وكتاب « التعاقب»"]و[ كتاب  .96

ذ احملتسب يف شوا»، ]و[ كتاب « إعراب احلماسة»وكتاب « املقصور واملمدود»وكتاب 
 .[ وله شعر جيد2، ] «القراءات

وخدم ملوك بين بويه، كعضد الدولة وشرف الدولة، وكان يلزمهم، وقيل إنه كان بفرد عني، 
 وقد قرأ ديوان املتنيب على املتنيب، وصنف شرحه.

 توىف يف صفر، وهو يف عشر السبعني رمحه هللا.

 شرح فيه بيتا واحدا من شعر األمري عضد الدولة، وقدمه« البشرى والظفر»وله كتاب مساه 
 وهو: له،

 أهال وسهال بذي البشرى ونوبتها ... وابشتمال سراايان على الظفر

 أوسع الكالم يف شرحه واشتقاق ألفاظه.

 [ ، وعبد السالم البصري، وأبو احلسن الشمسي، وطائفة.3أخذ عنه الثمانيين ]

 [ القاضي، أبو احلسن اجلرجاين، الفقيه الشافعي الشاعر، وله ديوان4علي بن عبد العزيز ]
 مشهور، وكان حسن السرية يف أحكامه، صدوقا، جم

__________ 

بطبعة دار الكتب املصرية يف  1376[ حققه األستاذ حممد على النجار وطبعه يف مصر 1]
 ثالثة أجزاء.
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وذلك إبشراف  ،« واإليضاح عنهاالقراءات احملتسب يف تبيني وجوه شواذ »[ طبع ابسم 2]
 هـ. 1386مبصر سنة  اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية

« مثانني»[ الثمانيين: هو أبو القاسم عمر بن اثبت الثمانيين النحوي الضرير، منسوب إىل 3]
بليدة صغرية أبرض املوصل، يقال أهنا أول قرية بنيت بعد الطوفان. انظر عنه يف: معجم 

/ 3 ، ووفيات األعيان146/ 8، واملنتظم 58، 57/ 16، ومعجم األدابء 84/ 2البلدان 
، وشذرات 217/ 2، وبغية الوعاة 220، ونكت اهلميان 200/ 3، والعرب 444، 443

 .269/ 3الذهب 
، 353رقم  222، 221/ 7، املنتظم 4، 3/ 4و  195و  187/ 3[ يتيمة الدهر 4]

/ 14، معجم األدابء 332، 331/ 11، البداية والنهاية 560رقم  318اتريخ جرجان 
، طبقات 426رقم  281 -278/ 3، وفيات األعيان 205/ 4، النجوم الزاهرة 14

، املختصر 1025/ 3رة احلفاظ ، تذك122، طبقات الفقهاء 308/ 2الشافعية الكربى 
، مرآة اجلنان 111، طبقات العبادي 318/ 1، اتريخ ابن الوردي 136/ 2يف أخبار البشر 

 -19/ 17، سري أعالم النبالء 351 -348/ 1، طبقات الشافعية لإلسنوي 386/ 2
 (1).." 10رقم  21

 "]وفيات[ سنة ثالث وتسعني وثالمثائة .97

 احلسن بن سعيد، أبو علي اإلصبهاين املقرئ نزيل دمشق.[ بن 1أمحد بن حممد بن أمحد ]

قرأ على. زيد بن أيب بالل الكويف، وأيب بكر بن النقاش، ومجاعة، ومسع بدمشق من مجاعة 
متأخرين، وإبصبهان من الطرباين، وجبرجان من ابن عدي، وابلبصرة من أيب إسحاق 

 اهلجيمي، وغريهم.

 ، وأبو نصر بن احلبان، وإمساعيل بن رجاء العسقالين.روى عنه، متام الرازي، وهو أسند منه

 القراءات.ودفن بباب الفراديس، وشيعه خلق. وله مصنف يف 

 وقيل مات عام أول.

أمحد بن حممد بن حامت، أبو حامت الطوسي الفقيه. مسع أاب سعيد ابن األعرايب، والصفار، 
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 وطبقتهما.

 وعنه احلاكم.

 ليس حبكيم، من جزء ابن عرفة.

 [ بن آزر جشنس، أبو جعفر األهبري، أهبر إصبهان.2د بن حممد بن املرزابن ]أمح

 مسع جزء لوين من أيب جعفر حممد بن إبراهيم احلزوري يف سنة

__________ 

، موسوعة علماء 442/ 1، التهذيب 164/ 3[ اتريخ دمشق )خمطوط التيمورية( 1]
 .198رقم  382/ 1ج  -1املسلمني يف اتريخ لبنان ق 

 (1).." 142/ 3، شذرات الذهب 54/ 3، العرب 1026/ 3[ تذكرة احلفاظ 2]
[ بن يعقوب األستاذ، أبو احلسن بن العالف البغدادي 1"علي بن حممد بن يوسف ] .98

 املقرئ، والد أيب طاهر بن العالف، وجد أيب احلسن احلاجب.

 ائة، وعين[ على ابن جماهد، وابن شنبوذ، فإنه ولد سنة عشر وثالمث2كاد أن يقرأ ]
يف كربه، وقرأ على النقاش، وبكار بن أمحد ورشد بن علي بن أيب بالل، القراءات ب

واحلسن بن داود النقار، وعبد الواحد بن أيب هاشم، ومسع من أيب على بن حممد الواعظ 
 ومجاعة، وتصدر لإلقرار مدة، واشتهر وبعد صيته.

بو مقاين، واحلسن بن علي العطار، وأقرأ عليه: احلسن بن حممد القنطري، وأبو علي الشر 
 الفتح بن شيطا، وآخرون.

 وثقه اخلطيب.

 [ بن عباس، أبو حممد بن عسلون القرطيب الفراء.3قاسم بن حممد بن قاسم ]

 يقال: مات يف السنة املاضية.

[ بن جعفر بن حممد بن حبري بن نوح، أبو عمرو البحريي 4حممد بن أمحد بن حممد ]
 ي.النيسابوري املزك

[ أابه أاب احلسني، وحيىي بن منصور القاضي، وعبد هللا بن حممد الكعيب، وحممدا، 5مسع ]
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 وعليا، ابين املؤمل بن احلسن، ورحل إىل العراق بعد الستني وثالمثائة، فكتب عن املوجودين.

روى عنه: احلاكم، وهو أكرب منه، وأبو العالء حممد بن علي الواسطي وحممد بن شعيب 
 .الروايين

 قال احلاكم: كان من حفاظ احلديث املربزين يف املذاكرة. توىف يف

__________ 

 .373رقم  232، 231/ 7، املنتظم 5517رقم  95/ 12[ اتريخ بغداد 1]
 « .يقرى»[ يف األصل 2]

 .1009رقم  468، 467/ 2[ الصلة البن بشكوال 3]
، مرآة اجلنان 374رقم  232/ 7، املنتظم 148/ 3، شذرات الذهب 61/ 3[ العرب 4]
 .336/ 11، البداية والنهاية 448/ 2
 (1)« .." مسع إبراهيم»[ يف األصل 5]
 "تويف يوم الشك. .99

[ بن عبيد هللا، أبو املطرف الرعيين القرطيب املعروف اببن 1عبد الرمحن بن حممد بن أمحد ]
 املشاط.

 غريه، وكان فاضالعن أيب احلسن األنطاكي، ومسع من خلف بن قاسم و القراءات أخذ 
[ 2رئيسا عاملا متصال ابلدولة، نفق على املنصور حممد بن أيب عامر، وويل قضاء بلنسية ]

 وغريها.

 تويف فجأة يف مجادي اآلخرة، وصلى عليه والده الثكالن به، وعاش بعده عامني.

 [ ، أبو القاسم الدينوري، مث البغدادي الواعظ.3عبد الصمد بن عمر ]

 ر النجاد.روى عن أيب بك

قال اخلطيب: ثنا عبد العزيز األزجي، والقاضي أبو عبد هللا الصيمري، قال: وكان ثقة زاهدا 
أمارا ابملعروف، انهيا عن املنكر، صاحب جماهدات وأوراد ومقامات، وإليه تنسب الطائفة 

 املعروفة أبصحاب عبد الصمد.
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ه أصحاب يش املقرئ الصاحل، لقلت: وكان ببغداد يف زماننا الشيخ عبد الصمد بن أيب اجل
منهم الشيخ إبراهيم بن أمحد الرقي الزاهد، رمحة هللا عليه، والشيخ أبو بكر املقصايت املقرئ، 

 ومجاعة ينسبون إليه أيضا.

 عبد الكرمي بن أمحد بن أيب جدار، أبو احلسن املصري، شيخ مسند.

 روى عن أمحد بن عبد الوارث العسال، وغريه.

__________ 

 .678رقم  308، 307الصلة البن بشكوال  [1]
[ بلنسية: السني مهملة مكسورة وايء خفيفة، كورة ومدينة مشهورة ابألندلس متصلة 2]

 ( .490/ 1حبوزة كورة تدمري، وهي شرقى تدمري وشرقى قرطبة. )معجم البلدان 

 ، النجوم379رقم  236، 235/ 7، املنتظم 5723رقم  44 -43/ 11[ اتريخ بغداد 3]
 (1).." 204/ 9، الكامل يف التاريخ 338، 337/ 11، البداية والنهاية 217/ 4الزاهرة 

 [ .1"أمحد بن علي بن الل، أبو بكر اهلمذاين، خمتلف ]فيه[ ] .100

 مر يف السنة املاضية.

 أمحد بن عبد القوي بن جربيل، أبو نزار.

 تويف مبصر يف ربيع اآلخر.

 ، بغدادي ثقة صاحل.[ ، أبو بكر بن البقال2أمحد بن عمر ]

 روى عن: أيب بكر الشافعي، وأيب علي بن الصواف.

 روى عنه: أبو بكر الربقاين.

 أمحد بن عمر بن حممد بن عمر بن حمفوظ القاضي، أبو عبد هللا املصري اجليزي.

 قرأ على أيب الفتح أمحد بن مدهن.

ري، وحممد بن أمحد بن من]و[ مسع احلروف من أمحد بن هبزاد، وأمحد بن إبراهيم بن جامع، 
 وأيب جعفر بن النحاس، وأمحد بن مسعود الزبريي.

 روى عنه: فارس بن أمحد، وأبو عمرو الداين، ومجاعة.
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 واحلديث.القراءات قال أبو عمرو: كتبنا عنه شيئا كثريا من 

 توىف سنة تسع وتسعني.

ربة  مبكة، محل عنه املغا [ ، أبو الفضل الصرام الصوىف اجملاور3أمحد بن أيب عمران اهلروي ]
 كثريا، وكان زاهدا عارفا.

[ ، 4روى عن: حممد بن أمحد بن حمبوب املروزي، ودعلج بن السجزي، وأمحد بن بندار ]
 وخيثمة األطرابلسي، والطرباين، وخلق كثري.

 روى عنه: أبو يعقوب، القراب وأبو نعيم، وعلى احلنائي، وأبو على

__________ 

 صل للتوضيح.[ زايدة على األ1]

 .2054رقم  293/ 4[ اتريخ بغداد 2]
 24/ 1ق  11 -، سري أعالم النبالء69/ 3، العرب 414/ 1[ هتذيب اتريخ دمشق 3]

، 69/ 3، العرب 87رقم  280/ 1ج  -1أ، موسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان ق 
 .452/ 2، مرآة اجلنان 153/ 3شذرات الذهب 

 (1)« .." اربندار السع»[ يف األصل 4]
 [ ، أبو جعفر العلوي املوسوي املكي القاضي،.1"إبراهيم بن إمساعيل بن جعفر ] .101

 حدث بدمشق عن: أيب سعيد ابن األعرايب، وابن األجري.

وعنه: أبو علي األهوازي، ورشأ بن نظيف، وعلي احلنائي، وأخوه أبو القاسم إبراهيم، 
 وآخرون.

 وكان قاضي احلرمني.

 تويف يف رمضان.

 [ ، أبو أسامة األزدي اهلروي اللغوي.2نادة بن حممد ]ج

كان عالمة لغواي أديبا، وكان بينه وبني احلافظ عبد الغىن األزدي املصري، وأىب احلسن علي 
بن سليمان األنطاكي املقرئ النحوي احتاد ومذاكرة وصحبة مبصر، فقتله احلاكم صربا، وقتل 
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 [ .3ذي القعدة، قاله املسبحي ]األنطاكي، واختفى عبد الغين قبلهما يف 

وقال ابن خلكان: كان جنادة مكثرا من حفظ اللغة ونقلها، عارفا بوحشيها ومستعملها، مل 
 [ . رمحه هللا.4يكن يف زمان مثله فيه ]

 [ األنطاكي املقرئ، نزيل مصر.6[ ، أبو علي اليافعي ]5احلسن بن سليمان بن اخلري ]

رج بدهن، وعلي بن حممد بن علي األدفوي، وعلي بن الف على أيب الفتح بنالقراءات قرأ 
 الشنبوذى، ومجاعة.

قال أبو عمر الداين: كان من أحفظ أهل عصره للقراءات والشواذ، ومع ذلك حيفظ تفسريا  
 كثريا، ومعاين مجة، وإعرااب، وعلال، يسرد ذلك

__________ 

 .200/ 2[ هتذيب ابن عساكر 1]
، 488/ 1، بغية الوعاة 143رقم  372/ 1فيات األعيان ، و 209/ 7[ معجم األدابء 2]

 .112/ 3، إنباه الرواة 1011رقم  489
 .81/ 2[ اتعاظ احلنفا 3]
 « .مل يكن يف رفعه مثله يف فنه( : »372/ 1[ العبارة يف )وفيات األعيان 4]

 .187 -185/ 4[ هتذيب ابن عساكر 5]
 (1)، والتصحيح من ابن عساكر.." « النافع»[ يف األصل 6]
[ بن غلبون، أبو احلسن احلليب، مث املصري 1"طاهر بن عبد املنعم بن عبيد هللا ] .102

 ، وغري ذلك. «القراءاتالتذكرة يف »املقرئ، مصنف 

 كان من كبار املقرءين هو وأبوه أبو الطيب.

لي ن علي املصري مبصر، وعلى أيب احلسن عقرأ على والده، وعلى أىب عدى عبد العزيز ب
بن حممد بن صاحل اهلامشي ابلبصرة، وهو من أصحاب العباس األشناين، وقرأ ابلبصرة أيضا 

[ ، وتصدر 3[ صاحب ابن ثوابن ]2على أيب احلسن حممد بن يوسف بن هنار احلرتكى ]
 لإلقراء.
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« . التذكرة»وروى عنه كتاب عرض عليه: أبو عمرو الداين، وإبراهيم بن اثبت اإلقليسي، 
 أبو الفتح بن اببشاذ، وحممد بن أمحد بن علي القزويين، وغريمها.

 [ بن حممد، أبو أمحد الطرباين الزاهد، نزيل أكواخ ابنياس.4عبد هللا بن بكر ]

حدث عن خيثمة، وابن األعرايب، وأمحد بن زكراي املقدسي، وعثمان بن حممد بن أمحد 
 القاسم الدمشقي، وخلق كثري.السمرقندي، ومجح بن 

روى عنه: متام الرازي، ووثقه، وعلي بن حممد الربعي، وأمحد بن رواد العكاوي، وأبو علي 
 األهوازي، وحممد بن علي الصوري احلافظ، وقال: كان ثقة، ثبتا، مكثرا.

 حكى عنه الدار قطىن.

 وقال عبد العزيز الكتاين: كان ثقة يتشيع.

__________ 

، الوايف الوفيات 71، 70/ 3، العرب 1029/ 3، تذكرة احلفاظ 339/ 1لنهاية [ غاية ا1]
رقم  397/ 1، معرفة القراء الكبار 233/ 1، حسن احملاضرة 437رقم  405، 404/ 16
47. 

 . «اجلرتكى»[ احلرتكى: هكذا يف األصل ابحلاء املهملة، وأثبته يف الوايف 2]
 « .بواين»[ يف الوايف 3]

 -، موسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان163/ 20ق )خمطوط التيمورية( [ اتريخ دمش4]
 245، 244/ 7، املنتظم « بكري»، وهو يف اتريخ دمشق 853رقم  172/ 3ج  -1ق 
 (1).." 341/ 11، البداية والنهاية 390رقم 

 "فالقوام القومي يهتز لدان ... زاده اهلز يف النقي تقوميا .103

 ... وكالم به تداوي الكلوماكم هلا من مقاتل وقتيل 

 [ وهنار ... من سنا وجهها اختذت ندميا1رب ليل من شعرها ]

علي بن إمساعيل بن احلسن األستاذ، أبو احلسن البصري القطان املقرئ املعروف ابخلاشع، 
 ورحل فيها.القراءات بأحد من عين 
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ى األستاذ ية علقرأ مبكة على أيب بكر حممد بن عيسى بن بندار صاحب قنبل، وأبنطاك
إبراهيم بن عبد الرزاق، وبغريها على حممد بن عبد العزيز بن الصباح، وأمحد بن حممد بن 

 بقرة، وحممد بن عبد هللا الرازي صاحب احلسني بن علي األزرق، وطائفة.

 وتصدر لإلقراء ببغداد.

ن زالل ب قرأ عليه أبو علي األهوازي، وأبو نصر أمحد بن مسرور، وأبو بكر حممد بن عمر
 النهاوندي.

 أمحد بن عبد الواحد بن أمحد، أبو بكر البجلي اجلريري املكي.

 رحال جوال.

 روى عن عبد هللا بن حممد بن السقاء، وأيب بكر اإلمساعيلي، واملفيد، وطبقتهم.

وعنه: متام الرازي، وهو أسند منه، وعلي بن احلسن الربعي، وأبو احلسن بن السمسار، 
 الرواية.ومات قبل أوان 

[ بن يوسف بن حبر بن هبرام الوزير، أبو القاسم بن املغريب، 2علي بن احلسني بن حممد ]
 وهو بغدادي األصل، واملغريب لقب جلده.

ولد أبو القاسم حبلب، ونشأ هبا، ووزر لصاحبها سعد الدولة أيب املعايل بن سيف الدولة بن 
 ر للحاكم، مث قتله احلاكم. وكان شاعرامحدان، مث هرب خوفا منه إىل مصر، وعظم هبا، ووز 

 أديبا.

__________ 

 « .فرعها»[ يف الوايف 1]

يف ترمجة ابنه احلسني بن  172/ 2، وفيات األعيان 47[ اإلشارة إىل من انل الوزارة 2]
 (1).." 193على رقم 

 "تويف فجأة يف سابع مجادى األوىل. وكانت له جنازة عظيمة. .104

 [ .1د اجلرجاين ]أمحد بن عبدوس بن أمح -2

 يروي عن: أيب العباس األصم، وغريه.
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 تويف يف ربيع األول.

 [ .2أمحد بن علي بن أمحد بن حممد ] -3

 أبو العباس الريغي الباغاين املقرئ، الفقيه املالكي.

 قدم األندلس سنة ست وسبعني، وأدب ولد املنصور حممد بن أيب عامر.

عمر بن املكوي. وكان أحد األذكياء املوصوفني. مث علت منزلته، وقدم للشورى بعد أيب 
 واإلعراب والناسخ واملنسوخ واألحكام.القراءات وكان حبرا من حبور العلم، ال سيما يف 

 أخذ مبصر عن: أيب بكر األدفوي، وعبد املنعم بن غلبون.

 وتويف يف ذي القعدة وله ست وستون سنة.

 وقد أخذ عنه: ابن عتاب، وغريه.

 [ .3مر بن أمحد ]أمحد بن ع -4

 أبو عمرو اجلرجاين املطرز.

 عرف ابلبكراابذي احملدث.

 أحد من عين ابلرحلة والسماع.

 أنفق ماال جزيال، ومسع إبصبهان من أيب الشيخ، وببغداد من القطيعي،

__________ 

 [ انظر عن )أمحد بن عبدوس( يف:1]

 .111رقم  124اتريخ جرجان للسهمي 
 لي( يف:[ انظر عن )أمحد بن ع2]

 .38الديباج املذهب 
 [ انظر عن )أمحد بن عمر( يف:3]

 211و  163و  154و  95، وانظر الصفحات: 101رقم  121اتريخ جرجان للسهمي 
 (1).." 502و  478و  469و  443و  432و  328و 
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 -حرف الفاء -" .105
 [ .1فارس بن أمحد بن موسى بن عمران ] -35

 نزيل مصر.أبو الفتح احلمصي املقرئ الضرير. 

على: أيب احلسن عبد الباقي بن احلسن بن السقاء، وعبد هللا بن احلسني القراءات قرأ 
 السامري، وحممد بن احلسن األنطاكي، وأيب الفرج الشنبوذي، ومجاعة.

 « .الثمان القراءاتاملنشأ يف »قرأ عليهم يف حدود سنة مثانني وثالمثائة. وصنف كتاب 

 أن.وكان أحد احلذاق هبذا الش

 : ولده عبد الباقي، وإمساعيل بن رجاء العسقالين، وأبو عمرو الداين.القراءاتقرأ عليه 

 وتويف عن مثان وستني سنة.

 والتيسري أليب عمرو، وغريه.القراءات وإسناده يف 

قال الداين: مل نلق مثله يف حفظه وضبطه وحسن مادته وفهمه، تعلم صناعته مع ظهور 
 وصربه على سرد الصيام والتهجد ابلقرآن. نسكه وفضله وصدق هلجته،

 [ .3] 401[ ، وتويف مبصر فيما بلغنا سنة 2] 333قال يل: ولدت حبمص سنة 

 الفضل بن أمحد بن ماج بن جربيل. -36

 أبو حممد اهلروي املاجي.

__________ 

 [ انظر عن )فارس بن أمحد( يف:1]

، وحسن 2544رقم  3، 5/ 2ة ، وغاية النهاي310رقم  379/ 1معرفة القراء الكبار 
، وهدية العارفني 186/ 1، وكشف الظنون 164/ 3، وشذرات الذهب 281/ 1احملاضرة 

 .45/ 8، ومعجم املؤلفني 1590رقم  401/ 3، وديوان اإلسالم 813/ 1
 [ هكذا يف األصل.2]

 (1)[ هكذا يف األصل.." 3]
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 "أبو علي البغدادي الدابس. .106

 أيب صخرة. مسع: أمحد بن عبد هللا وكيل

 روى عنه: أبو احلسن العتيقي، وأبو حممد اخلالل، وابن املهتدي ابهلل.

 [ تويف يف صفر وله إحدى وتسعون سنة.1وثقه اخلطيب، وقال: ]

 -حرف اخلاء -
 [ .2خلف بن إبراهيم بن حممد بن جعفر بن محدان بن خاقان ] -61

 أيب عمرو الداين يف القراءة. أبو القاسم املصري املقرئ، أحد احلذاق، ومن كبار شيوخ

قرأ لورش على: أمحد بن سامة التجييب، وأمحد بن حممد بن أيب الرجاء، وحممد بن عبد هللا 
 املعافري، وأيب سلمة اجلمراوي.

ومسع احلديث من: ابن الورد، وأمحد بن احلسن الرازي، وأمحد بن حممد بن أيب املوت، 
 وطائفة.

ورش، ومتقنا هلا. جمودا مشهورا ابلفضل والنسك، واسع  قال الداين: كان ضابطا لقراءة
 .واحلديث والفقه، وغري ذلكالقراءات الرواية، صادق اللهجة. كتبنا عنه الكثري من 

 مسعته يقول: كتبت العلم ثالثني سنة.

 وذهب بصره دهرا، مث عاد إليه. وكان يؤم مبسجد.

 مات شيخنا مبصر يف عشر الثمانني.

 -حرف الدال -
 داود بن الشيخ أيب احلسن حممد بن احلسني. -62

 العلوي النيسابوري.

__________ 

 [ يف اترخيه.1]

 [ انظر عن )خلف بن إبراهيم( يف:2]
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، 1228رقم  271/ 1، وغاية النهاية 293رقم  364، 363/ 1معرفة القراء الكبار 
 (1).." 492/ 1وحسن احملاضرة 

 ر بن حممد بن حيىي.عبد الرمحن بن حممد بن عبد الغفا -138" .107

 أبو أمحد اهلمذاين، إمام اجلامع. الشيخ الصاحل.

روى عن: عبد الرمحن بن محدان اجلالب، والقاسم بن أيب صاحل، وأيب عبد هللا بن أوس، 
وحممد بن يوسف الكسائي، وأيب القاسم بن عبيد، وعبد الغفار بن أمحد الفقيه، وحامد 

 الرفاء، وخلق.

محد بن حممد البجلي، وأبو منصور بن عيسى، ويوسف خطيب روى عنه: أبو مسعود أ
 مهدان، وأمحد بن عيسى بن عباد الدينوري، وعبد احلميد بن احلسن الفقاعي.

 قال شريويه: كان ثقة صدوقا. ولد سنة أربع عشرة وثالمثائة أبردبيل.

 ومات يف مجادى اآلخرة، وله تسعون سنة. وقربه يزار.

 [ أبو الفرج النهرواين املقرئ القطان.1بن العالء. ] عبد امللك بن بكران -139

 من أعيان املقرءين ابلرواايت ابلعراق.

قرأ على: زيد بن أيب بالل الكويف، وعبد الواحد بن أيب هاشم، وأيب بكر النقاش، وبكار 
 بن أمحد، وأيب القاسم هبة هللا بن جعفر، وأيب بكر بن مقسم.

 القراءات.وله مصنف يف 

 جعفر اخللدي، وأيب بكر النجاد. ومسع من:

تالوة: أبو علي غالم اهلراس، ونصر بن عبد العزيز الفارسي، وأبو علي القراءات روى عنه 
 احلسن بن علي بن عبد هللا العطار.

 وحدث عنه: أمحد بن رضوان الصيدالين، وغريه.

 وكان عبدا صاحلا قدوة.

__________ 

 يف:[ انظر عن )عبد امللك بن بكران( 1]
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، 300رقم  371/ 1، ومعرفة القراء الكبار 5593رقم  432، 431/ 10اتريخ بغداد 
 (1).." 173/ 3، وشذرات الذهب 1952رقم  468، 467/ 1وغاية النهاية 

 "ومظفر بن حممد بن بشران الرقي. .108

 روى عنه: علي احلنائي، وأبو نصر بن احلبان، ومجاعة.

الوة غري يف اجلامع من يقول ابللفظ يف القرآن والت قال علي احلنائي: مسعته يقول، وقد ظهر
 املتلو، فقال يل: تقدر أن تضيف شعر امرئ القيس إىل نفسك؟

 قلت: ال.

قال: أليس إذا أنشده إنسان قلنا: شعر أمرئ القيس. فكذلك القرآن ممن مسعناه قلنا: كالم 
 هللا. وال جيوز أن يضيفه إنسان إىل نفسه.

 [ .1حممد بن ميسور ] -149

 أبو عبد هللا القرطيب النحاس.

 مسع: وهب بن مسرة، وحج فسمع من اجلمحي.

 روى عنه: قاسم بن إبراهيم.

 رمحه هللا.

 -حرف الواو -
 [ .2وسيم بن أمحد بن حممد بن انصر بن وسيم األموي ] -150

 أبو بكر القرطيب املقرئ.

 يعرف ابحلنتمي.

 أخذ بقرطبة عن: أيب احلسن األنطاكي.

 وأخذ مبصر عن: عبد املنعم بن غلبون، وأيب أمحد السامري، وأيب حفص بن عراك.وحج، 

 ومسع ابلقريوان من: أيب حممد بن أيب زيد.

 واحلديث والفقه.القراءات وكتب شيئا كثريا من 

__________ 
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 [ انظر عن )حممد بن ميسور( يف:1]

 .1063رقم  492/ 2الصلة البن بشكوال 
 محد( يف:[ انظر عن )وسيم بن أ2]

 (1).." 3800رقم  359/ 2، وغاية النهاية 1415رقم  645/ 2الصلة البن بشكوال 
 "احلافظ أبو علي الكشي مث الشريازي الفقيه. .109

 كان جليل القدر من أهل القرآن.

 مسع ببغداد من: إمساعيل الصفار، وعبد هللا بن درستويه، وبنيسابور من:

 من: احلسن بن عبد الرمحن الرامهرمزي.األصم، وابن األخرم الشيباين، وبفارس 

ث، رحال. حافظ للحديالقراءات مسع منه: أبو عبد هللا احلاكم وقال: هو متقدم يف معرفة 
 قدم علينا أايم األصم، مث قدم علينا سنة ثالث ومخسني.

 وذكر غريه وفاته يف شعبان.

 .438ومات ابنه حممد يف سنة 
وأيب  خمتصرا، وقال: هو والد الليث« ات الشافعيةطبق»وقد ذكر ابن الصالح أاب علي يف 

 بكر.

من أصحابه وأثين عليه كثريا، مث قال: و « طبقات أهل شرياز»وذكره أبو عبد هللا القصار يف 
 زيد بن عمر بن خلف احلافظ، وحممد بن موسى احلافظ، وأمحد بن عبد الرمحن احلافظ.

نة مد مسع من ابن املنقري، مات ستويف لثمان عشرة مضت من شعبان، وابنه أبو بكر حم
 أربعني وأربعمائة.

قال حيىي بن منده: روى عن أيب علي أبو الشيخ حديثا واحدا. وقد مسع إبصبهان من أيب 
 حممد بن فارس.

 [ .1احلسن بن احلسني بن محكان ] -158

__________ 

 [ انظر عن )احلسني بن احلسني بن محكان( يف:1]
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، والضعفاء 119، وطبقات الفقهاء للشريازي 3810رقم  300، 299/ 7اتريخ بغداد 
، وميزان 428رقم  273، 272/ 7، واملنتظم 811رقم  200/ 1واملرتوكني البن اجلوزي 

، وطبقات 1391، رقم 158/ 1، واملغين يف الضعفاء 377، رقم 225/ 1االعتدال 
، 354/ 11ة والنهاية هـ.، والبداي 405وفيه تويف سنة  133/ 3الشافعية الكربى للسبكي 

، 180/ 1، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة 608رقم  426/ 11والوايف ابلوفيات 
، 174/ 3، وشذرات الذهب 906رقم  201، 200/ 2، ولسان امليزان 138رقم  181

، وديوان 274/ 1، وهدية العارفني 700/ 2، وإيضاح املكنون 1839وكشف الظنون 
 (1).." 218/ 3ومعجم املؤلفني  ،827رقم  204/ 2اإلسالم 

 [ .1احلسن بن حممد بن حبيب بن أيوب ] -193" .110

 أبو القاسم النيسابوري، الواعظ املفسر.

 [ .2« ]عقالء اجملانني»، والتفسري، واآلداب، و القراءاتصنف يف 

مسع: حممد بن يعقوب األصم، وأاب احلسن الكارزي، وحممد بن صاحل بن هانئ، وأاب حامت 
 [ ، ومجاعة.3ن حبان البسيت، وأمحد بن حممد بن محدون السرفقاين ]حممد ب

روى عنه: أبو بكر حممد بن عبد الواحد احلريي احلافظ، وأبو الفتح حممد بن إمساعيل 
 الفرغاين، وأبو علي احلسني بن حممد السكاكي.

 وتويف يف ذي احلجة.

 [ .4محزة بن عبد العزيز بن حممد بن أمحد بن محزة ] -194

 أبو يعلى املهليب النيسابوري، الطبيب احلاذق.

مسع: أاب حامد بن بالل، وأاب جعفر حممد بن احلسن اإلصبهاين الصويف، وحممد بن أمحد 
بن دلويه صاحب البخاري، وحممد بن احلسني القطان، ومجاعة تفرد ابلسماع منهم. وطال 

 عمره.

 أبو نصر عبيد هللا بنروى عنه: أبو عبد هللا احلاكم، وأبو بكر البيهقي، و 

__________ 
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 [ انظر عن )احلسن بن حممد بن حبيب( يف:1]

، 482، رقم 180، 179، واملنتخب من السياق 269رقم  190اتريخ جرجان للسهمي 
/ 12، والوايف ابلوفيات 143رقم  238، 237/ 17، وسري أعالم النبالء 93/ 3والعرب 
هـ( ، وطبقات املفسرين  406)حوادث سنة ، وعيون التواريخ 218رقم  240، 239

، وطبقات املفسرين 1075رقم  519/ 1، وبغية الوعاة 32رقم  37، 35للسيوطي 
/ 3، وشذرات الذهب 460/ 1، وكشف الظنون 140رقم  142 -140/ 1للداودي 

احلسن »وفيه:  140رقم  225، ومعجم طبقات احلفاظ 274/ 1، وهدية العارفني 181
 « .سنبن حممد بن احل

نشره وجيه فارس الكيالين، والثانية  1924[ طبع الكتاب مرتني، األوىل بدمشق سنة 2]
 نشرته دار النفائس، بتحقيق د. عمر األسعد. -م.  1987هـ. /  1407 -ببريوت

[ السرفقاين: بضم السني وسكون الراء وضم الفاء وفتح القاف، ويف آخرها النون، هذه 3]
 ( .113/ 2ي قرية من قرى سرخس. )اللباب النسبة إىل سرفقان، وه

 [ انظر عن )محزة بن عبد العزيز( يف:4]

، 159رقم  264/ 17، وسري أعالم النبالء 254/ 2، واللباب 123، 122/ 8األنساب 
 (1).." 181/ 3، وشذرات الذهب 1064/ 3، وتذكرة احلفاظ 94/ 3والعرب 

  وقته."أبو عبد هللا اليزدي اجلرجاين. مسند إصبهان يف .111

أملي جمالس كثرية، ومسع من: حممد بن احلسني القطان، والعباس بن حممد بن معاذ، وحاجب 
بن أمحد، وحممد بن يعقوب األصم، وحممد بن احلسن احملمداابذي، واحلسن بن يعقوب 

 البخاري، وحممد بن عبد هللا الصفار، وشيوخ نيسابور.

رمي سليم القاضي، وعبد الرزاق بن عبد الكروى عنه: أبو بكر حممد بن احلسن بن حممد بن 
احلسناابذي، وأبو مسعود سليمان بن إبراهيم احلافظ، ورجاء بن عبد الواحد قولويه، والقاسم 
بن الفضل الثقفي، وأبو عمرو بن منده، وسهل بن عبد هللا بن علي القارئ، وحممد بن 

د ر عبد الرمحن بن حممأمحد بن عبد هللا بن ررا، وحممود بن جعفر الكوسج، وأبو نص
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 السمسار، وهذا آخر من حدث عنه.

 تويف يف رجب إبصبهان.

وهو صدوق مقبول عايل اإلسناد، مولده جبرجان يف سنة تسع عشرة وثالمثائة، ونشأ بنيسابور 
 واستوطنها مدة. مث حج، وقدم أصبهان بعد عام أربعني وثالمثائة فسمع من األصم، وعدة.

 ، ومما وقع لنا من روايته واحد وأربعون جملسا من« الثقفيات» وحديثه من أعلي شيء يف
 أماليه.

 [ .1حممد بن جعفر بن عبد الكرمي بن بديل ] -258

 . «القراءاتالواضح يف »أبو الفضل اخلزاعي اجلرجاين املقرئ، مصنف 
 القراءات.جال يف اآلفاق يف طلب 

__________ 

 [ انظر عن )حممد بن جعفر( يف:1]

، واملغين يف 581رقم  157/ 2، واتريخ بغداد 911رقم  458رجان للسهمي اتريخ ج
، ومعرفة القراء 7319رقم  501/ 3، وميزان االعتدال 5362رقم  563/ 2الضعفاء 

رقم  306، 305/ 2، والوايف ابلوفيات 22/ 3، ومرآة اجلنان 311رقم  380/ 1الكبار 
، 362رقم  108، 107/ 5مليزان ، ولسان ا2893رقم  109/ 2، وغاية النهاية 748

 (1).." 187/ 3وشذرات الذهب 
 "وخلقا سواهم بعدة بلدان. .112

 ابلقراءات.قال اخلطيب: كتبت عنه، وكان ثقة عاملا 

 قال الربقاين: كان عاملا بعلوم القرآن، مزاحا.

 [ .1أمحد بن عمر بن عبد هللا بن منظور ] -301

 صفور.الفقيه أبو القاسم احلضرمي، ويعرف اببن ع

 خطيب جامع إشبيلية.

 روى الكثري عن: أيب حممد الباجي.
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 روى عنه: اخلوالين، وقال: كان صاحلا زاهدا عاقال عاملا شاعرا.

 وروى عنه أيضا ابن عبد الرب.

 تويف يف رمضان.

 [ .2أمحد بن قاسم بن عيسى بن فرج ] -302

 أبو العباس اللخمي القرطيب.

 بن حبابة، وعمر الكتاين. رحل، ومسع ببغداد من: عبيد هللا

 وأخذ مبصر من: أيب الطيب بن غلبون كتبه، وقرأ عليه.

 وكان أحد املقرءين.

 ، وأقرأ الناس بطليطلة.القراءاتصنف كتبا يف معاين 

 وكان مولده يف سنة ثالث وستني.

 حدث عنه أبو عمر بن عبد الرب، وقال: قرأت عليه اجلورايت عن ابن حبابة.

 أبو عبد هللا بن عبد السالم، واخلوالين.وروى عنه أيضا: 

 وكان صاحلا فاضال.

__________ 

 [ انظر عن )أمحد بن عمر بن عبد هللا( يف:1]

 .59رقم  31/ 1الصلة البن بشكوال 
 [ انظر عن )أمحد بن قاسم( يف:2]

 97/ 1، وغاية النهاية 189، وبغية امللتمس 60رقم  32، 31/ 1الصلة البن بشكوال 
 (1).." 49/ 2، ومعجم املؤلفني 188/ 1واألعالم  ،441رقم 

 [ .1أمحد بن حممد بن جعفر ] -34" .113

 أبو عبد هللا املذكر.

 [ .2إبراهيم بن سعيد ] -35

 أبو إسحاق الواسطي الرفاعي املقرئ الضرير.

                                         
 28/199اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



127 

 

 أخذ العربية عن: أيب سعيد السريايف.

 عن مجاعة.القراءات و

 وحدث عن: عبد الغفار احلضيين.

 [ .3ه: أبو غالب حممد بن أمحد بن سهل بن بشران ]روى عن

 واآلدب.القراءات وكان شيخ الناس بواسط يف 

 والرفاعي: ابلفاء.

 -حرف احلاء -
 [ .4احلسن بن احلسني بن رامني ] -36

 القاضي أبو حممد اإلسرتاابذي.

 بن هللانزل بغداد، وحدث عن: خلف بن حممد اخليام، وبشر بن أمحد األسفراييين، وعبد 
 عدي احلافظ، وأيب بكر القطيعي، وإمساعيل بن جنيد، والقاضي يوسف بن القاسم املياجني.

 ورحل إىل خراسان، والعراق، والشام يف الصبا.

روى عنه: أبو بكر اخلطيب، وعبد الواحد بن علوان بن عقيل، وطاهر بن أمحد الفارسي 
 نزيل دمشق.

ا. وكان يفهم الكالم على مذهب األشعري، [ : كان صدوقا فاضال صاحل5قال اخلطيب ]
 والفقه على مذهب الشافعي.

__________ 

 [ مل أقف على مصدر لرتمجته.1]

 [ انظر عن )إبراهيم بن سعيد( يف:2]

 .56رقم  15/ 1غاية النهاية 
 [ وقال ابن اجلزري: قرأ عليه أبو علي غالم اهلراس سنة أربع وتسعني وثالمثائة.3]

 حلسن بن احلسني( يف:[ انظر عن )ا4]
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 .11/ 12، والبداية والنهاية 2رقم  3/ 8، واملنتظم 3811رقم  300/ 7اتريخ بغداد 
 (1)[ يف اترخيه.." 5]
 [ .1عبد امللك بن أمحد بن عبد الرمحن ] -101" .114

 أبو مروان العبسي اإلشبيلي.

 عامل ورع، فاضل، متسع الرواية.

 مسلمة.عن: حممد بن معاوية القرشي، وحارث بن 

 أجاز البن خزرج يف شوال من السنة، وتويف بعد ذلك أبشهر.

 [ .2عبيد هللا بن حممد بن حممد بن علي ] -102

 أبو حممد الصرام النيسابوري.

 تويف يف مجادى اآلخرة بنيسابور.

 [ .3علي بن احلسن اإلبريسمي ] -103

 مسع من: اإلمساعيلي، وأيب زرعة، والتميمي.

 [ .4بن سليمان اصفروخ ]علي بن عيسى  -104

 أبو احلسن الفارسي الشاعر، املعروف ابلسكري، نزيل بغداد.

 والكالم، وفنون األدب.القراءات كان يعرف 

 [ .5له ديوان شعر كبري عامته يف الرد على الرافضة، وكان أشعراي ]

 [ .6علي بن هالل ] -105

__________ 

 [ انظر عن )عبد امللك بن أمحد( يف:1]

 .27/ 2البن بشكوال  الصلة
 [ مل أقف على مصدر ترمجته.2]

[ األبريسمي: بفتح األلف وسكون الباء وكسر الراء وسكون الياء وفتح السني، ويف 3]
/ 1آخرها امليم. هذه اللفظة ملن يعمل اإلبريسم والثياب منه ويبيعها ويشتغل هبا. )األنساب 
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116. ) 

 [ انظر عن )علي بن عيسى( يف:4]

، والكامل يف التاريخ 17رقم  11، 10/ 8، واملنتظم 6378رقم  17/ 12داد اتريخ بغ
، واتريخ ابن 5/ 12، والبداية والنهاية 154/ 2، واملختصر يف أخبار البشر 329/ 9

 .336/ 1الوردي 
[ قال ابن األثري: شاعر السنة، ومولده ببغداد يف صفر سنة سبع ومخسني وثالمثائة، وكان 5]

على القاضي أيب بكر بن الباقالين، وإمنا مسي شاعر السنة ألنه أكثر مدح قد قرأ الكالم 
 الصحابة، ومناقضات شعراء الشيعة.

 [ انظر عن )علي بن هالل( يف:6]

، 134 -120/ 15، ومعجم األدابء 16رقم  10/ 8، واملنتظم 310اهلفوات النادرة 
 (1)والكامل." 

 ."وقيده ابن نقطة بكسر الباء وسكون املثلثة .115
 [ .1إمساعيل بن أيب إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبد الرمحن السرخسي اهلروي ] -122

 أبو حممد القراب.

 املقرئ العابد أخو احلافظ إسحاق.

 كان إماما يف عدة علوم، صنف التصانيف، وكان قدوة يف الزهد.

لعباس ا مسع: أمحد بن حممد بن مقسم ببغداد، وأاب بكر اإلمساعيلي جبرجان، ومنصور بن
 هبراة.

 روى عنه: شيخ اإلسالم، وأهل هراة.

 « .درجات التائبني»وله مصنف يف مناقب الشافعي، وكتاب 

قال احلافظ يوسف بن أمحد الشريازي: كان يف عدة من العلوم إماما، منها احلديث. 
 ، ومعاين القرآن، والفقه، واألدب. وله تصانيف كلها يف غاية احلسن. وله كتابوالقراءات

 « .اجلمع بني الصحيحني»
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وكان يف الزهد والتقلل من الدنيا آية، ويف اإلمامة بال نظري. فلم جيد سوق فضله هبراة نفاقا.  
 كان الصيت إذا ذاك ليحىي بن عمار.

 وكذا قال أبو النضر الفامي يف اترخيه، وأكثر.

لدات. وهو  جم يف عدة «القراءاتالكايف يف علم »قال أبو عمرو بن الصالح: رأيت كتابه 
 كتاب ممتع مشتمل على علم كثري.

 لقيت مجاعة من أصحاب ابن سريج.« : مناقب الشافعي»وقال يف 

 وكان القراب قد تفقه على الداركي عبد العزيز ببغداد.

__________ 

 [ انظر عن )إمساعيل بن أيب إسحاق( يف:1]

/ 3الكربى للسبكي  ، وطبقات الشافعية240، رقم 381 -379/ 17سري أعالم النبالء 
، وطبقات 160/ 1، وغاية النهاية 310، 309/ 1، وطبقات الشافعية لإلسنوي 115

 599، وكشف الظنون 103/ 1، واألعالم 136رقم  179/ 1الشافعية البن قاضي شهبة 
، 1839، 1379، 1022وهو وهم، و « إمساعيل بن أمحد بن الفرات»وفيه  745و 

 (1).." 256/ 2جم املؤلفني ، ومع209/ 1وهدية العارفني 
 "أبو علي الرهاوي املقرئ. .116

 قرأ القرآن البن عامر على: أمحد بن حممد اإلصبهاين.

 وقرأ على غريه.

 القراءات.وله مصنف يف 

 وحدث عن: أمحد بن صاحل البغدادي.

 قرأ عليه: أبو علي غالم اهلراس.

 وحكى عنه: عبد العزيز الكتاين.

 وتويف يف رمضان.

احلسني بن حممد بن احلسني بن عبد هللا بن صاحل بن شعيب بن منجويه الثقفي  -129
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[1. ] 

 أبو عبد هللا الدينوري.

 تويف يف ربيع اآلخر بنيسابور.

روى عن: هارون بن حممد العطار، وأيب بكر بن السين، وبرهان الصويف، وأيب علي احلسني 
ني أمحد لدقاق الدينوريني، وأيب احلسبن حممد بن حبش املقرئ، وعبد هللا بن عبد الرمحن ا

بن جعفر بن محدان الدينوري، وأيب بكر أمحد بن جعفر بن محدان القطيعي، وعيسى بن 
 حامد الرخجي، وإسحاق بن حممد النعايل، وخلق من اهلمدانيني، وغريهم.

 روى عنه: جعفر األهبري، وعبد الرمحن بن أيب عبد هللا بن منده، وسعد بن محد، ووالداه
سفيان وأبو بكر حممد، وأبو الفضل القومساين، وأمحد وعبد هللا ابنا عبد الرمحن بن علي، 
وأبو غالب بن القصار، وأبو الفتح ابن عبدوس، وأبو نصر أمحد بن حممد بن صاعد، وعلي 
بن أمحد بن األخرم، وأبو صاحل املؤذن، وحممد بن حيىي املزكي، ومكي بن حممد بن دلري، 

 سني القرشي، وآخرون.وأمحد بن احل

__________ 

 [ انظر عن )احلسني بن حممد( يف:1]

« منجويه»وفيه تصحف  116/ 3، والعرب 556رقم  194، 193املنتخب من السياق 
/ 3، وتبصري املنتبه 244رقم  384، 383/ 17، وسري أعالم النبالء « تتحويه»إىل 

 ، وديوان اإلسالم البنوهو تصحيف« فتحويه»وفيه  200/ 3، وشذرات الذهب 1084
 (1).." 49/ 4، ومعجم املؤلفني 2031رقم  271/ 4الغزي 

"روى عنه: علي بن حممد احلنائي، وعلي بن حممد بن شجاع الربعي، وعلي بن  .117
 اخلضر السلمي، وأبو سعد السمان، وعبد العزيز الكتاين.

 ووثقه الكتاين.

 [ .1إبراهيم بن أمحد ] -181

 أبو إسحاق السمان.
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 : اإلمساعيلي، وغريه.مسع

 [ .2أسد بن القاسم ] -182

 أبو الليث احلليب املقرئ.

 إمام مسجد سوق النخاسني بدمشق.

 حدث عن: الفضل بن جعفر املؤذن، ويوسف املياجني.

 [ .3روى عنه: أبو سعد السمان، وعبد العزيز الكتاين، ومجاعة ]

 -حرف احلاء -
 احلسن بن عبد هللا بن مسلم. -183

 لي الصقلي املقرئ.أبو ع

على: أيب الطيب بن غلبون، وعمر بن عراك، وأيب عبد هللا بن القراءات رحل، وقرأ 
 خراسان.

 قال أبو عمرو الداين: كان رجال صاحلا ذا حفظ ومعرفة، وصدق.

 تويف بصقلية.

 [ بن مسلمة.4احلسني بن سعيد بن مهند ] -184

 [ .5أبو علي الطائي الشيزري ]

__________ 

 مل أقف على مصدر ترمجته. [1]

 [ انظر عن )أسد بن القاسم( يف:2]

 .466/ 2هتذيب اتريخ دمشق 
 « .وكانت له عناية ابحلديث»[ قال ابن عساكر: 3]

 [ انظر عن )احلسني بن سعيد( يف:4]

، وهو غلط، والصواب ما أثبتناه كما يف « املهندس»وفيه  299/ 4هتذيب اتريخ دمشق 
 .383/ 3ن األصل، ومعجم البلدا
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 ، وهو حتريف، والصواب ما أثبتناه كما يف« الشريازي»[ يف )هتذيب اتريخ دمشق( : 5]
 (1)األصل،." 

 "أبو احلسني األموي، البغدادي املعدل. .118

مسع: أاب جعفر بن البخرتي، وعلي بن حممد املصري، وإمساعيل الصفار، واحلسني بن 
 .صفوان، وأمحد بن حممد بن جعفر اجلوزي، ومجاعة

 [ : كتبنا عنه، وكان صدوقا ثبتا، اتم املروءة، طاهر الداينة.1قال اخلطيب ]

 [ .2ولد سنة مثان وعشرين وثالمثائة، وتويف يف شعبان ]

قلت: وروى عنه: البيهقي، واحلسن بن أمحد بن البناء، وأبو الفضل عبد هللا بن زكراي الدقاق، 
د بن م بن الفضل الثقفي، ونصر بن أمحوعلي بن عبد الواحد املنصوري العباسي، والقاس

 البطر، وطراد بن حممد الزينيب، واحلسني بن أمحد بن عبد الرمحن العكربي، وخلق سواهم.

 [ .3علي بن حممد بن عبد هللا بن مزاحم ] -209

 أبو احلسن الداراين املقرئ. صهر األطروش، ويعرف أيضا اببن جنيلة اخلراساين.

 بار، والداراين.روى عن: أيب علي عبد اجل

 وعنه: أبو سعد السمان، وعبد العزيز الكتاين ووصفه ابلصالح.

 [ .4علي بن حممد بن عبد هللا ] -210

 أبو احلسن احلذاء البغدادي املقرئ.

 مسع: أاب حبر بن كوثر، وأمحد بن جعفر بن سلم، ومجاعة.

اسم الوزير أبو القصدوقا. حدثين القراءات ب[ : كتبنا عنه، وكان عاملا 5قال اخلطيب ]
 ابن املسلمة قال: رأيت أاب احلسن احلذاء، ثالث مرات، وكل مرة

__________ 

، وسري أعالم النبالء 174، واإلعالم بوفيات األعالم 1367رقم  123] )( [ احملدثني 
وفيه وفاته  315رقم  380/ 1، واتريخ الرتاث العريب 203/ 3، وشذرات الذهب 174

 هـ. 415يف سنة 
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 .98/ 12[ يف اترخيه 1]
 ( .341/ 9[ قال ابن األثري: تويف وعمره سبع ومثانون سنة. )الكامل 2]

 [ مل أقف على مصدر ترمجته.3]

 [ انظر عن )علي بن حممد احلذاء( يف:4]

رقم  572/ 1، وغاية النهاية 6526رقم  98/ 12، واتريخ بغداد 140السابق والالحق 
2320. 

 (1)[ يف اترخيه.." 5]
 أبو عبد هللا. ويقال: أبو احلسني التميمي الدمشقي، القطان." .119

 مسع من: املظفر بن حاجب الفرغاين، ومجح بن القاسم، ويوسف املياجني.

روى عنه: أبو علي األهوازي، وأبو سعد السمان، وعبد العزيز الكتاين، وأبو القاسم بن أيب 
 العالء.

 قال الكتاين: كان ثقة يذهب إىل التشيع.

 [ .1حممد بن سفيان ] -228

 أبو عبد هللا القريواين املقرئ.

 . «القراءاتاهلادي يف »مصنف كتاب 
 على أيب الطيب عبد املنعم بن غلبون.القراءات قرأ 

 وتفقه على أيب احلسن القابسي.

 وكان عارفا مبذهب مالك.

 قال أبو عمرو الداين: كان ذا فهم وحفظ وعفاف.

اهد ري، واحلسن بن علي اجللويل، وأبو العالية البندوين، والز قلت: قرأ عليه: أبو بكر القص
أبو عمرو عثمان بن بالل، وعبد امللك بن داود القسطالين، وأبو حممد عبد احلق اجلالد، 

 وآخرون.

 [ ، والدالئي، وغريمها.2وحدث عنه: حامت بن حممد ]
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 [ .3تويف مبدينة الرسول صلى هللا عليه وسلم بعد أن حج يف صفر ]

__________ 

 [ انظر عن )حممد بن سفيان( يف:1]

، 380/ 1، ومعرفة القراء الكبار 38، 24، وفهرست ابن خري 712/ 2ترتيب املدارك 
، والديباج 17/ 13، وعيون التواريخ )خمطوط( 114/ 3، والوايف ابلوفيات 312رقم  381

، 203 /3، وشذرات الذهب 3038رقم  147/ 2، وغاية النهاية 235/ 2املذهب 
 .41/ 10، ومعجم املؤلفني 16/ 7، واألعالم 2026، وكشف الظنون 204

[ هو: حامت بن حممد بن عبد الرمحن بن حامت التميمي الطرابلسي األندلسي القرطيب، 2]
هـ. انظر عنه يف كتابنا: موسوعة علماء املسلمني  469أصله من طرابلس الشام، تويف سنة 

 .385رقم  74 -67/ 2يف اتريخ لبنان اإلسالمي 
[ قال حامت الطرابلسي: كان رجال عاقال فهما، حلوا متقلال، أشهر من يف املغرب يف 3]

 ، وأبصرهم هبا.ابلقراءاتوقته 

وقال أبو الطيب اخللودي الفقيه: كان شيخنا أبو عبد هللا ابن سفيان، إماما فاضال، وكان 
 (1)( .." 712/ 2له اعتناء بعلم احلساب واهلندسة. )ترتيب املدارك 

 [ .1عبد الواحد بن أيب بكر حممد بن أمحد بن عثمان بن أيب احلديد ] -299" .120

 السلمي الدمشقي أبو الفضل الشاهد.

 احلسني بن إبراهيم بن جابر الفرائضي، ويوسف املياجني. حدث عن:

روى عنه: ابنه أبو احلسن أمحد، واخلطيب أبو نصر بن طالب، وأبو سعد السمان، وعبد 
 العزيز الكتاين.

 وتويف يف ذي احلجة.

 [ .2علي بن أمحد بن عمر بن حفص ] -300

 أبو احلسن ابن احلمامي البغدادي.

 مقريء العراق.
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على: أيب بكر حممد بن احلسن النقاش، وعبد الواحد بن أيب هاشم، وهبة اءات القر قرأ 
 هللا بن جعفر، وأيب عيسى بكار بن أمحد، وزيد بن أيب بالل الكويف، ومجاعة سواهم.

ومسع احلديث من: أيب عمرو بن السماك، وأيب بكر النجاد، وأمحد بن عثمان األدمي، وأيب 
الزبري الكويف، وعبد الباقي بن قانع، وحممد بن جعفر سهل القطان، وعلي بن حممد بن 

 األدمي، وخلق سواهم.

 روى عنه: أبو بكر اخلطيب، ورزق هللا التميمي، وأبو بكر البيهقي، وأبو

__________ 

 [ انظر عن )عبد الواحد بن أيب بكر حممد( يف:1]

 اتريخ لبنان ، وموسوعة علماء املسلمني يف288/ 11اتريخ دمشق )خمطوطة التيمورية( 
 .953رقم  246/ 3اإلسالمي 

 [ انظر عن )علي بن أمحد بن عمر( يف:2]

، 207/ 4، واألنساب 289/ 3، واإلكمال البن ماكوال 330، 329/ 11اتريخ بغداد 
/ 3، والعرب 356/ 9، والكامل يف التاريخ 385/ 1، واللباب 52رقم  28/ 8واملنتظم 

رقم  403، 402/ 17، وسري أعالم النبالء 303، 302/ 1، ومعرفة القراء الكبار 125
، واملعني يف طبقات احملدثني « عمر»بدل « عمران»، وفيه 248/ 1، ودول اإلسالم 265
، والبداية 1073/ 3، وتذكرة احلفاظ 175، واإلعالم بوفيات األعالم 1370رقم  123

، وديوان 208/ 3، وشذرات الذهب 522، 521/ 1، وغاية النهاية 21/ 12والنهاية 
 (1).." 317رقم  381/ 1، واتريخ الرتاث العريب 784رقم  167، 166/ 2اإلسالم 

"الفضل عبد هللا بن علي الدقاق، وطراد الزينيب، وخلق آخرهم أبو احلسن علي بن  .121
 العالف.

: أبو الفتح عبد الواحد بن شيطا، ونصر بن عبد العزيز الفارسي، وأبو القراءاتوقرأ عليه 
ن بن القاسم غالم اهلراس، وأبو بكر حممد بن علي بن موسى اخلياط، وأبو علي احلس

[ ، واحلسن 1اخلطاب أمحد بن علي الصويف، وأبو علي احلسن بن أيب الفضل الشرمقاين ]
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بن علي العطار، وأبو احلسن علي بن حممد بن فارس اخلياط، وعبد السيد بن عتاب، ورزق 
 نصر أمحد بن علي اهلامشي شيخ الشهرزوري، وأبو علي هللا بن عبد الوهاب التميمي، وأبو

 [ ، وخلق كثري.2احلسن بن أمحد بن البناء، وأبو القاسم حيى بن أمحد السييب القصري ]

 ه.وعلوها يف وقتالقراءات [ : كان صدوقا دينا، فاضال، تفرد أبسانيد 3قال اخلطيب ]

 شرين شعبان.ولد يف سنة مثان وعشرين وثالمثائة، ومات يف رابع وع

أنبأان املسلم بن عالن، وغريه، أن أاب اليمن الكندي أخربهم: أان أبو منصور الشيباين، أان 
أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب: حدثين نصر بن إبراهيم الفقيه: مسعت سليم بن أيوب 
الرازي: مسعت أاب الفتح بن أيب الفوارس يقول: لو رحل رجل من خراسان ليسمع كلمة من 

 احلسن احلمامي أو من أيب أمحد الفرضي مل تكن رحلته ضائعة عندان.أيب 

 [ .4علي بن أمحد بن هارون بن كردي ] -301

 أبو احلسن النهرواين، املعدل.

__________ 

 [ الشرمقاين: بفتح الشني املعجمة، وسكون الراء، وفتح امليم والقاف، ويف آخرها النون.1]

بلدة قريبة من أسفراين، بنواحي نيسابور، يقال هلا وهي « شرمقان»هذه النسبة إىل 
 ( .323/ 7ابجليم، وقد كان من أعمال نسا. )األنساب « جرمغان»

[ السييب: بكسر السني املهملة وسكون الياء املنقوطة ابثنتني من حتتها، ويف آخرها الباء 2]
نواحي قصر قريبة ب املنقوطة بواحدة. هذه النسبة إىل سيب، قال ابن السمعاين: وظين أهنا

 ( .215/ 7ابن هبرية. )األنساب 

 .329/ 11[ يف اترخيه 3]
 [ انظر عن )علي بن أمحد( يف:4]

 (1).." 6157رقم  330/ 11اتريخ بغداد 
 [ املزكي.1"أبو بشر القهندزي ] .122

 روى عن: أيب حبر الربهباري، وحممد بن حيويه الكرجي.
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 [ .2ي ]وعنه: صاعد بن سيار، وحممد بن علي العمري 

 [ البغدادي.4[ بن أيب عالثة ]3احلسني بن عبد هللا ] -397

 [ ، وعدة.5مسع: أاب بكر الشافعي، والقطيعي ]

 [ .7[ : مساعه صحيح إال أنه ساقط املروءة ]6وعنه: اخلطيب، وقال ]

 -حرف السني -
 [ .8سعيد بن عبد العزيز بن عبد هللا بن حممد ] -398

 األستاذ أيب عبد الرمحن. [ . أخو9أبو سهل النيلي ]

 رجل جليل حنوي، فقيه شافعي، شاعر، إمام يف الطب متبحر فيه مبرة، ثقة يف احلديثة.

 روى عن: أيب عمرو بن محدان، وأيب أمحد احلافظ.

__________ 

 [ تقدم التعريف بنسبة القهندزي يف هذا اجلزء.1]

حتتها، ويف  لياء املنقوطة ابثنتني من[ العمريي: بضم العني املهملة، وفتح امليم، وسكون ا2]
 ( .61/ 9آخرها الراء املهملة. هذه النسبة إىل اجلد. )األنساب 

 [ انظر عن )احلسني بن عبد هللا( يف:3]

 .70رقم  46/ 8، واملنتظم 4134رقم  60/ 8اتريخ بغداد 
 ، وكنيته: أبو الفرج.« عالنة»[ يف اتريخ بغداد: 4]

يف وكسر الطاء املهملة وسكون الياء املنقوطة من حتتها ابثنتني و  [ القطيعي: بفتح القاف5]
 آخرها العني املهملة. هذه النسبة إىل القطيعة، وهي مواضع وقطائع يف حمال متفرقة ببغداد.

والقطيعي هنا هو: أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك بن شبيب القطيعي املتوىف 
 هـ. 368سنة 

كتبت عنه وكان صدوقا، ومساعه صحيحا، إال أنه كان ساقط »ه: [ يف اترخيه، وفي6]
 « .املروءة، شحيحا خبيال، يفعل أمورا ال تليق أبهل الدين

، وحدث ، وكتب احلديث الكثريابلقراءاتتفقه يف حداثته وقرأ »[ وقال ابن اجلوزي: 7]
 « .عن الشافعي وغريه، مث يف كربه سخط أمره وسقطت مروءته

 سعيد بن عبد العزيز( يف:[ انظر عن )8]
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 .730رقم  233املنتخب من السياق 
[ النيلي: بكسر النون وسكون الياء املنقوطة من حتتها ابثنتني. هذه النسبة إىل النيل، 9]

 (1)( .." 186/ 12وهي بليدة على الفرات بني بغداد والكوفة. )األنساب 
 الصاحل.[ ، الرجل 1"أبو حممد البناين النيسابوري املرضي ] .123

 مسع من: دعلج، وأيب بكر الشافعي ببغداد.

 وذكر أنه لقى األصم، ومسع منه شيئا يسريا.

 ومسع جبرجان من: حممد بن أمحد بن إمساعيل الصرام وحدث عنه.

 مسع منه: أبو الفضل الفلكي واملشايخ.

 [ .2عبد هللا بن حممد بن علي بن مهرة ] -401

 أبو حممد اإلصبهاين املؤدب.

 [ : الطرباين.3ن ]روى ع

 [ .4عبد اجلبار بن أمحد ] -402

 [ املقرئ.5أبو القاسم الطرسوسي ]

 صدر اإلقراء يف وقته مبصر.

 قرأ على: أيب عدي عبد العزيز بن الفرج، وأيب أمحد عبد هللا بن احلسني السامري.

 « .العنوان»قرأ عليه: أبو الطاهر إمساعيل بن خلف مصنف 

 ر.تويف يف غرة ربيع اآلخ

 . «القراءات[ يف 6اجملتىن ]»وله كتاب 
 وآخر من مسع منه أبو احلسني حيىي بن البياز، لكنه متهم.

 [ .7عبد الرمحن بن زاهد بن أمحد ] -403

 [ ، الفقيه احملدث.8أبو أمحد املروزي الشري حتشريي ]

__________ 

 [ مل أجد هذه النسبة.1]
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 فرة لدي.[ مل أجد هذه الرتمجة يف املصادر املتو 2]

 وهو غلط.« عنه»[ يف األصل: 3]

 [ انظر عن )عبد اجلبار بن أمحد( يف:4]

ق  1، وبدائع الزهور ج 1530رقم  358، 357/ 1، وغاية النهاية 35/ 3مرآة اجلنان 
1 /213. 
[ الطرسوسي: بفتح الطاء، والراء املهملتني، والواو بني السينني املهملتني، األوىل 5]

مكسورة. هذه النسبة إىل طرسوس، وهي من بالد الثغر ابلشام. )األنساب مضمومة، والثانية 
8 /231. ) 

 « .اجملتىب»[ يف غاية النهاية: 6]

 [ مل أقف على مصدر ترمجته.7]

 (1)[ مل أقف على هذه النسبة يف كتب األنساب.." 8]
 [ .1"ثقة مشهور ] .124

 عمرو بن مطر.حدث عن: أيب العباس الصبغي، وهارون األسرتاابذي، وأيب 

 روى عنه: حممد بن حيىي املزكي.

 [ .2وتويف يف ذي القعدة عن اثنتني ومثانني سنة ]

 [ .3عبد الواحد بن أمحد بن حممد ] -28

 [ األصبهاين املقرئ.4الشيخ أبو بكر الباطرقاين ]

 ، حافظ للرواايت. قتل يف اجلامع يف مجادى اآلخرة.القراءاتإمام يف 

 [ .5]وقيل: قتل يف داره 

 يروي عن: الطرباين، وأيب الشيخ، وأيب حامد أمحد بن حممد بن حسني اجلرجاين.

وعنه: أبو عبد هللا الثقفي الرئيس، وأبو منصور أمحد بن حممد بن علي شيخا السلفي، 
 ومجاعة.

 [ .6عبد الواحد بن احلسني بن احلسن ] -29
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__________ 

 « .التزكية والعدالةمن أهل بيت »[ وقال عبد الغافر الفارسي: 1]

 [ ولد يوم األضحى سنة تسع وثالثني وثالمثائة.2]

 [ انظر عن )عبد الواحد بن أمحد( يف:3]

 .110/ 1، واللباب 324/ 1، ومعجم البلدان 41، 40/ 2األنساب 
[ الباطرقاين: بفتح الباء وكسر الطاء املهملة وسكون الراء وفتح القاف ويف آخرها النون. 4]

 إىل ابطرقان، وهي إحدى قرى أصبهان. هذه النسبة

« اب أصبهانكت»[ وهو ساجد يف فتنة اخلراسانية. قال حيىي بن أيب عمرو بن مندة يف 5]
: وكانت هذه فتنة عظيمة أبصبهان قتل فيها مجاعة من العلماء والصلحاء وأهل اخلري مثل 

 داره مذاكرة ل أبصبهان يفما كانت خبراسان يف فتنة الغز. ومسعت األديب أاب عبد هللا اخلال
 يقول:

رأى بعض الصاحلني يف املنام أن رجال صعد املنارة جبامع جورجري أحد اجلوامع أبصبهان 
واندى أبعلى صوته ثالث مرات: سكت، نطق، فلما انتبه فزعا سأل أهل العلم، فما عرب 

غي أن يصيب ينبأحد هذه الرؤاي، فوصل هذا اخلرب إىل بلد الكرج، فقال بعض العلماء هبا: 
 أهل أصبهان بالء وفتنة فإن هذه اللفظة يف شعر أيب العتاهية:

 سكت الدهر زماان عنهم ... مث أبكاهم دما حني نطق

قال: فلم يكن بعد إال القليل حىت واىف مسعود أصبهان وأغار عليها وقتل الناس، ومن 
 ( .41، 40/ 2مجلتهم عبد الواحد الباطرقاين إمام جامع جورجري. )األنساب 

.." 237رقم  248/ 15[ انظر عن )عبد الواحد بن احلسني( يف: خمتصر اتريخ دمشق 6]
(1) 
 [ .1حممد بن أمحد بن أيب عون النهرواين ] -40" .125

 حدث يف هذا الوقت عن: حممد بن حممد اإلسكايف، وعمر بن جعفر ابن سلم.

 [ .2روى عنه: اخلطيب، وقال: كان صدوقا ]

 [ .3بن عالن ]حممد بن جعفر  -41
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 [ الوراق.4أبو الفرج الطوابيقي ]

 بغدادي، صدوق.

 [ .5من شيوخ اخلطيب ]

 حدث عن: أيب بكر بن خالد، وخملد الباقرحي.

 القراءات.وقرأ 

 [ .6حممد بن احلسني بن أيب أيوب ] -42

 األستاذ حجة الدين أبو منصور، املتكلم تلميذ أيب بكر بن فورك، وختنه.

__________ 

 انظر عن )حممد بن أمحد النهرواين( يف:[ 1]

 .183رقم  307/ 1اتريخ بغداد 
بفتح النون وسكون اهلاء وفتح الراء املهملة والواو ويف آخرها نون أخرى. « : النهرواين»و 

/ 12هذه النسبة إىل بليدة قدمية على أربعة فراسخ من الدجلة يقال هلا النهروان. )األنساب 
174. ) 

 ابن أيب عون بعد سنة عشرين وأربعمائة. [ وقال: تويف2]

 [ انظر عن )حممد بن جعفر( يف:3]

رقم  211، 210/ 15) 77رقم  52/ 8، واملنتظم 584رقم  159/ 2اتريخ بغداد 
 .2894رقم  110/ 2، وغاية النهاية 287/ 2، واللباب 259/ 8( ، واألنساب 3171

خرها  الياء الساكنة آخر احلروف، ويف آ[ الطوابيقي: بفتح الطاء والواو، وكسر الباء، مث4]
 ا.وهي اآلجر الكبري الذي يفرش يف صحن الدار، وعمله« الطوابيق»القاف. هذه النسبة إىل 

 ( .259/ 8)األنساب 

كان شيخا مستورا من أهل القرآن، ضابطا حلروف قراءات كانت تقرأ »[ وهو قال: 5]
ة من سنة إحدى وعشرين وأربعمائة، عليه. كتبت عنه وكان صدوقا. ومات يف ذي القعد

.  «ودفن يف مقربة ابب الدير، وحني تويف كنت غائبا عن بغداد يف رحليت إىل أصبهان
 ( .159/ 2)اتريخ بغداد 

 [ انظر عن )حممد بن احلسني( يف:6]
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، والوايف 62/ 3، وطبقات الشافعية للسبكى 249تبيني كذب املفرتى البن عساكر 
 (1).." 235/ 9، ومعجم املؤلفني 866رقم  10/ 3ابلوفيات 

 "أبو عبد الرمحن النيسابوري القطان األعرج، احلافظ. .126

 تويف كهال ومل ميتع بسماعه.

روى عن: أيب عبد هللا احلاكم، وأيب أمحد بن أيب مسلم الفرضي، وأيب عمر اهلامشي البصري، 
 وعبد الرمحن بن عمر بن النحاس، وطبقتهم.

 م، ومصر.ورحل إىل العراق، والشا

 [ ، وعبد العزيز الكتاين.1حدث عنه: اخلطيب ]

 وتويف ببغداد.

 [ .2املبارك بن سعيد بن إبراهيم ] -79

 [ ، قاضي دمشق وخطيبها.4[ النصييب ]3أبو احلسني التميمي ]

روى عن: املظفر بن أمحد بن سليمان، واحلسن بن خالويه النحوي، والقاضي أيب بكر 
 األهبري.

[ ، وأبو طاهر 5علي األهوازي، وأبو سعد السمان، وعبد العزيز الكتاين، ]روى عنه: أبو 
 بن أيب الصقر األنباري، ومجاعة.

 تويف يف رجب بدمشق.

 [ .6مكي بن علي بن عبد الرزاق ] -80

 أبو طالب البغدادي احلريري، املؤذن.

 مسع: أاب بكر الشافعي، وأاب بكر بن اهليثم األنباري، وأاب سليمان

__________ 

وكتبت عنه شيئا يسريا.... وكان صدوقا له معرفة ابحلديث. وقد درس شيئا »[ وقال: 1]
 ( .411/ 3)اتريخ بغداد « . من فقه الشافعي، وله مذهب مستقيم وطريقة مجيلة

 « .وقل ما خرج عنه: »423/ 17يف: سري أعالم النبالء  -رمحه هللا -وقال املؤلف
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 سعيد( يف:[ انظر عن )املبارك بن 2]

 .40رقم  81/ 24، وخمتصر اتريخ دمشق 486/ 40اتريخ دمشق )خمطوطة التيمورية( 
 « .التيمي»[ يف: خمتصر اتريخ دمشق 3]

[ النصييب: بفتح النون وكسر الصاد املهملة وسكون الياء آخر احلروف ويف آخرها الباء 4]
 كر.قني من انحية داير باملوحدة، هذه النسبة إىل نصيبني، وهي بلدة عند آمد وميافار 

 ( .96/ 12)األنساب 

« هبريشرح األ»حدث عن ابن أيب شيخ النصييب وغريه، وحدث بكتاب »[ وهو قال: 5]
 «عن ابن خالويه، كان خيطب بدمشق للمغاربة ويقضي هلم «القراءات»عنه، وبكتاب 

 [ انظر عن )مكي بن علي( يف:6]

 (1).." 7103رقم  121/ 13اتريخ بغداد 
 ة ثالث وعشرين وأربعمائة"سن .127

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن رضوان بن حممد بن جالينوس ] -84

 [ املقرئ.2أبو احلسني البغدادي الصيدالين ]

 مسع: أاب طاهر املخلص.

 [ القراء املذكورين إبتقان السبع. له يف ذلك تصانيف. تويف شااب.3وكان أحد ]

 مي لعلمه.وقد كان الناس يقرءون عليه يف حياة احلما

 [ : حضرته ليلة يف اجلامع، فقرأ يف تلك الليلة ختمتني.4قال اخلطيب ]

 قبل أن يطلع الفجر.

اب قرأ به عليه: عبد السيد بن عت« . العشرالقراءات الواضح يف »قلت: صنف كتاب 
يف سنة اثنتني وعشرين، عن قراءته على علي بن حممد بن يوسف العالف، وعبد امللك بن 

 هرواين، وطبقتهما.بكران الن

 [ .5أمحد بن علي بن عبدوس ] -85
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__________ 

 [ انظر عن )أمحد بن رضوان( يف:1]

، وغاية 323رقم  388، 387/ 1، ومعرفة القراء الكبار 1836رقم  161/ 4اتريخ بغداد 
 .223/ 1، ومعجم املؤلفني 699/ 2، وإيضاح املكنون 230رقم  54/ 1النهاية 

ل ح الصاد املهملة، وسكون الياء املنقوطة من حتتها ابثنتني، وفتح الدا[ الصيدالين: بفت2]
/ 8املهملة، وبعدها الالم ألف، والنون. هذه النسبة ملن يبيع األدوية والعقاقري. )األنساب 

122. ) 

وكان : »161/ 4، أما يف: اتريخ بغداد 387/ 1[ هكذا يف األصل ومعرفة القراء 3]
 « .آخر

ووصفه حبسن احلفظ، وإتقان الرواايت، وضبط احلروف. وقال: نقلت عنه، [ يف اترخيه. 4]
ومل حيدث ألن املنية عاجلته ... وحضرته ليلة يف مسجد اجلامع مبدينة املنصور وهو يقرأ يف 

 ،« حلقة اإلدارة، فختم يف تلك الليلة ختمتني ... 
 (1)" ..2131رقم  323/ 4[ انظر عن )أمحد بن علي( يف: اتريخ بغداد 5]
 ات.القراء"ذكره حيىي بن منده، وإنه مات يف احملرم، وقال: هو أحد األئمة يف  .128

 حدث عن: أيب بكر القطيعي، وأيب بكر القباب األصبهاين، وعدة.

 ومسع منه: أبو علي اللباد.

 [ .1قلت: مل يذكر على من قرأ ]

 [ .2حممد بن سليمان بن حممود ] -110

 اهري.[ الظ4[ احلراين ]3أبو سامل ]

 [ . وكان ذكيا عاملا شاعرا متفننا.5دخل األندلس للتجارة ]

 على: أيب أمحد السامري.القراءات قرأ 

 وكان معتقدا مذهب داود بن علي، مناظرا عليه.

 أجاز أليب احلسن بن عبادل يف شعبان سنة ثالث وعشرين.
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 [ .6حممد بن الطيب بن سعيد ] -111

 أبو بكر الصباغ.

 نجاد، وأاب بكر الشافعي، وغريمها.مسع: أاب بكر ال

وهو بغدادي عاش مخسا وسبعني سنة، وتزوج زايدة على تسعمائة امرأة! رواه أبو بكر 
 [ .8[ عن رئيس الرؤساء أيب القاسم علي بن احلسن ]7اخلطيب ]

__________ 

قرأ على أمحد بن حممد بن بشر بن الشارب، واحلسني بن حممد بن »[ قال ابن اجلزري: 1]
حبش. روى القراءة عنه عرضا: حممد بن حممد بن عبد الرمحن املديين، وحممد بن حممد ابن 

 ئ والنحوي.ووصفه ابملقر « . حممد املطرز. ومسع منه احلروف: حيىي بن عبد الوهاب بن مندة

 .3046رقم  149/ 2[ انظر عن )حممد بن سليمان( يف: غاية النهاية 2]
 « .أبو عبد هللا»[ ويقال: 3]

 « .األيب»[ يف )غاية النهاية( : 4]

 هـ.( . 423[ يف هذه السنة )5]

 [ انظر عن )حممد بن الطيب( يف:6]

( 3181رقم  232/ 15، و )87رقم  71/ 8، واملنتظم 2907رقم  383/ 5اتريخ بغداد 
 .35/ 12، والبداية والنهاية 

 وال أظن أن الرواية صحيحة. 383/ 5[ يف اترخيه 7]

 (1)ب: كتبنا عنه وكان صدوقا.." [ وقال اخلطي8]
 "أبو القاسم الدينوري. .129

 [ ، وأيب حفص الكتاين.1حدث عن: حممد بن عجل الدينوري صاحب الفراييب ]

 [ .2روى عنه: أبو بكر اخلطيب ]

 -حرف السني -
 [ .3سعيد بن حيىي بن حممد بن سلمة ] -199
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 أبو عثمان التنوخي، إمام جامع إشبيلية.

 زمنني، وغريه.عن: ابن أيب 

 [ .4وغريها. وكان من جمودي القراء ]القراءات وله تصانيف يف 

 روى عنه: ابن خزرج.

 -حرف العني -
 [ .5عبد هللا بن أيب بكر أمحد بن إبراهيم بن شاذان ] -200

 أبو حممد الصرييف، أخو أيب علي.

 تويف بعد أخيه بسبعة أشهر.

 مسع من: أيب بكر القطيعي، ومن بعده.

__________ 

[ الفراييب: بكسر الفاء وسكون الراء مث الياء املفتوحة آخر احلروف ويف آخرها الباء 1]
 املوحدة.

 ( .290/ 9بليدة بنواحي بلخ. )األنساب « فارايب»هذه النسبة إىل 

قدم بغداد وكتبنا عنه هبا يف سنة ثالث عشرة وأربعمائة، وكتبت عنه أيضا »[ وهو قال: 2]
 « .مخس عشرة وأربعمائة، وما علمت منه إال خريا ابلدينور يف سنة

 [ انظر عن )سعيد بن حيىي( يف:3]

 .497رقم  219/ 1الصلة البن بشكوال 
وكان من خيار املسلمني وفضالئهم وعقالئهم وأعالمهم، جمودا »[ قال ابن بشكوال: 4]

 . «للقرآن حافظا لقراءاته، قوي الفهم يف الفقه وغريه. وعمر حنو سبعني عاما
 [ انظر عن )عبد هللا بن أيب بكر( يف:5]

رقم  252، 251/ 15) 100رقم  88/ 8،: واملنتظم 5005رقم  398/ 9اتريخ بغداد 
3194. ) 

كان يريد أن يذكر صاحب الرتمجة يف وفيات هذه « ابن تغري بردي»وأقول: حيتمل أن 
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مع أنه ذكره يف وفيات ( 282/ 3« )أيب علي احلسن»السنة، فسبقه القلم وذكر ترمجة أخيه 
 (1)( ، وهللا أعلم.." 280/ 4السنة املاضية )

 [ .1"روى عنه: أبو بكر اخلطيب، وقال: كان صدوقا ] .130

 [ .2عبد هللا بن سعيد بن عبد هللا ] -201

 [ القرطيب، الفقيه املالكي.3أبو حممد بن الشقاق ]

 كبري املفتني بقرطبة.

[ ، وأيب عمر أمحد بن عبد امللك بن 4قلعي ]روى عن: عبد هللا بن حممد بن قاسم ال
 [ .6[ ، وأيب حممد األصيلي ]5املكوي ]

قال أبو عمر بن مهدي: كان فقيها جليال، أحفظ أهل عصره للمسائل وأعرفهم بعقد 
[ والوزارة، وكان يقرئ 7الواثئق. وحاز الرائسة بقرطبة يف الشورى والفتيا. وويل قضاء الرد ]

ويضبطها ضبطا عجيبا. أخربين أنه قرأ هبا على أيب عبد هللا حممد بن ، ابلقراءاتالناس 
احلسني بن النعمان املقرئ. وبدأ ابإلقراء ابن مثان عشرة سنة. وكان بصريا ابحلساب والنحو 

 [ .9[ وغري ذلك ]8]

__________ 

 « .روى شيئا يسريا»[ وأضاف: 1]

 [ انظر عن )عبد هللا بن سعيد( يف:2]

، 926رقم  345، وبغية امللتمس للضيب 587رقم  267، 266/ 1شكول الصلة البن ب
، والديباج 45/ 3، ومرآة اجلنان 160، 159/ 3، والعرب 178واإلعالم بوفيات األعالم 

، 230/ 3، وشذرات الذهب 1778رقم  420/ 1، وغاية النهاية 140، 139املذهب 
 .304رقم  113وشجرة النور الزكية 

لشني املعجمة، واأللف بني القافني، أوالمها مشددة، هذه اللفظة ملن [ الشقاق: بفتح ا3]
 ( .359/ 7يشق اخلشب. )األنساب 

[ القلعي: بفتح القاف والالم ويف آخرها العني املهملة. هذه النسبة إىل بلدة يقال هلا: 4]
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 قلعة.

 ( .217/ 10)األنساب 

ب أجد هذه النسبة يف كت[ هكذا ضبط يف بعض املصادر بضم امليم يف أوله. ومل 5]
 األنساب.

[ األصيلي: ايء ساكنة، والم. نسبة إىل بلد ابألندلس. قال سعد اخلري: رمبا كان من 6]
ر ابلعدوة عند ذكره بالد الربب« املسالك»أعمال طليطلة. وقال أبو عبيد البكري يف كتابه 

 ابلرب األعظم:

يف سهلة من األرض حوهلا رواب  ومدينة أصيلة أول مدينة العدوة مما يلي الغرب، وهي
( 213و  212/ 1لطاف والبحر بغربيها وجنوبيها.. وهي بغريب طنجة. )معجم البلدان 

، 139ويقال: أصيلة وأزيلة )ابلزاي( ، وتكتب أيضا: أصيال أو أزيال. )انظر: االستبصار 
 ( وكلهم ذكروا منها: أاب حممد األصيلي هذا.42، والروس املعطار 111والبكري 

 « .وويل قضاء الكور والرد بقرطبة والوزارة»[ يف: الصلة: 7]

 « .ابحلساب والفرض والنحو»[ يف الصلة: 8]

مقدما يف ذلك أمجع، إال أن الفقه والفتيا فيه وعقد الواثئق كان أغلب »[ زاد يف الصلة: 9]
 (1)«." عليه

 [ .1حممد بن ايسني بن حممد ] -213" .131

 قرئ، املعروف ابحلليب.أبو طاهر البغدادي البزاز امل

 من أعيان املقرءين.

[ ، وعلي بن حممد العالف. وصنف 2قرأ على: أيب حفص الكتاين، وأيب الفرج الشنبودي ]
 القراءات.يف 

 [ ، ومجاعة.3أخذ عنه: عبد السيد بن عتاب، وعلي بن احلسني الطريثيثي ]

 تويف يف ربيع األول، وبقي يومني ال يعلم به. رمحه هللا.

 كىنال
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 [ .4أبو احلسن بن احلداد املصري ] -214

 القاضي الشافعي املصاحفي.

 تويف يف ربيع األول.

 قاله أبو إسحاق احلبال.

__________ 

 [ انظر عن )حممد بن ايسني( يف:1]

، وغاية 2224رقم  181/ 5، والوايف ابلوفيات 315رقم  382/ 1معرفة القراء الكبار 
 .97/ 12عجم املؤلفني ، وم3523رقم  276/ 2النهاية 

 [ الشنبوذي: بفتح الشني املعجمة، والنون، وضم الباء املوحدة، ويف آخرها الدال املهملة.2]

وهو اسم جد لبعض القراء. ذكر ابن السمعاين: أاب الفرج هذا « شنبوذ»هذه النسبة إىل 
 منهم.

ع األصول ك يف مجيابلدال املهملة، وذل« الشنبودي»وأقول: لقد نص ابن السمعاين على أن 
انبها وكتب جب« املهملة»على كلمة « ليدن»من كتابه )األنساب( لكن ضرب يف مصورة 

، وجاءت فيها الدال معجمة يف مجيع مواضع ورودها يف هذه النسبة « املعجمة»يف احلاشية: 
 . «ويف نسخة ابلذال املعجمة يف مواضع»وكتب أيضا يف حاشية نسخة الظاهرية: 

فريوزآابدي ، وأوردها ال« ذال معجمة»األثري، والسيوطي يف )لب اللباب( أبهنا  وقد صرح ابن
هنا،  -رمحه هللا -يف ابب الذال املعجمة. وهكذا فعل املؤلف« القاموس احمليط»صاحب 

 ويف معرفة القراء، وكذا فعل ابن اجلزري يف: غاية النهاية.

( وفيه: 238/ 8)األنساب  ، وهو تصحيف. والتصحيح من« الطريثي»[ يف األصل: 3]
 « :الطريثيثي»

بضم الطاء املهملة، وفتح الراء، وسكون الياء املنقوطة من حتتها ابثنتني، وبعدها الثاء املثلثة 
برية من نواحي وهي انحية ك« طريثيث»بني الياءين، ويف آخرها مثلثة أخرى. هذه النسبة إىل 
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 « .ترشيز»نيسابور، هبا قرى كثرية، ويقال هلا ابلعجمية 

 (1)[ مل أقف على مصدر ترمجته.." 4]
 [ .1] «العرائس يف قصص األنبياء»"كان أوحد زمانه يف علم القرآن، وله كتاب  .132

 [ : يقال له الثعليب والثعاليب، وهو لقب ال نسب.2قال السمعاين ]

[ ، وأيب بكر بن 3روى عن: أيب طاهر حممد بن الفضل بن خزمية، وأيب حممد املخلدي ]
 [ ، وأيب بكر بن مهران املقرئ، ومجاعة.4انئ، وأيب حممد بن الرومي، واخلفاف ]ه

 وكان واعظا حافظا عاملا، ابرعا يف العربية، موثقا.

 أخذ عنه: أبو احلسن الواحدي.

وقد جاء عن أيب القاسم القشريي قال: رأيت رب العزة يف املنام وهو خياطبين وأخاطبه، 
 الرب جل امسه: أقبل الرجل الصاحل. فالتفت فإذا أمحد الثعليبفكان يف أثناه ذلك أن قال 

 [ .5مقبل ]

 [ .7[ : تويف يف احملرم. مث ذكر املنام ]6قال عبد الغافر بن إمساعيل ]

__________ 

( . وقال ابن األثري 128، 127/ 3] )( [ هذه النسبة إىل القبائل وإىل الصنعة )األنساب 
 يب لقب له وليس بنسب، قاله بعض العلماء.( : الثعل238/ 1يف )اللباب 

( فقال: 429رقم  238، 237البن قنفذ )« الوفيات»وقد وقع خلط يف ترمجته يف كتاب 
 )مات( سنة تسع وعشرين وأربعمائة.« أبو منصور الثعاليب صاحب التفسري»

هـ. أما صاحب  429وهو املتوىف سنة « يتيمة الدهر»فأبو منصور الثعاليب هو صاحب 
 لتفسري فهو أبو إسحاق الثعليب صاحب الرتمجة هنا.ا

 [ وهو مطبوع.1]

 [ قوله ليس يف )األنساب( ، بل القول البن األثري يف )اللباب( .2]

[ املخلدي: بفتح امليم وسكون اخلاء املعجمة، ويف آخرها الدال املهملة، هذه النسبة إىل 3]
 ( .187/ 11خملد، وهو اسم جلد بعض املنتسب إليه. )األنساب 
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[ اخلفاف: بفتح اخلاء املعجمة وتشديد الفاء األوىل، هذه احلرفة لعمل اخلفاف اليت 4]
 تلبس.

 ( .155/ 5)األنساب 

( وهو: أبو 436/ 17كما يف: )سري أعالم النبالء « أبو احلسني»واملقصود ابخلفاف هنا: 
هـ. )األنساب  395 احلسني أمحد بن حممد بن أمحد بن عمر الزاهد اخلفاف، املتوىف سنة

5 /156 ،157. ) 

 .80/ 1، وفيات األعيان 120/ 1[ إنباه الرواة 5]
 ( .91[ يف )املنتخب 6]

املقرئ، املفسر، الواعظ، األديب، الثقة، احلافظ، صاحب التصانيف اجلليلة »[ وهو قال: 7]
ووجوه  ئقمن التفسري احلاوي ألنواع الفوائد من املعاين واإلشارات وكلمات أرابب احلقا

، مث كتاب العرائس والقصص وغري ذلك مما حيتاج إىل ذكره لشهرته." والقراءاتاإلعراب 
(1) 
 "وأيب احلسن علي بن عمر احلريب، وموسى بن عيسى السراج، وابن الل، وطبقتهم. .133

 تويف يف سلخ رجب.

 [ .1أمحد بن علي ] -220

 أبو جعفر األزدي القريواين، الشافعي املقرئ.

 [ .3على أيب الطيب بن غلبون ]القراءات وقرأ  [ ،2رحل ]

 وأقرأ الناس.

 [ .4أمحد بن عبيد هللا بن أمحد بن حممد بن احلسن بن علي بن خملد ] -221

 [ النيسابوري.5أبو نصر املخلدي ]

 تويف يف شعبان.

 مسع: ابن جنيد، وأاب عمرو بن مطر، وأاب القاسم النصراابذي، وأاب سهل الصعلوكي.

 وببغداد: أاب الفضل الزهري.

 أخذ عنه خلق.
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 [ .6إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن موسى القزويين ] -222

 أبو القاسم.

 روى عن: حممد بن عبد الرمحن بن الفضل، وجده أيب مسلم بن أيب صاحل.

 مسع منه: أبو الفتح احلداد، ومجاعة أبصبهان.

__________ 

 [ انظر عن )أمحد بن على( يف:1]

 .411رقم  91/ 1اية النهاية غ
 [ إىل مصر.2]

 [ قرأ عليه ابن سهل.3]

مد احلسن بن أمحد بن حم»[ مل أقف على مصدر ترمجته، وقد ذكر ابن السمعاين عمه 4]
 ( .187/ 11يف )األنساب « بن احلسن بن علي بن خملد

 [ تقدم التعريف هبذه النسبة يف هذا اجلزء.5]

قزوين(  ومل يرتجم له الرافعي القزويين يف )التدوين يف أخبار [ مل أقف على مصدر ترمجته،6]
 "..(1) 

"قدم األندلس يف آخر عمره، وكان شيخا جليال، آخذا من كل علم أبوفر نصيب،  .134
 وكانت علوم القرآن، وتعبري الرؤاي أغلب عليه.

كر ب روى عن: أيب زيد املروزي، وأيب بكر األهبري، واحلسن بن رشيق، وابن الورد، وأيب
 [ ، وأيب أمحد السامري.1األدفوي ]

وركب البحر منصرفا إىل املشرق، فقتلته الروم يف البحر يف سنة سبع وعشرين، وقد قارب 
 املائة سنة.

 [ .2قال ابن خزرج،: أجاز يل ما رواه خبطه بدانية ]

 [ .4[ بن مغلس ]3عبد العزيز بن أمحد بن السيد ] -228

 لنحوي، نزيل مصر.أبو حممد األندلسي اللغوي ا
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 قرأ على: صاعد بن احلسن الربعي.

[ معارضات 6« ]العنوان»[ مصنف 5ودخل بغداد. وكان بينه وبني إمساعيل بن خلف ]
 [ .7يف قصائد موجودة يف ديوانيهما ]

 « .التفسري.»[ صاحب 9[ احلويف ]8تويف يف مجادى األوىل، وصلى عليه ابن إبراهيم ]

__________ 

 ( .375/ 3هذه النواحي كلهم أكراد. )معجم البلدان ] )( [ وأهل 

مدينة « وأدف»[ األدفوي: )بضم اهلمزة والفاء، وسكون الدال املهملة بينهما. نسبة إىل 1]
 بصعيد مصر. وفد تقدم التعريف هبا يف هذا اجلزء.

[ دانية: بعد األلف نون مكسورة بعدها ايء مثناة من حتت مفتوحة. مدينة ابألندلس 2]
 من أعمال بلنسية على ضفة البحر شرقا. )معجم البلدان( .

 [ انظر عن )عبد العزيز بن أمحد بن السيد( يف:3]

رقم  370، 369/ 2، والصلة البن بكشوال 645رقم  288جذوة املقتبس للحميدي 
رقم  194، 193/ 3، ووفيات األعيان 1088رقم  384، وبغية امللتمس للضيب 788
، ونفح 1535رقم  98/ 2، وبغية الوعاة 361رقم  541/ 17نبالء ، وسري أعالم ال387

 .132/ 2الطيب 
[ مغلس: بضم امليم وفتح الغني املعجمة وتشديد الالم وكسرها وبعدها سني مهملة. 4]

 ( .194/ 3)وفيات األعيان 

( 97رقم  233/ 1هـ. )وفيات األعيان  455[ هو أبو الطاهر السرقسطي املتوىف سنة 5]
. 
ات . )وفيالقراءاتوهو غلط. والكتاب يف « العيون» 268/ 2وقع يف: معجم املؤلفني [ 6]

 ( .233/ 1األعيان 

 .194/ 3[ وفيات األعيان 7]
( 194/ 3[ هكذا يف األصل. وهو: أبو احلسن علي بن إبراهيم احلويف. )وفيات األعيان 8]
. 
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. قال ء، هذه النسبة إىل حوف[ احلويف: بفتح احلاء املهملة وسكون الواو ويف آخرها فا9]
 (1)ابن." 

"قلت: وأبو سعد علي بن عبد هللا بن أيب صادق، وعبد الغفار بن حممد الشريويي  .135
 [ ، وآخرون.1]

 [ .2حممد بن إبراهيم بن أمحد ] -237

 أبو بكر األردستاين احلافظ.

 مسع: أاب القاسم بن حبابة، وأصحاب البغوي، وابن صاعد.

 لبيهقي.روى عنه: أبو بكر ا

 وقيل: إنه تويف سنة أربع وعشرين كما تقدم.

 [ .3حممد بن احلسني بن عبيد هللا بن محدون ] -238

 أبو يعلى بن السراج الصرييف.

 مسع: أاب الفضل عبيد هللا الزهري.

 .القراءاتوالنحاة. له مصنف يف القراءات ب[ . كان أحد القراء 4وثقه اخلطيب، وقال ]
 .383ولد سنة 

 [ .5مد بن علي بن عبد هللا بن سهل بن طالب ]حم -239

 [ ، مث الدمشقي املؤدب.6أبو عبد هللا النصييب ]

__________ 

] )( [ خيرج منه ماء الناحية، فقيل هلا: الشقان، والنسبة الصحيحة إليها ابلكسر، واشتهر 
 ابلفتح.

 ( .359/ 7)األنساب 

الراء،  الياء املنقوطة من حتتها ابثنتني، وضم[ الشريويي: بكسر الشني املعجمة، وسكون 1]
 وهو اسم لبعض أجداد املنتسب إليه.« شريويه»ويف آخرها ايء أخرى. هذه النسبة إىل 

 ( .466/ 7)األنساب 
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 ( .141[ تقدمت ترمجته يف هذه اجلزء برقم )2]

 [ انظر عن )حممد بن احلسني( يف:3]

 .720رقم  251/ 2اترخ بغداد 
كتبت عنه وكان ثقة، وهو أحد احلفاظ حلروف القرآن، »اتريخ بغداد( : [ قوله يف )4]

 « .ومذاهب القراء، وعلم النحو، يشار إليه يف ذلك

 [ انظر عن )حممد بن علي بن عبد هللا( يف:5]

 .129رقم  113/ 23خمتصر اتريخ دمشق 
خرها الباء آ [ النصييب: بفتح النون وكسر الصاد املهملة وسكون الياء آخر احلروف ويف6]

 املوحدة. هذه النسبة إىل نصيبني، وهي بلدة عند آمد وميافارقني من انحية داير بكر.

 (1)( .." 96/ 12)األنساب 
 "ولقي أاب بكر األدفوي، وأخذ عنه. .136

من ابن  بسماعه« الوقف واالبتداء»ومسع من عبد العزيز بن عبد هللا الشعريي كتاب 
 األنباري.

 القراءات.د برع يف علم ورجع إىل األندلس، وق

وكان حسن احلفظ، جمودا، فصيحا، طيب الصوت، معدوم املثل. وكان إماما للمؤيد ابهلل 
هشام بن احلكم بقرطبة. فلما وقعت الفتنة خرج إىل إشبيلية فسكنها، وهبا تويف وله سبع 

 ومثانون سنة.

 ورخه أبو عمرو الداين، وترمجه اخلوالين.

 تويف يف ذي احلجة سنة مثان وعشرين، وقد كمل الثمانني. وقال أبو حممد بن خزرج:

 [ .1سعيد بن عبد هللا بن دحيم ] -307

 أبو عثمان األزدي القريشي النحوي نزيل إشبيلية.

 ، ابرعا يف اللغة والشعر، إخباراي.« كتاب سيبويه»كان إماما يف معرفة 

 خطاب. أخذ عن: أيب نصر هارون بن موسى، وحممد بن عاصم، وحممد بن
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 ذكره ابن خزرج.

 [ .2سفيان بن احلسني ] -308

 [ اهلروي.3أبو العز الغيسقاين ]

 روى عن: بشر بن حممد املزين.

 روى عنه: احلسني بن حممد الكتيب، وأيب بكر القباب.

 مسع منه: علي بن أمحد بن مهران، وابن مادويه.

 من بيت العدالة والصالح إبصبهان.

__________ 

 )سعيد بن عبد هللا( يف:[ انظر عن 1]

 .501رقم  221، 220/ 1الصلة البن بشكوال 
 [ مل أقف على مصدر ترمجته.2]

 (1)[ مل أقف على هذه النسبة يف كتب األنساب والبلدان.." 3]
 [ .1حممد بن حممد بن حممد ] -323" .137

 أبو املوفق النيسابوري.

 حمدث رحال.

وبدمشق عبد الوهاب الكاليب، ومبصر احلافظ [ ، 2مسع ببغداد أاب احلسني بن اجلندي ]
 عبد الغين.

 [ .3روى عنه: عبد العزيز الكتاين، وأبو القاسم بن الفرات، واخلطيب ]

 [ .4حممد بن يوسف بن حممد ] -324

 [ األموي القرطيب النجاد.5أبو عبد هللا ]

 خال احلافظ أيب عمرو الداين.

 صر، وأيب احلسن األنطاكي بقرطبة.أخذ القراءة عرضا عن: أيب أمحد السامري مب

ن والعربية واحلساب. أقرأ الناس بقرطبة، مث استوطالقراءات بوكان صدوقا، متقنا، عارفا 

                                         
 29/262اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



158 

 

 [ .6الثغر، وأقرأ الناس به دهرا ]

__________ 

 [ انظر عن )حممد بن حممد بن حممد( يف:1]

، 1305رقم  233/ 3، واتريخ بغداد 19رقم  27معجم الشيوخ البن مجيع )بتحقيقنا( 
 .238رقم  196/ 23، وخمتصر اتريخ دمشق 81/ 4واملقفى للمقريزي )املخطوط( 

اجليم  بفتح« اجلندي»[ هكذا يف األصل دون حتريك أو ضبط. ويشكل فيها بني: 2]
بفتح اجليم والنون معا، ويف آخرها الدال املهملة. واألوىل: بلد « اجلندي»وسكون النون، و 

د، من حدود الرتك على طرف سيحون. واألخرى: بلدة من بالد اليمن يقال هلا: اجلن
 مشهورة.

 ( .320و  319/ 3)انظر: األنساب 

[ وقال اخلطيب: قدم بغداد بعد سنة تسعني وثالمثائة، فكتب عنه مجاعة من شيوخها 3]
... ، ورجع إىل بغداد فأقام، هبا مدة وحدث، وعلقت عنه شيئا يسريا، وخرج من بغداد 

 نيسابور يف سنة إحدى وعشرين وأربعمائة. وحدثين أبو القاسم األزهري عنه أنه ملا قدم إىل
بغداد يف االبتداء ادعى أنه هامشي النسب، فطلبه النقيب فهرب خوفا منه، ومل يعد إىل البلد 

 ( .233/ 3إال بعد سنني كثرية. )اتريخ بغداد 

 [ انظر عن )حممد بن يوسف( يف:4]

، و 388/ 1، ومعرفة القراء الكبار 1137رقم  521، 520/ 2وال الصلة البن بشك
 .3560رقم  287/ 2، وغاية النهاية 325رقم  389

 « .أبو الفرج»[ يف: غاية النهاية: 5]

 (1).." 521/ 2[ الصلة 6]
[ . له التصانيف املشهورة يف 1"أحد أئمة املسلمني، كان من العلماء العاملني ] .138

[ رحل يف طلب احلديث كثريا 3، واحلديث، والوعظ ]والقراءات[ ، القرآن، 2]علوم[ ]
[4. ] 
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 [ .6[ . أنبا عنه مسعود بن انصر ]5وكان نفاعا للخلق، مفيدا مباركا يف علمه ومساعه ]

 [ .7قلت: ذكر ابن خريون وفاته يف سنة ثالثني. وله تفسري مشهور. رمحه هللا ]

 [ .8] إمساعيل بن عبد هللا بن احلارث بن عمر -336

 أبو علي املصري، األديب البزاز.

 دخل األندلس اتجرا يف هذه السنة.

 وقد سافر إىل العراق، وخراسان، واليمن، ولقي: أاب بكر األهبري، وغريه.

 واستكثر من الرواية. وبرع يف اللغة والعربية.

 [ .9وكان من أهل الدين والفضل ]

 ولد بعد سنة مخسني وثالمثائة.

 -حرف احلاء -
 [ .10احلسن بن أمحد بن حممد ] -337

__________ 

 « .ابلعلم»[ وزاد: 1]

 [ إضافة من )املنتخب(2]

 « .والتذكري، وله حفظ احلديث ومعرفة»[ زاد بعدها: 3]

 . «ومسع الصحيح للبخاري من أيب اهليثم، ومسع منه ببغداد»[ وزاد بعدها: 4]
 ( .130[ كلمة )ومساعه( ليست يف )املنتخب 5]

 ( .203وهو قال: مات بعد سنة ثالثني وأربعمائة بنيسابور. )التقييد  [6]

 ( .105/ 8هـ. )املنتظم  431[ أرخ ابن اجلوزي وفاته بسنة 7]

 [ انظر عن )إمساعيل بن عبد هللا( يف:8]

 .247رقم  106/ 1الصلة البن بشكوال 
 [ وكان يقول الشعر.9]

 [ انظر عن )احلسن بن أمحد البلخي( يف:10]
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رقم  269، 268/ 15 122رقم  100/ 8، واملنتظم 3779رقم  280/ 7ريخ بغداد ات
 (1).." 492رقم  182، 181، واملنتخب من السياق 3216

 [ .1احملسن بن أمحد ] -367" .139

 القاضي أبو نصر.

 مات مبرو يف رمضان.

 [ .4[ ، وامسه حيج ]3[ بن أيب حاج ]2موسى بن عيسى ] -368

 [ النسب. وغفجوم قبيلة من زانتة.5سي الدار، الغفجومي ]اإلمام أبو عمران الفا

 الرببري، الفقيه املالكي، نزيل القريوان. وإليه انتهت هبا رائسة العلم.

تفقه على أيب احلسن القابسي، وهو أجل أصحابه. ودخل إىل األندلس، فتفقه على أيب 
 حممد األصيلي.

__________ 

 [ مل أجد مصدر ترمجته.1]

 عن )موسى بن عيسى( يف:[ انظر 2]

، 791رقم  338، وجذوة املقتبس للحميدي 189و  81، 80/ 7اإلكمال البن ماكوال 
/ 9، واألنساب 38/ 1، ومشارق األنوار للقاضي عياض 706 -702/ 4وترتيب املدارك 

 457، وبغية امللتمس للضيب 1337رقم  612، 611/ 2، والصلة البن بشكوال 224
/ 17، وسري أعالم النبالء 407/ 2، واللباب 207/ 4بلدان ، ومعجم ال1333رقم 

 126، واملعني يف طبقات احملدثني 179، واإلعالم بوفيات األعالم 364رقم  548 -545
، ومعامل اإلميان للدابغ 173، 172/ 3، والعرب 312/ 1، ومعرفة القراء الكبار 1396رقم 

، 3691رقم  322، 321/ 1نهاية ، وغاية ال338، 337/ 2، والديباج املذهب 159/ 3
، واإلحاطة يف أخبار غرانطة 275/ 1، والبيان املغرب 430رقم  239والوفيات البن قنفذ 

، 1410/ 4، وتبصري املنتبه 272/ 1ق  1، واحللل السندسية لألندلسي ج 348/ 4
 106/ 1، وشجرة النور الزكية 248، 247/ 3، وشذرات الذهب 30/ 5والنجوم الزاهرة 
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، والفكر السامي يف اتريخ الفقه اإلسالمي 1010، ودليل مؤرخ املغرب، رقم 276م رق
، 124، واتريخ معامل التوحيد البن اخلوجة 159/ 1، وفهرس الفهارس 203/ 1للحجوي 

، وأعالم املغرب العريب لعبد 7وأعالم الفكر اإلسالمي يف اتريخ املغرب العريب البن عاشور 
/ 7، واألعالم 225ومدرسة البخاري يف املغرب للكتاين  ،96/ 2الوهاب بن منصور 

، 8/ 4، وتراجم املؤلفني التونسيني حملمد حمفوظ 54، وألف سنة من الوفيات 278
رقم  771 -762/ 2، ومدرسة احلديث يف القريوان 329إبفريقية هلند شليب القراءات و
7. 
 « .حجاج»إىل: [ حترف يف )الوفيات البن قنفذ( و )الديباج املذهب( 3]

، تبصري 189/ 7[ حيج: بفتح الياء وضم احلاء املهملة، مث جيم مشددة. )اإلكمال 4]
 ( .1410/ 4املنتبه 

/ 4[ هكذا جوزها يف األصل. وهي بفتح الغني املعجمة والفاء كما يف: ترتيب املدارك 5]
 (1).." 337/ 2، والديباج املذهب 792

 سعيد بن نصر، وأمحد بن قاسم التاهريت."ومسع من: عبد الوارث بن سفيان، و  .140

 [ .1قال ابن عبد الرب: كان صاحيب عندهم، وأان دللته عليهم ]

 [ عرضا ببغداد عن أيب احلسن احلمامي وغريه.2]القراءات قلت: وحج حججا. وأخذ 

 ومسع من أيب الفتح بن أيب الفوارس. ودرس علم األصول على القاضي أيب بكر الباقالين.

 [ .3به إىل بغداد يف سنة تسع وتسعني وثالمثائة ]وكان ذها

 قال حامت بن حممد: كان أبو عمران الفاسي من أعلم الناس وأحفظهم.

لرجال، وجيودها مع معرفته ابالقراءات مجع الفقه إىل احلديث ومعرفة معانيه. وكان يقرأ 
 واجلرح والتعديل.

 [ .4منه علما وال أكثر رواية ] أخذ عنه الناس من أقطار املغرب. ومل ألق أحدا أوسع

[ : أقرأ الناس مدة ابلقريوان. مث ترك اإلقراء ودرس الفقه وروى 5وقال ابن بشكوال ]
 احلديث.
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 [ .6وقال ابن عبد الرب: ولدت مع أيب عمران يف عام واحد سنة مثان وستني وثالمثائة ]

 [ .7وقال أبو عمرو الداين: تويف يف اثلث عشر رمضان سنة ثالثني ]

 قلت: خترج به خلق من املغاربة يف الفقه.

 [ أنه حدث يف القريوان مسألة: الكفار هل يعرفون8وذكر القاضي عياض ]

__________ 

 .611/ 2[ الصلة البن بشكوال 1]
 « .القراءاة»[ يف األصل: 2]

 .702/ 4[ ترتيب املدارك 3]
 .704، 703/ 4، ترتيب املدارك 612/ 2[ الصلة 4]
 ( .611/ 2لصلة [ يف )ا5]

 .612/ 2[ الصلة 6]
 .612/ 2[ الصلة 7]
 (1)( .." 705/ 4[ يف )ترتيب املدارك 8]
 [ .1"قلت: ضيع نفسه لسكناه ببلد الرافضة، فلم ينتشر حديثه ] .141

 [ .2حممد بن جعفر بن أيب الذكر ] -20

 أبو عبد هللا املصري.

 حيويه النيسابوري.روى عن: أيب الطاهر الذهلي، واحلسن بن رشيق، وابن 

 قال احلبال: يرمى ابلغلو يف التشيع.

 وتويف يف ربيع اآلخر.

 [ .3حممد بن عبد هللا بن أمحد بن القاسم بن املرزابن ] -21

 أبو بكر األصبهاين املقرئ، املعروف أبيب الشيخ.

 نزيل بغداد.

 القراءات.وكان شيخا صاحلا عايل السند يف 
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[ ، وأيب بكر 4قباب، وعبد الرمحن بن حممد احلسناابذي ]قرأ على: أيب بكر بن فورك ال
أمحد بن حممد بن إبراهيم بن شاذة، وحممد بن أمحد بن عمر اخلرقي، وأمحد بن حممد بن 

 صايف.

 روى عنه: عبد العزيز بن احلسني، وعبد السيد بن عتاب الضرير.

 وكانت قراءة ابن عتاب عليه يف سنة ثالث وعشرين.

 [ .5] 431لفضل بن خريون سنة وأرخ موته أبو ا

__________ 

ث. قد كان يف عصره ابلبلد املذكورة خلق من »[ يف اهلامش إىل جانب هذا القول: 1]
 «أئمة احملدثني وانتشر حديثهم، وستأيت ترمجة حممد بن مطرف املصري مسند عصره يف وقته

 [ مل أجد مصدر ترمجته.2]

 د( يف:[ انظر عن )حممد بن عبد هللا بن أمح3]

/ 2، وغاية النهاية 327رقم  390/ 1، ومعرفة القراء الكبار 155/ 3إنباه الرواة للقفطي 
 .3146رقم  176، 175

[ احلسناابذي: بفتح احلاء املهملة، وسكون السني، وبعدمها النون املفتوحة والباء املنقوطة 4]
ة من قرى سناابذ وهي قريبواحدة بني األلفني ويف آخرها الذال املعجمة، هذه النسبة إىل ح

 ( .138/ 4أصبهان. )األنساب 

 (1)( .." 176/ 2[ وقال ابن سوار عنه: الشيخ الثقة. )غاية النهاية 5]
"قرأ على احلسني بن حممد بن حبش املقرئ ابلدينور، وعلى أيب الفرج حممد بن  .142

ن اهليثم، بأمحد الشنبوذي، وعلى أيب بكر أمحد بن حممد بن هارون الرازي صاحب حسنون 
وعلى أيب بكر أمحد بن حممد الشارب املروروذي، وجعفر بن علي الضرير، وأيب القاسم عبد 
هللا بن اليسع األنطاكي، واملعاىف بن زكراي اجلريري، وأيب عون حممد بن أمحد بن قحطبة الرام، 

واسطي لوأيب احلسني عبيد هللا بن أمحد بن البواب، وأيب القاسم يوسف بن حممد بن أمحد ا
 الضرير.
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قرأ على يوسف يف سنة مخس وستني وثالمثائة عن قراءته على يوسف ابن يعقوب إمام 
وبرع فيها، وتصدر لإلقراء، وويل قضاء احلرمي الطاهري. وصنف القراءات بواسط. واعتىن 

 ومجع.

ت اقرأ عليه: أبو علي غالم اهلراس، وأبو القاسم اهلذيل، وعبد السيد بن عتاب، وأبو الربك
 حممد بن عبد هللا بن حيىي الوكيل، وأبو الفضل أمحد بن احلسن بن خريون.

 وروى عنه: أبو بكر اخلطيب، وأبو القاسم بن بيان، ومجاعة.

ومسع من: أيب حممد بن السقاء، وأيب بكر القطيعي، وابن ماسي، وعلي، بن عبد الرمحن 
 البكائي.

فيها صحيح، وأصوال مضطربة. ورأيت له [ : رأيت له أصوال عتقا، مساعه 1قال اخلطيب ]
 أشياء مساعه فيها مفسود، إما مكشوط، أو مصلح ابلقلم.

 [ .2روى حديثا مسلسال أبخذ اليد، رواته أئمة، واهتم بوضعه ]

 [ : فأنكرت عليه. وسئل بعد إنكاري أن حيدث به فامتنع.3قال اخلطيب ]

 نة تسع وأربعني[ ، مث قال: ولد س4وذكر اخلطيب أشياء توجب ضعفه ]

__________ 

 .96/ 3[ يف اترخيه 1]
 .98 -96/ 3[ انظر: اتريخ بغداد 2]
 .95/ 3[ يف اترخيه 3]
[ ومن ذلك قال اخلطيب: ومسعته يذكر أن عنده اتريخ شباب العصفري، فسألته إخراج 4]

قال فأصله ألقرأه عليه فوعدين بذلك، مث اجتمعت مع أيب عبد هللا الصوري فتجارينا ذكره، 
يل: ال ترد أصله بتاريخ شباب فإنه ال يصلح لك. قلت: وكيف ذاك؟ فذكر أن أاب العالء 

 (1)أخرج إليه الكتاب فرآه قد مسع فيه لنفسه تسميعا طراي، مشاهدته تدل على فساده،." 
"أبو بكر اخلوالين القريواين، شيخ املالكية ابلقريوان مع صاحبه أيب عمران الفاسي  .143

 املذكور.
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 صاحلا عابدا فقيها حافظا للمذهب حنواي.كان 

 تفقه أبيب حممد بن أيب زيد، وأيب احلسن القابسي.

 [ .1خترج به خلق كثري كأيب القاسم بن حمرز، وأيب إسحاق التونسي ]

 [ .2أمحد بن حممد بن جعفر بن يونس ] -36

 أبو الفضل األصبهاين األعرج، املعروف ابجلواز.

 ، وابن شاهني، والدارقطين، وعلي بن عمر احلريب، وطبقتهم.رحل، ومسع من: ابن املقري

 وعنه: حممد بن أيب بكر بن مردويه، وسعيد بن حممد البقال األصبهانيان.

 مات يف ربيع اآلخر.

 [ .3أمحد بن حممد بن خالد بن مهدي ] -37

 أبو عمر القرطيب املقرئ.

 .ي، وأيب حممد بن نبوشروى عن: أيب املطرف القنازعي، ويونس بن عبد هللا القاض
 وأكثر عن مكي بن أيب طالب.

 [ .4، صنف فيها تصانيف ]القراءاتواعتىن ابلرواية والضبط. وكان ابرعا يف معرفة 

__________ 

، 519/ 17، وسري أعالم النبالء 702 -700/ 4] )( [ ترتيب املدارك للقاضي عياض 
، والديباج 432رقم  240بن قنفذ ، والوفيات ال38/ 7، والوايف ابلوفيات 343رقم  520

/ 1، وشجرة النور الزكية 324/ 1، وبغية الوعاة 178، 177/ 1املذهب البن فرحون 
 .279رقم  107

 .899/ 2، ومدرسة احلديث يف القريوان 401، 229/ 2ورايض النفوس 
[ وقال مبحضر من الناس حني حضر ملك املوت: هذا ملك املوت قد أقبل. سألتك 1]

( 240أال ما رفقت يب. فمات بسهولة عقب كالمه من غري تراخ. )الوفيات البن قنفذ ابهلل 
. 
 [ مل أجد مصدر ترمجته.2]

، وغاية 99رقم  48/ 1[ انظر عن )أمحد بن حممد بن خالد( يف: الصلة البن بشكوال 3]
 .519رقم  113/ 1النهاية 
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[ وقال ابن بشكوال: وعين بلقاء الشيوخ وتقييد العلم ومجعه وروايته ونقله. وقد نقلت 4]
 (1)يف كتايب." 

 [ .1"يروي عن: ابن محدان، وحممد بن احلسن اآلبري ] .144

 روى عنه: عيسى بن شعيب السجزي، وشيخ اإلسالم أبو إمساعيل، ومجاعة.

 [ .2وكان مكثرا عن احلافظ ابن منده ]

 [ .3حممد بن علي ] علي بن -88

 أبو القاسم العلوي احلسيين احلراين، املقرئ احلنبلي السين.

 تويف يف العشرين من شوال من سنة ثالث عن سن عالية.

 على أيب بكر حممد بن احلسن النقاش، ومسع منه تفسريه.القراءات قرأ 

 وهو آخر من روى يف الدنيا عنه.

[ ، وأبو 4وأبو القاسم يوسف بن جبارة اهلذيل ] قرأ عليه: أبو معشر عبد الكرمي الطربي،
 [ امللك، وشيخ احملول.5العباس أمحد بن الفتح بن عبد اجلبار املوصلي نزيل هنر ]

وكان إماما صاحلا كبري القدر. لكن هبة هللا بن األكفاين قال: مسعت عبد العزيز الكتاين 
ه ات اآلجري. والسماع علياحلافظ، وقد أريته جزءا من كتب إبراهيم بن شكر من مصنف

مزور بني التزوير، فقال: ما يكفي علي بن حممد الزيدي احلراين أن يكذب حىت يكذب 
 عليه؟

__________ 

[ اآلبري: بفتح األلف املمدودة، وضم الباء املنقوطة بواحدة، ويف آخرها الراء املهملة. 1]
 ( .89/ 1هذه النسبة إىل أبروهي قرية من قرى سجستان. )األنساب 

[ وقال ابن السمعاين: كان من أهل الفضل والعلم، وكان عارفا بطرق احلديث مكثرا 2]
 منه، له رحلة إىل العراق واحلجاز.

 [ انظر عن )علي بن حممد بن علي( يف:3]

، واملغين يف الضعفاء 155/ 3، وميزان االعتدال 1403رقم  127املعني يف طبقات احملدثني 
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، 179، 178/ 3، والعرب 327رقم  506، 505/ 17نبالء ، وسري أعالم ال454/ 2
، ومعرفة « علي بن أمحد»وفيه:  181، واإلعالم بوفيات األعالم « علي بن أمحد»وفيه: 

/ 1، وغاية النهاية 26رقم  74/ 22، والوايف ابلوفيات 331رقم  393/ 1القراء الكبار 
 .251/ 3ات الذهب ، وشذر 260، 259/ 4، ولسان امليزان 2326رقم  573، 572

وقال إنه قرأ على عبد هللا بن مالك، عن « محزة»[ ووهم اهلذيل فسمي صاحب الرتمجة 4]
عبد هللا ابن أمحد بن حنبل، عن أبيه ابختياره، فوهم أيضا، وصوابه: أمحد بن جعفر بن 

 مالك.

مد بن ي بن حميقال فيه: عل« : جتريده»ووهم أيضا يف نسبه ابن الفحام الصقلي فقال يف 
 ( .673/ 1زيد ابن مقسم. )غاية النهاية 

 (1)« .." حافظا للقرآن»[ زاد يف اتريخ بغداد بعدها: 5]
"وأما أبو عمرو الداين فقال: هو آخر من قرأ على النقاش، وكان ضابطا ثقة مشهورا.  .145

 [ .1أقرأ حبران دهرا طويال ]

 [ .2علي بن موسى بن احلسني ] -89

 [ الدمشقي.3أبو احلسن بن السمسار ]

حدث عن: أبيه، وأخيه أيب العباس حممد، وأخيه اآلخر أمحد، وأيب القاسم علي بن يعقوب 
بن أيب العقب، وأيب عبد هللا حممد بن إبراهيم بن مروان، وأمحد بن أيب دجانة، وأيب علي بن 

وخلق   ،آدم، وأيب عمر بن فضالة، وأيب زيد املروزي، والدارقطين، واملظفر بن حاجب الفرغاين
 كثري.

 وكان مسند الشام يف وقته.

روى عنه: عبد العزيز الكتاين، وأبو نصر بن طالب، وأبو القاسم بن أيب العالء، واحلسن 
 بن أمحد بن أيب احلديد، والفقيه نصر املقدسي، وأمحد بن عبد املنعم الكريدي، وآخرون.

__________ 

وأعلى شيء عنده : »506/ 17« بالءسري أعالم الن»يف  -رمحه هللا -[ وقال املؤلف1]
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، لقراءاتاوالتفسري عن النقاش، والنقاش جممع على ضعفه يف احلديث ال يف القراءات 
فإن كان الزيدي مقدوحا فيه، فال يفرح بعلو رواايته لألمرين، وقد وثقه أبو عمرو الداين يف 

 أقول.اجلملة، كما وثق شيخه النقاش، ولكن اجلرح مقدم، وما أدري ما 

وبلغين أن الزيدي نفذ رسوال إىل ملك الروم، فلما جلس غنت النصارى، وحركوا األرغل، 
فثبت الزيدي عند مساعه، وتعجبوا من ثباته كثريا، فلما قام، وجدوا حتت كعبه الدم مما ثبت 

 « .نفسه، ومل يتحرك

 [ انظر عن )علي بن موسى( يف:2]

، وخمتصر اتريخ 223/ 10و  355/ 9و  278/ 4اتريخ دمشق )خمطوطة التيمورية( 
، واملعني يف طبقات 273/ 2، ومعجم البلدان 117رقم  182/ 18دمشق البن منظور 

 .127احملدثني 
، 158/ 3، وميزان االعتدال 179/ 3، والعرب 181، واإلعالم بوفيات األعالم 1404رقم 

، والوايف 328رقم  507، 506/ 17، وسري أعالم النبالء 456/ 2واملغين يف الضعفاء 
، 252/ 3، وشذرات الذهب 265، 264/ 4، ولسان امليزان 244، 86/ 5ابلوفيات 

 .1126رقم  364، 366/ 3وموسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي 
وهو من ممدوحي « أبو حممد بن السمسار» 465، 396/ 2[ يف ديوان ابن حيوس 3]

 (1)ابن حيوس، فلعله أخاه.." 
 [ .1علي بن جعفر ] -121" .146

 [ ، اهلروي.2املنذري، القهندزي ]

 مسع: العباس بن الفضل النضرويي.

 روى عنه: العمريي، ومجاعة.

 [ .3علي بن طلحة بن حممد بن عمر ] -122

 أبو احلسن البصري املقرئ.

 مسع: أاب بكر القطيعي، وابن ماسي، وعبد العزيز، وإبراهيم اخلرقيني.
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 عنه، ومل يكن به أبس. ومات يف ربيع اآلخر.قال اخلطيب: كتبنا 

 قلت: قرأ علي صاحب ابن جماهد أيب القاسم عبد هللا بن حممد بن البيع.

 قرأ عليه: أبو طاهر بن سوار، وعبد السيد بن عتاب، وأبو الربكات الوكيل، وغريهم.

هد، وأبو [ ، ممن قرأ على ابن جما4أيضا: عبد العزيز بن عصام ]القراءات ومن شيوخه يف 
عبد هللا حممد بن أمحد بن حممد املؤدب البصري، قرأ على حممد بن عبد العزيز بن الصباح 

 [ .5صاحب حنبل ]

 [ .6علي بن حممد بن عبد الرحيم ] -123

 أبو احلسني األزدي.

__________ 

] )( [ حتراي ملداخلته ببين عبيد أمراء مصر الشيعة. وال مسع من القضاعي، لكونه قاضيا 
 هلم.

 ( .697، 596/ 4)ترتيب املدارك 

 [ مل أجد مصدر ترمجته.1]

[ القهندزي: بضم القاف واهلاء، وسكون النون وضم الدال املهملة ويف آخرها الزاء. هذه 2]
 ( .274/ 10النسبة إىل قهندز خبارى فهي املدينة الداخلة. )األنساب 

/ 1وغاية النهاية  6245رقم  442/ 11[ انظر عن )علي بن طلحة( يف: اتريخ بغداد 3]
 .2233رقم  546

 [ يف نسخة أخرى: أبو نصر عبد العزيز بن عصام.4]

 [ هكذا يف األصل، ومل أتبينه.5]

 (1).." 6523رقم  100/ 12[ انظر عن )علي بن حممد( يف: اتريخ بغداد 6]
 "ورجع إىل األندلس يف سنة إحدى وثالثني وأربعمائة. .147

 مجعة بقرطبة. يف حنو« بصحيح مسلم»وحدث 

 وتويف يف رجب سنة ست وثالثني رمحه هللا.
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 روى عنه: أبو جعفر اهلوزين.

 [ .1عبد هللا بن حممد بن أمحد ] -166

 أبو القاسم العطار املقرئ.

 مسع: أاب حممد بن حيان أبو الشيخ، وغريه.

 روى عنه: أبو علي احلداد، وأبو القاسم اهلذيل.

 بن حممد القباب، وغريه. وقد قرأ على: أيب بكر عبد هللا

ذكره ابن نقطة، فقال: ذكره حيىي بن منده فقال، أبو القاسم عبد هللا بن حممد بن أمحد بن 
 حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن موسى بن شيذة، مبعجمتني.

، عاملا ابلرواايت، ثقة أمينا صدوقا ورعا، صاحب سنة. القراءاتمث قال: كان إماما يف 
 الرمحن يف آخرين.حدث عنه عمي عبد 

 [ .2عبد الرمحن بن أمحد بن عمر ] -167

 أبو سعد األصبهاين الصفار، أخو الفقيه أيب سهل.

 مسع: أاب القاسم الطرباين.

 وعنه: احلداد، وحممد بن احلسن العلوي الرسي شيخ أليب موسى املريين.

 وروى أيضا عن: أمحد بن بندار الشعار، وغريه.

 وتويف ليلة عرفة.

 [ .3عبد العزيز بن عبد الرزاق ] -168

 أبو احلسني، صاحب التربيزي.

__________ 

 .1862رقم  447/ 1[ انظر عن )عبد هللا بن حممد( يف: غاية النهاية 1]
 586، 585/ 17[ انظر عن )عبد الرمحن بن أمحد بن عمر( يف: سري أعالم النبالء 2]

 .391رقم 
 (1).." 5645رقم  468/ 10يف: اتريخ بغداد  [ انظر عن )عبد العزيز بن عبد الرازق(3]
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[ ، فأراقها أبو بكر كلها عند بيت هليا، فبلغ جيشا اخلرب، فأحضره 1« ]"الصمصامة .148
فسأله عن أشياء من القرآن واحلديث والفقه، فوجده عاملا، مث نظر إىل ساربه وإىل أظافريه، 

مين،  فقال: اذهب فقد جنوت فإذا هي مقصوصة، فأمر أن ينظر إىل عانته فإذا هي حملوقة،
 مل أجد ما أحتج به عليك.

 [ .2حممد بن عبد هللا بن أمحد ] -184

 [ .3أبو الوليد املرسي. يعرف اببن ميقل ]

 حدث عن: سهل بن إبراهيم، وهاشم بن حيىي، وأيب حممد األصيلي.

 وسكن قرطبة، وتفقه هبا مدة.

أحسن خلقا وال أكمل علما منه. كان خيتم قال أبو عمرو احلذاء: ما لقيت أمت ورعا وال 
القرآن على قدميه يف كل يوم وليلة. ومل أيكل اللحم من أول الفتنة إال من طري أو حوت أو 

 صيد.

 وكان من كرام الناس على توسط ماله.

وكان أحفظ الناس ملذهب مالك وأقواهم احتجاجا له، مع علمه ابحلديث الصحيح 
لواب والشعر. وكان حممودا يف بلده، مطالقراءات وابللغة والنحو والسقيم، والرجال، والعمل 

 لعلمه وفضله.

[ . وولد سنة اثنتني وستني 4تويف لليلتني بقيتا من شوال مبرسية، ودفن يف قبلة جامعها ]
 وثالمثائة.

 [ .5حممد بن عبد العزيز بن عبد هللا بن حممد ] -185

__________ 

 25انظر عنه يف: أمراء دمشق يف اإلسالم « . صامةجيش بن حممد بن الصم»[ هو: 1]
لبيزنطي ا -، وكتابنا: اتريخ طرابلس السياسي واحلضاري )عصر الصراع العريب84رقم 

 .288ص  -واحلروب الصليبية( طبعة اثنية
 [ انظر عن )حممد بن عبد هللا املرسي( يف:2]

، وسري أعالم 527 /2، والصلة البن بشكوال 751/ 4ترتيب املدارك للقاضي عياض 
 .39/ 5، والنجوم الزاهرة 392رقم  586/ 17النبالء 
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 « .قذمن»، ويف )النجوم الزاهرة( إىل « مقبل»[ حترفت يف )ترتيب املدارك( إىل 3]

 [ ترتيب املدارك، الصلة.4]

 [ انظر عن )حممد بن عبد العزيزي( يف:5]

، وطبقات 358رقم  226 -224/ 2، ودمية القصر )طبعة بغداد( 428/ 4يتيمة الدهر 
 (1)فقهاء." 

 "اإلمام أبو حممد القيسي القريواين، مث القرطيب املقرئ. .149

 شيخ األندلس.

حج، ومسع مبكة من: أمحد بن فراس، وحممد بن حممد بن جربيل العجيفي، وأيب القاسم 
 عبيد هللا السقطي، وأيب بكر أمحد بن إبراهيم املروزي.

 ن غلبون، وعلى ابنه طاهر.وقرأ القرآن على أيب الطيب ب

 ومسع ابلقريوان من: أيب حممد بن أيب زيد، وأيب احلسن القابسي، وغريهم.

قال صاحبه أبو عمر بن مهدي املقرئ: كان رمحه هللا من أهل التبحر يف علوم القرآن 
والعربية، حسن الفهم واخللق، جيد الدين والعقل، كثري التأليف يف علوم القرآن، حمسنا 

 جمودا للقراءات السبع، عاملا مبعانيها. لذلك،

ولد سنة مخس ومخسني وثالمثائة ابلقريوان. فأخربين أنه سافر إىل مصر وهو ابن ثالث عشرة 
 سنة، واختلف إىل املؤدبني ابحلساب، وأكمل القرآن بعد ذلك.

 على أيب الطيب سنة ست وسبعني وثالمثائة.القراءات مث رجع فأكمل 

 قريوان سنة سبع وسبعني. مث هنض إىل مصر وحج.ابلالقراءات وقرأ 

__________ 

. 3، 242، والوفيات البن قنفذ 343، 342/ 2، والديباج املذهب 58، 57/ 3] )( [ 
، وغاية النهاية البن اجلزري 264، 263، والبلغة يف اتريخ أئمة اللغة للفريوزاابدي 437رقم 

، 46/ 5، والنجوم الزاهرة 257 ، وطبقات ابن قاضي شهبة3645رقم  310، 309/ 2
، 213/ 3، ومعامل اإلميان للدابغ 422، واتريخ اخللفاء 2018، رقم 396/ 2وبغية الوعاة 
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، 260/ 3، وشذرات الذهب 338، 337، 332، 331/ 2وطبقات املفسرين للداودي 
، 210، 206، 174، 121، 33/ 2، وكشف الظنون 419/ 1، ومفتاح السعادة 261
339 ،393 ،404 ،459 ،495 ،660 ،908 ،909 ،938 ،1388 ،1432 ،

1448 ،1470 ،1491 ،1695 ،1730 ،1851 ،1899 ،1920 ،2024 ،
 -297، وعقد اجلوهر جلميل العظم 554/ 2و  85/ 1، وإيضاح املكنون 2048، 2041
/ 4، وديوان اإلسالم 85/ 1، وإيضاح املكنون 471، 470/ 2، وهدية العارفني 300
، ومدرسة احلديث 3/ 13، ومعجم املؤلفني 286/ 7، واألعالم 1823م رق 124، 123

 .799، 640/ 2يف القريوان 
 (1))ابلسني املهملة( .." « محوس: »737/ 4« ترتيب املدارك»يف 
مبصر، مث عاد، مث رجع إىل مصر سنة اثنتني ومثانني، وعاد إىل القراءات ب"وابتدأ  .150

 القراءات.بالده سنة ثالث، فأقرأ 

خرج سنة سبع ومثانني فحج وجاور مبكة، فحج أربع حجج متوالية، ودخل إىل األندلس مث 
 يف سنة ثالث وتسعني.

 [ .1وجلس لإلقراء جبامع قرطبة وعظم امسه وجل قدره ]

قال ابن بشكوال: مث قلده أبو احلزم جهور خطابة قرطبة بعد وفاة يونس ابن عبد هللا 
 القاضي.

 يف اخلطبة. وكان ضعيفا عليها على أدبه وفهمه. وكان قبل ذلك ينوب عن يونس

 وله مثانون أتليفا.

 وكان خريا، فاضال، متدينا، متواضعا، مشهورا ابلصالح وإجابة الدعوة.

حكى أبو عبد هللا الطريف قال: كان عندان رجل فيه حدة، وكان له على الشيخ أيب حممد 
ثريا ما سقطاته. وكان الشيخ ك مكي تسلط. كان يدنو منه إذا خطب فيغمزه وحيصي عليه

يتلعثم ويتوقف، فجاء ذلك الرجل يف بعض اجلمع وجعل حيد النظر إىل الشيخ ويغمزه، فلما 
 خرج ونزل معنا يف موضعه، قال: أمنوا على دعائي.
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 مث رفع يديه وقال: اللهم اكفنيه، اللهم اكفنيه، اللهم اكفنيه. فأمنا.

 مع بعد ذلك اليوم.قال: فأقعد ذلك الرجل وما دخل اجلا

 وقال ابن حيان: تويف اثين احملرم، وصلى عليه ابنه أبو طالب حممد.

__________ 

[ قال القاضي عياض: ودخل قرطبة أايم املظفر ابن أيب عامر سنة ثالث وتسعني وال 1]
يؤبه به إىل أن تنبه ملكانه ابن ذكوان القاضي، فأجلسه يف املسجد اجلامع، فنشر علمه وعال 

ره، ورحل إليه الناس، مث ويل اخلطبة والصالة مدة، إىل أن أقعده عنها اخلوف. وكان مع ذك
رسوخه يف علم القرآن وتفننه فيه، قراءات وتفاسري ومعاين، حنواي لغواي فقيها راويه. ويل 
الشورى وصنف تصانيف جليلة يف علوم القرآن وغري ذلك. ومن أشرف تصانيفه كتاب 

للفارسي،  «واختصار احلجة»، القراءاتيف وجوه « الكشف»، وكتاب يف التفسري« اهلداية»
يف انسخه ومنسوخه، وهو كتاب حسن، « اإليضاح»، وكتاب « إعراب القرآن»وكتاب 

« التبصرة» ، و« التفسري»، و « املأثور عن مالك يف األحكام»وكل تواليفه حسنة، وكتاب 
، و « اإلجياز واللمع يف اإلعراب»، و « اختصار أحكام القرآن»، و « املوجز»، و 

يف الفرائض، وغري ذلك. )ترتيب املدارك « الواعي»للجرجاين، و « انتخاب نظر القرآن»
4 /438 ".. )(1) 
 "أبو علي البغدادي، الفقيه املالكي، املقرئ. .151

 [ .1] «القراءاتالروضة يف »مصنف كتاب 

لي غالب اخلياط، وأبو احلسن ع روى هذا الكتاب عنه: أبو إسحاق إبراهيم بن إمساعيل بن
 بن حممد بن محيد الواعظ.

 وقرأ عليه: أبو القاسم اهلذيل، وإبراهيم اخلياط املذكور املالكي شيخ ابن الفحام الصقلي.

 وتويف يف رمضان، وأسانيده يف هذا الكتاب.

قرأ على: ابن أيب مسلم الفرضي، والسوسنجردي، وعبد امللك النهرواين، واحلمامي، 
 قتهم.وطب
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 [ .2احلسن بن حممد بن عمر بن عديسة ] -224

 أبو علي النرسي البزاز.

 مسع: أاب حفص بن شاهني، وأاب القاسم بن الصيدالين.

 ابلقراءات.قال اخلطيب: كان صدوقا من أهل املعرفة 

 مات يف رجب.

 مولده سنة مثانني وثالمثائة.

 [ .3احلسني بن حيىي بن أيب عرابة ] -225

 الربكات.أبو 

 ورخه احلبال.

 -حرف الطاء -
 [ .4طلحة بن عبد امللك بن علي ] -226

 أبو سعد الطلحي األصبهاين التاجر.

__________ 

 ( .230/ 1اإلحدى عشرة. )غاية النهاية القراءات [ وهو يف 1]

، واملنتظم 3996رقم  425/ 7[ انظر عن )احلسن بن حممد بن عمر( يف: اتريخ بغداد 2]
 ( .3266رقم  306/ 15، )172رقم  130/ 8

 [ مل أجد مصدر ترمجته.3]

 (1)[ مل أجد مصدر ترمجته.." 4]
 "مسع: أاب بكر القطيعي، وغريه. .152

 وتويف يف ذي القعدة.

 [ .1أمحد بن علي بن عمر ] -248

 أبو احلسن البصري املالكي، الفقيه.

 تويف يف رمضان.
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 [ .2أمحد بن حممد بن احلسني ] -249

 لبخاري، محو القاضي الصيمري.أبو نصر ا

 تفقه على أيب حامد اإلسفرائيين.

 ومسع من: نصر بن أمحد الربجي.

 [ ، ووثقه.3وعنه: اخلطيب ]

 نزيل الكوفة وهبا مات يف ذي احلجة.

 -حرف احلاء -
 [ .4احلسن بن داود بن اببشاذ ] -250

 أبو سعد املصري.

 تويف ببغداد يف ذي القعدة شااب.

 بن النحاس، وغريه. مسع: أاب حممد

 وكان له ذكاء ابهر.

 واألدب واحلسان والفقه. وتقدم يف مذهب أيب حنيفة.القراءات قرأ 

 [ .5احلسن بن علي بن احلسن بن شواش ] -251

__________ 

 [ مل أجد مصدر ترمجته.1]

، 2337رقم  436، 435/ 4[ انظر عن )أمحد بن حممد البخاري( يف: اتريخ بغداد 2]
 .33، 32/ 3لشافعية الكربى للسبكي وطبقات ا

[ وهو قال: ورد بغداد يف حداثته، ودرس فقه الشافعي على أيب حامد األسفرائيين، مث 3]
ويل قضاء الكوفة، فخرج إليها وأقام هبا دهرا طويال، وقدم علينا بغداد، وحدث عن أيب 

 القاسم املرجى املوصلي، وعدة من البغداديني، كتبت عنه، وكان ثقة.

 .3823رقم  307/ 7[ انظر عن )احلسن بن داود( يف: اتريخ بغداد 4]
 (1)[ انظر عن )احلسن بن علي بن احلسن( يف:." 5]
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 [ .1"تويف رمحه هللا يف ربيع األول ] .153

 [ .2عبد امللك بن عبد القاهر بن أسد ] -259

 أبو القاسم النصييب.

 [ .3عبد الواحد بن حممد بن حيىي ] -260

 بغدادي املطرز الشاعر املشهور.أبو القاسم ال

 كان سائر القول يف املديح والغزل واهلجاء.

 له ديوان.

 [ .4عبد الوهاب بن علي بن داوريد ] -261

 أبو حنيفة الفارسي امللحمي، الفقيه الفرضي.

ظا والفرائض، حافالقراءات ب[ : ثنا عن املعايف اجلريري. وكان عارفا 5قال اخلطيب ]
 ي.لظاهر فقه الشافع

 مات يف ذي احلجة.

 [ .6علي بن بندار ] -262

 قاضي القضاة أبو القاسم.

 حدث أبصبهان عن: أيب الشيخ.

 وعن: أيب القاسم بن حبابة.

__________ 

 هـ. 368[ ومولده سنة 1]

 [ انظر عن )عبد امللك بن عبد القاهر( يف:2]

 310/ 15) ،183رقم  134، 133/ 8، واملنتظم 5596رقم  433/ 10اتريخ بغداد 
 « .عبد امللك بن عبد القاهر بن راشد بن مسلم»( ويف الطبعتني: 3277رقم 

/ 8، واملنتظم 5681رقم  16/ 11[ انظر عن )عبد الواحد بن حممد( يف: اتريخ بغداد 3]
، 543/ 9( ، والكامل يف التاريخ 3278رقم  311، 310/ 15، )184رقم  134

 .350/ 1ريخ ابن الوردي ، وات168/ 2واملختصر يف أخبار البشر 
 [ انظر عن )عبد الوهاب بن علي( يف:4]
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، وكذلك يف الطبعة « اللخمي»وفيه  128رقم  133/ 8، واملنتظم 33/ 11اتريخ بغداد 
 .285/ 3( ، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 3276رقم  310/ 15اجلديدة )

 [ يف اترخيه.5]

 (1)[ مل أجد مصدر ترمجته.." 6]
  كاليجار، وعزل سنة تسع وثالثني وأربعمائة."وزر أليب .154

 [ .1وحكم على العراق. وكان ذا أدب غزير ومعرفة ابللغة ]

 وكان حمببا إىل اجلند.

 عاش ستني سنة.

 مات يف رمضان.

 [ .2حممد بن احلسني بن حممد بن آذرهبرام ] -301

 [ الفارسي املقرئ. نزيل مكة.3أبو عبد هللا الكارزيين ]

 القراءات.هل عصره إسنادا يف كان أعلى أ

قرأ على: احلسن بن سعيد املطوعي بفارس، وابلبصرة على: الشذائي أيب بكر أمحد بن 
 منصور، وببغداد على: أيب القاسم عبد هللا بن احلسن النحاس.

قرأ عليه ابلعشرة: الشريف عبد القاهر بن عبد السالم العباسي النقيب، وأبو القاسم يوسف 
، وأبو معشر الطربي، وأبو إسحاق إبراهيم ابن إمساعيل بن غالب املصري بن علي اهلذيل

املالكي، وأبو القاسم بن عبد الوهاب، وأبو بكر بن الفرج، وأبو علي احلسن بن القاسم 
 غالم اهلراس، وآخرون.

 وال أعلم مىت مات، إال أن الشريف عبد القاهر قرأ عليه يف هذه السنة.

 [ .4املائة ]وكان هذا الوقت يف عشر 

__________ 

( 316/ 15) 139، 138/ 8، واملنتظم 287/ 1[ انظر عن شعره يف: دمية القصر 1]
 .45/ 5، والنجوم الزاهرة 543، 542/ 9، والكامل يف التاريخ 
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 [ انظر عن )حممد بن احلسني الكارزيين( يف:2]

)ذكره  600/ 17 ، وسري أعالم النبالء183، واإلعالم بوفيات األعالم 193/ 3العرب 
رقم  10/ 3، والوايف ابلوفيات 2969، رقم 133، 132/ 2دون ترمجة( ، وغاية النهاية 

867. 
[ الكارزيين: بفتح الكاف والراء وكسر الزاي، بعدها الياء املنقوطة ابثنتني من حتتها ويف 3]

. )األنساب رآخرها نون. هذه النسبة إىل كارزين، وهي من بالد فارس بنواحيها مما يلي البح
10 /316. ) 

[ وقال ابن اجلزري: سألت اإلمام أاب حيان عنه، فكتب إيل: إمام مشهور ال يسأل عن 4]
 مثله.

، بتقدمي « ريينالكاز »وكان األستاذ أبو علي عمر بن عبد اجمليد الزيدي يصحف فيه فيقول 
ر عليه وهو اهلسبط اخلياط مشتمل على ما قرأ به عبد الق« املبهج»الزاي، قلت: وكتاب 

قرأت مبضمنه على من قرأت من أصحاب الصايغ بسنده القراءات من أعلى ما وقع لنا يف 
... 

 (1)( .." 133/ 2)غاية النهاية 
 "وممن كان يف هذا القرب من هذه الطبقة .155

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن سليمان بن أمحد ] -315

 الربيع. أبو جعفر الكتامي الطنجي األندلسي. ويعرف اببن أيب

رحل إىل املشرق، وأخذ القراءة عن: أيب أمحد السامري، وأيب بكر األدفوي، وأيب الطيب بن 
 غلبون.

 وأقرأ الناس ببجانة واملرية. وعمر حىت قارب التسعني.

 وقيل: تويف قبل األربعني وأربعمائة. قاله ابن بشكوال.

 [ .2أمحد بن عمار ] -316
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 ود.أبو العباس املهدوي املقرئ اجمل

 من أهل املهدية، مدينة من مدن القريوان بناها املهدي والد خلفاء مصر.

 قدم املهدوي بالد األندلس، وروى عن: أيب احلسن القابسي.

 على أيب عبد هللا حممد بن سفيان، وعلى أيب بكر أمحد ابن حممد الرباثي.القراءات وقرأ 

 دة.والعربية، وصنف كتبا مفيالقراءات وكان مقدما يف فن 

 أخذ عنه: أبو حممد غامن بن وليد املالقي، وأبو عبد هللا الطريف املقرئ، وغريمها.

 يف حدود الثالثني أخذوا عنه.

__________ 

 .189رقم  87/ 1[ انظر عن )أمحد بن سليمان( يف: الصلة البن بشكوال 1]
 [ انظر عن )أمحد بن عمار( يف:2]

، وطبقات املفسرين للسيوطي 417رقم  92/ 1، وغاية النهاية 92، 91/ 1إنباه الرواة 
، 459، كشف الظنون 420، 419/ 1، ومفتاح السعادة 152/ 1، وبغية الوعاة 5

/ 2، ومعجم املؤلفني 137، 136/ 1، وفهرست املكتبة اخلديوية 2040، 520، 462
27 "..(1) 

يب جهل أ"روى عن النيب صلى هللا عليه وسلم، وعنه ابنه عبد هللا وغريه، وهو أخو  .156
 ألمه، كنيته أبو عبد هللا، استشهد يوم الريموك.

 [ ، يقال استشهد ابلريموك.1فراس بن النضر بن احلارث ]

 [ بن سهم، من مهاجرة احلبشة، قتل ابلريموك.2قيس بن عدي بن سعد ]

 )قيس بن أيب صعصعة(

 [ عمرو بن زيد بن عوف األنصاري املازين.3]

يث من طريق ابن هليعة عن حبان بن واسع بن حبان، عن شهد العقبة وبدرا، وورد له حد
 أبيه عنه، قلت: يف كم أقرأ القرآن اي رسول هللا؟

[ . وفيه دليل على أنه مجع 4، قلت: أجدين أقوى من ذلك ]« يف مخس عشرة»قال: 
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 القرآن.

 وكان أحد أمراء الكراديس يوم الريموك.

 )نصري بن احلارث(

 عبد مناف بن عبد الدار[ بن علقمة بن كلدة بن 5]

__________ 

، اإلصابة 177/ 4، أسد الغابة 211/ 3، االستيعاب 203/ 1[ أنساب األشراف 1]
 .6968رقم  202/ 3
/ 1، أنساب األشراف 188، اتريخ خليفة 474و  178و  177و  133[ احملرب 2]

 .62/ 7، البداية والنهاية 7359رقم  284/ 3، اإلصابة 132
، 244/ 1، أنساب األشراف 433/ 2، اتريخ الطربي 517/ 3سعد  [ طبقات ابن3]

، 283/ 3، اإلصابة 62/ 7، البداية والنهاية 218/ 4، أسد الغابة 223االستيعاب 
 .7355رقم  284

ءات القرا( ابب يف كم يقرأ القرآن؟، والرتمذي يف 1388[ أخرجه أبو داود يف الصالة )4]
من عدة طرق كلها  216و  189و  165/ 2ملسند ( ، وأمحد يف ا4( ابب رقم )4016)

 من حديث عبد هللا بن عمر.

، مجهرة أنساب 90/ 3، اتريخ الطربي 203/ 1، أنساب األشراف 255[ نسب قريش 5]
/ 7، البداية والنهاية 21، 20/ 5، أسد الغابة 567 -565/ 3، االستيعاب 126العرب 

.." 8720رقم  558، 557/ 3اإلصابة ابلصاد املهملة، وهو تصحيف، « نصري»وفيه  62
(1) 
 "مث البغدادي، أبو نصر اخلباز املقرئ. .157

 قرأ على: منصور بن حممد القزاز صاحب بن جماهد برواية الدوري.

 وعلى: عمر بن إبراهيم الكتاين صاحب ابن جماهد، برواية عاصم.

 وعلى: املعاىف بن زكراي اجلريري، وبراوية قنبل.

 شنبوذ، وغريه. وقرأ املعاىف على ابن
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وقد قرأ أبو نصر أيضا على: إبراهيم بن أمحد الطربي، وعلى علي بن حممد العالف، وعلى 
 احلمامي، وأيب احلسن علي بن إمساعيل القطان املعروف ابخلاشع، وغريهم.

قرأ عليه: الزاهد أبو منصور حممد بن أمحد اخلياط، وأبو طاهر بن سوار، وأبو الربكات عبد 
 محد.امللك بن أ

 وقد مسعت من طريقه جزء يف ترتيب التنزيل.

وممن قرأ عليه أبو نصر: احلسن بن أمحد الشهرزوري والد أيب الكرم، وعبد السيد بن عتاب، 
 وعلي بن الفرج الدينوري ابن احلارس، وأمحد بن احلسني القطان، وغريهم.

. وببغداد املوصليوكان قد مسع ببلده من: املطهر بن إمساعيل القاضي صاحب أيب يعلى 
 من: ابن مسعون، وعيسى بن الوزير، وطائفة.

 « .السبعالقراءات املفيد يف »وصنف كتاب 

روى عنه: أبو منصور اخلياط، وعبد امللك بن أمحد الشهرزوري، وعلي بن أمحد بن غنجان 
 الشهرزوري.

 قال ابن خريون: مات سنة اثنتني وأربعني، وخلط يف بعض مساعه.

 حدى وستني وثالمثائة.ومولده سنة إ

أمحد بن حممد بن عبد الواحد بن احلافظ أيب بكر أمحد بن حممد بن عمر املنكدري  -34
[1. ] 

__________ 

 (1)." -[ انظر عن )أمحد بن حممد املنكدري( يف: 1]
[ . وأبو العز حممد بن املختار، وهبة 1"واحلسن بن حممد بن إسحاق الباقرحي ] .158

وأبو منصور أمحد بن حممد الصرييف، وعلي بن عبد الواحد الدينوري،  هللا بن أمحد الرحيب،
 وآخرون.

قال أبو نصر هبة هللا بن علي بن اجمللى: حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن طلحة بن املنقي 
احلريب قال: حضرت والدي الوفاة، فأوصى إيل مبا أفعله، وقال: متضي إىل القزويين وتقول 
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ل هللا عليه وسلم يف املنام وقال يل: اقرأ على القزويين مين السالم، وقله: رأيت النيب صلى 
له: العالمة أنك كنت ابملوقف يف هذه السنة. فلما مات أيب جئت إىل القزويين، فقال يل 

 ابتداء: مات أبوك؟

 قلت: نعم.

فقال: رمحه هللا وصدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وصدق أبوك. وأقسم علي أن ال 
 [ .2أحدث به يف حياته، ففعلت ]

أان ابن اخلالل، أان جعفر، أان السلفي سألته، يعين شجاعا الذهلي، عن أيب احلسن القزويين 
 فقال: كان علم الزهاد والصاحلني وإمام األتقياء الورعني.

 [ .3له كرامات ظاهرة ومعروفة يتداوهلا الناس عنه. مل يزل يقرئ وحيدث إىل أن مات ]

مانه أبو احلسن بن القزويين الشافعي املشار إليه يف ز « : معجمه»و صاحل املؤذن يف وقال أب
 ببغداد يف الزهد والورع وكثرة القراءة، ومعرفة الفقه واحلديث.

 ادا هبا.. ومل يكن يعطي من يقرأ عليه إسنالقراءاتقرأ القرآن على أيب حفص الكتاين. وقرأ 

 ما معناه: إن« مناقب ابن القزويين»وقال هبة هللا بن اجمللي يف كتاب 

__________ 

[ الباقر حي: بفتح الباء والقاف وسكون الراء ويف آخرها احلاء املهملة. هذه النسبة إىل 1]
 ( .48/ 2ابقرح وهي قرية من نواحي بغداد. )األنساب 

 .610/ 17[ سري أعالم النبالء 2]
 (1).." 610/ 17[ سري أعالم النبالء 3]
 األصبهاين، ابن املطرز. "أبو منصور .159

 روى عن: أيب احلسن بن كيسان.

 [ : كان صدوقا.1وعنه: اخلطيب، وقال ]

 [ .2عبد الوهاب بن أمحد بن إبراهيم ] -112

 املقرئ البغدادي أبو حممد املعروف اببن بكري العطار.
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 مسع: السوسنجردي، وابن الصلت احملرب.

 ات.القراءروى عنه: أبو طاهر بن سوار شيئا من 

 [ .3وورخه ابن خريون ]

 [ .4عبيد هللا بن أمحد بن معمر ] -113

 أبو بكر التميمي القرطيب.

 روى عن: أيب حممد األصيلي، وأيب عمر بن املكوي، وعباس بن أصبغ.

 وكان عاملا مبذهب مالك، قائما حبججه حسن االستنباط، ابرعا يف األدب.

 ني.تويف رمحه هللا يف احملرم، وقد انهز الثمان

 [ .5عبيد هللا بن سعيد بن حامت بن حممد بن علويه ] -114

__________ 

( 338/ 15، )214رقم  156/ 8، واملنتظم 5759رقم  80/ 11( [ اتريخ بغداد -] )
. 
 ..0/ 11[ يف اترخيه 1]

 [ انظر عن )عبد الوهاب بن أمحد( يف:2]

 .189رقم  315 -313/ 15ذيل اتريخ بغداد البن النجار 
وهو ذكر أنه مسع الكثري من أيب احلسن ابن الصلت ومن بعده، وحدث ابليسري. )ذيل [ 3]

 ( .315/ 15اتريخ بغداد 

 [ انظر عن )عبيد هللا بن أمحد( يف:4]

 .667رقم  302/ 1الصلة البن بشكوال 
 [ انظر عن )عبيد هللا بن سعيد( يف:5]

، واألنساب 164بن القيسراين ، واألنساب املتفقة ال398، 397/ 7اإلكمال البن ماكوال 
، والعرب 352/ 3، واللباب 356/ 5، ومعجم البلدان 218، 217/ 12البن السمعاين 
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 128، واملعني يف طبقات احملدثني 354/ 1، واملشتبه يف أمساء الرجال 207، 206/ 3
 (1)." -، 1422رقم 

 "مجاعة ابألندلس. .160

ح فارس طيب بن غلبون، وعلى أيب الفتوقرأ مبصر ابلرواايت على: أيب احلسن طاهر بن ال
 بن أمحد الضرير.

 وقرأ لورش على أيب القاسم خلف بن إبراهيم بن خاقان املصري.

البن جماهد، على أيب مسلم حممد بن أمحد بن علي الكاتب، ومسع « السبعة»ومسع كتاب 
د، وحامت همنه احلديث، ومن: أمحد بن فراس العبقسي، وعبد الرمحن بن عثمان القشريي الزا

بن عبد هللا البزاز، وأمحد بن فتح بن الرسان، وحممد بن خليفة بن عبد اجلبار، وأمحد بن 
عمر بن حمفوظ اجليزي لقاضي، وسلمة بن سعيد اإلمام، وسلمون بن داود القروي صاحب 
أيب علي بن الصواف، وعبد الرمحن بن عمر بن حممد بن النحاس املعدل، وعلي بن حممد 

ربعي، وعبد الوهاب بن أمحد بن منري املصري، وحممد بن عبد هللا بن عيسى بن بشري ال
املري األندلسي، وأيب عبد هللا بن أيب زمنني، والفقيه أيب احلسن علي بن حممد القابسي، 

 وغريهم.

[ مفرج قين إقبال الدولة، وأبو 1: أبو بكر بن الفصيح، وأبو الذواد ]القراءاتقرأ عليه 
أيب زيد، وأبو داود، وسليمان بن أيب القاسم جناح، وأبو احلسن علي بن احلسني حيىي بن 

[ ، وأبو بكر حممد بن املفرج البطليوسي، وخلق كثري من أهل 2عبد الرمحن بن الدوش ]
 األندلس، ال سيما أهل دانية.

قال بعض الشيوخ: مل يكن يف عصره وال بعد عصره أحد يضاهيه يف حفظه وحتقيقه، وكان 
 ا رأيت شيئا قط إال كتبته، وال كتبته إال حفظته وال حفظته فنسيته.يقول: م

 وكان يسأل عن املسألة مما يتعلق ابآلاثر وكالم السلف فيوردها جبميع ما

__________ 

( [ الفارسية إذا وقعت الواو بني اخلاء واأللف فإهنا ال تلفظ، وتضم اخلاء، فتقول: -] )

                                         
 30/95اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



186 

 

 خاسىت.

(1 /326. ) 

 « .الدؤاد« : »ة احلفاظتذكر »[ يف 1]

 (1)« .." الدش» 79/ 18« سري أعالم النبالء»[ يف 2]
 [ .1"فيها مسندة من شيوخه إىل قائلها ] .161

[ : كان أحد األئمة يف علم القرآن ورواايته وتفسريه، ومعانيه وطرقه 2قال ابن بشكوال ]
 وإعرابه. ومجع يف ذلك كله تواليف حساان مفيدة يطول تعدادها.

رفة ابحلديث وطرقه وأمساء رجاله ونقلته. وكان حسن اخلط، جيد الضبط، من أهل وله مع
 احلفظ والذكاء والتفنن يف العلم. وكان دينا فاضال، ورعا، سنيا.

 [ .3وقال املغامي: كان أبو عمرو جماب الدعوة، مالكي املذهب ]

ملشرق، وطلب [ : حمدث مكثر ومقريء متقدم. مسع ابألندلس وا4وذكره احلميدي فقال ]
 ، وألف فيها تواليف معروفة، ونظمها يف أرجوزة مشهورة.القراءاتعلم 

قلت: وما زال القراء معرتفني برباعة أيب عمرو الداين وحتقيقه وإتقانه، وعليه عمدهتم فيما 
 ينقله من الرسم والتجويد والوجوه.

 ثالثة أسفار، ، يف« بةالسبع وطرقها املشهورة والغريالقراءات جامع البيان يف »له كتاب 
يف قراءة  التلخيص»، يف جملد كبري، وكتاب « إجياز البيان يف أصول قراءة ورش»وكتاب 

توي يف احمل»، وكتاب « املقنع»، وكتاب « التيسري»، يف جملد متوسط، وكتاب « ورش
 الثة آالف، حنو ث« األرجوزة يف أصول السنة»، يف جملد كبري، وكتاب « الشواذالقراءات 

 « .الوقف واالبتداء»، يف ثالثة أسفار، وكتاب « معرفة القراء»بيت، وكتاب 

 وبلغين أن مصنفاته مائة وعشرون تصنيفا.

 « :عقود السنة»ومن نظمه يف 

 كلم موسى عبده تكليما ... ومل يزل مدبرا حكيما

__________ 
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 .80/ 18[ سري أعالم النبالء 1]
 .406/ 2« الصلة»[ يف 2]
 .406/ 2[ الصلة 3]
 (1).." 305« جذوة املقتبس»[ يف 4]
 [ .1إمساعيل بن علي بن احلسني بن زجنويه ] -136" .162

 أبو سعد بن السمان الرازي احلافظ.

مسع: عبد الرمحن بن حممد بن فضالة ابلري، وحممد بن عبد الرمحن املخلص ببغداد، ومبكة: 
ن بن اس، وبدمشق: عبد الرمحأمحد بن إبراهيم بن فراس. ومبصر: عبد الرمحن بن عمر النح

 أيب نصر، وخلقا كثريا.

 روى عنه: اخلطيب، والكتاين، وابن أخته ظاهر بن احلسني الرازي، وأبو علي احلداد، وغريهم.

قال املرتضى أبو احلسن املطهر بن علي العلوي الرازي: مسعت أاب سعد السمان إمام املعتزلة 
 [ .2وة اإلسالم ]يقول: من مل يكتب احلديث مل يتغرغر حبال

وقال عمر العليمي: وجدت على ظهر جزء: مات الزاهد أبو سعد إمساعيل بن علي السمان 
[ وعاملهم وفقيههم وحمدثهم. وكان إماما بال 3يف شعبان سنة مخس وأربعني شيخ العدلية ]

 ، واحلديث،القراءاتمدافعة يف 

__________ 

 :[ انظر عن )إمساعيل بن علي بن السمان( يف1]
، 221/ 22و  359/ 11، واتريخ دمشق )خمطوطة التيمورية( 131، 130/ 7األنساب 

، وخمتصر اتريخ 109/ 5، ومعجم البلدان 160/ 1وبغية الطلب البن العدمي )خمطوط( 
/ 1، وميزان االعتدال 209/ 3، والعرب 388رقم  370 -368/ 4دمشق البن منظور 

، 1425رقم  128عني يف طبقات احملدثني ، وامل1123 -1121/ 3، وتذكرة احلفاظ 239
 -55/ 18، وسري أعالم النبالء 262/ 1، ودول اإلسالم 184واإلعالم بوفيات األعالم 

/ 12/ 12والبداية والنهاية  208/ 5، والوايف ابلوفيات 63/ 3، ومرآة اجلنان 26رقم  60
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النجوم الزاهرة ، و 422، 421/ 1، ولسان امليزان 427 -424/ 1، واجلواهر املضية 65
، والطبقات السنية 109/ 1، وطبقات املفسرين للداودي 430، وطبقات احلفاظ 51/ 5

، وشذرات 1890/ 2، وكشف الظنون 57، ومنتهى املقال للمامقاين 514للغزي، رقم 
/ 1، وهدية العارفني 18/ 2و  602، 181/ 1، وإيضاح املكنون 273/ 3الذهب 

، وهتذيب اتريخ دمشق 59، والرسالة املستطرفة 1173قم ر  92/ 3، وديوان اإلسالم 210
، وموسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان 62، 61/ 12، وأعيان الشيعة 38، 37/ 3

 .972رقم  65، ومعجم طبقات احلفاظ 315رقم  477، 476/ 1اإلسالمي 
/ 3، هتذيب اتريخ دمشق 369/ 4، خمتصر اتريخ دمشق 27/ 33[ اتريخ دمشق 2]

38. 
 (1)[ العدلية: املعتزلة.." 3]
"قال ابن النجار: مسع من والده عبد امللك بن عاصم بن الوليد األموي ابألندلس  .163

 سنة مخس وسبعني، وأبوه فريوي عن أيب العباس أمحد بن حيىي امللياين، لقيه بتنيس يروي عن
 حيىي بن بكري.

 [ .1وذكر أنه قرأ على أيب حفص سنة مثانني وثالمثائة ]

 رأ عليه: أبو طاهر بن سوار، وأبو بكر أمحد بن احلسني القطان.ق

وروى عنه: أبو بكر اخلطيب، وأبو الفضل بن خريون، وأمحد بن علي الطريثيثي، واملبارك 
 بن الطيوري، وغريهم.

 وقال أبو الفضل بن خريون: كان رجال صاحلا، قد كتبت عنه.

 [ .2ومات يف رجب ببغداد ]

 [ .3بن احلسني بن حممد بن زهري ]عطية ]هللا[  -141

 اخلطيب أبو حممد الصوري.

 [ .5[ ، ومحدان بن علي املوصلي ]4مسع: أاب احلسني بن مجيع ]

__________ 
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 .457رقم  556 -552ص « حممد بن علي األدفوي»( [ املذكور. انظر ترمجة -] )
 [ وفيها كانت بداية رحلته.1]

عايل  ،القراءاتن موصوفا ابلدين والصالح ومعرفة [ وقال أبو عبد هللا احلافظ: وكا2]
 اإلسناد، عدمي النظري.

قال ابن اجلزري: إال أنه اضطرب يف رواية ورش إسنادا واختالفا خصوصا من طريق األزرق 
فأسندها فيما قاله عنه أبو طاهر بن سوار، عن أيب احلسن األنطاكي، عن أيب احلسن 

، فإن األنطاكي مل يدرك النحاس بل مات النحاس إمساعيل النحاس تالوة، وهذا منقطع
مبصر قبل مولد األنطاكي أبنطاكية، فمولده سنة تسع وتسعني ومائتني، ووفاة النحاس سنة 
بضع ومثانني ومائتني، ولكن ملا دخل األنطاكي مصر سنة مثان وثالثني وثالمثائة كان مجاعة 

رأ يب وغريه، فال يبعد أن يكون قمن أصحاب النحاس موجودين مثل أمحد بن أسامة التجي
 عليهم. قال ابن سوار:

وزادين أبو الوليد األندلسي قال: قرأهتا مبصر على أيب بكر األذفوي، وقرأ األذفوي على أيب 
بكر أمحد بن هالل، فأسقط أيضا يف هذا السند رجال وهو أبو غامن املظفر بن أمحد بن 

ذكر ابن سوار عنه غرائب ال نعرفها لألزرق محدان عن ابن هالل، وأما يف االختالف فقد 
 « .من إماالت

 ( .499/ 1)غاية النهاية 

 [ انظر عن )عطية هللا بن احلسني( يف:3]

، وخمتصر اتريخ دمشق البن منظور 112، 111/ 28اتريخ دمشق )خمطوطة التيمورية( 
رقم  286/ 3، وموسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي 22رقم  85/ 17

1016. 
 . «معجم الشيوخ»[ هو املسند احلافظ حممد بن أمحد بن مجيع الصيداوي صاحب 4]
 (1)[ مسعه بصور.." 5]
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 "سنة ست وأربعني وأربعمائة .164

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن أيب الربيع األندلسي البجاين ] -157

 أبو عمر املقرئ.

 واآلاثر.القراءات قال ابن مدبر: كان من أهل 

 : أيب أمحد السامري ومجاعة سواه.قرأ على

 وتصدر لإلقراء.

 وتويف ابملرية سنة ست وأربعني.

 [ .2أمحد بن رشيق ] -158

 [ ، موالهم البجاين.3أبو عمر الثعليب ]

 قرأ القرآن على: أمحد بن أيب احلصن احلديل.

 ومسع من: املهلب بن أيب صفرة.

 عليه يف الفقه، وكان له حافظا.وجلس إىل أيب الوليد ميقل وشوور ابملرية، ونظر 

 مسع منه: أبو إسحاق بن وردون.

 ومن طبقته:

__________ 

 [ انظر عن )أمحد بن أيب ربيع( يف:1]

 .112رقم  53/ 1الصلة البن بشكوال 
 [ انظر عن )أمحد بن رشيق الثعليب( يف:2]

 .114رقم  53/ 1الصلة البن بشكوال 
 (1)« .." التغليب« : »الصلة»[ يف 3]
 [ .1إبراهيم بن حممد بن عمر ] -163" .165

 أبو طاهر العلوي.
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 مسع: حممد بن عبد هللا الشيباين.

 روى عنه: اخلطيب البغدادي.

 وعاش سبعا وسبعني سنة.

 -حرف احلاء -
 [ .2احلسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز ] -164

 األستاذ أبو علي األهوازي املقرئ، نزيل دمشق.

دى وتسعني وثالمثائة، وسكنها، وكان مولده يف أول سنة اثنتني وستني قدمها يف سنة إح
 وثالمثائة.

 ، ورحل فيها، ولقي الكبار.ابلقراءاتعين 

__________ 

 [ انظر عن )إبراهيم بن حممد العلوي( يف:1]

( 3318رقم  345/ 15، )224رقم  161/ 8، واملنتظم 3229رقم  174/ 6اتريخ بغداد 
. 
 سن بن علي األهوازي( يف:[ انظر عن )احل2]

 531و  40/ 3، واتريخ دمشق )خمطوطة التيمورية( 189من حديث خيثمة األطرابلسي 
، ومرآة الزمان لسبط ابن اجلوزي 364، وتبيني كذب املفرتي 112/ 28و  672/ 22و 

، وفهرسة ما رواه 86، وأخبار احلمقى واملغفلني البن اجلوزي 211/ 2ق  11)خمطوط( ج 
، وبغية الطلب البن 152/ 3، ومعجم األدابء 38، 37خه البن خري اإلشبيلي عن شيو 

، 230رقم  352، 351/ 6، وخمتصر اتريخ دمشق البن منظور 28/ 2العدمي )خمطوط( 
، واملعني يف 343رقم  405 -402/ 1، ومعرفة القراء الكبار 262/ 1ودول اإلسالم 

، وسري أعالم النبالء 185ات األعالم ، واإلعالم بوفي1428رقم  129طبقات احملدثني 
رقم  162/ 1، واملغين يف الضعفاء 211، 210/ 3، والعرب 11رقم  18 -13/ 18

 222 -220/ 1، وغاية النهاية 63/ 3، ومرآة اجلنان 512/ 1، وميزان االعتدال 1532
، والنجوم 240 -237/ 2، ولسان امليزان 221رقم  138، والكشف احلثيث 1006رقم 
، 274/ 3، وشذرات الذهب 478، 477/ 1، والتحفة اللطيفة للسخاوي 56/ 5هرة الزا
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/ 1، وهدية العارفني 245/ 2، واألعالم 1303/ 2و  211، 140/ 1وكشف الظنون 
، وفهرست احلديث 247/ 3، ومعجم املؤلفني 227رقم  156/ 1، وديوان اإلسالم 275

، 194/ 4، وهتذيب اتريخ دمشق 72/ 16، ودائرة املعارف لألعلمي 179ابلظاهرية 
.." 429رقم  113 -110/ 2، وموسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي 295

(1) 
"وقرأ للدوري على أيب احلسن علي بن حسني بن عثمان الغضائري، عن القاسم بن  .166

 زكراي، عنه.

 وقرأ حلفص، على الغضائري، عن ابن سهل األشناين، عن عبيد، عنه.

 ليث صاحب الكسائي، على أيب الفرج الشنبوذي.وقرأ ل

 وقرأ أليب بكر، على أيب حفص الكتاين، عن ابن جماهد.

 وقرأ للبزي ابألهواز على أيب عبيد هللا حممد بن حممد بن فريوز صاحب احلسني بن اجلباب.

 وقرأ لورش على أيب بكر حممد بن عبيد هللا بن القاسم اخلرقي.

 يطول ذكرهم ابلشام، والعراق، واألهواز.وقرأ على مجاعة كثرية 

لعلو  . ورحل إليه القراءالقراءات، وغري ذلك يف « اإلجياز»و « والوجيز« »املوجز»وصنف 
 سنده وإتقانه.

قرأ عليه: أبو علي غالم اهلراس، وأبو القاسم اهلذيل، وأبو بكر أمحد بن عمر بن أيب األشعث 
د مد الزينيب البغدادي، وأبو احلسن علي بن أمحالسمرقندي، وأبو نصر أمحد بن علي بن حم

األهبري املصيصي الضرير، وأبو الوحش سبيع بن املسلم، وأبو بكر حممد بن املفرج 
بد الوهاب أبو القاسم ع« املفتاح»البطليوسي، وأبو بكر عتيق بن حممد الردائي، ومؤلف 

 بن حممد القرطيب.

ل املرجئ، وعبد الوهاب بن حممد الطلحي، وقد روى احلديث عن: نصر بن أمحد بن اخللي
وأيب حفص الكتاين، وهبة هللا بن موسى املوصلي، واملعاىف بن زكراي النهرواين، وعبد الوهاب 

[ ، وأيب مسلم حممد بن أمحد الكاتب، وخلق 1بن احلسن الكاليب، ومتام بن حممد الرازي ]
 [ .2يطول ذكرهم ]
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__________ 

 .5رقم  49/ 2[ الروض البسام 1]
[ ومنهم: أمحد بن علي بن أيب السند األطرابلسي، وأبو احلسن علي بن عبيد هللا بن 2]

قدامة امللطي املؤدب بطرابلس، وأبو نصر أمحد بن يوسف بن عبد هللا الشعراين العرقي 
هـ، وعمر بن داود بن سلمون أبو  391األديب بطرابلس يف شهر ربيع األول من سنة 

 (1)." -طرابلسيحفص األنطرطوسي ال
 "وله تواليف يف احلديث. .167

روى عنه: أبو بكر اخلطيب، وأبو سعد السمان، وعبد الرحيم البخاري، وعبد العزيز الكتاين، 
 والفقيه نصر بن إبراهيم املقدسي، وأبو ظاهر حممد بن احلسني احلناين، وأبو القاسم النسيب.

 ووثقه النسيب.

[ ، وروى فيه املوضوعات ومل يضعفها، 1لصفات ]ولكن من غالة السنة. صنف كتااب يف ا
 فما كأنه عرف بوضعها، فتكلم فيه األشاعرة لذلك، وألنه كان ينال من أيب احلسن األشعري.

[ : كان مذهبه مذهب الساملية، يقول ابلظاهر ويتمسك 2قال أبو القاسم بن عساكر ]
 ابألحاديث الضعيفة اليت تقوي له رأيه.

تيمية عن مذهب الساملية فقال: هم قوم من أهل السنة يف اجلملة  [ شيخنا ابن3سألت ]
من أصحاب أيب احلسن بن سامل، أحد مشايخ البصرة وعبادها، وهو أبو احلسن أمحد بن 

 حممد بن سامل من أصحاب سهل بن عبد هللا التسرتي، خالفوا يف مسائل فبدعوا.

بن منصور، يعين أيب قبيس،  [ : مسعت أاب احلسن علي بن أمحد4مث قال ابن عساكر ]
اهتم اءات القر حيكي عن أبيه قال: ملا ظهر من أيب علي األهوازي اإلكثار من الرواايت يف 
 يف ذلك، فسار رشأ بن نظيف، وأبو القاسم بن الفرات، ووصلوا إىل بغداد.

__________ 

ر بن عبد أيب بك هـ، وأبو القاسم محزة بن عبد هللا بن احلسني بن 390( [ املتوىف سنة -] )
هللا األطرابلسي، وأبو شجاع فاتك بن عبد هللا املزامحي يف صور، وأبو احلسني عطية هللا بن 
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عطاء بن حممد بن أيب غياث القاضي الصيداوي. )انظر: موسوعة علماء املسلمني يف اتريخ 
 ( .113 -110/ 2ج  -أتليفنا -لبنان اإلسالمي

 ( .369)تبيني كذب املفرتي « . أهل اإلميان البيان يف شرح عقود»[ هو كتاب: 1]

 .29/ 10« اتريخ دمشق»[ يف 2]
 .-رمحه هللا -[ أي املؤلف3]
 (1).." 29/ 10« اتريخ دمشق»[ يف 4]
"وقرءوا على الشيوخ الذين روى عنهم األهوازي، وجاءوا ابإلجازات، فمضى  .168

واه، ء من مسى ليسرت دعاألهوازي إليهم وسأهلم أن يروه تلك اخلطوط، فأخذها وغري أمسا
فعادت عليه بركة القرآن فلم يفتضح. فحدثين والدي أبو العباس قال: عوتب، أو قال 
عاتبت، أاب طاهر الواسطي يف القراءة على األهوازي، فقال: أقرأ عليه للعلم وال أصدقه يف 

 حرف واحد.

األهوازي فيما [ : ال يستبعدن جاهل كذب 1« ]تبيني كذب املفرتي»وقال ابن عساكر يف 
 قراءات.الأورده من تلك احلكاايت، فقد كان من أكذب الناس فيما يدعي من الرواايت يف 

وقال أبو طاهر حممد بن احلسن امللحي: كنت عند رشأ بن نظيف يف داره على ابب اجلامع 
وله طاقة إىل الطريق، فاطلع منها وقال: قد عرب رجل كذاب. فاطلعت فوجدته األهوازي 

[2. ] 

وقال احلافظ عبد هللا بن أمحد بن السمرقندي: قال لنا احلافظ أبو بكر اخلطيب: أبو علي 
 [ .3مجيعا ]القراءات واألهوازي كذاب يف احلديث 

وقال الكتاين: اجتمعت ابحلافظ هبة هللا بن احلسن الطربي ببغداد، فسألين عن عمن بدمشق 
هوازي فقال: لو سلم من الرواايت يف من أهل العلم، فذكرت له مجاعة منهم أبو علي األ

 [ .4]القراءات 

فتلقوا ما رواه من القراءة وصدقوه يف اللقاء. وكان مقرئ أهل الشام القراءات قلت: أما 
 بال مدافعة معرفة وضبطا وعلو إسناد.

                                         
 30/126اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



195 

 

قال أبو عمرو الداين: أخذ أبو علي القراءة عرضا ومساعا عن مجاعة من أصحاب ابن جماهد 
 ذ. وكان واسع الرواية كثري الطرق حافظا ضابطا. أقرأ الناس بدمشق دهرا.وابن شنبو 

__________ 

 .415[ ص 1]
 .416[ تبيني كذب املفرتي 2]
 .416[ تبيني كذب املفرتي 3]
 (1).." 368[ تبيني كذب املفرتي 4]
[ قرأت خبط األهوازي قال: رأيت رب العزة يف النوم وأان 1"قال ابن عساكر: ] .169

 ، وكأنه يوم القيامة فقال يل: بقي علينا شيء اذهب.ابألهواز

فمضيت يف ضوء أشد بياضا من الشمس وأنور من القمر، حىت انتهيت إىل طاقة أمام بيت، 
 فلم أزل أمشي عليه مث انتبهت.

 [ : وأنبأان أبو الفضائل احلسن بن احلسن الكاليب قال:2قال ابن عساكر ]

نيف قال: أبو علي األهوازي تكلموا فيه، وظهر له تصاحدثين أخي علي بن اخلضر العثماين 
 زعموا أنه كذب فيها.

[ ، ثنا عمرو بن عثمان، 3وأنبأان أبو طاهر احلنائي، أان األهوازي، ان أبو حفص بن سلمون ]
ان أمحد بن حممد بن يوسف األصبهاين، ثنا شعيب بن بيان الصفار، ان عمران القطان، عن 

 قبلة  إذا كان يوم اجلمعة ينزل هللا يف»ل هللا صلى هللا عليه وسلم: قتادة، عن أنس: قال رسو 
وبه إىل عمرو بن سلمون، « . كل مؤمن مقبال عليه، فإذا سلم اإلمام صعد إىل السماء

 إبسناد ذكره، عن أمساء، مرفوعا: رأيت ريب بعرفات على مجل أمحر عليه إزار.

 يف وضع هذه األحاديث.وهذان وهللا موضوعان. وحد السوفسطائي أن يشك 

ن حسن ، وكاالقراءاتقال الكتاين: وكان األهوازي مكثرا من احلديث، وصنف الكثري يف 
له غرائب يذكر أنه أخذها رواية وتالوة. وتويف يف ذي القراءات التصنيف. ويف أسانيد 

 احلجة.
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 وزاد غريه: يف رابع ذي احلجة.

 تبيني»غري مرة يف كتابه  وقد وهاه ابن خريون، ورماه ابن عساكر ابلكذب

__________ 

 .30/ 10« اتريخ دمشق»[ يف 1]
 .30/ 10« اتريخ دمشق»[ يف 2]
 (1)[ هو أبو حفص عمر بن داود بن سلمون الطرابلسي.." 3]
 "رحل إىل املشرق يف مجادى األوىل سنة مثانني وثالمثائة، فحج أربع حجج. .170

وأبو  شيوخي يف القرآن: أبو أمحد السامري، قال أبو علي الغساين: مسعته غري مرة يقول: من
 الطيب بن غلبون، وأبو بكر حممد بن علي األدفوي.

ومن شيوخه يف احلديث: أبو بكر املهندس، واحلسن بن إمساعيل الضراب، وأبو مسلم 
 الكاتب.

 قال: لقيت كل هؤالء مبصر.

 ولقي ابلقريوان: أاب حممد بن أيب زيد.

 سن األنطاكي.وقرأ ابألندلس على: أيب احل

وأقرأ الناس يف مسجده بقرطبة زماان. مث نقله يونس بن عبد هللا القاضي إىل اجلامع، فواظب 
 على اإلقراء، وأم يف الفريضة إىل أن تويف لست بقني يف احملرم فجأة.

، حافظا للخلف بني القراء، جمودا ابلقراءاتوقال أبو عمر بن مهدي: كان من أهل العلم 
 ا ابلنحو، مع احلج واخلري واألحوال املستحسنة.للقرآن، بصري 

 أجلس لإلقراء جبامع قرطبة.

 عبد الرمحن بن عبد الوهاب بن حممد بن محيد الدمشقي. -170

 [ .1حدث عن: عبد الوهاب الكاليب، ومتام ]

 روى عنه: جنا بن أمحد.

 [ .2عبد الرمحن بن مسلمة بن عبد امللك بن الوليد ] -171
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 رشي املالقي.أبو املطرف الق

__________ 

« الروض البسام»يف « متام»[ مل يذكر السيد الفهيد الدوسري صاحب الرتمجة بني تالميذ 1]
 .49/ 1ج  -. انظر املقدمة

 [ انظر عن )عبد الرمحن بن مسلمة( يف:2]

 (1).." 711رقم  335، 334/ 2الصلة البن بشكوال 
 "سكن إشبيلية. .171

  لعلوم الكبرية قرآن وأصول وحديث وفقه وعربية. قد أخذ منكان مقدما يف الفهم، بصريا اب
 كل علم حبظ وافر.

 أخذ عن: أيب حممد األصيلي، وعباس بن أصبغ، وخلف بن قاسم، ومجاعة.

 تويف يف شوال، وكان مولده سنة تسع وستني.

 عبد السالم بن احلسني بن بكار. -172

 أبو القاسم البغدادي.

 حدث عن: عيسى بن الوزير.

 نه: أبو علي الربداين.وع

 [ .1علي بن الفضل بن أمحد بن حممد بن الفرات ] -173

 أبو القاسم الدمشقي املقرئ. إمام جامع دمشق.

 مسع: عبد الوهاب الكاليب، واحلسن بن عبد هللا بن سعيد البعلبكي.

 القراءات.ورحل إىل بغداد فقرأ هبا 

 ومسع من: أيب عمر بن مهدي.

 حممد بن عبد هللا اجلعفي. وابلكوفة من: القاضي

 ومبصر من: عبد اجلبار بن أمحد الطرسوسي.

روى عنه: ابنه أبو الفضل، وأبو بكر اخلطيب، وعبد املنعم بن الغمر، وحممد بن املوازيين، 
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 وأبو القاسم النسيب، وأبو طاهر احلنائي، وأبو احلسن بن املوازيين.

 ووثقه النسيب.

 تويف يف رجب. ويقال يف شعبان.

__________ 

 [ انظر عن )علي بن الفضل( يف:1]

 146/ 18، وخمتصر اتريخ دمشق البن منظور 317/ 29اتريخ دمشق )خمطوطة التيمورية( 
 (1).." 50رقم 

 "من ولد األمري عبد هللا بن رواحة صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. .172

تح الرسان، عن: أمحد بن ف أبو حممد القرطيب املعروف اببن الصابوين. نزيل إشبيلية روى
 وسعيد بن سلمة، وخملد بن عبد الرمحن، وابن اجلسور، ويونس بن عبد هللا.

واحلديث. ذا حظ وافر من الفقه واألدب، القراءات بوقال ابن خزرج: كان من أهل العلم 
 [ تويف مبدينة لبلة. وكان خطيبها وقاضيها يف شعبان. وولد سنة ثالث ومثانني.1صدوقا ]

 -رف امليمح -
 حممد بن احلسن بن زيد بن محزة. -178

 أبو احلسن اليشكري الكويف.

 حدث عن: علي البكائي، وأيب زرعة أمحد بن احلسني الرازي.

 .352قال أيب النرسي: مساعه صحيح. مسعته يقول: ولدت سنة 
[ ، تصغري احلرضي، 3[ أبو الفضل النيسابوري احلريضي ]2حممد بن عبد الرمحن ] -179

 يعين األشناين.

 حدث ببغداد عن: أيب احلسني اخلفاف، والعلوي، وابن فورك.

 قال اخلطيب: كتبنا عنه، وكان صدوقا.

 تويف هبمذان.

__________ 
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كان من أهل القرآن والعلم والطلب للحديث، مع الفهم والتقدم يف »[ وقال اخلوالين: 1]
 ألدوات، يشبه النقاد، وله تواليفذلك والعناية هبذا الفن قدميا وحديثا، حسن اخلط وا

حسان يف الزهد منها: كتاب اخلمول والتواضع، وكتاب اختيار اجلليس والصاحب، وفضل 
العلم، وفضل األذان، وفضائل عاشوراء، وكتاب يف املناولة، واإلجازة يف نقل احلديث، إىل 

 « .غري ذلك من تواليفه

 [ انظر عن )حممد بن عبد الرمحن( يف:2]

 .125، 124/ 4، واألنساب 814رقم  324/ 2بغداد اتريخ 
[ احلريضي: بضم احلاء املهملة وفتح الراء وسكون الياء وآخر احلروف ويف آخرها الضاد 3]

 (1)املعجمة، هذه النسبة إىل احلرض.." 
 [ يف شرح شعر املتنيب، حنو مائة وعشرين كراسة.1« ]الالمع العزيزي»"كتاب  .173

 [ منظوم فيه حنو عشرة آالف بيت.2« ]استغفر واستغفري»بكتاب كتاب يف الزهد يعرف 

 [ ، مقداره مثامنائة كراسة.3« ]ديوان الرسائل»كتاب 

 [ .4« ]خادم الرسائل»كتاب 

 [ .5« ]مناقب علي رضي هللا عنه»كتاب 

 [ .6« ]العصفورين»كتاب 

 [ .7« ]السجعات العشر»كتاب 

__________ 

 ( .64/ 1، إنباه الرواة 158/ 3م األدابء ( [ وأايدي كثرية. )معج-] )

 231نة ، تويف سالقراءاتهو الضرير النحوي املقرئ له كتاب يف « حممد بن سعدان»و 
 هـ.

هـ( . من هذا الكتاب ص  240 -231انظر ترمجته ومصادرها يف )حوادث ووفيات 
 ( .367رقم  322، 321

 اء أيب الدوام، اثبت بن مثال بن صاحل[ عمل لألمري عزيز الدولة وغرسها ابن اتج األمر 1]
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 ( .65/ 1، إنباه الرواة 162/ 3بن مرداس بن إدريس. )معجم األدابء 

 ( .65/ 1، إنباه الرواة 162/ 3[ مقداره مائة وعشرون كراسة. )معجم األدابء 2]

« ة املالئكةرسال»[ هو ثالثة أقسام: األول رسائل طوال جتري جمرى الكتب املصنفة، مثل 3]
/ 3معجم األدابء »)يف « رسالة الغرض»، و « رسالة الغفران»و « الرسالة السندية»و 

161: » 

 الفرض( ، وحنو ذلك.»

 « .رسالة اإلغريض»و « رسالة املنيح»والثاين دون هذه يف الطول مثل 

، 161، 160/ 3والثالث رسائل قصار كنحو ما جتري به العادة يف املكاتبة. )معجم األدابء 
 ( .65/ 1الرواة إنباه 

 هـ. 472وقفها جالل امللك ابن عمار يف دار العلم بطرابلس سنة « رسالة اإلغريض»و 

( وقد ذهبت كل املؤلفات اليت كانت بدار العلم يف 52، دار العلم 50)اإلنصاف والتحري 
 ةطرابلس حرقا على يد الفرجنة الصليبيني بعد اقتحامهم للمدينة وإحراق مكتبتها العامرة سن

 الطلع، وكل أبيض طري.« : اإلغريض»م. و  1109هـ. /  502

[ وهو يف تفسري ما تضمنه ديوان الرسائل مما حيتاج إليه املبتدءون يف األدب. )معجم 4]
 ( .65/ 1، إنباه الرواة 161/ 3األدابء 

 .160/ 3، معجم األدابء 66/ 1[ إنباه الرواة 5]
/ 1، وإنباه الرواة 160/ 3عجم األدابء كما يف: م« أدب العصفورين»[ هو كتاب 6]

66. 
[ موضوع على كل حرف من حروف املعجم، عشر سجعات يف املواعظ. )معجم األدابء 7]
 (1)( .." 66/ 1، إنباه الرواة 160/ 3
 على احلمامي.القراءات "قرأ  .174

 ومسع من: عبيد هللا بن أمحد الصيدالين، وأيب أمحد الفرضي، وطائفة.

عبد هللا بن منصور املقرئ، وعلي بن املبارك بن سيف الدوالييب، وجعفر وعنه: أبو غالب 
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 السراج، وآخرون.

 وكان ثقة، صاحلا نبيال، فقيها مقرائ، رمحه هللا تعاىل.

 [ .1أمحد بن حممد بن عبد هللا بن عبد العزيز بن شاذان ] -308

 أبو مسعود البجلي الرازي احلافظ ابن احملدث الصاحل.

 سنة اثنتني وستني وثالمثائة. ولد بنيسابور

 قال: وأمي من طربستان، وأكثر مقامي جبرجان.

 قلت: رحل وطوف وصنف األبواب والشيوخ.

ومسع من الكبار: أيب عمرو بن محدان، وأيب أمحد حسني بن علي التميمي، وأيب سعيد بن 
ر حممد أيب النضعبد الوهاب الرازي، وأمحد بن أيب عمران اهلروي اجملاور، وزاهر بن أمحد، و 

بن أمحد بن سليمان الشرمغويل، وحممد بن الفضل بن حممد بن خزمية، وأيب بكر حممد بن 
حممد الطرازي، وأيب احلسني اخلفاف، وأيب حممد املخلدي، وشافع اإلسفرائيين، وأيب بكر 
بن الل اهلمذاين، وأيب احلسن بن فراس العبقسي، وأيب احلسني بن فارس اللغوي، وابن 

 م، وخلق كثري.جهض

 [ .2وكان جواال يف اآلفاق، وبقي يف اآلخر يسافر للتجارة ]

__________ 

 [ انظر عن )أمحد بن حممد البجلي الرازي( يف:1]

، 93، واملنتخب من السياق 86/ 2، واألنساب 126رقم  127اتريخ جرجان للسهمي 
، وسري أعالم 186، واإلعالم بوفيات األعالم 219، 218/ 3، والعرب 202رقم  94

، وتذكرة 1439رقم  130، واملعني يف طبقات احملدثني 28رقم  63، 62/ 18النبالء 
، 28/ 8، والوايف ابلوفيات 69/ 3، ومرآة اجلنان 1010رقم  1127 -1125/ 3احلفاظ 

 .282/ 3، وشذرات الذهب 431وطبقات احلفاظ 
ات  خ جرجان مث رجع دفع[ قال السهمي: ورد جرجان سنة تسع ومثانني، كتب عن مشاي2]
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( 127كثري إىل أن حدث هبا وكتب عنه مجاعة من أهل جرجان والغرابء. )اتريخ جرجان 
 "..(1) 

 [ .1"تويف يف سلخ صفر ] .175

 [ .2قلت: وكان ينتحل الكالم على ... ]

 -حرف امليم -
 [ .3حممد بن علي بن حممد بن احلسن ] -326

 أبو عبد هللا اخلبازي املقرئ.

 بور سنة اثنتني وسبعني وثالمثائة. وقرأ القرآن على أبيه وعلى أيب بكر حممد بنولد بنيسا
 حممد الطرازي.

ومسع من: أيب أمحد احلاكم، وأيب حممد احلسن املخلدي، وأيب احلسن املاسرجسي. وتصدر 
 القراءات.لإلقراء. وصنف يف 

 يسابور.لوف بنفقال: خترج على يده أ« اتريخ جرجان»ذكره علي بن حممد الزجني يف 

 ودخل غزنة أايم السلطان حممود، وكان يكرمه غاية اإلكرام.

 مسعته يقول: أول ما وردت على السلطان سألين عن آية أوهلا غني.

[ ، واثنان خمتلف فيهما، الكويف يعدمها، 4] 3: 40فقلت: ثالثة مواضع: غافر الذنب 
 7: 1وب ]عليهم[ وال الضالني [ وغري املغض5] 2: 30والبصري ال يعدمها: غلبت الروم 

[6. ] 

__________ 

 تويف سنة أربع وسبعني ببلنسية.« : ترتيب املدارك»[ ويف 1]

 [ بياض يف األصل.2]

 [ انظر عن )حممد بن علي اخلبازي( يف:3]

 43هـ.، واملنتخب من السياق  447، وفيه وفاته سنة 264، 263تبيني كذب املفرتي 
/ 3، وتذكرة احلفاظ 220، 219/ 3، والعرب 90رقم  90النقطة ، والتقييد البن 66رقم 
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، 130/ 4، والوايف ابلوفيات 351رقم  414، 413/ 1، ومعرفة القراء الكبار 1127
 .3274رقم  207/ 2، وغاية النهاية 70، 69/ 3ومرآة اجلنان 

 [ أول سورة غافر.4]

 .2[ سورة الروم، اآلية 5]
 [ آخر سورة الفاحتة.6]

-ن اجلزري: أما قوله )غري املغضوب( أن الكويف عدها، فليس كذلك وإمنا عدها غريوقال اب
 ".(1) 
 "قلت: قرأ عليه مجاعة منهم: أبو القاسم اهلذيل. .176

 وتويف بنيسابور يف رمضان.

[ : هو شيخ نبيل مشهور بني أكابر املتقدمني بنيسابور، 1وقال عبد الغافر الفارسي ]
ر ألمور، املبجل يف احملافل واملشاهد، قعد سنني يف مسجده املشهو املنظور إليه، املشاور يف ا

به لقراءة القرآن يف سكة معاذ. وحضر يف جملسه األكابر وأوالد األئمة وقرءوا عليه، وتربكوا 
 [ .2ووجوهها ]القراءات بابلقعود بني يديه. وكان عارفا 

مه يف علم ان له صيت لتقدوصنف كتاب األبصار حمتواي على أصول الرواايت وغرائبها. وك
، وله جاه وقدر عند السالطني استحضره ميني الدولة أبو القاسم حممود بن انصر القراءات

 الدين إىل غزنة، ومسع قراءته، وأكرم مورده ورده إىل نيسابور.

فسمعه منه وحدث به وكان حييي « صحيح البخاري»وقد رحل إىل الكشميهين لسماع 
[ . ثنا 3ء والبكاء، حىت قيل أنه مستجاب الدعوة، مل ير بعده مثله ]الليل ابلقراءة والدعا

 عنه أبو بكر حممد بن حيىي املزكي، ووالدي، ومسعود بن انصر الركاب، وطاهر الشحامي.

 [ .4قلت: وآخر من روى عنه الفراوي ]

 أبو بكر حممد بن احلسن بن علي اخلبازي املقرئ الطربي، -327

__________ 

 ( .207/ 2كويف واملكي فاعلم. )غاية النهاية ( [ ال-] )
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 .43املنتخب من السياق »[ يف: 1]
 « .مكثرا يف الرواايت« : »املنتخب»[ زاد يف 2]

 .264[ تبيني كذب املفرتي 3]
حدث بصحيح البخاري عن الكشميهين، حدث عنه أبكثر الكتاب »[ قال ابن النقطة: 4]

 (1)( .." 90. )التقييد « أبو عبد هللا حممد بن الفضل الفراوي
 [ .1عبد الوهاب بن عثمان ] -345" .177

 أبو الفتح ابن املخبزي.

 بغدادي صدوق.

 روى عن: ابن حبابة، وعيسى بن الوزير.

 وعنه: أبو بكر اخلطيب.

 وهو أخو أيب الفرج.

 [ .2عبد الواحد بن احلسني بن أمحد بن عثمان بن شيطا ] -346

 أبو الفتح.

 . «القراءاتالتذكار يف »مقرئ العراق، ومصنف كتاب 
مسع: حممد بن إمساعيل الوراق، وابن معروف القاضي، وعيسى بن اجلراح، وابن سويد 

 املؤدب.

 ، بصريا ابلعربية.القراءات[ : كتبنا عنه، وكان ثقة عاملا بوجوه 3قال اخلطيب ]

__________ 

 ( [ والورق، رجل صاحل ثقة.-] )

 عساكر: وكان يذهب مذهب أمحد بن حنبل. )اتريخ دمشق( .وقال ابن 

وقال ابن أيب يعلى الفراء: ذكره أبو حممد عبد العزيز بن أمحد الكتاين الدمشقي يف تصنيفه 
قال: ورد نعي أيب بكر عبد الوهاب بن حزور الوراق يف شعبان سنة مخسني وأربعمائة من 

 جد له بالغ، وكان فيه خري. )طبقاتتنيس، حدث بشيء يسري عن متام، وأيب ايسر. و 
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 احلنابلة( .

 [ انظر عن )عبد الوهاب بن عثمان( يف:1]

 .5710رقم  34/ 11اتريخ بغداد 
 [ انظر عن )عبد الواحد بن احلسني( يف:2]

رقم  40/ 16، )260رقم  199/ 8، واملنتظم 5683رقم  17، 16/ 11اتريخ بغداد 
، واإلعالم بوفيات األعالم 223، 222/ 3 ، والعرب213/ 2( ، وإنباه الرواة 3355
، وتلخيص ابن مكتوم )خمطوط( ورقة 353رقم  415/ 1، ومعرفة القراء الكبار 186
، وشذرات 423، واتريخ اخللفاء 1978، رقم 474، 473/ 1، وغاية النهاية 121

/ 3، وديوان اإلسالم 633/ 1، وهدية العارفني 383، وكشف الظنون 285/ 3الذهب 
 .207/ 6، ومعجم املؤلفني 1289، رقم 181 ،180

 (1)[ يف اترخيه.." 3]
 [ .1احلسن بن أيب الفضل ] -14" .178

 [ املؤدب املقرئ. نزيل بغداد.2أبو علي الشرمقاين ]

 ووجوهها.القراءات ب[ : كان من العاملني 3قال اخلطيب ]

 .حدث عن: إبراهيم بن أمحد الطربي، وأيب القاسم عبيد هللا بن الصيدالين
 وقال يل: مسعت من زاهر بن أمحد السرخسي.

 وشرمقان من قرى نسا. تويف يف صفر.

قلت: قرأ عليه: أبو طاهر بن سوار، وأبو غالب بن القرار، وغريمها، وكان زاهدا ورعا قانعا 
ابليسري. كان خيرج إىل دجلة، فيأخذ ورق اخلس املرمي فيأكله، وكان ذلك أايم القحط. 

د بدرب الزعفران، فرآه ابن العالف أيكل الورق، فأخرب الوزير رئيس وكان أيوي إىل مسج
 الرؤساء ابن املسلمة بذلك فقال:

 نبعث له شيئا.

قال: ال يقبله. فقال: نتحيل فيه. وأمر غالما أن يعمل لذلك املسجد مفتاحا وقال: امحل 
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ذلك  رأى له كل يوم رغيفني ودجاجة مطجنة وقطعة حالوة. فكان إذا جاء وفتح املسجد
يف احملراب، فيتعجب ويقول: املفتاح معي وما هذا إال من اجلنة. وكتم أمره، فأخصب جسمه 

 ومسن، فقال له ابن العالف: ما لك قد مسنت وأضاءت حالتك؟ فتمثل:

__________ 

 [ انظر عن )احلسن بن أيب الفضل( يف:1]

( 3363رقم  58، 57/ 16) 268رقم  213، 212/ 8، واملنتظم 402/ 7اتريخ بغداد 
)دون ترمجة( ، ومعرفة القراء الكبار  104/ 18، وسري أعالم النبالء 326/ 7، واألنساب 

رقم  227/ 1، وغاية النهاية 84/ 12، والبداية والنهاية 349رقم  413، 412/ 1
 .65/ 5، والنجوم الزاهرة 1037

ة املصادر كما ، ويف بقي« لاحلسن بن الفض»وقد ورد امسه يف: اتريخ بغداد، ومعرفة القراء: 
 هو مثبت أعاله.

[ الشرمقاين: بفتح الشني املعجمة، وسكون الراء، وفتح امليم، والقاف، ويف آخرها النون، 2]
وهي بلدة قريبة من أسفراين، بنواحي نيسابور، يقال هلا « شرمقان»هذه النسبة إىل 

 ( .323/ 7ابجليم، وقد كان من أعمال نسا. )األنساب « جرمغان»

 )ابلتاء املثناة( .« الشرمقايت»وقد وقع يف )اتريخ بغداد( : 

نزل بغداد وكان أحد حفاظ القرآن، ومن العاملني ابختالف »[ عبارته يف اتريخ بغداد: 3]
 (1)( .." 403، 402/ 7« . )ووجوهها ... كتبت عنه وكان صدوقاالقراءات 

 [ .1عبد هللا بن احلسن بن علي ] -19" .179

 [ ، إما مع جامع مهذان.2اهلمذاين الصيقل ]أبو القاسم 

روى عن: أيب احلسني بن مسعون الواعظ، وأيب عبد هللا بن شاذي األسرتاابذي، وجعفر 
 األهبري.

 قال شريويه: شيخ صاحل متدين صدوق.

 عاش سبعا وتسعني سنة.
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 [ .3عبد هللا بن شبيب بن عبد هللا ] -20

 أبو املظفر األصبهاين الضيب املقرئ.

وى عن: جده أيب بكر حممد بن حيىي، وأيب عبد هللا بن منده، ومجاعة. وكان إمام أصبهان ر 
 وخطيبها وواعظها ومقرئها. وقد قرأ ابلرواايت على غري واحد، منهم حممد بن جعفر اخلزاعي.

 قرأ عليه أبو القاسم اهلذيل، وغريه.

 قاق.ل، وأبو عبد هللا الدوحدث عنه: أبو القاسم إمساعيل اإلخشيد، وأبو عبد هللا اخلال

الكثري،  . مسعابلقراءاتوسئل عنه إمساعيل بن حممد احلافظ فقال: إمام زاهد عابد، عامل 
 وصلى ابلناس ابجلامع سنني.

 قلت: وتويف رمحه هللا يف صفر.

__________ 

( [ روى عنه قاضي القضاة أبو سعيد حممد بن أمحد بن حممد بن صاعد، وابنه أبو -] )
 « .م عبيد هللا بن عبد هللا احلسكاينالقاس

هـ. وعلى هذا يقتضي أن حيول من  450أقول: لقد ورخ عبد الغافر الفارسي وفاته بسنة 
 هنا إىل وفيات الطبقة السابقة.

 [ مل أقف على مصدر ترمجته.1]

[ الصيقل: بفتح الصاد املهملة، وسكون الياء املنقوطة ابثنتني من حتتها، وبفتح القاف، 2]
 ( .125/ 8ويف آخرها الالم. )األنساب 

 [ انظر عن )عبد هللا بن شبيب( يف:3]

)دون  104/ 18، وسري أعالم النبالء 187، واإلعالم بوفيات األعالم 226/ 3العرب 
/ 1، وغاية النهاية 73/ 3، ومرآة اجلنان 361رقم  423/ 1ترمجة( ، ومعرفة القراء الكبار 

 (1).." 288/ 3، وشذرات الذهب 1785رقم  423، 422
 "وحج، وأخذ عن أيب عمران الفاسي. .180

 والقراءات.عارفا ابختالف األئمة، عاملا ابلتفسري وكان عاملا ابحلديث، 
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مل يكن يرى التقليد، وله تصانيف كثرية. وله شعر رائق، مع صدق ودين وورع، وتقلل وقنوع 
[1. ] 

[ بن صاعد: كان القاسم بن الفتح، واحد الناس يف وقته يف العلم 2قال القاضي أبو حممد ]
[ ، متقدما يف علم اللسان والقرآن 3دق ]والعمل، سالكا سبيل السلف يف الورع والص

 [ من قرض الشعر.4وأصول الفقه وفروعه، ذا حظ جليل من البالغة، ونصيب ]

 تويف على ذلك، مجيل املذهب، سديد الطريقة، عدمي النظري.

[ : هو فقيه مشهور، عامل زاهد، يتفقه ابحلديث، ويتكلم على معانيه، 5وقال احلميدي ]
 الزهد. وله أشعار كثرية يف

 وله:

 أايم عمرك تذهب ... ومجيع سعيك يكتب

 [6مث الشهيد عليك منك ... فأين أين املهرب ]
__________ 

 .471، 470/ 2[ الصلة 1]
 « .وقال القاضي أبو القاسم: »471/ 2[ يف الصلة 2]

 « .والبعد عن اهلزل»زايدة:  471/ 2[ يف الصلة 3]

 « .ونصيب صاحل» 471/ 2[ يف الصلة 4]

 .390[ يف جذوة املقتبس 5]
، وطبقات املفسرين 116/ 18، وسري أعالم النبالء 472/ 2[ البيتان يف: الصلة 6]

 وله: 38/ 2للداودي 

 أال أيها العاتب املعتدي ... ومن مل يزل يف لغى أو دد

 مساعيك يكتبها الكاتبان ... فبيض كتابك أو سود

 ( .515، البغية 471/ 2، الصلة 390)جذوة املقتبس 

 ومن شعره أيضا:

 اي طالبا للعالء مهال ... ما سهمك اليوم ابملعلي

 كم أمل دونه اخرتام ... وكم عزيز أذيق ذال
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 أبعد مخسني قد تولت ... تطلب ما قد أنى وويل

 (1)." -يف الشيب إما نظرت وعظ ... قد كان بعضا فصار كال
 [ .1"وأمحد الرويدشيت ] .181

 [ .2هللا بن بندار ]عبد هللا بن حممد بن عبد  -55

 أبو حممد البغدادي املقرئ، احلذاء، املعروف اببن اخلفاف.

 مسع: أاب احلسني بن املظفر، وأاب حفص بن الزايت، وأاب بكر الوراق، وأاب حفص بن شاهني.

 [ : كتبت عنه وكان مساعه صحيحا.3قال اخلطيب ]

 [ .4تويف يف احملرم وله مخس ومثانون سنة ]

 القراءات.وقال ابن خريون: كان يكذب يف 

__________ 

( و 617/ 18( [ بسنده، إىل عمرو بن شعيب.. وذكر احلديث. )اتريخ دمشق -] )
 .104، 103عائذ(  -)تراجم: عاصم

 ، والتصحيح من املصادر.« الروندشي»[ يف األصل: 1]

 وقال القفطي:

فر أنشدين الشيخ أبو حممد جع ونقلت من على ظهر جزء خبط أمحد بن علي بن اثبت،»
بن عبد هللا بن علي بن املفيد قال: أنشدين أبو سعد عايل بن عثمان بن جين ولد أيب الفتح 

 بن جين بصور لنفسه:

 أال هلل ما أشقى حيايت ... فشيب مفارقي مما أقاسي

 كأن طوالعي شربت دواء ... فطول الدهر تسلح فوق رأسي

 زله بصيداء:قال: وأنشدين أيضا لنفسه مبن

 منزل ال أرى بعيين أدىن ... منه قدرا يف سائر األمصار

 فرشي فيه فقحة ووطائي ... حني أمسى غرائب األقطار

 وإذا مل أجد أنيسا من الناس ... تفيهقت يف عتاب الفار
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 ( .386، 385/ 2)إنباه الرواة 

 ن جين قال:ن عثمان بوقال الشيخ اإلمام أبو زكراي حيىي بن علي التربيزي: أنشدان عاىل ب

 أنشدان أيب لنفسه.. وذكر قصيدة طويلة أوهلا:

 وحلو مشائل األدب ... منيف مراتب احلسب

 ( .96/ 12)معجم األدابء 

 [ انظر عن )عبد هللا بن حممد املقرئ( يف:2]

، 4585رقم  499/ 2، وميزان االعتدال 5292رقم  146/ 10 1437اتريخ بغداد رقم 
 .355/ 3، ولسان امليزان 1911رقم  457/ 1وغاية النهاية 

 [ يف اتريخ بغداد.3]

 (1)[ سئل اخلطيب عن مولده فقال: أظنه يف سنة سبع وستني وثالمثائة.." 4]
 "أبو احلسن اجملاشعي. .182

 عن: إمساعيل بن احلسن الصرصري.

 وعنه: أبو علي الربداين، وأيب النرسي.

 [ .1عبيد هللا بن أمحد بن علي ] -60

 [ البغدادي.2ل الصرييف ]أبو الفض

 قرأ القرآن على أيب حفص الكتاين، ومسع منه. ولعله آخر من قرأ عليه.

 [ .3تويف يف ذي احلجة ]

 وقد روى احلديث عن: املخلص، وابن أخي ميمي.

 [ .4]القراءات وكان ابرعا يف معرفة 

 [ .5عدانن بن عبد هللا بن أمحد بن حممد بن شيبان ] -61

 [ .6الربجي ]أبو احلسن 

 من طلبة احلديث أبصبهان.

 مسع: أاب عبد هللا بن منده، وغريه.
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 روى عنه: سعيد بن أيب الرجاء الصرييف، وقال: كان من عباد هللا الصاحلني، مؤذن اجلامع.

 [ .7علي بن أمحد بن الربيع ] -62

 [ .8اإلمام أبو احلسن السبكبائي ]

 من أهل ما وراء النهر.

__________ 

 انظر عن )عبيد هللا بن أمحد( يف:[ 1]

 .2015رقم  455/ 1، وغاية النهاية 5567رقم  388/ 10اتريخ بغداد 
 ، واملثبت يتفق مع اتريخ بغداد.« الصديف» 485/ 1[ يف غاية النهاية 2]

 هـ. وله إحدى ومثانون سنة. 451[ من سنة 3]

ني ظ القرآن ومن العارف[ وقال اخلطيب: كتبت عنه وكان مساعه صحيحا، وكان من حفا4]
 القراءات.ابختالف 

 [ مل أجد مصدر ترمجته.5]

هذه النسبة  -[ الربجي: بضم الباء املعجمة بنقطة وسكون الراء املهملة ويف آخرها اجليم6]
 ( .132/ 2إىل قرية برج وهي من قرى أصبهان. )األنساب 

 [ مل أجد مصدر ترمجته.7]

 (1)ساب.." [ مل أجد هذه النسبة يف كتب األن8]
 "وتويف يف اثين عشر مجادى األوىل، وقربه يزار ويتربك به. وقد راثه بعضهم. .183

 -حرف امليم -
 [ .1حممد بن أمحد بن علي ] -65

 أبو عبد هللا بن أيب سعد القزويين املقرئ. نزيل مصر من صباه.

ألنطاكي ا قرأ بدمشق على أيب احلسن بن داود الداراين البن عامر، وعلى احلسن بن سليمان
[ للسوسي، وعلى أيب الفرج حممد بن أمحد بن أيب اجلود للدوري، وعلى طاهر 2النافعي ]

 « .ابلتذكرة»بن غلبون 
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عن مصنفها أيب احلسن طاهر بن أيب الطيب عبد املنعم بن « التذكرة»روى مبصر كتاب 
 غلبون.

محزة  يمون بنوحدث عن: عبد الوهاب الكاليب، وأيب احلسن علي بن حممد احلليب، وم
 احلسيين، وحممد بن أمحد بن جابر التنيسي، وغريهم.

 مبصر.القراءات بوكان من املذكورين 

[ ، وأبو احلسن حيىي بن علي اخلشاب، وقرأ عليه القرآن 3روى عنه: عبد العزيز الكتاين ]
هو، و: أبو علي احلسن بن خلف بن بليمة، وحممد بن أمحد بن محوشة القلعي، وأبو عبد 

 هللا الرازي يف مشيخته.

 [ .4وتويف يف ربيع اآلخر ]

__________ 

 [ انظر عن )حممد بن أمحد بن علي( يف:1]

، واتريخ دمشق 146اتيل اتريخ مولد العلماء ووفاهتم للكتاين )خمطوطة الظاهرية( ورقة 
، 191، 190/ 1، والتدوين يف أخبار قزوين للرافعي 339/ 36)خمطوطة التيمورية( 

، اإلعالم بوفيات األعالم 210رقم  291، 290/ 21ر اتريخ دمشق البن منظور وخمتص
، 74/ 3، ومرآة اجلنان 354رقم  416/ 1، ومعرفة القراء الكبار 228/ 3، والعرب 187

 .493/ 1، وحسن احملاضرة 2758رقم  75/ 2وغاية النهاية 
 .( 665/ 2[ نسبة إىل قراءة انفع. )املشتبه يف أمساء الرجال 2]
 [ وهو ورخ وفاته.3]

ندي ورواايهتا مبصر. عالقراءات ب[ قال أبو عبد هللا بن احلطاب: كان من املذكورين 4]
عنه مشيخة هلشام بن عمار الدمشقي رواها لنا سنة أربعني وأربعمائة. )اتريخ دمشق( .." 

(1) 
 [ .1"وهو ابن خالة أيب احلسن علي احلصري الشاعر ] .184

 -حرف احلاء -
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 [ .2 بن عيسى ]احلسني -78

 [ .3أبو علي الكليب، قاضي مالقة ]

 وحج ومسع من: أيب ذر اهلروي، وأيب احلسن حممد بن إبراهيم احلويف النحوي.

 [ .4وكان عامل مالقة املشار إليه، ورئيسها ]

 [ ، وأبو عبد هللا بن خليفة.5روى عنه: أبو املطرف الشعيب ]

 [ .6احلسني بن مبشر ] -79

 [ ، املقرئ.8[ الكتاين الدمشقي ]7كي ]أبو علي املز 

حممد بن يونس اإلسكاف، وعبد الرمحن بن أيب نصر، القراءات حدث عن أستاذه يف 
 [ .9وعلي بن بشرى العطار ]

__________ 

( [ مخسني وأربعمائة، وهذا يدل على صحة ما قاله ابن بسام، وهللا أعلم. )وفيات -] )
 ( .55/ 1األعيان 

 .55/ 1يان [ وفيات األع1]
 [ انظر عن )احلسني بن عيسى( يف:2]

 .327رقم  142/ 1الصلة البن بشكوال 
 [ ويعرف حبسون.3]

 [ أصله من جراوة، وكان أبو ذر إذا سئل حبضرته أحال عليه يف اجلواب.4]

[ وهو قال عن الكليب: وكان فقيها يف املسائل، حافظا هلا، عاملا أبصوهلا ونظائرها، ما 5]
 يف علمه هبا.رأيت مثله 

 [ انظر عن )احلسني بن مبشر( يف:6]

، 365، 364/ 4، وهتذيب اتريخ دمشق 211/ 11اتريخ دمشق )خمطوطة التيمورية( 
، وموسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي 1131رقم  249/ 1وغاية النهاية 

 .50رقم  158/ 2
 « .املري»[ يف هتذيب اتريخ دمشق: 7]

، هو: احلسني بن « الصوري» 194/ 25موضع آخر من اتريخ دمشق [ وجاء يف 8]
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مبشر بن عبد هللا، أبو علي الكتاين الصوري. روى عن أيب حممد عبدان بن عمر بن احلسن 
 املنبجي.

 « .احلسني بن مبشر بن عبيد هللا»والذي يف التهذيب: 

 (1)[ حدث ابن مبشر عنه بكتاب الناسخ واملنسوخ للنحاس.." 9]
 أربع ومخسني وأربعمائة "سنة .185

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن إبراهيم بن موسى بن أمحد بن منصور ] -99

 أبو سعد املقري النيسابوري الشامايت.

 عرف اببن أيب مشس.

 له أربعون حديثا، مسعناها.

روى عن: أيب بكر اجلوزقي، وعن: أيب حممد املخلدي، وأيب طاهر حممد بن الفضل بن 
 يم عبد امللك بن احلسن اإلسفرائيين، وأيب القاسم بن حبيب املفسر.خزمية، وأيب نع

 ورحل من نيسابور، فسمع هبراة من القاضي أيب منصور األزدي.

روى عنه: أبو املظفر عبد املنعم بن القشريي، وزاهر بن طاهر الشحامي، وغري واحد، وأمحد 
 بن حممد بن صاعد القاضي.

، متصرف يف األمور. ابلقراءاتمشهور، ثقة، عامل [ : شيخ فاضل 2قال عبد الغافر ]
[ ، وفصله ابلتوسط بني 3اختاره املشايخ لنيابة الرائسة بنيسابور مدة حلسن كفاءته ]

 اخلصوم.

 عقد جملس اإلمالء، وأملى سنني.

 ومات يف شعبان، وله حنو من مثانني سنة.

__________ 

 [ انظر عن )أمحد بن إبراهيم( يف:1]

 122/ 18، وسري أعالم النبالء 231/ 3، والعرب 223رقم  97، 96السياق املنتخب من 
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، وشذرات 144رقم  36/ 1، وغاية النهاية 188، واإلعالم بوفيات األعالم 62رقم 
 .292/ 3الذهب 

 .97، 96[ يف املنتخب 2]
 (1).."  «وهتديه إىل املصاحل، وترتيب األمور، ومعرفته ابألقدار»[ زاد يف املنتخب: 3]
 القراءات.من أيب بكر بن مهران يف « الغاية»"وقد مسع كتابه  .186

 [ .1إبراهيم بن العباس بن احلسن بن العباس بن احلسن بن أيب اجلن احلسيين ] -100

[ ، قاضي دمشق وخطيبها نيابة عن قاضي القضاة مبصر أيب حممد القاسم 2أبو احلسني ]
 [ .3بن النعمان قاضي املستنصر العبيدي ]

 [ .4إلجازة عن أيب عبد هللا بن أيب كامل األطرابلسي ]روى اب

 روى عنه: ابنه أبو القاسم النسيب.

 تويف يف شعبان عن ستني سنة.

 -حرف الباء -
 [ .5بكر بن عيسى بن سعيد ] -101

 أبو جعفر الكندي القرطيب الزاهد.

 روى عن: مكي بن أيب طالب، وحممد بن عتاب.

__________ 

 )إبراهيم بن العباس( يف:[ انظر عن 1]

، 14/ 2، وأخبار مصر البن ميسر 7/ 12و  2/ 11اتريخ دمشق )خمطوطة التيمورية( 
 وفيه:

إبراهيم بن العباس بن احلسن بن احلسني بن علي بن حممد بن علي بن إمساعيل بن جعفر »
/ 4، وخمتصر اتريخ دمشق البن منظور 91، وذيل اتريخ دمشق البن القالنسي « الصادق

، والنجوم 267/ 2، واتعاظ احلنفا للمقريزي 28، وأمراء دمشق يف اإلسالم 72رقم  66
، وموسوعة علماء املسلمني يف 21/ 5و  22/ 2، وهتذيب اتريخ دمشق 85/ 5الزاهرة 
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 .26رقم  228، 227/ 1اتريخ لبنان اإلسالمي 
 [ كنيته يف: أخبار مصر، واتعاظ احلنفا: )أبو احلسن( .2]

وكان قد ويل قضاء دمشق مرتني. ويف سابع عشر ذي القعدة تويف »املقريزي: [ قال 3]
القاضي الفقيه أبو عبد هللا حممد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون بن إبراهيم بن 
حممد بن مسلم القضاعي، وكان خيلف القضاة يف احلكم مبصر، وكان إماما حمداث، وله  

، وغري ذلك من « أنباء األنبياء»تاب ، وك« اخلطط»وكتاب « الشهاب»كتاب: 
 ( .267/ 2)اتعاظ احلنفا « . املصنفات

هـ. انظر ترمجته  414[ هو: احلسني بن عبد هللا بن حممد بن إسحاق. تويف سنة 4]
 150 -146/ 2ومصادرها يف كتابنا: موسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي 

 .486رقم 
 ( يف:[ انظر عن )بكر بن عيسى5]

 (1).." 588رقم  248، وبغية امللتمس للضيب 277رقم  115/ 1الصلة البن بشكوال 
 "قلت: وروى عنه أيضا: أبو علي احلداد، وأبو سهل بن سعدويه. .187

 وقرأ عليه ابلرواايت احلداد، وقرأ عليه لنافع نصر بن حممد الشريازي شيخ تال عليه السلفي.

سن علي بن داود الداراين حبرف ابن عامر، وعلى [ : قرأ على أيب احل1قال ابن عساكر ]
 أيب عبد هللا اجملاهدي.

 ومسع مبصر من: أيب مسلم الكاتب.

، أوحد يف طريقته. وكان القراءات[ : وكان ثقة جواال إماما يف 2وقال عبد الغافر الفارسي ]
 الشيوخ يعظمونه.

رف مكانه تركه. وكان [ ، بل أيوي إىل مسجد خراب، فإذا ع3وكان ال يسكن اخلوانق ]
 [ .4ال أيخذ من أحد شيئا، وإذا فتح عليه بشيء آثر به غريه ]

وقال حيىي بن منده: قرأ عليه القرآن مجاعة، وخرج من عندان إىل كرمان فحدث هبا، ومات 
 [ .5هبا يف بلد أوشري يف مجادى األوىل سنة أربع ومخسني ]
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القراءات بائة. ثقة، ورع، متدين، عارف قال: وبلغين أنه ولد سنة إحدى وسبعني وثالمث
والرواايت، عامل ابألدب والنحو. وهو أكرب من أن يدل عليه مثلي. وهو أشهر من الشمس، 

 وأضوأ من القمر، ذو فنون من العلم.

 [ .6وكان مهيبا، منظورا، فصيحا، حسن الطريقة، كبري الوزن ]

من: ابن يوسف الرفاء، راوي قلت: ومسع بدمشق من عبد الوهاب الكاليب، وبسامراء 
 ، عن اهلامشي، عن أيب مصعب.« املوطأ»

 قال السلفي: مسعت أاب الربكات عبد السالم بن عبد اخلالق بن سلمة

__________ 

 [ يف اتريخ دمشق.1]

 .308[ يف املنتخب من السياق 2]
 وفية.الص[ اخلوانق: مفردها: خانقاه، ومجعها أيضا: خانقاهات، وخانقاوات. وهي رابط 3]

 « .وهو ذو فنون من العلم وله شعر رائق يف الزهد»[ وزاد عبد الغافر: 4]

 ( .309/ 22[ وقيل: سنة مخس ومخسني وأربعمائة. )اتريخ دمشق 5]

 (1).." 334[ التقييد 6]
 "أبو الفضل عبد الرمحن بن أمحد الرازي، لقاه هللا رضوانه، وأسكنه جنانه. .188

م، ، وذكره ميأل الفوالقراءاتيف احلديث والرواايت والسنة  وكان إماما من األئمة الثقات
ويذرف العني. قدم أصبهان مرارا، األوىل يف أايم ابن منده، ومسع منه. مسعت منه قطعة 

 صاحلة. وكان رجال مهيبا، مديد القامة، وليا من أولياء هللا، صاحب كرامات.

 طوف الدنيا مفيدا ومستفيدا.

 قي ترمجته.مث ذكر الدقاق شيوخه واب

وقال اخلالل: كان أبو الفضل الرازي يف طريق، وكان معه قليل من اخلبز، وشيء يسري من 
الفانيذ، فقصده مجاعة من قطاع الطريق، وأرادوا أن أيخذوه، فدفعهم بعصاه فقيل له يف 
ذلك، فقال: إمنا منعتهم ألن الذي كانوا أيخذوه مين كان حالال. ورمبا كنت ال أجد مثله 
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 [ .1ال ]حال

ودخل كرمان يف هيئة رثة، وعليه أخالق وأمسال، فحمل إىل امللك وقالوا: هو جاسوس. 
 فقال امللك: ما اخلرب؟

قال: تسألين عن خرب األرض أو خرب السماء؟ فإن كنت تسألين عن خرب السماء، ف كل 
[ . وإن كنت تسألين عن خرب األرض، ف كل من عليها 2] 29: 55يوم هو يف شأن 

 [ .3] 26: 55ن فا

 [ .4فتعجب امللك من كالمه وأكرمه، وعرض عليه ماال، فلم يقبله ]

 [ .5عبد الرمحن بن عبد الرمحن بن مالك ] -114

__________ 

 .419/ 1[ معرفة القراء الكبار 1]
 .29[ سورة الرمحن، اآلية: 2]
 .26[ سورة الرمحن، اآلية: 3]
 .138/ 18نبالء ، سري أعالم ال419/ 1[ معرفة القراء 4]

 ومن أقوال أيب الفضل عبد الرمحن:

 « .حيتاج العامل إىل ثالثة أشياء: جنان مفكر، ولسان معرب، وبيان مصور»

 )اتريخ دمشق( .« . هذه األوراق حتل منا حمل األوالد»وقال. 

 [ انظر عن )عبد الرمحن بن عبد الرمحن( يف:5]

 (1).." 715رقم  336/ 2الصلة البن بشكوال 
وقرأت خبط أيب مروان الطبين: أخربين أبو حفص قال: شددت يف البيت مثانية " .189

 أمحال كتب ألخرجها إىل مكان، فلم يتم يل العزم، حىت انتهبنا الرببر.

تويف يف نصف صفر. وكان مولده يف صفر أيضا سنة إحدى وستني وثالمثائة. وكان مسند 
 أهل األندلس يف زمانه مع ابن عبد الرب.

 -امليمحرف  -
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 [ .1حممد بن أمحد بن مطرف ] -119

 أبو عبد هللا الكتاين القرطيب املقري الطريف.

 روى عن: القاضي يونس بن عبد هللا، وأيب حممد بن الشقاق.

 . وكان صاحب ليل وعبادة.القراءاتوقرأ ابلرواايت على مكي، واختص به. وبرع يف 

وه ميع ما رواه، وغريه من شيوخنا ووصفقال ابن بشكوال: أان عنه أبو القاسم بن صواب جب
 ابملعرفة واجلاللة وكثرة الدعابة واملزاح وحسن الباطن.

 تويف رمحه هللا يف صفر عن ست وستني سنة.

 [ .2حممد بن سالمة بن جعفر بن علي ] -120

__________ 

 [ انظر عن )حممد بن أمحد بن مطرف( يف:1]

 .1179رقم  538/ 2الصلة البن بشكوال 
 انظر عن )حممد بن سالمة( يف: [2]

، وفهرست 147/ 7أ، واإلكمال البن ماكوال  165 -أ 164مشيخة الرازي )خمطوط( ورقة 
/ 36، واتريخ دمشق )خمطوطة التيمورية( 94أمساء علماء الشيعة ومصنفيهم البن اببويه 

، ومعجم السفر للسلفي )مصورة 365/ 43( ، و 3/ 38و  608 -600/ 37و ) 135
، 180/ 10، واألنساب 268، وآاثر البالد وأخبار العباد للقزويين 376/ 2الكتب( دار 

، 24/ 2، وأخبار مصر البن ميسر 43/ 3، واللباب 23/ 10، والكامل يف التاريخ 181
 215، 214/ 22، وخمتصر اتريخ دمشق البن منظور 213، 212/ 4ووفيات األعيان 

/ 18، وسري أعالم النبالء 233/ 3، والعرب 181/ 2، واملختصر يف أخبار البشر 278رقم 
، واملعني يف 188، واإلعالم بوفيات األعالم 267/ 1، ودول اإلسالم 41رقم  93، 92

، 75/ 3، ومرآة اجلنان 368/ 1، واتريخ ابن الوردي 1451رقم  131طبقات احملدثني 
، 313، 312 /2، وطبقات الشافعية لإلسنوي 62/ 3وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 

 (1)." -، وطبقات106/ 3والوايف ابلوفيات 
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 "أبو الطاهر األنصاري األندلسي املقرئ. .190

 القراءات.يف « العنوان»مصنف 

 قرأ على عبد اجلبار بن أمحد الطرسوسي مبصر، وسكنها وتصدر لإلقراء.

ل بن يأخذ عنه: مجاهر بن عبد الرمحن الفقيه، وأبو احلسني اخلشاب، وابنه جعفر بن إمساع
 خلف.

 الفارسي. أليب علي« احلجة»إماما يف النحو. اختصر كتاب القراءات وكان مع براعته يف 

 وتويف مستهل احملرم.

 -حرف اخلاء -
 [ .1خلف بن أمحد بن الفضل ] -131

 أبو القاسم احلويف املصري احلنفي.

وأاب حممد  ،مسع: علي بن حممد بن إسحاق احلليب، وأمحد بن ثراثل، واحلافظ عبد الغين
 النحاس.

 وانتقى عليه: أبو نصر الشريازي.

 روى عنه: احلميدي، وأبو نصر بن ماكوال، وعلي بن احلسني الفراء، وغريهم.

 ذاك تقدم ذكره.« . اإلعراب»وليس هو ابحلويف صاحب 

 وهذا تويف يف هذه السنة أو بعدها بقليل.

 -حرف الصاد -
 [ .2الفياض العجلي الدينوري ]صاحل بن حممد بن أمحد بن أيب  -132

__________ 

 [ انظر عن )خلف بن أمحد( يف:1]

 .843، والطبقات السنية، رقم 560رقم  169/ 4اجلواهر املضية 
 (1)[ مل أجد مصدر ترمجته.." 2]
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 "سنة سبع ومخسني وأربعمائة .191

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن عبد الرمحن بن احلسن ] -182

 [ .2لدمشقي ]أبو احلسني الطرائفي ا

 [ ، وعبد الرمحن بن أيب نصر.3مسع: متام بن حممد الرازي ]

 روى عنه: اخلطيب، وهبة هللا بن األكفاين.

 [ .4أمحد بن عبد العزيز بن أمحد ] -183

 [ بن األطروش القدوري، البغدادي املقرئ.5أبو بكر ]

 على: أيب الفرج النهرواين، وأيب احلسن احلمامي.القراءات قرأ 

 ع من: أيب احلسن بن الصلت، والسوسنجردي، وطائفة.ومس

 [ .6قرأ عليه: هبة هللا بن الطرب ]

__________ 

 [ انظر عن )أمحد بن عبد الرمحن( يف:1]

 151/ 3، وخمتصر اتريخ دمشق البن منظور 492/ 2اتريخ دمشق )خمطوطة التيمورية( 
 .171رقم 

تب واستورق، ومل حيدث من أول عمره، [ قال ابن عساكر: مسع الكثري من الشيوخ، وك2]
ومل تطل مدته، وكان مغفال، وكان مقرتا على نفسه، ومجع ماال كثريا، وكان شحيحا على 

 نفسه.

وذكر أنه قال لزوج بنت أخيه يف علته اليت مات فيها، وقد محله إىل عنده: أطعمين شواء 
 فلي عشرون سنة أشتهيه.

فإذا جلس كشف عن مقعدته وجلس على النطع  وحكي عنه أنه كان له نطع يقعد عليه،
 لئال يتخرق الثوب الذي يكون عليه.

 سئل أبو القاسم علي بن إبراهيم النسيب عن الطرائفي فقال: ما كان إال ثقة.

 .1رقم  49/ 1[ الروض البسام برتتيب وختريج فوائد متام 3]
 [ انظر عن )أمحد بن عبد العزيز( يف:4]
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 .304رقم  70، 69/ 1غاية النهاية 
 « .أبو العباس»[ يف غاية النهاية: 5]

 (1)هـ.."  456[ قرأ عليه أليب عمرو يف سنة 6]
 "التقي النقي ذي املنطق الصائب ... يف كل حجة وكالم .192

 خائف مشفق إذا حضر اخلصمان ... خيشى من هول يوم اخلصام

 [ .1يف أبيات ]

 حىت توىف.ومل يزل جاراي على سديد القضاء وإنفاذ األحكام 

 ولو شرحنا قضاايه السديدة كانت كتااب قائما بنفسه.

العشر، ولقد حضر الناس جملسه وهو ميلي احلديث على كرسي القراءات بوقد قرأ القرآن 
عبد هللا ابن إمامنا أمحد. فكان املبلغون عنه واملستملون ثالثة: خايل أبو حممد، وأبو منصور 

 األنباري، وأبو علي الربداين.

خربين مجاعة ممن حضر اإلمالء أهنم سجدوا على ظهور الناس، لكثرة الزمحة يف صالة وأ
 [ .2اجلمعة. وحزر العدد ابأللوف. وكان يوما مشهودا ]

 وحضرت أان أكثر أماليه.

 [ .3وكان يقسم ليله أقساما: قسم للمنام، وقسم للقيام، وقسم لتصنيف احلالل واحلرام ]

[ ، 5[ هللا وجهه من األنوار ]4لسكينة والوقار، وما كسا ]ومن شاهد ما كان عليه من ا
 شهد له ابلدين والفضل ضرورة.

[ البغدادي، والشريف أبو جعفر اهلامشي، وأبو الغنائم بن الغباري، 6وتفقه عليه: أبو احلسن ]
 ووأبو علي بن البناء، وأبو الوفاء بن القواس، وأبو احلسن النهري، وأبو الوفاء بن عقيل، وأب

 [ العكربي، وأبو اخلطاب7احلسن بن جدا ]

__________ 

 .200، 199/ 2[ األبيات وغريها يف: طبقات احلنابلة 1]
 .201، 201/ 2[ طبقات احلنابلة 2]
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 .203/ 2[ طبقات احلنابلة 3]
 « .كسى»[ يف األصل: 4]

ير مع السكون والسمت الصاحل، والعقل الغز »زايدة:  203/ 2[ يف طبقات احلنابلة 5]
 « .الراجح

 « .أبو احلسني( : »204/ 2[ يف )طبقات احلنابلة 6]

 (1)« .." زفر( : »205/ 2[ يف )طبقات احلنابلة 7]
"قال أبو عبد هللا الدقاق يف رسالته: ومل أر شيخا أبصبهان مجع بني علم القرآن،  .193

 قاين.ر ، واحلديث، والرواايت، وكثرة كتابته ومساعه أفضل من أيب بكر الباطوالقراءات

 وكان إمام اجلامع الكبري، حسن اخللق واهليئة واملنظر والقراءة والدراية.

 ثقة يف احلديث.

 [ .1أمحد بن حممد بن عيسى بن هالل ] -249

 أبو عمر بن القطان القرطيب املالكي، رئيس املفتني بقرطبة.

 ولد سنة تسعني وثالمثائة.

أيب القاضي، وأيب حممد بن الشقاق، و  وروى عن: أيب بكر التجييب، ويونس بن عبد هللا
 [ .2حممد بن دحون، وانظر عندمها ]

 [ .3وكان فريد عصره ابألندلس حفظا، وعلما، واستنباطا، ومعرفة أبقوال العلماء ]

صدمته ريح فخرج من قرطبة يريد محة املرية، فتويف بكورة ابغة لسبع بقني من ذي القعدة 
[4. ] 

ر سنة أربع عشرة وأربعمائة علي يد قاضيها عبد الرمحن بن بشوقد قدمه املستظهر للشورى 
[5. ] 

__________ 

 [ انظر عن )أمحد بن حممد بن عيسى( يف:1]

، 246/ 3، والعرب 813/ 4، وترتيب املدارك 130رقم  62، 61/ 1الصلة البن بشكوال 
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 ،182، 181/ 1، والديباج املذهب 145رقم  306، 305/ 18وسري أعالم النبالء 
 .335رقم  119، وشجرة النور الزكية 308/ 3، وشذرات الذهب 82/ 5والنجوم الزاهرة 

 .61/ 1[ الصلة 2]
وبرع الناس طرا مبعرفة املسائل واختالف العلماء من أهل املذاهب »[ وقال ابن بشكوال: 3]

 . (62، 61/ 1)الصلة « . وغريهم، والطبع يف الفتاوى، والنفوذ يف علم الواثئق واألحكام
 .62/ 1[ الصلة 4]

 دفن ليلة اإلثنني لسبع بقني من ذي القعدة سنة ستني وأربعمائة. ذكره ابن حبان.

وفيه: ومولده سنة تسعني وثالمثائة. وذلك أنه وجد خبط أبيه يف سنة  62/ 1[ الصلة 5]
 أربعمائة:

 مت البين أمحد عشرة أعوام.

 (1)هـ.."  395 ( أنه ولد سنة119/ 1وجاء يف )شجرة النور الزكية 
 "وولدت سنة ست وسبعني وثالمثائة. .194

 [ : حدثتنا، وكانت صاحلة صادقة.1قال أبو بكر اخلطيب ]

 توفيت يف احملرم.

 -حرف الدال -
 [ .2دري املستنصري ] -255

 شهاب الدولة.

 قدم دمشق أمريا عليها لصاحب مصر بعد عزل حيدرة. مث عزل بعد قليل.

 اآلخر.وويل الرملة، فقتل يف ربيع 

 -حرف العني -
 [ .3عبد هللا بن سليمان ] -256

 أبو حممد املعافري الطليطلي، املعروف اببن املؤذن.

 روى عن: أيب عمر الطلمنكي.
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 وكان عاملا دينا حمداث مقرائ.

 [ .4كتب الكثري، ومسع الناس منه ]

 [ .5عبد هللا بن علي بن عبد هللا ] -257

 عرف اببن املخ.أبو احلسني الصيداوي الوكيل. وي

__________ 

 [ يف اترخيه.1]

 [ انظر عن )دري املستنصري( يف:2]

 .104رقم  31أمراء دمشق يف اإلسالم 
 [ انظر عن )عبد هللا بن سليمان( يف:3]

 .613رقم  280، 279/ 1الصلة البن بشكوال 
[ وقال ابن بشكوال: وكان من أهل العلم والفضل واخلري، وكان األغلب عليه احلديث 4]

، وكان كثري الكتب جلها خبطه، وكان يلتزم بيته، وكان ال خيرج والقراءاتواآلاثر واآلداب 
منه إال يف يوم مجعة لصالته أو لباديته، وكان صرورة مل يتزوج قط وال تسرى. مسع الناس 

 منه.

 ر عن )عبد هللا بن علي الصيداوي( يف:[ انظ5]

، 345/ 17، واتريخ دمشق )خمطوطة التيمورية( 215/ 7اإلكمال البن ماكوال 
 (1)." -واألنساب

 [ .1عبد الوهاب بن حممد بن عبد الوهاب بن عبد القدوس ] -261" .195

 أبو القاسم األنصاري القرطيب املقرئ.

 ، وأيب القاسم الزيدي، وابن نفيس.رحل، وقرأ ابلرواايت على: أيب علي األهوازي

 ومسع من: أيب احلسن بن السمسار.

 [ .2وكان خطيبا بليغا جمودا للقراءات بصريا هبا، عارفا بطرقها. رحل الناس إليه ]

 مات يف ذي القعدة وقد قارب الستني. وقيل سنة إحدى فيحرر.
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 [ .3عبيد هللا بن حممد بن مالك ] -262

 قيه املالكي.أبو مروان القرطيب، الف

__________ 

 ( [ وقال البنداري:-] )

كان من أماثل بغداد وأعياهنا، واملرجوع إليه يف نوائب الليايل وحداثهنا. وكان قد أمجع »
الناس على صالحه، واستجادة رأيه واسرتجاحه. ومن مجلة خرياته أنه تسلم البيمارستان 

أحسن لنوائب النواب. فعمره وطبقه، و العضدي، وقد استوىل عليه اخلراب، وانب أوقافه اب
يف أحواله ترتيبا، وأقام فيه ثالثة خزائن ومثانية وعشرين طبيبا. وراثه أبو الفضل صر در 

 بقصيدته اليت أوهلا:

 ال قبلنا يف ذا املصاب عزاء ... أحسن الدهر بعده أم أساء

 ( .35)اتريخ دولة آل سلجوق 

 [ انظر عن )عبد الوهاب بن حممد( يف:1]

، وكشف 2004رقم  482/ 1، وغاية النهاية 816رقم  381/ 2الصلة البن بشكوال 
/ 6، ومعجم املؤلفني 637/ 1، وهدية العارفني 527/ 2، وإيضاح املكنون 1770الظنون 
229. 

[ قال ابن اجلزري: مقريء، حمرر، أستاذ كامل، متقن، كبري، رحال، صاحب كتاب 2]
 عجبا يف حترير هذا الشأن ومعرفة فنونه.... كان القراءات يف « املفتاح»

 وقال ابن بشكوال: كانت الرحلة إليه يف وقته.

 هـ. 403ولد سنة 

 هـ. 461ورخ ابن اجلزري وفاته بسنة 

 [ انظر عن )عبيد هللا بن حممد( يف:3]

، ومعجم 22، وطبقات املفسرين للسيوطي 670رقم  304، 303/ 1الصلة البن بشكوال 
 (1).." 324رقم  253ومعجم طبقات احلفاظ واملفسرين  ،245/ 6املؤلفني 
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 "قرأ القرآن ببغداد لعاصم على أيب حفص الكتاين صاحب ابن جماهد. .196

 قرأ عليه أبو العز القالنسي أبواان أليب بكر عن عاصم.

 له.القراءات ورواها أبو العالء العطار، عن أيب العز يف 

 [ .1هللا بن علي بن احلسن ]حممد بن عبيد هللا بن حممد بن عبيد  -315

 [ .2شرف السادة أبو احلسن العلوي احلسيين البلخي، صاحب النظم والنثر ]

 قدم رسوال يف سنة ست ومخسني من السلطان ألب أرسالن، ومدح اإلمام القائم.

 [ .3روى عنه: شجاع الذهلي، وأبو سعد املروزي من شعره ]

 [ .4حممد بن أيب سعيد بن شرف ] -316

 عبد هللا اجلذامي القريواين، أحد فحول شعراء املغرب. أبو

 روى عن: أيب احلسن القابسي، وغريه.

 وله تصانيف أدبية.

 [ .5قال ابن بشكوال: أنبا عنه ولده األديب أبو الفضل جعفر بن حممد ابإلجازة ]

__________ 

 [ انظر عن )حممد بن عبيد هللا( يف:1]

 .119رقم  62، 61املنتخب من السياق 
شيخ السادة وشرفهم مجال األفاضل خبراسان من حسنات عصره، »[ وقال عبد الغافر: 2]

له الشرف الباذخ نسبا، واألدب الظاهر شرقا وغراب، والشعر والكتابة الفائقة الرائقة هزال 
وجدال، صار من كرباء أركان الدولة يف وقته. دخل نيسابور وبالد خراسان مرارا مع العسكر، 

 « .حاديث واألشعاروروى األ

 [ قال عبد الغافر: تويف بنيسابور سنة مخس وستني وأربع مائة.3]

 أقول: هلذا ينبغي أن حيول من هنا ويؤخر للطبقة التالية.

 [ انظر عن )حممد بن أيب سعيد( يف:4]

 .1324رقم  604/ 2الصلة البن بشكوال 
ه مصنفة يف معىن ذلك كله، ل[ وقال: كان من جلة األدابء، وفحول الشعراء، وله كتب 5]
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رواية عن أيب احلسن القابسي الفقيه، وأيب عمران الفاسي، وصحبهما. وقد أثىن عليه أبو 
 (1)الوليد الباجي ووصفه ابلعلم والذكاء.." 

 -حرف الياء -" .197
 [ .1يوسف بن علي بن جبارة بن حممد بن عقيل بن سوادة ] -319

 ، وبسكرة بليدة ابملغرب. [2أبو القاسم اهلذيل املقرئ البسكري ]

 القراءات.أحد اجلوالني يف الدنيا يف طلب 

بل وال احلديث أوسع من رحلته فإنه رحل من القراءات ال أعلم أحدا رحل يف طلب 
 أقصى املغرب إىل أن انتهى إىل مدينة فرغانة، وهي من بالد الرتك.

 .[ 3وذكر أنه لقي يف هذا الشأن ثالمثائة ومخسة وستني شيخا ]
 ومن كبار شيوخه: الشريف أبو القاسم علي بن حممد الزيدي، قرأ عليه حبران.

 وقرأ بدمشق على: أيب علي األهوازي، ومبصر على: اتج األئمة

__________ 

 [ انظر عن )يوسف بن علي بن جبارة( يف:1]

، 459، 458/ 1، واإلكمال البن ماكوال 1503رقم  680/ 2الصلة البن بشكوال 
، 1665رقم  490، واملنتخب من السياق 422/ 1، ومعجم البلدان 220/ 2واألنساب 

 433 -429/ 1، ومعرفة القراء الكبار 192، واإلعالم بوفيات األعالم 260/ 3والعرب 
، ونكت اهلميان 93/ 3، ومرآة اجلنان 669/ 2، واملشتبه يف أمساء الرجال 367رقم 

، وشذرات 359/ 2وبغية الوعاة ، 3329رقم  401 -397/ 2، وغاية النهاية 314
 232 -230/ 5، وموسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي 324/ 3الذهب 

 .1871رقم 
 ( .163هـ. برقم ) 465وستعاد ترمجته يف الطبقة التالية يف وفيات سنة 

[ البسكري: ضبطها األمري ابن ماكوال بكسر الباء املوحدة، بعدها سني مهملة. 2]
( وقال: 220و  219/ 2( وهبا ذكره ابن السمعاين يف )األنساب 458/ 1مال )اإلك
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البسكري بكسر الباء املنقوطة بواحدة وسكون السني املهملة ويف آخرها الراء. هذه النسبة 
 إىل بسكرة، وهي بلدة من بالد املغرب.

لقاسم اهلذيل ا ابلفتح، وقال: مبوحدة ومهملة: أبو« البشكري»أما املؤلف الذهيب فذكره بعد 
ال ، وبسكرة: بليدة ابملغرب. )املشتبه يف أمساء الرجالقراءاتالبسكري مصنف الكامل يف 

2 /669. ) 

وأثبتها ايقوت بكسر أوهلا وقال: كذا ضبطها احلازمي وغريه. وعاد فضبطها ابلفتح. ونسب 
 ( .422/ 1إليها صاحب الرتمجة. )معجم البلدان 

 (1)« .." من آخر داير الغرب إىل ابب فرغانة: »وزاد فيه 680/ 2[ الصلة 3]
 "أمحد بن علي بن هاشم، وإمساعيل بن عمر، واحلداد. وحبلب على: .198

 إمساعيل بن الطرب.

 « .الروضة»وبغريها على: مهدي بن طرادة، واحلسن بن إبراهيم املالكي مصنف 

 وببغداد على أيب العالء الواسطي.

 ومجاعة.وروى عن: أيب نعيم احلافظ، 

املشهورة والشواذ، وفيه مخسون رواية، من أكثر من القراءات يف « الكامل»وصنف كتاب 
 ألف طريق.

 روى عنه هذا الكتاب أبو العز حممد بن احلسني القالنسي وحدث عنه:

 إمساعيل بن األخشيد السراج.

 وكان يف ذهين أنه تويف سنة ستني أو قريبا منها.

 درس علم النحو ويفهم الكالم.وقد قال ابن ماكوال: كان ي

 [ : الضرير. فكأنه أضر يف كربه.1وقال عبد الغافر فيه ]

 [ .2]القراءات بوقال: من وجوه القراء ورءوس األفاضل، عامل 

[ ، وكان مقدما يف النحو 3بعثه نظام امللك ليقعد يف املدرسة لإلقراء، فقعد سنني وأفاد ]
 والصرف، عارفا ابلعلل.

                                         
 30/513اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



230 

 

جملس أيب القاسم القشريي، ويقرأ عليه األصول. وكان أبو القاسم القشريي كان حيضر 
 يراجعه يف مسائل النحو ويستفيد منه.

 [ .4وكان حضوره يف سنة مثان ومخسني، إىل أن تويف ]

__________ 

 ( .490[ يف )املنتخب من السياق 1]

 « .رواايت، كثري القراءاتابلمن وجوه القراء األفاضل، عامل »[ العبارة يف )املنتخب( : 2]

ى بعثه نظام امللك ليقعد يف املدرسة يف املسجد لإلقراء وأجر »[ العبارة يف )املنتخب( : 3]
 « .عليه املرسوم، فقعد فيه سنني، واستفاد منه القراء

 (1)« .." كان تويف»[ يف األصل: 4]
 [ .1عبد الواحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن صاحل ] -16" .199

 ل املعلم.أبو الفض

 مسع: أاب عبد هللا بن منده، وخلقا.

 [ .2عبد الوهاب بن حممد بن عبد الوهاب بن عبد القدوس ] -17

 أبو القاسم األنصاري القرطيب.

 حج ومسع من: أيب بكر حممد بن علي املطوعي مبكة.

 بدمشق على: أيب علي األهوازي.القراءات وقرأ 

 عن الشريف الزيدي. ومسع من أيب احلسن السمسار، وأخذ حبران

 [ .3وأخذ مبصر عن أيب العباس بن نفيس، ومبيافارقني عن حممد بن أمحد الفارسي ]

 وكان من جلة املقرءين، ومن اخلطباء اجملودين.

 [ .4]القراءات كانت الرحلة إليه يف 

 [ ، ومولده سنة ثالث وأربعمائة.5تويف يف ذي القعدة ]

 القراءات.يف « املفتاح»ويل خطابة قرطبة. وصنف 

 [ .6عمر بن منصور بن أمحد بن حممد بن منصور ] -18
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 احلافظ أبو حفص البخاري البزاز.

 حمدث ما وراء النهر يف وقته.

 مسع: أاب علي بن حاجب الكشاين، وأاب نصر أمحد بن حممد

__________ 

 [ مل أجد مصدر ترمجته.1]

، 816رقم  381/ 2بشكوال [ انظر عن )عبد الوهاب بن حممد( يف: الصلة البن 2]
، 527/ 2، وإيضاح املكنون 1770، وكشف الظنون 2004رقم  481/ 1وغاية النهاية 

 .229/ 6، ومعجم املؤلفني 637/ 1وهدية العارفني 
 وهو غلط.« الفارسي( : »381/ 2[ وقع يف )الصلة 3]

 .381/ 2[ الصلة 4]
 .-هـ 461( سنة 482/ 1 هـ. كما يف الصلة. أما يف )غاية النهاية 462[ سنة 5]
، 464/ 1، واللباب 189، 188/ 5[ انظر عن )عمر بن منصور( يف: األنساب 6]

 (1).." 81رقم  149، 148/ 18، وسري أعالم النبالء 1158/ 3، وتذكرة احلفاظ 465
"السوسنجردي، وبكر بن شاذان الواعظ، وأيب أمحد الفرضي، وأيب احلسني احلمامي،  .200

 منصور صاحب ابن جماهد، ومجاعة.ومنصور بن حممد بن 

 قرأ عليه: أبو احلسني اخلشاب، وأبو القاسم بن الفحام، وغريمها.

 وكان يتفرد بنكت عن: أيب حيان التوحيدي.

 وروى احلديث عن: أيب أمحد الفرضي، وابن الصلت اجملرب، وابن بشران املعدل.

 روى عنه: أبو عبد هللا الرازي يف مشيخته.

ة هللا بن عبد الوارث الشريازي، وعمر بن عبد الكرمي الدهستاين يف رأس ورحل إىل مصر هب
 سنة ستني وأربعمائة فأدركاه ومسعا منه.

 وروى عنه: أمحد بن حيىي بن اجلارود، وروزبة بن موسى اخلزاعي.

 [ .1على مجيع شيوخ مصنفها ]« الروضة»وكان من كبار أئمة القراء، قرأ مبا يف 
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 -حرف الياء -
 [ .2قوب بن موسى بن طاهر بن أيب احلسام ]يع -24

 أبو أيوب املرسي.

 روى عن: أيب الوليد بن ميقل، وحامت بن حممد، ومجاعة.

 قال ابن مدبر: كان فقيها حافظا متفننا.

 تويف يف صفر.

__________ 

[ قال أبو القاسم بن الفحام: قال لنا أبو احلسني نصر الفارسي أنه قرأ ابلطرق والرواايت 1]
أليب علي املالكي البغدادي على شيوخ أيب علي « الروضة»واملذاهب املذكورة يف كتاب 

كلهم القرآن كله، وأن أاب علي كان كلما قرأ جزءا من القرآن قرأت « الروضة»املذكورين يف 
 مثله، وكلما ختم ختمة ختمت مثلها، حىت انتهيت إىل ما انتهى إليه من ذلك.

واحد. ب« الروضة»من طريقه، عن صاحب القراءات لو لنا قال ابن اجلزري: قلت: فتع
 ( .337، 336/ 2)غاية النهاية 

 (1)[ مل أجد مصدر ترمجته.." 2]
املعروفني »، وكتاب « هبجة اجملالس»[ ، وكتاب 1« ]األجوبة املوعبة»"وكتاب  .201

الدرر يف اختصار املغازي »[ ، وكتاب 3« ]الكايف يف الفقه»[ ، وكتاب 2« ]ابلكىن
القصد واألمم يف أنساب العرب والعجم وأول من نطق ابلعربية من »[ ، وكتاب 4« ]السريو 

االكتفاء يف »[ ، وكتاب 6« ]الشواهد يف إثبات خرب الواحد»[ ، وكتاب 5« ]األمم
[ ، وكتاب 8« ]اإلنصاف فيما يف اسم هللا من اخلالف»[ ، وكتاب 7] «القراءات

 [ .10[ ، وأشياء من الكتب الصغار ]9« ]الفرائض»

قال أبو علي بن سكرة: مسعت أاب الوليد الباجي، وجرى ذكر ابن عبد الرب، فقال: هو 
 [ .11أحفظ أهل املغرب ]

 الرب يقول: مل وقال احلافظ أبو علي الغساين: مسعت أاب عمر بن عبد
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__________ 

 دة كتب.وقد ذكر قبله ع« . األجوبة املوعبة يف األسئلة املستغربة»[ يف الرتتيب: 1]

 « .أمساء املعروفني ابلكىن، سبعة أجزاء»[ يف الرتتيب: 2]

 . «يف االختالف وأقوال مالك وأصحابه رمحهم هللا، عشرون كتااب»[ زاد يف الرتتيب: 3]
 بتحقيق الدكتور شوقي ضيف. 1966رة سنة [ طبع يف القاه4]

اإلنباه » ومعه« القصد واألمم يف التعريف أبصول أنساب العرب والعجم»[ طبع ابسم 5]
 .-هـ 1350ابلقاهرة سنة « على قبائل الرواة

 « .جزء»[ قال يف )جذوة املقتبس، وبغية امللتمس( : 6]

ع وأيب عمرو اإلكتفاء يف قراءة انف»نه وقد سبق أ« . اإلكتفاء يف القراءة»[ يف الرتتيب: 7]
 جزء واحد.« بن العالء بتوجيه ما اختلف فيه

يف بسم » ، ويف الرتتيب« ث كذا خبطه، وإمنا هو فيما يف البسملة»[ يف هامش األصل: 8]
 « .هللا

 « .اإلشراف يف الفرائض»[ يف الرتتيب: 9]

 . «ر اتريخ أمحد بن سعيداختصا»، و « البستان يف اإلخوان»[ وفاته أن يذكر: 10]
 سبعة أجزاء.« أخبار أئمة األمصار»ومن مؤلفات ابن عبد الرب أيضا: 

 ، جزءان.« كتاب التجويد واملدخل إىل علم القرآن ابلتجريد»

 ، أربعة وعشرون جزءا.« اختالف أصحاب مالك بن أنس واختالف رواايهتم عنه»

، ، جزء واحد. )اجلذوة« حلكماء والعلماءكتاب العقل والعقالء وما جاء يف أوصافهم عن ا»
 والبغية.

 « :التمهيد»والبن عبد الرب يف وصف كتاب 

 سهري فؤادي من ثالثني حجة ... وصاقل ذهين واملفرج عن مهي

 بسطت لكم فيه كالم نبيكم ... ملا يف معانيه من الفقه والعلم.

 الظلم وفيه من اآلداب ما يهتدى به ... إىل الرب والتقوى وينهى عن
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 ( .820/ 4)ترتيب املدارك 

 (1).." 66/ 7، وفيات األعيان 678، 677/ 2[ الصلة 11]
 [ .2[ أهل األندلس إسنادا يف وقته ]1"وكان مع إمامته وجاللته أعلى ] .202

روى عنه: أبو العباس الدالئي، وأبو حممد بن أيب قحافة، وأبو احلسن بن مفوز، وأبو عبد 
[ ، وحممد بن فتوح 3غساين، وأبو حبر سفيان بن العاص ]هللا احلميدي، وأبو علي ال

األنصاري، وطائفة سواهم، وأبو داود سليمان بن جناح املقرئ وقال: تويف ليلة اجلمعة سلخ 
 ربيع اآلخر، ودفن يوم اجلمعة بعد العصر.

 [ .4قلت: استكمل رمحه هللا مخسا وتسعني سنة ومخسة أايم ]

بن أيب الفتح، ومن خطه نقلت: كان أبو عمر بن عبد الرب  وقال شيخنا أبو عبد هللا حممد
 أعلم من ابألندلس يف السنن واآلاثر واختالف علماء األمصار.

وكان يف أول زمانه ظاهري املذهب مدة طويلة، مث رجع عن ذلك إىل القول ابلقياس من 
 .[ رمحه هللا5غري تقليد أحد، إال أنه كان كثريا ما مييل إىل مذهب الشافعي ]

قلت: ومجيع شيوخه الذين محل عنهم ال يبلغون سبعني نفسا، وال رحل يف احلديث، ومع 
هذا فما هو بدون اخلطيب، وال البيهقي وال ابن حزم يف كثرة اإلطالع، بل قد يكون عنده 

 ما ليس عندهم مع الصدق والداينة والتثبت وحسن االعتقاد، رمحه هللا تعاىل.

وابخلالف، وبعلوم القراءات بمر فقيه حافظ مكثر، عامل [ : أبو ع6قال احلميدي ]
 احلديث والرجال، قدمي السماع، مل خيرج من األندلس، وكان مييل يف الفقه إىل أقوال الشافعي.

 قلت: وكان سلفي االعتقاد، متني الداينة.

__________ 

 « .أعلى»[ يف األصل: 1]

 ( .809/ 4[ كان سنده مما يتنافس فيه. )ترتيب املدارك 2]

 ( .809/ 4[ وهو آخر من حدث عنه من اجللة. )ترتيب املدارك 3]

 .810/ 4[ ترتيب املدارك 4]
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وأخربين أبو احلسن علي بن أمحد العابدي أنه مات يف سنة ستني وأربعمائة »وقال احلميدي: 
( وهبا أرخه الضيب يف )بغية امللتمس 369)جذوة املقتبس « بشاطبة من بالد األندلس

491. ) 

 [ جذوة املقتبس، بغية امللتمس.5]

 (1).." 367[ يف جذوة املقتبس 6]
[ ، وفاق يف علم األصلني والفقه 1"كان من كبار علماء الشيعة. لزم الشيخ املفيد ] .203

 على طريقة اإلمامية.

 وزوجه املفيد اببنته، وخصه بكتبه.

 احلي طائفته وعبادهم[ ، وصنف كتبا حساان. وكان من ص2وأخذ أيضا عن السيد املرتضى ]
 وأعياهنم.

بدخول  . وكان حيتج على حدث القرآنابلقراءاتشيع جنازته خلق كثري، وكان من العارفني 
 [ .3الناسخ واملنسوخ فيه ]

 [ .4ذكره ابن أيب طيئ ]

 -حرف الطاء -
 [ .5طاهر بن عبد هللا ] -134

 أبو الربيع اإليالقي الرتكي. وإيالق هي قصبة الشاش.

 [ .6كبار الشافعية، له وجه ]  كان من

__________ 

 413[ الشيخ املفيد هو: أبو عبد هللا حممد بن النعمان البغدادي الشيعي، املتوىف سنة 1]
 . وقد تقدمت ترمجته يف تلك السنة من تراجم هذا الكتاب وفيها املصادر.-هـ

. وقد -هـ 436ة [ املرتضى هو: الشريف علي بن احلسني املوسوي العلوي، املتوىف سن2]
 مرت ترمجته ومصادرها يف موضعها من هذا الكتاب.

فأما ما زعمه من حدث القرآن، »على ذلك فقال:  -رمحه هللا -[ علق املؤلف الذهيب3]
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فإن عىن به خلق القرآن، فهو معتزيل جهمي، وإن عىن حبدوث إنزاله إىل األمة على لسان 
، ومنه قوله الم هللا ليس مبخلوق، فال أبس بقولهنبيها صلى هللا عليه وسلم، واعرتف أبنه ك

]سورة األنبياء،  2: 21تعاىل: ما أيتيهم من ذكر من رهبم حمدث إال استمعوه وهم يلعبون 
 « .[ . أي حمدث اإلنزال إليهم2اآلية 

 ( .142/ 18)سري أعالم النبالء 

 وهو مفقود.« اتريخ الشيعة»[ يف كتابه 4]

، واألنساب 113د هللا( يف: طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي [ انظر عن )طاهر بن عب5]
/ 2، وهتذيب األمساء واللغات 98/ 1، واللباب 291/ 1، ومعجم البلدان 406/ 1

، وطبقات الشافعية 149رقم  326/ 18، وسري أعالم النبالء 344، رقم 231، 230
، 60العقد املذهب ، و 63، 62/ 1، وطبقات الشافعية لإلسنوي 50/ 5الكربى للسبكي 

، وطبقات الشافعية البن هداية 209رقم  253/ 1وطبقات الشافعية البن قاضي شبهة 
 .325/ 3، وشذرات الذهب « طاهر بن حممد بن عبد هللا»، وفيه: 166هللا 

قه عليه وواف« الروضة»ومن مسائله املستفادة ما حكيته عنه يف »[ قال اإلمام النووي: 6]
 (1)رفيقه." 

 -حرف الياء -" .204
 [ .1يوسف بن علي بن جبارة ] -163

 أبو القاسم أبو احلجاج اهلذيل املغريب، املقرئ.

 . «القراءاتالكامل يف »صاحب 
 [ .2قيل: إنه تويف يف هذه السنة ]

 [ .3وقد مر سنة ستني ]

__________ 

 ( .320[ تقدمت ترمجة )يوسف بن علي بن جبارة( يف الطبقة املاضية برقم )1]
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 ( .490أرخه هبا عبد الغافر الفارسي يف )املنتخب من السياق  [2]

 (1)[ الصحيح أنه مر يف )املتوفني تقريبا( من عشر اخلمسني.." 3]
 "ومات ابنه عبد الواحد بعده أبايم. .205

 [ .1حممد بن عقيل بن حممد بن عبد املنعم بن هاشم ] -228

 أبو عبد هللا القرشي الدمشقي البزاز.

 صدوق.

 عبد الرمحن بن أيب نصر. مسع من:

 [ .2روى عنه: غيث األرمنازي، وابن األكفاين ]

 [ .3حممد بن علي بن حممد بن موسى ] -229

 أبو بكر اخلياط املقرئ البغدادي.

[ ، 4على: أيب أمحد بن أيب مسلم الفرضي، وأيب احلسن السوسنجردي ]القراءات قرأ 
 وبكر بن شاذان، واحلمامي.

[ . ويف اختيار خلف، ويف رواية سجادة، 5رواية أيب نشيط، عن قالون ]وتفرد ابلعلو، يف 
 عن اليزيدي. وكان عاملا، متقنا، ورعا، صاحلا، خشن الطريقة، حنبلي املذهب.

 مسع احلديث من: ابن الصلت اجملرب، والفرضي، وأيب عمر بن

__________ 

، واتريخ دمشق 239/ 6[ انظر عن )حممد بن عقيل( يف: اإلكمال البن ماكوال 1]
 .93رقم  60/ 23، وخمتصر اتريخ دمشق البن منظور 453/ 38)خمطوطة التيمورية( 

 بفتح العني املهملة.« : عقيل»و 

 [ وكان ثقة. )اتريخ دمشق، واملختصر( .2]

 669رقم  234 -232/ 2[ انظر عن )حممد بن علي اخلياط( يف: طبقات احلنابلة 3]
 وفيه امسه:

رقم  170/ 16) 351رقم  297/ 8، واملنتظم « بن حممد بن موسىأبو بكر بن علي »
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، وسري 193، واإلعالم بوفيات األعالم 521( ، ومناقب اإلمام أمحد البن اجلوزي 3445
، ومعرفة القراء الكبار 266، 265/ 3، والعرب 221رقم  437، 436/ 18أعالم النبالء 

/ 2، وغاية النهاية 1645رقم  136/ 4، والوايف ابلوفيات 365رقم  427، 426/ 1
 .329/ 3، وشذرات الذهب 3279رقم  209، 208

[ السوسنجردي: ابلواو بني السينني املهملتني، وسكون النون، وكسر اجليم، وسكون 4]
 الراء، ويف آخرها الدال املهملة. هذه النسبة إىل قرية بنواحي بغداد يقال هلا سوسنجرد.

بت هو الصحيح. وهو: عيسى بن ميناء بن وردان بن واملث« . قانون»[ يف األصل: 5]
. )انظر: -هـ 220عيسى الزرقي موىل بين زهرة قارئ املدينة يف زمانه وحنويهم. تويف سنة 

 (1)( .." 64رقم  156، 155/ 1معرفة القراء الكبار 
 "مهدي، وإمساعيل بن احلسن الصرصري، ومجاعة. .206

 قريا قانعا بكاء عند الذكر.وتصدر لإلقراء، وكان بقية شيوخ العراق، ف

روى عنه: اخلطيب يف اترخيه، ومكي الرميلي، وأبو منصور القزاز، وعبد اخلالق بن البدن، 
 وحيىي بن الطراح، وأمحد بن ظفر املغازيل.

[ ، وهبة هللا بن الصرب 1وقرأ عليه القرآن مجاعة، منهم: أبو احلسني بن الفراء احلنبلي ]
 [ ، وأبو عبد هللا البارع.2بن احلسني املزريف ]احلريري، وأبو بكر حممد 

 وكان مولده يف سنة ست وسبعني وثالمثائة.

 [ .3تويف يف مجادى األوىل ]

 [ .4حممد بن علي بن حممد ] -230

 [ البزاز.5أبو يعلى بن احلريب ]

 روى عن: هالل احلفار.

__________ 

وستني  ه يف ذي احلجة سنة أربع[ وهو قال: قرأت عليه ختمتني لنافع. وكان ختمي علي1]
 وأربعمائة، وكان شيخي قرأ هبا يف احملرم سنة أربعمائة.
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 واخلتمة الثانية يف احملرم سنة مخس وستني وأربعمائة. وقال: كان شيخا خريا أديبا ثقة.

وكان يرتدد إىل الوالد السعيد الدفعات الكثرية، ويسمع درسه، وحيضر أماليه جبامع املنصور 
وكان ثقة دينا، يقرأ عليه القرآن واحلديث يف كل يوم يف بيته، ويف مسجده، ويف وغريه. 

جامع املنصور، ويكثر عنده الناس. وكان من شدة حتنبله أنه كان إذا كتب إجازة أو مساعا، 
 )طبقات احلنابلة( .« . احلنبلي»أو قراءة: كتب يف آخر نسبه: 

املزرفة،  الراء، ويف آخرها الفاء، هذه النسبة إىل[ املزريف: بفتح امليم وسكون الزاي وفتح 2]
( قال ايقوت: 275/ 11وهي قرية كبرية بغريب بغداد على مخسة فراسخ منها. )األنساب 

 فوق بغداد على دجلة.

[ وقال السلفي: سألت املؤمتن الساجي عن أيب بكر اخلياط، فقال: كان شيخا ثقة يف 3]
 الفقر. احلديث والقراءة، صاحلا، صابرا على

ري، ، ومسع احلديث الكثري، وحدث ابلكثالقراءاتوقال ابن اجلوزي: توحد يف عصره يف 
 وكان ثقة صاحلا، حدثنا عنه أشياخنا. )املنتظم( .

 [ مل أجد مصدر ترمجته.4]

[ احلريب: بفتح احلاء وسكون الراء املهملتني ويف آخرها الباء املعجمة بواحدة. هذه النسبة 5]
 (1)( .." 99/ 4ربية بغريب بغداد. )األنساب إىل حملة احل

 "سنة مثان وستني وأربعمائة .207

 -حرف األلف -
 [ .2[ الربمكي ]1أمحد بن إبراهيم بن عمر ] -235

 أبو احلسني بن الشيخ أيب إسحاق.

 دين خري منعزل.

 مسع: أاب الفتح بن أيب الفوارس.

 ا الربمكية.وروى عنه: قاضي املرستان أبو بكر. وأصلهم من قرية امسه

 تويف يف ذي القعدة.
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 [ .3أمحد بن احلسن بن أمحد ] -236

 أبو بكر املقدسي القطان املقرئ.

على مجاعة منهم: أبو القاسم علي بن حممد الزيدي حبران، وأبو علي األهوازي القراءات قرأ 
 ومجاعة[ مبكة، وعتبة بن عبد امللك العثماين، 4بدمشق، وحممد بن احلسني الكارزيين ]

 ببغداد.

 ومسع الكثري.

__________ 

رقم  172/ 16) 355رقم  298/ 8[ انظر عن )أمحد بن إبراهيم الربمكي( يف: املنتظم 1]
3449. ) 

[ الربمكي: بفتح الباء املنقوطة بواحدة، وسكون الراء وفتح امليم، ويف آخرها الكاف. 2]
مكية. وقيل: بل قرية يقال هلا الرب هذه النسبة إىل حملة قدمية ببغداد تعرف ابلربامكة، 

 ( .168/ 2)األنساب 

 [ مل أجد مصدر ترمجته.3]

[ الكارزيين: بفتح الكاف والراء وكسر الزاي بعدها الياء املنقوطة ابثنتني من حتتها ويف 4]
آخرها نون. هذه النسبة إىل كارزين، وهي من بالد فارس، بنواحيها مما يلي البحر. )األنساب 

10 /316 ) "..(1) 
 [ الدولة املصمودي املغريب.1"زين ] .208

غلب يف هذا العام على دمشق عند هروب معلى بن حيدرة عنها، فاجتمعت املصامدة إىل 
انتصار وقووا نفسه، ورضي به أكثر الناس جلودة سريته، فبقي متوليها تسعة أشهر، حىت 

 قدم أتسز، فعوضه عن دمشق ابنياس وايفا، وذهب إليهما.

 -اءحرف احل -
 [ .2احلسن بن علي بن عبد هللا بن جمالد بن بشر ] -243

 أبو علي البجلي الكويف.
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ذكره أيب النرسي فقال: كان أوحد عصره يف علم الشروط. ثنا عن جده، عن أيب العباس بن 
 عقدة.

 قلت: جده مات سنة أربعمائة.

 [ .3احلسن بن القاسم بن علي الواسطي املقرئ ] -244

 حلرمني، املشهور بغالم اهلراس.أبو علي إمام ا

 ، وسافر فيها إىل النواحي.ابلقراءاتأحد من عين 

 قرأ يف حدود األربعمائة على شيوخ العراق.

__________ 

، وهتذيب اتريخ 44رقم  13، وأمراء دمشق 20رقم  60/ 5( [ دمشق البن منظور -] )
 .137/ 3دمشق 

دمشق. أما يف خمتصر اتريخ دمشق،  [ هكذا يف األصل، وذيل اتريخ دمشق، وأمراء1]
 )ابلراء يف أوله( .« رزين»وهتذيب اتريخ دمشق: 

 [ مل أجد مصدر ترمجته.2]

 169، الورقة 4[ انظر عن )احلسن بن القاسم( يف: اتريخ دمشق )خمطوطة الظاهرية( ج 3]
/ 16) 356رقم  299، 298/ 8، واملنتظم 260، 259/ 10ب، و )خمطوطة التيمورية( 

، والكامل 69رقم  90 -88( ، وسؤاالت احلافظ السلفي خلميس احلوزي 3450رقم  173
/ 3، والعرب 193، واإلعالم بوفيات األعالم 4/ 2، ودول اإلسالم 101/ 10يف التاريخ 

/ 1، وميزان االعتدال 366رقم  429 -427/ 1، ومعرفة القراء الكبار 267، 266
، والوايف 96/ 3، ومرآة اجلنان 1466رقم  166/ 1، واملغين يف الضعفاء 1932رقم  518

، ولسان امليزان 1040رقم  229، 228/ 1، وغاية النهاية 179رقم  204/ 12ابلوفيات 
.." 242/ 4، وهتذيب اتريخ دمشق 329/ 3، وشذرات الذهب 1031رقم  245/ 2
(1) 
ن ب "عبد هللا بن احلسني اجلعفي اهلرواين، وأيب احلسني حممد بن جعفر بن حممد .209

[ املصري، 1هارون التميمي النحوي شيخ الكوفة، واحلسن بن علي بن بشار السابوري ]
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وعلي بن موسى الصابوين البغدادي، واحلسن بن مالعب احلليب، ومجاعة مذكورين يف 
الكتابني، أكربهم أبو القاسم عبيد هللا بن إبراهيم مقريء أيب قرة، قرأ عليه أليب عمرو يف 

 وثالمثائة، وأخربه أنه قرأ على ابن جماهد.سنة تسع ومثانني 

[ : قال هبة هللا بن املبارك 2ونبه على هذا الشيخ أيضا أبو سعد السمعاين، مث قال ]
السقطي: كنت أحد من رحل إىل أيب علي غالم اهلراس، فألفيت شيخا عاملا، فهما، صاحلا، 

 [ .3صدوقا، متيقظا، مسندا، نبيال، وقورا ]

أمحد بن خريون األمني: غالم اهلراس، كان مقرائ، غري أنه خلط يف شيء قال: ووجدت خبط 
[ . ولد سنة أربع 4، وادعى إسنادا يف شيء ال حقيقة له، وروي عجائب ]القراءاتمن 

 وسبعني وثالمثائة.

 [ .5قال: وتويف يوم اجلمعة سابع مجادى األوىل سنة مثان وستني بواسط ]

 قلت: هذا أصح مما ورخ مخيس.

 [ : روى عنه مكي الرميلي، ومجاعة، وأجاز جلماعة من شيوخنا.6احلافظ ابن عساكر ] قال

 ، وأتعب نفسهالقراءات[ : قرأ ابألمصار، وسافر يف طلب إسناد 7وقال ابن السمعاين ]
 يف التجويد والتحقيق، حىت صار طبقة العصر، ورحل إليه الناس من األقطار.

__________ 

سني املهملة والباء املوحدة بعد األلف بعدها الواو ويف آخرها الراء. [ السابوري: بفتح ال1]
 ( .4/ 7هذه النسبة إىل سابور الذي يقوهلا الناس ابلعجمية بشاوور. )األنساب 

 [ قول السمعاين ليس يف )األنساب( ولعله يف )الذيل( .2]

 .229/ 1[ غاية النهاية 3]
 ( .173/ 16) 299/ 8[ املنتظم 4]

 أرخه ابن اجلوزي يف )املنتظم( . [ وهبا5]

 ب. )خمطوطة الظاهرية( . 169/ 4[ يف: اتريخ دمشق 6]

 (1)[ قول السمعاين ليس يف )األنساب( ولعله يف )الذيل( .." 7]
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"قلت: وممن قرأ عليه: علي بن علي بن شريان، وأبو اجملد حممد بن حممد بن حممد  .210
ال، وأمحد بن عبد السالم بن حيوخار بن جهور قاضي واسط، واملبارك بن احلسني الغس

[1. ] 

 [ .2محد بن أمحد بن عمر بن ولكنز ] -245

 أبو سهل الصرييف األصبهاين.

 مسع: أاب عبد هللا بن منده.

 وعنه: أبو عبد هللا اخلالل، وأبو سعد البغدادي، وعبد املغيث بن أيب عدانن.

 تويف يف ذي احلجة.

 [ .3زة الغورجي اهلروي ]محزة بن أيب احلسني بن أيب مح -246

 أبو املظفر.

 مات يف رجب.

 -حرف السني -
 [ .4سفيان بن احلسني بن حممد بن حسني بن عبد هللا بن فنجويه الثقفي ] -247

 الدينوري، مث اهلمذاين أبو القاسم.

 روى عن: أبيه أيب عبد هللا، وأيب عمر حممد بن احلسني البسطامي،

__________ 

املؤلف هذا األخري يف )معرفة القراء الكبار( ، كما مل يذكره ابن اجلزري يف [ مل يذكر 1]
 « .أمحد بن سعيد»)غاية النهاية( ، وذكر مكانه: 

. )غاية النهاية  «ولبعض البغداديني فيه كالم، وعندي أنه ثقة، رمبا يهم»وقال ابن اجلزري: 
1 /229. ) 

ال ، وبكل حال فهو أمثل حالقراءاتامتهم يف لقاء بعض شيوخه يف »وقال ابن حجر: 
من أيب علي األهوازي، وشيوخه معروفون ابلعراق والشام ومبصر، لقيهم على رأس األربع 

 « .مائة

 ( .245/ 2)لسان امليزان 

 [ مل أجد مصدر ترمجته.2]
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 [ مل أجد مصدر ترمجته.3]

 (1)." .510/ 2[ انظر عن )سفيان بن احلسني( يف: املشتبه يف أمساء الرجال 4]
"أصول هذا العلم على حسب ما يليق بزماننا. إىل أن قال: فأما اللغة فقد درستها  .211

على أيب الفضل أمحد بن حممد بن يوسف العروضي، وكان قد خنق التسعني يف خدمة 
وأدرك العامري، ومجاعة، ومسع « التهذيب»األدب، وروي عن أيب منصور األزهري كتاب 

ات كبار. وقد الزمته سنني. وأخذت التفسري عن الثعليب، أاب العباس األصم، وله مصنف
والنحو عن أيب احلسن علي بن حممد بن إبراهيم الضرير، وكان من أبرع أهل زمانه يف لطائف 
النحو وغوامضه، علقت عنه قريبا من مائة جزء يف املسائل املشكلة، ومسعت منه أكثر 

 [ .1ثىن عليهم ]على مجاعة، ومساهم وأالقراءات مصنفاته. وقرأت 

وقد قال الواحدي كلمة تدل على حسن نقيته فيما نقله أبو سعد السمعاين يف كتاب 
 [ يف ذكر الواحدي.2له ]« التذكرة»

قال: وكان حقيقا بكل احرتام وإعظام، لكن كان فيه بسط اللسان يف األئمة املتقدمني، 
محد يقول: كان علي بن أحىت مسعت أاب بكر أمحد بن حممد بن بشار بنيسابور مذاكرة 

ال إن ذاك ، ولو ق« حقائق التفسري»الواحدي يقول: صنف أبو عبد الرمحن السلمي كتاب 
 [ .3تفسري للقرآن لكفر به ]

 [ .4قلت: صدق وهللا ]

__________ 

 وفيه توسع. 268 -262/ 12[ معجم األدابء 1]

 ( .289/ 3[ ذكره السبكي يف )طبقات الشافعية الكربى 2]

 « .لكفرته»يف )طبقات الشافعية للسبكي، وسري أعالم النبالء( : [ 3]

اإلمام املصنف املفسر النحوي، أستاذ عصره. قرأ الكثري »[ وقال عبد الغافر الفارسي: 4]
على املشايخ، وأدرك اإلسناد العايل من األستاذ واإلمام أيب طاهر الزايدي وأقرانه، وأكثر 

لطبقة الثانية، كالشيخ أيب سعد النصروي، وأيب حسان عن أصحاب األصم، مث عن مشايخ ا
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املزكي، وأيب عبد هللا بن إسحاق، والنصرآابذي، والزعفراين، ومن بعدهم من أيب حفص بن 
مسرور، والكنجروذي، وأيب احلسني عبد الغافر، وشيخ اإلسالم الصابوين، والسادة العلوية، 

 وغريهم.

د أجاز ادى اآلخرة سنة مثان ستني وأربعمائة. وقوتويف عن مرض طويل بنيسابور يف شهر مج
 ( .387)املنتخب « . يل جبميع مسموعاته ومصنفاته

هـ. وقال: الصحيح يف اليت قبلها. )النجوم الزاهرة  469ذكره ابن تغري بردي يف وفيات سنة 
5 /104 ".. )(1) 
 "أبو نصر الطوسي الفقيه الشافعي. .212

 من كبار األئمة.

 د اجلويين. وكانت له كتب مفتخرة كثرية.تفقه على أيب حمم

 روى عن: ابن حممش الزايدي، وأيب بكر احلريي.

 [ .1وأكثر عن املتأخرين ]

 [ .2انصر بن حممد بن علي بن عمر ] -273

[ ووالد احلافظ أيب الفضل 3أبو منصور البغدادي الرتكي األصل، صهر أيب حكيم اخلربي ]
 وطلب أسانيدها.القراءات حممد بن انصر. أفىن عمره يف 

 وكان حاذقا جمودا لغواي.

 مسع الكثري من كتب اللغة، ومسع الناس بقراءته الكثري.

 وكان أبو بكر اخلطيب يرى له ويقدمه على من حضر، وأيمره ابلقراءة.

 [ مليحا حييا.4للناس. وكان ظريفا صبيحا ]« التاريخ»وهو الذي قرأ عليه 

 لقليل.مات يف الشبيبة. وقد روى ا

__________ 

مشهور معروف، من وجوه أصحاب الشافعي بنيسابور، أديب فقيه »[ قال عبد الغافر: 1]
فاضل، مجع الكثري من العلوم، وتفقه على أيب حممد اجلويين، ومسع تصانيف زين اإلسالم 
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وكتبها، وكان عنده نفائس من الكتب يف األنواع حصلها حبيث ال يوجد مثلها، مثل ديوان 
دب خبط أيب احلسن السرخسي وتصحيحه، وغرائب احلديث أليب سليمان اخلطايب خبط األ

 القاضي أيب جعفر البحائي الزوزين وتصحيحه.

ومسع العايل من أيب طاهر الزايدي، ومن أصحاب األصم كالقاضي، والصرييف، وكان أهال 
ور سنة مثان وستني يف شهألن يعقد له اإلمالء لصيانته وأمانته وإسناده العايل فلم يتفق. وتو 

 وأربعمائة.

 ( .462، 461)املنتخب « . وما روى إال القليل

/ 16) 366رقم  303 -301/ 8[ انظر عن )انصر بن حممد الرتكي( يف: املنتظم 2]
/ 5، وورد امسه يف )األنساب 114/ 12( ، والبداية والنهاية 3460رقم  179 -176
 . «انصر بن حممد بن علي السالمي( : »39

[ اخلربي: بفتح اخلاء املعجمة وسكون الباء املنقوطة بنقطة واحدة، يف آخرها الراء 3]
املهملة، هذه النسبة إىل خرب، وهي قرية بنواحي شرياز من فارس. وأبو حكيم هو عبد هللا 

 ( .39/ 5بن إبراهيم بن عبد هللا املعلم اخلربي. كان فاضال معلما ببغداد. )األنساب 

 (1)( .." 176/ 16) 301/ 8 [ املنتظم4]
"مسع: اخلطيب، وأاب جعفر بن املسلمة، والصريفيين، وهذه الطبقة قال ابن انصر  .213
[ 2[ : ولد أيب يف مجادى األوىل سنة سبع وثالثني وأربعمائة، وأخربتين والديت رابعة ]1]

 اىل.عبنت اخلربي أن والدي تويف يف رابع عشر ذي القعدة سنة مثان وستني، رمحه هللا ت

قلت: تويف وابنه طفل يرضع بعد. وكان قد قرأ بواسط على غالم اهلراس، وببغداد على: أيب 
بكر حممد بن علي اخلياط، وأيب علي بن البناء، ومجاعة. وكتب خبطه املليح كثريا، وصنف 

 كتااب.القراءات يف 

 [ .4[ بقصيدة ]3وقد راثه البارع ]

 [ .5مرداس ] نصر بن حممود بن نصر بن صاحل بن -274

 [ .6متلك حلب بعد أبيه سنة، ووثب عليه األتراك فقتلوه بظاهر حلب ]
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 [ .7وكان جوادا ممدحا جيد السرية ]

__________ 

 )األنساب( .« . أبو الفضل»وكنيته « حممد»[ امسه 1]

 [ هي البنت الكربى أليب حكيم. )األنساب( .2]

 الوهاب الدابس، يعرف ابلبارع. [ هو: أبو عبد هللا احلسني بن حممد بن عبد3]

 ( بيتا( :49[ مطلع القصيدة اليت تتألف من )4]

 سالم وأىن يرد السالما ... معاشر يف الرتب أمسوا رماما

 لدى البيد صرعى كأن احلمام ... سقاهم بكأس املنااي مداما ...

 ( .179 -176/ 16/ 303ج  301/ 8)املنتظم 

 -45/ 2( وزبدة احللب 180/ 16) 304/ 8املنتظم [ انظر عن )نصر بن حممود( يف: 5]
، 108، ديوان ابن حيوس )يف أكثر من موضع( ، وذيل اتريخ دمشق البن القالنسي 49

يف ترمجة  441 -438/ 4، ووفيات األعيان 105، 100/ 10، والكامل يف التاريخ 109
( 167مداين رقم يف آخر ترمجة اهل 349/ 18)ابن حيوس الشاعر( ، )وسري أعالم النبالء 

 .101/ 5، والنجوم الزاهرة 
[ قال ابن القالنسي: قتل يوم األحد عيد الفطر، وذاك أنه قبض على مقدم األتراك 6]

املعروف ابألمري أمحد شاه، وخرج إليهم لينهيهم، فرماه أحدهم بسهم فقتله. )ذيل اتريخ 
 ( .49/ 2، زبدة احللب 109دمشق 

[ قال ابن العدمي: أمن الناس يف أايم نصر، وكانت سريته أصلح من سرية أبيه، وأحسن 7]
إىل أهل حلب، وأطلق من كان يف اعتقال أبيه من أحداثهم، وعم الناس جبوده، وكان حبرا 
للمكارم، إال أنه كان ال يستطيع أن يرى أحدا أيكل طعامه مع كرمه وجوده. )زبدة احللب 

2 /45 ".. )(1) 
 -حرف احلاء -" .214

 [ .1حامت بن حممد بن عبد الرمحن بن حامت ] -283
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 أبو القاسم التميمي القرطيب، املعروف اببن الطرابلسي.

 أصله من طرابلس الشام.

 شيخ معمر حمدث مسند، مولده خبط جده يف نصف شعبان سنة مثان وسبعني وثالمثائة.

بن أصبغ، ومن أيب املطرف مسع من: عمر بن بن حسني بن انبل األموي صاحب قاسم 
بن فطيس احلاكم، وحممد بن عمر بن الفخار، ومحاد الزاهد، والفقيه أيب حممد ابن الشقاق، 

 والطلمنكي.

ورحل سنة اثنتني وأربعمائة فالزم أاب احلسن القابسي وأكثر عنه، إىل أن تويف الشيخ يف 
 مجادي األوىل سنة ثالث. فحج يف بقية السنة.

زي عن أيب سعيد السج« صحيح مسلم»فراس العبقسي ومسع منه، ومحل وأدرك أمحد بن 
 عمر بن حممد صاحب اجللودي، ومل يكتب مبصر شيئا.

 القراءات.يف « اهلادي»وأخذ عن أيب عبد هللا حممد بن سفيان كتابه 

__________ 

، 354رقم  160 -157/ 1[ انظر عن )حامت بن حممد( يف: الصلة البن بشكوال 1]
، 161، 106، والغنية )فهرست شيوخ القاضي عياض( 658رقم  270مللتمس وبغية ا
، وفهرست ما رواه عن شيوخه البن خري 180/ 2، ومعجم البلدان 280، 228، 187

، 112، 100، 97، 92 -90، 88، 87، 84 -82، 59 -57، 45، 44اإلشبيلي 
123 ،141 ،142 ،145 ،147 ،149 ،154 ،155 ،192 ،205 ،206 ،234 ،
236 ،242 ،244 ،250 ،258 ،260 ،267 ،269 ،272 ،298 ،300 ،303 ،
، 730، 728، 718، 712، 710، 691/ 4، وترتيب املدارك 440، 435، 308
، 193، واإلعالم بوفيات األعالم 760، 754، 752، 750، 739، 735، 734

م النبالء ، وسري أعال270، 269/ 3، والعرب 1487رقم  135واملعني يف طبقات احملدثني 
، وصلة اخللف للروداين )القسم 97/ 3، ومرآة اجلنان 157رقم  337، 336/ 18

، 495/ 2ج  -29السادس( نشر يف حملة معهد املخطوطات العربية، ابلكويت، اجمللد 
/ 1، وهدية العارفني 333/ 3م، وشذرات الذهب  1985هـ. /  1406، سنة 513
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وعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي ، وموس120/ 1، وشجرة النور الزكية 259
 (1).." 208، 207، واحلياة الثقافية يف طرابلس الشام 385رقم  74 -67/ 2
 [ ، وأيب علي بن البناء.1على: أيب بكر حممد بن علي اخلياط ]القراءات "قرأ  .215

 [ .2وتفقه على والده، مث على: أيب جعفر بن أيب موسى ]

 من احلديث، وتوسع من العلم. ومسع من اخلطيب. وأكثر

 [ .3وتويف شااب بطريق مكة، وهو ابن سبع وعشرين سنة ]

 حدث عنه: أخوه أبو احلسني، وعمر الرؤاسي، واملبارك بن عبد اجلبار.

 [ .4علي بن حممد بن نصر بن اللبان ] -297

 احملدث.

 ذكر يف العام املاضي.

 [ .5عمر بن أمحد بن حممد بن موسى ] -298

__________ 

 .3279رقم  218/ 2، والتصحيح من: غاية النهاية « احلناط»[ يف األصل: 1]
وعلق عنهما مسائل اخلالف، وسافر إىل آمد وقرأ هبا على أيب احلسن »[ زاد ابن النجار: 2]

البغدادي تلميذ والده قطعة صاحلة من املذهب واخلالف، ومسع احلديث الكثري ببغداد 
فة، والبصرة، وواسط، واملوصل، واجلزيرة، وآمد، وصحب أاب بكر وسافر يف طلبه إىل الكو 

اخلطيب، وأاب عبد هللا الصوري، ونقل عنهما معرفة احلديث وحتقيق أمساء الرواة وأنساهبم، 
وكتب خبطه كثريا من احلديث والفقهيات ومصنفات اخلطيب. وكان يكتب خطا حسنا 

يتكلم مع شيوخ عصره يف مسائل صحيحا، وحيضر جمالس النظر يف اجلمع وغريها، و 
اخلالف. وكان شااب عفيفا نزها متدينا فاضال عاملا، كان والده يؤم به يف صالة الرتاويح إىل 

 « .حني وفاته

قال القاضي: أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفراء: أنشدين أخي أبو القاسم عبيد هللا 
 لبعضهم قوله:
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 إذا غبت عنه ابعين خبليلوليس خليلي ابمللول وال الذي ... 

 ولكن خليلي من يدوم وصاله ... وحيفظ سري عند كل دخيل

[ قال ابن النجار: قرأت خبط أيب علي بن البناء قال: ولد أبو القاسم عبيد هللا بن حممد 3]
بن احلسني بن الفراء يف ليلة األحد لثمان خلون من شعبان سنة ثالث وأربعني وأربعمائة. 

لقاضي أيب احلسني بن الفراء خبطه قال: وكانت وفاة األخ عبيد هللا يف قرأت يف كتاب ا
مضيه إىل مكة مبوضع يعرف مبعدن النقرة يف أواخر ذي القعدة من سنة تسع وستني وأربعمائة 

 وله ست وعشرون سنة وثالثة وأشهر ونيف وعشرون يوما.

 ( .260[ تقدمت ترمجته برقم )4]

/ 3ابحلاشية، واألنساب  11/ 3: اإلكمال البن ماكوال [ انظر عن )عمر بن أمحد( يف5]
، واللباب 182/ 2، ومعجم البلدان 1224رقم  369، واملنتخب من السياق 360، 350

1 /307 ".،(1) 
[ ، وأاب احلسني بن بشران، وأاب الفتح بن أيب 1"ومسع: أاب احلسن بن رزقويه ] .216

 اداء، واحلفار.الفوارس، وأاب الفضل التميمي، وأاب احلسن بن الب

 روى عنه: ابنه أبو علي احلافظ، وأبو بكر األنصاري.

 [ .2وكان دينا ثقة، عارفا ابلفرائض. كتب الكثري ]

 [ .3تويف يف ذي القعدة ]

 [ .4حممد بن أمحد بن سعيد ] -301

__________ 

 ، واملثبت يتفق مع: ذيل طبقات احلنابلة، واملنتظم.« رزق»[ يف )األنساب( : 1]

قال القاضي أبو احلسني بن أيب يعلى: صحب الوالد، وتردد إىل جمالسه يف الفقه ومساع  [2]
 احلديث، وكان رجال صاحلا.

وقال ابن النجار: وكان رجال صاحلا صدوقا، حافظا لكتاب هللا تعاىل، عاملا ابلفرائض 
ها. وقسمة الرتكات. كتب خبطه الكثري، وخرج ختاريج، ومجع فنوان من األحاديث، وغري 
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وخطه رديء كثري السقم، وكان أمني القاضي أيب احلسني بن املهتدي، مث ذكر عن ابنه أيب 
 ايسر عبد هللا: أن أابه أاب احلسن سرد الصوم ثالثني سنة.

وذكر عن السلفي أنه جرى ذكر ابنه أيب علي، فقال احلافظ أبو حممد السمرقندي: لو رأيت 
اث، ن ابن رزقويه وطبقته، وكان فقيها ووضيئا، حمدأابه وصالحه لرأيت العجب. روى لنا ع

 مرضيا.

 وذكر عن ابن خريون: أن الربداين كان رجال صاحلا ثقة.

والفرائض، وكان ثقة عاملا صاحلا أمينا. )ذيل القراءات بوقال ابن اجلوزي: كان له علم 
 ( .14/ 1طبقات احلنابلة 

يلة النجار. وذكر ابن شافع: أنه تويف ل[ يوم اخلميس اثمن عشرين ذي القعدة. ذكره ابن 3]
اجلمعة اتسع عشرين ذي القعدة، مث قال: قرأت خبط ابنه أيب علي، أن أابه تويف يوم اخلميس 
مستهل ذي احلجة من السنة. قال: وصليت عليه يوم اجلمعة يف املقصورة، وتبعه خلق 

 عظيم.

 ( .236/ 2جة. )طبقات احلنابلة وأرخ ابن أيب يعلى وفاته: ليلة اجلمعة الثالثة من ذي احل

ذيل رواه عنه ابنه أبو علي. )« فضيلة الذكر والدعاء»قال ابن رجب احلنبلي: له كتاب 
 ( .15، 14/ 1طبقات احلنابلة 

ذكر ابن السمعاين امسه كامال فقال: أبو احلسن حممد بن أمحد بن حممد بن احلسن بن 
ب الشوا إحدى حمال شارع دار الرقيق. احلسني بن علي بن هارون الربداين، من أهل در 

 أحد املتميزين ... روى لنا عنه أبو بكر حممد بن عبد الباقي البزاز، ومل حيدثنا عنه سواه.

 ( .136/ 2)األنساب 

، 199رقم  548/ 2[ انظر عن )حممد بن أمحد بن سعيد( يف: الصلة البن بشكوال 4]
 (1).." 2832رقم  63/ 2وغاية النهاية 

 [ .2[ املقرئ ]1د هللا بن الفراء اجلياين ]"أبو عب .217

 عن مكي بن أيب طالب.القراءات كان فاضال زاهد. أخذ 
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 وأقرأ الناس، وحج يف آخر عمره.

 [ .3ومات مبكة ]

 قرأ عليه ابلرواايت علي بن يوسف الساملي.

[ 4حممد بن أمحد بن عيسى بن حممد بن منظور بن عبد هللا بن منظور القيسي ] -302
. 

 [ .5أبو عبد هللا اإلشبيلي ]

 من أيب ذر.« الصحيح»حج وجاور سنة. ومسع 

 وكان من أفاضل الناس، حسن الضبط. جيد التقييد. صدوقا نبيال.

 تويف يف شوال.

روى عنه: نسيبه أمحد بن حممد بن منظور، وأبو علي الغساين، ويونس بن حممد بن مغيث، 
 وشريح بن حممد، وآخرون.

 صالح والفضل، من كبار األئمة.وكان موصوفا ابل

 لقي أيضا أاب النجيب األرموي، وأاب عمرو السفاقسي.

 [ .6وعاش سبعني سنة رمحه هللا ]

__________ 

[ اجلياين: بفتح اجليم وتشديد الياء املعجمة بنقطتني من حتتها، ويف آخرها النون. هذه 1]
 ( .404/ 3ملغرب. )األنساب النسبة إىل جيان، وهي بلدة كبرية من بالد األندلس من ا

 « .املعافري»[ زاد ابن بشكوال يف نسبته: 2]

 [ قال ابن بشكوال: قرأت وفاته خبط القاضي حيىي بن حبيب، وكان ممن أخذ عنه.3]

رقم  549، 548/ 2[ انظر عن )حممد بن أمحد بن عيسى( يف: الصلة البن بشكول 4]
1200. 

 ن )الصلة( .والتصحيح م« . األسيلي»[ يف األصل: 5]

[ وقال ابن بشكوال: قرأت خبط أيب حممد بن خزرج: أخربين أبو عبد هللا بن منظور أنه 6]
خرج من إشبيلية إىل املشرق يف شعبان سنة مثان وعشرين وأربعمائة، وأنه وقف وقفتني سنة 

 تثالثني وسنة إحدى وثالثني. وأنه دخل إشبيلية منصرفا سنة أربع وثالثني وأربعمائة. قرأ
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 وفاته خبط القاضي حيىي بن حبيب وكان ممن أخذ عنه.

قال أبو علي: كان من أفاضل الناس، حسن الضبط، جيد التقييد للحديث، كرمي النفس، 
 خيارا.

قرأت خبط بعض الشيوخ: أخربين من أثق به أن أهل إشبيلية أصاهبم قحط يف بعض األعوام." 
(1) 
 -حرف الطاء -" .218

 [ .1طلحة بن أمحد ] -319

 [ ، املالكي.3[ الغسال ]2أبو القاسم األصبهاين القصار ]

 مسع: أاب عبد هللا بن منده.

 [ ، وأبو عبد هللا اخلالل.4روى عنه: أبو نصر البئار ]

 مات يف ربيع اآلخر.

 -حرف العني -
 [ .5العاص بن خلف ] -320

 أبو احلكم اإلشبيلي املقرئ.

 « .التهذيب»السبع، وكتاب القراءات يف « املذكرة»مصنف 

 [ .6ذكره ابن بشكوال خمتصرا ]

 [ .7عبد هللا بن احلافظ أيب حممد احلسن بن حممد بن احلسن بن علي اخلالل ] -321

 أبو القاسم البغدادي.

__________ 

 [ مل أجد مصدر ترمجته.1]

 [ القصار: بفتح القاف وتشديد الصاد املهملة ويف آخرها الراء. هذه النسبة إىل قصارة.2]

[ الغسال: بتشديد السني املهملة، أي الذي يغسل املوتى، وهلذا يلقب ابلقصار. 3]
 ( .164/ 163/ 10)األنساب 

 [ بفتح الباء املوحدة، وتشديد اهلمزة املمدودة. وقد تقدم قبل قليل.4]
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، وغاية 968رقم  451/ 2[ انظر عن )العاص بن خلف( يف: الصلة البن بشكوال 5]
ني ، ومثله يف: معجم املؤلف« العاص بن خلف بن حمرز»وفيه:  1495 رقم 346/ 1النهاية 

5 /51. 
 )الصلة( .« . وطرقهاالقراءات بكان من أهل املعرفة »[ وقال: 6]

وقال ابن اجلزري: وقد حسبه أبو عبد هللا احلافظ اثنني وترمجه ترمجتني، وجعل جد أحدمها 
 اين، ومكي القيسي فيما أحسب.عن أيب عمرو الدالقراءات حممدا ومها واحد. أخذ 

 قرأ عليه عبد هللا بن حممد بن خلف الداين. )غاية النهاية( .

، 314/ 8، واملنتظم 439/ 9[ انظر عن )عبد هللا بن احلسن اخلالل( يف: اتريخ بغداد 7]
/ 18، وسري أعالم النبالء 273/ 3( ، والعرب 3479رقم  194/ 16) 385رقم  315
، وشذرات 118/ 12، والبداية والنهاية 1164/ 3تذكرة احلفاظ ، و 177رقم  369، 368

 (1).." 336/ 2الذهب 
 "روى عنه: أبو علي الغساين، وابناه أبو احلسن وأبو القاسم ابنا أيب عبد هللا. .219

 وعزل اثين مرة، وامتحن بسبب القضاء حمنة عظيمة.

 [ .1نة ]ومات بعد إطالقه من السجن يف صفر إبشبيلية، وله ثالث وسبعون س

 [ .2حممد بن أمحد بن مأمون ] -337

 [ .3أبو عبد هللا الكريت ]

 تويف يف هذه السنة ببلده.

 [ .4حممد بن هبة هللا ] -338

 أبو احلسن بن الوراق النحوي، شيخ العربية ببغداد.

لقراءات اقال السمعاين: تفرد بعلم النحو، وانتهى إليه علم العربية يف زمانه. وكان له يف 
 لوم القرآن يد ممتدة، وابع طويل.وع

 وكان صدوقا مأموان متحراي صاحلا وقورا.

 مسع: أاب القاسم بن بشران.
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 وكان ضريرا.

 روى عنه: علي بن عبد السالم.

 وتويف يف رمضان.

 [ .5وقد استدعاه القائم أمري املؤمنني ليعلم أوالده، فلما خرج قال: هذا البحر ]

__________ 

 .-هـ 397صفر سنة  [ كان مولده يف1]
 [ مل أجد مصدر ترمجته.2]

 [ مل أجد هذه النسبة.3]

، وبغية الوعاة 725رقم  228، 227/ 3[ انظر عن )حممد بن هبة هللا( يف: إنباه الرواة 4]
 .475رقم  256، 255/ 1
[ قيل: استدعاه القائم أبمر هللا لتعليم أوالده، وكان ضريرا، فلما وصل إىل الباب الذي 5]

اخلليفة، قال له اخلادم: وصلت، فقبل األرض، فلم يفعل، وقال: السالم عليك ورمحة  فيه
هللا اي أمري املؤمنني، وجلس، فقال القائم: وعليك السالم اي أاب احلسن ادن مين، فدان، 

 (1)فسأله." 
 [ .1"وعلق الفقه واخلالف عن القاضي أيب يعلى قدميا ] .220

 ه واألصول واحلديث.ودرس يف أايمه، وله تصانيف يف الفق

 [ للفتوى وللوعظ، وكان شديدا على املبتدعة، انصرا للسنة.2وكان له حلقتان ]

 آخر من روى عنه ابإلجازة احلافظ حممد بن انصر.

[ : كان من كبار احلنابلة. سأل فقال: هل ذكرين اخلطيب يف اترخيه مع 3قال القفطي ]
 الثقات أو مع الكذابني؟

 ال.فقيل له: ما ذكرك أص

 فقال: ليته ذكرين ولو مع الكذابني.

واللغة واحلديث. حكي عنه أنه قال: القراءات [ : كان مشارا إليه يف 4قال القفطي ]
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 صنفت مخسمائة مصنف.

 قال: إال أنه كان حنبلي املعتقد، تكلموا فيه أبنواع.

 تويف يف رجب.

نيا أبخبار كثري الذم هلم، معقلت: ما تكلم فيه إال أهل الكالم لكونه كان هلجا مبخالفتهم،  
 الصفات.

قرأ عليه مجاعة. ومل يذكره اخلطيب يف اترخيه ألنه أصغر منه، وال ذكر أحدا من هذه الطبقة 
 إال من مات قبله.

وذكره ابن النجار فقال: كان يؤدب بين جردة. قرأ ابلرواايت على احلمامي، وغريه. وكتب 
 خبطه كثريا.

 على قلة فهمه، كان صحفيا قليل التحصيل.إىل أن قال: وتصانيفه تدل 

 أليب علي الفارسي. إذا« اإليضاح»روى الكثري، وأقرأ، ودرس، وأفىت، وشرح 

__________ 

 .243/ 2[ طبقات احلنابلة 1]
 ( .243/ 2[ إحدامها يف جامع املنصور، واألخرى يف جامع القصر. )طبقات احلنابلة 2]

 « .اإلنباء»ليس يف « كان من كبار احلنابلة»ه: ، وقول276/ 1[ يف: إنباه الرواة 3]

 (1).." 276/ 1[ يف: إنباه الرواة 4]
 [ .1احلسن بن علي بن حممد بن أمحد بن جعفر ] -8" .221

 [ .4[ ، ووخش: من أعمال بلخ ]3[ الوخشي ]2احلافظ أبو علي البلخي ]

 [ ، وعقيل بن عبدان.5رحال حافظ كبري. مسع بدمشق من: متام الرازي ]

 وببغداد من: أيب عمر بن مهدي.

__________ 

] )( [ به أتليف القلوب، واجتماع الكلمة، مما قد استقر له وجود يف استنباطه، مما أرجو 
له به عند هللا الزلفى يف العقيب. فلقد كان من شيوخ اإلسالم النصحاء. الفقهاء األلباء، 
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 ا اجتمع فيه.ويبعد غالبا أن جيتمع يف شخص من التفنن يف العلوم م

سري والتواريخ والالقراءات وقد مجع من املصنفات يف فنون العلم فقهاء وحديثا، ويف علم 
والسنن، والشروح للفقه، والكتب النحوية إىل غري ذلك مجوعا حسنة، تزيد على ثالمثائة 

 جمموع، كذا قرأته حمققا خبط بعض العلماء.

 شده ابن البناء لنفسه على البديهة:وذكر ابن رجب أمساء مؤلفاته. مث أورد ما أن

 إذا غيبت أشباحنا كان بيننا ... رسائل صدق يف الضمري تراسل

 وأرواحنا يف كل شرق ومغرب ... تالقى إبخالص الوداد تواصل

 ومث أمور لو حتققت بعضها ... لكنت لنا ابلعذر فيها تقابل

 بلوكم غائب والقلب منه مسامل ... وكم زائر يف القلب منه بال

 فال جتزعن يوما إذا غاب صاحب ... أمني، فما غاب الصديق اجملامل

 ( .37، 36و  35و  34، 33/ 1)ذيل طبقات احلنابلة 

، واألنساب 391/ 7[ انظر عن )احلسن بن علي البلخي( يف: اإلكمال البن ماكوال 1]
اق ، واملنتخب من السي217، 216/ 10، واتريخ دمشق )خمطوطة التيمورية( 228/ 12

، واملختصر األول 355/ 3، واللباب 365/ 5، ومعجم البلدان 498، رقم 183، 182
، 275/ 3، والعرب 13رقم  52/ 7، وخمتصر اتريخ دمشق البن منظور 16للسياق، ورقة 

، 176رقم  367 -365/ 18، وسري أعالم النبالء 659/ 2واملشتبه يف أمساء الرجال 
، وتذكرة 1494رقم  135عني يف طبقات احملدثني ، وامل194واإلعالم بوفيات األعالم 

، 68رقم  1003، 1002، واملستفاد من ذيل اتريخ بغداد 1174 -1171/ 3احلفاظ 
، 241/ 2، ولسان امليزان 136رقم  163/ 12، والوايف ابلوفيات 100/ 3ومرآة اجلنان 

نون ، وكشف الظ439، وطبقات احلفاظ 1479/ 4، وتبصري املنتبه 1013رقم  242
، وهتذيب اتريخ 340/ 1، وإيضاح املكنون 339/ 3، وشذرات الذهب 508، 163

، وموسوعة علماء املسلمني يف اتريخ 260/ 3، ومعجم املؤلفني 235، 234/ 4دمشق 
 .990رقم  76، ومعجم طبقات احلفاظ 438رقم  119، 118/ 2لبنان اإلسالمي 

 ( .100/ 3جلنان يف )مرآة ا« التجييب»[ حترفت هذه النسبة إىل 2]

 [ خباء معجمة.3]
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 [ اإلكمال، األنساب، معجم البلدان، اللباب، املشتبه، التبصري.4]

 (1).." 49/ 1يف مقدمة )الروض البسام( « الدوسري»[ مل يذكره 5]
 [ .1عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن بن عباس ] -44" .222

 أبو حممد القرطيب املقرئ.

 ابلرواايت.قرأ على: مكي بن أيب طالب 

 ومسع من: حامت بن حممد، وأيب عبد هللا حممد بن عتاب.

، ضابطا هلا، ابلقراءات[ : كان من جلة املقرءين، وخيارهم. عارفا 2قال ابن بشكوال ]
 جمودا، مع الدين والعفاف.

 [ .3أنبا عنه مجاعة. وتويف رمحه هللا يف ذي احلجة ]

[ أبو سعيد األهبري 4حممد بن مسلم ]عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن بن  -45
 املالكي.

 مسع مبصر من: علي بن منري، وعبد هللا بن الوليد األندلسي.

 [ .5وحدث بدمشق ]

 روى عنه: نصر املقدسي، وهبة هللا بن األكفاين، ونصر هللا املصيصي، وآخرون.

 [ .6عبد امللك بن احلسني بن خريان ] -46

 بن اإلسكاف.أبو نصر الدالل. مسع: أاب بكر 

__________ 

 340، 339/ 2[ انظر عن )عبد الرمحن بن حممد القرطيب( يف: الصلة البن بشكوال 1]
 377/ 1وغاية النهاية « عياش»وفيه  374رقم  439/ 1، ومعرفة القراء الكبار 726رقم 
 .1606رقم 

 [ يف الصلة.2]

ن مثائة. الشك من اب[ قال ابن بشكوال: ومولده سنة إحدى أو اثنتني وتسعني وثال3]
 شعيب، قال يل ذلك أبو جعفر الفقيه.
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/ 15[ انظر عن )عبد الرمحن بن حممد األهبري( يف: خمتصر اتريخ دمشق البن منظور 4]
 .21رقم  30

 ملسلم.« الصحيح»[ ببعض كتاب 5]

عبد امللك »وفيه:  406رقم  324/ 8[ انظر عن )عبد امللك بن احلسني( يف: املنتظم 6]
عبد امللك بن احلسن بن أمحد بن أمحد بن »( وفيه: 3500رقم  207/ 16« دبن أمح
 (1)« .." ابن خريون»وفيه  120/ 12، والبداية والنهاية « خريون

 "ومسع أيضا من: ابن حممش، وأكثر عن السلمي. وكان من الصاحلني الثقات. .223

 ور الكاغذيروى عنه أيضا: هبة الرمحن بن القشريي، وجامع السقاء، وحممد بن منص
 [ .1ابإلجازة ]

 [ .2حممد بن حممد بن علي ] -93

 أبو الفضل العكربي املقرئ.

من نبالء القراء. قرأ على أيب الفرج عبد امللك النهرواين، وأيب احلسن احلمامي، واحلسن بن 
 حممد بن الفحام.

 القراءات.وأتقن 

 ومسع من: ابن رزقويه. وكان صدوقا.

 ا عن سن عالية.تويف يف ربيع اآلخر بعكرب 

 روى عنه: أبو القاسم بن السمرقندي، وأخوه.

 [ ، وكان ضريرا.3وقد حدث عن ابن رزقويه ]

 [ ، جبيم مث زاي.4ويقال له اجلوزراين ]

 [ .5حممد بن حيىي اهلامشي السرقسطي ] -94

__________ 

تصني بزين خثقة مستور، من بيت احلديث. كان أبوه من امل»[ قال عبد الغافر الفارسي: 1]
اإلسالم جدي قدميا، ومن منتايب املدرسة. كتب الكثري ومجع، ومسع ابنه أاب سعيد من مثل 
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عبد هللا بن يوسف والزايدي، وأكثر عن السلف، وكتب أكثر تصانيفه ومسعها هو وابنه أبو 
 سعيد منه.

وتويف  ،وأبو سعيد من عباد هللا الصاحلني، سليم اجلانب. أذن يف خان عبد الكرمي سنني
 )املنتخب( .« . فجأة يف ذي احلجة

/ 2، ومعجم البلدان 364/ 3[ انظر عن )حممد بن حممد بن علي( يف: األنساب 2]
/ 2، وغاية والنهاية 369رقم  434/ 1، ومعرفة القراء الكبار 308/ 1، واللباب 182
 .3455رقم  259، 258

 د بن رزق البزاز.[ يف األنساب: مسع احلديث من أيب احلسن حممد بن أمح3]

[ اجلوزاين: بفتح اجليم وسكون الواو وفتح الزاي والراء ويف آخرها النون. هذه النسبة إىل 4]
 ( .364/ 3جوزران، قرية بنواحي عكربا من سواد بغداد. )األنساب 

، وهو يف 1209رقم  552/ 2[ انظر عن )حممد بن حيىي( يف: الصلة البن بشكوال 5]
 (1)« .." حيىي»إبسقاط اسم أبيه « حممد بن هاشم»طبعة الدار املصرية: 

 [ .1حممد بن عمر بن حممد بن اتنة ] -152" .224

 [ .2أبو نصر األصبهاين اخلرجاين ]

 وخرجان: حملة إبصبهان.

 تويف يف شهر رجب.

 عن: احلافظ ابن مردويه.يروي 

 ورحل فسمع من أيب علي بن شاذان.

 روى عنه: أبو سعد أمحد بن حممد البغدادي، وأبو عبد هللا الرستمي، وإمساعيل احلافظ.

 [ .3، ليس ابلصاحل ]ابلقراءاتوكان عارفا 

 [ .4حممد بن فارس بن علي ] -153

 أبو الوفاء األصبهاين الصويف.

 ردويه احلافظ.مسع: أمحد بن موسى بن م
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 وعنه: الرستمي.

__________ 

] )( [ تقع عليها عينه. وكان السلطان قد رحل، ونظام امللك قد سبقه، فسار مغذا أربع 
منازل، حىت حلقه، ودخل إىل الوزير ومل يعلم بوفاة ولده فعزاه وقال: أان ولدك، واخللف عمن 

( وانظر رواية 75، 74 ذهب، وأنت أوىل من صرب واحتسب. )اتريخ دولة آل سلجوق
 مماثلة يف:

 ( .124، 123/ 10)الكامل يف التاريخ 

« اإلستدراك»ابحلاشية نقال عن  178/ 1[ انظر عن )حممد بن عمر( يف: اإلكمال 1]
البن نقطة، وفيه: اتنة: بفتح التاء املعجمة من فوقها ابثنتني، وبعد األلف نون، واألنساب 

/ 1، واملشتبه يف الرجال 205/ 1شية، واللباب ابحلا 578، 577/ 1، و 14، 13/ 3
 « .لقبه اتنة، ويقال ابن اتنة»وفيه:  335/ 1( ، وتوضيح املشتبه 2ابحلاشية رقم ) 45

بعد  ابلتاء املشددة املعجمة من فوقها بنقطتني والنون« : التاين»وقال ابن السمعاين يف مادة 
 يقال لصاحب الضياع والعقار: التاين.األلف، هذه النسبة إىل التناية، وهي الدهقنة، و 

 ( وذكر صاحب الرتمجة وقال: يعرف اببن اتنة، وقيل له التاين هلذا.13/ 3)األنساب 

(3 /13 ،14. ) 

[ اخلرجاين: بفتح اخلاء املنقوطة بنقطة، وسكون الراء املهملة، وفتح اجليم، وكسر النون، 2]
 ( .75/ 5: خورجان. )األنساب هذه النسبة إىل خرجان، وأهل أصبهان يقولون هلا

[ هكذا، وقال السمعاين: شيخ ثقة صاحل.. وكان له جملس إمالء أبصبهان. )اإلكمال 3]
كان شيخا صاحلا مقرائ، سديد ( : »14/ 3ابحلاشية( وقال يف )األنساب  178/ 1

 هـ. 398ومولده يف سنة « . السرية، مكثرا من احلديث

 (1)[ مل أجد مصدر ترمجته.." 4]
 وعنه: إمساعيل، وعبد هللا ابنا السمرقندي." .225

 وكان مقرائ خريا، مات يف شهر رجب.
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 ذكره ابن نقطة.

 [ .1حممد بن شريح بن أمحد بن حممد بن شريح ] -185

[ 2« ]التذكري»، وكتاب « الكايف»أبو عبد هللا الرعيين اإلشبيلي املقرئ، مصنف كتاب 
 وخطيب إشبيلية.

 زمانه ابألندلس.كان من جلة املقربني يف 

 رحل وحج، ومسع من أيب ذر اهلروي، وأجاز له مكي القيسي.

ومسع مبصر من: أيب العباس بن نفيس، وأيب القاسم الكحال، وإبشبيلية من: عثمان بن أمحد 
 [ .3القيشطايل ]

 [ .4وقرأ ابلرواايت مبكة على القنطري، ومبصر على ابن نفيس ]

شريح، وقال: تويف عصر يوم اجلمعة الرابع من شوال، روى عنه: ابنه اخلطيب أبو احلسن 
 [ .5يوما ] 55عاما إال  84وله 

 [ .6حممد بن طلحة بن حممد ] -186

__________ 

، وفهرست 1212رقم  553/ 2[ انظر عن )حممد بن شريح( يف: الصلة البن بشكوال 1]
إلعالم بوفيات ، وا81، وبغية امللتمس 426، 42، 39، 38، 35، 32ابن خري اإلشبيلي 

/ 18، وسري أعالم النبالء 370رقم  435، 434/ 1، ومعرفة القراء الكبار 196األعالم 
، والوفيات البن قنفذ 120/ 3، ومرآة اجلنان 285/ 3، والعرب 284رقم  555، 554
/ 3، وشذرات الذهب 1379، وكشف الظنون 153/ 2، وغاية النهاية 257، 256
 .66/ 10، ومعجم املؤلفني 74/ 2، وهدية العارفني 221/ 1، وإيضاح املكنون 354

 « .التذكرة»[ يف الصلة: 2]

« القسطايل»، ويف غاية النهاية « القيشطيايل» 404/ 2[ هكذا يف األصل، ويف الصلة 3]
 ، واملثبت هو الصحيح.« القيجطايل» 554/ 18، ويف سري أعالم النبالء 

لة و والصرف، فقيها كبري القدر، حجة، ثقة. )الص، بصريا ابلنحالقراءات[ وكان رأسا يف 4]
2 /553. ) 

 هـ. 388، ولد سنة 153/ 2[ يف غاية النهاية 5]
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، واتريخ دمشق 123رقم  63[ انظر عن )حممد بن طلحة( يف: املنتخب من السياق 6]
.." 307رقم  249/ 22، وخمتصر اتريخ دمشق البن منظور 133/ 38)خمطوطة التيمورية( 

(1) 
 "الكىن .226

 [ .1أبو اخلطاب الصويف ] -189

 هو أمحد بن علي بن عبد هللا املقرئ البغدادي املؤدب.

 أحد احلذاق.

 [ .2على احلمامي ]القراءات قرأ 

 [ ، رواها عنه عبد الوهاب األمناطي.3وله قصيدة مشهورة يف السنة ]

 وقصيدة يف آي القرآن، رواها عنه قاضي املرستان.

  بن اجمللي، واخلطيب أبو الفضل حممد بن املهتدي ابهلل.قرأ عليه: هبة هللا

 قال أبو الفضل بن خريون: كان عنده عن ابن احلمامي السبعة تالوة.

وقال شجاع الذهلي: كان أحد احلفاظ للقرآن اجملودين. يذكر أنه قرأ ابلرواايت على 
 وا عليه.احلمامي، ومل يكن معه خط بذلك، فأحسن الناس به الظن، وصدقوه، وقرء

 مات يف رمضان سنة ست. كذا ورخه ابن خريون.

 [ .3وولد سنة اثنتني وتسعني وثالمثائة ]

__________ 

، 385رقم  447، 446/ 1[ انظر عن )أيب اخلطاب الصويف( يف: معرفة القراء الكبار 1]
، وشذرات 388رقم  85/ 1، وغاية النهاية 22رقم  48 -45/ 1وذيل طبقات احلنابلة 

، ومعجم املؤلفني 167/ 1، واألعالم 1343، 1342، وكشف الظنون 353/ 3 الذهب
2 /13. 
 [ وتال عليه ابلسبع.2]

 (2).." 48 -46/ 1[ وانظر رؤاي له وقصيدة طويلة يف: ذيل طبقات احلنابلة 3]
                                         

 32/179اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)
 32/318اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (2)



264 

 

 [ .1"مات فجأة. يف صفر، وله سبع وسبعون سنة ] .227

 . [2عبد الكرمي بن عبد الصمد بن حممد بن علي ] -246
 أبو معشر الطربي القطان املقرئ، مقريء مكة.

 القراءات.كان إماما جمودا، ابرعا، مصنفا، له كتب يف 

قرأ حبران على أيب القاسم الزيدي، ومبصر على أصحاب السامري، وأيب عدي عبد العزيز. 
 وقرأ مبكة على أيب عبد هللا الكارزيين.

وسف نعمان تراب بن عمر وعبد هللا بن يومسع مبصر من: أيب عبد هللا بن نظيف، وأيب ال
 بتنيس، وأيب الطيب الطربي ببغداد، وعبد هللا بن عمر بن العباس بغزة.

 ومسع مبنبج، وحران، وآمد وحلب وسلماس، واجلزيرة.

روى عنه: أبو نصر أمحد بن عمر الغازي، وحممد بن عبد الباقي األنصاري، وأبو متام إبراهيم 
 بن أمحد الصيمري.

[ هبراة يقول: مل يكن مساع أيب معشر الطربي يف 3بن طاهر: مسعت أاب سعد احلرمي ]قال ا
 [ .4جزء ابن نظيف صحيحا، وإمنا أخذ نسخة فرواها ]

__________ 

] )( [ التصنع، مواظبا على الصالة يف اجلامع، ومسع الناس عليه، ونوظر عليه يف الفقه، 
ليه، ومل يكن عنده ضبط وال تقييد وال حسن وكان ثقة فيما رواه، وكان الرأي الغالب ع

 خط، وامتحن يف آخر عمره مع أهل بلده، وسار إىل بطليوس فتويف هبا فجأة.

 هـ. 401[ ومولده سنة 1]

، 30، 29[ انظر عن )عبد الكرمي بن عبد الصمد( يف: فهرست ابن خري اإلشبيلي 2]
، ومعرفة 8/ 2ل اإلسالم ، ودو 291، 290/ 3، والعرب 197واإلعالم بوفيات األعالم 

، وطبقات الشافعية 644/ 2، وميزان االعتدال 371رقم  436، 435/ 1القراء الكبار 
، 165/ 2، وطبقات الشافعية لإلسنوي 123/ 3، ومرآة اجلنان 243/ 3الكربى للسبكي 

، ولسان امليزان 1708رقم  401/ 1، وغاية النهاية 475/ 5، والعقد الثمني 409، 166
، 358/ 3، وشذرات الذهب 334 -332/ 1وطبقات املفسرين للداودي  ،49/ 4

، وإيضاح املكنون 1187، 1106، 1009، 752، 479، 441، 418وكشف الظنون 
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 .316/ 5، ومعجم املؤلفني 608/ 1، وهدية العارفني 468/ 1
 . (116/ 4[ احلرمي: بفتح احلاء والراء املهملتني نسبة إىل احلرم املكي. )األنساب 3]
 (1).." 436/ 1[ معرفة القراء الكبار 4]
خلق، منهم أبو علي بن العرجاء، وأبو القاسم خلف القراءات "قلت: قرأ عليه  .228

 بن النحاس، وأبو علي بن بليمة.

 [ .1، يقال: فيه ألف ومخسمائة طريق ]« سوق العروس»وله كتاب 

 تويف مبكة.

عيون »تاب الشاذة، وكالقراءات شرح  يف« الرشاد»يف التفسري، وكتاب « الدرر»وله كتاب 
وكتاب  ،« الورد»، وكتاب « خمارج احلروف»، وكتاب « طبقات القراء»، وكتاب « املسائل

 ، وكتاب يف اللغة.« هيجاء املصاحف»

، عن « مسند أمحد»للنقاش، عن الزيدي، عنه، و « شفاء الصدور»وقد روى كتاب 
 « .وتفسري الثعليب»الزيدي، عن القطيعي، 

 رواه عن مؤلفه. وكان فقيها شافعيا، رمحه هللا.

[ 2عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن عبد هللا بن يوسف بن حممد بن حيويه ] -247
. 

__________ 

 [ املصدر نفسه.1]

، ودمية 112[ انظر عن )عبد امللك بن عبد هللا( يف: طبقات فقهاء الشافعية للعبادي 2]
/ 9، واملنتظم 387، 386/ 3، واألنساب 365رقم  247، 246/ 2القصر للباخرزي 

 -278( ، وتبيني كذب املفرتي 3544رقم  247 -244/ 16) 22رقم  20 -18
، وزبدة 193/ 2ومعجم البلدان  ،1090رقم  331، 330، واملنتخب من السياق 285

، ووفيات األعيان 315/ 1، واللباب 145/ 10، والكامل يف التاريخ 67التواريخ للحسيين 
، 353، 352، وآاثر البالد وأخبار العباد للقزويين 211، واتريخ الفارقي 170 -167/ 3
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واملختصر ، 75، واتريخ دولة آل سلجوق 125، وآاثر األول وأخبار الدول للعباسي 447
، واملعني يف 8/ 2، ودول اإلسالم 291/ 3، والعرب 197، 196/ 2يف أخبار البشر 
، 240رقم  477 -468/ 18، وسري أعالم النبالء 1518رقم  137طبقات احملدثني 

، وذيل اتريخ بغداد البن 383/ 1، واتريخ ابن الوردي 197واإلعالم بوفيات األعالم 
، وطبقات الشافعية الكربى 175، 174ذيل اتريخ بغداد  ، واملستفاد من96 -85النجار 

، والبداية والنهاية 412 -409/ 1، وطبقات الشافعية لإلسنوي 282 -249/ 3للسبكي 
 258، 257، والوفيات البن قنفذ 131 -123/ 3، ومرآة اجلنان 129، 128/ 12
ريخ ، وات218رقم  264 -262/ 1، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة 478رقم 

/ 5، والنجوم الزاهرة 508، 507/ 5، والعقد الثمني لقاضي مكة 402/ 2اخلميس 
، وطبقات الشافعية البن 111 -110/ 2، ومفتاح السعادة 426، واتريخ اخللفاء 121

، 1213/ 2و  896، 242، 75، 70، 68، وكشف الظنون 176 -174هداية هللا 
 -358/ 3ت الذهب ، وشذرا1561، 1990، 1754، 1641، 1212، 1024
362 ".،(1) 

"وقال السقطي: مات بقصر هبرية. فذكر السنة وقال: تسمح يف حديثه عن الرفاء  .229
 [ .1خاصة ]

 [ .2حممد بن أمحد بن حممد بن يونس األنصاري ] -298

 أبو عبد هللا السرقسطي املقرئ.

 أخذ عن: أيب عمرو الداين، وأبو عمر بن عبد الرب.

 األكفاين.روى عنه: هبة هللا بن 

 [ .3حممد بن عبد القادر بن حممد بن يوسف ] -299

 أبو بكر البغدادي، أخو أمحد.

 كان ورعا صاحلا ال خيرج من منزله إال للصلوات.

 مسع: أاب الفتح بن أيب الفوارس، وااب احلسني بن بشران، واحلمامي.
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 روى عنه: إمساعيل بن السمرقندي، وعبد الوهاب األمناطي.

 ر: كان عاملا، متقنا، جمودا، كثري السماع، ورعا ثقة.قال ابن انص

 هجر أخاه لكونه حضر جملس أيب نصر بن القشريي.

 مات يف ربيع األول.

 [ .4حممد بن عبيد هللا بن حممد ] -300

 [ النيسابوري الصاحل العابد.5أبو الفضل الصرام ]

__________ 

 أهنم ، إالالقراءاتكانت له يد يف روى احلديث، ونظم الشعر، و »[ وقال ابن اجلوزي: 1]
 ظم( .)املنت« . حكوا عنه تسمح يف الرواية. تويف املطريي عن مائة وثالث عشر سنة

، مجع جزءا رواه عن أيب احلسن حممد بن جعفر بن حممد 463تويف يف سنة »وقال ايقوت: 
 بن هارون بن مرده بن انجية بن مالك التميمي الكويف يعرف اببن النجار.

 « .أبو الربكات هبة هللا بن املبارك السقطي»عه سلبة مس

 [ مل أجد مصدر ترمجته.2]

( 3570رقم  265/ 16) 48رقم  34/ 9[ انظر عن )حممد بن عبد القادر( يف: املنتظم 3]
. 
، وسري أعالم النبالء 198[ انظر عن )حممد بن عبيد هللا( يف: اإلعالم بوفيات األعالم 4]

، ومرآة 295/ 3، والعرب 152رقم  139ملعني يف طبقات احملدثني ، وا247رقم  483/ 18
 .363/ 3، وشذرات الذهب « حممد بن عبد هللا»وفيه:  132/ 3اجلنان 

[ الصرام: بفتح الصاد املهملة، وتشديد الراء، هذه النسبة إىل بيع الصرم، وهو اجللد 5]
 (1)( .." 54/ 8الذي ينعل به اخلفاف. )األنساب 

 [ .1هللا بن سهل بن يوسف ] عبد -323" .230

 أبو حممد األنصاري األندلسي، املرسي املقرئ.

 أخذ عن: أيب عمر الطلمنكي، ومكي، وأيب عمرو الداين.
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يان، ، وأيب عبد هللا حممد بن سفالقراءاتيف « اهلادي»ورحل فأخذ ابلقريوان عن مصنف 
 [ .2وأيب عبد هللا حممد بن سليمان األيب ]

 للقراءات وطرقها، عارفا هبا، حاذقا مبعانيها.وكان ضابطا 

 أخذ الناس عنه.

 قال أبو علي بن سكرة: هو إمام أهل وقته يف فنه، لقيته ابملرية.

الزم أبو عمرو الداين مثانية عشر عاما، مث رحل ولقي مجاعة. وأقرأ ابألندلس، وبعد صيته. 
ن ن الفاسي، وأبو عبد هللا بفمن شيوخه: الطلمنكي، ومكي، وأبو ذر اهلروي، وأبو عمرا

 غالب، وحسن بن محود التونسي، وعبد الباقي بن فارس احلمصي.

قال: وجرت بينه وبني أيب عمرو شيخه عند قدومه منافسه، وتقاطعا، وكان أبو حممد شديدا 
على أهل البدع، قواال ابحلق مهيبا، جرت له يف ذلك أخبار كثرية، وامتحن ابلتغرب، ولفظته 

وغمزه كثري من الناس، فدخل سبتة، وأقرأ هبا مديدة، مث خرج إىل طنجة، مث رجع البالد، 
 [ .3إىل األندلس، فمات برندة ]

 قال ابن سكرة، عزمت على القراءة عليه، فقطع عن ذلك قاطع.

 قال القاضي عياض: وقد حدث عنه غري واحد من شيوخنا، وثنا عنه

__________ 

، وبغية 630رقم  286/ 1يف: الصلة البن بشكوال  [ انظر عن )عبد هللا بن سهل(1]
، 296/ 3، والعرب 372رقم  438 -436/ 1، ومعرفة القراء الكبار 346، 345امللتمس 

رقم  298/ 3، ولسان امليزان 422، 421/ 1، وغاية النهاية 437/ 2وميزان االعتدال 
 .364/ 3، وشذرات الذهب 1242

/ 1به ية، مدينة إبفريقية من قرى تونس. )توضيح املشت[ األيب: بضم األلف، نسبة إىل أب2]
 ( .31/ 1، تبصري املنتبه 144

[ زبدة: بضم أوله، وسكون اثنيه، ومعقل حصني ابألندلس من أعمال اتكران. وهي 3]
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مدينة قدمية على هنر جار. وقال السلفي: رندة حصن بني إشبيلية ومالقة. )معجم البلدان 
3 /73 ".. )(1) 
[ معتكفا. 2[ . صام وقته كله، والزم اجلامع ]1ة الطريقة وحسنها ]"من خشون .231

[ ابلفقه واحلديث، مجاعة خلالل اخلري 4[ . وكان حسن املعرفة ]3يقرئ القرآن وحيدث ]
 [ .6[ ، ذا جاه عظيم عند السلطان ]5]

 تويف يف أول السنة، ودفن بداره، وله سبع ومخسون سنة.

 الكىن

 واحد بن أمحد املليحي اهلروي.أبو يعلى بن عبد ال -35

 [ .7امسه ]

__________ 

 . «وما كان ينطوي عليه من الزهد واالجتهاد يف العبادة»[ يف السؤاالت زايدة: 1]
 « .والزم املسجد اجلامع»[ يف السؤاالت: 2]

 « .وميلي احلديث»[ يف السؤاالت: 3]

 ان كثري املشيخة، حسن[ يف السؤاالت: روى عن أيب احلسن العجمي وامليموين، وك4]
 واحلساب.القراءات املعرفة ابحلديث والفقه والفرائض وطرق 

[ زاد يف السؤاالت: وقرأ القرآن على أيب املرجى بن ورقاء البزاز، وأيب علي بن عالن، 5]
 وغريمها، مل يبلغ الستني.

 « .ويف أعني العوام»[ زاد يف السؤاالت: 6]

 (2).." [ هكذا يف األصل، ومل جيد امسه7]
 [ الكاتب.1"أبو احلسن الشهرستاين الفاروزي ] .232

 مسع: الليث بن احلسن الليثي بسرخس، وأاب بكر احلريي.

 وصحب: أاب عبد هللا بن ابكويه.
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 تويف يف ذي القعدة عن مائة سنة.

 [ .2علي بن أيب نصر املناديلي ] -62

 أبو احلسن النيسابوري احلافظ.

، لقراءاتاكان من نوادر الزمان. مجع ما مل جيمعه غريه من أنواع العلوم، حىت فاق أقرانه يف 
 ومعرفة أمساء الرجال، واملتون، والطب، وغري ذلك.

 ابلغ احلافظ عبد الغين يف وصفه، وقال: ما رأيت أحسن وال أصح من قراءته.

 .مسع من: أيب القاسم القشريي، والفضل بن احملب، وطبقتهما
 ومل يتكهل ومل يبلغ أوان الرواية.

قال عبد الغافر: ملا عاد من بغداد مسعته يقول: ما استفدت من غريي يف سفري، بل كل 
 من لقيته استفاد مين.

وقال يل: لست أطالع شيئا مرة أو مرتني إال وحفظته وال أنساه. فقد من البلد وال يدري ما 
 [ .3مت له ]

 [ .4بن محزة ] علي بن أيب يعلى بن زيد -63

 [ .5أبو القاسم احلسيين الدبوسي ]

__________ 

[ الفاروزي: بفتح الفاء وضم الراء وكسر الزاي. هذه النسبة إىل فاروز وهي قرية من قرى 1]
 نسا على فرسخ ونصف منها. )األنساب( .

، واملختصر 1325رقم  392[ انظر عن )علي بن أيب نصر( يف: املنتخب من السياق 2]
 ب. 69ول للسياق )خمطوط( ورقة األ

علي بن أيب نصر الصندوقي الصويف، أبو احلسن، خادم »[ املوجود يف )املنتخب( : 3]
 . «الفقراء يف دويرة أيب عبد الرمحن السلمي.. ومل يرو إال القليل الشتغاله ابخلدمة

قم ر  50/ 9، واملنتظم 276، 275/ 5[ انظر عن )علي بن أيب يعلى( يف: األنساب 4]
، وطبقات الشافعية 181/ 10( ، والكامل يف التاريخ 3601رقم  286، 285/ 16) 79

 .135/ 12، والبداية والنهاية 7، 6/ 4الكربى للسبكي 
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[ الدبوسي: بفتح الدال املهملة وضم الباء املنقوطة بواحدة ويف آخرها سني مهملة بعد 5]
 (1)الواو.." 

بربكة  ر، وشرعت يف الصالة، فخلصين هللا"قال: فغصت يف املاء، ونويت فرض الظه .233
 ذلك.

[ بن حممد الدهان، وبنيسابور على: حممد بن 1قرأ مبرو على أستاذه أيب احلسن عبد هللا ]
علي اخلبازي، وسعيد بن حممد املعدل، وببغداد على أيب احلسن احلمامي مسند العراق يف 

لي بن وحبران على أيب القاسم ع ، وابملوصل على احلسني بن عبد الواحد املعلم،القراءات
حممد الشريف الزيدي، وبدمشق على احلسني بن عبيد هللا الرهاوي، وبصور على أمحد بن 

 حممد املصري، ومبصر على إمساعيل بن عمرو بن راشد احلداد.

مولده يف سنة تسعني وثالمثائة تقريبا. وتويف يف ذي احلجة سنة أربع ومثانني، فاهلل أعلم. 
 [ .2األول ]والصواب 

 ذكره مؤرخ خوارزم.

 [ .3أخذ عنه خلق كثري ]

__________ 

عن أيب ( : »601/ 18[ هكذا يف األصل. ويف )معجم األدابء، وسري أعالم النبالء 1]
 « .احلسني عبد الرمحن

نة ما هو األول! وأقول: أرخ ابن السمعاين وفاته بس -رمحه هللا -[ مل يذكر املؤلف الذهيب2]
 ( .398/ 10األنساب هـ. ) 481

[ وقال ابن السمعاين إن أاب نصر الكركاجني قال: نصف القرآن يف قوله تعاىل: لقد جئت 3]
[ النون والكاف من النصف األول، والراء 74، ]سورة الكهف، اآلية 74: 18شيئا نكرا 

واأللف من النصف الثاين. قال: ومسعت املقرئ أاب عبد هللا حممد بن عبد الرزاق احلداد 
املقرئ أاب نصر حممد بن أمحد، الكركاجني جبرينج يقول: أردت أن  بسرخس يقول: مسعت

أقرأ القرآن على بعض القراء ابلشام برواية وقعت له عالية، فامتنع علي، مث قال يل: تقرأ علي  
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كل يوم عشرا وتدفع إيل مثقاال من الفضة، فقبلت ذلك منه شئت أو أبيت. قال: فلما 
يف قراءة سورة كاملة، وكنت أرسل غلماين يف التجارة وصلت إىل املفصل، أذن يل كل يوم 

إىل البالد، وأقمت عنده سنة ومخسة أشهر أو ستة حىت ختمت. واتفق أن مل يرد علي يف 
هذه الرواية خالفا من جودة قراءيت، فلما قرب أن أختم الكتاب مجع أصحابه الذين قرءوا 

ا أمحر، واحد منهم شستكة قيمتها دينار  عليه يف البالد القريبة منه وأمرهم أن حيمل إيل كل
وفيها من دينارين إىل مخسة، وقال هلم املقرئ: اعلموا أن هذا الشاب قرأ علي الرواية الفالنية 
ومل أحتج أن أرد عليه، ووزن يل يف كل يوم مثقاال من الفضة، وأردت أن أعرف حرصه يف 

 كل ما محله أصحابه من الشساتك القراءة مع اجلودة. ورد علي ما كان أخذه مين، ودفع إيل
والذهب فامتنعت، فأظهر الكراهية حىت أخذت ما أشار إليه وخرجت من تلك البلدة. 

 (1)( .." 233، 232/ 17)معجم األدابء 
[ الطليطلي املقرئ صاحب أيب عمرو الداين. روى 1"أبو عبد هللا التجييب املغامي ] .234

 سليمان بن إبراهيم.عنه، وعن: مكي بن أيب طالب، وأيب الربيع 

، ضابطا هلا، متقنا ملعانيها، إماما دينا. أنبا القراءاتقال ابن بشكوال: كان عاملا بوجوه 
 عنه غري واحد من شيوخنا، ووصفوه ابلتجويد واملعرفة.

وقال ابن سكرة: أجاز لنا، وهو مشهور ابلتقدم واإلمامة يف اإلقراء، وشدة األخذ على القراء 
[ ومغام: حصن 2واهليبة معهم. ومن شيوخه مكي، وأبو عمر الطلمنكي. ] وااللتزام للسمت

 بثغر طليطلة.

 وولد يف ربيع األول سنة اثنتني وعشرين وأربعمائة.

 وقد وصف كتبه.

 [ .3حممد بن نصر بن احلسن ] -163

 [ البخاري اخلطيب.4أبو بكر اجلميلي ]

 خطب مدة جبامع خبارى.قال السمعاين: كان إماما فاضال ورعا، سديد السرية. 

ومسع من: منصور بن عبد الرحيم الكاغدي، واحلسني بن اخلضر النسفي، وعبد العزيز بن 
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 أمحد احللوائي، ومجاعة.

 روى لنا عنه: عثمان بن علي البيكندي.

 ولد يف حدود سنة أربعمائة ومات يف اثمن شوال.

__________ 

 [ املغامي: بفتح أوله، والغني املعجمة.1]

 .558/ 2يف الصلة  [2]
 [ مل أجد مصدر ترمجته.3]

[ اجلميلي: بفتح اجليم وكسر امليم وسكون الياء املنقوطة من حتتها ابثنتني. هذه النسبة 4]
 (1)( .." 304/ 3إىل مجيل، وهو جد لبعض املنتسب إليه. )األنساب 

 [ .1عبد احلميد بن منصور بن حممد بن إبراهيم بن عبد هللا ] -186" .235

 اذ أبو حممد البجلي، اجلريري، العراقي، املقرئ اجملود.األست

 شيخ القراء بسمرقند.

 تويف يف ذي احلجة بسمرقند.

 روى عن: احلسني بن عبد الواحد الشريازي.

 [ .2روى عنه: حممد بن عمر كاك البخاري ]

 عبد احلميد. -187

 أبو حممد التونسي الزاهد.

 ق التونسي.تفقه على: أيب عمران الفاسي، وأيب إسحا

ومال إىل الزهد والتقشف، وسكن مالقة، واستقر أخريا أبغمات، ودرس الناس عليه الفقه، 
مث تركه ملا رآهم انلوا به اخلطط والعماالت، وقال: صران بتعليمنا هلم كبائع السالح من 

 اللصوص.

 قال ابن بشكوال: وكان ورعا متقلال من الدنيا، هاراب عن أهلها.

 ه هللا.تويف أبغمات رمح
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 [ .3عبد القادر بن عبد الكرمي بن حسني ] -188

 أبو الربكات الدمشقي اخلطيب.

 أصله من األنبار.

 مسع: حممد بن عوف، وغريه.

__________ 

وفيه امسه:  1545رقم  361/ 1[ انظر عن )عبد احلميد بن منصور( يف: غاية النهاية 1]
 . «اإلسالم ابن الشيخ منصور العراقيعبد احلميد بن منصور بن أمحد بن إبراهيم فخر »
[ قال ابن اجلزري: مقريء حاذق متصدر، تال ابلرواايت على أبيه، واختصر كتاب 2]

ه العشر، واختيار أيب حامت. وقفت عليالقراءات يف « البشارة من اإلشارة»اإلشارة ومساه 
 « .مائةوال أبس به، ال أعرف من قرأ عليه، وأظنه بعد إىل حدود العشرين وأربع

هكذا ورد عند ابن اجلزري، وليس يف ترمجته إشارة إىل أنه كان بسمرقند. مما يشكك « أقول»
يف أن تكون ترمجته هي لصاحب الرتمجة هنا. خاصة وأن اتريخ الوفاة ال يتفق مع إثبات 
صاحب الرتمجة يف وفيات هذه السنة. وهذا جيعلنا نظن أن االسم هو نفسه لصاحب 

 ، أما الرتمجة فهي مركبة عليه أو مقحمة. وهللا أعلم.-ألرجحعلى ا -الرتمجة

/ 15[ انظر عن )عبد القادر بن عبد الكرمي( يف: خمتصر اتريخ دمشق البن منظور 3]
 (1).." 158رقم  167

 "ببغداد، ومسعنا منه. وكان رجال مقبول الطريقة، مقبول اللقاء، ثقة فاضال. .236

[ 2ابع والعشرين من ذي القعدة، سنة ست ومثانني ][ وفاته يف الس1قلت: ورخ السمعاين ]
 [ .4[ . وهذا الصحيح، ووهم من قال سواه ]3، ودفن ابحلرية ]

قال أبو احلسن بن مفوز: اتصل بنا أن أاب الفتح هذا تويف يف أطرابلس الشام سنة إحدى 
 [ .5وسبعني وأربعني ]

 [ .6وقيده ابن نقطة فقال: التنكيت: بضم التاء والكاف ]

 -حرف اهلاء -
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 [ .7هبة هللا بن حممد بن موسى ] -208

 أبو احلسن بن الصفار النعماين األصل مث الواسطي.

 الكاتب النحوي املقرئ.

على: أيب علي أمحد بن حممد بن عالن صاحب احلضيين، وعلى: ابن القراءات قرأ 
 الصواف، وغريمها.

 وهو آخر من مسع من احلسن بن أمحد بن التباين.

 خر من مسع احلسن بن أمحد بن التباين.وهو آ

 تويف يف رمضان.

__________ 

 .90/ 3[ يف األنساب 1]
 ومل يذكر مكان وفاته. 465[ وهبا ورخه ابن نقطة 2]

 تويف بنيسابور ودفن مبقربة احلرية. 90/ 3[ يف األنساب 3]

 [ قال ابن قاسم: تويف بصور.4]

ذا احلافظ أبو مروان بن مسرة، وذكر أنه وقال ابن مفوز: أفادين هب 638/ 2[ الصلة 5]
 وجد ذلك خبط طاهر بن مفوز رمحه هللا.

[ أقول: نزل التنكيت طرابلس الشام ومسع هبا: أاب منصور عبد احملسن بن حممد بن علي 6]
التاجر. وحدث التنكيت بطرابلس فسمعه هبا أبو احلزم مكي بن احلسن بن املعاىف بن هارون 

هـ. وحدث بصور فسمعه هبا أبو بكر عبد الرزاق  541يلي املتوىف سنة بن علي السلمي اجلب
 هـ. 483بن عمر بن بلدح الشاشي املقرئ الذي حدث بدمشق وتويف سنة 

 -128/ 5 -أتليفنا -ومسعه أيضا: غيث بن علي الصوري. )انظر: موسوعة علماء املسلمني
131. ) 

 96، 95[ انظر عن )هبة هللا بن حممد( يف: سؤاالت احلافظ السلفي خلميس احلوزي 7]
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/ 2، وغاية النهاية 105و  104و  103و  101و  63، وانظر الصفحات: 78رقم 
 (1).." 325/ 2، وبغية الوعاة 352

 "أبو القاسم البغدادي الضرير املقرئ اجملود. .237

 تويف يف نصف ذي القعدة.

لى أيب احلسن علي بن أمحد بن عمر احلمامي شيخ العراق، وعلى: أيب عالقراءات قرأ 
العالء حممد بن علي الواسطي، وأيب طاهر حممد بن ايسني احلليب، وأيب بكر حممد بن علي 
بن زالل املطرز، واحلسني بن أمحد احلريب الزاهد، وأيب بكر حممد بن عبد هللا بن املرزابن 

[ واحلسن بن علي 1اب، واحلسن بن الفضل الشرمقاين ]األصبهاين صاحب ابن فورك القب
بن عبد هللا العطار، وأيب حممد عبد هللا بن حممد بن عبد الرمحن األصبهاين األشعري املعروف 

[ ، واحلسن بن علي بن الصقر الكاتب صاحب زيد بن أيب 2اببن اللبان قاضي إيذج ]
 اءته على أيب بكر بن مقسم.بالل الكويف، وعلي بن أمحد بن داود الرزاز، عن قر 

قرأ عليه: أبو منصور بن خريون، وأبو علي بن سكرة الصديف، وأبو الكرم املبارك بن 
 الشهرزوري، ومجاعة.

 [ .3وكان من كبار املقرءين يف زمانه ]

 عاش نيفا وسبعني سنة أو حنوها.

 [ .4عطاء بن عبد هللا بن سيف ] -231

 أبو طاهر الدارمي اهلروي القراب.

 تويف يف شوال عن ثالث ومثانني سنة.

 مسع من أصحاب حامد الرفاء.

 علي بن أيب الغنائم عبد الصمد بن علي بن حممد بن احلسن بن -232

__________ 

 [ الشرمقاين: بفتح الشني املعجمة، وسكون الراء، وفتح امليم والقاف، ويف آخرها النون.1]

ن أسفراين بنواحي نيسابور، يقال هلا وهي بلدة قريبة م« شرمقان»هذه النسبة إىل 
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 ( .323/ 7ابجليم، وقد كانت من أعمال نسا، )األنساب « جرمغان»

[ إيذج: الذال معجمة مفتوحة، وجيم، كورة وبلد بني خوزستان وأصبهان، وهي أجل 2]
 ( .288/ 1مدن هذه الكورة. )معجم البلدان 

 . )ميزان االعتدال، لسان امليزان( .[ وقال شجاع الذهلي: مل يكن ممن يعتمد على قوله3]

 (1)[ مل أجد مصدر ترمجته.." 4]
 [ .1"وشرع األمر يف الصالح ] .238

تويف املستنصر يف ذي احلجة، ويف دولته كان الرفض والسب فاشيا جمهورا، والسنة واإلسالم 
 غريبا مستورا، فسبحان احلليم اخلبري الذي يفعل يف ملكه ما يشاء.

ستعلي أمحد، أقامه أمري اجليوش بدر، واستقامت األحوال، فخرج أخوه وقام بعده ابنه امل
نزار من مصر خفية، فصار إىل نصر الدولة أمري اإلسكندرية، فأعانه ودعا إليه، فتمت بني 

 [2أمري اجليوش وبينهم حروب وأمور، إىل أن ظفر هبم ]
 -حرف اهلاء -

 [ .3هبة هللا بن علي بن عراك بن أيب الليث ] -248

 أبو القاسم األندلسي املقرئ نزيل تسرت.

، فقرأ على األهوازي بدمشق، وعلى أيب الوليد عتبة القراءاتقرأ مبصر، والشام، والعراق، 
 بن عبد امللك العثماين ببغداد.

 يف هذه السنة بتسرت: أبو سعد حممد بن عبد اجلبار الفارسي.القراءات قرأ عليه 

 -حرف الواو -
 [ .4بن عمر بن واضح بن أبرويه ]واضح بن حممد  -249

__________ 

 .230/ 5[ وفيات األعيان 1]
هـ. من الطبقة التالية، عند احلديث عن ظهور  494[ راجع اخلرب يف حوادث سنة 2]

، وذيل اتريخ دمشق البن القالنسي 37 -35/ 2الباطنية، وهو يف: أخبار مصر البن ميسر 
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، واتريخ الفارقي 23)وحتقيق سومي(  357ور( ، واتريخ حلب للعظيمي )بتحقيق زعر 128
، واتريخ خمتصر الدول 237/ 10هـ( ، والكامل يف التاريخ  489)حوادث سنة  267

، وهناية 81، واملغرب يف حلى املغرب 84، 83، وأخبار الدول املنقطعة 195البن العربي 
، 158/ 3، ومرآة اجلنان 447، 444، 443، والدرة املضية 246، 245/ 28األرب 

 .402/ 3، وشذرات الذهب 14 -12/ 3واتعاظ احلنفا 
 [ مل أجد مصدر ترمجته.3]

 (1)[ مل أجد مصدر ترمجته.." 4]
"قال حممد بن عبد الوهاب: وأهدى أبو يوسف لنظام امللك أربعة أشياء ما ألحد  .239

ر شع»إلبراهيم احلريب يف عشر جملدات خبط أيب عمر بن حيويه، و « غريب احلديث»منها: 
« دعهد القاضي عبد اجلبار بن أمح»يف ثالث عشرة جملدة خبط أيب منصور، و « الكميت

خبط الصاحب بن عباد وإنشائه، فسمعت أاب يوسف يقول: كان سبعمائة سطر، كل سطر 
يف ورقة مسرقندي، وله غالف آبنوس يطبق كاألسطوانة الغليظة. وأهدى له مصحفا خبط 

رقة، ابحلمرة، وتفسري غريبه ابخلضرة، وإعرابه ابلز ءات القرامنسوب واضح، وبني األسطر 
وكتب ابلذهب عالمات على اآلايت اليت تصلح لالنتزاعات يف العهود، واملكاتبات، 
والتعازي، والتهاين، والوعيد. فأعطاه نظام امللك ثالمثائة دينار. فسمعت من يسأل أاب 

رته وإمنا رضيت منه ابإلكرام، وعذ يوسف عند نظام امللك فقال: أعطيته أكثر مما أعطاين،
 [ .1حني قال: ليس عندي حالل ال شبهة فيه سوى هذا القدر ]

 وسئل عنه املؤمتن الساجي فقال: قطعته رأسا ملا كان يتظاهر به من خالف الطريق.

كان أبو يوسف فصيح العبارة، حلو اإلشارة، « : اترخيه»وقال حممد بن عبد امللك يف 
ايت واألخبار. وكان زيدي املذهب، وفسر مبصر القرآن يف سبعمائة حيفظ غرائب احلكا

 جملد كبار.

 قلت: وقد دخل عليه اإلمام أبو حامد الغزايل، وجلس بني يديه، فسأله:

 من أين أنت؟.
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 فقال: من املدرسة ببغداد.

وقال الغزايل: علمت أنه ذو اطالع ومعرفة، فلو قلت إنين من طوس، لذكر ما حيكى عن 
وس من التغفيل، من أهنم توسلوا إىل املأمون بقرب أبيه، وكونه عندهم، وطلبوا منه أن أهل ط

حيول الكعبة، وينقلها إىل عندهم: وأنه جاء عن بعضهم أنه سئل عن جنمه، فقال: ابلتيس. 
 فقيل له يف ذلك، فقال: من

__________ 

، لسان 230/ 3، طبقات الشافعية الكربى 619، 618/ 18[ سري أعالم النبالء 1]
 (1).." 12، 11/ 4امليزان 

 "أبو احلسن الفهري املقرئ احلصري. .240

 الشاعر الضرير. أقرأ الناس بسبتة وغريها.

[ ، دخل 3[ وقال: شاعر أديب، رخيم الشعر ]2[ ذكره احلميدي ]1قال ابن بشكوال: ]
 [ .5[ ملوكها، وشعره كثري، وأدبه موفور ]4األندلس ولقي ]

 وطرقها.القراءات بقلت: وكان عاملا 

[ روى لنا عنه أبو القاسم بن صواب، أخربان عنه بقصيدته اليت نظمها 6قال ابن بشكوال: ]
 [ .7يف قراءة انفع، وهي مائتا بيت وتسعة أبيات، قال: لقيته مبرسية ]

__________ 

، وهدية 110/ 1، وإيضاح املكنون 386، 385/ 3،( [ وشذرات الذهب 1344]
، 301/ 4، واألعالم 798رقم  177، 176/ 2، وديوان اإلسالم 693/ 1العارفني 

 .125/ 7ومعجم املؤلفني 
 .432/ 2[ يف الصلة 1]
 .314[ يف اجلذوة 2]
 « .حديد اهلجو»[ زاد يف اجلذوة: 3]

 « .ولقي»[ يف الذخرية: 4]
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د ب[ وقال احلميدي: أنشدين أبو احلسن علي بن أمحد العابدي، قال: أنشدين علي بن ع5]
 الغين لنفسه، إىل أيب العباس النحوي البلنسي من كلمة طويلة:

 قامت ألسقامي مقام طبيبها ... ذكرى بلنسية وذكر أديبها

 حدثتين فشفيت مين لوعة ... أمسيت حمرتق احلشا بلهيبها

 ما زلت أذكره ولكن زدتين ... ذكرا وحسب النفس ذكر حبيبها

 بو العباس أنس غريبهاأهوى بلنسية وما سبب اهلوى ... إال أ

 هب النسيم، وما النسيم بطيب ... حىت يشاب بطيبة وبطيبها

 أخي املعني على العدو مبسلق ... أزرى بوائل يف ذكاء خطيبها

 إذ قامت اهليجا ولوال نصره ... ما كان يعرف ليثها من ذيبها

 غلب العواء على الزئري محية ... وخبا ضياء الشمس قبل مغيبها

 د يف جمادلة العدي ... برهان تصديقي على تكذيبهافأقام أمح

 حىت تبني فاضل من انقص ... وانقاد خمطئ حجة ملصيبها

، 314وأخربين أنه كان ضريرا، وأنه دخل األندلس بعد اخلمسني وأربعمائة. )جذوة املقتبس 
315. ) 

 .432/ 2[ يف الصلة 6]
 (1)هـ.."  481[ يف سنة 7]
 لضرير."أبو بكر اهلروي املقرئ ا .241

 سكن دمشق، ومسع هبا: رشأ بن نظيف، وأاب علي األهوازي، وعلي بن اخلضر السلمي.

 ومسع بصور من: عبد الوهاب بن برهان.

 مسع منه: عمر الدهستاين، وطاهر اخلشوعي، وأبو حممد بن صابر ووثقه.

 وتويف ابلقدس يف ربيع اآلخر.

 هبراة.قرأ على األهوازي، وعاش اثنتني ومثانني سنة، وولد 

 « .التذكرة»الثمان كتااب مساه القراءات وقد صنف يف 
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 [ ، وغريه.1: إبراهيم بن محزة ابن اجلرجرائي ]القراءاتقرأ عليه 

 [ .2إمساعيل بن محد بن حممد بن خريان ] -304

 أبو حممد اهلمذاين البزاز.

 مسع: أاب احلسني الفارسي، وعمر بن مسرور.

 وحدث ببغداد.

 بن سعدون العبدري أبو عامر، وأبو الربكات بن السقطي.روى عنه: حممد 

 وكان حمداث مكثرا.

 [ .3إمساعيل بن محزة بن فضالة ] -305

 أبو القاسم اهلروي احلنفي العطار.

 عامل صدوق. حدث بصحيح اإلمساعيلي، عن احلسني بن حممد الباشاين.

__________ 

، 67، 66/ 2ريخ دمشق ، وهتذيب ات276/ 1، وإيضاح املكنون 125/ 1] )( [ 
، ومعجم 233رقم  411، 410/ 1وموسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي 

 .136/ 2املؤلفني 
يف « رجرائياجل»، وأشار يف احلاشية إىل وروده: « اجلرجاين»[ أثبته حمقق اتريخ دمشق 1]

 ثالث نسخ خطية، وهو كما أثبتناه.

وفيه إمساعيل  38رقم  89/ 1: ذيل طبقات احلنابلة [ انظر عن )إمساعيل بن محد( يف2]
 « .بن أمحد البزار

 (1)[ مل أجد مصدر ترمجته.." 3]
 "روى عنه: األمناطي، وعمر بن ظفر، وابن انصر، وآخرون. .242

 [ .1تويف يف شعبان عن نيف ومثانني سنة ]

 -حرف السني -
 [ .2سليمان بن أمحد بن حممد ] -311
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 سرقسطي.أبو الربيع األندلسي ال

 [ .3دخل بغداد، ومسع هبا من: أيب القاسم بن بشران، وأيب العالء الواسطي، ومجاعة ]

 وكان عارفا ابللغة، لكن قال ابن انصر: كان كذااب، وكان يلحق امسه.

[ 4قال السمعاين: ثنا عنه: عبد الوهاب األمناطي، وإمساعيل بن السمرقندي، وابنه منصور ]
 بن سليمان.

نصور بن خريون عنه، فأساء القول فيه، وقال: هناين عمي أبو الفضل أن أقرأ وسألت أاب م
 [ .5عليه ]

__________ 

 هـ. وقال ابن اجلوزي: روى عنه مشاخينا، وكان صاحلا دينا ثقة. 408[ ولد سنة 1]

، واملنتظم 453رقم  200/ 1[ انظر عن )سليمان بن أمحد( يف: الصلة البن بشكوال 2]
/ 2( ، والضعفاء واملرتوكني البن اجلوزي 3660رقم  34، 33/ 17) 139رقم  99/ 9

 195/ 2، وميزان االعتدال 2558رقم  277/ 1، واملغين يف الضعفاء 1505رقم  15
 .276رقم  76، 75/ 3، ولسان امليزان 3424رقم 

[ وقال ابن بشكوال: روى عن عبد العزيز بن أمحد بن مغلس القيسي، وغريه. وحدث 3]
 ( .200/ 1، حكى ذلك احلميدي وأخذ عنه هبا. )الصلة ببغداد

ن عن أيب العالء الواسطي واستوطالقراءات وقال ابن حجر: له مساع ببغداد ومصر، وأخذ 
 ببغداد وكان يؤدب األطفال. )لسان امليزان( .

 « .ابنه أبو املنصور»[ يف لسان امليزان: 4]

و وقال هبة هللا بن علي املقرئ: أنشدان أب« . وقال: فيه كان تساهل يف دينه»[ وزاد: 5]
 الربيع سليمان بن أمحد السرقسطي: أنشدان أبو العالء أمحد بن عبد هللا بن سليمان لنفسه:

 أان صائم طول احلياة وإمنا ... فطري احلمام ويوم ذاك أعيد

 كوانن من صبح وليل كوان ... شعري وأضعفين الزمان األيد

 ... ال، يكذبوا، ما يف الربية جيدقالوا: فالن جيد لصديقه 
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 فأمريهم انل اإلمارة ابخلنا ... وتقيهم بصالته يتصيد

 (1)كن من تشاء مهجنا أو خالصا ... فإذا رزقت غىن فأنت السيد." 
"يف تلك السنة سبع مرات، فلما كان ليلة من الليايل رأيت كأن القيامة قد قامت،  .243

رت، فقيل يل: أدخل اجلنة. فلما دخلت الباب، ومناداي ينادي: أين ابن اخلاضبة؟ فأحض
وصرت من داخل استلقيت على قفاي، ووضعت إحدى رجلي على األخرى، وقلت: 

[ . فرفعت رأسي، فإذا ببغلة يف يد غالم فقلت: ملن هذه؟ 1اسرتحت وهللا من النسخ ]
 [ .2فقال: للشريف أيب احلسني ابن الغريق. فلما أصبحت نعي إلينا الشريف ]

[ مسعت أاب الفضل حممد بن حممد بن عطاف حيكي أنه طلع يف 3ال ابن عساكر: ]وق
بعض بين الرؤساء ببغداد إصبع زائدة، فاشتد أتمله منها ليلة، فدخل عليه ابن اخلاضبة، 

 فشكا إليه وجعه، فمسح عليها وقال: أمرها يسري.

 قال.فلما كانت الليلة الثانية انم وانتبه، فوجدها قد سقطت. أو كما 

[ 4تويف رمحه هللا يف اثين ربيع األول ببغداد، وكان يوما مشهودا، وختم على قربه ختمات ]
. 

 [ .5حممد بن احلسن ] -322

 أبو بكر احلضرمي، املعروف ابملرادي القريواين.

__________ 

 [ إىل هنا يف )معجم األدابء( .1]

/ 4، تذكرة احلفاظ 228، 227/ 17( ، معجم األدابء 36/ 17) 101/ 9[ املنتظم 2]
، املستفاد من ذيل اتريخ 56/ 3، عيون التواريخ 112/ 19، سري أعالم النبالء 1226
 .153/ 12، البداية والنهاية 90/ 2، الوايف ابلوفيات 6بغداد 

 .330/ 36[ يف اتريخ دمشق 3]
ل، لنق[ قال ابن اجلوزي: كان معروفا ابإلفادة، وجودة القراءة، وحسن اخلط، وجودة ا4]

واحلديث، وأكثر من أيب بكر اخلطيب، وأصحاب املخلص، والكتاين. القراءات ومجع علم 
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 حدثنا عنه شيوخنا وكانوا يثنون عليه، وعاجلته املنية قبل الرواية. )املنتظم( .

 وأنشده أبو علي إمساعيل بن قلية ببيت املقدس:

 كتبت إليك إيل الكتاب ... وأودعته منك حسن اخلطاب

 ه أنت ال بل أان ... وينفذ مين إيل اجلوابلتقرأ

وقال ايقوت: إمنا ذكرت ابن اخلاضبة يف كتايب هذا وإن مل يكن ممن اشتهر ابألدب ألشياء 
منها أنه كان قارائ وراقا، وله حكاايت ممتعة، ومل يكن ابلعاري من األدب ابلكلية. )معجم 

 ( .230/ 17األدابء 

، 1326رقم  605، 604/ 2: الصلة البن بشكوال [ انظر عن )حممد بن احلسن( يف5]
 (1).." 188/ 9ومعجم املؤلفني 

 "الفصاد، وحممد بن أيب علي اهلمذاين، وأبو النضر الفامي. .244

 وقال أبو جعفر حممد بن أيب علي: قال يل أبو إمساعيل األنصاري:

 من الوحشة. ااحفظ الشيخ أاب عبد هللا العمريي، واكتب عنه، فإنه متقن. مع ما كان بينهم

 قال أبو جعفر: وكان فقيها حمداث سنيا.

 وسئل إمساعيل احلافظ عنه، فقال: إمام زاهد.

 تويف العمريي رمحه هللا يف احملرم.

 [ .1حممد بن علي بن حممد احلمامي ] -324

 أبو ايسر البغدادي.

راءات الق، ضابطا هلا. كتبت خبطه الكثري من القراءاتقال السمعاين: كان إماما يف 
 واحلديث والكتب الكبار يف معاين القرآن.

 وكان ثقة.

 قرأ على: أيب بكر حممد بن علي بن موسى احلناط.

 ورحل إىل غالم اهلراس فأكثر عنه.

 ومسع من: أيب جعفر ابن املسلمة، ومجاعة.
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 [ .2وتويف يف احملرم ]

 [ .3حممد بن علي ] -325

__________ 

 36/ 17) 145رقم  102، 101/ 9حلمامي( يف: املنتظم [ انظر عن )حممد بن علي ا1]
 214/ 2)دون رقم( ، وغاية النهاية  467، 466/ 1( ، ومعرفة القراء الكبار 3666رقم 
 .3295رقم 

 [ وقد أنشد:2]

 دحرجين الدهر إىل معشر ... ما فيهم للخري مستمتع

 إن حدثوا مل يفهموا لفظه ... أو حدثوا ضجوا فلم يسمعوا

 ظم( .)املنت

 ي:، قرأ عليه به أبو بكر املزريف. قال ابن اجلميز القراءاتيف « اإلجياز»وقد صنف كتاب 

قرأت هبذا الكتاب على شيخنا ابن أيب عصرون، وقرأ به على املزريف. )معرفة القراء الكبار( 
. 
 (1)( .." 290[ تقدمت ترمجته برقم )3]
 "فصار عيشي مرير طعم ... وعيش ذي الشيب ال يطيب .245

 وله:

 [ وعلين1وكنت صحيحا والشباب منادمي ... فأهنلين صفو الشراب ]

 [3[ فأعلين ]2وزدت على مخس مثانني حجة ... فجاء مشييب ابلضىن ]
قال ابن عساكر: كان عارفا ابلنحو وعلوم القرآن. حدثنا عنه: عمر بن أمحد الصفار، وعبد 

 [ .4هللا بن الفراوي ]

وعلوم القرآن، وكان له حظ القراءات عن يف السن تربز يف [ ملا ط5وقال عبد الغافر: ]
صاحل من النحو. وهو إمام يف فنه. ارتبطه نظام امللك يف املدرسة املعمورة بنيسابور، ليقرئ 

 [ .6يف املسجد املبين فيها، فتخرج به مجاعة ]
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 وتويف يف مجادى األوىل.

 [ .7العصائدي، ومجاعة ]قلت: وروى عنه: عبد اخلالق بن زاهر، وإمساعيل 

__________ 

 « .الشباب»[ يف بغية الوعاة: 1]

 « .ابلضنا»[ يف األصل: 2]

 وفيه زايدة بيت: 218/ 1[ بغية الوعاة 3]

 سئمت تكاليف احلياة وعليت ... وما يف ضمريي من عسى ولعلين

 وله:

 إن تلقك الغربة يف معشر ... قد أمجعوا فيك على بغضهم

  دارهم ... وأرضهم ما دمت يف أرضهمقدارهم ما دمت يف

احلديث. و القراءات [ وقال ابن اجلوزي: سافر الكثري، ومسع الكثري، ورحل يف طلب 4]
 وكان مربزا يف علوم القرآن، وله حظ يف علم العربية، وأملى بنيسابور سنني. )املنتظم( .

 .64[ يف املنتخب 5]
ن عمره. وله شعر كثري، وفيه أسباب وآداب م[ وزاد عبد الغافر: ومل يزل يفيد إىل آخر 6]

 آداب املنادمة. مسع حضرا وسفرا.. وغالب ظين أنه لقي أاب العالء املعري يف سفره.

 [ ومن شعره:7]

 وملا برزان للرحيل وقربت ... كرام املطااي والركاب تسري

 وضعت على صدري يدي مبادرا ... فقالوا: حمب للعناق يشري

 اق وإمنا ... تداركت قليب حني كاد يطريفقلت: ومن يل ابلعن

 (1)وقال:." 
 [ ، وابلعاجي، املقرئ اجملود.1"أبو نصر اهلامشي البصري، املعروف ابهلباري ] .246

 والفرائض.القراءات بأحد من عين 

، فدخل بغداد سنة ست عشرة وأربعمائة، وقرأ القراءاتقال ابن النجار: سافر يف طلب 
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امي، وقرأ بدمشق على أيب علي األهوازي، وحبران على الشريف القرآن على أيب احلسن احلم
 أيب القاسم علي بن حممد الزيدي.

أليب داود، عن أيب عمر « السنن»مث جال يف العراق، وخراسان، وحدث مبرو بكتاب 
 اهلامشي.

 مسعه منه: أبو بكر حممد بن منصور السمعاين.

 مث دخل خبارى، ومسرقند.

 الشهرزوري ابلرواايت.قرأ عليه أبو الكرم 

 قلت: إىل سورة الفتح.

وقال أبو سعد السمعاين: ان أبو طاهر حممد بن حممد اخلطيب قال: كان أبوك مسع من أيب 
، فلما ورد العراق طعنوا يف اهلباري، ورموه ابلكذب والتعمد « السنن»نصر اهلباري كتاب 

 فيه، وشرطوا عليه أن ال يروي عنه.

 [ .2لواحد الدقاق: أبو نصر اهلباري، كذاب، ال حتل الرواية عنه ]وقال: حممد بن عبد ا

قال مخيس احلوزي: ولد أبو نصر ابلبصرة سنة ست وتسعني وثالمثائة، وحدث بواسط سنة 
 [ . ويقال إنه مات هبا، فاهلل أعلم.3ثالث ومثانني ]

 [ .4أمحد بن منصور ] -381

 نفي، املعروف أبمحدجي.[ ، الفقيه احل5أبو نصر الظفري اإلسبيجايب ]

__________ 

[ اهلباري: بفتح اهلاء والباء املشددة ويف آخرها الراء. هذه النسبة إىل هبار، وهو اسم 1]
 ( .306/ 12جد عبد العزيز بن علي بن هبار اهلباري. )األنساب 

 .226/ 1[ لسان امليزان 2]
 [ وورخه ابن حجر فيها.3]

 [ مل أجد مصدر ترمجته.4]
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سبيجايب أو اإلسفيجايب: بكسر األلف وسكون السني وكسر الفاء وسكون الياء [ اإل5]
 (1)املنقوطة." 

 "الغافر ينكر عليه ذلك. .247

 عاش بعد ابنه عبد الغافر قريبا من عشر سنني.

 [ .1احلسني بن حممد بن مبشر ] -385

 أبو علي األنصاري األندلسي السرقسطي، املقرئ.

 [ .2ويعرف اببن اإلمام ]

 القرآن على: أيب عمرو الداين، وغريه.قرأ 

على: أيب علي احلسن بن حممد بن إبراهيم البغدادي القراءات ورحل إىل داير مصر، وقرأ 
 املالكي.

[ ، وإمساعيل بن عمرو احلداد، وتصدر لإلقراء جبامع سرقسطة 3ومسع من: أيب ذر اهلروي ]
 حنوا من أربعني سنة.

 [ .4أبو علي بن سكرة ]مجاعة منهم: القراءات قرأ عليه 

 -حرف اخلاء -
 [ .5خدجية بنت أيب القاسم عبد العزيز بن عبد الرمحن الكرابيسي الصفار ] -386

 شيخة مسنة مسندة.

 عاشت إىل حدود التسعني.

[ ، وأاب حامد أمحد بن الوليد الزوزين صاحب 6مسعت: حممد بن أمحد بن إبراهيم األشناين ]
 .[ 7حممد بن أمحد بن خنب ]

 روى عنها: فضل هللا بن وهب هللا احلذاء، وعبد اخلالق بن الشحامي،

__________ 

 .328رقم  142/ 1[ انظر عن )احلسني بن حممد( يف: الصلة البن بشكوال 1]
 « .وكان خريا فاضال»[ وقال ابن بشكوال: 2]
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 « .اهلووي»[ حترف يف الصلة إىل: 3]

 وأربعمائة.[ ورخ بشكوال وفاته بسنة ثالث وسبعني 4]

 إن صح ذلك فينبغي أن حتول هذه الرتمجة وتقدم إىل الطبقة السابقة.« : أقول»و 

 219، واملنتخب من السياق 31/ 2[ انظر عن )خدجية بنت أيب القاسم( يف: التحبري 5]
 .682رقم 

 [ األشناين: بضم األلف، وسكون الشني املعجمة، ونون، وقد تقدم التعريف هبا.6]

 (1)خلاء املعجمة، وسكون النون.." [ خنب: اب7]
 "قرأ على: أيب احلسن احلمامي إىل سورة سبأ. .248

 [ .1قرأ عليه: أبو الكرم الشهرزوري ]

 وروى عن: بشر بن القاسم.

 روى عنه: ابن السمرقندي، وابن انصر.

 وكان مسسارا.

 [ .2أمحد بن حممد بن عبد هللا بن حسن بن بشرويه ] -8

 حلافظ.أبو العباس األصبهاين ا

مسع: أاب عبد هللا بن حسنكويه، وحممد بن علي بن مصعب، وأاب نعيم احلافظ، وحممد بن 
عبد هللا بن شهراير، واهليثم بن حممد اخلراط، وإبراهيم بن حممد بن إبراهيم اجلالب، وأاب ذر 

 حممد بن إبراهيم الصاحلاين، ومن بعدهم.

ريا، وأكثران ه والفرائض، كتبنا ابنتخابه كثقال السلفي: كان من أهل املعرفة ابحلديث والفق
 [ .3عنه لثبته ومعرفته. ومسعته يقول: ولدت سنة مخس عشرة ]

 قلت: تويف يف مجادى اآلخرة.

 وروى عنه: هبة هللا بن طاوس.

 وقيل: مات سنة سبع.

 [ بن خلف بن إبراهيم بن لب.4إبراهيم ] -9
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 أبو إسحاق التجييب القرطيب، ويعرف اببن احلاج.

__________ 

إىل سورة سبإ على أيب احلسن احلمامي فمات القراءات ب[ وقال ابن اجلزري: قرأ 1]
احلمامي قبل إكماله اخلتمة، مث طال عمره حىت قرأ عليه أبو الكرم الشهرزوري. تويف سنة 

 إحدى وتسعني وأربعمائة يف ذي احلجة.

واإلعالم بوفيات األعالم أ،  36/ 1[ انظر عن )أمحد بن حممد( يف: اإلستدراك ج 2]
، والنجوم 91/ 1، وتبصري املنتبه 135رقم  219، 218/ 19، وسري أعالم النبالء 202

 .163/ 5الزاهرة 
 أ. 36/ 1[ اإلستدراك 3]

 580/ 2[ هكذا يف األصل. ومل أجده هبذا االسم. ووجدت يف )الصلة البن بشكوال 4]
 بن لب بيطري التجييب، يعرف اببنحممد بن أمحد بن خلف بن إبراهيم ( »1278رقم 
 (1)أيضا.." « أمحد بن خلف»هـ. ومل أجد من امسه:  529قتل سنة « . احلاج

 "أبو حممد اللوايت الطنجي، الفقيه املالكي، نزيل مصر. .249

 كان متفننا يف العلوم، ابرعا يف املذهب.

 على أىب العباس أمحد بن نفيس، ومسع منه.القراءات قرأ 

 وأيب حممد بن الوليد. ومن: أيب هاشم،

، والنحو، واللغة، خطيبا مفوها مصقعا، ابلقراءات[ : كان ذا علم 1قال القاضي عياض ]
 ويل القضاء واخلطبة بسبتة يف دولة الربغواطي، ومسع منه كثريا. وكان ذا هيبة وسطوة.

مد حم مسع عليه: القاضي عبود بن سعيد، وأبو إسحاق بن جعفر، وخاالي أبو عبد هللا وأبو
 ابنا اجلوزي.

 وله بنون جنباء أئمة.

 وكان أخوه أبو احلسن من كبار األئمة.

وله ابنان، أحدمها عبد هللا ويل قضاء غرانطة وغريها، وعبد الرمحن ويل قضاء مكناسة مدة، 
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 مث ويل قضاء تلمسان بعد الثالثني ومخسمائة علي بن عبد الرمحن.

 [ .2ن حممد ]املظفر بن علي بن احلسن بن أمحد ب -48

 الصدر أبو الفتح ابن رئيس الرؤساء أيب القاسم ابن املسلمة.

انب يف الوزارة يف خالفة املقتدي ابهلل بعد عزل الوزير عميد الدولة أيب منصور بن جهري، 
 إىل أن ويل أبو شجاع الوزارة.

 وكانت دار أيب الفتح جممعا ألهل العلم والدين.

ان وممن ك« . التنبيه»ض عنده ومات أبو إسحاق مصنف ومن مجلة من أقام يف داره ومر 
 يقيم عنده أبو عبد هللا احلميدي.

 مسع احلديث من: أيب الطيب الطربي، وأيب حممد اجلوهري إبفادة

__________ 

 .3588رقم  293/ 2، وغاية النهاية 112رقم  192، 191/ 19] )( [ 
 .258[ يف الغنية 1]
( 3681رقم  46/ 17) 160رقم  107/ 9يف: املنتظم [ انظر عن )املظفر بن علي( 2]

 (1).." 156/ 12، والبداية والنهاية 280/ 10، والكامل يف التاريخ 
 "سنة اثنتني وتسعني وأربعمائة .250

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن عبد هللا بن علي بن طاوس بن موسى ] -55

 [ املقرئ.2أبو الربكات ]

سن على أيب احلسن علي بن احلالقراءات اد، وقرأ ولد سنة ثالث عشرة وأربعمائة ببغد
 العطار، وعلى: حممد بن علي بن فارس اخلياط.

 ومسع: أاب عبيد هللا األزهري، وأاب طالب بن بكري بن غيالن، والعتيقي، ومجاعة.

 قدم دمشق، سنة إحدى ومخسني وأربعمائة فسكنها، ومسع من: أيب القاسم احلنائي، ومجاعة.

 . وأقرأ الناس.القراءاتوصنف يف 
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 وكان إماما ماهرا، جمودا، ثقة، دينا.

روى عنه: الفقيه نصر املقدسي وهو أكرب منه، وابنه هبة هللا بن طاوس، والفقيه نصر هللا 
 املصيصي، ومحزة بن أمحد، وكردوس.

 [ .3وتويف يف مجادى اآلخرة ]

 وقرأ عليه ابنه.

__________ 

رقم  136/ 3( يف: خمتصر اتريخ دمشق البن منظور [ انظر عن )أمحد بن عبد هللا1]
 .327رقم  74/ 1، وغاية النهاية 154

 « .الركاب»[ حترفت يف )املختصر( إىل: 2]

 (1)[ وقيل: ختم القرآن يف سنة ثالث وعشرين وأربعمائة وعمره عشر سنني أو أقل.." 3]
 أليب علي الفارسي.« اإليضاح"» .251

 القراءات.وصنف يف علل 

 صبهان، وخترج به أهلها.ونزل إ

 قرأ األدب على: أيب اخلطاب اجليلي، والثمانيين.

 وقدم بغداد بعد الثالثني وأربعمائة.

 وله شعر جيد.

 ومسع: أاب طالب بن غيالن، وأاب الطيب الطربي.

[ 2[ ، وأبو طاهر السلفي ]1روى عنه: أبو زكراي بن منده، وأبو القاسم إمساعيل الطلحي ]
. 

__________ 

[ الطلحي: بفتح الطاء املهملة، وسكون الالم، ويف آخرها احلاء املهملة. هذه النسبة إىل 1]
 ( .246/ 8طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه. )األنساب 

وقال: ثقة، نشأ ابملدرسة النظامية ببغداد، ونزل « . سليمان»[ ذكره ابن األنباري ابسم 2]
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بن  عليه وأخذوا عنه األدب. وذكره أبو زكراي حيىيأبصبهان وسكنها، وأكثر فضالئها قرءوا 
عبد الوهاب يف اتريخ أصبهان، واستوطن فيها، وكان مجيل الطريقة، فاضال، أديبا، حسن 

 األخالق.

ودخل بغداد سنة ثالثني وأربعمائة. وتشاغل ابألدب على أيب القاسم الثمانيين، وغريه. من 
 :أدابء وقته، وكان مليح الشعر، ومنه قوله

 تذلل ملن إن تذللت له ... رأى ذاك الفضل ال للبله

 وجانب صداقة من مل يزل ... على األصدقاء يرى الفضل له

( وقال ابن النجار: قدم بغداد وقرأ هبا النحو على الثمانيين، 269، 268)نزهة األلباء 
احلديث من  عواللغة على ابن الدهان، وغريه، وبرع يف النحو وكان إماما فيه ويف اللغة. ومس

القاضي أيب الطيب الطربي، وغريه. وجال يف العراق ونشر هبا النحو، واستوطن أصبهان، 
عشر «  اللغةالقانون يف»و القراءات وروى عنه السلفي. وصنف تفسري القرآن، وكتااب يف 

و « تنيبديوان امل»أليب علي الفارسي، وشرح « اإليضاح»جملدات مل يصنف مثله، وشرح 
وغري ذلك. مات يف اثين عشر من صفر سنة ثالث وتسعني وأربعمائة، وقيل « األمايل»

 سنة أربع وتسعني وأربعمائة. ومن شعره:

 إن خانك الدهر فكن عائذا ... ابلبيض واإلدالج والعيس

 وال تكن عبد املىن إهنا ... رءوس أموال املفاليس

 وقال:

 ألطماع تعتدتقول بنييت: أبيت تقنع ... وال تطمح إىل ا

 وروض ابليأس نفسك فهو أحرى ... وأزمن يف الورى وعليك أعود

 فلو كنت اخلليل وسيبويه ... أو الفراء أو كنت املربد

 (1)ملا ساويت يف حي رغيفا ... وال تبتاع ابملاء املربد." 
 ، أخذها عن الكارزيين.ابلقراءات"وكان قيما  .252

 .ومسع من: أيب احلسن بن صخر، وسعد الزجناين
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 ته عنه.يف روااي« املبهجي»قرأ عليه ابلرواايت: أبو حممد سبط اخلياط، وصنف كتاب 

 وقرأ عليه أيضا: أبو الكرم الشهرزوري، ودعوان بن علي.

وقرأت خبط أيب الفضل حممد بن حممد بن عطاف قال: رمحة هللا على هذا الشريف، فلقد  
عقل رزين، قدم من مكة وأقام كان على أحسن طريقة سلكها األشراف من دين مكني، و 

 ابملدرسة النظامية، فأقرأ هبا القرآن عن مجاعة، وحدث. مجيل األمر.

 وقال غريه: تويف يف يوم اجلمعة من مجادى اآلخرة، وقال: ولدت سنة مخس وعشرين.

 [ .1عبد الكرمي بن املؤمل بن احملسن بن علي ] -133

 ي البزار.[ ، مث الدمشق2أبو الفضل السلمي الكفرطايب ]

 مسع جزءا من عبد الرمحن بن أيب نصر التميمي.

[ ، وأبو املكارم عبد 3روى عنه: أبو حممد بن صابر، وطاهر اخلشوعي، وعمر الدهستاين ]
 الوهاب.

 ووثقه ابن صابر وقال: سألته عن مولده فقال: سنة عشر وأربعمائة. وتويف يف احملرم.

__________ 

 185/ 15املؤمل( يف: خمتصر اتريخ دمشق البن منظور  [ انظر عن )عبد الكرمي بن1]
 .179رقم 

[ الكفرطايب: بفتح الكاف والفاء وسكون الراء وفتح الطاء املهملة ويف آخرها الباء 2]
 املوحدة.

 هذه النسبة إىل كفر طاب وهي بلدة من بالد الشام عند معرة النعمان بني حلب ومحاة.

 ( .448/ 107)األنساب 

اين: بكسر الدال املهملة واهلاء، وسكون السني املهملة وفتح التاء املنقوطة من [ الدهست3]
فوقها ابثنتني ويف آخرها النون. هذه النسبة إىل دهستان، وهي بلدة مشهورة عند مازندران 

 وجرجان.

 (1)( .." 379، 378/ 5)األنساب 
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الطربي، وابن "سكن بغداد، ومسع من: أيب إسحاق من الربمكي، وأيب الطيب  .253
 غيالن.

 وتفقه على أيب إسحاق الشريازي.

 [ الشاهد.2[ ، وأبو نصر احلرشي ]1روى عنه: كثري بن مماليق ]

 [ .3تويف يف صفر ]

 [ .4حممد بن احلسن ] -187

 [ . أحد العباد احلنابلة.5الفقيه أبو عبد هللا الراذاين ]

 لورعني. جماب الدعوة، صاحب كرامات.[ من الزهاد واملنقطعني، والعباد ا6قال السمعاين: ]

 [ .7مسع: أاب يعلى الفقيه احلنبلي، وغريه ]

حكي عنه أنه أراد أن خيرج إىل الصالة، فجاء ابنه إليه، وكان صغريا، فقال: أريد غزاال ألعب 
به. فسكت الشيخ، فاحل عليه وقال: ال بد يل من غزال. فقال له: أسكت، غدا جييئك 

 غزال.

__________ 

 [ هكذا ورد يف األصل.1]

[ احلرشي: بفتح احلاء املهملة والراء ويف آخرها الشني املعجمة، هذه النسبة إىل بين 2]
احلريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن قيس، وأكثرهم نزلوا البصرة، ومنها 

نساب تفرقت إىل البالد. ويف األزد: احلريش بن جذمية بن زهران بن احلجر بن عمران. )األ
4 /108. ) 

[ وقال ابن اجلوزي: كتب الكثري وروى عنه أشياخنا، وقال عبد الوهاب األمناطي: كان 3]
 فقيها صاحلا فيه خري. )املنتظم( .

 127/ 9، واملنتظم 37، 36/ 6[ انظر عن )حممد بن احلسن الراذاين( يف: األنساب 4]
، وذيل طبقات 692رقم  253/ 2( ، وطبقات احلنابلة 3716رقم  71/ 17) 194رقم 

 .161/ 12، والبداية والنهاية 41رقم  93 -91/ 1احلنابلة 
لة. ويف ابلدال املهم« الراداين»ابلزاي. ويف طبقات احلنابلة: « الزاذاين»[ يف األصل: 5]

واملثبت هو الصحيح، عن: ذيل طبقات احلنابلة، واألنساب « . املرادي»البداية والنهاية: 
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بفتح الراء والذال املعجمة بني األلفني ويف آخرها النون. هذه « : لراذاينا»( وفيه: 36/ 6)
 النسبة إىل راذان، وهي قرية من قرى بغداد.

 .37، 36/ 6[ انظر األنساب 6]
 وغريها. )طبقات احلنابلة(القراءات ب[ وقال ابن أيب يعلى: كان زاهدا ورعا، عاملا 7]

 "..(1) 
 "أبو بكر املتويل األبيوردي. .254

 كان متويل أمور مدرسة البيهقي، وكان يف أسالفه من توىل األوقاف.

 مسع: أاب بكر احلريي، وغريه.

 روى عنه: زاهر الشحامي.

تويف يف مجادى األوىل وغسلته امرأته، ودفن ليال خمافة الظلمة واألعوان. وكان يف زمان الغالء 
 والتشويش. وقد مر عام أول.

 [ .1يم ]حممد بن املفرج بن إبراه -197

 [ .2أبو عبد هللا البطليوسي املقرئ ]

[ : روى عن أيب عمرو الداين فيما كان يزعم، وذكر أن له رحلة إىل 3قال ابن بشكوال ]
 [ .4املشرق روى فيها عن األهوازي. وكان يكذب فيما ذكره. وتويف ابملرية ]

بن اخللوف،  املنعم ، وليس هو بثقة، عن عبدالقراءاتقلت: وقد روى أبو القاسم بن عيسى 
عن أبيه، عن ابن املفرج هذا، وزعم أنه قرأ على مكي، وأيب عمرو الداين، وأيب علي األهوازي 

 [ ، وأيب عبد هللا حممد بن احلسني الكارزيين.5]

__________ 

، 1237رقم  564، 563/ 2[ انظر عن )حممد بن املفرج( يف: الصلة البن بشكوال 1]
، وغاية 8199رقم  46/ 4، وميزان االعتدال 5999رقم  635 /2واملغين يف الضعفاء 

 .1259رقم  387/ 5، ولسان امليزان 3479رقم  265/ 2النهاية 
 [ وهو املعروف ابلربويلة. وقد ضبطه ابن اجلزي. ويف حاشية الصلة: يعرف ابلريوبلة.2]
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 .564/ 2[ يف الصلة 3]
 ع األخذ عن هؤالء. )غاية النهاية( .[ وقال احلافظ أبو عبد هللا: وما علمت أحدا مج4]

( : ورحلته إمنا كانت بعد موت األهوازي 2[ . وجاء يف حاشية األصل من الصلة رقم )5]
 رمحه هللا، وتويف املقرئ اجلليل أبو علي األهوازي سنة أربع وثالثني وأربعمائة.

لشيخ ابن ا ونقل ابن حجر: روى عنه سليمان بن حيىي وغريه، وقرأت على ابن حبان ابن
حبان أن جده أخربهم قال: سألت احلافظ أاب علي ابن أيب األحوص عن أيب بكر حممد بن 
 املفرج البطليوسي املعروف ابلربوبلة فقال: هو ثقة، وقد تكلم فيه ابن بشكوال، وقرأته خبط
 ابن حبان مضبوطا ابلقلم: الربوبلة بفتح الراء واملوحدة وسكون الواو وفتح املوحدة أيضا

 ( .387/ 5وختفيف الالم بعدها. )لسان امليزان 

ابن »هكذا ورد يف اللسان: عن أيب بكر، مع أن كنيته: أبو عبد هللا. كما ورد: « : أقول»و 
 (1)ابحلاء املهملة، وهو خطأ. أما شهرته فقد اختلف يف صحتها.." « املفرح

 "وعمر تسعني سنة. .255

م بن يل بن غامن البيع، وحممود بن أيب القاسروى عنه: أبو طاهر السلفي، وأبو رشيد إمساع
 [ .1محكا ]

[ . وكان 2مث ظفرت بوفاته يف صفر سنة ست وتسعني. وآخر أصحابه أبو الفتح اخلرقي ]
 من كبار األدابء والنحاة أبصبهان.

 خرج له احلفاظ.

[ األستاذ أبو طاهر البغدادي، 3أمحد بن علي بن عبيد هللا بن عمر بن سوار. ] -236
 « .العشرالقراءات املستنري يف »قريء العراق، ومصنف كتاب م

 [ .4ولد سنة اثنيت عشرة وأربعمائة ]

قال السمعاين: كان ثقة أمينا، مقرائ فاضال، حسن األخذ للقرآن. ختم عليه مجاعة كتاب 
 هللا، وكتب خبطه الكثري من احلديث.

 راين، وأابمسع: حممد بن عبد الواحد بن رزمة، وحممد بن احلسني احل
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__________ 

] )( [ أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن عمر. الذكواين املعروف أبيب بكر بن أيب علي، 
 ( .15/ 6هـ. )األنساب  419من ثقات احملدثني ومشاهريهم أبصبهان. تويف سنة 

 [ محكا: بفتح احلاء املهملة وامليم، وكاف ألف.1]

 اخلرق.الراء ويف آخرها القاف. نسبة إىل بيع الثياب و [ اخلرقي: بكسر اخلاء املعجمة وفتح 2]

رقم  81/ 17) 208رقم  135/ 9[ انظر عن )أمحد بن علي بن عبيد هللا( يف: املنتظم 3]
، واملعني يف طبقات 48 -46/ 4، ومعجم األدابء « عبد هللا»( ويف الطبعة اجلديدة 3730
، ودول اإلسالم 387رقم  449، 448/ 1، ومعرفة القراء الكبار 1550رقم  145احملدثني 

، واإلعالم 343/ 3، والعرب 139رقم  227 -225/ 19، وسري أعالم النبالء 26/ 2
/ 7، والوايف ابلوفيات 120، 119/ 13، وعيون التواريخ )خمطوط( 204بوفيات األعالم 

، وغاية 159/ 3، ومرآة اجلنان 163/ 12، والبداية والنهاية 3150رقم  205، 204
/ 3، وشذرات الذهب 187/ 5، والنجوم الزاهرة 699/ 2، وتبصري املنتبه 86/ 1هاية الن

 .14/ 2، ومعجم املؤلفني 284/ 3، واتج العروس 403
بفتح السني املهملة وتشديد الواو. )معرفة « سوار»وقد قيد الدكتور بشار عواد معروف 

به( للمؤلف واو كما يف )املشتالقراء الكبار( ، وهذا غلط، والصحيح بكسر السني وختفيف ال
1 /376. 
 (1)( .." 46/ 4)معجم األدابء  416[ وقيل: ولد سنة 4]
 "طالب بن غيالن، والتنوخي، ومجاعة. .256

 [ .1وهو والد شيخنا هبة هللا بن حممد ]

[ ، وعبد الوهاب 2ثنا عنه: أبو الفضل بن انصر، واخلطيب حممد بن اخلضر احملويل ]
 األمناطي.

 عنه: السلفي، ومجاعة.قلت: وروى 

قال السمعاين: سألت ابن انصر عنه، فقال: نبيل، ثبت، متقن أنبئوان عن محاد احلراين أنه 
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مسع السلفي يقول، وذكر ابن سوار: كان فاضال عاملا، من أعيان أهل زمانه يف علم 
 ، وله كتاب فيها، مسعناه منه.القراءات

 ا.وقرأ عليه خلق كثري. وكان ثقة، ثبتا، أمين

[ إجازة، بسماعه من أيب 3أبو القاسم علي بن بلبان ]« املستنري»قلت: أخربان بكتابه 
 طالب ابن النبطي، أان أبو بكر أمحد بن املقرئ مساعا، أان املؤلف مساعا.

العشر أبو علي بن سكرة، وقال: هو حنفي املذهب، ثقة، القراءات [ قرأ عليه 4وممن ]
 [ .5حلديث ]خري، حبس نفسه على اإلقراء وا

 [ .6قلت: وممن قرأ عليه: أبو حممد املقرئ سبط احلناط ]

 [ . وأسانيده موجوده8[ ، وعتبة العثماين ]7ومن شيوخه: أبو علي الشرمقاين ]

__________ 

 ، والتصحيح من )معجم األدابء( .« هبة هللا وحممد»[ يف األصل: 1]

 احملول، شديد الواو املفتوحة. هذه النسبة إىل[ احملويل: بضم امليم، وفتح احلاء املهملة، وت2]
 ( .175/ 11وهي قرية على فرسخني من بغداد، وهي إحدى متنزهاهتا. )األنساب 

( وهو: 523رقم  363، والتصحيح من )معجم شيوخ الذهيب « يلبان»[ يف األصل: 3]
 هـ. 684علي بن بلبان بن عبد هللا أبو القاسم املقدسي الكركي، تويف سنة 

 « .ومما»[ يف األصل: 4]

 .48/ 4[ انظر: معجم األدابء 5]
 « .اخلياط»[ هكذا يف األصل يف املوضعني. ويف )سري أعالم النبالء( : 6]

 [ الشرمقاين: بفتح الشني املعجمة، وسكون الراء، وفتح امليم، والقاف، ويف آخرها النون.7]

ا نواحي نيسابور، يقال هلوهي بلدة قريبة من أسفراين ب« شرمقان»هذه النسبة إىل 
 ( .323/ 7ابجليم، )األنساب « جرمغان»

 (1)« .." العماين»[ يف األصل: 8]
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 "قلت: آخر من روى عنه: حممد بن عبد هللا بن خليل نزيل مراكش. .257

 [ .1قال أبو الوليد بن الدابغ: كان من جلة أهل األدب، وله اعتناء ابحلديث ]

 -حرف السني -
 [ .2القاسم جناح ]سليمان بن أيب  -242

 موىل أمري املؤمنني ابألندلس املؤيد ابهلل بن املستنصر األموي، األستاذ أبو داود املقرئ.

 [ ، وبلنسية.3سكن دانية ]

 [ .4على أيب عمرو الداين، وأكثر عنه. وهو أثبت الناس فيه ]القراءات قرأ 

[ 5وي ]هللا بن سعدون القر وروى عن: عمر بن عبد الرب، وأيب العباس العذري، وأيب عبد 
 ، وأيب شاكر اخلطيب، وأيب الوليد الباجي، وغريهم.

قرأ عليه خلق كثري، وأخذوا عنه منهم: أبو عبد هللا حممد بن احلسن بن حممد بن سعيد ابن 
غالم الفرس، وأبو علي بن سكرة، وأبو العباس أمحد بن عبد الرمحن بن عاصم الثقفي، 

محد بن علي بن سحنون املرسي، وابن أمحد بن خلف، ومجاعة، وأمحد بن علي الثقفي، وأ
 [ البكري6]وإبراهيم بن[ ]

__________ 

 [ وقال أبو جعفر بن صابر احلافظ املالقي يف اترخيه: هو ضعيف.1]

رقم  204، 203/ 1[ انظر عن )سليمان بن أيب القاسم( يف: الصلة البن بشكوال 2]
، ومعجم 428، وفهرست ابن خري 778، رقم 290، 289، وبغية امللتمس للضيب 458

، 26/ 2، ودول اإلسالم 1581رقم  145، واملعني يف طبقات احملدثني 315الصديف 
 451، 450/ 1، ومعرفة القراء الكبار 92رقم  170 -168/ 19وسري أعالم النبالء 

فيات ، والوايف ابلو 120/ 13، وعيون التواريخ )خمطوط( 344، 343/ 3، والعرب 389رقم 
، 1392رقم  317، 316/ 1، وغاية النهاية 159/ 3، ومرآة اجلنان 588رقم  437/ 15

، وشذرات الذهب 171/ 4و  153، 135/ 2، ونفح الطيب 187/ 5والنجوم الزاهرة 
ومعجم املؤلفني  199رقم  208، 207/ 1، وطبقات املفسرين للداودي 404، 403/ 3
4 /278. 
 م.وهو وه« دانة»[ يف األصل: 3]
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 .203/ 1[ الصلة 4]
 « .الفروي»[ يف األصل: 5]

 (1)[ ما بني احلاصرتني ساقط من األصل أضفته من املصادر.." 6]
[ 2[ ، وحممد بن علي النوالشي ]1"الداين، وجعفر بن حيىي املعروف اببن غتال ] .258

سي، ن، وعبد هللا بن الفرج الزهريي، وأبو احلسن علي بن هذيل، وأبو نصر فتح بن خلف البل
 وأبو نصر فتح بن أيب كبة البلنسي، وأبو داود سلمان بن حيىي القرطيب، وآخرون.

القراءات ب[ كان من جلة املقرءين وفضالئهم وخيارهم. عاملا 3قال ابن بشكوال: ]
 ورواايهتا وطرقها، حسن الضبط. أخربان عنه مجاعة ووصفوه ابلعلم، والفضل، والدين.

ل رمضان. وكان مولده يف سنة ثالث عشرة وأربعمائة، وأحف وتويف ببلنسية، يف سادس عشر
 الناس جبنازته، وتزامحوا على نعشه.

قلت: وقرأت خبط بعض أصحاب أيب داود: تسمية الكتب اليت صنفها أبو داود: كتاب 
« [ التنزيل5التبيني هبجاء ]»[ ، يف ثالمثائة جزء، وكتاب 4« ]البيان اجلامع لعلوم القرآن»

رو الذي عارض به املقرئ أاب عم« ابالعتماد»املسمى « الرجز»لدات، وكتاب ، ويف ست جم
[ ، عشرة أجزاء، وهو مثانية عشر ألف بيت وأربعمائة 6« ]أصول القرآن وعقود الداينة»يف 

 «[ عن قوله: حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى7« ]اجلواب»وأربعون بيتا، وكتاب 
2 :238 [8، ] 

__________ 

 .316/ 1، وغاية النهاية 450/ 1، والتصويب من: معرفة القراء « عنان»يف األصل: [ 1]
 [ مل أقف على هذه النسبة.2]

 .204، 203/ 1[ يف الصلة 3]
، واملثبت يتفق « البيان يف علوم القرآن: »170، 169/ 19[ يف سري أعالم النبالء 4]

 .317/ 1، وغاية النهاية 451/ 1مع: معرفة القراء الكبار 
 « .هلجاء»[ يف السري، واملعرفة، وغاية النهاية: 5]
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الذي عارض به شيخه أاب عمرو يف أصول « االعتماد: »451/ 1[ يف معرفة القراء 6]
 « .عقود الداينة»، و القراءات

هاللني  بني« عقود الداينة»هكذا ضبط الدكتور بشار عواد معروف هذه العبارة، فوضع 
. ويف  «اتالقراءكتاب منفصل عن أصول « العقود»الذهن أن صغريين حبيث يتبادر إىل 

 170/ 19الواقع هو كتاب واحد كما ورد يف منت املؤلف هنا، ويف سري أعالم النبالء 
كتاب االعتماد يف أصول : »317/ 1ويف غاية النهاية « . أصول القرآن والدين»ومساه: 

 « .القراءة والداينة

 « .كتاب الصالة الوسطى: »170/ 19ء [ مساه يف سري أعالم النبال7]

 (1).." 238[ سورة البقرة، اآلية 8]
 عن أيب عمرو الداين تالوة.القراءات "روى  .259

 مسع منه، ومن: أيب عمرو بن عبد الرب، وغريمها.

[ أقرأ الناس وأمسعهم احلديث، وكان ثقة فيما رواه، ثبتا فيه، دينا، 1قال ابن بشكوال: ]
 فاضال.

 شعبان بشاطبة.تويف يف رابع 

: أبو عبد هللا حممد بن احلسن ابن غالم الفرس، وأبو داود سليمان القراءاتقلت: قرأ عليه 
[ الداين، وعلي بن حممد 2بن حيىي بن سعيد القرطيب، وإبراهيم بن حممد بن خليفة النفزي ]

[ مث الشاطيب، وحممد بن علي بن خلف التجييب، وآخرون. 3بن أيب العيش الطرطوشي ]
 وإبراهيم من آخرهم وفاة.

 [ .4علي بن حممد بن علي بن فورجة ] -248

 أبو احلسن األصبهاين التاجر.

 يروي عن: علي بن عبد كويه، وغريه.

 تويف يوم عاشوراء.

__________ 
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ن أمحد عبد الرمحن بن علي ب»] )( [ وقد ذكره ابن اجلزري مرتني، ففي األوىل أدرجه ابسم 
ه كذا وقع يف كتاب أيب عبد هللا الذهيب ورأيت»وقال: « . يب الدوشبن الدوش ويقال ابن أ

 ( .375/ 1« )خبطه فانقلب عليه، والصواب علي بن عبد الرمحن بن أمحد بن الدش

ويبدو أن ابن اجلزري صحح امسه اعتمادا على ما جاء هنا. وقد ذكر الدكتور بشار عواد 
ابحلاشية، أنه جاء يف نسخة أخرى من  451/ 1« معرفة القراء»معروف يف حتقيقه لكتاب 

( 1969الكتاب رمز إليها حبرف )د( ، والنسخة املطبوعة اليت حققها حممد سيد جاد احلق )
 على وجهه الصحيح الذي ذكره ابن بشكوال وابن اجلزري، فكأن أحدهم أصلح النسخة.

 .422/ 2[ يف الصلة 1]
اي، ال ايقوت: ابلفتح مث السكون، وز وهي نسبة إىل نفزة. ق« . النقري»[ يف األصل: 2]

مدينة ابملغرب ابألندلس. وقال السلفي: نفزة: بكسر النون، قبيلة كبرية منها بنو عمرية وبنو 
( . وقد حترفت النسبة يف )غاية النهاية 296/ 5ملحان املقيمون بشاطبة. )معجم البلدان 

 « .النفري»( إىل 548/ 1

مث طاء مضمومة، وواو ساكنة، وشني معجمة. نسبة [ الطرطوشي: ابلفتح مث السكون 3]
إىل مدينة ابألندلس تتصل بكورة بلنسية، وهي شرقي بلنسية وقرطبة قريبة من البحر. )معجم 

 ( .30/ 4البلدان 

 (1)[ مل أجد مصدر ترمجته.." 4]
 [ .2[ اللوايت املرسي، املعروف اببن البياز ]1"أبو احلسن ] .260

 يب طالب، وأيب عمرو الداين، ومجاعة.عن: مكي بن أالقراءات روى 

 ورحل إىل املشرق.

« لقنيالت»[ حج ولقي مبصر عبد الوهاب القاضي املالكي، وأخذ عنه 3قال ابن بشكوال: ]
 من أتليفه. وأقرأ الناس القرآن، وعمر وأسن.

 من عبد اجلبار بن أمحد الطرسوسي، وهو آخر من روى عنهما.القراءات قلت: ومسع 

[ أخربان عنه مجاعة من شيوخنا، ومسعت 4أبو القاسم خلف بن بشكوال: ] قال احلافظ
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بعضهم يضعفه وينسبه إىل الكذب وادعاء الرواية عن أقوام مل يلقهم وال كاتبوه. ويشبه أن 
 يكون ذلك يف وقت اختالطه، ألنه اختلط يف آخر عمره.

 [ .5تويف مبرسية يف اثلث احملرم وله تسعون سنة ]

: أبو عبد هللا بن سعيد الداين، وعلي بن عبد هللا بن اثبت القراءاتقلت: روى عنه 
 اخلزرجي، وأبو داود، وسلمان بن حيىي بن سعيد املقرئ، وآخرون.

عاليا لإلمام علم الدين القاسم األندلسي، فإنه تال هبا القراءات بوقد وقع لنا إسناده 
 [6ن سعيد املذكور. ]على أيب جعفر احلصار، عن أيب عبد هللا ب

__________ 

، 449/ 1، ومعرفة القراء الكبار 9448رقم  360/ 4، وميزان االعتدال 6919] )( [ 
رقم  364/ 2، وغاية النهاية 26/ 2، ودول اإلسالم 344/ 3، والعرب 388رقم  450

 .404/ 3، وشذرات الذهب 845رقم  240/ 6، ولسان امليزان 3818
 « .أبو احلسني»، ويف املصادر 364/ 2اية النهاية [ هكذا يف األصل وغ1]

لراء املهملة، اب« البيار»ابلذال املعجمة. ويف العرب، ودول اإلسالم « البياذ»[ يف األصل: 2]
 اية النهاية.، واملثبت عن معرفة القراء، وغ« التيار»، ويف لسان امليزان: « البيان»ويف الصلة: 

 .670/ 2[ يف الصلة 3]
 .670/ 2صلة [ يف ال4]
 هـ. 406[ وكان مولده يف سنة 5]

وقد وقع لنا ( : »450/ 1يف )معرفة القراء الكبار  -رمحه هللا -[ وقال املؤلف الذهيب6]
 (1).."  «عاليا، وفرحنا به وقتا، مث أوذينا فيه، وابن لنا ضعفهالقراءات بسنده 

ء من يده، خذت اجلز "عشرة وأربعمائة. فقلت: وابن رزقويه يف هذه السنة تويف. وأ .261
 [ .1وقد مسعوا فيه، فضربت على التسميع، فقام وخرج من املسجد ]

 [ ال حيتج بروايته.2وقال ابن انصر: كان كذااب ]

 [ الطريثيثي من أصل مساعه.3قلت: وهلذا كان السلفي يقول: أان ]
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هيبة و وقال يف معجمه: هذا أجل شيخ شاهدته ببغداد، من شيوخ الصوفية، وأكثرهم حرمة 
[ عن مجاعة مل 3عند الصحابة. قد اقتدى أبيب سعيد بن أيب اخلري امليهين فيما أظن. وأان ]

حيدثنا عنهم سواه. ومل يقرأ عليه إال من أصول مساعه، وهي كالشمس وضوحا. وكف بصره 
 آبخره.

وكتب له أبو علي الكرماين أجزاء طرية، فحدث هبا اعتمادا عليه، ومل يكن ممن يعرف طرق 
 احملدثني ودقائقهم وإال لكان من الثقات األثبات.

 [ .4« ]طبقات الشافعية»وذكره ابن الصالح يف 

 وقال أبو املعمر األنصاري: مولده يف شوال سنة إحدى عشرة. وتويف يف مجادى اآلخرة.

قلت: قرأت خبط السلفي أنه مسع الطريثيثي يقول: ولدت يف شوال سنة اثنيت عشر وأربعمائة 
[5. ] 

 [ .6أمحد بن حممد بن احلسني العكربي ] -265

 مث الواسطي املقرئ أبو احلسن.

 على أصحاب أيب علي بن عالن.القراءات قرأ 

 ومسع: احلسن بن موسى الغندجاين.

__________ 

 [ املنتظم.1]

 [ املنتظم.2]

 « .أخربان»[ اختصار لكلمة: 3]

 .109رقم  353، 352/ 1[ ج 4]
 [ املنتظم.5]

، واملختصر احملتاج 75[ انظر عن )أمحد بن حممد العكربي( يف: سؤاالت احلافظ السلفي 6]
 (1).." 202/ 1إليه للدبيثي 
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 "الرئيس أبو اخلطاب الشافعي، الكاتب، البغدادي، املقرئ، النحوي. .262

 [ .1]القراءات كان حسن اإلقراء واألخذ. ختم عليه خلق. وصنف منظومة يف 

 بشران، وحممد بن عمر بن بكري النجار، وغريمها. مسع: أاب القاسم بن

 روى عنه: عبد الوهاب األمناطي، وعمر املغازيل، والسلفي، وخطيب املوصل، ومجاعة.

وذكره السلفي فقال: إمام يف اللغة، وشعره يف أعلى درجة، وخطه من أحسن اخلطوط، 
 اويح.هلل الرت والقول يتسع يف فضائله، وكان يصلي أبمري املؤمنني املستظهر اب

وقال غريه: ولد سنة تسع أو عشرة وأربعمائة، وتويف يف العشرين من شهر ذي احلجة سنة 
 سبع.

 [ .2عيسى بن احلافظ أيب ذر عبد بن أمحد ] -287

 [ .3أبو مكتوم األنصاري اهلروي، مث السروي ]

وم يف تتزوج أبو ذر يف العرب يف سروات بين شبابة، وسكن هناك مدة، وولد له أبو مك
 حدود سنة مخس عشرة وأربعمائة.

 . «مسند عبد الرزاق»مجلة من « التقوي»مسع من أيب عبد هللا الصنعاين صاحب 
 ألبيه، وغري ذلك.« الدعوات»، وكتاب « صحيح البخاري»ومسع من أبيه 

__________ 

، وسري أعالم 290، 289/ 2( ، وإنباه الرواة 3746رقم  88/ 17« )هارون] )( [ ) »
، واإلعالم 1586رقم  146، واملعني يف طبقات احملدثني 95رقم  173، 172/ 19النبالء 

، 398رقم  457، 456/ 1، ومعرفة القراء الكبار 348/ 3، والعرب 204بوفيات األعالم 
، 126/ 13، وعيون التواريخ )خمطوط( ج 142وتلخيص ابن مكتوم )خمطوط( ، ورقة 

، وشذرات الذهب 549، 548/ 1، وغاية النهاية 418/ 2وطبقات الشافعية لإلسنوي 
 .121/ 7، ومعجم املؤلفني 406/ 3
 بعدة.، ومسى إحدامها ابملكملة، واألخرى ابملالقراءات[ يف املنتظم: صنف قصيدتني يف 1]

، 1555رقم  145[ انظر عن )عيسى بن أيب ذر( يف: املعني يف طبقات احملدثني 2]
، والعرب 94رقم  172، 171/ 19وسري أعالم النبالء ، 205واإلعالم بوفيات األعالم 

، وشذرات الذهب 160/ 3، ومرآة اجلنان 126/ 13، وعيون التواريخ )خمطوط( 34/ 3
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3 /406. 
( 75/ 7[ السروي: بفتح السني املهملة والراء، وقد قيل بسكون الراء أيضا. )األنساب 3]

 "..(1) 
 [ .1حممد بن إبراهيم بن حممد بن خلف ] -345" .263

 [ .2أبو نعيم الواسطي ابن اجلماري ]

 [ العطار.4[ ، عن أمحد بن املظفر ]3« ]مسند مسدد»روى 

[ ، وهبة هللا بن احللخت، وأبو طالب 5روى عنه: علي بن نغواب، وهبة هللا بن البوقي ]
 حممد بن علي الكتاين.

 [ .6وثقه احلافظ مخيس احلوزي ]

 [ .7وفاته ]آخر ما حدث يف هذه السنة. ومل تؤرخ 

 [ .8حممد بن عبد هللا بن حيىي ] -346

[ . أحد الفضالء ابلكرخ 10[ ، املقرئ، الشريجي ]9أبو الربكات بن الوكيل، اخلباز ]
[11. ] 

على: أيب العالء الواسطي، واحلسن بن الصقر، وعلي بن طلحة البصري، القراءات قرأ 
 وحممد بن بكري النجار.

__________ 

رقم  66مد بن إبراهيم( يف: سؤاالت احلافظ السلفي خلميس احلوزي [ انظر عن )حم1]
ب، وسري  102ابحلاشية، واالستدراك البن نقطة )خمطوط( ورقة  290/ 3، واألنساب 28

 .246/ 1، وتبصري املنتبه 152رقم  246، 245/ 19أعالم النبالء 
 قطة.كذا ضبطها ابن ن[ اجلماري: بضم اجليم وتشديد امليم وبعد األلف راء مكسورة. ه2]

 هـ. 228املتوىف سنة « مسدد بن مسرهد»[ هو 3]

 ، والتحرير من: االستدراك، والسري.« أمحد بن أيب املظفر»[ يف األصل: 4]

، 464/ 1[ البوقي: ابلضم مث واو ساكنة نسبة إىل بوقة قرية أبنطاكية. )توضيح املشتبه 5]
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465) 
 .66[ يف سؤاالت السلفي 6]
تويف يف حدود سنة مخسمائة، ( : »246/ 19ذهيب يف )سري أعالم النبالء [ وذكر ال7]

 « .فإنه حدث يف سنة تسع وتسعني وأربعمائة

 97/ 17) 237رقم  147/ 9[ انظر عن )حممد بن عبد هللا الشريجي( يف: املنتظم 8]
، 187/ 2، وغاية النهاية 400رقم  460، 459/ 1( ، ومعرفة القراء الكبار 3759رقم 

 .410/ 3، وشذرات الذهب 193/ 5، والنجوم الزاهرة 188
 « .الدابس»[ زاد يف )معرفة القراء الكبار( : 9]

[ الشريجي: بكسر الشني املعجمة، وسكون الياء، وفتح الراء، ويف آخرها اجليم. هذه 10]
النسبة إىل بيع دهن الشريج وهو دهن السمسم. وببغداد يقال ملن يبيع الشريج: الشريجي 

 ( .454/ 7الشريجاين. )األنساب و 

 (1)والتصحيح من: املنتظم، والسري.." « ابلكرج»[ يف األصل: 11]
"حممد بن احلسني الدشيت، وأاب سعيد احلسن بن حممد بن عبد هللا بن حسنويه،  .264

 وعبد الواحد بن أمحد الباطرقاين، وأاب الفرج حممد بن عبد هللا بن شهراير، وطائفة كبرية.

 بو طاهر السلفي، وأبو الفتح عبد هللا اخلرقي، ومجاعة.روى عنه: أ

 [ ، وصدقة بن حممد ببغداد.1أبصبهان، وعبد الوهاب األمناطي ]

 على: أيب عمر اخلرقي، وشاكر بن علي األسواري.القراءات وقد قرأ 

ومبكة على: أيب عبد هللا الكارزيين، وهو آخر أصحابه وفاة، وعبد هللا السلفي العاصمي إىل 
 .2 -1: 42حم عسق 

 [ .2وكان مولده يف سنة مثان وأربعمائة ]

 وتويف يف ذي القعدة.

 [ .3أمحد بن حممد بن مظفر ] -354

 [ الفيه الشافعي، عامل أهل طوس مع الغزايل.4اإلمام أبو املظفر اخلوايف ]
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 كان من أنظر أهل زمانه، وهو رفيق الغزايل يف االشتغال على إمام احلرمني.

 رية من أعمال نيسابور.وخواف: ق

__________ 

[ قال ابن اجلوزي: روى عنه شيخنا عبد الوهاب فأثىن عليه ووصفه ابخلريية والصالح، 1]
 وكان من أهل الثروة.

 [ املنتظم.2]

، وتبيني كذب املفرتي 199/ 5[ انظر عن )أمحد بن حممد بن مظفر( يف: األنساب 3]
، ووفيات األعيان 399/ 2ومعجم البلدان  ،263رقم  118، واملنتخب من السياق 288

/ 3)ذكره دون ترمجة( ، والعرب  251/ 19، وسري أعالم النبالء 37رقم  97، 96/ 1
، وطبقات الشافعية الوسطى، له 55/ 4، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 355

لثمني ، والعقد ا168/ 12، والبداية والنهاية 162/ 3أ، ومرآة اجلنان  48)خمطوط( ورقة 
، وشذرات الذهب 225رقم  270، 269/ 1، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة 70
3 /410. 
[ اخلوايف: بفتح اخلاء املعجمة ويف آخرها الفاء بعد الواو واأللف. هذه النسبة إىل خواف، 4]

 وهي انحية من نواحي نيسابور كثرية القرى واخلضرة، وهي متصلة حبدود الزوزن.

 (1))األنساب( .." 
"وقال السلفي: سألته عن مولده، فقال: إما يف آخر سنة سبع عشرة، وأما يف أول  .265

 سنة مثان عشرة وأربعمائة ببغداد.

خه  وقال السلفي: وكان ممن يفتخر برؤيته وروايته لداينته ودرايته، وله تواليف مفيدة. ويف شيو 
 كثرة. وأعالهم إسنادا ابن شاذان.

والنحو،  ،ابلقراءاتفي عن جعفر السراج فقال: كان عاملا وقال محاد احلراين: سئل السل
 واللغة، وله تصانيف وأشعار كثرية. وكان ثقة، ثبتا.

« بتدأامل»وقال ابن انصر: كان ثقة، مأموان، عاملا، فهما، صاحلا، نظم كتبا كثرية، منها 
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 [ .1لوهب بن منبه، وكان قدميا يستملي على القزويين، وأيب حممد اخلالل ]

__________ 

سنني..  وأقرأالقراءات ب[ وقال ابن اجلوزي: ولد سنة ست عشرة وأربعمائة، قرأ القرآن 1]
وسافر إىل بالد الشام ومصر، ومسع بدمشق وطرابلس، وخرج له اخلطيب فوائد يف مخسة 
أجزاء، وتكلم على األحاديث، وكان أديبا شاعرا لطيفا صدوقا ثقة، وصنف كتبا حساان، 

« مناسك احلج»، وكتاب « املبتدإ»، وقد نظم كتبا كثرية شعرا، فنظم كتاب وشعره مطبوع
 ، وغريها، حدثنا عنه أشياخنا، وآخر من حدث عنه« التنبيه»، وكتاب « اخلرقي»، وكتاب 

 نه.حبق مساعها م« مصارع العشاق»شهدة بنت اإلبري. قرأت عليها كتابه املسمى ب 

 ومن أشعاره:

 وجدا عليهم تستهلابن اخلليط فأدمعي ... 

 وحدا هبم حادي الفراق ... عن املنازل فاستقلوا

 قل للذين ترحلوا ... عن انظري والقلب حلوا

 ودمي بال جرم أتيت ... غداة بينهم استحلوا

 ما ضرهم لو أهنلوا ... من ماء وصلهم وعلوا

 وأنشد يف مدح أصحاب احلديث:

 قل للذين جبهلهم ... أضحوا يعيبون احملابر

 املني هلا من ... األيدي مبجتمع األساورواحل

 لوال احملابر واملقامل ... والصحائف والدفاتر

 واحلافظون شريعة ... املبعوث من خري العشائر

 والناقلون حديثه عن ... كابر ثبت وكابر

 لرأيت من شيع الضالل ... عساكرا تتلوا عساكر

 كل يقول جبهله ... وهللا للمظلوم انصر
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 احلديث ... أويل النهى وأويل البصائرمسيتهم أهل 

 (1)حشوية فعليكم ... لعن يزيركم املقابر." 
 "وقال ابن انصر يف أماليه: ثنا الثبت الصدوق أبو احلسني. .266

وقال السلفي: ابن الطيوري حمدث كبري، مفيد، ورع، مل يشتغل قط بغري احلديث، وحصل 
ل، القرآن، واملسانيد، والتواريخ، والعل، وعلوم والقراءاتما مل حيصله أحد من التفاسري، 

 والكتب املصنفة، واألدبيات يف الشعر.

رافق الصوري، واستفاد منه، والنخشيب، وطاهر النيسابوري. وكتب عنه مسعود السجزي، 
 واحلميدي، وجعفر بن احلكاك، فأكثروا عنه.

 مث طول السلفي الثناء عليه.

نا أبو احلسني ابن احلمامي خمففا، مسع: أاب [ فقال: صديق1وذكره أبو نصر بن ماكوال ]
 علي بن شاذان، وخلقا كثريا بعده، وهو من أهل اخلري والعفاف والصالح.

قال ابن سكرة: ذكر يل شيخنا أبو احلسني أن عنده حنو ألف جزء خبط الدارقطين، أو 
 أخربت عنه مبثل ذلك. وأخربين أن عنده البن أيب الدنيا أربعة ومثانني مصنفا.

 [ .3[ : تويف يف نصف ذي القعدة ]2وقال علي بن أمحد النهرواين ]

__________ 

 .287/ 3[ يف اإلكمال 1]
[ النهرواين: بفتح النون وسكون اهلاء وفتح الراء املهملة والواو، ويف آخرها نون أخرى. 2]

رب خ هذه النسبة إىل بليدة قدمية على أربعة فراسخ من الدجلة يقال هلا النهروان، وقد
 أكثرها.

 ( .174/ 12)األنساب 

[ وقال ابن اجلوزي: وكان مكثرا صاحلا أمينا صدوقا متيقظا، صحيح األصول، صينا 3]
ورعا، حسن السمت، كثري الصالة، مسع الكثري ونسخ خبطه ومتعه هللا مبا مسع حىت انتشرت 

دق واألمانة له ابلص عنه الرواية. حدثنا عنه أشياخنا، وكلهم أثنوا عليه ثناء حسنا، وشهدوا
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 مثل عبد الوهاب، وابن انصر وغريمها. )املنتظم( .

وقال حممد بن علي بن فوالذ الطربي: سألت أاب غالب الذهلي عن ابن الطيوري، فقال: ال 
 -اينأان والسمع -أقول إال خريا، اعفين عن هذا! فأحلحت عليه، وقلت له: رأينا مساعه

« الفصل»د ملحقا على رقعة ملصقا ابلكتاب، وكتاب بكتاب الناسخ واملنسوخ البن عبي
 لداود بن اجملرب، كان مساعه إىل البالغ خبط ابن خريون، فأمت هو السماع للجميع خبطه؟

فقال: نعم! وغري ذا؟! وذكر اجمللس عن احلريف، فقال: قط مل يسمع منه، وأخرجه يف جزازة 
 (1)ن قد ضاع، وجدته اآلن. وقال." له خبطه، قالوا له: فأين كان إىل الساعة؟ قال: كا

 "بسم هللا الرمحن الرحيم .267

 ]تراجم رجال هذه الطبقة[

 سنة إحدى ومخسمائة

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن احلسن بن أمحد بن يزداد ] -1

 أبو العز املستعملي.

 روى عن: اجلوهري، والعشاري.

 [ .2أمحد بن احلسني بن أمحد ] -2

 ي.أبو طاهر بن النقار احلمري 

 ولد ابلكوفة سنة مثان عشرة وأربعمائة، ونشأ ببغداد.

 ويفهمها.القراءات وكان يعرف 

 قرأ على: خاله أيب طالب بن النجار.

 وقرأ األدب على أيب القاسم بن برهان، مث انتقل إىل دمشق وإىل مصر، وسكن طرابلس.

 [ .3وبدمشق تويف يف رمضان ]

__________ 

 [ مل أجده.1]
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)أمحد بن احلسني بن النقار( يف: معجم السفر للسلفي )مصور بدار الكتب [ انظر عن 2]
، وتكملة إكمال اإلكمال 36، 35/ 1، وإنباه الرواة للقفطي 138/ ورقة 1املصرية( ق 

القسم  -، وموسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي )أتليفنا( 348للصابوين 
 .121رقم  291، 290/ 1ج  -الثاين

ر هو من أسرة اشته« : عمر عبد السالم تدمري»يقول خادم العلم حمقق هذا الكتاب  [3]
أفرادها ابلعلم. وقد جلأ مجاعة منها إىل طرابلس يف مجلة من جلأ إليها من األسر الدمشقية 

لدمشق  «أتسز بن أوق اخلوارزمي»وأعياهنا، وقد انتقلوا من دمشق إىل طرابلس إابن حصار 
 (1)." .-هـ 468يف سنة 

 [ .1أمحد بن عبد هللا بن سبعون ] -3" .268

 أبو بكر القيسي، القريواين، مث البغدادي.

 [ اجلوهري.2مسع: أاب الطيب الطربي، وأاب ]حممد[ ]

 وعنه: ابنه عبد هللا، وعمر بن ظفر.

 [ .3إبراهيم بن مياس القشريي الدمشقي ] -4

، وغريه أاب احلسني بن املهتدي ابهللمسع: أاب عبد هللا بن سلوان، وأاب القاسم احلنائي، و 
 ببغداد.

 مسع منه: الصائن هبة هللا، وغريه.

 [ .4تويف يف شعبان، وله مخس وستون سنة ]

__________ 

 497السبع. وأنه عاد إىل دمشق سنة القراءات ] )( [ ذكره القفطي وقال: كان حيفظ 
 . وأنشد ابنه أبو حممد، قال: أنشدين أيب لنفسه:-هـ

 يلي أقصرا عن مالمي ... قل صربي وفل غرب اعرتامياي خل

 وبدا الدهر كاشرا يل عن ... أنيابه ابهتضام كل األانم

 معرضا يل خطوبه من ورائي ... إن تلفت اترة وأمامي
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 ولعمري إن الزمان كفيل ... لبنيه ابلنقض واإلبرام

 ال ترع إن أتتك منه سهام ... طاملا عطلت أكف الرامي

 : أتدب عليه ابنه عبد هللا، وعلقت عنه من شعر أبيه مقطعات:وقال السلفي

 قد زارين طيف من أهوى على حذر ... من الوشاة وداعي الصبح قد هتفا

 فكدت أوقظ من حويل به فرحا ... وكاد يهتك سرت احلب يب شغفا

 مث انتبهت وآمايل ختيل يل ... نيل املىن فاستحالت غبطيت أسفا

 110/ 17) 253رقم  158/ 9عبد هللا بن سبعون( يف: املنتظم  [ انظر عن )أمحد بن1]
 ( .375رقم 

 [ بياض يف األصل.2]

( 3773رقم  110/ 17) 251رقم  158/ 9[ انظر عن )إبراهيم بن مياس( يف: املنتظم 3]
، وخمتصر اتريخ دمشق البن 456/ 10، والكامل يف التاريخ 228/ 5، ومعجم البلدان 

 .301/ 2، وهتذيب اتريخ دمشق 172رقم  165/ 3منظور 
 وقد طول ابن عساكر نسبه إىل عامر بن صعصعة.

[ وقال ابن عساكر: مسع وأمسع. سئل عن مولده فقال: يف مجادى اآلخرة سنة ست 4]
 وثالثني وأربعمائة.

وقال ابن اجلوزي: مسع الكثري، وأكثر عن اخلطيب، وكتب من تصانيفه، وورد بغداد، فسمع 
 (1)من ابن النقور، وكان ثقة. )املنتظم( .." 

 [ .2[ بن عمر بن حممد بن أحيد ]1عبيد هللا ] -38" .269

 [ ، اخلطيب.3أبو القاسم الكشاين ]

 ثقة، إمام، مشهور. أملى مدة سنني، وطال عمره.

[ ، وأاب سهل عبد الكرمي 4د بن احلسن الباهلي، وعلي بن أمحد السنكباثي ]مسع: حمم
 الكالابذي، وأاب نصر أمحد بن عبد هللا بن الفضل، وعبد العزيز ابن أمحد احللواين.

قال السمعاين: ثنا عنه إبراهيم بن يعقوب الكشاين، وأبو العالء آصف بن حممد النسفي، 
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 كثريون مبا وراء النهر.وعطاء بن مالك النقاش، وآخرون  

 ولد يف حدود سنة عشر وأربعمائة.

 وتويف يف رجب.

 [ .5عبد هللا بن حيىي ] -39

 [ ، ويعرف اببن الوحشي.6أبو حممد التجييب، األندلسي، األقليشي ]

 [ .7بطليطلة عن أيب عبد هللا املغامي ]القراءات أخذ 

 ومسع من: خازم بن حممد، وأيب بكر بن مجاهر.

[ ، وويل 8البن فورك ]« مشكل القرآن»ن أهل املعرفة والذكاء. واختصر كتاب وكان م
 أحكام أقليش.

__________ 

 « .عبيد هللا»( ابسم 45وسيعاد اثنية بعد قليل برقم )« . عبد هللا»[ يف األصل: 1]

 .434، 433/ 10[ انظر عن )عبيد هللا بن عمر( يف: األنساب 2]
ني املعجمة ويف آخرها النون. هذه النسبة إىل الكشانية، [ الكشاين: بضم الكاف والش3]

 وهي بلدة من بالد السغد بنواحي مسرقند على اثين عشر فرسخا منها.

[ السنكباثي: بفتح السني املهملة، وسكون النون، وفتح الكاف والباء املعجمة بواحدة، 4]
 سغد مسرقند. قرى أربنجن منويف آخرها الثاء املثلثة. هذه النسبة إىل سنكباث وهي قرية من 

 ( .172/ 7)األنساب 

، ومعجم 640رقم  291/ 1[ انظر عن )عبد هللا بن حيىي( يف: الصلة البن بشكوال 5]
 .237/ 1البلدان 

[ األقليشي: بضم اهلمزة، وسكون الكاف، وكسر الالم، وايء ساكنة، وشني معجمة، 6]
 ية. قال احلميدي: أقليش بليدة مننسبة إىل أقليش مدينة ابألندلس من أعمال شنت بر 

 أعمال طليطلة.
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 ابلقاف، وهو حتريف.« املقامي»[ يف معجم البلدان: 7]

 (1)يدل على احتفال يف معرفته." « الشهاب»[ وله كتاب حسن يف شرح 8]
 [ .1"بن خشيش ] .270

 [ البغدادي.2أبو سعد ]

 مسع: أاب علي بن شاذان، وغريه.

 دة، وأبو السعادات القزاز.روى عنه: أبو طاهر السلفي، وشه

 من أيب خملد. وكان شيخا صاحلا، صحيح السماع.« جزء ابن عرفة»ومسع 

 [ .3تويف يف عاشر ذي القعدة، وله تسع ومثانون سنة ]

 [ .4حممد بن حيىي بن مزاحم ] -55

 [ ، مث الطليطلي.5أبو عبد هللا األشبوين ]

 القراءات.[ يف 6« ]الناهج»املقرئ، مصنف كتاب 

 وقد رحل إىل مصر وأكثر السماع، ومحل عن القضاعي وطبقته.

 مات يف أول السنة.

 وذكره أمحد بن حممد بن حرب املستملي أنه قرأ عليه القرآن، وأنه قرأ على أيب عمرو الداين.

 حممد بن يوسف بن عطاف. -56

 أبو عبد هللا األزدي، قاضي املرية.

 وأيب عبد هللا بن القزاز، روى عن: أيب القاسم عبد الرمحن بن مالك،

__________ 

رقم  241، 240/ 19، وسري أعالم النبالء 207[ ، واإلعالم بوفيات األعالم 3782]
، 172/ 3، ومرآة اجلنان 5/ 4، والعرب 1607رقم  148، واملعني يف طبقات احملدثني 148

 .6/ 4وشذرات الذهب 
 املهملة. ابحلاء« حشيش»[ يف )املعني( و )مرآة اجلنان( : 1]

 « .أبو سعيد»[ يف )املنتظم( بطبعتيه: 2]
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 ظم( .)املنت« . روى عنه أشياخنا وكان ثقة خريا، صحيح السماع»[ وقال ابن اجلوزي: 3]

، 1233رقم  563، 562/ 2[ انظر عن )حممد بن حيىي( يف: الصلة البن بشكوال 4]
، وإيضاح املكنون 115 ،114/ 1، وبغية الوعاة 3530رقم  278، 277/ 2وغاية النهاية 

 .111/ 12، ومعجم املؤلفني 78/ 2، وهدية العارفني 617/ 2
[ األشبوين: بضم اهلمزة، مث سكون الشني املعجمة وضم الباء املوحدة، وواو ونون. نسبة 5]

 إىل أشبون مدينة ابألندلس يقال هلا لشبونة وهي متصلة بشنرتين قريبة من البحر احمليط.

 ( .195 /1)معجم البلدان 

 (1)« .." الباهج»[ يف األصل: 6]
 [ .1"أخذ الناس عنه ] .271

 [ .2حممد بن علي بن حممد بن إبراهيم ] -119

 أبو سعد اإلصبهاين املديين، يعرف بسرفرتج الثاين.

 كان من أجالء الكتبة.

 روى عن: أيب نعيم احلافظ.

 وحدث عنه مجاعة، منهم أبو موسى املديين، وهو من كبار شيوخه.

 يف يف آخر يوم من السنة.تو 

 وقد حدث ببغداد.

 وروى عنه: أبو الفتح بن البطي، والسلفي.

 وقد خدم ابلشام.

 [ .3حممد بن علي بن حممد ] -120

 شيخ احلنابلة، أبو الفتح احللواين، الزاهد.

 [ ، وشيعه خالئق.4تويف يوم األضحي ]

 جعفر.صحب القاضي أاب يعلى قليال، مث برع على الشريف أيب 

 [ .5وأفىت، ودرس، وتعبد، وأتله ]
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__________ 

 القراءاتو[ وقال القاضي عياض: أقرأ جبامع قرطبة زماان، وأخذ عنه الناس النحو 1]
واألدب، وخرج عن قرطبة مث عاد إليها. مسعت عليه بقراءة غريي بعض شيء مما عنده. 

 ( .89)الغنية 

 [ مل أجده.2]

، واملنتظم 698رقم  257/ 2لواين( يف: طبقات احلنابلة [ انظر عن )حممد بن علي احل3]
رقم  106/ 1( ، وذيل طبقات احلنابلة 3800رقم  127/ 17، )278رقم  170/ 9

 .50/ 11، ومعجم املؤلفني 164/ 7، واألعالم 50
 .-هـ 439[ وكان مولده سنة 4]
 [ وقال ابن شافع: كان ذا زهادة وعبادة.5]

مشيخته: كان من فقهاء احلنابلة ببغداد، وكان مشهورا ابلورع وقال السلفي وروى عنه يف 
آخر يف  يف الفقه، جملدة، ومصنف« كفاية املبتدي»الثخني، والدين املتني ... له كتاب 

. )ذيل  «خمتصر العبادات»الفقه أكرب منه، ومصنف يف أصول الفقه يف جملدين، وله 
 (1)( .." 106/ 1الطبقات 

 [ .1م بن سعيد بن نعم اخللفاء ]حممد بن إبراهي -193" .272

 أبو عبد هللا الرعيين، األندلسي.

 مسع بسرقسطة من أيب الوليد الباجي، ورحل وحج.

 على أيب معشر الطربي.القراءات وقرأ 

 وكان مولده يف سنة ثالث وأربعني وأربعمائة.

 وتويف أبوريولة. وكان ثقة، خيارا.

 [ .2حممد بن احلسني بن وهبان ] -194

 املكارم الشيباين.أبو 

 عن: القاضي الطربي، واجلوهري.
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 مسع لنفسه من ابن غيالن.

 [ .3حممد بن طاهر بن علي بن أمحد ] -195

__________ 

 ، وأبو حامد الغزايل، فلما« تتمة اإلابنة»، وأبو سعد املتويل صاحب « الشامل] )( [ »
ع أنه يوم ذكر الدرس، وض انقرضوا توالها هو، وحكى يل بعض املشايخ من علماء املذهب

منديله على عينيه وبكى كثريا، وهو جالس على السدة اليت جرت عادة املدرسني ابجللوس 
 عليها، وكان ينشد:

 خلت الداير فسدت غري مسود ... ومن العناء تفردي ابلسؤدد

وجعل يردد هذا البيت ويبكي، وهذا إنصاف منه واعرتاف ملن تقدمه الفضل والرجحان 
 عليه.

 « .احلماسة»وهذا البيت من مجلة أبيات يف 

 ومدحه تلميذه أبو اجملد محدان بن كثري البالسي بقصيدة يقول فيها:

 اي كعبة الفضل أفتنا مل مل جيب ... شرعا على قصادك اإلحرام

 وملا تضمخ زائريك بطيب ما ... تلقيه وهو على احلجيج حرام

 ( .221، 220/ 4)وفيات األعيان 

 .1252رقم  569/ 2)حممد بن إبراهيم( يف: الصلة البن بشكوال  [ انظر عن1]
 [ مل أجده.2]

، 251، 249 -247/ 2و  199، 82/ 1[ انظر عن )حممد بن طاهر( يف: التحبري 3]
، والتقييد البن نقطة 97/ 14، ومعجم األدابء 158/ 1أ، ومعجم البلدان  27واألنساب 

( 3815رقم  138 -136/ 17) 293قم ر  179 -177/ 9، واملنتظم 55رقم  69، 68
، 1242/ 4، وتذكرة احلفاظ 587/ 3، وميزان االعتدال 287/ 4، ووفيات األعيان 

، وخمتصر 208، واإلعالم بوفيات األعالم 1616رقم  149واملعني يف طبقات احملدثني 
/ 19، وسري أعالم النبالء 14/ 4، والعرب 304رقم  247/ 22اتريخ دمشق البن منظور 
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رقم  594/ 2، واملغين يف الضعفاء 36/ 2، ودول اإلسالم 213رقم  371 -361
 (1)، واملستفاد من ذيل اتريخ بغداد." 5643

 [ .1"مات يف أوائل الشيخوخة ] .273

 -حرف امليم -
 [ .2حممد بن إبراهيم بن حممد ] -239

 األستاذ أبو بكر بن الصناع، واملقري، امللقب ابهلدهد.

 من أهل بلنسية.

 عن أيب داود، وكان أنبل أصحابه.القراءات أخذ 

 أخذ عنه: أبو عبد هللا بن أيب إسحاق املريي، وأقرأ بقرطبة.

 وتويف كهال.

 [ .3حممد بن سليمان ] -240

 أبو بكر الكالعي، اإلشبيلي، الكاتب املعروف اببن القصرية.

 رأس أهل البالغة يف زمانه.

 أخذ عن: أيب مروان بن سراج، وغريه.

 من أهل األدب البارع، والتفنن يف أنواع العلوم.وكان 

 وتويف عن سن عالية، وقد خرف.

 [ .4حممد بن عبد الواحد بن احلسن ] -241

 أبو غالب الشيباين، البغدادي، القزاز.

 على: الشرمغاين، وأيب الفتح بن شيطا.القراءات قرأ 

 وحدث عن: أيب إسحاق الربمكي، واجلوهري، والعشاري، ومجاعة.

 كان مولده سنة ثالثني وأربعمائة. نسخ الكثري، ومسع، ومسع ولده أاب منصور عبد الرمحن.و 

__________ 

 [ وقال ابن اجلوزي: وتدرج يف الوالايت واملراتب مخسني سنة. )املنتظم( .1]
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 [ مل أجده.2]

، وقالئد العقيان 539/ 2[ انظر عن )حممد بن سليمان( يف: الصلة البن بشكوال 3]
 .48، 47/ 12، وعيون التواريخ 67، وبغية امللتمس للضيب 120 -117

، وغاية 407رقم  464/ 1[ انظر عن )حممد بن عبد الواحد( يف: معرفة القراء الكبار 4]
 (1).." 193، 192/ 2النهاية 

 "وتويف يف رابع شوال. .274

 ابلقراءات.وكان ثقة، مقرائ، فاضال، حاذقا 

 لرمحن، وسعد هللا الدقاق، وحيىي ابن السدنك.روى عنه: حفيده نصر هللا بن عبد ا

 [ .1حممد بن علي بن حممد ] -242

 القاضي أبو سعيد املروزي الدهان.

 مسع: أاب غامن الكراعي، وابن عبد العزيز القنطري، ومجاعة.

، يرويه عن احلاكم حممد بن عبد العزيز « تفسري ابن راهويه»أجاز للسمعاين، وعنده 
 م حممد بن احلسني احلدادي، عن حممد بن حيىي بن خالد املروزي، عنه.القنطري، عن احلاك

 ولد يف حدود سنة ثالثني وأربعمائة.

 [ .2وقيل: مات سنة عشر ]

 [ .3حممد بن علي بن حممد بن عبد العزيز بن محدين ] -243

 أبو عبد هللا، قاضي القضاة بقرطبة.

 تفقه على والده.

 مجاعة.وروى عنه، وعن: حممد بن عتاب، و 

وكان من أهل التفنن يف العلوم. وكان حافظا، ذكيا، فطنا، أديبا، شاعرا، لغواي أصوليا. ويل 
 القضاء سنة تسعني، فحمدت سريته.

__________ 

رقم  190، 189/ 2[ انظر عن )حممد بن علي املروزي( يف: التحبري يف املعجم الكبري 1]
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 أ. 230 ، ومعجم شيوخه ابن السمعاين )خمطوط( ورقة825

[ وقال ابن السمعاين: وكان من بيت العلم واحلديث. وكان يف نفسه عاملا فاضال، غري 2]
أنه كان ينسب إىل شرب اخلمر يف اخلفية، ومسعت أاب عبد هللا احلافظ األزدي أنه اتب ورجع 

 عن ذلك.

، 1254رقم  570/ 2[ انظر عن )حممد بن علي بن حممد( يف: الصلة البن بشكوال 3]
، وخريدة القصر )قسم 84، وفهرس ابن عطية 2رقم  47، 46غنية للقاضي عياض وال

، والذخرية البن بسام )انظر 230، وبغية امللتمس للضيب، رقم 477/ 3املغرب واألندلس( 
 (1).." 95/ 3، وأزهار الرايض 18فهرس األعالم( ، ونظم اجلمان 

 [ .1علي بن عبد هللا بن حممد ] -264" .275

 يسابوري، الواعظ.أبو احلسن الن

 وأصلة من إصبهان.

 مسع: أاب حفص بن مسرور، وأاب احلسني بن عبد الغافر، وغريمها.

 قال السلفي: بلغين أنه تويف سنة تسع ومخسمائة.

 وقال ابن عساكر: أجاز يل سنة عشر.

 قلت: سأعيده سنة عشر.

 [ .2علي بن حممد بن عبد هللا ] -265

 من أهل املرية، ويعرف ابلربجي، بفتح الباء.أبو احلسن اجلذامي، األندلسي، 

 عن: أيب داود، وابن الدش.القراءات أخذ 

 ومسع من أيب علي الغساين.

 وكان مقرائ حاذقا، وفقيها، مفتيا، من أهل اخلري، والصالح، والتفنن يف العلم.

بن اقال ابن األابر: دارت له مع قاضي املرية مروان بن عبد امللك قصة غريبة يف إحراق 
محدين كتب الغزايل، وأوجب فيها حني استفيت أتديب حمرقها، وضمنه قيمتها. وتبعه على 

 ذلك أبو القاسم بن ورد، وعمر بن الفصيح.
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 أخذ عنه: عمر بن منارة، والشيخ أبو العباس بن العريف.

__________ 

/ 18ور ظ[ انظر عن )علي بن عبد هللا( يف: اتريخ دمشق، وخمتصر اتريخ دمشق البن من1]
 ( .299وسيعاد برقم ) 22رقم  123

)ابحلاشية( ، ومعجم  140/ 1[ انظر عن )علي بن حممد اجلذامي( يف: األنساب 2]
، واملعجم يف أصحاب الصديف 1841، وتكملة الصلة البن األابر، رقم 374/ 1البلدان 

 308س ، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة السفر اخلام81، وصلة الصلة 383
، وتبصري 11رقم  50، 49/ 22، والوايف ابلوفيات 32/ 1، واملشتبه يف الرجال 604رقم 

 (1).." 198، ونيل االبتهاج 134املنتبه 
 -حرف امليم -" .276

حممد بن احلسن بن حممد بن حيىي بن احلسن بن القاسم الزينيب بن إبراهيم طباطبا  -269
 [ .1بن إمساعيل ]

 العلوي اإلصبهاين.

 ليل معمر.شيخ ج

 يروي عن: أيب سعد عبد الرمحن بن أمحد بن عمر الصفار.

 روى عنه: أبو موسى املديين.

 وتويف يف اثين رمضان.

 كنيته أبو العساف.

 [ .2حممد بن اخللف بن إمساعيل ] -270

 أبو عبد هللا الصديف، البلنسي، املعروف اببن علقمة الكاتب.

 على سوء ما رصفه. ، ومحله الناس عنه« اتريخ بلنسية»صنف 

 تويف يف شوال، وقد جاوز الثمانني.

 [ .3حممد بن أيب العافية ] -271
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 أبو عبد هللا اإلشبيلي، النحوي، املقرئ.

 إمام جامع إشبيلية.

 أخذ عن: أيب احلجاج األعلم النحوي.

مد د هللا حمعلى أيب عبالقراءات بوكان ابرعا يف النحو، واللغة. ومحل الناس عنه. وقد قرأ 
 بن شريح.

 [ .4حممد بن علي بن احلسن بن أيب املضاء حممد بن أمحد بن أيب املضاء ] -272

__________ 

 [ مل أجده.1]

/ 3، والوايف ابلوفيات 146[ انظر عن )حممد بن اخللف( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
 .283/ 9، ومعجم املؤلفني 45

رقم  571، 570/ 2الصلة البن بشكوال [ انظر عن )حممد بن أيب العافية( يف: 3]
1257. 

/ 11[ انظر عن )حممد بن علي بن أيب املضاء( يف: اتريخ دمشق )خمطوطة التيمورية( 4]
161 ".(1) 

 "ولقد جريت على الصباية والصيب ... وجذبت أقراين إىل غاايهتا .277

 مث ارعويت وما بكفي طائل ... من لذة الدنيا سوى تبعاهتا

 .وهي قصيدة طويلة
 قال األرجاين: سألت ابن اهلبارية عن مولده، فقال: سنة أربع عشرة وأربعمائة.

وقال أبو املكارم يعيش بن الفضل الكرماين الكاتب: مات بكرمان يف مجادى اآلخرة سنة 
 تسع ومخسمائة.

 والبن اهلبارية:

 [ ... فالرأي أن يتبيذق الفرزان3[ تفرزنت ]2[ يف الدسوت ]1وإذا البيادق ]

 [4ذ مجلة البلوى ودع تفصيلها ... ما يف الربية كلها إنسان ]خ
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 [ .5مغاور بن احلكم ] -276

 أبو احلسن السلمي، الشاطيب، املؤدب.

 عن: أيب احلسن بن الدش.القراءات أخذ 

 وأقرأ الناس.

 أخذ عنه: ابنه حممد، وأبو عبد هللا بن بركة، وعبد الغين بن مكي.

 [ .6مهذب الدولة ] -277

  البطائح. هو أبو العباس أمحد بن حممد بن عبيد بن أيب اجلرب الكناين.أمري

 أديب، فاضل، شاعر، إخباري، دون شعره.

__________ 

 [ البيادق، مجع بيدق، وهو اجلندي الذي يتقدم على أصحاب الرتب يف رقعة الشطرنج.1]

زير يف يه الو [ الدسوت: مجع دست، وهو صدر اجمللس، ويقصد به املكان الذي يقف ف2]
 رقعة الشطرنج.

[ تفرزنت: أي حتولت إىل فرز، وهو الوزير يف الشطرنج، واملعروف أن البيذق إذا متكن 3]
 من الوصول إىل آخر خطوط خصمه املقابل يتحول إىل فرز )وزير( .

 .455/ 4، ووفيات األعيان 73، 72/ 2، واخلريدة 306/ 12[ البيتان يف: األنساب 4]
 [ مل أجده.5]

 (1).." 449، 448/ 10[ انظر عن )مهذب الدولة( يف: الكامل يف التاريخ 6]
 "أبو سهل بن الشيخ أبو الفتح احلداد. .278

 يروي عن: أيب القاسم بن أيب بكر الذكواين، واإلصبهانيني.

 وعنه: أبو موسى، ومجاعة.

 وحدث ببغداد عن: الذكواين، وأيب طاهر بن عبد الرحيم، وأيب نصر الكسائي.

 يف ربيع األول. وهو أخو صاحب األموال اجلزيلة أيب سعيد احلداد ووالد حممد وحممود. تويف

مسع أيضا من أيب طاهر بن عبد الرحيم، وأيب الوليد الدربندي، وإبراهيم بن حممد الكسائي، 
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 وعدة. أجاز للسمعاين.

 -حرف امليم -
 [ .1املبارك بن احلسني بن أمحد ] -301

 البغدادي، الشافعي، املقرئ.[ أبو اخلري 2الغسال ]

كان صاحلا، ثقة، متميزا. قرأ القرآن على: أيب القاسم بن الغوري، وأيب بكر حممد بن علي 
 اخلياط، وأيب علي احلسن بن غالب املقرئ، وأيب بكر ابن األطروش، وأيب بكر اللحياين.

إلقراء، ل ، فقرأ على أيب علي غالم اهلراس، وتصدرالقراءاتورحل إىل واسط يف طلب 
 وقصده الطلبة.

 وكان حافظا، جمودا، يتكلم على معاين القرآن.

__________ 

رقم  152/ 17) 325رقم  190/ 9[ انظر عن )املبارك بن احلسني( يف: املنتظم 1]
، 21/ 4، والعرب 113/ 1، وطبقات احلنابلة 274/ 1( ، واتريخ ابن الدبيثي 3847

/ 1، ومعرفة القراء الكبار 457/ 2شتبه يف الرجال ، وامل209واإلعالم بوفيات األعالم 
/ 4، وتذكرة احلفاظ 211رقم  358، 357/ 19، وسري أعالم النبالء 408رقم  465

، 71/ 12، وعيون التواريخ 200/ 3، ومرآة اجلنان 430/ 3، وميزان االعتدال 1261
، وعقد اجلمان 8/ 5، ولسان امليزان 40/ 2، وغاية النهاية 113/ 1وذيل طبقات احلنابلة 

 .27/ 4، وشذرات الذهب 713، 712/ ورقة 15)خمطوط( 
[ هكذا ابلغني املعجمة. ويف )طبقات احلنابلة( و )مرآة اجلنان( و )عيون التواريخ( : 2]
ابلعني املهملة. واملثبت هو الصحيح، وقد نص عليه املؤلف يف آخر الرتمجة.." « عسال»
(1) 
ثقة، متقنا، ما رأينا مثله. كان يتهجد، ويقوم الليل "وقال ابن انصر: كان حافظا،  .279
[1. ] 

 قرأ عليه أبو طاهر بن سلفة حديثا فأنكره، وقال: ليس هذا من حديثي.

 فسأله عن ذلك، فقال: أعرف حديثي كله، ألين نظرت فيه مرارا، فما خيفى علي منه شيء.
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عيد ويرجع. إىل بعد الوكان يقدم كل سنة من سنة مثان وتسعني يف رجب، فيبقى ببغداد 
 ونسخ ابألجرة ليستعني على العيال.

 [ .2وأول ما مسع سنة اثنتني وأربعني ]

 وكان أبو عامر العبدري يثين عليه ويقول: ختم هذا الشأن أبيب رمحه هللا.

 مرض أيب ببغداد، ومحل إىل الكوفة، فأدركه أجله ابحللة السيفية.

 ك يف شعبان.ومحل إىل الكوفة مشيا، فدفن هبا، وذل

 [ .3ومات يوم سادس عشره ]

__________ 

 [ انظر: املنتظم.1]

 [ يف املنتظم: وأول مساعه سنة سبع ومثانني.2]

[ وقال ابن اجلوزي: كتب وسافر ولقي أاب عبد هللا العلوي العالمة، وهو حممد بن علي 3]
، مسع صاحلا بن احلسن بن عبد الرمحن العلوي، وكان هذا العلوي يعرف احلديث، وكان

ببيت املقدس، وحلب، ودمشق، والرملة، مث قدم بغداد فسمع الربمكي، واجلوهري، 
، لقراءاتابوالتنوخي، والطربي، والعشاري، وغريهم. وكان يورق للناس ابألجرة، وقرأ القرآن 

 وأقرأ وصنف، وكان ذا فهم ثقة، ختم به علم احلديث ببلده.

نهم إال وثالثة عشر رجال من الصحابة ال يتبني قرب أحد موكان يقول: تويف ابلكوفة ثالمثائة 
 قرب علي عليه السالم.

وقال: جاء جعفر بن حممد، وحممد بن علي بن احلسني فزار املوضع من قرب أمري املؤمنني 
علي، ومل يكن إذا ذاك القرب، وما كان إال األرض، حىت جاء حممد بن زيد الداعي وأظهر 

 القرب.

 انصر: ما رأيت مثل أيب الغنائم يف ثقته وحفظه، وكان يعرف حديثه حبيثوقال شيخنا ابن 
 ال ميكن أحدا أن يدخل يف حديثه ما ليس منه، وكان من قوام الليل. )املنتظم( .

وقال ابن عساكر: وكان شيخا ثقة، مأموان، فهما للحديث، عارفا مبا حيدث، كثري تالوة 
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مشق(  جبوارحه إىل حني وفاته. )خمتصر اتريخ دالقرآن. وعاش ستا ومثانني سنة، ومتعه هللا
 "..(1) 

 ، رمحه هللا. قاله ابن النجار.512"وتويف يف اثمن عشر شعبان سنة  .280

 [ .1عيسى بن شعيب بن إبراهيم ] -38

 الزاهد املعمر أبو عبد هللا السجزي الصويف. نزيل هراة.

 ولد بسجستان بعد سنة عشر وأربعمائة.

احلافظ، وهبراة من عبد الوهاب بن حممد اخلطايب، وبغزنة اخلليل بن  ومسع من علي بن بزي
 أيب يعلى.

 « .الصحيح»[ ، فأمسعه 2ومحل ولده أاب الوقت على كتفه من هراة إىل بوسنج ]

 [ .3قال أبو سعد السمعاين: شيخ صاحل، مسن، حريص على السماع. أجاز يل مروايته ]

تويف مبالني هراة يف اثين عشر شوال، وله مائة [ وأربعمائة، و 4مولده يف سنة عشرين ]
 وسنتان.

 -حرف امليم -
 [ .5حممد بن أمحد بن عبد الرمحن ] -39

 [ . نزيل فارس.6أبو عبد هللا األنصاري الطليطلي، املقرئ. ويعرف اببن فرقاش ]

 [ .7]القراءات له مصنف يف 

__________ 

، ومعجم 602رقم  613 -611/ 1[ انظر عن )عيسى بن شعيب( يف: التحبري 1]
، وسري أعالم 88/ 12ب، وعيون التواريخ  187الشيوخ البن السمعاين )خمطوط( ورقة 

 ( .195وسيعاد برقم ) 231رقم  390، 389/ 19النبالء 

 « .فوشنج»[ يف التحبري: 2]

 هـ. 507[ يف سنة 3]

 « .سنة عشر: »613/ 1[ يف التحبري 4]
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، 149، 148ليطلي( يف: تكملة الصلة البن األابر [ انظر عن )حممد بن أمحد الط5]
 .274/ 8ومعجم املؤلفني 

 « .فرقاشش»[ يف التكملة، ومعجم املؤلفني: 6]

 (1)[ وهو مؤلف صغري يف اختالف القراء السبعة.." 7]
"السلفي: كان رفيقنا حممود بن الفضل يطلب احلديث، ويكتب العايل والنازل،  .281

 ال: وهللا، إذا رأيت مساع هؤالء ال أقدر على تركه.فعاتبته يف كتبه النازل، فق

 [ .1فرأيته بعد موته، فقلت: ما فعل هللا بك؟ قال: غفر يل هبذا. وأخرج من كمه جزءا ]

 مروان بن عبد امللك. -46

 الفقيه.

ويل قضاء املرية. وجرت له قصة مع أيب احلسن الربجي املقرئ يف إحراق كتب أيب حامد 
 عه عليها أبو القاسم بن ورد وغريه.الغزايل الذي اتب

 وتويف ابملرية سنة اثنيت عشرة.

 -حرف الياء -
 [ .2حيىي بن عثمان بن احلسني بن عثمان ] -47

أبو القاسم بن الشواء البغدادي، البيع، الفقيه احلنبلي، تلميذ القاضي أيب يعلى، كتب أكثر 
 تواليفه.

 املسلمة.ومسع: أاب حممد اجلوهري، وأاب جعفر ابن 

 أجاز البن كليب.

 [ .3] 512مات يف مجادى اآلخرة سنة 

 [ .4حيىي بن حممد بن حسان ] -48

__________ 

 [ خمتصر طبقات علماء احلديث.1]

 . «مسع الكثري وكتب، وكان حافظا ضابطا، ثقة، مفيدا لطالب العلم»وقال ابن اجلوزي: 
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( 3875رقم  169/ 17) 353رقم  203/ 9[ انظر عن )حيىي بن عثمان( يف: املنتظم 2]
، وشذرات 64رقم  141/ 1، وذيل طبقات احلنابلة 703رقم  258/ 2، وطبقات احلنابلة 

 .35/ 4الذهب 
[ قال ابن رجب: وكان فقيها حسنا صحيح املساع، وحدث بشيء يسري. روى عنه أبو 3]

 املعمر األنصاري يف معجمه.

 .-هـ 442ولد يف شوال سنة 
 ابلقراءات.ي: وقرأ وقال ابن اجلوز 

 (1).." 3861رقم  377/ 2[ انظر عن )حيىي بن حممد( يف: غاية النهاية 4]
 "أبو حممد القلعي األندلسي املقرئ، من قلعة أيوب. .282

عن أيب جعفر عبد الوهاب بن حكم، ورحل فأخذ عن أيب عبد هللا بن القراءات أخذ 
 الطرابلسي األشقر. ابملهدية، وعن أيب عبد هللاالقراءات احلداد األقطع 

 وتصدر ببلده لإلقراء.

 أخذ عنه: أبو عمرو البلخي.

 وكان صاحلا صواما.

 (2)تويف يف سنة اثنيت عشرة أو حنوها.." 
 "ورحل إىل بغداد وإصبهان، ومسع: مالكا البانياسي، وغريه. .283

 بقال السلفي: قال يل كتائب: ملا دخلت إىل إصبهان كتب عين احلافظ حيىي بن منده، وكت
 عين عمر الدهستاين وقت قدومه دمشق وقال: امسك غريب حنتاج إليه يف معجم الشيوخ.

وقال احلافظ ابن عساكر: مسعت أاب حممد بن األكفاين يقول للحافظ أيب طاهر اإلصبهاين: 
 بلغين أنك مسعت من ابن املقصص؟

 قال: نعم، دخل إلينا يف الدويرة، ومسعنا منه.

 يغين وأيخذ اجلزر على الغناء.فقال: هذا كان يف صباه 
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 فاعتذر إليه أبو طاهر أبنه ما علم بذلك.

 [ .1ولد كتائب سنة أربع وأربعني وأربعمائة، وتويف قريبا من سنة ثالث عشرة ومخسمائة ]

 -حرف امليم -
 [ .2حممد بن أمحد بن احلسني بن حممويه ] -56

 [ ، أخو أيب احلسن.3أبو عبد هللا اليزدي ]

 [ ، وكان طيب الصوت يبكي من يسمعه.4إىل البالد ]القراءات لب سافر يف ط

 وقد حدث عن أيب إسحاق الشريازي.

 وكان مولده يف سنة مخس ومخسني.

 وقرأ على أصحاب احلمامي، وغريه.

__________ 

[ وقال ابن عساكر: رأيته مرات ومل أمسع منه، ومسع منه أبو حممد بن صابر، وابنه وكان 1]
ة ذكر فيها بعض اخللفاء ومجاعة من األئمة بسوء، فحملت إىل الرحبة، قد صنف رسال

فوقف عليها فقيه من أهل الرحبة، فحملها إىل وايل الرحبة وأوقفه على ما فيها، فكتب إىل 
 طغتكني أاتبك وايل دمشق، فعرفه بذلك، فقبض على ملكه، ونفاه عن دمشق.

( وليس فيه 3883رقم  183/ 17) 215/ 9[ انظر عن )حممد بن أمحد( يف: املنتظم 2]
 .41/ 4، وشذرات الذهب « بن حممويه»
 ، ويف الطبعة اجلديدة كما هنا.« الربدي» 215/ 9[ يف طبعة حيدرآابد من املنتظم 3]

 (1)« .." البالد البائنة، وعرب ما وراء النهر»[ يف املنتظم: 4]
يص تلخ»ومصنف كتاب  [ املقرئ األستاذ. نزيل اإلسكندرية،1"أبو علي القروي ] .284

 [ .2]القراءات ، يف « العبارات بلطيف اإلشارات

ريوان على: يف صغره، فقرأ ابلقالقراءات بولد سنة سبع أو مثان وعشرين وأربعمائة، وعين 
أيب بكر القصري، واحلسن بن علي اجللويل، وأيب العالية البندوين، وعثمان بن بالل العابد، 

 ين.وعبد امللك بن داود القسطال
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 « .اهلادي»وقرأ على أيب عبد هللا حممد بن سفيان الفقيه مصنف كتاب 

مث رحل إىل مصر، وقرأ هبا سنة مخس وأربعني على حممد بن أمحد بن علي القزويين تلميذ 
طاهر بن غلبون، وعلى: عبد الباقي بن فارس، وأيب العباس أمحد بن سعيد بن نفيس. 

 وتصدر لإلقراء واإلفادة.

 : أبو القاسم عبد الرمحن بن عطية شيخ الصفراوي، وأبو العباس أمحد بن احلطيئة.قرأ عليه

 وتويف يف اثلث عشر رجب سنة أربع عشرة.

 وكان هو وابن الفحام أسند من بقي بداير مصر، وماات ابإلسكندرية.

 [ .3احلسني بن علي بن حممد بن عبد الصمد ] -69

__________ 

 م.له، وتشديد اثنيه، وسكون الياء املثناة من حتتها، وفتح امليبفتح أو « : بليمة»] )( [ و 

 [ يقال: القروي، والقريواين.1]

وقد قرأت به ورويته مساعا من لفظ األستاذ ابن اللبان وذكرت »[ قال ابن اجلزري: 2]
 )غاية النهاية( .« . اخللف بينه وبني الشاطبية يف كتاب الفوائد اجملمعة

، ومعجم 497، 496/ 11[ انظر عن )احلسني بن علي الطغرائي( يف: األنساب 3]
، 66/ 1، واتريخ إربل البن املستويف 263، 262/ 3، واللباب 79 -56/ 10األدابء 

، ووفيات 111و  108 -105و  97، واتريخ دولة آل سلجوق 192وزبدة التواريخ 
/ 2خريدة القصر )قسم العراق( ، و 29/ 1، وكتاب الروضتني 190 -185/ 2األعيان 

، واإلعالم بوفيات األعالم « احلسن»وفيه:  41/ 2، ودول اإلسالم 32/ 4، والعرب 151
، 49/ 2، واتريخ ابن الوردي 262رقم  455، 454/ 19، وسري أعالم النبالء 211
، 387رقم  439 -431/ 12، والوايف ابلوفيات 101 -93/ 12، وعيون التواريخ 50

، 190/ 12، والبداية والنهاية 210/ 3، ومرآة اجلنان 94 -92/ 1ق  8زمان ج ومرآة ال
، 198، 197/ 1، ومفتاح السعادة 244/ 2، وحسن احملاضرة 220/ 5والنجوم الزاهرة 
/ 2، ونزهة اجلليس للموسوي 43 -41/ 4، وشذرات الذهب 68/ 1وكشف الظنون 
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، وتنقيح 311/ 1، وهدية العارفني 1373رقم  238/ 3، وديوان اإلسالم البن الغزي 73
 (1)،." 248، وروضات اجلنات 336/ 1املقال 

 "ومسع: أاب بكر بن ريذة. .285

 روى عنه: السمعاين ابإلجازة.

 لنعيم بن محاد، عن ابن ريذة.« الفنت»ومن مسموعاته: 

 [ .1مات يف شعبان ]

 -حرف اخلاء -
 [ .2خلف بن حممد بن عبد هللا بن صواب ] -72

 سم التجييب القرطيب.أبو القا

روى عن: سراج بن عبد هللا القاضي، وأيب عبد هللا الطريف املقرئ، وأيب حممد بن شعيب، 
 [ وطائفة سواهم.3وأيب حممد البسكالري ]

ها. كتب وطرقالقراءات بوكان فاضال ثقة قدمي الطلب، ذا عناية بلقى الشيوخ، عارفا 
 خبطه علما كثريا.

 ما رواه. ومسع منه جلة أصحابنا. وعمر وكف بصره يف آخر قال ابن بشكوال: وأجاز يل
 عمره. ومل ألق يف شيوخنا أسن منه.

 ولد يف احملرم سنة أربع وعشرين وأربعمائة.

 وتويف يف اثلث مجادى األوىل، وصلى عليه قاضي اجلماعة أبو الوليد بن رشد.

 قلت: لعله قرأ على ابن شعيب.

 -حرف العني -
 [ .4حممد بن جنا بن حممد بن علي بن شاتيل ] عبد الرمحن بن -73

 الدابس. أخو عبد هللا، وعم عبيد هللا، ووالد قاضي املدائن محد.

__________ 

[ وقال ابن السمعاين: فقيه فاضل، من أهل العلم والدين، كتب إيل اإلجازة، وكانت 1]
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 والدته يف حدود سنة ثالثني وأربعمائة.

 .399رقم  176، 175/ 1يف: الصلة البن بشكوال [ انظر عن )خلف بن حممد( 2]
 ، واملثبت عن: الصلة.« البسكالوي»[ يف األصل: 3]

، 189/ ج 17) 372رقم  220/ 9[ انظر عن )عبد الرمحن بن حممد( يف: املنتظم 4]
 (1)( .." 3894رقم  190

 "سنة مخس عشرة ومخسمائة .286

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن عبد الرمحن بن جحدر ] -87

 أبو جعفر األنصاري الشاطيب.

 روى عن: طاهر بن مفوز، وحممد بن سعدون القروي، وعلي بن عبد الرمحن املقرئ.

 وكان حافظا للفقه، بصريا ابلفتوى. ثقة ضابطا. وويل القضاء بشاطبة، مث صرف.

 -حرف احلاء -
 [ .2احلسن بن أمحد بن احلسن بن أمحد بن حممد بن علي بن مهرة ] -88

 شعبان واحلديث. ولد يفالقراءات اإلصبهاين احلدادي املقرئ. مسند إصبهان يف  أبو علي
سنة تسع عشرة وأربعمائة، فسمع احلديث يف سنة أربع وعشرين وأربعمائة، وبعدها. وعاش 

 بعد ما مسع إحدى وتسعني سنة.

__________ 

 .166رقم  76، 75/ 1[ انظر عن )أمحد بن عبد الرمحن( يف: الصلة البن بشكوال 1]
، واملنتظم 97، رقم 192 -177/ 1[ انظر عن )احلسن بن أمحد احلدادي( يف: التحبري 2]
رقم  238 -236( ، والتقييد البن نقطة 3898رقم  199/ 17) 376رقم  228/ 9

، واإلعالم بوفيات 193رقم  307 -313/ 19، وسري أعالم النبالء 34/ 4، والعرب 280
، 415رقم  472، 471/ 1، ومعرفة القراء الكبار 42/ 2 ، ودول اإلسالم211األعالم 

رقم  151، وخمتصر طبقات علماء احملدثني 1637رقم  151واملعني يف طبقات احملدثني 
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، 129/ 12، وعيون التواريخ 227، وخمتصر طبقات علماء احلديث )خمطوط( ورقة 1637
جلمان )خمطوط( ، وعقد ا47/ 4، وشذرات الذهب 946رقم  206/ 1وغاية النهاية 

.." 195/ 2، واألعالم 198/ 3، ومعجم املؤلفني 26، والرسالة املستطرفة 794/ ورقة 15
(1) 
 [ رمحه هللا.1"قال ابنه: كان أيب خيتم يف اليوم والليلة، ويقوم الليل ] .287

 -حرف السني -
 سعيد بن فتح. -91

 أبو الطيب األنصاري األندلسي القلعي املقرئ، من قلعة أيوب.

 عن: أيب داود، وابن الدس، وابن البياز، وأيب القاسم بن النحاس.القراءات  أخذ

 ومسع من مجاعة.

 وتصدر لإلقراء مبرسية، وعلم. وكان ماهرا جمودا، أديبا، حمققا.

 أخذ عنه: أبو عبد هللا بن فرج املكناسي، وغريه.

 وتويف بقرطبة يف هذه السنة أو يف اليت بعدها.

 -حرف الشني -
 [ .2نشاه األفضل ]شاه -92

 أمري اجليوش أبو القاسم ابن أمري اجليوش بدر اجلمايل األرمين.

كان بدر هو الكل، وكان املستنصر مقهورا معه، وتويف سنة مثانني. فلما مات قام األفضل 
مقام أبيه. وقضيته مع نزار بن املستنصر وغالمه أفتكني متويل اإلسكندرية مشهورة يف 

ىل القاهرة، مث مل يظهر هلما خرب بعد ذلك. وذلك يف سنة مثان ومثانني أخذمها وإحضارمها إ
 أيضا.

__________ 

 [ وزاد: فحني ضعف كان يصلي يف قعود، فإذا بقي عليه قليل قام فقرأ وركع.1]

)وحتقيق سومي(  371[ انظر عن )األفضل( يف: اتريخ حلب للعظيمي )بتحقيق زعرور( 2]
، ونزهة 204، 203، وذيل اتريخ دمشق 591 -589 /10، والكامل يف التاريخ 36
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، 57، واإلشارة إىل من انل الوزارة 125، 122، 113، 112، 108املقلتني البن الطوير 
، 92، 91، 88 -81، 77وأخبار الدول املنقطعة  451 -448/ 2ووفيات األعيان 

سري أعالم ، و 211، واإلعالم بوفيات األعالم 58، 57/ 2، وأخبار مصر البن ميسر 98
، واتريخ 43، 42/ 2، ودول اإلسالم 34/ 4، والعرب 294رقم  510 -507/ 19النبالء 

، 212، 211/ 3، ومرآة اجلنان 235/ 2، واملختصر يف أخبار البشر 26/ 2ابن الوردي 
/ 12، وعيون التواريخ 106 -104/ 1ق  8، ومرآة الزمان ج 487 -485والدرة املضية 

، والنجوم 281/ 3، واتعاظ احلنفا 189، 188/ 12النهاية ، والبداية و 127 -125
، ومعجم 222/ 1ق  1، وبدائع الزهور ج 47/ 4، وشذرات الذهب 222/ 5الزاهرة 

 (1).." 149األنساب واألسرات احلاكمة 
 [ .1علي بن حممد بن احلسني ] -116" .288

 [ ، أخو أمحد، وأيب السعود.2أبو احلسن املداري ]

 املراتب.بغدادي من ابب 

 كان حمتشما متموال.

 [ .3مسع: أاب احلسني بن األبنوسي، وأاب احلسن املكي ]

 وعنه: أبو املعمر األنصاري.

 مات يف ذي احلجة.

 [ .4عمر بن األستاذ أيب بكر حممد بن احلسن اخلراساين ] -117

 املعروف ابحلامدي الزاهد الصويف، األستاذ أبو عبد الرمحن.

 القراءات.ال: من وجوه أصحاب أيب عبد هللا اإلمام يف علم ذكره عبد الغافر فق

 من: أيب احلسني عبد الغافر.« صحيح مسلم»ومسع 

 ومسع من: عمر بن مسرور.

 وحدث.

 [ .5تويف يف اثمن عشر ربيع األول ]
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 -حرف امليم -
حممد بن أمحد بن أيب عمر املطهر بن أيب نزار حممد بن علي بن حممد بن أمحد بن  -118

 [ .6ري ]جب

__________ 

] )( [ خرب قتل زوجها، فرجعت مع جواريها وهن حواسر حواف، فأشبه األمر قول أيب 
 العتاهية:

 رحن يف الوشي وأصبحن ... عليهن املسوح

( ، 3914رقم  214/ 17[ انظر عن )علي بن حممد( يف: املنتظم )يف الطبعة اجلديدة 1]
 وترمجته ساقطة من طبعة حيدرآابد.

 ، واملثبت عن املنتظم.« املزاري» األصل: [ يف2]

مسع القاضي أاب يعلى، وابن املهتدي، وابن املسلمة، وغريهم، وحدث »[ ويف املنتظم: 3]
 « .، وكان مساعه صحيحاابلقراءاتعنهم، وقرأ 

 .1231رقم  371، 370[ انظر عن )عمر بن أيب بكر حممد( يف: املنتخب من السياق 4]
 مرض أصابه بسبب قرصة يف جبهته لكثرة السجود بقي فيها مدة. [ وكانت وفاته عن5]

، ومعجم 686رقم  84 -81/ 2[ انظر عن )حممد بن أمحد بن أيب عمر( يف: التحبري 6]
 (1)شيوخ." 

 "وكان حافظا للحديث، وهو من شيوخنا. قال ابن بشكوال. .289

 وتويف يف شوال.

 إبراهيم بن حممد. -129

 [ .1أبو إسحاق األنصاري ]

 [ .2القرطيب الضرير ]

 جود القرآن على أيب عبد هللا املغامي.

 ومسع من: مجاهر بن عبد الرمحن.
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 القراءات.وأقرأ الناس 

 وكان ثقة صاحلا منقبضا، مقبال على شأنه.

 تويف يف شعبان.

 [ .3إمساعيل بن نصر بن بكر بن أمحد بن احلسني بن مهران ] -130

 املقرئ النيسابوري.

 عثمان الصابوين، وأاب القاسم القشريي.مسع: أاب 

 أجاز أليب سعد السمعاين.

 [ .4مات يف صفر، وكان من أوالد األئمة ]

 -حرف احلاء -
 [ .5محزة بن العباس بن علي بن احلسن بن علي ] -131

 الشريف أبو حممد العلوي احلسيين اإلصبهاين الصويف.

 [ .6تويف يف سادس عشر مجادى األوىل ]

__________ 
 .323رقم  99. 98/ 1[ انظر عن )إبراهيم بن حممد األنصاري( يف: الصلة 1]
 [ ويعرف ابجملنقوين.2]

، ومعجم شيوخ ابن 34رقم  111/ 1[ انظر عن )إمساعيل بن نصر( يف: التحبري 3]
أبو »وفيه كنيته  360رقم  153ب، واملنتخب من السياق  47أ،  47السمعاين ورقة 

 « .احملاسن

، وقال: ولد سنة مثان « حيضر أحياان جمالس األمايل واحلديث»بد الغافر: [ قال ع4]
 « .وثالثني وأربعمائة

، ومعجم شيوخ 169رقم  255 -253/ 1[ انظر عن )محزة بن العباس( يف: التحبري 5]
 ب. 98أ،  98ابن السمعاين، ورقة 

 (1)« .." ةوفاته يف احملرم سنة ثالث وعشرين ومخسمائ: »256/ 1[ يف التحبري 6]
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 -حرف امليم -" .290
 [ .1حممد بن عبد العزيز بن أيب اخلري بن علي ] -158

 أبو عبد هللا األنصاري السرقسطي القرطيب.

روى عن: أيب الوليد الباجي واختص به، وأيب العباس العذري، وحممد بن سعدون القروي، 
 وأيب داود املقرئ.

 ها. وكان عارفا ابألصول والفروع، كاملعلى أيب عبد هللا املغامي فأحكمالقراءات وقرأ 
 املروءة، كثري الرب.

 وقد أخذ عنه: أبو علي الغساين، والقاضي أبو عبد هللا بن احلاج.

قال ابن بشكوال: قرأت عليه كثريا من روايته، وصحبته إىل أن تويف يف رجب، وصلى عليه 
 أخوه أبو جعفر.

 [ .2حممد بن نصر بن منصور ] -159

 سعد اهلروي احلنفي.القاضي أبو 

قدم دمشق ووعظ هبا، مث توجه إىل بغداد فويل قضاء الشام، وعاد قاضيا فأقام مدة، مث رجع 
 إىل العراق.

__________ 

] )( [ 

 اي عديت عند كل انئبة ... واي غياثي عليك معتمدي

 قد مسين الضر اي رجائي ... ومل أشك الذي سالين إىل أحد

 فجد بكشف ما حل يب وخذ بيدي وأنت غوثي عند الكروب ...

 موالي فرج عين اهلموم فقد ... قل اصطباري وخانين جلدي

وقال الصوري: وكتبت ابملعتقد الذي مسعته على نصر الفقيه املقدسي مائة وستني نسخة 
 ودفعتها للناس.

رقم  574، 573/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد العزيز( يف: الصلة البن بشكوال 1]
1265. 

)وحتقيق  375ظر عن )حممد بن نصر( يف: اتريخ حلب للعظيمي )بتحقيق زعرور( [ ان2]
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رقم  76، واملنتخب من السياق 157/ 1، واللباب 210، وذيل اتريخ دمشق 40سومي( 
، 477/ 1، وطبقات الشافعية لإلسنوي 31/ 4، وطبقات الشافعية البكري للسبكي 168

رقم  379/ 3، واجلواهر املضية 335 /1ق  8، ومرآة الزمان ج 494والدرة املضية 
رقم  111/ 5، والوايف ابلوفيات 171، 170و  169/ 12، وعيون التواريخ 1255
، واملقفى الكبري 260رقم  300، 299/ 1، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة 2128

، وفيه: 54/ 3، وهدية العارفني 228/ 5، والنجوم الزاهرة 3433رقم  339، 338/ 7
ن أيب أمحد بن حممد بن أمحد بن أيب يوسف أبو سعد اهلروي تلميذ أيب عاصم حممد ب»

 (1)« .." العبادي
"وكان كرميا، شهما، مقدما، سفاكا للدماء. ويف اآلخر راسل أخا اآلمر بذلك،  .291

 فأمسكه، مث صلبه.

 حممد بن عبد هللا بن حسني. -169

 ة وابن قاضيها.[ ، قاضي مالق1أبو عبد هللا بن حسون الكليب املالقي ]

 وكان فصيحا بليغا، ماضي األحكام.

 وويل قضاء مالقة.

 [ .2حممد بن عبد الرمحن بن موسى بن عياض ] -170

 [ .3[ ، من قرية املنتيشة ]3أبو عبد هللا املخزومي الشاطيب املقرئ املنتيشي ]

منصور و  عن: أيب داود، وابن الدش، وابن شفيع، وأيب القاسم بن النحاس،القراءات أخذ 
 بن اخلري، ومجاعة.

 ومسع من: ابن سكرة، ومجاعة.

وتصدر لإلقراء بشاطبة، فأخذ عنه الناس. وكان إماما يف التفسري، مقدما يف البالغة، مشاركا 
 يف أشياء.

 وكان يفسر كل مجعة.

 روى عنه أبو عبد هللا املكناسي.
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 وتويف وهو كهل.

 [ .4حممد بن واجب بن عمر بن واجب ] -171

 احلسن القيسي البلنسي، قاضي بلنسية. أبو

 روى عن: أيب العباس العذري وأكثر عنه.

__________ 

[ املالقي: بفتح امليم وكسر الالم، ويف آخرها القاف، هذه النسبة إىل مالقة، وهي بلدة 1]
 ( .94/ 11من بالد األندلس ابملغرب. )األنساب 

 .208/ 5البلدان [ انظر عن )حممد بن عبد الرمحن( يف: معجم 2]
: ، والتصحيح من معجم البلدان، وفيه: منتيشة« املنتشة»و « املنتشي»[ يف األصل: 3]

ابلفتح مث السكون، وكسر التاء املثناة من فوقها، وايء، وشني معجمة، مدينة ابألندلس قدمية 
 ة.بمن أعمال كورة جيان، حصينة مطلة على بساتني وأهنار وعيون، وقيل إهنا من قرى شاط

.." 1268رقم  575، 574/ 2[ انظر عن )حممد بن واجب( يف: الصلة البن بشكوال 4]
(1) 
 "ومسع من: احلافظ أيب حممد اخلالل، وأيب طالب العشاري، واجلوهري. .292

 روى عنه: املبارك بن أمحد األنصاري، وصاحل بن زرعان التاجر، وحيىي بن بوش.

 ذكره ابن النجار.

 [ .1بن حممد بن احلسن ] حممد بن عبد اجلبار -197

 أبو سعد اجلوميي الفارسي، املقرئ الشريازي.

 ، ورحل إىل اآلفاق فيها. وصنف فيها التصانيف.ابلقراءاتأحد من عين 

قرأ على: أيب القاسم هبة هللا بن علي بن عراك املغريب التاجر، تلميذ أيب عمرو الداين، وأيب 
 علي األهوازي.

 كر حممد بن عبد الكرمي الفرغاين.وقرأ ابألهواز على: أيب ب

 وببغداد على: أيب اخلطاب بن اجلراح، وابن سوار.

 ومسع من: طراد، ومجاعة.
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 [ .2وسكن بغداد ]

قرأ عليه: املبارك بن كامل اخلفاف، وهبة هللا بن بدران العجان يف سنة إحدى عشرة 
 ومخسمائة.

 وروى عنه: معمر بن الفاخر.

 [ .3حممد ] حممد بن عبد امللك بن -198

 [ ، املؤدب، األديب، املعروف ابلباقالين.4أبو بكر األشناين ]

 وأشنان من قرى بلد اخلالص.

 سكن بباب األزج يؤدب.

 روى عنه من شعره: منوجهر بن تركانشاه، وأبو نصر الرسويل، وأبو

__________ 

 .3093رقم  159، 158/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد اجلبار( يف: غاية النهاية 1]
 [ فأقرأ هبا، قرأ عليه أمحد بن هبة هللا بن أمحد اجلزري سنة سبع ومخسمائة.2]

 [ مل أجد مصدر ترمجته.3]

 (1)[ األشناين: بضم اهلمزة وسكون الشني املعجمة ونون.." 4]
 "وتويف يف صفر، ومولده يف سنة أربع وأربعني وأربعمائة. .293

 [ .1عبد الرمحن بن سعيد بن هارون ] -20

 ملطرف الفهمي السرقسطي املقرئ ابن الوراق.أبو ا

 روى عن: أيب عبد هللا املغامي، واحلسن بن مبشر، وأيب داود، وغريهم من القراء.

 القراءات.وجود 

 ومسع من: أيب الوليد الباجي.

 وأجاز له أبو عمر بن عبد الرب.

 وأقرأ اجلناس جبامع قرطبة، وأم ابلناس فيه.

 أخذ الناس عنه، وكان ثقة.
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 تويف يف صفر، وله مثانون سنة.

 أجاز البن بشكوال.

 [ .2علي بن أستكني ] -21

 األمري أبو احلسن العميدي، احلاجي، النيسابوري.

 كان خفيف الروح، صاحلا عابدا. ترك اخلدمة ولبس لباس الصاحلني، وقنع مبا له من مرياث.

أيب حممد الصفار، و  وحدث عن: أيب احلسن حممد بن حممد احلسيين العلوي، واحلسن بن
 نصر عبد الرمحن التاجر، وغريهم.

 [ .3تويف بنيسابور ]

 [ .4علي بن احلسن بن علي بن سعيد بن حممد ] -22

 أبو احلسن الدمشقي العطار.

__________ 

 .752رقم  351/ 2[ انظر عن )عبد الرمحن بن سعيد( يف: الصلة البن بشكوال 1]
علي »وفيه:  1355رقم  398املنتخب من السياق [ انظر عن )علي بن أستكني( يف: 2]

 « .بن اسفتكني بن عبد هللا احلميدي

 . «مسع معنا مسند الشافعي، عن احلريي، عن األصم، عن الربيع»[ وقال عبد الغافر: 3]
رقم  219/ 17[ انظر عن )علي بن احلسن( يف: خمتصر اتريخ دمشق البن منظور 4]

114 "..(1) 
 خلشاب: سألته عن مولده فقال: سنة تسع وأربعني."وقال أبو حممد بن ا .294

 وقال ابن انصر: مات يف اثلث مجادى األوىل ببغداد. مرض ثالثة عشر يوما.

 [ .1علي بن عبد اجمليد بن يوسف بن شعيب ] -34

 أبو احلسن السلمي السمرقندي.

 أحد األئمة.

 تويف يف شوال وله اثنتان ومثانون سنة.
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 بن أمحد احلنظلي.روى عن: أيب محية حممد 

 وعنه: عمر النسفي.

 [ .2علي بن عبد الواحد بن احلسن بن علي بن شواش ] -35

 أبو احلسن الدمشقي املعدل.

 مسع: أاب احلسن بن قبيس، وأاب القاسم بن أيب العالء.

روى عنه: أبو القاسم بن عساكر، وقال: كان أمينا على املواريث، ووقف األشراف. وكان 
 [ .3ثقة ]

 [ .4عمر بن أيب عيسى أمحد بن عمر بن أيب عيسى ] -36

 اإلمام أبو بكر املديين األصبهاين املقرئ.

 ولد سنة أربع أو مخس وستني وأربعمائة مبدينة جي. مث انتقل به أبوه إىل أصبهان وهو يرضع.

 روى عن: أيب عمرو بن منده، وغريه.

وعلم لقراءات اوية يف معرفة القراء روى عنه: ابنه احلافظ أبو موسى، وقال: كانت له يد قو 
 الفرائض.

 وتويف خامس رجب.

__________ 

 [ مل أجد مصدر ترمجته.1]

رقم  131/ 18[ انظر عن )علي بن عبد الواحد( يف: خمتصر اتريخ دمشق البن منظور 2]
34. 

 « .ومل يكن احلديث من صناعته»[ زاد ابن عساكر: 3]

 (1)[ مل أجد مصدر ترمجته.." 4]
 [ .1إبراهيم، وأم الغيث، وأم اخلري اجلوزدانية ]"أم  .295

قال أبو موسى املديين: قدمت علينا من جوزدان، وكان مولدها حنو اخلمس والعشرين 
 وأربعمائة.
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 ومسعت من: أيب بكر بن ريذة سنة مخس وثالثني. وهي آخر أصحابه.

ني. مسعت من ديقلت: هي أسند أهل العصر مطلقا، وهي لألصبهانيني كابن احلصني للبغدا
 نعيم بن محاد.ل« الفنت»للطرباين، وكتاب « املعجم الصغري»و « املعجم الكبري»ابن ريذة 

روى عنها: أبو العالء اهلمذاين، وأبو موسى املديين، ومعمر بن الفاخر، وأبو جعفر 
الصيدالين، وأبو الفخر أسعد بن سعيد، وعائشة بنت معمر، وعفيفة بنت أمحد، وأبو سعيد 

د األرجاين احلللي، وعبد الرحيم بن أمحد ابن األخوة، وداود بن سليمان بن نظام امللك، حمم
 وشعيب بن احلسن السمرقندي، وفاطمة بنت سعد اخلري، هلا عنها حضور، ومجاعة كثرية.

أنبا أبو علي القالنسي: أنبأتنا كرمية، عن أيب مسعود عبد الرحيم احلاجي أهنا توفيت يف غرة 
 شعبان.

 [ : يف رابع عشر رجب.2ل ابن نقطة ]وقا

 [ .3فضل هللا بن حممد بن وهب هللا بن حممد ] -60

 أبو القاسم األنصاري املقرئ.

 .عن: أيب حممد بن شعيب، وأيب عبد هللا بن شريحالقراءات أقرأ جبامع قرطبة مدة، وأخذ 
__________ 

، 406/ 15بن النجار ، وذيل اتريخ بغداد ال56/ 4، والعرب 46/ 2] )( [ اإلسالم 
، 69/ 4، وشذرات الذهب 242و  232/ 3، ومرآة اجلنان 220/ 12وعيون التواريخ 

70. 
[ اجلوزدانية: اجلوزداين: بضم اجليم وسكون الواو والزاي وبعدها الدال املهملة ويف آخره 1]

 .ةالنون، هذه النسبة إىل جوزدان، ويقال هلا كوزدان، وهي قرية على ابب أصبهان كبري 
 ( .363، 362/ 3)األنساب 

 .498[ يف التقييد 2]
 (1).." 999رقم  465/ 2[ انظر عن )فضل هللا بن حممد( يف: الصلة البن بشكوال 3]
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 خر.مذهب سوء. مات يف ربيع اآلالقراءات "يكفيين حضور اجمللس. ومذهبه يف  .296

مجاعة. ومخل املندائي، و قلت: روى عنه أبو القاسم بن عساكر، وحيىي بن بوش، وأبو الفتح 
 [ .1ذكره لبدعته ]

 [ .2حممد بن عبد هللا بن تومرت ] -62

[ ، املغريب، صاحب دعوة 4[ ، اهلرغي ]3أبو عبد هللا امللقب نفسه ابملهدي املصمودي ]
 السلطان عبد املؤمن ملك املغرب.

 كان يدعي أنه حسين علوي، وهو من جبل السوس يف أقصي املغرب.

 رحل إىل املشرق لطلب العلم، ولقي أاب حامد الغزايل، وإلكيا أاب احلسن نشأ هناك، مث
 اهلراسي، وأاب بكر الطرطوشي.

__________ 

[ وقال ابن اجلوزي: أصله من برقة من بلد املغرب، ودخل إىل بغداد يف سنة أربع ومثانني 1]
فا يف فقره، ن متعفوأربعمائة. وقال أيضا: وكانت له معرفة ابحلديث حسنة، وفهم جيد، وكا

 ومرض يومني وتويف يف ربيع اآلخر )املنتظم( .

هـ( ،  555[ انظر عن )ابن تومرت( يف: أخبار املهدي بن تومرت، للبيذق )تويف 2]
، وخريدة القصر )قسم 264 -245، واملعجب 582 -569/ 10والكامل يف التاريخ 

، واإلعالم 55 -45/ 5عيان ( ووفيات األ28، وجذوة االقتباس 167/ 1شعراء األندلس( 
 -57/ 4، والعرب 318رقم  552 -539/ 19، وسري أعالم النبالء 215بوفيات األعالم 

، 76/ 2، واتريخ ابن الوردي 46/ 2، ودول اإلسالم 1274/ 4، وتذكرة احلفاظ 62
 -107/ 12، وعيون التواريخ 248 -432/ 3، ومرآة اجلنان 513، والدرة املضية 27

هـ( ،  528)يف وفيات  151/ 1ق  8هـ.( ، ومرآة الزمان ج  514يات ، )يف وف115
، 117 -109/ 6، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 328 -323/ 3والوايف ابلوفيات 
، ورقم احللل البن اخلطيب 88، 78، واحللل املوشية 187، 186/ 12والبداية والنهاية 

، 205، 199، 198، 196، 194، 189، 187، 182، وشرح رقم احللل 58 -56
، والنجوم الزاهرة 273، والوفيات البن قنفذ 472 -464/ 6، واتريخ ابن خلدون 217

، وشذرات الذهب/ 1518، وكشف الظنون 5 -1، واتريخ الدولتني للزركشي 254/ 5
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، 104/ 7، واألعالم 90/ 2، وهدية العارفني 98 -78/ 2، واالستقصاء 72 -70
 .109 -106/ 1، ودائرة املعارف اإلسالمية 206 /10، ومعجم املؤلفني 105

[ املصمودي: بفتح امليم، وسكون الصاد، وضم امليم الثانية، نسبة إىل مصموده قبيلة من 3]
 الرببر.

[ اهلرغي: بفتح اهلاء وسكون الراء، نسبة إىل هرغة، وهي قبيلة كبرية من املصامدة يف 4]
 (1)( .." 55/ 5ن جبل السوس يف أقصى املغرب. )وفيات األعيا

 "وكان حمتشما جوادا، لكن فيه بذاءة لسان. .297

، وكتاب  «اإليضاح يف الطب»، وكتاب « األدوية املفردة»، وكتاب « اخلواص»وله كتاب 
 ، وغري ذلك.« النكت الطبية»، وكتاب « حل سلوك الرازي على الكتب»

 مشهورا. وكان أبوه أبو مروان من رءوس األطباء، وكان جده حمداث، فقيها،

 وتويف بقرطبة منكواب.

 ومن شعره:

 اي راشقي بسهام ما هلا غرض ... إال الفؤاد وما منها لنا عوض

 وممرضي جبفون كلها غنج ... صحت ويف طبعها التحريض واملرض

 جد يل ولو خبيال منك يطرقين ... وقد يسد مسد اجلوهر العرض

 -حرف العني -
 بن حممد بن شاتيل. عبد هللا بن حممد بن جنا بن علي -73

 أبو حممد املراتيب الدابس.

 شيخ صحيح السماع، أضر يف آخر عمره.

 ومسع: أاب حممد اجلوهري، وأاب حممد الصريفيين.

 وعنه: أبو املعمر، وأبو القاسم احلافظ.

 وكان ال يعرف شيئا. وهو والد أيب الفتح عبيد هللا.

 تويف يف نصف احملرم.
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 بن إبراهيم.عبد الباقي بن احلسني  -74

 أبو احلسني النجاد، كشلة.

 بغدادي له دكان بسوق الثالاثء.

 مسع: أاب جعفر ابن املسلمة، والصريفيين.

 (1)على: أيب علي بن البناء.." القراءات وقرأ 
 "قال ابن السمعاين: حدثين عنه مجاعة، ومسعت أنه ما كانت له سرية حسنة. .298

 تويف يف نصف احملرم أيضا.

 [ .1ي بن عامر بن زيد ]عبد الباق -75

 أبو اجملد األنصاري اهلروي، سبط أيب إمساعيل، شيخ اإلسالم.

 واعظ حسن اإليراد، ابرز العدالة، نبيل، عامل.

 مسع: جده، وحممد بن عبد العزيز الفارسي، وأاب عطاء اجلوهري.

 وأملى جملسا جبامع املنصور.

 [ .2وتويف يف رجب ]

 . [3علي بن طاهر البغدادي ] -76
 املغازيل.

 قال املبارك بن كامل: هو عم والديت. عاش مائة وعشرين سنة. ورأى:

 أاب احلسن القزويين.

 ومسع قليال.

 [ .4عيسى بن حزم بن عبد هللا بن اليسع ] -77

 أبو األصبغ الغافقي، نزيل املرية.

 عن: أبيه.القراءات أخذ 

 وروى عن: أىب داود، وابن الدوش، ومجاعة.

__________ 

                                         
 36/132اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



349 

 

، ومعجم 378رقم  420، 419/ 1[ انظر عن )عبد الباقي بن عمر( يف: التحبري 1]
 .1199رقم  364، 363أ، واملنتخب من السياق  146شيوخ ابن السمعاين، ورقة 

[ وقال عبد الغافر الفارسي: معروف مشهور من وجوه أهل التذكري والوعظ، حسن 2]
وع جوه املزكني والعدول هبراة، وكان إليهم الرجاإليراد على طريقتهم، كان آابؤه من األئمة وو 

يف اجلرح والتعديل والنوائب يف األمور الدينية، ومن جهة األنصارية إعالم ألئمة هبراة على 
ما ال خيفى حاهلم، وقد استنابه جده اإلمام عبد هللا يف جمالس تذكريه، فناب عنه مدة، وبقي 

  ينازع فيها وال يدافع عنها، لوقع كالمه يفعلى ذلك سنني، وتلك النوبة مرسومة رمسة ال
 القلوب وحمله يف الصدور.

 وقد خرج إىل احلج وعرب نيسابور وعاد إىل وطنه موفور اجلاه واحلشمة، مرعي احلرمة.

 [ مل أجد مصدر ترمجته.3]

 (1).." 2486رقم  608/ 1[ انظر عن )عيسى بن حزم( يف: غاية النهاية 4]
 -حرف امليم -" .299

 [ .2[ بن متكي ]1منصور بن اخلري ] -95

 [ ، املالقي، املقرئ األحدب.3أبو علي املغراوي ]

 حج، وأدرك أاب معشر الطربي وأخذ عنه.

 ولقي أاب عبد هللا حممد بن شريح وأخذ عنه.

 وجالس أاب الوليد الباجي.

 ، وصنف فيها كتبا أخذها عنه الناس.ابلقراءاتوعين 

 ل: ومسعت بعض شيوخنا يضعفه.[ ذلك، قا4قال ابن بشكوال ]

 تويف مبالقة يف شوال.

 [ .5قلت: قرأ عليه: حممد بن أيب العيسى الطرطوشي، وحممد بن عبيد هللا بن العويص ]

 ها.، قيم بتجويدها وعللالقراءاتوقيل إنه متهم يف لقي أيب معشر، مع أنه رأس يف 

الغاايت، ، بعيد الغور و اءاتالقر قال اليسع بن حزم: رحلت إليه، فوجدته حبرا يف علوم 
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 فجلست واستفدت وتشكلت، فقال: ما حجة من جهر وحجة من أخفى؟

[ ، وأخفوا لئال يتوهم أهنا آية 6] 98: 16فقلت: حجة اجلهر فإذا قرأت القرآن فاستعذ 
 من القرآن. وذكر ابقي الكالم.

__________ 

، وبغية 1363رقم  620 /2[ انظر عن )منصور بن اخلري( يف: الصلة البن بشكوال 1]
 312/ 2، وغاية النهاية 424رقم  481/ 1، ومعرفة القراء الكبار 475امللتمس للضيب 

 . «منصور بن اجلرب بن متلي»وفيه:  230رقم  95 -93/ 6، ولسان امليزان 3653رقم 
 « .ميلي»[ يف الصلة: 2]

 « .الفراوي»[ يف لسان امليزان: 3]

 [ يف الصلة.4]

 « .العويص»والتصحيح عن معرفة القراء « العريص» [ يف األصل:5]

 (1).." 98[ سورة النحل، اآلية 6]
 "روى عنه: أبو خالد بن رفاعة. .300

 [ .1حممد بن احلسني بن علي ] -109

 [ ، ومزرفة بني عكربا وبغداد، الفرضي احلاجي.2أبو بكر البغدادي املزريف ]

 ولد سنة تسع وثالثني وأربعمائة ببغداد.

 أبوه مدة يف أايم الفتنة ابملزرفة. وقرأ ابلرواايت وجود. وسكن به

ومسع: أاب جعفر ابن املسلمة، وأاب احلسني ابن املهتدي ابهلل، وعبد الصمد بن املأمون، وأاب 
 علي بن البناء، والصريفيين، وخلقا سواهم.

 وتال على أصحاب احلمامي.

ائي، سى املديين، وأبو الفتح املندروى عنه: ابن عساكر، وأبو الفرج بن اجلوزي، وأبو مو 
 وطائفة.

 القراءات.وأقرأ 
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 ويقول احلافظ ابن عساكر وغريه إنه مات ساجدا. مربزا مات يف أول السنة.

 [ : كان ثقة، عاملا، حسن العقيدة رمحه هللا.3وقال ابن اجلوزي ]

 [ .4منصور بن حممد بن حممد بن الطيب ] -110

__________ 

 281، 280/ 17) 47رقم  34، 33/ 10بن احلسني( يف: املنتظم  [ انظر عن )حممد1]
، واإلعالم بوفيات 121/ 5، ومعجم البلدان 61 -59( ، ومشيخة ابن اجلوزي 3990رقم 

/ 1، ومعرفة القراء الكبار 1676رقم  155، واملعني يف طبقات احملدثني 216األعالم 
، وسري أعالم النبالء 357/ 1ال ، واملشتبه يف الرج73، 72/ 4، والعرب 429رقم  484
، وذيل 10/ 3، والوايف ابلوفيات 275/ 12، وعيون التواريخ 372رقم  632، 631/ 19

، وعقد 2966رقم  131/ 2، وغاية النهاية 80رقم  180 -178/ 1طبقات احلنابلة 
، 81/ 4، وشذرات الذهب 251/ 5، والنجوم الزاهرة 54/ ورقة 16اجلمان )خمطوط( 

82. 
 وقال ابن اجلوزي: 155يف: املعني يف طبقات احملدثني « الزريف»حترفت النسبة إىل [ 2]

يعرف ابملزريف ومل يكن من املزرفة وإمنا انتقل إىل املزرفة أايم الفتنة فأقام هبا مدة، فلما رجع 
 قيل له: املزريف )املنتظم( .

 [ يف املنتظم.3]

، واألنساب 1018رقم  319، 318/ 2[ انظر عن )منصور بن حممد( يف: التحبري 4]
 (1)ب،."  417

 "سنة ثالثني ومخسمائة .301

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن احلسن بن هبة هللا ] -141

 أبو الفضل ابن العاملة، عرف ابإلسكاف.

 شيخ، صاحل، مقرئ، إمام، فقيه، جمود، قنوع، خري، حسن التالوة، حمدث.
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 حممد الصريفيين.مسع الكثري من: أيب احلسني بن النقور، وأيب 

 وحدث، وتويف يف شوال.

 وقد قرأ ابلرواايت على: أيب الوفاء بن القواس، وتلقن على الزاهد أيب منصور اخلياط.

 [ ، وغريه.2روى عنه: ابن اجلوزي ]

 [ .3وكان مولده يف رمضان سنة تسع ومخسني ]

 ، عبد السيد بن عتاب.القراءاتومن شيوخه يف 

 أقرأ ابلرواايت مدة.

 أمحد بن علي بن حممد بن موسى املقرئ. -142

 أبو بكر األصبهاين، األديب، املؤدب.

 روى عن: أيب الطيب بن مشة.

__________ 

، 109 -107[ انظر عن )أمحد بن احلسن( يف: مشيخة ابن اجلوزي )خمطوط( ورقة 1]
، « أمحد بن هبة هللا بن احلسن»( وفيه: 4011رقم  315) 68رقم  62/ 10واملنتظم 

 .88ورقة  16، وعقد اجلمان )خمطوط( 241رقم  479، 478/ 1ومعرفة القراء الكبار 
 [ وهو قال: وكان ثقة أمينا.2]

 (1)[ يف املنتظم: ولد سنة مثان ومخسني.." 3]
"روى عنه: أبو موسى املديين، وقال: كان والدي وأخي يف مكتبه، وتويف يف سادس  .302

 شوال.

 [ : يعرف ابلزين العلم.1« ]ابلتحبري»وقال السمعاين يف معجمه امللقب 

ومن مسموعاته: فضل رمضان لسلمة بن شبيب، مسعه من أمحد بن الفضل الباطرقاين، عن 
لقراءات ااحلجة يف »حممد بن أمحد بن احلسني، عن الفضل بن اخلصيب، عنه، وكتاب 

 أتليف أيب الفضل اخلزاعي، رواه عن الباطرقاين عنه.« الثمان

 [ .2أيب الفضل حممد بن عبد العزيز بن عبد الواحد ]أمحد بن  -143
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 أبو الرجاء القارئ.

 روى عنه: أبو موسى املديين، وقال: مل أر مثله يف طريقته من الطراز األول.

 روى عن: أيب احلسني ابن املهتدي ابهلل.

 [ .3إبراهيم بن الفضل ] -144

 [ املفيد.4أبو نصر األصبهاين البئار ]

ين: رحل، ومسع، ونسخ، ومجع، وما أظن أن أحدا بعد حممد بن طاهر قال ابن السمعا
املقدسي رحل وطوف مثله، ومجع كجمعه، إال أن اإلدابر حلقه يف آخر األمر، وكان يقف 

 يف أسواق أصبهان، ويروي من حفظه ابلسند.

 [ .5ومسعت أنه يضع يف احلال ]

__________ 

 [ مل أجده يف املطبوع من )التحبري( .1]

 [ مل أجد مصدر ترمجته.2]

، واإلعالم 106/ 1، واللباب 27/ 2[ انظر عن )إبراهيم بن الفضل( يف: األنساب 3]
، 82/ 4، والعرب 371رقم  631 -629/ 19، وسري أعالم النبالء 217بوفيات األعالم 

، 258، 257/ 3، ومرآة اجلنان 53، 52/ 1، وميزان االعتدال 39/ 1واملشتبه يف الرجال 
، 301رقم  255 -253/ 1، واملقفى الكبري 2520رقم  91، 90/ 6ايف ابلوفيات والو 

 .95، 94/ 4، وشذرات الذهب 89/ 1ولسان امليزان  308، 307/ 1وتوضيح املشتبه 
 « .البار»[ يف األصل: 4]

[ وقال يف األنساب: كان كذااب غري موثوق به، ومسعت أنه يضع احلديث، ويركب املتون 5]
 (1)د، ملا دخلت أصبهان، وجدت األلسنة كلها متفقة على جرحه وطرحه.." على األساني

 "أبو العز البغدادي، املقرئ، املعروف اببن الزبيدية. .303

 وجودها، وقال الشعر الرائق، وتفقه. ومسع الكثري، ومدح املسرتشد ابهلل.القراءات قرأ 

 ومات شااب.
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 [ .1حممد بن موهوب ] -162

 ي الضرير.أبو نصر البغدادي الفرض

 له مصنفات يف الفرائض.

 [ .2« ]املنتظم»مؤرخ يف 

 [ .3حممد بن هشام بن أمحد بن وليد بن أيب محزة ] -163

 أبو القاسم األموي املرسي.

 أخذ عن: أيب علي بن سكرة، وصحب أاب حممد عبد هللا بن أيب جعفر، وتفقه عنده.

 وانظر عند الفقيه هشام بن أمحد، وغريه.

احلفظ، والفهم، والذكاء. استقضي بغرانطة فنفع هللا به أهلها لصرامته، ونفوذ  وكان من أهل
 أحكامه، وقومي طريقته.

 تويف مبرسية يف صدر رمضان.

 [ .4مظفر بن احلسني بن علي بن أيب نزار ] -164

 [ . أحد احلجاب. مث ترك احلجابة وتصوف وتزهد.5أبو الفتح املردوسيت ]

 البسري، وأاب منصور العكربي.مسع: أاب القاسم بن 

 روى عنه: أبو املعمر، وأبو القاسم احلافظ.

 وولد يف سنة ست ومخسني وأربعمائة.

 وتويف سنة ثالثني، أو قبلها أبشهر.

__________ 

( 4018رقم  317/ 17) 74رقم  64/ 10[ انظر عن )حممد بن موهوب( يف: املنتظم 1]
. 
 « .هكان على غاية يف علم»[ وقال فيه: 2]

 .1279رقم  581/ 2[ انظر عن )حممد بن هشام( يف: الصلة البن بشكوال 3]
( 4021رقم  319/ 17) 77رقم  66/ 10[ انظر عن )مظفر بن احلسني( يف: املنتظم 4]
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. 
 (1))ابلسني املهملة( .." « املردوسي»[ يف املنتظم: 5]
 250: 2"بسم هللا الرمحن الرحيم ربنا أفرغ علينا صربا  .304

 وفون يف هذه الطبقة[]املت

 املتوفون سنة إحدى وثالثني ومخسمائة

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن بركة بن حيىي البقال ] -1

 صحيح السماع، بغدادي.

 [ ، وعاصم العاصمي.2يروى عن: أيب القاسم بن السري ]

 تويف يف شعبان.

 [ .3أمحد بن خلف بن عيشون بن خيار ] -2

 [ .4ي، املقرئ، ابن النحاس ]أبو العباس اجلذامي، اإلشبيل

 ويكىن أاب جعفر أيضا.

عن: أيب عبد هللا حممد بن شريح، وأيب احلسن العبسي، وأيب عبد هللا القراءات أخذ 
 السرقسطي، وحممد بن حيىي العبدري.

 وأجاز له أبو علي الغساين، ومجاعة.

__________ 

 .4022رقم  324/ 10[ انظر عن )أمحد بن بركة( يف: املنتظم 1]
 « .اليسري»[ يف املنتظم: 2]

، وتكملة 398رقم  177، 176[ انظر عن )أمحد بن خلف( يف: بغية امللتمس للضيب 3]
 -107/ 1، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة للمراكشي 38/ 1الصلة البن األابر 

 52/ 1، وغاية النهاية 427رقم  483، 482/ 1، ومعرفة القراء الكبار 141، رقم 109
 وأغلب الرتمجة فيه بياض. 36رقم  40/ 1، وطبقات املفسرين للداودي 222رقم 
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 ابملهملة.« عيسون»ويف )غاية النهاية( : 

( : عيشون: ابلعني الغفل مفتوحة والياء 107/ 1وقد جود ضبطها يف )الذيل والتكملة 
معجمة مكسورة املسفولة ساكنة والشني معجمة مضمومة وواو مد ونون. ابن خيار: خباء 

 وايء مسفولة آخره راء قبلها ألف.

[ هكذا يف األصل، وبغية امللتمس، وغاية النهاية، ويف )الذيل والتكملة( قال حمققه حممد 4]
 (1)شريف: هو تصحيف، وضبطه ابخلاء املعجمة.." 

 [ .2[ ، املقرئ، املعروف اببن الطرب ]1"أبو القاسم البغدادي، الكريزي ] .305

د الوهاب األمناطي: شيخ مشهور، معمر، مقرئ، ثقة، صدوق، عارف قال احلافظ عب
[ ، وقرأ القرآن على أيب بكر 3. ولد يوم عاشوراء سنة مخس وثالثني وأربعمائة ]ابلقراءات

حممد بن علي بن موسى اخلياط يف سنة إحدى وستني، عن قراءته على أيب أمحد الفرضي، 
 والسوسنجردي، ومجاعة.

 لكندي، وهو أقدم شيخ له.قرأ عليه: التاج ا

ومسع احلديث من: أيب احلسن حممد بن عبد الواحد ابن زوج احلرة، وأيب إسحاق الربمكي، 
 وأيب طالب العشاري، وغريهم.

روى عنه: أبو القاسم بن عساكر، وأبو موسى املديين، وحيىي بن ايقوت النجار، وعبد اخلالق 
كر ابن الفارسي الصويف، وعبد هللا بن أيب ب بن هبة هللا البندار، واحلسن بن عبد الرمحن

الطويلة، وعلي بن حممد بن حممد بن علي األنباري، وعبد الرمحن بن أمحد العمري، وفاطمة 
[ ، وعمر بن طربزد، 4بت سعد اخلري، وبقاء بن حيد، وأبو الفتح حممد بن أمحد املندائي ]

 والكندي، وآخرون.

[ ، كثري الذكر، 6ن صحيح السماع، قوي التدين، ثبتا ][ : كا5وقال أبو الفرج بن اجلوزي ]
[ . مسعت عليه الكثري، وقرأت 7دائم التالوة. وهو آخر من حدث عن ابن زوج احلرة ]

 عليه. وكانت قوته حسنة، كنت أجيء إليه يف احلر فيقول:

__________ 
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مان ، وعقد اجل863/ 3، وتبصري املنتبه 3769رقم  350، 349/ 2] )( [ النهاية 
 .98، 97/ 4، وشذرات الذهب 96، 95/ 16)خمطوط( 

[ الكريزي: بضم الكاف وفتح الراء وسكون الياء آخر احلروف، ويف آخرها الزاي. هذه 1]
النسبة إىل كريز، وهو بطن من عبد مشس، وهو كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مشس بن 

 ( .411، 410/ 10عبد مناف )األنساب 

 « .الطربي: »53/ 2م [ يف دول اإلسال2]

 [ املنتظم.3]

وكذا تصحفت يف ترمجته يف « . املنداين»( إىل: 350/ 2[ تصحفت يف )غاية النهاية 4]
 ( .56/ 2)غاية النهاية 

 [ يف املنتظم.5]

 « .ثبت»[ يف األصل: 6]

فحدث عن أيب احلسن هذا أبو بكر اخلطيب، وأبو القاسم هذا، وبني »[ زاد يف املنتظم: 7]
 (1)« .." ما مثان وسبعون سنةوفاهت

"اصعد سطح املسجد، فيسبقين يف الدرج. ومتع بسمعه وبصره وجوارحه إىل أن  .306
 تويف يف اثين مجادى األوىل عن ست وتسعني سنة وأشهر ودفن ابلشونيزية.

 قلت: إمنا تويف يف مجادى اآلخرة يوم األربعاء، قاله أبو موسى املديين.

  يف غرة مجادى اآلخرة.وقال املبارك بن كامل: تويف

وقال ابن السمعاين: مسعت حامد بن أيب الفتح املديين يقول: مات يوم األربعاء اثين مجادى 
 اآلخرة ودفن يوم اخلميس.

 [ .1وقال أبو موسى املديين: كان قد ذهب بصره ومث عاد بصريا ]

 [ .2هبة هللا بن حممد بن احلسن ] -53

 [ .3الكاتب األزجي ]

 اد الزينيب، وأيب احلسن بن أيوب.مسع من: طر 
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 روى عنه: أبو القاسم احلافظ.

 وتويف يف رمضان.

 -حرف الياء -
 [ أبو عبد هللا بن أيب علي البغدادي.4حيىي بن احلسن بن أمحد بن عبد هللا بن البناء ] -54

قال ابن السمعاين: شيخ صاحل، من أهل اجلانب الشرقي، حسن السرية، مكثر، واسع 
 ومتع مبا مسع، وعمر حىت حدث ابلكثري. الرواية.

__________ 

الست من طريقه عالية، وقرأ كتاب القراءات [ وقال ابن اجلزري: وقد وقعت يل هذه 1]
املتضمن هلا على الشيخ أمحد بن حممد بن احلسني الصاحلي يف سنة سبعني « الكفاية»

منه  ن إجازة إن مل يكن مساعاوسبعمائة، عن علي بن أمحد بن عبد الواحد، أخربان أبو اليم
 ( .350/ 2)غاية النهاية 

 [ مل أجد مصدر ترمجته.2]

[ األزجي: بفتح األلف والزاي ويف آخرها. هذه النسبة إىل ابب األزج وهي حملة كبرية 3]
 ببغداد.

 ( .197/ 1)األنساب 

سري ، و 1689رقم  156[ انظر عن )حيىي بن احلسن( يف: املعني يف طبقات احملدثني 4]
، وذيل 86/ 4، والعرب 218، واإلعالم بوفيات األعالم 3رقم  7، 6/ 20أعالم النبالء 

/ 12، وعيون التواريخ 259/ 3، ومرآة اجلنان 88رقم  190، 189/ 1طبقات احلنابلة 
 (1).." 98/ 4، وشذرات الذهب 333

 "ميوت وال يقوى إلظهار بدعة ... خمافة حز الرأس من كل جانب .307

 ومن شعره:

 [ يف الظالم1لعلم ما كان فيه قال حدثنا ... وما سواه إمنا خبط ]ا

 [2دعائم الدين آايت مبينة ... وبينات من األخبار أعالم ]
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 [ .3حممد بن علي بن أمحد ] -109

 [ املقرئ األستاذ.4أبو عبد هللا التجييب، الغرانطي، النوالشي ]

ني وابن البياز، وابن الدوش، وأيب احلس علما وإتقاان عن: أيب داود بن جناح،القراءات أخذ 
 العيشي، وخازم بن حممد القرطيب.

قال ابن األابر: تصدر لإلقراء وبعد صيته إلتقانه وصالحه. وأخذ الناس عنه. وقد وجدت 
 مساع عبد املؤمن بن اخللوف الغرانطي املقرئ منه على

__________ 

 « .سواه أغاليط وأضالموما »[ يف طبقات فقهاء الشافعية البن الصالح: 1]

 .217/ 1[ زاد يف طبقات ابن الصالح 2]
 قوله اإلله وقوله املصطفى ومها ... لكل مبتدع قهر وإرغام

 وقال ابن السمعاين: أنشدين أبو احلسن ابن أيب طالب لنفسه:

 تناءت داره عين ولكن ... خيال مجاله يف القلب ساكن

 خلت منه املساكنإذا امتأل الفؤاد به فماذا ... يضر إذا 

 ومن شعره أيضا:

 أال إن يف نسلي لطيفة حكمة ... أغشى بنور يوم ألقى إهليا

 ويف فرض أعضاء الوضوء لطائف ... سيحظى هبا من كان للطف راجيا

 فغسلي لوجهي كي أراه معاينا ... كفاحا وكي ألقاه يف اخللد خاليا

 ورائيا وغسلي يدي كي أخذت كتابيا ... بيمىن يدي دون الشمال

 وأعطى خلودا مث ملك مقامة ... بيمناي أعطوا ذا وذا بشماليا

 ومسحي مجيع الرأس اتج كرامة ... من الرب يعطيين بقالب فما ليا

 ويف غسلي رجلي القيام لسيدي ... وأرجوه أن يرضى وينعم ابليا

 ويف سنة التطهري أتلو رسوله ... ألحىي محيدا مث أكرم ابليا

 ومن شعره:

 إليها زورة فتنقبت ... فقلت: استفري ما هكذا حق من طرقسرقت 

 فقالت: حجبت البدر عنك تعمدا ... أأتمن أن البدر يفضح من سرق؟
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/ 2[ انظر عن )حممد بن علي التجييب( يف: تكملة الصلة البن األابر، وغاية النهاية 3]
 .3242رقم  200

 (1)« .." البوالسي»[ يف األصل: 4]
بن عبد اجلبار، وأبو اليمن زيد بن احلسن الكندي، وهو آخر "احلمامي، ونفيس  .308

 من حدث عنه.

قال ابن السمعاين: دين خري، من بيت احلديث. صاحل، جاور مبكة سنني، ومسع منه والدي 
 مبكة جملسا أماله ابن هزارمرد الصريفيين. وجرت أموره على سداد واستقامة إىل آخر عمره.

 سنة. 83ربية وله وتويف يف العشرين من رجب ابحل

 [ .1عبد هللا بن علي بن أمحد بن علي ] -146

 أبو حممد اللخمي، الشاطيب.

مسع من جده ألمه احلافظ أيب عمر بن عبد الرب، وأجاز له تواليفه يف سنة اثنتني وستني 
 وأربعمائة. وكان مولده يف سنة ثالث وأربعني.

لوليد من القاضي أيب ا« البخاريصحيح »من أيب العباس العذري، و « الصحيحني»ومسع 
 [ .2الباجي. وويل قضاء مدينة أغمات ]

 وأخذ عنه مجاعة.

 « .الصلة»وأجاز أليب القاسم بن بشكوال، وأغفله ومل يذكره يف 

 تويف يف صفر وله تسعون سنة.

 [ . ذكره أبو عبد هللا األابر.3وقيل: تويف سنة اثنتني ]

 هللا األغمايت، وعيسى بن امللجوم. روى عنه: حفيده ابن بنته عمر بن عبد

 [ .4عبد هللا بن حممد بن عبد هللا بن خلف ] -147

 أبو حممد بن أيب تليد اخلوالين، الشاطيب. املعروف ابحلمصي.

 عن: أيب احلسني بن الدوش.القراءات أخذ 

__________ 
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م النبالء ، وسري أعال940رقم  349[ انظر عن )عبد هللا بن علي( يف: بغية امللتمس 1]
 .52رقم  92/ 20

 [ أغمات: بلدة أبقصى بالد املغرب قريبة من مراكش.2]

 [ وهبا ورخه الضيب يف البغية.3]

 (1)[ مل أجد مصدر ترمجته.." 4]
 [ .1عبد الرمحن بن كليب ] -150" .309

 أبو حممد احلموي، املقرئ، الفرضي.

، وال الصبيان يف مكتبهقال ابن عساكر: كان عالمة يف الفرائض، واحلساب. وكان يعلم 
 أيخذ منهم شيئا.

 ملا تويف مل يبق أحد حبماه إال شهد جنازته.

 [ .2عبد العزيز بن عثمان بن إبراهيم ] -151

 أبو حممد األسدي، الفقيه، البخاري، قاضي خبارى.

 قدم بغداد، ومسع: أاب طالب بن يوسف، ومجاعة.

 وأملى ببخارى، وهبا تويف.

 [ .3أن، عاملا ]وكان رئيسا، كبري الش

 روى عنه: حممد بن عمر القالنسي.

 [ .4عبد العزيز بن انصر بن احملاملي ] -152

 أبو القاسم.

 حدث عن: أيب احلسن األنباري، ومحد األصبهاين احلداد.

 مسع منه: أبو بكر املفيد، وغريه.

 [ .5عبد امللك بن مسعود بن موسى بن بشكوال بن يوسف ] -153

 ، والد احلافظ خلف. يكىن: أاب مروان.األنصاري، القرطيب

 عن: حيىي بن حبيب، وغريه.القراءات أخذ 
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 والزم أاب عبد هللا حممد بن فرج الفقيه زماان.

 [ .6وكان عارفا مبذهب مالك، رأسا يف معرفة الشروط، كثري التالوة ]

__________ 

 [ انظر عن )عبد الرمحن بن كليب( يف: اتريخ دمشق البن عساكر.1]

 338، 337/ 17) 104رقم  80/ 10[ انظر عن )عبد العزيز بن عثمان( يف: املنتظم 2]
 .72771/ 11( ، والكامل يف التاريخ 4051رقم 

وهو من بيت العلم واحلديث من أوالد األئمة، وكان وافرا وقورا »[ وقال ابن اجلوزي: 3]
 « .سخيا حممود السرية

 [ مل أجد مصدره.4]

 .779رقم  366/ 2لك بن مسعود( يف: الصلة البن بشكوال [ انظر عن )عبد امل5]
 (1)[ كان يتلو القرآن ليال وهنارا، وخيتمه كل يوم مجعة.." 6]
"وقد ذكر أاب بكر بن ابجة أيضا اليسع بن حزم يف أتليفه فقال فيه: هو الوزير،  .310

يادين اخلطابة مالفاضل، األديب، العامل ابلفنون، املعظم يف القلوب والعيون. أرسل قلمه يف 
 فسبق، وحرك بعاصف ذهنه من العلوم ما ال يكاد يتحرك.

إىل أن قال: ومن مثل أيب بكر؟ جاد به الزمان على اخلواطر واألذهان، كالمه يف اهليئة 
واملوسيقى كالم فاضل، تعقب كالم األوائل، وحل عقد املسائل، وإين ألحتقق من عقله ما 

ة وحيا، ك إنه يف صباه عشق، وصبا، وسبح يف أهنار اجملانيشهد له ابلتقييد للشريعة وال ش
وشعر وحلن، وامتحن نفسه يف الغناء فمحن، وأنطق مجاد األواتر، وركب من اخلالعة كل 

 [ .1عار ]

 [ .2حممد بن خلف بن إبراهيم ] -164

 أبو بكر ابن املقري أيب القاسم بن النحاس القرطيب.

 عن أبيه.القراءات أخذ 

 ابن الطالع، وأيب علي الغساين.ومسع من: 
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 [ .3وتفقه وبرع يف العلم ]

__________ 

أمجع الفضالء على أنه مل يلحق أحد مداه يف زمانه، ومل »[ وقال العماد األصفهاين: 1]
يوجد شرواه يف إحسانه، وقد ختم به على اهلندسة، وتداعت مبوته يف إقليمه مباين احلكم 

نصر الفتح بن حممد بن عبيد هللا القيسي األندلسي مؤلف  املؤسسة، من مجاعة ذكروهم أبو
م مل نثبتهم إال من هذا الكتاب، ومل ينتظم إال بعقوده« قالئد العقيان يف حماسن األعيان»

 ( .608/ 2ج  4)اخلريدة ق « . منه مشل اآلداب

 وأورد ابن خاقان مقاطيع من شعره، ومن ذلك قوله:

 أبنكم يف ربع قليب سكانأسكان نعمان األراك تيقنوا ... 

 ودوموا على حفظ الوداد فطاملا ... بلينا أبقوام إذا استؤمنوا خانوا

 سلوا الليل عين مذ تناءت دايركم ... هل أكحلت ابلغمض يل فيه أجفان

 وهل جددت أسياف برق مساؤكم ... فكانت هلا إال جفوين أجفان

لب ياخ املغاربة الفضالء مبدينة حقال ابن خلكان: وكان قد أنشدين هذه األبيات بعض أش
لفتيان حممد بن ديوان أيب ا»منسوبة إىل ابن الصائغ املذكور، مث وجدهتا بعد ذلك بعينها يف 

، فبقيت شاكا فيما أنشدين ذلك الشيخ، وقلت: لعله وهم يف نسبتها إىل ابن « حيوس
ئغ املذكور، ن الصاأيضا منسوبة إىل اب« مطمح األنفس»الصائغ، إىل أن وجدهتا يف كتابه 

 ( .430/ 4وهللا تعاىل أعلم ملن هي منهما، )وفيات األعيان 

 .1283رقم  583/ 2[ انظر عن )حممد بن خلف( يف: الصلة البن بشكوال 2]
[ قال ابن بشكوال: وكان من أهل املعرفة، والفهم والنبل والذكاء، واليقظة، وتوىل خطة." 3]
(1) 
 "ومسع ولده أاب طاهر كثريا. .311

 وى عنه: أبو القاسم بن عساكر، وابنه أبو طاهر بركات، وعبد اخلالق بن أسد.ر 

 وقال ابن عساكر: كان ثقة خريا.

 تويف يف شعبان.
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أسد بن علي بن عبد هللا بن أيب احلسن ابن القائد حممد بن احلسن الغساين احلليب  -188
[1. ] 

 ويكىن أاب الفضل.

 فقال: هو عم والدي.[ يف اترخيه، 2ذكره حيىي بن أيب طيئ ]

 وكان فقيها، قارائ حنواي.

 ولد سنة مخس ومثانني. وتويف ببالد قم، ومل يعقب.

قبل أن يبلغ، مث قرأ األصول على مذهب اإلمامية، وصنف كتااب يف القراءات وكان قد قرأ 
 مناقب أهل البيت، وشرح ديوان أيب متام.

 -حرف الثاء -
 [ .3اثبت بن محيد ] -189

 من أعيان بغداد. املستويف.

قال ابن اجلوزي: قبض عليه الوزير الربوجردي، وحبسه يف سرداب هبمذان يف الشتاء بطاق 
 قميص، فمات من الربد. وأخذ من ماله ثالمثائة ألف دينار.

 -حرف اجليم -
 [ .4جعفر بن حممد بن أيب سعيد بن شرف ] -190

__________ 

، 132/ 11، وأعيان الشيعة 383/ 1زان [ انظر عن )أسد بن علي( يف: لسان املي1]
133. 

 [ مؤلفاته كلها مفقودة حىت اآلن.2]

 والتصحيح من:« اثبت بن حبيب»[ يف األصل: 3]

 ( .4060رقم  6/ 18) 113رقم  87/ 10املنتظم 

، وبغية 298رقم  130/ 1[ انظر عن )جعفر بن حممد( يف: الصلة البن بشكوال 4]
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، وخريدة القصر )قسم « شرف»بدل « أشراف»وفيه:  610رقم  256امللتمس للضيب 
 (1)شعراء املغرب." 

 "سنة مخس وثالثني ومخسمائة .312

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن جعفر بن أمحد بن اخلصيب ] -224

 [ .2سي، القرطيب، املقرئ، املعروف ابلقيشطايل. وقد تبدل الشني جيما ]أبو العباس القي

عن أيب القاسم بن النحاس، وحدث عن أيب حممد بن عتاب. وأقرأ القرآن القراءات أخذ 
 [ .3والعربية ]

[ ، 4روى عنه: أبو احلسن بن ربيع، وأبو عبد هللا بن العويص، وأبو العباس بن مضاء ]
 وغريهم.

 [ .5بن سعد بن علي بن احلسن بن القاسم بن عنان ]أمحد  -225

__________ 

، والذيل 47، 46/ 1[ انظر عن )أمحد بن جعفر( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
، 129/ 1، وبغية الوعاة 94رقم  84 -82/ 1والتكملة لكتايب املوصول والصلة للمراكشي 

130. 
 « .القيجاطي: »83/ 1[ يف الذيل والتكملة 2]

[ قال املراكشي: وكان مقرائ، جمودا، متقدما يف حسن األداء وإتقان الضبط، متحققا 3]
ابلعربية، ماهرا فيها، ذا حظ وافر من رواية احلديث، وقرض الشعر، واإلحسان فيه. ومن 

 شعره:

 ليس اخلمول بعار ... على امرئ ذي جالل

 فليلة القدر ختفى ... وتلك خري الليايل

ي: ووقع يف شيوخ أيب جعفر ابن مضاء: أمحد بن عبد الرمحن بن خصيب [ قال املراكش4]
وهو املذكور بعد يف موضعه من هذا اجملموع فجعلهما أبو عبد هللا ابن األابر واحدا، ووهم 
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يف ذلك أاب جعفر ابن مضاء، وكذلك فعل أبو جعفر ابن الزبري، وذكر أن وفاته سنة مخس 
ومها رجالن، وابن جعفر أشهرمها فيما استقريت من  وثالثني ومخسمائة، وومها يف ذلك،

 ( .84، 83/ 1آاثرمها، ولعل أحدمها قريب اآلخر، وهللا أعلم. )الذيل والتكملة 

، ومشيخة ابن عساكر )خمطوط( 401/ 8[ انظر عن )أمحد بن سعد( يف: األنساب 5]
 (1)أ،."  6ورقة 

 اايت. وكان حسن التالوة.برو القراءات "ولد سنة مخس ومخسني وأربعمائة، وقرأ  .313

 قرأ على أصحاب احلمامي، وقرأ شيئا من الفقه على أيب إسحاق الشريازي.

 [ .1وكان له مست حسن ووقار ]

مسع: أاب جعفر ابن املسلمة، وأاب بكر اخلطيب، وأاب الغنائم بن املأمون، وأاب حممد الصريفيين، 
 وابن النقور.

 اايت، وكان حسن األخذ.قال ابن السمعاين. صاحل خري، قرأ برو 

 قرأت عليه الكثري، وكنت أقدم السماع عليه على غريه.

 قلت: روى عنه: ابن عساكر، وأبو اليمن الكندي، وآخرون.

البن جماهد: أبو حفص القواص، أان الكندي « السبعة»[ بكتاب 2تويف يف صفر. وقد أان ]
 يف كتابه، أان ابن توبة.

 [ .3إبراهيم ]حممد بن أمحد بن حممد بن  -255

 [ .4أبو عبد هللا اخلوارزمي، القصاري ]

 ولد يف رمضان سنة إحدى وستني وأربعمائة ببغداد.

 [ .5ومسع حضورا من: أيب حممد الصريفيين ]

 وحدث.

 [ .6وتويف يف مجادى األوىل ]

 [ .7حممد بن إبراهيم بن جعفر ] -256

__________ 
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 [ املنتظم.1]

 « .أخربان»[ اختصار: 2]

 .166/ 10[ انظر عن )حممد بن أمحد اخلوارزمي( يف: األنساب 3]
[ القصاري: بفتح القاف والصاد املهملة ويف آخرها الراء. هذه النسبة إىل القصار، وهو 4]

 الذي يقصر الثياب.

 [ وقال ابن السمعاين: قرأت عليه شيئا يسريا.5]

 [ يف األنساب: تويف سنة أربع وثالثني ومخسمائة فجأة.6]

[ انظر عن )حممد بن إبراهيم الكردي( يف: اتريخ دمشق البن عساكر، وخمتصر اتريخ 7]
 (1)دمشق." 

 [ .1حممد بن عبد القادر بن احلسن بن املنصور ابهلل ] -258" .314

 أبو احلسني املنصوري، اهلامشي.

 شيخ مسن، كثري الفكر، أصابه فاجل.

 وحدث عن: أيب القاسم بن البسري، ويوسف املهرواين.

 وتويف يف سابع رجب.

 روى عنه: أبو القاسم بن عساكر، وحممود بن نصر بن الشعار، ومجاعة.

 وعاش مثانني سنة.

 [ .2حممد بن فرج بن جعفر بن أيب مسرة ] -259

 أبو عبد هللا القيسي، نزيل غرانطة، أحد القراء.

 عن: أمحد بن عبد احلق اخلزرجي، وأيب القاسم بن النحاس.

 بن عطية، وغريه.وحدث عن: غالب 

 والنحو.القراءات وأقرأ 

 روى عنه: أبو األصبغ بن املرابط.

 [ .3وتويف يف حدود سنة مخس ]
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 [ .4حممد بن املنتصر بن حفص النوقاين ] -260

 الفقيه، املفيت، الزاهد الورع.

 كان عارفا ابملذهب.

 مسع: حممد بن سعيد الفرخزاذي، وهبراة: حممد بن علي العمريي.

__________ 

 ] )( [ وأنشدين لنفسه:

 يل مدة ال بد أبلغها ... فإذا انقضت وتصرمت مت

 لو عاندتين األسد ضارية ... ما ضرين ما مل جييء الوقت

 .15/ 18( 94/ 10)املنتظم 
 [ مل أجد مصدر ترمجته، ولعله يف )مشيخة ابن عساكر( .1]

 .3357رقم  228/ 2[ انظر عن )حممد بن فرج( يف: غاية النهاية 2]
 [ يف )غاية النهاية( نقال عن املؤلف: مات قبل األربعني ومخسمائة.3]

، وملخص اتريخ 892رقم  239، 238/ 2[ انظر عن )حممد بن املنتصر( يف: التحبري 4]
، 402/ 6، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي « البوقاين»ب، وفيه  20/ ورقة 8اإلسالم 

 (1).." 493 /2وطبقات الشافعية لإلسنوي 
 [ .1أمحد بن حممد بن حممد بن حممد بن الطيب ] -269" .315

 أبو احلسني بن الصباغ.

 مسع: أابه، وأاب نصر الزينيب، وإمساعيل بن مسعدة اإلمساعيلي.

 روى عنه: ابن عساكر، والسمعاين.

 وكان ظاهر الصالح واخلري.

 مات رمحه هللا يف آخر شوال ظنا.

 [ .2بن عطاء هللا ]أمحد بن حممد بن موسى  -270

 أبو العباس بن العريف، الصنهاجي، األندلسي، الصويف، الزاهد، من أهل املرية.
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روى عن: يزيد موىل املعتصم، وعمر بن أمحد بن رزق، وعبد القادر بن حممد القروي، وخلف 
 [ ، ومجاعة.3بن حممد بن العريب ]

ع ، ومجابلقراءاتلعلم، وعناية [ : كانت عنده مشاركة يف أشياء من ا4قال ابن بشكوال ]
، وكتبه « لةالص»الرواايت، واهتمام بطرقها ومجلتها. وقد استجاز مين أتليفي هذا، يعين 

عين. واستجزته أان أيضا، ومل ألقه. وكان متناهيا يف الفضل والدين، منقطعا إىل اخلري، وكان 
طان، فأمر إىل السلالعباد وأهل الزهد يقصدونه وأيلفونه، فيحمدون صحبته. سعي به 

إبشخاصه إىل حضرته مبراكش، فوصلها، وتويف هبا ليلة اجلمعة الثالث والعشرين من صفر، 
 واحتفل الناس جلنازته، وندم السلطان على ما كان منه يف جانبه. وظهرت له كرامات.

 قلت: ولد ابن العريف يف سنة مثان ومخسني وأربعمائة، وكان العباد

__________ 

عن )أمحد بن حممد بن حممد( يف: مشيخة ابن عساكر، ومعجم شيوخ ابن  [ انظر1]
 السمعاين.

، وبغية امللتمس 81/ 1[ انظر عن )أمحد بن حممد بن موسى( يف: الصلة البن بشكوال 2]
، ووفيات 211/ 2، واملغرب 90، واملطرب 19 -15، واملعجم البن األابر 166للضيب 

، وسري 220، واإلعالم بوفيات األعالم 99، 98/ 4، والعرب 170 -168/ 1األعيان 
، وعيون 135 -133/ 8، والوايف ابلوفيات 68رقم  114 -111/ 20أعالم النبالء 

، والنجوم 248، وأعمال األعالم 267/ 3، ومرآة اجلنان 371 -368/ 12التواريخ 
، وشذرات الذهب 230، 229/ 3، ونفح الطيب 58، ونيل االبتهاج 270/ 5الزاهرة 

4 /112. 
 « .العرييب: »11/ 20[ يف سري أعالم النبالء 3]

 (1).." 81/ 1[ يف الصلة 4]
 "وكان مولده يف سنة سبع وسبعني وأربعمائة. .316

 وتويف يف رمضان مبدينة جي.
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 [ .1عبد السالم بن عبد الرمحن بن أيب الرجال حممد بن عبد الرمحن ] -285

 ن برجان.اإلشبيلي. الصويف، العارف، املعروف اببأبو احلكم اللخمي، اإلفريقي، املغريب، مث، 

 من: أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن منظور.« صحيح البخاري»مسع 

 وحدث به.

روى عنه: أبو القاسم القنطري، وأبو حممد عبد احلق اإلشبيلي، وأبو عبد هللا بن جليل 
 القيسي. وآخرون.

ق بعلم ، واحلديث، والتحقابلقراءاترفة ذكره أبو عبد هللا األابر فقال: كان من أهل املع
تفسري »الكالم، والتصوف، مع الزهد، واالجتهاد يف العبادة. وله تواليف مفيدة، منها: 

 [ .4« ]شرح أمساء هللا احلسىن»[ ، و 3[ مل يكمله ]2« ]القرآن

__________ 

، 1797قم [ انظر عن )عبد السالم بن عبد الرمحن( يف: تكملة الصلة البن األابر، ر 1]
، وسري 100/ 4، والعرب 220، واإلعالم بوفيات األعالم 237، 236/ 4ووفيات األعيان 

/ 12، وعيون التواريخ 55/ 2، ودول اإلسالم 44رقم  74 -72/ 20أعالم النبالء 
، 248، وأعمال األعالم 323/ 2، وفوات الوفيات 268، 267/ 3، ومرآة اجلنان 371

 والقاموس احمليط )مادة:

، وذيل تذكرة احلفاظ البن فهد 442، واتريخ اخللفاء 14، 13/ 4ج( ، ولسان امليزان بر 
، وطبقات املفسرين 25، وطبقات املفسرين للسيوطي 270/ 5، والنجوم الزاهرة 73

، وطبقات املفسرين لألدنه 112، 111/ 2، ومفتاح السعادة 301، 300/ 1للداودي 
، وشذرات الذهب 2031/ 2و  70، 69/ 1أ، وكشف الظنون  141وي )خمطوط( ورقة 

، ومعجم املؤلفني 538رقم  344/ 1، وديوان اإلسالم 570/ 1، وهدية العارفني 133/ 4
 .280رقم  248، ومعجم طبقات احلفاظ واملفسرين 226/ 5
 « .ث. له تفسريان كبري وصغري، كالمها كمل»[ جاء يف هامش األصل: 2]

 فيه على طريق أرابب األحوال واملقامات.[ قال ابن خلكان: وأكثر كالمه 3]

 وقال حاجي خليفة: وقد استنبطوا من رموزاته أمورا فأخربوا هبا قبل الوقوع.

 وجاء يف )لسان امليزان( وغريه:
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 ومن ذلك ما استنبطه ابن الزكي يف مدحه للسلطان صالح الدين حني فتحه حلب بقوله:

 ح القدس يف رجبوفتحك القلعة الشهباء يف صفر ... مبشر بفتو 

 فكان كما قال. قيل له: من أين لك هذا؟ قال: أخذته من تفسري ابن برجان يف قوله تعاىل:

 .4 -2: 30غلبت الروم يف أدىن األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون يف بضع سنني 
[ قال حاجي خليفة: وهو كتاب كبري مجع فيه من أمساء هللا تعاىل ما زاد على املائة 4]

ني، كلها مشهورة مروية، وفصل الكالم يف كل اسم على ثالثة فصول. األول: يف والثالث
 استخراجها.

 (1)الثاين: يف الطريق إىل تقريب مسالكها. الثالث: يف اإلشارة إىل التعبد حبقائقها.." 
 "وتويف يف ذي القعدة. .317

مجيع  از لهقال السمعاين: وأجاز له أبو جعفر ابن املسلمة، وأبو علي غالم اهلراس، فأج
 القراءات.

 [ .1حممد بن حممد بن حممد بن أيب بكر بن أمحد بن عمر ] -306

 أبو احلسني السهلكي، خطيب بسطام، إحدى مدن قومس. كان ابرعا يف األدب.

 مسع: أاب الفضل حممد بن علي السهلكي، ونظام امللك، ورزق هللا التميمي.

 قال ابن السمعاين: كتبت عنه ببسطام.

 ربيع األول ببسطام. تويف يف

 [ .2حممد بن مغاور بن حكم بن مغاور ] -307

 أبو عبد هللا السلمي، الشاطيب.

يروي عن: أبيه، وأيب جعفر بن جحدر، وأيب عمران بن أيب تليد، وابن سكرة، وأيب احلسن 
 بن الدوش.

 وكان بصريا ابملذهب، رأسا يف الفتوى، جم الفوائد.

 سنة. تويف يف شوال عن مثان ومخسني

 [ .3حممد بن مفرج بن سليمان ] -308

                                         
 36/416اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



372 

 

 الشيخ أبو عبد هللا الصنهاجي.

__________ 

] )( [ اخلطيب، وأبو الغنائم بن املأمون، وأبو القاسم علي بن البسري، وأبو جعفر ابن 
املسلمة، وأبو احلسني بن النقور، وأبو علي احلسن بن أمحد بن البناء، وعلي بن هبة هللا بن 

جعفر هو األمري ابن ماكوال، وإبراهيم بن علي الفريوزآابذي هو أبو إسحاق علي بن 
 الشريازي. أجاز مسموعاته من احلديث، ومصنفاته يف املذهب واخلالف، وأصول الفقه.

رقم  23/ 18) 134رقم  100/ 10[ انظر عن )حممد بن حممد بن حممد( يف: املنتظم 1]
4082. ) 

 [ مل أجده.2]

، وتكملة 19رقم  87، 86مد بن مفرج( يف: الغنية للقاضي عياض [ انظر عن )حم3]
 (1).." 1253رقم  438/ 1الصلة البن األابر 

 "روى عنه: ابن بشكوال. .318

 [ .1عبد اخلالق بن عبد الصمد بن علي بن احلسني بن عثمان بن البدن ] -367

 أبو املعايل الصفار.

 هللا. ، كثري البكاء من خشيةشيخ بغدادي، متسبب، صاحل، دين، ثقة. قيم بكتاب هللا

 مسع الكثري، وذهبت أصوله يف احلريق.

مسع: احلسني بن املهتدي ابهلل، وعبد الصمد بن املأمون، وأاب جعفر ابن املسلمة، وابن 
 النقور، ومجاعة.

[ . وتويف يف 2قال ابن السمعاين: قرأت عليه الكثري، وولد سنة اثنتني ومخسني وأربعمائة ]
 عني.أحد الربي

 [ ، وعمر بن طربزد، ومجاعة.4[ ، وابن اجلوزي ]3قلت: وروى عنه: ابن عساكر ]

 قال ابن نقطة: ثنا عنه أبو أمحد بن سكينة.

 [ .5عبد الرمحن بن علي بن عبد الرمحن بن حممد ] -368
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 أبو زيد اخلزرجي، القرطيب، املقرئ. من كبار القراء بقرطبة.

عن: أيب جعفر أمحد بن عبد الرمحن القراءات أخذ تصدر لإلقراء ابجلامع. وكان قد 
 اخلزرجي، وأيب األصبغ عيسى بن خرية.

__________ 

 ( .157] )( [ )الغنية 

من سورة األنفال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف  38والشطر تضمني لآلية 
 .38: 8وإن يعودوا فقد مضت سنت األولني 

 34/ 18) 105رقم  109/ 10بن عبد الصمد( يف: املنتظم  [ انظر عن )عبد اخلالق1]
، وسري أعالم النبالء 1283/ 4، وتذكرة احلفاظ 104، 103/ 4( ، والعرب 4098رقم 
 .116/ 4، وشذرات الذهب 36رقم  60/ 20

 [ وكذا ورخ ابن اجلوزي مولده.2]

 أ. 105[ يف مشيخته 3]

 حلا سريع الدمعة.[ وهو قال: وكان مساعه صحيحا، وكان عبدا صا4]

 (1).." 1591رقم  375/ 1[ انظر عن )عبد الرمحن بن علي( يف: غاية النهاية 5]
 "أبو الفضل ابن الشيخ أيب سهل األصبهاين. .319

[ ، وأيب منصور حممد بن علي بن 1مسع: جده أاب نصر، واملطهر بن عبد الواحد البزاين ]
 شكرويه، ومجاعة كثرية.

فقال: مسعت منه الكثري، وهو شيخ، عامل، فاضل، عاقل، ثقة، « الذيل»ذكره أبو سعد يف 
 [ .2ساكن، متميز، من بيت احلديث والتزكية أبصبهان ]

ري بن ررا، البن مردويه، يرويه عن أيب اخل« اتريخ أصبهان»تويف يف ذي احلجة. قرأت عليه 
 [ .3عنه ]

 [ .4عتيق بن أسد بن عبد الرمحن ] -371

 أبو بكر األنصاري.
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 [ بن البياز، وغريه.6عن أيب احلسني ]القراءات [ ، وأخذ 5مبرس ]ية[ ] نشأ

 واحلديث عن أيب علي الصديف فأكثر عنه.

 وتفقه أبيب حممد بن جعفر، وبرع يف الفقه، وغلب عليه، وويل قضاء شاطبة، ودانية.

__________ 

 34/ ورقة 8سالم ، وملخص اتريخ اإل103،( [ والتاريخ اجملدد ملدينة السالم، ورقة 402]
 أ.

( وفيه: البزاين: 187/ 2ابلراء املهملة. والتصحيح من )األنساب « الرباين»[ يف األصل: 1]
بضم الباء املنقوطة بواحدة وفتح الزاي ويف آخرها النون. هذه النسبة إىل بزان وهي قرية من 

 أصبهان.

 ه.عرف ب حىت« الراجي لعفو هللا»[ وقال يف التحبري: كان يكتب لنفسه: 2]

مد بن تصنيف أيب تراب حم« رواايت األكابر عن األصاغر»[ وزاد يف التحبري: وكتاب 3]
سهل القهستاين، يرويه عنه سليمان بن إبراهيم، عن أيب احلسني علي بن حممد بن جعفر 
العطار، عنه. وجزءا من حديث أمين بن فاتك، مجع أيب بكر بن مردويه، بروايته عن سليمان، 

نت له أصول حسنة خبطوط قدمية كان حيملها إيل جبامع أصبهان وأقرأها عليه عنه، وكا
 وأردها.

وكان ثقة، ثبتا، سديدا، متقنا، وكانت والدته تقديرا يف حدود سنة سبعني وأربعمائة، أو 
 قبلها.

، واملعجم 1933[ انظر عن )عتيق بن أسد( يف: التكملة لكتاب الصلة البن األابر، رقم 4]
، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة للمراكشي، السفر اخلامس، 5292قم للصديف، ر 

، 499/ 1، وغاية النهاية 435رقم  489/ 1، ومعرفة القراء الكبار 119، 118/ 1ق 
 .2077رقم  500

 [ ما بني القوسني إضافة على األصل.5]
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أيب ( : »499/ 1اية ، ويف )غاية النه« أيب احلسن( : »118/ 1[ يف )الذيل والتكملة 6]
 (1)« .." حيىي

 حممد بن علي بن خلف. -388" .320

 أبو عبد هللا التجييب، الشاطيب.

 عن ابن الدوش.القراءات عن ابن شفيع، وبعض القراءات أخذ 

 روى عنه: ابنه عبد هللا.

 ومات رمحه هللا يف عشر الثمانني.

 [ .1حممد بن علي بن سعيد بن املطهر ] -389

 ري، البخاري.أبو الفضل املطه

 فاضل معمر، من أوالد احملدثني.

 قال السمعاين: قدم مرو، فأظن أين مسعت منه. أجاز لنا.

مسع: أاب بكر حممد بن عبد هللا الكرابيسي، واحلافظ قتيبة بن حممد العثماين، وأاب عصمة 
 عبد الواحد بن أمحد، وعبد الصمد بن حممد الرابطي، وعمر بن خنب احلافظ.

قال: أنبا به ابن خنب، أان إبراهيم بن حممد بن عبد هللا « . تفسري األشج: »ومن عواليه
 الرازي، أان احلافظ عبد الرمحن بن أيب حامت، عنه.

، أان عمر بن منصور بن أمحد بن حممد بن موسى بن أفلح بن خنب « تفسري هشيم»و 
بن عبد  حممد بن عيسىاحلافظ البزاز، أان أبو بكر حممد بن إدريس اجلرجرائي احلافظ، أان 

 الكرمي ابلرملة، أان حممد بن إبراهيم بن بطال، أان زايد بن أيوب، عن هشيم.

 [ من ابن خنب، بسماعه من إمساعيل بن حاجب.2ومسع )خ( ]

 [ من طريق اهليثم بن كليب.3ومسع )ت( ]

 «املسند»[ ، عن رجل، عنه، و 5« ]اتريخ غنجار»[ بعده، و 4ومسع )د( ]
__________ 

، 815رقم  182 -177/ 2[ انظر عن )حممد بن علي بن سعيد( يف: التحبري 1]
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 .93/ 2، واجلواهر املضية 150/ 3ب، واللباب  534واألنساب 
 .180/ 2للبخاري. انظر: التحبري « الصحيح»[ اختصار لكتاب 2]
 للرتمذي.« اجلامع»[ اختصار لكتاب 3]

 أليب داود.« السنن»[ اختصار لكتاب 4]

 (1)« .." التاريخ ملدينة خبارى: »180/ 2 )التحبري( [ يف5]
 "سنة تسع وثالثني ومخسمائة .321

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن سهل بن إبراهيم ] -404

 أبو عمر املساجدي، النيسابوري.

مسع: أاب إسحاق الشريازي، ويعقوب بن أمحد الصرييف، وحممد بن إمساعيل التفليسي، وأاب 
 هم.املعايل اجلويين، وغري 

 روى عنه مجاعة آخرهم املؤيد بن حممد الطوسي.

 [ .2أمحد بن علي بن حممد ] -405

 األنصاري، البغدادي، أبو العباس.

 مسع: احلسني بن علي بن البسري، والعالف.

 وعنه: السمعاين، وابن عساكر.

 وكان صاحلا، زاهدا، جاوز الثمانني.

 [ .3أمحد بن حممد بن سعيد بن حرب ] -406

 عباس املسيلي، املقرئ.أبو ال

 [ بن حممد، وأيب احلسني العبسي.4عن: أيب داود بن جناح، وخازم ]القراءات أخذ 

__________ 

 [ مل أجده.1]

 [ انظر عن )أمحد بن علي( يف: مشيخة ابن عساكر، ومعجم شيوخ ابن السمعاين.2]
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، 533رقم  116، 115/ 1[ انظر عن )أمحد بن حممد بن سعيد( يف: غاية النهاية 3]
 .106/ 2ومعجم املؤلفني 

 (1)ابحلاء املهملة.." « حازم»[ يف )غاية النهاية( : 4]
« لسبعاالقراءات التقريب يف »"وكان من أهل احلذق والتجويد. صنف كتااب يف  .322

 ، وتصدر لإلقراء إبشبيلية.

 أخذ عنه: عبد بن حيىي، وابن خري.

 [ .1وحدث يف هذا العام ]

 [ .2احلسني بن أمحد بن ربيعة ]أمحد بن أيب  -407

 أبو احلارث اهلامشي.

 إمام جامع املنصور.

 شيخ، صاحل، حسن.

 مسع: أاب احلسني بن السيوري يف حال كربه.

 ولد يف سنة بضع وستني وأربعمائة.

 وأخذ عنه ابن السمعاين قليال.

 [ .3أمحد بن حممد بن أيب عقيل أمحد بن عيسى ] -408

 ري.أبو بكر السلمي، احلري

 مسع: أاب نصر الزينيب، وعاصم بن احلسن، واحلميدي، ومجاعة.

 روى عنه: عبد احلق اليوسفي، وغريه.

 وله شعر جيد.

 كان حيا يف هذه السنة مث انقطع خربه.

 [ .4إبراهيم بن حممد بن منصور بن عمر ] -409

 أبو البدر الكرخي.

__________ 
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  ومخسمائة.[ وقال ابن اجلزري: بقي إىل حدود األربعني1]

 [ انظر عن )أمحد بن أيب احلسني( يف: معجم شيوخ ابن السمعاين.2]

 [ مل أجده.3]

 113، 112/ 10، واملنتظم 394/ 10[ انظر عن )إبراهيم بن حممد( يف: األنساب 4]
، واملعني يف طبقات احملدثني 220رقم  192( ، والتقييد البن نقطة 4105رقم  39/ 18)

، واإلعالم بوفيات األعالم 48رقم  80، 79/ 20عالم النبالء ، وسري أ176رقم  159
/ 55، والنجوم الزاهرة 396/ 12، وعيون التواريخ 2191/ 12، والبداية والنهاية 221
 (1).." 121/ 4، وشذرات الذهب 276

"ملكهم سيزول، فايت مدينة وهران، وهي حصينة على البحر، ورأى إن أحاط به  .323
إىل األندلس، فإنه كان له ابألندلس آاثر محيدة، وغزوات مشهورة، أمر ركب منها يف البحر 

 نصر فيها على الروم، إذا كان واليا عليها ألبيه.

وكان بظاهر وهران ربوة على البحر، أبعالها رابط أيوي إليه العباد، فصعد اتشفني إليه يف 
[ إىل وهران فأتوها 1ليلة السابع والعشرين من رمضان، واتفق أن عبد املؤمن أرسل منسرا ]

يف يوم السادس والعشرين، ومقدمهم الشيخ عمر بن حيىي صاحب ابن تومرت، فكمنوا تلك 
الليلة، وشعروا برواح اتشفني إىل ذلك املكان، فقصدوه وبيتوه، وأحرقوا الباب، فأيقن الشاب 

نار، لابهللكة، فخرج راكبا فرسه، فركضه ليثب به النار وينجو، فشب الفرس واضطرب من ا
فرتدى يف جرف هناك إىل جهة البحر على حجارة، فتهشم اتشفني، وتلف يف احلال، وقتل 

 من كان معه من اخلواص.

 ومن ذلك الوقت نزل عبد املؤمن من اجلبل إىل السهل، مث توجه ومتلك تلمسان سنة أربعني.

ما يعمله  لمث إهنم صلبوا اتشفني على خشبة. وعمل املوحدون عند أخذ تلمسان أبهلها مث
 الفرنج، بل أشد، فال قوة إال ابهلل.

 -حرف اجليم -
 [ .2جعفر بن حيىي ] -412
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 [ .3أبو احلكم الداين، املعروف اببن غتال ]

 عن أيب داود، ومسع منه.القراءات أخذ 

 ومن: أيب علي بن سكرة.

 هبا خطب [ : كان أديبا، شاعرا، كاتبا، مفسرا. له خطب عارض4قال أبو عبد هللا األابر ]
 ابن نباته، وأقرأ الناس العربية.

__________ 

 « .منسر»[ يف األصل: 1]

، ومعرفة القراء 240/ 1[ انظر عن )جعفر بن حيىي( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
 199/ 1، وغاية النهاية 322، 321/ 12، وعيون التواريخ 445رقم  498/ 1الكبار 

 .916رقم 
 مة ومثناة من فوق مشددة.[ غتال: ابلغني املعج3]

 (1).." 240/ 1[ يف تكملة الصلة 4]
[ يف األدابء واحملدثني، 2[ : كان من جلة املقرءين، معدودا ]1"قال ابن بشكوال ] .324

خطيبا، بليغا، حافظا، حمسنا، فاضال، مليح اخلط، واسع اخللق. مسع منه الناس كثريا، ورحلوا 
ت . لقيته سنة ست عشرة ومخسمائة، فأخذإليه. واستقضى ببلده، مث صرف عن القضاء

 عنه. وقال يل: مولدي يف ربيع األول سنة إحدى ومخسني وأربعمائة.

 وتويف يف مجادى األوىل.

زاد غريه فقال: يف الثالث والعشرين منه، يف صدر الفتنة اليت حدثت على املسلمني 
 ابألندلس. وكانت جنازته مشهودة.

 واشتهرت رواية شريح ابألندلس.

وحدث عنه: أبو جعفر أمحد بن علي احلصار، وأبو العباس أمحد بن حممد بن مقدام الرعيين، 
 وهو آخر من قرأ عليه القرآن. تويف سنة أربع وستمائة.

وتويف ابن احلصار يف سنة مثان وتسعني، وليس هو بشيخ علم الدين اللورقي، ذاك عاش بعد 
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 ذا عشر سنني.

ملكون النحوي، وإبراهيم بن حممد األموي الطرايين، وحممد وروى عنه: إبراهيم بن حممد بن 
بن عبد هللا بن الغاسل، واعتمد عليه يف القرآن، وأبو بكر حممد بن خري اللمتوين املقرئ، 
وحممد بن جعفر بن محيد بن مأمون البلنسي، وأبو بكر حممد بن اجلد الفهري احلافظ، 

ان، د بن يوسف بن مفرج اإلشبيلي، نزل تلمسوحممد بن إبراهيم الفخار، نزيل مراكش، وحمم
، وبقي إىل سنة ستمائة، وحممد بن علي بن حسنون الكتامي البياسي، القراءاتوأقرأ عنه 

، وتويف سنة أربع وستمائة عن سن عالية، وحممد بن جابر الثعليب القراءاتوأقرأ أيضا عنه 
بد هللا بن عبيد ي املقرئ، وأبو حممد عاملعروف اببن الرمالية الغرانطي، وجنبة بن حيىي اإلشبيل

هللا احلجري، وعبد هللا بن أمحد بن مجهور القيسي، وأبو حممد عبد هللا بن علوش نزيل 
 مراكش، وأبو

__________ 

 .234/ 1[ يف الصلة 1]
 (1)« .." معدود»[ يف األصل: 2]
راط، وعبد ش"القاسم عبد الرمحن بن حيىي األموي، وعبد الرمحن بن حممد القرطيب ال .325

 الرمحن بن علي الزهري اإلشبيلي.

، وهو آخر من مسع منه، وعاش إىل سنة ثالث عشرة « صحيح البخاري»مسع الزهري منه 
 وستمائة. وتنافسوا يف األخذ عنه.

وآخر من روى عن شريح يف الدنيا ابإلجازة القاضي أبو القاسم أمحد بن يزيد بن عبد الرمحن 
شرين وستمائة، وهو الذي مسع منه شيخنا أبو حممد بن هارون بن بقي، تويف سنة مخس وع

 مالك.« موطأ»الكاتب 

 واحلديث.القراءات وأخذ عن شريح عدد كبري سوى من ذكران 

يف سنة  من تصنيفه. وقد ذكران والده «القراءاتالكايف يف »وكان قد قرأ على والده بكتاب 
 ست وسبعني وأربعمائة.
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ام يف التجويد واإلتقان، علم من أعالم البيان، بذ يف صنعه قال أليسع بن حزم: وهو إم
اإلقراء، وبرز يف العربية، مع علم ابحلديث، وفقه ابلشريعة. وكان إذا صعد املنرب حن إليه 
جذع اخلطابة، فسمع له أنني االستطابة، مع خشوع ودموع. رحلت إليه عام أربعة وعشرين، 

 [ .1فحملت عنه وأجازين ]

 شريح تسعا ومثانني سنة، رمحه هللا.قلت: عاش 

 -حرف الصاد -
 [ .2صاعد بن حممد بن احلسني بن علي ] -419

__________ 

[ وقال القاضي عياض: تفاخر الناس ابألخذ عنه، وتقلد خطبة إشبيلية حنوا من مخسني 1]
ن أسنة، وويل خطة قضاء إشبيلية سنني، ومل يقطع اإلقراء واألخذ عنه يف تلك املدة إىل 

صرف، فلزم اإلقراء والسماع والقيام ابخلطبة والصالة إىل أن أقعده الكرب عن ذلك ومل يقدر 
على التصرف، ولزم داره فاستخلف على الصالة، وأخذ الناس عنه إىل أن أعطله الكرب 

 واخلرف.

كتب إيل إبجازة مجيع رواايته، من ذلك تصانيف أبيه، ومجيع رواايته، وغري ذلك. )الغنية 
213 ،214. ) 

/ 7، واألنساب 283رقم  338، 337/ 1[ انظر عن )صاعد بن حممد( يف: التحبري 2]
 (1)ب.."  64أ،  64ب و  40/ ورقة 8، وملخص اتريخ اإلسالم 199

 [ .1"مرو، وبىن رابطا للمحدثني، ووقف فيه الكتب ] .326

 مسع من: ابن السمعاين، ومجاعة.

حلجة أربعمائة، وتويف، رمحه هللا، يف أوائل ذي اوكان فقيها فاضال: ولد سنة إحدى وستني و 
 مبرو.

 [ بن سعدون بن حسان.3[ بن جنيب ]2عبد هللا بن سعدون ] -422

 أبو حممد التميمي، الوشقي، املقرئ الضرير. نزيل بلنسية.

                                         
 36/502اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



382 

 

على: أيب مطرف بن الوراق، وعبد الوهاب بن حكم، وخلف بن أفلح، القراءات أخذ 
  بن الدوش.وأيب داود، وأيب احلسني

وكان أبو احلسن بن اهلذيل ينكر أخذه عن أيب داود، ويقال إنه قرأ عليه ختمة واحدة. 
 وتصدر لإلقراء.

 وأقرأ الناس. من أهل التجويد، واإلتقان، والتعليل، واحلذق هبذا الفن وابلعربية.

 غريهم.و  أخذ عنه: أبو الربيع بن حوط هللا، وأبو العطاء بن بدير، وأبو الوليد األزدي،

 قال ابن األابر: مات قبل األربعني.

 [ .4عبد هللا بن عبد الرمحن بن مفيد ] -423

 أبو حممد الطائي، القرطيب.

 روى عن: أيب األصبغ بن سهل، وأيب مروان بن سراج.

 حدث عنه: ابنه حممد، وأبو عبد هللا حممد بن الفخار.

 وهو آخر من حدث عن أيب األصبغ.

 أنه دخل على القاضي أيب الوليد بن رشد، فقام له، فقال ارجتاال:قال األابر: بلغين 

 قام يل السيد اهلمام ... قاضي قضاة الورى اإلمام

 فقلت: قم يل وال تقم يل ... فقل ما يؤكل القيام

__________ 

 .113/ 10، واملنتظم 103/ 11[ انظر: الكامل يف التاريخ 1]
 420/ 1تكملة الصلة البن األابر، وغاية النهاية [ انظر عن )عبد هللا بن سعدون( يف: 2]

 .1776رقم 
 « .جميب»[ يف )غاية النهاية( : 3]

 (1)[ انظر عن )عبد هللا بن عبد الرمحن( يف: تكملة الصلة البن األابر.." 4]
 [ .1"وحفظ مجاعة القرآن، وعاش مثانيا ومثانني سنة ] .327

 وتويف يف ذي القعدة.

                                         
 36/504اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



383 

 

 [ .2اثبت بن حممد ]علي بن عبد هللا بن  -437

 أبو احلسن األنصاري، اخلزرجي، العبادي.

 من ولد عبادة بن الصامت، املقرئ اجملود الغرانطي.

 [ .3على أيب احلسني بن كرز ]القراءات قرأ على أبيه، وقرأ 

ورحل إىل دانية، فأخذ عن أيب داود، وبشاطبة عن ابن الدوش، ومبرسية عن ابن البياز، ومسع 
 منهم.

 له أبو عبد هللا الطالعي، وخازم بن حممد. وأجاز

وحج، ومسع من: احلسني بن علي الطربي، وأيب مكتوم عيسى بن عبد اهلروي يف سنة سبع 
 وتسعني، لكنه فاته تسع ورقات من البخاري.

 وتصدر لإلقراء بغرانطة، وويل الصالة واخلطبة هبا.

 وكان مقرائ، جماهدا، موصوفا ابلصالح والفضل.

: أبو بكر بن رزق، وأبو عبد هللا بن محيد، وعبد الصمد بن يعيش، وأبو جعفر بن أخذ عنه
 حكم.

 وتويف بغرانطة يف ذي احلجة.

 وقد قارب السبعني.

 استشهد بظاهر البلد، رمحه هللا. ترمجه األابر.

 [ .4علي بن عبد هللا بن داود ] -438

__________ 

 هـ. 451[ ولد سنة 1]

، 1223رقم  424، 423بد هللا( يف: بغية امللتمس للضيب [ انظر عن )علي بن ع2]
، والذيل والتكملة لكتايب 282، واملعجم للصديف 5847وتكملة الصلة البن األابر، رقم 

، ومعرفة القراء 86، وصلة الصلة 225 -220/ 1املوصول والصلة، السفر اخلامس، ق 
 .2255رقم  553، 552/ 1، وغاية النهاية 440رقم  493، 492/ 1الكبار 
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 ( .552/ 1يف )غاية النهاية « كرر»[ تصحفت إىل: 3]

 (1)[ انظر عن )علي بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر.." 4]
"قلت: وروى عنه: ابنه أبو املناقب حيدرة بن عمر، وحفيده أبو املعمر حممد بن  .328

 حيدرة شيخ يوسف بن خليل.

 ات.القراءلغزاين، ومل يقع يل شيخه يف وقرأ عليه ابلرواايت يعيش بن صدقة ا

وقد كتب أبو بكر قاضي املرستان جزءا، عن أيب سعد السمعاين، عن الشريف عمر بن 
 [ .1إبراهيم، رأيته خبطه ]

 -حرف الفاء -
 [ .2فاطمة بنت حممد بن أيب سعد أمحد بن احلسن بن علي بن أمحد البغدادي ] -444

 أم البهاء األصبهانية، الواعظة.

 شيخة، معمرة، مسندة. ولدت بعد األربعني وأربعمائة.

ومسعت من: أيب الفضل عبد الرمحن بن أمحد الرازي، وإبراهيم بن منصور سبط حبرويه، وأمحد 
 [ الثقفي، وسعيد بن أيب سعيد العيار.3بن حممود ]

__________ 

دمها لآلخر: ال أح[ وقال ابن األنباري: وحيكى أنه مر به أعرابيان وهو يغسل فسيال، فق1]
يطمع هذا الشيخ مع كربه أن أيكل من جين هذا الفسيل؟ فقال له الشريف: اي بين، كم  
كبش يف املرعى، أو خروف يف التنور؟ ففهم أحدمها دون اآلخر، فقال الذي مل يفهم 
لصاحبه: أيش قال؟ فقال: كم من انب تسقى يف جلد حوار! فعلم األعرايب ما قاله وأعجبه 

 ذلك.

( )معجم 297قال: إنه عاش حىت أكل من مثرة ذلك الفسيل، وكان معمرا. )نزهة األلباء وي
 ( .260/ 5األدابء 

مدينة طرابلس مع أبيه، وكاان عائدين « عمر بن إبراهيم»دخل صاحب الرتمجة « : أقول»
من مصر، يف طريقهما إىل العراق، والتقيا فيها مبحمد بن احلسن بن معية احلسين الذي 
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 يودع صديقا له وهو يركب البحر إىل اإلسكندرية، وأنشده أبياات قاهلا بديها أوهلا: خرج

 قربوا للنوى القوارب كيما ... يقتلوين ببينهم والفراق ...

 ( .261/ 15)معجم األدابء 

، ومعجم 1189رقم  433، 432/ 2[ انظر عن )فاطمة بنت حممد( يف: التحبري 2]
، واإلعالم بوفيات األعالم 680رقم  498ب، والتقييد  267الشيوخ البن السمعاين، ورقة 

رقم  148/ 20، وسري أعالم النبالء 1721رقم  159، واملعني يف طبقات احملدثني 221
، 271/ 3ب، ومرآة اجلنان  42/ ورقة 8، وملخص اتريخ اإلسالم 109/ 4، والعرب 88

 .102، 101/ 4لنساء ، وأعالم ا123/ 4، وشذرات الذهب 276/ 5والنجوم الزاهرة 
 (1)وهو خطأ.." « أمحد بن حممد( : »432/ 2[ وقع يف )التحبري 3]
 [ .1حممد بن عبد امللك بن احلسن بن خريون بن إبراهيم بن الشيخ ] -448" .329

 أبو منصور البغدادي، املقرئ، الدابس.

 ه.، وغري  «املفتاح»، صنف فيها كتاب القراءاتشيخ معمر، ثقة، إمام صاحل، ابرع يف 

 وتصدر لإلقراء. وطال عمره.

 « .املوضح»كتاب القراءات وله أيضا يف 

قرأ على مجاعة مذكورين يف صدر هذين الكتابني، منهم عمه أبو الفضل بن خريون، وجده 
 ألمه أبو الربكات عبد امللك بن أمحد، وشيخه عبد السيد بن عتاب.

[ ، وإبراهيم بن بقاء 2سني األواين ]، وحيىي بن احلابلقراءاتقرأ عليه: أبو اليمن الكندي 
 اللبان.

ومسع من: أيب جعفر ابن املسلمة، وأيب بكر اخلطيب، والصريفيين، وأيب الغنائم بن املأمون، 
 وغريهم.

 [ ، وتفرد عنه هو إبجازة أيب احلسني بن حسنون النرسي.3وأجاز له أبو حممد اجلوهري ]

__________ 

 43، 42/ 18) 164رقم  115/ 10ك( يف: املنتظم [ انظر عن )حممد بن عبد املل1]
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واالستدراك البن نقطة )ابب خريون  5، 82، 81( ، ومشيخة ابن اجلوزي 4112رقم 
، والعرب 103/ 11وجربون، وابب: اخلريوين، واجلريوين، واجلنزوي( ، والكامل يف التاريخ 

، وسري 57/ 2الم ، ودول اإلس441رقم  494، 493/ 1، ومعرفة القراء الكبار 109/ 4
، واملعني يف طبقات 221، واإلعالم بوفيات األعالم 55رقم  95، 94/ 20أعالم النبالء 

، 117/ 1ق  8، ومرآة الزمان ج 271/ 3، ومرآة اجلنان 1723رقم  159احملدثني 
رقم، وعقد اجلمان )خمطوط(  192/ 2، وغاية النهاية 86/ 1العشر القراءات والنشر يف 

، وشذرات 276/ 5، والنجوم الزاهرة 554و  545/ 2، وتبصري املنتبه 144/ ورقة 16
، ومعجم املؤلفني 89، 88/ 2، وهدية العارفني 1769، وكشف الظنون 125/ 4الذهب 

10 /259. 
[ األواين: بفتح أوله. نسبة إىل أواان، وهي قرية على عشرة فراسخ من بغداد عند صريفني 2]

 على الدجلة.

( 115/ 10[ وقال ابن اجلوزي: وهو آخر من روى عن اجلوهري ابإلجازة. )املنتظم 3]
 "..(1) 

اتريخ »للزبري بن بكار، عن ابن املسلمة، ومسع أكثر « النسب»"وحدث بكتاب  .330
 وكان ينسخه ويبيعه.« . اخلطيب

 مولده يف رحب سنة أربع ومخسني قبل موت اجلوهري أبشهر.

[ ، وأبو موسى املديين، وابن السمعاين، وابن اجلوزي 1عساكر ]روى عنه: أبو القاسم بن 
[ ، وابن طربزد، والكندي، وعبد اخلالق بن أسد، وأمحد بن حممد بن سعد الربوجردي 2]

الفقيه، وعلي بن حممد بن علي أخو سليمان املوصلي، وهو آخر من حدث عنه فيما 
 [ .3مد بن عفيجة ]علمت مساعا، وآخر من روى عنه ابإلجازة أبو منصور حم

وقد ذكره ابن السمعاين فقال: ثقة، صاحل، مشتغل مبا يعنيه، ما له شغل غري التالوة أو 
 اإلقراء.

 تويف يف السادس والعشرين من رجب، وله مخس ومثانون سنة.
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 وقال ابن اخلشاب: كان شافعيا من أهل السنة.

 [ .4حممد بن علي البسطامي ] -449

 أبو عبد هللا.

 اء نيسابور.من علم

 مسع: أاب تراب عبد هللا املراغي.

 [ .5أخذ عنه: ابن السمعاين، وقال: مات يف احملرم ]

 [ .6حممد بن أيب الغنائم حممد بن حممد بن املهتدي ] -450

__________ 

 ب. 195[ يف مشيخته 1]

ن ا، وصنف فيها كتبا، وأقرأ وحدث، وكان ثقة، وكابلقراءات[ وهو قال: وقرأ القرآن 2]
 ( .115/ 10مساعه صحيحا. قال املصنف: مسعت عليه الكثري وقرأت عليه. )املنتظم 

[ عفيجة: بضم العني املهملة وفتح الفاء وسكون الياء املثناة من حتتها وجيم. وهو لقب 3]
لوالده عبد هللا، فهو: أبو منصور حممد بن عبد هللا بن املبارك بن كرم البندنيجي املتوىف سنة 

 هـ. 625

، ومعجم شيوخ 838رقم  199/ 2[ انظر عن )حممد بن علي البسطامي( يف: التحبري 4]
 ب. 232ابن السمعاين، ورقة 

 [ وزاد ابن السمعاين: كان إماما فاضال مناظرا ... كتبت عنه شيئا يسريا.5]

رقم  43/ 18) 165رقم  115/ 10[ انظر عن )حممد بن أيب الغنائم( يف: املنتظم 6]
4113 ".. )(1) 

 عن: أيب عمران موسى بن سليمان، ومسع منه. ومن:القراءات "أخذ  .331

 أيب خالد يزيد موىل املعتصم بن صمادح، وأيب داود املقرئ، وابن الدوش، وابن البياز.

 وحج، وتصدر لإلقراء جبامع املرية.

 روى عنه من اجللة: أبو بكر بن رزق، وأبو القاسم بن حبيش، وأبو حيىي أليسع بن حزم.
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 ويف يف حدود األربعني.ت

 [ .1أمحد بن قاضي القضاة أيب احلسني علي ابن قاضي القضاة حممد بن علي ] -466

 الدامغاين، مث البغدادي، احلنفي، أبو احلسني.

 ويل آبخرة قضاء الكرخ، مث قضاء اجلانب الغريب كله، وابب األزج.

 وجرت أموره على سداد يف القضاء.

 النعايل، وطراد الزينيب.وحدث عن: أيب عبد هللا 

 ترمجه ابن السمعاين، وقال: قرأت عليه جزءا من حديث احملاملي.

 وتويف يف حادي عشر مجادى اآلخرة، وله سبع ومخسون سنة.

 روى عنه: ابن عساكر، وابن سكينة.

 [ .2أمحد بن حممد بن أمحد بن احلسن بن علي بن أمحد بن سليمان ] -467

 يب الفضل البغدادي، مث األصبهاين.[ بن أ3احلافظ أبو سعد ]

__________ 

 46، 45/ 18) 167رقم  117/ 10[ انظر عن )أمحد بن قاضي القضاة( يف: املنتظم 1]
 ( .4115رقم 

/ 18) 166رقم  117، 116/ 10[ انظر عن )أمحد بن حممد بن أمحد( يف: املنتظم 2]
، 107/ 11ل يف التاريخ ، والكام198رقم  176( ، والتقييد البن نقطة 4114رقم  45

، وسري 1284/ 4، وتذكرة احلفاظ 57/ 2، ودول اإلسالم 221واإلعالم بوفيات األعالم 
، 1724رقم  159، واملعني يف طبقات احملدثني 73رقم  123 -119/ 20أعالم النبالء 
، 185/ 1ق  8، ومرآة الزمان ج 220/ 12، والبداية والنهاية 273/ 3ومرآة اجلنان 

، وطبقات 278/ 5، والنجوم الزاهرة 325/ 7، والوايف ابلوفيات 406/ 12لتواريخ وعيون ا
رقم  57، ومعجم طبقات احلفاظ واملفسرين 125/ 4، وشذرات الذهب 465احلافظ 
1042. 

 (1)[ حترفت كنيته إىل: أيب سعيد يف: الكامل، والنجوم الزاهرة.." 3]
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 الكبار. "وأخذ الناس عنه. واستقضي بغري موضع من املدن .332

 ولد سنة مخس وستني وأربعمائة.

 وتويف يف رمضان، وله مخس وسبعون سنة.

وقال غريه: كان أبو القاسم بن ورد من حبور العلم ابألندلس كتب إيل ابن هارون الطائي، 
 ]عن[ أيب عبد هللا األابر أنه مسع أاب الربيع بن سامل يقول:

مل  وسى عيسى بن عمران املكناسي يقول:مسعت أاب اخلطاب بن اجلميل يقول: مسعت أاب م
 يكن ابألندلس مثل أيب القاسم بن ورد، ال أحايب من األقوام أحدا.

 قلت: كان أبو موسى املكناسي من كبار األئمة، أكثر عن ابن الورد.

يقتضي أن يكون من حساب مائيت « شرح البخاري»قلت: ورأيت له اجمللد الثاين من 
 جملدة.

 أمحد بن رشيق.إبراهيم بن  -469

 الطليطلي، أبو إسحاق املقرئ. نزيل دانية مث سكن آش.

 عن: أيب عبد هللا املغامي صاحب الداين. وويل اخلطابة.القراءات أخذ 

 روى عنه: عبد الرمحن بن القصري، وحيىي بن حممد العقيلي، وأبو احلسن بن مؤمن.

 تويف يف هذا العام، أو قريبا منه.

 [ .1إدريس ] إدريس بن علي بن -470

 [ ، األديب، الشاعر.2أبو الفتح البياري ]

 مسع: أاب احلسن األخرم، ومجاعة.

 [ .3مات يف ذي احلجة عن أربع ومثانني سنة ]

__________ 

/ 1، والتحبري 414رقم  168[ انظر عن )إدريس بن علي( يف: املنتخب من السياق 1]
، 136، 135/ 1واجلواهر املضية  517/ 1، ومعجم البلدان 51رقم  128، 217

 ب. 70/ ورقة 8وملخص اتريخ اإلسالم 

، ومثله يف: التحبري، ومعجم البلدان. ويف األصل: « البياري»[ يف املنتخب: 2]
 « .النيسابورى»
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 قال ايقوت: بيار، ابلكسر، مدينة لطيفة من أعمال قوفس.

 (1)يب.." احلديث للعت« غريب»[ وقال عبد الغافر: مسع من الوالد 3]
 عن أيب داود بدانية.القراءات "أخذ  .333

 ومسع من: أيب علي بن سكرة.

 وأقرأ بعد محاد حنوا من عشرين سنة. مث نزل جباية.

 حدث عنه: أبو العباس بن عبد اجلليل التدمريي.

 وتويف ببجاية.

 [ .1عبد هللا بن مسعود بن حممد ] -482

 يد عميد خراسان.[ ، حف2األمري أبو سعيد النسوي، امللقاابذي ]

 فيه تعبد وانعزال عن الناس.

 مسع: موسى بن عمران، وأاب بكر بن صاحل.

 [ .3روى عنه: أبو سعد احلافظ ]

 وعاش مثانيا وسبعني سنة.

 [ .4عبد الرمحن بن احلسني بن علي بن اخلضر بن عبدان ] -483

 أبو القاسم األزدي، املقرئ، الدمشقي.

 اجلامع، ومسع: القاضي أاب القاسم سعد بن أمحد الذي يرويكان يقرأ يف السبع الكبري يف 
 عن ابن صخر.

 [ .5روى عنه: احلافظ ابن عساكر، وابنه القاسم ]

 وتويف يف مجادى األوىل. وهو قرابة اخلضر بن احلسني.

__________ 

/ 5، ومعجم البلدان 333رقم  380/ 1[ انظر عن )عبد هللا بن مسعود( يف: التحبري 1]
193 ،194. 

 [ امللقاابذي: بضم امليم وسكون الالم. نسبة إىل حملة أبصبهان، وقيل بنيسابور.2]
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[ وقال: فمن مجلة ما مسعت منه جزءا من حديث أيب جعفر حممد بن إمساعيل بن مسرة 3]
األمحسي، بروايته عن ابن خلف، عن ابن حممش، عن أيب حامد بن بالل، عنه. وكانت 

 ني وأربعمائة بنيسابور. هكذا ذكر يل ملا سألته.والدته يف سنة اثنتني وست

، ومعجم شيوخ 346رقم  391/ 1[ انظر عن )عبد الرمحن بن احلسني( يف: التحبري 4]
أ، واتريخ دمشق البن عساكر، وخمتصر اتريخ دمشق  138ب،  137ابن السمعاين، ورقة 

 .164رقم  238/ 14البن منظور 
مسع القاضي أاب القاسم سعد بن أمحد بن حممد  [ وقال ابن السمعاين: شيخ مستور،5]

 النسائي.

 (1)كتبت عنه قدر ورقة. وكانت والدته سنة نيف وسبعني وأربعمائة. )التحبري( .." 
"مسع: أاب القاسم بن أيب حرب اجلرجاين، ورزق هللا التميمي، واألنباري، وعاصم بن  .334

 احلسن.

 السمعاين، وغري واحد.روى عنه: حممد بن حممد السنجي، وأبو سعد 

 وتويف يف خامس رجب ببغداد، وله نيف ومثانون سنة.

 [ .1وممن روى عنه: أبو أمحد ابن سكينة ]

 [ .2عبد الفتاح بن إمساعيل ] -488

 أبو بكر الصويف، اهلروي، البيع.

 « .مناقب أمحد»مسع من: أيب إمساعيل األنصاري 

 [ .3قرأه عليه السمعاين، وقال: مات يف شعبان ]

 [ .4عبد امللك بن سلمة بن عبد امللك الوشقي ] -489

 موىل بين أمية، أبو مروان بن الصيقل.

عن: أيب املطرف بن الوراق، وأيب زيد بن حيوة، وأيب القراءات جال يف طلب العلم، وأخذ 
 احلسن بن شفيع، وأيب القاسم بن النحاس.

 فة فأكثر عنهم.ولقي: أاب حممد بن عتاب، وأاب الوليد بن رشد، وطائ
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 وتصدر ببلنسية لإلقراء والنحو مدة. وكان من أهل الضبط، والفصاحة، والذكاء.

حدث عنه: أبو عمر بن عياد، وأبو جعفر بن نصرون، وأبو بكر بن هذيل، وأبو عبد هللا 
 بن نوح الغافقي.

 [ .5وتويف كهال ]

__________ 

ا حبري. ويقول خادم العلم حمقق هذ[ وقال ايقوت: ذكره )ابن السمعاين( ذكره يف الت1]
 الكتاب:

 مل أجده يف التحبري.

، وملخص اتريخ 436رقم  469/ 1[ انظر عن )عبد الفتاح بن إمساعيل( يف: التحبري 2]
 ب. 46/ 8اإلسالم 

 [ وقال أيضا: شيخ من أهل اخلري ... كتبت عنه هبراة يف النوبة األوىل.3]

، والذيل 1708: تكملة الصلة البن األابر، رقم [ انظر عن )عبد امللك بن سلمة( يف4]
، وغاية النهاية 33رقم  20، 19/ 1والتكملة لكتايب املوصول والصلة، السفر اخلامس، ق 

 .1958رقم  469، 468/ 1
[ وقال املراكشي: وكان مقرائ جمودا فقيها، أديبا، فصيحا، متيقظا، فهما، كتب خبطه 5]

 (1)الرديء." 
 جعفر اخلشين، املرسي."أبو جعفر بن أيب  .335

 تفقه أببيه أيب حممد بن أيب جعفر الفقيه، وأخذ العربية عن أيب بكر بن اجلرار.

 ظه.، متبحرا يف العلم، يلقي مسائل املدونة من حف« املدونة»وكان فقيها، مربزا، قائما على 

 وبه تفقه: هارون بن ميات، وأبو بكر بن أيب محزة.

ثمني. مث أتمر ببلده ليمسك الناس عن الشر. وكان يقول: وويل قضاء بلده عند خلع املل
 لست هلا أبهل.

مث إنه جتهز يف مجوعه، وتوجه إىل غرانطة، وعمل مصافا، فقتل واهنزم جيشه يف هذا العام، 
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 وسنه دون األربعني.

 وممن قتل معه: أبو بكر حممد بن يوسف بن خطاب السرقسطي، النحوي الشاعر.

 [ .1محن بن حممد بن عبد الرمحن بن أمحد بن الطفيل ]حممد بن عبد الر  -499

 [ ، املقرئ األستاذ.2العبدي، اإلشبيلي، أبو احلسني بن غنيمة ]

 عن أيب عبد هللا السرقسطي.القراءات أخذ 

وروى عن: أيب داود بن جناح، وأيب عبد هللا بن فرج، وأيب علي الغساين، وخازم بن حممد، 
 وغريه.

[ ، وأمحد بن احلسني بن 3ابإلسكندرية حىت أخذ عن أيب القاسم بن الفحام ]وحج، وأقام 
 امليمون.

 القراءات.واشتهر ابلصدق واإلتقان. وأخذ الناس عنه. وله أرجوزة يف 

 ومن مجلة أصحابه أبو بكر بن خري.

__________ 

م رق 167، 166/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد الرمحن العبدي( يف: غاية النهاية 1]
3117. 

 « .عظيمة»[ يف غاية النهاية: 2]

 (1)« .." اللحام»[ يف األصل: 3]
 [ .1"كتب عنها السمعاين وقال: ماتت سابع ذي احلجة ] .336

 [ .2عباس ] -22

 شحنة الري.

دخل يف الطاعة، وسلم الري إىل السلطان مسعود. مث إن األمراء اجتمعوا عند السلطان 
وى عباس، فاستدعاه السلطان إىل دار اململكة يف رابع ببغداد، وقالوا: ما بقي لنا عدو س

عشر ذي القعدة وقتله، وألقي على ابب الدار. فبكى الناس عليه ألنه كان يفعل اجلميل، 
 وكانت له صدقات.
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فا كثرية، وبىن ألو  -لعنهم هللا -وقيل: إنه ما شرب اخلمر قط، وال زىن، وإنه قتل من الباطنية
 من رءوسهم منارة.

 [ .3ل ودفن يف املشهد املقابل لدار السلطان. قاله ابن اجلوزي ]مث مح

 [ .4عبد هللا بن علي بن أمحد بن عبد هللا ] -23

 اإلمام أبو حممد املقرئ، النحوي، سبط الزاهد أيب منصور اخلياط،

__________ 

 بفوشنج. 460[ مولدها قبل سنة 1]

( ، 4128رقم  53، 52/ 18) 180رقم  123/ 10[ انظر عن )عباس( يف: املنتظم 2]
، وزبدة 132، 119 -116، 104، 89، 82، 77، 76/ 11والكامل يف التاريخ 

، 176، واتريخ دولة آل سلجوق 193/ 1ق  8، ومرآة الزمان ج 224 -217التواريخ 
، 711رقم  660، 659/ 16، والوايف ابلوفيات 222/ 12، والبداية والنهاية 182، 177

 .279 /5والنجوم الزاهرة 
 [ يف املنتظم.3]

رقم  52، 51/ 18) 178رقم  122/ 10[ انظر عن )عبد هللا بن علي( يف: املنتظم 4]
، وخريدة القصر )قسم العراق( 299، 298، ونزهة األلباء 225/ 5( ، واألنساب 4126

 325، والتقييد 118/ 11، والكامل يف التاريخ 530، ومناقب اإلمام أمحد 84، 83/ 1
، 193/ 1ق  8، ومرآة الزمان ج 332رقم  123، 122/ 2وإنباه الرواة ، 389رقم 

، واإلعالم بوفيات 113/ 4، والعرب 1728رقم  160، واملعني يف طبقات احملدثني 194
 -130/ 20، وسري أعالم النبالء 406 -403/ 2، ومعرفة القراء الكبار 222األعالم 

، وعيون التواريخ 94ابن مكتوم ، وتلخيص 58، 57/ 2، ودول اإلسالم 80رقم  133
/ 17، والوايف ابلوفيات 86/ 3، ومرآة اجلنان 222/ 12، والبداية والنهاية 411/ 12

، 434/ 1، وغاية النهاية 212 -209/ 1، وذيل طبقات احلنابلة 482رقم  332، 331
، وطبقات النحاة واللغويني 84، 83/ 1العشر القراءات ، والنشر يف 1817رقم  435

، 1499، 1344، 338، 206، 52، وكشف الظنون 339 -337ن قاضي شهبة الب
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، ومعجم 456، 455/ 1، وهدية العارفني 130 -128/ 4، وشذرات الذهب 1582
 (1).." 86/ 6املؤلفني 

 "وإمام مسجد ابن جردة، وشيخ القراء ابلعراق. .337

 الفاعوس. بنولد يف شعبان سنة أربع وستني وأربعمائة، وتلقن القرآن من أيب احلسن 

ومسع من: أيب احلسني بن النقور، وأيب منصور حممد بن حممد العكربي، وطراد الزينيب، ونصر 
 بن البطر، واثبت بن بندار، ومجاعة.

 وقرأ العربية على أيب الكرم بن فاخر.

، و « فايةالك»، و « املبهج»مثل القراءات ومسع الكتب الكبار، وصنف املصنفات يف 
 [ .1« ]اإلجياز» ، و« االختيار»

وقرأ القرآن على جده، وعلى: الشريف عبد القاهر بن عبد السالم املكي، وأيب طاهر بن 
سوار، وأيب اخلطاب بن اجلراح، وأيب املعايل اثبت بن بندار، وأيب الربكات حممد بن عبيد هللا 

احللواين، [ صاحب احلمامي، وابن بدران 2الوكيل، واملقرئ املعمر حيىي بن أمحد السييب ]
 وأيب الغنائم حممد بن علي الزينيب، وأيب العز القالنسي، وغريهم.

 وتصدر للقراءات والنحو، وأم ابملسجد املذكور سنة سبع ومثانني وأربعمائة إىل أن تويف.

 [ وقال:3وقرأ عليه خلق وختم ما ال حيصى. قاله أبو الفرج بن اجلوزي، ]

ى  مل أمسع قارائ قط أطيب صوات منه وال أحسن أداء علقرأت عليه القرآن واحلديث، الكثري، و 
 كرب سنه. وكان لطيف األخالق، ظاهر الكياسة والظرافة وحسن املعاشرة للعوام واخلاص.

وعللها، ومعرفة رجاله، وله شعر القراءات وقلت: وكان عارفا ابللغة، إماما يف النحو 
 حسن.

__________ 

وضحة امل»، و « املؤيدة للسبعة»، و « الروضة»، و  «القصيدة املتحدة»[ زاد الذهيب: 1]
 « .التبصرة»، و « يف العشرة

[ السييب: بكسر السني املهملة. نسبة إىل سيب. قرية بنواحي قصر ابن هبرية. وقد 2]
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 ( .407/ 2يف )معرفة القراء الكبار « السبيت»تصحفت هذه النسبة إىل 

 (1)( .." 52، 51/ 18) 122/ 10[ يف املنتظم 3]
"قال ابن السمعاين: كان متواضعا، متوددا، حسن القراءة يف احملراب، خصوصا يف  .338

ليايل رمضان. وكان حيضر عنده الناس الستماع قراءته. وقد خترج عليه مجاعة كثرية، وختموا 
ه رجع . وخولف يف بعضها، وشنعوا عليه، ومسعت أنالقراءاتعليه القرآن. وله تصانيف يف 

 يغفر لنا وله. وكتبت عنه، وعلقت عنه من شعره. ومنه:عن ذلك، وهللا 

 ومن مل تؤدبه الليايل وصرفها ... فما ذاك إال غائب العقل واحلسن

 [1يظن أبن األمر جار حبكمه ... وليس له علم، أيصبح أو ميسي ]
 وله:

 [ بعد وفايت ... جداث ضمين وحلدا عميقا2أيها ]الزائرون[ ]

 [3ت ... عياان وتسلكون الطريقا ]سرتوين الذي رأيت من املو 
وقال احلمد بن صاحل اجليلي: سار ذكره يف األغوار واألجناد. ورأس أصحاب اإلمام أمحد، 
وصار أوحد وقته، ونسيج وحده، ومل أمسع يف مجيع عمري من يقرأ الفاحتة أحسن وال أصح 

 [ .4ه ]كثر فنونمنه. وكان مجال العراق أبسره، وكان ظريفا كرميا، مل خيلف مثله يف أ

: شهاب الدين حممد بن يوسف الغزنوي، واتج الدين أبو اليمن القراءاتقلت: قرأ عليه 
الكندي، وعبد الواحد بن سلطان، وأبو الفتح نصر هللا بن علي بن الكيال الواسطي، 
واملبارك بن املبارك بن زريق احلداد، وأبو عبد هللا حممد بن حممد بن هارون احللي املعروف 

[ املقرئ، وصاحل بن علي الصرصري، وأبو يعلى محزة بن علي بن القبيطي، 5اببن الكال ]
 وأبو أمحد عبد الوهاب بن سكينة، وزاهر بن رستم نزيل مكة.

 وحدث عنه: حممود بن املبارك بن الذارع، وحيىي بن طاهر الواعظ،

__________ 

 .211، 210/ 1[ ذيل طبقات احلنابلة 1]
 اض، واملستدرك من: نزهة األلباء وغريه.[ يف األصل بي2]
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 .211/ 1، وذيل طبقات احلنابلة 299[ البيتان يف نزهة األلباء 3]
 .435/ 1، غاية النهاية 210/ 1[ ذيل طبقات احلنابلة 4]
وهو بكاف بعدها ألف  118/ 3واملثبت عن تبصري املنتبه « . البكال»[ يف األصل: 5]

 مث الم.

 (1)« .." الكيال»( إىل: 404/ 2وحترفت يف )معرفة القراء 
"وإمساعيل بن إبراهيم بن فارس السييب، وعبد هللا بن املبارك بن سكينة، وعبد العزيز  .339

 بن منينا، وتلميذه الكندي، وعليه تلقن القرآن وعلم العربية.

 وتويف يف اثمن وعشرين ربيع اآلخر. وصلى عليه الشيخ عبد القادر.

[ 2[ : قد رأيت أان مجاعة من األكابر، فما رأيت أكثر مجعا من مجعه ]1ابن اجلوزي ] قال
. 

قال عبد هللا بن حريز القرشي: ودفن من الغد بباب حرب عند جده على دكة اإلمام أمحد. 
 [ .3وكان اجلمع كثريا جدا يفوق اإلحصاء، وغلق أكثر البلد يف ذلك اليوم ]

 [ .4د العزيز بن فرج ]عبد هللا بن علي بن عب -24

 الغافقي، القرطيب، أبو حممد.

 عن: أيب حممد بن رزق، وعبد هللا حممد بن فرج، وأيب علي الغساين.

 قال ابن بشكوال: كان فقيها، حافظا، متيقظا.

__________ 

 ( .52/ 18) 122/ 10[ يف املنتظم 1]

 معة.. كان تقدير الناس من[ وزاد ابن اجلوزي: وكان الناس يف اجلامع أكثر من يوم اجل2]
 هنر معلى إىل قرب أمحد، وغلقت األسواق.

[ وقال ابن األنباري: ومسعت عليه كتاب سيبويه وشرحه أليب سعيد السريايف، وكالمها 3]
عن أيب الكرم بن الفاخر، وكان قد تفرد براوية شرح كتاب سيبويه وأبسانيد عالية مل تكن 

 ا، حسن التالوة والقراءة يف احملراب، خصوصا يف ليايللغريه، وكان شيخا متوددا، متواضع
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 شهر رمضان.

 وكان الناس جيتمعون إليه الستماع قراءته، يف كل ليلة من ليايل الشهر حلسنها وجودهتا.

قلت:  . وخترج عليه خلق كثري، وكان يقول: لوالقراءاتوكانت له تصانيف كثرية يف علم 
علي أو على جدي، أو قرأ على من قرأ علينا، لكنت  إنه ليس مقريء ابلعراق إال وقد قرأ

 أظنين صادقا. )نزهة األلباء( .

قال ابن نقطة: كان شيخ العراق يرجع إىل دين وثقة وأمانة، وكان ثقة صاحلا من أئمة 
 املسلمني. )التقييد( .

 أورد ابن رجب مجلة من شعره يف )الذيل على طبقات احلنابلة( .

: قال ابن النجار: قرأ األدب على أيب الكرم بن فاخر، -محه هللار  -وقال املؤلف الذهيب
« احملتسب»والزمه حنوا من عشرين سنة، قرأ عليه فيها كتاب سيبويه، وشرحه للسريايف، و 

« املبهج»البن السراج، وأشياء. قرأت ب « األصول»للمربد، و « املقتضب»البن جين، و 
 ( .134، 133/ 20النبالء له على أيب أمحد بن سكينة. )سري أعالم 

 (1).." 651رقم  296/ 1[ انظر عن )عبد هللا بن علي( يف: الصلة البن بشكوال 4]
 "القاسم ابن ورد، وأاب احلسن بن موهب اجلذامي. .340

 وحج سنة تسع وعشرين ومخسمائة، ومسع مبكة من احلسني بن طحال.

 [ وليه مكرها.1ء و[ ]عن أيب علي احلسن بن عبد هللا. ]ابشر القضاالقراءات وأخذ 

وكان خاشعا، متقلال من الدنيا، له بضاعة يعيش من كسبها. وكان إذا خطب بكى وأبكى، 
 وكان فصيحا، مشوها.

 مث إنه أعفي من القضاء بعد شهرين من واليته.

 وبعد األربعني وفاته.

 [ .2عبد الرمحن بن عيسى بن احلاج ] -33

 [ .3أبو احلسن القرطيب، اجملريطي ]

 عن: أيب القاسم بن النحاس.القراءات أخذ 
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 وويل قضاء رندة.

 ابنه حيىي القاضي.القراءات أخذ عنه 

 [ .4عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن بن عيسى ] -34

 أبو القاسم األموي، األشبيلي، النحوي، املعروف اببن الرماك.

 بن الطراوة. ، وأيب احلسنيروى عن: أيب عبد هللا بن أيب العافية، وأيب احلسن بن األخضر

« كتاب»وكان أستاذا يف صناعة العربية، حمققا، مدققا، متصدرا لإلقراء هبا، قائما على 
 سيبويه. قل مشهور من فضالء عصره إال وقد أخذ عنه.

 قال أبو علي الشلوبيين: ابن الرماك عليه تعلم طلبة األندلس اجللة.

__________ 

 على األصل القتضاء السياق. [ ما بني احلاصرتني أضفته1]

 .1598رقم  376/ 1[ انظر عن )عبد الرمحن بن عيسى( يف: غاية النهاية 2]
[ اجملريطي: بفتح أوله وسكون اثنيه، وكسر الراء، وايء ساكنة، وطاء. قال ايقوت: بلدة 3]

 ( وأقول: هي اليوم مدريد عاصمة إسبانيا.58/ 5ابألندلس. )معجم البلدان 

، وسري أعالم 562)عبد الرمحن بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر  [ انظر عن4]
/ 2، وبغية الوعاة 285رقم  234/ 18، والوايف ابلوفيات 111رقم  175/ 20النبالء 

87 "..(1) 
"على السنة بعد أن كان معتزليا، وكانت له اليد احلسنة يف املذهب، واخلالف،  .341

ثقة، مصنفا، على سنن السلف، وسبيل أهل السنة والفرائض، واحلساب، والشروط. وكان 
 يف االعتقاد. وكان ينابذ من خيالف ذلك من املتكلمني.

 وله أذكار وأوراد من بكرة إىل وقت الظهر، مث يقرأ عليه من بعد الظهر.

وكان يالزم بيته، وال خيرج أصال. وما رأيناه يف مسجد، وشاع أنه ال يصلي اجلمعة، وما 
 لك.عرفنا عنه يف ذ

 وتويف يف اثمن ذي احلجة.
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 قلت: وأجاز أليب منصور بن عفيجة، وأليب القاسم، يعين ابن سعد.

 [ .1أمحد بن عبد اخلالق بن أيب الغنائم ] -67

 اهلامشي، أبو العباس.

 مسع جملسا من طراد.

 روى عنه: الفضل بن عبد اخلالف اهلامشي.

 [ .2أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد الباري ] -68

 [ ، ابلشني، احلافظ.3أبو جعفر البطروجي، ويقال البطروشي ]

 أمحد األئمة املشاهري ابألندلس.

[ ، وخازم بن 4أخذ عن: أيب عبد هللا الطالعي، وأيب علي الغساين، وأيب احلسن العبسي ]
 حممد، وخلف بن مدبر، وخلف بن إبراهيم اخلطيب املقرئ، ومجاعة.

 بقرطبة على عيسى بن خرية.القراءات وأكثر عن أيب عبد هللا الطالعي. وقرأ 

__________ 

 [ مل أجده.1]

، ومعجم البلدان 82/ 1[ انظر عن )أمحد بن عبد الرمحن( يف: الصلة البن بشكوال 2]
، 222، واإلعالم بوفيات األعالم 1730رقم  160، واملعني يف طبقات احملدثني 447/ 1

، 1294، 1293/ 4، وتذكرة احلفاظ 71رقم  118 -116/ 20م النبالء وسري أعال
، وشذرات الذهب 39، 38/ 7، والوايف ابلوفيات 275/ 3، ومرآة اجلنان 114/ 4والعرب 

4 /130. 
[ البطروجي أو البطروشي: ابلكسر مث السكون، وفتح الراء، وسكون الواو، وشني 3]

 معجمة.

 وهي مدينة فحص البلوط. نسبة إىل بطروش: بلدة ابألندلس،

 (1)وهو تصحيف.." « القيسي» 1293/ 4[ يف تذكرة احلافظ 4]
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 "وتويف لثالث بقني من احملرم. .342

 وهو قرطيب، أصله من بطروش.

 [ .1أمحد بن أيب احلسني بن الباذش ] -69

 اإلمام أبو جعفر بن علي بن أمحد بن خلف األنصاري، الغرانطي.

وكان  -يف، وابن عتاب، وطبقتهم فأكثر، وتفنن يف العربيةروى عن: أبيه، وأيب علي الصد
 من احلفاظ األذكياء. خطب بغرانطة، ومحل الناس عنه.

 واشتهر امسه.

 [ .2مات يف هذا العام ببلده كهال أو يف الشيخوخة ]

 [ .3أمحد بن علي بن عبد الواحد ] -70

 أبو بكر بن األشقر، البغدادي، الدالل.

 مخسني وأربعمائة.[ و 4ولد سنة ]سبع[ ]

 ومسع: أاب احلسن بن املهتدي ابهلل، وأاب حممد الصريفيين، وأاب نصر الزينيب.

روى عنه: أبو سعد السمعاين، وعمر بن طربزد، وأبو بكر حممد بن املبارك بن عتيق، وعبد 
 هللا بن حيىي بن اخلزاز اخلرميي، وعمر بن احلسني بن املعوج، وترك بن حممد العطار، وفاطمة

 بنت املبارك بن قيداس،

__________ 

، وغاية 189رقم  82/ 1[ انظر عن )أمحد بن أيب احلسن( يف: الصلة البن بشكوال 1]
، وله ذكر يف سري أعالم 387رقم  132/ 1، وشجرة النور الزكية 376رقم  83/ 1النهاية 
والديباج ، 78، 77دون ترمجة، وأخبار غرانطة للسان الدين اخلطيب  168/ 20النبالء 

، ومعجم املؤلفني 72، 71، وروضات اجلنات 1192، 140، وكشف الظنون 42املذهب 
1 /316. 
« اإلقناع»[ وقال ابن اجلزري: أستاذ كبري، وإمام حمقق، حمدث ثقة، مفنن، ألف كتاب 2]

، « األعالم»يف السبع، من أحسن الكتب، ولكنه ما خيلو من أوهام نبهت عليها يف كتايب 
، حرر أسانيده وطرقه ومل يكمله ملفاجأة املوت «القراءاتالطرق املتداولة يف »ب وألف كتا

 ولد سنة إحدى وتسعني وأربعمائة.
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 تويف يف مجادى اآلخرة سنة أربعني ومخسمائة، وقيل: سنة ثنتني وأربعني.

، 57/ 18) 186رقم  186رقم  126/ 10[ انظر عن )أمحد بن علي( يف: املنتظم 3]
، وسري 115/ 4، والعرب 1730رقم  160، واملعني يف طبقات احملدثني  (4134رقم  58

 .131/ 4، وشذرات الذهب 98رقم  163/ 20أعالم النبالء 
 (1)[ يف األصل بيات، واملثبت عن )املنتظم( .." 4]
"وإمساعيل بن إبراهيم السييب اخلباز، وأمحد بن سلمان بن األصفر، وعبد امللك بن  .343

 وآخرون.أيب الفتح الدالل، 

 [ : كان خريا، صحيح السماع.1قال ابن اجلوزي ]

 تويف يف اثمن صفر.

 [ .2أمحد بن علي بن أمحد بن حيىي بن أفلح بن رزقون بن سحنون ] -71

 املرسي، الفقيه، املالكي، املقرئ.

 عن: أيب داود بن البيار، وابن أخي الدوش.القراءات أخذ 

 الطالعي، وأيب علي الغساين.ومسع من: أيب عبد هللا حممد بن الفرج 

 وقرأ لورش على أيب احلسن بن اجلزار الضرير صاحب مكي.

وتصدر لإلقراء ابجلزيرة اخلضراء، وأخذ الناس عنه. وكان فقيها، مشاورا، حافظا، حمداث، 
 [ .3مفسرا، حنواي ]

روى عنه: أبو حفص بن عكربة، وابن خري، وأبو احلسن بن مؤمن، ومجاعة آخرهم موات 
 .613د بن أيب جعفر بن فطيس الغافقي، طبيب األندلس، وبقي إىل سنة أمح

 تويف يف ذي القعدة سنة اثنتني، وقيل: تويف يف حدود سنة مخس وأربعني.

 [ .4أمحد بن حممد بن عبد الرمحن بن حاطب ] -72

__________ 

 [ يف املنتظم.1]

، 433شيوخه البن خري  [ انظر عن )أمحد بن علي بن أمحد( يف: فهرسة ما رواه عن2]
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، والذيل والتكملة 33، ومعجم شيوخ الصديف 55، 54/ 1وتكملة الصلة البن األابر 
، ومعرفة القراء الكبار 380رقم  297 -295/ 1لكتايب املوصول والصلة، السفر األول، ق 

/ 1، وبغية الوعاة 83/ 1، وغاية النهاية 219/ 1، والديباج املذهب 450رقم  501/ 1
، ومعجم 54، 53/ 1، وطبقات املفسرين للداودي 14وطبقات املفسرين للسيوطي  ،339

 بتقدمي الزاي.« زرقون»وفيه:  46رقم  213، 212طبقات احلفاظ واملفسرين 

[ وقال املراكشي: استقضي بكورة أركش فحمدت سريته، واشتدت وطأته على أهل 3]
وإمساع احلديث مبسجد الرمانة من الفساد والدعارة، مث صرف عن القضاء والزم اإلقراء 

اجلزيرة اخلضراء، وقد كان قبل يقرئ مبسجدها اجلامع ومبسجد الراايت منها. )الذيل 
 والتكملة( .

، وفيه: 52/ 1[ انظر عن )أمحد بن حممد الباجي( يف: تكملة الصلة البن األابر 4]
 (1)«." خاطب»
  وأربعمائة.[ ولد سنة ثالث أو أربع وثالثني1"قال ابن اجلوزي: ] .344

 وقال عبد املغيث بن زهري: أنشدين أسعد بن عبد هللا بن املهتدي ابهلل:

 مسعت أاب احلسن القزويين ينشد:

 إن السالمة يف السكوت ... ويف مالزمة البيوت

 فإذا حتصل ذا وذا ... فاقنع إذا أبقل قوت

 -حرف الدال -
 [ .2دعوان بن علي بن محاد بن صدقة ] -80

 يب، الضرير، املقرئ.أبو حممد اجل

[ خراسان من بغداد، يف سنة ثالث وستني. وقدم 3ولد جببة، قرية ]عند العقر يف طريق[ ]
 [ ، ومجاعة.4بغداد. ومسع من: رزق هللا التميمي، ونصر بن البطر ]

 على: عبد القاهر العباسي، وأيب طاهر بن سوار.القراءات وقرأ 

 وتفقه على أيب سعد املخرمي.
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وأقرأ، وأفاد الناس. وكان يعيد اخلالف بني يدي أيب سعد شيخه. وكان خريا، دينا، وحدث، 
 متصاوان، على طريق السلف.

 [ .5تويف يف السادس والعشرين من ذي القعدة ]

__________ 

 [ يف املنتظم.1]

، 58/ 18) 189رقم  128، 127/ 10[ انظر عن )دعوان بن علي( يف: املنتظم 2]
، 196/ 1ق  8، ومرآة الزمان ج 113، 112/ 11معجم األدابء ،( و 4137، رقم 59

، والعرب 451رقم  502، 501/ 1، ومعرفة القراء الكبار 222واإلعالم بوفيات األعالم 
، ونكت اهلميان 413، 412/ 12، وعيون التواريخ 1294/ 4، وتذكرة احلفاظ 115/ 4

 212/ 1ى طبقات احلنابلة ، والذيل عل14رقم  18/ 14، والوايف ابلوفيات 151، 150
، 171/ 16، وعقد اجلمان )خمطوط( 1260، رقم 280/ 1، وغاية النهاية 99رقم 

 وفيه: 131/ 4وشذرات الذهب 

 وهو تصحيف.« عوان»

 دون ترمجة. 168/ 20وله ذكر يف: سري أعالم النبالء 

 [ يف األصل بياض، وما بني القوسني من املنتظم.3]

 « .ابن النظر» [ حترف يف املنتظم إىل4]

 (1)[ وثقه ابن اجلوزي.." 5]
 "قرأ عليه: منصور بن أمحد اجلميلي الضرير، ومجاعة. .345

 وقال عبد هللا بن أيب احلسن اجلبائي: رأيت دعوان يف النوم، فقال:

 عرضت على هللا مخسني مرة، وقال يل: أيش عملت؟ قلت: قرأت القرآن وأقرأته.

 [ .1]فقال يل: أان أتوالك، أان أتوالك 

 -حرف الذال -
 [ .2ذكوان بن سيار بن حممد بن عبد هللا ] -81
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 أبو صاحل اهلروي، الدهان. أخو أيب العالء صاعد بن سيار احلافظ.

 مسعه أخوه من حممد بن أيب مسعود الفارسي أجزاء حيىي بن صاعد.

 وكان يلقب أبمريجه.

 روى عنه: ابن السمعاين، وأبو روح اهلروي.

 املظفر بن السمعاين.وابإلجازة أبو 

 تويف سابع ذي احلجة.

 -حرف السني -
 [ .3سعيد بن خلف بن سعيد ] -82

 أبو احلسن القرطيب، املقرئ.

 عن: أيب القاسم بن النحاس، وغريه.القراءات أخذ 

 ومسع من: أيب عبد هللا الطالع، وخازم بن حممد، وأيب علي الغساين، ومجاعة.

 وتصدر لإلقراء وتعليم النحو.

 خذ عنه: أبو علي والد احلافظ أيب حممد القرطيب، وغريه.أ

 وقرأ عليه إبراهيم بن يوسف املعاجري.

__________ 

 112/ 11[ انظر تعليق املرحوم عبد اخلالق حسونة على هذا يف )معجم األدابء 1]
 ابحلاشية( .

 [ مل أجده.2]

 (1)[ مل أجده. ومل يذكره ابن اجلزري يف طبقات القراء.." 3]
 "مسع بنيسابور أاب املظفر موسى بن عمران، وأاب احلسن املديين، ومجاعة. .346

 قال أخوه أبو الفضل أمحد بن طاهر: ولد يف سنة سبع وستني وأربعمائة.

 روى عنه: أبو سعد السمعاين، وغريه.

 تويف يف ربيع األول ببغداد.
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 [ .1عبد الرمحن بن علي بن املوفق ] -91

 ، املروزي.الفقيه، أبو حممد النعيمي

 من جلة فقهاء مرو.

 تفقه على أيب املظفر السمعاين، ومسع منه ومن أيب سعد عبد العزيز القائين.

 مات يف ربيع األول.

 عنه: أبو سعد.

 [ .2عبد الرحيم بن حممد بن الفرج ] -92

 ابو القاسم بن الفرس األنصاري، الغرانطي.

 قرأ القرآن على موسى بن سليمان، وطبقته.

ومسع من  .القراءاتلفقه على مجاعة، وارحتل إىل أيب داود، وابن الدوش فأخذ عنهما وقرأ ا
مجاعة. وتصدر لإلقراء جبامع املرية، مث عاد إىل بلده، والزم اإلقراء، والفتيا، وخطة الشورى، 

 وعللها.القراءات بوارحتل إليه القراء، وانتفعوا به. وكان حمققا، عارفا 

ن هللا، وأبو القاسم القنطري، وأبو العباس بن اليتيم، وأبو جعفر ب روى عنه: ابنه أبو عبد
 حكم، وأبو احلجاج الشعري.

__________ 

/ 4[ انظر عن )عبد الرمحن بن علي النعيمي( يف: طبقات الشافعية الكربى للسبكي 1]
246 ،247. 

م شيوخ ، ومعج373، 372[ انظر عن )عبد الرحيم بن حممد( يف: بغية امللتمس للضيب 2]
رقم  383/ 1، وغاية النهاية 503، 502/ 1، ومعرفة القراء الكبار 257، 256الصديف 
1634 "..(1) 

 "شيخ كبري، فاضل، مكثر من احلديث، أديب، خري، مبارك. .347

مسع: أاب القاسم يوسف بن جبارة اهلذيل، وإمساعيل بن مسعدة اإلمساعيلي، ونظام امللك 
مد السمعاين، وحممد بن أمحد بن ماجة األهبري، وسليمان الوزير، وأاب املظفر منصور بن حم
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 بن إبراهيم احلافظ، والقاسم بن الفضل الثقفي.

 وولد سنة مخس ومخسني وأربعمائة، وقيل: ولد بعد سنة مخسني وختم خلقا كثريا.

الكامل يف »وكان شيخ القراء أبصبهان. وهو آخر من حدث عن اهلذيل، مصنف 
 . «القراءات
[ ، وقال: هو مؤديب، وكان من 1أبو سعد السمعاين، وأبو موسى املديين، ] روى عنه:

 الطراز األول.

 تويف يف نصف شعبان.

 -حرف الشني -
 [ .2شاهنشاه بن أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب ] -146

 األمري أكرب اإلخوة، وأقدم بين أيوب وفاة.

 ، وعز الدين فروخ شاه، والد صاحبوهو والد امللكني: املظفر تقي الدين عمر صاحب محاة
 بعلبك امللك األجمد.

قتل يف الوقعة الكائنة بظاهر دمشق بني الفرنج خذهلم هللا وبني املسلمني كما نذكره يف 
 احلوادث، وذلك يف ربيع األول وفجع به أبوه جنم الدين.

__________ 

هـ. )غاية النهاية(  532نة [ وقرأ عليه القاضي أسعد بن احلسني اليزدي أبصبهان إفرادا س1]
. 
/ 1، ومفرج الكروب 452/ 2[ انظر عن )شاهنشاه بن أيوب( يف: وفيات األعيان 2]

، والبداية 551، والدرة املضية 28/ 2، واتريخ ابن الوردي 280/ 3، ومرآة اجلنان 113
، 48، وترويح القلوب 108رقم  94، 93/ 16، والوايف ابلوفيات 224/ 12والنهاية 

 (1).." 299/ 2ارس يف اتريخ املدارس والد
 "تويف رمحه هللا يف مجادى اآلخرة. .348

 [ .1حممد بن عبد الرمحن بن أمحد بن الطفيل بن احلسن بن عظيمة ] -173
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 اإلشبيلي، األستاذ، املقرئ.

 عن ابن الفحام ابلثغر، وأيب احلسني بن اخلشاب مبصر.القراءات رحل وأخذ 

 أخذ عنده ولده عياش.

 « .الغنية»، وكتاب القراءاتدة يف وله قصي

 روى عنه: أبو مروان الباجي، وأبو بكر بن خري.

 وقد حدث عن أيب علي الغساين، وطبقته.

 [ .2، قاله ابن ]األابر[ ]43تويف يف صفر سنة 

 [ .3حممد بن علي ] -174

 أبو غالب البغدادي، املكرب، املعروف اببن الداية.

ابن املسلمة، ومساعه صحيح، ثبت يف سنة أربع وستني  من« [ املنافق4]صفة[ ]» مسع: 
 خبط طاهر النيسابوري.

 وتويف يف احملرم، قاله أبو سعد.

قلت: روى عنه: محزة وحممد ابنا علي بن القنبيطي، وسليمان وعلي ابنا املوصلي، ومجاعة 
 آخرهم الفتح بن عبد السالم.

 وعاش تسعا ومثانني سنة.

 [ .5رئيس الرؤساء ]وكان أبوه فراشا يف بيت 

__________ 

 [ انظر عن )حممد بن عبد الرمحن اإلشبيلي( يف: تكملة الصلة البن األابر.1]

 [ بياض يف األصل.2]

رقم  69/ 18) 206رقم  136/ 10[ انظر عن )حممد بن علي املكرب( يف: املنتظم 3]
 أعالم النبالء ، وسري1297/ 4، وتذكرة احلفاظ 223( ، واإلعالم بوفيات األعالم 4155

 .110رقم  175، 174/ 20
 [ يف األصل بياض.4]

[ قال ابن النجار: هو أبو غالب، ال يعرف اسم جده. كان أبوه فراشا يف بيت رئيس 5]
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الرؤساء، أمه داية هلم، فريب معهم، ومسع مع األوالد على أيب جعفر ابن املسلمة، وغريه، 
 (1)ومسع منه." 

سني بن أيب اجلن، وأمحد بن وهب بن الزنف، وعبد "املعرب، وعقيل بن بن احل .349
[ بن سلطان بن حيىي القرشي، وعبد الرمحن بن إمساعيل اجلنزوي، وعبد الرمحن 1]الرمحن[ ]

 بن عبد الواحد بن هالل، وعبد الصمد بن يونس التنوخي، وطائفة سواهم.

 [ .2حيىي بن أمحد بن حممد بن أمحد ] -185

 أبو جعفر بن الزوال.

 أاب نصر الزينيب، وعامر بن احلسن. مسع:

 وعنه: ابن سكينة، ويوسف بن املبارك بن كامل.

 مات يف ربيع األول. قاله ابن النجار.

 [ .3حيىي بن حممد بن سعادة بن فصال ] -186

 أبو بكر القرطيب، املقرئ.

 عن: أيب احلسن العبسي، وأيب القاسم بن النخاس.القراءات أخذ 

 « .فضائل مكة»وكتاب « جتريد الصحاح»مغرب كتاب  وحج فسمع من رزين بن

روى عنه: أبو القاسم بن بشكوال، وأبو خالد املرواين، وأبو احلسن بن مؤمن، وأبو القاسم 
 الشراط.

 [ .4يوسف بن دوانس بن عيسى ] -187

__________ 

 [ يف األصل بياض. واملثبت عن سري أعالم النبالء.1]

 ريخ بغداد( البن النجار، يف اجلزء الذي مل يصلنا.[ مل أجده. وهو يف )ذيل ات2]

 [ مل أجده.3]

[ انظر عن )يوسف بن دوانس( يف: اتريخ دمشق، وذيل اتريخ دمشق البن القالنسي 4]
، وفيه حترف اسم 278، 277/ 4هـ.( ، ومعجم البلدان  542)يف املتوفني سنة  298
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، 201، 200/ 1ق  8مان ج ، ومرآة الز 442/ 2، واللباب « درانس»إىل « دوانس»
، 223، واإلعالم بوفيات األعالم 61رقم  81، 80/ 28وخمتصر اتريخ دمشق البن منظور 

/ 3، ومرآة اجلنان 120/ 4، والعرب 133، رقم 210، 209/ 20وسري أعالم النبالء 
، « درانس»إىل « دوانس»، وفيه حترف اسم 225، 224/ 12، والبداية والنهاية 280

وفيه  136/ 5وشذرات الذهب « درانس»حترف فيه أيضا إىل  282/ 5زاهرة والنجوم ال
 (1)« .." دوابس»حترف إىل 

. 44[ : مات بفنك يف أوائل رمضان سنة 1"وقال يوسف بن حممد بن ]مقلد[ ] .350
 مسعت منه.

 قلت: هذا كان من بقااي املسندين، ضاع يف تلك الداير.

 [ .2احلسن بن عبد هللا بن عمر ] -204

 [ ، املالكي.3علي بن أيب أمحد بن العرجاء ] أبو

 تال ابلسبع على والده صاحب ابن نفيس، وأيب معشر.

 إجازة أبو معشر الطربي.القراءات بقال أبو علي: وحدثين 

قرأ عليه ابلسمع: أبو احلسن علي بن أمحد بن كوثر احملاريب مبكة املتوىف ابألندلس سنة تسع 
 [ .4على ابن رضا يف سنة أربع وأربعني ومخسمائة ]ومثانني. كانت قراءته عليه و 

 -حرف اخلاء -
 [ .5خليفة بن حمفوظ ] -205

 أبو الفوارس األنباري، املؤدب، األديب.

 صاحل، عامل، مطبوع، مقرئ.

 مسع: أاب طاهر بن أيب الصقر، وأاب احلسن األقطع.

 [ ، وابن عساكر.6وعنه: السمعاين ]

__________ 

 .186/ 20ض. واملستدرك من سري أعالم النبالء [ يف األصل بيا1]
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، وغاية 432رقم  487/ 1[ انظر عن )احلسن بن عبد هللا( يف: معرفة القراء الكبار 2]
 .991رقم  217/ 1النهاية 

[ العرجاء هي أبيه أبو علي القريواين، وإمنا قيل ألبيه ابن العرجاء ألن أمه كانت فقيهة 3]
ة د احلرام يف صف بعد صف ابنها يف نسوة يتربكن هبا. )غايعرجاء عابدة تقعد يف املسج

 النهاية( .

يف معرفة القراء: وبقي إىل حدود سنة مخسمائة مبكة، وبقي  -رمحه هللا -[ وقال املؤلف4]
 أبو علي هذا إىل حدود األربعني ومخسمائة.

خر من آوقال ابن اجلزري: وطال عمره حىت بقي إىل سنة سبع وأربعني ومخسمائة، وهو 
 روى عن أيب معشر فيما أحسب.

، وخمتار ذيل 193رقم  273، 272/ 1[ انظر عن )خليفة بن حمفوظ( يف: التحبري 5]
 أ. 71/ 8، وملخص اتريخ اإلسالم 197السمعاين، ورقة 

[ وهو قال: كان شيخا، فاضال، صاحلا، زاهدا، يعلم الصبيان القرآن، واألدب، واخلط، 6]
، مقبول األخالق، خفيفا، ظريفا، رضي السرية ... مسعت منه  وكان متوددا، متواضعا

 (1)كتاب." 
[ الرمحن بنت ابن اجلنيد اليت روى 1"مسعت من: أيب عبد هللا النعايل، و ]أمة[ ] .351

 عن عبد امللك بن بشران.

 روى عنها: أبو سعد السمعاين.

 توفيت يف نصف ذي احلجة.

 [ .2علي بن خلف بن رضا ] -223

 نصاري، البلنسي، املقرئ، الضرير.أبو احلسن األ

 [ املقرئ، وأخذ عنه التفسري، وحج وأقرأ مبكة.3روى عن أيب ]داود[ ]

 [ .4يف هذه السنة ]القراءات وهبا أخذ عنه أبو احلسن بن كوثر 

 [ .5علي بن سليمان بن أمحد بن سليمان ] -224
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 الفرغليطي.[ ، 6أبو احلسن املرادي، األندلسي، القرطيب، الشقوري ]

 [ من أعمال شقورة، الفقيه الشافعي، احلافظ.7وفرغليط ]

خرج من األندلس يف سنة نيف وعشرين، ورحل إىل بغداد، ودخل خراسان. وسكن نيسابور 
 مدة.

__________ 

 [ إضافة على األصل.1]

 ، والتصحيح من:« رمتا»[ يف األصل: 2]

، والذيل والتكملة 1850األابر، رقم ، وتكملة الصلة البن 90صلة الصلة البن الزبري 
، وغاية 409رقم  217، 206/ 1لكتايب املوصول والصلة للمراكشي، كالسفر اخلامس، ق 

 .3217رقم  541/ 1النهاية 
 [ يف األصل بياض، استدركته من املصادر.3]

 [ وقال ابن اجلزري: مات يف حدود اخلمسني ومخسمائة. )غاية النهاية( .4]

 278/ 9)الشقوري( و  367، 366/ 7علي بن سليمان( يف: األنساب [ انظر عن )5]
، والتقييد 254/ 4، ومعجم البلدان 1851)الفرغليطي( ، وتكملة الصلة البن األابر، رقم 

ق  5، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة السفر 223/ 2، واللباب 541رقم  407
، وسري أعالم النبالء 1744رقم  161 ، واملعني يف طبقات احملدثني444رقم  217/ 1

/ 7، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 1306/ 3، وتذكرة احلفاظ 122رقم  187/ 20
رقم  145/ 21، والوايف ابلوفيات 433/ 2، وطبقات الشافعية لإلسنوي 922رقم  224
 .292رقم  327، 326/ 1، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة 87

 الشني، وضم القاف. نسبة إىل شقورة: انحية بقرطبة.[ الشقوري: بفتح 6]

[ ضبطها ابن السمعاين ابلظاء املعجمة يف اآلخر. وضبطها ايقوت يف )معجم البلدان( 7]
 (1)ابلطاء املهملة. وهكذا وردت يف األصل واملصادر.." 
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 [ .1حممد بن جعفر بن عبد الرمحن بن صايف ] -232" .352

 القرطيب. أبو بكر، وأبو عبد هللا اللخمي،

 أصله جياين.

 [ بن حممد.2عن: أيب حممد عبد الرمحن بن شعيب، وخازم ]القراءات أخذ 

 وروى عن: أيب مروان بن سراج، وأيب حممد بن عتاب.

 وتصدر لإلقراء بقرطبة، وأقرأ الناس بغرانطة أيضا وبلنسية.

 وكان صاحلا، زاهدا.

 تويف بوهران وقد قارب الثمانني. قاله األابر.

 [ .3حممد بن سليمان بن احلسن بن عمرو ] -233

 [ ، املروزي، وفندين: من قرى مرو.4أبو عبيد هللا، اإلمام الفنديين ]

 قال ابن السمعاين: كان فقيها، زاهدا، ورعا، عابدا، متهجدا، اتركا للتكلف.

تفقه على اإلمام عبد الرمحن الرزاز، ومسع منه، ومن: أيب بكر حممد بن علي بن حامد 
 لشاشي، وأيب املظفر السمعاين.ا

 وولد سنة اثنتني وستني وأربعمائة.

 تويف يف العشرين من احملرم بفندين.

 روى عنه: عبد الرمحن السمعاين.

 [ .5حممد بن عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الرمحن بن العاص ] -234

__________ 

 .2891رقم  109/ 2[ انظر عن )حممد بن جعفر( يف: غاية النهاية 1]
 ابحلاء املهملة.« حازم»[ حترف يف غاية النهاية إىل 2]

، ومعجم البلدان 768، رقم 134، 133/ 2[ انظر عن )حممد بن سليمان( يف: التحبري 3]
/ 2، وطبقات الشافعية لإلسنوي 70/ 4، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 278/ 4

 ب. 74/ ورقة 8، وملخص اتريخ اإلسالم 277

بضم الفاء وسكون النون وكسر الدال املهملة وسكون الياء املنقوطة ابثنتني  [ الفنديين:4]
من حتتها ويف آخرها النون. هذه النسبة إىل فندين وهي قرية قدمية مبرو على مخسة فراسخ. 
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 ( .336/ 9)األنساب 

 (1).." 256رقم  153/ 1[ انظر عن )حممد بن عبد الرمحن بن أمحد( يف: بغية الوعاة 5]
 الفتح الكاتب. "أبو .353

 مسع: عبد الواحد بن فهد العالف.

 وعنه: مكي بن الفراء.

 مات جمذوما، رمحه هللا.

 [ .1حممد بن مسعود بن عبد هللا بن مسعود ] -243

 أبو بكر بن أيب ركب اخلشين، اجلناوي، املقرئ، النحوي، العالمة.

 اعة.عن: أيب القاسم بن موسى، وأيب احلسن بن شفيع، ومجالقراءات أخذ 

 وأخذ العربية واآلداب عن: ابن أيب العافية، وابن األخضر، وابن األبرش.

 وروى عن: أيب احلسن بن سراج، وأيب علي بن سكرة، وابن عتاب، ومجاعة.

قال األابر: تقدم يف صناعة العربية، وتصدر إلقرائها، وويل أبخرة خطابة غرانطة. وكان من 
رفا بويه، ومل يتمه،. وكان حافظا للغريب واللغة، متصسي« كتاب»جلة النحاة وأئمتهم. شرح 

 يف فنون األدب مع اجلد والصالح، وله شعر.

 تويف يف نصف ربيع األول عن مخس وستني سنة.

 أخذ عنه: أبو عبد هللا بن محيد، وابنه أبو ذر اخلشين.

 [ .2املبارك بن عبد الوهاب بن حممد بن منصور بن زريق ] -244

 [ .3، البغدادي، أبو غالب املسدي ]القزاز، الشيباين

 قال ابن السمعاين: شيخ صاحل.

 مسع الكثري، وحصل بعض األصول.

 مسع: رزق هللا التميمي، وطرادا الزينيب، وأاب طاهر الباقالين، وغريهم.

__________ 

 [ انظر عن )حممد بن مسعود( يف: تكملة الصلة البن األابر.1]
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 .209/ 3، واللباب 305/ 11الوهاب( يف: األنساب [ انظر عن )املبارك بن عبد 2]
[ املسدي: بضم امليم، وفتح السني املهملة، وكسر الدال املهملة املشددة. هذه النسبة 3]

 (1)إمنا تقال ملن يعمل السداد ببغداد للثياب السقالطونية.." 
 [ .1عبد الباقي بن أمحد بن إبراهيم بن علي بن النرسي ] -270" .354

 األزجي، املعدل، احملتسب. أبو الربكات

 قال ابن السمعاين: شيخ مسن، هبي املنظر، به طرش.

وجدان له ثالثة أجزاء عن أيب القاسم عبد هللا بن احلسن اخلالل، قرأانها عليه. وقال يل: 
 ولدت يف سنة تسع ومخسني وأربعمائة.

 وتويف يف عاشر شعبان.

 حديث ابن صاعد.قلت: مسعنا على أيب النداء بن الفراء جزءا من 

بسماعه من أيب القاسم بن صصرى، والطبقة خبط احلافظ الضياء، إبجازته من عبد الباقي 
النرسي، بسماعه من القاضي أيب يعلى، وفرحت بذلك، فلما انتبهت يف احلديث ابن يل 

 أن هذا غلط وأن عبد الباقي ولد بعد موت أيب يعلى بسنة.

 [ .2رضا ] عبد الرمحن بن أمحد بن خلف بن -271

 أبو القاسم القرطيب، خطيب قرطبة.

 عن أيب القاسم بن مدير.القراءات روى 

 من أيب عبد هللا حممد بن فرج.« املوطأ»ومسع 

 ومسع أيضا من: أيب علي الغساين، وأيب احلسن العبسي.

وأتدب أبيب الوليد مالك العتيب واختص به. وبرع يف اآلداب وشوور يف األحكام. وكان 
 يف مجيع ما نواه، رفيع القدر، عايل الذكر. حممودا

 تويف عاشر مجادى اآلخرة. قاله ابن بشكوال.

 قال: وتويف أبوه وهو محل له يف سنة سبعني وأربعمائة.

أبو بكر بن مسحون، وحسن بن علي بن خلف، وعبيد هللا بن القراءات قلت: أخذ عنه 
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 الصيقل، وعبد الرمحن بن الشراط.

__________ 

، والوايف ابلوفيات 638/ 2ظر عن )عبد الباقي بن أمحد( يف: املشتبه يف الرجال [ ان1]
 .13رقم  14/ 18

رقم  353، 352/ 2[ انظر عن )عبد الرمحن بن أمحد( يف: الصلة البن بشكوال 2]
756 "..(1) 

 [ .1عبد الرمحن بن أمحد بن حممد بن أمحد بن اإلخوة ] -272" .355

 لبغدادي، العطار.أخو عبد الرحيم، أبو القاسم ا

 مسع: أاب عبد هللا النعايل، وابن البطر، ومجاعة.

 كتب عنه: أبو سعد السمعاين، وقال: تويف يف صفر.

 [ .2عبد الرمحن بن أيب رجاء ] -273

 أبو القاسم البلوي، األندلسي، اللبسي، نسبة إىل قرية من قرى وادي آش.

 اعة.بغرانطة عن: أيب احلسن بن كرز، ومجالقراءات أخذ 

 عن أيب علي بن أيب العرجاء.القراءات وحج سنة سبع وتسعني، فأخذ 

 ومسع من أيب حامد الغزايل، وأجاز له.

وأخذ ابملهدية عن: علي بن حممد بن اثبت اخلوالين األقطع، وانصرف إىل األندلس، وتصدر 
 لإلقراء.

 كوال.أخذ عنه: ابنه عبد الصمد، وأبو القاسم بن حبيش، وأبو القاسم بن بش

قال األابر: وكان زاهدا، صوفيا، جماب الدعوة. خرج عن املرية يف سنة إحدى وأربعني قبل 
 تغلب الروم عليها بعام، ونزل وادي آش إىل أن تويف به وله مثان وسبعون سنة.

 [ .3عبد الغين بن أمحد بن حممد ] -274

 [ .4أبو اليمن الدارمي، البوشنجي ]

__________ 
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 )عبد الرمحن بن أمحد( يف: معجم شيوخ ابن السمعاين.[ انظر عن 1]

/ 3[ انظر عن )عبد الرمحن بن أيب رجاء( يف: تكملة الصلة البن األابر )خمطوط( ج 2]
 523، 522/ 2، ومعرفة القراء الكبار 1013. رقم 363، ك وبغية امللتمس للضيب 8ورقة 
 .1567رقم  369، 368/ 1، وغاية النهاية 465رقم 

، ومعجم 435رقم  469، 468/ 1ظر عن )عبد الغين بن أمحد( يف: التحبري [ ان3]
 أ. 77/ ورقة 8( ، وملخص اتريخ اإلسالم 1866)طبعة ال يبزك  950/ 2البلدان 

الزندجاين الصويف املعروف بكردايز، من أهل الزندجان، إحدى قرى »[ زاد يف التحبري: 4]
 (1)« .." فوشنج

 [ .1د بن أيب بكر ]شكر بن أيب طاهر أمح -321" .356

 أبو زيد األهبري، األصبهاين، املؤدب، األديب.

 مسع: أاب عبد هللا الثقفي، الرئيس.

 وتويف يف ذي القعدة.

 -حرف الصاد -
 [ .2صايف ] -322

أبو الفضل، موىل ابن اخلرقي. بغدادي، مقرئ، جمود، صاحل، متعبد. وله إسناد عايل يف 
  التميمي، وحيىي بن أمحد السييب.، فإنه قرأ على رزق هللاالقراءات

 ومسع: مالك بن أمحد البانياسي، وغريه.

 واحرتقت كتبه.

 قال السمعاين: مسعته يقول: سلوا القلوب عن املودات، فإهنا ال تقبل الرشا.

 مسعت منه أحاديث. وتويف أظن يف سنة ست وأربعني، ومل يبق إىل سنة سبع، رمحه هللا.

 -حرف العني -
 [ .3 بن أمحد بن عمروس ]عبد هللا -323

 [ ، األندلسي، املالكي. كان فقيها، حافظا، مشاورا، لغواي، فاضال.4أبو حممد الشليب ]
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__________ 

، وتكملة اإلكمال 269رقم  326/ 1[ انظر عن )شكر بن أيب طاهر( يف: التحبري 1]
 أ. 80/ ورقة 8ب، وملخص اتريخ اإلسالم  79)خمطوط( ورقة 

، وغاية النهاية 454، رقم 504، 503/ 1)صايف( يف: معرفة القراء الكبار  [ انظر عن2]
 .265رقم  245، 244/ 16، والوايف ابلوفيات 331/ 1
 [ مل أجده.3]

[ الشليب: بكسر أوله، وسكون اثنيه، وآخره ابء موحدة، قال ايقوت: هكذا مسعت 4]
الشني.  ئها شلب، بفتحمجاعة من أهل األندلس يتلفظون هبا. وقد وجدت خبط بعض أداب

وهي مدينة بغريب األندلس بينها وبني ابجة ثالثة أايم، وهي غريب قرطبة، وهي قاعدة والية 
 (1)أشكونية،." 

 "مسع: أاب احلسن بن مغيث، وأاب بكر بن العريب. .357

 [ .1عبد هللا بن خلف بن بقي ] -324

 [ ، أبو حممد.2القيسي، البياسي ]

 البياز، وابن الدوش.عن: ابن القراءات أخذ 

وحج فلقي ابن الشحام. ومبكة عبد هللا بن عمر بن العرجاء صاحب ابن نفيس، وعبد 
 ، وبرع فيها وتصدر ببلده.القراءاتالباقي بن فارس، فحمل عنهم 

 وتال عليه: أبو بكر حممد بن حسنون، وغري واحد.

 وكان زاهدا، صاحلا، جماهدا.

 تويف بعد األربعني.

 [ .3محن بن عبد هللا بن عبد الرمحن ]عبد الر  -325

 [ ، الضرير.5[ الرازي، احلصريي ]4أبو سعيد ]

 من أيب منصور حممد بن احلسني املقومي.« سنن ابن ماجة»مسع 

ومسع: واقد بن اخلليل القزويين، والفضل بن أيب حرب اجلرجاين، وعبد الواحد بن إمساعيل 
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 الروايين الفقيه، ومجاعة سواهم.

__________ 

] )( [ وبينها وبني قرطبة عشرة أايم للفارس اجملد، بلغين أنه ليس ابألندلس بعد إشبيلية 
مثلها، وبينها بني شنرتين مخسة أايم، ومسع ممن ال أحصي أنه قال: قل أن ترى من أهلها 
من ال يقول شعرا وال يعاين األدب، ولو مررت ابلفالح خلف فدانه وسألته عن الشعر قرض 

 ( .358، 357/ 3ما اقرتحت عليه وأيب معىن طلبت منه. )معجم البلدان  من ساعته

، والذيل والتكملة 827[ انظر عن )عبد هللا بن خلف( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
رقم  418/ 1، وغاية النهاية 378رقم  222، 221لكتايب املوصول والصلة، السفر الرابع 

1766. 
وحدة، وايء مشددة، نسبة إىل بياسة، مدينة كبرية ابألندلس [ البياسي: بفتح الباء امل2]

معدودة يف كورة جيان، بينها وبني أبدة فرسخان، وزعفراهنا هو املشهور يف بالد الغرب، 
 ( .5پ  87/ 1هـ. )معجم البلدان  552، وأخرجوا عنها سنة 542دخلها الروم سنة 

، واألنساب 350رقم  397 -395/ 1 [ انظر عن )عبد الرمحن بن عبد هللا( يف: التحبري3]
/ 4، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 419رقم  342)ابحلاشية( ، والتقييد  157/ 4

 أ. 80/ 8، وملخص اتريخ اإلسالم 436/ 1، وطبقات الشافعية لإلسنوي 245

 « .أبو سعد»[ يف التحبري: 4]

« احلضريي»سنوي: ، ويف طبقات اإل« اخلضريي»[ يف طبقات السبكي تصحفت إىل 5]
 "..(1) 

 ، فظهر له أصحاب وتالمذة.القراءات"وعمر حىت رحلوا إليه يف علم  .358

وقد مسع من: املعتز بن أيب مسلم البيهقي، وأيب بكر حممد بن املأمون علي املتويل، وعلي 
 بن أمحد املديين، ونصر هللا اخلشنامي.

 اين.ولد يف رجب سنة مخس وسبعني وأربعمائة. وكان أبوه من ق

 روى عنه: أبو سعد، وابنه عبد الرحيم.
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 وتويف يف شوال أو ذي القعدة.

 [ .1عبد الرمحن بن عبد الواحد بن عبد الكرمي ] -329

 أبو القاسم الغساين، الدمشقي، السمسار.

 كان رجال خريا.

 [ .3[ ، وابنه القاسم ]2وروى عنه: ابن عساكر ]

 تويف يف ربيع اآلخر.

 [ .4حممد بن سهل بن احملب ]عبد الرمحن بن  -330

 أبو الربكات النيسابوري.

 نظيف، شريف، متودد.

 مسع: أاب احلسن املديين، وعبد الغفار الشريويي، وأاب سعيد القشريي، وعمر الرؤاسي احلافظ.

 وحدث.

 مات يف اثلث ذي القعدة يف ذكر وخري، وله ستون سنة.

 [ .5عبد الفتاح بن أمريجة بن أيب سعيد ] -331

__________ 

، وملخص 353رقم  400/ 1[ انظر عن )عبد الرمحن بن عبد الواحد( يف: التحبري 1]
 .211رقم  298/ 14ب، وخمتصر اتريخ دمشق البن منظور  80/ 8اتريخ اإلسالم 

 [ وهو قال: كان خريا مواظبا على اجلماعة، فيه ذكاء ومعرفة.2]

وكان والدته يف حدود سنة سبعني  [ وقال ابن السمعاين: مسعت منه أربعة أحاديث.3]
 وأربعمائة.

 [ مل أجده.4]

، واألنساب 437رقم  470، 469/ 1[ انظر عن )عبد الفتاح بن أمريجة( يف: التحبري 5]
 (1)ب.."  46/ ورقة 8، وملخص اتريخ اإلسالم 413/ 11
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 [ .1أمحد بن منري ] -366" .359

 الطربلسي، الشاعر.

 أييت يف سنة مثان.

 سبع. وقيل: تويف سنة

 [ .2إبراهيم بن صاحل ] -367

 [ .4[ املرادي، األندلسي، املريب ]3أبو إسحاق بن السماذ ]

 عن: أيب احلسن بن شفيع، وعلي بن حممد الربجي.القراءات أخذ 

 ومسع من: أيب علي بن سكرة.

 وحج وأخذ ابإلسكندرية عن الطرطوشي، والرازي صاحب السداسيات.

 [ .5يد، وأبو بكر بن أيب مجرة ]روى عنه: أبو عبد هللا بن مح

 [ .6تويف بلورقة ]

 -حرف التاء -
 [ .7متراتش بن إيلغازي بن أرتق ] -368

 األمري حسام الدين الرتكماين، األرتقي، صاحب ماردين، وميافارقني.

 [ .8ويل امللك بعد والده، فكانت مدته نيفا وثالثني سنة ]

__________ 

 ( .418هـ. برقم ) 548[ سيأيت يف وفيات سنة 1]

 .172رقم  183، 182/ 1[ انظر عن )إبراهيم بن صاحل( يف: املقفى الكبري للمقريزي 2]
 ، والتصحيح من )املقفى( .« البيماذ»[ يف األصل: 3]

 [ املريي: بفتح امليم وكسر الراء، وايء مشددة مكسورة، نسبة إىل مدينة املرية.4]

رقا، رحلته تصدر لإلقراء ببلده. مث ويل القضاء واخلطبة بلو [ وقال املقريزي: فلما عاد من 5]
 وأمسع. وكان وقورا، إماما يف صنعة اإلقراء.

 [ وقال املقريزي: مات يف لورقا سنة سبع وأربعني. وقيل: سنة مثان وأربعني ومخسمائة.6]

شق ، وذيل اتريخ دم175/ 11[ انظر عن )متراتش بن إيلغازي( يف: الكامل يف التاريخ 7]
، 148، 133، 121، 54، واألعالم اخلطرية 223، واتريخ دولة آل سلجوق 329
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432 ،434 ،435 ،437 ،438 ،440 ،442 ،444 ،445 ،512 ،543 ،555 ،
، 229، 228، 207 -205، وبغية الطلب )الرتاجم اخلاصة بتاريخ السالجقة( 556
 548)وفيات  472 /12، وعيون التواريخ 53/ 2، واتريخ ابن الوردي 63، 62، 223

، وأخبار 345/ 2، ومعجم األنساب واألسرات احلاكمة 300/ 5هـ.( ، والنجوم الزاهرة 
، واإلمارات األرتقية يف اجلزيرة والشام 471، 470، 468/ 2الدول )الطبعة اجلديدة( 

 .292 -277للدكتور عماد الدين خليل 
هـ.  448تويف سنة  442/ 2 ق 3[ اختلف يف اتريخ وفاته، ففي األعالق اخلطرية ج 8]

 (1)ويف." 
[ : قدم إىل بغداد رسوال من صاحب كرمان يف سنة 1"قال أبو الفرج بن اجلوزي ] .360

 ست وثالثني. وقدم رسوال إىل السلطان يف سنة أربع وأربعني.

 وتويف يف ذي القعدة سنة سبع بكرمان.

 .مها بعد األربعنيوقد مسع منه ابن السمعاين، وابنه عبد الرحيم بنيسابور ملا قد
 قال ابن النجار: روى عنه عبد الواحد بن سلطان.

 حممد بن جعفر بن خرية. -388

 أبو عامر، موىل ابن األفطس، البلنسي.

 مسع: أاب الوليد الوقشي، والزمه. وقد تكلم يف روايته عنه لصغره.

 ومسع من: أيب داود، وطاهر بن مفوز.

 ومجع كتبا كثرية.وويل خطابة بلنسية مدة. وطال عمره، 

حدث عنه: أبو القاسم بن بشكوال، وأبو عبد هللا بن محيد، وأبو بكر بن أيب مجرة، وعبد 
 املنعم بن الفرس.

 وتويف يف ذي القعدة رمحه هللا، وقد قارب املائة.

 [ .2حممد بن احلسن بن حممد بن سعيد ] -389

و لقب م الفرس، واببن الفرس. وهاألستاذ، املقرئ، أبو عبد هللا الداين، املعروف اببن غال
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 رجل من جتار دانية.

 عن: أيب داود، وأيب احلسن بن الدوش، وأيبالقراءات أخذ أبو عبد هللا 

__________ 

 [ يف املنتظم.1]

، 105/ 3، وإنباه الرواية 70[ انظر عن )حممد بن احلسن( يف: بغية امللتمس للضيب 2]
، والذيل 165، 164، ومعجم شيوخ الصديف 475/ 1، وتكملة الصلة البن األابر 106

، ومعرفة 126/ 4، والعرب 166 -163والتكملة لكتايب املوصول والصلة، السفر السادس 
، 1750، رقم 162، واملعني يف طبقات احملدثني 456رقم  506، 505/ 1القراء الكبار 

، وغاية 285/ 3، ومرآة اجلنان 201، وتلخيص ابن مكتوم 124واإلعالم بوفيات األعالم 
رقم  563، 562/ 5، واملقفى الكبري للمقريزي 2939، رقم 222، 221/ 2النهاية 
، وشذرات 442، واتريخ اخللفاء 303/ 5، والنجوم الزاهرة 1075، وتبصري املنتبه 2092
/ 10وهو يف سري أعالم النبالء  414رقم  142/ 1، وشجرة النور الزكية 144/ 4الذهب 

 (1)دون ترمجة.."  185
 "احلسني بن حيىي بن أيب زيد بن البياز، وأيب احلسن بن شفيع. .361

 ومسع من: أيب علي بن سكرة، وأيب حممد بن أيب جعفر.

 وحج سنة سبع وعشرين، فسمع من: أيب طاهر السلفي، وأيب شجاع البسطامي.

ة، وكان ي[ قال: تصدر بعد الثالثني ومخسمائة لإلقراء، والرواية، وتعليم العرب1ذكره األابر ]
صاحب ضبط وإتقان، مشاركا يف علوم مجة يتحقق منها بعلم القرآن واألدب. وكان حسن 
الضبط واخلط، أنيق الوراقة. رحل الناس إليه للسماع منه والقراءة عليه، وويل خطابة دانية. 

 وكان مولده يف سنة اثنتني وسبعني وأربعمائة.

عفر  العاص النفزي شيخ الشاطيب، وأبو جقلت: قرأ عليه مجاعة منهم حممد بن علي بن أيب
أمحد بن علي احلصار شيخ علم الدين القاسم اللورقي، وعبد هللا بن حيىي بن صاحب 

 الصالة، ويوسف بن سليمان البلنسي، وأبو احلجاج يوسف بن عبد هللا الداين.
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 [ .2حممد بن خلف ] -390

 [ .4[ ، الشليب ]3أبو احلسن الغساين، اللبلي ]

عن: إمساعيل بن غالب، وأيب القاسم بن النخاس، ومسع منه، ومن: ابن القراءات أخذ 
 شريين.

 وعين ابلفقه، وشوور يف األحكام، وويل قضاء شلب.

 وتويف يف مجادى اآلخرة.

 [ .5حممد بن علي بن املبارك ] -391

 أبو املفضل الواسطي، مث البغدادي، احلمامي، الصائغ.

__________ 

 .475/ 1الصلة [ يف تكملة 1]
 .2230رقم  632/ 5[ انظر عن )حممد بن خلف( يف: املقفى الكبري للمقريزي 2]
[ اللبلي: بفتح أوله مث السكون، والم أخرى. نسبة إىل لبلة. قصبة كورة ابألندلس كبرية 3]

/ 5يتصل عملها بعمل أكشونية وهي شرق من أكشونية وغرب من قرطبة. )معجم البلدان 
10. ) 

ليب: بكسر الشني املعجمة وسكون الالم. نسبة إىل مدينة شلب. وقد تقدم التعريف [ الش4]
 هبا.

 (1)[ انظر عن )حممد بن علي بن املبارك( يف: معجم شيوخ ابن السمعاين.." 5]
 "بلخ، انتهت إليه رائسة أصحاب أيب حنيفة ببلخ. وكان إمام اجلامع ببلخ. .362

 .وكان مولده يف سنة مخس وسبعني وأربعمائة
قال ابن السمعاين: كان إماما فاضال، مفتيا، مناطرا، حسن األخالق، حج سنة ست 

 وعشرين. ومسع ببلخ من مجاعة. حضرت مبجلس إمالئه ببلخ.

 ومات يف اثين شعبان، ودفن بداره.

 [ .1حممد بن احملسن بن أمحد ] -395
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وران. ويقال قرية حب أبو عبد هللا السلمي، الدمشقي، األديب، املعروف اببن امللحي. وملح
ابن امللحي ابلتخفيف. كان أبوه قد غلب على حلب ووليها مدة، وكان معه هبا. مث سكن 

 دمشق.

 ولقي مجاعة من األدابء. ومسع عدة دواوين. وكان شريبا للخمر، قاله احلافظ ابن عساكر.

 وقد مسع من: جعفر السراج، وغريه.

  شعرا وفوائد.وتويف يف شعبان. وكتب يل خبطه جزأين، يعين

 [ .2حممد بن منصور بن إبراهيم ] -396

 أبو بكر القصري.

 مسع من: اثبت بن بندار، وأيب طاهر بن سوار.

 القراءات.وقرأ 

 وزي.ويورد منه. قاله ابن اجل« تفسري النقاش»وكان حافظا، جمودا، متفننا. وكان يطالع 

 وقال: كانت له شيبة طويلة تعرب سرته.

 شعبان.تويف يف سابع 

، له لقراءاتابوقال ابن النجار: قرأ ابلرواايت على ابن سوار، واثبت بن بندار، وكان عاملا 
 حلقة جبامع املنصور يفسر فيها كل مجعة.

__________ 

، وكتاب 319[ انظر عن )حممد بن احملسن( يف: ذيل اتريخ دمشق البن القالنسي 1]
 .222/ 1الروضتني 

( 4179رقم  87/ 18) 227رقم  150/ 10ور( يف: املنتظم [ انظر عن )حممد بن منص2]
 "..(1) 

 [ .1حممد بن حيىي بن حممد بن أيب إسحاق بن عمرو بن العاص ] -400" .363

 [ من عمل بلنسية.2أبو عبد هللا األنصاري، األندلسي، اللري. ولرية ]

 أخذ عن مشيخة بلده، مث نزح عنه يف الفتنة سنة مثان ومثانني وأربعمائة.
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 كن جيان سبعة أعوام.وس

 عن: أيب بكر بن الصباغ.القراءات وأخذ 

 وكان قصد أاب داود سنة ست وتسعني، فلقيه مريضا مرض املوت.

 ومسع من: أيب حممد البطليوسي.

 وأقرأ الناس. وكان ذا بصر ابلتجويد.

حلسني ا ترمجه األابر، وقال: روى عنه شيخنا أبو عبد هللا بن نوح الغافقي، وأبو عبد هللا بن
 األندي.

 تويف يف شوال، وقد قارب الثمانني.

 [ .3حممد بن يونس بن حممد بن مغيث ] -401

 أبو الوليد القرطيب.

 من بيت العلم واجلاللة.

 مسع من: أيب علي الغساين، وحممد بن فرج، وأيب احلسن العبسي، وخازم بن حممد.

 ة، طويلها.وأكثر عن والده. وكان صاحلا، خريا، كثري الذكر، والصال

 وكان إمام جامع قرطبة. وقد شوور يف األحكام.

 مات يف شعبان. ومولده يف أول سنة مثانني.

 ومسع وله مخس عشرة سنة.

 [ .4حممد بن أيب أمحد بن حممد ] -402

__________ 

، ومعرفة 478/ 2[ انظر عن )حممد بن حيىي بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
 .3529رقم  277/ 2، وغاية النهاية 463رقم  520/ 2 القراء الكبار

 [ لرية: بضم الالم، وكسر الراء وتشديد الياء.2]

 .1301رقم  592/ 2[ انظر عن )حممد بن يونس( يف: الصلة البن بشكوال 3]
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 256، 255/ 2، والتحبري 157/ 12[ انظر عن )حممد بن أيب أمحد( يف: األنساب 4]
 (1)ب.."  86/ 8، وملخص اتريخ اإلسالم 311/ 5، ومعجم البلدان 911رقم 

 "يف اخلالفيات. مث حج وجاور، وأم مبكة. مث إن الكاساين قال ألصحابه: .364

 كاتبوه ورغبوه يف الرجوع. مث إنه قدم دمشق وتسلم املدرسة، وكثر أصحابه.

 ووجه من أحضر كتبه من خراسان.

 . بكر حممد بن احلسن النسفيقال ابن السمعاين: روى عن أيب املعني املكحويل، وأيب
 كتبت عنه.

 [ .1علي بن احلسن بن حممد ] -450

 أبو احلسن الطوسي، الطابراين، الصويف، املقرئ.

 ابلقراءات.كان عارفا 

 مسع من: أمحد بن عبد اجلبار النيسابوري، وغريه.

 [ .2روى عنه: حفيده املؤيد بن حممد الطوسي، وهو ضبط موته ]

 [ .3ر ]علي بن السال -451

__________ 

، ومعجم شيوخ 551رقم  566/ 1[ انظر عن )علي بن احلسن الطوسي( يف: التحبري 1]
 أ. 93/ ورقة 8أ، وملخص اتريخ اإلسالم  178ابن السمعاين، ورقة 

[ وقال ابن السمعاين: سكن نيسابور يف املسجد املطرز، وكانت له القراءة واخلتمة 2]
ورواايهتا،  ،ابلقراءاتث اليت يهجر فيها، وكان فاضال، عاملا واإلمامة، يف الصلوات الثال

حسن اإلقراء، سديد السرية، مجيل األمر، عفيفا، نظيفا، نزه النفس، تلمذ للمقرئ أيب 
احلسن بن الغزال وقرأ عليه، مث صار يقرئ الناس، وظهر له األوالد واألصحاب، وكان مأمون 

 الصحبة.

املقرئ ومجاعة من املشايخ املتأخرين. مسعت منه أحاديث  مسع علي بن عبد امللك بن حممد
 يسرية. وكنت أتربك به وأسرتيح بلقائه. )التحبري( .
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، 320، 319[ انظر عن )علي بن السالر( يف: ذيل اتريخ دمشق البن القالنسي 3]
، واتريخ دولة آل 185، 184/ 11، والكامل يف التاريخ 19، 18واإلعتبار البن منقذ 

، وأخبار مصر 72، 66 -61 -59 -57، ونزهة املقلتني البن الطوير 225سلجوق 
، وأخبار الدول املنقطعة البن ظافر 227، 226/ 1، وكتاب الروضتني 92/ 2البن ميسر 

 -416/ 3، ووفيات األعيان 215، 214/ 1ق  8، ومرآة الزمان ج 107 -102
/ 2، ودول اإلسالم 131/ 4، والعرب 39/ 3، واملختصر يف أخبار البشر 485، رقم 419
، 189رقم  283 -281/ 20، وسري أعالم النبالء 225، واإلعالم بوفيات األعالم 63

، والبداية 552، والدرة املضية 475/ 12، وعيون التواريخ 84/ 2واتريخ ابن الوردي 
 139، 138/ 21، والوايف ابلوفيات 289، 288/ 3، ومرآة اجلنان 231/ 12والنهاية 

/ 5، والنجوم الزاهرة 205/ 2، وحسن احملاضرة 207 -204/ 3واتعاظ احلنفا  ،82رقم 
 (1).." 149/ 4هـ.( ، وشذرات الذهب  545)يف وفيات  299

 "فقيه، فاضل. .365

مسع الكثري بنفسه، ورحل. وكان مولده بتنيس يف حدود اخلمسمائة وتويف آبمل طربستان  
 كهال.

 روى عنه: عبد الرحيم السمعاين.

 [ .1د بن طاهر بن سعيد بن الشيخ أيب سعيد فضل هللا بن أيب اخلري امليهين ]أمح -487

أبو الفضل الصويف، مولده مبيهنة يف سنة أربع وستني وأربعمائة، ومسع بنيسابور: أاب جعفر 
 بن عمران الصويف، وأاب بكر بن خلف، وأاب احلسني الواسطي، وأاب احلسن املديين.

 وحدث ببغداد.

 احدي عنه ابإلجازة. ونزل برابط الشيخ إمساعيل بن أيب سعد.وروى كتب الو 

قال ابن السمعاين: سافر الكثري، وخدم املشايخ والصوفية. وهو ظريف اخللة، حسن 
 الشمائل، متواضع.

 تويف يف اثمن رمضان، ودفن على دكة اجلنيد.
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 قلت: وروى عنه: أبو اليمن الكندي، والفتح بن عبد السالم. ومجاعة.

 من روى عنه ابإلجازة: أبو احلسن بن املقري.وآخر 

 [ .2أمحد بن عبد الرمحن بن ربيع ] -488

 األشعري، أبو عامر القرطيب. جد آل بين الربيع.

 عن: أيب القاسم بن النحاس.القراءات أخذ 

 والزم أاب بكر بن العريب مدة، وتفقه به.

 .[ 3روى عنه: ولده عبد الرمحن املتوىف سنة مخس ومثانني ]
__________ 

 .127رقم  197، 196/ 20[ انظر عن )أمحد بن طاهر( يف: سري أعالم النبالء 1]
، والذيل 34/ 1[ انظر عن )أمحد بن عبد الرمحن بن ربيع( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]

 .277رقم  203/ 1والتكملة لكتايب املوصول والصلة، السفر األول، ق 
 (1)بة حيا سنة ست عشرة وستمائة.." [ قال املراكشي: كان بقرط3]
 [ .1عمرو بن زكراي بن بطال ] -532" .366

 [ .2أبو احلكم البهراين، اللبلي ]

 عن: شريح، والعربية عن: أيب احلسن بن األخضر.القراءات أخذ 

 ومسع الكثري من القاضي أيب بكر بن العريب.

 وويل القضاء واخلطابة بلبلة.

 وحيىي بن خلف اهلوزين، وأبو حممد بن مجهور، ومجاعة.روى عنه: أبو العباس بن خليل، 

 وقتل يف الوقعة الكائنة على لبلة يف هذا العام.

 -حرف الفاء -
 [ .4[ بن موسى بن يعيش ]3فاتك ] -533

 [ ، ومنصف: من قرى بلنسية.5أبو حممد املخزومي، املنصفي ]

 مسع: بركة بن احلسني بن علي الطربي، وأيب بكر الطرطوشي.
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 ان صاحلا، زاهدا، جماب الدعوة.وك

 روى عنه: أبو بكر بن حبر، وطارق بن موسى، والقدماء.

 مث حج يف آخر عمره، وجاور مبكة حىت مات.

 [ .6الفضل بن أيب بكر بن أيب نصر ] -534

 [ التاجر، املقرئ.7أبو حممد النيسابوري، السكاف ]

 روى عنه: نصر اخلشنامي.

__________ 

 [ مل أجده.1]

اللبلي: بفتح أوله مث السكون، والم أخرى. نسبة إىل لبلة. قصبة كورة ابألندلس كبرية  [2]
 ( .10/ 3يتصل عملها بعمل أكشونية. )معجم البلدان 

يت تقدمت ال« عائشة بنت أمحد بن منصور»[ وردت هذه الرتمجة يف األصل قبل ترمجة 3]
 ( ، وقد أخرهتا إىل هنا حسب ترتيب احلروف.509برقم )

 [ مل أجده.4]

 [ املنصفي: ابلفتح مث السكون، وفتح الصاد.5]

 [ مل أجده.6]

 (1)« .." الكافر»[ يف األصل: 7]
 "أثىن عليه احلافظ أبو موسى، وروى عنه. .367

 [ .1حممد بن حيىي بن منصور ] -551

 العالمة أبو سعد النيسابوري.

 الفقيه الشافعي.

 .48مر يف عام 
 [ .2]حممد بن يوسف بن عمرية  -552

 [ .3أبو عبد هللا األنصاري، األوريويل ]
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 عن: حممد بن فرج املكناسي، وأيب القاسم بن النحاس، وشريح.القراءات أخذ 

 وتفقه على: أيب حممد بن أيب جعفر، ومسع منه.

 ومن: أيب علي الصديف، ومجاعة.

 وكان عاملا، متفننا.

 حدث عنه: أبو عبد هللا بن عبد الرمحن املكناسي.

 [ .4حممد بن احلسن بن عمر ] -553

 أبو بكر الفراء، اخلباز. بغدادي، صاحل.

 مسع: اثبت بن بندار، واحلسني بن البسري.

 روى عنه: أبو سعد بن السمعاين، وقال: تويف يف شعبان.

 [ .6[ بن أمحد بن عبد العزيز بن املعمر بن احلسن ]5]املبارك[ ]-554

__________ 

 ( .473[ تقدمت ترمجته برقم )1]

 [ مل أجده.2]

[ األوريويل: ابلضم مث السكون، وكسر الراء، وايء مضمومة، والم، وهاء. مدينة قدمية من 3]
 ( .280/ 1أعمال األندلس من انحية تدمري. )معجم البلدان 

 [ مل أجده.4]

 [ يف األصل بياض.5]

رقم  100/ 18) 247رقم  160/ 10[ انظر عن )املبارك بن أمحد( يف: املنتظم 6]
رقم  164، واملعني يف طبقات احملدثني 585رقم  440( ، والتقييد البن نقطة 4196
، ومرآة 176رقم  260/ 20، وسري أعالم النبالء 226، واإلعالم بوفيات األعالم 1766
، وشذرات الذهب 2019، وكشف الظنون 319/ 5، والنجوم الزاهرة 296/ 3اجلنان 

4 /154 "..(1) 
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 "وضيء الوجه، قليل الكالم، مشتغل مبا يعنيه، مل نر يف العلوية، مثله. .368

كان يسكن يف رابط له بظاهر ابب خشك، فسمع: أاب عامر بن حممود بن القاسم األزدي، 
 وجنيب بن ميمون الواسطي.

 ة.وقال يل: ولدت يف سنة ست وستني وأربعمائ

 وتويف رمحه هللا يوم اجلمعة الرابع والعشرين من ذي القعدة.

 قلت: روى عنه: هو، وابنه عبد الرحيم، وأبو روح عبد املعز، وطائفة.

أخربان أمحد بن هبة هللا: أان عبد املعز بن حممد، أان عبيد هللا بن محزة املوسوي، أان أبو عامر 
مر و عيسى: ثنا قتيبة، ثنا الليث، عن انفع، عن عاألزدي، أان اجلراحي، أان احملبويب، ان أب

[ . سقط منه ذكر النيب 2« ][ أهله وماله1الذي تفوته صالة العصر فكأمنا وتر ]»قال: 
 صلى هللا عليه وسلم، وال بد منه.

 [ .3عبيد هللا بن عمر بن هشام ] -585

 أبو حممد، وأبو مروان، احلضرمي، اإلشبيلي، ويعرف بعبيد.

 عن: أيب القاسم بن النحاس، وأيب احلسن عون هللا، وغريمها.ءات القراأخذ 

 ومسع من: أيب حممد بن عتاب.

__________ 

 [ قال أبو عبد هللا: يرتكم أعمالكم، وترتب الرجل إذا قتلت له قتيال أو أخذت له ماال.1]

/ 200ابب: وقت العصر، ومسلم ) 138/ 1[ أخرجه البخاري يف مواقيت الصالة 2]
 ابب: (626

( ، والرتمذي يف الصالة 414التغليظ يف تفويت صالة العصر. وأبو داود يف الصالة )
ابب  238/ 1( ابب ما جاء يف الوقت األول من الفضل، والنسائي يف الصالة 175)

( ابب احملافظة 685، وابن ماجة يف الصالة )255/ 1صالة العصر يف السفر، واملواقيت 
( ابب جامع الوقوت، وأمحد يف املسند 20وقت الصالة ) على صالة العصر، ومالك يف

 .469/ 5، و 148، 145، 124، 102، 76، 75، 64، 54، 48، 27، 13، 8/ 2
، والبلغة يف اتريخ 933/ 2[ انظر عن )عبيد هللا بن عمر( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]

، 491، 490/ 1نهاية ، وغاية ال522، 521/ 2، ومعرفة القراء الكبار 117أئمة اللغة 
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، 547/ 2، وإيضاح املكنون 1709، وكشف الظنون 320، وبغية الوعاة 2040رقم 
/ 6، ومعجم املؤلفني 492/ 4، وأخبار مكناس البن زيدان 649/ 1وهدية العارفني 

242. 
 (1)ابلواو.." « عبيد هللا بن عمرو»ويرد: 

، كش لإلقراء والتعليم مدة"وأحكم العربية. وكان شاعرا، فاضال جواال. تصدر مبرا  .369
، « باحاإلفصاح يف اختصار املص»مث سكن مرسية، وخطب هبا. وله تصانيف مفيدة، منها 

 « .قراءة انفع»، وكتاب « شرح مقصورة ابن دريد»و 

اد، والنحو: أبو عمر بن عيالقراءات حدث عنه: أبو ذر اخلشين، واختص به. وأخذ عنه 
 وابنه أبو عبد هللا.

 يف سنة تسع ومثانني وأربعمائة. وكان حيا يف هذه السنة. وكان مولده

 [ .1علي بن حممد بن أمحد ] -586

[ ، وهي من قرى روذراور 2اخلطيب، أبو احلسن الروذراوري املشكاين، اخلطيب مبشكان ]
 على ست فراسخ من مهذان.

 مولده يف رمضان سنة ست وستني وأربعمائة مبشكان. وقدم عليهم سنة ست وسبعني
التاريخ »القاضي أبو منصور حممد بن احلسن بن حممد بن يونس النهاوندي، فسمعوا منه 

للبخاري، بسماعه من ابن زنبيل النهاوندي يف حدود سنة أربعمائة. وحدث ببغداد « الصغري
 ابلكتاب، بقراءة ابن السمعاين.

 وطائفة كبرية. ن عساكر،ومسعه منه: احلافظ أبو العالء العطار، وابنه عبد الرب، وأبو القاسم ب

 وحدث عنه، أبو القاسم بن احلرستاين إجازة.

 ومساعه له بقراءة احملدث محزة الروذراوري، وهو صدوق.

آخر من رحل إليه: احلافظ يوسف بن أمحد الشريازي يف ربيع اآلخر سنة مخسني، ومسع 
 منه.

 [ .3مث قال: وفيها مات رمحه هللا ]
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__________ 

، ومعجم البلدان 335، 334/ 11)علي بن حممد املشكاين( يف: األنساب [ انظر عن 1]
، وسري 1770رقم  164، واملعني يف طبقات احملدثني 218، 217/ 3، واللباب 135/ 5

 .155/ 4، وشذرات الذهب 207رقم  312، 311/ 20أعالم النبالء 
رية من ا النون. ق[ مشكان: بضم امليم وسكون الشني املعجمة، وفتح الكاف، ويف آخره2]

 أعمال روذراور قرية منها من نواحي مهذان.

 «تويف يف حدود سنة أربعني ومخسني مائة بروذراور!: »335/ 11[ وقع يف األنساب 3]
 "..(1) 

 "ومات يف عشر الثمانني. .370

 [ .1أخذ عنه: السمعاين أبو سعد ]

 [ .2حممد بن عبد الباقي بن حممد بن فرطاس ] -594

 ادي، البيع، املقرئ.أبو سعد البغد

، وطلب احلديث، ومسع بنفسه من: ابن بيان، وابن نبهان، وأيب النرسي، وأيب القراءاتقرأ 
 سعد بن الطيوري، وطائفة.

 ومل يزل يسمع إىل آخر شيء.

 روى عنه: ابن األخضر، وغريه.

 وما يف رجب سنة مخسني، وله ست وستون سنة، رمحه هللا.

 [ .3]حممد بن علي بن أمحد  -595

 أبو عبد هللا النحوي، احللي، ويعرف اببن محيدة.

شرح »اب ، وكت« شرح أبيات اجلمل»حنوي، ابرع، حاذق ابلفن، بصري ابللغة، شاعر. له 
 ، إىل غري ذلك.« شرح املقامات»، وكتاب يف التصريف، وكتاب « اللمع

 قرأ على أيب حممد بن اخلشاب.

 وتويف شااب فيما أظن.
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 [ .4ي بن احلسن ]حممد بن عل -596

 أبو املظفر بن الشهرزوري، الفرضي.

__________ 

[ وقال: شيخ صاحل، متميز، راغب يف اخلري وأهله.. كتبت عنه مبرو، وكان والدته قبل 1]
 سنة مثانني وأربعمائة بسنني.

 [ مل أجده.2]

وفيات ، والوايف ابل253، 252/ 18[ انظر عن )حممد بن علي احللي( يف: معجم األدابء 3]
، 1388، 931، 604، وكشف الظنون 34، 33/ 1، وبغية الوعاة 154، 153/ 4

، ومعجم 188، وروضات اجلنات 92/ 2، وهدية العارفني 1788، 1563، 1435
 .303/ 10املؤلفني 

 104/ 18) 253رقم  163/ 10[ انظر عن )حممد بن علي بن احلسن( يف: املنتظم 4]
 (1)( .." 4202رقم 

 [ .1ك بن احلسن بن أمحد بن علي بن فتحان بن منصور ]املبار  -600" .371

اح الزاهر املصب»اإلمام، أبو الكرم بن الشهرزوري، البغدادي، املقرئ. شيخ القراء، ومصنف 
 القراءات.يف « يف العشرة البواهر

قال أبو سعد: شيخ صاحل، دين، خري، قيم بكتاب هللا تعاىل، عارف ابختالف الرواايت 
 ن السرية، جيد األخذ على الطالب. له رواايت عالية.، حسوالقراءات

مسع احلديث من: أيب القاسم إمساعيل بن مسعدة، ورزق هللا التميمي، وأيب الفضل بن 
 خريون، ويراد الزينيب، ومجاعة كبرية.

وله إجازة من: أيب احلسني بن املهتدي ابهلل، وأيب الغنائم عبد الصمد ابن املأمون، وأيب 
 النقور، وأيب حممد الصريفيين.احلسني بن 

 كتبت عنه، وذكر أن مولده يف ربيع اآلخر سنة اثنتني وستني وأربعمائة.

قلت: وقرأ ابلرواايت على: عبد السيد بن عتاب، والزاهد أيب علي احلسن بن حممد بن 
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الفضل الكرماين صاحب احلسني بن علي بن عبيد هللا الرهاوي، والشريف عبد القاهر بن 
، سالم العباسي، ورزق هللا التميمي، وحيىي بن أمحد السييب، وحممد بن أيب بكر القريواينعبد ال

 وأمحد بن املبارك األكفاين، وأيب الربكات حممد بن عبد هللا الوكيل، ووالده احلسن.

 قرأ عليه خلق، منهم: عمر بن أمحد بن بكرون النهرواين، وحممد بن

__________ 

، وخريدة القصر )قسم شعراء 720/ 7ن احلسن( يف: األنساب [ انظر عن )املبارك ب1]
( ، ومعجم البلدان 4203رقم  104/ 18) 164/ 10، واملنتظم 53/ 2ق  3العراق( ج 

، واإلعالم 315/ 5، وتلخيص جممع اآلداب 228، 227/ 6، ومعجم األدابء 342/ 3
/ 4وتذكرة احلفاظ  ،1772رقم  164، واملعني يف طبقات احملدثني 226بوفيات األعالم 

 291 -289/ 20، وسري أعالم النبالء 141/ 4، والعرب 67/ 2، ودول اإلسالم 1292
، واملستفاد من ذيل اتريخ 457رقم  508 -506/ 1، ومعرفة القراء الكبار 196رقم 

، 2652رقم  40 -38/ 2، وغاية النهاية 296/ 2، ومرآة اجلنان 223، 222بغداد 
، والنجوم الزاهرة 261/ 16، وعقد اجلمان )خمطوط( 0/ 1لعشر االقراءات والنشر يف 

، 157/ 4، وشذرات الذهب 822، وكشف الظنون 442، واتريخ اخللفاء 322/ 5
، 269/ 5، واألعالم 1743رقم  62، 61/ 4، وديوان اإلسالم 2/ 2وهدية العارفني 
 (1).." 171/ 8ومعجم املؤلفني 

وصاحل بن علي الصرصري، وأبو يعلى محزة  "حممد بن هارون احللي ابن الكمال، .372
بن القبيطي، وأبو الفضل عبد الواحد بن سلطان، وحيىي بن احلسني األواين الضرير، وأمحد 
بن احلسني بن أيب البقاء العاقويل، وزاهر بن رستم إمام املقام مبكة، وعبد العزيز بن أمحد بن 

دابس، بن أمحد بن سعيد الواسطي، ال الناقذ املقرئ، ومشرف بن علي اخلالص الضرير، وعلي
 وأبو العباس حممد بن عبد هللا الرشيدي الضرير.

وروى عنه احلديث: حممد بن أيب املعايل الصويف ابن البناء، وأسعد بن علي، وعلي بن 
 صعلوك، والفتح بن عبد السالم، وآخرون.
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لى رزق هللا لون عمثله، فإنه قال: قرأت لقاالقراءات ومل خيلف بعده يف علو سنده يف 
 التميمي، وقرأ على احلمامي يف سنة أربع عشرة وأربعمائة.

ى احلمامي. عل« سبأ»وقرأت لورش على أيب سعد أمحد بن املبارك قال: قرأت هبا إىل سورة 
وقرأت للدوري، على رزق هللا، وحيىي بن أمحد بن السييب، وأيب الفتح علي، وأيب نصر أمحد 

وين أهنم قرءوا على احلمامي. وقرأت هبا على ابن عتاب، والوكيل، بن علي اهلامشي، وأخرب 
واثبت بن بندار، وابن اجلراح قالوا: قرأان على أيب حممد احلسن بن الصقر الكاتب، وقرأ هو 

 واحلمامي على زيد بن أيب بالل، بسنده.

 ر اخلطيب.كتويف أبو الكرم يف الثاين والعشرين من ذي احلجة، ودفن إىل جانب احلافظ أيب ب

 [ .1جملي بن مجيع بن جنا ] -601

__________ 

، وأخبار 318/ 1، واللباب 194/ 2[ انظر عن )جملي بن مجيع( يف: معجم البلدان 1]
/ 20، وسري أعالم النبالء 156رقم  154/ 4، ووفيات األعيان 95/ 2مصر البن ميسر 

وهو حتريف، « حملى»ه ، وفي303، 302/ 3)مذكور دون ترمجة( ، ومرآة اجلنان  291
، 488/ 1، وطبقات الشافعية لإلسنوي 303 -30/ 4وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 

، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة 114، 113/ 11، والوايف ابلوفيات )خمطوط( 489
ب، واتعاظ  124، وطبقات الشافعية البن كثري )خمطوط( ورقة 295، رقم 329، 328/ 1

، 359، 30، وكشف الظنون 228/ 1، وحسن احملاضرة 228، 223، 127/ 3احلنفا 
، وإيضاح 162/ 4، وشذرات الذهب 207، 206وطبقات الشافعية البن هداية هللا 

، وديوان اإلسالم 448، والفهرس التمهيدي 313/ 1، وهدية العارفني 557/ 2املكنون 
 (1)رقم."  467/ 4)انظر فهرس األعالم( 

 [ .1ان بن أيب سعيد بن حرز ]أمحد بن ثعب -609" .373

 أبو العباس الكليب، األندلسي، نزيل إشبيلية.

 ويعرف اببن املكي، لطول سكناه مبكة.
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. وتصدر  «تالقراءاالتلخيص يف »أدرك أاب معشر الطربي وصحبه طويال، ومسع منه كتاب 
 لإلقراء إبشبيلية، وطال عمره، وكثر االنتفاع به.

 ، وابن محيد، وغريهم.أخذ عنه: ابن رزق، وابن خري

 [ .3[ : تويف بعد األربعني ومخسمائة ]2قال األابر ]

 [ .4أمحد بن سعيد بن اإلمام أيب حممد بن حزم ] -610

 القرطيب الظاهري، أبو عمر الفقيه.

 كان على مذهب جده، وكان عارفا به، مصمما عليه، صليبا فيه، عارفا ابلنحو والشعر.

امتحان طويل من الضرب واحلبس وأخذ أمواله ملا نسب إليه من الثورة تويف رمحه هللا بعد 
 على السلطان، وذلك بعد األربعني. نسأل هللا العاقبة.

 [ .5أمحد بن عبد هللا بن مرزوق ] -611

 أبو العباس األصبهاين.

 فقيه، متودد، من أصحاب إمساعيل بن حممد بن الفضل احلافظ.

 املطرز، وأاب علي احلداد، مسع: غامنا الربجي، وأاب سعيد

__________ 

/ 3، والعقد الثمني 51/ 1[ انظر عن )أمحد بن ثعبان( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
رقم  79، 78/ 1، والذيل والتكملة للمراكشي، السفر األول 44/ 1، وغاية النهاية 22
88. 
 بفتح احلاء املهملة والراء، ويف آخره الزاي.« حرز»و 

 .51/ 1تكملة الصلة [ يف 2]
[ وكان من جلة املقرءين وكبار اجملودين، متقدما يف حسن الضبط وجودة األخذ على 3]

القراء وإفادة التعليم، وعمر وامتد أمد االنتفاع به واالستفادة منه، وانفرد يف األندلس ابلرواية 
 عن أيب معشر.

، والوايف ابلوفيات 51/ 1 [ انظر عن )أمحد بن سعيد( يف: تكملة الصلة البن األابر4]
 .167رقم  123 -121/ 1، والذيل والتكملة، السفر األول، ق 2905، رقم 391/ 6
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[ انظر عن )أمحد بن عبد هللا بن مرزوق( يف: اتريخ دمشق، وخمتصر اتريخ دمشق البن 5]
 (1).." 3045رقم  118، 117/ 7، والوايف ابلوفيات 161رقم  142، 141/ 3منظور 

 : عبد الرحيم السمعاين."روى عنها .374

 [ .1سعيد بن احلسن ] -622

 أبو سعد النيسابوري، الريوندي، اجلوهري.

 صاحل، عفيف، مسع: الفضل بن احملب، وإمساعيل بن مسعدة.

 ولد سنة إحدى وستني وأربعمائة.

 كتب عنه: ابن السمعاين، وطائفة.

 [ .2سليمان بن حيىي بن سعيد ] -623

 [ .3فري، القرطيب، املقرئ، اجملود. ويعرف أبيب داود الصغري ]األستاذ أبو داود املعا

عن: أيب داود، وأيب احلسن بن الدوش، وأيب احلسني بن البياز، وأيب احلسني القراءات أخذ 
 اخلضري، وأيب عبد هللا حممد بن املفرج، وروى عنهم.

 وعن: القاسم بن عبد العزيز، وخلف بن مدير.

 تعليم العربية.وتصدر لإلقرار بقرطبة، ول

 قال أبو عبد هللا األابر: كان مقرائ، حمققا، ماهرا.

 تويف بعد األربعني.

أخذ عنه: أبو بكر بن خري، وأبو احلسن بن الضحاك، وأبو القاسم القنطري، وأبو زيد 
 السهيلي، وابن اخللوق الغرانطي، وغريهم.

 [ .4سليمان بن حممد بن ملك شاه بن ألب أرسالن ] -624

 وقي، املدعو شاه، أخو السلطان مسعود.السلج

 قال ابن الدبيثي: قدم بغداد يف أايم املقتفي، وخطب له ابلسلطنة على

__________ 

 [ مل أجده.1]
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[ انظر عن )سليمان بن حيىي( يف: الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة، بقية السفر 2]
 .206رقم  97، 96الرابع 

الربيع. قال: فلما قرأت على أيب داود اهلامشي قال يل: تكن [ وكان قدميا يكىن أاب 3]
 بكنييت، فكان ذلك.

 -266، 254، 205/ 11[ انظر عن )سليمان بن حممد( يف: الكامل يف التاريخ 4]
 (1).." 574رقم  425، 424/ 15، والوايف ابلوفيات 240، وزبدة النصرة 268

 الفقهاء مشهوري العباد.كان من أعيان « : اترخيه»"وقال ابن النجار يف  .375

مسعت أاب يعلى محزة بن علي يقول: كان شيخنا أبو احلسن اليزدي يقول لنا: إذا مت فال 
 تدفنوين إال بعد ثالث، فإين أخاف أن يكون يب سكتة.

وكان جثيثا صاحب بلغم. وكان يصوم رجب، فلما كان سنة موته قبل رجب أبايم قال: قد 
م وهو حلال، فإين رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يف النو رجعت عن وصييت، ادفنوين يف ا
 يقول: اي علي، صم رجب عندان.

 قال: فمات ليلة رجب.

قال: وقرأت خبط أمحد بن شافع وفاته يف اتسع عشر مجادى اآلخرة، وقال: زادت مصنفاته 
 على مخسني مصنفا.

عي بن ايسني الدول قلت: روى عنه: ابن السمعاين، وعبد اخلالق بن أسد، وعبد امللك
د عبد ، وأبو أمحالقراءاتاخلطيب، وعلي بن أمحد بن سعيد الواسطي الدابس وقرأ عليه 

 الوهاب بن سكينة، وعبد العزيز بن األخضر، وآخرون.

 [ .1علي بن احلسني بن عبد هللا ] -23

 [ الواعظ، نزيل بغداد.2أبو احلسني الغرنوي ]

 بروايته عن العيار.« صحيح البخاري»ين مسع بغزنة من محزة بن احلسني القائ

__________ 

 -108/ 18) 258رقم  168 -166/ 10[ انظر عن )علي بن احلسني( يف: املنتظم 1]
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وفيه:  197/ 1، واتريخ إربل 217، 216/ 11( ، والكامل يف التاريخ 4208رقم  110
، وسري 282/ 2ق( ، ومرآة الزمان وخريدة القصر )قسم شعراء العرا« أبو احلسن النوري»

، 11رقم  30، 29/ 21، والوايف ابلوفيات 217رقم  325، 324/ 20أعالم النبالء 
، والنجوم الزاهرة 235، 234/ 12، والبداية والنهاية 494، 493/ 12وعيون التواريخ 

 .159/ 4، وشذرات الذهب 324، 323/ 5
وحة. هذه يف آخرها النون املفت[ الغزنوي: بفتح الغني املعجمة والزاي الساكنة املعجمة، و 2]

 (1)( .." 142/ 9النسبة إىل غزنة وهي بلدة أول بالد اهلند. )األنساب 
عن: أيب زيد الوراق، وأيب عبد هللا بن اثبت، وأيب بكر بن الصباغ القراءات "أخذ  .376

 اهلدهد.

 وتصدر لإلقراء. وكان من جلة املقرءين.

 [ .1] : أبو عبد هللا بن احلبابالقراءاتأخذ عنه 

 وحدث عنه: أبو عمر بن عياد، وابنه حممد، وأبو عبد هللا بن سعادة.

 وتويف يف رجب، وقد جاوز السبعني. قاله األابر.

 -حرف القاف -
 [ .2أبو القاسم بن اخلليفة املستظهر ابهلل ] -66

 تويف يف اثمن عشر مجادى األوىل، ومحل إىل الرتبة اليت للخلفاء يف املاء.

 الوزير وأرابب الدولة، وجلسوا للعزاء يومني. مث خرج توقيع إبقامتهم من العزاء.ومضى معه 

 وكان أصغر أوالد املستظهر، وأخا أمري املؤمنني املقتفي.

 -حرف امليم -
 [ .3حممد بن احلسني ] -67

 األديب الكامل أبو املكارم بن اآلمدي، البغدادي.

 من فحول الشعراء. أتخر حىت مدح ابن هبرية.

 [ .4ومات يف هذه السنة ]
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__________ 

 « .اخليار»[ يف األصل: 1]

/ 18) 266رقم  179/ 10[ انظر عن )أيب القاسم ابن املستظهر ابهلل( يف: املنتظم 2]
 ( .4216رقم  122

 .875رقم  17/ 3[ انظر عن )حممد بن احلسني( يف: الوايف ابلوفيات 3]
 [ من شعره:4]

 (1). بوعدك العتصابك ابملطال." أاب حسن كففت عن التقاضي ..
 [ .1حممد بن حممد بن عبد هللا بن معاذ ] -106" .377

 أبو بكر اللخمي، اإلشبيلي، املعروف ابلفلنقي.

من شريح، وخلفه يف حلقته، وترحل إىل قلعة محاد، فقرأ هبا على أيب بكر القراءات أخذ 
 عتيق بن حممد املقرئ تلميذ العباس بن نفيس املصري.

 : أيب احلسن بن األخضر، وأيب مروان الباجي، وأيب حممد بن عتاب.وروى عن

[ : كان إماما يف صناعة األقراء، جمودا، مسندا، مشاركا يف العربية، مليح 2قال األابر ]
 « .مساه كتاب اإلمناء إىل مذاهب السبعة القراء»القراءات اخلط، له أتليف يف 

 بيد هللا، وأبو ذر اخلشين.أخذ عنه: أبو احلسن جنبة، وأبو حممد بن ع

 واستوطن فارس وأقرأ هبا.

 وتويف يف احملرم.

 وآخر من تال عليه ابلسبع اإلمام حممد بن البوت الفاسي.

 [ .3حممد بن أيب منصور معمر بن أمحد بن حممد ] -107

 [ ، األصبهاين.4أبو روح العبدي اللنباين ]

 ورزق هللا.روى عن: أيب مطيع، وسليمان بن إبراهيم احلافظ، 

__________ 

، ومعرفة 488/ 2[ انظر عن )حممد بن حممد بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
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/ 2، وغاية النهاية 126/ 1، والوايف ابلوفيات 473رقم  530، 529/ 2القراء الكبار 
 .3420رقم  242

 [ يف تكملة الصلة.2]

 .362/ 7، وتوضيح املشتبه 33/ 11اب [ انظر عن )حممد بن أيب منصور( يف: األنس3]
[ اللنباين: بضم الالم، وسكون النون، وفتح الباء املنقوطة بواحدة، ويف آخرها النون. 4]

هذه النسبة إىل حملة كبرية أبصبهان، وهلا ابب يعرف هبذه احمللة، يقال له: ابب لنبان.." 
(1) 
دة، األبرقوهي، وأمحد بن عمر بن لبي"روى عنه: حممد بن أيب املكارم املديين شيخ  .378

 وعلي بن يعيش، ومجاعة.

 حج، وحدث ببغداد.

 ومات يف شوال. وقع لنا حديثه عاليا.

 [ .1املبارك بن أمحد بن زريق ] -108

أبو الفتح الواسطي، احلداد مقرئ أهل واسط وإمام جامعها، وأحد املوصوفني ابحلذق يف 
 القراءات.

 سي، وسبط اخلياط.قرأ علي: أيب العز القالن

 [ ، ومخيس احلوزي، وأيب القاسم بن احلصني.2ومسع من: أيب نعيم اجلماري ]

 القراءات.وصنف يف 

 روى عنه: ابنه املبارك بن املبارك، وابن إبراهيم بن البناء.

 [ : مسعت الثناء عنه مجيال.3قال ابن الدبيثي ]

 وتويف يف احملرم.

 املبارك بن أمحد بن حممد. -109

 و القاسم البغدادي، الصرييف، صاحب أيب بكر املزريف.أب

 مسع: طرادا الزينيب، والنعايل، وهبة هللا بن عبد الرزاق.

 وعنه: ابن سكينة، وعبد العزيز بن األخضر.

                                         
 38/130اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



444 

 

__________ 

 166/ 3[ انظر عن )املبارك بن أمحد( يف: املختصر احملتاج إليه من اتريخ ابن الدبيثي 1]
، وسري 1315/ 4، تذكرة احلفاظ 484رقم  43/ 2القراء الكبار ، ومعرفة 1114رقم 

 .2649رقم  37/ 2)دون ترمجة( ، وغاية النهاية  311/ 20أعالم النبالء 
 .بتقدمي الزاي« زريق»بتقدمي الراء، ويف بعض املصادر « رزيق»وهو يف األصل: 

بن اء، وخمتصر اابحلاء املهملة. والتصويب من: معرفة القر « احلماري»[ يف األصل 2]
 الدبيثي.

 (1)[ يف املختصر.." 3]
 أمحد بن هبة هللا بن حممد بن البيضاوي. -153" .379

 أبو طالب.

 مسع: اثبت بن بندار، وغريه.

 روى عنه: عمر بن علي القرشي احلافظ.

 تويف يف شوال. وكان من احلجاب.

 إبراهيم بن منبه بن عمر. -154

 املرية.أبو أمية الغافقي، األندلسي. من أهل 

 عن: ابن شفيع.القراءات أخذ 

 ومسع: أاب علي بن سكرة، وابن رغيبة، وأاب حممد بن عتاب.

 وحج، فسمع من سلطان بن إبراهيم املقدسي.

 وويل اخلطابة والقضاء مبرسية.

 مسع منه: أبو القاسم بن حنيش، وغريه.

 رمية.عن كعن رجل، « بصحيح البخاري»ومل حتفظ وفاته، لكنه حدث يف هذا العام 

 -حرف الباء -
 [ .2[ بن مامني ]1بزان ] -155
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األمري الكبري جماهد الدين الكردي، أحد املوصوفني ابلشجاعة، والرأي، والسماحة، 
 وصاحب الصدقات الكثرية.

مات بداره عند ابب الفراديس، ودفن مبدرسته اجلمالية، ومل خيل من ابك عليه ومتأسف 
 لفقده. ورثي بقصائد.

__________ 

، « نزار»، ويف الكامل البن األثري: طبعة دار الكتاب العريب، « بزار»[ يف األصل: 1]
 واملثبت عن ذيل اتريخ دمشق، والكامل طبعة دار صادر، والروضتني.

/ 11، والكامل يف التاريخ 359[ انظر عن )بزان بن مامني( يف: ذيل اتريخ دمشق 2]
، والبداية « نزار»وفيه:  71/ 2سالم ، ودول اإل309/ 1ق  1، والروضتني ج 207

 (1)« .." نزار»وفيه:  242/ 12والنهاية 
 على أيب منصور اخلياط. وطلب، وكتب ما ال يوصف.القراءات "وقرأ  .380

 وكان ثقة.

 [ .1ملك شاه بن السلطان حممود بن حممد السلجوقي ] -187

سم، وسبب ذلك أنه ملا كثر [ . فقيل إنه 2تويف أبصبهان يف ربيع األول. قاله ابن اجلوزي ]
مجعه أبصبهان يف السنة املاضية أرسل إىل بغداد وطلب أن تقطع خطبة عمه سليمان شاه 

[ القواعد القدمية. فوضع ابن هبرية الوزير خادما امسه 3بن حممد، وتقام له اخلطبة، ويعيدوا ]
عها اه، وقرر م[ فمضى واشرتى جارية أبلف دينار، وابعها مللكش5[ الكوهرائي ]4غلبك ]

أن تسمه، ووعدها أمورا عظيمة، فسمته يف حلم مشوي، فأصبح ميتا، فضربت فأقرت. 
 [ .6وملك أصبهان بعده عمه سليمان شاه، فلم تطل مدته، ومات بعد سنة ]

__________ 

( [ وقال أمحد بن شافع: كان قدميا للتالوة، قرأ ابلرواايت العالية، ومسع ما ال يدخل -] )
صر، إال أن أكثره على كرب السن، وتفقه ومتيز، وهو من بيت الكتابة واحلديث، ما حتت احل

 أظن أن أحدا من أهل بيته مثله زهادة وخريا ودينا، وكان ثقة، فهما.
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( ، 4240رقم  145/ 18) 289رقم  198/ 10[ انظر عن )ملك شاه( يف: املنتظم 1]
، والبداية 270، 269و  262وق ، واتريخ دولة آل سلج263/ 11والكامل يف التاريخ 

 .38، 37/ 2، ومآثر اإلانفة 242/ 12والنهاية 
 [ يف املنتظم.2]

 ، وهو غلط حنوي.« يعيدون»[ يف األصل: 3]

 « .أغلبك»[ يف الكامل: 4]

 « .اللوهراين»[ يف األصل: 5]

 ب. وقال العماد ابختصار البنداري: وكان مغرورا ابلشبا263/ 11[ اخلرب يف الكامل 6]
مشبوب الغرار، مقدار لآلمن آمنا من األقدار، فلم ينقض عليه شهر حىت اشتهر أنه قضى 
ومضى، وأن برقه ويومه مضى، وذلك يف يوم اإلثنني احلادي عشر من شهر ربيع األول من 
غري مرض سبق، وال عرض عرض. بل كانت له مغنية قد استهوته واستغوته، وخبلت خلبه، 

من يدها ويشرب، وجييء حببها ويذهب. وقيل إهنا بغت موته وسلبت لبه، فصار أيكل 
فمات بغتة. وقيل: بل أصابه سكتة، وأهنا قد رغبت حىت سقته مسا، وكان قدرا حتما، قد 

 (1)( .." 270أحاط هللا به علما. )اتريخ دولة آل سلجوق 
 "ومسع من: رزق هللا التميمي، وعلي بن قريش، ومجاعة. .381

 ، وابن األخضر، ومجاعة.روى عنه: أمحد بن طارق

. سكن الدسكرة القراءاتوقرأ عليه ابلرواايت أبو الفتوح بن احلصري. وكان عايل اإلسناد يف 
 وخطب هبا. وكان القراء يقصدونه لعلو روايته.

 وكان صاحلا، خريا، مسنا.

 تويف يف مجادى اآلخرة. ذكره ابن الدبيثي، واحملب بن النجار.

 [ .1بن أمحد ]إبراهيم بن دينار  -196

 [ ، الفقيه احلنبلي، من علماء بغداد.2أبو حكم النهرواين ]

كان من املشهورين ابلزهد والورع، واحللم الزائد، وإليه كان املرجع يف علم الفرائض. أنشأ 
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مدرسة من ماله بباب األزج، وانقطع هبا للعلم والعمل. وكان يؤثر اخلمول والتواضع والعيش 
 خياطة يده، فيأخذ على القميص حبتني فقط.اخلشن، ويقتات من 

 ولقد اجتهد مجاعة يف إغضابه وإضجاره فلم يقدروا.

 وكان صبورا على خدمة الفقراء والعجائز والزمىن، ومل ير عابسا قط.

 مسع: أاب احلسن العالف، وابن بيان الرزاز، وغريمها.

__________ 

 ( .282/ 12] )( [ الوقااييت. )األنساب 

، 149/ 18) 290رقم  202، 201/ 10عن )إبراهيم بن دينار( يف: املنتظم  [ انظر1]
/ 20، وسري أعالم النبالء 159/ 4، والعرب 236/ 8، ومرآة الزمان 4241رقم  150
، والوايف ابلوفيات 310/ 3، ومرآة اجلنان 229، واإلعالم بوفيات األعالم 270رقم  396

 241 -239/ 1، وذيل طبقات احلنابلة 245/ 12، والبداية والنهاية 347، 346/ 5
، والدر املنضد يف رجال أمحد للعليمي )خمطوط( ورقة 360/ 5، والنجوم الزاهرة 239رقم 
/ 1، ومعجم املؤلفني 9/ 1، وهدية العارفني 176/ 4أ، وشذرات الذهب  71ب و  70
31. 

ن أخرى. ويف آخرها نو [ النهرواين: بفتح النون وسكون اهلاء وفتح الراء املهملة والواو 2]
/ 12هذه النسبة إىل بلدة قدمية على أربعة فراسخ من الدجلة يقال هلا النهروان. )األنساب 

174 ".. )(1) 
 [ .2[ بن حممد بن احلسني ]1عبد ال ]وهاب[ ] -207" .382

 [ ، املقرئ، اخلفاف.3أبو الفتح بن الصابوين، املالكي ]

 [ .4وهو من قرية املالكية اليت على الفرات ]

 [ .5ولد سنة اثنتني ومثانني وأربعمائة ]

ومسع من: أيب عبد هللا النعايل، ونصر بن البطر، وأاب طاهر حممد بن أمحد بن قيداس، واثبت 
 بن بندار، واملبارك بن الطيوري، وخلقا كثريا.
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على أيب بكر بن بدران القراءات ومسع ونسخ، وحصل األصول، وروى الكثري. وقرأ 
 أيب العز القالنسي.احللواين، و 

 وأقرأ الناس، وكان قيما ابلرواايت ومعرفتها، ثبتا، صاحلا، حسن الطريقة.

 روى عنه: عبد العزيز بن األخضر، وسبطه عمر بن كرم.

 [ .6قال ابن السمعاين: هو شيخ صدوق، قيم بكتاب هللا، أيكل من كد يده كتبت عنه ]

 وقال عمر بن علي القرشي: تويف يف صفر.

 [ .7وله أربعون حديثا. رواها عنه عمر بن كرم ]قلت: 

__________ 

 [ يف األصل بياض، واملستدرك من مصادر الرتمجة.1]

، 43/ 5، ومعجم البلدان 96/ 11[ انظر عن )عبد الوهاب بن حممد( يف: األنساب 2]
، 160/ 4، والعرب 466رقم  26، 523/ 2، ومعرفة القراء الكبار 152/ 3، واللباب 44

، 354/ 20، وسري أعالم النبالء 1792رقم  167، واملعني يف طبقات احملدثني 161
 388 -386/ 1، وذيل اتريخ بغداد البن النجار 312/ 3، ومرآة اجلنان 244رقم  355
، وشذرات 361/ 5، والنجوم الزاهرة 2002رقم  481/ 1، وغاية النهاية 229رقم 

 .177/ 4الذهب 
 [ وهو حنبلي املذهب.3]

 وقال ابن النجار: من سكان اجلعفرية.[ 4]

 ( .388/ 1هـ. )ذيل اتريخ بغداد  481[ وقيل: سنة 5]

 [ وقال ابن السمعاين: مسعت منه أجزاء يف دكانه بدرب الدواب. )األنساب( .6]

 (1)( .." 524/ 2[ وقال ابن النجار: وله دكان يبيع فيه خفاف النساء. )معرفة القراء 7]
 واسطي، الواعظ.[ ال1"أبو احلسني ] .383

[ ، هبا ولد صدقة، وأحب 4[ قرية خسرو ]3[ : كان أبوه من تناء ]2قال ابن الدبيثي ]
 العلم، وأقبل عليه.
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 على: املبارك بن زريق احلداد، وغريه.القراءات وقرأ 

 وطلب احلديث فسمع يف حدود اخلمسني ابلبصرة من إمامها إبراهيم بن عطية.

 غربة.وابلكوفة من: أيب احلسن بن 

 وببغداد من: أيب الوقت، وأيب جعفر العباسي، وأمحد بن قفرجل، ومجاعة.

وتكلم يف الوعظ، وحصل له القبول، وأخذ نفسه ابجملاهدة والرايضة وإدامة الصوم والتعبد. 
 وله أتباع من أهل اخلري.

[ وسكن فيه 5وسكن بغداد، وأكثر من طلب احلديث، وبىن له رابطا بقراح القاضي ]
 ة، فكان خيدمهم بنفسه، وأيخذ نفسه بكثرة اجملاهدة.مجاع

مسع منه: الشيخ أمحد بن أيب اهلياج الذي خلفه بعد موته، وأمحد بن مبشر، وعمر بن حممد 
 املقري، ومجاعة.

 أان عمر بن حممد بن هارون، ان صدقة، أان حممد بن محزة بن أيب

__________ 

، ومرآة 470/ 1و  83/ رقم 5م األلقاب ، ومعج289/ 11] )( [ والكامل يف التاريخ 
، وسري أعالم النبالء 389، 388و  39، 138/ 1، واتريخ إربل 243، 242/ 8الزمان 

 109، 106/ 2)دون ترمجة( ، واملختصر احملتاج إليه من اتريخ ابن الدبيثي  393/ 20
، 245/ 12، والبداية والنهاية 112/ 7، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 727رقم 

 .322رقم  292، 291/ 16والوايف ابلوفيات 
 « .أبو احلسن»[ يف الوايف: 1]

 .108، 107/ 2[ يف املختصر احملتاج إليه 2]
 [ تناء: مثل عمال. مفردها التاين، وهو رئيس القرية أو الضيعة.3]

[ هي قرية خسرو سابور، والعامة تقول: خسابور. قرية معروفة قرب واسط بينهما مخسة 4]
 راسخ معروفة جبودة الرمان.ف

 (1)[ قراح القاضي: حملة من حمال شرقي بغداد. )معجم البلدان( .." 5]
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 "ومسع منه، ومن سعد بن حممد الباهلي. .384

 أخذ عنه: السمعاين، وقال: مات خبوارزم يف رجب يف عشر الثمانني.

 حممد بن مفضل بن سيار. -261

 أبو نصر.

  عطاء املليحي، وصاعد بن سيار القاضي.ولد سنة سبع ومثانني. ومسع من: أيب

 روى عنه: عبد الرحيم بن السمعاين.

 .48وبقي بعد أخيه املذكور يف سنة 
 [ للسمعاين يف ربيع األول هذه السنة.1« ]التحبري»وجدت وفاته يف 

 حممد بن النعمان بن حممد بن أيب عاصم. -262

 أبو الفتح الباقالين، املروزي، ويعرف أبيب حنيفة.

كان كثري التالوة، مالزما لصالة اجلماعة، غري أنه كان يشرب اخلمر، ويعرف النجوم. قاله 
 ابن السمعاين.

 مسع: أاب املظفر بن السمعاين، وإمساعيل بن حممد الزهري.

 ولد سنة ست وسبعني.

 ومات هبراة يف شوال أو ذي القعدة.

 روى عنه: عبد الرحيم بن السمعاين.

 بن أيب اخلليل. حممد بن أيب بكر -263

 أبو بكر التميمي، األندلسي، املريين.

 عن شريح.القراءات أخذ 

 وروى عن: ابن خلصة النحوي، وأيب عبد هللا بن أيب اخلصال. وكان

__________ 

 (1).." -رمحه هللا -[ مل أجده يف )التحبري( كما قال املؤلف1]
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 [ .1حممد بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن األشعر ] -319" .385

 األموي، الداين، املقرئ، نزيل سبتة.

 عن: أيب احلسن بن أيب احلسن بن شفيع، وأيب حممد بن إدريس.القراءات أخذ 

 [ : أقرأ القرآن، وكان عايل الرواية، فاضال، جماب الدعوة.2قال األابر ]

 أخذ عنه أبو الصرب أيوب بن عبد هللا، وقال: تويف رمحه هللا يف مجادى اآلخرة.

 [ .3د بن عبد الرمحن بن عبد هللا ]حمم -320

 [ ، املروزي، البنجديهي، الفقيه.4أبو الفتح احلمدوي ]

 الرتمذي من أيب سعيد الدابس.« جامع»مسع 

 وقد مسعه منه السمعاين.

 ومسع من: هبة هللا الشريازي، واملظفر بن منصور الربازي.

 ولد سنة بضع وستني.

 [ .5سنة تسع ]ومات مبرو يف مجادى اآلخرة يف اتسعه 

 قاله أبو سعد.

 [ .6حممد بن علي بن أيب منصور ] -321

__________ 

، 494/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد هللا بن عبد الرمحن( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
/ 2، ومعرفة القراء الكبار 284/ 6والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة للمراكشي 

 .180/ 2نهاية ، وغاية ال495رقم  548
 [ يف التكملة.2]

 .217، 216/ 4[ انظر عن )حممد بن عبد الرمحن( يف: األنساب 3]
[ احلمدويي: بفتح احلاء املهملة وسكون امليم وضم الدال املهملة ويف آخرها الياء املنقوطة 4]

 ابثنتني من حتتها. هذه النسبة إىل محدويه، وهو اسم لبعض أجداد املنتسب إليه.

 مبرست إحدى القرى اخلمس. 470وكانت والدته بعد سنة [ 5]
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/ 18) 301، رقم 209/ 10[ انظر عن )حممد بن علي بن أيب منصور( يف: املنتظم 6]
 (1)." -رقم 161

"ومسعته يقول وقال له إنسان: فالن رزق نعمة ومعدة، فقال: حسدمتوه على الرتدد  .386
 إىل اخلالء.

ب: طويت سعادة املسلمني يف أكفان عمر رضي هللا ومسعته يقول: إذا ذكر عمر بن اخلطا
 عنه.

قلت: وقرأ ابلرواايت على أيب القاسم بن الفحام ابإلسكندرية، وعلم زوجته وابنته الكتابة، 
فكاان يكتبان مثل خطه سواء. فإذا شرعوا يف نسخ كتاب أخذ كل واحد منهم جزءا من 

 الكتاب ونسخوه، فال يفرق بني خطوطهم إال احلاذق.

ووقع مبصر الغالء، فأاته مجاعة وسألوه قبول شيء فامتنع، فخطب الفضل بن حيىي الطويل 
ابنته وتزوجها. مث سأل أابها أن تكون أمها عندها لتؤنسها، ففعل. فما أحسن ما تلطف 

 هذا الرجل يف بر أيب العباس. وبقي أبو العباس وحده ينسخ ويقتنع.

بن سيدهم املدجلي، وأبو الطاهر حممد بن حممد بن قرأ عليه مجاعة منهم: شجاع بن حممد 
 بنان األنباري مث املصري ومجاعة سواهم.

وحدث عنه السلفي، وهو أكرب منه، وقال: تويف يف آخر احملرم مبصر، قال: وكان رأسا يف 
. مسع احلديث من أيب عبد هللا احلضرمي، وأيب احلسن بن مشرف. ومسعته يقول: القراءات

 خلت الشام.ولدت بفاس، ود

قلت: وروى عنه صنيعة امللك هبة هللا بن حيىي بن حيدورة، واألمري إمساعيل بن أمحد اللمطي 
[ ، والنفيس أسعد بن قادوس. وهو آخر من حدث عنه. وقربه يزار ابلقرافة الصغرى. 1]

 وطلب لقضاء مصر فأىب.

__________ 

ن سبة إىل ملطة: أرض لقبيلة م[ اللمطي: بفتح الالم مث سكون امليم، وطاء مهملة. ن1]
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/ 5الرببر أبقصى املغرب من الرب األعظم يقال لألرض وللقبيلة معا ملطة. )معجم البلدان 
23 ".. )(1) 

 ، وشارك يف فنون عديدة.القراءات"الفقهاء واألدابء ومسع احلديث، وقرأ  .387

ف، مث أمضه السلوكان خبريا ابللغة، ويعرف النحو والعروض. وكان مسددا يف السنة واتباع 
[ اخلزانة، مث ويل ديوان الزمام للمقتفي أبمر هللا، 1الفقر فتعرض للكتابة وأدب، ]وشارف[ ]

 مث استوزره املقتفي سنة أربع وأربعني فدام وزيره، مث وزر لولده املستنجد إىل أن مات.

 هبم.وكان من خيار الوزراء أداب، وصالحا، ورأاي، وعقال، وتواضعا ألهل العلم وبرا 

 مسع: أاب عثمان بن ملة، وأاب القاسم بن احلصني، ومن بعدمها.

وكان حيضر جملسه األئمة والفقهاء، ويقرأ عنده احلديث على الرواة، وجيرى من البحوث 
والفوائد عجائب. دخل عليه احليص بيص مرة، فقال له ابن هبرية، قد نظمت بيتني تقدر 

 ل:أن تعززمها بثالث؟. فقال: وما مها؟ قا

 [ مثل مرسله ... فما شفاين منه الضم والقبل2زار اخليال حنيال ]

 [ يوافقين ... على الرقاد فينفيه ويرحتل4[ إال أن ]3ما زارين قط ]

 فقال احليص بيص من غري روية:

 [6[ اليقظة احليل ]5وما درى أن نومي حيلة نصبت ... لوصله حني رأى ]
__________ 

 تدرك من )سري أعالم النبالء( .[ يف األصل بياض. واملس1]

 « .جنيال»، ويف التذكرة الفخرية: « جنالء»[ يف األصل: 2]

 « .ما زارين الطيف»[ يف سري أعالم النبالء: 3]

 « .إال كي»[ يف املصادر: 4]

 « .حني أعيا»[ يف املصادر: 5]

)يف ترمجة ابن القطان البغدادي( . وفيه إن ابن  57/ 6[ األبيات يف: وفيات األعيان 6]
القطان هو الذي أنشد البيتني األولني أمام الوزير علي بن طراد الزينيب، وطلب من احليص 
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. واألبيات الثالثة يف 16/ 2بيص أن يعززمها بثالث، فأنشده البيت األخري، وهو يف ديوانه 
وفيه إن احليص بيص دخل على الوزير ابن هبرية وهو  95الفخرية( لإلربلي ص  )التذكرة

ينشد البيتني، ويقول: هذا وهللا اتم وفوق التام، ال بل التام جزء منه. فقال احليص بيص: 
اي موالان له متام، فقال: انظر ما تقول! قال: نعم بشرط أن يعيده الوزير، فأعاده. فقال 

 (1)ه وأحسن صلته.." البيت األخري، فأجاز 
 [1"أمالك رقي ما لك اليوم رقة ... على صبويت واحلني ]من تبعاهتا[ ] .388

 [2سألت حيايت إذ سألتك قبلة ... يل الربح فيها خذ حيايت وهامشها ]
 [ بن علي بن بركات.3]إمساعيل[ ]-379

 [ .4أبو الفضل الغساين، الدمشقي، املقرئ، ويعرف اببن النجادي ]

 مام حيىي بن حيىي الغساين.من ذرية اإل

 قرأ ابلرواايت على سبيع بن املسلم. ومسع من: الشريف نسيب الدولة، وأيب طاهر احلنائي.

 وقدم بغداد سنة اثنتني ومخسني، فسمع ولده من أيب الوقت السجزي.

 مث مات.

بن [ ، وعبد الوهاب 5قال ابن النجار: قرأ عليه شيخنا أمحد بن عبد امللك بن ]اباتنة[ ]
 عيسى وأقرأ عنه.

 [ .6ووجوهها، صدوقا، موثقا، رمحه هللا تعاىل ]القراءات بوكان عاملا 

 [ .7أوحد الزمان الطبيب ] -380

__________ 

 [ يف األصل بياض، واملستدرك من مصادر ترمجته.1]

 ، والطبقات السنية.360/ 1، واجلواهر 308/ 8[ البيتان يف: الوايف 2]

 ومن شعره أيضا:

 اذيل أقصر وكن عاذري ... يف حب ظيب أكحل الناظراي ع

 فأكحل الناظر ذاك الذي ... قد قصد األكحل من انظري
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 حال مذاقا وهو مستملح ... وامللح يف احللو من النادر

 .773رقم  166/ 1[ يف األصل بياض، واملثبت من: غاية النهاية 3]
 « .احلاوي»لنسبة: [ هكذا يف األصل. وضببها يف )غاية النهاية( فأتت ا4]

 [ يف األصل بياض. واملثبت من: غاية النهاية.5]

 [ وقال ابن اجلزري: قال الذهيب كأنه تويف قبل الستني ومخسمائة.6]

، وأخبار العلماء 346 -343[ انظر عن )أوحد الزمان( يف: اتريخ حكماء اإلسالم 7]
، واتريخ خمتصر 376 -374، وعيون األنباء يف طبقات األطباء 224أبخبار احلكماء 

/ 20، وسري أعالم النبالء 43/ 3، واملختصر يف أخبار البشر 210الدول البن العربي 
/ 5، والنجوم الزاهرة 304، ونكت اهلميان 107/ 2، واتريخ ابن الوردي 275رقم  419
 (1)." -، ومطالع364

 [ بن علي بن منصور.1]....[ ]-400" .389

اإلمام أبو بكر املروزي، الغازي، املقرئ، فقيه فاضل، مقرئ، كامل، ورع، قانع، مقل. له 
 ، واحلساب، ومنازل القمر.القراءاتتصانيف يف 

 مسع: أاب املظفر منصور بن السمعاين، وأاب الفتح عبيد هللا اخلشنامي، وغري واحد.

 روى عنه: ابن السمعاين، وولده عبد الرحيم.

 [ بن عطاء امللك بن عبد اجلبار بن أيب طاهر.2]....[ ]-401

 أبو املعايل السمرقندي، اخلطيب، النحوي.

مسع: أابه، وأاب بكر حممد بن أمحد البلدي، وأاب القاسم عبيد هللا الكشاين، وأاب احلسن 
 اخلراط.

 روى عنه: عبد الرحيم.

__________ 

 ] )( [ وأنشد عبد الوهاب بسمرقند مما أنشده احلريري:

 إذا ما حويت جىن خنلة ... فال تقربنها إىل قابل

                                         
 38/340اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



456 

 

 وإما سقطت على بيدر ... فحوصل من السنبل احلاصل

 وال تلبثن إذا ما لقطت ... فتنشب يف كفة احلابل

 وال توغلن إذا ما سبحت ... فإن السالمة يف الساحل

 وخاطب هبات وجاوب بسوف ... وبع آجال منك ابلعاجل

 فما مل قط سوى الواصلوال تكثرن على صاحب ... 

وقال ابن السمعاين: سألته عن مولده فقال: بباب املراتب يف سابع عشر ربيع األول سنة 
ست وتسعني وأربعمائة، وقال يل: أصلنا من فارس من نرس، قرية بفارس، مسع شيخنا أبو 
املظفر ابن السمعاين املقامات من ابن النرسي يف سنة تسع وأربعني أو ست ومخسني 

 سمائة بسمرقند وأظنه تويف هناك. )ذيل اتريخ بغداد( .ومخ

 [ يف األصل بياض.1]

 (1)[ يف األصل بياض.." 2]
 "وأاب صادق أمحد بن احلسني، وأاب اليسر حممد بن حممد البزدوي. .390

 وولد سنة أربع ومثانني وأربعمائة.

 روى عنه: ابن السمعاين، وابنه عبد الرحيم، وغريمها.

 بن أمحد. عمر بن الفضل -406

 أبو ألوفا بن مميز األصبهاين.

 شيخ صاحل، سديد.

 مسع إبفادة أخيه أمحد من رزق هللا التميمي، وغريه.

 وعمر حىت حدث ابلكثري.

 روى عنه: أبو سعد السمعاين، وغريه.

 -حرف القاف -
 [ بن حممد بن مبارك.1]القاسم[ ]-407

 [ .2أبو حممد بن احلاج األموي، الزقاق ]
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 ابألندلس عن: شريح بن حممد، ومنصور بن اخلري.القراءات أخذ 

 وروى عن: أيب عبد هللا اخلوالين، ومجاعة.

 ونزل مدينة فاس. وتصدر لإلقراء، وأخذ الناس عنه.

 أخذ عنه: ابن خروف، وهذيل بن حممد، وأبو الصرب أيوب بن عبد هللا.

 وتويف يف سال يف حدود الستني ومخسمائة.

 بن سعيد بن الفضل.[ 3]....[ ]-408

 أبو الفضل اخلرقي، املفتاحي، التاجر.

__________ 

 .2605رقم  24/ 2[ يف األصل بياض. واملثبت من: غاية النهاية 1]
 ابلراء. والتحرير من: غاية النهاية.« الرقاق»[ يف األصل: 2]

 (1)[ يف األصل بياض.." 3]
الداين. وتصدر لإلقراء  عن أيب عبد هللا حممد بن غالم الفرسالقراءات "أخذ  .391

 مدة.

: أبو القاسم الرعيين، الشاطيب، وأبو عبد هللا حممد بن عبد العزيز بن القراءاتأخذ عنه 
 سعادة، والقاضي أبو بكر بن مفوز مع تقدمه.

 وكان موصوفا ابإلتقان والداينة.

 يبقال شيخنا أبو حيان: كان حيا يف سنة مخس ومخسني ومخسمائة، وهو والد املقرئ أ
[ هللا 2[ ، وهو الذي خلف أابه أاب عبد هللا يف اإلقراء رمحة ]1جعفر أمحد بن حممد ]

 عليهم.

 حممد بن عمر بن حممد بن العباس بن علي. -419

[ ، 4[ السغدي ]3األديب، أبو الفضل القرشي، املخزومي، اخلالدي، اإلشتيخين ]
 السمرقندي.

يع الدمعة، كتب بنفسه أمايل أئمة مسرقند، كان أديبا، حنواي، ابرعا، صاحلا، خريا، سر 
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[ ، وعليه تفقه. ومسع منه، ومن: علي بن 5واختص ابإلمام مسعود بن احلسني الكشاين ]
 [ ، ومجاعة كثرية.6عثمان اخلراط، وحممود بن مسعود الشعييب، ]

__________ 

 .577رقم  124/ 1[ غاية النهاية 1]
 « .رمحت»[ يف األصل: 2]

: بكسر األلف وسكون الشني املعجمة وكسر التاء املنقوطة بنقطتني من [ اإلشتيخين3]
فوقها بعدها ايء معجمة بنقطتني من حتتها ساكنة وفتح اخلاء املنقوطة ويف آخرها النون. 
هذه النسبة إىل إشتيخن وهي قرية من قرى السغد بسمرقند على سبعة فراسخ منها. 

 ( .268/ 1)األنساب 

لسني املهملة، وسكون الغني املعجمة، ويف آخرها الدال املهملة. نسبة [ السغدي: بضم ا4]
 ( .86/ 7إىل السغد، انحية من نواحي مسرقند. )األنساب 

[ الكشاين: بضم الكاف والشني املعجمة ويف آخرها النون. هذه النسبة إىل كشانية، 5]
 وهي بلدة من بالد السغد بنواحي مسرقند.

[ الشعييب: بضم الشني املعجمة، وفتح العني املهملة، وسكون الياء بعدها الباء املنقوطة 6]
 (1)« .." شعيب»بواحدة. هذه النسبة إىل اجلد، وهو 

الوقف »يف عدة جملدات، وكتاب  «القراءاتعلل »"تفسري حسن للقرآن، وكتاب  .392
 ذ عنه.ن قرأ، وال من أخيف جملد كبري يدل على تبحره. ومل يبلغين على م« واالبتداء

 [ .2[ وقال: كان يف وسط املائة السادسة رمحه هللا ]1وذكره القفطي خمتصرا ]

 [ بن هبة هللا بن علي.3]حممد[ ]-425

 أبو املعايل بن العقاد، البغدادي، املؤدب.

 مسع: أاب احلسن األنباري اخلطيب، وأاب عبد هللا النعايل.

 مها.وعنه! السمعاين، واملسعودي، وغري 

قال أبو سعد السمعاين: كان صاحلا، خريا من أوالد احملدثني. ولد سنة مثان وسبع وستني 
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 وأربعمائة.

 قلت: وبقي إىل سنة أربع ومخسني.

 [ بن أمحد بن الفرج بن عبد العزيز.4]حممود[ ]-426

 [ ، السمرقندي، املعروف بشيخ اإلسالم.5أبو احملامد الشاعر، أخي الساغرجي ]

السمعاين: إمام، فاضل، ابرع، مربز يف أنواع الفضل، والتفسري، واحلديث، واألصول،  قال ابن
 واخلالف، والوعظ، ومع اجتماع هذه

__________ 

 .153/ 3[ يف إنباه الرواة 1]
 هـ. 560[ أرخ بعضهم وفاته بسنة 2]

 [ يف األصل بياض.3]

 .151/ 12و  10، 9/ 7[ يف األصل بياض. واملثبت عن: األنساب 4]
[ الساغرجي: بفتح السني املهملة والغني املعجمة وسكون الراء، ويف آخرها اجليم، وقد 5]

يقال ابلصاد بدل السني، فيقال: ساغرج وصاغرج. وهي قرية من قرى السغد على مخسة 
 (1)( .." 9/ 7فراسخ من مسرقند، وهي من نواحي إشتيخن. )األنساب 

ا مة، وحج بعد األربعني ومخسمائة، فسافر هب"قال أبو سعد السمعاين: كان فيه سال .393
 على مست الصوفية وأهل العلم. كتبت عنه، وكان يعقد اجملالس يف األشهر الثالثة.

 مسع: أاب الفتح نصر بن أمحد بن حممد احلنفي، وطبقته.

 وكان حيضر جملسه عامل ال حيصون اعتقادا يف جده وتربكا مبكانه.

  مجادى اآلخرة هبراة.ولد سنة مخس ومخسمائة. وتويف يف

 [ .1عبد هللا بن احلسني بن رواحة بن إبراهيم بن رواحة ] -17

 أبو حممد األنصاري، احلموي.

 ولد حبماه سنة ست ومثانني وأربعمائة. وكان شاعرا جمودا.

وهتجد يف اخللوات. دخل بغداد، ومدح املقتفي القراءات [ : له يد يف 2قال ابن عساكر ]
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مرارا، وخلع عليه ثياب اخلطابة، وقلده إايها حبماه. وقد أسر ولده يف البحر، فمات ألمر هللا 
قبل أن يراه. وولد البنه احلسني ابلبحر ولده أاب القاسم عبد هللا. مث خلصه هللا تعاىل، وأتى 

 اببنه إىل اإلسكندرية ومسعا الكثري من السلفي.

 [ .3وتويف هذا اخلطيب يف احملرم حبماه ]

 ما قال:وآخر 

 [4إهلي ليس يل موىل سواكا ... فهب من فضل فضلك يل رضاكا ]
__________ 

عبد  -[ انظر عن )عبد هللا بن احلسني بن رواحة( يف: اتريخ دمشق )تراجم حرف العني1]
، ومرآة 55 -48/ 10، ومعجم األدابء 248رقم  185عبد هللا بن زيد(  -هللا بن جابر

رقم  409/ 2، وميزان االعتدال 481/ 1ر )قسم الشام( ، وخريدة القص263/ 8الزمان 
 -142/ 17)دون ترمجة( والوايف ابلوفيات  451، 450/ 20، وسري أعالم النبالء 4271
 .370/ 7، وهتذيب اتريخ دمشق 127رقم  144

 .185[ يف اترخيه 2]
 [ وكان يصلي ابلناس الرتاويح يف شهر رمضان. )اتريخ دمشق( .3]

 (1)، وما أثبتناه عن املصادر.." « سواكا»[ يف األصل: 4]
 "أبو األصبغ بن الطحان األندلسي، السماين، اإلشبيلي. .394

 ويكىن أاب محيد أيضا.

يشون، عن أيب العباس ابن عالقراءات ولد سنة مثان وتسعني وأربعمائة إبشبيلية. وأخذ 
 وأيب احلسن شريح وروى عنهما.

لي الكليب، وحيىي بن سعادة، وأمحد بن بقا صاحب أيب عوعن: أيب عبد هللا بن عبد الرزاق 
 بن سكرة.

وروى مصنف النسائي، عن أيب مروان بن مسرة، وروى أيضا عن جعفر بن مكي: وانتقل 
 أبخرة إىل مدينة فاس. مث حج ودخل إىل العراق، مث إىل الشام.
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 .أيضا، وأقرأها. وكان ابرعا يف معرفتها وتعليلهاالقراءات وقرأ بواسط 
 وله مصنف يف الوقف واالبتداء.

[ : حج، ومسع منه، وجل قدره، وصنف تصانيف، وكان 1قال أبو عبد هللا بن األابر ]
 القراءات.أستاذا ماهرا يف 

 روى عنه: عبد احلق اإلشبيلي، وعلي بن يونس.

 وأجاز لشيخنا أيب القاسم بن بقي. وكانت رحلته سنة أربع ومخسني.

ن من ابالقراءات ب: مسعت غري واحد يقول: ليس ابملغرب أعلم [ 2وقال ابن الدبيثي ]
الطحان. قرأ عليه األثري أبو احلسن حممد بن احلسن بن أيب العالء، وأبو طالب بن عبد 

 السميع، ونعمة هللا بن أمحد بن أيب اهلندابء، وغريهم.

__________ 

رمجة( ، واملختصر )دون ت 451/ 20، وسري أعالم النبالء 496رقم  549، 548[ / 2]
رقم  530، 529/ 18، والوايف ابلوفيات 821رقم  46، 45/ 3احملتاج إليه البن الدبيثي 

، 656، 294، وإيضاح املكنون 634/ 2، ونفح الطيب 395/ 1، وغاية النهاية 533
 .255، 254/ 5ومعجم املؤلفني 

 ( .392وسيعاد يف املتوفني تقريبا يف هذه الطبقة، رقم )

 كملة الصلة.[ يف ت1]

 (1)[ يف املختصر احملتاج إليه.." 2]
 [ .1"وتويف حبلب بعد الستني ] .395

 [ .2قلت: كتبته يف هذه السنة ظنا ال يقينا ]

 [ .3عبد الكرمي بن حممد بن أيب الفضل بن حممد بن عبد الواحد ] -25

 [ ، الدمشقي، الشافعي.4الفقيه أبو الفضائل األنصاري، احلرستاين ]

 ابن عساكر: ولد سنة سبع عشرة ومخسمائة، ومسع: قال احلافظ

[ . ورحل فسمع ببغداد درس أيب منصور 5مجال اإلسالم السلمي، وأاب احلسن بن قبيس ]
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ابن الرزاز، وخبراسان درس حممد بن حيىي. وانب يف التدريس عن ابن عصرون ابألمينية. 
 [ .6وتويف يف رمضان ]

 عبد الصمد. قلت: هو أخو قاضي القضاة مجال الدين

 عبد الواحد بن علي بن عبد الوهاب. -26

 الدينوري، أخو شعيب.

 تويف قبل شعيب أبايم يف صفر. وله أربع ومثانون سنة.

 روى عن أبيه.

 وروى عنه أيضا: عمر القرشي.

__________ 

لقراءات ا[ وقال أيضا: وقدم بغداد فسمع منه عمر القرشي، وصار إىل واسط، فقرأ عليه 1]
 اعة سنة تسع ومخسني ومخسمائة.هبا مج

 [ ومن شعره:2]

 دع الدنيا لعاشقها ... سيصبح من رشائقها

 وعاد النفس مصطربا ... ونكب عن خالئقها

 هالك املرء أن يضحي ... جمدا يف عالئقها

 وذو التقوى يذللها ... فيسلم من بوائقها

/ 8ر، ومرآة الزمان [ انظر عن )عبد الكرمي بن حممد( يف: اتريخ دمشق البن عساك3]
366 ،267. 

[ احلرستاين: ابلتحريك وسكون السني، واتء فوقها نقطتان. قرية كبرية عامرة وسط 4]
/ 2بساتني دمشق على طريق محص، بينها وبني دمشق أكثر من فرسخ. )معجم البلدان 

241. ) 

 « .قيس» 267/ 8[ يف مرآة الزمان 5]

 (1)ا ثقة.." [ وصفه سبط ابن اجلوزي أبنه كان صاحل6]
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 [ .1"يف احلفظ واإلتقان، مجاعة للكتب. وقد شوور يف األحكام ] .396

 روى عنه: يعيش بن القدمي الشليب، وغريه.

 وتويف مبراكش يف ذي احلجة.

 [ .2حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن فرج بن سليمان ] -31

 أبو عبد هللا القيسي املكناسي، الشاطيب، املعروف اببن تريش املقرئ.

مسع من: أيب علي بن سكرة، وأيب زيد بن الوراق، وأيب حممد بن أيب جعفر، وأيب عمران بن 
 أيب تليد، وطائفة.

 « .معجم شيوخه»وله 

عن: أيب بكر إبراهيم بن خلف، والشيخ أيب عبد هللا بن الفراء الزاهد، القراءات وأخذ 
 ومجاعة.

[ : تصدر بشاطبة لإلقراء، سالكا طريقة جده حممد بن فرج، فأخذ عنه 3قال األابر ]
براعة  ، معالقراءاتالناس. وكان قدمي الطلب، مشاركا يف احلديث واألدب، يتحقق يف 

 اخلط، وكتب علما كثريا.

، احدث عنه: أبو احلجاج بن أيوب، وأبو عمر بن عياد، وأثىن عليه ووصفه ابلتقلل من الدني
 وقال: تويف يف مجادى اآلخرة وله سبع وستون سنة.

 وروى عنه: ابن سفيان ووصفه ابملشاركة يف حفظ التاريخ والبصر ابلنحو.

 [ .4حممد بن علي بن حممد بن حممد بن أابن احلاجب ] -32

__________ 

 [ وزاد: وله زايدة على ابن بشكوال يف اترخيه.1]

، ومعجم 216، 215( يف: تكملة الصلة البن األابر [ انظر عن )حممد بن عبد الرمحن2]
 .154/ 10املؤلفني 

 [ يف التكملة.3]
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، 117/ 2[ انظر عن )حممد بن علي بن حممد( يف: ذيل اتريخ بغداد البن الدبيثي 4]
 (1).." 89/ 1، واملختصر احملتاج إليه من اتريخ ابن الدبيثي 340رقم  118

 القاسم ابنا صصرى، ومجاعة. "قلت: روى عنه: أبو املواهب، وأبو .397

 ومات يف ذي احلجة.

 ، عن أيب الوحش، عنه.القراءاتلألهوازي يف « الوجيز»وقد حدث بكتاب 

 [ .1علي بن أيب سعد حممد بن إبراهيم بن سستان ] -65

 أبو احلسن األزجي، اخلباز.

 وقيل: اسم أبيه اثبت.

، فلذلك وهو خال حيىي بن بوش كان علي أحد طلبة احلديث ببغداد، وكان يلقب ابملفيد.
 مسعه الكثري.

مسع: أاب القاسم بن بيان، وأاب علي بن نبهان، وأاب الغنائم بن املهتدي، والفقيه أاب اخلطاب 
 فمن بعدهم. وحدث ابلكثري، وكان ثقة، فاضال.

 ولد سنة مخس ومثانني وأربعمائة.

بو طالب بن والشيخ املوفق، وأروى عنه: حيىي بن بوش، واحلافظ عبد الغين، وابن األخضر، 
 عبد السميع، وعبد العزيز بن ابقا، وآخرون.

 وتويف رمحه هللا يف عاشر شعبان.

 [ .2علي بن مهدي بن مفرج ] -66

 أبو احلسن اهلاليل، الدمشقي، الطبيب.

 مسع: أاب الفضل بن الكردي، وأاب القاسم النسيب، وأاب طاهر احلنائي، ومجاعة.

__________ 

رقم  175/ 18) 310رقم  221/ 10انظر عن )علي بن أيب سعد( يف: املنتظم [ 1]
 .271/ 8( ، مرآة الزمان 4261

[ انظر عن )علي بن مهدي( يف: اتريخ دمشق البن عساكر، وخمتصر اتريخ دمشق البن 2]
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، وتذكرة احلفاظ 309رقم  419/ 20، وسري أعالم النبالء 118رقم  183/ 18منظور 
.." 376، 375/ 5، والنجوم الزاهرة 178رقم  244/ 22ايف ابلوفيات ، والو 1319/ 3
(1) 
"ورحل يف الكهولة إىل بغداد، فسمع من: القاضي أيب بكر األنصاري، وأيب منصور  .398

 بن خريون.

 ولد سنة مخس ومثانني وأربعمائة، وكان يطب يف املارستان، ونسخ الكثري.

 شريازي، وسكرة التاجر، وكرمية، وآخرون.روى عنه: احلافظ ابن عساكر، وأبو نصر بن ال

 [ .1ومات يف ذي احلجة ]

 [ .2علي بن يوسف بن خلف بن غالب ] -67

 أبو احلسن العبدري، الداين.

 عن عمر بن أيب الفتح، وعتيق بن حممد.القراءات أخذ 

 وروى عن: أيب بكر بن اخلياط، وأيب العباس بن عيسى، وأيب بكر بن زجنان، وتفقه هبم.

 ذ اآلداب واللغة عن مجاعة.وأخ

[ . عاش 3وكان فقيها، إماما، مفتيا، مشاورا، كبري القدر، مفوها، متضلعا من العلوم ]
 مثانني سنة.

 [ .4ويقال إنه مات يف سنة تسع ومخسني ]

 [ بن نصر، ابلتحريك.5عمر بن حممد بن عبد هللا ] -68

__________ 

بو احلسن بن مهدي سنة اثنتني ومخسني : تويف أ183/ 18[ يف خمتصر اتريخ دمشق 1]
 ومخسمائة!

، والذيل 1855[ انظر عن )علي بن يوسف( يف: تكملة الصلة البن األابر، رقم 2]
 .724رقم  424، 423/ 1ق  5والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج 

ا [ قال املراكشي: وكان فقيها حافظا للمسائل، صدرا يف أهل الشورى، دراب ابلفتيا، بصري 3]
بعقد الشروط، أديبا ابرعا، متقدما، حنواي، حمققا، لغواي، ذاكرا، طيب احملادثة، ذا حظ من 
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 قرض الشعر، ويل األحكام ببريان مدة طويلة، وأفىت طول عمره.

 وتويف يف آخر سنة ثنتني وأول سنة ثالث وستني ومخسمائة. 482[ مولده سنة 4]

)يف ترمجة  102/ 2، وإنباه الرواة 214 /2[ انظر عن )عمر بن حممد( يف: األنساب 5]
 (1)ابن." 

"روى عن: أبيه، وأيب حممد بن عتاب، وعبد اجلليل بن عبد العزيز املقرئ، وابن  .399
 مغيث، وطائفة.

 والعربية.القراءات بوكان بصريا 

 أخذ عنه: أبو جعفر بن حيىي، وأبو القاسم بن بقي.

 (2)وجلس لإلقراء. وله مصنف يف قراءة انفع رمحه هللا تعاىل.." 
 [ .1"ووثقه ابن اجلوزي ] .400

قال ابن النجار: مسع بنفسه من جعفر السراج، وابن الطيوري، وكتب خبطه، وحصل. وكان 
صدوقا متواضعا. رمبا حدث من لفظه. وكانت له أصول. ثنا عنه أبو أمحد بن سكينة، وابن 

 لفتوح بن احلصري.األخضر، وأبو ا

 ، وتفقه على مذهب الشافعي، وتصوف. تويف يف اخلامس والعشرينالقراءاتوقال غريه: قرأ 
 من ذي احلجة.

 [ .2أمحد بن هبة هللا بن عبد القادر بن املنصوري ] -89

 اهلامشي، أبو العباس.

 بغدادي شريف.

 [ .3روى عن علي بن عبد الواحد الدينوري ]

 [ .4كني ]التنتاش بن كمشت -90

 أبو منصور املظفري الصويف.

 ذكر أنه مسع من: جعفر السراج.
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 حدث عن: أيب طاهر بن يوسف.

 وعنه: عبد هللا بن أمحد اخلباز.

__________ 

 [ يف املنتظم.1]

 .3661رقم  225/ 8[ انظر عن )أمحد بن هبة هللا( يف: الوايف ابلوفيات 2]
 ري. وكان يتوىل اخلطابة جبامع املنصور.[ ومسع منه شيئا من احلديث، وحدث ابليس3]

قال ابن النجار: مسعت شيخنا أاب اليمن زيد بن احلسن الكندي بدمشق يقول: حضر 
الشيخ ابن املنصور اخلطيب يوما عند شيخنا أيب منصور ابن اجلواليقي وكان بعض الطلبة 

 ، فبلغ قوله:« ديوان أيب الطيب املتنيب»يقرأ عليه 

 ضع السيف ابلعلى ... مضر كوضع السيف يف موضع الندىووضع الندى يف مو 

فاستحسنه اخلطيب جدا وقال: لقد أجاد املعىن ألن السيف إذا وضع يف املوضع الندي 
 صدئ، فضحك اجلماعة منه، وتويف سنة مثان وستني ومخسمائة.

 أقول: هكذا ورخه الصفدي نقال عن ابن النجار. وهللا أعلم ابلصواب.

 (1).." 1لتنتاش بن كمشتكني( يف: املختصر احملتاج إليه ج [ انظر عن )ا4]
"قال ابن النجار: ان عنه ابن احلصري، وكان فقيها ورعا كثري العبادة، منقطعا، تفقه  .401

 على أيب اخلطاب.

 [ .1احلسني بن حممد بن حسني بن علي بن عريب ] -99

 اإلمام أبو علي األنصاري، الطرطوشي، املقرئ.

 بطرطوشة عن أيب حممد بن مؤمن، وبسرقسطة عن ابن الوراق.القراءات أخذ 

 وتفقه بقاضي طرطوشة أيب العباس بن مسعدة. وأتدب على مجاعة.

 أيضا على أيب علي بن سكرة، وأيب احلسن، وغري واحد.القراءات وأخذ 

 عن أيب طاهر بن سوار، وغريه.القراءات وكان قد محل 

ليه، شة، من أيب العرب الصقلي الشاعر، بقراءته عالبن قتيبة بطرطو « أدب الكاتب»ومسع 
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 ورواه بعلو عن أيب عمر بن عبد الرب.

 وأجاز له أبو حممد بن عتاب، وغري واحد.

وتصدر لإلقراء ببلده، واخلطابة. وأقرأ جبامع املرية، فلما دخلها الفرنج استوطن مرسية وتصدر 
 هبا لإلقراء، وقدم للخطابة.

نفرد يف وقته بطريقة اإلقراء، وأخذ الناس عنه، وكانت له حلقة [ : ا2قال ابن األابر ]
عظيمة، وكان مع فضائله متواضعا، لني اجلانب. وكان رجال صاحلا. ثنا عنه: أبو اخلطاب 

 بن واجب، وأبو حممد بن غلبون.

 ولد سنة سبع وسبعني وأربعمائة، وتويف مبرسية يف ذي القعدة.

 قال: وكانت جنازته مشهودة.

__________ 

، 275/ 1[ انظر عن )احلسني بن حممد الطرطوشي( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
/ 2، ومعرفة القراء الكبار 83، 82، واملعجم للصديف 266، وبغية امللتمس للضيب 276
 46/ 13، والوايف ابلوفيات 1142، رقم 252، 251/ 1، وغاية النهاية 505رقم  554
 .47رقم 

 (1).." 275/ 1ة [ يف تكملة الصل2]
"منده، وإمساعيل بن مسعدة اإلمساعيلي، وأبو إسحاق الطيان. كتب إيل ابإلجازة  .402

 يف سنة مخس وأربعني.

 قلت: روى عنه عبد القادر الرهاوي، ومجاعة.

وأجاز للحافظ عبد الغين، والبن قدامة، والبن الليت، وحدثوا عنه ابإلجازة. وهو آخر من 
 ن.حدث ابإلجازة عن املذكوري

 تويف يف اثلث عشر مجادى األوىل. قاله عبد الرحيم احلاجي.

 -حرف السني -
 [ .1سعد هللا بن حممد بن علي بن طاهر ] -102
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 أبو احلسن البغدادي، الدقاق، املقرئ.

 على مجاعة، وأقرأ مدة.القراءات قرأ 

 بن عبد هللا وروى عن: أيب القاسم بن بيان، وابن نبهان، وعبد املنعم بن القشريي، وهبة هللا
 الواسطي.

 وولد سنة ست ومثانني وأربعمائة.

[ 2روى عنه: عبد الوهاب بن سكينة، وعبد العزيز بن األخضر، والشيخ املوفق، ومجاعة ]
. 

__________ 

رقم  178/ 18) 316رقم  224/ 10[ انظر عن )سعد هللا بن حممد( يف: املنتظم 1]
، والوايف ابلوفيات 676رقم  76/ 2احملتاج إليه  ، واملختصر« سعد بن حممد»( وفيه: 4268

 .1324رقم  302/ 1، وغاية النهاية 257رقم  185، 184/ 15
[ قال الصفدي: وحدث ابلكثري. وكان شيخا صاحلا متدينا كثري السماع صحيحه، 2]

 حاذقا، حسن الطريق، مشتغال ابإلقراء.

 ومن شعره:

 طول اجتنابوعسى أن يعود دهر تقضى ... بوصال من بعد 

 حركات من الليايل فما تسري ... كن إال بفرقة األحباب

 ومنه:

 سالم مشوق كلما هبت الصبا ... تنفس عن وجد يشيب ضرامه

 (1)ومحلها ما بلغته ومل يكن ... إىل غري من ابلغور يهدي سالمه." 
 "ذكره ابن النجار. عاش أربعا وثالثني سنة. .403

 -حرف امليم -
 [ .1بن حممد بن علي بن محدي ]حممد بن أمحد  -119

 [ .2أبو الفرج أخو الشيخ أيب املظفر أمحد ]
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 على: أيب منصور بن خريون وسبط اخلياط.القراءات شيخ صاحل عابد، قانت، قرأ 

 ومسع من: أيب القاسم بن احلصني، وابن البناء، ومجاعة.

 مسع منه: أمحد بن صاحل اجليلي، وعلي بن أمحد الزيدي.

 لصوم رمحه هللا تعاىل.وكان يسرد ا

 [ .3حممد بن أمحد بن عمران بن عبد الرمحن بن حممد بن عمران بن منارة ] -120

 [ البلنسي، من ولد حجر التميمي، والد أوس الشاعر.4أبو بكر احلجري ]

 انتقل أبو بكر من بلنسية مع والده سنة سبع ومثانني وأربعمائة عند أخذ

__________ 

 .1بن أمحد بن حممد( يف: املختصر احملتاج إليه ج [ انظر عن )حممد 1]
 ( .87[ تقدم برقم )2]

، وتكملة الصلة 54[ انظر عن )حممد بن أمحد بن عمران( يف: بغية امللتمس للضيب 3]
، والذيل والتكملة لكتايب 182 -180ومعجم شيوخ الصديف  7501/ 2البن األابر 

/ 2، وغاية النهاية 471رقم  528/ 2لكبار ، ومعرفة القراء ا17، 16/ 6املوصول والصلة 
 .350/ 8، ومعجم املؤلفني 132/ 3، وتوضيح املشتبه 78

 دون ترمجة. 475/ 20وذكره يف: سري أعالم النبالء 

، وهو وهم، وقد قيده ابن األابر بفتح احلاء واجليم، وقيده « اخلجندي»[ يف األصل: 4]
 « :حجر»( يف 218/ 1لذهيب يف )املشتبه ابن اجلزري بضم احلاء وسكون اجليم، وقال ا

 وأوس ابن حجر، خمتلف فيه.

ليس جبيد،  أبنه إطالق« خمتلف فيه: »-رمحه هللا -وعلق بن انصر الدين على قول املؤلف
( وقد ذكر 125/ 3فإن أوس بن حجر اثنان: صحايب، وشاعر جاهلي. )توضيح املشتبه 

( .." 132/ 3وقيده بفتح احلاء واجليم. )ترمجته ابعتباره من ولد أوس بن حجر الشاعر 
(1) 
 "الروم، لعنهم هللا، بلنسية. فنشأ ابملرية. .404

 قرأ علي فالن هذا الكتاب، وأخربته به عن« : التيسري»ونقلت من خطه على نسخيت 
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 الفقيه املشاور أيب بكر بن البطي، وأيب القاسم بن العريب، كالمها عن مؤلفه.

 ن الربجي.قلت: وقد قرأ على أيب احلس

ومسع من: أيب علي الصديف، وعباد بن سرحان، وعبد القادر بن اخلياط، وصحب الشيخ 
 أاب العباس بن العريف.

[ ، 1عن أيب القاسم بن النحاس ]القراءات ورحل إىل قرطبة سنة ست ومخسمائة، فأخذ 
 وعليه اعتمد لعلو روايته اليت ساوى هبا يف بعض الطرق أاب عمرو الداين.

 منه، ومن: أيب حبر بن العاص، وأجاز له أبو عبد هللا اخلوالين.ومسع 

 وعاد إىل بلنسية ملا تراجع أمرها، فأخذ علم العربية عن أيب حممد البطليوسي.

 وتفقه أبيب القاسم بن األشقر السرقسطي.

 وتصدر لإلقراء مع كثرة علومه ورائسته. وصنف شرحا ملقدمة ابن اببشاذ.

 ا عنه غري واحد، وهو آخر من تال ابلرواايت على ابن النحاس.[ : ثن2قال األابر ]

 وتويف يف شعبان، وصلى عليه ابن النعمة. وكانت جنازته مشهودة.

 وعاش مثانني سنة.

__________ 

 ابحلاء املهملة.« النحاس»[ يف األصل: 1]

 (1).." 501/ 2[ يف تكملة الصلة 2]
 خر حبلب، رمحه هللا تعاىل."وقال بعض احللبيني: مات يف سابع ربيع اآل .405

 [ .1املبارك بن املبارك بن زيد ] -126

 أبو الكرم الكويف املقرئ.

 عرف اببن الطبقي، نزيل بغداد.

 مسع: اثبت بن بندار، وأاب احلسن العالف.

 وحدث.

 -حرف النون -
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 [ .2انصر بن احلسن بن إمساعيل ] -127

 قرئ.الشريف اخلطيب، أبو الفتوح احلسيين، املصري، امل

على أيب احلسن علي بن أمحد األهبري صاحب األهوازي، وعلى أيب احلسني القراءات قرأ 
 حيىي بن الفرج اخلشاب، وتصدر لإلقراء.

 أخذ عنه مجاعة منهم أبو اجلود غياث بن فارس.

وحدث عن: حممد بن عبد هللا بن أيب داود الفارسي، وأيب احلسني اخلشاب، وابن القطاع 
 م.اللغوي، وغريه

 وكان مولده يف سنة اثنتني ومثانني وأربعمائة.

 وتويف رمحه هللا يوم عيد الفطر.

 روى عنه ابإلجازة: أبو احلسن بن املقدسي احلافظ، وعيسى بن عبد العزيز اللخمي، وغريمها.

__________ 

 .1154رقم  176/ 3[ انظر عن )املبارك بن املبارك( يف: املختصر احملتاج إليه 1]
، واإلعالم 183/ 4، والعرب 77/ 2عن )انصر بن احلسن( يف: دول اإلسالم  [ انظر2]

، ومعرفة القراء الكبار 1824رقم  170، واملعني يف طبقات احملدثني 232بوفيات األعالم 
، 380/ 5، والنجوم الزاهرة 330، 329/ 2، وغاية النهاية 469رقم  526، 525/ 2

 « .انصر بن احلسني»وفيه:  210/ 4، وشذرات الذهب 495/ 1وحسن احملاضرة 

 (1).." 480دون ترمجة، وأعاده يف صفحة  475/ 20وذكره يف: سري أعالم النبالء 
"أان ابن الفراء، وغريه أن الشيخ املوفق أخربهم قال: قرئ على نفيسة بنت حممد،  .406

مد بن حم وأان أمسع: أخربكم أبو عبد هللا بن طلحة، أان أبو احلسني بن بشران، أان أبو جعفر
عمرو، أان عباس بن حممد، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا األعمش، عن سفيان، عن جابر قال: 

« ال ميوت أحدكم إال وهو حسن الظن ابهلل»مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 
 [ . والبن مسلمة إجازة منها.1]

 -حرف اهلاء -

                                         
 39/179اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



473 

 

 [ .2ن عساكر ]هبة هللا بن احلسن بن هبة هللا بن عبد هللا ب -130

 [ الدمشقي، الشافعي، أخو احلافظ أيب القاسم.3الفقيه صائن الدين أبو احلسن ]

[ القاسم: ولد أخي يف رجب سنة مثان ومثانني وأربعمائة، وقرأ ابلرواايت على: 4قال أبو ]
يف « املقنع»أيب الوحش سبيع بن قرياط، وعلى أمحد بن حممد بن خلف األندلسي مصنف 

 وهو من أصحاب أيب احلسني حيىي بن الفرج اخلشاب.، القراءات

__________ 

( ابب: ما يستحب، من حسن الظن ابهلل عند 3113[ أخرجه أبو داود يف اجلنائز )1]
 .390و  345و  330و  325و  293/ 3املوت، وأمحد يف املسند 

/ 38و  93/ 3[ انظر عن )هبة هللا بن احلسن( يف: اتريخ دمشق )خمطوطة التيمورية( 2]
/ 8، ومرآة الزمان 649رقم  479، 478، والتقييد البن نقطة 67/ 2، وهتذيبه 529
، 311/ 3، ووفيات األعيان 281/ 1، وخريدة القصر )قسم شعراء الشام( 274، 273

/ 27، وخمتصر اتريخ دمشق البن منظور 1283رقم  221، 220/ 3واملختصر احملتاج إليه 
/ 20، وسري أعالم النبالء 232واإلعالم بوفيات األعالم ، 184/ 4، والعرب 25رقم  66

هبة هللا »، وفيه 1825رقم  170، واملعني يف طبقات احملدثني 314رقم  496، 495
، وطبقات الشافعية 325، 324/ 7، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي « احلسني

يخ بغداد البن ، واملستفاد من ذيل اتر 372/ 3، ومرآة اجلنان 216، 215/ 2لإلسنوي 
، 1665رقم  297/ 2، وذيل التقييد لقاضي مكة 189رقم  245، 244الدمياطي 

، 210/ 4، وشذرات الذهب 84/ 1، والدارس يف اتريخ املدارس 380/ 5والنجوم الزاهرة 
رقم  26، 25/ 5ج  2وموسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي )أتليفنا( ق 

1320. 
 « .سنيأبو احل»صل، وطبقات اإلسنوي، ويف سري أعالم النبالء وغريه: [ هكذا يف األ3]

 (1)[ يف األصل: ابن. وهو وهم.." 4]

                                         
 39/181اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



474 

 

 "اإلمام أبو احملاسن الدمشقي، الشافعي. .407

تفقه على: أسعد امليهين ببغداد، وبرع يف الفقه واألصول واخلالف، وصار انظر أهل عصره 
[1. ] 

 بن أيب صاحل املؤذن، وأيب الربكات بن البخاري.ودرس ابلنظامية، وحدث عن: إمساعيل 

 روى عنه: أبو اخلري اجليالين، وغريه.

 ونفذ رسوال إىل خوزستان فتويف هناك يف شوال.

 الكىن

 [ .2أبو بكر بن سليمان ] -136

 األنصاري، األندلسي، القرطيب، املقرئ.

قب تلميذ ن الطراوة. ولعن: أيب القاسم بن رضا، والعربية عن أيب احلسني بالقراءات أخذ 
 ابن الطراوة.

 وكان يقرئ القرآن والنحو.

أخذ عنه أبو جعفر بن مضاء، وأثىن عليه حبسن التعليم، وعبد احلق اخلزرجي، وأبو القاسم 
 أمحد بن بقي.

 [ ، وقيل يف اآلتية.3تويف بقرطبة يف هذه السنة ]

__________ 

، وتكملة إكمال اإلكمال 368/ 1ل ، واتريخ إرب274/ 8، ومرآة الزمان 333[ / 11]
، واملختصر احملتاج إليه 579و  339/ 1، ومعجم األلقاب 370، 262، 132، 240

، وأعيد فيه اثنية 328رقم  514، 513/ 20وسري أعالم النبالء  1316رقم  233/ 3
، وطبقات الشافعية 541، 540دون ترمجة، وطبقات الشافعية لإلسنوي  480يف صفحة 
، واتريخ ابن الفرات 255/ 12، والبداية والنهاية 320رقم  354، 353/ 1 البن شهبة

 .380/ 5، والنجوم الزاهرة 61/ 1ج  4م 
 [ وقال ابن اجلوزي: وكان متعصبا يف مذهب األشعري. )املنتظم( .1]

 .843رقم  181/ 1[ انظر عن )أيب بكر بن سليمان( يف: غاية النهاية 2]
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[ ووقع يف غاية النهاية أنه مات سنة ثالث أو أربع ومخسمائة. وهو وهم، والصحيح 3]
 (1)هـ.."  564هـ. أو  563

"وقد مسع هو بنفسه من نصر بن نصر العكربي، وابن املادح، وهبة هللا الشبلي،  .408
 فمن بعدهم، حىت مسع من أصحاب قاضي املرستان.

 مسع منه: علي بن أمحد الزيدي.

 مي يثين عليه ويصفه ابحلفظ، ويقول: لو عاش ما كان مياثله أحد.وكان احلاز 

 تويف يف حياة والده يف شهر رمضان وقد جاوز الثالثني، وقيل: بل عاش سبعا وعشرين سنة.

قال ابن النجار: أخربتنا زهرة بنت حاصر األنباري قالت: ثنا إبراهيم بن حممود الشعار لفظا 
 فذكر حديثا.سنة إحدى وستني: أان األرموي، 

 [ .1إبراهيم بن حممد بن خليفة ] -139

 [ ، الداين، املقرئ.2أبو إسحاق النفزي ]

 عن: أيب احلسن بن الدوش.القراءات أخذ 

 وأخذ قراءة ورش عن: أيب احلسن بن شفيع.

 [ .3ومسع من: ابن تليد، وابن اخلياط ]

 وتصدر لإلقراء، ومحل الناس عنه.

، معروفا ابلضبط والتجويد، أديبا فصيحا، عمر ابلقراءاتا [ : كان متحقق4قال األابر ]
 وأسن. وكان مولده سنة مخس وسبعني وأربعمائة.

 [ .5أبق ] -140

__________ 

، ومعرفة 150/ 1[ انظر عن )إبراهيم بن حممد بن خليفة( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
 .24، 23/ 1، وغاية النهاية 472رقم  529/ 2القراء الكبار 

 ابلراء، وهو حتريف.« النفري» 23/ 1[ يف غاية النهاية 2]

 [ يف األصل مهملة.3]
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 .150/ 1[ يف تكملة الصلة 4]
، 27( 1986طبعة دار اجليل  -[ انظر عن )أبق( يف: ديوان ابن منري الطرابلس )بعنايتنا5]

 -106، 88، 59، والتاريخ الباهر 261، 260، 231، 62، 47، 38، 36، 32
، وذيل اتريخ 277/ 8، ومرآة الزمان 198، 197/ 11والكامل يف التاريخ ، 108

 (1)دمشق." 
 "وكان يقول: ما حفظت شيئا فنسيته. .409

وكان كثري امليل إىل السنن واآلاثر، وعلوم القرآن، مع حظ من علم النحو والشعر، وامليل 
 [ .1سن ]كثري احملاإىل الزهد، مع الورع والتواضع: وكان معظما يف النفوس، لني اجلانب،  

 تويف يف ذي القعدة ببلنسية.

 [ .2علي بن حممد بن علي بن هذيل ] -156

 أبو احلسن البلنسي املقرئ، شيخ القراء ابألندلس.

ولد سنة سبعني أو إحدى وسبعني وأربعمائة، ونشأ يف حجر أيب داود سليمان بن جناح 
ل زوج أمه، وهو أثبت الناس فيه. مح[ ، والزمه بضعة عشر عاما بدانية وبلنسية، وكان 3]

 عنه الكثري من العلوم، وصارت إليه أصوله العتيقة.

 ورواه عن« صحيح البخاري»حىت برع فيها. ومسع القراءات أتقن عليه 

__________ 

[ وقال املراكشي: وكان ابرا أبصحابه، حسن العشرة هلم، كثري االعتناء أبحواهلم، سريع 1]
ئجهم، يقطع اليوم واألايم يف النظر يف مصاحلهم والسعي اجلميل يف البدار إىل قضاء حوا

التهمم مبآرهبم وأمورهم، حمببا عند العامة واخلاصة، حمتسبا نفسه يف تغيري املناكر، مواظبا على 
أوراده من أفعال اخلري ووظائف الرب ليال وهنارا. وكان له بيت قد أعده خللوته والتفرغ فيه 

ي عادته، راءة كتبه معتزال فيه عن عياله، فقام فيه ليلة إىل هتجده على جار لعبادته وهتجده وق
 مث إن أهله فقدوا صوته فالتمسوه فوجدوه ميتا.

، 428، وفهرست ابن خري 97[ انظر عن )علي بن حممد بن هذيل( يف: صلة الصلة 2]
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/ ورقة 3، وتكملة الصلة البن األابر )خمطوط( 1200، رقم 414وبغية امللتمس للضيب 
، 267، رقم 284، ومعجم شيوخ الصديف 1858)النسخة األزهرية( ، واملطبوع، رقم  63

، 638، رقم 372 -369/ 1والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة، السفر اخلامس، ق 
رقم  170، واملعني يف طبقات احملدثني 188، 187/ 4، والعرب 98، 97وصلة الصلة 

، 323رقم  507، 506/ 20، وسري أعالم النبالء 233عالم ، واإلعالم بوفيات األ1828
، ودول 1320/ 4. وتذكرة احلفاظ 461رقم  519 -517/ 2ومعرفة القراء الكبار 

، والنجوم الزاهرة 574، 573/ 1، وغاية النهاية 374/ 3، ومرآة اجلنان 78/ 2اإلسالم 
 .440رقم  147/ 1، وشجرة النور الزكية 213/ 4، وشذرات الذهب 382/ 5
 (1)وهو غلط.." « سليمان بن احلاج»[ يف شجرة النور: 3]
 من طارق بن يعيش.« صحيح مسلم»[ . ومسع 1"أيب حممد الركلي ] .410

أيب « سنن»[ ، ومسع 2يف الفقه، من أيب عبد هللا بن عيسى ]« خمتصر الطليطلي»ومسع 
 داود من طارق أيضا.

 بن حممد، وأبو علي بن سكرة، وغريهم.[ ، وخازم 3وأجاز له أبو احلسني بن البياز ]

[ : وكان منقطع القرين يف الفضائل، والزهد، والورع، مع العدالة والتواضع 4قال األابر ]
 واإلعراض عن الدنيا، والتقلل منها، صواما قواما، كثري الصدقة.

كانت له ضيعة فكان خيرج لتفقدها فتصحبه الطلبة، فمن قارئ، ومن سامع، وهو منشرح، 
ويل االحتمال على فرط مالزمتهم له وانتياهبم إايه ليال وهنارا. وأسن وعمر. وهو آخر من ط

 حدث عن أيب داود.

 وإليه انتهت الرائسة يف صناعة اإلقراء عامة عمره لعلو روايته، وإمامته يف التجويد واإلتقان.

 [ جلة ال حيصون، ورحلوا إليه، وأقرأ وحدث حنوا من ستني سنة.5وحدث عن ]

قال لنا حممد بن أمحد بن سلمون: كان رمحه هللا يتصدق على اليتامى واألرامل، فقالت 
 زوجته: إنك لتسعى هبا يف فقر أوالدك.

 فقال هلا: ال وهللا، بل أان شيخ طماع أسعى يف غناهم.
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 أبو حممد القاسم بن فريه الشاطيب، وأبوالقراءات قلت: قرأ عليه 

__________ 

ة نسبة إىل ركلة من عمل سرقسط« الركلي»، وهو غلط. و « الدكايل: »[ يف شجرة النور1]
 ( .64/ 3ابألندلس )معجم البلدان 

 وهو غلط.« 5من أيب عبد هللا بن يعي »[ يف شجرة النور: 2]

 [ يف األصل غري معجمة.3]

 [ يف تكملة الصلة.4]

 (1)« .." عن»[ يف األصل: 5]
 خالق، حريصا على نشر العلم."وقال ابن النجار: كان صاحلا، مليح األ .411

 صدوقا، حصل أكثر مسموعاته شراء، ونسخا، وفقها.

 [ .1مسع منه: ابن انصر، وسعد اخلري، والكبار ]

 [ .2حممد بن عبد الرمحن بن عبادة ] -163

 أبو عبد هللا األنصاري، األندلسي، املقرئ.

 اخلري.عن: أيب القاسم بن النحاس، وشريح، ومنصور بن القراءات أخذ 

 ومسع من: أيب حممد بن عتاب، وابن مغيث، ومجاعة.

 وتفقه أبيب الوليد بن رشد، وأيب عبد هللا بن احلاج.

 وتصدر لإلقراء جبيان، وهي بلدة، مث سكن شاطبة، وأخذ الناس عنه.

 وكان من مهرة القراء.

 ولد سنة مثانني وأربعمائة.

 ن سعادة.[ : أخذ عنه شيخنا أبو عبد هللا ب3قال األابر ]

 [ .4حممد بن عبد امللك بن عبد احلميد ] -164

 [ ، الزاهد، نزيل بغداد ذو العبارات الفصيحة،6[ الفارقي ]5أبو عبد هللا ]

__________ 

                                         
 39/201اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



479 

 

[ وقال ابن اجلوزي: وكان مساعه صحيحا، مسعنا منه الكثري. كان حيب أهل اخلري ويشتهي 1]
 أن يقرأ عليه احلديث. )املنتظم( .

، 503/ 2ر عن )حممد بن عبد الرمحن بن عبادة( يف: تكملة الصلة البن األابر [ انظ2]
 532/ 2، ومعرفة القراء الكبار 351، 350/ 6والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 

 .162/ 2، وغاية النهاية 476رقم 
 [ يف تكملة الصلة.3]

رقم  186/ 18) 327 رقم 229/ 10[ انظر عن )حممد بن عبد امللك( يف: املنتظم 4]
/ 4، والعرب 48/ 3، واملختصر يف أخبار البشر 350/ 11( ، والكامل يف التاريخ 4280
/ 2، واتريخ ابن الوردي 318رقم  501، 500/ 20، وسري أعالم النبالء 189، 188
، واتريخ ابن 260/ 12، والبداية والنهاية 1500رقم  44/ 4، والوايف ابلوفيات 118

 .214/ 4، وشذرات الذهب 77/ 1ج  4الفرات م 
 « .أبو حممد»[ يف الكامل: 5]

 (1)[ الفارقي: نسبة إىل ميافارقني.." 6]
 "وبنيسابور: حممد بن أمحد بن صاعد، وسهل بن إبراهيم املسجدي، والفراوي. .412

 وبسرخس، وبلخ، وبغداد، وغريها.

ن بكرون، مر بن أمحد بوعنه: احلافظ عبد القادر الرهاوي، ونصر هللا بن سالمة اهلييت، وع
 وآخرون.

ولد سنة ثالث وتسعني وأربعمائة. وورخ وفاته حفيده أبو الفتح عمر بن حممد بن حممد 
 اخلازمي.

قال أبو سعد السمعاين: كان فقيها مناظرا، وأديبا ابرعا، عفيف النفس، حسن السرية. تفقه 
 مبرو، وخبارى.

 شعيب السجزي.وقال يوسف بن أمحد الشريازي: روى عن عيسى بن 

 للخطايب.« غريب احلديث»مسعت منه 
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قال الرهاوي: مسع من: أيب نصر الشامي، وأيب الفتح احلنفي، ورحل إىل نيسابور وغريها. 
وسافر إىل مرو، وبرع هبا يف علم اخلالف. وكان عاملا ابلفقه، والنحو واللغة، زاهدا، متواضعا، 

ني. وكان يعظ يف جامع هراة، وينال من املتكلم الزما لبيته، وله ملك يعيش منه هو وأوالده،
 وملا رجعت إىل مهذان سألين شيخنا احلافظ أبو العالء: من املقدم هبراة؟

 قلت: أوالد شيخ اإلسالم.

املبارك بن علي  -167فقال: إن كان هلم أمر مشكل إىل من يرجعون؟ قلت: إىل اخلازمي! 
 [ .1بن حممد بن غنيمة ]

 ادي، الشروطي.أبو السعادات البغد

 على أيب الربكات حممد بن عبد هللا الوكيل صاحب أيب العالء الواسطي.القراءات قرأ 

__________ 

 (1).." 1136رقم  171/ 2[ انظر عن )املبارك بن علي( يف: املختصر احملتاج إليه 1]
 [ .1"وعنه: ابن األخضر، وأمحد بن أمحد البندنيجي ] .413

 ورعا، زاهدا، أيكل من كسب يده، وال خيرج من مسجده.قال ابن النجار: كان صاحلا، 

 -حرف الطاء -
 [ .2طارق بن موسى بن طارق ] -222

 أبو جعفر البلنسي املقرئ.

 عن ابن هذيل بعد العشرين ومخسمائة، ورحل إىل شريح فأخذ عنه.القراءات أخذ 

 وروى عن: أيب عبد هللا بن املرابط.

 القراءات.وكان ابرعا يف 

 أبو بكر بن الل، وغريه. أخذ عنه:

 قتل يف مجادى األوىل سحرا.

 [ .3طاهر بن حممد بن طاهر بن علي ] -223

 أبو زرعة املقدسي، مث اهلمذاين.
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 مولده ابلري يف سنة إحدى ومثانني وأربعمائة يف الرابع والعشرين من

__________ 

[6 / ]189 ،190. ) 

النون  سكون النون وفتح الدال املهملة وكسر[ البندنيجي: بفتح الباء املنقوطة بواحدة و 1]
وسكون الياء املنقوطة ابثنتني من حتتها ويف آخرها اجليم. هذه النسبة إىل بندنيجني وهي 

 ( .313/ 2بلدة قريبة من بغداد بينهما دون عشرين فرسخا. )األنساب 

لتكملة ، والذيل وا344[ انظر عن )طارق بن موسى( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
 .270رقم  148، 147)بقية السفر الرابع( 

/ ورقة 5921[ انظر عن )طاهر بن حممد( يف: اتريخ ابن الدبيثي )خمطوطة ابريس( رقم 3]
رقم  120، 119/ 2وقد اختلطت الرتمجة برتمجة أخرى، واملختصر احملتاج إليه  88، 87

، 234وفيات األعالم ، واإلعالم ب79/ 2، ودول اإلسالم 193، 192/ 4، والعرب 740
رقم  504، 503/ 20، وسري أعالم النبالء 1834رقم  171واملعني يف طبقات احملدثني 

 406/ 16، والوايف ابلوفيات 378/ 3، ومرآة اجلنان 264/ 12، والبداية والنهاية 320
 (1).." 217/ 4، وشذرات الذهب 132/ 1ج  4، واتريخ ابن الفرات م 441رقم 

 ينور فسكن بغداد."قدم جده من الد .414

 وأبو بكر هذا هو والد أيب نصر عمر بن حممد املقرئ.

 ولد سنة ثالث ومخسمائة، ومسع من: أيب احلصني، وهبة هللا بن الطرب.

 على أيب حممد سبط اخلياط. وكان صاحلا، ورعا، عاملا.القراءات وقرأ 

 صحب أاب النجيب السهروردي مدة.

 روى عنه: ابنه عمر.

 وتويف بدمشق.

 حممد بن أمحد بن عبد الرمحن بن أيب العيش. -232

 أبو عبد هللا اللخمي، الطرطوشي، املعروف اببن األصيلي.
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 عن: منصور بن اخلري.القراءات رحل يف طلب العلم، وأخذ 

 ومسع من: أيب عبد هللا بن أيب اخلصال، وأيب القاسم بن ورد، ومجاعة.

 وجلس للناس لإلقراء، ونفعهم.

 يف سنة تسع ومخسني أبو احلسني بن جبري الكناين.« وطأامل»مسع منه 

 وكتب عنه: ابن عياد، وغريه.

 ، وتويف يف هذا العام، وقيل بعده.492ولد سنة 

 [ .1حممد بن عمر بن عبد العزيز بن مازة ] -233

 أبو جعفر البخاري، الفقيه احلنفي، شيخ خبارى ورئيسها وابن شيخها.

 لقبه: مشس الدين.

 بيه.روى عن: أ

__________ 

 243/ 4، والوايف ابلوفيات 101/ 2[ انظر عن )حممد بن عمر( يف: اجلواهر املضية 1]
 (1).." 1773رقم 

 "أبو العباس اإلربلي، الفقيه الشافعي، أحد األئمة. .415

 اشتغل ببغداد على ألكيا اهلراسي، وأيب بكر الشاشي.

 الفقه، وغري ذلك.[ : وله تصانيف كثرية يف التفسري و 1قال ابن خلكان ]

 وألف كتااب فيه ست وعشرون خطبة نبوية كلها مسندة، وانتفع عليه خلق.

 وكان رجال صاحلا.

تويف إبربل، وويل التدريس مكانه ابن أخيه عز الدين أبو القاسم نصر بن عقيل بن نصر، مث 
ة ر سخط عليه مظفر الدين، فأخرجه، فقدم املوصل بعد الستمائة وهبا تويف سنة تسع عش

[2. ] 

 -حرف السني -
 [ .3سليمان بن داود ] -245
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 [ هللا.5[ األندلسي، ويعرف اببن حوط ]4التويزي ]

 عن ابن هذيل.القراءات أخذ 

 ومسع من: طارق بن يعيش، وأيب الوليد بن الدابغ.

 وكان حسن التالوة.

 أخذ عنه: ابناه أبو حممد وأبو سليمان.

 [ .6وتويف يف عاشر ذي احلجة ]

__________ 

 .45/ 1] )( [ جمهولة املؤلف. انظر فهرس املخطوطات 
 [ يف وفيات األعيان.1]

[ وقال اخلضر بن نصر بن عقيل: أول من تفقه إبربل حممد بن علي بن جامع، فكنت 2]
أقرأ عليه شيئا من الفقه، فأوقع هللا عندي حب العلم، وكان أيب فقريا ال مال له، فمضيت 

ب النظامية وعلي بزة رثة، فمنعين البواب من الدخول لراثثة حايل، وكان إىل بغداد وجئت اب
 املدرس هبا الكيا اهلراسي. )اتريخ إربل( .

، والذيل 1984[ انظر عن )سليمان بن داود( يف: تكملة الصلة البن األابر، رقم 3]
 .163رقم  69، 68والتكملة )بقية السفر الرابع( 

 لو وفتح الواو وإسكان الياء املسفول وزاي منسواب.[ التويزي: بضم التاء املع4]

 واملثبت عن املصدرين.« . حفظ»[ يف األصل: 5]

[ وقال ابن عبد امللك املراكشي: وكان كثري العناية بكتاب هللا تعاىل حسن التالوة له،." 6]
(1) 
 سليمان بن علي بن عبد الرمحن. -246" .416

 .أبو متيم الفرايت، الرحيب، املقرئ، اخلباز
 مسع: عبد الرمحن بن احلسني بن حممد احلنائي.

 وروى عنه: ابنا صصرى، وعبد الرمحن بن عمر النساخ، وآخرون.

 مات رمحه هللا تعاىل يف ربيع األول.
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 نقلت وفاته من خط أيب عبد هللا الربزايل.

 -حرف العني -
 [ .1عاشر بن حممد بن عاشر بن خلف ] -247

 أبو حممد األنصاري، الشاطيب.

مسع من: أيب علي بن سكرة، وأيب جعفر بن جحدر، وأيب عامر بن حبيب، وأيب عمران بن 
 أيب تليد، وأيب حبر األسدي.

 وتفقه أبيب حممد بن أيب جعفر.

 بقرطبة عن أيب العباس بن ذروه.القراءات وأخذ 

 وأخذ بعض الرواايت عن أيب القاسم بن النحاس، وتويف الشيخ.

 ز له أبو عبد هللا اخلوالين، ومجاعة.ومسع من: ابن عتاب. وأجا

وعين ابلفقه، وشهر ابحلفظ. وويل خطة الشورى ببلنسية، مث قضاء مرسية، فحمدت سريته، 
 وانل دنيا وحشمة. مث صرف عند زوال دولة امللثمني.

 وانتهت إليه رائسة الفتوى.

__________ 

ريضة ي كان يؤم به يف صالة الف] )( [ مالزما إقراءه وتعليمه، فاضال متواضعا، واملسجد الذ
ويقرأ فيه القرآن مل يزل يعرف مبسجد أيب الربيع إىل أن تغلب الروم على أندة سنة أربعني 

 وستمائة أو حنوها، مولده سنة مثان ومخسمائة.

.." 51/ 5، ومعجم املؤلفني 11، 10/ 4[ انظر عن )عاشر بن حممد( يف: األعالم 1]
(1) 
 عليه يف مرضه وقد يئس من نفسه، فقال يل:"قال ابن اجلوزي: دخلت  .417

 عند هللا أحتسب نفسي.

 وتويف يوم اجلمعة اثلث رمضان. ودفن يوم السبت.

وحدثين عبد هللا بن أيب الفرج احلنائي الرجل الصاحل قال: رأيته يف النوم بعد موته أبايم، 
أعرض  إال أنهووجهه مضيء، فقلت له: ما فعل هللا بك؟ قال: غفر يل وأدخلين اجلنة، 
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 عين.

 [ .1فقلت له: أعرض عنك؟ فقال: نعم، وعن مجاعة من العلماء تركوا العمل ]

 [ .2عبد هللا بن طاهر بن حيدرة بن مفوز ] -249

 أبو حممد املعافري، الشاطيب.

 عن أيب احلسن بن أيب العيش.القراءات أخذ 

 ومسع من: أبيه، وأيب إسحاق بن مجاعة.

 بن مغاور، وأجاز له آخرون.وتفقه أبيب عبد هللا 

قال األابر: كان فقيها، إماما، خبريا ابلشروط، وقورا. ويل قضاء شاطبة، فجرى على طريقة 
 السلف الصاحل، عدال، وزكاة، وحلما، وأانة.

 وتويف كهال.

 [ .3عبد هللا بن منصور بن هبة هللا بن أمحد ] -250

 املعدل. أبو حممد بن أيب الفوارس بن املوصلي، البغدادي،

 وتفرد به.« ديوان املتنيب»مسع من أيب الربكات حممد بن عبد هللا الوكيل 

__________ 

 [ املنتظم.1]

 [ انظر عن )عبد هللا بن طاهر( يف: تكملة الصلة البن األابر.2]

، 811رقم  171، 170/ 2[ انظر عن )عبد هللا بن منصور( يف: املختصر احملتاج إليه 3]
، وشذرات الذهب 66/ 6، والنجوم الزاهرة 1839رقم  171احملدثني  واملعني يف طبقات

وذكر يف: سري أعالم النبالء  1167رقم  69/ 2، وذيل التقييد لقاضي مكة 222/ 4
 (1))دون ترمجة( .."  529/ 20

"كان قد أساء إىل أهله وخواصه، فكلمته وأغلظت له، فتهددها حىت خافت منه،  .418
خوته فسلموا شرق األندلس إىل أيب يعقوب، وهي مرسية، فعملت عليه وسقته، وابدر إ

 وبلنسية، وجيان، فأكرمهم وفرح مبحبتهم، وتزوج أبختهم، وصاروا من حزبه.
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 [ .1حممد بن عبد هللا بن ميمون بن إدريس ] -268

 أبو بكر العبدري، القرطيب األديب.

 ، ومجاعة.دي، وابن مغيثروى عن: أيب حممد بن عتاب، وأيب الوليد بن رشد، وأيب حبر األس

قال األابر: كان متقدما يف علم اللسان، متصرفا يف غريه من الفنون، حافظا، حافال، شاعر، 
 للزجاجي.« اجلمل»جمودا. نزل مراكش، وأقرأ هبا العربية، واآلداب، وشرح 

 حدث عنه: يعيش بن العدمي.

 وتويف مبراكش عن إقالع وإانبة.

 [ .2حممد بن الفرج بن خلف ] حممد بن عبد الرحيم بن -269

 اإلمام أبو عبد هللا ابن الفرس األنصاري، اخلزرجي، الغرانطي.

 ، وتفقه عليه.القراءاتمسع أابه أاب القاسم وأخذ عنه 

 ومسع: أاب بكر بن عطية، وأاب احلسن بن الباذش.

 طائفة.و ورحل إىل قرطبة فسمع: أاب حممد بن عتاب، وأاب حبر، وابن رشد، وابن مغيث، 

__________ 

[ انظر عن )حممد بن عبد هللا بن ميمون( يف: املطرب من أشعار أهل املغرب البن دحية 1]
، 112، 111، واملغرب يف حلى املغرب 229، وتكملة الصلة البن األابر 199، 198

، 213، وكشف الظنون 62/ 1، وبغية الوعاة للسيوطي 302والديباج املذهب البن فرحون 
 .251، 250/ 10، ومعجم املؤلفني 96/ 2، وهدية العارفني 1788، 1686، 604

، 199/ 4[ انظر عن )حممد بن عبد الرحيم( يف: تكملة الصلة البن األابر، والعرب 2]
 .223/ 4، وشذرات الذهب 1260رقم  245/ 3والوايف ابلوفيات 

 (1)دون ترمجة.."  529/ 20وذكر يف: سري أعالم النبالء 
 بقرطبة. وعدد شيوخه مخسة ومثانون.القراءات هم، وأخذ "وتفقه ببعض .419

 والفقه، وله مشاركة يفالقراءات بقال األابر: كان عاملا، حافال، راوية، مكثرا متحققا 
 احلديث واألصول مع البصر ابلفتوى.
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نزل مرسية، وويل خطة الشورى، مث ويل قضاء بلنسية، مث استعفى منه، وكان يف وقته أحد 
 لس يف املسائل مع املعرفة ابآلداب.حفاظ األند

 وكانت أصوله أعالما نفيسة ال نظري هلا، مجع منها كثريا وكتب خبطه أكثرها.

[ 1قال التجييب: ذكر يل من فضله ما أزعجين إليه، فلقيت عاملا كبريا، ووجدت عنده ]
إفرادا  ،والقراءاتمجاعة وافرة من شرق األندلس وغرهبا، أيخذون عنه الفقه، واحلديث، 

 ومجعا.

 « .ص القابسيملخ»و « التيسري»وحكى أنه قرأ عليه هبا وبرواية يعقوب، واستظهر عليه 

 وكان يؤم جبامع مرسية حلسن صوته.

 قال األابر: ثنا عنه مجاعة من جلة شيوخنا.

 وتويف يف شوال وله ست وستون سنة.

 [ .2حممد بن علي بن جعفر القيسي القلعي ] -270

 ابملغرب.من قلعة محاد 

 أبو عبد هللا بن الرمامة، نزيل مدينة فاس.

 تفقه على: أيب الفضل بن النحوي.

 ودخل األندلس فسمع من: أيب حممد بن عتاب، وأيب حبر األسدي.

 « .البسيط»وويل قضاء فاس فلم حيمد. وكان عاكفا على تواليف الغزايل ال سيما 

__________ 

 « .عنه»[ يف األصل: 1]

)حممد بن علي بن جعفر( يف: تكملة الصلة البن األابر، وسري أعالم النبالء [ انظر عن 2]
 (1)دون ترمجة.."  529/ 20

 -حرف الياء -" .420
 [ .1حيىي بن سعدون بن متام بن حممد ] -276

 اإلمام أبو بكر األزدي القرطيب، املقرئ، نزيل املوصل.
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دلس، النحاس احلصار مقرئ األنابألندلس على أيب القاسم خلف بن إبراهيم القراءات قرأ 
وعلى أيب احلسن عون هللا بن حممد بن عبد الرمحن انئبة اخلطيب بقرطبة، وتويف سنة عشر، 

 وأمحد بن عبد احلق اخلزرجي ابألندلس، وما هذان مبعروفني.

 ورحل فقرأ ابإلسكندرية على: أيب القاسم عبد الرمحن بن الفحام.

، يب عبد هللا احلسني بن حممد البارع، وأيب بكر املزريفعلى: أالقراءات وأتى بغداد فقرأ 
 وسبط اخلياط.

ومسع بقرطبة من: أيب حممد بن عتاب، وابلثغر من: أيب عبد هللا الرازي، ومبصر من: أيب 
 « .صحيح البخاري»صادق مرشد بن حيىي، مسع منه سنة مخس عشرة 

__________ 

، 278/ 7، ومعجم األدابء 99/ 10[ انظر عن )حيىي بن سعدون( يف: األنساب 1]
، وإنباه 376/ 11، والكامل يف التاريخ 26/ 3، واللباب 324/ 4، ومعجم البلدان 279
، ووفيات األعيان 131/ ورقة 3، وتكملة الصلة البن األابر )خمطوط( 38، 37/ 4الرواة 

، 177، وصلة الصلة البن الزبري 135/ 1، واملغرب يف حلى املغرب 173 -171/ 6
، 286، 253، 157، 57/ 1، واتريخ إربل 485/ 1ومعجم األلقاب البن الفوطي 

، 130رقم  262/ 27، وخمتصر اتريخ دمشق البن منظور 523/ 2ق  1والروضتني ج 
، واملعني يف طبقات 234، واإلعالم بوفيات األعالم 152/ 3واملختصر يف أخبار البشر 

/ 4، والعرب 349رقم  548 -546/ 20ء ، وسري أعالم النبال1843رقم  172احملدثني 
/ 3، واملختصر احملتاج إليه 482رقم  536، 535/ 2، ومعرفة القراء الكبار 201، 200
/ 2، والبداية والنهاية 380/ 3، ومرآة اجلنان 124/ 2، واتريخ ابن الوردي 244، 243
، ونفح 334/ 2، وبغية الوعاة 66/ 6، والنجوم الزاهرة 372/ 2، وغاية النهاية 270

، والبلغة يف اتريخ أئمة 368/ 2، وطبقات املفسرين للداودي 118 -116/ 2الطيب 
، 225/ 4، وشذرات الذهب 208 -206/ 1ج  4، واتريخ ابن الفرات م 281اللغة 
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أن يذكره يف « كحالة»وقد فات  476/ 1، وإيضاح املكنون 521/ 2وهدية العارفني 
 (1))معجم املؤلفني( .." 

 من: البارع، وابن احلصني، وأيب العز بن كادش. "وببغداد .421

، لقراءاتابمث قدم دمشق فسكنها مدة، وأقرأ هبا القرآن والنحو. وكان ماهرا ابلعربية، بصريا 
 عايل اإلسناد فيها، شديد العناية هبا من صغره.

 وكان متواضعا، حسن األخالق، ثقة، نبيال.

 ي بكتاب أمساء اجلبال واملياه.وحدث ابن سعدون هذا عن أيب القاسم الزخمشر 

وخرج عن دمشق حني توجه النصراين الكندي إليها، فدخل املوصل وذهب إىل أصبهان، 
 مث عاد إىل املوصل فسكنها.

 ولد يف ربيع األول سنة ست ومثانني وأربعمائة.

 روى عنه: احلافظان ابن عساكر، والسمعاين، وأبو جعفر القرطيب والد التاج، وعبد هللا بن
احلسن املوصلي، وحممد بن حممد احللي، والقاضي هباء الدين يوسف بن شداد، وأبو احلسن 

 حممد بن أمحد القطيعي.

فخر الدين حممد بن أيب املعايل املوصلي، وعز الدين حممد بن عبد القراءات وقرأ عليه 
 ب.بيصي حبل[ ، وابن شداد، والكمال عبد اجملري بن حممد الق1الكرمي بن حرمية البوازجيي ]

 [ : هو ثقة، ثبت.2قال ابن عساكر ]

رواايت بالقراءات وقال ابن السمعاين: هذا أحد أئمة اللغة، وله يد قوية يف النحو. قرأ 
على مجاعة مبصر والعراق، وهو فاضل دين، ورع، حسن اإلقراء واألخذ. له وقار وسكون، 

وقا، نبيال، ، وكان ثقة، ثبتا، صدواشتغال مبا يعنيه. مسعت منه نسخة أيب عبد هللا الرازي
 قليل الكالم، كثري اخلري، مفيدا.

 [ : تويف يوم اجلمعة يوم عيد الفطر.3وقال ابن عساكر ]

__________ 

( 321/ 2[ البوازجيي: نسبة إىل البوازيج، بلدة قدمية على دجلة فوق بغداد. )األنساب 1]
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. 
 .262/ 27[ يف اتريخ دمشق، وخمتصره 2]
 (1).." 262/ 27[ يف اتريخ دمشق، وخمتصره 3]
 [ : ثنا عنه غري واحد.1"قال ابن الدبيثي ] .422

 وتويف يف احملرم وله ست وتسعون سنة.

، يف طبقة سبط اخلياط، وأيب الكرم الشهرزوري، القراءاتقلت: هذا أسند من بقي يف 
 والعجب من البغداديني كيف مل يزدمحوا على هذا ويقرءوا عليه!؟

 [ .2أمحد بن هبة هللا بن عبد القادر بن احلسني ] -281

 أبو العباس اهلامشي، املنصوري اخلطيب.

 تويف يف مجادى األوىل ببغداد.

 ورخه ابن مشق.

 [ .3إبراهيم بن سعود بن عياش ] -282

 أبو إسحاق الوقااييت، البغدادي، املقرئ.

 قرأ القرآن على سبط اخلياط، وغريه.

، به، وكتب كثريا من األجزاء عن هبة هللا بن الطرب، وأيب غالب بن البناءطلب احلديث وعين 
 وقاضي املرستان.

 وعنه: ابن األخضر، ويوسف بن كامل.

 وكان صدوقا خريا.

 [ .4إبراهيم بن حممد ] -283

 أبو إسحاق الشنتمري، صاحب أيب إسحاق بن هذيل املقرئ وخليفته على التعليم.

 نسية يف رجب.استشهد يف وقعة بظاهر بل

__________ 

 .204/ 1[ املختصر احملتاج إليه 1]
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 .3661رقم  225/ 8[ انظر عن )أمحد بن هبة هللا( يف: الوايف ابلوفيات 2]
 .1[ انظر عن )إبراهيم بن سعود( يف: املختصر احملتاج إليه ج 3]
 (1).." 1[ انظر عن )إبراهيم بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر ج 4]
 بو نزار، امللقب مبلك النحاة البغدادي، النحوي."أ .423

 ولد سنة تسع ومثانني وأربعمائة.

 ومسع احلديث من: نور اهلدى أيب طالب الزينيب.

 وقرأ النحو على: أيب احلسن علي بن أيب زيد الفصيحي.

 وعلم الكالم على: حممد بن أيب بكر القريواين.

 برهان.واألصول على: أيب الفتح أمحد بن علي بن 

 واخلالف على: أسعد امليهين.

وصار أحنى أهل طبقته. وكان فصيحا، ذكيا، متقعرا، معجبا، فيه تيه وأبو، لكنه صحيح 
 االعتقاد.

يف « ياحلاو »ذكره ابن النجار وطول، وقال: أبوه موىل حلسني األرموي التاجر، له كتاب 
 «القراءاتعلل »جملد، و « التصريف»يف النحو، جملد، و « العمد»[ و 1النحو، جملدان ]

« ريةالتذكرة السف»جملد صغري، وله « أصول الدين»جملدان، و « أصول الفقه»جملدان، و 
 [ .2عدة جملدات ]

قلت: سكن واسط مدة بعد العشرين ومخسمائة، ومحلوا عنه أداب كثريا، مث صار إىل شرياز، 
 وكرمان، وتنقلت به األحوال إىل أن استقر بدمشق.

__________ 

، وطبقات الشافعية الوسطى، 210/ 4، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 204[ / 4]
، 386/ 3، ومرآة اجلنان 1192/ رقم 2أ، وطبقات الشافعية لإلسنوي  165له )خمطوط( 

« ضايف»وفيه  273، 272/ 12، والبداية والنهاية 44رقم  59 -56/ 12والوايف ابلوفيات 
رقم  340، 339/ 1، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة  «يزدن»، واختلط امسه ابسم 
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، 59، والبلغة يف اتريخ أئمة اللغة 304 -302/ 1، وطبقات النحاة واللغويني، له 305
، 448، واتريخ اخللفاء 1044رقم  505، 504/ 1، وبغية الوعاة 68/ 6والنجوم الزاهرة 

، 624الظنون ، وكشف 227/ 4، وشذرات الذهب 222، 221وروضات اجلنات 
/ 1، وهدية العارفني 475، وإيضاح املكنون 1787، 1849، 1170، 815، 628
/ 2، واألعالم 19 -5/ 22، وأعيان الشيعة 1860رقم  146/ 4، وديوان اإلسالم 279
 .170 -166/ 4، وهتذيب اتريخ دمشق 230/ 3، ومعجم املؤلفني 207

 « .جملداتن» 308/ 1[ يف إنباه الرواة 1]

 (1).." 123/ 8، ومعجم األدابء 308/ 1نظر: إنباه الرواة [ وا2]
 "وقال: .424

 عصيت هوى نفسي صغريا فعند ما ... رمتين الليايل ابملشيب وابلكرب

 [1أطعت اهلوى عكس القضية ليتين ... خلقت كبريا مث عدت إىل الصغر ]
 فزاد ابنه أبو احلسن علي:

 [3اهلوى يف حالتيه وما اعتذر ] [ له إن مل يكن كابنه الذي ... أطاع2]هنيئا[ ]
 وكان عبد امللك بن عياش مع فنونه وفضائله من أبرع الناس خطا.

 [ .4علي بن محزة بن فارس ] -296

 أبو احلسن بن القبيطي، احلراين. والد محزة وحممد.

 على: أيب العز القالنسي.القراءات قدم بغداد فاستوطنها، وقرأ 

 ريه.ومسع من: أيب بكر املزريف، وغ

 مسع منه: ولداه، وأبو احملاسن القرشي.

 وتويف يف مجادى اآلخرة.

 قال ابن النجار: قرأ أليب عمرو على القالنسي، تال عليه ابنه محزة.

 [ .5صاحل، خري، له دنيا. عاش ثالاث ومثانني سنة ]

 [ .6علي بن املبارك بن احلسني بن عبد الوهاب بن نغواب ] -297
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__________ 

 ابلقاف وهو خطأ.« الصقر»صل: [ يف األ1]

 [ بياض يف األصل.2]

 « .يف احلالتني وما ائتمر»[ يف الذيل والتكملة: 3]

، والوايف 1001رقم  124/ 3[ انظر عن )علي بن محزة( يف: املختصر احملتاج إليه 4]
 .36رقم  76، 75/ 21ابلوفيات 

 [ ومن شعره:5]

 شبه انظر السخط كذوب أبدا ... عنده ترب املعايل

 فاستعر يل مقلة أكحلها ... ابلرضا كيما تزول الشبه

 ومنه:

 أمتىن والعمر أقصر من أن ... أهتىن لو نلت ما أمتىن

ابحلاشية، والتقييد البن نقطة  290/ 3[ انظر عن )علي بن املبارك( يف: األنساب 6]
ريخ ، وذيل ات1047رقم  140، 139/ 3، واملختصر احملتاج إليه 556رقم  417، 416

 (1)بغداد." 
 -حرف احلاء -" .425

 [ .1احلسن بن أمحد بن احلسن بن أمحد بن حممد بن سهل ] -316

 احلافظ، أبو العالء اهلمذاين، العطار، املقرئ، احملدث، شيخ مدينة مهدان.

 على أيب علي احلداد، ومسع منه الكثري.القراءات رحل إىل أصبهان، وقرأ 

 نسي بواسط.على أيب العز القالالقراءات وقرأ 

 وعلى: أيب عبد هللا البارع، وأيب بكر املزريف، ومجاعة ببغداد.

__________ 

 345رقم  248/ 10، واملنتظم 532[ انظر عن )احلسن بن أمحد( يف: مناقب أمحد 1]
/ 8، ومعجم األدابء 411/ 11( ، والكامل يف التاريخ 4299رقم  209، 208/ 18)
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، 284رقم  241 -239، والتقييد البن نقطة 601/ 4، ومعجم البلدان 2رقم  52 -5
، 300/ 8، ومرآة الزمان 2( ورقة 5922وذيل اتريخ بغداد البن الدبيثي )خمطوطة ابريس 

، 84/ 2، ودول اإلسالم 627، 626/ 4/ ق 4وتلخيص جممع اآلداب البن الفواطي 
إليه من اتريخ  ، واملختصر احملتاج207، 206/ 4، والعرب 235واإلعالم بوفيات األعالم 

، وسري 489رقم  544 -542/ 2، ومعرفة القراء الكبار 277، 276/ 1ابن الدبيثي 
، واملستفاد من ذيل اتريخ 1324/ 4، وتذكرة احلفاظ 2رقم  46 -40/ 21أعالم النبالء 

احلسن بن احلسن »وفيه:  286/ 12، والبداية والنهاية 63رقم  97، 96بغداد للدمياطي 
، ومرآة اجلنان 552رقم  385، 384/ 11، والوايف ابلوفيات « مد العطاربن أمحد بن حم

، وذيل التقييد 148رقم  329 -324/ 1، والذيل على طبقات احلنابلة 390، 389/ 3
/ 15، واتريخ ابن الدبيثي 973رقم  499/ 1ملعرفة رواة السنن واملسانيد لقاضي مكة 

رقم  206 -204/ 1وغاية النهاية  ،131، 130، والفالكة واملفلوكني للدجلي 157
، وطبقات النحاة واللغويني البن قاضي 552/ ورقة 16، وعقد اجلمان )خمطوط( 945

/ 6، والنجوم الزاهرة 39، 38، وهناية الغاية )خمطوط( ورقة 124شهبة )خمطوط( ورقة 
رقم  495، 494/ 1، وبغية الوعاة 474، 473، وطبقات املفسرين للسيوطي 72

/ 4، وشذرات الذهب 127رقم  131/ 128/ 1بقات املفسرين للداودي ، وط1027
، 1460رقم  303، 302/ 3، وديوان اإلسالم 206، والتاج املكلل للقنوجي 232، 231

، 1387، 1189، 1106، 114، وكشف الظنون 91 790/ 3وروضات اجلنان 
 -468/ 20، وأعيان الشيعة 715/ 2و  206/ 1، وإيضاح املكنون 2026، 1773
، ومعجم طبقات احلفاظ 198، 197/ 3، ومعجم املؤلفني 181/ 2، واألعالم 470

 (1).." 1058رقم  75واملفسرين 
 "ومسع هبا من: أيب القاسم بن بيان، وأيب علي بن املهدي، وخلق. .426

 ومن: أيب عبد هللا الفراوي، وطبقته خبراسان.

 قدمها بعد أ هبا لولده الكثري، مثمث رحل اثنية سنة نيف وعشرين ومخسمائة إىل بغداد، فقر 
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الثالثني. مث قدمها بعد األربعني، فقرأ هبا لولده أمحد الكثري على: أيب الفضل األرموي، وابن 
 : أبو أمحد بن سكينة.القراءاتانصر، وابن الزاغوين، وحدث إذ ذاك هبا. وقرأ عليه 

 عبد القادر بن عبد هللاوروى عنه: هو، واملبارك بن األزهر، وأبو املواهب بن صصرى، و 
الرهاوي، ويوسف بن أمحد الشريازي، وحممد بن حممود بن إبراهيم احلمامي، وأوالده أمحد، 
وعبد الرب، وفاطمة، وعتيق بن بدل املكي مبكة، وسبط حممد بن عبد الرشيد بن علي بن 

دى [ سنة إح1بنيمان، وأخو هذا القاضي علي بن عبد الرشيد وماات يف شهر ) ... ( ]
 وعشرين، وأخومها القاضي عبد احلميد، وبقي إىل سنة سبع وثالثني، ومساعه يف الرابعة.

 وروى عنه ابإلجازة: أبو احلسن بن املقري، وهو آخر من روى عنه فيما أعلم.

ذكره أبو سعد السمعاين فقال: حافظ، متقن، ومقرئ فاضل، حسن السرية، مجيل األمر، 
القراءات وخي مبا ميلكه، مكرما للغرابء، يعرف احلديث مرضي الطريقة، عزيز النفس، س

 واألدب معرفة حسنة. مسعت منه هبمذان.

وقال احلافظ عبد القادر الرهاوي: شيخنا اإلمام أبو العالء أشهر من أن يعرف، بل تعذر 
وجود مثله يف أعصار كثرية، على ما بلغنا من سرية العلماء واملشايخ. رىب على أهل زمانه 

كثرة السماعات، مع حتصيل أصول ما يسمع، وجودة النسخ، وإتقان ما كتبه خبطه. فإنه يف  
 ما كان يكتب شيئا إال

__________ 

 (1)[ يف األصل بياض.." 1]
"منقوطا معراب. وأول مساعه من عبد الرمحن بن محد الدوين يف سنة مخس وتسعني  .427

التاريخ، ديث يف األنساب، و وأربعمائة. وبرع على حفاظ عصره يف حفظ ما يتعلق ابحل
 واألمساء، والكىن، والقصص، والسري.

ولقد كان يوما يف جملسه، وجاءته فتوى يف أمر عثمان رضي هللا عنه، فأخذها وكتب فيها 
من حفظه، وحنن جلوس، درجا طويال، ذكر فيه نسبه، ومولده، ووفاته، وأوالده، وما قيل 

 فيه، إىل غري ذلك.
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سني جملدا. يف حنو مخ« زاد املسافر»ديث، والزهد والرقائق، وصنف وله التصانيف يف احل
[ صنف العشرة 1املسندة، ]إنه[ ]القراءات وكان إماما يف القرآن وعلومه، وحصل من 

واملفردات، وصنف يف الوقف واالبتداء، والتجويد، واملاءات، والعدد ومعرفة القراء وهو حنو 
 من عشرين جملدا.

  القرآن، وكتبت، ونقلت إىل خوارزم والشام.واستحسنت تصانيفه يف

 وبرع عليه مجاعة كثرية يف علوم القرآن.

وكان إذا جرى ذكر القراء يقول: فالن مات يف سنة كذا، وفالن مات يف سنة كذا، وفالن 
 يعلو إسناده على فالن بكذا.

، وخرج  «هرةاجلم»وكان إماما يف النحو واللغة، مسعت أن من مجلة ما حفظ يف اللغة كتاب 
له تالمذة يف العربية أئمة يقرءون هبمذان. ويف بعض من رأيت من أصحابه من مجلة حمفوظاته  

 للهروي.« الغريبني»كتاب 

وكان عتيقا من حب املال، مهينا له، ابع مجيع ما ورثه، وكان من أبناء التجار، وأخرجه يف 
لى ظهره. شيا، وكان حيمل كتبه عطلب العلم، حىت سافر إىل بغداد، وأصبهان مرات كثرية ما

 [ .2ومسعته يقول: كنت أبيت ببغداد يف املساجد، وآكل خبز الدخن ]

__________ 

 .42/ 21[ يف األصل بياض، واملستدرك من: سري أعالم النبالء 1]
/ 21ابلالم، واملثبت عن سري أعالم النبالء « الدخل»[ يف األصل ومعرفة القراء الكبار 2]

 (1).." 326/ 1يح، ومثله يف: الذيل على طبقات احلنابلة وهو الصح 42
[ 1"الفارسي أنه قال للحافظ أيب العالء ملا دخل نيسابور ]ما دخل نيسابور[ ] .428

 مثلك.

ومسعت احلافظ أاب القاسم علي بن احلسن يقول، وذكر رجال من أصحابه رحل: إن رجع 
 ومل يلق احلافظ أاب العالء ضاعت سفرته.

 عنه احلافظ أبو القاسم. قال: وقد روى
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وقال احلافظ حممد بن حممود احلماين اهلمذاين: ولد شيخنا أبو العالء يف ذي احلجة سنة 
 مثان ومثانني وأربعمائة.

 قال: وتويف يف اتسع عشر مجادى األوىل.

، واحلديث، واألدب، والزهد، والتمسك القراءاتوذكره ابن النجار فقال: إمام يف علوم 
 [ .2ه هللا ]ابلسنن، رمح

 [ .4[ بن عبد هللا بن حسني ]3]احلسن[ ]-317

__________ 

، والذيل على طبقات احلنابلة 44/ 21[ ما بني احلاصرتني إضافة من: سري أعالم النبالء 1]
1 /327. 
كتبا حسنة ويف علوم القرآن واحلديث. ومسع القراءات [ وقال الصفدي: وصنف يف 2]

وببغداد وخبراسان، وحصل األصول الكثرية والكتب الكبار ببلده من مجاعة وأبصبهان 
احلسان ابخلطوط املعتربة، وحدث أبكثر مسموعاته ومسع منه الكبار واحلفاظ ورووا عنه، 
وتردد إىل بغداد مرات مث عاد إىل مهذان وعمل دارا للكتب وخزانة وأوقف مجيع كتبه فيها، 

 ر عمره.وانقطع إلقراء القرآن ورواية احلديث إىل آخ

 للجرجاين يف النحو يف يوم واحد من الغداة إىل العصر.« اجلمل»وقال: حفظت كتاب 

وقال: حفظت يوما ثالثني ورقة من القراءة، وكان يقول: لو أن أحدا أييت إيل حبديث واحد 
من أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يبلغين ملألت فمه ذهبا. وحفظ كتاب 

بكار،  للزبري بن« النسب»اجململ، البن فارس، وكتاب »ريد، وكتاب البن د« اجلمهرة»
د، و يف التجوي« الوقف واالبتداء»، و  «القراءاتاملفردات يف »، و « العشرة»وصنف 

حنو  «زاد املسافر»وهو حنو العشرين جملدا. وله « معرفة القراء»و « العدد»، و « املئات»
باره وأحواله وكراماته وما مدح به من الشعر وما  مخسني جملدا. ومجع بعضهم كتااب يف أخ

 كان عليه. )الوايف ابلوفيات( .

 وقد طول ايقوت احلموي ترمجته وأخباره يف )معجم األدابء( .

 [ يف األصل بياض.3]
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، 26، 25/ 1[ انظر عن )احلسن بن عبد هللا( يف: التكملة لكتاب الصلة البن األابر 4]
 (1)ومعجم." 

 األشريي، الكاتب، نزيل تلمسان."أبو احلسن بن  .429

 ري ذلك.، وغ« املوطأ»، واللغة، والشعر. صنف يف غريب ابلقراءاتقال األابر: كان عاملا 

 [ .2[ بن حممد بن احلسني بن محا ]1]احلسني[ ]-318

 الشيخ أبو عبد هللا البغدادي، من وكالء القضاة.

 وأيب سعد بن خشيش.مسع من: جده ألمه أيب سعد حممد بن عبد هللا األسدي، 

 قال ابن النجار: ثنا عنه ابن األخضر.

 ولد سنة تسعني وأربعمائة، ومات يف شوال سنة تسع.

 -حرف الدال -
 [ .4[ بن كرم ]3]دلف[ ]-319

 أبو الفرج العكربي املقري، اخلباز. أحد طلبة احلديث ببغداد.

 .مسع: أاب بكر األنصاري، وأاب القاسم بن السمرقندي فمن بعدها
 مسع منه: علي بن أمحد الزيدي، ومكي الفراء.

 وتويف يف عشر السبعني.

 [ .6[ بن علي بن منصور بن إبراهيم ]5]دهبل[ ]-320

 املعروف اببن كاره، أبو احلسن احلرميي، والد عبد هللا.

 كان فقيها حنبليا.

__________ 

 .238/ 3] )( [ املؤلفني 
 [ يف األصل بياض.1]

 .625رقم  43/ 2ني بن حممد( يف: املختصر احملتاج إليه [ انظر عن )احلس2]
 [ يف األصل بياض.3]
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 .659رقم  65/ 2[ انظر عن )دلف بن كرم( يف: املختصر احملتاج إليه 4]
 [ يف األصل بياض.5]

دون ترمجة، واملختصر  46/ 21[ انظر عن )دهبل بن علي( يف: سري أعالم النبالء 6]
، وشذرات الذهب 329/ 1، والذيل على طبقات احلنابلة 661رقم  66/ 2احملتاج إليه 

4 /232 "..(1) 
 [ بن علي بن البسري، وأاب القاسم بن بيان، وابن نبهان.1"مسع: احلسني ] .430

 وكان زاهدا، ثقة.

: أبو سعد بن السمعاين، وعلي بن أمحد الزيدي، وأبو حممد بن األخضر، وابن مسع منه
 قدامة، وأبو املنجا بن الليت، ولبابة بنت الثالجي، وآخرون.

 [ ، وكان قد أضر.2وتويف يف اثين احملرم ]

 -حرف السني -
 [ .3سعد هللا بن مصعب بن حممد ] -321

 ن ساقي املاء.أبو القاسم البغدادي، املقرئ، املعروف ابب

 [ .4قال الدبيثي: بقي أكثر من سبعني سنة مقيما مبسجد ابجلانب الغريب ]

 على: أيب عبد هللا البارع.القراءات قرأ 

 ومسع من: أيب القاسم بن بيان.

 [ .5كتب عنه: عمر القرشي، وتويف يف احملرم ]

 [ .6سعيد بن املبارك بن علي ] -322

__________ 

 ، والتصحيح من: املختصر احملتاج إليه.« سناحل»[ يف األصل: 1]

 هـ. )ابن رجب( . 495[ وكان مولده سنة 2]

، والوايف 679رقم  78/ 2[ انظر عن )سعد هللا بن مصعب( يف: املختصر احملتاج إليه 3]
 .258رقم  185/ 15ابلوفيات 
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 « .ابجلانب الشرقي»[ يف املختصر 4]

 هـ. تقريبا. 482[ ومولده سنة 5]

، والكامل 68رقم  223 -219/ 11ظر عن )سعيد بن املبارك( يف: معجم األدابء [ ان6]
رقم  51 -47/ 2، وإنباه الرواة 615/ 2ق  1، والروضتني ج 411/ 11يف التاريخ 

، وإشارة 83، 82/ 1، وخريدة القصر 265رقم  385 382/ 2، ووفيات األعيان 274
، واإلعالم 207/ 4، والعرب 689رقم  86، 85/ 2، واملختصر احملتاج إليه 20التعيني 

، وتلخيص ابن 363رقم  582 -581/ 20، وسري أعالم النبالء 235بوفيات األعالم 
 (1)،." 77مكتوم 

 "أيوب، واستوىل على مجيع خزائنه وعذبه، مث قتله، وهدم القبة، وأحرق ما فيها. .431

 [ .1« ]مرآة الزمان»هذا معىن ما قاله صاحب 

 [ .2ن أيب بكر ]علي بن أمحد ب -329

أبيه من:  بقراءة« املوطأ»[ أيب احلسني القرطيب، نزيل مدينة فاس. مع 3أبو احلسن الكناين ]
أيب عبد هللا حممد بن الفرج موىل الطالع. ومسع من: أيب احلسن القيسي، وأخذ عنه 

 ، وخازم بن حممد، وأيب القاسم بن مدير، وأيب الوليد بن خشرم.القراءات

 الكبار.وأخذ عنه 

 وأخذ أيضا عن: احلسن بن شفيع، وأيب عمر األلبريي.

 وقرأ جبيان على: أيب عامر حممد بن حبيب.

 مث حج سنة مخسمائة، ولقي أاب حامد الغزايل وصحبه.

[ : ويف هذا نظر، إال أن يكون دخل خراسان، وهو حمتمل 4كذا قال أبو عبد هللا األابر ]
 على بعد.

يعلم القرآن تسعة أشهر، مث انصرف واستوطن مدينة فاس سنة قال: وأقام ببيت املقدس 
 ثالث ومخسمائة، وتصدر لإلقراء، وطال عمره.

 وروى عنه من شيوخنا: أبو القاسم بن بقي، وأبو زكراي الناديل.
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__________ 

 .301، 300/ 8[ سبط ابن اجلوزي 1]
قة ر )خمطوط( م/ ور [ انظر عن )علي بن أمحد( يف: التكملة لكتاب الصلة البن األاب2]

، والذيل والتكملة لكتايب املوصول 102، وصلة الصلة البن الزبري 1885، واملطبوع، رقم 66
، واملعني يف طبقات 1327/ 4، وتذكرة احلفاظ 310رقم  153 -150/ 1/ ق 5والصلة 
رقم  546، 545/ 2، ومعرفة القراء الكبار 208/ 4، والعرب 1850رقم  173احملدثني 

)دون ترمجة( ، وغاية النهاية  46/ 21، وسري أعالم النبالء 84/ 2دول اإلسالم ، و 491
 .234/ 4، وشذرات الذهب 2143رقم  518/ 1
 ، وكذا يف )دول« الكتاين»[ تصحفت يف )غاية النهاية( و )شذرات الذهب( إىل: 3]

 اإلسالم( .

 (1).." 1885[ يف تكملة الصلة، رقم 4]
ر، قد فشت ابلشام دعوته، وطبقت مصر فتنته، وإن ، ومع مخوله مبص« "القفاص .432

أرابب املعايش حيملون إليه جزءا من كسبهم. ووجدت يف منزله ابإلسكندرية عند القبض 
عليه كتب فيها خلع العذار، وصرح الكفر الذي ما عنه اعتذار. وكان يدعى النسب إىل 

اق به قد صرعة كفره، وحأهل القصر، وأنه خرج منه صغريا، ونشأ على الضاللة كبريا، ف
 [ .1« ]مكره. واحلمد هلل وحده

 -حرف الفاء -
 [ .3[ بن موهوب بن عبد هللا ]2]فوارس[ ]-334

 ابن الشباكية اخلفاف أبو اهليجا.

 روى عن: إمساعيل بن ملة.

 [ .4روى عنه: مكي الفرا، وأبو حممد بن قدامة، ومجاعة ]

 -حرف امليم -
 [ .5ن عبد هللا ]حممد بن أمحد بن حمرز ب -335
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 أبو بكر البطليوسي، عرف ابملنتاجنشي، نزيل إشبيلية.

 [ .6مسع من: أبيه، ومن أيب الوليد العتيب، وأيب حممد بن عتاب، وأيب القاسم بن النخاس ]

 ، وعن: أيب عبد هللا بن مزاحم، وابن طريف.القراءاتوأخذ عن ابن النخاس 

__________ 

 .248/ 1، ومفرج الكروب 566 -563/ 2ق  1[ انظر: الروضتني ج 1]
 [ يف األصل بياض.2]

 .1103رقم  159/ 3[ انظر عن )فوارس بن موهوب( يف: املختصر احملتاج إليه 3]
 تقريبا. 487[ مولده سنة 4]

، 513، 512/ 2[ انظر عن )حممد بن أمحد بن حمرز( يف: تكملة الصلة البن األابر 5]
، ومعرفة القراء 65/ 6و  677/ 5الصلة للمراكشي والذيل والتكملة لكتاب املوصول و 

 .2778رقم  80/ 2، وغاية النهاية 497رقم  549/ 2الكبار 
" ابحلاء املهملة. واملثبت عن معرفة القراء الكبار..« النحاس»[ يف األصل وغاية النهاية: 6]
(1) 
 [ .1"فقالوا له: تبسم. فقال: ال وهلل ال أتبسم من غري عجب ] .433

 الكاتب فيه يرثيه:وللعماد 

 [ فاضلة فاخرة3[ أايمه مل تزل ... مفضلة ]2اي ملكا ]

 [4ملكت دنياك وخلفتها ... وسرت حىت متلك اآلخرة ]
 رمحه هللا.

 [ .5مظفر بن القاسم ] -339

 أبو القاسم الصيدالين، املقرئ، اجملود.

 على أيب العز القالنسي.القراءات قرأ 

 .ومسع من: أيب القاسم بن احلصني
 وأقرأ ببغداد يف آخر أايمه.

 -حرف اهلاء -
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 [ .6هبة هللا بن كامل ] -340

 أبو القاسم املصري، قاضي القضاة وداعي الدعاة.

كان عاملا، فاضال، أديبا، شاعرا، متفننا، من كبار علماء الدولة املصرية. وكان عندهم يف 
لسلطان بين عبيد، فظفر هبم ا الرتبة العليا. وكان أحد اجلماعة الذين سعوا يف إعادة دولة

 صالح الدين، فأول ما صلب داعي

__________ 

 .320/ 8[ مرآة الزمان 1]
 « .اي ملك»[ يف مرآة الزمان: 2]

 « .لفضله»[ يف مرآة الزمان: 3]

 « .وصرت متلك هبا اآلخرة»وفيه:  322/ 8[ مرآة الزمان 4]

 .1209رقم  193/ 3إليه [ انظر عن )مظفر بن القاسم( يف: املختصر احملتاج 5]
املفضل بن كامل »ابسم  561/ 2ق  1[ انظر عن )هبة هللا بن كامل( يف: الروضتني ج 6]

، وسنا الربق 187، 186/ 1، وخريدة القصر )قسم شعراء مصر( 571و « القاضي
/ 12، )داعي الدعاة( ، والبداية والنهاية 300، 299/ 8، ومرآة الزمان 148/ 1الشامي 

/ 27أ، والوايف ابلوفيات )خمطوط(  193 -ب 192/ 12اجلمان )خمطوط(  ، وعقد275
 (1).." 235/ 4أ، وشذرات الذهب  130ورقة 

"روى عن: أيب احلسن بن الباذش، وأيب بكر بن اخللوف، وأيب القاسم ابن النحاس،  .434
 [ .1ومنصور بن اخلري ]

 القراءات.روى 

 ا هبا، سخيا، جوادا.، وكان عارفالقراءاتسكن ميورقة وغريها، وأقرأ 

 [ .2روى عنه: أبو عمر بن عياش، وأجاز أليب اخلطاب بن واجب، وأيب بكر عتيق ]

 وكف بصره أبخرة.

 [ .4[ : وتويف مبيورقة يف حنو سنة سبعني ]3قال األابر ]
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 -حرف الفاء -
 [ .5فاطمة بنت علي بن عبد هللا الوقااييت ] -364

 أم علي البغدادية.

 هللا بن البسري، وأاب القاسم الرزاز.مسعت: أاب عبد 

 روى عنها: ابن األخضر، وموفق الدين بن قدامة، ومجاعة.

 وماتت رمحها هللا تعاىل يف آخر السنة.

 فاطمة بنت احملدث أيب غالب حممد بن احلسن املاوردي. -365

 أم اخلري.

 مسعها أبوها من: أيب عبد هللا البسري، وأيب النرسي.

__________ 

 « .اخلضر» األصل: [ يف1]

 .207/ 5، والتحرير من: الذيل والتكملة « وأيب بكر ابن عتيق»[ يف األصل: 2]
 .1866[ يف تكملة الصلة، رقم 3]
وطرقها، جمودا، ضابطا، مسحا، القراءات ب[ وقال ابن عبد امللك: وكان ذا معرفة 4]

ول إىل ميورقة ، مث حتسخيا، خرج من بلده يف الفتنة فاستوطن دانية وخطب جبامعها حينا
وأقرأ هبا القرآن، وأمسع احلديث، وكان من أهل العناية به، متسع الرواية، عدال، وكف بصره 

 آبخرة من عمره.

 (1).." 1424رقم  268/ 3[ انظر عن )فاطمة بنت علي( يف: املختصر احملتاج إليه 5]
 "املتوفون يف هذه احلدود ما بني الستني والسبعني .435

 -حرف األلف -
 أمحد بن زهري بن حممد بن الفضل. -379

 أبو العباس املعروف مبلة األصبهاين.

 مسع: أاب هنشل عبد الصمد العنربي، وحممد بن طاهر املقدسي.
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 وعنه: عمر بن علي القرشي، وأبو حممد بن قدامة.

 حدث ببغداد سنة أربع وستني.

 [ .1أمحد بن حممد بن علي بن حممد بن أيب العاصي ] -380

 جعفر النقزي، الشاطيب، املعروف اببن الالية املقرئ. أبو

 عن: أبيه األستاذ أيب عبد هللا.القراءات أخذ 

 ورحل إىل دانية فأخذ عن: أيب عبد هللا حممد بن سعيد.

 وخلف أابه يف اإلقراء.

 أخذ عنه مجاعة، منهم: ابن قرية الشاطيب.

 قال األابر: كان معروفا ابلضبط والتجويد، كأبيه.

 ت: ذكر قبله من تويف سنة ثالث وستني، وبعده من تويف سنة تسع وستني ومخسمائة.قل

 -حرف الراء -
 رجاء بن حامد بن رجاء بن عمر. -381

__________ 

 (1).." 1[ انظر عن )أمحد بن حممد بن علي( يف: تكملة الصلة البن األابر ج 1]
 عبد هللا بن حممد بن سهل العبدري. -384" .436

 ورقة.إمام جامع مي

 مسع بشاطبة من أيب عمران بن أيب تليد.

 على شريح.القراءات وأقرأ إبشبيلية 

 مات بعد الستني ومخسمائة.

 عبد هللا بن عمر بن سليخ. -385

 أبو حممد البصري.

 حدث مبربد البصرة. كان منزله هبا.

 مسع من: جعفر بن حممد بن الفضل العباداين، ولعله آخر من روى عنه.
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و املواهب بن صصرى، ويوسف بن أمحد الشريازي، وأبو السعود حممد بن حممد روى عنه: أب
 بن جعفر البصري، وغريهم.

 وحدث يف سنة مثان وستني.

 وآخر من روى عنه أبو السعود عبد هللا بن عبد الودود البصري الدابس.

 عبد هللا بن حممد بن عبد هللا. -386

 أبو الفتوح اجلوهري، األصبهاين.

نصر عبد الرمحن بن حممد السمسار، وأاب بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن مردويه، مسع: أاب 
 وإمساعيل بن أيب عثمان الصابوين، وأمحد بن أيب الفتح اخلرقي أجاز البن الليت، ولكرمية.

 عبد الرمحن بن أمحد بن حممد بن عبد القاهر. -387

 أبو حممد الطوسي، اخلطيب.

 كان ابملوصل مع إخوته.

 (1)بغداد يف سنة مثانني وأربعمائة.." ولد ب
 "أبو حممد التجييب، األندلسي، السمنيت، ومسنت حصن. .437

 ابملرية عن أيب القاسم عبد الرمحن بن أمحد بن رضا.القراءات أخذ 

 وتصدر لإلقراء مبرسية.

 وتويف يف حدود السبعني.

 مولده سنة مثان وتسعني وأربعمائة.

 العيش. عبد الرحيم بن حممد بن أيب -390

 أبو بكر األنصاري.

 روى عن: أيب حممد بن عتاب، وأيب علي الصديف، وأيب عمران بن أيب تليد، ومجاعة.

 وسكن مراكش وحدث هبا.

 وتويف يف رأس السبعني تقريبا.

 روى عنه: أبو حممد عبد الرمحن بن أيب احلسن الزهري، والقاضي أبو احلسن الزهري.
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 بن مالعب. عبد الصمد بن ظفر بن سعيد -391

 أبو نضر الربيعي، احلليب، املعروف ابلقباين.

 مسع من: طاهر بن عبد الرمحن بن العجمي جزءا من رواية علي بن عمر احلريب السكري.

روى عنه: أبو املواهب بن صصرى، وأخوه أبو القاسم. لقياه حبلب يف حدود الستني 
 ومخسمائة.

 [ .1عبد العزيز بن علي بن حممد بن سلمة ] -392

 أبو األصبغ ويقال: أبو محيد السمايت، اإلشبيلي، الطحان.

 ويعرف اببن احلاج أيضا.

__________ 

 (1)( .." 24هـ. برقم ) 561[ تقدمت ترمجته يف املتوفني سنة 1]
 حممد بن علي بن عبد هللا. -401" .438

 أبو بكر البتماري، احلرميي، املعروف اببن العجيل.

 وبتماري من قرى النهروان.

 ع: أمحد بن املظفر بن سوسن، وأاب سعد بن خشيش.مس

 روى عنه: أمحد بن طارق الكركي.

 قال ابن النجار: بلغين أنه تويف بعد السبعني.

[ 1حممد بن علي بن حممد بن أمحد بن حممد بن احلسني بن محدان بن احلسني ] -402
. 

 ار.[ ، اهليثي، األديب، اللغوي. نزيل األنب2أبو الغنائم اجلصاين ]

[ كان صاحب قلعة عند األنبار يف الزمن 3وينسب إىل جصني، أحد ملوك الفرس الذين ]
 القدمي.

ببغداد ت القراءامسع أبو الغنائم من: حيىي بن علي بن حممد بن األخضر األنباري، وقرأ 
 على: أيب بكر املزريف، وسبط اخلياط.
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 ومسع من: ابن احلصني، ومجاعة.

واملثلث »للغة، يف ا« روضة اآلداب»اثنتني وستني. وصنف كتاب وحدث هبيت واألنبار سنة 
 ، وغري ذلك.« احلماسة»، و « احلمداين

 وولد هبيت يف سنة أربع ومثانني وأربعمائة، ومل تضبط وفاته.

 مسع منه: أبو أمحد بن سكينة، ويوسف بن أمحد الشريازي.

 حممد بن غريب بن عبد الرمحن بن غريب. -403

 عبسي، السرقسطي. نزيل شاطبة.أبو الوليد ال

__________ 

، ومعجم 1699رقم  163/ 4[ انظر عن )حممد بن علي بن حممد( يف: الوايف ابلوفيات 1]
 .42/ 11املؤلفني 

 [ ضبطه الصفدي: ابجليم والصاد املهملة مشددة.2]

 (1)[ هكذا يف األصل.." 3]
 "أبو حممد الرتكي، من شيوخ بغداد. .439

 بعي، وابن بدران احللواين.مسع: أاب القاسم الر 

 روى عنه: ابن األخضر، ومنصور بن السكن، وغريه.

 تويف يف ذي احلجة.

 -حرف العني -
 عبد هللا بن محزة بن حممد بن مساوة. -5

 [ ، مث الدمشقي.1أبو الفرج الكرماين، مث اجلريفيت ]

 [ زماان.2تفقه على مجال اإلسالم السلمي، وويل خطابة دومة ]

 ال اإلسالم.وروى عن مج

 روى عنه: أبو املواهب بن صصرى، وقال: كان ثقة صاحلا.

 تويف يف ربيع اآلخر وهو يف عشر الثمانني.
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 وروى عنه أيضا أبو القاسم بن صصرى.

 [ .3عبد هللا بن حممد بن سهل ] -6

 أبو حممد الغرانطي الضرير، املقرئ. ويعرف بوجه انفخ.

 زمه.عن أيب حممد بن دري والالقراءات أخذ 

 وعن عبد الرحيم بن الفرس.

 ومسع منهما، ومن: غالب بن عطية، ومجاعة.

 وأجاز له أبو علي بن سكرة، وغريه.

 قال األابر: كان ابرعا يف العربية.

 حدث عنه: ابنه أبو عبد هللا، وابن عياد.

__________ 

يف آخرها و  [ اجلريفيت: بكسر اجليم وسكون الياء آخر احلروف وضم الراء وسكون الفاء1]
/ 3التاء اثلث احلروف. هذه النسبة إىل جريفت، وهي إحدى بالد كرمان. )األنساب 

408 ،409. ) 

 ( .486/ 2[ دومة: ابلضم، من قرى غوطة دمشق. )معجم البلدان 2]

 (1)[ انظر عن )عبد هللا بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر.." 3]
 ."أبو األزهر الواسطي، املقرئ، الصويف .440

 قرأ ابلرواايت على أيب العز القالنسي.

 ومسع من: أيب نعيم حممد بن إبراهيم اجلماري.

 وببغداد من أيب غالب بن البناء.

 وأقرأ الناس مدة.

روى عنه: عمر بن يوسف خنت ابن الشعار، وعمر بن حممد بن أمحد الدينوري، وحممد بن 
 أمحد بن إمساعيل القزويين.

يف وصفه وقال: كان شيخا صاحلا، ورعا، تقيا، زاهدا، قانعا، ذكره ابن النجار فأطنب 
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 ابلقراءات.منقطعا عن الناس، يرجع إىل فضل وعلم 

 وتويف رمحه هللا ببغداد يف رجب.

 حممد بن حممد بن أمحد بن خلف بن إبراهيم بن لبيب. -23

 اإلمام أبو القاسم بن احلاج التجييب، القرطيب.

بد هللا بن احلاج، وأيب حممد بن عتاب، وأيب علي بن سكرة، مسع من: والده الشهيد أيب ع
 وأيب الوليد بن رشد، وابن حيىي بن العاص.

وأجاز له أبو عبد هللا اخلوالين. وكان بصريا مبذهب مالك، عارفا ابملسائل، ذاكرا للخالف. 
 وجلس للمناظرة مكان أبيه. ومل يكن يعرف احلديث.

 يف النادر. ويل قضاء اجلماعة بقرطبة وقتا، مث خرج عنه يف وكان وقورا مهيبا، ال يتكلم إال
الفتنة، وجتول يف األندلس، واستقر مبرسية مرتسما يف ديوان اجلند عند األمري حممد بن سعد. 

 مث سافر إىل ميورقة بعد موت ابن سعد، فحدث هبا.

 [ ، وابن سفيان، وغريمها.1روى عنه: فقيل بن ) ... ( ]

__________ 

 (1) األصل بياض.." [ يف1]
 "األزدي، اإلسكندراين. .441

 ورخه احلافظ ابن املفضل وروى عنه، وقال: تويف يف صفر. وكان ثقة متحراي.

 مسع: أاب عبد هللا الرازي، وأاب بكر الطرطوشي.

 وكان ال أبس به يف الفقه.

 عبد الصمد بن سعد بن أمحد بن حممد. -44

 ابلقاضي.أبو حممد النسوي، مث الدمشقي، املعروف 

 ولد سنة مخس ومثانني وأربعمائة.

 وتويف يف صفر بدمشق.

 ومسع من: قوام الدين بن زيد يف سنة مخس وتسعني.
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روى عنه: احلافظ أبو املواهب بن صصرى، وأخوه أبو القاسم، وعبد احلق بن خلف، والعز 
 حممد بن أمحد النسابة، وغريهم.

 [ .2] [ بن عساكر بن املرحب بن العوام1]علي[ ]-45

 أبو احلسن البطائحي، الضرير، املقرئ، األستاذ.

 والبطائح: بني واسط والبصرة.

 ، وقرأه ابلرواايت الكثرية املشهورةالقراءاتقدم بغداد وحفظ هبا 

__________ 

 [ يف األصل بياض، واملستدرك من املنتظم.1]

رقم  233/ 18) 359رقم  267/ 10[ انظر عن )علي بن عساكر( يف: املنتظم 2]
، 62، 61/ 14هـ.( ، ومعجم األدابء  571) 435/ 11( ، والكامل يف التاريخ 4314

، ودول اإلسالم 215/ 4، والعرب 132/ 3، واملختصر احملتاج إليه 298/ 2وإنباه الرواة 
 550 -548/ 20، وسري أعالم النبالء 488رقم  541/ 2، ومعرفة القراء الكبار 86/ 2

، 1862رقم  174، واملعني يف طبقات احملدثني 236يات األعالم ، واإلعالم بوف350رقم 
، 215، 214، ونكت اهلميان 146، وتلخيص ابن مكتوم 582/ 2واملشتبه يف الرجال 

، وغاية 156، رقم 337 -335/ 1، وذيل طبقات احلنابلة 296/ 12والبداية والنهاية 
، 1275/ 4ري املنتبه ، وتبص169/ 2، والطبقات البن قاضي شهبة 556/ 1النهاية 

، 242/ 4، وشذرات الذهب 1739رقم  179/ 2، وبغية الوعاة 80/ 6والنجوم الزاهرة 
 (1).." 150/ 6، ومعجم املؤلفني 208والتاج املكلل للقنوجي 

[ ، 1"والشاذة على أيب العز القالنسي، وأيب عبد هللا البارع، وأيب بكر املزريف ] .442
 وسبط اخلياط.

 : الشريف عمر بن إبراهيم العلوي.وقرأ ابلكوفة على

 ومسع من: أيب طالب يوسف، وابن احلصني، وطائفة.

مدة طويلة. وكان ابرعا فيها، جيد املعرفة القراءات وروى الكثري وتصدر لإلقراء. وقرأ 
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 ابلعربية، ثقة صحيح السماع، أثىن عليه غري واحد.

 ولد سنة تسعني وأربعمائة أو قبيلها.

 خلق كثري، آخرهم وفاة عبد العزيز بن دلف.ت القراءاوروى عنه 

 ومسع منه الكبار.

وحدث عنه احلافظ عبد الغين، وأبو حممد بن قدامة، واحلافظ عبد القادر، والزاهد أبو عمر 
 املقدسي، والشهاب بن راجح، وأبو صاحل اجليلي، وعبد العزيز بن ايقا.

 [ .2ا الدين علي بن اجلميزي ]العشر اإلمام هبالقراءات وآخر من روى عنه وقرأ عليه 

 [ .3وتويف يف الثامن والعشرين من شعبان ]

__________ 

ابلراء مث زاي مث قاف، ويف إنباه « املرزقي»إىل  62/ 14[ تصحفت يف معجم األدابء 1]
 ابلقاف.« املزرقي»الرواة، وغاية النهاية إىل 

/ 20، وسري أعالم النبالء 541 /2، واملثبت من معرفة القراء « احلمريي»[ يف األصل، 2]
 « .اجلمري»إىل  336/ 1وحترفت يف ذيل طبقات احلنابلة  549و  542

 ه.: وممن قرأ عليه الوزير عون الدين بن هبرية، وأكرمه ونوه ابمس-رمحه هللا -[ وقال املؤلف3]

بطها وض، ووجوهها وعللها وطرقها القراءاتوقال ابن النجار: كان إماما كبريا يف معرفة 
وجتويدها، وحسن األداء واإلتقان والصدق والثقة. وكانت له معرفة اتمة ابلنحو. وكان 

 متدينا، مجيل السرية، مرضي الطريقة.

وقال الشيخ موفق الدين املقدسي عنه: كان مقرئ بغداد يف وقته، وكان عاملا ابلعربية، إماما 
 (1)." -يف السنة. 

 هللا. [ بن حممد بن هبة1) ... ( ] -46" .443

 أبو حممد البغدادي، املعروف اببن املطلب.

 مسع: أاب احلسن العالف، وأاب طالب اليوسفي.

 مسع منه مبكة. الفراء، وغريه.
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 -حرف امليم -
 [ .2حممد بن أمحد بن أيب الفرج بن ماشاذة ] -47

 أبو بكر األصبهاين، السكري، املقرئ.

 مقرئ، جمود، عامل بطرق القراء، طويل العمر.

ع: احلافظ سليمان بن إبراهيم وتفرد عنه، والقاسم بن الفضل الرئيس، ومكي بن منصور مس
 السالر، وغريه.

__________ 

( [ وروى عنه ابإلجازة: اخلليفة الناصر العباسي، وقرأ عليه القرآن أيضا: الوزير ابن -] )
عود بن احلسني له: مسهبرية وأكرمه ونوه ابمسه. وكان الوزير قد قرأ ابلرواايت على رجل يقال 

 كتاب عنه عن ابن سوار يفالقراءات احلنبلي، وادعى أنه قرأ على ابن سوار، وأسند الوزير 
 فحضر البطائحي دار الوزير وابن شافع يقرأ عليه. فلما انتهى إىل قوله:« اإلفصاح»

. روأما رواية عاصم فإنك قرأت هبا على مسعود بن احلسني، قال: قرأت هبا على ابن سوا
وكان البطائحي قاعدا يف غمار الناس، ألنه مل يكن حينئذ معروفا، وال له ما يتجمل به، 
فقام وقال: هذا كذب. ورفع صوته، مث خرج وبلغ الوزير اخلرب، فطلبه وطلب مسعودا 
وحاققوه، فتبني كذبه. وأنه مل يدخل بغداد إال بعد موت ابن سوار بكثري، وأحضر البطائحي 

ري خبط ابن سوار، فقوبل خبطها اخلط الذي مع مسعود، ويدعي أنه خط نسخة من املستن
 ابن سوار، فبان الفرق بينهما.

 وقال البطائحي: هو خط مزور خبط أيب رويح الكاتب. وكان خطه شبيها خبط ابن سوار.

فأهان الوزير مسعودا ومنعه من الصالة ابلناس، وقال له: لوال أنك شيخ لنكلت بك. مث قرأ 
 ، وعال قدره.القراءاتعلى البطائحي، وأسند عنه  الوزير

وذكر مضمون هذه احلكاية ابن النجار عن أمحد بن البندنيجي، وكان شاهدا للقصة، وصار 
 للبطائحي بعد ذلك اتصال ابلدولة، ويدخل بواطن دار اخلالفة، وكان ضريرا حيفي شاربه.

 [ بياض يف األصل.1]

، واملعني يف طبقات احملدثني 215/ 4الفرج( يف: العرب  [ انظر عن )حممد بن أمحد بن أيب2]
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/ 6، والنجوم الزاهرة 345رقم  544، 543/ 20، وسري أعالم النبالء 1863رقم  174
 (1).." 243/ 4، وشذرات الذهب 79

 "سنة ثالث وسبعني ومخسمائة .444

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن أمحد بن عبد العزيز بن أيب يعلى ] -66

[ املقرئ، الزاهد. صاحب رايضة 2ن القاص الشريازي، مث البغدادي، القطفطي ]أبو جعفر اب
 وتعبد ونسك وعرفان وتصوف.

[ احللواين، وأيب اخلري املبارك الغسال، وأيب 3على أمحد بن علي بن بدران ]القراءات قرأ 
 بكر حممد بن بركات بن سالمة الدارمي اآلمدي.

 القاسم بن بيان، ومجاعة.ومسع: أاب حممد بن األبنوسي، وأاب 

 وحدث وأقرأ الناس.

 أخذ عنه مجاعة وأثنوا عليه.

 [ .4وتويف يف صفر وله سبع وسبعون سنة ]

روى عنه: أبو املواهب بن صصرى، وأبو بكر بن مشق، وآخرون، وأبو القاسم بن صصرى، 
 وأمحد بن أمحد البندنيجي.

 [ .5وقرأ عليه ابلرواايت عبد العزيز بن دلف، ومجاعة ]

__________ 

، ومعرفة القراء 171، 170/ 1[ انظر عن )أمحد بن أمحد( يف: املختصر احملتاج إليه 1]
 .2695رقم  226/ 6، والوايف ابلوفيات 38/ 1، وغاية النهاية 499رقم  550/ 2الكبار 

 واملثبت من )معرفة القراء الكبار( .« القطفي»[ يف األصل: 2]

 « .بردان» ابلوفيات( إىل يف )الوايف« بدران»[ تصحف 3]

 هـ. 496[ وكان مولده سنة 4]
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[ وقال ابن النجار: كان أحد عباد هللا الصاحلني منقطعا إىل الطاعة، مشتغال ابلزهد 5]
 (1)" .-والعبادة، الزما ملسجده ال خيرج منه إال إىل صالة اجلمعة منقطعا أو جنازة، وكان

 مهدي. أمحد بن حامد بن الفرات بن أمحد بن -67" .445

 أبو العباس الربعي، الضمري، البزاز.

 مسع ابن اخلطاب الرازي بثغر اإلسكندرية.

 روى عنه: ابن صصرى يف مشيخته، وفيها أنه ولد بقرية ضمري سنة ست ومثانني أربعمائة.

 وله شعر حسن.

 مات يف مجادى اآلخرة سنة ثالث هذه.

 .[ 1أمحد بن حممد بن املبارك بن أمحد بن بكروس ] -68
 أبو العباس البغدادي، احلنبلي، الفقيه، الزاهد.

 ولد سنة إحدى ومخسمائة.

 ومسع من: أيب سعد بن الطيوري، وأيب طالب الزينيب.

 وتفقه على: أيب بكر الدينوري، وأيب خازم بن القاضي أيب يعلى.

 وأنشأ له نصر بن العطار التاجر مدرسة ودرس هبا.

 وأقرأ الفقه وخترج به مجاعة.

 زاهدا عابدا، خريا، متنبال، كبري القدر. وكان

 [ .2على أيب عبد هللا البارع، وأيب بكر املزريف ]القراءات قرأ أيضا 

__________ 

( [ معتكفا على إقراء الناس القرآن والفقه واحلديث، وكان غزير الدمعة عند الذكر، -] )
 ذلك. وله مصنفات يف ظاهر اخلشوع، وله قدم يف التصوف ومعرفة أبحوال أهل الطريقة،

 وكان حيضر السماع ويقول به على طريقة املتصوفة والناس يقصدون زايرته ويطلبون بركته.

 243/ 18) 364رقم  276/ 10[ انظر عن )أمحد بن حممد بن املبارك( يف: املنتظم 1]
/ 1، واتريخ إربل 344/ 8، ومرآة الزمان 206/ 1( ، واملختصر احملتاج إليه 4319رقم 
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رقم  114، 113/ 8، والوايف ابلوفيات 158، رقم 338/ 1، وذيل طبقات احلنابلة 98
 .245، 244/ 4، وشذرات الذهب 3528

تظم، بتقدمي الراء. والتحرير من: املن« املرزيف»[ يف األصل، وأصل الوايف ابلوفيات: 2]
 واملختصر، والذيل.

." -بفتح امليم وسكون الزاي وفتح الراء، ويف آخرها الفاء، هذه النسبة إىل« : املزريف»و 
(1) 
 "بعده لولده طغرل الذي قتله خوارزم شاه، كما أييت إن شاء هللا تعاىل. .446

 -حرف احلاء -
 احلسن بن أمحد بن حممد بن أمحد. -70

 أبو علي بن اخلويري، العباسي.

 ي، وطائفة.مسع: إمساعيل بن السمرقند

 والعربية بواسط.القراءات وقرأ ابلرواايت على الشهرزوري، وأقرأ 

 وكان يعلم املوسيقى، فيه دين وتعبد.

 أرخه ابن النجار.

 -حرف الدال -
 [ .2[ بن حممد بن احلسن بن خالد ]1]داود[ ]-71

 القاضي أبو سليمان اخلالدي، اإلربلي، مث احلصكفي، الفقيه الشافعي.

 ث وتسعني وأربعمائة ابملوصل. وتفقه ببغداد.ولد سنة ثال

 ومسع: أاب القاسم بن بيان ببغداد، وأاب منصور حممد بن علي بن حممود الكراعي مبرو.

« بخاريصحيح ال»وقدم دمشق رسوال فحدث هبا، مث سكن املوصل وحدث هبا أبشياء منها 
 وعليه. ، لكنه أسقط من إسناده إىل البخاري رجال، واستمر الوهم عليهم

__________ 

، وطبقات 162رقم  267 -265/ 1[ يف األصل بياض، واملثبت من: اتريخ إربل 1]
 .589رقم  494/ 13، وانظر الوايف ابلوفيات 119/ 1الشافعية لإلسنوي 

                                         
 40/116اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



517 

 

 -رمحه هللا -[ يقال: ابن أيب خالد اإلربلي. قال ابن املستويف: كذا وجدت نسبه خبطه2]
رك بن ابستجازة أليب الفتوح عبد هللا بن شيخنا أيب املظفر املبا سوى اإلربلي فإين وجدته

 523طاهر. وذكر صورهتا وفيها مساعه يف جمالس عدة آخرها شهر ربيع األول من سنة 
هـ.،  519هـ.، ومبرو سنة  518هـ.، وأمساء الكتب اليت مسعها: صحيح مسلم، يف سنة 

هـ.، وكتاب  509ب ببغداد سنة هـ. مبصر، وكتاب الشها 520وموطأ مالك يف سنة 
 (1)هـ.."  572هـ.، وطريق آخر البخاري سنة  509املقامات للحريري ببغداد سنة 

 "روى عنه: أبو القاسم بن صصرى، والقاضي أبو نصر بن الشريازي. .447

 وأجاز البهاء عبد الرمحن.

 وتويف ابملوصل يوم النحر، وقد ويل قضاء كيفا مدة.

 [ بن يزيد.1]داود[ ]-72

 أبو سليمان السعدي، الغرانطي.

 بقية النحويني ابألندلس.

 أخذ عن: أيب احلسن بن الباذش، وكان من أكرب تالمذته.

 ومسع من: أيب حممد بن عتاب، وأيب حبر بن العاص، وابن مغيث، وغريهم.

، عنه، ومن رواته: أبو بكر بن أيب زمننيالقراءات وكان له مشاركة يف علم احلديث. أخذ 
 [ .2حلسن بن خروف، وأبو القاسم املالحي ]وأبو ا

 وتويف عن مخس ومثانني سنة.

 -حرف الصاد -
 [ .3صدقة بن احلسني بن احلسن بن خبتيار ] -73

__________ 

، والوايف 1180رقم  564، 563/ 1[ يف األصل بياض، واملستدرك من: بغية الوعاة 1]
 .598رقم  499/ 13ابلوفيات 

 واألدب واللغة، ويستفتح جملسه أبم القرآن تربكا، ويسمع احلديث [ وكان يقرئ العربية2]

                                         
 40/118اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



518 

 

يف رمضان بدال من كتب األشعار، وكان غزير الدمعة، كثري اخلشية عند قراءة القرآن 
واحلديث، وكان أيكل الشعري، ومل أيكل حلما من الفتنة األوىل ألجل املغامن واملكاسب. 

ان دعاه إلقراء بنيه، فقال: وهللا ال أهنت العلم، انتقل من غرانطة إىل ابغة من أجل السلط
وال مشيت به إىل الداير، مث انتقل إىل قرطبة، وكان يسأل هللا تعاىل املوت هبا. فمات هبا 

 سنة ثالث وسبعني ومخسمائة، ومولده بعد الثمانني وأربعمائة بيسري.

/ 18، )365رقم  278 -276/ 10[ انظر عن )صدقة بن احلسني( يف: املنتظم 3]
، 344/ 8، ومرآة الزمان 449/ 11( ، والكامل يف التاريخ 4320رقم  244، 243

/ 21، وسري أعالم النبالء 253/ 6، ووفيات األعيان 61/ 3واملختصر يف أخبار البشر 
، واملختصر 307/ 1، واملغين يف الضعفاء 310/ 2، وميزان االعتدال 23رقم  67، 66

، 323رقم  294 -292/ 16، والوايف ابلوفيات 12الروضتني ، وذيل 109/ 2احملتاج إليه 
 (1)." -واإلعالم

 "وتويف يف ربيع اآلخر. .448

 [ .1عبد الرمحن بن أيب القاسم أمحد بن حممد بن أمحد بن خملد بن عبد الرمحن ] -75

 [ : أيب القاسم بن النحاس، وأيب حممد بن عتاب، وغريهم.2]روى عن[ ]

 شاورا. ويل القضاء، وكان عريقا يف العلم والنباهة.قال األابر: وكان فقيها م

مسع منه: ابنه أبو الوليد يزيد، وحفيده شيخنا أبو القاسم أمحد بن يزيد. وتويف عن مثان 
 وسبعني سنة.

 [ .3عبد العزيز بن أمحد بن غالب ] -76

 أبو األصبغ بن مؤمل البلنسي، الزاهد، املقرئ.

هذيل، وكان مقدما فيها، عارفا ابلتعليل، جمودا، فردا  عن ابنالقراءات قال األابر: أخذ 
 يف االجتهاد، صواما قواما، صاحب ليل. ومل يتزوج قط.

 تويف يف حدود سنة ثالث.

 عبد الكرمي بن عسكر. -77
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 أبو حممد املخزومي، اخلالدي، اهلمذاين األصل.

 ولد مبصر، وسكن اإلسكندرية. وكان يعرف ابلنجار.

 مرشد، وأيب عبد هللا الرازي.مسع من: أيب صادق 

 قال احلافظ ابن املفضل: سألته عن مولده فقال: يف رجب سنة سبع وتسعني.

__________ 

 [ انظر عن )عبد الرمحن بن أيب القاسم( يف: تكملة الصلة البن األابر.1]

 [ ما بني احلاصرتني إضافة على األصل يقتضيها السياق.2]

 (1)د( يف: يف تكملة الصلة البن األابر.." [ انظر عن )عبد العزيز بن أمح3]
 -حرف الصاد -" .449

 [ .1صاحل بن عبد امللك بن سعيد ] -114

 أبو احلسن األوسي، املالقي.

 عن: أبيه، وأيب املطرف بن زيد الوراق، ومنصور بن اخلري.القراءات أخذ 

خلق و وروى عن: أيب حيمر األسدي، وأيب القاسم بن رشد، وغالب بن عطية، وشريح، 
 سواهم.

 وكان من أهل العلم والزهد. وكان يشارك يف األصول.

[ : مل يكن ابلضابط. أخذ عنه أبو بكر بن أيب زمنني، وأبو الصرب السبيت، 2قال األابر ]
 [ .3وابن عيشون وأجاز له يف صفر من هذه السنة ]

 [ .4وال نعلم وفاته ]

__________ 

] )( [ 

 ت ... ومعي نظري اجلدول الراينمل أخش من ظمأ احلوادث إذ عر  -

 إن مسين سغب قراين غربة ... أو قلين ظمأ فرى فسقاين

 وإذا السيوف حتدثت جبفوهنا ... فحديثها منه أبمحر قاين
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قال الصفدي: أان أستبعد أن يكون هذا الشعر لشهدة، على أين رأيته أيضا يف جمموع قدمي 
 ( .192، 191/ 16 خبط فاضل، وقد نسبه إليها. )الوايف ابلوفيات

، وبغية 762[ انظر عن )صاحل بن عبد امللك( يف: تكملة الصلة البن األابر، رقم 1]
، 133/ 4، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة للمراكشي 851، رقم 319امللتمس 

 .252رقم  134
 [ يف تكملة الصلة.2]

دود واإلسالم. وقد استقضي يف ح[ وقال ابن عبد امللك املراكشي: له مقالة يف اإلميان 3]
 الثالثني ومخسمائة.

[ وقال املراكشي: تويف يف أوائل رمضان سنة ست ومثانني ومخسمائة، ومولده سنة 4]
 مخسمائة.

وقال الضيب: حمدث مالقي يروي عن احلافظ أيب بكر بن العريب، كتب كثريا، مث فقد يده 
ب أيب لت من خط يده اليسرى كتااليمىن، فصار يكتب ابليسرى، وكتب هبا كثريا. نق
 (1)عيسى الرتمذي يف أربعة أسفار. )بغية امللتمس( .." 

 "وهو آخر من روى عنهما أبصبهان. .450

 وتويف يف ربيع اآلخر عن نيف وتسعني سنة.

 [ . وابإلجازة: ابن الليت، وكرمية.1روى عنه: طائفة أبصبهان ]

 [ .2عبد هللا بن حممد بن علي بن خلف ] -118

 حممد الشاطيب.أبو 

 عن أبيه.القراءات أخذ 

 ومسع من: أيب الوليد بن الدابغ، وأيب إسحاق بن مجاعة، وأيب بكر بن أسد وتفقه به.

 وأخذ األدب عن مجاعة. وعاش ستني سنة.

 ذكره األابر.

 عبد هللا بن حممد بن عيسى. -119
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 أبو حممد بن املالقي، األنصاري.

 نزيل مراكش.

 ن برجان، واختلف إليه. وبرع يف علمه.أخذ عن: أيب احلكم ب

 وكان فقيها، نظارا، خطيبا، مفوها متيقظا. وكان ذا دنيا وسعة وجاه.

 [ .3عبد الرحيم بن عبد اخلالق بن أمحد بن عبد القادر بن حممد بن يوسف ] -120

 أبو نصر بن احلافظ أيب الفرج، أخو أيب احلسني عبد احلق البغدادي.

__________ 

مد ومسع منه أحاديث: ابن نظيف حم»يف سري أعالم النبالء:  -رمحه هللا -املؤلف[ قال 1]
بن حممود الواعظ اهلمذاين، وحممد بن أيب سعيد األديب األصبهاين، وحممد بن حممد بن 
حممد بن املقرئ، وأخوه أمحد، وحممد بن أيب احلسن القصار، واحلسني بن احلسن الكوسج، 

 « .األصبهانيون

 عن )عبد هللا بن حممد بن علي( يف: تكملة الصلة البن األابر.[ انظر 2]

رقم  24، 24/ 3[ انظر عن )عبد الرحيم بن عبد اخلالق( يف: املختصر احملتاج إليه 3]
 (1).." 248/ 4، وشذرات الذهب 220/ 4، والعرب 785

"مبصر، والسلفي ابلثغر، واحلسني بن مخيس ابملوصل، ونصر بن املظفر الشخص  .451
ان، وأاب سعد هبة الرمحن بن القشريي، وأاب الربكات عبد هللا بن الفراوي، وعمر بن هبمذ

أمحد الصفار، وعبد اخلالق بن زاهر بنيسابور، وهبة هللا الدقاق، وحممد بن عبد هللا احلراين، 
 وابن البطي ببغداد.

 وابلغ حىت مسع من أقرانه ومن دوهنم.

 وكان يفهم ويدري.

 صدوقا حممود السرية. قال ابن النجار: كان

روى اليسري ببغداد، ودمشق. ثنا عنه ابن األخضر وأثىن عليه. ومسع منه: شيخه أبو سعد 
 السمعاين.
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 وروى عنه زين األمناء وقال: مسعته يقول: مولدي سنة عشرين ومخسمائة.

 قال: وتويف بدمشق يف شوال. وكان فاضال، حسن األخالق، طيب املعاشرة.

 -حرف الفاء -
 فتح بن حممد بن فتح. -127

 أبو نصر اإلشبيلي، األنصاري.

عن: منصور بن اخلري، وأيب العباس بن القصيب، وابن األصبغ عيسى بن القراءات أخذ 
 حزم، وغريهم.

وتصدر بقرطبة مدة، مث أقرأ بشلب، مث حتول إىل فاس، فأخذ عنه أبو القاسم بن امللجوم، 
 وعقيل بن عطية.ومفرج الضرير، وعبد اجلليل بن موسى، 

 تويف يف شهر رجب.

 -حرف الكاف -
 [ .1كرم بن أمحد بن عبد الرمحن بن قتيبة ]  -128

 الدارقزي.

__________ 

 (1).." 1111رقم  162/ 3[ انظر عن )كرم بن أمحد( يف: املختصر احملتاج إليه 1]
ي أيب ض"مسع الكثري بنفسه من: أيب غالب ابن البناء، وأيب املواهب بن ملوك، والقا .452

 بكر، وطائفة.

 وروى عنه: صفية بنت عبد اجلبار.

 وأضر أبخرة.

 -حرف امليم -
 [ .1حممد بن أمحد بن عبيد هللا بن عبد الرمحن ] -129

 األنصاري، اإلشبيلي أبو عبد هللا ابن اجملاهد الزاهد. وقيل ألبيه اجملاهد ألنه كان كثري الغزو.

زم أاب وأربعمائة، وقد مسع من: أيب مروان الباجي، والولد أبو عبد هللا يف سنة ثالث ومثانني 
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 بكر بن العريب.

 وأخذ النحو عن: أيب احلسني بن األخضر.

[ : كان املشار إليه يف وقته ابلصالح والورع والعبادة وإجابة الدعاء. كان أحد 2قال األابر ]
نه، مع احلظ ضي هللا عأولياء هللا الذين تذكر هبم رؤيتهم. آاثره مشهودة وكراماته معروفة ر 

 والقراءات.الوافر من الفقه 

 وعمر وأسن.

وأخذ عنه: أبو بكر بن خري، وأبو عمران املرتل وهو الذي سلك طريقته من بعده، وأبو عبد 
 هللا بن قسوم الفهمي، وأبو اخلطاب بن اجلميل.

 وتويف يف شوال.

رس وبغلته فقال: كان يد وكان قد انقطع من جملس أيب بكر بن العريب، فقيل له يف ذلك،
 عند الباب ينتظر الركوب إىل السلطان.

__________ 

، 220/ 4[ انظر عن )حممد بن أمحد بن عبيد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر، والعرب 1]
/ 4، والعرب 543/ 20، وسري أعالم النبالء « حممد بن أمحد بن عبد هللا»وفيه  221
 .249/ 4، وشذرات الذهب 400/ 3، ومرآة اجلنان 221، 220

 (1)[ يف تكملة الصلة.." 2]
"احملفوظ، ثقة، نبيال، مليح اخلط. أتدب على أبيه، وله حلقة جبامع القصر. وقد   .453

 كتب أوالد اخللفاء كأبيه، مع التزهد والداينة والرزانة.

 [ .1قال ابن اجلوزي: ما رأينا ولدا أشبه أابه مثل إمساعيل بن اجلواليقي ]

 إمساعيل بن أيب القاسم نصر بن نصر. -148

 العكربي، أبو حممد الواعظ.

 مسع: أاب طالب بن يوسف، وأاب سعد أمحد بن الطيوري.

 وتويف يف شوال.
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 وولد سنة مخسمائة.

 قال ابن النجار: كان فقيها شافعيا، حسن الوعظ.

 [ .2إليسع بن عيسى بن حزم بن عبد هللا بن إليسع ] -149

 ، اجلياين، املقرئ.أبو حيىي الغافقي

 سكن أبوه املرية.

عن: أبيه، وأيب العباس القصري، وأيب القاسم بن أيب رجاء، وأيب احلسن القراءات أخذ 
 شريح.

 ومسع منهم، ومن: أيب عبد هللا بن زغيبة، وابن موهب اجلذامي، وأيب

__________ 

 .347/ 1[ ذيل طبقات احلنابلة 1]
 لنساك، مسع من غري واحد، وحدث.وقال املنذري: هو أحد الفضالء ا

وقال ابن الدبيثي: شيخ فاضل له معرفة ابألدب، وقور، حسن الطريقة، واختص خبدمة 
 اخللفاء يف أايم املستضيء.

 وقال ابن النجار: روى لنا عنه ابن األخضر، وأثىن عليه ثناء كثريا.

، 140/ ورقة 3[ انظر عن )اليسع بن عيسى( يف: تكملة الصلة البن األابر )خمطوط( 2]
، والعرب 88/ 2، واملغرب 336 -334، ومعجم الشيوخ البن األابر 745، 744واملطبوع 

/ 4، وميزان االعتدال 490رقم  545، 544/ 2، ومعرفة القراء الكبار 223، 222/ 4
دون ترمجة، ومرآة  553/ 20، وسري أعالم النبالء 756/ 2، واملغين يف الضعفاء 446

، وحسن 270، 269/ 6، ولسان امليزان 386، 385/ 2، وغاية النهاية 402/ 3اجلنان 
، وكشف الظنون 379/ 2، ونفح الطيب 250/ 4، وشذرات الذهب 496/ 1احملاضرة 

 (1).." 536/ 2، وهدية العارفني 306
 "الفضل بن مشرف، وابن أخت غامن. .454

 لقي ببلنسية: أاب حفص بن واجب، وأاب إسحاق بن خفاجة الشاعر.و 
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 وأجاز له أبو حممد بن عتاب، وأبو عمران بن أيب تليد، ومجاعة.

. مث رحل إىل القاهرة واشتمل عليه امللك القراءاتورحل واستوطن اإلسكندرية، وأقرأ هبا 
ان من أول بل شفاعته. وكصالح الدين، ورسم له جاراي يقوم به. وكان يكرمه وحيرتمه ويق

 من خطب ابلدعوة العباسية.

وكان فقيها، مشاورا، مقرائ، حمداث، حافظا نسابة، بديع اخلط، بليغ اإلنشاء، رائق النظم. 
 « .املغرب يف حماسن املغرب»وله تصنيف مساه 

 قيل هو متهم يف هذا التصنيف.

 بن الصفراوي، فضل، وأبو احلسنيروى عنه: أبو عبد هللا التجييب، واحلافظ أبو احلسن بن امل
 وآخرون.

 وقرأ عليه ابلرواايت ابن الصفرواي، وغريه.

 وتويف يف رجب وقد جاوز السبعني.

 -حرف التاء -
 [ .2[ أم عتب الوهبانية ]1]جتين[ ]-150

 عتيقة أيب املكارم بن وهبان.

__________ 

يي، وط( ابب: جتين وحن[ يف األصل بياض. واملثبت من: اإلستدراك البن نقطة )خمط1]
، 88/ 2، ودول اإلسالم 223/ 4، والعرب 1391رقم  259/ 3واملختصر احملتاج إليه 

، واإلعالم 351رقم  551، 550/ 20، وسري أعالم النبالء 69/ 1واملشتبه يف الرجال 
/ 4، وتذكرة احلفاظ 1872رقم  175، واملعني يف طبقات احملدثني 237بوفيات األعالم 

/ 10، والوايف ابلوفيات 269، 268، واملستفاد من ذيل اتريخ بغداد « حتيي: »وفيه 154
، والقاموس احمليط )مادة ج ن ي( وفيه ظنها مسماة ابلفعل املضارع 4873، رقم 379

، 8/ 6، والنجوم الزاهرة 194/ 1من: جنيت، املبين للمجهول، أي جتىن، وتبصري املنتبه 
، 78/ 10، واتج العروس 250/ 4، وشذرات الذهب 93/ 2والدارس يف اتريخ املدارس 
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 ابحلاشية. 503/ 1، وانظر: اإلكمال 166، 165/ 1وأعالم النساء 

 (1)« .." الرابنية»[ يف دول اإلسالم: 2]
 عيسى بن اإلمام املسرتشد ابهلل. -168" .455

 تويف كهال يف احملرم.

 -حرف القاف -
 [ .1القاسم بن عبد الرمحن بن دمحان ] -169

 حممد األنصاري، املالقي، املقرئ. أبو

عن أيب منصور بن اخلري، وأيب عبد هللا ابن أخت غامن، وأيب القراءات قال األابر: أخذ 
 احلسني بن الطراوة، وأيب الفتح سعدون املرادي أخذ عنه كتب النحو.

نهما معلى: أيب حممد بن الوحيدي، وأيب عبد هللا بن األديب. ومسع « املدونة»وانظر يف 
 « .صحيح البخاري»

 وأجاز له أبو حبر األسدي، وأبو عبد هللا بن احلاج، ومجاعة.

 والعربية، متصورا إلقرائها. حدث عنهالقراءات بوكان مقرائ جليال، حنواي ماهرا، عاملا 
 مجاعة من شيوخنا.

 وقد أخذ عنه: أبو زيد السهيلي مع تقدمه، وأبو احلسن بن خروف.

 ف على الثمانني.تويف مبالقة وقد ني

 -حرف امليم -
 [ .2حممد بن أمحد بن الفرج ] -170

 أبو منصور الدقاق، البغدادي الوكيل بباب القاضي. وهو أحد اإلخوة األربعة.

__________ 

[ انظر عن )القاسم بن عبد الرمحن( يف: التكملة لكتاب الصلة البن األابر )خمطوط( 1]
، 1307رقم  451، 450، وبغية امللتمس للضيب 216، واملطرب البن سعيد 101/ ورقة 3

/ 2، ومعرفة القراء الكبار 546، 545/ 2ق  5والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 
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 .255/ 2، وبغية الوعاة 19/ 2، وغاية النهاية 500رقم  551
 ، واملختصر احملتاج إليه184/ 1[ انظر عن )حممد بن أمحد بن الفرج( يف: اتريخ إربل 2]
1 /9 "..(1) 
 "املقرئ، األستاذ، احلافظ، أبو بكر اللمتوين، اإلشبيلي. .456

 عن شريح، واختص به حىت برع وفاق.القراءات أخذ 

 ومسع من: أيب مروان الباجي، وأيب بكر بن العريب.

ورحل إىل قرطبة فسمع من: أيب جعفر بن عبد العزيز، وابن عمه أيب بكر، وأيب القاسم بن 
 وابن أيب اخلصال، وطائفة.بقي، وابن مغيث، 

[ : وكان مكثرا إىل الغاية حبيث انه مسع من رفاقه، ومسع أكثر من مائة نفر. 1قال األابر ]
وال نعلم أحدا من طبقته مثله. وتصدر إبشبيلية لإلقراء واإلمساع. وأخذ الناس عنه. وكان 

ت بيعت  ضا، مأموان. وملا مامقرائ جمودا، وحمداث متقنا، أديبا، حنواي، لغواي، واسع املعرفة، ر 
 كتبه أبغلى مثن لصحتها.

 ومل يكن له نظري يف هذا الشأن مع احلظ األوفر من علم اللسان.

 تويف يف ربيع األول، وكان له جنازة مشهودة.

 وولد سنة اثنتني ومخسمائة.

 أكثر عن شيخنا ابن واجب.

[ 2] ن حممد بن عليحممد ابن قاضي القضاة أيب احلسن علي بن أمحد بن علي ب -173
. 

 القاضي أبو الفتح بن الدامغاين.

__________ 

 175، واملعني يف طبقات احلفاظ 225/ 4، والعرب 525 -523/ 2( [ البن األابر -] )
، وسري 1366/ 4، وتذكرة احلفاظ 512، رقم 558/ 2، ومعرفة القراء الكبار 1875رقم 

، وغاية 949رقم  51/ 3وايف ابلوفيات ، وال402/ 3/ ومرآة اجلنان 21أعالم النبالء 
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، وشذرات الذهب 483، وطبقات احلفاظ للسيوطي 41/ 1، وبغية الوعاة 139/ 1النهاية 
 .1073رقم  156، ومعجم طبقات احلفاظ 252/ 4
 [ يف تكملة الصلة.1]

رقم  125/ 2[ انظر عن )حممد بن علي بن أمحد( يف: ذيل اتريخ مدينة السالم بغداد 2]
، واجلواهر 1219/ رقم 4، وتلخيص جممع اآلداب 91/ 1املختصر احملتاج إليه ، و 352

 (1).." 358/ 8، ومرآة الزمان 21/ 2املضية 
 "أبو الفتوح الدامغاين، احلنفي، الفقيه. .457

 كان مفتيا، مناظرا ببغداد، كثري العبادة، دينا خريا رمحه هللا.

 -حرف الياء -
 يوسف بن أمحد بن احلسني. -188

 طالب اللبان. له دكان ببغداد لبيع اللنب.أبو 

 مسع: أاب املعايل أمحد بن البخاري، وأخاه هبة هللا، وأاب العز بن كادش.

 وعنه: أمحد بن البندنيجي، وعبد الرمحن بن عمر بن الغزال.

 مات يف شعبان عن مخس وسبعني سنة.

 [ .1يوسف بن عبد هللا بن سعيد بن عبد هللا بن أيب زيد ] -189

 [ .3[ األستاذ أبو عمر بن عياد ]2ألندلسي اللريي ]ا

 عن: أيب عبد هللا بن أيب إسحاق.القراءات أخذ 

 وقدم بلنسية سنة مثان وعشرين ومخسمائة، ولقي هبا أعالم املقرءين:

 أاب مروان بن الصيقل، وابن هذيل، وأاب احلسن بن النعمة، فأخذ عنهم.

 ق بن يعيش، وخلق.ومسع من: أيب الوليد بن الدابغ، وطار 

 وكتب إليه أبو القاسم بن ورد، وأبو حممد بن عطية.

__________ 

، 141/ ورقة 3[ انظر عن )يوسف بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر )خمطوط( 1]
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/ 4، والعرب 1361/ 4، وتذكرة احلفاظ 506رقم  555، 554/ 2ومعرفة القراء الكبار 
، وغاية 402/ 3، ومرآة اجلنان 91رقم  181، 180/ 21، وسري أعالم النبالء 226

، وشذرات الذهب 351، ونيل االبتهاج للتنبكيت 484، وطبقات احلفاظ 397/ 2النهاية 
، 54/ 1، وإيضاح املكنون 1074رقم  190، ومعجم طبقات احلفاظ واملفسرين 254/ 4

، 317/ 9، واألعالم 553، 552/ 2، وهدية العارفني 325، 70، 60/ 2و  545
 .313/ 13ومعجم املؤلفني 

 ابلدال.« اللدي»[ حترفت هذه النسبة يف غاية النهاية إىل 2]

 (1)« .." عباد»[ تصحفت يف العرب إىل 3]
"وكان معنيا بصناعة احلديث، مجاعة للدفاتر والدواوين، معدودا يف األثبات املكثرين.  .458

بذ أقرانه ول أمره اعتناءه به يف اآلخر لمسع العايل والنازل، ولقي خلقا، ولو اعتىن بذلك من أ
 وفات أصحابه.

وكان حيفظ أخبار املشايخ وينفق عليهم ويعتين هبم، ويؤرخ وفياهتم ويدون قصصهم، ويف 
 ذلك أنفق عمره.

و « ةالكفاية يف مراتب الرواي»وكان قد شرع يف تذييل كتاب ابن بشكوال، وله كتاب 
، و  «هبجة األلباب يف شرح الشهاب»، و « وداملرتضى يف شرح املنتقى البن اجلار »
، و  «وأربعون حديثا يف وظائف العبادة»، « األربعون حديثا يف النشر وأهوال احلشر»
طبقات »، وكتاب « هبجة احلقائق يف الزهد والرقائق»، و « املنهج الرائق يف الواثئق»

 من عصر ابن عبد الرب إىل عصره.« الفقهاء

 بد هللا حممد، وأبو احلجاج بن عبدة، وأبو حممد بن غلبون، وغريهم.حدث عنه: ابنه أبو ع

 القراءات.وصفه بعض أصحابه ابملشاركة يف اآلداب والفقه وفهم 

 وكان من أهل التواضع واخللق السهل.

واستشهد ببلده عند كبسة العدو، فقاتل حىت أثخن جراحا، مث أجهزوا عليه، وذلك يوم 
 [ .1رمحه هللا. ترمجه األابر ]العيد. وعاش سبعني سنة 
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 [ .2يوسف بن عمر بن احلسن ] -190

 أبو احلجاج بن البستنيان البغدادي، املقرئ.

 مسع: أاب طالب بن يوسف، وحدث.

 وتويف يف احملرم وقد شاخ.

__________ 

 [ يف تكملة الصلة.1]

 (1)." .1319رقم  234/ 3[ انظر عن )يوسف بن عمر( يف: املختصر احملتاج إليه 2]
 "سنة ست وسبعني ومخسمائة .459

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن حممد بن علي بن هبة هللا بن عبد السالم ] -191

 أبو الغنائم الكاتب.

مسعه أبوه أبو الفتح من: جده، وأيب الغنائم بن املهتدي ابهلل، وأيب علي بن املهدي، وابن 
 احلصني.

 روى عنه: أمحد بن طارق الكركي، وغريه.

 يلة يف مجادى األوىل ومل يعلم بوفاته.ذبح غ

 [ .2أمحد بن أمحد بن حممد بن علي بن محدي ] -192

 أبو املظفر البغدادي، املقرئ، الشاهد.

 .على أيب حممد سبط اخلياط، وقبله على أيب بكر املزريف، وأيب عبد هللا البارعالقراءات قرأ 
 وأقام بعد مبسجد ابن جردة. وكان طيب الصوت جمودا.

مسع: أاب سعد بن الطيوري، وأاب العز بن كادش، وزاهر بن طاهر، وابن احلصني، وخلقا 
 سواهم.

 وحدث ابلكثري. وولد سنة عشر ومخسمائة.

 وتويف يف مجادى األوىل.
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__________ 

 ( .243[ سيعاد برقم )1]

/ 6، والوايف ابلوفيات 171/ 1[ انظر عن )أمحد بن أمحد( يف: املختصر احملتاج إليه 2]
 (1).." 361/ 8، ومرآة الزمان 2699رقم  229، 228

"مث قال: أنشدان أبو سعد السمعاين بدمشق، أنشدان أبو العز حممد بن علي البسيت:  .460
 أنشدان أبو طاهر أمحد بن حممد احلافظ لنفسه مبيافارقني:

 إن علم احلديث علم رجال ... تركوا االبتداع لألتباع

 .. وإذا أصبحوا غدوا للسماع[ كتبوه .1فإذا الليل جنهم ]

 [ وقلت: أنشدانمها أبو احلسني اليونيين وأبو علي بن اخلالل قاال:2]

 أنشدان جعفر بن علي، أنشدان السلفي، فذكرمها.

وقال احلافظ عبد القادر عنه: وكان آمرا ابملعروف، انهيا عن املنكر، حىت إنه كان قد زال 
وقد جاء مجاعة من املقرءين ابألحلان فأرادوا أن يقرءوا، من جواره منكرات كثرية. ورأيته يوما 

 فمنعهم من ذلك وقال: هذه القراءة بدعة. بل اقرأوا ترسال، فقرءوا كما أمرهم.

. وقد قرأ ءاتابلقراقرأت خبط احلافظ عبد الغين جزءا فيه نقل خطوط املشايخ للسلفي 
قصار، لى حممد بن أيب نصر الحبرف عاصم على أيب سعد املطرز، وقرأ حبمزة والكسائي ع

وقرأ برواية قالون على نصر بن حممد الشريازي، وبرواية قنبل على عبد هللا بن أمحد اخلرقي. 
 وقد قرأ عليهم سنة إحدى وتسعني وبعدها.

[ : كان حافظا، ثقة، جواال يف اآلفاق. سأل عن أحوال الرجال شجاعا 3وقال ابن نقطة ]
 أاب علي الربداين، وأاب الغنائم النرسي، ومخيسا احلوزي.الذهلي، واملؤمتن الساجي، و 

لى السلفي ع« سنن النسائي»وحدثين عبد العظيم املنذري احلافظ قال: ملا أرادوا أن يقرءوا 
 أتوه بنسخة سعد اخلري وهي مصححة قد مسعها من

__________ 

 وفيات.مع: الوايف ابلواملثبت يتفق « . فإذا جن ليلهم: »36/ 21[ يف سري أعالم النبالء 1]
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 .353/ 7، الوايف ابلوفيات 36/ 21[ سري أعالم النبالء 2]
 (1).." 176[ يف التقييد 3]
 "وبعض أصحابه قال فيه: سليمان بن خلف. .461

 أبو احلسني اإلشبيلي جد أيب العباس أمحد بن سيد الناس ألمه.

 القراءات.مسع من: أيب بكر بن طاهر، وأيب احلسن شريح وأخذ عنه 

 ومسع من: ابن العريب، وغري واحد.

 وكان مقرائ، حنواي، ضابطا، جمودا.

 أخذ عنه: أبو حممد، وأبو سليمان ابنا حوط هللا، ومفرج بن حسني الضرير، وغريهم.

 حدث يف هذا العام وانقطع ذكره.

 [ .1سليمان بن حممد بن حسن ] -206

 أبو طالب العكربي، مث الواسطي، املقرئ.

 لى: ابن شريان، وأيب بكر املزريف، وسبط اخلياط، والشهرزوري.عالقراءات قرأ 

 قرأ عليه ابن الدبيثي، وعلي بن منصور الربسقي.

 -حرف العني -
 [ .2عبد هللا بن احملدث عبد الرمحن بن أمحد بن علي بن صابر السلمي ] -207

 أبو املعايل الدمشقي، ويعرف اببن سيده.

 ولد سنة تسع وتسعني وأربعمائة.

__________ 

رقم  596/ 1، وبغية الوعاة 130رقم  57، 56/ 4( [ لكتايب املوصول والصلة -] )
1264. 

، ومعرفة 106رقم  97/ 2[ انظر عن )سليمان بن حممد( يف: املختصر احملتاج إليه 1]
/ 1، وغاية النهاية 169( ورقة 2084القراء الكبار )خمطوطة دار الكتب الوطنية بباريس 

 .1386رقم  315
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، وسري أعالم 237[ انظر عن )عبد هللا بن عبد الرمحن( يف: اإلعالم بوفيات األعالم 2]
 147، 146/ 2، واملختصر احملتاج إليه 229/ 4، والعرب 40رقم  94، 93/ 21النبالء 

/ 2، والعسجد املسبوك 256/ 4، وشذرات الذهب 88/ 6، والنجوم الزاهرة 779رقم 
182 "..(1) 

 لقرشي، الفهري، األندلسي، اإلشبيلي."أبو حممد ا .462

مسع مع أخيه أيب إسحاق من: أيب حممد بن عتاب، وأيب احلسن بن تقي ]؟[ . وانظر يف 
 الرأي عن أيب عبد هللا بن احلاج.

 عن أيب عمرو وموسى بن حبيب عن مكي بن أيب طالب.القراءات وأخذ 

 [ : كان حافظا للفقه، صادعا ابحلق.1وقال األابر ]

 ه بعد التسعني وأربعمائة.مولد

 حدث عنه ابنه أبو القاسم.

عبد هللا بن مغيث بن يونس بن حممد بن مغيث بن حممد بن يونس بن عبد هللا بن  -209
 [ .2مغيث ]

 أبو حممد بن الصفار األنصاري، القرطيب.

، يبروى عن: جده أيب احلسن، وأيب عبد هللا بن احلاج، وأيب احلسن شريح، وأيب بكر بن العر 
 ومجاعة.

 وويل قضاء اجلماعة بقرطبة مثانية عشر عاما.

قال األابر: روى عنه أبو القاسم بن امللجوم، وعامر بن هاشم، وأبو حممد بن حوط هللا، 
 وأخوه أبو سليمان بن حوط هللا.

 وتويف يف ربيع األول وله ستون سنة.

 عبد هللا بن يزيد بن عبد هللا. -210

 ، الغرانطي، مث اليحصيب. من قلعة حيصب.القاضي أبو حممد السعدي

 حدث يف هذا العام عن أيب الوليد بن طريف، وأيب احلسن بن البادش، وطائفة.

                                         
 40/214اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



534 

 

__________ 

 [ يف تكملة الصلة.1]

 (1)[ انظر عن )عبد هللا بن مغيث( يف: تكملة الصلة البن األابر.." 2]
ب فمقته أهل اخلري. وقد ات"قلت: وأدار اخلمر والزان ببالده بعد موت نور الدين،  .463

 قبل موته بيسري، ومتلك بعده أخوه مسعود، فبقي ثالث عشرة سنة.

 -حرف امليم -
 حممد بن حامد. -222

 أبو سعيد األصبهاين.

 من حفاظ احلديث ببلده.

 يروي عن: أيب العالء صاعد بن سيار الدهان. وغريه.

 تويف أبصبهان.

 [ .1مد بن هشام ]حممد بن عبيد هللا بن أمحد بن حم -223

 اإلمام أبو عبد هللا اخلشين، الرندي، نزيل مالقة.

 ويعرف قدميا ابسم العويص.

 عن: منصور بن اخلري، وعن أيب القاسم بن رضا.القراءات أخذ 

 ومسع من: ابن مغيث، وابن مكي، ومجاعة.

 على ابن الطراوة وروى عنه، وعن أيب حممد البطليوسي.« كتاب سيبويه»وانظر يف 

 قال األابر: وكان مقرائ ماهرا، حنواي، لغواي، دأب على تعليم القرآن والعربية دهره. وحدث.

 وتويف مبالقة يف شوال.

 ثنا عنه: ابن حوط هللا، وأبو العباس الغرقي.

 [ .2حممد بن علي بن حمبوب ] -224

__________ 

 [ انظر عن )حممد بن عبيد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر.1]
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[ انظر عن )حممد بن علي بن حمبوب( يف: ذيل اتريخ مدينة السالم بغداد البن الدبيثي 2]
 (1).." 92/ 1، واملختصر احملتاج إليه 354رقم  127، 126/ 2
 "سنة سبع وسبعني ومخسمائة .464

 -حرف األلف -
 أمحد بن محيد بن احلسن. -239

 عشرين.ال« املقامات»أبو منصور األزجي، الكاتب، الشيباين، مصنف 

 أديب ابرع، وشاعر حمسن.

 روى عنه: ولده يوسف.

 تويف يف ربيع األول ببغداد.

 [ .1أمحد بن عبد امللك بن عمرية ] -240

 أبو جعفر الضيب، األندلسي.

 [ من: أيب علي الصديف، وأيب حممد بن أيب جعفر الفقيه.2مسع مبرسية ]

 [ : أاب حممد بن عتاب، وابن رشد.3وبقرطبة ]

 . وحج، وكان زاهدا عابدا، قانتا هلل.القراءاتالة منصور بن اخلري وأخذ عنه ولقي مبص

 روى عنه: سليمان بن حوط هللا، وأمحد بن حيىي بن عمرية.

 [ .4وتويف عن سن عالية ]

__________ 

، وتكملة الصلة البن 53[ انظر عن )أمحد بن عبد امللك( يف: معجم شيوخ الصديف 1]
، والذيل والتكملة لكتايب 441، رقم 195، 194امللتمس للضيب ، وبغية 79/ 1األابر 

 .357/ 3، ونفح الطيب 344رقم  265، 264/ 1ق  1املوصول والصلة 
 هـ. 513[ رحل إليها سنة 2]

 هـ. 515[ رحل إليها سنة 3]

[ وقال أبو جعفر بن حيىي بن عمرية: ساكنته أايما فما رأيته من الليايل إال قائما وال من 4]
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." -نهار إال صائما. قال: وقال يل: كنت قبل أن أرحل أرى الناس يعظمون العلم وأهله، ال
(1) 
 [ .1أمحد بن علي بن حممد بن عبد امللك بن سليمان بن سند ] -241" .465

 أبو العباس األندلسي، الكتاين، النحوي، من أهل إشبيلية.

 [ .2وكان يعرف ابللص إلغارته على األشعار يف حداثته ]

__________ 

( [ فلما قدمت من رحليت مل أر ما عهدت، وأبصرت أمري، وأقبل على العمل وترك -] )
 ( .265، 264/ 1التصنع ونبذ الدنيا. )الذيل والتكملة 

وقال الضيب: هو ابن عم أيب يكىن أاب جعفر، وكان رمحه هللا عاملا عامال زاهدا فاضال متقلال 
. الصيام مخسة عشر يوما. وكانت أوقاته حمفوظة عليهمن الدنيا، أخربت عنه أنه كان يواصل 

أخربين رمحه هللا قال: دخلت مرسية بعد العشر ومخسمائة مسعت هبا على احلافظ أيب علي 
بن سكرة، وعلى الفقيه أيب حممد عبد هللا بن حممد بن أيب جعفر، فلما تويف احلافظ أبو 

تاب، يد بن رشد، وأيب حممد بن ععلي رحلت إىل قرطبة ومسعت هبا وقرأت علي أيب الول
واملوروري، ومجاعة. مث انصرفت وقد نلت حظا وافرا من العمل، فلما وصلت مالقة قيل يل: 

يز ترتك الفقيه أاب علي منصور بن اخلري مبالقة وتنصرف! فقصدته ومجعت عليه كتاب هللا العز 
ن العلم ه يعظمو السبع، مث انصرفت إىل وطين بلس، ورأى الناس عند دخولالقراءات ب

وأهله، فكتب: أرى من يف بلس يلقاين على مسرية يوم وأن أهل لورقة يتجاورون يف لقائي 
ببلس، فلما وصلت مل ألق أحدا، وال رأيت من الناس ما عهدت، فكان يل يف ذلك موعظة 
ورجعت إىل نفسي فقلت: اي أمحد، فكأنك إمنا رحلت يف طلب العلم وسهرت الليل 

لقد خبت وضل سعيك، فعكفت على ما ينفعين ولزمت بييت، ومل أتعرض  ليعظمك الناس،
 لعرض دنياوي، وسلكت سبل القوم لعل هللا أن جيعلين منهم، وبكتبهم انتفعت.

وكان رمحه هللا إماما يف طريقة التصوف، وكنت ال تراه من الليل إال قائما. وكان أكثر دهره 
عيد سنة سبع وسبعني ومخسمائة، ومولده بصائما. تويف وقد أانف على التسعني. تويف 

 الثمانني وأربعمائة.
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وملا اجتمع معه شيخي القاضي أبو القاسم ابن حبيش بلورقة رأيته قد بكى فسألته مم 
بكاؤك؟ ذكرتين رؤية ابن عم أبيك هذا من تقدم هكذا كان زيهم ومستهم. وقد بت عنده 

من  إال بكاؤه يف السجود، وما كان ينام ليايل ذوات عدد فما كان يوقظين يف أكثر الليايل
الليل إال قليال، فلما وصلت من عنده مرسية حدثت بذلك بعض جريانه قدميا بلورقة، فقال 

 يل: هكذا أعرفه منذ أزيد من ثالثني عاما. )بغية امللتمس( .

، واملطرب 154انظر: املعجب « . سيد»، ويف املصادر: « سند»[ هكذا يف األصل: 1]
، وراايت املربزين 25، وزاد املسافر 155، واملن ابإلمامة 80/ 1تكملة الصلة ، و 182
، وبغية 411رقم  320 -316/ 1ق  1، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 19

 .325/ 5، ونفح الطيب 657رقم  345، 344/ 1الوعاة 
بن فندلة أايم سني اأنه يسمى ابللص لقوله يتغزل يف أيب احل« املن ابإلمامة»[ وجاء يف 2]

 (1)." -الفتوة: 
 [ .1عثمان بن يوسف بن أيب بكر بن عبد الرب بن سيدي بن اثبت ] -254" .466

 أبو عمرو األنصاري، السرقسطي، املعروف ابلبلجيطي.

 عن: أيب زيد الوراق، وحيىي بن حممد القلعي.القراءات أخذ 

 وأخذ قراءة انفع عن: أيب زيد بن حيوة.

 جعفر بن سراج، وأيب احلسن بن طاهر وأخذ عنه العربية.واختلف إىل أيب 

 سنة إحدى وعشرين ومخسمائة من ابن هذيل.« التيسري»ومسع 

 ، وسكن بلد لرية مث ويل قضاءها.القراءاتوأقرأ 

 وكان حمققا للقراءات، ضابطا، إخباراي، ذاكرا، ماهرا ابلقضاء والشروط.

 تويف عن تسعني سنة يف نصف ذي القعدة.

عنه: أبو عمر بن عياد، وأبو عبد هللا بن عياد، وأبو عبد هللا الشوين، وأبو الربيع بن أخذ 
 [ .2سامل ]

 [ .3علي بن حممد بن احلسن ] -255
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 أبو املفاخر املستويف البيهقي، الواعظ، الصويف.

حدث ببغداد وواسط عن: حممد بن أمحد بن صاعد، وعبد الغافر بن إمساعيل، وأيب عبد 
 اوي، وغريهم.هللا الفر 

 وتويف رمحه هللا يف شعبان.

 [ .4عمر بن علي بن الزاهد حممد بن علي بن محويه ] -256

__________ 

، وتكملة الصلة البن 75[ انظر عن )عثمان بن يوسف( يف: صلة الصلة البن الزبري 1]
رقم  141، 140/ 1ق  5، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 1835األابر، رقم 

286. 
[ وقال ابن عبد امللك املراكشي: وكان مقرائ جمودا، ضابطا، حمققا، اترخييا، ذاكرا ملوك 2]

بلده وقضاته وعلماءه، فقيها حافظا عاقدا للشروط، بصريا ابألحكام، جيد الدربة فيها، 
تردد يف الكثري من كور بلنسية وأقرأ فيها، واستوطن لرية، مث رحل عنها حاجا سنة إحدى 

 ومخسمائة فكاد يغرق يف ركوبه البحر، فعاد إليها واستقر هبا واستقضي فيها ويف وثالثني
 جزيرة شقر.

 ولد بسرقسطة أول يوم من شعبان سنة سبع ومثانني وأربعمائة، وتويف بلرية.

 .1033رقم  135/ 3[ انظر عن )علي بن حممد( يف: املختصر احملتاج إليه 3]
، واإلعالم بوفيات األعالم 232/ 4د( يف: العرب [ انظر عن )عمر بن علي بن الزاه4]

238 ،- ".(1) 
 "القالنسي سنة سبع عشرة ومخسمائة ببغداد. وأقرأ الناس. .467

 وروى عن: أيب القاسم بن احلصني.

 [ .1عبد هللا بن حيىي بن عبد هللا بن فتوح ] -277

 ة.أبو حممد احلضرمي، الداين، النحوي، املعروف بعبدون، واببن صاحب الصال

عن أيب عبد هللا بن سعيد الداين، وقرأ عليه األدب، وعلى: والده حيىي، القراءات أخذ 
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 وأيب احلسن طاهر.

 ومحل عن: احلافظ أيب الوليد بن خرية.

وأقرأ النحو بشاطبة زماان. مث أدب بين صاحب بلنسية. وكان مربزا يف العربية، مشاركا يف 
 ق.الفقه وقول الشعر، متواضعا، طيب األخال

أخذ عنه جله منهم: أبو جعفر الذهيب، وأبو احلسن بن حريق، وأبو حممد بن نصرون، وأبو 
 الربيع بن سامل.

 وتويف يف مستهل رجب ببلنسية وله إحدى وستون سنة.

 [ بن القاضي أيب خازم حممد بن القاضي أيب يعلى بن الفراء.2عبد ]هللا[ ] -278

 احلنبلي أخو أيب يعلى الصغري.

 ه، وابن احلصني، وابن كادش.مسع: أاب

 وعنه: القطيعي، وعبد هللا بن أمحد اخلباز.

 ولد سنة عشر ومخسمائة.

 ومات يف ذي احلجة.

__________ 

، وتكملة الصلة 69، 68[ انظر عن )عبد هللا بن حيىي( يف: املقتضب من حتفة القادم 1]
، وبغية الوعاة 566رقم  170 -168/ 17، والوايف ابلوفيات 2066رقم  858، 857/ 2
 .1451رقم  66، 65/ 2
.." 171رقم  353 -351/ 1[ يف األصل بياض، واملستدرك من: ذيل طبقات احلنابلة 2]
(1) 
د أن فإهنما قدما دمشق بع« اترخيه»"هو وابنه حممود ومل يذكرمها ابن عساكر يف  .468

 « .التاريخ»فرغ من 

أو بعضه يف « جزء الكراعي»منه [ . مسع 1وآخر من روى عنه: أبو إسحاق الكاشغري ]
 سنة ستني ومخسمائة.

 وكان ورعا دينا، مليح الوعظ.
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 روى عنه: أبو الفرج بن اجلوزي، وغريه.

 وتويف يف احملرم مبرو، وله مخس، ومثانون سنة إال شهرا.

 [ .2حممد بن مالك بن أمحد بن مالك ] -289

 أبو بكر وأبو عبد هللا املرييلي نزيل إشبيلية.

 عن شريح، والعربية عن أيب العباس بن حاطب.لقراءات اأخذ 

 وروى عن: أيب بكر بن العريب.

 وحج وحدث. وكان فاضال زاهدا مشارا إليه إبجابة الدعوة.

ذ عنه ، وأبو إسحاق األصبحي، وأخ« كتاب سيبويه»روى عنه: اثبت بن خيار وقرأ عليه 
 وأجاز له يف شوال من السنة.القراءات 

 [ .3عبد هللا بن مروان بن حممد ] مروان بن -290

 أبو عبد امللك البلنسي، قاضي بلنسية ورئيسها.

 مسع من: أيب احلسن بن هذيل، وأيب عبد هللا بن سعيد الداين، وأيب الوليد بن الدابغ.

 وأجاز له أبو علي بن سكرة، ومجاعة.

ة يف شوال من تونيوويل القضاء سنة تسع وثالثني، مث أتمر ببلده عند انقراض الدولة اللم
 سنة تسع، وبويع ابإلمرة يف صفر سنة أربعني. مث خلع

__________ 

[ الكاشغري: بفتح الكاف وسكون الشني املعجمة وفتح الغني ويف آخرها الراء. نسبة 1]
 ( .324/ 10إىل بلدة من بالد املشرق يقال هلا كاشغر. )األنساب 

 .3387رقم  234/ 2ية [ انظر عن )حممد بن مالك( يف: غاية النها2]
 (1)[ انظر عن )مروان بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر.." 3]
"روى عنه: أبو حممد بن األخضر، وأبو حممد بن قدامة، والبهاء عبد الرمحن، وأبو  .469

 صاحل اجليلي، ومجاعة.

 وقال أبو الفتوح بن احلصري: تويف يف ربيع اآلخر.
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 -حرف الياء -
 أمحد بن حيىي بن سيدبونه.حيىي بن  -296

 أبو زكراي اخلزاعي، الداين.

 روى عن: أبيه، وأيب إسحاق بن مجاعة.

 عن أيب عبد هللا بن سعيد الداين.القراءات وأخذ 

 وحج، ومسع ابإلسكندرية.

 مسع منه يف هذا العام حممد بن عمر بن عامر الداين.

 (1)وفيها ولد بعقرابء، مكي بن عبد الرزاق.." 
 [ .1حممد بن أمحد بن حممد ] -317" .470

 [ الغافقي، القرطيب، املقرئ.2أبو عبد هللا بن عراق ]

 ، سوى قراءة الكوفيني، عن: أيب القاسم بن النخاس، وعون هللا بن حممد.القراءاتأخذ 

 ومسع من: أيب حممد بن عتاب، وأيب حبر بن العاص.

 وتصدر لإلقراء والتسميع.

 خلطاب بن دحية.روى عنه: ابن حوط هللا، وأبو ا

 وتويف يف رجب.

 ومولده يف سنة تسعني وأربعمائة.

 [ .3حممد بن خبتيار ] -318

__________ 

( [-] ) 

 ألنبهن على الغرام بزفريت ... ولتطربن ملا أبث النوق

 ومن شعر ابن جياه الكاتب قوله:

 أما والعيون النجل تصمي نباهلا ... وملع الثنااي كالربوق ختاهلا

 لوادي أترج نشره ... وقد زار يف جنح الظالم خياهلاومنعطف ا
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 وقد كان يف اهلجران ما يريح اهلوى ... ولكن شديد يف الطباع انتقاهلا

 منها يف املديح:

 أاي ابن األىل جادوا وقد خبل احليا ... وقادوا املذاكي والدماء نعاهلا

 ذد الدهر عين من رضاك بعزمة ... معقودة أن ال يفك رعاهلا

 نه قوله:وم

 قل حلادي عشر الربوج أيب العاشر ... منها رب القران الثاين

 اي ابن شكر إن ضلة الزمان ... صرت فيه تدعى من األعيان

 ليس طبعي ذم الزمان ولكن ... أنت أغريتين بذم الزمان

، والذيل 530/ 2[ انظر عن )حممد بن أمحد بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
/ 2، وغاية النهاية 547/ 2، ومعرفة القراء الكبار 61/ 6لكتايب املوصول والصلة  والتكملة

86. 
 ابلفاء.« عراف»[ حترفت يف غاية النهاية إىل 2]

، والكامل يف التاريخ 85/ 1[ انظر عن )حممد بن خبتيار يف: خريدة القصر )العراق( 3]
، والذيل على 28/ 1تاج إليه ، واملختصر احمل91/ رقم 1، واتريخ ابن الدبيثي 503/ 11

." -الروضتني )حتقيق حممد زاهد الكوثري( نشره عزت العطار احلسيين بدار الكتب املصرية
(1) 
[ ، ومسع: أاب القاسم بن بيان، 1على: أيب اخلري املبارك الغسال ]القراءات "قرأ  .471

 وأاب الغنائم النرسي، وأاب غالب حممد بن عبد الواحد القزاز.

 [ : وكان حسن احملاضرة، كثري احملفوظ من األشعار واحلكاايت.2الدبيثي ]قال ابن 

 [ الفتح احلداد األصبهاين.3وأجاز له: أبو احلسن العالف، وأبو ]

 [ .4« ]الذيل»ذكره ابن السمعاين يف 

قلت: روى عنه: أمني الدين سامل بن صصرى، وحممد بن أمحد بن خيثمة بن اخلراط، وحممد 
 ازن، وآخرون.بن سعيد بن اخل

 ومل أظفر ابسم أحد ممن قرأ عليه ابلرواايت.
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 [ .5وتويف يف مجادى اآلخرة وله ثالث وتسعون سنة ]

 [ .6حممد بن عبد العزيز بن علي بن عيسى ] -320

 أبو احلسن الغافقي، القرطيب، املعروف ابلشقوري.

 ي، ومجاعة.البطروج مسع من: أيب عبد هللا بن األمحر، وأيب بكر بن العريب، وأيب جعفر

قال األابر: وكان حافظا ألخبار األندلس، معنيا ابلرجال، ضابطا، متقنا، له مشاركة يف 
 اللغة والنحو، مع الزهد والفضل.

 وويل قضاء شقورة ومحدت سريته، وأخذ الناس عنه.

__________ 

 [ الغسال: ابلغني املعجمة والسني املهملة.1]

 [ يف اترخيه.2]

 وهو خطأ.« وأاب»ل: [ يف األص3]

[ وقال النعال: حدث عنه احلافظ أبو سعد عبد الكرمي بن حممد السمعاين، وتويف قبل 4]
 ( .64مولدي بثالث سنني. )مشيخة النعال 

 هـ. 486[ مولده يف ذي احلجة سنة 5]

 (1)[ انظر عن )حممد بن عبد العزيز( يف: تكملة الصلة البن األابر.." 6]
 مولده سنة إحدى ومخسمائة رمحه هللا تعاىل."وتويف يف رمضان. و  .472

 [ .1املوفق بن شوعة ] -326

 اليهودي، املصري، الطبيب، امللقب ابلقيثارة.

 من أعيان األطباء والكحالني. وكان ظريفا، شاعرا، ماجنا.

 خدم السلطان صالح الدين ابلطب.

[ ، فإذا رأى 2] وكان الشيخ جنم الدين اخلبوشاين له صورة مبصر، وفيه صالح و )دين(
ذميا راكبا قصد قتله، فكانوا يتحامونه، فرأى املوفق راكبا فضربه بشيء أصاب عينه، فقلعها 

 وراحت هدرا.
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وله، أعين املوفق، قصيدة يهجو فيها ابن مجيع اليهودي رأس األطباء ابلقاهرة ويرميه ابألبنة. 
 وهلم اللعنة.

 -حرف الياء -
 [ .3] يوسف بن إبراهيم بن عثمان -327

 [ .4أبو احلجاج العبدري، الغرانطي، املعروف ابلثغري ]

عن: عبد الرحيم بن الفرس، وأيب احلسن شريح بن حممد، وأيب بكر حيىي القراءات أخذ 
 بن اخللوف، وأيب احلسن بن الباذش.

 ومسع منهم، ومن: أيب مروان الباجي، وأيب بكر بن العريب، وأيب احلسن بن مغيث، وخلق.

__________ 

وفيه  193، 192/ 3[ انظر عن )املوفق بن شوعة( يف: عيون األنباء البن أيب أصيبعة 1]
 يف املنت.« شوعة»ابلراء يف العنوان، و « شرعة»

 [ يف األصل بياض.2]

، 1438، رقم 489، 488[ انظر عن )يوسف بن إبراهيم( يف: بغية امللتمس للضيب 3]
، وصلة 331، ومعجم شيوخ الصديف، البن األابر 142/ ورقة 3وتكملة الصلة )خمطوط( 

، وغاية 501رقم  552، 551/ 2، ومعرفة القراء الكبار 214، 213الصلة البن الزبري 
 .379، 378/ 2، وطبقات املفسرين للداودي 393، 392/ 2النهاية 

 (1)[ عرف ابلثغري ألن أابه أصله من ثغر الردة. )تكملة الصلة( .." 4]
 [ .1هيم بن حسني بن يوسف بن حمارب ]إبرا -331" .473

 أبو إسحاق القيسي البلنسي، املقرئ.

 عن أيب عبد هللا بن سعيد.القراءات أخذ 

 مسع من: أيب بكر بن برجنال.

 وكتبها. وكان مشهورا ابلتجويد.القراءات وأخذت عنه 

احلسن  وقال األابر: أخذ عنه شيوخنا أبو عبد هللا بن واجب، وأبو احلجاج بن أيوب، وأب
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 بن خرية.

 وقرأ عليه يف صغره أبو جعفر بن عون هللا احلصار.

 تويف سنة مثانني أو إحدى ومثانني.

 [ .2إيلغازي بن أليب بن متراتش بن إيلغازي بن أرتق ] -332

 امللك قطب الدين صاحب ماردين. وليها مدة طويلة بعد أبيه.

 وكان موصوفا ابلشجاعة والعدل.

ة، وخلف ولدين صغريين، فأقيم يف األمر أحدمها، وهو حسام الدين، تويف يف مجادى اآلخر 
وقام بتدبريه مملوكه نظام الدين ألبقش من حتت جناح خال أبيه شاه أرمن صاحب خالط. 

 [ .3فلما مات ويل اآلخر قطب الدين، فامتدت أايمه إىل أن قتل ألبقش واستقل ابألمر ]

__________ 

 .1ني( يف: تكملة الصلة البن األابر ج [ انظر عن )إبراهيم بن حس1]
، واتريخ خمتصر الدول 508و  475/ 11[ انظر عن )إيلغازي( يف: الكامل يف التاريخ 2]

، واألعالق 451و  265/ 2و  191/ 1ووفيات األعيان  202، واتريخ الزمان 219
، والروضتني 556، 451، 450، 447، 446/ 2، وق 149، 121/ 1ق  3اخلطرية ج 

/ 4ق  4، وتلخيص جممع اآلداب ج 383/ 8)طبعة وادي النيل( ، ومرآة الزمان  60/ 2
، واتريخ 239/ 4، والعرب 68/ 3، واملختصر يف أخبار البشر 78، والدر املطلوب 620

/ 1ق  1، والسلوك ج 4469رقم  27، 26/ 10، والوايف ابلوفيات 94/ 2ابن الوردي 
، واتريخ ابن 191/ 2، والعسجد املسبوك 97/ 6هـ.( ، والنجوم الزاهرة  579)سنة  86

 .268/ 4، وشذرات الذهب 168/ 1سباط 
وفيه أن قطب الدين بن إيلغازي قتل ألبقش وهو  557/ 2ق  3[ األعالق اخلطرية ج 3]

 (1)يعوده يف مرضه.." 
 -حرف الباء -" .474

 [ .1بدر بن عبد الغين بن حممد ] -333
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 .أبو النجم الطحان، الواسطي، املقرئ
 قرأ على: علي بن شريان، وأيب حممد سبط اخلياط.

 بواسط.القراءات روى 

 قال الدبيثي: مسعت منه. وتويف يف ربيع األول.

 -حرف احلاء -
 احلسن بن عيسى بن أصبغ. -334

 أبو الوليد األزدي، القرطيب، املعروف اببن املناصف.

مللقب وكتابه الكبري يف املواعظ ا« املدونة»روى عن: عم أمه أيب حممد بن عتاب، مسع منه 
 « .شفاء الصدور»ب 

 وله إجازة عن: أيب علي بن سكرة.

 ويل خطابة إشبيلية.

 وحدث عنه: أبو القاسم بن امللجوم، وأبو سليمان بن حوط هللا، وأبو اخلطاب بن دحية.

 وتويف يف احملرم.

 وولد ظنا سنة اثنتني ومخسمائة.

 [ .2حد بن شبيب ]احلسني بن علي بن عبد الوا -335

 أبو عبد هللا النصييب، مث البغدادي، الكاتب.

 كان كاتبا منشئا، فصيحا، بليغا، مفوها، له النظم والنثر.

 وكان يدخل على املستنجد ابهلل وجيالسه، وحيب مساع كالمه. وأيمره

__________ 

 .1[ انظر عن )بدر بن عبد الغين( يف: تكملة الصلة البن األابر ج 1]
 130 -126/ 10انظر عن )احلسني بن علي بن عبد الواحد( يف: معجم األدابء [ 2]

 (1).."  «مل نعثر له على ترمجة سوى ترمجته يف ايقوت»وفيه قال حمققه ابحلاشية:  10رقم 
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 "أبو القاسم بن أيب الفرج ابن أيب خازم ابن القاضي أيب يعلى البغدادي، احلنبلي. .475

 ر عبد الرمحن القزاز، وأيب منصور بن خريون، وأيب عبد هللامسعه أبوه الكثري من أيب منصو 
 السالل، وأيب احلسن بن عبد السالم.

 وطلب هو بنفسه، وأكثر عن أصحاب عاصم بن احلسن، وطراد.

 وابلغ حىت مسع من أصحاب ابن احلصني. وكتب وحصل األصول.

ان فق عليهم ويتكرم. وك[ : وكانت داره جممعا ألهل العلم والشيوخ، وين1قال ابن النجار ]
لطيفا حسن األخالق ذا مروءة. قرأ الفقه وشهد على القضاة، مث عزل ملا ظهرت منه أشياء 

 ال تليق أبهل الدين قبل موته بقليل.

 مسع منه: ابن األخضر، وكان يصفه ابلسخاء والعطاء.

 وقال يل ابن القطيعي: كان عدال يف روايته ضعيفا يف شهادته.

  يف آخرها. مرض ابلفاجل أسبوعا. ومولده سنة سبع وعشرين.مات سنة مثانني

قلت: روى عنه الشيخ املوفق وقال: كان آخر من بقي من ذرية القاضي أيب يعلى ممن له 
 حشمة وجاه ومنصب.

 وكان له دار واسعة، وعنده أكثر كتب أيب يعلى. مث افتقر فباع أكثرها.

 عتيق بن أمحد بن سلمون. -345

 نسي، النحوي.أبو بكر البل

 عن: ابن هذيل، والنحو عن: أيب حممد بن عبدون.القراءات أخذ 

 استشهد يف كائنة غرابلة.

 [ .2عثمان بن حممد بن عيسى ] -346

__________ 

 .93/ 2[ يف ذيل اتريخ بغداد 1]
، وتكملة الصلة البن 76[ انظر عن )عثمان بن حممد( يف: صلة الصلة البن الزبري 2]



548 

 

، والذيل والتكملة 1177، رقم 410، 409، وبغية امللتمس للضيب 1836األابر، رقم 
 (1)." -لكتايب

 "قلت: روى عنه أبو املواهب بن صصرى. .476

 [ .1حممد بن خالد بن خبتيار ] -353

 از، الضرير، املقرئ.أبو بكر األزجي ابن الرز 

 واألدب.القراءات بقال الدبيثي: شيخ فاضل، عارف 

 قرأ على: أيب عبد هللا البارع، وسبط اخلياط، ودعوان بن علي.

. لقراءاتاومسع منهم. وأقرأ الناس مدة، وخترج به مجاعة يف النحو. وكان ثقة عارفا بوجوه 
 أم مدة مبسجد دعوان بباب األزج.

 محه هللا.وتويف يف احملرم ر 

 [ .2حممد بن سعيد بن عبيد هللا ] -354

 أبو املظفر املؤدب. شيخ بغدادي، مليح اخلط.

 علم خلقا.

 قال الدبيثي: هو مؤدبنا. وكان شيخنا ابن انصر يقول: هو علمين اخلط.

 حدث عن: أيب بكر حممد بن عبد الباقي األنصاري، وأيب منصور بن اجلواليقي، ومجاعة.

 اآلخر.وتويف يف ربيع 

 [ .3حممد بن عبد الكرمي بن الفضل ] -355

__________ 

، 123/ 3، وإنباه الرواة 263/ 1[ انظر عن )حممد بن خالد( يف: اتريخ ابن الدبيثي 1]
، وتلخيص ابن 502رقم  552/ 2، ومعرفة القراء الكبار 46/ 1واملختصر احملتاج إليه 
 .136/ 2، وغاية النهاية 208مكتوم )خمطوط( ورقة 

 .1[ انظر عن )حممد بن سعيد( يف: املختصر احملتاج إليه ج 2]
، 82/ 1، واتريخ إربل 190/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد الكرمي( يف: عيون األنباء 3]
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، وذيل اتريخ مدينة السالم بغداد البن الدبيثي 422 -328/ 1والتدوين يف أخبار قزوين 
، وطبقات الشافعية الكربى 44رقم  97/ 21، وسري أعالم النبالء 272رقم  64/ 2

/ 3، والوايف ابلوفيات 570/ 1، وطبقات الشافعية لإلسنوي 133 -131/ 6للسبكي 
.." 80، وطبقات الشافعية البن هداية هللا 457، واتريخ اخللفاء 1322رقم  281، 280

(1) 
 [ .1عبد اجلبار بن حممد بن علي بن أيب ذر الصاحلاين ] -375" .477

 األصبهاين.أبو سعيد 

 من كبار مسندي بلده.

 مسع من: القاسم بن الفضل األصبهاين، الثقفي.

 وحدث سنة سبعني. وتويف بعد ذلك بسنة أو حنوها.

روى عنه: حممد بن خليل الراراين، وعمر بن أيب بكر بن مسعود األصبهاين. وابإلجازة  
 كرمية.

 [ .2عبد الرزاق بن إمساعيل بن حممد بن عثمان ] -376

 و احملاسن اهلمذاين القومساين.أب

 مسع: عبد الرمحن بن محد الدوين، وانصر بن مهدي اهلمذاين، وغريمها.

 روى عنه: احلافظ عبد الغين.

 وأجاز للحافظ الضياء يف سنة أربع وسبعني.

 [ .3عبد امللك بن حممد بن عبد امللك ] -377

 أبو مروان األنصاري، اإلشبيلي، احلمامي.

 من: أيب احلسن بن مغيث.« أيب خيثمة اتريخ ابن»مسع 

 وعنه: أبو القاسم املالحي، وأبو سليمان حوط هللا.

 مات قبل الثمانني ومخسمائة.

 عبيد هللا بن حممد التميمي. -378

 أبو احلسني ابن اللحياين، اإلشبيلي، املقرئ.
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 عن: شريح، وأمحد بن عيشون.القراءات أخذ 

__________ 

 .1895رقم  178ار بن حممد( يف: املعني يف طبقات احملدثني [ انظر عن )عبد اجلب1]
 .1896رقم  178[ انظر عن )عبد الرزاق بن إمساعيل( يف: املعني يف طبقات احملدثني 2]
، والذيل 1723[ انظر عن )عبد امللك بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر، رقم 3]

 (1).." 86قم ر  35/ 1ق  5والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج 
 علي بن حممد بن انصر. -382" .478

 أبو احلسن األنصاري، القرطيب.

 عن: أيب عبد هللا بن صائن، وعبد اجلليل بن عبد العزيز.القراءات أخذ 

 وروى عن: أيب القاسم بن بقي، وأيب جعفر البطروحي، وأيب القاسم بن رضا، ومجاعة.

 وكان مقرائ، حنواي.

 علي الشريشي.روى عنه: أبو بكر حممد بن 

 علي بن هبة هللا. -383

 الكاملي، املصري.

 مسع من: أيب صادق مرشد املديين، وغريه.

روى عنه: احلافظ عبد الغين، وعبد القادر، وابن رواحة، وعلي بن رحال، وعبد الرحيم بن 
 الطفيل، وحممد بن امللثم، وآخرون.

 [ .1علي بن أيب القاسم بن أيب حنون ] -384

 التلمساين، قاضي مراكش.أبو احلسن 

 روى عن: أيب عبد هللا اخلوالين، وأيب علي بن سكرة.

 وعنه: أبو عبد هللا بن عبد احلق التلمساين، وعقيل بن طلحة، وأبو اخلطاب ابن دحية.

 قال األابر: كان حيا يف حدود الثمانني.

__________ 
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 الرايضات وعلوم املعامالت( [ من العلوم واملعارف واآلداب، وخصوصا علم احلقائق و -] )
واملقامات واألحوال السنية واآلداب السنية، وكان من احملدثني قيد يف احلديث رواايت كثرية، 
ولقي من املشايخ اجللة مجلة، غري أنه كان يغلب عليه املراقبة هلل والتأهب للقائه وحسن 

ان يف هو يف اجتهاده كما كالرعاية واإلقبال على الدار اآلخرة، وكان قد بلغ الثمانني سنة و 
 بدايته، وكان شيخ وقته علما وحاال وورعا، أشفق خلق هللا على الناس، وأحسنهم ظنا هبم.

 (1)[ انظر عن )علي بن أيب القاسم( يف: تكملة الصلة البن األابر.." 1]
 -حرف القاف -" .479

 [ .1القاسم بن علي بن صاحل ] -385

 أبو حممد األنصاري نزيل دانية.

عن: أيب العباس القصييب، وأيب العباس بن العريف، وابن غالم الفرس فسمع لقراءات اأخذ 
 سنة سبع وعشرين ومخسمائة.« التيسري»منه 

 وتصدر لإلقراء بدانية.

 أخذ عنه: أسامة بن سليمان، وغريه.

 بقي إىل قريب الثمانني ومخسمائة. نسيته وقت ترتيب األمساء.

 -حرف امليم -
 [ .2ابالن ]حممد بن الت -386

 املنبجي الزاهد.

قال احلافظ عبد القادر: كان رفيق الشيخ عدي والشيخ سالمة، من تالميذ الشيخ عقيل. 
حدثين بعض الصوفية أن الشيخ عقيل أوصى له بعد موته ابجللوس يف موضعه. دخلت عليه 

 مبنبج غري مرة فرأيت شيخا وقورا مهيبا.

 ذكر. وكان له مجاعة تالميذ. عاش عمرا طويال يف طريقة حسنة وحممود

 وكان حافظا للقرآن يؤم ابلناس. وكان له ملك يتعيش منه رمحه هللا.

قلت: كأن هذا بقي إىل قرب الستمائة، فإن ابنه الفقيه أمحد بن حممد بن إبراهيم بن التابالن 
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 املنبجي مسع منه شيخنا الشهاب الدشيت مبنبج، وهو يروي عن التاج الكندي.

__________ 
ر يف آخر املتوفني ظنا، وقد نسي ترتيبه ونوه بذلك يف آخ -رمحه هللا -[ ذكره املؤلف1]

 الرتمجة.

 (1).." 698رقم  274/ 2[ انظر عن )حممد بن التابالن( يف: الوايف ابلوفيات 2]
 5: 1"بسم هللا الرمحن الرحيم إايك نعبد وإايك نستعني  .480

 املوتى يف هذه الطبقة

 ومثانني ومخسمائةاملوتى سنة إحدى 

 -حرف األلف -
 أمحد بن سامل بن نبهان. -1

 أبو سعيد األسدي، املطوعي، القاضي.

 حدث يف هذا العام ابإلجازة ببغداد عن: أمحد بن حممد الزجنوين.

 روى عنه: أمحد بن حممود الواسطي.

 ومولده سنة مخسمائة.

 [ .1أمحد بن حممد بن عبد هللا بن أمحد ] -2

 ن اليتيم األنصاري، البلنسي، األندرشي املقرئ.أبو العباس ب

عن: أيب احلسن بن موهب اجلذامي، وأيب علي بن عريب، وأيب إسحاق القراءات أخذ 
بن صاحل، وأيب العباس بن العريف، ومجاعة لقيهم ابملرية ومسع منهم. ومن: ابن ورد، وابن 

 عطية، وابن اللواز.

 راء مبالقة، وأخذ الناس عنهم.وأجاز له أبو علي بن سكرة. وتصدر لإلق

__________ 

، وتكملة الصلة 168[ انظر عن )أمحد بن حممد بن عبد هللا( يف: بغية امللتمس للضيب 1]
 -439/ 2ق  1، والذيل والتكملة للمراكشي ج 53، ومعجم الصديف 83/ 1البن األابر 
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، وبغية 122، 121/ 1، وغاية النهاية 510رقم  557/ 2، ومعرفة القراء الكبار 447
 (1).." 232، 231/ 1، وروضات اجلنات 367/ 1الوعاة 

"اإلمام احلرب أبو القاسم، وأبو زيد، ويقال أيضا أبو احلسن، ابن اخلطيب أيب حممد  .481
ابن اخلطيب أيب عمر بن أيب احلسن اخلثعمي السهيلي، األندلسي املالقي، النحوي، احلافظ، 

 صاحب املصنفات.

 ليمان بن حيىي، وبعضها عن: أيب علي منصور بن اخلري.عن: سالقراءات أخذ 

ومسع: أاب عبد هللا املعمر، وأاب بكر بن العريب، وأاب عبد هللا بن مكي، وأاب عبد هللا بن جناح 
 الذهيب، ومجاعة.

 وأجاز له أبو عبد هللا ابن أخت غامن، وغريه.

تب اللغة ه كثريا من كومسع من« . كتاب سيبويه»وانظر على أيب احلسني بن الطرب يف 
 واآلداب. وكف بصره وهو ابن سبع عشرة سنة.

 ، واللغات، والغريب، ابرعا يف ذلك.ابلقراءاتوكان عاملا 

 تصدر لإلقراء والتدريس واحلديث. وبعد صيته، وجل قدره.

__________ 

، ووفيات 448/ 1، واملغرب يف حلى املغرب )قسم األندلس( 243 -230] )( [ املغرب 
، 581رقم  292، والوفيات البن قنفذ 187/ 1، واالستقصاء 144، 143/ 3عيان األ

، وتذكرة 279، واإلعالم بوفيات األعالم 363، 322، 218/ 2وملء العيبة للفهري 
، واملعني يف طبقات 244/ 4، والعرب 92/ 2، ودول اإلسالم 1350 -1348/ 4احلفاظ 
، 188، 187، ونكت اهلميان 423، 422/ 3، ومرآة اجلنان 1900رقم  179احملدثني 

، وغاية 483، 480/ 1، والديباج املذهب 215رقم  172 -170/ 18والوايف ابلوفيات 
، 478هـ.( ، وطبقات احلفاظ  583)وفيه وفاته  354/ 2، وبغية الوعاة 351/ 1النهاية 
/ 3ب ، ونفح الطي124 -122، والبلغة يف اتريخ أئمة اللغة 457، واتريخ اخللفاء 479
، 269 -266/ 1، وطبقات املفسرين للداودي 100/ 6، والنجوم الزاهرة 401، 41
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 107/ 3، وديوان اإلسالم 245/ 1ق  1، وبدائع الزهور ج 271/ 4وشذرات الذهب 
، 520/ 1، وهدية العارفني 451/ 2، وإيضاح املكنون 421، وكشف الظنون 1189رقم 

 109، ومعجم طبقات احلفاظ واملفسرين 147/ 5، ومعجم املؤلفني 313/ 3واألعالم 
 .1064رقم 

ط يف جزء يف: سري أعالم النبالء، بل ذكره عرضا فق -رمحه هللا -ومل يرتجم له املؤلف الذهيب
وزاد أنه صاحب  157/ 21هـ.! مث أعاد ذكره مرة أخرى  581يف املتوفني سنة  130/ 21

 (1)و غلط.." بكسر اهلمزة، وه« إصبغ»ووقع فيه « . الروض األنف»
"وكان مسند بغداد يف عصره. وآخر من روى عنه ابإلجازة الزين أمحد بن عبد  .482

 الدائم.

قال أبو احلسن حممد بن أمحد القطيعي: سألته عن مولده فقال: يف ذي احلجة سنة إحدى 
 وتسعني وأربعمائة.

يه ثالثة فوتويف يف العشرين من رجب. ووقع له حديث بينه وبني أيب داود السجستاين، 
 [ .1أنفس ]

 عبيد هللا بن علي بن غلندة. -27

 أبو احلكم األندلسي، موىل بين أمية.

 نزل إشبيلية، وكان شاعرا، طبيبا، ماهرا، ابرع اخلط. نقل خطه الكثري.

 وطال عمره.

 وتويف مبراكش.

 [ .2عساكر بن علي بن إمساعيل بن نصر ] -28

 نشأ، املصري املقرئ، النحوي، الشافعي، املعدل.أبو اجليوش املصري املولد، اخلندقي امل

عن: أيب احلسني أمحد بن حممد بن مشول القراءات ولد سنة تسعني وأربعمائة، وأخذ 
املقرئ، وعلي بن عبد الرمحن بن القاسم احلضرمي نفطويه، وأيب إسحاق إبراهيم بن أغلب 

 النحوي، والشريف اخلطيب.
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 فقه على قاضي القضاة جملي بن مجيع.ومسع من: حممد بن أمحد الرازي. وت

__________ 

 .74[ انظر: مشيخة النعال 1]
، وتذكرة احلفاظ 248، 247[ انظر عن )عساكر بن علي( يف: تكملة إكمال اإلكمال 2]
، واإلعالم بوفيات األعالم 503رقم  553، 552/ 2، ومعرفة القراء الكبار 1336/ 4

، 2116رقم  512/ 1ون ترمجة( ، وغاية النهاية )د 130/ 21، وسري أعالم النبالء 239
 (1).." 496/ 1، وحسن احملاضرة 101/ 6والنجوم الزاهرة 

 "أبو احلجاج البغدادي، املقرئ، نزيل واسط. .483

 على مجاعة بواسط، منهم: أبو الفتح بن زريق، وأبو يعلى بن تركان.القراءات قرأ 

 الشهرزوري.وببغداد على: أيب حممد سبط اخلياط، وأيب الكرم 

 وأقرأ الناس مدة. وكان ابرعا يف الفن، حلو التالوة، جمودا.

 ويعرف بغالم كنيين.

 تويف يف أول ذي احلجة.

 [ .1يونس بن أمحد بن عبيد هللا بن هبة هللا ] -44

أبو منصور البغدادي، والد الوزير أيب املظفر عبيد هللا بن يونس كان متدينا، حسن الطريقة، 
 [ .2خلليفة ]توكل لوالدة ا

 وحدث عن: هبة هللا بن احلصني، وأيب منصور القزاز.

 ]مواليد السنة[

 وفيها ولد: قاضي قوص صاحل بن احلسني اجلعفري الزينيب، وله تواليف.

 والعالمة زكي الدين عبد العظيم املنذري.

وجمد الدين علي بن وهب القشريي مبنفلوط، واخلطيب عبد املعطي بن عبد الكرمي 
 اري، ويوسف بن عمر ابن خطيب بيت اآلابر.األنص

__________ 
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 .555/ 1ق  4] )( [ جممع اآلداب ج 
 .1374رقم  254، 253/ 3[ انظر عن )يونس بن أمحد( يف: املختصر احملتاج إليه 1]
 (1)[ هو الناصر لدين هللا.." 2]
 بط.السعلى أيب منصور بن خريون، وأيب حممد القراءات "من كبار القراء. قرأ  .484

 ورحل إىل الكوفة فقرأ على أيب الربكات عمر بن إبراهيم.

 ومسع احلديث من: القاضي أيب بكر. وأخذ العربية عن أيب السعادات بن الشجري.

 وكان إماما أيضا يف معرفة الفرائض واحلساب. أقرأ الناس، وخترج به مجاعة.

 وتويف رمحه هللا يف شوال.

 ومن شعره:

 [ إىل املوت مسرع1أجل لونه ... ولكنه حاد ]وما شنئان الشيب من 

 [ تتطلع2إذا ما بدت منه الطليعة آذنت ... أبن املنااي بعدها ]

 فإن قصها املقراض جاءت أبختها ... وتطلع يتلوها ثالث وأربع

 [ ألنه ... يغالب صنع هللا وهللا أصنع3وإن خضبت حال اخلضاب ]

 [ .5احلسني بن علي بن مهجل ] -53[ 4]

 و عبد هللا البغدادي، الضرير.أب

 على مجاعة.القراءات الرجل الصاحل. قرأ 

 ومسع من: أيب عبد هللا البارع، وهبة هللا بن احلصني.

 « .اترخيه»روى عنه ابن الدبيثي يف 

__________ 

 « .داع»، ويف مرآة الزمان: « حادي»[ يف األصل: 1]

 « .بعده»[ يف مرآة الزمان: 2]

 « .السواد»ان: [ يف مرآة الزم3]

 [ يف مرآة الزمان: زايدة بيت:4]
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 ويضحى كريش الديك فيه تلمع ... وأفظع ما تكساه ثوب ملمع

 ( .390/ 1ق  8)ج 

/ 2، واملختصر احملتاج إليه 327/ 1[ انظر عن )احلسني بن علي( يف: معجم البلدان 5]
 ، وهو« مهجل»بدل « هبجل»وفيه  144، ونكت اهلميان 619رقم  40، 39

 (1)تصحيف.." 
 "وحدث ببغداد، واملوصل، ودمشق. .485

 وبدمشق تويف يف رجب.

كتب عنه: أبو املواهب احلافظ، وقال: كان قد قدم إلينا مسرورا من عند امللك الناصر 
 صالح الدين وأعطاه ذهبا. وكان يرتسل وينظم، ومحلت تركته إىل أهله ابلعراق.

 ومن شعره:

 [ .1أبيات مشهورة ]على ساكين بطن العقيق سالم وهي 

 عبد الصمد بن حممد بن يعيش. -62

 الغساين األندلسي، املنكيب، خطيب املنكب.

 عن: أيب احلسن بن اثبت، وأيب بكر بن اخللوف.القراءات أخذ 

 وروى عن: أيب احلسن شريح، وأيب احلسن بن مغيث، والقاضي عياض.

 وتصدر لإلقراء. وأخذ الناس عنه.

 املالحي، وأبو حممد بن حوط هللا.روى عنه: أبو القاسم 

 وبقي إىل هذا العام.

 [ .2عبد الغين بن احلافظ أيب العالء احلسن بن أمحد بن احلسن ] -63

 اهلمذاين، العطار، أبو حممد.

__________ 

 [ ومنها:1]

 على ساكين بطن العقيق سالم ... وإن أسهروان ابلفراق وانموا
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 للتم التعذيب وهو حرامحظرمت علينا النوم وهو حملل ... وح

 إذا بنتم عن حاجر وحجرمت ... على السمع أن يدنو إليه سالم

 فال ميلت ريح الصبا فرع ابنه ... وال سجعت فوق الغصون محام

 وال قهقهت فيه الرعود وال بكت ... على حافتيه ابلعشي غمام

، وذكره 903رقم  82 /3[ انظر عن )عبد الغين بن أيب العالء( يف: املختصر احملتاج إليه 2]
 (1)دون ترمجة.."  137/ 21يف سري أعالم النبالء  -رمحه هللا -املؤلف

 "روى عن: أيب عبد هللا بن مكي، وأيب جعفر البطروجي، وأيب احلسن شريح. .486

 عن شريح.القراءات وأخذ 

 روى عنه: يعيش بن القدمي، وأبو احلسن بن القطان.

 وكان حيا يف هذه السنة.

لوزير عضد الدين أيب الفرج حممد بن عبد الرمحن بن هبة هللا بن املظفر ابن علي بن ا -66
 [ .1رئيس الرؤساء ]

 أبو احلسن عماد الدين.

تزهد وتصوف، وبىن رابطا بدار اخلالفة، فلما نكب أخوه اهتم هو مبال إخوته الصغار، 
 [ .2فخرج إىل الشام، فأكرمه السلطان صالح الدين، وأدر عليه أنعاما ]

 وكان قد مسع من: القاضي األرموي، وأيب الوقت.

 وعاش أربعا وأربعني سنة، ودفن بقاسيون.

 [ .3عمر بن أيب بكر بن علي بن حسني ] -67

 أبو حفص ابن التبان املأموين، البغدادي.

 مسع: هبة هللا بن احلصني، وزاهر بن طاهر الشحامي، وأاب غالب بن البناء، ومجاعة.

 سكان املأمونية. وكان رجال صاحلا من

 [ .4عوض بن إبراهيم بن خلف ] -68

__________ 
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علي بن عبد »وفيه:  391/ 1ق  8[ انظر عن )علي ابن الوزير( يف: مرآة الزمان ج 1]
 « .هللا بن هبة هللا بن املظفر ... 

[ قال سبط ابن اجلوزي: خرج من بغداد ومل يعلم به أحد، فوصل إىل دمشق فأكرمه 2]
واحرتمه حبيث أن صالح الدين إذا أكل طعاما وأكل ابن الوزير معه غسل  صالح الدين

يده معه يف الطشت، فحسده مشس الدين بن هبرية، فبلغ السلطان، فقال: هذا وزير ابن 
 وزير إىل أن ينقطع النفس مع الدين املتني والزهد يف الدنيا، وغريه ليس كذلك.

 .76، 75النعال [ انظر عن )عمر بن أيب بكر( يف: مشيخة 3]
، ومعرفة." 1090، رقم 154/ 3[ انظر عن )عوض بن إبراهيم( يف: املختصر احملتاج إليه 4]
(1) 
 [ ، املقرئ.1"أبو حممد البغدادي، املراتيب ] .487

 على: أيب عبد هللا البارع، وأيب بكر حممد بن احلسني املزريف.القراءات قرأ 

 ومسع من: ابن احلصني.

 [ . وقرأ عليه بعض اخلتمة، وقال:2 ابن الدبيثي ]أخذ عنه: أبو عبد هللا

 تويف يف رجب.

 -حرف امليم -
 [ .3حممد بن أمحد بن داود ] -69

 الشيخ أبو الرضا املؤدب، احليسوب، املعروف ابملفيد.

 بغدادي ابرع يف احلساب، له تصانيف.

 [ .4مسع منه ابن البطي قليال، وخترج عليه خلق ]

 [ .5لعالمة أيب املظفر بن عبد اجلبار السمعاين ]حممد بن أمحد بن ا -70

 أبو املعايل املروزي، الواعظ.

 [ ، وتويف هبا.6ورد بغداد، ووعظ هبا مدة ]

 وهو ابن عم احلافظ أيب سعد.

__________ 

                                         
 41/145اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



560 

 

 .606، 605/ 1، وغاية النهاية 521رقم  565، 564/ 2] )( [ القراء الكبار 
 [ نسبة إىل ابب املراتب ببغداد.1]

 [ وهو قال: وكان ال يعرف اخلط. )املختصر( .2]

 230، 229/ 1[ انظر عن )حممد بن أمحد بن داود( يف: املختصر احملتاج إليه )امللحق( 3]
 .114/ 2، والوايف ابلوفيات 1586/ رقم 5، وتلخيص جممع اآلداب ج 16رقم 

م فيه ك مكتب يعل[ وقال ابن الدبيثي: كان يسكن ابلقرية من دار اخلالفة.. وله هنا4]
 الصبيان اخلط واحلساب، وكانت له معرفة جيدة ابحلساب وأنواعه، وله فيه تصنيف وتعاليق.

وخترج به مجاعة وتعلموا منه. مسع شيئا من احلديث من أيب عبد هللا حممد بن حيىي بن مسلم 
غريمها. و  الزبيدي الواعظ، وأيب الفتح حممد بن عبد الباقي بن سلمان املعروف اببن البطي،

 وروى شيئا يسريا، وكان بتعليم احلساب واخلط أشهر.

 17رقم  230/ 2[ انظر عن )حممد بن أمحد بن منصور( يف: املختصر احملتاج إليه 5]
 .7رقم  60/ 1)ابمللحق( ، والتكملة لوفيات النقلة 

 (1)[ ابملدرسة النظامية.." 6]
 "ومسع من: السلفي، والعثماين. .488

 ببزاعة.واستشهد يف صفر 

 [ .1حممد بن علي بن فارس ] -75

 الفراش، الشرايب أبو بكر، ويقال أبو عبد هللا الزاهد.

 حدث عن: أيب القاسم بن احلصني، وغريه.

 وكان منقطعا مبسجد كامل.

 [ .2حممد بن أيب منصور املبارك بن حممد بن حممد بن اخلطيب ] -76

 أبو املعايل قاضي املدائن وابن قاضيها.

 ه الشافعي.الفقي

 روى عن: أيب الوقت.
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 وله شعر.

 -حرف اهلاء -
 [ .3هارون بن أمحد بن جعفر بن عات ] -77

 [ ، الشاطيب، املقرئ.4أبو حممد النفزي ]

 عن: أيب مروان بن يسار صاحب ابن الدوش.القراءات أخذ 

 ومسع من: أيب الوليد بن الدابغ.

مرات. ومهر « املدونة»، وعرض عليه [ والزمه سبع سنني5وتفقه على أيب جعفر اخلشين ]
 عنده.

 وكان فقيها مشاورا مستقال ابلفتوى، فرضيا، حاسبا، مصنفا. استقضي

__________ 

[ انظر عن )حممد بن علي بن فارس( يف: ذيل اتريخ مدينة السالم بغداد البن الدبيثي 1]
 .94/ 1، واملختصر احملتاج إليه 357، رقم 131، 130/ 2
 143)حممد بن أيب منصور( يف: طبقات الشافعية، البن كثري )خمطوط( ورقة [ انظر عن 2]
 أ.

، ومعجم املؤلفني 3756رقم  345/ 2[ انظر عن )هارون بن أمحد( يف: غاية النهاية 3]
13 /127. 

 .109/ 9[ النفزي: من نفزة، قرية مبالقة. انظر عنها يف: توضيح املشتبه 4]
 (1)، وهو تصحيف.." « احلسين»[ يف غاية النهاية: 5]
"قلت: وله دار كبرية إىل جانب مدرسته املقدمية بدمشق، مث صارت لصاحب محاه،  .489

مث صارت لقراسنقر املنصوري، مث صارت للسلطان امللك الناصر بعده. وله تربة، ومسجد، 
 وخان داخل ابب الفراديس.

 حممد بن عمر بن حممد بن واجب. -103

 أبو بكر القيسي البلنسي.
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 أابه وعليه تفقه، وأاب احلسن ابن النعمة. مسع:

 عن: أيب حممد بن سعدون الضرير.القراءات وأخذ 

 [ .1حممد بن حيىي بن حممد بن مواهب بن إسرائيل ] -104

 [ .2أبو الفتح الربداين ]

روى عن: أيب علي بن نبهان، وأيب غالب حممد بن عبد الواحد، وأيب علي ابن املهليب، 
 اقي الدوري.وحممد بن عبد الب

[ : رأيت بعضهم يتهمه ابلتحديث مبا مل يسمعه، ومل أقف على ما ينايف 3قال ابن الدبيثي ]
 الصحة. مسعنا منه.

 ومسع منه: عمر القرشي، وأصحابنا.

 وولد سنة تسع وتسعني وأربعمائة.

 [ .4وتويف رمحه هللا يف مجادى األوىل ]

__________ 

/ 1، والتكملة لوفيات النقلة 83، 82مشيخة النعال [ انظر عن )حممد بن حيىي( يف: 1]
، واملختصر 175( ورقة 5921، وذيل اتريخ بغداد البن الدبيثي )خمطوطة ابريس 17رقم 

/ 6، والنجوم الزاهرة 8313رقم  66/ 4، وميزان االعتدال 161، 160/ 1احملتاج إليه 
 .1396رقم  427/ 5، ولسان امليزان 427/ 1، وتوضيح املشتبه 106

 دون ترمجة. 133/ 21يف سري أعالم النبالء  -رمحه هللا -وذكره املؤلف

 [ الربداين: ابلتحريك، نسبة إىل الربدان: من سواد العراق.2]

 [ يف ذيل اتريخ بغداد، واملختصر احملتاج إليه.3]

[ وقال ابن النجار: حدث ابلكثري عن أيب علي بن اهلندي، وأيب غالب القزاز، والدوري، 4]
والطبقة. روى لنا عنه أبو الفتوح ابن املصري، وسألته عنه فقال: كان صاحلا إال أنه لعب به 

ن." فكان حيصل لك بروايتها شيء كثري م« املقامات»الصبيان وقالوا له: لو ادعيت مساع 
(1) 
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"تويف ليلة الثالث والعشرين من رمضان بدمشق، ودفن بسفح قاسيون عن سبع  .490
 [ .1وتسعني سنة ]

 [ .2إقبال بن أمحد بن علي بن برهان ] -115

 أبو القاسم الواسطي، املقرئ، النحوي، املعروف اببن الغاسلة.

 ولد بواسط سنة مثان وتسعني وأربعمائة، وقرأ القرآن على املظفر بن سالمة اخلباز، ومجاعة.

 ومسع من: أيب علي الفارقي، وأيب السعادات اخلطيب.

 ر بن الزاغوين.ودخل بغداد فسمع من: أيب بك

 وكان عارفا ابلعربية.

 تويف ليلة عيد األضحى.

 وبرهان: ابلفتح.

 روى عنه: ابن الدبيثي ووثقه.

 أيوب بن حممد. -116

 أبو حممد بن القالطي، البلنسي، املؤدب.

 عن: ابن هذيل.القراءات أخذ 

__________ 

لي د بن حممد الطليط[ ومن شيوخ أسامة الذين تلقى العلم عليهم: أبو عبد هللا أمح1]
هـ.  502النحوي، وكان انظرا على دار العلم بطرابلس، وحني سقطت املدينة أبيديهم سنة 

 -أخذوه أسريا، فاستخلصه والد أسامة من أيديهم لقاء مبلغ من املال، فأقام عندهم بشيزر
، 208ر افقرأ عليه أسامة النحو حنوا من عشر سنني. )اإلعتب -وكان يف النحو سيبويه زمانه

 .49، 48ص  -1973بريوت  -( وانظر: كتابنا: احلياة الثقافية يف طرابلس الشام209
وألسامة أبيات قاهلا يف مدينة صور وقد زار أطالل قصور قضاهتا وأمرائها من بين أيب عقيل. 

/ 1ق  1، والروضتني أليب شامة ج 236، واملنازل والداير، له ص 281انظر ديوانه ص 
، ولبنان من السيادة الفاطمية حىت السقوط 273/ 5الشام حملمد كردعلي ، وخطط 317

 م. 1994هـ. /  1414طبعة دار اإلميان، طرابلس  -بيد الصليبيني )أتليفنا( 

 )القسم السياسي( . 131ص 
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، واتريخ ابن الدبيثي 237، 236/ 1[ انظر عن )إقبال بن أمحد( يف: إنباه الرواة 2]
، والتكملة 259/ 1، واملختصر احملتاج إليه 275، 274ورقة ( 5921)خمطوطة ابريس 

 (1).." 117، وطبقات النحاة البن قاضي شهبة، ورقة 61رقم  104/ 1لوفيات النقلة 
 "وكان صاحلا، حمققا، جمودا. .491

 أخذ عنه: أبو الربيع بن سامل، وأبو بكر بن حمرز.

 -حرف احلاء -
 [ .1احلسن بن علي بن إبراهيم ] -117

 لي اجلويين الكاتب. صاحب اخلط املنسوب.أبو ع

 كان أديبا فاضال، شاعرا، حدث عن: موهوب بن أمحد اجلواليقي.

 [ : أنشدان عنه غري واحد من أصحابه.2قال أبو حممد املنذري ]

 وتويف يف اتسع صفر ابلقاهرة.

 [ .3قال: وقيل إنه تويف سنة ست ومثانني ]

 واببنه ألدبه وظرفه.قلت: وكان خمتصا ابلسلطان نور الدين 

 [ .4احلسني بن مسافر بن تغلب ] -118

 أبو عبد هللا الواسطي، الربجوين، الضرير، املقرئ.

على سبط اخلياط وأكثر عنه، وعاد إىل بلده، ومحل القراءات قدم بغداد يف صباه، وقرأ 
 الناس عنه. وكان حاذقا ابلفن.

 روى عنه: أبو عبد هللا الدبيثي، وغريه.

 ذي احلجة. تويف يف

 وجده تغلب: بغني معجمة.

__________ 

، والتكملة لوفيات 157، 156/ 3[ انظر عن )احلسن بن علي( يف: معجم األدابء 1]
، وخريدة القصر )قسم 2039/ رقم 4، وتلخيص جممع اآلداب 34رقم  79/ 1النقلة 

                                         
 41/177اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



565 

 

ب البن ، وبغية الطل131/ 2، ووفيات األعيان 63 -58/ 2جملد  3شعراء العراق( ج 
، وسري أعالم « احلسن بن إبراهيم بن علي»وفيه  761رقم  532/ 5العدمي )خمطوط( 

 .119رقم  234، 233/ 21النبالء 
 « .احلسن بن إبراهيم بن علي»( وهو هناك: 50هـ. برقم ) 582وقد تقدم يف وفيات سنة 

 .79/ 1[ يف التكملة 2]
 ( .532/ 5ب [ ورخه فيها ابن العدمي احلليب يف )بغية الطل3]

، 628رقم  46، 45/ 2[ انظر عن )احلسني بن مسافر( يف: املختصر احملتاج إليه 4]
 (1).." 65رقم  106، 105/ 1والتكملة لوفيات النقلة 

 [ .1عبد الرمحن بن حممد بن عبيد هللا بن يوسف بن أيب عيسى ] -132" .492

 مرسية.القاضي أبو القاسم بن حبيش األنصاري األندلسي املريي، نزيل 

 وحبيش خاله، فنسب إليه، واشتهر به.

قصيب، على أيب القاسم أمحد بن عبد الرمحن الالقراءات ولد سنة أربع ومخسمائة ابملرية، وقرأ 
 وأيب القاسم بن أيب رجاء البلوي، وأيب األصبغ بن اليسع.

 وتفقه أبيب القاسم بن ورد، وأيب احلسن بن انفع. ومسع منهما.

هللا بن وضاح، وعبد احلق بن غالب، وعلي بن إبراهيم األنصاري، وأيب احلسن ومن: أيب عبد 
 بن موهب اجلذامي.

ورحل إىل قرطبة، فأدرك هبا يونس بن حممد بن مغيث، وهو أسند شيوخه، فسمع منه ومن: 
 جعفر بن حممد بن مكي، وقاضي اجلماعة حممد بن أصبغ، وأيب بكر ابن العريب.

 د هللا حممد بن أيب زيد النحوي.وأخذ األدب عن: أيب عب

وبرع يف النحو، فلما تغلبت الروم على املرية سنة اثنتني وأربعني ومخسمائة خرج إىل مرسية، 
[ ، وويل القضاة واخلطابة هبا ثنيت عشرة سنة. مث نقل إىل خطابة 2مث أوطن جزيرة شقر ]

  أخالقه.مرسية، مث ويل قضاءها سنة مخس وسبعني، فحمدت أحكامه مع ضيق يف

__________ 
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، وتكملة 35/ رقم 1[ انظر عن )عبد الرمحن بن حممد( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، 270/ 1، واملشتبه يف الرجال 111، وتكملة إكمال اإلكمال 573/ 2الصلة البن األابر 

/ 4، وتذكرة احلفاظ 59رقم  121 -118/ 21، وسري أعالم النبالء 252/ 4والعرب 
، وغاية 311رقم  259، 258/ 18، والوايف ابلوفيات 428/ 3مرآة اجلنان ، و 1353
، والنجوم الزاهرة 181، وطبقات النحاة البن قاضي شهبة )خمطوط( ورقة 378/ 1النهاية 

، 205/ 2، وديوان اإلسالم 85/ 2، وبغية الوعاة 280/ 4، وشذرات الذهب 85/ 2
، وروضات اجلنات 162اج للتنبكيت ، ونيل االبته327/ 3، واألعالم 830رقم  206
 .183، 182/ 5، ومعجم املؤلفني 1747، 1460، وكشف الظنون 426

 (1)[ شقر: بفتح الشني املعجمة، وسكون القاف. )معجم البلدان( .." 2]
 "عزل الدواوين وصادرهم وعاقبهم، فعمل ابن التعاويذي يف بغداد من قصيدة: .493

 موالان الوزير خراب ابدت وأهلوها معا فدايرهم ... ببقاء

 والناس قد قامت قيامتهم فال ... أنساب بينهم وال أسباب

 [ ... وصحائف منشورة وحساب2[ وميزان وهول مفظع ]1حشر ]

 [ ما وعدوا به ... يف احلشر إال راحم وهاب3ما فاهتم من كل ]

 [ وله:4]

 قالت أتقنع أن أزورك يف الكرى ... فتبيت يف حلم املنام ضجيعي

 ك ما مسحت بطيف خياهلا ... إال وقد ملكت علي هجوعيوأبي

وله أشعار كثرية يرثي عينيه ويبكي أايم شبابه. وكان قد مجع ديوانه قبل العمى، ورتبه أربعة 
 « .الزايدات»فضول. وكلما جدده بعد ذلك مساه 

 روى عنه: علي بن املبارك بن الوارث.

 وتويف رمحه هللا يف شوال عن مخس وستني سنة.

 حممد بن علي بن عبد العزيز بن جابر بن أوسن. -143

 أبو عبد هللا اليحصيب، القرطيب.
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 روى عن: أيب مروان بن مسرة، وأيب عبد هللا بن أصبغ.

 من: أيب عبد هللا بن جناح الذهيب.« املوطأ»ومسع 

 على: عياش بن فرج. وأتقن العربية وويل خطابة قرطبة.القراءات وقرأ 

 مان بن حوط هللا، وأبو القاسم بن ملجوم.روى عنه: أبو سلي

 ووصفه غري واحد ابحلفظ والدين.

 وتويف يف ذي القعدة.

__________ 

، واملثبت يتفق مع اتريخ ابن الوردي « جسر» 76/ 3[ يف املختصر يف أخبار البشر 1]
2 /100. 
 اتريخ ابن، واملثبت يتفق مع « وعرض جرائد» 76/ 3[ يف املختصر يف أخبار البشر 2]

 .100/ 2الوردي 
، واملثبت يتفق مع اتريخ ابن الوردي « من يوم» 76/ 3[ يف املختصر يف أخبار البشر 3]
2 /100. 
.." 100/ 2، واتريخ ابن الوردي 76/ 3[ انظر األبيات وزايدة يف املختصر أليب الفداء 4]
(1) 
 -حرف التاء -" .494

 [ .1متيم بن احلسني بن أيب نصر ] -164

 ر البغدادي، البزاز ويعرف اببن القراح.أبو نص

 روى عن: هبة هللا بن احلصني، وغريه.

 والقراح ابلتخفيف.

 -حرف احلاء -
 حزب هللا بن حممد بن علي. -165

 أبو مروان األزدي، البلنسي.
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 عن أيب عبد هللا بن أيب إسحاق.القراءات أخذ 

 للقايل.« النوادر»للمربد، و « الكامل»وكان حيفظ 

 احلسن بن أمحد بن حيىي. -166

 أبو علي األنصاري، القرطيب، نزيل مالقة. والد احلافظ أيب حممد.

 عن: أيب احلسن سعد بن خلف، وأيب القاسم بن رضا.القراءات أخذ 

 ومسع منهما، ومن: أيب إسحاق بن قرقول.

 وكان ذا فنون، وله يد طوىل يف الفرائض.

 بد احلق بن بونة.أخذ عنه: ابنه، وأبو الربيع بن سامل، وع

__________ 

] )( [ العلماء وانظر واحندر منها إىل واسط، ولقيته هبا ومسعت منه قصائد من شعره 
وأانشيد لغريه، وصار منها إىل البصرة، وتسرت، وعاد إىل بغداد، مث توجه إىل بلده فأدركه 

قال « ( كذي»ل أجله قبل وصوله إليه، ويقال: قتل يف طريقه، وهللا أعلم. كذا )يف األص
ابن الدبيثي منسوب إىل بلدة ابملغرب تسمى ابديس، وهو وهم فاحش، وابديس ابن رجل 
ينتسب إليه مجاعة من امللثمة، وفيهم ملوك منهم متيم بن ابديس، وهذا سبيت. وابديس اليت 

 ( .371/ 4هي املدينة ليس هذا منها، وهللا أعلم. )بغية الطلب 

، 74رقم  113، 112/ 1سني( يف: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )متيم بن احل1]
، والعقد املذهب البن امللقن )خمطوط( ورقة 279/ 4وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 

255 "..(1) 
 "وتويف يف رمضان يف عشر السبعني. .495

 احلسن بن حممد بن احلسن. -167

 أبو علي بن الرهبيل األنصاري، البلنسي.

 وحج فسمع من السلفي، والقراءات بن النعمة كثريا، وأخذ عنه مسع من: أيب احلسن 
 للبخاري، من علي بن عمار.« الصحيح»
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 ورجع فلزم الزهد والتبتل.

 بروايته عن ابن هذيل.« التيسري»مسعوا منه ابإلسكندرية 

 مات يف شعبان كهال.

 [ .1احلسني بن عبد هللا بن رواحة ] -168

 الفقيه الشافعي، الشاعر ابن خطيب محاه.أبو علي األنصاري، احلموي. 

 [ .2ولد سنة مخس عشرة ومخسمائة ]

ومسع دمشق من: أيب املظفر الفلكي، وأيب احلسن علي بن سليمان املرادي، والصائن هبة 
 هللا، ومجاعة.

[ . مث 3ووقع يف أسر الفرنج، فبقي عندهم مدة، وولد له جبزائر البحر عز الدين عبد هللا ]
  اإلسكندرية، ومسعه الكثري من السلفي.قدم به إىل

وسبب أسره أنه سافر يف البحر إىل املغرب فأسر، مث خلصه هللا سبحانه. وله شعر رائق، 
 وحصلت له الشهادة على عكا.

__________ 

/ 1[ انظر عن )احلسني بن عبد هللا بن رواحة( يف: خريدة القصر )قسم شعراء الشام( 1]
. ومفرج 80رقم  116/ 1، والتكملة لوفيات النقلة 46/ 10 ومعجم األدابء 496، 481

)يف ترمجة ابنه عبد  416و  414 -412/ 1، واتريخ إربل 302 -300/ 2الكروب 
رقم  520 -517/ 3، واملقفى للمقريزي 136رقم  37، 376/ 1هللا( ، وفوات الوفيات 

املذهب )خمطوط(  ، والعقد160، واملغرب 370رقم  413/ 12، والوايف ابلوفيات 1242
 .305/ 4، وهتذيب اتريخ دمشق 107، وعقود اجلمان للزركشي )خمطوط( ورقة 158ورقة 

 ( .414/ 1[ هكذا ورخه ابنه. )اتريخ إربل 2]

 (1)( .." 412/ 1هـ. )اتريخ إربل  560[ ولد بساحل البحر بصقلية سنة 3]
ن جمري السعدي، "األمري األجل ابن األمري طي ابن امللك أمري اجليوش شاور ب .496

 املصري.
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 روى عن: أيب احلسن علي بن إبراهيم بن املسلم األنصاري.

 وتويف يف ذي القعدة.

 -حرف امليم -
 [ .1حممد بن أمحد بن عبد هللا بن صاف ] -187

 أبو بكر اإلشبيلي، املقرئ.

 عن: أيب احلسن شريح، واختلف إىل أيب القاسم بن الرماك يف العربية.القراءات أخذ 

 أجاز له أبو احلسن بن مغيث، وابن مكي.و 

األشعار »والعربية متقدما فيهما. من كبار أصحاب شريح، شرح القراءات بوكان عارفا 
 لثعلب، وغري ذلك.« الفصيح»، و « الستة

 قال أبو عبد هللا األابر: حدث عنه مجاعة من شيوخنا، وأقرأ حنوا من مخسني سنة.

 انني عن بضع وسبعني سنة رمحه هللا.وتويف سنة مخس، ويقال سنة ست ومث

 [ .2حممد بن عبد هللا بن عبد الكرمي ] -188

 األنصاري، الطنجي.

 دخل األندلس، ومسع من: أيب احلسن بن مغيث، وغريه.

__________ 

، والذيل 538/ 2[ انظر عن )حممد بن أمحد بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
وفيه  507رقم  555/ 2، ومعرفة القراء الكبار 190 -188 /6والتكملة للمراكشي 

، والبلغة يف 46/ 3، والوايف ابلوفيات « حممد بن خلف بن حممد بن عبد هللا بن صاف»
 .100/ 1، وبغية الوعاة 138، 137، وغاية النهاية 221اتريخ أئمة اللغة 
حممد بن خلف بن »سم اب 125/ 21يف سري أعالم النبالء  -رمحه هللا -وقد ذكره املؤلف

 دون أن يرتجم له.« صاف

 (1)[ انظر عن )حممد بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر.." 2]
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 "وتويف يف احملرم. .497

 [ .1موسى بن جكوا ] -198

 األمري الكبري عز الدين ابن خال السلطان صالح الدين.

 تويف مبنزلة العسكر على عكا مرابطا رمحه هللا تعاىل.

 -الياء حرف -
 [ .2يزيد بن حممد بن يزيد بن رفاعة ] -199

 أبو خالد اللخمي، الغرانطي. ويعرف اببن الصفار أيضا.

 عن: أيب احلسن بن الباذش.القراءات أخذ 

 ومسع من: أيب حممد بن عطية، وابن العريب، والقاضي عياض.

 وأجاز له أبو حممد بن عتاب، وأبو عمران بن أيب تليد، وطائفة.

 والعربية، راوية جليال، يعقد الواثئق.القراءات بعارفا وكان 

 مات يف احملرم وله أربع وسبعون سنة.

 [ .3يوسف بن أمحد بن إبراهيم بن حممد بن عبد هللا ] -200

 احلافظ أبو يعقوب الشريازي، مث البغدادي، الصويف، شيخ الصوفية، ابلرابط األرجواين.

 ه أبوه من احلافظ أيب القاسم بن السمرقندي، وأيبولد سنة تسع وعشرين ومخسمائة. ومسع
 حممد بن الطراح، وأيب احلسن بن عبد السالم،

__________ 

/ 1، وتلخيص جممع اآلداب 355[ انظر عن )موسى بن جكوا( يف: الفتح القسي 1]
، « موصك بن جكويه»وفيه  138/ 3، واملختصر يف أخبار البشر « جكو»وفيه  370

 .72/ 1ن املستويف واتريخ إربل الب
 ( .320هـ. برقم ) 588[ سيعاد يف وفيات 2]

، 48رقم  125 -123/ 1[ انظر عن )يوسف بن أمحد( يف: اتريخ إربل البن املستويف 3]
، وسري 241، واإلعالم بوفيات األعالم 648/ رقم 5و  460/ 1وتلخيص جممع اآلداب 

، 1914رقم  180بقات احملدثني ، واملعني يف ط123رقم  241 -239/ 21أعالم النبالء 
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، والنجوم الزاهرة 1309، رقم 231/ 3، واملختصر احملتاج إليه 1356/ 4وتذكرة احلفاظ 
 (1).." 284/ 4، وشذرات الذهب 111/ 6
 "سنة ست ومثانني ومخسمائة .498

 -حرف األلف -
 أمحد بن علي بن أمحد. -201

 ابخلطيب.أبو العباس املازين، النصييب، اجلايب، املعروف أبوه 

 شيخ دمشقي. وهو والد املسلم.

 مسع: عبد الكرمي بن محزة، وغريه.

 وولد سنة مثان وتسعني وأربعمائة، وعاش مثانيا ومثانني سنة.

 روى عنه: أبو القاسم بن صصرى.

 [ .1أمحد بن علي بن هبة هللا بن املأمون ] -202

 حد العدول واألشراف.[ العباسي، املأموين، البغدادي، أ2أبو العباس بن الزوال ]

 على: أيب بكر بن املزريف. والعربية على: أيب منصور بن اجلواليقي.القراءات قرأ 

 ومسع من: أيب القاسم بن احلصني، وأيب العز بن كادش، وبدر بن عبد هللا الشيحي.

 وصنف يف اللغة، وروى الكثري.

__________ 

( 5921خ ابن الدبيثي )خمطوطة ابريس [ انظر عن )أمحد بن علي بن هبة هللا( يف: اتري1]
، 119رقم  143، 142/ 1، والتكملة لوفيات النقلة 89، 88/ 1، وإنباه الرواة 204ورقة 

، وطبقات النحاة البن قاضي 196/ 1، واملختصر احملتاج إليه 100، 99ومشيخة النعال 
اجي ، وسلم الوصول حل349، 348/ 1، وبغية الوعاة 95، 94شهبة )خمطوط( ورقة 
 .82/ 1، وروضات اجلنات 107خليفة )خمطوط( ورقة 

 (2)[ الزوال: بفتح الزاي والواو خمففا وآخره الم. )املنذري( .." 2]
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 "أبو القاسم األنصاري، القرطيب املعروف ابلشراط. .499

 عن: أيب احلسن شريح، وأيب القاسم احلجاري، وأيب القاسم بن رضا.القراءات أخذ 

ن بقي، وأيب احلسن بن مغيث، وأيب عبد هللا بن مكي، وأيب بكر ومسع من: أيب القاسم ب
 بن العريب، ومجاعة.

 وأخذ األدب عن: أيب بكر بن فندلة، وأيب الوليد بن حجاج.

، رأسا يف جتويدها، بصريا ابلعربية، زاهدا، ورعا، ابلقراءات[ : وكان عارفا 1قال األابر ]
 دث.والنحو، وحالقراءات صاحب ليل، أقرأ الناس 

روى عنه: ابنه غالب، وابن أخته األستاذ أبو عبد هللا حممد بن أمحد، وابنا حوط هللا، 
واحلافظ أبو حممد القرطيب، وأبو علي الرندي، وأبو حممد بن عطية، وأبو احلسني بن السراج، 

 وأبو حيىي بن عبد الرحيم.

كبري أحد،   نازتهوتويف يف اثين مجادى اآلخرة وله مخس وسبعون سنة. ومل يتخلف عن ج
 ودفن مبقربة أم سلمة بظاهر قرطبة.

 [ .2عبد الرشيد بن عبد الرزاق ] -213

 الكرخي، الصويف، أبو حممد.

عة، كان فقال: جرت ببغداد واق« إبراهيم بن حممد»يف ترمجة « اترخيه»ذكره أبو شامة يف 
ويسخر  يضحك منهببغداد عبد الرشيد، وكان ورعا عامال، وكان ببغداد النفيس الصويف 

به، وكان يدخل على اخلليفة، فدخل يوما مدرسة دار الذهب فجعل يتمسخر، فقال له 
الكرخي: اتق هللا، حنن يف حبث العلم وأنت هتزل. فدخل على اخلليفة وبكى وقال: ضربين 

 الكرخي وعريين.

فصلى  .فثار اخلليفة وأمر بصلبه. فأخرج وعليه ثوب ليصلبوه فقال: دعوين أصلي ركعتني
 وصلبوه، فجاء أمر اخلليفة ال تصلبوه وقد فات، فلعن الناس

__________ 

 .13/ ورقة 3[ يف تكملة الصلة 1]
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.." 406، 405/ 1ق  8[ انظر عن )عبد الرشيد بن عبد الرزاق( يف: مرآة الزمان ج 2]
(1) 
؟ ك"النفيس واختفى. ورأى بعض الصاحلني الكرخي يف النوم فقال له: ما فعل هللا ب .500

 قال: أوقفين بني يديه، فقلت: اي إهلي رضيت ما جرى علي؟ فقال:

[ إين أردت 1] 169: 3أو ما مسعت ما قلت: وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل هللا أمواات 
 أن تصل إىل درجة الشهداء.

 [ .2عبد احملمود بن أمحد بن علي ] -214

 الفقيه الصاحل أبو حممد الواسطي، الشافعي.

 ط على أيب جعفر هبة هللا بن البوقي.تفقه بواس

ومسع ابلكوفة من: أيب العباس بن انقة، وابلبصرة من املبارك بن حممد املواقييت، ومبكة من 
 املبارك بن علي الطباخ.

 ودرس وأفىت ومات كهال يف ربيع األول بواسط.

 [ .3عبد املنعم ابن املقرئ الكبري أيب بكر حيىي بن خلف بن النفيس ] -215

 إلمام أبو الطيب احلمريي، األندلسي، الغرانطي، املقرئ، املكتب.ا

عن والده، وعن: أيب احلسن شريح، وأيب احلسن بن اثبت اخلطيب، وأيب القراءات أخذ 
 عبد هللا النوالشي، وأيب احلسن بن هذيل، ومجاعة.

بن  نوروى عن: أيب بكر بن العريب، وأيب احلسن بن موهب، والقاضي عياض، وعبد الرمح
 أمحد بن رضا، ومجاعة.

 القراءات.ونزل مراكش مدة، فأدب ابلقرآن زماان وأقرأ 

__________ 

 .169[ سورة آل عمران، اآلية 1]
( ورقة 5922[ انظر عن )عبد احملمود بن أمحد( يف: اتريخ ابن الدبيثي )خمطوطة ابريس 2]

 .105رقم  131، 130/ 1، والتكملة لوفيات النقلة 190
 ، دون ترمجة.104رقم  150/ 21يف سري أعالم النبالء  -رمحه هللا -ؤلفوذكره امل
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، 104رقم  130/ 1[ انظر عن )عبد املنعم بن أيب بكر( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]
/ 1ق  5، والذيل والتكملة للمراكشي 40/ ورقة 3وتكملة الصلة البن األابر )خمطوط( 

، ومعرفة القراء الكبار 1360/ 4وتذكرة احلفاظ ، 16، وصلة الصلة البن الزبري 65، 64
 (1).." 112/ 6، والنجوم الزاهرة 471/ 1، وغاية النهاية 509، رقم 557، 556/ 2
"قال أبو عبد هللا األابر: أخذ عنه ومل يكن ابلضابط ألمساء شيوخه مع رداءة خطه.  .501

حدث إلسكندرية و وكان له حظ من العربية. مث إنه حج وجتول يف بالد املشرق، وسكن ا
 أبو احلسن بن خرية.« املوطأ»[ هناك 1، ومسع فيها ]القراءاتهبا، وأقرأ 

 أبو القاسم بن عيسى.القراءات قلت: وقرأ عليه 

 ومسع منه: علي بن املفضل احلافظ، والفقيه أبو الربكات حممد بن حممد البلوي.

 وتويف يف ربيع األول، ويعرف اببن اخللوف.

 [ .2بن أيب الفتح بن عبد الرمحن بن عصية ]عبد الواحد  -216

 أبو حممد البغدادي، احلريب.

 وتويف يف مجادى األوىل.

 عبد الوهاب بن عبد الصمد بن حممد بن غياث. -217

 أبو حممد الصديف، نزيل مالقة.

 مسع: أاب بكر بن العريب، وأاب الوليد بن بقوة.

 لقراءات.اوأخذ عن: أيب عبد هللا النوالشي كثريا من كتب 

 وويل القضاء، وحدث.

 وقتل رمحه هللا إبشبيلية يف فتنة اجلريري، وصلب يف هذه السنة.

 [ .3عثمان بن سعادة بن غنيمة ] -218

 اللبان املعاز.

 مسع من ابن انصر.

__________ 
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 « .منها»[ يف األصل: 1]

رقم  139، 138/ 1[ انظر عن )عبد الواحد بن أيب الفتح( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
 .463/ 2، واملشتبه 174( ورقة 5922، واتريخ ابن الدبيثي )خمطوطة ابريس 113

( ورقة 5922[ انظر عن )عثمان بن سعادة( يف: اتريخ ابن الدبيثي )خمطوطة ابريس 3]
 (1).." 128رقم  149/ 1، والتكملة لوفيات النقلة 207

 [ .1عثمان بن احلسن بن قديرة ] -219" .502

 لبغدادي، الدقاق.أبو عمرو ا

 حدث عن: أيب البدر إبراهيم الكرخي، وغريه.

 [ .2علي بن حممد بن علي ] -220

 [ ، الضرير، املقرئ، الفقيه.3أبو احلسن البغدادي ]

 مسع: أاب القاسم بن احلصني، وأاب غالب بن البناء، وأاب القاسم بن السمرقندي.

 [ .4وحدث ]

 عيسى بن حممد بن شعيب. -221

 موسى الغافقي، الوراق.أبو 

 روى عن: أيب بكر بن العريب، وأيب الفضل بن األعلم، ومجاعة.

__________ 

، واتريخ 100رقم  128/ 1[ انظر عن )عثمان بن احلسن( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .207( ورقة 5922ابن الدبيثي )خمطوطة ابريس 

، والتقييد البن نقطة 97 -95عال [ انظر عن )علي بن حممد بن علي( يف: مشيخة الن2]
، والتاريخ اجملدد البن النجار 312/ 15، وذيل اتريخ بغداد البن الدبيثي 552رقم  415

، والتكملة 368 -366/ 1، والذيل على طبقات احلنابلة 8، 7)خمطوطة ابريس( ورقة 
 .286/ 4، وشذرات الذهب 106رقم  131/ 1لوفيات النقلة 

 كما يف املصادر.« الرباندسي»[ يضاف إىل نسبته 3]
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والسماع، ثقة القراءات [ وقال ابن نقطة: وكان شيخا صاحلا دينا عابدا، صحيح 4]
 فاضال، قاله يل أبو املعايل حممد بن أمحد بن شافع. )التقييد( .

( . وعلق ابن رجب على 131/ 1وقال املنذري: مولده سنة مثانني وأربعمائة. )التكملة 
قوله إن مولده سنة مثانني وأربعمائة فغلط حمض، فإنه على قوله يكون قد ذلك بقوله: وأما 

جاوز املائة بست سنني، فأين آاثر ذلك من تفرده عن أقرانه ابلسماع من الشيوخ مث قد 
سبق أن القطيعي سأله عن مولده فذكر ما دل على أنه قبل اخلمس مائة بنحو سنتني، وهذا 

 ( .368/ 1هو الصحيح. )الذيل 

إن مولده سنة ست ومثانني  -نقال عن ابن اجلوزي، وابن مشق -ا ابن النجار فقالأم
 ( .312/ 15)ذيل اتريخ بغداد  -وأربعمائة

ونقل ابن العماد عن أيب احلسن القطيعي قوله: سألته عن مولده، فقال: ما أعلم، ولكين 
 (1)( وهللا أعلم.." 286/ 4ختمت القرآن سنة مثان ومخسمائة. )شذرات 

 "وكان فقيها، كاتبا، شاعرا. استوطن فاس. .503

 وتويف يف مجادى اآلخرة.

 روى عنه: أبو احلسن بن القطان.

 -حرف امليم -
 [ .1حممد بن أمحد بن علي بن أيب الضوء ] -222

 أبو احلارث اهلامشي، الواسطي، الضرير.

 مسع: نصر بن نصر العكربي، واملبارك بن املبارك السراج.

 وتويف بواسط.

 [ بن مأمون.3[ بن أمحد بن محيد ]2حممد بن جعفر ] -223

 أبو عبد هللا األموي، البلنسي، املقرئ.

ن عن: أيب احلسن بالقراءات عن: ابن هذيل، مث رحل إىل غرانطة فأخذ القراءات أخذ 
 اثبت اخلطيب، وأيب عبد هللا بن أيب مسرة.
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 إبشبيلية عن: أيب احلسن شريح.القراءات وأخذ 

 من: أيب جعفر بن ثعبان.ومسع منهم و 

وقرأ جبيان علم العربية واللغة على: أيب بكر بن مسعود. وأقرأ العربية واللغة، ومحل الناس 
 عنه.

 وقد أجاز له أبو احلسن بن مغيث.

__________ 

رقم  141، 140/ 1[ انظر عن )حممد بن أمحد بن علي( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
/ 1، واملختصر احملتاج إليه 116/ 1سالم بغداد البن الدبيثي ، وذيل اتريخ مدينة ال116
10. 

، وتكملة الصلة البن األابر 166، 165[ انظر عن )حممد بن جعفر( يف: بغية امللتمس 2]
، وسري أعالم النبالء 112رقم  138، 137/ 1، والتكملة لوفيات النقلة 540، 539/ 2

، وتذكرة احلفاظ 513رقم  559/ 2ار ، ومعرفة القراء الكب149رقم  277، 276/ 21
، وبغية 2889رقم  108/ 2، وغاية النهاية 300، واإلحاطة يف أخبار غرانطة 1360/ 4

، واألعالم 102/ 2، وهدية العارفني 603، 212، وكشف الظنون 69، 68/ 1الوعاة 
 .149/ 9، ومعجم املؤلفني 300/ 6
 وسكون الياء آخر احلروف وآخره دال مهملة.[ محيد: بفتح احلاء املهملة وكسر امليم 3]

 (1))املنذري( .." 
 حممد بن حممد بن عبد العزيز بن حممد بن واجب. -229" .504

 أبو عبد هللا القيسي، البلنسي، املقرئ.

روى عن: أبيه، وأيب العباس بن اخلالل، وأيب عبد هللا بن سعادة، وأيب احلسن بن النعمة، 
 واألدب.القراءات وأخذ عنه 

 قرأ ببعض الرواايت عن أيب القاسم حممد بن وضاح.و 

 وكان موصوفا ابلتجويد والصالح.
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 تويف يف الكهولة، رمحه هللا تعاىل.

 حممد بن مالك بن حممد. -230

 أبو عبد هللا الغافقي، املرسي.

 أخذ عن: أيب بكر بن العريب.

 وكان بصريا مبذهب مالك مقدما، حمققا له، ذاكر.

 [ .1ارك بن احلسني بن طالب ]حممد بن املب -231

أبو عبد هللا بن أيب السعود احلالوي، احلريب، املقرئ. شيخ معمر عتيق، مل يظهر له مساع وال 
إجازة. مث إن احملدث أمحد بن سلمان بن شريك ذكر إنه وجد له إجازات من مجاعة قدماء، 

بة، وقرءوا حم عليه الطلمنهم أبو احلسن بن الطيوري، وجعفر بن أمحد السراج، ومجاعة. فازد
 عليه الكثري يف زمن يسري. ومل يعش بعد ظهور اإلجازة إال أربعني يوما.

 [ : وكتب إىل متيم بن أمحد البندنيجي قال:2قال أبو عبد هللا الدبيثي ]

وجدت مساع هذا الشيخ بعد موته يف سنة تسع وتسعني من جعفر السراج، ويف سنة ست 
 ي بن حممد األنباري.ومخسمائة من أيب منصور عل

__________ 

، 124رقم  146، 145/ 1[ انظر عن )حممد بن املبارك( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، وسري أعالم 260، 259/ 4، والعرب 123واتريخ ابن الدبيثي )خمطوطة شهيد علي( ورقة 

 .287/ 4، وشذرات الذهب 139/ 1، واملختصر احملتاج إليه 65رقم  131/ 21النبالء 
 (1).." 123[ يف اترخيه، ورقة 2]
"وقال: مولده مبكة يف مجادى اآلخرة سنة أربع وتسعني وأربعمائة، ومات يف التاسع  .505

 والعشرين من ذي القعدة، ودفن عند بشر احلايف، وله ثالث وتسعون سنة.

 وقال ابن النجار: حممد بن احلالوي مسع: أابه، وأاب احلسني حممد بن حممد بن الفراء،
وظهرت له إجازة قدمية من أيب الفضل حممد بن عبد السالم األنصاري، واحلسن بن حممد 
التككي، وابن الطيوري، فأكب عليه أصحاب احلديث يقرءون عليه. مسع منه عامة رفقائنا، 
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 وحدثوان عنه.

 [ .1حممد بن أيب الليث بن أيب طالب ] -232

 املعروف ابلقنني.أبو بكر الراذاين، الضرير، املقرئ، العراقي، 

 على أيب حممد سبط اخلياط، ودعوان بن علي اجلبائي، ومسع منهما.القراءات قرأ 

 ومن: حممد بن احلسني املزريف، وأيب سعد أمحد بن حممد البغدادي، ومجاعة.

 وأقرأ، وحدث.

وراذان انحية من السواد كبرية، وراذان قرية أيضا من نواحي املدينة هلا ذكر يف حديث ابن 
 مسعود.

 [ .2املبارك بن أمحد بن أيب حممد ] -233

 أبو حممد الدينوري مث البغدادي، الشروطي سبط ابن السالل.

 [ هللا بن احلصني، وابن البخاري، وأاب بكر األنصاري.3مسع: هبة ]

 مسع منه مجاعة.

__________ 

، 120رقم  144، 43/ 1[ انظر عن )حممد بن أيب الليث( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .538/ 2واملشتبه 

، والتكملة 118رقم  167/ 3[ انظر عن )املبارك بن أمحد( يف: املختصر احملتاج إليه 2]
 .125رقم  146/ 1لوفيات النقلة 

 (1)« .." هبيت»[ يف األصل: 3]
"ومسع منه: أبو سعد بن السمعاين، وأبو بكر احلازمي، وتقي الدين علي بن املبارك  .506

 بن انسويه.

 وتويف يف الثالث والعشرين من احملرم.

 -حرف النون -
 [ .1جنم الدين ] -235
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الفقيه أبو العالء ابن شرف اإلسالم أيب الربكات عبد الوهاب بن الشيخ أيب الفرج عبد 
الواحد بن حممد األنصاري، اخلزرجي، السعدي، العبادي، الشريازي، مث الدمشقي، احلنبلي، 

 والد الناصح.

  مذهبه، أجاز له أبو احلسن علي بن عبيد هللا بن الزاغوين، وغريه.فقيه فاضل يف

 وتويف يف الثالث والعشرين من ربيع اآلخر. ودفن بسفح قاسيون برتبتهم، وشيعه خالئق.

 [ .2نصر هللا بن علي بن منصور ] -236

 أبو الفتح بن الكيال الواسطي، املقرئ، الفقيه احلنفي، قارئ واسط.

على: اءات القر أيب القاسم علي بن علي بن شريان، ورحل إىل بغداد فقرأ أخذ العشرة عن 
 أيب عبد هللا احلسني البارع، وإبراهيم بن حممد اهلييت القاضي.

 وتفقه وقرأ اخلالف وانظر ودرس.

__________ 

، 132/ 1، والتكملة لوفيات النقلة 316/ 1[ انظر عن )جنم الدين( يف: اتريخ إربل 1]
/ 4، وشذرات الذهب 371 -368/ 1، والذيل على طبقات احلنابلة 108رقم  133
285. 

، 115رقم  140، 139/ 1[ انظر عن )نصر هللا بن علي( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
/ 4، والعرب 1249، رقم 210، 209/ 3، واملختصر احملتاج إليه 402/ 1واتريخ إربل 

، وغاية 198/ 2، واجلواهر املضية 514رقم  560، 559/ 2، ومعرفة القراء الكبار 260
، 259، 258، وطبقات النحاة البن قاضي شهبة )خمطوطة( ورقة 340، 339/ 2النهاية 

 .288، 287/ 4، وشذرات الذهب 1062 -1060/ 3والطبقات السنية )خمطوط( 
 (1)ومل يرتجم له.."  150/ 21يف سري أعالم النبالء  -رمحه هللا -وذكره املؤلف

 نحو عن: أيب السعادات هبة هللا بن الشجري، وابن اجلواليقي."وأخذ ال .507

 ومسع من: أيب علي الفارقي، وهبة هللا بن احلصني، ومجاعة.

وويل قضاء البصرة سنة مخس وسبعني. مث قدم بغداد فأقرأ هبا. وكان غزير الفضل واسع 
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 العلم. مث ويل قضاء واسط، وعاد إىل وطنه.

[ ، وتويف يف مجادى اآلخرة عن أربع ومثانني سنة. وكان عايل 1ولد سنة اثنتني ومخسمائة ]
 القراءات.اإلسناد يف 

روى عنه: أبو احلسن حممد بن أمحد القطيعي، وحممد بن سعيد احلافظ، وعبد الوهاب بن 
 بزغش، وآخرون.

[ . قرأت عليه ابلرواايت، ومسعت منه الكثري، وكان ثقة 2قال حممد بن سعيد الدبيثي ]
 صدوقا.

ابن الدبيثي وأبو بكر حممد بن حممود « : [ يف العشرة3املفيدة ]»قلت: وقرأ عليه بكتابه 
 بن حممد بن محزة الناسخ األزجي.

[ بن شقرية، وأبو طالب بن عبد السميع، وعلي بن 4ومسع منه: الكتاب: مها، واملرجى ]
 مسعود بن هياب اجلمامجي، وعمر بن عبد الواحد العطار الواسطيون.

 -رف اهلاءح -
 [ .5هبة هللا بن احلسني ] -237

 أبو املكارم املصري، الفقيه.

ا فقال: كان من أهل العلم، عارفا ابألصول، حافظ« اترخيه»ذكره: أبو عبد هللا األابر يف 
 للحديث، متيقظا، حسن الصورة والشارة. دخل األندلس،

__________ 

 ل مرة أخرى: سنة اثنتني ومخسمائة.[ قال املنذري: مولده سنة ثالث ومخسمائة، وقا1]

 .210/ 3[ يف املختصر احملتاج إليه 2]
 .560/ 20كما يف: معرفة القراء الكبار « العشرالقراءات املفيدة يف [ »3]
 « .املرجى»[ يف األصل: 4]

 (1)[ انظر عن )هبة هللا بن احلسني( يف: تكملة الصلة البن األابر.." 5]
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 [ .1ت سنة ست عشرة ومخسمائة ]"مجعها لنفسه، وقال يل ولد .508

 [ .2وتويف يف مجادى األوىل بشرياز ]

 وقد حفظ أبو العباس هذا مجاعة كتب يف اللغة والعربية.

 [ .3أمحد بن أيب حممد بن أيب القاسم ] -244

 [ .4أبو الرضا، الرجل الصاحل املقرئ النجاد ]

 من شيوخ بغداد.

 عبد السالم، وغريمها. مسع: عبد الوهاب األمناطي، وأاب احلسن بن

 [ .5ويعرف اببن العودي ]

 على سبط اخلياط. وكان انسخا.القراءات قرأ 

 [ .6إبراهيم بن بركة بن إبراهيم بن طاقويه ] -245

 [ .7أبو إسحاق األزجي البيع ]

ولد سنة ثالث ومخسمائة، وقرأ ببعض الرواايت على أيب بكر املزرقي، وأيب الفضل 
 اإلسكاف.

 العز بن كادش، وزاهر بن طاهر، وابن احلصني، ومجاعة. ومسع: أاب

 روى عنه: أبو بكر احلازمي، وأبو عبد هللا الدبيثي، ويوسف بن خليل.

 ومل يكن ابملرضي يف دينه.

 تويف يف ذي القعدة.

__________ 

 هـ. وهو خطأ. 510[ يف العقد املذهب: ولد سنة 1]

هـ. وهو خطأ. وأرخ كحالة وفاته بسنة  578[ ووقع يف هدية العارفني أنه تويف سنة 2]
 هـ. )معجم املؤلفني( ، وهو غلط. 586

، 147رقم  158، 157/ 1[ انظر عن )أمحد بن أيب حممد( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]
 .478/ 2، واملشتبه 242( ورقة 5921واتريخ ابن الدبيثي )خمطوطة ابريس 

 [ النجاد: ابلدال املهملة يف آخره.4]

 العودي: بضم العني املهملة وسكون الواو وبعدها دال مهملة مكسورة. [5]
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، 155رقم  163، 162/ 1[ انظر عن )إبراهيم بن بركة( يف: التكملة لوفيات النقلة 6]
 .229/ 1، واملختصر احملتاج إهلي 244( ورقة 5921واتريخ ابن الدبيثي )خمطوطة ابريس 

من قبل  -رضي هللا عنه -ا ابإلمام أمحد بن حنبل[ قال املنذري: وكان يذكر أن له نسب7]
 (1)أمه.." 

 "وكان مكثرا. وهو أخو عبد الواحد. .509

 -حرف القاف -
 [ .1قزل أرسالن ] -266

 [ .2أخو البهلوان حممد بن إلدكز ]

ويل أذربيجان، وأران، ومهذان، وأصبهان، والري بعد أخيه. وقد كان سار إىل أصبهان والفنت 
ملذاهب، وقد قتل خلق، فقبض على مجاعة من الشافعية فصلب بعضهم، هبا متصلة بني ا

 وعاد إىل مهذان، وخطب لنفسه ابلسلطنة.

 وكان فيه كرم وعدل وحلم يف اجلملة.

 [ .4[ . قاله ابن األثري ]3قتل ليلة على فراشه غيلة، ومل يعرف قاتله، وذلك يف شعبان ]

 -حرف امليم -
 [ .5بن وضاح ]حممد بن إبراهيم بن حممد  -267

 أبو القاسم اللخمي، الغرانطي.

 عن: أيب احلسني بن هذيل.القراءات أخذ 

 مبكة عن: أيب علي بن العرجاء سنة سبع وأربعني.القراءات وحج فأخذ 

__________ 

ق  8، ومرآة الزمان ج 76، 75/ 12[ انظر عن )قزل أرسالن( يف: الكامل يف التاريخ 1]
، 262/ 4، والعرب 81/ 3واملختصر يف أخبار البشر  هـ.( ، 586)وفيات  406/ 1

/ 2، ومآثر اإلانفة « قرا»وفيه  215/ 2، والعسجد املسبوك 104/ 2واتريخ ابن الوردي 
 .289/ 4، وشذرات الذهب 58، 57

                                         
 41/262ن اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدي (1)



585 

 

 « .الزكر»إىل  289/ 4[ تصحف يف شذرات الذهب 2]

 هـ. 586[ جاء يف مآثر اإلانفة أنه مات سنة 3]

 .76/ 12ل [ يف الكام4]
، والذيل والتكملة 544/ 2[ انظر عن )حممد بن إبراهيم( يف: تكملة الصلة البن األابر 5]

، وغاية النهاية 527رقم  571/ 2، ومعرفة القراء الكبار 104/ 6لكتاب املوصول والصلة 
 (1).." 160/ 2، ونفح الطيب 46/ 2
وات فظهر كله ايق"ووسط أصحابه أايما. مث أحضر بعض من حيك اجلوهر، فحكه  .510

 [ .1أمحر، فباع منه ووهب. وملا قتل وجد منه شيء يف وسطه ]

 [ بن أمحد بن أيب غالب.2حيىي بن غالب ] -279

 أبو القاسم البغدادي، احلريب.

 مسع: عبد هللا بن أمحد بن يوسف.

 وأجاز له شجاع الذهلي، وأمحد بن احلسني بن قريش.

 وحدث.

 وتويف يف شعبان.

 حممد بن حيىي بن أيب إسحاق. حيىي بن -280

 أبو بكر األنصاري، األندلسي، اللريي، من أهل لرية.

 عن أبيه، ومسع منه، ومن: ابن هذيل.القراءات أخذ 

 وأجاز له أبو عبد هللا بن سعيد الداين، والسلفي.

 وتصدر لإلقراء. وخلف أابه جاراي على مهيعه.

 أبو عبد هللا بن هاجر.ات القراءمسع منه حممد بن عباد كثريا، وأخذ عنه 

 ومسع منه يف هذه السنة أبو عبد هللا بن غربة.

 [ .3حيىي بن أيب القاسم مقبل بن أمحد بن بركة بن الصدر ] -281

__________ 
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[ وقال القزويين: وحكى احلكيم الفاضل أبو الفتح حيىي السهروردي امللقب بشهاب 1]
ثل إنساين، م واليقظان رأيت يف نور شعشعاين مبالدين يف بعض تصانيفه: بينا أان بني النائ

فإذا هو املعلم، فسألته عن فالن وفالن من احلكماء فأعرض عين، فسألته عن سهل بن عبد 
هللا التسرتي وأمثاله فقال: أولئك هم الفالسفة حقا، نطقوا مبا نطقنا فلهم زلفى وحسن 

 ( .571مآب! )آاثر البالد 

رقم  157/ 1غالب( والتصحيح من: التكملة لوفيات النقلة [ يف األصل )حيىي بن أيب 2]
146. 

، والتكملة لوفيات النقلة 110، 109[ انظر عن )حيىي بن مقبل( يف: مشيخة النعال 3]
)يف من لقبه: عفيف الدين( ،  899/ رقم 4، وتلخيص جممع اآلداب 156رقم  163/ 1

 (1)،." 373/ 1طبقات احلنابلة  ، والذيل على1368رقم  251/ 3واملختصر احملتاج إليه 
 "أبو طاهر البغدادي، احلرميي، املعروف اببن األبيض ولد سنة سبع عشرة ومخسمائة. .511

 ومسع: أاب القاسم بن احلصني، وأاب بكر األنصاري.

 وحدث.

 تويف رمحه هللا يف ذي القعدة.

 [ .1حيىي بن هبة هللا بن فضل هللا بن حممد ] -282

 [ .2، خباء معجمة، الواسطي، الغرايف ]أبو احلسن ابن النخاس

 حدث عن: أيب علي الفارقي، وأيب احلسن بن عبد السالم.

 تويف يف رابع شوال.

 وكان أبوه أبو املعايل قاضيا ابلغراف.

 [ .3يعقوب بن يوسف بن عمر بن احلسني ] -283

 أبو حممد احلريب، املقرئ.

 وحممد بن احلسني املزريف، وغريمها.على: احلسني بن حممد البارع، القراءات قرأ 

 ومسع من: ابن احلصني، وابن كادش، وأيب احلسني بن الفراء، ومجاعة.
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 ، وكان مربزا يف معرفتها، قيما هبا، ثقة، مسنا.القراءاتوأقرأ الناس 

 مام أمحد.اإل« مسند»روى عنه: البهاء عبد الرمحن وقال: مسعنا عليه، وعلى عبد املغيث 

__________ 

 .292/ 4، وشذرات الذهب 374)( [  ]
، واملشتبه 151رقم  160/ 1[ انظر عن )حيىي بن هبة هللا( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .220/ 6، وتوضيح املشتبه 541/ 2
 [ الغرايف: ابلغني املعجمة، وتشديد الراء، مث فاء. نسبة إىل الغراف: من سواد واسط.2]

، رقم 161، 160/ 1: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )يعقوب بن يوسف( يف3]
 561، 560/ 2، ومعرفة القراء الكبار 1308، رقم 230/ 3، واملختصر احملتاج إليه 152
 .391/ 2، وغاية النهاية 515رقم 

 (1)ومل يرتمجه.."  180/ 21يف سري أعالم النبالء  -رمحه هللا -وقد ذكره املؤلف
 وحممد بن طرخان."وروى عنه أيضا: يوسف بن خليل،  .512

ا، على أيب حممد، وغريه. وكان شيخا فاضال، متفننالقراءات بوقال ابن خليل: قرأ القرآن 
 طيب احملاضرة.

 تويف سنة مثان.

 [ .1أمحد بن خلف ] -288

 أبو القاسم الكالعي، اإلشبيلي، الفقيه، املعروف ابحلويف.

 لعريب.من أيب احلسن شريح، وأيب بكر بن ا« صحيح البخاري»مسع 

 [ .2وويل قضاء إشبيلية مرتني. وكان مشكورا يف األحكام، فرضيا ]

 [ .3إبراهيم بن إمساعيل بن سعيد بن أيب بكر ] -289

 الفقيه، األخباري أبو إسحاق اهلامشي، العباسي، املصري، إمام مسجد الزبري.

 من فضالء املالكية.

 حدث عن: أيب القاسم بن عساكر مبصر.
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غية واالغتباط الب»أمراء مصر إىل أايم صالح الدين، ومجع جماميع. وله كتاب وألف اترخيا يف 
 [ ، وكتاب يف الوعظ. وله نظم.4« ]يف من سكن الفسطاط

 [ .6[ وله ثالث وسبعون سنة ]5تويف يف ربيع األول ]

__________ 

وفيه قال  588رقم  296، 295[ انظر عن )أمحد بن خلف( يف: الوفيات البن قنفذ 1]
من أهل احلوف مبصر، ومل أعثر على ترمجة ( : »3حمققه السيد عادل نويهض ابحلاشية رقم )

 « .وافية له فيما بني يدي الساعة من كتب الرجال

وكان قوته يف مدة قضائه من صيد احلوت بيده، وكان األمري يقوم »[ وقال ابن قنفذ: 2]
 « .أبمر بغلته، ومل يزد ثواب على مرقعته

، 54رقم  1004/ 1)إبراهيم بن إمساعيل( يف: املقفى الكبري للمقريزي  [ انظر عن3]
 ( .323يف السنة التالية، رقم ) -رمحه هللا -وسيعيده املؤلف

 « .البغية واالغتباط فيمن ويل مصر والفسطاط»[ يف املقفى: 4]

 [ يف املقفى: يوم األحد حادي عشرين شهر ربيع اآلخر سنة تسع ومثانني ومخسمائة.5]

 (1)[ يف املقفى: مولده آخر شهر رمضان سنة مخس عشرة ومخسمائة.." 6]
 [ .1حممد بن اإلمام أيب احلسن علي بن حممد بن علي بن هذيل ] -314" .513

 الشيخ أبو عبد هللا البلنسي.

 مسع من: أبيه، وأيب عبد هللا بن سعيد، وأيب الوليد بن الدابغ.

 وحج سنة تسع وثالثني فسمع من: السلفي.

ذ عنه: أبو عمر بن عباد، وابناه حممد وأمحد، وأبو الربيع بن سامل الكالعي، وأبو بكر أخ
 بن حمرز، وغريهم.

 [ : وكان يف غاية الصالح والورع، وله حظ من علم التعبري.2قال األابر ]

 [ .3عاش تسعا وستني سنة ]

 [ .4حممد بن علي بن شهراشوب بن أيب نصر ] -315
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 ازندراين، رشيد الدين الشيعي. أحد شيوخ الشيعة، ال ابرك هللا فيهم.أبو جعفر السروري، امل

[ : نشأ يف العلم والدراسة وحفظ القرآن وله مثان سنني. 5« ]اترخيه»قال ابن أيب طيئ يف 
واشتغل ابحلديث، ولقي الرجال، مث تفقه وبلغ النهاية يف فقه أهل البيت، ونبغ يف علم 

النحو، ، والغريب، والتفسري، و القراءاتم يف علم القرآن، األصول حىت صار رحلة. مث تقد
 وركب املنرب للوعظ.

__________ 

 208/ 2[ انظر عن )حممد بن أيب احلسن( يف: تكملة الصلة البن األابر، وغاية النهاية 1]
 .441رقم  147، وشجرة النور الزكية 2819رقم  340/ 6، واملقفى الكبري 3276رقم 

 لة.[ يف تكملة الص2]

 هـ. 614[ وقع يف غاية النهاية أنه توىف سنة 3]

/ 3، وتنقيح املقال للمامقاين 602[ انظر عن )ابن شهرآشوب( يف: روضات اجلنات 4]
، 310/ 5، ولسان امليزان 164/ 4، والوايف ابلوفيات 77/ 1، وبغية الوعاة 157، 156

، 1584، 1269، 27، وكشف الظنون 571 -568والفوائد الرضوية لعباس القمي 
، وهدية العارفني 560، 452، 427، 421، 228/ 2و  103، 69/ 1وإيضاح املكنون 

، وطبقات أعالم الشيعة )الثقات العيون يف سادس 415، 414، ومصفى املقال 102/ 2
 .136/ 46، وأعيان الشيعة 274، 273القرون( 

 (1)[ مفقود حىت اآلن.." 5]
 -حرف الشني -" .514

 [ .1ت كامل ]مشس النهار بن -339

 البغدادية.

 روت عن: أيب احلسني حممد بن أيب يعلى الفراء.

 توفيت يف اتسع ربيع اآلخر.

 -حرف الطاء -
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 [ .2طغدي بن ختلغ بن عبد هللا ] -340

 أبو حممد األمريي، البغدادي، الفرضي، ويسمى عبد احملسن، وهو بطغدي أشهر.

عساكر البطائحي زوج أمه، وهو الذي رابه. على: علي بن القراءات ، وقرأ 534ولد سنة 
 ومسع إبفادته من: أيب الفضل األرموي، وابن ابجة، وهبة هللا بن أيب شريك، وأيب الوقت.

 [ .3وكان أستاذا يف الفرائض، قدم الشام واستوطنها وحدث هبا ]

 وتويف يف احملرم.

 روى عنه: يوسف بن خليل، والضياء حممد.

__________ 

] )( [ 

 ح إن احلق أصبح ظاهرا ... عما تقول وأنت شبه النائمفاست

 ( .306)التذكرة، ورقة 

 هـ. 589هـ. مث عاد وذكره يف سنة  588وقد ورخ ابن تغري بردي وفاته يف سنة 

 .192رقم  185/ 1[ انظر عن )مشس النهار( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
وفيه  744رقم  123، 122/ 2إليه  [ انظر عن )طغدي بن ختلغ( يف: املختصر احملتاج2]
/ 1، والتكملة لوفيات النقلة 488رقم  454، 453/ 16، والوايف ابلوفيات « ختلج»

 .186رقم  182، 181
 ومل يرتجم له. 230/ 21يف سري أعالم النبالء  -رمحه هللا -وقد ذكره املؤلف الذهيب

مشق  دمشق، وسكن د[ وقال ابن الدبيثي: حدث ببغداد وحدث حبران يف طريقه إىل3]
 (1)وحدث هبا.." 

 "وتويف يف سابع شعبان. .515

 روى عنه: ابن خليل.

 [ .1عتيق بن هبة هللا بن ميمون بن عتيق بن وردان ] -347

 أبو الفضل. من ذرية عيسى بن وردان التابعي، املصري.

                                         
 41/335اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



591 

 

 حدث عن أبيه، عن آابئه بنسخة منكرة بعيدة عن الصحة.

 يمون عبد الوهاب، وغريه.روى عنه: ولده احملدث أبو امل

 تويف يف العشرين من شعبان.

 [ .2علي بن أمحد بن حممد بن كوثر ] -348

 أبو احلسن احملاريب، الغرانطي.

 مسع من: أبيه أيب العباس.

 عيسى. أيب« جامع»وحجا معا، فسمعا مبكة من أيب الفتح الكروخي سنة سبع وأربعني 

 عرجاء القريواين، وأيب احلسن بن رضا البلنسيمبكة عن: أيب علي بن الالقراءات وأخذ 
 الضرير، ومسع منهما.

 ومن: أيب الفضل الشيباين، وأيب بكر بن أيب احلسن الطوسي.

 وقرأ مبصر على أمحد بن احلطيئة سنة ثالث ومخسني، وعلى الشريف أيب الفتوح اخلطيب.

 وأخذ العربية عن ابن بري.

__________ 

، ولسان 204رقم  189/ 1هللا( يف: التكملة لوفيات النقلة  [ انظر عن )عتيق بن هبة1]
 .295رقم  129/ 4امليزان 

، 69/ ورقة 3[ انظر عن )علي بن أمحد( يف: تكملة الصلة البن األابر )خمطوط( 2]
، وصلة الصلة البن 174، 173/ 5، والذيل والتكملة للمراكشي 674، 673)واملطبوع( 

/ 1، وغاية النهاية 518رقم  564، 563/ 2اء الكبار ، ومعرفة القر 112، 111الزبري 
 .28/ 7، ومعجم املؤلفني 524

دون أن يرتجم له.."  230/ 21يف سري أعالم النبالء  -رمحه هللا -وقد ذكره املؤلف الذهيب
(1) 
، لقراءاتا"ومحل عن السلفي كثريا، وتصدر بغرانطة لإلقراء والرواية. وصنف يف  .516

 وأخذ الناس عنه.

 يف ربيع اآلخر رمحه هللا. وتويف
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 [ .1علي بن احلسني بن قنان بن أيب بكر بن خطاب ] -349

 [ .2أبو احلسن األنباري مث البغدادي السمسار الريب ]

 ولد سنة مخسمائة.

مسع: أاب القاسم بن احلصني، وزاهر بن طاهر، وهبة هللا بن الطرب، وهبة هللا الشروطي، وحيىي 
 عة كثرية.وأمحد ابين البناء، ومجا

 وحج حنوا من أربعني حجة.

 علي بن أيب شجاع بن هبة هللا بن روح. -350

 األميين أبو احلسن البغدادي، الشاعر.

 تويف يف هذا العام.

 وله:

 لكم على الدنف العليل ... حكم العزيز على الذليل

 ما يل إذا ما جرمت ... يوما سوى الصرب اجلميل

 رك العقولمن حلظه سحر العيون ... ولفظه ش

 كيف السبيل إىل ملاه ... ورشف ذاك السلسبيل

 ما يل عدول عن هواه ... فدع مالمك اي عذويل

 علي بن عبد هللا بن عبد الرحيم. -351

 أبو احلسن الفهري، البلنسي املقرئ.

__________ 

، والتكملة 999رقم  123/ 3[ انظر عن )علي بن احلسني( يف: املختصر احملتاج إليه 1]
 .221رقم  196/ 1يات النقلة لوف
 (1)( .." 215/ 1[ بضم الراء املشددة. )املشتبه 2]
 عن: أيب احلسن بن هذيل.القراءات "أخذ  .517

 وروى احلديث عن: أيب الوليد بن الدابغ، ومجاعة.
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 وكان صاحلا، منعزال عن الناس.

 روى عنه: أبو الربيع بن سامل وقال: تويف يف حدود التسعني ومخسمائة.

 [ .1عيسى بن الصاحل عبد الرمحن بن زيد بن الفضل ] -352

 [ ، البغدادي.2الوراق أبو شجاع العتايب ]

مسع من: جده ألمه أيب السعود أمحد بن علي اجمللي، وهبة هللا بن احلصني، وأمحد بن ملوك 
 الوراق.

 وحدث. روى عنه: يوسف بن خليل.

 وأجاز البن الدبيثي.

 -حرف امليم -
 [ .3يب علي احلسن بن الفضل بن احلسن ]حممد بن أ -353

 األدمي، أبو الفضل األصبهاين.

 مسع من: أيب علي احلداد، وأجاز له.

 وتويف يف ذي القعدة.

 [ .4حممد بن الفقيه أيب علي احلسني بن مفرج بن حامت ] -354

 املقدسي. مث اإلسكندراين رشيد الدين الواعظ.

 ولد سنة ثالث عشرة ومخسمائة.

__________ 

، 219رقم  195/ 1[ انظر عن )عيسى بن عبد الرمحن( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .103واملختصر احملتاج إليه )ابريس( ورقة 

/ 1[ العتايب: بتشديد التاء. نسبة إىل العتابني احمللة املشهورة بغريب بغداد. )املنذري 2]
195. ) 

 .214رقم  193/ 1لة لوفيات النقلة [ انظر عن )حممد بن أيب علي احلسن( يف: التكم3]
 (1).." 211رقم  192/ 1[ انظر عن )حممد بن احلسني( يف: التكملة لوفيات النقلة 4]
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 "أبو حممد وأبو القاسم الرعيين، األندلسي، الشاطيب، الضرير، املقرئ. .518

 أحد األعالم، من جعل كنيته أاب القاسم مل جيعل له امسا سواها.

السخاوي. واألصح أن امسه القاسم وكنيته أبو حممد. كذا مساه وكذلك فعل أبو احلسن 
 مجاعة كثرية.

 [ .1« ]طبقات الشافعية»وذكره ابن الصالح يف 

 بن حممد بشاطبة على أيب عبد هللاالقراءات ولد يف آخر سنة مثان وثالثني ومخسمائة، وقرأ 
 بن علي بن أيب العاص املقرئ النفري املعروف اببن الاليه.

 ل إىل بلنسية فقرأ القرآن، وعرض التفسري حفظا على أيب احلسن بن هذيل.وارحت

ومسع منه، ومن: أيب احلسن بن النعمة، وأيب عبد هللا بن سعادة، وأيب حممد بن عاشر، وأيب 
 عبد هللا بن عبد الرحيم، وأيب حممد عليم بن عبد العزيز، وأيب عبد هللا بن محيد.

 اهر السلفي، وغريه.وارحتل ليحج، فسمع من: أيب ط

لقراءات اوكان إماما عالمة، نبيال، حمققا، ذكيا، واسع احملفوظ، كثري الفنون، ابرعا يف 
 وعللها، حافظا للحديث، كثري العناية به، أستاذا يف

__________ 

 -234/ 3، ووفيات األعيان 101/ ورقة 3] )( [ الصلة البن األابر )خمطوطة األزهر( 
، وطبقات الفقهاء الشافعية البن 237رقم  207/ 1لوفيات النقلة ، والتكملة 236

/ 2، ومعرفة القراء الكبار 102/ 2، ودول اإلسالم 256رقم  666، 665/ 2الصالح 
 264 -261/ 21، وسري أعالم النبالء 274، 273/ 4، والعرب 531رقم  575 -573
، )وفيه 589رقم  296فذ ، والوفيات البن قن243، واإلعالم بوفيات األعالم 136رقم 

، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 229، 228هـ.( ، ونكت اهلميان  589وفاته سنة 
، 468، 467/ 3، ومرآة اجلنان 10/ 13( ، والبداية والنهاية 270/ 7) 297/ 5

 -20/ 2، وغاية النهاية 336رقم  369، 368/ 2وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة 
، والعقد 339/ 1، ونفح الطيب 136/ 6، والنجوم الزاهرة 387/ 1ة ، ومفتاح السعاد23

، 195/ ورقة 17، وعقد اجلمان للعيين )خمطوط( 159املذهب البن امللقن )خمطوط( ورقة 
، وشذرات 647، 646، وكشف الظنون 260/ 2، وبغية الوعاة 236/ 1وحسن احملاضرة 
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، وديوان 457خ اخللفاء ، واتري409/ 2، واتريخ اخلميس 303 -301/ 4الذهب 
( 14/ 6) 180/ 5، واألعالم 828/ 1، وهدية العارفني 1258رقم  156/ 3اإلسالم 

 .110/ 8، ومعجم املؤلفني 
 (1).." 666، 665/ 2[ ج 1]
كبان، والرسم مما يدل على تبحره. وقد سار هبما الر القراءات "العربية. وقصيداته يف  .519

راء، وأعيان البلغاء. ولقد سهل هبما الصعب من وخضع هلما فحول الشعراء، وحذاق الق
 حتصيل الفن، وحفظهما خلق كثري.

 وقد قرأهتما على أصحاب أصحابه.

 وكان إماما قدوة، زاهدا، عابدا، قانتا، منقبضا، مهيبا، كبري الشأن.

 استوطن القاهرة، وتصدر لإلقراء ابملدرسة الفاضلية، وانتفع به اخللق.

 وكان يتوقد ذكاء.

 عنه: أبو احلسن بن خرية ووصفه من قوة احلفظ أبمر معجب.روى 

وروى عنه أيضا: أبو عبد هللا حممد بن حيىي اجلنجايل، وأبو بكر بن وضاح، وأبو احلسن 
علي بن هبة هللا بن اجلميزي، وأبو حممد عبد هللا بن عبد الوارث املعروف اببن فار اللنب، 

 وهو آخر من روى عنه.

: أبو موسى عيسى بن يوسف بن إمساعيل املقدسي، وأبو القاسم عبد القراءاتوقرأ عليه 
الرمحن بن سعد الشافعي، وأبو احلسن علي بن حممد السخاوي، وأبو عبد هللا حممد بن عمر 
القرطيب، والزين أبو عبد هللا حممد املقرئ الكردي، والسديد أبو القاسم عيسى بن مكي 

 ي، الضرير، وآخرون.العامري، والكمال علي بن شجاع العباس

[ أن أاب احلسن السخاوي أخربه أن سبب انتقال الشاطيب من 1فحكى اإلمام أبو شامة ]
شاطبة إىل مصر، أنه أريد على أن يوىل اخلطابة بشاطبة، فاحتج أبنه قد وجب عليه احلج، 

على املنابر  موأنه عازم عليه، وتركها ومل يعد إليها تورعا، ملا كانوا يلزمون به اخلطباء من ذكره
 أبوصاف مل يرها سائغة شرعا، وصرب على فقر شديد.
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 [ من السلفي، مث قدم القاهرة، فطلبه القاضي الفاضل2ومسع ابلثغر ]

__________ 

 .7[ يف ذيل الروضتني 1]
 (1)[ أي ابإلسكندرية.." 2]
 "لإلقراء مبدرسته، فأجاب بعد شروط اشرتطها. .520

 ثالثة أعوام، وصام به شهر رمضان.وقد زار البيت املقدس قبل موته ب

قال السخاوي: أقطع أبنه كان مكاشفا، وأنه سأل هللا تعاىل كفاف حاله، ما كان أحد يعلم 
 أي شيء هو.

[ : تصدر لإلقراء مبصر، فعظم شأنه، وبعد صيته، وانتهت إليه 1« ]اترخيه»قال األابر يف 
عن  القراءاتبته، حدث فيها الرائسة يف اإلقراء. مث قال: وقفت على نسخة من إجاز 

 ابن الاليه، عن أيب عبد هللا بن سعيد. ومل حيدث عن ابن هذيل.

 [ .2قال: وتويف مبصر يف الثامن والعشرين من مجادى اآلخرة ]

[ ببعلبك: أخربك أبو احلسن بن اجلميزي، أان أبو القاسم 3قرأت على أيب احلسني اليونيين ]
داود سليمان بن جناح، أان أبو عمر ابن عبد الرب، أان سعيد  الرعيين، أان ابن هذيل، أان أبو

بن نصر: ثنا قاسم بن أصبغ، ان حممد بن وضاح، ان حيىي بن حيىي، ثنا مالك، عن حيىي بن 
سعيد، أخربين عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جده قال: ابيعنا رسول 

 لطاعة يف اليسر والعسر، واملنشط واملكره، وأن الهللا صلى هللا عليه وسلم على السمع وا
ننازع األمر أهله، وأن نقول ابحلق حيث ما كنا، ال خناف يف هللا لومة الئم. أخرجه البخاري 

[4. ] 

 ومن شعره:

 قل لألمري نصيحة ... ال تركنن إىل فقيه

__________ 

 .101/ ورقة 3[ تكملة الصلة 1]
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وغريه. وكان حيفظ وقر بعري من الكتب، « األماينحرز »[ وقال ابن قنفذ: صاحب 2]
وكان إذا سئل عن مسألة يف غري علم القراءة يقول: ليس للعميان إال حفظ القرآن. )الوفيات 

296. ) 

[ اليونيين: بضم الياء وسكون الواو، ونون مكسورة. نسبة إىل يونني: بلدة قريبة من مدينة 3]
 بعلبك.

، ومسلم يف اإلمارة، ابب وجوب طاعة األمراء 122/ 8م ، واألحكا88/ 8[ يف الفنت 4]
ابب البيعة على القول ابحلق، وأمحد يف املسند  139/ 7( والنسائي 41يف غري معصية )

 (1).." 403/ 6و  321و  319و  316و  314/ 5و  441/ 3و  381/ 2
 "إن الفقيه إذا أتى ... أبوابكم ال خري فيه .521

 قيرتمش املستنجدي. -400

 سعيد. أحد األمراء الكبار.أبو 

ويل شحنكية بغداد فهذهبا وقمع املفسدين. مث أعطي دقوقا، فمرض هبا، فجيء به إىل 
بغداد، فمات بظاهرها. فكتم أصحابه موته وأدخلوه، مث أشاعوا موته، وحضره األمراء وأرابب 

 الدولة.

 وويل شحنكية بغداد مخس عشرة سنة.

 -حرف امليم -
 [ .1بن حممد بن أمحد بن حممد بن سعيد ] حممد بن أمحد -401

 أبو عبد هللا بن عروس الغرانطي، السلمي.

مسع من: أيب احلسن بن الباذش، وأيب عبد هللا املوالشي، وأيب بكر بن اخللوف وقرأ عليه 
 القراءات.

 ومسع من: أيب بكر بن العريب أيضا.

 وتصدر لإلقراء ببلده، وإمساع احلديث. وويل اخلطابة.

 ن من أهل التجويد، والثقة، والضبط، والصالح.وكا
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 أخذ الناس عنه كثريا.

 وتويف يف منتصف رجب.

 [ ومخسمائة أو يف حدودها.2وكان مولده يف سنة تسع ]

 حممد بن أمحد بن حامد. -402

 أبو الربكات ابن الصائغ احلريب العامل.

__________ 

/ 2صلة البن األابر، وغاية النهاية [ انظر عن )حممد بن أمحد بن حممد( يف: تكملة ال1]
 .2781رقم  81

[ يف غاية النهاية: ذكره األابر وأثىن عليه وقال: ولد سنة سبع ومخسمائة، وقيل سنة اثنيت 2]
 (1)عشرة.." 

 "صدر الدين أبو بكر املراغي قاضي مراغة. .522

 كان من أعيان أهل بلده فضال وتقدما.

 إمساعيل بن أيب سعد النيسابوري، وغريه.قدم بغداد، ومسع هبا من: أيب الربكات 

مث قدم بغداد سنة سبع وسبعني حاجا. وكان كثري املال واجلاه واحلشمة. وله آاثر حسنة من 
 الرب، لكنه كان يلبس احلرير والذهب، هللا يساحمه املسكني.

 تويف مبراغة، ونقل إىل مدينة الرسول صلى هللا عليه وسلم، فدفن برابط أنشأه هبا.

 حممد بن عبد هللا بن حممد بن أيب زاهر. -407

 أبو عبد هللا البلنسي، اخلطيب.

 على ابن هذيل، ومسع منه، ومن ابن النعمة.القراءات قرأ 

 وكان من أهل الصالح الكامل، والورع التام.

 أقرأ القرآن طول عمره. ومسع منه: ابنه أبو حامد حممد، وغريه.

  سنة.وتويف يف ربيع األول عن ثالث وستني

 [ .1حممد بن عبد هللا بن احلسني بن علي بن نصر بن أمحد بن حممد بن جعفر ] -408
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 أبو الفتح، وأبو عبد هللا الربمكي، اهلروي، احلنبلي.

 ولد سنة مثان وعشرين ومخسمائة.

ومسع هبمذان من: أيب الوقت عبد األول، وأيب الفضل أمحد بن سعد، وأيب احملاسن هبة هللا 
 ن السماك.بن أمحد ب

__________ 

/ 2ق  4، واتريخ ابن الفرات ج 58/ 1، واملختصر احملتاج إليه 223رقم  19/ 2] )( [ 
103. 

، والتكملة 282/ 1[ انظر عن )حممد بن عبد هللا بن احلسني( يف: معجم البلدان 1]
، واتريخ ابن الدبيثي )خمطوطة شهيد علي 253رقم  214، 213/ 1لوفيات النقلة 

/ 1، والذيل على طبقات احلنابلة 61، 60/ 1، واملختصر احملتاج إليه 55ورقة ( 1870
 (1).." 305، 304/ 4، وشذرات الذهب 52/ 2، والعقد الثمني للفاسي 382، 381

 مفوز بن طاهر بن حيدرة بن مفوز. -415" .523

 القاضي أبو بكر الشاطيب، قاضي شاطبة.

 ر بن حبيب.مسع: أابه، وأاب الوليد بن الدابغ، وأاب عام

 عن: أيب احلسن بن أيب العيش، وابن أيب العاص النفري.القراءات وأخذ 

 وتفقه أبيب حممد بن عاشر، وغريه.

 وأجاز له السلفي.

 وكان فصيحا، فاضال، حسن السمت.

 مات يف شعبان عن ثالث وسبعني سنة.

 [ .1مكي بن اإلمام أيب الطاهر إمساعيل بن عوف ] -416

 لزاهد، أبو احلرم، ابن شيخ املالكية ابإلسكندرية.الزهري، الفقيه، ا

 ولد سنة تسع عشرة ومخسمائة.

وروى ابإلجازة عن أيب عبد هللا الفراوي، وأيب احلسن عبد الغافر الفارسي، وذكر أن أاب بكر 
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 الطرطوشي أجاز له.

 تويف يف شعبان.

 -حرف النون -
 [ .3] [ بن حممد بن عبد هللا بن محيلة2نصر بن حيىي ] -417

 أبو السعود البغدادي، احلريب، املعروف اببن الشناء.

 ولد سنة مخس عشرة ومخسمائة.

ومسع من: هبة هللا بن احلصني، وأيب احلسن حممد بن القاضي أيب يعلى، وأيب بكر القاضي، 
 ومجاعة.

__________ 

 .240رقم  209/ 1[ انظر عن )مكي بن إمساعيل( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 214/ 3، واملختصر احملتاج إليه 627رقم  466[ انظر عن )نصر بن حيىي( يف: التقييد 2]

، 238رقم  2081والتكملة لوفيات النقلة  7117/ 1، واملشتبه يف الرجال 1260رقم 
 .449/ 2، وتوضيح املشتبه 376/ 15وذيل اتريخ بغداد للدبيثي 

صر إىل م، وسكون الياء. وقد حترفت يف املخت[ محيلة: ابحلاء املهملة املضمومة، وفتح املي3]
 (1)ابخلاء املعجمة.." « مخيلة»
 "وهلك بعد الثمانني. .524

 [ .1علي بن عبد هللا بن عبد الرحيم ] -430

 الفهري، أبو احلسن البلنسي، املقرئ.

 عن ابن هذيل.القراءات أخذ 

 وروى عن: أيب الوليد بن الدابغ، وطبقته.

 اس.وكان صاحلا متقطعا عن الن

 روى عنه: أبو الربيع بن سامل، وقال: تويف يف حدود التسعني ومخسمائة.

 [ .2علي بن عبد الكرمي بن أيب العالء ] -431
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 أبو الكرم العطار، العباسي، اهلمذاين، مسند مهذان يف وقته.

 كان هبا يف سنة مخس ومثانني ومخسمائة يف قيد احلياة، فحدث عن:

 ، وأيب غالب أمحد بن حممد العدل صاحب ابن شبابة، ومجاعة.فند بن عبد الرمحن الشعراين

روى عنه علي بن إسفهسالر الرازي، والشمس أمحد بن عبد الواحد البخاري، واحلافظ عبد 
 القادر الرهاوي، وغريهم.

 ومساعاته بعد اخلمسمائة.

راءيت، أان قأخربان إمساعيل بن املنادي، أان أمحد بن عبد الواحد، أان علي بن عبد الكرمي ب
أمحد بن حممد العدل سنة ست ومخسمائة، أان عبد الرمحن بن حممد بن شبابة: ثنا أبو 
القاسم عبد الرمحن بن احلسن بن عبيد، ثنا إبراهيم بن احلسني، ثنا أبو اليمان، ثنا عفري، 

ال »[ بن عامر، عن أيب أمامة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 3عن سليمان ]
 [ .4عفري هو ابن معدان، كنيته: أبو عائذ، ضعيف ]« . ع الصالة شيءيقط

__________ 

 (351[ انظر عن )علي بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر. وقد تقدم برقم )1]
 .275/ 4[ انظر عن )علي بن عبد الكرمي( يف: العرب 2]
 « .سليم» 83/ 3[ يف ميزان االعتدال 3]

يف امليزان: وقال أبو حامت: يكثر عن سليم، عن أيب أمامة مبا  -رمحه هللا -[ وقال املؤلف4]
 (1)ال." 

 علي بن املظفر بن عباس. -432" .525

 أبو احلسن الواسطي، املقرئ، خطيب شافيا.

 قرأ ابلرواايت العشر على أيب العز القالنسي.

 وتصدر لإلقراء.

 الضرير. علي بن خطاب بن مقلد : أبو احلسن علي بن ابسويه، واملوفقالقراءاتقرأ عليه 

 -حرف امليم -
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 [ .1حممد بن إبراهيم بن حزب هللا ] -433

 اإلمام أبو عبد هللا بن النقار الفاسي.

 أخذ عن: أيب عبد هللا بن الرمامة املتويف سنة سبع وستني.

 وعن: أيب عبد هللا بن خليل، ومجاعة.

 وكان فقيها، حمداث، زاهدا.

القطان احلافظ، وتفقه به، وأجاز به، وأجاز له يف سنة اثنتني  روى عنه: أبو احلسن بن
 ومثانني ومخسمائة.

 -حرف الياء -
 [ .2يزيد بن عبد الرمحن بن أمحد بن حممد ] -434

 أبو الوليد املخلدي، البقوي، القرطيب، والد أيب القاسم أمحد بن بقي.

لقاسم شريح بن حممد، وأيب اروى عن: جده أمحد بن حممد، وأبيه، وأيب بكر بن العريب، و 
 بن رضا، ومجاعة سواهم.

 حدث عنه: ابنه أبو القاسم، وأبو سليمان بن حوط هللا، وأبو زيد القازارين.

__________ 

 ] )( [ أصل له.

 [ انظر عن )حممد بن إبراهيم( يف: تكملة الصلة البن األابر.1]

 (1).." 603/ 2ن األابر [ انظر عن )يزيد بن عبد الرمحن( يف: تكملة الصلة الب2]
 [ .1"أبو بكر القطان، الكاتب البغدادي ] .526

 حدث عن: أيب سعد أمحد بن حممد البغدادي، وأمحد بن علي األشقر.

 [ .2أمحد بن عثمان بن أيب علي بن مهدي ] -3

 أبو العباس الكردي اإلربلي، الرجل الصاحل.

 [ .3وأيب الوقت ] روى عن: أيب الكرم الشهرزوري، وأمحد بن طاهر امليهين،

__________ 
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[ كان أحد كتاب الديوان.. وحدث ابليسري. قال ابن النجار: تويف قبل طليب احلديث 1]
 سنة إحدى وتسعني ومخس مائة.

، 2رقم  41 -38/ 1[ انظر عن )أمحد بن عثمان( يف: اتريخ إربل البن املستويف 2]
 .284رقم  228/ 1والتكملة لوفيات النقلة 

عليق ورد يف احلاشية ت»ابن املستويف بعد أن وصفه ابإلمام الكردي الزرزاري: [ وقال 3]
-رمحه هللا -نصه: حملرره حممد بن علي بن حممد راضي النجفي من رستاق من رساتيق إربل

: كان إماما عاملا، ورعا، زاهدا، سلك يف خشانة الدين مسلك التابعني، ورحل الرحلة 
الكثري وكتب الكثري ... وكان إماما يف علم القرآن. صنف  الواسعة يف طلب احلديث، ومسع

« املنتخب»واآلخر « املؤنس»كتابني يدخل كل منهما يف جلد، مسى أحدمها القراءات يف 
. 

كان على غاية ما يكون عليه زاهد من األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، يقف امللوك ببابه 
 يديه، مل يدع أحدا منهم إال ابمسه، ومل يعامله إالوال يصلون إليه، وإن أذن هلم جلسوا بني 

مبا ينايف قاعدة رمسه. مسع عليه احلديث ابملوصل وإربل وغريمها، إال أنه كان إبربل أقل مساعا. 
إين قد وصلت ف -إن شاء هللا -حضرت يف بعض قدماته وسألته السماع عليه، فقال: أفعل

 وأان يف تعب الطريق.

بة ظ يل هبا. مث منعت على لقائه موانع. فسافر من إربل وغاب عنها غيفسألته اإلجازة، فتلف
طويلة، مث عاد فمنع أحد أن يدخل عليه البتة، فدخلت عليه مرة فرأيت رجال قد هنكته 
العبادة، كان أيكل يف كل شهر نصف مكوك حنطة حيمله فتوات وينقعه يف كل ليلة عند 

مره: ومل نكسرت منها قطعة كبرية، فقلت للقيم أبإفطاره وأيكله يف زبدية خضراء خمروشة فا
ال يشرتي الشيخ عوضها؟ فقال: قد استأذنته يف ذلك، فقال: هذه تكفيين إىل أن أموت، 
فمات ومل أيكل يف غريها. وكان مأكوله من غلة ملك له، وكان أيكل معه يسريا من الزبيب 

 األسود.
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ا، يفا أو شتاء إال داخل الدار اليت كان فيهومل ينم ص -رمحه هللا -وأقام إبربل إىل أن مات
 (1) ."-فيما بلغين -مل خيرج إىل سطح وال إىل ساحة، وال أوقد عنده سراج قط. كان

"وأجاز له أيب النرسي، وأبو القاسم بن بيان، وعبد الغفار الشريويي، وأيب علي  .527
و احلسن لدمشقي، وأباحلداد، وحممد بن طاهر احلافظ، وأبو طاهر حممد بن احلسني احلنائي ا

 بن املوازيين، وخلق سواهم.

 وحدث ابلكثري. وكان صاحلا خريا، قليل الكالم.

روى عنه: أبو عبد هللا بن الدبيثي، وسامل بن صصرى، ويوسف بن خليل، وحممد بن عبد 
 اجلليل البغدادي، وعلي بن معايل.

ه، صبورا على قراءة [ فقال: كان ذاكرا كامس1« ]الوفيات»ذكره احلافظ زكي الدين يف 
 احلديث. يقال إنه أقام أربعني سنة ما رئي آكال بنهار.

 تويف سادس رجب.

 قلت: وآخر من روى عنه ابإلجازة حممد بن يعقوب ابن الدينة.

 وقد مسع منه: معمر بن الفاخر، وأبو سعد السمعاين.

ب. ميا ال يكتقال ابن النجار: كان صاحلا متدينا كثري الصمت، أيكل من عمله. وكان أ
 مسعت منه سنة تسعني.

 ومولده سنة ست ومخسمائة.

 -حرف الشني -
 [ .2شجاع بن حممد بن سيدهم بن عمرو بن حديد بن عسكر ] -16

 اإلمام أبو احلسن املدجلي، املصري، املالكي، املقرئ.

 ولد سنة مثان وعشرين ومخسمائة.

 ع منه.على: أيب العباس أمحد بن احلطيئة. ومسالقراءات وقرأ 

__________ 

 .225/ 1[ التكملة لوفيات النقلة 1]
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، 269رقم  221، 220/ 1[ انظر عن )شجاع بن حممد( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
، 276/ 4دون ترمجة، والعرب  251/ 21، وسري أعالم النبالء 1372/ 4وتذكرة احلفاظ 

رقم  188/ 16يف ابلوفيات ، والوا532، رقم 576، 575/ 2، ومعرفة القراء الكبار 277
، 153، وطبقات النحاة واللغويني البن قاضي شهبة، ورقة 324/ 1، وغاية النهاية 130
 (1).." 307، 306/ 4، وشذرات الذهب 498، 497/ 1، وحسن احملاضرة 154

 على شريح يف سنة أربع وثالثني.« صحيح البخاري»"وقرأ  .528

ة طلبة البالد فقرأه يف إحدى وعشرين دولوحضر مساعه حنو من ثالمثائة نفس من أعيان 
 بسماعه من: أبيه، وأيب عبد هللا بن منظور عن أيب ذر اهلروي.

 وكان الناس يرحلون إىل شريح بسببه لكونه قد عني تسميعه يف كل رمضان.

 وأجاز له القاضي عياض، وأبو بكر بن فندلة، ومجاعة.

ىي بن فر بن حممد الربجي، وأيب بكر حيومسع أيضا من: حممد بن عبد العزيز الكاليب، وجع
 خلف بن النفيس، وإبراهيم بن مروان، ويوسف بن علي القضاعي القفال.

 [ .1وعين هبذا الشأن. وكان غاية يف الورع والصالح والعدالة. قاله األابر ]

 القراءات.وقال: ويل الصالة واخلطابة جبامع املرية. وكان يعرف 

وخرج بعد تغلب العدو إىل مرسية. وضاقت حاله هبا، فقصد مالقة، ودعي إىل القضاء فأىب. 
وأجاز البحر إىل مدينة فاس. مث استوطن سبتة يقرئ ويسمع، فبعد صيته، وعال ذكره، ورحل 

 الناس إليه لعلو سنده، وجاللة قدره.

وكان له بصر بصناعة احلديث، موصوفا جبودة الفهم. استدعي إىل حضرة السلطان مبراكش 
 مع منه، فقدمها وبقي هبا حينا، مث رجع إىل سبتة.ليس

 حدثنا عنه عامل من اجللة.

 مولده سنة مخس، وقيل: سنة ثالث ومخسمائة.

 وتويف بسبتة يف احملرم، وقيل يف مستهل صفر. وكانت جنازته مشهودة.
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__________ 

 (1)[ يف التكملة لكتاب الصلة.." 1]
وقت وفاته قحطا، أضر ابلناس، فلما "مسعت أاب الربيع بن سامل يقول: صادف  .529

وضعت جنازته على شفري قربه توسلوا به إىل هللا يف إغاثتهم فسقط من تلك الليلة مطرا 
 وابال. وما اختلف الناس إىل قربه مدة األسبوع إال يف الوحل والطني.

قلت: قرأ ابلسبع على شريح، وعلى حيىي بن اخللوف، وعلى أيب جعفر أمحد بن أيب احلش 
 له.« اإلقناع»بن الباذش بكتاب 

 أليب احلسن الشاري، وغريه.القراءات وأقرأ 

[ ، عن 1قال ابن فرتون: ظهرت له كرامات. ثنا شيخنا الراوية حممد بن احلسن بن غازي ]
بنت عمه، وكانت صاحلة، وكانت استحيضت مدة، قالت: حدثت مبوت ابن عبيد هللا، 

ن كان وليا من أوليائك فأمسك عين الدم حىت فشق علي أن ال أشهده فقلت: اللهم إ
 أصلي عليه. فانقطع عين لوقته، مث مل أره بعد.

روى عنه: أبو عمرو حممد بن حممد بن عيشون البكي، وحممد بن أمحد بن اليتيم األندرشي، 
وحممد بن حممد اليحصيب، وحممد بن عبد هللا القرطيب ابن الصفار، والشرف حممد بن عبيد 

سي، وأبو بكر حممد بن أمحد بن حمرز الزهري، وعبد الرمحن بن القاسم السراج، وأبو هللا املر 
اخلطاب عمر بن دحية الكليب، وأخوه أبو عمرو عثمان، وأبو احلسن علي بن الفخار 
الشريشي، وأبو احلسن علي بن عبد هللا بن قطرال، وأبو احلجاج يوسف بن حممد األزدي، 

أبو احلسن علي بن حممد الغافقي، الشاري، وإبراهيم بن وخلق يطول ذكرهم من آخرهم: 
[ نزيل اإلسكندرية، وحممد بن عبد هللا األزدي 3[ ، وحممد بن اجلرج ]2عامر الطوسي ]
 وبه ختم حديثه.

__________ 

، واملثبت عن األصل هو الصحيح كما يف « غاز» 253/ 21[ يف سري أعالم النبالء 1]
 تكملة الصلة.
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 ( .421/ 2بفتح الطاء املهملة وسكون الواو. )املشتبه [ الطوسي: 2]

، توضيح املشتبه 146/ 1[ اجلرج: بكسر اجليم، وسكون الراء، وجيم أخرى. )املشتبه 3]
2 /249 ".. )(1) 
 "تويف يف رمضان. .530

 [ .1جنبة بن حيىي بن خلف بن جنبة بن يوسف بن جنبة ] -43

 ئ، اجملود، النحوي.اإلمام أبو احلسن الرعيين، اإلشبيلي، املقر 

عن: أيب احلسن شريح، وأيب حممد بن شعيب اليابري، القراءات ولد بعد العشرين، وأخذ 
 وأيب جعفر بن عيشون.

ومسع منهم، ومن صهره أيب مروان عبد امللك بن الباجي، وأيب بكر بن العريب، وأيب بكر 
 لب. أيب احلسن بنحممد بن عبد الغين بن فندلة، وحممد بن أمحد بن طاهر القيسي، و 

 وأجاز له عتيق بن حممد.

 وتصدر إبشبيلية لإلقراء والنحو.

 روى عنه: أبو الربيع بن سامل الكالعي، ومجاعة.

 وذكره األابر فأثىن عليه وقال: كان إماما مقدما يف الصالح والتواضع.

 واستوطن مراكش مدة، وأقرأ هبا وإبفريقية.

 وكان مقرائ حمققا، وحنواي حافظا.

 حدث عنه مجاعة من جلة شيوخنا.

 [ وله سبعون سنة.2وتويف يف مجادى اآلخرة بشريش ]

__________ 

، وتكملة 277رقم  224/ 1[ انظر عن )جنبة بن حيىي( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
بضم النون، وهو خطأ، « جنبة»، ووقع يف املطبوع 759، 758/ 2الصلة البن األابر 

، 520، رقم 564/ 2، ومعرفة القراء الكبار 337ل البن الصابوين وتكملة إكمال اإلكما
، 334/ 2، وغاية النهاية 307، واإلشارة إىل وفيات األعيان 1371/ 4وتذكرة احلفاظ 
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، 256، وطبقات النحاة واللغويني البن قاضي شهبة، ورقة 37، 36/ 2وتوضيح املشتبه 
من دون  251/ 21 أعالم النبالء ، وهو يف سري2056رقم  312/ 2، وبغية الوعاة 257
 ترمجة.

 ابلنون املفتوحة واجليم والباء املوحدة.« جنبة»وقد قيد ابن الصابوين 

[ شريش: بفتح أوله وكسر اثنيه مث ايء مثناة من حتت. مدينة كبرية من كورة شذونة، 2]
 (1)( .." 285/ 3وهي قاعدة هذه الكورة، واليوم يسموهنا: شرش. )معجم البلدان 

 على أيب عبد هللا بن أصبغ.« املوطأ»"عرض  .531

 ومسع من: أيب جعفر البطروحي، وأيب جعفر بن عبد العزيز.

 عن: أيب القاسم بن رضا.القراءات وكان قد أخذ 

 ورحل إىل إشبيلية فأخذ عن شريح بن حممد قراءة انفع، وقراءة ابن كثري.

 ومسع من: أيب بكر بن العريب، وطائفة.

ع أمسعته. وكان ابرعا يف علم العربية. ويل قضاء فاس، مث نقل إىل قضاء لكنه امتحن بضيا 
 اجلماعة مبراكش عند وفاة القاضي أيب موسى عيسى بن عمران سنة مثان وسبعني.

 وكان مجيل السرية، إماما، متقنا، روى عنه مجاعة.

 وتويف يف مجادى األوىل وقد شارف الثمانني.

 . «تنزيه القرآن عما ال يليق ابلبيان»وكتاب  ،« املشرق يف إصالح املنطق»وله 
 [ .1ورخه األابر ]

، بسماعه من ابن جابر األسدي « صحيح مسلم»وقال أبو اخلطاب بن دحية: مسعت منه 
[2. ] 

__________ 

 .79/ 1[ يف تكملة الصلة 1]
سع ا[ وقال ابن عبد امللك املراكشي: وكان مقرائ جمودا حمداث مكثرا، قدمي السماع، و 2]

الرواية، عاليها، ضابطا ملا حيدث به، ثقة فيما أيثره. نشأ منقطعا إىل طلب العلم، وعين أشد 
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العناية بلقاء الشيوخ واألخذ عنهم، فكان أحد من ختمت به املائة السادسة من أفراد العلماء 
ن علوم م وأكابرهم، ذاكرا ملسائل الفقه، عارفا أبصوله، متقدما يف علم الكالم، ماهرا يف كثري

األوائل كالطب واحلساب واهلندسة، اثقب الذهن، متوقد الذكاء، وغري ذلك متني الدين، 
طاهر الغرض، حافظا للغات، بصريا ابلنحو، خمتارا فيه، جمتهدا يف أحكام العربية، منفردا 
فيها آبراء ومذاهب شذ هبا عن مألوف أهلها، وصنف فيما كان يعتقده فيها كتاب 

لتأليف ، وقد انقضه يف هذا ا« تنزيه القرآن عن ما ال يليق ابلبيان»كور، و املذ « املشرق»
إليهم  تنزيه أئمة النحو عن ما نسب»أبو احلسن بن حممد بن خروف ورد عليه بكتاب مساه 

ا ، وكان ابرعا يف فن التصريف من العربية، كاتبا بليغا شاعرا جميدا متحقق« من اخلطأ والسهو
 (1)ري أنه أصيب بفقد أصول أمسعته عند." يف معقول ومنقول، غ

 [ ومخسمائة جزء سوى اجمللدات.1"ويقال إنه نسخ أكثر من مائة ألف ] .532

 وخطه معروف.

 تويف يف اتسع عشر مجادى األوىل.

 وكان قد سري قلعة صدر، قلعة مشهورة بني أيلة ومصر.

 [ .2عبد هللا بن أمحد بن مجهور بن سعيد ] -72

 شبيلي.أبو حممد القيسي اإل

مسع: أاب احلسن شريح بن حممد، وأاب بكر بن العريب، وأاب بكر بن موجوال وتفقه به، وأاب 
 مروان بن مسرة.

 عن أيب احلكم بن بطال. وويل إمامة إشبيلية.القراءات وأخذ 

 قال األابر: كان رجال صاحلا، فاضال، بصريا ابللغة والشروط.

 حدث عنه مجاعة من شيوخنا.

 ربيع اآلخر، وله حنو من مثانني سنة.وتويف يف 

 [ .3عبد هللا بن علي بن عثمان بن يوسف ] -73

 القاضي أبو حممد القرشي، املخزومي، املصري، الفقيه الشافعي، املعدل، األديب.
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 ولد سنة تسع وأربعني. وقرأ الكثري على أيب حممد بن بري. وله شعر حسن.

 وكان كثري املعروف واإليثار.

 الده وطائفة من إخوته وأهل بيته، وهم بيت كتابة وتقدم.وقد حدث و 

__________ 

 « .كتب ما يزيد على ألف ومخسمائة جزء»[ يف التكملة: 1]

، والذيل 871[ انظر عن )عبد هللا بن أمحد بن مجهور( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
 .315رقم  176 -174والتكملة لكتايب املوصول والصلة )بقية السفر الرابع( 

، وطبقات 327رقم  249/ 1[ انظر عن )عبد هللا بن علي( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]
/ 4، واملقفى الكبري 139/ 1/ ق 1أ، والسلوك  147الشافعية البن كثري )خمطوط( ورقة 

 (1)« .." عبيد هللا»وفيه:  1547د رقم  15، 614
 "وحدث. .533

 وتويف يف رابع شعبان.

 [ .1وهاه ابن احلصري ]كذبه ابن نقطة، و 

 [ .2حممد بن عبد هللا بن حممد بن عبد هللا ] -95

املعمر أبو عبد هللا البغدادي، املعروف ابجلاليل، منسوب إىل خدمة الوزير جالل الدين 
 احلسن بن صدقة.

شيخ معمر، كان أحد من جاوز املائة. ولد يف نصف رجب أو يف شعبان سنة اثنتني وتسعني 
 وأربعمائة.

 مسع من: علي بن املبارك بن الفاعوس، وابن احلصني، وحممد بن احلسني املزريف.و 

وحدث. ولو مسع يف صغره لسمع مجاعة من أصحاب أيب علي بن شاذان، بل السماع 
 قسمية.

 [ ، وأبو احلجاج األدمي، ومجاعة.3روى عنه: أبو عبد هللا الدبيثي ]

 . [4وتويف يف رابع رمضان، وله مائة سنة وشهر ]
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__________ 

[ وقال املنذري: وكان حاذقا بصناعة الوكالة وإثبات املساطري والسجالت، وكيال بباب 1]
 احلكم العزيز، هو، وأبوه، وجده.

 وأبوه: أبو طاهر مسع من أيب القاسم بن احلصني، وحدث.

 وجده: أبو الفوارس مسع من أبيه ومن غري واحد. وحدث.

تاب مشهور، كالقراءات يف « املستنري»، وكتابه ابلقراءاتوجد أبيه أبو طاهر من العلماء 
 وله غري ذلك، وأخذ عنه غري واحد من الفضالء.

، وذيل 355رقم  264/ 1[ انظر عن )حممد بن عبد هللا( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
 ،59/ 1، واملختصر احملتاج إليه 224رقم  20/ 2اتريخ مدينة السالم بغداد، البن الدبيثي 

 «اجلاليل البغدادي حممد بن أيب بكر بن حممد»وفيه:  677رقم  260/ 2والوايف ابلوفيات 
( ، 1973سنة  135/ 2ع  2ج  -، وأهل املائة فصاعدا )جملة املورد196/ 1، واملشتبه 

 دون ترمجة. 272/ 21وسري أعالم النبالء 

 « .حممد بن أيب بكر بن حممد»( ابسم: 93وقد مر ذكره برقم )

وهو قال: شيخ مسن ذكر أنه مسع احلديث وقد قارب األربعني. )ذيل اتريخ مدينة  [3]
 السالم( .

[ وقال ابن الدبيثي: تويف يف أوائل شهر رمضان سنة اثنتني وتسعني ومخسمائة فيكون 4]
 (1)له." 

 [ .1املبارك بن احلسن بن أمحد بن إبراهيم ] -104" .534

 املعروف اببن ابسويه.أبو الفتح الواسطي، الربجوين، املقرئ 

ولد سنة عشرين ومخسمائة. وقرأ ابلرواايت على: أيب الربكات حممد بن أمحد املزريف، وأيب 
 الفتح املبارك بن أمحد احلداد، وأيب يعلى حممد بن تركان.

 على أيب الفتح عبد الوهاب بن حممد بن الصابوين.القراءات وقدم بغداد فقرأ 

 ومسع من: أمحد بن املقرب.
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 حدث ببلده وأقرأ. وهو والد تقي الدين علي نزيل دمشق.و 

 تويف يف شعبان.

 [ .2املبارك بن املبارك بن هبة هللا بن بكري ] -105

 أبو املعايل احلرميي.

 روى عن: أيب غالب بن البناء، وأيب منصور القزاز، وأمحد بن علي بن األشقر.

 وتويف يف مجادى األوىل.

 .[ 3حممود بن القاسم ] -106
 احلرميي، الوزان. عرف ابسم ابذجنانة.

 مسع: أاب البدر الكرخي.

 وحدث.

 تويف يف احملرم أو صفر.

 روى عنه: ابن الدبيثي.

__________ 

 .350رقم  262/ 1[ انظر عن )املبارك بن احلسن( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .329رقم  251/ 1[ انظر عن )املبارك بن املبارك( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
 (1).." 307رقم  240/ 1[ انظر عن )حممود بن القاسم( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]
 "أبو احلسني بن اجلمال األزدي، املصري. .535

 روى عن ظافر بن القاسم احلداد قطعة من شعره.

 وعنه: احلافظ علي بن املفضل.

 واجلمال: جبيم وابلتشديد. تويف يف مجادى األوىل.

 [ .1يوسف بن عبد هللا بن يوسف بن أيوب بن موهوب ] -115

 أبو احلجاج الفهري، األندلسي، الداين، وقيل الشاطيب، نزيل بلنسية.

 ولد سنة ست عشرة ومخسمائة، وأجاز له أبو حممد بن عتاب.
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 وتفقه أبيب حممد عبد الواحد بن بقي.

 ومسع من: أبيه، وأيب بكر بن برجنال.

 عبد هللا بن سعيد الداين، وأيب عبد هللا املكناسي. عن: أيبالقراءات وأخذ 

 وأخذ العربية عن: أيب العباس بن عامر.

 ذكره األابر فقال: كان من أهل العناية ابلرواية والتقدم يف اآلداب.

 وكان إماما يف معرفة الشروط، كاتبا بليغا، شاعرا. كتب القضاة، وانب يف األحكام.

 وتويف يف شعبان.

 أجاز له أيضا الفقيه أبو عبد هللا حممد بن علي املازري.وقال غريه: 

 [ .2يوسف بن معايل بن نصر ] -116

 أبو احلجاج األطرابلسي، مث الدمشقي، الكتاين املقرئ، البزار.

__________ 

[ انظر عن )يوسف بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر، والتكملة لوفيات النقلة 1]
 .3926رقم  397/ 2هناية النهاية ، و 351رقم  262/ 1
، وتكملة 352رقم  263/ 1[ انظر عن )يوسف بن معايل( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

، وسري أعالم 244، واإلعالم بوفيات األعالم 280/ 4، والعرب 365إكمال اإلكمال 
 /4، وشذرات الذهب 308دون ترمجة، واإلشارة إىل وفيات األعيان  272/ 21النبالء 
رقم  72/ 5ج  -القسم الثاين -، وموسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي311

1373 "..(1) 
 -حرف العني -" .536

 [ .1عبد هللا بن حممد بن عبد هللا بن هبة هللا ] -131

 أبو حممد األرسويف، مث املصري، الشافعي، التاجر.

 كان كثري املال، غزير اإلفضال، وافر الرب واملعروف.

 [ .2أرسوف: بضم أوله ]و 
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 [ .3عبد هللا بن منصور بن عمران بن ربيعة ] -132

 أبو بكر الربعي، املقرئ، الواسطي، املعروف اببن الباقالين.

هو على أيب العز القالنسي، و القراءات شيخ العراق. ولد يف احملرم سنة مخسمائة. وقرأ 
 بط اخلياط.آخر أصحابه. وعلى: علي بن علي بن شرياز، وأيب حممد س

ومسع منهم، ومن: أيب علي احلسن بن إبراهيم الفارقي، ومخيس احلوزي، وأيب الكرم نصر هللا 
بن اجللخت، وأيب عبد هللا البارع، وأيب العز بن كادش، وأيب القاسم بن احلصني، وأيب بكر 

 املزريف، ومجاعة.

__________ 

 .379رقم  277/ 1النقلة  [ انظر عن )عبد هللا بن حممد( يف: التكملة لوفيات1]
[ وسكون الراء وضم السني املهملتني وبعد الواو الساكنة فاء. مدينة مشهورة على ساحل 2]

 حبر الشام.

، واتريخ دمشق 130/ 12[ انظر عن )عبد هللا بن منصور( يف: الكامل يف التاريخ 3]
، والتكملة 454، 453/ 2ق  8ب، ومرآة الزمان ج  2( ورقة 10/ 70)خمطوطة األزهرية 

، 327، والتقييد البن نقطة 12، وذيل الروضتني 381رقم  78 -76/ 2لوفيات النقلة 
، وخمتصر اتريخ دمشق البن 225/ 15، وذيل اتريخ بغداد البن الدبيثي 394رقم  328

، وسري أعالم 812، رقم 173، 172/ 2، واملختصر احملتاج إليه 35رقم  81/ 14منظور 
، وميزان االعتدال 308، واإلشارة إىل وفيات األعيان 127رقم  248 -247/ 21النبالء 

، واإلعالم بوفيات األعالم 72/ 2، ودول اإلسالم 281/ 4، والعرب 4226رقم  508/ 2
رقم  181، واملعني يف طبقات احملدثني 452، 450/ 2، ومعرفة القراء الكبار 244

، 538، رقم 641، 640/ 17ت ، والوايف ابلوفيا454، 453/ 3، ومرآة اجلنان 1930
، وعقد 1466رقم  366/ 3، ولسان امليزان 1927رقم  461، 460/ 1وغاية النهاية 

، 146/ 6، والنجوم الزاهرة 241/ 2، والعسجد املسبوك 215، 214/ ورقة 17اجلمان 
 (1).." 314/ 4وشذرات الذهب 
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ماات ر أانشيد، و "روى عنه اتج اإلسالم أبو سعد السمعاين، وأبو القاسم بن عساك .537
 قبله بدهر.

فقال: شاب قدم دمشق وأقرأ هبا، وكان قد قرأ على « اترخيه»وقد ذكره ابن عساكر يف 
 « .وتفسري الواحدي الوسيط»البن مهران، « الغاية»القالنسي. قرأ علي كتاب 

 قال: ورأيت له قصيدة مدح هبا بعض الناس بدمشق يقول:

 يودي هلم يف الشرع مقتول أبي حكم دم العشاق مطلول ... فليس

 [1ليت البنان اليت فيها رأيت دمي ... يرى هبا يل تقليب وتقبيل ]
و التقي أبو احلسن بن ابسويه، واملرجى بن شقرية التاجر، وأبالقراءات بقلت: وقرأ عليه 

عبد هللا حممد بن سعيد الدبيثي، واحلسن بن أيب احلسن بن اثبت الطييب، والعالمة أبو الفرج 
 ن اجلوزي، وولده الصاحب حميي الدين يوسف، وخلق سواهم.ب

 وازدحم عليه الطلبة وقصدوه من النواحي.

 لكن قد ضعفه غري واحد.

، وعن أيب علي الفارقي، ومسعه منه يف سنة « بسنن أيب داود»[ : حدث 2قال ابن نقطة ]
 مثان عشرة ومخسمائة.

ع، ن الواسطي ابن أخت ابن عبد السميقال: وحدثين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن احلس
 ومساعه فيه صحيح.« السنن»وكان ثقة صاحلا، قال: مسعت منه 

__________ 

[ وقال ابن عساكر: أنشد أليب احلسن حممد بن علي بن أيب الصقر الواسطي لنفسه 1]
 ل:اارجتاال وقد دخل غزاء لصيب وهو يف عشر املائة، وبه ارتعاش، فتغامز عليه احلاضرون، فق

 إذا دخل الشيخ بني الشباب ... وقد مات طفل صغري

 رأيت اعرتاضا على هللا إذ ... تويف الصغري وعاش الكبري

 فقل البن شهر وقل البن ألف ... وما بني ذاك هذا املصري

 (1).." 327[ يف التقييد 2]
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[ وقراءته به صحيحة، وما 1« ]اإلرشاد»"قال: وكان قد قرأ على القالنسي بكتاب  .538
 وى ذلك فإنه يزوره.س

مناقب »قال ابن نقطة: وقال يل أبو طالب بن عبد السميع: كان ابن الباقالين يسمع كتاب 
 ، عن مؤلفه أيب عبد هللا بن اجلاليب، فقال يل:« علي

نسخته ليست موجودة بواسط، يعين مساعه. فقلت له: إن النسخ هبا خمتلفة تزيد وتنقص. 
 نت.فلم يزل يسمعها من أي نسخة كا

[ : انفرد برواية العشرة عن أيب العز، وادعى رواية شيء آخر 2وقد ضعفه الدبيثي فقال ]
من الشواذ عن أيب العز، فتكلم الناس فيه، ووقفوا يف ذلك، واستمر هو على روايته للمشهور 

 والشاذ شرها منه.

 القراءات.قال: وكان حسن التالوة، عارفا بوجوه 

 وأقرأ الناس أكثر من أربعني سنة.وتويف يف سلخ ربيع اآلخر. 

قال: ومسعت أاب طالب عبد احملسن بن أيب العميد الصويف يقول: رأيت يف املنام بعد وفاة 
 ابن الباقالين كأن شخصا يقول يل: صلى عليه سبعون وليا هلل.

 قلت: آخر من مات من تالمذته الشريف الداعي.

 [ .3عبد اخلالق بن املبارك بن عيسى ] -133

 و الفرج ابن املزين البغدادي، القارئ.أب

 مسع من: أيب احلسني حممد بن حممد بن الفراء.

 وكان معمرا عاش نيفا وتسعني سنة.

__________ 

[ هو كتاب: اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث، أليب يعلى اخلليل بن عبد هللا القزويين 1]
صدر عن دار الرشد و  -هـ.( ، وقد حققه د. حممد سعيد بن عمر إدريس 446)ت 

 جملدات. 3م. يف  1989هـ. /  1409ابلرايض 

 .225/ 15[ يف ذيل اتريخ بغداد 2]
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، 380رقم  277/ 1[ انظر عن )عبد اخلالق بن املبارك( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]
 (1).." 152( ورقة 5922واتريخ ابن الدبيثي )ابريس 

 ر."تويف سنة ثالث أو أربع وتسعني. ذكره األاب .539

 [ .1عبيد هللا بن يونس بن أمحد ] -138

 أبو املظفر األزجي، البغدادي، الوزير جالل الدين.

 تفقه على: أيب حكيم إبراهيم بن دينار النهرواين.

 وقرأ األصول والكالم على أيب الفرج صدقة بن احلسني.

 ومسع: أاب الوقت، ونصر بن نصر العكربي.

بعضها على احلافظ أيب العالء، مث داخل الدولة إىل  أوالقراءات وسافر إىل مهذان، فقرأ 
أن رتب وكيال لوالدة اخلليفة، مث ترقى أمره، وعظم قدره، إىل أن ويل الوزارة للناصر لدين هللا 
يف سنة ثالث ومثانني. مث سار ابجليوش املنصورة ملناجزة طغريل بن أرسالن السلجوقي، 

عه وأسر، ومحل إىل مهذان، مث إىل أذربيجان. وعمل معه مصافا، فانكسر الوزير واجنفل مج
مث تسحب فجاء إىل املوصل، مث إىل بغداد متسرتا، ولزم بيته مدة، مث بعد مدة ظهر، فرتب 
انظرا للخزانة، مث نقل إىل االستدارية، وذلك يف سنة سبع ومثانني، وصار كالنائب يف الوزارة. 

لما لى جالل الدين ابن يونس وسجنه. ففلما ويل ابن القصاب الوزارة سنة تسعني قبض ع
مات ابن القصاب عام أول، نقلوا ابن يونس إىل دار اخلالفة، وحبس يف مطمورة، وكان 

 آخر العهد به.

[ : كان يعرف الكالم. صنف كتااب يف األصول واملقاالت، 2قال أبو عبد هللا بن النجار ]
 ومسعه منه الفضالء.

__________ 

، ومرآة 24/ 12و  562/ 11 بن يونس( يف: الكامل يف التاريخ [ انظر عن )عبيد هللا1]
، وخمتصر التاريخ البن 283، وخالصة الذهب املسبوك لإلربلي 438/ 2ق  8الزمان ج 
، وذيل الروضتني 116، والتاريخ اجملدد البن النجار )خمطوطة الظاهرية( ورقة 249الكازروين 
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، واإلشارة إىل 155رقم  300، 299/ 21الء ، وسري أعالم النب« عبد هللا»، وفيه 32
 .392/ 1، وذيل طبقات احلنابلة 308وفيات األعيان 

 (1).." 71[ يف التاريخ اجملدد، ورقة 2]
"مث انب يف الوزارة مع القضاء مديدة، مث عزل عنها، مث أعيد إىل قضاء القضاة سنة  .540

 تسع ومثانني.

 وتويف يف مجادى اآلخرة.

 [ ، بفتح احلاء مث سكون الباء.1حبشي ] علي بن حممد بن -143

 أبو احلسن األزجي الرفاء.

 روى عن: أيب سعد أمحد بن حممد البغدادي.

 وتويف يف احملرم.

 [ .2علي بن موسى بن علي بن موسى بن حممد بن خلف ] -144

 أبو احلسن بن النقرات األنصاري، الساملي، األندلسي، اجلياين، نزيل مدينة فاس.

عن: أيب علي بن عريب، وأيب العباس بن احلطيئة، وعبد هللا بن حممد ءات القراأخذ 
 الفهري.

 وحدث عن: أيب عبد هللا بن الدمامة، وأيب احلسن اللوايت.

 وأقرأ الناس، وويل خطابة فاس.

 وأكثر عنه: أبو احلسن بن القطان.

 [ .3يف الكيمياء ]« بشذور الذهب»وإليه ينسب الكتاب املوسوم 

__________ 

رقم  275، 274/ 1[ انظر عن )علي بن حممد بن حبشي( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .70/ 3، وتوضيح املشتبه 210/ 1، واملشتبه 374

، وجذوة االقتباس 1877[ انظر عن )علي بن موسى( يف: تكملة الصلة البن األابر، رقم 2]
، 106/ 3وفوات الوفيات ، 412/ 5، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج 481
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/ 4، ولسان امليزان 581/ 1، وغاية النهاية 185رقم  264 -260/ 22والوايف ابلوفيات 
 .317/ 4، وشذرات الذهب 605/ 3، ونفح الطيب 265

[ مل ينظم أحد يف الكيمياء مثل نظمه، بالغة معان وفصاحة ألفاظ وعذوبة تراكيب، 3]
ب، فقد علمك صنعة األدب. وقيل: هو شاعر حىت قيل فيه: إن مل يعلمك صنعة الذه

احلكماء وحكيم الشعراء. وقصيدته الطائية أبرزها يف ثالثة مظاهر: مظهر غزل، ومظهر قصة 
موسى، واملظهر الذي هو األصل يف صناعة الكيمياء، وهذا دليل القدرة والتمكن، وأوهلا:." 

(1) 
 [ .1"وتويف يف ربيع اآلخر ] .541

 [ .2فرج ]حممد بن يوسف بن م -160

 أبو عبد هللا البناين البلنسي، املقرئ املعروف اببن اجليار.

 عن: أيب األصبغ بن املرابط، وأيب بكر بن متارة.القراءات أخذ 

 ومسع منهم ومن: أيب احلسن بن هذيل.

 أخذ عنه: أبو احلسن بن خرية، وأبو الربيع بن سامل الكالعي.

 وكان رجال صاحلا فاضال.

 نيف وسبعني سنة، وشيعه اخللق.تويف يف رجب عن 

 [ بن حسني.4[ بن جروان ]3املبارك بن سلمان ] -161

 [ ، مث البغدادي.5أبو الربكات املاكسيين ]

 ولد سنة سبع عشرة ومخسمائة.

ومسع من: أيب القاسم بن احلصني، وأيب املواهب أمحد بن ملوك، وأيب بكر األنصاري، 
 ومجاعة.

 يل، والدبيثي.روى عنه: اليلداين، وابن خل

 وأجاز ألمحد بن أيب اخلري سالمة، وغريه.

__________ 

 [ من شعره:1]
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 لقد أوحشتين الدار بعد أنيسها ... وضاق علي الرحب وهو فسيح

 وأصبح مغىن كنتم تسكنونه ... كجسم خلت منه العشية روح

 ترى ترجع األايم جتمع بيننا ... ويرجع وجه الدهر وهو صبيح

 منكم فأضمه ... وأشركه يف مهجيت وأبيحوأييت بشري 

 فإن تسمحوا ابلبعد عين فإنين ... خبيل به لو تعلمون شحيح

 [ انظر عن )حممد بن يوسف( يف: تكملة الصلة البن األابر.2]

، 75[ انظر عن )املبارك بن سلمان( يف: إكمال اإلكمال البن نقطة )الظاهرية( ورقة 3]
)البوراين(  644/ 1، وتوضيح املشتبه 408رقم  292، 291/ 1والتكملة لوفيات النقلة 

. 
 [ جروان: بفتح اجليم وسكون الراء املهملة وفتح الواو وبعد األلف نون.4]

[ املاكسيين: بفتح امليم وسكون األلف وكسر الكاف وبعدها سني مهملة مكسورة وايء 5]
 (1)ر.." آخر احلروف ونون. نسبة إىل ماكسني: مدينة ابجلزيرة على اخلابو 

 "مسعت منه، وانتفع به مجاعة. .542

 روى عنه شيخنا إمساعيل بن عبد الرمحن الكاتب، وغريه.

 وتويف يف اثمن مجادى اآلخرة.

 [ .1نعمة هللا بن أمحد بن يوسف بن سعيد ] -170

 أبو الفضل األنصاري، الواسطي، العدل. ويعرف اببن أيب اهلندابء.

ك بن أمحد احلداد، وعبد الرمحن بن احلسني ابن على: أيب الفتح املبار القراءات قرأ 
 الدجاجي.

 وتفقه على اإلمام أيب جعفر هبة هللا بن البوقي.

 ومسع من مجاعة، وقرأ علم الكالم على اجملري حممود بن املبارك.

 وحدث أبانشيد.

 تويف يف نصف رجب.

                                         
 24/146اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



621 

 

 -حرف اهلاء -
 . [3[ بن أيب العالء بن شبيبا ]2هبة هللا بن رمضان ] -171

 أبو القاسم اهلييت، مث البغدادي، املقرئ.

 ولد سنة عشر ومخسمائة.

 ومسع من: هبة هللا بن احلصني، مث من: أيب الفتح الكروخي، وأيب الفضل األرموي، وغريهم.

 روى عنه: ابن خليل، والدبيثي، وأبو حممد اليلداين.

 وكان رجال صاحلا، إماما مبسجد دار البساسريي.

__________ 

، ومعجم 393رقم  282/ 1انظر عن )نعمة هللا بن أمحد( يف: التكملة لوفيات النقلة [ 1]
 .99الشافعية، ورقة 

، وتلخيص جممع اآلداب 59 -56[ انظر عن )هبة هللا بن رمضان( يف: مشيخة النعال 2]
 .377رقم  276، 275/ 1، والتكملة لوفيات النقلة 1824/ رقم 4ج 
 ها.املعجمة وفتح الباءين املوحدتني، بينهما ايء ساكنة مثناة من حتت[ شبيبا: بضم الشني 3]

 (1)ابلنون.." « شبينا»وقد تصحف يف )تلخيص جممع اآلداب( إىل: 
"كان إماما، صاحلا، ابرعا يف املذهب واخلالف. وكان أجل من بقي ببغداد من  .543

 الشافعية.

 مالية.خترج به مجاعة، ودرس مبدرسة ثقة الدولة، وابملدرسة الك

 وكان سديد الفتاوى، حسن الكالم يف املناظرة.

 على الشريف عمر بن إبراهيم بن محزة العلوي.القراءات قرأ ابلكوفة 

 ومسع: أاب القاسم بن السمرقندي، وأاب حممد بن الطراح، ومجاعة.

 وتفقه على أيب احلسن حممد بن املبارك بن اخلل.

 . الدبيثي، وابن خليل، واليلداين، وآخرونروى عنه: التقي بن ابسويه، وأبو عبد هللا
 وهو منسوب إىل هنر الفرات.
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تويف ببغداد يف الرابع والعشرين من ذي القعدة، وآخر من روى عنه ابإلجازة أمحد بن أيب 
 اخلري.

 يوسف بن أمحد. -175

 األمري صاحب احلديثة.

 اآلخرة.أخذت منه احلديثة، وقدم بغداد فأقام هبا إىل أن تويف يف مجادى 

 الكىن

 [ .1أبو اهليجاء الكردي السمني ] -176

 األمري الكبري حسام الدين، من أعيان الدولة الصالحية.

ويل نيابة عكا فقام أبمرها أمت قيام كما ذكرانه يف احلوادث. مث صار بعد سنة تسعني إىل 
 بغداد، وخدم هبا رمحه هللا.

__________ 

/ 12و  488، 484، 414/ 11كامل يف التاريخ [ انظر عن )أيب اهليجاء( يف: ال1]
 (1).." 11، وذيل الروضتني 125، 119، 74، 55، 35

 [ .1مظفر بن صدقة ] -215" .544

 أبو البدر األزجي، الطحان.

 حدث عن: هبة هللا بن احلصني.

 وقيل إن امسه نصر، وكنيته أبو املظفر.

 تويف سنة ثالث أو أربع وتسعني.

 براهيم.مفرج بن احلسني بن إ -216

 أبو اخلليل األنصاري، اإلشبيلي، الضرير.

 عن: أيب بكر بن خري، وجنبة بن حيىي.القراءات أخذ 

وحدث عن: عبد الكرمي بن غليب، وفتح بن حممد بن فتح، وسليمان بن أمحد اللخمي، 
 ومجاعة.
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 . وقد أجاز لبعضهم يف هذه السنة.القراءاتمسع من بعضهم، وأجازوا له كلهم. وأقرأ 

 حتفظ وفاته. مل

 -حرف النون -
 [ .2نعمة هللا بن علي بن العطار ] -217

 أبو الفضل الواسطي.

 روى عن: جده ألمه أيب عبد هللا حممد بن علي اجلاليب.

 وحدث ببغداد.

 -حرف الواو -
 [ .3واثق بن هبة هللا بن أيب القاسم ] -218

__________ 

يف وفيات  922رقم  299/ 1ات النقلة [ انظر عن )مظفر بن صدقة( يف: التكملة لوفي1]
 هـ. 594يف وفيات  459رقم  315/ 1هـ.، و  593

 .447رقم  309، 308/ 1[ انظر عن )نعمة هللا بن علي( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
، واملختصر 432رقم  304/ 1[ انظر عن )واثق بن هبة هللا( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]

 (1).." 1272رقم  217/ 3احملتاج إليه 
 "وتويف يف شعبان. .545

 [ .1حممد بن حممد بن احلسني ] -267

 أبو املظفر اخلاتوين، األصبهاين، مث البغدادي، الكاتب.

 أحد الشعراء.

 مسع جزءا من حممد بن علي السمناين، بسماعه من أيب الغنائم ابن املأمون.

 رواه عنه: أبو احلسن بن القطيعي، وغريه.

 [ .2جة عن نيف وعشرين سنة ]وتويف يف ذي احل

 [ .3املبارك بن إمساعيل بن عبد الباقي بن أمحد بن الصواف ] -268
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 أبو نصر بن النشف الواسطي، البزاز، املقرئ.

 على: أيب الفتح املبارك بن أمحد احلداد، وغريه.القراءات قرأ 

 .ومسع: أاب عبد هللا حممد بن علي اجلاليب، وأمحد بن عبيد هللا اآلمدي
 ومسع ببغداد من: ابن انصر.

 وحدث.

 روى عنه: أبو عبد هللا الدبيثي، وقال: تويف يف ذي القعدة وله أربع وسبعون سنة.

__________ 

، 508رقم  338/ 1[ انظر عن )حممد بن حممد اخلاتوين( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
رقم  150، 419/ 1ابلوفيات ، والوايف 125( ورقة 5921واتريخ ابن الدبيثي )ابريس 

63. 
[ قال ابن النجار: من ساكين دار اخلالفة. كان كاتبا فاضال أديبا حسن األخالق. خدم 2]

عدة من األمراء مث نظر يف أعمال قوسان وبعدها يف دجيل مث انعزل ولزم بيته، وأورد له من 
 أبيات:

 لقد هاج يل أبني حزان طويال ... ومحلين البني عبئا ثقيال

 وأذكرين الربق سفح الغدير ... وتلك القفار وتلك اهلجوال

 ومثل يل وقفات احلجيج ... وجوب الفال عنقا أو ذميال

 فأذريت دمعي لعل الدموع ... تبل غليال وتروي عليال

 فما بلغت بعض ما نلته ... وما هو أمرا أراه منيال

 ألين أروم شفاء اجلوى ... وقد أوحش البني تلك السبيال

، 506رقم  337/ 1انظر عن )املبارك بن إمساعيل( يف: التكملة لوفيات النقلة  [3]
 (1).." 1123رقم  168/ 3واملختصر احملتاج إليه 

 -حرف الواو -" .546
 [ .1وهب بن لب بن عبد امللك بن أمحد بن حممد بن وهب بن نذير ] -274

                                         
 42/206اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



625 

 

 أبو العطاء الفهري األندلسي، الشنتمري، نزيل بلنسية.

 بيه أيب عيسى. ولزم أاب الوليد بن الدابغ وأكثر عنه.مسع من: أ

 عن أيب حممد بن سعدون الوشقي.القراءات وتفقه على أيب احلسن بن النعمة. وأخذ 

 وكان فقيها، حافظا، مشاورا، مفتيا، مدرسا، من أهل العلم والذكاء والدهاء.

 با.بقي خطيأخذ عنه مجاعة، وويل قضاء بلنسية وخطابتها، مث صرف عن القضاء و 

 تويف يف ذي احلجة، وصلى عليه ولده أبو عبد هللا، وعاش ثالاث ومثانني سنة. ذكره األابر.

 -حرف الياء -
 حيىي بن عبد الرمحن. -275

 أبو بكر األزدي، األندلسي، النحوي، املعروف اببن فضالة.

للغة امن علماء أوريولة. خطب ببلده وانب يف القضاء، قال التجييب: كان شيخي يف 
 والعربية، وصحبته عدة سنني وعرضت عليه كتبا كثرية. وعمر دهرا.

 بقي إىل سنة مخس هذه.

 [ .2حيىي بن علي بن الفضل بن هبة هللا بن بركة ] -276

__________ 

 [ انظر عن )وهب بن لب( يف: تكملة الصلة البن األابر.1]

حيىي »وفيه:  154/ 12ريخ [ انظر عن )حيىي بن علي بن الفضل( يف: الكامل يف التا2]
، 660رقم  486، 485، والتقييد البن نقطة 15، وذيل الروضتني « بن علي بن فضالن

، 392/ 15، واتريخ ابن الدبيثي 491رقم  331، 330/ 1والتكملة لوفيات النقلة 
، 309، واإلشارة إىل وفيات األعيان 289/ 4، والعرب 13 -11/ 19واجلامع املختصر 

 (1)، وطبقات." 179، وإنسان العيون، ورقة 1353، رقم 246/ 3تاج إليه واملختصر احمل
 "سنة ست وتسعني ومخسمائة .547

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن علي بن أيب بكر عتيق بن إمساعيل ] -278
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 اإلمام أبو جعفر القرطيب، الفنكي، الشافعي، املقرئ، نزيل دمشق، وإمام الكالسة.

ن ومخسمائة، ومسع هبا من أيب الوليد يوسف بن عبد العزيز ب ولد بقرطبة سنة مثان وعشرين
 ، بسماعه من اخلوالين.« املوطأ»الدابغ احلافط، بقراءة أبيه، 

على أيب بكر حممد بن جعفر بن صاف، مث حج ودخل املوصل، فقرأ هبا القراءات وقرأ 
 على حيىي بن سعد القرطيب.القراءات 

بن عساكر، ومن: أيب نصر عبد الرحيم اليوسفي،  ومسع الكثري بدمشق من: أيب القاسم
 وحيىي الثقفي، وطائفة.

ونسخ الكثري خبطه املغريب احللو، وكان صاحلا، خريا، عابدا، قانتا، وليا هلل، إماما يف 
 ، جمودا ملعرفتها.القراءات

__________ 

، 545رقم  362، 361/ 1[ انظر عن )أمحد بن علي( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، والذيل والتكملة لكتايب 17، وذيل الروضتني 91، 90/ 1وتكملة الصلة البن األابر 

، واإلعالم بوفيات األعالم 291/ 4، والعرب 313 -311/ 1ق  1املوصول والصلة ج 
 577، 576/ 2، ومعرفة القراء الكبار 1971رقم  185، واملعني يف طبقات احملدثني 245
، واإلشارة إىل وفيات األعيان 160رقم  304، 303/ 21ء ، وسري أعالم النبال533رقم 

 146، وطبقات الشافعية البن كثري، ورقة 3151رقم  205/ 7، والوايف ابلوفيات 310
، وغاية النهاية 516رقم  530، 529/ 1، واملقفى الكبري 161ب، والعقد املذهب، ورقة 

/ 2، وديوان اإلسالم 158/ 6، والنجوم الزاهرة 247/ ورقة 17، وعقد اجلمان 205/ 2
 (1).." 323/ 4، وشذرات الذهب 661رقم  73، 72

"روى عنه: ولداه اتج الدين حممد، وإمساعيل، وابن خليل، والشهاب القوصي،  .548
 ومجاعة.

 وأجاز لشيخنا ابن أيب اخلري.

 تويف يف سابع عشر رمضان بدمشق.
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 وفنك: قرية أو قليعة من أعمال قرطبة.

 ان قيما هبا، وكتب الكثري منها.، وكالقراءاتأقرأ 

 [ .1أمحد بن حممد بن أمحد بن عيسى ] -279

 أبو العباس الدارقزي، املعروف اببن البخيل.

 مسع: أاب املواهب بن ملوك، وأاب غالب بن البناء، والقاضي أاب بكر، وغريهم.

 روى عنه: النجيب عبد اللطيف.

ن د بن عبد الواحد بن البخاري، تنكس موأجاز البن أيب اخلري، وأيب احلسن علي بن أمح
 داره فمات يف اتسع ذي القعدة، رمحه هللا تعاىل.

 [ .2إبراهيم بن منصور بن املسلم ] -280

__________ 

، 550رقم  364/ 1[ انظر عن )أمحد بن حممد بن أمحد( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
دون ترمجة،  335/ 21أعالم النبالء ، وسري 1945رقم  183واملعني يف طبقات احملدثني 

 .380/ 1، وتوضيح املشتبه 209، 208/ 1واملختصر احملتاج إليه 
، والتكملة لوفيات 7رقم  33/ 1[ انظر عن )إبراهيم بن منصور( يف: وفيات األعيان 2]

، وطبقات الفقهاء 296، وتكملة إكمال اإلكمال 532رقم  356، 355/ 1النقلة 
/ 21، وسري أعالم النبالء 291/ 4، والعرب 91رقم  320/ 1ح الشافعية البن الصال

/ 4، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 484/ 3، ومرآة اجلنان 161رقم  305، 304
، وطبقات الشافعية 222 -221/ 2( ، وطبقات الشافعية لإلسنوي 39 -37/ 7) 201

رقم  357، 356/ 2ب، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة  146البن كثري، ورقة 
 -182/ 2ق  4، واتريخ ابن الفرات ج 2896رقم  151/ 6، والوايف ابلوفيات 322
، وحسن 383رقم  323، 322/ 1، واملقفى الكبري 153/ 1ق  1، والسلوك ج 184

، وسلم الوصول 223/ 4، وشذرات الذهب 1912، وكشف الظنون 190/ 1احملاضرة 
 (1).." 116/ 1، ومعجم املؤلفني 70/ 1، واألعالم 35حلاجي خليفة، ورقة 
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 جابر بن حممد بن انمي. -انفذ  .1

 أبو أيوب احلضرمي اإلشبيلي، النحوي.

 من أيب احلسن شريح. وأخذ العربية عن: «املوطأ»و « البخاري»مسع 

 أيب القاسم بن الدماك، وأيب احلسن بن مسلم.

 وعين هبا وحتقق مبعرفتها، وجلس إلقرائها عن اتساع ابع فيها واطالع على معانيها.

نة ست. وعاش نيفا ومثانني سنة وتويف سالقراءات سيبويه. أقرأ « كتاب»وكان يعرف 
 وقيل: سنة سبع وتسعني.

 [ .4جعفر بن غريب ] -286

__________ 

 .362/ 1[ يف التكملة لوفيات النقلة 1]
 .158/ 12[ يف الكامل 2]
، والوايف ابلوفيات 248/ 1[ انظر عن )جابر بن حممد( يف: بغية امللتمس للضيب 3]

 .484/ 1، وهو حتريف، وبغية الوعاة « ابقي»وفيه:  61رقم  33/ 11
، 514رقم  344/ 1: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )جعفر بن غريب( يف4]

 (1)واتريخ ابن." 
 "روى عن: أيب القاسم بن البناء، وأيب الوقت. وكان كاتبا مث تصوف وخدم الفقراء. .2

 تويف ليلة عرفة.

 [ .1محاد بن مزيد بن خليفة ] -292

 أبو الفوارس.

 على: علي بن عساكر البطائحي.القراءات قرأ 

 دة.وأقرأ، وأم ابلناس م

 تويف يف شعبان.

 [ .2محزة بن سلمان بن جروان بن احلسني ] -293
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 [ ، النجار.5[ ، البوراين ]4[ األصل، البغدادي الشعريي ]3أبو يعلى املاكسيين ]

 حدث عن: أيب بكر األنصاري، وأيب البدر الكرخي.

 روى عنه: أبو عبد هللا الدبيثي، وابإلجازة ابن أيب اخلري، وغريه.

 صف ربيع اآلخر.ومات يف ن

__________ 

، 539رقم  358/ 1[ انظر عن )محاد بن مزيد( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، 32/ 9، واجلامع املختصر 2082رقم  162/ 3ق  4وتلخيص جممع اآلداب ج 

، والوايف ابلوفيات 148، ونكت اهلميان 636رقم  51، 50/ 2واملختصر احملتاج إليه 
 .1175رقم  259/ 1ية النهاية ، وغا167رقم  153/ 13

، 75[ انظر عن )محزة بن سلمان( يف: إكمال اإلكمال البن نقطة )الظاهرية( ورقة 2]
 49/ 2، واملختصر احملتاج إليه 528رقم  353، 352/ 1والتكملة لوفيات النقلة 

 .644/ 1، وتوضيح املشتبه 634رقم 
ن رحبة  املهملة( بلدة قريبة م[ املاكسيين: نسبة إىل ماكسني )بكسر الكاف والسني3]

 طوق بن مالك.

 [ الشعريي: منسوب إىل درب الشعري حملة بغريب بغداد.4]

[ البوراين: بضم الباء املوحدة وسكون الواو وفتح الراء املهملة وبعد األلف نون. 5]
نسبة إىل عمل البواري اليت تبسط وجيلس عليها، تعمل من احللفاء والقصب، ويقال 

 (2)ها ببغداد: بوراين، وبوراوي.." ملن يعمل
 [ .1حممد بن هبة هللا بن أيب الكرم نصر هللا بن حممد بن حممد بن خملد ] -332" .3

 أبو املفضل األزدي، الواسطي العدل، املعروف جده اببن اجللخت.

 ولد سنة اثنتني وعشرين ومخسمائة.

 ومسع من: جده.

 وحدث ببغداد.
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 ونعم الشيخ كان.قاله ابن الدبيثي: مسعت منه، 

 تويف يف ذي القعدة.

 [ .2املبارك بن املبارك بن أمحد بن زريق ] -333

 أبو جعفر بن احلداد، الواسطي، املقرئ.

 على والده اإلمام أيب الفتح.القراءات ولد سنة تسع ومخسمائة. وقرأ 

خت، لومسع من: أيب علي الفارقي، وعلي بن علي بن شريان، وأيب الكرم نصر هللا بن اجل
 وأيب عبد هللا اجلاليب، وأيب احلسن بن عبد السالم.

 واملبارك بن نغواب، وغريهم بواسط.

 ياط.على أيب حممد سبط اخلالقراءات مث قدم بغداد سنة اثنتني وثالثني، فقرأ 

 ومسع منه، ومن: أيب القاسم بن السمرقندي.

__________ 

، 554رقم  366/ 1يات النقلة [ انظر عن )حممد بن هبة هللا( يف: التكملة لوف1]
، 156/ 1، واملختصر احملتاج إليه 157( ورقة 5921واتريخ ابن الدبيثي )ابريس 

157. 
رقم  361، 360/ 1[ انظر عن )املبارك بن املبارك( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

، واملختصر 295/ 4، والعرب 34، 33/ 9، واجلامع املختصر البن الساعي 544
رقم  568، 567/ 2، ومعرفة القراء الكبار 1156رقم  178، 177/ 3ليه احملتاج إ

، واإلشارة إىل وفيات األعيان 172رقم  328، 327/ 21، وسري أعالم النبالء 523
، والنجوم الزاهرة 41/ 2، وغاية النهاية 819/ رقم 5، وتلخيص جممع اآلداب 311

 (3).." 328/ 4، وشذرات الذهب 159/ 6
ة عن: احلافظ مخيس احلوزي، وأيب طالب بن يوسف، وأيب حممد عبد "حدث ابإلجاز  .4

 هللا بن السمرقندي، ورزين العبدري، ومجاعة.

 وأقرأ الناس، وأم زماان.

                                         
 42/270اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (3)



6 

 

ان ومثانني ، فقدم بغداد سنة مثالقراءاتترمجه الدبيثي، وقال: كان صدوقا. قرأت عليه 
 وحدث هبا.

 قلت: روى عنه: هو، ويوسف بن خليل، ومجاعة.

 وتويف يف سادس عشر رمضان.

 قرأ عليه ابلرواايت حممد بن عمر الداعي، وكان مقرئ واسط يف زمانه.

 [ .1املبارك بن أيب القاسم بن أيب منصور بن السدنك ] -334

 أبو منصور البغدادي.

 روى عن: قاضي املرستان.

 وتويف يف ذي القعدة.

 [ .2حممود بن املبارك بن احلسني ] -335

 بن الداريج البغدادي. أبو الثناء

 روى عن: القاضي أيب بكر، واحلسني بن علي سبط اخلياط.

 وتويف يف صفر.

 [ .3مسعود بن علي ] -336

__________ 

 .549رقم  364/ 1[ انظر عن )املبارك بن أيب القاسم( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
رقم  347، 346/ 1 [ انظر عن )حممود بن املبارك( يف: التكملة لوفيات النقلة2]

 .1180رقم  185/ 3، واملختصر احملتاج إليه 519
، 568رقم  375/ 1[ انظر عن )مسعود بن علي( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]

، والبداية 74، 73، واملختار من اتريخ ابن اجلزري 158/ 12والكامل يف التاريخ 
، 3 2/ 2اإلانفة ، ومآثر 255، 254/ 2، والعسجد املسبوك 23/ 13والنهاية 

، 253، 252/ ورقة 17، وعقد اجلمان 309/ 4وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 
 (4).." 82ومعجم الشافعية البن عبد اهلادي، ورقة 
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 "تويف مبصر كهال، رمحه هللا. .5

 -حرف اخلاء -
 [ .1خطاب بن منصور ] -357

 أبو عبد هللا البغدادي الدحروج.

 روى عن: أيب الوقت، وغريه.

 خدجية بنت احلافظ معمر بن الفاخر. -358

 اإلصبهانية.

 ورخها الضياء.

 [ .2اخلليل بن عبد الغفار بن يوسف ] -359

 السهروردي، مث البغدادي، الصويف.

 ولد سنة مثان وعشرين ومخسمائة.

 وصحب الشيخ أاب النجيب.

 ومسع من: ابن البطي، وغريه.

 وحدث أبانشيد.

__________ 

ا بعيد التسعني ومخسمائة، وأنه كتب عنه شيئا من شعره. قال: ] )( [ بغداد حاج
 وكان عاملا ابألدب واللغة والشعر، وله تصانيف يف ذلك.

الف، ، واملعاين، والفقه، واخلوالقراءاتمث قال ابن النجار إنه كان عاملا ابلتفسري، 
ة، والنحو، لغواألصول، والكالم، واملنطق، واحلساب، وعلم اهليئة، والطب، مربزا يف ال
 والعروض، راوية ألشعار العرب وأايمها، وأخبار ملوكها العرب والعجم.

 )اجلواهر املضية( .

، 589رقم  384/ 1[ انظر عن )خطاب بن منصور( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .844( ورقة 5922واتريخ ابن الدبيثي )ابريس 

 380، 379/ 1[ انظر عن )اخلليل بن عبد الغفار( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
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/ 13، والوايف ابلوفيات 43، 42( ورقة 5922، واتريخ ابن الدبيثي )ابريس 578رقم 
 (5).." 496رقم  395

 "وآخر من روى عنه ابإلجازة الفخر بن البخاري. .6

 تويف يف اتسع رمضان. ويعرف اببن األخرس أيضا.

 [ .1عبد اجلبار بن أيب الفضل بن الفرج بن محزة ] -368

 األزجي، احلصري، املقرئ، الرجل الصاحل.

 على أيب الكرم الشهرزوري.القراءات قرأ 

 ومسع من: أيب الوقت، وابن انصر، وأيب بكر الزاغوين، ومجاعة.

 وأقرأ القرآن مدة ببغداد، واملوصل.

ه فكان ف بقرب تكريت وعجزوا عن كشفوتويف يف سابع حمرم شهيدا، سقط عليه جر 
 قربه رمحه هللا.

 [ .2عبد احلميد بن عبد هللا بن أسامة بن أمحد ] -369

 أبو علي اهلامشي، العلوي، احلسيين الزيدي، الشريف النقيب.

 عاش مخسا وسبعني سنة.

 [ . واشتغل على ابن اخلشاب النحوي.3وكان إماما يف األنساب ]

 ة.وويل أبوه وجده النقاب

 [ بن أمحد.4عبد الرمحن ابن قاضي القضاة عبد الواحد ] -370

 الثقفي، الكويف، القاضي أبو حممد. قاضي هنر عيسى.

 روى عن: أيب الوقت، وغريه.

__________ 

رقم  377/ 1[ انظر عن )عبد اجلبار بن أيب الفضل( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
( ورقة 5922واتريخ ابن الدبيثي )ابريس ، 37رقم  39/ 18، والوايف ابلوفيات 572
151. 
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 .74رقم  73، 72/ 18[ انظر عن )عبد احلميد بن عبد هللا( يف: الوايف ابلوفيات 2]
[ قال ايقوت: حدث النقيب شرف الدين حيىي بن أيب زيد نقيب البصرة، أنه مل 3]

 يكن حتت السماء أحد أعرف من ابن التقي ابألنساب، وكان حيدث عن معرفته
 ابلعجائب، وكان مع ذلك عارفا ابلطب والنجوم وعلوم كثرية من الفقه والشعر وغريه.

: ، والتصحيح من« عبد الرمحن ابن قاضي القضاة عبد الوهاب»[ يف األصل: 4]
، واتريخ ابن الدبيثي )ابريس 575رقم  379، 378/ 1التكملة لوفيات النقلة 

.." 433/ ورقة 2الطبقات السنية ، و 56/ 9، واجلامع املختصر 120( ورقة 5922
(6) 

 "روى عنه: ابن خليل، وغريه. .7

 وأجاز البن أيب اخلري.

 تويف يف رجب.

 [ .2[ بن أمحد ]1عبد املنعم بن حممد بن عبد الرحيم ] -375

 أبو حممد بن الفرس األنصاري، اخلزرجي، الغرانطي، الفقيه املالكي.

 مسع: أابه، وجده أاب القاسم.

 أصول الفقه والدين وبرع.وتفقه وكتب 

 وكان مولده يف سنة أربع وعشرين ومخسمائة تقريبا.

[ ، فقال: مسع أاب الوليد بن بقوة، وأاب حممد 3« ]التكملة»ذكره أبو عبد هللا األابر يف 
 القراءات.بن أيوب، وأاب الوليد بن الدابغ، وأاب احلسن بن هذيل وأخذ عنه 

موهوب، وأبو عبد هللا بن مكي، وأبو احلسن بن  وأجاز له خلق منهم: أبو احلسن بن
 الباذش، وأبو القاسم بن بقي.

وكان له حتقق ابلعلوم على تفاريقها، وأخذ يف كل فن منها، وتقدم يف حفظ الفقه، 
 مع املشاركة يف علم احلديث، والعكوف على العلم.

 مسعت أاب الربيع بن سامل يقول: مسعت أاب بكر بن اجلد، وانهيك به،

__________ 
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، 627رقم  404/ 1[ انظر عن )عبد املنعم بن حممد( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، وسري أعالم 30، وإشارة التعيني لليمين، ورقة 40/ ورقة 3وتكملة الصلة البن األابر 

، واملرقبة 311، واإلشارة إىل وفيات األعيان 191رقم  365، 364/ 21النبالء 
، 471/ 1، وغاية النهاية 270، 269/ 2والعسجد املسبوك  ،110العليا للنباهي 
هـ.، وكشف الظنون  599وفيه وفاته  116/ 2، وبغية الوعاة 180/ 6والنجوم الزاهرة 

، وهدية العارفني 51/ 1، وإيضاح املكنون 219، 218. والديباج املذهب 1669
 .196/ 6، ومعجم املؤلفني 629/ 1
 ، واملثبت يتفق مع املصادر.« حممد» [ يف التكملة لوفيات النقلة2]

 (7).." 627رقم  404/ 1[ 3]
 [ .2[ بن الطيب ]1علي بن حممد بن احلسن ] -378" .8

 أبو القاسم القرشي، الزهري، الكويف، املعدل.

 مسع أاب الربكات عمر بن إبراهيم الزيدي، وأمحد بن انقة.

 وتويف يف ربيع األول، ويعرف اببن غنج.

 ي.روى عنه: الدبيث

 [ .3عمر بن أمحد بن حسن بن علي بن بكرون ] -379

 أبو حفص النهرواين، مث البغدادي، املقرئ املعدل.

 على أيب الكرم الشهرزوري.القراءات قرأ 

 ومسع: أاب الفضل األرموي، والفضل بن سهل اإلسفرائيين، وابن انصر.

 وويل خزانة الديوان العزيز.

 روى عنه: ابن خليل.

 ن أيب اخلري.وأجاز ألمحد ب

 وتويف رمحه هللا يف رجب.

 [ .4عمر بن عبد الكرمي بن أيب غالب ] -380
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__________ 

] )( [ صاحبا لوالدي وخصيصا به، وصار معيدا لدرسه، وأثىن عليه كثريا، وقال: 
عرضت عليه الشهادة عند القضاة فأابها، وكان متورعا دينا على طريق حسنة، قرأت 

: أبو احلسن بن وهب صحب والدي أربعني سنة. وكان مولده خبط شيخنا عبد الرزاق
 يف سنة عشرين ومخسمائة.

، واتريخ 586رقم  383/ 1[ انظر عن )علي بن حممد( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .1036رقم  136/ 3، واملختصر احملتاج إليه 17ابن الدبيثي )كمربج( ورقة 

 « .الطبيب»إليه. ويف التكملة: [ هكذا يف األصل واملختصر احملتاج 2]

، 600رقم  390، 389/ 1[ انظر عن )عمر بن أمحد( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]
، وذيل اتريخ بغداد البن النجار 192( ورقة 5922واتريخ ابن الدبيثي )ابريس 

رقم  97/ 3، واملختصر احملتاج إليه 59/ 9، واجلامع املختصر 86)ابريس( ورقة 
934. 

رقم  392، 391/ 1نظر عن )عمر بن عبد الكرمي( يف: التكملة لوفيات النقلة [ ا4]
، وذيل اتريخ بغداد 196، 195( ورقة 5922، واتريخ ابن الدبيثي )ابريس 604

 (8)البن النجار." 
 "ومن شعره: .9

 نقضي عمره يف اهلجر شوقا إىل الوصل ... وأباله من ذكر األحبة ما يبلي

 اهلوى ... فأصبح من برح الصبابة يف شغل وكان خلي القلب من لوعة

 وأطربه الالحي بذكر حبيبه ... فآىل عليه أن يزيد من العذل

 [ الذل1وما كنت مفتون الفؤاد وإمنا ... علي فتوين دس.... ]

 حنويل ممن شد عقد نطاقه ... على انحل واه من اخلصر منحل

 لى وصليإذا رام للصد القيام أبت له ... روادفه إال املقام ع

 [ .2حممد بن حممد بن هارون بن حممد بن كوكب ] -398

                                         
 42/309اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (8)



12 

 

 أبو عبد هللا البغدادي املولد، احللي املنشأ، املقرئ املاهر املعرف اببن الكال البزار.

لقراءات ا، ولد سنة مخس عشرة ومخسمائة، وقرأ ابلقراءاتمقرئ جليل مشهور بصري 
 وان بن علي، وأيب العالء اهلمذاينعلى: سبط اخلياط، وأيب الكرم الشهرزوري، ودع

 ومسع منهم ومن علي بن الصباغ.

 وقرأ ابملوصل على: حيىي بن سعدون.

 وأقرأ ابحللة مدة، ومحل الناس عنه.

 قال أبو عبد هللا الدبيثي: قرأت عليه ابلرواايت العشر، ومسعت منه.

 وحدثنا بدكانه ابحللة املزيدية.

 حللة.وتويف يف حادي عشر شهر ذي احلجة اب

__________ 

 [ يف األصل بياض.1]

[ انظر عن )حممد بن حممد بن هارون( يف: اتريخ ابن الدبيثي )خمطوطة ابريس 2]
، واجلامع املختصر 588/ رقم 1، والتكملة لوفيات النقلة 181، 180( ورقة 5921

/ 4، وتذكرة احلفاظ 166، 165/ 1، واملختصر احملتاج إليه 57/ 9البن الساعي 
 570، 569/ 2، ومعرفة القراء الكبار 560/ 2، واملشتبه 300/ 4، والعرب 1348

، وغاية 492/ 3دون ترمجة. ومرآة اجلنان  311/ 21، وسري أعالم النبالء 525رقم 
 (9).." 333/ 4، وشذرات الذهب 259/ 2النهاية 

 "قلت: وممن قرأ عليه الداعي الرشيدي، وهو آخر من روى عنه. .10

دث عن حممد بن حممد بن عنقش األنباري. وكان له ابحللة دكان قال ابن نقطة: وح
 يعمل فيه البزر.

 [ .1حممد بن أيب حممد بن أيب املعايل بن املقرون ] -399

 أبو شجاع اللوزي، نسبة إىل حملة اللوزية بشرقي بغداد، املقرئ، الرجل الصاحل.

منهما،  الشهرزوري ابلرواايت. ومسعقرأ القرآن على: أيب حممد سبط اخلياط، وأيب الكرم 
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ومن: أيب احلسن بن عبد السالم، وابن الصباغ، وأيب الفتح عبد هللا بن البيضاوي، 
 وأيب الفضل األرموي، ومجاعة.

 وروى الكثري، وأقرأ الناس دهرا حىت لقن اآلابء واألبناء واألحفاد.

 سنة. اب هللا حنوا من ستنيوكان أمارا ابملعروف، هناء عن املنكر كثري اخلري. أقرأ كت
 ، وكان أيكل من كسب يده، وال أيخذ من أحد شيئا.ابلقراءاتوكان بصريا 

 تويف يف سابع عشر ربيع اآلخر.

قال أبو عبد هللا النجار: لقن خلقا ال حيصون، ومحلت جنازته على الرؤوس، وما رأيت 
 مجعا أكثر من مجع جنازته.

 قال: وكان مستجاب الدعوة، وقورا.

 ، ومسعنا منه، ونعم الشيخ كان.القراءات[ : قرأان عليه 2وقال الدبيثي ]

 مث روى عنه حديثا.

__________ 

رقم  384، 383/ 1[ انظر عن )حممد بن أيب حممد( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
/ 9، واجلامع املختصر 181، 180( ورقة 5921، واتريخ ابن الدبيثي )ابريس 588
دون  311/ 21، وسري أعالم النبالء 166، 165/ 1تاج إليه ، واملختصر احمل57

، 369/ 7، وتوضيح املشتبه 259/ 2، وغاية النهاية 560/ 2ترمجة، واملشتبه 
 .333/ 4وشذرات الذهب 

 (10)[ يف املختصر احملتاج إليه.." 2]
 "أبو زكراي البغدادي، الواعظ، املعروف اببن النجار. .11

 من سبط اخلياط، واألرموي.كان يتهم ابلكذب. وله مساع 

 [ .1تويف يف ذي احلجة عن مخس وسبعني سنة ]

 قال الدبيثي: أنشدان ابن النجار لبعضهم:

 عاشر من الناس من تبقى مودته ... فأكثر الناس مجع غري مؤتلف
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 منهم صديق بال قاف، ومعرفة ... بغري فاء، وإخوان بال ألف

 [ .2يوسف بن عبد الرمحن بن غصن ] -408

 بو احلجاج التجييب، وقيل اللخمي، اإلشبيلي، املقرئ.أ

عن: أيب احلسن شريح، وأيب العباس بن حرب، وأيب العباس بن القراءات أخذ 
 عيشون.

 وروى عن: أيب بكر بن العريب.

وتصدر لإلقراء إبشبيلية، وطال عمره، ورحل الناس إليه. وهو آخر أصحاب شريح 
 الذين قرءوا عليه.

 ع هذه تقريبا. قاله األابر.تويف يف سنة سب

 قلت: بل هو من آخرهم.

 الكىن

 [ .3أبو منصور بن أيب بكر بن شجاع بن نقطة املزكلش ] -409

 أخو الزاهد عبد الغين. بغدادي ظريف، ينشد يف األسواق وميسخر

__________ 

رقم  263/ 6، ولسان امليزان 9548رقم  387/ 4، وميزان االعتدال 175] )( [ 
922. 

 هـ. 522[ مولده سنة 1]

[ انظر عن )يوسف بن عبد الرمحن( يف: التكملة لكتاب الصلة البن األابر 2]
/ 2، ومعرفة القراء الكبار 216، وصلة الصلة البن الزبري 143/ ورقة 3)خمطوط( 

 .333/ 4، وشذرات الذهب 397، 396/ 2، وغاية النهاية 526رقم  570
، وذيل الروضتني 509/ 2ق  8ة الزمان ج [ انظر عن )أيب منصور( يف: مرآ3]

28 "..(11) 
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 "أبو اجلود احلبلي من حبلة، أحد أعمال الرملة. النساخ املقرئ. .12

 حدث عن: أيب العباس أمحد بن معد األقليشي، وغريه.

 وأم مبسجد عبد هللا مبصر مدة. وهبا مات.

 وعبد هللا صاحب املسجد هو ابن عبد امللك بن مروان األموي.

 [ بن حممد بن أله.2[ بن حامت ]1امد بن أيب الفرج حممد ]ح -428

 أبو بكر األصبهاين، نزيل بغداد، أخو العماد الكاتب.

 ولد أبصبهان سنة ثالث وعشرين ومخسمائة.

 ومسع ببغداد من أيب زرعة املقدسي، وحدث.

ء وقد وفد على السلطان صالح الدين رسوال من الديوان العزيز. وكان من أكابر الفضال
وأعيان الرؤساء. وكان قدومه بغداد صحبة أخيه. كذا قال ابن البزوري. وأان أتعجب  

 كيف مل يسمع معه من أصحاب الصريفيين.

 وقد وقف مكتبا لأليتام ببغداد.

 وتويف يف ذي احلجة.

 [ .3حبيب بن حممد بن حبيب ] -429

 أبو احلسني احلمريي، اإلشبيلي، املقرئ.

 مه أيب احلسن شريح بن حممد.عن: جده ألالقراءات أخذ 

 وأقرأ الناس ببلده.

 قال األابر: تويف سنة مثان وتسعني، وكان فيه تعسر.

 قرأ عليه: ابن وثيق، وغريه.

__________ 

، 694رقم  440، 439/ 1] )( [ )الظاهرية( مادة: احلبلي، والتكملة لوفيات النقلة 
 .205/ 2، وتوضيح املشتبه 137/ 1واملشتبه 

رقم  436، 435/ 1ظر عن )حامد بن أيب الفرج( يف: التكملة لوفيات النقلة [ ان1]
/ 11، والوايف ابلوفيات 38، 37( ورقة 5922، واتريخ ابن الدبيثي )ابريس 685
 .308/ 4، وشذرات الذهب 407رقم  279، 278
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 « .حامد»[ هكذا يف األصل. ويف التكملة: 2]

 (12)الصلة البن األابر.." [ انظر عن )حبيب بن حممد( يف: تكملة 3]
 "وله: .13

 إبحدى هذه اخليمات جارة ... ترى قتلي وتعذييب جتارة

 وكم انديت: اي سويل ارمحينا ... فلسنا ابحلديث وال احلجارة

 [ .1عفيفة بنت طارق بن سنان ] -459

 أخت احملدث أمحد بن طارق الكركي.

 ومجاعة.مسعت من: سعيد بن البناء، وأيب بكر بن الزاغوين، 

 وحدثت.

 مسع منها: جعفر بن حممد العباسي ويوسف بن خليل.

 وتوفيت يف احملرم ببغداد رمحها هللا تعاىل.

 [ .2علي بن عتيق بن عيسى بن أمحد ] -460

 أبو احلسن األنصاري، اخلزرجي، القرطيب. أحد القراء.

عباس ابن لعن: أيب القاسم بن الفرس، وأيب جعفر البطروجي، وأيب االقراءات أخذ 
 زرقون.

وحدث عن: أيب حممد الرشاطي، وأيب عبد هللا بن أيب إحدى عشرة، وأيب احلسن بن 
 مغيث، وأيب القاسم بن بقي، وأيب بكر بن العريب، ومجاعة.

 وحج، فسمع من أيب طاهر السلفي.

[ فقال: شيوخه ينيفون على مائة ومخسني شيخا. وكان بصريا 3ذكره األابر ]
ديث. يشارك يف علم الطب ونظم الشعر. وصنف يف الطب واحلالقراءات ب

 واألصول.

__________ 

 .646رقم  414/ 1[ انظر عن )عفيفة بنت طارق( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
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، والذيل والتكملة 70/ ورقة 3[ انظر عن )علي بن عتيق( يف: التكملة البن األابر 2]
، 117 -115، وصلة البن الزبري 264 -256/ 1ق  5لكتايب املوصول والصلة ج 

 .555/ 1، وغاية النهاية 534رقم  578 -577/ 2ومعرفة القراء الكبار 
 (13).." 70/ ورقة 3[ يف تكملة الصلة 3]
"تسعة أنفس، فخارت قوى املالعني أبمر هللا تعاىل، وقويت نفسه ابهلل، فسلموا  .14

 الصوفية.والصاحلون، و  أنفسهم، فصفدهم وقدم هبم القاهرة. وتوىل قتلهم الفقهاء،

 -حرف امليم -
 [ .1حممد بن أمحد بن خلف ] -467

 أبو عبد هللا األنصاري، املالقي.

عن أيب احلسن شريح، وأيب العباس ابن حرب املسيلي، القراءات قال األابر: أخذ 
 ومسع منهما.

 وتويف يف شوال مبالقة. وقد نيف على الثمانني.

 [ .2] حممد بن احلسن بن إبراهيم -468

 األنصاري أبو عبد هللا الغرانطي.

 ويعرف اببن بداوة.

 مسع: أاب بكر بن العريب، وإبراهيم بن منيه الغافقي، وغريمها.

 وكان من أبرع الناس خطا.

 أخذ عنه: أبو القاسم املالحي، وغريه.

 حدث يف أوائل هذه السنة. ومل يؤرخ األابر له وفاة.

 [ .3بن عثمان بن هاجر ] حممد بن عبد هللا بن سليمان -469

 أبو عبد هللا األنصاري، البلنسي، املقرئ.

 عن: أيب بكر بن منارة، وحيىي بن حممد.القراءات أخذ 

 من علي بن عمار األطرابلسي.« الصحيح»وحج فسمع من السلفي. ومبكة مسع 
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__________ 

 [ انظر عن )حممد بن أمحد( يف: تكملة الصلة البن األابر.1]

 عن )حممد بن احلسن( يف: تكملة الصلة البن األابر.[ انظر 2]

رقم  179/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة، وغاية النهاية 3]
3158 "..(14) 

"قرأت عليه أرفع صويت، وكان يسمع أبذنه اليسرى أجود. وكان شرس  .15
 األخالق.

احلديث: ال  اري فجاء يفوشاهدته يوما وشيخنا احلافظ عبد الغين يقرأ عليه من البخ
 إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد.. احلديث.

 فقال أبو القاسم: ليس فيه وحيىي ومييت. فعلمت أنه يسمع وهلل احلمد.

 -حرف الياء -
 [ .1حيىي بن عبد الرمحن بن عيسى بن عبد الرمحن ] -486

 طي.أبو العباس القرطيب، املعروف اببن احلاج اجملري

 عن: أبيه، وعن: أيب زيد اخلزرجي.القراءات ذكره األابر فقال: أخذ 

 ومسع من: أيب مروان بن مسرة، وأيب جعفر البطروجي، وأيب بكر ابن العريب.

 وأخذ العربية عن أيب بكر بن مسحون.

 وأجاز له الشيخ أبو عبد هللا ابن معمر، وغريه.

. د أيب الوليد بن رشد لقضاء قرطبةوويل قضاء جيان، ومرسية وغرانطة. مث قدم بع
 وكان معدودا يف رجاهلا، وذوي النباهة مع اجلزالة والعدالة واإليثار للحق والصدع به.

 أقرأ القرآن وأمسع احلديث.

 وروى عنه مجاعة من شيوخنا.

 وتويف يف مجادى اآلخرة. وكان مولده يف سنة تسع عشرة ومخسمائة.
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__________ 

 (15)[ انظر عن )حيىي بن عبد الرمحن( يف: تكملة الصلة البن األابر.." 1]
 "أبو حممد القيسي، اإلشبيلي، املؤدب. .16

عن جده ألمه شعيب بن عيسى األشجعي. وأخذها جده عن خلف القراءات أخذ 
 بن شعيب صاحب مكي.

 وكان جده من كبار األئمة فأخذ عنه، وطال عمره.

 إبشبيلية. 599احلجة سنة  أجاز البن الطيلسان يف ذي

 [ بن إبراهيم بن حممد.1شبث ] -504

 [ .2األديب أبو احلسن ضياء الدين املصري، القنوي ]

 ولد بقنا، من عمل قوص سنة اثنيت عشرة ومخسمائة.

روى عنه الشهاب القوصي من شعره مجلة وقال: هو إمام يف العربية يف عصره، وفريد 
 [ .3دهره ]

__________ 

 .247رقم  131، 130/ 4لكتايب املوصول والصلة  ] )( [
/ 2، وإنباه الرواة 277/ 11والتصحيح من: معجم األدابء « شنب»[ يف األصل: 1]

، وفوات الوفيات 168، ونكت اهلميان 186رقم  265 -262، والطالع السعيد 73
طوط( خم، والبلغة يف اتريخ أئمة اللغة للفريوزاابدي )128، والديباج املذهب 188/ 1

، وكشف 209/ 1، وحسن احملاضرة 1301رقم  6/ 2ب، وبغية الوعاة  23ورقة 
/ 4، ومعجم املؤلفني 265/ 3، واألعالم 419/ 1، وهدية العارفني 98الظنون 

311. 
 « .القناوي»وهو غلط، والصحيح: « القباوي»[ يف شذرات الذهب: 2]

صانيف ا ابلعربية، وله فيها ت[ وقال األدفوي: الفقيه، النحوي، القفطي، كان قيم3]
غالصم حز ال»رأيته وعليه خطه، و « املعتصر من املختصر»، و « املختصر»منها 
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 « .وإفحام املخاصم

 وقال القفطي: الفقيه النحوي الزاهد. له يف الفقه تعاليق ومسائل، وله كالم يف الرقائق.

 أفعاله ال، وكان يسري يفوكان شبث رمحه هللا حسن العبادة، مل يره أحد ضاحكا وال هاز 
وأقواله سرية السلف الصاحل، وكان ملوك مصر يعظمونه وجيلون قدره، ويرفعون ذكره، 
على كثرة طعنه عليهم، وعدم مباالته هبم. وكان الفاضل عبد الرحيم البيساين جيله، 

 ويقبل شفاعته ويعرف حقه، وله إليه رسائل ومكاتبات.

ب، من أيب القاسم عبد الرمحن بن احلسني بن احلبامسع احلديث من احلافظ السلفي، و 
 وحدث، ومسع منه مجاعة، منهم الشيخ احلسن بن الشيخ عبد الرحيم. وكان له نظم.

 ومن نظمه:

 اجهد لنفسك إن احلرص متعبة ... للقلب واجلسم واإلميان يرفعه

 (16)فإن رزقك مقسوم سرتزقه ... وكل خلق تراه ليس يدفعه." 
 [ .1 العام ]"مث ورخ موته يف .17

 -حرف الطاء -
 [ .2طفيل بن حممد بن عبد الرمحن بن الطفيل ] -505

 أبو نصر العبدي، اإلشبيلي، املقرئ املعروف اببن عظيمة.

 عن أبيه أيب احلسن، وأيب احلسن شريح.القراءات أخذ 

 وأدب ابلقرآن. وكان جمودا، ضابطا، عارفا. وطال عمره وأخذ عنه اآلابء واألبناء.

عنه: أبو علي الشلوبيين. وأجاز له والبن الطيلسان يف هذه السنة يف رمضان. ومل  روى
 يورخ األابر له وفاة.

 -حرف العني -
 [ .3عبد هللا بن احلسن بن زيد بن احلسن ] -506

__________ 

] )( [ 
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 فإن شككت أبن هللا يقسمه ... فإن ذلك ابب الكفر تقرعه

لعارف إىل قنا، وقيل إنه كان ينكر على الشيخ ا ولد شبث. بقفط مث انتقل بعد سنني
السيد عبد الرحيم، ويذكر أهل البالد أن الشيخ عبد الرحيم قال للمؤذن: أذن للظهر، 
وأن الفقيه شبث قال: ما دخل الوقت ويزعمون أن الشيخ عبد الرحيم دعا عليه أن 

 خيمد ذكره.

ف حبارة وله بقفط حارة تعر وكان شبث من العلماء العاملني، وكف بصره وعلت سنه، 
 ابن احلاج.

 ومن شعره:

 هي الدنيا إذا اكتملت ... وطاب نعيمها قتلت

 فال تفرح بلذهتا ... فباللذات قد شغلت

 وكن منها على حذر ... وخف منها إذا اعتدلت

 وال يغررك زخرفها ... فكم من نعمة سلبت

هـ.، وقيل قريبا  600يل هـ.، وق 599، وقيل 598[ اختلف يف اتريخ وفاته، فقيل 1]
 هـ. 600من سنة 

، والذيل 346/ 1[ انظر عن )طفيل بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
، 535رقم  578/ 2، ومعرفة القراء الكبار 159/ 4والتكملة لكتايب املوصول والصلة 

 .502رقم  462/ 16، والوايف ابلوفيات 341/ 1وغاية النهاية 
، مرآة الزمان ج 33هللا بن احلسن الكندي( يف: ذيل الروضتني  [ انظر عن )عبد3]
8 ".(17) 

 [ .1عبد هللا بن أمحد بن حممد بن علي ] -508" .18

 األستاذ أبو حممد ابن علوش األندلسي، اإلشبيلي نزيل مراكش.

 عن: أيب احلسن شريح.القراءات أخذ 

 ومسع من: جده حممد بن علي، وأيب بكر بن العريب.
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 احب املغرب املنصور أبو يوسف يعقوب بن يوسف مبراكش.وأدب ولد ص

 لعربية.، مشاركا يف اابلقراءاتوكان حمققا، مهيبا، مشددا على التلميذ، جمودا، عارفا 

 تويف بعد سنة تسع وتسعني. قاله األابر.

 [ .2عبد هللا بن حممد بن عيسى ] -509

 أبو حممد التاديل، الفاسي، احلاكم.

 ن: أيب حبر األسدي، وأيب حممد بن عتاب.قال األابر: روى ع

 كتب إليه وواله اخلليفة أبو يعقوب قضاء مدينة فاس يف سنة تسع وسبعني.

 ودخل أيضا إىل األندلس يف املدة اللمتونية، وأدرك أاب بكر بن العريب.

 ومسع من القاضي عياض، وغريه ومل حيدث إال عن ابن عتاب، وأيب حبر.

جليل القدر، له رسائل وأشعار، مع شجاعة وصرامة. وكان أبوه وكان فقيها متفننا، 
 أحد الفقهاء املشاورين بفاس.

مث قال: روى عنه: أبو عبد هللا احلضرمي، وأبو حممد بن حوط هللا، وأبو الربيع ابن 
 سامل.

__________ 

 [ انظر عن )عبد هللا بن أمحد( يف: تكملة الصلة البن األابر.1]

ومل  393/ 21هللا بن حممد بن عيسى( يف: سري أعالم النبالء [ انظر عن )عبد 2]
 يرتجم له.

 (18)( .." 366هـ. برقم ) 597أن ذكره يف وفيات سنة  -وقد سبق للمؤلف رمحه هللا
 "قلت: روى عنه ابن خليل، والنجيب عبد اللطيف، واحلافظ الضياء. .19

 وأجاز البن أيب اخلري.

 وتويف يف اثين عشر ربيع األول.

 [ .1عبد الرمحن بن عبد هللا بن موسى بن سليمان ] -511

 أبو بكر بن برطله األزدي، املرسي، سبط احلافظ أيب علي بن سكرة الصديف.
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 على أيب علي بن عريب، ومسع منه.القراءات قرأ 

 ومن: أيب بكر بن أيب ليلى، ومجاعة.

 وتفقه أبيب عبد هللا بن عبد الرحيم، وأبيب حممد بن عاشر.

 أيب احلسن ابن النعمة ببلنسية. ومسع من

 وويل قضاء دانية مدة، ومحدت سريته. وويل خطابة مرسية دهرا.

ذكره أبو عبد هللا األابر وقال: كان حافظا للحديث، متقنا، ذا حظ من العربية، مدرسا 
 للفقه.

ض على أيب عبد هللا بن عبد الرحيم، وبع« املدونة»قال يل ابنه أبو حممد إنه عرض 
 وعرض كتاب الرباذعي، على ابن عاشر. وحدث.« . يةالغن»

 تويف يف ربيع األول كهال أو يف أول الشيخوخة.

 [ .2عبد الرمحن بن مكي بن محزة بن موقى بن علي ] -512

 أبو القاسم األنصاري، السعدي، اإلسكندراين، املالكي التاجر.

 ويعرف اببن عالس.

__________ 

 بد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر.[ انظر عن )عبد الرمحن بن ع1]

، 722رقم  452/ 1[ انظر عن )عبد الرمحن بن مكي( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
، واإلعالم بوفيات 198رقم  393، 392/ 21، وسري أعالم النبالء 307/ 4والعرب 

، واإلشارة إىل وفيات 1961رقم  184، واملعني يف طبقات احملدثني 247األعالم 
 (19).." 307/ 2، وحسن احملاضرة 183/ 6، والنجوم الزاهرة 312األعيان 

 [ .1حممد بن احلسني بن أيب الفتح طاهر بن مكي ] -532" .20

 أبو بكر النهرواين، األزجي، احلذاء، النعال.

روى عن: أيب عبد هللا السالل، وأيب سعد أمحد بن حممد البغدادي، وابن انصر، 
 ومجاعة.
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 عبد اللطيف.روى عنه: النجيب 

 وأجاز للفخر علي.

 وتويف يف صفر.

 [ .2حممد بن خلف بن مروان بن مرزوق بن أيب األحوص ] -533

 أبو عبد هللا الزانيت، البلنسي، املقرئ املعروف اببن نسع.

 عن أيب احلسن بن هذيل، ولزمه مدة، ومسع منه.القراءات أخذ 

 ومن: ابن النعمة، وابن سعادة.

 البن« السرية»كان مقرائ خريا، زاهدا. مسع من طارق بن يعيش [ :  3قال األابر ]
اد حىت ك« اإلستشفاء»إسحاق، وكثريا ما كان يسمع منه لعلوه، وكذلك كتاب 

 حيفظهما.

حدثين بذلك أيب عبد هللا بن أيب بكر، ومسع منه: هو، وأبو احلسن بن خرية، وأبو 
 مطروح، ومجاعة.الربيع بن سامل، وأبو بكر بن حمرز، وأبو حممد بن 

ولد سنة تسع ومخسمائة، وتويف يف اثين عشر شعبان وله تسعون سنة، وكانت جنازته 
 مشهودة.

__________ 

، 706رقم  445/ 1[ انظر عن )حممد بن احلسني( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .40/ 1، واملختصر احملتاج إليه 37( ورقة 1870واتريخ ابن الدبيثي )شهيد علي 

، والذيل 566/ 2انظر عن )حممد بن خلف( يف: تكملة الصلة البن األابر [ 2]
 581/ 2، ومعرفة القراء الكبار 193، 192/ 6والتكملة لكتايب املوصول والصلة 

 .138/ 2، وغاية النهاية 540رقم 
 (20).." 566/ 2[ يف تكملة الصلة 3]
 [ .1حممد بن يوسف بن علي ] -540" .21

 غزنوي، الفقيه احلنفي، املقرئ، نزيل القاهرة.أبو الفضل شهاب الدين ال
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 [ وعشرين ومخسمائة.2ولد سنة اثنتني ]

ومسع ببغداد من: أيب بكر حممد بن عبد الباقي، وأيب منصور بن خريون، وأيب سعد 
 أمحد بن حممد البغدادي، وأيب الفتح الكروخي، ومجاعة.

 على أيب حممد سبط اخلياط.القراءات وقرأ 

 وحلب والقاهرة، وأقرأ الناس.وحدث ببغداد 

 قرأ عليه أبو احلسن السخاوي، وأبو عمرو بن احلاجب، وغريمها.

وحدث عنه: يوسف بن خليل، والضياء املقدسي، والكمال علي بن شجاع الضرير، 
 والرشيد العطار، واملعني أمحد بن زين الدين الدمشقي، وآخرون.

 وابإلجازة أمحد بن سالمة.

__________ 

] )( [ 

 ومخسة مث ثالث ... ومن بعد ثالث ستة تتبع

 مث مثان قبلها واحد ... فرتب األعداد إذ جتمع

 )املقفى الكبري( .

( 5921[ انظر عن )حممد بن يوسف( يف: اتريخ ابن الدبيثي )خمطوطة ابريس 1]
/ 5، وتلخيص جممع اآلداب 713رقم  448/ 1، والتكملة لوفيات النقلة 173ورقة 
، 247، واإلعالم بوفيات األعالم 313واإلشارة إىل وفيات األعيان ، 1811رقم 

، واملختصر احملتاج 537رقم  579/ 2، ومعرفة القراء الكبار 310، 309/ 4والعرب 
، وغاية 1588رقم  410/ 3، واجلواهر املضية 363/ 1، واملشتبه 159/ 1إليه 

، والنجوم 3598رقم  503، 502/ 7، واملقفى الكبري 3556رقم  286/ 2النهاية 
/ 2، وطبقات املفسرين للداودي 498، 464/ 1وحسن احملاضرة  7184/ 6الزاهرة 
، وشذرات الذهب 749، 748/ ورقة 3، والطبقات السنية للنعيمي )خمطوط( 293

/ 21يف سري أعالم النبالء  -رمحه هللا -وذكره املؤلف 204، والفوائد البهية 343/ 4
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 ومل يرتجم له. 393

 (21)، وهي اختصار لالثنني.." « لرر»يف األصل: [ 2]
 "سنة ستمائة .22

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن إبراهيم بن حيىي ] -552

 [ ، املؤدب ابلبصرة.2أبو سعد الدرزجياين ]

 عن أصحاب أيب العز القالنسي.القراءات أخذ 

 ومسع ببغداد من هبة هللا احلاسب، وابن انصر.

 قرى بغداد. [ من3وحدث بواسط، ودرزجيان ]

 روى عنه: الدبيثي.

 [ .4أمحد بن الشيخ أيب عبد هللا احلسني بن أمحد ] -553

 أبو بكر القنائي، مث البغدادي.

 مسعه أبوه من: ابن انصر، وأيب بكر بن الزاغوين.

 تويف يف حدود هذه السنة.

 [ من نواحي النهروان.5ودير قنا ]

__________ 

 .799رقم  27/ 2يف: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )أمحد بن إبراهيم( 1]
 « .الدرزجناين»[ يف األصل: 2]

وقد قيدها املنذري ابحلروف فقال: وهي بفتح الدال « . درزجيان»[ يف األصل: 3]
وسكون الراء املهملتني وكسر الزاي وسكون الياء آخر احلروف وفتح اجليم وبعد األلف 

 نون.

، 855رقم  51/ 2: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )أمحد بن احلسني( يف4]
/ رقم 4، وتلخيص جممع اآلداب 183( ورقة 5921واتريخ ابن الدبيثي )ابريس 
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567. 
[ قال املنذري: ونسبته ابلقنائي: بضم القاف وتشديد النون وفتحها إىل دير قىن.." 5]
(22) 
 "ومات يف رابع احملرم. .23

 ازة.ذكره احلافظ زكي الدين وقال: لنا منه إج

 [ .1عتيق بن علي بن سعيد بن عبد امللك بن رزين ] -600

 أبو بكر العبدري، الطرطوشي، القاضي املعروف اببن العقار.

 ذكره ابن األابر وقال: أصله من طرطوشة، ونشأ مبيورقة، واستوطن بلنسية.

 وقرأ على: أيب احلسني بن هذيل، وابن النعمة، وأيب بكر بن منارة.

 غريهم. ومسع منهم، ومن

 وأجاز له أبو طاهر السلفي، ومجاعة.

وقعد للتعليم ابلقرآن، وكان من أهل التجويد والتحقيق والتقدم يف اإلقراء، مع الفقه 
 والبصر ابلشروط.

 ويل قضاء بلنسية وخطابتها وقتا. وكانت يف أحكامه شدة، ويف أخالقه حدة.

 واحلديث.القراءات أخذ الناس عنه 

 وثالثني ومخسمائة.ولد سنة ثالث 

 [ .2وتويف يف ذي احلجة ]

 [ .3العراقي بن حممد بن العراقي ] -601

__________ 

، وتكملة الصلة البن 57[ انظر عن )عتيق بن علي( يف: صلة الصلة البن الزبري 1]
رقم  125، 124/ 5، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 1938األابر، رقم 

239. 
بد امللك األنصاري: وكان مقرائ جمودا، متحققا ابألداء، متقدما يف [ وقال ابن ع2]

صناعة اإلقراء، قعد لذلك مدة طويلة، وكان فاضال دينا، فقيها، حافظا، ذاكرا 
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للمسائل، بصريا بعقد الشروط، حسن اخلط، جيد الضبط، خطب جبامع بلنسية 
 وشوور هبا، واستقضي.

، ووفيات 308/ 3لتدوين يف أخبار قزوين [ انظر عن )العراقي بن حممد( يف: ا3]
، وسري أعالم 247، واإلعالم بوفيات األعالم 313/ 4، والعرب 421/ 2األعيان 
، ومرآة 146/ 5، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 183رقم  353/ 21النبالء 
، والبداية 793رقم  178 -176/ 2، وطبقات الشافعية لإلسنوي 498/ 3اجلنان 

 (23)، وطبقات الشافعية." 40/ 31والنهاية 
 "ومسع من: أيب الوقت، وأيب زرعة املقدسي. .24

 وقدم مصر وحدث هبا وانظر.

 وهو أخو قاضي القاهرة زين الدين علي.

 تويف يف اثمن عشر صفر.

 [ .1عيسى بن حممد بن عيسى بن عقاب ] -609

 أبو األصبغ الغافقي، القرطيب، املقرئ.

 القاسم بن رضا، وغريمها. عن: أبيه، وأيبالقراءات أخذ 

 ومسع من: أيب الوليد بن الدابغ، ومجاعة.

 وحدث وأقرأ القرآن.

 وتويف يف احملرم عن أربع وسبعني سنة رمحه هللا.

 -حرف الغني -
 [ .2غالب بن عبد الرمحن بن حممد بن خلف ] -610

 أبو بكر الشراط، األنصاري، األندلسي، املقرئ.

 ن: أيب بكر بن خري.عن: أبيه. وعالقراءات أخذ 

 ومسع الكثري من ابن بشكوال.

 ومسع من: أيب العباس بن مضاء، وأيب احلسن عبد الرمحن بن بقي، ومجاعة.
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قال األابر: أقرأ، ودرس، وحدث، وعلم العربية، وكان من أهل العلم والعمل، حمببا إىل 
 ، والعربية، واللغة.ابلقراءاتاخلاصة والعامة، بصريا 

 اآلخر كهال. تويف يف ربيع

__________ 

 .2501رقم  614/ 1[ انظر عن )عيسى بن حممد( يف: غاية النهاية 1]
 (24)[ انظر عن )غالب بن عبد الرمحن( يف: تكملة الصلة البن األابر.." 2]
 [ .1حممد بن حيىي بن صباح ] -627" .25

 أخو أيب صادق احلسن القرشي، املخزومي.

سون بدمشق، وهبا تويف وله اثنتان أو ثالث ومخمسع: عبد هللا بن رفاعة. وحدث عنه 
 سنة.

 تويف يف شوال.

 [ .2حممد بن حيىي بن حممد بن متوكل ] -628

 أبو بكر ابن احلذاء التميمي، اإلشبيلي، الشاهد.

 قال األابر: روى فيما أحسب عن أيب حممد بن عتاب.

 أخذ عنه: أبو علي الشلوبني.

 عن نيف وتسعني سنة.وتويف سنة ستمائة أو إحدى وستمائة 

 [ .3حممد بن حيىي بن حممد ] -629

 أبو بكر اجلذامي، النيار، اإلشبيلي، الشاهد.

 « .أاملوط»، ومن: أيب بكر بن طاهر « صحيح البخاري»مسع من: شريح بن حممد 

 وحدث.

 تويف فيها تقريبا.

 [ .4حممد بن يوسف بن مفرج بن سعادة ] -630

 يلي، املقرئ، نزيل تلمسان.أبو بكر وأبو عبد هللا اإلشب
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 عن: أيب احلسن شريح بن حممد، وأيب العباس بن حرب.القراءات قال األابر: أخذ 

__________ 

رقم  43/ 2[ انظر عن )حممد بن حيىي بن صباح( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .243/ 1، واملختصر احملتاج إليه 3516رقم  429/ 7، واملقفى الكبري 833

 عن )حممد بن حيىي( يف: تكملة الصلة البن األابر. [ انظر2]

 [ انظر عن )حممد بن حيىي بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر.3]

، ومعرفة 569/ 2[ انظر عن )حممد بن يوسف( يف: تكملة الصلة البن األابر 4]
 (25).." 288/ 2، وغاية النهاية 538قم  580/ 2القراء الكبار 

 القاضي أيب بكر بن العريب، وأيب بكر بن مدير. "ومسع منهما، ومن: .26

 « .صحيح البخاري»و « املوطأ»ومل يسمع من شريح إال 

 وكان مقرائ فاضال، وحمداث ضابطا. أخذ الناس عنه، وعمر وأسن.

وحكى أبو العباس بن املزين أنه لقيه بتلمسان، وأنه أجاز له يف ربيع اآلخر سنة 
 ستمائة. وفيها تويف رمحه هللا.

 [ .1حممد بن يوسف بن أيب بكر ] -631

الشيخ ضياء الدين أبو بكر اآلملي، الطربي، املقرئ، الفقيه، إمام السلطان صالح 
 الدين.

 مسع أبصبهان من: مسعود الثقفي، وأيب اخلري الباغبان. وهبمذان من:

 احلافظ أيب العالء العطار. وبشرياز من: عبد العزيز بن حممد األدمي، وغريهم.

 دث مبصر، ودمشق، واملدينة.وح

روى عنه: عالء الدين علي بن حممد بن سعيد بن القالنسي، وتقي الدين اليلداين، 
 ومشس الدين ابن خليل، وشهاب الدين القوصي، ومجاعة.

 وأجاز ألمحد بن أيب اخلري، وأيب الغنائم بن عالن.

 وتويف يف العشرين من ربيع اآلخر.
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 نسخا ومساعا. ويعرف خبواجا إمام رمحه هللا تعاىل. القراءاتوكان قد اعتىن بكتب 

 [ .2املبارك بن إبراهيم بن خمتار بن تغلب ] -632

__________ 

رقم  24/ 2[ انظر عن )حممد بن يوسف اآلملي( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، وغاية 2328رقم  251/ 5، والوايف ابلوفيات 48، 47، وذيل الروضتني 789

 .3584رقم  495، 494/ 7، واملقفى الكبري 3552رقم  284/ 2النهاية 
 دون أن يرتجم له. 415/ 21يف: سري أعالم النبالء  -رمحه هللا -وذكره املؤلف

، 828رقم  42، 41/ 2[ انظر عن )املبارك بن إبراهيم( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
 (26)وإكمال." 

 بن حممد بن معاذ، ومجاعة.عن أيب األصبغ السماين، وحممد القراءات "أخذ  .27

 وتصدر لإلقراء ولتعليم العربية.

 أخذ عنه ابن الطيلسان.

 وكان حيا يف هذه السنة.

 -حرف الواو -
 [ .1واثق بن املبارك بن أمحد ] -640

 أبو منصور بن قيداس احلرميي.

 مسع من أمحد بن علي بن األشقر.

 وحدث.

 ومات يف شوال.

 [ .2علي ]ال حق بن أيب الفضل بن  -641

 [ .3الشيخ أبو طاهر احلرميي، اخلباز، الصويف، برابط اخلليفة، املعروف اببن قندرة ]

 كله عن ابن احلصني. وكان صحيح السماع، مسنا، معمرا.« املسند»روى 

 ولد سنة اثنيت عشرة ومخسمائة.
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 وعنه: الدبيثي، وابن خليل، والضياء واليلداين، ومجاعة.

 ري، والفخر علي.وأجاز ألمحد بن أيب اخل

 تويف اثمن احملرم.

__________ 

 .829رقم  42/ 2[ انظر عن )واثق بن املبارك( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، 762رقم  7، 6/ 2[ انظر عن )الحق بن أيب الفضل( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

رقم  330/ 3، واملختصر احملتاج إليه 315/ 4، والعرب 126/ 9واجلامع املختصر 
 .348/ 4، وشذرات الذهب 1307

 (27)« .." حيدرة»[ تصحف يف )شذرات الذهب( إىل: 3]
 [ القرطيب، الفقيه.1"أبو الوليد البقوي ] .28

 والد القاضي أيب القاسم بن بقي.

 روى عن: جده أيب القاسم أمحد، وشريح، وأيب بكر بن العريب، وأيب القاسم بن رضا.

 [ .2بن حوط هللا، وأبو زيد الفازازي ]أخذ عنه: ابنه، وأبو سليمان 

 ويل قضاء بعض النواحي.

 تويف سنة نيف ومثانني ومخسمائة.

 [ .3يوسف بن سليمان بن يوسف بن عبد الرمحن بن محزة ] -655

 املقرئ أبو احلجاج البلنسي.

[ ، وأخذها عن 4يف ختمة مجعا عن أيب عبد هللا بن غالم الفرس ]القراءات أخذ 
 بن فتوح اهلامشي، وكان ثقة خريا.أيب األصبغ 

 صحبه أبو احلسن بن خرية مدة.

 قال األابر: مات قبل الستمائة.

آخر اجمللد السابع عشر من اتريخ اإلسالم وعلقه من خط مؤلفه احلافظ مشس الدين 
ر الذهيب رمحه هللا الفقري إىل هللا تعاىل حممد بن إبراهيم بن حممد البشتكي رمحه هللا وغف
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 له آمني

__________ 

 [ البقوي: مبوحدة مفتوحة وواو، مث ايء آخر احلروف.1]

 [ مل أجد هذه النسبة.2]

/ 2[ انظر عن )يوسف بن سليمان( يف: تكملة الصلة البن األابر، وغاية النهاية 3]
 .3921رقم  396

 (28)هـ.."  537[ يف سنة 4]
 [ بن أمحد بن سلمان بن أيب شريك.1أمحد بن سليمان ] -2" .29

 احملدث املفيد، أبو العباس احلريب املقرئ امللقب ابلسكر.

يف، على أيب الفضل أمحد بن حممد بن شنالقراءات ولد سنة أربعني أو قبيلها. وقرأ 
ويعقوب بن يوسف احلريب، وبواسط على أيب الفتح نصر هللا ابن الكيال، وابن 

 الباقالين.

طي، له، ومن: أيب الفتح بن الب ومسع من سعيد بن أمحد ابن البناء وهو أكرب شيخ
 وظافر بن معاوية احلريب، وأصحاب ابن بيان، وأيب طالب بن يوسف فأكثر.

وكان عايل اهلمة، حريصا على السماع والكتابة، رحل إىل الشام ومسع بدمشق، 
 والقدس، ومبكة.

[ : كان مفيدا ألصحاب احلديث، خرج مشيخة ألهل 2قال أبو عبد هللا الدبيثي ]
بية. وكان ثقة تالء للقرآن، رمبا قرأ اخلتمة يف ركعة أو ركعتني. مسعنا منه ومسع منا. احلر 

وسألت يوسف بن يعقوب احلريب عن سبب تلقيبه ابلسكر، قال: كان صغريا فأحبه 
أبوه، وكان إذا أقبل عليه وهو بني مجاعة أخذه، وضمه إليه وقبله، فكان يالم يف إفراط 

  قليب من السكر، ويكرر ذكر السكر، فلقب ابلسكر.حبه له فيقول: هو أحلى يف

__________ 

، رقم 57، 56/ 2[ انظر عن )أمحد بن سليمان( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
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، ومرآة 185( ورقة 5921، واتريخ ابن الدبيثي )ابريس « سلمان»، وفيه 867
رة إىل ، واإلشا155، 154/ 9، واجلامع البن الساعي 524/ 2ق  8الزمان ج 

/ 2، ومعرفة القراء الكبار 363/ 1، واملشتبه 1/ 5، والعرب 314وفيات األعيان 
، ومرآة اجلنان 182/ 1، واملختصر احملتاج إليه « سلمان»وفيه:  539، رقم 580

رقم  58/ 1، وغاية النهاية 2912رقم  400، 399/ 6، والوايف ابلوفيات 2/ 4
، وشذرات 188/ 6والنجوم الزاهرة  ،282، 281/ ورقة 17، وعقد اجلمان 248

 .2/ 5الذهب 
 (29).." 185ورقة « ذيل اتريخ مدينة السالم بغداد»[ يف اترخيه املعروف ب 2]
"وويل خطابة املوصل زماان هو وأبوه وجده، وحدثوا، وحدث أيضا أخوه عبد  .30

 احملسن، وعماه عبد الرمحن، وعبد الوهاب.

 ، ورجع.وقد قدم الشام، وويل خطابة محص مديدة

روى عنه: يوسف بن خليل، والتقي اليلداين، ومجاعة. وكان ينشئ اخلطب، وله شعر 
 [ وفضائل، وأجاز البن أيب اخلري وغريه.1جيد ]

 وتويف سنة اثنتني، وقيل: سنة إحدى وستمائة يف مجادي اآلخرة.

 [ .3[ بن احلسن بن زايد بن جرج ]2أمحد بن عتيق ] -5

 ، ويكىن أيضا: أاب العباس.أبو جعفر البلنسي الذهيب

عن أيب عبد هللا بن محيد، والعربية واآلداب عن أيب القراءات [ : أخذ 4قال األابر ]
 حممد عبدون، ومسع من أيب احلسن بن النعمة، وغريه.

ومهر يف علم النظر، وكان أحد األذكياء، له غوص على الدقائق. صنف كتاب 
« فتاو»له و « بارة يف فضل اخلالفة واإلمارةحسن الع»وكتاب « اإلعالم بفوائد مسلم»

 بديعة. واتصل ابلسلطان، وأقرأ الناس العربية. وتويف يف شوال وله سبع وأربعون سنة.

 قلت: وكان من علماء الطب، ومات بتلمسان.

  -وذكره اتج الدين بن محويه، فقال: أبو جعفر أمحد بن القاسم بن حممد بن سعيد
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مقدما على فقهاء احلضرة، ألهنم يف تلك البالد مييزون  فقيه متقن. كان -كذا مساه
 فقهاء اجلند، فهم رؤساء ونقباء يراجعوهنم يف

__________ 

 .86/ 7[ ذكر الصفدي قطعة من شعره يف: الوايف ابلوفيات 1]
، واملغرب يف 95/ 1[ انظر عن )أمحد بن عتيق( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]

، والوايف ابلوفيات 52، والديباج املذهب 36غصون اليانعة ، وال321/ 2حلى املغرب 
، ومل يذكره كحالة مع أنه من 633رقم  334/ 1، وبغية الوعاة 3112رقم  176/ 7

 املؤلفني.

/ 1، واملثبت هو الصحيح على األرجح. انظر: املشتبه « فرج»[ يف التكملة: 3]
152. 

 (30).." 95/ 1[ يف التكملة 4]
 الشحامي، وابن أيب ذر الصاحلاين."ومسع: زاهر  .31

 روى عنه: الضياء، وابن خليل، وغريمها.

 وأجاز البن أيب اخلري، والبن أيب عمر، وللفخر علي، ولعمر بن أيب عصرون، وعدة.

 قرأت وفاته خبط شيخنا ابن الظاهري: سنة إحدى وستمائة.

 ]حرف الضاد[

 [ بن كامل بن أيب غالب.1ضياء بن صاحل ] -20

 املظفر البغدادي، اخلفاف، ابن أخي املفيد املبارك بن كامل.أبو 

 أجاز له: أبو حممد سبط اخلياط، وأبو منصور بن خريون، ومجاعة.

وسكن دمشق، وقد ورد بغداد اتجرا سنة سبع وتسعني، وحدث ورجع، وبدمشق 
 تويف.

 ]حرف العني[

 ن البندار.بة هللا اب[ ، وتدعى: فرحة، بنت أيب طاهر عبد اجلبار بن ه2عائشة ] -21
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 من بيت حديث ورواية. روت عن أمحد بن علي ابن األشقر.

 وهي زوجة حممد بن مشق احملدث.

 [ .3عبد هللا بن أمحد بن حممد بن سامل ] -22

 أبو حممد البلنسي، املؤدب، الزاهد.

 وأدب ابلقرآن، ومسع من أيب احلسن ابن النعمة.القراءات قرأ 

__________ 

، 87( ورقة 5922ن )ضياء بن صاحل( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس [ انظر ع1]
/ 4ق  4، وتلخيص جممع اآلداب ج 899رقم  72، 71/ 2والتكملة لوفيات النقلة 

 .737رقم  117/ 2، واملختصر احملتاج إليه 792، 791
 .885رقم  66/ 2[ انظر عن )عائشة( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
.." 877/ 2هللا بن أمحد( يف: التكملة لكتاب الصلة البن األابر  [ انظر عن )عبد3]
(31) 
"أخذ عنه: أبو القاسم املالحي، وأبو احلسن بن خرية، وأبو القاسم بن  .32

 الطيلسان.

 [ .1وتويف يف صفر وله تسع وسبعون ]

 : أبو إسحاق بن وثيق، عن جده، عن شريح.القراءاتقرأ عليه 

 [ علي بن عبد الرمحن بن أيب حامد علي.2]عبد الرمحن بن أيب حامد  -25

 [ .3أبو القاسم احلريب، البيع، املعروف اببن عصية ]

مسع: قاضي املارستان، وأاب منصور القزاز، وحيىي بن الطراح، وأاب منصور بن خريون، 
 وعبد هللا بن أمحد بن يوسف، وأمحد بن حممد الزوزين، وعبد الوهاب األمناطي، وطائفة.

 الدبيثي، وابن خليل، والنجيب عبد اللطيف، ومجاعة.روى عنه: 

وأجاز البن أيب اخلري، وللفخر علي، وللشيخ مشس الدين عبد الرمحن، وللكمال عبد 
 الرحيم.

 وتويف يف سادس عشر مجادي األوىل عن بضع وسبعني سنة.
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 وأوالده: أبو حامد، وأبو جعفر، وأبو بكر، وأبو نصر، قد مسعوا.

 [ بن حممد بن حممد بن محويه.4بن حممد ]عبد الرحيم  -26

__________ 

 هـ. 522[ مولده سنة 1]

( 5922[ انظر عن )عبد الرمحن بن أيب حامد( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 2]
، والتكملة لوفيات النقلة 83، 82، ومشيخة النجيب عبد اللطيف، ورقة 123ورقة 

/ 2، واملشتبه 862رقم  208/ 2 ، واملختصر احملتاج إليه887، رقم 67، 66/ 2
 .279/ 6، وتوضيح املشتبه 463

[ قال املنذري: وعصية، بفتح العني وكسر الصاد واملهملتني وتشديد الياء آخر 3]
 احلروف وفتحها وبعدها اتء أتنيث.

، 2/ 4، ومرآة اجلنان 2، 1/ 5[ انظر عن )عبد الرحيم بن حممد( يف: العرب 4]
 (32).." 3/ 5، وشذرات الذهب 295/ 2والعسجد املسبوك 

 "أبو مروان ابن الصيقل األنصاري، القرطيب. .33

[ 1عن أيب القاسم بن رضا، وحممد بن علي األزدي ]القراءات قال األابر: أخذ 
األفطس. ومسع احلديث من أيب حممد عتاب. وصحب أاب مروان ابن مسرة وأكثر عنه. 

ن ليه األجداد واآلابء واألبناء. وكاوعلم ابلقرآن، فرأس يف ذلك. وطال عمره، فقرأ ع
من أهل الزهد والتواضع والصالح. ذكره ابن الطيلسان، وقال: تويف وقد راهق املائة 
سنة إحدى وستمائة. يف مساعه من ابن عتاب عندي نظر، وإذا صح، فهو آخر من 

 حدث عنه. قاله األابر.

 عسكر بن محائل بن جهيم. -33

 اين.أبو اجليوش اخلوالين، الدار 

 حدث عن: أيب القاسم ابن عساكر.

 مسع منه: العماد علي بن القاسم بن عساكر، وغريه يف هذه السنة.
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 [ القيسي، القرطيب.2علي بن حممد بن فرحون ] -34

قال األابر: حج ومسع من السلفي وغريه. ونزل مدينة فاس، وكان زاهدا صاحلا فاضال، 
 [ .3أن مات ]علم ابلفرائض واحلساب، مث حج وجاور إىل 

 علي بن حممد بن خيار. -35

 أبو احلسن البلنسي األصل، الفاسي، الفقيه.

__________ 

( ، ويف تكملة 428/ 1[ هكذا يف األصل وكذلك عند ابن اجلزري )غاية النهاية 1]
 ابن األابر:

 « .الالردي»

، ر[ انظر عن )علي بن حممد بن فرحون( يف: التكملة لكتاب الصلة البن األاب2]
والذيل والتكملة  7118، وصلة الصلة البن الزبري 70/ ورقة 3)خمطوطة األزهر( ج 

، ويف « فرجون»وفيه  650رقم  376، 375/ 1ق  5على كتايب املوصول والصلة 
 ابحلاء املهملة.« فرحون»نسخة أخرى 

[ وقال ابن عبد امللك األنصاري: وكان فقيها حافظا، شاعرا حمسنا، ماهرا يف 3]
اب عارفا بفرائض املواريث، وعلم هبما طويال بفاس، ذاكرا تواريخ الصاحلني احلس

يان مسائل لباب اللباب يف ب»وأخبارهم، ومصنفاته يف ذلك كله جليلة انفعة، منها: 
 (33)، وكف بصره قدميا.." « الزاهر يف املواعظ واآلداب»، وكتاب « احلساب

 [ .1] حممد بن عبد هللا بن حممد بن أيب عصرون -52" .34

القاضي حميي الدين ابن القاضي العالمة شرف الدين أيب سعد التميمي، الشافعي، 
 قاضي دمشق وابن قاضيها.

 تويف يف هذا العام. قاله أبو شامة ومل يرتمجه.

 وهو ولد حميي الدين عمر الذي أجاز لنا.

 حممد بن عبد الرمحن بن إقبال املريين، املغريب. -53
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 أبو عبد هللا املقرئ.

 نزيل قوص، وهبا تويف.

لغ مائة سنة وب« التيسري»قال الشهاب القوصي: قرأت عليه القرآن، وقد مسعت عليه 
أو جاوزها. وهو تلميذ أيب عمرو اخلضر بن عبد الرمحن القيسي، وكان القيسي قد 

 روى عن أيب داود، وأيب علي الغساين.

 ب.[ بن علي بن إمساعيل بن أيب طال2حممد بن املؤيد ] -54

 الشيخ املقرئ الصاحل، أبو عبد هللا اهلمذاين، املقرئ، الوبري الفراء، نزيل القاهرة.

على احلافظ أيب العالء اهلمذاين، وقرأ ابلقاهرة على أيب اجلود، ومسع من القراءات قرأ 
 أيب الوقت السجزي هبمذان، ومن عبد العزيز بن حممد بن منصور األدمي بشرياز.

[ : كتب عنه مجاعة من شيوخنا ورفقائنا، وحدثت عنه. 3العظيم ]قال احلافظ عبد 
 وتويف يف عاشر رجب.

__________ 

، 349/ 3، والوايف ابلوفيات 52[ انظر عن )ابن أيب عصرون( يف: ذيل الروضتني 1]
 .52 -51، وقضاة الشافعية للنعيمي 1429رقم  350

، واملشتبه 895رقم  70/ 2لنقلة [ انظر عن )حممد بن املؤيد( يف: التكملة لوفيات ا2]
 .174/ 9، وتوضيح املشتبه 658/ 2
 (34).." 70/ 2[ يف التكملة 3]
 "سنة اثنتني وستمائة .35

 ]حرف األلف[

 [ بن أيب الفتح حممد بن حممد بن هبة هللا.1أمحد بن أمحد ] -66

 [ ، مث البغدادي، املعدل.2أبو املعايل الشهراابين ]

 حدث عن أيب الوقت.

  صفر.وتويف يف
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 [ بن حممد بن يوسف.3أمحد بن عبد امللك ] -67

 أبو العباس احلرميي، املقرئ، املعروف اببن اباتنة.

على والده، وعلى أيب الفتح عبد الوهاب بن حممد اخلفاف. ومسع من: القراءات قرأ 
 أيب الربكات حيىي بن عبد الرمحن الفارقي، وأيب بكر األنصاري.

 وكان صاحلا فاضال.

 [ ، وغريه.4نه: أبو عبد هللا الدبيثي ]روى ع

__________ 

، 161( ورقة 5921[ انظر عن )أمحد بن أمحد( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 1]
 .179/ 9، واجلامع املختصر 915رقم  79/ 2والتكملة لوفيات النقلة 

 بلدة «املقدادية»أو « شهرابن»وهي املعروفة اليوم ب « شهراابن»[ منسوب إىل 2]
من حمافظة دايىل ابلعراق، وكان جده أبو الفتح قاضيا هبا )اتريخ ابن الدبيثي، الورقة 

 ( .5921ابريس  161

( ورقة 5921[ انظر عن )أمحد بن عبد امللك( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 3]
/ 4، وتلخيص جممع اآلداب 923رقم  82/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 194، 193
 .348رقم  77/ 1، وغاية النهاية 190/ 1ختصر احملتاج إليه ، وامل1954رقم 

 (35)( .." 5921)ابريس  194[ يف اترخيه، ورقة 4]
 "ومل يظهر مساعه من القاضي أيب بكر إال بعد موته بليلة. .36

قال ابن النجار: قرأ ابلرواايت على أيب الكرم ابن الشهرزوري، وسعد هللا ابن الدجاجي، 
، جمودا، صدوقا، متدينا. أضر ولزم بيته. وكان ابلقراءاترفة وكان صاحلا، حسن املع

 ابن سعد على القاضي أيب بكر،« طبقات»دائما يقول: أحق أنين مسعت جملدة من 
 فظفر بذلك ابن األمناطي قبل موته، فذهب إليه ابجمللد، فلقيه قد مات.

 تويف يف سادس مجادي اآلخرة.

 ابن شعلة.[ بن أيب القاسم 1أمحد بن علي ] -68
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 أبو العباس الصويف، احلريب.

 مسع: أاب احلسني حممد بن حممد بن الفراء، وعبد هللا بن أمحد بن يوسف.

 روى عنه: الضياء حممد، والنجيب عبد اللطيف، ومجاعة.

 وتويف يف مجادي األوىل.

 [ .2إبراهيم بن علي ] -69

 ي.أبو إسحاق األنصاري، البغدادي، الزاهد، املعروف ابملراوح

[ عن حممد بن 3« ]القوت»مسع من: أيب الفتح بن شاتيل، ومجاعة. وحدث بكتاب 
 حيىي الربداين. وصحب املشايخ واألولياء، وأقام برابط هبروز.

 قال ابن النجار: كتبت عنه، وكان صاحلا عابدا متهجدا، مشتغال ابهلل،

__________ 

، 207( ورقة 5921ابريس [ انظر عن )أمحد بن علي( يف: اتريخ ابن الدبيثي )1]
 .199/ 1، واملختصر احملتاج إليه 922رقم  82/ 2والتكملة لوفيات النقلة 

، 63( ورقة 5921[ انظر عن )إبراهيم بن علي( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 2]
 .152/ رقم 5، وتلخيص جممع اآلداب 947، رقم 96/ 2والتكملة لوفيات النقلة 

 (36)و مشهور.." [ أليب طالب املكي، وه3]
 "أبو عبد هللا البغدادي املتكلم، قطاع اآلجر، ويعرف ابملستعمل. .37

 تويف ببغداد يف ربيع اآلخر، ودفن يف داره.

 وكان عارفا ابلكالم واهلندسة، مطلعا على مذاهب الناس.

 عاش نيفا وسبعني سنة.

 ]حرف احلاء[

 [ .1احلسن بن علي بن خلف ] -75

 نزيل إشبيلية، املعروف ابخلطيب. أبو علي األموي، القرطيب،

ببلده عن: أيب القاسم بن رضا، وحممد بن جعفر بن صاف، وعبد القراءات أخذ 
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[ . ومسع من: يونس بن مغيث، وأيب بكر بن العريب، وابن مسرة. 2الرحيم احلجاري ]
 من أيب بكر بن عبد العزيز.« املوطأ»ومسع 

أيب اخلصال. وأجاز له أبو الوليد بن [ وابن 3وأخذ النحو عن أيب بكر بن مسعود ]
 [ مروايته.4رشد ]

 وكان مائال إىل األدب، وصحب أاب حفص بن عمر.

 اللؤلؤ املنظوم يف معرفة األوقات»، وكتاب « روضة األزهار»وله من الكتب: كتاب 
 « .هتافت الشعراء»[ ، وكتاب 5« ]والنجوم

 [ .6] وتويف إبشبيلية وله مثان ومثانون سنة. قال األابر

__________ 

، واجلامع 920رقم  81/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 109] )( [ احلكماء للقفطي 
 .1018/ رقم 4، وتلخيص جممع اآلداب 184/ 9املختصر 

، 263/ 1[ انظر عن )احلسن بن علي بن خلف( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
، 1012رقم  223/ 1النهاية ، وغاية 131رقم  161، 160/ 12والوايف ابلوفيات 
 .253/ 3ومعجم املؤلفني 

 « .احلجازي»[ تصحفت يف )غاية النهاية( إىل 2]

، وهو وهم من « عن أيب بكر مسعود( : »263/ 1[ يف تكملة ابن األابر: )3]
 احملقق.

 وهو حتريف.« رشيد»[ يف تكملة ابن األابر: 4]

 « .ابلنجوم»ابن األابر: [ هكذا يف األصل وعند ابن اجلزري، ويف تكملة 5]

.." 264/ 1 «ووقفت على تسمية تواليفه وبعض شيوخه خبطه»[ قال ابن األابر: 6]
(37) 
 [ بن احلسني بن قنان.1احلسني بن علي ] -76" .38

 [ .2أبو عبد هللا األنباري، مث البغدادي، املعروف اببن الريب ]

 حدث عن: أيب الفضل األرموي، وسعيد ابن البناء.
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 ابن خليل، والضياء، ومجاعة. روى عنه:

 [ .4[ . حدث هو، وأخوه، وأبومها، وعمتهما متام ]3وهو أخو احلسن ]

 وتويف يف رمضان.

 وأجاز للشيخ مشس الدين، وللفخر علي، وللكمال عبد الرحيم.

 [ بن فارس بن حممد.5محزة بن علي بن محزة ] -77

 ي، املقرئ.[ ، احلراين األصل، البغداد6أبو يعلى ابن القبيطي ]

على أيب حممد سبط اخلياط، وأيب الكرم الشهرزوري. القراءات من كبار القراء، قرأ 
ومسع منهما، ومن أيب: احلسن حممد بن أمحد بن توبة، وأمحد بن عبد هللا ابن األبنوسي، 

 وأيب عبد هللا السالل، وأيب إسحاق

__________ 

، 928رقم  85، 84/ 2ات النقلة [ انظر عن )احلسني بن علي( يف: التكملة لوفي1]
 .131/ 4، وتوضيح املشتبه 620رقم  40/ 2واملختصر احملتاج إليه 

[ الريب: بضم الراء املهملة وكسر الباء املوحدة وتشديدها. )املنذري، ابن انصر 2]
 الدين( .

 هـ. 618[ ستأيت ترمجته يف الطبقة التالية يف وفيات سنة 3]

 هـ. 597قة السابقة يف وفيات سنة [ تقدمت ترمجتها يف الطب4]

، وذيل 315رقم  257[ انظر عن )محزة بن علي بن محزة( يف: التقييد البن نقطة 5]
، 37، 36( ورقة 5922، و )املخطوط بباريس 177/ 15اتريخ بغداد البن الدبيثي 

رقم  93، 92/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 527، 526/ 2ق  8ومرآة الزمان ج 
، واملعني 4/ 5، والعرب 191، 189/ 9، واجلامع املختصر 54الروضتني ، وذيل 939

، واإلشارة إىل 248، واإلعالم بوفيات األعالم 1979رقم  186يف طبقات احملدثني 
، وسري أعالم النبالء 635رقم  50/ 2، واملختصر احملتاج إليه 314وفيات األعيان 

، 541رقم  582، 581/ 2، ومعرفة القراء الكبار 233رقم  442، 441/ 21
/ 1، وغاية النهاية 204رقم  178، 177/ 13، والوايف ابلوفيات 3/ 4ومرآة اجلنان 

، 290/ 6، والنجوم الزاهرة 290/ ورقة 17، وعقد اجلمان 1193رقم  264
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 .7/ 5وشذرات الذهب 
[ القبيطي: بضم القاف وفتح الباء املوحدة وتشديدها وسكون الياء آخر احلروف 6]

 (38)( .." 93/ 2ها طاء مهملة مكسورة. )املنذري وبعد
"إبراهيم بن نبهان الغنوي، وأيب الفضل األرموي، وأيب غالب حممد بن علي  .39

 ابن الداية، وسعد اخلري.

 وحدث.القراءات وأقرأ 

 [ : وكان ثقة صدوقا، حسن اخللق.1قال الدبيثي ]

[ ، والتقي 2اللطيف ]قلت: روى عنه: هو، وابن خليل، والضياء، والنجيب عبد 
اليلداين، وآخرون. وأجاز للشيخ مشس الدين عبد الرمحن، وللحافظ املنذري، وللفخر 

 علي، وللكمال عبد الرحيم.

 ولد سنة أربع وعشرين ومخسمائة يف رمضان.

 وتويف يف اثمن عشر ذي احلجة.

 .ايت[ : كان عفيفا، زاهدا، ثقة، قرأ على سبط اخلياط ابلروا3وقال أبو شامة ]
 [ .4وقال ابن الظاهري: ثقة حجة، من أئمة القراء اجملودين ]

 ]حرف اخلاء[

 [ بن محد.5خلف بن أمحد ] -78

__________ 

 ( .5922)ابريس  37[ يف اترخيه، الورقة 1]

 .88 -87[ يف املشيخة، الورقة 2]
 .54[ يف ذيل الروضتني 3]
األدب، و القراءات نه من كتب [ وقال ابن النجار: أكثرت عنه، والزمته، ومسعت م4]

وكان ثقة حجة نبيال، موصوفا حبسن األداء وطيب النغمة، يقصده الناس يف الرتاويح، 
ما رأيت قارائ أحلى نغمة منه، وال أحسن جتويدا، مع علو سنه، وانقالع ثنيته، وكان 
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 وعللها وحفظ أسانيدها وطرقها، وكان له معرفة حسنةالقراءات اتم املعرفة بوجوه 
ابحلديث، وكان دمثا لطيفا متوددا، وكان يف صباه من أحسن أهل زمانه وأظرفهم، مع 
صيانة ونزاهة، وكان من أحسن الشيوخ صورة، وقد أكثر الشعراء يف وصفه، فأنشدين 
 حيىي بن طاهر، أنشدان أبو الفتح حممد بن حممد الكاتب لنفسه يف محزة بن القبيطي:

 به ومل أبلغ مرادي متلك مهجيت ظيب غرير ... ضنيت

 فتصحيف امسه يف وجنتيه ... ومن ريق بفيه ويف فؤادي

 ( .442/ 21)سري أعالم النبالء 

 (39).." 314[ انظر عن )خلف بن أمحد( يف: اإلشارة إىل وفيات األعيان 5]
"املسعودي، وطائفة كبرية. وارحتل، فسمع بدمشق من: أيب سعد بن أيب  .40

بن بوش وطبقته، ودخل ما وراء النهر وأقام هناك عصرون، ومجاعة، وببغداد من: ا
 وصار له صورة.

 وتويف يف هذه السنة.

 [ بن ايسني القيسراين.1عبد الكرمي بن أيب احلسن ] -91

 مث املصري، املقرئ.

على: أيب اجليوش عساكر، ومسع بدمشق من: أيب الفضل منصور القراءات قرأ 
 الطربي.

 ملصري، وغريه.مسع منه: أبو عبد هللا بن يوسف ا

 وكان من أهل الصالح واخلري.

[ بن علي بن علي بن عبيد هللا البغدادي 2عبد امللك بن أيب أمحد عبد الوهاب ] -92
 ابن سكينة.

تويف يف حياة والده بصعيد مصر يف هذه السنة، وقيل: تويف سنة ثالث وتسعني. قاله 
 احلافظ املنذري.

 [ .3مسع من: شهدة، وجتين ]
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 رمني.وحدث ابحل

 [ بن أيب نصر.4عبيد هللا بن حممد ] -93

 [ األصبهاين.5أبو زرعة اللفتواين ]

مسع: حممد بن علي بن أيب ذر الصاحلاين حضورا، واحلسني بن عبد امللك اخلالل، 
 وهذه الطبقة. واعتىن به أبوه، ومسعه الكثري.

__________ 

 88، 87/ 2لوفيات النقلة [ انظر عن )عبد الكرمي بن أيب احلسن( يف: التكملة 1]
 .934رقم 

 94، 93/ 2[ انظر عن )عبد امللك بن عبد الوهاب( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
 .941رقم 

 [ يعين جتين بنت عبد هللا الوهبانية، وقد تقدمت ترمجتها يف الطبقة املاضية.3]

 .5/ 5[ انظر عن )عبيد هللا بن حممد( يف: العرب 4]
 (40)بة إىل لفتوان إحدى قرى أصبهان.." [ اللفتواين: نس5]
 "مسعت قاضي املارستان أاب بكر. .41

 [ .1وهي أخت املبارك ]

 توفيت يف شعبان.

 [ بن إبراهيم.2إبراهيم بن يوسف ] -113

 [ املقرئ.3أبو إسحاق اللخمي، القرطيب، املعروف ابملعاجري ]

 ار.ا، ذا مست ووقعن سعد بن خلف، وويل اخلطابة. وكان مقرائ جمودالقراءات أخذ 

 قال ابن الطيلسان: صحبته زماان.

 [ بن حممد بن مكارم بن سكينة.4إمساعيل بن املبارك ] -114

 أبو الفرج األمناطي، البغدادي.

 مسع من: أبيه، وأيب الفتح ابن البطي، ومجاعة. وحدث.
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 تويف إبربل.

داريه  [ ، مجال الدولة خادم السلطان صالح الدين الذي وقف5إقبال ] -115
 [ بدمشق.7[ واليت للشافعية ]6اإلقباليتني: اليت للحنفية ]

__________ 

 هـ. 596[ تقدمت ترمجته يف الطبقة املاضية يف وفيات سنة 1]

، 162/ 1[ انظر عن )إبراهيم بن يوسف( يف: تكملة كتاب الصلة البن األابر 2]
 .137رقم  30/ 1وغاية النهاية 

 ، واملثبت يتفق مع )غاية النهاية( .« ملعافريا»[ حترف يف التكملة إىل 3]

( ورقة 5921[ انظر عن )إمساعيل بن املبارك( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 4]
، وتوضيح 364/ 1، واملشتبه 966رقم  107/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 249

 .686، وتبصري املنتبه 129/ 5املشتبه 
و  234، 210/ 2، واألعالق اخلطرية 59 [ انظر عن )إقبال( يف: ذيل الروضتني5]
، 4234رقم  304/ 9، والوايف ابلوفيات 41، 40/ 29، وهناية األرب 137/ 1ق  3

 .46/ 13والبداية والنهاية 
/ 1[ انظر عن )املدرسة اإلقبالية احلنفية( يف: الدارس يف اتريخ املدارس للنعيمي 6]

362. 
/ 1 ة( يف: الدارس يف اتريخ املدارس للنعيمي[ انظر عن )املدرسة اإلقبالية الشافعي7]

118 "..(41) 
 "سنة مخس وستمائة .42

 ]حرف األلف[

 [ .1أمحد بن حممد بن أمحد بن أيب هارون ] -223

 أبو القاسم التميمي، اإلشبيلي.

[ 2عن: أيب احلكم بن حجاج، وأيب إسحاق بن طلحة، وعبيد هللا ]القراءات أخذ 
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احلكم بن بطال. ومسع من أيب احلسن الزهري، والزاهد أيب [ ، وأيب 3ابن اللحياين ]
 عبد هللا ابن اجملاهد. وأجاز له أبو احلسن شريح.

 وتصدر لإلقراء، وأخذ الناس عنه.

[ : وكان ورعا زاهدا، أجاز يف ربيع األول سنة مخس لبعض أصحابنا 4قال األابر ]
[5. ] 

 [ .6إبراهيم بن أمحد الكردي ] -224

 ناح.املعروف ابجل

 من أمراء دمشق.

__________ 

، وغاية 98/ 1[ انظر عن )أمحد بن حممد بن أمحد( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
 .480رقم  104/ 1النهاية 

 ، واملثبت يتفق مع: غاية النهاية.« عبد هللا»[ يف التكملة البن األابر: 2]

 « .احلبايب»[ تصحفت يف غاية النهاية إىل: 3]

 .98/ 1ملة الصلة [ يف تك4]
 [ وقال ابن اجلزري: بقي إىل قريب سنة عشر وستمائة.5]

 (42).." 66[ انظر عن )إبراهيم بن أمحد( يف: ذيل الروضتني 6]
 على أيب القاسم أمحد بن جعفر الغافقي، ومسع من:القراءات "قرأ  .43

انصر  حاإلمام أيب طاهر بن سلفة فأكثر، ومن العثماين. ومبصر من: الشريف أيب الفتو 
 بن احلسن، والزاهد علي ابن بنت أيب سعد، وخلق كثري.

[ : كتب الكثري لنفسه وللناس، وكان فاضال له معرفة 1قال احلافظ عبد العظيم ]
 حسنة، خترج به مجاعة من أصحاب السلفي. وتصدر ابجلامع العتيق مبصر، وحدث.

 روى عنه: هو، وغري واحد من املصريني.

 [ .2ة الشاعرة ]وأمه: تقية األرمنازي
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أخربان إسحاق الوزيري، أخربان احلافظ عبد العظيم، أخربان علي بن فاضل، فذكر 
 حديثا.

 تويف يف منتصف صفر.

 [ .4[ بن أمحد ابن اخلراز ]3علي بن حممد بن علي ] -142

 أبو احلسن احلرميي.

 مسع: أمحد ابن الطالية، وسعيد ابن البناء.

 وحدث.

 يق احلجاز.وتويف يف ذي القعدة بطر 

 [ بن عبد الكرمي.5علي بن حيىي ] -143

__________ 

 .100/ 2[ يف التكملة 1]
 هـ. ابإلسكندرية. 580[ توفيت سنة 2]

، 158[ انظر عن )علي بن حممد بن علي( يف: اتريخ ابن الدبيثي )كمربج( ورقة 3]
 119/ 2النقلة ، والتكملة لوفيات 108والتاريخ اجملدد البن النجار )ابريس( ورقة 

 .1039رقم  137/ 3، واملختصر احملتاج إليه 983رقم 
[ اخلراز: بفتح اخلاء املعجمة وتشديد الراء املهملة وفتحها وبعد األلف زاي. 4]

 )املنذري( .

، والتاريخ 173[ انظر عن )علي بن حيىي( يف: اتريخ ابن الدبيثي )كمربج( ورقة 5]
 (43).." 993رقم  123/ 2لوفيات النقلة  ، والتكملة72اجملدد )ابريس( ورقة 

 "ولد سنة ثالثني. .44

وقرأ العربية على ابن اخلشاب، وغريه. ومسع من أيب الكرم الشهرزوري، وحممد بن عبيد 
و، على أيب الكرم. وكان عارفا ابلنحالقراءات هللا الرطيب، وابن انصر، وقرأ بعض 

 بصريا به، ثقة، خريا.
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 له: الفزراين. وهو من قرية فزرينيا، ويقال

 روى عنه: أبو عبد هللا الدبيثي، وقال: تويف يف صفر. والضياء املقدسي.

 وأجاز للشيخ مشس الدين، وللكمال عبد الرحيم، وللفخر ابن البخاري.

 [ بن عبد املنعم بن معايل بن هبة هللا بن احلسن بن علي.1حممد بن إمساعيل ] -147

 [ الدمشقي، الشافعي.2أبو عبد هللا بن احلبويب، الثعليب ]

 من بيت احلديث والعدالة.

 روى عن: نسيبه أيب يعلى محزة ابن احلبويب.

 روى عنه: يوسف بن خليل، والشهاب القوصي.

 وتويف يف حادي عشر ربيع األول.

 ولقبه: زين الدين.

 أجاز للفخر علي.

 حممد بن احلسن بن إبراهيم بن احلسن بن بداوة. -148

 ي، األنصاري، الغرانطي، الطبيب.أبو عبد هللا املرس

أدركه أبو  « .مسلسالته»شيخ مسند معمر. مسع عام أربعني من أيب بكر ابن العريب 
بكر بن مسدي ومسع منه يف هذه السنة بقراءة عمه، وله نيف ومثانون سنة، وخرج عنه 

 أحاديث.« معجمه»يف 

__________ 

رقم  102، 101/ 2فيات النقلة [ انظر عن )حممد بن إمساعيل( يف: التكملة لو 1]
952. 

( 115( ، وذكر الذهيب يف )املشتبه )955/ 2[ قيده املنذري ابحلروف )التكملة: 2]
الدماشقة لكنه مل يذكر أاب عبد هللا هذا. وقد مر ذكر أيب احلسن « الثعلبيني»مجلة من 

 (44)( .." 38من هذا الكتاب، رقم ) 601علي بن عقيل الثعليب يف وفيات سنة 
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 [ سعيد بن احلسني.1حممد بن أيب املفاخر ] -149" .45

 أبو عبد هللا اهلامشي، العباسي، املأموين، الشريف، الصويف، الواعظ.

 سكن مع أبيه القاهرة. وقد مسع ببغداد من أيب الوقت، وابإلسكندرية من السلفي.

 أربعني[ : سألته عن مولده، فقال: سنة ست و 2روى عنه: احلافظ عبد العظيم، وقال ]
ومخسمائة. قال: وكان حافظا للقرآن، حسن الصوت جدا، أم ابألمري مجال الدين فرج 
مدة وهو متويل اإلسكندرية، وجاء معه إىل مصر، وأم ابمللك العزيز مبصر إىل أن مات. 
وانقطع ابخلانقاه، ووعظ ابلثغر والقاهرة. وصنف كتااب يف رءوس اآلي واملتشابه. وابنه 

 عن السلفي. أبو بكر، حدثنا

 قلت: ابنه أبو بكر حممد، حدثنا عنه ابنه حممد اجلنائزي، واألبرقوهي.

 [ رجب.3وتويف هذا يف اثلث ]

 حممد بن طاهر بن حممد. -150

 أبو بكر القيسي، اإلشبيلي.

روى عن: جده حممد بن أمحد بن طاهر، وأيب األصبغ السمايت الطحان، وابن 
 السمايت.عن القراءات بشكوال. وأخذ 

 وكان ورعا صاحلا صدوقا.

__________ 

 108، 107/ 2[ انظر عن )حممد بن أيب املفاخر( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .2259رقم  660/ 5، واملقفى الكبري للمقريزي 967رقم 

 .107/ 2[ يف التكملة 2]
 (45)[ يف التكملة: اثلث عشر رجب، وكذلك يف املقفى الكبري.." 3]
[ املولد، املوصلي، الضرير، 2[ بن صاحل. أبو احلرم املاكسيين ]1]"بن شبة  .46

 املقرئ، النحوي.

أضر وهو ابن مثان سنني. ورحل إىل بغداد، فأخذ العربية عن: أيب حممد ابن اخلشاب، 
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وأيب احلسن علي ابن العصار، والكمال عبد الرمحن األنباري. وأخذ ابملوصل أيضا عن 
 واللغات.القراءات كثري من حيىي بن سعدون القرطيب ال

وجودها، وأقرأ الناس دهرا، وخترج به أهل املوصل. وقدم حلب، القراءات وبرع يف 
فحمل عنه أهلها الكثري، وقدم دمشق، فحدث هبا عن أيب الفضل خطيب املوصل، 

 وسعيد ابن الدهان.

 .يلشيخه الكمال األنبار « أسرار العربية»وقرأ عليه علم الدين السخاوي كتاب 
وعمي من اجلدري، وكان يتعصب أليب العالء املعري، ملا بينهما من األدب والعمى 

 ابجلدري.

 ، مل يكن يفوالقراءات[ : كان عارفا ابلنحو، واللغة، 3قال ابن األثري ]

__________ 

] )( [ بل عليه هو أن يتأمل تعليقه، ويعيد النظر فيه، حيث وقع يف حاشيته على 
 ابلزاي، ومل يتنبه إىل ذلك.« نزاي»تكملة املنذري 

 ابملوحدة يف: العرب، والعسجد املسبوك.« راين»وورد 

 ابلزاي والياء املثناة يف: الغصون اليانعة، والبداية والنهاية، ومعجم األدابء.« زاين»وورد 

 ابلراء والياء املثناة يف بقية املصادر.« رابن»وورد 

كما مل يذكره ابن   «املشتبه»مل يذكره يف كتابه  -رمحه هللا -وامللفت أن املؤلف الذهيب
 انصر الدين يف توضيحه، مع أنه من األمساء اليت يشتبه هبا.

 والصواب بتشديد الباء املوحدة.« . شبه» 313/ 2[ يف العسجد املسبوك 1]

[ املاكسيين: بفتح امليم وبعد األلف كاف مكسورة وسني مهملة مكسورة أيضا مث 2]
ة من حتتها وبعدها نون، هذه النسبة إىل ماكسني، وهي بليدة من ايء ساكنة مثنا

 ( .280/ 5أعمال اجلزيرة الفراتية على هنر اخلابور. )وفيات األعيان 

 (46).." 258/ 12[ يف الكامل 3]
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 "أبو العباس احلريب، الكاتب. .47

 مسع: عبد هللا بن أمحد بن يوسف.

 وعاش مثانني سنة.

 علي، وللكمال عبد الرحيم، وخدجية بنت راجح.مسع منه مجاعة. وأجاز للفخر 

 [ البغدادي.1أمحد بن علي بن هبة هللا ] -166

 مسع: ابن البطي.

 [ .2ومات يف احملرم ]

 [ بن مقدام.3أمحد بن حممد بن أمحد ] -167

 أبو العباس الرعيين، اإلشبيلي.

بكر ابن  ببالده عن أيب احلسن شريح بن حممد، ومسع: منه، ومن أيبالقراءات أخذ 
العريب، وصحبه إىل مراكش وشهد موته بفاس، وأخذ أيضا عن: أيب عمر بن صاحل، 

 وعلي بن مسلم، وأيب احلكم بن بطال.

__________ 

رقم  124/ 2[ انظر عن )أمحد بن علي بن هبة هللا( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .3183 رقم 229/ 7، والوايف ابلوفيات 43/ 9، واجلامع املختصر 995

[ كنيته: أبو منصور. قال الصفدي: كانت والدته قد حجت مع والده وهي حامل 2]
به فوضعته مبكة وقدم به والده رضيعا، فاتفق أن اإلمام الناصر ولد يف رجب من تلك 
السنة وأرضعته والدته مديدة ومرضت فأحضرت له املراضع فأىب أن يرضع من إحداهن 

 كور فقبل ثديها وأنس هبا، فريب مع اإلمام الناصر يففأحضرت والدة أيب منصور املذ 
مكان واحد، وملا ويل اخلالفة عرف له ذلك وأنعم عليه إبنعامات كثرية ورغب إليه يف 

 والايت جليلة فامتنع من ذلك وعاش فارغ البال.

أمسعه والده يف صباه من ابن البطي شيئا من احلديث قرأه عليه حمب الدين ابن النجار 
 رو بعد ذلك شيئا. وكان ظريفا متواضعا حسن األخالق. )الوايف ابلوفيات( .ومل ي

، والذيل 97[ انظر عن )أمحد بن حممد بن أمحد( يف: تكملة الصلة البن األابر/ 3]
، وجذوة 537رقم  385، 384/ 1ق  1والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج 
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، ومرآة 544رقم  585/ 2ار ، ومعرفة القراء الكب10، 9/ 5، والعرب 72االقتباس 
 (47).." 12/ 5، وشذرات الذهب 478رقم  104/ 1، وغاية النهاية 5/ 4اجلنان 

 "مسع: أاب الفتح ابن البطي، وأاب زرعة املقدسي. .48

 [ : ما أعلمه حدث.1قال الدبيثي ]

 [ بن عبد هللا.2عبد هللا بن عيسى ] -183

 أبو حممد األنصاري، القرطيب املكتب الزاهد.

 [ .3عن عبد الرحيم بن قاسم احملاريب ]القراءات  أخذ

 وجلس للتعليم. وكان يتقوت من كراء ربع له.

 قال األابر: كان منقطع القرين يف الزهد والورع.

 [ .4عبد هللا بن مبادر ] -184

 [ .5وبقابوس من قرى هنر امللك ] -أبو بكر البقابوسي

 كان مقرائ جمودا، ضريرا، يؤم مبسجد.

 آن على أيب الكرم الشهرزوري، وعلي بن غنيمة، ومسع من:قرأ القر 

 [ ، وسعيد ابن البناء.6عبد اخلالق اليوسفي، وأيب بكر ابن الزاغوين ]

__________ 

، وقد ذهب قوله يف اترخيه حيث ذهبت الرتمجة 134/ 2[ يف املختصر احملتاج إليه 1]
 ومل يبق منها سوى شيء يسري من آخرها.

 .878/ 2)عبد هللا بن عيسى( يف: التكملة لكتاب الصلة البن األابر [ انظر عن 2]
، وقد وقع يف تكملة ابن األابر: -رمحه هللا -[ هكذا يف األصل خبط املؤلف3]
عبد الرحيم بن »فقال:  1632رقم  383/ 1، ومثله يف: غاية النهاية « احلجاري»

 فجعل له كنيتني،« . سنقاسم بن حممد أبو حممد )كذا( احلجاري ابلراء أبو احل
ناء ترمجة يف غاية النهاية أث« حماريب»وقد ورد أنه « . أبو احلسن»والصحيح أن كنيته 

 ( وهو األرجح، وهللا أعلم.1537رقم  359/ 1عبد احلق بن حممد اخلزرجي )»
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، واتريخ ابن الدبيثي 470/ 1[ انظر عن )عبد هللا بن مبادر( يف: معجم البلدان 4]
، 95، 94، ومشيخة النجيب عبد اللطيف، ورقة 111، 110( ورقة 5922)ابريس 

 174/ 2، واملختصر احملتاج إليه 1005رقم  129، 128/ 2والتكملة لوفيات النقلة 
 .814رقم 
بضم امليم وفتح الباء املوحدة وبعد األلف دال وراء مهملتان. )املنذري( « : مبادر»و 
. 
د األلف ابء أخرى مضمومة، وواو ساكنة، [ قال ايقوت: بقابوس: ابلفتح، وبع5]

 وسني مهملة. )معجم البلدان( .

 (48)« .." الزعفراين»[ حترفت يف )معجم البلدان( إىل: 6]
 "روى عنه: الدبيثي، والضياء. .49

 وتويف يف ربيع األول.

 [ بن عبد احلق بن أمحد املقرئ.1عبد احلق بن حممد ] -185

 أبو حممد اخلزرجي، القرطيب.

عن ابن عم أبيه أيب زيد عبد الرمحن بن علي اخلزرجي، املقرئ، وعبد راءات القأخذ 
[ . وأخذ قراءة انفع عن أمحد بن صاحل الضرير. ومسع من: أبيه 2الرحيم بن قاسم ]

 أيب عبد هللا، وأيب مروان بن مسرة فأكثر، وأخذ العربية عن أيب القاسم بن مسجون.

 ابطا هلا.، ضابلقراءاتوأسن. وكان عارفا  وتصدر بقرطبة لإلقراء والتحديث. وعمر

 حدث عنه مجاعة.

وتويف يف شعبان، وولد يف حدود اخلمس وعشرين ومخسمائة، وكان شيخه أبو زيد حيا 
 يف حدود األربعني.

سنة ستمائة « أاملوط»قلت: مسع منه أبو العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم القرطيب أكثر 
 بروايته عن أبيه.

 [ بن علي بن احلسني احلنبلي.3محن بن عيسى ]عبد الر  -186
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__________ 

 .1537رقم  359/ 1[ انظر عن )عبد احلق بن حممد( يف: غاية النهاية 1]
 ( .183قم )قبل قليل بر « عبد هللا بن عيسى»[ وهو احملاريب الذي ذكر يف ترمجة 2]

ة( الظاهري[ انظر عن )عبد الرمحن بن عيسى( يف: إكمال اإلكمال البن نقطة )3]
، ومرآة الزمان ج 124، 123( ورقة 5922، واتريخ ابن الدبيثي )ابريس 55ورقة 

، 1028رقم  137/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 62، وذيل الروضتني 537/ 2ق  8
، والبداية 863رقم  209، 208/ 2، واملختصر احملتاج إليه 249/ 9واجلامع املختصر 

، وعقد 222رقم  43 -41/ 2بقات احلنابلة ، والذيل على ط50/ 13والنهاية 
 (49).." 218، والتاج املكلل 17/ 5، وشذرات الذهب 312/ ورقة 17اجلمان 

"قرأ ابلرواايت على أيب حممد سبط اخلياط، وأيب الكرم الشهرزوري، ومسع  .50
 منهما، ومن حممد بن أيب حامد البيع، وأيب الفضل األرموي، وابن انصر.

رأ مشهورا، قالقراءات ث. وكان دينا صاحلا، عايل اإلسناد يف ، وحدالقراءاتوأقرأ 
 [ جمد الدين ابن تيمية، وغريه.1« ]ابملبهج»عليه 

 وروى عنه: الدبيثي، وابن خليل، والضياء، والنجيب عبد اللطيف، وآخرون.

 وتويف يف ربيع األول.

 فا.نزها عفي فأكثروا، وكان صدوقاالقراءات [ : قرأ عليه الناس 2قال ابن النجار ]

 [ بن حممد بن مشق البغدادي.3عفيفة بنت املبارك ] -193

 أخت احملدث أيب بكر حممد.

 روت عن أيب الفتح ابن البطي.

 وتوفيت يف مجادي األوىل.

 [ بن علي.4علي بن إمساعيل ] -194

 أبو احلسن، الطوسي األصل، اإلسكندراين، النحوي، املعروف اببن السيوري.

 بضعا ومثانني سنة. شاعر حمسن، عاش
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 قال زكي الدين: تويف يف رجب، أنشدان عنه شيخنا ابن املفضل.

 [ بن محامة.5علي بن سعيد ] -195

__________ 

 السبع، لسبط ابن اخلياط.القراءات [ املبهج يف 1]

 .44[ يف التاريخ اجملدد، ورقة 2]
رقم  134، 133/ 2[ انظر عن )عفيفة بنت املبارك( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]

1018. 
 .1027رقم  137/ 2[ انظر عن )علي بن إمساعيل( يف: التكملة لوفيات النقلة 4]
، 1014رقم  132/ 2[ انظر عن )علي بن سعيد( يف: التكملة لوفيات النقلة 5]

 (50)والوايف." 
 [ ، األندلسي، البياسي، خطيب بياسة.1"أبو بكر بن حسنون الكتامي ] .51

 شيخ معمر مسن.

عن أبيه، وشريح بن حممد، وعبد هللا بن خلف، القراءات [ : أخذ 2األابر ] قال
ومسع منهم، ومن: القاضي أيب بكر ابن العريب، وأيب القاسم ابن ورد، ومجاعة. وويل 
قضاء بلده، وتصدر لإلقراء والتحديث، وأخذ عنه الناس، وكان مقرائ جليال، ماهرا 

  يف رمضان وقد بلغ التسعني.جمودا، عايل الرواية، عمر وضعف، وتويف

 [ .3وقيل: إنه ولد سنة أربع وعشرين، فاهلل أعلم ]

قلت: قرأ عليه ابلسبع إمساعيل بن حيىي العطار شيخ ابن الزبري، وكان شيخه ابن خلف 
القيسي قد قرأ ابلرواايت على أيب القاسم ابن الفحام الصقلي، وله إجازة من أيب احلسن 

 . وأما شيخه شريح فمسند األندلس.ابن الدوش وابن البياز

وعظمه، وروى عنه ابإلجازة، وغلط أبن قال: « معجمه»وقد ذكره ابن مسدي يف 
 تويف سنة مثان وستمائة وأنه قارب املائة.

 مساعه يف سنة أربع وثالثني ومخسمائة من شريح، ومن ابن العريب.
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 [ .5الباقداري ][ حممد بن أمحد بن مرزوق 4حممد ابن احلافظ أيب بكر ] -210

__________ 

« . الكتاين»( إىل: 205/ 2[ تصحفت نسبته يف )غاية النهاية( يف املرة األوىل )1]
هكذا بدون « الكناين»( وقع 241/ 2وقال: ال أعلم على من قرأ! ويف املرة الثانية )

 تنقيط بعد الكاف، وذكر شيوخه، فكأنه مل يعرفه يف املرة األوىل.

 .574/ 2الصلة [ يف تكملة 2]
 وقرأ خبط بعض أصحابنا أنه تويف يوم االثنني»[ الذي يف التكملة البن األابر: 3]

، وحكى غريه أنه بلغ 520اخلامس من رمضان املذكور ... وقال يف مولده: إنه سنة 
 « .524الثمانني، وأن مولده سنة 

ابن الدبيثي  ، واتريخ474/ 1[ انظر عن )حممد بن أيب بكر( يف: معجم البلدان 4]
، واملختصر 1019رقم  134/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 129( ورقة 5921)ابريس 

 .126، 125/ 1احملتاج إليه 
 (51)[ الباقداري: نسبة إىل ابقدارى: قرية من نواحي بغداد.." 5]
 "فيما يبلغنا احملل كفاية ... والفضل فيه مئونة وحساب .52

 األوىل، وله اثنتان ومثانون سنة.تويف إىل رضوان هللا يف أول مجادي 

موسى بن يوسف بن موسى بن يوسف بن إبراهيم بن عبد هللا بن املغرية بن  -218
 شرحبيل.

املعروف مبزدي ومبسدي بن مغرية بن حسن بن زيد بن يزيد بن حامت بن روح بن حامت 
 بن قبيصة بن املهلب بن أيب صفرة.

 س.األزدي، املهليب، ويعرف أيضا اببن البائ الشيخ املعمر، الزاهد، أبو حممد بن مسدي

 وإمنا لقب شرحبيل املذكور مبسدي، ألن أابه تصاهر إىل بين مسدي، فلقب هنا هبم.

تفقه جدي موسى أببيه القاضي أيب عمر « : معجمه»قال احلافظ ابن مسدي يف 
بن غالم د هللا اعن أيب عبالقراءات تلميذ أيب علي الغساين، وكتب خبطه كثريا. وأخذ 
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الفرس. وصحب أاب العباس ابن العريف ابملرية، وكان األمري حممد بن سعد قد أخذ 
[ مدة، مث حتول إىل غرانطة، فنزل اجلندية وتعبد، ولد يف رأس 1أمواله فنزل بسطة ]

سنة مخسمائة، وعاش مائة ونيفا. وكان ميتنع من التحديث، مجع عليه ابلرواايت رجل، 
ه اإلجازة أىب عليه من إكمال اخلتمة. وكان جدي يؤانسين، فلما فهم أنه يريد من

وألبسين اخلرقة كما ألبسه شيخه ابن العريف. وأضر يف أواخر العمر، ومات ببسطة يف 
وأما يف  «لباس اخلرقة»كذا قال ابن مسدي يف كتاب   -شوال سنة اثنتني وستمائة

 فقال: مات يف رمضان سنة أربع وستمائة ببسطة.« معجمه»

 لتهما من خطه، فأخطأ يف أحدمها.نق

__________ 

ابألندلس كما يف معجم ايقوت، ومراصد االطالع البن عبد « جيان»[ من أعمال 1]
 (52)احلق.." 

 "أبو علي ابن الشاطر األنباري. .53

 ويل قضاء األنبار، وحدث عن مسعود ابن النادر.

 [ بن حيىي بن غالب.1يوسف بن حممد بن عبد هللا ] -222

 [ املالقي، األندلسي، املعروف اببن الشيخ.2حلجاج البلوي ]أبو ا

عن أيب عبد هللا ابن الفخار، ومسع منه، ومن: أيب القاسم السهيلي، القراءات أخذ 
 وأيب إسحاق بن قرقول. وحج سنة ستني ومخسمائة.

[ ، ومسع ابلثغر من أيب طاهر 3« ]أحكامه»فسمع ببجاية من احلافظ عبد احلق 
 يب حممد العثماين، ومسع مبكة من أيب احلسن بن مؤمن.السلفي، وأ

[ : أخذ عنه: أبو سليمان بن حوط هللا، وأبو الربيع بن سامل، وأبو 4قال األابر ]
احلسن بن قطرال، وغريهم. وكان منقطع القرين يف الزهد والعبادة، جمتهدا يف العمل، 

ان. وكانت ، وتويف يف رمضيشار إليه إبجابة الدعوة. ولد سنة تسع وعشرين ومخسمائة
 له جنازة مشهودة.
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[ ، خطب 6[ : تويف مبالقة، وكان أحد الزهاد املشهورين، كثري الغزو ]5وقال املنذري ]
 ببلده.

 وقال فيه ابن مسدي: أحد األبدال والعلماء العمال وممن تعرفت إجابة

__________ 

، 217البن الزبري [ انظر عن )يوسف بن حممد بن عبد هللا( يف: صلة الصلة 1]
، 1044/ 2، وتكملة الصلة البن األابر 1044رقم  147/ 2والتكملة لوفيات النقلة 

، وكشف 164/ 1، والقاموس اإلسالمي ألمحد عطية هللا 326/ 2والعسجد املسبوك 
، ومعجم 207، 206/ 4، وفهرست اخلديوية 327/ 9، واألعالم 150الظنون 
/ 5ج  2ء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي ق ، وموسوعة علما230/ 13املؤلفني 

 .1371رقم  71
 « .البكري»[ تصحفت هذه النسبة يف: العسجد املسبوك إىل: 2]

أليب حممد عبد احلق بن عبد الرمحن « األحكام الشرعية الكربى»[ أي كتاب: 3]
 هناك. هـ. وقد تقدمت ترمجته 581األزدي اإلشبيلي املعروف اببن اخلراط املتوىف سنة 

 .1044/ 2[ يف تكملة الصلة 4]
 .147/ 2[ يف التكملة لوفيات النقلة 5]
 ويقال إنه بىن مبالقة حنو اثين عشر مسجدا بيده، ومل تفته غزوة»[ عبارة املنذري: 6]

 (53)يف الرب وال يف البحر، وتوىل اخلطابة ببلده.." 
 "سنة مخس وستمائة .54

 ]حرف األلف[

 [ .1بن أيب هارون ]أمحد بن حممد بن أمحد  -223

 أبو القاسم التميمي، اإلشبيلي.

[ 2عن: أيب احلكم بن حجاج، وأيب إسحاق بن طلحة، وعبيد هللا ]القراءات أخذ 
[ ، وأيب احلكم بن بطال. ومسع من أيب احلسن الزهري، والزاهد أيب 3ابن اللحياين ]
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 عبد هللا ابن اجملاهد. وأجاز له أبو احلسن شريح.

 ء، وأخذ الناس عنه.وتصدر لإلقرا

[ : وكان ورعا زاهدا، أجاز يف ربيع األول سنة مخس لبعض أصحابنا 4قال األابر ]
[5. ] 

 [ .6إبراهيم بن أمحد الكردي ] -224

 املعروف ابجلناح.

 من أمراء دمشق.

__________ 

، وغاية 98/ 1[ انظر عن )أمحد بن حممد بن أمحد( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
 .480رقم  104/ 1اية النه

 ، واملثبت يتفق مع: غاية النهاية.« عبد هللا»[ يف التكملة البن األابر: 2]

 « .احلبايب»[ تصحفت يف غاية النهاية إىل: 3]

 .98/ 1[ يف تكملة الصلة 4]
 [ وقال ابن اجلزري: بقي إىل قريب سنة عشر وستمائة.5]

 (54).." 66ني [ انظر عن )إبراهيم بن أمحد( يف: ذيل الروضت6]
فردات م»يف أربع جملدات، وألف « للجمل»"يرجع إذا رد عليه. صنف شرحا  .55

 . «القراءات
[ ، وكان جده يونش عبدا روميا. قرأ القاسم ابن يونش 1وكان أبوه من كبار القراء ]

 على شريح وصحبه، وكان فقريا مدقعا، ولقب ابلزقاق لعظم بطنه.

 .-رمحه هللا -جتويف علي يف حدود السنة بطريق احل
 [ بن مجيل.2علي بن حممد بن علي ] -254

 أبو احلسن املعافري، املالقي، خطيب القدس.

من مصنفه عبد احلق بن عبد الرمحن األزدي، اخلطيب، ومسع « األحكام»مسع كتاب 
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مبالقة من أيب القاسم عبد الرمحن السهيلي، ومبصر من أيب الفتح حممود بن أمحد ابن 
دمشق من حيىي الثقفي، وعبد الرمحن ابن اخلرقي. وخترج يف احلديث الصابوين، وب

 ابلقاسم ابن عساكر.

ونسخ الكثري. وويل خطابة القدس زماان، وحصلت له دنيا متسعة، وكان حممود 
 الطريقة، متواضعا.

 روى عنه: الزكي عبد العظيم، والشاب القوصي.

ب الناصر احلرمة الوافرة، وخصه عقيقال القوصي: اخلطيب زين الدين انل عند امللك 
 الفتح خبطابة األقصى، وروى عنه األمري شرف الدين عيسى ابن أيب القاسم اهلكاري.

 [ : تويف سنة مخس. ومل يعني الشهر.3وقال عبد العظيم ]

__________ 

 « .املقرءين»أو الصواب « وكان أبوه قاسم من املقربني»[ يف اإلنباه: 1]

 168، 167/ 2بن حممد بن علي( يف: التكملة لوفيات النقلة  [ انظر عن )علي2]
/ 6، والنجوم الزاهرة 316، واإلشارة إىل وفيات األعيان 13/ 5، والعرب 1087رقم 

 .17/ 5، وشذرات الذهب 197
 (55).." 167/ 2[ يف التكملة 3]
 "أبو اجلود اللخمي، املصري، املقرئ، األستاذ، النحوي، العروضي، الضرير. .56

 الداير املصرية. شيخ

 ولد سنة مثاين عشرة ومخسمائة.

 على الشريف أيب الفتوح اخلطيب، ومسعالقراءات وتصدر لإلقراء مدة طويلة، قرأ 
 منه، ومن عبد هللا بن رفاعة، ومن املهذب علي بن عبد الرحيم ابن العصار األديب.

هلمذاين، املنتجب ا: أبو احلسن السخاوي، وأبو عمرو ابن احلاجب، و القراءاتقرأ عليه 
وعبد الظاهر بن نشوان، والعلم أبو حممد القاسم بن أمحد اللورقي األندلسي، والكمال 
علي بن شجاع الضرير، والفقيه زايدة بن عمران، وعبد القوي بن عزون، وعبد القوي 
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 بن عبد هللا ابن املغربل، والتقي عبد الرمحن بن مرهف الناشري.

 ، إماما فيها.ابلقراءاتأبايم. وكان ماهرا وتويف قبل الكمال الضرير 

 إىل سنة إحدى وسبعني: أبوالقراءات وبقي من أصحاب أيب اجلود ممن قرأ عليه 
 الفتح عبد اهلادي بن عبد الكرمي القيسي خطيب جامع املقياس.

السبعة: أبو الطاهر إمساعيل املليجي، وبقي القراءات وآخر من مات ممن قرأ عليه 
 ني وستمائة.إىل سنة مثان

وروى عنه احلديث: شهاب الدين القوصي، وزكي الدين املنذري، وضياء الدين 
املقدسي، ومشس الدين األدمي، وكمال الدين حممد ابن قاضي القضاة ابن درابس، 

 وآخرون.

 [ : أقرأ الناس دهرا، ورحل إليه، وأكثر املتصدرين1قال املنذري ]

__________ 

 (56)تغيري يف األلفاظ.." ب 162/ 2[ يف التكملة 1]
يف  القراءات"لإلقراء مبصر أصحابه وأصحاب أصحابه. مسعت منه، وقرأت  .57

حياته على أصحابه، ومل يتيسر يل القراءة عليه. وكان دينا فاضال، ابرعا يف األدب، 
حسن األداء، لفاظا، كثري املروءة، متواضعا، ال تطلب منه أن يقصد أحدا يف حاجة 

ليه. اعتذر إليه املشفوع إليه ومل جيبه، فيطلب منه العود إليه، فيعود إ إال جييب، ورمبا
[ مبصر، ومبسجد األمري موسك ابلقاهرة، وابملدرسة الفاضلية، 1تصدر ابجلامع العتيق ]
 وتويف يف اتسع رمضان.

 ]حرف الفاء[

 [ بن أمحد القنائي.2فاطمة بنت حممد ] -259

 ست النساء.

 ارستان ومجاعة.روت ابإلجازة من قاضي امل

 مسع منها: أبو احلسن ابن القطيعي.
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 [ .4[ عبد هللا بن أمحد ابن الطوير ]3فاطمة بنت أيب الفائز ] -260

 أم البهاء البغدادية، البزاز أبوها.

مسعها أخوها ألمها العالمة أبو الفرج ابن اجلوزي من: أيب منصور بن خريون، وأيب 
 سعد أمحد بن حممد الزوزين.

 ها: ابن خليل، والضياء، والنجيب عبد اللطيف.روى عن

 وتوفيت يف حادي عشر ربيع األول.

 وأجازت للشيخ الفخر، وللكمال عبد الرحيم، والبن شيبان، وغريهم.

__________ 

 [ أي: جامع عمرو بن العاص.1]

 .1427رقم  270/ 3[ انظر عن )فاطمة بنت حممد( يف: املختصر احملتاج إليه 2]
فاطمة »وفيه  540/ 2ق  8)فاطمة بنت أيب الفائز( يف: مرآة الزمان ج  [ انظر عن3]

، 1052رقم  151، 150/ 2وهو غلط، والتكملة لوفيات النقلة « بنت أيب النائر
 .1428رقم  270/ 3واملختصر احملتاج إليه 

إبضافة اتء التأنيث. وتصحفت يف مرآة « الطويرة» 150/ 2[ يف تكملة املنذري 4]
 :الزمان إىل

 (57)« .." الطريرة»
"وويل أبوه قضاء الكوفة قبيل ذلك فسمعه هبا من عمر بن إبراهيم العلوي.  .58

ومسع بواسط من أيب الكرم نصر هللا بن حممد ابن اجللخت، والقاضي حممد بن علي 
 اجلاليب، واملبارك بن احلسني ابن نغواب، ومجاعة.

ن وأيب يعلى حممد بن سعد ب على أمحد بن عبيد هللا اآلمدي،القراءات وقرأ هبا 
تركان. وتفقه ببغداد على أيب منصور سعيد ابن الرزاز. وأتدب عند أيب منصور ابن 

 اجلواليقي.

 وكان كبري القدر، عايل اإلسناد، رحلة البالد.
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روى عنه: أبو الطاهر إمساعيل ابن األمناطي، وأبو بكر حممد ابن نقطة، وفتوح بن نوح 
 الدائم، وأبو عبيد هللا الدبيثي، وابن النجار، ومجاعة كثرية. اخلويي، والزين بن عبد

وأجاز البن أيب اخلري، وللشيخ مشس الدين عبد الرمحن، والكمال عبد الرحيم، وإمساعيل 
 العسقالين، والفخر علي.

[ : كان حسن املعرفة، جيد األصول، صحيح النقل، متيقظا، حدث 1قال الدبيثي ]
زمانه، وقصد من اآلفاق، وحدث ببغداد غري مرة، ونعم  ابلكثري، وصار أسند أهل

 الشيخ كان عقال وخلقا ومودة.

[ : كان بقية السلف، وشيخ القضاة والشهود، وآخر من 2وقال احلافظ عبد العظيم ]
أمحد كامال. وكان يعرف ما يقرأ عليه. وتويف يف اثمن شعبان، ودفن « مبسند»حدث 

 بداره، وختمت عنده عدة ختم.

ل عن معىن املاندائي، فقال: كان أجدادي قوما من العجم أتخر إسالمهم، فسموا وسئ
 بذلك، واملاندائي: الباقي، ابلفارسية.

أنبأين اإلمام أبو الفرج بن أيب عمر، عن أيب الفتح املندائي، أخربان أبو عبد هللا احلسني 
 بن حممد الدابس لنفسه:

__________ 

 .143/ 1م [ يف ذيل اتريخ مدينة السال1]
 (58).." 158/ 2[ يف التكملة: 2]
 [ بن سليمان.1حممد بن أمحد بن عبد الرمحن ] -264" .59

 أبو عبد هللا الزهري، البلنسي.

 ويعرف يف األندلس اببن القح، واشتهر ابلنسبة إىل ابن حمرز.

مسع من صهره أيب احلسن بن هذيل فأكثر، ومن أيب احلسن ابن النعمة، وأيب عبد هللا 
 سعادة. ومجاعة.بن 

. أخذ عنه ابنه أبو بكر حممد، وأبو عبد والقراءاتقال األابر: كان له حظ من الفقه 
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هللا بن أيب البقاء، ورأيته وأان صغري. ولد يف سنة مثان وعشرين ومخسمائة، وتويف يف 
 مجادي اآلخرة.

 [ بن حيىي بن حممد.2حممد بن جابر ] -265

 ، الغرانطي.أبو احلسن ابن الرماليه الثعليب

مسع: أاب جعفر ابن الباذش، وعبد احلق بن عطية، وأاب بكر ابن العريب، والقاضي أاب 
، ومسع . وتفقهالقراءاتالفضل بن عياض، وأاب احلسن شريح بن حممد، وأخذ عنه 

 على أيب الوليد بن خرية، وأيب عبد هللا ابن أيب اخلصال.« املدونة»

عرفة، أخذ عنه غري واحد. قاله األابر، وقال: حدث وكان من أهل الوجاهة والفضل وامل
 يف سنة مخس وستمائة.

 [ احلسن بن أمحد اهلمذاين، العطار.3حممد ابن احلافظ أيب العالء ] -266

 مسع: أابه، وأاب الوقت، وأاب اخلري الباغبان.

 وكان من الصلحاء.

__________ 

/ 2ة الصلة البن األابر [ انظر عن )حممد بن أمحد بن عبد الرمحن( يف: تكمل1]
575. 

 .577، 576/ 2[ انظر عن )حممد بن جابر( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
، 32[ انظر عن )حممد بن أيب العالء( يف: اتريخ ابن الدبيثي )شهيد علي( ورقة 3]

 (59)،." 36/ 1، واملختصر احملتاج إليه 1047رقم  148/ 2والتكملة لوفيات النقلة 
عن أيب  القراءات بن سعادة، وأيب زيد السهيلي، ومجاعة. وأخذ "أيب عبد هللا .60

 علي بن عريب.

 قال األابر: تويف يف رمضان. وكان من أهل العناية ابلرواية.

 وفيها ولد

 برهان الدين حممود بن عبد هللا املراغي الشافعي ابملراغة.
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 والعماد حممد بن عباس الدنيسري الطبيب.

 بن أيب سعد الواسطي خطيب كفرسوسة.واجلمال أمحد بن حممد 

 والصفي إسحاق بن إبراهيم الشقراوي.

 والنجم أبو تغلب بن أمحد الفاروثي.

 واملسند انصر الدين عمر ابن القواس.

 والضياء حممد بن أيب بكر اجلعفري األسود.

 والشرف حممد بن عثمان بن مكي الشارعي.

 بتنيس.واملعني عثمان بن سعد بن تولوى القرشي، ولد 

 والنجيب أمحد بن حممد بن عبد السالم السفاقسي.

 واحلافظ سيف الدين أمحد ابن اجملد عيسى.

 والكمال أمحد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد.

 والشرف حسن بن عبد هللا بن عبد الغين.

 (60)والضياء علي بن حممد ابن البالسي احملدث.." 
 "قال الضياء: مسعت منه يف السفرتني. .61

ألمحد بن سالمة احلداد، والشيخ مشس الدين، والكمال عبد الرحيم، والفخر  وأجاز
 علي.

 وتويف يف سادس شعبان، ويقال: إنه جاوز املائة.

 روى عنه لنا ابإلجازة العامة: الركن أمحد الطاووسي.

 [ املقتفوي.1أرتق بن جلدك ] -283

 شحنة بغداد.

صول جبهل، قة جبامع املنصور، ويف األتزهد وتفقر، ومسى نفسه حممدا، وتكلم يف احلقي
 فمنع من ذلك، مث قام معه مجاعة.

 روى عن: أيب بكر ابن الزاغوين.
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روى عنه: أبو احلسن ابن القطيعي، وقال عنه: كان يعتقد أن عذاب النار ينقطع وال 
 يبقى فيها أحد.

 تويف يف أايم التشريق عن بضع ومثانني سنة أو أكثر.

 مد بن علي الزينيب.أرمانوس، موىل حم -284

 مسع: هبة هللا الشبلي، وأاب الفتح ابن البطي.

 ومات يف مجادي اآلخرة.

 [ ، وقال: كان صاحلا حسن األخالق.2روى عنه ابن النجار ]

 [ بن حممد بن غالب.3أسامة بن سليمان ] -285

 أبو بكر الداين، املقرئ.

 م الفرس،عن أيب عبد هللا حممد بن احلسن ابن غالالقراءات أخذ 

__________ 

 .3764رقم  337/ 8[ انظر عن )أرتق بن جلدك( يف: الوايف ابلوفيات 1]
 [ يف اترخيه، وهو التاريخ اجملدد، وهذه الرتمجة يف القسم الضائع منه.2]

، ومعرفة 212/ 1[ انظر عن )أسامة بن سليمان( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
 (61).." 720رقم  155/ 1، وغاية النهاية 559رقم  600، 599/ 2القراء الكبار 

"إسحاق والد األبرقوهي، ومجاعة. وأجازت ألمحد بن أيب اخلري، وللفخر علي،  .62
وللربهان إبراهيم ابن الدرجي، وللشيخ مشس الدين، وللكمال عبد الرحيم، وخلدجية 

 بنت الشهاب بن راجح، وألمحد بن شيبان.

« الفنت»للطرباين، و « املعجم الصغري»كله، و « املعجم الكبري»ومسعت من فاطمة 
 لنعيم بن محاد.

 لنعيم، وغري ذلك.« الفنت»و « املعجم الكبري»[ : مسعنا منها 1قال ابن نقطة ]

 توفيت يف ربيع اآلخر، قاله الضياء، وقال: مولدها يف ذي احلجة سنة عشر.

 نقلت إجازة البغاددة هلا من خط شيخنا املزي.
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 [ .2بارك ]علي بن امل -301

 ابن أخي احلريص البغدادي، اخلباز.

 روى عن: سعيد ابن البناء.

 تويف فيها ظنا.

 [ بن عبد الرمحن بن بيبش.3عمر بن حممد ] -302

 أبو حفص البكري، الداين، املعروف اببن أيب رطلة.

عن ت القراءامسع بدانية من أيب احلسن ابن عز الناس، وأيب بكر بن مجاعة. وأخذ 
أيب  عن القاسم بن دمحان،القراءات د هللا بن محيد. ورحل إىل مالقة، فأخذ أيب عب

العباس البلنسي. ومسع منهم، ومن: السهيلي، وأيب احلسن ابن جامع. وأجاز له أبو 
 عبد هللا بن سعادة، ومجاعة.

__________ 

 .500[ يف التقييد 1]
، 1134رقم  196/ 2ة [ انظر عن )علي بن املبارك( يف: التكملة لوفيات النقل2]

، واتريخ ابن الدبيثي )كمربج( ورقة 1053رقم  142، 141/ 3واملختصر احملتاج إليه 
164. 

.." 50، 49/ ورقة 3[ انظر عن )عمر بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
(62) 
 "روى عن حممد هذا: أبو عبد هللا الدبيثي، والنجيب عبد اللطيف. .63

 وتويف يف شوال.

 أبوه وكان يروي عن ابن نبهان سنة سبع ومخسني ومخسمائة.ومات 

 [ بن حممد.1حممد بن سعيد ] -307

 أبو عبد هللا املرادي، املرسي، املقرئ.

عن أيب احلسن بن هذيل، وأيب علي بن عريب. ومسع منهما، ومن: القراءات أخذ 
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 أيب عبد هللا بن سعادة، وأيب حممد بن عاشر، ومجاعة.

، وروى احلديث، ومحل الناس عنه الكثري. وممن قرأ القراءات، أقرأ وكان خريا فاضال
 علم الدين القاسم بن أمحد اللورقي نزيل دمشق.القراءات عليه 

[ : ولد سنة اثنتني وأربعني ومخسمائة، وتويف مبرسية إىل رمحة هللا ليلة 2وقال األابر ]
 اجلمعة احلادي والعشرين من رمضان سنة ست.

 [ بن مطروح.3عبد هللا بن أيب حيىي ] حممد بن -308

 أبو عبد هللا التجييب، السرقسطي.

 مسع من: أيب احلسن ابن النعمة.

قال األابر: كان إخباراي حلو النادرة والفكاهة، مجع شعر أيب بكر حيىي بن حممد ابن 
 اجلزار السرقسطي.

 روى عنه: ابنه عبد هللا، وأبو عبد هللا ابن أيب البقاء.

__________ 

، والذيل 578/ 1[ انظر عن )حممد بن سعيد( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
، ومعرفة القراء 18/ 5، والعرب 214، 213/ 6والتكملة لكتايب املوصول والصلة 

 .145/ 2، وغاية النهاية 552رقم  594/ 2الكبار 
طبعة ) 230/ 18وقد سقطت هذه الرتمجة بكاملها من املطبوع من اتريخ اإلسالم 

 مصر( .

 .578/ 2[ يف التكملة 2]
/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد هللا بن أيب حيىي( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]

579 "..(63) 
عدين ال« مسند»أيب يعلى، و « مسند»الروايين، و « مسند»"ومن مسموعاته:  .64

 مسعه من سعيد الصرييف.

 وكان صحيح السماع ثقة.
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 حدث ببغداد، وأصبهان.

[ ، وابن خليل، والضياء، والتقي أمحد بن العز، ومجاعة. وروى 1عنه ابن نقطة ]روى 
عنه ابإلجازة الشيخ مشس الدين عبد الرمحن، والربهان ابن الدرجي، والفخر علي، 

 والكمال عبد الرحيم، وآخرون.

 عاش ثالاث وسبعني سنة، وتويف يف اخلامس والعشرين من مجادى اآلخرة.

 ]حرف الياء[

 [ بن سليمان بن أمحد بن مرزوق.2حيىي بن أمحد ] -324

 املقرئ أبو زكراي اجلذامي، اإلشبيلي، املعروف اببن مورين.

عن أيب احلسن شريح، وأيب العباس بن عيشون، وشعيب بن عيسى، القراءات أخذ 
 وأيب العباس بن حرب، ومجاعة. وأخذ العربية عن أيب احلسن بن مسلم.

 فرد عن أقرانه.وتصدر ببلده لإلقراء، وت

 [ : كان متقنا جمودا، أسره العدو، وله يف ختليصه قصة غريبة.3ذكره األابر، فقال ]

__________ 

( 457[ وقال يف تقييده: قال لنا: امسي هشام واملؤيد لقب يل وهو بلقبه أشهر. )1]
. 

وقال: وكان مكثرا  652رقم  481، 480يف: التقييد « هشام»وهلذا أعاد ذكره ابسم 
 صحيح السماع، له أصول خبط والده، وكان أبوه من احلفاظ األثبات.

، 132/ ورقة 3[ انظر عن )حيىي بن أمحد( يف: التكملة لكتاب الصلة البن األابر 2]
، ومعرفة القراء الكبار 22، 21، وبرانمج شيوخ الرعيين 191وصلة الصلة البن الزبري 

 وفيه امسه دون ترمجة. 3824رقم  366/ 2، وغاية النهاية 563رقم  602، 601/ 2

 (64).." 134/ الورقة 3[ يف التكملة: 3]
"عبد هللا ابن بنت الشيخ، وهو مكثر صحيح السماع. مث قال: وقرأ القرآن  .65

على عمر بن ظفر، ودعوان، والشهرزوري، وعلي بن حممويه األزدي، وهبة هللا بن وفاء 
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 ان قد قرأ على شيخه أيب حممد عبد هللاابن النيار الواسطي، وأيب العالء اهلمذاين. وك
بن علي عدة ختمات بكتب كثرية كتبها له يف جزء فسقط منه، وكان قد أراه جلماعة 

 منهم: شيخه أبو الكرم، وعمه املغازيل، فكتبا له مبا رأايه.

 [ .2[ : كان فيه تساهل يف اإلقراء والرواية ]1قال الدبيثي ]

والدبيثي، والضياء، وابن خليل، والنجيب بن الصيقل، قلت: روى عنه: اليلداين، 
 وحممد بن أيب الدينة، وعبد الرمحن بن عمر بن اللمش شيخا الفرضي.

 [ .3قال الدبيثي: وجد يف مسجد ميتا يف الثالث والعشرين من صفر ]

 قلت: وأجاز للشيخ مشس الدين، وللفخر علي، وجلماعة.

 بن حراز.[ بن سليمان 4حيىي بن الربيع ] -326

__________ 

 .240/ 3[ انظر: املختصر احملتاج إليه 1]
القراءات ب[ وقال ابن النجار: قدم بغداد يف صباه، وتلقن هبا القرآن وأتقنه، وقرأ 2]

الكثرية على املشايخ، والزم جمالس العلم، وحصل النسخ واألصول، ومل يزل يف التحقيق 
ر أحد القراء املشار إليهم ... وحدث  واإلتقان حىت صاالقراءات والتجويد وضبط 

كثريا، مسعت منه، ومل يكن ثقة وال مرضيا يف دينه وال يف روايته، فإنه كان مرتكبا 
للفواحش واملنكرات يف املساجد رأيته مرارا يبول يف ابلوعة املسجد وخيل ابلصلوات. 

نه ومل يكن عوكان يدعي أنه قرأ على أيب حممد ابن بنت الشيخ جبميع ما عنده ويروي 
 بيده خطه، ومل يذكر أحد من تالمذة أيب حممد أنه رآه عنده قط. )املستفاد( .

أنه مات سنة ست عشرة وستمائة وقد جاوز  368/ 2[ وقع يف غاية النهاية 3]
 التسعني.

، 665رقم  488، 487[ انظر عن )حيىي بن الربيع( يف: التقييد البن نقطة 4]
، والتكملة 388/ 15، وذيل اتريخ بغداد البن الدبيثي 288/ 12والكامل يف التاريخ 

، واجلامع املختصر 69، وذيل الروضتني 1126رقم  190، 189/ 2لوفيات النقلة 
/ 2، ودول اإلسالم 154، وإنسان العيون البن أيب عذيبة، ورقة 299 -297/ 9

 ، وسري1341رقم  241، 240/ 3، واملختصر احملتاج إليه 20/ 5، والعرب 113
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، 548/ 2، وطبقات الشافعية لإلسنوي 250رقم  487، 486/ 21أعالم النبالء 
 (65)، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي." 549

"العالمة جمد الدين العمري، الواسطي، الشافعي، أبو علي ابن الفقيه أيب  .66
 الفضل.

 ولد بواسط سنة مثان وعشرين ومخسمائة.

 ابلقراءات.بن سعد بن تركان  وقرأ القرآن على جده، وأيب يعلى حممد

وعلق اخلالف عن القاضي أيب يعلى بن أيب خازم ابن الفراء بواسط ملا ويل قضاءها، 
مث قدم أبو علي بغداد وتفقه ابلنظامية على مدرسها اإلمام أيب النجيب السهروردي، 

فتفقه  ،وتفقه أوال على والده، وعلى أيب جعفر هبة هللا ابن البوقي. مث رحل إىل نيسابور
على اإلمام حممد بن حيىي صاحب الغزايل، وبقي عنده سنتني ونصفا. ومسع الكثري 
بواسط من أيب الكرم نصر هللا بن خملد ابن اجللخت، وأيب عبد هللا حممد بن علي 
اجلاليب، وأمحد بن عبيد هللا اآلمدي. وببغداد من عبد اخلالق اليوسفي، وابن انصر، 

ن شيخه حممد، ومن عبد هللا بن الفراوي، وعبد اخلالق بن وأيب الوقت. وبنيسابور م
 زاهر.

وروى الكثري ببغداد، وهبراة، وغزنة ملا مضى إليها رسوال من الديوان العزيز يف سنة مثان 
 وتسعني ومخسمائة فلما عاد ويل تدريس النظامية، ورزق اجلاه واحلشمة.

 ذهب الشافعي،[ : كان ثقة، صحيح السماع، عاملا مب1قال الدبيثي ]

__________ 

أ،  157( ، وطبقات الشافعية البن كثري، ورقة 395 -393/ 8) 165[ / 5]
/ 13هـ. ) 600، وذكره قبل ذلك يف وفيات سنة 54، 53/ 13والبداية والنهاية 

ب، والعقد املذهب البن امللقن، ورقة  195( ، وطبقات الشافعية للمطري، ورقة 40
)ذكره مرتني، يف وفيات  289، 288ن قاضي شهبة و ، وطبقات الشافعية الب76

/ 6، والنجوم الزاهرة 370/ 2هـ.( ، وغاية النهاية  606ووفيات سنة  600سنة 
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، وطبقات املفسرين للسيوطي 106، ومعجم الشافعية البن عبد اهلادي، ورقة 199
، ومعجم طبقات احلفاظ 156/ 9، واألعالم 24، 23/ 5، وشذرات الذهب 43
 .680رقم  299سرين واملف

 (66).." 388/ 15[ يف ذيل اتريخ بغداد 1]
 "أبو طاهر البغدادي. .67

 شيخ مسن قدمي املولد، عاش مثانيا ومثانني سنة.

 وحدث عن: الوزير أيب املظفر بن هبرية، وعمر بن ظفر املغازيل.

 وتويف يف ربيع األول.

 [ بن احلسني احلرميي، اخلباز.1احلسني بن أيب بكر ] -342

 شيخ معمر، يروي عن أيب علي الرحيب.

 تويف يف رجب.

 [ بن حممد بن هشام بن حيان.2حيان بن عبد هللا ] -343

 أبو البقاء األنصاري، األوسي، األندلسي، البلنسي.

عن أيب احلسن ابن النعمة. ومسع بسبتة من جنبة بن حيىي، وأيب حممد القراءات أخذ 
 سعد اخلري.بن عبيد هللا. وأتدب أبيب احلسن بن 

[ : كان حنواي، لغواي، أديبا، شاعرا، حسن اخلط. وقد أقرأ الناس وقتا، 3قال األابر ]
 [ .4ومسعت مذاكرته. وتويف سنة سبع ]

 ]حرف اخلاء[

 [ القصار.6[ ابن الوقااييت ]5خالد بن علي ] -344

__________ 

 .621رقم  40/ 2] )( [ واملختصر احملتاج إليه 
 .1163رقم  210/ 2سني بن أيب بكر( يف: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )احل1]
، 287/ 1[ انظر عن )حبان بن عبد هللا( يف: التكملة لكتاب الصلة البن األابر 2]
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 .549/ 1، وبغية الوعاة 270رقم  225/ 13، والوايف ابلوفيات 288
 .287/ 2[ يف تكملة الصلة 3]
الوايف »ع: واملثبت يتفق م« تسع»عاة إىل: [ حترفت يف تكملة الصلة، وبغية الو 4]

 .225/ 13ابلوفيات 
، 41( ورقة 5922[ انظر عن )خالد بن علي( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 5]

رقم  55/ 2، واملختصر احملتاج إليه 1179رقم  219/ 2والتكملة لوفيات النقلة 
642. 

حلروف بني األلفني ايء آخر ابكسر الواو وفتح القاف و  -[ قال املنذري: الوقااييت6]
ااييت نسبة إىل الوقاية وهي املقنعة، ويقال ملن يبيعها: الوق -مفتوحة واتء اثلث احلروف

 (67))التكملة." 
 "ولد يف شعبان سنة تسع عشرة ومخسمائة. .68

ومسع الكثري من: أبيه، وأيب القاسم بن احلصني، وأيب غالب حممد بن احلسن املاوردي، 
لشحامي، والقاضي أيب بكر األنصاري، والزاهد حممد بن محويه اجلويين وزاهر بن طاهر ا

إبفادة ابن انصر. مث الزم أاب سعد ابن السمعاين ملا قدم ومسع معه الكثري من أيب منصور 
بن زريق القزاز، وأيب القاسم ابن السمرقندي، وابن توبة، وجده ألمه الشيخ أيب الربكات 

افظ على أيب حممد سبط اخلياط، واحلالقراءات ة. وقرأ إمساعيل بن أمحد، وهذه الطبق
أيب العالء اهلمذاين، وأيب احلسن علي بن أمحد بن حممويه. وقرأ مذهب الشافعي 
واخلالف على أيب منصور سعيد ابن الرزاز، وغريه. وقرأ العربية على أيب حممد ابن 

حلديث عرفة ااخلشاب، ولبس خرقة التصوف من جده أيب الربكات وصحبه. وأخذ م
عن ابن انصر، ولزمه، وقرأ عليه الكثري، وحفظ عنه الكثري من النكت والفوائد الغريبة، 

 واملعاين الدقيقة.

 وطال عمره، ورحل إليه.

[ : ابن سكينة شيخ العراق يف احلديث والزهد وحسن 1قال احلافظ ابن النجار ]
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يع مروايته. وقصده [ حىت حدث جبم3[ ، عمر ]2السمت وموافقة السنة والسلف ]
الطالب من البالد. وكانت أوقاته حمفوظة، فال متضي له ساعة إال يف تالوة أو ذكر أو 
هتجد أو تسميع. وكان إذا قرئ عليه احلديث منع أن يقام له أو لغريه. وكان كثري احلج 

 رواجملاورة والطهارة، ال خيرج من بيته إال حلضور مجعة أو عيد أو جنازة. وال حيضر دو 
أبناء الدنيا وال الرؤساء يف هناء وال يف عزاء. وكان يدمي الصيام غالبا على كرب سنه، 
ويستعمل السنة يف مدخله وخمرجه وملبسه وأموره، وحيب الصاحلني، ويعظم العلماء، 

 ويتواضع جلميع الناس. وكان دائما يقول: أسأل هللا أن

__________ 

 تالف يف األلفاظ.مع اخ 354/ 1[ يف ذيل اتريخ بغداد 1]

 .354/ 1[ إىل هنا يف الذيل 2]
 (68)بتصرف.."  359/ 1[ من هنا يف الذيل 3]
[ : وفيها تويف ضياء الدين عبد الوهاب بن سكينة، 1"قال اإلمام أبو شامة ] .69

 وحضره أرابب الدولة، وكان يوما مشهودا. مث قال: وكان من األبدال.

 ع عشر ربيع اآلخر، وكان يوما مشهودا.[ وغريه: تويف يف اتس2قال ابن النجار ]

 [ .3علي بن أمحد بن سعيد ] -356

 اإلمام أبو احلسن ابن الدابس الواسطي، املقرئ، املعدل.

الكثرية على عبد الرمحن بن احلسني الدجاجي، وعلى املبارك بن القراءات قرأ بواسط 
عطار. وارحتل العالء ال على احلافظ أيبالقراءات أمحد بن زريق. وارحتل إىل مهذان فقرأ 

إىل املوصل، فقرأ على حيىي بن سعدون القرطيب. مث ذكر أنه قرأ على أيب الكرم 
 الشهرزوري فأنكروا عليه.

وقد أقرأ جبامع واسط صدرا به مع أيب بكر ابن الباقالين، مث استوطن بغداد، وأقرأ هبا، 
 وحدث عن أيب طالب ابن الكتاين مبا مل نعرفه من روايته.

 [ .4اله الدبيثي ]ق
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[ : فسمع منه عبد العزيز بن هاللة ذلك، فلما تبني له ضرب على السماع 4قال ]
 منه.

 [ : وقال يل عبد العزيز بن عبد امللك الشيباين الدمشقي: وقفت4قال ]

__________ 

 .70[ يف ذيل الروضتني 1]
 .368/ 1[ يف ذيل اتريخ بغداد 2]
( ورقة 5922يد( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس [ انظر عن )علي بن أمحد بن سع3]

، والتكملة 561رقم  62 -58/ 3، وذيل اتريخ بغداد البن النجار 215، 214
 179، 178، واملستفاد من ذيل اتريخ بغداد 1160رقم  209/ 2لوفيات النقلة 

 -595/ 2، ومعرفة القراء الكبار 979رقم  116/ 3، واملختصر احملتاج إليه 134رقم 
رقم  519/ 1، وغاية النهاية 5780رقم  113/ 3، وميزان االعتدال 554رقم  597

، ولسان 204، 203، وطبقات النحاة واللغويني البن قاضي شهبة، ورقة 2146
 .528رقم  197/ 4امليزان 

 (69).." 215[ يف اترخيه، ورقة 4]
ابس د"على رقعة فيها خط مزور على خط أيب الكرم الشهرزوري بقراءة ابن ال .70

 عليه.

 وقد حدث عن علي بن نغواب، وحممد بن حممد بن أيب زنبقة، وأنشدان أبياات.

 قلت: آخر من روى عنه ابإلجازة الكمال الفويره شيخ املستنصرية.

[ : ذكر أنه قرأ على أيب الكرم، وأيب احلسن بن حممويه، وعبد 1وقال ابن النجار ]
 . وقدم بغداد عند علو سنه، ورتبالوهاب الصابوين اخلفاف، ويوسف بن املبارك

وعللها، قيما حبفظ أسانيدها القراءات بإلقراء الناس، فأكثروا عنه. وكان عاملا 
 وطرقها، وله معرفة جيدة ابلنحو. وكان متواضعا حسن األخالق، كتبت عنه.

« حلجةا»وذكر يل حممد بن سعيد احلافظ: أن أاب احلسن ابن الدابس حدث بكتاب 
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ارسي، مساعا عن أيب طالب ابن الكتاين، إبجازته من أيب الفضل بن أليب علي الف
خريون، وما علمنا له من ابن خريون إجازة، ومل نشاهد ابن الدابس عند أيب طالب 

 [ .2قط، وال ذكر لنا أحد أنه رآه عنده، ومل يصح أنه قرأ على ابن الشهرزوري ]

فقال: يف سنة سبع وعشرين [ : سألت ابن الدابس عن مولده، 3قال ابن النجار ]
[ 4ومخسمائة، دخلت بغداد سنة تسع وأربعني. وتويف يف السابع والعشرين من رجب ]

. 
__________ 

 .59/ 3[ يف ذيل اتريخ بغداد 1]
 .61/ 3[ ذيل اتريخ بغداد 2]
 .62، 61/ 3[ يف الذيل 3]
ان امليزان يف لس أنه تويف سنة سبع وثالمثائة! ووقع 519/ 1[ وقع يف: غاية النهاية 4]
 أنه تويف سنة سبع ومخسني وستمائة! ومن شعر علي بن أمحد بن الدابس: 197/ 4

 (70)هلفي على عمري لقد أفنيته ... يف كل ما أرضى ويسخط مالكي." 
ه دار رأس« اجلزولية»"يعرف املسألة من النحو معرفة جيدة، فإذا قرأها من  .71

اعتىن هبا مجاعة من أذكياء النحاة « القانون»واشتغل فكره، واسم هذه املقدمة 
 وشرحوها.

[ : بلغين أنه كان إذا سئل عن هذه املقدمة: 1قال القاضي مشس الدين ابن خلكان ]
أمن تصنيفك هي؟ قال: ال. وكان رجال ورعا، فيقال: إهنا نتائج حبوثه على ابن بري  

ن أصحابه. مجاعة م كان يعلقها. مث رجع إىل املغرب، واشتغل مدة مبدينة جباية، ورأيت
 وتويف سنة عشر مبراكش.

كثري الفائدة، « اجلمل»[ : له جمموع يف العربية على 2وقال أبو عبد هللا األابر ]
متداول يسمى ابلقانون، وقد نسب إىل غريه، أخذ عنه جلة. وتويف آبزمور من انحية 

 مراكش سنة سبع وستمائة، قاله أبو عبد هللا ابن الضرير.
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 القراءاتوقال غريه: سنة ست. وويل خطابة مراكش، وكان إماما يف  قال األابر:
 أيضا.

 جده رجل بربري، وهو ابن عيسى ابن يوماريلي.« يللبخت»و 

 وجزولة: بطن من الرببر، وجيمها ممزوجة ابلكاف.

لدين، وأنه قرأ أصول ا -أعين اجلزويل -وقرأت خبط حممد بن عبد اجلليل املوقاين: إنه
امه مبصر كثريا من الفقر ومل يدخل مدرسة، وكان خيرج إىل الضياع يؤم قاسي مبدة مق

بقوم، فيحصل ما ينفعه على غاية الضيق. ورجع إىل املغرب فقريا مدقعا، فلما وصل 
إىل املرية أو حنوها رهن كتاب ابن السراج الذي قرأه على ابن بري وعليه خطه، فأهنى 

عبد  ريي، أحد الزهاد ابملغرب وكان يصاحب بيناملرهتن أمره إىل الشيخ أيب العباس امل
املؤمن، فأهنى أبو العباس ذلك إىل السلطان، فأمر إبحضاره، وقدمه وأحسن إليه، 

 ابن السراج،« أصول»وجعله أحد من حيضر جملسه. وصنف كتااب يف شرح 

__________ 

 .490 -489/ 3[ وفيات 1]
 (71).." 1932/ رقم 2[ يف تكملة الصلة 2]
 [ البغدادي العدل.1القاسم النجمي ]"أبو  .72

مسع: أاب املظفر حممد ابن الرتيكي، وأاب حممد ابن املادح. وأخذ العربية عن أيب حممد 
 ابن اخلشاب، وأيب احلسن ابن العصار.

 وكان أديبا فاضال حسن الطريقة.

 [ .2تويف يف صفر ]

 [ بن حسني.3املبارك بن صدقة ] -366

 قرئ، البغدادي.أبو بكر ابن الباخرزي، امل

على أيب املعايل ابن السمني. ومسع من أيب الفضل األرموي، وأيب الفتح القراءات قرأ 
 الكروخي.
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 [ .4روى عنه: الدبيثي، والضياء، وغريمها ]

 وابخرز: اسم لناحية من أعمال نيسابور.

 [ .5تويف يف مجادى اآلخرة ]

 كان حيسواب.

__________ 

/ 2، والذيل على طبقات احلنابلة 1124رقم  168/ 3إليه ] )( [ واملختصر احملتاج 
 .228رقم  52551

[ قال املنذري: وهو منسوب إىل والء خادم يقال له: جنم مملوك السيدة أخت 1]
 املستنجد ابهلل أمري املؤمنني.

 -هللا رمحه -[ وقال ابن نقطة: مسعت منه وكان عاملا فاضال ثقة صدوقا، تويف2]
 سبع وستمائة. حادي عشر صفر سنة

 ونقل ابن رجب عن القادسي أنه تويف يوم السبت رابع عشر صفر.

 ومولده بعد األربعني ومخسمائة بقليل.

املبارك »وفيه  587رقم  441[ انظر عن )املبارك بن صدقة( يف: التقييد البن نقطة 3]
ات ، والتكملة لوفي336/ 15، وذيل اتريخ بغداد البن الدبيثي « بن صدقة بن يوسف

رقم  170، 169/ 3، واملختصر احملتاج إليه 1153رقم  205، 204/ 2النقلة 
1129. 

[ وقال ابن نقطة: مسع اجلامع أليب عيسى من أيب الفتح الكروخي، مسعته منه، 4]
 وكان مساعه صحيحا.

[ وقال ابن نقطة: وذكر لنا أن مولده يف شعبان من سنة اثنتني وعشرين 5]
 (72)ومخسمائة.." 

 ابن انصر، وأاب الوقت."مسع:  .73

 [ .1ومات يف ذي احلجة ]
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 [ بن عمر ابن الطباخ.2حيىي بن أيب الفتح ] -376

 أبو زكراي الضرير، الفقيه.

تويف حبران. وقد تفقه ببغداد. ومسع من أيب حممد ابن اخلشاب، وشهدة، وأيب احلسني 
 ، ومسع من أيب طالب الكتاين.القراءاتعبد احلق. وقرأ بواسط 

 وحدث.

 يلدق، خملص الدين املعظمي األمري. -377

 تويف بدمشق.

 وفيها ولد من الكبار

 الشمس حممد ابن الكمال، يف ذي احلجة.

__________ 

[ قال ابن نقطة: مسع البخاري من عبد األول وحدث عنه ببعضه. وكان مساعه 1]
 صحيحا، وكان شيخا صاحلا. )التقييد( .

. وكان  ارة إىل الشام، مث انقطع يف بيته ابلبدرية.وقال ابن رجب. وكان يسافر يف التج
كثري العبادة، حسن اهليئة والسمت، كثري الصالة والصيام والنسك ذا مروءة وتفقد 

 لألصحاب وتودد إليهم.

وذكر أبو الفرج بن احلنبلي: أنه كان يف السفر إذا نزل الناس واستقروا توضأ للصالة، 
 يصلي.دة له، واستقبل القبلة حىت يدخل الوقت فوتنحى قليال عن القافلة، وبسط سجا

قال: وكان كثري العبادة، مالزما ملنزله، ال خيرج منه إىل مسجده إال لتأدية الفرائض، مث 
 يرجع. وأثىن على مودته ومروءته. وأثىن عليه ابن نقطة وغريه ابلصالح، وانتفع به مجاعة

لقراءة  مر اخلليفة جبامع القصرمن مماليك اخلليفة. ويثبت له دكة يف آخر عمره أب
 احلديث عليها.

، 555 -554/ 2ق  8[ انظر عن )حيىي بن أيب الفتح( يف: مرآة الزمان ج 2]
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، والذيل على طبقات احلنابلة 1172رقم  214، 213/ 2والتكملة لوفيات النقلة 
 (73).." 31/ 5، وشذرات الذهب 332/ ورقة 17، وعقد اجلمان 230، رقم 2/ 2

 ان وستمائة"سنة مث .74

 ]حرف األلف[

 [ بن احلسن.1أمحد بن احلسن بن أيب البقاء ] -378

 أبو العباس العاقويل، البغدادي، املقرئ.

 ولد يوم عاشوراء سنة ست وعشرين ومخسمائة.

على أيب الكرم الشهرزوري، وغريه. ومسع إبفادة أخيه من: أيب منصور القراءات وقرأ 
أيب احلسن بن عبد السالم، وأيب سعد أمحد بن حممد القزاز، وأيب منصور بن خريون، و 

 البغدادي.

وروى الكثري، وأقرأ الناس، وعجز قبل موته، وانقطع. وكان صدوقا، قانعا، متعففا، 
 حسن األخالق، طيب الصوت ابلقرآن.

 روى عنه: الدبيثي، والضياء، وابن عبد الدائم، والنجيب عبد اللطيف، ومجاعة.

 وتويف يوم الرتوية.

__________ 

[ انظر عن )أمحد بن احلسن بن أيب البقاء( يف: إكمال اإلكمال البن نقطة 1]
، واتريخ 168، 167( ورقة 5921، واتريخ ابن الدبيثي )ابريس 56)الظاهرية( ورقة 

، 1217رقم  235، 234/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 28بغداد للبنداري، ورقة 
، واإلعالم 288/ 1، واتريخ إربل 112 -110ومشيخة النجيب عبد اللطيف، ورقة 

/ 1، واملختصر احملتاج إليه 318، واإلشارة إىل وفيات األعيان 250بوفيات األعالم 
، 15رقم  21/ 22، وسري أعالم النبالء 27/ 5، والعرب 85/ 1، واملشتبه 179

، ومرآة 530/ 1، وتلخيص جممع اآلداب 557رقم  598/ 2ومعرفة القراء الكبار 
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 46، 45/ 1، وغاية النهاية 14/ 4و  561/ 1، وتوضيح املشتبه 16/ 4جلنان ا
 (74).." 32/ 5، وشذرات الذهب 205/ 6، والنجوم الزاهرة 189رقم 

 "وآخر من روى عنه ابإلجازة الكمال عبد الرمحن املكرب. .75

 سماع.والالقراءات صحيح  -بتخفيف الطاء -[ : يلقب ابلبطي1قال ابن نقطة ]

 د بن عبد السخي، العمري، الواسطي.أمح -379

 مسع أاب الفتح بن شاتيل. وقدم دمشق، وحدث هبا يف سنة مثان هذه.

 مسع منه النجيب الصفار.

 [ بن عبد الرمحن بن علي.2أمحد بن عبد الودود ] -380

 [ ، القاضي.3أبو القاسم بن مسجون اهلاليل، األندلسي، املنكيب ]

 ف. وأجاز له أبو بكر ابن العريب وغريه.مسع أابه، وأاب بكر ابن اخللو 

 وخطب جبامع قرطبة.

[ : وكان فقيها دينا، انظما انثرا، ابرع اخلط، واسع احلظ من العلم. 4قال األابر ]
حدث عنه مجاعة، وفاتين السماع منه. وتويف فجاءة بغرانطة يف ربيع اآلخر، وله مثانون 

 سنة.

لما وحسبا، وعني املتميزين فضال وأداب، قال ابن مسدي: كان أحد أعيان األندلس ع
فاق األقران نظما ونثرا، وطار خربا وخربا، وكانت الرحلة إليه. وهو آخر من روى 

مات مسلم، و « صحيح»ابلسماع عن حيىي بن اخللوف املقرئ. مسعت منه بعض 
 [ سنة سبع.5ببلدته املنكب يف رابع مجادي اآلخرة ]

__________ 

 .56ل، ورقة [ يف إكمال اإلكما1]
، والذيل 100/ 1[ انظر عن )أمحد بن عبد الودود( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]

 .351رقم  272، 271/ 1والتكملة لكتايب املوصول والصلة 
 [ املنكيب: بضم امليم وفتح النون وتشديد الكاف وفتحها والباء املوحدة. نسبة إىل:3]
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 ل ألبرية.املنكب، بلد على ساحل األندلس من أعما

 .100/ 1[ يف تكملة الصلة 4]
[ وقال ابن عبد امللك األنصاري: تويف بغرانطة فجأة بعد صالة العشاء من ليلة 5]

األحد الرابعة عشرة من ربيع اآلخر سنة مثان وستمائة. قال أبو القاسم املالحي: فارقته 
ة العصر من العند املغرب بسوق العطارين بغرانطة فنعي يل عند الصبح. ودفن إثر ص

 (75)يومه بروضة." 
 [ .1"وكان يؤم مبسجد سعد الدولة بقلعة اجلبل ] .76

 ]حرف الشني[

 [ بن سالمة بن حامد.2شكر بن صربة ] -392

 أبو الثناء السلمي، العويف، اإلسكندراين، املقرئ.

 على اليسع بن حزم الغافقي، ومسع من السلفي، ومجاعة.القراءات قرأ 

 ، جمودا، عارفا ابألنساب، قدمي املولد.القراءاتان ابرعا يف وأقرأ الناس مدة، وك

 تويف ابإلسكندرية يف سادس ربيع األول.

 ]حرف الصاد[

 [ بن صدقة.3صدقة بن علي ] -393

 أبو حممد األزجي، الكيال.

 مسع من: أيب الوقت، وأيب جعفر أمحد بن حممد العباسي، وغريمها.

 تويف يف ذي احلجة.

__________ 

 وقال املنذري: اجتمعت معه ومل يتفق يل السماع منه.[ 1]

[ انظر عن )شكر بن صربة( يف: إكمال اإلكمال البن نقطة، )دار الكتب املصرية( 2]
، وتكملة إكمال 1187رقم  223، 222/ 2، والتكملة لوفيات النقلة « صربة»مادة 

، وغاية 404/ 5، وتوضيح املشتبه 207/ 2، واملشتبه 223اإلكمال البن الصابوين 

                                         
 43/288اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (75)



85 

 

 .1430رقم  328/ 1النهاية 
 بفتح الصاد املهملة وسكون الباء املوحدة وبعدها راء مهملة واتء أتنيث.« : صربة»و 

 )املنذري( .

، 83( ورقة 5922[ انظر عن )صدقة بن علي( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 3]
رقم  112/ 2إليه ، واملختصر احملتاج 1218رقم  235/ 2والتكملة لوفيات النقلة 

 (76).." 507/ 2، واتج العروس 729
 "أبو احلسن األزدي، الداين. .77

 عن أبيه، وأيب القاسم بن حبيش، وأيب احلسن بن كوثر.القراءات أخذ 

 وكان مقرائ حاذقا، أديبا شاعرا. كتب عنه أبو القاسم كثريا من نظمه.

 [ .1قاله األابر ]

 [ بن املظفر.2علي بن منصور ] -406

 احلسن األزجي، اجلوهري، املعروف اببن الزاهدة. أبو

 حدث عن: أيب الوقت السجزي، وغريه.

 [ .3تويف يف ذي احلجة ]

__________ 

 .1881[ يف تكملة الصلة، رقم 1]
وقال ابن عبد امللك األنصاري: وكان حمداث مكثرا، ثقة، ضابطا عاقدا للشروطي، مربزا 

ية والنثر، رائق اخلط قويه، وله رد على ابن غرس يف العدالة، زكيا فاضال، ابرع النظم
 اللعني يف رسالته الشعوبية، وغري ذلك من املنشئات، واستقضي بقصر كتامة.

 وأنشدت على شيخنا أيب علي املاقري وكتب يل من كتابه قال:

 لنفسه: -رضي هللا عنه -أنشدان الفقيه أبو احلسن بن أيب قوة

 ... ومل نقتصر يف اجلانبني على قسم أردان طالب العلم مع طلب الغىن

 ففازت ذوو الشأنني كل بشأنه ... فال حنن يف مال وال حنن يف علم
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 وأنشدت عليه أيضا، وقد كتب يل من كتابه، قال: أنشدان أبو احلسن أيضا لنفسه:

 أرواحنا هي أجناد جمندة ... ابلبعد تنكر أو ابلقرب تعرتف

 تعارف منها فهو مؤتلف فما تناكر منها فهو خمتلف ... وما

قال املصنف عفا هللا عنه: نظم فيه معىن احلديث املروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم: 
 « .القلوب جنود جمندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف»

 تويف مبراكش سنة مثان وستمائة، وقد أدركت هبا بعض عقيبه، مث انقرضوا، رمحهم هللا.

، والتاريخ 167ن )علي بن منصور( يف: اتريخ ابن الدبيثي وكمربج( ورقة [ انظر ع2]
، 1216رقم  234/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 48اجملدد البن النجار )ابريس( ورقة 

 .1060رقم  144/ 3واملختصر احملتاج إليه 
 [ وقال املنذري: لنا منه إجازة كتب هبا إلينا من بغداد يف شهر رمضان سنة سبع3]

 وستمائة.

 (77))التكملة( .." 
 "وقيل: قتله أبرض ماردين ولده الشرف إبراهيم، قتلته املكارية، وكان معه جتارة. .78

 وكان شهاب الدين من كبار أهل مذهبه، وولد سنة تسع وأربعني.

 ]حرف امليم[

 [ بن حممد بن وهب بن حممد بن وهب بن نوح.1حممد بن أيوب ] -411

هللا ابن الشيخ اجلليل أيب حممد بن أيب عبد هللا الغافقي، اإلمام العالمة أبو عبد 
 األندلسي، البلنسي.

 سرقسطي األصل، ولد ببلنسية يف سنة ثالثني ومخسمائة.

عن أيب احلسن بن هذيل، ومسع منه، ومن أيب احلسن علي بن النعمة، القراءات أخذ 
 مد.الده أيب حموأيب عبد هللا بن سعادة، وحممد بن عبد الرحيم ابن الفرس، وو 

« . املدونة»[ : تفقه أبيب بكر حيىي بن عقال، واستظهر عليه 2ذكره األابر، فقال ]
وأخذ النحو عن شيخه ابن النعمة. وأجاز له أبو مروان ابن قزمان، وأبو طاهر السلفي، 
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ومجاعة. وكان الدراية أغلب عليه من الرواية مع وفور حظه منها وميله فيها إىل األعالم 
شاهري دون اعتبار العلو. ويل خطة الشورى يف حياة شيوخه، وزاحم الكبار ابحلفظ امل

 والتحصيل يف صغره. قال:

 ومل يكن يف وقته بشرق األندلس له نظري تفننا واستبحارا، وكان من الراسخني

__________ 

رقم  584 -582/ 2[ انظر عن )حممد بن أيوب( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
، واإلعالم بوفيات األعالم 1214رقم  233/ 2والتكملة لوفيات النقلة ، 1556
/ 21، وسري أعالم النبالء 28/ 5، والعرب 318، واإلشارة إىل وفيات األعيان 250
، ومرآة اجلنان 553رقم  595، 594/ 2، ومعرفة القراء الكبار 11رقم  19، 18
، 239/ 2يف ابلوفيات ، والوا608رقم  304، والوفيات البن قنفذ 17، 16/ 4

، 59، 58/ 1، وبغية الوعاة 204/ 6، والنجوم الزاهرة 103/ 2وغاية النهاية 
 .34/ 5وشذرات الذهب 

 (78).." 1556رقم  584 -582/ 2[ يف التكملة 2]
. القراءاتو "يف العلم وصدرا يف املشاورين، ابرعا يف علم اللسان والفقه والفتيا  .79

 ت الرائسة فيه، وبه اقتدى من بعده.وأما عقد الشروط، فإليه انته

ولو عين ابلتأليف، ألرىب على من سلف. وكان كرمي اخللق، عظيم القدر، مسحا جوادا. 
خطب جبامع بلنسية، وامتحن ابلوالة والقضاة، وكانوا يستعينون عليه، وجيدون السبيل 

وكثرة التالوة.  [1إليه بفضل دعابة كانت فيه مع غلبة السالمة عليه يف إعالنه وإسراره ]
أقرأ القرآن، وأمسع احلديث، ودرس الفقه، وعلم العربية، ورحل الناس إليه، ومسع منه 
جلة، وطال عمره حىت أخذ عنه اآلابء واألبناء. وتلوت عليه ابلسبع. وهو أغزر من 

 لقيت علما، وأبعدهم صيتا. تويف يف سادس شوال، ورثي مبراث كثرية.

علم  القراءاتوصفه أبضعاف ما هنا. وممن قرأ عليه قلت: وقد أطنب األابر يف 
 الدين القاسم شيخ شيوخنا، وأبو جعفر أمحد بن علي ابن الفحام املالقي.
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 [ .2حممد بن عبد هللا بن طاهر ] -412

 القاضي أبو عبد هللا الفاسي.

 أخذ عن أيب إسحاق بن قرقول، وغريه.

 موته إبشبيلية أرخه األابر. وكان حمداث حافظا إماما، ويل قضاء مراكش. وكان

 [ بن سعيد.3حممد بن عثمان ] -413

 [ .4أبو عبد هللا الفاسي، الفقيه املعروف اببن تقميش ]

لعبد احلق عن املصنف، وحدث به. وكان مفتيا، إماما، « خمتصر األحكام»محل 
 أصوليا.

__________ 

 وهو تصحيف.« أسواره»[ يف التكملة: 1]

 .683/ 2ن عبد هللا بن طاهر( يف: تكملة الصلة البن األابر [ انظر عن )حممد ب2]
 .683/ 2[ انظر عن )حممد بن عثمان( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
 (79)« .." بتيميس»[ يف التكملة: 4]
 [ بن حيىي بن مسلم.1حممد بن عثمان بن حممد ] -414" .80

 أبو عبد هللا ابن الزبيدي، الصويف، البغدادي.

 ج الدين احلسني.ابن عم سرا 

 تويف يف شعبان جبزيرة كيش، وهي جزيرة قيس.

 وكان يروي عن أيب الفتح ابن البطي، وشهدة. وصحب الصوفية.

 حممد بن علي بن نصر الكرماين. -415

 ولد سنة ثالث وعشرين.

 وروى حضورا عن: احلسني بن عبد امللك اخلالل، وجعفر بن حممد بن روح.

 وابإلجازة الشيخ مشس الدين.روى عنه: الضياء، وغريه، 

 تويف أبصبهان.
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 [ بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن حسنون.2حممد بن علي ] -416

 املعمر، املقرئ أبو بكر البياسي.

شيخ القراء ببياسة، وقاضيها، وخطيبها، ومفتيها، وأديبها. عمر حىت أحلق األحفاد 
 م.ابألجداد، وسوى بني األوائل واألواخر مع الثقة والعل

. ومسع من القاضي شريح، وتال عليه ابلسبع وأجازه. ومسع القراءاتأخذ عن أبيه 
من: احلافظ أيب بكر ابن العجوز، ومن أيب القاسم أمحد بن حممد بن ورد، ويوسف 
بن أيب عبد امللك الساحلي وتفرد عنه، ومن يوسف بن حبر القضاعي. وأجاز له حيىي 

 بن خلف القيسي، ومجاعة.

__________ 
( 1870[ انظر عن )حممد بن عثمان بن حممد( يف: اتريخ ابن الدبيثي )شهيد علي 1]

، وذيل اتريخ مدينة السالم 1206رقم  230/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 76ورقة 
 .87/ 1، واملختصر احملتاج إليه 320رقم  106/ 2بغداد البن الدبيثي 

 -رمحه هللا -( ولكن املؤلف209)هـ. برقم  604[ تقدمت ترمجته يف وفيات سنة 2]
 عاد فكتب هذه الرتمجة حباشية نسخته خبط غليظ، وكأنه استدرك اتريخ وفاته.

 (80)وقد ذكرت هناك مصادر الرتمجة والتعليق عليها.." 
"قرأ القرآن على أيب إسحاق إبراهيم بن حسني بن حمارب صاحب أيب عبد  .81

مسع ببلنسية على أيب احلسن ابن هذيل، و القراءات هللا حممد ابن غالم الفرس. وقرأ 
منه، ومن أيب احلسن ابن النعمة، وأيب عبد هللا حممد بن يوسف بن سعادة. وأجاز له 

 أبو عبد هللا حممد بن عبد الرحيم الغرانطي، واحلافظ عبد احلق اإلشبيلي.

 وتصدر لإلقراء، ورأس يف ذلك أهل عصره.

يد وقته، ومل يكن أحد يدانيه يف الضبط والتجو  [ : كانت الرحلة إليه يف1قال األابر ]
واإلتقان، وتصدر يف حياة شيوخه، أخذ عنه اآلابء واألبناء، واضطرب أبخرة يف روايته، 
فأسند عن مجاعة أدركهم، وكان بعض شيوخنا ينكر عليه ذلك مع صحة روايته عن 
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ابن النعمة يف  سناملذكورين قبل وإكثاره عنهم، حىت لقد انفرد بقراءة أتليف أيب احل
 « .ري الظمآن»التفسري املرتجم ب 

قلت: فعلى هذا تكون روايته للقراءات عن أيب عبد هللا ابن غالم الفرس مزلزلة، وهلذا 
 مل يذكرها األابر.

، وأخذهتا عنه بعد ذلك مبدة، ومسعت منه مجلة. القراءاتمث قال: أخذ عنه والدي 
حية جيان ى على املسلمني بوقعة العقاب من انوتويف يف اثلث صفر قبل الكائنة العظم

 أبايم، وقد قارب الثمانني.

قلت: قرأت للسبعة على شيخنا برهان الدين اإلسكندراين، عن قراءته على علم الدين 
ى مجاعة عل« التيسري»وقرأت القراءات القاسم بن أمحد األندلسي، وقال له: قرأت 

واه، ار، وكتب له احلصار خبط يده أنه ر منهم: أبو جعفر أمحد بن علي ويعرف ابحلص
عن أيب عبد هللا حممد بن احلسن ابن غالم الفرس، وقال احلصار: مل « التيسري»يعين 

ألق مثله يف اإلقراء، ومنه أخذت التجويد، وقرأ على أيب داود، وابن الدش، مث قال: 
 وقرأ

__________ 

 (81).." 101، 100/ 1[ يف تكملة الصلة 1]
[ ، من قرى 1ن اخلط، ذا دين وورع. وولد حبضرموت بشبام ]"شاعرا، حس .82

 حضرموت.

 وقال القوصي: أنشدان أبو نزار لنفسه:

 [ بساتني مزخرفة ... كأهنا سرقت من دار رضوان2ببيت هليا ]

 أجرت جداوله ذوب اللجني على ... حصى من الدر خملوط بعقيان

 وعيدان والطري هتتف يف األغصان صادحة ... كضارابت مزامري

 وبعد هذا لسان احلال قائلة: ... ما أطيب العيش يف أمن وإميان

 تويف يف اثين عشر مجادى اآلخرة.
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 وقد أجاز ألمحد بن أيب اخلري، وللفخر علي.

 ]حرف الزاي[

 [ بن أيب الرجاء.3زاهر بن رستم ] -441

 احل.صأبو شجاع األصبهاين األصل، البغدادي، الفقيه الشافعي، املقرئ، الرجل ال

على أيب حممد عبد هللا سبط اخلياط، وعلى أيب الكرم الشهرزوري. ومسع القراءات قرأ 
 منهما، ومن: أيب الفتح الكروخي، وأيب الفضل

__________ 

 ( .779/ 4[ شبام: بكسر الشني املعجمة. )مراصد االطالع 1]

 [ بيت هلا: بكسر الالم. قرية مشهورة بغوطة دمشق.2]

، وذيل 338رقم  274، 273[ انظر عن )زاهر بن رستم( يف: التقييد البن نقطة 3]
رقم  261، 260/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 187/ 15اتريخ بغداد البن الدبيثي 

، 250، واإلعالم بوفيات األعالم 1665/ رقم 5، وتلخيص جممع اآلداب 1268
/ 2، واملختصر احملتاج إليه 32، 31/ 5، والعرب 318واإلشارة إىل وفيات األعيان 

، 558رقم  599/ 2، ومعرفة القراء الكبار 1390/ 4، وتذكرة احلفاظ 672رقم  74
/ 8، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 10رقم  18، 17/ 22وسري أعالم النبالء 

، والعقد املذهب البن امللقن، 228رقم  167، 166/ 14، والوايف ابلوفيات 146
، 426/ 4، والعقد الثمني للفاسي 1281رقم  288/ 1غاية النهاية ، و 235ورقة 
، وشذرات 65/ ورقة 3، واحتاف الورى البن فهد 207/ 6، والنجوم الزاهرة 427

 (82).." 37/ 5الذهب 
 [ .1علي بن أمحد بن أيب قوة ] -460" .83

 األزدي، الداين، الشاعر.

 بيش.عن أبيه، وابن كوثر، وأيب القاسم بن حالقراءات أخذ 

 أخذ عنه أبو القاسم املالحي.
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 [ .3[ بن نصر ابن البل ]2علي بن احلسني بن علي ] -461

 [ ، اجمللد.4أبو احلسن الدوري ]

 ولد سنة تسع وثالثني ومخسمائة.

 ومسع من: أمحد ابن الطالية، وابن انصر، وأيب الوقت، ومجاعة.

 [ ، وقال: مات يف مجادى األوىل.5روى عنه: الدبيثي ]

 [ بن علي ابن البزوري، الكرخي.6علي بن محزة ] -462

 روى حضورا عن سعيد ابن البناء.

 ومات يف ذي القعدة.

 [ بن علي.7علي بن أيب الكرم ] -463

 أبو السعادات األرحائي، الواسطي.

 واألرحاء: من قرى واسط.

__________ 

 ك.( ومصادره هنا405هـ. برقم ) 608[ تقدمت ترمجته يف وفيات سنة 1]

[ انظر عن )علي بن احلسني بن علي( يف: إكمال اإلكمال البن نقطة )الظاهرية( 2]
، والتكملة لوفيات النقلة 139، 138، واتريخ ابن الدبيثي )كمربج( ورقة 41ورقة 

، واملشتبه 1000رقم  124/ 3، واملختصر احملتاج إليه 1241رقم  249، 248/ 2
 .55/ 2، وتوضيح املشتبه 115/ 1
 لبل: بفتح الباء املوحدة وتشديد الالم.[ ا3]

 [ الدوري: نسبة إىل الدور بلدة بني تكريت وسامراء.4]

 .1267رقم  260/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 139[ انظر اترخيه، ورقة 5]
، 139[ انظر عن )علي بن محزة بن علي( يف: اتريخ ابن الدبيثي )كمربج( ورقة 6]

 .1267رقم  260/ 2والتكملة لوفيات النقلة 
 (83)( وانظر مصادر ترمجته هناك.." 457[ تقدم قبل قليل برقم )7]

                                         
 43/338اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (83)



93 

 

 من أيب الوقت.« صحيح البخاري»"مسع  .84

 [ : كتبت عنه بواسط، مات يف مجادى اآلخرة.1قال ابن نقطة ]

 [ بن حممد.2علي بن حممد بن علي ] -464

 أبو احلسن ابن خروف.

 من كبار النحاة ابألندلس.

عن أيب حممد ابن الزقاق، وأيب بكر ابن صاف. القراءات حضر من إشبيلية. أخذ 
 ومسع من أيب عبد هللا بن جماهد، وأيب بكر بن خري، ومجاعة.

 وأخذ العربية عن أيب إسحاق بن ملكون، وابن طاهر اخلدب.

 فوكان إماما يف العربية، مدققا، حمققا، ماهرا، مشاركا يف علم الكالم واألصول، صن
 سيبويه جليل الفائدة، وصنف شرحا« لكتاب»شرحا 

__________ 

 .419[ يف التقييد 1]
 16رقم  76، 75/ 15[ انظر عن )علي بن حممد بن علي( يف: معجم األدابء 2]

 وفيه:

، والتكملة لكتاب الصلة البن األابر )نسخة « علي بن حممد بن يوسف بن خروف»
، والغصون 81( ، وبرانمج شيوخ الرعيين 1484)واملطبوع رقم  71/ ورقة 3األزهر( 

 186/ 4، وإنباه الرواة 335/ 3، ووفيات األعيان 144 -138اليانعة البن سعيد 
دون ذكر امسه، وأنه عاش إىل قريب « ابن خروف النحوي األندلسي»وفيه  969رقم 

 ، وجذوة االقتباس122من سنة تسعني ومخسمائة تقديرا، وصلة الصلة البن الزبري 
، 635رقم  323 -319/ 1ق  5، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 207

 «علي بن يوسف بن خروف»وفيه  69رقم  139 -136/ 1واملغرب يف حلى املغرب 
أ، والبدر السافر  225ب، وعقود اجلمان للزركشي  28/ ورقة 11، ومسالك األبصار 

، واملختصر 1390/ 4ة احلفاظ ، وتذكر 20رقم  26/ 22ب، وسري أعالم النبالء  28
هـ.(  610)يف وفيات سنة  132/ 2، واتريخ ابن الوردي 115/ 3يف أخبار البشر 
، والوايف 53/ 13هـ.( ، والبداية والنهاية  610)وفيات  21/ 4، ومرآة اجلنان 
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، 609رقم  305، 304، والوفيات البن قنفذ 40رقم  94 -89/ 22ابلوفيات 
 ، وفيه:7، 2رقم  257/ 4ولسان امليزان 

، 232، 210/ 2مات سنة تسع ومخسني وستمائة، وهو غلط، وملء العيبة للفهري 
، 1793رقم  203/ 2، وبغية الوعاة 124، والبلغة يف اتريخ أئمة اللغة 308، 297

، وحاشية 144/ 1ق  5، واتريخ ابن الفرات ج 342، 341/ 2والعسجد املسبوك 
وفيه  221/ 7، ومعجم املؤلفني 151/ 5عالم ، واأل629/ 1على شرح ابنت سعاد 

 (84)هـ.."  606وفاته 
"ذكر أنه ولد سنة مخس عشرة ومخسمائة. والعجب أنه مل يسمع من جعفر  .85

 بن عبد الواحد الثقفي، وفاطمة اجلوزدانية وطبقتهما. ومسع من زاهر الشحامي، وغريه.

 ولقبه: كمال الدين.

ه. وأجاز للشيخ مشس الدين ابن أيب عمر، روى عنه: أبو إسحاق الصريفيين، وغري 
 وللفخر علي، وللكمال عبد الرحيم، وألمحد بن شيبان، وغريهم.

[ أنه تويف 2[ . ووجدت خبط احلافظ ) ... ( ]1ورخ الضياء وفاته يف هذه ]السنة[ ]
 سنة ست وستمائة، فاهلل أعلم.

 [ بن فرج الغساين.3علي بن عبد هللا ] -468

 ، الغرانطي.املعروف ابلزيتوين

 والنحو.القراءات الزم أاب عبد هللا بن عروس، وبرع يف 

 «صحيح»سيبويه، وأكثر « كتاب»و « املوطأ»[ ، وقال: عرض 4عظمه ابن الزبري ]
 البخاري. قعد لإلقراء وعقد الواثئق.

 روى عنه: أبو علي بن مسعان.

 تويف سنة تسع.

 ]حرف الفاء[

 [ بن منصور.5الفضل بن عمر ] -469
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__________ 

 [ إضافة على األصل يقتضيها السياق.1]

 [ يف األصل بياض مقدار كلمة.2]

، وتكملة الصلة 121[ انظر عن )علي بن عبد هللا( يف: صلة الصلة البن الزبري 3]
 236/ 1ق  5، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 2351البن األابر، رقم 

 .172/ 2، وبغية الوعاة 472رقم 
 .121يف صلة الصلة  [4]
، 1248رقم  252/ 2[ انظر عن )الفضل بن عمر( يف: التكملة لوفيات النقلة 5]

 (85)واملختصر." 
 "أبو منصور األزجي، الكاتب، املعروف اببن الرائض املقرئ. .86

العشر على أيب احلسن علي بن عساكر البطائحي. ومسع من خدجية القراءات قرأ 
 بنت النهرواين، وغريها.

 وحدث، وكتب اخلط املنسوب على طريقة ابن البواب يف غاية احلسن.

 وتويف يف مجادى اآلخرة، وله سبع ومخسون سنة.

 ]حرف القاف[

 [ ، عتيق شهردار.1قامياز ] -470

 ابن احلافظ شريويه اهلمذاين.

 روى عن: أيب اخلري حممد بن أمحد الباغبان.

 روى عنه: الشيخ الضياء، وغريه.

 دى اآلخرة هبمذان.تويف يف مجا

 ]حرف امليم[

 [ بن خلف بن عياش.2حممد بن أمحد ] -471

 أبو عبد هللا األنصاري، اخلزرجي، القرطيب، املعروف ابلشنتيايل.
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والنحو ات القراءمسع الكثري من أيب القاسم بن بشكوال، وانوله كتب خزانته. وأخذ 
 اعة.كر ابن خري، ومجعن صهره أيب القاسم بن غالب، ومسع من السهيلي، وأيب ب

بصر  ، جمودا متقنا، لهابلقراءاتقال األابر: كان عاملا عامال، صاحلا، متواضعا، عارفا 
 ابحلديث والفقه، ومشاركة يف الفرائض. أقرأ وأمسع

__________ 

 .10/ 2، وغاية النهاية 1099رقم  157/ 3] )( [ احملتاج إليه 
، والتكملة 38البن نقطة )الظاهرية( ورقة  [ انظر عن )قامياز( يف: إكمال اإلكمال1]

 .1244رقم  250/ 2لوفيات النقلة 
 (86).." 586/ 2[ انظر عن )حممد بن أمحد( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
 "روى عن: أيب الفتح ابن البطي، وأيب املعايل الباجسرائي. .87

 وتويف يف شوال.

 روى عنه: الدبيثي، وابن النجار.

 [ بن قراتكني بن عبد هللا بن شجاع.1جربيل ]مرتفع بن  -487

 أبو العوايل الكناين، املصري، الشافعي، املقرئ.

على أيب اجليوش عساكر بن علي، وأيب الفوارس فارس ابن تركي، وأيب القراءات قرأ 
 اجلود غياث اللخمي. ومسع من أيب طاهر السلفي.

 ا.وحدث، وأقرأ، وانتفع به خلق. وكان إماما فاضال صاحل

 تويف ابلقاهرة يف اثين شعبان، وله ثالث وستون سنة.

 ]حرف النون[

 [ األسعردي الشاعر.3[ بن ابابه ]2نصر هللا بن أيب بكر ] -488

 املعروف مبادح الرمحن، نزيل دمشق.

 يقال: إنه مل ميدح أحدا من املخلوقني، بل قصر شعره على ذكره هللا والثناء عليه.

 وغريه من شعره.روى عنه الشهاب القوصي 
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 وتويف يف مجادى األوىل، ودفن مبقربة ابب الفراديس.

[ ابن األجل أيب القاسم نصر بن منصور 4نصر ابن الرئيس أيب بكر منصور ] -489
 بن احلسني ابن العطار.

__________ 

رقم  256، 255/ 2[ انظر عن )مرتفع بن جربيل( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
1255. 

، والتكملة لوفيات النقلة 81ن )نصر هللا بن أيب بكر( يف: ذيل الروضتني [ انظر ع2]
، واتريخ ابن الفرات ج 36/ رقم 5، وتلخيص جممع اآلداب 1242، رقم 249/ 2
 .134/ 1ق  5
 من غري هاء.« ابب»[ يف اتريخ ابن الفرات: 3]

رقم  254، 253/ 2[ انظر عن )نصر بن منصور( يف: التكملة لوفيات النقلة 4]
 (87).." 1259رقم  214، 213/ 3، واملختصر احملتاج إليه 1251

"روى عنه: ابنه عز الدين حممد، وابن خليل، والضياء حممد، والشهاب  .88
 القوصي، وأبو الغنائم املسلم بن عالن، وحممد بن علي ابن النشيب، وغريهم.

 تويف يف اثين رجب، ودفن برتبتهم عند مسجد القدم.

 [ بن حيىي.1د بن إبراهيم ]أمحد بن حمم -495

 أبو جعفر احلمريي، الكتامي، القرطيب، املعمر، خطيب قرطبة.

مسع: أاب عبد هللا بن مكي، وأاب مروان بن مسرة، وأاب عبد هللا بن جناح الذهيب، وأخذ 
عن أيب بكر عياش بن فرج، وعبد الرحيم احلجاري. وأخذ النحو واللغة عن القراءات 

وأيب احلجاج املرادي، وأجاز له اإلمام أبو عبد هللا املازري وتفرد أيب بكر بن مسجون، 
 ابلرواية عنه.

 وتصدر لإلقراء جبامع قرطبة دهرا، ودرس علوم اللسان.

[ : وكان حافظا هلا بصريا هبا. طال عمره، وأخذ الناس عنه وتويف يف 2قال األابر ]
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 صفر وقد جاوز الثمانني.

اببن الوزغي، وأنه روى عن أيب احلسن يونس حممد بن [ : إنه يعرف 3وقال املنذري ]
مغيث، وشريح بن حممد الرعيين، وأيب عبد هللا جعفر بن حممد بن مكي بن أيب طالب 

 يعين ابإلجازة. -القيسي

ابإلجازة، وقال: تفرد ابلسنن واإلسناد وكل فضيلة « مشيخته»وذكره ابن مسدي يف 
 براعة يف املنثورتستفاد، وتصرف من املعارف يف فنون مع 

__________ 

، 102/ 1[ انظر عن )أمحد بن حممد بن إبراهيم( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
)القاهرة  379، واملعجب 1325رقم  291، 290/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 103

/ 1ق  1، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج 215/ 1( ، واملغرب 1963
/ 1، وغاية النهاية 22رقم  27/ 22، وسري أعالم النبالء 564 رقم 397 -394
 .355/ 1، وبغية الوعاة 456رقم  100، 99

 .102/ 1[ يف تكملة الصلة 2]
 (88).." 291، 290/ 2[ يف التكملة لوفيات النقلة 3]
عن أيب بكر بن منارة، وأيب احلسن بن النعمة، وأخذ قراءة القراءات "أخذ  .89

 [ بن هذيل.1]انفع عن أيب احلسن 

 وعلم ابلقرآن. وكان صاحلا عابدا، يشار إليه إبجابة الدعوة.

 أخذ عنه: أبو بكر بن حمرز، وأبو حممد بن مطروح، وأبو القاسم ابن الويل.

 [ .2وتويف بدانية ]

 قاله األابر.

 ]حرف امليم[

 [ بن أيب بكر ابن خلكان.3حممد بن إبراهيم ] -535

 الدين اإلربلي، الشافعي.الفقيه أبو عبد هللا هباء 
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 ولد يف حدود سنة سبع ومخسني.

وتفقه ابملوصل، ومسع هبا من حيىي الثقفي، ودخل بغداد، وتفقه هبا على ابن فضالن. 
 ومسع من حيىي بن بوش، وابن كليب، وطائفة.

 وحدث إبربل، ودرس هبا أيضا ابملدرسة املظفرية.

 [ .4ووالد قاضي الشام أمحد ]وهو أخو ركن الدين احلسني، وجنم الدين عمر، 

 [ بن الندي.5حممد بن سعيد ] -536

__________ 

 وهو وهم.« عن احلسن بن»[ يف التكملة: 1]

 ( .351/ 1[ قال األابر: قبل سنة عشر وستمائة. )التكملة 2]

رقم  285، 284/ 2[ انظر عن )حممد بن إبراهيم( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]
، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 496/ 1عية لإلسنوي ، وطبقات الشاف1311

أ، والعقد املذهب البن  154ب،  153، وطبقات الشافعية البن كثري، ورقة 44/ 8
 .167امللقن 

 « .وفيات األعيان»[ هو صاحب كتاب 4]

، 1327رقم  291/ 2[ انظر عن )حممد بن سعيد( يف: التكملة لوفيات النقلة 5]
 (89)وطبقات." 

 بكر املوصلي، اجلزري، الفقيه. "أبو .90

دخل جزيرة ابن عمر، ودرس هبا، ووزر لصاحبها حممود بن سنجر شاه، مث سافر إىل 
 إربل، واتصل بصاحبها، مث عاد إىل اجلزيرة، والزم بيته إىل أن مات.

 وهو والد احمليي اجلزري، وأخيه العماد.

 [ بن حممد بن علي بن مفرج.1حممد بن عبد هللا ] -537

 بو عبد هللا بن غطوس األنصاري، األندلسي، البلنسي، الناسخ.أ

[ : انفرد يف وقته ابلرباعة يف كتابة املصاحف ونقطها، فيقال: إنه كتب 2قال األابر ]
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ألف مصحف، ومل يزل امللوك والكبار يتنافسون فيها إىل اليوم. وكان قد آىل على نفسه 
وأخاه يف هذه الصناعة، مع اخلري  أن ال يكتب حرفا من غري القرآن، وخلف أابه

 [ .3والصالح واالنقطاع. تويف حول سنة عشر، وكان يغلب عليه الغفلة ]

 [ .5[ بن أيب نصر ]4حممد بن عبد امللك ] -538

 أبو بكر األندلسي، نزيل املرية.

 أخذ عن أيب القاسم بن بشكوال، وأيب القاسم بن حبيش، ومجاعة.

 .وأجاز له أبو احلسن بن هذيل
 حدث.، واحلديث، أقرأ و والقراءاتوويل قضاء املرية وخطابتها. وكان عارفا ابلفقه، 

__________ 

، 1044رقم  105/ 3، والوايف ابلوفيات 62/ 8] )( [ الشافعية الكربى للسبكي 
، ومعجم الشافعية 152/ 1ق  5، واتريخ ابن الفرات ج 163والعقد املذهب، ورقة 

 .40البن عبد اهلادي، ورقة 
، والوايف 593/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]

 .1431رقم  352، 351/ 3ابلوفيات 
 .593/ 2[ التكملة 2]
 ، وهو حتريف.« الفضلة»[ يف التكملة: 3]

 .594، 593/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد امللك( يف: تكملة الصلة البن األابر 4]
 (90)وهو حتريف.." « نضري»[ يف التكملة: 5]
 "وتويف معزوال عن القضاء سنة عشر هذه أو بعيدها. .91

 [ .2[ بن قرين ]1حممد بن عبد امللك بن يوسف ] -539

 أبو عبد هللا البلنسي، اللري.

من أهل لرية، ويل األحكام هبا. ومسع من أيب احلسن بن هذيل، وابن النعمة، وأجاز 
 له السلفي.
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 .وحدث
 [ بن علي بن حممد بن سليمان.3حممد بن عبد الرمحن ] -540

 احلافظ أبو عبد هللا التجييب، املرسي، نزيل تلمسان.

عن نسيبه أيب أمحد بن معط، وأيب احلجاج الثغري، وأيب عبد هللا ابن القراءات أخذ 
 الفرس، ومسع منهم، ومن أيب حممد بن عبيد هللا. وحج وطول الغيبة، وكتب عن حنو
مائة وثالثني شيخا منهم السلفي، وأكثر عنه، وقال: دعا يل بطول العمر، وقال يل: 

 تكون حمدث املغرب إن شاء هللا.

 ومسع مبكة من علي بن محيد الطرابلسي، ومسع ببجاية من عبد احلق اإلشبيلي.

وحدث بسبتة يف سنة أربع وسبعني يف حياة شيوخه. مث سكن تلمسان، وحدث، 
 يه الناس، وأكثروا عنه.ومجع، ورحل إل

[ : وكان عدال خريا، حافظا للحديث ضابطا، وغريه أضبط منه. روى 4قال األابر ]
 عنه أكابر أصحابنا وبعض شيوخنا لعلوه وعدالته، وأجاز يل.

__________ 

 .591/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد امللك بن يوسف( يف: تكملة الصلة 1]
 « .ينفر »[ يف املطبوع من التكملة: 2]

، 591 -588/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد الرمحن( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
، ونفح 3112رقم  164/ 2، وغاية النهاية 1242رقم  243/ 13والوايف ابلوفيات 

 .231/ 5الطيب 
 (91).." 589/ 2[ يف التكملة 4]
 "تويف جماورا ابملدينة بعد سنة سبع وستمائة. .92

 ]حرف امليم[

 مد بن أيب غالب.حم -563

 أبو عبد هللا ابن النزال.
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 مسع من: أيب بكر قاضي املارستان.

 روى عنه: عبد الصمد بن أيب اجليش.

 [ .1حممد ابن املعز ] -564

 أبو عبد هللا امليورقي.

ببلده عن علي بن سعيد، وخلف بن عبد هللا. وأجاز له ابن هذيل. القراءات أخذ 
 وويل قضاء بلده.

 سبع وستمائة وقد قارب املائة.تويف بعد سنة 

ال أعرف شيخيه، وإن عىن األابر بعلي بن سعيد أاب احلسن امليورقي صاحب ابن حزم، 
 فذاك كان ببغداد سنة نيف وتسعني وأربعمائة.

 [ اجلياين.2حممد بن أمحد بن يربوع ] -565

 أخذ عن: السهيلي، وابن الفخار، وطائفة.

 وكان مقرائ، حنواي، مؤداب.

 [ .3يف حدود سنة عشر ]تويف 

__________ 

 .582/ 2[ انظر عن )حممد بن املعز( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
 بفتح امليم كما أثبته ابن األابر.« املعز»و 

، 592/ 2[ انظر عن )حممد بن أمحد بن يربوع( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
 .49/ 1وبغية الوعاة 

ن نقال عن: صلة الصلة البن الزبري، أنه كا -وبغية الوعاة[ جاء يف تكملة الصلة، 3]
وأنه كان له برانمج. وجاء يف هامش إحدى نسخ التكملة قول البن  603حيا سنة 

 (92)هـ.."  618مسدي يفيد أنه أجاز له، وأنه مات سنة 
 "القاضي الكبري أيب يعلى حممد بن احلسني ابن الفراء. .93

 املعدل.أبو العباس احلنبلي، البغدادي، 
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 ولد بواسط بعد األربعني إذ أبوه قاضيها.

 ومسع من: سعيد ابن البناء، وأيب بكر ابن الزاغوين، وأيب الوقت، وغريهم.

 [ .1وهو من بيت القضاء والعلم واحلديث. كتب خبطه كثريا لنفسه وللناس ]

 [ من شعبان.2وتويف يف الثاين والعشرين ]

 بن النجار، والطلبة.روى عنه: أبو عبد هللا الدبيثي، وا

 وأجاز البن مسدي، ومجاعة.

 [ .3أمحد بن حممد بن إبراهيم ] -3

[ . وآجر حصن ابألندلس 5[ ، القرطيب، املعروف ابآلجري ]4أبو جعفر اخلشين ]
 بقرب قرطبة.

عن أيب خالد املرواين. وحج فسمع من أيب الطاهر إمساعيل بن عوف، القراءات أخذ 
 .وأيب عبد هللا احلضرمي

 [ .6وأقرأ، وحدث ]

__________ 

/ 8. ووقع يف الوايف ابلوفيات 15/ 3] )( [ واتبعه ابن انصر الدين يف: التوضيح 
 .76/ 2ابحلاء املهملة، ومثله يف: الذيل على طبقات احلنابلة « حازم» 123

 [ وقال ابن القادسي: كان خريا من أهل الدين والصيانة، والعفة والداينة.1]

 « .الثاين عشر»يل على طبقات احلنابلة، وشذرات الذهب: [ يف الذ2]

، 103/ 1[ انظر عن )أمحد بن حممد بن إبراهيم( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
 .565رقم  398، 397/ 1ق  1والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج 

 [ اخلشين: بضم اخلاء وفتح الشني املعجمتني ونون.4]

 اهلمزة وتشديد اجليم املعقودة وراء مشددة. [ اآلجري: بفتح5]

[ وقال ابن عبد امللك األنصاري: وكان زاهدا متقشفا، عابدا، متصوفا، انسكا، 6]
جماهدا، مغتنم اللقاء، مرجو الربكة، أم مبسجد احلبيب من شرقي قرطبة زماان وبه كان 
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تعلمه علم و يقرئ القرآن ويسمع احلديث ويذكر. وكان من أحرص الناس على طلب ال
 (93)( .." 398/ 1وبثه ونشره. )الذيل والتكملة 

 [ بن عبد امللك.1أمحد بن حممد بن حسن ] -4" .94

 أبو جعفر الفهري، املرسي، القرطاجين.

 القراءات.أخذ قراءيت انفع وابن كثري عن أيب احلسن بن هذيل. وأقرأ 

 وتويف يف ربيع األول.

[ 3د بن أيب املطرف بن سعيد بن جرج ][ بن حمم2أمحد بن حممد بن عبد هللا ] -5
. 

 أبو القاسم القرطيب.

يب مسلم من أ« صحيح»مسع مصنف النسائي على أيب جعفر البطروجي. ومسع 
 إسحاق بن ثبات.

 حدث عنه ابن الطيلسان، وقال: تويف يف رجب وله تسعون سنة وأشهر.

 [ .4قلت: هذا من كبار الرواة بقرطبة. أجاز البن مسدي ]

 [ بن العالء.5د بن هبة هللا ]أمح -6

 أبو العباس املخزومي، البغدادي، ابن الزاهد أيب املعايل.

__________ 

، 104/ 1[ انظر عن )أمحد بن حممد بن حسن( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
 .601رقم  409/ 1ق  1والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج 

، 104/ 1د هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر [ انظر عن )أمحد بن حممد بن عب2]
، وسري 660رقم  449، 448/ 2ق  1والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج 

 .25رقم  30/ 22أعالم النبالء 
 « .خرج»[ تصحف يف تكملة الصلة إىل 3]

[ وقال ابن عبد امللك األنصاري: وكان يف وقته بقية أكابر الشيوخ بقرطبة، نبيه 4]
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القدر، قدمي الشرف، من أهل املروءة والصيانة، طويل العمر. عاش دهره كله مل يتول 
فيه خطة وال طلب ألحد من أهل الدنيا جاها وال حظوة، وال ادخر وال احتكر، ومل 
يزل معظما عند اخلاصة والعامة. ولد يف صفر ]سنة[ إحدى وعشرين ومخسمائة. 

 ( .448/ 2ق  1)الذيل والتكملة ج 

، ومعجم األدابء 305/ 12انظر عن )أمحد بن هبة هللا( يف: الكامل يف التاريخ [ 5]
/ 1، وإنباه الرواة 236( ورقة 5921، واتريخ ابن الدبيثي )ابريس 86 -84/ 5

، 304/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 225، 224/ 1، واملختصر احملتاج إليه 138
النحاة واللغويني البن قاضي  وطبقات 347/ 2، والعسجد املسبوك 1350رقم  305

 (94).." 783رقم  395/ 1، وبغية الوعاة 140شهبة، ورقة 
"مسع من أيب العطاء بن نذير، ومجاعة. وحج، فسمع ببجاية من أيب حممد  .95

 عبد احلق اإلشبيلي، وابإلسكندرية من أيب عبد هللا حممد بن عبد الرمحن احلضرمي.

 ه على رداءته. وكان يتجر يف الكتب.[ : وكتب علما كثريا خبط1قال األابر ]

 ولد قبل اخلمسني ومخسمائة، وتويف يف ذي القعدة، وأجاز يل.

 [ بن أمحد بن حيىي.2عبد هللا بن احلسن ] -20

 أبو بكر ابن القرطيب، األنصاري، األندلسي، املالقي.

ن حبيش، بمسع: أابه أاب علي، وأاب بكر بن اجلد، وأاب عبد هللا بن زرقون، وأاب القاسم 
 وخلقا حنوهم. وأجاز له أبو مروان بن قزمان، وابن هذيل، ومجاعة.

 وعين ابحلديث، وروى العايل والنازل.

[ : وكان من أهل املعرفة التامة بصناعة احلديث والبصر هبا، واإلتقان 3قال األابر ]
العربية،  ، واملشاركة يفابلقراءاتواحلفظ ألمساء الرجال، والتقدم يف ذلك، مع املعرفة 

يه سيبويه. ورث براعة احلديث عن أبيه، ومل يكن أحد يدان« كتاب»وقد نوظر عليه يف 
 يف احلفظ واجلرح والتعديل إال أفراد من عصره.

 قال أبو حممد ابن حوط هللا: احملدثون ابألندلس ثالثة: أبو حممد ابن القرطيب،
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__________ 

مفتوحة، وايء مثناة من حتت ساكنة، وطاء ] )( [ ابلضم مث السكون وايء موحدة 
( ويف الروض املعطار للحمريي، ضبطها حمققه 99/ 5مفتوحة، وراء. )معجم البلدان 

( Murviedroبكسر الباء املوحدة، وهو ابإلسبانية )« مربيطر»الدكتور إحسان عباس: 
ة. كيلومرتا إىل الشمال من بلنسي  21، وهو حصن يبعد « مرابط»: ويكتب أيضا: 
و  538/ 2املنت واحلاشية( . وانظر: نزهة املشتاق لإلدريسي  540)الروض املعطار 

 . «مرابطري»و « مربيطري»وعلى هذا أتيت نسبته « . مرابط»وفيه:  556
 بتصرف. 882/ 2[ يف تكملة الصلة 1]

، 882 -879/ 2[ انظر عن )عبد هللا بن احلسن( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
، 1396/ 4، وتذكرة احلفاظ 1379رقم  321، 320/ 2لوفيات النقلة  والتكملة
، وشذرات 37/ 2، وبغية الوعاة 50رقم  70، 69/ 22، وسري أعالم النبالء 1397
 .48/ 5الذهب 

 (95).." 881/ 2[ يف تكملة الصلة 3]
 [ .1"قلت: وأجاز للكمال عبد الرمحن املكرب ] .96

 [ بن حممد.2عبد الكرمي بن أمحد ] -24

 [ الضرير، املقرئ، نزيل املوصل.3اإلمام أبو الفضل القرشي، البوازجيي ]

على حيىي بن سعدون. وتفقه على يونس بن منعة اإلربلي. ومسع القراءات قرأ هبا 
من أيب سعد حممد بن علي احللي صاحب احلريري. ومسع من اتج اإلسالم « املقامات»

 ابن مخيس.

مد د بن نوفل النصييب. وروى عنه ولده عز الدين حمقرأ عليه ابلرواايت تقي الدين أمح
 بن عبد الكرمي ويعرف اببن حزمية.

 [ .4مات يف هذا العام ابملوصل. أرخه الفرضي ]

 [ بن اثبت.5عبد اللطيف بن حممد ] -25
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 اخلطيب أبو القاسم اخلوارزمي، مث األصبهاين.

 ولد يف سنة تسع وعشرين ومخسمائة.

 شحامي. ومسع من فاطمة بنت البغدادي.ومسع حضورا من زاهر ال

روى عنه: الضياء، وابن خليل، ومجاعة، والزكي الربزايل. وأجاز للشيخ الفخر، وللشيخ 
 مشس الدين عبد الرمحن، والشمس عبد الرمحن ابن الزين، ومجاعة.

__________ 

تنبيه »[ هو شيخ املستنصرية املشهور. وقال ابن القطيعي: صنف كتااب مساه 1]
 فأابن فيه عن علم غزير، وحفظ كثري.« للبيبا

وقال أبو شامة: صنف الكتب احلسان، يف األبواب والشيوخ والفضائل. وقال: تصانيفه 
 تدل على فهمه، وضبطه، وحسن معرفته.

وقال املنذري: حدث مدة طويلة حنوا من ستني سنة. وصنف تصانيف مفيدة، وانتفع 
 فظ العراق يف وقته.به مجاعة، ولنا منه إجازة. وكان حا

 .259رقم  364/ 1[ انظر عن )عبد الكرمي بن أمحد( يف: اتريخ إربل 2]
 [ منسوب إىل البوازيج، قرية كانت ابلقرب من بغداد.3]

 [ وقال ابن املستويف: زرته غري مرة ومل أمسع منه.4]

 (96).." 251[ انظر عن )عبد اللطيف بن حممد( يف: اإلعالم بوفيات األعالم 5]
 أبو احلسن القرطيب الطائي." .97

خذ بروايته عن أيب عبد هللا بن الطالع، وأيب الوليد بن رشد. وأ« املوطأ»قرأ على أبيه 
 والعربية عن أيب حممد بن دمحان.القراءات 

 وكان إماما فاضال ورعا.

 تويف يف ذي القعدة.

 [ بن احلسن بن هبة هللا ابن النجار.1علي بن حممود ] -30

 أخو احلافظ حمب الدين حممد ابن النجار البغدادي.أبو احلسن 
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قتل يف ليلة خامس عشر رمضان عن سبع وأربعني سنة، وكان قد مسع من ابن اجلوزي، 
 ومجاعة، وويل النظر على األيتام.

 وكان ابرعا يف احلساب والفرائض.

[ بن علي بن أيب الغيث مفرج بن حامت بن احلسن بن 2علي بن املفضل ] -31
 جعفر.

 العالمة احلافظ شرف الدين أبو احلسن ابن القاضي األجنب أيب املكارم

__________ 

 285/ 1ق  5، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 1887] )( [ األابر، رقم 
 .569رقم 

، والتكملة 161[ انظر عن )علي بن حممود( يف: اتريخ ابن الدبيثي )كمربج( ورقة 1]
رقم  182، 181/ 22، والوايف ابلوفيات 1363رقم  312، 311/ 2لوفيات النقلة 

129. 
رقم  307، 306/ 2[ انظر عن )علي بن املفضل( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

، وعقود 295/ 1، واتريخ إربل 404رقم  292 -290/ 3، ووفيات األعيان 1354
عني يف ، وامل655/ 2، وتلخيص جممع اآلداب 289/ ورقة 4اجلمان البن الشعار 

، واإلعالم 319، واإلشارة إىل وفيات األعيان 1998رقم  188طبقات احملدثني 
، ودول 39، 38/ 5، والعرب 1390/ 4، وتذكرة احلفاظ 251بوفيات األعالم 

/ 4، ومرآة اجلنان 49رقم  69 -66/ 22، وسري أعالم النبالء 115/ 2اإلسالم 
، والنجوم 68/ 13اية والنهاية ، والبد156رقم  217/ 22، والوايف ابلوفيات 21

/ 1، وحسن احملاضرة 165 -159/ 1ق  5، واتريخ ابن الفرات ج 212/ 6الزاهرة 
/ 5ب، وشذرات الذهب  33، والبدر السافر، ورقة 489، وطبقات احلفاظ 354
، وإيضاح املكنون 4060رقم  291/ 4، وديوان اإلسالم 82، والتاج املكلل 48، 47
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، ومعجم 23/ 5، واألعالم 200، ونيل االبتهاج 704/ 1رفني ، وهدية العا265/ 1
 (97).." 1084رقم  133، ومعجم طبقات احلفاظ واملفسرين 244/ 7املؤلفني 

[ 1] «املزارات واملشاهد»"روى عنه الصدر البكري، وغريه. ورأيت له كتاب  .98
دخل إىل و اليت عاينها يف الدنيا فرأيته حاطب ليل وعنده عامية، لكنه دور الدنيا، 

 [ .2جزائر الفرنج، ورأى العجائب ]

 [ .4[ بن حممد بن نريوز ]3عمر بن يوسف ] -33

 أبو حفص البغدادي، املقرئ.

 ولد سنة إحدى وأربعني ومخسمائة.

على أيب احلسن علي بن عساكر البطائحي، وغريه. ومسع من أيب الفتح القراءات وقرأ 
 ابن البطي، وحيىي بن اثبت، ومجاعة.

 ف بصاحب ابن الشعار.ويعر 

 [ : كان خريا ثقة، تويف يف اتسع مجادى األوىل.5روى عنه الدبيثي، وقال ]

 [ .6وكان خنت شيخنا حممود بن نصر الشعار ]

 ]حرف امليم[

 [ بن احلسن.7حممد بن أمحد ] -34

__________ 

ي س، أصدره املعهد الفرن« اإلشارات إىل معرفة الزايرات»[ اسم الكتاب كامال: 1]
 طومني. -بتحقيق جانبني سورديل 1953بدمشق للدراسات العربية سنة 

[ وقال املنذري: وقلما خيلو موضع مشهور من مدينة أو غريها إال وفيها خطه حىت 2]
ذكر بعض رؤساء الغزاة البحرية أهنم دخلوا يف البحر املاحل إىل موضع وجدوا يف بره 

 حائطا وعليه خطه.

 )التكملة( .

، 205( ورقة 5922عن )عمر بن يوسف( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس [ انظر 3]
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/ رقم 4، وتلخيص جممع اآلداب 1338رقم  295/ 2والتكملة لوفيات النقلة 
رقم  599/ 1، وغاية النهاية 965رقم  116/ 3، واملختصر احملتاج إليه 3106
2438. 

 تصحيف. كالمها« ريوزف»ويف تلخيص جممع اآلداب « بريوز»[ يف غاية النهاية: 4]

 ( .5922)ابريس  205[ يف اترخيه، الورقة 5]

[ وقال ابن النجار: كتبت عنه وكان مقرائ جمودا فاضال دينا صاحلا صدوقا سليم 6]
 الباطن والظاهر، مشتغال بنفسه، حسن األخالق.

، 17( ورقة 1870[ انظر عن )حممد بن أمحد( يف: اتريخ ابن الدبيثي )شهيد علي 7]
، واملختصر احملتاج إليه 1340رقم  297، 296/ 2تكملة لوفيات النقلة وال

 (98).." 22رقم  235، 234/ 2)املستدرك( 
 "أبو عبد هللا الدوري. .99

الكثرية على بدل بن أيب طاهر اجليلي، ويعقوب بن يوسف احلريب، القراءات قرأ 
 ونصر هللا بن علي ابن الكيال.

 وتويف يف مجادى األوىل.

 [ بن إبراهيم بن أيوب بن إبراهيم بن عبادة بن ابلغ.1بن خلف ]حممد  -35

 أبو بكر وأبو عبد هللا القرشي، اهلامشي، األندلسي.

 من أهل بسطة، وخطيبها.

روى عن: أيب عبد هللا ابن الفرس، وإبراهيم بن منبه، وعبد الرمحن بن القصري، وعلي 
 بن عبد العزيز بن مسعود.

 ته. وأقرأ القرآن، وحدث. وكان ورعا متقنا.وويل قضاء بسطة فحمدت سري 

 روى عنه: أبو القاسم املالحي، وغريه.

 وعاش ستا ومثانني سنة.

 [ بن عثمان الدربندي، الصويف، الصاحل.2حممد بن داود ] -36
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 مسع: أاب طاهر السلفي.

 حدث بدمشق، وابخلليل، وأقام به خيدم مبعلوم له، وبه تويف يف ربيع األول.

لزكيان: الربزايل واملنذري، وابن خليل، والشهاب القوصي، وقال: ولد بدربند روى عنه ا
 سنة ثالثني مخسمائة، ولقيته ابخلليل سنة إحدى وتسعني ومخسمائة.

[ بن حيىي بن أيب متام حممد ابن نور اهلدي احلسني بن 3حممد بن العباس ] -37
 حممد.

__________ 

 .595، 594/ 2الصلة البن األابر  [ انظر عن )حممد بن خلف( يف: تكملة1]
، 1336رقم  294/ 2[ انظر عن )حممد بن داود( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

 .2239رقم  646/ 5واملقفى الكبري للمقريزي 
/ 2[ انظر عن )حممد بن العباس( يف: ذيل اتريخ مدينة السالم بغداد البن الدبيثي 3]

، 1345رقم  302، 301/ 2لنقلة ، والتكملة لوفيات ا392رقم  155، 154
 (99).." 104/ 1، واملختصر احملتاج إليه 26/ رقم 4وتلخيص جممع اآلداب 

 "الشريف الزاهد، أبو متام الزينيب، اهلامشي، البغدادي. .100

 ولد سنة ثالث وثالثني.

 ومسع من أيب املعايل اللحاس، ومل يسمع يف صغره.

 دة، انقطع إىل العبادة يف مسجد جده نوروكان زاهدا عابدا، كبري الشأن، كثري اجملاه
 اهلدى.

 [ .1روى عنه: الدبيثي ]

 [ بن إبراهيم.2حممد بن عبد الغين ] -38

 القاضي أبو عبد هللا ابن املنجم الربعي، الشافعي، الصواف، املصري.

 مسع: أاب طاهر السلفي، وأاب عبد هللا حممد بن إبراهيم بن اثبت ابن الكيزاين.

 افظ عبد العظيم املنذري، وغريه.روى عنه: احل
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 وتويف يف عاشر رمضان.

 حممد بن علي. -39

 أبو العشائر ابن التلويل اللبان، احلنبلي.

 والفقه. ومسع من ابن البطي، ومجاعة.القراءات قرأ 

 روى عنه ابن النجار.

 ومات يف السجن بواسط يف شوال.

 [ .3حممد بن علي بن نصر ابن البل ] -40

__________ 

 .155، 154/ 2[ يف ذيل اتريخ مدينة السالم 1]
، 1361رقم  310/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد الغين( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

 .2528رقم  94/ 6واملقفى الكبري للمقريزي 
[ انظر عن )حممد بن علي بن نصر ابن البل( يف: إكمال اإلكمال البن نقطة 3]

، وذيل اتريخ مدينة السالم بغداد 315/ 12يف التاريخ ، والكامل 41)الظاهرية( ورقة 
 -89/ ورقة 6، وعقود اجلمان البن الشعار 381رقم  147، 146/ 2البن الدبيثي 

، 1357رقم  309، 308/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 88، وذيل الروضتني 91
الوايف ، و 52رقم  76، 75/ 22، وسري أعالم النبالء 10/ 1واملختصر احملتاج إليه 

 (100)رقم."  76 -74/ 2، والذيل على طبقات احلنابلة 181، 180/ 4ابلوفيات 
 "يتوب علي يدي قوم عصاة ... أخافتهم من الباري ذنوب .101

 وقليب مظلم من طول ما قد ... جىن فأان على يد من أتوب؟

 [1كأين مشعة ما بني قوم ... تضيء هلم وحيرقها اللهيب ]
 [ .2بن البل( ]وهو والد عائشة بنت حممد ا

 حممد بن عبد اجلبار. -41

 أبو عبد هللا القيسي، الداين، نزيل بلنسية.
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 عن أيب جعفر بن طارق. ومسع كثريا من ابن النعمة.القراءات أخذ 

 وكان جمودا حمققا ورعا.

 مات يف رمضان.

 [ .4[ بن معايل القزويين الواريين ]3حممد بن عبد الرمحن ] -42

 ن.ووارين قبيلة بقزوي

من ملكداد العمركي، بسماعه من « سنن ابن ماجة»أجاز له حممد الفراوي. ومسع 
 البغوي.

 [ .5مات بقزوين يف ذي احلجة ]

__________ 

 بيتا رابعا: 76/ 22[ زاد يف: سري أعالم النبالء 1]

 كأين خميط يكسو أانسا ... وجسمي من مالبسه سليب

 وفيات.وذيل طبقات احلنابلة، والوايف ابل وله شعر يف: عقود اجلمان، وذيل الروضتني،

ملوحدة، بفتح الباء ا« : البل»[ ما بني القوسني كتب على هامش نسخة األصل. و 2]
 وتشديد الالم.

 .316 -314/ 1[ انظر عن )حممد بن عبد الرمحن( يف: التدوين يف أخبار قزوين 3]
 ، وهو تصحيف.« الورائين» 314/ 1[ يف التدوين 4]

القزويين: كان فقيها أديبا شروطيا، ذكيا، قومي الطبع، بقي بعد أقرانه سنني  [ وقال5]
حمرتما مرجوعا إليه ... وكان عنده إجازة اإلمام حممد الفراوي ومجاعة من مشايخ 
خراسان، ومسع منه الكثري الغرابء والبلديون، ومسعت منه، وابتلي بوفاة بنني كبار 

 ه:متوجهني. وأنشد يف مرثية ابنني ل

 العيش من بعد األحبة ... حيتوي مر املذاق

 موت مع األحباب أحلى ... من حياة يف فراق

 تعس الطبيب وطبه ... ما من قضاء هللا واق
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 وإذا دان أجل فما ... يغنيك من آس وراق

 (101)الدهر ينزل كل راكبة ... ويهبط كل راق." 
 قد."القاضي أبو عبد هللا املخزومي، املصري، املعروف ابلعا .102

 قال احلافظ عبد العظيم: تويف يف عاشر رمضان، وله مخس ومثانون سنة.

 . رأيته ومل يتفق يل السماع منه.القراءاتيف « العنوان»حدث بكتاب 

 [ بن غنيمة.1حممد بن معايل ] -47

 أبو بكر البغدادي املأموين، املقرئ، الفقيه، املعروف اببن احلالوي، احلنبلي.

لفتح ابن املين. كان إماما، مفتيا، متعبدا، ورعا، صاحلا، خريا، من كبار أصحاب أيب ا
 عارفا ابملذهب.

 ولد بعد الثالثني ومخسمائة.

ومسع من: أيب الفتح الكروخي، وابن انصر، وأيب القاسم ابن البناء، وأيب بكر ابن 
 الزاغوين.

 وحدث، وأقرأ، وأم مبسجد املأمونية.

 بن النجار، والضياء، وغريهم.روى عنه: أبو عبد هللا الدبيثي، وا

 وتويف يف الثامن والعشرين من رمضان.

وعليه تفقه جمد الدين ابن تيمية. )وأجاز للفخر ابن البخاري، وللشيخ مشس الدين 
عبد الرمحن، وللكمال عبد الرحيم بن عبد امللك، وأيب الفرج عبد الرمحن املكرب، وأيب 

 [ .2، رمحه هللا( ]حممد بن اللمش مباردين. وعاش مثانني سنة

__________ 

، 143( ورقة 5921[ انظر عن )حممد بن معايل( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 1]
، وتلخيص جممع اآلداب 1367رقم  315، 314/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 144

، 319، واإلشارة إىل وفيات األعيان 251، واإلعالم بوفيات األعالم 1257/ رقم 4
، والوايف ابلوفيات 245رقم  79 -77/ 2، والذيل على طبقات احلنابلة 39/ 5والعرب 
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، واملقصد 339، واملنهج األمحد 212/ 6، والنجوم الزاهرة 2017رقم  40/ 5
، 48/ 5وشذرات الذهب  958رقم  335/ 1، والدر املنضد 1063األرشد رقم 

 .39/ 12، ومعجم املؤلفني 49
 (102)ش األصل.." [ ما بني القوسني كتب على هام2]
 "املعافري، اإلمام أبو الفرج املقرئ. .103

 إمام احلنفية جبامع دمشق.

[ : هو أحد مشايخ القراء املعتربين، كان يقرئ يف مكان حلقة ابن 1قال أبو شامة ]
[ حلقة مجال اإلسالم أيب احلسن ابن الشهرزوري، وكان فاضال خريا 2طاووس مشايل ]

 متواضعا.

 لقبه وجيه الدين.

 : مسع أاب القاسم بن عساكر، ومجاعة بعده.قلت

 مسع منه: العماد علي بن القاسم ابن عساكر، والشهاب القوصي.

 تويف يف الثاين والعشرين من شوال.

 [ .3إبراهيم بن أيب احلسن ] -67

 الشريف جمد الدولة أبو إسحاق احلسيين، الدمشقي.

 [ . قاله أبو شامة.4تويف فيها ]

 ]حرف احلاء[

 [ بن محد بن حامد بن مفرج.5حامد بن أمحد ] -68

 أبو الثناء األنصاري، األراتحي، مث املصري، املقرئ.

[ ، وقرأ على الشريف أيب الفتوح اخلطيب، ومل يكمل 6على أيب اجلود ]القراءات قرأ 
عليه. ومسع من حممد بن عبد هللا بن حسني الربمكي مبصر، ومن املبارك بن علي 

 در لإلقراء مبصر، وحدث، وأفاد.الطباخ مبكة. وتص

 [ : قرأت عليه للسبعة، ومسعت منه. وولد سنة7قال احلافظ عبد العظيم ]
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__________ 

 .91[ يف ذيل الروضتني 1]
 « .قبالة»[ يف الذيل: 2]

 .92[ انظر عن )إبراهيم بن أيب احلسن( يف: ذيل الروضتني 3]
 [ يف الرابع من ذي احلجة.4]

 .1386رقم  326/ 2بن أمحد( يف: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )حامد 5]
 [ هو غياث بن فارس املقري. )املنذري( .6]

 (103)ابختصار.."  326/ 2[ يف التكملة 7]
 "ولد يف سنة إحدى وثالثني. .104

ومسع من: أبيه، وأيب منصور حممد بن عبد امللك بن خريون، وأيب الربكات إمساعيل بن 
 بن حممد البغدادي، وابن الطالية، ومجاعة.أيب سعد، وأيب سعد أمحد 

 والنخاس: خباء معجمة.

 روى عنه: الدبيثي، والزكي الربزايل، ومجاعة.

 وتويف يف صفر.

 [ .1وآخر من مسع منه علي بن أجنب احلافظ ]

 [ بن يوسف.2سليمان بن عبد هللا ] -76

 [ ، الضرير، املقرئ الصاحل.3أبو الربيع اهلواري، اجللويل ]

، والنحو، والتفسري. ومسع من العالمة عبد هللا بن بري. وأقرأ، ابلقراءاتعارفا كان 
 وأم ابملدرسة الصاحبية مدة.

 وكان دينا، عفيفا، قانعا، مؤثرا.

 تويف يف سابع عشر شعبان.

 [ بن علي بن أيب سعد.4سليمان بن حممد ] -77

 اد.اببن اللبالفقيه أبو الفضل املوصلي، مث البغدادي، الصويف، ويعرف 
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__________ 

 .674[ يعين اتج الدين ابن الساعي املؤرخ العراقي املشهور املتوىف سنة 1]
، 1419رقم  341/ 2[ انظر عن )سليمان بن عبد هللا( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

، 599/ 1، وبغية الوعاة 149وطبقات النحاة واللغويني البن قاضي شهبة، ورقة 
 .14للسيوطي  وطبقات املفسرين

 « .اخللويت» 599/ 1[ يف بغية الوعاة 3]

، واتريخ 346رقم  286[ انظر عن )سليمان بن حممد( يف: التقييد البن نقطة 4]
 328، 327/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 72، 71( ورقة 5922ابن الدبيثي )ابريس 

 طبقات احملدثني ، واملعني يف707رقم  98، 97/ 1، واملختصر احملتاج إليه 1389رقم 
، واإلعالم بوفيات األعالم 320، واإلشارة إىل وفيات األعيان 1999رقم  188
/ 5، وشذرات الذهب 130/ رقم 4، وتلخيص جممع اآلداب 40/ 5، والعرب 251
49 ،50. 

 (104)دون أن يرتجم له.."  74/ 22يف سري أعالم النبالء  -رمحه هللا -وذكره املؤلف
از إجي»الده. وقدم بلنسية فسمع النصف األول من على و القراءات "وقرأ  .105

للداين يف قراءة ورش من أيب احلسن بن هذيل، مل يسمع منه غري ذلك وال « البيان
 أجاز له.

ورحل إىل مرسية فسمع من أيب القاسم عبد الرمحن بن حبيش، وأيب عبد هللا بن محيد 
ومسع  محيد، وقيد عنه اللغة.. وانظر يف العربية على ابن القراءات[ ، وأخذ عنهما 1]

مبالقة من أيب القاسم عبد الرمحن السهيلي. وبغرانطة من أيب حممد عبد املنعم بن 
الفرس، وأيب بكر بن أيب زمنني. وإبشبيلية من أيب بكر حممد بن عبد هللا بن اجلد، 

 يبوأيب عبد هللا بن زرقون. وبقرطبة من أيب القاسم بن بشكوال، ومجاعة. وبسبتة من أ
حممد بن عبيد هللا. ومبراكش من أيب العباس أمحد بن مضاء. وأجاز له خلق، منهم: 

 أبو الطاهر إمساعيل بن عوف من اإلسكندرية، وأبو طاهر اخلشوعي من دمشق.
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 [ : واعتىن ابلطلب من صغره إىل كربه، وروى العايل والنازل.2قال األابر ]

 ا ابإلتقان، حافظا ألمساء الرجال.وكان إماما يف هذا الشأن، بصريا به، معروف

ألف كتااب يف تسمية شيوخ البخاري، ومسلم، وأيب داود، والنسائي، والرتمذي، نزع فيه 
منزع أيب نصر الكالابذي لكن مل يكمله. وكان كثري األسفار فتفرقت أصوله. ولو قعد 

يب سليمان، أللتصنيف لعظم االنتفاع به. ومل يكن يف زمانه أكثر مساعا منه ومن أخيه 
وكان له على أخيه الشفوف الواضح يف علم العربية، والتفنن يف غري ذلك، والتميز 
إبنشاء اخلطب، وحتبري الرسائل، واملشاركة يف قرض الشعر. أقرأ بقرطبة القرآن والنحو، 
واستأدبه املنصور صاحب املغرب لبنيه فأقرأهم مبراكش، وحظي لديه، وانل من جهتهم 

ودنيا عريضة، وتصرف يف اخلطط النبيهة. وويل قضاء إشبيلية وقرطبة وجاهة متصلة 
ومرسية. وكان محيد السرية، حمببا إىل الناس، جزال، صليبا يف احلق مهيبا، على حدة 

 فيه، رمبا أوقعته فيما يكره. وكان عاملا مقدما، خطيبا مفوها، أخذ عنه الناس. وتويف

__________ 

 سر امليم.[ بفتح احلاء املهملة وك1]

 (105).." 885، 884/ 2[ يف التكملة 2]
 "أبو علي األزجي، القطيعي، البيع، ويعرف اببن دبوس. .106

 ولد سنة سبع وثالثني ومخسمائة.

 ومسع من: ابن انصر، وأيب الوقت.

 روى عنه: الدبيثي، والزكي الربزايل.

 وتويف يف رجب.

 عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أمحد. -82

 دين املقدسي، احلنبلي.الفقيه كمال ال

 أخو احلافظ الضياء.

 ولد سنة اثنتني وسبعني ومخسمائة.
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ورحل إىل بغداد قبل أخيه، فسمع من ابن كليب، وابن اجلوزي، ومسع بدمشق من حيىي 
 الثقفي، ومجاعة.

ابن عرفة، وقال: مرض مخس ليال، وصلى العصر، وتويف يف « جزء»مسع منه أخوه 
 رجب.يوم اجلمعة اثين عشر 

قال أخوه الضياء: كان مرضه يشبه الطاعون. اشتغل مدة ببغداد على الفخر إمساعيل، 
مث سافر إىل مهذان واشتغل ابخلالف على الطاووسي، وسافر إىل أصبهان ومسع هبا، 
وكان إماما ورعا، ذا مروءة، حمبواب إىل الناس، أقام مدة يلقن القرآن، ويلقي الدرس من 

وكان جوادا شجاعا قواي، ال أتخذه يف هللا لومة الئم، ال يكاد  [ . قال:1« ]الكايف»
 يرتك قيام الليل.

 قلت: وأم أوالده هي فاطمة بنت احلافظ عبد الغين. وهو والد األخوين:

 مشس الدين حممد، وكمال الدين أمحد ابين الكمال.

 [ بن إمساعيل بن سعيد.2عبد السالم ابن اإلمام أيب إسحاق إبراهيم ] -83

__________ 

 .848رقم  198، 197/ 2] )( [ احملتاج إليه 
سي إلمساعيل بن إبراهيم بن حممد السرخ «القراءاتالكايف يف علم »[ لعله كتاب 1]

هـ. انظر عنه يف وفيات تلك السنة من هذا الكتاب، برقم  414اهلروي املتوىف سنة 
122. 

 336، 335/ 2وفيات النقلة [ انظر عن )عبد السالم بن إبراهيم( يف: التكملة ل2]
 (106).." 1404رقم 

"قرأ ابلرواايت على: أيب احلسن علي بن عساكر، وأيب الفتح عبد الوهاب بن  .107
حممد املالكي، وأيب الفضل أمحد بن حممد بن شنيف، وإمساعيل بن علي الغساين 

 الدمشقي. ومسع من: أيب الوقت السجزي، وابن البطي، وأيب زرعة، ومجاعة.

 ، وكان أحد املوصوفني ابلتجويد واملعرفة واإلتقان.قراءاتالوأقرأ 
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 [ : هو خنت أيب الفرج ابن اجلوزي.1روى عنه الدبيثي وأثىن عليه، وقال ]

 [ .2تويف يف خامس ذي القعدة ]

 [ بن أيب القاسم هبة هللا بن عبد القادر بن احلسني.3عبيد هللا بن أمحد ] -91

 ي، املنصوري، البغدادي، املعدل.الشريف اخلطيب، أبو الفضل اهلامش

مسع من: أيب منصور موهوب بن أمحد ابن اجلواليقي، وأمحد ابن الطالية، وحممد بن 
 أمحد الطرائفي، وإمساعيل بن أيب سعد، وابن انصر، ومجاعة.

 خطب جبامع القصر مدة إىل أن عجز.

 وهو آخر من حدث ببغداد عن ابن اجلواليقي.

 كي الربزايل، والضياء املقدسي، واملقداد القيسي، وآخرون.روى عنه: الدبيثي، والز 

 [ .4تويف يف سابع عشر رجب ]

__________ 

 .263/ 15[ يف ذيل اتريخ بغداد 1]
[ وقال ابن النجار: قرأ اخلالف ومسع احلديث الكثري، وكتب خبطه وحصل األصول، 2]

ابطا، اء، طيب النغمة، ض، جمودا مليح التالوة، حسن األدابلقراءاتوكان حسن املعرفة 
له معرفة ابلوعظ، ويتكلم يف تعازي األكابر وحيسن الكالم يف مسائل اخلالف ... 

 ومسع معنا من شيوخنا كثريا، وكان صدوقا حسن الطريقة، متدينا فقريا، صبورا.

 27 -25/ 2[ انظر عن )عبيد هللا بن أمحد( يف: ذيل اتريخ بغداد البن النجار 3]
/ 2دون ترمجة، والتكملة لوفيات النقلة  74/ 22أعالم النبالء  ، وسري283رقم 

 .1411رقم  339، 338
[ وقال ابن النجار: وشهد عند قاضي القضاة أيب طالب روح بن أمحد احلديثي يف 4]

يوم األحد لثالث عشرة ليلة خلت من مجادى اآلخرة سنة ست وستني ومخسمائة 
ة جبامع ه بسنني عديدة، وكان يتوىل اخلطابفقبل شهادته وعزله عن الشهادة قبل موت
 (107)السلطان مدة، مث خطب جبامع القصر." 
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 [ بن عبيد هللا بن عبد الرمحن.1عبيد هللا بن حممد ] -92" .108

 أبو احلسني املذحجي، األندلسي.

واألدب والطب. وأخذ أيضا عن القراءات من أهل ابغة. نزل قرطبة، وأخذ عن أبيه 
[ بن 2من مغيث ]« املوطأ»عبد هللا بن صاف، ومجاعة. ومسع عياش بن فرج، وأيب 

يونس، ومن حممد بن أمحد بن هالل صاحب ابن الطالع. وأخذ الطب عن أيب مروان 
عبد امللك البلنسي، وأيب نصر فتح بن حممد. وعين بلقاء الشيوخ املقرءين واحملدثني 

 واألطباء.

وعليه عول، وكان أبوه وأجداده أطباء. قال األابر: كان انظما انثرا، ماهرا يف الطب 
 تويف يف ربيع اآلخر وله أربع ومثانون سنة.

 [ بن خلف بن أمحد.3عتيق بن علي ] -93

[ ، املعروف اببن قنرتال 4أبو بكر القرشي، األموي، املرواين، األندلسي، املربيطري ]
 [ ، نزيل مالقة.5]

ن ، ومسع منه ومن أيب عبد هللا بوالعربية عن أيب احلسن ابن النعمةالقراءات أخذ 
سعادة. ومسع مبرسية من أيب القاسم بن حبيش. وإبشبيلية من أيب عبد هللا بن زرقون، 

 عن أيب حممد بن دمحان. وحج سنة اثنتنيالقراءات وأيب بكر بن اجلد. وأخذ مبالقة 
 وستني، فسمع مبكة من علي بن عبد هللا املكناسي.

__________ 

مع ابن املهتدي. كتبنا عنه، وكان شيخا فاضال متدينا، حسن األخالق، ] )( [ مناوبة 
مجيل السرية، مليح اإليراد للخطبة، جيد القراءة، صحيح األداء، صدوقا أمينا إال أنه  

 كان عسرا يف الرواية جدا. وقد بلغ مخسا ومثانني سنة أو أكثر.

، 941، 940/ 2األابر [ انظر عن )عبيد هللا بن حممد( يف: تكملة الصلة البن 1]
 .397رقم  410/ 19والوايف ابلوفيات 

 « .يونس بن مغيث بن يونس ابن الصفار»[ يف التكملة: 2]

، وتكملة الصلة البن 57[ انظر عن )عتيق بن علي( يف: صلة الصلة البن الزبري 3]
 123 121/ 1ق  5، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 1940األابر رقم 
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 .2079رقم  500/ 1، وغاية النهاية 352/ 2، والعسجد املسبوك 238رقم 
 .19[ تقدم التعريف هبذه النسبة يف حاشية الرتمجة رقم 4]
 (108)« .." ابن قربال»إىل:  500/ 1[ حترف يف غاية النهاية 5]
 [ .1"كمال الدين أبو الفتوح التاجر املعروف اببن اجلالجلي ] .109

 شيخ بغدادي متميز صاحب مال.

 د سنة إحدى وأربعني ومخسمائة.ول

ومسع من: هبة هللا بن أيب شريك احلاسب، واملبارك بن علي الوكيل الشروطي، وأيب 
ساكر على أيب احلسن علي بن عالقراءات الفتح ابن البطي، ومجاعة. وقرأ ببعض 

البطائحي. وقرأ القرآن على أيب السعادات الوكيل املذكور، عن قراءته على أيب الربكات 
 حممد بن عبد هللا الوكيل صاحب أيب العالء الواسطي. ومسع ابإلسكندرية من السلفي.

وحدث يف أسفاره، وطاف ما بني العراق إىل الشام، إىل اليمن، ومصر، وخراسان، وما 
 وراء النهر، واهلند.

روى عنه: الدبيثي، وابن النجار، والزكي املنذري، والشهاب القوصي، والفخر علي، 
س الدين، والتقي إبراهيم ابن الواسطي، والشمس عبد الرمحن ابن الزين، والشيخ مش

 وحممد بن مؤمن، وطائفة سواهم. وآخر من حدث عنه ابإلجازة عمر ابن القواس.

قال ابن النجار: صحبته يف السفر، ومسعت منه ببالد. وكان اتجرا حمتشما، صدوقا، 
 ظريفا. مليح اجملاورة، كيسا، حفظة للحكاايت واألشعار،

 [ .2تويف ببيت املقدس يف رابع عشر رمضان ]

 [ بن حممد.3حممد بن حممد بن عبد اجلليل ] -109

 أبو بكر بن أيب حامد، ابن احملدث أيب مسعود كواته األصبهاين.

 مسع من: جده، وإمساعيل احلمامي املعمر، وأيب الوقت.

 رساتيق وقال: كان يعظ يف وكان فاضال، له معرفة. أثىن عليه ابن النجار، وحدث عنه،
 أصبهان. تويف يف عاشر رمضان.
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__________ 

[ قيل له ابن اجلالجلي ألن جده كان حسن الصوت ابلقرآن، فعرف ابجلالجلي. 1]
 )املنذري( .

 هـ. 613[ يف ذيل الروضتني، والبداية والنهاية، وعقد اجلمان، وفاته يف سنة 2]

رمحه  -، وهو ذهول من املؤلف45[ تقدمت ترمجته يف وفيات السنة السابعة برقم 3]
 (109).." -هللا
 "وتوفيت يف رجب. .110

 ]حرف اجليم[

 [ بن جعفر.1جعفر بن أمحد ] -140

 أبو الفضل اللخمي، اإلسكندراين، النحوي، الشاعر، املعروف ابلوراق.

 [ .2شاعر حمسن، كتب عنه الزكي املنذري ]

 [ بن نبهان.3فر بن جعفر ]جع -141

 وجيه الدين أبو الفضل احلموي، الفقيه، األديب.

 كتب عنه الزكي املنذري.

 [ يف ذي القعدة.4وتويف مبصر مبسجده ]

 ]حرف احلاء[

 [ بن أمحد بن يوسف بن فتوح.5احلسني بن يوسف ] -142

 [ .6الل ]ز أبو علي األنصاري، األندلسي، البلنسي، الضرير، املقرئ، املعروف اببن 

 على أيب احلسن بن هذيل، ومسع منه، ومن: اخلطيب أيبالقراءات قرأ 

__________ 

، 1499رقم  385/ 2[ انظر عن )جعفر بن أمحد( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، وبغية 1059رقم  15/ 3، واملقفى الكبري 149رقم  93/ 11والوايف ابلوفيات 

 .999رقم  485/ 1الوعاة 
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 .385/ 2لة [ التكم2]
رقم  388، 387/ 2[ انظر عن )جعفر بن جعفر( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]

1506. 
بقرافة  -نهرضي هللا ع -[ وهو املسجد املعروف ابلكنز بقرب قرب ذي النون املصري4]

مصر. وكان متوليا للمسجد املذكور مدة. تفقه معنا ابملدرسة الناصرية اجملاورة للجامع 
 على شيخنا اإلمام أيب القاسم عبد الرمحن بن حممد الشافعي املعروف اببنالعتيق مبصر 

الوراق مدة، وقبلنا على وعلى غريه. وله شعر. كتب عنه وكان كثري احملفوظات حيفظ 
 حملا يذاكر هبا.

رقم  360، 359/ 2[ انظر عن )احلسني بن يوسف( يف: التكملة لوفيات النقلة 5]
، 146، 145، ونكت اهلميان 560رقم  600/ 2ر ، ومعرفة القراء الكبا1449

 .1153رقم  253/ 1، وغاية النهاية 81رقم  86/ 13والوايف ابلوفيات 
[ زالل: بضم الزاي وتشديد الالم وبعد األلف الم أخرى. هكذا قيده الصفدي 6]

 ابحلروف يف:

 (110).." 86/ 13الوايف ابلوفيات 
ش، سعادة، وعبد الرمحن بن حبي "احلسن علي ابن النعمة، وأيب عبد هللا بن .111

أيضا على طارق بن موسى. وأجاز له أبو القراءات وأيب عبد هللا بن محيد. وقرأ 
 طاهر السلفي، ومجاعة.

وتصدر لإلقراء ببلده، وأخذ عنه الناس، وكان حسن اإللقاء واألداء، جمودا، حمققا، 
ل األابر فيه ى بصره، قامشاركا يف فنون، آية من آايت هللا يف الفطنة واحلدس على عم

[ ، وقال: مسعت منه مجلة. وانتقل أبخرة إىل مرسية، وأقرأ هبا إىل أن تويف يف 1ذلك ]
 [ .2الثاين والعشرين من احملرم، وولد سنة سبع وأربعني ومخسمائة ]

 ]حرف الزاي[

[ بن زيد بن احلسن بن زيد بن احلسن بن سعيد بن عصمة 3زيد بن احلسن ] -143
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 بن محري.

__________ 

 ساقطة من املطبوع من تكملة ابن األابر.« احلسني بن يوسف»[ ترمجة 1]

.  «مات يف احملرم سنة سبع وأربعني ومخسمائة» 253/ 1[ وقع يف غاية النهاية 2]
 وهذا وهم، فالتاريخ هو ملولده.

، 102، 101/ 1[ انظر عن )زيد بن احلسن( يف: خريدة القصر )القسم الشامي( 3]
، وذيل اتريخ 341رقم  275، والتقييد البن نقطة 47رقم  179/ 11ومعجم األدابء 

، والتكملة لوفيات 315/ 12، والكامل يف التاريخ 185/ 15بغداد البن الدبيثي 
، واتريخ 254، رقم 14 -10/ 2اة ، وإنباه الرو 1498رقم  385 -383/ 2النقلة 
، ومرآة الزمان 37، 36، وإشارة التعيني، ورقة 447، 258، 249، 236/ 1إربل 

 -339/ 2، ووفيات األعيان 99 -95، وذيل الروضتني 577 -572/ 2ق  8ج 
، 204/ 2، وعيون األنباء 30، وتكملة إكمال اإلكمال البن الصابوين 342

، وبغية الطلب 34/ 1ق  1، واألعالق اخلطرية ج 117 /3واملختصر يف أخبار البشر 
، ومعرفة القراء الكبار 252، واإلعالم بوفيات األعالم 1274رقم  175/ 3)املصور( 

، واملختصر 45، 44/ 5، والعرب 87/ 2، ودول اإلسالم 546رقم  588 -586/ 2
، 1412/ 4، وتذكرة احلفاظ 649/ 2، واملشتبه 669رقم  72، 71/ 2احملتاج إليه 

رقم  188، واملعني يف طبقات احملدثني 28رقم  41 -34/ 22وسري أعالم النبالء 
، 72، 71، وتلخيص ابن مكتوم، ورقة 320، واإلشارة إىل وفيات األعيان 2001

/ 4، ومرآة اجلنان 146/ 1، واجلواهر املضية 134، 133/ 2واتريخ ابن الوردي 
رقم  57 -50/ 15، والوايف ابلوفيات 74 -71/ 13، والبداية والنهاية 27، 26
، 1307رقم  298، 297/ 1، وغاية النهاية 1044رقم  534/ 1، وذيل التقييد 63

، وطبقات النحاة واللغويني البن قاضي شهبة، ورقة 92والفالكة واملفلوكني للدجلي 
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، والبلغة 65، وهناية البلغة، ورقة 362 -360/ ورقة 17، وعقد اجلمان 145 -143
 (111)، والنجوم الزاهرة." 355/ 2، والعسجد املسبوك 83، 82اتريخ أئمة اللغة يف 
 "العالمة اتج الدين، أبو اليمن الكندي، البغدادي، املقرئ، النحوي، اللغوي. .112

 ولد يف شعبان سنة عشرين ومخسمائة.

 العشر وله عشر سنني.القراءات وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنني، وكمل 

، فإين ال أعلم أحدا من األمة عاش بعد القراءاترض إسنادا يف وكان أعلى أهل األ
ثالاث ومثانني سنة غريه. هذا مع أنه قرأ على أسند شيوخ العصر القراءات ما قرأ 

ابلعراق، ومل يبق أحد ممن قرأ عليه مثل بقائه وال قريبا منه، بل آخر من قرأ عليه الكمال 
مسند  إنه مسع احلديث على الكبار، وبقي ابن فارس وعاش بعده نيفا وستني سنة. مث

 واحلديث.القراءات الزمان يف 

املشهورة والغريبة فأكثر على شيخه ومعلمه وأستاذه اإلمام أيب حممد القراءات قرأ 
سبط أيب منصور اخلياط، وأفاده، وحرص عليه يف الصغر، وأمسعه احلديث، وأرسله إىل 

[ على اإلمام املعمر أيب 1« ]الستاءات القر ابلكفاية يف »الشيوخ الكبار، فقرأ 
[ 2« ]العشر القراءاتابملوضح يف »القاسم هبة هللا بن أمحد ابن الطرب احلريري. وقرأ 

 على مؤلفه أيب منصور حممد بن عبد امللك بن خريون.

وقرأ للسبعة على أيب بكر حممد بن إبراهيم خطيب احملول، وعلى أيب الفضل حممد ابن 
 املهتدي ابهلل.

مث مسع احلديث من: القاضي أيب بكر حممد بن عبد الباقي، وأيب القاسم هبة هللا ابن 
الطرب، وأيب منصور القزاز، وحممد بن أمحد بن توبة وأخيه عبد اجلبار، وأيب القاسم ابن 
السمرقندي، وأيب الفتح ابن البيضاوي، وطلحة بن عبد السالم الرماين، وحيىي بن علي 

 احلسن بن عبد السالم، وأيبابن الطراح، وأيب 

__________ 

/ 1، وبغية الوعاة 216، 215/ 1ق  5، واتريخ ابن الفرات ج 217، 216[ / 6]
                                         

 44/114اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (111)



127 

 

، 397 -394/ 3، وروضات اجلنات 55، 54/ 5، وشذرات الذهب 573 -570
، 812، 714، 6، وكشف الظنون 486 -483/ 1والدارس يف اتريخ املدارس 

 .189/ 4ؤلفني ، ومعجم امل1925، 1697، 1670
 ( .1499[ أتليف شيخه أيب حممد سبط اخلياط. )انظر كشف الظنون 1]

 (112).." 1904[ انظر: كشف الظنون 2]
"القاسم عبد هللا بن أمحد بن يوسف، واحلسني بن علي سبط اخلياط، واملبارك  .113

بن نغواب، وعلي بن عبد السيد ابن الصباغ، وعبد امللك بن أيب القاسم الكروخي، 
 د اخلري األنصاري، وطائفة سواهم.وسع

 [ .1يف أربعة أجزاء خرجها أبو القاسم علي بن القاسم ابن عساكر ]« مشيخة»وله 

وقرأ النحو على: أيب السعادات هبة هللا ابن الشجري، وأيب حممد ابن اخلشاب، وشيخه 
 أيب حممد سبط اخلياط.

 وأخذ اللغات عن أيب منصور موهوب ابن اجلواليقي.

د، دمشق يف شبيبته، ومسع هبا من أيب احلسني عبد الرمحن بن عبد هللا بن أيب احلديوقدم 
وتفرد ابلرواية عنه، وعن أكثر شيوخه. مث قدم الشام ومصر، وسكن دمشق وانل 

 احلشمة الوافرة والتقدم، وازدحم عليه الطلبة.

 ة.فوكان حنبلي املذهب فانتقل حنفيا ألجل الدنيا، وتقدم يف مذهب أيب حني

 ، والنحو، واللغة، والشعر.القراءاتوأفىت، ودرس، وصنف، وأقرأ 

 وكان صحيح السماع، ثقة يف النقل، ظريفا، حسن العشرة، طيب املزاج، مليح النظم.

علم الدين السخاوي ومل يسندها عنه، وعلم الدين القاسم بن أمحد القراءات قرأ عليه 
 ومجاعة.األندلسي، وكمال الدين إسحاق بن فارس، 

[ ، وابن نقطة، 2وحدث عنه: احلافظ عبد الغين، والشيخ املوفق، واحلافظ عبد القادر ]
وابن النجار، وأبو الطاهر ابن األمناطي، والربزايل، والضياء، والزكي عبد العظيم، والزين 
خالد، والتقي بن أيب اليسر، واجلمال ابن الصرييف، وأمحد بن سالمة احلداد، والقاضي 
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 لفرج عبد الرمحن بن أيب عمر، والقاضيأبو ا

__________ 

[ وذكر أبو شامة أن القاضي ضياء الدين بن أيب احلجاج قد عمل له مشيخة 1]
 ( .95حسنة أيضا )الذيل 

 (113)[ يعين: الرهاوي.." 2]
 "ويذكرين مر النسيم وروحه ... حفائر يعلوها من الرتب أطباق .114

 يف إرعاد خموف وإبراقوها أان يف إحدى وتسعني حجة ... هلا 

 يقولون: ترايق ملثلك انفع ... وما يل إال رمحة هللا ترايق

 وله:

 لبست من األعمار تسعني حجة ... وعندي رجاء ابلزايدة مولع

 وقد أقبلت إحدى وتسعون بعدها ... ونفسي إىل مخس وست تطلع

 [ ساملا ... فقد يدرك اإلنسان ما يتوقع1وال غرو أن آيت هنيدة ]

 كان يف عصري رجال عرفتهم ... حبوها وابآلمال فيها متتعوا  وقد

 وما عاف قبلي عاقل طول عمره ... وال المه من فيه للعقل موضع

[ : كان الكندي مكرما للغرابء، حسن األخالق، فيه مزاح، 2وقال احلافظ ابن نقطة ]
احلديث  يفوكان من أبناء الدنيا املشتغلني هبا وإبيثار جمالسة أهلها. وكان ثقة 

 ، صحيح السماع، ساحمه هللا!.والقراءات

وقال اإلمام موفق الدين: كان الكندي إماما يف القراءة والعربية، انتهى إليه علو اإلسناد 
يف احلديث. وانتقل إىل مذهب أيب حنيفة من أجل الدنيا إال أنه كان على السنة، 

 وصى إيل ابلصالة عليه والوقوف على دفنه، ففعلت ذلك.

 وللسخاوي فيه:

 مل يكن يف عصر عمرو مثله ... وكذا الكندي يف آخر عصر

 فهما زيد وعمرو إمنا ... بين النحو على زيد وعمرو
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 وأليب شجاع ابن الدهان الفرضي فيه:

 اي زيد زادك ريب من مواهبه ... نعمى يقصر عن إدراكها األمل

 حلال والبدلال بدل هللا حاال قد حباك هبا ... ما دار بني النحاة ا

 النحو أنت أحق العاملني به ... أليس ابمسك فيه يضرب املثل؟

__________ 

 هنيدة: اسم للمائة من اإلبل خاصة، قال جرير:« : اللسان»[ أي: مائة سنة، ففي 1]

 أعطوا هنيدة حيدوها مثانية ... ما يف عطائهم من وال سرف

 (114).." 275[ التقييد 2]
 "]حرف السني[ .115

 [ بن أمحد بن احلسن.1بن محزة ]سعيد  -144

 أبو الغنائم النيلي، الكاتب.

 ولد ابلنيل من العراق سنة مثاين عشرة ومخسمائة.

 ومسع حبكم االتفاق من: هبة هللا بن أمحد الشبلي، وحممد بن عبد هللا بن احلراين.

 وله شعر كثري، مدح األمراء والوالة، ودخل الروم والشام.

 ه.روى عنه: الدبيثي، وغري 

 [ :2وأنشد الدبيثي من شعره ]

 اي شائم الربق من شرقي كاظمة ... يبدو مرارا وختفيه الدايجري

 سلم على الدوحة الغناء من سلم ... وعفر اخلد إن الح اليعافري

 [3واستخرب اجلؤذر الساجي اللحاظ أخا ... التعذير هل عاقه عنا معاذير؟ ]
 تويف ببغداد يف رمضان.

 ]حرف الشني[

 [ .5[ بن قصة ]4شجاع بن مفرج ] -145

 أبو حممد املقدسي، اجلبلي، من أهل جبل قاسيون.
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__________ 

ماع. ، صحيح السوالقراءات] )( [ وإبيثار جمالسة أهلها ... وكان ثقة يف احلديث 
 )التقييد( .

، 68( ورقة 5922[ انظر عن )سعيد بن محزة( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابرس 1]
، واملختصر 99، وذيل الروضتني 1495رقم  382/ 2ة لوفيات النقلة ، والتكمل69

، وبغية 293رقم  211/ 15، والوايف ابلوفيات 701رقم  94، 93/ 2احملتاج إليه 
، وعقد اجلمان 687/ 1، وتوضيح املشتبه 1388رقم  553/ 9الطلب )املصور( 

 .218، 217/ 6، والنجوم الزاهرة 360/ ورقة 17
 [ يف اترخيه.2]

 .99[ األبيات يف: ذيل الروضتني 3]
 .1504رقم  387/ 2[ انظر عن )شجاع بن مفرج( يف: التكملة لوفيات النقلة 4]
 (115)[ قصة: بضم القاف وتشديد الصاد املهملة وفتحها. )املنذري( .." 5]
 "مسع أمحد بن حيىي بن انقة، وحيىي بن اثبت. .116

 وحدث، روى عنه الزكي املنذري.

 يف رمضان.وتويف ابلقاهرة 

وكان كثري األسفار والتطواف. له شعر، وخالط رؤساء مصر، ومدح مجاعة، وانل دنيا، 
 وعاش مثانني سنة.

 [ بن صدقة.1عبد هللا بن احلسني ] -152

 [ .2أبو القاسم البغدادي، الوزان، املعروف بعسامة ]

 حدث عن ابن انصر.

 وتويف يف شعبان.

 بن يوسف. [ بن حممد3عبد هللا بن عمرو ] -153

 أبو حممد، اخلزرجي، القرطيب، مث التلمساين.
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قال األابر: مسع من أيب عبد هللا بن خليل القيسي، وأيب حممد بن وهب القضاعي، 
 ، والعربية. وكان أديبا بليغا، كاتبا.القراءاتبسبتة، وأخذ عنه 

 تويف يف رمضان.

 [ بن إبراهيم بن حمفوظ.4عبد هللا بن حممد بن علي ] -154

 أبو بكر السلمي، اآلمدي، مث البغدادي، املعروف اببن الفراء.

مسع مع عمه إبراهيم، من: أيب الوقت، وأيب بكر بن الزاغوين، وحممد بن عبيد هللا 
 الرطيب، وأيب جعفر العباسي.

__________ 

( ورقة 5922[ انظر عن )عبد هللا بن احلسني( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 1]
 140/ 2، واملختصر احملتاج إليه 1478رقم  372/ 2ة لوفيات النقلة ، والتكمل90
 .769رقم 

[ عسامة: بعني وسني مهملتني مفتوحتني وبعد األلف ميم مفتوحة واتء أتنيث. 2]
 )املنذري( .

 .886/ رقم 2[ انظر عن )عبد هللا بن عمرو( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
( 5922بن علي( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس [ انظر عن )عبد هللا بن حممد 4]

، واملختصر احملتاج 150رقم  387، 386/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 106ورقة 
 (116).." 801رقم  166، 165/ 2إليه 

 [ السعدي، املقرئ، املعروف اببن عديسة، نزيل دمياط.1"أبو حممد التنيسي ] .117

لى الشريف أيب الفتوح انصر بن احلسن عالقراءات ب[ : قرأ القرآن 2قال املنذري ]
اخلطيب مبصر. وأقرأ بدمياط مدة، قرأ عليه غري واحد من الفضالء، تويف يف هذه 

 السنة.

 [ بن عمر بن حسني.3عبد اجمليد ابن الفقيه عبد الدائم ] -159

 الشيخ الزاهد، أبو الفضل الكناين، العسقالين.
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 صفر. ولد بعسقالن سنة سبع وأربعني ومخسمائة يف

 وجاور مبكة أكثر زمانه، وحج مخسني حجة، مث قدم مصر، وهبا تويف يف شعبان.

 روى عن عمر امليانشي، وعنه احلافظ عبد العظيم.

 [ بن عبد املنعم بن إبراهيم بن حيىي.4عبد احملسن بن أيب القاسم ] -160

 رشيد الدين، أبو حممد ابن النقار، املصري، الصويف.

 وأربعني.ولد سنة بضع 

 ومسع من أيب طاهر السلفي.

[ ، وقال: كان شيخا حسنا، مشهورا ابلتصوف، 5روى عنه الزكي عبد العظيم ]
 [ . تويف يف سلخ رجب.6صحب مجاعة من الصاحلني، وهو أخو عبد العزيز ]

__________ 

، وحسن 1648رقم  386/ 1، وغاية النهاية 565رقم  603/ 2] )( [ القراء الكبار 
 .498/ 1ضرة احملا

 « .النفيسي»: إىل 390/ 2[ حترف يف املطبوع من تكملة املنذري 1]

 .390/ 2[ يف التكملة: 2]
رقم  376/ 2[ انظر عن )عبد اجمليد بن عبد الدائم( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]

 .69/ ورقة 3، وإحتاف الورى البن فهد 91/ ورقة 3، والعقد الثمني 1481
رقم  372/ 2احملسن بن أيب القاسم( يف: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )عبد 4]

 .348، وتكملة إكمال اإلكمال البن الصابوين 1477
 .372/ 2[ يف التكملة 5]
 (117)هـ.."  640[ توىف سنة 6]
 "الشيخ املقرئ، الزاهد، أبو موسى وأبو الفضل املقدسي، مث البلبيسي. .118

 ع.صحب مجاعة من الصاحلني منهم الشيخ ربي

 على اإلمام أيب القاسم بن فريه الشاطيب.القراءات وقرأ 

                                         
 44/154اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (117)



133 

 

 قرأ عليه اإلمام أبو عبد هللا الفاسي، نزيل حلب ومقرئها.

 سكن مصر مدة، وأقرأ هبا، مث سافر إىل اإلسكندرية فتويف هبا يف شعبان.

 وروى عنه الزكي عبد العظيم، وهو من شيوخه.

 ]حرف الغني[

 أيوب بن شاذي ابن األمري يعقوب.[ بن 1غازي بن يوسف ] -167

السلطان امللك الظاهر غياث الدين أبو منصور ابن السلطان صالح الدين، التكرييت، 
 مث املصري، صاحب حلب.

 ولد مبصر يف رمضان سنة مثان وستني ومخسمائة.

ومسع ابإلسكندرية من الفقيه أيب الطاهر بن عوف. ومبصر من عبد هللا بن بري النحوي. 
 من الفضل بن احلسني البانياسي. وبدمشق

 وحدث حبلب. وويل سلطنتها ثالثني سنة.

قال املوفق عبد اللطيف: كان مجيل الصورة، رائع املالحة، موصوفا ابجلمال يف صغره 
ويف كربه، وكان له غور ودهاء ومكر، وأعظم دليل على دهائه مقاومته لعمه امللك 

 ل قلب. وكانالعادل، وكان ال خيليه يوما من خوف، وشغ

__________ 

، ومرآة 314، 313/ 12[ انظر عن )غازي بن يوسف( يف: الكامل يف التاريخ 1]
، والتاريخ 248 -237/ 3، ومفرج الكروب 321، واتريخ خمتصر الدول 252الزمان 

، ووفيات األعيان 171، 170/ 3، وزبدة احللب 94، وذيل الروضتني 71املنصوري 
/ 1ق  1، واألعالق اخلطرية ج 1199/ رقم 2داب ، وتلخيص جممع اآل178/ 3

، واتريخ ابن العميد 150 -144، 107، 103، 96، 56، 55، 50، 26 -24
، واملختصر يف أخبار 75/ 29، وهناية األرب 186 -184، والدر املطلوب 130
، 320، واإلشارة إىل وفيات األعالم 252، واإلعالم بوفيات األعالم 117/ 3البشر 

، والبداية والنهاية 27/ 4، ومرآة اجلنان 46/ 5، والعرب 133/ 2ابن الوردي واتريخ 
، والنجوم 75/ 2، ومآثر اإلانفة 354، 353/ 2، والعسجد املسبوك 71/ 13
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.." 55/ 5، وشذرات الذهب 255 -252، وشفاء القلوب 217، 216/ 6الزاهرة 
(118) 
صاحل لك العزيز وامللك ال"ذلك مماليكه، وكان منظرا فظيعا. مث ركب األخوان امل .119

أبهبة امللك، ومحل األمري ابن جندر بني أيديهما الغاشية، وأقبل األمراء وأوالد امللوك 
 يقبلون أيديهما، مث ردا إىل القلعة، وكثر النوح والبكاء.

 [ بن عبد العزيز بن فتحون بن غلبون.1غلبون بن حممد ] -168

 أبو حممد األنصاري، املرسي.

مسع  .القراءاتمسع من: أيب احلسن بن هذيل، وأيب علي بن عريب، وأخذ عنهما 
 أيضا من: أيب عبد هللا بن سعادة، وأيب حممد بن عاشر، ومجاعة.

وتصدر لإلقراء، وشهر بذلك، وأخذ عنه الناس. وشارك يف العربية واآلداب. وكان من 
 أهل الفضل واجلاللة واإلتقان، محل عنه مجاعة.

 ست وأربعني ومخسمائة. وتويف يف رابع عشر ربيع اآلخر. ولد سنة

 قال األابر: أجاز لنا ما رواه.

 ]حرف الفاء[

 فاطمة بنت اإلمام أيب القاسم عبد الرمحن بن حممد بن غالب القرطيب، الشراط. -169

 أم الفتح.

عي، و للقضا« الشهاب»قال األابر: ختمت على أبيها قراءة انفع، وحفظت عليه 
« السرية» مسلم، و« صحيح»الطليطلي، وقابلت معه « خمتصر»ملكي، و « بيهالتن»

أليب علي. ومسعت منه كثريا. وقرأت « النوادر»للمربد، و « الكامل»البن إسحاق، و 
 القرآن أيضا على أيب عبد هللا األندوجري الزاهد، وأيب عبد هللا بن املفضل الضرير.

 الطيلسان، وقرأ عليها لورش. مسع منها ابنها اإلمام أبو القاسم بن

__________ 
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/ ورقة 3[ انظر عن )غلبون بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر )األزهر( 1]
97 "..(119) 

 وقال: جده األعلى كان شيخ املالكية.« معجمه»"ذكره ابن مسدي يف  .120

 وألبرية كانت مدينة عظيمة، غرانطة من قراها، فصارت غرانطة هي أم الناحية.

ل: كان شيخنا هذا رأسا يف علم الطب، وكانت عنده رواية عالية. مسع من أمحد بن قا
علي بن زرقون الباجي املرسي املقرئ، وهو آخر من روى عنه، ومن أيب بكر بن العريب، 
والقاضي عياض، وهو آخر من روى عنه ابلسماع، ومن مجاعة، لكنه كان خبيال 

 بن أمين السعدي. مولده على رأس العشر عن أيب عبد هللاالقراءات ابلسماع. وأخذ 
ومخسمائة، وعاش مائة وثالث سنني ممتعا حبواسه، مسموع القول إىل حني وفاته. 

 عرضت عليه كثريا من حمفوظايت.

 [ بن عيسى احلرميي، الرصايف، املقرئ.1حممد بن أيب حامد ] -173

 املعروف اببن الفقيه.

 روى عن: أيب الفتح بن البطي، وغريه.

 ومات يف مجادى اآلخرة.

 [ بن أيب الفضل.2حممد بن إبراهيم ] -174

 [ ، اجلاجرمي، الشافعي.3اإلمام معني الدين، أبو حامد السهلي ]

إيضاح » ، وكتاب« الكفاية»كان إماما مفتيا، مصنفا مشهورا، صنف يف الفقه كتاب 
 وله طريقة يف اخلالف والقواعد مشهورة به.« . الوجيز

__________ 

، 19[ انظر عن )حممد بن أيب حامد( يف: اتريخ ابن الدبيثي )شهيد علي( ورقة 1]
 .21/ 1، واملختصر احملتاج إليه 1467رقم  367/ 2والتكملة لوفيات النقلة 

، وسري أعالم النبالء 256/ 4[ انظر عن )حممد بن إبراهيم( يف: وفيات األعيان 2]
، 374/ 1بقات الشافعية لإلسنوي ، وط47، 46/ 5، والعرب 46رقم  63، 62/ 22
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( ، 45، 44/ 8، )19/ 5، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 341رقم  375
، وطبقات الشافعية البن  260رقم  8/ 2، والوايف ابلوفيات 28، 27/ 4ومرآة اجلنان 
، 362رقم  394/ 2ب، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة  159كثري، ورقة 

/ 2، وهدية العارفني 2003، 1498، 1378، 1359، 1113وكشف الظنون 
/ 5، واألعالم 662رقم  74/ 2، وديوان اإلسالم 56/ 5، وشذرات الذهب 109
 .212/ 8، ومعجم املؤلفني 32، وتراجم الرجال للجنداري 296

 (120)وهو حتريف.." « السهيلي» 27/ 4[ يف مرآة اجلنان 3]
اإلدغام »"قرأت يف فهرسته وخطه عليه: قرأت التفسري، وتلوت مبا فيه سوى  .121

« التلخيص»، و « [ البيان1إجياز ]»أليب عمرو، على ابن هذيل، وقرأت عليه « الكبري
 للداين، قال:القراءات [ ، ومسى عدة كتب يف 3« ]احملتوى»[ ، و 2]

[ وغري ذلك، وكان 5] «الطبقات»[ وكتاب 4« ]جامع البيان»ومسعت عليه كتاب 
 وقت تالويت عليه.« ابإلدغام الكبري»ميتنع من اإلقراء 

[ : هو حامل راية الرواية بشرق األندلس. حصل علم العربية على ابن 6قال األابر ]
النعمة. مث قال: وكان متقنا، ضابطا، متقلال من الدنيا، عايل اإلسناد، ورعا، قانتا، 

ية كاملة بصناعة احلديث، وتبصر به، وذكر لرجاله، تعلوه اخلشية للمواعظ، مع عنا
وحمافظة على نشره، وكانت الرحلة إليه. ويل القضاء ببلنسية، وشاطبة غري مرة. ومجع 
من كتب احلديث واألجزاء شيئا كثريا. ورزقت منه قبوال، وبه اختصاصا، فمعظم رواييت 

انقطع، فتويف  ه من بيت املالعنه قدميا، وتويف مبراكش يف رحلته إليها الستدرار جار ل
 [ .7يف سادس رجب، رمحه هللا ]

قلت: أكثر عنه ابن مشليون، وابن جوبر، وابن عمرية املخزومي، وابن مسدي احلافظ، 
 وغريهم.

 [ بن أيب العز البغدادي البواب.8إبراهيم بن دلف ] -199

__________ 
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 قراءة ورش.والكتاب يف « . إجياد»[ حترف يف غاية النهاية إىل: 1]

 [ التلخيص يف قراءة ورش أيضا.2]

 « .الشواذالقراءات احملتوى يف »[ هو كتاب 3]

 السبع.القراءات [ للداين أيضا، وهو يف 4]

 [ للداين أيضا.5]

 .206/ 1[ يف التكملة 6]
 [ وقال ابن عبد امللك األنصاري: وكان وجيه البيتة ببلده، شهري البيتة يف أهلها نبيه7]

اضال، كامل االستقالل بعلم احلديث، حافظا، له متسع الرواية، ثقة عدال القدر، ف
ضابطا، نبيل اخلط حريصا على اإلفادة واالستفادة، وافر احلظ من علم العربية واألدب 

 والتاريخ والنسب مع الدين املتني.

استقضي بشاطبة وكان هبا قاضيا يف حمرم سبع وتسعون ومخسمائة، وببلنسية مرتني 
مها بتقدمي املنصور أيب يوسف وآخرمها من قبل ابنه الناصر أيب عبد هللا، فحمدت أوال

فيهما سريته، وعرف ابلعدالة والذكاء وإعداء املظلوم على الظامل، وردع املفسدين وإقامة 
 احلق والصدع به.

، 259( ورقة 5921[ انظر عن )إبراهيم بن دلف( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 8]
 (121)لوفيات."  والتكملة

"ومسع من: أيب املكارم عبد الواحد بن هالل، وأيب متيم سلمان بن علي الرحيب،  .122
وأيب نصر عبد الرحيم بن يوسف البغدادي، وأيب املعايل بن صابر، ومجاعة. وببغداد: 

[ ، وأيب حممد ابن اخلشاب النحوي، وعبد هللا بن عبد 1صاحل بن املبارك بن الرخلة ]
وشهدة الكاتبة، وأيب احلسني عبد احلق اليوسفي، ومجاعة. وابملوصل الصمد السلمي، 

 من أيب الفضل عبد هللا بن أمحد اخلطيب.

روى عنه: الضياء املقدسي، وابن خليل، والربزايل، والقوصي، والزكي املنذري، وابن 
عبد الدائم، والشيخ مشس الدين عبد الرمحن، وابنه الشيخ مشس الدين حممد، والفخر 

                                         
 44/181اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (121)



138 

 

 البخاري، والشمس ابن الكمال، والتاج عبد الوهاب ابن زين األمناء، وآخرون. ابن

[ كثريا، وال ابلطويل، وال ابلقصري، واسع اجلبهة، 2قال الضياء: كان ليس ابآلدم ]
مفروق احلاجبني، أشهل العينني، فيهما اتساع، قائم األنف، جيز شعره من عند أذنيه، 

ة داد مرتني: األوىل يف سنة سبع وستني صحبوكان يف بصره ضعف. سافر إىل بغ
[ ، وحفظ 3للعزيري ]« الغريب»املوفق، بعد أن حفظ القرآن، وغريه، وقيل: إنه حفظ 

على  واشتغل ابخلالف« . اهلداية»، وألقى الدروس من تفسري القرآن، ومن « اخلرقي»
انني يف ومث انصح اإلسالم ابن املين، وقد شاهدته يناظر غري مرة. وسافر سنة إحدى

 صحبة ابن أخيه العز ابن احلافظ.

بن  على أيب احلسن عليالقراءات ، والنحو، والفرائض. وقرأ ابلقراءاتوكان عاملا 
عساكر البطائحي، وأقرأ هبا. وصنف الفروق يف املسائل الفقهية، وصنف كتااب يف 

 األحكام مل يتمه.

__________ 

 [ الرخلة: ابخلاء املعجمة.1]

 : األمسر.[ اآلدم2]

[ ابلعني املهملة وزاي مث ايء آخر احلروف وبعدها راء مهملة مث ايء النسبة، وقال 3]
( : العزيزي: غريب القرآن املختصر، هكذا قد سار 459)ص: « املشتبه»املؤلف يف 

 يف اآلفاق، وصوابه:

فقد نقل أقوال  271، 270/ 6زاي مث راء بال شك. وانظر: توضيح املشتبه  -العزيري
 (122)« .." حممد بن عزير السجستاين»العلماء يف ذلك، وامسه 

يتنا وكان ب -يعين العماد -"مسعت شيخنا موفق الدين قال: من عمري أعرفه .123
إال أن يسافر، ما  رتقناوملا جئنا إىل هنا فما اف -يعين يف أرض القدس -قريبا من بيتهم

 عرفت أنه عصى هللا معصية.

 مسعت والدي يقول: أان أعرف العماد من صغره، وما أعرف له صبوة وال جهلة.
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[ شيخنا عماد الدين 1وذكر شيخنا أو حممد عبد الرمحن بن عيسى البزوري الواعظ ]
لعمل، أحد ايف طبقات أصحاب ابن املين، فقال: فقه، وبرع، وكمل، ومجع بني العلم و 

الورعني الزهاد، وصاحب ليل واجتهاد، متواضع، صلف، ظريف. قرأ القرآن 
، وله املعرفة احلسنة ابحلديث، مع كثرة السماع، واليد الباسطة يف الفرائض، ابلقراءات

 والنحو، إىل غري ذلك من الفضائل، له اخلط املليح املشرق بنور التقوى.

 امل يف واحدوليس هلل مبستنكر ... أن جيمع الع

هذا مع طيب األخالق، وحسن العشرة، فما ذاق فم املودة أعذب من أخالقه، 
 فسبحان من صربين على فراقه.

مسعت اإلمام أاب إبراهيم حماسن بن عبد امللك التنوخي يقول: كان الشيخ العماد جوهرة 
 العصر.

يقرأ عليه،  كان  قال الضياء: أعرف وأان صغري أن مجيع من كان يف اجلبل يتعلم القرآن
 وختم مجاعة من أصحابنا، وكان له صرب عظيم على من يقرأ عليه.

مسعت بعضهم يقول: إن من قرأ على الشيخ العماد ال ينسى اخلتمة أبدا. وكان يتألف 
الناس، ويلطف ابلغرابء واملساكني، حىت صار من تالميذه مجاعة من األكراد والعرب 

ا أمكنه. ولقد صحبه مجاعة من أنواع املذاهب، والعجم، وكان يتفقدهم ويطعمهم م
 فرجعوا عن مذاهبهم ملا شاهدوا منه. وكان سخيا جوادا،

__________ 

هـ. وهو من شيوخ الضياء  604[ تقدمت ترمجته يف الطبقة السابقة يف وفيات سنة 1]
 (123)صاحب الكالم هنا.." 

 [ .1] "وهي من بيت مشهور ببغداد. وسيأيت ذكر أخيها عبد الرحيم .124

 عبد هللا بن أيب جعفر أمحد بن حممد بن سليمان ابن الطيلسان. -215

 أبو حممد األوسي، األنصاري، األندلسي.

 عم احلافظ أيب القاسم.
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 عن أبيه، ومجاعة.القراءات أخذ 

 [ بن عبد هللا.2عبد هللا بن عبد اجلبار ] -216

 ي.، التاجر، البزاز، الكارمأبو حممد األموي، العثماين، الشاطيب األصل، اإلسكندراين

مكثر عن السلفي، ومسع من بدر اخلداداذي، ومبصر من: حممد بن علي الرحيب، 
 ومنجب بن عبد هللا املرشدي.

 [ .3وكان له أنس ابحلديث، كان احلافظ علي بن املفضل يثين عليه ويعظمه ]

 وحدث مبصر، وقوص، واليمن.

 ذي احلجة، وله سبعون سنة. وأدركه أجله مبكة يف السابع والعشرين من

روى عنه: الضياء، وابن خليل، والزكي الربزايل، والزكي املنذري، والشرف عبد هللا بن 
 أيب عمر، وحممد بن عبد اخلالق بن طرخان األموي، ومجاعة.

 عبد هللا بن عبد الرمحن. -217

 أبو حممد القرطيب.

__________ 

نة حيث ستأيت ترمجته يف وفيات س« الرمحنعبد »[ هكذا يف األصل، والصواب: 1]
 .676هـ برقم  620

 417، 416/ 2[ انظر عن )عبد هللا بن عبد اجلبار( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
، والعقد الثمني لقاضي 321، واإلشارة إىل وفيات األعيان 50/ 5، والعرب 1569رقم 

، وذكره 221/ 6هرة ، والنجوم الزا176/ 1، وحسن احملاضرة 26/ ورقة 3مكة 
 دون ترمجة. 83/ 22يف سري أعالم النبالء  -رمحه هللا -املؤلف

 (124).." 417/ 2[ التكملة للمنذري 3]
 [ .1"وكان فقيها، مشاورا، ذا ثروة، وفضائل، وتصانيف. قاله األابر ] .125

 [ .2علي بن حممد بن سعيد ] -228

 أبو احلسن ابن الفحام األنصاري، األندلسي.
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[ ، وأيب القاسم بن غالب، ومسع من ابن 3عن أيب بكر بن مسجون ]ءات القراأخذ 
 بشكوال.

 [ : كان انسكا، عابدا، يعيش من اخلياطة، رمحه هللا.4قال األابر ]

 [ .6[ بن أمحد بن ضمة ]5علي بن أيب نصر ] -229

 أبو احلسن الواسطي.

 حدث عن املبارك بن احلسني بن نغواب.

 ط.ومات يف ذي القعدة، بواس

 [ بن أيب سعد.7علي بن حممد بن علي ] -230

 أبو احلسن املوصلي، أخو سليمان املوصلي.

 مسعا إبفادة أخيهما: يوسف من عبد الوهاب األمناطي، وإمساعيل بن أيب

__________ 

 .1888[ يف تكملة الصلة رقم 1]
، 1889[ انظر عن )علي بن حممد بن سعيد( يف: تكملة الصلة البن األابر، رقم 2]

 .595رقم  306/ 1ق  5والذيل والتكملة على كتايب املوصول والصلة ج 
 ابحلاء املهملة.« مسحون»[ يف الذيل: 3]

 [ يف التكملة.4]

 .1561رقم  413/ 2[ انظر عن )علي بن أيب نصر( يف: التكملة لوفيات النقلة 5]
 .ث[ ضمة: بفتح الضاد املعجمة وتشديد امليم وفتحها وبعدها اتء أتني6]
رقم  416، 415[ انظر عن )علي بن حممد بن علي( يف: التقييد البن نقطة 7]

، والتاريخ اجملدد البن النجار )ابريس( 159، واتريخ ابن الدبيثي )كمربج( ورقة 554
، واملختصر احملتاج إليه 1540رقم  400، 399/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 9ورقة 

، والنجوم 51/ 5، والعرب 321يات األعيان ، واإلشارة إىل وف1040رقم  137/ 3
 .60/ 5، وشذرات الذهب 221/ 6الزاهرة 

وقد جعل السيد كمال يوسف احلوت يف حتقيقه لكتاب )التقييد( كتاب: التحبري البن 
 .189/ 4السمعاين، من مصادر صاحب الرتمجة، وشذرات الذهب 
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و: املذكور يف التحبري هإن « : عمر عبد السالم تدمري»ويقول خادم العلم وطالبه 
علي بن أمحد بن حممد بن أيب العباس اللباد األصبهاين، وهو شيخ البن السمعاين، 

 (125)هـ.."  560تويف سنة 
 "اإلمام أبو احلسني ابن األجل أيب جعفر الكناين، البلنسي، نزيل شاطبة. .126

 إمام صاحل، جليل، كاتب، أديب، بليغ.

 ربيع األول ببلنسية.ولد سنة أربعني ومخسمائة يف عاشر 

ومسع من: أبيه، وأيب عبد هللا األصيلي، وأيب احلسن علي بن أيب العيش املقرئ، وأخذ 
 القراءات.عنه 

وحدث ابإلجازة عن احلافظ أيب الوليد ابن الدابغ، وحممد بن عبد هللا التميمي السبيت. 
 ونزل غرانطة مدة، وسافر إىل اإلسكندرية، والقدس، واحلج.

[ : عين ابآلداب، فبلغ فيها الغاية، وتقدم يف صناعة النظم والنثر، وانل 1ر ]قال األاب
بذلك دنيا عريضة وتقدم. مث رفض ذلك، وزهد وصحب أاب جعفر بن حسان، وحج، 

[ . ودخل دمشق، فسمع 2ومسع من عمر امليانشي، وعبد الوهاب بن سكينة الصويف ]
تب عنه شعره ودون، وأخذ عنه من اخلشوعي، وطائفة. ورجع فحدث ابألندلس، وك

مجاعة. مث رجع اثنية إىل املشرق، وعاد إىل املغرب، مث رحل اثلثة إىل املشرق، وحدث 
 هناك، ودفن ابإلسكندرية وهبا مات يف السابع والعشرين من شعبان.

 روى عنه: الزكي املنذري، والكمال ابن شجاع الضرير، وعبد الرحيم بن

__________ 

، والذيل والتكملة على  384/ 2، واملغرب يف حلي املغرب 86/ 1ية ] )( [ البن دح
و  194/ 2، وملء العيبة للفهري 621 -595/ 2ق  5كتايب املوصول والصلة ج 

/ 5، والعرب 321، واإلشارة إىل وفيات األعيان 252، واإلعالم بوفيات األعالم 195
 47 -45/ 22النبالء  ، وسري أعالم567رقم  6004/ 2، ومعرفة القراء الكبار 51
، وذيل 2713رقم  60/ 2، وغاية النهاية 168/ 2، واإلحاطة البن اخلطيب 32رقم 
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رقم  152/ 5، واملقفى الكبري للمقريزي 15رقم  42، 41/ 1التقييد لقاضي مكة 
 -515/ 1، ونفح الطيب 172، وجذوة االقتباس 214/ 6، والنجوم الزاهرة 1692
، واألعالم 777/ 3، ودائرة املعارف اإلسالمية 61 ،60/ 5، وشذرات الذهب 575

/ 8د ومعجم املؤلفني  623/ 2، وإيضاح املكنون 836، وكشف الظنون 214/ 6
 . وانظر مقدمة رحلته.318 -316، واتريخ الفكر األندلسي 246، 245

 .598/ 2[ يف التكملة 1]
هور تويف لزاهد مش، وابن سكينة ا« الصديف»[ حترفت يف التكملة األابرية إىل: 2]

 (126). وقد مرت ترمجته يف الطبقة السابقة.." 607سنة 
 "أبو عبد هللا ابن احللواين، البغدادي. .127

 مسعه أبوه من أيب املعايل أمحد بن علي بن السمني، وغريه.

 [ بن سعادة.1حممد بن عبد العزيز ] -245

 الشيخ املعمر، مسند األندلس، أبو عبد هللا الشاطيب املقرئ.

عن ات القراءعن أيب احلسن بن هذيل، وأيب بكر بن منارة، وبعض القراءات ذ أخ
 أيب عبد هللا حممد بن احلسن بن سعيد الداين، أخذ عنه قراءة انفع.

 ببلنسية عن أيب بكر حممد بن أمحد بن عمران.القراءات وأخذ 

يب حممد أومسع من: أيب احلسن بن النعمة، وأيب عبد هللا حممد بن يوسف بن سعادة، و 
 بن عاشر.

ءات القراب[ : تصدر لإلقراء ببلده. وكان من أهل الصالح، واملعرفة 2قال األابر ]
واإلتقان هلا، وطال عمره، وأخذ الناس عنه. وقدم بلنسية سنة عشر، فأخذت عنه، 
ومسعت منه. وكان شيخنا أبو اخلطاب بن واجب يثين عليه، ويوثقه. وتويف بشاطبة يف 

أربع عشرة عن سن عالية أربت على املائة يسريا. وهو ممتع جبوارحه   اتسع شوال سنة
 كلها. مولده سنة أربع عشرة ومخسمائة، وقيل سنة ست عشرة.

 [ بن أمحد.3حممد بن عبد النور ] -246

                                         
 44/212اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (126)



144 

 

 [ ، اإلشبيلي.4أبو بكر الشيباين ]

 مسع: أاب بكر بن صاف، وأاب احلسن جنبة، وأاب عبد هللا بن زرقون، ومجاعة.

__________ 

، والتكملة 599/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد العزيز( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
، والذيل 166، 165، وبرانمج شيوخ الرعيين 1559رقم  412/ 2لوفيات النقلة 

، وأهل املائة فصاعدا )نشر يف جملة املورد( 383/ 6والتكملة لكتايب املوصول والصلة 
، وغاية 568رقم  605/ 2، ومعرفة القراء الكبار 52، 51/ 5، والعرب 136/ 4/ 2

 .61/ 5، وشذرات الذهب 172/ 2النهاية 
 دون ترمجة. 83/ 22يف سري أعالم النبالء  -رمحه هللا -وقد ذكره املؤلف

 .599/ 2[ يف التكملة 2]
 .596/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد النور( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
 (127)وهو تصحيف.." « السبائي»[ يف التكملة: 4]
 "وكان معتنيا ابلرواية، كثري السماع، صاحلا، متواضعا، زاهدا. .128

حدث عنه مجاعة. واستشهد يف وقعة قصر أيب دانس بغرب األندلس، يف أوائل السنة، 
 رمحه هللا.

 [ بن أيوب بن حممد بن نوح الغافقي.1حممد ابن القاضي حممد ] -247

 اسم.أبو الق

 مسع: أابه، وأاب القاسم بن حبيش. وأجاز له أبو مروان بن قزمان.

[ : وكان فقيها، ماهرا ابلشروط، شاعرا، ويل قضاء املرية، مث قضاء 2قال األابر ]
 بلنسية فلم حتمد سريته، فعزل، ومات مبراكش يف مجادى األوىل، عن حنو ستني سنة.

 [ بن حممد بن علي بن هذيل.3لي ]حممد ابن اإلمام الكبري أيب احلسن ع -248

 أبو عامر، البلنسي، املقرئ.

عن والده، ومسع منه كثريا، ومن: طارق بن يعيش، وأيب عبد هللا بن القراءات أخذ 
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 سعادة. وأجاز له أبو طاهر السلفي.

[ : وكان من أهل الصالح، والورع، شديد االنقباض عن الناس، مقتصرا 4قال األابر ]
 روفا ابلعبادة، والزهد. وروى اليسري. لقيته وهبت أن أستجيزه ملا كنتعلى ابديته، مع

أعرف من نفوره، وعسر انقياده، واستجازه يل أيب. ومل يكن له علم ابحلديث. تويف يف 
 ذي القعدة، وقد نيف على السبعني، وازدمحت العامة على نعشه. وشهده السلطان.

__________ 

، 597، 596/ 2: تكملة الصلة البن األابر [ انظر عن )حممد بن حممد( يف1]
 .144رقم  216/ 1والوايف ابلوفيات 

 .597 -596/ 2[ يف التكملة 2]
، 601/ 2[ انظر عن )حممد بن أيب احلسن علي( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]

، 605/ 2، ومعرفة القراء الكبار 489/ 6والذيل والتكملة على كتايب املوصول والصلة 
 .251، وهناية النهاية، ورقة 208/ 2، وغاية النهاية 569م رق 606

 (128).." 601/ 2[ يف تكملة الصلة 4]
 حممد بن يوسف بن أمحد بن معن. -252" .129

 أبو بكر األزدي، الشريشي.

 روى عن أبيه. وحج فسمع: من السلفي، وأيب حممد العثماين، ومجاعة.

 وكان عدال، شروطيا. ويل القضاء ببعض األعمال.

 دث.وح

 وتويف يف ذي القعدة، ومات يف عشر السبعني.

 [ بن حممد.1حممد بن أيب القاسم ] -253

 األمري بدر الدين اهلكاري.

أحد فرسان املسلمني، له املواقف املشهودة يف قتال الفرنج. وكان من أكابر أمراء 
 املعظم، يستشريه ويثق به لصالحه. وكان مسحا، لطيفا، ورعا، خريا، ابرا أبهله
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وابلفقراء. بىن ابلقدس مدرسة للشافعية. وكان يتمىن الشهادة ويقول: ما أحسن وقع 
سيوف الكفار على وجهي وأنفي، فمن هللا عليه ابلشهادة على الطور، وكان هبا ملا 
حاصرها العدو. واستشهد يومئذ سيف الدين ابن املرزابن. ومحل األمري بدر الدين إىل 

 القدس، فدفن برتبته.

 [ بن هبة هللا.2ملبارك بن أمحد ]ا -254

 الشريف أبو املظفر اهلامشي، املعروف اببن املكشوط.

 ولد سنة أربعني ومخسمائة.

 على أيب بكر حممد بن خالد الرزاز الضرير، صاحب أيب عبد هللا البارع.القراءات وقرأ 

__________ 

، وذيل 592/ 2ق  8[ انظر عن )حممد بن أيب القاسم( يف: مرآة الزمان ج 1]
/ 13، والبداية والنهاية 1910رقم  351، 350/ 4، والوايف ابلوفيات 108الروضتني 

 .221/ 6، والنجوم الزاهرة 188/ 1ق  1، والسلوك ج 87
، 1555رقم  410/ 2[ انظر عن )املبارك بن أمحد( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

 (129).." 1121رقم  168، 167/ 3واملختصر احملتاج إليه 
 "أبو بكر األنصاري، القرطيب. .130

عن أيب القاسم بن غالب، ومسع منه، ومن: أيب القاسم خلف بن القراءات أخذ 
 بشكوال، وأيب حممد بن مغيث.

 وحج، فسمع مبكة من علي بن عبد هللا بن محود املكناسي.

 وويل خطة الشوري بقرطبة. وكان حسن الصوت، يستدعيه األمري لصالة الرتاويح.

 [ ابن العالمة إلكيا أيب احلسن علي بن حممد اهلراسي.1ىي بن عبد امللك ]حي -264

 الطربي األصل، البغدادي، أبو الفتوح الشافعي.

 [ .2ولد بعد األربعني ومخسمائة ]

 ومسع من: أبيه، وأيب الوقت.
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وحدث ببغداد، ودمشق. روى عنه: الدبيثي، والشهاب القوصي، والزكي املنذري، 
 ومجاعة.

قوصي: هو الرئيس بدر الدين، حدثنا بدمشق سنة اثنتني وستمائة، وتوىل ديوان قال ال
 األوقاف مدة طويلة بدمشق. وكان انهضا، أمينا، وله شعر مليح.

 قلت: تويف يف ذي القعدة.

 [ بن يوسف بن علي.3يوسف بن عبد الصمد ] -265

 الفقيه أبو احلجاج الفاسي األصويل، املعروف اببن منر.

ر: حدث عن عثمان بن عبد هللا الساللقي الفاسي، وحممد بن عبد الكرمي قال األاب
 الفندالوي. وأخذ عن أيب العباس بن مضاء.

__________ 

رقم  415، 414/ 2[ انظر عن )حيىي بن عبد امللك( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .1348رقم  245، 244/ 3، واملختصر احملتاج إليه 1567

 «وذكر ما يدل على أن مولده يف سنة اثنتني وأربعني ومخسمائة: »[ وقال املنذري2]
. 
[ انظر عن )يوسف بن عبد الصمد( يف: تكملة الصلة البن األابر )نسخة األزهر( 3]
 (130).." 146/ ورقة 3
 "سنة مخس عشرة وستمائة .131

 ]حرف األلف[

 [ بن أيب السعادات أمحد بن كرم بن غالب.1أمحد بن أمحد ] -268

 بو العباس البندنيجي، مث البغدادي األزجي. العدل.احلافظ أ

 ولد سنة إحدى وأربعني ومخسمائة.

ن علي بن على أيب احلسالقراءات وقرأ القرآن على أيب حكيم النهرواين تلقينا. وقرأ 
 عساكر، وغريه.
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ومسع من: أيب بكر ابن الزاغوين، وأيب الوقت السجزي، وأيب حممد ابن املادح، وأيب 
 هبة هللا ابن الشبلي، وابن البطي، والشيخ عبد القادر، وخلق كثري بعدهم.املظفر 

وحصل األصول، وكتب الكثري، وعين ابلرواية أمت عناية، وابلغ يف الطلب، وحصل 
[ ، وعين ابلفهم، وضبط األمساء، وحتقيق األلفاظ، واملختلف واملؤتلف، 2األصول ]

وأداء  ، فصيحة، منقحة، بنغمة مطربة،وحصل طرفا من العربية. وكانت قراءته صحيحة
 عذب.

 وجد خطه على سجل ابطل، فطولب أبصله، فذكر أن قاضي القضاة

__________ 

، 161( ورقة 5921[ انظر عن )أمحد بن أمحد( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 1]
/ 1، واملختصر احملتاج إليه 1622، رقم 443، 442/ 2والتكملة لوفيات النقلة 

، واإلشارة إىل وفيات األعالم 48رقم  65، 64/ 22ري أعالم النبالء ، وس173
، 224/ 6، والوايف ابلوفيات 600/ 2 8، ومرآة الزمان ج 55، 54/ 5، والعرب 322
، 109، 108/ 2، وذيل طبقات احلنابلة 31/ 4، ومرآة اجلنان 2692رقم  225

م الشافعية البن عبد ، ومعج226/ 6، والنجوم الزاهرة 38، 37/ 1وغاية النهاية 
، واملقصد األرشد، 346، واملنهج األمحد 62، 5، وشذرات الذهب 2اهلادي، ورقة 

 .228، 227، والتاج املكلل للقنوجي 972رقم  340/ 1، والدر املنضد 9رقم 
 (131)[ هكذا تكررت يف األصل.." 2]
 "روى عن: أيب الفتح بن البطي. .132

 [ .1ومات يف ذي القعدة ]

 [ الزاهد.2حممد اللخمي ] أمحد بن -273

 املعروف ابلرأس.

كان بظاهر اإلسكندرية على شاطئ البحر، يف املوضع املعروف ابلرأس، وهلذا قيل له: 
 الشيخ أمحد الرأس.
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 صاحل، زاهد، مشهور ابلصالح، وله القبول التام. انتفع به مجاعة.

 [ ، رمحه هللا تعاىل.3تويف يف خامس ربيع األول ]

 [ بن عبد هللا بن سعيد بن أيب زيد.4يوسف ] أمحد بن -274

 [ البلنسي، املقرئ.5اإلمام أبو جعفر بن عياد ]

 عن أيب بكر بن منارة.القراءات أخذ 

 ومسع من والده، ومن أيب احلسن بن هذيل. وأجاز له أبو حفص بن واجب، ومجاعة.

 نة.سبعون سقال األابر: كان صاحلا، عارفا ابلرواة، صدوقا. تويف يف شوال، وله 

[ ابن القاضي أيب العباس أمحد بن سالمة بن عبيد هللا 6إبراهيم بن عبد هللا ] -275
 بن خملد.

__________ 

[ وقال املنذري: مولده يف شهر رمضان سنة أربع وثالثني ومخسمائة ... وحدث 1]
 وويل القضاء ببعقواب.

رقم  423/ 2لنقلة [ انظر عن )أمحد بن حممد اللخمي( يف: التكملة لوفيات ا2]
وفيه:  751رقم  486/ 2ق  1، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج 1584

 أمحد بن حممد بن مبثوث اللخمي موىل أبو العباس الرأس.

 توىف سنة مخس وعشرين وستمائة. 486[ املوجود يف الذيل والتكملة ص 3]

 .108/ 1ابر [ انظر عن )أمحد بن يوسف( يف: تكملة الصلة البن األ4]
 « .عباد»[ يف التكملة: 5]

( ورقة 5922[ انظر عن )إبراهيم بن عبد هللا( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 6]
، والتكملة لوفيات النقلة 203/ 4، وتوضيح املشتبه 319/ 1، واملشتبه 260، 259

 (132).." 1621رقم  442، 441/ 2
 النحوي."موفق الدين أبو الفضل املصري، املقرئ،  .133

 على أيب اجلود، وتصدر ابجلامع العتيق مبصر مدة طويلة.القراءات قرأ 
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[ : اجتمعت معه مرات، وانتفع به مجاعة كبرية، وكان من أعيان القراء، 1قال املنذري ]
 مقصودا لألخذ عنه، لفضله، ودينه وأدبه. تويف يف اثين عشر صفر.

 ]حرف احلاء[

 ن يوسف بن إبراهيم.[ بن عثمان ب2محزة بن علي ] -280

القاضي األجل األشرف أبو القاسم بن أيب احلسن القرشي، املخزومي، املصري، 
 الشافعي، الكاتب.

رحل، ومسع من: السلفي، وأيب حممد العثماين، وأيب الطاهر بن عوف، وحيىي ابن 
ومسع مبصر من: حممد بن علي الرحيب، وعبد هللا « . السداسيات»الرازي، صاحب 

وعلي بن هبة هللا الكاملي، ومجاعة كبرية. ومسع بدمشق، وحدث هبا، ومبصر،  بن بري،
 وبغداد.

 وحصل األصول، وكتب الكثري، وأكثر عن السلفي.

 وكان له أنس جيد ابحلديث. وله شعر حسن. ويل األوقاف ابلداير املصرية.

 وولد يف سنة سبع وأربعني ومخسمائة.

 ه املكرم عبد الرمحن، وذكر ابن أخيه.وحدث من بيته مجاعة، وسيأيت ذكر أخي

 روى عنه: الزكي املنذري، والزكي الربزايل، ومجاعة.

 تويف يف آخر يوم من السنة.

__________ 

 .422/ 2[ يف تكملته 1]
رقم  451، 450/ 2[ انظر عن )محزة بن علي( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

رقم  395 -293/ 1إربل  ، واتريخ291، 290، واملغرب يف حلي املغرب 1642
، والوايف 927رقم  561/ 6، وبغية الطلب )املصور( 604، والوالة والقضاة 192

، واتريخ 1280رقم  666، 665/ 3، واملقفى الكبري 208رقم  180/ 13ابلوفيات 
 (133).." 12/ 7ابن الفرات 
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[ العبادي، الداودي، الضرير، املقرئ، الفقيه على مذهب 1"أبو سليمان ] .134
 د.داو 

 أخذ ذلك من كتب الظاهرية.

على أيب احلسن علي بن عساكر، وغريه. وقرأ العربية على احلسن بن القراءات وقرأ 
 علي بن عبيدة، وغريه. وروى أانشيد.

 [ .2وتويف يف احملرم أو صفر، على قولني، ببغداد ]

 ]حرف الراء[

 الركن العميدي. -

 [ .3حممد ]

__________ 

، ومرآة 23رقم  94، 93/ 11، ومعجم األدابء 1576رقم  420/ 2] )( [ النقلة 
/ 2، واملختصر احملتاج إليه 110، وذيل الروضتني 594، 593/ 2ق  8الزمان ج 

، ونكت اهلميان 572رقم  608، 607/ 2، ومعرفة القراء الكبار 657رقم  65، 64
، 1249رقم  278/ 1، وغاية النهاية 556رقم  458/ 13، والوايف ابلوفيات 150

، وانظر: البداية 390/ ورقة 17، وعقد اجلمان 1744رقم  424/ 2ولسان امليزان 
 .81/ 13والنهاية 

 « .أبو سلمان»[ يف مرآة الزمان: 1]

[ وقال سبط ابن اجلوزي: وكان يسكن رابط املأمونية وكان على رأي األوائل وإمنا  2]
دي. قف من جنس ابن الراونكان يتسرت مبذهب الظاهرية، وكان فاضال إال أنه كان يس

قال يل يوما قد بلغين أنك مجيل الصورة فصيح اللسان، واشتغل بعلم األوائل. قال: 
 فقلت له: فأنشدين من فصاحتك، فأنشدين لنفسه:

 إىل الرمحن أشكو ما أالقي ... غداة غد على هوج النياق

 نشدتكم مبن زم املطااي ... أمر بكم أمر من الفراق

 ن التنائي ... وهل عيش ألذ من التالقيوهل داء أضر م

 « .وهل داء أمر»)مرآة الزمان( ويف )معجم األدابء( : 
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وقال ايقوت احلموي: برع يف اآلداب وكان مولعا بشعر أيب العالء املعري حيفظ منه 
 مجلة صاحلة، ولذلك كان الناس يرمونه بسوء العقيدة. ومن شعره:

 أيىب غري لقياكمأعلل القلب بذكراكم ... والقلب 

 حللتم قليب وبنتم فما ... أدانكم مين وأقصاكم

 اي حبذا ريح الصبا إهنا ... تروح القلب برايكم

 )معجم األدابء( .

 (134).." 330[ ستأيت ترمجته برقم 3]
 أمحد بن حممد بن أمحد بن خلف بن اليسر. -345" .135

 .اإلمام أبو جعفر القشريي، الغرانطي، املقرئ، الزاهد، العابد
عن أبيه أيب عبد هللا وأكثر عنه. ووالده من أصحاب أيب الوليد بن القراءات أخذ 

 نقوة، وأيب احلسن بن اثبت، وأيب عبد هللا النوالشي.

قال ابن مسدي: قرأت على أيب جعفر لورش وقالون جتويدا غري مرة، ومسعت منه 
 .يهصدور كتب. مات يف عشر السبعني، وازدمحوا على نعشه، وأتسفوا عل

 [ بن هبة هللا بن سرااي.1أمحد بن حممد بن سيدهم ] -346

 [ .2أبو الفضل األنصاري، الدمشقي، الوكيل اجلايب، املعروف اببن اهلراس ]

 ولد سنة اثنتني وثالثني ومخسمائة.

ومسع  -[3وقد تقدم ذكر أبيه ] -ومسعه أبوه من اإلمام أيب الفتح نصر هللا املصيصي
 ل السوسي، وغريه.أيضا من نصر بن مقات

روى عنه: الضياء، والزكي املنذري، والتقي اليلداين، والفخر علي، ومشس الدين عبد 
 الرمحن بن أيب عمر، وآخرون.

 وأجاز أليب حفص ابن القواس.

__________ 

 ] )( [ بضاعة يدبرها جتارة يف البز فيتعيش مبا يفيء هللا عليه فيها من ربح. مولده أول
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 مخسمائة. )الذيل والتكملة( .إحدى وثالثني و 

رقم  473/ 2[ انظر عن )أمحد بن حممد بن سيدهم( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، واملعني 66رقم  95، 94/ 22و  55رقم  78) 22، وسري أعالم النبالء 1686

، واإلشارة إىل 253، واإلعالم بوفيات األعالم 2013رقم  189يف طبقات احملدثني 
، وشذرات الذهب 246/ 6، والنجوم الزاهرة 60/ 5، والعرب 322 وفيات األعالم

5 /66. 
ابن »أنه  66رقم  94/ 22يف سري أعالم النبالء  -رمحه هللا -[ ذكر املؤلف2]

واملثبت هنا هو الصواب كما يف ترمجته األوىل اليت ذكرها يف سري أعالم « . الفراش
 به األخرى، واملنذري يف تكملته.، وكما ذكرها يف كت55رقم  78/ 22النبالء أيضا 

 (135)هـ.."  593[ يف وفيات سنة 3]
[ بن إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن أغلب 1إبراهيم بن علي ] -349" .136

 اخلوالين، األديب األندلسي.

 املعروف ابلزوايل.

مسع من أيب مروان بن قذمان الكثري، ومن أيب إسحاق بن قرة ومسع من أيب عبد هللا 
 البن عدي.« الكامل»رزاق كتاب بن عبد ال

[ ، فقال: عين ابآلداب، وشهر هبا، وجتول كثريا، وقال الشعر، وهو 2ذكره األابر ]
[ 3من أهل أشطبة عمل قرطبة. وتويف مبراكش يف آخر سنة ست عشرة. وله ست ]

 وسبعون سنة.

 وروى أيضا عن: أيب احلسن بن هذيل، وابن النعمة.

 [ بن سوار.4لف ]إبراهيم بن حممد بن خ -350

 [ ، السلمي، األندلسي.5أبو إسحاق العباسي ]

 من أهل حصن بلفيق. يعرف اببن احلاج.

 عن أيب حممد البسطي، وأيب القاسم بن الرباق.القراءات أخذ 
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 وروى احلديث عن: أيب احلسن بن كوثر، وابن عروس، وعبد املنعم اخلزرجي، ومجاعة.

سنيا، غلب عليه التصوف، وكثر من أهل التصوف قال األابر: وكان عاملا مشاركا 
االزدحام عليه، فغربه السلطان عن وطنه. وتويف مبراكش يف مجادى األوىل. وكانت 

 جنازته مشهودة. وعاش ثالاث وستني سنة.

__________ 

] )( [ املنصور، الذي يورد خربا فيه أنه تويف يوم الثالاثء خلمس بقني من شعبان من 
 هذه السنة.

 ( .681/ 1ملقفى )ا

، 212رقم  167/ 1[ انظر عن )إبراهيم بن علي( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
 .2509رقم  70/ 6والوايف ابلوفيات 

 .167/ 1[ يف التكملة 2]
 وهو خطأ حنوي.« ستة: »262( ص 62[ يف املطبوع من اتريخ اإلسالم )الطبقة 3]

 .166/ 1تكملة الصلة البن األابر  [ انظر عن )إبراهيم بن حممد بن خلف( يف:4]
[ نسبة إىل العباس بن مرداس رضي هللا عنه، كما يفهم من نسبه الذي ذكره ابن 5]

 (136)األابر.." 
"اإلمام العالمة حمب الدين أبو البقاء العكربي األصل، البغدادي، األزجي،  .137

 الضرير، النحوي، احلنبلي، الفرضي، صاحب التصانيف.

 ثني ومخسمائة.ولد سنة مثان وثال

على أيب احلسن علي بن عساكر. وقرأ النحو على أيب حممد بن القراءات وقرأ 
 اخلشاب، وأيب الربكات بن جناح.

وتفقه على القاضي أيب يعلى الصغري حممد بن أيب خازم بن أيب يعلى، وأيب حكيم 
 إبراهيم بن دينار النهرواين.

 لعربية.وبرع يف الفقه واألصول. وحاز قصب السبق يف ا
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 ومسع من: أيب الفتح بن البطي، وأيب زرعة املقدسي، وأيب بكر بن النقور، وغريهم.

 ورحلت إليه الطلبة من النواحي، وأقرأ الناس املذهب، والفرائض، والنحو، واللغة.

قال ابن النجار: قرأت عليه كثريا من مصنفاته، وصحبته مدة طويلة. وكان ثقة، حسن 
 ر يل أنه أضر يف صباه ابجلدري.األخالق، متواضعا. ذك

إعراب »، وكتاب « إعراب القرآن»، وكتاب « تفسري القرآن»ذكر تصانيفه: صنف 
ث. ، وجزءا يف إعراب احلدي« عدد اآلي»، وكتاب « متشابه القرآن»، وكتاب « الشواذ

« املرام»أليب اخلطاب، وكتاب « شرح اهلداية»يف اخلالف، وصنف « تعليقا»وصنف 
، وكتاب  «شرح الفصيح»ملذهب، وثالثة مصنفات يف الفرائض، وكتاب [ يف ا1]
 شرح»، وكتاب « شرح املقامات»، وكتاب « شرح احلماسة»

__________ 

، والعسجد 411/ 2، واتريخ اخلميس 302، والوفيات البن قنفذ 97] )( [ رقم 
، 165، وطبقات النحاة واللغويني البن قاضي شهبة، ورقة 368، 367/ 2املسبوك 

، والنجوم الزاهرة 334، وجتارب السلف 398، 397/ ورقة 17، وعقد اجلمان 166
رقم  40 -37/ 2، وبغية الوعاة 3، 2/ ورقة 10، واتريخ ابن الفرات 246/ 6

، وديوان 69 -67/ 5، وشذرات الذهب 1695/ 2، وكشف الظنون 1375
ضات اجلنات ، ورو 459/ 1، وهدية العارفني 343رقم  226، 229/ 1اإلسالم 

، 208/ 4، واألعالم 51، 50، وخمتصر طبقات احلنابلة 228، والتاج املكلل 454
209. 

 (137)[ هو املرام يف هناية األحكام.." 1]
 "وكان ثقة صاحلا، عايل اإلسناد يف الكتاب والسنة. .138

روى عنه: الدبيثي، وابن النجار، والضياء، والنجيب عبد اللطيف، والشيخ عبد الصمد 
 اجليش، ومجاعة. بن أيب

 تويف يف اثين شوال.
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 وقرأ عليه عبد الصمد ابلسبع، وهو آخر من قرأ عليه.

 [ بن عبد امللك بن عبد الغفار.1عبد الكرمي بن أيب بكر عتيق ] -382

 اإلمام أبو حممد الربعي، واإلسكندراين، املالكي، شيخ اإلقراء ابإلسكندرية.

 ولد سنة إحدى وأربعني ومخسمائة.

 وانقطع إىل السلفي، وأكثر عنه، وكان من أجالء أصحابه.

 ومسع من: أيب حممد العثماين، وابن عوف، وبدر اخلداداذي، ومجاعة.

قال الزكي عبد العظيم: لقيته، ومسعت منه. وتصدر جبامع اإلسكندرية مدة لإلقراء، 
 القراءات.وجنب عليه مجاعة. وكان ماهرا يف 

 قلت: مل يذكر على من قرأ.

 وتويف يف شوال.

 [ بن عبد املطلب بن احلسني.2عبد املطلب بن الفضل ] -383

العالمة املفيت افتخار الدين أبو هاشم القرشي، اهلامشي، العباسي، البلخي، مث احلليب، 
 احلنفي.

__________ 

 .1707رقم  484/ 2[ انظر عن )عبد الكرمي بن عتيق( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، وذيل 357/ 12ن )عبد املطلب بن الفضل( يف: الكامل يف التاريخ [ انظر ع2]

، واملعني يف طبقات احملدثني 112/ 1ق  1، واألعالق اخلطرية ج 120الروضتني 
، واإلشارة إىل وفيات األعيان 253، واإلعالم بوفيات األعالم 2012رقم  189
 100، 99/ 22الء ، وسري أعالم النب62/ 5، والعرب 120/ 2، ودول اإلسالم 323
، واتريخ 329/ 1، واجلواهر املضية 129رقم  149/ 19، والوايف ابلوفيات 72رقم 

، 69/ 5، وشذرات الذهب 369، 368/ 2، والعسجد املسبوك 411/ 2اخلميس 
، 154/ 4، واألعالم 65رقم  63/ 1، وديوان اإلسالم 622/ 1وهدية العارفني 
 (138).." 1327سنية رقم ، والطبقات ال157/ 6ومعجم املؤلفني 
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 صويف، اتجر ببغداد. -بضم املعجمة -"أبو احلسن ابن الشباك .139

 مسع: أاب احلسني عبد احلق، وجتين الوهبانية.

 وحدث.

 [ .1ورخه ابن نقطة يف رجب ]

 [ .2مستفاد مع السباك ]

 [ بن عيسى.3علي بن أمحد بن علي ] -388

 أبو احلسن الغافقي، القرطيب، الشقوري.

 ، ومن ابن عمه أيب احلسن حممد بن عبد العزيز.القراءاتأبيه، وأخذ عنه مسع من 

وأجاز له وهو ابن ثالث سنني، يف سنة تسع وثالثني. أبو بكر بن العريب، والقاضي 
 عياض، وأبو حممد عطية ومجاعة.

 وتفرد يف عصره ابملغرب، ورحل الناس إليه لعلو سنده.

 أبخرة. وتويف يف صفر. [ : وكان ثقة صاحلا. كف4قال األابر ]

__________ 

/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 585رقم  91، 90/ 3] )( [ اتريخ بغداد البن النجار 
 .14/ 5، وتوضيح املشتبه 1684رقم  472

 [ وكذا ورخه ابن الدبيثي، واملنذري.1]

ه ، واملشتب23/ 7[ انظر: االستدراك البن نقطة )ابب السباك والشباك( واألنساب 2]
. وهو مستفاد أيضا مع: الشباك: بفتح الشني املعجمة، 14/ 5، والتوضيح 436/ 1

واملوحدة املشددة وبعد األلف كاف. وهو اخلفاف الذي يعمل شباك الوطيات. 
 ( .15/ 5، والتوضيح 346/ 1)املشتبه 

وقال ابن النجار: صحب الصوفية، وكان حافظا لكتاب هللا كثري التالوة له، وصار 
 سافر إىل الشام ودار يف طلب الكسب وأثرى وكثر ماله، وعليه لباس الصوفية. اتجرا

مسع شيئا من احلديث من أيب الفتح عبيد هللا بن عبد هللا بن شاتيل، كتبت عنه شيئا 
 ( .91، 90/ 3يسريا. )ذيل اتريخ بغداد 

 72/ ورقة 3[ انظر عن )علي بن أمحد بن علي( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
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، 126)من املطبوع( ، وصلة الصلة البن الزبري  1890)خمطوطة األزهر( ، ورقم 
، وسري 334رقم  169 -167/ 1ق  5والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج 

/ 2، والعسجد املسبوك 521/ 1، وغاية النهاية 68رقم  95/ 22أعالم النبالء 
369. 

 (139)من املطبوع( .."  9018)رقم  72/ ورقة 3[ يف تكملة الصلة 4]
 [ .1على أيب عبد هللا حممد بن حممد الكركنيت ]القراءات "وقرأ  .140

 وعاد إىل األندلس، وويل خطابة بلده.

 أخذ عنه مجاعة.

 [ .2وتويف يف ربيع اآلخر ]

 [ بن علي.3عمر بن عبد اجمليد ] -396

 أبو حفص وأبو علي، األزدي، األندلسي، الرندي، نزيل مالقة.

 كبار تالمذة السهيلي.  كان من

الزمه طويال، والعربية، و القراءات قال األابر: مسع أاب القاسم السهيلي، وعليه عول يف 
وأاب إسحاق بن قرقول، وأاب حممد بن دمحان، وأاب عبد هللا بن الفخار، وأاب القاسم بن 

من و  بشكوال، وأاب احلسن الشقوري، وطائفة. وأجاز له أبو مروان بن قزمان، وغريه.
 الشام أبو طاهر اخلشوعي، ومجاعة.

، متقدما يف صناعة العربية. أقرأ القرآن، والنحو، واآلداب ابلقراءاتقال: وكان عاملا 
دهرا بسبتة. فلما تويف السهيلي دعاه أهل مالقة لإلقراء هبا والتدريس مكانه، فأجاهبم 

 إىل ذلك، ومل يفارقها إىل حني موته. وكان له اعتناء

__________ 

[ قال ابن عبد امللك: قاله ابن األابر، وأراه وامها يف ذلك. وهللا أعلم. )الذيل 1]
( وذكر ابن عبد امللك بعد ذلك أمساء عدة شيوخ البن هشام 417/ 1/ 5والتكملة 

« برانمج»هذا، منهم ثالثة مبكة، وواحد ابإلسكندرية، وقال: وقد عين بذكر شيوخه يف 

                                         
 44/304اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (139)



159 

 

بو إسحاق البونسي ومل يذكر فيه واحدا من هؤالء األربعة، خيصهم تلميذه األخص به أ
وكذلك وقفت على إجازات شيوخه له خبطوطهم فلم ألف هلم فيها ذكرا البتة. فاهلل 

 ( .418/ 1/ 5أعلم )

، ونقل ابن عبد امللك 617[ وهو قول ابن األابر. أما ابن الزبري فقال يف سنة 2]
ال ثقة، إماما يف جتويد القرآن مربزا يف حفظ القولني. وقال: وكان مقرائ فاضال عد

ال بضاعته اليت ال يتقدمه أحد يف معرفتها و القراءات اخلالف بني القراء، وكانت 
يدانيه، تصدر ببلده بعد قدومه من املشرق لإلقراء وإمساع احلديث وغريه، فأخذ عنه 

ع بلده، وكانت ة جبامأهل بلده وغريهم من الراحلني إليه وكثر االنتفاع به، وويل الصال
 معيشته من جتارة يديرها يف الصابون، ومل يزل مأخوذا عنه ومستفادا منه إىل أن تويف.

[ انظر عن )عمر بن عبد اجمليد( يف: تكملة الصلة البن األابر )خمطوطة األزهر( 3]
/ 2، وإيضاح املكنون 594/ 1، وغاية النهاية 658، 657، واملطبوع 50/ ورقة 3

 (140).." 295/ 7م املؤلفني ، ومعج153
 حممد بن أمحد بن حممد بن حمفوظ بن صصرى. -401" .141

 أبو عبد هللا التغليب، الدمشقي.

 روى عن: عبد الرزاق النجار، وغريه.

 قال الضياء: مسعنا منه. ومات يف رابع عشر رجب، ودفن جببل قاسيون.

 [ .1حممد بن أمحد بن حممد بن غالب ] -402

 لشراط، األنصاري، القرطيب.أبو عبد هللا ابن ا

 عن عمه عبد الرمحن بن حممد، ومسع منه، ومن أيب ذر اخلشين.القراءات أخذ 

 وتصدر لإلقراء جبامع قرطبة، ولتعليم النحو، وإلمساع احلديث.

قال األابر: كان مقرائ، حمققا، ضابطا، ورعا، زاهدا. أخذ عنه مجاعة منهم: أبو القاسم 
 احملرم.ابن الطيلسان. ومات يف 

 [ .2حممد بن أمحد بن عبيد هللا ] -403
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 [ الشاطيب.4[ ، النفزي ]3أبو الوليد بن قبوج ]

__________ 

 ] )( [ أورد له من شعره:

 الموا علي ترك مدحيي له ... فلم أكن مستدرك الفارط

 وقلت: خلين على ما أرى ... فما يليق املدح ابحلائط

 ( .119/ 2)الوايف ابلوفيات 

/ 2ظر عن )حممد بن أمحد بن حممد بن غالب( يف: تكملة الصلة البن األابر [ ان1]
602. 

 603/ 2[ انظر عن )حممد بن أمحد بن عبيد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
، 674/ 2ق  5، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج « عبد هللا»وفيه: 
، وغاية النهاية 575رقم  609/ 2اء الكبار ، وقد قيده بعبيد هللا، ومعرفة القر 675

2 /70. 
، وغاية النهاية: 286( ص 62[ يف األصل، واملطبوع من اتريخ اإلسالم )الطبقة 3]
 ابلفاء والتاء املثناة من فوج وبعد الواو حاء مهملة.« فتوح»

والصحيح ما أثبتناه كما يف: تكملة الصلة البن األابر، والذيل والتكملة البن عبد 
 امللك، وهو قيده فقال: بفتح القاف وضم الباء وواو مد وجيم مشربة صوت الشني.

( ، 609/ 2وقد صحح الدكتور بشار عواد معروف االسم يف )معرفة القراء الكبار 
لراء، وهو خطأ. اب« الثغري»ولكنه أغفل ذلك يف حتقيقه لتاريخ اإلسالم، وغاية النهاية 

 والصواب ابلزاي.

هو خطأ. ابلراء، و « الثغري»طبوع من: اتريخ اإلسالم، وغاية النهاية [ وقع يف امل4]
 (141)والصواب ابلزاي.." 

عن أيب احلسن بن هذيل، ومسع منه القراءات [ : أخذ 1"قال األابر ] .142
[ . وتفقه أبيب حممد بن عاشر، وهارون بن عات. وكان فقيها، ثقة، 2« ]التيسري»
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 بنه عبيد هللا، وغريه. وكان حيا يف هذا العامحافظا للمسائل، مدرسا هلا. روى عنه ا
 وتويف بعده.

 [ بن إبراهيم.3حممد بن إمساعيل ] -404

 أبو عبد هللا الشييب، الشافعي، الواعظ مبيافارقني.

 ولد مبصر سنة تسع وأربعني.

 يقال: إنه مسع من احلافظ أيب العالء اهلمذاين، ومن السلفي.

 وحدث مبيافارقني.

 وتويف يف رجب.

 [ .4حممد بن إمساعيل بن أمحد ] -405

 القاضي أبو عبد هللا املصري، الكاتب، عرف اببن أيب صادق.

 تويف ابلعسكر بظاهر دمياط. وقد ويل ديوان قوص.

 ومسع من السلفي، وغريه.

 وتويف يف ذي احلجة.

 [ .5حممد، قطب الدين، صاحب سنجار ] -406

 بن مودود بن زنكي.امللك املنصور ابن امللك عماد الدين زنكي 

__________ 

 .603/ 2[ يف تكملة الصلة 1]
 [ أليب عمرو الداين.2]

 .1680رقم  470/ 2[ انظر عن )حممد بن إمساعيل( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]
رقم  487/ 2[ انظر عن )حممد بن إمساعيل بن أمحد( يف: التكملة لوفيات النقلة 4]

1717. 
، 357 -355/ 12[ انظر عن )حممد صاحب سنجار( يف: الكامل يف التاريخ 5]

، 31/ 4، ومفرج الكروب 120، وذيل الروضتني 607/ 2ق  8ومرآة الزمان ج 
، 186، 185، 183، 182، 157، 155، 135/ 2ق  3واألعالق اخلطرية ج 

 ، والعرب122/ 3، واملختصر يف أخبار البشر 198، 194، 193، 190 -188
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، والسلوك 990رقم  78/ 3، والوايف ابلوفيات 1367/ 2، واتريخ ابن الوردي 63/ 5
.." 246/ 6، والنجوم الزاهرة 337، 366/ 2، والعسجد املسبوك 204/ 1ق  1ج 
(142) 
البخاري على أبيها مرتني، وروت عنه، وعن أيب الطيب بن « صحيح»"قرأت  .143

 برجنال، وعن زوجها أيب احلسن بن الزبري.

 السبع. قاله األابر.القراءات وكانت حتسن 

 وفيها ولد

 امللك احلافظ حممد بن شاهنشاه بن هبرام شاه.

 العماد عبد هللا بن الصائن حممد بن احلسن الزرزاري، الشافعي.

 والعماد يونس بن علي بن فرسق.

 والكمال أبو غالب هبة هللا بن علي السامري، ويروي عن حماسن اخلزائين.

 لي ابن الرضي احلنبلي.والسيف ع

 والعفيف التلمساين الشاعر، سليمان بن علي.

 والشرف عبد الكرمي بن حممد بن املغيزل احلموي.

 وعلي بن حممد بن علي املراكشي.

 وغازي بن أيوب املشطويب.

 والبهاء سليمان بن عبد هللا البهراين.

 الصاحل. والعماد إمساعيل بن إبراهيم بن سلطان، فقيه بيت انئل، الرجل

 واحلكيم يوسف بن كوركيك.

 والبدر عبد هللا بن أمحد بن الفخر ابن الشريجي.

 (143)والشيخ حممد بن أيب بكر ابن الطبل املقربي، وقيل: سنة إحدى عشرة.." 
 "وتويف يف رابع عشر ذي احلجة. .144

 [ بن هبة هللا بن عبد هللا بن حسن.1عبد الوهاب بن عبد هللا ] -460
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 ي، القصار، الصويف.أبو احلسن األزج

 مسع من: أيب حممد ابن املادح، وأيب املعايل عمر بن علي الصرييف.

 وتويف يف رمضان.

 [ .2روى عنه: الربزايل، والدبيثي، وغريمها ]

 [ .3علي بن حممد بن يوسف ] -461

 [ الضرير.4أبو احلسن الفهمي، اليابري ]

سنة مثان وستني بغرانطة عن عبد املنعم بن اخللوف. القراءات نشأ بقرطبة، وأخذ 
إبشبيلية عن أيب بكر بن خري، وجنبة بن حيىي، ومسع منهم ومن أيب القراءات وأخذ 

 العباس بن مضاء، فأكثر عنه. وله إجازة من السلفي، ومجاعة.

 [ : وكان حمققا للقراءات، ذكيا. أدب ولد السلطان مبراكش، وانل دنيا5قال األابر ]
 [ .6عريضة. وحدث. وتويف سنة سبع عشرة أو مثان عشرة ]

__________ 

( ورقة 5922[ انظر عن )عبد الوهاب بن عبد هللا( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 1]
، 209رقم  341، 340/ 1، وذيل اتريخ ابن بغداد البن النجار 158، 157

 .849رقم  60/ 3تاج إليه ، واملختصر احمل1762رقم  25/ 3والتكملة لوفيات النقلة 
[ وقال ابن النجار: كتبت عنه، وكان شيخا صاحلا، حسن األخالق، حمبا للرواية، 2]

 حسن االستماع، أضر يف آخر عمره ... وكان مولده يف سنة اثنتني وأربعني ومخسمائة.

، 73/ ورقة 3[ انظر عن )علي بن حممد بن يوسف( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
، وغاية 674رقم  402 -399/ 1ق  5والتكملة لكتايب املوصول والصلة  والذيل
 .2343رقم  578/ 1النهاية 

[ اليابري: بضم الباء املوحدة وبعدها راء. نسبة إىل ايبرة، بلد ابألندلس. وحترفت 4]
 ابلواو بدل الراء.« . اليابوي»هذه النسبة يف )غاية النهاية( إىل: 

 .73قة / ور 3[ يف تكملة الصلة 5]
اءات القر ب[ وقال ابن عبد امللك: وكان حافظا للقرآن العظيم جمودا له عارفا 6]

قائما عليها آية من آايت هللا يف حسن الصوت، آخذا بطرف صاحل من العربية، ذا 
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حظ من رواية احلديث، ذكيا فهما يقظا ضريرا، واجتاز املنصور من بين عبد املؤمن به 
به جاري عادته فأخذ بقلبه طيب نغمته وحسن إيراده، فقر  يوما وهو يقرأ مبقربة على

واستخلصه وأمره بتعليم أوالده وقراءة حزب من الرتاويح يف رمضان، فكان يقرأه حبرف 
 (144)عاصم ويؤثره على غريه، مث خرب أحواله وعرف صونه وعفافه فأمر." 

 [ .1علي بن حممد شاه ] -462" .145

 ان.األمري الكبري هباء الدين، صاحب كرم

 تويف بدمشق يف ذي احلجة، ودفن مبقربة ابب الصغري. وعلى قربه أبيات شعره.

 [ املبارك بن أمحد بن حممد ابن الطاهري.2علي بن أيب اجملد ] -463

 احلرميي، أبو احلسن.

 مسع من: أيب املعايل حممد ابن اللحاس، وأيب الفتح ابن البطي، ومجاعة.

 احلسني اخلزاعي.يقال: إنه من ولد األمري طاهر بن 

 تويف يف ربيع اآلخر.

 [ .3علي بن مسعود بن هياب ] -464

 أبو احلسن الواسطي، املقرئ، اجلمامجي.

 كان يعمل اجلماجم.

على هبة هللا بن قسام الواسطي، ومجاعة. وأقرأ وكان حيفظ املشهور القراءات قرأ 
 والشواذ.

__________ 

 األلوان معتذرا أبنه يدرك بعض التفرقة بني] )( [ بتعليم بناته، فاستعفاه من ذلك 
فأحظاه ذلك عنده ملا حتقق من صدق نصحه وألزمه تعليمهن، وكان ذلك سبب إثرائه 
وسعة حاله واقتنائه الرابع اجليدة الكثرية مبراكش وغريها. وانتهى استغالله من رابعه 

ي ب احلمام الذمبراكش وحدها مخسمائة درهم من دراهم يف اليوم الواحد. وإليه ينس
 ابلعدوة الشرقية من ساقية مراكش على احملل األعظم منها والعقار اجملاور له.
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وملا توجه املنصور إىل سال مستصحبا أوالده أمرهم ابلكون مع أيب احلسن هذا وأحلف 
به، فلما برز أهل سال للقاء املنصور رأى بعضهم أاب احلسن هذا حيف به أوالد املنصور 

قرونه، فقال: وذكر ابن عبد امللك حكاية مطولة، إىل أن قال: وختلف ويعظمونه ويو 
 من الكتب ما بيع يف زمن اجملاعة الشديدة مبائة ألف درهم. )الذيل والتكملة( .

 .106[ انظر عن )علي بن حممد شاه( يف: املختار من اتريخ ابن اجلزري 1]
، والتكملة 165)كمربج( ورقة  [ انظر عن )علي بن أيب اجملد( يف: اتريخ ابن الدبيثي2]

 .1056رقم  142/ 3، واملختصر احملتاج إليه 1733رقم  10/ 3لوفيات النقلة 
 (145).." 394هـ برقم  616[ تقدمت ترمجته ومصادرها يف وفيات سنة 3]
"رضي الدين أبو احلسن الطوسي، مث النيسابوري املقرئ، مسند خراسان يف  .146

 زمانه.

 مائة.ولد سنة أربع وعشرين ومخس

« يحصح»مسلم، يف سنة ثالثني من أيب عبد هللا الفراوي، و « صحيح»ومسع 
البخاري، من وجيه الشحامي، وأيب املعايل حممد بن إمساعيل الفارسي، وعبد الوهاب 

« تفسري»من هبة هللا بن سهل السيدي، سوى الفوت العتيق، و « املوطأ»بن شاه، و 
للواحدي يف التفسري من عبد « الوسيط»ر [ العصاري، وأكث1الثعليب من عباسة ]

البن مهران من زاهر بن طاهر  «القراءاتالغاية يف »اجلبار بن حممد اخلواري، و 
للحسن بن سفيان من فاطمة بنت زعبل، وتفرد ابلرواية عنها « األربعني»الشحامي، و 

 وعن هبة هللا والفراوي، وغريهم.

 وكان ثقة، مقرائ، جليال. وطال عمره، ورحل الناس إليه من األقطار.

روى عنه خلق كثري منهم: العالمة مجال الدين حممود احلصريي، شيخ احلنفية، واإلمام 
تقي الدين عثمان ابن الصالح شيخ الشافعية، والقاضي مشس الدين أمحد بن اخلليل 

 لاخلويي، وابن نقطة، والربزايل، وابن النجار، والضياء، واملرسي، والصريفيين، والكما
بن طلحة، والبكري، واجملد حممد بن حممد اإلسفراييين، وأبو احلسن علي بن يوسف 
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[ ، واجملد حممد بن سعد اهلامشي، وحممد بن عمر بن اخلوش األسعردي، 2الصوري ]
وإسحاق بن عبد احملسن احلنبلي، ومشس الدين زكي بن حسن البيلقاين، ومفضل بن 

بلي، وغريهم. وابإلجازة خلق منهم: مشس علي القرشي، والقاسم بن أيب بكر اإلر 
 الدين

__________ 

، وسري أعالم 128/ 3، واملختصر يف أخبار البشر 752رقم  346، 345/ 5] )( [ 
، واملعني 121/ 2، ودول اإلسالم 71/ 5، والعرب 76رقم  107 -104/ 22النبالء 

، واتريخ ابن 323، واإلشارة إىل وفيات األعيان 2006رقم  189يف طبقات احملدثني 
/ 17، وعقد اجلمان 325/ 2، وغاية النهاية 39/ 4، ومرآة اجلنان 142/ 2الوردي 

، 25/ ورقة 10، واتريخ ابن الفرات 251/ 6، والنجوم الزاهرة 408 -403ورقة 
 .135، 134، والتاج املكلل 78/ 5وشذرات الذهب 

 [ عباسة لقب أيب العباس حممد بن حممد الطوسي.1]

 -هـ. )موسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي(  654 سنة [ تويف2]
 (146).." 787رقم  88/ 3ج  2ق  -أتليفنا

 "سنة مثان عشرة وستمائة .147

 ]حرف األلف[

 [ بن نصر بن زهري بن املقلد.1أمحد بن صدقة ] -503

 تويف فجاءة يف ربيع اآلخر وله تسع وسبعون سنة.

 د العباسي، ومسعود بن احلصني.مسع من: أيب جعفر أمحد بن حمم

 [ ، وقال: مات يف نصف ربيع اآلخر.2روى عنه الدبيثي ]

 [ بن حممد بن حيىي بن حممد بن حممد ابن سيد الناس.3أمحد بن عبد هللا ] -504

 أبو العباس اليعمري، اإلشبيلي.

 [ : عمل جيان وما واالها، دار اليعمريني. وهو سبط أيب احلسني4أصله من أبدة ]
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 بن سليمان اللخمي، روى عنه وعن أيب بكر بن خري، وأيب بكر بن اجلد، ومجاعة.

 . أدب بعض بين األمراء.ابلقراءات[ : كان معتنيا ابحلديث، عارفا 5قال األابر ]

__________ 

، 187( ورقة 5921[ انظر عن )أمحد بن صدقة( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 1]
، 289، 284، 260، 259، 98/ 9الساعي  ، واجلامع املختصر البن188

 .185/ 1، واملختصر احملتاج إليه 1805رقم  42/ 3والتكملة لوفيات النقلة 
 [ يف اترخيه.2]

، 111، 110/ 1[ انظر عن )أمحد بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
 .237رقم  184، 183/ 1ق  1والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج 

[ قيدها ايقوت: ابلضم مث الفتح والتشديد، وقال: اسم مدينة ابألندلس من كورة 4]
جيان تعرف أببدة العرب. اختطها عبد الرمحن بن احلكم بن هشام. )معجم البلدان 

 والنسبة إليها: أبدي. 183/ 1( وانظر الذيل والتكملة 64/ 1

 (147).." 111، 110/ 1[ يف التكملة 5]
 [ .1ر ]"روى عنه ابن النجا .148

 [ بن املبارك.2عبد الودود ابن العالمة اإلمام جمري الدين أيب القاسم حممود ] -542

 البغدادي، الفقيه الرئيس أبو املظفر، وكيل أمري املؤمنني.

 كان فقيها، مناظرا، مدرسا.

 ابن عرفة، عن ابن كليب.« جبزء»حدث 

 [ .3تويف يف مجادى اآلخرة ]

 ن بن أيب املطرف.عبيد هللا بن عبد الرمح -543

 أبو مروان القرطيب.

 والعربية عن أيب بكر بن مسحون.القراءات أخذ 

 ومسع من ابن بشكوال.
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__________ 

[ وهو قال: شهد عند قاضي القضاة أيب احلسن علي بن أمحد الدامغاين يف يوم 1]
 هالثالاثء السابع عشر من شوال سنة سبع وأربعني ومخسمائة فقبل شهادته. كتبت عن

 وكان سيئ الطريقة، غري حممود السرية وال مرضي األفعال يف شهادته وأحواله.

( ورقة 5922[ انظر عن )عبد الودود بن حممود( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 2]
، وفيه: 188رقم  312، 311/ 1، وذيل اتريخ بغداد البن النجار 168، 167

، وطبقات 1819رقم  51/ 3لة ، والتكملة لوفيات النق« عبد الودود بن حممد»
/ 8) 133/ 5، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 272/ 1الشافعية لإلسنوي 

، والعقد 97/ 13، والبداية والنهاية 268رقم  289/ 19( ، والوايف ابلوفيات 317
 .427/ ورقة 17، وعقد اجلمان 251، والورقة 74، 73املذهب البن امللقن ورقة 

: قرأ املذهب واألصول على والده حىت برع فيهما وقرأ اخلالف [ وقال ابن النجار3]
واجلدل، وانظر الفقهاء، وتوىل اإلعادة ابملدرسة الثقتية بباب األزج بعد وفاة والده، 
ورتب على السبيل الذي أخرجه اإلمام الناصر لديوان هللا صلوات هللا عليه للفقراء 

إلمام اخلاص والعام، مث ويل الوكالة ل واملشاة بطريق مكة، فحمدت سريته فيه، وشكره
الناصر لدين هللا يف مجيع متصرفاته املالية يف شوال سنة ست وستمائة وجرت أموره 

 فيها على السداد، وكانت له إجازة مجاعة من الواسطيني ...

وأجازوا له يف سنة تسع وستني ومخسمائة، وخرج له فوائد عن هؤالء املذكورين يف جزء 
الغين بن مشرف اخلالصي، وقرأه عليه فسمعه مجاعة، وكان صديقنا، وقد  صاحبنا عبد

مسع بقراءتنا شيئا على شيخنا أيب أمحد بن سكينة، وكان غزير الفضل، كامل العقل، 
ثخني السرت، متدينا، حمبا ألهل اخلري، كثري املعروف، دائم البشر، حسن األخالق، 

 (148)متواضعا.." 
 [ .1ف الفهمي ]علي بن حممد بن يوس -549" .149

 أبو احلسن اليابري، القرطيب، الضرير.
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 بغرانطة عن عبد املنعم بن حيىي بن اخللوف وإبشبيلية عن أيب بكر بنالقراءات أخذ 
 خري، وجنبة بن حيىي، وأكثر عن أيب العباس بن مضاء.

 وأجاز له السلفي.

 يا عرضة. ماتوكان حمققا للقراءات جدا. ذكيا. أدب ولد السلطان مبراكش، وانل دن
 فيها تقريبا.

 بن طالب. -ابلنون -[3[ بن انبت ]2علي ] -550

 الفقيه أبو احلسن األزجي، احلنبلي، الواعظ.

 [ .4املعروف اببن الطالباين ]

[ ، وشهدة، وخطيب املوصل، وأيب احلسني 5مسع من: أيب حممد صاحل بن الرخلة ]
 عبد احلق، وغريهم.

 الفخر، والشيخ مشس الدين عبد الرمحن، ومجاعة.روى عنه: الضياء، وابن أخيه 

__________ 

رمحه  -، وقد كتب املؤلف461هـ برقم  617[ تقدمت ترمجته يف وفيات السنة 1]
 « .مر»هذه الرتمجة على هامش نسخته وكتب عليها  -هللا

« م»وقها: وكتب ف« علي»هذه الرتمجة يف أول من امسه  -رمحه هللا -[ كتب املؤلف2]
 إشارة لتأخريها.

، 76[ انظر عن )علي بن انبت( يف: إكمال اإلكمال البن نقطة )الظاهرية( ورقة 3]
، وذيل اتريخ بغداد البن النجار 130( ورقة 5922واتريخ ابن الدبيثي )ابريس 

/ 3وهو تصحيف، والتكملة لوفيات النقلة « علي بن اثبت»وفيه  55)ابريس( ورقة 
، واملشتبه 1064رقم  146، 145/ 3صر احملتاج إليه ، واملخت1833رقم  57، 56
وهو « علي بن اثبت»وفيه  128 -125/ 2، والذيل على طبقات احلنابلة 109/ 1

/ رقم 1، واملقصد األرشد 349، واملنهج األمحد 10/ 2تصحيف، وتوضيح املشتبه 
، 983رقم  345/ 1، والدر املنضد 703رقم « علي بن اثبت»وورد مصحفا  773

 وهو تصحيف.« اثبت»وفيه  81/ 5ذرات الذهب وش

 [ الطالباين: بفتح الالم.4]
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، وابن انصر الدين يف التوضيح 311/ 1يف: املشتبه  -رمحه هللا -[ قيده املؤلف5]
4 /162 "..(149) 
[ : كان كثري احملفوظات، متحراي يف العبادات، حسن 1"وقال الزكي املنذري ] .150

 األخالق.

، واملنذري، والربزايل، وابن عبد الدائم، والقوصي، ومشس قلت: روى عنه الضياء 1
الدين عبد الرمحن، والفخر علي، والشمس ابن الكمال، وأبو بكر بن طرخان، والتقي 
ابن الواسطي، والشمس عبد الرمحن ابن الزين، وحممد بن مؤمن، وإبراهيم بن محد، 

 وأبو بكر ابن األمناطي.

والعز إمساعيل بن املنادي، والعز أمحد ابن العماد،  وحدثنا عنه: العماد عبد احلافظ،
 والشمس حممد ابن الواسطي، وعائشة بنت اجملد عيسى.

 قرأت وفاته خبط الضياء: يف التاسع والعشرين من صفر.

 [ بن نصر بن مقدام.2حممد بن سالمة ] -561

 أبو عبد هللا املقدسي، العطار.

 ضل ابن البانياسي.مسع من: اخلضر بن طاووس، وأيب اجملد الف

 [ بن حممد بن عبد امللك بن حزم.3حممد بن طلحة ] -562

 أبو بكر األموي، النحوي، اإلشبيلي.

 عن أيب بكر بن صاف، والعربية عن أيب إسحاق بن ملكون.القراءات أخذ 

ابه سيبويه، ومسع من أيب زيد السهيلي بعض كت« كتاب»ومسع من أيب بكر بن اجلد 
 والنحو.القراءات ومل يعنت ابحلديث، بل غلب عليه « . الروض األنف»

 [ : وكان أستاذ حاضرة إشبيلية غري مدافع، وعليه قرأ ابن عبد4قال األابر ]

__________ 

 .37/ 3[ يف التكملة 1]
 .1829رقم  55/ 3[ انظر عن )حممد بن سالمة( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
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، وبغية الوعاة 605/ 2ة الصلة البن األابر [ انظر عن )حممد بن طلحة( يف: تكمل3]
 .204رقم  121/ 1
 (150).." 605/ 2[ يف التكملة 4]
"النور، وانتفع به أبو علي الشلوبيين، وكان من إجادة اإللقاء، وحسن اإلفادة،  .151

وسهولة العبارة على غاية. وكان مييل يف عربيته إىل مذهب ابن الطراوة، مث غلب ذلك 
وولد بيابرة يف  -هللا رمحه -مهور. رأيته أبشبيلية. وتويف يف صفرعليه، فشد عليه اجل

 سنة مخس وأربعني ومخسمائة.

 [ بن أمحد.1حممد بن عبد هللا ] -563

 [ .2أبو العباس البغدادي، الضرير، املقرئ، املعروف ابلرشيدي ]

 [ .3ويف نسبه إىل هارون الرشيد طعن ]

 احلسن الشهرزوري، وعلى غريه، ومسع منه على أيب الكرم املبارك بنالقراءات قرأ 
ومن: أيب الوقت السجزي، وسعيد ابن البناء، وأيب القاسم عبد هللا بن أمحد ابن اخلالل 

 الوكيل.

 وحدث، وأقرأ ابلرواايت.

 وهو من آخر أصحاب أيب الكرم.

 روى عنه: الدبيثي، وابن النجار، وقال: كان شيخا حسنا، صدوقا، قال:

 ومات يف شعبان.

 [ بن أيب العز.4حممد بن عبد الرمحن ] -564

 الشيخ أبو الفرج الواسطي، املقرئ، التاجر.

__________ 

[ انظر عن )حممد بن عبد هللا( يف: ذيل اتريخ مدينة السالم بغداد البن الدبيثي 1]
، وتلخيص جممع 1826رقم  54/ 3، والتكملة لوفيات النقلة 236رقم  29، 28/ 2

/ 2، ومعرفة القراء الكبار 64، 63/ 1، واملختصر احملتاج إليه 2361/ رقم 4اآلداب 
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 .176/ 2، وغاية النهاية 571رقم  607
 [ قال املنذري: عرف ابلرشيدي ألنه كان يذكر أنه من ولد هارون الرشيد.2]

 .29/ 2[ انظر: ذيل اتريخ مدينة السالم 3]
، 42/ 2نة السالم بغداد [ انظر عن )حممد بن عبد الرمحن( يف: ذيل اتريخ مدي4]

، وتلخيص جممع اآلداب 1817رقم  47/ 3، والتكملة لوفيات النقلة 252رقم  43
، واملختصر 57رقم  141 -138/ 1، واتريخ إربل 756رقم  520/ 1ق  4ج 

 114/ 22، وسري أعالم النبالء 135، وأهل املائة فصاعدا ص 68/ 1احملتاج إليه 
، واتريخ ابن 392/ 2، والعسجد املسبوك 96/ 13ة دون ترمجة، والبداية والنهاي

 (151).." 22/ ورقة 10الفرات 
 "روى عنه: الضياء احلنبلي، والزكي الربزايل، واحملب اللبلي، ومجاعة. .152

وأجاز للتاج بن عصرون، والشرف بن عساكر، وزينب بنت عمر، ومجاعة. وعدم يف 
 السنة.

 ق السقطي، اهلروي.حممود بن حممد بن عبد الواسع ابن املوف -576

 أبو بكر، من ولد سري السقطي.

 مسع من جده عبد الواسع، حدثه عن شيخ اإلسالم أيب إمساعيل.

 روى عنه: الزكي الربزايل، وغريه.

 وأخربان ابن عساكر، أخربان حممود إجازة فذكر حديثا.

 وهو ممن عدم يف دخول العدو هراة.

 قمان بن أرتق.[ بن س1حممود بن حممد بن قرا رسالن ] -577

 امللك الصاحل انصر الدين األرتقي، صاحب آمد وحصن كيفا.

 مات ابلقولنج، وقام بعده ولده امللك املسعود، الذي أخذ منه الكامل بالده.

 [ بن أيب جعفر بن كامل.2مشرف بن علي ] -578

 أبو العز اخلالصي، املقرئ، الضرير.
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 ولد تقريبا يف سنة أربع وثالثني.

رزوري. على أيب الكرم الشهالقراءات ، فحفظ هبا القرآن، وقرأ بشيء من وقدم بغداد
 وتفقه ابلنظامية على مذهب الشافعي.

__________ 

، 412/ 12[ انظر عن )حممد بن حممد بن قرا رسالن( يف: الكامل يف التاريخ 1]
/ 4، ومفرج الكروب 131/ 3، واملختصر يف أخبار البشر 93والتاريخ املنصوري 

، وقد تقدمت ترمجته 280/ 1، واتريخ ابن سباط 143/ 2واتريخ ابن الوردي  ،107
 ، وهناك مصادر أخرى.494برقم 

، وذيل اتريخ 620رقم  463[ انظر عن )مشرف بن علي( يف: التقييد البن نقطة 2]
، 1807رقم  43/ 3، والتكملة لوفيات النقلة 358/ 15بغداد البن الدبيثي 
 607، 606/ 2، ومعرفة القراء الكبار 1226رقم  200/ 3 واملختصر احملتاج إليه

( ، والبداية 171/ 8) 156، 155/ 5، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 570رقم 
، 263، والعقد املذهب البن امللقن ورقة 290، ونكت اهلميان 97/ 13والنهاية 

فعية البن ، ومعجم الشا427، 426/ ورقة 17، وعقد اجلمان 299/ 2وغاية النهاية 
 (152).." 82عبد اهلادي )الظاهرية( ورقة 

 "نزيل بلنسية. .153

عن أيب جعفر احلصار. ومسع من أيب عبد هللا بن نوح الغافقي. القراءات أخذ 
 وصحب أاب حممد بن سامل الزاهد. وأجاز له أبو بكر بن أيب مجرة.

اض، شديد االنقبمقبال على ما يعنيه،  -رمحه هللا، وال أزكيه -[ : وكان1قال ابنه ]
بعيدا عن التصنع، حريضا على التخلص، كثري التالوة والتهجد، فقيها، معدال، ذاكرا 
 للقراءات. قرأت عليه لنافع، ومسعت منه، وتويف يف ربيع األول، وله مثان وأربعون سنة.

 [ بن أمحد.2عبد الرمحن بن عبد السالم ] -605

 أبو القاسم، احلساين أو الغساين.
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 ، ويلقب ابلددو.الغرانطي

الزمه  سيبويه، و « كتاب»عنه، و القراءات روى عن أيب عبد هللا بن عروس، وأخذ 
 كثريا، وعن: داود بن يزيد السعدي، وعبد املنعم بن عبد الرحيم احلافظ.

وأقرأ القرآن والنحو. وكان فقيها، عفيفا، متصوان، كان يشهد. وقد مسع وهو صيب من 
 أيب عبد هللا احلجري.

 سنة أربع وثالثني. ومات يف ربيع اآلخر سنة تسع عشرة وستمائة. ولد

 عبد الرمحن بن القاسم بن يوسف. -606

 أبو القاسم ابن السراج. املغيلي الفاسي، نزيل غرانطة.

 والعربية، معنت ابلرواية، مكثر عن أيب حممد بن عبيد هللا احلجري.القراءات بعارف 

جاز عن أيب احلسن بن النقرات. وأالقراءات وأخذ أخذ العربية عن أيب احلسن جنبة. 
 له مجاعة.

__________ 

 « .تكملة الصلة»[ أبو عبد هللا حممد، صاحب كتاب 1]

م يف وفيات السنة املاضية برق« عبد الرمحن بن عبد السالم»[ تقدمت ترمجة 2]
529 "..(153) 

عبد  نعلى املسند الكبري عبد السالم بالقراءات ب"قرأ القرآن بدمياط  .154
 الناصر بن عديسة.

ورحل إىل بغداد، وتفقه ابلنظامية. ومسع من: ابن كليب، وابن اجلوزي، وأيب طاهر 
ى أيب بكر علالقراءات املبارك بن املبارك ابن املعطوش. ورحل إىل واسط، فقرأ هبا 

ابن الباقالين. وعاد إىل دمياط، وويل القضاء هبا والتدريس مدة. مث ويل قضاء القضاة 
 صر وأعماهلا من اجلانب القبلي.مب

 وحدث.

[ : أقرأ، وحدث بدمياط، ومصر. وخرجت له جزءا من حديثه. 1قال الزكي املنذري ]
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 ومسعت منه. وولد سنة إحدى وسبعني. مث صرف من مصر، وويل قضاء دمياط.

 [ بن أيب رجاء.2عبد الصمد بن عبد الرمحن ] -610

 الوادي آشي.اإلمام أبو حممد البلوي األندلسي 

 ويعرف ابللبسي، وأصله منها، ويقال: لبسة ولبصة: من قرى األندلس.

روى عن: أبيه أيب القاسم، وأيب العباس اخلرويب، وأيب بكر بن رزق، وأيب احلسن بن  
 كوثر، وأيب القاسم بن حبيش، وأيب عبد هللا بن محيد.

و طاهر السلفي، عن مجاعة. وأجاز له أبو احلسن بن حنني، وأبالقراءات وأخذ 
 ومجاعة.

 ،والتفاسريالقراءات ب[ : وكان راوية مكثرا، واعظا، مذكرا، يتحقق 3قال األابر ]
__________ 

 .72/ 3[ يف التكملة 1]
/ ورقة 3[ انظر عن )عبد الصمد بن عبد الرمحن( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]

، وتذكرة احلفاظ 15، 14ري ، وصلة الصلة البن الزب153، وبرانمج شيوخ الرعيين 37
/ 2دون ترمجة، ومعرفة القراء الكبار  155/ 22، وسري أعالم النبالء 1403/ 4

، وطبقات 96، وهناية الغاية ورقة 389/ 1، وغاية النهاية 577رقم  611، 610
، ومعجم 304، 303/ 1، وطبقات املفسرين للداودي 20املفسرين للسيوطي 

 .284رقم  249طبقات احلفاظ واملفسرين 
 (154).." 37/ ورقة 3[ يف التكملة 3]
"ويشارك يف احلديث والعربية. واعتمد يف ذلك على أبيه، وأيب العباس اخلرويب،  .155

وأقرأ الناس ببلده، وتصدر به، وأخذ عنه مجاعة. وولد يف حدود سنة أربع وثالثني 
 ومخسمائة، وتويف يف رجب، وله مخس ومثانون سنة.

احلديث. و القراءات أبو حممد اللبصي، هو وأبوه يف « : جمهمع»وقال ابن مسدي يف 
فكان أبوه رأس املقرءين ابألندلس يف زمانه، فاحتذى أبو حممد حذو أبيه، وتلقى 
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منه، فكان آخر من حدث عنه. وأكثر عن أمحد بن حممد بن سعيد القراءات 
القراءات ه علي اخلرويب. ومسع بفاس من حممد بن الرمامة، وأيب احلسن الكناين. قرأت

ابلرواايت واستفدت منه كثريا. قال: ومات يف شعبان سنة مثان عشرة. هكذا قال ابن 
 مسدي.

وآخر من قرأ ابلرواايت على هذا الشيخ أمحد بن بشري القزاز، وبقي القزاز إىل سنة 
 بضع وسبعني.

 [ بن حممد.1عبد القادر بن داود ] -611

 الفقيه أبو حممد الواسطي.

على أيب بكر ابن الباقالين، ومسع من أيب بكر حممد بن علي الكتاين اءات القر قرأ 
 احملتسب.

وورد بغداد، ودرس، وأفىت، وحدث. وقد تفقه بواسط على اجملري حممود بن املبارك 
 البغدادي.

 ومات يف ربيع اآلخر.

 [ ابن2عبد الكرمي ابن الفقيه جنم ابن شرف اإلسالم عبد الوهاب ] -612

__________ 
( ورقة 5922[ انظر عن )عبد القادر بن داود( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 1]

، وطبقات الشافعية الكربى 1873رقم  74/ 3، والتكملة لوفيات النقلة 178
، والعقد املذهب 98/ 13( ، والبداية والنهاية 279/ 8) 119، 118/ 5للسبكي 

 .248البن امللقن ورقة 
، والتكملة 133 بن عبد الوهاب( يف: ذيل الروضتني [ انظر عن )عبد الكرمي2]

، 350، واملنهج األمحد 99/ 13، والبداية والنهاية 1866رقم  71/ 3لوفيات النقلة 
، وعقد 678، واملقصد األرشد رقم 133، 132/ 2والذيل على طبقات احلنابلة 

 (155)، والدر املنضد.." 434/ ورقة 17اجلمان 
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الدين، أبو احلسن املصري الشاعر، صاحب الديوان "األديب البارع كمال  .156
 املشهور.

 كان شاعرا حمسنا، بديع القول، رائق النظم.

 تويف يف احلادي والعشرين من مجادى األوىل، بنصيبني.

 وكان من مفاخر الشعراء، مدح بين أيوب. مث اتصل ابألشرف، وسكن نصيبني.

 [ بن حممد بن أمحد.1علي بن يوسف ] -620

 سن ابن الشريك، األنصاري، الداين، الضرير املقرئ.أبو احل

 عن أيب إسحاق بن حمارب، والعربية عن أيب القاسم بن متام.القراءات أخذ 

ورحل إىل مرسية، فسكنها، ومسع من أيب القاسم بن حبيش، وأيب عبد هللا بن محيد. 
 والعربية. وبلغ يف التفهيم والذكاء الغاية.القراءات وأقرأ 

 [ : ويقال: كان يف صباه جنارا، فلما أضر أقبل على العلم.2ابر ]قال األ

واستفاد بتعليم العربية ماال جليال. وتويف يف رجب، ومولده يف سنة مخس ومخسني 
 ومخسمائة.

 [ ابن العمري.3علي بن أيب الكرم ] -621

 البغدادي. حدث عن أيب الوقت.

 [ .5[ بن حصن بن بزان ]4عمر بن عبد هللا ] -622

__________ 

، وتكملة الصلة 128[ انظر عن )علي بن يوسف( يف: صلة الصلة البن الزبري 1]
، 425/ 1ق  5، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 1893البن األابر رقم 

 .1819رقم  214، 213/ 2وبغية الوعاة  730رقم  426
 [ يف تكملة الصلة.2]

 .1894رقم  85/ 3التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )علي بن أيب الكرم( يف: 3]
[ انظر عن )عمر بن عبد هللا( يف: إكمال اإلكمال البن نقطة )الظاهرية( ورقة 4]

/ 3، والتكملة لوفيات النقلة 103، وذيل اتريخ بغداد البن النجار )ابريس( ورقة 35
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 .1879رقم  78، 77
 (156)[ بزان: بفتح الباء املوحدة وتشديد الزاي.." 5]
 ولد بواسط سنة مثان وأربعني." .157

ومنهم: أبو بكر حممد بن خالد الرزاز البغدادي. ومسع من القراءات وقرأ على مجاعة 
 أيب احلسني عبد احلق، ومنوجهر، وغريمها.

 وكان جمموع الفضائل.

 تويف يف السابع والعشرين من رجب.

 وكان وكيال أببواب القضاة.

 ابن الشطرجني.[ بن حممد، 1حممد بن أيب علي ] -634

 احلرميي، اخلباز.

 وحدث عن أيب الوقت.

 ومات يف ربيع اآلخر.

وقيل: اسم أبيه احلسن. وأما ابن النجار فسمى أابه: املبارك، وقال: مسع أاب الوقت، 
نه حديثا، مث روى ع -ومقبل بن أمحد بن الصدر، وعلي بن حسان العليب، كتبت عنه

 عن العليب، عن طراد.

 حممد بن أمحد بن أيب غالب.حممد بن  -635

 أبو احلارث الوقااييت، البابصري.

 مسع أاب الوقت.

 وعنه ابن النجار، وقال: ال أبس به. تويف يف خامس رمضان.

 [ بن أيب الغنائم.2املبارك بن حممد ] -636

 أبو السعادات احلرميي، الناصري، ويعرف اببن زواتن.

 حدث عن أيب الفتح بن البطي.

 [ .3بشي ]خمتص احل -637
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__________ 

 .1872رقم  74/ 3[ انظر عن )حممد بن أيب علي( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .1892رقم  84/ 3[ انظر عن )املبارك بن حممد( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
، 1913رقم  92/ 3[ انظر عن )خمتص احلبشي( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]

 (157).." 1245رقم  27/ 3واملختصر احملتاج إليه 
 "وتويف يف اثلث عشر ربيع اآلخر. .158

 [ حممد بن علي بن أيب الفرج.1نصر بن أيب الفرج ] -641

احلافظ املسند أبو الفتوح، برهان الدين البغدادي، احلنبلي، املقرئ، املعروف اببن 
 احلصري، نزيل مكة، وإمام احلطيم.

سناده لشهرزوري، وغريه وأقرأ ابلرواايت وكان إقرأ ابلرواايت على أيب الكرم املبارك ابن ا
 فيها عاليا إىل الغاية.

ومسع من: أيب بكر حممد ابن الزاغوين، وأيب الوقت، والشريف أيب طالب حممد بن 
حممد العلوي، وحممد بن أمحد الرتيكي، وأيب حممد حممد بن أمحد ابن املادح، وهبة هللا 

وأيب  ق، وابن البطي، والشيخ عبد القادر اجليلي،ابن الشبلي، وهبة هللا بن هالل الدقا
 زرعة، وأيب بكر بن النقور، وخلق كثري.

 وعين هبذا الشأن عناية اتمة، وكتب الكثري. وكان يفهم ويدري، مع الثقة واألمانة.

على أيب الكرم، وأيب بكر حممد بن عبيد القراءات ب[ : قرأ 2ذكره املنذري فقال ]
 سعود بن عبد الواحد ابن احلصني، وأيب املعايلهللا ابن الزاغوين، وم

__________ 

، 628رقم  467، 466[ انظر عن )نصر بن أيب الفرج( يف: التقييد البن نقطة 1]
 70، 69/ 3، والتكملة لوفيات النقلة 368/ 15وذيل اتريخ بغداد البن الدبيثي 

 190ت احملدثني ، واملعني يف طبقا77/ 5، والعرب 133، وذيل الروضتني 1862رقم 
، 324، واإلشارة إىل وفيات األعيان 255، واإلعالم بوفيات األعالم 2021رقم 
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، 211رقم  165 -163/ 22، وسري أعالم النبالء 1382/ 4، وتذكرة احلفاظ 325
، واملستفاد من 124/ 2، ودول اإلسالم 1261رقم  214/ 3واملختصر احملتاج إليه 

، والذيل على 99/ 13، والبداية والنهاية 187 رقم 242، 241ذيل اتريخ بغداد 
، وذيل التقييد، 332/ 7، والعقد الثمني للفاسي 132 -130/ 2طبقات احلنابلة 

، واملنهج األمحد 3736رقم  339، 338/ 2، وغاية النهاية 1660رقم  296/ 2له 
، والعسجد 1181/ رقم 1، واملقصد األرشد 434/ ورقة 17، وعقد اجلمان 350
، وشذرات 489، وطبقات احلفاظ 253/ 6، والنجوم الزاهرة 393/ 2بوك املس

، والتاج املكلل 985رقم  345/ 1هـ، والدر املنضد  618سنة  83/ 5الذهب 
 .1079رقم  179، ومعجم طبقات احلفاظ واملفسرين 229

 (158).." 69/ 3[ يف التكملة 2]
زدي، ي بن أمحد الي"أمحد بن علي ابن السمني، وسعد هللا ابن الدجاجي، وعل .159

 وغريهم.

كذا ذكر ابن النجار: أنه قرأ ابلرواايت الكثرية على مجاعة كأيب بكر ابن الزاغوين، 
والشهرزوري، وابن احلصني، وسعد هللا ابن الدجاجي، وعلي بن علي بن نصر، وعلي 

 بن أمحد بن حممويه اليزدي، وغريهم.

رابء، خلق كثري من البغداديني، والغواشتغل ابألدب وحصل منه طرفا حسنا. ومسع من 
ومل يزل يقرأ. ويسمع ويفند إىل أن علت سنه. وجاور مبكة زايدة على عشرين سنة. 
وحدث ببغداد ومكة. وكان كثري العبادة. ومل يزل مقيما مبكة إىل أن خرج منها إىل 

قيل: يف و اليمن، فأدركه أجله ابملهجم يف احملرم، وقيل يف ربيع اآلخر، من هذا العام، 
 ذي القعدة سنة مثان عشرة وهللا أعلم.

 [ .1ومولده يف رمضان سنة ست وثالثني ومخسمائة ]

[ : كان ذا معرفة هبذا الشأن. خرج إىل مكة سنة مثان وتسعني 2وقال الدبيثي ]
فاستوطنها. وأم احلنابلة. قرأت عليه، ونعم الشيخ كان عبادة، وثقة. وخرج عن مكة 
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 لغنا أنه تويف ببلد املهجم يف ذي القعدة من السنة.سنة مثان عشرة، فب

وقال الضياء: يف احملرم من سنة تسع عشرة تويف شيخنا احلافظ اإلمام أبو الفتوح إمام 
 احلرم ابملهجم.

قلت: روى عنه الضياء، والربزايل، وابن خليل، وأمحد بن عبد الناصر اليمين، واملفيت 
دين علي بن أمحد القسطالين، وشهاب الدين سليمان بن خليل العسقالين، واتج ال

 والعربية، ولهالقراءات وقال: كان إماما يف  -القوصي

__________ 

[ العبارة يف املستفاد: مسعنا منه وبقراءته، وكان يقرأ قراءة صحيحة إال أنه يدغمها 1]
حبيث ال يفهم. ويكتب خطا رداي جدا، وكان من حفاظ احلديث العارفني بفنونه، 

نا ضابطا، غزير الفضل، كثري احملفوظ ثقة صدوقا حجة نبيال، من أعالم الدين متق
وأئمة املسلمني، وكان يصوم الدهر ويكثر التالوة. وخرج عن بغداد إىل مكة، وجاور 

 هبا نيفا وعشرين سنة، مدميا للصيام.

ا، عوالقيام، ويكثر الطواف والعمرة حىت أنه يكون يطوف يف كل يوم وليلة سبعني أسبو 
 مث إنه خرج من مكة يف آخر عمره ملا اشتد القحط، سافر إىل اليمن فأدركه أجله هبا.

 (159).." 368/ 15[ يف ذيل اتريخ بغداد 2]
 "الشريف أبو الغنائم العلوي احلسيين الواسطي. .160

 ولد سنة إحدى وأربعني ومخسمائة.

 ومسع من: عم أبيه صاحل بن سعد هللا، وعلي بن املبارك بن نغواب.

 وحدث ببغداد وواسط.

 تويف يف مجادى األوىل بواسط، ومحل إىل الكوفة.

 ]حرف الياء[

 [ بن علي بن يوسف.1حيىي بن زكراي ] -643

 أبو زكراي األنصاري، البلنسي، املقرئ، املعروف ابجلعيدي.
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 عن أيب عبد هللا بن محيد، وأيب عبد هللا بن نوح.القراءات أخذ 

 [ ، ومجاعة.2ر، وأيب عبد هللا بن نسع ]ومسع من: أيب العطاء بن نذي

 وتصدر لإلقراء يف حياة الشيوخ.

قال األابر: كان أحد العلماء حبقيقة األداء مع الصالح التام، والورع احملض، واخلشوع 
  البن شريح، ومسعه منه بقراءيت مجاعة. ومسعت بقراءته« الكايف»الصادق. أخذت عنه 

كان صاحب والدي. تويف يف مجادى األوىل، وله كثريا على ابن نوح، وابن واجب. و 
 مثان وأربعون سنة.

 [ بن عبد اجلبار بن أمحد بن حممد.3حيىي بن حممد ] -644

 أبو الفرج ابن اجلهرمي، البغدادي، الصويف.

 ولد سنة تسع وثالثني ومخسمائة.

 ومسع من: أيب الفضل األرموي، ونصر بن نصر العكربي، وأيب الوقت.

 دبيثي، والربزايل.روى عنه: ال

__________ 

 .134/ ورقة 3[ انظر عن )حيىي بن زكراي( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
 .669/ 2[ نسع: بفتح النون والسني املهملة، انظر: املشتبه 2]
، 1865رقم  71/ 3[ انظر عن )حيىي بن حممد( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]

 (160).." 1360رقم  250، 249/ 3واملختصر احملتاج إليه 
 "وهو من بيت حشمة وتقدم. .161

 تويف يف ربيع األول.

 [ .1وجهرم: من بالد فارس ]

 [ بن علي.2يوسف بن أمحد ] -645

 أبو احلجاج األندلسي، املربيطري.

 ن: أيب القاسم بن حبيش، وأجاز له أبو الطاهر بن عوف، ومجاعة.مسع م
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لطب سيبويه. أقرأ الناس العربية. مث عين اب« كتاب»وكان ابرعا يف النحو، واقفا على 
 حىت رأس فيه، وخدم به األمراء، وانل دنيا واسعة.

 ومات مبراكش، قاله األابر.

 ن بقاء.[ بن عبد هللا بن سليمان ب3يوسف بن حيىي ] -646

 أبو احلجاج اللخمي، مقرئ غرانطة، األندلسي، العطار، املقرئ األستاذ.

 عن أيب خالد بن رفاعة، وأيب احلسن بن كوثر.القراءات أخذ 

 ومسع من عبد املنعم بن حممد، وابن محيد، ومجاعة. وذكر: أن ابن هذيل أجاز له.

 يف الرواية.قال ابن مسدي: قرأت عليه ابلرواايت، وكان فيه بعض جتوز 

 مات يف صفر عن أربع وستني سنة.

 وقال ابن الزبري: مسى يف شيوخه داود بن يزيد، وابن هذيل، فتكلم فيه من أجلهما.

__________ 

 .71/ 3، التكملة 167/ 2[ معجم البلدان 1]
 .145/ ورقة 3[ انظر عن )يوسف بن أمحد( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
، وغاية 145/ ورقة 3ن حيىي( يف: تكملة الصلة البن األابر [ انظر عن )يوسف ب3]

 (161).." 3942رقم  404/ 2النهاية 
 "]حرف الباء[ .162

 [ بن نشتكني احلنفي، الدمشقي.1بريم بن علي ] -654

 روى عن: الصائن هبة هللا بن عساكر.

 ]حرف اجليم[

 [ اجلوهري.2جعفر بن علي ] -655

 نزيل دمشق، يعرف اببن الكباية.

 أمحد بن املبارك املرقعايت، وعنه ابن النجار، وقال: مات يف مجادى األوىل. مسع

 ]حرف احلاء[
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 [ بن احلسن بن زهرة بن علي بن حممد.3احلسن بن زهرة ] -656

من أوالد إسحاق بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني، الشريف احلسيب أبو علي 
 احلسيين، اإلسحاقي، احلليب، الشيعي.

حلب، ورئيسها، ووجهها، وعاملها، ورأس الشيعة وجاههم، ووالد النقيب  نقيب مدينة
السيد أيب احلسن علي، ولد له علي هذا سنة اثنتني وتسعني ومخسمائة، وويل النقابة 

 يف األايم الظاهرية حبلب بعد سنة ستمائة.

لنظم ا ، وفقه الشيعة، واحلديث واآلداب، والتواريخ. ولهابلقراءاتوكان أبو علي عارفا 
والنثر. وكان صدرا حمتشما، وافر العقل، حسن اخللق واخللق، وفصيحا، مفوها، 

 صاحب داينة وتعبد. ويل كتابة اإلنشاء للملك الظاهر

__________ 

، 1960رقم  112/ 3[ انظر عن )بريم بن علي( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .174/ 1واجلواهر املضية 

 ع من ذيل اتريخ بغداد البن النجار.[ ترمجته يف اجلزء الضائ2]

، 185[ انظر عن )احلسن بن زهرة( يف: تكملة إكمال اإلكمال البن الصابوين 3]
/ 5، والعرب 715رقم  389/ 5، وبغية الطلب البن العدمي )املصورة( 145رقم  186
، ولسان 103/ 13، والبداية والنهاية 13رقم  20 -18/ 12، والوايف ابلوفيات 78
.." 295/ 21، وأعيان الشيعة 87/ 5، وشذرات الذهب 925رقم  208/ 2ان امليز 
(162) 
 "وقد روى عنها: الشيخ الضياء، والشيخ مشس الدين، والشيخ الفخر. .163

 روت ابإلجازة من: ابن البطي، وأمحد بن املقرب.

قال الضياء: كانت خرية، حافظة لكتاب هللا، ما تكاد تنام الليل إال قليال، صائمة 
 رضي هللا عنها. الدهر

 روح بن أمحد. -660

 أبو زرعة اجلذامي القرطيب.
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والعربية. ومسع من ابن بشكوال كتاب القراءات أخذ عن أيب القاسم ابن الشراط 
 « .املوطأ»

 وكان فاضال، كبريا، عدال.

 ]حرف السني[

 [ .1سامل بن صاحل ] -661

 لي، وطبقتهما.أبو عمرو اهلمداين، املالقي. عن: أيب بكر اجلد، والسهي

 [ .2وكان حمداث، صاحلا، له شعر جيد ]

__________ 

، وبرانمج 2005[ انظر عن )سامل بن صاحل( يف: تكملة الصلة البن األابر رقم 1]
 .5رقم  6 -2/ 4، والذيل لكتايب املوصول الصلة 107 -105شيوخ الرعيين 

وذعيا جميدا طيب النفس ل[ وقال ابن عبد امللك املراكشي: وكان أديبا ابرعا شاعرا 2]
حسن اخللق، عزيز الدمعة عند ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم، كثري اخلشوع عند مساع 
أخباره، متواضعا، سليم الصدر، مجيل الصحبة واملعاشرة، مبتذل امللبس، جاحنا إىل 

ته، لالزهد واالنقباض، ممتعا، متسع الرواية، ضابطا، شديد العناية بتقييد العلم ولقاء مح
أخذه عن أكابر شيوخ عصره وعن من يتنزل منزلة بنيه، فمن بينهم شغفا ابلعلم وحرصا 
عليه ورغبة يف استفادته، كتب الكثري ومجع، وكان مولعا ابنتساخ الكتب الصغار 

 والكراريس وقفت على كثري منها خبطه يف فنون العلم.

 هللا، عنه: ومن شعره ما أنشدته على شيخنا أيب احلسن الرعيين، رمحه

 عز من ال ميوت اي من ميوت ... وتعاىل فلم تنله النعوت

 إن دنياك هذه غرية ما ... لثبات األانم فيها ثبوت

 فاتركنها فإهنا أم دفر ... لبنيها غرارة خلبوت

 ومنه ابلطريق املذكور:
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 حسن فعالك واجنح للتقى أبدا ... وسل من هللا حسن اخللق واخللق

 (163)وطهر القلب من شك ومن دنس ... فآفة الثوب أن يطوى على خلق.." 
"سعيد بن أمحد، أخربان حممد بن علي الدقاق، أخربان ابن رزقويه، حدثنا مكرم  .164

بن أمحد، حدثنا حيىي بن أيب طالب، أخربان عبد الوهاب بن عطاء، أخربان حممد بن 
من صلى » عليه وسلم قال: عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا

أو قال  -على جنازة فله قرياط، ومن تبعها حىت يقضى قضاؤها فله قرياطان، أحدمها
 علو.عن صاحل، فوقع موافقة ب« اترخيه»[ . رواه الدبيثي يف 1« ]مثل أحد -أصغرمها

 ]حرف الضاد[

 [ الدمشقي.2الضياء بن الزراد ] -666

 وابلقراءات.القارئ ابألحلان 

[ : اجتمعت به خبالط، وكان يرتدد إلينا، ويقرأ طيبا، 3أبو املظفر سبط اجلوزي ] قال
مث داخل الدولة، جاءين يوما يبكي، فقال: البارحة حضرت عند األشرف، وانولين 
قدحا. فامتنعت، وهو ساكت ينظر، فما زالوا يب حىت شربته، فعض األشرف على 

ر على مائة وأربعة عشر سورة؟! وهللا [ اخلم4إصبعه وقال: وا لك فعلتها! حطيت ]
لو خريت أن أحفظ القرآن كما حتفظه، وأدع ملكي، الخرتت حفظ القرآن. مث نزلت 

[ حرمته فكان يدور البالد على أصحاب القالع لرسوم له عليهم. فخرج من حران 5]
 يومعه ثالثة غلمان مرد، فنام يف واد، فقتلوه، وأخذوا ما معه، فظفر هبم احلاجب عل

 فقتلهم به.

 ]حرف العني[

 [ بن مقدام بن نصر.6عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة ] -667

__________ 

/ 4، والنسائي 1040، والرتمذي 946و  945، ومسلم 246/ 2[ أخرجه أمحد 1]
 .1539، وابن ماجة 77، 76
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ه: ، وفي632، 631/ 2ق  8[ انظر عن )الضياء بن الزراد( يف: مرآة الزمان ج 2]
 .135، وذيل الروضتني « الضياء بن»إبسقاط: « الزراد الدمشقي»
 .632[ يف املرآة 3]
 وهو تصحيف.« حظيت»[ يف املرآة: 4]

 « .تركت»[ يف املرآة: 5]

، 113/ 2[ انظر عن )عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة( يف: معجم البلدان 6]
 (164)، والتقييد البن.." 114

 [ خل أو حبيب1 ... متر بقرب ]"أما يكفيك أنك كل حني .165

 كأنك قد حلقت هبم قريبا ... وال يغنيك إفراط النحيب

قال الضياء: تويف يوم السبت، يوم الفطر، ودفن من الغد، وكان اخللق ال حيصي 
 عددهم إال هللا عز وجل. وكنت فيمن غسله. تويف مبنزله بدمشق.

 [ بن هبة هللا.2عبد هللا بن أمحد بن علي ] -668

 الشريف أبو حممد ابن الزوال، اهلامشي، العباسي، البغدادي.

 ولد سنة مثان ومخسمائة.

 ومسع من: حيىي بن اثبت، وأيب املعايل الباجسرائي، وأيب حممد ابن اخلشاب.

 وهو من بيت حشمة وتقدم.

 تويف يف ليلة عاشوراء.

 ر.وقد انب يف القضاء ببغداد، مث عزل من القضاء والعدالة، بسبب تزوي

 ومل يكن حممود الشهادة.

 [ بن عثمان التميمي.3عبد هللا بن أمحد بن عبد الرمحن ] -669

 أبو حممد البجائي املغريب، املعروف اببن اخلطيب.

مسع من احلافظ أيب حممد عبد احلق اإلشبيلي. وأخذ عن أيب القاسم عبد الرمحن بن 
هللا ابن  من أيب عبد مسلم« صحيح». ومسع القراءاتيف « خمتصره»حيىي القرشي 
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 الفخار. وأجاز له أبو طاهر السلفي.

ويل قضاء سبتة، مث قضاء بلنسية. وكان وجيها، ذا حشمة وثروة ومل يكن احلديث من 
 شأنه.

__________ 

 « .بغري» 146/ 2[ يف ذيل طبقات احلنابلة 1]

ة أبيه، يف ترمج 51/ 2[ انظر عن )عبد هللا بن أمحد بن علي( يف: معجم األدابء 2]
 138، 137/ 2، واملختصر احملتاج إليه 1914رقم  93/ 3والتكملة لوفيات النقلة 

 .249/ 3، ولسان امليزان 764رقم 
/ 2[ انظر عن )عبد هللا بن أمحد بن عبد الرمحن( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]

923 "..(165) 
 [ بن عبد هللا.1عبد هللا بن عمر ] -672" .166

 أبو حممد الدمشقي الشافعي. القاضي مجال الدين

 قاضي اليمن.

 ولد بدمشق يف حدود سنة ثالثني ومخسمائة، وعاش تسعني سنة.

 ومسع ابإلسكندرية من السلفي، وغريه.

وتوجه من دمشق صحبة مشس الدولة توران شاه بن أيوب، إىل اليمن، وأم به، وتقدم 
 عنده، فواله قضاء اليمن. وحصل أمواال، وعاد إىل دمشق.

 حدث، روى عنه: الشهاب القوصي، وفرج احلبشي، والزين خالد النابلسي، وعدة.و 

 مسع من علي بن أمحد احلرستاين.

 ومات يف ربيع األول.

 [ .3[ بن اليسر ]2عبد هللا بن حممد بن خلف ] -673

 أبو حممد القشريي، الغرانطي.

اعة، ولزم ن رفعريق فيها من أعمامه وأخواله. اختص أبيب خالد بالقراءات بمعنت 

                                         
 44/496اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (165)



189 

 

 أاب احلسن بن كوثر، فأكثر عنه.

 ومسع من عبد احلق بن بونه، ومجاعة.

 [ .4أخذ عنه ابن مسدي، وأرخ موته مبراكش عن نيف وستني سنة ]

__________ 

، 1922رقم  96/ 3[ انظر عن )عبد هللا بن عمر( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .168والعقد املذهب البن امللقن ورقة 

، 1869رقم  448/ 1[ انظر عن )عبد هللا بن حممد بن خلف( يف: غاية النهاية 2]
 .393رقم  229، 228/ 4والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 

 [ غاية النهاية وهو تصحيف.3]

، وأعتقد أنه  «تويف يف حنو سبع وعشرين وستمائة»[ جاء يف الذيل والتكملة أنه 4]
 (166)« .." حنو سبع»فشطح قلمه وكتب « نةحنو س»من الناسخ، أراد 

 [ بن حممد بن عبد الرب.1حممد بن إبراهيم ] -689" .167

 أبو عبد هللا اخلوالين، األندلسي.

مسع من: أيب القاسم بن بشكوال، وأيب بكر بن خري، وأيب القاسم بن غالب، وأخذ 
 والعربية، والزم ابن بشكوال أعواما.القراءات عنه 

 وحدث.

 كان فاضال، سنيا، معدال. تويف سنة عشرين، وقيل: يف احملرم سنة إحدى.قال األابر:  

 حممد بن إمساعيل اإلمخيمي، الفقيه. -690

 ولد سنة مخسني ومخسمائة.

 وحدث عن السلفي.

 « .معجمه»روى عنه الشهاب القوصي يف 

 حممد بن احلسن بن أمحد بن يوسف. -691

 أبو عبد هللا املغريب، السبيت، التجييب.
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ع من: أيب القاسم بن حبيش، وأيب عبد هللا بن محيد، وأكثر عن أيب حممد بن عبيد مس
 هللا احلجري.

 وكان ابرعا يف الشروط. سكن إشبيلية، وحدث هبا.

 [ .2حممد بن سليمان بن قرتمش ] -692

 أبو منصور السمرقندي، مث البغدادي، حاجب احلجاب.

 سنة مخس عشرة. كان من أوالد األمراء، ويل احلجابة الكربى

__________ 

 .613/ 2[ انظر عن )حممد بن إبراهيم( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
وفيه  58رقم  206، 205/ 18[ انظر عن )حممد بن سليمان( يف: معجم األدابء 2]
 135، وذيل الروضتني 83 -81/ ورقة 6، وعقود اجلمان البن الشعار « قطرمش»

، 2358/ رقم 4، وتلخيص جممع اآلداب « قتلمش حممد بن سليمان بن»وفيه: 
/ 2، وفوات الوفيات « فتلمش»وفيه:  2068رقم  127 -125/ 3والوايف ابلوفيات 

، وعقد اجلمان « قتلمش»وفيه  103، 102/ 13، والبداية والنهاية 420، 419
 (167).." 116، 115/ 1، وبغية الوعاة 441، 440/ ورقة 17

ياء، ، وصحب العلماء واألولالقراءاته ومؤدبه. وقرأ "ومسع الكثري إبفادة والد .168
وانقبض عن الناس، ولزم منزله ال خيرج إال الصالة. وله ملك يسري يكفيه، وال أيخذ 

 من أحد شيئا.

 قدم بغداد سنة مثان وتسعني، فحدث هبا.

قال ابن النجار: مسعنا منه. وكان صدوقا. أحد عباد هللا الصاحلني، محيد األخالق،  
ل األوصاف، سخيا، نزها. روى لنا عن إمساعيل بن غامن بن خالد. ومسعت منه كام

 أيضا أبصبهان. تويف يف رمضان سنة عشرين.

 [ بن بكر بن كخينا.1حممد بن مكي ] -699

 أبو منصور الواسطي البزاز.
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 سكن دمشق، ومسع هبا الكثري من: اخلشوعي، والقاسم بن عساكر، وطبقتهما.

، وعين ابلرواية. ورحل إىل بغداد سنة سبع عشرة وستمائة، وكتب، وحصل األصول
 وحدث هبا.

 وكان مولده سنة اثنتني ومخسني ومخسمائة بسواد واسط تقريبا.

قال ابن النجار: رأيته بدمشق، ومل أكتب عنه شيئا. وكان صدوقا. وتويف حبلب سنة 
 عشرين.

[ 2 ]ومل يكن متقنا، رمحه هللا« الرافقي»قلت: هو الذي انفرد بنقل مساع كرمية اجلزء 
. 

 [ بن أيب نصر.3حممد بن أيب احلسن ] -700

__________ 

 .1265رقم  389/ 5[ انظر عن )حممد بن مكي( يف: لسان امليزان 1]
ترمجة أخرى حملمد بن مكي هذا يف جذاذة طيارة ولكنها  -رمحه هللا -[ كتب املؤلف2]

كي بن أيب بكر بن كخينا، أبو بكر حممد بن م»خمتصرة وكناه: أاب بكر. وهي: 
الواسطي البزاز. سكن دمشق. ومسع من اخلشوعي. قال ابن النجار: كان صدوقا. 

 « .مات حبلب سنة عشرين وله مثان وستون سنة

( ورقة 5921[ انظر عن )حممد بن أيب احلسن( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 3]
 (168)، والتكملة.." 181

 قرئ البغدادي الضرير، املعروف ابخلطيب."الشيخ أبو الفضل امل .169

قرأ ابلرواايت على أيب احلسن علي بن عساكر، وسعد هللا بن نصر ابن الدجاجي، 
 صاحب الزاهد أيب منصور اخلياط، ومسع منهما ومن ابن البطي، وأيب زرعة، ومجاعة.

 وحدث.

 القراءات.وأقرأ الناس، وكان عايل اإلسناد يف 

 ه.روى عنه: الدبيثي، وغري 
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 وتويف يف سابع عشر احملرم.

 ومل يكن خطيبا، وإمنا لقب به.

 [ .1حممد بن أيب املظفر بن شتانة ] -701

 مبثناة ال مبوحدة، يكىن: أاب الربكات.

 مسع: أاب احلسني عبد احلق، وابن شاتيل.

 كتب عنه بعض الطلبة.

 تويف يف شعبان.

 [ بن حممد بن غريب.2حممد بن أيب املعايل ] -702

 و جعفر البغدادي، أحد القراء برتب اخللفاء.أب

 روى عن أيب جعفر ابن البطي.

 روى عنه ابن النجار، وقال: صدوق. تويف يف ربيع األول.

__________ 

، ومعرفة 167/ 1، واملختصر احملتاج إليه 1916رقم  94/ 3] )( [ لوفيات النقلة 
 .2955رقم  127/ 2، وغاية النهاية 573رقم  608/ 2القراء الكبار 

، وتوضيح املشتبه 387/ 1[ انظر عن )حممد بن أيب املظفر بن شتانة( يف: املشتبه 1]
بفتح « شتانة»وفيه  767/ 2، وتبصري املنتبه 238/ 4، والقاموس احمليط 272/ 5

 الشني املعجمة، ومبثناتني، األوىل ثقيلة.

يف التاء لدين بتخفوقد ضبطه الفريوزآابدي فقال: شتانة كرمانة، وقال بن انصر ا
 املثناة.

.." 2018رقم  40/ 5[ انظر عن )حممد بن أيب املعايل( يف: الوايف ابلوفيات 2]
(169) 
 من ابن حنني بفاس، عن ابن الكالع.« املوطأ»"وقال ابن الزبري: مسع  .170

حممد بن أمحد بن حممد بن مخيس. أبو عبد هللا، املغريب األصل، مث املوصلي،  -48
 احلليب.
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سنة اثنتني وأربعني ومخسمائة. ومسع من أيب الفضل خطيب املوصل. روى عنه جمد ولد 
 الدين العدميي. وهو والد هدية بنت مخيس.

[ بن عبد الواحد. الطبيب، العالمة، البارع، املصنف، مشس 1حممد بن عبدان ] -49
 الدين، ابن اللبودي، الدمشقي.

أفضل أهل زمانه يف العلوم احلكمية، ويف [ : عالمة وقته، و 2قال فيه ابن أيب أصيبعة ]
علم الطب. سافر إىل العجم، واشتغل على النجيب أسعد اهلمذاين، وغريه. وكان له 
دل مفرط، وحرص بليغ. وكان له جملس لإلشغال. وخدم حبلب امللك الظاهر، مث بعد 

 موته قدم إىل بلده، إىل أن تويف يف رابع ذي القعدة، وله إحدى ومخسون سنة.

[ بن علي بن بنيمان. أبو أمحد، اهلمذاين، املقرئ، 3حممد بن عبد الرشيد ] -50
 التاجر، سبط أيب العالء العطار، وأمه هي عاتكة.

[ من بالد الروم 4روى عن أيب اخلري الباغبان، وعن جده. وتويف يف التجارة أبقسرا ]
 يف صفر. كما تويف أخوه يف صفر بتسرت.

ضر أاب اخلري من إصبهان ابلقصد األول ألجل حممد، هذا. ويقال: إن أاب العالء أح
 [ .5واحلديث ]القراءات وقيل: بل تويف بقونية. وكان إماما يف 

 [ بن حممد بن خلف6حممد ابن الفقيه أيب املنصور فتح ] -51

__________ 

[ انظر عن )حممد بن عبدان( يف: عيون األنباء يف طبقات األطباء البن أيب أصيبعة، 1]
 .247/ 22، وسري أعالم النبالء 85/ 5والعرب 

 [ يف عيون األنباء.2]

، والتكملة 101رقم  199/ 1[ انظر عن )حممد بن عبد الرشيد( يف: اتريخ إربل 3]
 .44/ ورقة 1، واتريخ ابن الفرات 1969رقم  117/ 3لوفيات النقلة 

 وأنقرة. أنطاكية [ هي املعروفة اليت آبقسراي، أي: السراي البيضاء، مدينة بني4]

 [ وقال ابن املستويف: قدم إربل يف شهر ربيع األول من سنة ثالث عشرة وستمائة.5]

، 1967رقم  116/ 3[ انظر عن )حممد بن فتح( يف: التكملة لوفيات النقلة 6]
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، 172، والعقد املذهب البن امللقن، ورقة 1858رقم  314/ 4والوايف ابلوفيات 
 (170).." 44قة / ور 1واتريخ ابن الفرات 

"الواعظ، والقاضي مشس الدين ابن خلكان، وأخوه البهاء حممد قاضي بعلبك  .171
 [ . وكان صوفيا، دينا. تويف يف خامس احملرم ببغداد.1]

 [ بن حيىي األنصاري.2حممد بن حيىي ] -56

 أبو عبد هللا، األندلسي، املقرئ احملقق.

نة. خري. وعاش نيفا وسبعني سعن حيىي، وأخذ بعض السبع عن ابن القراءات أخذ 
 أقرأ الناس بسبتة. لقيه ابن مسدي.

 [ بن أمحد بن تنفليت.3حممد بن خيلفنت ] -57

 أبو عبد هللا، اليجفثي الرببري، الفازازي، التلمساين، الفقيه.

[ : مسع من أيب عبد هللا التجييب. وكان فقيها، أديبا، مقدما يف الكتابة 4قال األابر ]
قضاء مرسية، مث قضاء قرطبة. وكان محيد السرية، مجيل اهليئة، شديدا والشعر. ويل 

 البخاري، أو معظمه. وتويف بقرطبة.« صحيح»اهليبة. حدثت: أنه كان حيفظ 

 [ بن أيب املعايل معايل. الشيخ فخر الدين،5حممد بن أيب الفرج ] -58

__________ 

 ض هبا، وتويف أخوه القاضيببعلبك وهو قا 683وتويف سنة  603[ ولد إبربل سنة 1]
، وكتابنا: 204، 203/ 1هـ. )انظر: الوايف ابلوفيات  681مشس الدين قبله سنة 

رقم  134/ 4ج  -موسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي، القسم الثاين
1141. ) 

 .3523رقم  278/ 2[ انظر عن )حممد بن حيىي( يف: غاية النهاية 2]
/ 5، والعرب 618/ 2د بن خيلفنت( يف: تكملة الصلة البن األابر [ انظر عن )حمم3]

 وفيه: 86

 .2277رقم  213/ 5ابلقاف، وهو تصحيف، والوايف ابلوفيات « خيلقنت»
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 .618/ 2[ يف التكملة 4]
( 5921[ انظر عن )حممد بن أيب الفرج( يف: ذيل اتريخ بغداد البن الدبيثي )ابريس 5]

، وتلخيص جممع 1995رقم  129 -128/ 3، والتكملة لوفيات النقلة 182ورقة 
/ 2، ومعرفة القراء الكبار 326، واإلشارة إىل وفيات األعيان 2406/ 4اآلداب 

، وسري أعالم 168/ 1ر احملتاج إليه ، واملختص86/ 5، والعرب 582رقم  614، 613
، والوايف 447، 446/ 2دون ترمجة، وطبقات الشافعية لإلسنوي  247/ 22النبالء 

/ 8) 46/ 5، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 1861رقم  319/ 4ابلوفيات 
/ 13أ، والبداية والنهاية  164( ، وطبقات الشافعية البن كثري، ورقة 115، 114
، وطبقات 248/ 2، وغاية النهاية 172املذهب البن امللقن، ورقة  ، والعقد105

، ومعجم الشافعية 259/ 6، والنجوم الزاهرة 52، 51النحاة البن قاضي شهبة، ورقة 
 (171).." 96/ 5، وشذرات الذهب 69البن عبد اهلادي، ورقة 

 "أبو املعايل، املوصلي، املقرئ، الشافعي، معيد النظامية. .172

لى اإلمام حيىي بن سعدون القرطيب، ومسع منه ومن خطيب املوصل عالقراءات قرأ 
أيب الفضل. وقدم بغداد سنة اثنتني وسبعني ومخسمائة، فتفقه هبا. وقرأ العربية على 

 . وحدث.القراءاتالكمال عبد الرمحن األنباري. وأعاد ابلنظامية. وأقرأ 

بن أيب خ عبد الصمد االشيالقراءات وولد سنة تسع وثالثني ومخسمائة. قرأ عليه 
 اجليش، والكمال عبد الرمحن املكرب، وطائفة.

وعللها وطرقها، وله يف ذلك القراءات قال ابن النجار: له معرفة اتمة بوجوه 
 مصنفات. وكان فقيها، فاضال، حسن الكالم يف مسائل اخلالف.

ا. قويعرف النحو معرفة حسنة. وكان كيسا، متوددا، متواضعا، لطيف العشرة، صدو 
 تويف يف سادس رمضان.

 [ بن أمحد بن حممد.1املظفر بن املبارك ] -59

 القاضي، أبو الكرم، احلنفي، البغدادي، العدل.
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[ . ولد سنة ست وأربعني. ومسع من أبيه، ومن أيب الوقت، وابن 2عرف والده حبركها ]
 [ .3البطي. وويل احلسبة ببغداد، والقضاء بربع الثالاثء ]

إشغال جبامع القصر. وكان أبوه أبو السعادات من كبار احلنفية. تويف  وكانت له حلقة
 أبو الكرم يف حادي عشر مجادى اآلخرة.

 [ .4أخذ عنه الطلبة ]« . املائة الشرحيية»وروى 

 [ بن إمساعيل بن علي.5املظفر بن أيب اخلري ] -60

__________ 

، 1979رقم  121/ 3النقلة [ انظر عن )املظفر بن املبارك( يف: التكملة لوفيات 1]
، والطبقات السنية ج 105، 104/ 13، والبداية والنهاية 176/ 2واجلواهر املضية 

 .970/ ورقة 3
 .21/ 3[ التكملة للمنذري 2]
 [ يعين: سوق الثالاثء ببغداد وهو موضع مشهور.3]

 [ أورد ابن كثري بعض شعره يف: البداية والنهاية.4]

، والتكملة لوفيات 347/ 5أيب اخلري( يف: معجم البلدان [ انظر عن )املظفر بن 5]
، وطبقات 288، وطبقات الشافعية لإلسنوي، رقم 2008رقم  134/ 3النقلة 

، 79، 78، والعقد املذهب البن امللقن، ورقة 165/ 5الشافعية الكربى للسبكي 
 (172)وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة." 

 ، التربيزي، الواراين، الشافعي."اإلمام، أمني الدين، أبو األسعد .173

 تفقه ببغداد على أيب القاسم بن فضالن، وغريه. وأعاد ابلنظامية مدة.

وخترج به مجاعة. ومسع من ابن كليب، مث حج، وقدم مصر، ودرس هبا ابملدرسة الناصرية 
 اجملاورة للجامع العتيق. مث توجه إىل العراق، مث إىل شرياز، وأقام هبا إىل حني وفاته.

 وحدث ابلبصرة ومصر.

 روى عنه: الزكي املنذري، وغريه.
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[ فخر الدين أبو الفوارس، ابن القاضي األجل أيب العباس أمحد 1مقدام الوزير ] -61
 بن شكر املصري.

ولد سنة إحدى وستني. وتفقه على مذهب مالك. ومسع من أيب يعقوب بن الطفيل، 
ذي احلسن علي بن شكر احملدث، ال وغريه. وكان فيه بر وإيثار. وهو عم الشيخ أيب

 مات سنة ست عشرة.

[ بن خليفة. أبو عمران، اللخمي، القرطيب، ويعرف اببن 2موسى بن عيسى ] -62
 الفخار، الناسخ، املقرئ.

عن أيب إسحاق بن طلحة، وأيب القاسم الشراط. ومسع من أيب القاسم القراءات أخذ 
 لقرآن. وكان يكتب املصاحف.بن بشكوال، وغريه. وصحب الصاحلني. وأقرأ ا

 قال األابر: تويف يف رجب.

__________ 

، ومعجم الشافعية 45/ ورقة 1، واتريخ ابن الفرات 393رقم  423، 422/ 2] )( [ 
/ 1ق  1، وبدائع الزهور ج 191/ 1، وحسن احملاضرة 84البن عبد اهلادي، ورقة 

/ 2، وديوان اإلسالم 463/ 2وغريها، وهدية العارفني  996، وكشف الظنون 264
 .298/ 12، ومعجم املؤلفني 257/ 7، واألعالم 579رقم  14، 13

، وسري األولياء لصفي الدين 129/ 29[ انظر عن )مقدام الوزير( يف: هناية األرب 1]
، 125/ 3وفيه: الصاحب األعز بن شكر، والتكملة لوفيات النقلة  68اخلزرجي 

، واتريخ 222، 221ال البن الصابوين ، وتكملة إكمال اإلكم1992، رقم 126
 .45/ ورقة 1ابن الفرات 

 (173).." 688/ 2[ انظر عن )موسى بن عيسى( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
 "رواج، األزدي، اإلسكندراين، أخو احملدث عبد الوهاب. .174

 روى عن السلفي، روى عنه الزكي املنذري، وغريه.

 حممد بن عبد اجلليل بن عثمان. -137
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 أبو عبد هللا، امليهين، الصويف.

 روى عن حفدة العطاري، وعنه جمد الدين العدميي. تويف حبلب يف سلخ مجادى األوىل.

 [ بن موسى.1حممد بن علي ] -138

 أبو بكر، األنصاري، الشريشي، ويعرف اببن الغزال.

 اعن أيب احلسن بن انصر القرطيب، وأيب احلسن بن لبال، ومسع منهمالقراءات أخذ 
 ومن أيب بكر بن اجلد. وأقرأ، ودرس الفقه.

وحدث. وكان فقيها، إماما مشاورا، زاهدا. روى عنه: ابنه يوسف، وأبو إسحاق بن 
 الكماد. بقي إىل هذا العام، وال أعلم وفاته.

 [ بن حممد البغدادي.2حممد بن معايل ] -139

قصة: قريبة حملرم. ووامسع من أيب الفتح بن البطي. ومات بواقصة راجعا من احلج يف ا
 [ .3من الكوفة ]

 [ بن عبد هللا املارستاين.4حممد بن يعقوب ] -140

 أبو بكر، أخو أمحد.

 مسع من: الحق بن كاره، وغريه.

 وحدث.

__________ 

 .66/ ورقة 10] )( [ ابن الفرات 
، وديوان 3286رقم  211، 210/ 2[ انظر عن )حممد بن علي( يف: غاية النهاية 1]

 ( .477. برقم )-هـ 628، وسيعاد يف وفيات سنة 1552رقم  373/ 3الم اإلس

، 2016رقم  138/ 3[ انظر عن )حممد بن معايل( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
 .2019رقم  41، 40/ 5والوايف ابلوفيات 

 .892/ 4[ انظر معجم البلدان: 3]
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رقم  159، 158/ 3[ انظر عن )حممد بن يعقوب( يف: التكملة لوفيات النقلة 4]
2064 "..(174) 

والعربية، ونظر يف التفسري، ودرس، وأفاد. وكان ورعا، صاحلا،  القراءات "قرأ  .175
 كثري الفضائل، يعيش من كسبه. ولد سنة أربع ومخسني ومخسمائة.

ومسع من: علي بن هبة هللا الكاملي، وحممد بن علي الرحيب، وعبد هللا ابن بري 
 املأموين، وطائفة. النحوي، وأيب املفاخر سعيد

روى عنه احلافظ املنذري، وغريه. وتويف يف رجب. وقد تصدر ابجلامع الظافري ابلقاهرة 
 مدة.

 حرف اجليم

 [ بن إبراهيم.1جعفر بن احلسن ] -164

 الفقيه، اتج الدين، أبو الفضل، الدمريي، املصري، احلنفي، املعدل.

بن حممد  قه على اجلمال عبد هللاعلى أيب اجليوش عساكر بن علي. وتفالقراءات قرأ 
 بن سعد هللا، والبدر عبد الوهاب بن يوسف.

 ومسع من: عبد هللا بن بري، وأيب الفضل الغزنوي، ومجاعة.

ودرس مبدرسة السيوفيني مدة، ونسخ خبطه املليح كثريا، وكان حسن السمت، منجمعا 
 عن الناس. ولد يف حدود سنة مخس ومخسني.

 [ : تويف يف ذي القعدة.2ال ]روى عنه املنذري، وق

__________ 

رقم  191، 190/ 3[ انظر عن )جعفر بن احلسن( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
ابسم  664رقم  271، 270/ 2و  399رقم  14، 13/ 2، واجلواهر املضية 2127

/ 3، واملقفى الكبري 166رقم  101/ 11، وهو تصحيف، والوايف ابلوفيات « صقر»
، والطبقات السنية، رقم 844رقم  268، 267/ 4، واملنهل الصايف 1061رقم  16

 )صقر( وهو تصحيف. 1001و  607
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وقد نبه الدكتور بشار عواد معروف إىل التصحيف الذي وقع يف اسم صاحب الرتمجة 
عند القرشي يف: اجلواهر املضية، وعند التميمي يف: الطبقات « صقر»من جعفر إىل 

( وورد يف بقية 1ابحلاشية  190/ 3القرشي. )تكملة املنذري السنية، وهو ينقل عن 
 املصادر مرة واحدة على الصحيح.

 (175).." 190/ 3[ يف التكملة 2]
 "حرف العني .176

 [ . أبو القاسم، القرطيب، األزدي.1عامر بن هشام ] -178

قابسي على لل« امللخص»مسع من أبيه أيب الوليد، ومن أيب القاسم بن بشكوال. وقرأ 
  حممد بن مغيث.أيب

 [ .2« ]امللخص»وكان أديبا، كاتبا، شاعرا، مطبوعا. صنف شرحا لغريب 

 وصلحت حاله أبخره، وأقبل على النسك والعبادة، فحمل عنه احلديث.

 [ .3ورخه األابر ]

 [ بن أيب بكر.4عبد هللا بن أمحد ] -179

 أبو بكر، البغدادي، العجان، اخلباز.

اليوسفي، وأيب شاكر السقالطوين، وطبقتهم. وأكثر جدا روى عن: شهدة، وعبد احلق 
 عن أصحاب ابن احلصني حىت عن أصحاب أيب الوقت.

 ه.على أيب بكر ابن الباقالين، وغري القراءات كبرية، وقرأ « مشيخة»ومجع لنفسه 

 قال ابن النجار: ال يعتمد عليه لكثرة ومهه وتساحمه.

 .ومات يف ربيع األول. وكان صاحلا، متعففا
__________ 

/ 3[ انظر عن )عامر بن هشام( يف: تكملة الصلة البن األابر )نسخة األزهر( 1]
، واملغرب يف حلى 197، وبرانمج شيوخ الرعيين 1944، واملطبوع، رقم 89ورقة 

رقم  110 -106/ 5، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 75/ 10املغرب 
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رقم  594/ 19، والوايف ابلوفيات 152رقم  268/ 22، وسري أعالم النبالء 202
640. 

 يف )معجم املؤلفني( مع أنه من شرطه.« كحالة»ومل يذكره 

 « .املخصص يف شرح غريب امللخص»[ وامسه: 2]

« املخصص»، ومن مؤلفاته غري 1944)املطبوع( رقم  89/ ورقة 3[ يف تكملته 3]
من ثلثي أمايل  يقرب حجمه« مثبط العجالن ومنشط الكسالن يف األدب: »

املشار إليها جعلها ثالثة أقسام: األول يف الزهد وأتنيب « املقصورة»البغدادي، و 
 النفس والتندم يف تضييع أايم الشباب ... )الذيل والتكملة( .

، 2094رقم  172/ 3[ انظر عن )عبد هللا بن أمحد( يف: التكملة لوفيات النقلة 4]
 (176).." 138/ 2سان امليزان ، ول138/ 2واملختصر احملتاج إليه 

 "حدث عن: أيب القاسم بن عساكر، وأيب الفهم عبد الرمحن بن أيب العجائز. .177

 ومات يف عشر السبعني.

 روى عنه: الزكي الربزايل، وغريه.

 [ بن أيب سعيد بن محويه.1عبيد هللا بن أمحد ] -190

 أبو القاسم، اجلويين األصل، املصري الدار، الصويف.

 الثقفي، وعنه الزكي املنذري، وغريه. روى عن حيىي

 وهو مشهور بكنيته، وهلذا مساه بعضهم عليا، وبعضهم عبد الرمحن.

 [ بن مظفر ابن السوادي، احلريب.2علي بن إمساعيل ] -191

 حدث عن جده ألمه عتيق بن عبد العزيز بن صيال.

 ومات يف ربيع األول.

  بن علي.[ بن عبد الرمحن بن عبد هللا3علي بن حممد ] -192

 أبو احلسن، البلنسي، البلوي، الفقيه.

صاف،  عن أيب بكر بنالقراءات مسع: أاب بكر بن خري، وأاب عمرو بن عظيمة. وأخذ 
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 وأيب عبد هللا ابن اجملاهد، وغريمها.

 ولقي إبشبيلية القاسم بن بشكوال، وأاب زيد السهيلي، ومسع منهما.

 وأجاز له السلفي، ومجاعة.

 [ : يف روايته سعة، إال أنه كان يتحرج فيها. وكان فرضيا،4]قال األابر 

__________ 

، 2118رقم  186/ 3[ انظر عن )عبيد هللا بن أمحد( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .85وتكملة إكمال اإلكمال البن الصابوين 

 .2099رقم  174/ 3[ انظر عن )علي بن إمساعيل( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
/ ورقة 3[ انظر عن )علي بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر )نسخة األزهر( 3]

، وبرانمج شيوخ الرعيين 130، وصلة الصلة البن الزبري 1896، و )املطبوع( رقم 74
 .611رقم  311 -309/ 5، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 112

 (177).." 1896 )املطبوع( رقم 74/ ورقة 3[ يف تكملة الصلة 4]
"أكثر عن أيب عبد هللا ابن الفخار، وأيب زيد السهيلي، وأيب القاسم ابن  .178

 بشكوال.

 وأجاز له أبو مروان بن قزمان، والسلفي، ومجاعة.

[ : وكان ذا عناية ابلرواية أخذت عنه، مع ورع وصالح، وتويف يف 1قال األابر ]
 [ .2مجادى اآلخرة، وقد خانق الثمانني ]

 [ بن يوسف القرطيب. أبو العباس األنصاري.3بن علي ]أمحد  -221

 روى عن: أيب خالد بن رفاعة، وابن محيد.

[ . وقد أسر، مث خلصه هللا، وسكن مالقة. مات يف شهر ربيع 4وويل خطابة لوشة ]
 اآلخر.

[ ، األندلسي، 6[ بن أمحد. أبو جعفر، ابن األصلع ]5أمحد بن حممد ] -222
 العكي، من أهل لوشة.
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عن أيب العباس بن اليتيم، ولقي مبالقة أاب حبر بن جامع، وأاب حممد بن القراءات خذ أ
 سيبويه.« كتاب»دمحان، فأخذ عنهما 

 وبرع يف العربية وتصدر إلقرائها.

__________ 

 .114/ 1[ يف تكملة الصلة 1]
 [ من شعره:2]

 رضيت سقمي حاال ... حقيقة ال حماال

 يل تواىلوصار يل منه أنس ... إن دام 

 فحل يف القلب نور ... من الرضا يتالأل

 فاحلمد هلل ريب ... سبحانه وتعاىل

 مث الصالة على من ... بذ األانم كماال

 ( .261/ 1ق  1)الذيل والتكملة ج 

، والذيل 114/ 1[ انظر عن )أمحد بن علي( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
 .434رقم  345 /1ق  1والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج 

 [ لوشة: من عمل قرطبة.4]

، والذيل 115/ 1[ انظر عن )أمحد بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر 5]
 .546رقم  389، 388/ 1ق  1والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج 

، وقال حمققه حممد بنشريفة « األصبغ» 388/ 1ق  1[ يف الذيل والتكملة ج 6]
 (178)« .." األضلع»أخرى:  ( يف نسخة2ابحلاشية )

"ومسع من أيب القاسم بن بشكوال، والسهيلي. وأجاز له أبو احلسن ابن النعمة،  .179
 ، والنحو، وروى احلديث.القراءاتومجاعة. وأقرأ 

 [ .1وتويف يف األسر يف آخر هذه السنة، وله مثانون سنة ]

البغدادي  [ بن إبراهيم. أبو إسحاق، النقاش،2إبراهيم بن عبد الرمحن ] -223

                                         
 45/182اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (178)



204 

 

 األصل، الدمشقي املولد، الصويف، الشاعر.

 فاستوطنها. -بلد آابئه -نشأ بدمشق مث دخل بغداد

 وكان شيخا حسنا ينقش يف النحاس. فمن شعره، ورواه عنه ابن النجار:

 وكم من هوى ليلى قتيل صبابة ... وجمنوهنا املضىن هبا العلم الفرد

  كل من رام اللقا حثه الوجدوما كل من ذاق اهلوى اته صبوة ... وال

 [ تويف يوم عرفة.3]

 [ بن موسى بن منصور بن عبد العزيز السلمي.4أسعد بن حيىي ] -224

 السنجاري، الفقيه، شهاب الدين، الشافعي، الشاعر.

 له ديوان مشهور.

 وتويف يف أوائل احملرم سنة أربع، ويف موته خالف. وقد مر يف عام اثنتني وعشرين.

__________ 

 .-هـ 544[ وكان مولده يف سنة 1]
 .2481رقم  45، 44/ 6[ انظر عن )إبراهيم بن عبد الرمحن( يف: الوايف ابلوفيات 2]
 [ وهلما بيت اثلث:3]

 وللحب يف البلوى شروط عزيزة ... يقوم هبا يف حلبة الوله األسد

 ما نظمه.ا فيوقال الصفدي: وله كالم على لسان أهل احلقيقة، وصنف كتااب كبري 

وقال ابن النجار: كتبت عنه شيئا من شعره، وكان شيخا حسن السمت، طيب 
 األخالق، حممود األفعال، يرجع إىل صالح وداينة.

 وقال: أنشدين لنفسه:

 ومن مل يبت والدمع مسهر جفنه ... إذا ضحك الباكون أصبح ابكيا

 كان ساليا  وكيف ينام الليل من طعم اهلوى ... وما انفك مهجورا فما

 وعن وجده تروي بالبل قلبه ... أحاديث من أمسى لظى احلب صاليا

 (179)( .." 81. برقم )-هـ 622[ تقدم يف وفيات سنة 4]
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 "روى عنه ابن النجار. .180

[ بن عيسى ابن درابس. 1إمساعيل ابن قاضي القضاة أيب القاسم عبد امللك ] -227
 القاضي، عماد الدين، املاراين، الشافعي.

 ابلقاهرة سنة سبعني ومخسمائة. وتفقه مدة، ومسع من البوصريي، ومجاعة. وحدث.ولد 

وانب عن والده يف القضاء. ودرس ابلسيفية ابلقاهرة. وأقبل على صحبة أهل اآلخرة، 
 ولزوم طريقتهم. وتويف يف رمضان.

 حرف اجليم

 [ بن عبد الرحيم بن تركي.2جعفر بن أمحد ] -228

 ين، العدل.أبو الفضائل، اإلسكندرا

 حدث عن السلفي. ومات يف رجب.

 [ حممد بن سيد بونه.3جعفر بن عبد هللا بن ] -229

 أبو أمحد، اخلزاعي، األندلسي، الزاهد.

 من أهل قسطنطنية عمل دانية.

عن أيب احلسن بن هذيل، ومسع منه ومن أيب القراءات [ : أخذ 4ذكره األابر فقال ]
، حياة السلفي، ورجع مائال إىل الزهد والتخلي احلسن بن النعمة ببلنسية. وحج يف

 وكان شيخ الصوفية يف زمانه. عال ذكره وبعد صيته يف

__________ 

 209، 208/ 3[ انظر عن )إمساعيل بن عبد امللك( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
رقم  153/ 9، والوايف ابلوفيات 993/ رقم 4، وتلخيص جممع اآلداب 2164رقم 

/ ورقة 10، واتريخ ابن الفرات 772رقم  121، 120/ 2واملقفى الكبري ، 4058
99. 

 .2160رقم  205/ 3[ انظر عن )جعفر بن أمحد( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
، وأهل 244/ 1[ انظر عن )جعفر بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]

، 608/ 2ومعرفة القراء الكبار  ،136/ 4، عدد 2املائة فصاعدا )جملة املورد( جملد 
 192/ 1دون ترمجة، وغاية النهاية  271/ 22، وسري أعالم النبالء 574رقم  609
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، 35/ 2، واملقفى الكبري 463 -461/ 1، واإلحاطة يف أخبار غرانطة 887رقم 
 .1071رقم  36

 (180).." 244/ 1[ يف تكملة الصلة 4]
لو سن يته. وتويف يف ذي القعدة عن ع"العبادة، إال أنه كانت فيه غفلة، وقد رأ .181

 حنو املائة سنة، وقد شيعه بشر كثري، وانتاب الناس زايرة قربه.

غلق املائة إال ما يسقط أو يزيد من شهر. وأخذ « : معجمه»وقال ابن مسدي يف 
 عن خاله حيىي، وابن هذيل، وابن غادة، وابن النعمة.القراءات 

 ابن الرفاعي، احتلت يف السماع منه، فإنه كانومسع مبكة من علي بن عمار وليس من 
 قد خرج عن هذا الفن.

من ابن هذيل يف ذي القعدة سنة ستني ومخسمائة بقراءة « التيسري»قلت: وقد مسع 
 خاله احلسن بن أمحد بن سيد بونه اخلزاعي.

 [ ، طاغية التتار وملكهم األول.1جنكزخان ] -230

 س للتتار ذكر قبله، وإمنا كانوا ببادية الصني،الذي خرب البالد، وأابد العباد. ولي
فملكوه عليهم، وأطاعوه طاعة أصحاب نيب لنيب، بل طاعة العباد املخلصني لرب 

 العاملني.

وكان مبدأ ملكه يف سنة تسع وتسعني ومخسمائة، واستوىل على خبارى ومسرقند يف سنة 
ة. سنة سبع عشر ست عشرة، واستوىل على مدن خراسان يف سنة مثان عشرة وآخر 

وملا رجع من حرب السلطان جالل الدين خوارزم شاه على هنر السند وصل إىل مدينة 
تنكت من بالد اخلطا، فمرض هبا، ومات يف رابع رمضان من سنة أربع وعشرين. 
وكانت أايمه مخسا وعشرين سنة. وكان امسه قبل أن يلي امللك مترجني. ومات على 

 دينهم وكفرهم.

لف من األوالد الذين يصلحون للسلطنة ستة، وفوض األمر إىل أوكتايب وبلغنا أنه خ
أحدهم بعد ما استشار اخلمسة اآلخرين يف ذلك، فأجابوه. فلما هلك جنكزخان، 
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 امتنع أوكتايب من امللك وقال: يف إخويت وأعمامي من هو

__________ 

، 81/ 13م( [ انظر عن )جنكزخان( يف: الكامل يف التاريخ )انظر فهرس األعال1]
، وتلخيص جممع 272، واتريخ الزمان، له 243واتريخ خمتصر الدول البن العربي 

رقم  244، 243/ 22، وسري أعالم النبالء 86/ 1، وذيل مرآة الزمان 556اآلداب 
رقم  199 -197/ 11، والوايف ابلوفيات 328، واإلشارة إىل وفيات األعيان 132
، والعسجد املسبوك 227/ 1ق  1، والسلوك ج 117/ 13، والبداية والنهاية 295

، ودائرة املعارف 113/ 5، وشذرات الذهب 268/ 6، والنجوم الزاهرة 430/ 2
 (181).." 516/ 2اإلسالمية )جنكيزخان( ، وأخبار الدول 

"أكرب مين، فلم يزالوا به حنوا من أربعني يوما حىت متلك، وحكم على امللوك،  .182
ات، وطالت وبث جيوشه، وفتح فتوح -: اخلليفة فيما قيلومعناه -ولقبوه قاآن األعظم

[ وهو القاآن الذي كان أخوه هوالوو من مجلة 1أايمه. وويل بعده األمر مونكوكا ]
مقدميه ونوابه على خراسان. وويل بعد مونكوكا أخوه قبالي وقد طالت خالفة قبالي، 

ستمائة، ومات وتسعني و  وبقي يف األمر نيفا وأربعني سنة كأخيه، وعاش إىل سنة ثالث
 سنة مخس مبدينة خان ابلق اليت هي كرسي اململكة، وهي أم اخلطا.

 وأما تنكت: فهو اسم جبل بتلك الداير، وهو حد بني بالد اهلند وبني بالد اخلطا.

 فقبالي هذا ومونكوكا وهوالوو إخوة، وهم أوالد تويل بن جنكزخان.

ة مثاين سلطان جالل الدين خوارزم شاه سنوقد قتل تويل يف مصاف عظيم بينه وبني ال
 عشرة وستمائة خبراسان من انحية غزنة.

 حرف احلاء

 حسن ابن الوزير أيب العباس أمحد بن حممد بن موسى األنصاري، البلنسي. -231

عن أيب علي بن زالل، وعاجل القراءات صحب وهب بن نذير، وتفقه به، وأخذ 
 الشروط. عاش نيفا وسبعني سنة.
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 [ بن حممد بن صديق. أبو الثناء، احلراين.2محاد بن أمحد ] -232

 مسع من أيب الفتح أمحد بن أيب الوفاء. وحدث. وهو أخو حممد.

 مات يف شوال.

__________ 

الء ابلقاف يف: سري أعالم النب« مونكوقا»هكذا، وورد  -رمحه هللا -[ جوده املؤلف1]
22 /243. 

، وذيل اتريخ 328رقم  266تقييد البن نقطة [ انظر عن )محاد بن أمحد( يف: ال2]
رقم  210، 209/ 3، والتكملة لوفيات النقلة 181/ 15بغداد البن الدبيثي 

2166 ".(182) 
 "دخل إىل بغداد وفقه هبا على غري واحد. .183

ومسع من: شهدة الكاتبة، وعبد احلق اليوسفي، وعيسى بن أمحد الدوشايب، وجتين 
بكر  على أيب طالب الكتاين، وأيبالقراءات الوهبانية. واحندر إىل واسط، فقرأ هبا 

 الباقالين، وابن قشام القاضي.

د ، ومحدت سريته. ويف ذريته قضاة وفضالء. وقالقراءاتوويل القضاء ببلده، وأقرأ 
 ، ومسع منه مجاعة.القراءاتيف  صنف

 وولد سنة تسع وأربعني ومخسمائة.

روى عنه الضياء، وابن احلاجب. وأخربان عنه سبطه أبو الغنائم بن حماسن، والشهاب 
 األبرقوهي. وقال الضياء: أخربين بعض أقاربه أنه تويف سنة أربع وعشرين.

 [ بن أيب الربكات.1عبد هللا بن حيىي ] -240

 القرشي، املهدوي، مث اإلسكندراين. أبو حممد،

شيخ صاحل، عابد. ولد بعد األربعني. وقدم اإلسكندرية، وسكنها، ومسع هبا من 
 السلفي. ومات يف صفر.

 [ بن يوسف بن عبد املؤمن.2عبد هللا بن يعقوب ] -241
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 السلطان، أبو حممد، امللقب ابلعادل.

ململكة، إحدى وعشرين. ومل يستقل اببويع ابملغرب إثر خلع ابن عمهم عبد الواحد سنة 
بل كان أخوه املأمون أبو العلى منازعا له، مث قوي املأمون ودخل قصر اإلمارة مبراكش، 
وقبض على العادل يف عام أربعة هذا وأحسبه قتل. فكانت دولته أقل من أربع سنني، 

 آخرها يف شوال.

__________ 

 .2150رقم  201/ 3ة لوفيات النقلة [ انظر عن )عبد هللا بن حيىي( يف: التكمل1]
، واملعجب 138/ 3[ انظر عن )عبد هللا بن يعقوب( يف: املختصر يف أخبار البشر 2]

، واتريخ 209رقم  342، 341/ 22، وسري أعالم النبالء 416لعبد الواحد املراكشي 
رقم  681/ 17، والوايف ابلوفيات 196/ 1، واالستقصاء 149/ 2ابن الوردي 

، 204، 203، وشرح رقم احللل 124، واحللل املوشية 87/ 2آثر اإلانفة ، وم579
 (183).." 15واتريخ الدولتني املوحدية واحلفصية 

[ ، والشرف ابن النابلسي، 1"قلت: روى عنه الضياء، والربزايل، والسيف ] .184
 واجلمال ابن الصابوين، والشمس ابن الكمال، وخلق كثري.

أبو اخلالق، وعبد الكرمي بن زيد، وحممد ابن بلغزا، و وحدثنا عنه ببعلبك: التاج عبد 
 احلسني شيخنا، وست األهل بنت علوان، وداود بن حمفوظ.

وبدمشق: العز إمساعيل ابن الفراء، والعز ابن العماد، والشمس ابن الواسطي، والتقي 
أمحد بن مؤمن، وأبو جعفر حممد ابن املوازيين، وإسحاق ابن سلطان. وبنابلس العماد 
عبد احلافظ، وغري هؤالء. وختم حديثه مبوت ابن املوازيين، وبني موهتما أربع ومثانون 

 سنة.

 [ حممد.2عبد الرمحن بن عبد هللا بن ] -245

 أبو عمرو، الكتامي، اإلشبيلي، الفقيه.

مسع أاب عبد هللا بن زرقون، وتفقه به، والزمه، وأاب حممد بن مجهور، وأاب عبد هللا ابن 
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بكر بن  عن أيبالقراءات زاهد. وتفقه قدميا أبيب حممد بن موجوال، وأخذ اجملاهد ال
 صاف.

 قال األابر: وكان حافظا ملذهب مالك، بعيدا عن االنقياد للسماع منه.

 وتويف يف شوال وله ثالث ومثانون سنة.

[ بن علي. قاضي القضاة، عماد الدين، أبو 3عبد الرمحن بن عبد العلي ] -246
 ي، الشافعي، املعروف اببن السكري.القاسم، املصر 

 جد شيخنا عماد الدين علي بن عبد العزيز.

 ولد سنة ثالث ومخسني ومخسمائة.

__________ 

 [ يعين: ابن اجملد.1]

[ انظر عن )عبد الرمحن بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر )نسخة األزهر( 2]
 .15/ ورقة 3
، 210/ 3[ انظر عن )عبد الرمحن بن عبد العلي( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]

/ 29، وهناية األرب 45، 43، وسري األولياء لصفي الدين اخلزرجي 2168رقم  211
، 57/ 4، ومرآة اجلنان 67/ 2، وطبقات الشافعية لإلسنوي 99/ 5، والعرب 142

/ 8) 63/ 5افعية الكربى للسبكي ، وطبقات الش10/ ورقة 2ونثر اجلمان للفيومي 
، وطبقات الشافعية 175، 174( ، والعقد املذهب البن امللقن، ورقة 172 -170

، وحسن 99/ ورقة 10، واتريخ ابن الفرات 374رقم  405/ 2البن قاضي شهبة 
 (184).." 114/ 5، وشذرات الذهب 192/ 1احملاضرة 

ه تاب حتت إبطه، فأخذ عن"وكان ينزل إىل داره بدرب العجم من القلعة والك .185
يب علي أل «القراءاتاحلجة يف »سيبويه، وشرحه للسريايف، وأخذ عنه « كتاب»

النحو،  يف« اإليضاح»وغري ذلك من الكتب املطولة، وحفظ « احلماسة»الفارسي، و 
 من حنبل املكرب، ومسع من عمر بن طربزد، وغريه.« املسند»ومسع 
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 شعر.« ديوان»وله 

ت منه ديوانه، وصنف يف العروض ومع ذلك فما يقيم الوزن يف قال القوصي: مسع
بعض األوقات. وكان حمبا ملذهبه، متغاليا فيه، كثري االشتغال مع كثرة األشغال، وكان 

اجلامع »ظ للزخمشري مائة دينار، وملن حيف« املفصل»حمبا للفضيلة، قد جعل ملن يعرض 
حج يف  ثني دينارا، سوى اخللع. وقدثال« اإليضاح»مائيت دينار، وملن حيفظ « الكبري

أايم والده سنة إحدى عشرة وستمائة. وجدد الربك واملصانع، وأحسن إىل احلجاج  
كثريا. وبىن سور دمشق، والطارمة اليت على ابب احلديد، واخلان الذي على ابب 

[ 1مسجدا ] -رضي هللا عنه -اجلابية، وبىن ابلقدس مدرسة، وبىن عند جعفر الطيار
. 

مل مبعان دار مضيف ومحامني. وكان قد عزم على تسهيل طريق احلاج وأن يبين يف  وع
كل منزلة. وكان يتكلم مع العلماء، ويناظر، ويبحث. وكان ملكا حازما، وافر احلرمة، 
مشهورا ابلشجاعة واإلقدام، وفيه تواضع، وكرم، وحياء، وقد ساق على فرس واحد 

 ايم يف حدود سنة سبع وستمائة إىل أخيه امللكمن دمشق إىل اإلسكندرية يف مثانية أ
 الكامل حممد، فلما التقيا، قال له الكامل بعد أن اعتنقه والتزمه: اطلع اركب، فقال:

 وإذا املطي بنا بلغن حممدا ... فظهورهن على الركاب حرام

 فطرب الكامل وأعجبه.

ظلم، ذلك كان يوكان قد أعد اجلواسيس والقصاد، فإن الفرنج كانوا على كتفه، فل
ويعسف، ويصادر. وأخرب القدس، لعجزه عن حفظه من الفرنج، وأدار اخلمور، وكان 

 ميلك من العريش إىل محص، والكرك، والشوبك، وإىل العلى.

__________ 

 (185)[ يعين: مبؤتة، وهي تقع جنوب عمان.." 1]
يها، ف"قال األابر: وكان عدال مرضيا. مسعت منه، وله دكان ابلعطارين جيلس  .186

ومل يكن له علم ابحلديث وال بغريه. أخذ عنه أصحابنا. وتويف يف ربيع اآلخر، وولد 
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 سنة سبع وأربعني ومخسمائة.

قلت: وروى عنه رضي الدين الشاطيب اللغوي، وقاضي تونس أبو العباس بن الغماز، 
 .555وابن مسدي وقال: مسع من ابن هذيل سنة 

 [ بن متوكل.1حممد بن حامت ] -262

 بو بكر، التميمي، القرطيب، األصل، اإلشبيلي.أ

 ويل القضاء. وحدث عن: أيب عبد هللا بن زرقون، وأيب بكر ابن اجلد.

 قال األابر: تويف يف مجادى األوىل.

 [ .2حممد بن احلسني بن حرب ] -263

 أبو الربكات، الدارقزي، املقرئ.

 ءات.ابلقراقرأ القرآن على أيب الفضل أمحد بن حممد بن شنيف 

فإن شيخه من أصحاب أيب طاهر ابن سوار، القراءات وأقرأ، وكان عايل اإلسناد يف 
 واثبت بن بندار.

 ومسع من ابن شنيف، والحق ودهبل ابين علي بن كاره. وحدث.

 ومات يف شوال.

 حممد بن محزة بن حممد بن أيب سلمة. أبو الوفاء، احلليب. -264

 جمد الدين ابن العدمي. مسع عبد هللا بن حممد األشريي، وعنه

 حممد بن عبد هللا بن أمحد بن علي ابن املعمر. -265

 أبو الفضل، العلوي، احلسيين، النقيب.

ويل نقابة العلويني ابلعراق بعد وفاة أبيه سنة إحدى ومثانني ومخسمائة، مث عزل سنة 
 سبع ومثانني، وجلس يف بيته خامال إىل هذا الوقت.

__________ 

 .621/ 2)حممد بن حامت( يف: تكملة الصلة البن األابر  [ انظر عن1]
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رقم  210/ 3[ انظر عن )حممد بن احلسني بن حرب( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
 (186).." 130/ 2، وغاية النهاية 579رقم  612/ 2، ومعرفة القراء الكبار 2167

 "تويف يف سادس صفر. وأحسبه روى عن جده. .187

 [ ابن الشيخ عبد املغيث بن زهري.1د ]حممد بن عبد املعي -266

 مسع من جده، ومن فارس احلفار. وحدث.

 ومات كهال يف ذي القعدة.

 [ بن حممد بن حيىي بن حيىي.2حممد بن علي ] -267

 الشيخ أبو عبد هللا، الغافقي، املرسي، الشاري.

 وشارة: من عمل مرسية.

وسف صاحب أيب داود عن أيب نصر فتح بن يالقراءات [ : أخذ 3قال األابر ]
املقرئ. وسكن سبتة. وقد مسع من أيب العباس بن إدريس، وتفقه على أيب حممد بن 

 عاشر.

 روى عنه ابنه أبو احلسن، وعاش نيفا ومثانني سنة.

 [ .5[ بن هبة هللا التكرييت. الفقيه، أبو عبد هللا ]4حممد بن القاسم ] -268

 [ ببغداد.6بغداد، مث درس ابلقيصرية ]فقيه، إمام، مفت، صاحل، أعاد ابلنظامية ب

 وكان محقا، تياها، حيط رتبته بكثرة دعاويه، وقد أخرج مرة من بغداد، وجرت له أمور.

__________ 

[ انظر عن )حممد بن عبد املعيد( يف: ذيل اتريخ مدينة السالم بغداد البن الدبيثي 1]
 .2170رقم  211/ 3، والتكملة لوفيات النقلة 304رقم  93/ 2
، والذيل 621/ 2[ انظر عن )حممد بن علي( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]

 610، 609/ 2، ومعرفة القراء الكبار 492/ 6والتكملة لكتايب املوصول والصلة 
 .509/ 2، وغاية النهاية 576رقم 

 .621/ 2[ يف تكملة الصلة 3]
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، والوايف 139اجلزري  [ انظر عن )حممد بن القاسم( يف: املختار من اتريخ ابن4]
 .122/ 13، والبداية والنهاية 1895رقم  340، 339/ 4ابلوفيات 

 « .أبو النجم»[ يف البداية والنهاية: 5]

[ وهي مدرسة كانت ابلقرب من مدرسة الشيخ أيب النجيب السهروردي. انظر 6]
للدكتور بشار عواد معروف،  101، 100/ 8ج/ « حضارة العراق»عنها يف كتاب 

 (187).." 1985طبعة بغداد  -ثه بعنوان: الرتبية والثقافة والعلوموحب
 [ بن أسعد بن عبد الرمحن ابن العجمي.1أسعد بن حسن ] -290" .188

 احلليب، العالمة، أبو املعايل.

 تفقه على أيب احلسني عبد امللك بن نصر هللا، وابملوصل على أيب حامد بن يونس.

 حلب، ودرس ابلظاهرية، وأفىت، وأفاد. ودخل خراسان، فسكنها مدة، مث عاد إىل

تويف بدمشق بعد قدومه من احلج يف شهر ربيع األول، ومحل فدفن حبلب، وعاش 
 إحدى وستني سنة.

 أنبأين بذلك أبو العالء الفرضي.

[ بن حممد بن حيىي. أبو الفضل، البوشنجي األصل، 2إسفنداير بن املوفق ] -291
 الكاتب، الواعظ.الواسطي املولد، البغدادي الدار، 

بواسط على أيب الفتح املبارك بن أمحد بن زريق، وغريه، وابملوصل على القراءات قرأ 
 القرطيب، وقرأ العربية ببغداد بعد ذلك على أيب حممد ابن اخلشاب، والكمال األنباري.

ومسع من: أيب الفتح بن البطي، وروح بن أمحد احلديثي، وعمر بن بنيمان، وأيب األزهر 
 د بن حممود.حمم

وكان وافر الفضل، مليح اخلط، جيد النظم، والنثر، واإلنشاء، ويل ديوان الرسائل، وكان 
 شيعيا غاليا.

 [ .3روى عنه أبو عبد هللا الدبيثي ]

__________ 
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رقم  52/ 4[ انظر عن )أسعد بن احلسن( يف: بغية الطلب البن العدمي )املصور( 1]
 وفيه: 462

 « .أسعد بن احلسني»

[ انظر عن )إسفنداير بن املوفق( يف: ذيل اتريخ مدينة السالم بغداد البن الدبيثي 2]
، وبغية 672/ رقم 4، وتلخيص جممع اآلداب 277، 276( ورقة 5921)ابريس 

، واجلامع املختصر البن 209/ 1، واتريخ إربل 83/ 4الطلب البن العدمي )املصور( 
، 253/ 1، واملختصر احملتاج إليه 277/ 3، وذيل مرآة الزمان لليونيين 29الساعي 

 161، وطبقات الشافعية البن كثري، ورقة 3952رقم  48، 47/ 9والوايف ابلوفيات 
 .649/ 1، وتوضيح املشتبه 170أوب، والعقد املذهب البن امللقن، ورقة 

 (188).." 277، 276( ورقة 5921[ يف ذيل اتريخ مدينة السالم بغداد )ابريس 3]
 [ .1اعظ جنم الدين علي بن علي بن إسفنداير ]"وهو جد الو  .189

قال ابن النجار: ولد يف سنة أربع وأربعني ببغداد، وجود القرآن، وأحكم التفسري، وقرأ 
 الفقه على مذهب الشافعي، واألدب، حىت برع فيه.

وصحب صدقة بن وزير الواعظ، ووعظ، مث ترك ذلك واشتغل ابإلنشاء والبالغة. مث 
ة أربع ومثانني، مث عزل بعد أشهر، فبطل مدة، مث رتب شيخا برابط رتب ابلديوان سن

[ ، مث عزل بعد مدة. وكان يتشيع. كتبت عنه، وكان ظريف األخالق، غزير الفضل، 2]
 متواضعا، عابدا، متهجدا، كثري التالوة.

عزل إسفنداير الواعظ من كتابة اإلنشاء. حكى « : درة اإلكليل»وقال ابن اجلوزي يف 
عض عدول بغداد، أنه حضر جملسه ابلكوفة، فقال: ملا قال النيب صلى هللا عليه عنه ب

تغري وجه أيب بكر وعمر، فنزلت هذه اآلية: « من كنت مواله فعلي مواله»وسلم: 
[ قال: وملا ويل، لبس احلرير 3] 27: 67فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا 

 بغداد.له سبع ومثانون سنة وأشهر، تويف ب[ ! تويف يف اتسع ربيع األول و 4والذهب ]

[ بن عبد الرمحن. أبو الوليد، ابن السراج، األنصاري، 5إمساعيل بن أمحد ] -292
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 اإلشبيلي.

مة، عن أيب عمرو ابن عظيالقراءات مسع من أيب عبد هللا بن زرقون، وغريه. وأخذ 
 والعربية عن أيب إسحاق ابن ملكون.

 اء بعض الكور.وكان عارفا ابلشروط. ويل قض

 قال ابن األابر: ما أظنه حدث. مات يف حدود سنة مخس وعشرين.

__________ 

 ابمليم، وهو حتريف.« امسنداير» -رمحه هللا -[ يف األصل خبط املؤلف1]

هـ كما يف  596[ وهو الرابط األرجواين ببغداد، سلم إليه يف ذي احلجة من سنة 2]
 ي.البن الساع 23/ 9« اجلامع املختصر»

 .37[ سورة امللك: آية 3]
 .387/ 1« : لسان امليزان»[ وانظر 4]
 (189).." 187/ 1[ انظر عن )إمساعيل بن أمحد( يف: تكملة الصلة البن األابر 5]
 "وقيل: إنه مسع من أيب الوقت، ومل يصح. ولد سنة سبع وثالثني ومخسمائة. .190

ام. رزق القبول الت وكان حسن الوعظ، مليح الشكل، وافر احلرمة عند صاحب إربل،
 وكان قد صحب صداقة بن وزير الوعظ وخترج به، وسكن إربل حنوا من مخسني سنة.

 روى عنه: الدبيثي، والظهري حممود بن عبيد هللا الزجناين، ومجاعة.

 وتويف يف اتسع ربيع اآلخر.

[ . الشيخ أبو الوفاء، األرسويف، مث 2[ بن طغان ]1صفوان بن مرتفع ] -303
 املقرئ.املصري، 

 على أيب اجليوش عساكر بن علي، ومسع منه ومن غريه.القراءات قرأ 

 وتفقه. ومات يف رابع عشر صفر، وقد قارب السبعني.

 حرف العني

 [ بن أيب عبد هللا احلسني بن أيب السنان.3عبد هللا بن احلسن ] -304
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 أبو حممد، املوصلي، األديب، الشروطي.

 .ولد ابملوصل سنة اثنتني وثالثني
 وروى عن: حيىي بن سعدون القرطيب، وغريه.

 ومات يف رابع عشر ربيع اآلخر.

 وكان بصريا بكتابة الشروط مشهورا هبا.

قال ابن النجار: مسع من أيب سعد عبد اللطيف بن أمحد بن حممد البغدادي، وعمر 
 [ .4طويال على أحسن طريقة ]

__________ 

رقم  219، 218/ 3ملة لوفيات النقلة [ انظر عن )صفوان بن مرتفع( يف: التك1]
2186. 

 [ طغان: بضم الطاء املهملة وفتح الغني املعجمة وبعد األلف نون.2]

، والتكملة 13رقم  63 -56/ 1[ انظر عن )عبد هللا بن احلسن( يف: اتريخ إربل 3]
 .699/ رقم 4، وتلخيص جممع اآلداب 2191رقم  221/ 3لوفيات النقلة 

تويف: الشاهد العدل، من أكابر أهل املوصل املشهورين، فيه فضل، [ وقال ابن املس4]
وعنده أدب، مشهور بكتابة الشروط وجودة عبارهتا. مسع احلديث وقرأ القرآن ولقي 

 (190)املشايخ..." 
 "كان قد رقت حاله واحتاج، واستولت عليه األمراض. .191

ول إليه  الوصقال ابن احلاجب: فكان أيوي إىل بعض أقاربه، وكنا نقاسي مشقة يف
 ومينعوان يف أكثر األوقات.

 أيب نعيم احلافظ.« حديث»قلت: ومل يكن عنده عن ابن انصر إال شيء من 

 روى عنه: الدبيثي، وابن النجار، والسيف أمحد بن عيسى، والتقي ابن الواسطي.

ومسعنا إبجازته على شرف الدين اليونيين، وفاطمة بنت سليمان. وكان العماد إمساعيل 
خر من روى ، وهو آ« مشيخته»بن الطبال شيخ املستنصرية حضر عليه يف الرابعة ا
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 عنه.

 [ بن سليمان الكومي.1حممد بن عبد احلق ] -316

 أبو عبد هللا، قاضي تلمسان.

ي ، والفقه، والنحو يف سنة إحدى ومخسني عن أيب علالقراءاتتفقه على أبيه، وأخذ 
 ابن اخلراز النحوي.

 احلسن بن حنني، وأيب عبد هللا بن خليل. وأجاز له السلفي، وابن هذيل.ومسع من أيب 

وكان معظما عند اخلاصة والعامة، فاضال، كثري التصانيف. نيف على الثمانني. وله 
« ذكاراملختار يف اجلمع بني املنتقى واالست»، وله كتاب « املوطأ»أتليف يف غريب 

 حنو ثالثة آالف ورقة.

 [ عبد الرمحن بن عبد هللا بن حسان بن2يد ]حممد بن أيب ز  -317

__________ 

 -رمحه هللا -( ، وقد ذكر املؤلف203برقم ) 623[ تقدمت ترمجته يف وفيات سنة 1]
 هناك أنه سيعيده يف هذه السنة.

/ 1، وإيضاح املكنون 404ويضاف إىل مصادر ترمجته املذكورة هناك: كشف الظنون 
 .112/ 12 ، وهدية العارفني659/ 2م و  57

رقم  220، 219/ 3[ انظر عن )حممد بن أيب زيد( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
 (191).." 2412رقم  29، 256/ 6، واملقفى الكبري 2188

عن احلسن بن عبد هللا السعدي، ومن أيب بكر بن أيب محزة القراءات "أخذ  .192
[1. ] 

ا هبا  فوضعوا لفظة، ومسو  أخذ عنه ابن مسدي، ورماه ابالختالق، وقال: اجتمع طلبة،
[ ، وسألوه عنه، فقال: أدريه وأرويه. وكان يسقط من األسانيد رجاال ليوهم 2كتااب ]

 [ .3العلو. عاش بضعا وستني سنة ]

[ بن أمحد بن عبد الرمحن بن ربيع األشعري. أبو 4أمحد بن عبد الرمحن ] -336
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 جعفر، القرطيب.

ة ن اجلد، وابن بشكوال، ومجاعة. وويل خطابروى عن: أبيه أيب احلسني، وأيب بكر اب
 قرطبة مدة.

 مات يف وسط العام.

 روى عنه ابن أخيه أبو احلسني حممد بن األشعري. وهم بيت علم ورواية.

 [ ابن شرف اإلسالم عبد الوهاب ابن احلنبلي.5أمحد بن جنم ] -337

 هباء الدين، أبو العباس، أخو الناصح.

__________ 

ابلقاف والباء املوحدة والذال املعجمة مث قاف. هكذا « القبذاق»ا ] )( [ أثبتناه
خبطه، كذلك ابن عبد امللك يف )الذيل والتكملة( . وقد  -رمحه هللا -جودها املؤلف

 تصحفت أيضا يف:

 ابلغني املعجمة والياء آخر احلروف ودال مهملة.« الغيداقي»إىل:  307/ 1بغية الوعاة 

 « .حيزة»( إىل: 173/ 1ان [ تصحف يف )لسان امليز 1]

ورماه ابالختالف ... فوضعوا »( ففيه: 307/ 1[ وقع تصحيف يف )لسان امليزان 2]
 « .لقطة مسوا هلا

[ وقال ابن عبد امللك: وكان مقرائ جمودا راوية للحديث متحققا ابلعربية تصدر 3]
ني ومخس إلقراء كتاب هللا وإمساع احلديث وتدريس النحو واآلداب. مولده عام أحد

 ( .118/ 1ق  1ومخسمائة. )الذيل والتكملة ج 

[ انظر عن )أمحد بن عبد الرمحن( يف: الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج 4]
 « !.تويف سنة عشر وستمائة»وفيه:  263رقم  194، 193/ 1ق  1

، وذيل 2266رقم  253/ 3[ انظر عن )أمحد بن جنم( يف: التكملة لوفيات النقلة 5]
، 174/ 2، والذيل على طبقات احلنابلة 362، واملنهج األمحد 158الروضتني 
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/ 5، وشذرات الذهب 1006رقم  359، 358/ 1، والدر املنضد 63وخمتصره 
119 "..(192) 

"قال ابن احلاجب: هي من بيت فقه، وزهد، كثرية العبادة، ال يكاد لساهنا  .193
 يفرت من ذكر هللا.

 لسيف ابن اجملد، والدبيثي، وآخرون. ومسعنا إبجازهتاقلت: روى عنها ابن احلاجب، وا
 على فاطمة بنت سليمان.

 [ بن علي. أبو الربكات، األنصاري.1إلياس بن حممد ] -340

 أحد عدول دمشق. كان مطبوعا، صاحب نوادر.

 السبع على حيىي بن سعدون القرطيب.القراءات [ : قرأ 2قال ]

 رجب. وكان يشهد حتت الساعات.كتب عنه ابن احلاجب وقال: تويف يف 

 حرف اجليم

 [ . الكاتب البغدادي.3جربيل بن زطينا ] -341

كان نصرانيا، فأسلم، وحسن إسالمه، وتزهد. وله كالم يف احلقيقة ساق منه ابن 
 النجار، وكان يتوىل كتابة ديوان اجمللس.

 مات يف شعبان، وله مخس وسبعون سنة.

 [ .4ن أجنب، وغريه ]روى عنه من شعره أبو طالب علي ب

__________ 

، وغاية 580رقم  612/ 2[ انظر عن )إلياس بن حممد( يف: معرفة القراء الكبار 1]
 .172، 171/ 1النهاية 

 سهوا. -رمحه هللا -[ زادها املؤلف2]

/ 13، والبداية والنهاية 12[ انظر عن )جربيل بن زطينا( يف: احلوادث اجلامعة 3]
126 ،127. 

 ره:[ ومن شع4]
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 إن سهرت عينك يف طاعة ... فذاك خري لك من نوم

 أمسك قد فات بعالته ... فاستدرك الفائت يف اليوم

 وإن قسا القلب إلكداره ... فصنه ابلذكر والصوم

 وله:

 إذا أعيا عليك األمر فارجع ... إىل رب عوائده مجيلة

 (193)فكم من مسلك مع ضيق سلك ... جتلى واستبان بغري حيله." 
 يف احملرم. "ماتت .194

 عباس بن هبرام بن حممد بن خبتيار. -345

 أبو الفضل، ابن السالر، األاتبكي.

 حدث هو، وأبوه، وأخوه. وأصلهم من محص.

 مسع احلافظ علي بن عساكر، وغريه.

 روى عنه اجلمال ابن الصابوين، وغريه.

 وتويف يف ذي احلجة.

ن حممد بن عبد هللا بن [ بن حممد بن حممد ب1عبد هللا بن عبد الرمحن ] -346
 مسلمة. أبو جعفر، القرطيب.

عن أيب األصبغ عبد العزيز ابن القراءات مسع من أبيه، ومن ابن بشكوال. وأخذ 
 الطحان.

وويل خطابة قرطبة، ومتنع من القضاء، واعتذر، وتغيب أايما فلم يقبل منه، فتوىل أشهرا 
 مكرها.

 وتويف يف رمضان، وقد جاوز السبعني.

 األابر.قاله 

[ ابن اإلمام صدر اإلسالم أيب الطاهر ابن عوف 2عبد هللا بن عبد الوهاب ] -347
 الزهري. اإلسكندراين، عماد الدين، أبو الربكات، املالكي.
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 مسع من جده، ودرس، وأفىت. وكان مولده يف سنة مخس وستني ومخسمائة.

 وتويف يف اثمن عشر رجب.

 د بن علي. الفقيه، أبو حممد،[ بن أمح3عبد الرمحن بن علي ] -348

__________ 

 .895/ 2[ انظر عن )عبد هللا بن عبد الرمحن( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
 248، 247/ 3[ انظر عن )عبد هللا بن عبد الوهاب( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

 .2250رقم 
ن الدبيثي بغداد الب[ انظر عن )عبد الرمحن بن علي( يف: ذيل اتريخ مدينة السالم 3]

/ 1، واتريخ إربل 2247رقم  246/ 3، والتكملة لوفيات النقلة 40)كمربج( ورقة 
 (194)رقم."  319 -317

 "ودخل الداير املصرية، وله شعر وفضيلة. .195

 كتب عنه: ابنه، والسراج بن شحانة، والنجيب ابن الشقيشقة.

 تويف يف اثمن وعشرين رجب بدمشق.

 [ بن عبد هللا بن علي اخلزرجي.1اهيم ]عبد احملسن بن إبر  -352

 املصري الشافعي، الرجل الصاحل.

 ولد سنة تسع وأربعني ومخسمائة.

ومسع ابلثغر من السلفي، وبدر اخلداداذي. ومبصر من: علي بن هبه هللا الكاملي، 
 وإمساعيل بن قاسم الزايت، وأيب املفاخر املأموين، ومجاعة.

عنه: كان كثري الصالة والصوم، مقبال على العلم مع [ ، وروى 2قال الزكي املنذري ]
 .-رمحه هللا -رقة حاله. تويف فجاءة يف اثين عشر شوال

 [ بن يوسف. أبو حممد، القطيعي.3عبد املوىل بن عبد الوهاب ] -353

 مسع: أاب الفتح بن البطي، وأاب املكارم البادرائي.

 ومات يف ربيع األول.
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[ بن هبة هللا بن ميمون بن عتيق بن وردان. احلافظ، 4عبد الوهاب بن عتيق ] -354
 احملدث املفيد، واملقرئ اجمليد، أبو امليمون، العامري، املصري، املالكي.

 على مجاعة كثرية.القراءات قرأ 

ومسع من: العالمة عبد هللا بن بري، وعبد الرمحن بن حممد السبيي، وقاسم بن إبراهيم 
م ملرشدي والبوصريي، واألراتحي، وطبقتهم ومن بعدهاملقدسي، ومنجب بن عبد هللا ا

 فأكثر.

__________ 

 252، 251/ 3[ انظر عن )عبد احملسن بن إبراهيم( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .191، وتكملة إكمال اإلكمال البن الصابوين 2260رقم 

 .252/ 3[ يف التكملة 2]
رقم  243/ 3لتكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )عبد املوىل بن عبد الوهاب( يف: ا3]

2238. 
رقم  245/ 3[ انظر عن )عبد الوهاب بن عتيق( يف: التكملة لوفيات النقلة 4]

 (195).." 190رقم  314/ 22، وسري أعالم النبالء 2245
 . وحدث، وأفاد.القراءات"وكتب الكثري، واستنسخ، وأقرأ  .196

 وولد يف سنة أربع ومخسني ومخسمائة.

املنذري وقال: كان كثري اإلفادة جدا. وأنفق يف التحصيل مجلة. وكان  روى عنه احلافظ
 . تويف اتسع عشر مجادى اآلخرة.-رمحه هللا -بيته غالبا جممع أصحاب احلديث

قال ابن مسدي: رمبا غلط وأوهم، وهلذا مل يتعرض لتجريح. وقد كتب عمن أقبل وأدبر 
 حىت كتب عن الشبان. مل أكثر عنه.

 [ ، فخر الدين.1كمش ]علي بن ب -355

 أبو احلسن، الرتكي، البغدادي، النحوي.

 ولد سنة ثالث وستني ومخسمائة. ومسع من: أيب الفتح بن شاتيل، ومجاعة. وحدث.
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 وتويف بدمشق يف شعبان.

 [ .2وكان من تالمذة التاج الكندي ]

__________ 

 224 -22/ 3[ انظر عن )علي بن بكمش( يف: ذيل اتريخ بغداد البن النجار 1]
، وتكملة إكمال 2253رقم  249، 248/ 3، والتكملة لوفيات النقلة 704رقم 

، وطبقات 2216/ رقم 4، وتلخيص جممع اآلداب 59 -57اإلكمال البن الصابوين 
 .152، 151/ 2، وبغية الوعاة 206النحاة واللغويني البن قاضي شهبة، ورقة 

لعزيز بن نظام امللك، وكان من األجناد [ وقال ابن النجار: كان والده من موايل ا2]
البغدادية، ولد علي هذا ببغداد يف العاشر من شهر ربيع األول من سنة ثالث وستني 
ومخسمائة. وقرأ القرآن وجوده، وقرأ النحو على شيخنا الوجيه أيب بكر الواسطي. مث 

دب ألسافر إىل الشام ونزل دمشق، وصحب شيخنا أاب اليمن الكندي، وقرأ عليه ا
حىت برع فيه وصار من األدابء املذكورين ابلفضل ومعرفة العربية، وقرأ عليه الناس، 
وأثرى وكثر ماله، وقدم علينا بغداد يف سنة تسع وستمائة ورأيته هبا. وقد كنت رأيته 
قبل ذلك بدمشق وأذكره قدميا قبل سفره إىل الشام يف مسجد يقرأ عليه الصبيان 

 األخالق متوددا.القرآن، وكان كيسا حسن 

أنشدين ايقوت بن عبد هللا األديب حبلب أنشدين أبو احلسن علي بن بكمش الرتكي 
 النحوي لنفسه:

 وقائلة: بغداد منشؤك الذي ... نشأت به طفال عليك التمائم

 فما ابهلا تشكو جفاءك معرضا ... أما آن أن يقضى إليها الغرائم

 (196)اص الدر واحلرو )؟( عامي." فقلت هلا: إين الفريد وإهنا ... أوال مغ
[ 2[ بن علي بن نعيم. أبو احلسني، ابن احلبري ]1علي بن مظفر ] -361" .197

 ، البغدادي، التاجر، الرجل الصاحل.

 ولد سنة ست وأربعني.
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 وحدث عن أيب الفتح بن البطي. ويل نظر احلرم الشريف.

 وتويف مبكة يف صفر.

 [ بن حممد.3علي بن أيب بكر ] -362

 حلسن، التجييب، الشاطيب، املقرئ.أبو ا

 والعربية ابملغرب. وصحب مبصر أاب القاسم بن فرية الشاطيب.القراءات باشتغل 

 وتويف بدمشق يف رمضان.

 [ .5[ وقال: كان كثري التغفل ]4ذكره أبو شامة ]

قلت: هو جد شيخنا علي بن حيىي، وشيخ اإلمام أيب عبد هللا الفاسي يف مساع 
 « .الرائية»

 والعربية.القراءات وقد قرأ ابلسبع على الشاطيب. وكان يدري 

أثىن عليه الكندي، واملشايخ الكبار بدمشق، وكتبوا بكمال أهليته يف حمضر. وكان 
 شيخ حلة ابن طاووس.

 يف سنة مثان عشرة وستمائة.« التيسري»مسع منه ولده حيىي 

__________ 

ب لألمري عماد الدين أيب العباس أمحد ] )( [ وكتب يف الديوان السلطاين مدة، وكت
 بن علي بن أمحد الكردي املعروف اببن املشطوب مدة.

 وكان مشهورا جبودة اخلط.

رقم  242، 241/ 3[ انظر عن )علي بن مظفر( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .439/ 1، وتوضيح املشتبه 106/ ورقة 3، والعقد الثمني 2233

 [ قيده املنذري.2]

، وتكملة الصلة البن 157ظر عن )علي بن أيب بكر( يف: ذيل الروضتني [ ان3]
رقم  193/ 1ق  5، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 1900األابر، رقم 

381. 
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 .157[ يف ذيل الروضتني 4]
 (197)وهو تصحيف.." « التعبد»[ يف ذيل الروضتني 5]
ن أبو احملاسن الفضل اب"أخربان حممد بن هاشم العباسي، أخربان جدي ألمي  .198

عقيل، أخربان حسان بن متيم، أخربان نصر بن إبراهيم الفقيه، أخربان سليم ابن أيوب 
[ الفقيه، أخربان أمحد بن حممد بن القاسم، أخربان أبو علي الصفار، حدثنا أمحد 1]

بن منصور، حدثنا عبد الرزاق، أخربان معمر، عن الزهري، أخربين عبد هللا بن عامر 
 ربيعة، عن حارثة بن النعمان قال:بن 

مررت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعه جربيل جالس ابملقاعد، فسلمت 
هل رأيت »عليه، واجتزت، فلما رجعت، وانصرف النيب صلى هللا عليه وسلم قال يل: 

 [ .2« ]الذي كان معي؟ قلت: نعم. قال: فإنه جربيل، وقد رد عليك السالم

  سادس ذي القعدة.تويف البهاء يف

 حرف القاف

 [ بن عمر بن منصور.3القاسم بن القاسم ] -366

 العالمة، أبو حممد، الواسطي.

 على أيب بكر ابن الباقالين.القراءات قرأ 

 ومسع الكثري من كتب اللغة، وبرع يف علم اللسان، وألف كتبا مفيدة يف ذلك.

 .وسكن حلب زماان إىل أن تويف يف ربيع األول سنة ست
 [ .5[ يف تعاليقه ]4ذكره املوقاين ]

__________ 

 [ أقام سليم بن أيوب الرازي يف مدينة صور، وأخذ عنه هبا نصر بن إبراهيم الفقيه.1]

، والطرباين يف 433/ 5[ إسناده صحيح على شرط الشيخني، وأخرجه أمحد 2]
« معاجمل»يف  ( من طريق عبد الرزاق هبذا اإلسناد، وأورده اهليثمي3226« )الكبري»
 ، ونسبه إىل أمحد والطرباين، وقال: ورجاله رجال الصحيح.313/ 9
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، 1930رقم  261، 260/ 2[ انظر عن )القاسم بن القاسم( يف: بغية الوعاة 3]
، وكشف 130 -128/ 2، وفوات الوفيات 316 -296/ 16ومعجم األدابء 

/ 8ملؤلفني ، ومعجم ا829/ 1، وهدية العارفني 1789، 1563، 412الظنون 
111. 

من هذا  664[ هو حممد بن عبد اجلليل املوقاين اآلتية ترمجته يف وفيات سنة 4]
الكتاب. وكان صاحب جماميع مفيدة، وليس له كتاب معني. وانظر ما كتبه عنه 

)من طبعة  391 -390« : الذهيب ومنهجه»الدكتور بشار عواد معروف يف كتابه: 
 القاهرة( .

ة يف )معجم األدابء( ، وقد تويف ايقوت احلموي بعده خبمسة أشهر [ له ترمجة حافل5]
 (198)ونيف،." 

 [ بن أيب البقاء بن عبد القوي بن عمار.1حممد بن إمساعيل ] -370" .199

 عز القضاة، أبو الربكات، القرشي، املصري، املعروف اببن اجلميل.

 مسع من عبد هللا بن حممد بن اجمللي، وغريه. ونسخ كثريا.

 يف احملرم.وتويف 

 [ بن موفق. أبو عبد هللا، األندلسي.2حممد بن احلسني ] -371

 ويل خطابة جزيرة ميورقة مديدة. وروى احلديث.

« امليسر»اه مسالقراءات قال األابر: وكان فقيها مشاورا، يعرف العربية. وله كتاب يف 
 ن ستة أشهر.م. وتويف يف شعبان قبل الكائنة العظمى من قبل الروم على ميورقة بنحو 

 حممد بن عبد هللا بن علي بن زهرة بن علي. -372

 أبو حامد، العلوي، احلسيين، اإلسحاقي، احلليب، الشيعي.

روى عن: عمه أيب املكارم محزة بن علي، وعنه جمد الدين العدميي، وقال: مات يف 
 مجادى األوىل وله ستون سنة.

 وكان فقيها يعد من علمائهم.
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 [ بن أيب حرب بن عبد الصمد.3] حممد بن حممد -373

 أبو احلسن، ابن النرسي، البغدادي، الكاتب، الشاعر.

 ولد سنة أربع وأربعني ومخسمائة.

__________ 

، 2228رقم  239/ 3[ انظر عن )حممد بن إمساعيل( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .89وتكملة إكمال اإلكمال البن الصابوين 

ومل يذكره   624/ 2سني( يف: تكملة الصلة البن األابر [ انظر عن )حممد بن احل2]
 كحالة.

[ انظر عن )حممد بن حممد( يف: ذيل اتريخ مدينة السالم بغداد )شهيد علي( ورقة 3]
، والتكملة لوفيات 140، 139/ ورقة 6، وعقود اجلمان البن الشعار 134، 133
، واإلشارة إىل 258، واإلعالم بوفيات األعالم 2246رقم  246، 245/ 3النقلة 

رقم  292، 291/ 22، وسري أعالم النبالء 106/ 5، والعرب 329وفيات األعيان 
، وذيل 55رقم  146/ 1، والوايف ابلوفيات 131/ 1، واملختصر احملتاج إليه 169

، وشذرات 273/ 6، والنجوم الزاهرة 432رقم  224، 223/ 1التقييد للفاسي 
 (199).." 119/ 5الذهب 

 صابر. ومن شعره يف جاريته السوداء. "الدين بن .200

 وجارية من بنات احلبوش ... بذات جفون صحاح مراض

 تعشقتها للتصايب فشبت ... غراما ومل أك ابلشيب راض

 وكنت أعريها ابلسواد ... فصارت تعريين ابلبياض

 [ بن يعيش بن مسعود بن القدمي األنصاري.2يعيش بن علي ] -382[ 1]

 بو البقاء وأبو حممد وأبو احلسن.الشليب، األندلسي، أ

روى عن: أيب القاسم القنطري، وأيب احلسن عقيل، وموسى بن قاسم، وأيب عبد هللا 
 بن زرقون، ومجاعة.
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 وأجاز له أبو القاسم بن بشكوال، وأبو احلسن الزهري.

 ويف مشاخيه كثرة. وقد مسع بفاس من أيب عبد هللا بن الرمامة، وعلي ابن احلسني اللوايت،
 وأيب عبد هللا بن خليل اإلشبيلي.

، واإلكثار من احلديث مع الضبط والعدالة. وألف ابلقراءاتوكان من أهل املعرفة 
 القراءات.، وكتااب يف « فضائل مالك»

حدث عنه: أبو احلسن ابن القطان، وأبو العباس النبايت، وأبو بكر بن غلبون، ومجاعة. 
 عاش سبعا وتسعني سنة.ومن املكثرين عنه ابن فرتون، وقال: 

وقال ابن مسدي: شيخنا أبو البقاء نزيل فاس، أعذب من لقينا ابلقرآن لساان، كتب 
ن عن عقيل بن العقل اخلوالين، وعالقراءات خبطه نيفا على مخسمائة جملد. أخذ 

 موسى بن القاسم. ومسع من مجاعة، تفرد عنهم، ومل يزل يسمع إىل حني وفاته.

__________ 

 شعره: [ ومن1]

 كيف يسخو العاشق بوصال ... ابخل يف الكرى بطيف اخليال

 علق القرط حني بلبل صدغيه ... بداج من فرعه كالليايل

 فرأينا الدجى وقد سحب البدر إليه ... من قرطه هبالل

/ ورقة 3[ انظر عن )يعيش بن علي( يف: تكملة الصلة البن األابر )نسخة األزهر( 2]
، ومل يذكره كحالة يف معجم املؤلفني 3904رقم  392، 391/ 2، وغاية النهاية 149

 (200)وال يف املستدرك مع أنه من شرطه.." 
"إىل أن قال ابن مسدي: ذكرت لشيخنا ابن القدمي يوما إجازة الفقيه أيب  .201

الوليد بن رشد لكل من شاء الرواية عنه، فقال: ذكرتين، وأان أحب الرواية عنه، اشهد 
 ه اإلجازة. فقلت أان: فافعل أنت مثله.علي أين قد قبلت هذ

فقال: واشهد علي أين قد أجزت لكل من أحب الرواية عين. وهذا يف رمضان سنة 
. قرأت عليه ابلعشر. 534يف سنة القراءات بوقد وقفت على إجازة له  621
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وأخربان أن مولده سنة سبع عشرة ومخسمائة بشلب، ومات على ما بلغين سنة أربع 
 [ .1ائة ]وعشرين وستم

 .626[ : مات سنة 2وقال األابر ]
 [ بن حممد بن علي.3يوسف بن أيب بكر ] -383

 أبو يعقوب السكاكي، سراج الدين، اخلوارزمي.

إمام يف النحو والتصريف وعلمي املعاين والبيان، واالستدالل، والعروض، والشعر. وله 
 النصيب الوافر يف علم الكالم، وسائر فنون العلوم.

 [ .4ى مصنفه، علم تبحره ونبله وفضله ]من رأ

 تويف يف هذه السنة خبوارزم.

 [ . ابن5أبو يوسف، السلطان امللك املسعود ويدعى آقسيس ] -384

__________ 

[ وقال ابن اجلزري: وقد نيف على املائة بنحو من سبع سنني. قلت: احلجار أدرك 1]
 حياته.

 ( .392/ 2)غاية النهاية 

 .149/ ورقة 3رتون يف األصل، نقله عنه ابن األابر يف التكملة [ القول البن ف2]
[ وردت ترمجة )يوسف بن أيب بكر( يف حاشية األصل، فوضعتها هنا مراعاة 3]

 للرتتيب.

، 2204رقم  364/ 2، وبغية الوعاة 60وانظر عنه يف: اتج الرتاجم البن قطلوبغا 
، وهدية العارفني 1762ون ، وكشف الظن163/ 1ومفتاح السعادة لطاش كربى زاده 

، 238/ 4، وروضات اجلنات 1169رقم  90، 89/ 3، وديوان اإلسالم 553/ 2
، وذكره ابن فضل هللا العمري يف 282/ 13، ومعجم املؤلفني 222/ 8واألعالم 

 كما يقول السيوطي يف )البغية( .« مسالك األبصار يف ممالك األمصار»

علوم سعى إليها، فحصل طرائقها، وحفر حتت [ وقال ابن فضل هللا العمري: ذو 4]
جناحه طوابقها، واهتز للمعاين اهتزاز الغصن البارح، ولز من تقدمه يف الزمان لز اجلذع 

 القارح، فأضحى الفضل كله يزم بعنانه، ويزم السيف ونصله بسنانه.
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ذكر  فيه اثنا عشر علما من علوم العربية،« مفتاح العلوم»وقال السيوطي: وله كتاب 
 يف مجع اجلوامع. )بغية الوعاة( .

، ومرآة 413/ 12[ انظر عن )امللك املسعود آقسيس( يف: الكامل يف التاريخ 5]
 (201)." 8الزمان ج 

 "حرف الطاء .202

 [ بن طاهر. أبو احلسن، الطاهري.1طاهر بن علي ] -401

 يقال: إنه من ولد طاهر بن احلسني.

 تويف يف شوال حبران.

  الوفاء.وحدث عن أمحد بن أيب

 حرف العني

 [ بن أمحد.2عبد هللا بن معايل ] -402

 الفقيه، اإلمام، أبو بكر، الرايين، البغدادي، احلنبلي.

 تفقه على أيب الفتح بن املين، وغريه. ومسع من شهدة.

والراين: حملة بشرقي بغداد. أما حممد بن أمحد الرايين النسائي، فنسبة إىل قرية من قرى 
 يب مصعب.نسا، يروي عن أ

 مجادى األوىل ببغداد. 5تويف أبو بكر يف 

 [ . أبو بكر، األنصاري، املالقي.3عبد الرمحن بن دمحان ] -403

عن عمه القاسم بن عبد الرمحن، ومسع منه ومن السهيلي، وأيب عبد القراءات أخذ 
 هللا ابن الفخار.

 . [4وذكره األابر فقال: كان من أهل اإلتقان للقراءات والعربية ]
 [ بن بقاء بن طنطنة.5عبد الرمحن بن عبد امللك ] -404

 أبو حممد، احلرميي.

__________ 
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 .2310رقم  272/ 3[ انظر عن )طاهر بن علي( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
رقم  263، 262/ 3[ انظر عن )عبد هللا بن معايل( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

 .124/ 5، وشذرات الذهب 175، 174/ 2لة ، والذيل على طبقات احلناب2286
[ انظر عن )عبد الرمحن بن دمحان( يف: تكملة الصلة البن األابر نسخة األزهر( 3]
 .1566رقم  368/ 2، وغاية النهاية 230/ ورقة 3
 .-هـ 550[ وكان مولده سنة 4]
قم ر  270/ 3[ انظر عن )عبد الرمحن بن عبد امللك( يف: التكملة لوفيات النقلة 5]

2304 "..(202) 
"وآخر من روى عنه ابإلجازة فاطمة بنت سليمان. وكان متواضعا، نسخ  .203

 الكثري.

لوين « جزء»وروى عنه اجملد عبد العزيز اخلليلي أيضا، والشمس ابن الزين. وكان عنده 
 عن فورجة. وثقه ابن النجار.

السالم [ ابن الشيخ العارف أيب احلكم عبد 1عبد السالم بن عبد الرمحن ] -409
بن عبد الرمحن بن أيب الرجال حممد بن عبد الرمحن اللخمي، اإلفريقي، املغريب. مث 

 اإلشبيلي، املعروف اببن برجان، وهو خمفف من ابن أيب الرجال.

عن: أيب احلسن سليمان بن أمحد، وأيب القاسم أمحد ابن حممد بن القراءات أخذ 
 م.ق بن ملكون، والزمه كثريا، ومسع منهأيب هارون. وأخذ العربية واللغة عن أيب إسحا

قال األابر: وكان من أحفظ أهل زمانه للغة، مسلما ذلك له، ثقة، صدوقا. وله رد 
على أيب احلسن بن سيده. رأيته إبشبيلية. وأخذ عنه بعض أصحابنا. وكان رجال صاحلا 

 منقبضا عن الناس، مقبال على شأنه. تويف يف مجادى األوىل.

 [ بن عبد الرمحن.2العزيز بن حممود ]عبد  -410

 الفقيه، أبو حممد، املالكي، املعروف ابلعصار.

 من فضالء املصريني.
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قال املنذري: تفقه، واشتغل بعلم احلديث، وأقبل عليه إقباال كثريا، وجاور مبكة مدة. 
وكان على طريقة حسنة، يؤثر االنفراد وترك ما ال يعنيه، ويصحب الصاحلني. وكتب 

 للحميدي.« اجلمع بني الصحيحني»كثريا. واختصر   خبطه

__________ 

/ 22[ انظر عن )عبد السالم بن عبد الرمحن اللخمي( يف: سري أعالم النبالء 1]
، 385/ 1، وغاية النهاية 65/ 4، ومرآة اجلنان 109/ 5، والعرب 204رقم  334

رقم  345 /1، وديوان اإلسالم 124/ 5، وشذرات الذهب 95/ 2وبغية الوعاة 
539. 

رقم  264/ 3[ انظر عن )عبد العزيز بن حممود( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
 (203).." 84/ ورقة 3، والعقد الثمني 2291

 "كتب عنه: ابن احلاجب، وابن سالم، وغريمها. .204

 وتويف بدمشق يف ربيع األول، ومحل إىل اجلبل، وشيعه خلق.

 د هللا، الياسري، البغدادي.[ بن قاسم. أبو عب1حممد بن مقبل ] -431

 والياسرية: قرية منسوبة إىل ايسر موىل زبيدة.

 روى عن: أيب شاكر السقالطوين، ونصر هللا القزاز.

 ومات يف مجادى اآلخرة.

[ بن منجب بن أيب بكر، العدل، العامل، أبو عبد هللا، 2حممد بن النفيس ] -432
 [ .3البغدادي، ابن الرزاز ]

 ومخسمائة. ولد سنة ست وستني

ومسع من: حممد بن املبارك احلالوي، وحيىي بن بوش، وابن كليب، وذاكر بن كامل، 
 ومجاعة.

 ، وتفقه على مذهب أمحد على أيب إسحاق ابن الصقال.القراءاتوقرأ 

 وتكلم يف مسائل، وانظر، وطلب احلديث، وقرأ، وحصل األصول.
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 .إلجازة أبو املعايل األبرقوهيوكان ثقة، نبيال. روى عنه ابن النجار، وغريه. واب
 قال ابن النجار: ما رأيت يف الطلبة أميز منه. كان ثقة، ثبتا.

[ بن حممد بن هبة هللا بن أمحد. القاضي، الزاهد، أبو 4حممد بن هبة هللا ] -433
 غامن، ابن القاضي أيب اجملد عبد هللا بن حممد.

__________ 

 .2292رقم  264/ 3لة لوفيات النقلة [ انظر عن )حممد بن مقبل( يف: التكم1]
رقم  266، 265/ 3[ انظر عن )حممد بن النفيس( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

 .2146رقم  134، 133/ 5، والوايف ابلوفيات 2294
 [ نسبة إىل بيع الرز أو عمله. )املنذري( .3]

التكملة لوفيات ، و 505/ 12[ انظر عن )حممد بن هبة هللا( يف: الكامل يف التاريخ 4]
، والبداية 188رقم  158/ 5، والوايف ابلوفيات 2309رقم  272، 271/ 3النقلة 

، 714/ ورقة 3، والطبقات السنية 140/ 2، واجلواهر املضية 130/ 13والنهاية 
 (204).." 377/ 4وإعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء 

 [ .1"وقيل حلقه املماليك عند وقعته فقطعوه ] .205

 األجمد رآه بعض أصحابه يف النوم، فقال له: ما فعل هللا بك؟ فقال: وقيل: إن

 كنت من ذنيب على وجل ... زال عين ذلك الوجل

 أمنت نفسي بوائقها ... عشت ملا مت اي رجل

[2] 
 حرف الثاء

[ بن يوسف بن خيار. أبو احلسن، الكالعي، األندلسي، 3اثبت بن حممد ] -451
 نزيل غرانطة.اللبلي امللقب أبيب رزين، 

 عن أيب العباس أمحد بن نوار، ومحل عنه تصانيف أيب عمرو الداين.القراءات أخذ 

ومسع بقرطبة من ابن بشكوال، وأيب خالد بن رفاعة، وأيب بكر القشائشي، ومجاعة. 
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الرتمذي  «جامع»على أيب عبد هللا بن مالك املرشاين. ومحل « سيبويه»وقرأ كتاب 
وأخذ بوادي آش عن أيب متام العويف. وأجاز له السلفي،  عن أيب احلسن بن كوثر.

 وغريه.

 وأقرأ القرآن والنحو جبيان وغرانطة.

 قال األابر: روى عنه أبو العباس النبايت، وغريه.

 حرف اجليم

 [ ، السلطان جالل الدين منكوبري ابن السلطان عالء4خوارزم شاه ] -452

__________ 

 .667/ 8لزمان: مرآة ا»[ انظر التفاصيل يف 1]
 .668/ 8[ البيتان يف مرآة الزمان: 2]
 .237/ 1[ انظر عن )اثبت بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
وقد طلب املؤلف حتويلها إىل هذه السنة  629[ كانت هذه الرتمجة يف وفيات سنة 4]

ين ر جالل الدين خوارزم شاه حيول من سنة تسع وعش»حينما كتب يف هذا املوضع: 
فحولناه وكتبنا الرتمجة اليت ذكرها يف وفيات تلك السنة بتمامها، وقد بدأها « إىل هنا

جالل »فرتبها يف حرف اخلاء املعجمة، وكتب هنا « خوارزم شاه»هناك بتقدمي لفظة 
فرتب الرتمجة يف حرف اجليم، وقد آثران نقل الرتمجة كاملة كما وردت يف وفيات « الدين
 (205)تغيري."  ( ومل نشأ629سنة )

 "مات يف شهر ربيع األول. .206

وخلف عقارا وعينا مبا يزيد على مائيت ألف دينار، وتصدق بثلث ماله، ووقف من 
[ . والذي ترك من الذهب أحد 1ذلك على القراء والعلماء برتبته مبيدان احلصى ]

 وعشرون ألف دينار.

 حرف الزاي

 [ بن احلسن البغدادية.2زبيدة بنت إمساعيل ] -458
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 أجاز هلا أبو الوقت.

[ ، املقرئ اجملود، نزيل دمشق، أبو عبد هللا، حممد بن عمر 3الزين الكردي ] -459
 بن حسني.

عن الشاطيب، وتصدر لإلقراء بدمشق. وجلس يف حلقته القراءات كان ممن أخذ 
 بعده مبعلومه أبو عمرو ابن احلاجب.

 حرف الصاد

 عبد هللا بن حممد. [ بن أمحد بن4صاحل بن عبد الرمحن ] -460

 أبو البقاء، األنصاري، اخلزرجي، القليويب، املصري، املالكي.

 ولد يف حدود اخلمسني ومخسمائة.

 وذكر أنه مسع بدمشق من ابن عساكر. وحدث عن أيب املفاخر املأموين.

 وكان فقيها، عاملا، صاحلا، خريا، متعففا، مقبال على ما يعنيه.

 : مات يف رابع عشر ذي احلجة.روى عنه الزكي املنذري وقال

__________ 

 [ يعرف اليوم ابمليدان، حملة يف جنوب دمشق.1]

، 2358رقم  293/ 3[ انظر عن )زبيدة بنت إمساعيل( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
 .363/ 2واتج العروس 

 .111/ 5[ انظر عن )الزين الكردي( يف: العرب 3]
رقم  294/ 3[ انظر عن )صاحل بن عبد الرمحن( يف: التكملة لوفيات النقلة 4]

2360 "..(206) 
 "ولد سنة ست وثالثني ومخسمائة. وكان شيخا صاحلا، مقبال على شأنه. .207

 مسع ببغداد يف الكهولة. وحدث مبصر عن ذاكر بن كامل اخلفاف.

 وتويف يف ربيع اآلخر.

لفقيه أيب حممد بن رسالن بن عبد هللا بن [ ابن ا1عبد الرمحن بن حممد ] -514
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 شعبان. أبو القاسم، املقرئ، الفقيه، الشافعي، الشارعي.

ومسع من القاسم بن إبراهيم املقدسي، وحممد بن عمر ابن جامع البناء، القراءات قرأ 
 ومجاعة.

 وأم ابملسجد املعروف أببيه وجده ابلشارع بظاهر القاهرة.

اف والسعي يف قضاء حوائج الناس ومساعدهتم. وعاش ستا وكان مشهورا ابخلري والعف
 ومخسني سنة.

 [ بن طليس.2عبد السالم بن عبد الرمحن ] -515

 أبو حممد، احلرستاين.

 تويف حبرستا يف ذي القعدة.

 روى عن أيب القاسم احلافظ.

 [ بن حممد بن يوسف.3عبد الصمد بن داود ] -516

 ي، املقرئ اجلنائزي.أبو حممد، األنصاري، املصري، الغضار 

 ولد مبصر يف سنة أربع وستني.

 ورحل به، فسمع من: السلفي، وحممد بن عبد الرمحن احلضرمي.

 ومبصر من: حممد بن علي الرحيب، وإمساعيل بن قاسم الزايت، وعبد هللا

__________ 

رقم  310/ 3[ انظر عن )عبد الرمحن بن حممد( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .348حتفة األحباب للسخاوي ، و 2393

رقم  321/ 3[ انظر عن )عبد السالم بن عبد الرمحن( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
2422. 

رقم  317/ 3[ انظر عن )عبد الصمد بن داود( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]
، 463/ 2، واملشتبه 270، 269، وتكملة إكمال اإلكمال البن الصابوين 2410

 (207).." 286/ 6تبه وتوضيح املش
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 "وله: .208

 اي من غدا يف حبه هدرا دمي ... ما لذ يل إال عليك تتيمي

 وهواك أين يف الصبابة واحد ... وإيل أهل العشق فيها ينتمي

 وعلى مرارت الصدود وصده ... ما ابح ابلشكوى إىل بشر فمي

 اي من إذا ما حاولت أفكاران ... إدراك سر مجاله مل تفهم

 ذي احلسىن ويل ... إطراق ذي ندم وذلة جمرم لك عزة املعشوق

علي بن بكربسان بن جاويل امللكي األفضلي. األمري مشس الدين. من  -528[ 1]
 أمراء دمشق.

قال القوصي: كان من أكابر حجاب الدولة األفضلية، ومن سادات األمراء والفضالء، 
 تويف بظاهر دمشق يف مجادى األوىل، وله مخس وستون سنة.

 روى عنه شعرا.قلت: 

[ بن مقلد، الفقيه. املقرئ، أبو احلسن، الواسطي، احملدثي 2علي بن خطاب ] -529
 [ ، الشافعي، الضرير.3]

واحملدث، من قري واسط، ولد هبا يف سنة إحدى وستني، وحفظ هبا القرآن، وقدم 
 .ينعلى أيب بكر ابن الباقالين، ومسع من أيب طالب الكتاالقراءات واسطا، فقرأ هبا 

مث قدم بغداد، وتفقه على أيب القاسم حيىي فضالن، وغريه. ومسع من أيب الفتح بن 
 شاتيل، ومجاعة.

 وكان ابرعا يف املذهب، واخلالف. درس، وأعاد، وأفاد، وأفىت.

__________ 

 [ وقال ابن النجار: بلغين أن مولده يف سنة ثالث وسبعني ومخسمائة بواسط.1]

رقم  317، 316/ 3ب( يف: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )علي بن خطا2]
، وطبقات الشافعية الكربى 1257رقم  554/ 2، وطبقات الشافعية لإلسنوي 2409

، وفيه 212، 211، ونكت اهلميان 1195رقم  294/ 8) 125/ 5للسبكي 
، ومعرفة 42رقم  79/ 19ابلالم املهملة وهو حتريف، والوايف ابلوفيات « احلطاب»

، وغاية النهاية 172، 171، والعقد املذهب، ورقة 562رقم  628/ 2الكبار القراء 
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 .2314رقم  541/ 1
[ بضم امليم وسكون اهلاء املهملة وبعدها دال مهملة واثء مثلثة. )املنذري( .." 3]
(208) 
 "ومات يف اثمن شعبان. .209

ما يوكان يقرأ يف رمضان تسعني ختمة، ويف ابقي السنة يف كل يومني ختمة. وكان ق
 بعلم العربية. أقبلت عليه الدنيا يف آخر عمره. وجالس اإلمام املستنصر ابهلل.

 [ بن يوسف بن خطاب.1علي بن عبد هللا ] -530

 أبو احلسن، املعافري، اإلشبيلي، املقرئ.

 عن أيب احلسن جنبة صاحب شريح.القراءات أخذ 

 طيب، ومجاعة.ومسع من: أيب عبد هللا بن زرقون، وعبد الرمحن بن مسلمة اخل

ذكره األابر فقال: كان فقيها، حمداث، مييل إىل الظاهر. وله النظم والنثر. وعاش مثانني 
 سنة.

 -[ بن يعقوب. الفقيه، أبو احلسن، البكري، البباين2علي بن عبد الرحيم ] -531
 .-مبوحدتني مفتوحتني

 [ : من أعمال البهنسا، املالكي، املعدل.3وببا ]

 قضاة أيب املكارم حممد بن عني الدولة.شهد عند قاضي ال

 ومسع من احلافظ ابن املفضل.

 وكان من أهل الدين والصالح، واألمر ابملعروف، والتواضع.

[ : كان جمتهدا يف األمر ابملعروف، والنهي عن املنكر، وكتب خبطه  4قال املنذري ]
 كثريا. وتويف ابلقاهرة يف سابع عشر رجب.

 ن جملي. الواعظ، نظام الدين، اجلزري،[ ب5علي بن عثمان ] -532

__________ 

ق  5[ انظر عن )علي بن عبد هللا( يف: الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 1]
 .481رقم  239، 238/ 1
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رقم  315، 314/ 3[ انظر عن )علي بن عبد الرحيم( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
 .616/ 1، وتوضيح املشتبه 2404

 والتصحيح من التكملة والتوضيح.« . ببان»األصل: [ يف 3]

 .314/ 3[ يف التكملة 4]
 (209).." 95/ ورقة 5[ انظر عن )علي بن عثمان( يف: عقود اجلمان البن الشعار 5]
 [ .1"عن الناس، خاشعا عند قراءة احلديث ] .210

 [ بن عمر ابن الصياد. أبو حممد، احلريب.2عمر بن أيب بكر ] -537

عفر أمحد بن عبد هللا بن أمحد اليوسفي، وفارس احلفار. ومات يف مسع من: أيب ج
 صفر.

[ بن عيسى بن عبد الواحد بن 3عيسى ابن احملدث أيب حممد عبد العزيز ] -538
 سليمان اللخمي، األندلسي. الشريشي، مث اإلسكندراين، املقري، أبو القاسم.

 صول.مسعه أبوه من السلفي أجزاء فيها كثرية، وكان له هبا أ

 املشهورة والشواذ. تصدر لإلقراء ببلده مدة، وقرأ عليهالقراءات بوكان مقرائ بصريا 
الشيخ زين الدين عبد السالم الزواوي، ورشيد الدين أبو بكر بن أيب الدر، والتقي 

 يعقوب بن بدران اجلرائدي.

بن اوحدث عنه: احلافظ عبد العظيم، والكمال العباسي الضرير، واحلافظ حمب الدين 
النجار، وإسحاق بن أسد، ومجاعة من احملدثني والقراء، وحدثنا عنه أبو حممد احلسن 

 سبط زايدة.

 ولد سنة مخسني ومخسمائة ظنا. وأقرأ مبصر أيضا.

 وكان غري ثقة وال صادق مع جاللته وفضائله.

 هذا»قرأت خبط عمر ابن احلاجب قال: كان لو رأى ما رأى قال: 

__________ 

( 399بن نقطة: مسعت منه، ومساعه صحيح، وهو شيخ صاحل. )التقييد [ وقال ا1]
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. 
، 94[ انظر )عمر بن أيب بكر( يف: ذيل اتريخ بغداد البن النجار )ابريس( ورقة 2]

 .2377رقم  302/ 3والتكملة لوفيات النقلة 
، 239رقم  312/ 3[ انظر عن )عيسى بن عبد العزيز( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]

، 33، واإلشارة إىل وفيات األعيان 295/ 1، واتريخ إربل 161الروضتني  وذيل
، 117، 116/ 5، والعرب 1414/ 4، وتذكرة احلفاظ 260واإلعالم بوفيات األعالم 

رقم  315/ 22، وسري أعالم النبالء 583رقم  619 -614/ 2ومعرفة القراء الكبار 
، 401/ 4، ولسان امليزان 179ة ، وهناية الغاية، ورق609/ 1، وغاية النهاية 191

، 499/ 1، وحسن احملاضرة 236، 235/ 2، وبغية الوعاة 279/ 6والنجوم الزاهرة 
 (210).." 308/ 1، وروضات اجلنات 133/ 5وشذرات الذهب 

قال: وكان يقول: مجعت كتااب يف « . يل من هذا الشيخ إجازة»"مساعي، أو  .211
رائ،  أهل بلده يثنون عليه. وكان فاضال، مقفيه أربعة آالف رواية. ومل يكن القراءات 

 كيس األخالق، مكرما ألهل العلم.

 السبع على أيب الطيب عبد املنعم بن حيىي بن اخللوفالقراءات قلت: وكان قد قرأ 
الغرانطي نزيل اإلسكندرية سنة بضع وسبعني، ومات سنة ست ومثانني. وكان قد أخذ 

نه يف ع« التيسري»و القراءات وأسند عن والده ابن اخللوف وشريح. القراءات 
إجازته للزواوي يف سنة ست عشرة وستمائة. ومل يذكر له شيخا سوى أيب الطيب، 

ن ، ولو كان قرأ على أيب القاسم ب-نسأل هللا السالمة -وإمنا ذكر وكثر يف أواخر عمره
خلف هللا صاحب ابن الفحام لكان له إسناد عال كصاحبيه أيب الفضل اهلمداين، 

أن يزعم أنه قرأ على شيخهما.  -مع وجودمها -ومجال الدين الصفراوي وما جسر
لكين أبخرة قرأت خبط ابن مسدي: مسع من عبد الرمحن بن خلف هللا، وقرأ عليه 

من أصحاب ابن هذيل  -هذا -ابلرواايت، وعلى ابن سعادة الداين. وابن سعادة
كتب ن أيب عمرو الداين. و عن عبد القدوس، ع« التيسري» -وطبقته فأغرب عنه ب
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إليه خمربا أبو الفتوح اخلطيب، وأبو احلسن األراتحي، وأبو سعد السمعاين. وقفت على 
األكرب  اجلامع»أثباته ودستور إجازاته وما ذكرته فمن ذلك، إىل أن قال: وله كتاب 

يف اختالف القراء، حيتوي على سبعة آالف رواية وطريق. ومن هذا « والبحر األزخر
كتاب وقع الناس فيه، وهللا أعلم مبا خيفيه. مجعت عليه ختمة ابلسبع من طريق ال
، ومسعت منه كثريا. قال: وولد سنة أربع ومخسني ومخسمائة. ويف أسانيده « التجريد»

 ختليط كثري، وأنواع من الرتكيب والشره.

 يف كالم حنو هذا البن مسدي.

: كان فكتب إيل فيما كتب -أبقاه هللا -وقد سألت عنه العالمة أاب حيان األندلسي
، وتصانيف عدة. وكان أبوه قد اعتىن به يف صغره. وكان ابلقراءاتله اعتناء كثري 

 فقيها، مفتيا. قرأ عليه الناس وأخذوا عنه، وتكلم بعضهم فيه.

لسبع، ي، وقد قرأ عليه ابوقفت على إجازته أليب يوسف يعقوب بن بدران اجلرائد
وقراءة يعقوب، وابن القعقاع، وابن حميصن، وأشهد على نفسه له هبا يف صفر سنة 
سبع وعشرين، وأسند فيها عن أيب طاهر السلفي. وذكر أنه أجازه أبو الفتوح انصر 

 (211)بن احلسن اخلطيب. وأسند يف هذه اإلجازة عن." 
 "اإلسكندراين، وأكثر عنهم. .212

ذكر أيب « هاترخي»يخنا أبو حيان: وأبو عبد هللا األابر مىت عرض له يف إىل أن قال ش
 القاسم بن عيسى حيذر منه حىت إنه ذكره يف موضع وقال:

إمنا أكرر الكالم عليه ليحذر منه، أو قريبا من هذا املعىن أو حنوه. وذكر أيضا أنه 
 نسب دواوين شعر لناس ما نظموا حرفا قط وال علم ذلك منهم.

ال أبو حيان: فانظر إىل ابن عيسى كيف ادعى أنه قرأ على ابن سعادة القرآن مث ق
بنحو من مخسني كتااب!! وأنه قرأ منها أربعة وثالثني كتااب؟! ونسبته إىل الرواية عن 
هؤالء املشايخ الذين ما ذكر أحد أنه روى عن واحد منهم، بل أكثر ما ذكر له األابر 

 -نعوذ ابهلل من الكذب واخلذالن -رة، وابن سعد اخلريرجالن من أهل األندلس ابن منا
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تالوة عن واحد عن أيب عمرو الداين فيما علمنا أبو احلسن القراءات وآخر من روى 
بن هذيل، وتويف سنة أربع وستني ومخسمائة، فكيف يكون ابن سعادة حيدث ابلتالوة 

 سنني. ش بعد ذلكعن واحد عن أيب عمرو وكان حيا يف سنة ثالث وسبعني؟ ورمبا عا

 ، فهو أبوالقراءاتقال: وأما الرجل اآلخر الذي روى عنه أبو القاسم بن عيسى 
بن الفحام ومبا ال« التجريد»احلسن مقاتل بن عبد العزيز بن يعقوب، قال: قرأت عليه 

تضمنه، حدثين به عن مؤلفه. وهبذا السند قرأت عليه مفرداته العشر، وقرأت عليه  
لفه، البن بليمة، وتلوت عليه مبا تضمنه، حدثين به عن مؤ « اراتتلخيص العب»كتاب 

، حدثين به عن احلسن بن خلف، عن مؤلفه، وعن « العنوان»وتلوت عليه بكتاب 
 ابن مؤلفه، عن أبيه. قال ابن عيسى:

وتلوت عليه وعلى غريه من املقرءين بكتب كثرية ال تسع هذه اإلجازة، وهي مذكورة 
هذه الكتب  ومن« . ذكر من قرأ عليه ابن عيسى من املقرءين التبيني يف»يف كتاب 

والكتب اليت بقيت ومل نذكرها اليت تلوت هبا على بقية شيوخي هي اليت خرجت منها 
 سبعة آالف رواية اليت تلوت هبا.

 أنه روى عن ابن الفحام، -هذا الذي ذكره -قال أبو حيان: ومقاتل بن عبد العزيز
ال من جهة ابن عيسى فينبغي أن يبحث عن مقاتل أكان موجودا؟ وابن بليمة ال نعمله إ

وليس ذلك، ألن يصح إسناد ابن عيسى عنه، فإن إسنادا فيه ابن عيسى لن يصح 
 (212)أبدا.." 

عن األربعة القراءات "قلت: أقطع أبن رجال امسه مقاتل منعوت أبخذ  .213
ل طاب يف كشف حااملذكورين واحلالة هذه مل يوجد أبدا وال خلق قط. وقد طال اخل

الرجل. وبدون ما ذكران يرتك الشخص، أما خاف من هللا إذ زعم أنه صنف كتااب فيه 
مسوا من  أعين الذين -سبعة آالف رواية؟ فو هللا إن القراء كلهم من الصحابة إىل زمانه

وال  ال يبلغون سبعة آالف بل -أهل األداء يف املشارق واملغارب ودونوا يف التواريخ
آالف وأان مرتدد يف الثالثة آالف هل يصلون إليها أم ال؟ هذا أبو القاسم اهلذيل أربعة 
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آن، وال يف احلديث مثله، وله مائة شيخ قرأ عليهم القر القراءات الذي مل يرحل أحد يف 
مجع يف كتابه الغث والسمني، واملشهور والشاذ، والعايل والنازل، وما حتل القراءة به 

سني ى املتقدمني واملتأخرين مل ميكنه أن أييت يف كتابه أبكثر من مخوما ال حتل، وأرىب عل
رواية من ألف طريق، وقد يكون الطريق مثل أن يروي مسلم احلديث عن قتيبة، عن 
الليث، وعن عبد امللك بن شعيب بن الليث، عن أبيه، عن الليث، فيسمي ذلك 

 طريقني.

 ه.وقد تفرد القاضي تقي الدين سليمان ابإلجازة من

 وتويف يف سابع مجادى اآلخرة.

وما أان ممن يتهم ابحلط على ابن عيسى، فلو كنت مداهنا أحدا لداهنت يف أمره، 
 يف جملس على سبط زايدة أبصل مساعه منه.« التيسري»ألنين قرأت 

قال: أخربان عبد هللا بن حممد بن خلف، أخربان ابن عبد القدوس عن مؤلفه، فوددت 
ناد العايل، ولكنه شيء ال يصح. وأما إجازته من الشريف لو ثبت يل هذا اإلس

 قد مسع هبا احلافظ ابن النجار، وغريه. -إن شاء هللا -اخلطيب، فصحيحة

على سبط زايدة، بسماعه من ابن عيسى، القراءات يف « العنوان»وقرأت كتاب 
 إبجازته من اخلطيب. أخربان أبو احلسني اخلشاب، أخربان املصنف.

بفتح احلاء وشني  -غالب بن حممد بن غالب بن حبيش -539[ ]حرف الغني
 (213)معجمة. أبو عمرو، اللخمي، األندلسي، املقرئ، نزيل دمشق.." 

 "سنة ثالثني وستمائة .214

 حرف األلف

 [ بن أمحد بن حنظلة.1أمحد بن أيب احلسن ] -566

 أبو العباس، البغدادي، الكتيب.

 مسع أاب احلسني عبد احلق.

 النجار وقال: ال أبس به. تويف يف رجب.وعنه ابن 
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[ بن أمحد بن بشري. األستاذ، أبو جعفر، اجلياين، املقرئ، 2أمحد بن حممد ] -567
 خطيب جيان.

عن أيب علي احلسن بن عبد هللا السعدي صاحب أيب جعفر ابن القراءات أخذ 
 « .املوطأ»الباذش. ومسع منه 

 أخذ عنه ابن مسدي. عاش ستا وستني سنة.

[ شاكر بن عبد هللا بن حممد بن عبيد هللا بن سليمان. 3إبراهيم بن أيب اليسر ] -568
 القاضي اجلليل، هباء الدين، أبو إسحاق، التنوخي، املعري، مث

__________ 

 .2476رقم  344/ 3[ انظر عن )أمحد بن أيب احلسن( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .465رقم  101/ 1ة النهاية [ انظر عن )أمحد بن حممد( يف: غاي2]
، 2442رقم  329/ 3[ انظر عن )إبراهيم بن أيب اليسر( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]

/ 4، وتذكرة احلفاظ 332، 331، واإلشارة إىل وفيات األعيان 118/ 5والعرب 
دون ترمجة، وطبقات الشافعية لإلسنوي رقم  356/ 22، وسري أعالم النبالء 1456
، والعقد املذهب 69/ 4، ومرآة اجلنان 2445رقم  19/ 6يف ابلوفيات ، والوا1131

/ 1، واملقفى الكبري 455/ 2، والعسجد املسبوك 170، 169البن امللقن، ورقة 
، 135/ 5، وشذرات الذهب 281/ 6، والنجوم الزاهرة 162رقم  171، 170

 (214).." 2229رقم  411/ 4وديوان اإلسالم 
 "حرف العني .215

 [ بن أمحد بن هبة هللا املنصوري.1الق بن عبيد هللا ]عبد اخل -587

 مسع من ابن كليب. وحدث.

 [ بن نصر بن مقدام.2عبد الرمحن بن سالمة ] -588

 أبو حممد، املقدسي، املقرئ، الصاحلي.

 شيخ صاحل، دين. ولد سنة ثالث ومخسني.
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القرشي. روى  ةومسع من: أيب املعايل بن صابر، والفضل ابن البانياسي، وحممد بن محز 
 عنه الضياء، والزكي الربزايل.

 تويف يف العشرين من احملرم.

 [ بن علي.3عبد الرمحن بن أيب اجملد فاضل ] -589

 [ .4الفقيه، أبو القاسم، اإلسكندراين، املعروف اببن السيوري ]

. ومسع ببغداد من أمحد بن علي الغزنوي، وأيب القراءاترحل إىل بغداد، وقرأ بواسط 
 سن علي بن حممد ابن السقاء، ومجاعة، وبدمشق من زين األمناء أيب الربكات.احل

 واختالفها.القراءات بوحدث مبصر واإلسكندرية. وكان بصريا 

 مات يف صفر.

[ . أبو 6[ بن أيب بكر بن أيب غالب بن البزن ]5عبد الرمحن بن حمفوظ ] -590
 بكر، البغدادي، احلنبلي، املقرئ، الرجل الصاحل.

 مسع من شهدة، وعبد احلق، وحيىي بن يوسف السقالطوين. وحدث.

__________ 

رقم  343/ 3[ انظر عن )عبد اخلالق بن عبيد هللا( يف التكملة لوفيات النقلة 1]
2473. 

رقم  330/ 3[ انظر عن )عبد الرمحن بن سالمة( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
2445. 

 331، 330/ 3يف: التكملة لوفيات النقلة  [ انظر عن )عبد الرمحن بن فاضل(3]
 .2446رقم 

[ السيوري: بضم السني املهملة وبعدها ايء آخر احلروف مضمومة وبعد الواو 4]
 الساكنة راء مهملة وايء النسب. )املنذري( .

 344، 343/ 3[ انظر عن )عبد الرمحن بن حمفوظ( يف: التكملة لوفيات النقلة 5]
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 .395/ 1به ، وتوضيح املشت2474رقم 
 (215)[ البزن: بفتح الباء املوحدة وزاي مفتوحة ونون.." 6]
 [ .1"بدار اخلالفة، فهلك االبن أوال، ومات أبوه بعده سنة ثالثني ] .216

 [ .4[ بن جري ]3[ بن فريح ]2حممد بن حممود بن عون ] -614

 أبو عبد هللا، موفق الدين، الرقي.

ن د هللا بن شاتيل، والكمال عبد الرمحمسع ببغداد من: منوجهر بن تركانشاه، وعبي
 األنباري النحوي، ونصر هللا القزاز. وبدمشق من حيىي الثقفي.

 وحدث حبلب ودمشق. حدثنا عنه: العز أمحد ابن العماد، وسنقر القضائي.

 وولد سنة ثالث ومخسني ومخسمائة. وكان يتعاىن التجارة.

هر : فقد يف رجب بدمشق، وظ، وقال« مشيخته»وروى عنه جمد الدين العدميي يف 
مقتوال بعد سنة. وقد دفن يف درب الفواخري، فأظهرت عظامه وظهر أنه قتله أربعة 

 فواخرة وأخذوا له حنو أربعني ألف درهم.

قال ابن النجار: دخل بغداد، وقرأ هبا العربية على الكمال عبد الرمحن، وقرأ بواسط 
شديد  ببغداد على ابن فضالن. وكان على أيب بكر ابن الباقالين. وتفقهالقراءات 

اإلمساك على نفسه، مقرتا عليها، ظاهره الفقر. أتيته ابلرقة فرأيت منزله صغريا وسخا، 
وثيابه وأاثث بيته يف غاية من الضر، فساءين ما هو فيه، فأخرج يل عدة أجزاء، فقرأت 

 دنيا، فظننته يلعليه مث أخرجت شيئا من الفضة ودفعته إليه فأىب وقال: أان يف غين و 
يتعفف. مث إنه قدم علينا بغداد، واستعمل ثيااب بنحو ثالثة آالف دينار أو أكثر، وإذا 

 رأيته حسبته فقريا.

 مث ذكر ابقي ترمجته.

حممد بن حممود بن حممد بن حممد بن حممد بن احلسني ابن السكن. الشيخ  -615
 أبو غالب، البغدادي، احلاجب، ويعرف اببن املعوج.

__________ 
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 ( .328[ وقال ابن طباطبا إنه مات يف سنة تسع وعشرين وستمائة. )الفخري 1]

رقم  344/ 3[ انظر عن )حممد بن حممود بن عون( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
رقم  5/ 5، والوايف ابلوفيات 85، وتكملة إكمال اإلكمال البن الصابوين 2477
1955. 

 ء املهملة وسكون الياء آخر احلروف، مث حاء مهملة.[ فريح: بضم الفاء وفتح الرا3]

[ جري: جبيم مضمومة وبعدها راء مهملة مفتوحة وايء آخر احلروف. )ابن 4]
 (216)الصابوين( .." 

حيىي بن أيب طي النجار  -634[ 1"ذكر من تويف بعد العشرين وستمائة ] .217
ن الغساين، بن حس [ بن ظافر بن علي بن عبد هللا بن أيب احلسن ابن األمري حممد2]

 احلليب، الشيعي، الرافضي.

 وهو مسودة يف عدة جملدات، نقلت منه كثريا.« اتريخ الشيعة»مصنف 

 [ .3ومات يف آخر الكهولة ]

 [ .5[ إن كان له ذكر ]4العدميي ]« التاريخ»فينظر يف 

__________ 

ه لرتاجم تعلى حروف املعجم كعادته بسبب إضاف -رمحه هللا -[ مل يرتبهم املؤلف1]
وقف عليها بعد أتليفه الكتاب. وهلذا مل أضع عناوين احلروف كما أفعل يف تراجم 

 السنني.

عنه يف:  انظر« . حيىي بن أيب طي محيد بن ظافر»[ هكذا يف األصل، واملشهور: 2]
، وملحق 580، وعلم التأريخ عند املسلمني 924رقم  264، 263/ 6لسان امليزان 

حيىي بن »وفيه:  196، 195/ 13، ومعجم املؤلفني 170/ 1اتريخ األدب العريب 
، 1013، 997، 693، 398، 306، 304، 277، 27، وكشف الظنون « محيدة

، 568/ 2، وإيضاح املكنون 1723، 1622، 1520، 1155، 1104، 1099
، ومدرسة الشام التارخيية قبل ابن عساكر ومن بعده للدكتور 523/ 2وهدية العارفني 
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، وكتابنا: 368، 367ص  1979فى )حبث يف مؤمتر ابن عساكر( دمشق شاكر مصط
س، طبعة جروس برس، طرابل -لبنان من الفتح اإلسالمي حىت سقوط الدولة األموية

 .18ص 
 .-هـ 575[ ولد سنة 3]
بغية »[ مل يصلنا اجلزء املتضمن تراجم حرف الياء من كتاب ابن العدمي احلليب 4]

 « .الطلب يف اتريخ حلب

[ وقال ابن حجر: تعاىن صنعة التجارة مع والده وكان مقدما فيها، مث نظم الشعر 5]
ومدح الظاهر بن السلطان صالح الدين واستقر يف شعرائه وأخذ يف غضون ذلك 
الفقه عن أيب جعفر حممد بن علي بن شهرآشوب املازندراين، وكان ابرعا يف الفقه على 

 . وله تصانيف كما تقدم ذلك يفوالقراءات مذهب اإلمامية، وله مشاركة يف األصول
 ترمجته وأخذ عن غريه.

مث ترك صناعته ولزم تعليم األطفال يف سنة سبع وتسعني إىل ما بعد الستمائة وتشاغل." 
(217) 
 "أبو حممد، ابن الصواف اإلسكندري. .218

 شيخ صاحل، معترب، مؤدب ببلده.

 ولد يف سنة مخسني ومخسني.

 وحدث عن السلفي.

 بن احلاجب، وغريه.كتب عنه ا

 وحدثين عنه حفيداه: الشرف حيىي، وأبو املعايل حممد ابنا أمحد بن الصواف.

 وتويف يف رابع ذي القعدة.

 [ بن عشائر.1عبد اجملري بن حممد ] -42

 أبو حممد، كمال الدين، القبيصي، العدل. شيخ معمر، فاضل.

 ب املوصل.منه ومن خطي ابملوصل على حيىي بن سعدون القرطيب، ومسعالقراءات قرأ 

[ : كان من القراء اجملودين، وأعيان الفقهاء. تويف يف مجادى 2قال الزكي املنذري ]
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 األوىل.

. لقراءاتاقلت: مسع منه القاضي جمد الدين العدميي، وغريه. وكان عايل اإلسناد يف 
 وال أعلم أحدا ممن قرأ عليه.

 أيب اجليش.ابإلجازة عبد الصمد بن القراءات وقد روى عنه 

 [ بن عبد الواحد بن شنيف.3عبد الواحد بن حممد ] -43

 أبو الفرج، الدارقزي.

 حدث عن مسعود بن حممد بن شنيف.

 ومات يف مجادى اآلخرة.

__________ 

، 2531رقم  367/ 3[ انظر عن )عبد اجمليد بن حممد( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .467، 466/ 1، وغاية النهاية 593رقم  269/ 2ومعرفة القراء الكبار 

 [ يف التكملة.2]

 369، 368/ 3[ انظر عن )عبد الواحد بن حممد( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]
 (218).." 2534رقم 

 [ بن حممد.1علي بن حسان ] -44" .219

 أبو احلسن، الكتيب. احلنفي.

 حدث عن: أمحد بن محزة ابن املوازيين، واخلشوعي.

 لقبه موفق الدين.وكان فقيها، فاضال. 

 « .جزءا»انتقى له زكي الدين الربزايل 

 روى عنه: أمني الدين عبد الصمد بن عساكر، واجملد ابن احللوانية، وحممد بن عربشاه.

 تويف يف رابع عشر شعبان.

 [ بن حممد بن سامل التغليب.2علي بن أيب علي ] -45

 شافعي.العالمة، املتكلم، سيف الدين، اآلمدي، احلنبلي، مث ال
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مد الصفار، على الشيخ حمالقراءات ولد بعد اخلمسني ومخسمائة بيسري آبمد، وقرأ هبا 
ى أيضا ببغداد علالقراءات يف مذهب أمحد. وقرأ « اهلداية»وعمار اآلمدي. وحفظ 

 ابن عبيدة.

 فتفقه هبا على أيب الفتح بن املين احلنبلي، -وهو شاب -وقدم بغداد

__________ 

 .2539رقم  370/ 3علي بن حسان( يف: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )1]
، ومرآة 241، 240[ انظر عن )علي بن أيب علي( يف: اتريخ احلكماء للقفطي 2]

، 3508رقم  360، 359/ 3، والتكملة لوفيات النقلة 691/ 2ق  8الزمان ج 
البشر  ، واملختصر يف أخبار294، 293/ 3، ووفيات األعيان 161وذيل الروضتني 

، واإلشارة إىل 230رقم  366 -364/ 22، وسري أعالم النبالء 156، 155/ 3
، 136/ 2، ودول اإلسالم 261، واإلعالم بوفيات األعالم 333وفيات األعيان 

هـ( ، واتريخ  630)وفيات  11 -3/ 5، ومفرج الكروب 125، 124/ 5والعرب 
 -124/ ورقة 12ايف ابلوفيات ، والو 75 -73/ 4، ومرآة اجلنان 160/ 2ابن الوردي 

/ 1، وطبقات الشافعية لإلسنوي 61، 60/ ورقة 2، ونثر اجلمان للفيومي 126
( ، 317، 306/ 8) 129/ 5، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 138، 137

ب،  166، وطبقات الشافعية البن كثري، ورقة 141، 140/ 13والبداية والنهاية 
/ 2، وطبقات الشافعية البن القاضي شهبة 175ورقة والعقد املذهب البن امللقن، 

، ولسان امليزان 631رقم  313، 312، والوفيات البن قنفذ 379رقم  412 -410
، والنجوم 463، 462/ 2، والعسجد املسبوك 414/ 2، واتريخ اخلميس 134/ 3

، ومفتاح السعادة 259/ 1، وحسن احملاضرة 464، واتريخ اخللفاء 285/ 6الزاهرة 
، وديوان 144 -142/ 5، وشذرات الذهب 217، واتريخ األزمنة للدويهي 49/ 2

.." 155/ 7، ومعجم املؤلفني 153/ 5، واألعالم 83رقم  77، 76/ 1اإلسالم 
(219) 
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"ومسع من: جده أيب املكارم، وأيب طاهر السلفي، وبدر اخلداداذي، وأيب  .220
 القاسم حممد بن علي بن العريف، ومجاعة كثرية.

 والده يف تدريس الصاحبية ابلقاهرة. وانب عن

 روى عنه: الزكي املنذري، والزكي الربزايل، وغريمها.

 وتويف يف العشرين من مجادى اآلخرة.

 [ بن يوسف.1حممد بن عمر ] -54

اإلمام، أبو عبد هللا، األنصاري القرطيب، املقرئ، املالكي، الزاهد، املعروف ابألندلس 
 اببن مغايظ.

د إىل فاس فنشأ هبا. مث حج ومسع مبكة من أيب املعايل عبد املنعم بن عبانتقل به أبوه 
هللا ابن الفراوي. ومسع ابإلسكندرية من القاضي حممد بن عبد الرمحن احلضرمي، وعبد 
الرمحن بن موقا. ومبصر من األستاذ أيب القاسم بن فريه الشاطيب، ولزمه مدة وقرأ عليه 

البوصريي، وعلي بن أمحد احلديثي، وحممد بن محد . ومسع من: أيب القاسم القراءات
 األراتحي، واملشرف ابن املؤيد اهلمذاين.

وكان إماما صاحلا، زاهدا، جمودا للقراءات، عارفا بوجوهها، بصريا مبذهب مالك، حاذقا 
 بفنون العربية. وله يد طويل يف التفسري. خترج به مجاعة.

 وجلس بعد موت الشاطيب يف مكانه لإلقراء.

__________ 

، 2505رقم  358/ 3[ انظر عن )حممد بن عمر( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، ومعجم الشيوخ الرعيين 330/ 1، وتكملة الصلة البن األابر 162وذيل الروضتني 

/ 5، والعرب 333، واإلشارة إىل وفيات األعيان 261، واإلعالم بوفيات األعالم 176
/ 2، ونثر اجلمان للفيومي 603رقم  640، 639/ 2، ومعرفة القراء الكبار 125
، والوايف 125، وطبقات الشافعية للمطري ورقة 75/ 4، ومرآة اجلنان 63، 62ورقة 

، واملقفى 3324رقم  220، 219/ 2، وغاية النهاية 2792رقم  361/ 4ابلوفيات 
 ، وطبقات النحاة واللغويني البن قاضي شهبة،2907رقم  418، 417/ 6الكبري 

، وطبقات املفسرين 202، 201/ 1، وبغية الوعاة 287/ 6، والنجوم الزاهرة 50ورقة 
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/ 5، وشذرات الذهب 220، 219/ 2، وطبقات املفسرين للداودي 39للسيوطي 
 (220).." 553رقم  283، وطبقات احلفاظ واملفسرين 145

عربية. ل"قال أبو عبد هللا األابر: حدث ابلقاهرة. وأخذ عنه القرآن واحلديث، وا .221
. سيبويه. مث جاور ابملدينة. وشهر ابلفضل والصالح والورع« كتاب»ونوظر عليه يف 

وأم مبسجد النيب صلى هللا عليه وسلم. وقال ابن الطيلسان: تويف مبصر ودفن بقرافتها،  
 كذا قال، وإمنا مات ابملدينة.

 على الشاطيب.القراءات [ : تويف يف مستهل صفر. وقرأ 1وقال املنذري ]

ومسع، وحدث، وأقرأ، وانتفع به مجاعة. وحج مرات. وأكثر اجملاورة عند قرب النيب صلى 
هللا عليه وسلم. وبرع يف التفسري واألدب. وكان له القبول التام من اخلاصة والعامة، 
مثابرا على قضاء حوائج الناس. مسعته يذكر ما يدل على أن مولده سنة مثان أو سبع 

 ومخسني ومخسمائة.

: روى عنه الزكي املنذري، والشهاب القوصي، واجملد ابن العدمي، وعبد الصمد بن قلت
 أيب اجليش، وأبو حممد احلسن سبط زايدة، وهو آخر من روى عنه.

 [ بن سعيد.2حممد بن حممد ] -55

 أبو عبد هللا، اليحصيب اجلياين، اللوشي.

درية حممد مع ابإلسكنروى عن: أيب بكر بن اجلد، وأيب عبد هللا بن زرقون. وحج فس
 بن عبد الرمحن احلضرمي، وغريه.

 وويل القضاء واخلطابة ببلده مدة، مث خطابة قرطبة. وأمسع الناس.

 ومات يف رمضان.

 [ حممد بن أيب القاسم عبد هللا بن حممد.3حممد بن أيب بكر ] -56

 احلافظ، املفيد، أبو رشيد، الغزال، األصبهاين.

__________ 

 .358/ 3ة [ يف التكمل1]
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، واملقفى 632/ 2[ انظر عن )حممد بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
 .585رقم  179، وشجرة النور الزكية 3084رقم  20/ 7الكبري 

، واملعني يف 333[ انظر عن )حممد بن أيب بكر( يف: اإلشارة إىل وفيات األعيان 3]
رقم  163/ 1والوايف ابلوفيات ، 126/ 5، والعرب 2071رقم  195طبقات احملدثني 

92 "..(221) 
 "أبو الفضائل، العلوي، اجلواين، الواسطي. .222

 تويف يف رمضان عن ست ومثانني سنة، بواسط.

 يروي عن أيب طالب حممد بن علي الكتاين.

 [ بن أيب الربكات بن اثبت.1حيىي بن سلمان ] -73

 أبو الربكات، البغدادي، املأموين، الصواف.

 أربعني.ولد سنة تسع و 

 ومسع من أيب الفتح بن البطي.

روى عنه ابإلجازة القاضي شهاب الدين اخلويي، وغريه. وابلسماع عز الدين الفارويت، 
 وقبله حمب الدين ابن النجار وقال: كان ال أبس به، تويف يف سادس ربيع األول.

 [ بن حيىي بن احلسن.2حيىي بن منصور ] -74

 ، اليماين، املقرئ، الشافعي.الفقيه، أبو احلسني، السليماين

 من أعيان شيوخ القاهرة.

على أيب اجلود. وتفقه على الشهاب حممد بن حممود الطوسي. وقرأ علم القراءات قرأ 
 الكالم ابلثغر على أيب احلسن البخاري. والزم احلافظ على بن املفضل مدة.

 [ .3ودرس مبدرسة قاضي قوص ابلقاهرة، وأم مبسجد ]

 مجادى اآلخرة.وتويف يف 

 [ بن حسن، العالمة.4يوسف بن حيدرة ] -75

__________ 
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رقم  363، 362/ 3[ انظر عن )حيىي بن سلمان( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
2516. 

، 2533رقم  368/ 3[ انظر عن )حيىي بن منصور( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
/ 5لشافعية الكربى للسبكي ، وطبقات ا604رقم  640/ 2ومعرفة القراء الكبار 

، ومعجم الشافعية البن عبد اهلادي، ورقة 379/ 2( ، وغاية النهاية 358/ 8) 150
111. 

 .368/ 3[ هو املسجد الذي ابلقشاشني ابلقاهرة، كما قال املنذري يف التكملة 3]
/ 5[ انظر عن )يوسف بن حيدرة( يف: عيون األنباء البن أيب أصيبعة، والعرب 4]

/ 5، وشذرات الذهب 237رقم  372، 371/ 22سري أعالم النبالء ، و 127
147 "..(222) 

 "سنة اثنتني وثالثني وستمائة .223

 ]حرف األلف[

[ بن إمساعيل بن عمر، ابن األمري السالر، خبتيار األاتبكي، 1أمحد بن إبراهيم ] -78
 الدمشقي.

 األمري، األديب، زين الدين، أبو العباس.

 شعر بديع. من بيت إمرة وتقدم. وله

 روى عنه شهاب الدين القوصي، وغريه.

 تويف يف احملرم.

 انشدان له نسيبه األديب انصر الدين أبو بكر ابن السالر:

 أحن إىل الوادي الذي تسكنونه ... حنني حمب زال عنه قرينه

 وأشتاقكم شوق العليل لربئه ... وقد مل آسيه وقل معينه

 رة من دنياه أنتم ودينهولوال رضاكم ابلعباد لزرتكم ... زاي

 وأرغمت أنف البني يف مجع مشلنا ... ولكن جبهدي يف رضاكم أعينه
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 [ ، العفيف.2أمحد بن علي بن عبد العزيز ] -79

 أبو العباس، القرشي، املخزومي، املصري، الشافعي، املقرئ، املعروف اببن الصرييف.

ري أبو جنا. وأجاز له األث على أيب اجلود. ومسع من أيب احلسن علي بنالقراءات قرأ 
 الطاهر األنباري، ومجاعة.

__________ 

، 2570رقم  382/ 3[ انظر عن )أمحد بن إبراهيم( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .2684رقم  217، 216/ 6والوايف ابلوفيات 

، 397/ 3[ انظر عن )أمحد بن علي بن عبد العزيز( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
 (223)« .." علي»إبسقاط: « أمحد بن عبد العزيز»وفيه:  2614 ، رقم398

"علي بن املظفر اخلطيب، وأيب بكر بن منصور الباقالين. ومسع من أيب طالب  .224
الكتاين، ومسعود بن علي بن صدقة. وقدم بغداد، فسمع هبا من عبيد هللا بن شاتيل، 

بن عثمان  واحلافظ أيب بكر حممدونصر هللا القزاز، وعبد املنعم ابن عبد هللا الفراوي، 
 احلازمي، وابن بوش، وابن كليب، ومجاعة.

وقدم دمشق وسكنها، وأقرأ هبا، وحدث. وكان جيد األداء، حسن األخالق، ثقة، 
 فاضال. وقد تفقه علي أيب طالب صاحب ابن اخلل، ويعيش بن صدقة.

احللوانية،  وصي، وابنمسع منه: الزكي الربزايل، والضياء، والسيف، وابن احلاجب، والق
 ومجاعة.

علم الدين القاسم بن أمحد األندلسي، والتقي يعقوب اجلرائدي، القراءات وقرأ عليه 
 والرشيد بن أيب الدر، وغريهم.

وحدثنا عنه أبو القاسم عبد الصمد ابن احلرستاين، وحممد بن قامياز الطحان، والشهاب 
 ، والفخر إمساعيل بن عساكر.بن مشرف. وابإلجازة القاضي تقي الدين سليمان

 وتويف يف اثمن شعبان، وله ست وسبعون سنة، ودفن مبقربة ابب الصغري.

 ولسعد، واملطعم منه إجازة.
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 [ بن أمحد بن أيب سعد.1عمر بن أمحد ] -110

 اإلمام، أبو حفص، شعرانة، األصبهاين، املستملي، احلافظ.

قه. اإلمام أمحد علي أبواب الف« مسند»مسع الكثري، وكتب، وانتخب، وهو الذي رتب 
. وما أحسبه رحل  «روضة املذكرين وهبجة احملدثني»وصنف كتااب يف مثانية أسفار مساه 

 يف احلديث.

__________ 

[ مل يذكره كحالة يف: معجم املؤلفني، مع أنه من شرطه. وسيعاد ذكره اثنية يف من 1]
 (224)عدم أبصفهان.." 

بو احملاسن وأبو العز، األسدي، احلليب األصل، "قاضي القضاة، هباء الدين، أ .225
 املوصلي املولد واملنشأ، الشافعي، الفقيه، املعروف اببن شداد.

 ولد يف رمضان سنة تسع وثالثني ومخسمائة.

والعربية، ءات القراوحفظ القرآن. ولزم أاب بكر حيىي بن سعدون القرطيب فقرأ عليه 
ب ري، وابن ايسر اجلياين، وأيب الفضل خطيومسع منه ومن حممد بن أسعد حفدة العطا

املوصل، وأخيه عبد الرمحن بن أمحد، والقاضي أيب الرضا سعيد بن عبد هللا بن القاسم 
الشهرزوري، وأيب الربكات عبد هللا بن اخلضر ابن الشريجي الفقيه، وحيىي الثقفي. 

 وببغداد من شهدة الكاتبة، وأيب اخلري أمحد بن إمساعيل القزويين.

 وتفقه، وتفنن، وبرع يف العلم.

 وحدث مبصر، ودمشق، وحلب.

روى عنه: أبو عبد هللا الفاسي املقرئ، والزكي املنذري، والكمال العدميي، وابنه اجملد، 
واجلمال ابن الصابوين، والشهاب القوصي، ونصر هللا وسعد اخلري ابنا النابلسي، 

ة. عطار، وسنقر القضائي، ومجاعوالشهاب األبرقوهي، وأبو صادق حممد بن الرشيد ال
وابإلجازة قاضي القضاة تقي الدين سليمان، وأبو نصر حممد بن حممد ابن الشريازي، 

 ومجاعة.
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: ثقة، حجة، عارفا أبمور الدين، اشتهر امسه، -كما قال عمر ابن احلاجب  -وكان
 .وسار ذكره. وكان ذا صالح وعبادة. وكان يف زمانه كالقاضي أيب يوسف يف زمانة

 دبر أمور امللك حبلب، واجتمعت األلسن على مدحه. وأنشأ

__________ 

، وطبقات الشافعية البن  362 -360/ 8) 51/ 5] )( [ الشافعية الكربى للسبكي 
، والعقد املذهب البن امللقن، 143/ 13أ، ب، والبداية والنهاية  170كثري، ورقة 

، 396، 395/ 2، وغاية النهاية 18، ونزهة األانم البن دقماق، ورقة 80، 79ورقة 
، 427/ 2، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة 1716رقم  321/ 2وذيل التقييد 

، وشذرات 292/ 6، والنجوم الزاهرة 447/ 2، واألنس اجلليل 398رقم  428
، 759، 125، وكشف الظنون 306/ 9، واألعالم 159، 158/ 5الذهب 
، 554، 553/ 2ة العارفني ، وهدي1898، 1816، 1739، 1275، 1015

، ومعجم 328/ 3و  11/ 2، وفهرس املخطوطات املصورة 681/ 2وإيضاح املكنون 
 (225).." 300، 299/ 13املؤلفني 

"وقال شيخنا ابن الظاهري: ابن شداد هو جد قاضي القضاة هباء الدين هذا  .226
 ألمه، فنسب إليه.

 اليت مسعت منه فيها. وقال األبرقوهي: قدم مصر رسوال غري مرة آخرها القدمة

 [ : كان يكىن أوال أاب العز فغريها أبيب احملاسن.1وقال ابن خلكان ]

وقال: قال يف بعض تواليفه: أول من أخذت عنه شيخي صائن الدين القرطيب، فإين 
، راءاتالقالزمت القراءة عليه إحدى عشرة سنة، وقرأت عليه معظم ما رواه من كتب 

والتفسري، وكتب يل خطه أبنه ما قرأ عليه أحد أكثر مما قرأت واحلديث، وشروحه، 
 عليه.

« حيحص»إىل أن قال: ومن شيوخي سراج الدين حممد بن علي اجلياين قرأت عليه 
للواحدي، وأجاز يل سنة تسع ومخسني. ومنهم: « الوسيط»مسلم كله ابملوصل، و 
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« مسند» أيب عوانة و« دمسن»فخر الدين أبو الرضا أسعد ابن الشهرزوري مسعت عليه 
 الرتمذي. ومسعت« جامع»أيب داود، و « سنن»الشافعي، و « مسند»أيب يعلى، و 

 من مجاعة، منهم: شهدة ببغداد.

قال ابن خلكان: أعاد ابلنظامية ببغداد يف حدود السبعني. وحج سنة ثالث ومثانني. 
ا يف اجلهاد مصنفوقدم زائرا بيت املقدس، فبالغ يف إكرامه صالح الدين، فصنف له 

وفضله. وكان شيخنا وأخذت عنه كثريا. وكتب صاحب إربل يف حقي وحق أخي  
كتااب إليه يقول: أنت تعلم ما يلزم من أمر هذين الوالدين وأهنما ولدا أخي، وولدا 
أخيك، وال حاجة مع هذا إىل أتكيد. فتفضل القاضي وتلقاان ابلقبول واإلكرام وأحسن 

ده حل األمور وعقدها، ومل يكن ألحد معه كالم. وال يعمل حسب اإلمكان، وكان بي
الطواشي شهاب الدين طغريل شيئا إال مبشورته، وكان للفقهاء به حرمة اتمة وافرة، 

 وطال عمره. وأثر اهلرم فيه حىت

__________ 

/ 7( وانظر الوفيات 28/ الورقة 1« )عقود اجلمان»] )( [ ترمجة قاضي السالمية من 
93. 

 (226).." 86 -84/ 7وفيات األعيان  [ يف1]
 بقي بن حممد بن تقي. -164" .227

 أبو علي اجلذامي، املالقي. من العلماء األذكياء.

 ورخه ابن فرتون، وقيد جده بتاء مثناة.

 أخذ عن أيب علي الرندي.

 ]حرف اجليم[

 [ بن جودي بن موسى بن وهب بن عدانن.1جودي بن عبد الرمحن ] -165

 من أهل مدينة وادي آش. أبو الكرم األندلسي

روى عن: أيب القاسم السهيلي، وأيب جعفر بن احلكم، ويعقوب بن طلحة، وأيب بكر 

                                         
 46/136اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (226)



260 

 

 بن أيب مجرة، ومجاعة.

قال األابر: كان راواي مكثرا، معتنيا ابحلديث. أدب ابلقرآن، وعلم ابلعربية. أخذ عنه 
[ سنة 2أعطبه ] أصحابنا. دخلت وادي آش ومل أره. وتويف بعد خدر أصابه واختالل

 [ وثالثني أو حنوها.3ثالث ]

 ]حرف احلاء[

 [ .4احلسن بن عبد الرمحن ] -166

 [ املرسي، الرفاء، املقرئ.5أبو علي، الكتاين ]

[ . ومسع من أيب عبد هللا 7عن أيب حممد الشمنيت ]القراءات [ : أخذ 6قال األابر ]
 بن محيد، وغريه. وكان صاحب فضائل.

__________ 

 .250/ 1نظر عن )جودي بن عبد الرمحن( يف: تكملة الصلة البن األابر [ ا1]
 وهو حتريف.« أعقبه»[ يف التكملة: 2]

 « .إحدى»[ يف التكملة: 3]

، 266/ 1[ انظر عن )احلسن بن عبد الرمحن( يف: تكملة الصلة البن األابر 4]
، وبغية الوعاة 56رقم  67، 66/ 2، والوايف ابلوفيات 158واملقتضب من حتفة القادم 

1 /510. 
 ابلنون، وهو تصحيف ابلطباعة.« الكناين»[ وقع يف تكملة ابن األابر: 5]

 .266/ 1[ يف التكملة: 6]
 (227)[ منسوب إىل مشونت، قرية من أعمال مدينة سامل.." 7]
 "شجاع الدين، أبو احلسن. .228

وكان  حجة.رجل صاحل، كثري العبادة واألوراد. حج ابلناس من الشام نيفا وعشرين 
امللك املعظم حيرتمه، مث كان يف خدمة ابنه امللك الناصر ابلكرك، فبلغه عنه شيء، 

 فكلمه كالما خشنا، فرتكه وقدم دمشق.
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[ : حكى يل ذلك، فقلت: هو ولدك، فقال: وهللا ما قلت عنه 1قال ابن اجلوزي ]
 إال أنه يقرأ املنطق، فقلت: الفقه أوىل به كما كان والده.

 مجادى اآلخرة. تويف يف

 [ بن حممد بن مفرج.2علي بن عبد الصمد ] -188

 الشيخ عفيف الدين، ابن الرماح، املصري، املقرئ، النحوي، الشافعي، املعدل.

 ولد سنة سبع ومخسني ابلقاهرة.

 ومسع من السلفي.

على أيب اجليوش عساكر بن على، واإلمام أيب اجلود. وأخذ العربية عن القراءات وقرأ 
 احلسني حيىي بن عبد هللا.أيب 

 وتصدر لإلقراء، والعربية ابملدرسة السيفية، واملدرسة الفاضلية مدة.

ومحل عنه مجاعة. وشهد عند قاضي القضاة عبد الرمحن ابن السكري فمن بعده. وكان 
 من حماسن الشيوخ.

__________ 

هـ( ،  734)يف وفيات سنة  2746رقم  452/ 3] )( [ والتكملة لوفيات النقلة 
 هـ. وهو الصحيح. 734وسيعاد يف وفيات سنة 

 [ يف مرآة الزمان.1]

، ومعجم 415/ 3[ انظر عن )علي بن عبد الصمد( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
، واإلشارة إىل 262، واإلعالم بوفيات األعالم 103، 102شيوخ األبرقوهي، ورقة 

، ومعرفة القراء 134/ 5رب ، والع1423/ 4، وتذكرة احلفاظ 334وفيات األعيان 
، والوايف ابلوفيات 23، وذيل املشتبه للسالمي 287رقم  123، 122/ 2الكبار 

/ 6، والنجوم الزاهرة 2245رقم  549/ 1، وغاية النهاية 165رقم  237/ 21
، 1730، رقم 175/ 2، وبغية الوعاة 69رقم  499/ 1، وحسن احملاضرة 296

 (228).." 159/ 5وشذرات الذهب 
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[ : كان حسن السمت، مؤثرا لالنفراد، 1وى عنه الزكي املنذري وقال ]"ر  .229
مقبال على خويصته، منتصبا لإلفادة، راغبا يف اإلقراء. اتصل خبدمة السلطان مدة ومل 

 يتغري عن طريقته وعادته.

قلت: قرأت القرآن كله على النظام حممد بن عبد الكرمي التربيزي، وأخربين: أنه قرأ 
 اح. ومل حيدثين أحد عنه.على ابن الرم

 وآخر من روى عنه ابإلجازة القاضي تقي الدين سليمان.

 تويف يف الثاين والعشرين من مجادى األوىل.

 [ .2بل إجازته ابقية البن الشريازي وسعد ]

 [ بن عبد الودود األندلسي.3علي بن حممد ] -189

 خطيب مربيطر.

 ومسع من مجاعة. عن أيب عبد هللا حممد بن واجب.القراءات أخذ 

 وأجاز له أبو الطاهر إمساعيل بن عوف من اإلسكندرية.

 وكان رجال صاحلا.

 روى عنه أبو عبد هللا األابر وقال: تويف يف ذي احلجة.

 [ بن روزبة بن عبد هللا.4علي بن أيب بكر ] -190

 أبو احلسن، البغدادي، القالنسي، الصويف، العطار.

 ابن العايل.« جزء»الوقت، ومسع منه البخاري من أيب « صحيح»مسع 

__________ 

 .415/ 3[ يف التكملة 1]
 هذه العبارة يف آخر الرتمجة. -رمحه هللا -[ هكذا استدرك املؤلف2]

، والذيل 1904[ انظر عن )علي بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر، رقم 3]
 .619رقم  313/ 1ق  5والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج 

رقم  410، 409/ 3[ انظر عن )علي بن أيب بكر( يف: التكملة لوفيات النقلة 4]
، واإلشارة إىل 262، واإلعالم بوفيات األعالم 561رقم  419، والتقييد 2641

، 134/ 5، والعرب 1082رقم  196، واملعني يف طبقات احملدثني 335وفيات األعيان 



263 

 

، ونكت 247رقم  388، 387/ 22، وسري أعالم النبالء 137/ 2ودول اإلسالم 
، 1501رقم  230/ 2، وذيل التقييد 14/ ورقة 12، والوايف ابلوفيات 203اهلميان 

رقم  353/ 2، وديوان اإلسالم 160/ 5، وشذرات الذهب 296/ 6والنجوم الزاهرة 
1020 "..(229) 

 حممد بن رجب بن علي. -197" .230

 أبو بكر، احلارثي، الفقيه، احلنبلي.

 حلارثية من أعمال هنر عيسى.من أهل قرية ا

 سكن بغداد وتفقه ومسع من عبد احلق اليوسفي، وأيب العز بن مواهب اخلراساين.

روى عنه ابن النجار، وقال: كان متيقظا، حسن الطريقة، متدينا. تويف يف شعبان، وله 
 إحدى ومثانون سنة.

 [ بن حممد بن أمحد، الشريف.1حممد بن علي ] -198

 لدين، األموي، العثماين، البغدادي، الكاتب.أبو شجاع، فخر ا

 ولد ببغداد يف سنة مخس وستني، وسكن الداير املصرية.

 وحدث عن عبد الرمحن بن موقا.

[ ، كثري التصون جدا، 3[ : كان حسن السمت ]2روى عنه الزكي املنذري، وقال ]
 امس شعبان.خ من أعيان الطائفة العثمانية، رق حاله، وانقطع إىل العبادة. وتويف يف

 [ بن حممد بن أيب زاهر.4حممد بن حممد بن عبد هللا ] -199

 أبو حامد، البلنسي، املؤدب.

عن أبيه. ومسع من أيب العطاء بن نذير، وأيب عبد هللا ابن نسع، فأكثر. القراءات أخذ 
 وأدب ابلقرآن.

 [ : هو معلمي، وعنه أخذت قراءة انفع، ومسعت منه، ومسع5قال األابر ]

__________ 

، 2664رقم  418/ 3[ انظر عن )حممد بن علي( يف التكملة لوفيات النقلة 1]
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 .2801رقم  330/ 6واملقفى الكبري 
 .418/ 3[ يف التكملة 2]
 « .الصمت»سهوا  -رمحه هللا -[ كتبها املؤلف3]

، 635/ 2[ انظر عن )حممد بن حممد بن عبد هللا( يف: التكملة الصلة البن األابر 4]
 .3101رقم  34/ 7قفى الكبري وامل
 (230).." 635/ 2[ يف التكملة 5]
"وأجازت للفخر ابن عساكر، وللقاضي شهاب الدين اخلويي، وفاطمة بنت  .231

 سليمان، وعيسى املطعم، وأيب بكر بن عبد الدائم. وأمحد ابن الشحنة، ومجاعة.

 وتوفيت يف سادس عشر ذي احلجة.

 قال ابن النجار: جاوزت الثمانني.

 [ بن علي بن خليل بن إبراهيم بن خليل بن وشاح.1اخلليل بن أمحد ] -239

 أبو طاهر، اجلوسقي الصرصري، اخلطيب هبا.

 ولد سنة مثان وأربعني مخسمائة.

 على مجاعة.القراءات وقرأ 

ومسع من: والده الشيخ أيب العباس، وأيب الفتح بن البطي، وعبد هللا بن عبد الصمد 
 قة بن احلسني الناسخ، واألسعد ابن يلدرك.السلمي، وشهدة، وصد

 [ بعد والده. وكان صاحلا، عاملا، خريا.2وخطب جبامع صرصر الدير ]

روى عنه: أبو الفرج أيوب بن حممود ابن البعلبكي، وأبو القاسم علي بن بلبان، وحممد 
بن مؤمن، واجلمال أبو بكر الشريشي، وحممد بن مكي بن حامد األصبهاين، مث 

 ي، وأمحد بن حممد الطييب التاجر، وحمفوظ بن احلامض.الدمشق

وأجاز للقاضيني ابن اخلويي واحلنبلي، وسعد الدين بن سعد، وأيب بكر بن عبد الدائم، 
 وأيب نصر حممد بن حممد ابن الشريازي، ومجاعة.

 وتويف يف العشرين من ربيع األول.
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__________ 

رقم  440، 439/ 3لوفيات النقلة  [ انظر عن )اخلليل بن أمحد( يف: التكملة1]
/ 13، والوايف ابلوفيات 137/ 5، والعرب 335، واإلشارة إىل وفيات األعيان 2715
 .164، 163/ 5، وشذرات الذهب 298/ 6، والنجوم الزاهرة 491رقم  393

[ وهي املعروفة بصرصر األدىن، بليدة كانت على جانب السيب الشمايل وهي يف 2]
 ا عرفت بصرصر الدير، ألن ديرا كان فيها يعرف أثره إىل القرن السابع.طريق احلاج، وإمن

ومثة صرصر األعلى من قرى هنر امللك على جانب السيب اجلنويب. )معجم البلدان( 
 (231).." 440/ 3وانظر: التكملة 

 "قبائح آاثر شغلن ظنوين ... وخوفن أفكاري لقاء منون .232

 يل العذر اجلميل حقيين وكيف اعتذاري عن ذنويب وقبحها ... وأيىب

 على أن يل من حسن ظين خبالقي ... معاذا حبصن يف املعاد حصني

 فإن أوبقتين سلفات تقدمت ... فحسن يقيين ابإلله يقيين

قال ابن مسدي: مل ألق مثله جاللة، ونبال، ورايسة وفضال. وكان إماما مربزا يف فنون 
يد ل. وبرع يف علوم القرآن والتجو من منقول ومعقول، ومنشور وموزون، جامعا للفضائ

واألدب، فكان ابن جبدته، وهو ختام احلفاظ، ندب لديوان األنشاء فاستعفى. أخذ 
عن أصحاب ابن هذيل. رحل واختص أبيب القاسم بن حبيش مبرسية. القراءات 
 .-رمحه هللا -أكثرت عنه

اب ، وكتعن أربعني شيخا« األربعني»وقال أبو العباس ابن الغماز: وله كتاب 
 املسلسالت.« جزء»، و « املوافقات العوايل»

[ : يف العشرين من ذي احلجة تويف احلافظ أبو الربيع 1وقال أبو حممد املنذري ]
 بظاهر بلنسية. -خذله هللا -الكالعي اخلطيب الكاتب شهيدا بيد العدو

ن بومولده بظاهر مرسية يف مستهل رمضان سنة مخس وستني. مسع ببلنسية من حممد 
جعفر النحوي، وأيب احلجاج يوسف بن عبد هللا، وأيب بكر أمحد بن أيب املطرف، 
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ومبرسية من أيب القاسم عبد الرمحن بن حبيش، وإبشبيلية، وشاطبة، وغرانطة، وسبته، 
ومالقة، ودانية. ومجع جماميع مفيدة تدل على غزارة علمه وكثرية حفظه ومعرفته هبذا 

 من بلنسية سنة أربع عشرة وستمائة. الشأن. وكتب إلينا ابإلجازة

 ]حرف الضاد[

 [ بن أيب الفرج.2الضحاك بن أيب بكر ] -247

 أبو الفرج، القطيعي، النجار، املعروف اببن األطروش.

__________ 

 .462، 461/ 3[ يف التكملة 1]
، 455، 454/ 3[ انظر عن )الضحاك بن أيب بكر( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

 (232)." .2749رقم 
 "احلنبلي، الفقيه، العز. .233

 من كبار العلماء.

تفقه على الشيخ املوفق، ورحل إىل أصبهان، ومسع من: أيب الفخر أسعد بن سعيد، 
 وغريه.

 روى عنه: اجملد ابن احللوانية، والشيخ مشس الدين بن أيب عمر.

وأجاز للشيخ علي بن هارون، وللشهاب حممد بن مشرف، وللشرف إبراهيم ابن 
 املخرمي، وغريه.

قرأت خبط الضياء: ويف يوم االثنني حادي عشر ذي القعدة تويف الفقيه اإلمام العامل 
 .-رمحة هللا عليه ورضوانه -أبو حممد عبد العزيز بن عبد امللك

وكان إماما عاملا فطنا ذكيا. وقد ألقى الدرس مدة مبدرسة شيخنا أيب عمر. وكان دينا 
 ه الشيخ موفق الدين.خريا. دفن يف تربة خال أم

 [ بن علي بن محزة بن فارس.1عبد العزيز بن حممد ] -260

 أبو الربكات ابن القبيطي.
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مسع مع أخيه عبد اللطيف من: شهدة، وأيب نصر عبد الرحيم اليوسفي، وابن شاتيل، 
 وحممد بن نسيم.

يب أعلى عمه القراءات وكان من أعيان قراء بغداد، جيد األداء، طيب الصوت. قرأ 
يعلى محزة. وأم مبسجدهم على ابب البدرية. وكان فقيها، دينا، شافعيا، حسن 

 السمت.

 ولد سنة ثالث وستني. وتويف يف رابع عشر ربيع األول.

 روى عنه أبو القاسم بن بلبان. وأجاز للبهاء ابن عساكر.

 دالبن شيطا بسماعه من أيب نصر عب« التذكار»قال ابن النجار: قرأت عليه كتاب 
 الرحيم بن يوسف، عن الباقرحي، عنه. وكان صدوقا.

__________ 

، 2711رقم  438/ 3[ انظر عن )عبد العزيز بن حممد( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
رقم  542، 541/ 18، والوايف ابلوفيات 605رقم  641/ 2ومعرفة القراء الكبار 

 (233).." 396/ 1، وغاية النهاية 456
 ة، البلنسي، املقرئ. خطيب بلنسية."أبو احلسن، ابن خري  .234

القراءات [ : أخذ عن أيب جعفر طارق بن موسى قراءة ورش. وأخذ 1قال األابر ]
عن شيخنا أيب جعفر بن عون هللا. ومسع من أيب العطاء بن نذير، وغريه. وأجاز له أبو 

من:  ععبد هللا بن محيد، وأبو حممد بن عبيد هللا، وحج سنة مثان وسبعني، وجاوز ومس
أيب عبد هللا حممد بن عبد الرمحن احلضرمي، ومحاد احلراين، وعبد اجمليد بن دليل، مسع 

أيب داود عن أيب بكر الطرطوشي يف سنة تسع ومخسمائة، ومسع من اإلمام « سنن»منه 
عبد احلق بن عبد الرمحن اإلشبيلي ببجاية، ومن أيب حفص عمر امليانشي مبكة. 

لى حاله من االنقباض وحسن السمت إىل أن قلد الصالة، وانصرف إىل بلده وأقام ع
فتوالها أربعني سنة مل حيفظ عنه سهو فيها إال يف النادر. وأقرأ القرآن وقتا. وحدث. 

كثرة. تلوت عليه « مشيخته»وأخذ الناس عنه. وكان عدال راجح العقل. ويف 
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عام،  د منالسبع، ومسعت منه جل ما عنده. واختلط قبل موته أبزيالقراءات ب
وأخر عن الصالة يف رجب سنة ثالث وثالثني وستمائة الختالل ظهر يف كالمه. ومل 
يسمع منه بعد ذلك شيء. وتويف يف أواخر رجب سنة أربع، وكانت جنازته مشهودة 
حضرها السلطان، ونزل يف قربه أبو الربيع بن سامل. وولد سنة مخسني أو إحدى ومخسني 

 ومخسمائة.

أيب داود، ومسعت منه كتاب « سنن»الغماز فقال: مسعت منه قلت: لقيه ابن 
 للقضاعي، بسماعه من احلضرمي، بسماعه من الرازي، عنه.« الشهاب»

 [ بن السالر، األمري، شجاع الدين.3[ بن إيداش ]2علي بن سليمان ] -272

 أبو احلسن، الدمشقي، احلنفي، أمري احلاج.

 وإمنا تويف -كما ذكران  -[4ث ]ورخه أبو املظفر ابن اجلوزي يف سنة ثال

__________ 

 .634رقم  313، والوفيات البن قنفذ 322] )( [ 
والتكملة  1905)مطبوع( رقم  76، 75/ ورقة 3[ يف تكملة الصلة )خمطوط( 1]

 لوفيات النقلة.

/ 3، و 703، 702/ 2ق  8[ انظر عن )علي بن سليمان( يف: مرآة الزمان ج 2]
 .2741رقم  452

 « .اقداش»حف يف )مرآة الزمان( إىل [ تص3]

 (234)." « .يف سنة أربع»، واملوجود يف )املرآة( : -رمحه هللا -[ هكذا قال املؤلف4]
 "وله شعر حسن كأخيه، فمنه: .235

 أقدك هذا أم هو الغصن الرطب ... وطرفك ذا أم هو الصارم العضب

 أاي بدر مت فيك للعني نزهة ... وللقلب تعذيب ولكنه عذب

 هللا يف قتل الكئيب وعده ابلوصال ... عسى انر مبهجته ختبوخف 

 تويف يف رجب حبلب شااب، وله مثان وعشرون سنة إال شهرين.
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 [ بن وضاح.1حممد بن حممد ] -289

 أبو بكر، اللخمي، األندلسي. خطيب مدينة شقر.

 القراءات.روى عن أبيه أيب القاسم، وأخذ عنه 

 سنة مثانني ومخسمائة، ومسع من الشاطيب قصيدتهومسع أاب إسحاق بن فتحون. وحج 
ومسع ببجاية من احلافظ عبد احلق بن عبد الرمحن. وأجاز له اإلمام « . حرز األماين»

 أبو احلسن بن هذيل، ومجاعة.

 وتصدر بلده لإلقراء. وحدث بيسري.

 [ : وكان رجال صاحلا، لقيته مرارا. ولد سنة تسع ومخسني.2قال األابر ]

 سادس شهر صفر. وتويف يف

 وقال ابن مسدي: حكى يل أن ابن هذيل اشرتى له شيئا وألبسه إايه. قال:

« تيسريال»ففرحت به، فقال أليب: هذا تذكرة العهد إذا كرب. ومسع من ابن هذيل 
 بعضه أو كله يف سنة أربع وستني. مث خرج ابن مسدي عنه من ذلك سند الكبري.

 ص شيخ أيب حيان النحوي.ابن أيب األحو « التيسري»ومسع منه 

 ابلقاف. -[ بن قائد3حممد بن حيىي ] -290

__________ 

، 636، 635/ 2[ انظر عن )حممد بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
 .257/ 2، وغاية النهاية 611رقم  644/ 2ومعرفة القراء الكبار 

 .236/ 2[ يف تكملة الصلة 2]
، والتكملة 3541رقم  446/ 7: املقفى الكبري [ انظر عن )حممد بن حيىي( يف3]

 (235).." 2743رقم  453، 452/ 3لوفيات النقلة 
 "أبو الثناء، السلمي، الدمشقي، احملتسب، فخر الدين، ابن احملتسب أيب حممد. .236

[ : أيب سعد بن عصرون، وابن صدقة احلراين، وطغدي األمريي، والبهاء 1روى ]عن[ ]
 ابن عساكر.
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الربزايل، واجملد ابن احللوانية. وآخر من روى عنه ابنه علي حضورا.  روى عنه: الزكي
 وأجاز لغري واحد.

 وتويف يف الثامن والعشرين من شوال.

 [ بن املبارك بن هبة هللا بن بكري.2حمفوظ بن املبارك ] -294

 أبو الوفاء، احلرميي، املستعمل.

 مسع من: أمحد بن موهوب بن السدنك، وال حق بن كارة.

 ات يف صفر.وم

 أجاز البن الشريازي.

 [ حامت بن املسلم بن أيب العرب.3مرتضى بن أيب اجلود ] -295

 [ .4أبو احلسن، ابن العفيف، احلارثي، املصري، احلويف ]

 ولد سنة تسع وأربعني تقريبا ابحلوف.

 ، ومسع ابإلسكندرية من السلفي، والقاضي احلضرمي.القراءاتوقرأ 

بن بري، وإمساعيل بن قاسم الزايت، وسالمة بن عبد الباقي ومبصر من: عبد هللا 
 األنباري، وغريهم.

__________ 

 .336، واإلشارة إىل وفيات األعيان 224] )( [ اإلكمال البن الصابوين 
 [ إضافة على األصل.1]

 .2701رقم  434/ 3[ انظر عن )حمفوظ بن املبارك( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
 459، 458/ 3)مرتضى بن أيب اجلود( يف: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن 3]

، واملعني يف طبقات 303، 302، وتكملة إكمال اإلكمال البن الصابوين 2760رقم 
واإلشارة إىل وفيات  262، واإلعالم بوفيات األعالم 2088رقم  197احملدثني 
، وذيل 5رقم  12، 11/ 23، وسري أعالم النبالء 140/ 5، والعرب 336األعيان 
، 399/ 6، والنجوم الزاهرة 1419/ 4، وتذكرة احلفاظ 1640رقم  287/ 2التقييد 

 .169، 168/ 5وشذرات الذهب 



271 

 

[ منسوب إىل احلوف، كورة مشهورة قصبتها بلبيس، من مصر. قيدها املنذري.." 4]
(236) 
"روى عنه: الزكي املنذري، وابن النجار، وأبو طاهر أمحد بن عبد الكرمي  .237

املنذري، وحفيده أبو اجلود حامت بن احلسني بن مرتضى، والشهاب أمحد األبرقوهي، 
 والغرايف. وآخر من روى عنه ابحلضور أبو عبد هللا حممد بن مكرم، ومجاعة ابإلجازة.

 وكان من األئمة العاملني.

[ : كان على طريقة حسنة، كثري التالوة للقرآن يف الليل 1قال الزكي عبد العظيم ]
لنهار. ووالده العفيف أحد املنقطعني املشهورين ابخلري والصالح، وله القبول من وا

 الناس.

 قلت: حدث مرتضى بدمشق أيضا. وكان عنده فقه، ومعرفة، ونباهة.

 وكتب خبطه كثريا.

وقال التقي عبيد احلافظ: كان فقريا، صبورا، له قبول. وخيتم كل يوم وليلة ختمة، وله 
 يف رمضان ستون ختمة.

 وتويف ابلشارع يف ليلة التاسع والعشرين من شوال.

 وكان شافعي املذهب.

 القراءات.ومل يذكر املنذري على من قرأ 

 [ بن فالح بن راشد.2مرهف بن صارم ] -296

 أبو املهند اجلذامي، املنظوري، السفطي، الشافعي، الزاهد.

زقاق أم ابملسجد بصحب الشيخ أاب عبد هللا القرشي زماان، وغريه من الصاحلني. و 
الطباخ مبصر، مث انقطع ابملسجد امللقب ابألندلس الذي ابلقرافة. وكان يزار ويتربك 

 بلقائه. وله شعر حسن.

__________ 

 .434/ 3[ يف التكملة 1]
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، 2774رقم  463/ 3[ انظر عن )مرهف بن صارم( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
 (237).." 213، 122وتكملة إكمال اإلكمال البن الصابوين 

 "وتفقه، وقال الشعر اجليد. وسافر الكثري. واشتغل بدمشق. وذكر بدمشق. .238

وذكر أنه اجتمع ابلفخر الرازي صاحب التصانيف خبوارزم. وكان له أنس ابلنظرايت 
 واخلالفيات.

 وتويف يف ربيع اآلخر.

 [ .1وحدث بشيء من شعره ]

 [ .3األواين ][ بن أمحد. أبو عبد هللا، 2أمحد بن علي ] -313

 شاعر حمسن، تويف فيها. فمن شعره:

 سلوا من كسا جسمي حنافة خصره ... وكلفين يف احلب طاعة أمره

 يبدل نكر الوصل منه بعرفه ... لدي وعرف اهلجر منه بنكره

 فما تنعم اللذات إال بوصله ... وال تعظم اآلفات إال هبجره

 من در ثغره فأقسم ابحملمر من ورد خده ... ميينا وابملبيض

 لقد كدت لوال ضوء صبح جبينه ... أتيه ضالال يف دايجي شعره

 [ أمحد بن أيب احلسن بن الباذش.4أمحد بن علي بن أيب جعفر ] -314

 أبو جعفر، األنصاري، الغرانطي، املقرئ.

 قرأ ابلرواايت على أيب احلسن بن كوثر.

 ومل يعقب. عرض عليه اخلتمة ابن مسدي وقال: مات سنة بضع وثالثني.

 القراءات.يف « اإلقناع»وجده هو مؤلف 

 [ عبد الوهاب ابن الشريجي.5أمحد بن حممد بن أيب الفهم ] -315

 شرف الدين، أبو الفتح، ابن فخر الدين، األنصاري، الدمشقي.

 حدث عن اخلشوعي.

__________ 
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 [ ذكر املقريزي بعض شعره يف )املقفى الكبري( .1]

 .171علي األواين( يف: املختار من اتريخ ابن اجلزري  [ انظر عن )أمحد بن2]
 « .الديواين»[ يف املختار: 3]

 .378رقم  83/ 1[ انظر عن )أمحد بن علي بن أيب جعفر( يف: غاية النهاية 4]
، 486/ 3[ انظر عن )أمحد بن حممد بن أيب الفهم( يف: التكملة لوفيات النقلة 5]

 (238).." 2826رقم  487
 ان."ومات يف شعب .239

 [ .1أمحد بن حممد بن حممد ] -316

 الشيخ أبو حجة. القرطيب، القيسي.

 عن عبد الرمحن ابن الشراط.القراءات أخذ 

 وكان من العباد، بلي ابألسر.

 [ .2ومات يف هذا احلدود عن نيف وسبعني سنة ]

 [ بن حممد.3أمحد بن يوسف ] -317

 أبو جعفر الدالل. نزيل بلنسية.

 بن نذير، وأاب عبد هللا بن نوح الغافقي، وأاب زكراي الدمشقي، ومجاعة.مسع: أاب العطاء 

__________ 

، 123/ 1[ انظر عن )أمحد بن حممد بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
، وغاية 747رقم  485، 484/ 2ق  8والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج 

، 167/ 1، وبغية الوعاة 604رقم  129، 128/ 1، و 501رقم  109/ 1النهاية 
 .154، 153/ 2، ومعجم املؤلفني 87، وروضات اجلنات 286/ 1وإيضاح املكنون 

هـ وقد ذكره ابن اجلزري مرتني  643[ تكاد مصادر ترمجته جتمع على وفاته يف سنة 2]
( 501رقم  109/ 1هـ. ) 643يف )غاية النهاية( ، فقال يف األوىل إنه تويف سنة 

 ( .604رقم  129/ 1يف الثانية: مات يف حدود سنة مخس وثالثني وستمائة )وقال 
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وقال ابن عبد امللك املراكشي: وكان من كبار األستاذين مقرائ متقدما يف صنعة 
التجويد، حسن األخذ على القراء، حمداث حافظا، مشهور الفضل، من أهل الزهد 

الضعف  نظم شعر ساقط غاية يف والورع والتواضع وصحة الباطن حنواي حمققا يتعاطى
 اختصارا حسنا، وصنف كتااب يفالقراءات والرداءة، واختصر التبصرة ملكي يف 

األحكام الشرعية مجع فيه ما اجتمع عليه صحيحا البخاري ومسلم من أحاديث 
، و  «تفهيم القلوب آبايت عالم الغيوب»، وكتاب « منهج العبادة»األحكام ومساه: 

و يف النحو، وأقرأ القرآن وأمسع احلديث ودرس النح« ذكر أنواع البيانتسديد اللسان ل»
بقرطبة إىل أن دخلها الروم فانتقل إىل إشبيلية وأقرأ هبا وقدم إىل الصالة واخلطبة جبامع 
حصن الوادي من أحوازها. مث فصل عنها راكبا البحر مؤثرا التحول إىل سبتة وركب 

ابألسر واحتمل إىل منورقة أو إحدى جهاهتا ففداه  يف جوادة فامتحن هو وأهله وأوالده
أهلها وهو قد أشفى على اهلالك ملا لقيه من شدة التنكيل والتعذيب نفعه هللا فمكث 

ر مبيورقة حنو ثالثة أايم وتويف سنة ثالث وأربعني وستمائة، وقيل إنه تويف على ظهر البح
 ملة( .مائة. )الذيل والتكقبل وصوله إىل منورقة ومولده سنة اثنتني وستني ومخس

.." 122 -120/ 1[ انظر عن )أمحد بن يوسف( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
(239) 
"قال األابر: وكان ثبتا، ورعا، بصريا ابلفرائض والشروط. تويف يف مجادى  .240

بلنسية  -هم هللالعن -اآلخرة، وله سبع وستون سنة. وبعد وفاته يف رمضان انزل الفرنج
 حا بعد حصار مخس أشهر ملكوها يف صفر سنة ست.وأخذوها صل

 [ بن حازم.1إبراهيم بن ترجم ] -318

 أبو إسحاق، املازين، املصري، الضرير، املقرئ، الشافعي.

 على أيب اجلود. ومسع من: إمساعيل بن ايسني، والبوصريي.القراءات قرأ 

م ابملدرسة وأ صحب أاب عبد هللا القرشي الزاهد. وتفقه، وتصدر ابجلامع العتيق،
 الفاضلية. وكان ذا مروءة وخري.
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 [ .2روى عنه الزكي املنذري ]

 وتويف يف السابع والعشرين من مجادى األوىل.

 [ بن غالب.3إبراهيم بن حممد ] -319

 أبو إسحاق، األنصاري، املرسي، نزيل املرية.

 « .ابلقانون»املرتجم « اجلمل»أخذ عن أيب موسى اجلزويل إمالءه على 

 حب أاب عبد هللا بن عماد. وأقرأ القرآن والنحو. وروى احلديث.وص

 وكان صاحلا. ورعا، منقبضا. مل يدخل احلمام أربعني سنة.

 األسعد، الطبيب املشهور ابلداير املصريه. -

 [ .4أمسه عبد العزيز ]

 [ بن أيب غالب.5إمساعيل بن إبراهيم ] -320

__________ 

، 2808رقم  479/ 3( يف: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )إبراهيم بن ترجم1]
رقم  123، 122/ 1، واملقفى الكبري 365وتكملة إكمال اإلكمال البن الصابوين 

86. 
 .479/ 3[ يف التكملة 2]
 .169/ 1[ انظر عن )إبراهيم بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
 ( .348[ سيأيت برقم )4]

رقم  482/ 3[ انظر عن )إمساعيل بن إبراهيم( يف: التكملة لوفيات النقلة 5]
2815 "..(240) 

 "أبو علي، التجييب، األندلسي، القشتليوين، البلنسي. .241

 وقشتليونة: من عمل بلنسية.

 ولد سنة مثان وأربعني ومخسمائة.

ذيل، عن أيب احلسن بن هالقراءات [ : أخذ 1ذكره أبو عبد هللا األابر، فقال ]
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وأجاز له إجازة عامة يف مجادى اآلخرة سنة ثالث وستني. وكان يكتب املصاحف. 
وسكن تونس وأقرأ هبا القرآن. ورأيت اآلخذ عنه يف سلخ شعبان سنة مخس وثالثني 
وعلى أثر ذلك تويف بتونس ألين قدمتها رسوال من قبل وايل بلنسية يف منتصف السنة 

 اليت بعدها، فلم أجده.

 [ بن احلسن بن فاتح.2ن بن حممد ]احلس -326

 أبو علي البلنسي، الشعار.

السبع، وأجاز له، وأخذها أيضا عن القراءات لقي أاب احلسن ابن النعمة، واخذ عنه 
 أيوب بن غالب صاحب ابن هذيل.

 البخاري، ومن ابن نوح الغافقي.« صحيح»ومسع من وهب بن نذير 

 ء.وحج. وتعاىن التجارة. وجلس أخريا لإلقرا

 روى عنه أبو عبد هللا األابر، وقال: تويف يوم األضحى، وله أربع ومثانون سنة.

 [ الدجيلي.3حسن بن عبد هللا ] -327

 الشيخ الصاحل املعروف بشليل.

من مشايخ الفقراء ابلعراق، له زاوية ومريدون. وكان ساذجا سليم الصدر، كثري الصالة، 
اوز ضر مساع الفقراء. وال يدخر شيئا. وقد جوللناس فيه اعتقاد. وكان ميد الكسرة وحي

 السبعني.

__________ 

، 266/ 1، واملثبت يتفق مع: تكملة الصلة البن األابر « احلسني»] )( [ كلها: 
267. 

 .266/ 1[ يف تكملة الصلة 1]
 .267/ 1[ انظر عن )احلسن بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
 (241).." 172( يف: املختار من اتريخ ابن اجلزري [ انظر عن )حسن بن عبد هللا3]
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 "ولد يف عاشر صفر سنة ست وأربعني ومخسمائة. .242

وقرأ الفقه، وقرأ ابلرواايت للسبعة، ويعقوب على اإلمام الصاحل أيب القاسم عبد الرمحن 
 بن خلف هللا بن عطية القرشي اإلسكندراين املؤذن صاحب ابن الفحام.

ع وعشرون سنة من السلفي. ونسخ، وقابل، وحصل الفوائد. مث مسع احلديث وله أرب
ومسع من: أيب حممد العثماين، وأمحد بن جعفر الغافقي، وأيب حيىي اليسع بن عيسى 
بن حزم الغافقي، وأيب الطاهر بن عوف الزهري، وعبد الواحد بن عسكر، وابن عطية 

 شيخه، والقاضي حممد بن عبد الرمحن احلضرمي، وغريهم.

 له مجاعة كثرية من األندلس، وأصبهان، ومهذان.وأجاز 

 وأم مبسجد النخلة، وأقرأ به مدة. وحدث ببلده، ومبصر، ودمشق. وكتب الكثري ورواه.

روى عنه: أبو عبد هللا ابن النجار، وأبو بكر بن نقطة، والسيف بن قدامة، وابن 
ان، علي الده الشيخالقراءات احللوانية، والكمال أمحد ابن الدمخيسي. وأخذ عنه 

 وغريه.

وحدثنا عنه: أبو احلسني ابن اليونيين، وأبو املعايل األبرقوهي، وإبراهيم بن عبد الرمحن 
[ النجار، والعز أمحد ابن العماد، والقاضي أبو الربيع سليمان بن محزة، 1املتيجي ]

وأخواه حممد وداود، والقاضي أبو حفص عمر بن عبد هللا بن عمر بن عوض، وحممد 
علي ابن الواسطي، وأمحد بن مؤمن، ونصر هللا بن عياش، وأبو القاسم بن عمر  بن

اهلواري، وأبو علي ابن اخلالل، وحممد بن يوسف الذهيب، وأبو بكر بن عبد الدائم 
 -األصم، وزينب بنت شكر، وهديه بنت عسكر، وعبد الرمحن بن مجاعة اإلسكندراين

مساعيل بن عساكر، وعيسى املطعم، والفخر إ -وهو آخر من بقي هبا من أصحابه
 وطائفة سواهم.

__________ 

وهو منسوب إىل متيجة قبيلة من الرببر.."  616« : املشتبه»[ قيده املصنف يف 1]
(242) 
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"اإلمام، مجال الدين، أبو القاسم، ابن الصفراوي، اإلسكندراين، املالكي،  .243
 املقرئ، املفيت.

 أربع وأربعني ومخسمائة.ولد ابإلسكندرية يف أول يوم من سنة 

على أيب القاسم عبد الرمحن بن خلف هللا بن حممد بن عطية القرشي، القراءات وقرأ 
وعلى أيب العباس أمحد بن جعفر الغافقي، وأيب حيىي اليسع بن عيسى بن حزم، وأيب 

 الطيب عبد املنعم بن اخللوف.

 .وتفقه على العالمة أيب طالب صاحل بن إمساعيل بن بنت معايف
 ومسع: السلفي، وأاب الطاهر إمساعيل بن عوف، وأاب حممد العثماين، ومجاعة.

 -وكان من األئمة األعالم انتهت إليه رائسة اإلقراء والفتوى ببلده، ونزل الناس مبوته
 درجة. وهو آخر من قرأ على األربعة املذكورين. -القراءاتيف 

 حدث ببلده، ومبصر، واملنصورة.

أبو بكر بن أيب الدر، واملكني عبد هللا بن منصور األمسر، والشرف  قرأ عليه: الرشيد
حيىي بن أمحد ابن الصواف، وأبو القاسم عبد الرمحن بن عمران الدكايل، ومجاعة. وممن 

: أبو الفضل يوسف بن حسن القابسي، وأبو العباس أمحد القراءاتقرأ عليه بعض 
 كرمي التربيزي.بن هبة هللا بن عطية، والنظام حممد بن عبد ال

 قرأت القرآن على النظام، والدكايل، وحداثين أهنما قرءا عليه.

وأخربان عنه القابسي، وابن عطية، وأبو اهلدى عيسى بن حيىي السبيت، وأبو احلسني 
 ابن الصواف.

وممن روى عنه: أبو بكر حممد بن منصور املالكي الوراق، واملفيت أبو حممد عبد القادر 
احلجري احلاكم، وأبو حممد عبد املعطي بن عبد النصري األنصاري، بن عبد العزيز 

 وعمر بن علي بن الكدوف، ومجاعة.

ومسعنا إبجازته على أيب احلسن علي بن سيما، وحممد بن عثمان بن مشرق، وابن 
 (243)احلظريي.." 
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خرج لنفسه ، والفقه. و القراءات"وقد درس، وأفىت، وخترج عليه مجاعة نبالء يف  .244
 . «مشيخة»

 وكان صاحب داينة، وعدالة، وجاللة. وعاش اثنتني وتسعني سنة وأشهرا.

 تويف يف اخلامس والعشرين من ربيع اآلخر.

 [ بن عبد هللا.1عبد العزيز بن إبراهيم ] -410

 أبو حممد، املصري، األبزاري، التمار، املعروف ابحلكمة.

 ولد سنة ستني أو إحدى وستني ومخسمائة.

 سم البوصريي وطبقته، فأكثر.ومسع من أيب القا

 وحصل كتبا حسنة. وكان يؤثر الطلب والسماع على معاشه. وكان على طريقة حسنة.

 روى عنه: الزكي املنذري، واجملد ابن احللوانية، وغريمها.

 وتويف يف سابع مجادى اآلخرة.

 [ بن فريج.2عبد العظيم بن عبد القوي ] -411

 .-معجمة وراء مث زايخباء  -أبو حممد، املصري، اخلراز
 مسع األراتحي، وعمر بن طربزد. وحدث.

 ومات بدمشق.

[ بن أيب الربكات بن علي بن رزق هللا بن عبد 3عبد القادر بن عثمان ] -412
 الوهاب التميمي.

 أبو حممد، البغدادي.

 شيخ صاحل، معمر، من بيت مشيخة وعلم.

 ولد يف رابع صفر سنة مخس وثالثني.

__________ 

كملة ، والتصويب من: الت« عبد الرمحن: »-رمحه هللا -يف األصل خبط املؤلف[ 1]
، 374، وتكملة إكمال اإلكمال البن الصابوين 2876رقم  509/ 3لوفيات النقلة 

 .382/ 2وتوضيح املشتبه 
رقم  505/ 3[ انظر عن )عبد العظيم بن عبد القوي( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
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2866. 
رقم  514/ 3)عبد القادر بن عثمان( يف: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن 3]

2892 "..(244) 
 [ ، الصاحب، الوزير األجل.1علي بن جرير ] -419" .245

 مجال الدين، الرقي.

وزر لألشرف يف آخر أايمه، ووزر للصاحل إمساعيل شهرا. ومرض يومني، ومات يف 
 أواخر مجادى اآلخرة، ودفن مبقابر الصوفية.

 [ بن علي بن أمحد.2بن عبد الوهاب ] علي -420

 أبو احلسن، الدووي، الصويف.

 مسع من شهدة، ومجاعة.

 [ .3: نسبة إىل محل الدواة ]-بواوين -والدووي

 تويف يف الثامن والعشرين من شوال.

 روى عنه ابن النجار وقال: ال أبس به.

 .الكناين[ بن عبد هللا بن ايسني بن جنم. أبو احلسن، 4علي بن علي ] -421
 العسقالين األصل، التنيسي املولد، املصري املنشأ، املقرئ، املعروف اببن البالن.

 ولد سنة بضع ومخسني ومخسمائة.

على أيب اجلود، وقرأ العربية علي عبد هللا بن بري، ولزمه مدة، ومسع القراءات وقرأ 
 منه ومن املشرف بن علي األمناطي.

__________ 

جزء، « طراز اجملالس»ست جملدات، و « شامل اإلرشاد»، « ء] )( [ وخدمة الفقرا
 جزء، وغري ذلك من األشعار. وذكر له مقطعات.« الوصية»و 

، 2878رقم  510/ 3[ انظر عن )علي بن جرير( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
ق  8وهو تصحيف، ومرآة الزمان ج « علي بن حريز»وفيه:  168وذيل الروضتني 
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 153/ 13، والبداية والنهاية 150/ 5، والعرب 251/ 29ة األرب ، وهناي724/ 2
 وهو تصحيف.« علي بن حديد»وفيه: 

رقم  516/ 3[ انظر عن )علي بن عبد الوهاب( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
 .325/ رقم 4، وتلخيص جممع اآلداب 2896

 .516/ 3[ تكملة املنذري 3]
، 2897رقم  516/ 3[ انظر عن )علي بن علي( يف: التكملة لوفيات النقلة 4]

، وطبقات 555، 554/ 1، وغاية النهاية 597رقم  636/ 2ومعرفة القراء الكبار 
 (245).." 499/ 1، وحسن احملاضرة 218النحاة واللغويني البن قاضي شهبة، ورقة 

 ."روى عن: أيب بكر بن زهر، وأيب حممد بن عبيد هللا .246
 وكان عدال، خسن السمت. يشارك يف الطب واألدب.

 [ .1حممد بن حممد بن أمحد ] -434

 [ .2أبو القاسم األنصاري، الشاطيب، املعروف ابلويل ]

، ، وأاب اخلطاب بن واجبالقراءاتمسع: أابه، وأاب عبد هللا بن سعادة وأخذ عنهما 
 ومجاعة.

 وتصدر لإلقراء، وأخذ عنه.

 [ .3بن احلسن ] حممد بن حممد -435

 أبو الفضل ابن السباك، البغدادي، الوكيل عند القضاة.

 ولد سنة نيف ومخسني ومخسمائة.

ومسع من: أيب الفتح بن البطي، وأيب املعايل حممد ابن اللحاس، وعمر بن بنيمان. ومن 
 مسعه من ابن اللحاس.« املنتقى من سبعة أجزاء املخلص»مسموعه 

مد بلبان، وأبو العباس أمحد بن إبراهيم الفاروثي، وأبو بكر حمروى عنه: أبو القاسم بن 
 بن أمحد الشريشي، وسنقر القضائي احلليب، وآخرون.

وأجاز للفخر بن عساكر، والقاضي تقي الدين سليمان، وفاطمة بنت سليمان، 

                                         
 46/298اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (245)



282 

 

وعيسى املطعم، وابن سعد، وأيب بكر بن عبد الدائم، وابن الشحنة، وفاطمة بنت 
 حممد بن حممد ابن الشريازي.البطائحي، و 

__________ 

 .645/ 2[ انظر عن )حممد بن حممد بن أمحد( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
/ 2 «تكملة ابن األابر»ويف  -رمحه هللا -[ هكذا يف األصل جمودا خبط املؤلف2]

 « .الوليي: »645

/ 15ي بن الدبيث[ انظر عن )حممد بن حممد بن احلسن( يف: ذيل اتريخ بغداد ال3]
، 42/ 23، وسري أعالم النبالء 2861رقم  502/ 3، والتكملة لوفيات النقلة 76
، وتذكرة احلفاظ 151/ 5، والعرب 133، 132/ 1، واملختصر احملتاج إليه 29رقم  43
، واملعني يف طبقات احملدثني 339، واإلشارة إىل وفيات األعيان 1425، 1424/ 4

/ 5، والنجوم الزاهرة 427رقم  222، 221/ 1قييد ، وذيل الت2100رقم  198
181 "..(246) 

 [ : تويف يف سابع عشر مجادى األوىل.1"روى عنه احلافظ عبد العظيم، وقال ] .247

 ]حرف النون[

 [ بن أيب احلارث بن حممد بن عبد هللا.2انصر بن األفضل ] -442

 أبو هاشم، اهلامشي، العباسي، الدوشايب.

وشاب بن علي بن عيسى بن موسى بن حممد بن علي من ولد حممد امللقب بد
 البغدادي الصويف.

 عاش ثنتني ومثانني سنة. وحدث عن عبد احلق، وعبيد هللا بن شاتيل.

 ومات يف ربيع األول.

روى عنه القاضي تقي الدين كتابة، مث البهاء ابن عساكر، وعيسى السمسار، وابن 
 سعد.

 لك.[ بن لب بن عبد امل3نذير بن وهب ] -443
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 أبو عامر، الفهري، البلنسي، املقرئ.

عن أبيه، ومسع منه ومن أيب القاسم بن حبيش، وأيب عبد هللا بن محيد. القراءات أخذ 
 وأجاز له أبو احلسن بن هذيل.

 وتفقه على أيب بكر بن أيب مجرة.

[ : عين بعقد الشروط، فلم يكن أحد يدانيه فيها. وكان قائما على  4قال األابر ]
للمربد. وويل قضاء بعض الكور، مث قضاء دانية. ومسعت منه كثريا. « الكامل»كتاب 

 وتويف بدانية يف شعبان.

__________ 

 .506/ 3[ يف التكملة 1]
رقم  502، 501/ 3[ انظر عن )انصر بن األفضل( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

2857. 
رقم  637، 636/ 2ر [ انظر عن )نذير بن وهب( يف: تكملة الصلة البن األاب3]

 .334/ 2، وغاية النهاية 598
 (247).." 759/ 2[ يف تكملة الصلة 4]
"علوم، وحاز قصب السبق. مسع من مسعود ابن النادر، وابن كليب. وكان  .248

 [ .1متواضعا، صدوقا، خارق الذكاء ]

[ بن 3[ بن علي بن عبد هللا بن أيب الفتح بن مكثر ]2احلسن بن سيف ] -466
 هللا بن حممد. يعلى بن عبد

 أبو علي، املنذري، األندلسي األصل، املصري، الوراق، املقرئ.

 على أيب اجليوش عساكر بن علي، ومسع منه، ومبكة من عمر امليانشي.القراءات قرأ 

__________ 

 بالم ألف.« الالمغاين» 273/ 12] )( [ ابلوفيات 

وت يف )معجم األدابء لياق [ من اجلدير ابلذكر أن ترمجة )احلسن بن معايل( وردت1]
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هـ. وهذا تويف بعده أبحد عشر  626( مع أن ايقوت تويف سنة 199، 198/ 9
عاما. مما يدل على أن أحد النساخة للمعجم أضاف الرتمجة، واألرجح أنه نقلها عن 

ولد سنة مثان وستني ومخسمائة، وهو أحد »، وهي، بعد ذكر امسه: « ابن النجار»
بقاء عصر، مسع من أيب الفرج بن كليب وغريه، وقرأ العربية على أيب الأئمة العربية يف ال

العكربي، واللغة على أيب حممد بن املأمون، وقرأ الكالم واحلكمة على اإلمام نصري 
الدين الطوسي، وانتهت إليه الرائسة يف هذه الفنون ويف علم النحو، وأخذ فقه احلنفية 

امغاين )كذا( احلنفي، مث انتقل إىل مذهب عن أيب احملاسن يوسف بن إمساعيل الد
اإلمام الشافعي، وكان ذا فهم اثقب وذكاء وحرص على العلم، وكان كثري احملفوظ، 
وكتب الكثري خبطه، ذا وقار مع التواضع ولني اجلانب، لقيته ببغداد سنة سبع وثالثني 

 « .وستمائة وكان آخر العهد به

ال ابن ق»الرتمجة، ولكن السيوطي قال: ونقل الصفدي، والسيوطي قريبا من هذه 
 « .النجار والقفطي

جد مل أ« : عمر عبد السالم تدمري»ويقول خادم العلم وطالبه حمقق هذا الكتاب 
 للقفطي.« إنباه الرواة»لصاحب الرتمجة ذاكرا يف كتاب 

 وقال الصفدي: ومن شعره، وقد أمره بعض أصدقائه بطالق امرأته ملا كربت:

 شابت ذوائبها ... وأصبحت وهي مثل العود يف النحف وقائل يل وقد

 مل ال جتد حبال الوصل من نصف ... مشطاء من غري ما حسن وال ترف

 فقلت: هيهات أن أسلو مودهتا ... يوما ولو أشرفت نفسي على التلف

 وأن أخون عجوزا غري خائنة ... مقيمة يل على اإلتالف والسرف

 جين وأهجرها يف حالة احلشفيكون مين قبيحا أن أواصلها ... 

 ( .72( و )احلوادث اجلامعة 274/ 12)الوايف ابلوفيات 

رقم  538، و 537/ 3[ انظر عن )احلسن بن سيف( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
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2943. 
 (248)[ هكذا قيده املنذري ابحلروف.." 3]
 "مات يف رجب. .249

ظ احلجاج ابن حممد، احلاف[ سعيد بن حيىي بن علي بن 1حممد بن أيب املعايل ] -496
 الكبري، املؤرخ.

 أبو عبد هللا، الدبيثي، مث الواسطي، الشافعي، العدل.

 ولد يف رجب سنة مثان ومخسني ومخسمائة.

ومسع بواسط من: أيب طالب حممد بن علي الكتاين، وهبة هللا بن علي بن قسام، وهبة 
 وطبقتهم.هللا بن نصر هللا بن اجللخت، وعلي بن املبارك اآلمدي، 

هبا على أصحاب أيب العز القالنسي كأيب بكر ابن الباقالين، وأيب القراءات وقرأ 
 احلسن علي بن املظفر خطيب شافيا. وقرأ الفقه والعربية.

__________ 

، 64/ ورقة 7[ انظر عن )حممد بن أيب املعايل( يف: عقود اجلمان البن الشعار 1]
رقم  529، 528/ 3لتكملة لوفيات النقلة ، وا97رقم  195، 194/ 1واتريخ إربل 

، واإلعالم بوفيات 395، 394/ 4، ووفيات األعيان 71، واحلوادث اجلامعة 5925
 199، واملعني يف طبقات احملدثني 340، واإلشارة إىل وفيات األعيان 264األعالم 

، ودول اإلسالم 154/ 5، والعرب 1417 -1414/ 4، وتذكرة احلفاظ 2106رقم 
، واملختار من اتريخ ابن اجلزري 50رقم  70 -68/ 23، وسري أعالم النبالء 143/ 2

، واملستفاد من ذيل اتريخ 591رقم  628، 627/ 2، ومعرفة القراء الكبار 175
، 500رقم  544 -541/ 1، وطبقات الشافعية لإلسنوي 9رقم  14، 13بغداد 

بقات الشافعية ( ، وط62، 61/ 8) 26/ 5وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 
 -102/ 3، والوايف ابلوفيات 34/ 1ب، وفوات الوفيات  78الوسطى، له، ورقة 

، وغاية 95، 94/ 4، ومرآة اجلنان 105/ 13، والبداية والنهاية 1040رقم  104
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، وطبقات الشافعية البن قاضي 236، وهناية الغاية، ورقة 146، 145/ 2النهاية 
، 121، 120ات النحاة واللغويني، له، ورقة ، وطبق386رقم  417، 416/ 2شهبة 

، وطبقات 317/ 6، والنجوم الزاهرة 23/ 4، وتوضيح املشتبه 568/ 2وتبصري املنتبه 
، 185/ 5، وشذرات الذهب 309، 88، وكشف الظنون 497، 496احلفاظ 

، ومفتاح 964رقم  304/ 2، وديوان اإلسالم 114/ 2، وهدية العارفني 186
، 131، والرسالة املستطرفة للكتاين 130والتاج املكلل للقنوجي  ،211/ 1السعادة 

/ 5، وفهرست اخلديوية 139/ 6، واألعالم 622، وعلم التأريخ عند املسلمني 132
/ 10، ومعجم املؤلفني 154/ 3و  137/ 2، وفهرس املخطوطات املصورة 145
 .1100رقم  168، ومعجم طبقات احلفاظ واملفسرين 40

الدكتور بشار عواد معروف يف اجلزء األول من: ذيل اتريخ مدينة السالم وانظر مقدمة 
بغداد للدبيثي، بتحقيقه، ومقدمته يف اجلزء األول من كتاب: املختصر احملتاج إليه من 

 (249)اتريخ ابن الدبيثي، بتحقيقه.." 
"مث رحل إىل بغداد يف حدود الثمانني، ومسع من: أيب الفتح عبيد هللا ابن  .250

ونصر هللا القزاز، وأيب العالء حممد بن جعفر بن عقيل، وأيب الفرج حممد بن شاتيل، 
أمحد بن نبهان، وعبد املنعم بن عبد هللا ابن الفراوي، وأيب العز حممد بن حممد ابن 
اخلراساين، وعبد اجلبار ابن األعرايب، واحلافظ أيب بكر حممد بن موسى احلازمي، وعبد 

، اج، وعبد املغيث بن زهري، وخلق كثري بعدهم ببغدادهللا بن أمحد بن محتيس السر 
 واحلجاز، ومصر، واملوصل.

قي. على مجاعة. وقرأ الفقه على أيب احلسني بن هبة هللا ابن البو القراءات وقرأ ببغداد 
سط، كبريا لوا« اترخيا»وعلق األصول واخلالف. وعين ابحلديث ورجاله. وصنف 

 [ . وله شعر جيد.1أليب سعد السمعاين ] «الذيل»ذيل به على « اترخيا»وصنف 

وكان من املعدلني األعيان ببغداد، وعزل من العدالة، والعدالة ببغداد منصب كالقضاء 
 والفتيا.
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فذكر ابن النجار يف ترمجته: أنه ويل اإلشراف على الوقف العام مدة، مث إنه استعفى 
 ة احلديث.قراء القرآن وروايمن الشهادة ضجرا، فأجيب، فانقطع يف منزله منعكفا على إ

 سئل عنه احلافظ الضياء، فقال: هو حافظ.

 وقال ابن نقطة: له معرفة وحفظ.

« داداتريخ بغ»وبتذييل « اتريخ واسط»وقال ابن النجار: سكن بغداد، وحدث ب 
وقل أن جيمع شيئا إال وأكثره على ذهنه. وله معرفة اتمة ابألدب « . معجمه»له، وب 

ي بكتبه وأصوله. صحبته عدة سنني، فما رأيت منه إال اجلميل والشعر. وهو سخ
 والداينة وحسن الطريقة.

__________ 

[ قال ابن املستويف: ألف كتااب مذيال على اتريخ أيب سعد عبد الكرمي بن حممد بن 1]
السمعاين املذيل على اتريخ بغداد الذي ألفه أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب، 

 (250)ا مل يذكره ابن السمعاين، ممن أغفله أو كان بعده، كذا حدثين به.." وذكر فيه م
 [ بن أمحد.1عبد هللا بن يوسف ] -536" .251

 أبو محد، البلنسي، املقرئ.

 مسع من: أيب عبد هللا بن نوح الغافقي.

عن: أيب جعفر ابن احلصار، وأيب عبد هللا بن سعادة، وأيب علي بن القراءات وأخذ 
 نوظر عليه يف كتب الرأي.زالل. وتفقه، و 

وويل خطابة بلنسية مدة إىل أن أخذهتا الفرنج صلحا يف سنة ست وثالثني، فنزح إىل 
 دانية وويل خطابتها، مث انتقل إىل مرسية وهبا تويف. ذكره األابر.

 [ بن حيىي بن علي.2عبد احلميد بن احلسن ] -537

 ، املعدل.القاضي، رشيد الدين، أبو املكارم، التميمي، املصري

 حدث بدمشق عن البوصريي.

 [ يف أول شعبان.3وأدركه األجل بقطنا ]
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 روى عنه اجملد ابن احللوانية.

 [ بن عبد هللا بن أيب طالب.4عبد الرمحن بن عبد املؤمن ] -538

 أبو علي، السلمي، املوازيين، الطرائفي، العطار، املعروف بزريق الصيدالين.

 املؤرخ، وأيب املواهب بن صصرى. حدث عن: أيب القاسم بن عساكر

 روى عنه: الزكيان الربزايل واملنذري، واجملد ابن احللوانية، والبدر ابن اخلالل، ومجاعة.

 وكان عطارا يف سوق الكبري.

__________ 

 .901/ 2[ انظر عن )عبد هللا بن يوسف( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
رقم  559/ 3: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )عبد احلميد بن احلسن( يف2]

2985. 
 ، والتصحيح من: التكملة.« بقطيا»[ يف األصل: 3]

رقم  5547/ 3[ انظر عن )عبد الرمحن بن عبد املؤمن( يف: التكملة لوفيات النقلة 4]
2978 "..(251) 

 رمحه هللا. -"وتويف مبكة يف أواخر ذي احلجة .252

 محد بن الفرج الدقاق.[ حممد بن أ1عفيفة بنت أيب منصور ] -541

 أم سارة، البغدادية.

 أجاز هلا: أبو زرعة، ومعمر بن الفاخر، وأمحد بن املقرب، ومجاعة.

 وتوفيت يف احملرم.

 [ بن حممد بن العايل بن جوشن.2علي بن أمحد ] -542

 .-جبيم وابء موحدة -أبو احلسن، القرشي، الشارعي، املقرئ، الشافعي، اجلباس
 فارس بن تركي الضرير وصحبه مدة. علىالقراءات قرأ 

وكان كثري التالوة خيتم يف كل ليلة مجعة ابلقرافة ختمة، ويف كل ليلة ثالاثء مبشهد 
ختمة ومبشهد زيد كل ليلة سبت ختمة، أقام على هذا مدة. وكان  -رمحها هللا -نفيسة
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 له قبول اتم من الناس، وانتفع به مجاعة يف حفظ القرآن.

  سنة. ومات يف اثين ربيع األول.وعاش نيفا ومثانني

 [ .4[ بن نصر بن طغان ]3علي بن خمتار ] -543

مجال امللك، أبو احلسن، العامري، احمللي املولد، اإلسكندراين، املعروف اببن اجلمل 
[5. ] 

 ولد يف أول سنة مثان وأربعني.

__________ 

رقم  549/ 3قلة [ انظر عن )عفيفة بنت أيب منصور( يف: التكملة لوفيات الن1]
2970. 

 .2964رقم  551/ 3[ انظر عن )علي بن أمحد( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
رقم  561، 560/ 3[ انظر عن )علي بن خمتار( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]

، واإلشارة إىل وفيات 252، 251، وتكملة إكمال اإلكمال البن الصابوين 2988
رقم  199، واملعني يف طبقات احملدثني 265ت األعالم ، واإلعالم بوفيا341األعيان 
/ 2، واملشتبه 56رقم  77، 76/ 23، وسري أعالم النبالء 158/ 5، والعرب 2109
، وتوضيح 501/ 2، والعسجد املسبوك 136رقم  189/ 22، والوايف ابلوفيات 421

 .189/ 5، وشذرات الذهب 340/ 6، والنجوم الزاهرة 30/ 6املشتبه 
 ابلعني املهملة يف: الشذرات.« طعان»حف إىل: [ تص4]

 (252)« .." اجلبل»[ تصحف يف: الشذرات إىل: 5]
 "وكان كثري التالوة للقرآن. .253

[ ، واجملد ابن احللوانية، وابن مسدي، وأثىن عليه يف 1روى عنه: الزكي املنذري ]
 وابإلجازة القاضي شهاب الدين ابن اخلويي، وغريه.« . معجمه»

 على أحد من أصحابه ال ابلسماع وال ابإلجازة.ومل أمسع 

 تويف يف التاسع والعشرين من ذي احلجة ابإلسكندرية.
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 [ السعود بن أمحد بن هشام.2إمساعيل بن سعد ] -578

 أبو أمية األموي، األندلسي، اللبلي، نزيل إشبيلية.

روى عن أيب الوليد والده، وعن أيب بكر حممد بن خلف بن صاف، وأخذ عنه 
 البخاري.« صحيح»، ومسع منه لقراءاتا

 مسلم بقرطبة من أيب بكر بن خري.« صحيح»ومسع 

 وكان مولده يف سنة مثان ومخسني.

 ومات ابن صاف سنة مخس ومثانني، وهو من كبار أصحاب أيب احلسن شريح.

 ويل أبو أمية قضاء مراكش يف الفتنة. مث أنصرف إىل إشبيلية.

فاهلل  -. وتويف سنة تسع. قلت: كتابتها حتتمل العامنيقال األابر: أخذ عنه أصحابنا
 .-أعلم

[ بن أمحد بن إبراهيم بن مفرج بن منصور ابن ثعلب بن 3إمساعيل بن ظفر ] -579
 .-اثنيه نون -عنيبة

__________ 

 .594/ 3[ التكملة 1]
 .187/ 1[ انظر عن )إمساعيل بن سعد( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
، 3044رقم  586/ 3)إمساعيل بن ظفر( يف: التكملة لوفيات النقلة  [ انظر عن3]

، واملعني 513رقم  170/ 4، وبغية الطلب البن العدمي )املصور( 171وذيل الروضتني 
، واإلشارة إىل 265، واإلعالم بوفيات األعالم 2112رقم  199يف طبقات احملدثني 

 وفيه: 160/ 5، والعرب 342وفيات األعيان 

، وذيل 60رقم  82، 81/ 43، وسري أعالم النبالء « تصحيف»وهو « راملظف»
، 376، واملنهج األمحد 69، وخمتصره 329رقم  225، 224/ 2طبقات احلنابلة 

، والنجوم الزاهرة 260، واملقصد األرشد، رقم 900رقم  465، 464/ 1وذيل التقييد 
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، 203/ 5هب ، وشذرات الذ1045رقم  377، 376/ 1، والدر املنضد 344/ 6
204 "..(253) 

 "]حرف اجليم[ .254

 [ بن هبة هللا.1جعفر بن حممد ] -580

 أبو الفضل، اخللدي، البغدادي، الصويف، ساكن داير مصر.

اعات  من أيب الوقت، وأن له مس« البخاري»قال ابن مسدي: لقيته، فذكر يل أنه مسع 
سنة اثنتني  ، وأنه ولدكثرية من أيب زرعة، وغريه. ورحل إىل السلفي، وأن أثباته مودعة

وأربعني ومخسمائة فقرأت عليه ابإلجازة العامة من أيب الوقت. مات بقوص سنة تسع 
 [ .2وثالثني ]

 قلت: هذا كذاب.

 [ بن علي بن سعيد.3جعفر بن مكي ] -581

 احلاجب، الرئيس، أبو حممد، فخر الدين، البغدادي، املقرئ، الشافعي، الشاعر.

وقرأ األصلني، واخلالف، والعربية. وله شعر كثري مدون يف ، وتفقه، القراءاتقرأ 
 جملدتني.

 وكان خازن كتب النظامية، مث صار حاجبا بباب املراتب، مث عزل مث أعيد،

__________ 

)يف  2955رقم  546/ 3[ انظر عن )جعفر بن حممد( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
/ 2، ولسان امليزان 1520قم ر  415/ 1هـ( وميزان االعتدال  637وفيات سنة 

 .531رقم  125، 124
هـ. وقال: بلغين  637[ ورخ املنذري وفاته يف: العشر األوسط من ذي القعدة سنة 2]

أنه حدث بقوص، وكانت له عبارة حسنة، وكالم على طريقة التصوف. اجتمعت به 
 مرات مبصر، ومسعت من كالمه، وأجاز يل. )التكملة( .

( واتبعه 415/ 1هـ يف )ميزان االعتدال  627وفاته بسنة  -ه هللارمح -وقد ورخ املؤلف
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 ( .124/ 2احلافظ ابن حجر يف )لسان امليزان 

 هـ. وهللا أعلم يف أي سنة كانت وفاته على الصحيح. 739بينما ورخه هنا سنة 

[ انظر عن )جعفر بن مكي( يف: ذيل اتريخ مدينة السالم بغداد البن الدبيثي 3]
، 3009رقم  573، 572/ 3، والتكملة لوفيات النقلة 96( ورقة 5921)ابريس 

، 235رقم  141، 140/ 3ق  4، وتلخيص جممع اآلداب 77واحلوادث اجلامعة 
، وطبقات 242رقم  154/ 11، والوايف ابلوفيات 180واملختار من اتريخ ابن اجلزري 

( ، والعقد املذهب البن امللقن، ورقة 138/ 8) 45/ 5الشافعية الكربى للسبكي 
 (254).." 503، 502/ 2، والعسجد املسبوك 130

 "أبو علي املصري، السمسار، الصائغ. .255

 ولد سنة مخسني.

 ومسع من السلفي.

وابنه أبو اجملد احلاكم، [ ، والكمال ابن العدمي الصاحب، 1روى عنه: الزكي املنذري ]
واجملد ابن احللوانية، واجلمال حممد ابن الصابوين، وولده الشهاب أمحد، والعالء بن 
بلبان، والضياء عيسى السبيت، وموفقية املصرية، ومجاعة. وابإلجازة أبو نصر حممد ابن 

 الشريازي، والشمس عبد القادر ابن احلظريي، وغريمها.

 اآلخرة.ومات يف اثمن عشر مجادى 

 [ بن أيب السعود.2احلسن بن علي ] -584

 األديب، أبو حممد، الكويف، نزيل القاهرة.

 رواها عنه شيخنا الدمياطي أبو حممد وقال:القراءات له قصيدة نونية يف 

 [ .3تويف يف مجادى اآلخرة ابلقاهرة ]

__________ 

 .581/ 3[ يف التكملة 1]
، 3027رقم  579/ 3كملة لوفيات النقلة [ انظر عن )احلسن بن علي( يف: الت2]
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/ 3، واملقفى الكبري 151رقم  173/ 12، والوايف ابلوفيات 198/ 1واجلواهر املضية 
 .694رقم  79/ 3، والطبقات السنية 1174رقم  349، 348

[ وقال املقريزي: مولده ابلكوفة يف اثمن عشر ذي احلجة سنة مخس وسبعني 3]
السبع، وعلم اآلداب ابملوصل عن أيب احلزم مكي الفارقي، ، القراءاتومخسمائة، وأخذ 

 وقدم القاهرة وشرح شعر املتنيب، وقال الشعر.

 تويف بدار احلديث الكاملية ابلقاهرة ... وحبس كتبه ابلكاملية.

 ومن شعره قوله:

 كل حسن ومجال يف الورى ... فعنك يروى وإليك يسند

 به ال جيحدفاحلسن موقوف عليك مرسل ... إليك مقطوع 

 ومرسل دمعي ودائي معضل ... والصرب مرفوع ووجدي مسند

 وقوله:

 صد إن شئت أو فمل ... أنت للنفس مالك

 قد تفردت ابجلمال ... وعز املشارك

 (255)إن يوما أراك فيه ... ليوم مبارك." 
"مسع حممد بن املبارك ابن احلالوي قال: أخربان حممد بن عبد السالم األنصاري  .256

 إجازة.

 [ بن أمحد بن خلف بن عياش.1عياش بن حممد ] -606

 أبو بكر، القرطيب، األنصاري، ويعرف ابلشنتيايل املقرئ.

عن أبيه، وعن جده ألمه أيب القاسم بن غالب. ومسع من أيب العباس القراءات أخذ 
 ابن احلاج.

 وويل خطابة قرطبة.

 ألول.حد، يف ربيع امات مبالقة هو والشيخ أبو عامر حيىي بن الربيع يف يوم وا

 ]حرف الغني[
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 [ بن األشرف بن أيب املظفر بن أيب املكارم.2غياث بن أفضل ] -607

 الشريف، أبو املظفر، العباسي، املتوكلي، احلرميي.

 مسع من: أيب شاكر حيىي السقالطوين، والحق بن كاره، وعبد املغيث بن زهري.

 وهو بكنيته أشهر.

 ا منه.وقيل: إن احملدثني مسوه ومسعو 

 أجاز للفخر إمساعيل بن عساكر، والبدر ابن اخلالل، وفاطمة بنت سليمان، ومجاعة.

 ]حرف القاف[

 [ بن أمحد بن مجهور.3قاسم بن عبد هللا ] -608

__________ 

/ 3[ انظر عن )عياش بن حممد( يف: تكملة الصالة البن األابر )نسخة األزهر( 1]
 هـ. 640وفيه وفاته سنة  92، 91ورقة 

 .3033رقم  582/ 3[ انظر عن )غياث بن أفضل( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
/ )نسخة األزهر( 2[ انظر عن )قاسم بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
 (256)وفيه."  102/ ورقة 3
[ : مسع أاب القاسم بن بشكوال، وأاب بكر بن اجلد، وأاب عبد 1"قال األابر ] .257

وأاب حممد بن عبيد هللا احلجري، ومجاعة. وسكن مراكش، وأخذ هللا بن زرقون، 
عن أيب القاسم ابن الشراط، وغريه. وأقرأ. وجتول كثريا يف الفتنة، مث استقر القراءات 

بتونس، وهبا لقيته وصحبته طويال ومسعت منه. وادعى اإلكثار عن شيوخه، فاسرتبت. 
خرة وقد يف النظم. تويف يف مجادى اآلوكان يقرئ العربية، ويسمع احلديث، وله مشاركة 

 نيف على السبعني.

 [ بن إبراهيم بن قسوم.2حممد بن عبد هللا ] -611

 أبو بكر، اإلشبيلي.

يشتمل على أخبار صلحاء « [ األبرار يف معاملة اجلبار3جمالس ]»مصنف كتاب 
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 إشبيلية.

 روى عنه احلافظ أبو بكر ابن سيد الناس.

 تويف يف ذي احلجة.

 [ بن عبد اجمليد.4حممد بن عبد هللا بن حممد ] -612

 أبو عبد هللا، البغدادي، الصويف، املعروف ابملصري.

ولد سنة مثانني. ومسع من: أيب منصور عبد هللا بن عبد السالم، وذاكر بن كامل، وابن  
 كليب، وطائفة.

 ،وكان إماما فاضال، متفننا، عارفا ابلفقه، واخلالف، والنحو، صاحب أدب وشعر
 ولطف ونوادر، وفيه مروءة وأخالق.

 طلب بنفسه، وأكثر عن أصحاب ابن احلصني، وقاضي املارستان. وكان ثقة متقنا.

__________ 

 .648، 647/ 3[ يف تكملة الصلة 1]
/ 10، ومعجم املؤلفني 645/ 3[ انظر عن )حممد بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة 2]

194. 
 « .حماسن»[ يف التكملة واملعجم: 3]

[ انظر عن )حممد بن عبد هللا بن حممد( يف: ذيل اتريخ مدينة السالم بغداد البن 4]
، والوايف 3051رقم  589/ 3، والتكملة لوفيات النقلة 58الدبيثي )شهيد علي( ورقة 

 (257).." 1434رقم  354، 353/ 3ابلوفيات 
أخوه الشرف افعية، و "روى عنه: اجملد ابن احللوانية، والتاج عبد الرمحن شيخ الش .258

خطيب دمشق، والبدر ابن اخلالل، والشمس حممد ابن الواسطي، والعز أمحد ابن 
 العماد، ومجاعة. وابحلضور ابن البالسي.

 وتويف يف اتسع عشر رمضان، وله ثالث وستون سنة.

 وهو والد الشمس عبد الرمحن.

                                         
 46/410اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (257)



296 

 

 [ .2[ بن حممد بن علي بن شكر ]1أمحد بن علي ] -636

 اس، األندلسي، املقرئ.أبو العب

عن أيب الفضل جعفر اهلمداين، ومسع من القراءات [ : رحل، وأخذ 3قال األابر ]
[ ، وصنف شرحا 4« ]التيسري»أيب القاسم بن عيسى. وسكن الفيوم، واختصر 

 [ .5« ]للشاطبية»

 وتويف يف حدود األربعني وستمائة.

 بن بكري. [ بن املبارك بن هبة هللا6أمحد بن املبارك ] -637

 أبو بكر بن أيب املعايل، احلرميي.

 مسع من أيب شاكر السقالطوين.

 كتب عنه ابن النجار وقال: ال أبس به. تويف يف احملرم.

__________ 

، والذيل 123/ 1[ انظر عن )أمحد بن علي( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
، والوايف ابلوفيات 412رقم  321، 320/ 1ق  1والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج 

رقم  542/ 1، واملقفى الكبري 394رقم  87/ 1، وغاية النهاية 3194رقم  238/ 7
 .20/ 2، ومعجم املؤلفني 287/ 1، وحسن احملاضرة 150/ 1، وبغية الوعاة 525

 « .سكن»إىل:  123/ 1[ تصحف يف تكملة الصلة 2]

 [ يف تكملة الصلة.3]

« ومساه التذكري( : »320/ 1ق  1لذيل والتكملة ج [ وقال ابن عبد امللك يف )ا4]
. 
يف  «حرز األماين ووجه التهاين»[ زاد ابن عبد امللك: وشرح القصيدة املسماة ب: 5]

السبع نظم أيب القاسم، ويقال: أبو حممد قاسم بن فريه الشاطيب شرحا القراءات 
 جيدا أفاد به.
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، 3070رقم  597/ 3فيات النقلة [ انظر عن )أمحد بن املبارك( يف: التكملة لو 6]
 (258)( .." 700وسيعاد يف الكىن برقم )

 "أم اخلري، البغدادية. .259

مسعها أبوها من: أيب الفتح بن البطي، وأيب املظفر أمحد بن حممد الكاغدي، وشجاع 
 بن خليفة احلريب، وغريهم.

 وكانت امرأة صاحلة من أهل احلربية. حجت غري مرة. وروت.

 عن هبة هللا بن احلصني.وكان أبوها يروي 

أجازت للفخر إمساعيل بن عساكر، وفاطمة بنت سليمان، والقاضيني ابن اخلويي 
وتقي الدين سليمان، وأيب بكر بن عبد الدائم، وابن سعد، وابن الشحنة، والبجدي، 

 ومجاعة.

 وتوفيت يف التاسع والعشرين من مجادى األوىل.

 ابن النجار.[ . ومسع منها 1والغراف: بغني معجمة ]

 ]حرف احلاء[

 [ بن إمساعيل.2حسام بن مرهف ] -649

 الفقيه، أبو املهند، الفزاري، املصري، الشافعي.

، ومسع معنا من مجاعة. وتصدر ابجلامع الظافري، وأم القراءاتقال املنذري: قرأ 
 ابملدرسة الفاضلية. تويف يف ذي احلجة.

 [ ، هباء الدين.3محد بن شكر ] -650

 ناء، الزفتاوي، املصري، العدل.أبو الث

 شهد على القضاة، وتفقه.

 ومات يف ذي احلجة.

__________ 

 .169/ 1] )( [ وأعالم النساء 
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 [ وتشديد الراء وفتحها وبعد األلف فاء. )املنذري( .1]

 .1308رقم  613/ 3[ انظر عن )حسام بن مرهف( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
رقم  613، 612/ 3( يف: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )محد بن شكر3]

3106 "..(259) 
 "تويف يف اثلث عشر شعبان. .260

 أجاز لسعد، وهدية بنت مؤمن، وستيت بنت الواسطي، وغريهم.

 عبد القاهر بن املطهر بن أيب علي احلسن بن عبد القاهر بن شجاع. -672

 الشروطي، األديب. العدل، زين الدين، أبو حممد، ابن مثامة، الكليب، الدمشقي،

 ولد سنة ست ومخسني ومخسمائة.

وتفقه على القطب النيسابوري، والفخر األرموي. وأخذ األدب عن فتيان الشاغوري. 
 وقال الشعر الوسط. ومسع من حيىي الثقفي.

 روى عنه: الشهاب القوصي، واجملد ابن احللوانية، والبدر ابن اخلالل، ومجاعة.

ع، وما سلم من آفات اخلدم. مث كتب الشروط بباب ويل يف صدر عمره ديوان زر 
 اجلامع.

 روى عنه ابإلجازة أبو نصر ابن الشريازي.

 [ بن داود بن عزون بن الليث.1عبد القوي بن أيب العز عزون ] -673

 أبو حممد، األنصاري، املصري، املقرئ، الشافعي، والد إمساعيل وشيخنا حممد.

 ولد سنة سبع وستني ومخسمائة.

ع بنفسه من: هبة هللا البوصريي، وإمساعيل بن ايسني، والغزنوي، والقاسم بن ومس
 عساكر، وطائفة. ورحل، فسمع ابلثغر من محاد احلراين، وغريه.

 وبدمشق من اخلشوعي، وغريه. وحبلب، واملوصل.

 على أيب اجلود اللخمي.القراءات وتفقه وقرأ 

__________ 
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 612، 611/ 3[ انظر عن )عبد القوي بن عزون( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، ومعجم شيوخ 261 -258، وتكملة إكمال اإلكمال البن الصابوين 3104رقم 

/ 1، وغاية النهاية 608رقم  642/ 2، ومعرفة القراء الكبار 91، 90األبرقوهي 
 (260).." 500/ 1وهو تصحيف، وحسن احملاضرة « عزوز»وفيه:  399

 "وأم مبسجد جهاركس. وكان فاضال، عاملا، دينا، متصوان، متحراي. .261

[ والدمياطي، وأبو املعايل األبرقوهي، وغريهم. وما أظن 1روى عنه: احلافظان املنذري ]
 إجازته إال قد انقطعت.

 يف رابع عشر شوال. -هو والعلم ابن الصابوين يف يوم واحد -تويف

 [ بن أمحد.2عبد الكرمي بن غازي ] -674

الفقيه، اتج الدين، أبو نصر، ابن األغالقي، الواسطي املولد، املصري الدار، الشافعي، 
 املقرئ، الضرير.

 والد شيخنا أمحد.

على أيب اجلود. ومسع من البوصريي. وتفقه على مذهب الشافعي. القراءات قرأ 
 وحدث.

 حاد القرحية. وتصدر ابجلامع الظافري. وأعاد، وأفاد. وكان فاضال، دينا،

 تويف يف نصف رجب.

 عبد امللك ابن الشيخ الزاهد ذايل. -675

يع بدير أيب القرطام من األرض املقدسة يف رب -لعنهم هللا -استشهد على يد الفرنج
 اآلخر.

 حكى عنه احلافظ الضياء حكاايت.

[ بن يعقوب بن يوسف بن عبد املؤمن 3عبد الواحد بن أيب العلى إدريس ] -676
 لي.بن ع

__________ 
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 .612/ 3[ يف التكملة 1]
رقم  605/ 3[ انظر عن )عبد الكرمي بن غازي( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

رقم  146/ 2، وذيل التقييد 606رقم  641/ 2، ومعرفة القراء الكبار 3091
 .500/ 1، وحسن احملاضرة 403/ 1، وغاية النهاية 1318

، ودول اإلسالم 418، 417س( يف: املعجب [ انظر عن )عبد الواحد بن إدري3]
/ 4، ومرآة اجلنان 343/ 22، وسري أعالم النبالء 166، 165/ 5، والعرب 145/ 2

، 88، 87/ 2، ومآثر اإلانفة 226رقم  251، 250/ 19، والوايف ابلوفيات 104
 (261).." 201/ 1، واالستقصاء 308/ 5، وشذرات الذهب 125واحللل املوشية 

 الدين عبد هللا املقدسي، وغريه. "كتب عنه حمب .262

 وأجاز للعماد حممد ابن البالسي، وأقرانه.

 وتويف يف عاشر شوال. وهو من بيت حديث.

وللقاضي، وابن سعد، وابن الشحنة، واملطعم، والبجدي، وبنت الواسطي، وابن العماد 
 الكاتب، منه إجازة.

 ]حرف امليم[

 حممد بن أمحد بن عبد الرحيم. -683

 سيف الدين، أبو احملامد، الزجناين. اإلمام،

 شيخ جليل.

للحريب، عن أيب جعفر الصيدالين حبلب يف رمضان سنة « إكرام الضيف»حدث ب 
 أربعني.

 [ ، وفتح الدين ابن القيسراين.1مسع منه: عبد هللا بن أمحد التاذيف، وعباس بن بزوان ]

 سنة.ومات بعد السماع أبسبوع يف رابع شوال، وله سبع وسبعون 

 [ بن حممد بن خلف.2حممد بن عبد هللا ] -684

 أبو عبد هللا األنصاري، البلنسي.
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والعربية.  القراءاتمسع من: أيب العطاء بن نذير، وأيب عبد هللا بن نوح، وأخذ عنهما 
 ومسع أيضا من أيب اخلطاب بن واجب.

 قتا.و مث زهد وأقبل على العلم، وبرع يف التفسري، وجلس لذلك جبامع بلنسية 

__________ 

 ( .97/ 2، التوضيح 122/ 1[ بزوان: بفتح املوحدة وسكون الزاي. )املشتبه 1]

، 651/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد هللا البلنسي( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
، ومعرفة القراء الكبار 305، 304/ 6، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 652

/ 2، وطبقات املفسرين للداودي 178/ 13وغاية النهاية ، 613رقم  645/ 2
159- 160 "..(262) 

ى يف الوعظ عل« نسيم الصبا»مجاعة. وصنف كتاب القراءات "وأخذ عنه  .263
 [ .2[ ، وكتااب يف اخلطب ]1طريقة البغاددة ]

[ : كتبت عنه، وصحبته طويال. أقام بشاطبة حال حصار 3قال أبو عبد هللا األابر ]
نه كان وجه إىل مرسية الستمداد أهلها. وتويف أبوريولة يف رجب، وأزدحم بلنسية، أل

 اخللق على نعشه حىت كسروه. وولد سنة أربع وسبعني ومخسمائة.

 [ بن حممد بن حممد بن حممد.4حممد بن عبد هللا ] -685

 ابن املهتدي ابهلل، الشريف، أبو احلسن، اهلامشي، العباسي، البغدادي، العدل.

 سبع ومخسني ومخسمائة.ولد سنة 

 ومسع من: حممد بن نسيم العيشوين، وأيب العز حممد بن حممد بن مواهب.

 وهو من بيت خطابة وجاللة.

 كتب عنه أبو الفتح ابن احلاجب، وغريه. وله شعر.

 وكان متوددا، كرميا، متواضعا، رئيسا.

سطي، وغري نت الواروى لنا عنه ابإلجازة: أبو املعايل ابن البالسي، وحممد البجدي، وب
 واحد.

                                         
 46/447اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (262)



302 

 

 وتويف يف احلادي والعشرين من صفر.

 قال ابن النجار: خدم يف األعمال، وعزل من الشهادة مرارا.

__________ 

 [ قال ابن األابر: إهنا على طريقة ابن اجلوزي. )تكملة الصلة( .1]

 « .بغية النفوس الزكية يف اخلطب الوعظية»[ امسه: 2]

 .652، 651 /2[ يف تكملة الصلة 3]
، 30/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد هللا العباسي( يف: ذيل اتريخ اإلسالم بغداد 4]

، واملختصر احملتاج إليه 3074رقم  599/ 3، والتكملة لوفيات النقلة 238رقم  31
 126/ 6، واملقفى الكبري 1363رقم  315، 314/ 3، والوايف ابلوفيات 64/ 1

 (263).." 2571رقم 
راء وعزوا ابملستنصر، وهنئوا ابملستعصم. مث برزت مطالعة على "مث أنشد الشع .264

يد إقبال الشرايب يف كيس، وبسمل اخلدم بني يديها، فقرأها الوزير، مث قرأها أستاذ 
 الدار على الناس قائما خالصتها التأسي والتسلي والوعد ابلعدل واإلحسان.

ف مثقال، وتليها وسبعني أل قلت: بلغ ارتفاع وقوف املستنصرية يف بعض األعوام نيفا
يف الكرب وكثرة الريع املنصورية ابلقاهرة وهبا ضريح السلطان يف قبة عظيمة، وهبا دار 
مجلة القري املوقوفة على املدرسة املستنصرية ما مساحته مائة ألف جريب، ومخسون 

 ألف جريب سوى اخلاانت والرابع، وغري ذلك.

أكثر منه وقوفا. لكن اليوم ما يدخل ويقرب من وقفها وقوف جامع دمشق وهي 
 [ .1املستنصرية عشر ذلك، بل أقل بكثري ]

 [ بن جامع بن مقلد.2منصور بن عبد هللا ] -693

 الشيخ شرف الدين، أبو علي، األنصاري، الدهشوري، املصري، املقرئ، الضرير.

حب صا -على أيب اجلود، وعلى أيب عبد هللا حممد بن عمر القرطيبالقراءات قرأ 
 [ على أيب اليمن الكندي.3« ]املبهج»وقرأ بدمشق بكتاب  -الشاطيب
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 ومسع من عمر بن طربزد، وغريه. وتصدر لإلقراء ابلفيوم مدة.

 وقرأ عليه مجاعة منهم الرشيد بن أيب الدر.

 [ .4تويف يف هذا العام أو يف الذي بعده. قاله املنذري ]

 ودهشور: من أعمال جيزة الفسطاط.

__________ 

 هـ. من هذا اجلزء. 631يف: حوادث سنة « وقفية املستنصرية»[ انظر 1]

، 3113رقم  615/ 3[ انظر عن )منصور بن عبد هللا( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
/ 1، وبغية الوعاة 313/ 2، وغاية النهاية 609رقم  643/ 2ومعرفة القراء الكبار 

دون  85/ 23أعالم النبالء  ، وله ذكر يف سري500/ 1، وحسن احملاضرة 238
 ترمجة.

 [ لسبط ابن اخلياط.3]

 (264).." 615/ 3[ يف التكملة 4]
"ومسع من: احلافظ أيب حممد، وأيب سلمان ابين حوط هللا. ومبصر من ابن  .265

املفضل احلافظ. وبنيسابور من: املؤيد الطوسي، والقاسم بن عبد هللا الصفار. وبدمشق 
 أ على الشيوخ.من التاج الكندي، ومجاعة. وقر 

 والعربية. وله شعر جيد.القراءات وأقرأ الناس 

روى عنه: الشيخ زين الدين الفارقي، والشيخ اتج الدين الفزاري، وأخوه اخلطيب شرف 
 الدين، والفخر ابن عساكر، ومجاعة. وابحلضور أبو املعايل ابن البالسي.

 وأدركه أجله يف وسط مجادى األوىل.

 مسلم.« صحيح»وحدث ب 

 الكىن[]

[ أيب املعايل املبارك بن املبارك بن هبة هللا بن حممد بن 1أبو بكر ابن الشيخ ] -700
 بكري البغدادي.
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 شيخ صاحل.

 حدث عن أيب شاكر حيىي بن يوسف السقالطوين.

 وتويف يف احملرم.

 وألبيه رواية عن أيب بكر بن األشقر.

 [ .2وقد ذكر ]« أمحد»هذا امسه 

 [ احلريب.3] أبو بكر بن وردة -701

 احلالوي.

 مات يف احملرم.

 مسع من حممد بن املبارك احلالوي سنة ثالث ومثانني ومخسمائة.

__________ 

 .3069رقم  597/ 3[ انظر عن )أيب بكر ابن الشيخ( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 ( .637[ تقدم برقم )2]

.." 3066رقم  596/ 3[ انظر عن )أيب بكر بن وردة( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]
(265) 
 ، عن ابن« ديوان املتنيب»عن الباجسرائي، و « مسند احلميدي»"وروى  .266

عن غالم  «فصيح ثعلب»أليب عبيد، عن عبد احلق، و « غريب احلديث»الوكيل، و 
، عن  «مصافحة الربقاين»صور، و عن عبد هللا بن من« مغازي األموي»التربيزي، و 
يد، أليب عب« فضائل القرآن»، عن عبد احلق، و « سنن الدار الدارقطين»شهدة، و 

 عن أيب زرعة.

لآلجري، و « أخالق محلة القرآن»، و « تذكرة احلميدي»و « جزء احلفار»وروى 
 ابن أيب الفوارس.« أربعة جمالس»و « جزء البانياسي»، و « جزء ابن خملد»

 ، عن ابن املقرب، عن مؤلفه.القراءاتيف « املستنري»وى ور 

وويل مشيخة املستنصرية بعد ابن القطيعي، وعفي من اجمليء إليها، فكان يقيم الوظيفة 
 يف بيته.
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روى عنه: مجال الدين أبو بكر الشريشي، والعالء بن بلبان، وتقي الدين ابن الواسطي، 
مد بن أيب القاسم، والعماد إمساعيل ابن والشمس عبد الرمحن بن الزيد، والرشيد حم

الطبال، والشيخ مشس الدين حممد بن العماد، واجملد عبد العزيز ابن اخلليلي، والشيخ 
عبد الساتر بن عبد احلميد، والقطب سنجر النحوي، وأمحد بن عبد هللا بن عبد 

ن عبد ب اهلادي، وحممد بن أمحد بن معضاد الصرصري، واإلمام أبو حممد عبد اجلبار
 اخلالق بن عكر الواعظ.

 وأان عنه: أبو بكر بن البزوري، وأبو احلسن الغرايف، وسنقر القصايب.

 وتويف يف منتصف مجادى اآلخرة.

 وقد تفرد ابلسماع من الشيخ عبد القادر.

 وقبيط حران: حالوة تعمل من العسل.

ته طول الزمان ا لبيقال السيف ابن اجملد: شيخ متيقظ، حافظ ألمره، رأيته آبخرة مالزم
 (266)خيرج إىل اجلمعة فقط.." 

 [ بن حممد بن علي.1إبراهيم بن إسحاق ] -74" .267

 أبو إسحاق العبدري امليورقي، املعروف اببن عائشة.

 قال األابر: روى عن: أيب عبد هللا خنت فقل وتفقه به، ومال إىل علم الرأي.

ية. مث ميورقة، مث خلص وقدم بلنس وكان دينا نزها. أسره العدو يف احلادثة الكائنة على
 ويل قضاء دانية. ومسعت منه بتونس، وهبا تويف يف ذي احلجة، وله بضع وستون سنة.

 [ بن خلف بن أمحد.2إبراهيم بن صاحل ] -75

 اجلهين، القاضي، الشاب الصاحل اإلمام مجال الدين أبو إسحاق.

 تويف وله ست، وثالثون سنة. وهو أخو شيخنا حممد.

 لقرآن على الفقيه زايدة، وبرع يف مذهب الشافعي.قرأ ا

ومسع من مجاعة. وكان أحد األذكياء. ويل قضاء بلبيس، مث قضاء البهنسا فأدركه أجله 
 [ .3هبا يف ربيع األول، رمحه هللا ]
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 [ بن إبراهيم بن قسوم.4إبراهيم بن عبد هللا ] -76

 أبو إسحاق اللخمي، اإلشبيلي.

يب بكر بن اجلد، وأيب عبد هللا بن زرقون، وأيب عمرو بن عظيمة قال األابر: روى عن: أ
 القراءات.صاحب شريح وأخذ عنه 

__________ 

 [ انظر عن )إبراهيم بن إسحاق( يف: تكملة الصلة البن األابر.1]

رقم  644، 643/ 3[ انظر عن )إبراهيم بن صاحل( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
 .173رقم  183/ 1ريزي ، واملقفى الكبري للمق3163

[ وقال املنذري: واشتغل عندان بشيء من علم احلديث وغريه، واجتهد يف حتصيل 3]
 املعارف.

وكتب خبطه كثريا من الكتب املصنفة يف األصولني والفروع، ومتيز يف أقرب مدة. وشهد 
ويل و عند قاضي القضاة أيب املكارم حممد ابن عني الدولة، وأعاد ابملدرسة الفاضلية، 

القضاء مبدينة بلبيس واألعمال الشرقية مدة. وتوىل القضاء مبدينة البهنسا. وكتب عنه 
 هبا.

 (267)[ انظر عن )إبراهيم بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر.." 4]
 -حرف الراء -" .268

 [ بن خمتار.2[ اخلضر ]1رمحة بن ] -92

 [ .3وم ]القاضي أبو الغيث األشجعي، الشافعي. قاضي ذات الك

 تويف هبا، وله حنو من سبعني سنة.

 وقال إنه مسع من البوصريي.

 تويف يف ربيع األول.

 -حرف السني -
 سعد اليمين. -93
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 موىل احلافظ أيب املواهب بن صصرى، التغليب.

 تويف بدمشق يف مجادى اآلخرة.

 وقد أجاز أليب املعايل بن البالسي، وغريه.

 بن عبد الرمحن بن سعد هللا.[ 4سليمان بن عبد الكرمي ] -94

 الفقيه أبو القاسم األنصاري، الدمشقي، املقرئ، اجملود.

مسعه خاله احملدث عبد العزيز السيباين من: اخلشوعي، وابن طربزد، ومحاد احلراين، 
 ومجاعة.

ورحل إىل بغداد فسمع من: أيب أمحد بن سكينة، وحيىي بن الربيع الفقيه، وسليمان 
 املوصلي، ومجاعة.

 جمودا هلا.القراءات بوكان مع فقهه عارفا 

 قرأ عليه مجاعة.

__________ 

 صح.« : بن»[ كتب يف األصل فوق 1]

، 3162رقم  643/ 3[ انظر عن )رمحة بن اخلضر( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
 .14وصلة التكملة للحسيين، ورقة 

 [ الكوم: بفتح الكاف. وقد تضم.3]

، وسري أعالم النبالء 174عبد الكرمي( يف: ذيل الروضتني  [ انظر عن )سليمان بن4]
 (268)دون ترمجة.."  113/ 23

 "وشيوخه ينيفون على املائتني. وتصدر لإلقراء واإلمساع. .269

 والعربية متقدما يف صناعة احلديث متقنا له.القراءات بوكان مع معرفته 

ن كتاب بيان املن»، و « كتاب ما ورد من األمر يف شربة اخلمر»له من املصنفات: 
، و  «كتاب اجلواهر املفصالت يف املسلسالت»، و « على قارئ الكتاب والسنن

اء كتاب أخبار صلح»، و « كتاب غرائب أخبار املسندين ومناقب آاثر املهتدين»
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 « .األندلس

أخذ عنه مجاعة من أكابر أصحابنا، وكان أهال لذلك. خرج من قرطبة، وقت أخذ 
 القة، ولقي حظا هبا إىل أن تويف يف ربيع اآلخر.الفرنج هلا، فنزل مب

 [ بن بطاح.1قمر بن هالل ] -117

 أبو هالل، وأبو الضوء القطيعي، اهلراس، املكاري، مث البقال.

 ويسمى عمر أيضا.

 مسع من: شهدة الكاتبة، وجتين الوهبانية، وعبد احلق اليوسفي.

 وكان شيخا أمينا.

 ا.قي الدين سليمان، وأبو املعايل بن البالسي، وغريمهروى لنا عنه ابإلجازة: القاضي ت

 تويف يف رجب.

 -حرف الكاف -
 [ .2كامل بن أيب الفرج ]  -118

التيمي، البكري، البغدادي، األديب الذي فاق أهل زمانه يف جتليد الكتب، وله شعر 
 حسن.

 تويف يف احملرم، وله ست وسبعون سنة.

__________ 

، وسري أعالم 344ل( يف: اإلشارة إىل وفيات األعيان [ انظر عن )قمر بن هال1]
 دون ترمجة. 114/ 23النبالء 

.." 326رقم  314/ 24[ انظر عن )كامل بن أيب الفرج( يف: الوايف ابلوفيات 2]
(269) 
 "سئل عنها الضياء فقال: كانت صاحبة أوراد، وهي كثرية املعروف. .270

 قلت: روى عنها: ابن الكمال، وعائشة بنت اجملد.

 وتوفيت يف ربيع اآلخر يف أواخره.

 وروى عنها ابإلجازة أيضا أبو املعايل بن البالسي، وغريه.
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 صفية بنت الناصح حممد بن إبراهيم بن سعد. -182

 أم حممد.

 توفيت يف مجادى األوىل.

 روت ابإلجازة شيئا يسريا.

 مسع منها: الزكي الربزايل، والسيف بن اجملد.

 الدين.وأان عنها: القاضي تقي 

 [ بن أيب اجلود.1] ... [ ]-183

 الصويف.

 خدم امللك احملسن بن صالح الدين.

 وروى ابإلجازة عن البوصريي.

 -حرف الطاء -
 [ .2طلحة بن حممد بن طلحة ] -184

 األموي اإلشبيلي، املقرئ.

 أخذ عن: أبيه، وعمه أيب العباس.

 والعربية.القراءات وأتقن 

__________ 

 اض. ومل أتبني اسم صاحب الرتمجة.[ يف األصل بي1]

إبجياز  338[ انظر عن )طلحة بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر، رقم 2]
رقم  170 -161/ 4شديد، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة للمراكشي 

، 141، 131، 129/ 2)يف ترمجة مطولة( ، وملء العيبة البن رشيد الفهري  303
 .1328رقم  20، 19/ 2وبغية الوعاة  ،156 -150، 142

وهو: أبو حممد طلحة بن حممد بن طلحة بن حممد بن عبد امللك بن أمحد بن خلف 
 (270)بن األسعد بن حزم.." 
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 [ .1علي بن شاهنشاه ] -218" .271

 األديب، أبو احلسن.

 له شعر كيس.

 تويف يف سابع ذي القعدة. أظنه مصراي، رمحه هللا تعاىل.

 [ بن علي بن أمحد.2الرمحن ]علي بن عبد  -219

 أبو احلسن الزهري، اإلشبيلي.

ة عن أيب بكر بن صاف. والعربيالقراءات من أبيه. وأخذ « صحيح البخاري»مسع 
 عن أيب إسحاق بن ملكون.

وويل اخلطابة يف آخر عمره جبامع العدبس. وويل قضاء القضاة يف أايم أيب مروان أمحد 
 ر. وقد حدث بيسري، وعمر دهرا.بن حممد الباجي قتيل ابن األمح

 [ ابألندلس. ذكره األابر.3وتويف، رمحه هللا، يف ربيع اآلخر ]

 [ .4سيف الدين علي بن قليج ] -

 يف حرف السني.

 [ بن عوانة بن شهاب.5علي بن حماسن ] -220

 القاضي نور الدولة أبو احلسن النمريي الكفربطناين، ويعرف بقاضي كفربطنا.

__________ 

 ( .338و  333( [ )تكملة إكمال اإلكمال ] )

 .98رقم  152/ 21[ انظر عن )علي بن شاهنشاه( يف: الوايف ابلوفيات 1]
، و 76/ ورقة 3[ انظر عن )علي بن عبد الرمحن( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]

 249، 248/ 1/ 5، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 1958)املطبوع( رقم 
، وملء العيبة البن رشيد الفهري 137 -135، وصلة الصلة البن الزبري 498رقم 

 .548/ 1، وغاية النهاية 615رقم  646/ 2، ومعرفة القراء الكبار 133/ 2
 هـ. 550[ ومولده عام 3]

 ( .174[ تقدمت ترمجته برقم )4]
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 دون ترمجة.." 146/ 23[ انظر عن )علي بن حماسن( يف: سري أعالم النبالء 5]
(271) 
"العالمة علم الدين، أبو احلسن اهلمداين، السخاوي، املصري، شيخ القراء  .272

 بدمشق.

 [ سنة مثان أو تسع ومخسني ومخسمائة، ومسع ابلثغر من:1]ولد[ ]

 السلفي، وأيب القاهر بن عوف.

ومبصر من: أيب اجليوش عساكر بن علي، وأيب القاسم البوصريي، وإمساعيل بن ايسني، 
 ومجاعة.

 ق من: ابن طربزد، والكندي، وحنبل.وبدمش

اجلود  ، وعلى أيبالقراءاتومسع الكثري من اإلمام أيب القاسم الشاطيب، وقرأ عليه 
 غياث بن فارس، وعلى أيب الفضل حممد بن يوسف الغزنوي.

مل يسند  لسبط اخلياط، ولكن« ابملبهج»وبدمشق على أيب اليمن الكندي، قرأ عليهما 
يتهم يقولون إن الشاطيب قال له: إذا مضيت إىل الشام فاقرأ على ، فرأالقراءاتعنهما 

 الكندي وال ترو عنه.

 وقيل إنه رأى الشاطيب يف النوم فنهاه أن يقرئ بغري ما أقرأه.

وعللها، ماهرا هبا، إماما القراءات بوكان إماما عالمة، مقرائ، حمققا، جمودا، بصريا 
وكان يفيت  يتحقق هبذه العلوم الثالثة وحيكيها. يف النحو واللغة، إماما يف التفسري كان

 على مذهب الشافعي.

تصدر لإلقراء جبامع دمشق، وازدحم عليه الطلبة وقصدوه من البالد، وتنافسوا يف 
 األخذ عنه. وكان دينا خريا متواضعا، مطرحا للتكلف، حلو

__________ 

، 222/ 5هب ، وشذرات الذ428 -425/ 1] )( [ وطبقات املفسرين للداودي 
، وديوان 493، 492، وروضات اجلنات 529/ 2، وخزانة األدب للبغدادي 223

، 132، وكشف الظنون 390/ 1، ومفتاح السعادة 1177رقم  97، 96/ 3اإلسالم 
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، ومعجم 332/ 4، واألعالم 708/ 1، وهدية العارفني 255/ 1وإيضاح املكنون 
، وذيل التقييد 370رقم  259رين ، ومعجم طبقات احلفاظ واملفس209/ 7املؤلفني 
 .238، والقالئد اجلوهرية 1461رقم  213/ 2للفاسي 

 (272)[ إضافة على األصل يقتضيها النص.." 1]
"احملاضرة، مطبوع النادرة، حاد القرحية من أذكياء بين آدم. وكان وافر احلرمة،   .273

 [ إىل الناس.1كبري القدر، حمبب ]

 وكان ليس له شغل إال العلم واإلفادة.روى الكثري من العوايل والنوازل، 

 قرأ عليه خلق كثري إىل الغاية، وال أعلم أحدا من القراء يف الدنيا أكثر أصحااب منه.

 رسم يف جملد يف« شرح الرائية»يف جملدين، و « شرح الشاطبية»ومن مصنفاته: 
 خري الدايجي يف تفسري»، وكتاب « مجال القراء واتج اإلقراء»املصحف، وكتاب 

ضل يف املف»إىل الكهف يف أربع جملدات، وكتاب « التفسري»، وكتاب « األحاجي
 ، وغري ذلك مما مل حيضرين ذكره.« شرح املفصل

: مشس الدين أبو الفتح حممد بن علي األقصاري، وشهاب الدين القراءاتأقرأ عنه 
لدر املكيين، اأبو شامة، وزين الدين عبد السالم الزوادي، ورشيد الدين أبو بكر بن أيب 

وتقي الدين يعقوب اجلرائدي، ومجال الدين إبراهيم الفاضلي، ورضي الدين جعفر بن 
دبوقا احلراين، ومشس الدين حممد بن الدمياطي، ونظام الدين حممد التربيزي، وشهاب 

 الدين حممد بن مزهر.

لواحد اوروى عنه من شيوخنا الذين لقيناهم الشيخ زين الدين الفارقي، واجلمال عبد 
لم وقد ونسي، ورشيد الدين إمساعيل بن املعالقراءات ابن كثري النقيب، وقد قرأ عليه 

ونسي،  القراءاتونسي، والشمس حممد بن قامياز، وقد قرأ عليه القراءات قرأ عليه 
، وشرف الدين أمحد بن إبراهيم اخلطيب وقد قرأ عليه لنافع ابلقراءاترأيت إجازته 

ه، وشرف الدين إبراهيم بن أيب احلسن املخرمي، وقد قرأ عليه وأيب عمرو، وأقرأ عن
ختمة، والشهاب أمحد بن مروان التاجر وقد قرأ القرآن، وعرض عليه الشاطبية، وأبو 
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 علي بن اخلالل، والزين إبراهيم بن الشريازي، وأبو احملاسن بن اخلرقي وقد قرأ

__________ 

 (273)« .." حمببا»[ هكذا يف األصل. والصواب لغة: 1]
"عليه القرآن وجوده، وكمال الدين أمحد بن العطار، وإبراهيم بن أخي عالء  .274

قراءات الالدين ابن النصري، وزين الدين أمحد بن حممود القالنسي، وقد قرأ عليه 
 وترك، والصدر إمساعيل بن يوسف بن مكتوم وقال: قرأت عليه ختمة أليب عمرو.

[ هبيمة إىل 2[ وقال: رأيته مرارا راكب ]1« ]هاترخي»وذكره القاضي ابن خلكان يف 
اجلبل وحوله اثنان أو ثالثة يقرءون عليه يف أماكن خمتلفة دفعة واحدة، وهو يرد على 

 اجلميع.

قلت: ويف نفسي شيء من صحة الرواية على هذا النعت ألنه ال يتصور أن يسمع 
ذا الفعل فإن مثل ه جمموع الكلمات، فما جعل هللا لرجل من قلبني يف جوفه. وأيضا

خالف السنة، وال أعلم أحدا من شيوخ املقرءين كان يرتخص يف هذا إال الشيخ علم 
 الدين.

فوائده من اتج الدين الكندي. وحماسنه كثرية، و القراءات ووكان رمحه هللا أقعد ابلعربية 
 غزيرة.

 ومن شعره:

 قالوا: غدا أنيت داير احلمى ... وينزل الركب مبغناهم

 ن كان مطيعا هلم ... أصبح مسرورا بلقياهموكل م

 قلت: فلي ذنب فما حيليت ... أبي وجه أتلقاهم؟

 [3قيل: أليس العفو من شأهنم؟ ... ال سيما عمن ترجاهم ]
فقال: علي بن السخاوي، عرض له « السيل والذيل»وقد ذكره العماد الكاتب يف 

ين هذه القصيدة بظاهر قاضي اإلسكندرية على السلطان امللك الناصر صالح الد
 عكا ابملعسكر املنصور يف سنة ست ومثانني ومخسمائة وأثىن على
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__________ 

 .340/ 3[ وفيات األعيان 1]
 « .راكبا»[ هكذا يف األصل. والصواب لغة: 2]

 (274)« .." ممن يرجاهم» 111/ 4[ يف مرآة اجلنان 3]
 "فضله وأدبه وعلمه، وهي: .275

 .. يظل ذو الشوق يف شد وتقريببني الفؤادين من صب وحمبوب .

 صرب املتيم يف قرب الداير به ... أوىل من الصرب يف أني وتغريب

 وهي طويلة أورد فيها العماد قطعة يف مدح السلطان.

 وقد مدح األديب رشيد الدين بقصيدته اليت أوهلا:

 فاق الرشيد فأمت حبره األمم ... وصد عن جعفر وردا له أمم

 املذكورين أكثر من مائة سنة.وبني وفايت 

[ : ويف اثين عشر مجادى اآلخرة تويف شيخنا علم الدين عالمة 1قال أبو شامة ]
زمانه، وشيخ أوانه مبنزله ابلرتبة الصاحلية، ودفن بقاسيون. وكانت على جنازته هيبة 

ة. ، والتفسري، وفنون العربيكالقراءاتوجاللة وأجناب. ومنه استفدت علوما مجة، 
 [ .2بته من شعبان سنة أربع عشرة وستمائة. ومات وهو عين راض ]وصح

قلت: وكان شيخ اإلقراء ابلرتبة املذكورة، وله تصدير وحلقة جبامع دمشق. وكانت 
 حلقته عند املكان املسمى بقرب زكراي مكان الشيخ علم الدين الربزايل احلافظ.

 علي بن حممد بن كامل بن أمحد بن أسد. -222

__________ 
 .177[ يف ذيل الروضتني 1]
[ وقال ايقوت احلموي: كان مبدؤه االشتغال ابلفقه على مذهب مالك مبصر، مث 2]

انتقل إىل مذهب الشافعي، وسكن مبسجد ابلقرافة يؤم فيه مدة طويلة، فلما وصل 
الشيخ أبو القاسم الشاطيب إىل تلك الداير واشتهر أمره الزمه مدة وقرأ عليه القرآن 
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 ابن ، وكان يعلم أوالد األمريالقراءاتايت، وتلقن منه قصيدته املشهورة يف ابلروا
موسك، وانتقل معه إىل دمشق، واشتهر هبا بعلم القرآن، وعاود قراءة القرآن على اتج 
الدين أيب اليمن الكندي والزمه، وقرأ عليه مجلة وافرة من مساعاته يف األدب وغريه، 

تبت وتردد إليه الناس للتأدب وشرع يف التصنيف،.. وكوصار له حلقة ابجلامع بدمشق، 
هذه الرتمجة يف سنة تسع عشرة وستمائة وهو بدمشق كهل حييا. )معجم األدابء( .." 

(275) 
 « .اتريخ داراي»"مسع بداراي من احلافظ ابن عساكر  .276

 روى عنه: أبو علي بن اخلالل، وأبو احملاسن بن أيب احلرم بن احلرمي، ومجاعة.

 زة: أبو املعايل ابن البالسي، وغريه.وابإلجا

 [ .1حممد بن أمحد بن داود ] -241

 أبو عبد هللا التونسي.

 قدم مصر، ومسع من البوصريي.

 وبدمشق من: ابن طربزد، والكندي.

 وتويف مبصر يف ذي احلجة وله سبعون سنة.

 [ بن عبد امللك.2حممد بن إبراهيم ] -242

 ندلسي، من أهل قيجاطة.أبو عبد هللا األزدي القارحي، األ

 قال ابن الزبري: يعرف اببن القرشية.

ع ببلده عن: أيب عبد هللا بن يربوع، وقيد عليه كتب العربية ومسالقراءات قلت: أخذ 
 منه. مث حج.

ومسع ابلقاهرة من: أيب عبد هللا حممد بن عمر القرطيب، وذكر أنه لقي علي بن حممد 
املعمر  وحدثه بذلك عن« . التيسري»، وكتاب تالوةالقراءات التجييب فأخذ عنه 

سليمان بن طاهر، عن أيب عمرو الداين. وحدثه أيضا عن أيب إسحاق اجملتقوين، عن 
 أيب عمرو.
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 قال األابر: ويف هذا كله نظر.

 وأخذ بدمشق عن اخلشوعي، والقاسم بن عساكر.

 عن أيب جعفر احلصار.القراءات ورجع فأخذ 

__________ 

رقم  170/ 6)حممد بن أمحد بن داود( يف: املقفى الكبري للمقريزي  [ انظر عن1]
1718. 

، والذيل 656/ 2[ انظر عن )حممد بن إبراهيم( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
 646، 645/ 2، ومعرفة القراء الكبار 98، 97/ 6والتكملة لكتايب املوصول والصلة 

.." 1651رقم  107/ 6كبري للمقريزي ، واملقفى ال45/ 2، وغاية النهاية 614رقم 
(276) 
"اإلمام منتجب الدين أبو يوسف اهلمداين، املقرئ، نزيل دمشق، وشيخ اإلقراء  .277

 ، وغري ذلك.« شروح الشاطبية»[ ، ومصنف 1ابلزجنيلية ]

، شرحا مطوال مفيدا« الشاطبية»[ ابلعربية. شرح 2كان صواما مقرائ فاضال، ]رأسا[ ]
 ي فأجاد.للزخمشر « النفس»وشرح 

ن عن أيب اجلود غياث بالقراءات وروى عن: أيب حفص بن طربزد، والكندي. وأخذ 
 [ .3]فارس[ ]

مسع منه احلديث: شرف الدين أمحد بن اجلوهري، وأمحد بن حممود الشيباين، وبدر 
 األاتبكي اخلادم.

مي ر وقرأ عليه الصائن الواسطي الضرير نزيل قونية، وشيخنا النظام حممد بن عبد الك
 التربيزي، وغريمها.

 وكان سوقه كاسدا مع وجود السخاوي. تويف يف اثلث عشر ربيع األول.

[ : يف سادس ربيع األول تويف املنتجب اهلمداين، وكان مقرائ 4وقال اإلمام أبو شامة ]
 جمودا. قرأ على أيب اجلود والكندي، وانتفع بشيخنا أيب احلسن

                                         
 47/204اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (276)



317 

 

__________ 

 638، 637/ 2، ومعرفة القراء الكبار 1432/ 4احلفاظ ، وتذكرة 137[ رقم 220]
، 111و  108/ 4، ومرآة اجلنان « املنتخب»، وفيه: 180/ 5، والعرب 599رقم 

 300/ 2، وبغية الوعاة 280، وهناية الغاية، ورقة 3646رقم  310/ 2وغاية النهاية 
 /5، وشذرات الذهب 234، 233/ 2، وطبقات املفسرين للداودي 2022رقم 

وهو تصحيف، ومفتاح السعادة « منتخب الدين»وفيه:  476، واتريخ اخللفاء 227
، 472/ 2، وهدية العارفني 1776، 1259، 1258، وكشف الظنون 392/ 1

 .7/ 13ومعجم املؤلفني 
 ، والتصحيح من: معرفة القراء الكبار، وسري أعالم النبالء،« الزجنانية»[ يف األصل: 1]

ووقع يف « . الرتبة الزجنيلية»: الدارس يف اتريخ املدارس. وهي ومل يذكرها النعيمي يف
 « .املدرسة الزجنبيلية» 175ذيل الروضتني 

، وغاية النهاية 637/ 2[ يف األصل بياض، واملستدرك من: معرفة القراء الكبار 2]
2 /310. 
 .637/ 2[ يف األصل بياض، واملستدرك من: معرفة القراء الكبار 3]
 (277).." 175الروضتني [ يف ذيل 4]
 "ورخه ابن الشقيشقة. .278

 [ بن يوسف بن حممد بن أيب بداس.1يوسف بن حممد ] -290

 املقرئ الفقيه أبو حممد ابن احلافظ زكي الدين الربزايل، اإلشبيلي، مث الدمشقي، الشاهد.

مسعه والده الكثري من أيب القاسم بن صصرى، وزين األمناء، وأيب عبد هللا بن الزبيدي، 
 وخلق.

ومات ومل حيدث، فإنه مات شااب وله إحدى وعشرون سنة أو حنوها، وخلف ولده 
العدل هباء الدين أاب الفضل وله مخس سنني فكفله جده ألمه الشيخ علم الدين أبو 

 حممد القاسم األندلسي.
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 تويف يف مجادى اآلخرة.

 [ بن جعفر بن بركة.2يوسف بن يونس ] -291

 قرئ، سبط ابن مدح البغدادي.أبو احلجاج البغدادي امل

 ولد ببغداد سنة مثان وستني ومخسمائة.

 ومسع من: عبد اخلالق بن عبد الوهاب الصابوين، وحيىي بن بوش.

 وبدمشق من: اخلشوعي.

 على التاج الكندي، ولقن ابجلامع مدة.القراءات وسكن دمشق وقرأ 

د بن حممد احللوانية، وحمم روى عنه: احلافظ زكي الدين الربزايل مع تقدمه، واجملد ابن
الكنجي الصويف، وأبو علي بن اخلالل، وحممد بن يوسف الذهيب، وحممد ابن خطيب 

 بيت اآلابر.

 وابحلضور أبو املعايل البالسي، وغريه.

 وتويف يف اتسع مجادى اآلخرة بدمشق.

__________ 

 .38رقم  57/ 23[ انظر عن )يوسف بن حممد( يف: سري أعالم النبالء 1]
دون ترمجة.."  147/ 23[ انظر عن )يوسف بن يونس( يف: سري أعالم النبالء 2]
(278) 
 "تويف ابن معقل بدمشق يف اخلامس والعشرين من ربيع األول. .279

 أمحد بن علي. -300

 أبو العباس املالقي، املقرئ اجملود.

 عن: أيب جعفر أمحد بن علي احلصار ببلنسية.القراءات أخذ 

 ومات فجأة يف رجب.

 [ .1إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد اجلبار ] -301

 احلكيم البارع سعد الدين السلمي، الدمشقي، الطبيب.
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 خدم امللك األشرف. وكان على خري ودين. ومات يف سادس مجادى األوىل.

وكان مع تقدمه يف الطب عاملا ابلفقه على مذهب الشافعي. وهو الذي توىل عمارة 
 وستني سنة.اجلوزية بدمشق. وعاش إحدى 

 [ طبيب امللك العادل.2وكان أبوه املوفق ]

 وكان سعد الدين جملس عام لالشتغال يف الطب. وللصدر البكري فيه:

 حكيم لطيف من لطافة وصفه ... يود املعاىف السقم حىت يعوده

 [ امللك املنصور انصر الدين.3إبراهيم السلطان ] -302

__________ 

، واملقفى الكبري 179د العزيز( يف: ذيل الروضتني [ انظر عن )إبراهيم بن عب1]
، وعيون األنباء 2487رقم  48/ 6، والوايف ابلوفيات 246رقم  226/ 1للمقريزي 

 .192/ 2يف طبقات األطباء 
 .191/ 2[ ترمجته يف عيون األنباء 2]
يسى ع [ انظر عن )السلطان إبراهيم( يف: الفوائد اجللية يف الفرائد الناصرية لداود بن3]

، وذيل الروضتني 374 -369/ 5، ومفرج الكروب البن واصل 247، 112األيويب 
/ 3، والتكملة لوفيات النقلة 765، 764/ 2ق  8، ومرآة الزمان ج 179، 178
، 176/ 3، واملختصر يف أخبار البشر 137، واحلوادث اجلامعة 2937رقم  535

، وسري 153/ 5، والعرب 150/ 2، ودول اإلسالم 49وأخبار األيوبيني البن العميد 
، واملختار من اتريخ ابن « أسد الدين»يف آخر ترمجة أبيه  41/ 23أعالم النبالء 

 (279)،." 111/ ورقة 2، ونثر اجلمان 205اجلزري 
 "تويف مبالقة يف مجادى األوىل عام مخسة وأربعني. .280

 وأظن ابن فرتون وامها قد أدخل ترمجة يف ترمجة.

 أمحد بن يوسف. -348

 أبو العباس األنصاري، اإلشبيلي، ابن النجار.
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 أحد املتصدرين لألقراء إبشبيلية.

 عن أيب القاسم عبد الرمحن بن صاف.القراءات أخذ 

 ومات يف آخر العام والفرنج حتاصر إشبيلية.

 [ بن مودود بن خريخان بن سيف الدولة قراجا.1إبراهيم بن خريخان ] -349

 املعدل. أبو إسحاق احلنفي، الدمشقي،

 مسع: البوصريي، واخلشوعي.

 وتويف يف احملرم.

 روى عنه: اجملد ابن احللوانية.

 [ بن يوسف أورتق.2إبراهيم بن عثمان ] -350

 مسند العراق، أبو إسحاق الكاشغري، مث البغدادي، الزركشي.

ولد يف مجادى األوىل سنة أربع ومخسني ومخسمائة. ومسعه أبوه من: أيب الفتح ابن 
ي، وأمحد بن حممد الكاغدي، وأيب احلسن علي ابن اتج القراء، وأمحد بن عبد البط

الغين الباجسرائي، وأيب بكر بن النقور، وحيىي بن اثبت، ونفيسة البزازة، وهبة هللا بن 
 حيىي البوقي، ومجاعة.

__________ 

/ 1ة ، والطبقات السني37/ 1[ انظر عن )إبراهيم بن خريخان( يف: اجلواهر املضية 1]
 .34رقم  223

 360 -357/ 1[ انظر عن )إبراهيم بن عثمان( يف: اتريخ إربل البن املستويف 2]
، واإلعالم بوفيات األعالم 2147رقم  203، واملعني يف طبقات احملدثني 253رقم 

، ومرآة 185/ 5، والعرب 103رقم  1050 -148/ 23، وسري أعالم النبالء 269
رقم  55/ 6، والوايف ابلوفيات 30رقم  42/ 1ضية ، واجلواهر امل112/ 4اجلنان 
 242، 241/ 1، والطبقات السنية 52رقم  100، 99/ 1، واملنهل الصايف 2494

 (280).." 231، 230/ 5، وشذرات الذهب 53رقم 
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"غرق يف البحر يف هذا العام على ما حكاه أبو القاسم بن عمران السبيت،  .281
 وسيأيت يف الطبقة اآلتية.

 يم بن حممد بن أمحد.إبراه -409

 أبو إسحاق األصبحي اإلشبيلي. نزيل حصن القصر.

السبع عن أيب عبد هللا بن مالك املرتلي يف سنة مثان وسبعني القراءات أخذ 
 ومخسمائة.

وعاش إىل هذا الوقت. وكان أديبا فاضال، شاعرا، وكان شيخه أبو عبد هللا حممد بن 
 .مالك من أصحاب أيب احلسن شريح والكبار

 تويف أبو إسحاق يف سنة ست هذه يف آخرها.

 إمساعيل بن أمحد بن إمساعيل بن أيب الوقار. -410

 أبو الطاهر التنوخي الدمشقي، الصويف.

 مسع من: اخلشوعي، وعبد اللطيف بن أيب سعد.

 ومبصر من البوصريي.

 وسكن مصر، دويل مشارفة البيمارستان. وكان من ذوي البيواتت.

 ضان.تويف يف عاشر رم

 [ بن عبد هللا.1إمساعيل بن سودكني ] -411

 أبو الطاهر املكي النوري، احلنفي، الصويف، املتكلم.

 ولد ابلقاهرة يف سنة تسع وسبعني ومخسمائة.

 ومسع من: أيب الفضل الغزنوي، وأيب عبد هللا األراتحي.

 ومسع حبلب من: االفتخار، وعبد املطلب، وغريه.

__________ 

 409/ 1، واجلواهر املضية 188/ 5[ انظر عن )إمساعيل بن سودكني( يف: العرب 1]
، 502، والطبقات السنية، رقم 746رقم  90/ 2، واملقفى الكبري للمقريزي 334رقم 
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، وإعالم النبالء بتاريخ حلب 1566، 1433، 1379، 1168/ 2وكشف الظنون 
 (281).." 127/ 2، ومعجم املؤلفني 206رقم  797/ 4الشهباء 

 عبد هللا بن علي بن حممد بن إبراهيم. -421" .282

 أبو حممد األستاري، األنصاري، نزيل إشبيلية.

 عن أيب احلسن بن عظيمة.القراءات أخذ 

 والنحو عن أيب علي الشلوبني.

وعاد  الرتمذي على زاهر بن رستم،« جامع»وحج فتفقه بتلك الداير، ومسع قطعة من 
 ومذهب مالك، مث انتقل إىل سبتة واشتغل هبا. إىل إشبيلية. ودرس األصول

 تويف يف آخر السنة.

 عبد الباري بن عبد اخلالق بن أيب البقاء صاحل بن علي بن زيدان. -422

 أبو الفتح األموي، املكي األصل، املصري، العطار، املؤذن.

 مسع مع ابنه من أيب عبد هللا األراتحي، ومجاعة.

__________ 

و سعيد كوكبوري بن علي، ومرض عند وروده إربل وأبل من مرضه. ] )( [ الفقيه أب
دخل ثغر اإلسكندرية وهو صيب مع والده، ومسع أاب طاهر أمحد بن حممد األصبهاين 
السلفي. وله إجازة من أيب القاسم علي بن احلسن بن عساكر الدمشقي صاحب 

 اترخيها.

. مث قال إنه ه عبد هللا بن احلسنيوذكر ابن املستويف شعرا جلده، وشعرا ألبيه أنشده إاي
 :625أنشده لنفسه يف ذي احلجة من سنة 

 صربا لعلك يف اهلوى أن تنصفا ... أو أن ترق ملدنف أو تعطفا

 ما كل من أضحى اجلمال أبسره ... ولغريه منح القطيعة واجلفا

 كال، وال من حاز أفئدة الورى ... جبماله أبدى املسري تعسفا

 لكرى بصدوده ... قسما مبهدك بعد بعدك ما غفااي مانعا جفين ا
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 إن كان قصدك أن تريق دمي فال ... تتقلدن سيفا فطرفك قد كفى

 لو أن جسمي يف حبار مدامعي ... يطفى بنار فيه من سقم طفا

 ومنها:

 أحييت يوسف يف احملاسن مثلما ... أحيا أبو بكر أخاه يوسفا

 ر ومل يودعه:وأنشدين لنفسه يف اترخيه يف صديق له ساف

 رحلت ومل أودع منك خال ... صفا كدر الزمان به وراقا

 ولكن خاف من أنفاس وجدي ... إذا أبدى العناق يرى احرتاقا

 (282)فكأس الشوق منذ أنيت عين ... أكابده اصطباحا واغتباقا." 
 "وروى الكثري، وهو من بيت كتابة وجاللة. .283

 تقدمه.حدث عنه: احلافظ زكي الدين املنذري مع 

 وثنا عنه احلافظ أبو حممد بن خلف، وبيربس القيمري.

 وتويف يف سابع رمضان.

عبد الرزاق ابن اإلمام املفيت فخر الدين أيب منصور عبد الرمحن بن حممد بن  -426
 احلسن بن هبة هللا ابن عساكر.

 أبو الفتوح الدمشقي، املعدل.

 ولد سنة أربع وسبعني.

 ومسع من: البوصريي.

 ه: الدمياطي.روى عن

 وتويف يف رمضان.

 [ بن إبراهيم.1عبد القوي بن عبد هللا ] -427

 األستاذ أبو حممد بن املغربل السعدي، املصري، األمناطي، املقرئ.

 على أيب اجلود ومسع منه.القراءات قرأ 

 ومن: العماد الكاتب، وابن جنا الواعظ.
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 ، وانتفع به مجاعة.وتصدر إلقراء القرآن جبامع السراجني ابلقاهرة، مدة

 تويف يف العشرين من شوال.

 عبد املنعم بن حممد بن يوسف. -428

العدل، أبو حممد األنصاري، املصري، اخليمي، الشافعي. والد األديب حممد ابن 
 اخليمي.

 مسع من: العماد الكاتب.

 ويف احلج من: جعفر بن آموسان.

__________ 

ين، يف: صلة التكملة لوفيات النقلة، للحسي[ انظر عن )عبد القوي بن عبد هللا( 1]
.." 500/ 1، وحسن احملاضرة 607رقم  642/ 2، ومعرفة القراء الكبار 55/ ورقة 1
(283) 
 "وتويف يف رجب ابلقاهرة. .284

 [ بن أيب بكر بن يونس.1عثمان بن عمر ] -429

لد، و العالمة مجال الدين أبو عمرو بن احلاجب الكردي، الدويين األصل، األنطاكي امل
 املقرئ املالكي، النحوي، األصويل، الفقيه، صاحب التصانيف املنقحة.

 ولد سنة سبعني أو إحدى وسبعني، هو شك، أبسنا من عمل الصعيد.

 وكان أبوه جنداي كرداي حاجبا لألمري عز الدين موسك الصالحي.

عن  القراءاتفاشتغل أبو عمرو يف صغره ابلقاهرة وحفظ القرآن. وأخذ بعض 
 « .التيسري»طيب، رمحه هللا، ومسع منه الشا

__________ 

، وعقود اجلمان 182و  160[ انظر عن )عثمان بن عمر( يف: ذيل الروضتني 1]
، وصلة 413رقم  250 -248/ 3، ووفيات األعيان 142/ ورقة 4البن الشعار 

، وهناية 302/ 5، ومفرج الكروب 55/ ورقة 1التكملة لوفيات النقلة، للحسيين 
، 277رقم  357 -352، والطالع السعيد لألدفوي 331، 330/ 29األرب 
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، 2152رقم  204، واملعني يف طبقات احملدثني 178/ 3واملختصر يف أخبار البشر 
، وسري أعالم 270، واإلعالم بوفيات األعالم 347واإلشارة إىل وفيات األعيان 

رقم  649، 648/ 2، ومعرفة القراء الكبار 175رقم  266 -264/ 23النبالء 
، ومرآة اجلنان 180، 179/ 2الوردي  ، واتريخ ابن190، 189/ 5، والعرب 617

، وغاية النهاية 189، والديباج املذهب 176/ 13، والبداية والنهاية 115، 114/ 4
، والبلغة 647رقم  320، 319، والوفيات البن قنفذ 2104رقم  509، 508/ 1

، 25، 24/ 20، وعيون التواريخ 220رقم  140يف اتريخ أئمة اللغة للفريوزآابدي 
، والدليل 1527رقم  424 -421/ 7، واملنهل الصايف 360/ 6الزاهرة  والنجوم
، والوايف 1373رقم  171/ 2، وذيل التقييد للفاسي 1521رقم  440/ 1الشايف 

، واتريخ اخللفاء 210/ 1، وحسن احملاضرة 504رقم  496 -489/ 19ابلوفيات 
، 117 /1، ومفتاح السعادة 1632رقم  135، 134/ 2، وبغية الوعاة 476

، وبدائع 1370، وكشف الظنون 448، وروضات اجلنات 334/ 5وشذرات الذهب 
، واتريخ 183/ 1، وآاثر األدهار 654/ 1، وهدية العارفني 277/ 1ق  1الزهور ج 
 168، 167/ 1، وشجرة النور الزكية 62/ 8، واخلطط التوفيقية 342/ 1ابن سباط 

، واتريخ آداب اللغة 66، 65/ 2 ، والفتح املبني يف طبقات األصوليني525رقم 
، ومعجم املطبوعات 305، واكتفاء القنوع مبا هو مطبوع لفنديك 53/ 3العربية 

، ودائرة 265/ 6، ومعجم املؤلفني 374/ 4، واألعالم 71العربية واملعربة لسركيس 
رقم  205، 204، وإشارة التعيني 5 -3/ 2، والدارس 126/ 1املعارف اإلسالمية 

 (284).." 351/ 1ضاح املكنون ، وإي121
"ويل األمر بعد أخيه عبد الواحد امللقب ابلرشيد سنة أربعني، فبقي إىل أن  .285

خرج إىل انحية تلمسان، وحاصر قلعة هناك، فقتل على ظهر فرسه يف صفر من هذا 
 العام. وويل األمر بعده املرتضى أبو حفص، فامتدت أايمه عشرين عاما.

 فارسا، شجاعا.وكان السعيد أسود اللون، 
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 مات يف سلخ صفر سنة ست مقتوال.

 [ بن علي.1علي بن جابر ] -432

 اإلمام أبو احلسن اإلشبيلي الدابج. مقرئ األندلس.

 عن أيب بكر بن صاف، وأيب احلسن جنبة بن حيىي.القراءات أخذ 

 وأخذ العربية عن أيب ذر بن أيب ركب اخلشين، وأيب احلسن بن خروف.

 لعربية حنوا من مخسني سنة.وتصدر لإلقراء وا

[ فقال: كان من أهل الفضل والصالح، وأم جبامع العدبس. 2ذكره أبو عبد هللا األابر ]
 وكان مولده يف سنة ست وستني ومخسمائة.

 وتويف إبشبيلية يف شعبان بعد دخول الروم املالعني صلحا البلد جبمعة.

ىل ف ويضطرب ارمتاضا لذلك إفإنه هاله نطق النواقيس وخرس األذان، فما زال يتأس
 أن قضى حنبه، رمحه هللا ورضي عنه.

__________ 

، و 176/ ورقة 3[ انظر عن )علي بن جابر( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
، واملغرب يف حلى 89، 88، وبرانمج شيوخ الرعيين 1910رقم  683/ 2)املطبوع( 

، والذيل والتكملة لكتايب 155 ، واختصار القدح املعلى، البن سعيد255/ 1املغرب 
، 137، وصلة الصلة البن الزبري 394، رقم 201 -198/ 1/ 5املوصول والصلة 

، وملء العيبة البن رشيد الفهري 54/ ورقة 1وصلة التكملة لوفيات النقلة، للحسيين 
. واإلشارة إىل وفيات 249، 231، 210، 208، 148، 131، 92، 65، 55/ 2

، 209/ 23، وسري أعالم النبالء 269الم بوفيات األعالم ، واإلع347األعيان 
، والبلغة 616رقم  647/ 2، ومعرفة القراء الكبار 190/ 5، والعرب 125رقم  210

، 371/ 6، والنجوم الزاهرة 529، 528/ 1، وغاية النهاية 150يف اتريخ أئمة اللغة 
/ 5الذهب ، وشذرات 27/ 5و  532/ 2، ونفح الطيب 153/ 2وبغية الوعاة 
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 .476، واتريخ اخللفاء 235
 (285)[ يف تكملة الصلة.." 2]
 "من أهل اجلزيرة اخلضراء. .286

 . وأخذ العربية عن أيب ذر اخلشين.القراءاتروى عن أبيه وأخذ عنه 

 ومسع من مجاعة.

 وكان رأسا يف علم اللسان، عاكفا على التعليم والتعليل والتصنيف.

 ويعرتف له.كان أبو علي الشلوبيين يثين عليه 

 عدة يف« ، وكتاب مسائل النخب« فصل املقال يف أبنية األفعال»صنف كتاب 
 ، وغري ذلك.« اإلفصاح»جملدات، وكتاب 

 تويف، رمحه هللا تعاىل، بتونس يف مجادى اآلخرة وقد نيف على السبعني.

 [ بن عبد هللا.1حممد بن حيىي بن أيب احلسن ايقوت ] -450

 املالكي، املقرئ. أبو احلسن اإلسكندراين،

ولد ابإلسكندرية يف رجب سنة مثان وستني، فأتى أبوه إىل السلفي ليسميه ويكنيه، 
 فسماه حممدا، وكناه أاب احلسن.

ومسع من: السلفي، ومن القاضي حممد بن عبد الرمحن احلضرمي، وعبد الرمحن بن 
 بوقا.

 وكانت له حلقة يوم اجلمعة.

 وشرف الدين الدمياطي، واتج الدين الغرايف، ومجاعة.روى عنه: اجملد ابن احللوانية، 

 وابإلجازة: أبو املعايل بن البالسي، وطبقته.

 تويف يف سابع عشر ربيع اآلخر.

 [ بن املعلى.2حممد بن أيب الكرم ] -451

__________ 

                                         
 47/322اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (285)



328 

 

 .191/ 5[ انظر عن )حممد بن حيىي بن ايقوت( يف: العرب 1]
 (286).." 182يف: ذيل الروضتني [ انظر عن )حممد بن أيب الكرم( 2]
 "حدث يف شوال من هذه السنة. وال أعلم مىت مات. .287

 إبراهيم بن يعقوب بن يوسف بن عامر. -458

 أبو إسحاق العامري املصري، املؤدب، املقرئ، املالكي.

 عاش مخسا ومثانني سنة، ومسع من: البوصريي، وغريه.

 [ ، وتصدر لإلقراء.1] «القراءات»وصنف مصنفا يف 

 روى عنه: الدمياطي.

 ومات يف ربيع األول.

 [ بن حممد بن موسى.2إدريس بن حممد ] -459

 [ األنصاري القرطيب.3أبو العالء ]

 أخذ عن: أيب جعفر بن حيىي اخلطيب، وأيب حممد بن حوط هللا.

 ومال إىل العربية واآلداب. وأقرأ ذلك بقرطبة. مث نزل سبتة وأفاد هبا.

 هبا.ومات يف أواخر العام 

 [ .4إمساعيل بن إبراهيم بن عبد الرمحن ] -460

 احلبشي النجاشي، أبو طاهر، خادم الضريح النبوي.

 مسع من: ابن طربزد، والكندي.

 وذكر أنه من ولد النجاشي أصحمة رضي هللا عنه.

 تويف يف رابع عشر ربيع اآلخر.

 أجاز أليب املعايل ابن البالسي، وغريه.

 [ .5أيوب ] -461

__________ 

 ، وال يف املستدرك عليه.« معجم املؤلفني»[ مل يذكر كحالة يف 1]
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 .132/ 2[ انظر عن )إدريس بن حممد( يف: ملء العيبة البن رشيد الفهري 2]
 « .أبو العلى»[ يف ملء العيبة: 3]

 .183[ انظر عن )إمساعيل بن إبراهيم( يف: ذيل الروضتني 4]
[ انظر عن )السلطان أيوب الصاحل( يف: الفوائد اجللية يف الفرائد الناصرية لداود بن 5]

، ومرآة الزمان لسبط ابن اجلوزي ج 257، 247، 133، 112، 97عيسى األيويب 
8 ".(287) 
 "روى عنه: شيخنا الدمياطي، وقال: تويف يف ربيع األول. .288

 ى.احلسن بن احلسني بن إبراهيم بن غسان بن موس -507

 أبو علي الداري التميمي، اخلليلي، العدل، التاجر.

 ولد ببلبيس سنة مخس ومخسني ومخسمائة.

 ومسع ببغداد من: عبد هللا بن دهبل بن كارة.

 وكان من أعيان التجار املتمولني.

 تويف مبصر يف سادس عشر رمضان، ومدحه الوزير فخر الدين عمر بن اخلليلي.

 -حرف اخلاء -
 احملدث أيب امليمون عبد الوهاب بن عتيق بن هبة هللا بن وردان. خدجية بنت -508

 أم اخلري املصرية.

 مسعها أبوها من: عبد اللطيف بن أيب سعد الصويف، وعبد اجمليب بن زهري، ومجاعة.

 ومسعت حضورا من البوصريي.

 روى عنها: الدمياطي، وغريه.

 توفيت يف ذي احلجة.

 ود.خلجان بن عبد الوهاب بن حمم -509

 أبو حممد العمري، املصري، املالكي، الضرير، املقرئ.

، وتصدر إلقرائها ابجلامع العتيق. وقرأ على الكبار فإنه ولد سنة أربع القراءاتقرأ 
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 وستني ومخسمائة.

 ومسع من: البوصريي، ومجاعة.

 (288)وتويف يف سلخ ربيع اآلخر. وكان فقريا قانعا، رمحه هللا.." 
 ة."وعاش نيفا وسبعني سن .289

 [ .1عبد القدوس بن عرفة بن علي ] -520

 أبو أمحد بن البقلي، البغدادي، املقرئ.

 روى عن أبيه أيب املعايل جزءا عن أيب الكرم الشهرزوري.

 أخذ عنه: الدمياطي، وغريه.

 [ .2مات يف صفر ]

 عبد احملسن بن زين بن سلطان. -521

 الكناين، املقرئ، املصري.

 إلقرائها ابلقاهرة.، وتصدر القراءاتقرأ 

 ومسع من: علي بن املفضل احلافظ.

 تويف يف العشرين من شعبان وله مثان وسبعون سنة.

 روى عنه والدمياطي من شعره.

 [ .3عبد امللك بن عبد السالم بن إمساعيل بن عبد الرمحن ] -522

 الفقيه جمد الدين، أبو حممد اللمغاين، مث البغدادي، احلسين.

 أزهر السباك، وغريه. روى عن: أمحد بن

 وكان مدرس مشهد أيب حنيفة ببغداد.

 روى عنه: الدمياطي، وغريه.

 ومات يف ذي احلجة.

__________ 

عبد »وفيه:  46/ 20[ انظر عن )عبد القدوس بن عرفة( يف: عيون التواريخ 1]
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 « .القوي

 [ من شعره:2]

 ليت السباع لنا كانت جماورة ... وإننا ال نرى ممن نرى أحدا

 إن السباع لتهدي يف مواضعها ... والناس ليس هباد شرهم أبدا

 فاهرب بنفسك واستأنس بوحدهتا ... تلق السعيد إذا ما كنت منفردا

.." 45/ 1[ انظر عن )عبد امللك بن عبد السالم( يف: عقد اجلمان )املطبوع( 3]
(289) 
لب ودرس ح "مذهبه ابملستنصرية مدة. مث استأذن يف العود إىل وطنه، فعاد إىل .290

 هبا ابملقدمية ومبدرسة احلدادين. وويل مشيخة رابط سنقر شاه بعد موت أبيه.

 وروى عن: شيخه االفتخار اهلامشي، وغريه.

 تويف يف شعبان.

 أمحد بن أيب الربكات. -550

 واسم أيب الربكات اخلضر بن احلسن بن حممد بن القاسم.

 بن اجملري.أبو العباس القرشي الدمشقي، الطبيب املعروف اب

 حدث عن: اخلشوعي، وعبد اللطيف بن أيب سعد.

 وحدث مبصر، ومات بعجلون يف ذي احلجة.

 إبراهيم بن عبد هللا بن جابر. -551

 التنوخي، احلموي، الشافعي، مدرس الصهيونية حبماه.

 أجاز له أبو اخلري القزويين.

 ومسع من: أبيه.

 روى عنه: الدمياطي.

 الثمانني.مات يف رمضان يف عشر 

 [ بن أيب الوليد.1إمساعيل بن حيىي ] -552

 أبو الوليد األزدي الغرانطي، العطار.
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 القراءات.مسع من: عبد املنعم اخلزرجي، وأيب بكر بن حسنون وأخذ عنه 

 وأجاز لبعض الفضالء يف هذه السنة، وانقطع خربه.

 عالسبت القراءاوقال يل ابن عمران السبيت: قرأ عليه شيخنا ابن الزبري 
__________ 

.." 171/ 2[ انظر عن )إمساعيل بن حيىي( يف: ملء العيبة البن رشيد الفهري 1]
(290) 
 "تويف يف حادي عشر رجب عن مخس ومثانني سنة. .291

 [ بن عبد الرمحن.1عبد الرمحن بن حممد ] -565

 األستاذ أبو القاسم بن رمحون املصمودي، النحوي.

« . كتاب سيبويه»ذا لسن وفصاحة. وكان يقرئ أخذ العربية من ابن خروف. وكان 
 وله صيت وشهرة ومشاركة يف فنون، ومعرفة جيدة ابلنحو.

 مات بسبتة يف صفر سنة تسع ورخه ابن الزبري.

 [ بن عبد القاهر بن جندة.2عبد الظاهر بن نشوان ] -566

 األمري رشيد الدين أبو حممد اجلذامي، املصري، املقرئ، النحوي الضرير.

 ذرية روح بن زنباع، رمحه هللا.من 

 [ .3على أيب اجلود، والنحو على ... ]القراءات قرأ 

 ومسع من: أيب القاسم البوصريي، وأيب عبد هللا األراتحي.

 وتصدر لإلقراء مدة. وخترج به مجاعة. وكان مقرئ الداير املصرية يف زمانه.

 قرأ عليه شيخنا النظام التربيزي ختمة.

 عدة أئمة، وازدمحوا عليه.ت القراءاوأخذ عنه 

__________ 

، 291رقم  239/ 18[ انظر عن )عبد الرمحن بن حممد( يف: الوايف ابلوفيات 1]
 .86/ 2وبغية الوعاة 
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/ 5، ومفرج الكروب 187[ انظر عن )عبد الظاهر بن نشوان( يف: ذيل الروضتني 2]
، 202/ 5والعرب ، 63/ ورقة 1، وصلة التكملة لوفيات النقلة، للحسيين 164

، وسري 271، واإلعالم بوفيات األعالم 349، 348واإلشارة إىل وفيات األعيان 
، والوايف 619رقم  650/ 2دون ترمجة، ومعرفة القراء الكبار  254/ 23أعالم النبالء 

/ 1، ودرة األسالك 194، ونكت اهلميان 486رقم  464، 463/ 18ابلوفيات 
/ 2، وبغية الوعاة 97، وهناية الغاية، ورقة 392، 391/ 1، وغاية النهاية 6ورقة 
/ 2ق  1، والسلوك ج 245/ 5، وشذرات الذهب 500/ 1، وحسن احملاضرة 97

382. 
 (291)[ يف األصل بياض.." 3]
 "ومسع من: حممد بن غازي السبيت، وأيب احلسني بن خري. .292

 وأخذ العربية عن: أيب ذر اخلشين، وأيب احلسن بن خروف.

 مام أبو زيد السهيلي.وأجاز له اإل

 ومسع بفاس من أيب عبد هللا الفندالوي.

 عن: أيب زكراي اهلوزين.القراءات وأخذ 

وشارك يف عدة فنون مع الشرف واحلشمة واملروءة الظاهرية، واقتىن من الكتب شيئا  
 كثريا، وحصل األصول العتيقة، وروى الكثري.

 وكان حمدث تلك الناحية.

 تويف يف رمضان مبالقة.

وحكى يل ابن عمران السبيت عن سبب إخراج أيب احلسني الشاري من سبتة إىل ابن 
خالص، وكبار أهل سبتة عزموا على متليك سبتة ليحىي بن عبد الواحد صاحب 
إفريقية، فقال الشاري: اي قوم خري إفريقية بعيد عنا وشرها. ورأيي مداراة ملك مراكش. 

هيأ مركبا وأنزل فيه أاب احلسن وغربه عن فلم يهن على ابن خالص، وكان مطاعا، ف
 سبتة إىل مالقة، وترك أهله وماله بسبتة، وله هبا مدرسة مليحة كبرية.
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 روى عنه: أبو جعفر بن الزبري وأثىن عليه. ومسع منه شيئا كثريا، رمحه هللا تعاىل.

 [ بن سالمة بن املسلم بن أمحد بن علي.1علي بن هبة هللا ] -573

__________ 

، وذيل 786/ 2ق  8[ انظر عن )علي بن هبة هللا( يف: ذيل مرآة الزمان ج 1]
/ 5، والعرب 68، 67/ ورقة 1، وصلة التكملة لوفيات النقلة للحسيين 187الروضتني 

/ 23، وسري أعالم النبالء 620رقم  652، 651/ 2، ومعرفة القراء الكبار 203
، واإلشارة إىل وفيات األعيان 271، واإلعالم بوفيات األعالم 166رقم  254، 253
، والعسجد املسبوك 176/ 1، واملشتبه يف الرجال 156/ 2، ودول اإلسالم 349

، وحسن احملاضرة 173، وهناية الغاية، ورقة 583/ 1، وغاية النهاية 584، 583/ 2
، واملختار من اتريخ 57/ 1، وعقد اجلمان 246/ 5، وشذرات الذهب 413/ 1

، ومرآة اجلنان 302 -298تكملة إكمال اإلكمال البن الصابوين ، و 231ابن اجلزري 
 (292)، وطبقات الشافعية الكربى." 119/ 4
"اإلمام العالمة مسند الداير املصرية، هباء الدين أبو احلسن اللخمي، املصري،  .293

 الشافعي، اخلطيب، املدرس، ابن بنت أيب الفوارس اجلميزي.

ومخسمائة مبصر، وحفظ القرآن وهو ابن ولد يوم عيد األضحى سنة تسع ومخسني 
عشر سنني أو أقل، ورحل به أبوه فسمع بدمشق من أيب القاسم بن عساكر احلافظ 

 بفوت قليل.« صحيح البخاري»يف سنة مثان وستني 

اكر العشر على أيب احلسن علي بن عسالقراءات ورحل مع أبيه إىل بغداد فقرأ هبا 
 . ومسع منه الكتاب أيضا.راءاتالقالبطائحي بكتابه الذي صنفه يف 

 يف الدنيا على البطائحي، بل وآخر من روى عنه ابلسماع.القراءات وهو آخر من قرأ 

العشر على اإلمام قاضي القضاة أيب سعيد بن أيب عصرون القراءات بوقرأ أيضا 
أتليف أيب ايسر حممد بن علي املقرئ احلمامي، وهو من « كتاب اإلجياز»مما تضمنه 

تالمذته. فأخربان أبو احلسني اليونيين أنه مسع أاب احلسن بن اجلميزي يقول: قرأت مجلة 
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رأه أليب إسحاق الشريازي، وكان قد ق« املهذب»عليه، يعين على ابن عصرون، كتاب 
على القاضي أيب علي الفارقي، عند املصنف، وذلك يف سنة مخس وسبعني وبعدها. 

تب يل عد الطيلسان وشرفين به على األقران. وكوألبسين يف هذا التاريخ شيخنا أبو س
ملا ثبت عندي علم: الولد الفقيه اإلمام هباء الدين أيب احلسن بن أيب الفضائل، وفقه 
 هللا، ودينه وعدالته، رأيت متييزه من بني أبناء جنسه وتشريفه ابلطيلسان، وهللا يرزقه

 القيام حبقه.

__________ 

، 379 377/ 2، وطبقات الشافعية لإلسنوي 340 -301/ 8] )( [ للسبكي 
/ 13أ، والبداية والنهاية  173ب،  172وطبقات الشافعية البن كثري )خمطوط( ورقة 

، والسلوك 177، وبرانمج شيوخ الرعيين 212رقم  284/ 24، والوايف ابلوفيات 181
، 417رقم  450، 449/ 2، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة 382/ 2ق  1ج 

، والدليل 1490رقم  226، 225/ 2، وذيل التقييد للفاسي 24/ 7والنجوم الزاهرة 
البهاء »وفيه:  476، واتريخ اخللفاء 54، 53/ 20، وعيون التواريخ 487/ 1الشايف 

ب، واتريخ علماء بغداد  35وهو تصحيف، والبدر السافر، ورقة « ابن بنت احلمريي
157 "..(293) 

 «الوسيط»تب عبد هللا بن حممد بن عصرون: مسعت عليه كتاب "وك .294
ي، البن األنبار « الوقف واالبتداء»له أيضا، وكتاب « الوجيز»للواحدي، وكتاب 

 أليب ايسر، أخربين به عن أيب بكر املزرقي، وكتابالقراءات يف « اإلجياز»وكتاب 
 معامل السنن، للخطايب، وغري ذلك من األجزاء.

[ يزمحوا 1تالمذة أيب سعد يف الدنيا. والعجب من القراء كيف ]مل[ ] قلت: وهو آخر
[ إسنادا من كل أحد يف زمانه، 2عليه وال تنافسوا يف األخذ عنه، فإنه كان أعلى ]

 فلعله كان اتركا للفن.

ومسع ببغداد من: شهدة الكاتبة، وعبد احلق اليوسفي، وأيب شاكر حيىي السقالطوين، 

                                         
 47/426اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (293)



336 

 

 شوين.وحممد بن نسيم العي

 ومسع ابإلسكندرية من: أيب طاهر السلفي، وتفرد عنه أبشياء، وعن غريه.

 ومسع من: أيب الطاهر بن عوف، وأيب طالب أمحد بن املسلم التنوخي.

ومسع مبصر من: عبد هللا بن بري النحوي، وأيب القاسم بن فريه الشاطيب، وقرأ عليه 
 دة كتب.وع« املوطأ»عدة ختمات ببعض الرواايت، ومسع منه 

وتفقه مبصر على: أيب إسحاق إبراهيم بن منصور العراقي، والشهاب حممد بن حممود 
 الطوسي، ودرس وأفىت دهرا. وخطب مدة جبامع القاهرة.

وكان رئيس العلماء يف وقته، معظما عند اخلاصة والعامة، كبري القدر، وافر احلرمة، وال 
د اه إال احلافظ عبد القادر بن عبتعلم أحدا مسع من السلفي وابن عساكر وشهدة سو 

 هللا.

 روى عنه خلق من أهل دمشق وأهل مكة وأهل مصر منهم: الزكيان

__________ 

 [ إضافة على األصل يقتضيها السياق.1]

 (294)« .." أعال»[ يف األصل: 2]
ومسع  على أيب القاسم الشاطيب،القراءات "ولد قبل السبعني ومخسمائة، وقرأ  .295

 رضا من صدره.ع« الشاطبية»منه 

وتصدر لإلقراء فتال عليه مجاعة منهم شيخنا املوفق بن أيب العالء النصييب، ونور الدين 
 علي بن ظهري الكفيت.

وممن روى عنه: القاضي جمد الدين العدميي، وتقي الدين يعقوب بن بدران اجلرائدي، 
« طبيةاالش»وشيخنا حممد بن رضوان السمسار، والقاضي دانيال الكركي يروي عنه 

 وعن السخاوي قرأها عليه علي بن جودي املهراين.

 قال:« الشاطبية»روى عنه احلافظ عبد العظيم أربعة أبيات من أول 

 أنشدان الشاطيب من حفظي.
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 تويف يف احلادي والعشرين من شوال، رمحه هللا تعاىل.

 -حرف القاف -
 [ بن عبد الغين بن مسافر.1قيصر بن أيب القاسم ] -576

 س علم الدين تعاسيف السلمي، الدمشقي، احلنفي، الكاتب.الرئي

 ولد سنة مخس وسبعني ومخسمائة.

 ومسع ابلقاهرة من: األثري بن بيان، وأيب الفضل حممد بن يوسف الغزنوي.

 ونشأ ابلقاهرة.

 روى عنه: الدمياطي، وغريه.

 وكان ماهرا يف علم الرايضي، ابرعا يف اهلندسة واحلساب. ويل نظر

__________ 

، 343و  310و  146/ 5[ انظر عن )قيصر بن أيب القاسم( يف: مفرج الكروب 1]
/ 5، ووفيات األعيان 471 -469، والطالع السعيد 177، والتاريخ املنصوري 344
 255/ 23، وسري أعالم النبالء 186/ 3، واملختصر يف أخبار البشر 316، 315

، 318رقم  304/ 24لوفيات ، والوايف اب188/ 2دون ترمجة، واتريخ ابن الوردي 
/ 1، وحسن احملاضرة 58/ 1، وعقد اجلمان )املطبوع( 382/ 1ق  1والسلوك ج 

250 "..(295) 
 "روى عنه: الدمياطي، وحممد بن الكنجي، وغريمها. .296

 مات يف احملرم.

 حممد. -41

 الواعظ الشاعر.

 من أعيان أدابء البغاددة. ورخه ابن أجنب.

 شجاع بن مظفر بن البواب. مظفر بن حممد بن مظفر بن -42

 أبو منصور.
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 روى عن: ابن بوش، وابن كليب.

روى عنه: خطيب الدين ابن القسطالين، وشرف الدين التوين، وحممد بن حممد 
 الكنجي.

 ومات يف مجادى األوىل.

 [ بن عيسى بن سليم.1منصور بن سرار ] -43

 ملعروف ابملسدي.أبو علي األنصاري، اإلسكندراين، املالكي، املقرئ املؤدب ا

 ولد سنة سبعني ومخسمائة.

[ ، ومنصور بن مخيس 2ومسع من: عبد الرمحن بن موقا، وحممد بن حممد الكركنيت ]
 وغريهم. وكان من حذاق املقرءين.

 . «القراءاتأرجوزة يف »نظم 
 وسرار: مشدد، وسليم: بفتح أوله. وقيل إنه صنف تفسريا.

__________ 

/ ورقة 2سرار( يف: صلة التكملة لوفيات النقلة للحسيين [ انظر عن )منصور بن 1]
، 393/ 1، واملشتبه يف الرجال 638رقم  671، 670/ 2، ومعرفة القراء الكبار 4

، 42، وطبقات املفسرين للسيوطي 501/ 1، وحسن احملاضرة 312/ 2وغاية النهاية 
 293فسرين ، ومعجم طبقات احلفاظ وامل339، 338/ 2وطبقات املفسرين للداودي 

 .13/ 13، ومعجم املؤلفني 155/ 5، وتوضيح املشتبه 650رقم 
[ الكركنيت: بكسر الكافني بينهما الراء الساكنة وبعدها النون ساكنة ويف آخرها 2]

التاء املنقوطة من فوق ابثنتني. نسبة إىل كركنت وهي قرية من قرى القريوان إحدى 
 بالد املغرب.

 (296)( .." 399/ 10)األنساب 
 على السخاوي، وغريه.القراءات "وقرأ  .297

 وحدث وأقرأ.
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روى عنه: أبو عبد هللا حممد بن عبد العزيز الدمياطي، وأبو حممد بن خلف الدمياطي، 
 وحممد بن حممد الكنجي.

 تويف يف اثمن عشر ربيع اآلخر.

 -حرف الواو -
 وهب بن أمحد بن أيب العز. -46

 ويعرف اببن أيب العيش.شهاب الدين أبو العز القرشي، احلنفي، 

 حدث عن: حنبل، وابن طربزد.

 روى عنه: الدمياطي، وغريه.

 -حرف الياء -
 [ بن األديب أيب عبد هللا حممد بن نصر بن صغري.1حيىي بن خالد ] -47

الصدر الكبري، شهاب الدين، أبو جعفر القرشي املخزومي احلليب الكاتب املعروف 
 اببن القيسراين.

 انني ومخسمائة.ولد سنة سبع ومث

 ومسع حبلب من: عمر بن طربزد.

 روى عنه: أبو حممد الدمياطي، وغريه.

 وكان من كرباء حلب. ويل الوزارة. هو وأبوه من بيت حشمة وتقدم.

 تويف يف ربيع اآلخر.

 [ قبله سنة مخسني.3[ ، وتويف أخوه أبو املكارم سعيد ]2] 588تويف أبوه سنة 

__________ 

رقم  241ىي بن خالد( يف: تكملة إكمال اإلكمال البن الصابوين [ انظر عن )حي1]
221. 

 .293رقم  297، 296هـ.( ص  590 -581[ انظر ترمجته يف اجلزء )2]
 (297).." 222رقم  241[ انظر عن )سعيد( يف: تكملة إكمال اإلكمال 3]
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 على عبد الواحد بن سلطان صاحب سبط اخلياط.القراءات "وقرأ  .298

 حنبل املكرب، واحلافظ عبد القادر، وغري واحد.ومسع حبران من: 

وروى عنه: أبو حممد الدمياطي، واإلمام شهاب الدين عبد احلليم ولده، وأمني الدين 
عبد هللا بن شقري، والزاهد حممد بن عمر بن زانطر، واجلمال عبد الغين بن منصور 

 ن.املؤذن، وحممد بن حممد الكنجي، وحممد بن أمحد بن القزاز، وآخرو 

وكان إماما حجة ابرعا يف الفقه واحلديث، وله يد طوىل يف التفسري، ومعرفة اتمة 
ابألصول، واطالع على مذاهب الناس. وله ذكاء مفرط، ومل يكن يف زمانه أحد مثله 

 يف مذهبه.

، « هلدايةشرح ا»، و « كاألحكام»وله من املصنفات النافعة اليت انتشرت يف اآلفاق 
« صول الفقهأ»، وكتااب يف  «القراءاتأرجوزة يف »األول، وصنف وقد بيض منه ربعه 

[1. ] 

 وحدثين شيخنا تقي الدين قال: كان الشيخ مجال الدين بن مالك يقول:

 ألني للشيخ جمد الدين الفقه كما ألني لداود احلديد.

وحدثين أيضا أن الصاحب حميي الدين يوسف ابن اجلوزي اجتمع ابلشيخ اجملد فانبهر 
 قال: هذا ما عندان ببغداد مثله.له و 

 وملا حج التمسوا منه أن يقيم ببغداد فامتنع واعتل ابألهل والوطن.

غري واحد، منهم الذي  القراءات قال شيخنا: وكانت يف جدان حدة. وقد قرأ عليه 
 كان حبلب فالن القريواين.

مر، عوحج سنة إحدى ومخسني. وفيها حج من دمشق الشيخ مشس الدين ابن أيب 
 فلم يقض هلما اجتماع.

__________ 

زوة، رتبها على السور مع« أطراف أحاديث التفسري»[ ذكر العليمي تصانيفه: 1]
 املنتقى من»يف عدة جملدات، « األحكام الكربى»،  «القراءاتأرجوزة يف علم »

رر احمل»، و « األحكام الكربى»، وهو الكتاب املشهور انتقاه من « أحاديث األحكام
أوائل  بيض منه أربع جملدات كبار إىل« منتهى الغاية يف شرح اهلداية»، «  الفقهيف
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 حفيده أبو جملد، وزاد فيها ولده مث« مسودة يف أصول الفقه»احلج، والباقي مل يبيضه، 
/ 1د )الدر املنض« . املسودة يف األصول»على منط « مسودة يف العربية»العباس، 

395 ".. )(298) 
كى املراغي أنه اجتمع ابلشيخ اجملد فأورد عليه نكتة، فقال "قال شيخنا: وح .299

اجملد: اجلواب عنها من ستني وجها، األول كذا، والثاين كذا، وسردها إىل آخرها. مث 
 قال للربهان: قد رضينا منك إبعادة األجوبة. فخضع وانبهر.

قول: كنت يقال: وكان الشيخ جنم الدين ابن محدان مع براعته يف املذهب وتوسعه فيه 
أطالع على الدرس وما أبقي ممكنا، فإذا أصبحت وحضرت عند الشيخ ينقل أشياء  

 كثرية مل أعرفها ومل أطلع عليها.

قال شيخنا: وكان جدان عجبا يف حفظ األحاديث وسردها وحفظ مذاهب الناس 
 وإيرادها بال كلفة.

ن عمه إىل مع اب وحدثين شيخنا أبو حممد بن تيمية أن جده ريب بتيماء، وأنه سافر
العراق ليخدمه ويشتغل وله ثالث عشرة سنة، فكان يبيت عنده فيسمعه يكرر على 
مسائل اخلالف فيحفظ املسألة. فقال الفخر إمساعيل: أيش حفظ هذا التنني، يعين 
الصيب، فبدر وقال: حفظت اي سيدي الدرس. وعرضه يف احلال. فبهت منه الفخر 

شيء، وحرضه على االشتغال. فشيخه يف اخلالف  وقال البن عمه: هذا جييء منه
ت وكتب له عليه يف سنة س« . جنة الناظر»الفخر إمساعيل. وعرض عليه مصنفه 

وستمائة: عرض علي الفقيه اإلمام العامل أوحد الفضالء، أو مثل هذه العبارة، وأخرى 
 حنوها، وهو ابن ستة عشر.

عبد الواحد ت القراءاي، وشيخه يف وشيخه يف الفرائض والعربية أبو البقاء العكرب 
 املذكور، وشيخه يف الفقه أبو بكر بن غنيمة صاحب ابن املين.

 وأقام ببغداد ست سنني يشتغل، مث قدم حران واشتغل هبا أيضا على الشيخ الفخر.

 مث رحل إىل بغداد سنة بضع عشرة، فازداد هبا من العلوم، وصنف التصانيف.
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 يوم عيد الفطر حبران.[ هللا يف 1تويف إىل رمحة ]

 عبد العزيز بن أيب بكر بن علي بن جنا بن أيب القاسم. -75

 عز الدين، أبو حممد بن امليلق اإلسكندراين، الكاتب.

__________ 

 (299)« .." رمحت»[ يف األصل: 1]
"وأجاز له أبو الفتح حممد بن عبد الباقي بن البطي، وأخوه أمحد، وحممد بن  .300

بكر عبد هللا بن النقور، وأبو حممد بن اخلشاب، وأبو علي حممد بن السكن، وأبو 
أمحد بن الرحيب، وحيىي بن اثبت، وسعد هللا بن الدجاجي، واملبارك بن حممد البادرائي، 

 وأمحد بن علي بن املعمر العلوي، وشهدة، وخدجية بنت النهرواين، ومجاعة.

 وروى الكثري، وقد حدث بدمشق قدميا.

ياطي واجلمال عبد الغين املؤذن، وحممد بن زانطر الزاهد، وأمني روى عنه: شيخنا الدم
الدولة ابن شقري، وحممد بن درابس احلاكي، والشرف عبد األحد بن تيمية، ومجال 
الدين أمحد بن الظاهري، وأمحد بن حممد الدشيت، وطائفة سواهم. وهو من مجلة من 

 جاوز املائة.

آخر من روى عن املذكورين ابإلجازة سوى تويف يف أواخر هذه السنة حبران، وكان 
 شهدة. وخامت أصحابه قاسم بن احلبشي نزيل حلب.

 -حرف الفاء -
 فخروار بن عثمان بن حممد. -79

 أبو الفخر الدوين، مث املصري، الصويف، تقي الدين الشافعي.

ومسع  على أيب اجلود اللخمي،القراءات ولد ابلقاهرة قبل السبعني ومخسمائة، وقرأ 
 من: أيب القاسم البوصريي، واألراتحي، وفاطمة بنت سعد اخلري. وحدث.

 روى عنه: ابن احللوانية، والدمياطي، واملصريون.

 وكان موصوفا ابلزهد والصالح.
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 تويف يف صفر.

 [ .1فرج بن عبد هللا ] -80

__________ 

كمال ، وتكملة إكمال اإل 188[ انظر عن )فرج بن عبد هللا( يف: ذيل الروضتني 1]
، 213/ 5، والعرب 272، واإلعالم بوفيات األعالم 260رقم  271البن الصابوين 

، واإلشارة إىل وفيات 197، رقم 291، 290، و 281/ 23وسري أعالم النبالء 
، والبداية والنهاية 13/ ورقة 2، وصلة التكملة لوفيات النقلة للحسيين 351األعيان 

( 1، وعقد اجلمان )259/ 5ذرات الذهب ، وش33/ 7، والنجوم الزاهرة 186/ 13
95 "..(300) 

"تويف البياسي بتونس يف ذي القعدة، وقد جاوز الثمانني بيسري. وبياسة من  .301
 األندلس.

 يوسف بن أيب احلسن بن بركات. -135

 أبو العز املوصلي املعروف اببن األعرج.

 تويف بسنجار يف رمضان.

 يروي عن: عبد هللا بن أيب اجملد احلريب.

 لكىنا

 [ بن أيب الفرج بن يوسف بن هالل.1أبو بكر بن يوسف ] -136

 احملدث املقرئ، انصح الدين احلراين، احلنبلي املعروف اببن الزراد.

 ، وتفقه.القراءاتولد حبران سنة أربع عشرة وستمائة تقديرا، وقرأ 

ومسع بدمشق من: أيب عمرو بن الصالح، وأيب احلسن السخاوي، وحبلب من: ابن 
 ليل، وابن رواحة، والطبقة.خ

 عن: الشيخ أيب عبد هللا الفاسي، وغريه.القراءات وأخذ 

 وكتب الكثري، وخطه معروف، وكان دينا فاضال.
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 ، وكان رفيقه يف الطلب.« معجمه»روى عنه الدمياطي يف 

 تويف حبلب يف التاسع والعشرين من مجادى األوىل.

مري عضد الدولة مرهف ابن األمري مؤيد [ ابن األ2أبو بكر بن أيب الفوارس ] -137
 الدولة أسامة بن منقذ الكناين، الكليب.

 حسام الدين.

 من بيت اإلمرة والفضيلة.

 ولد ابلقاهرة سنة ثالث ومثانني ومخسمائة.

 ومات يف رمضان.

__________ 

/ 2[ انظر عن )أيب بكر بن يوسف( يف: صلة التكملة لوفيات النقلة للحسيين 1]
دون ترمجة، وإعالم النبالء بتاريخ حلب  307/ 23وسري أعالم النبالء ، 99ورقة 

 .225رقم  413/ 4الشهباء 
 (301)." 114( 1[ انظر عن )أيب بكر بن أيب الفوارس( يف: عقد اجلمان )2]
 "سنة أربع ومخسني وستمائة .302

 -حرف األلف -
 أمحد بن حممد بن عبد الوهاب بن عمر. -140

 ندراين، املؤدب.أبو العباس القرشي، اإلسك

 على منصور بن مخيس.القراءات قرأ 

 ومسع من: حممد بن حممد الكركنيت.

 وحدث.

 تويف يف احملرم.

 [ .1إبراهيم بن أدنبا ] -141

 األمري جماهد الدين الصوايب، أمري جاندار امللك الصاحل جنم الدين أيوب.
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 .[ 2كان من كبار األمراء، وقد ويل والية دمشق. وله شعر وسط ]
__________ 

/ 20، وعيون التواريخ 14/ 1[ انظر عن )إبراهيم بن أدنبا( يف: ذيل مرآة الزمان 1]
، واملنهل 37/ 7، والنجوم الزاهرة « أونبا»وفيه  329/ 5، والوايف ابلوفيات 94

 .2رقم  31/ 1، واملقفى الكبري 264/ 5)أونبا( ، وشذرات الذهب  39/ 1الصايف 
 فاضال عامال رئيسا كثري الصمت مقتصدا يف إنفاقه. ومن شعره: [ وكان أمريا جليال2]

 أشبهك للغصن يف خصال ... القد واللني والتثين

 ولكن جتنيك ما حكاه ... الغصن جيىن وأنت جتين

 وله يف مليح امسه مالك:

 ومليح قلت: ما االسم ... حبييب؟ قال: مالك

 (302)قلت: صف يل قدك الزاهي ... وصف حسن اعتدالك." 
 "قالوا: قرأان على شريح بن حممد بن شريح الرعيين، عن أبيه، رمحه هللا. .303

ن حممد أبو عبد هللا بن زرقون إجازة عن أمحد ب« التيسري»وقال ابن وثيق: أنبا بكتاب 
 اخلوالين إجازة، يعين من املصنف، كذلك.

 وكان ابن وثيق ينتقل يف البالد، قد أقرأ ابملوصل، والشام، ومصر.

: األستاذ عماد الدين بن أيب زهران املوصلي، وأبو احلسن علي بن القراءاته أخذ عن
 ظهري الكفين، وغريمها.

وروى عنه: الشيخ حممد بن جوهر التلعفري، والنفيس إمساعيل بن صدقة، وأبو عبد 
 هللا حممد بن علي بن زبري اجليلي، وغريهم.

 وبقي إىل هذا الوقت.

 بعدها بيسري. تويف يف هذه السنة أو قبلها أو

[ ، نزيل مكة، وكان علي اإلسناد يف 1وممن قرأ عليه شيخنا الفخر عثمان التوزري ]
 . ولد إبشبيلية وتويف بداير مصر ابإلسكندرية يف رابع ربيع اآلخر.القراءات
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وتال ابن وثيق أيضا ابلرواايت على أيب العباس أمحد بن منذر بن جهور، وأخربه أنه 
  حممد بن خلف، وابن صاف أجل أصحاب شريح.قرأ على أيب عبد هللا

 إمساعيل بن عبد اجمليد بن عالش. -144

 الفقيه أبو الطاهر املالكي، املتكلم.

 قال الشريف: تويف يف اثمن عشر شوال ابإلسكندرية، وكان أحد املتصدرين هبا.

 مسع كثريا من: أيب عبد هللا حممد بن حممد بن حمارب.

__________ 

 713ن بن حممد بن عثمان بن أيب بكر، أبو عمرو التوزري. تويف سنة [ هو عثما1]
 (303)( .." 498رقم  347هـ. )معجم شيوخ الذهيب 

 [ .1« ]املغين يف شرح غريب املهذب ولغته وأمساء رجاله"» .304

 وكان عارفا ابألصول، حسن املشاركة يف العلوم.

ائفة كم، وابن الظاهري، وطروى عنه: الدمياطي، والبدر بن التوزي، والتاج صاحل احلا 
 سواهم.

 وكان واصال عند األمري مشس الدين لؤلؤ انئب اململكة، وبينهما صحبة من املوصل.

ودرس ابلنورية حبلب وبغريها، وخترج به مجاعة. وقد انتقى لنفسه جزءا عن شيوخه. 
 [ رمحه2ودخل حلب أوال يف سنة اثنتني وستمائة، مث قدمها سنة عشرين وهبا تويف ]

 هللا يف الرابع عشر من مجادى اآلخرة، وقد جاوز الثمانني.

 [ بن عامر.3إسحاق بن إبراهيم ] -186

 الشيخ أبو إبراهيم الغرانطي الطوسي، بفتح الطاء.

 عن علي بن هشام اجلذامي.القراءات قرأ مبراكش وأتدب. أخذ هبا 

أيب حممد بن  [ ، ومن:4« ]مسلم»ومسع من خال أمه أيب عبد هللا بن زرقون بعض 
 عبيد هللا.

قال: وأجاز يل شيخ والدي أبو عبد هللا بن خليل العبسي سنة سبعني، ويل ست 

                                         
 48/164اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (303)



347 

 

 سنني.

__________ 

فقال:  «مطرف بن عبد هللا الشخري»[ ويف هذا الكتاب غلط ابن ابطيش يف ترمجة 1]
لد سنة و  تويف سنة سبع ومثانني، مع أنه ذكر أن اإلمام الشافعي رآه، واإلمام الشافعي

( 211، 210/ 5بعد موت ابن الشخري بثالث وستني سنة. )وفيات األعيان  150
. 
 أ( . 66/ ورقة 2هـ. )طبقات الشافعية  654[ وأرخ ابن كثري وفاته بسنة 2]

رقم  301، 300/ 23[ انظر عن )إسحاق بن إبراهيم( يف: سري أعالم النبالء 3]
، 721رقم  155/ 1وغاية النهاية  ،3839رقم  398/ 8، والوايف ابلوفيات 207

 .401رقم  355، 354/ 2، واملنهل الصايف 399رقم  115/ 1والدليل الشايف 
 (304)« .." صحيح مسلم»[ أي: بعض 4]
 "القاضي أبو عبد هللا اليحصيب، السبيت. .305

 روى عن: أيوب بن عبد هللا الفهري، ومجاعة.

 وأجاز له أبو جعفر الصيدالين، وخلف.

[ صاحب 1القدر، من قضاة العدل. ولد سنة مثانني ومخسمائة، وهو ... ]وكان كبري 
 التصانيف.

 [ بن خلف.3[ بن فريه ]2حممد بن اإلمام أيب القاسم ] -224

 أبو عبد هللا الرعيين، الشاطيب، مث املصري، املعدل.

 ولد مبصر يف سنة ست أو سبع وسبعني ومخسمائة.

، ومن: البوصريي، واألراتحي، وفاطمة  «ءاتالقراحرز األماين يف »ومسع من أبيه 
 بنت سعد اخلري، وغريمها.

 روى عنه: الفخر التوزري، ويوسف اخلتين، والعماد حممد بن اجلرائدي بقوله.

 وابإلجازة أبو املعايل بن البالسي.
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 وتويف يف شوال.

 [ بن اخلضر.4حممد بن حممد بن إبراهيم ] -225

 املنجم احلليب، احلاسب، الشاعر، اآلملي األصل. مهذب الدين، أبو نصر بن الربهان

 [ .5ولد حبلب سنة مثان ومثانني ومخسمائة ]

__________ 

 [ بياض يف األصل.1]

، والعسجد 80، 79/ 1[ انظر عن )حممد بن أيب القاسم( يف: ذيل مرآة الزمان 2]
/ 7ة ، والنجوم الزاهر 3371/ رقم 230/ 2، وغاية النهاية 630، 629/ 2املسبوك 

رقم  537، 536/ 6، واملقفى الكبري 1900رقم  340/ 4، والوايف ابلوفيات 58
3053. 

 [ فريه: بكسر الفاء وسكون الياء املثناة من حتتها وضم الراء املشددة، مث هاء.3]

/ 20، وعيون التواريخ 79/ 1[ انظر عن )حممد بن إبراهيم( يف: ذيل مرآة الزمان 4]
، 228رقم  415، 414/ 4ء بتاريخ حلب الشهباء ، وإعالم النبال211، 210

 656. وسيعاد يف وفيات سنة 177/ 11، ومعجم املؤلفني 257، 256/ 7واألعالم 
 ( .316هـ. برقم )

 (305)مولده حبلب سنة مثانني ومخسمائة.."  210/ 20[ يف عيون التواريخ 5]
أخواته فاطمة [ ، و 1"وقتل ابناه أمحد وعبد الرمحن، وبقي ابنه الصغري مبارك ] .306
 [ يف أسر التتار.4[ ، ومرمي ]3[ ، وخدجية ]2]

[ ، مث دخل 5أن اخلليفة بقي أربعة أايم عند التتار ]« اتريخ ابن الكازروين»ورأيت يف 
بغداد ومعه أمراء من املغل والنصري الطوسي، فأخرج إليهم من األموال واجلواهر والزركش 

ه ومه، وقتل يف غرارة، وقتل ابنه أمحد وعمر والثياب والذخائر مجلة عظيمة، ورجع لي
[ ولكل منهما 7[ ، وعمر أخيه عبد الرمحن ثالث وعشرون ]6مخس وعشرون سنة ]

 [ .8أوالد أسروا، وقتل عدد من أعمام اخلليفة وأقاربه ]
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 [ .9عبد الباري بن عبد الرمحن ] -270

 أبو حممد الصعيدي املقرئ، اجملود.

 لقاسم بن عيسى، وغريه.قرأ ابلرواايت على: أيب ا

 ، وتصدر ابملدرسة احلافظية ابإلسكندرية، وأخذ عنه الطلبة.القراءاتوصنف يف 

__________ 

هـ. ومل يقتل، بل أسره املغول وبقي حتت  640[ يلقب: أبو املناقب، مولده سنة 1]
هـ.  677حكمهم إال أنه كان حمرتما عندهم، وتزوج وأولد، مث تويف ببلد مراغة سنة 

 ( .274)خمتصر التاريخ 

( 276[ توفيت ببالد العجم يف أسر املغول ومل يتعرض هلا بسوء. )خمتصر التاريخ 2]
. 
[ أسرت ومحلت إىل بالد العجم، مث تزوجت ابإلمام أيب احملامد حيىي بن إبراهيم بن 3]

إىل أن توفيت  672حممد بن أيب بكر املنيعي اخلالدي، وعاد هبا إىل بغداد يف سنة 
 ( .277، 276هـ. )خمتصر التاريخ  676نة س

هـ. كما ورخ ابن  681[ كانت ابقية يف أسر املغول حمرتمة مكرمة حىت أول سنة 4]
 .277الكازروين يف اترخيه 

أن اخلليفة أخرج إىل التتار  273، 272[ املوجود يف املطبوع من خمتصر التاريخ 5]
غداد. فلما  يف اثمن صفر وقع السيف ببيوم األحد اثلث صفر بعد أن وثقوه ابألميان، و 

 كان رابع عشر صفر جعل يف غرارة ورفس إىل أن مات.

 هـ. 631[ ومولده سنة 6]

 هـ. 633[ ومولده سنة 7]

 .157، واحلوادث اجلامعة 274[ انظر خمتصر التاريخ 8]
، 1526رقم  356/ 1[ انظر عن )عبد الباري بن عبد الرمحن( يف: غاية النهاية 9]

.." 67/ 5، ومعجم املؤلفني 1773، وكشف الظنون 9رقم  11/ 18يف ابلوفيات والوا
(306) 
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"واألمني عبد القادر الصيفي، والعماد حممد بن اجلرائدي، والشهاب أمحد بن  .307
 الدفويف، ويوسف اخلتين، وطائفة سواهم.

ا و ودرس ابجلامع الظافري ابلقاهرة مدة، مث ويل مشيخة الدار الكاملية، وانقطع هبا حن
 من عشرين سنة، مكبا على التصنيف والتخريج واإلفادة والرواية.

ذكره الشريف عز الدين فقال: كان عدمي النظري يف معرفة علم احلديث على اختالف 
فنونه، عاملا بصحيحه وسقيمه، ومعلوله وطرقه، متبحرا يف معرفة أحكامه ومعانيه 

ا متحراي ظه، إماما، حجة، ثبتا ورعومشكله، قيما مبعرفة غريبه وإعرابه واختالف ألفا
ا  فيما يقوله، متثبتا فيما يرويه. قرأت عليه قطعة حسنة من حديثه، وانتفعت به انتفاع

 كثريا.

أحفظ  يف شبيبته، وأتقن الفقه والعربية، ومل يكن يف زمانه أحدالقراءات قلت: وقد قرأ 
ولكنه  ك إسنادا عاليا.منه. وأول مساعه يف سنة إحدى وتسعني، ولو استمر يسمع ألدر 

 فرت حنوا من عشر سنني.

 مسع من احلافظ عبد الغين ومل يظفر بسماعه منه. وأجاز له.

ومسع شيئا من أيب احلسني بن جنا األنصاري. وله رحلة إىل اإلسكندرية أكثر فيها عن 
 أصحاب السلفي.

 وكان صاحلا زاهدا، متنسكا.

 احلديث. يته مبتدائ وفارقته معيدا له يفقال شيخنا الدمياطي: وهو شيخي وخمرجي. أت

وقال: تويف يف رابع ذي القعدة، وشيعه خلق كثري. وراثه غري واحد بقصائد حسنة، 
 رمحه هللا تعاىل.

 عبد املنعم بن حممود بن مفرج. -285

 أبو حممد الكناين، املصري، اجملرب.

 حدث عن: أيب نزار ربيعة اليمين.
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 روى عنه: عز الدين، وغريه.

 (307)مات يف ذي القعدة، واجملرب هو اجلراعي.." و 
 عبد احملسن بن زين. -286" .308

 الكناين، املصري.

 مر يف سنة مثان وأربعني.

 عبد احملسن بن مرتفع بن حسن. -287

 أبو حممد اخلثعمي، املصري، الشافعي، السراج.

 .شيخ صاحل، معمر، طاعن يف السن. ولد جبزيرة مصر سنة اثنتني وستني ومخسمائة
ومسع من: أيب القاسم عبد الرمحن بن حممد السييب، وأيب الفضل الغزنوي، وابن جنا 

 الواعظ.

روى عنه: عمر بن احلاجب، والقدماء، وجمد الدين ابن احللوانية، والشريف عز الدين، 
 وطائفة.

 ومل يتفق يل السماع على أصحابه. ومسعنا إبجازته من أيب املعايل بن البالسي.

 حدث عن السييب.وهو آخر من 

 تويف يف اتسع عشر شعبان.

وممن روى عنه: النجم حممد بن أيب بكر املؤدب، شيخ مصري لقيه الواين، وشيخنا 
 عبد الرحيم املنشاوي.

 عبد احملسن بن مصطفى بن أيب الفتوح. -288

 أبو حممد األنصاري، املصري، املؤدب.

 ، ومسع من: مكرم بن أيب الصقر، وغريه.القراءاتقرأ 

 وروى شيئا من شعره. وكان صاحلا، ساكنا، عفيفا.

 تويف يف مجادى األوىل، وهو يف آخر الكهولة.

 [ بن عبد الواحد بن احلسني.1عثمان بن علي ] -289
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__________ 

/ ورقة 2[ انظر عن )عثمان بن علي( يف: صلة التكملة لوفيات النقلة للحسيين 1]
، واإلعالم 245رقم  348، 347/ 23 ، وسري أعالم النبالء232/ 5، والعرب 36

 (308)،." 274بوفيات األعالم 
 [ .1"اإلمام أبو عبيد هللا املوصلي، املقرئ، احلنبلي، امللقب بشعلة ] .309

 [ .2« ]السبعةالقراءات الشمعة يف »انظم: 

 كان شااب فاضال، ومقرائ حمققا، يتوقد ذكاء.

 ربلي.على: أيب احلسن علي بن عبد العزيز اإلالقراءات قرأ 

والفقه والتاريخ، ونظمه يف غاية اجلودة وهناية االختصار. وعاش القراءات وصنف يف 
 ثالاث وثالثني سنة، ومات ابملوصل.

وكان مع ما آاته هللا من احلفظ والذكاء وكثرة العلم صاحلا، متواضعا، خريا، متعففا، 
 القراءات.مجيل السرية، ابرعا يف العربية، بصريا بعلل 

: ا أبو بكر املقصاين حبثه، وكان يصفه يل ويبالغ يف الثناء عليه، وقال يلمسع شيخن
 تويف يف صفر.

 وحدثين أنه دخل إليه مع شيخه الذي لقنه القرآن.

وحدثين قال: مسعت شيخنا أاب احلسني بن عبد العزيز اإلربلي، وهو شيخ شعلة، قال:  
سلم الساعة،  عليه وآله و كان انئما جبنيب فاستيقظ فقال يل: رأيت النيب صلى هللا

 وطلبت منه العلم، فأطعمين مثرات.

 قال اإلربلي: فتح عليه من ذلك الوقت.

 [ بن حممد بن هبة هللا بن أمحد بن حيىي.3حممد بن أمحد بن هبة هللا ] -308

__________ 

 396، 395/ 1، والدر املنضد 879، واملقصد األرشد، رقم 384] )( [ األمحد 
، وكشف الظنون 477، واتريخ اخللفاء 302/ 1ق  1وبدائع الزهور ج ، 1079رقم 
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رقم  144، 143/ 3، وديوان اإلسالم 136/ 2وغريها، وهدية العارفني  647
 .315/ 8، ومعجم املؤلفني 321/ 5، واألعالم 1242

 وهو غلط.« شعبة» 477[ يف اتريخ اخللفاء 1]

، « نقودالع»يف العربية مساه « عقود ابن جين»، ونظم « شرح الشاطبية»[ وهو 2]
تاب ، وله ك« نظم العبارات من اخلرقي»ونظم اختالف عدد اآلي برموز اجلمل، وله 

 د( .)الدر املنض« فضائل األئمة األربعة»، وكتاب « الناسخ واملنسوخ يف القرآن»

، 1864رقم  288/ 5[ انظر عن )حممد بن أمحد بن هبة هللا( يف: املقفى الكبري 3]
، وإعالم النبالء بتاريخ حلب 196( 1، وعقد اجلمان )413/ 2ق  1سلوك ج وال

 (309).." 232رقم  416/ 4الشهباء 
 "أبو عبد هللا الفاسي، املغريب، املقرئ، العالمة مجال الدين، نزيل حلب. .310

لى: أيب عالقراءات ولد بفاس بعد الثمانني ومخسمائة، وقدم داير مصر، فقرأ هبا 
بن إمساعيل املقدسي، وأيب القاسم عبد الواحد بن سعيد  موسى عيسى بن يوسف
 عن أحدمها، عن أيب القاسم الشاطيب.« الشاطبية»الشافعي. وعرض عليهما 

عن  على اجلمال علي بن أيب بكر الشاطيب بروايته« الرائية يف رسم املصحف»وعرض 
 املصنف.

 ديث.، والعربية، واحلالقراءاتوقدم الشام فاستوطن حلب، وروى هبا 

وروى أيضا عن: أيب القاسم عيسى بن عبد العزيز بن عيسى، وعبد العزيز بن زيدان 
النحوي، وحممد بن أمحد بن خلوص املرادي، وأيب ذر بن أيب ركب اخلشين، والقاضي 

 من حفظه.« صحيح مسلم»هباء الدين يوسف بن شداد، وقرأ عليه أكثر 

عللها، ووجوهها و القراءات ب وتفقه حبلب على مذهب أيب حنيفة. وكان بصريا
حاذقا ابلعربية، عارفا ابللغة، مليح اخلط إىل الغاية على طريقة املغاربة، كثري الفضائل، 
موطأ األكناف، وافر الداينة، ثقة فيما ينقله. تصدر لإلقراء حبلب، وأخذ عنه خلق، 

النحاس  نمنهم: بدر الدين حممد بن أيوب التاديف، وهباء الدين حممد بن إبراهيم ب
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النحوي، ومجال الدين أمحد بن الظاهري، والشيخ حيىي املنبجي، والناصح أبو بكر بن 
يوسف احلراين، والشريف أبو حممد احلسني بن قتادة املدين، وعبد هللا بن إبراهيم بن 

 رفيعا اجلزري.

ا يف غاية شرح« حرز األماين»وكان يتكلم يف األصول على طريقة األشعري. وقد شرح 
لقراءات اوإسناده يف القراءات ودة، أابن فيه عن تضلع من العلوم وتبحر يف اجل

 انزل كما ترى، فلهذا مل أنشط لألخذ عن أصحابه.

__________ 

، وإعالم النبالء 220/ 9، ومعجم املؤلفني 1618رقم  420/ 3] )( [ اإلسالم 
 (310).." 230رقم  415/ 4بتاريخ حلب الشهباء 

القاسم بن صصرى، والبهاء املقدسي، وأيب حممد بن النب، فمن "مسع من: أيب  .311
 بعدهم.

 وتويف بدمشق يف عاشر شوال، رمحه هللا تعاىل.

 [ .1حممد بن علي بن موسى ] -401

اإلمام املقرئ، مشس الدين، أبو الفتح األنصاري، الدمشقي، شيخ اإلقراء برتبة أم 
 الصاحل.

سخاوي، وكان من جلة أصحابه، فويل الرتبة على الشيخ علم الدين الالقراءات قرأ 
واإلقراء هبا بعد السخاوي، مع وجود اإلمام شهاب الدين أيب شامة. فبلغنا أنه وقع 
نزاع يف أي الرجلني أوىل ابملكان، ألن شرطه أن يكون أقرأ من يف البلد، فتكلموا فيمن 

د من فسأل كل واححيكم بينهم، فأرشدوا إىل علم الدين القاسم بن أمحد األندلسي، 
الرجلني مسألة من الفن وأجابه، فقالوا له: من رأيت يصلح؟ فقال عن أيب شامة: هذا 

وقعت كما ينبغي. فالقراءات إمام. وقال عن مشس الدين أيب الفتح: هذا رجل يعرف 
العناية أبيب الفتح وأعطيها. فقرأ عليه مجاعة منهم: شيخنا برهان الدين اإلسكندري، 

 الدين الفزاري. وشيخنا شرف
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 وكان من أهل دار احلديث األشرفية.

 مسع هبا من: ابن الزبيدي، وغريه.

 وقد ويل الرتبة قبله فخر الدين ابن املالكي أايما ومات.

[ : ويف صفر تويف الشمس أبو الفتح الذي كان يقرئ ابلرتبة الصاحلية 2قال أبو شامة ]
 بعد الفخر ابن املالكي.

 [ .3، رمحه هللا ]القراءاتيف مث قال: وكان إماما 

__________ 

، ومعرفة القراء 202[ انظر عن )حممد بن علي بن موسى( يف: ذيل الروضتني 1]
، والوايف 355، واإلشارة إىل وفيات األعيان 637رقم  670، 669/ 2الكبار 

 .252، وهناية الغاية، ورقة 211/ 2، وغاية النهاية 184/ 4ابلوفيات 
 .202وضتني [ يف ذيل الر 2]
 (311)[ وقال: مولده سنة مخس عشرة وستمائة تقريبا. )ذيل الروضتني( .." 3]
 "تويف إىل رمحة هللا يف خامس رمضان. .312

قلت: كان يطلب األجرة على مقدار قيمة األكل ومقدار املعطي. وبلغنا أنه قال: ما 
رد و  غلبين إال واحد دق على الباب فوجده مفتوحا ومعه رأس غنم، فأدخل الرأس

الباب وسكره، وبقيت أصيح، وقد هرب ومل أعرفه، وراح علي أجرة أخذي الرأس الغنم 
[1. ] 

 حممد بن زكراي بن رمحة بن أيب الغيث. -461

 العفيف، أبو بكر الدمشقي، اخلياط.

 ولد سنة مثانني ومخسمائة. وأجاز له اخلشوعي، والبهاء ابن عساكر، ومجاعة.

 .ابإلجازة« مشيخة»وخرجوا له 
روى عنه: الدمياطي، وابن اخلباز، والربهان رئيس املؤذنني، وحميي الدين إمام املشهد، 

 وآخرون.
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 وتويف يف سابع عشر ذي احلجة. وقيل: بل تويف سنة تسع.

[ بن أيب بكر بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن أمحد بن 2حممد بن عبد هللا ] -462
 أيب بكر.

__________ 

، قرأت عليه يف صغري اجلزء ابلقراءاتوأبوه شيخ مشهور »[ وقال أبو شامة: 1]
األول من سورة البقرة. وكان إمام مقصورة احلنفية اليت خلف مقصورة اخلضر رمحهما 

 « .هللا

 -192[ انظر عن )حممد بن عبد هللا( يف: اختصار القدح املعلى البن سعيد 2]
التكملة لوفيات النقلة ، وصلة 309/ 2، واملغرب يف حلى املغرب، له 58رقم  195

/ 6، والذيل والتكملة للكتايب املوصوىل والصلة للمراكشي 50/ ورقة 2للحسيين 
، والوفيات 95رقم  313 -309، وعنوان الدراية للغربيين 709رقم  275 -253

، واملعني يف طبقات 204/ 3، وأزهار الرايض 658رقم  325، 324البن قنفذ 
، واإلشارة إىل وفيات 275عالم بوفيات األعالم ، واإل2198رقم  210احملدثني 
/ 4، وتذكرة احلفاظ 234رقم  339 -336/ 23، وسري أعالم النبالء 356األعيان 
 358 -355/ 3، والوايف ابلوفيات 150/ 4، ومرآة اجلنان 249/ 5، والعرب 1452

/ 20، وعيون التواريخ 471رقم  407 -404/ 3، وفوات الوفيات 1436رقم 
، والنجوم 27 -20، واتريخ الدولتني 285 -283/ 6اتريخ ابن خلدون ، و 245

/ 5، وشذرات الذهب 218رقم  594 -589/ 2، ونفح الطيب 92/ 7الزاهرة 
، واتريخ األدب العريب، لكليمان أوار 280 -277، واتريخ الفكر األندلسي 275
ابن إايس يف ، وذكره 110/ 7، واألعالم 84/ 3، واتريخ آداب اللغة العربية 204

، وكشف 477، واتريخ اخللفاء 302/ 1ق  1هـ. بدائع الزهور ج  657وفيات سنة 
 (312)،." 21/ 1، وإيضاح املكنون 49الظنون 
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 "سنة تسع ومخسني وستمائة .313

 -حرف األلف -
 [ بن حامد بن مفرج.2[ بن أمحد بن محد ]1أمحد بن حامد ] -479

 املصري، املقرئ، احلنبلي.أبو العباس األنصاري، األراتحي، مث 

على والده. ومسع من: جده القراءات [ ، وقرأ 3ولد سنة أربع وسبعني ومخسمائة ]
ألمه أيب عبد هللا األراتحي، والبوصريي، وإمساعيل بن ايسني، وابن جنا، واحلافظ عبد 

 الغين، وغريهم.

 وأجاز التاج املسعودي، ومجاعة.

 انيفه.والزم احلافظ عبد الغين وكتب من تص

 وتصدر وأقرأ القرآن. وكان صاحلا متعففا، من بيت الرواية والدين.

محل عنه املصريون. وحدث عنه: الدمياطي، وابن احللوانية، وعلم الدين الدويداري، 
 والشيخ شعبان، وآخرون.

 تويف يف رابع عشر رجب.

__________ 

/ ورقة 2للحسين  [ انظر عن )أمحد بن حامد( يف: صلة التكملة لوفيات النقلة1]
/ 4، وتذكرة احلفاظ 250رقم  351/ 23، وسري أعالم النبالء 253/ 5، والعرب 60

، واملنهج 95، وخمتصره 384رقم  274، 273/ 2، وذيل طبقات احلنابلة 451
، والوايف 1099رقم  404/ 1، والدر املنضد 39، واملقصد األرشد، رقم 390األمحد 

، وحسن احملاضرة 136رقم  244/ 1ملنهل الصايف ، وا2801رقم  300/ 6ابلوفيات 
 .297/ 5، وشذرات الذهب 79رقم  379/ 1
 « .أمحد بن حامت بن أمحد بن أمحد األنصاري» 297/ 5[ يف شذرات الذهب 2]

أنه  244/ 1من شهر ذي القعدة. وجاء يف املنهل الصايف  19[ كانت والدته يف 3]
 (313)ولد سنة أربع ومخسني ومخسمائة.." 
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"وأتخر من أصحابه يوسف بن عمر، وأبو بكر حممد بن عبد الغين بن حممد  .314
 الصعيب.

 [ بن أمحد بن سليمان.1أمحد بن سليمان ] -480

 [ ، املقرئ، املالكي.2قاضي اإلسكندرية، شرف الدين، أبو العباس ابن املرجاين ]

على راءات قالمسع من: علي بن البناء املكي، وعبد الرمحن بن عتيق بن ابقا، وقرأ 
[3. ] 

 وتفقه ودرس وأفىت وانب يف القضاء مث استقل به، وكان من أعيان فضالء الثغر.

روى عنه: الدمياطي، وقال: تويف يف السادس والعشرين من ذي القعدة. وشعبان، 
 [ .4وطائفة ]

 [ بن مهدي بن علي.5أمحد بن كتائب ] -481

 أبو العباس املقدسي، البانياسي، احلنبلي.

 عن: حنبل، وابن طربزد.حدث 

 روى عنه: الدمياطي، وابن اخلباز، والشمس ابن الزراد، وحممد بن احملب، وآخرون.

 ومات يف عاشر ذي القعدة.

 [ .6إبراهيم بن سهل ] -482

__________ 

، وغاية 2920رقم  404/ 6[ انظر عن )أمحد بن سليمان( يف: الوايف ابلوفيات 1]
 .163رقم  293/ 1نهل الصايف ، وامل49رقم  58/ 1النهاية 

 « .ابن املرجان»[ يف الوايف: 2]

/ 1ة كذا. ويف غاية النهاي« : على»[ يف األصل بياض. وكتب الناسخ فوق كلمة 3]
وروى احلروف مساعا عن الصفراوي، وإجازة عن جعفر اهلمداين، وأيب اليمن  58

 الكندي.

 « .مفردات القراء»[ وألف 4]

 اخلاصة بطبقات احلنابلة. [ مل تذكره املصادر5]

، 476/ 1، وذيل مرآة الزمان 253/ 5[ انظر عن )إبراهيم بن سهل( يف: العرب 6]
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رقم  30 -20/ 1، وفوات الوفيات 203/ 1واالستقصاء يف اتريخ املغرب األقصى 
، واملنهل الصايف 351/ 2، ونفح الطيب 2440رقم  11 -5/ 6، والوايف ابلوفيات 5
 (314)،." 30رقم  56 -51/ 1
[ ، 1قي الدين، أبو القاسم املصري، الشافعي، الناشري ]"اإلمام البارع، ت .315

 املقرئ.

 [ .2على أيب اجلود املقرئ ]القراءات ولد سنة مثانني ومخسمائة، وقرأ 

 ومسع احلديث من علي بن املفضل احلافظ، ومجاعة.

 [ ، واشتهر امسه وبعد صيته.3وانتصب لإلقراء مدة جبامع مصر ]

 مسعت منه، وسألت عن مولده فقال:ذكره الشريف عز الدين فقال: 

 مبصر سنة مثانني.

ا، وإليه فاضال فيهالقراءات بوانتفع به مجاعة كثرية، وكان شخصا صاحلا عارفا 
 انتهت رائسة اإلقراء جبامع مصر.

 [ مبصر.4تويف ليلة السابع والعشرين من شوال ]

 [ بن خلف.6[ بن بنني ]5عبد الغين بن سليمان ] -19

 أثري الدين، أبو القاسم، وأبو حممد املصري، الشافعي، القباين، الناسخ. الشيخ املسند

 ولد مبصر سنة مخس وسبعني. ومسع الكثري إبفادة والده أيب الربيع.

 فسمع من: أيب القبائل عشري اجليلي، وقاسم بن إبراهيم املقدسي،

__________ 

 وهو تصحيف.« الفاشري» 1453/ 4[ يف تذكرة احلفاظ 1]

 و غياث بن فارس.[ ه2]

 [ جامع عمرو بن العاص.3]

 هـ. 661[ يف شذرات الذهب وفاته سنة 4]

، والعرب 358[ انظر عن )عبد الغين بن سليمان( يف: اإلشارة إىل وفيات األعيان 5]
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/ 4، وتذكرة احلفاظ 2204رقم  210، واملعني يف طبقات احملدثني 266، 265/ 5
، والوايف 347و  94/ 1، واملشتبه يف الرجال 276، واإلعالم بوفيات األعالم 1453

، 380/ 1، وحسن احملاضرة 606/ 1، وتوضيح املشتبه 27رقم  35/ 19ابلوفيات 
 .306/ 5، وشذرات الذهب 381

 (315)[ بنني: بفتح الباء.." 6]
 [ بن إبراهيم بن عبد هللا بن طلحة.1علي بن إمساعيل ] -24" .316

 حلنبلي.أبو احلسن املقدسي األصل، الدمشقي، ا

 روى عن: أيب طاهر اخلشوعي، وحنبل املكرب.

 وكان إنساان مباركا، خريا.

روى عنه: الدمياطي، وابن اخلباز، وابن الزراد، وحممد بن احملب، وأبو بكر القطان، 
 وآخرون.

 ومات يف أوائل رجب ودفن ابلصاحلية.

ن ب[ بن سامل بن علي موسى بن حسان بن طوق بن سند 2علي بن شجاع ] -25
علي بن الفضل بن علي بن عبد الرمحن بن علي بن موسى بن عيسى بن موسى بن 

 حممد بن علي بن عبد هللا بن عباس.

الشيخ، اإلمام، كمال الدين أبو احلسن بن أيب الفوارس اهلامشي، العباسي، املقرئ، 
ل مفردا لك السبعةالقراءات . فإنه قرأ القراءاتالشافعي، الضرير، مسند اآلفاق يف 

،  «األحقاف»رواة األئمة، سوى رواية الليث، عن الكسائي، وجامعا هلم إىل سورة 
 على محية اإلمام أيب حممد بن فريه الشاطيب.

__________ 

 [ انظر عن )علي بن إمساعيل( يف:1]

« . علي بن إمساعيل بن طلحة»وفيه:  1454/ 4، وتذكرة احلفاظ 266/ 5العرب 
 .306/ 5وشذرات الذهب 
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، وذيل مرآة 71/ ورقة 2انظر عن )علي بن شجاع( يف: صلة التكملة للحسيين [ 2]
رقم  210، واملعني يف طبقات احملدثني 167/ 2، ودول اإلسالم 220/ 2الزمان 
 659 -657/ 2، ومعرفة القراء الكبار 359، واإلشارة إىل وفيات األعيان 2205

/ 4، وتذكرة احلفاظ 266 /5، والعرب 276، واإلعالم بوفيات األعالم 626رقم 
رقم  153، 152/ 21، والوايف ابلوفيات 213، 212، ونكت اهلميان 1454
رقم  194، 193/ 2، وذيل التقييد 151/ 2، وطبقات الشافعية لإلسنوي 100

رقم  153، 152/ 21، والوايف ابلوفيات 546 -544/ 1، وغاية النهاية 1421
رقم  194، 193/ 2وذيل التقييد ، 151/ 2، وطبقات الشافعية لإلسنوي 100

، وحسن احملاضرة 151، وهناية الغاية، ورقة 546 -544/ 1، وغاية النهاية 1421
، 306/ 5، وشذرات الذهب 319/ 1ق  1، وبدائع الزهور ج 502، 501/ 1

( 1، وعقد اجلمان )32/ ورقة 1أ، ودرة األسالك  62/ ورقة 9، وزبدة الفكرة 307
 (316).." 1741رقم  60/ 3سالم ، وديوان اإل369، 368

"ومات الشاطيب رمحه هللا وللكمال الضرير مثانية عشر عاما. وتزوج من بعد  .317
 موته اببنته.

 على أيب اجلود ابلطرق السبعة، ويعقوب، وغري ذلك.القراءات مث قرأ 

وقرأ قبل وفاة الشاطيب للسبعة على أيب احلسن شجاع بن حممد بن سيدهم املدجلي 
 طيئة.صاحب ابن احل

 وتفقه على أيب القاسم عبد الرمحن بن الوراق، وغريه.

 وقرأ النحو على أيب احلسني حيىي بن عبد هللا النحوي.

ومسع الكثري وال سيما يف أثناء عمره من: الشاطيب، وشجاع املدجلي، وهبة هللا بن علي 
طهر بن أيب [ ، وامل2[ ، وأيب الفضل الغزنوي، وأيب عبد هللا األراتحي ]1البوصريي ]

بكر البيهقي، وأيب نزار ربيعة بن احلسن، وعبد الرمحن موىل ابن ابقا، وحممد بن عبد 
 املوىل بن اللبين، وأيب احلسني حممد بن أمحد بن جبري الكناين البلنسي.
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[ ، عن 3عن علي بن أيب العيش، عن ابن الدش ]« التيسري»وقد مسع من ابن جبري 
 وصححها دروسا عليه.« الشاطبية»طيب. ومسع املصنف. ومسعه أيضا من الشا

ه ابن ، بسماعه ملعظمه عن مصنف« املستنري»وروى ابإلجازة العامة عن السلفي كتاب 
 سوار، وإجازته لباقيه.

البن الفحام تالوة ومساعا عن مساع. ومسعه من القاضي أيب احملاسن « التجريد»وروى 
 دون القرطيب، عن املصنف.يوسف بن شداد، بروايته مساعا عن حيىي بن سع

__________ 

 « .صحيح البخاري»[ مسع عليه: 1]

أليب  ،« فتوح مصر واملغرب»، ومسع عليه: « صحيح البخاري»[ مسع عليه: 2]
 القاسم عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد احلكم.

 (317)« .." الدوش»[ هكذا يف األصل. ويف معرفة القراء: 3]
، عن أيب بكر عبد الرمحن بن أمحد بن ابقا، قدم البن شيطا« التذكار»"وروى  .318

عليهم قال: أان علي بن أيب سعد اخلباز، أان أبو علي احلسن بن حممد الباقرحي، أان 
 املصنف.

وله مساعات كتب كثرية وفضائل. تصدر لإلقراء جبامع مصر ومبسجد ابن موسى 
 واحي.ابلقاهرة، وقرأ عليه خلق كثري، وطار ذكره، فدخل إليه من الن

 وتفرد يف عصره، وإليه انتهت رائسة اإلقراء وعلو إسنادها.

وكان أحد األئمة املشاركني يف فنون العلم، مع ما جبل عليه من حسن األخالق 
والتواضع، ولني اجلانب، والتودد، والصرب على الطلبة، والسعي التام يف مصاحلهم بكل 

 ممكن.

 حممد بن إسرائيل القصاع، والشيخ حسن بن: اإلمام أبو عبد هللا القراءاتقرأ عليه 
عبد هللا الراشدي، ومشس الدين حممد بن منصور احلاضري، والشيخ نصر املنبجي، 

 واحلافظ شرف الدين الدمياطي، وبرهان الدين إبراهيم الوزيري، وطائفة سواهم.
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ن يوروى عنه: الشيخ داود احلريري، والعماد حممد بن اجلرائدي، والشيخ شعبان، والز 
عبد الرحيم البغدادي، وعلم الدين سنجر الدواداري، وإسحاق الوزيري، والشرف حممد 

 بن عبد الرحيم بن مسكن، وخلق يف األحياء.

تويف يف سابع ذي احلجة. وكان مولده يف سابع شعبان من سنة اثنتني وسبعني 
 ابملعتمدية، قرية من أعمال اجليزة.

 عمر بن عبد الغين بن فتيان. -26

 [ ، املؤذن.1دايين ]اجل

__________ 

هملة، وسكون الدال امل -وكسرها ابن اجلوزي وابن نقطة -[ اجلدايين: بفتح اجليم1]
وحذفها ابن اجلوزي، فجعل بدهلا مهزة،  7وفتح املثناة حتت، وبعد األلف نون مكسورة 

 (318)تليها ايء." 
 "مسع: ابن الرشيد، وابن الليت. .319

 مل األربعني.ومات يف ربيع اآلخر. مل يك

 كتب عنه: ابن اخلباز، وغريه.

 -حرف القاف -
 [ بن املوفق بن جعفر.1القاسم بن أمحد ] -27

[ ، املقرئ، 2اإلمام العالمة ذو الفنون، علم الدين، أبو حممد املرسي، اللورقي ]
 النحوي.

 ومنهم من مساه: أبو القاسم حممد، واألول أصح.

 ولد سنة مخس وسبعني ومخسمائة.

سنة مثان وتسعني وبعدها على: أيب جعفر أمحد بن علي بن حيىي بن القراءات أ وقر 
عون هللا احلصار، وأيب عبد هللا حممد بن سعيد املرادي املرسي، والقاضي أيب عبد هللا 

 حممد بن نوح الغافقي البلنسي، عن قراءهتم على ابن هذيل.
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__________ 

غوطة دمشق. واملعروف سكون الدال،  ] )( [ النسب، وهو نسبة إىل قرية جداي من
وقيده ابن السمعاين بفتحها، وقال: هذه النسبة إىل جداي، وظين أهنا من قرى دمشق. 

 ( .250/ 2)توضيح املشتبه 

، 226، وذيل الروضتني 152/ 6[ انظر عن )القاسم بن أمحد( يف: معجم األدابء 1]
/ 2، وذيل مرآة الزمان 70/ ورقة 2، وصلة التكملة لوفيات النقلة للحسيين 227
، واإلشارة إىل وفيات األعيان 2206رقم  211، واملعني يف طبقات احملدثني 221
، واإلعالم بوفيات 628رقم  661، 660/ 2، ومعرفة القراء الكبار 359، 358

، ودول اإلسالم 1454/ 4، وتذكرة احلفاظ 267، 266/ 5، والعرب 276األعالم 
علم الدين »، وفيه: 241/ 13، والبداية والنهاية 160 /4، ومرآة اجلنان 167/ 2

/ 20، وعيون التواريخ 111/ رقم 12/ 24، والوايف ابلوفيات « أبو القاسم بن أمحد
، والسلوك 190، وهناية الغاية، ورقة 2583رقم  16، 15/ 2، وغاية النهاية 291

، 225، 219، 215، 214، 212/ 2، وملء العيبة للفهري 503/ 2ق  1ج 
/ 9، وزبدة الفكرة 368( 1، وعقد اجلمان )250، 249، 243، 240 -232
، ونفح 1912رقم  250/ 2، وبغية الوعاة 32/ ورقة 1ب ودرة األسالك  61ورقة 

 .483، واتريخ اخللفاء 307/ 5، وشذرات الذهب 256/ 2الطيب 
هاية ، ويف البداية والن« اللوري» 503/ 2ق  1[ تصحفت النسبة يف السلوك ج 2]

واللورقي: بفتح الراء املهملة، نسبة إىل لورقة بليدة من أعمال « . البورقي» 241/ 13
 (319)مرسية.." 

على أيب اجلود. وبدمشق على الكندي، وابن ابسويه. القراءات "وقرأ مبصر  .320
وأحكم العربية وبرع فيها، واجتمع ابجلزويل وسأله عن مسألة من مقدمته. ومسع ببغداد 

بن األخضر، وحبلب من اإلفتخار اهلامشي. وبدمشق من الكندي، وقرأ من أيب حممد 
 بكماله.« كتاب سيبويه»عليه 

                                         
 49/84اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (319)



365 

 

واشتغل ببغداد أيضا على الشيخ. أيب البقاء. وقرأ علم الكالم واألصلني والفلسفة. 
 وكان خبريا هبذه العلوم قائما عليها مقصودا إبقرائها.

 ابة.والنحو، ودرس ابلعزيزية نيالقراءات ويل مشيخة الرتبة العادلية اليت شرطها 

ات وما للزخمشري يف عدة جملد« املفصل»، وشرح « للشاطبية»وصنف شرحا خمتصرا 
 للجزولية، وغري ذلك.« وشرحا»قصر فيه. 

وكان مليح الشكل، حسن البزة، إماما كبريا، مهيبا، متقنا. وقد عزم على الرحلة إىل 
 الفخر ابن اخلطيب فبلغه موته.

ان له حلقة إشغال. وهو كان احلكم بني أيب شامة والشمس أيب الفتح يف أيهما وك
أوىل مبشيخة الرتبة الصاحلية، والقصة معروفة، فرجح أاب الفتح بعض الشيء. وقيل: مل 

 ، وقال عن أيب شامة: هذا إمام.القراءاتيرجحه بل قال: هذا رجل يدري 

 فوقعت العناية أبيب الفتح.

[ وما أنصفه فقال: يف سابع رجب تويف العلم أبو 1« ]اترخيه»مة يف وقد ذكره أبو شا
حممد القاسم بن أمحد بن أيب السداد املغريب، النحوي، وكان معمرا، مشتغال أبنواع من 

 [ .2العلوم على خلل يف ذهنه ]

__________ 

 .27، 226[ ذيل الروضتني 1]
هم بة خبط مشاخيه الذين قرأ علي[ وزاد أبو شامة: بعد أن ذكر امسه: هكذا رأيت نس2]

ابملغرب، بن احلصار وغريه. وكان هو ال يكتب ابن أيب السداد، وجيعل مكانه املوفق. 
 (320)وكان أاب السداد كنيته املوفق.." 

سبطه هباء الدين حممد بن الربزايل، والشيخ أبو القراءات "قلت: قرأ عليه  .321
 وشهاب الدين حسني الكفري، وعالءعبد هللا القصاع، وبرهان الدين اإلسكندراين، 

 .-أعين الكندي -الدين ابن علي الكندي لكنه نسي
 وحدث عنه: العماد بن البالسي وغريه.
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 قاسم بن بركات بن أيب القاسم. -28

 أبو حممد بن القيسراين، املصري، البزاز، العدل. ويعرف بعز القضاة.

 روى عن أيب عبد هللا بن عبدون البناء.

 رة يف اتسع صفر، وله تسع وسبعون سنة.ومات ابلقاه

 -حرف امليم -
 [ .1حممد بن أمحد بن عنرت ] -29

 الصدر، شرف الدين الدمشقي.

 [ .2ويل حسبة دمشق يف أايم هوالوو، فطلب لذلك إىل مصر وهدد ]

 تويف يف صفر.

 حممد بن القدوة اإلمام شيخ خراسان سيف الدين سعد بن املطهر الباخرزي. -30

 جالل الدين نزيل خبارى.اإلمام 

 مات يف مجادى األول، ودفن جبنب أبيه وله ست وثالثون سنة.

 [ .4[ بن عبد الرحيم ]3حممد ] -31

__________ 

، وذيل مرآة الزمان 226[ انظر عن )حممد بن أمحد بن عنرت( يف: ذيل الروضتني 1]
 .317( 1، وعقد اجلمان )241/ 13، والبداية والنهاية 221، 220/ 2
 [ وكان هو وأبوه من أويل الثروة بدمشق ومن املعدلني فيها.2]

 « .هو والد شيخنا املعمر أيب بكر»[ كتب يف األصل فوق امسه: 3]

الشهاب ابن »وفيه:  227[ انظر عن )حممد بن عبد الرحيم( يف: ذيل الروضتني 4]
ان خيرج يف  كالضياء الكاتب للشروط بباب اجلامع الشرقي، ويعرف أبجري البهاء ألنه  

 (321)كتابة الشروط." 
 "مجال الدين، أبو املظفر اإلربلي، مث الدمشقي، الذهيب. .322

ولد ظنا سنة تسعني ومخسمائة. ومسع إبفادة عمه عز الدين عبد العزيز من: ابن أيب 
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 طاهر اخلشوعي، وحنبل، وابن طربزد، والكندي، ومجاعة.

 ولكن مل يظهر مساعه من اخلشوعي إال بعد موته.

 ان رجال جيدا خريا. وكان خريا من ابنه أيب الفضل حممد بكثري.وك

روى عنه: الدمياطي، وزين الدين الفارقي، وأبو علي بن اخلالل، والربهان الذهيب، وابن 
اخلباز، وعالء الدين الكندي، وأبو الفضل اإلربلي ولده، ثنا عنه، عن عبد اجمليب بن 

 زهري.

 ح قاسيون.ومات يف اثلث ذي احلجة، ودفن بسف

 الكىن

 أبو بكر بن مهلب بن يوسف. -82

 [ .1أبو حيىي املرادي، األلشي ]

 عن أيب جعفر بن عون هللا احلصار تالوة يف سنة ستمائة.القراءات أخذ 

 وروى عن مجاعة. وويل قضاء بلده.

 روى عنه الناس.

 ومات سنة اثنتني وستني. قاله ابن الزبري.

 [ .2أبو القاسم بن منصور ] -83

__________ 

 ] )( [ ومل يذكر يف: اتريخ إربل.

[ األلشي: نسبة إىل ألش ابألندلس وهو إقليم من كور تدمري بينه وبني أريولة مخسة 1]
 عشر ميال.

 ( .30)الروض املعطار 

، وذيل مرآة الزمان 231[ انظر عن )أيب القاسم بن منصور( يف: ذيل الروضتني 2]
، 265رقم  273، 272كمال البن الصابوين ، وتكملة إكمال اإل 316، 315/ 2

، ودول 431و  414/ 1ب، واملشتبه يف أمساء الرجال  68/ ورقة 9وزبدة الفكرة 
، وتذكرة احلفاظ 277، واإلعالم بوفيات األعالم 271/ 5، والعرب 168/ 2اإلسالم 

، ومرآة 217/ 2، واتريخ ابن الوردي 359، واإلشارة إىل وفيات األعيان 1443/ 4
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، 243/ 13، والبداية والنهاية 2070رقم  76/ 5، والوايف ابلوفيات 160/ 4جلنان ا
 (322)، وعيون التواريخ." 244

 أمحد بن سالمة بن رحيان. -122" .323

 املوصلي، مث الصاحلي.

 روى عن: جعفر اهلمداين.

 وهو والد الشيخ حممد القصاص، وزوج شيختنا زينب بنت شكر.

 شعيب بن حممد بن عبد هللا. [ بن1أمحد بن عبد هللا ] -123

[ ، الصقلي، األصل، الدمشقي، املقرئ، 2اإلمام، مجال الدين، أبو العباس التميمي ]
 الذهيب، الكتيب.

على السخاوي، ولزمه مدة طويلة. وكان القراءات ولد سنة تسعني ومخسمائة. وقرأ 
 قارئ جملسه.

كري، الكندي، وأيب الفتوح البوقد مسع من: أيب حممد القاسم بن عساكر، وأيب اليمن 
 وأيب الفضل اهلمداين.

 وكان إماما فاضال فصيحا، أديبا، لغواي، شاعرا، حسن املشاركة.

 مسع الناس بقراءته كثريا. وصحب أاب عمرو بن الصالح مدة.

 روى عنه الدمياطي حديثا مما مسعه على القاسم سنة مخس وتسعني ومخسمائة.

 احلنبلي، وحممد بن عبد العزيز الدمياطي، وأبو الفداء وروى عنه: القاضي تقي الدين
 ابن اخلباز.

 وكان يسكن ابلعزيزية، وهبا مات يف مجادى األوىل ليلة خامسه.

 وكان قد تزوج ببنت شيخه السخاوي، وخلف كتبا جيدة وثروة.

 ووقف داره على فقهاء املالكية.

لصالة، إىل الصور، ويرايب، وخيل ابوقد أنكروا على ابن سين الدولة ملا عدله. وكان مييل 
 ال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم.
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__________ 

 276/ 5، والعرب 350/ 2[ انظر عن )أمحد بن عبد هللا( يف: ذيل مرآة الزمان 1]
، واإلشارة 2216رقم  212، واملعني يف طبقات احملدثني « أمحد بن عبيد هللا»وفيه 

، 162/ 4، ومرآة اجلنان 277اإلعالم بوفيات األعالم ، و 361إىل وفيات األعيان 
 .315/ 5وشذرات الذهب 

 (323)« .." اليمين»[ يف مرآة اجلنان: 2]
"مث حج معه، وعاد إىل اجلزيرة، وبقي هبا إىل سنة اثنتني وستني، مث خرج إىل  .324

 سنجار. مث عاد إىل اجلزيرة، وتويف يف رجب سنة أربع.

احلسن علي بن أمحد بن موسى اجلزري وأجاز له. ومسعنا أبو القراءات قلت: قرأ عليه 
البوازجيي  على ابن حرستةالقراءات إبجازته على تقي الدين املقصايت، وكان قد قرأ 

 تلميذ ابن سعدون القرطيب.

 [ .1أمحد بن حممد بن خليل ] -125

 أبو العباس الطوسي، مث املصري.

 أحد القراء املتصدرين ابجلامع العتيق مبصر.

 قرأ ابلسبع على أيب القاسم الصفراوي، وأيب الفضل اهلمداين.

مات يف  البن بليمة وقال:« تلخيص العبارات»مسع منه أبو عبد هللا القصاع كتاب 
 [ ، رمحه هللا تعاىل.2شعبان سنة أربع وستني ]

 [ بن حممد بن فارس بن إبراهيم.4[ بن مضر ]3إبراهيم بن عمر ] -126

[ الواسطي، 5سند، رضي الدين ابن الربهان املضري، الربزي ]العدل، الرئيس، امل
 السفار.

 من« صحيح مسلم»ولد بواسط سنة ثالث وتسعني ومخسمائة. ومسع 

__________ 

 .525رقم  114/ 1[ انظر عن )أمحد بن حممد بن خليل( يف: غاية النهاية 1]
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 [ يف غاية النهاية: تويف بعد سنة أربع وستني.2]

، وذيل مرآة 24رقم  39)إبراهيم بن عمر( يف: تكملة إكمال اإلكمال [ انظر عن 3]
، واملعني يف 169/ 2، ودول اإلسالم 276/ 5، والعرب 349، 348/ 2الزمان 

، واإلعالم 361، واإلشارة إىل وفيات األعيان 2217رقم  212طبقات احملدثني 
رقم  131 -126/ 1، ومشيخة قاضي القضاعة ابن مجاعة 277بوفيات األعالم 

هـ( خمطوط بدار الكتب الوطنية بتونس رقم  705، ومعجم شيوخ الدمياطي )ت 4
/ 20، وعيون التواريخ 62/ 1ب، واملشتبه يف الرجال  139/ ورقة 1( 12910)

، وتبصري 91، 90/ 1، وتوضيح املشتبه 854رقم  436/ 1، وذيل التقييد 341
، واتج العروس 315/ 5رات الذهب ، وشذ221/ 7، والنجوم الزاهرة 138/ 1املنتبه 

 .282رقم  246، 245/ 1مادة )برز( ، واملقفى الكبري  7/ 4
 وهو تصحيف، وكذا يف: املقفى الكبري.« نصر»[ يف عيون التواريخ: 4]

[ الربزي: ابلضم. نسبة إىل برزة من أعمال الغراف من معاملة واسط. )املشتبه( 5]
 "..(324) 

 [ .1معني الدين ] -145" .325

األنصاري، املصري، املعروف اببن فار اللنب. وامسه أبو الفضل عبد هللا بن حممد بن 
 عبد الوارث.

يف « بيةالشاط»شيخ متميز مسن. حدثين شيخنا بدر الدين التاديف أنه قرأ عليه 
 ، وأخربه أنه قرأها على انظمها.القراءات

نه بقي ن يف ذهين أ، وال أتيقن مىت تويف، ولك« الشاطبية»قلت: هو آخر من روى 
 إىل سنة أربع هذه.

وممن روى عنه القصيد الشيخ حسن الراشدي، وقاضي القضاة ابن مجاعة، وبدر الدين 
 ابن اجلوهري.

 روى القصيد يف شعبان من السنة.
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 -حرف النون -
 الناهض. -146

 [ .2معايل بن أيب الزهر ابن اخليسي ]

 رجل جليل له ثروة.

 وىل.تويف بدمشق يف مجادى األ

 -حرف اهلاء -
 [ بن توىل قان بن امللك جنكزخان.3هوالكو ] -147

__________ 

رقم  661/ 2، ومعرفة القراء الكبار 278/ 5[ انظر عن )معني الدين( يف: العرب 1]
 .355، 354/ 7، وتوضيح املشتبه 629

بن ، وقال ا217/ 1يف املشتبه  -رمحه هللا -[ اخليسي: بسني مهملة. ذكره املؤلف2]
له ما يشعر أن أو  -أي الذهيب -انصر الدين الدمشقي: اخليسي: يف قول املصنف

مفتوح، وإمنا هو ابلكسر، نسبة إىل اخليس، كورة من احلوف الغريب من أرض مصر. 
 ( .113/ 3)توضيح املشتبه 

 -357/ 2، وذيل مرآة الزمان 170[ انظر عن )هوالكو( يف: احلوادث اجلامعة 3]
 (325)، واتريخ." 360

 [ .1أقوش القفجاقي ] -156" .326

 الصاحلي النجمي.

أخرج من خزانة البنود فسمروه هو ومجاعة يف ذي احلجة. وكان قد ادعى النبوة يف 
رمضان من السنة. فلما رجع السلطان من الشام استحضره السلطان ومسع كالمه، 

 ورسم بتسمريه. ومن الذين مسروا الناصح ضياء من بالد راحات.

 [ بن منصور بن بدران.2بن بدر ] أيوب -157

أبو الكرم األنصاري، القاهري، مث الدمشقي، املعروف ابجلرائدي، أخو تقي الدين 
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 يعقوب املقرئ.

 على السخاوي، وغريه.القراءات قرأ أيوب 

ومسع من: داود بن مالعب، والشيخ أيب الفتوح البكري، وعبد هللا بن عمر قاضي 
 اليمن، ومجاعة.

األجزاء. وأكثر عن: الضياء املقدسي، والسخاوي، وهؤالء وأجزاؤه موقوفة بدار وكتب 
 احلديث األشرفية، وكتابته معروفة.

وقد حدث وأقرأ، ومات بدمشق يف شعبان، وأضر أبخرة. وكان صوفيا وإمام مسجد. 
 غري بكتب ابن العريب، وكتب كثريا منها، نسأل هللا السالمة.

 -حرف الباء -
 [ بن3]بركة  -158

__________ 

 .4255رقم  322/ 9[ انظر عن )آقوش القفجاقي( يف: الوايف ابلوفيات 1]
ب، والوايف ابلوفيات  5/ ورقة 1[ انظر عن )أيوب بن بدر( يف: املقتفي للربزايل 2]

 .631رقم  226، 225/ 3، واملنهل الصايف 178/ 1، والدليل الشايف 38/ 10
، 365، 364/ 2، وذيل مرآة الزمان 61امللوكية  [ انظر عن )بركة( يف: التحفة3]

/ 2، ودول اإلسالم 4/ 4ب، واملختصر يف أخبار البشر  7/ ورقة 1واملقتفي للربزايل 
/ 2، واتريخ ابن الوردي 362، واإلشارة إىل وفيات األعيان 280/ 5، والعرب 170
/ 2اإلانفة ، ومآثر 350/ 20، وعيون التواريخ 249/ 13، والبداية والنهاية 219
 (326)، والوايف ابلوفيات." 129

 "اإلمام النحوي الكبري، ضياء الدين أبو العباس اإلسعردي، مث الفارقي، املقرئ. .327

 ولد سنة مخس عشرة وستمائة مبيافارقني.

 ، وأتقن العربية، ومسع من: ابن الصالح، ومجاعة.القراءاتوقرأ 

 وتصدر لإلقراء وتعليم النحو، وانتفع به مجاعة.
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 كان ساكنا، خريا، فاضال.و 

 تويف ابلقاهرة يف العشرين من ربيع اآلخر.

 وكتب عنه آحاد احملدثني.

 -حرف الطاء -
 [ حممد بن أيب الفرج طاهر بن أيب عبد هللا بن اخلضر.1طاهر بن أيب الفضل ] -162

 احلكيم، العامل، أبو الفرج، الكحال، األنصاري، الصوري األصل، الدمشقي.

 وتسعني ومخسمائة. ولد سنة سبع

ومسع من: عمر بن طربزد، وحممود بن عبد هللا اجلاليل، وأيب اليمن الكندي، ومجاعة  
 كثرية.

روى عنه: الدمياطي، وأبو حممد الفارقي، وأبو علي بن اخلالل، والصدر األرموي، 
 والعماد بن البالسي، والشرف صاحل بن عربشاه، والبهاء بن املقدسي، وآخرون.

 ته ابللبادين.وكان حانو 

 تويف يف الثاين والعشرين من ذي القعدة.

__________ 

أ، والوايف  7ب،  6/ ورقة 1[ انظر عن )طاهر بن أيب الفضل( يف: املقتفي للربزايل 1]
 -، وموسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي447رقم  410/ 16ابلوفيات 

رقم  359/ 1، والدليل الشايف 107رقم  171ص  -املستدرك على القسم الثاين
 (327).." 1232رقم  369/ 6، واملنهل الصايف 1230

"اإلمام، العالمة، ذو الفنون، شهاب الدين، أبو القاسم، املقدسي األصل،  .328
 الدمشقي، الشافعي، الفقيه، املقرئ، النحوي، أبو شامة.

ه دون العشر. لولد يف أحد الربيعني سنة تسع وتسعني ومخسمائة بدمشق، وقرأ القرآن و 
 ، وأكملها سنة ست عشرة على الشيخ علم الدين.القراءاتوقرأ 

 من داود بن مالعب، وأمحد بن عبد هللا العطار.« الصحيح»ومسع 
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 للمحاملي، من اإلمام املوفق بن قدامة.« الدعاء»و « مسند الشافعي»ومسع 

 ريه.وغومسع ابإلسكندرية: من أيب القاسم عيسى بن عبد العزيز بن عيسى، 

وحصل له سنة بضع وثالثني عناية ابحلديث، ومسع أوالده، وقرأ بنفسه وكتب الكثري 
 من العلوم، وأتقن الفقه، ودرس وأفىت، وبرع يف فن العربية.

رتني، األوىل م« اتريخ دمشق»شرحا نفيسا للشاطبية، واختصر القراءات وصنف يف 
« ةالقصائد النبوي»جملدات، وشرح  [ ، والثانية يف مخسة1يف مخسة عشر جملدا كبارا ]

 للسخاوي يف جملد.

« الذيل»[ ، وكتاب 2« ]الروضتني يف أخبار الدولتني النورية والصالحية»وله كتاب 
ضوء الساري »، وكتاب « شرح احلديث املقتفى يف مبعث املصطفى»عليهما، وكتاب 

« عال الرسولعلق أبفاحملقق من علم األصول فيما يت»، وكتاب « إىل معرفة رؤية الباري
« الباعث على إنكار البدع واحلوادث»األكرب يف جملد، وكتاب « البسملة»، وكتاب 
األصول من »، وكتاب « كشف مال بين عبيد»، وكتاب « السواك»، وكتاب 

 « .مقدمة حنو»، و « مفردات القراء»، و « األصول

__________ 

 ( .301/ 1من األصل فيه مبقصود. )[ قال ابن مجاعة: أما األكرب منها فلم خيل 1]

[ نشر بتحقيق الدكتور حممد حلمي حممد أمحد، طبعة مطبعة جلنة التأليف والرتمجة 2]
 (328).." 1956والنشر، القاهرة 

 « .شيوخ البيهقي»للزخمشري، و « املفصل»"ونظم  .329

 [ .1وله تصانيف كثرية سوى ما ذكرت، وأكثرها مل يفرغها ]

وهو ابن مخس وعشرين سنة، وويل مشيخة القراءة ابلرتبة  وذكر أنه حصل له الشيب
 األشرفية، ومشيخة احلديث ابلدار األشرفية.

 وكان مع كثرة فضائله متواضعا مطرحا للتكلف، رمبا ركب احلمار بني الدوائر.

: الشيخ شهاب الدين حسني الكفري، والشيخ أمحد اللبان، وزين القراءاتأخذ عنه 
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 سف املزي، ومجاعة.الدين أبو بكر بن يو 

 الشيخ برهان الدين اإلسكندراين، واخلطيب شرف الدين« : شرح الشاطبية»وقرأ عليه 
 الفزاري.

ويف مجادى اآلخرة من هذه السنة جاءه اثنان جبلية إىل بيته الذي آبخر املعمور من 
حكر طواحني األشنان، فدخلوا عليه يف صورة صاحب فتيا فضرابه ضراب مربحا كاد 

 تلف منه، وراحا ومل يدر هبما أحد، وال أغاثه أحد.أن ي

قال رمحه هللا: يف سابع مجادى اآلخرة جرت يل حمنة بداري بطواحني األشنان، فأهلم 
 هللا تعاىل الصرب ولطف.

 وقيل يل: اجتمع بوالة األمر. فقلت: أان قد فوضت أمري إىل هللا وهو يكفينا.

 وقلت يف ذلك:

 ... مما قد جرى فهو عظيم جليل[ تشتكي 2قلت ملن قال: ]

__________ 

[ وقال بن شاكر الكتيب: ووقف كتبه خبزانة العادلية الكبرية، وشرط فيها شروطا 1]
ضيق فيها فاحرتقت جبملتها عند ما احرتقت املدرسة العادلية يف سنة تسع وتسعني 

فيها أال  هوستمائة، ومل يبق فيها شيء إال ما ختطفه الناس يف تلك السنة. كان شرط
خترج من خزائنها، بل من أراد النفع هبا ينتفع هبا يف حرمي اخلزانة، فذهبت مجلة كافية. 

 )عيون التواريخ( .

، واملثبت 354/ 20، ومثله يف: عيون التواريخ « أال» 368/ 2[ يف ذيل املرآة 2]
 (329)يتفق مع شذرات." 

 [ بن يوسف.1علي بن موسى ] -173" .330

 اهد، أبو احلسن السعدي، املصري، الدهان.اإلمام، املقري، الز 

 ولد ابلقاهرة سنة سبع وتسعني ومخسمائة.

 على أيب الفضل جعفر اهلمداين.القراءات وقرأ 

                                         
 49/196اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (329)



376 

 

 وقرأ على أيب القاسم الصفراوي مجعا إىل آخر األعراف.

 ومسع من مجاعة. وتصدر لإلقراء يف املدرسة الفاضلية، وقصده القراء.

ووجوهها، حمققا هلا، دينا، صاحلا، متعففا، قانعا، حسن القراءات بوكان عارفا 
 الصحبة، اتم املروءة، ساعيا يف حوائج أصحابه، صاحب قبول عند الناس.

: شيخنا الشمس احلاضري، وأبو عبد هللا حممد بن إسرائيل القصاع، القراءاتقرأ عليه 
 والربهان أبو إسحاق الوزيري، ومجاعة.

 شرين من رجب. وشيعه اخللق.وتويف فجأة يف الرابع والع

 وكان شيخنا احلاضري يصف دينه ومروءته وتواضعه وفضائله، رمحه هللا تعاىل.

 [ .2عمر ] -174

األمري، خليفة املغرب املرتضى، أبو حفص ابن األمري أيب إبراهيم بن يوسف القيسي، 
 املؤمين.

 ة.مائويل األمر بعد املعتضد ابهلل علي بن إدريس سنة ست وأربعني وست

__________ 

أ، ب، وصلة التكملة  5/ ورقة 1[ انظر عن )علي بن موسى( يف: املقتفي للربزايل 1]
 612/ 2، ومعرفة القراء الكبار 281/ 5، والعرب 87/ ورقة 2لوفيات النقلة للحسيين 

/ 1، وغاية النهاية 165/ 4، ومرآة اجلنان 278، واإلعالم بوفيات األعالم 640رقم 
، وشذرات 502/ 1، وحسن احملاضرة 172، وهناية الغاية، ورقة 2361رقم  582

 .183رقم  253، 252/ 22، والوايف ابلوفيات 320/ 5الذهب 
، ومرآة 170/ 2، ودول اإلسالم 282/ 5[ انظر عن )عمر األمري( يف: العرب 2]

، 206، 195، وشرح رقم احللل 102، 101/ 2، ومآثر اإلانفة 165/ 4اجلنان 
240 ،241 "..(330) 

"الشيخ ضياء الدين ابن خواجا إمام الفارسي، مث الدمشقي، ولد سنة تسع  .331
 ومثانني ومخسمائة.
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 ومسع، حممد بن اخلصيب، وحنبل، وابن طربزد.

 وعنه: الدمياطي، والشيخ علي املوصلي، وابن اخلباز.

 وكتب عنه من القدماء: زكي الدين الربزايل، وغريه.

 م مبسجد مثقال اجلمدار على هنر يزيد.وكان رجال صاحلا منقطعا، يؤ 

 وهو والد شيخنا الشرف الناسخ.

 [ .1تويف يف سادس ربيع األول ]

 [ عمر بن أيب القاسم.2حممد بن أيب الفضل ] -178

الشريف أبو عبد هللا ابن الداعي الرشيدي، الواسطي، اهلامشي، املقرئ. شيخ القراء 
 ومسند اآلفاق.

 ن.كان أحد من عين هبذا الشأ

قرأ ابلعشرة على: أيب بكر الباقالين، وأيب جعفر املبارك بن املبارك بن أمحد بن زريق 
 احلداد، وحممد بن حممد بن الكال احلليب.

 وعمر دهرا، وجلس لإلقراء ببغداد.

: املوفق عبد هللا بن مظفر بن عالن البعقويب، والشيخ علي حرمي القراءاتقرأ عليه 
 الواسطي، واجلمال املصري.

 : الشيخ عبد الصمد بن أيب اجليش، وغريه.القراءاتومسع منه 

بقي إىل سنة مخس وستني وستمائة بواسط، وأجاز فيها البن خروف خبط شديد 
 االضطراب.

__________ 

[ وقال ابن مجاعة: كان شخصا صاحلا من الفقهاء األخيار، منقطعا عن الناس، 1]
 ( .509/ 2حسن السمت، ظاهر اخلري. )

، 2219رقم  212نظر عن )حممد بن أيب الفضل( يف: املعني يف طبقات احملدثني [ ا2]
 (331).." 219/ 2، وغاية النهاية 1798رقم  263/ 4والوايف ابلوفيات 
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 "تويف يف اتسع شوال ابلقاهرة، رمحه هللا تعاىل. .332

 علي بن حممد بن علي بن عبد الرمحن. -213

 اإلمام أبو احلسن الرعيين، اإلشبيلي.

 ور بنسبته.مشه

 روى عن: أيب بكر حممد بن عبد هللا القرطيب، أخذ عنه السبع.

وتال للحرمني على أيب بكر بن عبد النور، وأكثر عنه، وعن: حيىي بن أمحد ) ... ( 
 [ وهو أكرب شيخ له، وعتيق بن خلف. وعدة.1]

 والقراءات.[ الليل، واعتىن ابلرواية 2كتب وقيد وألف و ) ... ( ]

[ سنة. وكان ممن ختم به 3كش يف سنة ست هذه عن أربع و ... ين ]ومات مبرا 
 الكتابة.

من أصحاب أيب عبد هللا ابن زرقون. وأما  614وشيخه ابن عبد النور مات سنة 
 القرطيب فلم أعرفه.

 [ بن هبة هللا.4عمر بن إسحاق ] -214

 األمري عماد الدين، اخلالطي.

، وكان عاملا فاضال، حازما خبريا، حسن التأينولد خبالط سنة مثان وتسعني ومخسمائة، 
 لطيف احلركات، له حرمة وافرة عند امللوك.

 وكان امللك الصاحل أبو اجليش ال يقدم عليه أحدا ويكرمه وحيبه.

 [ .5وله شعر جيد ]

__________ 

 [ بياض يف األصل.1]

 [ يف األصل بياض.2]

 [ يف األصل بياض.3]

، واملقتفي 402 -395/ 2يف: ذيل مرآة الزمان [ انظر عن )عمر بن إسحاق( 4]
/ 2ق  1، والسلوك ج 376 -374/ 20ب، وعيون التواريخ  7/ ورقة 1للربزايل 
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 .305رقم  43/ 22، والوايف ابلوفيات 421/ 5، وعقود اجلمان البن الشعار 572
 (332)[ ومن شعره:." 5]
 ب.ابن كليمن املندائي. وحدث جبزء ابن عرفة عن « الغيالنيات»"ومسع  .333

 وأجاز له ذاكر بن كامل، وابن بوش، وابن كليب، وعدة.

كالشيخ علي خرمي، وابن غزال، وابن القراءات وتصدر لإلقراء، ومحل عنه مجاعة 
 احملروق.

 وابإلجازة شيخنا الربهاين اجلعربي.

ولد يف احملرم سنة سبع وسبعني، وتويف يف اثمن عشر مجادى اآلخرة سنة مثان وستني 
 ئة.وستما

 [ .1حمسن ] -291

 احلبشي، الصاحلي، الطواشي.

 مسع الكثري من أصحاب السلفي كابن رواج، وابن احلمريي.

وحصل األصول، وتقدم عند امللك الصاحل جنم الدين أيوب، وبعده مث سافر إىل املدينة 
 املنورة فجاور وتقدم على اخلدام. مث رجع إىل مصر.

 تويف يف العشرين من شعبان.

 [ بن علي بن حممد بن علي بن منصور.2نصور بن حممد ]م -292

 أبو حممد القرشي، البالسي، مث الدمشقي، الكاتب.

 قال الشريف عز الدين: ولد سنة ستمائة. ومسع من الكندي.

 وحضر حنبل بن عبد هللا. ومات يف مستهل ربيع األول ابلشقيف.

 روى عنه: الدمياطي وابن اخلباز، وغريمها.

 [ .3شاعرا ]وكان أديبا 

__________ 

 .68( 2، وعقد اجلمان )439/ 2[ انظر عن )حمسن( يف: ذيل مرآة الزمان 1]
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 أ. 16/ ورقة 1[ انظر عن )منصور بن حممد( يف: املقتفي للربزايل 2]

[ وقال الربزايل: أجاز يل ما يرويه يف ربيع اآلخر سنة ست وستني وستمائة.." 3]
(333) 
 -حرف احلاء -" .334

 [ بن صدقة بن أيب الفتوح.1أيب عبد هللا ] حسن بن -302

 اإلمام، املقرئ، الزاهد، أبو علي األزدي، الصقلي.

 على أيب احلسن السخاوي.القراءات [ . وقرأ 2ولد سنة تسعني ومخسمائة ]

 واستوطن دمشق.

وروى ابإلجازة عن: املؤيد الطوسي، وأيب روح اهلروي، وزينب الشعرية، وكان من 
 صاحب أوراد وإخالص ومشاركة يف العلوم. السادة العباد،

وكان صديقا للشيخ زين الدين الزواوي. ومسع من مجاعة من أصحاب احلافظ ابن 
 عساكر كأيب إسحاق ابن اخلشوعي وأقرانه.

 وأقرأ وأفاد.

 روى عنه: ابن اخلباز، وأبو احلسن ابن العطار، وغريمها.

 من ربيع اآلخر. وتويف إىل رضوان هللا يف ليلة الثاين والعشرين

[ فقال: كان من السادات يف تعبده وزهده وتقلله من 3وذكره الشيخ قطب الدين ]
 الدنيا، وافر احلرمة، ساعيا يف قضاء احلوائج واحلقوق، له مهابة وقبول اتم.

__________ 

، واملقتفي للربزايل 458/ 2[ انظر عن )حسن بن أيب عبد هللا( يف: ذيل مرآة الزمان 1]
/ 2، ودول اإلسالم 101/ ورقة 2أ، وصلة التكملة للحسيين  21ب،  20ورقة / 1

/ 5، والعرب 279، واإلعالم بوفيات األعالم 363، واإلشارة إىل وفيات األعيان 172
حسن »وفيه  171/ 4، ومرآة اجلنان 642رقم  675/ 2، ومعرفة القراء الكبار 291

 219/ 1، وغاية النهاية 406، 405/ 20، وعيون التواريخ « بن عبد هللا األزدي
، والوايف ابلوفيات 328/ 5، وشذرات الذهب 235/ 7، والنجوم الزاهرة 999رقم 
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 .1171رقم  343، 342/ 3، واملقفى الكبري 77رقم  92/ 12
 [ يف املقتفي: سنة تسع ومثانني. وكتب على احلاشية: أو سنة تسعني.2]

 (334).." 458/ 2[ يف ذيل املرآة 3]
 يف خدمة أمري. أقرأ بعدة مدائن. "وكان .335

ال أتهل بغري و  -يعين العربية -قال ابن الزبري: مل يكن عنده ما يؤخذ عنه سوى ما ذكر
 ذلك، رمحه هللا وعفى عنه.

 وال الفقه وال رواية احلديث. وكان خيدم األمري أابالقراءات قلت: وال تعلق له بعلم 
 ب تونس.عبد هللا حممد بن أيب زكراي اهلنتاين صاح

 [ بن عبد الرمحن بن املرجى بن املؤمل.1عمر بن حامد ] -318

 أبو حفص األنصاري، القوصي، مث الدمشقي، الشافعي، العدل.

 [ .2مسع من: عمر بن طربزد، وحنبل، ومجاعة إبفادة أخيه شهاب الدين إمساعيل ]

 .[ 3روى عنه: الدمياطي، وابن اخلباز، وعلم الدين الدواداري، ومجاعة ]
 وكان أحد الشهود.

 ولد سنة مخس وتسعني ومخسمائة، ومات يف اثلث عشر ربيع اآلخر.

 [ بن صاحل بن عيسى.4عمر بن عبد هللا ] -319

__________ 

 هـ. بقوله: 685] )( [ 

 «املقرب»أاب حسن، قربت للناس ما أنى ... من النحو جدا ابلكتاب 
 ظ مهذبدللت على أسرار يفصح ما ... خصصت به من كل لف

 ميينا لقد أطلعته مشس حكمة ... أثرت هبا ما بني شرق ومغرب

 به علموا علم الكتاب حقيقة ... وكان جمازا علمهم ابملغيب

 فحياك من أحىي بك العلم بعد ما ... أميت أبقوام عن الفهم غيب

ب، والطالع السعيد  20/ ورقة 1[ انظر عن )عمر بن حامد( يف: املقتفي للربزايل 1]
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 .322رقم  447، 446/ 22، والوايف ابلوفيات 440دفوي لأل
 «وله إجازة عفيفة الفارقانية، وأسعد بن الروح، واملؤيد بن اإلخوة»[ وقال الربزايل: 2]
. 
 [ وقال الربزايل: أجاز يل مجيع ما يرويه، وروى لنا عنه الدواداري.3]

، وذيل مرآة الزمان 233[ انظر عن )عمر بن عبد هللا( يف: تكملة إكمال اإلكمال 4]
أ،  76/ ورقة 9ب، وزبدة الفكرة  24/ ورقة 1، واملقتفي للربزايل 462، 461/ 2

، 408، 407/ 20، وعيون التواريخ 389/ 1، واملشتبه 181/ 30وهناية األرب 
 1، والسلوك ج 260/ 13، والبداية والنهاية 353رقم  502/ 23والوايف ابلوفيات 

 (335)، وعقد." 596/ 2ق 
 نة سبعني وستمائة"س .336

 -حرف األلف -
 [ بن أمحد بن بكر بن احلسني.1أمحد بن سعيد ] -332

 الشيخ القدوة الزاهد، صفي الدين، أبو العباس النيسابوري األصل اللهاوري، الصويف.

ولد بلهاور سنة إحدى وتسعني ومخسمائة. ولقي الكبار والزهاد. وكان أحد املشهورين 
واالنقطاع، وله كالم على طريق الصوفية مع ما كان عليه من لني ابلزهد والعبادة 

 اجلانب ولطف األخالق وحسن امللقى.

 ذكره الشريف عز الدين وقال: تويف يف حادي عشر رمضان.

 وقد روى عن أيب القاسم سبط السلفي.

 [ بن عبد هللا بن علي بن عبد الباقي.2أمحد بن عبد العزيز ] -333

 ابن الصواف.اإلمام أبو الفضل 

 ولد سنة مثان ومثانني ومخسمائة يف اثين رجب ابإلسكندرية.

 على أيب القاسم ابن الصفراوي.القراءات وقرأ 

 ومسع من: حممد بن عماد، ومن والده.
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__________ 

أ، وذيل مرآة الزمان  29/ ورقة 1[ انظر عن )أمحد بن سعيد( يف: املقتفي للربزايل 1]
، وعقد اجلمان 422/ 20ب، وعيون التواريخ  77/ ورقة 9، وزبدة الفكرة 474/ 2
 وفيه: 97( 2)

 أ« أمحد بن سعد»
 (336)ب.."  27/ ورقة 1[ انظر عن )أمحد بن عبد العزيز( يف: املقتفي للربزايل 2]
 [ بن أمحد.1حممد بن حممد ] -360" .337

 أبو بكر بن مشليون األنصاري، البلنسي، املقرئ، احملدث.

. أخذها عن جعفر بن عون هللا احلصار، فكان آخر القراءات كان عايل اإلسناد يف
 أصحابه.

واستوطن سبتة وأقرأ هبا إىل أن حتول يف أواخر عمره إىل تونس فتويف هبا سنة سبعني 
 أو بعدها بقليل.

 .716الشيخ أبو إسحاق الغافقي املتوىف سنة القراءات قرأ عليه 
 [ .2حممد بن ملكداد ] -361

 م الدين. معيد البادرائية.[ جن3املوقاين ]

 [ .4حممد بن أيب فراس ] -362

 قاضي القضاة سراج الدين اهلنايسي.

 مات يف رمضان، ودفن عند معروف الكرخي.

 مسع من: علي بن إدريس.

 [ ، رمحه هللا تعاىل.5ودرس ابلبشريية. وكان دينا، متبحرا، بصريا ابملذهب الشافعي ]

 إلياس بن عبد الرمحن ابن الشريجي.[ بنت حممد بن 6مدالة ] -363

__________ 

 ] )( [ )املقفى الكبري( .
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 .3399رقم  238/ 2[ انظر عن )حممد بن حممد( يف: غاية النهاية 1]
ب، واتريخ امللك  30/ ورقة 1[ انظر عن )حممد بن ملكداد( يف: املقتفي للربزايل 2]

 براء مث دال.« حممد بن ملكراد»وفيه  49الظاهر 

 « .النوقاين»يف اتريخ امللك الظاهر: [ 3]

 .179، 178[ انظر عن )حممد بن أيب فراس( يف: احلوادث اجلامعة 4]
[ وقال يف احلوادث اجلامعة: كان يف مبدإ أمره فقيها، مث ويل مدرسا يف املدرسة 5]

البشريية، مث نقل إىل القضاء، وخطب جبامع اخلليفة وهو قاض، وويل القضاء بعده عز 
 أمحد الزجناين نقال من قضاء اجلانب الغريب يف ذي احلجة. الدين

 (337)ب.."  28/ ورقة 1[ انظر عن )مدالة( يف: املقتفي للربزايل 6]
[ : نشأ بدمشق، وقد مجع هللا فيه من العلم الغزير 1"قال ابن أيب أصيبعة ] .338

 والذكاء املفرط واملروءة ما تعجز األلسن عن وصفه.

 وأتقنه يف أسرع وقت، وحفظ كثريا من الكتب.قرأ الطب على الدخوار، 

 وكان مالزما له. عرض عليه مقالته يف االستفراغ، وسافر معه إىل الشرق.

وخدم مبارستان الرقة. وصنف مقالة يف مزاج الرقة. واشتغل هبا على الزين األعمى 
 الفيلسوف.

واله و مث قدم دمشق، فلما تسلطن اجلواد بدمشق استخدمه، وحظي عنده ومتكن. 
 رائسة األطباء والكحالني واجلرائحية، وكتب له منشورا يف صفر سنة سبع وثالثني.

وقد اشرتى دورا إىل جانب مارستان نور الدين، وغرم عليها مبلغا، وكرب هبا قاعات 
 املرضى، وبناها أحسن بناء. وشكروه على ذلك.

ا يف الفليجية. ن بيتوخدم امللك الصاحل وغريه. مث جترد حلفظ مذهب أيب حنيفة. وسك
 ، وأخذها عن اإلمام أيب شامة على كرب، وأتقنها.القراءاتوحفظ القرآن مث 

 وفيه عبادة ودين.

 « .اترخيه»وقد مدحه ابن أيب أصيبعة بقصائد يف 
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 يف الطب.« امللح»استوىف فيه األدوية القلبية، وكتاب « مفرج النفس»وله كتاب 

 [ .2مظفر بن لؤلؤ ] -365

 الدمشقي، الضرير ابن الشربدار. أبو غالب

__________ 

 .259/ 2[ يف عيون األنباء 1]
زين »ب، وفيه:  26/ ورقة 1[ انظر عن )مظفر بن لؤلؤ( يف: املقتفي للربزايل 2]

 (338).."  «الدين أبو غالب املظفر بن أيب الدر ايقوت بن عبد هللا الشرايب النجمي
 "روى عن: عمر، وسلمان الفارسي. .339

 [ وغريهم.1احلسن، وابن سريين، وأبو عبد الرمحن احلبلي ]وعنه: 

 [ : كان ثقة من كبار التابعني.2قال أمحد العجلي ]

( : كان عامر بن عبد هللا الذي يعرف اببن عبد قيس القراءاتوقال أبو عبيد يف )
 يقرئ الناس.

 [ ، عن يونس، عن احلسن: أن عامرا كان يقول: من أقرئ؟3ثنا عباد ]

ئ انس، فيقرئهم القرآن، مث يقوم يصلي إىل الظهر، مث يصلي إىل العصر، مث يقر  فيأتيه
الناس إىل املغرب، مث يصلي ما بني العشاءين، مث ينصرف إىل منزله فيأكل رغيفا وينام 

 نومة خفيفة، مث يقوم لصالته، مث يتسحر رغيفا.

 وقال بالل بن سعد: إن عامر بن عبد قيس وشي به إىل زايد، وقيل:

إىل ابن عامر، فقالوا له: ها هنا رجل قيل له: ما إبراهيم عليه السالم خريا منك، 
فسكت وقد ترك النساء، قال فكتب فيه إىل عثمان، فكتب إليه: أن انفه إىل الشام 

[ ، فلما جاءه الكتاب أرسل إىل عامر فقال: أنت قيل لك: ما إبراهيم 4على قتب ]
 ما سكويت إال تعجبا لوددت إين غبار قدميه، خريا منك، فسكت؟ فقال: أما وهللا

 فيدخل يب اجلنة، قال: ومل تركت النساء؟

 قال: وهللا ما تركتهن إال إين قد علمت أهنا مىت تكون امرأة فعسى أن يكون
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__________ 

/ 1، والتذكرة احلمدونية 624رقم  586، 585/ 16، والوايف ابلوفيات 4] )( [ 
، وشرح 162، و 143/ 3، والبيان والتبيني 8رقم  62 /7، ونثر الدر 200و  178

، والنمر والثعلب، لسهل بن هارون، حتقيق عبد القادر املهريي، 95/ 2هنج البالغة 
، واإلصابة 1502رقم  350/ 1، وغاية النهاية 69رقم  112ص  -1973تونس 

، 77/ 5، وهتذيب التهذيب 185، وخالصة تذهيب التهذيب 6284رقم  85/ 3
 .37/ 2بة اآلمل للمرصفي ورغ

/ 1[ احلبلي: بضم احلاء املهملة والباء املوحدة، نسبة إىل بطن من املعافر. )اللباب 1]
275. ) 

 .755رقم  245[ اتريخ الثقات 2]
 ، وهو حتريف.« عياد» 26/ 4[ يف طبعة القدسي 3]

 (339)[ القتب: الرحل الصغري على قدر سنام البعري.." 4]
[ إنه مل يسمع من عثمان وال من ابن مسعود، 1بة ]"وقال حجاج، عن شع .340

نه قرأ على إالقراءات وهذا فيه نظر، فإن روايته عن عثمان يف الصحيح، ويف كتب 
 عثمان، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن اثبت.

 قال أبو بكر بن عياش، عن عاصم إن أاب عبد الرمحن قرأ على علي رضي هللا عنه.

اليت  القراءاتبأول من أقرأ الناس ابلكوفة « : السبعة»وقال ابن جماهد يف كتاب 
مجع الناس عليها عثمان أبو عبد الرمحن السلمي، فجلس يف مسجدها األعظم، ونصب 

 نفسه لتعليم القرآن أربعني سنة.

 « .سنن النسائي»قلت: روايته عن عمر يف 

 ويقال إنه أضر آبخره، رمحه هللا تعاىل.

رضا عن: عثمان، وعلي، وابن مسعود، وأيب بن كعب، وزيد قال الداين: أخذ القراءة ع
 بن اثبت.
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[ ، وعبد 2عرض عليه: عاصم، وعطاء بن السائب، وحيىي بن واثب، وأبو إسحاق ]
هللا بن عيسى بن أيب ليلى، وحممد بن أيب أيوب، وعامر الشعيب، وإمساعيل بن أيب 

 [ .3خالد ]

 [ .4وكان من املعمرين ]

مرثد، عن سعد بن عبيدة أن أاب عبد الرمحن أقرأ يف خالفة عثمان  شعبة، عن علقمة بن
 إىل أن تويف يف إمارة احلجاج.

 [ روى عن: ابن مسعود، وعائشة.5أبو عطية الوادعي الكويف ] -275

__________ 

[ قال حجاج بن حممد، قال شعبة: مل يسمع أبو عبد الرمحن السلمي من عثمان 1]
 ( .172/ 6ابن سعد ولكن مسع من علي. )طبقات 

 [ هو السبيعي، كما يف طبقات القراء البن اجلزري.2]

 [ ويف طبقات القراء زايدة: أبو عون حممد بن عبيد هللا الثقفي، واحلسن، واحلسني.3]

 ( .175/ 6[ قيل إنه صام مثانني رمضان. )طبقات ابن سعد 4]

 [ انظر عن )أيب عطية الوادعي( يف:5]

، وفيه امسه مالك 717، 716/ 2، والتاريخ البن معني 121/ 6طبقات ابن سعد 
، 2001رقم  505بن عامر، ومالك بن عون، وعمرو بن أيب جندب، واتريخ الثقات 

 (340)والتاريخ الكبري." 
 "وحدث مبصر واإلسكندرية. .341

 نروى عنه: الدمياطي، والشريف عز الدين، والشيخ شعبان، وعالء الدين ابن عمرو 
الكاتب، وعلم الدين الدواداري، والشريف يعقوب بن الصابوين، وسعد الدين احلارثي 

 قاضي احلنابلة، وطائفة.

 وتويف يف أواخر مجادى األوىل ابإلسكندرية.

 [ .1أمحد بن عبد الواحد ] -3
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 البصري.

 عن: أيب احلسن القطيعي، ونصر احلنبلي.

 [ بن سياوش.2أمحد بن عثمان ] -4

 [ .3اهد، تقي الدين، أبو العباس اإلخالطي، إمام الكالسة ]املقرئ الز 

 على أصحاب أيب اجلود.القراءات قرأ 

 وحدث عن شيخه السخاوي.

 وأقرأ ببعض الرواايت. وكان مشهورا ابلصالح واخلري.

 [ .4روى عنه: ابن اخلباز، وأبو احلسن بن العطار ]

 وهو والد اخلطيب مشس الدين حممد إمام الكالسة.

 يف يف خامس رمضان، وقد نيف على السبعني.تو 

 لقن مدة الصبيان.

__________ 

 ب. 32/ ورقة 1[ انظر عن )أمحد بن عبد الواحد( يف: املقتفي للربزايل 1]

/ 1، واملقتفي للربزايل 64[ انظر عن )أمحد بن سياوش( يف: اتريخ امللك الظاهر 2]
 .11/ 3ب، وذيل مرآة الزمان  34ورقة 

ة: مدرسة شافعية لصيق اجلامع األموي من اجلهة الشمالية، وهلا ابب [ الكالس3]
هـ. ومسيت هبذا االسم ألهنا كانت موضع  555إليه. عمرها نور الدين زنكي سنة 

( 448، 447/ 1، الدارس 146/ 1عمل الكلس أايم بناء اجلامع. )مسالك األبصار 
. 
.."  «ن العظيم، ويل منه إجازةتلقنت عليه شيئا من أول القرآ»[ وقال الربزايل: 4]
(341) 
 "اإلمام، العالمة، أبو عبد هللا األنصاري، اخلزرجي، القرطيب. .342

 إمام متفنن متبحر يف العلم، له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطالعه ووفور فضله.

تويف يف أوائل هذه السنة مبنية بين خصيب من الصعيد األدىن. وقد سارت بتفسريه 
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 ركبان، وهو كامل يف معناه.العظيم الشأن ال

ى إمامته ، وأشياء تدل عل« التذكرة»، وكتاب « األسىن يف األمساء احلسىن»وله كتاب 
 [ .1وذكائه وكثرة اطالعه ]

 [ .2حممد بن رضوان ] -27

 السيد شرف الدين العلوي، احلسيين، الدمشقي، الناسخ.

 تويف يف ربيع اآلخر عن تسع وستني سنة.

[ . وله يد يف النظم والنثر واألخبار، 3متوحد احلسن، منسواب ]كان يكتب خطا 
 وعنده مشاركة يف العلوم.

 [ بن عوض.4حممد بن عبد احملسن ] -28

 الصدر، عماد الدين، ابن النحاس األنصاري، املصري، العدل.

 روى عن: ابن املقري.

 وتقلب يف الدواوين، ونسخ الكثري خبطه لنفسه. وكان رئيسا متميزا.

__________ 

 :-رمحه هللا -[ ومما يستدرك على املؤلف1]
« املفيت»حممد بن إسرائيل أبو عبد هللا السلمي الدمشقي القصاع املقرئ، وصنف  -
، 668رقم  699/ 2والكتاابت. )معرفة القراء الكبار القراءات يف « االستبصار»و 

 ( .225، وهناية النهاية، ورقة 100/ 2وغاية النهاية 

أ، والوايف ابلوفيات  32/ ورقة 1ر عن )حممد بن رضوان( يف: املقتفي للربزايل [ انظ2]
، 25 -21/ 21، وعيون التواريخ 25 -19/ 3، وذيل مرآة الزمان 72 -70/ 3

 .239/ 7، والنجوم الزاهرة 609/ 2ق  1والسلوك ج 
. وقال:  «كان يكتب خطا متوسط احلسن يف املنسوب»[ يف الوايف ابلوفيات: 3]
، « رقومالوشي امل»و « املثل السائر»كان مغرى بتصانيف ابن األثري اجلزري مثل و 
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 يكتب منها كثريا. وله شعر كثري.

 (342)ب.."  32/ ورقة 1[ انظر عن )حممد بن عبد احملسن( يف: املقتفي للربزايل 4]
 "سنة اثنتني وسبعني وستمائة .343

 -حرف األلف -
 [ بن إبراهيم.1أمحد بن علي ] -39

 [ ، املقرئ، الضرير، أبو العباس، شيخ اإلقراء ابلقاهرة.2م كمال الدين احمللي ]اإلما

 ووجوهها.القراءات كان معه عدة جهات. وكان أستاذا يف 

 أخذ عن أصحاب أيب اجلود، والشاطيب.

 ومل يدرك أخذا عن الصفراوي، وطبقته.

مد بن أيب الدين حم قرأ عليه مجاعة منهم الشيخ حممد الضرير املعروف ابملزراب، ومشس
 ثعلب القالنسي.

 [ .3وعاش اثنتني ومخسني سنة ]

 وتويف يف اثمن عشر ربيع اآلخر ابلقاهرة.

 وكان مولده ابحمللة.

 [ بن حممد بن سليم.4أمحد بن علي ] -40

__________ 

ب،  38/ ورقة 1، واملقتفي للربزايل 114[ انظر عن )أمحد بن علي( يف: ورقة 1]
 215/ ورقة 2وطبقات الشافعية، للمطري، وصلة التكملة للحسيين  ،297/ 5والعرب 

، ومعرفة القراء الكبار 336/ 5، وشذرات الذهب 373رقم  82/ 1أ، وغاية النهاية 
 .503/ 1، وحسن احملاضرة 653رقم  685/ 2
 [ احمللي: نسبة إىل احمللة بظاهر القاهرة.2]

 [ مولده سنة عشرين وستمائة.3]

، وذيل مرآة الزمان 85، 84أمحد بن علي( يف: اتريخ امللك الظاهر [ انظر عن )4]
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ب، وعقد اجلمان  40/ ورقة 1ب، واملقتفي  82، وزبدة الفكرة، ورقة 35، 34/ 3
 (343).." 19/ 7، واتريخ ابن الفرات 241/ 7، والنجوم الزاهرة 126( 2)
 "وأبوه تلميذ الشاطيب. .344

ن املزين. كذا فقال: ويعرف ابب« اترخيه»يف ذكر ضياء الدين هذا أبو جعفر بن الزبري 
 [ .1« ]مسلم»قال فوهم، بل إن ابن املزين أبو العباس القرطيب نزيل الثغر وخمتصر 

مث قال: مسعه أبوه مبكة، واملدينة، ومصر، والقدس، فسمع من زاهر بن رستم وله سبعة 
 [ .2أعوام. أجازين وأخذ الناس عنه، رمحه هللا ]

 [ هللا بن محدان.3حممد بن هبة ] إبراهيم بن -42

 الواعظ، تقي الدين القضاعي، املصري.

 مشهور حبسن الوعظ، وتنميق التذكري، وكثرة احملفوظ. وله قبول اتم وسوق انفقة مبصر.

 [ .4تويف يف ربيع األول ابلقرافة عن اثنتني وأربعني سنة ]

__________ 

 « .ث. وشارح مسلم»[ كتب يف هامش األصل: 1]

[ وقال ابن شداد: كان فاضال ابرعا متفننا يف اآلداب. اشتغل ابلقرآن الكرمي 2]
على الشيخ الشاطيب وعلى والده، وابألدب على والده ومجاعة، ومسع القراءات ب

احلديث على الشيخ الشاطيب ومجاعته. وكان يكتب جيدا، ويعرف علم البيان معرفة 
كر، له نظم ونثر كثري. فمن نظمه من جيدة، كرميا يطعم الطعام، جليل القدر والذ 

 قصيدة:

 لتجلى على األايم نعمى ميينه ... ووجه معاليها من الرب مشرق

 وتتلى معاين محده وثنائه ... وكل مسيع للجاللة مطرق

، 84، 83[ انظر عن )إبراهيم بن حممد بن هبة هللا( يف: اتريخ امللك الظاهر 3]
 أ. 38/ 1واملقتفي للربزايل 

لده يوم الثالاثء سابع شهر ربيع األول سنة ثالثني. وقال ابن شداد: كان أوال [ ومو 4]
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بزازا يف قيسارية جهاركس، فلما ورد عماد الدين أمحد الواسطي الواعظ مصر، وانثالت 
عليه الناس، كان فيمن صحبه وواظب مواعيده، وكتب عنه كثريا مما مسعه منه. مث محلته 

ة صنيعة البز، وأقبل على وعظ ما كتب. وأخذ يف حكايالرغبة يف مشايعته إىل ترك 
العماد يف جلسته مع أصحابه حىت شعر به العماد، فحضر متخفيا فأعجبه، فاجتهر 
وآثره وقربه، ومل يزل يف صحبته إىل أن تويف العماد، فوعظ بعده على املقابر، ورزق 

بارة فيه. ا شنف أحد عمكانة، وأقرأ يف العامة، وقوال يف اخلاصة، وهبي يف فنه حىت م
 (344)( .." 84)اتريخ امللك الظاهر 

"السلطان. مث قبل موته مبدة عرض له شيء يسري من جذام، فأمره السلطان  .345
 أن يقيم يف داره ويتداوى، فلزم بيته ومات مغبوان.

 وعاده السلطان غري مرة، فعاتبه األاتبك بلطف ومت خبدمته وبكى، وأبكى السلطان.

 قاهرة يف مجادى األوىل، وقد نيف على السبعني.مث إنه مات ابل

 [ بن غازي.1إسحاق بن خليل ] -45

 الشيخ عفيف الدين احلموي.

 والنحو.القراءات و[ : كان فاضال يف الفقه 2قال قطب الدين ]

 درس حبماة، وخطب بقلعتها. وكان له حلقه إشغال.

 [ .3ومات رمحه هللا يف ذي احلجة عن مخس ومثانني سنة ]

 [ بن ماضي بن إبراهيم.4إسرائيل بن حممد ] -46

األجل، بدر الدين، ابن العدل رضي هللا األنصاري، الدمشقي، خال املوىل مشس الدين 
 حممد بن إبراهيم اجلزري.

قال مشس الدين: تويف يف شوال. وكان مسحا، كرميا، منقطعا عن الناس، يعيش من 
 ملكه، ويركب البغلة.

 وقد جاوز السبعني، رمحه هللا تعاىل.دفن برتبتهم بقاسيون، 

 [ بن أسعد بن محزة بن أسد بن علي.5أسعد بن املظفر ] -47
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__________ 

أ، والوايف ابلوفيات  43/ ورقة 1[ انظر عن )إسحاق بن خليل( يف: املقتفي للربزايل 1]
، 404رقم  116/ 1، والدليل الشايف 191/ 1، وبغية الوعاة 3867رقم  412/ 8

 .38/ 3، وذيل مرآة الزمان 406رقم  358/ 2الصايف  واملنهل
 [ يف ذيل مرآة الزمان.2]

 [ مولده سنة سبع ومثانني ومخسمائة.3]

 .275[ انظر عن )إسرائيل بن حممد( يف: املختار من اتريخ ابن اجلزري 4]
، وذيل مرآة الزمان 86، 85[ انظر عن )أسعد بن املظفر( يف: اتريخ امللك الظاهر 5]
 82، وزبدة الفكرة، ورقة 70رقم  47واتيل وفيات األعيان للصقاعي  38 -63/ 3

 (345)ب،." 
"العالمة األوحد، مجال الدين، أبو عبد هللا الطائي، اجلياين، الشافعي،  .346

 النحوي، نزيل دمشق.

 ولد سنة ستمائة أو سنة إحدى وستمائة.

 السخاوي،ومسع بدمشق من: مكرم، وأيب صادق احلسن بن صباح، وأيب احلسن 
 وغريهم.

 وأخذ العربية عن غري واحد، وجالس حبلب: ابن عمرون، وغريه.

وتصدر حبلب إلقراء العربية، وصرف مهته إىل إتقان لسان العرب حىت بلغ فيه الغاية، 
 وحاز قصب السبق، وأرىب على املتقدمني.

وعللها، صنف فيها قصيدة دالية مرموزة يف مقدار القراءات وكان إماما يف 
 « .الشاطبية»

__________ 

، وذيل 8/ 4أ، واملختصر يف أخبار البشر  41ب،  40/ ورقة 1[ ب، واملقتفي 82]
/ 5، والعرب 174/ 2، ودول اإلسالم 214/ 30، وهناية األرب 132/ 2مرآة الزمان 
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، 129/ 1، واملشتبه يف الرجال 2235رقم  214، واملعني يف طبقات احملدثني 300
، ومشيخة ابن 366، واإلشارة إىل وفيات األعيان 280األعالم  واإلعالم بوفيات

، وطبقات 672رقم  332، والوفيات البن قنفذ 58رقم  495 -491/ 2مجاعة 
، ومرآة اجلنان 223، 222/ 2، واتريخ ابن الوردي 28/ 5الشافعية الكربى للسبكي 

وات الوفيات ، وف267/ 13، والبداية والنهاية 50/ 21، وعيون التواريخ 172/ 4
رقم  364 -359/ 3، والوايف ابلوفيات 1491/ 4، وتذكرة احلفاظ 471رقم  4/ 3

( 2، وعقد اجلمان )149/ 2، وتوضيح املشتبه 613/ 2ق  1، والسلوك ج 1439
/ 7، ونفح الطيب 130/ 1، وبغية الوعاة 244/ 7، والنجوم الزاهرة 124، 123
، 117 -115/ 1اح السعادة ، ومفت435/ 1، واتريخ ابن سباط 296 -257

، 649، 553، 412، 205، 151، 144، 133، 119، 82وكشف الظنون 
694 ،978 ،1087 ،1166 ،1170 ،1219 ،1301 ،1338 ،1344 ،

1369 ،1395 ،1396 ،1462 ،1536 ،1587 ،1774 ،1798 ،1800 ،
، 23/ 2و  260/ 1، وإيضاح املكنون 295/ 5، وشذرات الذهب 1964و 

، واتريخ 610، وذيل معرفة القراء الكبار، البن مكتوم 234/ 10لفني ومعجم املؤ 
، وطبقات النحاة 229، والبلغة يف اتريخ أئمة اللغة للفريوزآابدي 19/ 7ابن الفرات 

، وهدية 2209رقم  642/ 2، والدليل الشايف 133واللغويني البن قاضي شهبة 
، وطبقات الشافعية البن قاضي 272/ 1، ودائرة املعارف اإلسالمية 130/ 2العارفني 

، 140/ 3، واتريخ آداب اللغة العربية 111/ 7، واألعالم 450رقم  6، 5/ 3شهبة 
 (346).." 1991رقم  240، 239/ 4، وديوان اإلسالم 483واتريخ اخللفاء 

 -حرف الراء -" .347
 [ .1الرشيد بن أيب الدر ] -115

 املكيين، املقرئ. وامسه: أبو بكر.

 دمشق على: السخاوي، والزين الكردي.بالقراءات قرأ 
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 وابإلسكندرية على: ابن عيسى، وجعفر اهلمداين.

 ومبصر على: أيب منصور عبد هللا بن جامع.

 وقرأ للكسائي ختمة على أيب القاسم الصفراوي.

 العشر على: التقي بن انسويه، واملرجى بن شقرية.القراءات بوقرأ 

 وقرأ ليعقوب على العفيف ابن الرماح.

 ، بصريا ابلتجويد واألداء.ابلقراءاتوكان خبريا 

 ، مث عرضها على السخاوي.القراءاتقرأ عليه: رضي الدين بن دبوقا 

 وكان يقرئ يف أايم السخاوي.

 الشيخ حممد املصري، وغري واحد.القراءات وقرأ عليه 

 -حرف الزاي -
 [ بن زهري.2زهري بن عمر ] -116

 الزرعي، الفقيه احلنبلي.

رع سنة مثان ومثانني ومخسمائة. وقدم دمشق ليشتغل، فسمع من: عمر بن ولد بز 
 طربزد، وحممد بن وهب بن الشريف، وشيخه الشيخ املوفق.

 وحدث بدمشق، وزرع. وكان إنساان مباركا، فقيها، فاضال.

__________ 

، ومعرفة القراء 1468/ 4[ انظر عن )الرشيد بن أيب الدر( يف: تذكرة احلفاظ 1]
 .842رقم  181/ 1، وغاية النهاية 643رقم  676/ 2ر الكبا

/ 4أ، وتذكرة احلفاظ  49/ ورقة 1[ انظر عن )زهري بن عمر( يف: املقتفي للربزايل 2]
 (347).." 288/ 4، وتوضيح املشتبه 1468

 [ .1"تويف بدمشق يف اثلث عشر رجب وله مثانون سنة ] .348

 أجاز لشيخنا ابن تيمية وإخوته.

 باز.مسع منه: ابن اخل
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 روى عن أبيه. وأجاز له اخلشوعي، والقاسم بن عساكر، وغريمها.

 [ بن هبة هللا بن حممد.2علي بن حممد ] -130

 الرئيس، العدل، عالء الدين، ابن القاضي أيب نصر ابن الشريازي، الدمشقي.

 أخو القاضي اتج الدين أمحد، وعماد الدين حممد.

 بن مالعب. مسع من: الكندي، وابن احلرستاين، وداود

 وكتب عنه الطلبة.

 وتويف يف مجادى اآلخرة.

 [ بن حسني.3عمر بن حممد ] -131

 جمري الدين، الطحان، الدمشقي.

على الشيخ زين الدين الزواوي، والعماد القراءات شاب مليح، ابرع احلسن. قرأ 
 املوصلي.

 الشعر.[ . وقال 6« ]الشاطبية»[ و 5« ]اجلرجانية»[ و 4« ]التنبيه»وحفظ 

 وتويف شااب يف شوال.

__________ 

 [ مولده صبيحة السبت اثين عشر مجادى اآلخرة سنة أربع وسبعني ومخسمائة.1]

أ، واملختار من اتريخ  47/ ورقة 1[ انظر عن )علي بن حممد( يف: املقتفي للربزايل 2]
 .278ابن اجلزري 

 .279زري [ انظر عن )عمر بن حممد( يف: املختار من اتريخ ابن اجل3]
على النقط والشكل، أليب عمرو عثمان بن سعيد الداراين، أو « التنبيه»[ لعله 4]
 أليب الفتح عثمان بن جين النحوي.« التنبيه»

 هـ. 474يف النحو للشيخ عبد القاهر اجلرجاين. ت « اجلمل»[ خمتصر لكتاب 5]

سبع أليب الات القراء، وهو قصيدة يف « حرز األماين ووجه التهاين»[ وتعرف ب 6]
 (348)هـ.."  590حممد القاسم بن فريه الشاطيب الضرير. ت 
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 "أخو الرئيس هباء الدين. .349

 رتب يف كتابة اإلنشاء بعد والده بدمشق.

 [ .1وتويف شااب، رمحه هللا ]

 [ .2حممد بن إسحاق ] -134

 الزاهد، شيخ، أهل الوحدة، صدر الدين القونوي، صاحب التصانيف.

 لغين أنه تويف يف سابع عشر احملرم سنة ثالث.قال الكازروين: ب

 قلت: مر بلقبه سنة اثنتني.

 حممد بن عبد الغين بن عبد الكرمي بن نعمة. -135

اإلمام، زكي الدين، أبو عبد هللا املضري احلنديف، الثوري، املصري، املقرئ، املعروف 
 اببن املهذب.

 ها جبامع مصر.، وتصدر إلقرائالقراءاتولد سنة مخس وستمائة. وقرأ 

 وكان صاحلا، ساكنا، فاضال.

 تويف يف رمضان.

 [ بن موسى بن عبد الرمحن.3حممد بن علي ] -136

 الشيخ، أمني الدين، أبو بكر األنصاري، احمللي، النحوي.

 أحد أئمة العربية ابلقاهرة. تصدر إلقرائها، وانتفع به الناس.

 وله شعر حسن.

 [ .4سنة ] ومات يف ذي القعدة عن ثالث وسبعني

__________ 

وكان فيه أهلية وفضيلة ومروءة غزيرة، ومثابرة على قضاء حوايج »[ وقال الربزايل: 1]
 « .الناس

( وهو 56هـ وبرقم ) 672[ هو صدر الدين القونوي، وقد تقدم يف وفيات سنة 2]
/ 5هـ. كما يف طبقات الشافعية الكربى للسبكي  673من املتوفني يف هذه السنة 

19. 
/ 4أ، ب، والوايف ابلوفيات  49/ ورقة 1[ انظر عن )حممد بن علي( يف: املقتفي 3]
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، وعيون التواريخ 101/ 3وفيه شعر له، وذيل مرآة الزمان  1728رقم  188، 187
، 2851رقم  365، 364/ 6، واملقفى الكبري 192/ 1، وبغية الوعاة 62، 61/ 21

 .619/ 2ق  1، والسلوك ج 2259رقم  657والدليل الشايف 
 (349)[ مولده يف شهر رمضان سنة ستمائة.." 4]
 [ .1"فدفن مبقابر بعلبك ] .350

 [ بن غنام.2إبراهيم بن حيىي ] -149

 النمريي، احلراين.

 يف علم التعبري.« درة األحالم»أبو إسحاق العابر، انظم كتاب 

 وله قصيدة المية يف التعبري. وقد سكن مبصر، وكان رأسا يف التعبري.

  مجادى األوىل ابلقاهرة.مات يف

 [ بن نصر هللا بن حرب.3إمساعيل بن إبراهيم ] -150

 الفارقي. عدل، له ملك جيد.

 عن ابن الزبيدي.« بصحيح البخاري»حدث 

 ثنا عنه إسحاق اآلمدي.

 تويف يف مجادى اآلخرة.

 [ بن بدر.4إمساعيل بن سليمان ] -151

 أبو الطاهر األنصاري، اجلييت، املصري.

 عن: ابن عماد.يروي 

__________ 

] )( [ حمقق الكتاب زميلنا الدكتور أمحد حطيط إىل ذلك، فليصحح، ووقع يف الكتاب 
وهو الذي عمر والية قلعة بعلبك، وكان »، فقال ابن شداد: « حلب»مرة اثنية 

 . «)كذا( أنه توجه حملاققة صاحب طرابلس فتويف هبا« حلب»السبب يف موته ب 
 « .إبراهيم»فيمن امسه  -رمحه هللا -على املؤلف [ ومما يستدرك1]
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إبراهيم بن احلسني بن علي بن يونس، زين الدين، أبو إسحاق، الزيلعي، اليمين،  -
السبع، ت القراءااملقرئ، ولد بزبيد من اليمن سنة ستمائة تقريبا. وقدم مصر، وقرأ 

أفىت، تويف ة القطبية و وتصدر ابجلامع الظافري ابلقاهرة مدة، وأعاد يف الفقه ابملدرس
( 114رقم  1444/ 1ابلقاهرة ليلة الثاين والعشرين من ذي القعدة. )املقفى الكبري 

. 
، وكشف الظنون 265/ 6[ انظر عن )إبراهيم بن حيىي( يف: شذرات الذهب 2]

/ 4، ومعجم املصنفني للتونكي 514/ 2و  455/ 1، وإيضاح املكنون 37، 417
، 2619رقم  168/ 6، والوايف ابلوفيات 126/ 1 ، ومعجم املؤلفني476، 475

 .913/ 1وذيل اتريخ األدب العريب 
 أ. 53/ ورقة 1[ انظر عن )إمساعيل بن إبراهيم( يف: املقتفي للربزايل 3]

 ( .152وسيعاد برقم )

 (350)أ.."  54/ ورقة 1[ انظر عن )إمساعيل بن سليمان( يف: املقتفي للربزايل 4]
ومسندهم، كمال الدين، أبو إسحاق، ابن الوزير الصاحب جنيب "شيخ القراء  .351

 الدين التميمي، اإلسكندراين، مث الدمشقي، املقرئ الكاتب.

ولد ابإلسكندرية سنة ست وتسعني ومخسمائة، وحفظ كتاب هللا يف صغره. وحرص 
 العشر بعدة تصانيف على العالمة اتج الدين الكندي،القراءات عليه والده حىت قرأ 

 كان آخر من قرأ عليه موات.و 

 ومسع منه، ومن: أيب القاسم بن احلرستاين.

ر . وكان ذاكرا ألكثر الفن، إال أنه كان مباشرا نظالقراءاتوانتهى إليه علو اإلسناد يف 
 بيت املال من املكوس، وغريها، فتورع مجاعة من القراء، وحالته هذه، عن األخذ عنه.

 حممد بن إمساعيل القصاع، وأبو إسحاق إبراهيم بن : أبو عبد هللاالقراءاتوقرأ عليه 
غالب احلمريي البدوي، وأبو عبد هللا حممد املصري املزراب، والدالصي شيخ مكة، 

 وأبو إسحاق إبراهيم بن مظفر الوزيري، وابنه إسحاق، وآخرون.
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 وحدث عنه: ابن اخلباز، وأبو احلسن ابن العطار، ومجاعة.

كان أمينا حسن السرية، كثري الداينة واخلري، ويل نظر الديوان وذكره قطب الدين فقال:  
 [ .1الذي لبيت املال، ونظر اجليش. وأقرأ ابلرواايت ]

 وتويف يف صفر وله مثانون سنة.

__________ 

، 177/ 2، ودول اإلسالم 2240رقم  215،( [ واملعني يف طبقات احملدثني 368]
، ومعرفة القراء الكبار 1474/ 4احلفاظ ، وتذكرة 809رقم  413/ 2وذيل التقييد 

/ 1، وغاية النهاية 238، 237/ 3، وذيل مرآة الزمان 634رقم  665، 664/ 2
/ 5، وشذرات الذهب 503/ 1، وحسن احملاضرة 6، وهناية الغاية، ورقة 6رقم  6

و  274/ 7، والنجوم الزاهرة 2380رقم  10، 309/ 5، والوايف ابلوفيات 351
 .238، 237/ 3ة الزمان ، وذيل مرآ279

[ وقال الصقاعي: ويقرئ يف الديوان، ويضبط مياومته بيده، ومل ير يف البلد راكبا، 1]
ويشرتي حاجته بنفسه حتملها خادمة امرأة ... وكان له أحاديث رائقة، وأجوبة سادة. 

 (351))اتيل وفيات األعيان( .." 
 اجليش.[ بن عبد القادر بن أيب 1عبد الصمد بن أمحد ] -296" .352

 اإلمام املقرئ، اجملود، الزاهد، القدوة، جمد الدين، أبو أمحد احلنبلي، البغدادي.

[ شيخ قدمي، وعبد العزيز بن أمحد بن الناقد، وأمحد بن 2مسع من حممد بن ... ]
 صرما، والفتح بن عبد السالم، ومجاعة.

 ة.، ومجاعوقرأ القرآن والفقه، ومل ميعن فيه. وأجاز له أبو الفرج بن اجلوزي

 السبع على الفخر املوصلي، ومجاعة.القراءات وقرأ 

 من أيب عبد هللا حممد بن عمر القرطيب املقرئ.« الشاطبية»ومسع 

داد ، واعتىن هبا عناية كلية، وانتهت إليه مشيخة بغالقراءاتومسع الكتب الكبار يف 
 يف اإلقراء.
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لي، وأبو ايت، وابن خروف احلنب: تقي الدين أبو بكر اجلزري املقصالقراءاتقرأ عليه 
 العباس أمحد املوصلي احلنبلي، ومجاعة.

وروى عنه: الدمياطي، والشيخ إبراهيم الرقي الزاهد، وأبو سعد عبد هللا بن حممد بن 
 أيب صاحل اجليلي، ومجاعة.

__________ 

] )( [ 

 لنا من كفه سكر خيمر ... ومن ترسانه )؟( سكر يشهد

 ابلبوادي ... وما ختفيه من شوق ووجدوكنت عرفت وجدك 

أ، واحلوادث  67/ ورقة 1[ انظر عن )عبد الصمد بن أمحد( يف: املقتفي للربزايل 1]
/ 4، وتذكرة احلفاظ 2241رقم  215، واملعني يف طبقات احملدثني 190اجلامعة 
 -665/ 2، ومعرفة القراء الكبار 311/ 5، والعرب 178/ 2، ودول اإلسالم 1474
، 86، ومنتخب املختار، رقم 462رقم  443/ 18، والوايف ابلوفيات 635رقم  667

، 387/ 1، وغاية النهاية 405، رقم 294 -290/ 2والذيل على طبقات احلنابلة 
، 353/ 5، وشذرات الذهب 96/ 2، وبغية الوعاة 96، وهناية الغاية، ورقة 388

، واملقصد األرشد، رقم 94د ، واملنهج األمح80وخمتصر الذيل على طبقات احلنابلة 
 .1121رقم  418، 417/ 1، والدر املنضد 605

 (352)[ بياض يف األصل.." 2]
"وكانت له حلقة كبرية، خترج به مجاعة يف القرآن واخلري والفقر والتصوف  .353

 والسنة.

قرأت خبط السيف ابن اجملد قال: كنت ببغداد وقد بىن اخلليفة املستنصر مسجدا كبريا 
ىن به، وجعل به من يتلقن ويسمع احلديث، فامتدت األعناق إليه، وزخرفه واعت

فاستدعى الوزير ابن الناقد مجاعة من القراء، وكان هناك بعض احلنابلة، فقال: تنقل 
 عن مذهبك وتكون إماما، فأجاب.
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 وأما صاحبنا عبد الصمد بن أمحد فقال له ذلك، فقال: ال أنتقل عن مذهيب.

ي حسنا؟ فقال: بلى، ولكن مذهيب ما علمت به عيبا فقيل: أليس مذهب الشافع
 [ .1ألتركه ألجله. فبلغ اخلليفة ذلك، فاستحسن قوله وقال: هو يكون إمامه دوهنم ]

 وعرضت عليه العدالة، والناس هناك يتنافسون فيها جدا، فأابها.

قلت: وحدثين املقصايت أن الشيخ عبد الصمد حدثه أنه ابع مقيارا بسبعة داننري، 
ملكي ءات القراوأعطاها لشيخه الفخر املوصلي حىت طول روحه، وأمسعه كتااب يف 

 أو غريه.« التبصرة»

تها على القرطيب، مث قلعت فرجية علي، ووضع« الشاطبية»وحدثين أنه قال: عرضت 
 على أكتافه، فنظر فيها وقال: هذه يل أان؟ فقلت: نعم.

 ا. فعملته وأتيت به، فما أخذهوحدثين أن الشيخ عبد الصمد قال: اعمل يل مقص
 حىت أعطاين مثنه وأكثر من مثنه.

قرأت على إبراهيم بن أمحد الزاهد: أان عبد الصمد، أان عبد العزيز بن الناقد، أان حممد 
 بن عمر، أان جابر بن ايسني، أان عمر بن إبراهيم، ثنا

__________ 

يقرئ األيتام مبسجد قمرية وكان زاهدا ورعا، « : احلوادث اجلامعة»[ وقال صاحب 1]
ويصلي إماما به من حيث فتح، مث نقل إىل مشيخة رابط دار سوسبان، وجعل ولده 
األكرب أمحد انئبا عنه يف مسجد قمرية، وبعد واقعة بغداد رتب خازان ابلديوان، مث أعيد 

 (353)إىل مسجد قمرية على قاعدته األوىل، وأضيف إليه اخلطابة جبامع اخلليفة.." 
 -رف العنيح -" .354

 [ بن إمساعيل بن حمبوب.1عبد هللا بن احلسن ] -361

 الصدر األجل هباء الدين املعري األصل، البعلبكي.

 ويل نظر اجلوشخاانه ونظر بعلبك، مث نظر جامع دمشق قليال.

 وويل نظر املارستان النوري ونظر األسرى. وكان مشهورا ابألمانة والدين ومعرفة الكتابة.
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 سن احملاضرة، من أعيان البعلبكيني.وكان عاقال، ح

 استوطن دمشق، وحدث عن: أيب اجملد القزويين.

مسع منه: أوالده: القاضي شهاب الدين قاضي البقاع، والرئيس جنم الدين، والشيخ 
 فخر الدين عبد الرمحن، وعالء الدين الكتبة، والفقيه حميي الدين، والعدل صدر الدين.

 ي، والوجيه السبيت، والطلبة.ومسع منه: الشيخ علي املوصل

 تويف يف ليلة اجلمعة سلخ ذي القعدة بداره بدرب بري، وقد قارب الثمانني.

 [ بن علي.2عبد هللا بن احلسني ] -362

الشيخ اإلمام، جمد الدين، أبو حممد الكردي، الزرزاري، اإلربلي، الشافعي، إمام املدرسة 
 ابلكالسة.القيمرية. وقد أم ابلرتبة الظاهرية، ودرس 

 ، متني الداينة، حسن األخالق،ابلقراءاتوكان خبريا ابملذهب، عارفا 

__________ 

أ، وذيل مرآة  78/ ورقة 1[ انظر عن )عبد هللا بن احلسن( يف: املقتفي للربزايل 1]
، والوايف 123/ 7، واتريخ ابن الفرات 183/ 21، وعيون التواريخ 320/ 3الزمان 

 .119رقم  133/ 17ابلوفيات 
أ، ب، وذيل  77/ ورقة 1[ انظر عن )عبد هللا بن احلسني( يف: املقتفي للربزايل 2]

، 123/ 7، واتريخ ابن الفرات 183/ 21، وعيون التواريخ 321/ 3مرآة الزمان 
، 131رقم  146/ 17، والوايف ابلوفيات 154/ 1وطبقات الشافعية لإلسنوي 

 (354).." 358/ 5وشذرات الذهب 
 عبد وحسن مست."صاحب زهد وت .355

 روى عن: احلافظ يوسف بن خليل.

 على أيب عبد هللا الفاسي.القراءات وقرأ 

 [ هللا يف ذي القعدة عن ست وستني سنة.1وتويف إىل رمحة ]

 وهو والد املفيت شهاب الدين والشيخ ركن الدين، والشيخ عفيف الدين احملمدين.
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 [ بن نصر.2عبد هللا بن عمر ] -363

 ، موفق الدين، أبو حممد األنصاري، الورن.األديب، العامل

 تويف مبصر يف صفر.

قال قطب الدين: كان قادرا على النظم، وله مشاركة يف الطب والوعظ والفقه، حلو 
النادرة، ال متل جمالسته. أقام ببعلبك مدة، وقد مخس مقصورة ابن دريد، ورثى هبا 

 احلسني رضي هللا عنه.

 ومات كهال.

 ومن شعره:

 لسان وهو ابمسك انطق ... وكلي قلب عند ذكرك خافقمجيعي 

 وإين وإن مل أقض فيك صبابة ... فما أان يف دعوى احملبة صادق

 خليلي ما للربق خيفق غرية ... أبرق محاها مثل قليب عاشق

 متيل قدود البان شوقا لقدها ... فتنطق إشفاقا عليها املناطق

 ما إليها احلدائقوينشق قليب للشقائق غرية ... إذا حدقت يو 

__________ 

 « .رمحت»[ يف األصل: 1]

ب، والسلوك ج  72/ ورقة 1[ انظر عن )عبد هللا بن عمر( يف: املقتفي للربزايل 2]
، وذيل مرآة 200 -194، و 156، 155/ 21، وعيون التواريخ 651/ 2ق  1

ابن  ، واتريخ282/ 8، والنجوم الزاهرة 481/ 1، وفوات الوفيات 321/ 3الزمان 
، 1335رقم  388/ 1، والدليل الشايف 358/ 5، وشذرات الذهب 123/ 7الفرات 

، 135، وعقود اجلمان للزركشي، ورقة 1338رقم  110، 109/ 7واملنهل الصايف 
 (355).." 376، 375/ 17والوايف ابلوفيات 

 [ بن أمحد.1أمحد بن عطاف ] -489" .356

 الكندي، الرهاوي، أبو العباس.
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 وقد أجاز للربزايل، ومجاعة. وله مساع. مات يف ذي احلجة.

 [ بن مظفر.2أمحد بن علي ] -490

 الرئيس جنم الدين ابن احللي، مث املصري.

 ولد ابلقاهرة سنة ثالث وستمائة. وكان ذا نعمة طائلة ومتاجر وتقدم يف الدول.

 روى عن: ابن ابقا.

 وإليه ينسب األمري عز الدين احللي.

 تويف يف رمضان ابلقاهرة.

 [ بن حممد بن أمحد بن عيسى.3أمحد بن علي ] -491

العالمة الشهري، واخلطيب البليغ، أبو جعفر بن الطباع الرعيين، األندلسي، شيخ القراء 
 بغرانطة.

 مولده بعد الستمائة. وقرأ ابلرواايت على اخلطيب عبد هللا بن حممد بن اللواب، وغريه.

 زل نفسه.وقد ويل القضاء كرها فحكم حكومة واحدة وع

 أبو حيان، وأبو القاسم بن سهل.القراءات أخذ عنه 

 قال يل ابن سهل إنه مات سنة مثانني وستمائة. وهو يف عشر الثمانني، رمحه هللا تعاىل.

__________ 

 أ، ب. 105/ ورقة 1[ انظر عن )أمحد بن عطاف( يف: املقتفي للربزايل 1]

أ، وذيل مرآة الزمان  106/ ورقة 1زايل [ انظر عن )أمحد بن علي( يف: املقتفي للرب 2]
/ 21، وعيون التواريخ 3197رقم  240/ 7، والوايف ابلوفيات 103، 102/ 4

 .348/ 7، والنجوم الزاهرة 294، 293
رقم  241، 240/ 7[ انظر عن )أمحد بن علي بن حممد( يف: الوايف ابلوفيات 3]

 (356).." 393رقم  87/ 1، وغاية النهاية 3198
اشة، وهي قلعة من أعمال املوصل، سنة تسعني أو إحدى وتسعني "ولد بكو  .357

 ومخسمائة.
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 ائل.والتفسري والعربية والفضالقراءات قرأ القرآن على والده، واشتغل وبرع يف 

ومسع من: أيب احلسني بن روزبه، وقدم دمشق، وأخذ عن: أيب احلسن السخاوي، 
 وغريه.

 ه وتعبد.وحج من دمشق وزار بيت املقدس ورجع إىل بلد

 وكان منقطع القرين، عدمي النظري زهدا وصالحا وتبتال وصدقا واجتهادا.

كان يزوره السلطان فمن دونه، فال يعبأ هبم، وال يقوم هلم، ويتربم هبم، وال يقبل هلم 
 شيئا.

 وله كشف وكرامات. وأضر قبل مواته بنحو من عشر سنني.

املدينة،  خة إىل مكة، ونسخة إىلصنف التفسري الكبري والتفسري الصغري. وأرسل نس
 ونسخة إىل بيت املقدس.

[ : حدثين احلاج أمحد بن الصهيب وأمني 1« ]اترخيه»قال مشس الدين اجلزري يف 
الدين عبد هللا بن الفراقيعي اجلزراين، عن الشيخ موفق الدين أن والده تويف وهو صغري، 

ىل الشام وحج عشرين سنة، فسافر إ ورابه خاله وأشغله ابلعلم عنده ابجلزيرة إىل أن بلغ
[ ، لكوهنا من فتوح عمر رضي هللا عنه، ثالثة 3[ ، واشرتى قمحا من قرية اجلابية ]2]

أمداد ومحلها على عنقه يف جراب إىل املوصل، مث زرعها أبرض البقعة من أعمال 
املوصل، وبقي يعمل ابلفاعل بتلك القرية إىل أن حصد ذلك الزرع، وأخذ منه ما 

 قوته، وترك منهي

__________ 

 .307[ املختار من اتريخ ابن اجلزري 1]
من دمشق وزار القدس، واشرتى ملا رجع من »[ أضاف ابن اجلزري بعدها: 2]

 « .دمشق..

 (357)« .." من أرض نوى»[ زاد بعدها: 3]
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"قاضي القضاة، مفيت اإلسالم، تقي الدين، أبو عبد هللا العامري، احلموي،  .358
 الشافعي.

ه إىل يف صغره. مث انتقل عن« التنبيه»سنة ثالث وستمائة حبماة. وحفظ من  ولد
ق كله ورحل إىل حلب فقرأه على موف« . املفصل»فحفظه كله، وحفظ « الوسيط»

 الدين ابن يعيش.

« تصفىاملس»ورجع إىل محاة، وتصدر للقراءة والفتوى وله مثان عشرة سنة، وحفظ 
 اجب يف األصول والنحو.للغزايل، وكتايب أيب عمرو بن احل

 ونظر يف التفسري وبرع فيه، وشارك يف اخلالف واملنطق والبيان واحلديث.

وقدم دمشق سنة نيف وثالثني، وهو من فضالء وقته، فالزم الشيخ تقي الدين ابن 
 على أيب احلسن السخاوي، ومسعالقراءات الصالح، وشرح عليه، وعلق عنه. وقرأ 

 منهما، ومن كرمية.

بدمشق هذه األايم، وويل إمامة دار احلديث األشرفية، مث ويل وكالة بيت املال يف وأفىت 
الدولة الناصرية وتدريس الشامية احلسامية، مث انتقل إىل القاهرة وقت أخذ حلب، وويل 
عدة جهات فأعاد مبدرسة الشافعي، وظهرت فضائله الباهرة. واشتغلوا عليه يف أايم 

 الم.الشيخ عز الدين بن عبد الس

مث درس ابلظاهرية. مث ويل القضاء وتدريس الشافعي، وامتنع من أخذ اجلامكية على 
 القضاء دينا وورعا.

وكان يقصد ابلفتاوى من النواحي، وخترج به أئمة، منهم قاضي القضاة بدر الدين بن 
 مجاعة، وغريه.

 [ واملصريون.1وحدث عنه: الدمياطي، وابن مجاعة ]

الداينة، كثري العبادة، كبري القدر، مجيل الذكر، رمحه هللا  وكان محيد السرية، حسن
 تعاىل.

__________ 

[ وهو قال عنه: كان معروفا ابلدين يف أحكامه ووالايته، متبعا للشريعة يف حركاته 1]
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/ 2وسكناته، حسن األجوبة يف الفتاوى، له مكانة يف قلوب الناس وجاللة. )املشيخة 
489 ".. )(358) 

نحوي مجال الدين، شيخ العربية ابملستنصرية ببغداد. له مصنفات "العالمة، ال .359
 [ .1يف النحو ]

 وتويف يف ذي احلجة.

 كتب عنه: أبو البدر الفرضي، وابن الفروطي، ومجاعة.

 وكان إماما يف النحو والتصريف.

 قرأ على الشيخ اتج الدين األرموي.

 [ بن عبدان.2احلسني بن عباس ] -18

 ملناديلي، الدمشقي والد شيخنا أمحد.العدل، مشس الدين ا

 تويف يف مجادى األوىل، وخلف ثروة وورثة.

 [ بن مزروع.3احلسني بن قتادة ] -19

النسابة، رضي الدين، أبو حممد العلوي، احلسين، املقرئ، العراقي. كان عارفا ابألنساب 
 . أم ابملشهد، وكتب الناس عنه.والقراءات

 عشر شوال.قال ابن الفوطي: مات يف حادي 

 -حرف اخلاء -
 [ بن اخلضر.4خضر بن عبد الرمحن ] -20

 الشيخ، سديد الدين احلموي، املقرئ، صاحب السخاوي.

 اقرا القرآن، وعمر دهرا، وجاوز التسعني.

__________ 

، 412، 85، وكشف الظنون 484، واتريخ اخللفاء « ] )( [ بدر بن أايز بن عبد هللا
/ 1، وديوان اإلسالم 316/ 4ومعجم املؤلفني ، 1669، 1573، 1270، 1269
 .313/ 1، وهدية العارفني 397/ 7، ورحيانة األدب 284رقم  190، 189

                                         
 50/366اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (358)



409 

 

 )درة احلجال( .« . كتاب املطارحة واإلسعاف يف اخلالف»[ منها: 1]

 أ. 110ب،  109/ ورقة 1[ انظر عن )احلسني بن عباس( يف: املقتفي للربزايل 2]

 .1129رقم  248/ 1 بن قتادة( يف: غاية النهاية [ انظر عن )احلسني3]
، ومعرفة 170، 169/ 4[ انظر )خضر بن عبد الرمحن( يف: ذيل مرآة الزمان 4]

، وهناية الغاية، 1224رقم  270/ 1، وغاية النهاية 656رقم  687/ 2القراء الكبار 
 (359).." 54ورقة 

اء رئ املالكي، شيخ القر "الشيخ، العالمة، زين الدين، أبو حممد الزواوي، املق .360
 ابلشام، وشيخ املالكية.

ولد بظاهر جباية من املغرب سنة تسع ومثانني ومخسمائة أو قبلها بسنة، وقدم داير 
[ عشرة 1سنة ست ]القراءات مصر يف حدود سنة أربع عشرة وستمائة، وأكمل 

على أيب القاسم بن عيسى ابإلسكندرية. وعرضها أيضا بدمشق على أيب احلسن 
 السخاوي سنة سبع عشرة. ومسع منه ومن غريه.

، وكتااب  «غريب الوقف واالبتداء»وأتقنها. وصنف كتااب نفيسا يف القراءات وجود 
 « .عدد اآلي»يف 

 وبرع يف املذهب، ودرس، وأفىت، وامتدت أايمه. وهو ممن مجع بني العلم والعمل.

 وستمائة، سنة بضع ومخسني وىل اإلقراء برتبة أم الصاحل بعد مشس الدين أيب الفتح
فقراء عليه شيخنا برهان الدين اإلسكندراين يف سنة ست ومخسني، وشيخنا شهاب 

 الدين الكندي. وقرا عليه خلق كثري، وتصدى لذلك.

وممن قرأ عليه: تقي الدين أبو بكر املوصلي، وعلي بن شعبان، والشيخ حممد املصري، 
بن النحاس احلنفي، وخلق ال حيضرين  والشيخ أمحد احلراين، وشهاب الدين أمحد

 ذكرهم.

وويل قضاء املالكية يف سنة أربع وستني على كراهية منه. وكان خيدم نفسه، وحيمل 
 [ .2احلطب على يده مع جاللته ]
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 وقد أخذ أيضا عن: أيب عمرو بن احلاجب.

__________ 

ارة إيل ، واإلش256/ 7، واتريخ ابن الفرات 92/ 31،( [ وهناية األرب 1422]
 .284، واإلعالم بوفيات األعالم 371وفيات األعيان 

 ، وهو غلط.« ستة»[ يف األصل: 1]

[ قال ابن اجلزري يف اترخيه إنه رآه يفعل ذلك، فقد اشرتى حطبا من سوق الفسقار 2]
( .." 307/ 21وهو حامله على يده، وكان يومئذ قاضي القضاة. )عيون التواريخ 

(360) 
[ بن اجلمال أيب محزة أمحد بن عمر بن الشيخ أيب 1]علي بن عمر  -106" .361

 عمر املقدسي.

 بدر الدين.

 كان رجال جيدا، دينا، معروفا ابألمانة.

 روى عن: ابن الزبيدي، وابن الليت.

 كتب عنه: ابن اخلباز، والربزايل.

 وتويف يف رمضان.

 [ بن نصر هللا بن أىب سراقة.2علي بن حممد ] -107

 اهلمداين، الكاتب األعرج.عالء الدين 

 مسع من: ابن الزبيدى، وجعفر اهلمداين.

 وعاش ستني سنة.

 تويف يف العشرين من مجادى اآلخرة.

 [ بن شجاع بن علي بن إبراهيم بن حممد بن زهران.3علي بن يعقوب ] -108

 الشيخ، عماد الدين، أبو احلسن املوصلي، املقرئ، اجملود، الشافعي.

وعللها ومشكلها، بصري ابلتجويد والتحرير، حاذق مبخارج اءات القر إمام ابرع يف 
 احلروف. انتهت إليه رائسة اإلقراء بدمشق.
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__________ 

 ب. 114/ ورقة 1[ انظر عن )على بن عمر( يف: املقتفي للربزايل 1]

 أ. 113/ ورقة 1[ انظر عن )على بن حممد( يف: املقتفي للربزايل 2]

، واملقتفي 194 -192/ 4( يف: ذيل مرآة الزمان [ انظر عن )على بن يعقوب3]
رب والع« علي بن أيب زهران»وفيه:  185/ 2ب، ودول اإلسالم  111/ ورقة 1للربزايل 

 688، 687/ 2، ومعرفة القراء الكبار 372، واإلشارة إىل وفيات األعيان 339/ 5
/ 1سالك . ودرة األ84، 83/ 1، وتذكرة النبيه 198/ 4، ومرآة اجلنان 657رقم 

/ 7، والنجوم الزاهرة 173، وهناية الغاية، ورقة 584/ 1، وغاية النهاية 70ورقة 
، وعيون التواريخ 1492/ 4، وتذكرة احلفاظ 285، واألعالم بوفيات األعالم 360
.." 379/ 5، وشذرات الذهب 236رقم  333/ 22، والوايف ابلوفيات 338/ 21
(361) 
 ثيق األندلسي، وغري واحد.عن أيب إسحاق بن و القراءات "أخذ  .362

مره. وكان يف آخر ع« احلاوي»للغزايل، وحفظ « الوجيز»وكان فقيها مربزا، يكرر على 
جيد املنطق واألصول، فصيحا، مفوها، مناظرا، وفيه عزة ومردكة على الوجود وأبو 

دات، ولكنه مل شرحا يبلغ أربع جمل« للشاطبية»وتيه، هللا يعفو عنه ويغفر له. صنف 
 له وال بيضه.يكم

ويل اإلقراء برتبة أم الصاحل بعد وفاة الشيخ زين الدين الزواوي. وكان الشيخ زين الدين 
 يعظمه ويقدمه على نفسه.

ولد سنة إحدى وعشرين وستمائة ابملوصل، واقرأ بدمشق، فممن قرأ عليه عالء الدين 
 اجلند. وكان والده فقيها، فاضال، شاعرا، وكذا جده شجاع له شعر.

ويف العماد املوصلي يف سابع عشر صفر، ودفن مبقربة ابب الصغري ومات يف عشر ت
 السبعني، رمحه هللا تعاىل.

 علي بن أيب بكر بن حسن. -109

 أبو اجلود الكردي، الشهرزوري، البغدادي، احلرميي.
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كان زاهدا، عابدا كبري القدر، كثري الصمت. صحب الشيخ عثمان القصري ومسع من: 
 وابن الليت، وحممد بن واثلة. ابن هبروز،

 ومات يف ذي القعدة عن سبعني سنة.

 كتب عنه: الفرضي، وغريه.

[ بن عبد هللا بن حممد بن هبة هللا بن علي بن املطهر بن 1عمر بن حممد ] -110
 أيب عصرون.

 الشيخ حميي الدين، أبو اخلطاب ابن قاضي القضاة حميي الدين أيب

__________ 

/ 1، واملقتفي للربزايل 194/ 4بن حممد( يف: ذيل مرآة الزمان  [ انظر عن )عمر1]
، وتذكرة 372، واإلشارة إىل وفيات األعيان 340، 339/ 5ب، والعرب  115ورقة 

، 382/ 7، والنجوم الزاهرة 1558رقم  253/ 2، وذيل التقييد 1492/ 4احلفاظ 
 (362).." 403/ 1، والدارس 85/ 1، وتذكرة النبيه 379/ 5وشذرات الذهب 

 "ومات يف مجادى األوىل. .363

 [ بن طرخان.1يعقوب بن فضل ] -145

 الشريف اجلعفرى، الفقيه.

 يروي عن احلافظ الضياء.

 تويف يف مجادى األوىل. وكان رجال صاحلا حنبليا، متبعا لآلاثر.

 [ بن أيب الربكات.2يوسف بن جامع ] -146

 الضرير.العالمة، املقرئ، أبو إسحاق القفصي، احلنبلى، 

 ئها.، متصدرا إلقراالقراءاتمقرئ بغداد. كان عارفا ابللغة والنحو، بصريا بعلل 

 وقد مسع احلديث من: عمر بن عبد العزيز بن الناقد، واتج النساء عجيبة.

 وقد دخل دمشق ومصر، وأخذ من شيوخهما.

 أخذ عنه: الفرضي، والقالنسي.
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 زري، وغريه.وقرأ عليه أبو احلسن علي بن أمحد بن موسى اجل

 ومات يف صفر.

 القراءات.وله تصانيف يف 

 ولد سنة ست وستمائة.

__________ 

ب، واملنهج  112/ ورقة 1[ انظر عن )يعقوب بن فضل( يف: املقتفى للربزاىل 1]
 .1132رقم  425/ 1، والدر املنضد 1251، واملقصد األرشد رقم 399األمحد 

، 652رقم  684، 683/ 2القراء الكبار [ انظر عن )يوسف بن جامع( يف: معرفة 2]
، وبغية الوعاة 394/ 2، وغاية النهاية 304 -302/ 2والذيل على طبقات احلنابلة 

/ 5، وشذرات الذهب 355/ 3، وذيل وفيات األعيان )درة احلجال( 355/ 2
، وخمتصر الذيل على طبقات 2363رقم  218، واملعني يف طبقات احملدثني 375

 424/ 1، والدر املنضد 1260، واملقصد األرشد 396ملنهج األمحد ، وا82احلنابلة 
 (363).." 1130رقم 

سى، على مثل ابن عيالقراءات "ولد ابإلسكندرية سنة اربع عشرة. قرا هبا  .364
 والصفراوى.

 . وكان مشهورا هبا.القراءاتوصنف يف 

 تويف فجأة يف هذا العام. قاله ابن اخلباز.

 د الوهاب بن سعادة.عبد هللا بن حممد بن عب -172

 احملدث الشهري، مجال الدين، أبو حممد العراقى، املرميي. من ذرية ام مرمي.

 كان مقرائ، حمداث، بديع اخلط.

مسع من: عبد العزيز ابن البقال، وحميي الدين ابن اجلوزى. مث طلب بنفسه فأكثر. وقرا 
 وتعب.

 مات يف اثمن ربيع اآلخر ببغداد سنة ثالث كهال.
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 لشيخ صفى الدين عبد املؤمن.أجاز ل

 [ بن مودود بن بلدجي.1عبد هللا بن حممود ] -173

جمد الدين، أبو الفضل املوصلي، احلنفى، الفقيه، إمام، عامل، مصنف. له أصحاب 
 وحلقة أشغال.

 مسع: أاب حفص بن طربزد، ومسمار بن العويس.

 م.سابع احملر كتب عنه: أبو العالء الفرضي واثىن عليه، وقال: توىف يف 

__________ 

ب، واحلوادث  121/ ورقة 1[ انظر عن )عبد هللا بن حممود( يف: املقتفى للربزاىل 1]
/ 7، واملنهل الصايف 79/ ورقة 1، ودرة األسالك 90/ 1، وتذكرة النبيه 211اجلامعة 

 31، واتج الرتاجم 1347رقم  391/ 1، والدليل الشايف 1349رقم  124 -122
، واتريخ علماء بغداد البن رافع 738رقم  350، 349/ 2واهر املضية ، واجل88رقم 
، والطبقات 475، وكتائب اعالم األخيار، رقم 281/ 2، ومفتاح السعادة 77 -75

/ 1، وهدية العارفني 1622/ 2و  570/ 1، وكشف الظنون 1114السنية، رقم 
فهرس خمطوطات ، و 141، والرسالة املستطرفة 107، 106، والفوائد البهية 462

 (364).." 147/ 6، ومعجم املؤلفني 116املوصل 
ملصر: ابو عبد هللا املقرئ، احملدث، النحوي، كان من العلماء « اترخيه"» .365

واحلديث والنحو. وكتب الكثري، وكان سليم القلب، ذا القراءات باألتقياء، عارفا 
ملدرسة اب مست وصالح وهدى وخري، على مست السلف، متصدرا للحديث طول هناره

 الكاملية.

ه من أيب عبد من حفظي، بسماع« الشاطبية»مسعت منه وانتفعت بربكته، وقرأت عليه 
هللا القرطيب. وكان ثقة حجة. وكان له تلميذ يقرا عليه احلديث، فلما مات بكى وجعل 
ميرغ وجهه على رجليه ويقول: اي سيدي اطلبىن من هللا، فإين ال اقدر ارى غريك قاعدا 

 . فاتفق أن مات التلميذ من الغد.مكانك
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 قلت: كتب عنه شيخه احلافظ أبو على البكري. قرأت ذلك يف جملد خبط البكري.

 [ بن حممد بن األزهر.1حممد بن إبراهيم ] -193

 أبو عبد هللا ابن احلافظ أيب إسحاق الصريفيين. من أوالد احملدثني.

 ومجاعة. مسعه أبوه الكثري من املوفق عبد اللطيف بن يوسف،

 ومل يكن من أهل العلم. وقد أخذ عنه بعض الطلبة.

 من ابن روزبة.« الصحيح»تويف يف شعبان. ومسع 

 مولده مبنبج يف سنة عشرين وستمائة.

 [ .2حممد بن ابخل ] -194

 األمري، مشس الدين اهلكارى، متوىل الثغر اإلسكندري.

فقال: حممد « اترخيه»يف  تويف يف رجب ابإلسكندرية، وقد ذكره احلافظ قطب الدين
 بن ابخل بن عبد هللا بن أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن عبد هللا بن مرزابن اهلكارى.

__________ 

 ب. 121/ ورقة 1[ انظر عن )حممد بن إبراهيم( يف: املقتفى للربزاىل 1]

/ 31، وعيون التواريخ 124/ 31[ انظر عن )حممد بن ابخل( يف: هناية األرب 2]
رقم  111/ 1، وذيل التقييد 644رقم  242/ 2، والوايف ابلوفيات 351، 350
 (365).." 16، 15و  14/ 8، واتريخ ابن الفرات 146

 "تويف يف شعبان. .366

 [ بن املظفر.1إبراهيم بن إسحاق ] -230

الشيخ برهان الدين، أبو إسحاق، املصري، الوزيري، املقرئ. من حارة الوزيرية ابلقاهرة. 
على التقي  ،القراءات، وقرأ هبا، أعين « العنوان»رة وستمائة وحفظ ولد سنة تسع عش

[ بن املغربل صاحب أيب اجلود سنة أربعني وقرأ بعدة كتب على الكمال 2عبد القوي ]
الضرير. وراح إىل الصعيد فقرأ على: حممد بن حممد بن الفصال، وقرأ بدمشق على 

 علم الدين القاسم، وعلى الكمال بن فارس.
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 وقرأ هبا. ومسع احلديث، وأمسع ابنه إسحاق.القراءات بوعين 

 [ بن شاور.3]إبراهيم بن علي ]-231

 زين الدين القرشي، الطوخي، املصري، املقرئ، اجملود.

 [ .4، تويف يف شوال[ ]القراءاتولد سنة اثنتني وستمائة، وقرأ 

 مر.[ أيب محزة أمحد بن عمر ابن الشيخ أيب ع5إمساعيل بن اجلمال ] -232

 املقدسي، جنم الدين.

 مسع من: الشيخ املوفق، وموسى بن عبد القادر.

 تويف يف شوال جبماعيل.

__________ 

/ 5أ، والعرب  126/ ورقة 1[ انظر عن )إبراهيم بن إسحاق( يف: املقتفي للربزايل 1]
 375، واإلشارة إىل وفيات األعيان 669رقم  700/ 2، ومعرفة القراء الكبار 346

، وحسن 5، وهناية الغاية، ورقة 9/ 1هـ.( ، وغاية النهاية  685يات سنة )يف وف
 .36رقم  94/ 1، واملقفى الكبري 385/ 5، وشذرات الذهب 503/ 1احملاضرة 

وهو وهم. وذكره اثنية على « تقي الدين بن القوي» 94/ 1[ يف املقفى الكبري 2]
 الصحيح.

، وغاية 2506رقم  68/ 6لوفيات [ انظر عن )إبراهيم بن علي( يف: الوايف اب3]
 .210رقم  200/ 1، واملقفى الكبري 78رقم  20/ 1النهاية 

[ هذه الرتمجة ليست يف النسخة الربيطانية، استدركت من نسخة دار الكتب 4]
 املصرية.

 (366)ب.."  124/ ورقة 1[ انظر عن )إمساعيل بن اجلمال( يف: املقتفي للربزايل 5]
 -حرف الصاد -" .367

 [ .1الصائن ] -247

 أبو عبد هللا البصري، املقرئ، الضرير، نزيل الروم ومقرئها.
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وجودها، وبرع يف معرفتها. وقدم دمشق فقرأ السبعة على املنتخب القراءات قرأ 
 اهلمداين.

وكان عارفا مبذهب الشافعي. أضر يف أثناء عمره، ودخل الروم وقد شاخ، فقرأ عليه 
 ملقرئ إمام الكالسة، ورأيته يصفه ويثين على علمهطائفة منهم الشيخ وحيد الدين ا

 ودينه، وقال: إنه تويف يف هذه السنة، وفيها قدمت الشام.

 وقال: امسه حممد.

 -حرف الطاء -
 [ .2طي بن مصبح ] -248

 البعلبكي، الفقري، الصاحل.

 حدث عن البهاء عبد الرمحن.

 أخذ عنه: ابن أيب الفتح، والربزايل، وغريمها.

 ذي احلجة. ومات يف

 -حرف العني -
 عبد هللا. -249

[ ، جالل الدين، ولد السلطان امللك الصاحل إمساعيل ابن امللك 3امللك املسعود ]
 العادل.

__________ 

رقم  689/ 2، ومعرفة القراء الكبار 347/ 5[ انظر عن )الصائن( يف: العرب 1]
 .201/ 4، ومرآة اجلنان 659

تصحيح من نسخة دار الكتب املصرية، واملقتفي ، وال« فصيح»[ يف األصل: 2]
 ب. 125/ ورقة 1للربزايل 

، واملقتفي 269، 268/ 4[ انظر عن )عبد هللا امللك املسعود( يف: ذيل مرآة الزمان 3]



418 

 

وفيه: تويف بدمشق  63رقم  75/ 17ب، والوايف ابلوفيات  123/ ورقة 1للربزايل 
 (367)سنة أربع وسبعني وستمائة!." 

 دكني.أي -300" .368

 الصاحلي، النجمي، األمري عالء الدين البندقدار.

 [ .1نقدم سنة أربع ]

 -حرف الباء -
 بغدي بن علي بن مرزابن العراق قشتمر. -301

 الناصري، األمري فخر الدين البغدادي من بقااي األمراء اخلليفتية.

اقعة و قال ابن الفوطي: مات يف رمضان ودفن عند جده مبشهد احلسني. مل يقتل يف 
بغداد وخلص بسبب رجل خوارزمي كان جد هذا قد أحسن إليه، فجاء يف جيش 

 هوالكو هذا اخلوارزمي، وسأل من بقي من أوالد قشتمر وأجارهم.

 [ .2« ]البزدرة»ولفخر الدين هذا مصنف يف 

 -حرف احلاء -
 [ بن وحيان.3حسن بن عبد هللا ] -302

داير  رببر، ال إىل الراشدية اليت هي من قرىالراشدي، نسبة إىل بين راشد، قبيلة من ال
 مصر. التلمساين، املغريب، أبو علي.

شيخ صاحل، زاهد، ورع، كبري القدر، صاحب صدق ومعاملة. وكان إماما حاذقا 
، بصريا ابلعربية. قدم القاهرة وقرأ ابلرواايت على الكمال بن شجاع الضرير. ابلقراءات

 وجلس لإلقراء.

__________ 

 ( .264قم )[ بر 1]

 [ مل يذكره كحالة يف معجم املؤلفني، مع أنه من شرطه.2]

ب، واإلشارة  131/ ورقة 1[ انظر عن )حسن بن عبد هللا( يف: املقتفي للربزايل 3]
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، 701/ 2، ومثله يف: معرفة القراء الكبار « رحييان»وفيه  375إىل وفيات األعيان 
/ 1، وغاية النهاية 286ات األعالم ، واإلعالم بوفي352/ 5، والعرب 670رقم  702
، وشذرات 504/ 1، وحسن احملاضرة، 43، وهناية الغاية، ورقة 994رقم  218

، 92/ 12، والوايف ابلوفيات 1170رقم  342/ 3، واملقفى الكبري 390/ 5الذهب 
 (368).." 78رقم  93

 ة"وعليه قرأ شيخنا جمد الدين التونسي، وشهاب الدين أمحد بن حممد بن جبار  .369
 املقدسي. ورأيت كال منهما يثين عليه ويبالغ يف وصفه ابلعلم والعمل.

وكتب إيل أبو حيان يقول: كان الشيخ حسن رجال ظاهره الصالح والداينة حيكي عنه 
من عاشره أنه كان ال يغتاب أحدا. وكان حافظا للقرآن ذاكرا للقصيد، يشرحه ملن 

قرأ على تقنا لتجويد حروف القرآن، ألنه مل ييقرأ عليه. ومل يكن عارفا ابألسانيد، وال م
 متقن. وكان مع ذلك بربراي، فبقي يف لسانه شيء من رطانة الرببر.

، و  «كمقدمة ابن ابب شاذ»وكان، رمحه هللا، عنده نزر يسري جدا من علم العربية 
 اءات.ابلقر [ ، حيل ظاهر ذلك ملن يقرأ عليه، ومل كانت شهرته 1« ]ألفية ابن معط»

ت: مل يتلمذ الشيخ حسن الراشدي لغري اجلمال الضرير، وال تلمذ شيخنا جمد الدين قل
لغري الشيخ حسن. وكل منهما قد اشتهر ذكره وبعد صيته، وال سيما شيخنا وما ذاك 
إال بصدق النية وحسن القصد. وقد أخذ شيخنا عن الشيخ حسن سنة بضع وسبعني 

حو من سبع سنني، قال: وأان آخر من قرأ وستمائة. وأخذ عنه ابن جبارة بعد ذلك بن
عليه، وأان غسلته وأحلدته. وأما الشيخ جمد الدين فقدم دمشق وأدرك هبا الزواوي، 

 وحضر جملس إقرائه.

 تويف الشيخ حسن يف اثمن وعشرين صفر ابلقاهرة، رمحه هللا تعاىل.

 احلسن بن علي بن أمحد بن القسطالين. -303

 الشيخ اتج الدين.الشيخ جمد الدين ابن 

 حدث عن: أيب احلسن بن املقري، وغريه.
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 ومات يف خامس ربيع األول مبصر.

__________ 

 (369)[ كذا يف األصل. وهو ابن معطي.." 1]
"وكانت تلقن القرآن. وقد روت احلديث قدميا، وهي أم شيختنا فاطمة بنت  .370

 حسني اليت روت لنا عن ابن الزبيدي.

 .أجازت لنا خدجية مروايهتا
 ومات يف ربيع اآلخر قبل أخيها عبد الدائم.

 اخلضر بن املسند رشيد الدين أمحد بن املفرج بن مسلمة. -306

 شرف الدين.

 ولد سنة اثنتني وثالثني.

 ومسع من: أبيه، والعلم السخاوي، وعبد العزيز بن أبيه.

 تويف يوم عيد الفطر.

 [ بن حممد بن صديق.1خليل بن أيب بكر ] -307

 صفي الدين، أبو الصفا املراغي، املقرئ، الفقيه، احلنبلي. اإلمام،

 [ ابلعشر.2بدمشق على تقي الدين بن ابسويه ]القراءات قرأ 

ومسع من: القاضي مجال الدين بن احلرستاين، وأيب الفتوح البكري، والشمس أمحد بن 
 العطار، وأيب الربكات بن مالعب، وموسى بن عبد القادر، ومجاعة.

__________ 
، واملقتفي للربزايل 283/ 4[ انظر عن )خليل بن أيب بكر( يف: ذيل مرآة الزمان 1]
، 682/ 2، ومعرفة القراء الكبار 375أ، واإلشارة إىل وفيات األعيان  130/ ورقة 1

، ودرة األسالك 286، واإلعالم بوفيات األعالم 352/ 5، والعرب 651رقم  683
، 370/ 7، والنجوم الزاهرة 1243، رقم 276، 275/ 1، وغاية النهاية 75/ ورقة 1

/ 2، وذيل طبقات احلنابلة 390/ 5، وشذرات الذهب 504/ 1وحسن احملاضرة 
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/ 3، واملقفى الكبري 1024رقم  523/ 1، وذيل التقييد 423رقم  317، 316
، 238/ 1، وتذكرة النبيه 498رقم  396/ 13، والوايف ابلوفيات 1380رقم  770

، ومعجم 276رقم  255، والتاج املكلل للقنوجي 383رقم  256/ 1ودرة احلجال 
، 401، واملنهج األمحد 85، وخمتصر الذيل على طبقات احلنابلة 184، 183األطباء 

 .1144رقم  429/ 1، والدر املنضد 407واملقصد األرشد، رقم 
 770/ 3، ويف املقفى الكبري « ابن اتسونة» 317/ 2[ يف ذيل طبقات احلنابلة 2]
 (370)« .." ابن ماسويه»
ا والفقه. وكان عارفالقراءات "وتفقه على الشيخ املوفق، ودرس، وأقرأ  .371

 ابملذهب، واخلالف، والطب، وغري ذلك.

 وكان كثري الفضائل، وافر الداينة، كثري الورع.

: القاضي بدر الدين حممد بن اجلوهري، والشيخ أبو بكر اجلعربي، القراءاتقرأ عليه 
 ومجاعة.

 وطال عمره، وروى الكثري.

[ ، والدمياطي، والقاضي أبو حممد 1أخذ عنه: ابن الظاهري، وولده أبو عمرو ]
احلارثي، وأبو احلجاج القضاعي، وأبو حممد عبد الكرمي احلليب، وأبو حيان النحوي، 

 وخلق كثري.

 وقد انب يف احلكم، وشكرت سريته. وكان مشهورا ابلزهد والدين.

 ر ذي القعدة ابلقاهرة.تويف يف سابع عش

 [ ، وعاش قريبا من تسعني سنة.2وولد قبل الستمائة مبراغة ]

 -حرف الذال -
 ذو الفقار بن حممد بن أشرف بن حممد. -308

 [ الشافعي، مدرس املستنصرية.3أبو جعفر العلوي، احللي ]

 [ ، ومسع ببغداد من:4ولد سنة ثالث وعشرين وستمائة خبوي ]
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 ازن.السكاكري، وابن اخل

مات يف شعبان، وأبوه مات سنة مثانني ببغداد يف شعبان، وله مثانون وثالث سنني، 
 فإن مولده يف أول سنة سبع وتسعني ومخسمائة. ولقبه السيد عماد الدين.

__________ 

، واملثبت يتفق مع املقفى الكبري « أبو عمر» 317/ 2[ يف ذيل طبقات احلنابلة 1]
3 /770. 
.  «ولد مبراغة سنة بضع وتسعني ومخسمائة» 316/ 2ت احلنابلة [ يف ذيل طبقا2]

 مولده سنة ستمائة. 523/ 1ويف ذيل التقييد 

 « .احللي»بدل « احلسيين»[ يف املصرية: 3]

/ 2)معجم البلدان « مشهور من أعمال أذربيجان»[ خوي: بلفظ تصغري خو. 4]
408 ".. )(371) 

ه مدائح ابن العريب ومل أحتقق أمره، ول "مشهورا ابلزهد إال أن له شعرا يشبه شعر .372
 موفقة يف مدح النيب صلى هللا عليه وسلم. وقد أضر وزمن وعمر دهرا.

 روى عنه من شعره: الدمياطي، والربزايل.

 [ . وهو مشهور ابخلزرجي.1وتويف يف ربيع اآلخر عن اثنتني وتسعني سنة ]

 مسع من: ابن حوط هللا، وجعفر اهلمداين.

 [ بن علي بن بركات.2حممد ]علي بن  -400

 الشيخ بديع الدين األنصاري، املصري، شيخ إلقراء ابخلليل.

 والعربية.القراءات بكان عارفا 

قرأ على الكمال الضرير العباسي، رمحه هللا. وروى ابإلجازة عن: ابن رواج، وابن 
 اجلميزي.

هان يل بعده الرب [ . وتويف يف رمضان، وويل مشيخة اخلل3وعاش مثانيا وأربعني سنة ]
 اجلعربي.
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 [ .4عمر املغربل ] -401

 أخو زينب بنت شكر.

 روى عن: ابن الليت.

 وكان فقريا، وهو أخو اجلمال املغربل.

 [ .5عيسى بن سامل ] -402

 العدل، شرف الدين بن السقالطوين، الدمشقي.

__________ 

 هـ. 595أو  4[ مولده سنة 1]

 أ. 138/ ورقة 1املقتفي للربزايل [ انظر عن )علي بن حممد( يف: 2]

 هـ. 638[ ومولده سنة 3]

أوفيه: أبو حفص  139/ ورقة 1[ انظر عن )عمر املغربل( يف: املقتفي للربزايل 4]
عمر بن أمحد بن عمر بن أيب بكر بن شكر بن عالن املقدسي الفقري، املعروف 

 ت.جازاابملغربل. وكان يشهد حبصرية الشباك حتت الساعات، وكتب يف اإل

 (372)ب.."  138/ ورقة 1[ انظر عن )عيسى بن سامل( يف: املقتفي للربزايل 5]
 "كان رجال خريا، مشكور السرية، جمتهدا يف الغزاة وأمر حصار طرابلس. .373

وكان متسلما منجنيقا، فطلع على الستارة حبذر، فجاءه حجر منجنيق أتلفه يف ربيع 
 األول، ودفن هناك بقبور الشهداء.

 سواب إىل األمري مشس الدين الفارقاين سنقر الظاهري.وأظنه من

 [ بن أيب القاسم.1املهذب بن أيب الغنائم ] -540

 العدل الكبري، زين الدين التنوخي، الشافعي، كاتب احلكم.

انتهت إليه رائسة الشروط بدمشق. وكان ابرعا بصريا بعللها، مليح اخلط، عدال مربزا، 
تابة مجلة صاحلة، وألزم بشهادة ديوان اخلزانة مدة، مث خبريا ابألحكام. وحصل من الك

 استعفى فأعفي.
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وقد طلب لينوب يف القضاء بدمشق يف أايم القاضي هباء الدين ابن الزكي فامتنع من 
 ذلك ألن الكتابة كانت أكثر حتصيال له وأهون عليه.

 على السخاوي فيما أرى، وتفقه.القراءات وكان قد قرأ 

 ابن الليت، ومجاعة.وحدث عن: مكرم، و 

 ولد سنة مثان عشرة وستمائة.

 وتويف يف حادي عشر رجب، وكانت له جنازة حفلة.

__________ 

/ 2، ونثر اجلمان 283، والدرة الزكية 448( [ واملختار من اتريخ ابن اجلزري -] )
، واملنهل 747/ 3ق  1، والسلوك ج 89/ 8ب، واتريخ ابن الفرات  316ورقة 

، ولبنان من السقوط بيد الصليبيني 319/ ورقة 3بدار الكتب املصرية(  الصايف )مصور
 .374حىت التحرير )أتليفنا( 

ب، واإلعالم  152/ ورقة 1[ انظر عن )املهذب بن أيب الغنائم( يف: املقتفي للربزايل 1]
، وعيون 377، واإلشارة إىل وفيات األعيان 360/ 5، والعرب 287بوفيات األعالم 

، وذيل 118/ ورقة 1، ودرة األسالك 128/ 1، وتذكرة النبيه 34/ 23التواريخ 
.." 407/ 5، وشذرات الذهب 382/ 7، والنجوم الزاهرة 533رقم  270/ 1التقييد 

(373) 
"اإلمام، املقرئ، اجملود، تقي الدين، أبو يوسف القاهري، مث الدمشقي املقرئ  .374

 وغريها ابلقاهرة. املعروف ابجلرائدي. شيخ اإلقراء ابملدرسة الظاهرية،

 القراءات.كان إماما مربزا يف علم 

 بدمشق عن السخاوي، وابن ابسويه.القراءات أخذ 

 ورحل إىل أيب القاسم بن عيسى فقرأ عليه، وعلى غريه.

 وحدث عن: ابن الزبيدي، وابن الليت، وغريمها.

 وانتفع به الطلبة.
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 الشطنويف، وغري واحد.قرأ عليه: ابنه العماد حممد، والشيخ نور الدين 

 ومسع منه احملدثون.

وصرح هبم.  «الشاطبية»حل فيها رموز القراءات تويف يف شعبان وعمل قصيدة يف 
 وأثبت األبيات، عرض كل بيت فيه رمز وأقر سائر القصيدة على حالته.

 وفيها ولد:

ي عبدر الدين حممد بن املوىل عالء الدين علي بن حممد بن سليمان بن غامن الشاف
 الكاتب، يف صفر.

وبرهان الدين إبراهيم بن أمحد الزرعي، احلنبلي، ومجال الدين حممد بن حميي الدين 
قاضي الزبداين، وعز الدين حممد بن أمحد بن املنجا التنوخي، وعلي بن قطب الدين 

 عبد الكرمي املنبجي احلليب.

__________ 

/ 2، والدليل الشايف 382/ 7ة ، والنجوم الزاهر 1701رقم  313/ 2( [ التقييد -] )
 (374).." 407/ 5، وشذرات الذهب 504/ 1، وحسن احملاضرة 790

 "اإلمام، الزاهد، نور الدين، املصري، املقرئ، املوشي، املعروف اببن الكفيت. .375

 شيخ اإلقراء ابجلامع األزهر.

 عن أصحاب الشاطيب، وأيب اجلود.القراءات أخذ 

 سحاق بن وثيق. قرأ عليه ختمة للسبعة ويعقوب مجعا.ومن شيوخه، اإلمام اجملود أبو إ

وعللها وشهر هبا، مع الورع والداينة القراءات بوكان نور الدين أحد من عين 
 والصيانة.

 وقرأ عليه مجاعة. ومسع منه احملدثون.

 روى عن أصحاب السلفي.

 ومات يف ربيع اآلخر.

 ل.[ بن عبد هللا بن أيب الفض1علي بن عبد الكرمي ] -574
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 أبو احلسن الدمشقي، خادم احلافظ زكي الدين عبد العظيم.

 شيخ صاحل، دين، معمر، فاضل.

 مسع بدمشق من: كرمية، والضياء حممد، وابن املقري.

 ومسع مبصر من: سبط السلفي، وغري واحد.

 [ .2وكتب خبطه قليال، وشاخ، وجتاوز التسعني. وأخذ عنه الطلبة ]

 [ .3ومات يف شعبان ببلبيس ]

 [ بن حممد.4علي بن حيىي ] -575

__________ 

، 504/ 1، وحسن احملاضرة 45، وحتفة األحباب للسخاوي 46( 3( [ اجلمان )-] )
 .409/ 5، وشذرات الذهب 360/ 1ق  1، وبدائع الزهور ج 505

 أ. 162/ ورقة 1[ انظر عن )علي بن عبد الكرمي( يف: املقتفي للربزايل 1]

ج له الشيخ تقي الدين عبيد جزءين موافقات، وجزء آخر [ وقال الربزايل: وخر 2]
 مصافحات.

 [ ومولده سنة سبع وتسعني ومخسمائة.3]

ب، واملختار من  159/ ورقة 1[ انظر عن )علي بن حيىي( يف: املقتفي للربزايل 4]
، واتريخ حوادث الزمان 115، واتيل كتاب وفيات األعيان 336اتريخ ابن اجلزري 

 (375)." -.4رقم  16 -14/ 1
 "وحدث. ومات ابلقدس يف شعبان، وفجع به أبوه. .376

 وكان فارسا شجاعا، مهيبا.

 حممد بن سعد بن املظفر بن املطهر. -663

 مشس الدين، أبو اخلري بن اليزدي، البغدادي، الزاهد، شيخ رابط اخلالطية.

 مسع من: ابن اخلباز، وابن قمرية.

 مات يف شوال.
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 راهيم.حممد بن عبد هللا بن إب -664

 الشيخ صفي الدين ابن املاحلاين، املقرئ، البغدادي، التاجر.

 على ابن القطيعي، وابن روزبة وأجاز له داود بن معمر، ومجاعة.« الصحيح»مسع 

 ولد سنة عشر وستمائة، ومات يف صفر.

 وأجاز له أبو الفتح الغزنوي، وابن صرما.

 أخذ عنه: الفرضي، وابن الفوطي.

 [ بن مزهر.1اخلالق ]حممد بن عبد  -665

على السخاوي القراءات اإلمام شهاب الدين األنصاري، الدمشقي، املقرئ. قرأ 
 وأقرأها.

 دراسة متوسطة.القراءات وروى احلديث: وكان شيخا فاضال يدري 

 قرأ عليه مشس الدين احلنفي األعرج، وغريه.

__________ 

ب، واتريخ  177/ ورقة 1زايل [ انظر عن )حممد بن عبد اخلالق( يف: املقتفي للرب 1]
رقم  706/ 2، ومعرفة القراء الكبار 370/ 5، والعرب 28رقم  74/ 1حوادث الزمان 

، 379، واإلشارة إىل وفيات األعيان 758رقم  510، ومعجم شيوخ الذهيب 674
، والنجوم 246رقم  150/ 1، وذيل التقييد 3097رقم  159/ 2وغاية النهاية 

 (376).." 417/ 5رات الذهب ، وشذ33/ 8الزاهرة 
 على السخاوي.القراءات [ ، وقرأ 1"ولد يف حدود العشرين وستمائة ] .377

وتعاىن الكتابة واخلدم. مث أضر يف آخر عمره، وانقطع إىل اإلقراء واإلمامة مبسجده 
 الذي برأس اخلواصني. وكانت حلقة إقرائه عند املكان املعروف بقرب هود من اجلامع.

وكان شيخا حسنا، طويال، مليح األخالق، موطأ األكناف، فصيح التالوة، له عبادة 
 [ .2. وله مشاركة يف العلم واألدب ]ابلقراءاتومعرفة متوسطة 

 قرأ عليه الربهان ابن الكحال، وغريه.
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 وقرأ عليه ببعض الرواايت صاحبنا بدر الدين ابن بصحان النحوي.

 ه.وروى احلديث عن: السخاوي، وغري 

 مسع منه: الربزايل، وقرأ عليه القرآن أيضا.

 وكنت يف أايمه أقرأ للسوسي، على الشيخ حممد الضرير.

 تويف يف السادس والعشرين من رجب.

 [ .3جالل الدين اخلبازي ] -22

وامسه عمر بن حممد بن حممد بن عمر أبو حممد اخلجندي، املاوراءهنري، احلنفي. أنبأين 
، زاهدا، عابدا، متنسكا، عارفا ابملذهب صنف يف الفقه الفرضي أنه كان فقيها

 واألصلني. ودرس ابلعزية اليت على الشرف بدمشق.

 مث حج وجاور سنة. مث رد إىل دمشق، ودرس ابخلاتونية اليت على

__________ 

 قال الفرضي: مولده حبران يف يوم االثنني»[ ورد يف هاشم األصل خبط خمتلف: 1]
 « .621ذي احلجة سنة  الرابع والعشرين من

لكن حدثين مشس الدين الرقي أنه كان يدخل يف السيمياء »[ جاء يف اهلامش: 2]
 « .والسحر

ب، والبداية  195/ ورقة 1[ انظر عن )جالل الدين اخلبازي( يف: املقتفي للربزايل 3]
، 398/ 1، واجلواهر املضية 35، واتج الرتاجم البن قطلوبغا 331/ 13والنهاية 

، 151، والفوائد البهية 2033و  1749، وكشف الظنون 506 -504/ 1ارس والد
 (377).." 315/ 7، ومعجم املؤلفني 419/ 5وشذرات الذهب 

 "تقي الدين املقدسي، احلنبلي. رجل فاضل، عايل اإلسناد، صاحل، دين. .378

 روى عن: الشيخ املوفق، وغريه كالقزويين، والزبيدي.

 وتويف يف رجب.

 والربزايل، ومجاعة.روى عنه: املزي، 
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 عاش سبعا وسبعني سنة.

 [ بن ظافر بن ربيعة.1إبراهيم بن داود ] -98

 الشيخ مجال الدين، أبو إسحاق العسقالين، الفاضلي، الدمشقي، املقرئ الشافعي.

 ولد يف صفر سنة اثنتني وعشرين وستمائة.

ميزي، ن اجلومسع من: ابن الزبيدي، وابن الليت، ومكرم، والسخاوي، وأيب احلسن ب
 والفخر اإلربلي، وطائفة كبرية.

على أيب احلسن السخاوي، وانقطع إليه، والزمه مثانية أعوام. وأفرد القراءات وقرأ 
عليه، مث مجع عليه للسبعة سبع ختم، وأخذ عنه علما كثريا من التفسري، واألدب، 

 واحلديث.

 وطبقته.مث طلب بنفسه، وكتب، وقرأ الكثري على التقي اليلداين 

وكان قارئ احلديث ابلفاضلية، مث صار شيخها، وويل مشيخة، تربة أم الصاحل بعد 
 العماد املوصلي، وراجع الفن.

__________ 

ب، واتريخ  200/ ورقة 1[ انظر عن )إبراهيم بن داود( يف: املقتفي للربزايل 1]
ألعيان ، واتيل كتاب وفيات ا77رقم  168 -165/ 1حوادث الزمان البن اجلزري 

، 671رقم  704، 703/ 2، ومعرفة القراء الكبار 35رقم  25، 24للصقاعي 
، 59رقم  54، 53، واملعجم املختص، له 131رقم  106ومعجم الشيوخ للذهيب 

، 374/ 5، والعرب 380، واإلشارة إىل وفيات األعيان 1477/ 4وتذكرة احلفاظ 
 345/ 5، والوايف ابلوفيات 220/ 4، ومرآة اجلنان 289واإلعالم بوفيات األعالم 

، وهناية الغاية 49رقم  14/ 9، وغاية النهاية 138/ 23، وعيون التواريخ 2422رقم 
، والنجوم الزاهرة 195( 3، وعقد اجلمان )833رقم  425/ 1، وذيل التقييد 5ورقة 

، وشذرات 26رقم  11/ 1، والدليل الشايف 6رقم  62/ 1، واملنهل الصايف 40/ 8
.." 67 -65/ 4، وذيل املرآة 132رقم  152/ 1، واملقفى الكبري 420 /5الذهب 

(378) 
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 "أبو حممد ابن الشمعة. .379

 « .شاكر هللا»شيخ مصري معروف وهو بكنيته أعرف، ومساه بعضهم: 

روى عن: ابن عماد، وعبد القوي بن احلباب، وأيب القاسم بن الصفراء، وعبد احملسن 
 وغريه.ابن الدجاجي، وعبد الغفار النجفي، 

 وكتب عنه الطلبة، ومات يف اتسع عشر شوال.

 [ بن علي.1عبد هللا بن منصور ] -116

اإلمام، مكني الدين، أبو حممد اللخمي، اإلسكندراين، املقرئ، املعروف ابملكني األمسر 
 مقرئ اإلسكندرية.

 على أيب القاسم الصفراوي، وغريه.القراءات قرأ 

أصحاب السلفي. وملا مات شيخنا الفاضلي وطال عمره، وأقرأ مجاعة وحدث عن 
وتوجعت ملوته وصف يل هذا الشيخ، وأنه قرأ على الصفراوي، فبقيت أتلهف على 

 لقيه، ومل يكن أيب ميكنين من السفر.

 ابلقراءات.وكان شيخا صاحلا، عابدا، عارفا 

 تويف يف غرة ذي القعدة عن سن عالية، رمحه هللا.

 بن عبد الرمحن. [2عبد احلميد بن أمحد ] -117

 البحدي، أبو حممد الصاحلي، احلنبلي، الصحراوي.

 روى عن: أيب القاسم بن صصرى، وابن الزبيدي، وكتائب بن مهدي.

 ومات يف احملرم.

__________ 

ب، واتريخ حوادث  206/ ورقة 1[ انظر عن )عبد هللا بن منصور( يف: املقتفي 1]
، واملعني يف 1916رقم  460/ 1ة وغاية النهاي 95رقم  189، 188/ 1الزمان 

/ 5، وشذرات الذهب 221/ 4، ومرآة اجلنان 2286رقم  221طبقات احملدثني 
، 551، 550/ 3، ومعرفة القراء الكبار 540رقم  643/ 17، والوايف ابلوفيات 421
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 .376/ 5، والعرب 947رقم  45/ 3ودرة احلجال 
 (379)أ.."  196/ ورقة 1[ انظر عن )عبد احلميد بن أمحد( يف: املقتفي 2]
"والده وله إحدى عشرة سنة فبقي منقطعا ابلعادلية. مث أدمن الدرس والسهر  .380

 والتكرار مدة ابملدرسة، وحفظ عدة كتب وعرضها، وتنبه ومتيز على أقرانه.

 ومسع يف صغره من: ابن الليت، وابن املقري، والسخاوي، وابن الصالح.

 ومصر، والشام.وأجاز له خلق من أصبهان، وبغداد، 

وخرج له تقي الدين عبيد احلافظ معجما حافال. وخرج له أبو احلجاج احلافظ أربعني 
 متباينة اإلسناد.

وحدث مبصر ودمشق. وأجاز له عمر بن كرم، وأبو حفص السهروردي، وحممود بن 
 منده، وهذه الطبقة.

، وامتحنين اتابلقراءومل أمسع منه، بل مشيت إليه، وشهد يف إجازيت من احلاضرين 
، وأعجبه جوايب وتبسم. وكان حيب أرابب الفضيلة ويكرمهم، القراءاتيف أشياء من 

ويالزم االشتغال يف كربه. ويصنف التصانيف. وكان على كثرة علومه من األذكياء 
، املوصوفني، ومن النظار املنصفني. يبحث بتؤدة وسكينة، ويفرح ابلفقيه الذكي ويتألفه

 وينوه ابمسه.

ن حسن األخالق، حلو اجملالسة، دينا، متصوان، صحيح االعتقاد، مع كثرة نظره وكا
 يف احلكمة والعقليات.

« الفصول»وقد صنف كتااب يف جملد كبري يشتمل على عشرين فنا من العلم، وشرح 
كفاية »لثعلب، و « الفصيح»البن الصالح، و « علوم احلديث»البن معط، ونظم 

القابسي مخسة عشر حدثنا يف جملد، فلو « ملخص»ل وقد شرح من أو « . املتحفظ
 وأحسن.« التمهيد»مت هذا الكتاب لكان يكون أكرب من 

وله مدائح يف النيب صلى هللا عليه وآله سلم. وشعره جيد فصيح. وكان حيب احلديث 
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 وأهله ويقول: أان من الطلبة.

 (380)." دوس وهو شاب ابلدماغية، مث ويل قضاء القدس قبل هوالكو وأايمه.
 "ومن شعره ملا ختلف عن الركب مبكة مث أصبح وحلق هبم: .381

 إن كان قصدك يفضي إىل عدمي ... فنظرة منك ال تغلو بسفك دمي

 يلذ يل فيك ما يرضيك من تلفي ... وحسن حايل من برئي ومن سقمي

 كن كيف شئت فما يل قط عنك غىن ... أنت احملكم يف احلاالت فاحتكم

 نك وقد ... سألتك اللطف يف داج من الظلمكم شدة فرجت ابللطف م

 وذكر القصيدة.

 حممد بن أمحد بن عمر. -186

 اإلمام، أبو عبد هللا بن الدراج التلمساين، األنصاري.

نشأ بسبتة يتيما، فكفله الغريف صاحب سبتة. وكان أحسن أقرانه يف زمانه. قرأ 
 بيع.ني بن أيب الر على أيب احلسن بن احلصار، والنحو على أيب احلسالقراءات 

من أيب يعقوب اجملساين، عن ابن الزبيدي. قال يل أبو القاسم بن « البخاري»ومسع 
عمران: كان شيخنا ابن الدراج روضة معارف، متفننا يف العلوم. واله أمري املغرب أبو 

 يعقوب املريين قضاء سال.

 مات يف رمضان يف سنة ثالث وتسعني كهال.

 نور.حممد بن أمحد بن م -187

 ابن شيخنا، الصويف.

 مسع يوسف الساوي.

 مات مبصر يف ذي القعدة.

 [ بن يوسف.1حممد بن إسرائيل ] -188

 مشس الدين الدمشقي، املعمار.
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__________ 

 (381)ب.."  217/ ورقة 1[ انظر عن )حممد بن إسرائيل( يف: املقتفي 1]
احلسن على أيب القراءات [ وستمائة. وقرأ 1"ولد يف حدود العشرين ] .382

 السخاوي، والزم خدمته، ومسع منه.

« الرائية»ومن: التاج بن أيب جعفر، وأيب ألوفا عبد امللك بن احلنبلي، وغريهم. وحفظ 
وكان ذاكرا للقراءات ذكرا حسنا، طويل الروح، حسن األخالق. « . الشاطبية»و 

على  أوكنت أعرف صورته من الصغر، فلما انقطعت آمالنا من الفاضلي عرفت أنه قر 
وجلس لنا  -السخاوي، فأتيته إىل حلقته، وحدثته يف أن جيلس للجماعة، فأجاب

أان وابن نصحان الدمشقي، وابن القراءات طريف النهار ابلكالسة، فكملت عليه 
غدير الواسطي. وأفرد عليه مجاعة، وتويف والشيخ مشس الدين احلنفي الزجنيلي جيمع 

 عليه ومل يكمل.

 از، والربزايل، وابن سامة، وسليمان بن محزة اجلامي املقرئ، ومجاعة.ومسع منه: ابن اخلب

 وكان شيخا لطيف القد، قصريا، أمسر، صغري اللحية، حسن البزة، له ملك ودراهم.

 أقرأ اجلماعة احتسااب بال معلوم وال عوض، وهللا يساحمه ويثيبه.

ئه، حلقة إقرا وحصل له عسر البول، ومات شهيدا. وملا أيس من نفسه نزل يل عن
 وهي من مجلة احللق السبعني. ونزل لسليمان عن السبع اجملاهدي.

 وخلف ولدا من أبرع الناس خطا، وأقلهم يف الداينة حظا.

 تويف يف احلادي والعشرين من صفر، ودفناه مبقابر الصوفية.

 وقد رويت عنه يف اجمللد األول من كتابنا.

 ق بن عبد الوهاب بن الشيخ أيب الفرج.[ بن عبد احل2حممد بن عبد امللك ] -195

 أبو عبد هللا بن أيب ألوفا ابن احلنبلي، الدمشقي.

__________ 
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 [ وقال الربزايل: ومولده سنة إحدى وعشرين وستمائة أواثنتني وعشرين.1]

 (382)ب.."  218/ ورقة 1[ انظر عن )حممد بن عبد امللك( يف: املقتفي 2]
 وغريها.ت القراءاربقي وانتفع به، وأخذ عنه "الزم القاضي حيىي بن حممد ال .383

 وأخذ عن: أيب القاسم بن علي بن الرباء، وعبد الرحيم بن طلحة.

 قرأ عليه: أبو عبد هللا الوادايشي، ومسع منه.

كف بصره آبخرة، ومات يف آخر العام. وكان مولده يف أواخر سنة ستمائة وكان من 
 علماء تونس، رمحه هللا.

 وفيها ولد:

[ : عماد الدين، وهباء الدين بن حممد 1الدين حممد بن حيىي بن الفويرة، والتوم ]بدر 
 بن شيخنا مشس الدين حممد بن أيب الفتح.

__________ 

 (383)« .." التوأم»[ هكذا يف األصل: والصواب: 1]
"اإلمام، املقرئ، الواعظ، املفسر، اخلطيب، شيخ املشايخ عز الدين، أبو  .384

 زاهد أيب حممد املصطفوي، الفاروثي، الواسطي، الشافعي، الصويف.العباس بن اإلمام ال

 [ من ذي القعدة سنة أربع عشرة.1ولد بواسط يف السادس والعشرين ]

 وستمائة.

على والده وعلى: احلسني بن أيب احلسن بن اثبت الطييب، عن أيب القراءات وقرأ 
 بكر ابن الباقالين.

 وقدم بغداد سنة تسع وعشرين.

من: عمر بن كرم الدينوري، والشيخ شهاب الدين عمر السهروردي، ولبس منه ومسع 
خرقة التصوف، وأيب احلسن القطيعي، وأيب علي احلسن بن الزبيدي، وأيب املنجي بن 
الليت، وأيب صاحل اجليلي، وأيب الفضائل عبد الرزاق بن سكينة، واألجنب بن أيب 
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ن  ن علي ابن رئيس الرؤساء، وعلي ابالسعادات، وأيب احلسن بن روزبه، واحلسني ب
كبة، وأيب بكر بن هبروز، وسعيد بن ايسني، وأيب بكر بن اخلازن، وأيب طالب بن 

 القبيطي، وطائفة سواهم.

 ومسع بدمشق من: التقي إمساعيل بن أيب اليسري، ومجاعة.

__________ 

/ 4نان ، ومرآة اجل381/ 5، والعرب 290، واإلعالم بوفيات األعالم 381] )( [ 
ب،  22، وطبقات الشافعية الوسطى، ورقة 3/ 5، وطبقات الشافعية الكربى 223

/ 13، والبداية والنهاية 1رقم  938، 937/ 2وطبقات فقهاء الشافعيني البن كثري 
، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة 143/ 2، وطبقات الشافعية لإلسنوي 342

، والوايف 56، 55/ 1، وفوات الوفيات 34/ 1، وغاية النهاية 457رقم  16، 15/ 3
، وذيل 126/ ورقة 1، ودرة األسالك 183/ 1، وتذكرة النبيه 219/ 6ابلوفيات 

ق  1، والسلوك ج 410رقم  350/ 1، واملقتفى الكبري 582رقم  292/ 1التقييد 
/ 8، والنجوم الزاهرة 85، واحلظ األحلاظ 291، 290( 3، وعقد اجلمان )811/ 3

، وشذرات الذهب 29، 28/ 1، وطبقات املفسرين للداودي 355/ 1رس ، والدا76
5 /425. 
 (384)« .." يف العشرين» 92/ 1[ يف ذيل التقييد 1]
 "وروى الكثري ابحلرمني، والعراق، ودمشق. .385

صحيح »ومسع منه خلق كثري، منهم: أبو حممد الربزايل، فسمع منه بقراءته وقراءة غريه 
و  ،« مسند الشافعي»، و « جامع الرتمذي»رمي، و وكتايب عبد والدا« البخاري

« املغازي»البن سوار، و « املستنري»، و « سنن ابن ماجة»، و « معجم الطرباين»
 أليب عبيد، وحنوا من مثانني جزءا به.« فضائل القرآن»البن عقبة، و 

 ولبس منه اخلرقة خلق.

محد هيم البدوي، والشيخ أمجاعة، منهم: الشيخ مجال الدين إبراالقراءات وقرأ عليه 
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 احلراين، والشيخ مشس الدين األعرج، ومشس الدين بن غدير.

ا، ووجوهها، وبعض عللهالقراءات بوكان فقيها، سلفيا، مفتيا، مدرسا، عارفا 
خطيبا، واعظا، زاهدا، عابدا، صوفيا، صاحب أوراد، وأخالق وكرم وإيثار ومروءة وفتوة 

 مريدون يقتدون آبدابه وينتفعون بصحبته يفوتواضع، وعدم تكلف. له أصحاب و 
الدنيا واآلخرة، ويسعهم خبلقه وسخائه وبسطه وحلمه وماله وجاهه. وكان كبري القدر، 
 وافر احلرمة، له القبول التام من اخلاص، والعام. وله حمبته يف القلوب، ووقع يف النفوس.

 طي.البخاري، وابن الواسقدم من احلجاز، بعد جماورة مدة، سنة تسعني، فسمع من ابن 

وكان حسن القراءة للحديث، فويل مشيخة احلديث ابلظاهرية واإلعادة ابلناصرية، 
وتدريس النجيبية. مث ويل خطابة البلد بعد زين الدين ابن املرحل، فكان خيطب من 
غري تكلف وال تلعثم. وخيرج من اجلمعة وعليه السواد، فيمشي هبا، ويشيع جنازة، أو 

 ا، ويعود إىل دار اخلطابة.يعود أحد

وله نوادر وسجع وحكاايت حلوة يف لبسه وخطابة وخطابته، وكان ظريفا، حلو 
 اجملالسة، طيب األخالق.

وكان الشجاعي انئب السلطنة قائال به، معظما له. وكان هو ميشي إليه إىل دار 
 (385)السعادة. وكان بعض الزهاد ينكر ذلك عليه.." 

ايم. قال: ومدة ملكه ست وأربعون سنة وعشرة أشهر "ومثانية أشهر وعشرة أ .386
وأحد عشر يوما. وخلف من األوالد: األشرف عمر، واملنصور أيوب، واملؤيد داود، 

 والواثق إبراهيم، واملسعودي.

 [ .1يوسف بن أيب حممد بن أيب الفتوح ] -273

 الشيخ، املقرئ، تقي الدين، أبو احلجاج املقدسي، مث املصري.

 ضل.شيخ مسن فا

لقراءات اولد سنة أربع وستمائة. ولو مسع يف صغره لكان من كبار املسندين، قرأ 
 على الرشيد عبد الظاهر بن نشوان.
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 وحدث عن: أيب احلسن بن اجلميزي.

 مسع منه: شيخنا ابن تيمية، والربزايل، ومجاعة.

 وسكن ابلعزيزية مدة، مث سكن جبل الصاحلية. وأم ابلرابط الناصري.

 يف اآلخر لضرره وصممه وضعفه.مث عزل 

 . وما علمت أحدا قرأ عليه.القراءاتوكان كثري التالوة، عايل اإلسناد يف 

 وهو والد شيخنا حميي الدين حممد.

تويف يف سادس ذي احلجة. وبقي ابنه اآلخر إىل سنة بضع وثالثني وسبعمائة مبصر. 
 وتفرد إبجازة ابن رواج، وغريه.

 -الكىن -
 [ بن حممد بن سعيد بن حممد بن هارون.2ن إلياس ]أبو بكر ب -274

 الفقيه، املعمر، الصاحل، عز الدين احلميدي، الكردي، الرسعين، احلنبلي.

 روى عن: الفخر ابن تيمية، واجملد القزويين.

__________ 

 أ. 229ب،  228/ ورقة 1[ انظر عن )يوسف بن أيب الفتوح( يف: املقتفي 1]

.." 385/ 5أ، والعرب  230/ ورقة 1ن إلياس( يف: املقتفي [ انظر عن )أيب بكر ب2]
(386) 
 "وتويف يف سادس صفر. .387

 [ بن عبد الرمحن بن عبد الكرمي.1أمحد بن عبد الباري ] -282

 شهاب الدين، الصعيدي، املؤدب، أبو العباس. أحد شيوخ اإلسكندرية.

 ولد يف صفر سنة اثنيت عشرة وستمائة ابإلسكندرية.

 على أيب القاسم بن عيسى. القراءاتوقرأ 

 ومسع على أيب القاسم بن الصفراوي، وأيب الفضل اهلمداين.

ومسع الكثري، وعين ابحلديث. وكان شيخا صاحلا، خريا، ورعا، له مسجد يوم به ويؤدب 
 فيه. وكان من بقااي الشيوخ.
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 مسع منه الرحالة.

 وتويف يف أوائل السنة.

 الوسواس.وقرأ أيضا على الصفرواي، وكان شديد 

 مات يف مجادى األوىل.

 [ .2أمحد بن عبد الرمحن بن احلسن بن عبد الرمحن بن محزة ] -283

 صدر الدين احلارثي، املالكي. ولد سنة مثان عشرة وستمائة.

 ومسع من: حممد بن عماد، والصفراوي.

ومات يف أوائل السنة. قاله حممد بن صاحل األطرابلسي صاحبنا. وكان كاتبا جمودا 
 ابإلسكندرية.

 أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد الوهاب بن مناقب بن أمحد. -284

الشريف حميي الدين، أبو الفضائل احلسيين، املنقذي، الدمشقي، خازن املصحف 
 مبشهد علي.

__________ 

ب، واملقتفي الكبري  238/ ورقة 1[ انظر عن )أمحد بن عبد الباري( يف: املقتفي 1]
 .175رقم  52/ 1، والدليل الشايف 460رقم  453/ 1
 (387)ب.."  238/ ورقة 1[ انظر عن )ابن محزة( يف: املقتفي 2]
"ومسع ببعلبك من الشيخ الفقيه وصحبه، واستوطن بعلبك وصار شيخها يف  .388

 . وأم مبسجد كبري له ابابن بسوق التجار ببعلبك.والقراءاتالتصوف 

 اديث من حفظه.وكان جيلس يف بعض األايم ويروي للعامة أح

وقل من رأيت بفصاحته على كثرية من رأيت من القراء، ومنه تعلمت التجويد، وقرأت 
عليه ختمة للسبعة يف أحد ومخسني يوما ببعلبك يف سنة ثالث وتسعني. وكان إماما 

معرفة جيدة، وله مشاركة يف الفقه والنحو واألدب. وكان القراءات بفاضال، عارفا 
 ع، وشيخ الصوفية ابخلانكاه. وله حرمة وصورة.شيخ اإلقراء ابجلام

                                         
 52/242اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (387)



439 

 

مجاعة من أهل بعلبك، ورحل إليه العلم طلحة رفيقنا وقرأ عليه، القراءات وقرأ عليه 
 والعربية حبلب.القراءات وهو اليوم شيخ 

 أنشدين شيخنا موفق الدين لنفسه:

 قرأت القرآن وأقرأته ... وما زلت مغري به مغرما

 ... فصرت به يف الورى مكرما وطفت البالد على مجعه

 وألفيت إلفي بطالبه ... فيا نعم ما زادين أنعما

 واي فوز من مل يزل دأبه ... وما أجزل األجر ما أعظما

 وهلل أمحد مهما أعش ... ويف املوت أسأل أن يرمحا

 وأصفي الصالة نيب اهلدى ... ومن فوق كل مساء مسا

 ضى عنهماوأفشي السالم على آله ... وأصحابه والر 

 [ تويف يف احلادي والعشرين من ذي احلجة ببعلبك.1]

 حممد بن يعقوب بن أيب طالب. -367

 الكتاين، الصاحلي. فقري مبارك، رأيته وكلمناه يف السماع منه فقال:

 روحوا إىل الشيخ انصر امللقن اقرأوا. فضحكنا منه. وكان فيه وله وسالمة ابطن.

__________ 

.." 711/ 2، ومعرفة القراء الكبار 326/ 1[ األبيات يف: اتريخ حوادث الزمان 1]
(388) 
 حبلب على الشيخ أيب عبد هللا الفاسي. وتفقه علىالقراءات "ذلك. وقد قرأ  .389

 مذهب أيب حنيفة. ومسع من حنو سبعمائة شيخ.

ىل الناس، [ من التصنع، حمببا إ1وكان دينا، خريا رضي األخالق. عدمي التكلف براي ]
ذا سكينة ووقار وشكل اتم، ووجه نوراين، وشيبة بيضاء منرية كبرية مستديرة، ونفس 
شريفة كرمية، وقبول اتم وحرمة وافرة. وهللا يرمحه وجيزيه عنا اخلري، فلقد أفاد الطلبة 
وأعاهنم بكتبه وأجزائه. وقل من رأيت مثله. بل عدم ومل يزل متشاغال ابحلديث، مغري 
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يته مث ألوالده، إىل أن تويف ليلة الثالاثء السادس والعشرين من ربيع األول بزاو  به لنفسه،
اجلمالية اليت ابملقس. وبه افتتحت السماع يف الداير املصرية، وبه اختتمت، وعنده 

 نزلت، وعلى أجزائه اتكلت.

أمحد بن حممد بن علي بن جعفر  -395وقد مسع منه علم الدين أكثر من مائيت جزء، 
[2] . 

 [ ، التاجر، نزيل دمشق.3الصدر، األديب، الرئيس، سيف الدين السامري ]

شيخ متميز، متمول، ظريف، حلو اجملالسة، مطبوع النادرة، جيد الشعر، طويل الباع 
يف املديح واهلجاء. وكان من سروات الناس ببغداد، فقدم الشام أبمواله، وحظي عند 

زة مستفيضة يف احلط على الدواوين. وله امللك الناصر يوسف وامتدحه، وعمل أرجو 
 من مطلع قصيدة:

__________ 

 « .بري»[ يف األصل: 1]

، وهناية 38رقم  28 -25[ انظر عن )ابن جعفر( يف: اتيل كتاب وفيات األعيان 2]
، 385ب، واملختار من اتريخ ابن اجلزري  264/ ورقة 1، واملقتفي 327/ 31األرب 
، وتذكرة 351/ 13، والبداية والنهاية 3488رقم  66/ 8، والوايف ابلوفيات 386
، 831/ 3ق  1، والسلوك ج 134/ ورقة 1، ودرة األسالك 200، 199/ 1النبيه 

، واملنهل الصايف 372 -369( 3، وعقد اجلمان )594رقم  112/ 1واملقتفى الكبري 
/ 1، والدليل الشايف 52رقم  134/ 1، وفوات الوفيات 287رقم  149، 148/ 2

، 178رقم  349...  347/ 1، وأعيان العصر 72/ 1، والدارس 285رقم  81
 .214 -204/ ورقة 4وذيل مرآة الزمان 

 (389)« .." الساوي» 327/ 31[ يف هناية األرب 3]
"واألحوال والعرفان، وأن له كرامات. مث سرد شيئا من حقائقه على منوذج  .390

ويفسر معاين احلروف، ومعىن  النجم ابن خلكان. وهو بعبارة ركيكة، ومعان ردية.
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 منكر ونكري، نسأل هللا السالمة.

 -حرف اخلاء -
 [ .1خليفة بن الشيخ أمني الدين عبد هللا بن عبد األحد بن شقري ] -404

 الصدر: شهاب الدين احلراين، التاجر.

 كان أرأس إخوته وأحسنهم شكال، مع فضيلة ومكارم وأخالق حسنة.

 ا حدث.مسع من ابن عبد الدائم، وم

 تويف يف صفر بدمشق. وكانت له جنازة حفلة، رمحه هللا.

 -حرف الدال -
 [ بن صرفا.2دانيال بن منكل ] -405

 القاضي ضياء الدين أبو الفضائل الرتكماين، الكركي، قاضي الشوبك.

 شيخ متميز، مليح اهليئة، اتم الشكل، جمموع الفضائل. ولد سنة سبع عشرة وستمائة.

 على السخاوي.القراءات ليت ابلكرك. وقدم دمشق فقرأ ومسع من ابن ال

__________ 

، وذيل مرآة 195رقم  346/ 1[ انظر عن )ابن شقري( يف: اتريخ حوادث الزمان 1]
 .201/ ورقة 4الزمان 

وفيه:  211رقم  366/ 1[ انظر عن )دانيال بن منكل( يف: اتريخ حوادث الزمان 2]
، 713/ 2أ، ب، ومعرفة القراء الكبار  265ورقة / 1، ومثله يف: املقتفي « منكلي»

، 561/ 51، واملستدرك من العرب 291، واإلعالم بوفيات األعالم 680رقم  714
/ 1، وغاية النهاية 1030رقم  527/ 1، وذيل التقييد 47ومنتخب املختار، رقم 

، والوايف 435/ 5، وشذرات الذهب 1213/ 3، وتبصري املتنبه 1247رقم  278
، وأعيان 54 -51، واتريخ علماء بغداد للسالمي 549رقم  455/ 13فيات ابلو 

/ ورقة 4، وذيل مرآة الزمان « منكلي»وفيه:  641رقم  341، 340/ 2العصر 
242 ".(390) 
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 [ بن ضرغام.1عبد الواحد بن كثري ] -415" .391

 الشيخ املقرئ، مجال الدين املصري، مث الدمشقي، نقيب السبع الكبري، والغزالية.

 ، فلهذا مل يقرأ عليه أحد.القراءاتقرأ على السخاوي، وحدث عنه. ونسي 

 وكان شيخا قصريا، مسندا، له مسجد بداخل ابب شرقي.

 تويف يف آخر رجب.

 ومسعت منه.« . مشيخته»وقد روى عنه ابن اخلباز يف 

 [ بن منيع بن عثمان بن شاذي.2عثمان بن حممد ] -416

 ري.مشس الدين املؤذن، ابن البشطا

 ولد بعد األربعني ابلقاهرة.

 ومسع من: ابن رواج، واملرسي.

 وقدم علينا مع السلطان، ومسعنا منه. وكان موصوفا بطيب الصوت ومعرفة املوسيقى.

 تويف بقوص يف رجب أو شعبان. وعمل املؤذنون بدمشق عزاءه يف سادس رمضان.

 [ بن رافع بن منهال.3عثمان بن موسى ] -417

 [ من أعمال بعلبك.4نيين، الزاهد، فقيه قرية نبحا ]أبو عمرو اليو 

__________ 

، وعقد 351، 350/ 13[ انظر عن )عبد الواحد بن كثري( يف: البداية والنهاية 1]
 338، ومعجم شيوخ الذهيب 351، 350/ 13، والبداية والنهاية 369/ 3اجلمان )

 ب. 263/ ورقة 1، واملقتفي 484رقم 

/ 19، والوايف ابلوفيات 143/ 2ن حممد( يف: أعيان العصر [ انظر عن )عثمان ب2]
 ب. 264/ ورقة 1، واملقتفي 515رقم  507

أ، ومعجم شيوخ الذهيب  269/ ورقة 1[ انظر عن )عثمان بن موسى( يف: املقتفي 3]
 .668رقم  312/ 2ج  2، وموسوعة علماء املسلمني ق 500رقم  348
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وحاء مهملة. قرية بقضاء اهلرمل. )موسوعة  [ نبحا: بفتح النون وسكون املوحدة،4]
 (391)املدن." 

"توفيت يف اتسع عشر شعبان. وكانت قد ثقل مسعها وما أنخذ عنها إال  .392
 بكلفة. وهي أخت احلافظ السيف.

 عبد هللا الرتكي. -470

 الشيخ مجال الدين الزرادي، املقرئ، اجملود، الضرير.

 على الزواوي، وغريه.القراءات قرأ 

 رائ ابلظاهرية، وغريها.وكان مق

 تويف يف مجادى األوىل.

 [ بن حممد بن عبد هللا بن وريدة.1عبد الرمحن بن عبد اللطيف ] -471

الشيخ املعمر، كمال الدين، أبو الفرج البغدادي، احلنبلي، املقرئ، البزاز، املكرب والده 
 ن الفروهية.مجبامع القصر. شيخ دار احلديث املستنصرية، ويلقب ابلكمال الفويرة، 

 انتهى إليه علو اإلسناد يف عصره. ولد قبل سنة ستمائة أو فيها.

ومسع من: أمحد بن صرما، وأيب بكر بن زيد بن حيىي البيع، وأيب الوفاء حممود ابن منده، 
قدم عليهم، واملهذب بن قنيدة، وعمر بن كرم، وحممد بن احلسن بن أشنانة، وأيب 

، ويعيش بن مالك، وحممد بن أمحد بن صاحل اجلليليالكرم علي بن يوسف بن صبوخا، 
وأيب صاحل نصر بن عبد الرزاق اجليلي، وسعيد بن ايسني، وحممد بن حممد بن أيب 

 حرب النرسي، وحممد بن أيب جعفر ابن املهتدي ابهلل.

__________ 

رقم  223[ انظر عن )عبد الرمحن بن عبد اللطيف( يف: املعني يف طبقات احملدثني 1]
، واإلعالم 383، واإلشارة إىل وفيات األعيان 555/ 2، ومعرفة القراء الكبار 2304

، 567/ 51، واملستدرك من العرب 229/ 4، ومرآة اجلنان 291بوفيات األعالم 
، وعقد 204رقم  160، 159/ 18، والوايف ابلوفيات 84، 83واتريخ علماء بغداد 
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/ ورقة 1، واملقتفي 438/ 5 هـ.( وشذرات الذهب 696)سنة  379( 3اجلمان )
/ 2، وذيل طبقات احلنابلة 411رقم  293، 292ب، ومعجم شيوخ الذهيب  276
 (392).." 372/ 1، وغاية النهاية 936رقم  29، 28/ 3، وأعيان العصر 464

"وأجاز له: عمر بن طربزد، وعبد الوهاب بن سكينة، واحلسني بن شنيف،  .393
 يز األخضر، وخلق.وحممد بن هبة هللا الوكيل، وعبد العز 

وقرأ للسبعة على فخر الدين حممد بن أيب الفرج املوصلي الفقيه صاحب ابن سعدون 
 القراءات.يف « التجريد»و « التيسري»القرطيب، ومسع منه كتايب 

وروى الكثري، وعمر دهرا طويال، وكنت يف سنة أربع وتسعني وسنة مخس أتلهف على 
 يه املكان الوالد مث الوالدة.لقيه وأحتسر، وما ميكنين الرحلة إل

 ذكره الفرضي فقال: شيخ جليل، ثقة، مسند، مكثر. ولد سنة مثان أو تسع وتسعني.

بن أيب ال« كتاب الرقة والبكاء»و « كتاب املوت»قال: ومسع على أيب الوفاء حممود 
على ابن  «جزء أيب اجلهم»للفراييب، على ابن صرما، و « صفة املنافق»الدنيا ومسع 

لقراءات ايف « اإلقناع»على ابن أيب حرب، وكتاب « عقالء اجملانني»يدة، وجزء قن
الشواذ على عمر بن كرم، عن جده عبد الوهاب الصابوين، عن أيب العز القالنسي، 

أليب اخلطاب، على النجم يعيش « اهلداية»عن أيب علي، عن األهوازي، وكتاب 
 نف.األنباري، أان سعد هللا بن الدجاجي، عن املص

 مث ذكر الفرضي عدة أجزاء تركتها.

شاخ الكمال الفويرة واهنرم، وتغري قبل موته أبشهر. وقد أذن يل يف الرواية عنه جبميع 
مروايته. وكتب بيده يف ربيع األول، يف حال استقامته، من هذا العام وأجاز معي حملمد 

ابن اإلمام   اعة، وحملمدبن الربزايل رمحه هللا، وألوالده قاضي القضاة بدر الدين ابن مج
كمال الدين الشريشي، وألوالد مشس الدين ابن الفخر اخلمسة، وحملمد بن مجال الدين 
ابن الفويرة، ولفخر الدين املقاتلي، والبن عميت حممد بن الطحان، وخلق سواهم.." 

(393) 
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على الزواوي وتفقه. مث لزم املعيشة والفامية مدة. مث بطل وحج، القراءات "قرأ  .394
 جاور سنة أو أكثر. مث قدم دمشق. مث حج.و 

 وتويف يف هذه السنة كهال رمحه هللا، مبكة.

 علي بن رافع بن علي. -526

 السلمي، املفعلي، مث الصاحلي.

 مسع: ابن الزبيدي، ومجاعة.

 وحدث.

 قال ابن اخلباز: مات يف رجب سنة مثان ببريوت.

 [ بن يوسف بن عبد الوهاب.1علي بن عثمان ] -527

[ الكاتب، ابن 2رئيس، عالء الدين ابن العدل شرف الدين الدمشقي، التغليب ]ال
 السائق.

 شيخ جليل، بديع اخلط، له فضل وأدب وشعر. نسخ كتبا كثرية.

 روى عن: الرشيد بن مسلمة. وكان متخليا منقطعا عن الناس، متدينا.

 حصل له صمم، فكان إذا حدث يكتب له يف األرض أو يف اهلواء فيعرف.

 تويف يف رمضان، وكان من أبناء السبعني.

 وتقدم يف عام اثنتني ومثانني أخوه جنم الدين حممد.

 [ بن علي بن بقاء.3علي بن حممد ] -528

الشيخ الزاهد، العابد، املقرئ، الربكة، أبو احلسن البغدادي، مث الصاحلي، امللقن جبامع 
 الصاحلية.

__________ 

، والوايف 258رقم  452/ 1يف: اتريخ حوادث الزمان [ انظر عن )علي بن عثمان( 1]
/ 3أ، وأعيان العصر  284/ ورقة 1، واملقتفي 200رقم  300، 299/ 21ابلوفيات 

 .1188رقم  461
 « .البعلي»[ يف اتريخ حوادث الزمان: 2]

، 388/ 5ب، والعرب  284/ ورقة 1[ انظر عن )علي بن حممد( يف: املقتفي 3]
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، وشذرات 1465رقم  214/ 2، وذيل التقييد 384األعيان  واإلشارة إىل وفيات
/ 3، وأعيان العصر 550رقم  383، 382، ومعجم شيوخ الذهيب 442/ 5الذهب 

 (394).." 189/ 8، والنجوم الزاهرة 1215رقم  505، 504
"الشيخ املعمر، مسند الشام، انصر الدين، أبو حفص الطائي، الدمشقي ابن  .395

 القواس.

وستمائة، ومسع حضورا يف سنة تسع وستمائة من أيب القاسم بن ولد سنة مخس 
احلرستاين، وسنة عشر من أيب يعلى محزة بن أيب لقمة، وسنة بضع وعشرين من أيب 

 نصر بن الشريازي، وكرمية.

وأجاز له سنة مثان وستمائة: أبو اليمن الكندي، وابن احلرستاين، وعبد اجلليل بن 
مد بن عبد هللا بن البناء، وحممد بن علي اجلالجلي، مندويه، وداود بن مالعب، وحم

وأمحد بن حممد سيدهم، وهبة هللا بن طاوس، واتج األمناء أمحد بن عساكر، وأبو 
 الفتوح بن البكري، وخلق كثري.

وحج يف سنة عثمان وعشرين وستمائة. وكان دينا خريا، أبيض الرأس واللحية، أبيض 
احملاسن، مجيل الصورة، حسن األخالق، دائم البشر، اللون حبمرة، منور الوجه، رقيق 

 حمبا للحديث وأهله، مليح اإلصغاء، صحيح احلواس، كثري التودد.

 له بستان بغربيل يقوم بكفايته.

، وكتاب القراءاتيف « املبهج»وقد روى الكثري يف أواخر عمره. قرأت عليه كتاب 
جت الست عن الكندي. وخر ت القراءايف « الكفاية»البن جماهد، وكتاب « السبعة»

 صغرية. وخرج له أبو عمرو املقاتلي.« مشيخة»له 

 ابلسماع واإلجازة. وأكثران عنه.« مشيخة»

ومسع منه خلق منهم: املزي، وولده، والربزايل، وابن سامة، والشيخ علي املوصلي، 
ي، ثوالنابلسي سبط الزين خالد، وأبو بكر الرحيب، وأبو الفرج عبد الرمحن بن احلار 

والشمس السراج سبط ابن احللوانية، وحممد بن البدر بن القواس، )وشهاب الدين ابن 
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عديسة، وحممد بن الشيخ حممد الكنجي، وابن تيمية وأخوه، وصدر الدين ابن الوكيل، 
وولده حممد ومشس الدين حممد بن اللبان، والزين عمر الغزاوي، وبدر الدين ابن غامن، 

 (395)وحمب." 
آن على أيب عبد هللا الفاسي. وأخذ العربية عن مجال الدين حممد بن "وقرأ القر  .396

كمال على الالقراءات حممد بن عمرون. ودخل الداير املصرية ملا خربت حلب. وقرأ 
 الضريرة وأخذ عن بقااي شيوخها. مث جلس لإلفادة، وخترج به أئمة وفضالء يف األدب.

إقليدس. وهو مشهور ابلدين والصدق وكان من أذكياء بين آدم، وله خربة ابملنطق و 
 والعدالة، مع اطراح التكلف، وترك التجمل، وصغر العمامة.

 وقد رأيته ميشي ابلليل يف قصبة القاهرة بقميص وعلى رأسه طاقية فقط.

وكان حسن األخالق، حمببا إىل تالمذته. فيه ظرف النحاة وانبساطهم. وكان له صورة  
 فرد بشهادة حكموه فيها وثوقا بدينه.كبرية. وكان بعض القضاة إذا ان

 وكان يتحدث يف تعليمه وخطابه بلغة عامة احللبيني، ال يتقعر يف عبارته.

 وكان معروفا حبل املشكالت واملعضالت، واقتىن كتبا نفيسة كثرية. وأظنه مل يتزوج قط.

 قال علم الدين الربزايل: كان له أوراد من العبادة، وله تصدير مبصر والقاهرة.

لقرافة وتويف يف سابع مجادى األوىل، وشيعه اخللق إىل ا« جزء بيىب»قلت: قرأت عليه 
الصغرى، ودفن عند والدته، وصلوا عليه بدمشق صالة الغائب. وقال احلافظ عبد 

 كان شيخ النحاة يف وقته، وله مشاركة يف العلوم.« : اترخيه»الكرمي يف 

عة، والصالة. ثقة، حجة، دينا، صاحلا، سريع الدموكان كثري التالوة للقرآن، كثري الذكر 
« . الكألفية ابن م»متوددا، يسعى يف مصاحل الناس. صحبته مدة، وعرضت عليه 

 ، بسماعه من الشرف اإلربلي، عن الكندي.« ديوان املتنيب»ومسعت عليه 

 [ بن حممد بن عبد الغين.1حممد بن إبراهيم ] -540

__________ 
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، وذيل 662رقم  455بن إبراهيم( يف: معجم شيوخ الذهيب [ انظر عن )حممد 1]
 (396).." 299 -296/ ورقة 4مرآة الزمان 

"الكبار يرتددون إىل زايرته ويطلبون دعاءه. وقد صرف مهته أكثر دهره إىل  .397
[ ، مجع فيه مخسني مصنفا. وذكر أسباب النزول، 1التفسري، وصنف فيه كتااب حافال ]

لغات، واحلقائق، وعلم الباطن على ما بلغين، ومل أره بعد، ، واإلعراب، والوالقراءات
 [ . وما أحسبه بيضه.2وقيل يل إنه يف مخسني جملدة ]

 وكان الرجل موصوفا بكثرة النقل وسعة الدائرة.

 مسعت منه من حديث علي بن حرب قال: أنبا يوسف بن املخيلي.

 ومسع منه: الربزايل، وابن سامة.

 ة.، وقدم إىل القدس فتويف به يف احملرم عن سبع ومثانني سنمث خرج بعدي من القاهرة

 حممد بن الشجاع بن حسان. -543

 مشس الدين اجلريري، التاجر ابخلواصني.

 تويف يف مجادى األوىل عن حنو مثانني سنة أو أكثر. وخلف ثروة وأمالكا.

 [ بن مسعود بن حممد.3حممد بن عبد هللا ] -544

 ، مجال الدين اليزدي، الكاتب.الرئيس مشس الدين، األجل

 تويف ببريوت، ومحل يف اتبوت فدفن بقاسيون يف ذي احلجة.

 مل يتكهل، وكان يشهد على القضاة، وخيدم يف اجلهات.

 [ بن إبراهيم بن هبة هللا.4حممد بن عبد الرحيم ] -545

 القاضي كمال الدين، ولد قاضي محاة جنم الدين ابن البارزي، احلموي.

__________ 
 كرة( .)زبدة الف« . التحبري والتحرير يف أقوام علماء التفسري»[ هو بعنوان 1]

 « .صوابه أنه يف تسعة وتسعني جملدة»[ يف اهلامش: 2]

 ب. 286/ ورقة 1[ انظر عن )حممد بن عبد هللا( يف: املقتفي 3]
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/ 4 أ، وأعيان العصر 283/ ورقة 1[ انظر عن )حممد بن عبد الرحيم( يف: املقتفي 4]
.." 299/ ورقة 4، وذيل مرآة الزمان 248/ 3، والوايف ابلوفيات 1614رقم  505
(397) 
 "فقيه، إمام، مدرس، متزهد. .398

ولد سنة إحدى وأربعني وستمائة. ومسع حضورا من جده، ومن صفية القرشية. 
 وحدث.

 تويف يف مجادى اآلخرة.

 [ بن أيب بكر.1حممد بن عمر ] -546

ة. وله وبرع فيها. وقرأ الفقه والعربيالقراءات يقظ، قرأ البانياسي، شاب، ذكي، مت
 القراءات.شعر جيد وإفادات يف 

 ومات صغريا مل يبلغ العشرين أو بلغها، لكنه مل تطلع حليته.

 ومسع معي، وكان عاقال هادئ الطبقة. نزل فقيها ابلظاهرية وغريه.

 ومات يف ربيع األول.

 حممد بن علي بن عمر. -547

 [ البغدادي.2الدين ابن ال ) ... ( ] التاجر تقي

 مسع من: ابن روزبه وابن القبيطي.

 أخذ عنه: الفرضي، وابن سامة.

 وكان ثقة مهيبا. تويف يف احملرم.

 حممد بن عيسى بن أمحد بن حواري. -548

 اإلمام مشس الدين ابن اخلشاب، صهر القاضي حسام الدين احلنفي.

 ا ابلشبلية.مدرس مدرسة القصاعني. وقد درس قبله

 تويف يف سلخ ربيع األول.

 [ بن عبد اللطيف بن حممد بن مسا.3حممد بن حممود ] -549

 مشس الدين ابن فخر الدين السلمي، الدمشقي.
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__________ 

 ب. 278/ ورقة 1[ انظر عن )حممد بن عمر( يف: املقتفي 1]

 [ كلمة مطموسة يف األصل.2]

 (398)أ.."  283ب،  282/ ورقة 1تفي [ انظر عن )حممد بن حممود( يف: املق3]
 "مات كهال. .399

 [ .1شهاب الدين ] -639

 إمام مغارة العزيز جببل قاسيون، وشيخ زاوية ابن احملاور.

 شيخ حسن، عاقل، فاضل، من فقهاء الظاهرية والغزالية.

 غص فمات فجأة يف نصف شعبان، رمحه هللا.

 -حرف الصاد -
العزيز بن هاللة املقرئ حمب الدين  [ بن حسني بن عبد2صدقة بن علي ] -640

 اللخمي، اإلشبيلي، الطبريي.

 ، وروى عن: إبراهيم بن خليل، وابن الربهان.القراءاتشيخ عامل قرأ 

 وله حلقة جبامع دمشق. وأظنه ابن حبشية.

 تويف يف مجادى اآلخرة وله أربع وسبعون سنة. وكان مولده إبشبيلية.

 [ بن صديق.3صديق بن حممد ] -641

 الفالح ببيت األابر. شيخ أمي جاهل، بلغين أنه يتهاون ابلصالة، فلم أمسع منه.

 روى عن: اإلربلي، وغريه.

 تويف ابملدينة بعد رواح التتار.

 [ بن عمرو العزاء.4صفية بنت عبد الرمحن ] -642

__________ 

 ب. 23/ ورقة 2[ انظر عن )شهاب الدين( يف: املقتفي 1]

 أ، ب. 18/ ورقة 2علي( يف: املقتفي  [ انظر عن )صدقة بن2]
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 أ. 17/ ورقة 2[ انظر عن )صديق بن حممد( يف: املقتفي 3]

/ 5ب، والعرب  14/ ورقة 2[ انظر عن )صفية بنت عبد الرمحن( يف: املقتفي 4]
)ابحلاشية( ،  224، واملعني يف طبقات احملدثني 1487/ 4، وتذكرة احلفاظ 399

، 340رقم  247، 246، ومعجم شيوخ الذهيب 385واإلشارة إىل وفيات األعيان 
/ 8، والنجوم الزاهرة 1849رقم  379/ 2، وذيل التقييد 231/ 4ومرآة اجلنان 

 (399).." 341/ 2، وأعالم النساء 449/ 5، وشذرات الذهب 193
راءات الق"ألمه الشيخ اإلمام علم الدين القاسم بن أمحد اللورقي، وقرأ عليه  .400

حو، وكتب اخلط املنسوب وبرع فيه، ونسخ مجلة من الكتب. وشيئا من الفقه والن
 وأجاز له طائفة من شيوخ بغداد ومصر والشام. وقرأ عليه ولده.

تة شيئا كثريا، حىت أنه قرأ عليه الكتب الس -أبقاه هللا -احلافظ أبو حممد القاسم
ابإلجازات. وحدث بدمشق ومصر واحلجاز، وبرع يف كتابة الشروط، وكتب احلكم 
للقضاة. ومهر يف ذلك، ورزق حظوة مع التصون والداينة والتقوى والتحري والنزاهة 

 والوقار والتعبد.

وكان قليل املثل يف فنه، تفضل وزكاين مرة عند القاضي مجال الدين الزرعي. تويف يوم 
 اجلمعة العشرين من شوال، ودفن بعد العصر مبقربة ابب شرقي، عند والده.

 [ بن حسن.1بن خطاب ]حممد بن يوسف  -731

 مشس الدين التلي، الصاحلي، احلنبلي.

رجل مبارك، كثري احلج، قرأ لنا عليه الربزايل، جزءا عن جعفر اهلمداين. ومات يف 
 السابع والعشرين من مجادى األوىل، وقد قارب السبعني.

 [ بن حامت بن علي.2مرمي بنت أمحد ] -732

 حمتسبة. دينة، صاحلة، مبتالة ابآلالم، صابرة،

 روت عن اإلربلي، وحضرت على البهاء عبد الرمحن.

 مسعت منها جزءا. مولدها ببعلبك سنة اثنتني وعشرين وستمائة وتوفيت
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__________ 

/ 5أ، والعرب  14/ ورقة 2[ انظر عن )حممد بن يوسف بن خطاب( يف: املقتفي 1]
، « بن خطاب بن حسان»وفيه:  875رقم  589، ومعجم شيوخ الذهيب 405

 .454/ 5وشذرات الذهب 
/ 5ب، والعرب  26ب و  13/ ورقة 2[ انظر عن )مرمي بنت أمحد( يف: املقتفي 2]

، وشذرات 625، 624، ومعجم شيوخ الذهيب 311/ 5، والوايف ابلوفيات 406
.." 1584رقم  203/ 5ج  2، وموسوعة علماء املسلمني ق 454/ 5الذهب 

(400) 
ومسع حضورا من ابن غسان، واملسلم بن "ولد سنة مخس وعشرين وستمائة.  .401

 أمحد.

وروى عن: أيب نصر الشريازي، وابن الليت، ومكرم، واإلربلي، وكرمية وغريهم. وله 
 إجازات من مجاعة.

مسعت منه أجزاء عديدة. وكان يف اآلخر من مجلة فقراء اخلانكاه احلسامية، وهبا تويف 
 يف اثمن عشر رجب، رمحه هللا.

 [ ابن الشيخ القدوة عثمان.1شيخ شرف الدين حممد ]عثمان بن ال -800

 الرومي، شيخ زاوية جده وأبيه اليت ابجلبل.

 وكان فيه مروءة وخدمة للفقراء.

 ومسع من ابن عبد الدائم.

 تويف ليلة عيد النحر.

 [ .2عثمان بن عبد الرمحن ] -801

 الشيخ فخر الدين املعري، املقرئ.

على لقراءات اولد سنة أربع وأربعني وستمائة، وقدم دمشق فاشتغل هبا وتفقه. وقرأ 
 الزواوي، وغريه. وويل إمامة املدرسة الظاهرية.

ومسع احلديث من ابن عبد الدائم، وغريه. وكانت له حلقة جيلس بني ابب الزايدة وابب 
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 املقصورة.

 وتلقن عليه مجاعة.

 تويف يف صفر.

 [ ابن أيب اهليجاء بن حممد.3مد ]عز الدين حم -802

__________ 

 أ. 47/ ورقة 2[ انظر عن )عثمان بن حممد( يف: املقتفي 1]

 أ. 35/ ورقة 2[ انظر عن )عثمان بن عبد الرمحن( يف: املقتفي 2]

/ 14أ، والبداية والنهاية  42/ ورقة 2[ انظر عن )عز الدين حممد( يف: املقتفي 3]
، 1810رقم  298، 297/ 5، وأعيان العصر 891/ 3ق  1، والسلوك ج 17

 (401)والوايف ابلوفيات." 
 "تويف يف اتسع رمضان ببستانه. .402

 [ .1حممد بن حممد بن منجا ] -816

 العدل، زكي الدين احلموي.

مسع من عبد املنعم بن أيب املضاء جملس بلوغ السبعني، البن عساكر قرأه عليه علم 
 الدين حبماه.

 .تويف يف مجادى اآلخرة
 [ بن موسى.2حممد بن منصور ] -817

 الشيخ، مشس الدين، أبو عبد هللا احلليب، احلاضري. املقرئ، النحوي.

 على الكمال الضرير، والشيخ على الدهان.القراءات قرأ 

 وقرأ العربية على الشيخ مجال الدين بن مالك.

علوم شيخنا وكان أحد شيخي اإلقراء ابلرتبة العادلية، وله تصدير يف جامع دمشق مب
 التاديف.

أان وابن غدير يف سنة اثنتني وتسعني، ومل يكن بذاك احلاذق القراءات قرأت عليه 
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 فيها، وال يف النحو، بل له معرفة متوسطة.

 تويف يف خامس صفر عن بضع وستني سنة.

 [ .3حممد بن أيب زيد ] -818

ا، مسينا، فصيحالشيخ مشس الدين الصويف. شيخ خانكاه خاتون. كان شيخا ملسنا، 
 فيه شهامة وتبحر وشطارة.

__________ 

 ب. 41/ ورقة 2[ انظر عن )ابن منجا( يف: املقتفي 1]

أ، واإلشارة إىل وفيات  35/ ورقة 2[ انظر عن )حممد بن منصور( يف: املقتفي 2]
، ومعجم شيوخ الذهيب 678رقم  712، 711/ 2، ومعرفة القراء الكبار 387األعيان 

، ودرة 2068رقم  76/ 5، والوايف ابلوفيات 234/ 1وتذكرة النبيه  ،858رقم  578
، وهناية الغاية، ورقة 3486رقم  266/ 2، وغاية النهاية 153/ ورقة 1األسالك 

، 276/ 4، والدرر الكامنة 1798رقم  282، 281/ 5، وأعيان العصر 266
 .197/ 8والنجوم الزاهرة 

 (402)ب.."  36/ ورقة 2قتفي [ انظر عن )حممد بن أيب زيد( يف: امل3]
[ 2املنذر بن مالك بن قطعة ] -4[ م 1)أبو نضرة العبدي( ] -305" .403

العوقي، والعوقة بطن من عبد القيس. بصري كبري أدرك طلحة أحد العشرة. وروى 
عن: علي، وأيب موسى، وابن عباس، وعمران بن حصني، وأيب هريرة، وأيب سعيد، 

 وخلق.

وسليمان التيمي، وداود بن أيب هند، وكهمس بن احلسن، وأبو وعنه: قتادة، واجلريري، 
األشهب العطاردي، وابن أيب عروبة، وعبد هللا بن شوذب، والقاسم بن الفضل احلداين، 

[ : ثقة، وليس كل أحد حيتج 3وآخرون. وثقه ابن معني، وأبو زرعة. وقال ابن سعد ]
 به.

 قلت: تويف سنة مثان ومائة.
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. يقال القراءاتالفراهيدي البصري، صاحب  -[ د4زدي( ])أبو هنيك األ -306
امسه عثمان بن هنيك. روى عن: أيب زيد األنصاري، وابن عباس. وعنه: قتادة، وزايدة 

 بن سعد، وحسني بن واقد، وآخرون. وحدث مبرو.

__________ 

 -355/ 7، التاريخ الكبري 209، الطبقات خلليفة 208/ 7[ الطبقات الكربى 1]
، املعرفة والتاريخ 449، املعارف 1633رقم  439، اتريخ الثقات 1535م رق 356

، اجلرح والتعديل 137/ 2، الكىن واألمساء 539/ 1، اتريخ أيب زرعة 12، 11/ 3
 96، مشاهري علماء األمصار 420/ 5، الثقات البن حبان 1088رقم  241/ 8

، 1375/ 3ال ، هتذيب الكم215رقم  101 -97/ 3، حلية األولياء 709رقم 
/ 1، العرب 5731رقم  154/ 3، الكاشف 1304رقم  402/ 13حتفة األشراف 

رقم  354، جامع التحصيل 214رقم  532 -529/ 4، سري أعالم النبالء 133
، 527رقم  303 -302/ 10، هتذيب التهذيب 259/ 9، البداية والنهاية 800

، شذرات 387ب ، خالصة تذهيب التهذي1372رقم  275/ 2تقريب التهذيب 
 .135/ 1الذهب 

 .158/ 2[ مهمل ابألصل، والتصويب من: اللباب 2]
 .208/ 7[ الطبقات الكربى 3]
رقم  76/ 9، التاريخ الكبري 728/ 2، التاريخ البن معني 436[ اتريخ خليفة 4]

/ 3، هتذيب الكمال 559/ 1، اتريخ أيب زرعة 331/ 1، املعرفة والتاريخ 721
، 1199رقم  259/ 12، هتذيب التهذيب 427رقم  340/ 3، الكاشف 1654

 (403).." 462، خالصة تذهيب التهذيب 32رقم  482/ 2تقريب التهذيب 
[ . وإنه 1"صورة رجل على رأسه اتج وإن أعضاءه على عدد حروف اهلجاء ] .404

[ أفطار فوقع على اتجه مث كتب إبصبعه أعمال 2ملا أراد أن خيلق اخللق تكلم ابمسه ]
ن املعاصي والطاعات، فلما رأى املعاصي ارفض عرقا، فاجتمع من عرقه حبران العباد م
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أحدمها ملح مظلم والثاين عذب، فاطلع يف البحر فرأى ظله فأخذه فقلع عيين ظله 
 [ .3فخلق من عيين ظله الشمس والقمر، وخلق الكفار من البحر امللح ]

[ حني أتى ابملغرية بن 5[ : رأيت خالد بن عبد هللا ]4وقال أبو بكر بن عياش ]
 - املوتىوكان يريهم أنه حيىي -سعيد وأصحابه فقتل منهم رجال مث قال للمغرية أخيه

[ قصب فأضرم انرا مث قال 6فقال: وهللا ما أحيي املوتى: فأمر األمري خالد بطن ]
للمغرية: اعتنقه، فتمنع، فعدا رجل من أصحابه فاعتنقه فأكلته النار، فقال خالد: هذا 

 [ وقتل أصحابه.7هللا كان أحق ابلرايسة منك! مث قتله ]و

قال ابن عون: مسعت إبراهيم النخعي يقول: إايكم واملغرية بن سعيد وأاب عبد الرمحن 
 فإهنما كذاابن.

وروى الفضل بن موسى السيناين، عمن أخربه، عن الشعيب أنه قال للمغرية بن سعيد: 
[ والعروق، فقال الشعيب: 8لعظم واللحم ]ما فعل حب علي رضي هللا عنه؟ قال يف ا

 امجعه قبل أن يغلي.

__________ 

 « .على صورة حروف اهلجاء»[ يف: التبصري يف الدين: 1]

 للشهرستاين.« امللل والنحل»[ أي األعظم، كما يف 2]

مث خلق اخللق كله من البحرين فخلق املؤمنني من البحر « : »امللل والنحل»[ يف 3]
 « .ر من البحر املظلمالنري والكفا

هـ. ابلكوفة. عامل  194[ هو شعبة بن عياش بن سامل األسدي الكويف املتوىف سنة 4]
 ( .399/ 2. وقد اختلفوا يف امسه. )انظر: تقريب التهذيب ابلقراءات

 [ ستأيت ترمجته يف الطبقة التالية. وهو القسري.5]

 للفريوزآابدي( . [ الطن: بضم الطاء، حزمة القصب. )القاموس احمليط6]

 ( .129و  128/ 7هـ. )انظر: الطربي  119[ كان قتله يف سنة 7]

 (404)« .." العظم والعصب والعروق» 160/ 4[ يف ميزان االعتدال 8]
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"روى عن أبيه وجماهد وعطاء بن أيب رابح وطاوس وعمرو بن شعيب وانفع  .405
وعطاء  هللا بن مسافعوالزهري وإمساعيل بن أمية واحلسن بن مسلم وابن طاوس وعبد 

اخلراساين والقاسم بن أيب بردة وانفع وابن املنكدر وعبدة بن أيب لبابة وابن أيب مليكة 
 وخلق من التابعني وأتباعهم.

 وكان مولده بعد سنة سبعني.

وعنه السفياانن وابن علية ووكيع وأبو أسامة وابن وهب وحجاج بن حممد وأبو عاصم 
 وخلق. وروح بن عبادة وعبد الرزاق

 قال أمحد بن حنبل: كان جريج أحد أوعية العلم.

 قال أبو غسان ربيح: مسعت جريرا يقول: كان ابن جريج يرى املتعة، تزوج بستني امرأة.

وقال عبد الوهاب بن مهام: قال ابن جريج: كنت أتتبع األشعار العربية واألنساب، 
 فقيل يل: لو لزمت عطاء، قال: فلزمته مثانية عشر عاما.

 وقال حيىي القطان: مل يكن ابن جريج عندي بدون مالك يف انفع.

 وقال ابن املديين: مل يكن يف األرض أعلم بعطاء من ابن جريج.

 وبلغنا أن ابن جريج ما مسع من الزهري شيئا إمنا أخذ عنه مناولة وإجازة.

 ومسع من عكرمة بن خالد ال من عكرمةالقراءات قلت: ومسع من جماهد حرفني من 
موىل ابن عباس، على أن أاب عيسى الرتمذي روى حديثا من طريق ابن جريج عن 

 عكرمة فاهلل أعلم.

 قال عبد الرزاق: ما رأيت أحدا أحسن صالة من ابن جريج.

 (405)وقال عبيد هللا العيشي: ثنا بكر بن كلثوم السلمي قال: قدم علينا ابن." 
ال عراقي: اي أاب سعيد [ . فق1] 21: 15"وإن من شيء إال عندان خزائنه  .406

أرأيت السحر، أمن خزائن هللا اليت تنزل؟ قال حيىي: مه ما هذا من مسائل املسلمني، 
وأفحم القوم، فقال عبيد هللا بن أيب حبيبة: إن أاب سعيد ليس من أصحاب اخلصومة 
إمنا هو من أئمة املسلمني وأما أان فأقول إن السحر ال يضر إال إبذن هللا، فتقول أنت 
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 غري ذلك؟ فسكت الرجل، فكأمنا كان علينا جبل فوضع عنا.

قلت: له أخوان: عبد ربه وسعد ماات قبله ومات هو سنة ثالث وأربعني ومائة. قاله 
 القطان واهليثم وشباب ومجاعة.

 وقال يزيد والفالس: سنة أربع.

القراءات كان أول من أخذ على الناس   -د -[2حيىي بن صبيح النيسابوري ]
 بور.بنيسا

 روى عن قتادة وعمار بن أيب عمار.

 وعنه جريج وابن عيينة وحيىي القطان.

 وثقه أبو داود.

 بن عبد هللا بن موهب التيمي املدين. -ت ق -[3حيىي بن عبيد هللا ]

 أكثر عن أبيه.

 وعنه ابن املبارك وابن فضيل ويعلى بن عبيد وحيىي القطان مث تركه القطان.

 احلديث.وقال أمحد وغريه: منكر 

__________ 

 .21اآلية  -سورة احلجر -[ قرآن كرمي1]
 .282/ 8، التاريخ 158/ 9، اجلرح 232/ 11، التهذيب 350/ 2[ التقريب 2]
، 121/ 3، اجملروحني 252/ 11، التهذيب 395/ 4، ميزان 353/ 2[ التقريب 3]

 (406).." 1342رقم  650/ 2التاريخ البن معني 
ها الفصيح الثابتة فيالقراءات غريها أفصح منها إذ  "قراءته وصحتها، وإن كان .407

 واألفصح.

ه فارغ وتتبع غريبها فاعلم أنالقراءات بوابجلملة إذا رأيت اإلمام يف احملراب هلجا 
 من اخلشوع حمب للشهرة والظهور، نسأل هللا السالمة يف الدين.

كان الصحيح، و قيل: إن محزة رمحه هللا مات حبلوان سنة ست ومخسني ومائة على 
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 أيضا رأسا يف الفرائض.

 وقيل: إنه مات سنة مثان ومخسني ومائة. وهللا أعلم.

 [ .1وقد استوفيت ترمجته يف طبقات القراء ]

 ومات وقد قارب الثمانني.

بن صفوان التجييب أبو زرعة املصري الفقيه، من رءوس  -ع -[2حيوة بن شريح ]
 العلم والعمل بداير مصر.

[ 3بن يزيد القصري وعقبة بن مسلم ويزيد بن أيب حبيب وأيب يونس ]روى عن ربيعة 
 سليم بن جبري وطائفة.

وعنه ابن املبارك وأبو وهب وأبو عاصم. واملقري وعبد هللا بن حيىي الربلسي، ومجاعة 
 آخرهم موات هانئ بن املتوكل اإلسكندراين.

__________ 

 .99 -93[ معرفة القراء الكبار 1]
، التاريخ 69/ 3، التهذيب 208/ 1، التقريب 306/ 3، اجلرح 187 [ املشاهري2]

، 296، املعرفة والتاريخ )راجع فهرس األعالم( ، طبقات خليفة 120/ 3الكبري 
، سري 37/ 3، وفيات األعيان 35/ 6، الكامل يف التاريخ 96/ 2التاريخ الصغري 
، 96الكمال  ، خالصة تذهيب185/ 1، تذكرة احلفاظ 404/ 6أعالم النبالء 

 .243/ 1شذرات الذهب 
 (407)[ هو موىل أيب هريرة، على ما يف )العرب( وغريه.." 3]
"املوصل وحسني اجلعفي ومعاذ بن معاذ واألصمعي ويونس بن حبيب النحوي  .408

وسالم الطويل وحمبوب بن احلسن وعلي بن نصر بن علي وهارون بن موسى وسهل 
ي سعيد بن أوس األنصاري وشجاع البلخبن يوسف وعبد الوارث بن سعيد وأبو زيد 

 وآخرون.

وحدث عنه شعبة وشبابة ويعلى بن عبيد وأبو عبيدة واألصمعي ومحاد ابن زيد وأبو 
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 أسامة ومجاعة.

 وكان رأسا يف العلم يف أايم احلسن البصري.

ب، والعربية والشعر وأايم العر القراءات بقال أبو عبيدة: كان أبو عمرو أعلم الناس 
فاتره ملء بيت إىل السقف، مث تنسك فأحرقها، وكان من أشراف العرب وكانت د

 ووجوهها، مدحه الفرزدق وغريه.

 وقال ابن معني: ثقة.

 وقال أبو حامت الرازي: ليس به أبس.

 وقال أبو عمر الشيباين: ما رأينا مثل أيب عمرو بن العالء.

دري يأ أن أفرغ ما يف صوروى أبو العيناء عن األصمعي قال: قال يل أبو عمرو: لو هت
ت ما قدر أشياء لو كتبالقراءات من العلم يف صدرك لفعلت، ولقد حفظت يف علم 

األعمش على حفظها، ولوال أنه ليس يل أن أقرأ إال مبا قرئ لقرأت حبرف كذا وكذا، 
 وذكر حروفا.

تبه كوروى نصر بن علي عن أبيه عن شعبة قال: أنظر ما يقرأ به أبو عمرو مما خيتاره فأ
 [ .1فإنه سيصري للناس إسنادا ]

__________ 

[ لعله )أستاذا( .." "وعن األصمعي قال: جالست انفع بن أيب نعيم، وكان من 1]
 [ .1القراء الفقهاء العباد ]

قلت: قرأ على عبد الرمحن بن هرمز األعرج، وأيب جعفر يزيد بن القعقاع، وشيبة بن 
بن رومان موىل آل الزبري، وأخذ هؤالء عن نصاح، ومسلم بن جندب اهلذيل، وزيد 

« لقراءطبقات ا»أصحاب أيب بن كعب، وزيد بن احلباب، كما بينا ذلك يف كتاب 
[ . والذي وضح يل أن هؤالء اخلمسة قرءوا على عبد هللا بن عياش بن أيب ربيعة 2]

 املخزومي مقريء املدينة، وتلميذ أيب.

 ى ابن عباس.ويقال: إهنم قرءوا على أيب هريرة، وعل

 وقيل: إن مسلم بن جندب قرأ على حكيم بن حزام، وعلي بن عمر.

[ : كان انفع معمرا، أخذ القراءة على الناس يف سنة مخس 3« ]كامله»قال اهلذيل يف 
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 وتسعني.

 وقال مالك: انفع إمام الناس يف القراءة.

 وقال سعيد بن منصور، مسعت مالكا يقول: قراءة انفع سنة.

يب، عن انفع، أنه أدرك عدة من التابعني، قال: فنظرت إىل ما اجتمع عليه وروى املسي
 اثنان منهم فأخذته، وما شذ فيه واحد تركته، حىت ألفت هذه القراءة.

وروي عن انفع أنه كان يوجد من فيه ريح املسك، فسئل عن ذلك، فقال: رأيت النيب 
 صلى هللا عليه وسلم تفل يف يف.

جت سنة ثالث عشرة ومائة، وإمام الناس يف القراءة ابملدينة قال الليث بن سعد: حج
 انفع بن أيب نعيم.

 قلت: رأس الرجل يف حياة شيوخه اخلمسة، وقد حدث عن انفع موىل

__________ 

 .1404/ 3[ هتذيب الكمال 1]
 .107/ 1[ معرفة القراء الكبار 2]
/ 2الظنون انظر عنه يف )كشف « . اخلمسنيالقراءات الكامل يف »[ هو 3]

1381 ".. )(408) 
"هو حفص بن سليمان األسدي الغاضري الكويف. أبو عمر شيخ القراء،  .409

 ويقال له: حفص بن أيب داود، وكان حجة يف القراءة، واهيا يف احلديث.

 قرأ على: زوج أمه عاصم بن أيب النجود.

ارب بن وروى عن: علقمة بن مرثد، واثبت البناين، وابن إسحاق، وكثري بن زاذان، وحم
 داثر، وإمساعيل السدي، وليث بن أيب سليم، وطائفة.

قرأ عليه: عمرو بن الصباح، وعبيد بن الصباح، وأبو شعيب القواس، ومحزة بن القاسم، 
وحسني بن حممد املروذي، وخلف احلداد. ومسى أبو عمرو الداين خلقا ممن أخذ القراءة 

 عن حفص.
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 إايس، وأمحد بن عبدة،وحدث عنه: بكر بن بكار، وأدهم بن أيب 

__________ 

، والعلل ومعرفة 546و  38/ رقم 1] )( [ معرفة الرجال البن معني برواية ابن حمرز 
، واتريخ الدارمي عن ابن معني، رقم 3320/ رقم 2الرجال ألمحد برواية ابنه عبد هللا 

، 143، والتاريخ الصغري له 2767رقم  363/ 2، والتاريخ الكبري للبخاري 269
، وأحوال الرجال 71، والكىن واألمساء ملسلم، ورقة 73رقم  257والضعفاء الصغري له 

، واجلامع الصحيح للرتمذي 113، واتريخ واسط البحشل 174رقم  110للجوزجاين 
، والضعفاء أليب 134رقم  288، والضعفاء واملرتوكني للنسائي 2905رقم  172/ 5

، والضعفاء الكبري للعقيلي 40/ 2اء للدواليب ، والكىن واألمس609، 502زرعة الرازي 
، واجملروحني 744رقم  174، 73/ 3، واجلرح والتعديل 335رقم  271، 270/ 1

، 791 -288/ 2، والكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي 255/ 1البن حبان 
، 181رقم  176، ورجال الطوسي 170رقم  78والضعفاء واملرتوكني للدار للدارقطين 

، وفيه )الفروي( وصححه احملقق يف احلاشية، 471و  316جرجان للسهمي واتريخ 
، وموضح 29، والفهرست البن الندمي 4312رقم  188 -186/ 8واتريخ بغداد 

، وفيه 216، 215/ 10، ومعجم األدابء 48، 47/ 2أوهام اجلمع والتفريق 
/ 2ب ، واللبا1093/ 1وهو غلط، ومعجم البلدان « الغاضري»)الفاخري( بدل 

، 1390رقم  16 -10/ 7، وهتذيب الكمال 394/ 5، والكامل يف التاريخ 164
 177/ 1، والكاشف 2121رقم  559، 558/ 1، وميزان االعتدال 276/ 1والعرب 
، ومرآة اجلنان ومعرفة القراء 1615رقم  179/ 1، واملغين يف الضعفاء 1155رقم 

، 250رقم  154ثيث ، والكشف احل378/ 1، 52رقم  141، 140/ 1الكبار 
، 1158رقم  255، 254/ 1، وغاية النهاية 97رقم  98/ 13والوايف ابلوفيات 

رقم  402 -400/ 2، وهتذيب التهذيب 156/ 1العشر القراءات والنشر يف 
، 87، وخالصة تذهيب التهذيب 442رقم  186/ 1، وتقريب التهذيب 700
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رقم  155/ 1الرتاث العريب ، واتريخ 291/ 2، واألعالم 293/ 1وشذرات الذهب 
3 "..(409) 
 "شيخ القراء والنحاة، نزل بغداد وأدب الرشيد، مث ولده األمني. .410

قرأ القرآن على محزة الزايت أربع مرات، وقرأ أيضا على حممد بن عبد الرمحن بن أيب 
 ليلى عرضا.

وروى عن: جعفر الصادق، واألعمش، وسليمان بن أرقم، وأيب بكر بن عياش. وتال 
 ضا على عيسى بن عمر اهلمداين.أي

السبع، وتعلم النحو على كرب سنه، القراءات واختار لنفسه قراءة صارت إحدى 
 وخرج إىل البصرة، وجالس اخلليل فقال له: من أين أخذت؟

 قال: ببوادي احلجاز، وجند، وهتامة.

فخرج الكسائي إىل أرض احلجاز، وغاب مدة، مث قدم وقد أنفد مخس عشرة قنينة 
رب يف الكتابة عن العرب سوى ما حفظ يف قلبه. ورجع واخلليل قد مات، وجلس ح

 [ .1يونس بعده، فمرت بني الكسائي وبني يونس مسائل أقر له فيها يونس ]

 قال عبد الرحيم بن موسى: سألته مل مسيت الكسائي؟

 [ .2قال: ألين أحرمت يف كساء ]

__________ 

، 433رقم  297 -295/ 3ووفيات األعيان ، 24رقم  203 -167[ / 13 -] )
، 73و  72و  69و  68، والظرفاء 141، واحلمقى واملغفلني 46وبدائع البدائه 
، واملختصر يف 106 -157، وخالصة الذهب املسبوك 301و  166ولباب األدابء 
 134 -131/ 9، وسري أعالم النبالء 120/ 1، ودول اإلسالم 17/ 2أخبار البشر 

/ 10، والبداية والنهاية 422، 421/ 1، ومرآة اجلنان 302/ 1عرب ، وال44رقم 
، وهتذيب التهذيب 45رقم  128 -120/ 1، ومعرفة القراء الكبار 212و  201

، والنجوم 2212رقم  540 -535/ 1، وغاية النهاية 532رقم  314، 313/ 7
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/ 1ين ، وطبقات املفسر 1701رقم  165 -162/ 2، وبغية الوعاة 130/ 2الزاهرة 
و  58، وختليص الشواهد البن هشام األنصاري 321/ 1، وشذرات الذهب 399
، وأمايل املرتضى 511و  496و  485و  373و  336و  307و  194و  175

)مذكور دون ترمجة( ،  966/ 2، وهتذيب الكمال )املصور( 266/ 2و  335/ 1
ي والكىن للحاكم، ، واألسام159/ 6، والكامل يف التاريخ 366/ 8واتريخ الطربي 

 72و  69، 68أ، ونزهة الظرفاء للملك األفضل الغساين  34 -ب 133ورقة  1ج 
 .73و 
 .169/ 13، معجم األدابء 404/ 11[ اتريخ بغداد 1]
/ 13، معجم األدابء 297، 296/ 3، وفيات األعيان 404/ 11[ اتريخ بغداد 2]

170 "..(410) 
 [ .1نحو فهو عيال على الكسائي ]"وقال الشافعي: من أراد أن يتبحر يف ال .411

قال أبو بكر بن األنباري: اجتمع يف الكسائي أمور: كان أعلم الناس ابلنحو، وواحدهم 
يف الغريب. وكان أوحد الناس يف القرآن، وكانوا يكثرون عليه حىت ال يضبط عليهم، 
فكان جيمعهم وجيلس على كرسي ويتلو القرآن من أوله إىل آخره وهم يسمعون، 

 [ .2يضبطون عنه حىت املقاطع واملبادئ ]و 

 قال إسحاق بن إبراهيم: مسعت الكسائي يقرأ القرآن على الناس مرتني.

وعن خلف بن هشام قال: كنت أحضر بني يدي الكسائي وهو يقرأ على الناس، 
 [ .3وينقطون مصاحفهم على قراءته ]

ري بن بن خالد، ونص قلت: وتال على الكسائي أبو عمر الدوري، وأبو احلارث الليث
يوسف الرازي، وقتيبة بن مهران األصبهاين، وأبو جعفر أمحد بن أيب سريج، وأمحد بن 
جبري األنطاكي، وأبو محدون الطيب بن إمساعيل، وأبو موسى عيسى بن سليمان 

 الشيزري.

 وروى عنه: أبو عبيد القاسم بن سالم، وحيىي الفراء، وخلف البزار، وعدة.
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 وليمة فدعوت الكسائي واليزيدي، فقال اليزيدي: قال خلف: أوملت

 اي أاب احلسن، أمور تبلغنا عنك ننكر بعضها. فقال الكسائي:

أومثلي خياطب هبذا؟ وهل مع العامل إال فضل بصاقي يف العربية. مث بصق، فسكت 
 [ .4اليزيدي ]

كتاب ، و  «وخمتصر يف النحو»، « معاين القرآن»وللكسائي كتب مصنفة، منها: كتاب 
 الكبري، وتصانيف أخر.« النوادر»، وكتاب القراءاتيف 

__________ 

 .407/ 11[ اتريخ بغداد 1]
 .409/ 11[ اتريخ بغداد 2]
 .409/ 11[ اتريخ بغداد 3]
 (411).." 409/ 11[ اتريخ بغداد 4]
 "أبو احلسن اجلهضمي البصري والد احلافظ نصر بن علي. .412

وهشام الدستوائي، وشعبة، واخلليل بن أمحد،  روى عن: محزة الزايت، وقرة بن خالد،
 وعدة.

 وعنه: ولده، وأبو نعيم، ومعلى بن أسد.

 خرج الستة عن ولده نصر، عن أبيه.

عن: أيب عمرو بن العالء، وأابن بن يزيد العطار، وهارون بن القراءات وقد روى 
 [ .1موسى، وشبل بن عباد ]

كان أصحاب اخلليل بن أمحد يف العربية، و محل عنه ولده نصر بن علي، وكان من كبار 
 صديقا لسيبويه.

 [ .2مات سنة سبع ومثانني ومائة وهو يف عشر السبعني ]

أبو احلسن القرشي، موالهم اخلزاز  -م. ع.  -[3علي بن هاشم بن الربيد ] -268
 الكويف.
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__________ 

 45 /2، وتقريب التهذيب 631رقم  391، 390/ 7( [ وهتذيب التهذيب -] )
 .278، وخالصة تذهيب التهذيب 421رقم 

 .582/ 1[ غاية النهاية 1]
 [ قال ابن معني: ثقة، وقال أبو حامت: ثقة صدوق. وذكره ابن حبان يف الثقات.2]

 [ انظر عن )علي بن هاشم بن الربيد( يف:3]

، ومعرفة الرجال 423/ 2، والتاريخ البن معني 392/ 6الطبقات الكربى البن سعد 
/ 2و  1315رقم  552/ 1، والعلل ومعرفة الرجال ألمحد 890رقم  160 /1له 

، 2465رقم  300/ 6، والتاريخ الكبري 5556رقم  352/ 3و  3225رقم  490
، وأحوال الرجال 1201رقم  251، واتريخ الثقات للعجلي 204والتاريخ الصغري 

/ 6رح والتعديل ، واجل24، والكىن واألمساء ملسلم، الورقة 89رقم  73للجوزجاين 
، ومشاهري علماء األمصار 213/ 7، والثقات البن حبان 1137رقم  208، 207
 132ورقة  1، واألسامي والكىن للحاكم، ج 110/ 2، واجملروحني 1359رقم  171

/ 1، واجلمع بني رجال الصحيحني 1150رقم  60/ 2أ، ورجال صحيح مسلم 
، 1829، 1828/ 5الضعفاء  ، والكامل يف294رقم  241، ورجال الطوسي 360

، 994/ 2، وهتذيب الكمال )املصور( 6561رقم  118 -116/ 12واتريخ بغداد 
، 4353رقم  456/ 2، واملغين يف الضعفاء 5960رقم  160/ 3وميزان االعتدال 

، وهتذيب 207رقم  279/ 22، والوايف ابلوفيات 4039رقم  258/ 2والكاشف 
، وخالصة تذهيب 423رقم  45/ 2لتهذيب ، وتقريب ا1393، 392/ 7التهذيب 
 (412).." 278التهذيب 

 [ ، ومجاعة: مرتوك وبعضهم كذبه.1"وقال النسائي ] .413

قال حممد بن عمرو زنيج: قال عمر بن هارون: ألقيت من حديثي سبعني ألفا أليب 
 جزء عشرين ألفا، ولعثمان الربي كذا وكذا.
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 يد القطان خسارة.فسئل زنيج عنه فقال: قال هبز: لدى حيىي بن سع

 قال: أكثر عن ابن جريج، من يالزم رجال اثنيت عشرة سنة ال يريد أن يكثر عنه؟

 [ .2قال زنيج: وبلغين أن أمه كانت تعينه على الكتاب ]

[ ترمجته، وهو مع ضعفه حافظ وإمام مقريء 3قلت: قد طول شيخنا أبو احلجاج ]
 مكثر.

 [ .4]القراءات بن أعلم الناس قال فيه قتيبة: كان شديدا على املرجئة م

 [ .5وقال غريه: مات ببلخ يف أول يوم من رمضان سنة أربع وتسعني ومائة ]

ومن مناكريه: قال هناد السري: ان عمر بن هارون، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن 
شعيب، عن أبيه، عن جده أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان أيخذ من حليته من 

 [ .6فهذا ال يعرف إال به ]طوهلا وعرضها. 

 [ .7« ]أعفوا اللحى»وخيالفه ما ثبت من قوله عليه السالم: 

__________ 

 .475رقم  300[ يف الضعفاء واملرتوكني 1]
 .188، 187/ 11[ اتريخ بغداد 2]
 .1025، 1024/ 2[ يف هتذيب الكمال 3]
 .189/ 11[ اتريخ بغداد 4]
 .191/ 11[ اتريخ بغداد 5]
 .195/ 3اء الكبري للعقيلي [ الضعف6]
مشهور، أخرجه مسلم يف الطهارة « أعفوا اللحى واحفوا الشوارب»[ حديث: 7]
( ابب خصال الفطرة، من طريق: عبيد هللا، عن انفع، عن ابن عمر. وأبو داود 52)

( من طريق: عبد هللا بن مسلمة القعنيب، عن مالك، عن أيب بكر، 4199يف الرتجل )
( ابب: ما جاء يف إعفاء اللحية، 2763عمر. والرتمذي يف األدب ) عن انفع، عن ابن

 من طريق:
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احلسن بن علي اخلالل، عن عبد هللا بن منري، عن عبيد هللا بن عمر، عن انفع، عن 
 (413)ابن عمر.." 

 [ : كتب عنه الناس كثريا وتركوا حديثه.1"قال ابن سعد ] .414

 يطريه ويوثقه ويقول: وقال أمحد بن سيار: كان أبو رجاء، يعين قتيبة،

. كان القراء يقرءون عليه ابلقراءاتكان شديدا على املرجئة، وكان من أعلم الناس 
وخيتلفون إليه يف احلروف، فسألت عبد الرمحن بن مهدي عنه وقلت: قد أكثر عنه، 

 [ .2وبلغنا أنك تذكره. فقال: أعوذ ابهلل ما قلت فيه إال خريا. ما هو عندان مبتهم ]

[ ، قدم مكة وقد مات جعفر بن 3بن اجلنيد: مسعت ابن معني يقول: كذاب ]وقال ا
 [ .4حممد، فحدث عنه ]

 [ .5عمران بن عيينة بن أيب عمران ] -223

__________ 

 « .كتب الناس عنه كتااب كبريا»وفيه:  374/ 7[ يف طبقاته 1]

 .189/ 11[ اتريخ بغداد 2]
 .190و  189/ 11، واتريخ بغداد 91/ 2[ اجملروحني والضعفاء البن حبان 3]
 « .مل يقنع الناس حبديثه»[ وقال اجلوزجاين: 4]

ن مسعت ابن املبارك يغمز عمر بن هارون يف مساعه من جعفر ب»وقال حيىي بن املغرية: 
 « .حممد وكان عمر يروي عنه ستني حديثا أو حنو ذلك

إن عمر  خنسة، فقال:هو ضعيف احلديث نسخه ابن املبارك »وقال أبو سعيد األشج: 
بن هارون يروي عن جعفر بن حممد وقد قدمت قبل قدومه وكان قد تويف جعفر بن 

 « .حممد

 وقيل له: مل ال حتدث عن عمر بن هارون؟ -مسعت إبراهيم بن موسى»وقال أبو زرعة: 
 « .فقال: الناس تركوا حديثه -

وكان  يوخا مل يرهم،كان ممن يروي عن الثقات املعضالت ويدعي ش»وقال ابن حبان: 
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 « .ابن مهدي حسن الرأي فيه

كان عمر بن هارون صاحب سنة وفضل وسخاء، وكان أهل بلده »وقال أبو حامت: 
يبغضونه لتعصبه يف السنة والذب عنها، ولكن كان شأنه يف احلديث ما وصفت ويف 

، وقد هالتعديل ما ذكرت، واملناكري يف روايته تدل على صحة ما قال حيىي بن معني في
حسن القول فيه مجاعة من شيوخنا كان يصلهم يف كل سنة بصالت كثرية من الدراهم 

 ( .91/ 2)اجملروحني « . والثياب وغريها، يبعث إليهم من بلخ إىل بغداد

عمر بن هارون ال أروي عنه شيئا، وهو من أهل بلخ، وقد »وقال أمحد بن حنبل: 
 يقول: مل تكن له قيمة عندي، وبلغين أكثرت عنه، ولكن كان عبد الرمحن بن مهدي

 أنه قال:

حدثين أبحاديث فلما قدم مرة أخرى حدث هبا عن إمساعيل بن عياش، عن أولئك، 
 ( .1689، 1688/ 5)الكامل البن عدي « . فرتكت حديثه

 (414)[ انظر عن )عمران بن عيينة( يف:." 5]
 "أبو جعفر الرؤاسي الكويف املقرئ. .415

 اختيار.القراءات ه، وله يف روى عن: أيب عمرو حروف

 ومسع من: األعمش، وغريه.

 أخذ عنه: الكسائي، وحيىي الفراء، وخالد بن خالد، وعلي بن حممد الكندي.

 ذكره أبو عمرو الداين يف طبقات املقرءين.

 ومل يذكره ابن أيب حامت وهو شيخ.

قاضي  -خ. ت. ق.  -[1حممد بن احلسن بن عمران املزين الواسطي ] -269
 واسط.

روى عن: إمساعيل بن أيب خالد، والعوام بن حوشب، وفضيل بن غزوان، وعوف 
 األعرايب، ومجاعة.

وعنه: أمحد، وحممد بن سالم البيكندي، وزيد بن احلريش، وحممد بن إمساعيل 
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 األمحسي، وحممد بن إمساعيل احلساين، وآخرون.

 [ .2وثقه ابن معني ]

 -ت.  -[3مداين الكويف ]حممد بن احلسن بن أيب يزيد اهل -270
__________ 

، 2924رقم  117، 116/ 2، وغاية النهاية 62رقم  254] )( [ رجال الطوسي 
 .783رقم  334/ 2والوايف ابلوفيات 

 [ انظر عن )حممد بن احلسن املزين( يف:1]

، واملعرفة 155رقم  67/ 1، والتاريخ الكبري 315/ 7الطبقات الكربى البن سعد 
/ 7، والثقات البن حبان 1250رقم  226/ 7، واجلرح والتعديل 828/ 2والتاريخ 

، وهتذيب الكمال )املصور( 1189رقم  288، واتريخ أمساء الثقات البن شاهني 411
 304، 303/ 9، وسري أعالم النبالء 4870رقم  30/ 3، والكاشف 1188/ 3

 154/ 2 ، وتقريب التهذيب163رقم  119، 118/ 9، وهتذيب التهذيب 89رقم 
 .332، وخالصة تذهيب التهذيب 141رقم 

، وقال أمحد: ليس به أبس. وقال أبو حامت: ال أبس به. 226/ 7[ اجلرح والتعديل 2]
 وذكره ابن حبان، وابن شاهني يف الثقات.

 [ انظر عن )حممد بن احلسن بن أيب يزيد( يف:3]

، 537رقم  303ئي ، والضعفاء واملرتوكني للنسا150رقم  66/ 1التاريخ الكبري 
 (415)والضعفاء." 

 "صاحل موىل عمرو بن حريث حدثه عن أيب هريرة. .416

ونقل أبو عمرو الداين أن أاب بكر عرض القرآن أيضا على: عطاء بن السائب، وأسلم 
 املنقري.

وقرأ عطاء، على أيب عبد الرمحن السلمي. ولكن ما رأينا من يسند قراءة أيب بكر يف 
 ن عاصم ليس إال.إال عالقراءات مصنفات 
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 قرأ عليه: الكسائي، وحيىي العليمي، ويعقوب األعشى.

وحدث عنه: ابن املبارك، وأبو داود الطيالسي، وأمحد، وإسحاق، وابن منري، وأبو  
كريب، واحلسن بن عرفة، وعلي بن حممد الطنافسي، وأبو هشام الرفاعي، وأمحد بن 

قليال  ا حىت قارب املائة. وساء حفظهعبد اجلبار العطاردي، وبشر كثري. فإنه عمر دهر 
 ومل خيتلط.

 [ : ثقة، رمبا غلط. وهو صاحب قرآن وخري.1قال أمحد بن حنبل ]

 وقال ابن املبارك: ما رأيت احدا أسرع إىل السنة من أيب بكر بن عياش.

وقال عثمان بن أيب شيبة: أحضر الرشيد أاب بكر من الكوفة ومعه وكيع، فدخل وكيع 
بصره، فأدانه الرشيد وقال له: اي أاب بكر، أدركت أايم بين أمية وأايمنا، يقوده لضعف 

 فأينا خري؟ قال: أولئك كانوا أنفع للناس، وأنتم أقوم ابلصالة.

قال: فصرفه الرشيد، وأجازه بستة آالف دينار. وأجاز وكيعا بثالثة آالف دينار. رواها 
 حممد بن عثمان، عن أبيه.

ل: الدخول يف هذا األمري يسري، واخلروج منه إىل هللا شديد. وعن أيب بكر بن عياش قا
 رواها أيوب بن األصبهاين احلافظ، عنه.

 قال أبو هشام الرفاعي: مسعت أاب بكر يقول: أبو بكر الصديق خليفة

__________ 

 (416).." 3155/ رقم 2[ يف العلل ومعرفة الرجال 1]
 "أبو دحية املصري املقرئ. .417

 ع.قرأ القرآن على انف

 قرأ عليه: يونس بن عبد األعلى، وأبو مسعود املديين، وعبد القوي بن كمونه.

 ومسع منه: هشام بن عمار.

فعن معلى قال: خرجت بكتاب الليث بن سعد إىل انفع ألقرأ عليه، فوجدته يقرئ 
 ، فقلت له: اي أاب رومي ما هذا؟القراءاتالناس جبميع 
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 . [1قال: إذا جاء من يطلب حريف أقرأته ]
عن: األعمش، وابن أيب ذئب،  -ن.  -[2معلى بن عبد الرمحن الواسطي ] -380

 ومنصور بن أيب األسود، وعبد احلميد بن جعفر، وشعبة، والثوري، ومجاعة.

وعنه: احلسن بن علي احللواين، وعلي بن أمحد اجلداري، وحممد بن إسحاق الصاغاين، 
 اعة.وخلف الواسطي كردوس، وإبراهيم بن دنوقا، ومج

قال: أحسن ف -وسئل عن املعلى بن عبد الرمحن -قال أبو داود: مسعت حيىي بن معني
 أحواله عندي أنه قيل له عند موته: أال تستغفر هللا؟

فقال: أال أرجو أن يغفر يل وقد وضعت يف فضل علي بن أيب طالب سبعني حديثا 
[3. ] 

__________ 

 .304/ 2هاية ، غاية الن160/ 1[ معرفة القراء الكبار 1]
 [ انظر عن )املعلى بن عبد الرمحن الواسطي( يف:2]

، 1802رقم  215/ 4، والضعفاء الكبري للعقيلي 198/ 2املعرفة والتاريخ للفسوي 
، والكامل 18، 17/ 3، واجملروحني البن حبان 1540رقم  334/ 8واجلرح والتعديل 

املرتوكني للدار ، والضعفاء و 2371، 2370/ 6يف ضعفاء الرجال البن عدي 
، واملغين يف 1354/ 3، وهتذيب الكمال للمزي )املصور( 506رقم  159للدارقطين 
، 8673رقم  149، 148/ 4، وميزان االعتدال 6356رقم  670/ 2الضعفاء 

، وهتذيب التهذيب 776رقم  426، 425والكشف احلثيث لسبط ابن العجمي 
، وخالصة تذهيب 1280 رقم 265/ 2، وتقريب التهذيب 435رقم  338/ 10

 .383التهذيب 
 (417).." 215/ 4[ الضعفاء الكبري للعقيلي 3]
 [ .1« ]الثقات»"وذكره ابن حبان يف  .418

 [ .2خالد بن خالد ] -118
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 وقيل ابن عيسى.

أبو عيسى، وقيل أبو عبد هللا الشيباين الصرييف الكويف املقرئ األحول. صاحب سليم 
 القارئ.

 .اقرأ الناس مدة حبرف محزة
قرأ عليه: أبو بكر حممد بن شاذان اجلوهري، وأبو األحوص حممد بن اهليثم العكربي، 
 وحممد بن حيىي اخلنيسي، والقاسم بن يزيد الوزان وهو أجل إخوانه، وعليه دارت قراءته.

 وقد مسع احلديث من: احلسن بن صاحل بن حي، وزهري بن معاوية.

 روى عنه: أبو حامت، وأبو زرعة، وغريمها.

 [ : صدوق.3قال أبو حامت ]

 [ .4قلت: تويف سنة عشرين ابلكوفة ]

وقد ذكر الداين رجال آخر فقال: خالد بن خالد، ويقال ابن يزيد أبو عيسى األحول، 
 قرأ على محزة، وهو من أصحابه.

 وقال ابن جماهد: وممن قرأ على محزة خالد بن خالد األحول.

__________ 

 « .خطأرمبا أ»وقال:  232/ 8[ ج 1]

لعل خطاب بن عثمان هذا هو الذي روى عن يوسف بن « : عمر»قال خادم العلم 
السفر البريويت الذي يروي عن اإلمام األوزاعي، وذكره ابن أيب حامت يف )اجلرح والتعديل 

 ( وانظر:223/ 9

 .563رقم  211/ 2موسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي 
 خالد( يف:[ انظر عن )خالد بن 2]

، واجلرح 227، والتاريخ الصغري له 640رقم  189/ 3التاريخ الكبري للبخاري 
/ 1، والعرب 166/ 1العشر القراءات ، والنشر يف 1676رقم  368/ 3والتعديل 

رقم  375/ 13، والوايف ابلوفيات 25رقم  173/ 1، ومعرفة القراء الكبار 379
، 74/ 2، وشذرات الذهب 1238رقم  274/ 1، وغاية النهاية البن اجلزري 471

 .309/ 2واألعالم 
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 .368/ 3[ يف اجلرح والتعديل 3]
مات : »189/ 3، وقال يف التاريخ الكبري 227[ أرخه البخاري يف اتريخ الصغري 4]

 (418)« .." سنة عشرين ومائتني أو حنوها
 "عن: أبيه، وحفص بن غياث. .419

، له، وأمحد بن يونس الضيب« باألد»وعنه: إمساعيل مسويه، والبخاري يف كتاب 
 وحممد بن غالب متتام، ومجاعة.

 [ : مات سنة إحدى وعشرين ومائتني.1قال ابن أيب حامت ]

 -م. د.  -[ ، وقيل ابن طالب، بن عراب2خلف بن هشام بن ثعلب ] -129
__________ 

، 11/ 1، واتريخ الطربي 225، وسؤاالت اآلجري أليب داود رقم 384] )( [ رقم 
، واألنساب 227/ 8، والثقات البن حبان 1693رقم  372/ 3جلرح والتعديل وا

، 1712رقم  299، 298/ 8، وهتذيب الكمال للمزي 64/ 9البن السمعاين 
، وتقريب 296رقم  155/ 3، وهتذيب التهذيب 1414رقم  215/ 1والكاشف 
 .106، وخالصة تذهيب التهذيب 145رقم  226/ 1التهذيب 

أتريخ لوفاته. وقد أرخه البخاري. وهذا وهم من « رح والتعديلاجل»[ ليس يف 1]
 أراد: قال البخاري، فسبقه القلم وكتب: قال ابن أيب حامت. -رمحه هللا -املؤلف

 [ انظر عن )خلف بن هشام بن ثعلب( يف:2]

، 507/ 2، ومعرفة الرجال برواية ابن حمرز 348/ 7الطبقات الكربى البن سعد 
، واترخيه الصغري 666رقم  196/ 3، والتاريخ الكبري للبخاري 389/ 1والعلل ألمحد 

، وأنساب األشراف 531، واملعارف البن قتيبة 99، والكىن واألمساء ملسلم، ورقة 231
، والكىن 18/ 3و  45/ 1، وأخبار القضاة لوكيع 38، 33، 30، 8/ 3للبالذري 

رقم  372/ 3رح والتعديل ، واجل333/ 1، واتريخ الطربي 95/ 2واألمساء للدواليب 
، وطبقات 21، وأخبار النحويني للسريايف 228/ 8، والثقات البن حبان 1695
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، ورجال صحيح مسلم البن منجويه 148/ 1، وسنن الدارقطين 21النحويني للزبيدي 
، والسابق والالحق 80، 86، وطبقات الصوفية للسلمي 394رقم  189، 188/ 1

، واجلمع بني رجال الصحيحني البن القيسراين 322/ 8، واتريخ بغداد 63للخطيب 
، واملعجم املشتمل 183، 182/ 2، واألنساب البن السمعاين 491رقم  125/ 1

، ومعجم 47/ 1، واإلرشاد للخليلي )طبعة ستنسل( 320رقم  115البن عساكر 
ات ، ووفي11/ 7، والكامل يف التاريخ 146/ 1، واللباب البن األثري 890/ 3البلدان 
، 1713رقم  303 -299/ 8، وهتذيب الكمال للمزي 243 -241/ 2األعيان 
، ودول اإلسالم 203رقم  580 -576/ 10، وسري أعالم النبالء 404/ 1والعرب 

 215/ 1، والكاشف 103رقم  110 -208/ 1، ومعرفة القراء الكبار 138/ 1
، 1235رقم  273، 272/ 1، وغاية النهاية 98/ 1، ومرآة اجلنان 1415رقم 

، 98/ 2، ومرآة اجلنان 207رقم  154، 153/ 1وطبقات احلنابلة البن أيب يعلى 
، واتريخ ابن الوردي 32/ 2، واملختصر يف أخبار البشر 302/ 10والبداية والنهاية 

/ 3، وهتذيب التهذيب 192، 191/ 1العشر القراءات ، والنشر يف 223/ 1
، وطبقات املفسرين 146رقم  226 /1، وتقريب التهذيب 297رقم  157، 156

، واتريخ 442رقم  358/ 13، والوايف ابلوفيات 162رقم  164، 163/ 1للداودي 
، وشذرات الذهب 106، وخالصة تذهيب التهذيب 376/ 2اخلميس للدايربكري 

 (419).." 311/ 2، واألعالم 67/ 2
 أبو سهل التسرتي، مث البصري. -د -[1عبد الرمحن بن مقاتل ] -246" .420

 خالد القعنيب.

 عن: مالك بن أنس، وعبد الرمحن بن أيب املوال، وعبد هللا بن عمر العمري.

 وعنه: د.، وعلي بن عبد هللا البغوي، ومعاذ بن املثىن، وأبو خليفة اجلمحي.

 [ .3[ : صدوق ]2قال أبو حامت الرازي ]

 [ .4عبد الرمحن بن موسى اهلواري ] -247
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 أبو موسى األندلسي الفقيه.

 رحل يف العلم، وأخذ عن: مالك، وسفيان بن عيينة.

 ودخل العراق، وأخذ العربية عن: أيب زيد األنصاري، واألصمعي.

وأحكم علم اللسان، وصعد إىل بالده، فغرقت كتبه يف البحر، فجاء أهل أستجة يهنونه 
رج دابلسالمة، ويعزونه يف كتبه، فقال: ذهب اخلرج وبقى الدرج، وكان حافظا، وعىن ابل

 ما يف صدره.

 والتفسري، وغري ذلك.القراءات وكان متضلعا من 

 روى عنه تفسريه حممد بن أمحد العتيب.

 وحكى حممد بن عمر بن لبابة، عن القعنيب قال: كان أبو موسى األستجي

__________ 

 [ انظر عن )عبد الرمحن بن مقاتل( يف:1]

، 50واألمساء ملسلم، ورقة ، والكىن 1117رقم  352/ 5التاريخ الكبري للبخاري 
، واألسامي 379/ 8، والثقات البن حبان 1385رقم  292/ 5واجلرح والتعديل 

، 542رقم  170أ، واملعجم املشتمل البن عساكر  241ورقة  1والكىن للحاكم، ج 
، 3366رقم  165/ 2، والكاشف 819، 818/ 2وهتذيب الكمال للمزي )املصور( 

رقم  499/ 1، وتقريب التهذيب 545رقم  277، 276/ 6وهتذيب التهذيب 
 .235، وخالصة تذهيب التهذيب 1122

 .1385رقم  292/ 5[ اجلرح والتعديل 2]
 « .مستقيم احلديث»وقال: « الثقات»[ وذكره ابن حبان يف 3]

 [ انظر عن )عبد الرمحن بن موسى اهلواري( يف:4]

، وجذوة املقتبس 778رقم  258، 257/ 1اتريخ علماء األندلس البن الفرضي 
، والديباج املذهب 1039رقم  370، وبغية امللتمس للضيب 614رقم  278للحميدي 

 (420).." 148البن فرحون 
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"اإلمام أبو عبيد البغدادي الفقيه األديب، صاحب املصنفات الكثرية يف  .421
 .والفقه واللغات والشعرالقراءات 

 قرأ القرآن على: الكسائي، وإمساعيل بن جعفر، وشجاع بن أيب نصر.

 ومسع احلروف من طائفة.

وقد مسع: إمساعيل بن عياش، وإمساعيل بن جعفر، وهشيم بن بشري، وشريك بن عبد 
هللا، وهو أكرب شيخ له، وعبد هللا بن املبارك، وأاب بكر بن عياش، وجرير بن عبد 

، وعباد بن عباد، وعباد بن العوام، وخلقا آخرهم موات هشام احلميد، وسفيان بن عيينة
 بن عمار.

وعنه: عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي، وأبو بكر بن أيب الدنيا، وعباس الدوري، 
واحلارث بن أيب أسامة، وأمحد بن يوسف التغليب، وعلي بن عبد العزيز البغوي، وحممد 

 ىي البالذري الكاتب، وآخرون.بن حيىي بن سليمان املروزي، وأمحد بن حي

[ وقال أبو 1قال علي البغوي: ولد أبو عبيد هبراة، وكان أبوه عبدا لبعض أهل هراة ]
[ : كان أبوه روميا، خرج يوما أبو عبيد مع ابن مواله يف الكتاب، 2بكر اخلطيب ]

 [ .4[ القاسم فإهنا كيسة ]3فقال للمؤدب: علم ]

 و عبيد مؤداب، صاحب حنو وعربية، وطلب[ : كان أب5وقال حممد بن سعد ]

__________ 

، وطبقات احلنابلة البن أيب يعلى 222/ 1، واتريخ ابن الوردي 34/ 2] )( [ البشر 
، وهتذيب 2590، رقم 18، 17/ 2، وغاية النهاية 369رقم  262 -259/ 1

، والبلغة 20رقم  117/ 2، وتقريب التهذيب 572رقم  318 -315/ 8التهذيب 
، 180، 179، وطبقات احلفاظ 241/ 2، والنجوم الزاهرة 186أئمة اللغة يف 

، 419، 411/ 2، واملزهر 254، 253/ 2، وبغية الوعاة 529وروضات اجلنات 
، 37 -32/ 2، وطبقات املفسرين للداودي 312، وخالصة تذهيب التهذيب 264

 .55، 54/ 2، وشذرات الذهب 306/ 2ومفتاح السعادة لطاش كربى زاده 
 .403/ 12[ اتريخ بغداد 1]
 403/ 12[ يف اتريخ بغداد 2]
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، وطبقات 403/ 12، أما يف اتريخ بغداد 110[ هكذا يف األصل، ونزهة األلباء 3]
 « .علمي» 419/ 10، وسري أعالم النبالء 259/ 1احلنابلة البن أيب يعلى 

 [ هي هلجة األعاجم.4]

 (421).." 355/ 7[ يف الطبقات 5]
أبو عبيد يوما، فمر بدار إسحاق املوصلي، فقالوا له: اي أاب  "قال: وانصرف .422

 .ألف حرف خطأ« غريب املصنف»عبيد صاحب هذه الدار يقول: إن يف كتابك 
فقال: كتاب فيه أكثر من مائة ألف يقع فيه ألف خطأ ليس بكثري، ولعل إسحاق 

وف، وأخطأان يف حر  عنده رواية، وعندان رواية، فلم يعلم. والروايتان صواب، ولعله أخطأ
 [ .1يف حروف، فيبقى اخلطأ شيء يسري ]

 فيه أقل من مائيت حرف: مسعت، والباقي:« غريب احلديث»قال: وكتاب 

قال األصمعي، وقال أبو عمرو. وفيه مخسة وأربعون حديثا ال أصل هلا، أيت فيها أبو 
 [ .2عبيد من أيب عبيدة معمر بن املثىن ]

 درستويه الفارسي، من علماء بغداد النحويني على مذهب وقال عبد هللا بن جعفر بن
، ، ومن مجع صنوفا من العلمابلقراءاتالكوفيني: ورواة اللغة، والغريب، والعلماء 

 وصنف الكتب يف كل فن من العلوم واآلداب، فأكثر، وشهر:

 [ .3أبو عبيد القاسم بن سالم ]

رت، طاهر. وكان ذا فضل ودين وس وكان مؤداب آلل هرمثة، وصار يف انحية عبد هللا بن
 [ .4ومذهب حسن ]

[ 5روى عن: أيب زيد، وأيب عبيدة، واألصمعي، واليزيدي، وابن األعرايب، وأيب زايد ]
الكاليب. وعن: األموي، وأيب عمرو الشيباين، والكسائي، واألمحر، والفراء. وروى الناس 

، والغريب والفقه، وغريب احلديثمن كتبه املصنفة بضعة وعشرين كتااب يف القرآن، 
 املصنف، واألمثال،

__________ 
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 .258/ 16، معجم األدابء 20/ 3، إنباه الرواة 413/ 12[ اتريخ بغداد 1]
 .413/ 12[ اتريخ بغداد 2]
 .404/ 12[ اتريخ بغداد 3]
 .404/ 12[ اتريخ بغداد 4]
، 110مع: نزهة األلباء ، واملثبت يتفق « أيب زكراي: »404/ 12[ يف اتريخ بغداد 5]

، ومعجم 261، 260/ 1، وطبقات الشافعية للسبكي 44والفهرست البن الندمي 
 ، وهو:254/ 16األدابء 

 (422)يزيد بن عبد هللا بن احلر.." 
"بشواهده، ومجعه من حديثه ورواايته، واحتج ابللغة والنحو، فحسنها بذلك  .423
[1. ] 

ألموال، الكوفيني قبله مثله، وكتاب يف اكتاب جيد، ليس ألحد من القراءات وله يف 
 [ .2من أحسن ما صنف يف الفقه وأجوده ]

 وقال أبو بكر بن األنباري: كان أبو عبيد يقسم الليل، فيصلي ثلثه، وينام ثلثه، ويصنف
 [ .3ثلثه ]

، ما حدث أليب عبيد حديثان« الطهارة»وقال احلافظ عبد الغين بن سعيد: يف كتاب 
حدث هبما عنه غري حممد بن حيىي املروزي. أحدمها حديث شعبة، عن هبما غريه، وال 

عمرو بن أيب وهب، واآلخر حديث عبيد هللا بن عمر، عن سعيد املقربي، حدث به 
 [ .4حيىي القطان، عن عبيد هللا، وحدث به الناس، عن حيىي، عن ابن عجالن ]

 . [5وقال ثعلب: لو كان أبو عبيد يف بين إسرائيل لكان عجبا ]
وقال القاضي أبو العالء الواسطي: أنبأ حممد بن جعفر التميمي، ثنا أبو علي النحوي، 
ان الفساطيطي قال: قال أبو عبيد مع عبد هللا بن طاهر، فبعث إليه أبو دلف يستهديه 

 أاب عبيد مدة شهرين، فأخذه إليه، فأقام شهرين، فلما أراد

__________ 
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 .405/ 12[ اتريخ بغداد 1]
 .405/ 12ريخ بغداد [ ات2]
، وفيات األعيان 18/ 3، إنباه الرواة 111، نزهة األنباء 408/ 12[ اتريخ بغداد 3]
 .258/ 2، هتذيب األمساء 271/ 1، طبقات الشافعية 61/ 4
 ، وقد روى اخلطيب احلديثني، فقال يف األول:413/ 12[ اتريخ بغداد 4]

مد ربان حبيب بن احلسن القزاز، وحمأخربان حبديث شعبة: علي بن أمحد الرزاز. أخ»
بن أمحد بن قريش البزاز، قاال: حدثنا حممد بن حيىي املروزي، أخربان أبو عبيد، حدثنا 
حجاج، عن شعبة، عن عمرو بن أيب وهب اخلزاعي، عن موسى بن ثوران البجلي، 

سلم و عن طلحة بن عبيد هللا كريز اخلزاعي، عن عائشة قالت: كان النيب صلى هللا عليه 
إذا توضأ خيلل حليته. وأما حديث عبيد هللا بن عمر فأخربانه أمحد بن عمر بن روح 
النهرواين، وعلي بن أيب البصري، قاال: أخربان احلسني بن حممد بن عبيد العسكري، 
حدثنا حممد بن حيىي املروزي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا حيىي بن سعيد، عن عبيد هللا 

سعيد، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، قال: رأت عائشة  بن عمر، عن سعيد بن أيب
عبد الرمحن توضأ، فقالت اي عبد الرمحن أسبغ الوضوء، فإين مسعت رسول هللا صلى 

 « .ويل لألعقاب من النار»هللا عليه وسلم يقول: 

، طبقات الشافعية 19/ 3، إنباه الرواة 112، نزهة األلباء 411/ 12[ اتريخ بغداد 5]
1 /271".. (423) 
 [ : كان ثقة صدوقا.1"قال أبو حامت ] .424

 [ .2حممد بن سفيان بن وردان األسدي الكويف املقرئ احلذاء ] -367

 نزيل الري.

 يف جزء عن الكسائي.القراءات روى 

 ومسع: شريك، ومحاد بن زيد، ومجاعة.

 [ :3روى عنه: حممد بن عيسى اإلصبهاين، وأبو حامت، وأبو زرعة، وقاال ]
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 [ .4ديث ]صدوق يف احل

 أبو بكر الباهلي العوقي. -خ. د. ت. ق.  -[5]-حممد بن سنان -368

 العوقة حي من األزد ابلبصرة، نزل فيهم.

__________ 

 .1448رقم  265/ 7[ اجلرح والتعديل 1]
 [ انظر عن )حممد بن سفيان( يف:2]

/ 2النهاية ، وغاية 80/ 9، والثقات البن حبان 1490رقم  275/ 7اجلرح والتعديل 
 .3037رقم  147

 .1490رقم  275/ 7[ يف اجلرح والتعديل 3]
 « .خيطئ ويهم»وقال: « الثقات»[ وذكره ابن حبان يف 4]

 [ انظر عن )حممد بن سنان( يف:5]

، 310رقم  109/ 1، والتاريخ الكبري للبخاري 304/ 7الطبقات الكربى البن سعد 
، والكىن 824و  430و  246، له، رقم ، واألدب املفرد229والتاريخ الصغري، له 

/ 7، واجلرح والتعديل 122/ 1، والكىن واألمساء للدواليب 13واألمساء ملسلم، ورقة 
، ورجال 296/ 6، وحلية األولياء 79/ 9، والثقات البن حبان 1516رقم  279

 1، واألسامي والكىن للحاكم، ج 1044رقم  652/ 2صحيح البخاري للكالابذي 
 27، ومشتبه النسبة لعبد الغين بن سعيد )خمطوطة املتحف الربيطاين( ورقة أ 67ورقة 

، واجلمع بني 315/ 6حسب ترقيم نسخيت، واإلكمال البن ماكوال  663ب، رقم 
، واملعجم املشتمل البن عساكر 1752رقم  459/ 2رجال الصحيحني البن القيسراين 

ذيب الكمال للمزي )املصور( ، وهت91/ 9، واألنساب البن السمعاين 838رقم  243
/ 1، والعرب 104رقم  386، 385/ 10، وسري أعالم النبالء 1207، 1206/ 3

، 836رقم  78، واملعني يف طبقات احملدثني 4967رقم  45/ 3، والكاشف 388
وفيه )العويف( وهو حتريف،  289/ 10، والبداية والنهاية 135/ 1ودول اإلسالم 

، رقم 206، 205/ 9، وهتذيب التهذيب 1085قم ر  140/ 3والوايف ابلوفيات 
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، 338، وخالصة تذهيب التهذيب 282رقم  167/ 2، وتقريب التهذيب 322
 (424).." 52/ 2وشذرات الذهب 

 "أبو الربيع األزدي العتكي الزهري البصري املقرئ احملدث الثقة. .425

، وجرير طمسع: مالكا، وفليح بن سليمان، ومحاد بن زيد، وشريكا، وأاب شهاب احلنا
 بن حازم، ومجاعة.

وعنه: أمحد، وإسحاق، وابن املديين، ومجاعة من أقرانه، وخ.، م.، د، وروى ن.، عن 
 رجل، عنه.

 وروى عنه: حممد بن الذهلي، وأبو زرعة، والنسائي، وغريهم.

 [ .1وأما ابن خراش فقال: تكلم الناس فيه، وهو صدوق ]

نعلم أحدا ضعف الزهراين، بل أمجعوا على  قلت: هذه جمازفة من عبد الرمحن، فإان ال
 [ .2االحتجاج به ]

 [ .3تويف يف رمضان سنة أربع وثالثني ]

 ووقع يل من موافقاته العالية، وكان من أئمة العلم.

يم . مسع من انفع بن أيب نع «القراءاتجامع يف »وقال أبو عمرو الداين: له كتاب 
 تنوري. وذكر مجاعة.حرفني، ومن حفص العاضدي، وعبد الوارث ال

__________ 

، واتريخ 291، والسابق والالحق للخطيب 144، 143] )( [ جرجان للسهمي 
، واإلكمال البن ماكوال 103، والرحلة يف طلب احلديث 4625رقم  38/ 9بغداد 

، واألنساب 683رقم  183، 182/ 1، واجلمع بني رجال الصحيحني 222/ 3
، 391رقم  134، 133م املشتمل البن عساكر ، واملعج327/ 6البن السمعاين 

/ 11، وهتذيب الكمال للمزي 2933، ومروج الذهب 45/ 7والكامل يف التاريخ 
، ودول اإلسالم 932رقم  85، واملعني يف طبقات احملدثني 2513رقم  425 -423

رقم  676/ 10، وسري أعالم النبالء 2108رقم  314/ 1، والكاشف 142/ 1
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/ 10، والبداية والنهاية 113/ 2، ومرآة اجلنان 468/ 2فاظ ، وتذكرة احل250
، 313/ 1، وغاية النهاية 532رقم  390، 389/ 15، والوايف ابلوفيات 312

، 434رقم  324/ 1، وتقريب التهذيب 322رقم  191، 190/ 4وهتذيب التهذيب 
، وخالصة 203، وطبقات احلفاظ 407، وهدي الساري 272/ 5وفتح الباري 

 .31، والرسالة املستطرفة 151التهذيب  تذهيب
 .39/ 9[ اتريخ بغداد 1]
فاجلميع وثقوه، وروى عنه الشيخان يف  -رمحه هللا -[ لقد صدق الذهيب2]

 صحيحيهما.

، ويف التاريخ 222/ 3، واإلكمال البن ماكوال 232[ التاريخ الصغري للبخاري 3]
 مائتني.الكبري للبخاري: يقال مات آخر سنة أربع وثالثني و 

 (425)ويف املعجم املشتمل البن عساكر: ويقال مات سنة مخس وثالثني.." 
 "عن: عبد هللا بن إدريس، وأيب معاوية. .426

 وعنه: عبد هللا بن أمحد بن حنبل، وحممد بن حيىي املروزي.

 [ ، وكان بصريا هبا.1]القراءات ووصنف يف النحو 

 قرأ القرآن على سليم، وغريه.

 أمحد بن واصل، وسليمان بن حيىي الضيب، وجعفر بن حممد األدمي.قرأ عليه: حممد بن 

 قال أبو احلسني بن املنادي: اختار لنفسه ففسد عليه األصل. إال أنه كان حنواي.

 [ : ثقة.2قال اخلطيب ]

 [ .3تويف سنة إحدى وثالثني ومائتني ]

 [ .4حممد بن سعيد بن أيب مرمي ] -368

 أبو عبد هللا املصري.

 وهب، والفراييب. عن: ابن

 مات سنة مخس وثالثني ومائتني.
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 [ .5حممد بن سعيد بن زايد ] -369

 أبو سعيد القرشي الكريزي البصري األثرم. نزيل بغداد.

 عن: محاد بن سلمة، ومهام بن سعيد، وأابن بن يزيد.

وعنه: يعقوب الفسوي، وحممد بن غالب متتام، وعبد هللا بن األزهر البلخي، وحممد 
 [ .6امت املصيصي، وأبو زرعة ]بن ح

__________ 

 .324/ 5[ اتريخ بغداد 1]
 .324/ 5[ يف اتريخ بغداد 2]
 [ املصدر نفسه.3]

 [ مل أجد له ترمجة.4]

 [ انظر عن )حممد بن سعيد بن زايد( يف:5]

، واتريخ 77/ 9، والثقات البن حبان 1444رقم  265، 264/ 7اجلرح والتعديل 
، واملغين 7602رقم  564/ 3، وميزان االعتدال 2815قم ر  306، 305/ 5بغداد 

 .616رقم  176/ 5، ولسان امليزان 5564رقم  586/ 2يف الضعفاء 
[ قال ابن أيب حامت: مسع منه أيب ومل حيدث عنه، مسعته يقول: هو منكر احلديث 6]

 (426)مضطرب." 
 -[1حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهيب، ويقال صهبان ] -166" .427

اإلمام أبو عمر الدوري األزدي املقرئ الضرير نزيل سامراء، وشيخ املقرءين  -ق. 
 ابلعراق.

 مسع: إمساعيل بن جعفر املدين، وقرأ عليه القرآن بقراءة انفع.

وقرأ القرآن على أيب احلسن الكسائي حبرفه، وعلى حيىي اليزيدي حبرف أيب عمرو، 
 وعلى سليم بن عيسى حبرف محزة.

 وصنفها.القراءات  ويقال: إنه مجع
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وروى عن: أيب إمساعيل املؤدب إبراهيم بن سليمان، وإبراهيم بن أيب حيىي، وإمساعيل 
 بن عياش، وابن عيينة، وأيب معاوية، وحممد بن مروان السدي.

وروى عن: أمحد بن حنبل وهو من أقرانه، وعن نصر اجلهضمي، وهو أصغر منه. وقعد 
 لإلقراء ونشر العلم.

[ ، 2بو الزعراء بن عبدوس أستاذ ابن جماهد، وأبو جعفر أمحد بن فرح ]قرأ عليه: أ
 وأبو حفص عمر بن حممد الكاغذي، واحلسن بن علي بن بشار العالف

__________ 

 [ انظر عن )حفص بن عمر الدوري( يف:1]

، واجلرح 41/ 2، والكىن واألمساء للدواليب 364/ 7الطبقات الكربى البن سعد 
« صهبان»وفيه:  200/ 8، والثقات البن حبان 792رقم  184، 183/ 3والتعديل 

، 322، والسابق والالحق للخطيب 287، والفهرست البن الندمي « صهيب»بدل: 
، واملعجم املشتمل البن 356/ 5، واألنساب البن السمعاين 203/ 8واتريخ بغداد 

، ومعجم 513، 512/ 1، واللباب البن األثري 293رقم  109، 108عساكر 
، واملغين يف 1401رقم  37 -34/ 7، وهتذيب الكمال للمزي 118/ 4األدابء 

، ومعرفة القراء 2154رقم  566/ 1، وميزان االعتدال 1638رقم  181/ 1الضعفاء 
، 159رقم  543 -541/ 11ري أعالم النبالء ، وس87رقم  192، 191/ 1الكبار 

، 148/ 1، ودول اإلسالم 406/ 1، وتذكرة احلفاظ 1164رقم  179/ 1والكاشف 
/ 13، والوايف ابلوفيات 1159رقم  257 -255/ 1، وغاية النهاية 446/ 1والعرب 
، واتريخ 246رقم  179، والوفيات البن قنفذ 146، ونكت اهلميان 106رقم  102

/ 1، وتقريب التهذيب 714رقم  408/ 2، وهتذيب التهذيب 378/ 2اخلميس 
، 134/ 1العشر القراءات ، والنشر يف 323/ 2، والنجوم الزاهرة 454رقم  187

، وخالصة 163، 162/ 1، وطبقات املفسرين للداودي 33/ 2ومفتاح السعادة 
، ومعجم 264/ 2، واألعالم 111/ 2، وشذرات الذهب 87تذهيب التهذيب 
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 .69/ 4ملؤلفني ا
 (427)( .." 502/ 2[ فرح: ابحلاء املهملة. )املشتبه يف أمساء الرجال 2]
، والقاسم بن زكراي املطرز، وأبو عثمان سعيد بن عبد « مرثية اهلر»"صاحب  .428

الرحيم الضرير، وعلي بن سليم، وجعفر بن حممد بن أسد النصييب، والقاسم بن عبد 
بكر السراويلي، وعبد هللا بن أمحد البلخي، وابن الوارث، وأمحد بن مسعود السراج، و 

النفاح الباهلي نزيل مصر، وحممد بن محدون القطيعي، واحلسن بن عبد الوهاب، وأبو 
 حامد حممد، واحلسن بن احلسني الصواف، وأمحد بن حرب املعدل، وغريهم.

ولد  لوعنه: ق.، وحاجب بن أركني الفرغاين، وأبو زرعة الرازي، وحممد بن حامد خا
 البسيت، وآخرون.

 [ .1وصدقه أبو حامت ]

 [ .2قال أبو داود: رأيت أمحد بن حنبل يكتب عن أيب عمر الدوري ]

 وقال أمحد بن فرح: سألت أاب عمر الدوري: ما تقول يف القرآن؟

 [ .3قال: كالم هللا غري خملوق ]

اعيل على إمسوقال حممد بن حممد بن بدر الباهلي: ثنا أبو عمر الدوري قال: قرأت 
بن جعفر بقراءة أهل املدينة فيه، وأدركت قراءة انفع، ولو كان عندي عشرة دراهم 

 [ .4لرحلت إليه ]

روف ، وقرأ بسائر احلالقراءاتقال أبو علي األهوازي: رحل أبو عمر الدوري يف طلب 
وهو ثقة يف  .القراءاتالسبعة وابلشواذ. ومسع من ذلك شيئا كثريا. وصنف كتااب يف 

 [ .5مجيع ما يرويه. وعاش دهرا، وذهب بصره يف آخر عمره، وكان ذا دين ]

 قال أبو علي الصواف، وأبو القاسم البغوي، وسعيد بن عبد الرحيم

__________ 

 .183/ 3[ اجلرح والتعديل 1]
 .203/ 8[ اتريخ بغداد 2]
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 .203/ 8[ اتريخ بغداد 3]
 .543/ 11[ سري أعالم النبالء 4]
 (428).." 543/ 11[ السري 5]
[ 1"املؤدب الضرير، وغريهم: مات سنة ست وأربعني. زاد بعضهم: يف شوال ] .429
. 

[ . فوهم، وهو منسوب إىل الدور، حمله معروفة 2وقال حاجب بن أركني: سنة مثان ]
 ابجلانب الشرقي من بغداد.

 مات يف عشر املائة.

عيف ال له الضرير، وهو ضقال احلاكم: قال الدار الدارقطين: وأبو عمر الدوري أيضا يق
[3. ] 

 أبو عمر املهرقاين الرازي. -ن.  -[4حفص بن عمر ] -167

 عن: حيىي بن سعيد القطان، وعبد الرمحن بن مهدي، وعبد الرزاق، وطائفة.

وعنه: ن.، وأبو زرعة، وأبو حامت، وعلي بن سعيد الرازيون، وطائفة من أهل تلك 
 الناحية.

__________ 

 .109، 108، املعجم املشتمل 204، 203/ 8 [ اتريخ بغداد1]
 [ الثقات البن حبان.2]

 ( .364/ 7)الطبقات الكربى « . كان عاملا ابلقرآن وتفسريه»[ وقال ابن سعد: 3]

وقال سليمان بن األشعث: رأيت أمحد بن حنبل يكتب عن أيب عمر الدوري. )اتريخ 
 ( .203/ 8بغداد 

وقول »ى قول الدار الدارقطين أبنه ضعيف، فقال: عل -رمحه هللا -وعلق املؤلف الذهيب
 الدار الدارقطين:

قراء ، فثبت إمام. وكذلك مجاعة من الالقراءاتضعيف، يريد يف ضبط اآلاثر. أما يف 

                                         
 18/250اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (428)



488 

 

أثبات يف القراءة دون احلديث، كنافع، والكسائي، وحفص، فإهنم هنضوا أبعباء احلروف 
 ن طائفة من احلفاظ أتقنوا احلديث، وملوحرروها، ومل يصنعوا ذلك يف احلديث، كما أ

 حيكموا القراءة.

( 543/ 11)سري أعالم النبالء « . وكذا شأن كل من برز يف فن، ومل يعنت مبا عداه
. 
 [ انظر عن )حفص بن عمر املهرقاين( يف:4]

، واألنساب البن 201/ 8، والثقات البن حبان 793رقم  184/ 3اجلرح والتعديل 
، واللباب البن 295رقم  109، واملعجم املشتمل البن عساكر 537/ 11السمعاين 

، وميزان االعتدال 1400رقم  34، 33/ 7، وهتذيب الكمال للمزي 274/ 3األثري 
 187/ 1، وتقريب التهذيب 1163رقم  179/ 1، والكاشف 2148رقم  565/ 1

 (429).." 87، وخالصة تذهيب التهذيب 453رقم 
[ 2بن عياش، وحممد بن فضيل، و ]عبد هللا[ ][ ، وأيب بكر 1« ]التهذيب"» .430

 بن األجلح، وحفص بن غياث، وحيىي بن ميان، وطائفة.

[ ، وابن خزمية، وابن صاعد، وحممد 3وعنه: م. ت. ق.، وأمحد بن أيب ]خيثمة[ ]
بن هارون احلضرمي، وعمر بن جبري، وجعفر بن حممد بن احلسن اجلروي، واحلسني 

 احملاملي، وآخرون.

 [ : ال أبس به، صاحب قرآن. قرأ على سليم، وويل قضاء املدائن.4د العجلي ]قال أمح

 [ .5وقال البخاري: رأيتهم جمتمعني على ضعفه ]

 [ .6وقال ابن عقدة، عن مطني، عن حممد بن عبد هللا بن منري: إنه يسرق احلديث ]

 [ .7وقال أبو حامت، عن ابن منري: كان أضعفنا طلبا، وأكثران غرائب ]

قال طلحة بن حممد بن جعفر: استقضي أبو هشام الرفاعي، يعين ببغداد، يف سنة و 
 اثنتني وأربعني. وهو من أهل القرآن والعلم والفقه واحلديث.

 [ .8، قرأ علينا ابن صاعد أكثره ]القراءاتله كتاب يف 
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[ : سألت ابن معني، عن أيب هشام الرفاعي، فقال: 9وقال أمحد بن حممد بن حمرز ]
 أرى به أبسا. ما

 [ .10وقال الربقاين: هو ثقة. أمرين الدار الدارقطين أن أضع حديثه يف الصحيح ]

__________ 

 .1290/ 3[ أي هتذيب الكمال 1]
 .154/ 12[ يف األصل بياض، استدركته من: سري أعالم النبالء 2]
 [ بياض يف األصل.3]

 .416[ يف: اتريخ الثقات 4]
 .108/ 3البن اجلوزي [ الضعفاء واملرتوكني 5]
 .377/ 3[ اتريخ بغداد 6]
 .129/ 8[ اجلرح والتعديل 7]
 « .وحدث حبديث كثري»وفيه تتمة:  376/ 3[ اتريخ بغداد 8]

 .332رقم  90/ 1[ يف: معرفة الرجال بروايته عن ابن معني 9]
 (430)« .." أن أخرج حديثه»أمرين »وفيه:  376/ 3[ اتريخ بغداد 10]
 -حرف اهلاء -" .431

 [ .1هارون بن حامت ] -560

 أبو بشر الكويف البزاز.

 [ ، ومجاعة.2عن: عبد السالم بن حرب، و ]أيب بكر بن عياش[ ]

 [[ عنه.3وله اتريخ، وقع لنا من ]اترخيه، وامتنعنا من الرواية ]

 وقد كتب عنه أبو زرعة، وأبو حامت، ومل حيداث عنه.

 [ .4قال أبو حامت فيه: أسأل هللا السالمة ]

قلت: ومن مناكريه ما رواه عن حيىي بن عيسى الرملي، عن األعمش، عن إبراهيم، عن 
« علي عبادة النظر إىل وجه»علقمة، عن عبد هللا قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
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، فروى احلروف عن: أيب بكر بن عياش، وعن: ابلقراءات[ . وكان له اعتناء 5]
 حسني بن علي اجلعفي، وعن: سليم.

 روى عنه القراءة: موسى بن إسحاق، وأمحد احللواين، واملنذر بن

__________ 

 [ انظر عن )هارون بن حامت( يف:1]

، واملغين يف الضعفاء 241/ 9، والثقات البن حبان 364رقم  88/ 9اجلرح والتعديل 
، وغاية النهاية 9152رقم  283، 282/ 4، وميزان االعتدال 6690رقم  704/ 2
 .625رقم  178، 177/ 6، ولسان امليزان 3757رقم  346، 345/ 2
 [ يف األصل بياض، استدركته من: ميزان االعتدال.2]

 .282/ 4[ يف األصل بياض، واإلستدراك من: ميزان االعتدال 3]
وفيه تتمة: كان أبو زرعة كتب عنه، فأخربته بسببه، فكان  88/ 9[ اجلرح والتعديل 4]

 ال حيدث عنه وترك حديثه.

حيىي بن عيسى الرملي( ، وقال »)يف ترمجة  401/ 4و  283/ 4[ ميزان االعتدال 5]
 (431): لعله من وضع هارون.." -رمحه هللا -الذهيب

 [ .1أمحد بن حيىي ابن قاضي البصرة أيب يوسف الفقيه احلنفي ] -60" .432

 قال نفطويه: ويل قضاء مدينة املنصور يف سنة أربع ومخسني ومائتني.

 أمره حمبا للدنيا، صاحل الفقه. مث عزل، مث استقضي، مث عزل وويل وكان متوسطا يف
 األهواز.

 [ .2مث وجه به إىل خراسان فمات ابلري ]

 [ .3أمحد بن يزيد ] -61

 أبو احلسن احللواين املقرئ. أحد األئمة.

 قرأ على قالون، وعلى: هشام بن عمار، وخلف بن هشام.

 ي، وأيب صاحل كاتب الليث.ومسع من: أيب نعيم، وأيب حذيفة النهد
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 وكان كثري األسفار.

قرأ عليه: احلسن بن العباس بن أيب مهران، والفضل بن شاذان الرازاين، وجعفر بن 
حممد بن اهليثم، وأبو عون حممد بن عمرو بن عون الواسطي، وحممد بن بسام، وحيون 

 املزوق، وحممد بن أمحد بن عبدان.

 لرواية قالون.، جمودا ابلقراءاتوكان عارفا 

 قال ابن أيب حامت: سألت أاب زرعة عنه فلم يرضه يف احلديث.

 [ .4قلت: تويف سنة نيف ومخسني ومائتني ]

 وقد رحل إىل هشام ثالث رحالت، وإىل قالون مرتني.

__________ 

 [ انظر عن )أمحد بن حيىي الفقيه( يف:1]

رقم  202، 210/ 5، واتريخ بغداد 323، 321، 284/ 3أخبار القضاة لوكيع 
، 277رقم  350، 349/ 1، واجلواهر املضية يف طبقات احلنفية للقرشي 2675

 .414والطبقات السنية للغزي، رقم 
[ قال طلحة بن حيىي بن حممد بن جعفر: كان متوسطا يف أمره، شديد احملبة للدنيا، 2]

غداد( بوكان صاحل الفقه على مذهب أهل العراق، وال أعلمه حدث بشيء. )اتريخ 
وقد اختلف اسم الراوي يف: اجلواهر املضية، فهو فيه: طالب بن حممد بن جعفر، 

 فلرياجع.

 [ انظر عن )أمحد بن يزيد احللواين( يف:3]

، وميزان 121رقم  222/ 1، ومعرفة القراء الكبار 193رقم  82/ 2اجلرح والتعديل 
 .697 رقم 150، 149/ 1، وغاية النهاية 661رقم  164/ 1االعتدال 

[ قال أبو عبد هللا حممد بن إسرائيل القصاع إنه تويف سنة مخسني ومائتني. وقال 4]
 ابن اجلزري:

وأحسب أنه تويف سنة نيف ومخسني ومائتني، فمولد النقاش بعد وفاة احللواين بسنني  
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 كثرية.

 (432)( .." 150/ 1وهللا أعلم. )غاية النهاية 
 [ .1، واشتهر ذكره ]القراءات"وبرع يف  .433

 [ .2أمحد بن يزداد بن محزة اخلياط ] -62

 عن: عثمان بن عمر بن فارس، وعمرو بن عبد الغفار.

 وعنه: ابن صاعد، وأبو بكر بن أيب داود.

 تويف ابلكوفة سنة مخس ومخسني، أرخه مطني.

 [ .3أابن بن أيب اخلصيب ] -63

 أبو أمحد األصبهاين.

زيد وحيىي بن بكري، وأمحد بن ي عن: احلسني بن حفص، وأيب عبد الرمحن املقرئ،
 احلراين.

وعنه: أمحد بن احلسني األنصاري، وحممد بن أمحد بن يزيد الزهري، وأمحد بن حممود 
 بن صبيح.

 [ .4تويف سنة مثان ومخسني ]

 [ .5إبراهيم بن أمحد بن يعيش ] -64

 أبو إسحاق البغدادي. نزيل مهذان وحمدثها.

 ثقة حافظ.

عبد الوهاب اخلفاف، وأاب داود احلريي، وحمد بن عبيد، وأاب مسع: يزيد بن هارون، و 
 النضر هاشم بن القاسم، وطائفة.

 وصنف املسند.

__________ 

 [ وقال ابن أيب حامت: سألت أاب زرعة عنه فلم يرضه. )اجلرح والتعديل( .1]

 [ انظر عن )أمحد بن يزداد( يف:2]
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 .2710رقم  229، 228/ 5اتريخ بغداد 
 عن )أابن بن أيب اخلصيب( يف:[ انظر 3]

، 272/ 2، وطبقات احملدثني أبصبهان 230، 229/ 1ذكر أخبار أصبهان أليب نعيم 
 .184رقم  273

 واسم أيب اخلصيب: شهاب.

 [ وقال أبو الشيخ: كان فاضال.4]

 [ انظر عن )إبراهيم بن أمحد( يف:5]

 (433).." 0313رقم  503/ 6، واتريخ بغداد 215رقم  88/ 2اجلرح والتعديل 
"مسع: أابه، وأاب معاوية، وسفيان بن عيينة، وإسحاق األزرق، ووكيعا، وشعيب  .434

بن حرب، وحيىي القطان، وابن مهدي، وأاب ضمرة، وإمساعيل بن عليه، وحيىي بن آدم، 
 وخلقا.

وعنه: إبراهيم احلريب، وأبو بكر بن أيب الدنيا، والفراييب، وابن صاعد، وحفيده يوسف 
 زرق، وأبو عبد هللا احملاملي، وآخرون.بن يعقوب األ

 وكان من كبار األئمة.

[ : صنف كتااب يف الفقه، وله مذاهب اختارها. وصنف كتااب يف 1قال اخلطيب ]
 وكان ثقة.« . املسند»، وصنف القراءات

 قال ابنه البهلول: استدعى املتوكل أيب إىل سر من رأى حىت مسع منه.

 اجلامع، وأقطعه إقطاعا مغله يف السنة اثنا عشر مث أمر فنصب له منرب، وحدث يف
ألفا، ووصله خبمسة آالف درهم يف السنة فكان أيخذها. وأقام إىل أن قدم املستعني 
بغداد، فخاف أيب من األتراك أن يكبسوا األنبار، فاحندر إىل بغداد ومل حيمل معه كتبه، 

ف حديث، فظه خبمسني ألفطالبه حممد بن عبد هللا بن طاهر أن حيدث ببغداد من ح
 مل خيطئ يف شيء منها.

[ 2رواها أمحد بن يوسف األزرق، عن عمه إمساعيل بن يعقوب، عن عمه البهلول ]
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. 
وقال أبو طالب أمحد بن حممد بن إسحاق بن البهلول: تذاكرت أان وابن صاعد ما 
حدث به جدي ببغداد، فقلت له: قال يل أنيس املستملي إنه حدث من حفظه 

 عني ألف حديث.أبرب

فقال ابن صاعد: ال يدري أنيس ما قال. حدث إسحاق بن هبلول من حفظه ببغداد 
 [ .3أبكثر من مخسني ألف حديث ]

ولد إسحاق ابألنبار سنة أربع وستني ومائة، وهبا مات يف ذي احلجة سنة اثنتني 
 [ .4ومخسني ومائتني ]

__________ 

 .367و  366/ 6[ يف اترخيه 1]
 .367/ 6بغداد  [ اتريخ2]
 .368/ 6[ اتريخ بغداد 3]
 (434).." 120/ 8[ الثقات 4]
 "صاحب املصنفات. .435

أخذ عن: عبيدة، وأيب زيد األنصاري، واألصمعي، ووهب بن جرير، ويزيد بن هارون، 
 وأيب عامر العقدي.

 وقرأ القرآن على يعقوب احلضرمي.

 ومحل الناس عنه القرآن واحلديث والعربية.

، وحيىي بن صاعد، وحممد بن هارون الروايين، « مسندة».، والبزاز يف روى عنه: د. ن
 وابن خزمية.

 وخترج به حممد بن يزيد املربد، وأبو بكر بن دريد.

 وحدث عنه حفاظ، وخلق أخرهم أبو روق اهلزاين.

وكان مجاعة للكتب يتبحر فيها. وله يد طوىل يف اللغة والشعر والعروض، واستخراج 
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 [ .1يكن حاذقا يف النحو ]املعمى. ومل 

قال أبو حامت السجستاين: كنت عند األخفش وعنده التوزي فقال: ما صنعت يف  
 ؟« املذكر واملؤنث»كتاب 

 قلت: قد عملت يف ذلك.

 قال: فما تقول يف الفردوس؟

 قلت: ذكر.

 [ .2] 11: 23قال: فإن هللا يقول: الفردوس هم فيها خالدون 

 قلت: ذهب إىل اجلنة.

 التوزي: اي غافل، أما تسمعهم يقولون: إن لك الفردوس األعلى؟فقال 

 فقلت: اي انئم، األعلى ها هنا افعل. وليس بفعلي.

املقصور »، وكتاب « ما تلحن فيه العامة»، وكتاب « إعراب القرآن»وأليب حامت كتاب 
« احةالفص»، وكتاب  «القراءات»، وكتاب « املقاطع واملبادئ»، وكتاب « واملمدود

 ، وغري ذلك.« اختالف املصاحف»، وكتاب « الوحوش»، وكتاب 

__________ 

 148، 147/ 2، وديوان اإلسالم للغزي 1287رقم  606/ 1] )( [ وبغية الوعاة 
 .143/ 3، واألعالم 411/ 1، وهدية العارفني 759رقم 

 .431، 430/ 2[ وفيات األعيان 1]
 (435).." 11[ سورة املؤمنون، اآلية 2]
 الرمحن الدشتكي، ومجاعة."وعبد  .436

م . وكان رأسا يف العربية، وصنف يف العدد والرس «القراءاتاجلامع يف »وصنف كتاب 
 وغري ذلك.

 القراءات.[ : ما أعلم أحدا أعلم منه يف فنه، يعين 1قال أبو نعيم ]

 نقله أبو نعيم عن أيب زرعة الرازي.
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 رمحه هللا تعاىل. . وكان شيخ تلك الداير،القراءاتوله اختيار حسن يف 

 وقال الداين: أجل أصحابه الفضل بن شاذان.

 وممن قرأ عليه: حممد بن عبد الرحيم األصبهاين، وموسى بن عبد الرمحن.

 تويف سنة ثالث ومخسني.

 وقيل: تويف سنة إحدى وأربعني، واألول أشبه.

 [ .2قال أبو حامت: صدوق ]

 [ .3حممد بن عيسى ] -476

 اين الزجاج، إمام جامع أصبهان.أبو عبد هللا األصبه

رحل وكتب الكثري، وروى عن: أيب عاصم النبيل، وعبيد هللا بن موسى، واحلسني بن 
 حفص.

 [ .4وعنه: حممد بن علي بن اجلارود، وحممد بن أمحد بن يزيد الزهري، وغريمها ]

 [ .5حممد بن غالب ] -477

 أبو جعفر األمناطي البغدادي املقرئ.

__________ 

 .179/ 2يف أخبار أصبهان  [1]
 .39/ 8[ اجلرح والتعديل 2]
 [ انظر عن )حممد بن عيسى الزجاج( يف:3]

 .195/ 2ذكر أخبار أصبهان 
 [ قال أبو نعيم: ثقة مأمون.4]

 [ انظر عن )حممد بن غالب( يف:5]

، وغاية 115رقم  218/ 1، ومعرفة القراء الكبار 1175رقم  143/ 3اتريخ بغداد 
 (436).." 3351رقم  227، 226 /2النهاية 
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"أيب داود، وعبد الرمحن بن أيب حامت، وخيثمة بن سليمان، وأبو العباس األصم،  .437
 وخلق.

 ولد سنة تسع وستني ومائة يف رجب، وعاش مائة سنة وسنة.

وفيه مهة وجالدة فإن خيثمة قال: مازح العباس بن الوليد جارية له، فدفعته فانكسرت 
 ن يوما، وكنا نلقى اجلارية ونقول:رجله، فلم حيدثنا عشري

 [ .1حسبك هللا كما كسرت رجل الشيخ وحبستنا عن احلديث ]

 [ .2وقال أبو داود: مسع من أبيه مث عرض عليه، وكان صاحب ليل ]

 [ .3وقال إسحاق بن سيار: ما رأيت أحدا أحسن مستا منه ]

 [ .4وقال النسائي: ليس به أبس ]

 [ .5قلت: كان مقرائ جمودا ]

[ : مسعت خيثمة يقول: أتيت أاب داود السجستاين، 6وقال احلسني بن أيب كامل ]
 فأملى علي حديثا عن العباس بن الوليد بن مزيد.

 [ .7قلت: وأاتين حديث العباس ]

 فقال يل: رأيته؟

 قلت: نعم.

 فقال: مىت مات؟

 قلت: سنة إحدى وسبعني.

 [ .8كذا قال خيثمة ]

 [ ، وضبط يف9ات يف ربيع اآلخر سنة سبعني ]وأما عمرو بن دحيم فقال: م

__________ 

 .581/ 19[ اتريخ دمشق 1]
 .581/ 19[ اتريخ دمشق 2]
 .581/ 19[ اتريخ دمشق 3]
 .582/ 19[ اتريخ دمشق 4]
[ ومع ذلك مل يفرد له ترمجة يف: معرفة القراء الكبار، مع أن املؤرخ واملفسر الطربي 5]
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العشر، وروى عنه يف عدة مواضع من اترخيه، ويف ات القراءنزل بريوت وأخذ عليه 
 املنتخب من ذيل املذيل.

 [ هو: األطرابلسي.6]

 « .وأان أيضا أحدث عن العباس»[ ويف اتريخ دمشق: 7]

 .582/ 19[ اتريخ دمشق 8]
 (437)« .." الثقات»[ وهبا ورخه ابن حبان يف 9]
 يعلى بكرمينية: مسعت أاب"وقال غنجار يف اترخيه: ثنا انصر بن حممد األزدي  .438

املوصلي يقول: رحلت إىل البصرة، فبينا حنن يف السفينة إذا برجل يسأل رجال: ما 
 تقول يف رجل حلف ابلطالق أنك حتفظ مائتا ألف حديث؟

 فأطرق رأسه مث قال: اذهب اي هذا وأنت ابر يف ميينك.

 فقلت: من هذا؟

 فقيل يل: أبو زرعة الرازي ينحدر إىل البصرة.

قال ابن عقدة عن مطني، عن أيب بكر بن أيب شيبة قال: ما رأيت أحفظ من أيب و 
 [ .1زرعة ]

وقال عبد هللا بن حممد بن جعفر القزويين، وهو ضعيف: مسعت حممد بن إسحاق 
 [ .2الصغاين يقول: كان أبو زرعة، يشبه أبمحد بن حنبل ]

ذلك من أيب زرعة، وك وقال علي بن احلسني بن اجلنيد: ما رأيت أعلم حبديث مالك
 [ .3سائر العلوم ]

 وقال عمر بن حممد بن إسحاق القطان: مسعت عبد هللا بن أمحد:

 [ .4مسعت أيب يقول: ما جاوز اجلسر أفقه من إسحاق، وال أحفظ من أيب زرعة ]

وقال أبو يعلى املوصلي: ما مسعنا بذكر أحد يف احلفظ إال كان امسه أكرب من رؤيته إال 
فإن مشاهدته كانت أعظم من امسه. كان قد مجع حفظ األبواب والشيوخ  أبو زرعة،
 [ .5والتفسري ]
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 .عشرة آالف حديثالقراءات وقال صاحل جزرة: مسعت أاب زرعة يقول: أحفظ يف 
 [ .6وقال إسحاق بن راهويه: كل حديث ال يعرفه أبو زرعة الرازي ليس له أصل ]

__________ 

 .200/ 1حلنابلة ، طبقات ا47/ 5[ املنتظم 1]
 .333، 332/ 10[ اتريخ بغداد 2]
 .326/ 5، اجلرح والتعديل 330[ تقدمة املعرفة 3]
 .88/ 4، صفة الصفوة 328/ 10[ اتريخ بغداد 4]
 «كتبنا ابنتخابه بواسط ستة آالف حديث»وفيه تتمة:  334/ 10[ اتريخ بغداد 5]
. 
 (438).." 201/ 1احلنابلة ، طبقات 47/ 5، واملنتظم 332/ 10[ اتريخ بغداد 6]
 "روى عنه: عبد الصمد الطسيت. .439

 وكان نظري موسى بن بغا يف املرتبة واحلال.

 بلغ مثانني سنة.

 تويف سنة تسع وسبعني ومائتني.

 [ .1مسلم بن عيسى الصفار ] -612

 عن: عبد هللا بن داود اخلرييب، وعفان.

 وعنه: أمحد بن عثمان األدمي، وعبد الصمد الطسيت.

 [ .2سنة سبع وسبعني ] تويف

 تركه الدار الدارقطين، وغريه.

 وروى عنه: حممد بن حسن بن الفرج، شيخ البن مردويه.

 [ .3مضر بن حممد بن خالد بن الوليد ] -613

 القاضي أبو حممد األسدي البغدادي املقرئ.

عن: عبد الرمحن بن سالم اجلمحي، وطالوت بن عباد، وهدبة بن خالد، وأمحد بن 
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 القراءات.، وإبراهيم بن املنذر احلزامي، وخلق. وكان راوية لكتب حنبل

روى عنه: أبو بكر بن حممد بن الباغندي، وأبو بكر بن جماهد، وأبو عوانة، وعثمان 
 بن السماك، وأبو بكر الشافعي، وأبو امليمون بن راشد.

 وحدث بدمشق وبغداد، وويل قضاء واسط.

 [ .4قال الدار الدارقطين: ثقة ]

 قال أمحد بن املنادي، وأبو بكر الشافعي: تويف سنة سبع وسبعني.و 

__________ 

 [ انظر عن )مسلم بن عيسى( يف:1]

 .7090رقم  104/ 13اتريخ بغداد 
 [ )قال اخلطيب( كان حيا سنة سبع وسبعني ومائتني، ويف حديثه نكرة.2]

 [ انظر عن )مضر بن حممد( يف:3]

 269، 268/ 13، واتريخ بغداد 11/ 3و  350، 276/ 1أخبار القضاة لوكيع 
 .222رقم 

 (439).." 269/ 13[ اتريخ بغداد 4]
 "أين اجلنان اليت جتري جداوهلا ... ويستجيب إليها الطائر الغردا؟ .440

 [ من حلل موشية جددا2[ ؟ ... نسجت ]1أين الوصائف كالغزالن رائحة ]

 ة زردا؟أين املالهي؟ وأين الراح حتسبها ... ايقوتة كسيت من فض

 أين الوثوب إىل األعداء مبتغيا ... صالح ملك بين العباس إذ فسدا؟

 [ اجلبار معتمدا4[ العايل ]3ما زلت تقسر منهم كل قسورة ... وختبط ]

 [5مث انقضيت فال عني وال أثر ... حىت كأنك يوما مل تكن أحدا ]
 أمحد بن عبد العزيز املوصلي شقالق. -47

 البزار.عن: عاصم بن علي، وخلف 

 ، وبقي إىل بعد الثمانني. «القراءات»أخذ عن خلف كتاب 
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 ذكره يزيد بن حممد يف اترخيه.

 أمحد بن عبد الوهاب احلوطي. -48

 يقال: تويف سنة إحدى ومثانني.

 وقد ذكر يف الطبقة املاضية.

 [ .6أمحد بن عبد القاهر بن العنربي اللخمي الدمشقي ] -49

 شيخ ال يعرف.

 بن عثمان. روى عن: منبه

 وعنه: الطرباين.

 مل يعرفه ابن عساكر إال هبذا.

 أمحد بن عطية. -50

 عن: حممد بن مقابل، وسجادة، وطبقتهما.

__________ 

 « .راتعة»[ يف اتريخ اخللفاء 1]

 « .يسحنب»[ يف سري أعالم النبالء: 2]

 « .حتطم»[ يف اتريخ اخللفاء: 3]

 « .حتطم العايت»[ يف البداية والنهاية: 4]

، 92/ 11، والبداية والنهاية 479، 478/ 13[ األبيات يف: سري أعالم النبالء 5]
 .375، واتريخ اخللفاء 93

 [ انظر عن )أمحد بن عبد القاهر( يف:6]

 (440).." 12/ 1املعجم الصغري للطرباين 
"وتفقه على: أمحد بن املعدل الفقيه، وأخذ العلل وصناعة احلديث عن علي  .441

 برع يف هذين العلمني.بن املديين، و 

روى عنه: أبو القاسم البغوي، وإمساعيل الصفار، وأبو بكر النجاد، وأبو بكر الشافعي، 
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واحلسني بن حممد بن كيسان، وأبو حبر حممد بن احلسن بن كوثر الربهباري، وطائفة 
 سواهم.

 عن رجل، عنه، فقال:« الكىن»ومن جاللته أن النسائي روى يف كتاب 

 بن موسى: ثنا إمساعيل بن إسحاق، ثنا علي بن املديين، فذكر كنيته.ثنا إبراهيم 

قال أبو سهل القطان: ثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال: خرج توقيع أمري املؤمنني 
 [ الفاضلني خريا:1املعتضد إىل وزيره: استوص ابلشيخني اخلريين ]

 أبهل األرض عذااب إمساعيل بن إسحاق، وموسى بن إسحاق. فإهنما ممن إذا أراد هللا
 صرف عنهم بدعائهما.

 وتفقه عليه خلق.

[ : كان عاملا متقنا فقيها على مذهب مالك. شرح املذهب واحتج 2قال اخلطيب ]
 له، وصنف املسند، وصنف يف علوم القرآن، ومجع حديث أيوب، وحديث مالك.

  يتم.مل قلت: وصنف موطأ، وصنف كتااب يف الرد على حممد بن احلسن حنو مائيت جزء

[ : واستوطن بغداد، وويل قضاءها إىل أن تويف: وتقدم حىت صار 3قال اخلطيب ]
 علما، ونشر مذهب مالك ابلعراق ما مل يكن يف وقت من األوقات.

تاب ، وك« معاين القرآن»مل يسبق إىل مثله، وكتاب « أحكام القرآن»وله كتاب 
 . «القراءات»

__________ 

والتصحيح من نسخة أخرى للمؤلف، ومن سري أعالم  ،« احلرين»[ يف األصل 1]
 النبالء.

 .84/ 6[ يف اترخيه 2]
 (441).." 285و  284/ 6[ يف اترخيه 3]
"ومات سنة تسع ومثانني يف شعبان. قاله أمحد بن كامل، وقال: يلقب ما غمه  .442
[1. ] 
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 [ .2علي بن عبد العزيز بن املرزابن بن سابور ] -364

 أيب القاسم البغوي.أبو احلسن البغوي، عم 

مسع: أاب نعيم، وعاصم بن على، وعفان، وأاب عبيد، وأمحد بن يونس الريبوعي، ومسلم 
 بن إبراهيم، والقعنيب، وعلى بن اجلعد، وموسي بن إمساعيل، وخلقا كثريا.

 « .املسند»وعىن هبذا الشأن، وصنف 

عيد بن وأبو سعن أيب عبيد فحملها عنه مساعا: إسحاق اخلزاعي، القراءات وكتب 
األعرايب، وأبو إسحاق بن فراس، وأمحد بن يعقوب السائب، وإبراهيم بن عبد الرزاق، 

 وحممد بن عيسى بن رفاعة، وأمحد بن خالد بن احلباب األندلسيان.

وحدث عنه: علي بن حممد بن مهرويه القزويين، وأبو علي حامد الرفاء، وأبو القاسم 
في، راهيم بن سلمة القطان، وعبد املؤمن بن خلف النسالطرباين، وأبو احلسن علي بن إب

 وخلق كثري من املشارقة واملغاربة، فإنه جاور مبكة.

 ومسع منه أمم. وكان حسن احلديث وليس حبجة.

 تويف سنة ست ومثانني، وله نيف وتسعون سنة.

 وقيل:

__________ 

 [ وقال: كان كثري احلديث، قليل املروءة.1]

 ن عبد العزيز بن املرزابن( يف:[ انظر عن )علي ب2]

، واملعجم الصغري 477/ 8، والثقات البن حبان 1076رقم  196/ 6اجلرح والتعديل 
، وطبقات النحويني واللغويني للزبيدي 71، والفهرست البن الندمي 192/ 1للطرباين 

، واتريخ جرجان للسهمي 292/ 2، واإلنباه للقفطي 279، ونزهة األلباء 227
، والكامل يف 14 -11/ 14، ومعجم األدابء لياقوت 532، 305 ،251، 105

، واملعني يف طبقات احملدثني 59/ 2، واملختصر يف أخبار البشر 508/ 7التاريخ 
، 623، 622/ 2، وتذكرة احلفاظ 173/ 1، ودول اإلسالم 1185رقم  104

ة والنهاية ، والبداي213/ 2، ومرآة اجلنان 77/ 2، والعرب 143/ 3وميزان االعتدال 
/ 13، والنجوم الزاهرة 193/ 2، وشذرات الذهب 241/ 4، ولسان امليزان 82/ 11
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، واتريخ الرتاث العريب 124/ 7، ومعجم املؤلفني 114، 113/ 5، واألعالم 121
 (442).." 108رقم  54/ 1
 عن مجاعة.القراءات "وروى  .443

 [ .1روي عنه: ابن جماهد ]

 [ .2أمحد بن حممد ] -59

 س املديين األصبهاين البزار.أبو العبا

 ثقة فاضل، يروي عن: داود بن رشيد، وعبد هللا مشكدانة.

 وعنه: الطرباين، وأبو الشيخ، ومجاعة.

 تويف سنة ثالث أيضا.

 [ .3أمحد بن حممد بن سعيد ] -60

 [ .4أبو سعيد األصبهاين املعيين ]

 م.مسع: سهل بن عثمان، وعقبة بن مكرم، وزيد بن احلرمي، وطبقته

 وعنه: الطرباين، وأبو أمحد العسال، وأبو الشيخ.

 [ .5وثقه أبو نعيم األصبهاين ]

 وتويف سنة مخس وتسعني.

 [ .6أمحد بن حممد بن حرب اجلرجاين امللحمي ] -61

__________ 

 ، أي اإلمام أمحد.« نقل عن إمامنا مسائل وأشياء كثرية»[ وقال ابن أيب يعلى: 1]
 ( .64/ 1)طبقات احلنابلة 

 [ انظر عن )أمحد بن أمحد البزار( يف:2]

 .62، 61/ 1املعجم الصغري للطرباين 
 [ انظر عن )أمحد بن حممد بن سعيد( يف:3]

 .109، 108/ 1، وذكر أخبار أصبهان أليب نعيم 62/ 1املعجم الصغري للطرباين 
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 « .املعيين»[ ضبطه حمقق ذكر أخبار أصبهان: 4]

أمحد بن فارس يف رحلته. مسع مبكة واملدينة وأصبهان. [ قال: كتب مع جعفر بن 5]
 خرج إىل كرمان وتويف هبا.

 [ انظر عن )أمحد بن حممد بن حرب( يف:6]

 -203/ 1، والكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي 154/ 1اجملروحني البن حبان 
وامسه بطوله: أبو احلسن أمحد بن  19رقم  73، 72، واتريخ جرجان للسهمي 205
بن حرب بن سعيد بن عمرو امللحمي موىل سليمان بن علي اهلامشي اجلرجاين،  حممد

/ 11، واألنساب البن السمعاين 62رقم  54والضعفاء واملرتوكني للدار للدارقطين 
/ 1، وميزان االعتدال 240رقم  85/ 1، والضعفاء واملرتوكني البن اجلوزي 467
134 ".(443) 

 [ .1وثعلب قرأه على نفسه ] "من ثعلب، ألنه قرأه على العلماء، .444

[ . وخلف ثالثة آالف دينار، وملكا بثالثة آالف دينار 2وقيل: إن ثعلبا كان خبيال ]
[ . وكان قد صحب حممد بن عبد هللا بن طاهر، وعلم ابنه طاهرا، فرتب له ألف 3]

 [ .4درهم يف كل شهر ]

،  « نيالنحوي أخالق»، كتاب « املصون»، كتاب « الفصيح»وله من الكتب: كتاب 
كتاب   ، «القراءات»، كتاب « ما يلحن فيه العامة»، كتاب « معاين القرآن»كتاب 

،  « األمثال»، كتاب « ما ال ينصرف»، كتاب « التصغر»، كتاب « معاين الشعر»
 [ .5، وأشياء أخرى ]« إعراب القرآن»، كتاب « الوقف واالبتداء»كتاب 

 مع أصحابه، فصدمته دابة، فوقع يف حفرة، وطال عمره وأصم، فرجع يوما من اجلامع
فلم يقدر على القيام، ومحل إىل بيته يتأوه من رأسه ومات منها يف مجادى األوىل سنة 

 [ .6إحدى وتسعني ومائتني ]

 [ .7أمحد بن حيىي بن إسحاق الراوندي امللحد ] -81

__________ 
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 .145/ 1[ إنباه الرواة 1]
 « .خبيل»[ يف األصل: 2]

أحدا وعشرين ألف درهم وألفي دينار،  -رمحه هللا -خلف ثعلب»ال القفطي: [ ق3]
.  «ودكاكني بباب الشام، قيمتها يومئذ ثالثة آالف دينار، فرد ماله على ابنه وابنته

 ( .148/ 1)إنباه الرواة 

 .148/ 1[ إنباه الرواة 4]
، ومعجم 151، 150/ 1، وإنباه الرواة 74[ انظر قائمة أمساء كتبه يف: الفهرست 5]

، 1205، 635، 201، 167، 123، 33، وكشف الظنون 102/ 5األدابء 
1272 ،1431 ،1455 ،1577 ،1591 ،1712 ،1729 ،1730. 

 .150/ 1[ إنباه الرواة 6]
 [ انظر عن )أمحد بن حيىي الراوندي( يف:7]

، 108، والفهرست 240/ 2، ومقاالت اإلسالميني لألشعري 2921مروج الذهب 
، 138رقم  105 -99/ 6، واملنتظم البن اجلوزي 5، 4ة الفهرست البن الندمي وتكمل

، واإلنتصار البن اخلياط )يف كل الكتاب( ، 35رقم  95، 94/ 1وفيات األعيان 
 61/ 2، واملختصر يف أخبار البشر 116/ 2، والعرب 461ورسالة الغفران أليب العالء 

، ودول 31رقم  62 -59/ 14نبالء ، وسري أعالم ال248/ 1واتريخ ابن الوردي 
/ 2، ومرآة اجلنان 3673رقم  238 -232/ 8، والوايف ابلوفيات 182/ 1اإلسالم 

 (444)،." 113، 112/ 11، والبداية والنهاية 238، 237، و 145، 144
 "أبو احلسن البغدادي النحوي. .445

 أخذ عن: البصري، والكوفيني، وبرع يف العربية وصنف التصانيف.

[ 1بكر بن جماهد املقرئ يقول: هو أحنى من الشيخني، يعين: ثعلبا، واملربد ]وكان أبو 
. 

، « تداءالوقف واالب»، وكتاب القراءات، وكتااب يف « غريب احلديث»وصنف كتاب 
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 [ .2، وغري ذلك ]« املهذب يف النحو»وكتاب 

 وتويف يف ذي القعدة سنة تسع وتسعني.

 ألقرا عليه كتاب سيبويه، فقال:[ : قصدت ابن كيسان 3قال ابن برهان ]

 اذهب به إىل أهله. يعين الزجاج، وابن السراج.

 [ .4حممد بن أمحد بن جعفر بن أيب مجيلة ] -372

 أبو العالء الذهلي الوكيعي الكويف.

 نزل مصر.

مسع: عاصم بن علي، وعلي بن اجلعد، وأمحد بن حنبل، وحممد بن الصباح الدواليب، 
 د بن صاحل املصري، وطبقتهم.وعلي بن املديين، وأمح

روى عنه: أبو سعيد بن يونس وقال: كان ثقة ثبتا، ومحزة الكناين، وأبو القاسم الطرباين، 
واحلسن بن رشيق، وعبد هللا بن عدي احلافظ، واحلسني بن األخضر األسيوطي، وحممد 

 بن عبد هللا بن حيويه صاحب النسائي، وأبو

__________ 

، 1205، 1160، 480، وكشف الظنون 138/ 1لسعادة ، ومفتاح ا232[ / 2]
/ 8، ومعجم املؤلفني 23/ 2، وهدية العارفني 1914، 1730، 1703، 1455
311. 

 .114/ 6[ املنتظم 1]
 .81/ 1[ الفهرست 2]
 .335/ 1[ هو: أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان، كما يف: اتريخ بغداد 3]
 كيعي( يف:[ انظر عن )حممد بن أمحد الو 4]

ب،  338/ 14، واتريخ دمشق )خمطوطة الظاهرية( 79/ 2املعجم الصغري للطرباين 
، 138/ 14، وسري أعالم النبالء 115/ 2، والعرب 1159وهتذيب الكمال )املصور( 

 .71رقم  139
، وخالصة 24رقم  142/ 2، وتقريب التهذيب 30رقم  21/ 9وهتذيب التهذيب 
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.." 294/ 1، وحسن احملاضرة 181/ 3م الزاهرة ، والنجو 325تذهيب التهذيب 
(445) 
 "عن: أبيه. .446

 وعنه: الطرباين، وغريه.

 وتويف سنة اثنتني وتسعني.

 حممد بن عمري بن هشام. -464

 [ احلافظ.1أبو بكر الرازي املعروف ابلقماطريي ]

 مسع: حممد بن مهران اجلمال، وأمحد بن منيع، ومجاعة.

 و بكر اإلمساعيلي، واحلسن بن مهدي.وعنه: أبو زكراي العنربي، وأب

 تويف سنة أربع وتسعني.

 [ .2حممد بن عيسى ] -465

 [ .3أبو علي اهلامشي البغدادي املعروف ابلبياضي ]

 قتلته القرامطة بطريق احلج سنة أربع.

 روى عنه: حممد بن حيىي القطيعي.

 [ .4]القراءات وعنه: أبو بكر بن مقسم يف 

 [ .5شيبة بن الصلت بن عصفور السدوسي البصري ]حممد بن عيسى بن  -466

__________ 

[ القماطريي: بفتح القاف وامليم وكسر الطاء املهملة، نسبة إىل القماطر، وهي مجع 1]
 القمطر.

 [ انظر عن )حممد بن عيسى البياضي( يف:2]

/ 11، والبداية والنهاية 93رقم  62/ 6، واملنتظم 924رقم  401/ 2اتريخ بغداد 
 .3347رقم  225/ 2، وغاية النهاية 102

[ قال اخلطيب: مسعت القاضي أاب القاسم التنوخي يسأل بعض ولد البياضي عن 3]
سبب هذه التسمية. فقال: إن جدي حضر مع مجاعة من العباسيني يوما فجلس 
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اخلليفة، وكانوا كلهم قد لبسوا السواد غري جدي، فإن لباسه كان بياضا، فلما رآها 
 قال: من ذلك البياضي؟ فثبت ذلك االسم عليه، فلم يعرف بعد إال به.اخلليفة 

 [ وثقه اخلطيب.4]

 [ انظر عن )حممد بن عيسى بن شيبة( يف:5]

 ، واملعجم« حممد بن علي بن شيبة املصري»وفيه  87/ 2املعجم الصغري للطرباين 
، 1256/ 3، وهتذيب الكمال للمزي )املصور( 933رقم  266املشتمل البن عساكر 

رقم  390، 389/ 9، وهتذيب التهذيب 1385رقم  255وذيل الكاشف للعراقي 
وفيه:  355، وخالصة تذهيب التهذيب 604رقم  198/ 2، وتقريب التهذيب 637

 (446)« .." حممد بن عيسى بن شبه»
 "عن: هدبة بن خالد، وأيب الربيع الزهراين. .447

 [ .1وعنه: ابن قانع، وأبو بكر الشافعي أحاديث ]

 [ .2حممد بن يوسف بن يعقوب ] -504

 أبو بكر الرازي املقرئ.

 حدث عنه: حممد بن محيد الرازي، وحممد بن هاشم البعلبكي.

 روى عنه: حممد بن العباس بن جنيح، وحبيب القزاز، وأبو بكر النقاش.

. وضع من املسندات ما ال والقراءاتقال الدار الدارقطين: دجال يضع احلديث 
 [ .3يضبط ]

 [ .4م بغداد قبل الثالمثائة ]قد

 [ .5حممد بن يوسف ] -505

 أبو جعفر الباوردي اإلسكايف.

 حدث ببغداد عن: أيب عتبة احلمصي، وطبقته.

__________ 

 [ أحاديث مستقيمة. كما قال اخلطيب.1]
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 [ انظر عن )حممد بن يوسف بن يعقوب( يف:2]

، 8344رقم  72/ 4ل ، وميزان االعتدا1522رقم  398، 397/ 3اتريخ بغداد 
، وموسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان 1429رقم  436، 435/ 5ولسان امليزان 

 اإلسالمي )بتأليفنا( .

 .1654رقم  55، 54/ 5ج 
 [ وقال: وضع حنوا من ستني نسخة قراءات ليس لشيء منها أصل.3]

اهد حرفا، وقد جم[ فسمع منه: ابن جماهد، وغريه، مث تبني كذبه، فلم حيك عنه ابن 4]
روى عنه النقاش غري شيء، فمرة ينسبه إىل حممد بن طريف بن عاصم موىل علي بن 
أيب طالب، ومرة يقول: حممد بن نبهان. ومرة يقول: حممد بن يوسف. ومرة يقول: 

 حممد بن عاصم احلنفي.

 ( .398/ 3)اتريخ بغداد 

/ 5جر يف لسان امليزان وهلذا ذكره احلافظ ابن ح« : عمر تدمري»قال خادم العلم 
وقال: شيخ للنقاش كذاب، « حممد بن طريف بن عاصم»ابسم:  729رقم  211

 يدلسه، فتارة يقول:

حدثنا حممد بن عاصم، واترة يقول: حدثنا حممد بن نبهان، وغري ذلك، مع أن النقاش 
 ال يوثق به.

 [ انظر عن )حممد بن يوسف الباوردي( يف:5]

 (447).." 1524رقم  399، 398/ 3اتريخ بغداد 
"أبو الطيب املادرائي، الكاتب االعور، ويعرف أيضا ابلكوكيب. أصغر من أخيه  .448

 حممد أبربع سنني.

مسع احلديث وقرا األدب، وتفنن. وله مدائح يف احلسن بن خملد الوزير. ويل خراج مصر 
 أايم املعتضد واملكتفي خلمارويه، مث صرف، مث ويل ملا قدم مؤنس. وسعى مؤنس يف
توليته وزارة املقتدر، وعملت له اخللع، وكتب التقليد، وطلب من دمشق، فإذا به قد 
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 مات.

 روى عنه اخلرائطي، وغريه شعرا.

 وقيل: كانت كتبه ثالمثائة محل مجل.

 تويف مبصر كهال.

 [ .1أمحد بن فرح بن جربيل ] -119

 أبو جعفر البغدادي العسكري الضرير املقرئ.

 ري، وعلى أيب احلسن أمحد البزي.قرأ على أيب عمر الدو 

 وكان بصريا ابلتفسري، ووالؤه لبىن هاشم.

 أقرأ الناس مدة.

 وحدث عن: علي بن املديين، وأيب بكر وعثمان ابين أيب شيبة، وأيب الربيع الزهراين.

 وعنه: أمحد بن جعفر اخلتلي، وابن مسعان الرزاز.

 ا تويف يف ذي احلجة.وكان ثقة، عاملا ابلقرآن واللغة، نزل الكوفة وهب

 وقرأ عليه: زيد بن علي بن أيب بالل، وعمر بن حممد بن بيان الزاهد،

__________ 

 .3128رقم  186/ 7، والوايف ابلوفيات 200رقم  132/ 6] )( [ املنتظم 
 [ انظر عن )أمحد بن فرح( يف:1]

 164، 163/ 14، وسري أعالم النبالء 2178رقم  346، 345/ 4اتريخ بغداد 
/ 2، والعرب 502/ 2، واملشتبه يف أمساء الرجال 703/ 2، وتذكرة احلفاظ 94رقم 

 96، 95/ 1، وغاية النهاية 139رقم  239، 238/ 1، ومعرفة القراء الكبار 125
، 241/ 2، وشذرات الذهب 134/ 1العشر القراءات ، والنشر يف 437رقم 

 .63/ 1وطبقات املفسرين للداودي 
 (448)هملة.." ابحلاء امل« فرح»و 
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 "أبو حممد اجلرجاين الوزان. .449

روى عن: أيب األشعث العجلي، وحممود بن خداش، وحممد بن محيد، وسلم بن جنادة، 
 ومجاعة.

 وعنه: ابن عدي، واإلمساعيلي، وغريمها.

 وقال اإلمساعيلي: صدوق.

 [ .1أمحد بن حممد بن عمر ] -315

 أبو احلسني اجلرجاين التاجر.

 زنبور، وأاب حفص الفالس، وسلمة بن شبيب.مسع: حممد بن 

 وكان ثقة.

 روى عنه: ابن عدي، واإلمساعيلي، ومجاعة.

 [ .2أمحد بن حممد بن عبد هللا بن احلسن بن حفص اإلصبهاين ] -316

 أبو احلسن.

 زاهد عابد، يقال إنه من األبدال.

 مسع: محيد بن مسعدة، وسلمة بن شبيب.

 مد بن جعفر اإلصبهانيان، والطرباين.وعنه: عبد هللا بن حممود، وحم

 [ .3أسامة بن أمحد بن أسامة بن عبد الرمحن ] -317

 أبو سلمة التجييب، موالهم املصري.

حمدث مكثر، روى عن: أيب الطاهر بن السرح، ويونس بن عبد األعلى، وأمحد بن 
 حيىي بن وزير، واحلارث بن مسكني، وعدد كثري من طبقتهم.

 راءات.والقوعين ابحلديث 

__________ 

 [ انظر عن )أمحد بن حممد بن عمر( يف:1]

 .582، وانظر فهرس األعالم منه 20رقم  74، 73اتريخ جرجان 
 [ انظر عن )أمحد بن حممد بن عبد هللا( يف:2]

 .125/ 1، وذكر أخبار أصبهان 41/ 1املعجم الصغري للطرباين 
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 [ انظر عن )أسامة بن أمحد( يف:3]

 (449).." 104/ 1للطرباين املعجم الصغري 
 عبد هللا بن عمرو بن عبد هللا بن عمرو بن السرح املصري. -333" .450

 موىل بين أمية.

 مسع: يونس بن عبد األعلى، ووفاء بن سهيل، وايسني بن عبد األحد.

 [ .1عبد هللا بن مالك بن سيف ] -334

 أبو بكر التجييب املقرئ.

 من كبار قراء مصر.

 زرق صاحب ورش، تالوة.أخذ عن: أيب يعقوب األ

 ومسع: حممد بن رمح، ومجاعة.

قرا عليه: أبو عدي عبد العزيز بن علي بن حممد بن إسحاق ابن اإلمام، وإبراهيم بن 
حممد بن مروان، وحممد بن عبد الرمحن الظهراوي، وأبو بكر حممد بن عبد هللا بن 

 القاسم اخلرقي شيخ األهوازي.

 وهو آخر أصحاب األزرق وفاة.

 تويف يوم اجلمعة سلخ مجادى اآلخرة.

قرأت القرآن بطريقه على أيب القاسم سحنون ابإلسكندرية، عن قراءته على أيب القاسم 
بن الصفراوي، عن ابن عطية، عن ابن الفحام، عن أمحد بن نفيس، عن أيب عدي. 

 وهذا إسناد عال لنا هبذه القراءة.

 عبد هللا بن علي بن اجلارود. -335

 النيسابوري احلافظ. أبو حممد

 نزيل مكة.

 مسع: إسحاق بن راهويه، وعلي بن حجر.

وعنه: ابن أخته حيىي بن منصور القاضي، وحممد بن انفع املكي اخلزاعي، وحممد بن 
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 جربيل العجيفي، وأبو بكر أمحد بن عبد هللا بن

__________ 

 [ انظر عن )عبد هللا بن مالك( يف:1]

/ 1، ومعرفة القراء الكبار 134/ 2، والعرب 246رقم  440/ 14سري أعالم النبالء 
/ 1، وحسن احملاضرة 1855رقم  445/ 1، وغاية النهاية 131رقم  232، 231
 (450).." 251/ 2، وشذرات الذهب 114/ 1العشر القراءات ، والنشر يف 487

 "وعنه: الطرباين، وأبو حامت بن حبان، وأبو بكر بن املقرئ. .451

 العقيلي: قدمت مكة وأليب سعيد اجلندي حلقه ابملسجد احلرام.وقال أبو جعفر 

 قلت: ورخه أبو القاسم بن منده.

 وقال املقرئ: هو من ولد عامر الشعيب.

 وقال أبو علي النيسابوري: هو ثقة.

 عن مجاعة.القراءات وقد روى حروف 

 (451)روى عنه: ابن جماهد، وابن أيب هاشم.." 
 د األعلى، وأيب كريب، ومجاعة."ومسع احلروف من: يونس بن عب .452

، فأخذ عنه: ابن جماهد، وحممد بن أمحد الداجوين، القراءاتوصنف كتااب حسنا يف 
 وعبد الواحد بن أيب هاشم.

وروى عنه: أبو شعيب احلراين، وهو أكرب منه سنا وسندا، وخملد الباقرحي، والطرباين، 
 كامل، وطائفة سواهم.  وعبد الغفار احلضيين، وأبو عمرو بن محدان، وأمحد بن

[ : كان ابن جرير أمحد األئمة، حيكم بقوله ويرجع إىل رأيه 1قال أبو بكر اخلطيب ]
 ملعرفته وفضله.

مجع من العلوم ما مل يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظا لكتاب هللا، بصريا 
ا، انسخها هابملعاين، فقيها يف أحكام القرآن، عاملا ابلسنن وطرقها، صحيحها وسقيم
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ومنسوخها، وعارفا أبقوال الصحابة والتابعني، وبصريا أبايم الناس وأخبارهم، له الكتاب 
هتذيب »الذي مل يصنف مثله، وكتاب « التفسري»، وكتاب « اتريخ األمم»املشهور يف 

 ، مل أر مثله يف معناه، ولكن مل يتمه.« اآلاثر

ائل حفظت أقاويل الفقهاء. وتفرد مبس وله يف األصول والفروع كتب كثرية، واختيار من
 عنه.

 وقال غريه: مولده آبمل سنة أربع وعشرين ومائتني.

قال أبو أمحد الفرغاين: كتب إيل املراغي يذكر أن املكتفي قال للحسن بن العباس: 
 إين أريد أن أوقف وقفا جيتمع أقاويل العلماء على صحته ويسلم من اخلالف.

فأملى عليهم كتااب بذلك. فأخرجت له جائزة سنية، فأىب قال: فأحضر ابن جريرى، 
 أن يقبلها، فقيل له: ال بد من جائزة أو قضاء حاجة.

 فقال: نعم. احلاجة أسأل أمري املؤمنني أن يتقدم إىل الشرط أن مينعوا

__________ 

 (452).." 163/ 2[ يف اترخيه 1]
 إبمامي هدي، إيش "ابن صاحل األعلم، فقال: من قال إن أاب بكر وعمر ليسا .453

 هو؟

 قال ابن صاحل: مبتدع! فقال ابن جرير: مبتدع مبتدع، هذا يقتل.

، و  «قراءاتال»، ومت كتاب « التفسري»قال أبو حممد الفرغاين: مت من كتبه كتاب 
إىل « التاريخ»اختالف العلماء، ومت كتاب »التنزيل، ومت له كتاب »، و « العدد»

تاب لطيف إىل شيوخه، ومت ك« ل من الصحابة والتابعنياتريخ الرجا»عصره، ومت كتاب 
القول يف أذكار شرائع اإلسالم، وهو مذهبه الذي اختاره وجوده واحتج له، وهو ثالثة 

 ومثانون كتااب.

. وابتدأ  «التبصري يف أصول الدين»وهو خمتصر، ومت كتاب « اخلفيف»ومت كتاب 
و بكر كتبه ابتداء مبا رواه أب  ، وهو من عجائبه،« هتذيب اآلاثر»بتصنيف كتاب 
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الصديق مما صح عنده بسنده، وتكلم على كل حديث منه بعلله وطرقه وما فيه من 
مسند »الفقه والسنن واختالف العلماء وحججهم، وما فيه من املعاين والغريب، فتم منه 

 .متامه قطعة كبرية، فمات قبل« مسند ابن عباس»، ومن « العشرة وأهل البيت واملوايل
 فخرج منه كتاب الطهارة يف حنو ألف ومخسمائة ورقة، وخرج« البسيط»وابتدأ بكتاب 

منه أكثر كتاب الصالة، وخرج منه آداب احلكام، وكتاب احملاضر والسجالت، وغري 
 [ .1ذلك ]

وملا بلغه أن أاب بكر بن أيب داود تكلم يف حديث غدير خم. محل كتاب الفضائل فبدأ 
 ين، وتكلم على تصحيح حديث غدير خم، واحتج لتصحيحه.بفضل اخللفاء الراشد

حكى التنوخي، عن عثمان بن حممد السلمي: حدثين ابن منجو القائد قال: حدثين 
غالم البن املزوق قال: اشرتى موالي يل جارية وزوجنيها، فأحببتها وأبغضتين، وكانت 

بشيء إال  خاطبتين تنافرين دائما إىل أن أضجرتين، فقلت هلا: انت طالق ثالاث، ال
 قلت لك مثله، فكم أحتملك.

__________ 

 (453).." 45، 44/ 18[ معجم األدابء 1]
 "أبو احلسن الباهلي البغدادي. .454

نزل مصر، ومسع: حفص بن عمر الدوري، وإسحاق بن أيب إسرائيل، وأمحد بن إبراهيم 
 الدورقي، ومجاعة.

مد لف البزاز، وأمحد بن حموعنه: أبو سعيد بن يونس، وعبيد هللا بن حممد بن خ
 املهندس، وأبو الطيب العباس بن أمحد اهلامشي، وأبو بكر املقرئ، وآخرون.

 [ .1قال ابن يونس: كان ثقة ثبتا، صاحب حديث، متقلال من الدنيا ]

 تويف يف ربيع اآلخر.

وقال محزة الكناين: مسعت حممد بن حممد الباهلي يقول: بضاعيت قليلة، وهللا جيعل 
 الربكة. فيها
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 قلت: وقد مسع من حممود بن خالد بدمشق.

 وقرأ على الدوري القرآن.

 حممد بن حممد بن يوسف البخاري. -182

 أبو ذر القاضي.

حدث هبراة وغريها عن: أمحد بن عبيد بن انصح، وحممد بن إمساعيل البخاري، 
 ومجاعة.

 ويل قضاء خراسان. وكان ينتحل احلديث ويذب عن السنة.

ر جملسه ابن خزمية، وأبو العباس السراج. وهو والد الزاهد القدوة أيب أملى، وحض
 احلسن.

 [ .2حممد بن حيىي بن عمر بن لبابة ] -183

__________ 

، وغاية 154/ 11، والبداية والنهاية 2رقم  99/ 1، والوايف ابلوفيات 148] )( [ 
والنجوم الزاهرة  ،180/ 1العشر القراءات ، والنشر يف 3419رقم  242/ 2النهاية 

 .269/ 2، وشذرات الذهب 350/ 1، وحسن احملاضرة 216/ 3
 .214/ 3[ اتريخ بغداد 1]
 [ انظر عن )حممد بن حيىي بن عمر( يف:2]

، وجذوة املقتبس 1189رقم  35، 34/ 2اتريخ علماء األندلس البن الفرضي 
 (454)." 98للحميدي 

لنقط والشكل  تب أبيه كلها اب"قال املسبحي يف اترخيه: كان أبو جعفر حيفظ ك .455
كما حيفظ القرآن، وهي أحد وعشرون مصنفا، فلما مسع بذلك أهل العلم واألدب 
جاءوه، فجاءه أمحد بن حممد بن والد، وأبو جعفر أمحد بن النحاس، وأبو غامن املظفر 

 بن أمحد، والنحاة وامللوك وأوالدهم فأخذوا عنه.

خا جادا أتيناه لنسمع منه فقال: ما معي وذكره ابن زوالق فقال: كان مالكيا شي
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حديث، لكن معي كتب أيب وأان أحفظها وأقرأها عليكم، وهي أحد وعشرون كتااب. 
غريب »، كتاب « معاين القرآن»، كتاب « املشكل»فكان حيفظها كلها. وهي: كتاب 

كتاب   ،« املعارف»، كتاب « الفقه»، كتاب « خمتلف احلديث»، كتاب « احلديث
،  « رؤيةال»، كتاب « أعالم النيب صلى هللا عليه وسلم»، كتاب « األخبارعيون »

،  « امليسر»، كتاب « األنواء»، كتاب « العرب والعجم»، كتاب « األشربة»كتاب 
كتاب   ،« إصالح الغلط»، كتاب « معاين الشعر»، كتاب « طبقات الشعراء»كتاب 

 كتاب« املسائل»كتاب ،  « النحو»، كتاب « األبنية»، كتاب « أدب الكاتب»
 . «القراءات»

 وكان يرد النقطة. ذكر أن أابه حفظه إايها يف اللوح.

 [ .1أمحد بن عبد هللا بن نصر بن جبري الذهلي ] -61

 أبو العباس، والد أيب الطاهر.

 ويل قضاء البصرة وواسط، ومسع: يعقوب الدورقي، وحممود بن خداش.

 قطين، واملخلص، وغريهم.وعنه: املعايف اجلريري، والدار الدار 

 [ .2وثقه اخلطيب ]

 [ .3أمحد بن علي بن احلسن بن شامهرد ] -62

 الفقيه أبو عمرو الصرييف.

__________ 

 [ انظر عن )أمحد بن عبد هللا بن نصر( يف:1]

، 151/ 1، وبغية الطلب البن العدمي )خمطوط( 1935رقم  229/ 4اتريخ بغداد 
 .147رقم  322/ 1يف اتريخ لبنان اإلسالمي  ، وموسوعة علماء املسلمني152

 [ يف اترخيه.2]

 (455)[ انظر عن )أمحد بن علي بن احلسن( يف:." 3]
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"مسع: الرمادي، وسعدان بن نصر، وحممد بن عبد هللا املخرمي، وأاب بكر  .456
 الصغاين، ومجاعة.

 قرأ القرآن على: قنبل، وأيب الزعراء بن عبدوس، وغريمها.

 له. «القراءات»عة مساهم يف كتاب ومسع احلروف من مجا

[ إبسناد ذكره إىل ثعلب أنه قال يف سنة ست ومثانني ومائتني. ما 1وقال اخلطيب ]
بقي يف عصران أعلم بكتاب هللا من ابن جماهد. وكان من أهل الظرف. جاء عنه يف 

 ذلك أشياء.

ابن املعتز،  شعرقال مرة: من قرأ أليب عمرو، ومتذهب للشافعي، وأجتر يف البز، وروى 
 فقد كمل ظرفه.

 وعن عبيد هللا الزهري قال: انتبه أيب فقال: رأيت اي بين كأن من يقول:

 مات مقوم وحي هللا.

 فلما أصبحنا إذا اببن جماهد قد مات.

قرأ عليه خلق كثري، منهم: عبد الواحد بن أيب هاشم، وأبو عيسى بكار ابن أمحد، 
فرج الشنبوذي، وأبو بكر الشذائي، وأبو أمحد واحلسن بن سعيد املطوعي، وأبو ال

السامري، وأمحد بن حممد العجلي، واحلسني بن حبش الدينوري، وأبو احلسن علي بن 
احلسني الغضائري، وأبو احلسني عبيد هللا بن البواب، وطلحة بن حممد بن جعفر، وأبو 

 ائة.احلسن منصور بن حممد بن عثمان اجملاهدي الضرير عاش إىل سنة أربعم

 وكان أيخذ على اإلنسان اخلتمة بدينار، أعين اجملاهدي.

وممن حدث عن ابن جماهد: أبو حفص بن شاهني، وعمر الكتاين، وأبو بكر بن 
 شاذان، والدارقطين، وأبو مسلم الكاتب.

 وكان ثقة مأموان. ولد سنة مخس وأربعني ومائتني، وتويف يف شعبان من هذا العام.

__________ 

، وطبقات الشافعية 393/ 2، واتريخ اخلميس 142 -139/ 1لنهاية ( [ ا-] )
، وشذرات 258/ 3، والنجوم الزاهرة 54رقم  109، 108/ 1البن قاضي شهبة 

، وإيضاح 59/ 1، وهدية العارفني 1448، 1431، وكشف الظنون 302/ 2الذهب 
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، 261/ 1، واألعالم 2015رقم  262، 261/ 4، وديوان اإلسالم 250/ 2املكنون 
 .188/ 2ومعجم املؤلفني 

 (456).." 147/ 5[ يف اترخيه 1]
"قال إمساعيل اخلطيب: فأنكر ذلك الناس فقبض عليه السلطان يف سنة ثالث  .457

وعشرين، ومحل إىل دار الوزير ابن مقلة، وأحضر القضاة والفقهاء، فناظروه، فنصر 
أشاروا بعقوبته ر، و فعله، فاسترت له الوزير عن ذلك، فأىب. فأنكر عليه مجيع من حض

إىل أن يرجع. فأمر الوزير بتجريده وإقامته بني اهلنبازين، وضرب ابلدرة حنو العشر ضراب 
 [ .1شديدا، فاستغاث وأذعن ابلرجوع والتوبة. فكتب عليه حمضر بتوبته ]

 تويف رمحه هللا يف صفر.

وسائر  زي،قلت: وهو موثق النقل. وقد احتج به أبو عمرو الداين، وأبو علي األهوا
 . وإمنا نقم عليه رأيه ال روايته. وهو جمتهد يف ذلك خمطئ، وهللاالقراءاتاملصنفني يف 

يعفو عنه ويساحمه. وقد فعل ما يسوغ فيه االجتهاد. وذلك رواية عن مالك، وعن 
 أمحد بن حنبل.

 وكان رمحه هللا حيط على ابن جماهد ويقول: هذا العطشي مل تغرب قدماه يف هذا العلم.

وقال حممد بن يوسف احلافظ: كان ابن شنبوذ إذا أاته رجل يقرأ عليه قال: هل قرأت 
 على ابن جماهد؟ فإن قال: نعم. مل يقرئه.

 قلت: هذا خلق مذموم يرتكبه بعض العلماء اجلفاة.

ذكره ابن شنبوذ احلاكم يف اترخيه، وأنه مسع من: احلسن بن عرفة، وعلي بن حرب، 
كذا قال احلاكم. وما أحسبه أدرك هؤالء. فلعل احلاكم وهم   وحممد بن عوف الطائي.

 يف قوله إنه مسع منهم.

 [ .2حممد بن إبراهيم بن عيسى ] -402

 أبو بكر الكناين القرطيب، املعروف اببن حيونه.

 مسع: حممد بن وضاح، وإبراهيم بن ابز، وقاسم بن حممد.
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 وكان حافظا للفقه، مشاورا، عظيم الوجاهة.

__________ 

 .308/ 6، املنتظم 281، 280/ 1[ اتريخ بغداد 1]
 [ انظر عن )حممد بن إبراهيم( يف:2]

 (457).." 1221رقم  48، 47اتريخ علماء األندلس 
 "بعت ديين هلم بدنياي حىت ... حرموين دنياهم بعد ديين .458

 [ ما استطعت جبهدي ... حفظ أرواحهم فما حفظوين1ولقد حطت ]

 ... اي حيايت! ابنت مييين فبيينليس بعد اليمني لذة عيش 

 [ .3حممد بن القاسم بن حممد بن بشار ] -413[ 2]

 أبو بكر بن األنباري النحوي اللغوي العالمة.

 ولد سنة إحدى وسبعني ومائتني.

ومسع إبفادة أبيه من: حممد بن يونس الكدميي، وثعلب، وإمساعيل القاضي، وأمحد بن 
 اهليثم البزاز، وأبيه.

، والغريب القراءاتقال اخلطيب: كان صدوقا دينا من أهل السنة. صنف يف 
 واملشكل، والوقف، واالبتداء.

روى عنه: أبو عمر بن حيويه، وأمحد بن نصر الشذائي، وأبو الفتح بن بدهن، وعبد 
 الواحد بن أيب هاشم، والدارقطين، وحممد ابن أخي ميمي، وأمحد بن حممد بن اجلراح.

__________ 

 مث»ويف الفخري: « لقد أحسنت»[ وفيات األعيان، وسري أعالم النبالء: 1]
 ، واملثبت يتفق مع: املنتظم، وفيه: فلقد حطت.« أحسنت

 وفيه ثالثة أبيات. 272، الفخري 116/ 5، وفيات األعيان 311/ 6[ املنتظم 2]

 [ انظر عن )حممد بن القاسم( يف:3]

، والفهرست 1224رقم  186 -181/ 3داد ، واتريخ بغ112الفهرست البن الندمي 
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، وطبقات 188 -181، ونزهة األلباء 348، 341، 197، 166/ 44البن خري 
، ومعجم 208 -201/ 3، وإنباه الرواة 355/ 1، واألنساب 73 -69/ 2احلنابلة 
، 171، وطبقات النحويني 315 -311/ 6، واملنتظم 313 -306/ 18األدابء 

، 343 -341/ 4، ووفيات األعيان 69/ 1، واللباب 315/ 8والكامل يف التاريخ 
، 201/ 1، ودول اإلسالم 215، 214/ 2، والعرب 87/ 2واملختصر يف أخبار البشر 

، 193رقم  282 -280/ 1، ومعرفة القراء الكبار 844 -842/ 3وتذكرة احلفاظ 
/ 2، ومرآة اجلنان 272/ 1، واتريخ ابن الوردي 229، 228وتلخيص ابن مكتوم 

، والوفيات 345، 344/ 4، والوايف ابلوفيات 196/ 11، والبداية والنهاية 294
/ 3، والنجوم الزاهرة 232 -230/ 2، وغاية النهاية 328رقم  209البن قنفذ 

، 466/ 2، واملزهر 349، وطبقات احلفاظ للسيوطي 212/ 1، وبغية الوعاة 269
، واحلث على 165، ومعجم طبقات احلفاظ 316 -315/ 2وشذرات الذهب 

، واتريخ 248رقم  168/ 1، وديوان اإلسالم 608، وروضات اجلنات 78العلم 
، ودائرة 143/ 11، ومعجم املؤلفني 227، 226/ 6، واألعالم 211/ 2آداب اللغة 

 (458).." 5/ 3املعارف اإلسالمية 
 [ .1أمحد بن مطرف البسيت القاضي ] -522" .459

 وعبد هللا بن أيب مسرة. روى عن: أمحد بن عبيد هللا النرسي،

 وعنه: علي بن أمحد الرفاء السامري.

 [ .2أمحد بن يعقوب ] -523

 التائب املقرئ، احملقق أبو الطيب األنطاكي.

 رأى أمحد بن جبري، وقرأ على أصحابه.

 واعتمد على أيب املغرية عبيد هللا بن صدقة، فقرأ عليه خبمس رواايت.

 احب السوسي.مث قرأ على حممد بن حفص اخلشاب ص

 ومسع من: أيب أمية الطرسوسي، وعثمان بن خرزاذ، وعدة.
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السبع، وهو إمام يف هذه الصناعة. ضابط القراءات قال الداين: له كتاب حسن يف 
 بصري ابلعربية.

روى عنه القراءة: علي بن حممد بن بشر، وعبيد هللا بن عمر البغدادي، ومبارك بن 
 علي.

 ان علي بن حممد، ان أمحد بن يعقوب التائب برواية ورش. ان أمحد بن أيب عبد امللك،

وقال بعض أصحابه: مل يكن بعد ابن جماهد أحفظ منه حلروف القرآن وعلمه. كان 
 إمام أهل الشام يف زمانه يف القراءة.

 وقد ذكر التائب يف كتابه أنه أدرك أمحد بن جبري وسنه حنو العشرين، ومل أقرأ عليه.

 [ .3الضيب اإلصبهاين ] أمحد بن يونس -524

 عن: مسيه أمحد بن يونس.

__________ 

 [ انظر عن )أمحد بن مطرف( يف:1]

 .2619رقم  171/ 5اتريخ بغداد 
 [ انظر عن )أمحد بن يعقوب( يف:2]

وفيه: تويف أبنطاكية سنة أربعني وثالمثائة. أقول: إن  700رقم  151/ 1غاية النهاية 
 من هنا إىل الطبعة التالية، فلرياجع.صح ذلك فيجب أن حتول ترمجته 

 [ انظر عن )أمحد بن يونس( يف:3]

 (459).." 2701رقم  224/ 5اتريخ بغداد 
 "املقرئ أبو إسحاق. .460

 فقيه، مقريء كبري.

قرأ علي: هارون بن موسى األخفش، وأمحد بن أيب رجاء، وقنبل، وعثمان بن خرزاذ، 
 وغريهم.

 وعلى والده.
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 الثمان.القراءات وصنف كتااب يف 

ومسع: أاب أمية الطرسوسي، وحممد بن إبراهيم الصوري، ويزيد بن عبد الصمد، وعلي 
 بن عبد العزيز البغوي.

قرأ عليه: أبو احلسن بن بشر، وأبو علي بن حبش الدينوري، وأبو طاهر حممد بن 
 احلسن األنطاكي، وعلي بن إمساعيل البصري، وأبو الطيب عبد املنعم بن غلبون.

 ريء الشام يف زمانه.وكان مق

روى عنه احلديث: شهاب بن حممد الصوري، وأبو أمحد حممد بن جامع الدهان، 
 وحممد بن أمحد امللطي، وأبو احلسني بن مجيع، وآخرون.

 تويف سنة مثان. قاله فارس بن أمحد.

 [ : يف شعبان سنة تسع.1وقال غريه ]

، أان ابن ة، أان أبو احلسن بن املسلمأخربان ابن غدير، أان ابن احلرستاين وأان يف الرابع
طالب: أنبا ابن مجيع، ثنا إبراهيم بن عبد الرزاق أبنطاكية: ثنا حممد بن إبراهيم 
الصوري، ثنا خالد بن عبد الرمحن، ثنا مالك، عن الزهري، عن علي بن احلسني، عن 

ركه ما ال تمن حسن إسالم املرء »أبيه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: 
 [ .2يعنيه( ]

__________ 

، واتريخ دمشق )خمطوطة 175رقم  217، 216] )( [ معجم الشيوخ البن مجيع 
، 230/ 1، ومعرفة القراء الكبار 227/ 2، وهتذيب اتريخ دمشق 258/ 4التيمورية( 

، 16/ 1، وغاية النهاية 207رقم  385، و 384/ 15، وسري أعالم النبالء 231
، وموسوعة علماء 346/ 2، وشذرات الذهب 300/ 3الزاهرة  ، والنجوم17

/ 1، ومعجم املؤلفني 30رقم  231، 230/ 1املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي 
47. 

 [ هو علي بن حممد بن بشري األنطاكي. )اتريخ دمشق( .1]
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، 6886رقم  138/ 3، والطرباين يف: املعجم الكبري 201/ 1[ رواه أمحد يف املسند 2]
 (460).." 111/ 2ويف املعجم الصغري 

 "أبو احلسن بن األخرم الربعي الدمشقي املقرئ. .461

 صاحب هارون بن األخفش.

 قرأ على: األخفش، وجعفر بن أمحد بن كراز.

 وانتهى إليه رائسة اإلقراء بدمشق.

قرأ عليه: علي بن داود الداراين اخلطيب، وأبو بكر حممد بن أمحد السلمي اجلبين، 
الربيع املطرز، وعبد هللا بن عطية املفسر، وأبو بكر أمحد بن احلسني بن  وسالمة بن

 مهران، وأمحد بن إبراهيم بن برهان، ومجاعة.

 والعربية، ، بصريا ابلتفسريالقراءاتوطال عمره، وارحتل الناس إليه. وكان عارفا بعلل 
 متواضعا، حسن األخالق، كبري الشأن.

ليلة األذان الكبري ألخذ النوبة على ابن األخرم، قال حممد بن علي السلمي: قمت 
 فوجدت قد سبقين ثالثون قارائ، ومل تدركين النوبة إىل العصر.

وذكر بعضهم أن ابن األخرم رحل إىل بغداد وحضر حلقة ابن جماهد، فأمر ابن جماهد 
 أصحابه أن يقرءوا على ابن األخرم.

إحدى  و احلسن بن األخرم الربعي سنةقال أبو علي أمحد بن حممد األصبهاين: تويف أب
 وأربعني.

 وقال غريه: سنة أثنتني.

 [ .1حممد بن مهيان بن حممد بن عبد احلميد البغدادي الوكيل ] -406

 ولقبه: زنبيلويه.

 قدم دمشق سنة أربعني، وحدث عن: علي بن مسلم الطوسي، واحلسن بن عرفة.

ام  بن احلسن بن املطبوع، ومتوعنه: أمحد بن إبراهيم السكسكي املقرئ، وعبد هللا
 الرازي.
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__________ 

 .244رقم  165، 164/ 1] )( [ وديوان اإلسالم 
 [ انظر عن )حممد بن مهيان( يف:1]

/ 4، وميزان االعتدال 371/ 3، واتريخ بغداد 148رقم  46الروض البسام )املقدمة( 
 (461).." 416 /5، ولسان امليزان 6060رقم  641/ 2، واملغين يف الضعفاء 58

 -حرف الشني -" .462
 [ .1شعلة بن بدر ] -547

 األمري أبو العباس اإلخشيدي.

 كان بطال شجاعا كثري االحتكار.

 غلت األسعار يف أايمه.

 ويل دمشق أايم املطيع أليب القاسم بن اإلخشيد.

 وقتل يف نواحي طربية يف حرب بينه وبني متوليها ملهم العقيلي يف ربيع األول.

 -ادحرف الص -
 [ .2صاحل بن إدريس ] -548

 أبو سهل البغدادي املقرئ احملقق.

 قرأ على ابن جماهد لعاصم.

 ومسع من: ابن صاعد، ومجاعة.

 وبرع فيها، وأخذها عن جلة القراء.القراءات بوعين 

وتصدر لإلقراء بدمشق، فقرأ عليه: عبد املنعم بن غلبون، وعلي بن حممد بن بشر، 
 الداراين، وطائفة.وعلي بن داود 

 [ .3وكان صاحلا انسكا ورعا قانعا ]

 تويف شااب يف مجادى األوىل سنة مخس وأربعني. نقله الداراين.

__________ 
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 [ انظر عن )شعلة بن بدر( يف:1]

، 181رقم  159/ 16، والوايف ابلوفيات 132رقم  40أمراء دمشق يف اإلسالم 
 .313/ 3والنجوم الزاهرة 

 صاحل بن إدريس( يف:[ انظر عن )2]

، ومعرفة القراء 367/ 6، وهتذيب اتريخ دمشق 4870رقم  331/ 9اتريخ بغداد 
 .1443رقم  332/ 1، وغاية النهاية 217رقم  303، 302/ 1الكبار 

 (462).." 331/ 9[ اتريخ بغداد 3]
 [ .1عبد هللا بن جعفر بن درستويه بن املرزابن ] -626" .463

 حب املربد.أبو حممد الفارسي النحوي، صا

مسع: يعقوب بن سفيان الفسوي، وأمحد بن احلباب، وعباس بن حممد الدوري، وحيىي 
بن أيب طالب، وحممد بن احلسني احلنيين، وأاب حممد بن قتيبة، وعبد الرمحن بن حممد 

 بن منصور.

 قدم من فسا يف صباه، فسمع ببغداد واستوطنها. وبرع يف العربية، وصنف التصانيف.

 مثان ومخسني ومائتني. مولده سنة

روى عنه: الدار الدارقطين، وابن شاهني، وابن منده احلافظون، وابن رزقويه، وابن 
، « واإلرشاد يف النح»الفضل القطان، وأبو علي بن شاذان، وغريهم. وصنف كتاب 

معاين »[ ، و 2وهو من أحسن كتبه ]« اهلجاء»، وكتاب « تفسري كتاب اجلرمي»و 
تاب ، وك« الرد علي ثعلب»، و « غرب احلديث»، و « الفصيح شرح»، و « الشعر

اب ، وكت« املقصور واملمدود»، وكتاب « املذكر واملؤنث»، وكتاب « أدب الكاتب»
 . «القراءاتاملعاين يف »

__________ 

 [ انظر عن )عبد هللا بن جعفر( يف:1]

، 11/ 4و  274/ 1، ونشوار احملاضرة للتنوخي 127طبقات النحويني واللغويني 
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، 428/ 9، واتريخ بغداد 95 -93، والفهرست البن الندمي 194، 151/ 5و  59
رقم  388/ 7، واملنتظم 198، 197، ونزهة األلباء 73، والسابق والالحق 429
، وإنباه الرواة 5126/ 8، والكامل يف التاريخ 100، وأخبار احلمقى واملغفلني 651

، واملختصر يف أخبار البشر 45، 44/ 3ان ، ووفيات األعي114، 113/ 2للقفطي 
، واملشتبه يف أمساء الرجال 147، واإلعالم بوفيات األعالم 276/ 2، والعرب 102/ 2
 532، 531/ 15، وسري أعالم النبالء 401، 400/ 2، وميزان االعتدال 200/ 1

رقم  104، 103/ 17، والوايف ابلوفيات 287/ 1، واتريخ ابن الوردي 303رقم 
، وبغية الوعاة 268، 267/ 3، ولسان امليزان 233/ 11والبداية والنهاية  ،86

، ومفتاح السعادة 375/ 2، وشذرات الذهب 405، واتريخ اخللفاء 280، 279
، 115، 68، وكشف الظنون 224، 223/ 1، وطبقات املفسرين للداودي 136/ 1

116 ،506 ،700 ،839 ،1108 ،1205 ،1172 ،1415 ،1451 ،1452 ،
، 553، 374/ 1، وإيضاح املكنون 2041، 1730، 1729، 1472، 1461
/ 1، وهدية العارفني 558، 374، 343، 330، 219، 298، 282/ 2و  556
 .40/ 6، ومعجم املؤلفني 446

 (463).." 428/ 9[ اتريخ بغداد 2]
 "أبو طاهر البغدادي، شيخ القراء ببغداد. .464

 له يف ذلك تصانيف.وطرقها وعللها، القراءات بكان أعلم الناس 

روى عن: حممد بن جعفر القتات، ووكيع القاضي، وأمحد بن فرج الضرير، وعبد هللا 
 بن الصقر السكري، وإسحاق بن أمحد اخلزاعي، واحلسن بن احلباب، وطائفة سواهم.

وقرأ على: أيب بكر بن جماهد، وأمحد بن سهل األشناين، وأيب عثمان سعيد بن عبد 
 [ .1« ]التغابن»أ عليه إىل الرحيم الضرير، قر 

وأقرأ الناس، فقرأ عليه: أبو القاسم عبد العزيز بن جعفر الفارسي، وأبو احلسن علي بن 
أمحد بن عمر احلمامي، وأبو احلسن علي بن حممد اجلوهري، وأبو احلسن علي بن 
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العالف، وأبو الفرج عبيد هللا بن عمر املصاحفي، وأبو احلسني أمحد بن عبد هللا 
 [ ، وغريهم.2سوسنجردي ]ال

 [ : كان ثقة أمينا، مات يف شوال.3قال اخلطيب ]

 [ ، وعظمه.4قلت: ويقال مولده سنة مثانني ومائتني. وقد طول الداين ترمجته ]

قال: ومل يكن بعد ابن جماهد مثل ابن طاهر يف علمه وفهمه مع صدق هلجته واستقامة 
 طريقته.

 النحو مذهب الكوفيني. وكان من قرأ عليه خلق كثري، وكان ينتحل يف

__________ 

، وإنباه 673رقم  397/ 6، واملنتظم 5659رقم  8، 7/ 11] )( [ اتريخ بغداد 
، وسري أعالم النبالء 148، واإلعالم بوفيات األعالم 282/ 2، والعرب 215/ 2الرواة 
 ،122، وتلخيص ابن مكتوم 252، 251/ 1، ومعرفة القراء الكبار 22، 21/ 16

القراءات ، والنشر يف 477 -475/ 1، وغاية النهاية 237/ 11والبداية والنهاية 
، وشذرات الذهب 121/ 2، وبغية الوعاة 325/ 3، والنجوم الزاهرة 123/ 1العشر 

2 /380. 
 [ التغابن: هي السورة الرابعة والستون من القرآن الكرمي.1]

وسكون  وسكون النون، وكسر اجليم، [ السوسنجردي: ابلواو بني السينني املهملتني،2]
الراء، ويف آخرها الدال املهملة. نسبة إىل قرية بنواحي بغداد يقال هلا سوسنجرد. 

 ( .189/ 7)األنساب 

 .7/ 11[ يف اترخيه 3]
 (464)( .." 476/ 1[ نقلها ابن اجلزري يف )غاية النهاية 4]
ابن جماهد،  ا تويف"أهل العلم ابلعربية. مسعت عبد العزيز الفارسي يقول: مل .465

وأذكر يوم موته، أمجعوا على أن يقدموا شيخنا أاب طاهر. فتصدر لإلقراء يف جملسه، 
وقصده األكابر فتحلقوا عنده. وكان قد خالف أصحابه يف إمالة الناس أليب عمرو. 
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 [ .1وكانوا ينكرون عليه ذلك ]

 [ البخاري.2علي بن إبراهيم الطغامي ] -707

 جزرة. مسع: صاحل بن حممد

 [ .3علي بن عمر ] -708

 أبو احلسن البغدادي الدقاق احلافظ.

 رحال مجاع.

 روى عن: البغوي، وعالن بن الصيقل، وأيب عروبة، وطبقتهم.

 وعنه: احلاكم أبو عبد هللا وقال: تويف مبروالروذ يف السنة.

 [ .4علي بن املؤمل بن احلسن بن عيسى بن ماسرجس النيسابوري ] -709

 سم.أبو القا

 كان يضرب به املثل يف العقل والورع.

__________ 

مجعوا أ -رمحه هللا -وملا تويف ابن جماهد»، وفيه تكملة: 476/ 1[ غاية النهاية 1]
على أن يقدموه، فتصدر لإلقراء يف جملسه وقصده األكابر، فتحلقوا عنده كعقيل بن 

ونظرائهما، قال:  البصري، وكان من جلة أصحاب ابن جماهد، وكأيب بكر اجلالء،
ومسعت فارس بن أمحد يقول: دخل أبو طاهر ذات يوم يف جملس ابن جماهد وقد فرغوا 
من مسألة جرت بينهم فقال هلم: فيم كنتم؟ قالوا: مسألة جرت، فقال هلم: هلموها. 
فقالوا: إن اجلواب فيها قد استوعب فقال: هلموها فإن األسد إذا حضرت تضارطت 

ر طي: قرأ كتاب سيبويه على أيب حممد بن درستويه الفارسي، ومل يالثعالب. وقال القف
 ( .215/ 2مثله. )إنباه الرواة القراءات بعد ابن جماهد يف 

 [ انظر عن )علي بن إبراهيم( يف:2]

 .282/ 2، واللباب 242/ 8، واألنساب 222/ 6اإلكمال البن ماكوال 
هي قرية ، و « طغامى». نسبة إىل بفتح الطاء املهملة، والغني املعجمة« الطغامي»و 

 هـ. 347( أن وفاته سنة 222/ 6من سواد خبارى. ووقع يف )اإلكمال 

 [ انظر عن )علي بن عمر( يف:3]
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 .6403رقم  33/ 12اتريخ بغداد 
 (465).." 674رقم  397/ 6[ انظر عن )علي بن املؤمل( يف: املنتظم 4]
 وغريهم.[ ، ومنصور بن عبد هللا الذهلي، 1"غنجار ] .466

 وتويف مبرو يف رجب من السنة.

 قال اخلليلي: سألت احلاكم عنه فقال: هو أشهر يف اللني من أن تسألين عنه.

 قلت: هو أسد من كان مبرو يف زمانه.

 وقال احلاكم: كان يكذب مثل السكر، واحلسنوي أحسن حاال منه.

جلامع خ، جاور اب[ أبو حبيب النيسابوري املصاحفي الناس2حممد بن أمحد بن موسى ]
 مخسني سنة.

 وحدث عن: سهل بن عمار، وزكراي بن داود اخلفاف.

 عنه: احلاكم وقال: عاش ثالاث وتسعني سنة.

[ املوصلي مث البغدادي أبو بكر 4[ بن زايد بن هارون ]3حممد بن احلسن بن حممد ]
 النقاش املقرئ املفسر.

 والتفسري.القراءات كان إمام أهل العراق يف 

 [ ، وأيب مسلم الكجي، ومطني،5ن: إسحاق بن سنني اخلتلي ]روى ع

__________ 

 « .عنجار»[ يف األصل 1]

 .218/ 3، اللباب 338، 337/ 11و  176/ 3[ األنساب 2]
رقم  345/ 2، الوايف ابلوفيات 119/ 2، غاية النهاية 13رقم  14/ 7[ املنتظم 3]

، اتريخ 218/ 1دول اإلسالم  ،292/ 2، العرب 242/ 11، البداية والنهاية 798
، معرفة القراء الكبار 481رقم  131/ 2، طبقات املفسرين 635رقم  201/ 2بغداد 

/ 18، معجم األدابء 50، الفهرست 545/ 8، الكامل يف التاريخ 27رقم  236/ 1
، سري أعالم 908/ 3، تذكرة احلفاظ 299، 298/ 4، وفيات األعيان 149 -146
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/ 2، مرآة اجلنان 520/ 3، ميزان االعتدال 348رقم  576 -573/ 15النبالء 
، شذرات 132/ 5، لسان امليزان 146، 145/ 3، طبقات الشافعية للسبكي 347

 .9، 8/ 3الذهب 
حممد بن احلسن أبو بكر النقاش املفسر مسا )كذا( تفسريه »[ كتب على اهلامش: 4]

 « .شفا الصدور وله مؤلفات كثرية

 (466)« .." حلليسني ا»[ يف األصل 5]
"وإبراهيم بن زهري احللواين، وحممد بن عبد الرمحن النسائي، واحلسن بن سفيان،  .467

[ القرآن على: احلسن بن 1واحلسني بن إدريس اهلروي، وحممد بن علي الصائغ. وقرأ ]
[ بن أنس 3[ بن احلباب ببغداد، وعلى أمحد ]2العباس بن أيب مهران، وعلى احلسن ]

ن موسى األخفش بدمشق، وعلى ابن أيب ربيعة حممد بن إسحاق بن مالك، وهارون ب
بن أعني، وعلي ابن أيب حممد اخلياط، وعلي بن أمحد البزار، ومجاعة سواهم. وذكر أن 

 قراءته كانت على ابن أيب مهران يف سنة مخس ومثانني.

و بقرأ عليه: أبو بكر أمحد بن احلسني بن مهران، وعبد العزيز بن جعفر الفارسي، وأ
احلسن احلمامي، والقاضي أمحد بن حممد بن عبدون الشافعي، وإبراهيم ابن أمحد 
الطربي، وعلي بن حممد العالف املقرئ، وأبو الفرج عبد امللك النهرواين، وأبو الفرج 

[ ، وعلى جعفر السعيدي، واحلسن بن حممد الفحام، وأبو القاسم علي 4الشنبوذي ]
، وهو آخر من قرأ يف الدنيا عليه، واحلسن بن علي بن حممد الزيدي احلراين الشريف

 بن بشار النيسابوري، وطائفة سواهم.

وروى عنه: أبو بكر بن جماهد، أحد شيوخه، وجعفر اخللدي وهو من أقرانه، 
والدارقطين، وأبو حفص بن شاهني، وأبو أمحد عبد هللا بن أيب مسلم الفرضي، وأبو 

 وآخرون. علي بن شاذان، وأبو القاسم احلريف،

من  ، وأكثر التطوافالقراءاتوصنف يف « شفاء الصدور»وصنف التفسري ومساه 
و  «اإلشارة يف غريب القرآن»مصر إىل ما وراء النهر يف لقاء املشايخ. وله كتاب 
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أخبار »و « املناسك»و « [ العقل5صدأ ]»و « املوضح يف القرآن ومعانيه»
 «املعجم األوسط»و « دالئل النبوة»و « ذم احلسد»و « القصاص

__________ 

 « .قراء»[ يف األصل 1]

 « .وعلي بن احلسن»[ يف األصل 2]

 « .وعلي بن أمحد»[ يف األصل 3]

 .237/ 1والتصويب من معرفة القراء « الشبودي»[ يف األصل 4]
 (467)« .." صد» 299/ 4[ يف وفيات األعيان 5]
[ 1] «كتاب معجم األكرب يف أمساء القراء وقراءاهتا»و « املعجم األصغر»"و  .468

 وآخر لطيف، وغري ذلك.« السبعة األوسط»وكتاب « بعللهاالقراءات »وكتاب 

 وذكر ابن أيب الفوارس أن مولده سنة ست وستني ومائتني.

ا قيل م قلت: الذي وضح يل أن هذا الرجل مع جاللته ونبله مرتوك ليس بثقة. وأجود
فيه قول أيب عمرو الداين، قال: والنقاش مقبول الشهادة، على أنه قد قال ابن فارس 
بن أمحد: مسعت عبد هللا بن احلسني، مسعت ابن شنبوذ يقول: خرجت من دمشق إىل 
بغداد وقد فرغت من القراءة على هارون األخفش، فإذا بقافلة مقبلة فيها أبو بكر 

يل: ما فعل األخفش؟ قلت: تويف. مث انصرف النقاش النقاش وبيده رغيف، فقال 
 وقال: قرأت على األخفش.

وقال طلحة بن حممد بن جعفر: كان النقاش يكذب يف احلديث، قال: والغالب عليه 
 القصص.

 وقال الربقاين: كل حديث النقاش منكر.

 ر.و وقال هبة هللا الاللكائي احلافظ: تفسري النقاش لشفاء الصدور ليس بشفاء الصد

 [ : يف حديثه مناكري أبسانيد مشهورة.2وقال اخلطيب ]

قلت: وروى عنه مجاعة أن أاب غالب ابن بنت معاوية بن عمرو حدثه، قال: ثنا جدي، 
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عن زائدة، عن ليث، عن جماهد، عن ابن عمر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه 
لنقاش: هذا قطين: قلت لقال الدار « . إن هللا ال يقبل دعاء حبيب على حبيبه»وسلم: 

 حديث موضوع، فرجع عنه.

 قال اخلطيب: قد رواه أبو علي الكوكيب عن أيب غالب.

__________ 

 « .قراهتا»[ يف األصل 1]

 (468).." 205/ 2[ اتريخ بغداد 2]
"انبغ، فزعم أن كل ما صح عنده وجه يف العربية حلرف موافق خط املصحف  .469

 فقراءته جائزة يف الصالة.

أمحد الفرضي راتب املسجد: صلى مع الناس، وكان ابن مقسم قد ويل ظهره  وقال أبو
 القراءات.القبلة، وهو يصلي مستدبرها، فأولت ذلك ما اختاره لنفسه من 

 تويف ابن مقسم يف ربيع اآلخر.

 [ بن عبدويه، أبو بكر الشافعي البزاز احملدث.1حممد بن عبد هللا بن إبراهيم ]

 دى األوىل أو اآلخرة سنة ستني ومائتني.[ يف مجا2مولده جببل ]

وسكن ببغداد، فسمع: حممد بن اجلهم السمري، وحممد بن شداد املسمعي، وموسى 
بن سهل الوشاء، وأاب قالبة، وعبد هللا بن روح املدائين، وحممد بن إمساعيل الرتمذي، 

طول يوحممد بن الفرج األزرق، وحممد بن غالب متتام، وإمساعيل القاضي، ومجاعة 
 ذكرهم.

وعنه: الدارقطين، وابن شاهني، وأمحد بن عبد هللا احملاملي، وأبو علي بن شاذان، وخلق  
 كثري آخرهم أبو طالب بن غيالن.

 قال اخلطيب: كان ثقة، ثبتا، حسن التصنيف مجع أبوااب وشيوخا.

حدثين ابن خملد أنه رأي جملسا كتب عن الشافعي سنة مثاين عشرة وأربعمائة، وملا 
 الناس عن ذكر فضائل الصحابة وكتبوا سب السلف -يعين بين بويه -منعت الديلم
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 على أبواب املساجد، كان أبو بكر الشافعي يتعمد

__________ 

، 1423رقم  347/ 3، الوايف ابلوفيات 2995رقم  456/ 5[ اتريخ بغداد 1]
/ 2مرآة اجلنان ، 260/ 11، البداية والنهاية 301/ 2، العرب 32رقم  32/ 7املنتظم 
، سري أعالم النبالء 881، 880/ 3، تذكرة احلفاظ 16/ 3، شذرات الذهب 357
، طبقات 343/ 3، النجوم الزاهرة 220/ 1، دول اإلسالم 27رقم  44 -39/ 16

 .360احلفاظ 
[ جبل: بفتح اجليم وتشديد الباء وضمها، والم. بليدة بني النعمانية وواسط يف 2]

 (469)( .." 103/ 2جم البلدان اجلانب الشرقي. )مع
، دخل مرو وخبارى، ومسعتهم يذكرون أن نوح بن نصر األمري قرأ القراءات" .470

عليه ختمة ووصله أبموال، مث إنه سافر إىل فرغانة. وكان خليعا يضيع ما حيصل له، 
وكان ال خيلي لياليه من اجتماع الصوفية والقوالني. ومسعته يقول: مسعت من عبد هللا 

ة، ومن الفراييب، )ومسعته يقول يوم وفاته: أما مسعت جواريه يصحن: وا سيداه بن انجي
 [ .1من يكفن الغريب، فبلغين أنه مات مل يكفن( ]

 وممن قرأ عليه: عيسى أبو بكر احلريي.

[ أبو بكر العجلي البغدادي الدقاق املقرئ املعروف 2أمحد بن عبد الرمحن بن الفضل ]
 ابلويل.

 [ اجلوهري.3 احللواين، وعبيد هللا بن انجية، وحممد بن الليث ]مسع: أمحد بن حيىي

 وعنه: علي بن داود الرزاز، وغريه.

وقد قرأ على أيب جعفر أمحد بن فرح، وعلي بن سليم بن إسحاق اخلطيب، وأمحد بن 
سهل األشناين، وأيب عبد الرمحن اللهيب، وأيب عثمان سعيد بن عبد الرحيم الضرير من 

 ي.أصحاب الدور 

، وأبو احلسن  «املستنري»قرأ عليه: إبراهيم بن أمحد الطربي، وإسناد تالوته يف كتاب 
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 احلمامي، ومجاعة.

 تويف يف رجب لثمان بقني منه ببغداد.

 [ القاضي أبو عبد هللا البغدادي الفرضي، أخو عبد الباقي.4أمحد بن قانع بن مرزوق ]

__________ 

ص  -ل، وقد وردت العبارة يف املنت مضطربة[ ما بني القوسني عن هامش األص1]
45. 

، 66/ 1، غاية النهاية 250/ 1، معرفة القراء 1974رقم  249/ 4[ اتريخ بغداد 2]
67. 

 « .الريث»[ يف األصل 3]

 (470).." 2205رقم  355/ 4[ اتريخ بغداد 4]
 "عبد هللا بن حيىي بن معاوية أبو بكر التيمي الطلحي الكويف. .471

 م، ومطينا، ومجاعة.مسع عبيد بن غنا

 وثقه احلافظ حممد بن أمحد بن محاد.

 وروى عنه أبو نعيم احلافظ وغريه.

[ بن حممد أبو القاسم البغدادي الفقيه الشافعي، ويعرف 1عبد هللا بن عمر بن أمحد ]
 بعبيد الفقيه، نزيل قرطبة.

 دقال أبو الوليد الفرضي: قدم األندلس، وكان قد تفقه، وانظر عند أيب سعي
[ عبد هللا احملاملي، وقرأ القرآن على ابن جماهد، وعلى 2األصطخري، والقاضي أيب ]

أيب احلسن بن شنبوذ، ومسع من أيب جعفر حممد بن إبراهيم الديلي، وأيب جعفر 
الطحاوي، وأيب القاسم البغوي، وعبد هللا بن أيب داود الدحداح الدمشقي، وابن 

 صاعد.

 القراءاتو، صنف يف الفقه القراءاتإماما يف  وكان عاملا ابألصول والفروع،
 والفرائض. قال: وقد ضعفه بعضهم برواية ما مل يسمع عن بعض الدمشقيني.
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ولد سنة مخس وتسعني ومائتني، وكان املستنصر صاحب األندلس قد أكرمه، وتويف 
 يف ذي احلجة بقرطبة.

 قلت: مل يسم أحدا روى عنه.

لى بن حيىي بن مفرج ينسبه إىل الكذب، ووقفت عقال الفرضي: مسعت حممد بن أمحد 
 بعض ذلك.

 عمارة بن رفاعة بن عمارة بن وثيمة بن موسى أبو العباس املصري.

 تويف يف ربيع األول.

__________ 

 « .عبيد هللا»وفيه  771رقم  253/ 1[ اتريخ علماء األندلس 1]

 (471)« .." أبو»[ يف األصل 2]
 بن أمحد، وإدريس بن عبد الكرمي املقرئ، "مسع: أاب مسلم الكجي، وعبد هللا .472

 وأمحد بن علي األابر.

قال اخلطيب: وكان صاحلا ثقة ثبتا، كتب عنه الدارقطين، وثنا عنه أبو الفتح بن أيب 
نة والتفاسري أمرا عظيما. وولد سالقراءات الفوارس، وأبو بكر الربقاين، وكتب من 

 مثان وسبعني ومائتني.

[ األصبهاين: شيخ من طبقة اخلتلي، مسع 1بن سلم الفرساين ]قال: أمحد بن جعفر 
 أمحد بن عمرو البزار.

 روى عنه أبو سعيد النقاش، وقال: تويف سنة أربع وأربعني وثالمثائة.

 [ .2أمحد بن حممد بن علي بن عمر، أبو العباس النيسابوري املذكر ]

 مسع: أابه، وإبراهيم بن علي الذهلي.

 وعنه: احلاكم.

 يف ربيع اآلخر. من أبناء الثمانني. تويف

 [ بن علي، أبو بكر بن السمسار الدمشقي.3أمحد بن موسى بن احلسني ]
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مسع: حممد بن خرمي، وأاب اجلهم بن طالب، ومكحول البريويت، وابن جوصا إبفادة 
 أخيه أيب العباس.

مسار، سوعنه: عبد الوهاب امليداين، وعلي بن الغمر، وأخوه أبو احلسني علي بن ال
 وحممد بن عوف املزين، وغريهم.

 أمحد بن نصر بن دينار األصبهاين.

__________ 

[ الفرساين: بكسر الفاء أو ضمها وسكون الراء وفتح السني املهملة وبعد األلف 1]
 ( .421/ 2نون. نسبة إىل فرسان وهي قرية من قرى أصبهان. )اللباب 

كاف املشددة ويف آخرها راء. يقال ملن [ املذكر: بضم امليم وفتح الذال وكسر ال2]
 ( .187/ 3يذكر الناس ويعظهم. )اللباب 

و  100/ 2، هتذيب ابن عساكر 465/ 3[ اتريخ دمشق )خمطوط التيمورية( 3]
 (472).." 258رقم  432/ 1، موسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان 101

 "]وفيات[ سنة ست وستني وثالمثائة .473

 و الفرج النسائي.[ ، أب1أمحد بن جعفر ]

 حدث ببغداد عن يوسف القاضي، وجعفر الفراييب.

 وعنه الربقاين، وأبو نعيم.

 قال حممد بن العباس بن الفرات: ليس بثقة.

 [ املقرئ.3[ ، أبو احلسن املنبجي ]2أمحد بن الصقر ]

 قرأ على: أيب طاهر بن أيب هاشم، وأيب عيسى بكار بن أمحد، وأيب مقسم.

 « .السبعالقراءات احلجة يف »صنف كتاب 

 [ .4روى عنه: عبدان بن عمر املنبجي، وعلي بن معيوف العني ثرمائي ]

__________ 

 .45رقم  144/ 1، لسان امليزان 318رقم  87/ 1[ ميزان االعتدال 1]
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 .63/ 1، غاية النهاية 5رقم  270/ 1[ معرفة القراء الكبار 2]
 ى يف املتوفني يف عشر السبعني وثالمثائة.[ ستأيت ترمجته مرة أخر 3]

[ العني ثرمائي: بفتح الثاء املعجمة بثالث وسكون الراء وفتح امليم وكسر اهلمزة 4]
السابقة للياء. نسبة إىل عني ثرماء، قرية يف غوطة دمشق. ويقال: العني ثرمي. )انظر 

 (473)( .." 177/ 4معجم البلدان 
 الثمانني."تويف يف ربيع اآلخر، وقد قارب  .474

عبد هللا، ويقال عبد الرمحن بن حممد بن عبد هللا، اإلمام أبو القاسم القرشي احلراين، 
 إمام جامع دمشق.

 روى عن حممد بن أمحد بن أيب شيخ احلراين.

 [ بن عمر بن نصر، ومجاعة.1روى عنه عبد الرمحن ]

 وكان عبدا صاحلا. تويف يف مجادى اآلخرة، ودفن مبقربة ابب كيسان.

 [ بن حممد بن أيب مسرة البندار البغوي، مث البغدادي.2عبيد هللا بن عبد هللا ]

 مسع حممد بن حممد الباغندي، وطبقته.

 وعنه الربقاين، ووثقه، وعلي بن عبد العزيز الظاهري، وحممد بن عمر بن بكري.

 وكان ذا معرفة وعلم.

[ الواسطي املقرئ 4ين ][ ، أبو الطيب احلضي3عبد الغفار بن عبيد هللا بن السري ]
 النحوي.

 القراءات.رأيت له مصنفا يف 

قرأ على: ابن جماهد، وعلى حممد بن جعفر بن اخلليل، وأيب العباس أمحد بن سعيد بن 
 الضرير.

 قرأ عليه: حممد بن احلسني الكارزيين، وغريه.

__________ 

 يف األصل.« روى عنه عبد الرمحن»[ تكررت عبارة 1]
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 .114رقم  90/ 7[ املنتظم 2]
 369ويف طبقات القراء البن اجلزري وفاته سنة  270/ 1[ معرفة القراء الكبار 3]

 .38/ 3، اإلكمال 166، 165/ 4، األنساب 372/ 1هـ.، اللباب 
[ احلضيين: بضم احلاء وفتح الضاد وسكون الياء حتتها نقطتان ويف آخرها النون. 4]

 (474)( .." 372/ 1)اللباب 
بن أيب غيالن، وحممد بن جرير الطربي، وأمحد بن محاد بن  "وحدث عن عمر .475

 سفيان، ومجاعة.

حدث عنه أبو العالء الواسطي، والصحناين، وإبراهيم بن سعيد الرفاعي، وأمحد بن 
 حممد بن عالن املعدل، وغريهم.

 وأصله كويف، سكن واسطا وأقرأ هبا الناس.

 تني وثالمثائة.[ : أظن أنه تويف سنة سبع وس1قال مخيس احلوزي ]

 وكان ثقة.

أبو بكر أمحد بن املبارك الواسطي، وأقرأها ببغداد بعد القراءات قلت: وقرأ عليه 
 األربعمائة.

 عبد امللك بن العباس، أبو علي القزويين الزاهد.

 قال اخلليلي: مسعت شيوخنا يقولون: إنه كان من األبدال.

 حامت.مسع احلسن بن علي الطوسي، وعبد الرمحن بن أيب 

 [ ، أبو يعلى البغدادي الوراق املعروف ابلطوسي.2عثمان بن احلسن بن عزرة ]

 مسع: أاب القاسم البغوي، واحلسني بن عفري، وابن أيب داود، وأخا أيب الليث الفرائضي.

روى عنه: عبد هللا بن حيىي السكري، والربقاين، وقال: كان ثقة ذا معرفة، وله خترجيات 
 ومجوع.

 يع اآلخر.تويف يف رب

 [ .4[ ، أبو عمرو اجملاشي ]3عثمان بن أمحد بن مسعان ]
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__________ 

 .القراءاتوهو حتريف، والتصحيح من معرفة « محيس اجلوزي»[ يف األصل 1]
 .6102رقم  307/ 11[ اتريخ بغداد 2]
 .165/ 3، اللباب 6100رقم  306/ 11[ اتريخ بغداد 3]
" ون األلف ويف آخرها شني معجمة. )اللباب( ..[ اجملاشي: بفتح امليم واجليم وسك4]
(475) 
 "]وفيات[ سنة مثان وستني وثالمثائة .476

[ البغدادي.  2[ بن مالك بن شبيب، أبو بكر القطيعي ]1أمحد بن جعفر بن محدان ]
 كان يسكن قطيعة الدقيق.

مسع: حممد بن يونس الكدميي، وإبراهيم احلريب، وبشر بن موسى، وأمحد بن علي 
، وإسحاق بن احلسن احلريب، وأاب « املسند»وعبد هللا بن أمحد، مسع منه األابر، 

 شعيب احلراين، وطائفة كثرية. وكان مسند العراق يف زمانه.

 « .املسائل»، و « الزهد»، و « التاريخ»، و « املسند»روى عنه عبد هللا: 

 [ نسخا من4[ : وكان قد غرق بعض كتبه، فاستحدث ]3قال اخلطيب ]

__________ 

، 346/ 2، العرب 119رقم  92/ 7، املنتظم 1697رقم  73/ 4[ اتريخ بغداد 1]
، غاية 228/ 1، دول اإلسالم 65/ 3، شذرات الذهب 293/ 11، البداية 347

/ 6، الوايف ابلوفيات 145/ 1، لسان امليزان 41/ 1، ميزان االعتدال 43/ 1النهاية 
، 182/ 1معجم املؤلفني ، 103/ 1، األعالم 48/ 3، اللباب 2786رقم  290

، طبقات 203/ 10، األنساب 229رقم  326، 325/ 1اتريخ الرتاث العربيي 
/ 16، سري أعالم النبالء 192/ 1العشر القراءات ، النشر يف 7، 6/ 2احلنابلة 

 .93، الرسالة املستطرفة 57/ 2، املنهج األمحد 143رقم  213 -210
سكون الياء آخر احلروف وبعدها عني [ القطيعي: بفتح القاف وكسر الطاء و 2]

 مهملة. نسبة إىل القطيعة، وهو اسم لعدة حمال ببغداد. )اللباب( .
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 .73/ 4[ اتريخ بغداد 3]
 (476)« .." فاستحلت»[ يف األصل 4]
 "وعنه: علي بن أيوب القمي، وحممد بن عبد الواحد بن رزمة، وغريمها. .477

 « .عبيد هللا»وكان جموسيا، أسلم ومسوه 

ض والنحو واللغة والفرائالقراءات أبو سعيد إماما كبري الشأن، تصدر إلقراء وكان 
 واحلساب والعروض، وكان من أعلم الناس بنحو البصريني، عارفا بفقه أيب حنيفة.

[ عن أيب 1قرأ القرآن على: أيب بكر من جماهد، وأخذ اللغة عن ابن دريد، ]والنحو[ ]
 بكر بن السراج.

كسب ميينه تدينا. وكان ال جيلس للقضاء وال لالشتغال حىت   وكان ال أيكل إال من
 ينسخ كراسا أيخذ أجرته عشرة دراهم.

 [ .2قال ابن أيب الفوارس: وكان يذكر عنه االعتزال، ومل يظهر منه شيء ]

، و  «كتاب ألفاظ القطع والوصل»و « شرح كتاب سيبويه»قلت: ومن تصانيفه 
 « .أخبار النحاة»ه ولده يوسف، وجزأ يف النحو، لكن كمل« كتاب اإلقناع»

 وتويف يف رجب، وله أربع ومثانون سنة. وكان حنوي العراق.

أخربان سنقر احلليب هبا، أان حيىي بن جعفر بن عبد هللا بن حممد الدامغاين يف رمضان 
سنة أربع وعشرين وستمائة، قدم علينا، أان أيب، أان أمحد بن علي بن سوار املقرئ، أان 

ن عبد الواحد بن رزق، أان احلسن بن عبد هللا بن املرزابن، ثنا حممد بن منصور حممد ب
بن أيب األزهر، ثنا الزبري بن بكار، حدثين أنس بن عياض قال: حدثين من مسع حيىي 

 بن أيب كثري اليمامي يقول: ال يدرك العلم براحة اجلسم.

__________ 

 .248/ 16[ مستدركة من سري النبالء 1]
 (477).." 342/ 7ريخ بغداد [ ات2]
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[ اإلمام، أبو حممد البغدادي، ويعرف اببن 1"احلسن بن عبد هللا بن حممد ] .478
 [ .2الكاتب، واببن القريق ]

 تال ابلرواايت على: ابن حممد، وابن تومان، وأيب بكر النقاش.

« اإلشارات»قرأ عليه: منصور بن حممد بن إبراهيم، ويروي عنه يف كتابه امللقب ب 
 من مجعه.قراءات الب

 قال منصور: كان من عباد هللا الصاحلني الفاضلني.

 قلت: ويروي عنه ولده أبو الفتح حممد بن احلسن ابألهواز.

 مات يف ذي احلجة سنة مثان. ذكره ابن النجار.

 [ الدمشقي الفرضي.4[ بن أيب الزمام، أبو علي ]3احلسني بن إبراهيم بن جابر ]

 املعاىف، وحممد بن خرمي، وأصحاب هشام بن عمار.روى عن: حممد بن 

وعنه: عبد الوهاب الداراين، وحممد بن عوف املزين، وعلي بن بشري، ومكي بن 
 الغمر، وثراي بن أمحد األهلاين.

 وثقه عبد العزيز الكتاين، وهو آخر من حدث عن حممد بن يزيد بن عبد الصمد.

 [ . من شيوخ مهذان.5حامد بن أمحد بن العباس، أبو بكر الصرام ]

__________ 

 .74رقم  01، 90/ 12[ الوايف ابلوفيات 1]
[ القريق: بقافني األوىل مضمومة وبينهما راء مكسورة بعدها ايء آخر احلروف 2]

 ساكنة: قال الصفدي: كذا وجدته مضبوطا.

، موسوعة علماء 290/ 4، التهذيب 426/ 3[ اتريخ دمشق )خمطوط التيمورية( 3]
 .465رقم  132/ 2ني يف اتريخ لبنان املسلم

 « .وأبو»[ يف األصل 4]

[ الصرام: بفتح الصاد املهملة، وتشديد الراء. نسبة إىل بيع الصرم وهو الذي ينعل 5]
 (478)( .." 238/ 2، اللباب 54/ 8به اخلفاف. )األنساب 
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 "وعنه: ابن مجيع، وأبنه السكن، وعبد هللا بن بكر الطرباين، وأمحد بن احلسن .479
الطيان، وأبو عبد هللا بن ابكويه، وعلي بن جهضم، وعلي بن عياض الصوري، 

 وآخرون.

قال محزة السهمي: مسعت أاب طاهر الرقي، مسعت أمحد بن عطاء يقول: كلمين مجل 
يف طريق مكة، رأيت اجلمال واحملامل عليها، وقد مدت أعناقها يف الليل، فقلت: 

، فالتفت إىل مجل فقال يل: قل جل هللا، سبحان هللا، من حيمل عنها ما هي فيه
 [ .1فقلت: جل هللا ]

وقال السلمي: أمحد بن عطاء هذا ابن أخت أيب الروذابري، يرجع إىل أنواع من العلوم، 
[ خيتص 2وعلم الشريعة، وعلم احلقيقة، وإىل أخالق يف التجويد ]القراءات منها علم 

 يف اببته وطريقته.هبا ويريب على أقرانه، وهو أوحد مشايخ وقته 

 تويف يف ذي احلجة سنة تسع وستني.

[ ، فسمعت الصوري 4[ : روى أحاديث غلط فيها غلطا فاحشا ]3وقال اخلطيب ]
[ يقول: حدثوان عن الروذابري، عن إمساعيل الصفار، عن ابن عرفة أحاديث مل 5]

 يروها الصفار، قال: وال أظنه معتمد الكذب لكن شبه عليه.

 [ : كان شيخ الشام يف وقته.6] وقال القشريي

الذوق أول املواجيد، فأهل الغيبة إذا شربوا طاشوا، وأهل »ومن كالم أمحد بن عطاء: 
 [ .7« ]احلضور إذا شربوا عاشوا

__________ 

 .374، وآاثر البالد 30وانظر الرسالة القشريية  56[ طبقات األولياء البن امللقن 1]
أما « . أخالق»جبانب كلمة « كذا»ى اهلامش [ كذا يف األصل، وقد كتب عل2]

 .497ص  -« وأخالق ومشائل خيتص هبا»العبارة عند السلمي فهي: 
 .336/ 4[ اتريخ بغداد 3]
 « .غلط فاحش»[ يف األصل 4]

والصحيح ما أثبتناه، والصوري هو حممد بن علي احلافظ « الصور»[ يف األصل 5]
 هـ. 441شيخ اخلطيب البغدادي، تويف سنة 
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 .29[ الرسالة القشريية 6]
 (479).." 383/ 10[ حلية األولياء 7]
"وروى عنه أيضا: أبو سعد املاليين، وأبو بكر أمحد بن احلارث األصبهاين،  .480

 وطائفة.

 واحلديث.القراءات وله تصانيف يف 

 [ بن أمحد، أبو بكر النقاش احلافظ املصري نزيل تنيس.1حممد بن علي بن احلسن ]

 ومثانني ومائتني، وهو راوي نسخة فليح. ولد سنة اثنتني

 تويف يف شعبان.

روى عن: حممد بن جعفر اإلمام نزيل دمياط صاحب إمساعيل بن أيب أويس، وأحد 
شيوخ النسائي أيضا، وأيب عبد الرمحن النسائي، وأيب يعقوب إسحاق املنجنيقي. ورحل 

ن، بن أيب غيالمن مصر، فسمع بدمشق مجاهر بن حممد الزملكاين، وببغداد عمر 
 وحممد بن أيب صاحل بن ذريح، وابملوصل أاب يعلى، وابألهواز عبدان، يف خلق سواهم.

وعنه: الدارقطين، واحلسني بن جعفر الكاملي، وحيىي بن علي الطحان، وعلي بن 
إبراهيم بن علي الغازي، واحلسن بن مجاعة اإلسكندراين، وعلي بن احلسني بن جابر 

 هم. ورحل إليه الدارقطين إىل تنيس.التنيسي القاضي، وغري 

 تويف النقاش رابع شعبان، وكان أحد أئمة احلديث.

 حممد بن حممد بن إمساعيل، أبو نصر الكرابيسي النيسابوري.

 يروي عن: علي بن عبدان، وابن الشرقي.

 ما كأنه شاخ.

 حممد بن املهلب بن حممد، أبو بكر املصري الصيدالين العدل.

 ه مائة وتسع سنني.تويف يف صفر، ول

__________ 

رقم  959 -957/ 2، تذكرة احلفاظ 70/ 3، شذرات الذهب 353/ 2[ العرب 1]
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، حسن 1604رقم  115، 114/ 4، الوايف ابلوفيات 137/ 4، النجوم الزاهرة 902
 (480).." 194/ 1ق  1، بدائع الزهور ج 148احملاضرة 

عبد هللا اهلمذاين النحوي [ بن خالويه، أبو 1"احلسني بن أمحد بن محدان ] .481
 اللغوي.

قدم بغداد فأخذ عن: أيب بكر بن األنباري وأيب بكر بن جماهد، وقرأ عليه، وأيب عمر 
الزاهد غالم ثعلب، ونفطويه، وأيب سعيد السريايف، وقيل إنه أدرك ابن دريد وأخذ عنه. 

وقه شمث إنه قدم الشام وصحب سيف الدولة بن محدان، وأدب بعض أوالده، ونفق 
 حبلب، واشتهر ذكره، وقصده الطالب من اآلفاق.

 أخذ عنه: عبد املنعم بن غلبون، واحلسن بن سليمان، وغريمها.

« ورشرح املمدود واملقص»وكتاب « . ليس»وكان صاحب سنة. وصنف يف اللغة كتاب 
كتاب و  «القراءاتالبديع يف »ذكر له مخسمائة اسم، وكتاب « أمساء األسد»وكتاب 

سوى  ، وله مصنفات« غريب القرآن»وكتاب « االشتقاق»وكتاب « يف النحواجلمل »
 [ .2ما ذكران ]

 ومات حبلب سنة سبعني، وقيل سنة إحدى وسبعني.

 [ .4[ ، أبو القاسم القرشي القريواين املقرئ ]3حكم بن حممد بن هشام ]

 [ ابلقريوان على اهلواري أيب بكر صاحب ابن خريون،5]قرأ القران[ ]

__________ 

، 297/ 11، البداية والنهاية 495 -494/ 2، مرآة اجلنان 356/ 2[ العرب 1]
، وفيات األعيان 231، بغية الوعاة 230، نزهة األلباء 71/ 3شذرات الذهب 

، وفيه احلسني بن 324/ 1، إنباه الرواة 433/ 1)حتقيق حميي الدين عبد احلميد( 
، طبقات القراء البن اجلزري 269/ 3ى ، طبقات الشافعية الكرب « حممد بن خالويه

، يتيمة الدهر 4/ 4، معجم األدابء 267/ 2، لسان امليزان 84، الفهرست 237/ 1
، روضات اجلنات 148/ 1، طبقات املفسرين 139/ 4، النجوم الزاهرة 123/ 1
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، 602، 123، كشف الظنون 421/ 2، املزهر 101، الفالكة واملفلوكني 237
/ 12، الوايف ابلوفيات 237/ 1، غاية النهاية 1808 ،1461، 1454، 1397
 .48/ 25، أعيان الشيعة 303رقم  323

 .325/ 1[ أحصاها القفطي يف أنباه الرواة 2]
 .377رقم  121/ 1[ اتريخ علماء األندلس 3]
 وهو خطأ.« املقربي»[ يف األصل 4]

 (481)ي.." الفرض[ ما بني احلاصرتني ساقط من األصل أضفناه نقال عن اتريخ ابن 5]
[ الزاهد، ومسع من احلسني بن 2[ احلمال ]1"مث دخل مصر فجالس بنان ] .482

مرو ، وصحب أاب عالقراءاتحممد بن داود، وقرأ على قرائها، ودخل العراق فقرأ هبا 
 الزاهد، وقدم األندلس، فأكرمه املستنصر.

 وكان فيه صالبة يف السنة وإنكار على املبتدعة. وكان يقرئ القرآن.

 تويف يف ربيع اآلخر، عن ثنتني ومثانني سنة.

 [ بن موسى، أبو يعلى التوزي البغدادي، نزيل نيسابور.3الزبري بن عبيد هللا ]

 ومسع البغوي، وابن صاعد، وطائفة، ورحل، وحصل، وتعاين التجارة.

 وتويف ابملوصل سنة سبعني. رمحه هللا.

 بن مهران، أبو حممد الشيباين.[ بن أمحد بن زايد 4عبد هللا بن أمحد بن جعفر ]

 مسع: السراج، وابن خزمية.

 تويف يف مجادى اآلخرة بنيسابور، وقيل مات سنة إحدى وسبعني.

 [ املروزي.5عبد هللا بن أمحد بن الصديق ]

 مسع حديثا من حممد بن إبراهيم البوسنجي، ومسع ممن بعده.

 ائي، ومجاعة.وروى عنه: أبو بكر الربقاين، وحممد بن عبيد هللا احلن

 من أبناء التسعني.

__________ 
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 والتصحيح من اتريخ ابن الفرضي.« بيان»[ يف األصل 1]

 « .فتحلق هبا إىل بنان العابد وجالسه»[ عبارة ابن الفرضي: 2]

رقم  106/ 7، املنتظم « ابن عبد هللا»، وفيه 4589رقم  473/ 8[ اتريخ بغداد 3]
 « .ابن عبد الواحد»ه وفي 9/ 9، الكامل يف التاريخ 139

 « .عبد هللا بن حامد أمحد..»ويف األصل  4986رقم  391/ 9[ اتريخ بغداد 4]

 (482).." 4984رقم  390/ 9[ اتريخ بغداد 5]
"أيخذ عن ابن دريد تدينا ألنه قال: دخلت داره غري مرة فألفيته على كرسيه  .483

 [ .1سكراان ]

بو ذر ث عنه أبو يعقوب القراب، وأأخذ عنه: أبو عبيد اهلروي صاحب الغريبني، وحد
 عبد بن أمحد، وأبو عثمان سعيد القرشي، وأبو احلسني الباشاين، وغريهم.

وكان ابرعا يف املذهب، ثقة ورعا فاضال. وقيل إنه أسر فوجدوا خبطه قال: امتحنت 
[ ، وكان القوم الذين وقعت يف سهمهم 2ابألسر سنة عارضت القرامطة احلاج ابهلبري ]

نشئوا ابلبادية يبتغون مساقط الغيث أايم النجع، ويرجعون إىل إعداد املياه يف عراب 
حماضرهم زمن القيظ، ويتكلمون بطباعهم البدوية، وال يكاد يوجد يف منطقهم حلن، 

[ ، ونرتبع 3أو خطأ فاحش، فبقيت يف أسرهم دهرا طويال، وكنا نشيت ابلدهناء ]
 .[ ، وأسندت منهم ألفاظا مجة4ابلصمان ]

وكتاب « ريالتقريب يف التفس»يف عشر جملدات، وكتاب « هتذيب اللغة»صنف كتاب 
د فيها الروح وما ور »وكتاب  «القراءاتعلل »وكتاب « تفسري ألفاظ كتاب املزين»

« يثالرد على الل»وكتاب « تفسري األمساء احلسىن»وكتاب « من الكتاب والسنه
تفسري »وكتاب [ « 5السبع الطوال ]تفسري »وكتاب « تفسري إصالح املنطق»وكتاب 

 ، وله سوى ذلك من املصنفات.« ديوان أيب متام

__________ 

 « .سكران»[ يف األصل 1]
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( 392/ 5[ اهلبري: بفتح أوله وكسر اثنيه. رمل زرود يف طريق مكة. )معجم البلدان 2]
. 
من  ل[ الدهناء: بفتح أوله وسكون اثنيه ونون وألف متد وتقصر. هي سبعة أجب3]

الرمل يف عرضها، من داير بين متيم، بني كل جبلني شقيقة، وطوهلا من حزن ينسوعة 
إىل رمل يربين، وهي من أكثر بالد هللا كأل مع قلة أغذاء ومياه، وإذا أخصبت الدهناء 

 ( .493/ 2ربعت العرب مجعا لسعتها وكثرة شجرها.. )معجم البلدان 

ه نون. جبل يف أرض متيم أمحر. وقيل هي [ الصمان: ابلفتح مث التشديد، وآخر 4]
أرض فيها غلظ وارتفاع وفيها قيعان واسعة وخبارى تنبت السدر عذبة ورايض معشبة، 

 ( .423/ 3وإذا أخصبت ربعت العرب مجعا. )معجم البلدان 

 (483)« .." الطول»[ يف األصل 5]
 "ذكره ابن النجار. .484

 جعفر امللقب ابجلرد.[ احلليب القاضي، أبو 1أمحد بن إسحاق بن حممد ]

 ويل قضاء حلب، وحدث عن أمحد بن خليد احلليب، وعمر بن سنان املنبجي، ومجاعة.

 وعنه: القاضي أبو احلسن علي بن حممد احلليب، ومتام الرازي، وابن نظيف، وآخرون.

 [ املنبجي املقرئ.2أمحد بن الصقر، أبو احلسن ]

 بكر النقاش.قرأ على أيب طاهر بن أيب هاشم، وبكار، وأيب 

 « .السبعالقراءات احلجة يف »وصنف كتاب 

 روى عنه: ابن عمر املنبجي، وعلي بن معيوف العني ثرمائي.

 [ .3نقل ابن عساكر أنه تويف قبل الستني وثالمثائة، وأحسبه بعد ذلك قليال ]

 [ .5[ بن احلكم، أبو بكر النرسي ]4أمحد بن حممد بن علي ]

 بن د هللا املدائين بن زيدان البجلي، وأاب عروبة، وعبد هللامسع عمر بن أيب غيالن، وعب
 علي بن األخيل احلليب.

 بقي إىل سنة ست وستني، وانتقى عليه الدارقطين مبصر.
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روى عنه: حممد بن احلسن الناقد، وعلي بن منري اخلالل، وعبد اجلبار بن أمحد 
 الطرسوسي.

__________ 

، أعالم النبالء 60/ 1، اجلواهر املضيئة 2716رقم  239/ 6[ الوايف ابلوفيات 1]
4 /62. 
 .270/ 1[ معرفة القراء الكبار 2]
 هـ. 366[ أقول: قيد الذهيب وفاته يف معرفة القراء بسنة 3]

 .69/ 2[ هتذيب ابن عساكر 4]
[ النرسي: بفتح النون وسكون الراء وكسر السني املهملة. نسبة إىل نرس: وهو هنر 5]

 (484)( .." 306، 305/ 3عليه عدة من القرى. )اللباب من أهنار الكوفة 
"قرأ القرآن البن كثري على حممد بن عبد العزيز بن الصباح، ومسع من أيب يعلى  .485

 املوصلي، وابن املنذر الفقيه، وتصدر لإلقراء بطرسوس من الثغر.

بن  مقرأ عليه: عبد الباقي بن احلسن، وحدث عنه: متام، وعبد الوهاب امليداين: واهليث
 أمحد الصباغ.

[ بن أيب اخلطاب احلراين امللطي األصل، أبو عبد هللا 1حممد بن عبد هللا بن أمحد ]
 قاضي محص.

مسع: حيىي بن حممد بن صاعد، وحممد بن سعيد الرتمخي، وحممود بن حممد الرافقي، 
 وأاب عبد هللا نفطويه، ومجاعة.

 الرمحن بن عمر، ومجاعة.وعنه: متام، وعلي بن بشري العطار، وشعيب بن عبد 

[ بن احلسني، أبو بكر التميمي اجلوهري اخلطيب، 2حممد بن عبد الرمحن بن الفضل ]
 . كذا قال فيه أبو نعيم.والقراءاتصاحب التفاسري 

 مسع: أاب خليفة، وعبدان األهوازي، وأمحد بن احلسن الصويف، ومجاعة.

 ل: تويف بعد الستني.وعنه: أبو بكر بن أيب علي املعدل، وأبو نعيم، وقا
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 [ اهلامشي البغدادي.3حممد بن عبد الواحد بن إمساعيل ]

 يروي عن حممد بن حممد الباغندي، وغريه.

 وعنه: أبو سعد املاليين، وأبو بكر الربقاين، وقال الربقاين: كان ثقة زاهدا.

__________ 

 .164/ 38[ اتريخ دمشق )خمطوط التيمورية( 1]
 .294/ 2 [ ذكر أخبار أصبهان2]
 (485).." 866رقم  359/ 3[ اتريخ بغداد 3]
[ ، فعرف يل ذلك، 1"من الصحابة؟ فذكرت له حديث عمر يف العمالة ] .486

 وصارت يل به عنده منزلة.

[ املقرئ 4[ املطوعي ]3[ ، أبو العباس العباداين ]2احلسن بن سعيد بن جعفر ]
 املعمر نزيل إصطخر، يف آخر عمره.

ثىن، وأاب خليفة، وأاب مسلم الكجي، وأاب عبد الرمحن النسائي، مسع من: احلسن بن امل
 وإدريس بن عبد الكرمي احلذاء، وجعفر بن حممد الفراييب، ومجاعة.

قال أبو نعيم: قدم أصبهان سنة مخس ومخسني، وكان رأسا يف القرآن وحفظه، ]يف 
 [ وروايته، لني.5حديثه[ ]

 وقال أبو بكر بن مردويه: وهو ضعيف.

قرأ لنافع على أيب بكر حممد بن عبد الرحيم األصبهاين، وأيب حممد امللطي، وقرأ قلت: 
أليب عمر، وحممد بن بدر بن حممد الباهلي صاحب الدوري، واحلسني بن علي األزرق 

 اجلمال. قرأ عليه برواية قالون، وقرأ

__________ 

احلديث اظ( . و والتصويب من )اتريخ بغداد وتذكرة احلف« املعاملة»[ يف األصل 1]
، 104/ 5، والنسائي 13 -32/ 13، وصحيح البخاري 17/ 1يف مسند أمحد 

ويرويه الصحايب: السائب بن يزيد، عن حويطب بن عبد العزى، عن عبد هللا  105
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 بن السعدي، عن عمر.

، ميزان االعتدال 176/ 4، هتذيب ابن عساكر 271/ 1[ ذكر أخبار أصبهان 2]
، الوايف 213/ 1، غاية النهاية 950/ 3تذكرة احلفاظ  ،359/ 2، العرب 492/ 1

/ 3، شذرات الذهب 932رقم  210/ 2، لسان امليزان 24رقم  29/ 12ابلوفيات 
، النشر يف 54رقم  256/ 1، معرفة القراء الكبار 141/ 4، النجوم الزاهرة 75

ماء ، موسوعة عل182رقم  260/ 16، سري أعالم النبالء 114/ 1العشر القراءات 
 .417رقم  103، 102/ 2املسلمني 

[ العباداين: بفتح العني والباء املوحدة املشددة وسكون األلف وفتح الدال املهملة، 3]
 ( .309/ 2نسبة إىل عبادان، بليدة بنواحي البصرة يف البحر. )اللباب 

ة ب[ املطوعي: بضم امليم وفتح الطاء املشددة وكسر الواو ويف آخرها عني مهملة، نس4]
إىل املطوعة، وهم مجاعة فرغوا أنفسهم للغزو واملرابطة ابلثغور وقصدوا جهاد العدو يف 

 ( .226/ 3بالدهم. )اللباب 

[ ما بني احلاصرتني سقط من األصل، استدركناه من )أخبار أصبهان وتذكرة 5]
 (486)احلفاظ( .." 

على ابن  [ اخلزاعي. وقرأ برواية قنبل1"برواية البزي على إسحاق بن أمحد ] .487
جماهد، وقرأ بدمشق على أيب العباس حممد بن موسى الصوري، وابإلسكندرية على 
حممد بن القاسم بن يزيد اإلسكندراين، وقرأ على ذكوان، وقرأ على أمحد بن فرح املفسر 
صاحب الدوري، وعلى إدريس بن عبد الكرمي احلداد صاحب خلف، وهو أكرب شيخ 

بيع امللطي إمام جامع مصر، عن يونس بن عبد األعلى، له، وقرأ على عبد هللا بن الر 
 لسبط اخلياط.« املنهج»وعلى مجاعة مذكورين يف 

قرأ عليه: أبو الفضل حممد بن جعفر اخلزاعي، وأبو احلسني علي بن حممد اخلبازي، 
وأبو بكر حممد بن عمر بن زالل النهاوندي، واحلسني بن علي بن عبيد هللا الرهاوي، 

 [ .2 حممد بن احلسني بن آل زهرام الكارزيين ]وأبو عبد هللا
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 قال اخلزاعي: قلت للمطوعي: يف أي سنة قرأ على إدريس احلداد؟

فقال يف السنة اليت رحلت فيها إىل الري سنة اثنتني وستني ومائتني، فقلت للمطوعي: 
اعي: ز فقد قاربت املائه؟ فقال: إال ثنتني، قال ذلك يف سنة سبع وستني ومائة. قال اخل

 وكان أبوه واعظا حمداث.

[ احلافظ. وحممد بن 3قلت: وحدث عنه أبو بكر بن أيب علي الذكواين، وأبو نعيم ]
[ أيب مسلم 4عبيد هللا الشريازي، وآخرون، وهو على ضعفه. وآخر من روى عن ]

 الكجي واحلداد.

 القراءات.وله تصانيف يف 

 [6د هللا بن الباد ][ بن اهليثم، أبو عب5احلسني بن علي بن احلسن ]
__________ 

 والتصحيح من )معرفة القراء( .« إسحاق بن علي أمحد»[ يف األصل 1]

[ الكارزيين: بفتح أوله والراء وكسر الزاي وسكون الياء حتتها نقطتان مث نون. نسبة 2]
 ( .74/ 3إىل كارزين، وهي من بالد فارس مما يلي البحر. )اللباب 

 والتصحيح من )معرفة القراء( .« علي نعيموأبو »[ يف األصل 3]

 مكررة يف األصل.« عن[ »4]

 .3921رقم  388/ 7[ اتريخ بغداد 5]
 (487)والتصويب من اتريخ بغداد.." « الباز»[ يف األصل 6]
 [ القاضي املالكي، شيخ املالكية العراقيني يف عصره.1"األهبري ] .488

ن باغندي، والبغوي، وعبد هللا بمسع: حممد بن احلسني األشناين، وحممد بن حممد ال
زيدان البجلي، وسعيد بن عبد العزيز، وحممد بن خزمي، وحممد بن متام البهراين 
احلمصي، وأاب عروبة، وأاب علي حممد بن سعيد الرقي، وطبقتهم ابلشام، والعراق، 

 واجلزيرة.

وصنف مصنفات يف مذهبه، وتفقه ببغداد على ابن عمر حممد بن يوسف القاضي، 
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 على ابنه أيب احلسني.و 

قال الدارقطين: إمام املالكية، إليه الرحلة من أقطار الدنيا، رأيت مجاعة من األندلس 
واملغرب على اببه، ورأيته يذاكر ابألحاديث الفقهيات وتراجم من حديث مالك. ثقة، 

 مأمون، زاهد، ورع.

 ناد والفقه اجليد،وعلو اإلسالقراءات [ : مجع بني 2وقال فيه أبو إسحاق الشريازي ]
 ، وانتشر عنه مذهب مالك يف البالد.« خمتصر عبد هللا بن عبد احلكم»وشرح 

[ : له يف شرح املذهب تصانيف ورد على املخالفني. وحدث 3وقال القاضي عياض ]
 عنه خلق كثري. وكان إمام العراقيني يف زمانه. تفقه على

__________ 

 أبو بكر حممد بن عبد هللا بن حممد بن»يل: ] )( [ وقد ساق نسبه على النحو التا
صاحل بن عمر بن حفص بن عمر بن مصعب بن الزبري بن سعد بن كعب بن عباد 
بن النزال بن مرة بن عبيد بن احلارث، وهو مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن 

، 367، الديباج املذهب 27/ 1، اللباب « زيد مناة بن متيم األهبري التميمي املالكي
، اتريخ الرتاث 241/ 10، معجم املؤلفني 698/ 7، األعالم 50/ 2هدية العارفني 

 -466/ 4، ترتيب املدارك 167، طبقات احلفاظ 25رقم  153، 152/ 2العريب 
، شجرة 241رقم  334 -332/ 16، سري أعالم النبالء 125/ 1، األنساب 473

 .209، 208/ 1، طبقات األصوليني 91/ 1النور الزكية 
[ األهبري: بفتح األلف وسكون الباء املوحدة وفتح اهلاء ويف آخرها الراء. نسبة إىل 1]

 أهبر وهي بليدة ابلقرب من زجنان. )اللباب( .

 وانظر الرتاجم اليت تلي ترمجته حيث مير ذكره فيها. 167[ طبقات الفقهاء 2]

 (488).." 467/ 4[ ترتيب املدارك 3]
أخذ عن علمائها كالزجاج، وأيب بكر "ولد بفسا وقدم بغداد وسكنها، و  .489

السراج، وأيب بكر مربمان، وأيب بكر اخلياط، ودخل الشام وأقام بطرابلس مث حبلب، 
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وخدم سيف الدولة، مث رجع إىل بغداد، وأقبل على االشتغال والتصنيف، وعلت منزلته 
 يف النحو حىت فضله بعض تالمذته على املربد، وخدم امللوك ونفق عليهم.

لسلطان عضد الدولة: أان غالم أيب علي الفارسي يف النحو، وغالم أيب احلسني قال ا
 [ .1الرازي يف النجوم ]

 ومن أصحابه: أبو الفتح عثمان بن جين، وعلي بن عيسى الربعي.

و « اإليضاح»وهو كبري، وكتاب « التذكرة»وكان متهما ابإلعتزال، صنف كتاب 
وكتاب  ،« وعللهاالقراءات احلجة يف » ، وصنفه لعضد الدولة، وكتاب« التكملة»
العوامل »، وكتاب « ما أغفله الزجاج يف معاين القرآن»، وكتاب « املقصور واملمدود»

و  «املسائل اجمللسيات»و « املسائل البصرية»و « املسائل العسكرية»، و « املائة
، وغري « نيةااملسائل الكرم»و « املسائل املذهبيات»و « املسائل العصرايت الشريازية»

 ذلك.

 وتويف ببغداد يف ربيع األول، وله تسع ومثانون سنة.

 احلسن بن حممد، أبو احلسني اإلصبهاين املذكر.

مسع: إبراهيم بن حممد بن متويه، وحممد بن حيىي البصري، صاحب عبد األعلى بن 
 محاد.

 روى عنه: أبو بكر بن أيب علي، وأبو نعيم احلافظ.

 ويه، أبو عبد هللا القزويين.احلسني بن حلبس بن مح

مسع: العباس بن الفضل بن شاذان، وأاب العباس الرازيني، وأاب بكر عبد هللا بن حممد 
 بن زايد النيسابوري.

 روى عنه: أبو يعلى اخلليلي، ووثقه.

__________ 

 (489).." 276، 275/ 6[ اتريخ بغداد 1]
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 الطيب، وغريمها."قرأ عليه: حممد بن احلسني الكارزيين، ومسافر بن  .490

 [ بن بالغ، أبو احلسن الدمشقي املقرئ، إمام اجلامع.1علي بن حممد بن القاسم ]

 مسع: أاب الدحداح أمحد بن حممد، ومجاعة.

 وعنه: أبو نصر اجلبان، وعلي بن موسى السمسار، وغريمها.

 تويف يف ربيع األخر.

فقيه ألنطاكي املقرئ ال[ بن حممد بن إمساعيل بن حممد بن بشر، أبو احلسن ا2علي ]
 الشافعي.

قرأ ببلده على إبراهيم بن عبد الرزاق األنطاكي ابلرواايت، وصنف قراءة ورش، ودخل 
 القراءات.األندلس يف سنة اثنتني ومخسني، وكان ابرعا يف 

[ : أدخل األندلس علما مجا، وكان بصريا ابلعربية واحلساب، 3قال أبو الوليد الفرضي ]
ال يتقدمه  ،القراءاته. قرأ الناس عليه ومسعت أان منه، وكان رأسا يف وله حظ من الفق

أحد يف معرفتها يف وقته. وكان مولده أبنطاكية سنة تسع وتسعني ومائتني، ومات 
 بقرطبة يف ربيع األول.

قلت: قرأ عليه أبو الفرج اهليثم الصباغ، وإبراهيم بن مبشر املقرائن، وحدث عنه عبد 
 معاذ الداراين. مسع منه ملا مر بدمشق، وروى حديثا كثريا عن الشاميني.هللا بن أمحد بن 

 وذكر الصاحلون مرة عند املنصور بن أيب عامر، وقال: أفضل من هنا:

__________ 

 .30[ اتريخ دمشق )خمطوط التيمورية( 1]
، مرآة اجلنان 5/ 3وهذا وهم، والتصحيح من العرب « حممد بن حممد»[ يف األصل 2]
، تذكرة احلفاظ 17رقم  275/ 1، معرفة القراء 90/ 3، شذرات الذهب 407/ 2
، طبقات 64/ 1، غاية النهاية 66رقم  83/ 1، طبقات الشافعية لإلسنوي 973/ 3

 .468/ 3الشافعية الكربى 
 (490).." 634رقم  316/ 1[ اتريخ علماء األندلس 3]
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 "وروى عنه: احلاكم، وأبو سعيد الكنجروذي يف هذه السنة. .491

 وتويف يف شهر رمضان.

 وقع يل من عواليه جزء، وقد ولد سنة ست وتسعني ومائتني.

[ بن موسى، أبو بكر الكاليب الدمشقي املعدل، أخو 1تبوك بن احلسن بن الوليد ]
 عبد الوهاب.

 روى عن: سعيد بن عبد العزيز احلليب، وأمحد بن جوصا، وحممد ابن يوسف اهلروي.

 متام، وعلي بن السمسار، ومجاعة.وعنه: أخوه عبد الوهاب، و 

 تويف يف رمضان.

جعفر بن أمحد، أبو القاسم النيسابوري الصويف الرازي األصل، شيخ عصره يف التوكل 
 والزهد.

 مسع: أاب حممد بن أيب حامت، ومجاعة.

 كتب عنه احلاكم وقال: تويف يف شعبان.

 القطار. احلسني بن أمحد بن إبراهيم بن حازم، أبو عبد هللا الفارسي

 تويف يف شعبان مبصر.

 ة.السبعالقراءات [ علي بن اثبت املقرئ صاحب املنظومة يف 2احلسني )بن( ]

 روى عنه: أمحد بن حممد العتيقي، وكان حافظا ذكيا.

 ولد أعمى، وتويف يف رمضان، وكان حيضر جملس ابن األنباري وحيفظ ما ميلى.

__________ 

 .91/ 3شذرات الذهب ، 341/ 3[ هتذيب ابن عساكر 1]
/ 7، املنتظم 4155رقم  75/ 8والتصحيح من )اتريخ بغداد « أبو»[ يف األصل 2]

 (491)« ( .." احلسن»، وفيه 306/ 11، البداية والنهاية 222رقم  142
 القراءات."سكن األندلس وبرع يف  .492

 [ ، رمحه هللا.1تويف يف احملرم يف الكبولة ]
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 قرأ عليه أبو عمر الطلمنكي.

 [ املعافري.2د بن صاحل القرطيب ]حمم

مسع من: قاسم بن أصبغ، ورحل فسمع من: ابن األعرايب مبكة، ومن خلق ببغداد 
 وخراسان، وسكن خبارى إىل أن مات.

[ بن العباس بن أمحد بن عاصم الرئيس، أبو عبد هللا بن 3حممد بن العباس بن حممد ]
 أيب ذهل الضيب اهلروي.

يين، وأاب نصر حممد بن عبد هللا التيمي، وحامت بن حمبوب، مسع: حممد بن معاذ املال
وأاب عمرو احلريي، ومؤمل بن احلسن املاسرجسي وحيىي بن صاعد، وعبد الرمحن بن 

 أيب حامت، وأدرك البغوي يف املوت، ومل يسمع منه.

 روى عنه األئمة الكبار: الدارقطين، وأبو احلسني احلجاجي، واحلاكم أبو عبد هللا، وأبو
 أيوب القراب، وعامة اهلرويني.

وكان يعاشر العلماء والصاحلني، وله أفضال كثرية عليهم، وكان يضرب له الدينار دينارا 
ونصفا، فيتصدق ابلداننري اليت من هذا الوزن، ويقول: إين ألفرح إذا انولت فقريا كاغدة 

 فيتوهم أنه فضة، فيفتحه فيفرح، مث يزن فيفرح اثنيا.

 ما مست يدي دينارا وال درمها، حنو ثالثني سنة.وقد قال مرة: 

قال احلاكم: قد صحبت أاب عبد هللا بن أيب ذهل حضرا وسفرا، فما رأيت أحسن 
 وضوءا وال صالة منه، وال رأيت يف مشاخينا أحسن تضرعا منه

__________ 

 « .الكهولة»[ كذا يف األصل، ولعل الصحيح 1]

 .1355 رقم 89/ 2[ اتريخ علماء األندلس 2]
، العرب 1138رقم  121 -119/ 3، اتريخ بغداد 236رقم  146/ 7[ املنتظم 3]
، تذكرة احلفاظ 1169رقم  191/ 3، الوايف ابلوفيات 92/ 3، شذرات الذهب 9/ 3
 (492).." 940رقم  1006/ 3
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"وقال ابن أيب الفوارس: إنه كان يدعو إىل االعتزال، وعاش تسعني سنة.  .493
 بغدادي.

 [ اخلثعمي القرطيب.1محد بن حاجب ]عبد هللا بن أ

 مسع: أمحد بن اثبت الثعليب، ومجاعة.

 [ ، أبو حممد بن النور القرطيب.2عبد هللا بن إمساعيل بن حرب ]

مسع: أمحد بن سعيد بن حزم، وحممد بن معاوية، وأمحد بن مطرف ومجاعة، ومبصر 
ثاهلم. ابن الصواف، وأممن أيب العباس أمحد بن احلسن الرازي، وببغداد من أيب علي 

 وكان يفهم ويدري.

 مسع من مجاعة، وتويف يف صفر.

 [ بن قاسم بن حممد، أبو حممد القرطيب.3عبد هللا بن قاسم بن حممد ]

 مسع من: حممد بن عبد امللك بن أمين، وقاسم بن أصبغ، وأبيه، ومل حيدث.

 زين.[ القرطيب. يعرف، بر 5[ الشقاق ]4عبد هللا بن حممد بن مسرور ]

 مكثر عن: قاسم بن أصبغ، وحج، فسمع من مجاعة.

 وحدث، وتويف يف شوال.

 [ املقرئ، أبو حممد، ويعرف اببن ليالف.6عبد هللا بن حممد األصبهاين ]

 لقراءات.اكان يصلي ابلناس يف اجلامع يف رمضان، وكان رأسا يف نقط املصاحف، ويف 

__________ 

 .746م رق 242/ 1[ اتريخ علماء األندلس 1]
 .748رقم  242/ 1[ اتريخ علماء األندلس 2]
 .747رقم  242/ 1[ اتريخ علماء األندلس 3]
 .749رقم  243/ 1[ اتريخ علماء األندلس 4]
 « .السقاق»[ يف األصل 5]

 (493).." 98/ 2[ ذكر أخبار أصبهان 6]
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ق ، قرأ هلشام بدمش «القراءاتالغاايت يف »"املقرئ العابد، مصنف كتاب  .494
ذكوان على أيب احلسن حممد بن النضر األخرم، وببغداد على زيد بن أيب بالل  والبن

الكويف، وابن مقسم، وأيب بكر النقاش، وأيب احلسن بن ثوابن، وأيب عيسى بكار بن 
أمحد، وهبة هللا ابن جعفر، وخبراسان على غري واحد، ومسع من أيب العباس السراج، 

 ي، ومكي بن عبدان.وابن خزمية، وأمحد بن حسني املاسرجس

روى عنه احلاكم، وأبو حفص بن مسرور، وأبو سعد الكنجروذي وعبد الرمحن بن 
 احلسن بن عليك، واملقرئ أبو سعد أمحد بن إبراهيم.

، وكان أعبد من رأينا من القراء، وكان جماب القراءاتقال احلاكم: كان إمام عصره يف 
يف يف وال، وله ست ومثانون سنة. وتو الدعوة، انتقيت عليه مخسة أجزاء، وتويف يف ش

هذا اليوم أبو احلسن العامري صاحب الفلسفة، فحدثين عمر بن أمحد الزاهد: مسعت 
الثقة من أصحابنا يذكر أنه رأى بكر بن مهران يف املنام يف الليلة اليت دفن فيها، فقلت: 

ذائي العامري حب أيها األستاذ، ما فعل هللا بك؟ قال: إن هللا عز وجل أقام أاب احلسن
 وقال:

 [ .1هذا فداؤك من النار ]

 . «القراءاتالشامل يف »وقال احلاكم: قرأان على ابن مهران ببخارى كتاب 
له على أيب الفضل بن عساكر، إبجازته من املؤيد الطوسي، « الغاية»وقرأت أان كتاب 

بن إبراهيم بن [ أبو بكر أمحد 3[ زاهر الشحامي، أان ]2وزينب الشعرية قاال: أنبأ ]
موسى املقرئ، أان املصنف رمحه هللا، وقد قرأ عليه مجاعة، منهم أبو الوفاء مهدي بن 

 طوارة شيخ اهلذيل.

__________ 

 295/ 1ج  -1ق  -، موسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان209، 208[ / 1]
القراء ، معرفة 310/ 11، البداية والنهاية 261، رقم 165/ 7، املنتظم 110رقم 

/ 1، األعالم 19رقم  30/ 1، اتريخ الرتاث العريب 23رقم  280، 279/ 1الكبار 
112. 

 .280/ 1[ معرفة القراء 1]
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 « .أنبأان»[ اختصار كلمة 2]

 (494)« .." أخربان»[ اختصار كلمة 3]
"وقال الدارقطين: ثقة صاحب كتاب، وآابؤه كلهم قد حدثوا. تويف يف ربيع  .495

 اآلخر.األول، وقيل يف ربيع 

 للفراييب.« صفة املنافق»قلت: وقع لنا من روايته 

[ بن بشر، أبو أيوب الغافقي األندلسي من أهل 1عتاب بن هارون بن عتاب ]
 شذونة.

روى عن أبيه، وحج فسمع من أيب حفص عمر اجلمحي، وأيب احلسن اخلزاعي، وكان 
 صاحلا عابدا.

 .رحل إليه ابن الفرضي فأكثر عنه، وعاش سبعني سنة
[ ، أبو عمرو اجلواليقي البغدادي. حدث يف هذه السنة عن عبد 2عثمان بن جعفر ]

 هللا بن إسحاق املدائين، وحممد بن حممد بن الباغندي.

 وعنه أبو العالء الواسطي، وأمحد بن حممد العتيقي، وأبو طالب العشاري.

 وثقة العتيقي.

 ابلقراءات.كان فهما [ بن محاد املقرئ القزويين.  3علي بن أمحد بن صاحل ]

عمر دهرا، ومسع من يوسف بن عاصم الرازي، وحممد بن مسعود األسدي، ويوسف 
عن أيب عبد هللا احلسني األزرق، والعباس بن الفضل بن القراءات بن محدان، وأخذ 

 شاذان، ولقي ابن جماهد ببغداد، وانظره، وأقرأ القرآن ثالثني سنة.

انني قوله نقلت ترمجته، وقال: ولدت سنة ثالث ومث روى: عنه أبو يعلى احلنبلي، ومن
 ومائتني.

 تويف يف رمضان سنة إحدى ومثانني وثالمثائة.

__________ 

رقم  436، بغية امللتمس 888رقم  301، 300/ 1[ اتريخ علماء األندلس 1]
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1263. 
 .6106رقم  309/ 11[ اتريخ بغداد 2]
 349/ 1و  26رقم  341، 340بار ، معرفة القراء الك975/ 3[ تذكرة احلفاظ 3]

 (495).." 519/ 1، وغاية النهاية 275رقم 
"عبد الرحيم الكاتب، والقاضي أبو الطيب الطربي، وأبو عمر بكر بن بشران،  .496

وأبو احلسن العتيقي، ومحزة السهمي، وأبو الغنائم عبد الصمد بن املأمون، وأبو حممد 
 ق كثري.وأبو احلسني بن األبنوسي، وخل اجلوهري، وأبو احلسن حممد بن املهتدي ابهلل،

 ومولده سنة ست وثالمثائة.

قال احلاكم: صار الدارقطين أوحد عصره يف احلفظ والفهم والورع، وإماما يف القراء 
والنحويني. ويف سنة سبع وستني أقمت ببغداد أربعة أشهر، وكثر اجتماعنا ابلليل 

يطول  لعلل والشيوخ. وله مصنفاتوالنهار، فصادفته فوق ما وصف يل، وسألته عن ا
 ذكرها، وأشهد أنه مل خيلف على أدمي األرض مثله.

وقال اخلطيب: كان الدار قطىن فريد دهره، وقريع عصره، ونسيج وحده، وإمام وقته، 
انتهى إليه يف علم األثر واملعرفة بعلل احلديث وأمساء الرجال، مع الصدق والثقة، وصحة 

ا ، فإن له فيهالقراءاتعلوم، سوى علم احلديث، منها االعتقاد، واالضطالع من 
مصنفا خمتصرا، مجع األصول يف أبواب عقدها يف أول الكتاب، ومسعت من يعتين 

يقول: مل يسبق أبو احلسن إىل طريقته اليت سلكها يف عقد األبواب القراءات ب
ذاهب ة مب، وصار القراء بعده يسلكون ذلك، ومنها املعرفالقراءاتاملقدمة يف أول 

 يدل على ذلك، وبلغين أنه درس فقه الشافعي على أيب« السنن»الفقهاء، فإن كتابه 
سعيد اإلصطخري، وقيل على غريه، ومنها املعرفة ابألدب والشعر، فقيل إنه كان حيفظ 
دواوين مجاعة، فحدثين محزة بن حممد بن طاهر إنه كان حيفظ ديوان السيد احلمريي، 

 ع. وحدثين األزهري قال:وهلذا نسب إىل التشي

بلغين أن الدارقطين حضر يف حداثته جملس إمساعيل الصفار، فجلس ينسخ جزءا، 
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والصفار ميلي، فقال رجل: ال يصح مساعك وأنت تنسخ، فقال الدار قطىن: فهمي 
[ حتفظ كم أملى الشيخ؟ قال: ال. قال: أملى 1لإلمالء خالف فهمك ]مث قال:[ ]

 يث األول عن فالن عنمثانية عشر حديثا، احلد

__________ 

 (496).." 36/ 12[ سقطت من األصل، واإلستدراك من اتريخ بغداد 1]
"فقال قوم: عثمان افضل، وقال قوم: علي أفضل. قال الدار قطىن: فتحاكموا  .497

إيل، فأمسكت، وقلت األمساك خري، مث مل أر لديين السكوت، فدعوت الذي جاءين 
عثمان أفضل ابتفاق مجاعة أصحاب حممد صلى هللا عليه مستفتيا، وقلت: قل هلم: 

 وسلم، وهذا قول أهل السنة، وأول عقد حيل من الرفض.

قال اخلطيب: فسألت الربقاين: هل كان أبو احلسن ميلي عليك العلل من حفظه؟ قال: 
نعم، وأان الذي مجعتها، وقرأها الناس من نسخيت. مث قال اخلطيب: وحدثين العتيقي، 

ضرت الدارقطين، وجاء أبو احلسني البيضاوي يغرب ليسمع منه، فامتنع واعتل قال: ح
[ 1ببعض العلل، وقال: هذا رجل غريب، وسأله أن ميلى عليه أحاديث، فأملى عليه ]

نعم الشيء »[ متون مجيعها: 2أبو احلسني من حفظه جملسا تزيد أحاديثه على العشرة ]
جل، مث جاءه بعد، وقد أهدى له شيئا، فقربه ، فانصرف الر « [ أمام احلاجة3اهلدية ]

[ . وقال حممد 4« ]إذا أاتكم كرمي فأكرموه»وأملى عليه من حفظه سبعة عشر حديثا 
بن طاهر املقدسي: كان قطىن مذهب يف التدليس خفي، يقول فيما مل يسمعه من أيب 

 القاسم البغوي: حدثكم فالن.

مساعا، وقرأ على أيب بكر النقاش،  قلت: وأخذ الدار قطىن عن أيب بكر بن جماهد
، لقراءاتاوعلي بن سعيد القزاز، وأمحد بن بواين، وأمحد بن حممد الديباجي، وبرع يف 

 وتصدر يف آخر أايمه لإلقراء.

__________ 

 « .عليه أحاديث»[ يف األصل 1]
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 والتصويب من اتريخ بغداد.« العشرين»[ يف األصل 2]

 « .احلدية»[ يف األصل 3]

رواه ابن ماجة من حديث ابن عمر، ورواه البزاز، وابن خزمية، والطرباين، وابن [ 4]
عدى، والبيهقي، عن جرير. ورواه البزاز، عن أىب هريرة. ورواه ابن عدى، عن معاذ 

 وأىب قتادة.

ورواه احلاكم، عن جابر. ورواه الطرباين، عن ابن عباس، وعن عبد هللا بن محزة، ورواه 
، وعدى بن حامت. ورواه ابن عساكر عن أنس، وعدى بن حامت. ابن عساكر عن أنس

 ، وابن عساكر عن أىب راشد عبد الرمحن بن عبد.« الكىن واألمساء»ورواه الدواليب يف 
، 242، 241/ 1للسيوطي، مع شرحه « اجلامع الصغري»وهو حديث حسن. انظر: 

 (497)واملقاصد احلسنة.." 
 ن أيب داود، وأاب سعيد العدوي."مسع أاب القاسم البغوي، وأاب بكر ب .498

 روى عنه: الربقاين وقال: كان فقيها نبيال على مذهب داود. ولد سنة ثالمثائة.

 [ بن احلسني بن برهان، أبو الفتح املقرئ.1مظفر بن أمحد بن إبراهيم ]

ن ، وقرأ على أيب القاسم علي بالقراءاتأقرأ القرآن بدمشق مدة. وصنف كتااب يف 
حلسن حممد بن األخرم، وصاحل بن إدريس البغدادي، وحدث عن أمحد العقب، وأيب ا

بن عبد هللا بن نصر بن هالل، وإبراهيم بن املولد الزاهد، وابن حذمل، وأيب على 
 احلضائري، وأمحد بن حممد بن فطيس.

 وعنه: متام الرازي، وأبو سعد املاليين، وعلي بن احلسن الربعي ومجاعة.

 والصواب برهان، ابلضم.

 [ ، أبو الوليد البطليوسي.2هاشم بن احلجاج ]

مسع: حممد بن عبد امللك بن أمين، وقاسم بن أصبغ، وحج، فسمع من أيب سعيد بن 
األعرايب، وأيب حامد البغدادي، وأيب حيىي حممد بن عبد الرمحن بن املقرئ، وأيب حممد 

لفضل بن لسراج، وابن أسد بن عبد الرمحن الكازروين، وخلق مبكة، وحممد بن إبراهيم ا
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عبيد هللا ابلقدس، وعلي بن العباس الغزي بغزة، واحلسن بن مليح، وأمحد بن هبزاد 
[ ، مث سعى بن إىل السلطان فامتحن، وأسكن قرطبة، فقرأ 3مبصر، واستقر ببطليوس ]

 الناس عليه كثريا، وكان ال أبس به يف ضبطه.

 تويف يف شوال. قاله ابن الفرضي.

__________ 

 .3697رقم  601، 300/ 2، غاية النهاية 28رقم  283/ 1معرفة القراء الكبار [ 1]
هاشم بن حيىي بن »وفيه  1541رقم  174 -172/ 2[ اتريخ علماء األندلس 2]

 « .حجاج

[ بطليوس: بفتحتني وسكون الالم وايء مضمومة وسني مهملة. مدينة كبرية 3]
( .." 447/ 1رطبة. )معجم البلدان ابألندلس من أعمال ماردة على هنرة آنه غريب ق

(498) 
 [ ، أبو الفرج الرازي.1"صاحل بن جعفر ] .499

 حدث عن: أيب القاسم البغوي، وأيب بكر بن زايد النيسابوري.

 وعنه: أبو احلسن العتيقي، وأبو القاسم التنوخي، ومجاعة. أحاديثه تدل على صدقه.

 لبيع.[ ، أبو حممد البغدادي ا2عبد هللا بن أمحد بن مالك ]

 مسع: أاب بكر بن داود، وحممد بن منصور الشيعي، وسعيدا أخا زبري احلافظ.

 روى عنه: العتيقي، وأبو طالب النيسابوري، وأبو حازم حممد بن الفراء.

 وثقه ابن أىب الفوارس.

 تويف يف مجادى األوىل.

[ ، أبو أمحد السامري البغدادي املقرئ، مسند 3عبد هللا بن احلسني بن حسنون ]
 ابلقراءات.داير مصر 

ذكر أنه قرأ حلفص على أمحد بن سهل األشناين صاحب عبيد بن الصباح، وقرأ 
للسوسي على أصحابه أيب احلسن بن الرقي، وأيب عثمان النحوي، وأيب عمران موسى 

 قالون على أيب احلسن بن شنبوذ، وقرأ للدورى وغريه على أىببن جرير النحوي، وقرأ ل
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 بكر بن جماهد، وكذا قرأ على ابن شنبوذ بطرق متعددة.

 قرأ عليه: أبو الفضل حممد بن جعفر اخلزاعي، وأبو الفتح فارس بن

__________ 

 .4873رقم  332/ 9[ اتريخ بغداد 1]
 .301رقم  188/ 7، املنتظم 4994رقم  394/ 9[ اتريخ بغداد 2]
، 264/ 1، معرفة القراء 33، 32/ 3، العرب 5067رقم  442/ 9[ اتريخ بغداد 3]

 145/ 17، الوايف ابلوفيات 4670، رقم 409، 408/ 2، ميزان االعتدال 267
، 273/ 3، لسان امليزان 1761رقم  417 -415/ 1، طبقات القراء 129رقم 

، 175/ 4نجوم الزاهرة ، ال120، 119/ 3، شذرات الذهب 1155رقم  274
، غاية 376/ 2، اإلكمال 28رقم  77/ 1، اتريخ الرتاث العريب 208/ 4األعالم 
، سري أعالم النبالء 122/ 1العشر القراءات ، النشر يف 417 -415/ 1النهاية 

 (499).." 489/ 1، حسن احملاضرة 379رقم  515/ 16
أبو ابلالذقية، و  "أمحد، ويوسف بن رابح البصري، وعبد الساتر بن الذرب .500

احلسني القيسي اخلشاب، وأبو القاسم عبد اجلبار بن أمحد الطرسوسي مث املصري، قرأ 
بو العباس وآخر من قرأ عليه أ« العنوان»عليه مبذاهب السبعة، ورواايته عنه يف كتاب 

 أمحد بن سعيد بن أمحد بن نفيس شيخ ابن الفحام.

اب فص السوسي بعلو، من قراءيت على أصحوقد وقع لنا حبمد هللا من طريقه رواية ح
 الصفراوي عنه.

 إال أن السامري قد تكلم فيه بعضهم، فقال حممد بن علي الصوري:

[ البزاز: كنا يوما عند أيب أمحد املقرئ فحدثنا عن أيب العالء 1قال أبو القاسم العنايب ]
ت ذلك له، ر حممد بن أمحد الوكيعي، فاجتمعت أبيب حممد عبد الغين بن سعيد، فذك

فاستعظمه، وقال: سله مىت مسع منه؟ فرجعت إليه، فقال: مسعت منه مبكة يف املوسم، 
سنة ثالمثائة، فأتيت عبد الغىن فأخربته، فقال: أبو العالء مات عندان يف أول سنة 
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ثالمثائة. مث عربت معه بعد مدة، وأبو أمحد قاعد يقرئ، فقلت له: ال أسلم على من 
 ل هللا صلى هللا عليه وسلم.يكذب يف حديث رسو 

[ إنه قرأ أليب احلارث الليث عن الكسائي، على عبد 2« ]العنوان»وقال صاحب 
اجلبار الطرسوسى، عن قراءته على أيب أمحد السامري، وتال أبو أمحد برواية املذكور 

 على حممد بن حيىي الكسائي الصغري، عن قراءته على الليث.

ا نقل اجلماعة عن أيب أمحد أنه قرأ على حممد بن حيىي، قال أبو عبد هللا القصاع: كذ
وهو وهم، ألنه تويف سنة مثانني ومائتني، وولد أبو أمحد بعد موته بنحو مخس عشرة 

 سنة.

__________ 

 والتصحيح من اتريخ بغداد.« العناىن»[ يف األصل 1]

، وهو  455 [ هو ألىب طاهر إمساعيل بن خلف املقرئ األنصاري األندلسى املتوىف2]
( 233/ 1وعمدة الناس يف االشتغال هبذا الفن. )وفيات األعيان القراءات كتاب يف 

 "..(500) 
 "الشافعي املعروف ابخلنت. كان خنت اإلمام أيب بكر اإلمساعيلي. .501

ولد سنة إحدى عشرة وثالمثائة، وكان إماما فاضال ورعا مشهورا، وله وجوه حسنة يف 
والقرآن، مناظرا، مسع احلديث من القراءات ، ومعاين املذهب، وكان مقدما يف األدب

أيب نعيم عبد امللك بن عدي ومجاعة جبرجان، ومن عبد هللا بن فارس وحنوه إبصبهان، 
يب العباس أل« التلخيص»ومن أيب العباس األصم بنيسابور، وأكثر عن األصم، وشرح 

 بن القاص.

، وأاب هللا، وأاب عمرو عبد الرمحن وخلف من األوالد أاب بشر الفضل، وأاب النضر عبيد
 احلسن عبد الواسع.

 تويف جبرجان يوم عرفة، ودفن يوم األضحي.

 [ عبد هللا املصري.1حممد بن خراسان، أبو ]
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قرأ القرآن على املظفر بن أمحد، ومسع من أيب جعفر النحاس، وبرع يف العربية، وسكن 
 صقلية.

 ومحل عنه مجاعة، وعمر ستا وتسعني سنة.

 حممد بن سليمان بن يزيد الفامي القزويين، أبو سليمان.

 مسع من أبيع، وحممد بن مجعة بن زهري، والعباس بن الفضل بن شاذان الرازي، وغريهم.

 وعاش تسعني سنة.

[ ، أبو عبد هللا القرطيب املعلم، ابن بنت أصبغ بن 2حممد بن عبد هللا بن عبد املؤمن ]
، ويذكر أنه مسعها، ويدعي أنه أدرك حممد بن مالك، كان عنده أصول جده أصبغ
 وضاح، وكان شيخا اتئها ال معرفة له.

__________ 

، طبقات 118، 117/ 2، طبقات املفسرين للداودي 466، 465/ 1] )( [ 
رقم  564، 563/ 16، سري أعالم النبالء 105، 104الشافعية البن هداية هللا 

415. 
 « .أىب»[ يف األصل 1]

 (501).." 1373رقم  99/ 2علماء األندلس [ اتريخ 2]
"روى عنه أبو عبد هللا احلسني بن أمحد بن سلمة، واحلسني بن عثمان  .502

 الشريازي، وأبو مسعود أمحد بن حممد البجلي.

 وعاش إىل هذه السنة، ومل حتفظ وفاته.

[ املقرئ، تلميذ ابن شنبوذ، 2[ ، أبو الفرج الشنبوذي ]1حممد بن أمحد بن إبراهيم ]
 ، ]و[ على أيب بكر بن جماهد، وأيب عبد هللا إبراهيم بن عرفة النحويالقراءاترأ عليه ق

نفطويه، وابن بشار العالف صاحب الدوري، وهو أقدم شيخ له، وحممد بن النضر بن 
األخرم، ومجاعة، واعتىن هبذا الشأن، وتصدر لإلقراء بعد أن أكثر الرتحال يف لقي 

 الشيوخ املقربني.
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اهليثم بن أمحد الدمشقي الصباغ، وأبو طاهر حممد بن ايسني احلليب، وأبو قرأ عليه 
الفرج األسرتاابذي، وأبو العالء حممد بن علي الواسطي، وأبو عبد هللا حممد بن احلسني 

 [ وطائفة، آخرهم وفاة، فيما أعلم، أبو علي األهوازي.3الكارزيين ]

 القراءات.وكان عاملا ابلتفسري ووجوه 

يب: مسعت أاب الفضل عبيد هللا بن أمحد يذكر أاب الفرج الشنبوذي، فعظم قال اخلط
 أمره وقال: مسعته يقول: أحفظ مخسني ألف بيت من الشعر شواهد القرآن.

وقال اخلطيب: ولد سنة ثالمثائة، وتكلم الناس يف رواايته، فحدثين أمحد بن سليمان 
 أنه الواسطي املقرئ قال: كان أبو الفرج الشنبوذى يذكر

__________ 

، البداية والنهاية 324رقم  204/ 7، املنتظم 110رقم  271/ 1[ اتريخ بغداد 1]
 -268/ 1، معرفة القراء الكبار 1020/ 3، تذكرة احلفاظ 40/ 3، العرب 325/ 11

، شذرات الذهب 212، 211/ 2، اللباب 199/ 4، النجوم الزاهرة 3رقم  270
 دون أن يرتجم له. 495/ 16عالم النبالء ، وذكره املؤلف يف سري أ129/ 3

[ الشنبوذى: بفتح الشني املعجمة والنون وضم الباء املوحدة وسكون الواو ويف 2]
 ( .211/ 2آخرها ذال معجمة، نسبة إىل شنبوذ جد املقرئ الشنبوذى. )اللباب 

حتتها  ن[ الكارزيين: بفتح الكاف والراء وكسر الزاى بعدها الياء املنقوطة ابثنتني م3]
ويف آخرها نون. هذه النسبة إىل كارزين، وهي من بالد فارس، بنواحيها مما يلي البحر. 

 (502)( .." 74/ 3، اللباب 316/ 10)األنساب 
وعلى هذين الكتابني املعول يف الدنيا « . املدونة»"املائة جزء، واختصر  .503

ب ]مالك[ ذهاالقتداء مب»على األبواب، وكتاب « العتبية»ابملغرب، وصنف كتاب 
 [ .2وهو مشهور. وكتاب.... ]« الرسالة»[ وكتاب 1]

 [ بن املبارك، أبو الطيب احلليب املقرئ، احملقق.3عبد املنعم بن عبد هللا بن غلبون ]

اده يف ، عد« التذكرة»، والد أيب احلسن مؤلف  «القراءاتاألرشاد يف »مؤلف كتاب 
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 املصريني، سكنها مدة.

بد الرزاق، ونظيف بن عبد هللا، ونصر بن يوسف اجملاهدي، قرأ على: إبراهيم بن ع
 وصاحل بن إدريس، وحممد بن جعفر الفراييب.

ومسع احلرف من: جعفر بن سليمان صاحب السوسي، ومن احلسن بن حبيب 
[ هللا بن احلسني األنطاكي، وسليمان بن حممد 4احلصائري، ومسع احلديث من عبيد ]

عبد الباقي األذين، وأمحد بن حممد بن عمارة  [ وعدي بن أمحد بن5بن زويط ]
 الدمشقي.

، ، واحلسن بن عبد هللا الصقلي« التذكرة»ابنه طاهر مصنف القراءات قرأ عليه 
وأمحد بن علي الربعي، وأبو جعفر أمحد بن علي األزدي، ومكي بن أيب طالب التنيسي، 

 وأبو العباس بن تنيس، وأمحد بن علي بن هاشم اتج األئمة.

وحدث عنه: عبيد هللا بن أمحد بن السخت الرقي، وأمحد بن إبراهيم بن كامل الصوري، 
 وحممد بن جعفر امليماسي، واحلسن بن إمساعيل الضراب.

__________ 

 [ إضافة على األصل.1]

 [ مقدار صفحة مطموسة من األصل غري مقروءة.2]

/ 3، تذكرة احلفاظ 31رقم  286، 285/ 1، معرفة القراء الكبار 44/ 3[ العرب 3]
، 470/ 1، غاية النهاية 442/ 2، مرآة اجلنان 131/ 3، شذرات الذهب 1021
رقم  31/ 1، اتريخ الرتاث العريب 194/ 6، معجم املؤلفني 316/ 4، األعالم 471
 .209/ 1، حسن احملاضرة 20

 « .عبد»[ يف )معرفة القراء( 4]

 (503)« .." زواقى»[ يف )معرفة القراء( 5]
[ بن أمحد بن اإلمام املقرئ، أبو احلسن بن السقاء 1الباقي بن احلسني ] "عبد .504

 ، وأحد من عين هبذا الشأن.ابلقراءاتاخلراساين مث الدمشقي. أحد احلذاق 
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[ بن 2قرأ علي: حممد بن سليمان البعلبكي صاحب هارون األخفش، وعلى نظيف ]
وعلي بن  ن علي اجللندي،عبد هللا، وعلى بن زيد بن على الكويف، وعلى بن حممد ب

[ وأمحد بن صاحل وإبراهيم بن احلسن، وطائفة ابحلجاز 3حممد بن احلسن الدبيلى ]
والشام والعراق ومصر، وحدث عن عبد هللا بن عتاب بن الزفيت، وأيب علي احلصايرى، 

 ومجاعة.

قرأ عليه: أبو الفتح فارس وغريه، وحدث عنه علي بن داود املقرئ، وأبو علي حممد 
 [ اإلصبهاين.4بن أمحد ]

وقال أبو عمرو الداين: وكان خريا، فاضال، ثقة، مأموان، إماما يف القرآن، عاملا ابلعربية، 
 بصريا ابملعاين. قال لنا فارس بن أمحد عنه أنه قال:

أدركت إبراهيم بن عبد الرزاق أبنطاكية، وحضرت جملسه، وهو يقرئ يف سنة أربع 
 قرأ عليه.وثالثني، وأان داخل، ومل أ

قال الداين: مسعت عبد الرمحن بن عبد هللا يقول: كان عبد الباقي مسع معنا على أيب 
بكر األهبري، وكتب عنه كتبه يف الشرح، مث قدم مصر، فقامت له فيها رائسة، وكنا ال 

 نظنه هناك، وكان ببغداد.

 تويف سنة مثانني ابإلسكندرية، أو مبصر.

سامري الوراق. مسع أاب بكر بن نريوز األمناطي، وإبراهيم عثمان بن حممد، أبو القاسم ال
 بن عبد الصمد اهلامشي، وجعفر بن مرشد.

__________ 

 -1، موسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان ق 287/ 1[ معرفة القراء الكبار 1]
/ 1وهو حتريف، حسن احملاضرة « ابن احلسن»، وهو يف األصل 739رقم  36/ 3ج 

 .357، 356/ 1لنهاية ، غاية ا210
 « .وعلى بن نظيف»[ يف األصل: 2]

[ الدبيلى: بفتح الدال املهملة وكسر الباء املوحدة وسكون الياء آخر احلروف، ويف 3]
( 278/ 5آخرها الالم. هذه النسبة إىل دبيل، وهي قرية من قرى الرملة. )األنساب 
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. 
 (504)" « ..أبو على أمحد بن حممد»[ يف )معرفة القراء( : 4]
املذكر، ]و[ »[ كتاب 1« ]اخلصائص»وكتاب « التعاقب»"]و[ كتاب  .505

، ]و[ كتاب « إعراب احلماسة»وكتاب « املقصور واملمدود»وكتاب « املؤنث
 [ وله شعر جيد.2، ] «القراءاتاحملتسب يف شواذ »

وخدم ملوك بين بويه، كعضد الدولة وشرف الدولة، وكان يلزمهم، وقيل إنه كان بفرد 
 وقد قرأ ديوان املتنيب على املتنيب، وصنف شرحه. عني،

 توىف يف صفر، وهو يف عشر السبعني رمحه هللا.

شرح فيه بيتا واحدا من شعر األمري عضد الدولة، « البشرى والظفر»وله كتاب مساه 
 وقدمه له، وهو:

 أهال وسهال بذي البشرى ونوبتها ... وابشتمال سراايان على الظفر

 شرحه واشتقاق ألفاظه.أوسع الكالم يف 

 [ ، وعبد السالم البصري، وأبو احلسن الشمسي، وطائفة.3أخذ عنه الثمانيين ]

[ القاضي، أبو احلسن اجلرجاين، الفقيه الشافعي الشاعر، وله 4علي بن عبد العزيز ]
 ديوان مشهور، وكان حسن السرية يف أحكامه، صدوقا، جم

__________ 

بطبعة دار الكتب  1376النجار وطبعه يف مصر [ حققه األستاذ حممد على 1]
 املصرية يف ثالثة أجزاء.

، وذلك « واإليضاح عنهاالقراءات احملتسب يف تبيني وجوه شواذ »[ طبع ابسم 2]
 هـ. 1386إبشراف اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية مبصر سنة 

منسوب إىل  ر،[ الثمانيين: هو أبو القاسم عمر بن اثبت الثمانيين النحوي الضري3]
بليدة صغرية أبرض املوصل، يقال أهنا أول قرية بنيت بعد الطوفان. انظر عنه « مثانني»

، 146/ 8، واملنتظم 58، 57/ 16، ومعجم األدابء 84/ 2يف: معجم البلدان 
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، وبغية 220، ونكت اهلميان 200/ 3، والعرب 444، 443/ 3ووفيات األعيان 
 .269/ 3، وشذرات الذهب 217/ 2الوعاة 

رقم  222، 221/ 7، املنتظم 4، 3/ 4و  195و  187/ 3[ يتيمة الدهر 4]
، معجم 332، 331/ 11، البداية والنهاية 560رقم  318، اتريخ جرجان 353

رقم  281 -278/ 3، وفيات األعيان 205/ 4، النجوم الزاهرة 14/ 14األدابء 
/ 3، تذكرة احلفاظ 122، طبقات الفقهاء 308/ 2، طبقات الشافعية الكربى 426

، طبقات 318/ 1، اتريخ ابن الوردي 136/ 2، املختصر يف أخبار البشر 1025
، 351 -348/ 1، طبقات الشافعية لإلسنوي 386/ 2، مرآة اجلنان 111العبادي 

 (505).." 10رقم  21 -19/ 17سري أعالم النبالء 
 "]وفيات[ سنة ثالث وتسعني وثالمثائة .506

[ بن احلسن بن سعيد، أبو علي اإلصبهاين املقرئ نزيل 1]أمحد بن حممد بن أمحد 
 دمشق.

قرأ على. زيد بن أيب بالل الكويف، وأيب بكر بن النقاش، ومجاعة، ومسع بدمشق من 
مجاعة متأخرين، وإبصبهان من الطرباين، وجبرجان من ابن عدي، وابلبصرة من أيب 

 إسحاق اهلجيمي، وغريهم.

سند منه، وأبو نصر بن احلبان، وإمساعيل بن رجاء روى عنه، متام الرازي، وهو أ
 العسقالين.

 القراءات.ودفن بباب الفراديس، وشيعه خلق. وله مصنف يف 

 وقيل مات عام أول.

أمحد بن حممد بن حامت، أبو حامت الطوسي الفقيه. مسع أاب سعيد ابن األعرايب، والصفار، 
 وطبقتهما.

 وعنه احلاكم.

 رفة.ليس حبكيم، من جزء ابن ع
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 [ بن آزر جشنس، أبو جعفر األهبري، أهبر إصبهان.2أمحد بن حممد بن املرزابن ]

 مسع جزء لوين من أيب جعفر حممد بن إبراهيم احلزوري يف سنة

__________ 

، موسوعة علماء 442/ 1، التهذيب 164/ 3[ اتريخ دمشق )خمطوط التيمورية( 1]
 .198 رقم 382/ 1ج  -1املسلمني يف اتريخ لبنان ق 

 (506).." 142/ 3، شذرات الذهب 54/ 3، العرب 1026/ 3[ تذكرة احلفاظ 2]
[ بن يعقوب األستاذ، أبو احلسن بن العالف 1"علي بن حممد بن يوسف ] .507

 البغدادي املقرئ، والد أيب طاهر بن العالف، وجد أيب احلسن احلاجب.

[ على ابن جماهد، وابن شنبوذ، فإنه ولد سنة عشر وثالمثائة، وعين 2كاد أن يقرأ ]
يف كربه، وقرأ على النقاش، وبكار بن أمحد ورشد بن علي بن أيب بالل، القراءات ب

واحلسن بن داود النقار، وعبد الواحد بن أيب هاشم، ومسع من أيب على بن حممد 
 واشتهر وبعد صيته. الواعظ ومجاعة، وتصدر لإلقرار مدة،

قرأ عليه: احلسن بن حممد القنطري، وأبو علي الشرمقاين، واحلسن بن علي العطار، 
 وأبو الفتح بن شيطا، وآخرون.

 وثقه اخلطيب.

 [ بن عباس، أبو حممد بن عسلون القرطيب الفراء.3قاسم بن حممد بن قاسم ]

 يقال: مات يف السنة املاضية.

بن جعفر بن حممد بن حبري بن نوح، أبو عمرو البحريي [ 4حممد بن أمحد بن حممد ]
 النيسابوري املزكي.

[ أابه أاب احلسني، وحيىي بن منصور القاضي، وعبد هللا بن حممد الكعيب، 5مسع ]
وحممدا، وعليا، ابين املؤمل بن احلسن، ورحل إىل العراق بعد الستني وثالمثائة، فكتب 

 عن املوجودين.

أكرب منه، وأبو العالء حممد بن علي الواسطي وحممد بن شعيب  روى عنه: احلاكم، وهو
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 الروايين.

 قال احلاكم: كان من حفاظ احلديث املربزين يف املذاكرة. توىف يف

__________ 

 .373رقم  232، 231/ 7، املنتظم 5517رقم  95/ 12[ اتريخ بغداد 1]
 « .يقرى»[ يف األصل 2]

 .1009رقم  468، 467/ 2[ الصلة البن بشكوال 3]
، مرآة 374رقم  232/ 7، املنتظم 148/ 3، شذرات الذهب 61/ 3[ العرب 4]

 .336/ 11، البداية والنهاية 448/ 2اجلنان 
 (507)« .." مسع إبراهيم»[ يف األصل 5]
 "تويف يوم الشك. .508

[ بن عبيد هللا، أبو املطرف الرعيين القرطيب املعروف 1عبد الرمحن بن حممد بن أمحد ]
 شاط.اببن امل

عن أيب احلسن األنطاكي، ومسع من خلف بن قاسم وغريه، وكان القراءات أخذ 
فاضال رئيسا عاملا متصال ابلدولة، نفق على املنصور حممد بن أيب عامر، وويل قضاء 

 [ وغريها.2بلنسية ]

 تويف فجأة يف مجادي اآلخرة، وصلى عليه والده الثكالن به، وعاش بعده عامني.

 [ ، أبو القاسم الدينوري، مث البغدادي الواعظ.3مر ]عبد الصمد بن ع

 روى عن أيب بكر النجاد.

قال اخلطيب: ثنا عبد العزيز األزجي، والقاضي أبو عبد هللا الصيمري، قال: وكان ثقة 
زاهدا أمارا ابملعروف، انهيا عن املنكر، صاحب جماهدات وأوراد ومقامات، وإليه 

 بد الصمد.تنسب الطائفة املعروفة أبصحاب ع

قلت: وكان ببغداد يف زماننا الشيخ عبد الصمد بن أيب اجليش املقرئ الصاحل، له 
أصحاب منهم الشيخ إبراهيم بن أمحد الرقي الزاهد، رمحة هللا عليه، والشيخ أبو بكر 
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 املقصايت املقرئ، ومجاعة ينسبون إليه أيضا.

 خ مسند.عبد الكرمي بن أمحد بن أيب جدار، أبو احلسن املصري، شي

 روى عن أمحد بن عبد الوارث العسال، وغريه.

__________ 

 .678رقم  308، 307[ الصلة البن بشكوال 1]
[ بلنسية: السني مهملة مكسورة وايء خفيفة، كورة ومدينة مشهورة ابألندلس 2]

( 490/ 1متصلة حبوزة كورة تدمري، وهي شرقى تدمري وشرقى قرطبة. )معجم البلدان 
. 
، 379رقم  236، 235/ 7، املنتظم 5723رقم  44 -43/ 11[ اتريخ بغداد 3]

/ 9، الكامل يف التاريخ 338، 337/ 11، البداية والنهاية 217/ 4النجوم الزاهرة 
204 "..(508) 

 [ .1"أمحد بن علي بن الل، أبو بكر اهلمذاين، خمتلف ]فيه[ ] .509

 مر يف السنة املاضية.

 ، أبو نزار.أمحد بن عبد القوي بن جربيل

 تويف مبصر يف ربيع اآلخر.

 [ ، أبو بكر بن البقال، بغدادي ثقة صاحل.2أمحد بن عمر ]

 روى عن: أيب بكر الشافعي، وأيب علي بن الصواف.

 روى عنه: أبو بكر الربقاين.

 أمحد بن عمر بن حممد بن عمر بن حمفوظ القاضي، أبو عبد هللا املصري اجليزي.

 د بن مدهن.قرأ على أيب الفتح أمح

]و[ مسع احلروف من أمحد بن هبزاد، وأمحد بن إبراهيم بن جامع، وحممد بن أمحد بن 
 منري، وأيب جعفر بن النحاس، وأمحد بن مسعود الزبريي.

 روى عنه: فارس بن أمحد، وأبو عمرو الداين، ومجاعة.
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 واحلديث.القراءات قال أبو عمرو: كتبنا عنه شيئا كثريا من 

 وتسعني.توىف سنة تسع 

[ ، أبو الفضل الصرام الصوىف اجملاور مبكة، محل عنه 3أمحد بن أيب عمران اهلروي ]
 املغاربة كثريا، وكان زاهدا عارفا.

روى عن: حممد بن أمحد بن حمبوب املروزي، ودعلج بن السجزي، وأمحد بن بندار 
 [ ، وخيثمة األطرابلسي، والطرباين، وخلق كثري.4]

 القراب وأبو نعيم، وعلى احلنائي، وأبو على روى عنه: أبو يعقوب،

__________ 

 [ زايدة على األصل للتوضيح.1]

 .2054رقم  293/ 4[ اتريخ بغداد 2]
/ 1ق  11 -، سري أعالم النبالء69/ 3، العرب 414/ 1[ هتذيب اتريخ دمشق 3]

، العرب 87رقم  280/ 1ج  -1أ، موسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان ق  24
 .452/ 2، مرآة اجلنان 153/ 3، شذرات الذهب 69/ 3
 (509)« .." بندار السعار»[ يف األصل 4]
[ ، أبو جعفر العلوي املوسوي املكي 1"إبراهيم بن إمساعيل بن جعفر ] .510

 القاضي،.

 حدث بدمشق عن: أيب سعيد ابن األعرايب، وابن األجري.

راهيم، وأخوه أبو القاسم إب وعنه: أبو علي األهوازي، ورشأ بن نظيف، وعلي احلنائي،
 وآخرون.

 وكان قاضي احلرمني.

 تويف يف رمضان.

 [ ، أبو أسامة األزدي اهلروي اللغوي.2جنادة بن حممد ]

كان عالمة لغواي أديبا، وكان بينه وبني احلافظ عبد الغىن األزدي املصري، وأىب احلسن 
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احلاكم  وصحبة مبصر، فقتلهعلي بن سليمان األنطاكي املقرئ النحوي احتاد ومذاكرة 
[ 3صربا، وقتل األنطاكي، واختفى عبد الغين قبلهما يف ذي القعدة، قاله املسبحي ]

. 
وقال ابن خلكان: كان جنادة مكثرا من حفظ اللغة ونقلها، عارفا بوحشيها 

 [ . رمحه هللا.4ومستعملها، مل يكن يف زمان مثله فيه ]

 [ األنطاكي املقرئ، نزيل مصر.6علي اليافعي ] [ ، أبو5احلسن بن سليمان بن اخلري ]

على أيب الفتح بن بدهن، وعلي بن حممد بن علي األدفوي، وعلي بن القراءات قرأ 
 الفرج الشنبوذى، ومجاعة.

قال أبو عمر الداين: كان من أحفظ أهل عصره للقراءات والشواذ، ومع ذلك حيفظ 
 سرد ذلكتفسريا كثريا، ومعاين مجة، وإعرااب، وعلال، ي

__________ 

 .200/ 2[ هتذيب ابن عساكر 1]
/ 1، بغية الوعاة 143رقم  372/ 1، وفيات األعيان 209/ 7[ معجم األدابء 2]

 .112/ 3، إنباه الرواة 1011رقم  489، 488
 .81/ 2[ اتعاظ احلنفا 3]
 « .مل يكن يف رفعه مثله يف فنه( : »372/ 1[ العبارة يف )وفيات األعيان 4]

 .187 -185/ 4هتذيب ابن عساكر [ 5]
 (510)، والتصحيح من ابن عساكر.." « النافع»[ يف األصل 6]
[ بن غلبون، أبو احلسن احلليب، مث املصري 1"طاهر بن عبد املنعم بن عبيد هللا ] .511

 ، وغري ذلك. «القراءاتالتذكرة يف »املقرئ، مصنف 

 كان من كبار املقرءين هو وأبوه أبو الطيب.

ده، وعلى أىب عدى عبد العزيز بن علي املصري مبصر، وعلى أيب احلسن قرأ على وال
علي بن حممد بن صاحل اهلامشي ابلبصرة، وهو من أصحاب العباس األشناين، وقرأ 

                                         
 27/368اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (510)



579 

 

[ صاحب ابن 2ابلبصرة أيضا على أيب احلسن حممد بن يوسف بن هنار احلرتكى ]
 [ ، وتصدر لإلقراء.3ثوابن ]

« التذكرة»، وإبراهيم بن اثبت اإلقليسي، وروى عنه كتاب عرض عليه: أبو عمرو الداين
 . أبو الفتح بن اببشاذ، وحممد بن أمحد بن علي القزويين، وغريمها.

 [ بن حممد، أبو أمحد الطرباين الزاهد، نزيل أكواخ ابنياس.4عبد هللا بن بكر ]

بن أمحد  دحدث عن خيثمة، وابن األعرايب، وأمحد بن زكراي املقدسي، وعثمان بن حمم
 السمرقندي، ومجح بن القاسم الدمشقي، وخلق كثري.

روى عنه: متام الرازي، ووثقه، وعلي بن حممد الربعي، وأمحد بن رواد العكاوي، وأبو 
 علي األهوازي، وحممد بن علي الصوري احلافظ، وقال: كان ثقة، ثبتا، مكثرا.

 حكى عنه الدار قطىن.

 يتشيع. وقال عبد العزيز الكتاين: كان ثقة

__________ 

، الوايف 71، 70/ 3، العرب 1029/ 3، تذكرة احلفاظ 339/ 1[ غاية النهاية 1]
، معرفة القراء الكبار 233/ 1، حسن احملاضرة 437رقم  405، 404/ 16الوفيات 

 .47رقم  397/ 1
 « .كىاجلرت»[ احلرتكى: هكذا يف األصل ابحلاء املهملة، وأثبته يف الوايف 2]

 « .بواين»الوايف [ يف 3]

، موسوعة علماء املسلمني يف اتريخ 163/ 20[ اتريخ دمشق )خمطوط التيمورية( 4]
/ 7، املنتظم « بكري»، وهو يف اتريخ دمشق 853رقم  172/ 3ج  -1ق  -لبنان
 (511).." 341/ 11، البداية والنهاية 390رقم  245، 244

 تقوميا "فالقوام القومي يهتز لدان ... زاده اهلز يف النقي .512

 كم هلا من مقاتل وقتيل ... وكالم به تداوي الكلوما

 [ وهنار ... من سنا وجهها اختذت ندميا1رب ليل من شعرها ]
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علي بن إمساعيل بن احلسن األستاذ، أبو احلسن البصري القطان املقرئ املعروف 
 ورحل فيها.القراءات بابخلاشع، أحد من عين 

تاذ سى بن بندار صاحب قنبل، وأبنطاكية على األسقرأ مبكة على أيب بكر حممد بن عي
إبراهيم بن عبد الرزاق، وبغريها على حممد بن عبد العزيز بن الصباح، وأمحد بن حممد 

 بن بقرة، وحممد بن عبد هللا الرازي صاحب احلسني بن علي األزرق، وطائفة.

 وتصدر لإلقراء ببغداد.

بن مسرور، وأبو بكر حممد بن عمر بن قرأ عليه أبو علي األهوازي، وأبو نصر أمحد 
 زالل النهاوندي.

 أمحد بن عبد الواحد بن أمحد، أبو بكر البجلي اجلريري املكي.

 رحال جوال.

 روى عن عبد هللا بن حممد بن السقاء، وأيب بكر اإلمساعيلي، واملفيد، وطبقتهم.

السمسار،  سن بنوعنه: متام الرازي، وهو أسند منه، وعلي بن احلسن الربعي، وأبو احل
 ومات قبل أوان الرواية.

[ بن يوسف بن حبر بن هبرام الوزير، أبو القاسم بن 2علي بن احلسني بن حممد ]
 املغريب، وهو بغدادي األصل، واملغريب لقب جلده.

ولد أبو القاسم حبلب، ونشأ هبا، ووزر لصاحبها سعد الدولة أيب املعايل بن سيف 
فا منه إىل مصر، وعظم هبا، ووزر للحاكم، مث قتله الدولة بن محدان، مث هرب خو 

 احلاكم. وكان شاعرا أديبا.

__________ 

 « .فرعها»[ يف الوايف 1]

يف ترمجة ابنه احلسني  172/ 2، وفيات األعيان 47[ اإلشارة إىل من انل الوزارة 2]
 (512).." 193بن على رقم 
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 ظيمة."تويف فجأة يف سابع مجادى األوىل. وكانت له جنازة ع .513

 [ .1أمحد بن عبدوس بن أمحد اجلرجاين ] -2

 يروي عن: أيب العباس األصم، وغريه.

 تويف يف ربيع األول.

 [ .2أمحد بن علي بن أمحد بن حممد ] -3

 أبو العباس الريغي الباغاين املقرئ، الفقيه املالكي.

 قدم األندلس سنة ست وسبعني، وأدب ولد املنصور حممد بن أيب عامر.

مث علت منزلته، وقدم للشورى بعد أيب عمر بن املكوي. وكان أحد األذكياء املوصوفني. 
واإلعراب والناسخ واملنسوخ القراءات وكان حبرا من حبور العلم، ال سيما يف 

 واألحكام.

 أخذ مبصر عن: أيب بكر األدفوي، وعبد املنعم بن غلبون.

 وتويف يف ذي القعدة وله ست وستون سنة.

 عنه: ابن عتاب، وغريه. وقد أخذ

 [ .3أمحد بن عمر بن أمحد ] -4

 أبو عمرو اجلرجاين املطرز.

 عرف ابلبكراابذي احملدث.

 أحد من عين ابلرحلة والسماع.

 أنفق ماال جزيال، ومسع إبصبهان من أيب الشيخ، وببغداد من القطيعي،

__________ 

 [ انظر عن )أمحد بن عبدوس( يف:1]

 .111رقم  124اتريخ جرجان للسهمي 
 [ انظر عن )أمحد بن علي( يف:2]

 .38الديباج املذهب 
 [ انظر عن )أمحد بن عمر( يف:3]
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و  163و  154و  95، وانظر الصفحات: 101رقم  121اتريخ جرجان للسهمي 
 (513).." 502و  478و  469و  443و  432و  328و  211

 -حرف الفاء -" .514
 [ .1فارس بن أمحد بن موسى بن عمران ] -35

 أبو الفتح احلمصي املقرئ الضرير. نزيل مصر.

على: أيب احلسن عبد الباقي بن احلسن بن السقاء، وعبد هللا بن احلسني القراءات قرأ 
 السامري، وحممد بن احلسن األنطاكي، وأيب الفرج الشنبوذي، ومجاعة.

« لثماناقراءات الاملنشأ يف »قرأ عليهم يف حدود سنة مثانني وثالمثائة. وصنف كتاب 
. 

 وكان أحد احلذاق هبذا الشأن.

 : ولده عبد الباقي، وإمساعيل بن رجاء العسقالين، وأبو عمرو الداين.القراءاتقرأ عليه 

 وتويف عن مثان وستني سنة.

 والتيسري أليب عمرو، وغريه.القراءات وإسناده يف 

ناعته مع ظهور صقال الداين: مل نلق مثله يف حفظه وضبطه وحسن مادته وفهمه، تعلم 
 نسكه وفضله وصدق هلجته، وصربه على سرد الصيام والتهجد ابلقرآن.

 [ .3] 401[ ، وتويف مبصر فيما بلغنا سنة 2] 333قال يل: ولدت حبمص سنة 

 الفضل بن أمحد بن ماج بن جربيل. -36

 أبو حممد اهلروي املاجي.

__________ 

 [ انظر عن )فارس بن أمحد( يف:1]

، وحسن 2544رقم  3، 5/ 2، وغاية النهاية 310رقم  379/ 1ء الكبار معرفة القرا
، وهدية 186/ 1، وكشف الظنون 164/ 3، وشذرات الذهب 281/ 1احملاضرة 
 .45/ 8، ومعجم املؤلفني 1590رقم  401/ 3، وديوان اإلسالم 813/ 1العارفني 
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 [ هكذا يف األصل.2]

 (514)[ هكذا يف األصل.." 3]
 دي الدابس."أبو علي البغدا .515

 مسع: أمحد بن عبد هللا وكيل أيب صخرة.

 روى عنه: أبو احلسن العتيقي، وأبو حممد اخلالل، وابن املهتدي ابهلل.

 [ تويف يف صفر وله إحدى وتسعون سنة.1وثقه اخلطيب، وقال: ]

 -حرف اخلاء -
 [ .2خلف بن إبراهيم بن حممد بن جعفر بن محدان بن خاقان ] -61

 صري املقرئ، أحد احلذاق، ومن كبار شيوخ أيب عمرو الداين يف القراءة.أبو القاسم امل

قرأ لورش على: أمحد بن سامة التجييب، وأمحد بن حممد بن أيب الرجاء، وحممد بن عبد 
 هللا املعافري، وأيب سلمة اجلمراوي.

 ومسع احلديث من: ابن الورد، وأمحد بن احلسن الرازي، وأمحد بن حممد بن أيب املوت،
 وطائفة.

قال الداين: كان ضابطا لقراءة ورش، ومتقنا هلا. جمودا مشهورا ابلفضل والنسك، واسع 
  ذلك.واحلديث والفقه، وغريالقراءات الرواية، صادق اللهجة. كتبنا عنه الكثري من 

 مسعته يقول: كتبت العلم ثالثني سنة.

 وذهب بصره دهرا، مث عاد إليه. وكان يؤم مبسجد.

 صر يف عشر الثمانني.مات شيخنا مب

 -حرف الدال -
 داود بن الشيخ أيب احلسن حممد بن احلسني. -62

 العلوي النيسابوري.

__________ 

 [ يف اترخيه.1]
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 [ انظر عن )خلف بن إبراهيم( يف:2]

، 1228رقم  271/ 1، وغاية النهاية 293رقم  364، 363/ 1معرفة القراء الكبار 
 (515).." 492/ 1وحسن احملاضرة 

 عبد الرمحن بن حممد بن عبد الغفار بن حممد بن حيىي. -138" .516

 أبو أمحد اهلمذاين، إمام اجلامع. الشيخ الصاحل.

روى عن: عبد الرمحن بن محدان اجلالب، والقاسم بن أيب صاحل، وأيب عبد هللا بن 
أوس، وحممد بن يوسف الكسائي، وأيب القاسم بن عبيد، وعبد الغفار بن أمحد الفقيه، 

 مد الرفاء، وخلق.وحا

روى عنه: أبو مسعود أمحد بن حممد البجلي، وأبو منصور بن عيسى، ويوسف خطيب 
 مهدان، وأمحد بن عيسى بن عباد الدينوري، وعبد احلميد بن احلسن الفقاعي.

 قال شريويه: كان ثقة صدوقا. ولد سنة أربع عشرة وثالمثائة أبردبيل.

 . وقربه يزار.ومات يف مجادى اآلخرة، وله تسعون سنة

 [ أبو الفرج النهرواين املقرئ القطان.1عبد امللك بن بكران بن العالء. ] -139

 من أعيان املقرءين ابلرواايت ابلعراق.

قرأ على: زيد بن أيب بالل الكويف، وعبد الواحد بن أيب هاشم، وأيب بكر النقاش، 
 مقسم. وبكار بن أمحد، وأيب القاسم هبة هللا بن جعفر، وأيب بكر بن

 القراءات.وله مصنف يف 

 ومسع من: جعفر اخللدي، وأيب بكر النجاد.

تالوة: أبو علي غالم اهلراس، ونصر بن عبد العزيز الفارسي، وأبو القراءات روى عنه 
 علي احلسن بن علي بن عبد هللا العطار.

 وحدث عنه: أمحد بن رضوان الصيدالين، وغريه.

 وكان عبدا صاحلا قدوة.

__________ 

                                         
 28/59اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (515)



585 

 

 [ انظر عن )عبد امللك بن بكران( يف:1]

رقم  371/ 1، ومعرفة القراء الكبار 5593رقم  432، 431/ 10اتريخ بغداد 
.." 173/ 3، وشذرات الذهب 1952رقم  468، 467/ 1، وغاية النهاية 300
(516) 
 "ومظفر بن حممد بن بشران الرقي. .517

 روى عنه: علي احلنائي، وأبو نصر بن احلبان، ومجاعة.

ال علي احلنائي: مسعته يقول، وقد ظهر يف اجلامع من يقول ابللفظ يف القرآن والتالوة ق
 غري املتلو، فقال يل: تقدر أن تضيف شعر امرئ القيس إىل نفسك؟

 قلت: ال.

قال: أليس إذا أنشده إنسان قلنا: شعر أمرئ القيس. فكذلك القرآن ممن مسعناه قلنا:  
 نسان إىل نفسه.كالم هللا. وال جيوز أن يضيفه إ

 [ .1حممد بن ميسور ] -149

 أبو عبد هللا القرطيب النحاس.

 مسع: وهب بن مسرة، وحج فسمع من اجلمحي.

 روى عنه: قاسم بن إبراهيم.

 رمحه هللا.

 -حرف الواو -
 [ .2وسيم بن أمحد بن حممد بن انصر بن وسيم األموي ] -150

 أبو بكر القرطيب املقرئ.

 يعرف ابحلنتمي.

 بقرطبة عن: أيب احلسن األنطاكي.أخذ 

وحج، وأخذ مبصر عن: عبد املنعم بن غلبون، وأيب أمحد السامري، وأيب حفص بن 
 عراك.

 ومسع ابلقريوان من: أيب حممد بن أيب زيد.
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 واحلديث والفقه.القراءات وكتب شيئا كثريا من 

__________ 

 [ انظر عن )حممد بن ميسور( يف:1]

 .1063رقم  492/ 2الصلة البن بشكوال 
 [ انظر عن )وسيم بن أمحد( يف:2]

.." 3800رقم  359/ 2، وغاية النهاية 1415رقم  645/ 2الصلة البن بشكوال 
(517) 
 "احلافظ أبو علي الكشي مث الشريازي الفقيه. .518

 كان جليل القدر من أهل القرآن.

 مسع ببغداد من: إمساعيل الصفار، وعبد هللا بن درستويه، وبنيسابور من:

 األصم، وابن األخرم الشيباين، وبفارس من: احلسن بن عبد الرمحن الرامهرمزي.

لحديث، حافظ لالقراءات مسع منه: أبو عبد هللا احلاكم وقال: هو متقدم يف معرفة 
 رحال. قدم علينا أايم األصم، مث قدم علينا سنة ثالث ومخسني.

 وذكر غريه وفاته يف شعبان.

 .438ومات ابنه حممد يف سنة 
ليث خمتصرا، وقال: هو والد ال« طبقات الشافعية»وقد ذكر ابن الصالح أاب علي يف 

 وأيب بكر.

ال: ومن وأثين عليه كثريا، مث ق« طبقات أهل شرياز»وذكره أبو عبد هللا القصار يف 
أصحابه زيد بن عمر بن خلف احلافظ، وحممد بن موسى احلافظ، وأمحد بن عبد 

 الرمحن احلافظ.

ن عشرة مضت من شعبان، وابنه أبو بكر حممد مسع من ابن املنقري، مات تويف لثما
 سنة أربعني وأربعمائة.

قال حيىي بن منده: روى عن أيب علي أبو الشيخ حديثا واحدا. وقد مسع إبصبهان من 
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 أيب حممد بن فارس.

 [ .1احلسن بن احلسني بن محكان ] -158

__________ 

 بن محكان( يف:[ انظر عن )احلسني بن احلسني 1]

، 119، وطبقات الفقهاء للشريازي 3810رقم  300، 299/ 7اتريخ بغداد 
رقم  273، 272/ 7، واملنتظم 811رقم  200/ 1والضعفاء واملرتوكني البن اجلوزي 

، رقم 158/ 1، واملغين يف الضعفاء 377، رقم 225/ 1، وميزان االعتدال 428
هـ.،  405 سنة وفيه تويف 133/ 3، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 1391

، وطبقات 608رقم  426/ 11، والوايف ابلوفيات 354/ 11والبداية والنهاية 
، 200/ 2، ولسان امليزان 138رقم  181، 180/ 1الشافعية البن قاضي شهبة 

، وإيضاح 1839، وكشف الظنون 174/ 3، وشذرات الذهب 906رقم  201
، 827رقم  204/ 2إلسالم ، وديوان ا274/ 1، وهدية العارفني 700/ 2املكنون 

 (518).." 218/ 3ومعجم املؤلفني 
 [ .1احلسن بن حممد بن حبيب بن أيوب ] -193" .519

 أبو القاسم النيسابوري، الواعظ املفسر.

 [ .2« ]عقالء اجملانني»، والتفسري، واآلداب، و القراءاتصنف يف 

، وأاب هانئمسع: حممد بن يعقوب األصم، وأاب احلسن الكارزي، وحممد بن صاحل بن 
 [ ، ومجاعة.3حامت حممد بن حبان البسيت، وأمحد بن حممد بن محدون السرفقاين ]

روى عنه: أبو بكر حممد بن عبد الواحد احلريي احلافظ، وأبو الفتح حممد بن إمساعيل 
 الفرغاين، وأبو علي احلسني بن حممد السكاكي.

 وتويف يف ذي احلجة.

 [ .4بن أمحد بن محزة ]محزة بن عبد العزيز بن حممد  -194

 أبو يعلى املهليب النيسابوري، الطبيب احلاذق.
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مسع: أاب حامد بن بالل، وأاب جعفر حممد بن احلسن اإلصبهاين الصويف، وحممد بن 
أمحد بن دلويه صاحب البخاري، وحممد بن احلسني القطان، ومجاعة تفرد ابلسماع 

 منهم. وطال عمره.

 م، وأبو بكر البيهقي، وأبو نصر عبيد هللا بنروى عنه: أبو عبد هللا احلاك

__________ 

 [ انظر عن )احلسن بن حممد بن حبيب( يف:1]

، رقم 180، 179، واملنتخب من السياق 269رقم  190اتريخ جرجان للسهمي 
، والوايف 143رقم  238، 237/ 17، وسري أعالم النبالء 93/ 3، والعرب 482

هـ( ،  406، وعيون التواريخ )حوادث سنة 218رقم  240، 239/ 12ابلوفيات 
، 1075رقم  519/ 1، وبغية الوعاة 32رقم  37، 35وطبقات املفسرين للسيوطي 
، 460/ 1، وكشف الظنون 140رقم  142 -140/ 1وطبقات املفسرين للداودي 

 225، ومعجم طبقات احلفاظ 274/ 1، وهدية العارفني 181/ 3وشذرات الذهب 
 « .سن بن حممد بن احلسناحل»وفيه:  140رقم 

نشره وجيه فارس الكيالين،  1924[ طبع الكتاب مرتني، األوىل بدمشق سنة 2]
نشرته دار النفائس، بتحقيق د. عمر  -م.  1987هـ. /  1407 -والثانية ببريوت

 األسعد.

[ السرفقاين: بضم السني وسكون الراء وضم الفاء وفتح القاف، ويف آخرها النون، 3]
 ( .113/ 2بة إىل سرفقان، وهي قرية من قرى سرخس. )اللباب هذه النس

 [ انظر عن )محزة بن عبد العزيز( يف:4]

رقم  264/ 17، وسري أعالم النبالء 254/ 2، واللباب 123، 122/ 8األنساب 
.." 181/ 3، وشذرات الذهب 1064/ 3، وتذكرة احلفاظ 94/ 3، والعرب 159
(519) 
 ين. مسند إصبهان يف وقته."أبو عبد هللا اليزدي اجلرجا .520

أملي جمالس كثرية، ومسع من: حممد بن احلسني القطان، والعباس بن حممد بن معاذ، 
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وحاجب بن أمحد، وحممد بن يعقوب األصم، وحممد بن احلسن احملمداابذي، واحلسن 
 بن يعقوب البخاري، وحممد بن عبد هللا الصفار، وشيوخ نيسابور.

احلسن بن حممد بن سليم القاضي، وعبد الرزاق بن عبد روى عنه: أبو بكر حممد بن 
الكرمي احلسناابذي، وأبو مسعود سليمان بن إبراهيم احلافظ، ورجاء بن عبد الواحد 
قولويه، والقاسم بن الفضل الثقفي، وأبو عمرو بن منده، وسهل بن عبد هللا بن علي 

صر ر الكوسج، وأبو نالقارئ، وحممد بن أمحد بن عبد هللا بن ررا، وحممود بن جعف
 عبد الرمحن بن حممد السمسار، وهذا آخر من حدث عنه.

 تويف يف رجب إبصبهان.

وهو صدوق مقبول عايل اإلسناد، مولده جبرجان يف سنة تسع عشرة وثالمثائة، ونشأ 
بنيسابور واستوطنها مدة. مث حج، وقدم أصبهان بعد عام أربعني وثالمثائة فسمع من 

 األصم، وعدة.

سا ، ومما وقع لنا من روايته واحد وأربعون جمل« الثقفيات»ثه من أعلي شيء يف وحدي
 من أماليه.

 [ .1حممد بن جعفر بن عبد الكرمي بن بديل ] -258

 . «القراءاتالواضح يف »أبو الفضل اخلزاعي اجلرجاين املقرئ، مصنف 
 القراءات.جال يف اآلفاق يف طلب 

__________ 

 جعفر( يف:[ انظر عن )حممد بن 1]

، واملغين 581رقم  157/ 2، واتريخ بغداد 911رقم  458اتريخ جرجان للسهمي 
، ومعرفة 7319رقم  501/ 3، وميزان االعتدال 5362رقم  563/ 2يف الضعفاء 
، 305/ 2، والوايف ابلوفيات 22/ 3، ومرآة اجلنان 311رقم  380/ 1القراء الكبار 

 108، 107/ 5، ولسان امليزان 2893رقم  109/ 2، وغاية النهاية 748رقم  306
 (520).." 187/ 3، وشذرات الذهب 362رقم 
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 "وخلقا سواهم بعدة بلدان. .521

 ابلقراءات.قال اخلطيب: كتبت عنه، وكان ثقة عاملا 

 قال الربقاين: كان عاملا بعلوم القرآن، مزاحا.

 [ .1أمحد بن عمر بن عبد هللا بن منظور ] -301

 رمي، ويعرف اببن عصفور.الفقيه أبو القاسم احلض

 خطيب جامع إشبيلية.

 روى الكثري عن: أيب حممد الباجي.

 روى عنه: اخلوالين، وقال: كان صاحلا زاهدا عاقال عاملا شاعرا.

 وروى عنه أيضا ابن عبد الرب.

 تويف يف رمضان.

 [ .2أمحد بن قاسم بن عيسى بن فرج ] -302

 أبو العباس اللخمي القرطيب.

 داد من: عبيد هللا بن حبابة، وعمر الكتاين.رحل، ومسع ببغ

 وأخذ مبصر من: أيب الطيب بن غلبون كتبه، وقرأ عليه.

 وكان أحد املقرءين.

 ، وأقرأ الناس بطليطلة.القراءاتصنف كتبا يف معاين 

 وكان مولده يف سنة ثالث وستني.

 .حدث عنه أبو عمر بن عبد الرب، وقال: قرأت عليه اجلورايت عن ابن حبابة
 وروى عنه أيضا: أبو عبد هللا بن عبد السالم، واخلوالين.

 وكان صاحلا فاضال.

__________ 

 [ انظر عن )أمحد بن عمر بن عبد هللا( يف:1]

 .59رقم  31/ 1الصلة البن بشكوال 
 [ انظر عن )أمحد بن قاسم( يف:2]
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/ 1ية ، وغاية النها189، وبغية امللتمس 60رقم  32، 31/ 1الصلة البن بشكوال 
 (521).." 49/ 2، ومعجم املؤلفني 188/ 1، واألعالم 441رقم  97

 [ .1أمحد بن حممد بن جعفر ] -34" .522

 أبو عبد هللا املذكر.

 [ .2إبراهيم بن سعيد ] -35

 أبو إسحاق الواسطي الرفاعي املقرئ الضرير.

 أخذ العربية عن: أيب سعيد السريايف.

 عن مجاعة.القراءات و

 الغفار احلضيين.وحدث عن: عبد 

 [ .3روى عنه: أبو غالب حممد بن أمحد بن سهل بن بشران ]

 واآلدب.القراءات وكان شيخ الناس بواسط يف 

 والرفاعي: ابلفاء.

 -حرف احلاء -
 [ .4احلسن بن احلسني بن رامني ] -36

 القاضي أبو حممد اإلسرتاابذي.

د هللا د األسفراييين، وعبنزل بغداد، وحدث عن: خلف بن حممد اخليام، وبشر بن أمح
بن عدي احلافظ، وأيب بكر القطيعي، وإمساعيل بن جنيد، والقاضي يوسف بن القاسم 

 املياجني.

 ورحل إىل خراسان، والعراق، والشام يف الصبا.

روى عنه: أبو بكر اخلطيب، وعبد الواحد بن علوان بن عقيل، وطاهر بن أمحد 
 الفارسي نزيل دمشق.

كان صدوقا فاضال صاحلا. وكان يفهم الكالم على مذهب   [ :5قال اخلطيب ]
 األشعري، والفقه على مذهب الشافعي.
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__________ 

 [ مل أقف على مصدر لرتمجته.1]

 [ انظر عن )إبراهيم بن سعيد( يف:2]

 .56رقم  15/ 1غاية النهاية 
 ائة.[ وقال ابن اجلزري: قرأ عليه أبو علي غالم اهلراس سنة أربع وتسعني وثالمث3]

 [ انظر عن )احلسن بن احلسني( يف:4]

 .11/ 12، والبداية والنهاية 2رقم  3/ 8، واملنتظم 3811رقم  300/ 7اتريخ بغداد 
 (522)[ يف اترخيه.." 5]
 [ .1عبد امللك بن أمحد بن عبد الرمحن ] -101" .523

 أبو مروان العبسي اإلشبيلي.

 عامل ورع، فاضل، متسع الرواية.

 القرشي، وحارث بن مسلمة. عن: حممد بن معاوية

 أجاز البن خزرج يف شوال من السنة، وتويف بعد ذلك أبشهر.

 [ .2عبيد هللا بن حممد بن حممد بن علي ] -102

 أبو حممد الصرام النيسابوري.

 تويف يف مجادى اآلخرة بنيسابور.

 [ .3علي بن احلسن اإلبريسمي ] -103

 مسع من: اإلمساعيلي، وأيب زرعة، والتميمي.

 [ .4علي بن عيسى بن سليمان اصفروخ ] -104

 أبو احلسن الفارسي الشاعر، املعروف ابلسكري، نزيل بغداد.

 والكالم، وفنون األدب.القراءات كان يعرف 

 [ .5له ديوان شعر كبري عامته يف الرد على الرافضة، وكان أشعراي ]

 [ .6علي بن هالل ] -105
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__________ 

 بن أمحد( يف:[ انظر عن )عبد امللك 1]

 .27/ 2الصلة البن بشكوال 
 [ مل أقف على مصدر ترمجته.2]

[ األبريسمي: بفتح األلف وسكون الباء وكسر الراء وسكون الياء وفتح السني، ويف 3]
آخرها امليم. هذه اللفظة ملن يعمل اإلبريسم والثياب منه ويبيعها ويشتغل هبا. )األنساب 

1 /116. ) 

 عيسى( يف:[ انظر عن )علي بن 4]

، والكامل يف 17رقم  11، 10/ 8، واملنتظم 6378رقم  17/ 12اتريخ بغداد 
، 5/ 12، والبداية والنهاية 154/ 2، واملختصر يف أخبار البشر 329/ 9التاريخ 

 .336/ 1واتريخ ابن الوردي 
[ قال ابن األثري: شاعر السنة، ومولده ببغداد يف صفر سنة سبع ومخسني وثالمثائة، 5]
كان قد قرأ الكالم على القاضي أيب بكر بن الباقالين، وإمنا مسي شاعر السنة ألنه و 

 أكثر مدح الصحابة، ومناقضات شعراء الشيعة.

 [ انظر عن )علي بن هالل( يف:6]

، 134 -120/ 15، ومعجم األدابء 16رقم  10/ 8، واملنتظم 310اهلفوات النادرة 
 (523)والكامل." 

 لباء وسكون املثلثة."وقيده ابن نقطة بكسر ا .524

إمساعيل بن أيب إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبد الرمحن السرخسي اهلروي  -122
[1. ] 

 أبو حممد القراب.

 املقرئ العابد أخو احلافظ إسحاق.

 كان إماما يف عدة علوم، صنف التصانيف، وكان قدوة يف الزهد.
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ن جبرجان، ومنصور ب مسع: أمحد بن حممد بن مقسم ببغداد، وأاب بكر اإلمساعيلي
 العباس هبراة.

 روى عنه: شيخ اإلسالم، وأهل هراة.

 « .درجات التائبني»وله مصنف يف مناقب الشافعي، وكتاب 

قال احلافظ يوسف بن أمحد الشريازي: كان يف عدة من العلوم إماما، منها احلديث. 
سن. وله  غاية احل، ومعاين القرآن، والفقه، واألدب. وله تصانيف كلها يف والقراءات

 « .اجلمع بني الصحيحني»كتاب 

وكان يف الزهد والتقلل من الدنيا آية، ويف اإلمامة بال نظري. فلم جيد سوق فضله هبراة 
 نفاقا. كان الصيت إذا ذاك ليحىي بن عمار.

 وكذا قال أبو النضر الفامي يف اترخيه، وأكثر.

ة جملدات. يف عد «القراءاتعلم الكايف يف »قال أبو عمرو بن الصالح: رأيت كتابه 
 وهو كتاب ممتع مشتمل على علم كثري.

 لقيت مجاعة من أصحاب ابن سريج.« : مناقب الشافعي»وقال يف 

 وكان القراب قد تفقه على الداركي عبد العزيز ببغداد.

__________ 

 [ انظر عن )إمساعيل بن أيب إسحاق( يف:1]

، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 240، رقم 381 -379/ 17سري أعالم النبالء 
، 160/ 1، وغاية النهاية 310، 309/ 1، وطبقات الشافعية لإلسنوي 115/ 3

، وكشف 103/ 1، واألعالم 136رقم  179/ 1وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة 
، 1022وهو وهم، و « إمساعيل بن أمحد بن الفرات»وفيه  745و  599الظنون 
 (524).." 256/ 2، ومعجم املؤلفني 209/ 1العارفني ، وهدية 1839، 1379

 "أبو علي الرهاوي املقرئ. .525

 قرأ القرآن البن عامر على: أمحد بن حممد اإلصبهاين.
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 وقرأ على غريه.

 القراءات.وله مصنف يف 

 وحدث عن: أمحد بن صاحل البغدادي.

 قرأ عليه: أبو علي غالم اهلراس.

 وحكى عنه: عبد العزيز الكتاين.

 يف رمضان. وتويف

احلسني بن حممد بن احلسني بن عبد هللا بن صاحل بن شعيب بن منجويه  -129
 [ .1الثقفي ]

 أبو عبد هللا الدينوري.

 تويف يف ربيع اآلخر بنيسابور.

روى عن: هارون بن حممد العطار، وأيب بكر بن السين، وبرهان الصويف، وأيب علي 
، وأيب بن عبد الرمحن الدقاق الدينوريني احلسني بن حممد بن حبش املقرئ، وعبد هللا

احلسني أمحد بن جعفر بن محدان الدينوري، وأيب بكر أمحد بن جعفر بن محدان 
القطيعي، وعيسى بن حامد الرخجي، وإسحاق بن حممد النعايل، وخلق من اهلمدانيني، 

 وغريهم.

ن محد، ب روى عنه: جعفر األهبري، وعبد الرمحن بن أيب عبد هللا بن منده، وسعد
ووالداه سفيان وأبو بكر حممد، وأبو الفضل القومساين، وأمحد وعبد هللا ابنا عبد الرمحن 
بن علي، وأبو غالب بن القصار، وأبو الفتح ابن عبدوس، وأبو نصر أمحد بن حممد 
بن صاعد، وعلي بن أمحد بن األخرم، وأبو صاحل املؤذن، وحممد بن حيىي املزكي، 

 ري، وأمحد بن احلسني القرشي، وآخرون.ومكي بن حممد بن دل

__________ 

 [ انظر عن )احلسني بن حممد( يف:1]

وفيه تصحف  116/ 3، والعرب 556رقم  194، 193املنتخب من السياق 
، وتبصري 244رقم  384، 383/ 17، وسري أعالم النبالء « تتحويه»إىل « منجويه»
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وهو تصحيف، وديوان « تحويهف»وفيه  200/ 3، وشذرات الذهب 1084/ 3املنتبه 
 (525).." 49/ 4، ومعجم املؤلفني 2031رقم  271/ 4اإلسالم البن الغزي 

"روى عنه: علي بن حممد احلنائي، وعلي بن حممد بن شجاع الربعي، وعلي  .526
 بن اخلضر السلمي، وأبو سعد السمان، وعبد العزيز الكتاين.

 ووثقه الكتاين.

 [ .1إبراهيم بن أمحد ] -181

 إسحاق السمان.أبو 

 مسع: اإلمساعيلي، وغريه.

 [ .2أسد بن القاسم ] -182

 أبو الليث احلليب املقرئ.

 إمام مسجد سوق النخاسني بدمشق.

 حدث عن: الفضل بن جعفر املؤذن، ويوسف املياجني.

 [ .3روى عنه: أبو سعد السمان، وعبد العزيز الكتاين، ومجاعة ]

 -حرف احلاء -
  بن مسلم.احلسن بن عبد هللا -183

 أبو علي الصقلي املقرئ.

على: أيب الطيب بن غلبون، وعمر بن عراك، وأيب عبد هللا بن القراءات رحل، وقرأ 
 خراسان.

 قال أبو عمرو الداين: كان رجال صاحلا ذا حفظ ومعرفة، وصدق.

 تويف بصقلية.

 [ بن مسلمة.4احلسني بن سعيد بن مهند ] -184

 . [5أبو علي الطائي الشيزري ]
__________ 
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 [ مل أقف على مصدر ترمجته.1]

 [ انظر عن )أسد بن القاسم( يف:2]

 .466/ 2هتذيب اتريخ دمشق 
 « .وكانت له عناية ابحلديث»[ قال ابن عساكر: 3]

 [ انظر عن )احلسني بن سعيد( يف:4]

، وهو غلط، والصواب ما أثبتناه كما « املهندس»وفيه  299/ 4هتذيب اتريخ دمشق 
 .383/ 3صل، ومعجم البلدان يف األ

كما   ، وهو حتريف، والصواب ما أثبتناه« الشريازي»[ يف )هتذيب اتريخ دمشق( : 5]
 (526)يف األصل،." 

 "أبو احلسني األموي، البغدادي املعدل. .527

مسع: أاب جعفر بن البخرتي، وعلي بن حممد املصري، وإمساعيل الصفار، واحلسني بن 
 فر اجلوزي، ومجاعة.صفوان، وأمحد بن حممد بن جع

 [ : كتبنا عنه، وكان صدوقا ثبتا، اتم املروءة، طاهر الداينة.1قال اخلطيب ]

 [ .2ولد سنة مثان وعشرين وثالمثائة، وتويف يف شعبان ]

قلت: وروى عنه: البيهقي، واحلسن بن أمحد بن البناء، وأبو الفضل عبد هللا بن زكراي 
ر ي العباسي، والقاسم بن الفضل الثقفي، ونصالدقاق، وعلي بن عبد الواحد املنصور 

بن أمحد بن البطر، وطراد بن حممد الزينيب، واحلسني بن أمحد بن عبد الرمحن العكربي، 
 وخلق سواهم.

 [ .3علي بن حممد بن عبد هللا بن مزاحم ] -209

 أبو احلسن الداراين املقرئ. صهر األطروش، ويعرف أيضا اببن جنيلة اخلراساين.

 عن: أيب علي عبد اجلبار، والداراين.روى 

 وعنه: أبو سعد السمان، وعبد العزيز الكتاين ووصفه ابلصالح.

 [ .4علي بن حممد بن عبد هللا ] -210
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 أبو احلسن احلذاء البغدادي املقرئ.

 مسع: أاب حبر بن كوثر، وأمحد بن جعفر بن سلم، ومجاعة.

صدوقا. حدثين الوزير أبو راءات القب[ : كتبنا عنه، وكان عاملا 5قال اخلطيب ]
 القاسم ابن املسلمة قال: رأيت أاب احلسن احلذاء، ثالث مرات، وكل مرة

__________ 

، وسري أعالم 174، واإلعالم بوفيات األعالم 1367رقم  123] )( [ احملدثني 
 315رقم  380/ 1، واتريخ الرتاث العريب 203/ 3، وشذرات الذهب 174النبالء 

 هـ. 415ه يف سنة وفيه وفات

 .98/ 12[ يف اترخيه 1]
 ( .341/ 9[ قال ابن األثري: تويف وعمره سبع ومثانون سنة. )الكامل 2]

 [ مل أقف على مصدر ترمجته.3]

 [ انظر عن )علي بن حممد احلذاء( يف:4]

 572/ 1، وغاية النهاية 6526رقم  98/ 12، واتريخ بغداد 140السابق والالحق 
 .2320رقم 

 (527) اترخيه.." [ يف5]
 "أبو عبد هللا. ويقال: أبو احلسني التميمي الدمشقي، القطان. .528

 مسع من: املظفر بن حاجب الفرغاين، ومجح بن القاسم، ويوسف املياجني.

روى عنه: أبو علي األهوازي، وأبو سعد السمان، وعبد العزيز الكتاين، وأبو القاسم 
 بن أيب العالء.

 إىل التشيع. قال الكتاين: كان ثقة يذهب

 [ .1حممد بن سفيان ] -228

 أبو عبد هللا القريواين املقرئ.

 . «القراءاتاهلادي يف »مصنف كتاب 
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 على أيب الطيب عبد املنعم بن غلبون.القراءات قرأ 

 وتفقه على أيب احلسن القابسي.

 وكان عارفا مبذهب مالك.

 قال أبو عمرو الداين: كان ذا فهم وحفظ وعفاف.

عليه: أبو بكر القصري، واحلسن بن علي اجللويل، وأبو العالية البندوين، قلت: قرأ 
والزاهد أبو عمرو عثمان بن بالل، وعبد امللك بن داود القسطالين، وأبو حممد عبد 

 احلق اجلالد، وآخرون.

 [ ، والدالئي، وغريمها.2وحدث عنه: حامت بن حممد ]

 [ .3ن حج يف صفر ]تويف مبدينة الرسول صلى هللا عليه وسلم بعد أ

__________ 

 [ انظر عن )حممد بن سفيان( يف:1]

/ 1، ومعرفة القراء الكبار 38، 24، وفهرست ابن خري 712/ 2ترتيب املدارك 
/ 13، وعيون التواريخ )خمطوط( 114/ 3، والوايف ابلوفيات 312رقم  381، 380
، وشذرات 3038رقم  147/ 2، وغاية النهاية 235/ 2، والديباج املذهب 17

، ومعجم املؤلفني 16/ 7، واألعالم 2026، وكشف الظنون 204، 203/ 3الذهب 
10 /41. 

[ هو: حامت بن حممد بن عبد الرمحن بن حامت التميمي الطرابلسي األندلسي القرطيب، 2]
هـ. انظر عنه يف كتابنا: موسوعة علماء  469أصله من طرابلس الشام، تويف سنة 

 .385رقم  74 -67/ 2بنان اإلسالمي املسلمني يف اتريخ ل
[ قال حامت الطرابلسي: كان رجال عاقال فهما، حلوا متقلال، أشهر من يف املغرب 3]

 ، وأبصرهم هبا.ابلقراءاتيف وقته 

وقال أبو الطيب اخللودي الفقيه: كان شيخنا أبو عبد هللا ابن سفيان، إماما فاضال، 
 (528)( .." 712/ 2)ترتيب املدارك وكان له اعتناء بعلم احلساب واهلندسة. 
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عبد الواحد بن أيب بكر حممد بن أمحد بن عثمان بن أيب احلديد  -299" .529
[1. ] 

 السلمي الدمشقي أبو الفضل الشاهد.

 حدث عن: احلسني بن إبراهيم بن جابر الفرائضي، ويوسف املياجني.

سمان، د الروى عنه: ابنه أبو احلسن أمحد، واخلطيب أبو نصر بن طالب، وأبو سع
 وعبد العزيز الكتاين.

 وتويف يف ذي احلجة.

 [ .2علي بن أمحد بن عمر بن حفص ] -300

 أبو احلسن ابن احلمامي البغدادي.

 مقريء العراق.

على: أيب بكر حممد بن احلسن النقاش، وعبد الواحد بن أيب هاشم، القراءات قرأ 
، ومجاعة أيب بالل الكويف وهبة هللا بن جعفر، وأيب عيسى بكار بن أمحد، وزيد بن

 سواهم.

ومسع احلديث من: أيب عمرو بن السماك، وأيب بكر النجاد، وأمحد بن عثمان األدمي، 
وأيب سهل القطان، وعلي بن حممد بن الزبري الكويف، وعبد الباقي بن قانع، وحممد بن 

 جعفر األدمي، وخلق سواهم.

 أبو بكر البيهقي، وأبوروى عنه: أبو بكر اخلطيب، ورزق هللا التميمي، و 

__________ 

 [ انظر عن )عبد الواحد بن أيب بكر حممد( يف:1]

، وموسوعة علماء املسلمني يف اتريخ 288/ 11اتريخ دمشق )خمطوطة التيمورية( 
 .953رقم  246/ 3لبنان اإلسالمي 

 [ انظر عن )علي بن أمحد بن عمر( يف:2]

/ 4، واألنساب 289/ 3ماكوال  ، واإلكمال البن330، 329/ 11اتريخ بغداد 
، 356/ 9، والكامل يف التاريخ 385/ 1، واللباب 52رقم  28/ 8، واملنتظم 207

/ 17، وسري أعالم النبالء 303، 302/ 1، ومعرفة القراء الكبار 125/ 3والعرب 
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، « عمر»بدل « عمران»، وفيه 248/ 1، ودول اإلسالم 265رقم  403، 402
، وتذكرة 175، واإلعالم بوفيات األعالم 1370رقم  123دثني واملعني يف طبقات احمل

، 522، 521/ 1، وغاية النهاية 21/ 12، والبداية والنهاية 1073/ 3احلفاظ 
، واتريخ 784رقم  167، 166/ 2، وديوان اإلسالم 208/ 3وشذرات الذهب 

 (529).." 317رقم  381/ 1الرتاث العريب 
لي وطراد الزينيب، وخلق آخرهم أبو احلسن ع"الفضل عبد هللا بن علي الدقاق،  .530

 بن العالف.

: أبو الفتح عبد الواحد بن شيطا، ونصر بن عبد العزيز الفارسي، القراءاتوقرأ عليه 
وأبو علي احلسن بن القاسم غالم اهلراس، وأبو بكر حممد بن علي بن موسى اخلياط، 

[ 1قاين ] الفضل الشرموأبو اخلطاب أمحد بن علي الصويف، وأبو علي احلسن بن أيب
، واحلسن بن علي العطار، وأبو احلسن علي بن حممد بن فارس اخلياط، وعبد السيد 
بن عتاب، ورزق هللا بن عبد الوهاب التميمي، وأبو نصر أمحد بن علي اهلامشي شيخ 
الشهرزوري، وأبو علي احلسن بن أمحد بن البناء، وأبو القاسم حيى بن أمحد السييب 

 [ ، وخلق كثري.2القصري ]

 وعلوها يفالقراءات [ : كان صدوقا دينا، فاضال، تفرد أبسانيد 3قال اخلطيب ]
 وقته.

 ولد يف سنة مثان وعشرين وثالمثائة، ومات يف رابع وعشرين شعبان.

أنبأان املسلم بن عالن، وغريه، أن أاب اليمن الكندي أخربهم: أان أبو منصور الشيباين، 
علي اخلطيب: حدثين نصر بن إبراهيم الفقيه: مسعت سليم بن أان أبو بكر أمحد بن 

أيوب الرازي: مسعت أاب الفتح بن أيب الفوارس يقول: لو رحل رجل من خراسان ليسمع  
 كلمة من أيب احلسن احلمامي أو من أيب أمحد الفرضي مل تكن رحلته ضائعة عندان.

 [ .4علي بن أمحد بن هارون بن كردي ] -301

 نهرواين، املعدل.أبو احلسن ال
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__________ 

[ الشرمقاين: بفتح الشني املعجمة، وسكون الراء، وفتح امليم والقاف، ويف آخرها 1]
 النون.

وهي بلدة قريبة من أسفراين، بنواحي نيسابور، يقال هلا « شرمقان»هذه النسبة إىل 
 ( .323/ 7ابجليم، وقد كان من أعمال نسا. )األنساب « جرمغان»

: بكسر السني املهملة وسكون الياء املنقوطة ابثنتني من حتتها، ويف آخرها [ السييب2]
الباء املنقوطة بواحدة. هذه النسبة إىل سيب، قال ابن السمعاين: وظين أهنا قريبة 

 ( .215/ 7بنواحي قصر ابن هبرية. )األنساب 

 .329/ 11[ يف اترخيه 3]
 [ انظر عن )علي بن أمحد( يف:4]

 (530).." 6157رقم  330 /11اتريخ بغداد 
 [ املزكي.1"أبو بشر القهندزي ] .531

 روى عن: أيب حبر الربهباري، وحممد بن حيويه الكرجي.

 [ .2وعنه: صاعد بن سيار، وحممد بن علي العمريي ]

 [ البغدادي.4[ بن أيب عالثة ]3احلسني بن عبد هللا ] -397

 [ ، وعدة.5مسع: أاب بكر الشافعي، والقطيعي ]

 [ .7[ : مساعه صحيح إال أنه ساقط املروءة ]6يب، وقال ]وعنه: اخلط

 -حرف السني -
 [ .8سعيد بن عبد العزيز بن عبد هللا بن حممد ] -398

 [ . أخو األستاذ أيب عبد الرمحن.9أبو سهل النيلي ]

 رجل جليل حنوي، فقيه شافعي، شاعر، إمام يف الطب متبحر فيه مبرة، ثقة يف احلديثة.

 عمرو بن محدان، وأيب أمحد احلافظ.روى عن: أيب 

__________ 
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 [ تقدم التعريف بنسبة القهندزي يف هذا اجلزء.1]

[ العمريي: بضم العني املهملة، وفتح امليم، وسكون الياء املنقوطة ابثنتني من حتتها، 2]
 ( .61/ 9ويف آخرها الراء املهملة. هذه النسبة إىل اجلد. )األنساب 

 بن عبد هللا( يف: [ انظر عن )احلسني3]

 .70رقم  46/ 8، واملنتظم 4134رقم  60/ 8اتريخ بغداد 
 ، وكنيته: أبو الفرج.« عالنة»[ يف اتريخ بغداد: 4]

[ القطيعي: بفتح القاف وكسر الطاء املهملة وسكون الياء املنقوطة من حتتها ابثنتني 5]
حمال متفرقة  ع وقطائع يفويف آخرها العني املهملة. هذه النسبة إىل القطيعة، وهي مواض

 ببغداد.

والقطيعي هنا هو: أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك بن شبيب القطيعي 
 هـ. 368املتوىف سنة 

كتبت عنه وكان صدوقا، ومساعه صحيحا، إال أنه كان ساقط »[ يف اترخيه، وفيه: 6]
 « .املروءة، شحيحا خبيال، يفعل أمورا ال تليق أبهل الدين

كثري، ، وكتب احلديث الابلقراءاتتفقه يف حداثته وقرأ »وقال ابن اجلوزي: [ 7]
 « .وحدث عن الشافعي وغريه، مث يف كربه سخط أمره وسقطت مروءته

 [ انظر عن )سعيد بن عبد العزيز( يف:8]

 .730رقم  233املنتخب من السياق 
النسبة إىل  . هذه[ النيلي: بكسر النون وسكون الياء املنقوطة من حتتها ابثنتني9]

 (531)( .." 186/ 12النيل، وهي بليدة على الفرات بني بغداد والكوفة. )األنساب 
 [ ، الرجل الصاحل.1"أبو حممد البناين النيسابوري املرضي ] .532

 مسع من: دعلج، وأيب بكر الشافعي ببغداد.

 وذكر أنه لقى األصم، ومسع منه شيئا يسريا.

 ن إمساعيل الصرام وحدث عنه.ومسع جبرجان من: حممد بن أمحد ب
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 مسع منه: أبو الفضل الفلكي واملشايخ.

 [ .2عبد هللا بن حممد بن علي بن مهرة ] -401

 أبو حممد اإلصبهاين املؤدب.

 [ : الطرباين.3روى عن ]

 [ .4عبد اجلبار بن أمحد ] -402

 [ املقرئ.5أبو القاسم الطرسوسي ]

 صدر اإلقراء يف وقته مبصر.

 عدي عبد العزيز بن الفرج، وأيب أمحد عبد هللا بن احلسني السامري. قرأ على: أيب

 « .العنوان»قرأ عليه: أبو الطاهر إمساعيل بن خلف مصنف 

 تويف يف غرة ربيع اآلخر.

 . «القراءات[ يف 6اجملتىن ]»وله كتاب 
 وآخر من مسع منه أبو احلسني حيىي بن البياز، لكنه متهم.

 [ .7بن أمحد ]عبد الرمحن بن زاهد  -403

 [ ، الفقيه احملدث.8أبو أمحد املروزي الشري حتشريي ]

__________ 

 [ مل أجد هذه النسبة.1]

 [ مل أجد هذه الرتمجة يف املصادر املتوفرة لدي.2]

 وهو غلط.« عنه»[ يف األصل: 3]

 [ انظر عن )عبد اجلبار بن أمحد( يف:4]

، وبدائع الزهور ج 1530رقم  358، 357/ 1، وغاية النهاية 35/ 3مرآة اجلنان 
 .213/ 1ق  1
[ الطرسوسي: بفتح الطاء، والراء املهملتني، والواو بني السينني املهملتني، األوىل 5]

مضمومة، والثانية مكسورة. هذه النسبة إىل طرسوس، وهي من بالد الثغر ابلشام. 
 ( .231/ 8)األنساب 

 « .اجملتىب»[ يف غاية النهاية: 6]
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 على مصدر ترمجته. [ مل أقف7]

 (532)[ مل أقف على هذه النسبة يف كتب األنساب.." 8]
 [ .1"ثقة مشهور ] .533

 حدث عن: أيب العباس الصبغي، وهارون األسرتاابذي، وأيب عمرو بن مطر.

 روى عنه: حممد بن حيىي املزكي.

 [ .2وتويف يف ذي القعدة عن اثنتني ومثانني سنة ]

 [ .3]عبد الواحد بن أمحد بن حممد  -28

 [ األصبهاين املقرئ.4الشيخ أبو بكر الباطرقاين ]

 ، حافظ للرواايت. قتل يف اجلامع يف مجادى اآلخرة.القراءاتإمام يف 

 [ .5وقيل: قتل يف داره ]

 يروي عن: الطرباين، وأيب الشيخ، وأيب حامد أمحد بن حممد بن حسني اجلرجاين.

ا السلفي، ر أمحد بن حممد بن علي شيخوعنه: أبو عبد هللا الثقفي الرئيس، وأبو منصو 
 ومجاعة.

 [ .6عبد الواحد بن احلسني بن احلسن ] -29

__________ 

 « .من أهل بيت التزكية والعدالة»[ وقال عبد الغافر الفارسي: 1]

 [ ولد يوم األضحى سنة تسع وثالثني وثالمثائة.2]

 [ انظر عن )عبد الواحد بن أمحد( يف:3]

 .110/ 1، واللباب 324/ 1ومعجم البلدان  ،41، 40/ 2األنساب 
[ الباطرقاين: بفتح الباء وكسر الطاء املهملة وسكون الراء وفتح القاف ويف آخرها 4]

 النون. هذه النسبة إىل ابطرقان، وهي إحدى قرى أصبهان.

كتاب »[ وهو ساجد يف فتنة اخلراسانية. قال حيىي بن أيب عمرو بن مندة يف 5]
هذه فتنة عظيمة أبصبهان قتل فيها مجاعة من العلماء والصلحاء  وكانت« : أصبهان
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وأهل اخلري مثل ما كانت خبراسان يف فتنة الغز. ومسعت األديب أاب عبد هللا اخلالل 
 أبصبهان يف داره مذاكرة يقول:

رأى بعض الصاحلني يف املنام أن رجال صعد املنارة جبامع جورجري أحد اجلوامع أبصبهان 
أبعلى صوته ثالث مرات: سكت، نطق، فلما انتبه فزعا سأل أهل العلم، فما واندى 

عرب أحد هذه الرؤاي، فوصل هذا اخلرب إىل بلد الكرج، فقال بعض العلماء هبا: ينبغي 
 أن يصيب أهل أصبهان بالء وفتنة فإن هذه اللفظة يف شعر أيب العتاهية:

 قسكت الدهر زماان عنهم ... مث أبكاهم دما حني نط
قال: فلم يكن بعد إال القليل حىت واىف مسعود أصبهان وأغار عليها وقتل الناس، ومن 

 ( .41، 40/ 2مجلتهم عبد الواحد الباطرقاين إمام جامع جورجري. )األنساب 

رقم  248/ 15[ انظر عن )عبد الواحد بن احلسني( يف: خمتصر اتريخ دمشق 6]
237 "..(533) 

 [ .1النهرواين ] حممد بن أمحد بن أيب عون -40" .534

 حدث يف هذا الوقت عن: حممد بن حممد اإلسكايف، وعمر بن جعفر ابن سلم.

 [ .2روى عنه: اخلطيب، وقال: كان صدوقا ]

 [ .3حممد بن جعفر بن عالن ] -41

 [ الوراق.4أبو الفرج الطوابيقي ]

 بغدادي، صدوق.

 [ .5من شيوخ اخلطيب ]

 رحي.حدث عن: أيب بكر بن خالد، وخملد الباق

 القراءات.وقرأ 

 [ .6حممد بن احلسني بن أيب أيوب ] -42

 األستاذ حجة الدين أبو منصور، املتكلم تلميذ أيب بكر بن فورك، وختنه.

__________ 
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 [ انظر عن )حممد بن أمحد النهرواين( يف:1]

 .183رقم  307/ 1اتريخ بغداد 
ا نون هملة والواو ويف آخرهبفتح النون وسكون اهلاء وفتح الراء امل« : النهرواين»و 

أخرى. هذه النسبة إىل بليدة قدمية على أربعة فراسخ من الدجلة يقال هلا النهروان. 
 ( .174/ 12)األنساب 

 [ وقال: تويف ابن أيب عون بعد سنة عشرين وأربعمائة.2]

 [ انظر عن )حممد بن جعفر( يف:3]

رقم  211، 210/ 15) 77رقم  52/ 8، واملنتظم 584رقم  159/ 2اتريخ بغداد 
رقم  110/ 2، وغاية النهاية 287/ 2، واللباب 259/ 8( ، واألنساب 3171
2894. 

[ الطوابيقي: بفتح الطاء والواو، وكسر الباء، مث الياء الساكنة آخر احلروف، ويف 4]
ن وهي اآلجر الكبري الذي يفرش يف صح« الطوابيق»آخرها القاف. هذه النسبة إىل 

 ا.الدار، وعمله

 ( .259/ 8)األنساب 

كان شيخا مستورا من أهل القرآن، ضابطا حلروف قراءات كانت »[ وهو قال: 5]
تقرأ عليه. كتبت عنه وكان صدوقا. ومات يف ذي القعدة من سنة إحدى وعشرين 
وأربعمائة، ودفن يف مقربة ابب الدير، وحني تويف كنت غائبا عن بغداد يف رحليت إىل 

 ( .159/ 2غداد )اتريخ ب« . أصبهان

 [ انظر عن )حممد بن احلسني( يف:6]

، والوايف 62/ 3، وطبقات الشافعية للسبكى 249تبيني كذب املفرتى البن عساكر 
 (534).." 235/ 9، ومعجم املؤلفني 866رقم  10/ 3ابلوفيات 

 "أبو عبد الرمحن النيسابوري القطان األعرج، احلافظ. .535

 تويف كهال ومل ميتع بسماعه.
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عن: أيب عبد هللا احلاكم، وأيب أمحد بن أيب مسلم الفرضي، وأيب عمر اهلامشي روى 
 البصري، وعبد الرمحن بن عمر بن النحاس، وطبقتهم.

 ورحل إىل العراق، والشام، ومصر.

 [ ، وعبد العزيز الكتاين.1حدث عنه: اخلطيب ]

 وتويف ببغداد.

 [ .2املبارك بن سعيد بن إبراهيم ] -79

 [ ، قاضي دمشق وخطيبها.4[ النصييب ]3التميمي ]أبو احلسني 

روى عن: املظفر بن أمحد بن سليمان، واحلسن بن خالويه النحوي، والقاضي أيب بكر 
 األهبري.

[ ، وأبو 5روى عنه: أبو علي األهوازي، وأبو سعد السمان، وعبد العزيز الكتاين، ]
 طاهر بن أيب الصقر األنباري، ومجاعة.

 شق.تويف يف رجب بدم

 [ .6مكي بن علي بن عبد الرزاق ] -80

 أبو طالب البغدادي احلريري، املؤذن.

 مسع: أاب بكر الشافعي، وأاب بكر بن اهليثم األنباري، وأاب سليمان

__________ 

وكتبت عنه شيئا يسريا.... وكان صدوقا له معرفة ابحلديث. وقد درس »[ وقال: 1]
( 411/ 3د )اتريخ بغدا« . م وطريقة مجيلةشيئا من فقه الشافعي، وله مذهب مستقي

. 
 « .وقل ما خرج عنه: »423/ 17يف: سري أعالم النبالء  -رمحه هللا -وقال املؤلف

 [ انظر عن )املبارك بن سعيد( يف:2]

رقم  81/ 24، وخمتصر اتريخ دمشق 486/ 40اتريخ دمشق )خمطوطة التيمورية( 
40. 

 « .التيمي»[ يف: خمتصر اتريخ دمشق 3]

[ النصييب: بفتح النون وكسر الصاد املهملة وسكون الياء آخر احلروف ويف آخرها 4]
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الباء املوحدة، هذه النسبة إىل نصيبني، وهي بلدة عند آمد وميافارقني من انحية داير 
 بكر.

 ( .96/ 12)األنساب 

رح ش»حدث عن ابن أيب شيخ النصييب وغريه، وحدث بكتاب »[ وهو قال: 5]
عن ابن خالويه، كان خيطب بدمشق للمغاربة  «القراءات»ه، وبكتاب عن« األهبري

 «ويقضي هلم
 [ انظر عن )مكي بن علي( يف:6]

 (535).." 7103رقم  121/ 13اتريخ بغداد 
 "سنة ثالث وعشرين وأربعمائة .536

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن رضوان بن حممد بن جالينوس ] -84

 قرئ.[ امل2أبو احلسني البغدادي الصيدالين ]

 مسع: أاب طاهر املخلص.

 [ القراء املذكورين إبتقان السبع. له يف ذلك تصانيف. تويف شااب.3وكان أحد ]

 وقد كان الناس يقرءون عليه يف حياة احلمامي لعلمه.

 [ : حضرته ليلة يف اجلامع، فقرأ يف تلك الليلة ختمتني.4قال اخلطيب ]

 قبل أن يطلع الفجر.

ن قرأ به عليه: عبد السيد ب« . العشرالقراءات الواضح يف »قلت: صنف كتاب 
عتاب يف سنة اثنتني وعشرين، عن قراءته على علي بن حممد بن يوسف العالف، 

 وعبد امللك بن بكران النهرواين، وطبقتهما.

 [ .5أمحد بن علي بن عبدوس ] -85

__________ 

 [ انظر عن )أمحد بن رضوان( يف:1]
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، 323رقم  388، 387/ 1، ومعرفة القراء الكبار 1836رقم  161/ 4يخ بغداد اتر 
/ 1، ومعجم املؤلفني 699/ 2، وإيضاح املكنون 230رقم  54/ 1وغاية النهاية 

223. 
[ الصيدالين: بفتح الصاد املهملة، وسكون الياء املنقوطة من حتتها ابثنتني، وفتح 2]

النون. هذه النسبة ملن يبيع األدوية والعقاقري. الدال املهملة، وبعدها الالم ألف، و 
 ( .122/ 8)األنساب 

وكان : »161/ 4، أما يف: اتريخ بغداد 387/ 1[ هكذا يف األصل ومعرفة القراء 3]
 « .آخر

[ يف اترخيه. ووصفه حبسن احلفظ، وإتقان الرواايت، وضبط احلروف. وقال: نقلت 4]
صور وحضرته ليلة يف مسجد اجلامع مبدينة املنعنه، ومل حيدث ألن املنية عاجلته ... 

 ،« وهو يقرأ يف حلقة اإلدارة، فختم يف تلك الليلة ختمتني ... 
 (536).." 2131رقم  323/ 4[ انظر عن )أمحد بن علي( يف: اتريخ بغداد 5]
 لقراءات.ا"ذكره حيىي بن منده، وإنه مات يف احملرم، وقال: هو أحد األئمة يف  .537

 القطيعي، وأيب بكر القباب األصبهاين، وعدة.حدث عن: أيب بكر 

 ومسع منه: أبو علي اللباد.

 [ .1قلت: مل يذكر على من قرأ ]

 [ .2حممد بن سليمان بن حممود ] -110

 [ الظاهري.4[ احلراين ]3أبو سامل ]

 [ . وكان ذكيا عاملا شاعرا متفننا.5دخل األندلس للتجارة ]

 ي.على: أيب أمحد السامر القراءات قرأ 

 وكان معتقدا مذهب داود بن علي، مناظرا عليه.

 أجاز أليب احلسن بن عبادل يف شعبان سنة ثالث وعشرين.

 [ .6حممد بن الطيب بن سعيد ] -111
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 أبو بكر الصباغ.

 مسع: أاب بكر النجاد، وأاب بكر الشافعي، وغريمها.

أبو بكر  رواه وهو بغدادي عاش مخسا وسبعني سنة، وتزوج زايدة على تسعمائة امرأة!
 [ .8[ عن رئيس الرؤساء أيب القاسم علي بن احلسن ]7اخلطيب ]

__________ 

قرأ على أمحد بن حممد بن بشر بن الشارب، واحلسني بن »[ قال ابن اجلزري: 1]
حممد بن حبش. روى القراءة عنه عرضا: حممد بن حممد بن عبد الرمحن املديين، وحممد 

.  «مسع منه احلروف: حيىي بن عبد الوهاب بن مندةبن حممد ابن حممد املطرز. و 
 ووصفه ابملقرئ والنحوي.

 .3046رقم  149/ 2[ انظر عن )حممد بن سليمان( يف: غاية النهاية 2]
 « .أبو عبد هللا»[ ويقال: 3]

 « .األيب»[ يف )غاية النهاية( : 4]

 هـ.( . 423[ يف هذه السنة )5]

 [ انظر عن )حممد بن الطيب( يف:6]

رقم  232/ 15، و )87رقم  71/ 8، واملنتظم 2907رقم  383/ 5اتريخ بغداد 
 .35/ 12( ، والبداية والنهاية 3181

 وال أظن أن الرواية صحيحة. 383/ 5[ يف اترخيه 7]

 (537)[ وقال اخلطيب: كتبنا عنه وكان صدوقا.." 8]
 "أبو القاسم الدينوري. .538

 [ ، وأيب حفص الكتاين.1 ]حدث عن: حممد بن عجل الدينوري صاحب الفراييب

 [ .2روى عنه: أبو بكر اخلطيب ]

 -حرف السني -
 [ .3سعيد بن حيىي بن حممد بن سلمة ] -199
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 أبو عثمان التنوخي، إمام جامع إشبيلية.

 عن: ابن أيب زمنني، وغريه.

 [ .4وغريها. وكان من جمودي القراء ]القراءات وله تصانيف يف 

 روى عنه: ابن خزرج.

 -العنيحرف  -
 [ .5عبد هللا بن أيب بكر أمحد بن إبراهيم بن شاذان ] -200

 أبو حممد الصرييف، أخو أيب علي.

 تويف بعد أخيه بسبعة أشهر.

 مسع من: أيب بكر القطيعي، ومن بعده.

__________ 

[ الفراييب: بكسر الفاء وسكون الراء مث الياء املفتوحة آخر احلروف ويف آخرها الباء 1]
 املوحدة.

 ( .290/ 9بليدة بنواحي بلخ. )األنساب « فارايب»هذه النسبة إىل 

قدم بغداد وكتبنا عنه هبا يف سنة ثالث عشرة وأربعمائة، وكتبت عنه »[ وهو قال: 2]
 « .أيضا ابلدينور يف سنة مخس عشرة وأربعمائة، وما علمت منه إال خريا

 [ انظر عن )سعيد بن حيىي( يف:3]

 .497رقم  219 /1الصلة البن بشكوال 
وكان من خيار املسلمني وفضالئهم وعقالئهم وأعالمهم، »[ قال ابن بشكوال: 4]

 . «جمودا للقرآن حافظا لقراءاته، قوي الفهم يف الفقه وغريه. وعمر حنو سبعني عاما
 [ انظر عن )عبد هللا بن أيب بكر( يف:5]

 252، 251/ 15) 100رقم  88/ 8،: واملنتظم 5005رقم  398/ 9اتريخ بغداد 
 ( .3194رقم 

كان يريد أن يذكر صاحب الرتمجة يف وفيات « ابن تغري بردي»وأقول: حيتمل أن 
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( مع أنه ذكره 282/ 3« )أيب علي احلسن»هذه السنة، فسبقه القلم وذكر ترمجة أخيه 
 (538)( ، وهللا أعلم.." 280/ 4يف وفيات السنة املاضية )

 [ .1كان صدوقا ]  "روى عنه: أبو بكر اخلطيب، وقال: .539

 [ .2عبد هللا بن سعيد بن عبد هللا ] -201

 [ القرطيب، الفقيه املالكي.3أبو حممد بن الشقاق ]

 كبري املفتني بقرطبة.

[ ، وأيب عمر أمحد بن عبد امللك بن 4روى عن: عبد هللا بن حممد بن قاسم القلعي ]
 [ .6[ ، وأيب حممد األصيلي ]5املكوي ]

دي: كان فقيها جليال، أحفظ أهل عصره للمسائل وأعرفهم بعقد قال أبو عمر بن مه
[ والوزارة، وكان 7الواثئق. وحاز الرائسة بقرطبة يف الشورى والفتيا. وويل قضاء الرد ]

 ، ويضبطها ضبطا عجيبا. أخربين أنه قرأ هبا على أيب عبد هللاابلقراءاتيقرئ الناس 
ا إلقراء ابن مثان عشرة سنة. وكان بصري حممد بن احلسني بن النعمان املقرئ. وبدأ اب

 [ .9[ وغري ذلك ]8ابحلساب والنحو ]

__________ 

 « .روى شيئا يسريا»[ وأضاف: 1]

 [ انظر عن )عبد هللا بن سعيد( يف:2]

رقم  345، وبغية امللتمس للضيب 587رقم  267، 266/ 1الصلة البن بشكول 
/ 3، ومرآة اجلنان 160، 159/ 3، والعرب 178، واإلعالم بوفيات األعالم 926
، وشذرات 1778رقم  420/ 1، وغاية النهاية 140، 139، والديباج املذهب 45

 .304رقم  113، وشجرة النور الزكية 230/ 3الذهب 
[ الشقاق: بفتح الشني املعجمة، واأللف بني القافني، أوالمها مشددة، هذه اللفظة 3]

 ( .359/ 7ملن يشق اخلشب. )األنساب 

[ القلعي: بفتح القاف والالم ويف آخرها العني املهملة. هذه النسبة إىل بلدة يقال 4]
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 هلا: قلعة.

 ( .217/ 10)األنساب 

[ هكذا ضبط يف بعض املصادر بضم امليم يف أوله. ومل أجد هذه النسبة يف كتب 5]
 األنساب.

مبا كان : ر [ األصيلي: ايء ساكنة، والم. نسبة إىل بلد ابألندلس. قال سعد اخلري6]
الد الرببر عند ذكره ب« املسالك»من أعمال طليطلة. وقال أبو عبيد البكري يف كتابه 

 ابلعدوة ابلرب األعظم:

ومدينة أصيلة أول مدينة العدوة مما يلي الغرب، وهي يف سهلة من األرض حوهلا رواب 
و  212/ 1لطاف والبحر بغربيها وجنوبيها.. وهي بغريب طنجة. )معجم البلدان 

( ويقال: أصيلة وأزيلة )ابلزاي( ، وتكتب أيضا: أصيال أو أزيال. )انظر: 213
( وكلهم ذكروا منها: أاب حممد 42، والروس املعطار 111، والبكري 139االستبصار 

 األصيلي هذا.

 « .وويل قضاء الكور والرد بقرطبة والوزارة»[ يف: الصلة: 7]

 .« ابحلساب والفرض والنحو»[ يف الصلة: 8]
مقدما يف ذلك أمجع، إال أن الفقه والفتيا فيه وعقد الواثئق كان »[ زاد يف الصلة: 9]

 (539)«." أغلب عليه
 [ .1حممد بن ايسني بن حممد ] -213" .540

 أبو طاهر البغدادي البزاز املقرئ، املعروف ابحلليب.

 من أعيان املقرءين.

لي بن حممد العالف. [ ، وع2قرأ على: أيب حفص الكتاين، وأيب الفرج الشنبودي ]
 القراءات.وصنف يف 

 [ ، ومجاعة.3أخذ عنه: عبد السيد بن عتاب، وعلي بن احلسني الطريثيثي ]

 تويف يف ربيع األول، وبقي يومني ال يعلم به. رمحه هللا.
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 الكىن

 [ .4أبو احلسن بن احلداد املصري ] -214

 القاضي الشافعي املصاحفي.

 تويف يف ربيع األول.

 إسحاق احلبال.قاله أبو 

__________ 

 [ انظر عن )حممد بن ايسني( يف:1]

، 2224رقم  181/ 5، والوايف ابلوفيات 315رقم  382/ 1معرفة القراء الكبار 
 .97/ 12، ومعجم املؤلفني 3523رقم  276/ 2وغاية النهاية 

 ل[ الشنبوذي: بفتح الشني املعجمة، والنون، وضم الباء املوحدة، ويف آخرها الدا2]
 املهملة.

وهو اسم جد لبعض القراء. ذكر ابن السمعاين: أاب الفرج « شنبوذ»هذه النسبة إىل 
 هذا منهم.

ع ابلدال املهملة، وذلك يف مجي« الشنبودي»وأقول: لقد نص ابن السمعاين على أن 
« لةاملهم»على كلمة « ليدن»األصول من كتابه )األنساب( لكن ضرب يف مصورة 

 ، وجاءت فيها الدال معجمة يف مجيع مواضع« املعجمة»حلاشية: وكتب جبانبها يف ا
ابلذال  ويف نسخة»ورودها يف هذه النسبة وكتب أيضا يف حاشية نسخة الظاهرية: 

 « .املعجمة يف مواضع

ردها ، وأو « ذال معجمة»وقد صرح ابن األثري، والسيوطي يف )لب اللباب( أبهنا 
 -يف ابب الذال املعجمة. وهكذا فعل املؤلف« القاموس احمليط»الفريوزآابدي صاحب 

 هنا، ويف معرفة القراء، وكذا فعل ابن اجلزري يف: غاية النهاية. -رمحه هللا

( 238/ 8، وهو تصحيف. والتصحيح من )األنساب « الطريثي»[ يف األصل: 3]
 « :الطريثيثي»وفيه: 

وبعدها الثاء  ها ابثنتني،بضم الطاء املهملة، وفتح الراء، وسكون الياء املنقوطة من حتت
وهي انحية  « ثطريثي»املثلثة بني الياءين، ويف آخرها مثلثة أخرى. هذه النسبة إىل 
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 « .ترشيز»كبرية من نواحي نيسابور، هبا قرى كثرية، ويقال هلا ابلعجمية 

 (540)[ مل أقف على مصدر ترمجته.." 4]
« اءقصص األنبيالعرائس يف »"كان أوحد زمانه يف علم القرآن، وله كتاب  .541
[1. ] 

 [ : يقال له الثعليب والثعاليب، وهو لقب ال نسب.2قال السمعاين ]

[ ، وأيب بكر 3روى عن: أيب طاهر حممد بن الفضل بن خزمية، وأيب حممد املخلدي ]
 [ ، وأيب بكر بن مهران املقرئ، ومجاعة.4بن هانئ، وأيب حممد بن الرومي، واخلفاف ]

 ، ابرعا يف العربية، موثقا.وكان واعظا حافظا عاملا

 أخذ عنه: أبو احلسن الواحدي.

وقد جاء عن أيب القاسم القشريي قال: رأيت رب العزة يف املنام وهو خياطبين وأخاطبه، 
فكان يف أثناه ذلك أن قال الرب جل امسه: أقبل الرجل الصاحل. فالتفت فإذا أمحد 

 [ .5الثعليب مقبل ]

 [ .7[ : تويف يف احملرم. مث ذكر املنام ]6قال عبد الغافر بن إمساعيل ]

__________ 

( . وقال ابن 128، 127/ 3] )( [ هذه النسبة إىل القبائل وإىل الصنعة )األنساب 
 ( : الثعليب لقب له وليس بنسب، قاله بعض العلماء.238/ 1األثري يف )اللباب 

( 429رقم  238، 237البن قنفذ )« الوفيات»وقد وقع خلط يف ترمجته يف كتاب 
 مائة.)مات( سنة تسع وعشرين وأربع« أبو منصور الثعاليب صاحب التفسري»فقال: 

هـ. أما صاحب  429وهو املتوىف سنة « يتيمة الدهر»فأبو منصور الثعاليب هو صاحب 
 التفسري فهو أبو إسحاق الثعليب صاحب الرتمجة هنا.

 [ وهو مطبوع.1]

 ول البن األثري يف )اللباب( .[ قوله ليس يف )األنساب( ، بل الق2]

[ املخلدي: بفتح امليم وسكون اخلاء املعجمة، ويف آخرها الدال املهملة، هذه النسبة 3]

                                         
 29/183اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (540)



617 

 

 ( .187/ 11إىل خملد، وهو اسم جلد بعض املنتسب إليه. )األنساب 

[ اخلفاف: بفتح اخلاء املعجمة وتشديد الفاء األوىل، هذه احلرفة لعمل اخلفاف اليت 4]
 تلبس.

 ( .155/ 5)األنساب 

( وهو: 436/ 17كما يف: )سري أعالم النبالء « أبو احلسني»واملقصود ابخلفاف هنا: 
هـ.  395أبو احلسني أمحد بن حممد بن أمحد بن عمر الزاهد اخلفاف، املتوىف سنة 

 ( .157، 156/ 5)األنساب 

 .80/ 1، وفيات األعيان 120/ 1[ إنباه الرواة 5]
 ( .91[ يف )املنتخب 6]

املقرئ، املفسر، الواعظ، األديب، الثقة، احلافظ، صاحب التصانيف »[ وهو قال: 7]
اجلليلة من التفسري احلاوي ألنواع الفوائد من املعاين واإلشارات وكلمات أرابب احلقائق 

، مث كتاب العرائس والقصص وغري ذلك مما حيتاج إىل ذكره والقراءاتووجوه اإلعراب 
 (541)لشهرته." 

"وأيب احلسن علي بن عمر احلريب، وموسى بن عيسى السراج، وابن الل،  .542
 وطبقتهم.

 تويف يف سلخ رجب.

 [ .1أمحد بن علي ] -220

 أبو جعفر األزدي القريواين، الشافعي املقرئ.

 [ .3على أيب الطيب بن غلبون ]القراءات [ ، وقرأ 2رحل ]

 وأقرأ الناس.

 [ .4مد بن احلسن بن علي بن خملد ]أمحد بن عبيد هللا بن أمحد بن حم -221

 [ النيسابوري.5أبو نصر املخلدي ]

 تويف يف شعبان.
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 مسع: ابن جنيد، وأاب عمرو بن مطر، وأاب القاسم النصراابذي، وأاب سهل الصعلوكي.

 وببغداد: أاب الفضل الزهري.

 أخذ عنه خلق.

 [ .6إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن موسى القزويين ] -222

 القاسم.أبو 

 روى عن: حممد بن عبد الرمحن بن الفضل، وجده أيب مسلم بن أيب صاحل.

 مسع منه: أبو الفتح احلداد، ومجاعة أبصبهان.

__________ 

 [ انظر عن )أمحد بن على( يف:1]

 .411رقم  91/ 1غاية النهاية 
 [ إىل مصر.2]

 [ قرأ عليه ابن سهل.3]

ن احلسن بن أمحد ب»بن السمعاين عمه [ مل أقف على مصدر ترمجته، وقد ذكر ا4]
 ( .187/ 11يف )األنساب « حممد بن احلسن بن علي بن خملد

 [ تقدم التعريف هبذه النسبة يف هذا اجلزء.5]

[ مل أقف على مصدر ترمجته، ومل يرتجم له الرافعي القزويين يف )التدوين يف أخبار 6]
 (542)قزوين( .." 

يخا جليال، آخذا من كل علم أبوفر "قدم األندلس يف آخر عمره، وكان ش .543
 نصيب، وكانت علوم القرآن، وتعبري الرؤاي أغلب عليه.

روى عن: أيب زيد املروزي، وأيب بكر األهبري، واحلسن بن رشيق، وابن الورد، وأيب بكر 
 [ ، وأيب أمحد السامري.1األدفوي ]

ع وعشرين، وقد سبوركب البحر منصرفا إىل املشرق، فقتلته الروم يف البحر يف سنة 
 قارب املائة سنة.
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 [ .2قال ابن خزرج،: أجاز يل ما رواه خبطه بدانية ]

 [ .4[ بن مغلس ]3عبد العزيز بن أمحد بن السيد ] -228

 أبو حممد األندلسي اللغوي النحوي، نزيل مصر.

 قرأ على: صاعد بن احلسن الربعي.

[ 6« ]العنوان»ف [ مصن5ودخل بغداد. وكان بينه وبني إمساعيل بن خلف ]
 [ .7معارضات يف قصائد موجودة يف ديوانيهما ]

« التفسري.»[ صاحب 9[ احلويف ]8تويف يف مجادى األوىل، وصلى عليه ابن إبراهيم ]
. 

__________ 

 ( .375/ 3] )( [ وأهل هذه النواحي كلهم أكراد. )معجم البلدان 

« أدفو»ملة بينهما. نسبة إىل [ األدفوي: )بضم اهلمزة والفاء، وسكون الدال امله1]
 مدينة بصعيد مصر. وفد تقدم التعريف هبا يف هذا اجلزء.

[ دانية: بعد األلف نون مكسورة بعدها ايء مثناة من حتت مفتوحة. مدينة ابألندلس 2]
 من أعمال بلنسية على ضفة البحر شرقا. )معجم البلدان( .

 [ انظر عن )عبد العزيز بن أمحد بن السيد( يف:3]

 370، 369/ 2، والصلة البن بكشوال 645رقم  288جذوة املقتبس للحميدي 
، 193/ 3، ووفيات األعيان 1088رقم  384، وبغية امللتمس للضيب 788رقم 

رقم  98/ 2، وبغية الوعاة 361رقم  541/ 17، وسري أعالم النبالء 387رقم  194
 .132/ 2، ونفح الطيب 1535

 غني املعجمة وتشديد الالم وكسرها وبعدها سني مهملة.[ مغلس: بضم امليم وفتح ال4]
 ( .194/ 3)وفيات األعيان 

رقم  233/ 1هـ. )وفيات األعيان  455[ هو أبو الطاهر السرقسطي املتوىف سنة 5]
97. ) 

 .القراءاتوهو غلط. والكتاب يف « العيون» 268/ 2[ وقع يف: معجم املؤلفني 6]
 ( .233/ 1)وفيات األعيان 
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 .194/ 3فيات األعيان [ و 7]
/ 3[ هكذا يف األصل. وهو: أبو احلسن علي بن إبراهيم احلويف. )وفيات األعيان 8]

194. ) 

[ احلويف: بفتح احلاء املهملة وسكون الواو ويف آخرها فاء، هذه النسبة إىل حوف. 9]
 (543)قال ابن." 

د م"قلت: وأبو سعد علي بن عبد هللا بن أيب صادق، وعبد الغفار بن حم .544
 [ ، وآخرون.1الشريويي ]

 [ .2حممد بن إبراهيم بن أمحد ] -237

 أبو بكر األردستاين احلافظ.

 مسع: أاب القاسم بن حبابة، وأصحاب البغوي، وابن صاعد.

 روى عنه: أبو بكر البيهقي.

 وقيل: إنه تويف سنة أربع وعشرين كما تقدم.

 [ .3حممد بن احلسني بن عبيد هللا بن محدون ] -238

 بو يعلى بن السراج الصرييف.أ

 مسع: أاب الفضل عبيد هللا الزهري.

والنحاة. له مصنف يف القراءات ب[ . كان أحد القراء 4وثقه اخلطيب، وقال ]
 .383. ولد سنة القراءات

 [ .5حممد بن علي بن عبد هللا بن سهل بن طالب ] -239

 [ ، مث الدمشقي املؤدب.6أبو عبد هللا النصييب ]

__________ 

] )( [ خيرج منه ماء الناحية، فقيل هلا: الشقان، والنسبة الصحيحة إليها ابلكسر، 
 واشتهر ابلفتح.

 ( .359/ 7)األنساب 
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[ الشريويي: بكسر الشني املعجمة، وسكون الياء املنقوطة من حتتها ابثنتني، وضم 1]
نتسب م لبعض أجداد املوهو اس« شريويه»الراء، ويف آخرها ايء أخرى. هذه النسبة إىل 

 ( .466/ 7إليه. )األنساب 

 ( .141[ تقدمت ترمجته يف هذه اجلزء برقم )2]

 [ انظر عن )حممد بن احلسني( يف:3]

 .720رقم  251/ 2اترخ بغداد 
 كتبت عنه وكان ثقة، وهو أحد احلفاظ حلروف القرآن،»[ قوله يف )اتريخ بغداد( : 4]

 « .ر إليه يف ذلكومذاهب القراء، وعلم النحو، يشا

 [ انظر عن )حممد بن علي بن عبد هللا( يف:5]

 .129رقم  113/ 23خمتصر اتريخ دمشق 
[ النصييب: بفتح النون وكسر الصاد املهملة وسكون الياء آخر احلروف ويف آخرها 6]

الباء املوحدة. هذه النسبة إىل نصيبني، وهي بلدة عند آمد وميافارقني من انحية داير 
 بكر.

 (544)( .." 96/ 12ألنساب )ا
 "ولقي أاب بكر األدفوي، وأخذ عنه. .545

سماعه من ابن ب« الوقف واالبتداء»ومسع من عبد العزيز بن عبد هللا الشعريي كتاب 
 األنباري.

 القراءات.ورجع إىل األندلس، وقد برع يف علم 

 وكان حسن احلفظ، جمودا، فصيحا، طيب الصوت، معدوم املثل. وكان إماما للمؤيد
ابهلل هشام بن احلكم بقرطبة. فلما وقعت الفتنة خرج إىل إشبيلية فسكنها، وهبا تويف 

 وله سبع ومثانون سنة.

 ورخه أبو عمرو الداين، وترمجه اخلوالين.

 وقال أبو حممد بن خزرج: تويف يف ذي احلجة سنة مثان وعشرين، وقد كمل الثمانني.
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 [ .1سعيد بن عبد هللا بن دحيم ] -307

 ثمان األزدي القريشي النحوي نزيل إشبيلية.أبو ع

 ، ابرعا يف اللغة والشعر، إخباراي.« كتاب سيبويه»كان إماما يف معرفة 

 أخذ عن: أيب نصر هارون بن موسى، وحممد بن عاصم، وحممد بن خطاب.

 ذكره ابن خزرج.

 [ .2سفيان بن احلسني ] -308

 [ اهلروي.3أبو العز الغيسقاين ]

 حممد املزين. روى عن: بشر بن

 روى عنه: احلسني بن حممد الكتيب، وأيب بكر القباب.

 مسع منه: علي بن أمحد بن مهران، وابن مادويه.

 من بيت العدالة والصالح إبصبهان.

__________ 

 [ انظر عن )سعيد بن عبد هللا( يف:1]

 .501رقم  221، 220/ 1الصلة البن بشكوال 
 [ مل أقف على مصدر ترمجته.2]

 (545)مل أقف على هذه النسبة يف كتب األنساب والبلدان.." [ 3]
 [ .1حممد بن حممد بن حممد ] -323" .546

 أبو املوفق النيسابوري.

 حمدث رحال.

[ ، وبدمشق عبد الوهاب الكاليب، ومبصر 2مسع ببغداد أاب احلسني بن اجلندي ]
 احلافظ عبد الغين.

 [ .3رات، واخلطيب ]روى عنه: عبد العزيز الكتاين، وأبو القاسم بن الف

 [ .4حممد بن يوسف بن حممد ] -324
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 [ األموي القرطيب النجاد.5أبو عبد هللا ]

 خال احلافظ أيب عمرو الداين.

 أخذ القراءة عرضا عن: أيب أمحد السامري مبصر، وأيب احلسن األنطاكي بقرطبة.

بة، مث قرطوالعربية واحلساب. أقرأ الناس بالقراءات بوكان صدوقا، متقنا، عارفا 
 [ .6استوطن الثغر، وأقرأ الناس به دهرا ]

__________ 

 [ انظر عن )حممد بن حممد بن حممد( يف:1]

رقم  233/ 3، واتريخ بغداد 19رقم  27معجم الشيوخ البن مجيع )بتحقيقنا( 
 196/ 23، وخمتصر اتريخ دمشق 81/ 4، واملقفى للمقريزي )املخطوط( 1305

 .238رقم 
فتح اجليم ب« اجلندي»ألصل دون حتريك أو ضبط. ويشكل فيها بني: [ هكذا يف ا2]

بفتح اجليم والنون معا، ويف آخرها الدال املهملة. واألوىل: « اجلندي»وسكون النون، و 
بلد يقال هلا: اجلند، من حدود الرتك على طرف سيحون. واألخرى: بلدة من بالد 

 اليمن مشهورة.

 ( .320و  319/ 3)انظر: األنساب 

[ وقال اخلطيب: قدم بغداد بعد سنة تسعني وثالمثائة، فكتب عنه مجاعة من 3]
شيوخها ... ، ورجع إىل بغداد فأقام، هبا مدة وحدث، وعلقت عنه شيئا يسريا، وخرج 
من بغداد إىل نيسابور يف سنة إحدى وعشرين وأربعمائة. وحدثين أبو القاسم األزهري 

وفا ء ادعى أنه هامشي النسب، فطلبه النقيب فهرب خعنه أنه ملا قدم بغداد يف االبتدا
 ( .233/ 3منه، ومل يعد إىل البلد إال بعد سنني كثرية. )اتريخ بغداد 

 [ انظر عن )حممد بن يوسف( يف:4]

، 388/ 1، ومعرفة القراء الكبار 1137رقم  521، 520/ 2الصلة البن بشكوال 
 .3560رقم  287/ 2، وغاية النهاية 325رقم  389و 
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 « .أبو الفرج»[ يف: غاية النهاية: 5]

 (546).." 521/ 2[ الصلة 6]
[ . له التصانيف املشهورة 1"أحد أئمة املسلمني، كان من العلماء العاملني ] .547

[ رحل يف طلب احلديث  3، واحلديث، والوعظ ]والقراءات[ ، القرآن، 2يف ]علوم[ ]
 [ .4كثريا ]

[ . أنبا عنه مسعود بن انصر 5علمه ومساعه ]وكان نفاعا للخلق، مفيدا مباركا يف 
[6. ] 

 [ .7قلت: ذكر ابن خريون وفاته يف سنة ثالثني. وله تفسري مشهور. رمحه هللا ]

 [ .8إمساعيل بن عبد هللا بن احلارث بن عمر ] -336

 أبو علي املصري، األديب البزاز.

 دخل األندلس اتجرا يف هذه السنة.

 سان، واليمن، ولقي: أاب بكر األهبري، وغريه.وقد سافر إىل العراق، وخرا

 واستكثر من الرواية. وبرع يف اللغة والعربية.

 [ .9وكان من أهل الدين والفضل ]

 ولد بعد سنة مخسني وثالمثائة.

 -حرف احلاء -
 [ .10احلسن بن أمحد بن حممد ] -337

__________ 

 « .ابلعلم»[ وزاد: 1]

 [ إضافة من )املنتخب(2]

 « .والتذكري، وله حفظ احلديث ومعرفة»بعدها:  [ زاد3]

 . «ومسع الصحيح للبخاري من أيب اهليثم، ومسع منه ببغداد»[ وزاد بعدها: 4]
 ( .130[ كلمة )ومساعه( ليست يف )املنتخب 5]
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 ( .203[ وهو قال: مات بعد سنة ثالثني وأربعمائة بنيسابور. )التقييد 6]

 ( .105/ 8هـ. )املنتظم  431[ أرخ ابن اجلوزي وفاته بسنة 7]

 [ انظر عن )إمساعيل بن عبد هللا( يف:8]

 .247رقم  106/ 1الصلة البن بشكوال 
 [ وكان يقول الشعر.9]

 [ انظر عن )احلسن بن أمحد البلخي( يف:10]

 269، 268/ 15 122رقم  100/ 8، واملنتظم 3779رقم  280/ 7اتريخ بغداد 
 (547).." 492رقم  182، 118، واملنتخب من السياق 3216رقم 

 [ .1احملسن بن أمحد ] -367" .548

 القاضي أبو نصر.

 مات مبرو يف رمضان.

 [ .4[ ، وامسه حيج ]3[ بن أيب حاج ]2موسى بن عيسى ] -368

 [ النسب. وغفجوم قبيلة من زانتة.5اإلمام أبو عمران الفاسي الدار، الغفجومي ]

 وإليه انتهت هبا رائسة العلم.الرببري، الفقيه املالكي، نزيل القريوان. 

تفقه على أيب احلسن القابسي، وهو أجل أصحابه. ودخل إىل األندلس، فتفقه على 
 أيب حممد األصيلي.

__________ 

 [ مل أجد مصدر ترمجته.1]

 [ انظر عن )موسى بن عيسى( يف:2]

رقم  338، وجذوة املقتبس للحميدي 189و  81، 80/ 7اإلكمال البن ماكوال 
، 38/ 1، ومشارق األنوار للقاضي عياض 706 -702/ 4وترتيب املدارك  ،791

، وبغية 1337رقم  612، 611/ 2، والصلة البن بشكوال 224/ 9واألنساب 
، 407/ 2، واللباب 207/ 4، ومعجم البلدان 1333رقم  457امللتمس للضيب 
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، 179م ، واإلعالم بوفيات األعال364رقم  548 -545/ 17وسري أعالم النبالء 
، والعرب 312/ 1، ومعرفة القراء الكبار 1396رقم  126واملعني يف طبقات احملدثني 

، 337/ 2، والديباج املذهب 159/ 3، ومعامل اإلميان للدابغ 173، 172/ 3
رقم  239، والوفيات البن قنفذ 3691رقم  322، 321/ 1، وغاية النهاية 338
، واحللل 348/ 4 أخبار غرانطة ، واإلحاطة يف275/ 1، والبيان املغرب 430

، والنجوم الزاهرة 1410/ 4، وتبصري املنتبه 272/ 1ق  1السندسية لألندلسي ج 
رقم  106/ 1، وشجرة النور الزكية 248، 247/ 3، وشذرات الذهب 30/ 5

، والفكر السامي يف اتريخ الفقه اإلسالمي 1010، ودليل مؤرخ املغرب، رقم 276
، واتريخ معامل التوحيد البن اخلوجة 159/ 1س الفهارس ، وفهر 203/ 1للحجوي 

، وأعالم املغرب 7، وأعالم الفكر اإلسالمي يف اتريخ املغرب العريب البن عاشور 124
، 225، ومدرسة البخاري يف املغرب للكتاين 96/ 2العريب لعبد الوهاب بن منصور 

ني التونسيني حملمد ، وتراجم املؤلف54، وألف سنة من الوفيات 278/ 7واألعالم 
، ومدرسة احلديث يف القريوان 329إبفريقية هلند شليب القراءات و، 8/ 4حمفوظ 

 .7رقم  771 -762/ 2
 « .حجاج»[ حترف يف )الوفيات البن قنفذ( و )الديباج املذهب( إىل: 3]

، تبصري 189/ 7[ حيج: بفتح الياء وضم احلاء املهملة، مث جيم مشددة. )اإلكمال 4]
 ( .1410/ 4به املنت

[ هكذا جوزها يف األصل. وهي بفتح الغني املعجمة والفاء كما يف: ترتيب املدارك 5]
 (548).." 337/ 2، والديباج املذهب 792/ 4
 "ومسع من: عبد الوارث بن سفيان، وسعيد بن نصر، وأمحد بن قاسم التاهريت. .549

 [ .1قال ابن عبد الرب: كان صاحيب عندهم، وأان دللته عليهم ]

[ عرضا ببغداد عن أيب احلسن احلمامي 2]القراءات قلت: وحج حججا. وأخذ 
 وغريه.
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ومسع من أيب الفتح بن أيب الفوارس. ودرس علم األصول على القاضي أيب بكر 
 الباقالين.

 [ .3وكان ذهابه إىل بغداد يف سنة تسع وتسعني وثالمثائة ]

 لناس وأحفظهم.قال حامت بن حممد: كان أبو عمران الفاسي من أعلم ا

فته ابلرجال، وجيودها مع معر القراءات مجع الفقه إىل احلديث ومعرفة معانيه. وكان يقرأ 
 واجلرح والتعديل.

 [ .4أخذ عنه الناس من أقطار املغرب. ومل ألق أحدا أوسع منه علما وال أكثر رواية ]

 درس الفقه وروى[ : أقرأ الناس مدة ابلقريوان. مث ترك اإلقراء و 5وقال ابن بشكوال ]
 احلديث.

[ 6وقال ابن عبد الرب: ولدت مع أيب عمران يف عام واحد سنة مثان وستني وثالمثائة ]
. 

 [ .7وقال أبو عمرو الداين: تويف يف اثلث عشر رمضان سنة ثالثني ]

 قلت: خترج به خلق من املغاربة يف الفقه.

 الكفار هل يعرفون[ أنه حدث يف القريوان مسألة: 8وذكر القاضي عياض ]

__________ 

 .611/ 2[ الصلة البن بشكوال 1]
 « .القراءاة»[ يف األصل: 2]

 .702/ 4[ ترتيب املدارك 3]
 .704، 703/ 4، ترتيب املدارك 612/ 2[ الصلة 4]
 ( .611/ 2[ يف )الصلة 5]

 .612/ 2[ الصلة 6]
 .612/ 2[ الصلة 7]
 (549)( .." 705/ 4[ يف )ترتيب املدارك 8]
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 [ .1لت: ضيع نفسه لسكناه ببلد الرافضة، فلم ينتشر حديثه ]"ق .550

 [ .2حممد بن جعفر بن أيب الذكر ] -20

 أبو عبد هللا املصري.

 روى عن: أيب الطاهر الذهلي، واحلسن بن رشيق، وابن حيويه النيسابوري.

 قال احلبال: يرمى ابلغلو يف التشيع.

 وتويف يف ربيع اآلخر.

 [ .3بن أمحد بن القاسم بن املرزابن ]حممد بن عبد هللا  -21

 أبو بكر األصبهاين املقرئ، املعروف أبيب الشيخ.

 نزيل بغداد.

 القراءات.وكان شيخا صاحلا عايل السند يف 

[ ، وأيب 4قرأ على: أيب بكر بن فورك القباب، وعبد الرمحن بن حممد احلسناابذي ]
 محد بن عمر اخلرقي، وأمحد بنبكر أمحد بن حممد بن إبراهيم بن شاذة، وحممد بن أ

 حممد بن صايف.

 روى عنه: عبد العزيز بن احلسني، وعبد السيد بن عتاب الضرير.

 وكانت قراءة ابن عتاب عليه يف سنة ثالث وعشرين.

 [ .5] 431وأرخ موته أبو الفضل بن خريون سنة 

__________ 

لق بلد املذكورة خث. قد كان يف عصره ابل»[ يف اهلامش إىل جانب هذا القول: 1]
من أئمة احملدثني وانتشر حديثهم، وستأيت ترمجة حممد بن مطرف املصري مسند عصره 

 «يف وقته
 [ مل أجد مصدر ترمجته.2]

 [ انظر عن )حممد بن عبد هللا بن أمحد( يف:3]

، وغاية النهاية 327رقم  390/ 1، ومعرفة القراء الكبار 155/ 3إنباه الرواة للقفطي 
 .3146رقم  176، 175/ 2
[ احلسناابذي: بفتح احلاء املهملة، وسكون السني، وبعدمها النون املفتوحة والباء 4]
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املنقوطة بواحدة بني األلفني ويف آخرها الذال املعجمة، هذه النسبة إىل حسناابذ وهي 
 ( .138/ 4قرية من قرى أصبهان. )األنساب 

 (550)( .." 176/ 2[ وقال ابن سوار عنه: الشيخ الثقة. )غاية النهاية 5]
"قرأ على احلسني بن حممد بن حبش املقرئ ابلدينور، وعلى أيب الفرج حممد  .551

بن أمحد الشنبوذي، وعلى أيب بكر أمحد بن حممد بن هارون الرازي صاحب حسنون 
لضرير، ذي، وجعفر بن علي ابن اهليثم، وعلى أيب بكر أمحد بن حممد الشارب املرورو 

وأيب القاسم عبد هللا بن اليسع األنطاكي، واملعاىف بن زكراي اجلريري، وأيب عون حممد 
بن أمحد بن قحطبة الرام، وأيب احلسني عبيد هللا بن أمحد بن البواب، وأيب القاسم 

 يوسف بن حممد بن أمحد الواسطي الضرير.

وب إمام ائة عن قراءته على يوسف ابن يعققرأ على يوسف يف سنة مخس وستني وثالمث
وبرع فيها، وتصدر لإلقراء، وويل قضاء احلرمي الطاهري. القراءات بواسط. واعتىن 
 وصنف ومجع.

قرأ عليه: أبو علي غالم اهلراس، وأبو القاسم اهلذيل، وعبد السيد بن عتاب، وأبو 
 بن خريون. بن احلسن الربكات حممد بن عبد هللا بن حيىي الوكيل، وأبو الفضل أمحد

 وروى عنه: أبو بكر اخلطيب، وأبو القاسم بن بيان، ومجاعة.

ومسع من: أيب حممد بن السقاء، وأيب بكر القطيعي، وابن ماسي، وعلي، بن عبد 
 الرمحن البكائي.

[ : رأيت له أصوال عتقا، مساعه فيها صحيح، وأصوال مضطربة. 1قال اخلطيب ]
 مفسود، إما مكشوط، أو مصلح ابلقلم. ورأيت له أشياء مساعه فيها

 [ .2روى حديثا مسلسال أبخذ اليد، رواته أئمة، واهتم بوضعه ]

 [ : فأنكرت عليه. وسئل بعد إنكاري أن حيدث به فامتنع.3قال اخلطيب ]

 [ ، مث قال: ولد سنة تسع وأربعني4وذكر اخلطيب أشياء توجب ضعفه ]

__________ 
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 .96/ 3[ يف اترخيه 1]
 .98 -96/ 3انظر: اتريخ بغداد [ 2]
 .95/ 3[ يف اترخيه 3]
[ ومن ذلك قال اخلطيب: ومسعته يذكر أن عنده اتريخ شباب العصفري، فسألته 4]

إخراج أصله ألقرأه عليه فوعدين بذلك، مث اجتمعت مع أيب عبد هللا الصوري فتجارينا 
يف ذاك؟ لت: وكذكره، فقال يل: ال ترد أصله بتاريخ شباب فإنه ال يصلح لك. ق

فذكر أن أاب العالء أخرج إليه الكتاب فرآه قد مسع فيه لنفسه تسميعا طراي، مشاهدته 
 (551)تدل على فساده،." 

"أبو بكر اخلوالين القريواين، شيخ املالكية ابلقريوان مع صاحبه أيب عمران  .552
 الفاسي املذكور.

 كان صاحلا عابدا فقيها حافظا للمذهب حنواي.

 د بن أيب زيد، وأيب احلسن القابسي.تفقه أبيب حمم

 [ .1خترج به خلق كثري كأيب القاسم بن حمرز، وأيب إسحاق التونسي ]

 [ .2أمحد بن حممد بن جعفر بن يونس ] -36

 أبو الفضل األصبهاين األعرج، املعروف ابجلواز.

رحل، ومسع من: ابن املقري، وابن شاهني، والدارقطين، وعلي بن عمر احلريب، 
 هم.وطبقت

 وعنه: حممد بن أيب بكر بن مردويه، وسعيد بن حممد البقال األصبهانيان.

 مات يف ربيع اآلخر.

 [ .3أمحد بن حممد بن خالد بن مهدي ] -37

 أبو عمر القرطيب املقرئ.

 روى عن: أيب املطرف القنازعي، ويونس بن عبد هللا القاضي، وأيب حممد بن نبوش.

 وأكثر عن مكي بن أيب طالب.
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 [ .4نيف ]، صنف فيها تصاالقراءاتواعتىن ابلرواية والضبط. وكان ابرعا يف معرفة 

__________ 

/ 17، وسري أعالم النبالء 702 -700/ 4] )( [ ترتيب املدارك للقاضي عياض 
رقم  240، والوفيات البن قنفذ 38/ 7، والوايف ابلوفيات 343رقم  520، 519
، 324/ 1، وبغية الوعاة 178، 177/ 1 ، والديباج املذهب البن فرحون432

 .279رقم  107/ 1وشجرة النور الزكية 
 .899/ 2، ومدرسة احلديث يف القريوان 401، 229/ 2ورايض النفوس 

[ وقال مبحضر من الناس حني حضر ملك املوت: هذا ملك املوت قد أقبل. 1]
الوفيات خ. )سألتك ابهلل أال ما رفقت يب. فمات بسهولة عقب كالمه من غري ترا 

 ( .240البن قنفذ 

 [ مل أجد مصدر ترمجته.2]

، 99رقم  48/ 1[ انظر عن )أمحد بن حممد بن خالد( يف: الصلة البن بشكوال 3]
 .519رقم  113/ 1وغاية النهاية 

[ وقال ابن بشكوال: وعين بلقاء الشيوخ وتقييد العلم ومجعه وروايته ونقله. وقد 4]
 (552)نقلت يف كتايب." 

 [ .1عن: ابن محدان، وحممد بن احلسن اآلبري ] "يروي .553

 روى عنه: عيسى بن شعيب السجزي، وشيخ اإلسالم أبو إمساعيل، ومجاعة.

 [ .2وكان مكثرا عن احلافظ ابن منده ]

 [ .3علي بن حممد بن علي ] -88

 أبو القاسم العلوي احلسيين احلراين، املقرئ احلنبلي السين.

 سنة ثالث عن سن عالية. تويف يف العشرين من شوال من

 على أيب بكر حممد بن احلسن النقاش، ومسع منه تفسريه.القراءات قرأ 

 وهو آخر من روى يف الدنيا عنه.
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[ ، 4قرأ عليه: أبو معشر عبد الكرمي الطربي، وأبو القاسم يوسف بن جبارة اهلذيل ]
 مللك، وشيخ احملول.[ ا5وأبو العباس أمحد بن الفتح بن عبد اجلبار املوصلي نزيل هنر ]

وكان إماما صاحلا كبري القدر. لكن هبة هللا بن األكفاين قال: مسعت عبد العزيز الكتاين 
احلافظ، وقد أريته جزءا من كتب إبراهيم بن شكر من مصنفات اآلجري. والسماع 
عليه مزور بني التزوير، فقال: ما يكفي علي بن حممد الزيدي احلراين أن يكذب حىت 

 يه؟يكذب عل

__________ 

[ اآلبري: بفتح األلف املمدودة، وضم الباء املنقوطة بواحدة، ويف آخرها الراء 1]
 ( .89/ 1املهملة. هذه النسبة إىل أبروهي قرية من قرى سجستان. )األنساب 

[ وقال ابن السمعاين: كان من أهل الفضل والعلم، وكان عارفا بطرق احلديث مكثرا 2]
 عراق واحلجاز.منه، له رحلة إىل ال

 [ انظر عن )علي بن حممد بن علي( يف:3]

، واملغين يف 155/ 3، وميزان االعتدال 1403رقم  127املعني يف طبقات احملدثني 
/ 3، والعرب 327رقم  506، 505/ 17، وسري أعالم النبالء 454/ 2الضعفاء 

علي »وفيه:  181، واإلعالم بوفيات األعالم « علي بن أمحد»، وفيه: 179، 178
رقم  74/ 22، والوايف ابلوفيات 331رقم  393/ 1، ومعرفة القراء الكبار « بن أمحد

، 260، 259/ 4، ولسان امليزان 2326رقم  573، 572/ 1، وغاية النهاية 26
 .251/ 3وشذرات الذهب 

، وقال إنه قرأ على عبد هللا بن مالك« محزة»[ ووهم اهلذيل فسمي صاحب الرتمجة 4]
د هللا ابن أمحد بن حنبل، عن أبيه ابختياره، فوهم أيضا، وصوابه: أمحد بن عن عب

 جعفر بن مالك.

ه: علي بن حممد يقال في« : جتريده»ووهم أيضا يف نسبه ابن الفحام الصقلي فقال يف 
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 ( .673/ 1بن زيد ابن مقسم. )غاية النهاية 

 (553)« .." حافظا للقرآن»[ زاد يف اتريخ بغداد بعدها: 5]
وأما أبو عمرو الداين فقال: هو آخر من قرأ على النقاش، وكان ضابطا ثقة " .554

 [ .1مشهورا. أقرأ حبران دهرا طويال ]

 [ .2علي بن موسى بن احلسني ] -89

 [ الدمشقي.3أبو احلسن بن السمسار ]

حدث عن: أبيه، وأخيه أيب العباس حممد، وأخيه اآلخر أمحد، وأيب القاسم علي بن 
العقب، وأيب عبد هللا حممد بن إبراهيم بن مروان، وأمحد بن أيب دجانة،  يعقوب بن أيب

وأيب علي بن آدم، وأيب عمر بن فضالة، وأيب زيد املروزي، والدارقطين، واملظفر بن 
 حاجب الفرغاين، وخلق كثري.

 وكان مسند الشام يف وقته.

لعالء، ن أيب اروى عنه: عبد العزيز الكتاين، وأبو نصر بن طالب، وأبو القاسم ب
واحلسن بن أمحد بن أيب احلديد، والفقيه نصر املقدسي، وأمحد بن عبد املنعم الكريدي، 

 وآخرون.

__________ 

وأعلى شيء : »506/ 17« سري أعالم النبالء»يف  -رمحه هللا -[ وقال املؤلف1]
والتفسري عن النقاش، والنقاش جممع على ضعفه يف احلديث ال يف القراءات عنده 

، فإن كان الزيدي مقدوحا فيه، فال يفرح بعلو رواايته لألمرين، وقد وثقه أبو القراءات
عمرو الداين يف اجلملة، كما وثق شيخه النقاش، ولكن اجلرح مقدم، وما أدري ما 

 أقول.

وبلغين أن الزيدي نفذ رسوال إىل ملك الروم، فلما جلس غنت النصارى، وحركوا 
عبه اعه، وتعجبوا من ثباته كثريا، فلما قام، وجدوا حتت كاألرغل، فثبت الزيدي عند مس

 « .الدم مما ثبت نفسه، ومل يتحرك
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 [ انظر عن )علي بن موسى( يف:2]

، وخمتصر اتريخ 223/ 10و  355/ 9و  278/ 4اتريخ دمشق )خمطوطة التيمورية( 
، واملعني يف 273/ 2، ومعجم البلدان 117رقم  182/ 18دمشق البن منظور 

 .127ات احملدثني طبق
/ 3، وميزان االعتدال 179/ 3، والعرب 181، واإلعالم بوفيات األعالم 1404رقم 

رقم  507، 506/ 17، وسري أعالم النبالء 456/ 2، واملغين يف الضعفاء 158
، وشذرات 265، 264/ 4، ولسان امليزان 244، 86/ 5، والوايف ابلوفيات 328

، 366/ 3سلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي ، وموسوعة علماء امل252/ 3الذهب 
 .1126رقم  364

وهو من ممدوحي « أبو حممد بن السمسار» 465، 396/ 2[ يف ديوان ابن حيوس 3]
 (554)ابن حيوس، فلعله أخاه.." 

 [ .1علي بن جعفر ] -121" .555

 [ ، اهلروي.2املنذري، القهندزي ]

 مسع: العباس بن الفضل النضرويي.

 ومجاعة.روى عنه: العمريي، 

 [ .3علي بن طلحة بن حممد بن عمر ] -122

 أبو احلسن البصري املقرئ.

 مسع: أاب بكر القطيعي، وابن ماسي، وعبد العزيز، وإبراهيم اخلرقيني.

 قال اخلطيب: كتبنا عنه، ومل يكن به أبس. ومات يف ربيع اآلخر.

 البيع.قلت: قرأ علي صاحب ابن جماهد أيب القاسم عبد هللا بن حممد بن 

 قرأ عليه: أبو طاهر بن سوار، وعبد السيد بن عتاب، وأبو الربكات الوكيل، وغريهم.

[ ، ممن قرأ على ابن جماهد، 4أيضا: عبد العزيز بن عصام ]القراءات ومن شيوخه يف 
وأبو عبد هللا حممد بن أمحد بن حممد املؤدب البصري، قرأ على حممد بن عبد العزيز 
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 [ .5] بن الصباح صاحب حنبل

 [ .6علي بن حممد بن عبد الرحيم ] -123

 أبو احلسني األزدي.

__________ 

] )( [ حتراي ملداخلته ببين عبيد أمراء مصر الشيعة. وال مسع من القضاعي، لكونه 
 قاضيا هلم.

 ( .697، 596/ 4)ترتيب املدارك 

 [ مل أجد مصدر ترمجته.1]

ون وضم الدال املهملة ويف آخرها الزاء. [ القهندزي: بضم القاف واهلاء، وسكون الن2]
 ( .274/ 10هذه النسبة إىل قهندز خبارى فهي املدينة الداخلة. )األنساب 

وغاية النهاية  6245رقم  442/ 11[ انظر عن )علي بن طلحة( يف: اتريخ بغداد 3]
 .2233رقم  546/ 1
 [ يف نسخة أخرى: أبو نصر عبد العزيز بن عصام.4]

 صل، ومل أتبينه.[ هكذا يف األ5]

 (555).." 6523رقم  100/ 12[ انظر عن )علي بن حممد( يف: اتريخ بغداد 6]
 "ورجع إىل األندلس يف سنة إحدى وثالثني وأربعمائة. .556

 يف حنو مجعة بقرطبة.« بصحيح مسلم»وحدث 

 وتويف يف رجب سنة ست وثالثني رمحه هللا.

 روى عنه: أبو جعفر اهلوزين.

 [ .1د بن أمحد ]عبد هللا بن حمم -166

 أبو القاسم العطار املقرئ.

 مسع: أاب حممد بن حيان أبو الشيخ، وغريه.

 روى عنه: أبو علي احلداد، وأبو القاسم اهلذيل.
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 وقد قرأ على: أيب بكر عبد هللا بن حممد القباب، وغريه.

ذكره ابن نقطة، فقال: ذكره حيىي بن منده فقال، أبو القاسم عبد هللا بن حممد بن 
 أمحد بن حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن موسى بن شيذة، مبعجمتني.

، عاملا ابلرواايت، ثقة أمينا صدوقا ورعا، صاحب سنة. القراءاتمث قال: كان إماما يف 
 حدث عنه عمي عبد الرمحن يف آخرين.

 [ .2عبد الرمحن بن أمحد بن عمر ] -167

 أبو سعد األصبهاين الصفار، أخو الفقيه أيب سهل.

 مسع: أاب القاسم الطرباين.

 وعنه: احلداد، وحممد بن احلسن العلوي الرسي شيخ أليب موسى املريين.

 وروى أيضا عن: أمحد بن بندار الشعار، وغريه.

 وتويف ليلة عرفة.

 [ .3عبد العزيز بن عبد الرزاق ] -168

 أبو احلسني، صاحب التربيزي.

__________ 

 .1862رقم  447/ 1يف: غاية النهاية [ انظر عن )عبد هللا بن حممد( 1]
، 585/ 17[ انظر عن )عبد الرمحن بن أمحد بن عمر( يف: سري أعالم النبالء 2]

 .391رقم  586
.." 5645رقم  468/ 10[ انظر عن )عبد العزيز بن عبد الرازق( يف: اتريخ بغداد 3]
(556) 
ا اخلرب، ش[ ، فأراقها أبو بكر كلها عند بيت هليا، فبلغ جي1« ]"الصمصامة .557

فأحضره فسأله عن أشياء من القرآن واحلديث والفقه، فوجده عاملا، مث نظر إىل ساربه 
وإىل أظافريه، فإذا هي مقصوصة، فأمر أن ينظر إىل عانته فإذا هي حملوقة، فقال: 

 اذهب فقد جنوت مين، مل أجد ما أحتج به عليك.

 [ .2حممد بن عبد هللا بن أمحد ] -184
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 [ .3رسي. يعرف اببن ميقل ]أبو الوليد امل

 حدث عن: سهل بن إبراهيم، وهاشم بن حيىي، وأيب حممد األصيلي.

 وسكن قرطبة، وتفقه هبا مدة.

قال أبو عمرو احلذاء: ما لقيت أمت ورعا وال أحسن خلقا وال أكمل علما منه. كان 
من طري  خيتم القرآن على قدميه يف كل يوم وليلة. ومل أيكل اللحم من أول الفتنة إال

 أو حوت أو صيد.

 وكان من كرام الناس على توسط ماله.

وكان أحفظ الناس ملذهب مالك وأقواهم احتجاجا له، مع علمه ابحلديث الصحيح 
ده، والشعر. وكان حممودا يف بلالقراءات ووالسقيم، والرجال، والعمل ابللغة والنحو 

 مطلواب لعلمه وفضله.

[ . وولد سنة اثنتني 4سية، ودفن يف قبلة جامعها ]تويف لليلتني بقيتا من شوال مبر 
 وستني وثالمثائة.

 [ .5حممد بن عبد العزيز بن عبد هللا بن حممد ] -185

__________ 

انظر عنه يف: أمراء دمشق يف اإلسالم « . جيش بن حممد بن الصمصامة»[ هو: 1]
 -ريبع الع، وكتابنا: اتريخ طرابلس السياسي واحلضاري )عصر الصرا 84رقم  25

 .288ص  -البيزنطي واحلروب الصليبية( طبعة اثنية
 [ انظر عن )حممد بن عبد هللا املرسي( يف:2]

، وسري 527/ 2، والصلة البن بشكوال 751/ 4ترتيب املدارك للقاضي عياض 
 .39/ 5، والنجوم الزاهرة 392رقم  586/ 17أعالم النبالء 

 « .منقذ»، ويف )النجوم الزاهرة( إىل « مقبل»[ حترفت يف )ترتيب املدارك( إىل 3]

 [ ترتيب املدارك، الصلة.4]

 [ انظر عن )حممد بن عبد العزيزي( يف:5]
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، 358رقم  226 -224/ 2، ودمية القصر )طبعة بغداد( 428/ 4يتيمة الدهر 
 (557)وطبقات فقهاء." 

 "اإلمام أبو حممد القيسي القريواين، مث القرطيب املقرئ. .558

 شيخ األندلس.

حج، ومسع مبكة من: أمحد بن فراس، وحممد بن حممد بن جربيل العجيفي، وأيب القاسم 
 عبيد هللا السقطي، وأيب بكر أمحد بن إبراهيم املروزي.

 وقرأ القرآن على أيب الطيب بن غلبون، وعلى ابنه طاهر.

 ومسع ابلقريوان من: أيب حممد بن أيب زيد، وأيب احلسن القابسي، وغريهم.

ه أبو عمر بن مهدي املقرئ: كان رمحه هللا من أهل التبحر يف علوم القرآن قال صاحب
والعربية، حسن الفهم واخللق، جيد الدين والعقل، كثري التأليف يف علوم القرآن، حمسنا 

 لذلك، جمودا للقراءات السبع، عاملا مبعانيها.

ر وهو ابن ثالث صولد سنة مخس ومخسني وثالمثائة ابلقريوان. فأخربين أنه سافر إىل م
 عشرة سنة، واختلف إىل املؤدبني ابحلساب، وأكمل القرآن بعد ذلك.

 على أيب الطيب سنة ست وسبعني وثالمثائة.القراءات مث رجع فأكمل 

 ابلقريوان سنة سبع وسبعني. مث هنض إىل مصر وحج.القراءات وقرأ 

__________ 

، 242والوفيات البن قنفذ ، 343، 342/ 2، والديباج املذهب 58، 57/ 3] )( [ 
، وغاية النهاية 264، 263، والبلغة يف اتريخ أئمة اللغة للفريوزاابدي 437. رقم 3

، والنجوم 257، وطبقات ابن قاضي شهبة 3645رقم  310، 309/ 2البن اجلزري 
، ومعامل 422، واتريخ اخللفاء 2018، رقم 396/ 2، وبغية الوعاة 46/ 5الزاهرة 

، 337، 332، 331/ 2، وطبقات املفسرين للداودي 213/ 3 اإلميان للدابغ
، وكشف 419/ 1، ومفتاح السعادة 261، 260/ 3، وشذرات الذهب 338

، 495، 459، 404، 393، 339، 210، 206، 174، 121، 33/ 2الظنون 
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660 ،908 ،909 ،938 ،1388 ،1432 ،1448 ،1470 ،1491 ،1695 ،
، وإيضاح املكنون 2048، 2041، 2024، 1920، 1899، 1851، 1730

/ 2، وهدية العارفني 300 -297، وعقد اجلوهر جلميل العظم 554/ 2و  85/ 1
رقم  124، 123/ 4، وديوان اإلسالم 85/ 1، وإيضاح املكنون 471، 470

، ومدرسة احلديث يف القريوان 3/ 13، ومعجم املؤلفني 286/ 7، واألعالم 1823
2 /640 ،799. 

 (558))ابلسني املهملة( .." « محوس: »737/ 4« ركترتيب املدا»يف 
مبصر، مث عاد، مث رجع إىل مصر سنة اثنتني ومثانني، القراءات ب"وابتدأ  .559

 القراءات.وعاد إىل بالده سنة ثالث، فأقرأ 

مث خرج سنة سبع ومثانني فحج وجاور مبكة، فحج أربع حجج متوالية، ودخل إىل 
 األندلس يف سنة ثالث وتسعني.

 [ .1إلقراء جبامع قرطبة وعظم امسه وجل قدره ]وجلس ل

قال ابن بشكوال: مث قلده أبو احلزم جهور خطابة قرطبة بعد وفاة يونس ابن عبد هللا 
 القاضي.

 وكان قبل ذلك ينوب عن يونس يف اخلطبة. وكان ضعيفا عليها على أدبه وفهمه.

 وله مثانون أتليفا.

 هورا ابلصالح وإجابة الدعوة.وكان خريا، فاضال، متدينا، متواضعا، مش

حكى أبو عبد هللا الطريف قال: كان عندان رجل فيه حدة، وكان له على الشيخ أيب 
حممد مكي تسلط. كان يدنو منه إذا خطب فيغمزه وحيصي عليه سقطاته. وكان 
الشيخ كثريا ما يتلعثم ويتوقف، فجاء ذلك الرجل يف بعض اجلمع وجعل حيد النظر إىل 

 زه، فلما خرج ونزل معنا يف موضعه، قال: أمنوا على دعائي.الشيخ ويغم

 مث رفع يديه وقال: اللهم اكفنيه، اللهم اكفنيه، اللهم اكفنيه. فأمنا.

 قال: فأقعد ذلك الرجل وما دخل اجلامع بعد ذلك اليوم.
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 وقال ابن حيان: تويف اثين احملرم، وصلى عليه ابنه أبو طالب حممد.

__________ 

[ قال القاضي عياض: ودخل قرطبة أايم املظفر ابن أيب عامر سنة ثالث وتسعني 1]
وال يؤبه به إىل أن تنبه ملكانه ابن ذكوان القاضي، فأجلسه يف املسجد اجلامع، فنشر 
علمه وعال ذكره، ورحل إليه الناس، مث ويل اخلطبة والصالة مدة، إىل أن أقعده عنها 

 م القرآن وتفننه فيه، قراءات وتفاسري ومعاين، حنواياخلوف. وكان مع رسوخه يف عل
لغواي فقيها راويه. ويل الشورى وصنف تصانيف جليلة يف علوم القرآن وغري ذلك. 

 وجوه يف« الكشف»يف التفسري، وكتاب « اهلداية»ومن أشرف تصانيفه كتاب 
، وكتاب « إعراب القرآن»للفارسي، وكتاب « واختصار احلجة»، القراءات

يف انسخه ومنسوخه، وهو كتاب حسن، وكل تواليفه حسنة، وكتاب « يضاحاإل»
، و  «املوجز»، و « التبصرة»، و « التفسري»، و « املأثور عن مالك يف األحكام»
انتخاب نظر »، و « اإلجياز واللمع يف اإلعراب»، و « اختصار أحكام القرآن»

( 438/ 4. )ترتيب املدارك يف الفرائض، وغري ذلك« الواعي»للجرجاين، و « القرآن
 "..(559) 

 "أبو علي البغدادي، الفقيه املالكي، املقرئ. .560

 [ .1] «القراءاتالروضة يف »مصنف كتاب 

روى هذا الكتاب عنه: أبو إسحاق إبراهيم بن إمساعيل بن غالب اخلياط، وأبو احلسن 
 علي بن حممد بن محيد الواعظ.

 صقلي.اخلياط املذكور املالكي شيخ ابن الفحام الوقرأ عليه: أبو القاسم اهلذيل، وإبراهيم 

 وتويف يف رمضان، وأسانيده يف هذا الكتاب.

قرأ على: ابن أيب مسلم الفرضي، والسوسنجردي، وعبد امللك النهرواين، واحلمامي، 
 وطبقتهم.

 [ .2احلسن بن حممد بن عمر بن عديسة ] -224
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 أبو علي النرسي البزاز.

 وأاب القاسم بن الصيدالين. مسع: أاب حفص بن شاهني،

 ابلقراءات.قال اخلطيب: كان صدوقا من أهل املعرفة 

 مات يف رجب.

 مولده سنة مثانني وثالمثائة.

 [ .3احلسني بن حيىي بن أيب عرابة ] -225

 أبو الربكات.

 ورخه احلبال.

 -حرف الطاء -
 [ .4طلحة بن عبد امللك بن علي ] -226

 تاجر.أبو سعد الطلحي األصبهاين ال

__________ 

 ( .230/ 1اإلحدى عشرة. )غاية النهاية القراءات [ وهو يف 1]

، 3996رقم  425/ 7[ انظر عن )احلسن بن حممد بن عمر( يف: اتريخ بغداد 2]
 ( .3266رقم  306/ 15، )172رقم  130/ 8واملنتظم 

 [ مل أجد مصدر ترمجته.3]

 (560)[ مل أجد مصدر ترمجته.." 4]
 القطيعي، وغريه."مسع: أاب بكر  .561

 وتويف يف ذي القعدة.

 [ .1أمحد بن علي بن عمر ] -248

 أبو احلسن البصري املالكي، الفقيه.

 تويف يف رمضان.

 [ .2أمحد بن حممد بن احلسني ] -249
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 أبو نصر البخاري، محو القاضي الصيمري.

 تفقه على أيب حامد اإلسفرائيين.

 ومسع من: نصر بن أمحد الربجي.

 [ ، ووثقه.3يب ]وعنه: اخلط

 نزيل الكوفة وهبا مات يف ذي احلجة.

 -حرف احلاء -
 [ .4احلسن بن داود بن اببشاذ ] -250

 أبو سعد املصري.

 تويف ببغداد يف ذي القعدة شااب.

 مسع: أاب حممد بن النحاس، وغريه.

 وكان له ذكاء ابهر.

 واألدب واحلسان والفقه. وتقدم يف مذهب أيب حنيفة.القراءات قرأ 

 [ .5احلسن بن علي بن احلسن بن شواش ] -251

__________ 

 [ مل أجد مصدر ترمجته.1]

رقم  436، 435/ 4[ انظر عن )أمحد بن حممد البخاري( يف: اتريخ بغداد 2]
 .33، 32/ 3، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 2337

سفرائيين، أل[ وهو قال: ورد بغداد يف حداثته، ودرس فقه الشافعي على أيب حامد ا3]
مث ويل قضاء الكوفة، فخرج إليها وأقام هبا دهرا طويال، وقدم علينا بغداد، وحدث عن 

 أيب القاسم املرجى املوصلي، وعدة من البغداديني، كتبت عنه، وكان ثقة.

 .3823رقم  307/ 7[ انظر عن )احلسن بن داود( يف: اتريخ بغداد 4]
 (561):." [ انظر عن )احلسن بن علي بن احلسن( يف5]
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 [ .1"تويف رمحه هللا يف ربيع األول ] .562

 [ .2عبد امللك بن عبد القاهر بن أسد ] -259

 أبو القاسم النصييب.

 [ .3عبد الواحد بن حممد بن حيىي ] -260

 أبو القاسم البغدادي املطرز الشاعر املشهور.

 كان سائر القول يف املديح والغزل واهلجاء.

 له ديوان.

 [ .4بن علي بن داوريد ]عبد الوهاب  -261

 أبو حنيفة الفارسي امللحمي، الفقيه الفرضي.

، والفرائضالقراءات ب[ : ثنا عن املعايف اجلريري. وكان عارفا 5قال اخلطيب ]
 حافظا لظاهر فقه الشافعي.

 مات يف ذي احلجة.

 [ .6علي بن بندار ] -262

 قاضي القضاة أبو القاسم.

 حدث أبصبهان عن: أيب الشيخ.

 ن: أيب القاسم بن حبابة.وع

__________ 

 هـ. 368[ ومولده سنة 1]

 [ انظر عن )عبد امللك بن عبد القاهر( يف:2]

/ 15، )183رقم  134، 133/ 8، واملنتظم 5596رقم  433/ 10اتريخ بغداد 
 . «عبد امللك بن عبد القاهر بن راشد بن مسلم»( ويف الطبعتني: 3277رقم  310

، واملنتظم 5681رقم  16/ 11واحد بن حممد( يف: اتريخ بغداد [ انظر عن )عبد ال3]
/ 9( ، والكامل يف التاريخ 3278رقم  311، 310/ 15، )184رقم  134/ 8

 .350/ 1، واتريخ ابن الوردي 168/ 2، واملختصر يف أخبار البشر 543
 [ انظر عن )عبد الوهاب بن علي( يف:4]
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، وكذلك يف « اللخمي»وفيه  128قم ر  133/ 8، واملنتظم 33/ 11اتريخ بغداد 
/ 3( ، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 3276رقم  310/ 15الطبعة اجلديدة )

285. 
 [ يف اترخيه.5]

 (562)[ مل أجد مصدر ترمجته.." 6]
 "وزر أليب كاليجار، وعزل سنة تسع وثالثني وأربعمائة. .563

 [ .1وحكم على العراق. وكان ذا أدب غزير ومعرفة ابللغة ]

 وكان حمببا إىل اجلند.

 عاش ستني سنة.

 مات يف رمضان.

 [ .2حممد بن احلسني بن حممد بن آذرهبرام ] -301

 [ الفارسي املقرئ. نزيل مكة.3أبو عبد هللا الكارزيين ]

 القراءات.كان أعلى أهل عصره إسنادا يف 

محد بن أقرأ على: احلسن بن سعيد املطوعي بفارس، وابلبصرة على: الشذائي أيب بكر 
 منصور، وببغداد على: أيب القاسم عبد هللا بن احلسن النحاس.

قرأ عليه ابلعشرة: الشريف عبد القاهر بن عبد السالم العباسي النقيب، وأبو القاسم 
يوسف بن علي اهلذيل، وأبو معشر الطربي، وأبو إسحاق إبراهيم ابن إمساعيل بن 

ي لوهاب، وأبو بكر بن الفرج، وأبو علغالب املصري املالكي، وأبو القاسم بن عبد ا
 احلسن بن القاسم غالم اهلراس، وآخرون.

 وال أعلم مىت مات، إال أن الشريف عبد القاهر قرأ عليه يف هذه السنة.

 [ .4وكان هذا الوقت يف عشر املائة ]

__________ 

/ 15) 139، 138/ 8، واملنتظم 287/ 1[ انظر عن شعره يف: دمية القصر 1]
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 .45/ 5، والنجوم الزاهرة 543، 542/ 9والكامل يف التاريخ  ( ،316
 [ انظر عن )حممد بن احلسني الكارزيين( يف:2]

 600/ 17، وسري أعالم النبالء 183، واإلعالم بوفيات األعالم 193/ 3العرب 
، والوايف ابلوفيات 2969، رقم 133، 132/ 2)ذكره دون ترمجة( ، وغاية النهاية 

 .867رقم  10/ 3
[ الكارزيين: بفتح الكاف والراء وكسر الزاي، بعدها الياء املنقوطة ابثنتني من حتتها 3]

ويف آخرها نون. هذه النسبة إىل كارزين، وهي من بالد فارس بنواحيها مما يلي البحر. 
 ( .316/ 10)األنساب 

ل أ[ وقال ابن اجلزري: سألت اإلمام أاب حيان عنه، فكتب إيل: إمام مشهور ال يس4]
 عن مثله.

، « الكازريين»وكان األستاذ أبو علي عمر بن عبد اجمليد الزيدي يصحف فيه فيقول 
لقاهر لسبط اخلياط مشتمل على ما قرأ به عبد ا« املبهج»بتقدمي الزاي، قلت: وكتاب 

 قرأت مبضمنه على من قرأت من أصحابالقراءات عليه وهو من أعلى ما وقع لنا يف 
 الصايغ بسنده ...

 (563)( .." 133/ 2اية النهاية )غ
 "وممن كان يف هذا القرب من هذه الطبقة .564

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن سليمان بن أمحد ] -315

 أبو جعفر الكتامي الطنجي األندلسي. ويعرف اببن أيب الربيع.

رحل إىل املشرق، وأخذ القراءة عن: أيب أمحد السامري، وأيب بكر األدفوي، وأيب 
 ن.الطيب بن غلبو 

 وأقرأ الناس ببجانة واملرية. وعمر حىت قارب التسعني.

 وقيل: تويف قبل األربعني وأربعمائة. قاله ابن بشكوال.
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 [ .2أمحد بن عمار ] -316

 أبو العباس املهدوي املقرئ اجملود.

 من أهل املهدية، مدينة من مدن القريوان بناها املهدي والد خلفاء مصر.

 وروى عن: أيب احلسن القابسي. قدم املهدوي بالد األندلس،

على أيب عبد هللا حممد بن سفيان، وعلى أيب بكر أمحد ابن حممد القراءات وقرأ 
 الرباثي.

 والعربية، وصنف كتبا مفيدة.القراءات وكان مقدما يف فن 

 أخذ عنه: أبو حممد غامن بن وليد املالقي، وأبو عبد هللا الطريف املقرئ، وغريمها.

 ني أخذوا عنه.يف حدود الثالث

__________ 

 .189رقم  87/ 1[ انظر عن )أمحد بن سليمان( يف: الصلة البن بشكوال 1]
 [ انظر عن )أمحد بن عمار( يف:2]

، وطبقات املفسرين للسيوطي 417رقم  92/ 1، وغاية النهاية 92، 91/ 1إنباه الرواة 
، 459لظنون ، كشف ا420، 419/ 1، ومفتاح السعادة 152/ 1، وبغية الوعاة 5

، ومعجم املؤلفني 137، 136/ 1، وفهرست املكتبة اخلديوية 2040، 520، 462
2 /27 "..(564) 
"روى عن النيب صلى هللا عليه وسلم، وعنه ابنه عبد هللا وغريه، وهو أخو أيب  .565

 جهل ألمه، كنيته أبو عبد هللا، استشهد يوم الريموك.

 ابلريموك.[ ، يقال استشهد 1فراس بن النضر بن احلارث ]

 [ بن سهم، من مهاجرة احلبشة، قتل ابلريموك.2قيس بن عدي بن سعد ]

 )قيس بن أيب صعصعة(

 [ عمرو بن زيد بن عوف األنصاري املازين.3]

شهد العقبة وبدرا، وورد له حديث من طريق ابن هليعة عن حبان بن واسع بن حبان، 
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 عن أبيه عنه، قلت: يف كم أقرأ القرآن اي رسول هللا؟

[ . وفيه دليل على أنه مجع 4، قلت: أجدين أقوى من ذلك ]« يف مخس عشرة»قال: 
 القرآن.

 وكان أحد أمراء الكراديس يوم الريموك.

 )نصري بن احلارث(

 [ بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار5]

__________ 

، 177/ 4، أسد الغابة 211/ 3، االستيعاب 203/ 1[ أنساب األشراف 1]
 .6968رقم  202/ 3صابة اإل
، أنساب األشراف 188، اتريخ خليفة 474و  178و  177و  133[ احملرب 2]
 .62/ 7، البداية والنهاية 7359رقم  284/ 3، اإلصابة 132/ 1
/ 1، أنساب األشراف 433/ 2، اتريخ الطربي 517/ 3[ طبقات ابن سعد 3]

/ 3، اإلصابة 62/ 7والنهاية ، البداية 218/ 4، أسد الغابة 223، االستيعاب 244
 .7355رقم  284، 283

( ابب يف كم يقرأ القرآن؟، والرتمذي يف 1388[ أخرجه أبو داود يف الصالة )4]
 216و  189و  165/ 2( ، وأمحد يف املسند 4( ابب رقم )4016)القراءات 

 من عدة طرق كلها من حديث عبد هللا بن عمر.

، مجهرة 90/ 3، اتريخ الطربي 203/ 1، أنساب األشراف 255[ نسب قريش 5]
، البداية 21، 20/ 5، أسد الغابة 567 -565/ 3، االستيعاب 126أنساب العرب 

، 557/ 3ابلصاد املهملة، وهو تصحيف، اإلصابة « نصري»وفيه  62/ 7والنهاية 
 (565).." 8720رقم  558

 "مث البغدادي، أبو نصر اخلباز املقرئ. .566

 القزاز صاحب بن جماهد برواية الدوري.قرأ على: منصور بن حممد 
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 وعلى: عمر بن إبراهيم الكتاين صاحب ابن جماهد، برواية عاصم.

 وعلى: املعاىف بن زكراي اجلريري، وبراوية قنبل.

 وقرأ املعاىف على ابن شنبوذ، وغريه.

وقد قرأ أبو نصر أيضا على: إبراهيم بن أمحد الطربي، وعلى علي بن حممد العالف، 
 حلمامي، وأيب احلسن علي بن إمساعيل القطان املعروف ابخلاشع، وغريهم.وعلى ا

قرأ عليه: الزاهد أبو منصور حممد بن أمحد اخلياط، وأبو طاهر بن سوار، وأبو الربكات 
 عبد امللك بن أمحد.

 وقد مسعت من طريقه جزء يف ترتيب التنزيل.

د بن أيب الكرم، وعبد السي وممن قرأ عليه أبو نصر: احلسن بن أمحد الشهرزوري والد
 عتاب، وعلي بن الفرج الدينوري ابن احلارس، وأمحد بن احلسني القطان، وغريهم.

وكان قد مسع ببلده من: املطهر بن إمساعيل القاضي صاحب أيب يعلى املوصلي. 
 وببغداد من: ابن مسعون، وعيسى بن الوزير، وطائفة.

 « .السبعالقراءات املفيد يف »وصنف كتاب 

روى عنه: أبو منصور اخلياط، وعبد امللك بن أمحد الشهرزوري، وعلي بن أمحد بن 
 غنجان الشهرزوري.

 قال ابن خريون: مات سنة اثنتني وأربعني، وخلط يف بعض مساعه.

 ومولده سنة إحدى وستني وثالمثائة.

أمحد بن حممد بن عبد الواحد بن احلافظ أيب بكر أمحد بن حممد بن عمر  -34
 [ .1ري ]املنكد

__________ 

 (566)." -[ انظر عن )أمحد بن حممد املنكدري( يف: 1]
[ . وأبو العز حممد بن املختار، 1"واحلسن بن حممد بن إسحاق الباقرحي ] .567

وهبة هللا بن أمحد الرحيب، وأبو منصور أمحد بن حممد الصرييف، وعلي بن عبد الواحد 
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 الدينوري، وآخرون.

ن لي بن اجمللى: حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن طلحة بقال أبو نصر هبة هللا بن ع
املنقي احلريب قال: حضرت والدي الوفاة، فأوصى إيل مبا أفعله، وقال: متضي إىل 
 القزويين وتقول له: رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يف املنام وقال يل: اقرأ على القزويين

 يف هذه السنة. فلما مات أيب جئتمين السالم، وقل له: العالمة أنك كنت ابملوقف 
 إىل القزويين، فقال يل ابتداء: مات أبوك؟

 قلت: نعم.

فقال: رمحه هللا وصدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وصدق أبوك. وأقسم علي أن 
 [ .2ال أحدث به يف حياته، ففعلت ]

 احلسن يبأان ابن اخلالل، أان جعفر، أان السلفي سألته، يعين شجاعا الذهلي، عن أ
 القزويين فقال: كان علم الزهاد والصاحلني وإمام األتقياء الورعني.

[ 3له كرامات ظاهرة ومعروفة يتداوهلا الناس عنه. مل يزل يقرئ وحيدث إىل أن مات ]
. 

يف  أبو احلسن بن القزويين الشافعي املشار إليه« : معجمه»وقال أبو صاحل املؤذن يف 
 ورع وكثرة القراءة، ومعرفة الفقه واحلديث.زمانه ببغداد يف الزهد وال

ه إسنادا . ومل يكن يعطي من يقرأ عليالقراءاتقرأ القرآن على أيب حفص الكتاين. وقرأ 
 هبا.

 ما معناه: إن« مناقب ابن القزويين»وقال هبة هللا بن اجمللي يف كتاب 

__________ 

لنسبة آخرها احلاء املهملة. هذه ا[ الباقر حي: بفتح الباء والقاف وسكون الراء ويف 1]
 ( .48/ 2إىل ابقرح وهي قرية من نواحي بغداد. )األنساب 

 .610/ 17[ سري أعالم النبالء 2]
 (567).." 610/ 17[ سري أعالم النبالء 3]
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 "أبو منصور األصبهاين، ابن املطرز. .568

 روى عن: أيب احلسن بن كيسان.

 [ : كان صدوقا.1وعنه: اخلطيب، وقال ]

 [ .2عبد الوهاب بن أمحد بن إبراهيم ] -112

 املقرئ البغدادي أبو حممد املعروف اببن بكري العطار.

 مسع: السوسنجردي، وابن الصلت احملرب.

 القراءات.روى عنه: أبو طاهر بن سوار شيئا من 

 [ .3وورخه ابن خريون ]

 [ .4عبيد هللا بن أمحد بن معمر ] -113

 أبو بكر التميمي القرطيب.

 ن: أيب حممد األصيلي، وأيب عمر بن املكوي، وعباس بن أصبغ.روى ع

 وكان عاملا مبذهب مالك، قائما حبججه حسن االستنباط، ابرعا يف األدب.

 تويف رمحه هللا يف احملرم، وقد انهز الثمانني.

 [ .5عبيد هللا بن سعيد بن حامت بن حممد بن علويه ] -114

__________ 

/ 15، )214رقم  156/ 8، واملنتظم 5759رقم  80/ 11( [ اتريخ بغداد -] )
338. ) 

 ..0/ 11[ يف اترخيه 1]

 [ انظر عن )عبد الوهاب بن أمحد( يف:2]

 .189رقم  315 -313/ 15ذيل اتريخ بغداد البن النجار 
[ وهو ذكر أنه مسع الكثري من أيب احلسن ابن الصلت ومن بعده، وحدث ابليسري. 3]

 ( .315/ 15)ذيل اتريخ بغداد 

 [ انظر عن )عبيد هللا بن أمحد( يف:4]

 .667رقم  302/ 1الصلة البن بشكوال 
 [ انظر عن )عبيد هللا بن سعيد( يف:5]
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، 164، واألنساب املتفقة البن القيسراين 398، 397/ 7اإلكمال البن ماكوال 
/ 3، واللباب 356/ 5، ومعجم البلدان 218، 217/ 12واألنساب البن السمعاين 

، واملعني يف طبقات 354/ 1، واملشتبه يف أمساء الرجال 207، 206/ 3والعرب ، 352
 (568)." -، 1422رقم  128احملدثني 

 "مجاعة ابألندلس. .569

وقرأ مبصر ابلرواايت على: أيب احلسن طاهر بن الطيب بن غلبون، وعلى أيب الفتح 
 فارس بن أمحد الضرير.

 خاقان املصري.وقرأ لورش على أيب القاسم خلف بن إبراهيم بن 

البن جماهد، على أيب مسلم حممد بن أمحد بن علي الكاتب، « السبعة»ومسع كتاب 
ومسع منه احلديث، ومن: أمحد بن فراس العبقسي، وعبد الرمحن بن عثمان القشريي 
الزاهد، وحامت بن عبد هللا البزاز، وأمحد بن فتح بن الرسان، وحممد بن خليفة بن عبد 

عمر بن حمفوظ اجليزي لقاضي، وسلمة بن سعيد اإلمام، وسلمون اجلبار، وأمحد بن 
بن داود القروي صاحب أيب علي بن الصواف، وعبد الرمحن بن عمر بن حممد بن 
النحاس املعدل، وعلي بن حممد بن بشري الربعي، وعبد الوهاب بن أمحد بن منري 

ن أيب زمنني، هللا باملصري، وحممد بن عبد هللا بن عيسى املري األندلسي، وأيب عبد 
 والفقيه أيب احلسن علي بن حممد القابسي، وغريهم.

[ مفرج قين إقبال الدولة، وأبو 1: أبو بكر بن الفصيح، وأبو الذواد ]القراءاتقرأ عليه 
احلسني حيىي بن أيب زيد، وأبو داود، وسليمان بن أيب القاسم جناح، وأبو احلسن علي 

أبو بكر حممد بن املفرج البطليوسي، وخلق كثري من [ ، و 2بن عبد الرمحن بن الدوش ]
 أهل األندلس، ال سيما أهل دانية.

قال بعض الشيوخ: مل يكن يف عصره وال بعد عصره أحد يضاهيه يف حفظه وحتقيقه، 
 وكان يقول: ما رأيت شيئا قط إال كتبته، وال كتبته إال حفظته وال حفظته فنسيته.

 ق ابآلاثر وكالم السلف فيوردها جبميع ماوكان يسأل عن املسألة مما يتعل
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__________ 

( [ الفارسية إذا وقعت الواو بني اخلاء واأللف فإهنا ال تلفظ، وتضم اخلاء، فتقول: -] )
 خاسىت.

(1 /326. ) 

 « .الدؤاد« : »تذكرة احلفاظ»[ يف 1]

 (569)« .." الدش» 79/ 18« سري أعالم النبالء»[ يف 2]
 [ .1إىل قائلها ]"فيها مسندة من شيوخه  .570

[ : كان أحد األئمة يف علم القرآن ورواايته وتفسريه، ومعانيه 2قال ابن بشكوال ]
 وطرقه وإعرابه. ومجع يف ذلك كله تواليف حساان مفيدة يطول تعدادها.

وله معرفة ابحلديث وطرقه وأمساء رجاله ونقلته. وكان حسن اخلط، جيد الضبط، من 
 يف العلم. وكان دينا فاضال، ورعا، سنيا. أهل احلفظ والذكاء والتفنن

 [ .3وقال املغامي: كان أبو عمرو جماب الدعوة، مالكي املذهب ]

[ : حمدث مكثر ومقريء متقدم. مسع ابألندلس واملشرق، 4وذكره احلميدي فقال ]
 ، وألف فيها تواليف معروفة، ونظمها يف أرجوزة مشهورة.القراءاتوطلب علم 

 اء معرتفني برباعة أيب عمرو الداين وحتقيقه وإتقانه، وعليه عمدهتمقلت: وما زال القر 
 فيما ينقله من الرسم والتجويد والوجوه.

، يف ثالثة  «السبع وطرقها املشهورة والغريبةالقراءات جامع البيان يف »له كتاب 
التلخيص »، يف جملد كبري، وكتاب « إجياز البيان يف أصول قراءة ورش»أسفار، وكتاب 

، وكتاب  «املقنع»، وكتاب « التيسري»، يف جملد متوسط، وكتاب «  قراءة ورشيف
« ل السنةاألرجوزة يف أصو »، يف جملد كبري، وكتاب « الشواذالقراءات احملتوي يف »

الوقف »، يف ثالثة أسفار، وكتاب « معرفة القراء»، حنو ثالثة آالف بيت، وكتاب 
 « .واالبتداء

 وعشرون تصنيفا. وبلغين أن مصنفاته مائة
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 « :عقود السنة»ومن نظمه يف 

 كلم موسى عبده تكليما ... ومل يزل مدبرا حكيما

__________ 

 .80/ 18[ سري أعالم النبالء 1]
 .406/ 2« الصلة»[ يف 2]
 .406/ 2[ الصلة 3]
 (570).." 305« جذوة املقتبس»[ يف 4]
 [ .1إمساعيل بن علي بن احلسني بن زجنويه ] -136" .571

 سعد بن السمان الرازي احلافظ.أبو 

مسع: عبد الرمحن بن حممد بن فضالة ابلري، وحممد بن عبد الرمحن املخلص ببغداد، 
ومبكة: أمحد بن إبراهيم بن فراس. ومبصر: عبد الرمحن بن عمر النحاس، وبدمشق: 

 عبد الرمحن بن أيب نصر، وخلقا كثريا.

داد، ن احلسني الرازي، وأبو علي احلروى عنه: اخلطيب، والكتاين، وابن أخته ظاهر ب
 وغريهم.

قال املرتضى أبو احلسن املطهر بن علي العلوي الرازي: مسعت أاب سعد السمان إمام 
 [ .2املعتزلة يقول: من مل يكتب احلديث مل يتغرغر حبالوة اإلسالم ]

وقال عمر العليمي: وجدت على ظهر جزء: مات الزاهد أبو سعد إمساعيل بن علي 
[ وعاملهم وفقيههم وحمدثهم. 3ان يف شعبان سنة مخس وأربعني شيخ العدلية ]السم

 ، واحلديث،القراءاتوكان إماما بال مدافعة يف 

__________ 

 [ انظر عن )إمساعيل بن علي بن السمان( يف:1]

/ 22و  359/ 11، واتريخ دمشق )خمطوطة التيمورية( 131، 130/ 7األنساب 
، 109/ 5، ومعجم البلدان 160/ 1لعدمي )خمطوط( ، وبغية الطلب البن ا221

                                         
 30/100اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (570)



654 

 

، 209/ 3، والعرب 388رقم  370 -368/ 4وخمتصر اتريخ دمشق البن منظور 
، واملعني يف طبقات 1123 -1121/ 3، وتذكرة احلفاظ 239/ 1وميزان االعتدال 

، 262/ 1، ودول اإلسالم 184، واإلعالم بوفيات األعالم 1425رقم  128احملدثني 
، والوايف ابلوفيات 63/ 3، ومرآة اجلنان 26رقم  60 -55/ 18أعالم النبالء  وسري

، ولسان 427 -424/ 1، واجلواهر املضية 65/ 12/ 12والبداية والنهاية  208/ 5
، وطبقات 430، وطبقات احلفاظ 51/ 5، والنجوم الزاهرة 422، 421/ 1امليزان 

، ومنتهى املقال 514غزي، رقم ، والطبقات السنية لل109/ 1املفسرين للداودي 
، وإيضاح 273/ 3، وشذرات الذهب 1890/ 2، وكشف الظنون 57للمامقاين 

/ 3، وديوان اإلسالم 210/ 1، وهدية العارفني 18/ 2و  602، 181/ 1املكنون 
، وأعيان 38، 37/ 3، وهتذيب اتريخ دمشق 59، والرسالة املستطرفة 1173رقم  92

، 476/ 1وعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي ، وموس62، 61/ 12الشيعة 
 .972رقم  65، ومعجم طبقات احلفاظ 315رقم  477

، هتذيب اتريخ دمشق 369/ 4، خمتصر اتريخ دمشق 27/ 33[ اتريخ دمشق 2]
3 /38. 
 (571)[ العدلية: املعتزلة.." 3]
موي "قال ابن النجار: مسع من والده عبد امللك بن عاصم بن الوليد األ .572

ابألندلس سنة مخس وسبعني، وأبوه فريوي عن أيب العباس أمحد بن حيىي امللياين، لقيه 
 بتنيس يروي عن حيىي بن بكري.

 [ .1وذكر أنه قرأ على أيب حفص سنة مثانني وثالمثائة ]

 قرأ عليه: أبو طاهر بن سوار، وأبو بكر أمحد بن احلسني القطان.

لفضل بن خريون، وأمحد بن علي الطريثيثي، وروى عنه: أبو بكر اخلطيب، وأبو ا
 واملبارك بن الطيوري، وغريهم.

 وقال أبو الفضل بن خريون: كان رجال صاحلا، قد كتبت عنه.
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 [ .2ومات يف رجب ببغداد ]

 [ .3عطية ]هللا[ بن احلسني بن حممد بن زهري ] -141

 اخلطيب أبو حممد الصوري.

 [ .5بن علي املوصلي ] [ ، ومحدان4مسع: أاب احلسني بن مجيع ]

__________ 

 .457رقم  556 -552ص « حممد بن علي األدفوي»( [ املذكور. انظر ترمجة -] )
 [ وفيها كانت بداية رحلته.1]

، عايل راءاتالق[ وقال أبو عبد هللا احلافظ: وكان موصوفا ابلدين والصالح ومعرفة 2]
 اإلسناد، عدمي النظري.

اضطرب يف رواية ورش إسنادا واختالفا خصوصا من طريق قال ابن اجلزري: إال أنه 
األزرق فأسندها فيما قاله عنه أبو طاهر بن سوار، عن أيب احلسن األنطاكي، عن أيب 
احلسن إمساعيل النحاس تالوة، وهذا منقطع، فإن األنطاكي مل يدرك النحاس بل مات 

ئتني، ووفاة وتسعني وماالنحاس مبصر قبل مولد األنطاكي أبنطاكية، فمولده سنة تسع 
النحاس سنة بضع ومثانني ومائتني، ولكن ملا دخل األنطاكي مصر سنة مثان وثالثني 
وثالمثائة كان مجاعة من أصحاب النحاس موجودين مثل أمحد بن أسامة التجييب 

 وغريه، فال يبعد أن يكون قرأ عليهم. قال ابن سوار:

ي على صر على أيب بكر األذفوي، وقرأ األذفو وزادين أبو الوليد األندلسي قال: قرأهتا مب
أيب بكر أمحد بن هالل، فأسقط أيضا يف هذا السند رجال وهو أبو غامن املظفر بن 
أمحد بن محدان عن ابن هالل، وأما يف االختالف فقد ذكر ابن سوار عنه غرائب ال 

 « .نعرفها لألزرق من إماالت

 ( .499/ 1)غاية النهاية 

 ية هللا بن احلسني( يف:[ انظر عن )عط3]

، وخمتصر اتريخ دمشق البن 112، 111/ 28اتريخ دمشق )خمطوطة التيمورية( 
/ 3، وموسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي 22رقم  85/ 17منظور 
 .1016رقم  286
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« خمعجم الشيو »[ هو املسند احلافظ حممد بن أمحد بن مجيع الصيداوي صاحب 4]
. 
 (572)[ مسعه بصور.." 5]
 "سنة ست وأربعني وأربعمائة .573

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن أيب الربيع األندلسي البجاين ] -157

 أبو عمر املقرئ.

 واآلاثر.القراءات قال ابن مدبر: كان من أهل 

 قرأ على: أيب أمحد السامري ومجاعة سواه.

 وتصدر لإلقراء.

 وتويف ابملرية سنة ست وأربعني.

 [ .2محد بن رشيق ]أ -158

 [ ، موالهم البجاين.3أبو عمر الثعليب ]

 قرأ القرآن على: أمحد بن أيب احلصن احلديل.

 ومسع من: املهلب بن أيب صفرة.

 وجلس إىل أيب الوليد ميقل وشوور ابملرية، ونظر عليه يف الفقه، وكان له حافظا.

 مسع منه: أبو إسحاق بن وردون.

 ومن طبقته:

__________ 

 انظر عن )أمحد بن أيب ربيع( يف: [1]

 .112رقم  53/ 1الصلة البن بشكوال 
 [ انظر عن )أمحد بن رشيق الثعليب( يف:2]
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 .114رقم  53/ 1الصلة البن بشكوال 
 (573)« .." التغليب« : »الصلة»[ يف 3]
 [ .1إبراهيم بن حممد بن عمر ] -163" .574

 أبو طاهر العلوي.

 مسع: حممد بن عبد هللا الشيباين.

 روى عنه: اخلطيب البغدادي.

 وعاش سبعا وسبعني سنة.

 -حرف احلاء -
 [ .2احلسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز ] -164

 األستاذ أبو علي األهوازي املقرئ، نزيل دمشق.

قدمها يف سنة إحدى وتسعني وثالمثائة، وسكنها، وكان مولده يف أول سنة اثنتني 
 وستني وثالمثائة.

 ، ورحل فيها، ولقي الكبار.ابلقراءاتعين 

__________ 

 [ انظر عن )إبراهيم بن حممد العلوي( يف:1]

رقم  345/ 15، )224رقم  161/ 8، واملنتظم 3229رقم  174/ 6اتريخ بغداد 
3318. ) 

 [ انظر عن )احلسن بن علي األهوازي( يف:2]

و  40/ 3مورية( ، واتريخ دمشق )خمطوطة التي189من حديث خيثمة األطرابلسي 
، ومرآة الزمان لسبط 364، وتبيني كذب املفرتي 112/ 28و  672/ 22و  531

، وأخبار احلمقى واملغفلني البن اجلوزي 211/ 2ق  11ابن اجلوزي )خمطوط( ج 
/ 3، ومعجم األدابء 38، 37، وفهرسة ما رواه عن شيوخه البن خري اإلشبيلي 86

، وخمتصر اتريخ دمشق البن منظور 28/ 2وط( ، وبغية الطلب البن العدمي )خمط152
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/ 1، ومعرفة القراء الكبار 262/ 1، ودول اإلسالم 230رقم  352، 351/ 6
، واإلعالم 1428رقم  129، واملعني يف طبقات احملدثني 343رقم  405 -402

، 210/ 3، والعرب 11رقم  18 -13/ 18، وسري أعالم النبالء 185بوفيات األعالم 
، ومرآة 512/ 1، وميزان االعتدال 1532رقم  162/ 1ين يف الضعفاء ، واملغ211

 138، والكشف احلثيث 1006رقم  222 -220/ 1، وغاية النهاية 63/ 3اجلنان 
، والتحفة اللطيفة 56/ 5، والنجوم الزاهرة 240 -237/ 2، ولسان امليزان 221رقم 

، 140/ 1ن ، وكشف الظنو 274/ 3، وشذرات الذهب 478، 477/ 1للسخاوي 
، وديوان اإلسالم 275/ 1، وهدية العارفني 245/ 2، واألعالم 1303/ 2و  211

، 179، وفهرست احلديث ابلظاهرية 247/ 3، ومعجم املؤلفني 227رقم  156/ 1
، وموسوعة 295، 194/ 4، وهتذيب اتريخ دمشق 72/ 16ودائرة املعارف لألعلمي 

 (574).." 429رقم  113 -110/ 2 علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي
"وقرأ للدوري على أيب احلسن علي بن حسني بن عثمان الغضائري، عن  .575

 القاسم بن زكراي، عنه.

 وقرأ حلفص، على الغضائري، عن ابن سهل األشناين، عن عبيد، عنه.

 وقرأ لليث صاحب الكسائي، على أيب الفرج الشنبوذي.

 ن ابن جماهد.وقرأ أليب بكر، على أيب حفص الكتاين، ع

وقرأ للبزي ابألهواز على أيب عبيد هللا حممد بن حممد بن فريوز صاحب احلسني بن 
 اجلباب.

 وقرأ لورش على أيب بكر حممد بن عبيد هللا بن القاسم اخلرقي.

 وقرأ على مجاعة كثرية يطول ذكرهم ابلشام، والعراق، واألهواز.

القراء  . ورحل إليهالقراءاتذلك يف ، وغري « اإلجياز»و « والوجيز« »املوجز»وصنف 
 لعلو سنده وإتقانه.

قرأ عليه: أبو علي غالم اهلراس، وأبو القاسم اهلذيل، وأبو بكر أمحد بن عمر بن أيب 
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األشعث السمرقندي، وأبو نصر أمحد بن علي بن حممد الزينيب البغدادي، وأبو احلسن 
و بكر حممد بيع بن املسلم، وأبعلي بن أمحد األهبري املصيصي الضرير، وأبو الوحش س

أبو القاسم « تاحاملف»بن املفرج البطليوسي، وأبو بكر عتيق بن حممد الردائي، ومؤلف 
 عبد الوهاب بن حممد القرطيب.

وقد روى احلديث عن: نصر بن أمحد بن اخلليل املرجئ، وعبد الوهاب بن حممد 
زكراي النهرواين،  ، واملعاىف بنالطلحي، وأيب حفص الكتاين، وهبة هللا بن موسى املوصلي
[ ، وأيب مسلم حممد بن 1وعبد الوهاب بن احلسن الكاليب، ومتام بن حممد الرازي ]

 [ .2أمحد الكاتب، وخلق يطول ذكرهم ]

__________ 

 .5رقم  49/ 2[ الروض البسام 1]
 [ ومنهم: أمحد بن علي بن أيب السند األطرابلسي، وأبو احلسن علي بن عبيد هللا2]

بن قدامة امللطي املؤدب بطرابلس، وأبو نصر أمحد بن يوسف بن عبد هللا الشعراين 
هـ، وعمر بن داود بن  391العرقي األديب بطرابلس يف شهر ربيع األول من سنة 

 (575)." -سلمون أبو حفص األنطرطوسي الطرابلسي
 "وله تواليف يف احلديث. .576

يز عبد الرحيم البخاري، وعبد العز روى عنه: أبو بكر اخلطيب، وأبو سعد السمان، و 
الكتاين، والفقيه نصر بن إبراهيم املقدسي، وأبو ظاهر حممد بن احلسني احلناين، وأبو 

 القاسم النسيب.

 ووثقه النسيب.

[ ، وروى فيه املوضوعات ومل 1ولكن من غالة السنة. صنف كتااب يف الصفات ]
ل من أيب ة لذلك، وألنه كان ينايضعفها، فما كأنه عرف بوضعها، فتكلم فيه األشاعر 

 احلسن األشعري.

[ : كان مذهبه مذهب الساملية، يقول ابلظاهر ويتمسك 2قال أبو القاسم بن عساكر ]
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 ابألحاديث الضعيفة اليت تقوي له رأيه.

[ شيخنا ابن تيمية عن مذهب الساملية فقال: هم قوم من أهل السنة يف 3سألت ]
سامل، أحد مشايخ البصرة وعبادها، وهو أبو احلسن  اجلملة من أصحاب أيب احلسن بن

أمحد بن حممد بن سامل من أصحاب سهل بن عبد هللا التسرتي، خالفوا يف مسائل 
 فبدعوا.

[ : مسعت أاب احلسن علي بن أمحد بن منصور، يعين أيب قبيس، 4مث قال ابن عساكر ]
لقراءات ان الرواايت يف حيكي عن أبيه قال: ملا ظهر من أيب علي األهوازي اإلكثار م

 اهتم يف ذلك، فسار رشأ بن نظيف، وأبو القاسم بن الفرات، ووصلوا إىل بغداد.

__________ 

هـ، وأبو القاسم محزة بن عبد هللا بن احلسني بن أيب بكر  390( [ املتوىف سنة -] )
حلسني ا بن عبد هللا األطرابلسي، وأبو شجاع فاتك بن عبد هللا املزامحي يف صور، وأبو

عطية هللا بن عطاء بن حممد بن أيب غياث القاضي الصيداوي. )انظر: موسوعة علماء 
 ( .113 -110/ 2ج  -أتليفنا -املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي

 ( .369)تبيني كذب املفرتي « . البيان يف شرح عقود أهل اإلميان»[ هو كتاب: 1]

 .29/ 10« اتريخ دمشق»[ يف 2]
 .-رمحه هللا -لف[ أي املؤ 3]
 (576).." 29/ 10« اتريخ دمشق»[ يف 4]
"وقرءوا على الشيوخ الذين روى عنهم األهوازي، وجاءوا ابإلجازات، فمضى  .577

األهوازي إليهم وسأهلم أن يروه تلك اخلطوط، فأخذها وغري أمساء من مسى ليسرت 
ل: عوتب، ادعواه، فعادت عليه بركة القرآن فلم يفتضح. فحدثين والدي أبو العباس ق

أو قال عاتبت، أاب طاهر الواسطي يف القراءة على األهوازي، فقال: أقرأ عليه للعلم وال 
 أصدقه يف حرف واحد.

[ : ال يستبعدن جاهل كذب األهوازي 1« ]تبيني كذب املفرتي»وقال ابن عساكر يف 
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فيما أورده من تلك احلكاايت، فقد كان من أكذب الناس فيما يدعي من الرواايت 
 القراءات.يف 

وقال أبو طاهر حممد بن احلسن امللحي: كنت عند رشأ بن نظيف يف داره على ابب 
اجلامع وله طاقة إىل الطريق، فاطلع منها وقال: قد عرب رجل كذاب. فاطلعت فوجدته 

 [ .2األهوازي ]

وقال احلافظ عبد هللا بن أمحد بن السمرقندي: قال لنا احلافظ أبو بكر اخلطيب: أبو 
 [ .3مجيعا ]القراءات وي األهوازي كذاب يف احلديث عل

وقال الكتاين: اجتمعت ابحلافظ هبة هللا بن احلسن الطربي ببغداد، فسألين عن عمن 
بدمشق من أهل العلم، فذكرت له مجاعة منهم أبو علي األهوازي فقال: لو سلم من 

 [ .4]القراءات الرواايت يف 

من القراءة وصدقوه يف اللقاء. وكان مقرئ أهل  فتلقوا ما رواهالقراءات قلت: أما 
 الشام بال مدافعة معرفة وضبطا وعلو إسناد.

قال أبو عمرو الداين: أخذ أبو علي القراءة عرضا ومساعا عن مجاعة من أصحاب ابن 
جماهد وابن شنبوذ. وكان واسع الرواية كثري الطرق حافظا ضابطا. أقرأ الناس بدمشق 

 دهرا.

__________ 

 .415[ ص 1]
 .416[ تبيني كذب املفرتي 2]
 .416[ تبيني كذب املفرتي 3]
 (577).." 368[ تبيني كذب املفرتي 4]
[ قرأت خبط األهوازي قال: رأيت رب العزة يف النوم 1"قال ابن عساكر: ] .578

 وأان ابألهواز، وكأنه يوم القيامة فقال يل: بقي علينا شيء اذهب.

وأنور من القمر، حىت انتهيت إىل طاقة أمام فمضيت يف ضوء أشد بياضا من الشمس 
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 بيت، فلم أزل أمشي عليه مث انتبهت.

 [ : وأنبأان أبو الفضائل احلسن بن احلسن الكاليب قال:2قال ابن عساكر ]

حدثين أخي علي بن اخلضر العثماين قال: أبو علي األهوازي تكلموا فيه، وظهر له 
 تصانيف زعموا أنه كذب فيها.

[ ، ثنا عمرو بن 3طاهر احلنائي، أان األهوازي، ان أبو حفص بن سلمون ]وأنبأان أبو 
عثمان، ان أمحد بن حممد بن يوسف األصبهاين، ثنا شعيب بن بيان الصفار، ان عمران 

وم إذا كان ي»القطان، عن قتادة، عن أنس: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
.  «يه، فإذا سلم اإلمام صعد إىل السماءاجلمعة ينزل هللا يف قبلة كل مؤمن مقبال عل

وبه إىل عمرو بن سلمون، إبسناد ذكره، عن أمساء، مرفوعا: رأيت ريب بعرفات على 
 مجل أمحر عليه إزار.

 وهذان وهللا موضوعان. وحد السوفسطائي أن يشك يف وضع هذه األحاديث.

وكان  ،لقراءاتاقال الكتاين: وكان األهوازي مكثرا من احلديث، وصنف الكثري يف 
ويف له غرائب يذكر أنه أخذها رواية وتالوة. وتالقراءات حسن التصنيف. ويف أسانيد 

 يف ذي احلجة.

 وزاد غريه: يف رابع ذي احلجة.

 تبيني»وقد وهاه ابن خريون، ورماه ابن عساكر ابلكذب غري مرة يف كتابه 

__________ 

 .30/ 10« اتريخ دمشق»[ يف 1]
 .30/ 10« قاتريخ دمش»[ يف 2]
 (578)[ هو أبو حفص عمر بن داود بن سلمون الطرابلسي.." 3]
 "رحل إىل املشرق يف مجادى األوىل سنة مثانني وثالمثائة، فحج أربع حجج. .579

قال أبو علي الغساين: مسعته غري مرة يقول: من شيوخي يف القرآن: أبو أمحد السامري، 
 دفوي.وأبو الطيب بن غلبون، وأبو بكر حممد بن علي األ
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ومن شيوخه يف احلديث: أبو بكر املهندس، واحلسن بن إمساعيل الضراب، وأبو مسلم 
 الكاتب.

 قال: لقيت كل هؤالء مبصر.

 ولقي ابلقريوان: أاب حممد بن أيب زيد.

 وقرأ ابألندلس على: أيب احلسن األنطاكي.

ىل اجلامع، إوأقرأ الناس يف مسجده بقرطبة زماان. مث نقله يونس بن عبد هللا القاضي 
 فواظب على اإلقراء، وأم يف الفريضة إىل أن تويف لست بقني يف احملرم فجأة.

، حافظا للخلف بني القراء، ابلقراءاتوقال أبو عمر بن مهدي: كان من أهل العلم 
 جمودا للقرآن، بصريا ابلنحو، مع احلج واخلري واألحوال املستحسنة.

 أجلس لإلقراء جبامع قرطبة.

 لرمحن بن عبد الوهاب بن حممد بن محيد الدمشقي.عبد ا -170

 [ .1حدث عن: عبد الوهاب الكاليب، ومتام ]

 روى عنه: جنا بن أمحد.

 [ .2عبد الرمحن بن مسلمة بن عبد امللك بن الوليد ] -171

 أبو املطرف القرشي املالقي.

__________ 

الروض » يف« متام»[ مل يذكر السيد الفهيد الدوسري صاحب الرتمجة بني تالميذ 1]
 .49/ 1ج  -انظر املقدمة« . البسام

 [ انظر عن )عبد الرمحن بن مسلمة( يف:2]

 (579).." 711رقم  335، 334/ 2الصلة البن بشكوال 
 "سكن إشبيلية. .580

كان مقدما يف الفهم، بصريا ابلعلوم الكبرية قرآن وأصول وحديث وفقه وعربية. قد 
 أخذ من كل علم حبظ وافر.
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  حممد األصيلي، وعباس بن أصبغ، وخلف بن قاسم، ومجاعة.أخذ عن: أيب

 تويف يف شوال، وكان مولده سنة تسع وستني.

 عبد السالم بن احلسني بن بكار. -172

 أبو القاسم البغدادي.

 حدث عن: عيسى بن الوزير.

 وعنه: أبو علي الربداين.

 [ .1علي بن الفضل بن أمحد بن حممد بن الفرات ] -173

 م الدمشقي املقرئ. إمام جامع دمشق.أبو القاس

 مسع: عبد الوهاب الكاليب، واحلسن بن عبد هللا بن سعيد البعلبكي.

 القراءات.ورحل إىل بغداد فقرأ هبا 

 ومسع من: أيب عمر بن مهدي.

 وابلكوفة من: القاضي حممد بن عبد هللا اجلعفي.

 ومبصر من: عبد اجلبار بن أمحد الطرسوسي.

و الفضل، وأبو بكر اخلطيب، وعبد املنعم بن الغمر، وحممد بن روى عنه: ابنه أب
 املوازيين، وأبو القاسم النسيب، وأبو طاهر احلنائي، وأبو احلسن بن املوازيين.

 ووثقه النسيب.

 تويف يف رجب. ويقال يف شعبان.

__________ 

 [ انظر عن )علي بن الفضل( يف:1]

/ 18وخمتصر اتريخ دمشق البن منظور ، 317/ 29اتريخ دمشق )خمطوطة التيمورية( 
 (580).." 50رقم  146

 "من ولد األمري عبد هللا بن رواحة صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. .581

أبو حممد القرطيب املعروف اببن الصابوين. نزيل إشبيلية روى عن: أمحد بن فتح الرسان، 
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 .ن عبد هللاوسعيد بن سلمة، وخملد بن عبد الرمحن، وابن اجلسور، ويونس ب
واحلديث. ذا حظ وافر من الفقه القراءات بوقال ابن خزرج: كان من أهل العلم 

[ تويف مبدينة لبلة. وكان خطيبها وقاضيها يف شعبان. وولد سنة 1واألدب، صدوقا ]
 ثالث ومثانني.

 -حرف امليم -
 حممد بن احلسن بن زيد بن محزة. -178

 أبو احلسن اليشكري الكويف.

 علي البكائي، وأيب زرعة أمحد بن احلسني الرازي.حدث عن: 

 .352قال أيب النرسي: مساعه صحيح. مسعته يقول: ولدت سنة 
[ ، تصغري 3[ أبو الفضل النيسابوري احلريضي ]2حممد بن عبد الرمحن ] -179

 احلرضي، يعين األشناين.

 حدث ببغداد عن: أيب احلسني اخلفاف، والعلوي، وابن فورك.

 : كتبنا عنه، وكان صدوقا.قال اخلطيب

 تويف هبمذان.

__________ 

كان من أهل القرآن والعلم والطلب للحديث، مع الفهم والتقدم »[ وقال اخلوالين: 1]
يف ذلك والعناية هبذا الفن قدميا وحديثا، حسن اخلط واألدوات، يشبه النقاد، وله 

س اختيار اجللي تواليف حسان يف الزهد منها: كتاب اخلمول والتواضع، وكتاب
والصاحب، وفضل العلم، وفضل األذان، وفضائل عاشوراء، وكتاب يف املناولة، 

 « .واإلجازة يف نقل احلديث، إىل غري ذلك من تواليفه

 [ انظر عن )حممد بن عبد الرمحن( يف:2]

 .125، 124/ 4، واألنساب 814رقم  324/ 2اتريخ بغداد 
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الراء وسكون الياء وآخر احلروف ويف آخرها  [ احلريضي: بضم احلاء املهملة وفتح3]
 (581)الضاد املعجمة، هذه النسبة إىل احلرض.." 

 [ يف شرح شعر املتنيب، حنو مائة وعشرين كراسة.1« ]العزيزيالالمع »"كتاب 

 [ منظوم فيه حنو عشرة آالف بيت.2« ]استغفر واستغفري»كتاب يف الزهد يعرف بكتاب 

 [ ، مقداره مثامنائة كراسة.3« ]ديوان الرسائل»كتاب 

 [ .4« ]خادم الرسائل»كتاب 

 [ .5« ]مناقب علي رضي هللا عنه»كتاب 

 [ .6« ]العصفورين»كتاب 

 [ .7« ]السجعات العشر»كتاب 

__________ 

 ( .64/ 1، إنباه الرواة 158/ 3( [ وأايدي كثرية. )معجم األدابء -] )

 هـ. 231 ، تويف سنةالقراءاتهو الضرير النحوي املقرئ له كتاب يف « حممد بن سعدان»و 

، 321ن هذا الكتاب ص هـ( . م 240 -231انظر ترمجته ومصادرها يف )حوادث ووفيات 
 ( .367رقم  322

[ عمل لألمري عزيز الدولة وغرسها ابن اتج األمراء أيب الدوام، اثبت بن مثال بن صاحل بن 1]
 ( .65/ 1، إنباه الرواة 162/ 3مرداس بن إدريس. )معجم األدابء 

 ( .65/ 1، إنباه الرواة 162/ 3[ مقداره مائة وعشرون كراسة. )معجم األدابء 2]

«  ملالئكةرسالة ا»[ هو ثالثة أقسام: األول رسائل طوال جتري جمرى الكتب املصنفة، مثل 3]
/ 3معجم األدابء »)يف « رســـــــالة الغر »، و « رســـــــالة الغفران»و « الرســـــــالة الســـــــندية»و 
161: » 

 الفر ( ، وحنو ذلك.»

 « .رسالة اإلغريض»و « رسالة املنيح»والثاين دون هذه يف الطول مثل 

، 161، 160/ 3ث رسائل قصار كنحو ما جتري به العادة يف املكاتبة. )معجم األدابء والثال
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 ( .65/ 1إنباه الرواة 

 هـ. 472وقفها جالل امللك ابن عمار يف دار العلم بطرابلس سنة « رسالة اإلغريض»و 

( وقد ذهبت كل املؤلفات اليت كانت بدار العلم يف 52، دار العلم 50)اإلنصــــــــاف والتحري 
رابلس حرقا على يد الفرجنة الصــــــليبيني بعد اقتحامهم للمدينة وإحرات مكتبتها العامرة ســــــنة ط

 الطلع، وكل أبيض طري.« : اإلغريض»م. و  1109هـ. /  502
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م وان الرسائل مما حيتاج إليه املبتدءون يف األدب. )معجي تفسري ما تضمنه دي .582
 ( .65/ 1، إنباه الرواة 161/ 3األدابء 

 .160/ 3، معجم األدابء 66/ 1[ إنباه الرواة 5]
، وإنباه الرواة 160/ 3كما يف: معجم األدابء « أدب العصفورين»[ هو كتاب 6]
1 /66. 
جعات يف املواعظ. )معجم [ موضوع على كل حرف من حروف املعجم، عشر س7]

 (582)( .." 66/ 1، إنباه الرواة 160/ 3األدابء 
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ن   (45)سلسلة نصوص تراثية للباحثي 
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 نسخة أولية من غري ترتيب او مراجعة
 ومتاح لكل أحد االستفادة منها
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 رسول هللا اما بعداحلمد هلل والصالة والسالم على 
فهذه نصوص مجعت ابستخدام برانمج شاملة وورد من برجميات الدكتور سعود العقيل 

 بواسطة املكتبة الشاملة
معتمدة على توظيف الكلمة املفتاحية وتوفري النصوص للباحثني لتحريرها واالستفادة منها 

 وهي مشاعة ملن يستفيد منها
 وهللا املوفقوسيتبعها نصوص أخرى يسر هللا نشرها 

 يوسف بن محود احلوشان
yhoshan@gmail.com 

 
                                https://t.me/dralhoshan    تليجرام  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:yhoshan@gmail.com


3 

 

 
 على احلمامي.القراءات "قرأ  .1

 وطائفة.ومسع من: عبيد هللا بن أمحد الصيدالين، وأيب أمحد الفرضي، 

وعنه: أبو غالب عبد هللا بن منصور املقرئ، وعلي بن املبارك بن سيف الدوالييب، وجعفر 
 السراج، وآخرون.

 وكان ثقة، صاحلا نبيال، فقيها مقرائ، رمحه هللا تعاىل.

 [ .1أمحد بن حممد بن عبد هللا بن عبد العزيز بن شاذان ] -308

 دث الصاحل.أبو مسعود البجلي الرازي احلافظ ابن احمل

 ولد بنيسابور سنة اثنتني وستني وثالمثائة.

 قال: وأمي من طربستان، وأكثر مقامي جبرجان.

 قلت: رحل وطوف وصنف األبواب والشيوخ.

ومسع من الكبار: أيب عمرو بن محدان، وأيب أمحد حسني بن علي التميمي، وأيب سعيد بن 
 اور، وزاهر بن أمحد، وأيب الن ر حممدعبد الوهاب الرازي، وأمحد بن أيب عمران اهلروي اجمل

بن أمحد بن سليمان الشرمغويل، وحممد بن الف ل بن حممد بن خزمية، وأيب بكر حممد بن 
حممد الطرازي، وأيب احلسني اخلفاف، وأيب حممد املخلدي، وشافع اإلسفرائيين، وأيب بكر 

وي، وابن ن فارس اللغبن الل اهلمذاين، وأيب احلسن بن فراس العبقسي، وأيب احلسني ب
 جه م، وخلق كثري.

 [ .2وكان جواال يف اآلفاق، وبقي يف اآلخر يسافر للتجارة ]

__________ 

 [ انظر عن )أمحد بن حممد البجلي الرازي( يف:1]

، 93، واملنتخب من السياق 86/ 2، واألنساب 126رقم  127اتريخ جرجان للسهمي 
، وسري أعالم 186عالم بوفيات األعالم ، واإل219، 218/ 3، والعرب 202رقم  94

، وتذكرة 1439رقم  130، واملعني يف طبقات احملدثني 28رقم  63، 62/ 18النبالء 
، 28/ 8، والوايف ابلوفيات 69/ 3، ومرآة اجلنان 1010رقم  1127 -1125/ 3احلفاظ 

 .282/ 3، وشذرات الذهب 431وطبقات احلفاظ 
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سع ومثانني، كتب عن مشايخ جرجان مث رجع دفعات  [ قال السهمي: ورد جرجان سنة ت2]
( 127كثري إىل أن حدث هبا وكتب عنه مجاعة من أهل جرجان والغرابء. )اتريخ جرجان 

 "..(1) 
 [ .1"تويف يف سلخ صفر ] .2

 [ .2قلت: وكان ينتحل الكالم على ... ]

 -حرف امليم -
 [ .3حممد بن علي بن حممد بن احلسن ] -326

 بازي املقرئ.أبو عبد هللا اخل

ولد بنيسابور سنة اثنتني وسبعني وثالمثائة. وقرأ القرآن على أبيه وعلى أيب بكر حممد بن 
 حممد الطرازي.

ومسع من: أيب أمحد احلاكم، وأيب حممد احلسن املخلدي، وأيب احلسن املاسرجسي. وتصدر 
 القراءات.لإلقراء. وصنف يف 

 ر.فقال: خترج على يده ألوف بنيسابو « ناتريخ جرجا»ذكره علي بن حممد الزجني يف 
 ودخل غزنة أايم السلطان حممود، وكان يكرمه غاية اإلكرام.

 مسعته يقول: أول ما وردت على السلطان سألين عن آية أوهلا غني.

[ ، واثنان خمتلف فيهما، الكويف يعدمها، 4] 3: 40فقلت: ثالثة مواضع: غافر الذنب 
 7: 1[ وغري املغ وب ]عليهم[ وال ال الني 5] 2: 30وم والبصري ال يعدمها: غلبت الر 

[6. ] 

__________ 

 تويف سنة أربع وسبعني ببلنسية.« : ترتيب املدارك»[ ويف 1]

 [ بياض يف األصل.2]

 [ انظر عن )حممد بن علي اخلبازي( يف:3]

 43هـ.، واملنتخب من السياق  447، وفيه وفاته سنة 264، 263تبيني كذب املفرتي 
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/ 3، وتذكرة احلفاظ 220، 219/ 3، والعرب 90رقم  90، والتقييد البن النقطة 66رقم 
، 130/ 4، والوايف ابلوفيات 351رقم  414، 413/ 1، ومعرفة القراء الكبار 1127

 .3274رقم  207/ 2، وغاية النهاية 70، 69/ 3ومرآة اجلنان 
 [ أول سورة غافر.4]

 .2[ سورة الروم، اآلية 5]
 سورة الفاحتة. [ آخر6]

-وقال ابن اجلزري: أما قوله )غري املغ وب( أن الكويف عدها، فليس كذلك وإمنا عدها غري
 ".(1) 

 "قلت: قرأ عليه مجاعة منهم: أبو القاسم اهلذيل. .3

 وتويف بنيسابور يف رم ان.

[ : هو شيخ نبيل مشهور بني أكابر املتقدمني بنيسابور، 1وقال عبد الغافر الفارسي ]
املنظور إليه، املشاور يف األمور، املبجل يف احملافل واملشاهد، قعد سنني يف مسجده املشهور 
به لقراءة القرآن يف سكة معاذ. وح ر يف جملسه األكابر وأوالد األئمة وقرءوا عليه، وتربكوا 

 [ .2ووجوهها ]القراءات بعود بني يديه. وكان عارفا ابلق

وصنف كتاب األبصار حمتواي على أصول الرواايت وغرائبها. وكان له صيت لتقدمه يف علم 
، وله جاه وقدر عند السالطني استح ره ميني الدولة أبو القاسم حممود بن انصر القراءات

 ىل نيسابور.الدين إىل غزنة، ومسع قراءته، وأكرم مورده ورده إ

فسمعه منه وحدث به وكان حييي « صحيح البخاري»وقد رحل إىل الكشميهين لسماع 
[ . ثنا 3الليل ابلقراءة والدعاء والبكاء، حىت قيل أنه مستجاب الدعوة، مل ير بعده مثله ]

 عنه أبو بكر حممد بن حيىي املزكي، ووالدي، ومسعود بن انصر الركاب، وطاهر الشحامي.

 [ .4من روى عنه الفراوي ] قلت: وآخر

 أبو بكر حممد بن احلسن بن علي اخلبازي املقرئ الطربي، -327

__________ 
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 ( .207/ 2( [ الكويف واملكي فاعلم. )غاية النهاية -] )

 .43املنتخب من السياق »[ يف: 1]
 « .مكثرا يف الرواايت« : »املنتخب»[ زاد يف 2]

 .264[ تبيني كذب املفرتي 3]
حدث بصحيح البخاري عن الكشميهين، حدث عنه أبكثر الكتاب »ل ابن النقطة: [ قا4]

 (1)( .." 90)التقييد « . أبو عبد هللا حممد بن الف ل الفراوي
 [ .1عبد الوهاب بن عثمان ] -345" .4

 أبو الفتح ابن املخبزي.

 بغدادي صدوق.

 روى عن: ابن حبابة، وعيسى بن الوزير.

 وعنه: أبو بكر اخلطيب.

 أخو أيب الفرج. وهو

 [ .2عبد الواحد بن احلسني بن أمحد بن عثمان بن شيطا ] -346

 أبو الفتح.

 . «القراءاتالتذكار يف »مقرئ العراق، ومصنف كتاب 
مسع: حممد بن إمساعيل الوراق، وابن معروف القاضي، وعيسى بن اجلراح، وابن سويد 

 املؤدب.

 ، بصريا ابلعربية.القراءاتا بوجوه [ : كتبنا عنه، وكان ثقة عامل3قال اخلطيب ]

__________ 

 ( [ والورق، رجل صاحل ثقة.-] )

 وقال ابن عساكر: وكان يذهب مذهب أمحد بن حنبل. )اتريخ دمشق( .

وقال ابن أيب يعلى الفراء: ذكره أبو حممد عبد العزيز بن أمحد الكتاين الدمشقي يف تصنيفه 
زور الوراق يف شعبان سنة مخسني وأربعمائة من قال: ورد نعي أيب بكر عبد الوهاب بن ح
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تنيس، حدث بشيء يسري عن متام، وأيب ايسر. وجد له بالغ، وكان فيه خري. )طبقات 
 احلنابلة( .

 [ انظر عن )عبد الوهاب بن عثمان( يف:1]

 .5710رقم  34/ 11اتريخ بغداد 
 [ انظر عن )عبد الواحد بن احلسني( يف:2]

رقم  40/ 16، )260رقم  199/ 8، واملنتظم 5683رقم  17، 16/ 11اتريخ بغداد 
، واإلعالم بوفيات األعالم 223، 222/ 3، والعرب 213/ 2( ، وإنباه الرواة 3355
، وتلخيص ابن مكتوم )خمطوط( ورقة 353رقم  415/ 1، ومعرفة القراء الكبار 186
وشذرات  ،423، واتريخ اخللفاء 1978، رقم 474، 473/ 1، وغاية النهاية 121

/ 3، وديوان اإلسالم 633/ 1، وهدية العارفني 383، وكشف الظنون 285/ 3الذهب 
 .207/ 6، ومعجم املؤلفني 1289، رقم 181، 180
 (1)[ يف اترخيه.." 3]
 [ .1احلسن بن أيب الف ل ] -14" .5

 [ املؤدب املقرئ. نزيل بغداد.2أبو علي الشرمقاين ]

 ووجوهها.القراءات ب[ : كان من العاملني 3قال اخلطيب ]

 حدث عن: إبراهيم بن أمحد الطربي، وأيب القاسم عبيد هللا بن الصيدالين.

 وقال يل: مسعت من زاهر بن أمحد السرخسي.

 وشرمقان من قرى نسا. تويف يف صفر.

قلت: قرأ عليه: أبو طاهر بن سوار، وأبو غالب بن القرار، وغريمها، وكان زاهدا ورعا قانعا 
خيرج إىل دجلة، فيأخذ ورق اخلس املرمي فيأكله، وكان ذلك أايم القحط.  ابليسري. كان

وكان أيوي إىل مسجد بدرب الزعفران، فرآه ابن العالف أيكل الورق، فأخرب الوزير رئيس 
 الرؤساء ابن املسلمة بذلك فقال:

 نبعث له شيئا.
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ال: امحل مفتاحا وققال: ال يقبله. فقال: نتحيل فيه. وأمر غالما أن يعمل لذلك املسجد 
له كل يوم رغيفني ودجاجة مطجنة وقطعة حالوة. فكان إذا جاء وفتح املسجد رأى ذلك 
يف احملراب، فيتعجب ويقول: املفتاح معي وما هذا إال من اجلنة. وكتم أمره، فأخصب جسمه 

 ومسن، فقال له ابن العالف: ما لك قد مسنت وأضاءت حالتك؟ فتمثل:

__________ 

 عن )احلسن بن أيب الف ل( يف: [ انظر1]

( 3363رقم  58، 57/ 16) 268رقم  213، 212/ 8، واملنتظم 402/ 7اتريخ بغداد 
)دون ترمجة( ، ومعرفة القراء الكبار  104/ 18، وسري أعالم النبالء 326/ 7، واألنساب 

رقم  227/ 1، وغاية النهاية 84/ 12، والبداية والنهاية 349رقم  413، 412/ 1
 .65/ 5، والنجوم الزاهرة 1037

ة املصادر كما ، ويف بقي« احلسن بن الف ل»وقد ورد امسه يف: اتريخ بغداد، ومعرفة القراء: 
 هو مثبت أعاله.

[ الشرمقاين: بفتح الشني املعجمة، وسكون الراء، وفتح امليم، والقاف، ويف آخرها النون، 2]
 راين، بنواحي نيسابور، يقال هلاوهي بلدة قريبة من أسف« شرمقان»هذه النسبة إىل 

 ( .323/ 7ابجليم، وقد كان من أعمال نسا. )األنساب « جرمغان»

 )ابلتاء املثناة( .« الشرمقايت»وقد وقع يف )اتريخ بغداد( : 

نزل بغداد وكان أحد حفاظ القرآن، ومن العاملني ابختالف »[ عبارته يف اتريخ بغداد: 3]
 (1)( .." 403، 402/ 7« . )ه وكان صدوقاووجوهها ... كتبت عنالقراءات 

 [ .1عبد هللا بن احلسن بن علي ] -19" .6

 [ ، إما مع جامع مهذان.2أبو القاسم اهلمذاين الصيقل ]

روى عن: أيب احلسني بن مسعون الواعظ، وأيب عبد هللا بن شاذي األسرتاابذي، وجعفر 
 األهبري.

 قال شريويه: شيخ صاحل متدين صدوق.
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 سعني سنة.عاش سبعا وت

 [ .3عبد هللا بن شبيب بن عبد هللا ] -20

 أبو املظفر األصبهاين ال يب املقرئ.

روى عن: جده أيب بكر حممد بن حيىي، وأيب عبد هللا بن منده، ومجاعة. وكان إمام أصبهان 
 وخطيبها وواعظها ومقرئها. وقد قرأ ابلرواايت على غري واحد، منهم حممد بن جعفر اخلزاعي.

 يه أبو القاسم اهلذيل، وغريه.قرأ عل

 وحدث عنه: أبو القاسم إمساعيل اإلخشيد، وأبو عبد هللا اخلالل، وأبو عبد هللا الدقاق.

الكثري،  . مسعابلقراءاتوسئل عنه إمساعيل بن حممد احلافظ فقال: إمام زاهد عابد، عامل 
 وصلى ابلناس ابجلامع سنني.

 قلت: وتويف رمحه هللا يف صفر.

__________ 

( [ روى عنه قاضي الق اة أبو سعيد حممد بن أمحد بن حممد بن صاعد، وابنه أبو -] )
 « .القاسم عبيد هللا بن عبد هللا احلسكاين

هـ. وعلى هذا يقت ي أن حيول من  450أقول: لقد ورخ عبد الغافر الفارسي وفاته بسنة 
 هنا إىل وفيات الطبقة السابقة.

 [ مل أقف على مصدر ترمجته.1]

[ الصيقل: بفتح الصاد املهملة، وسكون الياء املنقوطة ابثنتني من حتتها، وبفتح القاف، 2]
 ( .125/ 8ويف آخرها الالم. )األنساب 

 [ انظر عن )عبد هللا بن شبيب( يف:3]

)دون  104/ 18، وسري أعالم النبالء 187، واإلعالم بوفيات األعالم 226/ 3العرب 
/ 1، وغاية النهاية 73/ 3، ومرآة اجلنان 361رقم  423/ 1ترمجة( ، ومعرفة القراء الكبار 

 (1).." 288/ 3، وشذرات الذهب 1785رقم  423، 422
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 "وحج، وأخذ عن أيب عمران الفاسي. .7

 والقراءات.عارفا ابختالف األئمة، عاملا ابلتفسري وكان عاملا ابحلديث، 

مل يكن يرى التقليد، وله تصانيف كثرية. وله شعر رائق، مع صدق ودين وورع، وتقلل وقنوع 
[1. ] 

[ بن صاعد: كان القاسم بن الفتح، واحد الناس يف وقته يف العلم 2قال القاضي أبو حممد ]
[ ، متقدما يف علم اللسان والقرآن 3دق ]والعمل، سالكا سبيل السلف يف الورع والص

 [ من قرض الشعر.4وأصول الفقه وفروعه، ذا حظ جليل من البالغة، ونصيب ]

 تويف على ذلك، مجيل املذهب، سديد الطريقة، عدمي النظري.

[ : هو فقيه مشهور، عامل زاهد، يتفقه ابحلديث، ويتكلم على معانيه، 5وقال احلميدي ]
 الزهد. وله أشعار كثرية يف

 وله:

 أايم عمرك تذهب ... ومجيع سعيك يكتب

 [6مث الشهيد عليك منك ... فأين أين املهرب ]
__________ 

 .471، 470/ 2[ الصلة 1]
 « .وقال القاضي أبو القاسم: »471/ 2[ يف الصلة 2]

 « .والبعد عن اهلزل»زايدة:  471/ 2[ يف الصلة 3]

 « .ونصيب صاحل» 471/ 2[ يف الصلة 4]

 .390[ يف جذوة املقتبس 5]
، وطبقات املفسرين 116/ 18، وسري أعالم النبالء 472/ 2[ البيتان يف: الصلة 6]

 وله: 38/ 2للداودي 

 أال أيها العاتب املعتدي ... ومن مل يزل يف لغى أو دد

 مساعيك يكتبها الكاتبان ... فبيض كتابك أو سود

 ( .515، البغية 471/ 2، الصلة 390)جذوة املقتبس 

 ومن شعره أي ا:
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 اي طالبا للعالء مهال ... ما سهمك اليوم ابملعلي

 كم أمل دونه اخرتام ... وكم عزيز أذيق ذال

 أبعد مخسني قد تولت ... تطلب ما قد أنى وويل

 (1)." -يف الشيب إما نظرت وعظ ... قد كان بع ا فصار كال
 [ .1"وأمحد الرويدشيت ] .8

 [ .2هللا بن بندار ]عبد هللا بن حممد بن عبد  -55

 أبو حممد البغدادي املقرئ، احلذاء، املعروف اببن اخلفاف.

 مسع: أاب احلسني بن املظفر، وأاب حفص بن الزايت، وأاب بكر الوراق، وأاب حفص بن شاهني.

 [ : كتبت عنه وكان مساعه صحيحا.3قال اخلطيب ]

 [ .4تويف يف احملرم وله مخس ومثانون سنة ]

 القراءات.وقال ابن خريون: كان يكذب يف 

__________ 

( و 617/ 18( [ بسنده، إىل عمرو بن شعيب.. وذكر احلديث. )اتريخ دمشق -] )
 .104، 103عائذ(  -)تراجم: عاصم

 ، والتصحيح من املصادر.« الروندشي»[ يف األصل: 1]

 وقال القفطي:

فر أنشدين الشيخ أبو حممد جع ونقلت من على ظهر جزء خبط أمحد بن علي بن اثبت،»
بن عبد هللا بن علي بن املفيد قال: أنشدين أبو سعد عايل بن عثمان بن جين ولد أيب الفتح 

 بن جين بصور لنفسه:

 أال هلل ما أشقى حيايت ... فشيب مفارقي مما أقاسي

 كأن طوالعي شربت دواء ... فطول الدهر تسلح فوق رأسي

 زله بصيداء:قال: وأنشدين أي ا لنفسه مبن

 منزل ال أرى بعيين أدىن ... منه قدرا يف سائر األمصار
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 فرشي فيه فقحة ووطائي ... حني أمسى غرائب األقطار

 وإذا مل أجد أنيسا من الناس ... تفيهقت يف عتاب الفار

 ( .386، 385/ 2)إنباه الرواة 

 ن جين قال:ن عثمان بوقال الشيخ اإلمام أبو زكراي حيىي بن علي التربيزي: أنشدان عاىل ب

 أنشدان أيب لنفسه.. وذكر قصيدة طويلة أوهلا:

 وحلو مشائل األدب ... منيف مراتب احلسب

 ( .96/ 12)معجم األدابء 

 [ انظر عن )عبد هللا بن حممد املقرئ( يف:2]

، 4585رقم  499/ 2، وميزان االعتدال 5292رقم  146/ 10 1437اتريخ بغداد رقم 
 .355/ 3، ولسان امليزان 1911رقم  457/ 1وغاية النهاية 

 [ يف اتريخ بغداد.3]

 (1)[ سئل اخلطيب عن مولده فقال: أظنه يف سنة سبع وستني وثالمثائة.." 4]
 "أبو احلسن اجملاشعي. .9

 عن: إمساعيل بن احلسن الصرصري.

 وعنه: أبو علي الربداين، وأيب النرسي.

 [ .1عبيد هللا بن أمحد بن علي ] -60

 [ البغدادي.2ل الصرييف ]أبو الف 

 قرأ القرآن على أيب حفص الكتاين، ومسع منه. ولعله آخر من قرأ عليه.

 [ .3تويف يف ذي احلجة ]

 وقد روى احلديث عن: املخلص، وابن أخي ميمي.

 [ .4]القراءات وكان ابرعا يف معرفة 

 [ .5عدانن بن عبد هللا بن أمحد بن حممد بن شيبان ] -61

 [ .6الربجي ]أبو احلسن 
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 من طلبة احلديث أبصبهان.

 مسع: أاب عبد هللا بن منده، وغريه.

 روى عنه: سعيد بن أيب الرجاء الصرييف، وقال: كان من عباد هللا الصاحلني، مؤذن اجلامع.

 [ .7علي بن أمحد بن الربيع ] -62

 [ .8اإلمام أبو احلسن السبكبائي ]

 من أهل ما وراء النهر.

__________ 

 انظر عن )عبيد هللا بن أمحد( يف:[ 1]

 .2015رقم  455/ 1، وغاية النهاية 5567رقم  388/ 10اتريخ بغداد 
 ، واملثبت يتفق مع اتريخ بغداد.« الصديف» 485/ 1[ يف غاية النهاية 2]

 هـ. وله إحدى ومثانون سنة. 451[ من سنة 3]

ني ظ القرآن ومن العارف[ وقال اخلطيب: كتبت عنه وكان مساعه صحيحا، وكان من حفا4]
 القراءات.ابختالف 

 [ مل أجد مصدر ترمجته.5]

هذه النسبة  -[ الربجي: ب م الباء املعجمة بنقطة وسكون الراء املهملة ويف آخرها اجليم6]
 ( .132/ 2إىل قرية برج وهي من قرى أصبهان. )األنساب 

 [ مل أجد مصدر ترمجته.7]

 (1)ساب.." [ مل أجد هذه النسبة يف كتب األن8]
 "وتويف يف اثين عشر مجادى األوىل، وقربه يزار ويتربك به. وقد راثه بع هم. .10

 -حرف امليم -
 [ .1حممد بن أمحد بن علي ] -65

 أبو عبد هللا بن أيب سعد القزويين املقرئ. نزيل مصر من صباه.

ألنطاكي ا قرأ بدمشق على أيب احلسن بن داود الداراين البن عامر، وعلى احلسن بن سليمان
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[ للسوسي، وعلى أيب الفرج حممد بن أمحد بن أيب اجلود للدوري، وعلى طاهر 2النافعي ]
 « .ابلتذكرة»بن غلبون 

عن مصنفها أيب احلسن طاهر بن أيب الطيب عبد املنعم بن « التذكرة»روى مبصر كتاب 
 غلبون.

محزة  يمون بنوحدث عن: عبد الوهاب الكاليب، وأيب احلسن علي بن حممد احلليب، وم
 احلسيين، وحممد بن أمحد بن جابر التنيسي، وغريهم.

 مبصر.القراءات بوكان من املذكورين 

[ ، وأبو احلسن حيىي بن علي اخلشاب، وقرأ عليه القرآن 3روى عنه: عبد العزيز الكتاين ]
هو، و: أبو علي احلسن بن خلف بن بليمة، وحممد بن أمحد بن محوشة القلعي، وأبو عبد 

 هللا الرازي يف مشيخته.

 [ .4وتويف يف ربيع اآلخر ]

__________ 

 [ انظر عن )حممد بن أمحد بن علي( يف:1]

، واتريخ دمشق 146اتيل اتريخ مولد العلماء ووفاهتم للكتاين )خمطوطة الظاهرية( ورقة 
، 191، 190/ 1، والتدوين يف أخبار قزوين للرافعي 339/ 36)خمطوطة التيمورية( 

، اإلعالم بوفيات األعالم 210رقم  291، 290/ 21ر اتريخ دمشق البن منظور وخمتص
، 74/ 3، ومرآة اجلنان 354رقم  416/ 1، ومعرفة القراء الكبار 228/ 3، والعرب 187

 .493/ 1، وحسن احملاضرة 2758رقم  75/ 2وغاية النهاية 
 .( 665/ 2[ نسبة إىل قراءة انفع. )املشتبه يف أمساء الرجال 2]
 [ وهو ورخ وفاته.3]

ندي ورواايهتا مبصر. عالقراءات ب[ قال أبو عبد هللا بن احلطاب: كان من املذكورين 4]
عنه مشيخة هلشام بن عمار الدمشقي رواها لنا سنة أربعني وأربعمائة. )اتريخ دمشق( .." 

(1) 
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 [ .1"وهو ابن خالة أيب احلسن علي احلصري الشاعر ] .11

 -حرف احلاء -
 [ .2 بن عيسى ]احلسني -78

 [ .3أبو علي الكليب، قاضي مالقة ]

 وحج ومسع من: أيب ذر اهلروي، وأيب احلسن حممد بن إبراهيم احلويف النحوي.

 [ .4وكان عامل مالقة املشار إليه، ورئيسها ]

 [ ، وأبو عبد هللا بن خليفة.5روى عنه: أبو املطرف الشعيب ]

 [ .6احلسني بن مبشر ] -79

 [ ، املقرئ.8[ الكتاين الدمشقي ]7كي ]أبو علي املز 

حممد بن يونس اإلسكاف، وعبد الرمحن بن أيب نصر، القراءات حدث عن أستاذه يف 
 [ .9وعلي بن بشرى العطار ]

__________ 

( [ مخسني وأربعمائة، وهذا يدل على صحة ما قاله ابن بسام، وهللا أعلم. )وفيات -] )
 ( .55/ 1األعيان 

 .55/ 1يان [ وفيات األع1]
 [ انظر عن )احلسني بن عيسى( يف:2]

 .327رقم  142/ 1الصلة البن بشكوال 
 [ ويعرف حبسون.3]

 [ أصله من جراوة، وكان أبو ذر إذا سئل حب رته أحال عليه يف اجلواب.4]

[ وهو قال عن الكليب: وكان فقيها يف املسائل، حافظا هلا، عاملا أبصوهلا ونظائرها، ما 5]
 يف علمه هبا.رأيت مثله 

 [ انظر عن )احلسني بن مبشر( يف:6]

، 365، 364/ 4، وهتذيب اتريخ دمشق 211/ 11اتريخ دمشق )خمطوطة التيمورية( 
، وموسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي 1131رقم  249/ 1وغاية النهاية 

 .50رقم  158/ 2
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 « .املري»[ يف هتذيب اتريخ دمشق: 7]

، هو: احلسني بن « الصوري» 194/ 25موضع آخر من اتريخ دمشق [ وجاء يف 8]
مبشر بن عبد هللا، أبو علي الكتاين الصوري. روى عن أيب حممد عبدان بن عمر بن احلسن 

 املنبجي.

 « .احلسني بن مبشر بن عبيد هللا»والذي يف التهذيب: 

 (1)[ حدث ابن مبشر عنه بكتاب الناسخ واملنسوخ للنحاس.." 9]
 أربع ومخسني وأربعمائة "سنة .12

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن إبراهيم بن موسى بن أمحد بن منصور ] -99

 أبو سعد املقري النيسابوري الشامايت.

 عرف اببن أيب مشس.

 له أربعون حديثا، مسعناها.

روى عن: أيب بكر اجلوزقي، وعن: أيب حممد املخلدي، وأيب طاهر حممد بن الف ل بن 
 يم عبد امللك بن احلسن اإلسفرائيين، وأيب القاسم بن حبيب املفسر.خزمية، وأيب نع

 ورحل من نيسابور، فسمع هبراة من القاضي أيب منصور األزدي.

روى عنه: أبو املظفر عبد املنعم بن القشريي، وزاهر بن طاهر الشحامي، وغري واحد، وأمحد 
 بن حممد بن صاعد القاضي.

، متصرف يف األمور. ابلقراءاتمشهور، ثقة، عامل [ : شيخ فاضل 2قال عبد الغافر ]
[ ، وفصله ابلتوسط بني 3اختاره املشايخ لنيابة الرائسة بنيسابور مدة حلسن كفاءته ]

 اخلصوم.

 عقد جملس اإلمالء، وأملى سنني.

 ومات يف شعبان، وله حنو من مثانني سنة.

__________ 
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 [ انظر عن )أمحد بن إبراهيم( يف:1]

 122/ 18، وسري أعالم النبالء 231/ 3، والعرب 223رقم  97، 96السياق املنتخب من 
، وشذرات 144رقم  36/ 1، وغاية النهاية 188، واإلعالم بوفيات األعالم 62رقم 

 .292/ 3الذهب 
 .97، 96[ يف املنتخب 2]
 (1).."  «وهتديه إىل املصاحل، وترتيب األمور، ومعرفته ابألقدار»[ زاد يف املنتخب: 3]
 القراءات.من أيب بكر بن مهران يف « الغاية»"وقد مسع كتابه  .13

 [ .1إبراهيم بن العباس بن احلسن بن العباس بن احلسن بن أيب اجلن احلسيين ] -100

[ ، قاضي دمشق وخطيبها نيابة عن قاضي الق اة مبصر أيب حممد القاسم 2أبو احلسني ]
 [ .3بن النعمان قاضي املستنصر العبيدي ]

 [ .4إلجازة عن أيب عبد هللا بن أيب كامل األطرابلسي ]روى اب

 روى عنه: ابنه أبو القاسم النسيب.

 تويف يف شعبان عن ستني سنة.

 -حرف الباء -
 [ .5بكر بن عيسى بن سعيد ] -101

 أبو جعفر الكندي القرطيب الزاهد.

 روى عن: مكي بن أيب طالب، وحممد بن عتاب.

__________ 

 )إبراهيم بن العباس( يف:[ انظر عن 1]

، 14/ 2، وأخبار مصر البن ميسر 7/ 12و  2/ 11اتريخ دمشق )خمطوطة التيمورية( 
 وفيه:

إبراهيم بن العباس بن احلسن بن احلسني بن علي بن حممد بن علي بن إمساعيل بن جعفر »
/ 4، وخمتصر اتريخ دمشق البن منظور 91، وذيل اتريخ دمشق البن القالنسي « الصادق
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، والنجوم 267/ 2، واتعاظ احلنفا للمقريزي 28، وأمراء دمشق يف اإلسالم 72رقم  66
، وموسوعة علماء املسلمني يف 21/ 5و  22/ 2، وهتذيب اتريخ دمشق 85/ 5الزاهرة 

 .26رقم  228، 227/ 1اتريخ لبنان اإلسالمي 
 [ كنيته يف: أخبار مصر، واتعاظ احلنفا: )أبو احلسن( .2]

وكان قد ويل ق اء دمشق مرتني. ويف سابع عشر ذي القعدة تويف »املقريزي: [ قال 3]
القاضي الفقيه أبو عبد هللا حممد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون بن إبراهيم بن 
حممد بن مسلم الق اعي، وكان خيلف الق اة يف احلكم مبصر، وكان إماما حمداث، وله  

، وغري ذلك من « أنباء األنبياء»تاب ، وك« اخلطط»وكتاب « الشهاب»كتاب: 
 ( .267/ 2)اتعاظ احلنفا « . املصنفات

هـ. انظر ترمجته  414[ هو: احلسني بن عبد هللا بن حممد بن إسحاق. تويف سنة 4]
 150 -146/ 2ومصادرها يف كتابنا: موسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي 

 .486رقم 
 ( يف:[ انظر عن )بكر بن عيسى5]

 (1).." 588رقم  248، وبغية امللتمس لل يب 277رقم  115/ 1الصلة البن بشكوال 
 "قلت: وروى عنه أي ا: أبو علي احلداد، وأبو سهل بن سعدويه. .14

 وقرأ عليه ابلرواايت احلداد، وقرأ عليه لنافع نصر بن حممد الشريازي شيخ تال عليه السلفي.

سن علي بن داود الداراين حبرف ابن عامر، وعلى [ : قرأ على أيب احل1قال ابن عساكر ]
 أيب عبد هللا اجملاهدي.

 ومسع مبصر من: أيب مسلم الكاتب.

، أوحد يف طريقته. وكان القراءات[ : وكان ثقة جواال إماما يف 2وقال عبد الغافر الفارسي ]
 الشيوخ يعظمونه.

رف مكانه تركه. وكان [ ، بل أيوي إىل مسجد خراب، فإذا ع3وكان ال يسكن اخلوانق ]
 [ .4ال أيخذ من أحد شيئا، وإذا فتح عليه بشيء آثر به غريه ]
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وقال حيىي بن منده: قرأ عليه القرآن مجاعة، وخرج من عندان إىل كرمان فحدث هبا، ومات 
 [ .5هبا يف بلد أوشري يف مجادى األوىل سنة أربع ومخسني ]

القراءات بائة. ثقة، ورع، متدين، عارف قال: وبلغين أنه ولد سنة إحدى وسبعني وثالمث
والرواايت، عامل ابألدب والنحو. وهو أكرب من أن يدل عليه مثلي. وهو أشهر من الشمس، 

 وأضوأ من القمر، ذو فنون من العلم.

 [ .6وكان مهيبا، منظورا، فصيحا، حسن الطريقة، كبري الوزن ]

من: ابن يوسف الرفاء، راوي قلت: ومسع بدمشق من عبد الوهاب الكاليب، وبسامراء 
 ، عن اهلامشي، عن أيب مصعب.« املوطأ»

 قال السلفي: مسعت أاب الربكات عبد السالم بن عبد اخلالق بن سلمة

__________ 

 [ يف اتريخ دمشق.1]

 .308[ يف املنتخب من السياق 2]
 وفية.الص[ اخلوانق: مفردها: خانقاه، ومجعها أي ا: خانقاهات، وخانقاوات. وهي رابط 3]

 « .وهو ذو فنون من العلم وله شعر رائق يف الزهد»[ وزاد عبد الغافر: 4]

 ( .309/ 22[ وقيل: سنة مخس ومخسني وأربعمائة. )اتريخ دمشق 5]

 (1).." 334[ التقييد 6]
 "أبو الف ل عبد الرمحن بن أمحد الرازي، لقاه هللا رضوانه، وأسكنه جنانه. .15

م، ، وذكره ميأل الفوالقراءاتيف احلديث والرواايت والسنة  وكان إماما من األئمة الثقات
ويذرف العني. قدم أصبهان مرارا، األوىل يف أايم ابن منده، ومسع منه. مسعت منه قطعة 

 صاحلة. وكان رجال مهيبا، مديد القامة، وليا من أولياء هللا، صاحب كرامات.

 طوف الدنيا مفيدا ومستفيدا.

 قي ترمجته.مث ذكر الدقاق شيوخه واب

وقال اخلالل: كان أبو الف ل الرازي يف طريق، وكان معه قليل من اخلبز، وشيء يسري من 
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الفانيذ، فقصده مجاعة من قطاع الطريق، وأرادوا أن أيخذوه، فدفعهم بعصاه فقيل له يف 
ذلك، فقال: إمنا منعتهم ألن الذي كانوا أيخذوه مين كان حالال. ورمبا كنت ال أجد مثله 

 [ .1ال ]حال

ودخل كرمان يف هيئة رثة، وعليه أخالق وأمسال، فحمل إىل امللك وقالوا: هو جاسوس. 
 فقال امللك: ما اخلرب؟

قال: تسألين عن خرب األرض أو خرب السماء؟ فإن كنت تسألين عن خرب السماء، ف كل 
[ . وإن كنت تسألين عن خرب األرض، ف كل من عليها 2] 29: 55يوم هو يف شأن 

 [ .3] 26: 55ن فا

 [ .4فتعجب امللك من كالمه وأكرمه، وعرض عليه ماال، فلم يقبله ]

 [ .5عبد الرمحن بن عبد الرمحن بن مالك ] -114

__________ 

 .419/ 1[ معرفة القراء الكبار 1]
 .29[ سورة الرمحن، اآلية: 2]
 .26[ سورة الرمحن، اآلية: 3]
 .138/ 18نبالء ، سري أعالم ال419/ 1[ معرفة القراء 4]

 ومن أقوال أيب الف ل عبد الرمحن:

 « .حيتاج العامل إىل ثالثة أشياء: جنان مفكر، ولسان معرب، وبيان مصور»

 )اتريخ دمشق( .« . هذه األوراق حتل منا حمل األوالد»وقال. 

 [ انظر عن )عبد الرمحن بن عبد الرمحن( يف:5]

 (1).." 715رقم  336/ 2الصلة البن بشكوال 
وقرأت خبط أيب مروان الطبين: أخربين أبو حفص قال: شددت يف البيت مثانية " .16

 أمحال كتب ألخرجها إىل مكان، فلم يتم يل العزم، حىت انتهبنا الرببر.

تويف يف نصف صفر. وكان مولده يف صفر أي ا سنة إحدى وستني وثالمثائة. وكان مسند 
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 أهل األندلس يف زمانه مع ابن عبد الرب.

 -امليمحرف  -
 [ .1حممد بن أمحد بن مطرف ] -119

 أبو عبد هللا الكتاين القرطيب املقري الطريف.

 روى عن: القاضي يونس بن عبد هللا، وأيب حممد بن الشقاق.

 . وكان صاحب ليل وعبادة.القراءاتوقرأ ابلرواايت على مكي، واختص به. وبرع يف 

وه ميع ما رواه، وغريه من شيوخنا ووصفقال ابن بشكوال: أان عنه أبو القاسم بن صواب جب
 ابملعرفة واجلاللة وكثرة الدعابة واملزاح وحسن الباطن.

 تويف رمحه هللا يف صفر عن ست وستني سنة.

 [ .2حممد بن سالمة بن جعفر بن علي ] -120

__________ 

 [ انظر عن )حممد بن أمحد بن مطرف( يف:1]

 .1179رقم  538/ 2الصلة البن بشكوال 
 انظر عن )حممد بن سالمة( يف: [2]

، وفهرست 147/ 7أ، واإلكمال البن ماكوال  165 -أ 164مشيخة الرازي )خمطوط( ورقة 
/ 36، واتريخ دمشق )خمطوطة التيمورية( 94أمساء علماء الشيعة ومصنفيهم البن اببويه 

، ومعجم السفر للسلفي )مصورة 365/ 43( ، و 3/ 38و  608 -600/ 37و ) 135
، 180/ 10، واألنساب 268، وآاثر البالد وأخبار العباد للقزويين 376/ 2الكتب( دار 
، 24/ 2، وأخبار مصر البن ميسر 43/ 3، واللباب 23/ 10، والكامل يف التاريخ 181

 215، 214/ 22، وخمتصر اتريخ دمشق البن منظور 213، 212/ 4ووفيات األعيان 
/ 18، وسري أعالم النبالء 233/ 3، والعرب 181/ 2، واملختصر يف أخبار البشر 278رقم 
، واملعني يف 188، واإلعالم بوفيات األعالم 267/ 1، ودول اإلسالم 41رقم  93، 92

، 75/ 3، ومرآة اجلنان 368/ 1، واتريخ ابن الوردي 1451رقم  131طبقات احملدثني 
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، 313، 312 /2، وطبقات الشافعية لإلسنوي 62/ 3وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 
 (1)." -، وطبقات106/ 3والوايف ابلوفيات 

 "أبو الطاهر األنصاري األندلسي املقرئ. .17

 القراءات.يف « العنوان»مصنف 

 قرأ على عبد اجلبار بن أمحد الطرسوسي مبصر، وسكنها وتصدر لإلقراء.

ل بن يأخذ عنه: مجاهر بن عبد الرمحن الفقيه، وأبو احلسني اخلشاب، وابنه جعفر بن إمساع
 خلف.

 الفارسي. أليب علي« احلجة»إماما يف النحو. اختصر كتاب القراءات وكان مع براعته يف 

 وتويف مستهل احملرم.

 -حرف اخلاء -
 [ .1خلف بن أمحد بن الف ل ] -131

 أبو القاسم احلويف املصري احلنفي.

وأاب حممد  ،مسع: علي بن حممد بن إسحاق احلليب، وأمحد بن ثراثل، واحلافظ عبد الغين
 النحاس.

 وانتقى عليه: أبو نصر الشريازي.

 روى عنه: احلميدي، وأبو نصر بن ماكوال، وعلي بن احلسني الفراء، وغريهم.

 ذاك تقدم ذكره.« . اإلعراب»وليس هو ابحلويف صاحب 

 وهذا تويف يف هذه السنة أو بعدها بقليل.

 -حرف الصاد -
 [ .2الفياض العجلي الدينوري ]صاحل بن حممد بن أمحد بن أيب  -132

__________ 

 [ انظر عن )خلف بن أمحد( يف:1]
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 .843، والطبقات السنية، رقم 560رقم  169/ 4اجلواهر امل ية 
 (1)[ مل أجد مصدر ترمجته.." 2]
 "سنة سبع ومخسني وأربعمائة .18

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن عبد الرمحن بن احلسن ] -182

 [ .2لدمشقي ]أبو احلسني الطرائفي ا

 [ ، وعبد الرمحن بن أيب نصر.3مسع: متام بن حممد الرازي ]

 روى عنه: اخلطيب، وهبة هللا بن األكفاين.

 [ .4أمحد بن عبد العزيز بن أمحد ] -183

 [ بن األطروش القدوري، البغدادي املقرئ.5أبو بكر ]

 على: أيب الفرج النهرواين، وأيب احلسن احلمامي.القراءات قرأ 

 ع من: أيب احلسن بن الصلت، والسوسنجردي، وطائفة.ومس

 [ .6قرأ عليه: هبة هللا بن الطرب ]

__________ 

 [ انظر عن )أمحد بن عبد الرمحن( يف:1]

 151/ 3، وخمتصر اتريخ دمشق البن منظور 492/ 2اتريخ دمشق )خمطوطة التيمورية( 
 .171رقم 
تب واستورق، ومل حيدث من أول عمره، [ قال ابن عساكر: مسع الكثري من الشيوخ، وك2]

ومل تطل مدته، وكان مغفال، وكان مقرتا على نفسه، ومجع ماال كثريا، وكان شحيحا على 
 نفسه.

وذكر أنه قال لزوج بنت أخيه يف علته اليت مات فيها، وقد محله إىل عنده: أطعمين شواء 
 فلي عشرون سنة أشتهيه.

فإذا جلس كشف عن مقعدته وجلس على النطع  وحكي عنه أنه كان له نطع يقعد عليه،
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 لئال يتخرق الثوب الذي يكون عليه.

 سئل أبو القاسم علي بن إبراهيم النسيب عن الطرائفي فقال: ما كان إال ثقة.

 .1رقم  49/ 1[ الروض البسام برتتيب وختريج فوائد متام 3]
 [ انظر عن )أمحد بن عبد العزيز( يف:4]

 .304رقم  70، 69/ 1غاية النهاية 
 « .أبو العباس»[ يف غاية النهاية: 5]

 (1)هـ.."  456[ قرأ عليه أليب عمرو يف سنة 6]
 "التقي النقي ذي املنطق الصائب ... يف كل حجة وكالم .19

 خائف مشفق إذا ح ر اخلصمان ... خيشى من هول يوم اخلصام

 [ .1يف أبيات ]

 حىت توىف.ومل يزل جاراي على سديد الق اء وإنفاذ األحكام 

 ولو شرحنا ق اايه السديدة كانت كتااب قائما بنفسه.

العشر، ولقد ح ر الناس جملسه وهو ميلي احلديث على كرسي القراءات بوقد قرأ القرآن 
عبد هللا ابن إمامنا أمحد. فكان املبلغون عنه واملستملون ثالثة: خايل أبو حممد، وأبو منصور 

 األنباري، وأبو علي الربداين.

خربين مجاعة ممن ح ر اإلمالء أهنم سجدوا على ظهور الناس، لكثرة الزمحة يف صالة وأ
 [ .2اجلمعة. وحزر العدد ابأللوف. وكان يوما مشهودا ]

 وح رت أان أكثر أماليه.

 [ .3وكان يقسم ليله أقساما: قسم للمنام، وقسم للقيام، وقسم لتصنيف احلالل واحلرام ]

[ ، 5[ هللا وجهه من األنوار ]4لسكينة والوقار، وما كسا ]ومن شاهد ما كان عليه من ا
 شهد له ابلدين والف ل ضرورة.

[ البغدادي، والشريف أبو جعفر اهلامشي، وأبو الغنائم بن الغباري، 6وتفقه عليه: أبو احلسن ]
 ووأبو علي بن البناء، وأبو الوفاء بن القواس، وأبو احلسن النهري، وأبو الوفاء بن عقيل، وأب
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 [ العكربي، وأبو اخلطاب7احلسن بن جدا ]

__________ 

 .200، 199/ 2[ األبيات وغريها يف: طبقات احلنابلة 1]
 .201، 201/ 2[ طبقات احلنابلة 2]
 .203/ 2[ طبقات احلنابلة 3]
 « .كسى»[ يف األصل: 4]

ير مع السكون والسمت الصاحل، والعقل الغز »زايدة:  203/ 2[ يف طبقات احلنابلة 5]
 « .الراجح

 « .أبو احلسني( : »204/ 2[ يف )طبقات احلنابلة 6]

 (1)« .." زفر( : »205/ 2[ يف )طبقات احلنابلة 7]
"قال أبو عبد هللا الدقاق يف رسالته: ومل أر شيخا أبصبهان مجع بني علم القرآن،  .20

 قاين.ر ، واحلديث، والرواايت، وكثرة كتابته ومساعه أف ل من أيب بكر الباطوالقراءات

 وكان إمام اجلامع الكبري، حسن اخللق واهليئة واملنظر والقراءة والدراية.

 ثقة يف احلديث.

 [ .1أمحد بن حممد بن عيسى بن هالل ] -249

 أبو عمر بن القطان القرطيب املالكي، رئيس املفتني بقرطبة.

 ولد سنة تسعني وثالمثائة.

أيب القاضي، وأيب حممد بن الشقاق، و  وروى عن: أيب بكر التجييب، ويونس بن عبد هللا
 [ .2حممد بن دحون، وانظر عندمها ]

 [ .3وكان فريد عصره ابألندلس حفظا، وعلما، واستنباطا، ومعرفة أبقوال العلماء ]

صدمته ريح فخرج من قرطبة يريد محة املرية، فتويف بكورة ابغة لسبع بقني من ذي القعدة 
[4. ] 

ر سنة أربع عشرة وأربعمائة علي يد قاضيها عبد الرمحن بن بشوقد قدمه املستظهر للشورى 
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[5. ] 

__________ 

 [ انظر عن )أمحد بن حممد بن عيسى( يف:1]

، 246/ 3، والعرب 813/ 4، وترتيب املدارك 130رقم  62، 61/ 1الصلة البن بشكوال 
 ،182، 181/ 1، والديباج املذهب 145رقم  306، 305/ 18وسري أعالم النبالء 

 .335رقم  119، وشجرة النور الزكية 308/ 3، وشذرات الذهب 82/ 5والنجوم الزاهرة 
 .61/ 1[ الصلة 2]
وبرع الناس طرا مبعرفة املسائل واختالف العلماء من أهل املذاهب »[ وقال ابن بشكوال: 3]

 . (62، 61/ 1)الصلة « . وغريهم، والطبع يف الفتاوى، والنفوذ يف علم الواثئق واألحكام
 .62/ 1[ الصلة 4]

 دفن ليلة اإلثنني لسبع بقني من ذي القعدة سنة ستني وأربعمائة. ذكره ابن حبان.

وفيه: ومولده سنة تسعني وثالمثائة. وذلك أنه وجد خبط أبيه يف سنة  62/ 1[ الصلة 5]
 أربعمائة:

 مت البين أمحد عشرة أعوام.

 (1)هـ.."  395 ( أنه ولد سنة119/ 1وجاء يف )شجرة النور الزكية 
 "وولدت سنة ست وسبعني وثالمثائة. .21

 [ : حدثتنا، وكانت صاحلة صادقة.1قال أبو بكر اخلطيب ]

 توفيت يف احملرم.

 -حرف الدال -
 [ .2دري املستنصري ] -255

 شهاب الدولة.

 قدم دمشق أمريا عليها لصاحب مصر بعد عزل حيدرة. مث عزل بعد قليل.

 اآلخر.وويل الرملة، فقتل يف ربيع 
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 -حرف العني -
 [ .3عبد هللا بن سليمان ] -256

 أبو حممد املعافري الطليطلي، املعروف اببن املؤذن.

 روى عن: أيب عمر الطلمنكي.

 وكان عاملا دينا حمداث مقرائ.

 [ .4كتب الكثري، ومسع الناس منه ]

 [ .5عبد هللا بن علي بن عبد هللا ] -257

 عرف اببن املخ.أبو احلسني الصيداوي الوكيل. وي

__________ 

 [ يف اترخيه.1]

 [ انظر عن )دري املستنصري( يف:2]

 .104رقم  31أمراء دمشق يف اإلسالم 
 [ انظر عن )عبد هللا بن سليمان( يف:3]

 .613رقم  280، 279/ 1الصلة البن بشكوال 
[ وقال ابن بشكوال: وكان من أهل العلم والف ل واخلري، وكان األغلب عليه احلديث 4]

، وكان كثري الكتب جلها خبطه، وكان يلتزم بيته، وكان ال خيرج والقراءاتواآلاثر واآلداب 
منه إال يف يوم مجعة لصالته أو لباديته، وكان صرورة مل يتزوج قط وال تسرى. مسع الناس 

 منه.

 ر عن )عبد هللا بن علي الصيداوي( يف:[ انظ5]

، 345/ 17، واتريخ دمشق )خمطوطة التيمورية( 215/ 7اإلكمال البن ماكوال 
 (1)." -واألنساب

 [ .1عبد الوهاب بن حممد بن عبد الوهاب بن عبد القدوس ] -261" .22

 أبو القاسم األنصاري القرطيب املقرئ.
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 ، وأيب القاسم الزيدي، وابن نفيس.رحل، وقرأ ابلرواايت على: أيب علي األهوازي

 ومسع من: أيب احلسن بن السمسار.

 [ .2وكان خطيبا بليغا جمودا للقراءات بصريا هبا، عارفا بطرقها. رحل الناس إليه ]

 مات يف ذي القعدة وقد قارب الستني. وقيل سنة إحدى فيحرر.

 [ .3عبيد هللا بن حممد بن مالك ] -262

 قيه املالكي.أبو مروان القرطيب، الف

__________ 

 ( [ وقال البنداري:-] )

كان من أماثل بغداد وأعياهنا، واملرجوع إليه يف نوائب الليايل وحداثهنا. وكان قد أمجع »
الناس على صالحه، واستجادة رأيه واسرتجاحه. ومن مجلة خرياته أنه تسلم البيمارستان 

أحسن لنوائب النواب. فعمره وطبقه، و الع دي، وقد استوىل عليه اخلراب، وانب أوقافه اب
يف أحواله ترتيبا، وأقام فيه ثالثة خزائن ومثانية وعشرين طبيبا. وراثه أبو الف ل صر در 

 بقصيدته اليت أوهلا:

 ال قبلنا يف ذا املصاب عزاء ... أحسن الدهر بعده أم أساء

 ( .35)اتريخ دولة آل سلجوق 

 [ انظر عن )عبد الوهاب بن حممد( يف:1]

، وكشف 2004رقم  482/ 1، وغاية النهاية 816رقم  381/ 2الصلة البن بشكوال 
/ 6، ومعجم املؤلفني 637/ 1، وهدية العارفني 527/ 2، وإي اح املكنون 1770الظنون 
229. 
[ قال ابن اجلزري: مقريء، حمرر، أستاذ كامل، متقن، كبري، رحال، صاحب كتاب 2]
 عجبا يف حترير هذا الشأن ومعرفة فنونه.... كان القراءات يف « املفتاح»

 وقال ابن بشكوال: كانت الرحلة إليه يف وقته.

 هـ. 403ولد سنة 

 هـ. 461ورخ ابن اجلزري وفاته بسنة 

 [ انظر عن )عبيد هللا بن حممد( يف:3]
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، ومعجم 22، وطبقات املفسرين للسيوطي 670رقم  304، 303/ 1الصلة البن بشكوال 
 (1).." 324رقم  253ومعجم طبقات احلفاظ واملفسرين  ،245/ 6املؤلفني 

 "قرأ القرآن ببغداد لعاصم على أيب حفص الكتاين صاحب ابن جماهد. .23

 قرأ عليه أبو العز القالنسي أبواان أليب بكر عن عاصم.

 له.القراءات ورواها أبو العالء العطار، عن أيب العز يف 

 [ .1هللا بن علي بن احلسن ]حممد بن عبيد هللا بن حممد بن عبيد  -315

 [ .2شرف السادة أبو احلسن العلوي احلسيين البلخي، صاحب النظم والنثر ]

 قدم رسوال يف سنة ست ومخسني من السلطان ألب أرسالن، ومدح اإلمام القائم.

 [ .3روى عنه: شجاع الذهلي، وأبو سعد املروزي من شعره ]

 [ .4حممد بن أيب سعيد بن شرف ] -316

 عبد هللا اجلذامي القريواين، أحد فحول شعراء املغرب. أبو

 روى عن: أيب احلسن القابسي، وغريه.

 وله تصانيف أدبية.

 [ .5قال ابن بشكوال: أنبا عنه ولده األديب أبو الف ل جعفر بن حممد ابإلجازة ]

__________ 

 [ انظر عن )حممد بن عبيد هللا( يف:1]

 .119رقم  62، 61املنتخب من السياق 
شيخ السادة وشرفهم مجال األفاضل خبراسان من حسنات عصره، »[ وقال عبد الغافر: 2]

له الشرف الباذخ نسبا، واألدب الظاهر شرقا وغراب، والشعر والكتابة الفائقة الرائقة هزال 
وجدال، صار من كرباء أركان الدولة يف وقته. دخل نيسابور وبالد خراسان مرارا مع العسكر، 

 « .حاديث واألشعاروروى األ

 [ قال عبد الغافر: تويف بنيسابور سنة مخس وستني وأربع مائة.3]

 أقول: هلذا ينبغي أن حيول من هنا ويؤخر للطبقة التالية.
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 [ انظر عن )حممد بن أيب سعيد( يف:4]

 .1324رقم  604/ 2الصلة البن بشكوال 
ه مصنفة يف معىن ذلك كله، ل[ وقال: كان من جلة األدابء، وفحول الشعراء، وله كتب 5]

رواية عن أيب احلسن القابسي الفقيه، وأيب عمران الفاسي، وصحبهما. وقد أثىن عليه أبو 
 (1)الوليد الباجي ووصفه ابلعلم والذكاء.." 

 -حرف الياء -" .24
 [ .1يوسف بن علي بن جبارة بن حممد بن عقيل بن سوادة ] -319

 ، وبسكرة بليدة ابملغرب. [2أبو القاسم اهلذيل املقرئ البسكري ]

 القراءات.أحد اجلوالني يف الدنيا يف طلب 

بل وال احلديث أوسع من رحلته فإنه رحل من القراءات ال أعلم أحدا رحل يف طلب 
 أقصى املغرب إىل أن انتهى إىل مدينة فرغانة، وهي من بالد الرتك.

 .[ 3وذكر أنه لقي يف هذا الشأن ثالمثائة ومخسة وستني شيخا ]
 ومن كبار شيوخه: الشريف أبو القاسم علي بن حممد الزيدي، قرأ عليه حبران.

 وقرأ بدمشق على: أيب علي األهوازي، ومبصر على: اتج األئمة

__________ 

 [ انظر عن )يوسف بن علي بن جبارة( يف:1]

، 459، 458/ 1، واإلكمال البن ماكوال 1503رقم  680/ 2الصلة البن بشكوال 
، 1665رقم  490، واملنتخب من السياق 422/ 1، ومعجم البلدان 220/ 2واألنساب 
 433 -429/ 1، ومعرفة القراء الكبار 192، واإلعالم بوفيات األعالم 260/ 3والعرب 
، ونكت اهلميان 93/ 3، ومرآة اجلنان 669/ 2، واملشتبه يف أمساء الرجال 367رقم 
، وشذرات 359/ 2وبغية الوعاة ، 3329رقم  401 -397/ 2، وغاية النهاية 314

 232 -230/ 5، وموسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي 324/ 3الذهب 
 .1871رقم 
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 ( .163هـ. برقم ) 465وستعاد ترمجته يف الطبقة التالية يف وفيات سنة 

[ البسكري: ضبطها األمري ابن ماكوال بكسر الباء املوحدة، بعدها سني مهملة. 2]
( وقال: 220و  219/ 2( وهبا ذكره ابن السمعاين يف )األنساب 458/ 1مال )اإلك

البسكري بكسر الباء املنقوطة بواحدة وسكون السني املهملة ويف آخرها الراء. هذه النسبة 
 إىل بسكرة، وهي بلدة من بالد املغرب.

لقاسم اهلذيل ا ابلفتح، وقال: مبوحدة ومهملة: أبو« البشكري»أما املؤلف الذهيب فذكره بعد 
ال ، وبسكرة: بليدة ابملغرب. )املشتبه يف أمساء الرجالقراءاتالبسكري مصنف الكامل يف 

2 /669. ) 

وأثبتها ايقوت بكسر أوهلا وقال: كذا ضبطها احلازمي وغريه. وعاد ف بطها ابلفتح. ونسب 
 ( .422/ 1إليها صاحب الرتمجة. )معجم البلدان 

 (1)« .." من آخر داير الغرب إىل ابب فرغانة: »وزاد فيه 680/ 2[ الصلة 3]
 "أمحد بن علي بن هاشم، وإمساعيل بن عمر، واحلداد. وحبلب على: .25

 إمساعيل بن الطرب.

 « .الروضة»وبغريها على: مهدي بن طرادة، واحلسن بن إبراهيم املالكي مصنف 

 وببغداد على أيب العالء الواسطي.

 .وروى عن: أيب نعيم احلافظ، ومجاعة
املشهورة والشواذ، وفيه مخسون رواية، من أكثر من القراءات يف « الكامل»وصنف كتاب 
 ألف طريق.

 روى عنه هذا الكتاب أبو العز حممد بن احلسني القالنسي وحدث عنه:

 إمساعيل بن األخشيد السراج.

 وكان يف ذهين أنه تويف سنة ستني أو قريبا منها.

 م النحو ويفهم الكالم.وقد قال ابن ماكوال: كان يدرس عل

 [ : ال رير. فكأنه أضر يف كربه.1وقال عبد الغافر فيه ]

                                         
 30/513اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



32 

 

 [ .2]القراءات بوقال: من وجوه القراء ورءوس األفاضل، عامل 

[ ، وكان مقدما يف النحو 3بعثه نظام امللك ليقعد يف املدرسة لإلقراء، فقعد سنني وأفاد ]
 والصرف، عارفا ابلعلل.

القاسم القشريي، ويقرأ عليه األصول. وكان أبو القاسم القشريي كان حي ر جملس أيب 
 يراجعه يف مسائل النحو ويستفيد منه.

 [ .4وكان ح وره يف سنة مثان ومخسني، إىل أن تويف ]

__________ 

 ( .490[ يف )املنتخب من السياق 1]

 « .لرواايتثري ا، كابلقراءاتمن وجوه القراء األفاضل، عامل »[ العبارة يف )املنتخب( : 2]

ى بعثه نظام امللك ليقعد يف املدرسة يف املسجد لإلقراء وأجر »[ العبارة يف )املنتخب( : 3]
 « .عليه املرسوم، فقعد فيه سنني، واستفاد منه القراء

 (1)« .." كان تويف»[ يف األصل: 4]
 [ .1عبد الواحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن صاحل ] -16" .26

 أبو الف ل املعلم.

 مسع: أاب عبد هللا بن منده، وخلقا.

 [ .2عبد الوهاب بن حممد بن عبد الوهاب بن عبد القدوس ] -17

 أبو القاسم األنصاري القرطيب.

 حج ومسع من: أيب بكر حممد بن علي املطوعي مبكة.

 بدمشق على: أيب علي األهوازي.القراءات وقرأ 

 ف الزيدي.ومسع من أيب احلسن السمسار، وأخذ حبران عن الشري

 [ .3وأخذ مبصر عن أيب العباس بن نفيس، ومبيافارقني عن حممد بن أمحد الفارسي ]

 وكان من جلة املقرءين، ومن اخلطباء اجملودين.

 [ .4]القراءات كانت الرحلة إليه يف 
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 [ ، ومولده سنة ثالث وأربعمائة.5تويف يف ذي القعدة ]

 ات.القراءيف « املفتاح»ويل خطابة قرطبة. وصنف 

 [ .6عمر بن منصور بن أمحد بن حممد بن منصور ] -18

 احلافظ أبو حفص البخاري البزاز.

 حمدث ما وراء النهر يف وقته.

 مسع: أاب علي بن حاجب الكشاين، وأاب نصر أمحد بن حممد

__________ 

 [ مل أجد مصدر ترمجته.1]

، 816رقم  381/ 2[ انظر عن )عبد الوهاب بن حممد( يف: الصلة البن بشكوال 2]
، 527/ 2، وإي اح املكنون 1770، وكشف الظنون 2004رقم  481/ 1وغاية النهاية 
 .229/ 6، ومعجم املؤلفني 637/ 1وهدية العارفني 

 وهو غلط.« الفارسي( : »381/ 2[ وقع يف )الصلة 3]

 .381/ 2[ الصلة 4]
 .-هـ 461نة ( س482/ 1هـ. كما يف الصلة. أما يف )غاية النهاية  462[ سنة 5]
، 464/ 1، واللباب 189، 188/ 5[ انظر عن )عمر بن منصور( يف: األنساب 6]

 (1).." 81رقم  149، 148/ 18، وسري أعالم النبالء 1158/ 3، وتذكرة احلفاظ 465
"السوسنجردي، وبكر بن شاذان الواعظ، وأيب أمحد الفرضي، وأيب احلسني احلمامي،  .27

 ابن جماهد، ومجاعة. ومنصور بن حممد بن منصور صاحب

 قرأ عليه: أبو احلسني اخلشاب، وأبو القاسم بن الفحام، وغريمها.

 وكان يتفرد بنكت عن: أيب حيان التوحيدي.

 وروى احلديث عن: أيب أمحد الفرضي، وابن الصلت اجملرب، وابن بشران املعدل.

 روى عنه: أبو عبد هللا الرازي يف مشيخته.

عبد الوارث الشريازي، وعمر بن عبد الكرمي الدهستاين يف رأس ورحل إىل مصر هبة هللا بن 
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 سنة ستني وأربعمائة فأدركاه ومسعا منه.

 وروى عنه: أمحد بن حيىي بن اجلارود، وروزبة بن موسى اخلزاعي.

 [ .1على مجيع شيوخ مصنفها ]« الروضة»وكان من كبار أئمة القراء، قرأ مبا يف 

 -حرف الياء -
 [ .2ى بن طاهر بن أيب احلسام ]يعقوب بن موس -24

 أبو أيوب املرسي.

 روى عن: أيب الوليد بن ميقل، وحامت بن حممد، ومجاعة.

 قال ابن مدبر: كان فقيها حافظا متفننا.

 تويف يف صفر.

__________ 

[ قال أبو القاسم بن الفحام: قال لنا أبو احلسني نصر الفارسي أنه قرأ ابلطرق والرواايت 1]
أليب علي املالكي البغدادي على شيوخ أيب علي « الروضة»ملذكورة يف كتاب واملذاهب ا
كلهم القرآن كله، وأن أاب علي كان كلما قرأ جزءا من القرآن قرأت « الروضة»املذكورين يف 

 مثله، وكلما ختم ختمة ختمت مثلها، حىت انتهيت إىل ما انتهى إليه من ذلك.

واحد. ب« الروضة»من طريقه، عن صاحب راءات الققال ابن اجلزري: قلت: فتعلو لنا 
 ( .337، 336/ 2)غاية النهاية 

 (1)[ مل أجد مصدر ترمجته.." 2]
املعروفني »، وكتاب « هبجة اجملالس»[ ، وكتاب 1« ]األجوبة املوعبة»"وكتاب  .28

الدرر يف اختصار املغازي »[ ، وكتاب 3« ]الكايف يف الفقه»[ ، وكتاب 2« ]ابلكىن
القصد واألمم يف أنساب العرب والعجم وأول من نطق ابلعربية من »، وكتاب  [4« ]والسري
االكتفاء يف »[ ، وكتاب 6« ]الشواهد يف إثبات خرب الواحد»[ ، وكتاب 5« ]األمم

[ ، وكتاب 8« ]اإلنصاف فيما يف اسم هللا من اخلالف»[ ، وكتاب 7] «القراءات
 [ .10[ ، وأشياء من الكتب الصغار ]9« ]الفرائض»
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قال أبو علي بن سكرة: مسعت أاب الوليد الباجي، وجرى ذكر ابن عبد الرب، فقال: هو 
 [ .11أحفظ أهل املغرب ]

 الرب يقول: مل وقال احلافظ أبو علي الغساين: مسعت أاب عمر بن عبد

__________ 

 دة كتب.وقد ذكر قبله ع« . األجوبة املوعبة يف األسئلة املستغربة»[ يف الرتتيب: 1]

 « .أمساء املعروفني ابلكىن، سبعة أجزاء»[ يف الرتتيب: 2]

 . «يف االختالف وأقوال مالك وأصحابه رمحهم هللا، عشرون كتااب»[ زاد يف الرتتيب: 3]
 بتحقيق الدكتور شوقي ضيف. 1966رة سنة [ طبع يف القاه4]

اإلنباه » ومعه« القصد واألمم يف التعريف أبصول أنساب العرب والعجم»[ طبع ابسم 5]
 .-هـ 1350ابلقاهرة سنة « على قبائل الرواة

 « .جزء»[ قال يف )جذوة املقتبس، وبغية امللتمس( : 6]

ع وأيب عمرو اإلكتفاء يف قراءة انف»نه وقد سبق أ« . اإلكتفاء يف القراءة»[ يف الرتتيب: 7]
 جزء واحد.« بن العالء بتوجيه ما اختلف فيه

يف بسم » ، ويف الرتتيب« ث كذا خبطه، وإمنا هو فيما يف البسملة»[ يف هامش األصل: 8]
 « .هللا

 « .اإلشراف يف الفرائض»[ يف الرتتيب: 9]

 . «ر اتريخ أمحد بن سعيداختصا»، و « البستان يف اإلخوان»[ وفاته أن يذكر: 10]
 سبعة أجزاء.« أخبار أئمة األمصار»ومن مؤلفات ابن عبد الرب أي ا: 

 ، جزءان.« كتاب التجويد واملدخل إىل علم القرآن ابلتجريد»

 ، أربعة وعشرون جزءا.« اختالف أصحاب مالك بن أنس واختالف رواايهتم عنه»

، ، جزء واحد. )اجلذوة« حلكماء والعلماءكتاب العقل والعقالء وما جاء يف أوصافهم عن ا»
 والبغية.

 « :التمهيد»والبن عبد الرب يف وصف كتاب 

 سهري فؤادي من ثالثني حجة ... وصاقل ذهين واملفرج عن مهي

 بسطت لكم فيه كالم نبيكم ... ملا يف معانيه من الفقه والعلم.
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 الظلم وفيه من اآلداب ما يهتدى به ... إىل الرب والتقوى وينهى عن

 ( .820/ 4)ترتيب املدارك 

 (1).." 66/ 7، وفيات األعيان 678، 677/ 2[ الصلة 11]
 [ .2[ أهل األندلس إسنادا يف وقته ]1"وكان مع إمامته وجاللته أعلى ] .29

روى عنه: أبو العباس الدالئي، وأبو حممد بن أيب قحافة، وأبو احلسن بن مفوز، وأبو عبد 
[ ، وحممد بن فتوح 3غساين، وأبو حبر سفيان بن العاص ]هللا احلميدي، وأبو علي ال

األنصاري، وطائفة سواهم، وأبو داود سليمان بن جناح املقرئ وقال: تويف ليلة اجلمعة سلخ 
 ربيع اآلخر، ودفن يوم اجلمعة بعد العصر.

 [ .4قلت: استكمل رمحه هللا مخسا وتسعني سنة ومخسة أايم ]

بن أيب الفتح، ومن خطه نقلت: كان أبو عمر بن عبد الرب  وقال شيخنا أبو عبد هللا حممد
 أعلم من ابألندلس يف السنن واآلاثر واختالف علماء األمصار.

وكان يف أول زمانه ظاهري املذهب مدة طويلة، مث رجع عن ذلك إىل القول ابلقياس من 
 .[ رمحه هللا5غري تقليد أحد، إال أنه كان كثريا ما مييل إىل مذهب الشافعي ]

قلت: ومجيع شيوخه الذين محل عنهم ال يبلغون سبعني نفسا، وال رحل يف احلديث، ومع 
هذا فما هو بدون اخلطيب، وال البيهقي وال ابن حزم يف كثرة اإلطالع، بل قد يكون عنده 

 ما ليس عندهم مع الصدق والداينة والتثبت وحسن االعتقاد، رمحه هللا تعاىل.

وابخلالف، وبعلوم القراءات بمر فقيه حافظ مكثر، عامل [ : أبو ع6قال احلميدي ]
 احلديث والرجال، قدمي السماع، مل خيرج من األندلس، وكان مييل يف الفقه إىل أقوال الشافعي.

 قلت: وكان سلفي االعتقاد، متني الداينة.

__________ 

 « .أعلى»[ يف األصل: 1]

 ( .809/ 4[ كان سنده مما يتنافس فيه. )ترتيب املدارك 2]

 ( .809/ 4[ وهو آخر من حدث عنه من اجللة. )ترتيب املدارك 3]
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 .810/ 4[ ترتيب املدارك 4]
وأخربين أبو احلسن علي بن أمحد العابدي أنه مات يف سنة ستني وأربعمائة »وقال احلميدي: 

( وهبا أرخه ال يب يف )بغية امللتمس 369)جذوة املقتبس « بشاطبة من بالد األندلس
491. ) 

 [ جذوة املقتبس، بغية امللتمس.5]

 (1).." 367[ يف جذوة املقتبس 6]
[ ، وفاق يف علم األصلني والفقه 1"كان من كبار علماء الشيعة. لزم الشيخ املفيد ] .30

 على طريقة اإلمامية.

 وزوجه املفيد اببنته، وخصه بكتبه.

 احلي طائفته وعبادهم[ ، وصنف كتبا حساان. وكان من ص2وأخذ أي ا عن السيد املرت ى ]
 وأعياهنم.

بدخول  . وكان حيتج على حدث القرآنابلقراءاتشيع جنازته خلق كثري، وكان من العارفني 
 [ .3الناسخ واملنسوخ فيه ]

 [ .4ذكره ابن أيب طيئ ]

 -حرف الطاء -
 [ .5طاهر بن عبد هللا ] -134

 أبو الربيع اإليالقي الرتكي. وإيالق هي قصبة الشاش.

 [ .6كبار الشافعية، له وجه ]  كان من

__________ 

 413[ الشيخ املفيد هو: أبو عبد هللا حممد بن النعمان البغدادي الشيعي، املتوىف سنة 1]
 . وقد تقدمت ترمجته يف تلك السنة من تراجم هذا الكتاب وفيها املصادر.-هـ

. وقد -هـ 436ة [ املرت ى هو: الشريف علي بن احلسني املوسوي العلوي، املتوىف سن2]
 مرت ترمجته ومصادرها يف موضعها من هذا الكتاب.
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فأما ما زعمه من حدث القرآن، »على ذلك فقال:  -رمحه هللا -[ علق املؤلف الذهيب3]
فإن عىن به خلق القرآن، فهو معتزيل جهمي، وإن عىن حبدوث إنزاله إىل األمة على لسان 

، ومنه قوله الم هللا ليس مبخلوق، فال أبس بقولهنبيها صلى هللا عليه وسلم، واعرتف أبنه ك
]سورة األنبياء،  2: 21تعاىل: ما أيتيهم من ذكر من رهبم حمدث إال استمعوه وهم يلعبون 

 « .[ . أي حمدث اإلنزال إليهم2اآلية 

 ( .142/ 18)سري أعالم النبالء 

 وهو مفقود.« اتريخ الشيعة»[ يف كتابه 4]

، واألنساب 113د هللا( يف: طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي [ انظر عن )طاهر بن عب5]
/ 2، وهتذيب األمساء واللغات 98/ 1، واللباب 291/ 1، ومعجم البلدان 406/ 1

، وطبقات الشافعية 149رقم  326/ 18، وسري أعالم النبالء 344، رقم 231، 230
، 60العقد املذهب ، و 63، 62/ 1، وطبقات الشافعية لإلسنوي 50/ 5الكربى للسبكي 

، وطبقات الشافعية البن هداية 209رقم  253/ 1وطبقات الشافعية البن قاضي شبهة 
 .325/ 3، وشذرات الذهب « طاهر بن حممد بن عبد هللا»، وفيه: 166هللا 
قه عليه وواف« الروضة»ومن مسائله املستفادة ما حكيته عنه يف »[ قال اإلمام النووي: 6]

 (1)رفيقه." 
 -حرف الياء -" .31

 [ .1يوسف بن علي بن جبارة ] -163

 أبو القاسم أبو احلجاج اهلذيل املغريب، املقرئ.

 . «القراءاتالكامل يف »صاحب 
 [ .2قيل: إنه تويف يف هذه السنة ]

 [ .3وقد مر سنة ستني ]

__________ 

 ( .320[ تقدمت ترمجة )يوسف بن علي بن جبارة( يف الطبقة املاضية برقم )1]
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 ( .490أرخه هبا عبد الغافر الفارسي يف )املنتخب من السياق  [2]

 (1)[ الصحيح أنه مر يف )املتوفني تقريبا( من عشر اخلمسني.." 3]
 "ومات ابنه عبد الواحد بعده أبايم. .32

 [ .1حممد بن عقيل بن حممد بن عبد املنعم بن هاشم ] -228

 أبو عبد هللا القرشي الدمشقي البزاز.

 صدوق.

 عبد الرمحن بن أيب نصر. مسع من:

 [ .2روى عنه: غيث األرمنازي، وابن األكفاين ]

 [ .3حممد بن علي بن حممد بن موسى ] -229

 أبو بكر اخلياط املقرئ البغدادي.

[ ، 4على: أيب أمحد بن أيب مسلم الفرضي، وأيب احلسن السوسنجردي ]القراءات قرأ 
 وبكر بن شاذان، واحلمامي.

[ . ويف اختيار خلف، ويف رواية سجادة، 5رواية أيب نشيط، عن قالون ]وتفرد ابلعلو، يف 
 عن اليزيدي. وكان عاملا، متقنا، ورعا، صاحلا، خشن الطريقة، حنبلي املذهب.

 مسع احلديث من: ابن الصلت اجملرب، والفرضي، وأيب عمر بن

__________ 

، واتريخ دمشق 239/ 6[ انظر عن )حممد بن عقيل( يف: اإلكمال البن ماكوال 1]
 .93رقم  60/ 23، وخمتصر اتريخ دمشق البن منظور 453/ 38)خمطوطة التيمورية( 

 بفتح العني املهملة.« : عقيل»و 

 [ وكان ثقة. )اتريخ دمشق، واملختصر( .2]

 669رقم  234 -232/ 2[ انظر عن )حممد بن علي اخلياط( يف: طبقات احلنابلة 3]
 وفيه امسه:

رقم  170/ 16) 351رقم  297/ 8، واملنتظم « بن حممد بن موسىأبو بكر بن علي »
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، وسري 193، واإلعالم بوفيات األعالم 521( ، ومناقب اإلمام أمحد البن اجلوزي 3445
، ومعرفة القراء الكبار 266، 265/ 3، والعرب 221رقم  437، 436/ 18أعالم النبالء 

/ 2، وغاية النهاية 1645رقم  136/ 4، والوايف ابلوفيات 365رقم  427، 426/ 1
 .329/ 3، وشذرات الذهب 3279رقم  209، 208
[ السوسنجردي: ابلواو بني السينني املهملتني، وسكون النون، وكسر اجليم، وسكون 4]

 الراء، ويف آخرها الدال املهملة. هذه النسبة إىل قرية بنواحي بغداد يقال هلا سوسنجرد.

بت هو الصحيح. وهو: عيسى بن ميناء بن وردان بن واملث« . قانون»[ يف األصل: 5]
. )انظر: -هـ 220عيسى الزرقي موىل بين زهرة قارئ املدينة يف زمانه وحنويهم. تويف سنة 

 (1)( .." 64رقم  156، 155/ 1معرفة القراء الكبار 
 "مهدي، وإمساعيل بن احلسن الصرصري، ومجاعة. .33

 قريا قانعا بكاء عند الذكر.وتصدر لإلقراء، وكان بقية شيوخ العراق، ف

روى عنه: اخلطيب يف اترخيه، ومكي الرميلي، وأبو منصور القزاز، وعبد اخلالق بن البدن، 
 وحيىي بن الطراح، وأمحد بن ظفر املغازيل.

[ ، وهبة هللا بن الصرب 1وقرأ عليه القرآن مجاعة، منهم: أبو احلسني بن الفراء احلنبلي ]
 [ ، وأبو عبد هللا البارع.2بن احلسني املزريف ]احلريري، وأبو بكر حممد 

 وكان مولده يف سنة ست وسبعني وثالمثائة.

 [ .3تويف يف مجادى األوىل ]

 [ .4حممد بن علي بن حممد ] -230

 [ البزاز.5أبو يعلى بن احلريب ]

 روى عن: هالل احلفار.

__________ 

وستني  ه يف ذي احلجة سنة أربع[ وهو قال: قرأت عليه ختمتني لنافع. وكان ختمي علي1]
 وأربعمائة، وكان شيخي قرأ هبا يف احملرم سنة أربعمائة.
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 واخلتمة الثانية يف احملرم سنة مخس وستني وأربعمائة. وقال: كان شيخا خريا أديبا ثقة.

وكان يرتدد إىل الوالد السعيد الدفعات الكثرية، ويسمع درسه، وحي ر أماليه جبامع املنصور 
وكان ثقة دينا، يقرأ عليه القرآن واحلديث يف كل يوم يف بيته، ويف مسجده، ويف وغريه. 

جامع املنصور، ويكثر عنده الناس. وكان من شدة حتنبله أنه كان إذا كتب إجازة أو مساعا، 
 )طبقات احلنابلة( .« . احلنبلي»أو قراءة: كتب يف آخر نسبه: 

املزرفة،  الراء، ويف آخرها الفاء، هذه النسبة إىل[ املزريف: بفتح امليم وسكون الزاي وفتح 2]
( قال ايقوت: 275/ 11وهي قرية كبرية بغريب بغداد على مخسة فراسخ منها. )األنساب 

 فوق بغداد على دجلة.

[ وقال السلفي: سألت املؤمتن الساجي عن أيب بكر اخلياط، فقال: كان شيخا ثقة يف 3]
 الفقر. احلديث والقراءة، صاحلا، صابرا على

ري، ، ومسع احلديث الكثري، وحدث ابلكثالقراءاتوقال ابن اجلوزي: توحد يف عصره يف 
 وكان ثقة صاحلا، حدثنا عنه أشياخنا. )املنتظم( .

 [ مل أجد مصدر ترمجته.4]

[ احلريب: بفتح احلاء وسكون الراء املهملتني ويف آخرها الباء املعجمة بواحدة. هذه النسبة 5]
 (1)( .." 99/ 4ربية بغريب بغداد. )األنساب إىل حملة احل

 "سنة مثان وستني وأربعمائة .34

 -حرف األلف -
 [ .2[ الربمكي ]1أمحد بن إبراهيم بن عمر ] -235

 أبو احلسني بن الشيخ أيب إسحاق.

 دين خري منعزل.

 مسع: أاب الفتح بن أيب الفوارس.

 ا الربمكية.وروى عنه: قاضي املرستان أبو بكر. وأصلهم من قرية امسه

 تويف يف ذي القعدة.
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 [ .3أمحد بن احلسن بن أمحد ] -236

 أبو بكر املقدسي القطان املقرئ.

على مجاعة منهم: أبو القاسم علي بن حممد الزيدي حبران، وأبو علي األهوازي القراءات قرأ 
 ومجاعة[ مبكة، وعتبة بن عبد امللك العثماين، 4بدمشق، وحممد بن احلسني الكارزيين ]

 ببغداد.

 ومسع الكثري.

__________ 

رقم  172/ 16) 355رقم  298/ 8[ انظر عن )أمحد بن إبراهيم الربمكي( يف: املنتظم 1]
3449. ) 

[ الربمكي: بفتح الباء املنقوطة بواحدة، وسكون الراء وفتح امليم، ويف آخرها الكاف. 2]
مكية. وقيل: بل قرية يقال هلا الرب هذه النسبة إىل حملة قدمية ببغداد تعرف ابلربامكة، 

 ( .168/ 2)األنساب 

 [ مل أجد مصدر ترمجته.3]

[ الكارزيين: بفتح الكاف والراء وكسر الزاي بعدها الياء املنقوطة ابثنتني من حتتها ويف 4]
آخرها نون. هذه النسبة إىل كارزين، وهي من بالد فارس، بنواحيها مما يلي البحر. )األنساب 

10 /316 ) "..(1) 
 [ الدولة املصمودي املغريب.1"زين ] .35

غلب يف هذا العام على دمشق عند هروب معلى بن حيدرة عنها، فاجتمعت املصامدة إىل 
انتصار وقووا نفسه، ورضي به أكثر الناس جلودة سريته، فبقي متوليها تسعة أشهر، حىت 

 قدم أتسز، فعوضه عن دمشق ابنياس وايفا، وذهب إليهما.

 -اءحرف احل -
 [ .2احلسن بن علي بن عبد هللا بن جمالد بن بشر ] -243

 أبو علي البجلي الكويف.
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ذكره أيب النرسي فقال: كان أوحد عصره يف علم الشروط. ثنا عن جده، عن أيب العباس بن 
 عقدة.

 قلت: جده مات سنة أربعمائة.

 [ .3احلسن بن القاسم بن علي الواسطي املقرئ ] -244

 حلرمني، املشهور بغالم اهلراس.أبو علي إمام ا

 ، وسافر فيها إىل النواحي.ابلقراءاتأحد من عين 

 قرأ يف حدود األربعمائة على شيوخ العراق.

__________ 

، وهتذيب اتريخ 44رقم  13، وأمراء دمشق 20رقم  60/ 5( [ دمشق البن منظور -] )
 .137/ 3دمشق 

دمشق. أما يف خمتصر اتريخ دمشق،  [ هكذا يف األصل، وذيل اتريخ دمشق، وأمراء1]
 )ابلراء يف أوله( .« رزين»وهتذيب اتريخ دمشق: 

 [ مل أجد مصدر ترمجته.2]

 169، الورقة 4[ انظر عن )احلسن بن القاسم( يف: اتريخ دمشق )خمطوطة الظاهرية( ج 3]
/ 16) 356رقم  299، 298/ 8، واملنتظم 260، 259/ 10ب، و )خمطوطة التيمورية( 

، والكامل 69رقم  90 -88( ، وسؤاالت احلافظ السلفي خلميس احلوزي 3450رقم  173
/ 3، والعرب 193، واإلعالم بوفيات األعالم 4/ 2، ودول اإلسالم 101/ 10يف التاريخ 

/ 1، وميزان االعتدال 366رقم  429 -427/ 1، ومعرفة القراء الكبار 267، 266
، والوايف 96/ 3، ومرآة اجلنان 1466رقم  166/ 1، واملغين يف ال عفاء 1932رقم  518

، ولسان امليزان 1040رقم  229، 228/ 1، وغاية النهاية 179رقم  204/ 12ابلوفيات 
.." 242/ 4، وهتذيب اتريخ دمشق 329/ 3، وشذرات الذهب 1031رقم  245/ 2
(1) 
ن ب "عبد هللا بن احلسني اجلعفي اهلرواين، وأيب احلسني حممد بن جعفر بن حممد .36

[ املصري، 1هارون التميمي النحوي شيخ الكوفة، واحلسن بن علي بن بشار السابوري ]
                                         

 31/250اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



44 

 

وعلي بن موسى الصابوين البغدادي، واحلسن بن مالعب احلليب، ومجاعة مذكورين يف 
الكتابني، أكربهم أبو القاسم عبيد هللا بن إبراهيم مقريء أيب قرة، قرأ عليه أليب عمرو يف 

 وثالمثائة، وأخربه أنه قرأ على ابن جماهد.سنة تسع ومثانني 

[ : قال هبة هللا بن املبارك 2ونبه على هذا الشيخ أي ا أبو سعد السمعاين، مث قال ]
السقطي: كنت أحد من رحل إىل أيب علي غالم اهلراس، فألفيت شيخا عاملا، فهما، صاحلا، 

 [ .3صدوقا، متيقظا، مسندا، نبيال، وقورا ]

أمحد بن خريون األمني: غالم اهلراس، كان مقرائ، غري أنه خلط يف شيء قال: ووجدت خبط 
[ . ولد سنة أربع 4، وادعى إسنادا يف شيء ال حقيقة له، وروي عجائب ]القراءاتمن 

 وسبعني وثالمثائة.

 [ .5قال: وتويف يوم اجلمعة سابع مجادى األوىل سنة مثان وستني بواسط ]

 قلت: هذا أصح مما ورخ مخيس.

 [ : روى عنه مكي الرميلي، ومجاعة، وأجاز جلماعة من شيوخنا.6احلافظ ابن عساكر ] قال

 ، وأتعب نفسهالقراءات[ : قرأ ابألمصار، وسافر يف طلب إسناد 7وقال ابن السمعاين ]
 يف التجويد والتحقيق، حىت صار طبقة العصر، ورحل إليه الناس من األقطار.

__________ 

سني املهملة والباء املوحدة بعد األلف بعدها الواو ويف آخرها الراء. [ السابوري: بفتح ال1]
 ( .4/ 7هذه النسبة إىل سابور الذي يقوهلا الناس ابلعجمية بشاوور. )األنساب 

 [ قول السمعاين ليس يف )األنساب( ولعله يف )الذيل( .2]

 .229/ 1[ غاية النهاية 3]
 ( .173/ 16) 299/ 8[ املنتظم 4]

 أرخه ابن اجلوزي يف )املنتظم( . [ وهبا5]

 ب. )خمطوطة الظاهرية( . 169/ 4[ يف: اتريخ دمشق 6]

 (1)[ قول السمعاين ليس يف )األنساب( ولعله يف )الذيل( .." 7]
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"قلت: وممن قرأ عليه: علي بن علي بن شريان، وأبو اجملد حممد بن حممد بن حممد  .37
ال، وأمحد بن عبد السالم بن حيوخار بن جهور قاضي واسط، واملبارك بن احلسني الغس

[1. ] 

 [ .2محد بن أمحد بن عمر بن ولكنز ] -245

 أبو سهل الصرييف األصبهاين.

 مسع: أاب عبد هللا بن منده.

 وعنه: أبو عبد هللا اخلالل، وأبو سعد البغدادي، وعبد املغيث بن أيب عدانن.

 تويف يف ذي احلجة.

 [ .3زة الغورجي اهلروي ]محزة بن أيب احلسني بن أيب مح -246

 أبو املظفر.

 مات يف رجب.

 -حرف السني -
 [ .4سفيان بن احلسني بن حممد بن حسني بن عبد هللا بن فنجويه الثقفي ] -247

 الدينوري، مث اهلمذاين أبو القاسم.

 روى عن: أبيه أيب عبد هللا، وأيب عمر حممد بن احلسني البسطامي،

__________ 

املؤلف هذا األخري يف )معرفة القراء الكبار( ، كما مل يذكره ابن اجلزري يف [ مل يذكر 1]
 « .أمحد بن سعيد»)غاية النهاية( ، وذكر مكانه: 

. )غاية النهاية  «ولبعض البغداديني فيه كالم، وعندي أنه ثقة، رمبا يهم»وقال ابن اجلزري: 
1 /229. ) 

ال ، وبكل حال فهو أمثل حالقراءاتامتهم يف لقاء بعض شيوخه يف »وقال ابن حجر: 
من أيب علي األهوازي، وشيوخه معروفون ابلعراق والشام ومبصر، لقيهم على رأس األربع 

 « .مائة

 ( .245/ 2)لسان امليزان 

 [ مل أجد مصدر ترمجته.2]
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 [ مل أجد مصدر ترمجته.3]

 (1)." .510/ 2[ انظر عن )سفيان بن احلسني( يف: املشتبه يف أمساء الرجال 4]
"أصول هذا العلم على حسب ما يليق بزماننا. إىل أن قال: فأما اللغة فقد درستها  .38

على أيب الف ل أمحد بن حممد بن يوسف العروضي، وكان قد خنق التسعني يف خدمة 
وأدرك العامري، ومجاعة، ومسع « التهذيب»األدب، وروي عن أيب منصور األزهري كتاب 

ات كبار. وقد الزمته سنني. وأخذت التفسري عن الثعليب، أاب العباس األصم، وله مصنف
والنحو عن أيب احلسن علي بن حممد بن إبراهيم ال رير، وكان من أبرع أهل زمانه يف لطائف 
النحو وغوام ه، علقت عنه قريبا من مائة جزء يف املسائل املشكلة، ومسعت منه أكثر 

 [ .1ثىن عليهم ]على مجاعة، ومساهم وأالقراءات مصنفاته. وقرأت 

وقد قال الواحدي كلمة تدل على حسن نقيته فيما نقله أبو سعد السمعاين يف كتاب 
 [ يف ذكر الواحدي.2له ]« التذكرة»

قال: وكان حقيقا بكل احرتام وإعظام، لكن كان فيه بسط اللسان يف األئمة املتقدمني، 
محد يقول: كان علي بن أحىت مسعت أاب بكر أمحد بن حممد بن بشار بنيسابور مذاكرة 

ال إن ذاك ، ولو ق« حقائق التفسري»الواحدي يقول: صنف أبو عبد الرمحن السلمي كتاب 
 [ .3تفسري للقرآن لكفر به ]

 [ .4قلت: صدق وهللا ]

__________ 

 وفيه توسع. 268 -262/ 12[ معجم األدابء 1]

 ( .289/ 3[ ذكره السبكي يف )طبقات الشافعية الكربى 2]

 « .لكفرته»يف )طبقات الشافعية للسبكي، وسري أعالم النبالء( : [ 3]

اإلمام املصنف املفسر النحوي، أستاذ عصره. قرأ الكثري »[ وقال عبد الغافر الفارسي: 4]
على املشايخ، وأدرك اإلسناد العايل من األستاذ واإلمام أيب طاهر الزايدي وأقرانه، وأكثر 

لطبقة الثانية، كالشيخ أيب سعد النصروي، وأيب حسان عن أصحاب األصم، مث عن مشايخ ا
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املزكي، وأيب عبد هللا بن إسحاق، والنصرآابذي، والزعفراين، ومن بعدهم من أيب حفص بن 
مسرور، والكنجروذي، وأيب احلسني عبد الغافر، وشيخ اإلسالم الصابوين، والسادة العلوية، 

 وغريهم.

د أجاز ادى اآلخرة سنة مثان ستني وأربعمائة. وقوتويف عن مرض طويل بنيسابور يف شهر مج
 ( .387)املنتخب « . يل جبميع مسموعاته ومصنفاته

هـ. وقال: الصحيح يف اليت قبلها. )النجوم الزاهرة  469ذكره ابن تغري بردي يف وفيات سنة 
5 /104 ".. )(1) 
 "أبو نصر الطوسي الفقيه الشافعي. .39

 من كبار األئمة.

 د اجلويين. وكانت له كتب مفتخرة كثرية.تفقه على أيب حمم

 روى عن: ابن حممش الزايدي، وأيب بكر احلريي.

 [ .1وأكثر عن املتأخرين ]

 [ .2انصر بن حممد بن علي بن عمر ] -273

[ ووالد احلافظ أيب الف ل 3أبو منصور البغدادي الرتكي األصل، صهر أيب حكيم اخلربي ]
 وطلب أسانيدها.القراءات حممد بن انصر. أفىن عمره يف 

 وكان حاذقا جمودا لغواي.

 مسع الكثري من كتب اللغة، ومسع الناس بقراءته الكثري.

 وكان أبو بكر اخلطيب يرى له ويقدمه على من ح ر، وأيمره ابلقراءة.

 [ مليحا حييا.4للناس. وكان ظريفا صبيحا ]« التاريخ»وهو الذي قرأ عليه 

 لقليل.مات يف الشبيبة. وقد روى ا

__________ 

مشهور معروف، من وجوه أصحاب الشافعي بنيسابور، أديب فقيه »[ قال عبد الغافر: 1]
فاضل، مجع الكثري من العلوم، وتفقه على أيب حممد اجلويين، ومسع تصانيف زين اإلسالم 
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وكتبها، وكان عنده نفائس من الكتب يف األنواع حصلها حبيث ال يوجد مثلها، مثل ديوان 
دب خبط أيب احلسن السرخسي وتصحيحه، وغرائب احلديث أليب سليمان اخلطايب خبط األ

 القاضي أيب جعفر البحائي الزوزين وتصحيحه.

ومسع العايل من أيب طاهر الزايدي، ومن أصحاب األصم كالقاضي، والصرييف، وكان أهال 
ور سنة مثان وستني يف شهألن يعقد له اإلمالء لصيانته وأمانته وإسناده العايل فلم يتفق. وتو 

 وأربعمائة.

 ( .462، 461)املنتخب « . وما روى إال القليل

/ 16) 366رقم  303 -301/ 8[ انظر عن )انصر بن حممد الرتكي( يف: املنتظم 2]
/ 5، وورد امسه يف )األنساب 114/ 12( ، والبداية والنهاية 3460رقم  179 -176
 . «انصر بن حممد بن علي السالمي( : »39
[ اخلربي: بفتح اخلاء املعجمة وسكون الباء املنقوطة بنقطة واحدة، يف آخرها الراء 3]

املهملة، هذه النسبة إىل خرب، وهي قرية بنواحي شرياز من فارس. وأبو حكيم هو عبد هللا 
 ( .39/ 5بن إبراهيم بن عبد هللا املعلم اخلربي. كان فاضال معلما ببغداد. )األنساب 

 (1)( .." 176/ 16) 301/ 8 [ املنتظم4]
"مسع: اخلطيب، وأاب جعفر بن املسلمة، والصريفيين، وهذه الطبقة قال ابن انصر  .40
[ 2[ : ولد أيب يف مجادى األوىل سنة سبع وثالثني وأربعمائة، وأخربتين والديت رابعة ]1]

 اىل.عبنت اخلربي أن والدي تويف يف رابع عشر ذي القعدة سنة مثان وستني، رمحه هللا ت

قلت: تويف وابنه طفل يرضع بعد. وكان قد قرأ بواسط على غالم اهلراس، وببغداد على: أيب 
بكر حممد بن علي اخلياط، وأيب علي بن البناء، ومجاعة. وكتب خبطه املليح كثريا، وصنف 

 كتااب.القراءات يف 

 [ .4[ بقصيدة ]3وقد راثه البارع ]

 [ .5مرداس ] نصر بن حممود بن نصر بن صاحل بن -274

 [ .6متلك حلب بعد أبيه سنة، ووثب عليه األتراك فقتلوه بظاهر حلب ]
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 [ .7وكان جوادا ممدحا جيد السرية ]

__________ 

 )األنساب( .« . أبو الف ل»وكنيته « حممد»[ امسه 1]

 [ هي البنت الكربى أليب حكيم. )األنساب( .2]

 الوهاب الدابس، يعرف ابلبارع. [ هو: أبو عبد هللا احلسني بن حممد بن عبد3]

 ( بيتا( :49[ مطلع القصيدة اليت تتألف من )4]

 سالم وأىن يرد السالما ... معاشر يف الرتب أمسوا رماما

 لدى البيد صرعى كأن احلمام ... سقاهم بكأس املنااي مداما ...

 ( .179 -176/ 16/ 303ج  301/ 8)املنتظم 

 -45/ 2( وزبدة احللب 180/ 16) 304/ 8املنتظم [ انظر عن )نصر بن حممود( يف: 5]
، 108، ديوان ابن حيوس )يف أكثر من موضع( ، وذيل اتريخ دمشق البن القالنسي 49
يف ترمجة  441 -438/ 4، ووفيات األعيان 105، 100/ 10، والكامل يف التاريخ 109

( 167مداين رقم يف آخر ترمجة اهل 349/ 18)ابن حيوس الشاعر( ، )وسري أعالم النبالء 
 .101/ 5، والنجوم الزاهرة 

[ قال ابن القالنسي: قتل يوم األحد عيد الفطر، وذاك أنه قبض على مقدم األتراك 6]
املعروف ابألمري أمحد شاه، وخرج إليهم لينهيهم، فرماه أحدهم بسهم فقتله. )ذيل اتريخ 

 ( .49/ 2، زبدة احللب 109دمشق 

[ قال ابن العدمي: أمن الناس يف أايم نصر، وكانت سريته أصلح من سرية أبيه، وأحسن 7]
إىل أهل حلب، وأطلق من كان يف اعتقال أبيه من أحداثهم، وعم الناس جبوده، وكان حبرا 
للمكارم، إال أنه كان ال يستطيع أن يرى أحدا أيكل طعامه مع كرمه وجوده. )زبدة احللب 

2 /45 ".. )(1) 
 -حرف احلاء -" .41

 [ .1حامت بن حممد بن عبد الرمحن بن حامت ] -283
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 أبو القاسم التميمي القرطيب، املعروف اببن الطرابلسي.

 أصله من طرابلس الشام.

 شيخ معمر حمدث مسند، مولده خبط جده يف نصف شعبان سنة مثان وسبعني وثالمثائة.

بن أصبغ، ومن أيب املطرف مسع من: عمر بن بن حسني بن انبل األموي صاحب قاسم 
بن فطيس احلاكم، وحممد بن عمر بن الفخار، ومحاد الزاهد، والفقيه أيب حممد ابن الشقاق، 

 والطلمنكي.

ورحل سنة اثنتني وأربعمائة فالزم أاب احلسن القابسي وأكثر عنه، إىل أن تويف الشيخ يف 
 مجادي األوىل سنة ثالث. فحج يف بقية السنة.

زي عن أيب سعيد السج« صحيح مسلم»فراس العبقسي ومسع منه، ومحل وأدرك أمحد بن 
 عمر بن حممد صاحب اجللودي، ومل يكتب مبصر شيئا.

 القراءات.يف « اهلادي»وأخذ عن أيب عبد هللا حممد بن سفيان كتابه 

__________ 

، 354رقم  160 -157/ 1[ انظر عن )حامت بن حممد( يف: الصلة البن بشكوال 1]
، 161، 106، والغنية )فهرست شيوخ القاضي عياض( 658رقم  270مللتمس وبغية ا
، وفهرست ما رواه عن شيوخه البن خري 180/ 2، ومعجم البلدان 280، 228، 187

، 112، 100، 97، 92 -90، 88، 87، 84 -82، 59 -57، 45، 44اإلشبيلي 
123 ،141 ،142 ،145 ،147 ،149 ،154 ،155 ،192 ،205 ،206 ،234 ،
236 ،242 ،244 ،250 ،258 ،260 ،267 ،269 ،272 ،298 ،300 ،303 ،
، 730، 728، 718، 712، 710، 691/ 4، وترتيب املدارك 440، 435، 308
، 193، واإلعالم بوفيات األعالم 760، 754، 752، 750، 739، 735، 734

م النبالء ، وسري أعال270، 269/ 3، والعرب 1487رقم  135واملعني يف طبقات احملدثني 
، وصلة اخللف للروداين )القسم 97/ 3، ومرآة اجلنان 157رقم  337، 336/ 18

، 495/ 2ج  -29السادس( نشر يف حملة معهد املخطوطات العربية، ابلكويت، اجمللد 
/ 1، وهدية العارفني 333/ 3م، وشذرات الذهب  1985هـ. /  1406، سنة 513
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وعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي ، وموس120/ 1، وشجرة النور الزكية 259
 (1).." 208، 207، واحلياة الثقافية يف طرابلس الشام 385رقم  74 -67/ 2
 [ ، وأيب علي بن البناء.1على: أيب بكر حممد بن علي اخلياط ]القراءات "قرأ  .42

 [ .2وتفقه على والده، مث على: أيب جعفر بن أيب موسى ]

 من احلديث، وتوسع من العلم. ومسع من اخلطيب. وأكثر

 [ .3وتويف شااب بطريق مكة، وهو ابن سبع وعشرين سنة ]

 حدث عنه: أخوه أبو احلسني، وعمر الرؤاسي، واملبارك بن عبد اجلبار.

 [ .4علي بن حممد بن نصر بن اللبان ] -297

 احملدث.

 ذكر يف العام املاضي.

 [ .5عمر بن أمحد بن حممد بن موسى ] -298

__________ 

 .3279رقم  218/ 2، والتصحيح من: غاية النهاية « احلناط»[ يف األصل: 1]
وعلق عنهما مسائل اخلالف، وسافر إىل آمد وقرأ هبا على أيب احلسن »[ زاد ابن النجار: 2]

البغدادي تلميذ والده قطعة صاحلة من املذهب واخلالف، ومسع احلديث الكثري ببغداد 
فة، والبصرة، وواسط، واملوصل، واجلزيرة، وآمد، وصحب أاب بكر وسافر يف طلبه إىل الكو 

اخلطيب، وأاب عبد هللا الصوري، ونقل عنهما معرفة احلديث وحتقيق أمساء الرواة وأنساهبم، 
وكتب خبطه كثريا من احلديث والفقهيات ومصنفات اخلطيب. وكان يكتب خطا حسنا 

يتكلم مع شيوخ عصره يف مسائل صحيحا، وحي ر جمالس النظر يف اجلمع وغريها، و 
اخلالف. وكان شااب عفيفا نزها متدينا فاضال عاملا، كان والده يؤم به يف صالة الرتاويح إىل 

 « .حني وفاته

قال القاضي: أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفراء: أنشدين أخي أبو القاسم عبيد هللا 
 لبع هم قوله:
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 إذا غبت عنه ابعين خبليلوليس خليلي ابمللول وال الذي ... 

 ولكن خليلي من يدوم وصاله ... وحيفظ سري عند كل دخيل

[ قال ابن النجار: قرأت خبط أيب علي بن البناء قال: ولد أبو القاسم عبيد هللا بن حممد 3]
بن احلسني بن الفراء يف ليلة األحد لثمان خلون من شعبان سنة ثالث وأربعني وأربعمائة. 

لقاضي أيب احلسني بن الفراء خبطه قال: وكانت وفاة األخ عبيد هللا يف قرأت يف كتاب ا
م يه إىل مكة مبوضع يعرف مبعدن النقرة يف أواخر ذي القعدة من سنة تسع وستني وأربعمائة 

 وله ست وعشرون سنة وثالثة وأشهر ونيف وعشرون يوما.

 ( .260[ تقدمت ترمجته برقم )4]

/ 3ابحلاشية، واألنساب  11/ 3: اإلكمال البن ماكوال [ انظر عن )عمر بن أمحد( يف5]
، واللباب 182/ 2، ومعجم البلدان 1224رقم  369، واملنتخب من السياق 360، 350
1 /307 ".،(1) 
[ ، وأاب احلسني بن بشران، وأاب الفتح بن أيب 1"ومسع: أاب احلسن بن رزقويه ] .43

 اداء، واحلفار.الفوارس، وأاب الف ل التميمي، وأاب احلسن بن الب

 روى عنه: ابنه أبو علي احلافظ، وأبو بكر األنصاري.

 [ .2وكان دينا ثقة، عارفا ابلفرائض. كتب الكثري ]

 [ .3تويف يف ذي القعدة ]

 [ .4حممد بن أمحد بن سعيد ] -301

__________ 

 ، واملثبت يتفق مع: ذيل طبقات احلنابلة، واملنتظم.« رزق»[ يف )األنساب( : 1]

قال القاضي أبو احلسني بن أيب يعلى: صحب الوالد، وتردد إىل جمالسه يف الفقه ومساع  [2]
 احلديث، وكان رجال صاحلا.

وقال ابن النجار: وكان رجال صاحلا صدوقا، حافظا لكتاب هللا تعاىل، عاملا ابلفرائض 
ها. وقسمة الرتكات. كتب خبطه الكثري، وخرج ختاريج، ومجع فنوان من األحاديث، وغري 
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وخطه رديء كثري السقم، وكان أمني القاضي أيب احلسني بن املهتدي، مث ذكر عن ابنه أيب 
 ايسر عبد هللا: أن أابه أاب احلسن سرد الصوم ثالثني سنة.

وذكر عن السلفي أنه جرى ذكر ابنه أيب علي، فقال احلافظ أبو حممد السمرقندي: لو رأيت 
اث، ن ابن رزقويه وطبقته، وكان فقيها ووضيئا، حمدأابه وصالحه لرأيت العجب. روى لنا ع

 مرضيا.

 وذكر عن ابن خريون: أن الربداين كان رجال صاحلا ثقة.

والفرائض، وكان ثقة عاملا صاحلا أمينا. )ذيل القراءات بوقال ابن اجلوزي: كان له علم 
 ( .14/ 1طبقات احلنابلة 

يلة النجار. وذكر ابن شافع: أنه تويف ل[ يوم اخلميس اثمن عشرين ذي القعدة. ذكره ابن 3]
اجلمعة اتسع عشرين ذي القعدة، مث قال: قرأت خبط ابنه أيب علي، أن أابه تويف يوم اخلميس 
مستهل ذي احلجة من السنة. قال: وصليت عليه يوم اجلمعة يف املقصورة، وتبعه خلق 

 عظيم.

 ( .236/ 2جة. )طبقات احلنابلة وأرخ ابن أيب يعلى وفاته: ليلة اجلمعة الثالثة من ذي احل

ذيل رواه عنه ابنه أبو علي. )« ف يلة الذكر والدعاء»قال ابن رجب احلنبلي: له كتاب 
 ( .15، 14/ 1طبقات احلنابلة 

ذكر ابن السمعاين امسه كامال فقال: أبو احلسن حممد بن أمحد بن حممد بن احلسن بن 
ب الشوا إحدى حمال شارع دار الرقيق. احلسني بن علي بن هارون الربداين، من أهل در 

 أحد املتميزين ... روى لنا عنه أبو بكر حممد بن عبد الباقي البزاز، ومل حيدثنا عنه سواه.

 ( .136/ 2)األنساب 

، 199رقم  548/ 2[ انظر عن )حممد بن أمحد بن سعيد( يف: الصلة البن بشكوال 4]
 (1).." 2832رقم  63/ 2وغاية النهاية 

 [ .2[ املقرئ ]1د هللا بن الفراء اجلياين ]"أبو عب .44

 عن مكي بن أيب طالب.القراءات كان فاضال زاهد. أخذ 
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 وأقرأ الناس، وحج يف آخر عمره.

 [ .3ومات مبكة ]

 قرأ عليه ابلرواايت علي بن يوسف الساملي.

[ 4حممد بن أمحد بن عيسى بن حممد بن منظور بن عبد هللا بن منظور القيسي ] -302
. 

 [ .5أبو عبد هللا اإلشبيلي ]

 من أيب ذر.« الصحيح»حج وجاور سنة. ومسع 

 وكان من أفاضل الناس، حسن ال بط. جيد التقييد. صدوقا نبيال.

 تويف يف شوال.

روى عنه: نسيبه أمحد بن حممد بن منظور، وأبو علي الغساين، ويونس بن حممد بن مغيث، 
 وشريح بن حممد، وآخرون.

 صالح والف ل، من كبار األئمة.وكان موصوفا ابل

 لقي أي ا أاب النجيب األرموي، وأاب عمرو السفاقسي.

 [ .6وعاش سبعني سنة رمحه هللا ]

__________ 

[ اجلياين: بفتح اجليم وتشديد الياء املعجمة بنقطتني من حتتها، ويف آخرها النون. هذه 1]
 ( .404/ 3ملغرب. )األنساب النسبة إىل جيان، وهي بلدة كبرية من بالد األندلس من ا

 « .املعافري»[ زاد ابن بشكوال يف نسبته: 2]

 [ قال ابن بشكوال: قرأت وفاته خبط القاضي حيىي بن حبيب، وكان ممن أخذ عنه.3]

رقم  549، 548/ 2[ انظر عن )حممد بن أمحد بن عيسى( يف: الصلة البن بشكول 4]
1200. 

 ن )الصلة( .والتصحيح م« . األسيلي»[ يف األصل: 5]

[ وقال ابن بشكوال: قرأت خبط أيب حممد بن خزرج: أخربين أبو عبد هللا بن منظور أنه 6]
خرج من إشبيلية إىل املشرق يف شعبان سنة مثان وعشرين وأربعمائة، وأنه وقف وقفتني سنة 
 تثالثني وسنة إحدى وثالثني. وأنه دخل إشبيلية منصرفا سنة أربع وثالثني وأربعمائة. قرأ
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 وفاته خبط القاضي حيىي بن حبيب وكان ممن أخذ عنه.

قال أبو علي: كان من أفاضل الناس، حسن ال بط، جيد التقييد للحديث، كرمي النفس، 
 خيارا.

قرأت خبط بعض الشيوخ: أخربين من أثق به أن أهل إشبيلية أصاهبم قحط يف بعض األعوام." 
(1) 
 -حرف الطاء -" .45

 [ .1طلحة بن أمحد ] -319

 [ ، املالكي.3[ الغسال ]2أبو القاسم األصبهاين القصار ]

 مسع: أاب عبد هللا بن منده.

 [ ، وأبو عبد هللا اخلالل.4روى عنه: أبو نصر البئار ]

 مات يف ربيع اآلخر.

 -حرف العني -
 [ .5العاص بن خلف ] -320

 أبو احلكم اإلشبيلي املقرئ.

 « .التهذيب»السبع، وكتاب القراءات يف « املذكرة»مصنف 

 [ .6ذكره ابن بشكوال خمتصرا ]

 [ .7عبد هللا بن احلافظ أيب حممد احلسن بن حممد بن احلسن بن علي اخلالل ] -321

 أبو القاسم البغدادي.

__________ 

 [ مل أجد مصدر ترمجته.1]

 [ القصار: بفتح القاف وتشديد الصاد املهملة ويف آخرها الراء. هذه النسبة إىل قصارة.2]

[ الغسال: بتشديد السني املهملة، أي الذي يغسل املوتى، وهلذا يلقب ابلقصار. 3]
 ( .164/ 163/ 10)األنساب 

 [ بفتح الباء املوحدة، وتشديد اهلمزة املمدودة. وقد تقدم قبل قليل.4]
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، وغاية 968رقم  451/ 2[ انظر عن )العاص بن خلف( يف: الصلة البن بشكوال 5]
ني ، ومثله يف: معجم املؤلف« العاص بن خلف بن حمرز»وفيه:  1495 رقم 346/ 1النهاية 

5 /51. 
 )الصلة( .« . وطرقهاالقراءات بكان من أهل املعرفة »[ وقال: 6]

وقال ابن اجلزري: وقد حسبه أبو عبد هللا احلافظ اثنني وترمجه ترمجتني، وجعل جد أحدمها 
 اين، ومكي القيسي فيما أحسب.عن أيب عمرو الدالقراءات حممدا ومها واحد. أخذ 

 قرأ عليه عبد هللا بن حممد بن خلف الداين. )غاية النهاية( .

، 314/ 8، واملنتظم 439/ 9[ انظر عن )عبد هللا بن احلسن اخلالل( يف: اتريخ بغداد 7]
/ 18، وسري أعالم النبالء 273/ 3( ، والعرب 3479رقم  194/ 16) 385رقم  315
، وشذرات 118/ 12، والبداية والنهاية 1164/ 3تذكرة احلفاظ ، و 177رقم  369، 368

 (1).." 336/ 2الذهب 
 "روى عنه: أبو علي الغساين، وابناه أبو احلسن وأبو القاسم ابنا أيب عبد هللا. .46

 وعزل اثين مرة، وامتحن بسبب الق اء حمنة عظيمة.

 [ .1نة ]ومات بعد إطالقه من السجن يف صفر إبشبيلية، وله ثالث وسبعون س

 [ .2حممد بن أمحد بن مأمون ] -337

 [ .3أبو عبد هللا الكريت ]

 تويف يف هذه السنة ببلده.

 [ .4حممد بن هبة هللا ] -338

 أبو احلسن بن الوراق النحوي، شيخ العربية ببغداد.

لقراءات اقال السمعاين: تفرد بعلم النحو، وانتهى إليه علم العربية يف زمانه. وكان له يف 
 لوم القرآن يد ممتدة، وابع طويل.وع

 وكان صدوقا مأموان متحراي صاحلا وقورا.

 مسع: أاب القاسم بن بشران.

                                         
 31/321اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



57 

 

 وكان ضريرا.

 روى عنه: علي بن عبد السالم.

 وتويف يف رم ان.

 [ .5وقد استدعاه القائم أمري املؤمنني ليعلم أوالده، فلما خرج قال: هذا البحر ]

__________ 

 .-هـ 397صفر سنة  [ كان مولده يف1]
 [ مل أجد مصدر ترمجته.2]

 [ مل أجد هذه النسبة.3]

، وبغية الوعاة 725رقم  228، 227/ 3[ انظر عن )حممد بن هبة هللا( يف: إنباه الرواة 4]
 .475رقم  256، 255/ 1
[ قيل: استدعاه القائم أبمر هللا لتعليم أوالده، وكان ضريرا، فلما وصل إىل الباب الذي 5]
اخلليفة، قال له اخلادم: وصلت، فقبل األرض، فلم يفعل، وقال: السالم عليك ورمحة  فيه

هللا اي أمري املؤمنني، وجلس، فقال القائم: وعليك السالم اي أاب احلسن ادن مين، فدان، 
 (1)فسأله." 

 [ .1"وعلق الفقه واخلالف عن القاضي أيب يعلى قدميا ] .47

 ه واألصول واحلديث.ودرس يف أايمه، وله تصانيف يف الفق

 [ للفتوى وللوعظ، وكان شديدا على املبتدعة، انصرا للسنة.2وكان له حلقتان ]

 آخر من روى عنه ابإلجازة احلافظ حممد بن انصر.

[ : كان من كبار احلنابلة. سأل فقال: هل ذكرين اخلطيب يف اترخيه مع 3قال القفطي ]
 الثقات أو مع الكذابني؟

 ال.فقيل له: ما ذكرك أص
 فقال: ليته ذكرين ولو مع الكذابني.

واللغة واحلديث. حكي عنه أنه قال: القراءات [ : كان مشارا إليه يف 4قال القفطي ]
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 صنفت مخسمائة مصنف.

 قال: إال أنه كان حنبلي املعتقد، تكلموا فيه أبنواع.

 تويف يف رجب.

نيا أبخبار كثري الذم هلم، معقلت: ما تكلم فيه إال أهل الكالم لكونه كان هلجا مبخالفتهم،  
 الصفات.

قرأ عليه مجاعة. ومل يذكره اخلطيب يف اترخيه ألنه أصغر منه، وال ذكر أحدا من هذه الطبقة 
 إال من مات قبله.

وذكره ابن النجار فقال: كان يؤدب بين جردة. قرأ ابلرواايت على احلمامي، وغريه. وكتب 
 خبطه كثريا.

 على قلة فهمه، كان صحفيا قليل التحصيل.إىل أن قال: وتصانيفه تدل 

 أليب علي الفارسي. إذا« اإلي اح»روى الكثري، وأقرأ، ودرس، وأفىت، وشرح 

__________ 

 .243/ 2[ طبقات احلنابلة 1]
 ( .243/ 2[ إحدامها يف جامع املنصور، واألخرى يف جامع القصر. )طبقات احلنابلة 2]

 « .اإلنباء»ليس يف « كان من كبار احلنابلة»ه: ، وقول276/ 1[ يف: إنباه الرواة 3]

 (1).." 276/ 1[ يف: إنباه الرواة 4]
 [ .1احلسن بن علي بن حممد بن أمحد بن جعفر ] -8" .48

 [ .4[ ، ووخش: من أعمال بلخ ]3[ الوخشي ]2احلافظ أبو علي البلخي ]

 [ ، وعقيل بن عبدان.5رحال حافظ كبري. مسع بدمشق من: متام الرازي ]

 وببغداد من: أيب عمر بن مهدي.

__________ 

] )( [ به أتليف القلوب، واجتماع الكلمة، مما قد استقر له وجود يف استنباطه، مما أرجو 
له به عند هللا الزلفى يف العقيب. فلقد كان من شيوخ اإلسالم النصحاء. الفقهاء األلباء، 
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 ا اجتمع فيه.ويبعد غالبا أن جيتمع يف شخص من التفنن يف العلوم م

سري والتواريخ والالقراءات وقد مجع من املصنفات يف فنون العلم فقهاء وحديثا، ويف علم 
والسنن، والشروح للفقه، والكتب النحوية إىل غري ذلك مجوعا حسنة، تزيد على ثالمثائة 

 جمموع، كذا قرأته حمققا خبط بعض العلماء.

 شده ابن البناء لنفسه على البديهة:وذكر ابن رجب أمساء مؤلفاته. مث أورد ما أن

 إذا غيبت أشباحنا كان بيننا ... رسائل صدق يف ال مري تراسل

 وأرواحنا يف كل شرق ومغرب ... تالقى إبخالص الوداد تواصل

 ومث أمور لو حتققت بع ها ... لكنت لنا ابلعذر فيها تقابل

 بلوكم غائب والقلب منه مسامل ... وكم زائر يف القلب منه بال

 فال جتزعن يوما إذا غاب صاحب ... أمني، فما غاب الصديق اجملامل

 ( .37، 36و  35و  34، 33/ 1)ذيل طبقات احلنابلة 

، واألنساب 391/ 7[ انظر عن )احلسن بن علي البلخي( يف: اإلكمال البن ماكوال 1]
اق ، واملنتخب من السي217، 216/ 10، واتريخ دمشق )خمطوطة التيمورية( 228/ 12
، واملختصر األول 355/ 3، واللباب 365/ 5، ومعجم البلدان 498، رقم 183، 182

، 275/ 3، والعرب 13رقم  52/ 7، وخمتصر اتريخ دمشق البن منظور 16للسياق، ورقة 
، 176رقم  367 -365/ 18، وسري أعالم النبالء 659/ 2واملشتبه يف أمساء الرجال 
، وتذكرة 1494رقم  135عني يف طبقات احملدثني ، وامل194واإلعالم بوفيات األعالم 

، 68رقم  1003، 1002، واملستفاد من ذيل اتريخ بغداد 1174 -1171/ 3احلفاظ 
، 241/ 2، ولسان امليزان 136رقم  163/ 12، والوايف ابلوفيات 100/ 3ومرآة اجلنان 

نون ، وكشف الظ439، وطبقات احلفاظ 1479/ 4، وتبصري املنتبه 1013رقم  242
، وهتذيب اتريخ 340/ 1، وإي اح املكنون 339/ 3، وشذرات الذهب 508، 163
، وموسوعة علماء املسلمني يف اتريخ 260/ 3، ومعجم املؤلفني 235، 234/ 4دمشق 

 .990رقم  76، ومعجم طبقات احلفاظ 438رقم  119، 118/ 2لبنان اإلسالمي 
 ( .100/ 3جلنان يف )مرآة ا« التجييب»[ حترفت هذه النسبة إىل 2]

 [ خباء معجمة.3]
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 [ اإلكمال، األنساب، معجم البلدان، اللباب، املشتبه، التبصري.4]

 (1).." 49/ 1يف مقدمة )الروض البسام( « الدوسري»[ مل يذكره 5]
 [ .1عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن بن عباس ] -44" .49

 أبو حممد القرطيب املقرئ.

 ابلرواايت.قرأ على: مكي بن أيب طالب 

 ومسع من: حامت بن حممد، وأيب عبد هللا حممد بن عتاب.

، ضابطا هلا، ابلقراءات[ : كان من جلة املقرءين، وخيارهم. عارفا 2قال ابن بشكوال ]
 جمودا، مع الدين والعفاف.

 [ .3أنبا عنه مجاعة. وتويف رمحه هللا يف ذي احلجة ]

[ أبو سعيد األهبري 4حممد بن مسلم ]عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن بن  -45
 املالكي.

 مسع مبصر من: علي بن منري، وعبد هللا بن الوليد األندلسي.

 [ .5وحدث بدمشق ]

 روى عنه: نصر املقدسي، وهبة هللا بن األكفاين، ونصر هللا املصيصي، وآخرون.

 [ .6عبد امللك بن احلسني بن خريان ] -46

 بن اإلسكاف.أبو نصر الدالل. مسع: أاب بكر 

__________ 

 340، 339/ 2[ انظر عن )عبد الرمحن بن حممد القرطيب( يف: الصلة البن بشكوال 1]
 377/ 1وغاية النهاية « عياش»وفيه  374رقم  439/ 1، ومعرفة القراء الكبار 726رقم 
 .1606رقم 
 [ يف الصلة.2]

ن مثائة. الشك من اب[ قال ابن بشكوال: ومولده سنة إحدى أو اثنتني وتسعني وثال3]
 شعيب، قال يل ذلك أبو جعفر الفقيه.
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/ 15[ انظر عن )عبد الرمحن بن حممد األهبري( يف: خمتصر اتريخ دمشق البن منظور 4]
 .21رقم  30
 ملسلم.« الصحيح»[ ببعض كتاب 5]

عبد امللك »وفيه:  406رقم  324/ 8[ انظر عن )عبد امللك بن احلسني( يف: املنتظم 6]
عبد امللك بن احلسن بن أمحد بن أمحد بن »( وفيه: 3500رقم  207/ 16« دبن أمح
 (1)« .." ابن خريون»وفيه  120/ 12، والبداية والنهاية « خريون

 "ومسع أي ا من: ابن حممش، وأكثر عن السلمي. وكان من الصاحلني الثقات. .50

 ور الكاغذيروى عنه أي ا: هبة الرمحن بن القشريي، وجامع السقاء، وحممد بن منص
 [ .1ابإلجازة ]

 [ .2حممد بن حممد بن علي ] -93

 أبو الف ل العكربي املقرئ.

من نبالء القراء. قرأ على أيب الفرج عبد امللك النهرواين، وأيب احلسن احلمامي، واحلسن بن 
 حممد بن الفحام.

 القراءات.وأتقن 

 ومسع من: ابن رزقويه. وكان صدوقا.

 ا عن سن عالية.تويف يف ربيع اآلخر بعكرب 

 روى عنه: أبو القاسم بن السمرقندي، وأخوه.

 [ ، وكان ضريرا.3وقد حدث عن ابن رزقويه ]

 [ ، جبيم مث زاي.4ويقال له اجلوزراين ]

 [ .5حممد بن حيىي اهلامشي السرقسطي ] -94

__________ 

تصني بزين خثقة مستور، من بيت احلديث. كان أبوه من امل»[ قال عبد الغافر الفارسي: 1]
اإلسالم جدي قدميا، ومن منتايب املدرسة. كتب الكثري ومجع، ومسع ابنه أاب سعيد من مثل 
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عبد هللا بن يوسف والزايدي، وأكثر عن السلف، وكتب أكثر تصانيفه ومسعها هو وابنه أبو 
 سعيد منه.

وتويف  ،وأبو سعيد من عباد هللا الصاحلني، سليم اجلانب. أذن يف خان عبد الكرمي سنني
 )املنتخب( .« . فجأة يف ذي احلجة

/ 2، ومعجم البلدان 364/ 3[ انظر عن )حممد بن حممد بن علي( يف: األنساب 2]
/ 2، وغاية والنهاية 369رقم  434/ 1، ومعرفة القراء الكبار 308/ 1، واللباب 182
 .3455رقم  259، 258
 د بن رزق البزاز.[ يف األنساب: مسع احلديث من أيب احلسن حممد بن أمح3]

[ اجلوزاين: بفتح اجليم وسكون الواو وفتح الزاي والراء ويف آخرها النون. هذه النسبة إىل 4]
 ( .364/ 3جوزران، قرية بنواحي عكربا من سواد بغداد. )األنساب 

، وهو يف 1209رقم  552/ 2[ انظر عن )حممد بن حيىي( يف: الصلة البن بشكوال 5]
 (1)« .." حيىي»إبسقاط اسم أبيه « حممد بن هاشم»طبعة الدار املصرية: 

 [ .1حممد بن عمر بن حممد بن اتنة ] -152" .51

 [ .2أبو نصر األصبهاين اخلرجاين ]

 وخرجان: حملة إبصبهان.

 تويف يف شهر رجب.

 عن: احلافظ ابن مردويه.يروي 

 ورحل فسمع من أيب علي بن شاذان.

 روى عنه: أبو سعد أمحد بن حممد البغدادي، وأبو عبد هللا الرستمي، وإمساعيل احلافظ.

 [ .3، ليس ابلصاحل ]ابلقراءاتوكان عارفا 

 [ .4حممد بن فارس بن علي ] -153

 أبو الوفاء األصبهاين الصويف.

 ردويه احلافظ.مسع: أمحد بن موسى بن م
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 وعنه: الرستمي.

__________ 

] )( [ تقع عليها عينه. وكان السلطان قد رحل، ونظام امللك قد سبقه، فسار مغذا أربع 
منازل، حىت حلقه، ودخل إىل الوزير ومل يعلم بوفاة ولده فعزاه وقال: أان ولدك، واخللف عمن 

( وانظر رواية 75، 74 ذهب، وأنت أوىل من صرب واحتسب. )اتريخ دولة آل سلجوق
 مماثلة يف:

 ( .124، 123/ 10)الكامل يف التاريخ 

« اإلستدراك»ابحلاشية نقال عن  178/ 1[ انظر عن )حممد بن عمر( يف: اإلكمال 1]
البن نقطة، وفيه: اتنة: بفتح التاء املعجمة من فوقها ابثنتني، وبعد األلف نون، واألنساب 

/ 1، واملشتبه يف الرجال 205/ 1شية، واللباب ابحلا 578، 577/ 1، و 14، 13/ 3
 « .لقبه اتنة، ويقال ابن اتنة»وفيه:  335/ 1( ، وتوضيح املشتبه 2ابحلاشية رقم ) 45

بعد  ابلتاء املشددة املعجمة من فوقها بنقطتني والنون« : التاين»وقال ابن السمعاين يف مادة 
 يقال لصاحب ال ياع والعقار: التاين.األلف، هذه النسبة إىل التناية، وهي الدهقنة، و 

 ( وذكر صاحب الرتمجة وقال: يعرف اببن اتنة، وقيل له التاين هلذا.13/ 3)األنساب 

(3 /13 ،14. ) 

[ اخلرجاين: بفتح اخلاء املنقوطة بنقطة، وسكون الراء املهملة، وفتح اجليم، وكسر النون، 2]
 ( .75/ 5: خورجان. )األنساب هذه النسبة إىل خرجان، وأهل أصبهان يقولون هلا

[ هكذا، وقال السمعاين: شيخ ثقة صاحل.. وكان له جملس إمالء أبصبهان. )اإلكمال 3]
كان شيخا صاحلا مقرائ، سديد ( : »14/ 3ابحلاشية( وقال يف )األنساب  178/ 1

 هـ. 398ومولده يف سنة « . السرية، مكثرا من احلديث

 (1)[ مل أجد مصدر ترمجته.." 4]
 وعنه: إمساعيل، وعبد هللا ابنا السمرقندي." .52

 وكان مقرائ خريا، مات يف شهر رجب.
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 ذكره ابن نقطة.

 [ .1حممد بن شريح بن أمحد بن حممد بن شريح ] -185

[ 2« ]التذكري»، وكتاب « الكايف»أبو عبد هللا الرعيين اإلشبيلي املقرئ، مصنف كتاب 
 وخطيب إشبيلية.

 زمانه ابألندلس.كان من جلة املقربني يف 

 رحل وحج، ومسع من أيب ذر اهلروي، وأجاز له مكي القيسي.

ومسع مبصر من: أيب العباس بن نفيس، وأيب القاسم الكحال، وإبشبيلية من: عثمان بن أمحد 
 [ .3القيشطايل ]

 [ .4وقرأ ابلرواايت مبكة على القنطري، ومبصر على ابن نفيس ]

شريح، وقال: تويف عصر يوم اجلمعة الرابع من شوال، روى عنه: ابنه اخلطيب أبو احلسن 
 [ .5يوما ] 55عاما إال  84وله 

 [ .6حممد بن طلحة بن حممد ] -186

__________ 

، وفهرست 1212رقم  553/ 2[ انظر عن )حممد بن شريح( يف: الصلة البن بشكوال 1]
إلعالم بوفيات ، وا81، وبغية امللتمس 426، 42، 39، 38، 35، 32ابن خري اإلشبيلي 

/ 18، وسري أعالم النبالء 370رقم  435، 434/ 1، ومعرفة القراء الكبار 196األعالم 
، والوفيات البن قنفذ 120/ 3، ومرآة اجلنان 285/ 3، والعرب 284رقم  555، 554
/ 3، وشذرات الذهب 1379، وكشف الظنون 153/ 2، وغاية النهاية 257، 256
 .66/ 10، ومعجم املؤلفني 74/ 2، وهدية العارفني 221/ 1، وإي اح املكنون 354
 « .التذكرة»[ يف الصلة: 2]

« القسطايل»، ويف غاية النهاية « القيشطيايل» 404/ 2[ هكذا يف األصل، ويف الصلة 3]
 ، واملثبت هو الصحيح.« القيجطايل» 554/ 18، ويف سري أعالم النبالء 

لة و والصرف، فقيها كبري القدر، حجة، ثقة. )الص، بصريا ابلنحالقراءات[ وكان رأسا يف 4]
2 /553. ) 

 هـ. 388، ولد سنة 153/ 2[ يف غاية النهاية 5]
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، واتريخ دمشق 123رقم  63[ انظر عن )حممد بن طلحة( يف: املنتخب من السياق 6]
.." 307رقم  249/ 22، وخمتصر اتريخ دمشق البن منظور 133/ 38)خمطوطة التيمورية( 

(1) 
 ىن"الك .53

 [ .1أبو اخلطاب الصويف ] -189

 هو أمحد بن علي بن عبد هللا املقرئ البغدادي املؤدب.

 أحد احلذاق.

 [ .2على احلمامي ]القراءات قرأ 

 [ ، رواها عنه عبد الوهاب األمناطي.3وله قصيدة مشهورة يف السنة ]

 وقصيدة يف آي القرآن، رواها عنه قاضي املرستان.

 اجمللي، واخلطيب أبو الف ل حممد بن املهتدي ابهلل. قرأ عليه: هبة هللا بن

 قال أبو الف ل بن خريون: كان عنده عن ابن احلمامي السبعة تالوة.

وقال شجاع الذهلي: كان أحد احلفاظ للقرآن اجملودين. يذكر أنه قرأ ابلرواايت على 
 .ليهاحلمامي، ومل يكن معه خط بذلك، فأحسن الناس به الظن، وصدقوه، وقرءوا ع

 مات يف رم ان سنة ست. كذا ورخه ابن خريون.

 [ .3وولد سنة اثنتني وتسعني وثالمثائة ]

__________ 

، 385رقم  447، 446/ 1[ انظر عن )أيب اخلطاب الصويف( يف: معرفة القراء الكبار 1]
، وشذرات 388رقم  85/ 1، وغاية النهاية 22رقم  48 -45/ 1وذيل طبقات احلنابلة 

، ومعجم املؤلفني 167/ 1، واألعالم 1343، 1342، وكشف الظنون 353/ 3الذهب 
2 /13. 
 [ وتال عليه ابلسبع.2]

 (2).." 48 -46/ 1[ وانظر رؤاي له وقصيدة طويلة يف: ذيل طبقات احلنابلة 3]
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 [ .1"مات فجأة. يف صفر، وله سبع وسبعون سنة ] .54

 [ .2عبد الكرمي بن عبد الصمد بن حممد بن علي ] -246

 بو معشر الطربي القطان املقرئ، مقريء مكة.أ

 القراءات.كان إماما جمودا، ابرعا، مصنفا، له كتب يف 

قرأ حبران على أيب القاسم الزيدي، ومبصر على أصحاب السامري، وأيب عدي عبد العزيز. 
 وقرأ مبكة على أيب عبد هللا الكارزيين.

يوسف  ن تراب بن عمر وعبد هللا بنومسع مبصر من: أيب عبد هللا بن نظيف، وأيب النعما
 بتنيس، وأيب الطيب الطربي ببغداد، وعبد هللا بن عمر بن العباس بغزة.

 ومسع مبنبج، وحران، وآمد وحلب وسلماس، واجلزيرة.

روى عنه: أبو نصر أمحد بن عمر الغازي، وحممد بن عبد الباقي األنصاري، وأبو متام إبراهيم 
 بن أمحد الصيمري.

[ هبراة يقول: مل يكن مساع أيب معشر الطربي يف 3اهر: مسعت أاب سعد احلرمي ]قال ابن ط
 [ .4جزء ابن نظيف صحيحا، وإمنا أخذ نسخة فرواها ]

__________ 

] )( [ التصنع، مواظبا على الصالة يف اجلامع، ومسع الناس عليه، ونوظر عليه يف الفقه، 
 ومل يكن عنده ضبط وال تقييد وال حسن وكان ثقة فيما رواه، وكان الرأي الغالب عليه،

 خط، وامتحن يف آخر عمره مع أهل بلده، وسار إىل بطليوس فتويف هبا فجأة.

 هـ. 401[ ومولده سنة 1]

، 30، 29[ انظر عن )عبد الكرمي بن عبد الصمد( يف: فهرست ابن خري اإلشبيلي 2]
، ومعرفة 8/ 2سالم ، ودول اإل291، 290/ 3، والعرب 197واإلعالم بوفيات األعالم 

، وطبقات الشافعية 644/ 2، وميزان االعتدال 371رقم  436، 435/ 1القراء الكبار 
، 165/ 2، وطبقات الشافعية لإلسنوي 123/ 3، ومرآة اجلنان 243/ 3الكربى للسبكي 

، ولسان امليزان 1708رقم  401/ 1، وغاية النهاية 475/ 5، والعقد الثمني 409، 166
، 358/ 3، وشذرات الذهب 334 -332/ 1قات املفسرين للداودي ، وطب49/ 4

، وإي اح املكنون 1187، 1106، 1009، 752، 479، 441، 418وكشف الظنون 
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 .316/ 5، ومعجم املؤلفني 608/ 1، وهدية العارفني 468/ 1
 ( .116/ 4[ احلرمي: بفتح احلاء والراء املهملتني نسبة إىل احلرم املكي. )األنساب 3]

 (1).." 436/ 1[ معرفة القراء الكبار 4]
خلق، منهم أبو علي بن العرجاء، وأبو القاسم خلف القراءات "قلت: قرأ عليه  .55

 بن النحاس، وأبو علي بن بليمة.

 [ .1، يقال: فيه ألف ومخسمائة طريق ]« سوق العروس»وله كتاب 

 تويف مبكة.

عيون »تاب الشاذة، وكالقراءات  يف شرح« الرشاد»يف التفسري، وكتاب « الدرر»وله كتاب 
وكتاب  ،« الورد»، وكتاب « خمارج احلروف»، وكتاب « طبقات القراء»، وكتاب « املسائل

 ، وكتاب يف اللغة.« هيجاء املصاحف»

، عن « مسند أمحد»للنقاش، عن الزيدي، عنه، و « شفاء الصدور»وقد روى كتاب 
 « .وتفسري الثعليب»الزيدي، عن القطيعي، 

 عن مؤلفه. وكان فقيها شافعيا، رمحه هللا. رواه

[ 2عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن عبد هللا بن يوسف بن حممد بن حيويه ] -247
. 

__________ 

 [ املصدر نفسه.1]

، ودمية 112[ انظر عن )عبد امللك بن عبد هللا( يف: طبقات فقهاء الشافعية للعبادي 2]
/ 9، واملنتظم 387، 386/ 3، واألنساب 365رقم  247، 246/ 2القصر للباخرزي 

 -278( ، وتبيني كذب املفرتي 3544رقم  247 -244/ 16) 22رقم  20 -18
، وزبدة 193/ 2ومعجم البلدان  ،1090رقم  331، 330، واملنتخب من السياق 285

، ووفيات األعيان 315/ 1، واللباب 145/ 10، والكامل يف التاريخ 67التواريخ للحسيين 
، 353، 352، وآاثر البالد وأخبار العباد للقزويين 211، واتريخ الفارقي 170 -167/ 3
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واملختصر ، 75، واتريخ دولة آل سلجوق 125، وآاثر األول وأخبار الدول للعباسي 447
، واملعني يف 8/ 2، ودول اإلسالم 291/ 3، والعرب 197، 196/ 2يف أخبار البشر 
، 240رقم  477 -468/ 18، وسري أعالم النبالء 1518رقم  137طبقات احملدثني 

، وذيل اتريخ بغداد البن 383/ 1، واتريخ ابن الوردي 197واإلعالم بوفيات األعالم 
، وطبقات الشافعية الكربى 175، 174ذيل اتريخ بغداد  ، واملستفاد من96 -85النجار 
، والبداية والنهاية 412 -409/ 1، وطبقات الشافعية لإلسنوي 282 -249/ 3للسبكي 

 258، 257، والوفيات البن قنفذ 131 -123/ 3، ومرآة اجلنان 129، 128/ 12
ريخ ، وات218رقم  264 -262/ 1، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة 478رقم 

/ 5، والنجوم الزاهرة 508، 507/ 5، والعقد الثمني لقاضي مكة 402/ 2اخلميس 
، وطبقات الشافعية البن 111 -110/ 2، ومفتاح السعادة 426، واتريخ اخللفاء 121

، 1213/ 2و  896، 242، 75، 70، 68، وكشف الظنون 176 -174هداية هللا 
 -358/ 3ت الذهب ، وشذرا1561، 1990، 1754، 1641، 1212، 1024
362 ".،(1) 

"وقال السقطي: مات بقصر هبرية. فذكر السنة وقال: تسمح يف حديثه عن الرفاء  .56
 [ .1خاصة ]

 [ .2حممد بن أمحد بن حممد بن يونس األنصاري ] -298

 أبو عبد هللا السرقسطي املقرئ.

 أخذ عن: أيب عمرو الداين، وأبو عمر بن عبد الرب.

 األكفاين.روى عنه: هبة هللا بن 

 [ .3حممد بن عبد القادر بن حممد بن يوسف ] -299

 أبو بكر البغدادي، أخو أمحد.

 كان ورعا صاحلا ال خيرج من منزله إال للصلوات.

 مسع: أاب الفتح بن أيب الفوارس، وااب احلسني بن بشران، واحلمامي.
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 روى عنه: إمساعيل بن السمرقندي، وعبد الوهاب األمناطي.

 ر: كان عاملا، متقنا، جمودا، كثري السماع، ورعا ثقة.قال ابن انص

 هجر أخاه لكونه ح ر جملس أيب نصر بن القشريي.

 مات يف ربيع األول.

 [ .4حممد بن عبيد هللا بن حممد ] -300

 [ النيسابوري الصاحل العابد.5أبو الف ل الصرام ]

__________ 

 أهنم ، إالالقراءاتكانت له يد يف روى احلديث، ونظم الشعر، و »[ وقال ابن اجلوزي: 1]
 ظم( .)املنت« . حكوا عنه تسمح يف الرواية. تويف املطريي عن مائة وثالث عشر سنة

، مجع جزءا رواه عن أيب احلسن حممد بن جعفر بن حممد 463تويف يف سنة »وقال ايقوت: 
 بن هارون بن مرده بن انجية بن مالك التميمي الكويف يعرف اببن النجار.

 « .أبو الربكات هبة هللا بن املبارك السقطي»عه سلبة مس

 [ مل أجد مصدر ترمجته.2]

( 3570رقم  265/ 16) 48رقم  34/ 9[ انظر عن )حممد بن عبد القادر( يف: املنتظم 3]
. 
، وسري أعالم النبالء 198[ انظر عن )حممد بن عبيد هللا( يف: اإلعالم بوفيات األعالم 4]

، ومرآة 295/ 3، والعرب 152رقم  139ملعني يف طبقات احملدثني ، وا247رقم  483/ 18
 .363/ 3، وشذرات الذهب « حممد بن عبد هللا»وفيه:  132/ 3اجلنان 

[ الصرام: بفتح الصاد املهملة، وتشديد الراء، هذه النسبة إىل بيع الصرم، وهو اجللد 5]
 (1)( .." 54/ 8الذي ينعل به اخلفاف. )األنساب 

 [ .1هللا بن سهل بن يوسف ] عبد -323" .57

 أبو حممد األنصاري األندلسي، املرسي املقرئ.

 أخذ عن: أيب عمر الطلمنكي، ومكي، وأيب عمرو الداين.

                                         
 32/278اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



70 

 

يان، ، وأيب عبد هللا حممد بن سفالقراءاتيف « اهلادي»ورحل فأخذ ابلقريوان عن مصنف 
 [ .2وأيب عبد هللا حممد بن سليمان األيب ]

 للقراءات وطرقها، عارفا هبا، حاذقا مبعانيها.وكان ضابطا 

 أخذ الناس عنه.

 قال أبو علي بن سكرة: هو إمام أهل وقته يف فنه، لقيته ابملرية.

الزم أبو عمرو الداين مثانية عشر عاما، مث رحل ولقي مجاعة. وأقرأ ابألندلس، وبعد صيته. 
ن ن الفاسي، وأبو عبد هللا بفمن شيوخه: الطلمنكي، ومكي، وأبو ذر اهلروي، وأبو عمرا

 غالب، وحسن بن محود التونسي، وعبد الباقي بن فارس احلمصي.

قال: وجرت بينه وبني أيب عمرو شيخه عند قدومه منافسه، وتقاطعا، وكان أبو حممد شديدا 
على أهل البدع، قواال ابحلق مهيبا، جرت له يف ذلك أخبار كثرية، وامتحن ابلتغرب، ولفظته 

وغمزه كثري من الناس، فدخل سبتة، وأقرأ هبا مديدة، مث خرج إىل طنجة، مث رجع البالد، 
 [ .3إىل األندلس، فمات برندة ]

 قال ابن سكرة، عزمت على القراءة عليه، فقطع عن ذلك قاطع.

 قال القاضي عياض: وقد حدث عنه غري واحد من شيوخنا، وثنا عنه

__________ 

، وبغية 630رقم  286/ 1يف: الصلة البن بشكوال  [ انظر عن )عبد هللا بن سهل(1]
، 296/ 3، والعرب 372رقم  438 -436/ 1، ومعرفة القراء الكبار 346، 345امللتمس 

رقم  298/ 3، ولسان امليزان 422، 421/ 1، وغاية النهاية 437/ 2وميزان االعتدال 
 .364/ 3، وشذرات الذهب 1242

/ 1به ية، مدينة إبفريقية من قرى تونس. )توضيح املشت[ األيب: ب م األلف، نسبة إىل أب2]
 ( .31/ 1، تبصري املنتبه 144

[ زبدة: ب م أوله، وسكون اثنيه، ومعقل حصني ابألندلس من أعمال اتكران. وهي 3]
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مدينة قدمية على هنر جار. وقال السلفي: رندة حصن بني إشبيلية ومالقة. )معجم البلدان 
3 /73 ".. )(1) 
[ معتكفا. 2[ . صام وقته كله، والزم اجلامع ]1ة الطريقة وحسنها ]"من خشون .58

[ ابلفقه واحلديث، مجاعة خلالل اخلري 4[ . وكان حسن املعرفة ]3يقرئ القرآن وحيدث ]
 [ .6[ ، ذا جاه عظيم عند السلطان ]5]

 تويف يف أول السنة، ودفن بداره، وله سبع ومخسون سنة.

 الكىن

 واحد بن أمحد املليحي اهلروي.أبو يعلى بن عبد ال -35

 [ .7امسه ]

__________ 

 . «وما كان ينطوي عليه من الزهد واالجتهاد يف العبادة»[ يف السؤاالت زايدة: 1]
 « .والزم املسجد اجلامع»[ يف السؤاالت: 2]

 « .وميلي احلديث»[ يف السؤاالت: 3]

 ان كثري املشيخة، حسن[ يف السؤاالت: روى عن أيب احلسن العجمي وامليموين، وك4]
 واحلساب.القراءات املعرفة ابحلديث والفقه والفرائض وطرق 

[ زاد يف السؤاالت: وقرأ القرآن على أيب املرجى بن ورقاء البزاز، وأيب علي بن عالن، 5]
 وغريمها، مل يبلغ الستني.

 « .ويف أعني العوام»[ زاد يف السؤاالت: 6]

 (2).." [ هكذا يف األصل، ومل جيد امسه7]
 [ الكاتب.1"أبو احلسن الشهرستاين الفاروزي ] .59

 مسع: الليث بن احلسن الليثي بسرخس، وأاب بكر احلريي.

 وصحب: أاب عبد هللا بن ابكويه.
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 تويف يف ذي القعدة عن مائة سنة.

 [ .2علي بن أيب نصر املناديلي ] -62

 أبو احلسن النيسابوري احلافظ.

، لقراءاتاكان من نوادر الزمان. مجع ما مل جيمعه غريه من أنواع العلوم، حىت فاق أقرانه يف 
 ومعرفة أمساء الرجال، واملتون، والطب، وغري ذلك.

 ابلغ احلافظ عبد الغين يف وصفه، وقال: ما رأيت أحسن وال أصح من قراءته.

 .مسع من: أيب القاسم القشريي، والف ل بن احملب، وطبقتهما
 ومل يتكهل ومل يبلغ أوان الرواية.

قال عبد الغافر: ملا عاد من بغداد مسعته يقول: ما استفدت من غريي يف سفري، بل كل 
 من لقيته استفاد مين.

وقال يل: لست أطالع شيئا مرة أو مرتني إال وحفظته وال أنساه. فقد من البلد وال يدري ما 
 [ .3مت له ]

 [ .4بن محزة ] علي بن أيب يعلى بن زيد -63

 [ .5أبو القاسم احلسيين الدبوسي ]

__________ 

[ الفاروزي: بفتح الفاء وضم الراء وكسر الزاي. هذه النسبة إىل فاروز وهي قرية من قرى 1]
 نسا على فرسخ ونصف منها. )األنساب( .

، واملختصر 1325رقم  392[ انظر عن )علي بن أيب نصر( يف: املنتخب من السياق 2]
 ب. 69ول للسياق )خمطوط( ورقة األ
علي بن أيب نصر الصندوقي الصويف، أبو احلسن، خادم »[ املوجود يف )املنتخب( : 3]

 . «الفقراء يف دويرة أيب عبد الرمحن السلمي.. ومل يرو إال القليل الشتغاله ابخلدمة
قم ر  50/ 9، واملنتظم 276، 275/ 5[ انظر عن )علي بن أيب يعلى( يف: األنساب 4]

، وطبقات الشافعية 181/ 10( ، والكامل يف التاريخ 3601رقم  286، 285/ 16) 79
 .135/ 12، والبداية والنهاية 7، 6/ 4الكربى للسبكي 
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[ الدبوسي: بفتح الدال املهملة وضم الباء املنقوطة بواحدة ويف آخرها سني مهملة بعد 5]
 (1)الواو.." 

بربكة  ر، وشرعت يف الصالة، فخلصين هللا"قال: فغصت يف املاء، ونويت فرض الظه .60
 ذلك.

[ بن حممد الدهان، وبنيسابور على: حممد بن 1قرأ مبرو على أستاذه أيب احلسن عبد هللا ]
علي اخلبازي، وسعيد بن حممد املعدل، وببغداد على أيب احلسن احلمامي مسند العراق يف 

لي بن وحبران على أيب القاسم ع ، وابملوصل على احلسني بن عبد الواحد املعلم،القراءات
حممد الشريف الزيدي، وبدمشق على احلسني بن عبيد هللا الرهاوي، وبصور على أمحد بن 

 حممد املصري، ومبصر على إمساعيل بن عمرو بن راشد احلداد.

مولده يف سنة تسعني وثالمثائة تقريبا. وتويف يف ذي احلجة سنة أربع ومثانني، فاهلل أعلم. 
 [ .2األول ]والصواب 

 ذكره مؤرخ خوارزم.

 [ .3أخذ عنه خلق كثري ]

__________ 

عن أيب ( : »601/ 18[ هكذا يف األصل. ويف )معجم األدابء، وسري أعالم النبالء 1]
 « .احلسني عبد الرمحن

نة ما هو األول! وأقول: أرخ ابن السمعاين وفاته بس -رمحه هللا -[ مل يذكر املؤلف الذهيب2]
 ( .398/ 10األنساب هـ. ) 481

[ وقال ابن السمعاين إن أاب نصر الكركاجني قال: نصف القرآن يف قوله تعاىل: لقد جئت 3]
[ النون والكاف من النصف األول، والراء 74، ]سورة الكهف، اآلية 74: 18شيئا نكرا 

واأللف من النصف الثاين. قال: ومسعت املقرئ أاب عبد هللا حممد بن عبد الرزاق احلداد 
املقرئ أاب نصر حممد بن أمحد، الكركاجني جبرينج يقول: أردت أن  بسرخس يقول: مسعت

أقرأ القرآن على بعض القراء ابلشام برواية وقعت له عالية، فامتنع علي، مث قال يل: تقرأ علي  
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كل يوم عشرا وتدفع إيل مثقاال من الف ة، فقبلت ذلك منه شئت أو أبيت. قال: فلما 
يف قراءة سورة كاملة، وكنت أرسل غلماين يف التجارة وصلت إىل املفصل، أذن يل كل يوم 

إىل البالد، وأقمت عنده سنة ومخسة أشهر أو ستة حىت ختمت. واتفق أن مل يرد علي يف 
هذه الرواية خالفا من جودة قراءيت، فلما قرب أن أختم الكتاب مجع أصحابه الذين قرءوا 

ا أمحر، واحد منهم شستكة قيمتها دينار  عليه يف البالد القريبة منه وأمرهم أن حيمل إيل كل
وفيها من دينارين إىل مخسة، وقال هلم املقرئ: اعلموا أن هذا الشاب قرأ علي الرواية الفالنية 
ومل أحتج أن أرد عليه، ووزن يل يف كل يوم مثقاال من الف ة، وأردت أن أعرف حرصه يف 

 كل ما محله أصحابه من الشساتك القراءة مع اجلودة. ورد علي ما كان أخذه مين، ودفع إيل
والذهب فامتنعت، فأظهر الكراهية حىت أخذت ما أشار إليه وخرجت من تلك البلدة. 

 (1)( .." 233، 232/ 17)معجم األدابء 
[ الطليطلي املقرئ صاحب أيب عمرو الداين. روى 1"أبو عبد هللا التجييب املغامي ] .61

 سليمان بن إبراهيم.عنه، وعن: مكي بن أيب طالب، وأيب الربيع 

، ضابطا هلا، متقنا ملعانيها، إماما دينا. أنبا القراءاتقال ابن بشكوال: كان عاملا بوجوه 
 عنه غري واحد من شيوخنا، ووصفوه ابلتجويد واملعرفة.

وقال ابن سكرة: أجاز لنا، وهو مشهور ابلتقدم واإلمامة يف اإلقراء، وشدة األخذ على القراء 
[ ومغام: حصن 2واهليبة معهم. ومن شيوخه مكي، وأبو عمر الطلمنكي. ] وااللتزام للسمت
 بثغر طليطلة.

 وولد يف ربيع األول سنة اثنتني وعشرين وأربعمائة.

 وقد وصف كتبه.

 [ .3حممد بن نصر بن احلسن ] -163

 [ البخاري اخلطيب.4أبو بكر اجلميلي ]

 خطب مدة جبامع خبارى.قال السمعاين: كان إماما فاضال ورعا، سديد السرية. 

ومسع من: منصور بن عبد الرحيم الكاغدي، واحلسني بن اخل ر النسفي، وعبد العزيز بن 
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 أمحد احللوائي، ومجاعة.

 روى لنا عنه: عثمان بن علي البيكندي.

 ولد يف حدود سنة أربعمائة ومات يف اثمن شوال.

__________ 

 [ املغامي: بفتح أوله، والغني املعجمة.1]

 .558/ 2يف الصلة  [2]
 [ مل أجد مصدر ترمجته.3]

[ اجلميلي: بفتح اجليم وكسر امليم وسكون الياء املنقوطة من حتتها ابثنتني. هذه النسبة 4]
 (1)( .." 304/ 3إىل مجيل، وهو جد لبعض املنتسب إليه. )األنساب 

 [ .1عبد احلميد بن منصور بن حممد بن إبراهيم بن عبد هللا ] -186" .62

 اذ أبو حممد البجلي، اجلريري، العراقي، املقرئ اجملود.األست

 شيخ القراء بسمرقند.

 تويف يف ذي احلجة بسمرقند.

 روى عن: احلسني بن عبد الواحد الشريازي.

 [ .2روى عنه: حممد بن عمر كاك البخاري ]

 عبد احلميد. -187

 أبو حممد التونسي الزاهد.

 ق التونسي.تفقه على: أيب عمران الفاسي، وأيب إسحا

ومال إىل الزهد والتقشف، وسكن مالقة، واستقر أخريا أبغمات، ودرس الناس عليه الفقه، 
مث تركه ملا رآهم انلوا به اخلطط والعماالت، وقال: صران بتعليمنا هلم كبائع السالح من 

 اللصوص.

 قال ابن بشكوال: وكان ورعا متقلال من الدنيا، هاراب عن أهلها.

 ه هللا.تويف أبغمات رمح
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 [ .3عبد القادر بن عبد الكرمي بن حسني ] -188

 أبو الربكات الدمشقي اخلطيب.

 أصله من األنبار.

 مسع: حممد بن عوف، وغريه.

__________ 

وفيه امسه:  1545رقم  361/ 1[ انظر عن )عبد احلميد بن منصور( يف: غاية النهاية 1]
 . «اإلسالم ابن الشيخ منصور العراقيعبد احلميد بن منصور بن أمحد بن إبراهيم فخر »
[ قال ابن اجلزري: مقريء حاذق متصدر، تال ابلرواايت على أبيه، واختصر كتاب 2]

ه العشر، واختيار أيب حامت. وقفت عليالقراءات يف « البشارة من اإلشارة»اإلشارة ومساه 
 « .مائةوال أبس به، ال أعرف من قرأ عليه، وأظنه بعد إىل حدود العشرين وأربع

هكذا ورد عند ابن اجلزري، وليس يف ترمجته إشارة إىل أنه كان بسمرقند. مما يشكك « أقول»
يف أن تكون ترمجته هي لصاحب الرتمجة هنا. خاصة وأن اتريخ الوفاة ال يتفق مع إثبات 
صاحب الرتمجة يف وفيات هذه السنة. وهذا جيعلنا نظن أن االسم هو نفسه لصاحب 

 ، أما الرتمجة فهي مركبة عليه أو مقحمة. وهللا أعلم.-ألرجحعلى ا -الرتمجة

/ 15[ انظر عن )عبد القادر بن عبد الكرمي( يف: خمتصر اتريخ دمشق البن منظور 3]
 (1).." 158رقم  167

 "ببغداد، ومسعنا منه. وكان رجال مقبول الطريقة، مقبول اللقاء، ثقة فاضال. .63

[ 2ابع والعشرين من ذي القعدة، سنة ست ومثانني ][ وفاته يف الس1قلت: ورخ السمعاين ]
 [ .4[ . وهذا الصحيح، ووهم من قال سواه ]3، ودفن ابحلرية ]

قال أبو احلسن بن مفوز: اتصل بنا أن أاب الفتح هذا تويف يف أطرابلس الشام سنة إحدى 
 [ .5وسبعني وأربعني ]

 [ .6وقيده ابن نقطة فقال: التنكيت: ب م التاء والكاف ]

 -حرف اهلاء -
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 [ .7هبة هللا بن حممد بن موسى ] -208

 أبو احلسن بن الصفار النعماين األصل مث الواسطي.

 الكاتب النحوي املقرئ.

على: أيب علي أمحد بن حممد بن عالن صاحب احل يين، وعلى: ابن القراءات قرأ 
 الصواف، وغريمها.

 وهو آخر من مسع من احلسن بن أمحد بن التباين.

 خر من مسع احلسن بن أمحد بن التباين.وهو آ

 تويف يف رم ان.

__________ 

 .90/ 3[ يف األنساب 1]
 ومل يذكر مكان وفاته. 465[ وهبا ورخه ابن نقطة 2]

 تويف بنيسابور ودفن مبقربة احلرية. 90/ 3[ يف األنساب 3]

 [ قال ابن قاسم: تويف بصور.4]

ذا احلافظ أبو مروان بن مسرة، وذكر أنه وقال ابن مفوز: أفادين هب 638/ 2[ الصلة 5]
 وجد ذلك خبط طاهر بن مفوز رمحه هللا.

[ أقول: نزل التنكيت طرابلس الشام ومسع هبا: أاب منصور عبد احملسن بن حممد بن علي 6]
التاجر. وحدث التنكيت بطرابلس فسمعه هبا أبو احلزم مكي بن احلسن بن املعاىف بن هارون 

هـ. وحدث بصور فسمعه هبا أبو بكر عبد الرزاق  541يلي املتوىف سنة بن علي السلمي اجلب
 هـ. 483بن عمر بن بلدح الشاشي املقرئ الذي حدث بدمشق وتويف سنة 

 -128/ 5 -أتليفنا -ومسعه أي ا: غيث بن علي الصوري. )انظر: موسوعة علماء املسلمني
131. ) 

 96، 95[ انظر عن )هبة هللا بن حممد( يف: سؤاالت احلافظ السلفي خلميس احلوزي 7]
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/ 2، وغاية النهاية 105و  104و  103و  101و  63، وانظر الصفحات: 78رقم 
 (1).." 325/ 2، وبغية الوعاة 352

 "أبو القاسم البغدادي ال رير املقرئ اجملود. .64

 تويف يف نصف ذي القعدة.

لى أيب احلسن علي بن أمحد بن عمر احلمامي شيخ العراق، وعلى: أيب عالقراءات قرأ 
العالء حممد بن علي الواسطي، وأيب طاهر حممد بن ايسني احلليب، وأيب بكر حممد بن علي 
بن زالل املطرز، واحلسني بن أمحد احلريب الزاهد، وأيب بكر حممد بن عبد هللا بن املرزابن 

[ واحلسن بن علي 1اب، واحلسن بن الف ل الشرمقاين ]األصبهاين صاحب ابن فورك القب
بن عبد هللا العطار، وأيب حممد عبد هللا بن حممد بن عبد الرمحن األصبهاين األشعري املعروف 

[ ، واحلسن بن علي بن الصقر الكاتب صاحب زيد بن أيب 2اببن اللبان قاضي إيذج ]
 اءته على أيب بكر بن مقسم.بالل الكويف، وعلي بن أمحد بن داود الرزاز، عن قر 

قرأ عليه: أبو منصور بن خريون، وأبو علي بن سكرة الصديف، وأبو الكرم املبارك بن 
 الشهرزوري، ومجاعة.

 [ .3وكان من كبار املقرءين يف زمانه ]

 عاش نيفا وسبعني سنة أو حنوها.

 [ .4عطاء بن عبد هللا بن سيف ] -231

 أبو طاهر الدارمي اهلروي القراب.

 تويف يف شوال عن ثالث ومثانني سنة.

 مسع من أصحاب حامد الرفاء.

 علي بن أيب الغنائم عبد الصمد بن علي بن حممد بن احلسن بن -232

__________ 

 [ الشرمقاين: بفتح الشني املعجمة، وسكون الراء، وفتح امليم والقاف، ويف آخرها النون.1]

ن أسفراين بنواحي نيسابور، يقال هلا وهي بلدة قريبة م« شرمقان»هذه النسبة إىل 
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 ( .323/ 7ابجليم، وقد كانت من أعمال نسا، )األنساب « جرمغان»

[ إيذج: الذال معجمة مفتوحة، وجيم، كورة وبلد بني خوزستان وأصبهان، وهي أجل 2]
 ( .288/ 1مدن هذه الكورة. )معجم البلدان 

 . )ميزان االعتدال، لسان امليزان( .[ وقال شجاع الذهلي: مل يكن ممن يعتمد على قوله3]

 (1)[ مل أجد مصدر ترمجته.." 4]
 [ .1"وشرع األمر يف الصالح ] .65

تويف املستنصر يف ذي احلجة، ويف دولته كان الرفض والسب فاشيا جمهورا، والسنة واإلسالم 
 غريبا مستورا، فسبحان احلليم اخلبري الذي يفعل يف ملكه ما يشاء.

ستعلي أمحد، أقامه أمري اجليوش بدر، واستقامت األحوال، فخرج أخوه وقام بعده ابنه امل
نزار من مصر خفية، فصار إىل نصر الدولة أمري اإلسكندرية، فأعانه ودعا إليه، فتمت بني 

 [2أمري اجليوش وبينهم حروب وأمور، إىل أن ظفر هبم ]
 -حرف اهلاء -

 [ .3هبة هللا بن علي بن عراك بن أيب الليث ] -248

 أبو القاسم األندلسي املقرئ نزيل تسرت.

، فقرأ على األهوازي بدمشق، وعلى أيب الوليد عتبة القراءاتقرأ مبصر، والشام، والعراق، 
 بن عبد امللك العثماين ببغداد.

 يف هذه السنة بتسرت: أبو سعد حممد بن عبد اجلبار الفارسي.القراءات قرأ عليه 

 -حرف الواو -
 [ .4بن عمر بن واضح بن أبرويه ]واضح بن حممد  -249

__________ 

 .230/ 5[ وفيات األعيان 1]
هـ. من الطبقة التالية، عند احلديث عن ظهور  494[ راجع اخلرب يف حوادث سنة 2]

، وذيل اتريخ دمشق البن القالنسي 37 -35/ 2الباطنية، وهو يف: أخبار مصر البن ميسر 
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، واتريخ الفارقي 23)وحتقيق سومي(  357ور( ، واتريخ حلب للعظيمي )بتحقيق زعر 128
، واتريخ خمتصر الدول 237/ 10هـ( ، والكامل يف التاريخ  489)حوادث سنة  267

، وهناية 81، واملغرب يف حلى املغرب 84، 83، وأخبار الدول املنقطعة 195البن العربي 
، 158/ 3، ومرآة اجلنان 447، 444، 443، والدرة امل ية 246، 245/ 28األرب 

 .402/ 3، وشذرات الذهب 14 -12/ 3واتعاظ احلنفا 
 [ مل أجد مصدر ترمجته.3]

 (1)[ مل أجد مصدر ترمجته.." 4]
"قال حممد بن عبد الوهاب: وأهدى أبو يوسف لنظام امللك أربعة أشياء ما ألحد  .66

ر شع»إلبراهيم احلريب يف عشر جملدات خبط أيب عمر بن حيويه، و « غريب احلديث»منها: 
« دعهد القاضي عبد اجلبار بن أمح»يف ثالث عشرة جملدة خبط أيب منصور، و « الكميت

خبط الصاحب بن عباد وإنشائه، فسمعت أاب يوسف يقول: كان سبعمائة سطر، كل سطر 
يف ورقة مسرقندي، وله غالف آبنوس يطبق كاألسطوانة الغليظة. وأهدى له مصحفا خبط 

رقة، ابحلمرة، وتفسري غريبه ابخل رة، وإعرابه ابلز ءات القرامنسوب واضح، وبني األسطر 
وكتب ابلذهب عالمات على اآلايت اليت تصلح لالنتزاعات يف العهود، واملكاتبات، 
والتعازي، والتهاين، والوعيد. فأعطاه نظام امللك ثالمثائة دينار. فسمعت من يسأل أاب 

رته وإمنا رضيت منه ابإلكرام، وعذ يوسف عند نظام امللك فقال: أعطيته أكثر مما أعطاين،
 [ .1حني قال: ليس عندي حالل ال شبهة فيه سوى هذا القدر ]

 وسئل عنه املؤمتن الساجي فقال: قطعته رأسا ملا كان يتظاهر به من خالف الطريق.

كان أبو يوسف فصيح العبارة، حلو اإلشارة، « : اترخيه»وقال حممد بن عبد امللك يف 
ايت واألخبار. وكان زيدي املذهب، وفسر مبصر القرآن يف سبعمائة حيفظ غرائب احلكا

 جملد كبار.

 قلت: وقد دخل عليه اإلمام أبو حامد الغزايل، وجلس بني يديه، فسأله:

 من أين أنت؟.
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 فقال: من املدرسة ببغداد.

وقال الغزايل: علمت أنه ذو اطالع ومعرفة، فلو قلت إنين من طوس، لذكر ما حيكى عن 
وس من التغفيل، من أهنم توسلوا إىل املأمون بقرب أبيه، وكونه عندهم، وطلبوا منه أن أهل ط

حيول الكعبة، وينقلها إىل عندهم: وأنه جاء عن بع هم أنه سئل عن جنمه، فقال: ابلتيس. 
 فقيل له يف ذلك، فقال: من

__________ 

، لسان 230/ 3، طبقات الشافعية الكربى 619، 618/ 18[ سري أعالم النبالء 1]
 (1).." 12، 11/ 4امليزان 

 "أبو احلسن الفهري املقرئ احلصري. .67

 الشاعر ال رير. أقرأ الناس بسبتة وغريها.

[ ، دخل 3[ وقال: شاعر أديب، رخيم الشعر ]2[ ذكره احلميدي ]1قال ابن بشكوال: ]
 [ .5[ ملوكها، وشعره كثري، وأدبه موفور ]4األندلس ولقي ]

 وطرقها.القراءات بقلت: وكان عاملا 

[ روى لنا عنه أبو القاسم بن صواب، أخربان عنه بقصيدته اليت نظمها 6قال ابن بشكوال: ]
 [ .7يف قراءة انفع، وهي مائتا بيت وتسعة أبيات، قال: لقيته مبرسية ]

__________ 

، وهدية 110/ 1، وإي اح املكنون 386، 385/ 3،( [ وشذرات الذهب 1344]
، 301/ 4، واألعالم 798رقم  177، 176/ 2، وديوان اإلسالم 693/ 1العارفني 

 .125/ 7ومعجم املؤلفني 
 .432/ 2[ يف الصلة 1]
 .314[ يف اجلذوة 2]
 « .حديد اهلجو»[ زاد يف اجلذوة: 3]

 « .ولقي»[ يف الذخرية: 4]
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د ب[ وقال احلميدي: أنشدين أبو احلسن علي بن أمحد العابدي، قال: أنشدين علي بن ع5]
 الغين لنفسه، إىل أيب العباس النحوي البلنسي من كلمة طويلة:

 قامت ألسقامي مقام طبيبها ... ذكرى بلنسية وذكر أديبها

 حدثتين فشفيت مين لوعة ... أمسيت حمرتق احلشا بلهيبها

 ما زلت أذكره ولكن زدتين ... ذكرا وحسب النفس ذكر حبيبها

 بو العباس أنس غريبهاأهوى بلنسية وما سبب اهلوى ... إال أ

 هب النسيم، وما النسيم بطيب ... حىت يشاب بطيبة وبطيبها

 أخي املعني على العدو مبسلق ... أزرى بوائل يف ذكاء خطيبها

 إذ قامت اهليجا ولوال نصره ... ما كان يعرف ليثها من ذيبها

 غلب العواء على الزئري محية ... وخبا ضياء الشمس قبل مغيبها

 د يف جمادلة العدي ... برهان تصديقي على تكذيبهافأقام أمح

 حىت تبني فاضل من انقص ... وانقاد خمطئ حجة ملصيبها

، 314وأخربين أنه كان ضريرا، وأنه دخل األندلس بعد اخلمسني وأربعمائة. )جذوة املقتبس 
315. ) 

 .432/ 2[ يف الصلة 6]
 (1)هـ.."  481[ يف سنة 7]
 ل رير."أبو بكر اهلروي املقرئ ا .68

 سكن دمشق، ومسع هبا: رشأ بن نظيف، وأاب علي األهوازي، وعلي بن اخل ر السلمي.

 ومسع بصور من: عبد الوهاب بن برهان.

 مسع منه: عمر الدهستاين، وطاهر اخلشوعي، وأبو حممد بن صابر ووثقه.

 وتويف ابلقدس يف ربيع اآلخر.

 هبراة.قرأ على األهوازي، وعاش اثنتني ومثانني سنة، وولد 

 « .التذكرة»الثمان كتااب مساه القراءات وقد صنف يف 
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 [ ، وغريه.1: إبراهيم بن محزة ابن اجلرجرائي ]القراءاتقرأ عليه 

 [ .2إمساعيل بن محد بن حممد بن خريان ] -304

 أبو حممد اهلمذاين البزاز.

 مسع: أاب احلسني الفارسي، وعمر بن مسرور.

 وحدث ببغداد.

 بن سعدون العبدري أبو عامر، وأبو الربكات بن السقطي.روى عنه: حممد 

 وكان حمداث مكثرا.

 [ .3إمساعيل بن محزة بن ف الة ] -305

 أبو القاسم اهلروي احلنفي العطار.

 عامل صدوق. حدث بصحيح اإلمساعيلي، عن احلسني بن حممد الباشاين.

__________ 

، 67، 66/ 2ريخ دمشق ، وهتذيب ات276/ 1، وإي اح املكنون 125/ 1] )( [ 
، ومعجم 233رقم  411، 410/ 1وموسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي 

 .136/ 2املؤلفني 
يف « رجرائياجل»، وأشار يف احلاشية إىل وروده: « اجلرجاين»[ أثبته حمقق اتريخ دمشق 1]

 ثالث نسخ خطية، وهو كما أثبتناه.

وفيه إمساعيل  38رقم  89/ 1: ذيل طبقات احلنابلة [ انظر عن )إمساعيل بن محد( يف2]
 « .بن أمحد البزار

 (1)[ مل أجد مصدر ترمجته.." 3]
 "روى عنه: األمناطي، وعمر بن ظفر، وابن انصر، وآخرون. .69

 [ .1تويف يف شعبان عن نيف ومثانني سنة ]

 -حرف السني -
 [ .2سليمان بن أمحد بن حممد ] -311
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 سرقسطي.أبو الربيع األندلسي ال

 [ .3دخل بغداد، ومسع هبا من: أيب القاسم بن بشران، وأيب العالء الواسطي، ومجاعة ]

 وكان عارفا ابللغة، لكن قال ابن انصر: كان كذااب، وكان يلحق امسه.

[ 4قال السمعاين: ثنا عنه: عبد الوهاب األمناطي، وإمساعيل بن السمرقندي، وابنه منصور ]
 بن سليمان.

نصور بن خريون عنه، فأساء القول فيه، وقال: هناين عمي أبو الف ل أن أقرأ وسألت أاب م
 [ .5عليه ]

__________ 

 هـ. وقال ابن اجلوزي: روى عنه مشاخينا، وكان صاحلا دينا ثقة. 408[ ولد سنة 1]

، واملنتظم 453رقم  200/ 1[ انظر عن )سليمان بن أمحد( يف: الصلة البن بشكوال 2]
/ 2( ، وال عفاء واملرتوكني البن اجلوزي 3660رقم  34، 33/ 17) 139رقم  99/ 9
 195/ 2، وميزان االعتدال 2558رقم  277/ 1، واملغين يف ال عفاء 1505رقم  15
 .276رقم  76، 75/ 3، ولسان امليزان 3424رقم 
[ وقال ابن بشكوال: روى عن عبد العزيز بن أمحد بن مغلس القيسي، وغريه. وحدث 3]

 ( .200/ 1، حكى ذلك احلميدي وأخذ عنه هبا. )الصلة ببغداد

ن عن أيب العالء الواسطي واستوطالقراءات وقال ابن حجر: له مساع ببغداد ومصر، وأخذ 
 ببغداد وكان يؤدب األطفال. )لسان امليزان( .

 « .ابنه أبو املنصور»[ يف لسان امليزان: 4]

و وقال هبة هللا بن علي املقرئ: أنشدان أب« . وقال: فيه كان تساهل يف دينه»[ وزاد: 5]
 الربيع سليمان بن أمحد السرقسطي: أنشدان أبو العالء أمحد بن عبد هللا بن سليمان لنفسه:

 أان صائم طول احلياة وإمنا ... فطري احلمام ويوم ذاك أعيد

 كوانن من صبح وليل كوان ... شعري وأضعفين الزمان األيد

 ... ال، يكذبوا، ما يف الربية جيدقالوا: فالن جيد لصديقه 



85 

 

 فأمريهم انل اإلمارة ابخلنا ... وتقيهم بصالته يتصيد

 (1)كن من تشاء مهجنا أو خالصا ... فإذا رزقت غىن فأنت السيد." 
"يف تلك السنة سبع مرات، فلما كان ليلة من الليايل رأيت كأن القيامة قد قامت،  .70

رت، فقيل يل: أدخل اجلنة. فلما دخلت الباب، ومناداي ينادي: أين ابن اخلاضبة؟ فأح 
وصرت من داخل استلقيت على قفاي، ووضعت إحدى رجلي على األخرى، وقلت: 

[ . فرفعت رأسي، فإذا ببغلة يف يد غالم فقلت: ملن هذه؟ 1اسرتحت وهللا من النسخ ]
 [ .2فقال: للشريف أيب احلسني ابن الغريق. فلما أصبحت نعي إلينا الشريف ]

[ مسعت أاب الف ل حممد بن حممد بن عطاف حيكي أنه طلع يف 3ال ابن عساكر: ]وق
بعض بين الرؤساء ببغداد إصبع زائدة، فاشتد أتمله منها ليلة، فدخل عليه ابن اخلاضبة، 

 فشكا إليه وجعه، فمسح عليها وقال: أمرها يسري.

 قال.فلما كانت الليلة الثانية انم وانتبه، فوجدها قد سقطت. أو كما 

[ 4تويف رمحه هللا يف اثين ربيع األول ببغداد، وكان يوما مشهودا، وختم على قربه ختمات ]
. 

 [ .5حممد بن احلسن ] -322

 أبو بكر احل رمي، املعروف ابملرادي القريواين.

__________ 

 [ إىل هنا يف )معجم األدابء( .1]

/ 4، تذكرة احلفاظ 228، 227/ 17( ، معجم األدابء 36/ 17) 101/ 9[ املنتظم 2]
، املستفاد من ذيل اتريخ 56/ 3، عيون التواريخ 112/ 19، سري أعالم النبالء 1226
 .153/ 12، البداية والنهاية 90/ 2، الوايف ابلوفيات 6بغداد 

 .330/ 36[ يف اتريخ دمشق 3]
ل، لنق[ قال ابن اجلوزي: كان معروفا ابإلفادة، وجودة القراءة، وحسن اخلط، وجودة ا4]

واحلديث، وأكثر من أيب بكر اخلطيب، وأصحاب املخلص، والكتاين. القراءات ومجع علم 
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 حدثنا عنه شيوخنا وكانوا يثنون عليه، وعاجلته املنية قبل الرواية. )املنتظم( .

 وأنشده أبو علي إمساعيل بن قلية ببيت املقدس:

 كتبت إليك إيل الكتاب ... وأودعته منك حسن اخلطاب

 ه أنت ال بل أان ... وينفذ مين إيل اجلوابلتقرأ

وقال ايقوت: إمنا ذكرت ابن اخلاضبة يف كتايب هذا وإن مل يكن ممن اشتهر ابألدب ألشياء 
منها أنه كان قارائ وراقا، وله حكاايت ممتعة، ومل يكن ابلعاري من األدب ابلكلية. )معجم 

 ( .230/ 17األدابء 

، 1326رقم  605، 604/ 2: الصلة البن بشكوال [ انظر عن )حممد بن احلسن( يف5]
 (1).." 188/ 9ومعجم املؤلفني 

 "الفصاد، وحممد بن أيب علي اهلمذاين، وأبو الن ر الفامي. .71

 وقال أبو جعفر حممد بن أيب علي: قال يل أبو إمساعيل األنصاري:

 من الوحشة. ااحفظ الشيخ أاب عبد هللا العمريي، واكتب عنه، فإنه متقن. مع ما كان بينهم

 قال أبو جعفر: وكان فقيها حمداث سنيا.

 وسئل إمساعيل احلافظ عنه، فقال: إمام زاهد.

 تويف العمريي رمحه هللا يف احملرم.

 [ .1حممد بن علي بن حممد احلمامي ] -324

 أبو ايسر البغدادي.

راءات الق، ضابطا هلا. كتبت خبطه الكثري من القراءاتقال السمعاين: كان إماما يف 
 واحلديث والكتب الكبار يف معاين القرآن.

 وكان ثقة.

 قرأ على: أيب بكر حممد بن علي بن موسى احلناط.

 ورحل إىل غالم اهلراس فأكثر عنه.

 ومسع من: أيب جعفر ابن املسلمة، ومجاعة.
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 [ .2وتويف يف احملرم ]

 [ .3حممد بن علي ] -325

__________ 

 36/ 17) 145رقم  102، 101/ 9حلمامي( يف: املنتظم [ انظر عن )حممد بن علي ا1]
 214/ 2)دون رقم( ، وغاية النهاية  467، 466/ 1( ، ومعرفة القراء الكبار 3666رقم 
 .3295رقم 
 [ وقد أنشد:2]

 دحرجين الدهر إىل معشر ... ما فيهم للخري مستمتع

 إن حدثوا مل يفهموا لفظه ... أو حدثوا ضجوا فلم يسمعوا

 ظم( .)املنت

 ي:، قرأ عليه به أبو بكر املزريف. قال ابن اجلميز القراءاتيف « اإلجياز»وقد صنف كتاب 
قرأت هبذا الكتاب على شيخنا ابن أيب عصرون، وقرأ به على املزريف. )معرفة القراء الكبار( 

. 
 (1)( .." 290[ تقدمت ترمجته برقم )3]
 "فصار عيشي مرير طعم ... وعيش ذي الشيب ال يطيب .72

 وله:

 [ وعلين1وكنت صحيحا والشباب منادمي ... فأهنلين صفو الشراب ]

 [3[ فأعلين ]2وزدت على مخس مثانني حجة ... فجاء مشييب ابل ىن ]
قال ابن عساكر: كان عارفا ابلنحو وعلوم القرآن. حدثنا عنه: عمر بن أمحد الصفار، وعبد 

 [ .4هللا بن الفراوي ]

وعلوم القرآن، وكان له حظ القراءات عن يف السن تربز يف [ ملا ط5وقال عبد الغافر: ]
صاحل من النحو. وهو إمام يف فنه. ارتبطه نظام امللك يف املدرسة املعمورة بنيسابور، ليقرئ 

 [ .6يف املسجد املبين فيها، فتخرج به مجاعة ]
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 وتويف يف مجادى األوىل.

 [ .7العصائدي، ومجاعة ]قلت: وروى عنه: عبد اخلالق بن زاهر، وإمساعيل 

__________ 

 « .الشباب»[ يف بغية الوعاة: 1]

 « .ابل نا»[ يف األصل: 2]

 وفيه زايدة بيت: 218/ 1[ بغية الوعاة 3]

 سئمت تكاليف احلياة وعليت ... وما يف ضمريي من عسى ولعلين

 وله:

 إن تلقك الغربة يف معشر ... قد أمجعوا فيك على بغ هم

  دارهم ... وأرضهم ما دمت يف أرضهمقدارهم ما دمت يف

احلديث. و القراءات [ وقال ابن اجلوزي: سافر الكثري، ومسع الكثري، ورحل يف طلب 4]
 وكان مربزا يف علوم القرآن، وله حظ يف علم العربية، وأملى بنيسابور سنني. )املنتظم( .

 .64[ يف املنتخب 5]
ن عمره. وله شعر كثري، وفيه أسباب وآداب م[ وزاد عبد الغافر: ومل يزل يفيد إىل آخر 6]

 آداب املنادمة. مسع ح را وسفرا.. وغالب ظين أنه لقي أاب العالء املعري يف سفره.

 [ ومن شعره:7]

 وملا برزان للرحيل وقربت ... كرام املطااي والركاب تسري

 وضعت على صدري يدي مبادرا ... فقالوا: حمب للعناق يشري

 اق وإمنا ... تداركت قليب حني كاد يطريفقلت: ومن يل ابلعن

 (1)وقال:." 
 [ ، وابلعاجي، املقرئ اجملود.1"أبو نصر اهلامشي البصري، املعروف ابهلباري ] .73

 والفرائض.القراءات بأحد من عين 

، فدخل بغداد سنة ست عشرة وأربعمائة، وقرأ القراءاتقال ابن النجار: سافر يف طلب 
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امي، وقرأ بدمشق على أيب علي األهوازي، وحبران على الشريف القرآن على أيب احلسن احلم
 أيب القاسم علي بن حممد الزيدي.

أليب داود، عن أيب عمر « السنن»مث جال يف العراق، وخراسان، وحدث مبرو بكتاب 
 اهلامشي.

 مسعه منه: أبو بكر حممد بن منصور السمعاين.

 مث دخل خبارى، ومسرقند.

 الشهرزوري ابلرواايت.قرأ عليه أبو الكرم 

 قلت: إىل سورة الفتح.

وقال أبو سعد السمعاين: ان أبو طاهر حممد بن حممد اخلطيب قال: كان أبوك مسع من أيب 
، فلما ورد العراق طعنوا يف اهلباري، ورموه ابلكذب والتعمد « السنن»نصر اهلباري كتاب 

 فيه، وشرطوا عليه أن ال يروي عنه.

 [ .2لواحد الدقاق: أبو نصر اهلباري، كذاب، ال حتل الرواية عنه ]وقال: حممد بن عبد ا

قال مخيس احلوزي: ولد أبو نصر ابلبصرة سنة ست وتسعني وثالمثائة، وحدث بواسط سنة 
 [ . ويقال إنه مات هبا، فاهلل أعلم.3ثالث ومثانني ]

 [ .4أمحد بن منصور ] -381

 نفي، املعروف أبمحدجي.[ ، الفقيه احل5أبو نصر الظفري اإلسبيجايب ]

__________ 

[ اهلباري: بفتح اهلاء والباء املشددة ويف آخرها الراء. هذه النسبة إىل هبار، وهو اسم 1]
 ( .306/ 12جد عبد العزيز بن علي بن هبار اهلباري. )األنساب 

 .226/ 1[ لسان امليزان 2]
 [ وورخه ابن حجر فيها.3]

 [ مل أجد مصدر ترمجته.4]
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سبيجايب أو اإلسفيجايب: بكسر األلف وسكون السني وكسر الفاء وسكون الياء [ اإل5]
 (1)املنقوطة." 

 "الغافر ينكر عليه ذلك. .74

 عاش بعد ابنه عبد الغافر قريبا من عشر سنني.

 [ .1احلسني بن حممد بن مبشر ] -385

 أبو علي األنصاري األندلسي السرقسطي، املقرئ.

 [ .2ويعرف اببن اإلمام ]

 القرآن على: أيب عمرو الداين، وغريه.قرأ 

على: أيب علي احلسن بن حممد بن إبراهيم البغدادي القراءات ورحل إىل داير مصر، وقرأ 
 املالكي.

[ ، وإمساعيل بن عمرو احلداد، وتصدر لإلقراء جبامع سرقسطة 3ومسع من: أيب ذر اهلروي ]
 حنوا من أربعني سنة.

 [ .4أبو علي بن سكرة ]مجاعة منهم: القراءات قرأ عليه 

 -حرف اخلاء -
 [ .5خدجية بنت أيب القاسم عبد العزيز بن عبد الرمحن الكرابيسي الصفار ] -386

 شيخة مسنة مسندة.

 عاشت إىل حدود التسعني.

[ ، وأاب حامد أمحد بن الوليد الزوزين صاحب 6مسعت: حممد بن أمحد بن إبراهيم األشناين ]
 .[ 7حممد بن أمحد بن خنب ]

 روى عنها: ف ل هللا بن وهب هللا احلذاء، وعبد اخلالق بن الشحامي،

__________ 

 .328رقم  142/ 1[ انظر عن )احلسني بن حممد( يف: الصلة البن بشكوال 1]
 « .وكان خريا فاضال»[ وقال ابن بشكوال: 2]
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 « .اهلووي»[ حترف يف الصلة إىل: 3]

 وأربعمائة.[ ورخ بشكوال وفاته بسنة ثالث وسبعني 4]

 إن صح ذلك فينبغي أن حتول هذه الرتمجة وتقدم إىل الطبقة السابقة.« : أقول»و 

 219، واملنتخب من السياق 31/ 2[ انظر عن )خدجية بنت أيب القاسم( يف: التحبري 5]
 .682رقم 
 [ األشناين: ب م األلف، وسكون الشني املعجمة، ونون، وقد تقدم التعريف هبا.6]

 (1)خلاء املعجمة، وسكون النون.." [ خنب: اب7]
 "قرأ على: أيب احلسن احلمامي إىل سورة سبأ. .75

 [ .1قرأ عليه: أبو الكرم الشهرزوري ]

 وروى عن: بشر بن القاسم.

 روى عنه: ابن السمرقندي، وابن انصر.

 وكان مسسارا.

 [ .2أمحد بن حممد بن عبد هللا بن حسن بن بشرويه ] -8

 حلافظ.أبو العباس األصبهاين ا

مسع: أاب عبد هللا بن حسنكويه، وحممد بن علي بن مصعب، وأاب نعيم احلافظ، وحممد بن 
عبد هللا بن شهراير، واهليثم بن حممد اخلراط، وإبراهيم بن حممد بن إبراهيم اجلالب، وأاب ذر 

 حممد بن إبراهيم الصاحلاين، ومن بعدهم.

ريا، وأكثران ه والفرائض، كتبنا ابنتخابه كثقال السلفي: كان من أهل املعرفة ابحلديث والفق
 [ .3عنه لثبته ومعرفته. ومسعته يقول: ولدت سنة مخس عشرة ]

 قلت: تويف يف مجادى اآلخرة.

 وروى عنه: هبة هللا بن طاوس.

 وقيل: مات سنة سبع.

 [ بن خلف بن إبراهيم بن لب.4إبراهيم ] -9
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 أبو إسحاق التجييب القرطيب، ويعرف اببن احلاج.

__________ 

إىل سورة سبإ على أيب احلسن احلمامي فمات القراءات ب[ وقال ابن اجلزري: قرأ 1]
احلمامي قبل إكماله اخلتمة، مث طال عمره حىت قرأ عليه أبو الكرم الشهرزوري. تويف سنة 

 إحدى وتسعني وأربعمائة يف ذي احلجة.

واإلعالم بوفيات األعالم أ،  36/ 1[ انظر عن )أمحد بن حممد( يف: اإلستدراك ج 2]
، والنجوم 91/ 1، وتبصري املنتبه 135رقم  219، 218/ 19، وسري أعالم النبالء 202
 .163/ 5الزاهرة 

 أ. 36/ 1[ اإلستدراك 3]
 580/ 2[ هكذا يف األصل. ومل أجده هبذا االسم. ووجدت يف )الصلة البن بشكوال 4]

 بن لب بيطري التجييب، يعرف اببنحممد بن أمحد بن خلف بن إبراهيم ( »1278رقم 
 (1)أي ا.." « أمحد بن خلف»هـ. ومل أجد من امسه:  529قتل سنة « . احلاج

 "أبو حممد اللوايت الطنجي، الفقيه املالكي، نزيل مصر. .76

 كان متفننا يف العلوم، ابرعا يف املذهب.

 على أىب العباس أمحد بن نفيس، ومسع منه.القراءات قرأ 

 وأيب حممد بن الوليد. ومن: أيب هاشم،

، والنحو، واللغة، خطيبا مفوها مصقعا، ابلقراءات[ : كان ذا علم 1قال القاضي عياض ]
 ويل الق اء واخلطبة بسبتة يف دولة الربغواطي، ومسع منه كثريا. وكان ذا هيبة وسطوة.

مد حم مسع عليه: القاضي عبود بن سعيد، وأبو إسحاق بن جعفر، وخاالي أبو عبد هللا وأبو
 ابنا اجلوزي.

 وله بنون جنباء أئمة.

 وكان أخوه أبو احلسن من كبار األئمة.

وله ابنان، أحدمها عبد هللا ويل ق اء غرانطة وغريها، وعبد الرمحن ويل ق اء مكناسة مدة، 
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 مث ويل ق اء تلمسان بعد الثالثني ومخسمائة علي بن عبد الرمحن.

 [ .2ن حممد ]املظفر بن علي بن احلسن بن أمحد ب -48

 الصدر أبو الفتح ابن رئيس الرؤساء أيب القاسم ابن املسلمة.

انب يف الوزارة يف خالفة املقتدي ابهلل بعد عزل الوزير عميد الدولة أيب منصور بن جهري، 
 إىل أن ويل أبو شجاع الوزارة.

 وكانت دار أيب الفتح جممعا ألهل العلم والدين.

ان وممن ك« . التنبيه»ض عنده ومات أبو إسحاق مصنف ومن مجلة من أقام يف داره ومر 
 يقيم عنده أبو عبد هللا احلميدي.

 مسع احلديث من: أيب الطيب الطربي، وأيب حممد اجلوهري إبفادة

__________ 

 .3588رقم  293/ 2، وغاية النهاية 112رقم  192، 191/ 19] )( [ 
 .258[ يف الغنية 1]
( 3681رقم  46/ 17) 160رقم  107/ 9يف: املنتظم [ انظر عن )املظفر بن علي( 2]

 (1).." 156/ 12، والبداية والنهاية 280/ 10، والكامل يف التاريخ 
 "سنة اثنتني وتسعني وأربعمائة .77

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن عبد هللا بن علي بن طاوس بن موسى ] -55

 [ املقرئ.2أبو الربكات ]

سن على أيب احلسن علي بن احلالقراءات اد، وقرأ ولد سنة ثالث عشرة وأربعمائة ببغد
 العطار، وعلى: حممد بن علي بن فارس اخلياط.

 ومسع: أاب عبيد هللا األزهري، وأاب طالب بن بكري بن غيالن، والعتيقي، ومجاعة.

 قدم دمشق، سنة إحدى ومخسني وأربعمائة فسكنها، ومسع من: أيب القاسم احلنائي، ومجاعة.

 . وأقرأ الناس.القراءاتوصنف يف 
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 وكان إماما ماهرا، جمودا، ثقة، دينا.

روى عنه: الفقيه نصر املقدسي وهو أكرب منه، وابنه هبة هللا بن طاوس، والفقيه نصر هللا 
 املصيصي، ومحزة بن أمحد، وكردوس.

 [ .3وتويف يف مجادى اآلخرة ]

 وقرأ عليه ابنه.

__________ 

رقم  136/ 3( يف: خمتصر اتريخ دمشق البن منظور [ انظر عن )أمحد بن عبد هللا1]
 .327رقم  74/ 1، وغاية النهاية 154
 « .الركاب»[ حترفت يف )املختصر( إىل: 2]

 (1)[ وقيل: ختم القرآن يف سنة ثالث وعشرين وأربعمائة وعمره عشر سنني أو أقل.." 3]
 أليب علي الفارسي.« اإلي اح"» .78

 القراءات.وصنف يف علل 

 صبهان، وخترج به أهلها.ونزل إ

 قرأ األدب على: أيب اخلطاب اجليلي، والثمانيين.

 وقدم بغداد بعد الثالثني وأربعمائة.

 وله شعر جيد.

 ومسع: أاب طالب بن غيالن، وأاب الطيب الطربي.

[ 2[ ، وأبو طاهر السلفي ]1روى عنه: أبو زكراي بن منده، وأبو القاسم إمساعيل الطلحي ]
. 

__________ 

[ الطلحي: بفتح الطاء املهملة، وسكون الالم، ويف آخرها احلاء املهملة. هذه النسبة إىل 1]
 ( .246/ 8طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه. )األنساب 

وقال: ثقة، نشأ ابملدرسة النظامية ببغداد، ونزل « . سليمان»[ ذكره ابن األنباري ابسم 2]
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بن  عليه وأخذوا عنه األدب. وذكره أبو زكراي حيىيأبصبهان وسكنها، وأكثر ف الئها قرءوا 
عبد الوهاب يف اتريخ أصبهان، واستوطن فيها، وكان مجيل الطريقة، فاضال، أديبا، حسن 

 األخالق.

ودخل بغداد سنة ثالثني وأربعمائة. وتشاغل ابألدب على أيب القاسم الثمانيين، وغريه. من 
 :أدابء وقته، وكان مليح الشعر، ومنه قوله

 تذلل ملن إن تذللت له ... رأى ذاك الف ل ال للبله

 وجانب صداقة من مل يزل ... على األصدقاء يرى الف ل له

( وقال ابن النجار: قدم بغداد وقرأ هبا النحو على الثمانيين، 269، 268)نزهة األلباء 
احلديث من  عواللغة على ابن الدهان، وغريه، وبرع يف النحو وكان إماما فيه ويف اللغة. ومس

القاضي أيب الطيب الطربي، وغريه. وجال يف العراق ونشر هبا النحو، واستوطن أصبهان، 
عشر «  اللغةالقانون يف»و القراءات وروى عنه السلفي. وصنف تفسري القرآن، وكتااب يف 

و « تنيبديوان امل»أليب علي الفارسي، وشرح « اإلي اح»جملدات مل يصنف مثله، وشرح 
وغري ذلك. مات يف اثين عشر من صفر سنة ثالث وتسعني وأربعمائة، وقيل « األمايل»

 سنة أربع وتسعني وأربعمائة. ومن شعره:

 إن خانك الدهر فكن عائذا ... ابلبيض واإلدالج والعيس

 وال تكن عبد املىن إهنا ... رءوس أموال املفاليس

 وقال:

 ألطماع تعتدتقول بنييت: أبيت تقنع ... وال تطمح إىل ا

 وروض ابليأس نفسك فهو أحرى ... وأزمن يف الورى وعليك أعود

 فلو كنت اخلليل وسيبويه ... أو الفراء أو كنت املربد

 (1)ملا ساويت يف حي رغيفا ... وال تبتاع ابملاء املربد." 
 ، أخذها عن الكارزيين.ابلقراءات"وكان قيما  .79

 .ومسع من: أيب احلسن بن صخر، وسعد الزجناين
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 ته عنه.يف روااي« املبهجي»قرأ عليه ابلرواايت: أبو حممد سبط اخلياط، وصنف كتاب 

 وقرأ عليه أي ا: أبو الكرم الشهرزوري، ودعوان بن علي.

وقرأت خبط أيب الف ل حممد بن حممد بن عطاف قال: رمحة هللا على هذا الشريف، فلقد  
عقل رزين، قدم من مكة وأقام كان على أحسن طريقة سلكها األشراف من دين مكني، و 

 ابملدرسة النظامية، فأقرأ هبا القرآن عن مجاعة، وحدث. مجيل األمر.

 وقال غريه: تويف يف يوم اجلمعة من مجادى اآلخرة، وقال: ولدت سنة مخس وعشرين.

 [ .1عبد الكرمي بن املؤمل بن احملسن بن علي ] -133

 ي البزار.[ ، مث الدمشق2أبو الف ل السلمي الكفرطايب ]

 مسع جزءا من عبد الرمحن بن أيب نصر التميمي.

[ ، وأبو املكارم عبد 3روى عنه: أبو حممد بن صابر، وطاهر اخلشوعي، وعمر الدهستاين ]
 الوهاب.

 ووثقه ابن صابر وقال: سألته عن مولده فقال: سنة عشر وأربعمائة. وتويف يف احملرم.

__________ 

 185/ 15املؤمل( يف: خمتصر اتريخ دمشق البن منظور  [ انظر عن )عبد الكرمي بن1]
 .179رقم 
[ الكفرطايب: بفتح الكاف والفاء وسكون الراء وفتح الطاء املهملة ويف آخرها الباء 2]

 املوحدة.

 هذه النسبة إىل كفر طاب وهي بلدة من بالد الشام عند معرة النعمان بني حلب ومحاة.

 ( .448/ 107)األنساب 

اين: بكسر الدال املهملة واهلاء، وسكون السني املهملة وفتح التاء املنقوطة من [ الدهست3]
فوقها ابثنتني ويف آخرها النون. هذه النسبة إىل دهستان، وهي بلدة مشهورة عند مازندران 

 وجرجان.

 (1)( .." 379، 378/ 5)األنساب 
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الطربي، وابن "سكن بغداد، ومسع من: أيب إسحاق من الربمكي، وأيب الطيب  .80
 غيالن.

 وتفقه على أيب إسحاق الشريازي.

 [ الشاهد.2[ ، وأبو نصر احلرشي ]1روى عنه: كثري بن مماليق ]

 [ .3تويف يف صفر ]

 [ .4حممد بن احلسن ] -187

 [ . أحد العباد احلنابلة.5الفقيه أبو عبد هللا الراذاين ]

 لورعني. جماب الدعوة، صاحب كرامات.[ من الزهاد واملنقطعني، والعباد ا6قال السمعاين: ]

 [ .7مسع: أاب يعلى الفقيه احلنبلي، وغريه ]

حكي عنه أنه أراد أن خيرج إىل الصالة، فجاء ابنه إليه، وكان صغريا، فقال: أريد غزاال ألعب 
به. فسكت الشيخ، فاحل عليه وقال: ال بد يل من غزال. فقال له: أسكت، غدا جييئك 

 غزال.

__________ 

 [ هكذا ورد يف األصل.1]

[ احلرشي: بفتح احلاء املهملة والراء ويف آخرها الشني املعجمة، هذه النسبة إىل بين 2]
احلريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن قيس، وأكثرهم نزلوا البصرة، ومنها 

نساب تفرقت إىل البالد. ويف األزد: احلريش بن جذمية بن زهران بن احلجر بن عمران. )األ
4 /108. ) 

[ وقال ابن اجلوزي: كتب الكثري وروى عنه أشياخنا، وقال عبد الوهاب األمناطي: كان 3]
 فقيها صاحلا فيه خري. )املنتظم( .

 127/ 9، واملنتظم 37، 36/ 6[ انظر عن )حممد بن احلسن الراذاين( يف: األنساب 4]
، وذيل طبقات 692رقم  253/ 2( ، وطبقات احلنابلة 3716رقم  71/ 17) 194رقم 

 .161/ 12، والبداية والنهاية 41رقم  93 -91/ 1احلنابلة 
لة. ويف ابلدال املهم« الراداين»ابلزاي. ويف طبقات احلنابلة: « الزاذاين»[ يف األصل: 5]

واملثبت هو الصحيح، عن: ذيل طبقات احلنابلة، واألنساب « . املرادي»البداية والنهاية: 
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بفتح الراء والذال املعجمة بني األلفني ويف آخرها النون. هذه « : لراذاينا»( وفيه: 36/ 6)
 النسبة إىل راذان، وهي قرية من قرى بغداد.

 .37، 36/ 6[ انظر األنساب 6]
 وغريها. )طبقات احلنابلة(القراءات ب[ وقال ابن أيب يعلى: كان زاهدا ورعا، عاملا 7]

 "..(1) 
 "أبو بكر املتويل األبيوردي. .81

 ان متويل أمور مدرسة البيهقي، وكان يف أسالفه من توىل األوقاف.ك

 مسع: أاب بكر احلريي، وغريه.

 روى عنه: زاهر الشحامي.

تويف يف مجادى األوىل وغسلته امرأته، ودفن ليال خمافة الظلمة واألعوان. وكان يف زمان الغالء 
 والتشويش. وقد مر عام أول.

 [ .1م ]حممد بن املفرج بن إبراهي -197

 [ .2أبو عبد هللا البطليوسي املقرئ ]

[ : روى عن أيب عمرو الداين فيما كان يزعم، وذكر أن له رحلة إىل 3قال ابن بشكوال ]
 [ .4املشرق روى فيها عن األهوازي. وكان يكذب فيما ذكره. وتويف ابملرية ]

بن اخللوف،  املنعم، وليس هو بثقة، عن عبد القراءاتقلت: وقد روى أبو القاسم بن عيسى 
عن أبيه، عن ابن املفرج هذا، وزعم أنه قرأ على مكي، وأيب عمرو الداين، وأيب علي األهوازي 

 [ ، وأيب عبد هللا حممد بن احلسني الكارزيين.5]

__________ 

، 1237رقم  564، 563/ 2[ انظر عن )حممد بن املفرج( يف: الصلة البن بشكوال 1]
، وغاية 8199رقم  46/ 4، وميزان االعتدال 5999رقم  635/ 2واملغين يف ال عفاء 

 .1259رقم  387/ 5، ولسان امليزان 3479رقم  265/ 2النهاية 
 [ وهو املعروف ابلربويلة. وقد ضبطه ابن اجلزي. ويف حاشية الصلة: يعرف ابلريوبلة.2]
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 .564/ 2[ يف الصلة 3]
 األخذ عن هؤالء. )غاية النهاية( . [ وقال احلافظ أبو عبد هللا: وما علمت أحدا مجع4]

( : ورحلته إمنا كانت بعد موت األهوازي 2[ . وجاء يف حاشية األصل من الصلة رقم )5]
 رمحه هللا، وتويف املقرئ اجلليل أبو علي األهوازي سنة أربع وثالثني وأربعمائة.

لشيخ ابن اونقل ابن حجر: روى عنه سليمان بن حيىي وغريه، وقرأت على ابن حبان ابن 
حبان أن جده أخربهم قال: سألت احلافظ أاب علي ابن أيب األحوص عن أيب بكر حممد بن 
 املفرج البطليوسي املعروف ابلربوبلة فقال: هو ثقة، وقد تكلم فيه ابن بشكوال، وقرأته خبط
ابن حبان م بوطا ابلقلم: الربوبلة بفتح الراء واملوحدة وسكون الواو وفتح املوحدة أي ا 

 ( .387/ 5وختفيف الالم بعدها. )لسان امليزان 

ابن »هكذا ورد يف اللسان: عن أيب بكر، مع أن كنيته: أبو عبد هللا. كما ورد: « : أقول»و 
 (1)ابحلاء املهملة، وهو خطأ. أما شهرته فقد اختلف يف صحتها.." « املفرح

 "وعمر تسعني سنة. .82

م بن ل بن غامن البيع، وحممود بن أيب القاسروى عنه: أبو طاهر السلفي، وأبو رشيد إمساعي
 [ .1محكا ]

[ . وكان 2مث ظفرت بوفاته يف صفر سنة ست وتسعني. وآخر أصحابه أبو الفتح اخلرقي ]
 من كبار األدابء والنحاة أبصبهان.

 خرج له احلفاظ.

[ األستاذ أبو طاهر البغدادي، 3أمحد بن علي بن عبيد هللا بن عمر بن سوار. ] -236
 « .العشرالقراءات املستنري يف »ريء العراق، ومصنف كتاب مق

 [ .4ولد سنة اثنيت عشرة وأربعمائة ]

قال السمعاين: كان ثقة أمينا، مقرائ فاضال، حسن األخذ للقرآن. ختم عليه مجاعة كتاب 
 هللا، وكتب خبطه الكثري من احلديث.

 اين، وأابمسع: حممد بن عبد الواحد بن رزمة، وحممد بن احلسني احلر 
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__________ 

] )( [ أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن عمر. الذكواين املعروف أبيب بكر بن أيب علي، 
 ( .15/ 6هـ. )األنساب  419من ثقات احملدثني ومشاهريهم أبصبهان. تويف سنة 

 [ محكا: بفتح احلاء املهملة وامليم، وكاف ألف.1]

 اخلرق.لراء ويف آخرها القاف. نسبة إىل بيع الثياب و [ اخلرقي: بكسر اخلاء املعجمة وفتح ا2]

رقم  81/ 17) 208رقم  135/ 9[ انظر عن )أمحد بن علي بن عبيد هللا( يف: املنتظم 3]
، واملعني يف طبقات 48 -46/ 4، ومعجم األدابء « عبد هللا»( ويف الطبعة اجلديدة 3730
، ودول اإلسالم 387رقم  449، 448/ 1، ومعرفة القراء الكبار 1550رقم  145احملدثني 

، واإلعالم 343/ 3، والعرب 139رقم  227 -225/ 19، وسري أعالم النبالء 26/ 2
/ 7، والوايف ابلوفيات 120، 119/ 13، وعيون التواريخ )خمطوط( 204بوفيات األعالم 

، وغاية 159/ 3، ومرآة اجلنان 163/ 12، والبداية والنهاية 3150رقم  205، 204
/ 3، وشذرات الذهب 187/ 5، والنجوم الزاهرة 699/ 2، وتبصري املنتبه 86/ 1اية النه
 .14/ 2، ومعجم املؤلفني 284/ 3، واتج العروس 403

بفتح السني املهملة وتشديد الواو. )معرفة « سوار»وقد قيد الدكتور بشار عواد معروف 
به( للمؤلف او كما يف )املشتالقراء الكبار( ، وهذا غلط، والصحيح بكسر السني وختفيف الو 

1 /376. 
 (1)( .." 46/ 4)معجم األدابء  416[ وقيل: ولد سنة 4]
 "طالب بن غيالن، والتنوخي، ومجاعة. .83

 [ .1وهو والد شيخنا هبة هللا بن حممد ]

[ ، وعبد الوهاب 2ثنا عنه: أبو الف ل بن انصر، واخلطيب حممد بن اخل ر احملويل ]
 األمناطي.

 عنه: السلفي، ومجاعة.قلت: وروى 

قال السمعاين: سألت ابن انصر عنه، فقال: نبيل، ثبت، متقن أنبئوان عن محاد احلراين أنه 
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مسع السلفي يقول، وذكر ابن سوار: كان فاضال عاملا، من أعيان أهل زمانه يف علم 
 ، وله كتاب فيها، مسعناه منه.القراءات

 ا.وقرأ عليه خلق كثري. وكان ثقة، ثبتا، أمين
[ إجازة، بسماعه من أيب 3أبو القاسم علي بن بلبان ]« املستنري»قلت: أخربان بكتابه 

 طالب ابن النبطي، أان أبو بكر أمحد بن املقرئ مساعا، أان املؤلف مساعا.

العشر أبو علي بن سكرة، وقال: هو حنفي املذهب، ثقة، القراءات [ قرأ عليه 4وممن ]
 [ .5حلديث ]خري، حبس نفسه على اإلقراء وا

 [ .6قلت: وممن قرأ عليه: أبو حممد املقرئ سبط احلناط ]

 [ . وأسانيده موجوده8[ ، وعتبة العثماين ]7ومن شيوخه: أبو علي الشرمقاين ]

__________ 

 ، والتصحيح من )معجم األدابء( .« هبة هللا وحممد»[ يف األصل: 1]

 احملول، شديد الواو املفتوحة. هذه النسبة إىل[ احملويل: ب م امليم، وفتح احلاء املهملة، وت2]
 ( .175/ 11وهي قرية على فرسخني من بغداد، وهي إحدى متنزهاهتا. )األنساب 

( وهو: 523رقم  363، والتصحيح من )معجم شيوخ الذهيب « يلبان»[ يف األصل: 3]
 هـ. 684علي بن بلبان بن عبد هللا أبو القاسم املقدسي الكركي، تويف سنة 

 « .ومما»[ يف األصل: 4]

 .48/ 4[ انظر: معجم األدابء 5]
 « .اخلياط»[ هكذا يف األصل يف املوضعني. ويف )سري أعالم النبالء( : 6]

 [ الشرمقاين: بفتح الشني املعجمة، وسكون الراء، وفتح امليم، والقاف، ويف آخرها النون.7]

ا نواحي نيسابور، يقال هلوهي بلدة قريبة من أسفراين ب« شرمقان»هذه النسبة إىل 
 ( .323/ 7ابجليم، )األنساب « جرمغان»

 (1)« .." العماين»[ يف األصل: 8]
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 "قلت: آخر من روى عنه: حممد بن عبد هللا بن خليل نزيل مراكش. .84

 [ .1قال أبو الوليد بن الدابغ: كان من جلة أهل األدب، وله اعتناء ابحلديث ]

 -حرف السني -
 [ .2القاسم جناح ]سليمان بن أيب  -242

 موىل أمري املؤمنني ابألندلس املؤيد ابهلل بن املستنصر األموي، األستاذ أبو داود املقرئ.

 [ ، وبلنسية.3سكن دانية ]

 [ .4على أيب عمرو الداين، وأكثر عنه. وهو أثبت الناس فيه ]القراءات قرأ 

[ 5وي ]هللا بن سعدون القر وروى عن: عمر بن عبد الرب، وأيب العباس العذري، وأيب عبد 
 ، وأيب شاكر اخلطيب، وأيب الوليد الباجي، وغريهم.

قرأ عليه خلق كثري، وأخذوا عنه منهم: أبو عبد هللا حممد بن احلسن بن حممد بن سعيد ابن 
غالم الفرس، وأبو علي بن سكرة، وأبو العباس أمحد بن عبد الرمحن بن عاصم الثقفي، 

محد بن علي بن سحنون املرسي، وابن أمحد بن خلف، ومجاعة، وأمحد بن علي الثقفي، وأ
 [ البكري6]وإبراهيم بن[ ]

__________ 

 [ وقال أبو جعفر بن صابر احلافظ املالقي يف اترخيه: هو ضعيف.1]

رقم  204، 203/ 1[ انظر عن )سليمان بن أيب القاسم( يف: الصلة البن بشكوال 2]
، ومعجم 428، وفهرست ابن خري 778، رقم 290، 289، وبغية امللتمس لل يب 458

، 26/ 2، ودول اإلسالم 1581رقم  145، واملعني يف طبقات احملدثني 315الصديف 
 451، 450/ 1، ومعرفة القراء الكبار 92رقم  170 -168/ 19وسري أعالم النبالء 

فيات ، والوايف ابلو 120/ 13، وعيون التواريخ )خمطوط( 344، 343/ 3، والعرب 389رقم 
، 1392رقم  317، 316/ 1، وغاية النهاية 159/ 3، ومرآة اجلنان 588رقم  437/ 15

، وشذرات الذهب 171/ 4و  153، 135/ 2، ونفح الطيب 187/ 5والنجوم الزاهرة 
ومعجم املؤلفني  199رقم  208، 207/ 1، وطبقات املفسرين للداودي 404، 403/ 3
4 /278. 
 م.وهو وه« دانة»[ يف األصل: 3]
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 .203/ 1[ الصلة 4]
 « .الفروي»[ يف األصل: 5]

 (1)[ ما بني احلاصرتني ساقط من األصل أضفته من املصادر.." 6]
[ 2[ ، وحممد بن علي النوالشي ]1"الداين، وجعفر بن حيىي املعروف اببن غتال ] .85

سي، ن، وعبد هللا بن الفرج الزهريي، وأبو احلسن علي بن هذيل، وأبو نصر فتح بن خلف البل
 وأبو نصر فتح بن أيب كبة البلنسي، وأبو داود سلمان بن حيىي القرطيب، وآخرون.

القراءات ب[ كان من جلة املقرءين وف الئهم وخيارهم. عاملا 3قال ابن بشكوال: ]
 ورواايهتا وطرقها، حسن ال بط. أخربان عنه مجاعة ووصفوه ابلعلم، والف ل، والدين.

ل رم ان. وكان مولده يف سنة ثالث عشرة وأربعمائة، وأحف وتويف ببلنسية، يف سادس عشر
 الناس جبنازته، وتزامحوا على نعشه.

قلت: وقرأت خبط بعض أصحاب أيب داود: تسمية الكتب اليت صنفها أبو داود: كتاب 
« [ التنزيل5التبيني هبجاء ]»[ ، يف ثالمثائة جزء، وكتاب 4« ]البيان اجلامع لعلوم القرآن»

رو الذي عارض به املقرئ أاب عم« ابالعتماد»املسمى « الرجز»لدات، وكتاب ، ويف ست جم
[ ، عشرة أجزاء، وهو مثانية عشر ألف بيت وأربعمائة 6« ]أصول القرآن وعقود الداينة»يف 

 «[ عن قوله: حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى7« ]اجلواب»وأربعون بيتا، وكتاب 
2 :238 [8، ] 

__________ 

 .316/ 1، وغاية النهاية 450/ 1، والتصويب من: معرفة القراء « عنان»يف األصل: [ 1]
 [ مل أقف على هذه النسبة.2]

 .204، 203/ 1[ يف الصلة 3]
، واملثبت يتفق « البيان يف علوم القرآن: »170، 169/ 19[ يف سري أعالم النبالء 4]

 .317/ 1، وغاية النهاية 451/ 1مع: معرفة القراء الكبار 
 « .هلجاء»[ يف السري، واملعرفة، وغاية النهاية: 5]
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الذي عارض به شيخه أاب عمرو يف أصول « االعتماد: »451/ 1[ يف معرفة القراء 6]
 « .عقود الداينة»، و القراءات

هاللني  بني« عقود الداينة»هكذا ضبط الدكتور بشار عواد معروف هذه العبارة، فوضع 
. ويف  «اتالقراءكتاب منفصل عن أصول « العقود»الذهن أن صغريين حبيث يتبادر إىل 

 170/ 19الواقع هو كتاب واحد كما ورد يف منت املؤلف هنا، ويف سري أعالم النبالء 
كتاب االعتماد يف أصول : »317/ 1ويف غاية النهاية « . أصول القرآن والدين»ومساه: 

 « .القراءة والداينة

 « .كتاب الصالة الوسطى: »170/ 19ء [ مساه يف سري أعالم النبال7]

 (1).." 238[ سورة البقرة، اآلية 8]
 عن أيب عمرو الداين تالوة.القراءات "روى  .86

 مسع منه، ومن: أيب عمرو بن عبد الرب، وغريمها.

[ أقرأ الناس وأمسعهم احلديث، وكان ثقة فيما رواه، ثبتا فيه، دينا، 1قال ابن بشكوال: ]
 فاضال.

 شعبان بشاطبة.تويف يف رابع 

: أبو عبد هللا حممد بن احلسن ابن غالم الفرس، وأبو داود سليمان القراءاتقلت: قرأ عليه 
[ الداين، وعلي بن حممد 2بن حيىي بن سعيد القرطيب، وإبراهيم بن حممد بن خليفة النفزي ]

[ مث الشاطيب، وحممد بن علي بن خلف التجييب، وآخرون. 3بن أيب العيش الطرطوشي ]
 وإبراهيم من آخرهم وفاة.

 [ .4علي بن حممد بن علي بن فورجة ] -248

 أبو احلسن األصبهاين التاجر.

 يروي عن: علي بن عبد كويه، وغريه.

 تويف يوم عاشوراء.

__________ 
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ن أمحد عبد الرمحن بن علي ب»] )( [ وقد ذكره ابن اجلزري مرتني، ففي األوىل أدرجه ابسم 
ه كذا وقع يف كتاب أيب عبد هللا الذهيب ورأيت»وقال: « . يب الدوشبن الدوش ويقال ابن أ

 ( .375/ 1« )خبطه فانقلب عليه، والصواب علي بن عبد الرمحن بن أمحد بن الدش

ويبدو أن ابن اجلزري صحح امسه اعتمادا على ما جاء هنا. وقد ذكر الدكتور بشار عواد 
ابحلاشية، أنه جاء يف نسخة أخرى من  451/ 1« معرفة القراء»معروف يف حتقيقه لكتاب 

( 1969الكتاب رمز إليها حبرف )د( ، والنسخة املطبوعة اليت حققها حممد سيد جاد احلق )
 على وجهه الصحيح الذي ذكره ابن بشكوال وابن اجلزري، فكأن أحدهم أصلح النسخة.

 .422/ 2[ يف الصلة 1]
اي، ال ايقوت: ابلفتح مث السكون، وز وهي نسبة إىل نفزة. ق« . النقري»[ يف األصل: 2]

مدينة ابملغرب ابألندلس. وقال السلفي: نفزة: بكسر النون، قبيلة كبرية منها بنو عمرية وبنو 
( . وقد حترفت النسبة يف )غاية النهاية 296/ 5ملحان املقيمون بشاطبة. )معجم البلدان 

 « .النفري»( إىل 548/ 1

مث طاء م مومة، وواو ساكنة، وشني معجمة. نسبة [ الطرطوشي: ابلفتح مث السكون 3]
إىل مدينة ابألندلس تتصل بكورة بلنسية، وهي شرقي بلنسية وقرطبة قريبة من البحر. )معجم 

 ( .30/ 4البلدان 

 (1)[ مل أجد مصدر ترمجته.." 4]
 [ .2[ اللوايت املرسي، املعروف اببن البياز ]1"أبو احلسن ] .87

 أيب طالب، وأيب عمرو الداين، ومجاعة.عن: مكي بن القراءات روى 

 ورحل إىل املشرق.

« لقنيالت»[ حج ولقي مبصر عبد الوهاب القاضي املالكي، وأخذ عنه 3قال ابن بشكوال: ]
 من أتليفه. وأقرأ الناس القرآن، وعمر وأسن.

 من عبد اجلبار بن أمحد الطرسوسي، وهو آخر من روى عنهما.القراءات قلت: ومسع 

[ أخربان عنه مجاعة من شيوخنا، ومسعت 4ظ أبو القاسم خلف بن بشكوال: ]قال احلاف
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بع هم ي عفه وينسبه إىل الكذب وادعاء الرواية عن أقوام مل يلقهم وال كاتبوه. ويشبه أن 
 يكون ذلك يف وقت اختالطه، ألنه اختلط يف آخر عمره.

 [ .5تويف مبرسية يف اثلث احملرم وله تسعون سنة ]

: أبو عبد هللا بن سعيد الداين، وعلي بن عبد هللا بن اثبت القراءاتقلت: روى عنه 
 اخلزرجي، وأبو داود، وسلمان بن حيىي بن سعيد املقرئ، وآخرون.

عاليا لإلمام علم الدين القاسم األندلسي، فإنه تال هبا القراءات بوقد وقع لنا إسناده 
 [6ن سعيد املذكور. ]على أيب جعفر احلصار، عن أيب عبد هللا ب

__________ 

، 449/ 1، ومعرفة القراء الكبار 9448رقم  360/ 4، وميزان االعتدال 6919] )( [ 
رقم  364/ 2، وغاية النهاية 26/ 2، ودول اإلسالم 344/ 3، والعرب 388رقم  450
 .404/ 3، وشذرات الذهب 845رقم  240/ 6، ولسان امليزان 3818

 « .أبو احلسني»، ويف املصادر 364/ 2اية النهاية [ هكذا يف األصل وغ1]

لراء املهملة، اب« البيار»ابلذال املعجمة. ويف العرب، ودول اإلسالم « البياذ»[ يف األصل: 2]
 اية النهاية.، واملثبت عن معرفة القراء، وغ« التيار»، ويف لسان امليزان: « البيان»ويف الصلة: 

 .670/ 2[ يف الصلة 3]
 .670/ 2صلة [ يف ال4]
 هـ. 406[ وكان مولده يف سنة 5]

وقد وقع لنا ( : »450/ 1يف )معرفة القراء الكبار  -رمحه هللا -[ وقال املؤلف الذهيب6]
 (1).."  «عاليا، وفرحنا به وقتا، مث أوذينا فيه، وابن لنا ضعفهالقراءات بسنده 

ء من يده، خذت اجلز "عشرة وأربعمائة. فقلت: وابن رزقويه يف هذه السنة تويف. وأ .88
 [ .1وقد مسعوا فيه، ف ربت على التسميع، فقام وخرج من املسجد ]

 [ ال حيتج بروايته.2وقال ابن انصر: كان كذااب ]

 [ الطريثيثي من أصل مساعه.3قلت: وهلذا كان السلفي يقول: أان ]
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هيبة و وقال يف معجمه: هذا أجل شيخ شاهدته ببغداد، من شيوخ الصوفية، وأكثرهم حرمة 
[ عن مجاعة مل 3عند الصحابة. قد اقتدى أبيب سعيد بن أيب اخلري امليهين فيما أظن. وأان ]

حيدثنا عنهم سواه. ومل يقرأ عليه إال من أصول مساعه، وهي كالشمس وضوحا. وكف بصره 
 آبخره.

وكتب له أبو علي الكرماين أجزاء طرية، فحدث هبا اعتمادا عليه، ومل يكن ممن يعرف طرق 
 احملدثني ودقائقهم وإال لكان من الثقات األثبات.

 [ .4« ]طبقات الشافعية»وذكره ابن الصالح يف 

 وقال أبو املعمر األنصاري: مولده يف شوال سنة إحدى عشرة. وتويف يف مجادى اآلخرة.

قلت: قرأت خبط السلفي أنه مسع الطريثيثي يقول: ولدت يف شوال سنة اثنيت عشر وأربعمائة 
[5. ] 

 [ .6أمحد بن حممد بن احلسني العكربي ] -265

 مث الواسطي املقرئ أبو احلسن.

 على أصحاب أيب علي بن عالن.القراءات قرأ 

 ومسع: احلسن بن موسى الغندجاين.

__________ 

 [ املنتظم.1]

 [ املنتظم.2]

 « .أخربان»[ اختصار لكلمة: 3]

 .109رقم  353، 352/ 1[ ج 4]
 [ املنتظم.5]

، واملختصر احملتاج 75[ انظر عن )أمحد بن حممد العكربي( يف: سؤاالت احلافظ السلفي 6]
 (1).." 202/ 1إليه للدبيثي 
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 "الرئيس أبو اخلطاب الشافعي، الكاتب، البغدادي، املقرئ، النحوي. .89

 [ .1]القراءات كان حسن اإلقراء واألخذ. ختم عليه خلق. وصنف منظومة يف 

 بشران، وحممد بن عمر بن بكري النجار، وغريمها. مسع: أاب القاسم بن

 روى عنه: عبد الوهاب األمناطي، وعمر املغازيل، والسلفي، وخطيب املوصل، ومجاعة.

وذكره السلفي فقال: إمام يف اللغة، وشعره يف أعلى درجة، وخطه من أحسن اخلطوط، 
 اويح.هلل الرت والقول يتسع يف ف ائله، وكان يصلي أبمري املؤمنني املستظهر اب

وقال غريه: ولد سنة تسع أو عشرة وأربعمائة، وتويف يف العشرين من شهر ذي احلجة سنة 
 سبع.

 [ .2عيسى بن احلافظ أيب ذر عبد بن أمحد ] -287

 [ .3أبو مكتوم األنصاري اهلروي، مث السروي ]

وم يف تتزوج أبو ذر يف العرب يف سروات بين شبابة، وسكن هناك مدة، وولد له أبو مك
 حدود سنة مخس عشرة وأربعمائة.

 . «مسند عبد الرزاق»مجلة من « التقوي»مسع من أيب عبد هللا الصنعاين صاحب 
 ألبيه، وغري ذلك.« الدعوات»، وكتاب « صحيح البخاري»ومسع من أبيه 

__________ 

، وسري أعالم 290، 289/ 2( ، وإنباه الرواة 3746رقم  88/ 17« )هارون] )( [ ) »
، واإلعالم 1586رقم  146، واملعني يف طبقات احملدثني 95رقم  173، 172/ 19النبالء 

، 398رقم  457، 456/ 1، ومعرفة القراء الكبار 348/ 3، والعرب 204بوفيات األعالم 
، 126/ 13، وعيون التواريخ )خمطوط( ج 142وتلخيص ابن مكتوم )خمطوط( ، ورقة 

، وشذرات الذهب 549، 548/ 1، وغاية النهاية 418/ 2وطبقات الشافعية لإلسنوي 
 .121/ 7، ومعجم املؤلفني 406/ 3
 بعدة.، ومسى إحدامها ابملكملة، واألخرى ابملالقراءات[ يف املنتظم: صنف قصيدتني يف 1]

، 1555رقم  145[ انظر عن )عيسى بن أيب ذر( يف: املعني يف طبقات احملدثني 2]
، والعرب 94رقم  172، 171/ 19وسري أعالم النبالء ، 205واإلعالم بوفيات األعالم 

، وشذرات الذهب 160/ 3، ومرآة اجلنان 126/ 13، وعيون التواريخ )خمطوط( 34/ 3
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3 /406. 
( 75/ 7[ السروي: بفتح السني املهملة والراء، وقد قيل بسكون الراء أي ا. )األنساب 3]

 "..(1) 
 [ .1حممد بن إبراهيم بن حممد بن خلف ] -345" .90

 [ .2أبو نعيم الواسطي ابن اجلماري ]

 [ العطار.4[ ، عن أمحد بن املظفر ]3« ]مسند مسدد»روى 

[ ، وهبة هللا بن احللخت، وأبو طالب 5روى عنه: علي بن نغواب، وهبة هللا بن البوقي ]
 حممد بن علي الكتاين.

 [ .6وثقه احلافظ مخيس احلوزي ]

 [ .7وفاته ]آخر ما حدث يف هذه السنة. ومل تؤرخ 

 [ .8حممد بن عبد هللا بن حيىي ] -346

[ . أحد الف الء ابلكرخ 10[ ، املقرئ، الشريجي ]9أبو الربكات بن الوكيل، اخلباز ]
[11. ] 

على: أيب العالء الواسطي، واحلسن بن الصقر، وعلي بن طلحة البصري، القراءات قرأ 
 وحممد بن بكري النجار.

__________ 

رقم  66مد بن إبراهيم( يف: سؤاالت احلافظ السلفي خلميس احلوزي [ انظر عن )حم1]
ب، وسري  102ابحلاشية، واالستدراك البن نقطة )خمطوط( ورقة  290/ 3، واألنساب 28

 .246/ 1، وتبصري املنتبه 152رقم  246، 245/ 19أعالم النبالء 
 قطة.كذا ضبطها ابن ن[ اجلماري: ب م اجليم وتشديد امليم وبعد األلف راء مكسورة. ه2]

 هـ. 228املتوىف سنة « مسدد بن مسرهد»[ هو 3]

 ، والتحرير من: االستدراك، والسري.« أمحد بن أيب املظفر»[ يف األصل: 4]

، 464/ 1[ البوقي: ابل م مث واو ساكنة نسبة إىل بوقة قرية أبنطاكية. )توضيح املشتبه 5]
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465) 
 .66[ يف سؤاالت السلفي 6]
تويف يف حدود سنة مخسمائة، ( : »246/ 19ذهيب يف )سري أعالم النبالء [ وذكر ال7]

 « .فإنه حدث يف سنة تسع وتسعني وأربعمائة

 97/ 17) 237رقم  147/ 9[ انظر عن )حممد بن عبد هللا الشريجي( يف: املنتظم 8]
، 187/ 2، وغاية النهاية 400رقم  460، 459/ 1( ، ومعرفة القراء الكبار 3759رقم 
 .410/ 3، وشذرات الذهب 193/ 5، والنجوم الزاهرة 188
 « .الدابس»[ زاد يف )معرفة القراء الكبار( : 9]

[ الشريجي: بكسر الشني املعجمة، وسكون الياء، وفتح الراء، ويف آخرها اجليم. هذه 10]
النسبة إىل بيع دهن الشريج وهو دهن السمسم. وببغداد يقال ملن يبيع الشريج: الشريجي 

 ( .454/ 7الشريجاين. )األنساب و 

 (1)والتصحيح من: املنتظم، والسري.." « ابلكرج»[ يف األصل: 11]
"حممد بن احلسني الدشيت، وأاب سعيد احلسن بن حممد بن عبد هللا بن حسنويه،  .91

 وعبد الواحد بن أمحد الباطرقاين، وأاب الفرج حممد بن عبد هللا بن شهراير، وطائفة كبرية.

 بو طاهر السلفي، وأبو الفتح عبد هللا اخلرقي، ومجاعة.روى عنه: أ

 [ ، وصدقة بن حممد ببغداد.1أبصبهان، وعبد الوهاب األمناطي ]

 على: أيب عمر اخلرقي، وشاكر بن علي األسواري.القراءات وقد قرأ 

ومبكة على: أيب عبد هللا الكارزيين، وهو آخر أصحابه وفاة، وعبد هللا السلفي العاصمي إىل 
 .2 -1: 42حم عسق 

 [ .2وكان مولده يف سنة مثان وأربعمائة ]

 وتويف يف ذي القعدة.

 [ .3أمحد بن حممد بن مظفر ] -354

 [ الفيه الشافعي، عامل أهل طوس مع الغزايل.4اإلمام أبو املظفر اخلوايف ]
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 كان من أنظر أهل زمانه، وهو رفيق الغزايل يف االشتغال على إمام احلرمني.

 رية من أعمال نيسابور.وخواف: ق

__________ 

[ قال ابن اجلوزي: روى عنه شيخنا عبد الوهاب فأثىن عليه ووصفه ابخلريية والصالح، 1]
 وكان من أهل الثروة.

 [ املنتظم.2]

، وتبيني كذب املفرتي 199/ 5[ انظر عن )أمحد بن حممد بن مظفر( يف: األنساب 3]
، ووفيات األعيان 399/ 2ومعجم البلدان  ،263رقم  118، واملنتخب من السياق 288
/ 3)ذكره دون ترمجة( ، والعرب  251/ 19، وسري أعالم النبالء 37رقم  97، 96/ 1

، وطبقات الشافعية الوسطى، له 55/ 4، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 355
لثمني ، والعقد ا168/ 12، والبداية والنهاية 162/ 3أ، ومرآة اجلنان  48)خمطوط( ورقة 

، وشذرات الذهب 225رقم  270، 269/ 1، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة 70
3 /410. 
[ اخلوايف: بفتح اخلاء املعجمة ويف آخرها الفاء بعد الواو واأللف. هذه النسبة إىل خواف، 4]

 وهي انحية من نواحي نيسابور كثرية القرى واخل رة، وهي متصلة حبدود الزوزن.

 (1))األنساب( .." 
"وقال السلفي: سألته عن مولده، فقال: إما يف آخر سنة سبع عشرة، وأما يف أول  .92

 سنة مثان عشرة وأربعمائة ببغداد.

خه  وقال السلفي: وكان ممن يفتخر برؤيته وروايته لداينته ودرايته، وله تواليف مفيدة. ويف شيو 
 كثرة. وأعالهم إسنادا ابن شاذان.

والنحو،  ،ابلقراءاتفي عن جعفر السراج فقال: كان عاملا وقال محاد احلراين: سئل السل
 واللغة، وله تصانيف وأشعار كثرية. وكان ثقة، ثبتا.

« بتدأامل»وقال ابن انصر: كان ثقة، مأموان، عاملا، فهما، صاحلا، نظم كتبا كثرية، منها 
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 [ .1لوهب بن منبه، وكان قدميا يستملي على القزويين، وأيب حممد اخلالل ]

__________ 

سنني..  وأقرأالقراءات ب[ وقال ابن اجلوزي: ولد سنة ست عشرة وأربعمائة، قرأ القرآن 1]
وسافر إىل بالد الشام ومصر، ومسع بدمشق وطرابلس، وخرج له اخلطيب فوائد يف مخسة 
أجزاء، وتكلم على األحاديث، وكان أديبا شاعرا لطيفا صدوقا ثقة، وصنف كتبا حساان، 

« مناسك احلج»، وكتاب « املبتدإ»، وقد نظم كتبا كثرية شعرا، فنظم كتاب وشعره مطبوع
 ، وغريها، حدثنا عنه أشياخنا، وآخر من حدث عنه« التنبيه»، وكتاب « اخلرقي»، وكتاب 

 نه.حبق مساعها م« مصارع العشاق»شهدة بنت اإلبري. قرأت عليها كتابه املسمى ب 

 ومن أشعاره:

 وجدا عليهم تستهلابن اخلليط فأدمعي ... 

 وحدا هبم حادي الفراق ... عن املنازل فاستقلوا

 قل للذين ترحلوا ... عن انظري والقلب حلوا

 ودمي بال جرم أتيت ... غداة بينهم استحلوا

 ما ضرهم لو أهنلوا ... من ماء وصلهم وعلوا

 وأنشد يف مدح أصحاب احلديث:

 قل للذين جبهلهم ... أضحوا يعيبون احملابر

 املني هلا من ... األيدي مبجتمع األساورواحل

 لوال احملابر واملقامل ... والصحائف والدفاتر

 واحلافظون شريعة ... املبعوث من خري العشائر

 والناقلون حديثه عن ... كابر ثبت وكابر

 لرأيت من شيع ال الل ... عساكرا تتلوا عساكر

 كل يقول جبهله ... وهللا للمظلوم انصر
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 احلديث ... أويل النهى وأويل البصائرمسيتهم أهل 

 (1)حشوية فعليكم ... لعن يزيركم املقابر." 
 "وقال ابن انصر يف أماليه: ثنا الثبت الصدوق أبو احلسني. .93

وقال السلفي: ابن الطيوري حمدث كبري، مفيد، ورع، مل يشتغل قط بغري احلديث، وحصل 
ل، القرآن، واملسانيد، والتواريخ، والعل، وعلوم والقراءاتما مل حيصله أحد من التفاسري، 

 والكتب املصنفة، واألدبيات يف الشعر.

رافق الصوري، واستفاد منه، والنخشيب، وطاهر النيسابوري. وكتب عنه مسعود السجزي، 
 واحلميدي، وجعفر بن احلكاك، فأكثروا عنه.

 مث طول السلفي الثناء عليه.

نا أبو احلسني ابن احلمامي خمففا، مسع: أاب [ فقال: صديق1وذكره أبو نصر بن ماكوال ]
 علي بن شاذان، وخلقا كثريا بعده، وهو من أهل اخلري والعفاف والصالح.

قال ابن سكرة: ذكر يل شيخنا أبو احلسني أن عنده حنو ألف جزء خبط الدارقطين، أو 
 أخربت عنه مبثل ذلك. وأخربين أن عنده البن أيب الدنيا أربعة ومثانني مصنفا.

 [ .3[ : تويف يف نصف ذي القعدة ]2وقال علي بن أمحد النهرواين ]

__________ 

 .287/ 3[ يف اإلكمال 1]
[ النهرواين: بفتح النون وسكون اهلاء وفتح الراء املهملة والواو، ويف آخرها نون أخرى. 2]

رب خ هذه النسبة إىل بليدة قدمية على أربعة فراسخ من الدجلة يقال هلا النهروان، وقد
 أكثرها.

 ( .174/ 12)األنساب 

[ وقال ابن اجلوزي: وكان مكثرا صاحلا أمينا صدوقا متيقظا، صحيح األصول، صينا 3]
ورعا، حسن السمت، كثري الصالة، مسع الكثري ونسخ خبطه ومتعه هللا مبا مسع حىت انتشرت 

دق واألمانة له ابلص عنه الرواية. حدثنا عنه أشياخنا، وكلهم أثنوا عليه ثناء حسنا، وشهدوا
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 مثل عبد الوهاب، وابن انصر وغريمها. )املنتظم( .

وقال حممد بن علي بن فوالذ الطربي: سألت أاب غالب الذهلي عن ابن الطيوري، فقال: ال 
 -اينأان والسمع -أقول إال خريا، اعفين عن هذا! فأحلحت عليه، وقلت له: رأينا مساعه

« الفصل»د ملحقا على رقعة ملصقا ابلكتاب، وكتاب بكتاب الناسخ واملنسوخ البن عبي
 لداود بن اجملرب، كان مساعه إىل البالغ خبط ابن خريون، فأمت هو السماع للجميع خبطه؟

فقال: نعم! وغري ذا؟! وذكر اجمللس عن احلريف، فقال: قط مل يسمع منه، وأخرجه يف جزازة 
 (1)ن قد ضاع، وجدته اآلن. وقال." له خبطه، قالوا له: فأين كان إىل الساعة؟ قال: كا

 "بسم هللا الرمحن الرحيم .94

 ]تراجم رجال هذه الطبقة[

 سنة إحدى ومخسمائة

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن احلسن بن أمحد بن يزداد ] -1

 أبو العز املستعملي.

 روى عن: اجلوهري، والعشاري.

 [ .2أمحد بن احلسني بن أمحد ] -2

 ي.أبو طاهر بن النقار احلمري 
 ولد ابلكوفة سنة مثان عشرة وأربعمائة، ونشأ ببغداد.

 ويفهمها.القراءات وكان يعرف 

 قرأ على: خاله أيب طالب بن النجار.

 وقرأ األدب على أيب القاسم بن برهان، مث انتقل إىل دمشق وإىل مصر، وسكن طرابلس.

 [ .3وبدمشق تويف يف رم ان ]

__________ 

 [ مل أجده.1]
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)أمحد بن احلسني بن النقار( يف: معجم السفر للسلفي )مصور بدار الكتب [ انظر عن 2]
، وتكملة إكمال اإلكمال 36، 35/ 1، وإنباه الرواة للقفطي 138/ ورقة 1املصرية( ق 
القسم  -، وموسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي )أتليفنا( 348للصابوين 

 .121رقم  291، 290/ 1ج  -الثاين
ر هو من أسرة اشته« : عمر عبد السالم تدمري»يقول خادم العلم حمقق هذا الكتاب  [3]

أفرادها ابلعلم. وقد جلأ مجاعة منها إىل طرابلس يف مجلة من جلأ إليها من األسر الدمشقية 
لدمشق  «أتسز بن أوق اخلوارزمي»وأعياهنا، وقد انتقلوا من دمشق إىل طرابلس إابن حصار 

 (1)." .-هـ 468يف سنة 
 [ .1أمحد بن عبد هللا بن سبعون ] -3" .95

 أبو بكر القيسي، القريواين، مث البغدادي.

 [ اجلوهري.2مسع: أاب الطيب الطربي، وأاب ]حممد[ ]

 وعنه: ابنه عبد هللا، وعمر بن ظفر.

 [ .3إبراهيم بن مياس القشريي الدمشقي ] -4

، وغريه أاب احلسني بن املهتدي ابهللمسع: أاب عبد هللا بن سلوان، وأاب القاسم احلنائي، و 
 ببغداد.

 مسع منه: الصائن هبة هللا، وغريه.

 [ .4تويف يف شعبان، وله مخس وستون سنة ]

__________ 

 497السبع. وأنه عاد إىل دمشق سنة القراءات ] )( [ ذكره القفطي وقال: كان حيفظ 
 . وأنشد ابنه أبو حممد، قال: أنشدين أيب لنفسه:-هـ

 يلي أقصرا عن مالمي ... قل صربي وفل غرب اعرتامياي خل

 وبدا الدهر كاشرا يل عن ... أنيابه ابهت ام كل األانم

 معرضا يل خطوبه من ورائي ... إن تلفت اترة وأمامي

                                         
 35/40اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



116 

 

 ولعمري إن الزمان كفيل ... لبنيه ابلنقض واإلبرام

 ال ترع إن أتتك منه سهام ... طاملا عطلت أكف الرامي

 : أتدب عليه ابنه عبد هللا، وعلقت عنه من شعر أبيه مقطعات:وقال السلفي

 قد زارين طيف من أهوى على حذر ... من الوشاة وداعي الصبح قد هتفا

 فكدت أوقظ من حويل به فرحا ... وكاد يهتك سرت احلب يب شغفا

 مث انتبهت وآمايل ختيل يل ... نيل املىن فاستحالت غبطيت أسفا

 110/ 17) 253رقم  158/ 9عبد هللا بن سبعون( يف: املنتظم  [ انظر عن )أمحد بن1]
 ( .375رقم 

 [ بياض يف األصل.2]

( 3773رقم  110/ 17) 251رقم  158/ 9[ انظر عن )إبراهيم بن مياس( يف: املنتظم 3]
، وخمتصر اتريخ دمشق البن 456/ 10، والكامل يف التاريخ 228/ 5، ومعجم البلدان 

 .301/ 2، وهتذيب اتريخ دمشق 172رقم  165/ 3منظور 
 وقد طول ابن عساكر نسبه إىل عامر بن صعصعة.

[ وقال ابن عساكر: مسع وأمسع. سئل عن مولده فقال: يف مجادى اآلخرة سنة ست 4]
 وثالثني وأربعمائة.

وقال ابن اجلوزي: مسع الكثري، وأكثر عن اخلطيب، وكتب من تصانيفه، وورد بغداد، فسمع 
 (1)من ابن النقور، وكان ثقة. )املنتظم( .." 

 [ .2[ بن عمر بن حممد بن أحيد ]1عبيد هللا ] -38" .96

 [ ، اخلطيب.3أبو القاسم الكشاين ]

 ثقة، إمام، مشهور. أملى مدة سنني، وطال عمره.

[ ، وأاب سهل عبد الكرمي 4د بن احلسن الباهلي، وعلي بن أمحد السنكباثي ]مسع: حمم
 الكالابذي، وأاب نصر أمحد بن عبد هللا بن الف ل، وعبد العزيز ابن أمحد احللواين.

قال السمعاين: ثنا عنه إبراهيم بن يعقوب الكشاين، وأبو العالء آصف بن حممد النسفي، 
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 كثريون مبا وراء النهر.وعطاء بن مالك النقاش، وآخرون  

 ولد يف حدود سنة عشر وأربعمائة.

 وتويف يف رجب.

 [ .5عبد هللا بن حيىي ] -39

 [ ، ويعرف اببن الوحشي.6أبو حممد التجييب، األندلسي، األقليشي ]

 [ .7بطليطلة عن أيب عبد هللا املغامي ]القراءات أخذ 

 ومسع من: خازم بن حممد، وأيب بكر بن مجاهر.

[ ، وويل 8البن فورك ]« مشكل القرآن»ن أهل املعرفة والذكاء. واختصر كتاب وكان م
 أحكام أقليش.

__________ 

 « .عبيد هللا»( ابسم 45وسيعاد اثنية بعد قليل برقم )« . عبد هللا»[ يف األصل: 1]

 .434، 433/ 10[ انظر عن )عبيد هللا بن عمر( يف: األنساب 2]
ني املعجمة ويف آخرها النون. هذه النسبة إىل الكشانية، [ الكشاين: ب م الكاف والش3]

 وهي بلدة من بالد السغد بنواحي مسرقند على اثين عشر فرسخا منها.

[ السنكباثي: بفتح السني املهملة، وسكون النون، وفتح الكاف والباء املعجمة بواحدة، 4]
 سغد مسرقند. قرى أربنجن منويف آخرها الثاء املثلثة. هذه النسبة إىل سنكباث وهي قرية من 

 ( .172/ 7)األنساب 

، ومعجم 640رقم  291/ 1[ انظر عن )عبد هللا بن حيىي( يف: الصلة البن بشكوال 5]
 .237/ 1البلدان 

[ األقليشي: ب م اهلمزة، وسكون الكاف، وكسر الالم، وايء ساكنة، وشني معجمة، 6]
 ية. قال احلميدي: أقليش بليدة مننسبة إىل أقليش مدينة ابألندلس من أعمال شنت بر 

 أعمال طليطلة.



118 

 

 ابلقاف، وهو حتريف.« املقامي»[ يف معجم البلدان: 7]

 (1)يدل على احتفال يف معرفته." « الشهاب»[ وله كتاب حسن يف شرح 8]
 [ .1"بن خشيش ] .97

 [ البغدادي.2أبو سعد ]

 مسع: أاب علي بن شاذان، وغريه.

 دة، وأبو السعادات القزاز.روى عنه: أبو طاهر السلفي، وشه

 من أيب خملد. وكان شيخا صاحلا، صحيح السماع.« جزء ابن عرفة»ومسع 

 [ .3تويف يف عاشر ذي القعدة، وله تسع ومثانون سنة ]

 [ .4حممد بن حيىي بن مزاحم ] -55

 [ ، مث الطليطلي.5أبو عبد هللا األشبوين ]

 القراءات.[ يف 6« ]الناهج»املقرئ، مصنف كتاب 

 وقد رحل إىل مصر وأكثر السماع، ومحل عن الق اعي وطبقته.

 مات يف أول السنة.

 وذكره أمحد بن حممد بن حرب املستملي أنه قرأ عليه القرآن، وأنه قرأ على أيب عمرو الداين.

 حممد بن يوسف بن عطاف. -56

 أبو عبد هللا األزدي، قاضي املرية.

 وأيب عبد هللا بن القزاز، روى عن: أيب القاسم عبد الرمحن بن مالك،

__________ 

رقم  241، 240/ 19، وسري أعالم النبالء 207[ ، واإلعالم بوفيات األعالم 3782]
، 172/ 3، ومرآة اجلنان 5/ 4، والعرب 1607رقم  148، واملعني يف طبقات احملدثني 148

 .6/ 4وشذرات الذهب 
 املهملة. ابحلاء« حشيش»[ يف )املعني( و )مرآة اجلنان( : 1]

 « .أبو سعيد»[ يف )املنتظم( بطبعتيه: 2]
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 ظم( .)املنت« . روى عنه أشياخنا وكان ثقة خريا، صحيح السماع»[ وقال ابن اجلوزي: 3]

، 1233رقم  563، 562/ 2[ انظر عن )حممد بن حيىي( يف: الصلة البن بشكوال 4]
، وإي اح املكنون 115 ،114/ 1، وبغية الوعاة 3530رقم  278، 277/ 2وغاية النهاية 

 .111/ 12، ومعجم املؤلفني 78/ 2، وهدية العارفني 617/ 2
[ األشبوين: ب م اهلمزة، مث سكون الشني املعجمة وضم الباء املوحدة، وواو ونون. نسبة 5]

 إىل أشبون مدينة ابألندلس يقال هلا لشبونة وهي متصلة بشنرتين قريبة من البحر احمليط.

 ( .195 /1)معجم البلدان 

 (1)« .." الباهج»[ يف األصل: 6]
 [ .1"أخذ الناس عنه ] .98

 [ .2حممد بن علي بن حممد بن إبراهيم ] -119

 أبو سعد اإلصبهاين املديين، يعرف بسرفرتج الثاين.

 كان من أجالء الكتبة.

 روى عن: أيب نعيم احلافظ.

 وحدث عنه مجاعة، منهم أبو موسى املديين، وهو من كبار شيوخه.

 يف يف آخر يوم من السنة.تو 

 وقد حدث ببغداد.

 وروى عنه: أبو الفتح بن البطي، والسلفي.

 وقد خدم ابلشام.

 [ .3حممد بن علي بن حممد ] -120

 شيخ احلنابلة، أبو الفتح احللواين، الزاهد.

 [ ، وشيعه خالئق.4تويف يوم األضحي ]

 جعفر.صحب القاضي أاب يعلى قليال، مث برع على الشريف أيب 

 [ .5وأفىت، ودرس، وتعبد، وأتله ]
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__________ 

 القراءاتو[ وقال القاضي عياض: أقرأ جبامع قرطبة زماان، وأخذ عنه الناس النحو 1]
واألدب، وخرج عن قرطبة مث عاد إليها. مسعت عليه بقراءة غريي بعض شيء مما عنده. 

 ( .89)الغنية 

 [ مل أجده.2]

، واملنتظم 698رقم  257/ 2لواين( يف: طبقات احلنابلة [ انظر عن )حممد بن علي احل3]
رقم  106/ 1( ، وذيل طبقات احلنابلة 3800رقم  127/ 17، )278رقم  170/ 9
 .50/ 11، ومعجم املؤلفني 164/ 7، واألعالم 50
 .-هـ 439[ وكان مولده سنة 4]
 [ وقال ابن شافع: كان ذا زهادة وعبادة.5]

مشيخته: كان من فقهاء احلنابلة ببغداد، وكان مشهورا ابلورع وقال السلفي وروى عنه يف 
آخر يف  يف الفقه، جملدة، ومصنف« كفاية املبتدي»الثخني، والدين املتني ... له كتاب 

. )ذيل  «خمتصر العبادات»الفقه أكرب منه، ومصنف يف أصول الفقه يف جملدين، وله 
 (1)( .." 106/ 1الطبقات 

 [ .1م بن سعيد بن نعم اخللفاء ]حممد بن إبراهي -193" .99

 أبو عبد هللا الرعيين، األندلسي.

 مسع بسرقسطة من أيب الوليد الباجي، ورحل وحج.

 على أيب معشر الطربي.القراءات وقرأ 

 وكان مولده يف سنة ثالث وأربعني وأربعمائة.

 وتويف أبوريولة. وكان ثقة، خيارا.

 [ .2حممد بن احلسني بن وهبان ] -194

 املكارم الشيباين.أبو 

 عن: القاضي الطربي، واجلوهري.
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 مسع لنفسه من ابن غيالن.

 [ .3حممد بن طاهر بن علي بن أمحد ] -195

__________ 

 ، وأبو حامد الغزايل، فلما« تتمة اإلابنة»، وأبو سعد املتويل صاحب « الشامل] )( [ »
ع أنه يوم ذكر الدرس، وض انقرضوا توالها هو، وحكى يل بعض املشايخ من علماء املذهب

منديله على عينيه وبكى كثريا، وهو جالس على السدة اليت جرت عادة املدرسني ابجللوس 
 عليها، وكان ينشد:

 خلت الداير فسدت غري مسود ... ومن العناء تفردي ابلسؤدد

وجعل يردد هذا البيت ويبكي، وهذا إنصاف منه واعرتاف ملن تقدمه الف ل والرجحان 
 عليه.

 « .احلماسة»وهذا البيت من مجلة أبيات يف 

 ومدحه تلميذه أبو اجملد محدان بن كثري البالسي بقصيدة يقول فيها:

 اي كعبة الف ل أفتنا مل مل جيب ... شرعا على قصادك اإلحرام

 وملا ت مخ زائريك بطيب ما ... تلقيه وهو على احلجيج حرام

 ( .221، 220/ 4)وفيات األعيان 

 .1252رقم  569/ 2)حممد بن إبراهيم( يف: الصلة البن بشكوال  [ انظر عن1]
 [ مل أجده.2]

، 251، 249 -247/ 2و  199، 82/ 1[ انظر عن )حممد بن طاهر( يف: التحبري 3]
، والتقييد البن نقطة 97/ 14، ومعجم األدابء 158/ 1أ، ومعجم البلدان  27واألنساب 

( 3815رقم  138 -136/ 17) 293قم ر  179 -177/ 9، واملنتظم 55رقم  69، 68
، 1242/ 4، وتذكرة احلفاظ 587/ 3، وميزان االعتدال 287/ 4، ووفيات األعيان 

، وخمتصر 208، واإلعالم بوفيات األعالم 1616رقم  149واملعني يف طبقات احملدثني 
/ 19، وسري أعالم النبالء 14/ 4، والعرب 304رقم  247/ 22اتريخ دمشق البن منظور 
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رقم  594/ 2، واملغين يف ال عفاء 36/ 2، ودول اإلسالم 213رقم  371 -361
 (1)، واملستفاد من ذيل اتريخ بغداد." 5643

 [ .1"مات يف أوائل الشيخوخة ] .100

 -حرف امليم -
 [ .2حممد بن إبراهيم بن حممد ] -239

 األستاذ أبو بكر بن الصناع، واملقري، امللقب ابهلدهد.

 من أهل بلنسية.

 عن أيب داود، وكان أنبل أصحابه.القراءات أخذ 

 أخذ عنه: أبو عبد هللا بن أيب إسحاق املريي، وأقرأ بقرطبة.

 وتويف كهال.

 [ .3حممد بن سليمان ] -240

 أبو بكر الكالعي، اإلشبيلي، الكاتب املعروف اببن القصرية.

 رأس أهل البالغة يف زمانه.

 أخذ عن: أيب مروان بن سراج، وغريه.

 من أهل األدب البارع، والتفنن يف أنواع العلوم.وكان 

 وتويف عن سن عالية، وقد خرف.

 [ .4حممد بن عبد الواحد بن احلسن ] -241

 أبو غالب الشيباين، البغدادي، القزاز.

 على: الشرمغاين، وأيب الفتح بن شيطا.القراءات قرأ 

 وحدث عن: أيب إسحاق الربمكي، واجلوهري، والعشاري، ومجاعة.

 كان مولده سنة ثالثني وأربعمائة. نسخ الكثري، ومسع، ومسع ولده أاب منصور عبد الرمحن.و 

__________ 

 [ وقال ابن اجلوزي: وتدرج يف الوالايت واملراتب مخسني سنة. )املنتظم( .1]
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 [ مل أجده.2]

، وقالئد العقيان 539/ 2[ انظر عن )حممد بن سليمان( يف: الصلة البن بشكوال 3]
 .48، 47/ 12، وعيون التواريخ 67، وبغية امللتمس لل يب 120 -117
، وغاية 407رقم  464/ 1[ انظر عن )حممد بن عبد الواحد( يف: معرفة القراء الكبار 4]

 (1).." 193، 192/ 2النهاية 
 "وتويف يف رابع شوال. .101

 ابلقراءات.وكان ثقة، مقرائ، فاضال، حاذقا 

 لرمحن، وسعد هللا الدقاق، وحيىي ابن السدنك.روى عنه: حفيده نصر هللا بن عبد ا

 [ .1حممد بن علي بن حممد ] -242

 القاضي أبو سعيد املروزي الدهان.

 مسع: أاب غامن الكراعي، وابن عبد العزيز القنطري، ومجاعة.

، يرويه عن احلاكم حممد بن عبد العزيز « تفسري ابن راهويه»أجاز للسمعاين، وعنده 
 م حممد بن احلسني احلدادي، عن حممد بن حيىي بن خالد املروزي، عنه.القنطري، عن احلاك

 ولد يف حدود سنة ثالثني وأربعمائة.

 [ .2وقيل: مات سنة عشر ]

 [ .3حممد بن علي بن حممد بن عبد العزيز بن محدين ] -243

 أبو عبد هللا، قاضي الق اة بقرطبة.

 تفقه على والده.

 مجاعة.وروى عنه، وعن: حممد بن عتاب، و 

وكان من أهل التفنن يف العلوم. وكان حافظا، ذكيا، فطنا، أديبا، شاعرا، لغواي أصوليا. ويل 
 الق اء سنة تسعني، فحمدت سريته.

__________ 

رقم  190، 189/ 2[ انظر عن )حممد بن علي املروزي( يف: التحبري يف املعجم الكبري 1]
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 أ. 230 ، ومعجم شيوخه ابن السمعاين )خمطوط( ورقة825
[ وقال ابن السمعاين: وكان من بيت العلم واحلديث. وكان يف نفسه عاملا فاضال، غري 2]

أنه كان ينسب إىل شرب اخلمر يف اخلفية، ومسعت أاب عبد هللا احلافظ األزدي أنه اتب ورجع 
 عن ذلك.

، 1254رقم  570/ 2[ انظر عن )حممد بن علي بن حممد( يف: الصلة البن بشكوال 3]
، وخريدة القصر )قسم 84، وفهرس ابن عطية 2رقم  47، 46غنية للقاضي عياض وال

، والذخرية البن بسام )انظر 230، وبغية امللتمس لل يب، رقم 477/ 3املغرب واألندلس( 
 (1).." 95/ 3، وأزهار الرايض 18فهرس األعالم( ، ونظم اجلمان 

 [ .1علي بن عبد هللا بن حممد ] -264" .102

 يسابوري، الواعظ.أبو احلسن الن

 وأصلة من إصبهان.

 مسع: أاب حفص بن مسرور، وأاب احلسني بن عبد الغافر، وغريمها.

 قال السلفي: بلغين أنه تويف سنة تسع ومخسمائة.

 وقال ابن عساكر: أجاز يل سنة عشر.

 قلت: سأعيده سنة عشر.

 [ .2علي بن حممد بن عبد هللا ] -265

 من أهل املرية، ويعرف ابلربجي، بفتح الباء.أبو احلسن اجلذامي، األندلسي، 

 عن: أيب داود، وابن الدش.القراءات أخذ 

 ومسع من أيب علي الغساين.

 وكان مقرائ حاذقا، وفقيها، مفتيا، من أهل اخلري، والصالح، والتفنن يف العلم.

بن اقال ابن األابر: دارت له مع قاضي املرية مروان بن عبد امللك قصة غريبة يف إحراق 
محدين كتب الغزايل، وأوجب فيها حني استفيت أتديب حمرقها، وضمنه قيمتها. وتبعه على 

 ذلك أبو القاسم بن ورد، وعمر بن الفصيح.
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 أخذ عنه: عمر بن منارة، والشيخ أبو العباس بن العريف.

__________ 

/ 18ور ظ[ انظر عن )علي بن عبد هللا( يف: اتريخ دمشق، وخمتصر اتريخ دمشق البن من1]
 ( .299وسيعاد برقم ) 22رقم  123

)ابحلاشية( ، ومعجم  140/ 1[ انظر عن )علي بن حممد اجلذامي( يف: األنساب 2]
، واملعجم يف أصحاب الصديف 1841، وتكملة الصلة البن األابر، رقم 374/ 1البلدان 
 308س ، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة السفر اخلام81، وصلة الصلة 383
، وتبصري 11رقم  50، 49/ 22، والوايف ابلوفيات 32/ 1، واملشتبه يف الرجال 604رقم 
 (1).." 198، ونيل االبتهاج 134املنتبه 
 -حرف امليم -" .103

حممد بن احلسن بن حممد بن حيىي بن احلسن بن القاسم الزينيب بن إبراهيم طباطبا  -269
 [ .1بن إمساعيل ]

 العلوي اإلصبهاين.

 ليل معمر.شيخ ج

 يروي عن: أيب سعد عبد الرمحن بن أمحد بن عمر الصفار.

 روى عنه: أبو موسى املديين.

 وتويف يف اثين رم ان.

 كنيته أبو العساف.

 [ .2حممد بن اخللف بن إمساعيل ] -270

 أبو عبد هللا الصديف، البلنسي، املعروف اببن علقمة الكاتب.

 على سوء ما رصفه. ، ومحله الناس عنه« اتريخ بلنسية»صنف 

 تويف يف شوال، وقد جاوز الثمانني.

 [ .3حممد بن أيب العافية ] -271
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 أبو عبد هللا اإلشبيلي، النحوي، املقرئ.

 إمام جامع إشبيلية.

 أخذ عن: أيب احلجاج األعلم النحوي.

مد د هللا حمعلى أيب عبالقراءات بوكان ابرعا يف النحو، واللغة. ومحل الناس عنه. وقد قرأ 
 بن شريح.

 [ .4حممد بن علي بن احلسن بن أيب امل اء حممد بن أمحد بن أيب امل اء ] -272

__________ 

 [ مل أجده.1]

/ 3، والوايف ابلوفيات 146[ انظر عن )حممد بن اخللف( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
 .283/ 9، ومعجم املؤلفني 45
رقم  571، 570/ 2الصلة البن بشكوال [ انظر عن )حممد بن أيب العافية( يف: 3]

1257. 
/ 11[ انظر عن )حممد بن علي بن أيب امل اء( يف: اتريخ دمشق )خمطوطة التيمورية( 4]

161 ".(1) 
 "ولقد جريت على الصباية والصيب ... وجذبت أقراين إىل غاايهتا .104

 مث ارعويت وما بكفي طائل ... من لذة الدنيا سوى تبعاهتا

 .وهي قصيدة طويلة
 قال األرجاين: سألت ابن اهلبارية عن مولده، فقال: سنة أربع عشرة وأربعمائة.

وقال أبو املكارم يعيش بن الف ل الكرماين الكاتب: مات بكرمان يف مجادى اآلخرة سنة 
 تسع ومخسمائة.

 والبن اهلبارية:

 [ ... فالرأي أن يتبيذق الفرزان3[ تفرزنت ]2[ يف الدسوت ]1وإذا البيادق ]

 [4ذ مجلة البلوى ودع تفصيلها ... ما يف الربية كلها إنسان ]خ
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 [ .5مغاور بن احلكم ] -276

 أبو احلسن السلمي، الشاطيب، املؤدب.

 عن: أيب احلسن بن الدش.القراءات أخذ 

 وأقرأ الناس.

 أخذ عنه: ابنه حممد، وأبو عبد هللا بن بركة، وعبد الغين بن مكي.

 [ .6مهذب الدولة ] -277

  البطائح. هو أبو العباس أمحد بن حممد بن عبيد بن أيب اجلرب الكناين.أمري

 أديب، فاضل، شاعر، إخباري، دون شعره.

__________ 

 [ البيادق، مجع بيدق، وهو اجلندي الذي يتقدم على أصحاب الرتب يف رقعة الشطرنج.1]

زير يف يه الو [ الدسوت: مجع دست، وهو صدر اجمللس، ويقصد به املكان الذي يقف ف2]
 رقعة الشطرنج.

[ تفرزنت: أي حتولت إىل فرز، وهو الوزير يف الشطرنج، واملعروف أن البيذق إذا متكن 3]
 من الوصول إىل آخر خطوط خصمه املقابل يتحول إىل فرز )وزير( .

 .455/ 4، ووفيات األعيان 73، 72/ 2، واخلريدة 306/ 12[ البيتان يف: األنساب 4]
 [ مل أجده.5]

 (1).." 449، 448/ 10[ انظر عن )مهذب الدولة( يف: الكامل يف التاريخ 6]
 "أبو سهل بن الشيخ أبو الفتح احلداد. .105

 يروي عن: أيب القاسم بن أيب بكر الذكواين، واإلصبهانيني.

 وعنه: أبو موسى، ومجاعة.

 وحدث ببغداد عن: الذكواين، وأيب طاهر بن عبد الرحيم، وأيب نصر الكسائي.

 يف ربيع األول. وهو أخو صاحب األموال اجلزيلة أيب سعيد احلداد ووالد حممد وحممود. تويف

مسع أي ا من أيب طاهر بن عبد الرحيم، وأيب الوليد الدربندي، وإبراهيم بن حممد الكسائي، 
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 وعدة. أجاز للسمعاين.

 -حرف امليم -
 [ .1املبارك بن احلسني بن أمحد ] -301

 البغدادي، الشافعي، املقرئ.[ أبو اخلري 2الغسال ]

كان صاحلا، ثقة، متميزا. قرأ القرآن على: أيب القاسم بن الغوري، وأيب بكر حممد بن علي 
 اخلياط، وأيب علي احلسن بن غالب املقرئ، وأيب بكر ابن األطروش، وأيب بكر اللحياين.

إلقراء، ل ، فقرأ على أيب علي غالم اهلراس، وتصدرالقراءاتورحل إىل واسط يف طلب 
 وقصده الطلبة.

 وكان حافظا، جمودا، يتكلم على معاين القرآن.

__________ 

رقم  152/ 17) 325رقم  190/ 9[ انظر عن )املبارك بن احلسني( يف: املنتظم 1]
، 21/ 4، والعرب 113/ 1، وطبقات احلنابلة 274/ 1( ، واتريخ ابن الدبيثي 3847

/ 1، ومعرفة القراء الكبار 457/ 2شتبه يف الرجال ، وامل209واإلعالم بوفيات األعالم 
/ 4، وتذكرة احلفاظ 211رقم  358، 357/ 19، وسري أعالم النبالء 408رقم  465
، 71/ 12، وعيون التواريخ 200/ 3، ومرآة اجلنان 430/ 3، وميزان االعتدال 1261

، وعقد اجلمان 8/ 5، ولسان امليزان 40/ 2، وغاية النهاية 113/ 1وذيل طبقات احلنابلة 
 .27/ 4، وشذرات الذهب 713، 712/ ورقة 15)خمطوط( 

[ هكذا ابلغني املعجمة. ويف )طبقات احلنابلة( و )مرآة اجلنان( و )عيون التواريخ( : 2]
ابلعني املهملة. واملثبت هو الصحيح، وقد نص عليه املؤلف يف آخر الرتمجة.." « عسال»
(1) 
ثقة، متقنا، ما رأينا مثله. كان يتهجد، ويقوم الليل "وقال ابن انصر: كان حافظا،  .106
[1. ] 

 قرأ عليه أبو طاهر بن سلفة حديثا فأنكره، وقال: ليس هذا من حديثي.

 فسأله عن ذلك، فقال: أعرف حديثي كله، ألين نظرت فيه مرارا، فما خيفى علي منه شيء.
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عيد ويرجع. إىل بعد الوكان يقدم كل سنة من سنة مثان وتسعني يف رجب، فيبقى ببغداد 
 ونسخ ابألجرة ليستعني على العيال.

 [ .2وأول ما مسع سنة اثنتني وأربعني ]

 وكان أبو عامر العبدري يثين عليه ويقول: ختم هذا الشأن أبيب رمحه هللا.

 مرض أيب ببغداد، ومحل إىل الكوفة، فأدركه أجله ابحللة السيفية.

 ك يف شعبان.ومحل إىل الكوفة مشيا، فدفن هبا، وذل

 [ .3ومات يوم سادس عشره ]

__________ 

 [ انظر: املنتظم.1]

 [ يف املنتظم: وأول مساعه سنة سبع ومثانني.2]

[ وقال ابن اجلوزي: كتب وسافر ولقي أاب عبد هللا العلوي العالمة، وهو حممد بن علي 3]
، مسع صاحلا بن احلسن بن عبد الرمحن العلوي، وكان هذا العلوي يعرف احلديث، وكان

ببيت املقدس، وحلب، ودمشق، والرملة، مث قدم بغداد فسمع الربمكي، واجلوهري، 
، لقراءاتابوالتنوخي، والطربي، والعشاري، وغريهم. وكان يورق للناس ابألجرة، وقرأ القرآن 

 وأقرأ وصنف، وكان ذا فهم ثقة، ختم به علم احلديث ببلده.

نهم إال وثالثة عشر رجال من الصحابة ال يتبني قرب أحد موكان يقول: تويف ابلكوفة ثالمثائة 
 قرب علي عليه السالم.

وقال: جاء جعفر بن حممد، وحممد بن علي بن احلسني فزار املوضع من قرب أمري املؤمنني 
علي، ومل يكن إذا ذاك القرب، وما كان إال األرض، حىت جاء حممد بن زيد الداعي وأظهر 

 القرب.

 انصر: ما رأيت مثل أيب الغنائم يف ثقته وحفظه، وكان يعرف حديثه حبيثوقال شيخنا ابن 
 ال ميكن أحدا أن يدخل يف حديثه ما ليس منه، وكان من قوام الليل. )املنتظم( .

وقال ابن عساكر: وكان شيخا ثقة، مأموان، فهما للحديث، عارفا مبا حيدث، كثري تالوة 
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مشق(  جبوارحه إىل حني وفاته. )خمتصر اتريخ دالقرآن. وعاش ستا ومثانني سنة، ومتعه هللا
 "..(1) 
 ، رمحه هللا. قاله ابن النجار.512"وتويف يف اثمن عشر شعبان سنة  .107

 [ .1عيسى بن شعيب بن إبراهيم ] -38

 الزاهد املعمر أبو عبد هللا السجزي الصويف. نزيل هراة.

 ولد بسجستان بعد سنة عشر وأربعمائة.

احلافظ، وهبراة من عبد الوهاب بن حممد اخلطايب، وبغزنة اخلليل بن  ومسع من علي بن بزي
 أيب يعلى.

 « .الصحيح»[ ، فأمسعه 2ومحل ولده أاب الوقت على كتفه من هراة إىل بوسنج ]

 [ .3قال أبو سعد السمعاين: شيخ صاحل، مسن، حريص على السماع. أجاز يل مروايته ]

تويف مبالني هراة يف اثين عشر شوال، وله مائة [ وأربعمائة، و 4مولده يف سنة عشرين ]
 وسنتان.

 -حرف امليم -
 [ .5حممد بن أمحد بن عبد الرمحن ] -39

 [ . نزيل فارس.6أبو عبد هللا األنصاري الطليطلي، املقرئ. ويعرف اببن فرقاش ]

 [ .7]القراءات له مصنف يف 

__________ 

، ومعجم 602رقم  613 -611/ 1[ انظر عن )عيسى بن شعيب( يف: التحبري 1]
، وسري أعالم 88/ 12ب، وعيون التواريخ  187الشيوخ البن السمعاين )خمطوط( ورقة 

 ( .195وسيعاد برقم ) 231رقم  390، 389/ 19النبالء 

 « .فوشنج»[ يف التحبري: 2]

 هـ. 507[ يف سنة 3]

 « .سنة عشر: »613/ 1[ يف التحبري 4]
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، 149، 148ليطلي( يف: تكملة الصلة البن األابر [ انظر عن )حممد بن أمحد الط5]
 .274/ 8ومعجم املؤلفني 

 « .فرقاشش»[ يف التكملة، ومعجم املؤلفني: 6]

 (1)[ وهو مؤلف صغري يف اختالف القراء السبعة.." 7]
"السلفي: كان رفيقنا حممود بن الف ل يطلب احلديث، ويكتب العايل والنازل،  .108

 ال: وهللا، إذا رأيت مساع هؤالء ال أقدر على تركه.فعاتبته يف كتبه النازل، فق

 [ .1فرأيته بعد موته، فقلت: ما فعل هللا بك؟ قال: غفر يل هبذا. وأخرج من كمه جزءا ]

 مروان بن عبد امللك. -46

 الفقيه.

ويل ق اء املرية. وجرت له قصة مع أيب احلسن الربجي املقرئ يف إحراق كتب أيب حامد 
 عه عليها أبو القاسم بن ورد وغريه.الغزايل الذي اتب

 وتويف ابملرية سنة اثنيت عشرة.

 -حرف الياء -
 [ .2حيىي بن عثمان بن احلسني بن عثمان ] -47

أبو القاسم بن الشواء البغدادي، البيع، الفقيه احلنبلي، تلميذ القاضي أيب يعلى، كتب أكثر 
 تواليفه.

 املسلمة.ومسع: أاب حممد اجلوهري، وأاب جعفر ابن 

 أجاز البن كليب.

 [ .3] 512مات يف مجادى اآلخرة سنة 

 [ .4حيىي بن حممد بن حسان ] -48

__________ 

 [ خمتصر طبقات علماء احلديث.1]

 . «مسع الكثري وكتب، وكان حافظا ضابطا، ثقة، مفيدا لطالب العلم»وقال ابن اجلوزي: 
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( 3875رقم  169/ 17) 353رقم  203/ 9[ انظر عن )حيىي بن عثمان( يف: املنتظم 2]
، وشذرات 64رقم  141/ 1، وذيل طبقات احلنابلة 703رقم  258/ 2، وطبقات احلنابلة 

 .35/ 4الذهب 
[ قال ابن رجب: وكان فقيها حسنا صحيح املساع، وحدث بشيء يسري. روى عنه أبو 3]

 املعمر األنصاري يف معجمه.

 .-هـ 442ولد يف شوال سنة 
 ابلقراءات.ي: وقرأ وقال ابن اجلوز 

 (1).." 3861رقم  377/ 2[ انظر عن )حيىي بن حممد( يف: غاية النهاية 4]
 "أبو حممد القلعي األندلسي املقرئ، من قلعة أيوب. .109

عن أيب جعفر عبد الوهاب بن حكم، ورحل فأخذ عن أيب عبد هللا بن القراءات أخذ 
 الطرابلسي األشقر. ابملهدية، وعن أيب عبد هللاالقراءات احلداد األقطع 

 وتصدر ببلده لإلقراء.

 أخذ عنه: أبو عمرو البلخي.

 وكان صاحلا صواما.

 (2)تويف يف سنة اثنيت عشرة أو حنوها.." 
 "ورحل إىل بغداد وإصبهان، ومسع: مالكا البانياسي، وغريه. .110

 بقال السلفي: قال يل كتائب: ملا دخلت إىل إصبهان كتب عين احلافظ حيىي بن منده، وكت
 عين عمر الدهستاين وقت قدومه دمشق وقال: امسك غريب حنتاج إليه يف معجم الشيوخ.

وقال احلافظ ابن عساكر: مسعت أاب حممد بن األكفاين يقول للحافظ أيب طاهر اإلصبهاين: 
 بلغين أنك مسعت من ابن املقصص؟

 قال: نعم، دخل إلينا يف الدويرة، ومسعنا منه.

 يغين وأيخذ اجلزر على الغناء.فقال: هذا كان يف صباه 
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 فاعتذر إليه أبو طاهر أبنه ما علم بذلك.

 [ .1ولد كتائب سنة أربع وأربعني وأربعمائة، وتويف قريبا من سنة ثالث عشرة ومخسمائة ]

 -حرف امليم -
 [ .2حممد بن أمحد بن احلسني بن حممويه ] -56

 [ ، أخو أيب احلسن.3أبو عبد هللا اليزدي ]

 [ ، وكان طيب الصوت يبكي من يسمعه.4إىل البالد ]القراءات لب سافر يف ط

 وقد حدث عن أيب إسحاق الشريازي.

 وكان مولده يف سنة مخس ومخسني.

 وقرأ على أصحاب احلمامي، وغريه.

__________ 

[ وقال ابن عساكر: رأيته مرات ومل أمسع منه، ومسع منه أبو حممد بن صابر، وابنه وكان 1]
ة ذكر فيها بعض اخللفاء ومجاعة من األئمة بسوء، فحملت إىل الرحبة، قد صنف رسال

فوقف عليها فقيه من أهل الرحبة، فحملها إىل وايل الرحبة وأوقفه على ما فيها، فكتب إىل 
 طغتكني أاتبك وايل دمشق، فعرفه بذلك، فقبض على ملكه، ونفاه عن دمشق.

( وليس فيه 3883رقم  183/ 17) 215/ 9[ انظر عن )حممد بن أمحد( يف: املنتظم 2]
 .41/ 4، وشذرات الذهب « بن حممويه»
 ، ويف الطبعة اجلديدة كما هنا.« الربدي» 215/ 9[ يف طبعة حيدرآابد من املنتظم 3]

 (1)« .." البالد البائنة، وعرب ما وراء النهر»[ يف املنتظم: 4]
يص تلخ»ومصنف كتاب  [ املقرئ األستاذ. نزيل اإلسكندرية،1"أبو علي القروي ] .111

 [ .2]القراءات ، يف « العبارات بلطيف اإلشارات

ريوان على: يف صغره، فقرأ ابلقالقراءات بولد سنة سبع أو مثان وعشرين وأربعمائة، وعين 
أيب بكر القصري، واحلسن بن علي اجللويل، وأيب العالية البندوين، وعثمان بن بالل العابد، 

 ين.وعبد امللك بن داود القسطال
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 « .اهلادي»وقرأ على أيب عبد هللا حممد بن سفيان الفقيه مصنف كتاب 

مث رحل إىل مصر، وقرأ هبا سنة مخس وأربعني على حممد بن أمحد بن علي القزويين تلميذ 
طاهر بن غلبون، وعلى: عبد الباقي بن فارس، وأيب العباس أمحد بن سعيد بن نفيس. 

 وتصدر لإلقراء واإلفادة.

 : أبو القاسم عبد الرمحن بن عطية شيخ الصفراوي، وأبو العباس أمحد بن احلطيئة.قرأ عليه

 وتويف يف اثلث عشر رجب سنة أربع عشرة.

 وكان هو وابن الفحام أسند من بقي بداير مصر، وماات ابإلسكندرية.

 [ .3احلسني بن علي بن حممد بن عبد الصمد ] -69

__________ 

 م.له، وتشديد اثنيه، وسكون الياء املثناة من حتتها، وفتح امليبفتح أو « : بليمة»] )( [ و 
 [ يقال: القروي، والقريواين.1]

وقد قرأت به ورويته مساعا من لفظ األستاذ ابن اللبان وذكرت »[ قال ابن اجلزري: 2]
 )غاية النهاية( .« . اخللف بينه وبني الشاطبية يف كتاب الفوائد اجملمعة

، ومعجم 497، 496/ 11[ انظر عن )احلسني بن علي الطغرائي( يف: األنساب 3]
، 66/ 1، واتريخ إربل البن املستويف 263، 262/ 3، واللباب 79 -56/ 10األدابء 

، ووفيات 111و  108 -105و  97، واتريخ دولة آل سلجوق 192وزبدة التواريخ 
/ 2خريدة القصر )قسم العراق( ، و 29/ 1، وكتاب الروضتني 190 -185/ 2األعيان 
، واإلعالم بوفيات األعالم « احلسن»وفيه:  41/ 2، ودول اإلسالم 32/ 4، والعرب 151
، 49/ 2، واتريخ ابن الوردي 262رقم  455، 454/ 19، وسري أعالم النبالء 211
، 387رقم  439 -431/ 12، والوايف ابلوفيات 101 -93/ 12، وعيون التواريخ 50

، 190/ 12، والبداية والنهاية 210/ 3، ومرآة اجلنان 94 -92/ 1ق  8زمان ج ومرآة ال
، 198، 197/ 1، ومفتاح السعادة 244/ 2، وحسن احملاضرة 220/ 5والنجوم الزاهرة 
/ 2، ونزهة اجلليس للموسوي 43 -41/ 4، وشذرات الذهب 68/ 1وكشف الظنون 
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، وتنقيح 311/ 1، وهدية العارفني 1373رقم  238/ 3، وديوان اإلسالم البن الغزي 73
 (1)،." 248، وروضات اجلنات 336/ 1املقال 

 "ومسع: أاب بكر بن ريذة. .112

 روى عنه: السمعاين ابإلجازة.

 لنعيم بن محاد، عن ابن ريذة.« الفنت»ومن مسموعاته: 

 [ .1مات يف شعبان ]

 -حرف اخلاء -
 [ .2خلف بن حممد بن عبد هللا بن صواب ] -72

 سم التجييب القرطيب.أبو القا

روى عن: سراج بن عبد هللا القاضي، وأيب عبد هللا الطريف املقرئ، وأيب حممد بن شعيب، 
 [ وطائفة سواهم.3وأيب حممد البسكالري ]

ها. كتب وطرقالقراءات بوكان فاضال ثقة قدمي الطلب، ذا عناية بلقى الشيوخ، عارفا 
 خبطه علما كثريا.

 ما رواه. ومسع منه جلة أصحابنا. وعمر وكف بصره يف آخر قال ابن بشكوال: وأجاز يل
 عمره. ومل ألق يف شيوخنا أسن منه.

 ولد يف احملرم سنة أربع وعشرين وأربعمائة.

 وتويف يف اثلث مجادى األوىل، وصلى عليه قاضي اجلماعة أبو الوليد بن رشد.

 قلت: لعله قرأ على ابن شعيب.

 -حرف العني -
 [ .4حممد بن جنا بن حممد بن علي بن شاتيل ] عبد الرمحن بن -73

 الدابس. أخو عبد هللا، وعم عبيد هللا، ووالد قاضي املدائن محد.

__________ 

[ وقال ابن السمعاين: فقيه فاضل، من أهل العلم والدين، كتب إيل اإلجازة، وكانت 1]
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 والدته يف حدود سنة ثالثني وأربعمائة.

 .399رقم  176، 175/ 1يف: الصلة البن بشكوال [ انظر عن )خلف بن حممد( 2]
 ، واملثبت عن: الصلة.« البسكالوي»[ يف األصل: 3]

، 189/ ج 17) 372رقم  220/ 9[ انظر عن )عبد الرمحن بن حممد( يف: املنتظم 4]
 (1)( .." 3894رقم  190
 "سنة مخس عشرة ومخسمائة .113

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن عبد الرمحن بن جحدر ] -87

 أبو جعفر األنصاري الشاطيب.

 روى عن: طاهر بن مفوز، وحممد بن سعدون القروي، وعلي بن عبد الرمحن املقرئ.

 وكان حافظا للفقه، بصريا ابلفتوى. ثقة ضابطا. وويل الق اء بشاطبة، مث صرف.

 -حرف احلاء -
 [ .2احلسن بن أمحد بن احلسن بن أمحد بن حممد بن علي بن مهرة ] -88

 شعبان واحلديث. ولد يفالقراءات اإلصبهاين احلدادي املقرئ. مسند إصبهان يف  أبو علي
سنة تسع عشرة وأربعمائة، فسمع احلديث يف سنة أربع وعشرين وأربعمائة، وبعدها. وعاش 

 بعد ما مسع إحدى وتسعني سنة.

__________ 

 .166رقم  76، 75/ 1[ انظر عن )أمحد بن عبد الرمحن( يف: الصلة البن بشكوال 1]
، واملنتظم 97، رقم 192 -177/ 1[ انظر عن )احلسن بن أمحد احلدادي( يف: التحبري 2]
رقم  238 -236( ، والتقييد البن نقطة 3898رقم  199/ 17) 376رقم  228/ 9

، واإلعالم بوفيات 193رقم  307 -313/ 19، وسري أعالم النبالء 34/ 4، والعرب 280
، 415رقم  472، 471/ 1، ومعرفة القراء الكبار 42/ 2 ، ودول اإلسالم211األعالم 

رقم  151، وخمتصر طبقات علماء احملدثني 1637رقم  151واملعني يف طبقات احملدثني 
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، 129/ 12، وعيون التواريخ 227، وخمتصر طبقات علماء احلديث )خمطوط( ورقة 1637
جلمان )خمطوط( ، وعقد ا47/ 4، وشذرات الذهب 946رقم  206/ 1وغاية النهاية 

.." 195/ 2، واألعالم 198/ 3، ومعجم املؤلفني 26، والرسالة املستطرفة 794/ ورقة 15
(1) 
 [ رمحه هللا.1"قال ابنه: كان أيب خيتم يف اليوم والليلة، ويقوم الليل ] .114

 -حرف السني -
 سعيد بن فتح. -91

 أبو الطيب األنصاري األندلسي القلعي املقرئ، من قلعة أيوب.

 عن: أيب داود، وابن الدس، وابن البياز، وأيب القاسم بن النحاس.القراءات  أخذ

 ومسع من مجاعة.

 وتصدر لإلقراء مبرسية، وعلم. وكان ماهرا جمودا، أديبا، حمققا.

 أخذ عنه: أبو عبد هللا بن فرج املكناسي، وغريه.

 وتويف بقرطبة يف هذه السنة أو يف اليت بعدها.

 -حرف الشني -
 [ .2نشاه األف ل ]شاه -92

 أمري اجليوش أبو القاسم ابن أمري اجليوش بدر اجلمايل األرمين.

كان بدر هو الكل، وكان املستنصر مقهورا معه، وتويف سنة مثانني. فلما مات قام األف ل 
مقام أبيه. وق يته مع نزار بن املستنصر وغالمه أفتكني متويل اإلسكندرية مشهورة يف 

ىل القاهرة، مث مل يظهر هلما خرب بعد ذلك. وذلك يف سنة مثان ومثانني أخذمها وإح ارمها إ
 أي ا.

__________ 

 [ وزاد: فحني ضعف كان يصلي يف قعود، فإذا بقي عليه قليل قام فقرأ وركع.1]

)وحتقيق سومي(  371[ انظر عن )األف ل( يف: اتريخ حلب للعظيمي )بتحقيق زعرور( 2]
، ونزهة 204، 203، وذيل اتريخ دمشق 591 -589 /10، والكامل يف التاريخ 36
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، 57، واإلشارة إىل من انل الوزارة 125، 122، 113، 112، 108املقلتني البن الطوير 
، 92، 91، 88 -81، 77وأخبار الدول املنقطعة  451 -448/ 2ووفيات األعيان 

سري أعالم ، و 211، واإلعالم بوفيات األعالم 58، 57/ 2، وأخبار مصر البن ميسر 98
، واتريخ 43، 42/ 2، ودول اإلسالم 34/ 4، والعرب 294رقم  510 -507/ 19النبالء 

، 212، 211/ 3، ومرآة اجلنان 235/ 2، واملختصر يف أخبار البشر 26/ 2ابن الوردي 
/ 12، وعيون التواريخ 106 -104/ 1ق  8، ومرآة الزمان ج 487 -485والدرة امل ية 

، والنجوم 281/ 3، واتعاظ احلنفا 189، 188/ 12النهاية ، والبداية و 127 -125
، ومعجم 222/ 1ق  1، وبدائع الزهور ج 47/ 4، وشذرات الذهب 222/ 5الزاهرة 

 (1).." 149األنساب واألسرات احلاكمة 
 [ .1علي بن حممد بن احلسني ] -116" .115

 [ ، أخو أمحد، وأيب السعود.2أبو احلسن املداري ]

 املراتب.بغدادي من ابب 

 كان حمتشما متموال.

 [ .3مسع: أاب احلسني بن األبنوسي، وأاب احلسن املكي ]

 وعنه: أبو املعمر األنصاري.

 مات يف ذي احلجة.

 [ .4عمر بن األستاذ أيب بكر حممد بن احلسن اخلراساين ] -117

 املعروف ابحلامدي الزاهد الصويف، األستاذ أبو عبد الرمحن.

 القراءات.ال: من وجوه أصحاب أيب عبد هللا اإلمام يف علم ذكره عبد الغافر فق

 من: أيب احلسني عبد الغافر.« صحيح مسلم»ومسع 

 ومسع من: عمر بن مسرور.

 وحدث.

 [ .5تويف يف اثمن عشر ربيع األول ]
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 -حرف امليم -
حممد بن أمحد بن أيب عمر املطهر بن أيب نزار حممد بن علي بن حممد بن أمحد بن  -118
 [ .6ري ]جب

__________ 

] )( [ خرب قتل زوجها، فرجعت مع جواريها وهن حواسر حواف، فأشبه األمر قول أيب 
 العتاهية:

 رحن يف الوشي وأصبحن ... عليهن املسوح

( ، 3914رقم  214/ 17[ انظر عن )علي بن حممد( يف: املنتظم )يف الطبعة اجلديدة 1]
 وترمجته ساقطة من طبعة حيدرآابد.

 ، واملثبت عن املنتظم.« املزاري» األصل: [ يف2]

مسع القاضي أاب يعلى، وابن املهتدي، وابن املسلمة، وغريهم، وحدث »[ ويف املنتظم: 3]
 « .، وكان مساعه صحيحاابلقراءاتعنهم، وقرأ 

 .1231رقم  371، 370[ انظر عن )عمر بن أيب بكر حممد( يف: املنتخب من السياق 4]
 مرض أصابه بسبب قرصة يف جبهته لكثرة السجود بقي فيها مدة. [ وكانت وفاته عن5]

، ومعجم 686رقم  84 -81/ 2[ انظر عن )حممد بن أمحد بن أيب عمر( يف: التحبري 6]
 (1)شيوخ." 

 "وكان حافظا للحديث، وهو من شيوخنا. قال ابن بشكوال. .116

 وتويف يف شوال.

 إبراهيم بن حممد. -129

 [ .1أبو إسحاق األنصاري ]

 [ .2القرطيب ال رير ]

 جود القرآن على أيب عبد هللا املغامي.

 ومسع من: مجاهر بن عبد الرمحن.
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 القراءات.وأقرأ الناس 

 وكان ثقة صاحلا منقب ا، مقبال على شأنه.

 تويف يف شعبان.

 [ .3إمساعيل بن نصر بن بكر بن أمحد بن احلسني بن مهران ] -130

 املقرئ النيسابوري.

 عثمان الصابوين، وأاب القاسم القشريي.مسع: أاب 

 أجاز أليب سعد السمعاين.

 [ .4مات يف صفر، وكان من أوالد األئمة ]

 -حرف احلاء -
 [ .5محزة بن العباس بن علي بن احلسن بن علي ] -131

 الشريف أبو حممد العلوي احلسيين اإلصبهاين الصويف.

 [ .6تويف يف سادس عشر مجادى األوىل ]

__________ 
 .323رقم  99. 98/ 1[ انظر عن )إبراهيم بن حممد األنصاري( يف: الصلة 1]
 [ ويعرف ابجملنقوين.2]

، ومعجم شيوخ ابن 34رقم  111/ 1[ انظر عن )إمساعيل بن نصر( يف: التحبري 3]
أبو »وفيه كنيته  360رقم  153ب، واملنتخب من السياق  47أ،  47السمعاين ورقة 

 « .احملاسن

، وقال: ولد سنة مثان « حي ر أحياان جمالس األمايل واحلديث»بد الغافر: [ قال ع4]
 « .وثالثني وأربعمائة

، ومعجم شيوخ 169رقم  255 -253/ 1[ انظر عن )محزة بن العباس( يف: التحبري 5]
 ب. 98أ،  98ابن السمعاين، ورقة 

 (1)« .." ةوفاته يف احملرم سنة ثالث وعشرين ومخسمائ: »256/ 1[ يف التحبري 6]
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 -حرف امليم -" .117
 [ .1حممد بن عبد العزيز بن أيب اخلري بن علي ] -158

 أبو عبد هللا األنصاري السرقسطي القرطيب.

روى عن: أيب الوليد الباجي واختص به، وأيب العباس العذري، وحممد بن سعدون القروي، 
 وأيب داود املقرئ.

 ها. وكان عارفا ابألصول والفروع، كاملعلى أيب عبد هللا املغامي فأحكمالقراءات وقرأ 
 املروءة، كثري الرب.

 وقد أخذ عنه: أبو علي الغساين، والقاضي أبو عبد هللا بن احلاج.

قال ابن بشكوال: قرأت عليه كثريا من روايته، وصحبته إىل أن تويف يف رجب، وصلى عليه 
 أخوه أبو جعفر.

 [ .2حممد بن نصر بن منصور ] -159

 سعد اهلروي احلنفي.القاضي أبو 

قدم دمشق ووعظ هبا، مث توجه إىل بغداد فويل ق اء الشام، وعاد قاضيا فأقام مدة، مث رجع 
 إىل العراق.

__________ 

] )( [ 

 اي عديت عند كل انئبة ... واي غياثي عليك معتمدي

 قد مسين ال ر اي رجائي ... ومل أشك الذي سالين إىل أحد

 فجد بكشف ما حل يب وخذ بيدي وأنت غوثي عند الكروب ...

 موالي فرج عين اهلموم فقد ... قل اصطباري وخانين جلدي

وقال الصوري: وكتبت ابملعتقد الذي مسعته على نصر الفقيه املقدسي مائة وستني نسخة 
 ودفعتها للناس.

رقم  574، 573/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد العزيز( يف: الصلة البن بشكوال 1]
1265. 

)وحتقيق  375ظر عن )حممد بن نصر( يف: اتريخ حلب للعظيمي )بتحقيق زعرور( [ ان2]
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رقم  76، واملنتخب من السياق 157/ 1، واللباب 210، وذيل اتريخ دمشق 40سومي( 
، 477/ 1، وطبقات الشافعية لإلسنوي 31/ 4، وطبقات الشافعية البكري للسبكي 168

رقم  379/ 3، واجلواهر امل ية 335 /1ق  8، ومرآة الزمان ج 494والدرة امل ية 
رقم  111/ 5، والوايف ابلوفيات 171، 170و  169/ 12، وعيون التواريخ 1255
، واملقفى الكبري 260رقم  300، 299/ 1، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة 2128

، وفيه: 54/ 3، وهدية العارفني 228/ 5، والنجوم الزاهرة 3433رقم  339، 338/ 7
ن أيب أمحد بن حممد بن أمحد بن أيب يوسف أبو سعد اهلروي تلميذ أيب عاصم حممد ب»

 (1)« .." العبادي
"وكان كرميا، شهما، مقدما، سفاكا للدماء. ويف اآلخر راسل أخا اآلمر بذلك،  .118

 فأمسكه، مث صلبه.

 حممد بن عبد هللا بن حسني. -169

 ة وابن قاضيها.[ ، قاضي مالق1أبو عبد هللا بن حسون الكليب املالقي ]

 وكان فصيحا بليغا، ماضي األحكام.

 وويل ق اء مالقة.

 [ .2حممد بن عبد الرمحن بن موسى بن عياض ] -170

 [ .3[ ، من قرية املنتيشة ]3أبو عبد هللا املخزومي الشاطيب املقرئ املنتيشي ]

منصور و  عن: أيب داود، وابن الدش، وابن شفيع، وأيب القاسم بن النحاس،القراءات أخذ 
 بن اخلري، ومجاعة.

 ومسع من: ابن سكرة، ومجاعة.

وتصدر لإلقراء بشاطبة، فأخذ عنه الناس. وكان إماما يف التفسري، مقدما يف البالغة، مشاركا 
 يف أشياء.

 وكان يفسر كل مجعة.

 روى عنه أبو عبد هللا املكناسي.
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 وتويف وهو كهل.

 [ .4حممد بن واجب بن عمر بن واجب ] -171

 احلسن القيسي البلنسي، قاضي بلنسية. أبو

 روى عن: أيب العباس العذري وأكثر عنه.

__________ 

[ املالقي: بفتح امليم وكسر الالم، ويف آخرها القاف، هذه النسبة إىل مالقة، وهي بلدة 1]
 ( .94/ 11من بالد األندلس ابملغرب. )األنساب 

 .208/ 5البلدان [ انظر عن )حممد بن عبد الرمحن( يف: معجم 2]
: ، والتصحيح من معجم البلدان، وفيه: منتيشة« املنتشة»و « املنتشي»[ يف األصل: 3]

ابلفتح مث السكون، وكسر التاء املثناة من فوقها، وايء، وشني معجمة، مدينة ابألندلس قدمية 
 ة.بمن أعمال كورة جيان، حصينة مطلة على بساتني وأهنار وعيون، وقيل إهنا من قرى شاط

.." 1268رقم  575، 574/ 2[ انظر عن )حممد بن واجب( يف: الصلة البن بشكوال 4]
(1) 
 "ومسع من: احلافظ أيب حممد اخلالل، وأيب طالب العشاري، واجلوهري. .119

 روى عنه: املبارك بن أمحد األنصاري، وصاحل بن زرعان التاجر، وحيىي بن بوش.

 ذكره ابن النجار.

 [ .1بن حممد بن احلسن ] حممد بن عبد اجلبار -197

 أبو سعد اجلوميي الفارسي، املقرئ الشريازي.

 ، ورحل إىل اآلفاق فيها. وصنف فيها التصانيف.ابلقراءاتأحد من عين 

قرأ على: أيب القاسم هبة هللا بن علي بن عراك املغريب التاجر، تلميذ أيب عمرو الداين، وأيب 
 علي األهوازي.

 كر حممد بن عبد الكرمي الفرغاين.وقرأ ابألهواز على: أيب ب

 وببغداد على: أيب اخلطاب بن اجلراح، وابن سوار.

 ومسع من: طراد، ومجاعة.
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 [ .2وسكن بغداد ]

قرأ عليه: املبارك بن كامل اخلفاف، وهبة هللا بن بدران العجان يف سنة إحدى عشرة 
 ومخسمائة.

 وروى عنه: معمر بن الفاخر.

 [ .3حممد ] حممد بن عبد امللك بن -198

 [ ، املؤدب، األديب، املعروف ابلباقالين.4أبو بكر األشناين ]

 وأشنان من قرى بلد اخلالص.

 سكن بباب األزج يؤدب.

 روى عنه من شعره: منوجهر بن تركانشاه، وأبو نصر الرسويل، وأبو

__________ 

 .3093رقم  159، 158/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد اجلبار( يف: غاية النهاية 1]
 [ فأقرأ هبا، قرأ عليه أمحد بن هبة هللا بن أمحد اجلزري سنة سبع ومخسمائة.2]

 [ مل أجد مصدر ترمجته.3]

 (1)[ األشناين: ب م اهلمزة وسكون الشني املعجمة ونون.." 4]
 "وتويف يف صفر، ومولده يف سنة أربع وأربعني وأربعمائة. .120

 [ .1عبد الرمحن بن سعيد بن هارون ] -20

 ملطرف الفهمي السرقسطي املقرئ ابن الوراق.أبو ا

 روى عن: أيب عبد هللا املغامي، واحلسن بن مبشر، وأيب داود، وغريهم من القراء.

 القراءات.وجود 

 ومسع من: أيب الوليد الباجي.

 وأجاز له أبو عمر بن عبد الرب.

 وأقرأ اجلناس جبامع قرطبة، وأم ابلناس فيه.

 أخذ الناس عنه، وكان ثقة.
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 تويف يف صفر، وله مثانون سنة.

 أجاز البن بشكوال.

 [ .2علي بن أستكني ] -21

 األمري أبو احلسن العميدي، احلاجي، النيسابوري.

 كان خفيف الروح، صاحلا عابدا. ترك اخلدمة ولبس لباس الصاحلني، وقنع مبا له من مرياث.

أيب حممد الصفار، و  وحدث عن: أيب احلسن حممد بن حممد احلسيين العلوي، واحلسن بن
 نصر عبد الرمحن التاجر، وغريهم.

 [ .3تويف بنيسابور ]

 [ .4علي بن احلسن بن علي بن سعيد بن حممد ] -22

 أبو احلسن الدمشقي العطار.

__________ 

 .752رقم  351/ 2[ انظر عن )عبد الرمحن بن سعيد( يف: الصلة البن بشكوال 1]
علي »وفيه:  1355رقم  398املنتخب من السياق [ انظر عن )علي بن أستكني( يف: 2]

 « .بن اسفتكني بن عبد هللا احلميدي

 . «مسع معنا مسند الشافعي، عن احلريي، عن األصم، عن الربيع»[ وقال عبد الغافر: 3]
رقم  219/ 17[ انظر عن )علي بن احلسن( يف: خمتصر اتريخ دمشق البن منظور 4]

114 "..(1) 
 خلشاب: سألته عن مولده فقال: سنة تسع وأربعني."وقال أبو حممد بن ا .121

 وقال ابن انصر: مات يف اثلث مجادى األوىل ببغداد. مرض ثالثة عشر يوما.

 [ .1علي بن عبد اجمليد بن يوسف بن شعيب ] -34

 أبو احلسن السلمي السمرقندي.

 أحد األئمة.

 تويف يف شوال وله اثنتان ومثانون سنة.
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 بن أمحد احلنظلي.روى عن: أيب محية حممد 

 وعنه: عمر النسفي.

 [ .2علي بن عبد الواحد بن احلسن بن علي بن شواش ] -35

 أبو احلسن الدمشقي املعدل.

 مسع: أاب احلسن بن قبيس، وأاب القاسم بن أيب العالء.

روى عنه: أبو القاسم بن عساكر، وقال: كان أمينا على املواريث، ووقف األشراف. وكان 
 [ .3ثقة ]

 [ .4عمر بن أيب عيسى أمحد بن عمر بن أيب عيسى ] -36

 اإلمام أبو بكر املديين األصبهاين املقرئ.

 ولد سنة أربع أو مخس وستني وأربعمائة مبدينة جي. مث انتقل به أبوه إىل أصبهان وهو يرضع.

 روى عن: أيب عمرو بن منده، وغريه.

وعلم لقراءات اوية يف معرفة القراء روى عنه: ابنه احلافظ أبو موسى، وقال: كانت له يد قو 
 الفرائض.

 وتويف خامس رجب.

__________ 

 [ مل أجد مصدر ترمجته.1]

رقم  131/ 18[ انظر عن )علي بن عبد الواحد( يف: خمتصر اتريخ دمشق البن منظور 2]
34. 
 « .ومل يكن احلديث من صناعته»[ زاد ابن عساكر: 3]

 (1)[ مل أجد مصدر ترمجته.." 4]
 [ .1إبراهيم، وأم الغيث، وأم اخلري اجلوزدانية ]"أم  .122

قال أبو موسى املديين: قدمت علينا من جوزدان، وكان مولدها حنو اخلمس والعشرين 
 وأربعمائة.
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 ومسعت من: أيب بكر بن ريذة سنة مخس وثالثني. وهي آخر أصحابه.

ني. مسعت من ديقلت: هي أسند أهل العصر مطلقا، وهي لألصبهانيني كابن احلصني للبغدا
 نعيم بن محاد.ل« الفنت»للطرباين، وكتاب « املعجم الصغري»و « املعجم الكبري»ابن ريذة 

روى عنها: أبو العالء اهلمذاين، وأبو موسى املديين، ومعمر بن الفاخر، وأبو جعفر 
الصيدالين، وأبو الفخر أسعد بن سعيد، وعائشة بنت معمر، وعفيفة بنت أمحد، وأبو سعيد 

د األرجاين احلللي، وعبد الرحيم بن أمحد ابن األخوة، وداود بن سليمان بن نظام امللك، حمم
 وشعيب بن احلسن السمرقندي، وفاطمة بنت سعد اخلري، هلا عنها ح ور، ومجاعة كثرية.

أنبا أبو علي القالنسي: أنبأتنا كرمية، عن أيب مسعود عبد الرحيم احلاجي أهنا توفيت يف غرة 
 شعبان.

 [ : يف رابع عشر رجب.2ل ابن نقطة ]وقا

 [ .3ف ل هللا بن حممد بن وهب هللا بن حممد ] -60

 أبو القاسم األنصاري املقرئ.

 .عن: أيب حممد بن شعيب، وأيب عبد هللا بن شريحالقراءات أقرأ جبامع قرطبة مدة، وأخذ 
__________ 

، 406/ 15بن النجار ، وذيل اتريخ بغداد ال56/ 4، والعرب 46/ 2] )( [ اإلسالم 
، 69/ 4، وشذرات الذهب 242و  232/ 3، ومرآة اجلنان 220/ 12وعيون التواريخ 

70. 
[ اجلوزدانية: اجلوزداين: ب م اجليم وسكون الواو والزاي وبعدها الدال املهملة ويف آخره 1]

 .ةالنون، هذه النسبة إىل جوزدان، ويقال هلا كوزدان، وهي قرية على ابب أصبهان كبري 
 ( .363، 362/ 3)األنساب 

 .498[ يف التقييد 2]
 (1).." 999رقم  465/ 2[ انظر عن )ف ل هللا بن حممد( يف: الصلة البن بشكوال 3]
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 خر.مذهب سوء. مات يف ربيع اآلالقراءات "يكفيين ح ور اجمللس. ومذهبه يف  .123

مجاعة. ومخل املندائي، و قلت: روى عنه أبو القاسم بن عساكر، وحيىي بن بوش، وأبو الفتح 
 [ .1ذكره لبدعته ]

 [ .2حممد بن عبد هللا بن تومرت ] -62

[ ، املغريب، صاحب دعوة 4[ ، اهلرغي ]3أبو عبد هللا امللقب نفسه ابملهدي املصمودي ]
 السلطان عبد املؤمن ملك املغرب.

 كان يدعي أنه حسين علوي، وهو من جبل السوس يف أقصي املغرب.

 رحل إىل املشرق لطلب العلم، ولقي أاب حامد الغزايل، وإلكيا أاب احلسن نشأ هناك، مث
 اهلراسي، وأاب بكر الطرطوشي.

__________ 

[ وقال ابن اجلوزي: أصله من برقة من بلد املغرب، ودخل إىل بغداد يف سنة أربع ومثانني 1]
فا يف فقره، ن متعفوأربعمائة. وقال أي ا: وكانت له معرفة ابحلديث حسنة، وفهم جيد، وكا

 ومرض يومني وتويف يف ربيع اآلخر )املنتظم( .

هـ( ،  555[ انظر عن )ابن تومرت( يف: أخبار املهدي بن تومرت، للبيذق )تويف 2]
، وخريدة القصر )قسم 264 -245، واملعجب 582 -569/ 10والكامل يف التاريخ 
، واإلعالم 55 -45/ 5عيان ( ووفيات األ28، وجذوة االقتباس 167/ 1شعراء األندلس( 
 -57/ 4، والعرب 318رقم  552 -539/ 19، وسري أعالم النبالء 215بوفيات األعالم 

، 76/ 2، واتريخ ابن الوردي 46/ 2، ودول اإلسالم 1274/ 4، وتذكرة احلفاظ 62
 -107/ 12، وعيون التواريخ 248 -432/ 3، ومرآة اجلنان 513، والدرة امل ية 27
هـ( ،  528)يف وفيات  151/ 1ق  8هـ.( ، ومرآة الزمان ج  514يات ، )يف وف115

، 117 -109/ 6، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 328 -323/ 3والوايف ابلوفيات 
، ورقم احللل البن اخلطيب 88، 78، واحللل املوشية 187، 186/ 12والبداية والنهاية 

، 205، 199، 198، 196، 194، 189، 187، 182، وشرح رقم احللل 58 -56
، والنجوم الزاهرة 273، والوفيات البن قنفذ 472 -464/ 6، واتريخ ابن خلدون 217
، وشذرات الذهب/ 1518، وكشف الظنون 5 -1، واتريخ الدولتني للزركشي 254/ 5
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، 104/ 7، واألعالم 90/ 2، وهدية العارفني 98 -78/ 2، واالستقصاء 72 -70
 .109 -106/ 1، ودائرة املعارف اإلسالمية 206 /10، ومعجم املؤلفني 105
[ املصمودي: بفتح امليم، وسكون الصاد، وضم امليم الثانية، نسبة إىل مصموده قبيلة من 3]

 الرببر.

[ اهلرغي: بفتح اهلاء وسكون الراء، نسبة إىل هرغة، وهي قبيلة كبرية من املصامدة يف 4]
 (1)( .." 55/ 5ن جبل السوس يف أقصى املغرب. )وفيات األعيا

 "وكان حمتشما جوادا، لكن فيه بذاءة لسان. .124

، وكتاب  «اإلي اح يف الطب»، وكتاب « األدوية املفردة»، وكتاب « اخلواص»وله كتاب 
 ، وغري ذلك.« النكت الطبية»، وكتاب « حل سلوك الرازي على الكتب»

 مشهورا. وكان أبوه أبو مروان من رءوس األطباء، وكان جده حمداث، فقيها،

 وتويف بقرطبة منكواب.

 ومن شعره:

 اي راشقي بسهام ما هلا غرض ... إال الفؤاد وما منها لنا عوض

 وممرضي جبفون كلها غنج ... صحت ويف طبعها التحريض واملرض

 جد يل ولو خبيال منك يطرقين ... وقد يسد مسد اجلوهر العرض

 -حرف العني -
 بن حممد بن شاتيل. عبد هللا بن حممد بن جنا بن علي -73

 أبو حممد املراتيب الدابس.

 شيخ صحيح السماع، أضر يف آخر عمره.

 ومسع: أاب حممد اجلوهري، وأاب حممد الصريفيين.

 وعنه: أبو املعمر، وأبو القاسم احلافظ.

 وكان ال يعرف شيئا. وهو والد أيب الفتح عبيد هللا.

 تويف يف نصف احملرم.
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 بن إبراهيم.عبد الباقي بن احلسني  -74

 أبو احلسني النجاد، كشلة.

 بغدادي له دكان بسوق الثالاثء.

 مسع: أاب جعفر ابن املسلمة، والصريفيين.

 (1)على: أيب علي بن البناء.." القراءات وقرأ 
 "قال ابن السمعاين: حدثين عنه مجاعة، ومسعت أنه ما كانت له سرية حسنة. .125

 تويف يف نصف احملرم أي ا.

 [ .1ي بن عامر بن زيد ]عبد الباق -75

 أبو اجملد األنصاري اهلروي، سبط أيب إمساعيل، شيخ اإلسالم.

 واعظ حسن اإليراد، ابرز العدالة، نبيل، عامل.

 مسع: جده، وحممد بن عبد العزيز الفارسي، وأاب عطاء اجلوهري.

 وأملى جملسا جبامع املنصور.

 [ .2وتويف يف رجب ]

 . [3علي بن طاهر البغدادي ] -76
 املغازيل.

 قال املبارك بن كامل: هو عم والديت. عاش مائة وعشرين سنة. ورأى:

 أاب احلسن القزويين.

 ومسع قليال.

 [ .4عيسى بن حزم بن عبد هللا بن اليسع ] -77

 أبو األصبغ الغافقي، نزيل املرية.

 عن: أبيه.القراءات أخذ 

 وروى عن: أىب داود، وابن الدوش، ومجاعة.

__________ 
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، ومعجم 378رقم  420، 419/ 1[ انظر عن )عبد الباقي بن عمر( يف: التحبري 1]
 .1199رقم  364، 363أ، واملنتخب من السياق  146شيوخ ابن السمعاين، ورقة 

[ وقال عبد الغافر الفارسي: معروف مشهور من وجوه أهل التذكري والوعظ، حسن 2]
وع جوه املزكني والعدول هبراة، وكان إليهم الرجاإليراد على طريقتهم، كان آابؤه من األئمة وو 

يف اجلرح والتعديل والنوائب يف األمور الدينية، ومن جهة األنصارية إعالم ألئمة هبراة على 
ما ال خيفى حاهلم، وقد استنابه جده اإلمام عبد هللا يف جمالس تذكريه، فناب عنه مدة، وبقي 

  ينازع فيها وال يدافع عنها، لوقع كالمه يفعلى ذلك سنني، وتلك النوبة مرسومة رمسة ال
 القلوب وحمله يف الصدور.

 وقد خرج إىل احلج وعرب نيسابور وعاد إىل وطنه موفور اجلاه واحلشمة، مرعي احلرمة.

 [ مل أجد مصدر ترمجته.3]

 (1).." 2486رقم  608/ 1[ انظر عن )عيسى بن حزم( يف: غاية النهاية 4]
 -حرف امليم -" .126
 [ .2[ بن متكي ]1منصور بن اخلري ] -95

 [ ، املالقي، املقرئ األحدب.3أبو علي املغراوي ]

 حج، وأدرك أاب معشر الطربي وأخذ عنه.

 ولقي أاب عبد هللا حممد بن شريح وأخذ عنه.

 وجالس أاب الوليد الباجي.

 ، وصنف فيها كتبا أخذها عنه الناس.ابلقراءاتوعين 

 ل: ومسعت بعض شيوخنا ي عفه.[ ذلك، قا4قال ابن بشكوال ]

 تويف مبالقة يف شوال.

 [ .5قلت: قرأ عليه: حممد بن أيب العيسى الطرطوشي، وحممد بن عبيد هللا بن العويص ]

 ها.، قيم بتجويدها وعللالقراءاتوقيل إنه متهم يف لقي أيب معشر، مع أنه رأس يف 

الغاايت، ، بعيد الغور و اءاتالقر قال اليسع بن حزم: رحلت إليه، فوجدته حبرا يف علوم 
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 فجلست واستفدت وتشكلت، فقال: ما حجة من جهر وحجة من أخفى؟

[ ، وأخفوا لئال يتوهم أهنا آية 6] 98: 16فقلت: حجة اجلهر فإذا قرأت القرآن فاستعذ 
 من القرآن. وذكر ابقي الكالم.

__________ 

، وبغية 1363رقم  620 /2[ انظر عن )منصور بن اخلري( يف: الصلة البن بشكوال 1]
 312/ 2، وغاية النهاية 424رقم  481/ 1، ومعرفة القراء الكبار 475امللتمس لل يب 

 . «منصور بن اجلرب بن متلي»وفيه:  230رقم  95 -93/ 6، ولسان امليزان 3653رقم 
 « .ميلي»[ يف الصلة: 2]

 « .الفراوي»[ يف لسان امليزان: 3]

 [ يف الصلة.4]

 « .العويص»والتصحيح عن معرفة القراء « العريص» [ يف األصل:5]

 (1).." 98[ سورة النحل، اآلية 6]
 "روى عنه: أبو خالد بن رفاعة. .127

 [ .1حممد بن احلسني بن علي ] -109

 [ ، ومزرفة بني عكربا وبغداد، الفرضي احلاجي.2أبو بكر البغدادي املزريف ]

 ولد سنة تسع وثالثني وأربعمائة ببغداد.

 أبوه مدة يف أايم الفتنة ابملزرفة. وقرأ ابلرواايت وجود. وسكن به

ومسع: أاب جعفر ابن املسلمة، وأاب احلسني ابن املهتدي ابهلل، وعبد الصمد بن املأمون، وأاب 
 علي بن البناء، والصريفيين، وخلقا سواهم.

 وتال على أصحاب احلمامي.

ائي، سى املديين، وأبو الفتح املندروى عنه: ابن عساكر، وأبو الفرج بن اجلوزي، وأبو مو 
 وطائفة.

 القراءات.وأقرأ 
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 ويقول احلافظ ابن عساكر وغريه إنه مات ساجدا. مربزا مات يف أول السنة.

 [ : كان ثقة، عاملا، حسن العقيدة رمحه هللا.3وقال ابن اجلوزي ]

 [ .4منصور بن حممد بن حممد بن الطيب ] -110

__________ 

 281، 280/ 17) 47رقم  34، 33/ 10بن احلسني( يف: املنتظم  [ انظر عن )حممد1]
، واإلعالم بوفيات 121/ 5، ومعجم البلدان 61 -59( ، ومشيخة ابن اجلوزي 3990رقم 

/ 1، ومعرفة القراء الكبار 1676رقم  155، واملعني يف طبقات احملدثني 216األعالم 
، وسري أعالم النبالء 357/ 1ال ، واملشتبه يف الرج73، 72/ 4، والعرب 429رقم  484
، وذيل 10/ 3، والوايف ابلوفيات 275/ 12، وعيون التواريخ 372رقم  632، 631/ 19

، وعقد 2966رقم  131/ 2، وغاية النهاية 80رقم  180 -178/ 1طبقات احلنابلة 
، 81/ 4، وشذرات الذهب 251/ 5، والنجوم الزاهرة 54/ ورقة 16اجلمان )خمطوط( 

82. 
 وقال ابن اجلوزي: 155يف: املعني يف طبقات احملدثني « الزريف»حترفت النسبة إىل [ 2]

يعرف ابملزريف ومل يكن من املزرفة وإمنا انتقل إىل املزرفة أايم الفتنة فأقام هبا مدة، فلما رجع 
 قيل له: املزريف )املنتظم( .

 [ يف املنتظم.3]

، واألنساب 1018رقم  319، 318/ 2[ انظر عن )منصور بن حممد( يف: التحبري 4]
 (1)ب،."  417
 "سنة ثالثني ومخسمائة .128

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن احلسن بن هبة هللا ] -141

 أبو الف ل ابن العاملة، عرف ابإلسكاف.

 شيخ، صاحل، مقرئ، إمام، فقيه، جمود، قنوع، خري، حسن التالوة، حمدث.
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 حممد الصريفيين.مسع الكثري من: أيب احلسني بن النقور، وأيب 

 وحدث، وتويف يف شوال.

 وقد قرأ ابلرواايت على: أيب الوفاء بن القواس، وتلقن على الزاهد أيب منصور اخلياط.

 [ ، وغريه.2روى عنه: ابن اجلوزي ]

 [ .3وكان مولده يف رم ان سنة تسع ومخسني ]

 ، عبد السيد بن عتاب.القراءاتومن شيوخه يف 

 أقرأ ابلرواايت مدة.

 أمحد بن علي بن حممد بن موسى املقرئ. -142

 أبو بكر األصبهاين، األديب، املؤدب.

 روى عن: أيب الطيب بن مشة.

__________ 

، 109 -107[ انظر عن )أمحد بن احلسن( يف: مشيخة ابن اجلوزي )خمطوط( ورقة 1]
، « أمحد بن هبة هللا بن احلسن»( وفيه: 4011رقم  315) 68رقم  62/ 10واملنتظم 

 .88ورقة  16، وعقد اجلمان )خمطوط( 241رقم  479، 478/ 1ومعرفة القراء الكبار 
 [ وهو قال: وكان ثقة أمينا.2]

 (1)[ يف املنتظم: ولد سنة مثان ومخسني.." 3]
"روى عنه: أبو موسى املديين، وقال: كان والدي وأخي يف مكتبه، وتويف يف سادس  .129

 شوال.

 [ : يعرف ابلزين العلم.1« ]ابلتحبري»وقال السمعاين يف معجمه امللقب 

ومن مسموعاته: ف ل رم ان لسلمة بن شبيب، مسعه من أمحد بن الف ل الباطرقاين، عن 
لقراءات ااحلجة يف »حممد بن أمحد بن احلسني، عن الف ل بن اخلصيب، عنه، وكتاب 

 أتليف أيب الف ل اخلزاعي، رواه عن الباطرقاين عنه.« الثمان

 [ .2أيب الف ل حممد بن عبد العزيز بن عبد الواحد ]أمحد بن  -143
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 أبو الرجاء القارئ.

 روى عنه: أبو موسى املديين، وقال: مل أر مثله يف طريقته من الطراز األول.

 روى عن: أيب احلسني ابن املهتدي ابهلل.

 [ .3إبراهيم بن الف ل ] -144

 [ املفيد.4أبو نصر األصبهاين البئار ]

ين: رحل، ومسع، ونسخ، ومجع، وما أظن أن أحدا بعد حممد بن طاهر قال ابن السمعا
املقدسي رحل وطوف مثله، ومجع كجمعه، إال أن اإلدابر حلقه يف آخر األمر، وكان يقف 

 يف أسواق أصبهان، ويروي من حفظه ابلسند.

 [ .5ومسعت أنه ي ع يف احلال ]

__________ 

 [ مل أجده يف املطبوع من )التحبري( .1]

 [ مل أجد مصدر ترمجته.2]

، واإلعالم 106/ 1، واللباب 27/ 2[ انظر عن )إبراهيم بن الف ل( يف: األنساب 3]
، 82/ 4، والعرب 371رقم  631 -629/ 19، وسري أعالم النبالء 217بوفيات األعالم 
، 258، 257/ 3، ومرآة اجلنان 53، 52/ 1، وميزان االعتدال 39/ 1واملشتبه يف الرجال 

، 301رقم  255 -253/ 1، واملقفى الكبري 2520رقم  91، 90/ 6ايف ابلوفيات والو 
 .95، 94/ 4، وشذرات الذهب 89/ 1ولسان امليزان  308، 307/ 1وتوضيح املشتبه 

 « .البار»[ يف األصل: 4]

[ وقال يف األنساب: كان كذااب غري موثوق به، ومسعت أنه ي ع احلديث، ويركب املتون 5]
 (1)د، ملا دخلت أصبهان، وجدت األلسنة كلها متفقة على جرحه وطرحه.." على األساني

 "أبو العز البغدادي، املقرئ، املعروف اببن الزبيدية. .130

 وجودها، وقال الشعر الرائق، وتفقه. ومسع الكثري، ومدح املسرتشد ابهلل.القراءات قرأ 

 ومات شااب.
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 [ .1حممد بن موهوب ] -162

 ي ال رير.أبو نصر البغدادي الفرض

 له مصنفات يف الفرائض.

 [ .2« ]املنتظم»مؤرخ يف 

 [ .3حممد بن هشام بن أمحد بن وليد بن أيب محزة ] -163

 أبو القاسم األموي املرسي.

 أخذ عن: أيب علي بن سكرة، وصحب أاب حممد عبد هللا بن أيب جعفر، وتفقه عنده.

 وانظر عند الفقيه هشام بن أمحد، وغريه.

احلفظ، والفهم، والذكاء. استق ي بغرانطة فنفع هللا به أهلها لصرامته، ونفوذ  وكان من أهل
 أحكامه، وقومي طريقته.

 تويف مبرسية يف صدر رم ان.

 [ .4مظفر بن احلسني بن علي بن أيب نزار ] -164

 [ . أحد احلجاب. مث ترك احلجابة وتصوف وتزهد.5أبو الفتح املردوسيت ]

 البسري، وأاب منصور العكربي.مسع: أاب القاسم بن 

 روى عنه: أبو املعمر، وأبو القاسم احلافظ.

 وولد يف سنة ست ومخسني وأربعمائة.

 وتويف سنة ثالثني، أو قبلها أبشهر.

__________ 

( 4018رقم  317/ 17) 74رقم  64/ 10[ انظر عن )حممد بن موهوب( يف: املنتظم 1]
. 
 « .هكان على غاية يف علم»[ وقال فيه: 2]

 .1279رقم  581/ 2[ انظر عن )حممد بن هشام( يف: الصلة البن بشكوال 3]
( 4021رقم  319/ 17) 77رقم  66/ 10[ انظر عن )مظفر بن احلسني( يف: املنتظم 4]
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. 
 (1))ابلسني املهملة( .." « املردوسي»[ يف املنتظم: 5]
 250: 2"بسم هللا الرمحن الرحيم ربنا أفرغ علينا صربا  .131

 وفون يف هذه الطبقة[]املت

 املتوفون سنة إحدى وثالثني ومخسمائة

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن بركة بن حيىي البقال ] -1

 صحيح السماع، بغدادي.

 [ ، وعاصم العاصمي.2يروى عن: أيب القاسم بن السري ]

 تويف يف شعبان.

 [ .3أمحد بن خلف بن عيشون بن خيار ] -2

 [ .4ي، املقرئ، ابن النحاس ]أبو العباس اجلذامي، اإلشبيل

 ويكىن أاب جعفر أي ا.

عن: أيب عبد هللا حممد بن شريح، وأيب احلسن العبسي، وأيب عبد هللا القراءات أخذ 
 السرقسطي، وحممد بن حيىي العبدري.

 وأجاز له أبو علي الغساين، ومجاعة.

__________ 

 .4022رقم  324/ 10[ انظر عن )أمحد بن بركة( يف: املنتظم 1]
 « .اليسري»[ يف املنتظم: 2]

، وتكملة 398رقم  177، 176[ انظر عن )أمحد بن خلف( يف: بغية امللتمس لل يب 3]
 -107/ 1، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة للمراكشي 38/ 1الصلة البن األابر 

 52/ 1، وغاية النهاية 427رقم  483، 482/ 1، ومعرفة القراء الكبار 141، رقم 109
 وأغلب الرتمجة فيه بياض. 36رقم  40/ 1، وطبقات املفسرين للداودي 222رقم 
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 ابملهملة.« عيسون»ويف )غاية النهاية( : 

( : عيشون: ابلعني الغفل مفتوحة والياء 107/ 1وقد جود ضبطها يف )الذيل والتكملة 
معجمة مكسورة املسفولة ساكنة والشني معجمة م مومة وواو مد ونون. ابن خيار: خباء 

 وايء مسفولة آخره راء قبلها ألف.

[ هكذا يف األصل، وبغية امللتمس، وغاية النهاية، ويف )الذيل والتكملة( قال حمققه حممد 4]
 (1)شريف: هو تصحيف، وضبطه ابخلاء املعجمة.." 

 [ .2[ ، املقرئ، املعروف اببن الطرب ]1"أبو القاسم البغدادي، الكريزي ] .132

د الوهاب األمناطي: شيخ مشهور، معمر، مقرئ، ثقة، صدوق، عارف قال احلافظ عب
[ ، وقرأ القرآن على أيب بكر 3. ولد يوم عاشوراء سنة مخس وثالثني وأربعمائة ]ابلقراءات

حممد بن علي بن موسى اخلياط يف سنة إحدى وستني، عن قراءته على أيب أمحد الفرضي، 
 والسوسنجردي، ومجاعة.

 لكندي، وهو أقدم شيخ له.قرأ عليه: التاج ا

ومسع احلديث من: أيب احلسن حممد بن عبد الواحد ابن زوج احلرة، وأيب إسحاق الربمكي، 
 وأيب طالب العشاري، وغريهم.

روى عنه: أبو القاسم بن عساكر، وأبو موسى املديين، وحيىي بن ايقوت النجار، وعبد اخلالق 
كر ابن الفارسي الصويف، وعبد هللا بن أيب ب بن هبة هللا البندار، واحلسن بن عبد الرمحن

الطويلة، وعلي بن حممد بن حممد بن علي األنباري، وعبد الرمحن بن أمحد العمري، وفاطمة 
[ ، وعمر بن طربزد، 4بت سعد اخلري، وبقاء بن حيد، وأبو الفتح حممد بن أمحد املندائي ]

 والكندي، وآخرون.

[ ، كثري الذكر، 6ن صحيح السماع، قوي التدين، ثبتا ][ : كا5وقال أبو الفرج بن اجلوزي ]
[ . مسعت عليه الكثري، وقرأت 7دائم التالوة. وهو آخر من حدث عن ابن زوج احلرة ]
 عليه. وكانت قوته حسنة، كنت أجيء إليه يف احلر فيقول:

__________ 
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مان ، وعقد اجل863/ 3، وتبصري املنتبه 3769رقم  350، 349/ 2] )( [ النهاية 
 .98، 97/ 4، وشذرات الذهب 96، 95/ 16)خمطوط( 

[ الكريزي: ب م الكاف وفتح الراء وسكون الياء آخر احلروف، ويف آخرها الزاي. هذه 1]
النسبة إىل كريز، وهو بطن من عبد مشس، وهو كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مشس بن 

 ( .411، 410/ 10عبد مناف )األنساب 

 « .الطربي: »53/ 2م [ يف دول اإلسال2]

 [ املنتظم.3]

وكذا تصحفت يف ترمجته يف « . املنداين»( إىل: 350/ 2[ تصحفت يف )غاية النهاية 4]
 ( .56/ 2)غاية النهاية 

 [ يف املنتظم.5]

 « .ثبت»[ يف األصل: 6]

فحدث عن أيب احلسن هذا أبو بكر اخلطيب، وأبو القاسم هذا، وبني »[ زاد يف املنتظم: 7]
 (1)« .." ما مثان وسبعون سنةوفاهت
"اصعد سطح املسجد، فيسبقين يف الدرج. ومتع بسمعه وبصره وجوارحه إىل أن  .133

 تويف يف اثين مجادى األوىل عن ست وتسعني سنة وأشهر ودفن ابلشونيزية.

 قلت: إمنا تويف يف مجادى اآلخرة يوم األربعاء، قاله أبو موسى املديين.

  يف غرة مجادى اآلخرة.وقال املبارك بن كامل: تويف

وقال ابن السمعاين: مسعت حامد بن أيب الفتح املديين يقول: مات يوم األربعاء اثين مجادى 
 اآلخرة ودفن يوم اخلميس.

 [ .1وقال أبو موسى املديين: كان قد ذهب بصره ومث عاد بصريا ]

 [ .2هبة هللا بن حممد بن احلسن ] -53

 [ .3الكاتب األزجي ]

 اد الزينيب، وأيب احلسن بن أيوب.مسع من: طر 
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 روى عنه: أبو القاسم احلافظ.

 وتويف يف رم ان.

 -حرف الياء -
 [ أبو عبد هللا بن أيب علي البغدادي.4حيىي بن احلسن بن أمحد بن عبد هللا بن البناء ] -54

قال ابن السمعاين: شيخ صاحل، من أهل اجلانب الشرقي، حسن السرية، مكثر، واسع 
 ومتع مبا مسع، وعمر حىت حدث ابلكثري. الرواية.

__________ 

الست من طريقه عالية، وقرأ كتاب القراءات [ وقال ابن اجلزري: وقد وقعت يل هذه 1]
املت من هلا على الشيخ أمحد بن حممد بن احلسني الصاحلي يف سنة سبعني « الكفاية»

منه  ن إجازة إن مل يكن مساعاوسبعمائة، عن علي بن أمحد بن عبد الواحد، أخربان أبو اليم
 ( .350/ 2)غاية النهاية 

 [ مل أجد مصدر ترمجته.2]

[ األزجي: بفتح األلف والزاي ويف آخرها. هذه النسبة إىل ابب األزج وهي حملة كبرية 3]
 ببغداد.

 ( .197/ 1)األنساب 

سري ، و 1689رقم  156[ انظر عن )حيىي بن احلسن( يف: املعني يف طبقات احملدثني 4]
، وذيل 86/ 4، والعرب 218، واإلعالم بوفيات األعالم 3رقم  7، 6/ 20أعالم النبالء 

/ 12، وعيون التواريخ 259/ 3، ومرآة اجلنان 88رقم  190، 189/ 1طبقات احلنابلة 
 (1).." 98/ 4، وشذرات الذهب 333
 "ميوت وال يقوى إلظهار بدعة ... خمافة حز الرأس من كل جانب .134

 ومن شعره:

 [ يف الظالم1لعلم ما كان فيه قال حدثنا ... وما سواه إمنا خبط ]ا

 [2دعائم الدين آايت مبينة ... وبينات من األخبار أعالم ]
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 [ .3حممد بن علي بن أمحد ] -109

 [ املقرئ األستاذ.4أبو عبد هللا التجييب، الغرانطي، النوالشي ]

ني وابن البياز، وابن الدوش، وأيب احلس علما وإتقاان عن: أيب داود بن جناح،القراءات أخذ 
 العيشي، وخازم بن حممد القرطيب.

قال ابن األابر: تصدر لإلقراء وبعد صيته إلتقانه وصالحه. وأخذ الناس عنه. وقد وجدت 
 مساع عبد املؤمن بن اخللوف الغرانطي املقرئ منه على

__________ 

 « .سواه أغاليط وأضالموما »[ يف طبقات فقهاء الشافعية البن الصالح: 1]

 .217/ 1[ زاد يف طبقات ابن الصالح 2]
 قوله اإلله وقوله املصطفى ومها ... لكل مبتدع قهر وإرغام

 وقال ابن السمعاين: أنشدين أبو احلسن ابن أيب طالب لنفسه:

 تناءت داره عين ولكن ... خيال مجاله يف القلب ساكن

 خلت منه املساكنإذا امتأل الفؤاد به فماذا ... ي ر إذا 

 ومن شعره أي ا:

 أال إن يف نسلي لطيفة حكمة ... أغشى بنور يوم ألقى إهليا

 ويف فرض أع اء الوضوء لطائف ... سيحظى هبا من كان للطف راجيا

 فغسلي لوجهي كي أراه معاينا ... كفاحا وكي ألقاه يف اخللد خاليا

 ورائيا وغسلي يدي كي أخذت كتابيا ... بيمىن يدي دون الشمال

 وأعطى خلودا مث ملك مقامة ... بيمناي أعطوا ذا وذا بشماليا

 ومسحي مجيع الرأس اتج كرامة ... من الرب يعطيين بقالب فما ليا

 ويف غسلي رجلي القيام لسيدي ... وأرجوه أن يرضى وينعم ابليا

 ويف سنة التطهري أتلو رسوله ... ألحىي محيدا مث أكرم ابليا

 ومن شعره:

 إليها زورة فتنقبت ... فقلت: استفري ما هكذا حق من طرقسرقت 

 فقالت: حجبت البدر عنك تعمدا ... أأتمن أن البدر يف ح من سرق؟
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/ 2[ انظر عن )حممد بن علي التجييب( يف: تكملة الصلة البن األابر، وغاية النهاية 3]
 .3242رقم  200
 (1)« .." البوالسي»[ يف األصل: 4]
بن عبد اجلبار، وأبو اليمن زيد بن احلسن الكندي، وهو آخر "احلمامي، ونفيس  .135

 من حدث عنه.

قال ابن السمعاين: دين خري، من بيت احلديث. صاحل، جاور مبكة سنني، ومسع منه والدي 
 مبكة جملسا أماله ابن هزارمرد الصريفيين. وجرت أموره على سداد واستقامة إىل آخر عمره.

 سنة. 83ربية وله وتويف يف العشرين من رجب ابحل

 [ .1عبد هللا بن علي بن أمحد بن علي ] -146

 أبو حممد اللخمي، الشاطيب.

مسع من جده ألمه احلافظ أيب عمر بن عبد الرب، وأجاز له تواليفه يف سنة اثنتني وستني 
 وأربعمائة. وكان مولده يف سنة ثالث وأربعني.

لوليد من القاضي أيب ا« البخاريصحيح »من أيب العباس العذري، و « الصحيحني»ومسع 
 [ .2الباجي. وويل ق اء مدينة أغمات ]

 وأخذ عنه مجاعة.

 « .الصلة»وأجاز أليب القاسم بن بشكوال، وأغفله ومل يذكره يف 

 تويف يف صفر وله تسعون سنة.

 [ . ذكره أبو عبد هللا األابر.3وقيل: تويف سنة اثنتني ]

 هللا األغمايت، وعيسى بن امللجوم. روى عنه: حفيده ابن بنته عمر بن عبد

 [ .4عبد هللا بن حممد بن عبد هللا بن خلف ] -147

 أبو حممد بن أيب تليد اخلوالين، الشاطيب. املعروف ابحلمصي.

 عن: أيب احلسني بن الدوش.القراءات أخذ 

__________ 
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م النبالء ، وسري أعال940رقم  349[ انظر عن )عبد هللا بن علي( يف: بغية امللتمس 1]
 .52رقم  92/ 20
 [ أغمات: بلدة أبقصى بالد املغرب قريبة من مراكش.2]

 [ وهبا ورخه ال يب يف البغية.3]

 (1)[ مل أجد مصدر ترمجته.." 4]
 [ .1عبد الرمحن بن كليب ] -150" .136

 أبو حممد احلموي، املقرئ، الفرضي.

، وال الصبيان يف مكتبهقال ابن عساكر: كان عالمة يف الفرائض، واحلساب. وكان يعلم 
 أيخذ منهم شيئا.

 ملا تويف مل يبق أحد حبماه إال شهد جنازته.

 [ .2عبد العزيز بن عثمان بن إبراهيم ] -151

 أبو حممد األسدي، الفقيه، البخاري، قاضي خبارى.

 قدم بغداد، ومسع: أاب طالب بن يوسف، ومجاعة.

 وأملى ببخارى، وهبا تويف.

 [ .3أن، عاملا ]وكان رئيسا، كبري الش

 روى عنه: حممد بن عمر القالنسي.

 [ .4عبد العزيز بن انصر بن احملاملي ] -152

 أبو القاسم.

 حدث عن: أيب احلسن األنباري، ومحد األصبهاين احلداد.

 مسع منه: أبو بكر املفيد، وغريه.

 [ .5عبد امللك بن مسعود بن موسى بن بشكوال بن يوسف ] -153

 ، والد احلافظ خلف. يكىن: أاب مروان.األنصاري، القرطيب

 عن: حيىي بن حبيب، وغريه.القراءات أخذ 
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 والزم أاب عبد هللا حممد بن فرج الفقيه زماان.

 [ .6وكان عارفا مبذهب مالك، رأسا يف معرفة الشروط، كثري التالوة ]

__________ 

 [ انظر عن )عبد الرمحن بن كليب( يف: اتريخ دمشق البن عساكر.1]

 338، 337/ 17) 104رقم  80/ 10[ انظر عن )عبد العزيز بن عثمان( يف: املنتظم 2]
 .72771/ 11( ، والكامل يف التاريخ 4051رقم 
وهو من بيت العلم واحلديث من أوالد األئمة، وكان وافرا وقورا »[ وقال ابن اجلوزي: 3]

 « .سخيا حممود السرية

 [ مل أجد مصدره.4]

 .779رقم  366/ 2لك بن مسعود( يف: الصلة البن بشكوال [ انظر عن )عبد امل5]
 (1)[ كان يتلو القرآن ليال وهنارا، وخيتمه كل يوم مجعة.." 6]
"وقد ذكر أاب بكر بن ابجة أي ا اليسع بن حزم يف أتليفه فقال فيه: هو الوزير،  .137

ادين اخلطابة يالفاضل، األديب، العامل ابلفنون، املعظم يف القلوب والعيون. أرسل قلمه يف م
 فسبق، وحرك بعاصف ذهنه من العلوم ما ال يكاد يتحرك.

إىل أن قال: ومن مثل أيب بكر؟ جاد به الزمان على اخلواطر واألذهان، كالمه يف اهليئة 
واملوسيقى كالم فاضل، تعقب كالم األوائل، وحل عقد املسائل، وإين ألحتقق من عقله ما 

نة وحيا، إنه يف صباه عشق، وصبا، وسبح يف أهنار اجملا يشهد له ابلتقييد للشريعة وال شك
وشعر وحلن، وامتحن نفسه يف الغناء فمحن، وأنطق مجاد األواتر، وركب من اخلالعة كل 

 [ .1عار ]

 [ .2حممد بن خلف بن إبراهيم ] -164

 أبو بكر ابن املقري أيب القاسم بن النحاس القرطيب.

 عن أبيه.القراءات أخذ 

 ابن الطالع، وأيب علي الغساين.ومسع من: 
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 [ .3وتفقه وبرع يف العلم ]

__________ 

أمجع الف الء على أنه مل يلحق أحد مداه يف زمانه، ومل »[ وقال العماد األصفهاين: 1]
يوجد شرواه يف إحسانه، وقد ختم به على اهلندسة، وتداعت مبوته يف إقليمه مباين احلكم 

نصر الفتح بن حممد بن عبيد هللا القيسي األندلسي مؤلف  املؤسسة، من مجاعة ذكروهم أبو
م مل نثبتهم إال من هذا الكتاب، ومل ينتظم إال بعقوده« قالئد العقيان يف حماسن األعيان»

 ( .608/ 2ج  4)اخلريدة ق « . منه مشل اآلداب

 وأورد ابن خاقان مقاطيع من شعره، ومن ذلك قوله:

 أبنكم يف ربع قليب سكانأسكان نعمان األراك تيقنوا ... 

 ودوموا على حفظ الوداد فطاملا ... بلينا أبقوام إذا استؤمنوا خانوا

 سلوا الليل عين مذ تناءت دايركم ... هل أكحلت ابلغمض يل فيه أجفان

 وهل جددت أسياف برق مساؤكم ... فكانت هلا إال جفوين أجفان

لب ياخ املغاربة الف الء مبدينة حقال ابن خلكان: وكان قد أنشدين هذه األبيات بعض أش
لفتيان حممد بن ديوان أيب ا»منسوبة إىل ابن الصائغ املذكور، مث وجدهتا بعد ذلك بعينها يف 

، فبقيت شاكا فيما أنشدين ذلك الشيخ، وقلت: لعله وهم يف نسبتها إىل ابن « حيوس
ئغ املذكور، ن الصاأي ا منسوبة إىل اب« مطمح األنفس»الصائغ، إىل أن وجدهتا يف كتابه 

 ( .430/ 4وهللا تعاىل أعلم ملن هي منهما، )وفيات األعيان 

 .1283رقم  583/ 2[ انظر عن )حممد بن خلف( يف: الصلة البن بشكوال 2]
[ قال ابن بشكوال: وكان من أهل املعرفة، والفهم والنبل والذكاء، واليقظة، وتوىل خطة." 3]
(1) 
 "ومسع ولده أاب طاهر كثريا. .138

 وى عنه: أبو القاسم بن عساكر، وابنه أبو طاهر بركات، وعبد اخلالق بن أسد.ر 

 وقال ابن عساكر: كان ثقة خريا.

 تويف يف شعبان.
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أسد بن علي بن عبد هللا بن أيب احلسن ابن القائد حممد بن احلسن الغساين احلليب  -188
[1. ] 

 ويكىن أاب الف ل.

 فقال: هو عم والدي.[ يف اترخيه، 2ذكره حيىي بن أيب طيئ ]

 وكان فقيها، قارائ حنواي.

 ولد سنة مخس ومثانني. وتويف ببالد قم، ومل يعقب.

قبل أن يبلغ، مث قرأ األصول على مذهب اإلمامية، وصنف كتااب يف القراءات وكان قد قرأ 
 مناقب أهل البيت، وشرح ديوان أيب متام.

 -حرف الثاء -
 [ .3اثبت بن محيد ] -189

 من أعيان بغداد. املستويف.

قال ابن اجلوزي: قبض عليه الوزير الربوجردي، وحبسه يف سرداب هبمذان يف الشتاء بطاق 
 قميص، فمات من الربد. وأخذ من ماله ثالمثائة ألف دينار.

 -حرف اجليم -
 [ .4جعفر بن حممد بن أيب سعيد بن شرف ] -190

__________ 

، 132/ 11، وأعيان الشيعة 383/ 1زان [ انظر عن )أسد بن علي( يف: لسان املي1]
133. 
 [ مؤلفاته كلها مفقودة حىت اآلن.2]

 والتصحيح من:« اثبت بن حبيب»[ يف األصل: 3]

 ( .4060رقم  6/ 18) 113رقم  87/ 10املنتظم 

، وبغية 298رقم  130/ 1[ انظر عن )جعفر بن حممد( يف: الصلة البن بشكوال 4]
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، وخريدة القصر )قسم « شرف»بدل « أشراف»وفيه:  610رقم  256امللتمس لل يب 
 (1)شعراء املغرب." 

 "سنة مخس وثالثني ومخسمائة .139

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن جعفر بن أمحد بن اخلصيب ] -224

 [ .2سي، القرطيب، املقرئ، املعروف ابلقيشطايل. وقد تبدل الشني جيما ]أبو العباس القي

عن أيب القاسم بن النحاس، وحدث عن أيب حممد بن عتاب. وأقرأ القرآن القراءات أخذ 
 [ .3والعربية ]

[ ، 4روى عنه: أبو احلسن بن ربيع، وأبو عبد هللا بن العويص، وأبو العباس بن م اء ]
 وغريهم.

 [ .5بن سعد بن علي بن احلسن بن القاسم بن عنان ]أمحد  -225

__________ 

، والذيل 47، 46/ 1[ انظر عن )أمحد بن جعفر( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
، 129/ 1، وبغية الوعاة 94رقم  84 -82/ 1والتكملة لكتايب املوصول والصلة للمراكشي 

130. 
 « .القيجاطي: »83/ 1[ يف الذيل والتكملة 2]

[ قال املراكشي: وكان مقرائ، جمودا، متقدما يف حسن األداء وإتقان ال بط، متحققا 3]
ابلعربية، ماهرا فيها، ذا حظ وافر من رواية احلديث، وقرض الشعر، واإلحسان فيه. ومن 

 شعره:

 ليس اخلمول بعار ... على امرئ ذي جالل

 فليلة القدر ختفى ... وتلك خري الليايل

ي: ووقع يف شيوخ أيب جعفر ابن م اء: أمحد بن عبد الرمحن بن خصيب [ قال املراكش4]
وهو املذكور بعد يف موضعه من هذا اجملموع فجعلهما أبو عبد هللا ابن األابر واحدا، ووهم 
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يف ذلك أاب جعفر ابن م اء، وكذلك فعل أبو جعفر ابن الزبري، وذكر أن وفاته سنة مخس 
ومها رجالن، وابن جعفر أشهرمها فيما استقريت من  وثالثني ومخسمائة، وومها يف ذلك،

 ( .84، 83/ 1آاثرمها، ولعل أحدمها قريب اآلخر، وهللا أعلم. )الذيل والتكملة 

، ومشيخة ابن عساكر )خمطوط( 401/ 8[ انظر عن )أمحد بن سعد( يف: األنساب 5]
 (1)أ،."  6ورقة 
 اايت. وكان حسن التالوة.برو القراءات "ولد سنة مخس ومخسني وأربعمائة، وقرأ  .140

 قرأ على أصحاب احلمامي، وقرأ شيئا من الفقه على أيب إسحاق الشريازي.

 [ .1وكان له مست حسن ووقار ]

مسع: أاب جعفر ابن املسلمة، وأاب بكر اخلطيب، وأاب الغنائم بن املأمون، وأاب حممد الصريفيين، 
 وابن النقور.

 اايت، وكان حسن األخذ.قال ابن السمعاين. صاحل خري، قرأ برو 

 قرأت عليه الكثري، وكنت أقدم السماع عليه على غريه.

 قلت: روى عنه: ابن عساكر، وأبو اليمن الكندي، وآخرون.

البن جماهد: أبو حفص القواص، أان الكندي « السبعة»[ بكتاب 2تويف يف صفر. وقد أان ]
 يف كتابه، أان ابن توبة.

 [ .3إبراهيم ]حممد بن أمحد بن حممد بن  -255

 [ .4أبو عبد هللا اخلوارزمي، القصاري ]

 ولد يف رم ان سنة إحدى وستني وأربعمائة ببغداد.

 [ .5ومسع ح ورا من: أيب حممد الصريفيين ]

 وحدث.

 [ .6وتويف يف مجادى األوىل ]

 [ .7حممد بن إبراهيم بن جعفر ] -256

__________ 
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 [ املنتظم.1]

 « .أخربان»[ اختصار: 2]

 .166/ 10[ انظر عن )حممد بن أمحد اخلوارزمي( يف: األنساب 3]
[ القصاري: بفتح القاف والصاد املهملة ويف آخرها الراء. هذه النسبة إىل القصار، وهو 4]

 الذي يقصر الثياب.

 [ وقال ابن السمعاين: قرأت عليه شيئا يسريا.5]

 [ يف األنساب: تويف سنة أربع وثالثني ومخسمائة فجأة.6]

[ انظر عن )حممد بن إبراهيم الكردي( يف: اتريخ دمشق البن عساكر، وخمتصر اتريخ 7]
 (1)دمشق." 

 [ .1حممد بن عبد القادر بن احلسن بن املنصور ابهلل ] -258" .141

 أبو احلسني املنصوري، اهلامشي.

 شيخ مسن، كثري الفكر، أصابه فاجل.

 وحدث عن: أيب القاسم بن البسري، ويوسف املهرواين.

 وتويف يف سابع رجب.

 روى عنه: أبو القاسم بن عساكر، وحممود بن نصر بن الشعار، ومجاعة.

 وعاش مثانني سنة.

 [ .2حممد بن فرج بن جعفر بن أيب مسرة ] -259

 أبو عبد هللا القيسي، نزيل غرانطة، أحد القراء.

 عن: أمحد بن عبد احلق اخلزرجي، وأيب القاسم بن النحاس.

 بن عطية، وغريه.وحدث عن: غالب 

 والنحو.القراءات وأقرأ 

 روى عنه: أبو األصبغ بن املرابط.

 [ .3وتويف يف حدود سنة مخس ]
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 [ .4حممد بن املنتصر بن حفص النوقاين ] -260

 الفقيه، املفيت، الزاهد الورع.

 كان عارفا ابملذهب.

 مسع: حممد بن سعيد الفرخزاذي، وهبراة: حممد بن علي العمريي.

__________ 

 ] )( [ وأنشدين لنفسه:

 يل مدة ال بد أبلغها ... فإذا انق ت وتصرمت مت

 لو عاندتين األسد ضارية ... ما ضرين ما مل جييء الوقت

 .15/ 18( 94/ 10)املنتظم 
 [ مل أجد مصدر ترمجته، ولعله يف )مشيخة ابن عساكر( .1]

 .3357رقم  228/ 2[ انظر عن )حممد بن فرج( يف: غاية النهاية 2]
 [ يف )غاية النهاية( نقال عن املؤلف: مات قبل األربعني ومخسمائة.3]

، وملخص اتريخ 892رقم  239، 238/ 2[ انظر عن )حممد بن املنتصر( يف: التحبري 4]
، 402/ 6، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي « البوقاين»ب، وفيه  20/ ورقة 8اإلسالم 

 (1).." 493 /2وطبقات الشافعية لإلسنوي 
 [ .1أمحد بن حممد بن حممد بن حممد بن الطيب ] -269" .142

 أبو احلسني بن الصباغ.

 مسع: أابه، وأاب نصر الزينيب، وإمساعيل بن مسعدة اإلمساعيلي.

 روى عنه: ابن عساكر، والسمعاين.

 وكان ظاهر الصالح واخلري.

 مات رمحه هللا يف آخر شوال ظنا.

 [ .2بن عطاء هللا ]أمحد بن حممد بن موسى  -270

 أبو العباس بن العريف، الصنهاجي، األندلسي، الصويف، الزاهد، من أهل املرية.
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روى عن: يزيد موىل املعتصم، وعمر بن أمحد بن رزق، وعبد القادر بن حممد القروي، وخلف 
 [ ، ومجاعة.3بن حممد بن العريب ]

ع ، ومجابلقراءاتلعلم، وعناية [ : كانت عنده مشاركة يف أشياء من ا4قال ابن بشكوال ]
، وكتبه « لةالص»الرواايت، واهتمام بطرقها ومجلتها. وقد استجاز مين أتليفي هذا، يعين 

عين. واستجزته أان أي ا، ومل ألقه. وكان متناهيا يف الف ل والدين، منقطعا إىل اخلري، وكان 
طان، فأمر إىل السلالعباد وأهل الزهد يقصدونه وأيلفونه، فيحمدون صحبته. سعي به 

إبشخاصه إىل ح رته مبراكش، فوصلها، وتويف هبا ليلة اجلمعة الثالث والعشرين من صفر، 
 واحتفل الناس جلنازته، وندم السلطان على ما كان منه يف جانبه. وظهرت له كرامات.

 قلت: ولد ابن العريف يف سنة مثان ومخسني وأربعمائة، وكان العباد

__________ 

عن )أمحد بن حممد بن حممد( يف: مشيخة ابن عساكر، ومعجم شيوخ ابن  [ انظر1]
 السمعاين.

، وبغية امللتمس 81/ 1[ انظر عن )أمحد بن حممد بن موسى( يف: الصلة البن بشكوال 2]
، ووفيات 211/ 2، واملغرب 90، واملطرب 19 -15، واملعجم البن األابر 166لل يب 
، وسري 220، واإلعالم بوفيات األعالم 99، 98/ 4، والعرب 170 -168/ 1األعيان 

، وعيون 135 -133/ 8، والوايف ابلوفيات 68رقم  114 -111/ 20أعالم النبالء 
، والنجوم 248، وأعمال األعالم 267/ 3، ومرآة اجلنان 371 -368/ 12التواريخ 
، وشذرات الذهب 230، 229/ 3، ونفح الطيب 58، ونيل االبتهاج 270/ 5الزاهرة 

4 /112. 
 « .العرييب: »11/ 20[ يف سري أعالم النبالء 3]

 (1).." 81/ 1[ يف الصلة 4]
 "وكان مولده يف سنة سبع وسبعني وأربعمائة. .143

 وتويف يف رم ان مبدينة جي.
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 [ .1عبد السالم بن عبد الرمحن بن أيب الرجال حممد بن عبد الرمحن ] -285

 ن برجان.اإلشبيلي. الصويف، العارف، املعروف اببأبو احلكم اللخمي، اإلفريقي، املغريب، مث، 

 من: أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن منظور.« صحيح البخاري»مسع 

 وحدث به.

روى عنه: أبو القاسم القنطري، وأبو حممد عبد احلق اإلشبيلي، وأبو عبد هللا بن جليل 
 القيسي. وآخرون.

ق بعلم ، واحلديث، والتحقابلقراءاترفة ذكره أبو عبد هللا األابر فقال: كان من أهل املع
تفسري »الكالم، والتصوف، مع الزهد، واالجتهاد يف العبادة. وله تواليف مفيدة، منها: 

 [ .4« ]شرح أمساء هللا احلسىن»[ ، و 3[ مل يكمله ]2« ]القرآن

__________ 

، 1797قم [ انظر عن )عبد السالم بن عبد الرمحن( يف: تكملة الصلة البن األابر، ر 1]
، وسري 100/ 4، والعرب 220، واإلعالم بوفيات األعالم 237، 236/ 4ووفيات األعيان 
/ 12، وعيون التواريخ 55/ 2، ودول اإلسالم 44رقم  74 -72/ 20أعالم النبالء 

، 248، وأعمال األعالم 323/ 2، وفوات الوفيات 268، 267/ 3، ومرآة اجلنان 371
 والقاموس احمليط )مادة:

، وذيل تذكرة احلفاظ البن فهد 442، واتريخ اخللفاء 14، 13/ 4ج( ، ولسان امليزان بر 
، وطبقات املفسرين 25، وطبقات املفسرين للسيوطي 270/ 5، والنجوم الزاهرة 73

، وطبقات املفسرين لألدنه 112، 111/ 2، ومفتاح السعادة 301، 300/ 1للداودي 
، وشذرات الذهب 2031/ 2و  70، 69/ 1أ، وكشف الظنون  141وي )خمطوط( ورقة 

، ومعجم املؤلفني 538رقم  344/ 1، وديوان اإلسالم 570/ 1، وهدية العارفني 133/ 4
 .280رقم  248، ومعجم طبقات احلفاظ واملفسرين 226/ 5
 « .ث. له تفسريان كبري وصغري، كالمها كمل»[ جاء يف هامش األصل: 2]

 فيه على طريق أرابب األحوال واملقامات.[ قال ابن خلكان: وأكثر كالمه 3]

 وقال حاجي خليفة: وقد استنبطوا من رموزاته أمورا فأخربوا هبا قبل الوقوع.

 وجاء يف )لسان امليزان( وغريه:
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 ومن ذلك ما استنبطه ابن الزكي يف مدحه للسلطان صالح الدين حني فتحه حلب بقوله:

 ح القدس يف رجبوفتحك القلعة الشهباء يف صفر ... مبشر بفتو 

 فكان كما قال. قيل له: من أين لك هذا؟ قال: أخذته من تفسري ابن برجان يف قوله تعاىل:

 .4 -2: 30غلبت الروم يف أدىن األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون يف ب ع سنني 
[ قال حاجي خليفة: وهو كتاب كبري مجع فيه من أمساء هللا تعاىل ما زاد على املائة 4]

ني، كلها مشهورة مروية، وفصل الكالم يف كل اسم على ثالثة فصول. األول: يف والثالث
 استخراجها.

 (1)الثاين: يف الطريق إىل تقريب مسالكها. الثالث: يف اإلشارة إىل التعبد حبقائقها.." 
 "وتويف يف ذي القعدة. .144

مجيع  از لهقال السمعاين: وأجاز له أبو جعفر ابن املسلمة، وأبو علي غالم اهلراس، فأج
 القراءات.

 [ .1حممد بن حممد بن حممد بن أيب بكر بن أمحد بن عمر ] -306

 أبو احلسني السهلكي، خطيب بسطام، إحدى مدن قومس. كان ابرعا يف األدب.

 مسع: أاب الف ل حممد بن علي السهلكي، ونظام امللك، ورزق هللا التميمي.

 قال ابن السمعاين: كتبت عنه ببسطام.

 ربيع األول ببسطام. تويف يف

 [ .2حممد بن مغاور بن حكم بن مغاور ] -307

 أبو عبد هللا السلمي، الشاطيب.

يروي عن: أبيه، وأيب جعفر بن جحدر، وأيب عمران بن أيب تليد، وابن سكرة، وأيب احلسن 
 بن الدوش.

 وكان بصريا ابملذهب، رأسا يف الفتوى، جم الفوائد.

 سنة. تويف يف شوال عن مثان ومخسني

 [ .3حممد بن مفرج بن سليمان ] -308
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 الشيخ أبو عبد هللا الصنهاجي.

__________ 

] )( [ اخلطيب، وأبو الغنائم بن املأمون، وأبو القاسم علي بن البسري، وأبو جعفر ابن 
املسلمة، وأبو احلسني بن النقور، وأبو علي احلسن بن أمحد بن البناء، وعلي بن هبة هللا بن 

جعفر هو األمري ابن ماكوال، وإبراهيم بن علي الفريوزآابذي هو أبو إسحاق علي بن 
 الشريازي. أجاز مسموعاته من احلديث، ومصنفاته يف املذهب واخلالف، وأصول الفقه.

رقم  23/ 18) 134رقم  100/ 10[ انظر عن )حممد بن حممد بن حممد( يف: املنتظم 1]
4082. ) 

 [ مل أجده.2]

، وتكملة 19رقم  87، 86مد بن مفرج( يف: الغنية للقاضي عياض [ انظر عن )حم3]
 (1).." 1253رقم  438/ 1الصلة البن األابر 

 "روى عنه: ابن بشكوال. .145

 [ .1عبد اخلالق بن عبد الصمد بن علي بن احلسني بن عثمان بن البدن ] -367

 أبو املعايل الصفار.

 هللا. ، كثري البكاء من خشيةشيخ بغدادي، متسبب، صاحل، دين، ثقة. قيم بكتاب هللا
 مسع الكثري، وذهبت أصوله يف احلريق.

مسع: احلسني بن املهتدي ابهلل، وعبد الصمد بن املأمون، وأاب جعفر ابن املسلمة، وابن 
 النقور، ومجاعة.

[ . وتويف يف 2قال ابن السمعاين: قرأت عليه الكثري، وولد سنة اثنتني ومخسني وأربعمائة ]
 عني.أحد الربي

 [ ، وعمر بن طربزد، ومجاعة.4[ ، وابن اجلوزي ]3قلت: وروى عنه: ابن عساكر ]

 قال ابن نقطة: ثنا عنه أبو أمحد بن سكينة.

 [ .5عبد الرمحن بن علي بن عبد الرمحن بن حممد ] -368
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 أبو زيد اخلزرجي، القرطيب، املقرئ. من كبار القراء بقرطبة.

عن: أيب جعفر أمحد بن عبد الرمحن القراءات أخذ تصدر لإلقراء ابجلامع. وكان قد 
 اخلزرجي، وأيب األصبغ عيسى بن خرية.

__________ 

 ( .157] )( [ )الغنية 

من سورة األنفال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف  38والشطر ت مني لآلية 
 .38: 8وإن يعودوا فقد م ت سنت األولني 

 34/ 18) 105رقم  109/ 10بن عبد الصمد( يف: املنتظم  [ انظر عن )عبد اخلالق1]
، وسري أعالم النبالء 1283/ 4، وتذكرة احلفاظ 104، 103/ 4( ، والعرب 4098رقم 
 .116/ 4، وشذرات الذهب 36رقم  60/ 20
 [ وكذا ورخ ابن اجلوزي مولده.2]

 أ. 105[ يف مشيخته 3]
 حلا سريع الدمعة.[ وهو قال: وكان مساعه صحيحا، وكان عبدا صا4]

 (1).." 1591رقم  375/ 1[ انظر عن )عبد الرمحن بن علي( يف: غاية النهاية 5]
 "أبو الف ل ابن الشيخ أيب سهل األصبهاين. .146

[ ، وأيب منصور حممد بن علي بن 1مسع: جده أاب نصر، واملطهر بن عبد الواحد البزاين ]
 شكرويه، ومجاعة كثرية.

فقال: مسعت منه الكثري، وهو شيخ، عامل، فاضل، عاقل، ثقة، « الذيل»ذكره أبو سعد يف 
 [ .2ساكن، متميز، من بيت احلديث والتزكية أبصبهان ]

ري بن ررا، البن مردويه، يرويه عن أيب اخل« اتريخ أصبهان»تويف يف ذي احلجة. قرأت عليه 
 [ .3عنه ]

 [ .4عتيق بن أسد بن عبد الرمحن ] -371

 أبو بكر األنصاري.
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 [ بن البياز، وغريه.6عن أيب احلسني ]القراءات [ ، وأخذ 5مبرس ]ية[ ] نشأ

 واحلديث عن أيب علي الصديف فأكثر عنه.

 وتفقه أبيب حممد بن جعفر، وبرع يف الفقه، وغلب عليه، وويل ق اء شاطبة، ودانية.

__________ 

 34/ ورقة 8سالم ، وملخص اتريخ اإل103،( [ والتاريخ اجملدد ملدينة السالم، ورقة 402]
 أ.
( وفيه: البزاين: 187/ 2ابلراء املهملة. والتصحيح من )األنساب « الرباين»[ يف األصل: 1]

ب م الباء املنقوطة بواحدة وفتح الزاي ويف آخرها النون. هذه النسبة إىل بزان وهي قرية من 
 أصبهان.

 ه.عرف ب حىت« الراجي لعفو هللا»[ وقال يف التحبري: كان يكتب لنفسه: 2]
مد بن تصنيف أيب تراب حم« رواايت األكابر عن األصاغر»[ وزاد يف التحبري: وكتاب 3]

سهل القهستاين، يرويه عنه سليمان بن إبراهيم، عن أيب احلسني علي بن حممد بن جعفر 
العطار، عنه. وجزءا من حديث أمين بن فاتك، مجع أيب بكر بن مردويه، بروايته عن سليمان، 

نت له أصول حسنة خبطوط قدمية كان حيملها إيل جبامع أصبهان وأقرأها عليه عنه، وكا
 وأردها.

وكان ثقة، ثبتا، سديدا، متقنا، وكانت والدته تقديرا يف حدود سنة سبعني وأربعمائة، أو 
 قبلها.

، واملعجم 1933[ انظر عن )عتيق بن أسد( يف: التكملة لكتاب الصلة البن األابر، رقم 4]
، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة للمراكشي، السفر اخلامس، 5292قم للصديف، ر 

، 499/ 1، وغاية النهاية 435رقم  489/ 1، ومعرفة القراء الكبار 119، 118/ 1ق 
 .2077رقم  500
 [ ما بني القوسني إضافة على األصل.5]
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أيب ( : »499/ 1اية ، ويف )غاية النه« أيب احلسن( : »118/ 1[ يف )الذيل والتكملة 6]
 (1)« .." حيىي
 حممد بن علي بن خلف. -388" .147

 أبو عبد هللا التجييب، الشاطيب.

 عن ابن الدوش.القراءات عن ابن شفيع، وبعض القراءات أخذ 

 روى عنه: ابنه عبد هللا.

 ومات رمحه هللا يف عشر الثمانني.

 [ .1حممد بن علي بن سعيد بن املطهر ] -389

 ري، البخاري.أبو الف ل املطه

 فاضل معمر، من أوالد احملدثني.

 قال السمعاين: قدم مرو، فأظن أين مسعت منه. أجاز لنا.

مسع: أاب بكر حممد بن عبد هللا الكرابيسي، واحلافظ قتيبة بن حممد العثماين، وأاب عصمة 
 عبد الواحد بن أمحد، وعبد الصمد بن حممد الرابطي، وعمر بن خنب احلافظ.

قال: أنبا به ابن خنب، أان إبراهيم بن حممد بن عبد هللا « . تفسري األشج: »ومن عواليه
 الرازي، أان احلافظ عبد الرمحن بن أيب حامت، عنه.

، أان عمر بن منصور بن أمحد بن حممد بن موسى بن أفلح بن خنب « تفسري هشيم»و 
بن عبد  حممد بن عيسىاحلافظ البزاز، أان أبو بكر حممد بن إدريس اجلرجرائي احلافظ، أان 

 الكرمي ابلرملة، أان حممد بن إبراهيم بن بطال، أان زايد بن أيوب، عن هشيم.

 [ من ابن خنب، بسماعه من إمساعيل بن حاجب.2ومسع )خ( ]

 [ من طريق اهليثم بن كليب.3ومسع )ت( ]

 «املسند»[ ، عن رجل، عنه، و 5« ]اتريخ غنجار»[ بعده، و 4ومسع )د( ]
__________ 

، 815رقم  182 -177/ 2[ انظر عن )حممد بن علي بن سعيد( يف: التحبري 1]
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 .93/ 2، واجلواهر امل ية 150/ 3ب، واللباب  534واألنساب 
 .180/ 2للبخاري. انظر: التحبري « الصحيح»[ اختصار لكتاب 2]
 للرتمذي.« اجلامع»[ اختصار لكتاب 3]

 أليب داود.« السنن»[ اختصار لكتاب 4]

 (1)« .." التاريخ ملدينة خبارى: »180/ 2 )التحبري( [ يف5]
 "سنة تسع وثالثني ومخسمائة .148

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن سهل بن إبراهيم ] -404

 أبو عمر املساجدي، النيسابوري.

مسع: أاب إسحاق الشريازي، ويعقوب بن أمحد الصرييف، وحممد بن إمساعيل التفليسي، وأاب 
 هم.املعايل اجلويين، وغري 

 روى عنه مجاعة آخرهم املؤيد بن حممد الطوسي.

 [ .2أمحد بن علي بن حممد ] -405

 األنصاري، البغدادي، أبو العباس.

 مسع: احلسني بن علي بن البسري، والعالف.

 وعنه: السمعاين، وابن عساكر.

 وكان صاحلا، زاهدا، جاوز الثمانني.

 [ .3أمحد بن حممد بن سعيد بن حرب ] -406

 عباس املسيلي، املقرئ.أبو ال

 [ بن حممد، وأيب احلسني العبسي.4عن: أيب داود بن جناح، وخازم ]القراءات أخذ 

__________ 

 [ مل أجده.1]

 [ انظر عن )أمحد بن علي( يف: مشيخة ابن عساكر، ومعجم شيوخ ابن السمعاين.2]
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، 533رقم  116، 115/ 1[ انظر عن )أمحد بن حممد بن سعيد( يف: غاية النهاية 3]
 .106/ 2ومعجم املؤلفني 

 (1)ابحلاء املهملة.." « حازم»[ يف )غاية النهاية( : 4]
« لسبعاالقراءات التقريب يف »"وكان من أهل احلذق والتجويد. صنف كتااب يف  .149

 ، وتصدر لإلقراء إبشبيلية.

 أخذ عنه: عبد بن حيىي، وابن خري.

 [ .1وحدث يف هذا العام ]

 [ .2احلسني بن أمحد بن ربيعة ]أمحد بن أيب  -407

 أبو احلارث اهلامشي.

 إمام جامع املنصور.

 شيخ، صاحل، حسن.

 مسع: أاب احلسني بن السيوري يف حال كربه.

 ولد يف سنة ب ع وستني وأربعمائة.

 وأخذ عنه ابن السمعاين قليال.

 [ .3أمحد بن حممد بن أيب عقيل أمحد بن عيسى ] -408

 ري.أبو بكر السلمي، احلري

 مسع: أاب نصر الزينيب، وعاصم بن احلسن، واحلميدي، ومجاعة.

 روى عنه: عبد احلق اليوسفي، وغريه.

 وله شعر جيد.

 كان حيا يف هذه السنة مث انقطع خربه.

 [ .4إبراهيم بن حممد بن منصور بن عمر ] -409

 أبو البدر الكرخي.

__________ 
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  ومخسمائة.[ وقال ابن اجلزري: بقي إىل حدود األربعني1]

 [ انظر عن )أمحد بن أيب احلسني( يف: معجم شيوخ ابن السمعاين.2]

 [ مل أجده.3]

 113، 112/ 10، واملنتظم 394/ 10[ انظر عن )إبراهيم بن حممد( يف: األنساب 4]
، واملعني يف طبقات احملدثني 220رقم  192( ، والتقييد البن نقطة 4105رقم  39/ 18)

، واإلعالم بوفيات األعالم 48رقم  80، 79/ 20عالم النبالء ، وسري أ176رقم  159
/ 55، والنجوم الزاهرة 396/ 12، وعيون التواريخ 2191/ 12، والبداية والنهاية 221
 (1).." 121/ 4، وشذرات الذهب 276
"ملكهم سيزول، فايت مدينة وهران، وهي حصينة على البحر، ورأى إن أحاط به  .150

إىل األندلس، فإنه كان له ابألندلس آاثر محيدة، وغزوات مشهورة، أمر ركب منها يف البحر 
 نصر فيها على الروم، إذا كان واليا عليها ألبيه.

وكان بظاهر وهران ربوة على البحر، أبعالها رابط أيوي إليه العباد، فصعد اتشفني إليه يف 
[ إىل وهران فأتوها 1ليلة السابع والعشرين من رم ان، واتفق أن عبد املؤمن أرسل منسرا ]

يف يوم السادس والعشرين، ومقدمهم الشيخ عمر بن حيىي صاحب ابن تومرت، فكمنوا تلك 
الليلة، وشعروا برواح اتشفني إىل ذلك املكان، فقصدوه وبيتوه، وأحرقوا الباب، فأيقن الشاب 

نار، لابهللكة، فخرج راكبا فرسه، فرك ه ليثب به النار وينجو، فشب الفرس واضطرب من ا
فرتدى يف جرف هناك إىل جهة البحر على حجارة، فتهشم اتشفني، وتلف يف احلال، وقتل 

 من كان معه من اخلواص.

 ومن ذلك الوقت نزل عبد املؤمن من اجلبل إىل السهل، مث توجه ومتلك تلمسان سنة أربعني.

ما يعمله  لمث إهنم صلبوا اتشفني على خشبة. وعمل املوحدون عند أخذ تلمسان أبهلها مث
 الفرنج، بل أشد، فال قوة إال ابهلل.

 -حرف اجليم -
 [ .2جعفر بن حيىي ] -412
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 [ .3أبو احلكم الداين، املعروف اببن غتال ]

 عن أيب داود، ومسع منه.القراءات أخذ 

 ومن: أيب علي بن سكرة.

 هبا خطب [ : كان أديبا، شاعرا، كاتبا، مفسرا. له خطب عارض4قال أبو عبد هللا األابر ]
 ابن نباته، وأقرأ الناس العربية.

__________ 

 « .منسر»[ يف األصل: 1]

، ومعرفة القراء 240/ 1[ انظر عن )جعفر بن حيىي( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
 199/ 1، وغاية النهاية 322، 321/ 12، وعيون التواريخ 445رقم  498/ 1الكبار 
 .916رقم 
 مة ومثناة من فوق مشددة.[ غتال: ابلغني املعج3]

 (1).." 240/ 1[ يف تكملة الصلة 4]
[ يف األدابء واحملدثني، 2[ : كان من جلة املقرءين، معدودا ]1"قال ابن بشكوال ] .151

خطيبا، بليغا، حافظا، حمسنا، فاضال، مليح اخلط، واسع اخللق. مسع منه الناس كثريا، ورحلوا 
ت . لقيته سنة ست عشرة ومخسمائة، فأخذإليه. واستق ى ببلده، مث صرف عن الق اء

 عنه. وقال يل: مولدي يف ربيع األول سنة إحدى ومخسني وأربعمائة.

 وتويف يف مجادى األوىل.

زاد غريه فقال: يف الثالث والعشرين منه، يف صدر الفتنة اليت حدثت على املسلمني 
 ابألندلس. وكانت جنازته مشهودة.

 واشتهرت رواية شريح ابألندلس.

وحدث عنه: أبو جعفر أمحد بن علي احلصار، وأبو العباس أمحد بن حممد بن مقدام الرعيين، 
 وهو آخر من قرأ عليه القرآن. تويف سنة أربع وستمائة.

وتويف ابن احلصار يف سنة مثان وتسعني، وليس هو بشيخ علم الدين اللورقي، ذاك عاش بعد 
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 ذا عشر سنني.

ملكون النحوي، وإبراهيم بن حممد األموي الطرايين، وحممد وروى عنه: إبراهيم بن حممد بن 
بن عبد هللا بن الغاسل، واعتمد عليه يف القرآن، وأبو بكر حممد بن خري اللمتوين املقرئ، 
وحممد بن جعفر بن محيد بن مأمون البلنسي، وأبو بكر حممد بن اجلد الفهري احلافظ، 

ان، د بن يوسف بن مفرج اإلشبيلي، نزل تلمسوحممد بن إبراهيم الفخار، نزيل مراكش، وحمم
، وبقي إىل سنة ستمائة، وحممد بن علي بن حسنون الكتامي البياسي، القراءاتوأقرأ عنه 

، وتويف سنة أربع وستمائة عن سن عالية، وحممد بن جابر الثعليب القراءاتوأقرأ أي ا عنه 
بد هللا بن عبيد ي املقرئ، وأبو حممد عاملعروف اببن الرمالية الغرانطي، وجنبة بن حيىي اإلشبيل

هللا احلجري، وعبد هللا بن أمحد بن مجهور القيسي، وأبو حممد عبد هللا بن علوش نزيل 
 مراكش، وأبو

__________ 

 .234/ 1[ يف الصلة 1]
 (1)« .." معدود»[ يف األصل: 2]
راط، وعبد ش"القاسم عبد الرمحن بن حيىي األموي، وعبد الرمحن بن حممد القرطيب ال .152

 الرمحن بن علي الزهري اإلشبيلي.

، وهو آخر من مسع منه، وعاش إىل سنة ثالث عشرة « صحيح البخاري»مسع الزهري منه 
 وستمائة. وتنافسوا يف األخذ عنه.

وآخر من روى عن شريح يف الدنيا ابإلجازة القاضي أبو القاسم أمحد بن يزيد بن عبد الرمحن 
شرين وستمائة، وهو الذي مسع منه شيخنا أبو حممد بن هارون بن بقي، تويف سنة مخس وع

 مالك.« موطأ»الكاتب 

 واحلديث.القراءات وأخذ عن شريح عدد كبري سوى من ذكران 

يف سنة  من تصنيفه. وقد ذكران والده «القراءاتالكايف يف »وكان قد قرأ على والده بكتاب 
 ست وسبعني وأربعمائة.
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ام يف التجويد واإلتقان، علم من أعالم البيان، بذ يف صنعه قال أليسع بن حزم: وهو إم
اإلقراء، وبرز يف العربية، مع علم ابحلديث، وفقه ابلشريعة. وكان إذا صعد املنرب حن إليه 
جذع اخلطابة، فسمع له أنني االستطابة، مع خشوع ودموع. رحلت إليه عام أربعة وعشرين، 

 [ .1فحملت عنه وأجازين ]

 شريح تسعا ومثانني سنة، رمحه هللا.قلت: عاش 

 -حرف الصاد -
 [ .2صاعد بن حممد بن احلسني بن علي ] -419

__________ 

[ وقال القاضي عياض: تفاخر الناس ابألخذ عنه، وتقلد خطبة إشبيلية حنوا من مخسني 1]
ن أسنة، وويل خطة ق اء إشبيلية سنني، ومل يقطع اإلقراء واألخذ عنه يف تلك املدة إىل 

صرف، فلزم اإلقراء والسماع والقيام ابخلطبة والصالة إىل أن أقعده الكرب عن ذلك ومل يقدر 
على التصرف، ولزم داره فاستخلف على الصالة، وأخذ الناس عنه إىل أن أعطله الكرب 

 واخلرف.

كتب إيل إبجازة مجيع رواايته، من ذلك تصانيف أبيه، ومجيع رواايته، وغري ذلك. )الغنية 
213 ،214. ) 

/ 7، واألنساب 283رقم  338، 337/ 1[ انظر عن )صاعد بن حممد( يف: التحبري 2]
 (1)ب.."  64أ،  64ب و  40/ ورقة 8، وملخص اتريخ اإلسالم 199
 [ .1"مرو، وبىن رابطا للمحدثني، ووقف فيه الكتب ] .153

 مسع من: ابن السمعاين، ومجاعة.

حلجة أربعمائة، وتويف، رمحه هللا، يف أوائل ذي اوكان فقيها فاضال: ولد سنة إحدى وستني و 
 مبرو.

 [ بن سعدون بن حسان.3[ بن جنيب ]2عبد هللا بن سعدون ] -422

 أبو حممد التميمي، الوشقي، املقرئ ال رير. نزيل بلنسية.
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على: أيب مطرف بن الوراق، وعبد الوهاب بن حكم، وخلف بن أفلح، القراءات أخذ 
  بن الدوش.وأيب داود، وأيب احلسني

وكان أبو احلسن بن اهلذيل ينكر أخذه عن أيب داود، ويقال إنه قرأ عليه ختمة واحدة. 
 وتصدر لإلقراء.

 وأقرأ الناس. من أهل التجويد، واإلتقان، والتعليل، واحلذق هبذا الفن وابلعربية.

 غريهم.و  أخذ عنه: أبو الربيع بن حوط هللا، وأبو العطاء بن بدير، وأبو الوليد األزدي،

 قال ابن األابر: مات قبل األربعني.

 [ .4عبد هللا بن عبد الرمحن بن مفيد ] -423

 أبو حممد الطائي، القرطيب.

 روى عن: أيب األصبغ بن سهل، وأيب مروان بن سراج.

 حدث عنه: ابنه حممد، وأبو عبد هللا حممد بن الفخار.

 وهو آخر من حدث عن أيب األصبغ.

 أنه دخل على القاضي أيب الوليد بن رشد، فقام له، فقال ارجتاال:قال األابر: بلغين 

 قام يل السيد اهلمام ... قاضي ق اة الورى اإلمام

 فقلت: قم يل وال تقم يل ... فقل ما يؤكل القيام

__________ 

 .113/ 10، واملنتظم 103/ 11[ انظر: الكامل يف التاريخ 1]
 420/ 1تكملة الصلة البن األابر، وغاية النهاية [ انظر عن )عبد هللا بن سعدون( يف: 2]

 .1776رقم 
 « .جميب»[ يف )غاية النهاية( : 3]

 (1)[ انظر عن )عبد هللا بن عبد الرمحن( يف: تكملة الصلة البن األابر.." 4]
 [ .1"وحفظ مجاعة القرآن، وعاش مثانيا ومثانني سنة ] .154

 وتويف يف ذي القعدة.
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 [ .2اثبت بن حممد ]علي بن عبد هللا بن  -437

 أبو احلسن األنصاري، اخلزرجي، العبادي.

 من ولد عبادة بن الصامت، املقرئ اجملود الغرانطي.

 [ .3على أيب احلسني بن كرز ]القراءات قرأ على أبيه، وقرأ 

ورحل إىل دانية، فأخذ عن أيب داود، وبشاطبة عن ابن الدوش، ومبرسية عن ابن البياز، ومسع 
 منهم.

 له أبو عبد هللا الطالعي، وخازم بن حممد. وأجاز

وحج، ومسع من: احلسني بن علي الطربي، وأيب مكتوم عيسى بن عبد اهلروي يف سنة سبع 
 وتسعني، لكنه فاته تسع ورقات من البخاري.

 وتصدر لإلقراء بغرانطة، وويل الصالة واخلطبة هبا.

 وكان مقرائ، جماهدا، موصوفا ابلصالح والف ل.

: أبو بكر بن رزق، وأبو عبد هللا بن محيد، وعبد الصمد بن يعيش، وأبو جعفر بن أخذ عنه
 حكم.

 وتويف بغرانطة يف ذي احلجة.

 وقد قارب السبعني.

 استشهد بظاهر البلد، رمحه هللا. ترمجه األابر.

 [ .4علي بن عبد هللا بن داود ] -438

__________ 

 هـ. 451[ ولد سنة 1]

، 1223رقم  424، 423بد هللا( يف: بغية امللتمس لل يب [ انظر عن )علي بن ع2]
، والذيل والتكملة لكتايب 282، واملعجم للصديف 5847وتكملة الصلة البن األابر، رقم 

، ومعرفة القراء 86، وصلة الصلة 225 -220/ 1املوصول والصلة، السفر اخلامس، ق 
 .2255رقم  553، 552/ 1، وغاية النهاية 440رقم  493، 492/ 1الكبار 
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 ( .552/ 1يف )غاية النهاية « كرر»[ تصحفت إىل: 3]

 (1)[ انظر عن )علي بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر.." 4]
"قلت: وروى عنه: ابنه أبو املناقب حيدرة بن عمر، وحفيده أبو املعمر حممد بن  .155

 حيدرة شيخ يوسف بن خليل.

 ات.القراءلغزاين، ومل يقع يل شيخه يف وقرأ عليه ابلرواايت يعيش بن صدقة ا

وقد كتب أبو بكر قاضي املرستان جزءا، عن أيب سعد السمعاين، عن الشريف عمر بن 
 [ .1إبراهيم، رأيته خبطه ]

 -حرف الفاء -
 [ .2فاطمة بنت حممد بن أيب سعد أمحد بن احلسن بن علي بن أمحد البغدادي ] -444

 أم البهاء األصبهانية، الواعظة.

 شيخة، معمرة، مسندة. ولدت بعد األربعني وأربعمائة.

ومسعت من: أيب الف ل عبد الرمحن بن أمحد الرازي، وإبراهيم بن منصور سبط حبرويه، وأمحد 
 [ الثقفي، وسعيد بن أيب سعيد العيار.3بن حممود ]

__________ 

دمها لآلخر: ال أح[ وقال ابن األنباري: وحيكى أنه مر به أعرابيان وهو يغسل فسيال، فق1]
يطمع هذا الشيخ مع كربه أن أيكل من جين هذا الفسيل؟ فقال له الشريف: اي بين، كم  
كبش يف املرعى، أو خروف يف التنور؟ ففهم أحدمها دون اآلخر، فقال الذي مل يفهم 
لصاحبه: أيش قال؟ فقال: كم من انب تسقى يف جلد حوار! فعلم األعرايب ما قاله وأعجبه 

 ذلك.

( )معجم 297قال: إنه عاش حىت أكل من مثرة ذلك الفسيل، وكان معمرا. )نزهة األلباء وي
 ( .260/ 5األدابء 

مدينة طرابلس مع أبيه، وكاان عائدين « عمر بن إبراهيم»دخل صاحب الرتمجة « : أقول»
من مصر، يف طريقهما إىل العراق، والتقيا فيها مبحمد بن احلسن بن معية احلسين الذي 
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 يودع صديقا له وهو يركب البحر إىل اإلسكندرية، وأنشده أبياات قاهلا بديها أوهلا: خرج

 قربوا للنوى القوارب كيما ... يقتلوين ببينهم والفراق ...

 ( .261/ 15)معجم األدابء 

، ومعجم 1189رقم  433، 432/ 2[ انظر عن )فاطمة بنت حممد( يف: التحبري 2]
، واإلعالم بوفيات األعالم 680رقم  498ب، والتقييد  267الشيوخ البن السمعاين، ورقة 

رقم  148/ 20، وسري أعالم النبالء 1721رقم  159، واملعني يف طبقات احملدثني 221
، 271/ 3ب، ومرآة اجلنان  42/ ورقة 8، وملخص اتريخ اإلسالم 109/ 4، والعرب 88

 .102، 101/ 4لنساء ، وأعالم ا123/ 4، وشذرات الذهب 276/ 5والنجوم الزاهرة 
 (1)وهو خطأ.." « أمحد بن حممد( : »432/ 2[ وقع يف )التحبري 3]
 [ .1حممد بن عبد امللك بن احلسن بن خريون بن إبراهيم بن الشيخ ] -448" .156

 أبو منصور البغدادي، املقرئ، الدابس.

 ه.، وغري  «املفتاح»، صنف فيها كتاب القراءاتشيخ معمر، ثقة، إمام صاحل، ابرع يف 
 وتصدر لإلقراء. وطال عمره.

 « .املوضح»كتاب القراءات وله أي ا يف 

قرأ على مجاعة مذكورين يف صدر هذين الكتابني، منهم عمه أبو الف ل بن خريون، وجده 
 ألمه أبو الربكات عبد امللك بن أمحد، وشيخه عبد السيد بن عتاب.

[ ، وإبراهيم بن بقاء 2سني األواين ]، وحيىي بن احلابلقراءاتقرأ عليه: أبو اليمن الكندي 
 اللبان.

ومسع من: أيب جعفر ابن املسلمة، وأيب بكر اخلطيب، والصريفيين، وأيب الغنائم بن املأمون، 
 وغريهم.

 [ ، وتفرد عنه هو إبجازة أيب احلسني بن حسنون النرسي.3وأجاز له أبو حممد اجلوهري ]

__________ 

 43، 42/ 18) 164رقم  115/ 10ك( يف: املنتظم [ انظر عن )حممد بن عبد املل1]
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واالستدراك البن نقطة )ابب خريون  5، 82، 81( ، ومشيخة ابن اجلوزي 4112رقم 
، والعرب 103/ 11وجربون، وابب: اخلريوين، واجلريوين، واجلنزوي( ، والكامل يف التاريخ 

، وسري 57/ 2الم ، ودول اإلس441رقم  494، 493/ 1، ومعرفة القراء الكبار 109/ 4
، واملعني يف طبقات 221، واإلعالم بوفيات األعالم 55رقم  95، 94/ 20أعالم النبالء 

، 117/ 1ق  8، ومرآة الزمان ج 271/ 3، ومرآة اجلنان 1723رقم  159احملدثني 
رقم، وعقد اجلمان )خمطوط(  192/ 2، وغاية النهاية 86/ 1العشر القراءات والنشر يف 

، وشذرات 276/ 5، والنجوم الزاهرة 554و  545/ 2، وتبصري املنتبه 144/ ورقة 16
، ومعجم املؤلفني 89، 88/ 2، وهدية العارفني 1769، وكشف الظنون 125/ 4الذهب 
10 /259. 
[ األواين: بفتح أوله. نسبة إىل أواان، وهي قرية على عشرة فراسخ من بغداد عند صريفني 2]

 على الدجلة.

( 115/ 10[ وقال ابن اجلوزي: وهو آخر من روى عن اجلوهري ابإلجازة. )املنتظم 3]
 "..(1) 
اتريخ »للزبري بن بكار، عن ابن املسلمة، ومسع أكثر « النسب»"وحدث بكتاب  .157

 وكان ينسخه ويبيعه.« . اخلطيب

 مولده يف رحب سنة أربع ومخسني قبل موت اجلوهري أبشهر.

[ ، وأبو موسى املديين، وابن السمعاين، وابن اجلوزي 1عساكر ]روى عنه: أبو القاسم بن 
[ ، وابن طربزد، والكندي، وعبد اخلالق بن أسد، وأمحد بن حممد بن سعد الربوجردي 2]

الفقيه، وعلي بن حممد بن علي أخو سليمان املوصلي، وهو آخر من حدث عنه فيما 
 [ .3مد بن عفيجة ]علمت مساعا، وآخر من روى عنه ابإلجازة أبو منصور حم

وقد ذكره ابن السمعاين فقال: ثقة، صاحل، مشتغل مبا يعنيه، ما له شغل غري التالوة أو 
 اإلقراء.

 تويف يف السادس والعشرين من رجب، وله مخس ومثانون سنة.
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 وقال ابن اخلشاب: كان شافعيا من أهل السنة.

 [ .4حممد بن علي البسطامي ] -449

 أبو عبد هللا.

 اء نيسابور.من علم

 مسع: أاب تراب عبد هللا املراغي.

 [ .5أخذ عنه: ابن السمعاين، وقال: مات يف احملرم ]

 [ .6حممد بن أيب الغنائم حممد بن حممد بن املهتدي ] -450

__________ 

 ب. 195[ يف مشيخته 1]
ن ا، وصنف فيها كتبا، وأقرأ وحدث، وكان ثقة، وكابلقراءات[ وهو قال: وقرأ القرآن 2]

 ( .115/ 10مساعه صحيحا. قال املصنف: مسعت عليه الكثري وقرأت عليه. )املنتظم 

[ عفيجة: ب م العني املهملة وفتح الفاء وسكون الياء املثناة من حتتها وجيم. وهو لقب 3]
لوالده عبد هللا، فهو: أبو منصور حممد بن عبد هللا بن املبارك بن كرم البندنيجي املتوىف سنة 

 هـ. 625

، ومعجم شيوخ 838رقم  199/ 2[ انظر عن )حممد بن علي البسطامي( يف: التحبري 4]
 ب. 232ابن السمعاين، ورقة 

 [ وزاد ابن السمعاين: كان إماما فاضال مناظرا ... كتبت عنه شيئا يسريا.5]

رقم  43/ 18) 165رقم  115/ 10[ انظر عن )حممد بن أيب الغنائم( يف: املنتظم 6]
4113 ".. )(1) 

 عن: أيب عمران موسى بن سليمان، ومسع منه. ومن:القراءات "أخذ  .158

 أيب خالد يزيد موىل املعتصم بن صمادح، وأيب داود املقرئ، وابن الدوش، وابن البياز.

 وحج، وتصدر لإلقراء جبامع املرية.

 روى عنه من اجللة: أبو بكر بن رزق، وأبو القاسم بن حبيش، وأبو حيىي أليسع بن حزم.
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 ويف يف حدود األربعني.ت

 [ .1أمحد بن قاضي الق اة أيب احلسني علي ابن قاضي الق اة حممد بن علي ] -466

 الدامغاين، مث البغدادي، احلنفي، أبو احلسني.

 ويل آبخرة ق اء الكرخ، مث ق اء اجلانب الغريب كله، وابب األزج.

 وجرت أموره على سداد يف الق اء.

 النعايل، وطراد الزينيب.وحدث عن: أيب عبد هللا 

 ترمجه ابن السمعاين، وقال: قرأت عليه جزءا من حديث احملاملي.

 وتويف يف حادي عشر مجادى اآلخرة، وله سبع ومخسون سنة.

 روى عنه: ابن عساكر، وابن سكينة.

 [ .2أمحد بن حممد بن أمحد بن احلسن بن علي بن أمحد بن سليمان ] -467

 يب الف ل البغدادي، مث األصبهاين.[ بن أ3احلافظ أبو سعد ]

__________ 

 46، 45/ 18) 167رقم  117/ 10[ انظر عن )أمحد بن قاضي الق اة( يف: املنتظم 1]
 ( .4115رقم 

/ 18) 166رقم  117، 116/ 10[ انظر عن )أمحد بن حممد بن أمحد( يف: املنتظم 2]
، 107/ 11ل يف التاريخ ، والكام198رقم  176( ، والتقييد البن نقطة 4114رقم  45

، وسري 1284/ 4، وتذكرة احلفاظ 57/ 2، ودول اإلسالم 221واإلعالم بوفيات األعالم 
، 1724رقم  159، واملعني يف طبقات احملدثني 73رقم  123 -119/ 20أعالم النبالء 
، 185/ 1ق  8، ومرآة الزمان ج 220/ 12، والبداية والنهاية 273/ 3ومرآة اجلنان 

، وطبقات 278/ 5، والنجوم الزاهرة 325/ 7، والوايف ابلوفيات 406/ 12لتواريخ وعيون ا
رقم  57، ومعجم طبقات احلفاظ واملفسرين 125/ 4، وشذرات الذهب 465احلافظ 
1042. 

 (1)[ حترفت كنيته إىل: أيب سعيد يف: الكامل، والنجوم الزاهرة.." 3]
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 الكبار. "وأخذ الناس عنه. واستق ي بغري موضع من املدن .159

 ولد سنة مخس وستني وأربعمائة.

 وتويف يف رم ان، وله مخس وسبعون سنة.

وقال غريه: كان أبو القاسم بن ورد من حبور العلم ابألندلس كتب إيل ابن هارون الطائي، 
 ]عن[ أيب عبد هللا األابر أنه مسع أاب الربيع بن سامل يقول:

مل  وسى عيسى بن عمران املكناسي يقول:مسعت أاب اخلطاب بن اجلميل يقول: مسعت أاب م
 يكن ابألندلس مثل أيب القاسم بن ورد، ال أحايب من األقوام أحدا.

 قلت: كان أبو موسى املكناسي من كبار األئمة، أكثر عن ابن الورد.

يقت ي أن يكون من حساب مائيت « شرح البخاري»قلت: ورأيت له اجمللد الثاين من 
 جملدة.

 أمحد بن رشيق.إبراهيم بن  -469

 الطليطلي، أبو إسحاق املقرئ. نزيل دانية مث سكن آش.

 عن: أيب عبد هللا املغامي صاحب الداين. وويل اخلطابة.القراءات أخذ 

 روى عنه: عبد الرمحن بن القصري، وحيىي بن حممد العقيلي، وأبو احلسن بن مؤمن.

 تويف يف هذا العام، أو قريبا منه.

 [ .1إدريس ] إدريس بن علي بن -470

 [ ، األديب، الشاعر.2أبو الفتح البياري ]

 مسع: أاب احلسن األخرم، ومجاعة.

 [ .3مات يف ذي احلجة عن أربع ومثانني سنة ]

__________ 

/ 1، والتحبري 414رقم  168[ انظر عن )إدريس بن علي( يف: املنتخب من السياق 1]
، 136، 135/ 1واجلواهر امل ية  517/ 1، ومعجم البلدان 51رقم  128، 217

 ب. 70/ ورقة 8وملخص اتريخ اإلسالم 
، ومثله يف: التحبري، ومعجم البلدان. ويف األصل: « البياري»[ يف املنتخب: 2]
 « .النيسابورى»
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 قال ايقوت: بيار، ابلكسر، مدينة لطيفة من أعمال قوفس.

 (1)يب.." احلديث للعت« غريب»[ وقال عبد الغافر: مسع من الوالد 3]
 عن أيب داود بدانية.القراءات "أخذ  .160

 ومسع من: أيب علي بن سكرة.

 وأقرأ بعد محاد حنوا من عشرين سنة. مث نزل جباية.

 حدث عنه: أبو العباس بن عبد اجلليل التدمريي.

 وتويف ببجاية.

 [ .1عبد هللا بن مسعود بن حممد ] -482

 يد عميد خراسان.[ ، حف2األمري أبو سعيد النسوي، امللقاابذي ]

 فيه تعبد وانعزال عن الناس.

 مسع: موسى بن عمران، وأاب بكر بن صاحل.

 [ .3روى عنه: أبو سعد احلافظ ]

 وعاش مثانيا وسبعني سنة.

 [ .4عبد الرمحن بن احلسني بن علي بن اخل ر بن عبدان ] -483

 أبو القاسم األزدي، املقرئ، الدمشقي.

 اجلامع، ومسع: القاضي أاب القاسم سعد بن أمحد الذي يرويكان يقرأ يف السبع الكبري يف 
 عن ابن صخر.

 [ .5روى عنه: احلافظ ابن عساكر، وابنه القاسم ]

 وتويف يف مجادى األوىل. وهو قرابة اخل ر بن احلسني.

__________ 

/ 5، ومعجم البلدان 333رقم  380/ 1[ انظر عن )عبد هللا بن مسعود( يف: التحبري 1]
193 ،194. 
 [ امللقاابذي: ب م امليم وسكون الالم. نسبة إىل حملة أبصبهان، وقيل بنيسابور.2]
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[ وقال: فمن مجلة ما مسعت منه جزءا من حديث أيب جعفر حممد بن إمساعيل بن مسرة 3]
األمحسي، بروايته عن ابن خلف، عن ابن حممش، عن أيب حامد بن بالل، عنه. وكانت 

 ني وأربعمائة بنيسابور. هكذا ذكر يل ملا سألته.والدته يف سنة اثنتني وست

، ومعجم شيوخ 346رقم  391/ 1[ انظر عن )عبد الرمحن بن احلسني( يف: التحبري 4]
أ، واتريخ دمشق البن عساكر، وخمتصر اتريخ دمشق  138ب،  137ابن السمعاين، ورقة 

 .164رقم  238/ 14البن منظور 
مسع القاضي أاب القاسم سعد بن أمحد بن حممد  [ وقال ابن السمعاين: شيخ مستور،5]

 النسائي.

 (1)كتبت عنه قدر ورقة. وكانت والدته سنة نيف وسبعني وأربعمائة. )التحبري( .." 
"مسع: أاب القاسم بن أيب حرب اجلرجاين، ورزق هللا التميمي، واألنباري، وعاصم بن  .161

 احلسن.

 السمعاين، وغري واحد.روى عنه: حممد بن حممد السنجي، وأبو سعد 

 وتويف يف خامس رجب ببغداد، وله نيف ومثانون سنة.

 [ .1وممن روى عنه: أبو أمحد ابن سكينة ]

 [ .2عبد الفتاح بن إمساعيل ] -488

 أبو بكر الصويف، اهلروي، البيع.

 « .مناقب أمحد»مسع من: أيب إمساعيل األنصاري 

 [ .3قرأه عليه السمعاين، وقال: مات يف شعبان ]

 [ .4عبد امللك بن سلمة بن عبد امللك الوشقي ] -489

 موىل بين أمية، أبو مروان بن الصيقل.

عن: أيب املطرف بن الوراق، وأيب زيد بن حيوة، وأيب القراءات جال يف طلب العلم، وأخذ 
 احلسن بن شفيع، وأيب القاسم بن النحاس.

 فة فأكثر عنهم.ولقي: أاب حممد بن عتاب، وأاب الوليد بن رشد، وطائ
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 وتصدر ببلنسية لإلقراء والنحو مدة. وكان من أهل ال بط، والفصاحة، والذكاء.

حدث عنه: أبو عمر بن عياد، وأبو جعفر بن نصرون، وأبو بكر بن هذيل، وأبو عبد هللا 
 بن نوح الغافقي.

 [ .5وتويف كهال ]

__________ 

ا حبري. ويقول خادم العلم حمقق هذ[ وقال ايقوت: ذكره )ابن السمعاين( ذكره يف الت1]
 الكتاب:

 مل أجده يف التحبري.

، وملخص اتريخ 436رقم  469/ 1[ انظر عن )عبد الفتاح بن إمساعيل( يف: التحبري 2]
 ب. 46/ 8اإلسالم 

 [ وقال أي ا: شيخ من أهل اخلري ... كتبت عنه هبراة يف النوبة األوىل.3]

، والذيل 1708: تكملة الصلة البن األابر، رقم [ انظر عن )عبد امللك بن سلمة( يف4]
، وغاية النهاية 33رقم  20، 19/ 1والتكملة لكتايب املوصول والصلة، السفر اخلامس، ق 

 .1958رقم  469، 468/ 1
[ وقال املراكشي: وكان مقرائ جمودا فقيها، أديبا، فصيحا، متيقظا، فهما، كتب خبطه 5]

 (1)الرديء." 
 جعفر اخلشين، املرسي."أبو جعفر بن أيب  .162

 تفقه أببيه أيب حممد بن أيب جعفر الفقيه، وأخذ العربية عن أيب بكر بن اجلرار.

 ظه.، متبحرا يف العلم، يلقي مسائل املدونة من حف« املدونة»وكان فقيها، مربزا، قائما على 

 وبه تفقه: هارون بن ميات، وأبو بكر بن أيب محزة.

ثمني. مث أتمر ببلده ليمسك الناس عن الشر. وكان يقول: وويل ق اء بلده عند خلع املل
 لست هلا أبهل.

مث إنه جتهز يف مجوعه، وتوجه إىل غرانطة، وعمل مصافا، فقتل واهنزم جيشه يف هذا العام، 
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 وسنه دون األربعني.

 وممن قتل معه: أبو بكر حممد بن يوسف بن خطاب السرقسطي، النحوي الشاعر.

 [ .1محن بن حممد بن عبد الرمحن بن أمحد بن الطفيل ]حممد بن عبد الر  -499

 [ ، املقرئ األستاذ.2العبدي، اإلشبيلي، أبو احلسني بن غنيمة ]

 عن أيب عبد هللا السرقسطي.القراءات أخذ 

وروى عن: أيب داود بن جناح، وأيب عبد هللا بن فرج، وأيب علي الغساين، وخازم بن حممد، 
 وغريه.

[ ، وأمحد بن احلسني بن 3ابإلسكندرية حىت أخذ عن أيب القاسم بن الفحام ]وحج، وأقام 
 امليمون.

 القراءات.واشتهر ابلصدق واإلتقان. وأخذ الناس عنه. وله أرجوزة يف 

 ومن مجلة أصحابه أبو بكر بن خري.

__________ 

م رق 167، 166/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد الرمحن العبدي( يف: غاية النهاية 1]
3117. 

 « .عظيمة»[ يف غاية النهاية: 2]

 (1)« .." اللحام»[ يف األصل: 3]
 [ .1"كتب عنها السمعاين وقال: ماتت سابع ذي احلجة ] .163

 [ .2عباس ] -22

 شحنة الري.

دخل يف الطاعة، وسلم الري إىل السلطان مسعود. مث إن األمراء اجتمعوا عند السلطان 
وى عباس، فاستدعاه السلطان إىل دار اململكة يف رابع ببغداد، وقالوا: ما بقي لنا عدو س

عشر ذي القعدة وقتله، وألقي على ابب الدار. فبكى الناس عليه ألنه كان يفعل اجلميل، 
 وكانت له صدقات.
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فا كثرية، وبىن ألو  -لعنهم هللا -وقيل: إنه ما شرب اخلمر قط، وال زىن، وإنه قتل من الباطنية
 من رءوسهم منارة.

 [ .3ل ودفن يف املشهد املقابل لدار السلطان. قاله ابن اجلوزي ]مث مح

 [ .4عبد هللا بن علي بن أمحد بن عبد هللا ] -23

 اإلمام أبو حممد املقرئ، النحوي، سبط الزاهد أيب منصور اخلياط،

__________ 

 بفوشنج. 460[ مولدها قبل سنة 1]

( ، 4128رقم  53، 52/ 18) 180رقم  123/ 10[ انظر عن )عباس( يف: املنتظم 2]
، وزبدة 132، 119 -116، 104، 89، 82، 77، 76/ 11والكامل يف التاريخ 

، 176، واتريخ دولة آل سلجوق 193/ 1ق  8، ومرآة الزمان ج 224 -217التواريخ 
، 711رقم  660، 659/ 16، والوايف ابلوفيات 222/ 12، والبداية والنهاية 182، 177

 .279 /5والنجوم الزاهرة 
 [ يف املنتظم.3]

رقم  52، 51/ 18) 178رقم  122/ 10[ انظر عن )عبد هللا بن علي( يف: املنتظم 4]
، وخريدة القصر )قسم العراق( 299، 298، ونزهة األلباء 225/ 5( ، واألنساب 4126

 325، والتقييد 118/ 11، والكامل يف التاريخ 530، ومناقب اإلمام أمحد 84، 83/ 1
، 193/ 1ق  8، ومرآة الزمان ج 332رقم  123، 122/ 2وإنباه الرواة ، 389رقم 
، واإلعالم بوفيات 113/ 4، والعرب 1728رقم  160، واملعني يف طبقات احملدثني 194

 -130/ 20، وسري أعالم النبالء 406 -403/ 2، ومعرفة القراء الكبار 222األعالم 
، وعيون التواريخ 94ابن مكتوم ، وتلخيص 58، 57/ 2، ودول اإلسالم 80رقم  133
/ 17، والوايف ابلوفيات 86/ 3، ومرآة اجلنان 222/ 12، والبداية والنهاية 411/ 12
، 434/ 1، وغاية النهاية 212 -209/ 1، وذيل طبقات احلنابلة 482رقم  332، 331
، وطبقات النحاة واللغويني 84، 83/ 1العشر القراءات ، والنشر يف 1817رقم  435
، 1499، 1344، 338، 206، 52، وكشف الظنون 339 -337ن قاضي شهبة الب
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، ومعجم 456، 455/ 1، وهدية العارفني 130 -128/ 4، وشذرات الذهب 1582
 (1).." 86/ 6املؤلفني 

 "وإمام مسجد ابن جردة، وشيخ القراء ابلعراق. .164

 الفاعوس. بنولد يف شعبان سنة أربع وستني وأربعمائة، وتلقن القرآن من أيب احلسن 

ومسع من: أيب احلسني بن النقور، وأيب منصور حممد بن حممد العكربي، وطراد الزينيب، ونصر 
 بن البطر، واثبت بن بندار، ومجاعة.

 وقرأ العربية على أيب الكرم بن فاخر.

، و « فايةالك»، و « املبهج»مثل القراءات ومسع الكتب الكبار، وصنف املصنفات يف 
 [ .1« ]اإلجياز» ، و« االختيار»

وقرأ القرآن على جده، وعلى: الشريف عبد القاهر بن عبد السالم املكي، وأيب طاهر بن 
سوار، وأيب اخلطاب بن اجلراح، وأيب املعايل اثبت بن بندار، وأيب الربكات حممد بن عبيد هللا 

احللواين، [ صاحب احلمامي، وابن بدران 2الوكيل، واملقرئ املعمر حيىي بن أمحد السييب ]
 وأيب الغنائم حممد بن علي الزينيب، وأيب العز القالنسي، وغريهم.

 وتصدر للقراءات والنحو، وأم ابملسجد املذكور سنة سبع ومثانني وأربعمائة إىل أن تويف.

 [ وقال:3وقرأ عليه خلق وختم ما ال حيصى. قاله أبو الفرج بن اجلوزي، ]

ى  مل أمسع قارائ قط أطيب صوات منه وال أحسن أداء علقرأت عليه القرآن واحلديث، الكثري، و 
 كرب سنه. وكان لطيف األخالق، ظاهر الكياسة والظرافة وحسن املعاشرة للعوام واخلاص.

وعللها، ومعرفة رجاله، وله شعر القراءات وقلت: وكان عارفا ابللغة، إماما يف النحو 
 حسن.

__________ 

وضحة امل»، و « املؤيدة للسبعة»، و « الروضة»، و  «القصيدة املتحدة»[ زاد الذهيب: 1]
 « .التبصرة»، و « يف العشرة

[ السييب: بكسر السني املهملة. نسبة إىل سيب. قرية بنواحي قصر ابن هبرية. وقد 2]
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 ( .407/ 2يف )معرفة القراء الكبار « السبيت»تصحفت هذه النسبة إىل 

 (1)( .." 52، 51/ 18) 122/ 10[ يف املنتظم 3]
"قال ابن السمعاين: كان متواضعا، متوددا، حسن القراءة يف احملراب، خصوصا يف  .165

ليايل رم ان. وكان حي ر عنده الناس الستماع قراءته. وقد خترج عليه مجاعة كثرية، وختموا 
ه رجع . وخولف يف بع ها، وشنعوا عليه، ومسعت أنالقراءاتعليه القرآن. وله تصانيف يف 

 غفر لنا وله. وكتبت عنه، وعلقت عنه من شعره. ومنه:عن ذلك، وهللا ي

 ومن مل تؤدبه الليايل وصرفها ... فما ذاك إال غائب العقل واحلسن

 [1يظن أبن األمر جار حبكمه ... وليس له علم، أيصبح أو ميسي ]
 وله:

 [ بعد وفايت ... جداث ضمين وحلدا عميقا2أيها ]الزائرون[ ]

 [3... عياان وتسلكون الطريقا ] سرتوين الذي رأيت من املوت
وقال احلمد بن صاحل اجليلي: سار ذكره يف األغوار واألجناد. ورأس أصحاب اإلمام أمحد، 
وصار أوحد وقته، ونسيج وحده، ومل أمسع يف مجيع عمري من يقرأ الفاحتة أحسن وال أصح 

 [ .4نه ]ثر فنو منه. وكان مجال العراق أبسره، وكان ظريفا كرميا، مل خيلف مثله يف أك

: شهاب الدين حممد بن يوسف الغزنوي، واتج الدين أبو اليمن القراءاتقلت: قرأ عليه 
الكندي، وعبد الواحد بن سلطان، وأبو الفتح نصر هللا بن علي بن الكيال الواسطي، 
واملبارك بن املبارك بن زريق احلداد، وأبو عبد هللا حممد بن حممد بن هارون احللي املعروف 

[ املقرئ، وصاحل بن علي الصرصري، وأبو يعلى محزة بن علي بن القبيطي، 5بن الكال ]اب
 وأبو أمحد عبد الوهاب بن سكينة، وزاهر بن رستم نزيل مكة.

 وحدث عنه: حممود بن املبارك بن الذارع، وحيىي بن طاهر الواعظ،

__________ 

 .211، 210/ 1[ ذيل طبقات احلنابلة 1]
 ض، واملستدرك من: نزهة األلباء وغريه.[ يف األصل بيا2]
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 .211/ 1، وذيل طبقات احلنابلة 299[ البيتان يف نزهة األلباء 3]
 .435/ 1، غاية النهاية 210/ 1[ ذيل طبقات احلنابلة 4]
وهو بكاف بعدها ألف  118/ 3واملثبت عن تبصري املنتبه « . البكال»[ يف األصل: 5]

 مث الم.

 (1)« .." الكيال»( إىل: 404/ 2وحترفت يف )معرفة القراء 
"وإمساعيل بن إبراهيم بن فارس السييب، وعبد هللا بن املبارك بن سكينة، وعبد العزيز  .166

 بن منينا، وتلميذه الكندي، وعليه تلقن القرآن وعلم العربية.

 وتويف يف اثمن وعشرين ربيع اآلخر. وصلى عليه الشيخ عبد القادر.

[ 2[ : قد رأيت أان مجاعة من األكابر، فما رأيت أكثر مجعا من مجعه ]1ابن اجلوزي ] قال
. 

قال عبد هللا بن حريز القرشي: ودفن من الغد بباب حرب عند جده على دكة اإلمام أمحد. 
 [ .3وكان اجلمع كثريا جدا يفوق اإلحصاء، وغلق أكثر البلد يف ذلك اليوم ]

 [ .4د العزيز بن فرج ]عبد هللا بن علي بن عب -24

 الغافقي، القرطيب، أبو حممد.

 عن: أيب حممد بن رزق، وعبد هللا حممد بن فرج، وأيب علي الغساين.

 قال ابن بشكوال: كان فقيها، حافظا، متيقظا.

__________ 

 ( .52/ 18) 122/ 10[ يف املنتظم 1]

 معة.. كان تقدير الناس من[ وزاد ابن اجلوزي: وكان الناس يف اجلامع أكثر من يوم اجل2]
 هنر معلى إىل قرب أمحد، وغلقت األسواق.

[ وقال ابن األنباري: ومسعت عليه كتاب سيبويه وشرحه أليب سعيد السريايف، وكالمها 3]
عن أيب الكرم بن الفاخر، وكان قد تفرد براوية شرح كتاب سيبويه وأبسانيد عالية مل تكن 

 ا، حسن التالوة والقراءة يف احملراب، خصوصا يف ليايللغريه، وكان شيخا متوددا، متواضع
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 شهر رم ان.

 وكان الناس جيتمعون إليه الستماع قراءته، يف كل ليلة من ليايل الشهر حلسنها وجودهتا.

قلت:  . وخترج عليه خلق كثري، وكان يقول: لوالقراءاتوكانت له تصانيف كثرية يف علم 
علي أو على جدي، أو قرأ على من قرأ علينا، لكنت  إنه ليس مقريء ابلعراق إال وقد قرأ

 أظنين صادقا. )نزهة األلباء( .

قال ابن نقطة: كان شيخ العراق يرجع إىل دين وثقة وأمانة، وكان ثقة صاحلا من أئمة 
 املسلمني. )التقييد( .

 أورد ابن رجب مجلة من شعره يف )الذيل على طبقات احلنابلة( .

: قال ابن النجار: قرأ األدب على أيب الكرم بن فاخر، -محه هللار  -وقال املؤلف الذهيب
« احملتسب»والزمه حنوا من عشرين سنة، قرأ عليه فيها كتاب سيبويه، وشرحه للسريايف، و 

« املبهج»البن السراج، وأشياء. قرأت ب « األصول»للمربد، و « املقت ب»البن جين، و 
 ( .134، 133/ 20النبالء له على أيب أمحد بن سكينة. )سري أعالم 

 (1).." 651رقم  296/ 1[ انظر عن )عبد هللا بن علي( يف: الصلة البن بشكوال 4]
 "القاسم ابن ورد، وأاب احلسن بن موهب اجلذامي. .167

 وحج سنة تسع وعشرين ومخسمائة، ومسع مبكة من احلسني بن طحال.

 [ وليه مكرها.1ء و[ ]عن أيب علي احلسن بن عبد هللا. ]ابشر الق االقراءات وأخذ 

وكان خاشعا، متقلال من الدنيا، له ب اعة يعيش من كسبها. وكان إذا خطب بكى وأبكى، 
 وكان فصيحا، مشوها.

 مث إنه أعفي من الق اء بعد شهرين من واليته.

 وبعد األربعني وفاته.

 [ .2عبد الرمحن بن عيسى بن احلاج ] -33

 [ .3أبو احلسن القرطيب، اجملريطي ]

 عن: أيب القاسم بن النحاس.القراءات أخذ 
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 وويل ق اء رندة.

 ابنه حيىي القاضي.القراءات أخذ عنه 

 [ .4عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن بن عيسى ] -34

 أبو القاسم األموي، األشبيلي، النحوي، املعروف اببن الرماك.

 بن الطراوة. ، وأيب احلسنيروى عن: أيب عبد هللا بن أيب العافية، وأيب احلسن بن األخ ر

« كتاب»وكان أستاذا يف صناعة العربية، حمققا، مدققا، متصدرا لإلقراء هبا، قائما على 
 سيبويه. قل مشهور من ف الء عصره إال وقد أخذ عنه.

 قال أبو علي الشلوبيين: ابن الرماك عليه تعلم طلبة األندلس اجللة.

__________ 

 على األصل القت اء السياق. [ ما بني احلاصرتني أضفته1]

 .1598رقم  376/ 1[ انظر عن )عبد الرمحن بن عيسى( يف: غاية النهاية 2]
[ اجملريطي: بفتح أوله وسكون اثنيه، وكسر الراء، وايء ساكنة، وطاء. قال ايقوت: بلدة 3]

 ( وأقول: هي اليوم مدريد عاصمة إسبانيا.58/ 5ابألندلس. )معجم البلدان 

، وسري أعالم 562)عبد الرمحن بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر  [ انظر عن4]
/ 2، وبغية الوعاة 285رقم  234/ 18، والوايف ابلوفيات 111رقم  175/ 20النبالء 
87 "..(1) 
"على السنة بعد أن كان معتزليا، وكانت له اليد احلسنة يف املذهب، واخلالف،  .168

ثقة، مصنفا، على سنن السلف، وسبيل أهل السنة والفرائض، واحلساب، والشروط. وكان 
 يف االعتقاد. وكان ينابذ من خيالف ذلك من املتكلمني.

 وله أذكار وأوراد من بكرة إىل وقت الظهر، مث يقرأ عليه من بعد الظهر.

وكان يالزم بيته، وال خيرج أصال. وما رأيناه يف مسجد، وشاع أنه ال يصلي اجلمعة، وما 
 لك.عرفنا عنه يف ذ

 وتويف يف اثمن ذي احلجة.
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 قلت: وأجاز أليب منصور بن عفيجة، وأليب القاسم، يعين ابن سعد.

 [ .1أمحد بن عبد اخلالق بن أيب الغنائم ] -67

 اهلامشي، أبو العباس.

 مسع جملسا من طراد.

 روى عنه: الف ل بن عبد اخلالف اهلامشي.

 [ .2أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد الباري ] -68

 [ ، ابلشني، احلافظ.3أبو جعفر البطروجي، ويقال البطروشي ]

 أمحد األئمة املشاهري ابألندلس.

[ ، وخازم بن 4أخذ عن: أيب عبد هللا الطالعي، وأيب علي الغساين، وأيب احلسن العبسي ]
 حممد، وخلف بن مدبر، وخلف بن إبراهيم اخلطيب املقرئ، ومجاعة.

 بقرطبة على عيسى بن خرية.القراءات وأكثر عن أيب عبد هللا الطالعي. وقرأ 

__________ 

 [ مل أجده.1]

، ومعجم البلدان 82/ 1[ انظر عن )أمحد بن عبد الرمحن( يف: الصلة البن بشكوال 2]
، 222، واإلعالم بوفيات األعالم 1730رقم  160، واملعني يف طبقات احملدثني 447/ 1

، 1294، 1293/ 4، وتذكرة احلفاظ 71رقم  118 -116/ 20م النبالء وسري أعال
، وشذرات الذهب 39، 38/ 7، والوايف ابلوفيات 275/ 3، ومرآة اجلنان 114/ 4والعرب 
4 /130. 
[ البطروجي أو البطروشي: ابلكسر مث السكون، وفتح الراء، وسكون الواو، وشني 3]

 معجمة.

 وهي مدينة فحص البلوط. نسبة إىل بطروش: بلدة ابألندلس،

 (1)وهو تصحيف.." « القيسي» 1293/ 4[ يف تذكرة احلافظ 4]
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 "وتويف لثالث بقني من احملرم. .169

 وهو قرطيب، أصله من بطروش.

 [ .1أمحد بن أيب احلسني بن الباذش ] -69

 اإلمام أبو جعفر بن علي بن أمحد بن خلف األنصاري، الغرانطي.

وكان  -يف، وابن عتاب، وطبقتهم فأكثر، وتفنن يف العربيةروى عن: أبيه، وأيب علي الصد
 من احلفاظ األذكياء. خطب بغرانطة، ومحل الناس عنه.

 واشتهر امسه.

 [ .2مات يف هذا العام ببلده كهال أو يف الشيخوخة ]

 [ .3أمحد بن علي بن عبد الواحد ] -70

 أبو بكر بن األشقر، البغدادي، الدالل.

 مخسني وأربعمائة.[ و 4ولد سنة ]سبع[ ]

 ومسع: أاب احلسن بن املهتدي ابهلل، وأاب حممد الصريفيين، وأاب نصر الزينيب.

روى عنه: أبو سعد السمعاين، وعمر بن طربزد، وأبو بكر حممد بن املبارك بن عتيق، وعبد 
 هللا بن حيىي بن اخلزاز اخلرميي، وعمر بن احلسني بن املعوج، وترك بن حممد العطار، وفاطمة

 بنت املبارك بن قيداس،

__________ 

، وغاية 189رقم  82/ 1[ انظر عن )أمحد بن أيب احلسن( يف: الصلة البن بشكوال 1]
، وله ذكر يف سري أعالم 387رقم  132/ 1، وشجرة النور الزكية 376رقم  83/ 1النهاية 
والديباج ، 78، 77دون ترمجة، وأخبار غرانطة للسان الدين اخلطيب  168/ 20النبالء 
، ومعجم املؤلفني 72، 71، وروضات اجلنات 1192، 140، وكشف الظنون 42املذهب 

1 /316. 
« اإلقناع»[ وقال ابن اجلزري: أستاذ كبري، وإمام حمقق، حمدث ثقة، مفنن، ألف كتاب 2]

، « األعالم»يف السبع، من أحسن الكتب، ولكنه ما خيلو من أوهام نبهت عليها يف كتايب 
، حرر أسانيده وطرقه ومل يكمله ملفاجأة املوت «القراءاتالطرق املتداولة يف »ب وألف كتا

 ولد سنة إحدى وتسعني وأربعمائة.
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 تويف يف مجادى اآلخرة سنة أربعني ومخسمائة، وقيل: سنة ثنتني وأربعني.

، 57/ 18) 186رقم  186رقم  126/ 10[ انظر عن )أمحد بن علي( يف: املنتظم 3]
، وسري 115/ 4، والعرب 1730رقم  160، واملعني يف طبقات احملدثني  (4134رقم  58

 .131/ 4، وشذرات الذهب 98رقم  163/ 20أعالم النبالء 
 (1)[ يف األصل بيات، واملثبت عن )املنتظم( .." 4]
"وإمساعيل بن إبراهيم السييب اخلباز، وأمحد بن سلمان بن األصفر، وعبد امللك بن  .170

 وآخرون.أيب الفتح الدالل، 

 [ : كان خريا، صحيح السماع.1قال ابن اجلوزي ]

 تويف يف اثمن صفر.

 [ .2أمحد بن علي بن أمحد بن حيىي بن أفلح بن رزقون بن سحنون ] -71

 املرسي، الفقيه، املالكي، املقرئ.

 عن: أيب داود بن البيار، وابن أخي الدوش.القراءات أخذ 

 الطالعي، وأيب علي الغساين.ومسع من: أيب عبد هللا حممد بن الفرج 

 وقرأ لورش على أيب احلسن بن اجلزار ال رير صاحب مكي.

وتصدر لإلقراء ابجلزيرة اخل راء، وأخذ الناس عنه. وكان فقيها، مشاورا، حافظا، حمداث، 
 [ .3مفسرا، حنواي ]

روى عنه: أبو حفص بن عكربة، وابن خري، وأبو احلسن بن مؤمن، ومجاعة آخرهم موات 
 .613د بن أيب جعفر بن فطيس الغافقي، طبيب األندلس، وبقي إىل سنة أمح

 تويف يف ذي القعدة سنة اثنتني، وقيل: تويف يف حدود سنة مخس وأربعني.

 [ .4أمحد بن حممد بن عبد الرمحن بن حاطب ] -72

__________ 

 [ يف املنتظم.1]

، 433شيوخه البن خري  [ انظر عن )أمحد بن علي بن أمحد( يف: فهرسة ما رواه عن2]
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، والذيل والتكملة 33، ومعجم شيوخ الصديف 55، 54/ 1وتكملة الصلة البن األابر 
، ومعرفة القراء الكبار 380رقم  297 -295/ 1لكتايب املوصول والصلة، السفر األول، ق 

/ 1، وبغية الوعاة 83/ 1، وغاية النهاية 219/ 1، والديباج املذهب 450رقم  501/ 1
، ومعجم 54، 53/ 1، وطبقات املفسرين للداودي 14وطبقات املفسرين للسيوطي  ،339

 بتقدمي الزاي.« زرقون»وفيه:  46رقم  213، 212طبقات احلفاظ واملفسرين 

[ وقال املراكشي: استق ي بكورة أركش فحمدت سريته، واشتدت وطأته على أهل 3]
وإمساع احلديث مبسجد الرمانة من الفساد والدعارة، مث صرف عن الق اء والزم اإلقراء 

اجلزيرة اخل راء، وقد كان قبل يقرئ مبسجدها اجلامع ومبسجد الراايت منها. )الذيل 
 والتكملة( .

، وفيه: 52/ 1[ انظر عن )أمحد بن حممد الباجي( يف: تكملة الصلة البن األابر 4]
 (1)«." خاطب»
 وثالثني وأربعمائة.[ ولد سنة ثالث أو أربع 1"قال ابن اجلوزي: ] .171

 وقال عبد املغيث بن زهري: أنشدين أسعد بن عبد هللا بن املهتدي ابهلل:

 مسعت أاب احلسن القزويين ينشد:

 إن السالمة يف السكوت ... ويف مالزمة البيوت

 فإذا حتصل ذا وذا ... فاقنع إذا أبقل قوت

 -حرف الدال -
 [ .2دعوان بن علي بن محاد بن صدقة ] -80

 مد اجليب، ال رير، املقرئ.أبو حم

[ خراسان من بغداد، يف سنة ثالث وستني. وقدم 3ولد جببة، قرية ]عند العقر يف طريق[ ]
 [ ، ومجاعة.4بغداد. ومسع من: رزق هللا التميمي، ونصر بن البطر ]

 على: عبد القاهر العباسي، وأيب طاهر بن سوار.القراءات وقرأ 

 وتفقه على أيب سعد املخرمي.
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وحدث، وأقرأ، وأفاد الناس. وكان يعيد اخلالف بني يدي أيب سعد شيخه. وكان خريا، دينا، 
 متصاوان، على طريق السلف.

 [ .5تويف يف السادس والعشرين من ذي القعدة ]

__________ 

 [ يف املنتظم.1]

، 58/ 18) 189رقم  128، 127/ 10[ انظر عن )دعوان بن علي( يف: املنتظم 2]
، 196/ 1ق  8، ومرآة الزمان ج 113، 112/ 11،( ومعجم األدابء 4137، رقم 59

، والعرب 451رقم  502، 501/ 1، ومعرفة القراء الكبار 222واإلعالم بوفيات األعالم 
، ونكت اهلميان 413، 412/ 12، وعيون التواريخ 1294/ 4، وتذكرة احلفاظ 115/ 4

 212/ 1ذيل على طبقات احلنابلة ، وال14رقم  18/ 14، والوايف ابلوفيات 151، 150
، 171/ 16، وعقد اجلمان )خمطوط( 1260، رقم 280/ 1، وغاية النهاية 99رقم 

 وفيه: 131/ 4وشذرات الذهب 

 وهو تصحيف.« عوان»

 دون ترمجة. 168/ 20وله ذكر يف: سري أعالم النبالء 

 [ يف األصل بياض، وما بني القوسني من املنتظم.3]

 « .ابن النظر»ظم إىل [ حترف يف املنت4]

 (1)[ وثقه ابن اجلوزي.." 5]
 "قرأ عليه: منصور بن أمحد اجلميلي ال رير، ومجاعة. .172

 وقال عبد هللا بن أيب احلسن اجلبائي: رأيت دعوان يف النوم، فقال:

 عرضت على هللا مخسني مرة، وقال يل: أيش عملت؟ قلت: قرأت القرآن وأقرأته.

 [ .1توالك ]فقال يل: أان أتوالك، أان أ

 -حرف الذال -
 [ .2ذكوان بن سيار بن حممد بن عبد هللا ] -81
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 أبو صاحل اهلروي، الدهان. أخو أيب العالء صاعد بن سيار احلافظ.

 مسعه أخوه من حممد بن أيب مسعود الفارسي أجزاء حيىي بن صاعد.

 وكان يلقب أبمريجه.

 روى عنه: ابن السمعاين، وأبو روح اهلروي.

 ة أبو املظفر بن السمعاين.وابإلجاز 

 تويف سابع ذي احلجة.

 -حرف السني -
 [ .3سعيد بن خلف بن سعيد ] -82

 أبو احلسن القرطيب، املقرئ.

 عن: أيب القاسم بن النحاس، وغريه.القراءات أخذ 

 ومسع من: أيب عبد هللا الطالع، وخازم بن حممد، وأيب علي الغساين، ومجاعة.

 نحو.وتصدر لإلقراء وتعليم ال

 أخذ عنه: أبو علي والد احلافظ أيب حممد القرطيب، وغريه.

 وقرأ عليه إبراهيم بن يوسف املعاجري.

__________ 

 112/ 11[ انظر تعليق املرحوم عبد اخلالق حسونة على هذا يف )معجم األدابء 1]
 ابحلاشية( .

 [ مل أجده.2]

 (1)[ مل أجده. ومل يذكره ابن اجلزري يف طبقات القراء.." 3]
 "مسع بنيسابور أاب املظفر موسى بن عمران، وأاب احلسن املديين، ومجاعة. .173

 قال أخوه أبو الف ل أمحد بن طاهر: ولد يف سنة سبع وستني وأربعمائة.

 روى عنه: أبو سعد السمعاين، وغريه.

 تويف يف ربيع األول ببغداد.
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 [ .1بد الرمحن بن علي بن املوفق ]ع -91

 الفقيه، أبو حممد النعيمي، املروزي.

 من جلة فقهاء مرو.

 تفقه على أيب املظفر السمعاين، ومسع منه ومن أيب سعد عبد العزيز القائين.

 مات يف ربيع األول.

 عنه: أبو سعد.

 [ .2عبد الرحيم بن حممد بن الفرج ] -92

 ، الغرانطي.ابو القاسم بن الفرس األنصاري

 قرأ القرآن على موسى بن سليمان، وطبقته.

ومسع من  .القراءاتوقرأ الفقه على مجاعة، وارحتل إىل أيب داود، وابن الدوش فأخذ عنهما 
مجاعة. وتصدر لإلقراء جبامع املرية، مث عاد إىل بلده، والزم اإلقراء، والفتيا، وخطة الشورى، 

 وعللها.القراءات بوكان حمققا، عارفا وارحتل إليه القراء، وانتفعوا به. 

روى عنه: ابنه أبو عبد هللا، وأبو القاسم القنطري، وأبو العباس بن اليتيم، وأبو جعفر بن 
 حكم، وأبو احلجاج الشعري.

__________ 

/ 4[ انظر عن )عبد الرمحن بن علي النعيمي( يف: طبقات الشافعية الكربى للسبكي 1]
246 ،247. 
، ومعجم شيوخ 373، 372عبد الرحيم بن حممد( يف: بغية امللتمس لل يب [ انظر عن )2]

رقم  383/ 1، وغاية النهاية 503، 502/ 1، ومعرفة القراء الكبار 257، 256الصديف 
1634 "..(1) 

 "شيخ كبري، فاضل، مكثر من احلديث، أديب، خري، مبارك. .174

لك دة اإلمساعيلي، ونظام املمسع: أاب القاسم يوسف بن جبارة اهلذيل، وإمساعيل بن مسع
الوزير، وأاب املظفر منصور بن حممد السمعاين، وحممد بن أمحد بن ماجة األهبري، وسليمان 
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 بن إبراهيم احلافظ، والقاسم بن الف ل الثقفي.

 وولد سنة مخس ومخسني وأربعمائة، وقيل: ولد بعد سنة مخسني وختم خلقا كثريا.

الكامل يف »وكان شيخ القراء أبصبهان. وهو آخر من حدث عن اهلذيل، مصنف 
 . «القراءات

[ ، وقال: هو مؤديب، وكان من 1روى عنه: أبو سعد السمعاين، وأبو موسى املديين، ]
 الطراز األول.

 تويف يف نصف شعبان.

 -حرف الشني -
 [ .2شاهنشاه بن أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب ] -146

 مري أكرب اإلخوة، وأقدم بين أيوب وفاة.األ

وهو والد امللكني: املظفر تقي الدين عمر صاحب محاة، وعز الدين فروخ شاه، والد صاحب 
 بعلبك امللك األجمد.

قتل يف الوقعة الكائنة بظاهر دمشق بني الفرنج خذهلم هللا وبني املسلمني كما نذكره يف 
 أبوه جنم الدين. احلوادث، وذلك يف ربيع األول وفجع به

__________ 

هـ. )غاية النهاية(  532[ وقرأ عليه القاضي أسعد بن احلسني اليزدي أبصبهان إفرادا سنة 1]
. 
/ 1، ومفرج الكروب 452/ 2[ انظر عن )شاهنشاه بن أيوب( يف: وفيات األعيان 2]

والبداية  ،551، والدرة امل ية 28/ 2، واتريخ ابن الوردي 280/ 3، ومرآة اجلنان 113
، 48، وترويح القلوب 108رقم  94، 93/ 16، والوايف ابلوفيات 224/ 12والنهاية 

 (1).." 299/ 2والدارس يف اتريخ املدارس 
 "تويف رمحه هللا يف مجادى اآلخرة. .175

 [ .1حممد بن عبد الرمحن بن أمحد بن الطفيل بن احلسن بن عظيمة ] -173
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 اإلشبيلي، األستاذ، املقرئ.

 عن ابن الفحام ابلثغر، وأيب احلسني بن اخلشاب مبصر.القراءات  رحل وأخذ

 أخذ عنده ولده عياش.

 « .الغنية»، وكتاب القراءاتوله قصيدة يف 

 روى عنه: أبو مروان الباجي، وأبو بكر بن خري.

 وقد حدث عن أيب علي الغساين، وطبقته.

 [ .2، قاله ابن ]األابر[ ]43تويف يف صفر سنة 

 [ .3علي ] حممد بن -174

 أبو غالب البغدادي، املكرب، املعروف اببن الداية.

من ابن املسلمة، ومساعه صحيح، ثبت يف سنة أربع وستني « [ املنافق4]صفة[ ]» مسع: 
 خبط طاهر النيسابوري.

 وتويف يف احملرم، قاله أبو سعد.

لي، ومجاعة املوصقلت: روى عنه: محزة وحممد ابنا علي بن القنبيطي، وسليمان وعلي ابنا 
 آخرهم الفتح بن عبد السالم.

 وعاش تسعا ومثانني سنة.

 [ .5وكان أبوه فراشا يف بيت رئيس الرؤساء ]

__________ 

 [ انظر عن )حممد بن عبد الرمحن اإلشبيلي( يف: تكملة الصلة البن األابر.1]

 [ بياض يف األصل.2]

رقم  69/ 18) 206رقم  136/ 10[ انظر عن )حممد بن علي املكرب( يف: املنتظم 3]
، وسري أعالم النبالء 1297/ 4، وتذكرة احلفاظ 223( ، واإلعالم بوفيات األعالم 4155
 .110رقم  175، 174/ 20
 [ يف األصل بياض.4]

[ قال ابن النجار: هو أبو غالب، ال يعرف اسم جده. كان أبوه فراشا يف بيت رئيس 5]
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ومسع مع األوالد على أيب جعفر ابن املسلمة، وغريه،  الرؤساء، أمه داية هلم، فريب معهم،
 (1)ومسع منه." 

"املعرب، وعقيل بن بن احلسني بن أيب اجلن، وأمحد بن وهب بن الزنف، وعبد  .176
[ بن سلطان بن حيىي القرشي، وعبد الرمحن بن إمساعيل اجلنزوي، وعبد الرمحن 1]الرمحن[ ]

 س التنوخي، وطائفة سواهم.بن عبد الواحد بن هالل، وعبد الصمد بن يون

 [ .2حيىي بن أمحد بن حممد بن أمحد ] -185

 أبو جعفر بن الزوال.

 مسع: أاب نصر الزينيب، وعامر بن احلسن.

 وعنه: ابن سكينة، ويوسف بن املبارك بن كامل.

 مات يف ربيع األول. قاله ابن النجار.

 [ .3حيىي بن حممد بن سعادة بن فصال ] -186

 يب، املقرئ.أبو بكر القرط

 عن: أيب احلسن العبسي، وأيب القاسم بن النخاس.القراءات أخذ 

 « .ف ائل مكة»وكتاب « جتريد الصحاح»وحج فسمع من رزين بن مغرب كتاب 

روى عنه: أبو القاسم بن بشكوال، وأبو خالد املرواين، وأبو احلسن بن مؤمن، وأبو القاسم 
 الشراط.

 . [4يوسف بن دوانس بن عيسى ] -187
__________ 

 [ يف األصل بياض. واملثبت عن سري أعالم النبالء.1]

 [ مل أجده. وهو يف )ذيل اتريخ بغداد( البن النجار، يف اجلزء الذي مل يصلنا.2]

 [ مل أجده.3]

[ انظر عن )يوسف بن دوانس( يف: اتريخ دمشق، وذيل اتريخ دمشق البن القالنسي 4]
، وفيه حترف اسم 278، 277/ 4ومعجم البلدان  هـ.( ، 542)يف املتوفني سنة  298
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، 201، 200/ 1ق  8، ومرآة الزمان ج 442/ 2، واللباب « درانس»إىل « دوانس»
، 223، واإلعالم بوفيات األعالم 61رقم  81، 80/ 28وخمتصر اتريخ دمشق البن منظور 

/ 3ان ، ومرآة اجلن120/ 4، والعرب 133، رقم 210، 209/ 20وسري أعالم النبالء 
، « درانس»إىل « دوانس»، وفيه حترف اسم 225، 224/ 12، والبداية والنهاية 280

وفيه  136/ 5وشذرات الذهب « درانس»حترف فيه أي ا إىل  282/ 5والنجوم الزاهرة 
 (1)« .." دوابس»حترف إىل 

. 44[ : مات بفنك يف أوائل رم ان سنة 1"وقال يوسف بن حممد بن ]مقلد[ ] .177
 مسعت منه.

 لت: هذا كان من بقااي املسندين، ضاع يف تلك الداير.ق

 [ .2احلسن بن عبد هللا بن عمر ] -204

 [ ، املالكي.3أبو علي بن أيب أمحد بن العرجاء ]

 تال ابلسبع على والده صاحب ابن نفيس، وأيب معشر.

 إجازة أبو معشر الطربي.القراءات بقال أبو علي: وحدثين 

سع احلسن علي بن أمحد بن كوثر احملاريب مبكة املتوىف ابألندلس سنة تقرأ عليه ابلسمع: أبو 
 [ .4ومثانني. كانت قراءته عليه وعلى ابن رضا يف سنة أربع وأربعني ومخسمائة ]

 -حرف اخلاء -
 [ .5خليفة بن حمفوظ ] -205

 أبو الفوارس األنباري، املؤدب، األديب.

 صاحل، عامل، مطبوع، مقرئ.

 ن أيب الصقر، وأاب احلسن األقطع.مسع: أاب طاهر ب

 [ ، وابن عساكر.6وعنه: السمعاين ]

__________ 

 .186/ 20[ يف األصل بياض. واملستدرك من سري أعالم النبالء 1]
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، وغاية 432رقم  487/ 1[ انظر عن )احلسن بن عبد هللا( يف: معرفة القراء الكبار 2]
 .991رقم  217/ 1النهاية 

أبو علي القريواين، وإمنا قيل ألبيه ابن العرجاء ألن أمه كانت فقيهة  [ العرجاء هي أبيه3]
عرجاء عابدة تقعد يف املسجد احلرام يف صف بعد صف ابنها يف نسوة يتربكن هبا. )غاية 

 النهاية( .

يف معرفة القراء: وبقي إىل حدود سنة مخسمائة مبكة، وبقي  -رمحه هللا -[ وقال املؤلف4]
 دود األربعني ومخسمائة.أبو علي هذا إىل ح

وقال ابن اجلزري: وطال عمره حىت بقي إىل سنة سبع وأربعني ومخسمائة، وهو آخر من 
 روى عن أيب معشر فيما أحسب.

، وخمتار ذيل 193رقم  273، 272/ 1[ انظر عن )خليفة بن حمفوظ( يف: التحبري 5]
 أ. 71/ 8، وملخص اتريخ اإلسالم 197السمعاين، ورقة 

قال: كان شيخا، فاضال، صاحلا، زاهدا، يعلم الصبيان القرآن، واألدب، واخلط، [ وهو 6]
وكان متوددا، متواضعا، مقبول األخالق، خفيفا، ظريفا، رضي السرية ... مسعت منه  

 (1)كتاب." 
[ الرمحن بنت ابن اجلنيد اليت روى 1"مسعت من: أيب عبد هللا النعايل، و ]أمة[ ] .178

 عن عبد امللك بن بشران.

 روى عنها: أبو سعد السمعاين.

 توفيت يف نصف ذي احلجة.

 [ .2علي بن خلف بن رضا ] -223

 أبو احلسن األنصاري، البلنسي، املقرئ، ال رير.

 [ املقرئ، وأخذ عنه التفسري، وحج وأقرأ مبكة.3روى عن أيب ]داود[ ]

 [ .4يف هذه السنة ]القراءات وهبا أخذ عنه أبو احلسن بن كوثر 

 [ .5بن سليمان بن أمحد بن سليمان ] علي -224
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 [ ، الفرغليطي.6أبو احلسن املرادي، األندلسي، القرطيب، الشقوري ]

 [ من أعمال شقورة، الفقيه الشافعي، احلافظ.7وفرغليط ]

خرج من األندلس يف سنة نيف وعشرين، ورحل إىل بغداد، ودخل خراسان. وسكن نيسابور 
 مدة.

__________ 

 األصل.[ إضافة على 1]

 ، والتصحيح من:« رمتا»[ يف األصل: 2]

، والذيل والتكملة 1850، وتكملة الصلة البن األابر، رقم 90صلة الصلة البن الزبري 
، وغاية 409رقم  217، 206/ 1لكتايب املوصول والصلة للمراكشي، كالسفر اخلامس، ق 

 .3217رقم  541/ 1النهاية 
 صادر.[ يف األصل بياض، استدركته من امل3]

 [ وقال ابن اجلزري: مات يف حدود اخلمسني ومخسمائة. )غاية النهاية( .4]

 278/ 9)الشقوري( و  367، 366/ 7[ انظر عن )علي بن سليمان( يف: األنساب 5]
، والتقييد 254/ 4، ومعجم البلدان 1851)الفرغليطي( ، وتكملة الصلة البن األابر، رقم 

ق  5الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة السفر ، و 223/ 2، واللباب 541رقم  407
، وسري أعالم النبالء 1744رقم  161، واملعني يف طبقات احملدثني 444رقم  217/ 1
/ 7، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 1306/ 3، وتذكرة احلفاظ 122رقم  187/ 20
رقم  145/ 21 ، والوايف ابلوفيات433/ 2، وطبقات الشافعية لإلسنوي 922رقم  224
 .292رقم  327، 326/ 1، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة 87
 [ الشقوري: بفتح الشني، وضم القاف. نسبة إىل شقورة: انحية بقرطبة.6]

[ ضبطها ابن السمعاين ابلظاء املعجمة يف اآلخر. وضبطها ايقوت يف )معجم البلدان( 7]
 (1)در.." ابلطاء املهملة. وهكذا وردت يف األصل واملصا

                                         
(1) https://t.me/pworddcs/46 
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 [ .1حممد بن جعفر بن عبد الرمحن بن صايف ] -232" .179

 أبو بكر، وأبو عبد هللا اللخمي، القرطيب.

 أصله جياين.

 [ بن حممد.2عن: أيب حممد عبد الرمحن بن شعيب، وخازم ]القراءات أخذ 

 وروى عن: أيب مروان بن سراج، وأيب حممد بن عتاب.

 غرانطة أي ا وبلنسية.وتصدر لإلقراء بقرطبة، وأقرأ الناس ب

 وكان صاحلا، زاهدا.

 تويف بوهران وقد قارب الثمانني. قاله األابر.

 [ .3حممد بن سليمان بن احلسن بن عمرو ] -233

 [ ، املروزي، وفندين: من قرى مرو.4أبو عبيد هللا، اإلمام الفنديين ]

 للتكلف.قال ابن السمعاين: كان فقيها، زاهدا، ورعا، عابدا، متهجدا، اتركا 

تفقه على اإلمام عبد الرمحن الرزاز، ومسع منه، ومن: أيب بكر حممد بن علي بن حامد 
 الشاشي، وأيب املظفر السمعاين.

 وولد سنة اثنتني وستني وأربعمائة.

 تويف يف العشرين من احملرم بفندين.

 روى عنه: عبد الرمحن السمعاين.

 [ .5ن بن العاص ]حممد بن عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الرمح -234

__________ 

 .2891رقم  109/ 2[ انظر عن )حممد بن جعفر( يف: غاية النهاية 1]
 ابحلاء املهملة.« حازم»[ حترف يف غاية النهاية إىل 2]

، ومعجم البلدان 768، رقم 134، 133/ 2[ انظر عن )حممد بن سليمان( يف: التحبري 3]
/ 2، وطبقات الشافعية لإلسنوي 70/ 4 ، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي278/ 4

 ب. 74/ ورقة 8، وملخص اتريخ اإلسالم 277
[ الفنديين: ب م الفاء وسكون النون وكسر الدال املهملة وسكون الياء املنقوطة ابثنتني 4]

من حتتها ويف آخرها النون. هذه النسبة إىل فندين وهي قرية قدمية مبرو على مخسة فراسخ. 
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 ( .336/ 9)األنساب 

 (1).." 256رقم  153/ 1[ انظر عن )حممد بن عبد الرمحن بن أمحد( يف: بغية الوعاة 5]
 "أبو الفتح الكاتب. .180

 مسع: عبد الواحد بن فهد العالف.

 وعنه: مكي بن الفراء.

 مات جمذوما، رمحه هللا.

 [ .1حممد بن مسعود بن عبد هللا بن مسعود ] -243

 ي، املقرئ، النحوي، العالمة.أبو بكر بن أيب ركب اخلشين، اجلناو 

 عن: أيب القاسم بن موسى، وأيب احلسن بن شفيع، ومجاعة.القراءات أخذ 

 وأخذ العربية واآلداب عن: ابن أيب العافية، وابن األخ ر، وابن األبرش.

 وروى عن: أيب احلسن بن سراج، وأيب علي بن سكرة، وابن عتاب، ومجاعة.

بية، وتصدر إلقرائها، وويل أبخرة خطابة غرانطة. وكان من قال األابر: تقدم يف صناعة العر 
رفا سيبويه، ومل يتمه،. وكان حافظا للغريب واللغة، متص« كتاب»جلة النحاة وأئمتهم. شرح 

 يف فنون األدب مع اجلد والصالح، وله شعر.

 تويف يف نصف ربيع األول عن مخس وستني سنة.

 بو ذر اخلشين.أخذ عنه: أبو عبد هللا بن محيد، وابنه أ

 [ .2املبارك بن عبد الوهاب بن حممد بن منصور بن زريق ] -244

 [ .3القزاز، الشيباين، البغدادي، أبو غالب املسدي ]

 قال ابن السمعاين: شيخ صاحل.

 مسع الكثري، وحصل بعض األصول.

 مسع: رزق هللا التميمي، وطرادا الزينيب، وأاب طاهر الباقالين، وغريهم.

__________ 
 [ انظر عن )حممد بن مسعود( يف: تكملة الصلة البن األابر.1]
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 .209/ 3، واللباب 305/ 11[ انظر عن )املبارك بن عبد الوهاب( يف: األنساب 2]
[ املسدي: ب م امليم، وفتح السني املهملة، وكسر الدال املهملة املشددة. هذه النسبة 3]

 (1)سقالطونية.." إمنا تقال ملن يعمل السداد ببغداد للثياب ال
 [ .1عبد الباقي بن أمحد بن إبراهيم بن علي بن النرسي ] -270" .181

 أبو الربكات األزجي، املعدل، احملتسب.

 قال ابن السمعاين: شيخ مسن، هبي املنظر، به طرش.

وجدان له ثالثة أجزاء عن أيب القاسم عبد هللا بن احلسن اخلالل، قرأانها عليه. وقال يل: 
 تسع ومخسني وأربعمائة.ولدت يف سنة 

 وتويف يف عاشر شعبان.

 قلت: مسعنا على أيب النداء بن الفراء جزءا من حديث ابن صاعد.

بسماعه من أيب القاسم بن صصرى، والطبقة خبط احلافظ ال ياء، إبجازته من عبد الباقي 
 النرسي، بسماعه من القاضي أيب يعلى، وفرحت بذلك، فلما انتبهت يف احلديث ابن يل

 أن هذا غلط وأن عبد الباقي ولد بعد موت أيب يعلى بسنة.

 [ .2عبد الرمحن بن أمحد بن خلف بن رضا ] -271

 أبو القاسم القرطيب، خطيب قرطبة.

 عن أيب القاسم بن مدير.القراءات روى 

 من أيب عبد هللا حممد بن فرج.« املوطأ»ومسع 

 ي.ومسع أي ا من: أيب علي الغساين، وأيب احلسن العبس
وأتدب أبيب الوليد مالك العتيب واختص به. وبرع يف اآلداب وشوور يف األحكام. وكان 

 حممودا يف مجيع ما نواه، رفيع القدر، عايل الذكر.

 تويف عاشر مجادى اآلخرة. قاله ابن بشكوال.

 قال: وتويف أبوه وهو محل له يف سنة سبعني وأربعمائة.

حون، وحسن بن علي بن خلف، وعبيد هللا بن أبو بكر بن مسالقراءات قلت: أخذ عنه 
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 الصيقل، وعبد الرمحن بن الشراط.

__________ 

، والوايف ابلوفيات 638/ 2[ انظر عن )عبد الباقي بن أمحد( يف: املشتبه يف الرجال 1]
 .13رقم  14/ 18
رقم  353، 352/ 2[ انظر عن )عبد الرمحن بن أمحد( يف: الصلة البن بشكوال 2]

756 "..(1) 
 [ .1عبد الرمحن بن أمحد بن حممد بن أمحد بن اإلخوة ] -272" .182

 أخو عبد الرحيم، أبو القاسم البغدادي، العطار.

 مسع: أاب عبد هللا النعايل، وابن البطر، ومجاعة.

 كتب عنه: أبو سعد السمعاين، وقال: تويف يف صفر.

 [ .2عبد الرمحن بن أيب رجاء ] -273

 سي، اللبسي، نسبة إىل قرية من قرى وادي آش.أبو القاسم البلوي، األندل

 بغرانطة عن: أيب احلسن بن كرز، ومجاعة.القراءات أخذ 

 عن أيب علي بن أيب العرجاء.القراءات وحج سنة سبع وتسعني، فأخذ 

 ومسع من أيب حامد الغزايل، وأجاز له.

لس، وتصدر األندوأخذ ابملهدية عن: علي بن حممد بن اثبت اخلوالين األقطع، وانصرف إىل 
 لإلقراء.

 أخذ عنه: ابنه عبد الصمد، وأبو القاسم بن حبيش، وأبو القاسم بن بشكوال.

قال األابر: وكان زاهدا، صوفيا، جماب الدعوة. خرج عن املرية يف سنة إحدى وأربعني قبل 
 تغلب الروم عليها بعام، ونزل وادي آش إىل أن تويف به وله مثان وسبعون سنة.

 [ .3الغين بن أمحد بن حممد ]عبد  -274

 [ .4أبو اليمن الدارمي، البوشنجي ]

__________ 
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 [ انظر عن )عبد الرمحن بن أمحد( يف: معجم شيوخ ابن السمعاين.1]

/ 3[ انظر عن )عبد الرمحن بن أيب رجاء( يف: تكملة الصلة البن األابر )خمطوط( ج 2]
 523، 522/ 2ومعرفة القراء الكبار  ،1013. رقم 363، ك وبغية امللتمس لل يب 8ورقة 
 .1567رقم  369، 368/ 1، وغاية النهاية 465رقم 
، ومعجم 435رقم  469، 468/ 1[ انظر عن )عبد الغين بن أمحد( يف: التحبري 3]

 أ. 77/ ورقة 8( ، وملخص اتريخ اإلسالم 1866)طبعة ال يبزك  950/ 2البلدان 
يف املعروف بكردايز، من أهل الزندجان، إحدى قرى الزندجاين الصو »[ زاد يف التحبري: 4]

 (1)« .." فوشنج
 [ .1شكر بن أيب طاهر أمحد بن أيب بكر ] -321" .183

 أبو زيد األهبري، األصبهاين، املؤدب، األديب.

 مسع: أاب عبد هللا الثقفي، الرئيس.

 وتويف يف ذي القعدة.

 -حرف الصاد -
 [ .2صايف ] -322

قي. بغدادي، مقرئ، جمود، صاحل، متعبد. وله إسناد عايل يف أبو الف ل، موىل ابن اخلر 
 ، فإنه قرأ على رزق هللا التميمي، وحيىي بن أمحد السييب.القراءات

 ومسع: مالك بن أمحد البانياسي، وغريه.

 واحرتقت كتبه.

 قال السمعاين: مسعته يقول: سلوا القلوب عن املودات، فإهنا ال تقبل الرشا.

 وتويف أظن يف سنة ست وأربعني، ومل يبق إىل سنة سبع، رمحه هللا. مسعت منه أحاديث.

 -حرف العني -
 [ .3عبد هللا بن أمحد بن عمروس ] -323

 [ ، األندلسي، املالكي. كان فقيها، حافظا، مشاورا، لغواي، فاضال.4أبو حممد الشليب ]
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__________ 

، وتكملة اإلكمال 269 رقم 326/ 1[ انظر عن )شكر بن أيب طاهر( يف: التحبري 1]
 أ. 80/ ورقة 8ب، وملخص اتريخ اإلسالم  79)خمطوط( ورقة 

، وغاية النهاية 454، رقم 504، 503/ 1[ انظر عن )صايف( يف: معرفة القراء الكبار 2]
 .265رقم  245، 244/ 16، والوايف ابلوفيات 331/ 1
 [ مل أجده.3]

ء موحدة، قال ايقوت: هكذا مسعت [ الشليب: بكسر أوله، وسكون اثنيه، وآخره اب4]
مجاعة من أهل األندلس يتلفظون هبا. وقد وجدت خبط بعض أدابئها شلب، بفتح الشني. 
وهي مدينة بغريب األندلس بينها وبني ابجة ثالثة أايم، وهي غريب قرطبة، وهي قاعدة والية 

 (1)أشكونية،." 
 "مسع: أاب احلسن بن مغيث، وأاب بكر بن العريب. .184

 [ .1عبد هللا بن خلف بن بقي ] -324

 [ ، أبو حممد.2القيسي، البياسي ]

 عن: ابن البياز، وابن الدوش.القراءات أخذ 

وحج فلقي ابن الشحام. ومبكة عبد هللا بن عمر بن العرجاء صاحب ابن نفيس، وعبد 
 ، وبرع فيها وتصدر ببلده.القراءاتالباقي بن فارس، فحمل عنهم 

 حممد بن حسنون، وغري واحد.وتال عليه: أبو بكر 

 وكان زاهدا، صاحلا، جماهدا.

 تويف بعد األربعني.

 [ .3عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد الرمحن ] -325

 [ ، ال رير.5[ الرازي، احلصريي ]4أبو سعيد ]

 من أيب منصور حممد بن احلسني املقومي.« سنن ابن ماجة»مسع 

اعيل بن أيب حرب اجلرجاين، وعبد الواحد بن إمس ومسع: واقد بن اخلليل القزويين، والف ل
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 الروايين الفقيه، ومجاعة سواهم.

__________ 

] )( [ وبينها وبني قرطبة عشرة أايم للفارس اجملد، بلغين أنه ليس ابألندلس بعد إشبيلية 
مثلها، وبينها بني شنرتين مخسة أايم، ومسع ممن ال أحصي أنه قال: قل أن ترى من أهلها 

 يقول شعرا وال يعاين األدب، ولو مررت ابلفالح خلف فدانه وسألته عن الشعر قرض من ال
 ( .358، 357/ 3من ساعته ما اقرتحت عليه وأيب معىن طلبت منه. )معجم البلدان 

، والذيل والتكملة 827[ انظر عن )عبد هللا بن خلف( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
رقم  418/ 1، وغاية النهاية 378رقم  222، 221الرابع  لكتايب املوصول والصلة، السفر

1766. 
[ البياسي: بفتح الباء املوحدة، وايء مشددة، نسبة إىل بياسة، مدينة كبرية ابألندلس 2]

معدودة يف كورة جيان، بينها وبني أبدة فرسخان، وزعفراهنا هو املشهور يف بالد الغرب، 
 ( .5پ  87/ 1هـ. )معجم البلدان  552ة ، وأخرجوا عنها سن542دخلها الروم سنة 

، واألنساب 350رقم  397 -395/ 1[ انظر عن )عبد الرمحن بن عبد هللا( يف: التحبري 3]
/ 4، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 419رقم  342)ابحلاشية( ، والتقييد  157/ 4

 أ. 80/ 8، وملخص اتريخ اإلسالم 436/ 1، وطبقات الشافعية لإلسنوي 245
 « .أبو سعد»[ يف التحبري: 4]

« احل ريي»، ويف طبقات اإلسنوي: « اخل ريي»[ يف طبقات السبكي تصحفت إىل 5]
 "..(1) 
 ، فظهر له أصحاب وتالمذة.القراءات"وعمر حىت رحلوا إليه يف علم  .185

وقد مسع من: املعتز بن أيب مسلم البيهقي، وأيب بكر حممد بن املأمون علي املتويل، وعلي 
 محد املديين، ونصر هللا اخلشنامي.بن أ

 ولد يف رجب سنة مخس وسبعني وأربعمائة. وكان أبوه من قاين.

 روى عنه: أبو سعد، وابنه عبد الرحيم.
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 وتويف يف شوال أو ذي القعدة.

 [ .1عبد الرمحن بن عبد الواحد بن عبد الكرمي ] -329

 أبو القاسم الغساين، الدمشقي، السمسار.

 كان رجال خريا.

 [ .3[ ، وابنه القاسم ]2وروى عنه: ابن عساكر ]

 تويف يف ربيع اآلخر.

 [ .4عبد الرمحن بن حممد بن سهل بن احملب ] -330

 أبو الربكات النيسابوري.

 نظيف، شريف، متودد.

 مسع: أاب احلسن املديين، وعبد الغفار الشريويي، وأاب سعيد القشريي، وعمر الرؤاسي احلافظ.

 وحدث.

 اثلث ذي القعدة يف ذكر وخري، وله ستون سنة.مات يف 

 [ .5عبد الفتاح بن أمريجة بن أيب سعيد ] -331

__________ 

، وملخص 353رقم  400/ 1[ انظر عن )عبد الرمحن بن عبد الواحد( يف: التحبري 1]
 .211رقم  298/ 14ب، وخمتصر اتريخ دمشق البن منظور  80/ 8اتريخ اإلسالم 

 خريا مواظبا على اجلماعة، فيه ذكاء ومعرفة.[ وهو قال: كان 2]

[ وقال ابن السمعاين: مسعت منه أربعة أحاديث. وكان والدته يف حدود سنة سبعني 3]
 وأربعمائة.

 [ مل أجده.4]

، واألنساب 437رقم  470، 469/ 1[ انظر عن )عبد الفتاح بن أمريجة( يف: التحبري 5]
 (1)ب.."  46/ ورقة 8، وملخص اتريخ اإلسالم 413/ 11
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 [ .1أمحد بن منري ] -366" .186

 الطربلسي، الشاعر.

 أييت يف سنة مثان.

 وقيل: تويف سنة سبع.

 [ .2إبراهيم بن صاحل ] -367

 [ .4[ املرادي، األندلسي، املريب ]3أبو إسحاق بن السماذ ]

 عن: أيب احلسن بن شفيع، وعلي بن حممد الربجي.القراءات أخذ 

 ة.ومسع من: أيب علي بن سكر 
 وحج وأخذ ابإلسكندرية عن الطرطوشي، والرازي صاحب السداسيات.

 [ .5روى عنه: أبو عبد هللا بن محيد، وأبو بكر بن أيب مجرة ]

 [ .6تويف بلورقة ]

 -حرف التاء -
 [ .7متراتش بن إيلغازي بن أرتق ] -368

 األمري حسام الدين الرتكماين، األرتقي، صاحب ماردين، وميافارقني.

 [ .8لك بعد والده، فكانت مدته نيفا وثالثني سنة ]ويل امل

__________ 

 ( .418هـ. برقم ) 548[ سيأيت يف وفيات سنة 1]

 .172رقم  183، 182/ 1[ انظر عن )إبراهيم بن صاحل( يف: املقفى الكبري للمقريزي 2]
 ، والتصحيح من )املقفى( .« البيماذ»[ يف األصل: 3]

 وكسر الراء، وايء مشددة مكسورة، نسبة إىل مدينة املرية.[ املريي: بفتح امليم 4]

[ وقال املقريزي: فلما عاد من رحلته تصدر لإلقراء ببلده. مث ويل الق اء واخلطبة بلورقا، 5]
 وأمسع. وكان وقورا، إماما يف صنعة اإلقراء.

 سمائة.مخ[ وقال املقريزي: مات يف لورقا سنة سبع وأربعني. وقيل: سنة مثان وأربعني و 6]

، وذيل اتريخ دمشق 175/ 11[ انظر عن )متراتش بن إيلغازي( يف: الكامل يف التاريخ 7]
، 148، 133، 121، 54، واألعالم اخلطرية 223، واتريخ دولة آل سلجوق 329
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432 ،434 ،435 ،437 ،438 ،440 ،442 ،444 ،445 ،512 ،543 ،555 ،
، 229، 228، 207 -205لسالجقة( ، وبغية الطلب )الرتاجم اخلاصة بتاريخ ا556
 548)وفيات  472/ 12، وعيون التواريخ 53/ 2، واتريخ ابن الوردي 63، 62، 223

، وأخبار 345/ 2، ومعجم األنساب واألسرات احلاكمة 300/ 5هـ.( ، والنجوم الزاهرة 
، واإلمارات األرتقية يف اجلزيرة والشام 471، 470، 468/ 2الدول )الطبعة اجلديدة( 
 .292 -277للدكتور عماد الدين خليل 

هـ.  448تويف سنة  442/ 2ق  3[ اختلف يف اتريخ وفاته، ففي األعالق اخلطرية ج 8]
 (1)ويف." 

[ : قدم إىل بغداد رسوال من صاحب كرمان يف سنة 1"قال أبو الفرج بن اجلوزي ] .187
 ست وثالثني. وقدم رسوال إىل السلطان يف سنة أربع وأربعني.

 ذي القعدة سنة سبع بكرمان. وتويف يف

 وقد مسع منه ابن السمعاين، وابنه عبد الرحيم بنيسابور ملا قدمها بعد األربعني.

 قال ابن النجار: روى عنه عبد الواحد بن سلطان.

 حممد بن جعفر بن خرية. -388

 أبو عامر، موىل ابن األفطس، البلنسي.

 وايته عنه لصغره.مسع: أاب الوليد الوقشي، والزمه. وقد تكلم يف ر 

 ومسع من: أيب داود، وطاهر بن مفوز.

 وويل خطابة بلنسية مدة. وطال عمره، ومجع كتبا كثرية.

حدث عنه: أبو القاسم بن بشكوال، وأبو عبد هللا بن محيد، وأبو بكر بن أيب مجرة، وعبد 
 املنعم بن الفرس.

 وتويف يف ذي القعدة رمحه هللا، وقد قارب املائة.

 [ .2بن احلسن بن حممد بن سعيد ] حممد -389

األستاذ، املقرئ، أبو عبد هللا الداين، املعروف اببن غالم الفرس، واببن الفرس. وهو لقب 
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 رجل من جتار دانية.

 عن: أيب داود، وأيب احلسن بن الدوش، وأيبالقراءات أخذ أبو عبد هللا 

__________ 

 [ يف املنتظم.1]

، 105/ 3، وإنباه الرواية 70يف: بغية امللتمس لل يب [ انظر عن )حممد بن احلسن( 2]
، والذيل 165، 164، ومعجم شيوخ الصديف 475/ 1، وتكملة الصلة البن األابر 106

، ومعرفة 126/ 4، والعرب 166 -163والتكملة لكتايب املوصول والصلة، السفر السادس 
، 1750، رقم 162دثني ، واملعني يف طبقات احمل456رقم  506، 505/ 1القراء الكبار 

، وغاية 285/ 3، ومرآة اجلنان 201، وتلخيص ابن مكتوم 124واإلعالم بوفيات األعالم 
رقم  563، 562/ 5، واملقفى الكبري للمقريزي 2939، رقم 222، 221/ 2النهاية 
، وشذرات 442، واتريخ اخللفاء 303/ 5، والنجوم الزاهرة 1075، وتبصري املنتبه 2092
/ 10وهو يف سري أعالم النبالء  414رقم  142/ 1، وشجرة النور الزكية 144/ 4الذهب 
 (1)دون ترمجة.."  185
 "احلسني بن حيىي بن أيب زيد بن البياز، وأيب احلسن بن شفيع. .188

 ومسع من: أيب علي بن سكرة، وأيب حممد بن أيب جعفر.

 طامي.وحج سنة سبع وعشرين، فسمع من: أيب طاهر السلفي، وأيب شجاع البس

[ قال: تصدر بعد الثالثني ومخسمائة لإلقراء، والرواية، وتعليم العربية، وكان 1ذكره األابر ]
صاحب ضبط وإتقان، مشاركا يف علوم مجة يتحقق منها بعلم القرآن واألدب. وكان حسن 
ال بط واخلط، أنيق الوراقة. رحل الناس إليه للسماع منه والقراءة عليه، وويل خطابة دانية. 

 وكان مولده يف سنة اثنتني وسبعني وأربعمائة.

قلت: قرأ عليه مجاعة منهم حممد بن علي بن أيب العاص النفزي شيخ الشاطيب، وأبو جعفر 
أمحد بن علي احلصار شيخ علم الدين القاسم اللورقي، وعبد هللا بن حيىي بن صاحب 

  الداين.الصالة، ويوسف بن سليمان البلنسي، وأبو احلجاج يوسف بن عبد هللا
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 [ .2حممد بن خلف ] -390

 [ .4[ ، الشليب ]3أبو احلسن الغساين، اللبلي ]

عن: إمساعيل بن غالب، وأيب القاسم بن النخاس، ومسع منه، ومن: ابن القراءات أخذ 
 شريين.

 وعين ابلفقه، وشوور يف األحكام، وويل ق اء شلب.

 وتويف يف مجادى اآلخرة.

 [ .5املبارك ]حممد بن علي بن  -391

 أبو املف ل الواسطي، مث البغدادي، احلمامي، الصائغ.

__________ 

 .475/ 1[ يف تكملة الصلة 1]
 .2230رقم  632/ 5[ انظر عن )حممد بن خلف( يف: املقفى الكبري للمقريزي 2]
[ اللبلي: بفتح أوله مث السكون، والم أخرى. نسبة إىل لبلة. قصبة كورة ابألندلس كبرية 3]

/ 5يتصل عملها بعمل أكشونية وهي شرق من أكشونية وغرب من قرطبة. )معجم البلدان 
10. ) 

[ الشليب: بكسر الشني املعجمة وسكون الالم. نسبة إىل مدينة شلب. وقد تقدم التعريف 4]
 هبا.

 (1)[ انظر عن )حممد بن علي بن املبارك( يف: معجم شيوخ ابن السمعاين.." 5]
 ائسة أصحاب أيب حنيفة ببلخ. وكان إمام اجلامع ببلخ."بلخ، انتهت إليه ر  .189

 وكان مولده يف سنة مخس وسبعني وأربعمائة.

قال ابن السمعاين: كان إماما فاضال، مفتيا، مناطرا، حسن األخالق، حج سنة ست 
 وعشرين. ومسع ببلخ من مجاعة. ح رت مبجلس إمالئه ببلخ.

 ومات يف اثين شعبان، ودفن بداره.

 [ .1بن احملسن بن أمحد ] حممد -395
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أبو عبد هللا السلمي، الدمشقي، األديب، املعروف اببن امللحي. وملح قرية حبوران. ويقال 
ابن امللحي ابلتخفيف. كان أبوه قد غلب على حلب ووليها مدة، وكان معه هبا. مث سكن 

 دمشق.

 اكر.حلافظ ابن عسولقي مجاعة من األدابء. ومسع عدة دواوين. وكان شريبا للخمر، قاله ا

 وقد مسع من: جعفر السراج، وغريه.

 وتويف يف شعبان. وكتب يل خبطه جزأين، يعين شعرا وفوائد.

 [ .2حممد بن منصور بن إبراهيم ] -396

 أبو بكر القصري.

 مسع من: اثبت بن بندار، وأيب طاهر بن سوار.

 القراءات.وقرأ 

 وزي.ويورد منه. قاله ابن اجل« النقاش تفسري»وكان حافظا، جمودا، متفننا. وكان يطالع 

 وقال: كانت له شيبة طويلة تعرب سرته.

 تويف يف سابع شعبان.

، له لقراءاتابوقال ابن النجار: قرأ ابلرواايت على ابن سوار، واثبت بن بندار، وكان عاملا 
 حلقة جبامع املنصور يفسر فيها كل مجعة.

__________ 

، وكتاب 319يف: ذيل اتريخ دمشق البن القالنسي  [ انظر عن )حممد بن احملسن(1]
 .222/ 1الروضتني 

( 4179رقم  87/ 18) 227رقم  150/ 10[ انظر عن )حممد بن منصور( يف: املنتظم 2]
 "..(1) 
 [ .1حممد بن حيىي بن حممد بن أيب إسحاق بن عمرو بن العاص ] -400" .190

 من عمل بلنسية. [2أبو عبد هللا األنصاري، األندلسي، اللري. ولرية ]

 أخذ عن مشيخة بلده، مث نزح عنه يف الفتنة سنة مثان ومثانني وأربعمائة.
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 وسكن جيان سبعة أعوام.

 عن: أيب بكر بن الصباغ.القراءات وأخذ 

 وكان قصد أاب داود سنة ست وتسعني، فلقيه مري ا مرض املوت.

 ومسع من: أيب حممد البطليوسي.

 تجويد.وأقرأ الناس. وكان ذا بصر ابل

ترمجه األابر، وقال: روى عنه شيخنا أبو عبد هللا بن نوح الغافقي، وأبو عبد هللا بن احلسني 
 األندي.

 تويف يف شوال، وقد قارب الثمانني.

 [ .3حممد بن يونس بن حممد بن مغيث ] -401

 أبو الوليد القرطيب.

 من بيت العلم واجلاللة.

 وأيب احلسن العبسي، وخازم بن حممد. مسع من: أيب علي الغساين، وحممد بن فرج،

 وأكثر عن والده. وكان صاحلا، خريا، كثري الذكر، والصالة، طويلها.

 وكان إمام جامع قرطبة. وقد شوور يف األحكام.

 مات يف شعبان. ومولده يف أول سنة مثانني.

 ومسع وله مخس عشرة سنة.

 [ .4حممد بن أيب أمحد بن حممد ] -402

__________ 

، ومعرفة 478/ 2انظر عن )حممد بن حيىي بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر [ 1]
 .3529رقم  277/ 2، وغاية النهاية 463رقم  520/ 2القراء الكبار 

 [ لرية: ب م الالم، وكسر الراء وتشديد الياء.2]

 .1301رقم  592/ 2[ انظر عن )حممد بن يونس( يف: الصلة البن بشكوال 3]
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 256، 255/ 2، والتحبري 157/ 12عن )حممد بن أيب أمحد( يف: األنساب [ انظر 4]
 (1)ب.."  86/ 8، وملخص اتريخ اإلسالم 311/ 5، ومعجم البلدان 911رقم 
 "يف اخلالفيات. مث حج وجاور، وأم مبكة. مث إن الكاساين قال ألصحابه: .191

 أصحابه. كاتبوه ورغبوه يف الرجوع. مث إنه قدم دمشق وتسلم املدرسة، وكثر

 ووجه من أح ر كتبه من خراسان.

 قال ابن السمعاين: روى عن أيب املعني املكحويل، وأيب بكر حممد بن احلسن النسفي.

 كتبت عنه.

 [ .1علي بن احلسن بن حممد ] -450

 أبو احلسن الطوسي، الطابراين، الصويف، املقرئ.

 ابلقراءات.كان عارفا 

 بوري، وغريه.مسع من: أمحد بن عبد اجلبار النيسا

 [ .2روى عنه: حفيده املؤيد بن حممد الطوسي، وهو ضبط موته ]

 [ .3علي بن السالر ] -451

__________ 

، ومعجم شيوخ 551رقم  566/ 1[ انظر عن )علي بن احلسن الطوسي( يف: التحبري 1]
 أ. 93/ ورقة 8أ، وملخص اتريخ اإلسالم  178ابن السمعاين، ورقة 

عاين: سكن نيسابور يف املسجد املطرز، وكانت له القراءة واخلتمة [ وقال ابن السم2]
ورواايهتا،  ،ابلقراءاتواإلمامة، يف الصلوات الثالث اليت يهجر فيها، وكان فاضال، عاملا 

حسن اإلقراء، سديد السرية، مجيل األمر، عفيفا، نظيفا، نزه النفس، تلمذ للمقرئ أيب 
ر يقرئ الناس، وظهر له األوالد واألصحاب، وكان مأمون احلسن بن الغزال وقرأ عليه، مث صا

 الصحبة.

مسع علي بن عبد امللك بن حممد املقرئ ومجاعة من املشايخ املتأخرين. مسعت منه أحاديث 
 يسرية. وكنت أتربك به وأسرتيح بلقائه. )التحبري( .
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، 320، 319[ انظر عن )علي بن السالر( يف: ذيل اتريخ دمشق البن القالنسي 3]
، واتريخ دولة آل 185، 184/ 11، والكامل يف التاريخ 19، 18واإلعتبار البن منقذ 

، وأخبار مصر 72، 66 -61 -59 -57، ونزهة املقلتني البن الطوير 225سلجوق 
، وأخبار الدول املنقطعة البن ظافر 227، 226/ 1، وكتاب الروضتني 92/ 2البن ميسر 

 -416/ 3، ووفيات األعيان 215، 214/ 1ق  8، ومرآة الزمان ج 107 -102
/ 2، ودول اإلسالم 131/ 4، والعرب 39/ 3، واملختصر يف أخبار البشر 485، رقم 419
، 189رقم  283 -281/ 20، وسري أعالم النبالء 225، واإلعالم بوفيات األعالم 63

بداية ، وال552، والدرة امل ية 475/ 12، وعيون التواريخ 84/ 2واتريخ ابن الوردي 
 139، 138/ 21، والوايف ابلوفيات 289، 288/ 3، ومرآة اجلنان 231/ 12والنهاية 
/ 5، والنجوم الزاهرة 205/ 2، وحسن احملاضرة 207 -204/ 3، واتعاظ احلنفا 82رقم 
 (1).." 149/ 4هـ.( ، وشذرات الذهب  545)يف وفيات  299
 "فقيه، فاضل. .192

تان  بتنيس يف حدود اخلمسمائة وتويف آبمل طربسمسع الكثري بنفسه، ورحل. وكان مولده 
 كهال.

 روى عنه: عبد الرحيم السمعاين.

 [ .1أمحد بن طاهر بن سعيد بن الشيخ أيب سعيد ف ل هللا بن أيب اخلري امليهين ] -487

أبو الف ل الصويف، مولده مبيهنة يف سنة أربع وستني وأربعمائة، ومسع بنيسابور: أاب جعفر 
 يف، وأاب بكر بن خلف، وأاب احلسني الواسطي، وأاب احلسن املديين.بن عمران الصو 

 وحدث ببغداد.

 وروى كتب الواحدي عنه ابإلجازة. ونزل برابط الشيخ إمساعيل بن أيب سعد.

قال ابن السمعاين: سافر الكثري، وخدم املشايخ والصوفية. وهو ظريف اخللة، حسن 
 الشمائل، متواضع.

 ودفن على دكة اجلنيد.تويف يف اثمن رم ان، 
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 قلت: وروى عنه: أبو اليمن الكندي، والفتح بن عبد السالم. ومجاعة.

 وآخر من روى عنه ابإلجازة: أبو احلسن بن املقري.

 [ .2أمحد بن عبد الرمحن بن ربيع ] -488

 األشعري، أبو عامر القرطيب. جد آل بين الربيع.

 عن: أيب القاسم بن النحاس.القراءات أخذ 

 زم أاب بكر بن العريب مدة، وتفقه به.وال

 [ .3روى عنه: ولده عبد الرمحن املتوىف سنة مخس ومثانني ]

__________ 

 .127رقم  197، 196/ 20[ انظر عن )أمحد بن طاهر( يف: سري أعالم النبالء 1]
، والذيل 34/ 1[ انظر عن )أمحد بن عبد الرمحن بن ربيع( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]

 .277رقم  203/ 1والتكملة لكتايب املوصول والصلة، السفر األول، ق 
 (1)[ قال املراكشي: كان بقرطبة حيا سنة ست عشرة وستمائة.." 3]
 [ .1عمرو بن زكراي بن بطال ] -532" .193

 [ .2أبو احلكم البهراين، اللبلي ]

 عن: شريح، والعربية عن: أيب احلسن بن األخ ر.القراءات أخذ 

 ري من القاضي أيب بكر بن العريب.ومسع الكث

 وويل الق اء واخلطابة بلبلة.

 روى عنه: أبو العباس بن خليل، وحيىي بن خلف اهلوزين، وأبو حممد بن مجهور، ومجاعة.

 وقتل يف الوقعة الكائنة على لبلة يف هذا العام.

 -حرف الفاء -
 [ .4[ بن موسى بن يعيش ]3فاتك ] -533

 [ ، ومنصف: من قرى بلنسية.5نصفي ]أبو حممد املخزومي، امل

 مسع: بركة بن احلسني بن علي الطربي، وأيب بكر الطرطوشي.
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 وكان صاحلا، زاهدا، جماب الدعوة.

 روى عنه: أبو بكر بن حبر، وطارق بن موسى، والقدماء.

 مث حج يف آخر عمره، وجاور مبكة حىت مات.

 [ .6الف ل بن أيب بكر بن أيب نصر ] -534

 [ التاجر، املقرئ.7النيسابوري، السكاف ]أبو حممد 

 روى عنه: نصر اخلشنامي.

__________ 

 [ مل أجده.1]

[ اللبلي: بفتح أوله مث السكون، والم أخرى. نسبة إىل لبلة. قصبة كورة ابألندلس كبرية 2]
 ( .10/ 3يتصل عملها بعمل أكشونية. )معجم البلدان 

يت تقدمت ال« عائشة بنت أمحد بن منصور»ترمجة [ وردت هذه الرتمجة يف األصل قبل 3]
 ( ، وقد أخرهتا إىل هنا حسب ترتيب احلروف.509برقم )

 [ مل أجده.4]

 [ املنصفي: ابلفتح مث السكون، وفتح الصاد.5]

 [ مل أجده.6]

 (1)« .." الكافر»[ يف األصل: 7]
 "أثىن عليه احلافظ أبو موسى، وروى عنه. .194

 [ .1ر ]حممد بن حيىي بن منصو  -551

 العالمة أبو سعد النيسابوري.

 الفقيه الشافعي.

 .48مر يف عام 
 [ .2حممد بن يوسف بن عمرية ] -552

 [ .3أبو عبد هللا األنصاري، األوريويل ]

                                         
 37/372اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



233 

 

 عن: حممد بن فرج املكناسي، وأيب القاسم بن النحاس، وشريح.القراءات أخذ 

 وتفقه على: أيب حممد بن أيب جعفر، ومسع منه.

 يب علي الصديف، ومجاعة.ومن: أ

 وكان عاملا، متفننا.

 حدث عنه: أبو عبد هللا بن عبد الرمحن املكناسي.

 [ .4حممد بن احلسن بن عمر ] -553

 أبو بكر الفراء، اخلباز. بغدادي، صاحل.

 مسع: اثبت بن بندار، واحلسني بن البسري.

 روى عنه: أبو سعد بن السمعاين، وقال: تويف يف شعبان.

 [ .6[ بن أمحد بن عبد العزيز بن املعمر بن احلسن ]5بارك[ ]]امل-554

__________ 

 ( .473[ تقدمت ترمجته برقم )1]

 [ مل أجده.2]

[ األوريويل: ابل م مث السكون، وكسر الراء، وايء م مومة، والم، وهاء. مدينة قدمية من 3]
 ( .280/ 1أعمال األندلس من انحية تدمري. )معجم البلدان 

 أجده. [ مل4]

 [ يف األصل بياض.5]

رقم  100/ 18) 247رقم  160/ 10[ انظر عن )املبارك بن أمحد( يف: املنتظم 6]
رقم  164، واملعني يف طبقات احملدثني 585رقم  440( ، والتقييد البن نقطة 4196
، ومرآة 176رقم  260/ 20، وسري أعالم النبالء 226، واإلعالم بوفيات األعالم 1766
، وشذرات الذهب 2019، وكشف الظنون 319/ 5، والنجوم الزاهرة 296/ 3اجلنان 

4 /154 "..(1) 
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 "وضيء الوجه، قليل الكالم، مشتغل مبا يعنيه، مل نر يف العلوية، مثله. .195

كان يسكن يف رابط له بظاهر ابب خشك، فسمع: أاب عامر بن حممود بن القاسم األزدي، 
 وجنيب بن ميمون الواسطي.

 ة.وقال يل: ولدت يف سنة ست وستني وأربعمائ
 وتويف رمحه هللا يوم اجلمعة الرابع والعشرين من ذي القعدة.

 قلت: روى عنه: هو، وابنه عبد الرحيم، وأبو روح عبد املعز، وطائفة.

أخربان أمحد بن هبة هللا: أان عبد املعز بن حممد، أان عبيد هللا بن محزة املوسوي، أان أبو عامر 
مر و عيسى: ثنا قتيبة، ثنا الليث، عن انفع، عن عاألزدي، أان اجلراحي، أان احملبويب، ان أب

[ . سقط منه ذكر النيب 2« ][ أهله وماله1الذي تفوته صالة العصر فكأمنا وتر ]»قال: 
 صلى هللا عليه وسلم، وال بد منه.

 [ .3عبيد هللا بن عمر بن هشام ] -585

 أبو حممد، وأبو مروان، احل رمي، اإلشبيلي، ويعرف بعبيد.

 عن: أيب القاسم بن النحاس، وأيب احلسن عون هللا، وغريمها.ءات القراأخذ 

 ومسع من: أيب حممد بن عتاب.

__________ 

 [ قال أبو عبد هللا: يرتكم أعمالكم، وترتب الرجل إذا قتلت له قتيال أو أخذت له ماال.1]

/ 200ابب: وقت العصر، ومسلم ) 138/ 1[ أخرجه البخاري يف مواقيت الصالة 2]
 ابب: (626

( ، والرتمذي يف الصالة 414التغليظ يف تفويت صالة العصر. وأبو داود يف الصالة )
ابب  238/ 1( ابب ما جاء يف الوقت األول من الف ل، والنسائي يف الصالة 175)

( ابب احملافظة 685، وابن ماجة يف الصالة )255/ 1صالة العصر يف السفر، واملواقيت 
( ابب جامع الوقوت، وأمحد يف املسند 20وقت الصالة ) على صالة العصر، ومالك يف

 .469/ 5، و 148، 145، 124، 102، 76، 75، 64، 54، 48، 27، 13، 8/ 2
، والبلغة يف اتريخ 933/ 2[ انظر عن )عبيد هللا بن عمر( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]

، 491، 490/ 1نهاية ، وغاية ال522، 521/ 2، ومعرفة القراء الكبار 117أئمة اللغة 
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، 547/ 2، وإي اح املكنون 1709، وكشف الظنون 320، وبغية الوعاة 2040رقم 
/ 6، ومعجم املؤلفني 492/ 4، وأخبار مكناس البن زيدان 649/ 1وهدية العارفني 

242. 
 (1)ابلواو.." « عبيد هللا بن عمرو»ويرد: 
، كش لإلقراء والتعليم مدة"وأحكم العربية. وكان شاعرا، فاضال جواال. تصدر مبرا  .196

، « باحاإلفصاح يف اختصار املص»مث سكن مرسية، وخطب هبا. وله تصانيف مفيدة، منها 
 « .قراءة انفع»، وكتاب « شرح مقصورة ابن دريد»و 

اد، والنحو: أبو عمر بن عيالقراءات حدث عنه: أبو ذر اخلشين، واختص به. وأخذ عنه 
 وابنه أبو عبد هللا.

 يف سنة تسع ومثانني وأربعمائة. وكان حيا يف هذه السنة. وكان مولده

 [ .1علي بن حممد بن أمحد ] -586

[ ، وهي من قرى روذراور 2اخلطيب، أبو احلسن الروذراوري املشكاين، اخلطيب مبشكان ]
 على ست فراسخ من مهذان.

 مولده يف رم ان سنة ست وستني وأربعمائة مبشكان. وقدم عليهم سنة ست وسبعني
التاريخ »القاضي أبو منصور حممد بن احلسن بن حممد بن يونس النهاوندي، فسمعوا منه 

للبخاري، بسماعه من ابن زنبيل النهاوندي يف حدود سنة أربعمائة. وحدث ببغداد « الصغري
 ابلكتاب، بقراءة ابن السمعاين.

 وطائفة كبرية. ن عساكر،ومسعه منه: احلافظ أبو العالء العطار، وابنه عبد الرب، وأبو القاسم ب

 وحدث عنه، أبو القاسم بن احلرستاين إجازة.

 ومساعه له بقراءة احملدث محزة الروذراوري، وهو صدوق.

آخر من رحل إليه: احلافظ يوسف بن أمحد الشريازي يف ربيع اآلخر سنة مخسني، ومسع 
 منه.

 [ .3مث قال: وفيها مات رمحه هللا ]
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__________ 

، ومعجم البلدان 335، 334/ 11)علي بن حممد املشكاين( يف: األنساب [ انظر عن 1]
، وسري 1770رقم  164، واملعني يف طبقات احملدثني 218، 217/ 3، واللباب 135/ 5

 .155/ 4، وشذرات الذهب 207رقم  312، 311/ 20أعالم النبالء 
رية من ا النون. ق[ مشكان: ب م امليم وسكون الشني املعجمة، وفتح الكاف، ويف آخره2]

 أعمال روذراور قرية منها من نواحي مهذان.

 «تويف يف حدود سنة أربعني ومخسني مائة بروذراور!: »335/ 11[ وقع يف األنساب 3]
 "..(1) 
 "ومات يف عشر الثمانني. .197

 [ .1أخذ عنه: السمعاين أبو سعد ]

 [ .2حممد بن عبد الباقي بن حممد بن فرطاس ] -594

 ادي، البيع، املقرئ.أبو سعد البغد

، وطلب احلديث، ومسع بنفسه من: ابن بيان، وابن نبهان، وأيب النرسي، وأيب القراءاتقرأ 
 سعد بن الطيوري، وطائفة.

 ومل يزل يسمع إىل آخر شيء.

 روى عنه: ابن األخ ر، وغريه.

 وما يف رجب سنة مخسني، وله ست وستون سنة، رمحه هللا.

 [ .3]حممد بن علي بن أمحد  -595

 أبو عبد هللا النحوي، احللي، ويعرف اببن محيدة.

شرح »اب ، وكت« شرح أبيات اجلمل»حنوي، ابرع، حاذق ابلفن، بصري ابللغة، شاعر. له 
 ، إىل غري ذلك.« شرح املقامات»، وكتاب يف التصريف، وكتاب « اللمع

 قرأ على أيب حممد بن اخلشاب.

 وتويف شااب فيما أظن.
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 [ .4ي بن احلسن ]حممد بن عل -596

 أبو املظفر بن الشهرزوري، الفرضي.

__________ 

[ وقال: شيخ صاحل، متميز، راغب يف اخلري وأهله.. كتبت عنه مبرو، وكان والدته قبل 1]
 سنة مثانني وأربعمائة بسنني.

 [ مل أجده.2]

وفيات ، والوايف ابل253، 252/ 18[ انظر عن )حممد بن علي احللي( يف: معجم األدابء 3]
، 1388، 931، 604، وكشف الظنون 34، 33/ 1، وبغية الوعاة 154، 153/ 4

، ومعجم 188، وروضات اجلنات 92/ 2، وهدية العارفني 1788، 1563، 1435
 .303/ 10املؤلفني 

 104/ 18) 253رقم  163/ 10[ انظر عن )حممد بن علي بن احلسن( يف: املنتظم 4]
 (1)( .." 4202رقم 
 [ .1ك بن احلسن بن أمحد بن علي بن فتحان بن منصور ]املبار  -600" .198

اح الزاهر املصب»اإلمام، أبو الكرم بن الشهرزوري، البغدادي، املقرئ. شيخ القراء، ومصنف 
 القراءات.يف « يف العشرة البواهر

قال أبو سعد: شيخ صاحل، دين، خري، قيم بكتاب هللا تعاىل، عارف ابختالف الرواايت 
 ن السرية، جيد األخذ على الطالب. له رواايت عالية.، حسوالقراءات

مسع احلديث من: أيب القاسم إمساعيل بن مسعدة، ورزق هللا التميمي، وأيب الف ل بن 
 خريون، ويراد الزينيب، ومجاعة كبرية.

وله إجازة من: أيب احلسني بن املهتدي ابهلل، وأيب الغنائم عبد الصمد ابن املأمون، وأيب 
 النقور، وأيب حممد الصريفيين.احلسني بن 

 كتبت عنه، وذكر أن مولده يف ربيع اآلخر سنة اثنتني وستني وأربعمائة.

قلت: وقرأ ابلرواايت على: عبد السيد بن عتاب، والزاهد أيب علي احلسن بن حممد بن 
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الف ل الكرماين صاحب احلسني بن علي بن عبيد هللا الرهاوي، والشريف عبد القاهر بن 
، سالم العباسي، ورزق هللا التميمي، وحيىي بن أمحد السييب، وحممد بن أيب بكر القريواينعبد ال

 وأمحد بن املبارك األكفاين، وأيب الربكات حممد بن عبد هللا الوكيل، ووالده احلسن.

 قرأ عليه خلق، منهم: عمر بن أمحد بن بكرون النهرواين، وحممد بن

__________ 

، وخريدة القصر )قسم شعراء 720/ 7ن احلسن( يف: األنساب [ انظر عن )املبارك ب1]
( ، ومعجم البلدان 4203رقم  104/ 18) 164/ 10، واملنتظم 53/ 2ق  3العراق( ج 

، واإلعالم 315/ 5، وتلخيص جممع اآلداب 228، 227/ 6، ومعجم األدابء 342/ 3
/ 4وتذكرة احلفاظ  ،1772رقم  164، واملعني يف طبقات احملدثني 226بوفيات األعالم 

 291 -289/ 20، وسري أعالم النبالء 141/ 4، والعرب 67/ 2، ودول اإلسالم 1292
، واملستفاد من ذيل اتريخ 457رقم  508 -506/ 1، ومعرفة القراء الكبار 196رقم 
، 2652رقم  40 -38/ 2، وغاية النهاية 296/ 2، ومرآة اجلنان 223، 222بغداد 

، والنجوم الزاهرة 261/ 16، وعقد اجلمان )خمطوط( 0/ 1لعشر االقراءات والنشر يف 
، 157/ 4، وشذرات الذهب 822، وكشف الظنون 442، واتريخ اخللفاء 322/ 5

، 269/ 5، واألعالم 1743رقم  62، 61/ 4، وديوان اإلسالم 2/ 2وهدية العارفني 
 (1).." 171/ 8ومعجم املؤلفني 

وصاحل بن علي الصرصري، وأبو يعلى محزة  "حممد بن هارون احللي ابن الكمال، .199
بن القبيطي، وأبو الف ل عبد الواحد بن سلطان، وحيىي بن احلسني األواين ال رير، وأمحد 
بن احلسني بن أيب البقاء العاقويل، وزاهر بن رستم إمام املقام مبكة، وعبد العزيز بن أمحد بن 

دابس، بن أمحد بن سعيد الواسطي، ال الناقذ املقرئ، ومشرف بن علي اخلالص ال رير، وعلي
 وأبو العباس حممد بن عبد هللا الرشيدي ال رير.

وروى عنه احلديث: حممد بن أيب املعايل الصويف ابن البناء، وأسعد بن علي، وعلي بن 
 صعلوك، والفتح بن عبد السالم، وآخرون.
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لى رزق هللا لون عمثله، فإنه قال: قرأت لقاالقراءات ومل خيلف بعده يف علو سنده يف 
 التميمي، وقرأ على احلمامي يف سنة أربع عشرة وأربعمائة.

ى احلمامي. عل« سبأ»وقرأت لورش على أيب سعد أمحد بن املبارك قال: قرأت هبا إىل سورة 
وقرأت للدوري، على رزق هللا، وحيىي بن أمحد بن السييب، وأيب الفتح علي، وأيب نصر أمحد 

وين أهنم قرءوا على احلمامي. وقرأت هبا على ابن عتاب، والوكيل، بن علي اهلامشي، وأخرب 
واثبت بن بندار، وابن اجلراح قالوا: قرأان على أيب حممد احلسن بن الصقر الكاتب، وقرأ هو 

 واحلمامي على زيد بن أيب بالل، بسنده.

 ر اخلطيب.كتويف أبو الكرم يف الثاين والعشرين من ذي احلجة، ودفن إىل جانب احلافظ أيب ب

 [ .1جملي بن مجيع بن جنا ] -601

__________ 

، وأخبار 318/ 1، واللباب 194/ 2[ انظر عن )جملي بن مجيع( يف: معجم البلدان 1]
/ 20، وسري أعالم النبالء 156رقم  154/ 4، ووفيات األعيان 95/ 2مصر البن ميسر 

وهو حتريف، « حملى»ه ، وفي303، 302/ 3)مذكور دون ترمجة( ، ومرآة اجلنان  291
، 488/ 1، وطبقات الشافعية لإلسنوي 303 -30/ 4وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 

، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة 114، 113/ 11، والوايف ابلوفيات )خمطوط( 489
ب، واتعاظ  124، وطبقات الشافعية البن كثري )خمطوط( ورقة 295، رقم 329، 328/ 1

، 359، 30، وكشف الظنون 228/ 1، وحسن احملاضرة 228، 223، 127/ 3احلنفا 
، وإي اح 162/ 4، وشذرات الذهب 207، 206وطبقات الشافعية البن هداية هللا 

، وديوان اإلسالم 448، والفهرس التمهيدي 313/ 1، وهدية العارفني 557/ 2املكنون 
 (1)رقم."  467/ 4)انظر فهرس األعالم( 

 [ .1ان بن أيب سعيد بن حرز ]أمحد بن ثعب -609" .200

 أبو العباس الكليب، األندلسي، نزيل إشبيلية.

 ويعرف اببن املكي، لطول سكناه مبكة.
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. وتصدر  «تالقراءاالتلخيص يف »أدرك أاب معشر الطربي وصحبه طويال، ومسع منه كتاب 
 لإلقراء إبشبيلية، وطال عمره، وكثر االنتفاع به.

 ، وابن محيد، وغريهم.أخذ عنه: ابن رزق، وابن خري

 [ .3[ : تويف بعد األربعني ومخسمائة ]2قال األابر ]

 [ .4أمحد بن سعيد بن اإلمام أيب حممد بن حزم ] -610

 القرطيب الظاهري، أبو عمر الفقيه.

 كان على مذهب جده، وكان عارفا به، مصمما عليه، صليبا فيه، عارفا ابلنحو والشعر.

امتحان طويل من ال رب واحلبس وأخذ أمواله ملا نسب إليه من الثورة تويف رمحه هللا بعد 
 على السلطان، وذلك بعد األربعني. نسأل هللا العاقبة.

 [ .5أمحد بن عبد هللا بن مرزوق ] -611

 أبو العباس األصبهاين.

 فقيه، متودد، من أصحاب إمساعيل بن حممد بن الف ل احلافظ.

 املطرز، وأاب علي احلداد، مسع: غامنا الربجي، وأاب سعيد

__________ 

/ 3، والعقد الثمني 51/ 1[ انظر عن )أمحد بن ثعبان( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
رقم  79، 78/ 1، والذيل والتكملة للمراكشي، السفر األول 44/ 1، وغاية النهاية 22
88. 
 بفتح احلاء املهملة والراء، ويف آخره الزاي.« حرز»و 

 .51/ 1تكملة الصلة [ يف 2]
[ وكان من جلة املقرءين وكبار اجملودين، متقدما يف حسن ال بط وجودة األخذ على 3]

القراء وإفادة التعليم، وعمر وامتد أمد االنتفاع به واالستفادة منه، وانفرد يف األندلس ابلرواية 
 عن أيب معشر.

، والوايف ابلوفيات 51/ 1 [ انظر عن )أمحد بن سعيد( يف: تكملة الصلة البن األابر4]
 .167رقم  123 -121/ 1، والذيل والتكملة، السفر األول، ق 2905، رقم 391/ 6
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[ انظر عن )أمحد بن عبد هللا بن مرزوق( يف: اتريخ دمشق، وخمتصر اتريخ دمشق البن 5]
 (1).." 3045رقم  118، 117/ 7، والوايف ابلوفيات 161رقم  142، 141/ 3منظور 

 : عبد الرحيم السمعاين."روى عنها .201

 [ .1سعيد بن احلسن ] -622

 أبو سعد النيسابوري، الريوندي، اجلوهري.

 صاحل، عفيف، مسع: الف ل بن احملب، وإمساعيل بن مسعدة.

 ولد سنة إحدى وستني وأربعمائة.

 كتب عنه: ابن السمعاين، وطائفة.

 [ .2سليمان بن حيىي بن سعيد ] -623

 [ .3فري، القرطيب، املقرئ، اجملود. ويعرف أبيب داود الصغري ]األستاذ أبو داود املعا

عن: أيب داود، وأيب احلسن بن الدوش، وأيب احلسني بن البياز، وأيب احلسني القراءات أخذ 
 اخل ري، وأيب عبد هللا حممد بن املفرج، وروى عنهم.

 وعن: القاسم بن عبد العزيز، وخلف بن مدير.

 تعليم العربية.وتصدر لإلقرار بقرطبة، ول

 قال أبو عبد هللا األابر: كان مقرائ، حمققا، ماهرا.

 تويف بعد األربعني.

أخذ عنه: أبو بكر بن خري، وأبو احلسن بن ال حاك، وأبو القاسم القنطري، وأبو زيد 
 السهيلي، وابن اخللوق الغرانطي، وغريهم.

 [ .4سليمان بن حممد بن ملك شاه بن ألب أرسالن ] -624

 وقي، املدعو شاه، أخو السلطان مسعود.السلج

 قال ابن الدبيثي: قدم بغداد يف أايم املقتفي، وخطب له ابلسلطنة على

__________ 

 [ مل أجده.1]
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[ انظر عن )سليمان بن حيىي( يف: الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة، بقية السفر 2]
 .206رقم  97، 96الرابع 
الربيع. قال: فلما قرأت على أيب داود اهلامشي قال يل: تكن [ وكان قدميا يكىن أاب 3]

 بكنييت، فكان ذلك.

 -266، 254، 205/ 11[ انظر عن )سليمان بن حممد( يف: الكامل يف التاريخ 4]
 (1).." 574رقم  425، 424/ 15، والوايف ابلوفيات 240، وزبدة النصرة 268
 الفقهاء مشهوري العباد.كان من أعيان « : اترخيه»"وقال ابن النجار يف  .202

مسعت أاب يعلى محزة بن علي يقول: كان شيخنا أبو احلسن اليزدي يقول لنا: إذا مت فال 
 تدفنوين إال بعد ثالث، فإين أخاف أن يكون يب سكتة.

وكان جثيثا صاحب بلغم. وكان يصوم رجب، فلما كان سنة موته قبل رجب أبايم قال: قد 
م وهو حلال، فإين رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يف النو رجعت عن وصييت، ادفنوين يف ا
 يقول: اي علي، صم رجب عندان.

 قال: فمات ليلة رجب.

قال: وقرأت خبط أمحد بن شافع وفاته يف اتسع عشر مجادى اآلخرة، وقال: زادت مصنفاته 
 على مخسني مصنفا.

عي بن ايسني الدول قلت: روى عنه: ابن السمعاين، وعبد اخلالق بن أسد، وعبد امللك
د عبد ، وأبو أمحالقراءاتاخلطيب، وعلي بن أمحد بن سعيد الواسطي الدابس وقرأ عليه 

 الوهاب بن سكينة، وعبد العزيز بن األخ ر، وآخرون.

 [ .1علي بن احلسني بن عبد هللا ] -23

 [ الواعظ، نزيل بغداد.2أبو احلسني الغرنوي ]

 بروايته عن العيار.« صحيح البخاري»ين مسع بغزنة من محزة بن احلسني القائ

__________ 

 -108/ 18) 258رقم  168 -166/ 10[ انظر عن )علي بن احلسني( يف: املنتظم 1]
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وفيه:  197/ 1، واتريخ إربل 217، 216/ 11( ، والكامل يف التاريخ 4208رقم  110
، وسري 282/ 2ق( ، ومرآة الزمان وخريدة القصر )قسم شعراء العرا« أبو احلسن النوري»

، 11رقم  30، 29/ 21، والوايف ابلوفيات 217رقم  325، 324/ 20أعالم النبالء 
، والنجوم الزاهرة 235، 234/ 12، والبداية والنهاية 494، 493/ 12وعيون التواريخ 

 .159/ 4، وشذرات الذهب 324، 323/ 5
وحة. هذه يف آخرها النون املفت[ الغزنوي: بفتح الغني املعجمة والزاي الساكنة املعجمة، و 2]

 (1)( .." 142/ 9النسبة إىل غزنة وهي بلدة أول بالد اهلند. )األنساب 
عن: أيب زيد الوراق، وأيب عبد هللا بن اثبت، وأيب بكر بن الصباغ القراءات "أخذ  .203

 اهلدهد.

 وتصدر لإلقراء. وكان من جلة املقرءين.

 [ .1] : أبو عبد هللا بن احلبابالقراءاتأخذ عنه 

 وحدث عنه: أبو عمر بن عياد، وابنه حممد، وأبو عبد هللا بن سعادة.

 وتويف يف رجب، وقد جاوز السبعني. قاله األابر.

 -حرف القاف -
 [ .2أبو القاسم بن اخلليفة املستظهر ابهلل ] -66

 تويف يف اثمن عشر مجادى األوىل، ومحل إىل الرتبة اليت للخلفاء يف املاء.

 الوزير وأرابب الدولة، وجلسوا للعزاء يومني. مث خرج توقيع إبقامتهم من العزاء.وم ى معه 

 وكان أصغر أوالد املستظهر، وأخا أمري املؤمنني املقتفي.

 -حرف امليم -
 [ .3حممد بن احلسني ] -67

 األديب الكامل أبو املكارم بن اآلمدي، البغدادي.

 من فحول الشعراء. أتخر حىت مدح ابن هبرية.

 [ .4ومات يف هذه السنة ]
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__________ 

 « .اخليار»[ يف األصل: 1]

/ 18) 266رقم  179/ 10[ انظر عن )أيب القاسم ابن املستظهر ابهلل( يف: املنتظم 2]
 ( .4216رقم  122

 .875رقم  17/ 3[ انظر عن )حممد بن احلسني( يف: الوايف ابلوفيات 3]
 [ من شعره:4]

 (1). بوعدك العتصابك ابملطال." أاب حسن كففت عن التقاضي ..
 [ .1حممد بن حممد بن عبد هللا بن معاذ ] -106" .204

 أبو بكر اللخمي، اإلشبيلي، املعروف ابلفلنقي.

من شريح، وخلفه يف حلقته، وترحل إىل قلعة محاد، فقرأ هبا على أيب بكر القراءات أخذ 
 عتيق بن حممد املقرئ تلميذ العباس بن نفيس املصري.

 : أيب احلسن بن األخ ر، وأيب مروان الباجي، وأيب حممد بن عتاب.وروى عن

[ : كان إماما يف صناعة األقراء، جمودا، مسندا، مشاركا يف العربية، مليح 2قال األابر ]
 « .مساه كتاب اإلمناء إىل مذاهب السبعة القراء»القراءات اخلط، له أتليف يف 

 بيد هللا، وأبو ذر اخلشين.أخذ عنه: أبو احلسن جنبة، وأبو حممد بن ع

 واستوطن فارس وأقرأ هبا.

 وتويف يف احملرم.

 وآخر من تال عليه ابلسبع اإلمام حممد بن البوت الفاسي.

 [ .3حممد بن أيب منصور معمر بن أمحد بن حممد ] -107

 [ ، األصبهاين.4أبو روح العبدي اللنباين ]

 ورزق هللا.روى عن: أيب مطيع، وسليمان بن إبراهيم احلافظ، 

__________ 

، ومعرفة 488/ 2[ انظر عن )حممد بن حممد بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
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/ 2، وغاية النهاية 126/ 1، والوايف ابلوفيات 473رقم  530، 529/ 2القراء الكبار 
 .3420رقم  242
 [ يف تكملة الصلة.2]

 .362/ 7، وتوضيح املشتبه 33/ 11اب [ انظر عن )حممد بن أيب منصور( يف: األنس3]
[ اللنباين: ب م الالم، وسكون النون، وفتح الباء املنقوطة بواحدة، ويف آخرها النون. 4]

هذه النسبة إىل حملة كبرية أبصبهان، وهلا ابب يعرف هبذه احمللة، يقال له: ابب لنبان.." 
(1) 
دة، األبرقوهي، وأمحد بن عمر بن لبي"روى عنه: حممد بن أيب املكارم املديين شيخ  .205

 وعلي بن يعيش، ومجاعة.

 حج، وحدث ببغداد.

 ومات يف شوال. وقع لنا حديثه عاليا.

 [ .1املبارك بن أمحد بن زريق ] -108

أبو الفتح الواسطي، احلداد مقرئ أهل واسط وإمام جامعها، وأحد املوصوفني ابحلذق يف 
 القراءات.

 سي، وسبط اخلياط.قرأ علي: أيب العز القالن

 [ ، ومخيس احلوزي، وأيب القاسم بن احلصني.2ومسع من: أيب نعيم اجلماري ]

 القراءات.وصنف يف 

 روى عنه: ابنه املبارك بن املبارك، وابن إبراهيم بن البناء.

 [ : مسعت الثناء عنه مجيال.3قال ابن الدبيثي ]

 وتويف يف احملرم.

 املبارك بن أمحد بن حممد. -109

 و القاسم البغدادي، الصرييف، صاحب أيب بكر املزريف.أب

 مسع: طرادا الزينيب، والنعايل، وهبة هللا بن عبد الرزاق.

 وعنه: ابن سكينة، وعبد العزيز بن األخ ر.

                                         
 38/130اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



246 

 

__________ 

 166/ 3[ انظر عن )املبارك بن أمحد( يف: املختصر احملتاج إليه من اتريخ ابن الدبيثي 1]
، وسري 1315/ 4، تذكرة احلفاظ 484رقم  43/ 2القراء الكبار ، ومعرفة 1114رقم 

 .2649رقم  37/ 2)دون ترمجة( ، وغاية النهاية  311/ 20أعالم النبالء 
 .بتقدمي الزاي« زريق»بتقدمي الراء، ويف بعض املصادر « رزيق»وهو يف األصل: 

بن اء، وخمتصر اابحلاء املهملة. والتصويب من: معرفة القر « احلماري»[ يف األصل 2]
 الدبيثي.

 (1)[ يف املختصر.." 3]
 أمحد بن هبة هللا بن حممد بن البي اوي. -153" .206

 أبو طالب.

 مسع: اثبت بن بندار، وغريه.

 روى عنه: عمر بن علي القرشي احلافظ.

 تويف يف شوال. وكان من احلجاب.

 إبراهيم بن منبه بن عمر. -154

 املرية.أبو أمية الغافقي، األندلسي. من أهل 

 عن: ابن شفيع.القراءات أخذ 

 ومسع: أاب علي بن سكرة، وابن رغيبة، وأاب حممد بن عتاب.

 وحج، فسمع من سلطان بن إبراهيم املقدسي.

 وويل اخلطابة والق اء مبرسية.

 مسع منه: أبو القاسم بن حنيش، وغريه.

 رمية.عن كعن رجل، « بصحيح البخاري»ومل حتفظ وفاته، لكنه حدث يف هذا العام 

 -حرف الباء -
 [ .2[ بن مامني ]1بزان ] -155
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األمري الكبري جماهد الدين الكردي، أحد املوصوفني ابلشجاعة، والرأي، والسماحة، 
 وصاحب الصدقات الكثرية.

مات بداره عند ابب الفراديس، ودفن مبدرسته اجلمالية، ومل خيل من ابك عليه ومتأسف 
 لفقده. ورثي بقصائد.

__________ 

، « نزار»، ويف الكامل البن األثري: طبعة دار الكتاب العريب، « بزار»[ يف األصل: 1]
 واملثبت عن ذيل اتريخ دمشق، والكامل طبعة دار صادر، والروضتني.

/ 11، والكامل يف التاريخ 359[ انظر عن )بزان بن مامني( يف: ذيل اتريخ دمشق 2]
، والبداية « نزار»وفيه:  71/ 2سالم ، ودول اإل309/ 1ق  1، والروضتني ج 207

 (1)« .." نزار»وفيه:  242/ 12والنهاية 
 على أيب منصور اخلياط. وطلب، وكتب ما ال يوصف.القراءات "وقرأ  .207

 وكان ثقة.

 [ .1ملك شاه بن السلطان حممود بن حممد السلجوقي ] -187

سم، وسبب ذلك أنه ملا كثر [ . فقيل إنه 2تويف أبصبهان يف ربيع األول. قاله ابن اجلوزي ]
مجعه أبصبهان يف السنة املاضية أرسل إىل بغداد وطلب أن تقطع خطبة عمه سليمان شاه 

[ القواعد القدمية. فوضع ابن هبرية الوزير خادما امسه 3بن حممد، وتقام له اخلطبة، ويعيدوا ]
عها اه، وقرر م[ فم ى واشرتى جارية أبلف دينار، وابعها مللكش5[ الكوهرائي ]4غلبك ]

أن تسمه، ووعدها أمورا عظيمة، فسمته يف حلم مشوي، فأصبح ميتا، ف ربت فأقرت. 
 [ .6وملك أصبهان بعده عمه سليمان شاه، فلم تطل مدته، ومات بعد سنة ]

__________ 

( [ وقال أمحد بن شافع: كان قدميا للتالوة، قرأ ابلرواايت العالية، ومسع ما ال يدخل -] )
صر، إال أن أكثره على كرب السن، وتفقه ومتيز، وهو من بيت الكتابة واحلديث، ما حتت احل

 أظن أن أحدا من أهل بيته مثله زهادة وخريا ودينا، وكان ثقة، فهما.
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( ، 4240رقم  145/ 18) 289رقم  198/ 10[ انظر عن )ملك شاه( يف: املنتظم 1]
، والبداية 270، 269و  262وق ، واتريخ دولة آل سلج263/ 11والكامل يف التاريخ 

 .38، 37/ 2، ومآثر اإلانفة 242/ 12والنهاية 
 [ يف املنتظم.2]

 ، وهو غلط حنوي.« يعيدون»[ يف األصل: 3]

 « .أغلبك»[ يف الكامل: 4]

 « .اللوهراين»[ يف األصل: 5]

 ب. وقال العماد ابختصار البنداري: وكان مغرورا ابلشبا263/ 11[ اخلرب يف الكامل 6]
مشبوب الغرار، مقدار لآلمن آمنا من األقدار، فلم ينقض عليه شهر حىت اشتهر أنه ق ى 
وم ى، وأن برقه ويومه م ى، وذلك يف يوم اإلثنني احلادي عشر من شهر ربيع األول من 
غري مرض سبق، وال عرض عرض. بل كانت له مغنية قد استهوته واستغوته، وخبلت خلبه، 

من يدها ويشرب، وجييء حببها ويذهب. وقيل إهنا بغت موته وسلبت لبه، فصار أيكل 
فمات بغتة. وقيل: بل أصابه سكتة، وأهنا قد رغبت حىت سقته مسا، وكان قدرا حتما، قد 

 (1)( .." 270أحاط هللا به علما. )اتريخ دولة آل سلجوق 
 "ومسع من: رزق هللا التميمي، وعلي بن قريش، ومجاعة. .208

 ، وابن األخ ر، ومجاعة.روى عنه: أمحد بن طارق

. سكن الدسكرة القراءاتوقرأ عليه ابلرواايت أبو الفتوح بن احلصري. وكان عايل اإلسناد يف 
 وخطب هبا. وكان القراء يقصدونه لعلو روايته.

 وكان صاحلا، خريا، مسنا.

 تويف يف مجادى اآلخرة. ذكره ابن الدبيثي، واحملب بن النجار.

 [ .1بن أمحد ]إبراهيم بن دينار  -196

 [ ، الفقيه احلنبلي، من علماء بغداد.2أبو حكم النهرواين ]

كان من املشهورين ابلزهد والورع، واحللم الزائد، وإليه كان املرجع يف علم الفرائض. أنشأ 
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مدرسة من ماله بباب األزج، وانقطع هبا للعلم والعمل. وكان يؤثر اخلمول والتواضع والعيش 
 خياطة يده، فيأخذ على القميص حبتني فقط.اخلشن، ويقتات من 

 ولقد اجتهد مجاعة يف إغ ابه وإضجاره فلم يقدروا.

 وكان صبورا على خدمة الفقراء والعجائز والزمىن، ومل ير عابسا قط.

 مسع: أاب احلسن العالف، وابن بيان الرزاز، وغريمها.

__________ 

 ( .282/ 12] )( [ الوقااييت. )األنساب 

، 149/ 18) 290رقم  202، 201/ 10عن )إبراهيم بن دينار( يف: املنتظم  [ انظر1]
/ 20، وسري أعالم النبالء 159/ 4، والعرب 236/ 8، ومرآة الزمان 4241رقم  150
، والوايف ابلوفيات 310/ 3، ومرآة اجلنان 229، واإلعالم بوفيات األعالم 270رقم  396
 241 -239/ 1، وذيل طبقات احلنابلة 245/ 12، والبداية والنهاية 347، 346/ 5
، والدر املن د يف رجال أمحد للعليمي )خمطوط( ورقة 360/ 5، والنجوم الزاهرة 239رقم 
/ 1، ومعجم املؤلفني 9/ 1، وهدية العارفني 176/ 4أ، وشذرات الذهب  71ب و  70
31. 
ن أخرى. ويف آخرها نو [ النهرواين: بفتح النون وسكون اهلاء وفتح الراء املهملة والواو 2]

/ 12هذه النسبة إىل بلدة قدمية على أربعة فراسخ من الدجلة يقال هلا النهروان. )األنساب 
174 ".. )(1) 
 [ .2[ بن حممد بن احلسني ]1عبد ال ]وهاب[ ] -207" .209

 [ ، املقرئ، اخلفاف.3أبو الفتح بن الصابوين، املالكي ]

 [ .4وهو من قرية املالكية اليت على الفرات ]

 [ .5ولد سنة اثنتني ومثانني وأربعمائة ]

ومسع من: أيب عبد هللا النعايل، ونصر بن البطر، وأاب طاهر حممد بن أمحد بن قيداس، واثبت 
 بن بندار، واملبارك بن الطيوري، وخلقا كثريا.
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على أيب بكر بن بدران القراءات ومسع ونسخ، وحصل األصول، وروى الكثري. وقرأ 
 أيب العز القالنسي.احللواين، و 

 وأقرأ الناس، وكان قيما ابلرواايت ومعرفتها، ثبتا، صاحلا، حسن الطريقة.

 روى عنه: عبد العزيز بن األخ ر، وسبطه عمر بن كرم.

 [ .6قال ابن السمعاين: هو شيخ صدوق، قيم بكتاب هللا، أيكل من كد يده كتبت عنه ]

 وقال عمر بن علي القرشي: تويف يف صفر.

 [ .7وله أربعون حديثا. رواها عنه عمر بن كرم ]قلت: 

__________ 

 [ يف األصل بياض، واملستدرك من مصادر الرتمجة.1]

، 43/ 5، ومعجم البلدان 96/ 11[ انظر عن )عبد الوهاب بن حممد( يف: األنساب 2]
، 160/ 4، والعرب 466رقم  26، 523/ 2، ومعرفة القراء الكبار 152/ 3، واللباب 44
، 354/ 20، وسري أعالم النبالء 1792رقم  167، واملعني يف طبقات احملدثني 161
 388 -386/ 1، وذيل اتريخ بغداد البن النجار 312/ 3، ومرآة اجلنان 244رقم  355
، وشذرات 361/ 5، والنجوم الزاهرة 2002رقم  481/ 1، وغاية النهاية 229رقم 

 .177/ 4الذهب 
 [ وهو حنبلي املذهب.3]

 وقال ابن النجار: من سكان اجلعفرية.[ 4]

 ( .388/ 1هـ. )ذيل اتريخ بغداد  481[ وقيل: سنة 5]

 [ وقال ابن السمعاين: مسعت منه أجزاء يف دكانه بدرب الدواب. )األنساب( .6]

 (1)( .." 524/ 2[ وقال ابن النجار: وله دكان يبيع فيه خفاف النساء. )معرفة القراء 7]
 واسطي، الواعظ.[ ال1"أبو احلسني ] .210

[ ، هبا ولد صدقة، وأحب 4[ قرية خسرو ]3[ : كان أبوه من تناء ]2قال ابن الدبيثي ]
 العلم، وأقبل عليه.
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 على: املبارك بن زريق احلداد، وغريه.القراءات وقرأ 

 وطلب احلديث فسمع يف حدود اخلمسني ابلبصرة من إمامها إبراهيم بن عطية.

 غربة.وابلكوفة من: أيب احلسن بن 

 وببغداد من: أيب الوقت، وأيب جعفر العباسي، وأمحد بن قفرجل، ومجاعة.

وتكلم يف الوعظ، وحصل له القبول، وأخذ نفسه ابجملاهدة والرايضة وإدامة الصوم والتعبد. 
 وله أتباع من أهل اخلري.

[ وسكن فيه 5وسكن بغداد، وأكثر من طلب احلديث، وبىن له رابطا بقراح القاضي ]
 ة، فكان خيدمهم بنفسه، وأيخذ نفسه بكثرة اجملاهدة.مجاع

مسع منه: الشيخ أمحد بن أيب اهلياج الذي خلفه بعد موته، وأمحد بن مبشر، وعمر بن حممد 
 املقري، ومجاعة.

 أان عمر بن حممد بن هارون، ان صدقة، أان حممد بن محزة بن أيب

__________ 

، ومرآة 470/ 1و  83/ رقم 5م األلقاب ، ومعج289/ 11] )( [ والكامل يف التاريخ 
، وسري أعالم النبالء 389، 388و  39، 138/ 1، واتريخ إربل 243، 242/ 8الزمان 
 109، 106/ 2)دون ترمجة( ، واملختصر احملتاج إليه من اتريخ ابن الدبيثي  393/ 20
، 245/ 12، والبداية والنهاية 112/ 7، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 727رقم 

 .322رقم  292، 291/ 16والوايف ابلوفيات 
 « .أبو احلسن»[ يف الوايف: 1]

 .108، 107/ 2[ يف املختصر احملتاج إليه 2]
 [ تناء: مثل عمال. مفردها التاين، وهو رئيس القرية أو ال يعة.3]

[ هي قرية خسرو سابور، والعامة تقول: خسابور. قرية معروفة قرب واسط بينهما مخسة 4]
 راسخ معروفة جبودة الرمان.ف

 (1)[ قراح القاضي: حملة من حمال شرقي بغداد. )معجم البلدان( .." 5]
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 "ومسع منه، ومن سعد بن حممد الباهلي. .211

 أخذ عنه: السمعاين، وقال: مات خبوارزم يف رجب يف عشر الثمانني.

 حممد بن مف ل بن سيار. -261

 أبو نصر.

  عطاء املليحي، وصاعد بن سيار القاضي.ولد سنة سبع ومثانني. ومسع من: أيب

 روى عنه: عبد الرحيم بن السمعاين.

 .48وبقي بعد أخيه املذكور يف سنة 
 [ للسمعاين يف ربيع األول هذه السنة.1« ]التحبري»وجدت وفاته يف 

 حممد بن النعمان بن حممد بن أيب عاصم. -262

 أبو الفتح الباقالين، املروزي، ويعرف أبيب حنيفة.

كان كثري التالوة، مالزما لصالة اجلماعة، غري أنه كان يشرب اخلمر، ويعرف النجوم. قاله 
 ابن السمعاين.

 مسع: أاب املظفر بن السمعاين، وإمساعيل بن حممد الزهري.

 ولد سنة ست وسبعني.

 ومات هبراة يف شوال أو ذي القعدة.

 روى عنه: عبد الرحيم بن السمعاين.

 بن أيب اخلليل. حممد بن أيب بكر -263

 أبو بكر التميمي، األندلسي، املريين.

 عن شريح.القراءات أخذ 

 وروى عن: ابن خلصة النحوي، وأيب عبد هللا بن أيب اخلصال. وكان

__________ 

 (1).." -رمحه هللا -[ مل أجده يف )التحبري( كما قال املؤلف1]
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 [ .1حممد بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن األشعر ] -319" .212

 األموي، الداين، املقرئ، نزيل سبتة.

 عن: أيب احلسن بن أيب احلسن بن شفيع، وأيب حممد بن إدريس.القراءات أخذ 

 [ : أقرأ القرآن، وكان عايل الرواية، فاضال، جماب الدعوة.2قال األابر ]

 أخذ عنه أبو الصرب أيوب بن عبد هللا، وقال: تويف رمحه هللا يف مجادى اآلخرة.

 [ .3د بن عبد الرمحن بن عبد هللا ]حمم -320

 [ ، املروزي، البنجديهي، الفقيه.4أبو الفتح احلمدوي ]

 الرتمذي من أيب سعيد الدابس.« جامع»مسع 

 وقد مسعه منه السمعاين.

 ومسع من: هبة هللا الشريازي، واملظفر بن منصور الربازي.

 ولد سنة ب ع وستني.

 [ .5سنة تسع ]ومات مبرو يف مجادى اآلخرة يف اتسعه 

 قاله أبو سعد.

 [ .6حممد بن علي بن أيب منصور ] -321

__________ 

، 494/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد هللا بن عبد الرمحن( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
/ 2، ومعرفة القراء الكبار 284/ 6والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة للمراكشي 

 .180/ 2نهاية ، وغاية ال495رقم  548
 [ يف التكملة.2]

 .217، 216/ 4[ انظر عن )حممد بن عبد الرمحن( يف: األنساب 3]
[ احلمدويي: بفتح احلاء املهملة وسكون امليم وضم الدال املهملة ويف آخرها الياء املنقوطة 4]

 ابثنتني من حتتها. هذه النسبة إىل محدويه، وهو اسم لبعض أجداد املنتسب إليه.

 مبرست إحدى القرى اخلمس. 470وكانت والدته بعد سنة [ 5]
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/ 18) 301، رقم 209/ 10[ انظر عن )حممد بن علي بن أيب منصور( يف: املنتظم 6]
 (1)." -رقم 161
"ومسعته يقول وقال له إنسان: فالن رزق نعمة ومعدة، فقال: حسدمتوه على الرتدد  .213

 إىل اخلالء.

ب: طويت سعادة املسلمني يف أكفان عمر رضي هللا ومسعته يقول: إذا ذكر عمر بن اخلطا
 عنه.

قلت: وقرأ ابلرواايت على أيب القاسم بن الفحام ابإلسكندرية، وعلم زوجته وابنته الكتابة، 
فكاان يكتبان مثل خطه سواء. فإذا شرعوا يف نسخ كتاب أخذ كل واحد منهم جزءا من 

 الكتاب ونسخوه، فال يفرق بني خطوطهم إال احلاذق.

ووقع مبصر الغالء، فأاته مجاعة وسألوه قبول شيء فامتنع، فخطب الف ل بن حيىي الطويل 
ابنته وتزوجها. مث سأل أابها أن تكون أمها عندها لتؤنسها، ففعل. فما أحسن ما تلطف 

 هذا الرجل يف بر أيب العباس. وبقي أبو العباس وحده ينسخ ويقتنع.

بن سيدهم املدجلي، وأبو الطاهر حممد بن حممد بن قرأ عليه مجاعة منهم: شجاع بن حممد 
 بنان األنباري مث املصري ومجاعة سواهم.

وحدث عنه السلفي، وهو أكرب منه، وقال: تويف يف آخر احملرم مبصر، قال: وكان رأسا يف 
. مسع احلديث من أيب عبد هللا احل رمي، وأيب احلسن بن مشرف. ومسعته يقول: القراءات

 خلت الشام.ولدت بفاس، ود

قلت: وروى عنه صنيعة امللك هبة هللا بن حيىي بن حيدورة، واألمري إمساعيل بن أمحد اللمطي 
[ ، والنفيس أسعد بن قادوس. وهو آخر من حدث عنه. وقربه يزار ابلقرافة الصغرى. 1]

 وطلب لق اء مصر فأىب.

__________ 

ن سبة إىل ملطة: أرض لقبيلة م[ اللمطي: بفتح الالم مث سكون امليم، وطاء مهملة. ن1]
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/ 5الرببر أبقصى املغرب من الرب األعظم يقال لألرض وللقبيلة معا ملطة. )معجم البلدان 
23 ".. )(1) 
 ، وشارك يف فنون عديدة.القراءات"الفقهاء واألدابء ومسع احلديث، وقرأ  .214

ف، مث أم ه السلوكان خبريا ابللغة، ويعرف النحو والعروض. وكان مسددا يف السنة واتباع 
[ اخلزانة، مث ويل ديوان الزمام للمقتفي أبمر هللا، 1الفقر فتعرض للكتابة وأدب، ]وشارف[ ]

 مث استوزره املقتفي سنة أربع وأربعني فدام وزيره، مث وزر لولده املستنجد إىل أن مات.

 هبم.وكان من خيار الوزراء أداب، وصالحا، ورأاي، وعقال، وتواضعا ألهل العلم وبرا 

 مسع: أاب عثمان بن ملة، وأاب القاسم بن احلصني، ومن بعدمها.

وكان حي ر جملسه األئمة والفقهاء، ويقرأ عنده احلديث على الرواة، وجيرى من البحوث 
والفوائد عجائب. دخل عليه احليص بيص مرة، فقال له ابن هبرية، قد نظمت بيتني تقدر 

 ل:أن تعززمها بثالث؟. فقال: وما مها؟ قا
 [ مثل مرسله ... فما شفاين منه ال م والقبل2زار اخليال حنيال ]

 [ يوافقين ... على الرقاد فينفيه ويرحتل4[ إال أن ]3ما زارين قط ]

 فقال احليص بيص من غري روية:

 [6[ اليقظة احليل ]5وما درى أن نومي حيلة نصبت ... لوصله حني رأى ]
__________ 

 تدرك من )سري أعالم النبالء( .[ يف األصل بياض. واملس1]

 « .جنيال»، ويف التذكرة الفخرية: « جنالء»[ يف األصل: 2]

 « .ما زارين الطيف»[ يف سري أعالم النبالء: 3]

 « .إال كي»[ يف املصادر: 4]

 « .حني أعيا»[ يف املصادر: 5]

)يف ترمجة ابن القطان البغدادي( . وفيه إن ابن  57/ 6[ األبيات يف: وفيات األعيان 6]
القطان هو الذي أنشد البيتني األولني أمام الوزير علي بن طراد الزينيب، وطلب من احليص 
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. واألبيات الثالثة يف 16/ 2بيص أن يعززمها بثالث، فأنشده البيت األخري، وهو يف ديوانه 
وفيه إن احليص بيص دخل على الوزير ابن هبرية وهو  95الفخرية( لإلربلي ص  )التذكرة

ينشد البيتني، ويقول: هذا وهللا اتم وفوق التام، ال بل التام جزء منه. فقال احليص بيص: 
اي موالان له متام، فقال: انظر ما تقول! قال: نعم بشرط أن يعيده الوزير، فأعاده. فقال 

 (1)ه وأحسن صلته.." البيت األخري، فأجاز 
 [1"أمالك رقي ما لك اليوم رقة ... على صبويت واحلني ]من تبعاهتا[ ] .215

 [2سألت حيايت إذ سألتك قبلة ... يل الربح فيها خذ حيايت وهامشها ]
 [ بن علي بن بركات.3]إمساعيل[ ]-379

 [ .4أبو الف ل الغساين، الدمشقي، املقرئ، ويعرف اببن النجادي ]

 مام حيىي بن حيىي الغساين.من ذرية اإل

 قرأ ابلرواايت على سبيع بن املسلم. ومسع من: الشريف نسيب الدولة، وأيب طاهر احلنائي.

 وقدم بغداد سنة اثنتني ومخسني، فسمع ولده من أيب الوقت السجزي.

 مث مات.

بن [ ، وعبد الوهاب 5قال ابن النجار: قرأ عليه شيخنا أمحد بن عبد امللك بن ]اباتنة[ ]
 عيسى وأقرأ عنه.

 [ .6ووجوهها، صدوقا، موثقا، رمحه هللا تعاىل ]القراءات بوكان عاملا 

 [ .7أوحد الزمان الطبيب ] -380

__________ 

 [ يف األصل بياض، واملستدرك من مصادر ترمجته.1]

 ، والطبقات السنية.360/ 1، واجلواهر 308/ 8[ البيتان يف: الوايف 2]

 ومن شعره أي ا:

 اذيل أقصر وكن عاذري ... يف حب ظيب أكحل الناظراي ع

 فأكحل الناظر ذاك الذي ... قد قصد األكحل من انظري
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 حال مذاقا وهو مستملح ... وامللح يف احللو من النادر

 .773رقم  166/ 1[ يف األصل بياض، واملثبت من: غاية النهاية 3]
 « .احلاوي»لنسبة: [ هكذا يف األصل. وضببها يف )غاية النهاية( فأتت ا4]

 [ يف األصل بياض. واملثبت من: غاية النهاية.5]

 [ وقال ابن اجلزري: قال الذهيب كأنه تويف قبل الستني ومخسمائة.6]

، وأخبار العلماء 346 -343[ انظر عن )أوحد الزمان( يف: اتريخ حكماء اإلسالم 7]
، واتريخ خمتصر 376 -374، وعيون األنباء يف طبقات األطباء 224أبخبار احلكماء 

/ 20، وسري أعالم النبالء 43/ 3، واملختصر يف أخبار البشر 210الدول البن العربي 
/ 5، والنجوم الزاهرة 304، ونكت اهلميان 107/ 2، واتريخ ابن الوردي 275رقم  419
 (1)." -، ومطالع364
 [ بن علي بن منصور.1]....[ ]-400" .216

اإلمام أبو بكر املروزي، الغازي، املقرئ، فقيه فاضل، مقرئ، كامل، ورع، قانع، مقل. له 
 ، واحلساب، ومنازل القمر.القراءاتتصانيف يف 

 مسع: أاب املظفر منصور بن السمعاين، وأاب الفتح عبيد هللا اخلشنامي، وغري واحد.

 روى عنه: ابن السمعاين، وولده عبد الرحيم.

 [ بن عطاء امللك بن عبد اجلبار بن أيب طاهر.2]....[ ]-401

 أبو املعايل السمرقندي، اخلطيب، النحوي.

مسع: أابه، وأاب بكر حممد بن أمحد البلدي، وأاب القاسم عبيد هللا الكشاين، وأاب احلسن 
 اخلراط.

 روى عنه: عبد الرحيم.

__________ 

 ] )( [ وأنشد عبد الوهاب بسمرقند مما أنشده احلريري:

 إذا ما حويت جىن خنلة ... فال تقربنها إىل قابل
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 وإما سقطت على بيدر ... فحوصل من السنبل احلاصل

 وال تلبثن إذا ما لقطت ... فتنشب يف كفة احلابل

 وال توغلن إذا ما سبحت ... فإن السالمة يف الساحل

 وخاطب هبات وجاوب بسوف ... وبع آجال منك ابلعاجل

 فما مل قط سوى الواصلوال تكثرن على صاحب ... 

وقال ابن السمعاين: سألته عن مولده فقال: بباب املراتب يف سابع عشر ربيع األول سنة 
ست وتسعني وأربعمائة، وقال يل: أصلنا من فارس من نرس، قرية بفارس، مسع شيخنا أبو 
املظفر ابن السمعاين املقامات من ابن النرسي يف سنة تسع وأربعني أو ست ومخسني 

 سمائة بسمرقند وأظنه تويف هناك. )ذيل اتريخ بغداد( .ومخ

 [ يف األصل بياض.1]

 (1)[ يف األصل بياض.." 2]
 "وأاب صادق أمحد بن احلسني، وأاب اليسر حممد بن حممد البزدوي. .217

 وولد سنة أربع ومثانني وأربعمائة.

 روى عنه: ابن السمعاين، وابنه عبد الرحيم، وغريمها.

 بن أمحد. عمر بن الف ل -406

 أبو ألوفا بن مميز األصبهاين.

 شيخ صاحل، سديد.

 مسع إبفادة أخيه أمحد من رزق هللا التميمي، وغريه.

 وعمر حىت حدث ابلكثري.

 روى عنه: أبو سعد السمعاين، وغريه.

 -حرف القاف -
 [ بن حممد بن مبارك.1]القاسم[ ]-407

 [ .2أبو حممد بن احلاج األموي، الزقاق ]
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 ابألندلس عن: شريح بن حممد، ومنصور بن اخلري.القراءات أخذ 

 وروى عن: أيب عبد هللا اخلوالين، ومجاعة.

 ونزل مدينة فاس. وتصدر لإلقراء، وأخذ الناس عنه.

 أخذ عنه: ابن خروف، وهذيل بن حممد، وأبو الصرب أيوب بن عبد هللا.

 وتويف يف سال يف حدود الستني ومخسمائة.

 بن سعيد بن الف ل.[ 3]....[ ]-408

 أبو الف ل اخلرقي، املفتاحي، التاجر.

__________ 

 .2605رقم  24/ 2[ يف األصل بياض. واملثبت من: غاية النهاية 1]
 ابلراء. والتحرير من: غاية النهاية.« الرقاق»[ يف األصل: 2]

 (1)[ يف األصل بياض.." 3]
الداين. وتصدر لإلقراء  عن أيب عبد هللا حممد بن غالم الفرسالقراءات "أخذ  .218

 مدة.

: أبو القاسم الرعيين، الشاطيب، وأبو عبد هللا حممد بن عبد العزيز بن القراءاتأخذ عنه 
 سعادة، والقاضي أبو بكر بن مفوز مع تقدمه.

 وكان موصوفا ابإلتقان والداينة.

 يبقال شيخنا أبو حيان: كان حيا يف سنة مخس ومخسني ومخسمائة، وهو والد املقرئ أ
[ هللا 2[ ، وهو الذي خلف أابه أاب عبد هللا يف اإلقراء رمحة ]1جعفر أمحد بن حممد ]

 عليهم.

 حممد بن عمر بن حممد بن العباس بن علي. -419

[ ، 4[ السغدي ]3األديب، أبو الف ل القرشي، املخزومي، اخلالدي، اإلشتيخين ]
 السمرقندي.

يع الدمعة، كتب بنفسه أمايل أئمة مسرقند، كان أديبا، حنواي، ابرعا، صاحلا، خريا، سر 
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[ ، وعليه تفقه. ومسع منه، ومن: علي بن 5واختص ابإلمام مسعود بن احلسني الكشاين ]
 [ ، ومجاعة كثرية.6عثمان اخلراط، وحممود بن مسعود الشعييب، ]

__________ 

 .577رقم  124/ 1[ غاية النهاية 1]
 « .رمحت»[ يف األصل: 2]

: بكسر األلف وسكون الشني املعجمة وكسر التاء املنقوطة بنقطتني من [ اإلشتيخين3]
فوقها بعدها ايء معجمة بنقطتني من حتتها ساكنة وفتح اخلاء املنقوطة ويف آخرها النون. 
هذه النسبة إىل إشتيخن وهي قرية من قرى السغد بسمرقند على سبعة فراسخ منها. 

 ( .268/ 1)األنساب 

لسني املهملة، وسكون الغني املعجمة، ويف آخرها الدال املهملة. نسبة [ السغدي: ب م ا4]
 ( .86/ 7إىل السغد، انحية من نواحي مسرقند. )األنساب 

[ الكشاين: ب م الكاف والشني املعجمة ويف آخرها النون. هذه النسبة إىل كشانية، 5]
 وهي بلدة من بالد السغد بنواحي مسرقند.

[ الشعييب: ب م الشني املعجمة، وفتح العني املهملة، وسكون الياء بعدها الباء املنقوطة 6]
 (1)« .." شعيب»بواحدة. هذه النسبة إىل اجلد، وهو 

الوقف »يف عدة جملدات، وكتاب  «القراءاتعلل »"تفسري حسن للقرآن، وكتاب  .219
 ذ عنه.ن قرأ، وال من أخيف جملد كبري يدل على تبحره. ومل يبلغين على م« واالبتداء

 [ .2[ وقال: كان يف وسط املائة السادسة رمحه هللا ]1وذكره القفطي خمتصرا ]

 [ بن هبة هللا بن علي.3]حممد[ ]-425

 أبو املعايل بن العقاد، البغدادي، املؤدب.

 مسع: أاب احلسن األنباري اخلطيب، وأاب عبد هللا النعايل.

 مها.وعنه! السمعاين، واملسعودي، وغري 

قال أبو سعد السمعاين: كان صاحلا، خريا من أوالد احملدثني. ولد سنة مثان وسبع وستني 
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 وأربعمائة.

 قلت: وبقي إىل سنة أربع ومخسني.

 [ بن أمحد بن الفرج بن عبد العزيز.4]حممود[ ]-426

 [ ، السمرقندي، املعروف بشيخ اإلسالم.5أبو احملامد الشاعر، أخي الساغرجي ]

السمعاين: إمام، فاضل، ابرع، مربز يف أنواع الف ل، والتفسري، واحلديث، واألصول،  قال ابن
 واخلالف، والوعظ، ومع اجتماع هذه

__________ 

 .153/ 3[ يف إنباه الرواة 1]
 هـ. 560[ أرخ بع هم وفاته بسنة 2]

 [ يف األصل بياض.3]

 .151/ 12و  10، 9/ 7[ يف األصل بياض. واملثبت عن: األنساب 4]
[ الساغرجي: بفتح السني املهملة والغني املعجمة وسكون الراء، ويف آخرها اجليم، وقد 5]

يقال ابلصاد بدل السني، فيقال: ساغرج وصاغرج. وهي قرية من قرى السغد على مخسة 
 (1)( .." 9/ 7فراسخ من مسرقند، وهي من نواحي إشتيخن. )األنساب 

ا مة، وحج بعد األربعني ومخسمائة، فسافر هب"قال أبو سعد السمعاين: كان فيه سال .220
 على مست الصوفية وأهل العلم. كتبت عنه، وكان يعقد اجملالس يف األشهر الثالثة.

 مسع: أاب الفتح نصر بن أمحد بن حممد احلنفي، وطبقته.

 وكان حي ر جملسه عامل ال حيصون اعتقادا يف جده وتربكا مبكانه.

  مجادى اآلخرة هبراة.ولد سنة مخس ومخسمائة. وتويف يف

 [ .1عبد هللا بن احلسني بن رواحة بن إبراهيم بن رواحة ] -17

 أبو حممد األنصاري، احلموي.

 ولد حبماه سنة ست ومثانني وأربعمائة. وكان شاعرا جمودا.

وهتجد يف اخللوات. دخل بغداد، ومدح املقتفي القراءات [ : له يد يف 2قال ابن عساكر ]
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مرارا، وخلع عليه ثياب اخلطابة، وقلده إايها حبماه. وقد أسر ولده يف البحر، فمات ألمر هللا 
قبل أن يراه. وولد البنه احلسني ابلبحر ولده أاب القاسم عبد هللا. مث خلصه هللا تعاىل، وأتى 

 اببنه إىل اإلسكندرية ومسعا الكثري من السلفي.

 [ .3وتويف هذا اخلطيب يف احملرم حبماه ]

 ما قال:وآخر 

 [4إهلي ليس يل موىل سواكا ... فهب من ف ل ف لك يل رضاكا ]
__________ 

عبد  -[ انظر عن )عبد هللا بن احلسني بن رواحة( يف: اتريخ دمشق )تراجم حرف العني1]
، ومرآة 55 -48/ 10، ومعجم األدابء 248رقم  185عبد هللا بن زيد(  -هللا بن جابر

رقم  409/ 2، وميزان االعتدال 481/ 1ر )قسم الشام( ، وخريدة القص263/ 8الزمان 
 -142/ 17)دون ترمجة( والوايف ابلوفيات  451، 450/ 20، وسري أعالم النبالء 4271
 .370/ 7، وهتذيب اتريخ دمشق 127رقم  144
 .185[ يف اترخيه 2]
 [ وكان يصلي ابلناس الرتاويح يف شهر رم ان. )اتريخ دمشق( .3]

 (1)، وما أثبتناه عن املصادر.." « سواكا»[ يف األصل: 4]
 "أبو األصبغ بن الطحان األندلسي، السماين، اإلشبيلي. .221

 ويكىن أاب محيد أي ا.

يشون، عن أيب العباس ابن عالقراءات ولد سنة مثان وتسعني وأربعمائة إبشبيلية. وأخذ 
 وأيب احلسن شريح وروى عنهما.

علي  ، وحيىي بن سعادة، وأمحد بن بقا صاحب أيبوعن: أيب عبد هللا بن عبد الرزاق الكليب
 بن سكرة.

وروى مصنف النسائي، عن أيب مروان بن مسرة، وروى أي ا عن جعفر بن مكي: وانتقل 
 أبخرة إىل مدينة فاس. مث حج ودخل إىل العراق، مث إىل الشام.
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 أي ا، وأقرأها. وكان ابرعا يف معرفتها وتعليلها.القراءات وقرأ بواسط 

 مصنف يف الوقف واالبتداء. وله

[ : حج، ومسع منه، وجل قدره، وصنف تصانيف، وكان 1قال أبو عبد هللا بن األابر ]
 القراءات.أستاذا ماهرا يف 

 روى عنه: عبد احلق اإلشبيلي، وعلي بن يونس.

 وأجاز لشيخنا أيب القاسم بن بقي. وكانت رحلته سنة أربع ومخسني.

ن من ابالقراءات بت غري واحد يقول: ليس ابملغرب أعلم [ : مسع2وقال ابن الدبيثي ]
الطحان. قرأ عليه األثري أبو احلسن حممد بن احلسن بن أيب العالء، وأبو طالب بن عبد 

 السميع، ونعمة هللا بن أمحد بن أيب اهلندابء، وغريهم.

__________ 

، واملختصر  )دون ترمجة( 451/ 20، وسري أعالم النبالء 496رقم  549، 548[ / 2]
رقم  530، 529/ 18، والوايف ابلوفيات 821رقم  46، 45/ 3احملتاج إليه البن الدبيثي 

، 656، 294، وإي اح املكنون 634/ 2، ونفح الطيب 395/ 1، وغاية النهاية 533
 .255، 254/ 5ومعجم املؤلفني 

 ( .392وسيعاد يف املتوفني تقريبا يف هذه الطبقة، رقم )

 الصلة.[ يف تكملة 1]

 (1)[ يف املختصر احملتاج إليه.." 2]
 [ .1"وتويف حبلب بعد الستني ] .222

 [ .2قلت: كتبته يف هذه السنة ظنا ال يقينا ]

 [ .3عبد الكرمي بن حممد بن أيب الف ل بن حممد بن عبد الواحد ] -25

 [ ، الدمشقي، الشافعي.4الفقيه أبو الف ائل األنصاري، احلرستاين ]

 عساكر: ولد سنة سبع عشرة ومخسمائة، ومسع:قال احلافظ ابن 

[ . ورحل فسمع ببغداد درس أيب منصور 5مجال اإلسالم السلمي، وأاب احلسن بن قبيس ]
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ابن الرزاز، وخبراسان درس حممد بن حيىي. وانب يف التدريس عن ابن عصرون ابألمينية. 
 [ .6وتويف يف رم ان ]

 الصمد.قلت: هو أخو قاضي الق اة مجال الدين عبد 

 عبد الواحد بن علي بن عبد الوهاب. -26

 الدينوري، أخو شعيب.

 تويف قبل شعيب أبايم يف صفر. وله أربع ومثانون سنة.

 روى عن أبيه.

 وروى عنه أي ا: عمر القرشي.

__________ 

لقراءات ا[ وقال أي ا: وقدم بغداد فسمع منه عمر القرشي، وصار إىل واسط، فقرأ عليه 1]
 سنة تسع ومخسني ومخسمائة.هبا مجاعة 

 [ ومن شعره:2]

 دع الدنيا لعاشقها ... سيصبح من رشائقها

 وعاد النفس مصطربا ... ونكب عن خالئقها

 هالك املرء أن ي حي ... جمدا يف عالئقها

 وذو التقوى يذللها ... فيسلم من بوائقها

/ 8رآة الزمان [ انظر عن )عبد الكرمي بن حممد( يف: اتريخ دمشق البن عساكر، وم3]
366 ،267. 
[ احلرستاين: ابلتحريك وسكون السني، واتء فوقها نقطتان. قرية كبرية عامرة وسط 4]

/ 2بساتني دمشق على طريق محص، بينها وبني دمشق أكثر من فرسخ. )معجم البلدان 
241. ) 

 « .قيس» 267/ 8[ يف مرآة الزمان 5]

 (1)ة.." [ وصفه سبط ابن اجلوزي أبنه كان صاحلا ثق6]
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 [ .1"يف احلفظ واإلتقان، مجاعة للكتب. وقد شوور يف األحكام ] .223

 روى عنه: يعيش بن القدمي الشليب، وغريه.

 وتويف مبراكش يف ذي احلجة.

 [ .2حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن فرج بن سليمان ] -31

 أبو عبد هللا القيسي املكناسي، الشاطيب، املعروف اببن تريش املقرئ.

من: أيب علي بن سكرة، وأيب زيد بن الوراق، وأيب حممد بن أيب جعفر، وأيب عمران بن مسع 
 أيب تليد، وطائفة.

 « .معجم شيوخه»وله 

عن: أيب بكر إبراهيم بن خلف، والشيخ أيب عبد هللا بن الفراء الزاهد، القراءات وأخذ 
 ومجاعة.

حممد بن فرج، فأخذ عنه  [ : تصدر بشاطبة لإلقراء، سالكا طريقة جده3قال األابر ]
براعة  ، معالقراءاتالناس. وكان قدمي الطلب، مشاركا يف احلديث واألدب، يتحقق يف 

 اخلط، وكتب علما كثريا.

حدث عنه: أبو احلجاج بن أيوب، وأبو عمر بن عياد، وأثىن عليه ووصفه ابلتقلل من الدنيا، 
 وقال: تويف يف مجادى اآلخرة وله سبع وستون سنة.

 عنه: ابن سفيان ووصفه ابملشاركة يف حفظ التاريخ والبصر ابلنحو. وروى

 [ .4حممد بن علي بن حممد بن حممد بن أابن احلاجب ] -32

__________ 

 [ وزاد: وله زايدة على ابن بشكوال يف اترخيه.1]

، ومعجم 216، 215[ انظر عن )حممد بن عبد الرمحن( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
 .154/ 10 املؤلفني

 [ يف التكملة.3]
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، 117/ 2[ انظر عن )حممد بن علي بن حممد( يف: ذيل اتريخ بغداد البن الدبيثي 4]
 (1).." 89/ 1، واملختصر احملتاج إليه من اتريخ ابن الدبيثي 340رقم  118
 "قلت: روى عنه: أبو املواهب، وأبو القاسم ابنا صصرى، ومجاعة. .224

 ومات يف ذي احلجة.

 ، عن أيب الوحش، عنه.القراءاتلألهوازي يف « الوجيز»بكتاب وقد حدث 

 [ .1علي بن أيب سعد حممد بن إبراهيم بن سستان ] -65

 أبو احلسن األزجي، اخلباز.

 وقيل: اسم أبيه اثبت.

كان علي أحد طلبة احلديث ببغداد، وكان يلقب ابملفيد. وهو خال حيىي بن بوش، فلذلك 
 مسعه الكثري.

اسم بن بيان، وأاب علي بن نبهان، وأاب الغنائم بن املهتدي، والفقيه أاب اخلطاب مسع: أاب الق
 فمن بعدهم. وحدث ابلكثري، وكان ثقة، فاضال.

 ولد سنة مخس ومثانني وأربعمائة.

روى عنه: حيىي بن بوش، واحلافظ عبد الغين، وابن األخ ر، والشيخ املوفق، وأبو طالب بن 
 ن ابقا، وآخرون.عبد السميع، وعبد العزيز ب

 وتويف رمحه هللا يف عاشر شعبان.

 [ .2علي بن مهدي بن مفرج ] -66

 أبو احلسن اهلاليل، الدمشقي، الطبيب.

 مسع: أاب الف ل بن الكردي، وأاب القاسم النسيب، وأاب طاهر احلنائي، ومجاعة.

__________ 

رقم  175/ 18) 310رقم  221/ 10[ انظر عن )علي بن أيب سعد( يف: املنتظم 1]
 .271/ 8( ، مرآة الزمان 4261

[ انظر عن )علي بن مهدي( يف: اتريخ دمشق البن عساكر، وخمتصر اتريخ دمشق البن 2]
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، وتذكرة احلفاظ 309رقم  419/ 20، وسري أعالم النبالء 118رقم  183/ 18منظور 
.." 376 ،375/ 5، والنجوم الزاهرة 178رقم  244/ 22، والوايف ابلوفيات 1319/ 3
(1) 
"ورحل يف الكهولة إىل بغداد، فسمع من: القاضي أيب بكر األنصاري، وأيب منصور  .225

 بن خريون.

 ولد سنة مخس ومثانني وأربعمائة، وكان يطب يف املارستان، ونسخ الكثري.

 روى عنه: احلافظ ابن عساكر، وأبو نصر بن الشريازي، وسكرة التاجر، وكرمية، وآخرون.

 [ .1ة ]ومات يف ذي احلج

 [ .2علي بن يوسف بن خلف بن غالب ] -67

 أبو احلسن العبدري، الداين.

 عن عمر بن أيب الفتح، وعتيق بن حممد.القراءات أخذ 

 وروى عن: أيب بكر بن اخلياط، وأيب العباس بن عيسى، وأيب بكر بن زجنان، وتفقه هبم.

 وأخذ اآلداب واللغة عن مجاعة.

[ . عاش 3شاورا، كبري القدر، مفوها، مت لعا من العلوم ]وكان فقيها، إماما، مفتيا، م
 مثانني سنة.

 [ .4ويقال إنه مات يف سنة تسع ومخسني ]

 [ بن نصر، ابلتحريك.5عمر بن حممد بن عبد هللا ] -68

__________ 

: تويف أبو احلسن بن مهدي سنة اثنتني ومخسني 183/ 18[ يف خمتصر اتريخ دمشق 1]
 ومخسمائة!

، والذيل 1855عن )علي بن يوسف( يف: تكملة الصلة البن األابر، رقم  [ انظر2]
 .724رقم  424، 423/ 1ق  5والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج 

[ قال املراكشي: وكان فقيها حافظا للمسائل، صدرا يف أهل الشورى، دراب ابلفتيا، بصريا 3]
من  واي، ذاكرا، طيب احملادثة، ذا حظبعقد الشروط، أديبا ابرعا، متقدما، حنواي، حمققا، لغ
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 قرض الشعر، ويل األحكام ببريان مدة طويلة، وأفىت طول عمره.

 وتويف يف آخر سنة ثنتني وأول سنة ثالث وستني ومخسمائة. 482[ مولده سنة 4]

)يف ترمجة  102/ 2، وإنباه الرواة 214/ 2[ انظر عن )عمر بن حممد( يف: األنساب 5]
 (1)ابن." 

ن: أبيه، وأيب حممد بن عتاب، وعبد اجلليل بن عبد العزيز املقرئ، وابن "روى ع .226
 مغيث، وطائفة.

 والعربية.القراءات بوكان بصريا 

 أخذ عنه: أبو جعفر بن حيىي، وأبو القاسم بن بقي.

 (2)وجلس لإلقراء. وله مصنف يف قراءة انفع رمحه هللا تعاىل.." 
 [ .1"ووثقه ابن اجلوزي ] .227

النجار: مسع بنفسه من جعفر السراج، وابن الطيوري، وكتب خبطه، وحصل. وكان قال ابن 
صدوقا متواضعا. رمبا حدث من لفظه. وكانت له أصول. ثنا عنه أبو أمحد بن سكينة، وابن 

 األخ ر، وأبو الفتوح بن احلصري.

رين ش، وتفقه على مذهب الشافعي، وتصوف. تويف يف اخلامس والعالقراءاتوقال غريه: قرأ 
 من ذي احلجة.

 [ .2أمحد بن هبة هللا بن عبد القادر بن املنصوري ] -89

 اهلامشي، أبو العباس.

 بغدادي شريف.

 [ .3روى عن علي بن عبد الواحد الدينوري ]

 [ .4التنتاش بن كمشتكني ] -90

 أبو منصور املظفري الصويف.

 ذكر أنه مسع من: جعفر السراج.
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 حدث عن: أيب طاهر بن يوسف.

 عنه: عبد هللا بن أمحد اخلباز.و 

__________ 

 [ يف املنتظم.1]

 .3661رقم  225/ 8[ انظر عن )أمحد بن هبة هللا( يف: الوايف ابلوفيات 2]
 [ ومسع منه شيئا من احلديث، وحدث ابليسري. وكان يتوىل اخلطابة جبامع املنصور.3]

دي بدمشق يقول: ح ر قال ابن النجار: مسعت شيخنا أاب اليمن زيد بن احلسن الكن
الشيخ ابن املنصور اخلطيب يوما عند شيخنا أيب منصور ابن اجلواليقي وكان بعض الطلبة 

 ، فبلغ قوله:« ديوان أيب الطيب املتنيب»يقرأ عليه 

 ووضع الندى يف موضع السيف ابلعلى ... م ر كوضع السيف يف موضع الندى

ن السيف إذا وضع يف املوضع الندي فاستحسنه اخلطيب جدا وقال: لقد أجاد املعىن أل
 صدئ، ف حك اجلماعة منه، وتويف سنة مثان وستني ومخسمائة.

 أقول: هكذا ورخه الصفدي نقال عن ابن النجار. وهللا أعلم ابلصواب.

 (1).." 1[ انظر عن )التنتاش بن كمشتكني( يف: املختصر احملتاج إليه ج 4]
قه كان فقيها ورعا كثري العبادة، منقطعا، تف"قال ابن النجار: ان عنه ابن احلصري، و  .228

 على أيب اخلطاب.

 [ .1احلسني بن حممد بن حسني بن علي بن عريب ] -99

 اإلمام أبو علي األنصاري، الطرطوشي، املقرئ.

 بطرطوشة عن أيب حممد بن مؤمن، وبسرقسطة عن ابن الوراق.القراءات أخذ 

 وأتدب على مجاعة.وتفقه بقاضي طرطوشة أيب العباس بن مسعدة. 

 أي ا على أيب علي بن سكرة، وأيب احلسن، وغري واحد.القراءات وأخذ 

 عن أيب طاهر بن سوار، وغريه.القراءات وكان قد محل 

البن قتيبة بطرطوشة، من أيب العرب الصقلي الشاعر، بقراءته عليه، « أدب الكاتب»ومسع 
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 ورواه بعلو عن أيب عمر بن عبد الرب.

 حممد بن عتاب، وغري واحد. وأجاز له أبو

وتصدر لإلقراء ببلده، واخلطابة. وأقرأ جبامع املرية، فلما دخلها الفرنج استوطن مرسية وتصدر 
 هبا لإلقراء، وقدم للخطابة.

[ : انفرد يف وقته بطريقة اإلقراء، وأخذ الناس عنه، وكانت له حلقة 2قال ابن األابر ]
اجلانب. وكان رجال صاحلا. ثنا عنه: أبو اخلطاب  عظيمة، وكان مع ف ائله متواضعا، لني

 بن واجب، وأبو حممد بن غلبون.

 ولد سنة سبع وسبعني وأربعمائة، وتويف مبرسية يف ذي القعدة.

 قال: وكانت جنازته مشهودة.

__________ 

، 275/ 1[ انظر عن )احلسني بن حممد الطرطوشي( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
/ 2، ومعرفة القراء الكبار 83، 82، واملعجم للصديف 266لتمس لل يب ، وبغية امل276
 46/ 13، والوايف ابلوفيات 1142، رقم 252، 251/ 1، وغاية النهاية 505رقم  554
 .47رقم 
 (1).." 275/ 1[ يف تكملة الصلة 2]
"منده، وإمساعيل بن مسعدة اإلمساعيلي، وأبو إسحاق الطيان. كتب إيل ابإلجازة  .229

 نة مخس وأربعني.يف س

 قلت: روى عنه عبد القادر الرهاوي، ومجاعة.

وأجاز للحافظ عبد الغين، والبن قدامة، والبن الليت، وحدثوا عنه ابإلجازة. وهو آخر من 
 حدث ابإلجازة عن املذكورين.

 تويف يف اثلث عشر مجادى األوىل. قاله عبد الرحيم احلاجي.

 -حرف السني -
 [ .1بن علي بن طاهر ]سعد هللا بن حممد  -102
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 أبو احلسن البغدادي، الدقاق، املقرئ.

 على مجاعة، وأقرأ مدة.القراءات قرأ 

وروى عن: أيب القاسم بن بيان، وابن نبهان، وعبد املنعم بن القشريي، وهبة هللا بن عبد هللا 
 الواسطي.

 وولد سنة ست ومثانني وأربعمائة.

[ 2عزيز بن األخ ر، والشيخ املوفق، ومجاعة ]روى عنه: عبد الوهاب بن سكينة، وعبد ال
. 

__________ 

رقم  178/ 18) 316رقم  224/ 10[ انظر عن )سعد هللا بن حممد( يف: املنتظم 1]
، والوايف ابلوفيات 676رقم  76/ 2، واملختصر احملتاج إليه « سعد بن حممد»( وفيه: 4268
 .1324رقم  302/ 1، وغاية النهاية 257رقم  185، 184/ 15
[ قال الصفدي: وحدث ابلكثري. وكان شيخا صاحلا متدينا كثري السماع صحيحه، 2]

 حاذقا، حسن الطريق، مشتغال ابإلقراء.

 ومن شعره:

 وعسى أن يعود دهر تق ى ... بوصال من بعد طول اجتناب

 حركات من الليايل فما تسري ... كن إال بفرقة األحباب

 ومنه:

 ... تنفس عن وجد يشيب ضرامهسالم مشوق كلما هبت الصبا 

 (1)ومحلها ما بلغته ومل يكن ... إىل غري من ابلغور يهدي سالمه." 
 "ذكره ابن النجار. عاش أربعا وثالثني سنة. .230

 -حرف امليم -
 [ .1حممد بن أمحد بن حممد بن علي بن محدي ] -119

 [ .2أبو الفرج أخو الشيخ أيب املظفر أمحد ]

                                         
 39/158اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



272 

 

 على: أيب منصور بن خريون وسبط اخلياط.القراءات أ شيخ صاحل عابد، قانت، قر 

 ومسع من: أيب القاسم بن احلصني، وابن البناء، ومجاعة.

 مسع منه: أمحد بن صاحل اجليلي، وعلي بن أمحد الزيدي.

 وكان يسرد الصوم رمحه هللا تعاىل.

 [ .3حممد بن أمحد بن عمران بن عبد الرمحن بن حممد بن عمران بن منارة ] -120

 [ البلنسي، من ولد حجر التميمي، والد أوس الشاعر.4أبو بكر احلجري ]

 انتقل أبو بكر من بلنسية مع والده سنة سبع ومثانني وأربعمائة عند أخذ

__________ 

 .1[ انظر عن )حممد بن أمحد بن حممد( يف: املختصر احملتاج إليه ج 1]
 ( .87[ تقدم برقم )2]

، وتكملة الصلة 54بن عمران( يف: بغية امللتمس لل يب [ انظر عن )حممد بن أمحد 3]
، والذيل والتكملة لكتايب 182 -180ومعجم شيوخ الصديف  7501/ 2البن األابر 

/ 2، وغاية النهاية 471رقم  528/ 2، ومعرفة القراء الكبار 17، 16/ 6املوصول والصلة 
 .350/ 8، ومعجم املؤلفني 132/ 3، وتوضيح املشتبه 78
 دون ترمجة. 475/ 20يف: سري أعالم النبالء  وذكره

، وهو وهم، وقد قيده ابن األابر بفتح احلاء واجليم، وقيده « اخلجندي»[ يف األصل: 4]
 « :حجر»( يف 218/ 1ابن اجلزري ب م احلاء وسكون اجليم، وقال الذهيب يف )املشتبه 

 وأوس ابن حجر، خمتلف فيه.

ليس جبيد،  أبنه إطالق« خمتلف فيه: »-رمحه هللا -فوعلق بن انصر الدين على قول املؤل
( وقد ذكر 125/ 3فإن أوس بن حجر اثنان: صحايب، وشاعر جاهلي. )توضيح املشتبه 

( .." 132/ 3ترمجته ابعتباره من ولد أوس بن حجر الشاعر وقيده بفتح احلاء واجليم. )
(1) 
 "الروم، لعنهم هللا، بلنسية. فنشأ ابملرية. .231

 قرأ علي فالن هذا الكتاب، وأخربته به عن« : التيسري»طه على نسخيت ونقلت من خ
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 الفقيه املشاور أيب بكر بن البطي، وأيب القاسم بن العريب، كالمها عن مؤلفه.

 قلت: وقد قرأ على أيب احلسن الربجي.

ومسع من: أيب علي الصديف، وعباد بن سرحان، وعبد القادر بن اخلياط، وصحب الشيخ 
 س بن العريف.أاب العبا

[ ، 1عن أيب القاسم بن النحاس ]القراءات ورحل إىل قرطبة سنة ست ومخسمائة، فأخذ 
 وعليه اعتمد لعلو روايته اليت ساوى هبا يف بعض الطرق أاب عمرو الداين.

 ومسع منه، ومن: أيب حبر بن العاص، وأجاز له أبو عبد هللا اخلوالين.

 فأخذ علم العربية عن أيب حممد البطليوسي.وعاد إىل بلنسية ملا تراجع أمرها، 

 وتفقه أبيب القاسم بن األشقر السرقسطي.

 وتصدر لإلقراء مع كثرة علومه ورائسته. وصنف شرحا ملقدمة ابن اببشاذ.

 [ : ثنا عنه غري واحد، وهو آخر من تال ابلرواايت على ابن النحاس.2قال األابر ]

 . وكانت جنازته مشهودة.وتويف يف شعبان، وصلى عليه ابن النعمة

 وعاش مثانني سنة.

__________ 

 ابحلاء املهملة.« النحاس»[ يف األصل: 1]

 (1).." 501/ 2[ يف تكملة الصلة 2]
 "وقال بعض احللبيني: مات يف سابع ربيع اآلخر حبلب، رمحه هللا تعاىل. .232

 [ .1املبارك بن املبارك بن زيد ] -126

 أبو الكرم الكويف املقرئ.

 بن الطبقي، نزيل بغداد.عرف اب

 مسع: اثبت بن بندار، وأاب احلسن العالف.

 وحدث.

 -حرف النون -
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 [ .2انصر بن احلسن بن إمساعيل ] -127

 الشريف اخلطيب، أبو الفتوح احلسيين، املصري، املقرئ.

على أيب احلسن علي بن أمحد األهبري صاحب األهوازي، وعلى أيب احلسني القراءات قرأ 
 لفرج اخلشاب، وتصدر لإلقراء.حيىي بن ا

 أخذ عنه مجاعة منهم أبو اجلود غياث بن فارس.

وحدث عن: حممد بن عبد هللا بن أيب داود الفارسي، وأيب احلسني اخلشاب، وابن القطاع 
 اللغوي، وغريهم.

 وكان مولده يف سنة اثنتني ومثانني وأربعمائة.

 وتويف رمحه هللا يوم عيد الفطر.

 ة: أبو احلسن بن املقدسي احلافظ، وعيسى بن عبد العزيز اللخمي، وغريمها.روى عنه ابإلجاز 

__________ 

 .1154رقم  176/ 3[ انظر عن )املبارك بن املبارك( يف: املختصر احملتاج إليه 1]
، واإلعالم 183/ 4، والعرب 77/ 2[ انظر عن )انصر بن احلسن( يف: دول اإلسالم 2]

، ومعرفة القراء الكبار 1824رقم  170 يف طبقات احملدثني ، واملعني232بوفيات األعالم 
، 380/ 5، والنجوم الزاهرة 330، 329/ 2، وغاية النهاية 469رقم  526، 525/ 2

 « .انصر بن احلسني»وفيه:  210/ 4، وشذرات الذهب 495/ 1وحسن احملاضرة 

 (1).." 480دون ترمجة، وأعاده يف صفحة  475/ 20وذكره يف: سري أعالم النبالء 
"أان ابن الفراء، وغريه أن الشيخ املوفق أخربهم قال: قرئ على نفيسة بنت حممد،  .233

وأان أمسع: أخربكم أبو عبد هللا بن طلحة، أان أبو احلسني بن بشران، أان أبو جعفر حممد بن 
عمرو، أان عباس بن حممد، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا األعمش، عن سفيان، عن جابر قال: 

« ال ميوت أحدكم إال وهو حسن الظن ابهلل»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: مسعت 
 [ . والبن مسلمة إجازة منها.1]

 -حرف اهلاء -
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 [ .2هبة هللا بن احلسن بن هبة هللا بن عبد هللا بن عساكر ] -130

 [ الدمشقي، الشافعي، أخو احلافظ أيب القاسم.3الفقيه صائن الدين أبو احلسن ]

[ القاسم: ولد أخي يف رجب سنة مثان ومثانني وأربعمائة، وقرأ ابلرواايت على: 4أبو ]قال 
يف « املقنع»أيب الوحش سبيع بن قرياط، وعلى أمحد بن حممد بن خلف األندلسي مصنف 

 ، وهو من أصحاب أيب احلسني حيىي بن الفرج اخلشاب.القراءات

__________ 

( ابب: ما يستحب، من حسن الظن ابهلل عند 3113[ أخرجه أبو داود يف اجلنائز )1]
 .390و  345و  330و  325و  293/ 3املوت، وأمحد يف املسند 

/ 38و  93/ 3[ انظر عن )هبة هللا بن احلسن( يف: اتريخ دمشق )خمطوطة التيمورية( 2]
/ 8، ومرآة الزمان 649رقم  479، 478، والتقييد البن نقطة 67/ 2، وهتذيبه 529
، 311/ 3، ووفيات األعيان 281/ 1وخريدة القصر )قسم شعراء الشام( ، 274، 273

/ 27، وخمتصر اتريخ دمشق البن منظور 1283رقم  221، 220/ 3واملختصر احملتاج إليه 
/ 20، وسري أعالم النبالء 232، واإلعالم بوفيات األعالم 184/ 4، والعرب 25رقم  66
هبة هللا »، وفيه 1825رقم  170دثني ، واملعني يف طبقات احمل314رقم  496، 495
، وطبقات الشافعية 325، 324/ 7، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي « احلسني

، واملستفاد من ذيل اتريخ بغداد البن 372/ 3، ومرآة اجلنان 216، 215/ 2لإلسنوي 
، 1665رقم  297/ 2، وذيل التقييد لقاضي مكة 189رقم  245، 244الدمياطي 
، 210/ 4، وشذرات الذهب 84/ 1، والدارس يف اتريخ املدارس 380/ 5زاهرة والنجوم ال

رقم  26، 25/ 5ج  2وموسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي )أتليفنا( ق 
1320. 

 « .سنيأبو احل»[ هكذا يف األصل، وطبقات اإلسنوي، ويف سري أعالم النبالء وغريه: 3]

 (1)." [ يف األصل: ابن. وهو وهم.4]
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 "اإلمام أبو احملاسن الدمشقي، الشافعي. .234

تفقه على: أسعد امليهين ببغداد، وبرع يف الفقه واألصول واخلالف، وصار انظر أهل عصره 
[1. ] 

 ودرس ابلنظامية، وحدث عن: إمساعيل بن أيب صاحل املؤذن، وأيب الربكات بن البخاري.

 روى عنه: أبو اخلري اجليالين، وغريه.

 إىل خوزستان فتويف هناك يف شوال. ونفذ رسوال

 الكىن

 [ .2أبو بكر بن سليمان ] -136

 األنصاري، األندلسي، القرطيب، املقرئ.

عن: أيب القاسم بن رضا، والعربية عن أيب احلسني بن الطراوة. ولقب تلميذ القراءات أخذ 
 ابن الطراوة.

 وكان يقرئ القرآن والنحو.

اسم عليه حبسن التعليم، وعبد احلق اخلزرجي، وأبو الق أخذ عنه أبو جعفر بن م اء، وأثىن
 أمحد بن بقي.

 [ ، وقيل يف اآلتية.3تويف بقرطبة يف هذه السنة ]

__________ 

، وتكملة إكمال اإلكمال 368/ 1، واتريخ إربل 274/ 8، ومرآة الزمان 333[ / 11]
تاج إليه ، واملختصر احمل579و  339/ 1، ومعجم األلقاب 370، 262، 132، 240
، وأعيد فيه اثنية 328رقم  514، 513/ 20وسري أعالم النبالء  1316رقم  233/ 3

، وطبقات الشافعية 541، 540دون ترمجة، وطبقات الشافعية لإلسنوي  480يف صفحة 
، واتريخ ابن الفرات 255/ 12، والبداية والنهاية 320رقم  354، 353/ 1البن شهبة 

 .380/ 5اهرة ، والنجوم الز 61/ 1ج  4م 
 [ وقال ابن اجلوزي: وكان متعصبا يف مذهب األشعري. )املنتظم( .1]

 .843رقم  181/ 1[ انظر عن )أيب بكر بن سليمان( يف: غاية النهاية 2]
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[ ووقع يف غاية النهاية أنه مات سنة ثالث أو أربع ومخسمائة. وهو وهم، والصحيح 3]
 (1)هـ.."  564هـ. أو  563
بنفسه من نصر بن نصر العكربي، وابن املادح، وهبة هللا الشبلي، "وقد مسع هو  .235

 فمن بعدهم، حىت مسع من أصحاب قاضي املرستان.

 مسع منه: علي بن أمحد الزيدي.

 وكان احلازمي يثين عليه ويصفه ابحلفظ، ويقول: لو عاش ما كان مياثله أحد.

 عشرين سنة.ل: بل عاش سبعا و تويف يف حياة والده يف شهر رم ان وقد جاوز الثالثني، وقي

قال ابن النجار: أخربتنا زهرة بنت حاصر األنباري قالت: ثنا إبراهيم بن حممود الشعار لفظا 
 سنة إحدى وستني: أان األرموي، فذكر حديثا.

 [ .1إبراهيم بن حممد بن خليفة ] -139

 [ ، الداين، املقرئ.2أبو إسحاق النفزي ]

 بن الدوش.عن: أيب احلسن القراءات أخذ 

 وأخذ قراءة ورش عن: أيب احلسن بن شفيع.

 [ .3ومسع من: ابن تليد، وابن اخلياط ]

 وتصدر لإلقراء، ومحل الناس عنه.

، معروفا ابل بط والتجويد، أديبا فصيحا، عمر ابلقراءات[ : كان متحققا 4قال األابر ]
 وأسن. وكان مولده سنة مخس وسبعني وأربعمائة.

 [ .5أبق ] -140

__________ 

، ومعرفة 150/ 1[ انظر عن )إبراهيم بن حممد بن خليفة( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
 .24، 23/ 1، وغاية النهاية 472رقم  529/ 2القراء الكبار 

 ابلراء، وهو حتريف.« النفري» 23/ 1[ يف غاية النهاية 2]

 [ يف األصل مهملة.3]
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 .150/ 1[ يف تكملة الصلة 4]
، 27( 1986طبعة دار اجليل  -عن )أبق( يف: ديوان ابن منري الطرابلس )بعنايتنا[ انظر 5]

 -106، 88، 59، والتاريخ الباهر 261، 260، 231، 62، 47، 38، 36، 32
، وذيل اتريخ 277/ 8، ومرآة الزمان 198، 197/ 11، والكامل يف التاريخ 108

 (1)دمشق." 
 "وكان يقول: ما حفظت شيئا فنسيته. .236

كثري امليل إىل السنن واآلاثر، وعلوم القرآن، مع حظ من علم النحو والشعر، وامليل وكان  
 [ .1إىل الزهد، مع الورع والتواضع: وكان معظما يف النفوس، لني اجلانب، كثري احملاسن ]

 تويف يف ذي القعدة ببلنسية.

 [ .2علي بن حممد بن علي بن هذيل ] -156

 القراء ابألندلس.أبو احلسن البلنسي املقرئ، شيخ 

ولد سنة سبعني أو إحدى وسبعني وأربعمائة، ونشأ يف حجر أيب داود سليمان بن جناح 
[ ، والزمه ب عة عشر عاما بدانية وبلنسية، وكان زوج أمه، وهو أثبت الناس فيه. محل 3]

 عنه الكثري من العلوم، وصارت إليه أصوله العتيقة.

 ورواه عن« صحيح البخاري»مسع حىت برع فيها. و القراءات أتقن عليه 

__________ 

[ وقال املراكشي: وكان ابرا أبصحابه، حسن العشرة هلم، كثري االعتناء أبحواهلم، سريع 1]
البدار إىل ق اء حوائجهم، يقطع اليوم واألايم يف النظر يف مصاحلهم والسعي اجلميل يف 

ناكر، مواظبا على سبا نفسه يف تغيري املالتهمم مبآرهبم وأمورهم، حمببا عند العامة واخلاصة، حمت
أوراده من أفعال اخلري ووظائف الرب ليال وهنارا. وكان له بيت قد أعده خللوته والتفرغ فيه 
ه، لعبادته وهتجده وقراءة كتبه معتزال فيه عن عياله، فقام فيه ليلة إىل هتجده على جاري عادت

 مث إن أهله فقدوا صوته فالتمسوه فوجدوه ميتا.

، 428، وفهرست ابن خري 97[ انظر عن )علي بن حممد بن هذيل( يف: صلة الصلة 2]
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/ ورقة 3، وتكملة الصلة البن األابر )خمطوط( 1200، رقم 414وبغية امللتمس لل يب 
، 267، رقم 284، ومعجم شيوخ الصديف 1858)النسخة األزهرية( ، واملطبوع، رقم  63

، 638، رقم 372 -369/ 1لصلة، السفر اخلامس، ق والذيل والتكملة لكتايب املوصول وا
رقم  170، واملعني يف طبقات احملدثني 188، 187/ 4، والعرب 98، 97وصلة الصلة 

، 323رقم  507، 506/ 20، وسري أعالم النبالء 233، واإلعالم بوفيات األعالم 1828
، ودول 1320/ 4. وتذكرة احلفاظ 461رقم  519 -517/ 2ومعرفة القراء الكبار 

، والنجوم الزاهرة 574، 573/ 1، وغاية النهاية 374/ 3، ومرآة اجلنان 78/ 2اإلسالم 
 .440رقم  147/ 1، وشجرة النور الزكية 213/ 4، وشذرات الذهب 382/ 5
 (1)وهو غلط.." « سليمان بن احلاج»[ يف شجرة النور: 3]
 ش.من طارق بن يعي« صحيح مسلم»[ . ومسع 1"أيب حممد الركلي ] .237

أيب « سنن»[ ، ومسع 2يف الفقه، من أيب عبد هللا بن عيسى ]« خمتصر الطليطلي»ومسع 
 داود من طارق أي ا.

 [ ، وخازم بن حممد، وأبو علي بن سكرة، وغريهم.3وأجاز له أبو احلسني بن البياز ]

ع ض[ : وكان منقطع القرين يف الف ائل، والزهد، والورع، مع العدالة والتوا4قال األابر ]
 واإلعراض عن الدنيا، والتقلل منها، صواما قواما، كثري الصدقة.

كانت له ضيعة فكان خيرج لتفقدها فتصحبه الطلبة، فمن قارئ، ومن سامع، وهو منشرح، 
طويل االحتمال على فرط مالزمتهم له وانتياهبم إايه ليال وهنارا. وأسن وعمر. وهو آخر من 

 حدث عن أيب داود.

 ائسة يف صناعة اإلقراء عامة عمره لعلو روايته، وإمامته يف التجويد واإلتقان.وإليه انتهت الر 

 [ جلة ال حيصون، ورحلوا إليه، وأقرأ وحدث حنوا من ستني سنة.5وحدث عن ]

قال لنا حممد بن أمحد بن سلمون: كان رمحه هللا يتصدق على اليتامى واألرامل، فقالت 
 زوجته: إنك لتسعى هبا يف فقر أوالدك.

 فقال هلا: ال وهللا، بل أان شيخ طماع أسعى يف غناهم.
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 أبو حممد القاسم بن فريه الشاطيب، وأبوالقراءات قلت: قرأ عليه 

__________ 

ة نسبة إىل ركلة من عمل سرقسط« الركلي»، وهو غلط. و « الدكايل»[ يف شجرة النور: 1]
 ( .64/ 3ابألندلس )معجم البلدان 

 وهو غلط.« 5ن أيب عبد هللا بن يعي م»[ يف شجرة النور: 2]

 [ يف األصل غري معجمة.3]

 [ يف تكملة الصلة.4]

 (1)« .." عن»[ يف األصل: 5]
 "وقال ابن النجار: كان صاحلا، مليح األخالق، حريصا على نشر العلم. .238

 صدوقا، حصل أكثر مسموعاته شراء، ونسخا، وفقها.

 . [1مسع منه: ابن انصر، وسعد اخلري، والكبار ]
 [ .2حممد بن عبد الرمحن بن عبادة ] -163

 أبو عبد هللا األنصاري، األندلسي، املقرئ.

 عن: أيب القاسم بن النحاس، وشريح، ومنصور بن اخلري.القراءات أخذ 

 ومسع من: أيب حممد بن عتاب، وابن مغيث، ومجاعة.

 وتفقه أبيب الوليد بن رشد، وأيب عبد هللا بن احلاج.

 جبيان، وهي بلدة، مث سكن شاطبة، وأخذ الناس عنه.وتصدر لإلقراء 

 وكان من مهرة القراء.

 ولد سنة مثانني وأربعمائة.

 [ : أخذ عنه شيخنا أبو عبد هللا بن سعادة.3قال األابر ]

 [ .4حممد بن عبد امللك بن عبد احلميد ] -164

 صيحة،[ ، الزاهد، نزيل بغداد ذو العبارات الف6[ الفارقي ]5أبو عبد هللا ]

__________ 
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[ وقال ابن اجلوزي: وكان مساعه صحيحا، مسعنا منه الكثري. كان حيب أهل اخلري ويشتهي 1]
 أن يقرأ عليه احلديث. )املنتظم( .

، 503/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد الرمحن بن عبادة( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
 532/ 2، ومعرفة القراء الكبار 351، 350/ 6والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 

 .162/ 2، وغاية النهاية 476رقم 
 [ يف تكملة الصلة.3]

رقم  186/ 18) 327رقم  229/ 10[ انظر عن )حممد بن عبد امللك( يف: املنتظم 4]
/ 4، والعرب 48/ 3، واملختصر يف أخبار البشر 350/ 11( ، والكامل يف التاريخ 4280
/ 2، واتريخ ابن الوردي 318رقم  501، 500/ 20لنبالء ، وسري أعالم ا189، 188
، واتريخ ابن 260/ 12، والبداية والنهاية 1500رقم  44/ 4، والوايف ابلوفيات 118

 .214/ 4، وشذرات الذهب 77/ 1ج  4الفرات م 
 « .أبو حممد»[ يف الكامل: 5]

 (1)[ الفارقي: نسبة إىل ميافارقني.." 6]
 د بن صاعد، وسهل بن إبراهيم املسجدي، والفراوي."وبنيسابور: حممد بن أمح .239

 وبسرخس، وبلخ، وبغداد، وغريها.

وعنه: احلافظ عبد القادر الرهاوي، ونصر هللا بن سالمة اهلييت، وعمر بن أمحد بن بكرون، 
 وآخرون.

ولد سنة ثالث وتسعني وأربعمائة. وورخ وفاته حفيده أبو الفتح عمر بن حممد بن حممد 
 اخلازمي.

ال أبو سعد السمعاين: كان فقيها مناظرا، وأديبا ابرعا، عفيف النفس، حسن السرية. تفقه ق
 مبرو، وخبارى.

 وقال يوسف بن أمحد الشريازي: روى عن عيسى بن شعيب السجزي.

 للخطايب.« غريب احلديث»مسعت منه 
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غريها. و  قال الرهاوي: مسع من: أيب نصر الشامي، وأيب الفتح احلنفي، ورحل إىل نيسابور
وسافر إىل مرو، وبرع هبا يف علم اخلالف. وكان عاملا ابلفقه، والنحو واللغة، زاهدا، متواضعا، 
الزما لبيته، وله ملك يعيش منه هو وأوالده، وكان يعظ يف جامع هراة، وينال من املتكلمني. 

 وملا رجعت إىل مهذان سألين شيخنا احلافظ أبو العالء: من املقدم هبراة؟

 أوالد شيخ اإلسالم.قلت: 

املبارك بن علي  -167فقال: إن كان هلم أمر مشكل إىل من يرجعون؟ قلت: إىل اخلازمي! 
 [ .1بن حممد بن غنيمة ]

 أبو السعادات البغدادي، الشروطي.

 على أيب الربكات حممد بن عبد هللا الوكيل صاحب أيب العالء الواسطي.القراءات قرأ 

__________ 

 (1).." 1136رقم  171/ 2ملبارك بن علي( يف: املختصر احملتاج إليه [ انظر عن )ا1]
 [ .1"وعنه: ابن األخ ر، وأمحد بن أمحد البندنيجي ] .240

 قال ابن النجار: كان صاحلا، ورعا، زاهدا، أيكل من كسب يده، وال خيرج من مسجده.

 -حرف الطاء -
 [ .2طارق بن موسى بن طارق ] -222

 املقرئ.أبو جعفر البلنسي 

 عن ابن هذيل بعد العشرين ومخسمائة، ورحل إىل شريح فأخذ عنه.القراءات أخذ 

 وروى عن: أيب عبد هللا بن املرابط.

 القراءات.وكان ابرعا يف 

 أخذ عنه: أبو بكر بن الل، وغريه.

 قتل يف مجادى األوىل سحرا.

 [ .3طاهر بن حممد بن طاهر بن علي ] -223

 هلمذاين.أبو زرعة املقدسي، مث ا
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 مولده ابلري يف سنة إحدى ومثانني وأربعمائة يف الرابع والعشرين من

__________ 

[6 / ]189 ،190. ) 

[ البندنيجي: بفتح الباء املنقوطة بواحدة وسكون النون وفتح الدال املهملة وكسر النون 1]
ندنيجني وهي بوسكون الياء املنقوطة ابثنتني من حتتها ويف آخرها اجليم. هذه النسبة إىل 

 ( .313/ 2بلدة قريبة من بغداد بينهما دون عشرين فرسخا. )األنساب 

، والذيل والتكملة 344[ انظر عن )طارق بن موسى( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
 .270رقم  148، 147)بقية السفر الرابع( 

/ ورقة 5921م [ انظر عن )طاهر بن حممد( يف: اتريخ ابن الدبيثي )خمطوطة ابريس( رق3]
رقم  120، 119/ 2وقد اختلطت الرتمجة برتمجة أخرى، واملختصر احملتاج إليه  88، 87
، 234، واإلعالم بوفيات األعالم 79/ 2، ودول اإلسالم 193، 192/ 4، والعرب 740

رقم  504، 503/ 20، وسري أعالم النبالء 1834رقم  171واملعني يف طبقات احملدثني 
 406/ 16، والوايف ابلوفيات 378/ 3، ومرآة اجلنان 264/ 12لنهاية ، والبداية وا320
 (1).." 217/ 4، وشذرات الذهب 132/ 1ج  4، واتريخ ابن الفرات م 441رقم 
 "قدم جده من الدينور فسكن بغداد. .241

 وأبو بكر هذا هو والد أيب نصر عمر بن حممد املقرئ.

 هبة هللا بن الطرب.ولد سنة ثالث ومخسمائة، ومسع من: أيب احلصني، و 

 على أيب حممد سبط اخلياط. وكان صاحلا، ورعا، عاملا.القراءات وقرأ 

 صحب أاب النجيب السهروردي مدة.

 روى عنه: ابنه عمر.

 وتويف بدمشق.

 حممد بن أمحد بن عبد الرمحن بن أيب العيش. -232

 أبو عبد هللا اللخمي، الطرطوشي، املعروف اببن األصيلي.
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 عن: منصور بن اخلري.القراءات رحل يف طلب العلم، وأخذ 

 ومسع من: أيب عبد هللا بن أيب اخلصال، وأيب القاسم بن ورد، ومجاعة.

 وجلس للناس لإلقراء، ونفعهم.

 يف سنة تسع ومخسني أبو احلسني بن جبري الكناين.« املوطأ»مسع منه 

 وكتب عنه: ابن عياد، وغريه.

 هذا العام، وقيل بعده. ، وتويف يف492ولد سنة 

 [ .1حممد بن عمر بن عبد العزيز بن مازة ] -233

 أبو جعفر البخاري، الفقيه احلنفي، شيخ خبارى ورئيسها وابن شيخها.

 لقبه: مشس الدين.

 روى عن: أبيه.

__________ 

 243/ 4، والوايف ابلوفيات 101/ 2[ انظر عن )حممد بن عمر( يف: اجلواهر امل ية 1]
 (1).." 7317رقم 
 "أبو العباس اإلربلي، الفقيه الشافعي، أحد األئمة. .242

 اشتغل ببغداد على ألكيا اهلراسي، وأيب بكر الشاشي.

 [ : وله تصانيف كثرية يف التفسري والفقه، وغري ذلك.1قال ابن خلكان ]

 وألف كتااب فيه ست وعشرون خطبة نبوية كلها مسندة، وانتفع عليه خلق.

 وكان رجال صاحلا.

تويف إبربل، وويل التدريس مكانه ابن أخيه عز الدين أبو القاسم نصر بن عقيل بن نصر، مث 
سخط عليه مظفر الدين، فأخرجه، فقدم املوصل بعد الستمائة وهبا تويف سنة تسع عشرة 

[2. ] 

 -حرف السني -
 [ .3سليمان بن داود ] -245
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 [ هللا.5[ األندلسي، ويعرف اببن حوط ]4التويزي ]

 عن ابن هذيل.القراءات أخذ 

 ومسع من: طارق بن يعيش، وأيب الوليد بن الدابغ.

 وكان حسن التالوة.

 أخذ عنه: ابناه أبو حممد وأبو سليمان.

 [ .6وتويف يف عاشر ذي احلجة ]

__________ 

 .45/ 1] )( [ جمهولة املؤلف. انظر فهرس املخطوطات 
 [ يف وفيات األعيان.1]

بن عقيل: أول من تفقه إبربل حممد بن علي بن جامع، فكنت [ وقال اخل ر بن نصر 2]
أقرأ عليه شيئا من الفقه، فأوقع هللا عندي حب العلم، وكان أيب فقريا ال مال له، فم يت 
إىل بغداد وجئت ابب النظامية وعلي بزة رثة، فمنعين البواب من الدخول لراثثة حايل، وكان 

 ل( .املدرس هبا الكيا اهلراسي. )اتريخ إرب

، والذيل 1984[ انظر عن )سليمان بن داود( يف: تكملة الصلة البن األابر، رقم 3]
 .163رقم  69، 68والتكملة )بقية السفر الرابع( 

 [ التويزي: ب م التاء املعلو وفتح الواو وإسكان الياء املسفول وزاي منسواب.4]

 واملثبت عن املصدرين.« . حفظ»[ يف األصل: 5]

عبد امللك املراكشي: وكان كثري العناية بكتاب هللا تعاىل حسن التالوة له،." [ وقال ابن 6]
(1) 
 سليمان بن علي بن عبد الرمحن. -246" .243

 أبو متيم الفرايت، الرحيب، املقرئ، اخلباز.

 مسع: عبد الرمحن بن احلسني بن حممد احلنائي.

 وروى عنه: ابنا صصرى، وعبد الرمحن بن عمر النساخ، وآخرون.

 رمحه هللا تعاىل يف ربيع األول. مات
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 نقلت وفاته من خط أيب عبد هللا الربزايل.

 -حرف العني -
 [ .1عاشر بن حممد بن عاشر بن خلف ] -247

 أبو حممد األنصاري، الشاطيب.

مسع من: أيب علي بن سكرة، وأيب جعفر بن جحدر، وأيب عامر بن حبيب، وأيب عمران بن 
 أيب تليد، وأيب حبر األسدي.

 وتفقه أبيب حممد بن أيب جعفر.

 بقرطبة عن أيب العباس بن ذروه.القراءات وأخذ 

 وأخذ بعض الرواايت عن أيب القاسم بن النحاس، وتويف الشيخ.

 ومسع من: ابن عتاب. وأجاز له أبو عبد هللا اخلوالين، ومجاعة.

دت سريته، موعين ابلفقه، وشهر ابحلفظ. وويل خطة الشورى ببلنسية، مث ق اء مرسية، فح
 وانل دنيا وحشمة. مث صرف عند زوال دولة امللثمني.

 وانتهت إليه رائسة الفتوى.

__________ 

] )( [ مالزما إقراءه وتعليمه، فاضال متواضعا، واملسجد الذي كان يؤم به يف صالة الفري ة 
أربعني  ةويقرأ فيه القرآن مل يزل يعرف مبسجد أيب الربيع إىل أن تغلب الروم على أندة سن

 وستمائة أو حنوها، مولده سنة مثان ومخسمائة.

.." 51/ 5، ومعجم املؤلفني 11، 10/ 4[ انظر عن )عاشر بن حممد( يف: األعالم 1]
(1) 
 "قال ابن اجلوزي: دخلت عليه يف مرضه وقد يئس من نفسه، فقال يل: .244

 عند هللا أحتسب نفسي.

 وتويف يوم اجلمعة اثلث رم ان. ودفن يوم السبت.

وحدثين عبد هللا بن أيب الفرج احلنائي الرجل الصاحل قال: رأيته يف النوم بعد موته أبايم، 
ووجهه م يء، فقلت له: ما فعل هللا بك؟ قال: غفر يل وأدخلين اجلنة، إال أنه أعرض 
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 عين.

 [ .1فقلت له: أعرض عنك؟ فقال: نعم، وعن مجاعة من العلماء تركوا العمل ]

 [ .2اهر بن حيدرة بن مفوز ]عبد هللا بن ط -249

 أبو حممد املعافري، الشاطيب.

 عن أيب احلسن بن أيب العيش.القراءات أخذ 

 ومسع من: أبيه، وأيب إسحاق بن مجاعة.

 وتفقه أبيب عبد هللا بن مغاور، وأجاز له آخرون.

قة يقال األابر: كان فقيها، إماما، خبريا ابلشروط، وقورا. ويل ق اء شاطبة، فجرى على طر 
 السلف الصاحل، عدال، وزكاة، وحلما، وأانة.

 وتويف كهال.

 [ .3عبد هللا بن منصور بن هبة هللا بن أمحد ] -250

 أبو حممد بن أيب الفوارس بن املوصلي، البغدادي، املعدل.

 وتفرد به.« ديوان املتنيب»مسع من أيب الربكات حممد بن عبد هللا الوكيل 

__________ 

 [ املنتظم.1]

 انظر عن )عبد هللا بن طاهر( يف: تكملة الصلة البن األابر. [2]

، 811رقم  171، 170/ 2[ انظر عن )عبد هللا بن منصور( يف: املختصر احملتاج إليه 3]
، وشذرات الذهب 66/ 6، والنجوم الزاهرة 1839رقم  171واملعني يف طبقات احملدثني 

وذكر يف: سري أعالم النبالء  1167رقم  69/ 2، وذيل التقييد لقاضي مكة 222/ 4
 (1))دون ترمجة( .."  529/ 20
"كان قد أساء إىل أهله وخواصه، فكلمته وأغلظت له، فتهددها حىت خافت منه،  .245

فعملت عليه وسقته، وابدر إخوته فسلموا شرق األندلس إىل أيب يعقوب، وهي مرسية، 
 روا من حزبه.وبلنسية، وجيان، فأكرمهم وفرح مبحبتهم، وتزوج أبختهم، وصا
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 [ .1حممد بن عبد هللا بن ميمون بن إدريس ] -268

 أبو بكر العبدري، القرطيب األديب.

 روى عن: أيب حممد بن عتاب، وأيب الوليد بن رشد، وأيب حبر األسدي، وابن مغيث، ومجاعة.

 ،قال األابر: كان متقدما يف علم اللسان، متصرفا يف غريه من الفنون، حافظا، حافال، شاعر
 للزجاجي.« اجلمل»جمودا. نزل مراكش، وأقرأ هبا العربية، واآلداب، وشرح 

 حدث عنه: يعيش بن العدمي.

 وتويف مبراكش عن إقالع وإانبة.

 [ .2حممد بن عبد الرحيم بن حممد بن الفرج بن خلف ] -269

 اإلمام أبو عبد هللا ابن الفرس األنصاري، اخلزرجي، الغرانطي.

 ، وتفقه عليه.القراءاتم وأخذ عنه مسع أابه أاب القاس

 ومسع: أاب بكر بن عطية، وأاب احلسن بن الباذش.

 ورحل إىل قرطبة فسمع: أاب حممد بن عتاب، وأاب حبر، وابن رشد، وابن مغيث، وطائفة.

__________ 

[ انظر عن )حممد بن عبد هللا بن ميمون( يف: املطرب من أشعار أهل املغرب البن دحية 1]
، 112، 111، واملغرب يف حلى املغرب 229، وتكملة الصلة البن األابر 199، 198

، 213، وكشف الظنون 62/ 1، وبغية الوعاة للسيوطي 302والديباج املذهب البن فرحون 
 .251، 250/ 10، ومعجم املؤلفني 96/ 2، وهدية العارفني 1788، 1686، 604
، 199/ 4لصلة البن األابر، والعرب [ انظر عن )حممد بن عبد الرحيم( يف: تكملة ا2]

 .223/ 4، وشذرات الذهب 1260رقم  245/ 3والوايف ابلوفيات 
 (1)دون ترمجة.."  529/ 20وذكر يف: سري أعالم النبالء 

 بقرطبة. وعدد شيوخه مخسة ومثانون.القراءات "وتفقه ببع هم، وأخذ  .246

 والفقه، وله مشاركة يفراءات القبقال األابر: كان عاملا، حافال، راوية، مكثرا متحققا 
 احلديث واألصول مع البصر ابلفتوى.
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نزل مرسية، وويل خطة الشورى، مث ويل ق اء بلنسية، مث استعفى منه، وكان يف وقته أحد 
 حفاظ األندلس يف املسائل مع املعرفة ابآلداب.

 وكانت أصوله أعالما نفيسة ال نظري هلا، مجع منها كثريا وكتب خبطه أكثرها.

[ 1قال التجييب: ذكر يل من ف له ما أزعجين إليه، فلقيت عاملا كبريا، ووجدت عنده ]
إفرادا  ،والقراءاتمجاعة وافرة من شرق األندلس وغرهبا، أيخذون عنه الفقه، واحلديث، 

 ومجعا.

 « .ص القابسيملخ»و « التيسري»وحكى أنه قرأ عليه هبا وبرواية يعقوب، واستظهر عليه 

 مع مرسية حلسن صوته.وكان يؤم جبا

 قال األابر: ثنا عنه مجاعة من جلة شيوخنا.

 وتويف يف شوال وله ست وستون سنة.

 [ .2حممد بن علي بن جعفر القيسي القلعي ] -270

 من قلعة محاد ابملغرب.

 أبو عبد هللا بن الرمامة، نزيل مدينة فاس.

 تفقه على: أيب الف ل بن النحوي.

  حممد بن عتاب، وأيب حبر األسدي.ودخل األندلس فسمع من: أيب

 « .البسيط»وويل ق اء فاس فلم حيمد. وكان عاكفا على تواليف الغزايل ال سيما 

__________ 

 « .عنه»[ يف األصل: 1]

[ انظر عن )حممد بن علي بن جعفر( يف: تكملة الصلة البن األابر، وسري أعالم النبالء 2]
 (1)دون ترمجة.."  529/ 20
 -الياءحرف  -" .247

 [ .1حيىي بن سعدون بن متام بن حممد ] -276

 اإلمام أبو بكر األزدي القرطيب، املقرئ، نزيل املوصل.
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ابألندلس على أيب القاسم خلف بن إبراهيم النحاس احلصار مقرئ األندلس، القراءات قرأ 
شر، ع وعلى أيب احلسن عون هللا بن حممد بن عبد الرمحن انئبة اخلطيب بقرطبة، وتويف سنة

 وأمحد بن عبد احلق اخلزرجي ابألندلس، وما هذان مبعروفني.

 ورحل فقرأ ابإلسكندرية على: أيب القاسم عبد الرمحن بن الفحام.

، على: أيب عبد هللا احلسني بن حممد البارع، وأيب بكر املزريفالقراءات وأتى بغداد فقرأ 
 وسبط اخلياط.

يب ثغر من: أيب عبد هللا الرازي، ومبصر من: أومسع بقرطبة من: أيب حممد بن عتاب، وابل
 « .صحيح البخاري»صادق مرشد بن حيىي، مسع منه سنة مخس عشرة 

__________ 

، 278/ 7، ومعجم األدابء 99/ 10[ انظر عن )حيىي بن سعدون( يف: األنساب 1]
ه ، وإنبا376/ 11، والكامل يف التاريخ 26/ 3، واللباب 324/ 4، ومعجم البلدان 279
، ووفيات األعيان 131/ ورقة 3، وتكملة الصلة البن األابر )خمطوط( 38، 37/ 4الرواة 
، 177، وصلة الصلة البن الزبري 135/ 1، واملغرب يف حلى املغرب 173 -171/ 6

، 286، 253، 157، 57/ 1، واتريخ إربل 485/ 1ومعجم األلقاب البن الفوطي 
، 130رقم  262/ 27دمشق البن منظور  ، وخمتصر اتريخ523/ 2ق  1والروضتني ج 

، واملعني يف طبقات 234، واإلعالم بوفيات األعالم 152/ 3واملختصر يف أخبار البشر 
/ 4، والعرب 349رقم  548 -546/ 20، وسري أعالم النبالء 1843رقم  172احملدثني 
/ 3ليه ، واملختصر احملتاج إ482رقم  536، 535/ 2، ومعرفة القراء الكبار 201، 200
/ 2، والبداية والنهاية 380/ 3، ومرآة اجلنان 124/ 2، واتريخ ابن الوردي 244، 243
، ونفح 334/ 2، وبغية الوعاة 66/ 6، والنجوم الزاهرة 372/ 2، وغاية النهاية 270
، والبلغة يف اتريخ أئمة 368/ 2، وطبقات املفسرين للداودي 118 -116/ 2الطيب 
، 225/ 4، وشذرات الذهب 208 -206/ 1ج  4الفرات م ، واتريخ ابن 281اللغة 
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أن يذكره يف « كحالة»وقد فات  476/ 1، وإي اح املكنون 521/ 2وهدية العارفني 
 (1))معجم املؤلفني( .." 

 "وببغداد من: البارع، وابن احلصني، وأيب العز بن كادش. .248

، لقراءاتابابلعربية، بصريا  مث قدم دمشق فسكنها مدة، وأقرأ هبا القرآن والنحو. وكان ماهرا
 عايل اإلسناد فيها، شديد العناية هبا من صغره.

 وكان متواضعا، حسن األخالق، ثقة، نبيال.

 وحدث ابن سعدون هذا عن أيب القاسم الزخمشري بكتاب أمساء اجلبال واملياه.

وخرج عن دمشق حني توجه النصراين الكندي إليها، فدخل املوصل وذهب إىل أصبهان، 
 مث عاد إىل املوصل فسكنها.

 ولد يف ربيع األول سنة ست ومثانني وأربعمائة.

روى عنه: احلافظان ابن عساكر، والسمعاين، وأبو جعفر القرطيب والد التاج، وعبد هللا بن 
احلسن املوصلي، وحممد بن حممد احللي، والقاضي هباء الدين يوسف بن شداد، وأبو احلسن 

 حممد بن أمحد القطيعي.

فخر الدين حممد بن أيب املعايل املوصلي، وعز الدين حممد بن عبد القراءات قرأ عليه و 
 [ ، وابن شداد، والكمال عبد اجملري بن حممد القبيصي حبلب.1الكرمي بن حرمية البوازجيي ]

 [ : هو ثقة، ثبت.2قال ابن عساكر ]

رواايت بالقراءات قرأ  وقال ابن السمعاين: هذا أحد أئمة اللغة، وله يد قوية يف النحو.
على مجاعة مبصر والعراق، وهو فاضل دين، ورع، حسن اإلقراء واألخذ. له وقار وسكون، 
واشتغال مبا يعنيه. مسعت منه نسخة أيب عبد هللا الرازي، وكان ثقة، ثبتا، صدوقا، نبيال، 

 قليل الكالم، كثري اخلري، مفيدا.

 عيد الفطر. [ : تويف يوم اجلمعة يوم3وقال ابن عساكر ]

__________ 

( 321/ 2[ البوازجيي: نسبة إىل البوازيج، بلدة قدمية على دجلة فوق بغداد. )األنساب 1]
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. 
 .262/ 27[ يف اتريخ دمشق، وخمتصره 2]
 (1).." 262/ 27[ يف اتريخ دمشق، وخمتصره 3]
 [ : ثنا عنه غري واحد.1"قال ابن الدبيثي ] .249

 سنة.وتويف يف احملرم وله ست وتسعون 

، يف طبقة سبط اخلياط، وأيب الكرم الشهرزوري، القراءاتقلت: هذا أسند من بقي يف 
 والعجب من البغداديني كيف مل يزدمحوا على هذا ويقرءوا عليه!؟

 [ .2أمحد بن هبة هللا بن عبد القادر بن احلسني ] -281

 أبو العباس اهلامشي، املنصوري اخلطيب.

 .تويف يف مجادى األوىل ببغداد
 ورخه ابن مشق.

 [ .3إبراهيم بن سعود بن عياش ] -282

 أبو إسحاق الوقااييت، البغدادي، املقرئ.

 قرأ القرآن على سبط اخلياط، وغريه.

طلب احلديث وعين به، وكتب كثريا من األجزاء عن هبة هللا بن الطرب، وأيب غالب بن البناء، 
 وقاضي املرستان.

 .وعنه: ابن األخ ر، ويوسف بن كامل
 وكان صدوقا خريا.

 [ .4إبراهيم بن حممد ] -283

 أبو إسحاق الشنتمري، صاحب أيب إسحاق بن هذيل املقرئ وخليفته على التعليم.

 استشهد يف وقعة بظاهر بلنسية يف رجب.

__________ 

 .204/ 1[ املختصر احملتاج إليه 1]
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 .3661قم ر  225/ 8[ انظر عن )أمحد بن هبة هللا( يف: الوايف ابلوفيات 2]
 .1[ انظر عن )إبراهيم بن سعود( يف: املختصر احملتاج إليه ج 3]
 (1).." 1[ انظر عن )إبراهيم بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر ج 4]
 "أبو نزار، امللقب مبلك النحاة البغدادي، النحوي. .250

 ولد سنة تسع ومثانني وأربعمائة.

 نيب.ومسع احلديث من: نور اهلدى أيب طالب الزي

 وقرأ النحو على: أيب احلسن علي بن أيب زيد الفصيحي.

 وعلم الكالم على: حممد بن أيب بكر القريواين.

 واألصول على: أيب الفتح أمحد بن علي بن برهان.

 واخلالف على: أسعد امليهين.

وصار أحنى أهل طبقته. وكان فصيحا، ذكيا، متقعرا، معجبا، فيه تيه وأبو، لكنه صحيح 
 االعتقاد.

يف « ياحلاو »ذكره ابن النجار وطول، وقال: أبوه موىل حلسني األرموي التاجر، له كتاب 
 «القراءاتعلل »جملد، و « التصريف»يف النحو، جملد، و « العمد»[ و 1النحو، جملدان ]

« ريةالتذكرة السف»جملد صغري، وله « أصول الدين»جملدان، و « أصول الفقه»جملدان، و 
 [ .2ات ]عدة جملد

قلت: سكن واسط مدة بعد العشرين ومخسمائة، ومحلوا عنه أداب كثريا، مث صار إىل شرياز، 
 وكرمان، وتنقلت به األحوال إىل أن استقر بدمشق.

__________ 

، وطبقات الشافعية الوسطى، 210/ 4، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 204[ / 4]
، 386/ 3، ومرآة اجلنان 1192/ رقم 2سنوي أ، وطبقات الشافعية لإل 165له )خمطوط( 

« ضايف»وفيه  273، 272/ 12، والبداية والنهاية 44رقم  59 -56/ 12والوايف ابلوفيات 
رقم  340، 339/ 1، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة « يزدن»، واختلط امسه ابسم 

                                         
 39/308اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



294 

 

، 59أئمة اللغة  ، والبلغة يف اتريخ304 -302/ 1، وطبقات النحاة واللغويني، له 305
، 448، واتريخ اخللفاء 1044رقم  505، 504/ 1، وبغية الوعاة 68/ 6والنجوم الزاهرة 

، 624، وكشف الظنون 227/ 4، وشذرات الذهب 222، 221وروضات اجلنات 
/ 1، وهدية العارفني 475، وإي اح املكنون 1787، 1849، 1170، 815، 628
/ 2، واألعالم 19 -5/ 22، وأعيان الشيعة 1860رقم  146/ 4، وديوان اإلسالم 279
 .170 -166/ 4، وهتذيب اتريخ دمشق 230/ 3، ومعجم املؤلفني 207
 « .جملداتن» 308/ 1[ يف إنباه الرواة 1]

 (1).." 123/ 8، ومعجم األدابء 308/ 1[ وانظر: إنباه الرواة 2]
 "وقال: .251

 يب وابلكربعصيت هوى نفسي صغريا فعند ما ... رمتين الليايل ابملش

 [1أطعت اهلوى عكس الق ية ليتين ... خلقت كبريا مث عدت إىل الصغر ]
 فزاد ابنه أبو احلسن علي:

 [3[ له إن مل يكن كابنه الذي ... أطاع اهلوى يف حالتيه وما اعتذر ]2]هنيئا[ ]
 وكان عبد امللك بن عياش مع فنونه وف ائله من أبرع الناس خطا.

 [ .4رس ]علي بن محزة بن فا -296

 أبو احلسن بن القبيطي، احلراين. والد محزة وحممد.

 على: أيب العز القالنسي.القراءات قدم بغداد فاستوطنها، وقرأ 

 ومسع من: أيب بكر املزريف، وغريه.

 مسع منه: ولداه، وأبو احملاسن القرشي.

 وتويف يف مجادى اآلخرة.

 عليه ابنه محزة. قال ابن النجار: قرأ أليب عمرو على القالنسي، تال

 [ .5صاحل، خري، له دنيا. عاش ثالاث ومثانني سنة ]

 [ .6علي بن املبارك بن احلسني بن عبد الوهاب بن نغواب ] -297
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__________ 

 ابلقاف وهو خطأ.« الصقر»[ يف األصل: 1]

 [ بياض يف األصل.2]

 « .يف احلالتني وما ائتمر»[ يف الذيل والتكملة: 3]

، والوايف 1001رقم  124/ 3)علي بن محزة( يف: املختصر احملتاج إليه [ انظر عن 4]
 .36رقم  76، 75/ 21ابلوفيات 

 [ ومن شعره:5]

 انظر السخط كذوب أبدا ... عنده ترب املعايل شبه

 فاستعر يل مقلة أكحلها ... ابلرضا كيما تزول الشبه

 ومنه:

 أمتىن والعمر أقصر من أن ... أهتىن لو نلت ما أمتىن

ابحلاشية، والتقييد البن نقطة  290/ 3[ انظر عن )علي بن املبارك( يف: األنساب 6]
، وذيل اتريخ 1047رقم  140، 139/ 3، واملختصر احملتاج إليه 556رقم  417، 416

 (1)بغداد." 
 -حرف احلاء -" .252

 [ .1احلسن بن أمحد بن احلسن بن أمحد بن حممد بن سهل ] -316

 مذاين، العطار، املقرئ، احملدث، شيخ مدينة مهدان.احلافظ، أبو العالء اهل

 على أيب علي احلداد، ومسع منه الكثري.القراءات رحل إىل أصبهان، وقرأ 

 على أيب العز القالنسي بواسط.القراءات وقرأ 

 وعلى: أيب عبد هللا البارع، وأيب بكر املزريف، ومجاعة ببغداد.

__________ 

 345رقم  248/ 10، واملنتظم 532يف: مناقب أمحد  [ انظر عن )احلسن بن أمحد(1]
/ 8، ومعجم األدابء 411/ 11( ، والكامل يف التاريخ 4299رقم  209، 208/ 18)
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، 284رقم  241 -239، والتقييد البن نقطة 601/ 4، ومعجم البلدان 2رقم  52 -5
، 300/ 8مان ، ومرآة الز 2( ورقة 5922وذيل اتريخ بغداد البن الدبيثي )خمطوطة ابريس 

، 84/ 2، ودول اإلسالم 627، 626/ 4/ ق 4وتلخيص جممع اآلداب البن الفواطي 
، واملختصر احملتاج إليه من اتريخ 207، 206/ 4، والعرب 235واإلعالم بوفيات األعالم 

، وسري 489رقم  544 -542/ 2، ومعرفة القراء الكبار 277، 276/ 1ابن الدبيثي 
، واملستفاد من ذيل اتريخ 1324/ 4، وتذكرة احلفاظ 2رقم  46 -40/ 21أعالم النبالء 

احلسن بن احلسن »وفيه:  286/ 12، والبداية والنهاية 63رقم  97، 96بغداد للدمياطي 
، ومرآة اجلنان 552رقم  385، 384/ 11، والوايف ابلوفيات « بن أمحد بن حممد العطار

، وذيل التقييد 148رقم  329 -324/ 1، والذيل على طبقات احلنابلة 390، 389/ 3
/ 15، واتريخ ابن الدبيثي 973رقم  499/ 1ملعرفة رواة السنن واملسانيد لقاضي مكة 

رقم  206 -204/ 1، وغاية النهاية 131، 130، والفالكة واملفلوكني للدجلي 157
، وطبقات النحاة واللغويني البن قاضي 552/ ورقة 16، وعقد اجلمان )خمطوط( 945
/ 6، والنجوم الزاهرة 39، 38، وهناية الغاية )خمطوط( ورقة 124)خمطوط( ورقة شهبة 
رقم  495، 494/ 1، وبغية الوعاة 474، 473، وطبقات املفسرين للسيوطي 72

/ 4، وشذرات الذهب 127رقم  131/ 128/ 1، وطبقات املفسرين للداودي 1027
، 1460رقم  303، 302/ 3م ، وديوان اإلسال206، والتاج املكلل للقنوجي 232، 231

، 1387، 1189، 1106، 114، وكشف الظنون 91 790/ 3وروضات اجلنان 
 -468/ 20، وأعيان الشيعة 715/ 2و  206/ 1، وإي اح املكنون 2026، 1773
، ومعجم طبقات احلفاظ 198، 197/ 3، ومعجم املؤلفني 181/ 2، واألعالم 470

 (1).." 1058رقم  75واملفسرين 
 ا من: أيب القاسم بن بيان، وأيب علي بن املهدي، وخلق."ومسع هب .253

 ومن: أيب عبد هللا الفراوي، وطبقته خبراسان.

مث رحل اثنية سنة نيف وعشرين ومخسمائة إىل بغداد، فقرأ هبا لولده الكثري، مث قدمها بعد 
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رموي، وابن ألالثالثني. مث قدمها بعد األربعني، فقرأ هبا لولده أمحد الكثري على: أيب الف ل ا
 : أبو أمحد بن سكينة.القراءاتانصر، وابن الزاغوين، وحدث إذ ذاك هبا. وقرأ عليه 

وروى عنه: هو، واملبارك بن األزهر، وأبو املواهب بن صصرى، وعبد القادر بن عبد هللا 
الرهاوي، ويوسف بن أمحد الشريازي، وحممد بن حممود بن إبراهيم احلمامي، وأوالده أمحد، 

الرب، وفاطمة، وعتيق بن بدل املكي مبكة، وسبط حممد بن عبد الرشيد بن علي بن  وعبد
[ سنة إحدى 1بنيمان، وأخو هذا القاضي علي بن عبد الرشيد وماات يف شهر ) ... ( ]

 وعشرين، وأخومها القاضي عبد احلميد، وبقي إىل سنة سبع وثالثني، ومساعه يف الرابعة.

 سن بن املقري، وهو آخر من روى عنه فيما أعلم.وروى عنه ابإلجازة: أبو احل

ذكره أبو سعد السمعاين فقال: حافظ، متقن، ومقرئ فاضل، حسن السرية، مجيل األمر، 
القراءات ومرضي الطريقة، عزيز النفس، سخي مبا ميلكه، مكرما للغرابء، يعرف احلديث 

 واألدب معرفة حسنة. مسعت منه هبمذان.

الرهاوي: شيخنا اإلمام أبو العالء أشهر من أن يعرف، بل تعذر  وقال احلافظ عبد القادر
وجود مثله يف أعصار كثرية، على ما بلغنا من سرية العلماء واملشايخ. رىب على أهل زمانه 
يف كثرة السماعات، مع حتصيل أصول ما يسمع، وجودة النسخ، وإتقان ما كتبه خبطه. فإنه 

 ما كان يكتب شيئا إال

__________ 

 (1)[ يف األصل بياض.." 1]
"منقوطا معراب. وأول مساعه من عبد الرمحن بن محد الدوين يف سنة مخس وتسعني  .254

وأربعمائة. وبرع على حفاظ عصره يف حفظ ما يتعلق ابحلديث يف األنساب، والتاريخ، 
 واألمساء، والكىن، والقصص، والسري.

ب فيها ي هللا عنه، فأخذها وكتولقد كان يوما يف جملسه، وجاءته فتوى يف أمر عثمان رض
من حفظه، وحنن جلوس، درجا طويال، ذكر فيه نسبه، ومولده، ووفاته، وأوالده، وما قيل 

 فيه، إىل غري ذلك.
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سني جملدا. يف حنو مخ« زاد املسافر»وله التصانيف يف احلديث، والزهد والرقائق، وصنف 
[ صنف العشرة 1ندة، ]إنه[ ]املسالقراءات وكان إماما يف القرآن وعلومه، وحصل من 

واملفردات، وصنف يف الوقف واالبتداء، والتجويد، واملاءات، والعدد ومعرفة القراء وهو حنو 
 من عشرين جملدا.

 واستحسنت تصانيفه يف القرآن، وكتبت، ونقلت إىل خوارزم والشام.

 وبرع عليه مجاعة كثرية يف علوم القرآن.

الن مات يف سنة كذا، وفالن مات يف سنة كذا، وفالن وكان إذا جرى ذكر القراء يقول: ف
 يعلو إسناده على فالن بكذا.

، وخرج  «اجلمهرة»وكان إماما يف النحو واللغة، مسعت أن من مجلة ما حفظ يف اللغة كتاب 
له تالمذة يف العربية أئمة يقرءون هبمذان. ويف بعض من رأيت من أصحابه من مجلة حمفوظاته  

 للهروي. «الغريبني»كتاب 

وكان عتيقا من حب املال، مهينا له، ابع مجيع ما ورثه، وكان من أبناء التجار، وأخرجه يف 
طلب العلم، حىت سافر إىل بغداد، وأصبهان مرات كثرية ماشيا، وكان حيمل كتبه على ظهره. 

 [ .2ومسعته يقول: كنت أبيت ببغداد يف املساجد، وآكل خبز الدخن ]

__________ 

 .42/ 21ألصل بياض، واملستدرك من: سري أعالم النبالء [ يف ا1]
/ 21ابلالم، واملثبت عن سري أعالم النبالء « الدخل»[ يف األصل ومعرفة القراء الكبار 2]

 (1).." 326/ 1وهو الصحيح، ومثله يف: الذيل على طبقات احلنابلة  42
[ 1نيسابور[ ] "الفارسي أنه قال للحافظ أيب العالء ملا دخل نيسابور ]ما دخل .255

 مثلك.

ومسعت احلافظ أاب القاسم علي بن احلسن يقول، وذكر رجال من أصحابه رحل: إن رجع 
 ومل يلق احلافظ أاب العالء ضاعت سفرته.

 قال: وقد روى عنه احلافظ أبو القاسم.
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وقال احلافظ حممد بن حممود احلماين اهلمذاين: ولد شيخنا أبو العالء يف ذي احلجة سنة 
 مثانني وأربعمائة.مثان و 

 قال: وتويف يف اتسع عشر مجادى األوىل.

، واحلديث، واألدب، والزهد، والتمسك القراءاتوذكره ابن النجار فقال: إمام يف علوم 
 [ .2ابلسنن، رمحه هللا ]

 [ .4[ بن عبد هللا بن حسني ]3]احلسن[ ]-317

__________ 

، والذيل على طبقات احلنابلة 44/ 21الء [ ما بني احلاصرتني إضافة من: سري أعالم النب1]
1 /327. 
كتبا حسنة ويف علوم القرآن واحلديث. ومسع القراءات [ وقال الصفدي: وصنف يف 2]

ببلده من مجاعة وأبصبهان وببغداد وخبراسان، وحصل األصول الكثرية والكتب الكبار 
رووا عنه، واحلفاظ و  احلسان ابخلطوط املعتربة، وحدث أبكثر مسموعاته ومسع منه الكبار

وتردد إىل بغداد مرات مث عاد إىل مهذان وعمل دارا للكتب وخزانة وأوقف مجيع كتبه فيها، 
 وانقطع إلقراء القرآن ورواية احلديث إىل آخر عمره.

 للجرجاين يف النحو يف يوم واحد من الغداة إىل العصر.« اجلمل»وقال: حفظت كتاب 

ن القراءة، وكان يقول: لو أن أحدا أييت إيل حبديث واحد وقال: حفظت يوما ثالثني ورقة م
من أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يبلغين ملألت فمه ذهبا. وحفظ كتاب 

بكار،  للزبري بن« النسب»اجململ، البن فارس، وكتاب »البن دريد، وكتاب « اجلمهرة»
د، و يف التجوي« واالبتداء الوقف»، و  «القراءاتاملفردات يف »، و « العشرة»وصنف 

حنو  «زاد املسافر»وهو حنو العشرين جملدا. وله « معرفة القراء»و « العدد»، و « املئات»
مخسني جملدا. ومجع بع هم كتااب يف أخباره وأحواله وكراماته وما مدح به من الشعر وما  

 كان عليه. )الوايف ابلوفيات( .

 يف )معجم األدابء( .وقد طول ايقوت احلموي ترمجته وأخباره 

 [ يف األصل بياض.3]
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، 26، 25/ 1[ انظر عن )احلسن بن عبد هللا( يف: التكملة لكتاب الصلة البن األابر 4]
 (1)ومعجم." 

 "أبو احلسن بن األشريي، الكاتب، نزيل تلمسان. .256

 ري ذلك.، وغ« املوطأ»، واللغة، والشعر. صنف يف غريب ابلقراءاتقال األابر: كان عاملا 

 [ .2[ بن حممد بن احلسني بن محا ]1]احلسني[ ]-318

 الشيخ أبو عبد هللا البغدادي، من وكالء الق اة.

 مسع من: جده ألمه أيب سعد حممد بن عبد هللا األسدي، وأيب سعد بن خشيش.

 قال ابن النجار: ثنا عنه ابن األخ ر.

 ولد سنة تسعني وأربعمائة، ومات يف شوال سنة تسع.

 -حرف الدال -
 [ .4[ بن كرم ]3]دلف[ ]-319

 أبو الفرج العكربي املقري، اخلباز. أحد طلبة احلديث ببغداد.

 مسع: أاب بكر األنصاري، وأاب القاسم بن السمرقندي فمن بعدها.

 مسع منه: علي بن أمحد الزيدي، ومكي الفراء.

 وتويف يف عشر السبعني.

 .[ 6[ بن علي بن منصور بن إبراهيم ]5]دهبل[ ]-320
 املعروف اببن كاره، أبو احلسن احلرميي، والد عبد هللا.

 كان فقيها حنبليا.

__________ 

 .238/ 3] )( [ املؤلفني 
 [ يف األصل بياض.1]

 .625رقم  43/ 2[ انظر عن )احلسني بن حممد( يف: املختصر احملتاج إليه 2]
 [ يف األصل بياض.3]
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 .659رقم  65/ 2احملتاج إليه [ انظر عن )دلف بن كرم( يف: املختصر 4]
 [ يف األصل بياض.5]

دون ترمجة، واملختصر  46/ 21[ انظر عن )دهبل بن علي( يف: سري أعالم النبالء 6]
، وشذرات الذهب 329/ 1، والذيل على طبقات احلنابلة 661رقم  66/ 2احملتاج إليه 

4 /232 "..(1) 
 م بن بيان، وابن نبهان.[ بن علي بن البسري، وأاب القاس1"مسع: احلسني ] .257

 وكان زاهدا، ثقة.

مسع منه: أبو سعد بن السمعاين، وعلي بن أمحد الزيدي، وأبو حممد بن األخ ر، وابن 
 قدامة، وأبو املنجا بن الليت، ولبابة بنت الثالجي، وآخرون.

 [ ، وكان قد أضر.2وتويف يف اثين احملرم ]

 -حرف السني -
 [ .3] سعد هللا بن مصعب بن حممد -321

 أبو القاسم البغدادي، املقرئ، املعروف اببن ساقي املاء.

 [ .4قال الدبيثي: بقي أكثر من سبعني سنة مقيما مبسجد ابجلانب الغريب ]

 على: أيب عبد هللا البارع.القراءات قرأ 

 ومسع من: أيب القاسم بن بيان.

 [ .5كتب عنه: عمر القرشي، وتويف يف احملرم ]

 [ .6بارك بن علي ]سعيد بن امل -322

__________ 

 ، والتصحيح من: املختصر احملتاج إليه.« احلسن»[ يف األصل: 1]

 هـ. )ابن رجب( . 495[ وكان مولده سنة 2]

، والوايف 679رقم  78/ 2[ انظر عن )سعد هللا بن مصعب( يف: املختصر احملتاج إليه 3]
 .258رقم  185/ 15ابلوفيات 
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 « .الشرقيابجلانب »[ يف املختصر 4]

 هـ. تقريبا. 482[ ومولده سنة 5]

، والكامل 68رقم  223 -219/ 11[ انظر عن )سعيد بن املبارك( يف: معجم األدابء 6]
رقم  51 -47/ 2، وإنباه الرواة 615/ 2ق  1، والروضتني ج 411/ 11يف التاريخ 

ارة ، وإش83، 82/ 1، وخريدة القصر 265رقم  385 382/ 2، ووفيات األعيان 274
، واإلعالم 207/ 4، والعرب 689رقم  86، 85/ 2، واملختصر احملتاج إليه 20التعيني 

، وتلخيص ابن 363رقم  582 -581/ 20، وسري أعالم النبالء 235بوفيات األعالم 
 (1)،." 77مكتوم 

 "أيوب، واستوىل على مجيع خزائنه وعذبه، مث قتله، وهدم القبة، وأحرق ما فيها. .258

 [ .1« ]مرآة الزمان»اله صاحب هذا معىن ما ق

 [ .2علي بن أمحد بن أيب بكر ] -329

أبيه من:  بقراءة« املوطأ»[ أيب احلسني القرطيب، نزيل مدينة فاس. مع 3أبو احلسن الكناين ]
أيب عبد هللا حممد بن الفرج موىل الطالع. ومسع من: أيب احلسن القيسي، وأخذ عنه 

 القاسم بن مدير، وأيب الوليد بن خشرم.، وخازم بن حممد، وأيب القراءات

 وأخذ عنه الكبار.

 وأخذ أي ا عن: احلسن بن شفيع، وأيب عمر األلبريي.

 وقرأ جبيان على: أيب عامر حممد بن حبيب.

 مث حج سنة مخسمائة، ولقي أاب حامد الغزايل وصحبه.

ان، وهو حمتمل [ : ويف هذا نظر، إال أن يكون دخل خراس4كذا قال أبو عبد هللا األابر ]
 على بعد.

قال: وأقام ببيت املقدس يعلم القرآن تسعة أشهر، مث انصرف واستوطن مدينة فاس سنة 
 ثالث ومخسمائة، وتصدر لإلقراء، وطال عمره.

 وروى عنه من شيوخنا: أبو القاسم بن بقي، وأبو زكراي الناديل.
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__________ 

 .301، 300/ 8[ سبط ابن اجلوزي 1]
علي بن أمحد( يف: التكملة لكتاب الصلة البن األابر )خمطوط( م/ ورقة [ انظر عن )2]

، والذيل والتكملة لكتايب املوصول 102، وصلة الصلة البن الزبري 1885، واملطبوع، رقم 66
، واملعني يف طبقات 1327/ 4، وتذكرة احلفاظ 310رقم  153 -150/ 1/ ق 5والصلة 
رقم  546، 545/ 2، ومعرفة القراء الكبار 208/ 4، والعرب 1850رقم  173احملدثني 
)دون ترمجة( ، وغاية النهاية  46/ 21، وسري أعالم النبالء 84/ 2، ودول اإلسالم 491
 .234/ 4، وشذرات الذهب 2143رقم  518/ 1
 ، وكذا يف )دول« الكتاين»[ تصحفت يف )غاية النهاية( و )شذرات الذهب( إىل: 3]

 اإلسالم( .

 (1).." 1885لصلة، رقم [ يف تكملة ا4]
، ومع مخوله مبصر، قد فشت ابلشام دعوته، وطبقت مصر فتنته، وإن « "القفاص .259

أرابب املعايش حيملون إليه جزءا من كسبهم. ووجدت يف منزله ابإلسكندرية عند القبض 
عليه كتب فيها خلع العذار، وصرح الكفر الذي ما عنه اعتذار. وكان يدعى النسب إىل 

وأنه خرج منه صغريا، ونشأ على ال اللة كبريا، فقد صرعة كفره، وحاق به  أهل القصر،
 [ .1« ]مكره. واحلمد هلل وحده

 -حرف الفاء -
 [ .3[ بن موهوب بن عبد هللا ]2]فوارس[ ]-334

 ابن الشباكية اخلفاف أبو اهليجا.

 روى عن: إمساعيل بن ملة.

 [ .4]روى عنه: مكي الفرا، وأبو حممد بن قدامة، ومجاعة 

 -حرف امليم -
 [ .5حممد بن أمحد بن حمرز بن عبد هللا ] -335
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 أبو بكر البطليوسي، عرف ابملنتاجنشي، نزيل إشبيلية.

 [ .6مسع من: أبيه، ومن أيب الوليد العتيب، وأيب حممد بن عتاب، وأيب القاسم بن النخاس ]

 بن طريف.، وعن: أيب عبد هللا بن مزاحم، واالقراءاتوأخذ عن ابن النخاس 

__________ 

 .248/ 1، ومفرج الكروب 566 -563/ 2ق  1[ انظر: الروضتني ج 1]
 [ يف األصل بياض.2]

 .1103رقم  159/ 3[ انظر عن )فوارس بن موهوب( يف: املختصر احملتاج إليه 3]
 تقريبا. 487[ مولده سنة 4]

، 513، 512/ 2ر [ انظر عن )حممد بن أمحد بن حمرز( يف: تكملة الصلة البن األاب5]
، ومعرفة القراء 65/ 6و  677/ 5والذيل والتكملة لكتاب املوصول والصلة للمراكشي 

 .2778رقم  80/ 2، وغاية النهاية 497رقم  549/ 2الكبار 
" ابحلاء املهملة. واملثبت عن معرفة القراء الكبار..« النحاس»[ يف األصل وغاية النهاية: 6]
(1) 
 [ .1فقال: ال وهلل ال أتبسم من غري عجب ]"فقالوا له: تبسم.  .260

 وللعماد الكاتب فيه يرثيه:

 [ فاضلة فاخرة3[ أايمه مل تزل ... مف لة ]2اي ملكا ]

 [4ملكت دنياك وخلفتها ... وسرت حىت متلك اآلخرة ]
 رمحه هللا.

 [ .5مظفر بن القاسم ] -339

 أبو القاسم الصيدالين، املقرئ، اجملود.

 أيب العز القالنسي. علىالقراءات قرأ 

 ومسع من: أيب القاسم بن احلصني.

 وأقرأ ببغداد يف آخر أايمه.

 -حرف اهلاء -
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 [ .6هبة هللا بن كامل ] -340

 أبو القاسم املصري، قاضي الق اة وداعي الدعاة.

كان عاملا، فاضال، أديبا، شاعرا، متفننا، من كبار علماء الدولة املصرية. وكان عندهم يف 
لعليا. وكان أحد اجلماعة الذين سعوا يف إعادة دولة بين عبيد، فظفر هبم السلطان الرتبة ا

 صالح الدين، فأول ما صلب داعي

__________ 

 .320/ 8[ مرآة الزمان 1]
 « .اي ملك»[ يف مرآة الزمان: 2]

 « .لف له»[ يف مرآة الزمان: 3]

 « .وصرت متلك هبا اآلخرة»وفيه:  322/ 8[ مرآة الزمان 4]

 .1209رقم  193/ 3[ انظر عن )مظفر بن القاسم( يف: املختصر احملتاج إليه 5]
املف ل بن كامل »ابسم  561/ 2ق  1[ انظر عن )هبة هللا بن كامل( يف: الروضتني ج 6]

، وسنا الربق 187، 186/ 1، وخريدة القصر )قسم شعراء مصر( 571و « القاضي
/ 12)داعي الدعاة( ، والبداية والنهاية  ،300، 299/ 8، ومرآة الزمان 148/ 1الشامي 
/ 27أ، والوايف ابلوفيات )خمطوط(  193 -ب 192/ 12، وعقد اجلمان )خمطوط( 275
 (1).." 235/ 4أ، وشذرات الذهب  130ورقة 
"روى عن: أيب احلسن بن الباذش، وأيب بكر بن اخللوف، وأيب القاسم ابن النحاس،  .261

 [ .1ومنصور بن اخلري ]

 ات.القراءروى 

 ، وكان عارفا هبا، سخيا، جوادا.القراءاتسكن ميورقة وغريها، وأقرأ 

 [ .2روى عنه: أبو عمر بن عياش، وأجاز أليب اخلطاب بن واجب، وأيب بكر عتيق ]

 وكف بصره أبخرة.

 [ .4[ : وتويف مبيورقة يف حنو سنة سبعني ]3قال األابر ]
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 -حرف الفاء -
 [ .5الوقااييت ]فاطمة بنت علي بن عبد هللا  -364

 أم علي البغدادية.

 مسعت: أاب عبد هللا بن البسري، وأاب القاسم الرزاز.

 روى عنها: ابن األخ ر، وموفق الدين بن قدامة، ومجاعة.

 وماتت رمحها هللا تعاىل يف آخر السنة.

 فاطمة بنت احملدث أيب غالب حممد بن احلسن املاوردي. -365

 أم اخلري.

  عبد هللا البسري، وأيب النرسي.مسعها أبوها من: أيب

__________ 

 « .اخل ر»[ يف األصل: 1]

 .207/ 5، والتحرير من: الذيل والتكملة « وأيب بكر ابن عتيق»[ يف األصل: 2]
 .1866[ يف تكملة الصلة، رقم 3]
وطرقها، جمودا، ضابطا، مسحا، القراءات ب[ وقال ابن عبد امللك: وكان ذا معرفة 4]

ن بلده يف الفتنة فاستوطن دانية وخطب جبامعها حينا، مث حتول إىل ميورقة سخيا، خرج م
وأقرأ هبا القرآن، وأمسع احلديث، وكان من أهل العناية به، متسع الرواية، عدال، وكف بصره 

 آبخرة من عمره.

 (1).." 1424رقم  268/ 3[ انظر عن )فاطمة بنت علي( يف: املختصر احملتاج إليه 5]
  هذه احلدود ما بني الستني والسبعني"املتوفون يف .262

 -حرف األلف -
 أمحد بن زهري بن حممد بن الف ل. -379

 أبو العباس املعروف مبلة األصبهاين.

 مسع: أاب هنشل عبد الصمد العنربي، وحممد بن طاهر املقدسي.
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 وعنه: عمر بن علي القرشي، وأبو حممد بن قدامة.

 حدث ببغداد سنة أربع وستني.

 [ .1د بن حممد بن علي بن حممد بن أيب العاصي ]أمح -380

 أبو جعفر النقزي، الشاطيب، املعروف اببن الالية املقرئ.

 عن: أبيه األستاذ أيب عبد هللا.القراءات أخذ 

 ورحل إىل دانية فأخذ عن: أيب عبد هللا حممد بن سعيد.

 وخلف أابه يف اإلقراء.

 أخذ عنه مجاعة، منهم: ابن قرية الشاطيب.

 قال األابر: كان معروفا ابل بط والتجويد، كأبيه.

 قلت: ذكر قبله من تويف سنة ثالث وستني، وبعده من تويف سنة تسع وستني ومخسمائة.

 -حرف الراء -
 رجاء بن حامد بن رجاء بن عمر. -381

__________ 

 (1).." 1[ انظر عن )أمحد بن حممد بن علي( يف: تكملة الصلة البن األابر ج 1]
 عبد هللا بن حممد بن سهل العبدري. -384" .263

 إمام جامع ميورقة.

 مسع بشاطبة من أيب عمران بن أيب تليد.

 على شريح.القراءات وأقرأ إبشبيلية 

 مات بعد الستني ومخسمائة.

 عبد هللا بن عمر بن سليخ. -385

 أبو حممد البصري.

 حدث مبربد البصرة. كان منزله هبا.

 لف ل العباداين، ولعله آخر من روى عنه.مسع من: جعفر بن حممد بن ا
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روى عنه: أبو املواهب بن صصرى، ويوسف بن أمحد الشريازي، وأبو السعود حممد بن حممد 
 بن جعفر البصري، وغريهم.

 وحدث يف سنة مثان وستني.

 وآخر من روى عنه أبو السعود عبد هللا بن عبد الودود البصري الدابس.

 بد هللا.عبد هللا بن حممد بن ع -386

 أبو الفتوح اجلوهري، األصبهاين.

مسع: أاب نصر عبد الرمحن بن حممد السمسار، وأاب بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن مردويه، 
 وإمساعيل بن أيب عثمان الصابوين، وأمحد بن أيب الفتح اخلرقي أجاز البن الليت، ولكرمية.

 عبد الرمحن بن أمحد بن حممد بن عبد القاهر. -387

 حممد الطوسي، اخلطيب. أبو

 كان ابملوصل مع إخوته.

 (1)ولد ببغداد يف سنة مثانني وأربعمائة.." 
 "أبو حممد التجييب، األندلسي، السمنيت، ومسنت حصن. .264

 ابملرية عن أيب القاسم عبد الرمحن بن أمحد بن رضا.القراءات أخذ 

 وتصدر لإلقراء مبرسية.

 وتويف يف حدود السبعني.

 وتسعني وأربعمائة. مولده سنة مثان

 عبد الرحيم بن حممد بن أيب العيش. -390

 أبو بكر األنصاري.

 روى عن: أيب حممد بن عتاب، وأيب علي الصديف، وأيب عمران بن أيب تليد، ومجاعة.

 وسكن مراكش وحدث هبا.

 وتويف يف رأس السبعني تقريبا.

 .ي أبو احلسن الزهريروى عنه: أبو حممد عبد الرمحن بن أيب احلسن الزهري، والقاض
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 عبد الصمد بن ظفر بن سعيد بن مالعب. -391

 أبو ن ر الربيعي، احلليب، املعروف ابلقباين.

 مسع من: طاهر بن عبد الرمحن بن العجمي جزءا من رواية علي بن عمر احلريب السكري.

روى عنه: أبو املواهب بن صصرى، وأخوه أبو القاسم. لقياه حبلب يف حدود الستني 
 سمائة.ومخ

 [ .1عبد العزيز بن علي بن حممد بن سلمة ] -392

 أبو األصبغ ويقال: أبو محيد السمايت، اإلشبيلي، الطحان.

 ويعرف اببن احلاج أي ا.

__________ 

 (1)( .." 24هـ. برقم ) 561[ تقدمت ترمجته يف املتوفني سنة 1]
 حممد بن علي بن عبد هللا. -401" .265

 ، املعروف اببن العجيل.أبو بكر البتماري، احلرميي

 وبتماري من قرى النهروان.

 مسع: أمحد بن املظفر بن سوسن، وأاب سعد بن خشيش.

 روى عنه: أمحد بن طارق الكركي.

 قال ابن النجار: بلغين أنه تويف بعد السبعني.

[ 1حممد بن علي بن حممد بن أمحد بن حممد بن احلسني بن محدان بن احلسني ] -402
. 

 [ ، اهليثي، األديب، اللغوي. نزيل األنبار.2اجلصاين ] أبو الغنائم

[ كان صاحب قلعة عند األنبار يف الزمن 3وينسب إىل جصني، أحد ملوك الفرس الذين ]
 القدمي.

ببغداد ت القراءامسع أبو الغنائم من: حيىي بن علي بن حممد بن األخ ر األنباري، وقرأ 
 على: أيب بكر املزريف، وسبط اخلياط.
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 ومسع من: ابن احلصني، ومجاعة.

واملثلث »للغة، يف ا« روضة اآلداب»وحدث هبيت واألنبار سنة اثنتني وستني. وصنف كتاب 
 ، وغري ذلك.« احلماسة»، و « احلمداين

 وولد هبيت يف سنة أربع ومثانني وأربعمائة، ومل ت بط وفاته.

 مسع منه: أبو أمحد بن سكينة، ويوسف بن أمحد الشريازي.

 حممد بن غريب بن عبد الرمحن بن غريب. -403

 أبو الوليد العبسي، السرقسطي. نزيل شاطبة.

__________ 

، ومعجم 1699رقم  163/ 4[ انظر عن )حممد بن علي بن حممد( يف: الوايف ابلوفيات 1]
 .42/ 11املؤلفني 

 [ ضبطه الصفدي: ابجليم والصاد املهملة مشددة.2]

 (1)[ هكذا يف األصل.." 3]
 "أبو حممد الرتكي، من شيوخ بغداد. .266

 مسع: أاب القاسم الربعي، وابن بدران احللواين.

 روى عنه: ابن األخ ر، ومنصور بن السكن، وغريه.

 تويف يف ذي احلجة.

 -حرف العني -
 عبد هللا بن محزة بن حممد بن مساوة. -5

 [ ، مث الدمشقي.1أبو الفرج الكرماين، مث اجلريفيت ]

 [ زماان.2اإلسالم السلمي، وويل خطابة دومة ]تفقه على مجال 

 وروى عن مجال اإلسالم.

 روى عنه: أبو املواهب بن صصرى، وقال: كان ثقة صاحلا.

 تويف يف ربيع اآلخر وهو يف عشر الثمانني.
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 وروى عنه أي ا أبو القاسم بن صصرى.

 [ .3عبد هللا بن حممد بن سهل ] -6

 ويعرف بوجه انفخ. أبو حممد الغرانطي ال رير، املقرئ.

 عن أيب حممد بن دري والزمه.القراءات أخذ 

 وعن عبد الرحيم بن الفرس.

 ومسع منهما، ومن: غالب بن عطية، ومجاعة.

 وأجاز له أبو علي بن سكرة، وغريه.

 قال األابر: كان ابرعا يف العربية.

 حدث عنه: ابنه أبو عبد هللا، وابن عياد.

__________ 

بكسر اجليم وسكون الياء آخر احلروف وضم الراء وسكون الفاء ويف آخرها [ اجلريفيت: 1]
/ 3التاء اثلث احلروف. هذه النسبة إىل جريفت، وهي إحدى بالد كرمان. )األنساب 

408 ،409. ) 

 ( .486/ 2[ دومة: ابل م، من قرى غوطة دمشق. )معجم البلدان 2]

 (1)ة البن األابر.." [ انظر عن )عبد هللا بن حممد( يف: تكملة الصل3]
 "أبو األزهر الواسطي، املقرئ، الصويف. .267

 قرأ ابلرواايت على أيب العز القالنسي.

 ومسع من: أيب نعيم حممد بن إبراهيم اجلماري.

 وببغداد من أيب غالب بن البناء.

 وأقرأ الناس مدة.

مد بن روى عنه: عمر بن يوسف خنت ابن الشعار، وعمر بن حممد بن أمحد الدينوري، وحم
 أمحد بن إمساعيل القزويين.

ذكره ابن النجار فأطنب يف وصفه وقال: كان شيخا صاحلا، ورعا، تقيا، زاهدا، قانعا، 
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 ابلقراءات.منقطعا عن الناس، يرجع إىل ف ل وعلم 

 وتويف رمحه هللا ببغداد يف رجب.

 حممد بن حممد بن أمحد بن خلف بن إبراهيم بن لبيب. -23

 م بن احلاج التجييب، القرطيب.اإلمام أبو القاس

مسع من: والده الشهيد أيب عبد هللا بن احلاج، وأيب حممد بن عتاب، وأيب علي بن سكرة، 
 وأيب الوليد بن رشد، وابن حيىي بن العاص.

وأجاز له أبو عبد هللا اخلوالين. وكان بصريا مبذهب مالك، عارفا ابملسائل، ذاكرا للخالف. 
 يه. ومل يكن يعرف احلديث.وجلس للمناظرة مكان أب

وكان وقورا مهيبا، ال يتكلم إال يف النادر. ويل ق اء اجلماعة بقرطبة وقتا، مث خرج عنه يف 
الفتنة، وجتول يف األندلس، واستقر مبرسية مرتسما يف ديوان اجلند عند األمري حممد بن سعد. 

 مث سافر إىل ميورقة بعد موت ابن سعد، فحدث هبا.

 [ ، وابن سفيان، وغريمها.1بن ) ... ( ] روى عنه: فقيل

__________ 

 (1)[ يف األصل بياض.." 1]
 "األزدي، اإلسكندراين. .268

 ورخه احلافظ ابن املف ل وروى عنه، وقال: تويف يف صفر. وكان ثقة متحراي.

 مسع: أاب عبد هللا الرازي، وأاب بكر الطرطوشي.

 وكان ال أبس به يف الفقه.

 بن أمحد بن حممد. عبد الصمد بن سعد -44

 أبو حممد النسوي، مث الدمشقي، املعروف ابلقاضي.

 ولد سنة مخس ومثانني وأربعمائة.

 وتويف يف صفر بدمشق.

 ومسع من: قوام الدين بن زيد يف سنة مخس وتسعني.
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روى عنه: احلافظ أبو املواهب بن صصرى، وأخوه أبو القاسم، وعبد احلق بن خلف، والعز 
 النسابة، وغريهم.حممد بن أمحد 

 [ .2[ بن عساكر بن املرحب بن العوام ]1]علي[ ]-45

 أبو احلسن البطائحي، ال رير، املقرئ، األستاذ.

 والبطائح: بني واسط والبصرة.

 ، وقرأه ابلرواايت الكثرية املشهورةالقراءاتقدم بغداد وحفظ هبا 

__________ 

 [ يف األصل بياض، واملستدرك من املنتظم.1]

رقم  233/ 18) 359رقم  267/ 10انظر عن )علي بن عساكر( يف: املنتظم [ 2]
، 62، 61/ 14هـ.( ، ومعجم األدابء  571) 435/ 11( ، والكامل يف التاريخ 4314

، ودول اإلسالم 215/ 4، والعرب 132/ 3، واملختصر احملتاج إليه 298/ 2وإنباه الرواة 
 550 -548/ 20، وسري أعالم النبالء 488رقم  541/ 2، ومعرفة القراء الكبار 86/ 2
، 1862رقم  174، واملعني يف طبقات احملدثني 236، واإلعالم بوفيات األعالم 350رقم 

، 215، 214، ونكت اهلميان 146، وتلخيص ابن مكتوم 582/ 2واملشتبه يف الرجال 
وغاية ، 156، رقم 337 -335/ 1، وذيل طبقات احلنابلة 296/ 12والبداية والنهاية 

، 1275/ 4، وتبصري املنتبه 169/ 2، والطبقات البن قاضي شهبة 556/ 1النهاية 
، 242/ 4، وشذرات الذهب 1739رقم  179/ 2، وبغية الوعاة 80/ 6والنجوم الزاهرة 

 (1).." 150/ 6، ومعجم املؤلفني 208والتاج املكلل للقنوجي 
[ ، 1] بارع، وأيب بكر املزريف"والشاذة على أيب العز القالنسي، وأيب عبد هللا ال .269

 وسبط اخلياط.

 وقرأ ابلكوفة على: الشريف عمر بن إبراهيم العلوي.

 ومسع من: أيب طالب يوسف، وابن احلصني، وطائفة.

مدة طويلة. وكان ابرعا فيها، جيد املعرفة القراءات وروى الكثري وتصدر لإلقراء. وقرأ 
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 واحد. ابلعربية، ثقة صحيح السماع، أثىن عليه غري

 ولد سنة تسعني وأربعمائة أو قبيلها.

 خلق كثري، آخرهم وفاة عبد العزيز بن دلف.القراءات وروى عنه 

 ومسع منه الكبار.

وحدث عنه احلافظ عبد الغين، وأبو حممد بن قدامة، واحلافظ عبد القادر، والزاهد أبو عمر 
 بن ايقا.املقدسي، والشهاب بن راجح، وأبو صاحل اجليلي، وعبد العزيز 

 [ .2العشر اإلمام هبا الدين علي بن اجلميزي ]القراءات وآخر من روى عنه وقرأ عليه 

 [ .3وتويف يف الثامن والعشرين من شعبان ]

__________ 

ابلراء مث زاي مث قاف، ويف إنباه « املرزقي»إىل  62/ 14[ تصحفت يف معجم األدابء 1]
 لقاف.اب« املزرقي»الرواة، وغاية النهاية إىل 

/ 20، وسري أعالم النبالء 541/ 2، واملثبت من معرفة القراء « احلمريي»[ يف األصل، 2]
 « .اجلمري»إىل  336/ 1وحترفت يف ذيل طبقات احلنابلة  549و  542

 ه.: وممن قرأ عليه الوزير عون الدين بن هبرية، وأكرمه ونوه ابمس-رمحه هللا -[ وقال املؤلف3]
، ووجوهها وعللها وطرقها وضبطها القراءاتن إماما كبريا يف معرفة وقال ابن النجار: كا

وجتويدها، وحسن األداء واإلتقان والصدق والثقة. وكانت له معرفة اتمة ابلنحو. وكان 
 متدينا، مجيل السرية، مرضي الطريقة.

وقال الشيخ موفق الدين املقدسي عنه: كان مقرئ بغداد يف وقته، وكان عاملا ابلعربية، إماما 
 (1)." -يف السنة. 

 [ بن حممد بن هبة هللا.1) ... ( ] -46" .270

 أبو حممد البغدادي، املعروف اببن املطلب.

 مسع: أاب احلسن العالف، وأاب طالب اليوسفي.

 مسع منه مبكة. الفراء، وغريه.
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 -رف امليمح -
 [ .2حممد بن أمحد بن أيب الفرج بن ماشاذة ] -47

 أبو بكر األصبهاين، السكري، املقرئ.

 مقرئ، جمود، عامل بطرق القراء، طويل العمر.

مسع: احلافظ سليمان بن إبراهيم وتفرد عنه، والقاسم بن الف ل الرئيس، ومكي بن منصور 
 السالر، وغريه.

__________ 

ابإلجازة: اخلليفة الناصر العباسي، وقرأ عليه القرآن أي ا: الوزير ابن ( [ وروى عنه -] )
هبرية وأكرمه ونوه ابمسه. وكان الوزير قد قرأ ابلرواايت على رجل يقال له: مسعود بن احلسني 

 كتاب عنه عن ابن سوار يفالقراءات احلنبلي، وادعى أنه قرأ على ابن سوار، وأسند الوزير 
 طائحي دار الوزير وابن شافع يقرأ عليه. فلما انتهى إىل قوله:فح ر الب« اإلفصاح»

وأما رواية عاصم فإنك قرأت هبا على مسعود بن احلسني، قال: قرأت هبا على ابن سوار. 
وكان البطائحي قاعدا يف غمار الناس، ألنه مل يكن حينئذ معروفا، وال له ما يتجمل به، 

وبلغ الوزير اخلرب، فطلبه وطلب مسعودا  فقام وقال: هذا كذب. ورفع صوته، مث خرج
وحاققوه، فتبني كذبه. وأنه مل يدخل بغداد إال بعد موت ابن سوار بكثري، وأح ر البطائحي 
نسخة من املستنري خبط ابن سوار، فقوبل خبطها اخلط الذي مع مسعود، ويدعي أنه خط 

 ابن سوار، فبان الفرق بينهما.

 أيب رويح الكاتب. وكان خطه شبيها خبط ابن سوار.وقال البطائحي: هو خط مزور خبط 

فأهان الوزير مسعودا ومنعه من الصالة ابلناس، وقال له: لوال أنك شيخ لنكلت بك. مث قرأ 
 ، وعال قدره.القراءاتالوزير على البطائحي، وأسند عنه 

ار صوذكر م مون هذه احلكاية ابن النجار عن أمحد بن البندنيجي، وكان شاهدا للقصة، و 
 للبطائحي بعد ذلك اتصال ابلدولة، ويدخل بواطن دار اخلالفة، وكان ضريرا حيفي شاربه.

 [ بياض يف األصل.1]

، واملعني يف طبقات احملدثني 215/ 4[ انظر عن )حممد بن أمحد بن أيب الفرج( يف: العرب 2]
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/ 6ة ، والنجوم الزاهر 345رقم  544، 543/ 20، وسري أعالم النبالء 1863رقم  174
 (1).." 243/ 4، وشذرات الذهب 79
 "سنة ثالث وسبعني ومخسمائة .271

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن أمحد بن عبد العزيز بن أيب يعلى ] -66

[ املقرئ، الزاهد. صاحب رايضة 2أبو جعفر ابن القاص الشريازي، مث البغدادي، القطفطي ]
 وتعبد ونسك وعرفان وتصوف.

[ احللواين، وأيب اخلري املبارك الغسال، وأيب 3علي بن بدران ]على أمحد بن القراءات قرأ 
 بكر حممد بن بركات بن سالمة الدارمي اآلمدي.

 ومسع: أاب حممد بن األبنوسي، وأاب القاسم بن بيان، ومجاعة.

 وحدث وأقرأ الناس.

 أخذ عنه مجاعة وأثنوا عليه.

 [ .4وتويف يف صفر وله سبع وسبعون سنة ]

ملواهب بن صصرى، وأبو بكر بن مشق، وآخرون، وأبو القاسم بن صصرى، روى عنه: أبو ا
 وأمحد بن أمحد البندنيجي.

 [ .5وقرأ عليه ابلرواايت عبد العزيز بن دلف، ومجاعة ]

__________ 

، ومعرفة القراء 171، 170/ 1[ انظر عن )أمحد بن أمحد( يف: املختصر احملتاج إليه 1]
 .2695رقم  226/ 6، والوايف ابلوفيات 38/ 1ة النهاية ، وغاي499رقم  550/ 2الكبار 

 واملثبت من )معرفة القراء الكبار( .« القطفي»[ يف األصل: 2]

 « .بردان»يف )الوايف ابلوفيات( إىل « بدران»[ تصحف 3]

 هـ. 496[ وكان مولده سنة 4]
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لزهد شتغال اب[ وقال ابن النجار: كان أحد عباد هللا الصاحلني منقطعا إىل الطاعة، م5]
 (1)" .-والعبادة، الزما ملسجده ال خيرج منه إال إىل صالة اجلمعة منقطعا أو جنازة، وكان

 أمحد بن حامد بن الفرات بن أمحد بن مهدي. -67" .272

 أبو العباس الربعي، ال مري، البزاز.

 مسع ابن اخلطاب الرازي بثغر اإلسكندرية.

 بعمائة.لد بقرية ضمري سنة ست ومثانني أر روى عنه: ابن صصرى يف مشيخته، وفيها أنه و 

 وله شعر حسن.

 مات يف مجادى اآلخرة سنة ثالث هذه.

 [ .1أمحد بن حممد بن املبارك بن أمحد بن بكروس ] -68

 أبو العباس البغدادي، احلنبلي، الفقيه، الزاهد.

 ولد سنة إحدى ومخسمائة.

 ومسع من: أيب سعد بن الطيوري، وأيب طالب الزينيب.

 فقه على: أيب بكر الدينوري، وأيب خازم بن القاضي أيب يعلى.وت

 وأنشأ له نصر بن العطار التاجر مدرسة ودرس هبا.

 وأقرأ الفقه وخترج به مجاعة.

 وكان زاهدا عابدا، خريا، متنبال، كبري القدر.

 [ .2على أيب عبد هللا البارع، وأيب بكر املزريف ]القراءات قرأ أي ا 

__________ 

( [ معتكفا على إقراء الناس القرآن والفقه واحلديث، وكان غزير الدمعة عند الذكر، -] )
ظاهر اخلشوع، وله قدم يف التصوف ومعرفة أبحوال أهل الطريقة، وله مصنفات يف ذلك. 
 وكان حي ر السماع ويقول به على طريقة املتصوفة والناس يقصدون زايرته ويطلبون بركته.

 243/ 18) 364رقم  276/ 10حممد بن املبارك( يف: املنتظم  [ انظر عن )أمحد بن1]
/ 1، واتريخ إربل 344/ 8، ومرآة الزمان 206/ 1( ، واملختصر احملتاج إليه 4319رقم 
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رقم  114، 113/ 8، والوايف ابلوفيات 158، رقم 338/ 1، وذيل طبقات احلنابلة 98
 .245، 244/ 4، وشذرات الذهب 3528

تظم، بتقدمي الراء. والتحرير من: املن« املرزيف»وأصل الوايف ابلوفيات: [ يف األصل، 2]
 واملختصر، والذيل.

." -بفتح امليم وسكون الزاي وفتح الراء، ويف آخرها الفاء، هذه النسبة إىل« : املزريف»و 
(1) 
 "بعده لولده طغرل الذي قتله خوارزم شاه، كما أييت إن شاء هللا تعاىل. .273

 -حرف احلاء -
 احلسن بن أمحد بن حممد بن أمحد. -70

 أبو علي بن اخلويري، العباسي.

 مسع: إمساعيل بن السمرقندي، وطائفة.

 والعربية بواسط.القراءات وقرأ ابلرواايت على الشهرزوري، وأقرأ 

 وكان يعلم املوسيقى، فيه دين وتعبد.

 أرخه ابن النجار.

 -حرف الدال -
 [ .2خالد ] [ بن حممد بن احلسن بن1]داود[ ]-71

 القاضي أبو سليمان اخلالدي، اإلربلي، مث احلصكفي، الفقيه الشافعي.

 ولد سنة ثالث وتسعني وأربعمائة ابملوصل. وتفقه ببغداد.

 ومسع: أاب القاسم بن بيان ببغداد، وأاب منصور حممد بن علي بن حممود الكراعي مبرو.

« بخاريصحيح ال»أبشياء منها  وقدم دمشق رسوال فحدث هبا، مث سكن املوصل وحدث هبا
 ، لكنه أسقط من إسناده إىل البخاري رجال، واستمر الوهم عليهم وعليه.

__________ 

، وطبقات 162رقم  267 -265/ 1[ يف األصل بياض، واملثبت من: اتريخ إربل 1]
 .589رقم  494/ 13، وانظر الوايف ابلوفيات 119/ 1الشافعية لإلسنوي 
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 -رمحه هللا -خالد اإلربلي. قال ابن املستويف: كذا وجدت نسبه خبطه [ يقال: ابن أيب2]
سوى اإلربلي فإين وجدته ابستجازة أليب الفتوح عبد هللا بن شيخنا أيب املظفر املبارك بن 

 523طاهر. وذكر صورهتا وفيها مساعه يف جمالس عدة آخرها شهر ربيع األول من سنة 
هـ.،  519هـ.، ومبرو سنة  518ح مسلم، يف سنة هـ.، وأمساء الكتب اليت مسعها: صحي

هـ.، وكتاب  509هـ. مبصر، وكتاب الشهاب ببغداد سنة  520وموطأ مالك يف سنة 
 (1)هـ.."  572هـ.، وطريق آخر البخاري سنة  509املقامات للحريري ببغداد سنة 

 "روى عنه: أبو القاسم بن صصرى، والقاضي أبو نصر بن الشريازي. .274

 اء عبد الرمحن.وأجاز البه

 وتويف ابملوصل يوم النحر، وقد ويل ق اء كيفا مدة.

 [ بن يزيد.1]داود[ ]-72

 أبو سليمان السعدي، الغرانطي.

 بقية النحويني ابألندلس.

 أخذ عن: أيب احلسن بن الباذش، وكان من أكرب تالمذته.

 ومسع من: أيب حممد بن عتاب، وأيب حبر بن العاص، وابن مغيث، وغريهم.

، عنه، ومن رواته: أبو بكر بن أيب زمننيالقراءات كان له مشاركة يف علم احلديث. أخذ و 
 [ .2وأبو احلسن بن خروف، وأبو القاسم املالحي ]

 وتويف عن مخس ومثانني سنة.

 -حرف الصاد -
 [ .3صدقة بن احلسني بن احلسن بن خبتيار ] -73

__________ 

، والوايف 1180رقم  564، 563/ 1بغية الوعاة [ يف األصل بياض، واملستدرك من: 1]
 .598رقم  499/ 13ابلوفيات 

[ وكان يقرئ العربية واألدب واللغة، ويستفتح جملسه أبم القرآن تربكا، ويسمع احلديث 2]
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يف رم ان بدال من كتب األشعار، وكان غزير الدمعة، كثري اخلشية عند قراءة القرآن 
 أيكل حلما من الفتنة األوىل ألجل املغامن واملكاسب. واحلديث، وكان أيكل الشعري، ومل

انتقل من غرانطة إىل ابغة من أجل السلطان دعاه إلقراء بنيه، فقال: وهللا ال أهنت العلم، 
وال مشيت به إىل الداير، مث انتقل إىل قرطبة، وكان يسأل هللا تعاىل املوت هبا. فمات هبا 

 عد الثمانني وأربعمائة بيسري.سنة ثالث وسبعني ومخسمائة، ومولده ب

/ 18، )365رقم  278 -276/ 10[ انظر عن )صدقة بن احلسني( يف: املنتظم 3]
، 344/ 8، ومرآة الزمان 449/ 11( ، والكامل يف التاريخ 4320رقم  244، 243

/ 21، وسري أعالم النبالء 253/ 6، ووفيات األعيان 61/ 3واملختصر يف أخبار البشر 
، واملختصر 307/ 1، واملغين يف ال عفاء 310/ 2، وميزان االعتدال 23رقم  67، 66

، 323رقم  294 -292/ 16، والوايف ابلوفيات 12، وذيل الروضتني 109/ 2احملتاج إليه 
 (1)." -واإلعالم

 "وتويف يف ربيع اآلخر. .275

 [ .1عبد الرمحن بن أيب القاسم أمحد بن حممد بن أمحد بن خملد بن عبد الرمحن ] -75

 [ : أيب القاسم بن النحاس، وأيب حممد بن عتاب، وغريهم.2]روى عن[ ]

 قال األابر: وكان فقيها مشاورا. ويل الق اء، وكان عريقا يف العلم والنباهة.

مسع منه: ابنه أبو الوليد يزيد، وحفيده شيخنا أبو القاسم أمحد بن يزيد. وتويف عن مثان 
 وسبعني سنة.

 [ .3بن غالب ]عبد العزيز بن أمحد  -76

 أبو األصبغ بن مؤمل البلنسي، الزاهد، املقرئ.

عن ابن هذيل، وكان مقدما فيها، عارفا ابلتعليل، جمودا، فردا القراءات قال األابر: أخذ 
 يف االجتهاد، صواما قواما، صاحب ليل. ومل يتزوج قط.

 تويف يف حدود سنة ثالث.

 عبد الكرمي بن عسكر. -77
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 اخلالدي، اهلمذاين األصل. أبو حممد املخزومي،

 ولد مبصر، وسكن اإلسكندرية. وكان يعرف ابلنجار.

 مسع من: أيب صادق مرشد، وأيب عبد هللا الرازي.

 قال احلافظ ابن املف ل: سألته عن مولده فقال: يف رجب سنة سبع وتسعني.

__________ 

 ألابر.[ انظر عن )عبد الرمحن بن أيب القاسم( يف: تكملة الصلة البن ا1]

 [ ما بني احلاصرتني إضافة على األصل يقت يها السياق.2]

 (1)[ انظر عن )عبد العزيز بن أمحد( يف: يف تكملة الصلة البن األابر.." 3]
 -حرف الصاد -" .276

 [ .1صاحل بن عبد امللك بن سعيد ] -114

 أبو احلسن األوسي، املالقي.

 الوراق، ومنصور بن اخلري.عن: أبيه، وأيب املطرف بن زيد القراءات أخذ 

وروى عن: أيب حيمر األسدي، وأيب القاسم بن رشد، وغالب بن عطية، وشريح، وخلق 
 سواهم.

 وكان من أهل العلم والزهد. وكان يشارك يف األصول.

[ : مل يكن ابل ابط. أخذ عنه أبو بكر بن أيب زمنني، وأبو الصرب السبيت، 2قال األابر ]
 [ .3 صفر من هذه السنة ]وابن عيشون وأجاز له يف

 [ .4وال نعلم وفاته ]

__________ 

] )( [ 

 مل أخش من ظمأ احلوادث إذ عرت ... ومعي نظري اجلدول الراين -

 إن مسين سغب قراين غربة ... أو قلين ظمأ فرى فسقاين

 وإذا السيوف حتدثت جبفوهنا ... فحديثها منه أبمحر قاين
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 هذا الشعر لشهدة، على أين رأيته أي ا يف جمموع قدمي قال الصفدي: أان أستبعد أن يكون
 ( .192، 191/ 16خبط فاضل، وقد نسبه إليها. )الوايف ابلوفيات 

، وبغية 762[ انظر عن )صاحل بن عبد امللك( يف: تكملة الصلة البن األابر، رقم 1]
، 133/ 4، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة للمراكشي 851، رقم 319امللتمس 
 .252رقم  134
 [ يف تكملة الصلة.2]

[ وقال ابن عبد امللك املراكشي: له مقالة يف اإلميان واإلسالم. وقد استق ي يف حدود 3]
 الثالثني ومخسمائة.

[ وقال املراكشي: تويف يف أوائل رم ان سنة ست ومثانني ومخسمائة، ومولده سنة 4]
 مخسمائة.

ده احلافظ أيب بكر بن العريب، كتب كثريا، مث فقد يوقال ال يب: حمدث مالقي يروي عن 
اليمىن، فصار يكتب ابليسرى، وكتب هبا كثريا. نقلت من خط يده اليسرى كتاب أيب 

 (1)عيسى الرتمذي يف أربعة أسفار. )بغية امللتمس( .." 
 "وهو آخر من روى عنهما أبصبهان. .277

 وتويف يف ربيع اآلخر عن نيف وتسعني سنة.

 [ . وابإلجازة: ابن الليت، وكرمية.1فة أبصبهان ]روى عنه: طائ

 [ .2عبد هللا بن حممد بن علي بن خلف ] -118

 أبو حممد الشاطيب.

 عن أبيه.القراءات أخذ 

 ومسع من: أيب الوليد بن الدابغ، وأيب إسحاق بن مجاعة، وأيب بكر بن أسد وتفقه به.

 وأخذ األدب عن مجاعة. وعاش ستني سنة.

 ذكره األابر.

 عبد هللا بن حممد بن عيسى. -119
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 أبو حممد بن املالقي، األنصاري.

 نزيل مراكش.

 أخذ عن: أيب احلكم بن برجان، واختلف إليه. وبرع يف علمه.

 وكان فقيها، نظارا، خطيبا، مفوها متيقظا. وكان ذا دنيا وسعة وجاه.

 [ .3يوسف ]عبد الرحيم بن عبد اخلالق بن أمحد بن عبد القادر بن حممد بن  -120

 أبو نصر بن احلافظ أيب الفرج، أخو أيب احلسني عبد احلق البغدادي.

__________ 

مد ومسع منه أحاديث: ابن نظيف حم»يف سري أعالم النبالء:  -رمحه هللا -[ قال املؤلف1]
بن حممود الواعظ اهلمذاين، وحممد بن أيب سعيد األديب األصبهاين، وحممد بن حممد بن 

قرئ، وأخوه أمحد، وحممد بن أيب احلسن القصار، واحلسني بن احلسن الكوسج، حممد بن امل
 « .األصبهانيون

 [ انظر عن )عبد هللا بن حممد بن علي( يف: تكملة الصلة البن األابر.2]

رقم  24، 24/ 3[ انظر عن )عبد الرحيم بن عبد اخلالق( يف: املختصر احملتاج إليه 3]
 (1).." 248/ 4الذهب ، وشذرات 220/ 4، والعرب 785
"مبصر، والسلفي ابلثغر، واحلسني بن مخيس ابملوصل، ونصر بن املظفر الشخص  .278

هبمذان، وأاب سعد هبة الرمحن بن القشريي، وأاب الربكات عبد هللا بن الفراوي، وعمر بن 
، أمحد الصفار، وعبد اخلالق بن زاهر بنيسابور، وهبة هللا الدقاق، وحممد بن عبد هللا احلراين

 وابن البطي ببغداد.

 وابلغ حىت مسع من أقرانه ومن دوهنم.

 وكان يفهم ويدري.

 قال ابن النجار: كان صدوقا حممود السرية.

روى اليسري ببغداد، ودمشق. ثنا عنه ابن األخ ر وأثىن عليه. ومسع منه: شيخه أبو سعد 
 السمعاين.
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 ين ومخسمائة.وروى عنه زين األمناء وقال: مسعته يقول: مولدي سنة عشر 

 قال: وتويف بدمشق يف شوال. وكان فاضال، حسن األخالق، طيب املعاشرة.

 -حرف الفاء -
 فتح بن حممد بن فتح. -127

 أبو نصر اإلشبيلي، األنصاري.

عن: منصور بن اخلري، وأيب العباس بن القصيب، وابن األصبغ عيسى بن القراءات أخذ 
 حزم، وغريهم.

رأ بشلب، مث حتول إىل فاس، فأخذ عنه أبو القاسم بن امللجوم، وتصدر بقرطبة مدة، مث أق
 ومفرج ال رير، وعبد اجلليل بن موسى، وعقيل بن عطية.

 تويف يف شهر رجب.

 -حرف الكاف -
 [ .1كرم بن أمحد بن عبد الرمحن بن قتيبة ]  -128

 الدارقزي.

__________ 

 (1).." 1111رقم  162/ 3[ انظر عن )كرم بن أمحد( يف: املختصر احملتاج إليه 1]
"مسع الكثري بنفسه من: أيب غالب ابن البناء، وأيب املواهب بن ملوك، والقاضي أيب  .279

 بكر، وطائفة.

 وروى عنه: صفية بنت عبد اجلبار.

 وأضر أبخرة.

 -حرف امليم -
 [ .1حممد بن أمحد بن عبيد هللا بن عبد الرمحن ] -129

  الغزو.اجملاهد الزاهد. وقيل ألبيه اجملاهد ألنه كان كثرياألنصاري، اإلشبيلي أبو عبد هللا ابن 

ولد أبو عبد هللا يف سنة ثالث ومثانني وأربعمائة، وقد مسع من: أيب مروان الباجي، والزم أاب 
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 بكر بن العريب.

 وأخذ النحو عن: أيب احلسني بن األخ ر.

أحد  بادة وإجابة الدعاء. كان[ : كان املشار إليه يف وقته ابلصالح والورع والع2قال األابر ]
أولياء هللا الذين تذكر هبم رؤيتهم. آاثره مشهودة وكراماته معروفة رضي هللا عنه، مع احلظ 

 والقراءات.الوافر من الفقه 

 وعمر وأسن.

وأخذ عنه: أبو بكر بن خري، وأبو عمران املرتل وهو الذي سلك طريقته من بعده، وأبو عبد 
 أبو اخلطاب بن اجلميل.هللا بن قسوم الفهمي، و 

 وتويف يف شوال.

وكان قد انقطع من جملس أيب بكر بن العريب، فقيل له يف ذلك، فقال: كان يدرس وبغلته 
 عند الباب ينتظر الركوب إىل السلطان.

__________ 

، 220/ 4[ انظر عن )حممد بن أمحد بن عبيد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر، والعرب 1]
/ 4، والعرب 543/ 20، وسري أعالم النبالء « حممد بن أمحد بن عبد هللا»وفيه  221
 .249/ 4، وشذرات الذهب 400/ 3، ومرآة اجلنان 221، 220
 (1)[ يف تكملة الصلة.." 2]
"احملفوظ، ثقة، نبيال، مليح اخلط. أتدب على أبيه، وله حلقة جبامع القصر. وقد   .280

 لداينة والرزانة.كتب أوالد اخللفاء كأبيه، مع التزهد وا

 [ .1قال ابن اجلوزي: ما رأينا ولدا أشبه أابه مثل إمساعيل بن اجلواليقي ]

 إمساعيل بن أيب القاسم نصر بن نصر. -148

 العكربي، أبو حممد الواعظ.

 مسع: أاب طالب بن يوسف، وأاب سعد أمحد بن الطيوري.

 وتويف يف شوال.
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 وولد سنة مخسمائة.

 قيها شافعيا، حسن الوعظ.قال ابن النجار: كان ف

 [ .2إليسع بن عيسى بن حزم بن عبد هللا بن إليسع ] -149

 أبو حيىي الغافقي، اجلياين، املقرئ.

 سكن أبوه املرية.

عن: أبيه، وأيب العباس القصري، وأيب القاسم بن أيب رجاء، وأيب احلسن القراءات أخذ 
 شريح.

 ن موهب اجلذامي، وأيبومسع منهم، ومن: أيب عبد هللا بن زغيبة، واب

__________ 

 .347/ 1[ ذيل طبقات احلنابلة 1]
 وقال املنذري: هو أحد الف الء النساك، مسع من غري واحد، وحدث.

وقال ابن الدبيثي: شيخ فاضل له معرفة ابألدب، وقور، حسن الطريقة، واختص خبدمة 
 اخللفاء يف أايم املست يء.

 األخ ر، وأثىن عليه ثناء كثريا. وقال ابن النجار: روى لنا عنه ابن

، 140/ ورقة 3[ انظر عن )اليسع بن عيسى( يف: تكملة الصلة البن األابر )خمطوط( 2]
، والعرب 88/ 2، واملغرب 336 -334، ومعجم الشيوخ البن األابر 745، 744واملطبوع 

/ 4، وميزان االعتدال 490رقم  545، 544/ 2، ومعرفة القراء الكبار 223، 222/ 4
دون ترمجة، ومرآة  553/ 20، وسري أعالم النبالء 756/ 2، واملغين يف ال عفاء 446
، وحسن 270، 269/ 6، ولسان امليزان 386، 385/ 2، وغاية النهاية 402/ 3اجلنان 
، وكشف الظنون 379/ 2، ونفح الطيب 250/ 4، وشذرات الذهب 496/ 1احملاضرة 
 (1).." 536/ 2، وهدية العارفني 306
 "الف ل بن مشرف، وابن أخت غامن. .281

 ولقي ببلنسية: أاب حفص بن واجب، وأاب إسحاق بن خفاجة الشاعر.
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 وأجاز له أبو حممد بن عتاب، وأبو عمران بن أيب تليد، ومجاعة.

. مث رحل إىل القاهرة واشتمل عليه امللك القراءاتورحل واستوطن اإلسكندرية، وأقرأ هبا 
يقوم به. وكان يكرمه وحيرتمه ويقبل شفاعته. وكان من أول  صالح الدين، ورسم له جاراي
 من خطب ابلدعوة العباسية.

وكان فقيها، مشاورا، مقرائ، حمداث، حافظا نسابة، بديع اخلط، بليغ اإلنشاء، رائق النظم. 
 « .املغرب يف حماسن املغرب»وله تصنيف مساه 

 قيل هو متهم يف هذا التصنيف.

راوي، التجييب، واحلافظ أبو احلسن بن املف ل، وأبو احلسني بن الصفروى عنه: أبو عبد هللا 
 وآخرون.

 وقرأ عليه ابلرواايت ابن الصفرواي، وغريه.

 وتويف يف رجب وقد جاوز السبعني.

 -حرف التاء -
 [ .2[ أم عتب الوهبانية ]1]جتين[ ]-150

 عتيقة أيب املكارم بن وهبان.

__________ 

ثبت من: اإلستدراك البن نقطة )خمطوط( ابب: جتين وحنيي، [ يف األصل بياض. وامل1]
، 88/ 2، ودول اإلسالم 223/ 4، والعرب 1391رقم  259/ 3واملختصر احملتاج إليه 
، واإلعالم 351رقم  551، 550/ 20، وسري أعالم النبالء 69/ 1واملشتبه يف الرجال 
/ 4، وتذكرة احلفاظ 1872 رقم 175، واملعني يف طبقات احملدثني 237بوفيات األعالم 

/ 10، والوايف ابلوفيات 269، 268، واملستفاد من ذيل اتريخ بغداد « حتيي»وفيه:  154
، والقاموس احمليط )مادة ج ن ي( وفيه ظنها مسماة ابلفعل امل ارع 4873، رقم 379

، 8/ 6، والنجوم الزاهرة 194/ 1من: جنيت، املبين للمجهول، أي جتىن، وتبصري املنتبه 
، 78/ 10، واتج العروس 250/ 4، وشذرات الذهب 93/ 2والدارس يف اتريخ املدارس 
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 ابحلاشية. 503/ 1، وانظر: اإلكمال 166، 165/ 1وأعالم النساء 

 (1)« .." الرابنية»[ يف دول اإلسالم: 2]
 عيسى بن اإلمام املسرتشد ابهلل. -168" .282

 تويف كهال يف احملرم.

 -حرف القاف -
 [ .1بن عبد الرمحن بن دمحان ]القاسم  -169

 أبو حممد األنصاري، املالقي، املقرئ.

عن أيب منصور بن اخلري، وأيب عبد هللا ابن أخت غامن، وأيب القراءات قال األابر: أخذ 
 احلسني بن الطراوة، وأيب الفتح سعدون املرادي أخذ عنه كتب النحو.

ما وأيب عبد هللا بن األديب. ومسع منهعلى: أيب حممد بن الوحيدي، « املدونة»وانظر يف 
 « .صحيح البخاري»

 وأجاز له أبو حبر األسدي، وأبو عبد هللا بن احلاج، ومجاعة.

 والعربية، متصورا إلقرائها. حدث عنهالقراءات بوكان مقرائ جليال، حنواي ماهرا، عاملا 
 مجاعة من شيوخنا.

 سن بن خروف.وقد أخذ عنه: أبو زيد السهيلي مع تقدمه، وأبو احل

 تويف مبالقة وقد نيف على الثمانني.

 -حرف امليم -
 [ .2حممد بن أمحد بن الفرج ] -170

 أبو منصور الدقاق، البغدادي الوكيل بباب القاضي. وهو أحد اإلخوة األربعة.

__________ 

[ انظر عن )القاسم بن عبد الرمحن( يف: التكملة لكتاب الصلة البن األابر )خمطوط( 1]
، 1307رقم  451، 450، وبغية امللتمس لل يب 216، واملطرب البن سعيد 101ورقة / 3

/ 2، ومعرفة القراء الكبار 546، 545/ 2ق  5والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 
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 .255/ 2، وبغية الوعاة 19/ 2، وغاية النهاية 500رقم  551
، واملختصر احملتاج إليه 184/ 1 [ انظر عن )حممد بن أمحد بن الفرج( يف: اتريخ إربل2]
1 /9 "..(1) 
 "املقرئ، األستاذ، احلافظ، أبو بكر اللمتوين، اإلشبيلي. .283

 عن شريح، واختص به حىت برع وفاق.القراءات أخذ 

 ومسع من: أيب مروان الباجي، وأيب بكر بن العريب.

أيب القاسم بن و ورحل إىل قرطبة فسمع من: أيب جعفر بن عبد العزيز، وابن عمه أيب بكر، 
 بقي، وابن مغيث، وابن أيب اخلصال، وطائفة.

[ : وكان مكثرا إىل الغاية حبيث انه مسع من رفاقه، ومسع أكثر من مائة نفر. 1قال األابر ]
وال نعلم أحدا من طبقته مثله. وتصدر إبشبيلية لإلقراء واإلمساع. وأخذ الناس عنه. وكان 

، حنواي، لغواي، واسع املعرفة، رضا، مأموان. وملا مات بيعت  مقرائ جمودا، وحمداث متقنا، أديبا
 كتبه أبغلى مثن لصحتها.

 ومل يكن له نظري يف هذا الشأن مع احلظ األوفر من علم اللسان.

 تويف يف ربيع األول، وكان له جنازة مشهودة.

 وولد سنة اثنتني ومخسمائة.

 أكثر عن شيخنا ابن واجب.

[ 2أيب احلسن علي بن أمحد بن علي بن حممد بن علي ] حممد ابن قاضي الق اة -173
. 

 القاضي أبو الفتح بن الدامغاين.

__________ 

 175، واملعني يف طبقات احلفاظ 225/ 4، والعرب 525 -523/ 2( [ البن األابر -] )
، وسري 1366/ 4، وتذكرة احلفاظ 512، رقم 558/ 2، ومعرفة القراء الكبار 1875رقم 

، وغاية 949رقم  51/ 3، والوايف ابلوفيات 402/ 3/ ومرآة اجلنان 21ء أعالم النبال
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، وشذرات الذهب 483، وطبقات احلفاظ للسيوطي 41/ 1، وبغية الوعاة 139/ 1النهاية 
 .1073رقم  156، ومعجم طبقات احلفاظ 252/ 4
 [ يف تكملة الصلة.1]

رقم  125/ 2السالم بغداد  [ انظر عن )حممد بن علي بن أمحد( يف: ذيل اتريخ مدينة2]
، واجلواهر 1219/ رقم 4، وتلخيص جممع اآلداب 91/ 1، واملختصر احملتاج إليه 352
 (1).." 358/ 8، ومرآة الزمان 21/ 2امل ية 

 "أبو الفتوح الدامغاين، احلنفي، الفقيه. .284

 كان مفتيا، مناظرا ببغداد، كثري العبادة، دينا خريا رمحه هللا.

 -حرف الياء -
 يوسف بن أمحد بن احلسني. -188

 أبو طالب اللبان. له دكان ببغداد لبيع اللنب.

 مسع: أاب املعايل أمحد بن البخاري، وأخاه هبة هللا، وأاب العز بن كادش.

 وعنه: أمحد بن البندنيجي، وعبد الرمحن بن عمر بن الغزال.

 مات يف شعبان عن مخس وسبعني سنة.

 [ .1يد بن عبد هللا بن أيب زيد ]يوسف بن عبد هللا بن سع -189

 [ .3[ األستاذ أبو عمر بن عياد ]2األندلسي اللريي ]

 عن: أيب عبد هللا بن أيب إسحاق.القراءات أخذ 

 وقدم بلنسية سنة مثان وعشرين ومخسمائة، ولقي هبا أعالم املقرءين:

 أاب مروان بن الصيقل، وابن هذيل، وأاب احلسن بن النعمة، فأخذ عنهم.

 ع من: أيب الوليد بن الدابغ، وطارق بن يعيش، وخلق.ومس

 وكتب إليه أبو القاسم بن ورد، وأبو حممد بن عطية.

__________ 

، 141/ ورقة 3[ انظر عن )يوسف بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر )خمطوط( 1]
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/ 4لعرب ، وا1361/ 4، وتذكرة احلفاظ 506رقم  555، 554/ 2ومعرفة القراء الكبار 
، وغاية 402/ 3، ومرآة اجلنان 91رقم  181، 180/ 21، وسري أعالم النبالء 226
، وشذرات الذهب 351، ونيل االبتهاج للتنبكيت 484، وطبقات احلفاظ 397/ 2النهاية 

، 54/ 1، وإي اح املكنون 1074رقم  190، ومعجم طبقات احلفاظ واملفسرين 254/ 4
، 317/ 9، واألعالم 553، 552/ 2العارفني  ، وهدية325، 70، 60/ 2و  545

 .313/ 13ومعجم املؤلفني 
 ابلدال.« اللدي»[ حترفت هذه النسبة يف غاية النهاية إىل 2]

 (1)« .." عباد»[ تصحفت يف العرب إىل 3]
"وكان معنيا بصناعة احلديث، مجاعة للدفاتر والدواوين، معدودا يف األثبات املكثرين.  .285

ل، ولقي خلقا، ولو اعتىن بذلك من أول أمره اعتناءه به يف اآلخر لبذ أقرانه مسع العايل والناز 
 وفات أصحابه.

وكان حيفظ أخبار املشايخ وينفق عليهم ويعتين هبم، ويؤرخ وفياهتم ويدون قصصهم، ويف 
 ذلك أنفق عمره.

و « ةالكفاية يف مراتب الرواي»وكان قد شرع يف تذييل كتاب ابن بشكوال، وله كتاب 
، و  «هبجة األلباب يف شرح الشهاب»، و « املرت ى يف شرح املنتقى البن اجلارود»
، و  «وأربعون حديثا يف وظائف العبادة»، « األربعون حديثا يف النشر وأهوال احلشر»
طبقات »، وكتاب « هبجة احلقائق يف الزهد والرقائق»، و « املنهج الرائق يف الواثئق»

 لرب إىل عصره.من عصر ابن عبد ا« الفقهاء

 حدث عنه: ابنه أبو عبد هللا حممد، وأبو احلجاج بن عبدة، وأبو حممد بن غلبون، وغريهم.

 القراءات.وصفه بعض أصحابه ابملشاركة يف اآلداب والفقه وفهم 

 وكان من أهل التواضع واخللق السهل.

ذلك يوم و واستشهد ببلده عند كبسة العدو، فقاتل حىت أثخن جراحا، مث أجهزوا عليه، 
 [ .1العيد. وعاش سبعني سنة رمحه هللا. ترمجه األابر ]
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 [ .2يوسف بن عمر بن احلسن ] -190

 أبو احلجاج بن البستنيان البغدادي، املقرئ.

 مسع: أاب طالب بن يوسف، وحدث.

 وتويف يف احملرم وقد شاخ.

__________ 

 [ يف تكملة الصلة.1]

 (1).." 1319رقم  234/ 3ر احملتاج إليه [ انظر عن )يوسف بن عمر( يف: املختص2]
 "سنة ست وسبعني ومخسمائة .286

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن حممد بن علي بن هبة هللا بن عبد السالم ] -191

 أبو الغنائم الكاتب.

مسعه أبوه أبو الفتح من: جده، وأيب الغنائم بن املهتدي ابهلل، وأيب علي بن املهدي، وابن 
 احلصني.

 د بن طارق الكركي، وغريه.روى عنه: أمح

 ذبح غيلة يف مجادى األوىل ومل يعلم بوفاته.

 [ .2أمحد بن أمحد بن حممد بن علي بن محدي ] -192

 أبو املظفر البغدادي، املقرئ، الشاهد.

 .على أيب حممد سبط اخلياط، وقبله على أيب بكر املزريف، وأيب عبد هللا البارعالقراءات قرأ 
 بن جردة. وكان طيب الصوت جمودا.وأقام بعد مبسجد ا

مسع: أاب سعد بن الطيوري، وأاب العز بن كادش، وزاهر بن طاهر، وابن احلصني، وخلقا 
 سواهم.

 وحدث ابلكثري. وولد سنة عشر ومخسمائة.

 وتويف يف مجادى األوىل.
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__________ 

 ( .243[ سيعاد برقم )1]

/ 6، والوايف ابلوفيات 171/ 1إليه  [ انظر عن )أمحد بن أمحد( يف: املختصر احملتاج2]
 (1).." 361/ 8، ومرآة الزمان 2699رقم  229، 228
"مث قال: أنشدان أبو سعد السمعاين بدمشق، أنشدان أبو العز حممد بن علي البسيت:  .287

 أنشدان أبو طاهر أمحد بن حممد احلافظ لنفسه مبيافارقني:

 باعإن علم احلديث علم رجال ... تركوا االبتداع لألت

 [ كتبوه ... وإذا أصبحوا غدوا للسماع1فإذا الليل جنهم ]

 [ وقلت: أنشدانمها أبو احلسني اليونيين وأبو علي بن اخلالل قاال:2]

 أنشدان جعفر بن علي، أنشدان السلفي، فذكرمها.

وقال احلافظ عبد القادر عنه: وكان آمرا ابملعروف، انهيا عن املنكر، حىت إنه كان قد زال 
جواره منكرات كثرية. ورأيته يوما وقد جاء مجاعة من املقرءين ابألحلان فأرادوا أن يقرءوا، من 

 فمنعهم من ذلك وقال: هذه القراءة بدعة. بل اقرأوا ترسال، فقرءوا كما أمرهم.

. وقد قرأ ءاتابلقراقرأت خبط احلافظ عبد الغين جزءا فيه نقل خطوط املشايخ للسلفي 
عد املطرز، وقرأ حبمزة والكسائي على حممد بن أيب نصر القصار، حبرف عاصم على أيب س

وقرأ برواية قالون على نصر بن حممد الشريازي، وبرواية قنبل على عبد هللا بن أمحد اخلرقي. 
 وقد قرأ عليهم سنة إحدى وتسعني وبعدها.

شجاعا [ : كان حافظا، ثقة، جواال يف اآلفاق. سأل عن أحوال الرجال 3وقال ابن نقطة ]
 الذهلي، واملؤمتن الساجي، وأاب علي الربداين، وأاب الغنائم النرسي، ومخيسا احلوزي.

لى السلفي ع« سنن النسائي»وحدثين عبد العظيم املنذري احلافظ قال: ملا أرادوا أن يقرءوا 
 أتوه بنسخة سعد اخلري وهي مصححة قد مسعها من

__________ 

 ت.واملثبت يتفق مع: الوايف ابلوفيا« . فإذا جن ليلهم» :36/ 21[ يف سري أعالم النبالء 1]
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 .353/ 7، الوايف ابلوفيات 36/ 21[ سري أعالم النبالء 2]
 (1).." 176[ يف التقييد 3]
 "وبعض أصحابه قال فيه: سليمان بن خلف. .288

 أبو احلسني اإلشبيلي جد أيب العباس أمحد بن سيد الناس ألمه.

 القراءات. احلسن شريح وأخذ عنه مسع من: أيب بكر بن طاهر، وأيب

 ومسع من: ابن العريب، وغري واحد.

 وكان مقرائ، حنواي، ضابطا، جمودا.

 أخذ عنه: أبو حممد، وأبو سليمان ابنا حوط هللا، ومفرج بن حسني ال رير، وغريهم.

 حدث يف هذا العام وانقطع ذكره.

 [ .1سليمان بن حممد بن حسن ] -206

 الواسطي، املقرئ. أبو طالب العكربي، مث

 على: ابن شريان، وأيب بكر املزريف، وسبط اخلياط، والشهرزوري.القراءات قرأ 

 قرأ عليه ابن الدبيثي، وعلي بن منصور الربسقي.

 -حرف العني -
 [ .2عبد هللا بن احملدث عبد الرمحن بن أمحد بن علي بن صابر السلمي ] -207

 أبو املعايل الدمشقي، ويعرف اببن سيده.

 ولد سنة تسع وتسعني وأربعمائة.

__________ 

رقم  596/ 1، وبغية الوعاة 130رقم  57، 56/ 4( [ لكتايب املوصول والصلة -] )
1264. 

، ومعرفة 106رقم  97/ 2[ انظر عن )سليمان بن حممد( يف: املختصر احملتاج إليه 1]
/ 1، وغاية النهاية 169( ورقة 2084القراء الكبار )خمطوطة دار الكتب الوطنية بباريس 

 .1386رقم  315
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، وسري أعالم 237[ انظر عن )عبد هللا بن عبد الرمحن( يف: اإلعالم بوفيات األعالم 2]
 147، 146/ 2، واملختصر احملتاج إليه 229/ 4، والعرب 40رقم  94، 93/ 21النبالء 
/ 2سبوك ، والعسجد امل256/ 4، وشذرات الذهب 88/ 6، والنجوم الزاهرة 779رقم 
182 "..(1) 
 "أبو حممد القرشي، الفهري، األندلسي، اإلشبيلي. .289

مسع مع أخيه أيب إسحاق من: أيب حممد بن عتاب، وأيب احلسن بن تقي ]؟[ . وانظر يف 
 الرأي عن أيب عبد هللا بن احلاج.

 عن أيب عمرو وموسى بن حبيب عن مكي بن أيب طالب.القراءات وأخذ 

 حافظا للفقه، صادعا ابحلق.[ : كان 1وقال األابر ]

 مولده بعد التسعني وأربعمائة.

 حدث عنه ابنه أبو القاسم.

عبد هللا بن مغيث بن يونس بن حممد بن مغيث بن حممد بن يونس بن عبد هللا بن  -209
 [ .2مغيث ]

 أبو حممد بن الصفار األنصاري، القرطيب.

ن العريب،  احلسن شريح، وأيب بكر بروى عن: جده أيب احلسن، وأيب عبد هللا بن احلاج، وأيب
 ومجاعة.

 وويل ق اء اجلماعة بقرطبة مثانية عشر عاما.

قال األابر: روى عنه أبو القاسم بن امللجوم، وعامر بن هاشم، وأبو حممد بن حوط هللا، 
 وأخوه أبو سليمان بن حوط هللا.

 وتويف يف ربيع األول وله ستون سنة.

 د هللا.عبد هللا بن يزيد بن عب -210

 القاضي أبو حممد السعدي، الغرانطي، مث اليحصيب. من قلعة حيصب.

 حدث يف هذا العام عن أيب الوليد بن طريف، وأيب احلسن بن البادش، وطائفة.

                                         
 40/214اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



336 

 

__________ 

 [ يف تكملة الصلة.1]

 (1)[ انظر عن )عبد هللا بن مغيث( يف: تكملة الصلة البن األابر.." 2]
زان ببالده بعد موت نور الدين، فمقته أهل اخلري. وقد اتب "قلت: وأدار اخلمر وال .290

 قبل موته بيسري، ومتلك بعده أخوه مسعود، فبقي ثالث عشرة سنة.

 -حرف امليم -
 حممد بن حامد. -222

 أبو سعيد األصبهاين.

 من حفاظ احلديث ببلده.

 يروي عن: أيب العالء صاعد بن سيار الدهان. وغريه.

 تويف أبصبهان.

 [ .1مد بن عبيد هللا بن أمحد بن حممد بن هشام ]حم -223

 اإلمام أبو عبد هللا اخلشين، الرندي، نزيل مالقة.

 ويعرف قدميا ابسم العويص.

 عن: منصور بن اخلري، وعن أيب القاسم بن رضا.القراءات أخذ 

 ومسع من: ابن مغيث، وابن مكي، ومجاعة.

 عنه، وعن أيب حممد البطليوسي. على ابن الطراوة وروى« كتاب سيبويه»وانظر يف 

 قال األابر: وكان مقرائ ماهرا، حنواي، لغواي، دأب على تعليم القرآن والعربية دهره. وحدث.

 وتويف مبالقة يف شوال.

 ثنا عنه: ابن حوط هللا، وأبو العباس الغرقي.

 [ .2حممد بن علي بن حمبوب ] -224

__________ 

 يف: تكملة الصلة البن األابر.[ انظر عن )حممد بن عبيد هللا( 1]
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[ انظر عن )حممد بن علي بن حمبوب( يف: ذيل اتريخ مدينة السالم بغداد البن الدبيثي 2]
 (1).." 92/ 1، واملختصر احملتاج إليه 354رقم  127، 126/ 2
 "سنة سبع وسبعني ومخسمائة .291

 -حرف األلف -
 أمحد بن محيد بن احلسن. -239

 العشرين.« املقامات»، الشيباين، مصنف أبو منصور األزجي، الكاتب

 أديب ابرع، وشاعر حمسن.

 روى عنه: ولده يوسف.

 تويف يف ربيع األول ببغداد.

 [ .1أمحد بن عبد امللك بن عمرية ] -240

 أبو جعفر ال يب، األندلسي.

 [ من: أيب علي الصديف، وأيب حممد بن أيب جعفر الفقيه.2مسع مبرسية ]

 مد بن عتاب، وابن رشد.[ : أاب حم3وبقرطبة ]

 . وحج، وكان زاهدا عابدا، قانتا هلل.القراءاتولقي مبصالة منصور بن اخلري وأخذ عنه 

 روى عنه: سليمان بن حوط هللا، وأمحد بن حيىي بن عمرية.

 [ .4وتويف عن سن عالية ]

__________ 

الصلة البن ، وتكملة 53[ انظر عن )أمحد بن عبد امللك( يف: معجم شيوخ الصديف 1]
، والذيل والتكملة لكتايب 441، رقم 195، 194، وبغية امللتمس لل يب 79/ 1األابر 

 .357/ 3، ونفح الطيب 344رقم  265، 264/ 1ق  1املوصول والصلة 
 هـ. 513[ رحل إليها سنة 2]

 هـ. 515[ رحل إليها سنة 3]

قائما وال من  من الليايل إال [ وقال أبو جعفر بن حيىي بن عمرية: ساكنته أايما فما رأيته4]
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." -النهار إال صائما. قال: وقال يل: كنت قبل أن أرحل أرى الناس يعظمون العلم وأهله، 
(1) 
 [ .1أمحد بن علي بن حممد بن عبد امللك بن سليمان بن سند ] -241" .292

 أبو العباس األندلسي، الكتاين، النحوي، من أهل إشبيلية.

 [ .2لى األشعار يف حداثته ]وكان يعرف ابللص إلغارته ع

__________ 

( [ فلما قدمت من رحليت مل أر ما عهدت، وأبصرت أمري، وأقبل على العمل وترك -] )
 ( .265، 264/ 1التصنع ونبذ الدنيا. )الذيل والتكملة 

وقال ال يب: هو ابن عم أيب يكىن أاب جعفر، وكان رمحه هللا عاملا عامال زاهدا فاضال متقلال 
لدنيا، أخربت عنه أنه كان يواصل الصيام مخسة عشر يوما. وكانت أوقاته حمفوظة عليه. من ا

أخربين رمحه هللا قال: دخلت مرسية بعد العشر ومخسمائة مسعت هبا على احلافظ أيب علي 
بن سكرة، وعلى الفقيه أيب حممد عبد هللا بن حممد بن أيب جعفر، فلما تويف احلافظ أبو 

بة ومسعت هبا وقرأت علي أيب الوليد بن رشد، وأيب حممد بن عتاب، علي رحلت إىل قرط
واملوروري، ومجاعة. مث انصرفت وقد نلت حظا وافرا من العمل، فلما وصلت مالقة قيل يل: 
يز ترتك الفقيه أاب علي منصور بن اخلري مبالقة وتنصرف! فقصدته ومجعت عليه كتاب هللا العز 

 وطين بلس، ورأى الناس عند دخوله يعظمون العلم السبع، مث انصرفت إىلالقراءات ب
وأهله، فكتب: أرى من يف بلس يلقاين على مسرية يوم وأن أهل لورقة يتجاورون يف لقائي 
ببلس، فلما وصلت مل ألق أحدا، وال رأيت من الناس ما عهدت، فكان يل يف ذلك موعظة 

ل العلم وسهرت الليورجعت إىل نفسي فقلت: اي أمحد، فكأنك إمنا رحلت يف طلب 
ليعظمك الناس، لقد خبت وضل سعيك، فعكفت على ما ينفعين ولزمت بييت، ومل أتعرض 

 لعرض دنياوي، وسلكت سبل القوم لعل هللا أن جيعلين منهم، وبكتبهم انتفعت.

وكان رمحه هللا إماما يف طريقة التصوف، وكنت ال تراه من الليل إال قائما. وكان أكثر دهره 
ويف وقد أانف على التسعني. تويف سنة سبع وسبعني ومخسمائة، ومولده بعيد صائما. ت

 الثمانني وأربعمائة.
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وملا اجتمع معه شيخي القاضي أبو القاسم ابن حبيش بلورقة رأيته قد بكى فسألته مم 
بكاؤك؟ ذكرتين رؤية ابن عم أبيك هذا من تقدم هكذا كان زيهم ومستهم. وقد بت عنده 

فما كان يوقظين يف أكثر الليايل إال بكاؤه يف السجود، وما كان ينام من  ليايل ذوات عدد
الليل إال قليال، فلما وصلت من عنده مرسية حدثت بذلك بعض جريانه قدميا بلورقة، فقال 

 يل: هكذا أعرفه منذ أزيد من ثالثني عاما. )بغية امللتمس( .

، واملطرب 154نظر: املعجب ا« . سيد»، ويف املصادر: « سند»[ هكذا يف األصل: 1]
، وراايت املربزين 25، وزاد املسافر 155، واملن ابإلمامة 80/ 1، وتكملة الصلة 182
، وبغية 411رقم  320 -316/ 1ق  1، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 19

 .325/ 5، ونفح الطيب 657رقم  345، 344/ 1الوعاة 
ايم سمى ابللص لقوله يتغزل يف أيب احلسني ابن فندلة أأنه ي« املن ابإلمامة»[ وجاء يف 2]

 (1)." -الفتوة: 
 [ .1عثمان بن يوسف بن أيب بكر بن عبد الرب بن سيدي بن اثبت ] -254" .293

 أبو عمرو األنصاري، السرقسطي، املعروف ابلبلجيطي.

 عن: أيب زيد الوراق، وحيىي بن حممد القلعي.القراءات أخذ 

 يب زيد بن حيوة.وأخذ قراءة انفع عن: أ

 واختلف إىل أيب جعفر بن سراج، وأيب احلسن بن طاهر وأخذ عنه العربية.

 سنة إحدى وعشرين ومخسمائة من ابن هذيل.« التيسري»ومسع 

 ، وسكن بلد لرية مث ويل ق اءها.القراءاتوأقرأ 

 وكان حمققا للقراءات، ضابطا، إخباراي، ذاكرا، ماهرا ابلق اء والشروط.

 تسعني سنة يف نصف ذي القعدة.تويف عن 

أخذ عنه: أبو عمر بن عياد، وأبو عبد هللا بن عياد، وأبو عبد هللا الشوين، وأبو الربيع بن 
 [ .2سامل ]

 [ .3علي بن حممد بن احلسن ] -255
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 أبو املفاخر املستويف البيهقي، الواعظ، الصويف.

بد ر بن إمساعيل، وأيب عحدث ببغداد وواسط عن: حممد بن أمحد بن صاعد، وعبد الغاف
 هللا الفراوي، وغريهم.

 وتويف رمحه هللا يف شعبان.

 [ .4عمر بن علي بن الزاهد حممد بن علي بن محويه ] -256

__________ 

، وتكملة الصلة البن 75[ انظر عن )عثمان بن يوسف( يف: صلة الصلة البن الزبري 1]
رقم  141، 140/ 1ق  5صول والصلة ، والذيل والتكملة لكتايب املو 1835األابر، رقم 

286. 
[ وقال ابن عبد امللك املراكشي: وكان مقرائ جمودا، ضابطا، حمققا، اترخييا، ذاكرا ملوك 2]

بلده وق اته وعلماءه، فقيها حافظا عاقدا للشروط، بصريا ابألحكام، جيد الدربة فيها، 
نة إحدى مث رحل عنها حاجا ستردد يف الكثري من كور بلنسية وأقرأ فيها، واستوطن لرية، 

وثالثني ومخسمائة فكاد يغرق يف ركوبه البحر، فعاد إليها واستقر هبا واستق ي فيها ويف 
 جزيرة شقر.

 ولد بسرقسطة أول يوم من شعبان سنة سبع ومثانني وأربعمائة، وتويف بلرية.

 .1033رقم  135/ 3[ انظر عن )علي بن حممد( يف: املختصر احملتاج إليه 3]
، واإلعالم بوفيات األعالم 232/ 4[ انظر عن )عمر بن علي بن الزاهد( يف: العرب 4]

238 ،- ".(1) 
 "القالنسي سنة سبع عشرة ومخسمائة ببغداد. وأقرأ الناس. .294

 وروى عن: أيب القاسم بن احلصني.

 [ .1عبد هللا بن حيىي بن عبد هللا بن فتوح ] -277

 املعروف بعبدون، واببن صاحب الصالة.أبو حممد احل رمي، الداين، النحوي، 

عن أيب عبد هللا بن سعيد الداين، وقرأ عليه األدب، وعلى: والده حيىي، القراءات أخذ 
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 وأيب احلسن طاهر.

 ومحل عن: احلافظ أيب الوليد بن خرية.

وأقرأ النحو بشاطبة زماان. مث أدب بين صاحب بلنسية. وكان مربزا يف العربية، مشاركا يف 
 وقول الشعر، متواضعا، طيب األخالق. الفقه

أخذ عنه جله منهم: أبو جعفر الذهيب، وأبو احلسن بن حريق، وأبو حممد بن نصرون، وأبو 
 الربيع بن سامل.

 وتويف يف مستهل رجب ببلنسية وله إحدى وستون سنة.

 [ بن القاضي أيب خازم حممد بن القاضي أيب يعلى بن الفراء.2عبد ]هللا[ ] -278

 بلي أخو أيب يعلى الصغري.احلن

 مسع: أابه، وابن احلصني، وابن كادش.

 وعنه: القطيعي، وعبد هللا بن أمحد اخلباز.

 ولد سنة عشر ومخسمائة.

 ومات يف ذي احلجة.

__________ 

، وتكملة الصلة 69، 68[ انظر عن )عبد هللا بن حيىي( يف: املقت ب من حتفة القادم 1]
، وبغية الوعاة 566رقم  170 -168/ 17وايف ابلوفيات ، وال2066رقم  858، 857/ 2
 .1451رقم  66، 65/ 2
.." 171رقم  353 -351/ 1[ يف األصل بياض، واملستدرك من: ذيل طبقات احلنابلة 2]
(1) 
د أن فإهنما قدما دمشق بع« اترخيه»"هو وابنه حممود ومل يذكرمها ابن عساكر يف  .295

 « .التاريخ»فرغ من 

أو بع ه يف « جزء الكراعي»[ . مسع منه 1عنه: أبو إسحاق الكاشغري ]وآخر من روى 
 سنة ستني ومخسمائة.

 وكان ورعا دينا، مليح الوعظ.
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 روى عنه: أبو الفرج بن اجلوزي، وغريه.

 وتويف يف احملرم مبرو، وله مخس، ومثانون سنة إال شهرا.

 [ .2حممد بن مالك بن أمحد بن مالك ] -289

 هللا املرييلي نزيل إشبيلية. أبو بكر وأبو عبد

 عن شريح، والعربية عن أيب العباس بن حاطب.القراءات أخذ 

 وروى عن: أيب بكر بن العريب.

 وحج وحدث. وكان فاضال زاهدا مشارا إليه إبجابة الدعوة.

ذ عنه ، وأبو إسحاق األصبحي، وأخ« كتاب سيبويه»روى عنه: اثبت بن خيار وقرأ عليه 
 له يف شوال من السنة.وأجاز القراءات 

 [ .3مروان بن عبد هللا بن مروان بن حممد ] -290

 أبو عبد امللك البلنسي، قاضي بلنسية ورئيسها.

 مسع من: أيب احلسن بن هذيل، وأيب عبد هللا بن سعيد الداين، وأيب الوليد بن الدابغ.

 وأجاز له أبو علي بن سكرة، ومجاعة.

من  أتمر ببلده عند انقراض الدولة اللمتونية يف شوال وويل الق اء سنة تسع وثالثني، مث
 سنة تسع، وبويع ابإلمرة يف صفر سنة أربعني. مث خلع

__________ 

[ الكاشغري: بفتح الكاف وسكون الشني املعجمة وفتح الغني ويف آخرها الراء. نسبة 1]
 ( .324/ 10إىل بلدة من بالد املشرق يقال هلا كاشغر. )األنساب 

 .3387رقم  234/ 2ر عن )حممد بن مالك( يف: غاية النهاية [ انظ2]
 (1)[ انظر عن )مروان بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر.." 3]
"روى عنه: أبو حممد بن األخ ر، وأبو حممد بن قدامة، والبهاء عبد الرمحن، وأبو  .296

 صاحل اجليلي، ومجاعة.

 اآلخر. وقال أبو الفتوح بن احلصري: تويف يف ربيع
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 -حرف الياء -
 حيىي بن أمحد بن حيىي بن سيدبونه. -296

 أبو زكراي اخلزاعي، الداين.

 روى عن: أبيه، وأيب إسحاق بن مجاعة.

 عن أيب عبد هللا بن سعيد الداين.القراءات وأخذ 

 وحج، ومسع ابإلسكندرية.

 مسع منه يف هذا العام حممد بن عمر بن عامر الداين.

 (1)وفيها ولد بعقرابء، مكي بن عبد الرزاق.." 
 [ .1حممد بن أمحد بن حممد ] -317" .297

 [ الغافقي، القرطيب، املقرئ.2أبو عبد هللا بن عراق ]

 ، سوى قراءة الكوفيني، عن: أيب القاسم بن النخاس، وعون هللا بن حممد.القراءاتأخذ 

 ومسع من: أيب حممد بن عتاب، وأيب حبر بن العاص.

 در لإلقراء والتسميع.وتص

 روى عنه: ابن حوط هللا، وأبو اخلطاب بن دحية.

 وتويف يف رجب.

 ومولده يف سنة تسعني وأربعمائة.

 [ .3حممد بن خبتيار ] -318

__________ 

( [-] ) 

 ألنبهن على الغرام بزفريت ... ولتطربن ملا أبث النوق

 ومن شعر ابن جياه الكاتب قوله:

 مي نباهلا ... وملع الثنااي كالربوق ختاهلاأما والعيون النجل تص

 ومنعطف الوادي أترج نشره ... وقد زار يف جنح الظالم خياهلا
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 وقد كان يف اهلجران ما يريح اهلوى ... ولكن شديد يف الطباع انتقاهلا

 منها يف املديح:

 أاي ابن األىل جادوا وقد خبل احليا ... وقادوا املذاكي والدماء نعاهلا

 ر عين من رضاك بعزمة ... معقودة أن ال يفك رعاهلاذد الده

 ومنه قوله:

 قل حلادي عشر الربوج أيب العاشر ... منها رب القران الثاين

 اي ابن شكر إن ضلة الزمان ... صرت فيه تدعى من األعيان

 ليس طبعي ذم الزمان ولكن ... أنت أغريتين بذم الزمان

، والذيل 530/ 2: تكملة الصلة البن األابر [ انظر عن )حممد بن أمحد بن حممد( يف1]
/ 2، وغاية النهاية 547/ 2، ومعرفة القراء الكبار 61/ 6والتكملة لكتايب املوصول والصلة 

86. 
 ابلفاء.« عراف»[ حترفت يف غاية النهاية إىل 2]

، والكامل يف التاريخ 85/ 1[ انظر عن )حممد بن خبتيار يف: خريدة القصر )العراق( 3]
، والذيل على 28/ 1، واملختصر احملتاج إليه 91/ رقم 1، واتريخ ابن الدبيثي 503/ 11

." -الروضتني )حتقيق حممد زاهد الكوثري( نشره عزت العطار احلسيين بدار الكتب املصرية
(1) 
[ ، ومسع: أاب القاسم بن بيان، 1على: أيب اخلري املبارك الغسال ]القراءات "قرأ  .298

 النرسي، وأاب غالب حممد بن عبد الواحد القزاز.وأاب الغنائم 

 [ : وكان حسن احملاضرة، كثري احملفوظ من األشعار واحلكاايت.2قال ابن الدبيثي ]

 [ الفتح احلداد األصبهاين.3وأجاز له: أبو احلسن العالف، وأبو ]

 [ .4« ]الذيل»ذكره ابن السمعاين يف 

 وحممد بن أمحد بن خيثمة بن اخلراط، وحممدقلت: روى عنه: أمني الدين سامل بن صصرى، 
 بن سعيد بن اخلازن، وآخرون.

 ومل أظفر ابسم أحد ممن قرأ عليه ابلرواايت.
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 [ .5وتويف يف مجادى اآلخرة وله ثالث وتسعون سنة ]

 [ .6حممد بن عبد العزيز بن علي بن عيسى ] -320

 أبو احلسن الغافقي، القرطيب، املعروف ابلشقوري.

 أيب عبد هللا بن األمحر، وأيب بكر بن العريب، وأيب جعفر البطروجي، ومجاعة.مسع من: 

قال األابر: وكان حافظا ألخبار األندلس، معنيا ابلرجال، ضابطا، متقنا، له مشاركة يف 
 اللغة والنحو، مع الزهد والف ل.

 وويل ق اء شقورة ومحدت سريته، وأخذ الناس عنه.

__________ 

 ني املعجمة والسني املهملة.[ الغسال: ابلغ1]

 [ يف اترخيه.2]

 وهو خطأ.« وأاب»[ يف األصل: 3]

[ وقال النعال: حدث عنه احلافظ أبو سعد عبد الكرمي بن حممد السمعاين، وتويف قبل 4]
 ( .64مولدي بثالث سنني. )مشيخة النعال 

 هـ. 486[ مولده يف ذي احلجة سنة 5]

 (1)يف: تكملة الصلة البن األابر.." [ انظر عن )حممد بن عبد العزيز( 6]
 "وتويف يف رم ان. ومولده سنة إحدى ومخسمائة رمحه هللا تعاىل. .299

 [ .1املوفق بن شوعة ] -326

 اليهودي، املصري، الطبيب، امللقب ابلقيثارة.

 من أعيان األطباء والكحالني. وكان ظريفا، شاعرا، ماجنا.

 خدم السلطان صالح الدين ابلطب.

[ ، فإذا رأى 2خ جنم الدين اخلبوشاين له صورة مبصر، وفيه صالح و )دين( ]وكان الشي
ذميا راكبا قصد قتله، فكانوا يتحامونه، فرأى املوفق راكبا ف ربه بشيء أصاب عينه، فقلعها 

 وراحت هدرا.
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وله، أعين املوفق، قصيدة يهجو فيها ابن مجيع اليهودي رأس األطباء ابلقاهرة ويرميه ابألبنة. 
 م اللعنة.وهل

 -حرف الياء -
 [ .3يوسف بن إبراهيم بن عثمان ] -327

 [ .4أبو احلجاج العبدري، الغرانطي، املعروف ابلثغري ]

عن: عبد الرحيم بن الفرس، وأيب احلسن شريح بن حممد، وأيب بكر حيىي القراءات أخذ 
 بن اخللوف، وأيب احلسن بن الباذش.

 وأيب بكر بن العريب، وأيب احلسن بن مغيث، وخلق.ومسع منهم، ومن: أيب مروان الباجي، 

__________ 

وفيه  193، 192/ 3[ انظر عن )املوفق بن شوعة( يف: عيون األنباء البن أيب أصيبعة 1]
 يف املنت.« شوعة»ابلراء يف العنوان، و « شرعة»

 [ يف األصل بياض.2]

، 1438، رقم 489، 488[ انظر عن )يوسف بن إبراهيم( يف: بغية امللتمس لل يب 3]
، وصلة 331، ومعجم شيوخ الصديف، البن األابر 142/ ورقة 3وتكملة الصلة )خمطوط( 

، وغاية 501رقم  552، 551/ 2، ومعرفة القراء الكبار 214، 213الصلة البن الزبري 
 .379، 378/ 2، وطبقات املفسرين للداودي 393، 392/ 2النهاية 

 (1)من ثغر الردة. )تكملة الصلة( .." [ عرف ابلثغري ألن أابه أصله 4]
 [ .1إبراهيم بن حسني بن يوسف بن حمارب ] -331" .300

 أبو إسحاق القيسي البلنسي، املقرئ.

 عن أيب عبد هللا بن سعيد.القراءات أخذ 

 مسع من: أيب بكر بن برجنال.

 وكتبها. وكان مشهورا ابلتجويد.القراءات وأخذت عنه 

أبو عبد هللا بن واجب، وأبو احلجاج بن أيوب، وأبو احلسن قال األابر: أخذ عنه شيوخنا 
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 بن خرية.

 وقرأ عليه يف صغره أبو جعفر بن عون هللا احلصار.

 تويف سنة مثانني أو إحدى ومثانني.

 [ .2إيلغازي بن أليب بن متراتش بن إيلغازي بن أرتق ] -332

 امللك قطب الدين صاحب ماردين. وليها مدة طويلة بعد أبيه.

 ان موصوفا ابلشجاعة والعدل.وك

تويف يف مجادى اآلخرة، وخلف ولدين صغريين، فأقيم يف األمر أحدمها، وهو حسام الدين، 
وقام بتدبريه مملوكه نظام الدين ألبقش من حتت جناح خال أبيه شاه أرمن صاحب خالط. 

 [ .3ر ]مفلما مات ويل اآلخر قطب الدين، فامتدت أايمه إىل أن قتل ألبقش واستقل ابأل

__________ 

 .1[ انظر عن )إبراهيم بن حسني( يف: تكملة الصلة البن األابر ج 1]
، واتريخ خمتصر الدول 508و  475/ 11[ انظر عن )إيلغازي( يف: الكامل يف التاريخ 2]

، واألعالق 451و  265/ 2و  191/ 1ووفيات األعيان  202، واتريخ الزمان 219
، والروضتني 556، 451، 450، 447، 446/ 2، وق 149، 121/ 1ق  3اخلطرية ج 

/ 4ق  4، وتلخيص جممع اآلداب ج 383/ 8)طبعة وادي النيل( ، ومرآة الزمان  60/ 2
، واتريخ 239/ 4، والعرب 68/ 3، واملختصر يف أخبار البشر 78، والدر املطلوب 620

/ 1ق  1ك ج ، والسلو 4469رقم  27، 26/ 10، والوايف ابلوفيات 94/ 2ابن الوردي 
، واتريخ ابن 191/ 2، والعسجد املسبوك 97/ 6هـ.( ، والنجوم الزاهرة  579)سنة  86

 .268/ 4، وشذرات الذهب 168/ 1سباط 
وفيه أن قطب الدين بن إيلغازي قتل ألبقش وهو  557/ 2ق  3[ األعالق اخلطرية ج 3]

 (1)يعوده يف مرضه.." 
 -حرف الباء -" .301

 [ .1ن حممد ]بدر بن عبد الغين ب -333
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 أبو النجم الطحان، الواسطي، املقرئ.

 قرأ على: علي بن شريان، وأيب حممد سبط اخلياط.

 بواسط.القراءات روى 

 قال الدبيثي: مسعت منه. وتويف يف ربيع األول.

 -حرف احلاء -
 احلسن بن عيسى بن أصبغ. -334

 أبو الوليد األزدي، القرطيب، املعروف اببن املناصف.

مللقب وكتابه الكبري يف املواعظ ا« املدونة»عم أمه أيب حممد بن عتاب، مسع منه روى عن: 
 « .شفاء الصدور»ب 

 وله إجازة عن: أيب علي بن سكرة.

 ويل خطابة إشبيلية.

 وحدث عنه: أبو القاسم بن امللجوم، وأبو سليمان بن حوط هللا، وأبو اخلطاب بن دحية.

 وتويف يف احملرم.

 ني ومخسمائة.وولد ظنا سنة اثنت

 [ .2احلسني بن علي بن عبد الواحد بن شبيب ] -335

 أبو عبد هللا النصييب، مث البغدادي، الكاتب.

 كان كاتبا منشئا، فصيحا، بليغا، مفوها، له النظم والنثر.

 وكان يدخل على املستنجد ابهلل وجيالسه، وحيب مساع كالمه. وأيمره

__________ 

 .1لغين( يف: تكملة الصلة البن األابر ج [ انظر عن )بدر بن عبد ا1]
 130 -126/ 10[ انظر عن )احلسني بن علي بن عبد الواحد( يف: معجم األدابء 2]

 (1).."  «مل نعثر له على ترمجة سوى ترمجته يف ايقوت»وفيه قال حمققه ابحلاشية:  10رقم 
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 ادي، احلنبلي.د"أبو القاسم بن أيب الفرج ابن أيب خازم ابن القاضي أيب يعلى البغ .302

مسعه أبوه الكثري من أيب منصور عبد الرمحن القزاز، وأيب منصور بن خريون، وأيب عبد هللا 
 السالل، وأيب احلسن بن عبد السالم.

 وطلب هو بنفسه، وأكثر عن أصحاب عاصم بن احلسن، وطراد.

 وابلغ حىت مسع من أصحاب ابن احلصني. وكتب وحصل األصول.

: وكانت داره جممعا ألهل العلم والشيوخ، وينفق عليهم ويتكرم. وكان  [1قال ابن النجار ]
لطيفا حسن األخالق ذا مروءة. قرأ الفقه وشهد على الق اة، مث عزل ملا ظهرت منه أشياء 

 ال تليق أبهل الدين قبل موته بقليل.

 مسع منه: ابن األخ ر، وكان يصفه ابلسخاء والعطاء.

 ال يف روايته ضعيفا يف شهادته.وقال يل ابن القطيعي: كان عد

 مات سنة مثانني يف آخرها. مرض ابلفاجل أسبوعا. ومولده سنة سبع وعشرين.

قلت: روى عنه الشيخ املوفق وقال: كان آخر من بقي من ذرية القاضي أيب يعلى ممن له 
 حشمة وجاه ومنصب.

 ا.وكان له دار واسعة، وعنده أكثر كتب أيب يعلى. مث افتقر فباع أكثره
 عتيق بن أمحد بن سلمون. -345

 أبو بكر البلنسي، النحوي.

 عن: ابن هذيل، والنحو عن: أيب حممد بن عبدون.القراءات أخذ 

 استشهد يف كائنة غرابلة.

 [ .2عثمان بن حممد بن عيسى ] -346

__________ 

 .93/ 2[ يف ذيل اتريخ بغداد 1]
، وتكملة الصلة البن 76[ انظر عن )عثمان بن حممد( يف: صلة الصلة البن الزبري 2]
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، والذيل والتكملة 1177، رقم 410، 409، وبغية امللتمس لل يب 1836األابر، رقم 
 (1)." -لكتايب
 "قلت: روى عنه أبو املواهب بن صصرى. .303

 [ .1حممد بن خالد بن خبتيار ] -353

 از، ال رير، املقرئ.أبو بكر األزجي ابن الرز 

 واألدب.القراءات بقال الدبيثي: شيخ فاضل، عارف 

 قرأ على: أيب عبد هللا البارع، وسبط اخلياط، ودعوان بن علي.

. لقراءاتاومسع منهم. وأقرأ الناس مدة، وخترج به مجاعة يف النحو. وكان ثقة عارفا بوجوه 
 أم مدة مبسجد دعوان بباب األزج.

 محه هللا.وتويف يف احملرم ر 

 [ .2حممد بن سعيد بن عبيد هللا ] -354

 أبو املظفر املؤدب. شيخ بغدادي، مليح اخلط.

 علم خلقا.

 قال الدبيثي: هو مؤدبنا. وكان شيخنا ابن انصر يقول: هو علمين اخلط.

 حدث عن: أيب بكر حممد بن عبد الباقي األنصاري، وأيب منصور بن اجلواليقي، ومجاعة.

 اآلخر.وتويف يف ربيع 

 [ .3حممد بن عبد الكرمي بن الف ل ] -355

__________ 

، 123/ 3، وإنباه الرواة 263/ 1[ انظر عن )حممد بن خالد( يف: اتريخ ابن الدبيثي 1]
، وتلخيص ابن 502رقم  552/ 2، ومعرفة القراء الكبار 46/ 1واملختصر احملتاج إليه 
 .136/ 2، وغاية النهاية 208مكتوم )خمطوط( ورقة 

 .1[ انظر عن )حممد بن سعيد( يف: املختصر احملتاج إليه ج 2]
، 82/ 1، واتريخ إربل 190/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد الكرمي( يف: عيون األنباء 3]
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، وذيل اتريخ مدينة السالم بغداد البن الدبيثي 422 -328/ 1والتدوين يف أخبار قزوين 
، وطبقات الشافعية الكربى 44رقم  97/ 21، وسري أعالم النبالء 272رقم  64/ 2

/ 3، والوايف ابلوفيات 570/ 1، وطبقات الشافعية لإلسنوي 133 -131/ 6للسبكي 
.." 80، وطبقات الشافعية البن هداية هللا 457، واتريخ اخللفاء 1322رقم  281، 280

(1) 
 [ .1عبد اجلبار بن حممد بن علي بن أيب ذر الصاحلاين ] -375" .304

 األصبهاين.أبو سعيد 

 من كبار مسندي بلده.

 مسع من: القاسم بن الف ل األصبهاين، الثقفي.

 وحدث سنة سبعني. وتويف بعد ذلك بسنة أو حنوها.

روى عنه: حممد بن خليل الراراين، وعمر بن أيب بكر بن مسعود األصبهاين. وابإلجازة  
 كرمية.

 [ .2عبد الرزاق بن إمساعيل بن حممد بن عثمان ] -376

 و احملاسن اهلمذاين القومساين.أب

 مسع: عبد الرمحن بن محد الدوين، وانصر بن مهدي اهلمذاين، وغريمها.

 روى عنه: احلافظ عبد الغين.

 وأجاز للحافظ ال ياء يف سنة أربع وسبعني.

 [ .3عبد امللك بن حممد بن عبد امللك ] -377

 أبو مروان األنصاري، اإلشبيلي، احلمامي.

 من: أيب احلسن بن مغيث.« أيب خيثمة اتريخ ابن»مسع 

 وعنه: أبو القاسم املالحي، وأبو سليمان حوط هللا.

 مات قبل الثمانني ومخسمائة.

 عبيد هللا بن حممد التميمي. -378

 أبو احلسني ابن اللحياين، اإلشبيلي، املقرئ.

                                         
 40/315اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



352 

 

 عن: شريح، وأمحد بن عيشون.القراءات أخذ 

__________ 

 .1895رقم  178ار بن حممد( يف: املعني يف طبقات احملدثني [ انظر عن )عبد اجلب1]
 .1896رقم  178[ انظر عن )عبد الرزاق بن إمساعيل( يف: املعني يف طبقات احملدثني 2]
، والذيل 1723[ انظر عن )عبد امللك بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر، رقم 3]

 (1).." 86قم ر  35/ 1ق  5والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج 
 علي بن حممد بن انصر. -382" .305

 أبو احلسن األنصاري، القرطيب.

 عن: أيب عبد هللا بن صائن، وعبد اجلليل بن عبد العزيز.القراءات أخذ 

 وروى عن: أيب القاسم بن بقي، وأيب جعفر البطروحي، وأيب القاسم بن رضا، ومجاعة.

 وكان مقرائ، حنواي.

 لي الشريشي.روى عنه: أبو بكر حممد بن ع

 علي بن هبة هللا. -383

 الكاملي، املصري.

 مسع من: أيب صادق مرشد املديين، وغريه.

روى عنه: احلافظ عبد الغين، وعبد القادر، وابن رواحة، وعلي بن رحال، وعبد الرحيم بن 
 الطفيل، وحممد بن امللثم، وآخرون.

 [ .1علي بن أيب القاسم بن أيب حنون ] -384

 التلمساين، قاضي مراكش.أبو احلسن 

 روى عن: أيب عبد هللا اخلوالين، وأيب علي بن سكرة.

 وعنه: أبو عبد هللا بن عبد احلق التلمساين، وعقيل بن طلحة، وأبو اخلطاب ابن دحية.

 قال األابر: كان حيا يف حدود الثمانني.

__________ 
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 الرايضات وعلوم املعامالت( [ من العلوم واملعارف واآلداب، وخصوصا علم احلقائق و -] )
واملقامات واألحوال السنية واآلداب السنية، وكان من احملدثني قيد يف احلديث رواايت كثرية، 
ولقي من املشايخ اجللة مجلة، غري أنه كان يغلب عليه املراقبة هلل والتأهب للقائه وحسن 

ان يف هو يف اجتهاده كما كالرعاية واإلقبال على الدار اآلخرة، وكان قد بلغ الثمانني سنة و 
 بدايته، وكان شيخ وقته علما وحاال وورعا، أشفق خلق هللا على الناس، وأحسنهم ظنا هبم.

 (1)[ انظر عن )علي بن أيب القاسم( يف: تكملة الصلة البن األابر.." 1]
 -حرف القاف -" .306

 [ .1القاسم بن علي بن صاحل ] -385

 أبو حممد األنصاري نزيل دانية.

عن: أيب العباس القصييب، وأيب العباس بن العريف، وابن غالم الفرس فسمع لقراءات اأخذ 
 سنة سبع وعشرين ومخسمائة.« التيسري»منه 

 وتصدر لإلقراء بدانية.

 أخذ عنه: أسامة بن سليمان، وغريه.

 بقي إىل قريب الثمانني ومخسمائة. نسيته وقت ترتيب األمساء.

 -حرف امليم -
 [ .2ابالن ]حممد بن الت -386

 املنبجي الزاهد.

قال احلافظ عبد القادر: كان رفيق الشيخ عدي والشيخ سالمة، من تالميذ الشيخ عقيل. 
حدثين بعض الصوفية أن الشيخ عقيل أوصى له بعد موته ابجللوس يف موضعه. دخلت عليه 

 مبنبج غري مرة فرأيت شيخا وقورا مهيبا.

 ذكر. وكان له مجاعة تالميذ. عاش عمرا طويال يف طريقة حسنة وحممود

 وكان حافظا للقرآن يؤم ابلناس. وكان له ملك يتعيش منه رمحه هللا.

قلت: كأن هذا بقي إىل قرب الستمائة، فإن ابنه الفقيه أمحد بن حممد بن إبراهيم بن التابالن 
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 املنبجي مسع منه شيخنا الشهاب الدشيت مبنبج، وهو يروي عن التاج الكندي.

__________ 
ر يف آخر املتوفني ظنا، وقد نسي ترتيبه ونوه بذلك يف آخ -رمحه هللا -[ ذكره املؤلف1]

 الرتمجة.

 (1).." 698رقم  274/ 2[ انظر عن )حممد بن التابالن( يف: الوايف ابلوفيات 2]
 5: 1"بسم هللا الرمحن الرحيم إايك نعبد وإايك نستعني  .307

 املوتى يف هذه الطبقة

 ومثانني ومخسمائةاملوتى سنة إحدى 

 -حرف األلف -
 أمحد بن سامل بن نبهان. -1

 أبو سعيد األسدي، املطوعي، القاضي.

 حدث يف هذا العام ابإلجازة ببغداد عن: أمحد بن حممد الزجنوين.

 روى عنه: أمحد بن حممود الواسطي.

 ومولده سنة مخسمائة.

 [ .1أمحد بن حممد بن عبد هللا بن أمحد ] -2

 ن اليتيم األنصاري، البلنسي، األندرشي املقرئ.أبو العباس ب

عن: أيب احلسن بن موهب اجلذامي، وأيب علي بن عريب، وأيب إسحاق القراءات أخذ 
بن صاحل، وأيب العباس بن العريف، ومجاعة لقيهم ابملرية ومسع منهم. ومن: ابن ورد، وابن 

 عطية، وابن اللواز.

 راء مبالقة، وأخذ الناس عنهم.وأجاز له أبو علي بن سكرة. وتصدر لإلق

__________ 

، وتكملة الصلة 168[ انظر عن )أمحد بن حممد بن عبد هللا( يف: بغية امللتمس لل يب 1]
 -439/ 2ق  1، والذيل والتكملة للمراكشي ج 53، ومعجم الصديف 83/ 1البن األابر 
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، وبغية 122، 121/ 1، وغاية النهاية 510رقم  557/ 2، ومعرفة القراء الكبار 447
 (1).." 232، 231/ 1، وروضات اجلنات 367/ 1الوعاة 

"اإلمام احلرب أبو القاسم، وأبو زيد، ويقال أي ا أبو احلسن، ابن اخلطيب أيب حممد  .308
ابن اخلطيب أيب عمر بن أيب احلسن اخلثعمي السهيلي، األندلسي املالقي، النحوي، احلافظ، 

 صاحب املصنفات.

 ليمان بن حيىي، وبع ها عن: أيب علي منصور بن اخلري.عن: سالقراءات أخذ 

ومسع: أاب عبد هللا املعمر، وأاب بكر بن العريب، وأاب عبد هللا بن مكي، وأاب عبد هللا بن جناح 
 الذهيب، ومجاعة.

 وأجاز له أبو عبد هللا ابن أخت غامن، وغريه.

تب اللغة ه كثريا من كومسع من« . كتاب سيبويه»وانظر على أيب احلسني بن الطرب يف 
 واآلداب. وكف بصره وهو ابن سبع عشرة سنة.

 ، واللغات، والغريب، ابرعا يف ذلك.ابلقراءاتوكان عاملا 

 تصدر لإلقراء والتدريس واحلديث. وبعد صيته، وجل قدره.

__________ 

، ووفيات 448/ 1، واملغرب يف حلى املغرب )قسم األندلس( 243 -230] )( [ املغرب 
، 581رقم  292، والوفيات البن قنفذ 187/ 1، واالستقصاء 144، 143/ 3عيان األ

، وتذكرة 279، واإلعالم بوفيات األعالم 363، 322، 218/ 2وملء العيبة للفهري 
، واملعني يف طبقات 244/ 4، والعرب 92/ 2، ودول اإلسالم 1350 -1348/ 4احلفاظ 
، 188، 187، ونكت اهلميان 423، 422/ 3، ومرآة اجلنان 1900رقم  179احملدثني 

، وغاية 483، 480/ 1، والديباج املذهب 215رقم  172 -170/ 18والوايف ابلوفيات 
، 478هـ.( ، وطبقات احلفاظ  583)وفيه وفاته  354/ 2، وبغية الوعاة 351/ 1النهاية 
/ 3ب ، ونفح الطي124 -122، والبلغة يف اتريخ أئمة اللغة 457، واتريخ اخللفاء 479
، 269 -266/ 1، وطبقات املفسرين للداودي 100/ 6، والنجوم الزاهرة 401، 41
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 107/ 3، وديوان اإلسالم 245/ 1ق  1، وبدائع الزهور ج 271/ 4وشذرات الذهب 
، 520/ 1، وهدية العارفني 451/ 2، وإي اح املكنون 421، وكشف الظنون 1189رقم 

 109، ومعجم طبقات احلفاظ واملفسرين 147/ 5، ومعجم املؤلفني 313/ 3واألعالم 
 .1064رقم 

ط يف جزء يف: سري أعالم النبالء، بل ذكره عرضا فق -رمحه هللا -ومل يرتجم له املؤلف الذهيب
وزاد أنه صاحب  157/ 21هـ.! مث أعاد ذكره مرة أخرى  581يف املتوفني سنة  130/ 21
 (1)و غلط.." بكسر اهلمزة، وه« إصبغ»ووقع فيه « . الروض األنف»
"وكان مسند بغداد يف عصره. وآخر من روى عنه ابإلجازة الزين أمحد بن عبد  .309

 الدائم.

قال أبو احلسن حممد بن أمحد القطيعي: سألته عن مولده فقال: يف ذي احلجة سنة إحدى 
 وتسعني وأربعمائة.

يه ثالثة فوتويف يف العشرين من رجب. ووقع له حديث بينه وبني أيب داود السجستاين، 
 [ .1أنفس ]

 عبيد هللا بن علي بن غلندة. -27

 أبو احلكم األندلسي، موىل بين أمية.

 نزل إشبيلية، وكان شاعرا، طبيبا، ماهرا، ابرع اخلط. نقل خطه الكثري.

 وطال عمره.

 وتويف مبراكش.

 [ .2عساكر بن علي بن إمساعيل بن نصر ] -28

 نشأ، املصري املقرئ، النحوي، الشافعي، املعدل.أبو اجليوش املصري املولد، اخلندقي امل

عن: أيب احلسني أمحد بن حممد بن مشول القراءات ولد سنة تسعني وأربعمائة، وأخذ 
املقرئ، وعلي بن عبد الرمحن بن القاسم احل رمي نفطويه، وأيب إسحاق إبراهيم بن أغلب 

 النحوي، والشريف اخلطيب.
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 فقه على قاضي الق اة جملي بن مجيع.ومسع من: حممد بن أمحد الرازي. وت

__________ 

 .74[ انظر: مشيخة النعال 1]
، وتذكرة احلفاظ 248، 247[ انظر عن )عساكر بن علي( يف: تكملة إكمال اإلكمال 2]
، واإلعالم بوفيات األعالم 503رقم  553، 552/ 2، ومعرفة القراء الكبار 1336/ 4

، 2116رقم  512/ 1ون ترمجة( ، وغاية النهاية )د 130/ 21، وسري أعالم النبالء 239
 (1).." 496/ 1، وحسن احملاضرة 101/ 6والنجوم الزاهرة 

 "أبو احلجاج البغدادي، املقرئ، نزيل واسط. .310

 على مجاعة بواسط، منهم: أبو الفتح بن زريق، وأبو يعلى بن تركان.القراءات قرأ 

 الشهرزوري.وببغداد على: أيب حممد سبط اخلياط، وأيب الكرم 

 وأقرأ الناس مدة. وكان ابرعا يف الفن، حلو التالوة، جمودا.

 ويعرف بغالم كنيين.

 تويف يف أول ذي احلجة.

 [ .1يونس بن أمحد بن عبيد هللا بن هبة هللا ] -44

أبو منصور البغدادي، والد الوزير أيب املظفر عبيد هللا بن يونس كان متدينا، حسن الطريقة، 
 [ .2خلليفة ]توكل لوالدة ا

 وحدث عن: هبة هللا بن احلصني، وأيب منصور القزاز.

 ]مواليد السنة[

 وفيها ولد: قاضي قوص صاحل بن احلسني اجلعفري الزينيب، وله تواليف.

 والعالمة زكي الدين عبد العظيم املنذري.

وجمد الدين علي بن وهب القشريي مبنفلوط، واخلطيب عبد املعطي بن عبد الكرمي 
 اري، ويوسف بن عمر ابن خطيب بيت اآلابر.األنص

__________ 
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 .555/ 1ق  4] )( [ جممع اآلداب ج 
 .1374رقم  254، 253/ 3[ انظر عن )يونس بن أمحد( يف: املختصر احملتاج إليه 1]
 (1)[ هو الناصر لدين هللا.." 2]
 بط.السعلى أيب منصور بن خريون، وأيب حممد القراءات "من كبار القراء. قرأ  .311

 ورحل إىل الكوفة فقرأ على أيب الربكات عمر بن إبراهيم.

 ومسع احلديث من: القاضي أيب بكر. وأخذ العربية عن أيب السعادات بن الشجري.

 وكان إماما أي ا يف معرفة الفرائض واحلساب. أقرأ الناس، وخترج به مجاعة.

 وتويف رمحه هللا يف شوال.

 ومن شعره:

 [ إىل املوت مسرع1أجل لونه ... ولكنه حاد ]وما شنئان الشيب من 

 [ تتطلع2إذا ما بدت منه الطليعة آذنت ... أبن املنااي بعدها ]

 فإن قصها املقراض جاءت أبختها ... وتطلع يتلوها ثالث وأربع

 [ ألنه ... يغالب صنع هللا وهللا أصنع3وإن خ بت حال اخل اب ]

 [ .5احلسني بن علي بن مهجل ] -53[ 4]

 و عبد هللا البغدادي، ال رير.أب

 على مجاعة.القراءات الرجل الصاحل. قرأ 

 ومسع من: أيب عبد هللا البارع، وهبة هللا بن احلصني.

 « .اترخيه»روى عنه ابن الدبيثي يف 

__________ 

 « .داع»، ويف مرآة الزمان: « حادي»[ يف األصل: 1]

 « .بعده»[ يف مرآة الزمان: 2]

 « .السواد»ان: [ يف مرآة الزم3]

 [ يف مرآة الزمان: زايدة بيت:4]
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 وي حى كريش الديك فيه تلمع ... وأفظع ما تكساه ثوب ملمع

 ( .390/ 1ق  8)ج 

/ 2، واملختصر احملتاج إليه 327/ 1[ انظر عن )احلسني بن علي( يف: معجم البلدان 5]
 ، وهو« مهجل»بدل « هبجل»وفيه  144، ونكت اهلميان 619رقم  40، 39

 (1)تصحيف.." 
 "وحدث ببغداد، واملوصل، ودمشق. .312

 وبدمشق تويف يف رجب.

كتب عنه: أبو املواهب احلافظ، وقال: كان قد قدم إلينا مسرورا من عند امللك الناصر 
 صالح الدين وأعطاه ذهبا. وكان يرتسل وينظم، ومحلت تركته إىل أهله ابلعراق.

 ومن شعره:

 [ .1أبيات مشهورة ]على ساكين بطن العقيق سالم وهي 

 عبد الصمد بن حممد بن يعيش. -62

 الغساين األندلسي، املنكيب، خطيب املنكب.

 عن: أيب احلسن بن اثبت، وأيب بكر بن اخللوف.القراءات أخذ 

 وروى عن: أيب احلسن شريح، وأيب احلسن بن مغيث، والقاضي عياض.

 وتصدر لإلقراء. وأخذ الناس عنه.

 املالحي، وأبو حممد بن حوط هللا.روى عنه: أبو القاسم 

 وبقي إىل هذا العام.

 [ .2عبد الغين بن احلافظ أيب العالء احلسن بن أمحد بن احلسن ] -63

 اهلمذاين، العطار، أبو حممد.

__________ 

 [ ومنها:1]

 على ساكين بطن العقيق سالم ... وإن أسهروان ابلفراق وانموا
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 للتم التعذيب وهو حرامحظرمت علينا النوم وهو حملل ... وح

 إذا بنتم عن حاجر وحجرمت ... على السمع أن يدنو إليه سالم

 فال ميلت ريح الصبا فرع ابنه ... وال سجعت فوق الغصون محام

 وال قهقهت فيه الرعود وال بكت ... على حافتيه ابلعشي غمام

، وذكره 903رقم  82 /3[ انظر عن )عبد الغين بن أيب العالء( يف: املختصر احملتاج إليه 2]
 (1)دون ترمجة.."  137/ 21يف سري أعالم النبالء  -رمحه هللا -املؤلف

 "روى عن: أيب عبد هللا بن مكي، وأيب جعفر البطروجي، وأيب احلسن شريح. .313

 عن شريح.القراءات وأخذ 

 روى عنه: يعيش بن القدمي، وأبو احلسن بن القطان.

 وكان حيا يف هذه السنة.

لوزير ع د الدين أيب الفرج حممد بن عبد الرمحن بن هبة هللا بن املظفر ابن علي بن ا -66
 [ .1رئيس الرؤساء ]

 أبو احلسن عماد الدين.

تزهد وتصوف، وبىن رابطا بدار اخلالفة، فلما نكب أخوه اهتم هو مبال إخوته الصغار، 
 [ .2فخرج إىل الشام، فأكرمه السلطان صالح الدين، وأدر عليه أنعاما ]

 وكان قد مسع من: القاضي األرموي، وأيب الوقت.

 وعاش أربعا وأربعني سنة، ودفن بقاسيون.

 [ .3عمر بن أيب بكر بن علي بن حسني ] -67

 أبو حفص ابن التبان املأموين، البغدادي.

 مسع: هبة هللا بن احلصني، وزاهر بن طاهر الشحامي، وأاب غالب بن البناء، ومجاعة.

 سكان املأمونية. وكان رجال صاحلا من

 [ .4عوض بن إبراهيم بن خلف ] -68

__________ 
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علي بن عبد »وفيه:  391/ 1ق  8[ انظر عن )علي ابن الوزير( يف: مرآة الزمان ج 1]
 « .هللا بن هبة هللا بن املظفر ... 

[ قال سبط ابن اجلوزي: خرج من بغداد ومل يعلم به أحد، فوصل إىل دمشق فأكرمه 2]
واحرتمه حبيث أن صالح الدين إذا أكل طعاما وأكل ابن الوزير معه غسل  صالح الدين

يده معه يف الطشت، فحسده مشس الدين بن هبرية، فبلغ السلطان، فقال: هذا وزير ابن 
 وزير إىل أن ينقطع النفس مع الدين املتني والزهد يف الدنيا، وغريه ليس كذلك.

 .76، 75النعال [ انظر عن )عمر بن أيب بكر( يف: مشيخة 3]
، ومعرفة." 1090، رقم 154/ 3[ انظر عن )عوض بن إبراهيم( يف: املختصر احملتاج إليه 4]
(1) 
 [ ، املقرئ.1"أبو حممد البغدادي، املراتيب ] .314

 على: أيب عبد هللا البارع، وأيب بكر حممد بن احلسني املزريف.القراءات قرأ 

 ومسع من: ابن احلصني.

 [ . وقرأ عليه بعض اخلتمة، وقال:2 ابن الدبيثي ]أخذ عنه: أبو عبد هللا

 تويف يف رجب.

 -حرف امليم -
 [ .3حممد بن أمحد بن داود ] -69

 الشيخ أبو الرضا املؤدب، احليسوب، املعروف ابملفيد.

 بغدادي ابرع يف احلساب، له تصانيف.

 [ .4مسع منه ابن البطي قليال، وخترج عليه خلق ]

 [ .5لعالمة أيب املظفر بن عبد اجلبار السمعاين ]حممد بن أمحد بن ا -70

 أبو املعايل املروزي، الواعظ.

 [ ، وتويف هبا.6ورد بغداد، ووعظ هبا مدة ]

 وهو ابن عم احلافظ أيب سعد.

__________ 
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 .606، 605/ 1، وغاية النهاية 521رقم  565، 564/ 2] )( [ القراء الكبار 
 [ نسبة إىل ابب املراتب ببغداد.1]

 [ وهو قال: وكان ال يعرف اخلط. )املختصر( .2]

 230، 229/ 1[ انظر عن )حممد بن أمحد بن داود( يف: املختصر احملتاج إليه )امللحق( 3]
 .114/ 2، والوايف ابلوفيات 1586/ رقم 5، وتلخيص جممع اآلداب ج 16رقم 
م فيه ك مكتب يعل[ وقال ابن الدبيثي: كان يسكن ابلقرية من دار اخلالفة.. وله هنا4]

 الصبيان اخلط واحلساب، وكانت له معرفة جيدة ابحلساب وأنواعه، وله فيه تصنيف وتعاليق.

وخترج به مجاعة وتعلموا منه. مسع شيئا من احلديث من أيب عبد هللا حممد بن حيىي بن مسلم 
غريمها. و  الزبيدي الواعظ، وأيب الفتح حممد بن عبد الباقي بن سلمان املعروف اببن البطي،

 وروى شيئا يسريا، وكان بتعليم احلساب واخلط أشهر.

 17رقم  230/ 2[ انظر عن )حممد بن أمحد بن منصور( يف: املختصر احملتاج إليه 5]
 .7رقم  60/ 1)ابمللحق( ، والتكملة لوفيات النقلة 

 (1)[ ابملدرسة النظامية.." 6]
 "ومسع من: السلفي، والعثماين. .315

 ببزاعة.واستشهد يف صفر 

 [ .1حممد بن علي بن فارس ] -75

 الفراش، الشرايب أبو بكر، ويقال أبو عبد هللا الزاهد.

 حدث عن: أيب القاسم بن احلصني، وغريه.

 وكان منقطعا مبسجد كامل.

 [ .2حممد بن أيب منصور املبارك بن حممد بن حممد بن اخلطيب ] -76

 أبو املعايل قاضي املدائن وابن قاضيها.

 ه الشافعي.الفقي

 روى عن: أيب الوقت.
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 وله شعر.

 -حرف اهلاء -
 [ .3هارون بن أمحد بن جعفر بن عات ] -77

 [ ، الشاطيب، املقرئ.4أبو حممد النفزي ]

 عن: أيب مروان بن يسار صاحب ابن الدوش.القراءات أخذ 

 ومسع من: أيب الوليد بن الدابغ.

مرات. ومهر « املدونة»، وعرض عليه [ والزمه سبع سنني5وتفقه على أيب جعفر اخلشين ]
 عنده.

 وكان فقيها مشاورا مستقال ابلفتوى، فرضيا، حاسبا، مصنفا. استق ي

__________ 

[ انظر عن )حممد بن علي بن فارس( يف: ذيل اتريخ مدينة السالم بغداد البن الدبيثي 1]
 .94/ 1، واملختصر احملتاج إليه 357، رقم 131، 130/ 2
 143)حممد بن أيب منصور( يف: طبقات الشافعية، البن كثري )خمطوط( ورقة [ انظر عن 2]
 أ.
، ومعجم املؤلفني 3756رقم  345/ 2[ انظر عن )هارون بن أمحد( يف: غاية النهاية 3]

13 /127. 
 .109/ 9[ النفزي: من نفزة، قرية مبالقة. انظر عنها يف: توضيح املشتبه 4]
 (1)، وهو تصحيف.." « احلسين»[ يف غاية النهاية: 5]
"قلت: وله دار كبرية إىل جانب مدرسته املقدمية بدمشق، مث صارت لصاحب محاه،  .316

مث صارت لقراسنقر املنصوري، مث صارت للسلطان امللك الناصر بعده. وله تربة، ومسجد، 
 وخان داخل ابب الفراديس.

 حممد بن عمر بن حممد بن واجب. -103

 أبو بكر القيسي البلنسي.
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 أابه وعليه تفقه، وأاب احلسن ابن النعمة. مسع:

 عن: أيب حممد بن سعدون ال رير.القراءات وأخذ 

 [ .1حممد بن حيىي بن حممد بن مواهب بن إسرائيل ] -104

 [ .2أبو الفتح الربداين ]

روى عن: أيب علي بن نبهان، وأيب غالب حممد بن عبد الواحد، وأيب علي ابن املهليب، 
 اقي الدوري.وحممد بن عبد الب

[ : رأيت بع هم يتهمه ابلتحديث مبا مل يسمعه، ومل أقف على ما ينايف 3قال ابن الدبيثي ]
 الصحة. مسعنا منه.

 ومسع منه: عمر القرشي، وأصحابنا.

 وولد سنة تسع وتسعني وأربعمائة.

 [ .4وتويف رمحه هللا يف مجادى األوىل ]

__________ 

/ 1، والتكملة لوفيات النقلة 83، 82مشيخة النعال [ انظر عن )حممد بن حيىي( يف: 1]
، واملختصر 175( ورقة 5921، وذيل اتريخ بغداد البن الدبيثي )خمطوطة ابريس 17رقم 

/ 6، والنجوم الزاهرة 8313رقم  66/ 4، وميزان االعتدال 161، 160/ 1احملتاج إليه 
 .1396رقم  427/ 5، ولسان امليزان 427/ 1، وتوضيح املشتبه 106

 دون ترمجة. 133/ 21يف سري أعالم النبالء  -رمحه هللا -وذكره املؤلف

 [ الربداين: ابلتحريك، نسبة إىل الربدان: من سواد العراق.2]

 [ يف ذيل اتريخ بغداد، واملختصر احملتاج إليه.3]

[ وقال ابن النجار: حدث ابلكثري عن أيب علي بن اهلندي، وأيب غالب القزاز، والدوري، 4]
والطبقة. روى لنا عنه أبو الفتوح ابن املصري، وسألته عنه فقال: كان صاحلا إال أنه لعب به 

ن." فكان حيصل لك بروايتها شيء كثري م« املقامات»الصبيان وقالوا له: لو ادعيت مساع 
(1) 
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"تويف ليلة الثالث والعشرين من رم ان بدمشق، ودفن بسفح قاسيون عن سبع  .317
 [ .1وتسعني سنة ]

 [ .2إقبال بن أمحد بن علي بن برهان ] -115

 أبو القاسم الواسطي، املقرئ، النحوي، املعروف اببن الغاسلة.

 ولد بواسط سنة مثان وتسعني وأربعمائة، وقرأ القرآن على املظفر بن سالمة اخلباز، ومجاعة.

 ومسع من: أيب علي الفارقي، وأيب السعادات اخلطيب.

 ر بن الزاغوين.ودخل بغداد فسمع من: أيب بك

 وكان عارفا ابلعربية.

 تويف ليلة عيد األضحى.

 وبرهان: ابلفتح.

 روى عنه: ابن الدبيثي ووثقه.

 أيوب بن حممد. -116

 أبو حممد بن القالطي، البلنسي، املؤدب.

 عن: ابن هذيل.القراءات أخذ 

__________ 

لي د بن حممد الطليط[ ومن شيوخ أسامة الذين تلقى العلم عليهم: أبو عبد هللا أمح1]
هـ.  502النحوي، وكان انظرا على دار العلم بطرابلس، وحني سقطت املدينة أبيديهم سنة 

 -أخذوه أسريا، فاستخلصه والد أسامة من أيديهم لقاء مبلغ من املال، فأقام عندهم بشيزر
، 208ر افقرأ عليه أسامة النحو حنوا من عشر سنني. )اإلعتب -وكان يف النحو سيبويه زمانه

 .49، 48ص  -1973بريوت  -( وانظر: كتابنا: احلياة الثقافية يف طرابلس الشام209
وألسامة أبيات قاهلا يف مدينة صور وقد زار أطالل قصور ق اهتا وأمرائها من بين أيب عقيل. 

/ 1ق  1، والروضتني أليب شامة ج 236، واملنازل والداير، له ص 281انظر ديوانه ص 
، ولبنان من السيادة الفاطمية حىت السقوط 273/ 5الشام حملمد كردعلي ، وخطط 317

 م. 1994هـ. /  1414طبعة دار اإلميان، طرابلس  -بيد الصليبيني )أتليفنا( 
 )القسم السياسي( . 131ص 
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، واتريخ ابن الدبيثي 237، 236/ 1[ انظر عن )إقبال بن أمحد( يف: إنباه الرواة 2]
، والتكملة 259/ 1، واملختصر احملتاج إليه 275، 274ورقة ( 5921)خمطوطة ابريس 
 (1).." 117، وطبقات النحاة البن قاضي شهبة، ورقة 61رقم  104/ 1لوفيات النقلة 

 "وكان صاحلا، حمققا، جمودا. .318

 أخذ عنه: أبو الربيع بن سامل، وأبو بكر بن حمرز.

 -حرف احلاء -
 [ .1احلسن بن علي بن إبراهيم ] -117

 لي اجلويين الكاتب. صاحب اخلط املنسوب.أبو ع

 كان أديبا فاضال، شاعرا، حدث عن: موهوب بن أمحد اجلواليقي.

 [ : أنشدان عنه غري واحد من أصحابه.2قال أبو حممد املنذري ]

 وتويف يف اتسع صفر ابلقاهرة.

 [ .3قال: وقيل إنه تويف سنة ست ومثانني ]

 واببنه ألدبه وظرفه.قلت: وكان خمتصا ابلسلطان نور الدين 

 [ .4احلسني بن مسافر بن تغلب ] -118

 أبو عبد هللا الواسطي، الربجوين، ال رير، املقرئ.

على سبط اخلياط وأكثر عنه، وعاد إىل بلده، ومحل القراءات قدم بغداد يف صباه، وقرأ 
 الناس عنه. وكان حاذقا ابلفن.

 روى عنه: أبو عبد هللا الدبيثي، وغريه.

 ذي احلجة. تويف يف

 وجده تغلب: بغني معجمة.

__________ 

، والتكملة لوفيات 157، 156/ 3[ انظر عن )احلسن بن علي( يف: معجم األدابء 1]
، وخريدة القصر )قسم 2039/ رقم 4، وتلخيص جممع اآلداب 34رقم  79/ 1النقلة 
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ب البن ، وبغية الطل131/ 2، ووفيات األعيان 63 -58/ 2جملد  3شعراء العراق( ج 
، وسري أعالم « احلسن بن إبراهيم بن علي»وفيه  761رقم  532/ 5العدمي )خمطوط( 

 .119رقم  234، 233/ 21النبالء 
 « .احلسن بن إبراهيم بن علي»( وهو هناك: 50هـ. برقم ) 582وقد تقدم يف وفيات سنة 

 .79/ 1[ يف التكملة 2]
 ( .532/ 5ب [ ورخه فيها ابن العدمي احلليب يف )بغية الطل3]

، 628رقم  46، 45/ 2[ انظر عن )احلسني بن مسافر( يف: املختصر احملتاج إليه 4]
 (1).." 65رقم  106، 105/ 1والتكملة لوفيات النقلة 

 [ .1عبد الرمحن بن حممد بن عبيد هللا بن يوسف بن أيب عيسى ] -132" .319

 مرسية.القاضي أبو القاسم بن حبيش األنصاري األندلسي املريي، نزيل 

 وحبيش خاله، فنسب إليه، واشتهر به.

قصيب، على أيب القاسم أمحد بن عبد الرمحن الالقراءات ولد سنة أربع ومخسمائة ابملرية، وقرأ 
 وأيب القاسم بن أيب رجاء البلوي، وأيب األصبغ بن اليسع.

 وتفقه أبيب القاسم بن ورد، وأيب احلسن بن انفع. ومسع منهما.

هللا بن وضاح، وعبد احلق بن غالب، وعلي بن إبراهيم األنصاري، وأيب احلسن ومن: أيب عبد 
 بن موهب اجلذامي.

ورحل إىل قرطبة، فأدرك هبا يونس بن حممد بن مغيث، وهو أسند شيوخه، فسمع منه ومن: 
 جعفر بن حممد بن مكي، وقاضي اجلماعة حممد بن أصبغ، وأيب بكر ابن العريب.

 د هللا حممد بن أيب زيد النحوي.وأخذ األدب عن: أيب عب

وبرع يف النحو، فلما تغلبت الروم على املرية سنة اثنتني وأربعني ومخسمائة خرج إىل مرسية، 
[ ، وويل الق اة واخلطابة هبا ثنيت عشرة سنة. مث نقل إىل خطابة 2مث أوطن جزيرة شقر ]

  أخالقه.مرسية، مث ويل ق اءها سنة مخس وسبعني، فحمدت أحكامه مع ضيق يف

__________ 
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، وتكملة 35/ رقم 1[ انظر عن )عبد الرمحن بن حممد( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، 270/ 1، واملشتبه يف الرجال 111، وتكملة إكمال اإلكمال 573/ 2الصلة البن األابر 

/ 4، وتذكرة احلفاظ 59رقم  121 -118/ 21، وسري أعالم النبالء 252/ 4والعرب 
، وغاية 311رقم  259، 258/ 18، والوايف ابلوفيات 428/ 3مرآة اجلنان ، و 1353
، والنجوم الزاهرة 181، وطبقات النحاة البن قاضي شهبة )خمطوط( ورقة 378/ 1النهاية 

، 205/ 2، وديوان اإلسالم 85/ 2، وبغية الوعاة 280/ 4، وشذرات الذهب 85/ 2
، وروضات اجلنات 162اج للتنبكيت ، ونيل االبته327/ 3، واألعالم 830رقم  206
 .183، 182/ 5، ومعجم املؤلفني 1747، 1460، وكشف الظنون 426
 (1)[ شقر: بفتح الشني املعجمة، وسكون القاف. )معجم البلدان( .." 2]
 "عزل الدواوين وصادرهم وعاقبهم، فعمل ابن التعاويذي يف بغداد من قصيدة: .320

 موالان الوزير خراب ابدت وأهلوها معا فدايرهم ... ببقاء

 والناس قد قامت قيامتهم فال ... أنساب بينهم وال أسباب

 [ ... وصحائف منشورة وحساب2[ وميزان وهول مفظع ]1حشر ]

 [ ما وعدوا به ... يف احلشر إال راحم وهاب3ما فاهتم من كل ]

 [ وله:4]

 قالت أتقنع أن أزورك يف الكرى ... فتبيت يف حلم املنام ضجيعي

 ك ما مسحت بطيف خياهلا ... إال وقد ملكت علي هجوعيوأبي

وله أشعار كثرية يرثي عينيه ويبكي أايم شبابه. وكان قد مجع ديوانه قبل العمى، ورتبه أربعة 
 « .الزايدات»ف ول. وكلما جدده بعد ذلك مساه 

 روى عنه: علي بن املبارك بن الوارث.

 وتويف رمحه هللا يف شوال عن مخس وستني سنة.

 حممد بن علي بن عبد العزيز بن جابر بن أوسن. -143

 أبو عبد هللا اليحصيب، القرطيب.
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 روى عن: أيب مروان بن مسرة، وأيب عبد هللا بن أصبغ.

 من: أيب عبد هللا بن جناح الذهيب.« املوطأ»ومسع 

 على: عياش بن فرج. وأتقن العربية وويل خطابة قرطبة.القراءات وقرأ 

 مان بن حوط هللا، وأبو القاسم بن ملجوم.روى عنه: أبو سلي

 ووصفه غري واحد ابحلفظ والدين.

 وتويف يف ذي القعدة.

__________ 

، واملثبت يتفق مع اتريخ ابن الوردي « جسر» 76/ 3[ يف املختصر يف أخبار البشر 1]
2 /100. 
 اتريخ ابن، واملثبت يتفق مع « وعرض جرائد» 76/ 3[ يف املختصر يف أخبار البشر 2]

 .100/ 2الوردي 
، واملثبت يتفق مع اتريخ ابن الوردي « من يوم» 76/ 3[ يف املختصر يف أخبار البشر 3]
2 /100. 
.." 100/ 2، واتريخ ابن الوردي 76/ 3[ انظر األبيات وزايدة يف املختصر أليب الفداء 4]
(1) 
 -حرف التاء -" .321

 [ .1متيم بن احلسني بن أيب نصر ] -164

 ر البغدادي، البزاز ويعرف اببن القراح.أبو نص

 روى عن: هبة هللا بن احلصني، وغريه.

 والقراح ابلتخفيف.

 -حرف احلاء -
 حزب هللا بن حممد بن علي. -165

 أبو مروان األزدي، البلنسي.
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 عن أيب عبد هللا بن أيب إسحاق.القراءات أخذ 

 للقايل.« النوادر»للمربد، و « الكامل»وكان حيفظ 

 احلسن بن أمحد بن حيىي. -166

 أبو علي األنصاري، القرطيب، نزيل مالقة. والد احلافظ أيب حممد.

 عن: أيب احلسن سعد بن خلف، وأيب القاسم بن رضا.القراءات أخذ 

 ومسع منهما، ومن: أيب إسحاق بن قرقول.

 وكان ذا فنون، وله يد طوىل يف الفرائض.

 بد احلق بن بونة.أخذ عنه: ابنه، وأبو الربيع بن سامل، وع

__________ 

] )( [ العلماء وانظر واحندر منها إىل واسط، ولقيته هبا ومسعت منه قصائد من شعره 
وأانشيد لغريه، وصار منها إىل البصرة، وتسرت، وعاد إىل بغداد، مث توجه إىل بلده فأدركه 

قال « ( كذي»ل أجله قبل وصوله إليه، ويقال: قتل يف طريقه، وهللا أعلم. كذا )يف األص
ابن الدبيثي منسوب إىل بلدة ابملغرب تسمى ابديس، وهو وهم فاحش، وابديس ابن رجل 
ينتسب إليه مجاعة من امللثمة، وفيهم ملوك منهم متيم بن ابديس، وهذا سبيت. وابديس اليت 

 ( .371/ 4هي املدينة ليس هذا منها، وهللا أعلم. )بغية الطلب 

، 74رقم  113، 112/ 1سني( يف: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )متيم بن احل1]
، والعقد املذهب البن امللقن )خمطوط( ورقة 279/ 4وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 

255 "..(1) 
 "وتويف يف رم ان يف عشر السبعني. .322

 احلسن بن حممد بن احلسن. -167

 أبو علي بن الرهبيل األنصاري، البلنسي.

 وحج فسمع من السلفي، والقراءات بن النعمة كثريا، وأخذ عنه مسع من: أيب احلسن 
 للبخاري، من علي بن عمار.« الصحيح»
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 ورجع فلزم الزهد والتبتل.

 بروايته عن ابن هذيل.« التيسري»مسعوا منه ابإلسكندرية 

 مات يف شعبان كهال.

 [ .1احلسني بن عبد هللا بن رواحة ] -168

 الفقيه الشافعي، الشاعر ابن خطيب محاه.أبو علي األنصاري، احلموي. 

 [ .2ولد سنة مخس عشرة ومخسمائة ]

ومسع دمشق من: أيب املظفر الفلكي، وأيب احلسن علي بن سليمان املرادي، والصائن هبة 
 هللا، ومجاعة.

[ . مث 3ووقع يف أسر الفرنج، فبقي عندهم مدة، وولد له جبزائر البحر عز الدين عبد هللا ]
  اإلسكندرية، ومسعه الكثري من السلفي.قدم به إىل

وسبب أسره أنه سافر يف البحر إىل املغرب فأسر، مث خلصه هللا سبحانه. وله شعر رائق، 
 وحصلت له الشهادة على عكا.

__________ 

/ 1[ انظر عن )احلسني بن عبد هللا بن رواحة( يف: خريدة القصر )قسم شعراء الشام( 1]
. ومفرج 80رقم  116/ 1، والتكملة لوفيات النقلة 46/ 10 ومعجم األدابء 496، 481

)يف ترمجة ابنه عبد  416و  414 -412/ 1، واتريخ إربل 302 -300/ 2الكروب 
رقم  520 -517/ 3، واملقفى للمقريزي 136رقم  37، 376/ 1هللا( ، وفوات الوفيات 

املذهب )خمطوط(  ، والعقد160، واملغرب 370رقم  413/ 12، والوايف ابلوفيات 1242
 .305/ 4، وهتذيب اتريخ دمشق 107، وعقود اجلمان للزركشي )خمطوط( ورقة 158ورقة 
 ( .414/ 1[ هكذا ورخه ابنه. )اتريخ إربل 2]

 (1)( .." 412/ 1هـ. )اتريخ إربل  560[ ولد بساحل البحر بصقلية سنة 3]
ن جمري السعدي، "األمري األجل ابن األمري طي ابن امللك أمري اجليوش شاور ب .323

 املصري.
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 روى عن: أيب احلسن علي بن إبراهيم بن املسلم األنصاري.

 وتويف يف ذي القعدة.

 -حرف امليم -
 [ .1حممد بن أمحد بن عبد هللا بن صاف ] -187

 أبو بكر اإلشبيلي، املقرئ.

 عن: أيب احلسن شريح، واختلف إىل أيب القاسم بن الرماك يف العربية.القراءات أخذ 

 أجاز له أبو احلسن بن مغيث، وابن مكي.و 

األشعار »والعربية متقدما فيهما. من كبار أصحاب شريح، شرح القراءات بوكان عارفا 
 لثعلب، وغري ذلك.« الفصيح»، و « الستة

 قال أبو عبد هللا األابر: حدث عنه مجاعة من شيوخنا، وأقرأ حنوا من مخسني سنة.

 انني عن ب ع وسبعني سنة رمحه هللا.وتويف سنة مخس، ويقال سنة ست ومث

 [ .2حممد بن عبد هللا بن عبد الكرمي ] -188

 األنصاري، الطنجي.

 دخل األندلس، ومسع من: أيب احلسن بن مغيث، وغريه.

__________ 

، والذيل 538/ 2[ انظر عن )حممد بن أمحد بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
وفيه  507رقم  555/ 2، ومعرفة القراء الكبار 190 -188 /6والتكملة للمراكشي 

، والبلغة يف 46/ 3، والوايف ابلوفيات « حممد بن خلف بن حممد بن عبد هللا بن صاف»
 .100/ 1، وبغية الوعاة 138، 137، وغاية النهاية 221اتريخ أئمة اللغة 
حممد بن خلف بن »سم اب 125/ 21يف سري أعالم النبالء  -رمحه هللا -وقد ذكره املؤلف

 دون أن يرتجم له.« صاف

 (1)[ انظر عن )حممد بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر.." 2]
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 "وتويف يف احملرم. .324

 [ .1موسى بن جكوا ] -198

 األمري الكبري عز الدين ابن خال السلطان صالح الدين.

 تويف مبنزلة العسكر على عكا مرابطا رمحه هللا تعاىل.

 -الياء حرف -
 [ .2يزيد بن حممد بن يزيد بن رفاعة ] -199

 أبو خالد اللخمي، الغرانطي. ويعرف اببن الصفار أي ا.

 عن: أيب احلسن بن الباذش.القراءات أخذ 

 ومسع من: أيب حممد بن عطية، وابن العريب، والقاضي عياض.

 وأجاز له أبو حممد بن عتاب، وأبو عمران بن أيب تليد، وطائفة.

 والعربية، راوية جليال، يعقد الواثئق.القراءات بعارفا وكان 

 مات يف احملرم وله أربع وسبعون سنة.

 [ .3يوسف بن أمحد بن إبراهيم بن حممد بن عبد هللا ] -200

 احلافظ أبو يعقوب الشريازي، مث البغدادي، الصويف، شيخ الصوفية، ابلرابط األرجواين.

 ه أبوه من احلافظ أيب القاسم بن السمرقندي، وأيبولد سنة تسع وعشرين ومخسمائة. ومسع
 حممد بن الطراح، وأيب احلسن بن عبد السالم،

__________ 

/ 1، وتلخيص جممع اآلداب 355[ انظر عن )موسى بن جكوا( يف: الفتح القسي 1]
، « موصك بن جكويه»وفيه  138/ 3، واملختصر يف أخبار البشر « جكو»وفيه  370

 .72/ 1ن املستويف واتريخ إربل الب
 ( .320هـ. برقم ) 588[ سيعاد يف وفيات 2]

، 48رقم  125 -123/ 1[ انظر عن )يوسف بن أمحد( يف: اتريخ إربل البن املستويف 3]
، وسري 241، واإلعالم بوفيات األعالم 648/ رقم 5و  460/ 1وتلخيص جممع اآلداب 

، 1914رقم  180بقات احملدثني ، واملعني يف ط123رقم  241 -239/ 21أعالم النبالء 
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، والنجوم الزاهرة 1309، رقم 231/ 3، واملختصر احملتاج إليه 1356/ 4وتذكرة احلفاظ 
 (1).." 284/ 4، وشذرات الذهب 111/ 6
 "سنة ست ومثانني ومخسمائة .325

 -حرف األلف -
 أمحد بن علي بن أمحد. -201

 ابخلطيب.أبو العباس املازين، النصييب، اجلايب، املعروف أبوه 

 شيخ دمشقي. وهو والد املسلم.

 مسع: عبد الكرمي بن محزة، وغريه.

 وولد سنة مثان وتسعني وأربعمائة، وعاش مثانيا ومثانني سنة.

 روى عنه: أبو القاسم بن صصرى.

 [ .1أمحد بن علي بن هبة هللا بن املأمون ] -202

 حد العدول واألشراف.[ العباسي، املأموين، البغدادي، أ2أبو العباس بن الزوال ]

 على: أيب بكر بن املزريف. والعربية على: أيب منصور بن اجلواليقي.القراءات قرأ 

 ومسع من: أيب القاسم بن احلصني، وأيب العز بن كادش، وبدر بن عبد هللا الشيحي.

 وصنف يف اللغة، وروى الكثري.

__________ 

( 5921خ ابن الدبيثي )خمطوطة ابريس [ انظر عن )أمحد بن علي بن هبة هللا( يف: اتري1]
، 119رقم  143، 142/ 1، والتكملة لوفيات النقلة 89، 88/ 1، وإنباه الرواة 204ورقة 

، وطبقات النحاة البن قاضي 196/ 1، واملختصر احملتاج إليه 100، 99ومشيخة النعال 
اجي ، وسلم الوصول حل349، 348/ 1، وبغية الوعاة 95، 94شهبة )خمطوط( ورقة 
 .82/ 1، وروضات اجلنات 107خليفة )خمطوط( ورقة 

 (2)[ الزوال: بفتح الزاي والواو خمففا وآخره الم. )املنذري( .." 2]
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 "أبو القاسم األنصاري، القرطيب املعروف ابلشراط. .326

 عن: أيب احلسن شريح، وأيب القاسم احلجاري، وأيب القاسم بن رضا.القراءات أخذ 

ن بقي، وأيب احلسن بن مغيث، وأيب عبد هللا بن مكي، وأيب بكر ومسع من: أيب القاسم ب
 بن العريب، ومجاعة.

 وأخذ األدب عن: أيب بكر بن فندلة، وأيب الوليد بن حجاج.

، رأسا يف جتويدها، بصريا ابلعربية، زاهدا، ورعا، ابلقراءات[ : وكان عارفا 1قال األابر ]
 دث.والنحو، وحالقراءات صاحب ليل، أقرأ الناس 

روى عنه: ابنه غالب، وابن أخته األستاذ أبو عبد هللا حممد بن أمحد، وابنا حوط هللا، 
واحلافظ أبو حممد القرطيب، وأبو علي الرندي، وأبو حممد بن عطية، وأبو احلسني بن السراج، 

 وأبو حيىي بن عبد الرحيم.

كبري أحد،   نازتهوتويف يف اثين مجادى اآلخرة وله مخس وسبعون سنة. ومل يتخلف عن ج
 ودفن مبقربة أم سلمة بظاهر قرطبة.

 [ .2عبد الرشيد بن عبد الرزاق ] -213

 الكرخي، الصويف، أبو حممد.

عة، كان فقال: جرت ببغداد واق« إبراهيم بن حممد»يف ترمجة « اترخيه»ذكره أبو شامة يف 
ويسخر  ي حك منهببغداد عبد الرشيد، وكان ورعا عامال، وكان ببغداد النفيس الصويف 

به، وكان يدخل على اخلليفة، فدخل يوما مدرسة دار الذهب فجعل يتمسخر، فقال له 
الكرخي: اتق هللا، حنن يف حبث العلم وأنت هتزل. فدخل على اخلليفة وبكى وقال: ضربين 

 الكرخي وعريين.

فصلى  .فثار اخلليفة وأمر بصلبه. فأخرج وعليه ثوب ليصلبوه فقال: دعوين أصلي ركعتني
 وصلبوه، فجاء أمر اخلليفة ال تصلبوه وقد فات، فلعن الناس

__________ 

 .13/ ورقة 3[ يف تكملة الصلة 1]
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.." 406، 405/ 1ق  8[ انظر عن )عبد الرشيد بن عبد الرزاق( يف: مرآة الزمان ج 2]
(1) 
؟ ك"النفيس واختفى. ورأى بعض الصاحلني الكرخي يف النوم فقال له: ما فعل هللا ب .327

 قال: أوقفين بني يديه، فقلت: اي إهلي رضيت ما جرى علي؟ فقال:

[ إين أردت 1] 169: 3أو ما مسعت ما قلت: وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل هللا أمواات 
 أن تصل إىل درجة الشهداء.

 [ .2عبد احملمود بن أمحد بن علي ] -214

 الفقيه الصاحل أبو حممد الواسطي، الشافعي.

 ط على أيب جعفر هبة هللا بن البوقي.تفقه بواس

ومسع ابلكوفة من: أيب العباس بن انقة، وابلبصرة من املبارك بن حممد املواقييت، ومبكة من 
 املبارك بن علي الطباخ.

 ودرس وأفىت ومات كهال يف ربيع األول بواسط.

 [ .3عبد املنعم ابن املقرئ الكبري أيب بكر حيىي بن خلف بن النفيس ] -215

 إلمام أبو الطيب احلمريي، األندلسي، الغرانطي، املقرئ، املكتب.ا

عن والده، وعن: أيب احلسن شريح، وأيب احلسن بن اثبت اخلطيب، وأيب القراءات أخذ 
 عبد هللا النوالشي، وأيب احلسن بن هذيل، ومجاعة.

بن  نوروى عن: أيب بكر بن العريب، وأيب احلسن بن موهب، والقاضي عياض، وعبد الرمح
 أمحد بن رضا، ومجاعة.

 القراءات.ونزل مراكش مدة، فأدب ابلقرآن زماان وأقرأ 

__________ 

 .169[ سورة آل عمران، اآلية 1]
( ورقة 5922[ انظر عن )عبد احملمود بن أمحد( يف: اتريخ ابن الدبيثي )خمطوطة ابريس 2]

 .105رقم  131، 130/ 1، والتكملة لوفيات النقلة 190
 ، دون ترمجة.104رقم  150/ 21يف سري أعالم النبالء  -رمحه هللا -ؤلفوذكره امل
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، 104رقم  130/ 1[ انظر عن )عبد املنعم بن أيب بكر( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]
/ 1ق  5، والذيل والتكملة للمراكشي 40/ ورقة 3وتكملة الصلة البن األابر )خمطوط( 

، ومعرفة القراء الكبار 1360/ 4وتذكرة احلفاظ ، 16، وصلة الصلة البن الزبري 65، 64
 (1).." 112/ 6، والنجوم الزاهرة 471/ 1، وغاية النهاية 509، رقم 557، 556/ 2
"قال أبو عبد هللا األابر: أخذ عنه ومل يكن ابل ابط ألمساء شيوخه مع رداءة خطه.  .328

حدث إلسكندرية و وكان له حظ من العربية. مث إنه حج وجتول يف بالد املشرق، وسكن ا
 أبو احلسن بن خرية.« املوطأ»[ هناك 1، ومسع فيها ]القراءاتهبا، وأقرأ 

 أبو القاسم بن عيسى.القراءات قلت: وقرأ عليه 

 ومسع منه: علي بن املف ل احلافظ، والفقيه أبو الربكات حممد بن حممد البلوي.

 وتويف يف ربيع األول، ويعرف اببن اخللوف.

 [ .2بن أيب الفتح بن عبد الرمحن بن عصية ]عبد الواحد  -216

 أبو حممد البغدادي، احلريب.

 وتويف يف مجادى األوىل.

 عبد الوهاب بن عبد الصمد بن حممد بن غياث. -217

 أبو حممد الصديف، نزيل مالقة.

 مسع: أاب بكر بن العريب، وأاب الوليد بن بقوة.

 لقراءات.اوأخذ عن: أيب عبد هللا النوالشي كثريا من كتب 

 وويل الق اء، وحدث.

 وقتل رمحه هللا إبشبيلية يف فتنة اجلريري، وصلب يف هذه السنة.

 [ .3عثمان بن سعادة بن غنيمة ] -218

 اللبان املعاز.

 مسع من ابن انصر.

__________ 
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 « .منها»[ يف األصل: 1]

رقم  139، 138/ 1[ انظر عن )عبد الواحد بن أيب الفتح( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
 .463/ 2، واملشتبه 174( ورقة 5922، واتريخ ابن الدبيثي )خمطوطة ابريس 113
( ورقة 5922[ انظر عن )عثمان بن سعادة( يف: اتريخ ابن الدبيثي )خمطوطة ابريس 3]

 (1).." 128رقم  149/ 1، والتكملة لوفيات النقلة 207
 [ .1عثمان بن احلسن بن قديرة ] -219" .329

 لبغدادي، الدقاق.أبو عمرو ا

 حدث عن: أيب البدر إبراهيم الكرخي، وغريه.

 [ .2علي بن حممد بن علي ] -220

 [ ، ال رير، املقرئ، الفقيه.3أبو احلسن البغدادي ]

 مسع: أاب القاسم بن احلصني، وأاب غالب بن البناء، وأاب القاسم بن السمرقندي.

 [ .4وحدث ]

 عيسى بن حممد بن شعيب. -221

 موسى الغافقي، الوراق.أبو 

 روى عن: أيب بكر بن العريب، وأيب الف ل بن األعلم، ومجاعة.

__________ 

، واتريخ 100رقم  128/ 1[ انظر عن )عثمان بن احلسن( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .207( ورقة 5922ابن الدبيثي )خمطوطة ابريس 

، والتقييد البن نقطة 97 -95عال [ انظر عن )علي بن حممد بن علي( يف: مشيخة الن2]
، والتاريخ اجملدد البن النجار 312/ 15، وذيل اتريخ بغداد البن الدبيثي 552رقم  415

، والتكملة 368 -366/ 1، والذيل على طبقات احلنابلة 8، 7)خمطوطة ابريس( ورقة 
 .286/ 4، وشذرات الذهب 106رقم  131/ 1لوفيات النقلة 

 كما يف املصادر.« الرباندسي»[ ي اف إىل نسبته 3]
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والسماع، ثقة القراءات [ وقال ابن نقطة: وكان شيخا صاحلا دينا عابدا، صحيح 4]
 فاضال، قاله يل أبو املعايل حممد بن أمحد بن شافع. )التقييد( .

( . وعلق ابن رجب على 131/ 1وقال املنذري: مولده سنة مثانني وأربعمائة. )التكملة 
قوله إن مولده سنة مثانني وأربعمائة فغلط حمض، فإنه على قوله يكون قد ذلك بقوله: وأما 

جاوز املائة بست سنني، فأين آاثر ذلك من تفرده عن أقرانه ابلسماع من الشيوخ مث قد 
سبق أن القطيعي سأله عن مولده فذكر ما دل على أنه قبل اخلمس مائة بنحو سنتني، وهذا 

 ( .368/ 1هو الصحيح. )الذيل 

إن مولده سنة ست ومثانني  -نقال عن ابن اجلوزي، وابن مشق -ا ابن النجار فقالأم
 ( .312/ 15)ذيل اتريخ بغداد  -وأربعمائة

ونقل ابن العماد عن أيب احلسن القطيعي قوله: سألته عن مولده، فقال: ما أعلم، ولكين 
 (1)( وهللا أعلم.." 286/ 4ختمت القرآن سنة مثان ومخسمائة. )شذرات 

 "وكان فقيها، كاتبا، شاعرا. استوطن فاس. .330

 وتويف يف مجادى اآلخرة.

 روى عنه: أبو احلسن بن القطان.

 -حرف امليم -
 [ .1حممد بن أمحد بن علي بن أيب ال وء ] -222

 أبو احلارث اهلامشي، الواسطي، ال رير.

 مسع: نصر بن نصر العكربي، واملبارك بن املبارك السراج.

 وتويف بواسط.

 [ بن مأمون.3[ بن أمحد بن محيد ]2حممد بن جعفر ] -223

 أبو عبد هللا األموي، البلنسي، املقرئ.

ن عن: أيب احلسن بالقراءات عن: ابن هذيل، مث رحل إىل غرانطة فأخذ القراءات أخذ 
 اثبت اخلطيب، وأيب عبد هللا بن أيب مسرة.
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 إبشبيلية عن: أيب احلسن شريح.القراءات وأخذ 

 من: أيب جعفر بن ثعبان.ومسع منهم و 

وقرأ جبيان علم العربية واللغة على: أيب بكر بن مسعود. وأقرأ العربية واللغة، ومحل الناس 
 عنه.

 وقد أجاز له أبو احلسن بن مغيث.

__________ 

رقم  141، 140/ 1[ انظر عن )حممد بن أمحد بن علي( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
/ 1، واملختصر احملتاج إليه 116/ 1سالم بغداد البن الدبيثي ، وذيل اتريخ مدينة ال116
10. 
، وتكملة الصلة البن األابر 166، 165[ انظر عن )حممد بن جعفر( يف: بغية امللتمس 2]
، وسري أعالم النبالء 112رقم  138، 137/ 1، والتكملة لوفيات النقلة 540، 539/ 2
، وتذكرة احلفاظ 513رقم  559/ 2ار ، ومعرفة القراء الكب149رقم  277، 276/ 21
، وبغية 2889رقم  108/ 2، وغاية النهاية 300، واإلحاطة يف أخبار غرانطة 1360/ 4

، واألعالم 102/ 2، وهدية العارفني 603، 212، وكشف الظنون 69، 68/ 1الوعاة 
 .149/ 9، ومعجم املؤلفني 300/ 6
 وسكون الياء آخر احلروف وآخره دال مهملة.[ محيد: بفتح احلاء املهملة وكسر امليم 3]

 (1))املنذري( .." 
 حممد بن حممد بن عبد العزيز بن حممد بن واجب. -229" .331

 أبو عبد هللا القيسي، البلنسي، املقرئ.

روى عن: أبيه، وأيب العباس بن اخلالل، وأيب عبد هللا بن سعادة، وأيب احلسن بن النعمة، 
 واألدب.القراءات وأخذ عنه 

 قرأ ببعض الرواايت عن أيب القاسم حممد بن وضاح.و 

 وكان موصوفا ابلتجويد والصالح.
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 تويف يف الكهولة، رمحه هللا تعاىل.

 حممد بن مالك بن حممد. -230

 أبو عبد هللا الغافقي، املرسي.

 أخذ عن: أيب بكر بن العريب.

 وكان بصريا مبذهب مالك مقدما، حمققا له، ذاكر.

 [ .1ارك بن احلسني بن طالب ]حممد بن املب -231

أبو عبد هللا بن أيب السعود احلالوي، احلريب، املقرئ. شيخ معمر عتيق، مل يظهر له مساع وال 
إجازة. مث إن احملدث أمحد بن سلمان بن شريك ذكر إنه وجد له إجازات من مجاعة قدماء، 

بة، وقرءوا حم عليه الطلمنهم أبو احلسن بن الطيوري، وجعفر بن أمحد السراج، ومجاعة. فازد
 عليه الكثري يف زمن يسري. ومل يعش بعد ظهور اإلجازة إال أربعني يوما.

 [ : وكتب إىل متيم بن أمحد البندنيجي قال:2قال أبو عبد هللا الدبيثي ]

وجدت مساع هذا الشيخ بعد موته يف سنة تسع وتسعني من جعفر السراج، ويف سنة ست 
 ي بن حممد األنباري.ومخسمائة من أيب منصور عل

__________ 

، 124رقم  146، 145/ 1[ انظر عن )حممد بن املبارك( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، وسري أعالم 260، 259/ 4، والعرب 123واتريخ ابن الدبيثي )خمطوطة شهيد علي( ورقة 

 .287/ 4، وشذرات الذهب 139/ 1، واملختصر احملتاج إليه 65رقم  131/ 21النبالء 
 (1).." 123[ يف اترخيه، ورقة 2]
"وقال: مولده مبكة يف مجادى اآلخرة سنة أربع وتسعني وأربعمائة، ومات يف التاسع  .332

 والعشرين من ذي القعدة، ودفن عند بشر احلايف، وله ثالث وتسعون سنة.

 وقال ابن النجار: حممد بن احلالوي مسع: أابه، وأاب احلسني حممد بن حممد بن الفراء،
وظهرت له إجازة قدمية من أيب الف ل حممد بن عبد السالم األنصاري، واحلسن بن حممد 
التككي، وابن الطيوري، فأكب عليه أصحاب احلديث يقرءون عليه. مسع منه عامة رفقائنا، 
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 وحدثوان عنه.

 [ .1حممد بن أيب الليث بن أيب طالب ] -232

 املعروف ابلقنني.أبو بكر الراذاين، ال رير، املقرئ، العراقي، 

 على أيب حممد سبط اخلياط، ودعوان بن علي اجلبائي، ومسع منهما.القراءات قرأ 

 ومن: حممد بن احلسني املزريف، وأيب سعد أمحد بن حممد البغدادي، ومجاعة.

 وأقرأ، وحدث.

وراذان انحية من السواد كبرية، وراذان قرية أي ا من نواحي املدينة هلا ذكر يف حديث ابن 
 مسعود.

 [ .2املبارك بن أمحد بن أيب حممد ] -233

 أبو حممد الدينوري مث البغدادي، الشروطي سبط ابن السالل.

 [ هللا بن احلصني، وابن البخاري، وأاب بكر األنصاري.3مسع: هبة ]

 مسع منه مجاعة.

__________ 

، 120رقم  144، 43/ 1[ انظر عن )حممد بن أيب الليث( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .538/ 2واملشتبه 

، والتكملة 118رقم  167/ 3[ انظر عن )املبارك بن أمحد( يف: املختصر احملتاج إليه 2]
 .125رقم  146/ 1لوفيات النقلة 

 (1)« .." هبيت»[ يف األصل: 3]
"ومسع منه: أبو سعد بن السمعاين، وأبو بكر احلازمي، وتقي الدين علي بن املبارك  .333

 بن انسويه.

 وتويف يف الثالث والعشرين من احملرم.

 -حرف النون -
 [ .1جنم الدين ] -235
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الفقيه أبو العالء ابن شرف اإلسالم أيب الربكات عبد الوهاب بن الشيخ أيب الفرج عبد 
الواحد بن حممد األنصاري، اخلزرجي، السعدي، العبادي، الشريازي، مث الدمشقي، احلنبلي، 

 والد الناصح.

  مذهبه، أجاز له أبو احلسن علي بن عبيد هللا بن الزاغوين، وغريه.فقيه فاضل يف

 وتويف يف الثالث والعشرين من ربيع اآلخر. ودفن بسفح قاسيون برتبتهم، وشيعه خالئق.

 [ .2نصر هللا بن علي بن منصور ] -236

 أبو الفتح بن الكيال الواسطي، املقرئ، الفقيه احلنفي، قارئ واسط.

على: اءات القر أيب القاسم علي بن علي بن شريان، ورحل إىل بغداد فقرأ أخذ العشرة عن 
 أيب عبد هللا احلسني البارع، وإبراهيم بن حممد اهلييت القاضي.

 وتفقه وقرأ اخلالف وانظر ودرس.

__________ 

، 132/ 1، والتكملة لوفيات النقلة 316/ 1[ انظر عن )جنم الدين( يف: اتريخ إربل 1]
/ 4، وشذرات الذهب 371 -368/ 1، والذيل على طبقات احلنابلة 108رقم  133
285. 
، 115رقم  140، 139/ 1[ انظر عن )نصر هللا بن علي( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

/ 4، والعرب 1249، رقم 210، 209/ 3، واملختصر احملتاج إليه 402/ 1واتريخ إربل 
، وغاية 198/ 2، واجلواهر امل ية 514رقم  560، 559/ 2، ومعرفة القراء الكبار 260
، 259، 258، وطبقات النحاة البن قاضي شهبة )خمطوطة( ورقة 340، 339/ 2النهاية 

 .288، 287/ 4، وشذرات الذهب 1062 -1060/ 3والطبقات السنية )خمطوط( 
 (1)ومل يرتجم له.."  150/ 21يف سري أعالم النبالء  -رمحه هللا -وذكره املؤلف

 نحو عن: أيب السعادات هبة هللا بن الشجري، وابن اجلواليقي."وأخذ ال .334

 ومسع من: أيب علي الفارقي، وهبة هللا بن احلصني، ومجاعة.

وويل ق اء البصرة سنة مخس وسبعني. مث قدم بغداد فأقرأ هبا. وكان غزير الف ل واسع 
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 العلم. مث ويل ق اء واسط، وعاد إىل وطنه.

[ ، وتويف يف مجادى اآلخرة عن أربع ومثانني سنة. وكان عايل 1ولد سنة اثنتني ومخسمائة ]
 القراءات.اإلسناد يف 

روى عنه: أبو احلسن حممد بن أمحد القطيعي، وحممد بن سعيد احلافظ، وعبد الوهاب بن 
 بزغش، وآخرون.

[ . قرأت عليه ابلرواايت، ومسعت منه الكثري، وكان ثقة 2قال حممد بن سعيد الدبيثي ]
 صدوقا.

ابن الدبيثي وأبو بكر حممد بن حممود « : [ يف العشرة3املفيدة ]»قلت: وقرأ عليه بكتابه 
 بن حممد بن محزة الناسخ األزجي.

[ بن شقرية، وأبو طالب بن عبد السميع، وعلي بن 4ومسع منه: الكتاب: مها، واملرجى ]
 مسعود بن هياب اجلمامجي، وعمر بن عبد الواحد العطار الواسطيون.

 -رف اهلاءح -
 [ .5هبة هللا بن احلسني ] -237

 أبو املكارم املصري، الفقيه.

ا فقال: كان من أهل العلم، عارفا ابألصول، حافظ« اترخيه»ذكره: أبو عبد هللا األابر يف 
 للحديث، متيقظا، حسن الصورة والشارة. دخل األندلس،

__________ 

 ل مرة أخرى: سنة اثنتني ومخسمائة.[ قال املنذري: مولده سنة ثالث ومخسمائة، وقا1]

 .210/ 3[ يف املختصر احملتاج إليه 2]
 .560/ 20كما يف: معرفة القراء الكبار « العشرالقراءات املفيدة يف [ »3]
 « .املرجى»[ يف األصل: 4]

 (1)[ انظر عن )هبة هللا بن احلسني( يف: تكملة الصلة البن األابر.." 5]
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 [ .1ت سنة ست عشرة ومخسمائة ]"مجعها لنفسه، وقال يل ولد .335

 [ .2وتويف يف مجادى األوىل بشرياز ]

 وقد حفظ أبو العباس هذا مجاعة كتب يف اللغة والعربية.

 [ .3أمحد بن أيب حممد بن أيب القاسم ] -244

 [ .4أبو الرضا، الرجل الصاحل املقرئ النجاد ]

 من شيوخ بغداد.

 عبد السالم، وغريمها. مسع: عبد الوهاب األمناطي، وأاب احلسن بن

 [ .5ويعرف اببن العودي ]

 على سبط اخلياط. وكان انسخا.القراءات قرأ 

 [ .6إبراهيم بن بركة بن إبراهيم بن طاقويه ] -245

 [ .7أبو إسحاق األزجي البيع ]

ولد سنة ثالث ومخسمائة، وقرأ ببعض الرواايت على أيب بكر املزرقي، وأيب الف ل 
 اإلسكاف.

 العز بن كادش، وزاهر بن طاهر، وابن احلصني، ومجاعة. ومسع: أاب

 روى عنه: أبو بكر احلازمي، وأبو عبد هللا الدبيثي، ويوسف بن خليل.

 ومل يكن ابملرضي يف دينه.

 تويف يف ذي القعدة.

__________ 

 هـ. وهو خطأ. 510[ يف العقد املذهب: ولد سنة 1]

هـ. وهو خطأ. وأرخ كحالة وفاته بسنة  578[ ووقع يف هدية العارفني أنه تويف سنة 2]
 هـ. )معجم املؤلفني( ، وهو غلط. 586

، 147رقم  158، 157/ 1[ انظر عن )أمحد بن أيب حممد( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]
 .478/ 2، واملشتبه 242( ورقة 5921واتريخ ابن الدبيثي )خمطوطة ابريس 

 [ النجاد: ابلدال املهملة يف آخره.4]

 العودي: ب م العني املهملة وسكون الواو وبعدها دال مهملة مكسورة. [5]
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، 155رقم  163، 162/ 1[ انظر عن )إبراهيم بن بركة( يف: التكملة لوفيات النقلة 6]
 .229/ 1، واملختصر احملتاج إهلي 244( ورقة 5921واتريخ ابن الدبيثي )خمطوطة ابريس 

من قبل  -رضي هللا عنه -ا ابإلمام أمحد بن حنبل[ قال املنذري: وكان يذكر أن له نسب7]
 (1)أمه.." 

 "وكان مكثرا. وهو أخو عبد الواحد. .336

 -حرف القاف -
 [ .1قزل أرسالن ] -266

 [ .2أخو البهلوان حممد بن إلدكز ]

ويل أذربيجان، وأران، ومهذان، وأصبهان، والري بعد أخيه. وقد كان سار إىل أصبهان والفنت 
ملذاهب، وقد قتل خلق، فقبض على مجاعة من الشافعية فصلب بع هم، هبا متصلة بني ا

 وعاد إىل مهذان، وخطب لنفسه ابلسلطنة.

 وكان فيه كرم وعدل وحلم يف اجلملة.

 [ .4[ . قاله ابن األثري ]3قتل ليلة على فراشه غيلة، ومل يعرف قاتله، وذلك يف شعبان ]

 -حرف امليم -
 [ .5بن وضاح ]حممد بن إبراهيم بن حممد  -267

 أبو القاسم اللخمي، الغرانطي.

 عن: أيب احلسني بن هذيل.القراءات أخذ 

 مبكة عن: أيب علي بن العرجاء سنة سبع وأربعني.القراءات وحج فأخذ 

__________ 

ق  8، ومرآة الزمان ج 76، 75/ 12[ انظر عن )قزل أرسالن( يف: الكامل يف التاريخ 1]
، 262/ 4، والعرب 81/ 3واملختصر يف أخبار البشر  هـ.( ، 586)وفيات  406/ 1

/ 2، ومآثر اإلانفة « قرا»وفيه  215/ 2، والعسجد املسبوك 104/ 2واتريخ ابن الوردي 
 .289/ 4، وشذرات الذهب 58، 57
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 « .الزكر»إىل  289/ 4[ تصحف يف شذرات الذهب 2]

 هـ. 586[ جاء يف مآثر اإلانفة أنه مات سنة 3]

 .76/ 12ل [ يف الكام4]
، والذيل والتكملة 544/ 2[ انظر عن )حممد بن إبراهيم( يف: تكملة الصلة البن األابر 5]

، وغاية النهاية 527رقم  571/ 2، ومعرفة القراء الكبار 104/ 6لكتاب املوصول والصلة 
 (1).." 160/ 2، ونفح الطيب 46/ 2
وات فظهر كله ايق"ووسط أصحابه أايما. مث أح ر بعض من حيك اجلوهر، فحكه  .337

 [ .1أمحر، فباع منه ووهب. وملا قتل وجد منه شيء يف وسطه ]

 [ بن أمحد بن أيب غالب.2حيىي بن غالب ] -279

 أبو القاسم البغدادي، احلريب.

 مسع: عبد هللا بن أمحد بن يوسف.

 وأجاز له شجاع الذهلي، وأمحد بن احلسني بن قريش.

 وحدث.

 وتويف يف شعبان.

 حممد بن حيىي بن أيب إسحاق. حيىي بن -280

 أبو بكر األنصاري، األندلسي، اللريي، من أهل لرية.

 عن أبيه، ومسع منه، ومن: ابن هذيل.القراءات أخذ 

 وأجاز له أبو عبد هللا بن سعيد الداين، والسلفي.

 وتصدر لإلقراء. وخلف أابه جاراي على مهيعه.

 أبو عبد هللا بن هاجر.ات القراءمسع منه حممد بن عباد كثريا، وأخذ عنه 

 ومسع منه يف هذه السنة أبو عبد هللا بن غربة.

 [ .3حيىي بن أيب القاسم مقبل بن أمحد بن بركة بن الصدر ] -281

__________ 
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[ وقال القزويين: وحكى احلكيم الفاضل أبو الفتح حيىي السهروردي امللقب بشهاب 1]
ثل إنساين، م واليقظان رأيت يف نور شعشعاين مبالدين يف بعض تصانيفه: بينا أان بني النائ

فإذا هو املعلم، فسألته عن فالن وفالن من احلكماء فأعرض عين، فسألته عن سهل بن عبد 
هللا التسرتي وأمثاله فقال: أولئك هم الفالسفة حقا، نطقوا مبا نطقنا فلهم زلفى وحسن 

 ( .571مآب! )آاثر البالد 

رقم  157/ 1غالب( والتصحيح من: التكملة لوفيات النقلة [ يف األصل )حيىي بن أيب 2]
146. 
، والتكملة لوفيات النقلة 110، 109[ انظر عن )حيىي بن مقبل( يف: مشيخة النعال 3]
)يف من لقبه: عفيف الدين( ،  899/ رقم 4، وتلخيص جممع اآلداب 156رقم  163/ 1

 (1)،." 373/ 1طبقات احلنابلة  ، والذيل على1368رقم  251/ 3واملختصر احملتاج إليه 
 "أبو طاهر البغدادي، احلرميي، املعروف اببن األبيض ولد سنة سبع عشرة ومخسمائة. .338

 ومسع: أاب القاسم بن احلصني، وأاب بكر األنصاري.

 وحدث.

 تويف رمحه هللا يف ذي القعدة.

 [ .1حيىي بن هبة هللا بن ف ل هللا بن حممد ] -282

 [ .2، خباء معجمة، الواسطي، الغرايف ]أبو احلسن ابن النخاس

 حدث عن: أيب علي الفارقي، وأيب احلسن بن عبد السالم.

 تويف يف رابع شوال.

 وكان أبوه أبو املعايل قاضيا ابلغراف.

 [ .3يعقوب بن يوسف بن عمر بن احلسني ] -283

 أبو حممد احلريب، املقرئ.

 وحممد بن احلسني املزريف، وغريمها.على: احلسني بن حممد البارع، القراءات قرأ 

 ومسع من: ابن احلصني، وابن كادش، وأيب احلسني بن الفراء، ومجاعة.
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 ، وكان مربزا يف معرفتها، قيما هبا، ثقة، مسنا.القراءاتوأقرأ الناس 

 مام أمحد.اإل« مسند»روى عنه: البهاء عبد الرمحن وقال: مسعنا عليه، وعلى عبد املغيث 

__________ 

 .292/ 4، وشذرات الذهب 374)( [  ]
، واملشتبه 151رقم  160/ 1[ انظر عن )حيىي بن هبة هللا( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .220/ 6، وتوضيح املشتبه 541/ 2
 [ الغرايف: ابلغني املعجمة، وتشديد الراء، مث فاء. نسبة إىل الغراف: من سواد واسط.2]

، رقم 161، 160/ 1: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )يعقوب بن يوسف( يف3]
 561، 560/ 2، ومعرفة القراء الكبار 1308، رقم 230/ 3، واملختصر احملتاج إليه 152
 .391/ 2، وغاية النهاية 515رقم 

 (1)ومل يرتمجه.."  180/ 21يف سري أعالم النبالء  -رمحه هللا -وقد ذكره املؤلف
 وحممد بن طرخان."وروى عنه أي ا: يوسف بن خليل،  .339

ا، على أيب حممد، وغريه. وكان شيخا فاضال، متفننالقراءات بوقال ابن خليل: قرأ القرآن 
 طيب احملاضرة.

 تويف سنة مثان.

 [ .1أمحد بن خلف ] -288

 أبو القاسم الكالعي، اإلشبيلي، الفقيه، املعروف ابحلويف.

 لعريب.من أيب احلسن شريح، وأيب بكر بن ا« صحيح البخاري»مسع 

 [ .2وويل ق اء إشبيلية مرتني. وكان مشكورا يف األحكام، فرضيا ]

 [ .3إبراهيم بن إمساعيل بن سعيد بن أيب بكر ] -289

 الفقيه، األخباري أبو إسحاق اهلامشي، العباسي، املصري، إمام مسجد الزبري.

 من ف الء املالكية.

 حدث عن: أيب القاسم بن عساكر مبصر.
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غية واالغتباط الب»أمراء مصر إىل أايم صالح الدين، ومجع جماميع. وله كتاب وألف اترخيا يف 
 [ ، وكتاب يف الوعظ. وله نظم.4« ]يف من سكن الفسطاط

 [ .6[ وله ثالث وسبعون سنة ]5تويف يف ربيع األول ]

__________ 

وفيه قال  588رقم  296، 295[ انظر عن )أمحد بن خلف( يف: الوفيات البن قنفذ 1]
من أهل احلوف مبصر، ومل أعثر على ترمجة ( : »3حمققه السيد عادل نويهض ابحلاشية رقم )

 « .وافية له فيما بني يدي الساعة من كتب الرجال

وكان قوته يف مدة ق ائه من صيد احلوت بيده، وكان األمري يقوم »[ وقال ابن قنفذ: 2]
 « .أبمر بغلته، ومل يزد ثواب على مرقعته

، 54رقم  1004/ 1)إبراهيم بن إمساعيل( يف: املقفى الكبري للمقريزي  [ انظر عن3]
 ( .323يف السنة التالية، رقم ) -رمحه هللا -وسيعيده املؤلف

 « .البغية واالغتباط فيمن ويل مصر والفسطاط»[ يف املقفى: 4]

 [ يف املقفى: يوم األحد حادي عشرين شهر ربيع اآلخر سنة تسع ومثانني ومخسمائة.5]

 (1)[ يف املقفى: مولده آخر شهر رم ان سنة مخس عشرة ومخسمائة.." 6]
 [ .1حممد بن اإلمام أيب احلسن علي بن حممد بن علي بن هذيل ] -314" .340

 الشيخ أبو عبد هللا البلنسي.

 مسع من: أبيه، وأيب عبد هللا بن سعيد، وأيب الوليد بن الدابغ.

 وحج سنة تسع وثالثني فسمع من: السلفي.

ذ عنه: أبو عمر بن عباد، وابناه حممد وأمحد، وأبو الربيع بن سامل الكالعي، وأبو بكر أخ
 بن حمرز، وغريهم.

 [ : وكان يف غاية الصالح والورع، وله حظ من علم التعبري.2قال األابر ]

 [ .3عاش تسعا وستني سنة ]

 [ .4حممد بن علي بن شهراشوب بن أيب نصر ] -315
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 ازندراين، رشيد الدين الشيعي. أحد شيوخ الشيعة، ال ابرك هللا فيهم.أبو جعفر السروري، امل

[ : نشأ يف العلم والدراسة وحفظ القرآن وله مثان سنني. 5« ]اترخيه»قال ابن أيب طيئ يف 
واشتغل ابحلديث، ولقي الرجال، مث تفقه وبلغ النهاية يف فقه أهل البيت، ونبغ يف علم 

النحو، ، والغريب، والتفسري، و القراءاتم يف علم القرآن، األصول حىت صار رحلة. مث تقد
 وركب املنرب للوعظ.

__________ 

 208/ 2[ انظر عن )حممد بن أيب احلسن( يف: تكملة الصلة البن األابر، وغاية النهاية 1]
 .441رقم  147، وشجرة النور الزكية 2819رقم  340/ 6، واملقفى الكبري 3276رقم 
 لة.[ يف تكملة الص2]

 هـ. 614[ وقع يف غاية النهاية أنه توىف سنة 3]

/ 3، وتنقيح املقال للمامقاين 602[ انظر عن )ابن شهرآشوب( يف: روضات اجلنات 4]
، 310/ 5، ولسان امليزان 164/ 4، والوايف ابلوفيات 77/ 1، وبغية الوعاة 157، 156

، 1584، 1269، 27، وكشف الظنون 571 -568والفوائد الرضوية لعباس القمي 
، وهدية العارفني 560، 452، 427، 421، 228/ 2و  103، 69/ 1وإي اح املكنون 

، وطبقات أعالم الشيعة )الثقات العيون يف سادس 415، 414، ومصفى املقال 102/ 2
 .136/ 46، وأعيان الشيعة 274، 273القرون( 

 (1)[ مفقود حىت اآلن.." 5]
 -حرف الشني -" .341

 [ .1ت كامل ]مشس النهار بن -339

 البغدادية.

 روت عن: أيب احلسني حممد بن أيب يعلى الفراء.

 توفيت يف اتسع ربيع اآلخر.

 -حرف الطاء -
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 [ .2طغدي بن ختلغ بن عبد هللا ] -340

 أبو حممد األمريي، البغدادي، الفرضي، ويسمى عبد احملسن، وهو بطغدي أشهر.

عساكر البطائحي زوج أمه، وهو الذي رابه. على: علي بن القراءات ، وقرأ 534ولد سنة 
 ومسع إبفادته من: أيب الف ل األرموي، وابن ابجة، وهبة هللا بن أيب شريك، وأيب الوقت.

 [ .3وكان أستاذا يف الفرائض، قدم الشام واستوطنها وحدث هبا ]

 وتويف يف احملرم.

 روى عنه: يوسف بن خليل، وال ياء حممد.

__________ 

] )( [ 

 ح إن احلق أصبح ظاهرا ... عما تقول وأنت شبه النائمفاست

 ( .306)التذكرة، ورقة 

 هـ. 589هـ. مث عاد وذكره يف سنة  588وقد ورخ ابن تغري بردي وفاته يف سنة 

 .192رقم  185/ 1[ انظر عن )مشس النهار( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
وفيه  744رقم  123، 122/ 2إليه  [ انظر عن )طغدي بن ختلغ( يف: املختصر احملتاج2]
/ 1، والتكملة لوفيات النقلة 488رقم  454، 453/ 16، والوايف ابلوفيات « ختلج»

 .186رقم  182، 181
 ومل يرتجم له. 230/ 21يف سري أعالم النبالء  -رمحه هللا -وقد ذكره املؤلف الذهيب

مشق  دمشق، وسكن د[ وقال ابن الدبيثي: حدث ببغداد وحدث حبران يف طريقه إىل3]
 (1)وحدث هبا.." 

 "وتويف يف سابع شعبان. .342

 روى عنه: ابن خليل.

 [ .1عتيق بن هبة هللا بن ميمون بن عتيق بن وردان ] -347

 أبو الف ل. من ذرية عيسى بن وردان التابعي، املصري.
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 حدث عن أبيه، عن آابئه بنسخة منكرة بعيدة عن الصحة.

 يمون عبد الوهاب، وغريه.روى عنه: ولده احملدث أبو امل

 تويف يف العشرين من شعبان.

 [ .2علي بن أمحد بن حممد بن كوثر ] -348

 أبو احلسن احملاريب، الغرانطي.

 مسع من: أبيه أيب العباس.

 عيسى. أيب« جامع»وحجا معا، فسمعا مبكة من أيب الفتح الكروخي سنة سبع وأربعني 

 عرجاء القريواين، وأيب احلسن بن رضا البلنسيمبكة عن: أيب علي بن الالقراءات وأخذ 
 ال رير، ومسع منهما.

 ومن: أيب الف ل الشيباين، وأيب بكر بن أيب احلسن الطوسي.

 وقرأ مبصر على أمحد بن احلطيئة سنة ثالث ومخسني، وعلى الشريف أيب الفتوح اخلطيب.

 وأخذ العربية عن ابن بري.

__________ 

، ولسان 204رقم  189/ 1هللا( يف: التكملة لوفيات النقلة  [ انظر عن )عتيق بن هبة1]
 .295رقم  129/ 4امليزان 

، 69/ ورقة 3[ انظر عن )علي بن أمحد( يف: تكملة الصلة البن األابر )خمطوط( 2]
، وصلة الصلة البن 174، 173/ 5، والذيل والتكملة للمراكشي 674، 673)واملطبوع( 

/ 1، وغاية النهاية 518رقم  564، 563/ 2اء الكبار ، ومعرفة القر 112، 111الزبري 
 .28/ 7، ومعجم املؤلفني 524

دون أن يرتجم له.."  230/ 21يف سري أعالم النبالء  -رمحه هللا -وقد ذكره املؤلف الذهيب
(1) 
، لقراءاتا"ومحل عن السلفي كثريا، وتصدر بغرانطة لإلقراء والرواية. وصنف يف  .343

 وأخذ الناس عنه.

 يف ربيع اآلخر رمحه هللا. وتويف
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 [ .1علي بن احلسني بن قنان بن أيب بكر بن خطاب ] -349

 [ .2أبو احلسن األنباري مث البغدادي السمسار الريب ]

 ولد سنة مخسمائة.

مسع: أاب القاسم بن احلصني، وزاهر بن طاهر، وهبة هللا بن الطرب، وهبة هللا الشروطي، وحيىي 
 عة كثرية.وأمحد ابين البناء، ومجا

 وحج حنوا من أربعني حجة.

 علي بن أيب شجاع بن هبة هللا بن روح. -350

 األميين أبو احلسن البغدادي، الشاعر.

 تويف يف هذا العام.

 وله:

 لكم على الدنف العليل ... حكم العزيز على الذليل

 ما يل إذا ما جرمت ... يوما سوى الصرب اجلميل

 رك العقولمن حلظه سحر العيون ... ولفظه ش

 كيف السبيل إىل ملاه ... ورشف ذاك السلسبيل

 ما يل عدول عن هواه ... فدع مالمك اي عذويل

 علي بن عبد هللا بن عبد الرحيم. -351

 أبو احلسن الفهري، البلنسي املقرئ.

__________ 

، والتكملة 999رقم  123/ 3[ انظر عن )علي بن احلسني( يف: املختصر احملتاج إليه 1]
 .221رقم  196/ 1يات النقلة لوف
 (1)( .." 215/ 1[ ب م الراء املشددة. )املشتبه 2]
 عن: أيب احلسن بن هذيل.القراءات "أخذ  .344

 وروى احلديث عن: أيب الوليد بن الدابغ، ومجاعة.
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 وكان صاحلا، منعزال عن الناس.

 روى عنه: أبو الربيع بن سامل وقال: تويف يف حدود التسعني ومخسمائة.

 [ .1عيسى بن الصاحل عبد الرمحن بن زيد بن الف ل ] -352

 [ ، البغدادي.2الوراق أبو شجاع العتايب ]

مسع من: جده ألمه أيب السعود أمحد بن علي اجمللي، وهبة هللا بن احلصني، وأمحد بن ملوك 
 الوراق.

 وحدث. روى عنه: يوسف بن خليل.

 وأجاز البن الدبيثي.

 -حرف امليم -
 [ .3يب علي احلسن بن الف ل بن احلسن ]حممد بن أ -353

 األدمي، أبو الف ل األصبهاين.

 مسع من: أيب علي احلداد، وأجاز له.

 وتويف يف ذي القعدة.

 [ .4حممد بن الفقيه أيب علي احلسني بن مفرج بن حامت ] -354

 املقدسي. مث اإلسكندراين رشيد الدين الواعظ.

 ولد سنة ثالث عشرة ومخسمائة.

__________ 

، 219رقم  195/ 1[ انظر عن )عيسى بن عبد الرمحن( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .103واملختصر احملتاج إليه )ابريس( ورقة 

/ 1[ العتايب: بتشديد التاء. نسبة إىل العتابني احمللة املشهورة بغريب بغداد. )املنذري 2]
195. ) 

 .214رقم  193/ 1لة لوفيات النقلة [ انظر عن )حممد بن أيب علي احلسن( يف: التكم3]
 (1).." 211رقم  192/ 1[ انظر عن )حممد بن احلسني( يف: التكملة لوفيات النقلة 4]
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 "أبو حممد وأبو القاسم الرعيين، األندلسي، الشاطيب، ال رير، املقرئ. .345

 أحد األعالم، من جعل كنيته أاب القاسم مل جيعل له امسا سواها.

السخاوي. واألصح أن امسه القاسم وكنيته أبو حممد. كذا مساه وكذلك فعل أبو احلسن 
 مجاعة كثرية.

 [ .1« ]طبقات الشافعية»وذكره ابن الصالح يف 

 بن حممد بشاطبة على أيب عبد هللاالقراءات ولد يف آخر سنة مثان وثالثني ومخسمائة، وقرأ 
 بن علي بن أيب العاص املقرئ النفري املعروف اببن الاليه.

 ل إىل بلنسية فقرأ القرآن، وعرض التفسري حفظا على أيب احلسن بن هذيل.وارحت

ومسع منه، ومن: أيب احلسن بن النعمة، وأيب عبد هللا بن سعادة، وأيب حممد بن عاشر، وأيب 
 عبد هللا بن عبد الرحيم، وأيب حممد عليم بن عبد العزيز، وأيب عبد هللا بن محيد.

 اهر السلفي، وغريه.وارحتل ليحج، فسمع من: أيب ط

لقراءات اوكان إماما عالمة، نبيال، حمققا، ذكيا، واسع احملفوظ، كثري الفنون، ابرعا يف 
 وعللها، حافظا للحديث، كثري العناية به، أستاذا يف

__________ 

 -234/ 3، ووفيات األعيان 101/ ورقة 3] )( [ الصلة البن األابر )خمطوطة األزهر( 
، وطبقات الفقهاء الشافعية البن 237رقم  207/ 1لوفيات النقلة ، والتكملة 236

/ 2، ومعرفة القراء الكبار 102/ 2، ودول اإلسالم 256رقم  666، 665/ 2الصالح 
 264 -261/ 21، وسري أعالم النبالء 274، 273/ 4، والعرب 531رقم  575 -573
، )وفيه 589رقم  296فذ ، والوفيات البن قن243، واإلعالم بوفيات األعالم 136رقم 

، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 229، 228هـ.( ، ونكت اهلميان  589وفاته سنة 
، 468، 467/ 3، ومرآة اجلنان 10/ 13( ، والبداية والنهاية 270/ 7) 297/ 5

 -20/ 2، وغاية النهاية 336رقم  369، 368/ 2وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة 
، والعقد 339/ 1، ونفح الطيب 136/ 6، والنجوم الزاهرة 387/ 1ة ، ومفتاح السعاد23

، 195/ ورقة 17، وعقد اجلمان للعيين )خمطوط( 159املذهب البن امللقن )خمطوط( ورقة 
، وشذرات 647، 646، وكشف الظنون 260/ 2، وبغية الوعاة 236/ 1وحسن احملاضرة 
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، وديوان 457خ اخللفاء ، واتري409/ 2، واتريخ اخلميس 303 -301/ 4الذهب 
( 14/ 6) 180/ 5، واألعالم 828/ 1، وهدية العارفني 1258رقم  156/ 3اإلسالم 

 .110/ 8، ومعجم املؤلفني 
 (1).." 666، 665/ 2[ ج 1]
كبان، والرسم مما يدل على تبحره. وقد سار هبما الر القراءات "العربية. وقصيداته يف  .346

راء، وأعيان البلغاء. ولقد سهل هبما الصعب من وخ ع هلما فحول الشعراء، وحذاق الق
 حتصيل الفن، وحفظهما خلق كثري.

 وقد قرأهتما على أصحاب أصحابه.

 وكان إماما قدوة، زاهدا، عابدا، قانتا، منقب ا، مهيبا، كبري الشأن.

 استوطن القاهرة، وتصدر لإلقراء ابملدرسة الفاضلية، وانتفع به اخللق.

 وكان يتوقد ذكاء.

 عنه: أبو احلسن بن خرية ووصفه من قوة احلفظ أبمر معجب.روى 

وروى عنه أي ا: أبو عبد هللا حممد بن حيىي اجلنجايل، وأبو بكر بن وضاح، وأبو احلسن 
علي بن هبة هللا بن اجلميزي، وأبو حممد عبد هللا بن عبد الوارث املعروف اببن فار اللنب، 

 وهو آخر من روى عنه.

: أبو موسى عيسى بن يوسف بن إمساعيل املقدسي، وأبو القاسم عبد القراءاتوقرأ عليه 
الرمحن بن سعد الشافعي، وأبو احلسن علي بن حممد السخاوي، وأبو عبد هللا حممد بن عمر 
القرطيب، والزين أبو عبد هللا حممد املقرئ الكردي، والسديد أبو القاسم عيسى بن مكي 

 ي، ال رير، وآخرون.العامري، والكمال علي بن شجاع العباس

[ أن أاب احلسن السخاوي أخربه أن سبب انتقال الشاطيب من 1فحكى اإلمام أبو شامة ]
شاطبة إىل مصر، أنه أريد على أن يوىل اخلطابة بشاطبة، فاحتج أبنه قد وجب عليه احلج، 

على املنابر  موأنه عازم عليه، وتركها ومل يعد إليها تورعا، ملا كانوا يلزمون به اخلطباء من ذكره
 أبوصاف مل يرها سائغة شرعا، وصرب على فقر شديد.
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 [ من السلفي، مث قدم القاهرة، فطلبه القاضي الفاضل2ومسع ابلثغر ]

__________ 

 .7[ يف ذيل الروضتني 1]
 (1)[ أي ابإلسكندرية.." 2]
 "لإلقراء مبدرسته، فأجاب بعد شروط اشرتطها. .347

 ثالثة أعوام، وصام به شهر رم ان.وقد زار البيت املقدس قبل موته ب

قال السخاوي: أقطع أبنه كان مكاشفا، وأنه سأل هللا تعاىل كفاف حاله، ما كان أحد يعلم 
 أي شيء هو.

[ : تصدر لإلقراء مبصر، فعظم شأنه، وبعد صيته، وانتهت إليه 1« ]اترخيه»قال األابر يف 
عن  القراءاتبته، حدث فيها الرائسة يف اإلقراء. مث قال: وقفت على نسخة من إجاز 

 ابن الاليه، عن أيب عبد هللا بن سعيد. ومل حيدث عن ابن هذيل.

 [ .2قال: وتويف مبصر يف الثامن والعشرين من مجادى اآلخرة ]

[ ببعلبك: أخربك أبو احلسن بن اجلميزي، أان أبو القاسم 3قرأت على أيب احلسني اليونيين ]
داود سليمان بن جناح، أان أبو عمر ابن عبد الرب، أان سعيد  الرعيين، أان ابن هذيل، أان أبو

بن نصر: ثنا قاسم بن أصبغ، ان حممد بن وضاح، ان حيىي بن حيىي، ثنا مالك، عن حيىي بن 
سعيد، أخربين عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جده قال: ابيعنا رسول 

 لطاعة يف اليسر والعسر، واملنشط واملكره، وأن الهللا صلى هللا عليه وسلم على السمع وا
ننازع األمر أهله، وأن نقول ابحلق حيث ما كنا، ال خناف يف هللا لومة الئم. أخرجه البخاري 

[4. ] 

 ومن شعره:

 قل لألمري نصيحة ... ال تركنن إىل فقيه

__________ 

 .101/ ورقة 3[ تكملة الصلة 1]
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وغريه. وكان حيفظ وقر بعري من الكتب، « األماينحرز »[ وقال ابن قنفذ: صاحب 2]
وكان إذا سئل عن مسألة يف غري علم القراءة يقول: ليس للعميان إال حفظ القرآن. )الوفيات 

296. ) 

[ اليونيين: ب م الياء وسكون الواو، ونون مكسورة. نسبة إىل يونني: بلدة قريبة من مدينة 3]
 بعلبك.

، ومسلم يف اإلمارة، ابب وجوب طاعة األمراء 122/ 8م ، واألحكا88/ 8[ يف الفنت 4]
ابب البيعة على القول ابحلق، وأمحد يف املسند  139/ 7( والنسائي 41يف غري معصية )

 (1).." 403/ 6و  321و  319و  316و  314/ 5و  441/ 3و  381/ 2
 "إن الفقيه إذا أتى ... أبوابكم ال خري فيه .348

 قيرتمش املستنجدي. -400

 سعيد. أحد األمراء الكبار.أبو 

ويل شحنكية بغداد فهذهبا وقمع املفسدين. مث أعطي دقوقا، فمرض هبا، فجيء به إىل 
بغداد، فمات بظاهرها. فكتم أصحابه موته وأدخلوه، مث أشاعوا موته، وح ره األمراء وأرابب 

 الدولة.

 وويل شحنكية بغداد مخس عشرة سنة.

 -حرف امليم -
 [ .1بن حممد بن أمحد بن حممد بن سعيد ] حممد بن أمحد -401

 أبو عبد هللا بن عروس الغرانطي، السلمي.

مسع من: أيب احلسن بن الباذش، وأيب عبد هللا املوالشي، وأيب بكر بن اخللوف وقرأ عليه 
 القراءات.

 ومسع من: أيب بكر بن العريب أي ا.

 وتصدر لإلقراء ببلده، وإمساع احلديث. وويل اخلطابة.

 ن من أهل التجويد، والثقة، وال بط، والصالح.وكا

                                         
 41/386اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



400 

 

 أخذ الناس عنه كثريا.

 وتويف يف منتصف رجب.

 [ ومخسمائة أو يف حدودها.2وكان مولده يف سنة تسع ]

 حممد بن أمحد بن حامد. -402

 أبو الربكات ابن الصائغ احلريب العامل.

__________ 

/ 2صلة البن األابر، وغاية النهاية [ انظر عن )حممد بن أمحد بن حممد( يف: تكملة ال1]
 .2781رقم  81
[ يف غاية النهاية: ذكره األابر وأثىن عليه وقال: ولد سنة سبع ومخسمائة، وقيل سنة اثنيت 2]

 (1)عشرة.." 
 "صدر الدين أبو بكر املراغي قاضي مراغة. .349

 كان من أعيان أهل بلده ف ال وتقدما.

 إمساعيل بن أيب سعد النيسابوري، وغريه.قدم بغداد، ومسع هبا من: أيب الربكات 

مث قدم بغداد سنة سبع وسبعني حاجا. وكان كثري املال واجلاه واحلشمة. وله آاثر حسنة من 
 الرب، لكنه كان يلبس احلرير والذهب، هللا يساحمه املسكني.

 تويف مبراغة، ونقل إىل مدينة الرسول صلى هللا عليه وسلم، فدفن برابط أنشأه هبا.

 حممد بن عبد هللا بن حممد بن أيب زاهر. -407

 أبو عبد هللا البلنسي، اخلطيب.

 على ابن هذيل، ومسع منه، ومن ابن النعمة.القراءات قرأ 

 وكان من أهل الصالح الكامل، والورع التام.

 أقرأ القرآن طول عمره. ومسع منه: ابنه أبو حامد حممد، وغريه.

  سنة.وتويف يف ربيع األول عن ثالث وستني

 [ .1حممد بن عبد هللا بن احلسني بن علي بن نصر بن أمحد بن حممد بن جعفر ] -408
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 أبو الفتح، وأبو عبد هللا الربمكي، اهلروي، احلنبلي.

 ولد سنة مثان وعشرين ومخسمائة.

ومسع هبمذان من: أيب الوقت عبد األول، وأيب الف ل أمحد بن سعد، وأيب احملاسن هبة هللا 
 ن السماك.بن أمحد ب

__________ 

/ 2ق  4، واتريخ ابن الفرات ج 58/ 1، واملختصر احملتاج إليه 223رقم  19/ 2] )( [ 
103. 
، والتكملة 282/ 1[ انظر عن )حممد بن عبد هللا بن احلسني( يف: معجم البلدان 1]

، واتريخ ابن الدبيثي )خمطوطة شهيد علي 253رقم  214، 213/ 1لوفيات النقلة 
/ 1، والذيل على طبقات احلنابلة 61، 60/ 1، واملختصر احملتاج إليه 55ورقة ( 1870
 (1).." 305، 304/ 4، وشذرات الذهب 52/ 2، والعقد الثمني للفاسي 382، 381
 مفوز بن طاهر بن حيدرة بن مفوز. -415" .350

 القاضي أبو بكر الشاطيب، قاضي شاطبة.

 ر بن حبيب.مسع: أابه، وأاب الوليد بن الدابغ، وأاب عام

 عن: أيب احلسن بن أيب العيش، وابن أيب العاص النفري.القراءات وأخذ 

 وتفقه أبيب حممد بن عاشر، وغريه.

 وأجاز له السلفي.

 وكان فصيحا، فاضال، حسن السمت.

 مات يف شعبان عن ثالث وسبعني سنة.

 [ .1مكي بن اإلمام أيب الطاهر إمساعيل بن عوف ] -416

 لزاهد، أبو احلرم، ابن شيخ املالكية ابإلسكندرية.الزهري، الفقيه، ا

 ولد سنة تسع عشرة ومخسمائة.

وروى ابإلجازة عن أيب عبد هللا الفراوي، وأيب احلسن عبد الغافر الفارسي، وذكر أن أاب بكر 
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 الطرطوشي أجاز له.

 تويف يف شعبان.

 -حرف النون -
 [ .3] [ بن حممد بن عبد هللا بن محيلة2نصر بن حيىي ] -417

 أبو السعود البغدادي، احلريب، املعروف اببن الشناء.

 ولد سنة مخس عشرة ومخسمائة.

ومسع من: هبة هللا بن احلصني، وأيب احلسن حممد بن القاضي أيب يعلى، وأيب بكر القاضي، 
 ومجاعة.

__________ 

 .240رقم  209/ 1[ انظر عن )مكي بن إمساعيل( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 214/ 3، واملختصر احملتاج إليه 627رقم  466[ انظر عن )نصر بن حيىي( يف: التقييد 2]

، 238رقم  2081والتكملة لوفيات النقلة  7117/ 1، واملشتبه يف الرجال 1260رقم 
 .449/ 2، وتوضيح املشتبه 376/ 15وذيل اتريخ بغداد للدبيثي 

صر إىل م، وسكون الياء. وقد حترفت يف املخت[ محيلة: ابحلاء املهملة امل مومة، وفتح املي3]
 (1)ابخلاء املعجمة.." « مخيلة»
 "بقي إىل حدود التسعني ومخسمائة. .351

 [ .1عبد هللا بن حممد بن علي بن وهب ] -427

 الق اعي، املؤدب، أبو حممد اإلشبيلي، نزيل سبتة.

 أخذ عن: أيب احلسن شريح، وعمرو بن بطال.

 حو، جيد التفهم.والنالقراءات بوكان عارفا 

 أخذ عنه: أبو العباس العزيف والد صاحب سبته.

 [ .2عبد الرمحن بن حيىي بن احلسني ] -428

 أبو القاسم األموي، اإلشبيلي، الزاهد.

                                         
 41/394اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



403 

 

 روى عن: أيب حممد بن عتاب، وأيب القاسم اهلوزين، وشريح، ومجاعة.

 ألسانيد.وأتى فيه اب« اجلمع بني الصحيحني»ونزل جباية من املغرب، وألف 

 روى عنه: أبو ذر اخلشين، وغريه.

 وابإلجازة أبو علي الشلوبيين.

 قال األابر: كان مقرائ، حمداث، زاهدا، ورعا.

 تويف بعد الثمانني ومخسمائة.

 [ .3علي بن مسافر ] -429

 احللي، الشيعي. عامل الشيعة وفقيههم ابحللة.

 رحلت إليه الروافض من النواحي لألخذ عنه.

 العماد أيب جعفر الطربي، وغريه. وروى عن:

__________ 

 [ انظر عن )عبد هللا بن حممد بن علي( يف: تكملة الصلة البن األابر.1]

يف « كحالة»[ انظر عن )عبد الرمحن بن حيىي( يف: تكملة الصلة البن األابر، ومل يذكره 2]
 معجم املؤلفني، مع أنه من شرطه.

[ مل يذكره حمسن األمني يف )أعيان الشيعة( ، وال آغا بزرك الطهراين يف )طبقات أعالم 3]
نقل الرتمجة عن كتاب )رجال الشيعة( البن أيب  -رمحه هللا -الشيعة( ، وأرجح أن املؤلف

 (1)طيئ وهو مفقود.." 
 "وهلك بعد الثمانني. .352

 [ .1علي بن عبد هللا بن عبد الرحيم ] -430

 و احلسن البلنسي، املقرئ.الفهري، أب

 عن ابن هذيل.القراءات أخذ 

 وروى عن: أيب الوليد بن الدابغ، وطبقته.

 وكان صاحلا متقطعا عن الناس.
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 روى عنه: أبو الربيع بن سامل، وقال: تويف يف حدود التسعني ومخسمائة.

 [ .2علي بن عبد الكرمي بن أيب العالء ] -431

 مذاين، مسند مهذان يف وقته.أبو الكرم العطار، العباسي، اهل

 كان هبا يف سنة مخس ومثانني ومخسمائة يف قيد احلياة، فحدث عن:

 فند بن عبد الرمحن الشعراين، وأيب غالب أمحد بن حممد العدل صاحب ابن شبابة، ومجاعة.

روى عنه علي بن إسفهسالر الرازي، والشمس أمحد بن عبد الواحد البخاري، واحلافظ عبد 
 لرهاوي، وغريهم.القادر ا

 ومساعاته بعد اخلمسمائة.

أخربان إمساعيل بن املنادي، أان أمحد بن عبد الواحد، أان علي بن عبد الكرمي بقراءيت، أان 
أمحد بن حممد العدل سنة ست ومخسمائة، أان عبد الرمحن بن حممد بن شبابة: ثنا أبو 

ثنا عفري،  سني، ثنا أبو اليمان،القاسم عبد الرمحن بن احلسن بن عبيد، ثنا إبراهيم بن احل
ال »[ بن عامر، عن أيب أمامة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 3عن سليمان ]

 [ .4عفري هو ابن معدان، كنيته: أبو عائذ، ضعيف ]« . يقطع الصالة شيء

__________ 

 (351م )برق[ انظر عن )علي بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر. وقد تقدم 1]
 .275/ 4[ انظر عن )علي بن عبد الكرمي( يف: العرب 2]
 « .سليم» 83/ 3[ يف ميزان االعتدال 3]

يف امليزان: وقال أبو حامت: يكثر عن سليم، عن أيب أمامة مبا  -رمحه هللا -[ وقال املؤلف4]
 (1)ال." 
 علي بن املظفر بن عباس. -432" .353

 فيا.أبو احلسن الواسطي، املقرئ، خطيب شا

 قرأ ابلرواايت العشر على أيب العز القالنسي.

 وتصدر لإلقراء.
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 : أبو احلسن علي بن ابسويه، واملوفق علي بن خطاب بن مقلد ال رير.القراءاتقرأ عليه 

 -حرف امليم -
 [ .1حممد بن إبراهيم بن حزب هللا ] -433

 اإلمام أبو عبد هللا بن النقار الفاسي.

 الرمامة املتويف سنة سبع وستني. أخذ عن: أيب عبد هللا بن

 وعن: أيب عبد هللا بن خليل، ومجاعة.

 وكان فقيها، حمداث، زاهدا.

روى عنه: أبو احلسن بن القطان احلافظ، وتفقه به، وأجاز به، وأجاز له يف سنة اثنتني 
 ومثانني ومخسمائة.

 -حرف الياء -
 [ .2يزيد بن عبد الرمحن بن أمحد بن حممد ] -434

 وليد املخلدي، البقوي، القرطيب، والد أيب القاسم أمحد بن بقي.أبو ال

روى عن: جده أمحد بن حممد، وأبيه، وأيب بكر بن العريب، وشريح بن حممد، وأيب القاسم 
 بن رضا، ومجاعة سواهم.

 حدث عنه: ابنه أبو القاسم، وأبو سليمان بن حوط هللا، وأبو زيد القازارين.

__________ 

 ه.] )( [ أصل ل
 [ انظر عن )حممد بن إبراهيم( يف: تكملة الصلة البن األابر.1]

 (1).." 603/ 2[ انظر عن )يزيد بن عبد الرمحن( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
 [ .1"أبو بكر القطان، الكاتب البغدادي ] .354

 حدث عن: أيب سعد أمحد بن حممد البغدادي، وأمحد بن علي األشقر.

 [ .2أيب علي بن مهدي ]أمحد بن عثمان بن  -3

 أبو العباس الكردي اإلربلي، الرجل الصاحل.
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 [ .3روى عن: أيب الكرم الشهرزوري، وأمحد بن طاهر امليهين، وأيب الوقت ]

__________ 

[ كان أحد كتاب الديوان.. وحدث ابليسري. قال ابن النجار: تويف قبل طليب احلديث 1]
 سنة إحدى وتسعني ومخس مائة.

، 2رقم  41 -38/ 1عن )أمحد بن عثمان( يف: اتريخ إربل البن املستويف  [ انظر2]
 .284رقم  228/ 1والتكملة لوفيات النقلة 

عليق ورد يف احلاشية ت»[ وقال ابن املستويف بعد أن وصفه ابإلمام الكردي الزرزاري: 3]
-محه هللار  -نصه: حملرره حممد بن علي بن حممد راضي النجفي من رستاق من رساتيق إربل

: كان إماما عاملا، ورعا، زاهدا، سلك يف خشانة الدين مسلك التابعني، ورحل الرحلة 
الواسعة يف طلب احلديث، ومسع الكثري وكتب الكثري ... وكان إماما يف علم القرآن. صنف 

« املنتخب»واآلخر « املؤنس»كتابني يدخل كل منهما يف جلد، مسى أحدمها القراءات يف 
. 

غاية ما يكون عليه زاهد من األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، يقف امللوك ببابه كان على 
وال يصلون إليه، وإن أذن هلم جلسوا بني يديه، مل يدع أحدا منهم إال ابمسه، ومل يعامله إال 
مبا ينايف قاعدة رمسه. مسع عليه احلديث ابملوصل وإربل وغريمها، إال أنه كان إبربل أقل مساعا. 

إين قد وصلت ف -إن شاء هللا -ت يف بعض قدماته وسألته السماع عليه، فقال: أفعلح ر 
 وأان يف تعب الطريق.

فسألته اإلجازة، فتلفظ يل هبا. مث منعت على لقائه موانع. فسافر من إربل وغاب عنها غيبة 
طويلة، مث عاد فمنع أحد أن يدخل عليه البتة، فدخلت عليه مرة فرأيت رجال قد هنكته 
العبادة، كان أيكل يف كل شهر نصف مكوك حنطة حيمله فتوات وينقعه يف كل ليلة عند 
إفطاره وأيكله يف زبدية خ راء خمروشة فانكسرت منها قطعة كبرية، فقلت للقيم أبمره: ومل 
ال يشرتي الشيخ عوضها؟ فقال: قد استأذنته يف ذلك، فقال: هذه تكفيين إىل أن أموت، 

ها. وكان مأكوله من غلة ملك له، وكان أيكل معه يسريا من الزبيب فمات ومل أيكل يف غري 
 األسود.
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ومل ينم صيفا أو شتاء إال داخل الدار اليت كان فيها،  -رمحه هللا -وأقام إبربل إىل أن مات
 (1) ."-فيما بلغين -مل خيرج إىل سطح وال إىل ساحة، وال أوقد عنده سراج قط. كان

بو القاسم بن بيان، وعبد الغفار الشريويي، وأيب علي "وأجاز له أيب النرسي، وأ .355
احلداد، وحممد بن طاهر احلافظ، وأبو طاهر حممد بن احلسني احلنائي الدمشقي، وأبو احلسن 

 بن املوازيين، وخلق سواهم.

 وحدث ابلكثري. وكان صاحلا خريا، قليل الكالم.

مد بن عبد ف بن خليل، وحمروى عنه: أبو عبد هللا بن الدبيثي، وسامل بن صصرى، ويوس
 اجلليل البغدادي، وعلي بن معايل.

[ فقال: كان ذاكرا كامسه، صبورا على قراءة 1« ]الوفيات»ذكره احلافظ زكي الدين يف 
 احلديث. يقال إنه أقام أربعني سنة ما رئي آكال بنهار.

 تويف سادس رجب.

 قلت: وآخر من روى عنه ابإلجازة حممد بن يعقوب ابن الدينة.

 وقد مسع منه: معمر بن الفاخر، وأبو سعد السمعاين.

قال ابن النجار: كان صاحلا متدينا كثري الصمت، أيكل من عمله. وكان أميا ال يكتب. 
 مسعت منه سنة تسعني.

 ومولده سنة ست ومخسمائة.

 -حرف الشني -
 [ .2شجاع بن حممد بن سيدهم بن عمرو بن حديد بن عسكر ] -16

 املدجلي، املصري، املالكي، املقرئ. اإلمام أبو احلسن

 ولد سنة مثان وعشرين ومخسمائة.

 على: أيب العباس أمحد بن احلطيئة. ومسع منه.القراءات وقرأ 

__________ 

 .225/ 1[ التكملة لوفيات النقلة 1]
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، 269رقم  221، 220/ 1[ انظر عن )شجاع بن حممد( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
، 276/ 4دون ترمجة، والعرب  251/ 21، وسري أعالم النبالء 1372/ 4وتذكرة احلفاظ 

رقم  188/ 16، والوايف ابلوفيات 532، رقم 576، 575/ 2، ومعرفة القراء الكبار 277
، 153، وطبقات النحاة واللغويني البن قاضي شهبة، ورقة 324/ 1، وغاية النهاية 130
 (1).." 307، 306/ 4ذهب ، وشذرات ال498، 497/ 1، وحسن احملاضرة 154
 على شريح يف سنة أربع وثالثني.« صحيح البخاري»"وقرأ  .356

وح ر مساعه حنو من ثالمثائة نفس من أعيان طلبة البالد فقرأه يف إحدى وعشرين دولة 
 بسماعه من: أبيه، وأيب عبد هللا بن منظور عن أيب ذر اهلروي.

 تسميعه يف كل رم ان.وكان الناس يرحلون إىل شريح بسببه لكونه قد عني 

 وأجاز له القاضي عياض، وأبو بكر بن فندلة، ومجاعة.

ومسع أي ا من: حممد بن عبد العزيز الكاليب، وجعفر بن حممد الربجي، وأيب بكر حيىي بن 
 خلف بن النفيس، وإبراهيم بن مروان، ويوسف بن علي الق اعي القفال.

 [ .1والعدالة. قاله األابر ] وعين هبذا الشأن. وكان غاية يف الورع والصالح

 القراءات.وقال: ويل الصالة واخلطابة جبامع املرية. وكان يعرف 

ودعي إىل الق اء فأىب. وخرج بعد تغلب العدو إىل مرسية. وضاقت حاله هبا، فقصد مالقة، 
وأجاز البحر إىل مدينة فاس. مث استوطن سبتة يقرئ ويسمع، فبعد صيته، وعال ذكره، ورحل 

 إليه لعلو سنده، وجاللة قدره. الناس

وكان له بصر بصناعة احلديث، موصوفا جبودة الفهم. استدعي إىل ح رة السلطان مبراكش 
 ليسمع منه، فقدمها وبقي هبا حينا، مث رجع إىل سبتة.

 حدثنا عنه عامل من اجللة.

 مولده سنة مخس، وقيل: سنة ثالث ومخسمائة.

 تهل صفر. وكانت جنازته مشهودة.وتويف بسبتة يف احملرم، وقيل يف مس
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__________ 

 (1)[ يف التكملة لكتاب الصلة.." 1]
"مسعت أاب الربيع بن سامل يقول: صادف وقت وفاته قحطا، أضر ابلناس، فلما  .357

وضعت جنازته على شفري قربه توسلوا به إىل هللا يف إغاثتهم فسقط من تلك الليلة مطرا 
 مدة األسبوع إال يف الوحل والطني.وابال. وما اختلف الناس إىل قربه 

قلت: قرأ ابلسبع على شريح، وعلى حيىي بن اخللوف، وعلى أيب جعفر أمحد بن أيب احلش 
 له.« اإلقناع»بن الباذش بكتاب 

 أليب احلسن الشاري، وغريه.القراءات وأقرأ 

، عن  [1قال ابن فرتون: ظهرت له كرامات. ثنا شيخنا الراوية حممد بن احلسن بن غازي ]
بنت عمه، وكانت صاحلة، وكانت استحي ت مدة، قالت: حدثت مبوت ابن عبيد هللا، 
فشق علي أن ال أشهده فقلت: اللهم إن كان وليا من أوليائك فأمسك عين الدم حىت 

 أصلي عليه. فانقطع عين لوقته، مث مل أره بعد.

ندرشي، بن اليتيم األ روى عنه: أبو عمرو حممد بن حممد بن عيشون البكي، وحممد بن أمحد
وحممد بن حممد اليحصيب، وحممد بن عبد هللا القرطيب ابن الصفار، والشرف حممد بن عبيد 
هللا املرسي، وأبو بكر حممد بن أمحد بن حمرز الزهري، وعبد الرمحن بن القاسم السراج، وأبو 

خار لفاخلطاب عمر بن دحية الكليب، وأخوه أبو عمرو عثمان، وأبو احلسن علي بن ا
الشريشي، وأبو احلسن علي بن عبد هللا بن قطرال، وأبو احلجاج يوسف بن حممد األزدي، 
وخلق يطول ذكرهم من آخرهم: أبو احلسن علي بن حممد الغافقي، الشاري، وإبراهيم بن 

[ نزيل اإلسكندرية، وحممد بن عبد هللا األزدي 3[ ، وحممد بن اجلرج ]2عامر الطوسي ]
 وبه ختم حديثه.

__________ 

، واملثبت عن األصل هو الصحيح كما يف « غاز» 253/ 21[ يف سري أعالم النبالء 1]
 تكملة الصلة.
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 ( .421/ 2[ الطوسي: بفتح الطاء املهملة وسكون الواو. )املشتبه 2]

، توضيح املشتبه 146/ 1[ اجلرج: بكسر اجليم، وسكون الراء، وجيم أخرى. )املشتبه 3]
2 /249 ".. )(1) 
 "تويف يف رم ان. .358

 [ .1جنبة بن حيىي بن خلف بن جنبة بن يوسف بن جنبة ] -43

 اإلمام أبو احلسن الرعيين، اإلشبيلي، املقرئ، اجملود، النحوي.

عن: أيب احلسن شريح، وأيب حممد بن شعيب اليابري، القراءات ولد بعد العشرين، وأخذ 
 وأيب جعفر بن عيشون.

ن عبد امللك بن الباجي، وأيب بكر بن العريب، وأيب بكر ومسع منهم، ومن صهره أيب مروا
 حممد بن عبد الغين بن فندلة، وحممد بن أمحد بن طاهر القيسي، وأيب احلسن بن لب.

 وأجاز له عتيق بن حممد.

 وتصدر إبشبيلية لإلقراء والنحو.

 روى عنه: أبو الربيع بن سامل الكالعي، ومجاعة.

 كان إماما مقدما يف الصالح والتواضع.  وذكره األابر فأثىن عليه وقال:

 واستوطن مراكش مدة، وأقرأ هبا وإبفريقية.

 وكان مقرائ حمققا، وحنواي حافظا.

 حدث عنه مجاعة من جلة شيوخنا.

 [ وله سبعون سنة.2وتويف يف مجادى اآلخرة بشريش ]

__________ 

، وتكملة 277رقم  224/ 1[ انظر عن )جنبة بن حيىي( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
ب م النون، وهو خطأ، « جنبة»، ووقع يف املطبوع 759، 758/ 2الصلة البن األابر 

، 520، رقم 564/ 2، ومعرفة القراء الكبار 337وتكملة إكمال اإلكمال البن الصابوين 
، 334/ 2، وغاية النهاية 307، واإلشارة إىل وفيات األعيان 1371/ 4وتذكرة احلفاظ 
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، 256، وطبقات النحاة واللغويني البن قاضي شهبة، ورقة 37، 36/ 2تبه وتوضيح املش
من دون  251/ 21، وهو يف سري أعالم النبالء 2056رقم  312/ 2، وبغية الوعاة 257
 ترمجة.

 ابلنون املفتوحة واجليم والباء املوحدة.« جنبة»وقد قيد ابن الصابوين 

نة، ة من حتت. مدينة كبرية من كورة شذو [ شريش: بفتح أوله وكسر اثنيه مث ايء مثنا2]
 (1)( .." 285/ 3وهي قاعدة هذه الكورة، واليوم يسموهنا: شرش. )معجم البلدان 

 على أيب عبد هللا بن أصبغ.« املوطأ»"عرض  .359

 ومسع من: أيب جعفر البطروحي، وأيب جعفر بن عبد العزيز.

 عن: أيب القاسم بن رضا.القراءات وكان قد أخذ 

 إشبيلية فأخذ عن شريح بن حممد قراءة انفع، وقراءة ابن كثري.ورحل إىل 

 ومسع من: أيب بكر بن العريب، وطائفة.

لكنه امتحن ب ياع أمسعته. وكان ابرعا يف علم العربية. ويل ق اء فاس، مث نقل إىل ق اء 
 اجلماعة مبراكش عند وفاة القاضي أيب موسى عيسى بن عمران سنة مثان وسبعني.

 السرية، إماما، متقنا، روى عنه مجاعة. وكان مجيل

 وتويف يف مجادى األوىل وقد شارف الثمانني.

 . «تنزيه القرآن عما ال يليق ابلبيان»، وكتاب « املشرق يف إصالح املنطق»وله 
 [ .1ورخه األابر ]

، بسماعه من ابن جابر األسدي « صحيح مسلم»وقال أبو اخلطاب بن دحية: مسعت منه 
[2. ] 

__________ 

 .79/ 1[ يف تكملة الصلة 1]
[ وقال ابن عبد امللك املراكشي: وكان مقرائ جمودا حمداث مكثرا، قدمي السماع، واسع 2]

الرواية، عاليها، ضابطا ملا حيدث به، ثقة فيما أيثره. نشأ منقطعا إىل طلب العلم، وعين أشد 
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لعلماء ائة السادسة من أفراد االعناية بلقاء الشيوخ واألخذ عنهم، فكان أحد من ختمت به امل
وأكابرهم، ذاكرا ملسائل الفقه، عارفا أبصوله، متقدما يف علم الكالم، ماهرا يف كثري من علوم 
األوائل كالطب واحلساب واهلندسة، اثقب الذهن، متوقد الذكاء، وغري ذلك متني الدين، 

بية، منفردا  أحكام العر طاهر الغرض، حافظا للغات، بصريا ابلنحو، خمتارا فيه، جمتهدا يف
فيها آبراء ومذاهب شذ هبا عن مألوف أهلها، وصنف فيما كان يعتقده فيها كتاب 

لتأليف ، وقد انق ه يف هذا ا« تنزيه القرآن عن ما ال يليق ابلبيان»املذكور، و « املشرق»
يهم إل تنزيه أئمة النحو عن ما نسب»أبو احلسن بن حممد بن خروف ورد عليه بكتاب مساه 

ا ، وكان ابرعا يف فن التصريف من العربية، كاتبا بليغا شاعرا جميدا متحقق« من اخلطأ والسهو
 (1)يف معقول ومنقول، غري أنه أصيب بفقد أصول أمسعته عند." 

 [ ومخسمائة جزء سوى اجمللدات.1"ويقال إنه نسخ أكثر من مائة ألف ] .360

 وخطه معروف.

 تويف يف اتسع عشر مجادى األوىل.

 ان قد سري قلعة صدر، قلعة مشهورة بني أيلة ومصر.وك

 [ .2عبد هللا بن أمحد بن مجهور بن سعيد ] -72

 أبو حممد القيسي اإلشبيلي.

مسع: أاب احلسن شريح بن حممد، وأاب بكر بن العريب، وأاب بكر بن موجوال وتفقه به، وأاب 
 مروان بن مسرة.

 إمامة إشبيلية.عن أيب احلكم بن بطال. وويل القراءات وأخذ 

 قال األابر: كان رجال صاحلا، فاضال، بصريا ابللغة والشروط.

 حدث عنه مجاعة من شيوخنا.

 وتويف يف ربيع اآلخر، وله حنو من مثانني سنة.

 [ .3عبد هللا بن علي بن عثمان بن يوسف ] -73

 .القاضي أبو حممد القرشي، املخزومي، املصري، الفقيه الشافعي، املعدل، األديب
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 ولد سنة تسع وأربعني. وقرأ الكثري على أيب حممد بن بري. وله شعر حسن.

 وكان كثري املعروف واإليثار.

 وقد حدث والده وطائفة من إخوته وأهل بيته، وهم بيت كتابة وتقدم.

__________ 

 « .كتب ما يزيد على ألف ومخسمائة جزء»[ يف التكملة: 1]

، والذيل 871مجهور( يف: تكملة الصلة البن األابر [ انظر عن )عبد هللا بن أمحد بن 2]
 .315رقم  176 -174والتكملة لكتايب املوصول والصلة )بقية السفر الرابع( 

، وطبقات 327رقم  249/ 1[ انظر عن )عبد هللا بن علي( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]
/ 4املقفى الكبري ، و 139/ 1/ ق 1أ، والسلوك  147الشافعية البن كثري )خمطوط( ورقة 

 (1)« .." عبيد هللا»وفيه:  1547د رقم  15، 614
 "وحدث. .361

 وتويف يف رابع شعبان.

 [ .1كذبه ابن نقطة، ووهاه ابن احلصري ]

 [ .2حممد بن عبد هللا بن حممد بن عبد هللا ] -95

املعمر أبو عبد هللا البغدادي، املعروف ابجلاليل، منسوب إىل خدمة الوزير جالل الدين 
 احلسن بن صدقة.

شيخ معمر، كان أحد من جاوز املائة. ولد يف نصف رجب أو يف شعبان سنة اثنتني وتسعني 
 وأربعمائة.

 ومسع من: علي بن املبارك بن الفاعوس، وابن احلصني، وحممد بن احلسني املزريف.

وحدث. ولو مسع يف صغره لسمع مجاعة من أصحاب أيب علي بن شاذان، بل السماع 
 قسمية.

 [ ، وأبو احلجاج األدمي، ومجاعة.3روى عنه: أبو عبد هللا الدبيثي ]

 [ .4وتويف يف رابع رم ان، وله مائة سنة وشهر ]
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__________ 

[ وقال املنذري: وكان حاذقا بصناعة الوكالة وإثبات املساطري والسجالت، وكيال بباب 1]
 احلكم العزيز، هو، وأبوه، وجده.

 يب القاسم بن احلصني، وحدث.وأبوه: أبو طاهر مسع من أ

 وجده: أبو الفوارس مسع من أبيه ومن غري واحد. وحدث.

تاب مشهور، كالقراءات يف « املستنري»، وكتابه ابلقراءاتوجد أبيه أبو طاهر من العلماء 
 وله غري ذلك، وأخذ عنه غري واحد من الف الء.

، وذيل 355رقم  264/ 1النقلة [ انظر عن )حممد بن عبد هللا( يف: التكملة لوفيات 2]
، 59/ 1، واملختصر احملتاج إليه 224رقم  20/ 2اتريخ مدينة السالم بغداد، البن الدبيثي 

 «اجلاليل البغدادي حممد بن أيب بكر بن حممد»وفيه:  677رقم  260/ 2والوايف ابلوفيات 
( ، 1973سنة  135/ 2ع  2ج  -، وأهل املائة فصاعدا )جملة املورد196/ 1، واملشتبه 

 دون ترمجة. 272/ 21وسري أعالم النبالء 

 « .حممد بن أيب بكر بن حممد»( ابسم: 93وقد مر ذكره برقم )

[ وهو قال: شيخ مسن ذكر أنه مسع احلديث وقد قارب األربعني. )ذيل اتريخ مدينة 3]
 السالم( .

مخسمائة فيكون و  [ وقال ابن الدبيثي: تويف يف أوائل شهر رم ان سنة اثنتني وتسعني4]
 (1)له." 
 [ .1املبارك بن احلسن بن أمحد بن إبراهيم ] -104" .362

 أبو الفتح الواسطي، الربجوين، املقرئ املعروف اببن ابسويه.

ولد سنة عشرين ومخسمائة. وقرأ ابلرواايت على: أيب الربكات حممد بن أمحد املزريف، وأيب 
 د بن تركان.الفتح املبارك بن أمحد احلداد، وأيب يعلى حمم

 على أيب الفتح عبد الوهاب بن حممد بن الصابوين.القراءات وقدم بغداد فقرأ 

 ومسع من: أمحد بن املقرب.
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 وحدث ببلده وأقرأ. وهو والد تقي الدين علي نزيل دمشق.

 تويف يف شعبان.

 [ .2املبارك بن املبارك بن هبة هللا بن بكري ] -105

 أبو املعايل احلرميي.

  غالب بن البناء، وأيب منصور القزاز، وأمحد بن علي بن األشقر.روى عن: أيب

 وتويف يف مجادى األوىل.

 [ .3حممود بن القاسم ] -106

 احلرميي، الوزان. عرف ابسم ابذجنانة.

 مسع: أاب البدر الكرخي.

 وحدث.

 تويف يف احملرم أو صفر.

 روى عنه: ابن الدبيثي.

__________ 

 .350رقم  262/ 1احلسن( يف: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )املبارك بن 1]
 .329رقم  251/ 1[ انظر عن )املبارك بن املبارك( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
 (1).." 307رقم  240/ 1[ انظر عن )حممود بن القاسم( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]
 "أبو احلسني بن اجلمال األزدي، املصري. .363

 القاسم احلداد قطعة من شعره.روى عن ظافر بن 

 وعنه: احلافظ علي بن املف ل.

 واجلمال: جبيم وابلتشديد. تويف يف مجادى األوىل.

 [ .1يوسف بن عبد هللا بن يوسف بن أيوب بن موهوب ] -115

 أبو احلجاج الفهري، األندلسي، الداين، وقيل الشاطيب، نزيل بلنسية.

 بو حممد بن عتاب.ولد سنة ست عشرة ومخسمائة، وأجاز له أ

                                         
 42/115اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



416 

 

 وتفقه أبيب حممد عبد الواحد بن بقي.

 ومسع من: أبيه، وأيب بكر بن برجنال.

 عن: أيب عبد هللا بن سعيد الداين، وأيب عبد هللا املكناسي.القراءات وأخذ 

 وأخذ العربية عن: أيب العباس بن عامر.

 اب.ذكره األابر فقال: كان من أهل العناية ابلرواية والتقدم يف اآلد

 وكان إماما يف معرفة الشروط، كاتبا بليغا، شاعرا. كتب الق اة، وانب يف األحكام.

 وتويف يف شعبان.

 وقال غريه: أجاز له أي ا الفقيه أبو عبد هللا حممد بن علي املازري.

 [ .2يوسف بن معايل بن نصر ] -116

 أبو احلجاج األطرابلسي، مث الدمشقي، الكتاين املقرئ، البزار.

__________ 

[ انظر عن )يوسف بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر، والتكملة لوفيات النقلة 1]
 .3926رقم  397/ 2، وهناية النهاية 351رقم  262/ 1
، وتكملة 352رقم  263/ 1[ انظر عن )يوسف بن معايل( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

، وسري أعالم 244م بوفيات األعالم ، واإلعال280/ 4، والعرب 365إكمال اإلكمال 
/ 4، وشذرات الذهب 308دون ترمجة، واإلشارة إىل وفيات األعيان  272/ 21النبالء 
رقم  72/ 5ج  -القسم الثاين -، وموسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي311
1373 "..(1) 

 -حرف العني -" .364
 [ .1 ]عبد هللا بن حممد بن عبد هللا بن هبة هللا -131

 أبو حممد األرسويف، مث املصري، الشافعي، التاجر.

 كان كثري املال، غزير اإلف ال، وافر الرب واملعروف.

 [ .2وأرسوف: ب م أوله ]
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 [ .3عبد هللا بن منصور بن عمران بن ربيعة ] -132

 أبو بكر الربعي، املقرئ، الواسطي، املعروف اببن الباقالين.

هو على أيب العز القالنسي، و القراءات رم سنة مخسمائة. وقرأ شيخ العراق. ولد يف احمل
 آخر أصحابه. وعلى: علي بن علي بن شرياز، وأيب حممد سبط اخلياط.

ومسع منهم، ومن: أيب علي احلسن بن إبراهيم الفارقي، ومخيس احلوزي، وأيب الكرم نصر هللا 
، وأيب بكر وأيب القاسم بن احلصنيبن اجللخت، وأيب عبد هللا البارع، وأيب العز بن كادش، 

 املزريف، ومجاعة.

__________ 

 .379رقم  277/ 1[ انظر عن )عبد هللا بن حممد( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
[ وسكون الراء وضم السني املهملتني وبعد الواو الساكنة فاء. مدينة مشهورة على ساحل 2]

 حبر الشام.

، واتريخ دمشق 130/ 12( يف: الكامل يف التاريخ [ انظر عن )عبد هللا بن منصور3]
، والتكملة 454، 453/ 2ق  8ب، ومرآة الزمان ج  2( ورقة 10/ 70)خمطوطة األزهرية 
، 327، والتقييد البن نقطة 12، وذيل الروضتني 381رقم  78 -76/ 2لوفيات النقلة 

ريخ دمشق البن ، وخمتصر ات225/ 15، وذيل اتريخ بغداد البن الدبيثي 394رقم  328
، وسري أعالم 812، رقم 173، 172/ 2، واملختصر احملتاج إليه 35رقم  81/ 14منظور 
، وميزان االعتدال 308، واإلشارة إىل وفيات األعيان 127رقم  248 -247/ 21النبالء 

، واإلعالم بوفيات األعالم 72/ 2، ودول اإلسالم 281/ 4، والعرب 4226رقم  508/ 2
رقم  181، واملعني يف طبقات احملدثني 452، 450/ 2القراء الكبار  ، ومعرفة244
، 538، رقم 641، 640/ 17، والوايف ابلوفيات 454، 453/ 3، ومرآة اجلنان 1930

، وعقد 1466رقم  366/ 3، ولسان امليزان 1927رقم  461، 460/ 1وغاية النهاية 
، 146/ 6والنجوم الزاهرة ، 241/ 2، والعسجد املسبوك 215، 214/ ورقة 17اجلمان 

 (1).." 314/ 4وشذرات الذهب 

                                         
 42/131اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



418 

 

"روى عنه اتج اإلسالم أبو سعد السمعاين، وأبو القاسم بن عساكر أانشيد، وماات  .365
 قبله بدهر.

فقال: شاب قدم دمشق وأقرأ هبا، وكان قد قرأ على « اترخيه»وقد ذكره ابن عساكر يف 
 « .وتفسري الواحدي الوسيط» البن مهران،« الغاية»القالنسي. قرأ علي كتاب 

 قال: ورأيت له قصيدة مدح هبا بعض الناس بدمشق يقول:

 أبي حكم دم العشاق مطلول ... فليس يودي هلم يف الشرع مقتول

 [1ليت البنان اليت فيها رأيت دمي ... يرى هبا يل تقليب وتقبيل ]
ة التاجر، وأبو بن شقري التقي أبو احلسن بن ابسويه، واملرجى القراءات بقلت: وقرأ عليه 

عبد هللا حممد بن سعيد الدبيثي، واحلسن بن أيب احلسن بن اثبت الطييب، والعالمة أبو الفرج 
 بن اجلوزي، وولده الصاحب حميي الدين يوسف، وخلق سواهم.

 وازدحم عليه الطلبة وقصدوه من النواحي.

 لكن قد ضعفه غري واحد.

، وعن أيب علي الفارقي، ومسعه منه يف سنة « ودبسنن أيب دا»[ : حدث 2قال ابن نقطة ]
 مثان عشرة ومخسمائة.

قال: وحدثين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن احلسن الواسطي ابن أخت ابن عبد السميع، 
 ومساعه فيه صحيح.« السنن»وكان ثقة صاحلا، قال: مسعت منه 

__________ 

 بن أيب الصقر الواسطي لنفسه [ وقال ابن عساكر: أنشد أليب احلسن حممد بن علي1]
 ارجتاال وقد دخل غزاء لصيب وهو يف عشر املائة، وبه ارتعاش، فتغامز عليه احلاضرون، فقال:

 إذا دخل الشيخ بني الشباب ... وقد مات طفل صغري

 رأيت اعرتاضا على هللا إذ ... تويف الصغري وعاش الكبري

 ا املصريفقل البن شهر وقل البن ألف ... وما بني ذاك هذ

 (1).." 327[ يف التقييد 2]
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[ وقراءته به صحيحة، وما 1« ]اإلرشاد»"قال: وكان قد قرأ على القالنسي بكتاب  .366
 سوى ذلك فإنه يزوره.

مناقب »قال ابن نقطة: وقال يل أبو طالب بن عبد السميع: كان ابن الباقالين يسمع كتاب 
 :، عن مؤلفه أيب عبد هللا بن اجلاليب، فقال يل« علي

نسخته ليست موجودة بواسط، يعين مساعه. فقلت له: إن النسخ هبا خمتلفة تزيد وتنقص. 
 فلم يزل يسمعها من أي نسخة كانت.

[ : انفرد برواية العشرة عن أيب العز، وادعى رواية شيء آخر 2وقد ضعفه الدبيثي فقال ]
ايته للمشهور هو على رو من الشواذ عن أيب العز، فتكلم الناس فيه، ووقفوا يف ذلك، واستمر 

 والشاذ شرها منه.

 القراءات.قال: وكان حسن التالوة، عارفا بوجوه 

 وتويف يف سلخ ربيع اآلخر. وأقرأ الناس أكثر من أربعني سنة.

قال: ومسعت أاب طالب عبد احملسن بن أيب العميد الصويف يقول: رأيت يف املنام بعد وفاة 
 صلى عليه سبعون وليا هلل.ابن الباقالين كأن شخصا يقول يل: 

 قلت: آخر من مات من تالمذته الشريف الداعي.

 [ .3عبد اخلالق بن املبارك بن عيسى ] -133

 أبو الفرج ابن املزين البغدادي، القارئ.

 مسع من: أيب احلسني حممد بن حممد بن الفراء.

 وكان معمرا عاش نيفا وتسعني سنة.

__________ 

معرفة علماء احلديث، أليب يعلى اخلليل بن عبد هللا القزويين  [ هو كتاب: اإلرشاد يف1]
وصدر عن دار الرشد  -هـ.( ، وقد حققه د. حممد سعيد بن عمر إدريس 446)ت 

 جملدات. 3م. يف  1989هـ. /  1409ابلرايض 

 .225/ 15[ يف ذيل اتريخ بغداد 2]
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، 380رقم  277/ 1نقلة [ انظر عن )عبد اخلالق بن املبارك( يف: التكملة لوفيات ال3]
 (1).." 152( ورقة 5922واتريخ ابن الدبيثي )ابريس 

 "تويف سنة ثالث أو أربع وتسعني. ذكره األابر. .367

 [ .1عبيد هللا بن يونس بن أمحد ] -138

 أبو املظفر األزجي، البغدادي، الوزير جالل الدين.

 تفقه على: أيب حكيم إبراهيم بن دينار النهرواين.

 والكالم على أيب الفرج صدقة بن احلسني. وقرأ األصول

 ومسع: أاب الوقت، ونصر بن نصر العكربي.

أو بع ها على احلافظ أيب العالء، مث داخل الدولة إىل القراءات وسافر إىل مهذان، فقرأ 
أن رتب وكيال لوالدة اخلليفة، مث ترقى أمره، وعظم قدره، إىل أن ويل الوزارة للناصر لدين هللا 

ثالث ومثانني. مث سار ابجليوش املنصورة ملناجزة طغريل بن أرسالن السلجوقي، يف سنة 
وعمل معه مصافا، فانكسر الوزير واجنفل مجعه وأسر، ومحل إىل مهذان، مث إىل أذربيجان. 
مث تسحب فجاء إىل املوصل، مث إىل بغداد متسرتا، ولزم بيته مدة، مث بعد مدة ظهر، فرتب 

 إىل االستدارية، وذلك يف سنة سبع ومثانني، وصار كالنائب يف الوزارة. انظرا للخزانة، مث نقل
فلما ويل ابن القصاب الوزارة سنة تسعني قبض على جالل الدين ابن يونس وسجنه. فلما 
مات ابن القصاب عام أول، نقلوا ابن يونس إىل دار اخلالفة، وحبس يف مطمورة، وكان 

 آخر العهد به.

[ : كان يعرف الكالم. صنف كتااب يف األصول واملقاالت، 2النجار ]قال أبو عبد هللا بن 
 ومسعه منه الف الء.

__________ 

، ومرآة 24/ 12و  562/ 11[ انظر عن )عبيد هللا بن يونس( يف: الكامل يف التاريخ 1]
، وخمتصر التاريخ البن 283، وخالصة الذهب املسبوك لإلربلي 438/ 2ق  8الزمان ج 
، وذيل الروضتني 116، والتاريخ اجملدد البن النجار )خمطوطة الظاهرية( ورقة 249الكازروين 
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، واإلشارة إىل 155رقم  300، 299/ 21، وسري أعالم النبالء « عبد هللا»، وفيه 32
 .392/ 1، وذيل طبقات احلنابلة 308وفيات األعيان 

 (1).." 71[ يف التاريخ اجملدد، ورقة 2]
الق اء مديدة، مث عزل عنها، مث أعيد إىل ق اء الق اة سنة "مث انب يف الوزارة مع  .368

 تسع ومثانني.

 وتويف يف مجادى اآلخرة.

 [ ، بفتح احلاء مث سكون الباء.1علي بن حممد بن حبشي ] -143

 أبو احلسن األزجي الرفاء.

 روى عن: أيب سعد أمحد بن حممد البغدادي.

 وتويف يف احملرم.

 [ .2موسى بن حممد بن خلف ]علي بن موسى بن علي بن  -144

 أبو احلسن بن النقرات األنصاري، الساملي، األندلسي، اجلياين، نزيل مدينة فاس.

عن: أيب علي بن عريب، وأيب العباس بن احلطيئة، وعبد هللا بن حممد القراءات أخذ 
 الفهري.

 وحدث عن: أيب عبد هللا بن الدمامة، وأيب احلسن اللوايت.

 خطابة فاس. وأقرأ الناس، وويل

 وأكثر عنه: أبو احلسن بن القطان.

 [ .3يف الكيمياء ]« بشذور الذهب»وإليه ينسب الكتاب املوسوم 

__________ 

رقم  275، 274/ 1[ انظر عن )علي بن حممد بن حبشي( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .70/ 3، وتوضيح املشتبه 210/ 1، واملشتبه 374
، وجذوة االقتباس 1877ى( يف: تكملة الصلة البن األابر، رقم [ انظر عن )علي بن موس2]

، 106/ 3، وفوات الوفيات 412/ 5، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج 481
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/ 4، ولسان امليزان 581/ 1، وغاية النهاية 185رقم  264 -260/ 22والوايف ابلوفيات 
 .317/ 4، وشذرات الذهب 605/ 3، ونفح الطيب 265
[ مل ينظم أحد يف الكيمياء مثل نظمه، بالغة معان وفصاحة ألفاظ وعذوبة تراكيب، 3]

حىت قيل فيه: إن مل يعلمك صنعة الذهب، فقد علمك صنعة األدب. وقيل: هو شاعر 
احلكماء وحكيم الشعراء. وقصيدته الطائية أبرزها يف ثالثة مظاهر: مظهر غزل، ومظهر قصة 

ل يف صناعة الكيمياء، وهذا دليل القدرة والتمكن، وأوهلا:." موسى، واملظهر الذي هو األص
(1) 
 [ .1"وتويف يف ربيع اآلخر ] .369

 [ .2حممد بن يوسف بن مفرج ] -160

 أبو عبد هللا البناين البلنسي، املقرئ املعروف اببن اجليار.

 عن: أيب األصبغ بن املرابط، وأيب بكر بن متارة.القراءات أخذ 

 احلسن بن هذيل.ومسع منهم ومن: أيب 

 أخذ عنه: أبو احلسن بن خرية، وأبو الربيع بن سامل الكالعي.

 وكان رجال صاحلا فاضال.

 تويف يف رجب عن نيف وسبعني سنة، وشيعه اخللق.

 [ بن حسني.4[ بن جروان ]3املبارك بن سلمان ] -161

 [ ، مث البغدادي.5أبو الربكات املاكسيين ]

 ولد سنة سبع عشرة ومخسمائة.

مسع من: أيب القاسم بن احلصني، وأيب املواهب أمحد بن ملوك، وأيب بكر األنصاري، و 
 ومجاعة.

 روى عنه: اليلداين، وابن خليل، والدبيثي.

 وأجاز ألمحد بن أيب اخلري سالمة، وغريه.

__________ 

 [ من شعره:1]
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 لقد أوحشتين الدار بعد أنيسها ... وضاق علي الرحب وهو فسيح

 كنتم تسكنونه ... كجسم خلت منه العشية روحوأصبح مغىن  

 ترى ترجع األايم جتمع بيننا ... ويرجع وجه الدهر وهو صبيح

 وأييت بشري منكم فأضمه ... وأشركه يف مهجيت وأبيح

 فإن تسمحوا ابلبعد عين فإنين ... خبيل به لو تعلمون شحيح

 [ انظر عن )حممد بن يوسف( يف: تكملة الصلة البن األابر.2]

، 75[ انظر عن )املبارك بن سلمان( يف: إكمال اإلكمال البن نقطة )الظاهرية( ورقة 3]
)البوراين(  644/ 1، وتوضيح املشتبه 408رقم  292، 291/ 1والتكملة لوفيات النقلة 

. 
 [ جروان: بفتح اجليم وسكون الراء املهملة وفتح الواو وبعد األلف نون.4]

ون األلف وكسر الكاف وبعدها سني مهملة مكسورة وايء [ املاكسيين: بفتح امليم وسك5]
 (1)آخر احلروف ونون. نسبة إىل ماكسني: مدينة ابجلزيرة على اخلابور.." 

 "مسعت منه، وانتفع به مجاعة. .370

 روى عنه شيخنا إمساعيل بن عبد الرمحن الكاتب، وغريه.

 وتويف يف اثمن مجادى اآلخرة.

 [ .1ن سعيد ]نعمة هللا بن أمحد بن يوسف ب -170

 أبو الف ل األنصاري، الواسطي، العدل. ويعرف اببن أيب اهلندابء.

على: أيب الفتح املبارك بن أمحد احلداد، وعبد الرمحن بن احلسني ابن القراءات قرأ 
 الدجاجي.

 وتفقه على اإلمام أيب جعفر هبة هللا بن البوقي.

 ن املبارك.ومسع من مجاعة، وقرأ علم الكالم على اجملري حممود ب

 وحدث أبانشيد.

 تويف يف نصف رجب.
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 -حرف اهلاء -
 [ .3[ بن أيب العالء بن شبيبا ]2هبة هللا بن رم ان ] -171

 أبو القاسم اهلييت، مث البغدادي، املقرئ.

 ولد سنة عشر ومخسمائة.

 ومسع من: هبة هللا بن احلصني، مث من: أيب الفتح الكروخي، وأيب الف ل األرموي، وغريهم.

 روى عنه: ابن خليل، والدبيثي، وأبو حممد اليلداين.

 وكان رجال صاحلا، إماما مبسجد دار البساسريي.

__________ 

، ومعجم 393رقم  282/ 1[ انظر عن )نعمة هللا بن أمحد( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .99الشافعية، ورقة 

، وتلخيص جممع اآلداب 59 -56[ انظر عن )هبة هللا بن رم ان( يف: مشيخة النعال 2]
 .377رقم  276، 275/ 1، والتكملة لوفيات النقلة 1824/ رقم 4ج 
 [ شبيبا: ب م الشني املعجمة وفتح الباءين املوحدتني، بينهما ايء ساكنة مثناة من حتتها.3]

 (1)ابلنون.." « شبينا»وقد تصحف يف )تلخيص جممع اآلداب( إىل: 
املذهب واخلالف. وكان أجل من بقي ببغداد من "كان إماما، صاحلا، ابرعا يف  .371

 الشافعية.

 خترج به مجاعة، ودرس مبدرسة ثقة الدولة، وابملدرسة الكمالية.

 وكان سديد الفتاوى، حسن الكالم يف املناظرة.

 على الشريف عمر بن إبراهيم بن محزة العلوي.القراءات قرأ ابلكوفة 

 د بن الطراح، ومجاعة.ومسع: أاب القاسم بن السمرقندي، وأاب حمم

 وتفقه على أيب احلسن حممد بن املبارك بن اخلل.

 روى عنه: التقي بن ابسويه، وأبو عبد هللا الدبيثي، وابن خليل، واليلداين، وآخرون.

 وهو منسوب إىل هنر الفرات.
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تويف ببغداد يف الرابع والعشرين من ذي القعدة، وآخر من روى عنه ابإلجازة أمحد بن أيب 
 ري.اخل

 يوسف بن أمحد. -175

 األمري صاحب احلديثة.

 أخذت منه احلديثة، وقدم بغداد فأقام هبا إىل أن تويف يف مجادى اآلخرة.

 الكىن

 [ .1أبو اهليجاء الكردي السمني ] -176

 األمري الكبري حسام الدين، من أعيان الدولة الصالحية.

 إىل احلوادث. مث صار بعد سنة تسعنيويل نيابة عكا فقام أبمرها أمت قيام كما ذكرانه يف 
 بغداد، وخدم هبا رمحه هللا.

__________ 

/ 12و  488، 484، 414/ 11[ انظر عن )أيب اهليجاء( يف: الكامل يف التاريخ 1]
 (1).." 11، وذيل الروضتني 125، 119، 74، 55، 35
 [ .1مظفر بن صدقة ] -215" .372

 أبو البدر األزجي، الطحان.

  بن احلصني.حدث عن: هبة هللا

 وقيل إن امسه نصر، وكنيته أبو املظفر.

 تويف سنة ثالث أو أربع وتسعني.

 مفرج بن احلسني بن إبراهيم. -216

 أبو اخلليل األنصاري، اإلشبيلي، ال رير.

 عن: أيب بكر بن خري، وجنبة بن حيىي.القراءات أخذ 

للخمي، بن أمحد ا وحدث عن: عبد الكرمي بن غليب، وفتح بن حممد بن فتح، وسليمان
 ومجاعة.
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 . وقد أجاز لبع هم يف هذه السنة.القراءاتمسع من بع هم، وأجازوا له كلهم. وأقرأ 

 مل حتفظ وفاته.

 -حرف النون -
 [ .2نعمة هللا بن علي بن العطار ] -217

 أبو الف ل الواسطي.

 روى عن: جده ألمه أيب عبد هللا حممد بن علي اجلاليب.

 وحدث ببغداد.

 -الواو حرف -
 [ .3واثق بن هبة هللا بن أيب القاسم ] -218

__________ 

يف وفيات  922رقم  299/ 1[ انظر عن )مظفر بن صدقة( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 هـ. 594يف وفيات  459رقم  315/ 1هـ.، و  593

 .447رقم  309، 308/ 1[ انظر عن )نعمة هللا بن علي( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
، واملختصر 432رقم  304/ 1[ انظر عن )واثق بن هبة هللا( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]

 (1).." 1272رقم  217/ 3احملتاج إليه 
 "وتويف يف شعبان. .373

 [ .1حممد بن حممد بن احلسني ] -267

 أبو املظفر اخلاتوين، األصبهاين، مث البغدادي، الكاتب.

 أحد الشعراء.

 ن علي السمناين، بسماعه من أيب الغنائم ابن املأمون.مسع جزءا من حممد ب

 رواه عنه: أبو احلسن بن القطيعي، وغريه.

 [ .2وتويف يف ذي احلجة عن نيف وعشرين سنة ]

 [ .3املبارك بن إمساعيل بن عبد الباقي بن أمحد بن الصواف ] -268
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 أبو نصر بن النشف الواسطي، البزاز، املقرئ.

  الفتح املبارك بن أمحد احلداد، وغريه.على: أيبالقراءات قرأ 

 ومسع: أاب عبد هللا حممد بن علي اجلاليب، وأمحد بن عبيد هللا اآلمدي.

 ومسع ببغداد من: ابن انصر.

 وحدث.

 روى عنه: أبو عبد هللا الدبيثي، وقال: تويف يف ذي القعدة وله أربع وسبعون سنة.

__________ 

، 508رقم  338/ 1اخلاتوين( يف: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )حممد بن حممد 1]
رقم  150، 419/ 1، والوايف ابلوفيات 125( ورقة 5921واتريخ ابن الدبيثي )ابريس 

63. 
[ قال ابن النجار: من ساكين دار اخلالفة. كان كاتبا فاضال أديبا حسن األخالق. خدم 2]

ن يف دجيل مث انعزل ولزم بيته، وأورد له معدة من األمراء مث نظر يف أعمال قوسان وبعدها 
 أبيات:

 لقد هاج يل أبني حزان طويال ... ومحلين البني عبئا ثقيال

 وأذكرين الربق سفح الغدير ... وتلك القفار وتلك اهلجوال

 ومثل يل وقفات احلجيج ... وجوب الفال عنقا أو ذميال

 فأذريت دمعي لعل الدموع ... تبل غليال وتروي عليال

 ما بلغت بعض ما نلته ... وما هو أمرا أراه منيالف

 ألين أروم شفاء اجلوى ... وقد أوحش البني تلك السبيال

، 506رقم  337/ 1[ انظر عن )املبارك بن إمساعيل( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]
 (1).." 1123رقم  168/ 3واملختصر احملتاج إليه 

 -حرف الواو -" .374
 [ .1مللك بن أمحد بن حممد بن وهب بن نذير ]وهب بن لب بن عبد ا -274
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 أبو العطاء الفهري األندلسي، الشنتمري، نزيل بلنسية.

 مسع من: أبيه أيب عيسى. ولزم أاب الوليد بن الدابغ وأكثر عنه.

 عن أيب حممد بن سعدون الوشقي.القراءات وتفقه على أيب احلسن بن النعمة. وأخذ 

 تيا، مدرسا، من أهل العلم والذكاء والدهاء.وكان فقيها، حافظا، مشاورا، مف

 أخذ عنه مجاعة، وويل ق اء بلنسية وخطابتها، مث صرف عن الق اء وبقي خطيبا.

 تويف يف ذي احلجة، وصلى عليه ولده أبو عبد هللا، وعاش ثالاث ومثانني سنة. ذكره األابر.

 -حرف الياء -
 حيىي بن عبد الرمحن. -275

 لسي، النحوي، املعروف اببن ف الة.أبو بكر األزدي، األند

من علماء أوريولة. خطب ببلده وانب يف الق اء، قال التجييب: كان شيخي يف اللغة 
 والعربية، وصحبته عدة سنني وعرضت عليه كتبا كثرية. وعمر دهرا.

 بقي إىل سنة مخس هذه.

 [ .2حيىي بن علي بن الف ل بن هبة هللا بن بركة ] -276

__________ 

 انظر عن )وهب بن لب( يف: تكملة الصلة البن األابر.[ 1]

حيىي »وفيه:  154/ 12[ انظر عن )حيىي بن علي بن الف ل( يف: الكامل يف التاريخ 2]
، 660رقم  486، 485، والتقييد البن نقطة 15، وذيل الروضتني « بن علي بن ف الن

، 392/ 15لدبيثي ، واتريخ ابن ا491رقم  331، 330/ 1والتكملة لوفيات النقلة 
، 309، واإلشارة إىل وفيات األعيان 289/ 4، والعرب 13 -11/ 19واجلامع املختصر 

 (1)، وطبقات." 179، وإنسان العيون، ورقة 1353، رقم 246/ 3واملختصر احملتاج إليه 
 "سنة ست وتسعني ومخسمائة .375

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن علي بن أيب بكر عتيق بن إمساعيل ] -278
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 اإلمام أبو جعفر القرطيب، الفنكي، الشافعي، املقرئ، نزيل دمشق، وإمام الكالسة.

ولد بقرطبة سنة مثان وعشرين ومخسمائة، ومسع هبا من أيب الوليد يوسف بن عبد العزيز بن 
 ، بسماعه من اخلوالين.« املوطأ»الدابغ احلافط، بقراءة أبيه، 

بن صاف، مث حج ودخل املوصل، فقرأ هبا على أيب بكر حممد بن جعفر القراءات وقرأ 
 على حيىي بن سعد القرطيب.القراءات 

ومسع الكثري بدمشق من: أيب القاسم بن عساكر، ومن: أيب نصر عبد الرحيم اليوسفي، 
 وحيىي الثقفي، وطائفة.

ونسخ الكثري خبطه املغريب احللو، وكان صاحلا، خريا، عابدا، قانتا، وليا هلل، إماما يف 
 ، جمودا ملعرفتها.ءاتالقرا

__________ 

، 545رقم  362، 361/ 1[ انظر عن )أمحد بن علي( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، والذيل والتكملة لكتايب 17، وذيل الروضتني 91، 90/ 1وتكملة الصلة البن األابر 

، واإلعالم بوفيات األعالم 291/ 4، والعرب 313 -311/ 1ق  1املوصول والصلة ج 
 577، 576/ 2، ومعرفة القراء الكبار 1971رقم  185، واملعني يف طبقات احملدثني 245
، واإلشارة إىل وفيات األعيان 160رقم  304، 303/ 21، وسري أعالم النبالء 533رقم 
 146، وطبقات الشافعية البن كثري، ورقة 3151رقم  205/ 7، والوايف ابلوفيات 310

، وغاية النهاية 516رقم  530، 529/ 1واملقفى الكبري  ،161ب، والعقد املذهب، ورقة 
/ 2، وديوان اإلسالم 158/ 6، والنجوم الزاهرة 247/ ورقة 17، وعقد اجلمان 205/ 2
 (1).." 323/ 4، وشذرات الذهب 661رقم  73، 72
"روى عنه: ولداه اتج الدين حممد، وإمساعيل، وابن خليل، والشهاب القوصي،  .376

 ومجاعة.

 خنا ابن أيب اخلري.وأجاز لشي

 تويف يف سابع عشر رم ان بدمشق.
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 وفنك: قرية أو قليعة من أعمال قرطبة.

 ، وكان قيما هبا، وكتب الكثري منها.القراءاتأقرأ 

 [ .1أمحد بن حممد بن أمحد بن عيسى ] -279

 أبو العباس الدارقزي، املعروف اببن البخيل.

 بناء، والقاضي أاب بكر، وغريهم.مسع: أاب املواهب بن ملوك، وأاب غالب بن ال

 روى عنه: النجيب عبد اللطيف.

وأجاز البن أيب اخلري، وأيب احلسن علي بن أمحد بن عبد الواحد بن البخاري، تنكس من 
 داره فمات يف اتسع ذي القعدة، رمحه هللا تعاىل.

 [ .2إبراهيم بن منصور بن املسلم ] -280

__________ 

، 550رقم  364/ 1مد بن أمحد( يف: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )أمحد بن حم1]
دون ترمجة،  335/ 21، وسري أعالم النبالء 1945رقم  183واملعني يف طبقات احملدثني 

 .380/ 1، وتوضيح املشتبه 209، 208/ 1واملختصر احملتاج إليه 
كملة لوفيات ، والت7رقم  33/ 1[ انظر عن )إبراهيم بن منصور( يف: وفيات األعيان 2]

، وطبقات الفقهاء 296، وتكملة إكمال اإلكمال 532رقم  356، 355/ 1النقلة 
/ 21، وسري أعالم النبالء 291/ 4، والعرب 91رقم  320/ 1الشافعية البن الصالح 

/ 4، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 484/ 3، ومرآة اجلنان 161رقم  305، 304
، وطبقات الشافعية 222 -221/ 2فعية لإلسنوي ( ، وطبقات الشا39 -37/ 7) 201

رقم  357، 356/ 2ب، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة  146البن كثري، ورقة 
 -182/ 2ق  4، واتريخ ابن الفرات ج 2896رقم  151/ 6، والوايف ابلوفيات 322
، وحسن 383رقم  323، 322/ 1، واملقفى الكبري 153/ 1ق  1، والسلوك ج 184
، وسلم الوصول 223/ 4، وشذرات الذهب 1912، وكشف الظنون 190/ 1ضرة احملا

 (1).." 116/ 1، ومعجم املؤلفني 70/ 1، واألعالم 35حلاجي خليفة، ورقة 
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"وقع بينه وبني الوزير مؤيد الدين حممد بن القصاب خلف، وكان قد نفذ له تشريف  .377
سه، ومل يزل تشريفا، فنفذ له فلبمن الديوان فرده، مث اثب إليه عقله وندم واعتذر، وطلب 

 انفذ األمر ماضي احلكم.

تويف يف العشرين من رم ان بشهرستانه، ومحله ولده قطب الدين حممد فدفنه مبدرسته 
 خبوارزم.

 [ وفاته يف سابع عشر رم ان.1وذكر املنذري ]

تد مرضه ش[ : حصل له خوانيق فأشري عليه برتك احلركة، فامتنع وسار، فا2وقال ابن األثري ]
 ومات. وويل بعده قطب الدين حممد، ولقب بلقب والده عالء الدين.

 -حرف اجليم -
 [ .3جابر بن حممد بن انمي ] -285

 أبو أيوب احل رمي اإلشبيلي، النحوي.

 من أيب احلسن شريح. وأخذ العربية عن:« املوطأ»و « البخاري»مسع 

 أيب القاسم بن الدماك، وأيب احلسن بن مسلم.

 هبا وحتقق مبعرفتها، وجلس إلقرائها عن اتساع ابع فيها واطالع على معانيها. وعين

. وعاش نيفا ومثانني سنة وتويف سنة ستالقراءات سيبويه. أقرأ « كتاب»وكان يعرف 
 وقيل: سنة سبع وتسعني.

 [ .4جعفر بن غريب ] -286

__________ 

 .362/ 1[ يف التكملة لوفيات النقلة 1]
 .158/ 12[ يف الكامل 2]
/ 11، والوايف ابلوفيات 248/ 1[ انظر عن )جابر بن حممد( يف: بغية امللتمس لل يب 3]

 .484/ 1، وهو حتريف، وبغية الوعاة « ابقي»وفيه:  61رقم  33
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، واتريخ 514رقم  344/ 1[ انظر عن )جعفر بن غريب( يف: التكملة لوفيات النقلة 4]
 (1)ابن." 

 بناء، وأيب الوقت. وكان كاتبا مث تصوف وخدم الفقراء."روى عن: أيب القاسم بن ال .378

 تويف ليلة عرفة.

 [ .1محاد بن مزيد بن خليفة ] -292

 أبو الفوارس.

 على: علي بن عساكر البطائحي.القراءات قرأ 

 وأقرأ، وأم ابلناس مدة.

 تويف يف شعبان.

 [ .2محزة بن سلمان بن جروان بن احلسني ] -293

 [ ، النجار.5[ ، البوراين ]4[ األصل، البغدادي الشعريي ]3أبو يعلى املاكسيين ]

 حدث عن: أيب بكر األنصاري، وأيب البدر الكرخي.

 روى عنه: أبو عبد هللا الدبيثي، وابإلجازة ابن أيب اخلري، وغريه.

 ومات يف نصف ربيع اآلخر.

__________ 

، وتلخيص 539رقم  358/ 1[ انظر عن )محاد بن مزيد( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، واملختصر احملتاج 32/ 9، واجلامع املختصر 2082رقم  162/ 3ق  4جممع اآلداب ج 

رقم  153/ 13، والوايف ابلوفيات 148، ونكت اهلميان 636رقم  51، 50/ 2إليه 
 .1175رقم  259/ 1، وغاية النهاية 167
، 75ة )الظاهرية( ورقة [ انظر عن )محزة بن سلمان( يف: إكمال اإلكمال البن نقط2]

رقم  49/ 2، واملختصر احملتاج إليه 528رقم  353، 352/ 1والتكملة لوفيات النقلة 
 .644/ 1، وتوضيح املشتبه 634
[ املاكسيين: نسبة إىل ماكسني )بكسر الكاف والسني املهملة( بلدة قريبة من رحبة 3]
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 طوق بن مالك.

 بغريب بغداد.[ الشعريي: منسوب إىل درب الشعري حملة 4]

[ البوراين: ب م الباء املوحدة وسكون الواو وفتح الراء املهملة وبعد األلف نون. نسبة 5]
إىل عمل البواري اليت تبسط وجيلس عليها، تعمل من احللفاء والقصب، ويقال ملن يعملها 

 (1)ببغداد: بوراين، وبوراوي.." 
[ 1] حممد بن حممد بن خملدحممد بن هبة هللا بن أيب الكرم نصر هللا بن  -332" .379
. 

 أبو املف ل األزدي، الواسطي العدل، املعروف جده اببن اجللخت.

 ولد سنة اثنتني وعشرين ومخسمائة.

 ومسع من: جده.

 وحدث ببغداد.

 قاله ابن الدبيثي: مسعت منه، ونعم الشيخ كان.

 تويف يف ذي القعدة.

 [ .2املبارك بن املبارك بن أمحد بن زريق ] -333

 و جعفر بن احلداد، الواسطي، املقرئ.أب

 على والده اإلمام أيب الفتح.القراءات ولد سنة تسع ومخسمائة. وقرأ 

ومسع من: أيب علي الفارقي، وعلي بن علي بن شريان، وأيب الكرم نصر هللا بن اجللخت، 
 وأيب عبد هللا اجلاليب، وأيب احلسن بن عبد السالم.

 سط.واملبارك بن نغواب، وغريهم بوا

 على أيب حممد سبط اخلياط.القراءات مث قدم بغداد سنة اثنتني وثالثني، فقرأ 

 ومسع منه، ومن: أيب القاسم بن السمرقندي.

__________ 

، واتريخ 554رقم  366/ 1[ انظر عن )حممد بن هبة هللا( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
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 .157، 156/ 1اج إليه ، واملختصر احملت157( ورقة 5921ابن الدبيثي )ابريس 
، 544رقم  361، 360/ 1[ انظر عن )املبارك بن املبارك( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

/ 3، واملختصر احملتاج إليه 295/ 4، والعرب 34، 33/ 9واجلامع املختصر البن الساعي 
، وسري أعالم 523رقم  568، 567/ 2، ومعرفة القراء الكبار 1156رقم  178، 177
، وتلخيص جممع 311، واإلشارة إىل وفيات األعيان 172رقم  328، 327/ 21الء النب

، وشذرات الذهب 159/ 6، والنجوم الزاهرة 41/ 2، وغاية النهاية 819/ رقم 5اآلداب 
4 /328 "..(1) 
"حدث ابإلجازة عن: احلافظ مخيس احلوزي، وأيب طالب بن يوسف، وأيب حممد  .380

 العبدري، ومجاعة. عبد هللا بن السمرقندي، ورزين

 وأقرأ الناس، وأم زماان.

انني ، فقدم بغداد سنة مثان ومثالقراءاتترمجه الدبيثي، وقال: كان صدوقا. قرأت عليه 
 وحدث هبا.

 قلت: روى عنه: هو، ويوسف بن خليل، ومجاعة.

 وتويف يف سادس عشر رم ان.

 زمانه.قرأ عليه ابلرواايت حممد بن عمر الداعي، وكان مقرئ واسط يف 

 [ .1املبارك بن أيب القاسم بن أيب منصور بن السدنك ] -334

 أبو منصور البغدادي.

 روى عن: قاضي املرستان.

 وتويف يف ذي القعدة.

 [ .2حممود بن املبارك بن احلسني ] -335

 أبو الثناء بن الداريج البغدادي.

 روى عن: القاضي أيب بكر، واحلسني بن علي سبط اخلياط.

 صفر.وتويف يف 
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 [ .3مسعود بن علي ] -336

__________ 

 .549رقم  364/ 1[ انظر عن )املبارك بن أيب القاسم( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، 519رقم  347، 346/ 1[ انظر عن )حممود بن املبارك( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

 .1180رقم  185/ 3واملختصر احملتاج إليه 
، والكامل 568رقم  375/ 1علي( يف: التكملة لوفيات النقلة  [ انظر عن )مسعود بن3]

/ 13، والبداية والنهاية 74، 73، واملختار من اتريخ ابن اجلزري 158/ 12يف التاريخ 
، وطبقات الشافعية 3 2/ 2، ومآثر اإلانفة 255، 254/ 2، والعسجد املسبوك 23

، ومعجم الشافعية البن 253، 252/ ورقة 17، وعقد اجلمان 309/ 4الكربى للسبكي 
 (1).." 82عبد اهلادي، ورقة 

 "تويف مبصر كهال، رمحه هللا. .381

 -حرف اخلاء -
 [ .1خطاب بن منصور ] -357

 أبو عبد هللا البغدادي الدحروج.

 روى عن: أيب الوقت، وغريه.

 خدجية بنت احلافظ معمر بن الفاخر. -358

 اإلصبهانية.

 ورخها ال ياء.

 [ .2الغفار بن يوسف ]اخلليل بن عبد  -359

 السهروردي، مث البغدادي، الصويف.

 ولد سنة مثان وعشرين ومخسمائة.

 وصحب الشيخ أاب النجيب.

 ومسع من: ابن البطي، وغريه.
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 وحدث أبانشيد.

__________ 

] )( [ بغداد حاجا بعيد التسعني ومخسمائة، وأنه كتب عنه شيئا من شعره. قال: وكان 
 والشعر، وله تصانيف يف ذلك.عاملا ابألدب واللغة 

األصول، ، واملعاين، والفقه، واخلالف، و والقراءاتمث قال ابن النجار إنه كان عاملا ابلتفسري، 
والكالم، واملنطق، واحلساب، وعلم اهليئة، والطب، مربزا يف اللغة، والنحو، والعروض، راوية 

 ألشعار العرب وأايمها، وأخبار ملوكها العرب والعجم.

 واهر امل ية( .)اجل

، واتريخ 589رقم  384/ 1[ انظر عن )خطاب بن منصور( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .844( ورقة 5922ابن الدبيثي )ابريس 

رقم  380، 379/ 1[ انظر عن )اخلليل بن عبد الغفار( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
 395/ 13لوايف ابلوفيات ، وا43، 42( ورقة 5922، واتريخ ابن الدبيثي )ابريس 578
 (1).." 496رقم 
 "وآخر من روى عنه ابإلجازة الفخر بن البخاري. .382

 تويف يف اتسع رم ان. ويعرف اببن األخرس أي ا.

 [ .1عبد اجلبار بن أيب الف ل بن الفرج بن محزة ] -368

 األزجي، احلصري، املقرئ، الرجل الصاحل.

 على أيب الكرم الشهرزوري.القراءات قرأ 

 ع من: أيب الوقت، وابن انصر، وأيب بكر الزاغوين، ومجاعة.ومس

 وأقرأ القرآن مدة ببغداد، واملوصل.

وتويف يف سابع حمرم شهيدا، سقط عليه جرف بقرب تكريت وعجزوا عن كشفه فكان قربه 
 رمحه هللا.

 [ .2عبد احلميد بن عبد هللا بن أسامة بن أمحد ] -369

                                         
 42/282اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



437 

 

 يين الزيدي، الشريف النقيب.أبو علي اهلامشي، العلوي، احلس

 عاش مخسا وسبعني سنة.

 [ . واشتغل على ابن اخلشاب النحوي.3وكان إماما يف األنساب ]

 وويل أبوه وجده النقابة.

 [ بن أمحد.4عبد الرمحن ابن قاضي الق اة عبد الواحد ] -370

 الثقفي، الكويف، القاضي أبو حممد. قاضي هنر عيسى.

 ه.روى عن: أيب الوقت، وغري 
__________ 

، 572رقم  377/ 1[ انظر عن )عبد اجلبار بن أيب الف ل( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .151( ورقة 5922، واتريخ ابن الدبيثي )ابريس 37رقم  39/ 18والوايف ابلوفيات 

 .74رقم  73، 72/ 18[ انظر عن )عبد احلميد بن عبد هللا( يف: الوايف ابلوفيات 2]
وت: حدث النقيب شرف الدين حيىي بن أيب زيد نقيب البصرة، أنه مل يكن [ قال ايق3]

حتت السماء أحد أعرف من ابن التقي ابألنساب، وكان حيدث عن معرفته ابلعجائب، 
 وكان مع ذلك عارفا ابلطب والنجوم وعلوم كثرية من الفقه والشعر وغريه.

ملة ، والتصحيح من: التك« بعبد الرمحن ابن قاضي الق اة عبد الوها»[ يف األصل: 4]
، 120( ورقة 5922، واتريخ ابن الدبيثي )ابريس 575رقم  379، 378/ 1لوفيات النقلة 

 (1).." 433/ ورقة 2، والطبقات السنية 56/ 9واجلامع املختصر 
 "روى عنه: ابن خليل، وغريه. .383

 وأجاز البن أيب اخلري.

 تويف يف رجب.

 [ .2[ بن أمحد ]1الرحيم ]عبد املنعم بن حممد بن عبد  -375

 أبو حممد بن الفرس األنصاري، اخلزرجي، الغرانطي، الفقيه املالكي.

 مسع: أابه، وجده أاب القاسم.
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 وتفقه وكتب أصول الفقه والدين وبرع.

 وكان مولده يف سنة أربع وعشرين ومخسمائة تقريبا.

الوليد بن بقوة، وأاب حممد بن [ ، فقال: مسع أاب 3« ]التكملة»ذكره أبو عبد هللا األابر يف 
 القراءات.أيوب، وأاب الوليد بن الدابغ، وأاب احلسن بن هذيل وأخذ عنه 

وأجاز له خلق منهم: أبو احلسن بن موهوب، وأبو عبد هللا بن مكي، وأبو احلسن بن 
 الباذش، وأبو القاسم بن بقي.

لفقه، مع قدم يف حفظ اوكان له حتقق ابلعلوم على تفاريقها، وأخذ يف كل فن منها، وت
 املشاركة يف علم احلديث، والعكوف على العلم.

 مسعت أاب الربيع بن سامل يقول: مسعت أاب بكر بن اجلد، وانهيك به،

__________ 

، 627رقم  404/ 1[ انظر عن )عبد املنعم بن حممد( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، وسري أعالم 30التعيني لليمين، ورقة  ، وإشارة40/ ورقة 3وتكملة الصلة البن األابر 

، واملرقبة العليا 311، واإلشارة إىل وفيات األعيان 191رقم  365، 364/ 21النبالء 
، والنجوم 471/ 1، وغاية النهاية 270، 269/ 2، والعسجد املسبوك 110للنباهي 
. 1669هـ.، وكشف الظنون  599وفيه وفاته  116/ 2، وبغية الوعاة 180/ 6الزاهرة 

، 629/ 1، وهدية العارفني 51/ 1، وإي اح املكنون 219، 218والديباج املذهب 
 .196/ 6ومعجم املؤلفني 

 ، واملثبت يتفق مع املصادر.« حممد»[ يف التكملة لوفيات النقلة 2]

 (1).." 627رقم  404/ 1[ 3]
 [ .2[ بن الطيب ]1علي بن حممد بن احلسن ] -378" .384

 هري، الكويف، املعدل.أبو القاسم القرشي، الز 

 مسع أاب الربكات عمر بن إبراهيم الزيدي، وأمحد بن انقة.

 وتويف يف ربيع األول، ويعرف اببن غنج.
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 روى عنه: الدبيثي.

 [ .3عمر بن أمحد بن حسن بن علي بن بكرون ] -379

 أبو حفص النهرواين، مث البغدادي، املقرئ املعدل.

 وري.على أيب الكرم الشهرز القراءات قرأ 

 ومسع: أاب الف ل األرموي، والف ل بن سهل اإلسفرائيين، وابن انصر.

 وويل خزانة الديوان العزيز.

 روى عنه: ابن خليل.

 وأجاز ألمحد بن أيب اخلري.

 وتويف رمحه هللا يف رجب.

 [ .4عمر بن عبد الكرمي بن أيب غالب ] -380

__________ 

معيدا لدرسه، وأثىن عليه كثريا، وقال: عرضت ] )( [ صاحبا لوالدي وخصيصا به، وصار 
عليه الشهادة عند الق اة فأابها، وكان متورعا دينا على طريق حسنة، قرأت خبط شيخنا 
عبد الرزاق: أبو احلسن بن وهب صحب والدي أربعني سنة. وكان مولده يف سنة عشرين 

 ومخسمائة.

، واتريخ ابن 586رقم  383/ 1ة [ انظر عن )علي بن حممد( يف: التكملة لوفيات النقل1]
 .1036رقم  136/ 3، واملختصر احملتاج إليه 17الدبيثي )كمربج( ورقة 

 « .الطبيب»[ هكذا يف األصل واملختصر احملتاج إليه. ويف التكملة: 2]

، 600رقم  390، 389/ 1[ انظر عن )عمر بن أمحد( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]
، وذيل اتريخ بغداد البن النجار )ابريس( 192( ورقة 5922 واتريخ ابن الدبيثي )ابريس

 .934رقم  97/ 3، واملختصر احملتاج إليه 59/ 9، واجلامع املختصر 86ورقة 
رقم  392، 391/ 1[ انظر عن )عمر بن عبد الكرمي( يف: التكملة لوفيات النقلة 4]
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ريخ بغداد البن ، وذيل ات196، 195( ورقة 5922، واتريخ ابن الدبيثي )ابريس 604
 (1)النجار." 

 "ومن شعره: .385

 نق ي عمره يف اهلجر شوقا إىل الوصل ... وأباله من ذكر األحبة ما يبلي

 وكان خلي القلب من لوعة اهلوى ... فأصبح من برح الصبابة يف شغل

 وأطربه الالحي بذكر حبيبه ... فآىل عليه أن يزيد من العذل

 [ الذل1ي فتوين دس.... ]وما كنت مفتون الفؤاد وإمنا ... عل

 حنويل ممن شد عقد نطاقه ... على انحل واه من اخلصر منحل

 إذا رام للصد القيام أبت له ... روادفه إال املقام على وصلي

 [ .2حممد بن حممد بن هارون بن حممد بن كوكب ] -398

 البزار. لكالأبو عبد هللا البغدادي املولد، احللي املنشأ، املقرئ املاهر املعرف اببن ا

ات القراء، ولد سنة مخس عشرة ومخسمائة، وقرأ ابلقراءاتمقرئ جليل مشهور بصري 
على: سبط اخلياط، وأيب الكرم الشهرزوري، ودعوان بن علي، وأيب العالء اهلمذاين ومسع 

 منهم ومن علي بن الصباغ.

 وقرأ ابملوصل على: حيىي بن سعدون.

 وأقرأ ابحللة مدة، ومحل الناس عنه.

 قال أبو عبد هللا الدبيثي: قرأت عليه ابلرواايت العشر، ومسعت منه.

 وحدثنا بدكانه ابحللة املزيدية.

 وتويف يف حادي عشر شهر ذي احلجة ابحللة.

__________ 

 [ يف األصل بياض.1]

( 5921[ انظر عن )حممد بن حممد بن هارون( يف: اتريخ ابن الدبيثي )خمطوطة ابريس 2]
، واجلامع املختصر البن الساعي 588/ رقم 1، والتكملة لوفيات النقلة 181، 180ورقة 
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/ 4، والعرب 1348/ 4، وتذكرة احلفاظ 166، 165/ 1، واملختصر احملتاج إليه 57/ 9
، وسري أعالم 525رقم  570، 569/ 2رفة القراء الكبار ، ومع560/ 2، واملشتبه 300
، وشذرات 259/ 2، وغاية النهاية 492/ 3دون ترمجة. ومرآة اجلنان  311/ 21النبالء 
 (1).." 333/ 4الذهب 

 "قلت: وممن قرأ عليه الداعي الرشيدي، وهو آخر من روى عنه. .386

ل وكان له ابحللة دكان يعمقال ابن نقطة: وحدث عن حممد بن حممد بن عنقش األنباري. 
 فيه البزر.

 [ .1حممد بن أيب حممد بن أيب املعايل بن املقرون ] -399

 أبو شجاع اللوزي، نسبة إىل حملة اللوزية بشرقي بغداد، املقرئ، الرجل الصاحل.

قرأ القرآن على: أيب حممد سبط اخلياط، وأيب الكرم الشهرزوري ابلرواايت. ومسع منهما، 
سن بن عبد السالم، وابن الصباغ، وأيب الفتح عبد هللا بن البي اوي، وأيب ومن: أيب احل

 الف ل األرموي، ومجاعة.

 وروى الكثري، وأقرأ الناس دهرا حىت لقن اآلابء واألبناء واألحفاد.

وكان أمارا ابملعروف، هناء عن املنكر كثري اخلري. أقرأ كتاب هللا حنوا من ستني سنة. وكان 
 ، وكان أيكل من كسب يده، وال أيخذ من أحد شيئا.اتابلقراءبصريا 

 تويف يف سابع عشر ربيع اآلخر.

قال أبو عبد هللا النجار: لقن خلقا ال حيصون، ومحلت جنازته على الرؤوس، وما رأيت مجعا 
 أكثر من مجع جنازته.

 قال: وكان مستجاب الدعوة، وقورا.

 نا منه، ونعم الشيخ كان.، ومسعالقراءات[ : قرأان عليه 2وقال الدبيثي ]

 مث روى عنه حديثا.

__________ 

، 588رقم  384، 383/ 1[ انظر عن )حممد بن أيب حممد( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
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، 57/ 9، واجلامع املختصر 181، 180( ورقة 5921واتريخ ابن الدبيثي )ابريس 
دون ترمجة، واملشتبه  311/ 21، وسري أعالم النبالء 166، 165/ 1واملختصر احملتاج إليه 

/ 4، وشذرات الذهب 369/ 7، وتوضيح املشتبه 259/ 2، وغاية النهاية 560/ 2
333. 
 (1)[ يف املختصر احملتاج إليه.." 2]
 "أبو زكراي البغدادي، الواعظ، املعروف اببن النجار. .387

 كان يتهم ابلكذب. وله مساع من سبط اخلياط، واألرموي.

 [ .1مخس وسبعني سنة ] تويف يف ذي احلجة عن

 قال الدبيثي: أنشدان ابن النجار لبع هم:

 عاشر من الناس من تبقى مودته ... فأكثر الناس مجع غري مؤتلف

 منهم صديق بال قاف، ومعرفة ... بغري فاء، وإخوان بال ألف

 [ .2يوسف بن عبد الرمحن بن غصن ] -408

 قرئ.أبو احلجاج التجييب، وقيل اللخمي، اإلشبيلي، امل

 عن: أيب احلسن شريح، وأيب العباس بن حرب، وأيب العباس بن عيشون.القراءات أخذ 

 وروى عن: أيب بكر بن العريب.

وتصدر لإلقراء إبشبيلية، وطال عمره، ورحل الناس إليه. وهو آخر أصحاب شريح الذين 
 قرءوا عليه.

 تويف يف سنة سبع هذه تقريبا. قاله األابر.

 آخرهم.قلت: بل هو من 

 الكىن

 [ .3أبو منصور بن أيب بكر بن شجاع بن نقطة املزكلش ] -409

 أخو الزاهد عبد الغين. بغدادي ظريف، ينشد يف األسواق وميسخر

__________ 
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 .922رقم  263/ 6، ولسان امليزان 9548رقم  387/ 4، وميزان االعتدال 175] )( [ 
 هـ. 522[ مولده سنة 1]

عبد الرمحن( يف: التكملة لكتاب الصلة البن األابر )خمطوط( [ انظر عن )يوسف بن 2]
، 526رقم  570/ 2، ومعرفة القراء الكبار 216، وصلة الصلة البن الزبري 143/ ورقة 3

 .333/ 4، وشذرات الذهب 397، 396/ 2وغاية النهاية 
.." 28، وذيل الروضتني 509/ 2ق  8[ انظر عن )أيب منصور( يف: مرآة الزمان ج 3]
(1) 
 "أبو اجلود احلبلي من حبلة، أحد أعمال الرملة. النساخ املقرئ. .388

 حدث عن: أيب العباس أمحد بن معد األقليشي، وغريه.

 وأم مبسجد عبد هللا مبصر مدة. وهبا مات.

 وعبد هللا صاحب املسجد هو ابن عبد امللك بن مروان األموي.

 مد بن أله.[ بن حم2[ بن حامت ]1حامد بن أيب الفرج حممد ] -428

 أبو بكر األصبهاين، نزيل بغداد، أخو العماد الكاتب.

 ولد أبصبهان سنة ثالث وعشرين ومخسمائة.

 ومسع ببغداد من أيب زرعة املقدسي، وحدث.

وقد وفد على السلطان صالح الدين رسوال من الديوان العزيز. وكان من أكابر الف الء 
يه. كذا قال ابن البزوري. وأان أتعجب كيف وأعيان الرؤساء. وكان قدومه بغداد صحبة أخ

 مل يسمع معه من أصحاب الصريفيين.

 وقد وقف مكتبا لأليتام ببغداد.

 وتويف يف ذي احلجة.

 [ .3حبيب بن حممد بن حبيب ] -429

 أبو احلسني احلمريي، اإلشبيلي، املقرئ.

 عن: جده ألمه أيب احلسن شريح بن حممد.القراءات أخذ 

 ده.وأقرأ الناس ببل
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 قال األابر: تويف سنة مثان وتسعني، وكان فيه تعسر.

 قرأ عليه: ابن وثيق، وغريه.

__________ 

، 694رقم  440، 439/ 1] )( [ )الظاهرية( مادة: احلبلي، والتكملة لوفيات النقلة 
 .205/ 2، وتوضيح املشتبه 137/ 1واملشتبه 

، 685رقم  436، 435/ 1لوفيات النقلة [ انظر عن )حامد بن أيب الفرج( يف: التكملة 1]
 279، 278/ 11، والوايف ابلوفيات 38، 37( ورقة 5922واتريخ ابن الدبيثي )ابريس 

 .308/ 4، وشذرات الذهب 407رقم 
 « .حامد»[ هكذا يف األصل. ويف التكملة: 2]

 (1)[ انظر عن )حبيب بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر.." 3]
 "وله: .389

 ذه اخليمات جارة ... ترى قتلي وتعذييب جتارةإبحدى ه

 وكم انديت: اي سويل ارمحينا ... فلسنا ابحلديث وال احلجارة

 [ .1عفيفة بنت طارق بن سنان ] -459

 أخت احملدث أمحد بن طارق الكركي.

 مسعت من: سعيد بن البناء، وأيب بكر بن الزاغوين، ومجاعة.

 وحدثت.

 سي ويوسف بن خليل.مسع منها: جعفر بن حممد العبا

 وتوفيت يف احملرم ببغداد رمحها هللا تعاىل.

 [ .2علي بن عتيق بن عيسى بن أمحد ] -460

 أبو احلسن األنصاري، اخلزرجي، القرطيب. أحد القراء.

 عن: أيب القاسم بن الفرس، وأيب جعفر البطروجي، وأيب العباس ابن زرقون.القراءات أخذ 

وأيب عبد هللا بن أيب إحدى عشرة، وأيب احلسن بن مغيث،  وحدث عن: أيب حممد الرشاطي،
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 وأيب القاسم بن بقي، وأيب بكر بن العريب، ومجاعة.

 وحج، فسمع من أيب طاهر السلفي.

لقراءات اب[ فقال: شيوخه ينيفون على مائة ومخسني شيخا. وكان بصريا 3ذكره األابر ]
 الطب واألصول.واحلديث. يشارك يف علم الطب ونظم الشعر. وصنف يف 

__________ 

 .646رقم  414/ 1[ انظر عن )عفيفة بنت طارق( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، والذيل والتكملة 70/ ورقة 3[ انظر عن )علي بن عتيق( يف: التكملة البن األابر 2]

، 117 -115، وصلة البن الزبري 264 -256/ 1ق  5لكتايب املوصول والصلة ج 
 .555/ 1، وغاية النهاية 534رقم  578 -577/ 2الكبار ومعرفة القراء 

 (1).." 70/ ورقة 3[ يف تكملة الصلة 3]
"تسعة أنفس، فخارت قوى املالعني أبمر هللا تعاىل، وقويت نفسه ابهلل، فسلموا  .390

 أنفسهم، فصفدهم وقدم هبم القاهرة. وتوىل قتلهم الفقهاء، والصاحلون، والصوفية.

 -حرف امليم -
 [ .1حممد بن أمحد بن خلف ] -467

 أبو عبد هللا األنصاري، املالقي.

عن أيب احلسن شريح، وأيب العباس ابن حرب املسيلي، ومسع القراءات قال األابر: أخذ 
 منهما.

 وتويف يف شوال مبالقة. وقد نيف على الثمانني.

 [ .2حممد بن احلسن بن إبراهيم ] -468

 األنصاري أبو عبد هللا الغرانطي.

 يعرف اببن بداوة.و 

 مسع: أاب بكر بن العريب، وإبراهيم بن منيه الغافقي، وغريمها.

 وكان من أبرع الناس خطا.
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 أخذ عنه: أبو القاسم املالحي، وغريه.

 حدث يف أوائل هذه السنة. ومل يؤرخ األابر له وفاة.

 [ .3حممد بن عبد هللا بن سليمان بن عثمان بن هاجر ] -469

 نصاري، البلنسي، املقرئ.أبو عبد هللا األ

 عن: أيب بكر بن منارة، وحيىي بن حممد.القراءات أخذ 

 من علي بن عمار األطرابلسي.« الصحيح»وحج فسمع من السلفي. ومبكة مسع 

__________ 

 [ انظر عن )حممد بن أمحد( يف: تكملة الصلة البن األابر.1]

 األابر.[ انظر عن )حممد بن احلسن( يف: تكملة الصلة البن 2]

.." 3158رقم  179/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة، وغاية النهاية 3]
(1) 
 "قرأت عليه أرفع صويت، وكان يسمع أبذنه اليسرى أجود. وكان شرس األخالق. .391

وشاهدته يوما وشيخنا احلافظ عبد الغين يقرأ عليه من البخاري فجاء يف احلديث: ال إله 
 ال شريك له له امللك وله احلمد.. احلديث. إال هللا وحده

 فقال أبو القاسم: ليس فيه وحيىي ومييت. فعلمت أنه يسمع وهلل احلمد.

 -حرف الياء -
 [ .1حيىي بن عبد الرمحن بن عيسى بن عبد الرمحن ] -486

 أبو العباس القرطيب، املعروف اببن احلاج اجملريطي.

 بيه، وعن: أيب زيد اخلزرجي.عن: أالقراءات ذكره األابر فقال: أخذ 

 ومسع من: أيب مروان بن مسرة، وأيب جعفر البطروجي، وأيب بكر ابن العريب.

 وأخذ العربية عن أيب بكر بن مسحون.

 وأجاز له الشيخ أبو عبد هللا ابن معمر، وغريه.

وويل ق اء جيان، ومرسية وغرانطة. مث قدم بعد أيب الوليد بن رشد لق اء قرطبة. وكان 
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 معدودا يف رجاهلا، وذوي النباهة مع اجلزالة والعدالة واإليثار للحق والصدع به.

 أقرأ القرآن وأمسع احلديث.

 وروى عنه مجاعة من شيوخنا.

 وتويف يف مجادى اآلخرة. وكان مولده يف سنة تسع عشرة ومخسمائة.

__________ 

 (1)ابر.." [ انظر عن )حيىي بن عبد الرمحن( يف: تكملة الصلة البن األ1]
 "أبو حممد القيسي، اإلشبيلي، املؤدب. .392

عن جده ألمه شعيب بن عيسى األشجعي. وأخذها جده عن خلف بن القراءات أخذ 
 شعيب صاحب مكي.

 وكان جده من كبار األئمة فأخذ عنه، وطال عمره.

 إبشبيلية. 599أجاز البن الطيلسان يف ذي احلجة سنة 

 [ بن إبراهيم بن حممد.1شبث ] -504

 [ .2األديب أبو احلسن ضياء الدين املصري، القنوي ]

 ولد بقنا، من عمل قوص سنة اثنيت عشرة ومخسمائة.

روى عنه الشهاب القوصي من شعره مجلة وقال: هو إمام يف العربية يف عصره، وفريد دهره 
[3. ] 

__________ 

 .247رقم  131، 130/ 4] )( [ لكتايب املوصول والصلة 
، 73/ 2، وإنباه الرواة 277/ 11والتصحيح من: معجم األدابء « شنب» [ يف األصل:1]

، 188/ 1، وفوات الوفيات 168، ونكت اهلميان 186رقم  265 -262والطالع السعيد 
ب،  23، والبلغة يف اتريخ أئمة اللغة للفريوزاابدي )خمطوط( ورقة 128والديباج املذهب 

، وهدية 98، وكشف الظنون 209/ 1رة ، وحسن احملاض1301رقم  6/ 2وبغية الوعاة 
 .311/ 4، ومعجم املؤلفني 265/ 3، واألعالم 419/ 1العارفني 
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 « .القناوي»وهو غلط، والصحيح: « القباوي»[ يف شذرات الذهب: 2]

[ وقال األدفوي: الفقيه، النحوي، القفطي، كان قيما ابلعربية، وله فيها تصانيف منها 3]
ام حز الغالصم وإفح»رأيته وعليه خطه، و « ن املختصراملعتصر م»، و « املختصر»

 « .املخاصم

 وقال القفطي: الفقيه النحوي الزاهد. له يف الفقه تعاليق ومسائل، وله كالم يف الرقائق.

وكان شبث رمحه هللا حسن العبادة، مل يره أحد ضاحكا وال هازال، وكان يسري يف أفعاله 
  لوك مصر يعظمونه وجيلون قدره، ويرفعون ذكره، علىوأقواله سرية السلف الصاحل، وكان م

 كثرة طعنه عليهم، وعدم مباالته هبم. وكان الفاضل عبد الرحيم البيساين جيله، ويقبل شفاعته
 ويعرف حقه، وله إليه رسائل ومكاتبات.

مسع احلديث من احلافظ السلفي، ومن أيب القاسم عبد الرمحن بن احلسني بن احلباب، 
 منه مجاعة، منهم الشيخ احلسن بن الشيخ عبد الرحيم. وكان له نظم.وحدث، ومسع 

 ومن نظمه:

 اجهد لنفسك إن احلرص متعبة ... للقلب واجلسم واإلميان يرفعه

 (1)فإن رزقك مقسوم سرتزقه ... وكل خلق تراه ليس يدفعه." 
 [ .1"مث ورخ موته يف العام ] .393

 -حرف الطاء -
 [ .2الرمحن بن الطفيل ]طفيل بن حممد بن عبد  -505

 أبو نصر العبدي، اإلشبيلي، املقرئ املعروف اببن عظيمة.

 عن أبيه أيب احلسن، وأيب احلسن شريح.القراءات أخذ 

 وأدب ابلقرآن. وكان جمودا، ضابطا، عارفا. وطال عمره وأخذ عنه اآلابء واألبناء.

ان. ومل يورخ هذه السنة يف رم روى عنه: أبو علي الشلوبيين. وأجاز له والبن الطيلسان يف 
 األابر له وفاة.

 -حرف العني -
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 [ .3عبد هللا بن احلسن بن زيد بن احلسن ] -506

__________ 

] )( [ 

 فإن شككت أبن هللا يقسمه ... فإن ذلك ابب الكفر تقرعه

ولد شبث. بقفط مث انتقل بعد سنني إىل قنا، وقيل إنه كان ينكر على الشيخ العارف السيد 
بد الرحيم، ويذكر أهل البالد أن الشيخ عبد الرحيم قال للمؤذن: أذن للظهر، وأن الفقيه ع

 شبث قال: ما دخل الوقت ويزعمون أن الشيخ عبد الرحيم دعا عليه أن خيمد ذكره.

وكان شبث من العلماء العاملني، وكف بصره وعلت سنه، وله بقفط حارة تعرف حبارة ابن 
 احلاج.

 ومن شعره:

 نيا إذا اكتملت ... وطاب نعيمها قتلتهي الد

 فال تفرح بلذهتا ... فباللذات قد شغلت

 وكن منها على حذر ... وخف منها إذا اعتدلت

 وال يغررك زخرفها ... فكم من نعمة سلبت

هـ.، وقيل قريبا من  600هـ.، وقيل  599، وقيل 598[ اختلف يف اتريخ وفاته، فقيل 1]
 هـ. 600سنة 

، والذيل والتكملة 346/ 1فيل بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر [ انظر عن )ط2]
، وغاية النهاية 535رقم  578/ 2، ومعرفة القراء الكبار 159/ 4لكتايب املوصول والصلة 

 .502رقم  462/ 16، والوايف ابلوفيات 341/ 1
." 8مان ج ، مرآة الز 33[ انظر عن )عبد هللا بن احلسن الكندي( يف: ذيل الروضتني 3]
(1) 
 [ .1عبد هللا بن أمحد بن حممد بن علي ] -508" .394

 األستاذ أبو حممد ابن علوش األندلسي، اإلشبيلي نزيل مراكش.

 عن: أيب احلسن شريح.القراءات أخذ 
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 ومسع من: جده حممد بن علي، وأيب بكر بن العريب.

 وأدب ولد صاحب املغرب املنصور أبو يوسف يعقوب بن يوسف مبراكش.

 ية.، مشاركا يف العربابلقراءاتان حمققا، مهيبا، مشددا على التلميذ، جمودا، عارفا وك

 تويف بعد سنة تسع وتسعني. قاله األابر.

 [ .2عبد هللا بن حممد بن عيسى ] -509

 أبو حممد التاديل، الفاسي، احلاكم.

 قال األابر: روى عن: أيب حبر األسدي، وأيب حممد بن عتاب.

 اخلليفة أبو يعقوب ق اء مدينة فاس يف سنة تسع وسبعني. كتب إليه وواله

 ودخل أي ا إىل األندلس يف املدة اللمتونية، وأدرك أاب بكر بن العريب.

 ومسع من القاضي عياض، وغريه ومل حيدث إال عن ابن عتاب، وأيب حبر.

أحد  هوكان فقيها متفننا، جليل القدر، له رسائل وأشعار، مع شجاعة وصرامة. وكان أبو 
 الفقهاء املشاورين بفاس.

 مث قال: روى عنه: أبو عبد هللا احل رمي، وأبو حممد بن حوط هللا، وأبو الربيع ابن سامل.

__________ 

 [ انظر عن )عبد هللا بن أمحد( يف: تكملة الصلة البن األابر.1]

 يرتجم ومل 393/ 21[ انظر عن )عبد هللا بن حممد بن عيسى( يف: سري أعالم النبالء 2]
 له.

 (1)( .." 366هـ. برقم ) 597أن ذكره يف وفيات سنة  -وقد سبق للمؤلف رمحه هللا
 "قلت: روى عنه ابن خليل، والنجيب عبد اللطيف، واحلافظ ال ياء. .395

 وأجاز البن أيب اخلري.

 وتويف يف اثين عشر ربيع األول.

 [ .1عبد الرمحن بن عبد هللا بن موسى بن سليمان ] -511

 بكر بن برطله األزدي، املرسي، سبط احلافظ أيب علي بن سكرة الصديف.أبو 
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 على أيب علي بن عريب، ومسع منه.القراءات قرأ 

 ومن: أيب بكر بن أيب ليلى، ومجاعة.

 وتفقه أبيب عبد هللا بن عبد الرحيم، وأبيب حممد بن عاشر.

 ومسع من أيب احلسن ابن النعمة ببلنسية.

 ومحدت سريته. وويل خطابة مرسية دهرا.وويل ق اء دانية مدة، 

ذكره أبو عبد هللا األابر وقال: كان حافظا للحديث، متقنا، ذا حظ من العربية، مدرسا 
 للفقه.

« الغنية»على أيب عبد هللا بن عبد الرحيم، وبعض « املدونة»قال يل ابنه أبو حممد إنه عرض 
 . وعرض كتاب الرباذعي، على ابن عاشر. وحدث.

  ربيع األول كهال أو يف أول الشيخوخة.تويف يف

 [ .2عبد الرمحن بن مكي بن محزة بن موقى بن علي ] -512

 أبو القاسم األنصاري، السعدي، اإلسكندراين، املالكي التاجر.

 ويعرف اببن عالس.

__________ 

 [ انظر عن )عبد الرمحن بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر.1]

، 722رقم  452/ 1[ انظر عن )عبد الرمحن بن مكي( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
، واإلعالم بوفيات 198رقم  393، 392/ 21، وسري أعالم النبالء 307/ 4والعرب 
، واإلشارة إىل وفيات األعيان 1961رقم  184، واملعني يف طبقات احملدثني 247األعالم 
 (1).." 307/ 2حسن احملاضرة ، و 183/ 6، والنجوم الزاهرة 312
 [ .1حممد بن احلسني بن أيب الفتح طاهر بن مكي ] -532" .396

 أبو بكر النهرواين، األزجي، احلذاء، النعال.

 روى عن: أيب عبد هللا السالل، وأيب سعد أمحد بن حممد البغدادي، وابن انصر، ومجاعة.

 روى عنه: النجيب عبد اللطيف.
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 وأجاز للفخر علي.

 صفر.وتويف يف 

 [ .2حممد بن خلف بن مروان بن مرزوق بن أيب األحوص ] -533

 أبو عبد هللا الزانيت، البلنسي، املقرئ املعروف اببن نسع.

 عن أيب احلسن بن هذيل، ولزمه مدة، ومسع منه.القراءات أخذ 

 ومن: ابن النعمة، وابن سعادة.

، البن إسحاق« السرية»يعيش [ : كان مقرائ خريا، زاهدا. مسع من طارق بن 3قال األابر ]
 حىت كاد حيفظهما.« اإلستشفاء»وكثريا ما كان يسمع منه لعلوه، وكذلك كتاب 

حدثين بذلك أيب عبد هللا بن أيب بكر، ومسع منه: هو، وأبو احلسن بن خرية، وأبو الربيع بن 
 سامل، وأبو بكر بن حمرز، وأبو حممد بن مطروح، ومجاعة.

تويف يف اثين عشر شعبان وله تسعون سنة، وكانت جنازته ولد سنة تسع ومخسمائة، و 
 مشهودة.

__________ 

، واتريخ 706رقم  445/ 1[ انظر عن )حممد بن احلسني( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .40/ 1، واملختصر احملتاج إليه 37( ورقة 1870ابن الدبيثي )شهيد علي 

، والذيل والتكملة 566/ 2البن األابر [ انظر عن )حممد بن خلف( يف: تكملة الصلة 2]
، وغاية 540رقم  581/ 2، ومعرفة القراء الكبار 193، 192/ 6لكتايب املوصول والصلة 

 .138/ 2النهاية 
 (1).." 566/ 2[ يف تكملة الصلة 3]
 [ .1حممد بن يوسف بن علي ] -540" .397

 اهرة.أبو الف ل شهاب الدين الغزنوي، الفقيه احلنفي، املقرئ، نزيل الق

 [ وعشرين ومخسمائة.2ولد سنة اثنتني ]

ومسع ببغداد من: أيب بكر حممد بن عبد الباقي، وأيب منصور بن خريون، وأيب سعد أمحد 
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 بن حممد البغدادي، وأيب الفتح الكروخي، ومجاعة.

 على أيب حممد سبط اخلياط.القراءات وقرأ 

 وحدث ببغداد وحلب والقاهرة، وأقرأ الناس.

 أبو احلسن السخاوي، وأبو عمرو بن احلاجب، وغريمها.قرأ عليه 

وحدث عنه: يوسف بن خليل، وال ياء املقدسي، والكمال علي بن شجاع ال رير، والرشيد 
 العطار، واملعني أمحد بن زين الدين الدمشقي، وآخرون.

 وابإلجازة أمحد بن سالمة.

__________ 

] )( [ 

 تبعومخسة مث ثالث ... ومن بعد ثالث ستة ت

 مث مثان قبلها واحد ... فرتب األعداد إذ جتمع

 )املقفى الكبري( .

( ورقة 5921[ انظر عن )حممد بن يوسف( يف: اتريخ ابن الدبيثي )خمطوطة ابريس 1]
/ رقم 5، وتلخيص جممع اآلداب 713رقم  448/ 1، والتكملة لوفيات النقلة 173
/ 4، والعرب 247بوفيات األعالم  ، واإلعالم313، واإلشارة إىل وفيات األعيان 1811
، 159/ 1، واملختصر احملتاج إليه 537رقم  579/ 2، ومعرفة القراء الكبار 310، 309

رقم  286/ 2، وغاية النهاية 1588رقم  410/ 3، واجلواهر امل ية 363/ 1واملشتبه 
وحسن  7184/ 6، والنجوم الزاهرة 3598رقم  503، 502/ 7، واملقفى الكبري 3556

، والطبقات السنية للنعيمي 293/ 2، وطبقات املفسرين للداودي 498، 464/ 1حملاضرة ا
وذكره  204، والفوائد البهية 343/ 4، وشذرات الذهب 749، 748/ ورقة 3)خمطوط( 
 ومل يرتجم له. 393/ 21يف سري أعالم النبالء  -رمحه هللا -املؤلف

 (1)، وهي اختصار لالثنني.." « لرر»[ يف األصل: 2]
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 "سنة ستمائة .398

 -حرف األلف -
 [ .1أمحد بن إبراهيم بن حيىي ] -552

 [ ، املؤدب ابلبصرة.2أبو سعد الدرزجياين ]

 عن أصحاب أيب العز القالنسي.القراءات أخذ 

 ومسع ببغداد من هبة هللا احلاسب، وابن انصر.

 [ من قرى بغداد.3وحدث بواسط، ودرزجيان ]

 روى عنه: الدبيثي.

 [ .4بن الشيخ أيب عبد هللا احلسني بن أمحد ]أمحد  -553

 أبو بكر القنائي، مث البغدادي.

 مسعه أبوه من: ابن انصر، وأيب بكر بن الزاغوين.

 تويف يف حدود هذه السنة.

 [ من نواحي النهروان.5ودير قنا ]

__________ 

 .799رقم  27/ 2[ انظر عن )أمحد بن إبراهيم( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 « .الدرزجناين»[ يف األصل: 2]

وقد قيدها املنذري ابحلروف فقال: وهي بفتح الدال وسكون « . درزجيان»[ يف األصل: 3]
 الراء املهملتني وكسر الزاي وسكون الياء آخر احلروف وفتح اجليم وبعد األلف نون.

واتريخ ، 855رقم  51/ 2[ انظر عن )أمحد بن احلسني( يف: التكملة لوفيات النقلة 4]
 .567/ رقم 4، وتلخيص جممع اآلداب 183( ورقة 5921ابن الدبيثي )ابريس 

 (1)[ قال املنذري: ونسبته ابلقنائي: ب م القاف وتشديد النون وفتحها إىل دير قىن.." 5]
 "ومات يف رابع احملرم. .399

 ذكره احلافظ زكي الدين وقال: لنا منه إجازة.
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 [ .1امللك بن رزين ]عتيق بن علي بن سعيد بن عبد  -600

 أبو بكر العبدري، الطرطوشي، القاضي املعروف اببن العقار.

 ذكره ابن األابر وقال: أصله من طرطوشة، ونشأ مبيورقة، واستوطن بلنسية.

 وقرأ على: أيب احلسني بن هذيل، وابن النعمة، وأيب بكر بن منارة.

 ومسع منهم، ومن غريهم.

 اعة.وأجاز له أبو طاهر السلفي، ومج

وقعد للتعليم ابلقرآن، وكان من أهل التجويد والتحقيق والتقدم يف اإلقراء، مع الفقه والبصر 
 ابلشروط.

 ويل ق اء بلنسية وخطابتها وقتا. وكانت يف أحكامه شدة، ويف أخالقه حدة.

 واحلديث.القراءات أخذ الناس عنه 

 ولد سنة ثالث وثالثني ومخسمائة.

 [ .2وتويف يف ذي احلجة ]

 [ .3العراقي بن حممد بن العراقي ] -601

__________ 

، وتكملة الصلة البن األابر، 57[ انظر عن )عتيق بن علي( يف: صلة الصلة البن الزبري 1]
 .239رقم  125، 124/ 5، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 1938رقم 
اعة ا ابألداء، متقدما يف صن[ وقال ابن عبد امللك األنصاري: وكان مقرائ جمودا، متحقق2]

اإلقراء، قعد لذلك مدة طويلة، وكان فاضال دينا، فقيها، حافظا، ذاكرا للمسائل، بصريا 
 بعقد الشروط، حسن اخلط، جيد ال بط، خطب جبامع بلنسية وشوور هبا، واستق ي.

ان ، ووفيات األعي308/ 3[ انظر عن )العراقي بن حممد( يف: التدوين يف أخبار قزوين 3]
/ 21، وسري أعالم النبالء 247، واإلعالم بوفيات األعالم 313/ 4، والعرب 421/ 2

، 498/ 3، ومرآة اجلنان 146/ 5، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 183رقم  353
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، 40/ 13، والبداية والنهاية 793رقم  178 -176/ 2وطبقات الشافعية لإلسنوي 
 (1)وطبقات الشافعية." 

 الوقت، وأيب زرعة املقدسي. "ومسع من: أيب .400

 وقدم مصر وحدث هبا وانظر.

 وهو أخو قاضي القاهرة زين الدين علي.

 تويف يف اثمن عشر صفر.

 [ .1عيسى بن حممد بن عيسى بن عقاب ] -609

 أبو األصبغ الغافقي، القرطيب، املقرئ.

 عن: أبيه، وأيب القاسم بن رضا، وغريمها.القراءات أخذ 

 يد بن الدابغ، ومجاعة.ومسع من: أيب الول

 وحدث وأقرأ القرآن.

 وتويف يف احملرم عن أربع وسبعني سنة رمحه هللا.

 -حرف الغني -
 [ .2غالب بن عبد الرمحن بن حممد بن خلف ] -610

 أبو بكر الشراط، األنصاري، األندلسي، املقرئ.

 عن: أبيه. وعن: أيب بكر بن خري.القراءات أخذ 

 بشكوال.ومسع الكثري من ابن 

 ومسع من: أيب العباس بن م اء، وأيب احلسن عبد الرمحن بن بقي، ومجاعة.

قال األابر: أقرأ، ودرس، وحدث، وعلم العربية، وكان من أهل العلم والعمل، حمببا إىل 
 ، والعربية، واللغة.ابلقراءاتاخلاصة والعامة، بصريا 

 تويف يف ربيع اآلخر كهال.

__________ 
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 .2501رقم  614/ 1يسى بن حممد( يف: غاية النهاية [ انظر عن )ع1]
 (1)[ انظر عن )غالب بن عبد الرمحن( يف: تكملة الصلة البن األابر.." 2]
 [ .1حممد بن حيىي بن صباح ] -627" .401

 أخو أيب صادق احلسن القرشي، املخزومي.

 سون سنة.مسع: عبد هللا بن رفاعة. وحدث عنه بدمشق، وهبا تويف وله اثنتان أو ثالث ومخ

 تويف يف شوال.

 [ .2حممد بن حيىي بن حممد بن متوكل ] -628

 أبو بكر ابن احلذاء التميمي، اإلشبيلي، الشاهد.

 قال األابر: روى فيما أحسب عن أيب حممد بن عتاب.

 أخذ عنه: أبو علي الشلوبني.

 وتويف سنة ستمائة أو إحدى وستمائة عن نيف وتسعني سنة.

 [ .3ن حممد ]حممد بن حيىي ب -629

 أبو بكر اجلذامي، النيار، اإلشبيلي، الشاهد.

 « .املوطأ»، ومن: أيب بكر بن طاهر « صحيح البخاري»مسع من: شريح بن حممد 

 وحدث.

 تويف فيها تقريبا.

 [ .4حممد بن يوسف بن مفرج بن سعادة ] -630

 أبو بكر وأبو عبد هللا اإلشبيلي، املقرئ، نزيل تلمسان.

 عن: أيب احلسن شريح بن حممد، وأيب العباس بن حرب.القراءات قال األابر: أخذ 

__________ 

، 833رقم  43/ 2[ انظر عن )حممد بن حيىي بن صباح( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .243/ 1، واملختصر احملتاج إليه 3516رقم  429/ 7واملقفى الكبري 

 لة الصلة البن األابر.[ انظر عن )حممد بن حيىي( يف: تكم2]
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 [ انظر عن )حممد بن حيىي بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر.3]

، ومعرفة القراء 569/ 2[ انظر عن )حممد بن يوسف( يف: تكملة الصلة البن األابر 4]
 (1).." 288/ 2، وغاية النهاية 538قم  580/ 2الكبار 

 وأيب بكر بن مدير. "ومسع منهما، ومن: القاضي أيب بكر بن العريب، .402

 « .صحيح البخاري»و « املوطأ»ومل يسمع من شريح إال 

 وكان مقرائ فاضال، وحمداث ضابطا. أخذ الناس عنه، وعمر وأسن.

وحكى أبو العباس بن املزين أنه لقيه بتلمسان، وأنه أجاز له يف ربيع اآلخر سنة ستمائة. 
 وفيها تويف رمحه هللا.

 [ .1بكر ]حممد بن يوسف بن أيب  -631

 الشيخ ضياء الدين أبو بكر اآلملي، الطربي، املقرئ، الفقيه، إمام السلطان صالح الدين.

 مسع أبصبهان من: مسعود الثقفي، وأيب اخلري الباغبان. وهبمذان من:

 احلافظ أيب العالء العطار. وبشرياز من: عبد العزيز بن حممد األدمي، وغريهم.

 وحدث مبصر، ودمشق، واملدينة.

روى عنه: عالء الدين علي بن حممد بن سعيد بن القالنسي، وتقي الدين اليلداين، ومشس 
 الدين ابن خليل، وشهاب الدين القوصي، ومجاعة.

 وأجاز ألمحد بن أيب اخلري، وأيب الغنائم بن عالن.

 وتويف يف العشرين من ربيع اآلخر.

 .إمام رمحه هللا تعاىل نسخا ومساعا. ويعرف خبواجاالقراءات وكان قد اعتىن بكتب 
 [ .2املبارك بن إبراهيم بن خمتار بن تغلب ] -632

__________ 

، 789رقم  24/ 2[ انظر عن )حممد بن يوسف اآلملي( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 284/ 2، وغاية النهاية 2328رقم  251/ 5، والوايف ابلوفيات 48، 47وذيل الروضتني 

 .3584رقم  495، 494/ 7 ، واملقفى الكبري3552رقم 
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 دون أن يرتجم له. 415/ 21يف: سري أعالم النبالء  -رمحه هللا -وذكره املؤلف

، 828رقم  42، 41/ 2[ انظر عن )املبارك بن إبراهيم( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
 (1)وإكمال." 

 عن أيب األصبغ السماين، وحممد بن حممد بن معاذ، ومجاعة.القراءات "أخذ  .403

 تصدر لإلقراء ولتعليم العربية.و 

 أخذ عنه ابن الطيلسان.

 وكان حيا يف هذه السنة.

 -حرف الواو -
 [ .1واثق بن املبارك بن أمحد ] -640

 أبو منصور بن قيداس احلرميي.

 مسع من أمحد بن علي بن األشقر.

 وحدث.

 ومات يف شوال.

 [ .2ال حق بن أيب الف ل بن علي ] -641

 [ .3احلرميي، اخلباز، الصويف، برابط اخلليفة، املعروف اببن قندرة ]الشيخ أبو طاهر 

 كله عن ابن احلصني. وكان صحيح السماع، مسنا، معمرا.« املسند»روى 

 ولد سنة اثنيت عشرة ومخسمائة.

 وعنه: الدبيثي، وابن خليل، وال ياء واليلداين، ومجاعة.

 وأجاز ألمحد بن أيب اخلري، والفخر علي.

 ن احملرم.تويف اثم

__________ 

 .829رقم  42/ 2[ انظر عن )واثق بن املبارك( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، 762رقم  7، 6/ 2[ انظر عن )الحق بن أيب الف ل( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
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، 1307رقم  330/ 3، واملختصر احملتاج إليه 315/ 4، والعرب 126/ 9واجلامع املختصر 
 .348/ 4ب وشذرات الذه

 (1)« .." حيدرة»[ تصحف يف )شذرات الذهب( إىل: 3]
 [ القرطيب، الفقيه.1"أبو الوليد البقوي ] .404

 والد القاضي أيب القاسم بن بقي.

 روى عن: جده أيب القاسم أمحد، وشريح، وأيب بكر بن العريب، وأيب القاسم بن رضا.

 [ .2ازازي ]أخذ عنه: ابنه، وأبو سليمان بن حوط هللا، وأبو زيد الف

 ويل ق اء بعض النواحي.

 تويف سنة نيف ومثانني ومخسمائة.

 [ .3يوسف بن سليمان بن يوسف بن عبد الرمحن بن محزة ] -655

 املقرئ أبو احلجاج البلنسي.

[ ، وأخذها عن أيب 4يف ختمة مجعا عن أيب عبد هللا بن غالم الفرس ]القراءات أخذ 
 خريا. األصبغ بن فتوح اهلامشي، وكان ثقة

 صحبه أبو احلسن بن خرية مدة.

 قال األابر: مات قبل الستمائة.

آخر اجمللد السابع عشر من اتريخ اإلسالم وعلقه من خط مؤلفه احلافظ مشس الدين الذهيب 
 رمحه هللا الفقري إىل هللا تعاىل حممد بن إبراهيم بن حممد البشتكي رمحه هللا وغفر له آمني

__________ 

 مبوحدة مفتوحة وواو، مث ايء آخر احلروف.[ البقوي: 1]

 [ مل أجد هذه النسبة.2]

 396/ 2[ انظر عن )يوسف بن سليمان( يف: تكملة الصلة البن األابر، وغاية النهاية 3]
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 .3921رقم 
 (1)هـ.."  537[ يف سنة 4]
 [ بن أمحد بن سلمان بن أيب شريك.1أمحد بن سليمان ] -2" .405

 حلريب املقرئ امللقب ابلسكر.احملدث املفيد، أبو العباس ا

على أيب الف ل أمحد بن حممد بن شنيف، القراءات ولد سنة أربعني أو قبيلها. وقرأ 
 ويعقوب بن يوسف احلريب، وبواسط على أيب الفتح نصر هللا ابن الكيال، وابن الباقالين.

، وظافر يومسع من سعيد بن أمحد ابن البناء وهو أكرب شيخ له، ومن: أيب الفتح بن البط
 بن معاوية احلريب، وأصحاب ابن بيان، وأيب طالب بن يوسف فأكثر.

وكان عايل اهلمة، حريصا على السماع والكتابة، رحل إىل الشام ومسع بدمشق، والقدس، 
 ومبكة.

[ : كان مفيدا ألصحاب احلديث، خرج مشيخة ألهل احلربية. 2قال أبو عبد هللا الدبيثي ]
ف رمبا قرأ اخلتمة يف ركعة أو ركعتني. مسعنا منه ومسع منا. وسألت يوسوكان ثقة تالء للقرآن، 

بن يعقوب احلريب عن سبب تلقيبه ابلسكر، قال: كان صغريا فأحبه أبوه، وكان إذا أقبل 
عليه وهو بني مجاعة أخذه، وضمه إليه وقبله، فكان يالم يف إفراط حبه له فيقول: هو أحلى 

 السكر، فلقب ابلسكر.يف قليب من السكر، ويكرر ذكر 

__________ 

، 867، رقم 57، 56/ 2[ انظر عن )أمحد بن سليمان( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
ق  8، ومرآة الزمان ج 185( ورقة 5921، واتريخ ابن الدبيثي )ابريس « سلمان»وفيه 
، 314، واإلشارة إىل وفيات األعيان 155، 154/ 9، واجلامع البن الساعي 524/ 2
« سلمان»وفيه:  539، رقم 580/ 2، ومعرفة القراء الكبار 363/ 1، واملشتبه 1/ 5العرب و 

 400، 399/ 6، والوايف ابلوفيات 2/ 4، ومرآة اجلنان 182/ 1، واملختصر احملتاج إليه 
، 282، 281/ ورقة 17، وعقد اجلمان 248رقم  58/ 1، وغاية النهاية 2912رقم 
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 .2/ 5ذرات الذهب ، وش188/ 6والنجوم الزاهرة 
 (1).." 185ورقة « ذيل اتريخ مدينة السالم بغداد»[ يف اترخيه املعروف ب 2]
"وويل خطابة املوصل زماان هو وأبوه وجده، وحدثوا، وحدث أي ا أخوه عبد احملسن،  .406

 وعماه عبد الرمحن، وعبد الوهاب.

 وقد قدم الشام، وويل خطابة محص مديدة، ورجع.

يل، والتقي اليلداين، ومجاعة. وكان ينشئ اخلطب، وله شعر جيد روى عنه: يوسف بن خل
 [ وف ائل، وأجاز البن أيب اخلري وغريه.1]

 وتويف سنة اثنتني، وقيل: سنة إحدى وستمائة يف مجادي اآلخرة.

 [ .3[ بن احلسن بن زايد بن جرج ]2أمحد بن عتيق ] -5

 أبو جعفر البلنسي الذهيب، ويكىن أي ا: أاب العباس.

عن أيب عبد هللا بن محيد، والعربية واآلداب عن أيب حممد القراءات [ : أخذ 4ال األابر ]ق
 عبدون، ومسع من أيب احلسن بن النعمة، وغريه.

الم اإلع»ومهر يف علم النظر، وكان أحد األذكياء، له غوص على الدقائق. صنف كتاب 
ديعة. واتصل ب« فتاو»وله « ةحسن العبارة يف ف ل اخلالفة واإلمار »وكتاب « بفوائد مسلم

 ابلسلطان، وأقرأ الناس العربية. وتويف يف شوال وله سبع وأربعون سنة.

 قلت: وكان من علماء الطب، ومات بتلمسان.

كذا   -وذكره اتج الدين بن محويه، فقال: أبو جعفر أمحد بن القاسم بن حممد بن سعيد
هاء اجلند، هنم يف تلك البالد مييزون فقفقيه متقن. كان مقدما على فقهاء احل رة، أل -مساه

 فهم رؤساء ونقباء يراجعوهنم يف

__________ 

 .86/ 7[ ذكر الصفدي قطعة من شعره يف: الوايف ابلوفيات 1]
، واملغرب يف حلى 95/ 1[ انظر عن )أمحد بن عتيق( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]

 176/ 7، والوايف ابلوفيات 52ملذهب ، والديباج ا36، والغصون اليانعة 321/ 2املغرب 
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 ، ومل يذكره كحالة مع أنه من املؤلفني.633رقم  334/ 1، وبغية الوعاة 3112رقم 

 .152/ 1، واملثبت هو الصحيح على األرجح. انظر: املشتبه « فرج»[ يف التكملة: 3]
 (1).." 95/ 1[ يف التكملة 4]
 "ومسع: زاهر الشحامي، وابن أيب ذر الصاحلاين. .407

 روى عنه: ال ياء، وابن خليل، وغريمها.

 وأجاز البن أيب اخلري، والبن أيب عمر، وللفخر علي، ولعمر بن أيب عصرون، وعدة.

 قرأت وفاته خبط شيخنا ابن الظاهري: سنة إحدى وستمائة.

 ]حرف ال اد[

 [ بن كامل بن أيب غالب.1ضياء بن صاحل ] -20

 املفيد املبارك بن كامل.أبو املظفر البغدادي، اخلفاف، ابن أخي 

 أجاز له: أبو حممد سبط اخلياط، وأبو منصور بن خريون، ومجاعة.

 وسكن دمشق، وقد ورد بغداد اتجرا سنة سبع وتسعني، وحدث ورجع، وبدمشق تويف.

 ]حرف العني[

 [ ، وتدعى: فرحة، بنت أيب طاهر عبد اجلبار بن هبة هللا ابن البندار.2عائشة ] -21

 ورواية. روت عن أمحد بن علي ابن األشقر.من بيت حديث 

 وهي زوجة حممد بن مشق احملدث.

 [ .3عبد هللا بن أمحد بن حممد بن سامل ] -22

 أبو حممد البلنسي، املؤدب، الزاهد.

 وأدب ابلقرآن، ومسع من أيب احلسن ابن النعمة.القراءات قرأ 

__________ 

، والتكملة 87( ورقة 5922دبيثي )ابريس [ انظر عن )ضياء بن صاحل( يف: اتريخ ابن ال1]
، 792، 791/ 4ق  4، وتلخيص جممع اآلداب ج 899رقم  72، 71/ 2لوفيات النقلة 

 .737رقم  117/ 2واملختصر احملتاج إليه 
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 .885رقم  66/ 2[ انظر عن )عائشة( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
 (1).." 877/ 2الصلة البن األابر [ انظر عن )عبد هللا بن أمحد( يف: التكملة لكتاب 3]
 "أخذ عنه: أبو القاسم املالحي، وأبو احلسن بن خرية، وأبو القاسم بن الطيلسان. .408

 [ .1وتويف يف صفر وله تسع وسبعون ]

 : أبو إسحاق بن وثيق، عن جده، عن شريح.القراءاتقرأ عليه 

 علي. [ علي بن عبد الرمحن بن أيب حامد2عبد الرمحن بن أيب حامد ] -25

 [ .3أبو القاسم احلريب، البيع، املعروف اببن عصية ]

مسع: قاضي املارستان، وأاب منصور القزاز، وحيىي بن الطراح، وأاب منصور بن خريون، وعبد 
 هللا بن أمحد بن يوسف، وأمحد بن حممد الزوزين، وعبد الوهاب األمناطي، وطائفة.

 اللطيف، ومجاعة.روى عنه: الدبيثي، وابن خليل، والنجيب عبد 

 وأجاز البن أيب اخلري، وللفخر علي، وللشيخ مشس الدين عبد الرمحن، وللكمال عبد الرحيم.

 وتويف يف سادس عشر مجادي األوىل عن ب ع وسبعني سنة.

 وأوالده: أبو حامد، وأبو جعفر، وأبو بكر، وأبو نصر، قد مسعوا.

 ويه.[ بن حممد بن حممد بن مح4عبد الرحيم بن حممد ] -26

__________ 

 هـ. 522[ مولده سنة 1]

( ورقة 5922[ انظر عن )عبد الرمحن بن أيب حامد( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 2]
، 66/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 83، 82، ومشيخة النجيب عبد اللطيف، ورقة 123
، وتوضيح 463/ 2، واملشتبه 862رقم  208/ 2، واملختصر احملتاج إليه 887، رقم 67

 .279/ 6املشتبه 
[ قال املنذري: وعصية، بفتح العني وكسر الصاد واملهملتني وتشديد الياء آخر احلروف 3]

 وفتحها وبعدها اتء أتنيث.
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، والعسجد 2/ 4، ومرآة اجلنان 2، 1/ 5[ انظر عن )عبد الرحيم بن حممد( يف: العرب 4]
 (1).." 3/ 5، وشذرات الذهب 295/ 2املسبوك 

 مروان ابن الصيقل األنصاري، القرطيب."أبو  .409

[ األفطس. 1عن أيب القاسم بن رضا، وحممد بن علي األزدي ]القراءات قال األابر: أخذ 
ومسع احلديث من أيب حممد عتاب. وصحب أاب مروان ابن مسرة وأكثر عنه. وعلم ابلقرآن، 

لتواضع ان من أهل الزهد وافرأس يف ذلك. وطال عمره، فقرأ عليه األجداد واآلابء واألبناء. وك
والصالح. ذكره ابن الطيلسان، وقال: تويف وقد راهق املائة سنة إحدى وستمائة. يف مساعه 

 من ابن عتاب عندي نظر، وإذا صح، فهو آخر من حدث عنه. قاله األابر.

 عسكر بن محائل بن جهيم. -33

 أبو اجليوش اخلوالين، الداراين.

 ر.حدث عن: أيب القاسم ابن عساك
 مسع منه: العماد علي بن القاسم بن عساكر، وغريه يف هذه السنة.

 [ القيسي، القرطيب.2علي بن حممد بن فرحون ] -34

قال األابر: حج ومسع من السلفي وغريه. ونزل مدينة فاس، وكان زاهدا صاحلا فاضال، علم 
 [ .3ابلفرائض واحلساب، مث حج وجاور إىل أن مات ]

 خيار.علي بن حممد بن  -35

 أبو احلسن البلنسي األصل، الفاسي، الفقيه.

__________ 

( ، ويف تكملة ابن 428/ 1[ هكذا يف األصل وكذلك عند ابن اجلزري )غاية النهاية 1]
 األابر:

 « .الالردي»

[ انظر عن )علي بن حممد بن فرحون( يف: التكملة لكتاب الصلة البن األابر، )خمطوطة 2]
والذيل والتكملة على كتايب  7118وصلة الصلة البن الزبري  ،70/ ورقة 3األزهر( ج 
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، ويف نسخة أخرى « فرجون»وفيه  650رقم  376، 375/ 1ق  5املوصول والصلة 
 ابحلاء املهملة.« فرحون»

[ وقال ابن عبد امللك األنصاري: وكان فقيها حافظا، شاعرا حمسنا، ماهرا يف احلساب 3]
فاته ما طويال بفاس، ذاكرا تواريخ الصاحلني وأخبارهم، ومصنعارفا بفرائض املواريث، وعلم هب
الزاهر »كتاب ، و « لباب اللباب يف بيان مسائل احلساب»يف ذلك كله جليلة انفعة، منها: 

 (1)، وكف بصره قدميا.." « يف املواعظ واآلداب
 [ .1حممد بن عبد هللا بن حممد بن أيب عصرون ] -52" .410

اضي العالمة شرف الدين أيب سعد التميمي، الشافعي، قاضي القاضي حميي الدين ابن الق
 دمشق وابن قاضيها.

 تويف يف هذا العام. قاله أبو شامة ومل يرتمجه.

 وهو ولد حميي الدين عمر الذي أجاز لنا.

 حممد بن عبد الرمحن بن إقبال املريين، املغريب. -53

 أبو عبد هللا املقرئ.

 نزيل قوص، وهبا تويف.

ائة سنة أو وبلغ م« التيسري»القوصي: قرأت عليه القرآن، وقد مسعت عليه  قال الشهاب
جاوزها. وهو تلميذ أيب عمرو اخل ر بن عبد الرمحن القيسي، وكان القيسي قد روى عن 

 أيب داود، وأيب علي الغساين.

 [ بن علي بن إمساعيل بن أيب طالب.2حممد بن املؤيد ] -54

 هللا اهلمذاين، املقرئ، الوبري الفراء، نزيل القاهرة.الشيخ املقرئ الصاحل، أبو عبد 

على احلافظ أيب العالء اهلمذاين، وقرأ ابلقاهرة على أيب اجلود، ومسع من أيب القراءات قرأ 
 الوقت السجزي هبمذان، ومن عبد العزيز بن حممد بن منصور األدمي بشرياز.

ا ورفقائنا، وحدثت عنه. وتويف [ : كتب عنه مجاعة من شيوخن3قال احلافظ عبد العظيم ]
 يف عاشر رجب.
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__________ 

 350، 349/ 3، والوايف ابلوفيات 52[ انظر عن )ابن أيب عصرون( يف: ذيل الروضتني 1]
 .52 -51، وق اة الشافعية للنعيمي 1429رقم 
/ 2، واملشتبه 895رقم  70/ 2[ انظر عن )حممد بن املؤيد( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

 .174/ 9، وتوضيح املشتبه 658
 (1).." 70/ 2[ يف التكملة 3]
 "سنة اثنتني وستمائة .411

 ]حرف األلف[

 [ بن أيب الفتح حممد بن حممد بن هبة هللا.1أمحد بن أمحد ] -66

 [ ، مث البغدادي، املعدل.2أبو املعايل الشهراابين ]

 حدث عن أيب الوقت.

 وتويف يف صفر.

 حممد بن يوسف. [ بن3أمحد بن عبد امللك ] -67

 أبو العباس احلرميي، املقرئ، املعروف اببن اباتنة.

على والده، وعلى أيب الفتح عبد الوهاب بن حممد اخلفاف. ومسع من: أيب القراءات قرأ 
 الربكات حيىي بن عبد الرمحن الفارقي، وأيب بكر األنصاري.

 وكان صاحلا فاضال.

 ه.[ ، وغري 4روى عنه: أبو عبد هللا الدبيثي ]
__________ 

، والتكملة 161( ورقة 5921[ انظر عن )أمحد بن أمحد( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 1]
 .179/ 9، واجلامع املختصر 915رقم  79/ 2لوفيات النقلة 

دة من بل« املقدادية»أو « شهرابن»وهي املعروفة اليوم ب « شهراابن»[ منسوب إىل 2]
 161أبو الفتح قاضيا هبا )اتريخ ابن الدبيثي، الورقة حمافظة دايىل ابلعراق، وكان جده 
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 ( .5921ابريس 

، 193( ورقة 5921[ انظر عن )أمحد بن عبد امللك( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 3]
، 1954/ رقم 4، وتلخيص جممع اآلداب 923رقم  82/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 194

 .348رقم  77/ 1هاية ، وغاية الن190/ 1واملختصر احملتاج إليه 
 (1)( .." 5921)ابريس  194[ يف اترخيه، ورقة 4]
 "ومل يظهر مساعه من القاضي أيب بكر إال بعد موته بليلة. .412

قال ابن النجار: قرأ ابلرواايت على أيب الكرم ابن الشهرزوري، وسعد هللا ابن الدجاجي، 
ما متدينا. أضر ولزم بيته. وكان دائ، جمودا، صدوقا، ابلقراءاتوكان صاحلا، حسن املعرفة 

 ابن سعد على القاضي أيب بكر، فظفر بذلك« طبقات»يقول: أحق أنين مسعت جملدة من 
 ابن األمناطي قبل موته، فذهب إليه ابجمللد، فلقيه قد مات.

 تويف يف سادس مجادي اآلخرة.

 [ بن أيب القاسم ابن شعلة.1أمحد بن علي ] -68

 حلريب.أبو العباس الصويف، ا

 مسع: أاب احلسني حممد بن حممد بن الفراء، وعبد هللا بن أمحد بن يوسف.

 روى عنه: ال ياء حممد، والنجيب عبد اللطيف، ومجاعة.

 وتويف يف مجادي األوىل.

 [ .2إبراهيم بن علي ] -69

 أبو إسحاق األنصاري، البغدادي، الزاهد، املعروف ابملراوحي.

[ عن حممد بن حيىي 3« ]القوت»ومجاعة. وحدث بكتاب  مسع من: أيب الفتح بن شاتيل،
 الربداين. وصحب املشايخ واألولياء، وأقام برابط هبروز.

 قال ابن النجار: كتبت عنه، وكان صاحلا عابدا متهجدا، مشتغال ابهلل،

__________ 

 ، والتكملة207( ورقة 5921[ انظر عن )أمحد بن علي( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 1]
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 .199/ 1، واملختصر احملتاج إليه 922رقم  82/ 2لوفيات النقلة 
، والتكملة 63( ورقة 5921[ انظر عن )إبراهيم بن علي( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 2]

 .152/ رقم 5، وتلخيص جممع اآلداب 947، رقم 96/ 2لوفيات النقلة 
 (1)[ أليب طالب املكي، وهو مشهور.." 3]
 لبغدادي املتكلم، قطاع اآلجر، ويعرف ابملستعمل."أبو عبد هللا ا .413

 تويف ببغداد يف ربيع اآلخر، ودفن يف داره.

 وكان عارفا ابلكالم واهلندسة، مطلعا على مذاهب الناس.

 عاش نيفا وسبعني سنة.

 ]حرف احلاء[

 [ .1احلسن بن علي بن خلف ] -75

 .أبو علي األموي، القرطيب، نزيل إشبيلية، املعروف ابخلطيب
ببلده عن: أيب القاسم بن رضا، وحممد بن جعفر بن صاف، وعبد الرحيم القراءات أخذ 

« املوطأ»[ . ومسع من: يونس بن مغيث، وأيب بكر بن العريب، وابن مسرة. ومسع 2احلجاري ]
 من أيب بكر بن عبد العزيز.

الوليد بن رشد [ وابن أيب اخلصال. وأجاز له أبو 3وأخذ النحو عن أيب بكر بن مسعود ]
 [ مروايته.4]

 وكان مائال إىل األدب، وصحب أاب حفص بن عمر.

اللؤلؤ املنظوم يف معرفة األوقات »، وكتاب « روضة األزهار»وله من الكتب: كتاب 
 « .هتافت الشعراء»[ ، وكتاب 5« ]والنجوم

 [ .6وتويف إبشبيلية وله مثان ومثانون سنة. قال األابر ]

__________ 

، واجلامع املختصر 920رقم  81/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 109احلكماء للقفطي ] )( [ 
 .1018/ رقم 4، وتلخيص جممع اآلداب 184/ 9
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، والوايف 263/ 1[ انظر عن )احلسن بن علي بن خلف( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
عجم ، وم1012رقم  223/ 1، وغاية النهاية 131رقم  161، 160/ 12ابلوفيات 
 .253/ 3املؤلفني 

 « .احلجازي»[ تصحفت يف )غاية النهاية( إىل 2]

 ، وهو وهم من احملقق.« عن أيب بكر مسعود( : »263/ 1[ يف تكملة ابن األابر: )3]

 وهو حتريف.« رشيد»[ يف تكملة ابن األابر: 4]

 « .ابلنجوم»[ هكذا يف األصل وعند ابن اجلزري، ويف تكملة ابن األابر: 5]

 (1).." 264/ 1« ووقفت على تسمية تواليفه وبعض شيوخه خبطه»قال ابن األابر:  [6]
 [ بن احلسني بن قنان.1احلسني بن علي ] -76" .414

 [ .2أبو عبد هللا األنباري، مث البغدادي، املعروف اببن الريب ]

 حدث عن: أيب الف ل األرموي، وسعيد ابن البناء.

 روى عنه: ابن خليل، وال ياء، ومجاعة.

 [ .4[ . حدث هو، وأخوه، وأبومها، وعمتهما متام ]3وهو أخو احلسن ]

 وتويف يف رم ان.

 وأجاز للشيخ مشس الدين، وللفخر علي، وللكمال عبد الرحيم.

 [ بن فارس بن حممد.5محزة بن علي بن محزة ] -77

 [ ، احلراين األصل، البغدادي، املقرئ.6أبو يعلى ابن القبيطي ]

على أيب حممد سبط اخلياط، وأيب الكرم الشهرزوري. ومسع القراءات قرأ من كبار القراء، 
منهما، ومن أيب: احلسن حممد بن أمحد بن توبة، وأمحد بن عبد هللا ابن األبنوسي، وأيب عبد 

 هللا السالل، وأيب إسحاق

__________ 

، 928رقم  85، 84/ 2[ انظر عن )احلسني بن علي( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .131/ 4، وتوضيح املشتبه 620رقم  40/ 2واملختصر احملتاج إليه 
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 [ الريب: ب م الراء املهملة وكسر الباء املوحدة وتشديدها. )املنذري، ابن انصر الدين( .2]

 هـ. 618[ ستأيت ترمجته يف الطبقة التالية يف وفيات سنة 3]

 هـ. 597[ تقدمت ترمجتها يف الطبقة السابقة يف وفيات سنة 4]

، وذيل اتريخ 315رقم  257[ انظر عن )محزة بن علي بن محزة( يف: التقييد البن نقطة 5]
، ومرآة الزمان 37، 36( ورقة 5922، و )املخطوط بباريس 177/ 15بغداد البن الدبيثي 

، وذيل الروضتني 939رقم  93، 92/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 527، 526/ 2ق  8ج 
 186، واملعني يف طبقات احملدثني 4/ 5، والعرب 191، 189/ 9ر ، واجلامع املختص54
، واملختصر 314، واإلشارة إىل وفيات األعيان 248، واإلعالم بوفيات األعالم 1979رقم 

، ومعرفة 233رقم  442، 441/ 21، وسري أعالم النبالء 635رقم  50/ 2احملتاج إليه 
/ 13، والوايف ابلوفيات 3/ 4جلنان ، ومرآة ا541رقم  582، 581/ 2القراء الكبار 

/ ورقة 17، وعقد اجلمان 1193رقم  264/ 1، وغاية النهاية 204رقم  178، 177
 .7/ 5، وشذرات الذهب 290/ 6، والنجوم الزاهرة 290
[ القبيطي: ب م القاف وفتح الباء املوحدة وتشديدها وسكون الياء آخر احلروف وبعدها 6]

 (1)( .." 93/ 2ري طاء مهملة مكسورة. )املنذ
"إبراهيم بن نبهان الغنوي، وأيب الف ل األرموي، وأيب غالب حممد بن علي ابن  .415

 الداية، وسعد اخلري.

 وحدث.القراءات وأقرأ 

 [ : وكان ثقة صدوقا، حسن اخللق.1قال الدبيثي ]

[ ، والتقي اليلداين، 2قلت: روى عنه: هو، وابن خليل، وال ياء، والنجيب عبد اللطيف ]
وآخرون. وأجاز للشيخ مشس الدين عبد الرمحن، وللحافظ املنذري، وللفخر علي، وللكمال 

 عبد الرحيم.

 ولد سنة أربع وعشرين ومخسمائة يف رم ان.

 وتويف يف اثمن عشر ذي احلجة.
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 [ : كان عفيفا، زاهدا، ثقة، قرأ على سبط اخلياط ابلرواايت.3وقال أبو شامة ]

 [ .4، من أئمة القراء اجملودين ]وقال ابن الظاهري: ثقة حجة

 ]حرف اخلاء[

 [ بن محد.5خلف بن أمحد ] -78

__________ 

 ( .5922)ابريس  37[ يف اترخيه، الورقة 1]

 .88 -87[ يف املشيخة، الورقة 2]
 .54[ يف ذيل الروضتني 3]
ب، واألدالقراءات [ وقال ابن النجار: أكثرت عنه، والزمته، ومسعت منه من كتب 4]
ن ثقة حجة نبيال، موصوفا حبسن األداء وطيب النغمة، يقصده الناس يف الرتاويح، ما وكا

رأيت قارائ أحلى نغمة منه، وال أحسن جتويدا، مع علو سنه، وانقالع ثنيته، وكان اتم املعرفة 
وعللها وحفظ أسانيدها وطرقها، وكان له معرفة حسنة ابحلديث، وكان القراءات بوجوه 

دا، وكان يف صباه من أحسن أهل زمانه وأظرفهم، مع صيانة ونزاهة، وكان دمثا لطيفا متود
من أحسن الشيوخ صورة، وقد أكثر الشعراء يف وصفه، فأنشدين حيىي بن طاهر، أنشدان 

 أبو الفتح حممد بن حممد الكاتب لنفسه يف محزة بن القبيطي:

 متلك مهجيت ظيب غرير ... ضنيت به ومل أبلغ مرادي

 يف وجنتيه ... ومن ريق بفيه ويف فؤادي فتصحيف امسه

 ( .442/ 21)سري أعالم النبالء 

 (1).." 314[ انظر عن )خلف بن أمحد( يف: اإلشارة إىل وفيات األعيان 5]
"املسعودي، وطائفة كبرية. وارحتل، فسمع بدمشق من: أيب سعد بن أيب عصرون،  .416

 نهر وأقام هناك وصار له صورة.ومجاعة، وببغداد من: ابن بوش وطبقته، ودخل ما وراء ال

 وتويف يف هذه السنة.

 [ بن ايسني القيسراين.1عبد الكرمي بن أيب احلسن ] -91
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 مث املصري، املقرئ.

 على: أيب اجليوش عساكر، ومسع بدمشق من: أيب الف ل منصور الطربي.القراءات قرأ 

 مسع منه: أبو عبد هللا بن يوسف املصري، وغريه.

 ح واخلري.وكان من أهل الصال

[ بن علي بن علي بن عبيد هللا البغدادي 2عبد امللك بن أيب أمحد عبد الوهاب ] -92
 ابن سكينة.

 تويف يف حياة والده بصعيد مصر يف هذه السنة، وقيل: تويف سنة ثالث وتسعني. قاله احلافظ
 املنذري.

 [ .3مسع من: شهدة، وجتين ]

 وحدث ابحلرمني.

 [ بن أيب نصر.4]عبيد هللا بن حممد  -93

 [ األصبهاين.5أبو زرعة اللفتواين ]

مسع: حممد بن علي بن أيب ذر الصاحلاين ح ورا، واحلسني بن عبد امللك اخلالل، وهذه 
 الطبقة. واعتىن به أبوه، ومسعه الكثري.

__________ 

رقم  88، 87/ 2[ انظر عن )عبد الكرمي بن أيب احلسن( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
934. 
رقم  94، 93/ 2[ انظر عن )عبد امللك بن عبد الوهاب( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

941. 
 [ يعين جتين بنت عبد هللا الوهبانية، وقد تقدمت ترمجتها يف الطبقة املاضية.3]

 .5/ 5[ انظر عن )عبيد هللا بن حممد( يف: العرب 4]
 (1).." [ اللفتواين: نسبة إىل لفتوان إحدى قرى أصبهان5]
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 "مسعت قاضي املارستان أاب بكر. .417

 [ .1وهي أخت املبارك ]

 توفيت يف شعبان.

 [ بن إبراهيم.2إبراهيم بن يوسف ] -113

 [ املقرئ.3أبو إسحاق اللخمي، القرطيب، املعروف ابملعاجري ]

 عن سعد بن خلف، وويل اخلطابة. وكان مقرائ جمودا، ذا مست ووقار.القراءات أخذ 

 لسان: صحبته زماان.قال ابن الطي

 [ بن حممد بن مكارم بن سكينة.4إمساعيل بن املبارك ] -114

 أبو الفرج األمناطي، البغدادي.

 مسع من: أبيه، وأيب الفتح ابن البطي، ومجاعة. وحدث.

 تويف إبربل.

[ ، مجال الدولة خادم السلطان صالح الدين الذي وقف داريه اإلقباليتني: 5إقبال ] -115
 [ بدمشق.7[ واليت للشافعية ]6فية ]اليت للحن

__________ 

 هـ. 596[ تقدمت ترمجته يف الطبقة املاضية يف وفيات سنة 1]

، وغاية 162/ 1[ انظر عن )إبراهيم بن يوسف( يف: تكملة كتاب الصلة البن األابر 2]
 .137رقم  30/ 1النهاية 

 اية النهاية( .، واملثبت يتفق مع )غ« املعافري»[ حترف يف التكملة إىل 3]

، 249( ورقة 5921[ انظر عن )إمساعيل بن املبارك( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 4]
، 129/ 5، وتوضيح املشتبه 364/ 1، واملشتبه 966رقم  107/ 2والتكملة لوفيات النقلة 

 .686وتبصري املنتبه 
ق  3و  234، 210/ 2، واألعالق اخلطرية 59[ انظر عن )إقبال( يف: ذيل الروضتني 5]
، والبداية 4234رقم  304/ 9، والوايف ابلوفيات 41، 40/ 29، وهناية األرب 137/ 1

 .46/ 13والنهاية 
 .362/ 1[ انظر عن )املدرسة اإلقبالية احلنفية( يف: الدارس يف اتريخ املدارس للنعيمي 6]
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/ 1[ انظر عن )املدرسة اإلقبالية الشافعية( يف: الدارس يف اتريخ املدارس للنعيمي 7]
118 "..(1) 
 "سنة مخس وستمائة .418

 ]حرف األلف[

 [ .1أمحد بن حممد بن أمحد بن أيب هارون ] -223

 أبو القاسم التميمي، اإلشبيلي.

[ ابن 2هللا ] عن: أيب احلكم بن حجاج، وأيب إسحاق بن طلحة، وعبيدالقراءات أخذ 
[ ، وأيب احلكم بن بطال. ومسع من أيب احلسن الزهري، والزاهد أيب عبد هللا ابن 3اللحياين ]

 اجملاهد. وأجاز له أبو احلسن شريح.

 وتصدر لإلقراء، وأخذ الناس عنه.

 [ .5[ : وكان ورعا زاهدا، أجاز يف ربيع األول سنة مخس لبعض أصحابنا ]4قال األابر ]

 [ .6م بن أمحد الكردي ]إبراهي -224

 املعروف ابجلناح.

 من أمراء دمشق.

__________ 

، وغاية 98/ 1[ انظر عن )أمحد بن حممد بن أمحد( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
 .480رقم  104/ 1النهاية 

 ، واملثبت يتفق مع: غاية النهاية.« عبد هللا»[ يف التكملة البن األابر: 2]

 « .احلبايب»النهاية إىل: [ تصحفت يف غاية 3]

 .98/ 1[ يف تكملة الصلة 4]
 [ وقال ابن اجلزري: بقي إىل قريب سنة عشر وستمائة.5]

 (2).." 66[ انظر عن )إبراهيم بن أمحد( يف: ذيل الروضتني 6]
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 على أيب القاسم أمحد بن جعفر الغافقي، ومسع من:القراءات "قرأ  .419

ن عثماين. ومبصر من: الشريف أيب الفتوح انصر باإلمام أيب طاهر بن سلفة فأكثر، ومن ال
 احلسن، والزاهد علي ابن بنت أيب سعد، وخلق كثري.

[ : كتب الكثري لنفسه وللناس، وكان فاضال له معرفة حسنة، 1قال احلافظ عبد العظيم ]
 خترج به مجاعة من أصحاب السلفي. وتصدر ابجلامع العتيق مبصر، وحدث.

 من املصريني. روى عنه: هو، وغري واحد

 [ .2وأمه: تقية األرمنازية الشاعرة ]

 أخربان إسحاق الوزيري، أخربان احلافظ عبد العظيم، أخربان علي بن فاضل، فذكر حديثا.

 تويف يف منتصف صفر.

 [ .4[ بن أمحد ابن اخلراز ]3علي بن حممد بن علي ] -142

 أبو احلسن احلرميي.

 بناء.مسع: أمحد ابن الطالية، وسعيد ابن ال

 وحدث.

 وتويف يف ذي القعدة بطريق احلجاز.

 [ بن عبد الكرمي.5علي بن حيىي ] -143

__________ 

 .100/ 2[ يف التكملة 1]
 هـ. ابإلسكندرية. 580[ توفيت سنة 2]

، والتاريخ 158[ انظر عن )علي بن حممد بن علي( يف: اتريخ ابن الدبيثي )كمربج( ورقة 3]
، 983رقم  119/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 108)ابريس( ورقة اجملدد البن النجار 
 .1039رقم  137/ 3واملختصر احملتاج إليه 

[ اخلراز: بفتح اخلاء املعجمة وتشديد الراء املهملة وفتحها وبعد األلف زاي. )املنذري( 4]
. 
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خ اجملدد ، والتاري173[ انظر عن )علي بن حيىي( يف: اتريخ ابن الدبيثي )كمربج( ورقة 5]
 (1).." 993رقم  123/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 72)ابريس( ورقة 

 "ولد سنة ثالثني. .420

وقرأ العربية على ابن اخلشاب، وغريه. ومسع من أيب الكرم الشهرزوري، وحممد بن عبيد هللا 
ه، على أيب الكرم. وكان عارفا ابلنحو، بصريا بالقراءات الرطيب، وابن انصر، وقرأ بعض 

 ، خريا.ثقة

 وهو من قرية فزرينيا، ويقال له: الفزراين.

 روى عنه: أبو عبد هللا الدبيثي، وقال: تويف يف صفر. وال ياء املقدسي.

 وأجاز للشيخ مشس الدين، وللكمال عبد الرحيم، وللفخر ابن البخاري.

 [ بن عبد املنعم بن معايل بن هبة هللا بن احلسن بن علي.1حممد بن إمساعيل ] -147

 [ الدمشقي، الشافعي.2أبو عبد هللا بن احلبويب، الثعليب ]

 من بيت احلديث والعدالة.

 روى عن: نسيبه أيب يعلى محزة ابن احلبويب.

 روى عنه: يوسف بن خليل، والشهاب القوصي.

 وتويف يف حادي عشر ربيع األول.

 ولقبه: زين الدين.

 أجاز للفخر علي.

 احلسن بن بداوة.حممد بن احلسن بن إبراهيم بن  -148

 أبو عبد هللا املرسي، األنصاري، الغرانطي، الطبيب.

ه أبو بكر أدرك« . مسلسالته»شيخ مسند معمر. مسع عام أربعني من أيب بكر ابن العريب 
بن مسدي ومسع منه يف هذه السنة بقراءة عمه، وله نيف ومثانون سنة، وخرج عنه يف 

 أحاديث.« معجمه»

__________ 
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 .952رقم  102، 101/ 2ن )حممد بن إمساعيل( يف: التكملة لوفيات النقلة [ انظر ع1]
( مجلة 115( ، وذكر الذهيب يف )املشتبه )955/ 2[ قيده املنذري ابحلروف )التكملة: 2]

الدماشقة لكنه مل يذكر أاب عبد هللا هذا. وقد مر ذكر أيب احلسن علي بن « الثعلبيني»من 
 (1)( .." 38من هذا الكتاب، رقم ) 601عقيل الثعليب يف وفيات سنة 

 [ سعيد بن احلسني.1حممد بن أيب املفاخر ] -149" .421

 أبو عبد هللا اهلامشي، العباسي، املأموين، الشريف، الصويف، الواعظ.

 سكن مع أبيه القاهرة. وقد مسع ببغداد من أيب الوقت، وابإلسكندرية من السلفي.

[ : سألته عن مولده، فقال: سنة ست وأربعني 2]روى عنه: احلافظ عبد العظيم، وقال 
ومخسمائة. قال: وكان حافظا للقرآن، حسن الصوت جدا، أم ابألمري مجال الدين فرج مدة 
وهو متويل اإلسكندرية، وجاء معه إىل مصر، وأم ابمللك العزيز مبصر إىل أن مات. وانقطع 

أبو بكر،  اآلي واملتشابه. وابنهابخلانقاه، ووعظ ابلثغر والقاهرة. وصنف كتااب يف رءوس 
 حدثنا عن السلفي.

 قلت: ابنه أبو بكر حممد، حدثنا عنه ابنه حممد اجلنائزي، واألبرقوهي.

 [ رجب.3وتويف هذا يف اثلث ]

 حممد بن طاهر بن حممد. -150

 أبو بكر القيسي، اإلشبيلي.

. وابن بشكوالروى عن: جده حممد بن أمحد بن طاهر، وأيب األصبغ السمايت الطحان، 
 عن السمايت.القراءات وأخذ 

 وكان ورعا صاحلا صدوقا.

__________ 

رقم  108، 107/ 2[ انظر عن )حممد بن أيب املفاخر( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .2259رقم  660/ 5، واملقفى الكبري للمقريزي 967
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 .107/ 2[ يف التكملة 2]
 (1)املقفى الكبري.."  [ يف التكملة: اثلث عشر رجب، وكذلك يف3]
[ املولد، املوصلي، ال رير، املقرئ، 2[ بن صاحل. أبو احلرم املاكسيين ]1"بن شبة ] .422

 النحوي.

أضر وهو ابن مثان سنني. ورحل إىل بغداد، فأخذ العربية عن: أيب حممد ابن اخلشاب، وأيب 
ىي بن  ا عن حياحلسن علي ابن العصار، والكمال عبد الرمحن األنباري. وأخذ ابملوصل أي

 واللغات.القراءات سعدون القرطيب الكثري من 

وجودها، وأقرأ الناس دهرا، وخترج به أهل املوصل. وقدم حلب، فحمل القراءات وبرع يف 
عنه أهلها الكثري، وقدم دمشق، فحدث هبا عن أيب الف ل خطيب املوصل، وسعيد ابن 

 الدهان.

 لشيخه الكمال األنباري.« العربية أسرار»وقرأ عليه علم الدين السخاوي كتاب 

 وعمي من اجلدري، وكان يتعصب أليب العالء املعري، ملا بينهما من األدب والعمى ابجلدري.

 ، مل يكن يفوالقراءات[ : كان عارفا ابلنحو، واللغة، 3قال ابن األثري ]

__________ 

ته على تكملة  حاشي] )( [ بل عليه هو أن يتأمل تعليقه، ويعيد النظر فيه، حيث وقع يف
 ابلزاي، ومل يتنبه إىل ذلك.« زاين»املنذري 

 ابملوحدة يف: العرب، والعسجد املسبوك.« راين»وورد 

 ابلزاي والياء املثناة يف: الغصون اليانعة، والبداية والنهاية، ومعجم األدابء.« زاين»وورد 

 ابلراء والياء املثناة يف بقية املصادر.« رابن»وورد 

ما مل يذكره ابن انصر ك« املشتبه»مل يذكره يف كتابه  -رمحه هللا -أن املؤلف الذهيب وامللفت
 الدين يف توضيحه، مع أنه من األمساء اليت يشتبه هبا.

 والصواب بتشديد الباء املوحدة.« . شبه» 313/ 2[ يف العسجد املسبوك 1]

 ايء مكسورة أي ا مث [ املاكسيين: بفتح امليم وبعد األلف كاف مكسورة وسني مهملة2]
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ساكنة مثناة من حتتها وبعدها نون، هذه النسبة إىل ماكسني، وهي بليدة من أعمال اجلزيرة 
 ( .280/ 5الفراتية على هنر اخلابور. )وفيات األعيان 

 (1).." 258/ 12[ يف الكامل 3]
 "أبو العباس احلريب، الكاتب. .423

 مسع: عبد هللا بن أمحد بن يوسف.

 سنة.وعاش مثانني 

 مسع منه مجاعة. وأجاز للفخر علي، وللكمال عبد الرحيم، وخدجية بنت راجح.

 [ البغدادي.1أمحد بن علي بن هبة هللا ] -166

 مسع: ابن البطي.

 [ .2ومات يف احملرم ]

 [ بن مقدام.3أمحد بن حممد بن أمحد ] -167

 أبو العباس الرعيين، اإلشبيلي.

، شريح بن حممد، ومسع: منه، ومن أيب بكر ابن العريب ببالده عن أيب احلسنالقراءات أخذ 
وصحبه إىل مراكش وشهد موته بفاس، وأخذ أي ا عن: أيب عمر بن صاحل، وعلي بن 

 مسلم، وأيب احلكم بن بطال.

__________ 

، 995رقم  124/ 2[ انظر عن )أمحد بن علي بن هبة هللا( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .3183رقم  229/ 7، والوايف ابلوفيات 43 /9واجلامع املختصر 

[ كنيته: أبو منصور. قال الصفدي: كانت والدته قد حجت مع والده وهي حامل به 2]
فوضعته مبكة وقدم به والده رضيعا، فاتفق أن اإلمام الناصر ولد يف رجب من تلك السنة 

فأح رت  داهنوأرضعته والدته مديدة ومرضت فأح رت له املراضع فأىب أن يرضع من إح
والدة أيب منصور املذكور فقبل ثديها وأنس هبا، فريب مع اإلمام الناصر يف مكان واحد، وملا 
ويل اخلالفة عرف له ذلك وأنعم عليه إبنعامات كثرية ورغب إليه يف والايت جليلة فامتنع 
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 من ذلك وعاش فارغ البال.

النجار ومل  عليه حمب الدين ابن أمسعه والده يف صباه من ابن البطي شيئا من احلديث قرأه
 يرو بعد ذلك شيئا. وكان ظريفا متواضعا حسن األخالق. )الوايف ابلوفيات( .

، والذيل 97[ انظر عن )أمحد بن حممد بن أمحد( يف: تكملة الصلة البن األابر/ 3]
، وجذوة االقتباس 537رقم  385، 384/ 1ق  1والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج 

، 5/ 4، ومرآة اجلنان 544رقم  585/ 2، ومعرفة القراء الكبار 10، 9/ 5عرب ، وال72
 (1).." 12/ 5، وشذرات الذهب 478رقم  104/ 1وغاية النهاية 

 "مسع: أاب الفتح ابن البطي، وأاب زرعة املقدسي. .424

 [ : ما أعلمه حدث.1قال الدبيثي ]

 [ بن عبد هللا.2عبد هللا بن عيسى ] -183

 صاري، القرطيب املكتب الزاهد.أبو حممد األن

 [ .3عن عبد الرحيم بن قاسم احملاريب ]القراءات أخذ 

 وجلس للتعليم. وكان يتقوت من كراء ربع له.

 قال األابر: كان منقطع القرين يف الزهد والورع.

 [ .4عبد هللا بن مبادر ] -184

 [ .5وبقابوس من قرى هنر امللك ] -أبو بكر البقابوسي

 جمودا، ضريرا، يؤم مبسجد.كان مقرائ 

 قرأ القرآن على أيب الكرم الشهرزوري، وعلي بن غنيمة، ومسع من:

 [ ، وسعيد ابن البناء.6عبد اخلالق اليوسفي، وأيب بكر ابن الزاغوين ]

__________ 

، وقد ذهب قوله يف اترخيه حيث ذهبت الرتمجة ومل 134/ 2[ يف املختصر احملتاج إليه 1]
 يء يسري من آخرها.يبق منها سوى ش

 .878/ 2[ انظر عن )عبد هللا بن عيسى( يف: التكملة لكتاب الصلة البن األابر 2]
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« احلجاري»، وقد وقع يف تكملة ابن األابر: -رمحه هللا -[ هكذا يف األصل خبط املؤلف3]
عبد الرحيم بن قاسم بن حممد أبو »فقال:  1632رقم  383/ 1، ومثله يف: غاية النهاية 

أبو »فجعل له كنيتني، والصحيح أن كنيته « . د )كذا( احلجاري ابلراء أبو احلسنحمم
خلزرجي عبد احلق بن حممد ا»يف غاية النهاية أثناء ترمجة « حماريب»وقد ورد أنه « . احلسن

 ( وهو األرجح، وهللا أعلم.1537رقم  359/ 1)

واتريخ ابن الدبيثي )ابريس  ،470/ 1[ انظر عن )عبد هللا بن مبادر( يف: معجم البلدان 4]
، والتكملة 95، 94، ومشيخة النجيب عبد اللطيف، ورقة 111، 110( ورقة 5922

 .814رقم  174/ 2، واملختصر احملتاج إليه 1005رقم  129، 128/ 2لوفيات النقلة 
 ب م امليم وفتح الباء املوحدة وبعد األلف دال وراء مهملتان. )املنذري( .« : مبادر»و 

قال ايقوت: بقابوس: ابلفتح، وبعد األلف ابء أخرى م مومة، وواو ساكنة، وسني [ 5]
 مهملة. )معجم البلدان( .

 (1)« .." الزعفراين»[ حترفت يف )معجم البلدان( إىل: 6]
 "روى عنه: الدبيثي، وال ياء. .425

 وتويف يف ربيع األول.

 [ بن عبد احلق بن أمحد املقرئ.1عبد احلق بن حممد ] -185

 حممد اخلزرجي، القرطيب.أبو 

عن ابن عم أبيه أيب زيد عبد الرمحن بن علي اخلزرجي، املقرئ، وعبد الرحيم القراءات أخذ 
[ . وأخذ قراءة انفع عن أمحد بن صاحل ال رير. ومسع من: أبيه أيب عبد هللا، 2بن قاسم ]

 وأيب مروان بن مسرة فأكثر، وأخذ العربية عن أيب القاسم بن مسجون.

 ا.، ضابطا هلابلقراءاتبقرطبة لإلقراء والتحديث. وعمر وأسن. وكان عارفا  وتصدر
 حدث عنه مجاعة.

وتويف يف شعبان، وولد يف حدود اخلمس وعشرين ومخسمائة، وكان شيخه أبو زيد حيا يف 
 حدود األربعني.
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 نة ستمائةس« املوطأ»قلت: مسع منه أبو العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم القرطيب أكثر 
 بروايته عن أبيه.

 [ بن علي بن احلسني احلنبلي.3عبد الرمحن بن عيسى ] -186

__________ 

 .1537رقم  359/ 1[ انظر عن )عبد احلق بن حممد( يف: غاية النهاية 1]
 ( .183قبل قليل برقم )« عبد هللا بن عيسى»[ وهو احملاريب الذي ذكر يف ترمجة 2]

يف: إكمال اإلكمال البن نقطة )الظاهرية( ورقة  [ انظر عن )عبد الرمحن بن عيسى(3]
/ 2ق  8، ومرآة الزمان ج 124، 123( ورقة 5922، واتريخ ابن الدبيثي )ابريس 55
، واجلامع املختصر 1028رقم  137/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 62، وذيل الروضتني 537
، 50/ 13والنهاية  ، والبداية863رقم  209، 208/ 2، واملختصر احملتاج إليه 249/ 9

، 312/ ورقة 17، وعقد اجلمان 222رقم  43 -41/ 2والذيل على طبقات احلنابلة 
 (1).." 218، والتاج املكلل 17/ 5وشذرات الذهب 

"قرأ ابلرواايت على أيب حممد سبط اخلياط، وأيب الكرم الشهرزوري، ومسع منهما،  .426
 وابن انصر.ومن حممد بن أيب حامد البيع، وأيب الف ل األرموي، 

يه مشهورا، قرأ علالقراءات ، وحدث. وكان دينا صاحلا، عايل اإلسناد يف القراءاتوأقرأ 
 [ جمد الدين ابن تيمية، وغريه.1« ]ابملبهج»

 وروى عنه: الدبيثي، وابن خليل، وال ياء، والنجيب عبد اللطيف، وآخرون.

 وتويف يف ربيع األول.

 فأكثروا، وكان صدوقا نزها عفيفا.القراءات س [ : قرأ عليه النا2قال ابن النجار ]

 [ بن حممد بن مشق البغدادي.3عفيفة بنت املبارك ] -193

 أخت احملدث أيب بكر حممد.

 روت عن أيب الفتح ابن البطي.

 وتوفيت يف مجادي األوىل.
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 [ بن علي.4علي بن إمساعيل ] -194

 ف اببن السيوري.أبو احلسن، الطوسي األصل، اإلسكندراين، النحوي، املعرو 

 شاعر حمسن، عاش ب عا ومثانني سنة.

 قال زكي الدين: تويف يف رجب، أنشدان عنه شيخنا ابن املف ل.

 [ بن محامة.5علي بن سعيد ] -195

__________ 

 السبع، لسبط ابن اخلياط.القراءات [ املبهج يف 1]

 .44[ يف التاريخ اجملدد، ورقة 2]
رقم  134، 133/ 2ك( يف: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )عفيفة بنت املبار 3]

1018. 
 .1027رقم  137/ 2[ انظر عن )علي بن إمساعيل( يف: التكملة لوفيات النقلة 4]
، والوايف." 1014رقم  132/ 2[ انظر عن )علي بن سعيد( يف: التكملة لوفيات النقلة 5]
(1) 
 خطيب بياسة. [ ، األندلسي، البياسي،1"أبو بكر بن حسنون الكتامي ] .427

 شيخ معمر مسن.

عن أبيه، وشريح بن حممد، وعبد هللا بن خلف، ومسع القراءات [ : أخذ 2قال األابر ]
منهم، ومن: القاضي أيب بكر ابن العريب، وأيب القاسم ابن ورد، ومجاعة. وويل ق اء بلده، 

رواية، جمودا، عايل الوتصدر لإلقراء والتحديث، وأخذ عنه الناس، وكان مقرائ جليال، ماهرا 
 عمر وضعف، وتويف يف رم ان وقد بلغ التسعني.

 [ .3وقيل: إنه ولد سنة أربع وعشرين، فاهلل أعلم ]

قلت: قرأ عليه ابلسبع إمساعيل بن حيىي العطار شيخ ابن الزبري، وكان شيخه ابن خلف 
 احلسن ابن من أيب القيسي قد قرأ ابلرواايت على أيب القاسم ابن الفحام الصقلي، وله إجازة

 الدوش وابن البياز. وأما شيخه شريح فمسند األندلس.
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وعظمه، وروى عنه ابإلجازة، وغلط أبن قال: تويف « معجمه»وقد ذكره ابن مسدي يف 
 سنة مثان وستمائة وأنه قارب املائة.

 مساعه يف سنة أربع وثالثني ومخسمائة من شريح، ومن ابن العريب.

 [ .5[ حممد بن أمحد بن مرزوق الباقداري ]4أيب بكر ] حممد ابن احلافظ -210

__________ 

وقال: « . الكتاين»( إىل: 205/ 2[ تصحفت نسبته يف )غاية النهاية( يف املرة األوىل )1]
هكذا بدون تنقيط بعد « الكناين»( وقع 241/ 2ال أعلم على من قرأ! ويف املرة الثانية )
 فه يف املرة األوىل.الكاف، وذكر شيوخه، فكأنه مل يعر 

 .574/ 2[ يف تكملة الصلة 2]
مس وقرأ خبط بعض أصحابنا أنه تويف يوم االثنني اخلا»[ الذي يف التكملة البن األابر: 3]

، وحكى غريه أنه بلغ الثمانني، وأن 520من رم ان املذكور ... وقال يف مولده: إنه سنة 
 « .524مولده سنة 

، واتريخ ابن الدبيثي )ابريس 474/ 1( يف: معجم البلدان [ انظر عن )حممد بن أيب بكر4]
، واملختصر احملتاج إليه 1019رقم  134/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 129( ورقة 5921

1 /125 ،126. 
 (1)[ الباقداري: نسبة إىل ابقدارى: قرية من نواحي بغداد.." 5]
 "فيما يبلغنا احملل كفاية ... والف ل فيه مئونة وحساب .428

 تويف إىل رضوان هللا يف أول مجادي األوىل، وله اثنتان ومثانون سنة.

موسى بن يوسف بن موسى بن يوسف بن إبراهيم بن عبد هللا بن املغرية بن  -218
 شرحبيل.

املعروف مبزدي ومبسدي بن مغرية بن حسن بن زيد بن يزيد بن حامت بن روح بن حامت بن 
 قبيصة بن املهلب بن أيب صفرة.

 املعمر، الزاهد، أبو حممد بن مسدي األزدي، املهليب، ويعرف أي ا اببن البائس. الشيخ
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 وإمنا لقب شرحبيل املذكور مبسدي، ألن أابه تصاهر إىل بين مسدي، فلقب هنا هبم.

تفقه جدي موسى أببيه القاضي أيب عمر تلميذ « : معجمه»قال احلافظ ابن مسدي يف 
الفرس.  عن أيب عبد هللا ابن غالمالقراءات . وأخذ أيب علي الغساين، وكتب خبطه كثريا

وصحب أاب العباس ابن العريف ابملرية، وكان األمري حممد بن سعد قد أخذ أمواله فنزل 
[ مدة، مث حتول إىل غرانطة، فنزل اجلندية وتعبد، ولد يف رأس سنة مخسمائة، 1بسطة ]

ه يريد لرواايت رجل، فلما فهم أنوعاش مائة ونيفا. وكان ميتنع من التحديث، مجع عليه اب
منه اإلجازة أىب عليه من إكمال اخلتمة. وكان جدي يؤانسين، وألبسين اخلرقة كما ألبسه 
  -شيخه ابن العريف. وأضر يف أواخر العمر، ومات ببسطة يف شوال سنة اثنتني وستمائة

م ان ر  فقال: مات يف« معجمه»وأما يف « لباس اخلرقة»كذا قال ابن مسدي يف كتاب 
 سنة أربع وستمائة ببسطة.

 نقلتهما من خطه، فأخطأ يف أحدمها.

__________ 

ابألندلس كما يف معجم ايقوت، ومراصد االطالع البن عبد « جيان»[ من أعمال 1]
 (1)احلق.." 

 "أبو علي ابن الشاطر األنباري. .429

 ويل ق اء األنبار، وحدث عن مسعود ابن النادر.

 [ بن حيىي بن غالب.1د هللا ]يوسف بن حممد بن عب -222

 [ املالقي، األندلسي، املعروف اببن الشيخ.2أبو احلجاج البلوي ]

عن أيب عبد هللا ابن الفخار، ومسع منه، ومن: أيب القاسم السهيلي، وأيب القراءات أخذ 
 إسحاق بن قرقول. وحج سنة ستني ومخسمائة.

مسع ابلثغر من أيب طاهر السلفي، [ ، و 3« ]أحكامه»فسمع ببجاية من احلافظ عبد احلق 
 وأيب حممد العثماين، ومسع مبكة من أيب احلسن بن مؤمن.

[ : أخذ عنه: أبو سليمان بن حوط هللا، وأبو الربيع بن سامل، وأبو احلسن بن 4قال األابر ]
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قطرال، وغريهم. وكان منقطع القرين يف الزهد والعبادة، جمتهدا يف العمل، يشار إليه إبجابة 
 الدعوة. ولد سنة تسع وعشرين ومخسمائة، وتويف يف رم ان. وكانت له جنازة مشهودة.

[ ، خطب 6[ : تويف مبالقة، وكان أحد الزهاد املشهورين، كثري الغزو ]5وقال املنذري ]
 ببلده.

 وقال فيه ابن مسدي: أحد األبدال والعلماء العمال وممن تعرفت إجابة

__________ 

، والتكملة 217بن حممد بن عبد هللا( يف: صلة الصلة البن الزبري [ انظر عن )يوسف 1]
، والعسجد 1044/ 2، وتكملة الصلة البن األابر 1044رقم  147/ 2لوفيات النقلة 

، 150، وكشف الظنون 164/ 1، والقاموس اإلسالمي ألمحد عطية هللا 326/ 2املسبوك 
، 230/ 13معجم املؤلفني ، و 207، 206/ 4، وفهرست اخلديوية 327/ 9واألعالم 

 .1371رقم  71/ 5ج  2وموسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي ق 
 « .البكري»[ تصحفت هذه النسبة يف: العسجد املسبوك إىل: 2]

أليب حممد عبد احلق بن عبد الرمحن األزدي « األحكام الشرعية الكربى»[ أي كتاب: 3]
 هـ. وقد تقدمت ترمجته هناك. 581ملتوىف سنة اإلشبيلي املعروف اببن اخلراط ا

 .1044/ 2[ يف تكملة الصلة 4]
 .147/ 2[ يف التكملة لوفيات النقلة 5]
رب ويقال إنه بىن مبالقة حنو اثين عشر مسجدا بيده، ومل تفته غزوة يف ال»[ عبارة املنذري: 6]

 (1)وال يف البحر، وتوىل اخلطابة ببلده.." 
 "سنة مخس وستمائة .430

 ف األلف[]حر 

 [ .1أمحد بن حممد بن أمحد بن أيب هارون ] -223

 أبو القاسم التميمي، اإلشبيلي.

[ ابن 2عن: أيب احلكم بن حجاج، وأيب إسحاق بن طلحة، وعبيد هللا ]القراءات أخذ 
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[ ، وأيب احلكم بن بطال. ومسع من أيب احلسن الزهري، والزاهد أيب عبد هللا ابن 3اللحياين ]
 جاز له أبو احلسن شريح.اجملاهد. وأ

 وتصدر لإلقراء، وأخذ الناس عنه.

 [ .5[ : وكان ورعا زاهدا، أجاز يف ربيع األول سنة مخس لبعض أصحابنا ]4قال األابر ]

 [ .6إبراهيم بن أمحد الكردي ] -224

 املعروف ابجلناح.

 من أمراء دمشق.

__________ 

، وغاية 98/ 1الصلة البن األابر [ انظر عن )أمحد بن حممد بن أمحد( يف: تكملة 1]
 .480رقم  104/ 1النهاية 

 ، واملثبت يتفق مع: غاية النهاية.« عبد هللا»[ يف التكملة البن األابر: 2]

 « .احلبايب»[ تصحفت يف غاية النهاية إىل: 3]

 .98/ 1[ يف تكملة الصلة 4]
 [ وقال ابن اجلزري: بقي إىل قريب سنة عشر وستمائة.5]

 (1).." 66عن )إبراهيم بن أمحد( يف: ذيل الروضتني [ انظر 6]
 مفردات»يف أربع جملدات، وألف « للجمل»"يرجع إذا رد عليه. صنف شرحا  .431

 . «القراءات
[ ، وكان جده يونش عبدا روميا. قرأ القاسم ابن يونش على 1وكان أبوه من كبار القراء ]

 بطنه.شريح وصحبه، وكان فقريا مدقعا، ولقب ابلزقاق لعظم 

 .-رمحه هللا -تويف علي يف حدود السنة بطريق احلج
 [ بن مجيل.2علي بن حممد بن علي ] -254

 أبو احلسن املعافري، املالقي، خطيب القدس.

من مصنفه عبد احلق بن عبد الرمحن األزدي، اخلطيب، ومسع مبالقة « األحكام»مسع كتاب 
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وين، الفتح حممود بن أمحد ابن الصاب من أيب القاسم عبد الرمحن السهيلي، ومبصر من أيب
 وبدمشق من حيىي الثقفي، وعبد الرمحن ابن اخلرقي. وخترج يف احلديث ابلقاسم ابن عساكر.

ونسخ الكثري. وويل خطابة القدس زماان، وحصلت له دنيا متسعة، وكان حممود الطريقة، 
 متواضعا.

 روى عنه: الزكي عبد العظيم، والشاب القوصي.

: اخلطيب زين الدين انل عند امللك الناصر احلرمة الوافرة، وخصه عقيب الفتح قال القوصي
 خبطابة األقصى، وروى عنه األمري شرف الدين عيسى ابن أيب القاسم اهلكاري.

 [ : تويف سنة مخس. ومل يعني الشهر.3وقال عبد العظيم ]

__________ 

 « .املقرءين»واب أو الص« وكان أبوه قاسم من املقربني»[ يف اإلنباه: 1]

رقم  168، 167/ 2[ انظر عن )علي بن حممد بن علي( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
، 197/ 6، والنجوم الزاهرة 316، واإلشارة إىل وفيات األعيان 13/ 5، والعرب 1087

 .17/ 5وشذرات الذهب 
 (1).." 167/ 2[ يف التكملة 3]
 تاذ، النحوي، العروضي، ال رير."أبو اجلود اللخمي، املصري، املقرئ، األس .432

 شيخ الداير املصرية.

 ولد سنة مثاين عشرة ومخسمائة.

على الشريف أيب الفتوح اخلطيب، ومسع منه، القراءات وتصدر لإلقراء مدة طويلة، قرأ 
 ومن عبد هللا بن رفاعة، ومن املهذب علي بن عبد الرحيم ابن العصار األديب.

السخاوي، وأبو عمرو ابن احلاجب، واملنتجب اهلمذاين،  : أبو احلسنالقراءاتقرأ عليه 
وعبد الظاهر بن نشوان، والعلم أبو حممد القاسم بن أمحد اللورقي األندلسي، والكمال علي 
بن شجاع ال رير، والفقيه زايدة بن عمران، وعبد القوي بن عزون، وعبد القوي بن عبد هللا 

 الناشري.ابن املغربل، والتقي عبد الرمحن بن مرهف 
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 ، إماما فيها.ابلقراءاتوتويف قبل الكمال ال رير أبايم. وكان ماهرا 

ح إىل سنة إحدى وسبعني: أبو الفتالقراءات وبقي من أصحاب أيب اجلود ممن قرأ عليه 
 عبد اهلادي بن عبد الكرمي القيسي خطيب جامع املقياس.

سنة  مساعيل املليجي، وبقي إىلالسبعة: أبو الطاهر إالقراءات وآخر من مات ممن قرأ عليه 
 مثانني وستمائة.

وروى عنه احلديث: شهاب الدين القوصي، وزكي الدين املنذري، وضياء الدين املقدسي، 
 ومشس الدين األدمي، وكمال الدين حممد ابن قاضي الق اة ابن درابس، وآخرون.

 [ : أقرأ الناس دهرا، ورحل إليه، وأكثر املتصدرين1قال املنذري ]

__________ 

 (1)بتغيري يف األلفاظ.."  162/ 2[ يف التكملة 1]
 حياته يفالقراءات "لإلقراء مبصر أصحابه وأصحاب أصحابه. مسعت منه، وقرأت  .433

على أصحابه، ومل يتيسر يل القراءة عليه. وكان دينا فاضال، ابرعا يف األدب، حسن األداء، 
عتذر يقصد أحدا يف حاجة إال جييب، ورمبا ا لفاظا، كثري املروءة، متواضعا، ال تطلب منه أن

[ 1إليه املشفوع إليه ومل جيبه، فيطلب منه العود إليه، فيعود إليه. تصدر ابجلامع العتيق ]
 مبصر، ومبسجد األمري موسك ابلقاهرة، وابملدرسة الفاضلية، وتويف يف اتسع رم ان.

 ]حرف الفاء[

 [ بن أمحد القنائي.2فاطمة بنت حممد ] -259

 ست النساء.

 روت ابإلجازة من قاضي املارستان ومجاعة.

 مسع منها: أبو احلسن ابن القطيعي.

 [ .4[ عبد هللا بن أمحد ابن الطوير ]3فاطمة بنت أيب الفائز ] -260

 أم البهاء البغدادية، البزاز أبوها.

سعد  مسعها أخوها ألمها العالمة أبو الفرج ابن اجلوزي من: أيب منصور بن خريون، وأيب
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 أمحد بن حممد الزوزين.

 روى عنها: ابن خليل، وال ياء، والنجيب عبد اللطيف.

 وتوفيت يف حادي عشر ربيع األول.

 وأجازت للشيخ الفخر، وللكمال عبد الرحيم، والبن شيبان، وغريهم.

__________ 

 [ أي: جامع عمرو بن العاص.1]

 .1427رقم  270/ 3إليه  [ انظر عن )فاطمة بنت حممد( يف: املختصر احملتاج2]
فاطمة »وفيه  540/ 2ق  8[ انظر عن )فاطمة بنت أيب الفائز( يف: مرآة الزمان ج 3]

، واملختصر 1052رقم  151، 150/ 2وهو غلط، والتكملة لوفيات النقلة « بنت أيب النائر
 .1428رقم  270/ 3احملتاج إليه 

التأنيث. وتصحفت يف مرآة الزمان  إبضافة اتء« الطويرة» 150/ 2[ يف تكملة املنذري 4]
 إىل:

 (1)« .." الطريرة»
"وويل أبوه ق اء الكوفة قبيل ذلك فسمعه هبا من عمر بن إبراهيم العلوي. ومسع  .434

بواسط من أيب الكرم نصر هللا بن حممد ابن اجللخت، والقاضي حممد بن علي اجلاليب، 
 واملبارك بن احلسني ابن نغواب، ومجاعة.

على أمحد بن عبيد هللا اآلمدي، وأيب يعلى حممد بن سعد بن تركان. اءات القر وقرأ هبا 
 وتفقه ببغداد على أيب منصور سعيد ابن الرزاز. وأتدب عند أيب منصور ابن اجلواليقي.

 وكان كبري القدر، عايل اإلسناد، رحلة البالد.

ن نوح وفتوح بروى عنه: أبو الطاهر إمساعيل ابن األمناطي، وأبو بكر حممد ابن نقطة، 
 اخلويي، والزين بن عبد الدائم، وأبو عبيد هللا الدبيثي، وابن النجار، ومجاعة كثرية.

وأجاز البن أيب اخلري، وللشيخ مشس الدين عبد الرمحن، والكمال عبد الرحيم، وإمساعيل 
 العسقالين، والفخر علي.
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متيقظا، حدث [ : كان حسن املعرفة، جيد األصول، صحيح النقل، 1قال الدبيثي ]
ابلكثري، وصار أسند أهل زمانه، وقصد من اآلفاق، وحدث ببغداد غري مرة، ونعم الشيخ  

 كان عقال وخلقا ومودة.

[ : كان بقية السلف، وشيخ الق اة والشهود، وآخر من حدث 2وقال احلافظ عبد العظيم ]
بداره، وختمت  دفنأمحد كامال. وكان يعرف ما يقرأ عليه. وتويف يف اثمن شعبان، و « مبسند»

 عنده عدة ختم.

وسئل عن معىن املاندائي، فقال: كان أجدادي قوما من العجم أتخر إسالمهم، فسموا 
 بذلك، واملاندائي: الباقي، ابلفارسية.

أنبأين اإلمام أبو الفرج بن أيب عمر، عن أيب الفتح املندائي، أخربان أبو عبد هللا احلسني بن 
 حممد الدابس لنفسه:

__________ 

 .143/ 1[ يف ذيل اتريخ مدينة السالم 1]
 (1).." 158/ 2[ يف التكملة: 2]
 [ بن سليمان.1حممد بن أمحد بن عبد الرمحن ] -264" .435

 أبو عبد هللا الزهري، البلنسي.

 ويعرف يف األندلس اببن القح، واشتهر ابلنسبة إىل ابن حمرز.

 بن يب احلسن ابن النعمة، وأيب عبد هللامسع من صهره أيب احلسن بن هذيل فأكثر، ومن أ
 سعادة. ومجاعة.

. أخذ عنه ابنه أبو بكر حممد، وأبو عبد هللا والقراءاتقال األابر: كان له حظ من الفقه 
بن أيب البقاء، ورأيته وأان صغري. ولد يف سنة مثان وعشرين ومخسمائة، وتويف يف مجادي 

 اآلخرة.

 ن حممد.[ بن حيىي ب2حممد بن جابر ] -265

 أبو احلسن ابن الرماليه الثعليب، الغرانطي.
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مسع: أاب جعفر ابن الباذش، وعبد احلق بن عطية، وأاب بكر ابن العريب، والقاضي أاب الف ل 
على « دونةامل». وتفقه، ومسع القراءاتبن عياض، وأاب احلسن شريح بن حممد، وأخذ عنه 

 خلصال.أيب الوليد بن خرية، وأيب عبد هللا ابن أيب ا

وكان من أهل الوجاهة والف ل واملعرفة، أخذ عنه غري واحد. قاله األابر، وقال: حدث يف 
 سنة مخس وستمائة.

 [ احلسن بن أمحد اهلمذاين، العطار.3حممد ابن احلافظ أيب العالء ] -266

 مسع: أابه، وأاب الوقت، وأاب اخلري الباغبان.

 وكان من الصلحاء.

__________ 

 .575/ 2)حممد بن أمحد بن عبد الرمحن( يف: تكملة الصلة البن األابر  [ انظر عن1]
 .577، 576/ 2[ انظر عن )حممد بن جابر( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
، والتكملة 32[ انظر عن )حممد بن أيب العالء( يف: اتريخ ابن الدبيثي )شهيد علي( ورقة 3]

 (1)،." 36/ 1ر احملتاج إليه ، واملختص1047رقم  148/ 2لوفيات النقلة 
ن أيب علي عالقراءات "أيب عبد هللا بن سعادة، وأيب زيد السهيلي، ومجاعة. وأخذ  .436

 بن عريب.

 قال األابر: تويف يف رم ان. وكان من أهل العناية ابلرواية.

 وفيها ولد

 برهان الدين حممود بن عبد هللا املراغي الشافعي ابملراغة.

 الدنيسري الطبيب.والعماد حممد بن عباس 

 واجلمال أمحد بن حممد بن أيب سعد الواسطي خطيب كفرسوسة.

 والصفي إسحاق بن إبراهيم الشقراوي.

 والنجم أبو تغلب بن أمحد الفاروثي.

 واملسند انصر الدين عمر ابن القواس.
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 وال ياء حممد بن أيب بكر اجلعفري األسود.

 والشرف حممد بن عثمان بن مكي الشارعي.

 ني عثمان بن سعد بن تولوى القرشي، ولد بتنيس.واملع

 والنجيب أمحد بن حممد بن عبد السالم السفاقسي.

 واحلافظ سيف الدين أمحد ابن اجملد عيسى.

 والكمال أمحد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد.

 والشرف حسن بن عبد هللا بن عبد الغين.

 (1)وال ياء علي بن حممد ابن البالسي احملدث.." 
 ل ال ياء: مسعت منه يف السفرتني."قا .437

 وأجاز ألمحد بن سالمة احلداد، والشيخ مشس الدين، والكمال عبد الرحيم، والفخر علي.

 وتويف يف سادس شعبان، ويقال: إنه جاوز املائة.

 روى عنه لنا ابإلجازة العامة: الركن أمحد الطاووسي.

 [ املقتفوي.1أرتق بن جلدك ] -283

 شحنة بغداد.

تفقر، ومسى نفسه حممدا، وتكلم يف احلقيقة جبامع املنصور، ويف األصول جبهل، فمنع تزهد و 
 من ذلك، مث قام معه مجاعة.

 روى عن: أيب بكر ابن الزاغوين.

روى عنه: أبو احلسن ابن القطيعي، وقال عنه: كان يعتقد أن عذاب النار ينقطع وال يبقى 
 فيها أحد.

 نني سنة أو أكثر.تويف يف أايم التشريق عن ب ع ومثا

 أرمانوس، موىل حممد بن علي الزينيب. -284

 مسع: هبة هللا الشبلي، وأاب الفتح ابن البطي.

 ومات يف مجادي اآلخرة.
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 [ ، وقال: كان صاحلا حسن األخالق.2روى عنه ابن النجار ]

 [ بن حممد بن غالب.3أسامة بن سليمان ] -285

 أبو بكر الداين، املقرئ.

 عن أيب عبد هللا حممد بن احلسن ابن غالم الفرس،القراءات أخذ 

__________ 

 .3764رقم  337/ 8[ انظر عن )أرتق بن جلدك( يف: الوايف ابلوفيات 1]
 [ يف اترخيه، وهو التاريخ اجملدد، وهذه الرتمجة يف القسم ال ائع منه.2]

ومعرفة القراء ، 212/ 1[ انظر عن )أسامة بن سليمان( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
 (1).." 720رقم  155/ 1، وغاية النهاية 559رقم  600، 599/ 2الكبار 

"إسحاق والد األبرقوهي، ومجاعة. وأجازت ألمحد بن أيب اخلري، وللفخر علي،  .438
وللربهان إبراهيم ابن الدرجي، وللشيخ مشس الدين، وللكمال عبد الرحيم، وخلدجية بنت 

 ان.الشهاب بن راجح، وألمحد بن شيب

لنعيم « نتالف»للطرباين، و « املعجم الصغري»كله، و « املعجم الكبري»ومسعت من فاطمة 
 بن محاد.

 لنعيم، وغري ذلك.« الفنت»و « املعجم الكبري»[ : مسعنا منها 1قال ابن نقطة ]

 توفيت يف ربيع اآلخر، قاله ال ياء، وقال: مولدها يف ذي احلجة سنة عشر.

 ا من خط شيخنا املزي.نقلت إجازة البغاددة هل

 [ .2علي بن املبارك ] -301

 ابن أخي احلريص البغدادي، اخلباز.

 روى عن: سعيد ابن البناء.

 تويف فيها ظنا.

 [ بن عبد الرمحن بن بيبش.3عمر بن حممد ] -302

 أبو حفص البكري، الداين، املعروف اببن أيب رطلة.
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ن أيب عالقراءات ر بن مجاعة. وأخذ مسع بدانية من أيب احلسن ابن عز الناس، وأيب بك
 عن القاسم بن دمحان، أيب العباسالقراءات عبد هللا بن محيد. ورحل إىل مالقة، فأخذ 

البلنسي. ومسع منهم، ومن: السهيلي، وأيب احلسن ابن جامع. وأجاز له أبو عبد هللا بن 
 سعادة، ومجاعة.

__________ 

 .500[ يف التقييد 1]
، واملختصر 1134رقم  196/ 2ن املبارك( يف: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )علي ب2]

 .164، واتريخ ابن الدبيثي )كمربج( ورقة 1053رقم  142، 141/ 3احملتاج إليه 
 (1).." 50، 49/ ورقة 3[ انظر عن )عمر بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
 يب عبد اللطيف."روى عن حممد هذا: أبو عبد هللا الدبيثي، والنج .439

 وتويف يف شوال.

 ومات أبوه وكان يروي عن ابن نبهان سنة سبع ومخسني ومخسمائة.

 [ بن حممد.1حممد بن سعيد ] -307

 أبو عبد هللا املرادي، املرسي، املقرئ.

عن أيب احلسن بن هذيل، وأيب علي بن عريب. ومسع منهما، ومن: أيب القراءات أخذ 
 مد بن عاشر، ومجاعة.عبد هللا بن سعادة، وأيب حم

، وروى احلديث، ومحل الناس عنه الكثري. وممن قرأ عليه القراءاتوكان خريا فاضال، أقرأ 
 علم الدين القاسم بن أمحد اللورقي نزيل دمشق.القراءات 

[ : ولد سنة اثنتني وأربعني ومخسمائة، وتويف مبرسية إىل رمحة هللا ليلة اجلمعة 2وقال األابر ]
 والعشرين من رم ان سنة ست.احلادي 

 [ بن مطروح.3حممد بن عبد هللا بن أيب حيىي ] -308

 أبو عبد هللا التجييب، السرقسطي.

 مسع من: أيب احلسن ابن النعمة.
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قال األابر: كان إخباراي حلو النادرة والفكاهة، مجع شعر أيب بكر حيىي بن حممد ابن اجلزار 
 السرقسطي.

 وأبو عبد هللا ابن أيب البقاء.روى عنه: ابنه عبد هللا، 

__________ 

، والذيل والتكملة 578/ 1[ انظر عن )حممد بن سعيد( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
 594/ 2، ومعرفة القراء الكبار 18/ 5، والعرب 214، 213/ 6لكتايب املوصول والصلة 

 .145/ 2، وغاية النهاية 552رقم 
)طبعة مصر(  230/ 18من املطبوع من اتريخ اإلسالم  وقد سقطت هذه الرتمجة بكاملها

. 
 .578/ 2[ يف التكملة 2]
.." 579/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد هللا بن أيب حيىي( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
(1) 
عه العدين مس« مسند»أيب يعلى، و « مسند»الروايين، و « مسند»"ومن مسموعاته:  .440

 من سعيد الصرييف.

 السماع ثقة. وكان صحيح

 حدث ببغداد، وأصبهان.

[ ، وابن خليل، وال ياء، والتقي أمحد بن العز، ومجاعة. وروى عنه 1روى عنه ابن نقطة ]
ابإلجازة الشيخ مشس الدين عبد الرمحن، والربهان ابن الدرجي، والفخر علي، والكمال عبد 

 الرحيم، وآخرون.

 رين من مجادى اآلخرة.عاش ثالاث وسبعني سنة، وتويف يف اخلامس والعش

 ]حرف الياء[

 [ بن سليمان بن أمحد بن مرزوق.2حيىي بن أمحد ] -324

 املقرئ أبو زكراي اجلذامي، اإلشبيلي، املعروف اببن مورين.

عن أيب احلسن شريح، وأيب العباس بن عيشون، وشعيب بن عيسى، وأيب القراءات أخذ 
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 احلسن بن مسلم.العباس بن حرب، ومجاعة. وأخذ العربية عن أيب 

 وتصدر ببلده لإلقراء، وتفرد عن أقرانه.

 [ : كان متقنا جمودا، أسره العدو، وله يف ختليصه قصة غريبة.3ذكره األابر، فقال ]

__________ 

 ( .457[ وقال يف تقييده: قال لنا: امسي هشام واملؤيد لقب يل وهو بلقبه أشهر. )1]

وقال: وكان مكثرا  652رقم  481، 480التقييد يف: « هشام»وهلذا أعاد ذكره ابسم 
 صحيح السماع، له أصول خبط والده، وكان أبوه من احلفاظ األثبات.

، وصلة 132/ ورقة 3[ انظر عن )حيىي بن أمحد( يف: التكملة لكتاب الصلة البن األابر 2]
، 601/ 2 ، ومعرفة القراء الكبار22، 21، وبرانمج شيوخ الرعيين 191الصلة البن الزبري 

 وفيه امسه دون ترمجة. 3824رقم  366/ 2، وغاية النهاية 563رقم  602

 (1).." 134/ الورقة 3[ يف التكملة: 3]
"عبد هللا ابن بنت الشيخ، وهو مكثر صحيح السماع. مث قال: وقرأ القرآن على  .441

النيار  نعمر بن ظفر، ودعوان، والشهرزوري، وعلي بن حممويه األزدي، وهبة هللا بن وفاء اب
الواسطي، وأيب العالء اهلمذاين. وكان قد قرأ على شيخه أيب حممد عبد هللا بن علي عدة 
ختمات بكتب كثرية كتبها له يف جزء فسقط منه، وكان قد أراه جلماعة منهم: شيخه أبو 

 الكرم، وعمه املغازيل، فكتبا له مبا رأايه.

 [ .2رواية ][ : كان فيه تساهل يف اإلقراء وال1قال الدبيثي ]

قلت: روى عنه: اليلداين، والدبيثي، وال ياء، وابن خليل، والنجيب بن الصيقل، وحممد بن 
 أيب الدينة، وعبد الرمحن بن عمر بن اللمش شيخا الفرضي.

 [ .3قال الدبيثي: وجد يف مسجد ميتا يف الثالث والعشرين من صفر ]

 .قلت: وأجاز للشيخ مشس الدين، وللفخر علي، وجلماعة
 [ بن سليمان بن حراز.4حيىي بن الربيع ] -326

__________ 
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 .240/ 3[ انظر: املختصر احملتاج إليه 1]
القراءات ب[ وقال ابن النجار: قدم بغداد يف صباه، وتلقن هبا القرآن وأتقنه، وقرأ 2]

الكثرية على املشايخ، والزم جمالس العلم، وحصل النسخ واألصول، ومل يزل يف التحقيق 
واإلتقان حىت صار أحد القراء املشار إليهم ... وحدث كثريا، القراءات لتجويد وضبط وا

مسعت منه، ومل يكن ثقة وال مرضيا يف دينه وال يف روايته، فإنه كان مرتكبا للفواحش 
واملنكرات يف املساجد رأيته مرارا يبول يف ابلوعة املسجد وخيل ابلصلوات. وكان يدعي أنه 

د ابن بنت الشيخ جبميع ما عنده ويروي عنه ومل يكن بيده خطه، ومل يذكر قرأ على أيب حمم
 أحد من تالمذة أيب حممد أنه رآه عنده قط. )املستفاد( .

 أنه مات سنة ست عشرة وستمائة وقد جاوز التسعني. 368/ 2[ وقع يف غاية النهاية 3]

، والكامل 665رقم  488، 487[ انظر عن )حيىي بن الربيع( يف: التقييد البن نقطة 4]
، والتكملة لوفيات النقلة 388/ 15، وذيل اتريخ بغداد البن الدبيثي 288/ 12يف التاريخ 

، 299 -297/ 9، واجلامع املختصر 69، وذيل الروضتني 1126رقم  190، 189/ 2
، 20/ 5، والعرب 113/ 2، ودول اإلسالم 154وإنسان العيون البن أيب عذيبة، ورقة 

 487، 486/ 21، وسري أعالم النبالء 1341رقم  241، 240/ 3تاج إليه واملختصر احمل
، وطبقات الشافعية الكربى 549، 548/ 2، وطبقات الشافعية لإلسنوي 250رقم 

 (1)للسبكي." 
 "العالمة جمد الدين العمري، الواسطي، الشافعي، أبو علي ابن الفقيه أيب الف ل. .442

 ولد بواسط سنة مثان وعشرين ومخسمائة.

 ابلقراءات.وقرأ القرآن على جده، وأيب يعلى حممد بن سعد بن تركان 

وعلق اخلالف عن القاضي أيب يعلى بن أيب خازم ابن الفراء بواسط ملا ويل ق اءها، مث قدم 
أبو علي بغداد وتفقه ابلنظامية على مدرسها اإلمام أيب النجيب السهروردي، وتفقه أوال 

إلمام هللا ابن البوقي. مث رحل إىل نيسابور، فتفقه على ا على والده، وعلى أيب جعفر هبة
حممد بن حيىي صاحب الغزايل، وبقي عنده سنتني ونصفا. ومسع الكثري بواسط من أيب الكرم 
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نصر هللا بن خملد ابن اجللخت، وأيب عبد هللا حممد بن علي اجلاليب، وأمحد بن عبيد هللا 
ه ، وابن انصر، وأيب الوقت. وبنيسابور من شيخاآلمدي. وببغداد من عبد اخلالق اليوسفي

 حممد، ومن عبد هللا بن الفراوي، وعبد اخلالق بن زاهر.

وروى الكثري ببغداد، وهبراة، وغزنة ملا م ى إليها رسوال من الديوان العزيز يف سنة مثان 
 وتسعني ومخسمائة فلما عاد ويل تدريس النظامية، ورزق اجلاه واحلشمة.

 [ : كان ثقة، صحيح السماع، عاملا مبذهب الشافعي،1]قال الدبيثي 

__________ 

أ، والبداية  157( ، وطبقات الشافعية البن كثري، ورقة 395 -393/ 8) 165[ / 5]
( ، وطبقات 40/ 13هـ. ) 600، وذكره قبل ذلك يف وفيات سنة 54، 53/ 13والنهاية 

، وطبقات الشافعية 76امللقن، ورقة ب، والعقد املذهب البن  195الشافعية للمطري، ورقة 
 606ووفيات سنة  600)ذكره مرتني، يف وفيات سنة  289، 288البن قاضي شهبة و 
، ومعجم الشافعية البن عبد 199/ 6، والنجوم الزاهرة 370/ 2هـ.( ، وغاية النهاية 

، 24، 23/ 5، وشذرات الذهب 43، وطبقات املفسرين للسيوطي 106اهلادي، ورقة 
 .680رقم  299، ومعجم طبقات احلفاظ واملفسرين 156/ 9الم واألع
 (1).." 388/ 15[ يف ذيل اتريخ بغداد 1]
 "أبو طاهر البغدادي. .443

 شيخ مسن قدمي املولد، عاش مثانيا ومثانني سنة.

 وحدث عن: الوزير أيب املظفر بن هبرية، وعمر بن ظفر املغازيل.

 وتويف يف ربيع األول.

 [ بن احلسني احلرميي، اخلباز.1بكر ]احلسني بن أيب  -342

 شيخ معمر، يروي عن أيب علي الرحيب.

 تويف يف رجب.

 [ بن حممد بن هشام بن حيان.2حيان بن عبد هللا ] -343
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 أبو البقاء األنصاري، األوسي، األندلسي، البلنسي.

ن ب عن أيب احلسن ابن النعمة. ومسع بسبتة من جنبة بن حيىي، وأيب حممدالقراءات أخذ 
 عبيد هللا. وأتدب أبيب احلسن بن سعد اخلري.

[ : كان حنواي، لغواي، أديبا، شاعرا، حسن اخلط. وقد أقرأ الناس وقتا، ومسعت 3قال األابر ]
 [ .4مذاكرته. وتويف سنة سبع ]

 ]حرف اخلاء[

 [ القصار.6[ ابن الوقااييت ]5خالد بن علي ] -344

__________ 

 .621رقم  40/ 2ليه ] )( [ واملختصر احملتاج إ
 .1163رقم  210/ 2[ انظر عن )احلسني بن أيب بكر( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، 288، 287/ 1[ انظر عن )حبان بن عبد هللا( يف: التكملة لكتاب الصلة البن األابر 2]

 .549/ 1، وبغية الوعاة 270رقم  225/ 13والوايف ابلوفيات 
 .287/ 2[ يف تكملة الصلة 3]
الوايف ابلوفيات »واملثبت يتفق مع: « تسع»[ حترفت يف تكملة الصلة، وبغية الوعاة إىل: 4]

13 /225. 
، والتكملة 41( ورقة 5922[ انظر عن )خالد بن علي( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 5]

 .642رقم  55/ 2، واملختصر احملتاج إليه 1179رقم  219/ 2لوفيات النقلة 
ة بكسر الواو وفتح القاف وبني األلفني ايء آخر احلروف مفتوح -الوقااييت [ قال املنذري:6]

 نسبة إىل الوقاية وهي املقنعة، ويقال ملن يبيعها: الوقااييت )التكملة." -واتء اثلث احلروف
(1) 
 "ولد يف شعبان سنة تسع عشرة ومخسمائة. .444

اوردي، وزاهر بن احلسن امل ومسع الكثري من: أبيه، وأيب القاسم بن احلصني، وأيب غالب حممد
بن طاهر الشحامي، والقاضي أيب بكر األنصاري، والزاهد حممد بن محويه اجلويين إبفادة 
ابن انصر. مث الزم أاب سعد ابن السمعاين ملا قدم ومسع معه الكثري من أيب منصور بن زريق 
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إمساعيل بن  الربكاتالقزاز، وأيب القاسم ابن السمرقندي، وابن توبة، وجده ألمه الشيخ أيب 
على أيب حممد سبط اخلياط، واحلافظ أيب العالء القراءات أمحد، وهذه الطبقة. وقرأ 

اهلمذاين، وأيب احلسن علي بن أمحد بن حممويه. وقرأ مذهب الشافعي واخلالف على أيب 
منصور سعيد ابن الرزاز، وغريه. وقرأ العربية على أيب حممد ابن اخلشاب، ولبس خرقة 

وف من جده أيب الربكات وصحبه. وأخذ معرفة احلديث عن ابن انصر، ولزمه، وقرأ التص
 عليه الكثري، وحفظ عنه الكثري من النكت والفوائد الغريبة، واملعاين الدقيقة.

 وطال عمره، ورحل إليه.

[ : ابن سكينة شيخ العراق يف احلديث والزهد وحسن السمت 1قال احلافظ ابن النجار ]
[ حىت حدث جبميع مروايته. وقصده الطالب من 3[ ، عمر ]2نة والسلف ]وموافقة الس

البالد. وكانت أوقاته حمفوظة، فال مت ي له ساعة إال يف تالوة أو ذكر أو هتجد أو تسميع. 
وكان إذا قرئ عليه احلديث منع أن يقام له أو لغريه. وكان كثري احلج واجملاورة والطهارة، ال 

ر مجعة أو عيد أو جنازة. وال حي ر دور أبناء الدنيا وال الرؤساء يف خيرج من بيته إال حل و 
هناء وال يف عزاء. وكان يدمي الصيام غالبا على كرب سنه، ويستعمل السنة يف مدخله وخمرجه 
وملبسه وأموره، وحيب الصاحلني، ويعظم العلماء، ويتواضع جلميع الناس. وكان دائما يقول: 

 أسأل هللا أن

__________ 

 مع اختالف يف األلفاظ. 354/ 1[ يف ذيل اتريخ بغداد 1]

 .354/ 1[ إىل هنا يف الذيل 2]
 (1)بتصرف.."  359/ 1[ من هنا يف الذيل 3]
[ : وفيها تويف ضياء الدين عبد الوهاب بن سكينة، 1"قال اإلمام أبو شامة ] .445

 وح ره أرابب الدولة، وكان يوما مشهودا. مث قال: وكان من األبدال.

 [ وغريه: تويف يف اتسع عشر ربيع اآلخر، وكان يوما مشهودا.2قال ابن النجار ]

 [ .3علي بن أمحد بن سعيد ] -356
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 اإلمام أبو احلسن ابن الدابس الواسطي، املقرئ، املعدل.

الكثرية على عبد الرمحن بن احلسني الدجاجي، وعلى املبارك بن أمحد القراءات قرأ بواسط 
 على احلافظ أيب العالء العطار. وارحتل إىلالقراءات ىل مهذان فقرأ بن زريق. وارحتل إ

املوصل، فقرأ على حيىي بن سعدون القرطيب. مث ذكر أنه قرأ على أيب الكرم الشهرزوري 
 فأنكروا عليه.

وقد أقرأ جبامع واسط صدرا به مع أيب بكر ابن الباقالين، مث استوطن بغداد، وأقرأ هبا، 
 ابن الكتاين مبا مل نعرفه من روايته.وحدث عن أيب طالب 

 [ .4قاله الدبيثي ]

 [ : فسمع منه عبد العزيز بن هاللة ذلك، فلما تبني له ضرب على السماع منه.4قال ]

 [ : وقال يل عبد العزيز بن عبد امللك الشيباين الدمشقي: وقفت4قال ]

__________ 

 .70[ يف ذيل الروضتني 1]
 .368/ 1[ يف ذيل اتريخ بغداد 2]
( ورقة 5922[ انظر عن )علي بن أمحد بن سعيد( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 3]

، والتكملة لوفيات 561رقم  62 -58/ 3، وذيل اتريخ بغداد البن النجار 215، 214
، 134رقم  179، 178، واملستفاد من ذيل اتريخ بغداد 1160رقم  209/ 2النقلة 

رقم  597 -595/ 2، ومعرفة القراء الكبار 979قم ر  116/ 3واملختصر احملتاج إليه 
، 2146رقم  519/ 1، وغاية النهاية 5780رقم  113/ 3، وميزان االعتدال 554

 197/ 4، ولسان امليزان 204، 203وطبقات النحاة واللغويني البن قاضي شهبة، ورقة 
 .528رقم 
 (1).." 215[ يف اترخيه، ورقة 4]
 خط أيب الكرم الشهرزوري بقراءة ابن الدابس عليه. "على رقعة فيها خط مزور على .446

 وقد حدث عن علي بن نغواب، وحممد بن حممد بن أيب زنبقة، وأنشدان أبياات.
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 قلت: آخر من روى عنه ابإلجازة الكمال الفويره شيخ املستنصرية.

اب ه[ : ذكر أنه قرأ على أيب الكرم، وأيب احلسن بن حممويه، وعبد الو 1وقال ابن النجار ]
الصابوين اخلفاف، ويوسف بن املبارك. وقدم بغداد عند علو سنه، ورتب إلقراء الناس، 

دة وعللها، قيما حبفظ أسانيدها وطرقها، وله معرفة جيالقراءات بفأكثروا عنه. وكان عاملا 
 ابلنحو. وكان متواضعا حسن األخالق، كتبت عنه.

أليب  «احلجة»الدابس حدث بكتاب وذكر يل حممد بن سعيد احلافظ: أن أاب احلسن ابن 
علي الفارسي، مساعا عن أيب طالب ابن الكتاين، إبجازته من أيب الف ل بن خريون، وما 
علمنا له من ابن خريون إجازة، ومل نشاهد ابن الدابس عند أيب طالب قط، وال ذكر لنا 

 [ .2أحد أنه رآه عنده، ومل يصح أنه قرأ على ابن الشهرزوري ]

[ : سألت ابن الدابس عن مولده، فقال: يف سنة سبع وعشرين 3نجار ]قال ابن ال
 [ .4ومخسمائة، دخلت بغداد سنة تسع وأربعني. وتويف يف السابع والعشرين من رجب ]

__________ 

 .59/ 3[ يف ذيل اتريخ بغداد 1]
 .61/ 3[ ذيل اتريخ بغداد 2]
 .62، 61/ 3[ يف الذيل 3]
/ 4أنه تويف سنة سبع وثالمثائة! ووقع يف لسان امليزان  519 /1[ وقع يف: غاية النهاية 4]

 أنه تويف سنة سبع ومخسني وستمائة! ومن شعر علي بن أمحد بن الدابس: 197

 (1)هلفي على عمري لقد أفنيته ... يف كل ما أرضى ويسخط مالكي." 
شتغل ادار رأسه و « اجلزولية»"يعرف املسألة من النحو معرفة جيدة، فإذا قرأها من  .447

 اعتىن هبا مجاعة من أذكياء النحاة وشرحوها.« القانون»فكره، واسم هذه املقدمة 

[ : بلغين أنه كان إذا سئل عن هذه املقدمة: أمن 1قال القاضي مشس الدين ابن خلكان ]
تصنيفك هي؟ قال: ال. وكان رجال ورعا، فيقال: إهنا نتائج حبوثه على ابن بري كان يعلقها. 

ملغرب، واشتغل مدة مبدينة جباية، ورأيت مجاعة من أصحابه. وتويف سنة عشر مث رجع إىل ا
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 مبراكش.

 كثري الفائدة، متداول« اجلمل»[ : له جمموع يف العربية على 2وقال أبو عبد هللا األابر ]
يسمى ابلقانون، وقد نسب إىل غريه، أخذ عنه جلة. وتويف آبزمور من انحية مراكش سنة 

 أبو عبد هللا ابن ال رير. سبع وستمائة، قاله

  ا.أيالقراءات قال األابر: وقال غريه: سنة ست. وويل خطابة مراكش، وكان إماما يف 

 جده رجل بربري، وهو ابن عيسى ابن يوماريلي.« يللبخت»و 

 وجزولة: بطن من الرببر، وجيمها ممزوجة ابلكاف.

وأنه قاسي  قرأ أصول الدين، -يلأعين اجلزو  -وقرأت خبط حممد بن عبد اجلليل املوقاين: إنه
مبدة مقامه مبصر كثريا من الفقر ومل يدخل مدرسة، وكان خيرج إىل ال ياع يؤم بقوم، فيحصل 
ما ينفعه على غاية ال يق. ورجع إىل املغرب فقريا مدقعا، فلما وصل إىل املرية أو حنوها رهن  

لشيخ أيب املرهتن أمره إىل اكتاب ابن السراج الذي قرأه على ابن بري وعليه خطه، فأهنى 
العباس املريي، أحد الزهاد ابملغرب وكان يصاحب بين عبد املؤمن، فأهنى أبو العباس ذلك 
إىل السلطان، فأمر إبح اره، وقدمه وأحسن إليه، وجعله أحد من حي ر جملسه. وصنف  

 ابن السراج،« أصول»كتااب يف شرح 

__________ 

 .490 -489/ 3[ وفيات 1]
 (1).." 1932/ رقم 2تكملة الصلة  [ يف2]
 [ البغدادي العدل.1"أبو القاسم النجمي ] .448

مسع: أاب املظفر حممد ابن الرتيكي، وأاب حممد ابن املادح. وأخذ العربية عن أيب حممد ابن 
 اخلشاب، وأيب احلسن ابن العصار.

 وكان أديبا فاضال حسن الطريقة.

 [ .2تويف يف صفر ]

 [ بن حسني.3]املبارك بن صدقة  -366
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 أبو بكر ابن الباخرزي، املقرئ، البغدادي.

على أيب املعايل ابن السمني. ومسع من أيب الف ل األرموي، وأيب الفتح القراءات قرأ 
 الكروخي.

 [ .4روى عنه: الدبيثي، وال ياء، وغريمها ]

 وابخرز: اسم لناحية من أعمال نيسابور.

 [ .5تويف يف مجادى اآلخرة ]

 .كان حيسواب
__________ 

/ 2، والذيل على طبقات احلنابلة 1124رقم  168/ 3] )( [ واملختصر احملتاج إليه 
 .228رقم  52551

[ قال املنذري: وهو منسوب إىل والء خادم يقال له: جنم مملوك السيدة أخت املستنجد 1]
 ابهلل أمري املؤمنني.

حادي  -رمحه هللا -قا، تويف[ وقال ابن نقطة: مسعت منه وكان عاملا فاضال ثقة صدو 2]
 عشر صفر سنة سبع وستمائة.

 ونقل ابن رجب عن القادسي أنه تويف يوم السبت رابع عشر صفر.

 ومولده بعد األربعني ومخسمائة بقليل.

املبارك بن »وفيه  587رقم  441[ انظر عن )املبارك بن صدقة( يف: التقييد البن نقطة 3]
، والتكملة لوفيات النقلة 336/ 15بغداد البن الدبيثي ، وذيل اتريخ « صدقة بن يوسف

 .1129رقم  170، 169/ 3، واملختصر احملتاج إليه 1153رقم  205، 204/ 2
[ وقال ابن نقطة: مسع اجلامع أليب عيسى من أيب الفتح الكروخي، مسعته منه، وكان 4]

 مساعه صحيحا.

" سنة اثنتني وعشرين ومخسمائة.. [ وقال ابن نقطة: وذكر لنا أن مولده يف شعبان من5]
(1) 
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 "مسع: ابن انصر، وأاب الوقت. .449

 [ .1ومات يف ذي احلجة ]

 [ بن عمر ابن الطباخ.2حيىي بن أيب الفتح ] -376

 أبو زكراي ال رير، الفقيه.

تويف حبران. وقد تفقه ببغداد. ومسع من أيب حممد ابن اخلشاب، وشهدة، وأيب احلسني عبد 
 ، ومسع من أيب طالب الكتاين.القراءاتاحلق. وقرأ بواسط 

 وحدث.

 يلدق، خملص الدين املعظمي األمري. -377

 تويف بدمشق.

 وفيها ولد من الكبار

 الشمس حممد ابن الكمال، يف ذي احلجة.

__________ 

[ قال ابن نقطة: مسع البخاري من عبد األول وحدث عنه ببع ه. وكان مساعه صحيحا، 1]
 تقييد( .وكان شيخا صاحلا. )ال

وقال ابن رجب. وكان يسافر يف التجارة إىل الشام، مث انقطع يف بيته ابلبدرية.. وكان كثري 
العبادة، حسن اهليئة والسمت، كثري الصالة والصيام والنسك ذا مروءة وتفقد لألصحاب 

 وتودد إليهم.

لصالة، وتنحى ل وذكر أبو الفرج بن احلنبلي: أنه كان يف السفر إذا نزل الناس واستقروا توضأ
 قليال عن القافلة، وبسط سجادة له، واستقبل القبلة حىت يدخل الوقت فيصلي.

قال: وكان كثري العبادة، مالزما ملنزله، ال خيرج منه إىل مسجده إال لتأدية الفرائض، مث يرجع. 
ليك اوأثىن على مودته ومروءته. وأثىن عليه ابن نقطة وغريه ابلصالح، وانتفع به مجاعة من مم
 اخلليفة. ويثبت له دكة يف آخر عمره أبمر اخلليفة جبامع القصر لقراءة احلديث عليها.

، والتكملة 555 -554/ 2ق  8[ انظر عن )حيىي بن أيب الفتح( يف: مرآة الزمان ج 2]
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، رقم 2/ 2، والذيل على طبقات احلنابلة 1172رقم  214، 213/ 2لوفيات النقلة 
 (1).." 31/ 5، وشذرات الذهب 332قة / ور 17، وعقد اجلمان 230
 "سنة مثان وستمائة .450

 ]حرف األلف[

 [ بن احلسن.1أمحد بن احلسن بن أيب البقاء ] -378

 أبو العباس العاقويل، البغدادي، املقرئ.

 ولد يوم عاشوراء سنة ست وعشرين ومخسمائة.

نصور القزاز، أيب م على أيب الكرم الشهرزوري، وغريه. ومسع إبفادة أخيه من:القراءات وقرأ 
 وأيب منصور بن خريون، وأيب احلسن بن عبد السالم، وأيب سعد أمحد بن حممد البغدادي.

وروى الكثري، وأقرأ الناس، وعجز قبل موته، وانقطع. وكان صدوقا، قانعا، متعففا، حسن 
 األخالق، طيب الصوت ابلقرآن.

 ب عبد اللطيف، ومجاعة.روى عنه: الدبيثي، وال ياء، وابن عبد الدائم، والنجي

 وتويف يوم الرتوية.

__________ 

[ انظر عن )أمحد بن احلسن بن أيب البقاء( يف: إكمال اإلكمال البن نقطة )الظاهرية( 1]
، واتريخ بغداد للبنداري، 168، 167( ورقة 5921، واتريخ ابن الدبيثي )ابريس 56ورقة 
، ومشيخة النجيب عبد 1217رقم  235، 234/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 28ورقة 

، 250، واإلعالم بوفيات األعالم 288/ 1، واتريخ إربل 112 -110اللطيف، ورقة 
، والعرب 85/ 1، واملشتبه 179/ 1، واملختصر احملتاج إليه 318واإلشارة إىل وفيات األعيان 

، 557م رق 598/ 2، ومعرفة القراء الكبار 15رقم  21/ 22، وسري أعالم النبالء 27/ 5
/ 4و  561/ 1، وتوضيح املشتبه 16/ 4، ومرآة اجلنان 530/ 1وتلخيص جممع اآلداب 
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، وشذرات الذهب 205/ 6، والنجوم الزاهرة 189رقم  46، 45/ 1، وغاية النهاية 14
5 /32 "..(1) 
 "وآخر من روى عنه ابإلجازة الكمال عبد الرمحن املكرب. .451

 والسماع.القراءات صحيح  -بتخفيف الطاء -[ : يلقب ابلبطي1قال ابن نقطة ]

 أمحد بن عبد السخي، العمري، الواسطي. -379

 مسع أاب الفتح بن شاتيل. وقدم دمشق، وحدث هبا يف سنة مثان هذه.

 مسع منه النجيب الصفار.

 [ بن عبد الرمحن بن علي.2أمحد بن عبد الودود ] -380

 [ ، القاضي.3ن مسجون اهلاليل، األندلسي، املنكيب ]أبو القاسم ب

 مسع أابه، وأاب بكر ابن اخللوف. وأجاز له أبو بكر ابن العريب وغريه.

 وخطب جبامع قرطبة.

[ : وكان فقيها دينا، انظما انثرا، ابرع اخلط، واسع احلظ من العلم. حدث 4قال األابر ]
 نة.بغرانطة يف ربيع اآلخر، وله مثانون س عنه مجاعة، وفاتين السماع منه. وتويف فجاءة

قال ابن مسدي: كان أحد أعيان األندلس علما وحسبا، وعني املتميزين ف ال وأداب، فاق 
األقران نظما ونثرا، وطار خربا وخربا، وكانت الرحلة إليه. وهو آخر من روى ابلسماع عن 

كب يف رابع بلدته املنمسلم، ومات ب« صحيح»حيىي بن اخللوف املقرئ. مسعت منه بعض 
 [ سنة سبع.5مجادي اآلخرة ]

__________ 

 .56[ يف إكمال اإلكمال، ورقة 1]
، والذيل 100/ 1[ انظر عن )أمحد بن عبد الودود( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]

 .351رقم  272، 271/ 1والتكملة لكتايب املوصول والصلة 
 :د الكاف وفتحها والباء املوحدة. نسبة إىل[ املنكيب: ب م امليم وفتح النون وتشدي3]

 املنكب، بلد على ساحل األندلس من أعمال ألبرية.
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 .100/ 1[ يف تكملة الصلة 4]
[ وقال ابن عبد امللك األنصاري: تويف بغرانطة فجأة بعد صالة العشاء من ليلة األحد 5]

عند املغرب  ملالحي: فارقتهالرابعة عشرة من ربيع اآلخر سنة مثان وستمائة. قال أبو القاسم ا
بسوق العطارين بغرانطة فنعي يل عند الصبح. ودفن إثر صالة العصر من يومه بروضة." 

(1) 
 [ .1"وكان يؤم مبسجد سعد الدولة بقلعة اجلبل ] .452

 ]حرف الشني[

 [ بن سالمة بن حامد.2شكر بن صربة ] -392

 أبو الثناء السلمي، العويف، اإلسكندراين، املقرئ.

 على اليسع بن حزم الغافقي، ومسع من السلفي، ومجاعة.لقراءات اقرأ 

 ، جمودا، عارفا ابألنساب، قدمي املولد.القراءاتوأقرأ الناس مدة، وكان ابرعا يف 

 تويف ابإلسكندرية يف سادس ربيع األول.

 ]حرف الصاد[

 [ بن صدقة.3صدقة بن علي ] -393

 أبو حممد األزجي، الكيال.

 الوقت، وأيب جعفر أمحد بن حممد العباسي، وغريمها.مسع من: أيب 

 تويف يف ذي احلجة.

__________ 

 [ وقال املنذري: اجتمعت معه ومل يتفق يل السماع منه.1]

[ انظر عن )شكر بن صربة( يف: إكمال اإلكمال البن نقطة، )دار الكتب املصرية( مادة 2]
، وتكملة إكمال اإلكمال 1187م رق 223، 222/ 2، والتكملة لوفيات النقلة « صربة»

/ 1، وغاية النهاية 404/ 5، وتوضيح املشتبه 207/ 2، واملشتبه 223البن الصابوين 
 .1430رقم  328
 بفتح الصاد املهملة وسكون الباء املوحدة وبعدها راء مهملة واتء أتنيث.« : صربة»و 
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 )املنذري( .

، والتكملة 83( ورقة 5922ي )ابريس [ انظر عن )صدقة بن علي( يف: اتريخ ابن الدبيث3]
، واتج 729رقم  112/ 2، واملختصر احملتاج إليه 1218رقم  235/ 2لوفيات النقلة 

 (1).." 507/ 2العروس 
 "أبو احلسن األزدي، الداين. .453

 عن أبيه، وأيب القاسم بن حبيش، وأيب احلسن بن كوثر.القراءات أخذ 

 أبو القاسم كثريا من نظمه. وكان مقرائ حاذقا، أديبا شاعرا. كتب عنه

 [ .1قاله األابر ]

 [ بن املظفر.2علي بن منصور ] -406

 أبو احلسن األزجي، اجلوهري، املعروف اببن الزاهدة.

 حدث عن: أيب الوقت السجزي، وغريه.

 [ .3تويف يف ذي احلجة ]

__________ 

 .1881[ يف تكملة الصلة، رقم 1]
ن حمداث مكثرا، ثقة، ضابطا عاقدا للشروطي، مربزا يف وقال ابن عبد امللك األنصاري: وكا

العدالة، زكيا فاضال، ابرع النظم والنثر، رائق اخلط قويه، وله رد على ابن غرسية اللعني يف 
 رسالته الشعوبية، وغري ذلك من املنشئات، واستق ي بقصر كتامة.

 وأنشدت على شيخنا أيب علي املاقري وكتب يل من كتابه قال:

 لنفسه: -رضي هللا عنه -أنشدان الفقيه أبو احلسن بن أيب قوة

 أردان طالب العلم مع طلب الغىن ... ومل نقتصر يف اجلانبني على قسم

 ففازت ذوو الشأنني كل بشأنه ... فال حنن يف مال وال حنن يف علم

 وأنشدت عليه أي ا، وقد كتب يل من كتابه، قال: أنشدان أبو احلسن أي ا لنفسه:

 رواحنا هي أجناد جمندة ... ابلبعد تنكر أو ابلقرب تعرتفأ

                                         
 43/294اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



512 

 

 فما تناكر منها فهو خمتلف ... وما تعارف منها فهو مؤتلف

قال املصنف عفا هللا عنه: نظم فيه معىن احلديث املروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم: 
 « .القلوب جنود جمندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف»

  مبراكش سنة مثان وستمائة، وقد أدركت هبا بعض عقيبه، مث انقرضوا، رمحهم هللا.تويف

، والتاريخ اجملدد 167[ انظر عن )علي بن منصور( يف: اتريخ ابن الدبيثي وكمربج( ورقة 2]
، واملختصر 1216رقم  234/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 48البن النجار )ابريس( ورقة 

 .1060رقم  144/ 3احملتاج إليه 
 [ وقال املنذري: لنا منه إجازة كتب هبا إلينا من بغداد يف شهر رم ان سنة سبع وستمائة.3]

 (1))التكملة( .." 
 "وقيل: قتله أبرض ماردين ولده الشرف إبراهيم، قتلته املكارية، وكان معه جتارة. .454

 وكان شهاب الدين من كبار أهل مذهبه، وولد سنة تسع وأربعني.

 م[]حرف املي

 [ بن حممد بن وهب بن حممد بن وهب بن نوح.1حممد بن أيوب ] -411

اإلمام العالمة أبو عبد هللا ابن الشيخ اجلليل أيب حممد بن أيب عبد هللا الغافقي، األندلسي، 
 البلنسي.

 سرقسطي األصل، ولد ببلنسية يف سنة ثالثني ومخسمائة.

 ومن أيب احلسن علي بن النعمة، وأيبعن أيب احلسن بن هذيل، ومسع منه، القراءات أخذ 
 عبد هللا بن سعادة، وحممد بن عبد الرحيم ابن الفرس، ووالده أيب حممد.

وأخذ « . نةاملدو »[ : تفقه أبيب بكر حيىي بن عقال، واستظهر عليه 2ذكره األابر، فقال ]
مجاعة. و  النحو عن شيخه ابن النعمة. وأجاز له أبو مروان ابن قزمان، وأبو طاهر السلفي،

وكان الدراية أغلب عليه من الرواية مع وفور حظه منها وميله فيها إىل األعالم املشاهري دون 
اعتبار العلو. ويل خطة الشورى يف حياة شيوخه، وزاحم الكبار ابحلفظ والتحصيل يف صغره. 

 قال:
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 ومل يكن يف وقته بشرق األندلس له نظري تفننا واستبحارا، وكان من الراسخني

__________ 

رقم  584 -582/ 2[ انظر عن )حممد بن أيوب( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
، 250، واإلعالم بوفيات األعالم 1214رقم  233/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 1556

رقم  19، 18/ 21، وسري أعالم النبالء 28/ 5، والعرب 318واإلشارة إىل وفيات األعيان 
، والوفيات 17، 16/ 4، ومرآة اجلنان 553رقم  595، 594/ 2بار ، ومعرفة القراء الك11

، والنجوم 103/ 2، وغاية النهاية 239/ 2، والوايف ابلوفيات 608رقم  304البن قنفذ 
 .34/ 5، وشذرات الذهب 59، 58/ 1، وبغية الوعاة 204/ 6الزاهرة 

 (1).." 1556رقم  584 -582/ 2[ يف التكملة 2]
. وأما القراءاتو  املشاورين، ابرعا يف علم اللسان والفقه والفتيا "يف العلم وصدرا يف .455

 عقد الشروط، فإليه انتهت الرائسة فيه، وبه اقتدى من بعده.

ولو عين ابلتأليف، ألرىب على من سلف. وكان كرمي اخللق، عظيم القدر، مسحا جوادا. 
ن السبيل إليه ليه، وجيدو خطب جبامع بلنسية، وامتحن ابلوالة والق اة، وكانوا يستعينون ع
[ وكثرة التالوة. أقرأ 1بف ل دعابة كانت فيه مع غلبة السالمة عليه يف إعالنه وإسراره ]

القرآن، وأمسع احلديث، ودرس الفقه، وعلم العربية، ورحل الناس إليه، ومسع منه جلة، وطال 
لما، وأبعدهم لقيت ععمره حىت أخذ عنه اآلابء واألبناء. وتلوت عليه ابلسبع. وهو أغزر من 

 صيتا. تويف يف سادس شوال، ورثي مبراث كثرية.

م الدين علالقراءات قلت: وقد أطنب األابر يف وصفه أبضعاف ما هنا. وممن قرأ عليه 
 القاسم شيخ شيوخنا، وأبو جعفر أمحد بن علي ابن الفحام املالقي.

 [ .2حممد بن عبد هللا بن طاهر ] -412

 الفاسي.القاضي أبو عبد هللا 

 أخذ عن أيب إسحاق بن قرقول، وغريه.

 وكان حمداث حافظا إماما، ويل ق اء مراكش. وكان موته إبشبيلية أرخه األابر.
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 [ بن سعيد.3حممد بن عثمان ] -413

 [ .4أبو عبد هللا الفاسي، الفقيه املعروف اببن تقميش ]

 يا.تيا، إماما، أصوللعبد احلق عن املصنف، وحدث به. وكان مف« خمتصر األحكام»محل 

__________ 

 وهو تصحيف.« أسواره»[ يف التكملة: 1]

 .683/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد هللا بن طاهر( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
 .683/ 2[ انظر عن )حممد بن عثمان( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
 (1)« .." بتيميس»[ يف التكملة: 4]
 [ بن حيىي بن مسلم.1ان بن حممد ]حممد بن عثم -414" .456

 أبو عبد هللا ابن الزبيدي، الصويف، البغدادي.

 ابن عم سراج الدين احلسني.

 تويف يف شعبان جبزيرة كيش، وهي جزيرة قيس.

 وكان يروي عن أيب الفتح ابن البطي، وشهدة. وصحب الصوفية.

 حممد بن علي بن نصر الكرماين. -415

 ولد سنة ثالث وعشرين.

 ى ح ورا عن: احلسني بن عبد امللك اخلالل، وجعفر بن حممد بن روح.ورو 

 روى عنه: ال ياء، وغريه، وابإلجازة الشيخ مشس الدين.

 تويف أبصبهان.

 [ بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن حسنون.2حممد بن علي ] -416

 املعمر، املقرئ أبو بكر البياسي.

تيها، وأديبها. عمر حىت أحلق األحفاد شيخ القراء ببياسة، وقاضيها، وخطيبها، ومف
 ابألجداد، وسوى بني األوائل واألواخر مع الثقة والعلم.

. ومسع من القاضي شريح، وتال عليه ابلسبع وأجازه. ومسع من: القراءاتأخذ عن أبيه 
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احلافظ أيب بكر ابن العجوز، ومن أيب القاسم أمحد بن حممد بن ورد، ويوسف بن أيب عبد 
الساحلي وتفرد عنه، ومن يوسف بن حبر الق اعي. وأجاز له حيىي بن خلف القيسي، امللك 
 ومجاعة.

__________ 

( 1870[ انظر عن )حممد بن عثمان بن حممد( يف: اتريخ ابن الدبيثي )شهيد علي 1]
، وذيل اتريخ مدينة السالم بغداد 1206رقم  230/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 76ورقة 

 .87/ 1، واملختصر احملتاج إليه 320رقم  106/ 2ي البن الدبيث
عاد  -رمحه هللا -( ولكن املؤلف209هـ. برقم ) 604[ تقدمت ترمجته يف وفيات سنة 2]

 فكتب هذه الرتمجة حباشية نسخته خبط غليظ، وكأنه استدرك اتريخ وفاته.

 (1)وقد ذكرت هناك مصادر الرتمجة والتعليق عليها.." 
أيب إسحاق إبراهيم بن حسني بن حمارب صاحب أيب عبد هللا حممد "قرأ القرآن على  .457

ببلنسية على أيب احلسن ابن هذيل، ومسع منه، ومن أيب القراءات ابن غالم الفرس. وقرأ 
احلسن ابن النعمة، وأيب عبد هللا حممد بن يوسف بن سعادة. وأجاز له أبو عبد هللا حممد 

 احلق اإلشبيلي.بن عبد الرحيم الغرانطي، واحلافظ عبد 

 وتصدر لإلقراء، ورأس يف ذلك أهل عصره.

[ : كانت الرحلة إليه يف وقته، ومل يكن أحد يدانيه يف ال بط والتجويد 1قال األابر ]
واإلتقان، وتصدر يف حياة شيوخه، أخذ عنه اآلابء واألبناء، واضطرب أبخرة يف روايته، 

رين عليه ذلك مع صحة روايته عن املذكو فأسند عن مجاعة أدركهم، وكان بعض شيوخنا ينكر 
قبل وإكثاره عنهم، حىت لقد انفرد بقراءة أتليف أيب احلسن ابن النعمة يف التفسري املرتجم 

 « .ري الظمآن»ب 

قلت: فعلى هذا تكون روايته للقراءات عن أيب عبد هللا ابن غالم الفرس مزلزلة، وهلذا مل 
 يذكرها األابر.

، وأخذهتا عنه بعد ذلك مبدة، ومسعت منه مجلة. وتويف القراءات مث قال: أخذ عنه والدي

                                         
 43/307اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



516 

 

يف اثلث صفر قبل الكائنة العظمى على املسلمني بوقعة العقاب من انحية جيان أبايم، وقد 
 قارب الثمانني.

قلت: قرأت للسبعة على شيخنا برهان الدين اإلسكندراين، عن قراءته على علم الدين 
ة منهم: على مجاع« التيسري»وقرأت القراءات وقال له: قرأت  القاسم بن أمحد األندلسي،

أبو جعفر أمحد بن علي ويعرف ابحلصار، وكتب له احلصار خبط يده أنه رواه، يعين 
عن أيب عبد هللا حممد بن احلسن ابن غالم الفرس، وقال احلصار: مل ألق مثله يف « التيسري»

 اود، وابن الدش، مث قال: وقرأاإلقراء، ومنه أخذت التجويد، وقرأ على أيب د

__________ 

 (1).." 101، 100/ 1[ يف تكملة الصلة 1]
[ ، من قرى 1"شاعرا، حسن اخلط، ذا دين وورع. وولد حب رموت بشبام ] .458

 ح رموت.

 وقال القوصي: أنشدان أبو نزار لنفسه:

 [ بساتني مزخرفة ... كأهنا سرقت من دار رضوان2ببيت هليا ]

 اللجني على ... حصى من الدر خملوط بعقيان أجرت جداوله ذوب

 والطري هتتف يف األغصان صادحة ... ك ارابت مزامري وعيدان

 وبعد هذا لسان احلال قائلة: ... ما أطيب العيش يف أمن وإميان

 تويف يف اثين عشر مجادى اآلخرة.

 وقد أجاز ألمحد بن أيب اخلري، وللفخر علي.

 ]حرف الزاي[

 [ بن أيب الرجاء.3] زاهر بن رستم -441

 أبو شجاع األصبهاين األصل، البغدادي، الفقيه الشافعي، املقرئ، الرجل الصاحل.

على أيب حممد عبد هللا سبط اخلياط، وعلى أيب الكرم الشهرزوري. ومسع القراءات قرأ 
 منهما، ومن: أيب الفتح الكروخي، وأيب الف ل
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__________ 

 ( .779/ 4)مراصد االطالع [ شبام: بكسر الشني املعجمة. 1]

 [ بيت هلا: بكسر الالم. قرية مشهورة بغوطة دمشق.2]

، وذيل اتريخ 338رقم  274، 273[ انظر عن )زاهر بن رستم( يف: التقييد البن نقطة 3]
، 1268رقم  261، 260/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 187/ 15بغداد البن الدبيثي 

، واإلشارة إىل 250واإلعالم بوفيات األعالم  ،1665/ رقم 5وتلخيص جممع اآلداب 
، 672رقم  74/ 2، واملختصر احملتاج إليه 32، 31/ 5، والعرب 318وفيات األعيان 
، وسري أعالم النبالء 558رقم  599/ 2، ومعرفة القراء الكبار 1390/ 4وتذكرة احلفاظ 

وايف ابلوفيات ، وال146/ 8، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 10رقم  18، 17/ 22
/ 1، وغاية النهاية 235، والعقد املذهب البن امللقن، ورقة 228رقم  167، 166/ 14
، 207/ 6، والنجوم الزاهرة 427، 426/ 4، والعقد الثمني للفاسي 1281رقم  288

 (1).." 37/ 5، وشذرات الذهب 65/ ورقة 3واحتاف الورى البن فهد 
 [ .1علي بن أمحد بن أيب قوة ] -460" .459

 األزدي، الداين، الشاعر.

 عن أبيه، وابن كوثر، وأيب القاسم بن حبيش.القراءات أخذ 

 أخذ عنه أبو القاسم املالحي.

 [ .3[ بن نصر ابن البل ]2علي بن احلسني بن علي ] -461

 [ ، اجمللد.4أبو احلسن الدوري ]

 ولد سنة تسع وثالثني ومخسمائة.

 ، وأيب الوقت، ومجاعة.ومسع من: أمحد ابن الطالية، وابن انصر

 [ ، وقال: مات يف مجادى األوىل.5روى عنه: الدبيثي ]

 [ بن علي ابن البزوري، الكرخي.6علي بن محزة ] -462

 روى ح ورا عن سعيد ابن البناء.
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 ومات يف ذي القعدة.

 [ بن علي.7علي بن أيب الكرم ] -463

 أبو السعادات األرحائي، الواسطي.

 ط.واألرحاء: من قرى واس
__________ 

 ( ومصادره هناك.405هـ. برقم ) 608[ تقدمت ترمجته يف وفيات سنة 1]

[ انظر عن )علي بن احلسني بن علي( يف: إكمال اإلكمال البن نقطة )الظاهرية( ورقة 2]
، 248/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 139، 138، واتريخ ابن الدبيثي )كمربج( ورقة 41
، 115/ 1، واملشتبه 1000رقم  124/ 3احملتاج إليه ، واملختصر 1241رقم  249

 .55/ 2وتوضيح املشتبه 
 [ البل: بفتح الباء املوحدة وتشديد الالم.3]

 [ الدوري: نسبة إىل الدور بلدة بني تكريت وسامراء.4]

 .1267رقم  260/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 139[ انظر اترخيه، ورقة 5]
، والتكملة 139ن علي( يف: اتريخ ابن الدبيثي )كمربج( ورقة [ انظر عن )علي بن محزة ب6]

 .1267رقم  260/ 2لوفيات النقلة 
 (1)( وانظر مصادر ترمجته هناك.." 457[ تقدم قبل قليل برقم )7]
 من أيب الوقت.« صحيح البخاري»"مسع  .460

 [ : كتبت عنه بواسط، مات يف مجادى اآلخرة.1قال ابن نقطة ]

 [ بن حممد.2علي ] علي بن حممد بن -464

 أبو احلسن ابن خروف.

 من كبار النحاة ابألندلس.

عن أيب حممد ابن الزقاق، وأيب بكر ابن صاف. ومسع القراءات ح ر من إشبيلية. أخذ 
 من أيب عبد هللا بن جماهد، وأيب بكر بن خري، ومجاعة.
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 وأخذ العربية عن أيب إسحاق بن ملكون، وابن طاهر اخلدب.

العربية، مدققا، حمققا، ماهرا، مشاركا يف علم الكالم واألصول، صنف شرحا  وكان إماما يف
 سيبويه جليل الفائدة، وصنف شرحا« لكتاب»

__________ 

 .419[ يف التقييد 1]
 وفيه: 16رقم  76، 75/ 15[ انظر عن )علي بن حممد بن علي( يف: معجم األدابء 2]

كتاب الصلة البن األابر )نسخة ، والتكملة ل« علي بن حممد بن يوسف بن خروف»
، والغصون اليانعة 81( ، وبرانمج شيوخ الرعيين 1484)واملطبوع رقم  71/ ورقة 3األزهر( 

 969رقم  186/ 4، وإنباه الرواة 335/ 3، ووفيات األعيان 144 -138البن سعيد 
ني عدون ذكر امسه، وأنه عاش إىل قريب من سنة تس« ابن خروف النحوي األندلسي»وفيه 

، والذيل والتكملة 207، وجذوة االقتباس 122ومخسمائة تقديرا، وصلة الصلة البن الزبري 
/ 1، واملغرب يف حلى املغرب 635رقم  323 -319/ 1ق  5لكتايب املوصول والصلة 

/ ورقة 11، ومسالك األبصار « علي بن يوسف بن خروف»وفيه  69رقم  139 -136
/ 22ب، وسري أعالم النبالء  28أ، والبدر السافر  225ب، وعقود اجلمان للزركشي  28
، واتريخ ابن 115/ 3، واملختصر يف أخبار البشر 1390/ 4، وتذكرة احلفاظ 20رقم  26

هـ.( ،  610)وفيات  21/ 4هـ.( ، ومرآة اجلنان  610)يف وفيات سنة  132/ 2الوردي 
، والوفيات البن قنفذ 40م رق 94 -89/ 22، والوايف ابلوفيات 53/ 13والبداية والنهاية 

 ، وفيه:7، 2رقم  257/ 4، ولسان امليزان 609رقم  305، 304

، 297، 232، 210/ 2مات سنة تسع ومخسني وستمائة، وهو غلط، وملء العيبة للفهري 
، والعسجد 1793رقم  203/ 2، وبغية الوعاة 124، والبلغة يف اتريخ أئمة اللغة 308

، وحاشية على شرح ابنت 144/ 1ق  5خ ابن الفرات ج ، واتري342، 341/ 2املسبوك 
 (1)هـ.."  606وفيه وفاته  221/ 7، ومعجم املؤلفني 151/ 5، واألعالم 629/ 1سعاد 
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"ذكر أنه ولد سنة مخس عشرة ومخسمائة. والعجب أنه مل يسمع من جعفر بن عبد  .461
 ي، وغريه.الواحد الثقفي، وفاطمة اجلوزدانية وطبقتهما. ومسع من زاهر الشحام

 ولقبه: كمال الدين.

روى عنه: أبو إسحاق الصريفيين، وغريه. وأجاز للشيخ مشس الدين ابن أيب عمر، وللفخر 
 علي، وللكمال عبد الرحيم، وألمحد بن شيبان، وغريهم.

[ أنه تويف سنة 2[ . ووجدت خبط احلافظ ) ... ( ]1ورخ ال ياء وفاته يف هذه ]السنة[ ]
 أعلم.ست وستمائة، فاهلل 

 [ بن فرج الغساين.3علي بن عبد هللا ] -468

 املعروف ابلزيتوين، الغرانطي.

 والنحو.القراءات الزم أاب عبد هللا بن عروس، وبرع يف 

« صحيح»سيبويه، وأكثر « كتاب»و « املوطأ»[ ، وقال: عرض 4عظمه ابن الزبري ]
 البخاري. قعد لإلقراء وعقد الواثئق.

 عان.روى عنه: أبو علي بن مس

 تويف سنة تسع.

 ]حرف الفاء[

 [ بن منصور.5الف ل بن عمر ] -469

__________ 

 [ إضافة على األصل يقت يها السياق.1]

 [ يف األصل بياض مقدار كلمة.2]

، وتكملة الصلة البن 121[ انظر عن )علي بن عبد هللا( يف: صلة الصلة البن الزبري 3]
، 472رقم  236/ 1ق  5ايب املوصول والصلة ، والذيل والتكملة لكت2351األابر، رقم 
 .172/ 2وبغية الوعاة 

 .121[ يف صلة الصلة 4]
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، 1248رقم  252/ 2[ انظر عن )الف ل بن عمر( يف: التكملة لوفيات النقلة 5]
 (1)واملختصر." 

 "أبو منصور األزجي، الكاتب، املعروف اببن الرائض املقرئ. .462

علي بن عساكر البطائحي. ومسع من خدجية بنت العشر على أيب احلسن القراءات قرأ 
 النهرواين، وغريها.

 وحدث، وكتب اخلط املنسوب على طريقة ابن البواب يف غاية احلسن.

 وتويف يف مجادى اآلخرة، وله سبع ومخسون سنة.

 ]حرف القاف[

 [ ، عتيق شهردار.1قامياز ] -470

 ابن احلافظ شريويه اهلمذاين.

 بن أمحد الباغبان. روى عن: أيب اخلري حممد

 روى عنه: الشيخ ال ياء، وغريه.

 تويف يف مجادى اآلخرة هبمذان.

 ]حرف امليم[

 [ بن خلف بن عياش.2حممد بن أمحد ] -471

 أبو عبد هللا األنصاري، اخلزرجي، القرطيب، املعروف ابلشنتيايل.

النحو عن و ت القراءامسع الكثري من أيب القاسم بن بشكوال، وانوله كتب خزانته. وأخذ 
 صهره أيب القاسم بن غالب، ومسع من السهيلي، وأيب بكر ابن خري، ومجاعة.

 ، جمودا متقنا، له بصرابلقراءاتقال األابر: كان عاملا عامال، صاحلا، متواضعا، عارفا 
 ابحلديث والفقه، ومشاركة يف الفرائض. أقرأ وأمسع

__________ 

 .10/ 2وغاية النهاية  ،1099رقم  157/ 3] )( [ احملتاج إليه 
، والتكملة 38[ انظر عن )قامياز( يف: إكمال اإلكمال البن نقطة )الظاهرية( ورقة 1]
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 .1244رقم  250/ 2لوفيات النقلة 
 (1).." 586/ 2[ انظر عن )حممد بن أمحد( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
 "روى عن: أيب الفتح ابن البطي، وأيب املعايل الباجسرائي. .463

 تويف يف شوال.و 

 روى عنه: الدبيثي، وابن النجار.

 [ بن قراتكني بن عبد هللا بن شجاع.1مرتفع بن جربيل ] -487

 أبو العوايل الكناين، املصري، الشافعي، املقرئ.

على أيب اجليوش عساكر بن علي، وأيب الفوارس فارس ابن تركي، وأيب اجلود القراءات قرأ 
 طاهر السلفي.غياث اللخمي. ومسع من أيب 

 وحدث، وأقرأ، وانتفع به خلق. وكان إماما فاضال صاحلا.

 تويف ابلقاهرة يف اثين شعبان، وله ثالث وستون سنة.

 ]حرف النون[

 [ األسعردي الشاعر.3[ بن ابابه ]2نصر هللا بن أيب بكر ] -488

 املعروف مبادح الرمحن، نزيل دمشق.

 ل قصر شعره على ذكره هللا والثناء عليه.يقال: إنه مل ميدح أحدا من املخلوقني، ب

 روى عنه الشهاب القوصي وغريه من شعره.

 وتويف يف مجادى األوىل، ودفن مبقربة ابب الفراديس.

[ ابن األجل أيب القاسم نصر بن منصور بن 4نصر ابن الرئيس أيب بكر منصور ] -489
 احلسني ابن العطار.

__________ 

 .1255رقم  256، 255/ 2ل( يف: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )مرتفع بن جربي1]
/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 81[ انظر عن )نصر هللا بن أيب بكر( يف: ذيل الروضتني 2]

/ 1ق  5، واتريخ ابن الفرات ج 36/ رقم 5، وتلخيص جممع اآلداب 1242، رقم 249
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134. 
 من غري هاء.« ابب»[ يف اتريخ ابن الفرات: 3]

، 1251رقم  254، 253/ 2انظر عن )نصر بن منصور( يف: التكملة لوفيات النقلة [ 4]
 (1).." 1259رقم  214، 213/ 3واملختصر احملتاج إليه 

"روى عنه: ابنه عز الدين حممد، وابن خليل، وال ياء حممد، والشهاب القوصي،  .464
 وأبو الغنائم املسلم بن عالن، وحممد بن علي ابن النشيب، وغريهم.

 يف يف اثين رجب، ودفن برتبتهم عند مسجد القدم.تو 

 [ بن حيىي.1أمحد بن حممد بن إبراهيم ] -495

 أبو جعفر احلمريي، الكتامي، القرطيب، املعمر، خطيب قرطبة.

مسع: أاب عبد هللا بن مكي، وأاب مروان بن مسرة، وأاب عبد هللا بن جناح الذهيب، وأخذ 
وعبد الرحيم احلجاري. وأخذ النحو واللغة عن أيب  عن أيب بكر عياش بن فرج،القراءات 

بكر بن مسجون، وأيب احلجاج املرادي، وأجاز له اإلمام أبو عبد هللا املازري وتفرد ابلرواية 
 عنه.

 وتصدر لإلقراء جبامع قرطبة دهرا، ودرس علوم اللسان.

صفر  وتويف يف [ : وكان حافظا هلا بصريا هبا. طال عمره، وأخذ الناس عنه2قال األابر ]
 وقد جاوز الثمانني.

[ : إنه يعرف اببن الوزغي، وأنه روى عن أيب احلسن يونس حممد بن 3وقال املنذري ]
مغيث، وشريح بن حممد الرعيين، وأيب عبد هللا جعفر بن حممد بن مكي بن أيب طالب 

 يعين ابإلجازة. -القيسي

ة تستفاد، لسنن واإلسناد وكل ف يلابإلجازة، وقال: تفرد اب« مشيخته»وذكره ابن مسدي يف 
 وتصرف من املعارف يف فنون مع براعة يف املنثور

__________ 

، 103، 102/ 1[ انظر عن )أمحد بن حممد بن إبراهيم( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
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( 1963)القاهرة  379، واملعجب 1325رقم  291، 290/ 2والتكملة لوفيات النقلة 
 397 -394/ 1ق  1، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج 215/ 1، واملغرب 

، 456رقم  100، 99/ 1، وغاية النهاية 22رقم  27/ 22، وسري أعالم النبالء 564رقم 
 .355/ 1وبغية الوعاة 

 .102/ 1[ يف تكملة الصلة 2]
 (1).." 291، 290/ 2[ يف التكملة لوفيات النقلة 3]
بن منارة، وأيب احلسن بن النعمة، وأخذ قراءة انفع عن أيب بكر القراءات "أخذ  .465

 [ بن هذيل.1عن أيب احلسن ]

 وعلم ابلقرآن. وكان صاحلا عابدا، يشار إليه إبجابة الدعوة.

 أخذ عنه: أبو بكر بن حمرز، وأبو حممد بن مطروح، وأبو القاسم ابن الويل.

 [ .2وتويف بدانية ]

 قاله األابر.

 ]حرف امليم[

 [ بن أيب بكر ابن خلكان.3إبراهيم ] حممد بن -535

 الفقيه أبو عبد هللا هباء الدين اإلربلي، الشافعي.

 ولد يف حدود سنة سبع ومخسني.

وتفقه ابملوصل، ومسع هبا من حيىي الثقفي، ودخل بغداد، وتفقه هبا على ابن ف الن. ومسع 
 من حيىي بن بوش، وابن كليب، وطائفة.

 ملدرسة املظفرية.وحدث إبربل، ودرس هبا أي ا اب

 [ .4وهو أخو ركن الدين احلسني، وجنم الدين عمر، ووالد قاضي الشام أمحد ]

 [ بن الندي.5حممد بن سعيد ] -536

__________ 

 وهو وهم.« عن احلسن بن»[ يف التكملة: 1]
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 ( .351/ 1[ قال األابر: قبل سنة عشر وستمائة. )التكملة 2]

، 1311رقم  285، 284/ 2يف: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )حممد بن إبراهيم( 3]
، 44/ 8، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 496/ 1وطبقات الشافعية لإلسنوي 

 .167أ، والعقد املذهب البن امللقن  154ب،  153وطبقات الشافعية البن كثري، ورقة 
 « .وفيات األعيان»[ هو صاحب كتاب 4]

، 1327رقم  291/ 2يف: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )حممد بن سعيد( 5]
 (1)وطبقات." 

 "أبو بكر املوصلي، اجلزري، الفقيه. .466

دخل جزيرة ابن عمر، ودرس هبا، ووزر لصاحبها حممود بن سنجر شاه، مث سافر إىل إربل، 
 واتصل بصاحبها، مث عاد إىل اجلزيرة، والزم بيته إىل أن مات.

 العماد. وهو والد احمليي اجلزري، وأخيه

 [ بن حممد بن علي بن مفرج.1حممد بن عبد هللا ] -537

 أبو عبد هللا بن غطوس األنصاري، األندلسي، البلنسي، الناسخ.

[ : انفرد يف وقته ابلرباعة يف كتابة املصاحف ونقطها، فيقال: إنه كتب ألف 2قال األابر ]
سه أن ال كان قد آىل على نفمصحف، ومل يزل امللوك والكبار يتنافسون فيها إىل اليوم. و 

يكتب حرفا من غري القرآن، وخلف أابه وأخاه يف هذه الصناعة، مع اخلري والصالح 
 [ .3واالنقطاع. تويف حول سنة عشر، وكان يغلب عليه الغفلة ]

 [ .5[ بن أيب نصر ]4حممد بن عبد امللك ] -538

 أبو بكر األندلسي، نزيل املرية.

 وال، وأيب القاسم بن حبيش، ومجاعة.أخذ عن أيب القاسم بن بشك

 وأجاز له أبو احلسن بن هذيل.

 ، واحلديث، أقرأ وحدث.والقراءاتوويل ق اء املرية وخطابتها. وكان عارفا ابلفقه، 

__________ 
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، والعقد 1044رقم  105/ 3، والوايف ابلوفيات 62/ 8] )( [ الشافعية الكربى للسبكي 
، ومعجم الشافعية البن عبد 152/ 1ق  5الفرات ج  ، واتريخ ابن163املذهب، ورقة 
 .40اهلادي، ورقة 

، والوايف ابلوفيات 593/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
 .1431رقم  352، 351/ 3
 .593/ 2[ التكملة 2]
 ، وهو حتريف.« الف لة»[ يف التكملة: 3]

 .594، 593/ 2ك( يف: تكملة الصلة البن األابر [ انظر عن )حممد بن عبد املل4]
 (1)وهو حتريف.." « ن ري»[ يف التكملة: 5]
 "وتويف معزوال عن الق اء سنة عشر هذه أو بعيدها. .467

 [ .2[ بن قرين ]1حممد بن عبد امللك بن يوسف ] -539

 أبو عبد هللا البلنسي، اللري.

بن هذيل، وابن النعمة، وأجاز له  من أهل لرية، ويل األحكام هبا. ومسع من أيب احلسن
 السلفي.

 وحدث.

 [ بن علي بن حممد بن سليمان.3حممد بن عبد الرمحن ] -540

 احلافظ أبو عبد هللا التجييب، املرسي، نزيل تلمسان.

عن نسيبه أيب أمحد بن معط، وأيب احلجاج الثغري، وأيب عبد هللا ابن الفرس، القراءات أخذ 
د بن عبيد هللا. وحج وطول الغيبة، وكتب عن حنو مائة وثالثني ومسع منهم، ومن أيب حمم

شيخا منهم السلفي، وأكثر عنه، وقال: دعا يل بطول العمر، وقال يل: تكون حمدث املغرب 
 إن شاء هللا.

 ومسع مبكة من علي بن محيد الطرابلسي، ومسع ببجاية من عبد احلق اإلشبيلي.

ع، اة شيوخه. مث سكن تلمسان، وحدث، ومجوحدث بسبتة يف سنة أربع وسبعني يف حي
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 ورحل إليه الناس، وأكثروا عنه.

[ : وكان عدال خريا، حافظا للحديث ضابطا، وغريه أضبط منه. روى عنه 4قال األابر ]
 أكابر أصحابنا وبعض شيوخنا لعلوه وعدالته، وأجاز يل.

__________ 

 .591/ 2الصلة [ انظر عن )حممد بن عبد امللك بن يوسف( يف: تكملة 1]
 « .فرين»[ يف املطبوع من التكملة: 2]

، 591 -588/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد الرمحن( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
، ونفح الطيب 3112رقم  164/ 2، وغاية النهاية 1242رقم  243/ 13والوايف ابلوفيات 

5 /231. 
 (1).." 589/ 2[ يف التكملة 4]
 ابملدينة بعد سنة سبع وستمائة."تويف جماورا  .468

 ]حرف امليم[

 حممد بن أيب غالب. -563

 أبو عبد هللا ابن النزال.

 مسع من: أيب بكر قاضي املارستان.

 روى عنه: عبد الصمد بن أيب اجليش.

 [ .1حممد ابن املعز ] -564

 أبو عبد هللا امليورقي.

. وويل وأجاز له ابن هذيل ببلده عن علي بن سعيد، وخلف بن عبد هللا.القراءات أخذ 
 ق اء بلده.

 تويف بعد سنة سبع وستمائة وقد قارب املائة.

ال أعرف شيخيه، وإن عىن األابر بعلي بن سعيد أاب احلسن امليورقي صاحب ابن حزم، 
 فذاك كان ببغداد سنة نيف وتسعني وأربعمائة.
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 [ اجلياين.2حممد بن أمحد بن يربوع ] -565

 ن الفخار، وطائفة.أخذ عن: السهيلي، واب

 وكان مقرائ، حنواي، مؤداب.

 [ .3تويف يف حدود سنة عشر ]

__________ 

 .582/ 2[ انظر عن )حممد بن املعز( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
 بفتح امليم كما أثبته ابن األابر.« املعز»و 

، وبغية 592/ 2[ انظر عن )حممد بن أمحد بن يربوع( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
 .49/ 1الوعاة 

نقال عن: صلة الصلة البن الزبري، أنه كان حيا  -[ جاء يف تكملة الصلة، وبغية الوعاة3]
وأنه كان له برانمج. وجاء يف هامش إحدى نسخ التكملة قول البن مسدي  603سنة 

 (1)هـ.."  618يفيد أنه أجاز له، وأنه مات سنة 
 احلسني ابن الفراء."القاضي الكبري أيب يعلى حممد بن  .469

 أبو العباس احلنبلي، البغدادي، املعدل.

 ولد بواسط بعد األربعني إذ أبوه قاضيها.

 ومسع من: سعيد ابن البناء، وأيب بكر ابن الزاغوين، وأيب الوقت، وغريهم.

 [ .1وهو من بيت الق اء والعلم واحلديث. كتب خبطه كثريا لنفسه وللناس ]

 [ من شعبان.2ن ]وتويف يف الثاين والعشري

 روى عنه: أبو عبد هللا الدبيثي، وابن النجار، والطلبة.

 وأجاز البن مسدي، ومجاعة.

 [ .3أمحد بن حممد بن إبراهيم ] -3

[ . وآجر حصن ابألندلس بقرب 5[ ، القرطيب، املعروف ابآلجري ]4أبو جعفر اخلشين ]
 قرطبة.
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 أيب الطاهر إمساعيل بن عوف، وأيب عن أيب خالد املرواين. وحج فسمع منالقراءات أخذ 
 عبد هللا احل رمي.

 [ .6وأقرأ، وحدث ]

__________ 

 123/ 8. ووقع يف الوايف ابلوفيات 15/ 3] )( [ واتبعه ابن انصر الدين يف: التوضيح 
 .76/ 2ابحلاء املهملة، ومثله يف: الذيل على طبقات احلنابلة « حازم»
 ن أهل الدين والصيانة، والعفة والداينة.[ وقال ابن القادسي: كان خريا م1]

 « .الثاين عشر»[ يف الذيل على طبقات احلنابلة، وشذرات الذهب: 2]

، والذيل 103/ 1[ انظر عن )أمحد بن حممد بن إبراهيم( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
 .565رقم  398، 397/ 1ق  1والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج 

 اخلاء وفتح الشني املعجمتني ونون.[ اخلشين: ب م 4]

 [ اآلجري: بفتح اهلمزة وتشديد اجليم املعقودة وراء مشددة.5]

[ وقال ابن عبد امللك األنصاري: وكان زاهدا متقشفا، عابدا، متصوفا، انسكا، جماهدا، 6]
مغتنم اللقاء، مرجو الربكة، أم مبسجد احلبيب من شرقي قرطبة زماان وبه كان يقرئ القرآن 
ويسمع احلديث ويذكر. وكان من أحرص الناس على طلب العلم وتعلمه وبثه ونشره. )الذيل 

 (1)( .." 398/ 1والتكملة 
 [ بن عبد امللك.1أمحد بن حممد بن حسن ] -4" .470

 أبو جعفر الفهري، املرسي، القرطاجين.

 القراءات.أخذ قراءيت انفع وابن كثري عن أيب احلسن بن هذيل. وأقرأ 

 بيع األول.وتويف يف ر 

 [ .3[ بن حممد بن أيب املطرف بن سعيد بن جرج ]2أمحد بن حممد بن عبد هللا ] -5

 أبو القاسم القرطيب.

حاق بن مسلم من أيب إس« صحيح»مسع مصنف النسائي على أيب جعفر البطروجي. ومسع 

                                         
 44/64اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



530 

 

 ثبات.

 حدث عنه ابن الطيلسان، وقال: تويف يف رجب وله تسعون سنة وأشهر.

 [ .4ن كبار الرواة بقرطبة. أجاز البن مسدي ]قلت: هذا م

 [ بن العالء.5أمحد بن هبة هللا ] -6

 أبو العباس املخزومي، البغدادي، ابن الزاهد أيب املعايل.

__________ 

، والذيل 104/ 1[ انظر عن )أمحد بن حممد بن حسن( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
 .601رقم  409/ 1ق  1والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج 

، والذيل 104/ 1[ انظر عن )أمحد بن حممد بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
، وسري أعالم النبالء 660رقم  449، 448/ 2ق  1والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج 

 .25رقم  30/ 22
 « .خرج»[ تصحف يف تكملة الصلة إىل 3]

ر، اري: وكان يف وقته بقية أكابر الشيوخ بقرطبة، نبيه القد[ وقال ابن عبد امللك األنص4]
قدمي الشرف، من أهل املروءة والصيانة، طويل العمر. عاش دهره كله مل يتول فيه خطة وال 
طلب ألحد من أهل الدنيا جاها وال حظوة، وال ادخر وال احتكر، ومل يزل معظما عند 

ق  1ين ومخسمائة. )الذيل والتكملة ج اخلاصة والعامة. ولد يف صفر ]سنة[ إحدى وعشر 
2 /448. ) 

/ 5، ومعجم األدابء 305/ 12[ انظر عن )أمحد بن هبة هللا( يف: الكامل يف التاريخ 5]
، 138/ 1، وإنباه الرواة 236( ورقة 5921، واتريخ ابن الدبيثي )ابريس 86 -84

رقم  305، 304 /2، والتكملة لوفيات النقلة 225، 224/ 1واملختصر احملتاج إليه 
وطبقات النحاة واللغويني البن قاضي شهبة، ورقة  347/ 2، والعسجد املسبوك 1350
 (1).." 783رقم  395/ 1، وبغية الوعاة 140
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"مسع من أيب العطاء بن نذير، ومجاعة. وحج، فسمع ببجاية من أيب حممد عبد احلق  .471
 الرمحن احل رمي.اإلشبيلي، وابإلسكندرية من أيب عبد هللا حممد بن عبد 

 [ : وكتب علما كثريا خبطه على رداءته. وكان يتجر يف الكتب.1قال األابر ]

 ولد قبل اخلمسني ومخسمائة، وتويف يف ذي القعدة، وأجاز يل.

 [ بن أمحد بن حيىي.2عبد هللا بن احلسن ] -20

 أبو بكر ابن القرطيب، األنصاري، األندلسي، املالقي.

ا اب بكر بن اجلد، وأاب عبد هللا بن زرقون، وأاب القاسم بن حبيش، وخلقمسع: أابه أاب علي، وأ
 حنوهم. وأجاز له أبو مروان بن قزمان، وابن هذيل، ومجاعة.

 وعين ابحلديث، وروى العايل والنازل.

[ : وكان من أهل املعرفة التامة بصناعة احلديث والبصر هبا، واإلتقان واحلفظ 3قال األابر ]
وظر عليه ، واملشاركة يف العربية، وقد نابلقراءات، والتقدم يف ذلك، مع املعرفة ألمساء الرجال

سيبويه. ورث براعة احلديث عن أبيه، ومل يكن أحد يدانيه يف احلفظ واجلرح « كتاب»يف 
 والتعديل إال أفراد من عصره.

 قال أبو حممد ابن حوط هللا: احملدثون ابألندلس ثالثة: أبو حممد ابن القرطيب،

__________ 

] )( [ ابل م مث السكون وايء موحدة مفتوحة، وايء مثناة من حتت ساكنة، وطاء مفتوحة، 
( ويف الروض املعطار للحمريي، ضبطها حمققه الدكتور إحسان 99/ 5وراء. )معجم البلدان 

( : ويكتب أي ا: Murviedroبكسر الباء املوحدة، وهو ابإلسبانية )« مربيطر»عباس: 
 540كيلومرتا إىل الشمال من بلنسية. )الروض املعطار   21، وهو حصن يبعد « مرابط»

وعلى « . مرابط»وفيه:  556و  538/ 2املنت واحلاشية( . وانظر: نزهة املشتاق لإلدريسي 
 « .مرابطري»و « مربيطري»هذا أتيت نسبته 

 بتصرف. 882/ 2[ يف تكملة الصلة 1]

، 882 -879/ 2تكملة الصلة البن األابر  [ انظر عن )عبد هللا بن احلسن( يف:2]
، 1397، 1396/ 4، وتذكرة احلفاظ 1379رقم  321، 320/ 2والتكملة لوفيات النقلة 
/ 5، وشذرات الذهب 37/ 2، وبغية الوعاة 50رقم  70، 69/ 22وسري أعالم النبالء 
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48. 
 (1).." 881/ 2[ يف تكملة الصلة 3]
 [ .1كرب ]"قلت: وأجاز للكمال عبد الرمحن امل .472

 [ بن حممد.2عبد الكرمي بن أمحد ] -24

 [ ال رير، املقرئ، نزيل املوصل.3اإلمام أبو الف ل القرشي، البوازجيي ]

على حيىي بن سعدون. وتفقه على يونس بن منعة اإلربلي. ومسع القراءات قرأ هبا 
الم ابن سمن أيب سعد حممد بن علي احللي صاحب احلريري. ومسع من اتج اإل« املقامات»

 مخيس.

قرأ عليه ابلرواايت تقي الدين أمحد بن نوفل النصييب. وروى عنه ولده عز الدين حممد بن 
 عبد الكرمي ويعرف اببن حزمية.

 [ .4مات يف هذا العام ابملوصل. أرخه الفرضي ]

 [ بن اثبت.5عبد اللطيف بن حممد ] -25

 اخلطيب أبو القاسم اخلوارزمي، مث األصبهاين.

 سنة تسع وعشرين ومخسمائة.ولد يف 

 ومسع ح ورا من زاهر الشحامي. ومسع من فاطمة بنت البغدادي.

روى عنه: ال ياء، وابن خليل، ومجاعة، والزكي الربزايل. وأجاز للشيخ الفخر، وللشيخ مشس 
 الدين عبد الرمحن، والشمس عبد الرمحن ابن الزين، ومجاعة.

__________ 

« نبيه اللبيبت»املشهور. وقال ابن القطيعي: صنف كتااب مساه [ هو شيخ املستنصرية 1]
 فأابن فيه عن علم غزير، وحفظ كثري.

وقال أبو شامة: صنف الكتب احلسان، يف األبواب والشيوخ والف ائل. وقال: تصانيفه 
 تدل على فهمه، وضبطه، وحسن معرفته.

ع به يف مفيدة، وانتفوقال املنذري: حدث مدة طويلة حنوا من ستني سنة. وصنف تصان
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 مجاعة، ولنا منه إجازة. وكان حافظ العراق يف وقته.

 .259رقم  364/ 1[ انظر عن )عبد الكرمي بن أمحد( يف: اتريخ إربل 2]
 [ منسوب إىل البوازيج، قرية كانت ابلقرب من بغداد.3]

 [ وقال ابن املستويف: زرته غري مرة ومل أمسع منه.4]

 (1).." 251ف بن حممد( يف: اإلعالم بوفيات األعالم [ انظر عن )عبد اللطي5]
 "أبو احلسن القرطيب الطائي. .473

بروايته عن أيب عبد هللا بن الطالع، وأيب الوليد بن رشد. وأخذ « املوطأ»قرأ على أبيه 
 والعربية عن أيب حممد بن دمحان.القراءات 

 وكان إماما فاضال ورعا.

 تويف يف ذي القعدة.

 [ بن احلسن بن هبة هللا ابن النجار.1] علي بن حممود -30

 أبو احلسن أخو احلافظ حمب الدين حممد ابن النجار البغدادي.

قتل يف ليلة خامس عشر رم ان عن سبع وأربعني سنة، وكان قد مسع من ابن اجلوزي، 
 ومجاعة، وويل النظر على األيتام.

 وكان ابرعا يف احلساب والفرائض.

 علي بن أيب الغيث مفرج بن حامت بن احلسن بن جعفر. [ بن2علي بن املف ل ] -31

 العالمة احلافظ شرف الدين أبو احلسن ابن القاضي األجنب أيب املكارم

__________ 

رقم  285/ 1ق  5، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 1887] )( [ األابر، رقم 
569. 
، والتكملة 161)كمربج( ورقة  [ انظر عن )علي بن حممود( يف: اتريخ ابن الدبيثي1]

رقم  182، 181/ 22، والوايف ابلوفيات 1363رقم  312، 311/ 2لوفيات النقلة 
129. 
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، 1354رقم  307، 306/ 2[ انظر عن )علي بن املف ل( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
، وعقود اجلمان البن 295/ 1، واتريخ إربل 404رقم  292 -290/ 3ووفيات األعيان 

 188، واملعني يف طبقات احملدثني 655/ 2، وتلخيص جممع اآلداب 289/ ورقة 4عار الش
، وتذكرة 251، واإلعالم بوفيات األعالم 319، واإلشارة إىل وفيات األعيان 1998رقم 

، وسري أعالم النبالء 115/ 2، ودول اإلسالم 39، 38/ 5، والعرب 1390/ 4احلفاظ 
، 156رقم  217/ 22، والوايف ابلوفيات 21/ 4ن ، ومرآة اجلنا49رقم  69 -66/ 22

/ 1ق  5، واتريخ ابن الفرات ج 212/ 6، والنجوم الزاهرة 68/ 13والبداية والنهاية 
، والبدر السافر، ورقة 489، وطبقات احلفاظ 354/ 1، وحسن احملاضرة 165 -159
 291 /4، وديوان اإلسالم 82، والتاج املكلل 48، 47/ 5ب، وشذرات الذهب  33
، 200، ونيل االبتهاج 704/ 1، وهدية العارفني 265/ 1، وإي اح املكنون 4060رقم 

رقم  133، ومعجم طبقات احلفاظ واملفسرين 244/ 7، ومعجم املؤلفني 23/ 5واألعالم 
1084 "..(1) 

[ اليت 1« ]املزارات واملشاهد»"روى عنه الصدر البكري، وغريه. ورأيت له كتاب  .474
ا فرأيته حاطب ليل وعنده عامية، لكنه دور الدنيا، ودخل إىل جزائر الفرنج، عاينها يف الدني

 [ .2ورأى العجائب ]

 [ .4[ بن حممد بن نريوز ]3عمر بن يوسف ] -33

 أبو حفص البغدادي، املقرئ.

 ولد سنة إحدى وأربعني ومخسمائة.

 الفتح ابن أيبعلى أيب احلسن علي بن عساكر البطائحي، وغريه. ومسع من القراءات وقرأ 
 البطي، وحيىي بن اثبت، ومجاعة.

 ويعرف بصاحب ابن الشعار.

 [ : كان خريا ثقة، تويف يف اتسع مجادى األوىل.5روى عنه الدبيثي، وقال ]

 [ .6وكان خنت شيخنا حممود بن نصر الشعار ]
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 ]حرف امليم[

 [ بن احلسن.7حممد بن أمحد ] -34

__________ 

 ، أصدره املعهد الفرنسي بدمشق« إلشارات إىل معرفة الزايراتا»[ اسم الكتاب كامال: 1]
 طومني. -بتحقيق جانبني سورديل 1953للدراسات العربية سنة 

[ وقال املنذري: وقلما خيلو موضع مشهور من مدينة أو غريها إال وفيها خطه حىت ذكر 2]
ه حائطا وعليه وا يف بر بعض رؤساء الغزاة البحرية أهنم دخلوا يف البحر املاحل إىل موضع وجد

 خطه.

 )التكملة( .

، 205( ورقة 5922[ انظر عن )عمر بن يوسف( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 3]
، 3106/ رقم 4، وتلخيص جممع اآلداب 1338رقم  295/ 2والتكملة لوفيات النقلة 
 .2438رقم  599/ 1، وغاية النهاية 965رقم  116/ 3واملختصر احملتاج إليه 

 يف.كالمها تصح« فريوز»ويف تلخيص جممع اآلداب « بريوز» غاية النهاية: [ يف4]

 ( .5922)ابريس  205[ يف اترخيه، الورقة 5]

[ وقال ابن النجار: كتبت عنه وكان مقرائ جمودا فاضال دينا صاحلا صدوقا سليم الباطن 6]
 والظاهر، مشتغال بنفسه، حسن األخالق.

، 17( ورقة 1870: اتريخ ابن الدبيثي )شهيد علي [ انظر عن )حممد بن أمحد( يف7]
/ 2، واملختصر احملتاج إليه )املستدرك( 1340رقم  297، 296/ 2والتكملة لوفيات النقلة 

 (1).." 22رقم  235، 234
 "أبو عبد هللا الدوري. .475

الكثرية على بدل بن أيب طاهر اجليلي، ويعقوب بن يوسف احلريب، ونصر القراءات قرأ 
 علي ابن الكيال.هللا بن 

 وتويف يف مجادى األوىل.
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 [ بن إبراهيم بن أيوب بن إبراهيم بن عبادة بن ابلغ.1حممد بن خلف ] -35

 أبو بكر وأبو عبد هللا القرشي، اهلامشي، األندلسي.

 من أهل بسطة، وخطيبها.

ن عبد بروى عن: أيب عبد هللا ابن الفرس، وإبراهيم بن منبه، وعبد الرمحن بن القصري، وعلي 
 العزيز بن مسعود.

 وويل ق اء بسطة فحمدت سريته. وأقرأ القرآن، وحدث. وكان ورعا متقنا.

 روى عنه: أبو القاسم املالحي، وغريه.

 وعاش ستا ومثانني سنة.

 [ بن عثمان الدربندي، الصويف، الصاحل.2حممد بن داود ] -36

 مسع: أاب طاهر السلفي.

 دم مبعلوم له، وبه تويف يف ربيع األول.حدث بدمشق، وابخلليل، وأقام به خي

روى عنه الزكيان: الربزايل واملنذري، وابن خليل، والشهاب القوصي، وقال: ولد بدربند سنة 
 ثالثني مخسمائة، ولقيته ابخلليل سنة إحدى وتسعني ومخسمائة.

 .[ بن حيىي بن أيب متام حممد ابن نور اهلدي احلسني بن حممد3حممد بن العباس ] -37
__________ 

 .595، 594/ 2[ انظر عن )حممد بن خلف( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
، واملقفى 1336رقم  294/ 2[ انظر عن )حممد بن داود( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

 .2239رقم  646/ 5الكبري للمقريزي 
/ 2[ انظر عن )حممد بن العباس( يف: ذيل اتريخ مدينة السالم بغداد البن الدبيثي 3]

، وتلخيص 1345رقم  302، 301/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 392رقم  155، 154
 (1).." 104/ 1، واملختصر احملتاج إليه 26/ رقم 4جممع اآلداب 

 دي."الشريف الزاهد، أبو متام الزينيب، اهلامشي، البغدا .476

 ولد سنة ثالث وثالثني.
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 ومسع من أيب املعايل اللحاس، ومل يسمع يف صغره.

 وكان زاهدا عابدا، كبري الشأن، كثري اجملاهدة، انقطع إىل العبادة يف مسجد جده نور اهلدى.

 [ .1روى عنه: الدبيثي ]

 [ بن إبراهيم.2حممد بن عبد الغين ] -38

 ، الشافعي، الصواف، املصري.القاضي أبو عبد هللا ابن املنجم الربعي

 مسع: أاب طاهر السلفي، وأاب عبد هللا حممد بن إبراهيم بن اثبت ابن الكيزاين.

 روى عنه: احلافظ عبد العظيم املنذري، وغريه.

 وتويف يف عاشر رم ان.

 حممد بن علي. -39

 أبو العشائر ابن التلويل اللبان، احلنبلي.

 البطي، ومجاعة.والفقه. ومسع من ابن القراءات قرأ 

 روى عنه ابن النجار.

 ومات يف السجن بواسط يف شوال.

 [ .3حممد بن علي بن نصر ابن البل ] -40

__________ 

 .155، 154/ 2[ يف ذيل اتريخ مدينة السالم 1]
، 1361رقم  310/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد الغين( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

 .2528رقم  94/ 6واملقفى الكبري للمقريزي 
[ انظر عن )حممد بن علي بن نصر ابن البل( يف: إكمال اإلكمال البن نقطة )الظاهرية( 3]

، وذيل اتريخ مدينة السالم بغداد البن الدبيثي 315/ 12، والكامل يف التاريخ 41ورقة 
، وذيل 91 -89/ ورقة 6، وعقود اجلمان البن الشعار 381رقم  147، 146/ 2

، واملختصر احملتاج إليه 1357رقم  309، 308/ 2والتكملة لوفيات النقلة ، 88الروضتني 
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، 181، 180/ 4، والوايف ابلوفيات 52رقم  76، 75/ 22، وسري أعالم النبالء 10/ 1
 (1)رقم."  76 -74/ 2والذيل على طبقات احلنابلة 

 "يتوب علي يدي قوم عصاة ... أخافتهم من الباري ذنوب .477

 ما قد ... جىن فأان على يد من أتوب؟وقليب مظلم من طول 

 [1كأين مشعة ما بني قوم ... ت يء هلم وحيرقها اللهيب ]
 [ .2وهو والد عائشة بنت حممد ابن البل( ]

 حممد بن عبد اجلبار. -41

 أبو عبد هللا القيسي، الداين، نزيل بلنسية.

 عن أيب جعفر بن طارق. ومسع كثريا من ابن النعمة.القراءات أخذ 

 وكان جمودا حمققا ورعا.

 مات يف رم ان.

 [ .4[ بن معايل القزويين الواريين ]3حممد بن عبد الرمحن ] -42

 ووارين قبيلة بقزوين.

 من ملكداد العمركي، بسماعه من البغوي.« سنن ابن ماجة»أجاز له حممد الفراوي. ومسع 

 [ .5مات بقزوين يف ذي احلجة ]

__________ 

 بيتا رابعا: 76/ 22م النبالء [ زاد يف: سري أعال1]

 كأين خميط يكسو أانسا ... وجسمي من مالبسه سليب

 وله شعر يف: عقود اجلمان، وذيل الروضتني، وذيل طبقات احلنابلة، والوايف ابلوفيات.

ة، بفتح الباء املوحد« : البل»[ ما بني القوسني كتب على هامش نسخة األصل. و 2]
 وتشديد الالم.

 .316 -314/ 1)حممد بن عبد الرمحن( يف: التدوين يف أخبار قزوين [ انظر عن 3]
 ، وهو تصحيف.« الورائين» 314/ 1[ يف التدوين 4]
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[ وقال القزويين: كان فقيها أديبا شروطيا، ذكيا، قومي الطبع، بقي بعد أقرانه سنني حمرتما 5]
مشايخ خراسان، ومسع  مرجوعا إليه ... وكان عنده إجازة اإلمام حممد الفراوي ومجاعة من

ة منه الكثري الغرابء والبلديون، ومسعت منه، وابتلي بوفاة بنني كبار متوجهني. وأنشد يف مرثي
 ابنني له:

 العيش من بعد األحبة ... حيتوي مر املذاق

 موت مع األحباب أحلى ... من حياة يف فراق

 تعس الطبيب وطبه ... ما من ق اء هللا واق

 .. يغنيك من آس وراقوإذا دان أجل فما .

 (1)الدهر ينزل كل راكبة ... ويهبط كل راق." 
 "القاضي أبو عبد هللا املخزومي، املصري، املعروف ابلعاقد. .478

 قال احلافظ عبد العظيم: تويف يف عاشر رم ان، وله مخس ومثانون سنة.

 . رأيته ومل يتفق يل السماع منه.القراءاتيف « العنوان»حدث بكتاب 

 [ بن غنيمة.1ن معايل ]حممد ب -47

 أبو بكر البغدادي املأموين، املقرئ، الفقيه، املعروف اببن احلالوي، احلنبلي.

من كبار أصحاب أيب الفتح ابن املين. كان إماما، مفتيا، متعبدا، ورعا، صاحلا، خريا، عارفا 
 ابملذهب.

 ولد بعد الثالثني ومخسمائة.

 وين.وأيب القاسم ابن البناء، وأيب بكر ابن الزاغ ومسع من: أيب الفتح الكروخي، وابن انصر،

 وحدث، وأقرأ، وأم مبسجد املأمونية.

 روى عنه: أبو عبد هللا الدبيثي، وابن النجار، وال ياء، وغريهم.

 وتويف يف الثامن والعشرين من رم ان.

 وعليه تفقه جمد الدين ابن تيمية. )وأجاز للفخر ابن البخاري، وللشيخ مشس الدين عبد
الرمحن، وللكمال عبد الرحيم بن عبد امللك، وأيب الفرج عبد الرمحن املكرب، وأيب حممد بن 
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 [ .2اللمش مباردين. وعاش مثانني سنة، رمحه هللا( ]

__________ 

، 144، 143( ورقة 5921[ انظر عن )حممد بن معايل( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 1]
/ رقم 4، وتلخيص جممع اآلداب 1367رقم  315، 314/ 2والتكملة لوفيات النقلة 

/ 5، والعرب 319، واإلشارة إىل وفيات األعيان 251، واإلعالم بوفيات األعالم 1257
رقم  40/ 5، والوايف ابلوفيات 245رقم  79 -77/ 2، والذيل على طبقات احلنابلة 39

، 1063رقم ، واملقصد األرشد 339، واملنهج األمحد 212/ 6، والنجوم الزاهرة 2017
/ 12، ومعجم املؤلفني 49، 48/ 5وشذرات الذهب  958رقم  335/ 1والدر املن د 

39. 
 (1)[ ما بني القوسني كتب على هامش األصل.." 2]
 "املعافري، اإلمام أبو الفرج املقرئ. .479

 إمام احلنفية جبامع دمشق.

وس مكان حلقة ابن طاو [ : هو أحد مشايخ القراء املعتربين، كان يقرئ يف 1قال أبو شامة ]
 [ حلقة مجال اإلسالم أيب احلسن ابن الشهرزوري، وكان فاضال خريا متواضعا.2مشايل ]

 لقبه وجيه الدين.

 قلت: مسع أاب القاسم بن عساكر، ومجاعة بعده.

 مسع منه: العماد علي بن القاسم ابن عساكر، والشهاب القوصي.

 تويف يف الثاين والعشرين من شوال.

 [ .3هيم بن أيب احلسن ]إبرا -67

 الشريف جمد الدولة أبو إسحاق احلسيين، الدمشقي.

 [ . قاله أبو شامة.4تويف فيها ]

 ]حرف احلاء[

 [ بن محد بن حامد بن مفرج.5حامد بن أمحد ] -68
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 أبو الثناء األنصاري، األراتحي، مث املصري، املقرئ.

 أيب الفتوح اخلطيب، ومل يكمل عليه.[ ، وقرأ على الشريف 6على أيب اجلود ]القراءات قرأ 
ومسع من حممد بن عبد هللا بن حسني الربمكي مبصر، ومن املبارك بن علي الطباخ مبكة. 

 وتصدر لإلقراء مبصر، وحدث، وأفاد.

 [ : قرأت عليه للسبعة، ومسعت منه. وولد سنة7قال احلافظ عبد العظيم ]

__________ 

 .91[ يف ذيل الروضتني 1]
 « .قبالة»ذيل: [ يف ال2]

 .92[ انظر عن )إبراهيم بن أيب احلسن( يف: ذيل الروضتني 3]
 [ يف الرابع من ذي احلجة.4]

 .1386رقم  326/ 2[ انظر عن )حامد بن أمحد( يف: التكملة لوفيات النقلة 5]
 [ هو غياث بن فارس املقري. )املنذري( .6]

 (1)ابختصار.."  326/ 2[ يف التكملة 7]
 إحدى وثالثني. "ولد يف سنة .480

ومسع من: أبيه، وأيب منصور حممد بن عبد امللك بن خريون، وأيب الربكات إمساعيل بن أيب 
 سعد، وأيب سعد أمحد بن حممد البغدادي، وابن الطالية، ومجاعة.

 والنخاس: خباء معجمة.

 روى عنه: الدبيثي، والزكي الربزايل، ومجاعة.

 وتويف يف صفر.

 [ .1أجنب احلافظ ] وآخر من مسع منه علي بن

 [ بن يوسف.2سليمان بن عبد هللا ] -76

 [ ، ال رير، املقرئ الصاحل.3أبو الربيع اهلواري، اجللويل ]

، والنحو، والتفسري. ومسع من العالمة عبد هللا بن بري. وأقرأ، وأم ابلقراءاتكان عارفا 
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 ابملدرسة الصاحبية مدة.

 وكان دينا، عفيفا، قانعا، مؤثرا.

  سابع عشر شعبان.تويف يف

 [ بن علي بن أيب سعد.4سليمان بن حممد ] -77

 الفقيه أبو الف ل املوصلي، مث البغدادي، الصويف، ويعرف اببن اللباد.

__________ 

 .674[ يعين اتج الدين ابن الساعي املؤرخ العراقي املشهور املتوىف سنة 1]
، 1419رقم  341/ 2ات النقلة [ انظر عن )سليمان بن عبد هللا( يف: التكملة لوفي2]

، وطبقات 599/ 1، وبغية الوعاة 149وطبقات النحاة واللغويني البن قاضي شهبة، ورقة 
 .14املفسرين للسيوطي 

 « .اخللويت» 599/ 1[ يف بغية الوعاة 3]

، واتريخ ابن 346رقم  286[ انظر عن )سليمان بن حممد( يف: التقييد البن نقطة 4]
رقم  328، 327/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 72، 71( ورقة 5922الدبيثي )ابريس 

 188، واملعني يف طبقات احملدثني 707رقم  98، 97/ 1، واملختصر احملتاج إليه 1389
، والعرب 251، واإلعالم بوفيات األعالم 320، واإلشارة إىل وفيات األعيان 1999رقم 
 .50، 49/ 5الذهب ، وشذرات 130/ رقم 4، وتلخيص جممع اآلداب 40/ 5

 (1)دون أن يرتجم له.."  74/ 22يف سري أعالم النبالء  -رمحه هللا -وذكره املؤلف
« بيانإجياز ال»على والده. وقدم بلنسية فسمع النصف األول من القراءات "وقرأ  .481

 للداين يف قراءة ورش من أيب احلسن بن هذيل، مل يسمع منه غري ذلك وال أجاز له.

[ 1فسمع من أيب القاسم عبد الرمحن بن حبيش، وأيب عبد هللا بن محيد ]ورحل إىل مرسية 
. وانظر يف العربية على ابن محيد، وقيد عنه اللغة. ومسع مبالقة من القراءات، وأخذ عنهما 

أيب القاسم عبد الرمحن السهيلي. وبغرانطة من أيب حممد عبد املنعم بن الفرس، وأيب بكر بن 
من أيب بكر حممد بن عبد هللا بن اجلد، وأيب عبد هللا بن زرقون. أيب زمنني. وإبشبيلية 
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وبقرطبة من أيب القاسم بن بشكوال، ومجاعة. وبسبتة من أيب حممد بن عبيد هللا. ومبراكش 
من أيب العباس أمحد بن م اء. وأجاز له خلق، منهم: أبو الطاهر إمساعيل بن عوف من 

 ق.اإلسكندرية، وأبو طاهر اخلشوعي من دمش
 [ : واعتىن ابلطلب من صغره إىل كربه، وروى العايل والنازل.2قال األابر ]

 وكان إماما يف هذا الشأن، بصريا به، معروفا ابإلتقان، حافظا ألمساء الرجال.

ألف كتااب يف تسمية شيوخ البخاري، ومسلم، وأيب داود، والنسائي، والرتمذي، نزع فيه منزع 
ف يكمله. وكان كثري األسفار فتفرقت أصوله. ولو قعد للتصنيأيب نصر الكالابذي لكن مل 

لعظم االنتفاع به. ومل يكن يف زمانه أكثر مساعا منه ومن أخيه أيب سليمان، وكان له على 
أخيه الشفوف الواضح يف علم العربية، والتفنن يف غري ذلك، والتميز إبنشاء اخلطب، وحتبري 

 قرأ بقرطبة القرآن والنحو، واستأدبه املنصور صاحبالرسائل، واملشاركة يف قرض الشعر. أ
املغرب لبنيه فأقرأهم مبراكش، وحظي لديه، وانل من جهتهم وجاهة متصلة ودنيا عري ة، 
وتصرف يف اخلطط النبيهة. وويل ق اء إشبيلية وقرطبة ومرسية. وكان محيد السرية، حمببا إىل 

املا مقدما، ه، رمبا أوقعته فيما يكره. وكان عالناس، جزال، صليبا يف احلق مهيبا، على حدة في
 خطيبا مفوها، أخذ عنه الناس. وتويف

__________ 

 [ بفتح احلاء املهملة وكسر امليم.1]

 (1).." 885، 884/ 2[ يف التكملة 2]
 "أبو علي األزجي، القطيعي، البيع، ويعرف اببن دبوس. .482

 ولد سنة سبع وثالثني ومخسمائة.

 وأيب الوقت. ومسع من: ابن انصر،

 روى عنه: الدبيثي، والزكي الربزايل.

 وتويف يف رجب.

 عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أمحد. -82
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 الفقيه كمال الدين املقدسي، احلنبلي.

 أخو احلافظ ال ياء.

 ولد سنة اثنتني وسبعني ومخسمائة.

ىي حي ورحل إىل بغداد قبل أخيه، فسمع من ابن كليب، وابن اجلوزي، ومسع بدمشق من
 الثقفي، ومجاعة.

ابن عرفة، وقال: مرض مخس ليال، وصلى العصر، وتويف يف يوم « جزء»مسع منه أخوه 
 اجلمعة اثين عشر رجب.

قال أخوه ال ياء: كان مرضه يشبه الطاعون. اشتغل مدة ببغداد على الفخر إمساعيل، مث 
، وكان إماما ومسع هبا سافر إىل مهذان واشتغل ابخلالف على الطاووسي، وسافر إىل أصبهان

[ 1« ]الكايف»ورعا، ذا مروءة، حمبواب إىل الناس، أقام مدة يلقن القرآن، ويلقي الدرس من 
 . قال: وكان جوادا شجاعا قواي، ال أتخذه يف هللا لومة الئم، ال يكاد يرتك قيام الليل.

 قلت: وأم أوالده هي فاطمة بنت احلافظ عبد الغين. وهو والد األخوين:

 س الدين حممد، وكمال الدين أمحد ابين الكمال.مش

 [ بن إمساعيل بن سعيد.2عبد السالم ابن اإلمام أيب إسحاق إبراهيم ] -83

__________ 

 .848رقم  198، 197/ 2] )( [ احملتاج إليه 
روي إلمساعيل بن إبراهيم بن حممد السرخسي اهل «القراءاتالكايف يف علم »[ لعله كتاب 1]

 .122هـ. انظر عنه يف وفيات تلك السنة من هذا الكتاب، برقم  414ة املتوىف سن
رقم  336، 335/ 2[ انظر عن )عبد السالم بن إبراهيم( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

1404 "..(1) 
"قرأ ابلرواايت على: أيب احلسن علي بن عساكر، وأيب الفتح عبد الوهاب بن حممد  .483

 مد بن شنيف، وإمساعيل بن علي الغساين الدمشقي. ومسعاملالكي، وأيب الف ل أمحد بن حم
 من: أيب الوقت السجزي، وابن البطي، وأيب زرعة، ومجاعة.

                                         
 44/106اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



545 

 

 ، وكان أحد املوصوفني ابلتجويد واملعرفة واإلتقان.القراءاتوأقرأ 

 [ : هو خنت أيب الفرج ابن اجلوزي.1روى عنه الدبيثي وأثىن عليه، وقال ]

 [ .2ة ]تويف يف خامس ذي القعد

 [ بن أيب القاسم هبة هللا بن عبد القادر بن احلسني.3عبيد هللا بن أمحد ] -91

 الشريف اخلطيب، أبو الف ل اهلامشي، املنصوري، البغدادي، املعدل.

مسع من: أيب منصور موهوب بن أمحد ابن اجلواليقي، وأمحد ابن الطالية، وحممد بن أمحد 
 وابن انصر، ومجاعة.الطرائفي، وإمساعيل بن أيب سعد، 

 خطب جبامع القصر مدة إىل أن عجز.

 وهو آخر من حدث ببغداد عن ابن اجلواليقي.

 روى عنه: الدبيثي، والزكي الربزايل، وال ياء املقدسي، واملقداد القيسي، وآخرون.

 [ .4تويف يف سابع عشر رجب ]

__________ 

 .263/ 15[ يف ذيل اتريخ بغداد 1]
ر: قرأ اخلالف ومسع احلديث الكثري، وكتب خبطه وحصل األصول، [ وقال ابن النجا2]

، جمودا مليح التالوة، حسن األداء، طيب النغمة، ضابطا، له ابلقراءاتوكان حسن املعرفة 
معرفة ابلوعظ، ويتكلم يف تعازي األكابر وحيسن الكالم يف مسائل اخلالف ... ومسع معنا 

 يقة، متدينا فقريا، صبورا.من شيوخنا كثريا، وكان صدوقا حسن الطر 

رقم  27 -25/ 2[ انظر عن )عبيد هللا بن أمحد( يف: ذيل اتريخ بغداد البن النجار 3]
 339، 338/ 2دون ترمجة، والتكملة لوفيات النقلة  74/ 22، وسري أعالم النبالء 283
 .1411رقم 
 يوم ديثي يف[ وقال ابن النجار: وشهد عند قاضي الق اة أيب طالب روح بن أمحد احل4]

األحد لثالث عشرة ليلة خلت من مجادى اآلخرة سنة ست وستني ومخسمائة فقبل شهادته 
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وعزله عن الشهادة قبل موته بسنني عديدة، وكان يتوىل اخلطابة جبامع السلطان مدة، مث 
 (1)خطب جبامع القصر." 

 [ بن عبيد هللا بن عبد الرمحن.1عبيد هللا بن حممد ] -92" .484

 املذحجي، األندلسي. أبو احلسني

واألدب والطب. وأخذ أي ا عن عياش القراءات من أهل ابغة. نزل قرطبة، وأخذ عن أبيه 
[ بن يونس، ومن 2من مغيث ]« املوطأ»بن فرج، وأيب عبد هللا بن صاف، ومجاعة. ومسع 

حممد بن أمحد بن هالل صاحب ابن الطالع. وأخذ الطب عن أيب مروان عبد امللك 
 أيب نصر فتح بن حممد. وعين بلقاء الشيوخ املقرءين واحملدثني واألطباء.البلنسي، و 

قال األابر: كان انظما انثرا، ماهرا يف الطب وعليه عول، وكان أبوه وأجداده أطباء. تويف 
 يف ربيع اآلخر وله أربع ومثانون سنة.

 [ بن خلف بن أمحد.3عتيق بن علي ] -93

[ ، 5[ ، املعروف اببن قنرتال ]4، األندلسي، املربيطري ]أبو بكر القرشي، األموي، املرواين
 نزيل مالقة.

والعربية عن أيب احلسن ابن النعمة، ومسع منه ومن أيب عبد هللا بن سعادة. القراءات أخذ 
ومسع مبرسية من أيب القاسم بن حبيش. وإبشبيلية من أيب عبد هللا بن زرقون، وأيب بكر بن 

عن أيب حممد بن دمحان. وحج سنة اثنتني وستني، فسمع ات القراءاجلد. وأخذ مبالقة 
 مبكة من علي بن عبد هللا املكناسي.

__________ 

] )( [ مناوبة مع ابن املهتدي. كتبنا عنه، وكان شيخا فاضال متدينا، حسن األخالق، 
ن امجيل السرية، مليح اإليراد للخطبة، جيد القراءة، صحيح األداء، صدوقا أمينا إال أنه ك

 عسرا يف الرواية جدا. وقد بلغ مخسا ومثانني سنة أو أكثر.

، والوايف 941، 940/ 2[ انظر عن )عبيد هللا بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
 .397رقم  410/ 19ابلوفيات 
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 « .يونس بن مغيث بن يونس ابن الصفار»[ يف التكملة: 2]

، وتكملة الصلة البن األابر 57البن الزبري  [ انظر عن )عتيق بن علي( يف: صلة الصلة3]
، 238رقم  123 121/ 1ق  5، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 1940رقم 

 .2079رقم  500/ 1، وغاية النهاية 352/ 2والعسجد املسبوك 
 .19[ تقدم التعريف هبذه النسبة يف حاشية الرتمجة رقم 4]
 (1)« .." ابن قربال»إىل:  500/ 1[ حترف يف غاية النهاية 5]
 [ .1"كمال الدين أبو الفتوح التاجر املعروف اببن اجلالجلي ] .485

 شيخ بغدادي متميز صاحب مال.

 ولد سنة إحدى وأربعني ومخسمائة.

ومسع من: هبة هللا بن أيب شريك احلاسب، واملبارك بن علي الوكيل الشروطي، وأيب الفتح 
 على أيب احلسن علي بن عساكر البطائحي.القراءات ن البطي، ومجاعة. وقرأ ببعض اب

وقرأ القرآن على أيب السعادات الوكيل املذكور، عن قراءته على أيب الربكات حممد بن عبد 
 هللا الوكيل صاحب أيب العالء الواسطي. ومسع ابإلسكندرية من السلفي.

إىل الشام، إىل اليمن، ومصر، وخراسان، وما وراء وحدث يف أسفاره، وطاف ما بني العراق 
 النهر، واهلند.

روى عنه: الدبيثي، وابن النجار، والزكي املنذري، والشهاب القوصي، والفخر علي، والشيخ 
مشس الدين، والتقي إبراهيم ابن الواسطي، والشمس عبد الرمحن ابن الزين، وحممد بن مؤمن، 

 ابإلجازة عمر ابن القواس.وطائفة سواهم. وآخر من حدث عنه 

قال ابن النجار: صحبته يف السفر، ومسعت منه ببالد. وكان اتجرا حمتشما، صدوقا، مليح 
 اجملاورة، كيسا، حفظة للحكاايت واألشعار، ظريفا.

 [ .2تويف ببيت املقدس يف رابع عشر رم ان ]

 [ بن حممد.3حممد بن حممد بن عبد اجلليل ] -109

 د، ابن احملدث أيب مسعود كواته األصبهاين.أبو بكر بن أيب حام
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 مسع من: جده، وإمساعيل احلمامي املعمر، وأيب الوقت.

وكان فاضال، له معرفة. أثىن عليه ابن النجار، وحدث عنه، وقال: كان يعظ يف رساتيق 
 أصبهان. تويف يف عاشر رم ان.

__________ 

لقرآن، فعرف ابجلالجلي. [ قيل له ابن اجلالجلي ألن جده كان حسن الصوت اب1]
 )املنذري( .

 هـ. 613[ يف ذيل الروضتني، والبداية والنهاية، وعقد اجلمان، وفاته يف سنة 2]

-رمحه هللا -، وهو ذهول من املؤلف45[ تقدمت ترمجته يف وفيات السنة السابعة برقم 3]
 "..(1) 
 "وتوفيت يف رجب. .486

 ]حرف اجليم[

 [ بن جعفر.1جعفر بن أمحد ] -140

 بو الف ل اللخمي، اإلسكندراين، النحوي، الشاعر، املعروف ابلوراق.أ

 [ .2شاعر حمسن، كتب عنه الزكي املنذري ]

 [ بن نبهان.3جعفر بن جعفر ] -141

 وجيه الدين أبو الف ل احلموي، الفقيه، األديب.

 كتب عنه الزكي املنذري.

 [ يف ذي القعدة.4وتويف مبصر مبسجده ]

 ]حرف احلاء[

 [ بن أمحد بن يوسف بن فتوح.5حلسني بن يوسف ]ا -142

 [ .6أبو علي األنصاري، األندلسي، البلنسي، ال رير، املقرئ، املعروف اببن زالل ]

 على أيب احلسن بن هذيل، ومسع منه، ومن: اخلطيب أيبالقراءات قرأ 

__________ 
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، والوايف 1499 رقم 385/ 2[ انظر عن )جعفر بن أمحد( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 485/ 1، وبغية الوعاة 1059رقم  15/ 3، واملقفى الكبري 149رقم  93/ 11ابلوفيات 

 .999رقم 
 .385/ 2[ التكملة 2]
 .1506رقم  388، 387/ 2[ انظر عن )جعفر بن جعفر( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]
بقرافة  - عنهرضي هللا -[ وهو املسجد املعروف ابلكنز بقرب قرب ذي النون املصري4]

مصر. وكان متوليا للمسجد املذكور مدة. تفقه معنا ابملدرسة الناصرية اجملاورة للجامع العتيق 
مبصر على شيخنا اإلمام أيب القاسم عبد الرمحن بن حممد الشافعي املعروف اببن الوراق 

يذاكر  امدة، وقبلنا على وعلى غريه. وله شعر. كتب عنه وكان كثري احملفوظات حيفظ حمل
 هبا.

رقم  360، 359/ 2[ انظر عن )احلسني بن يوسف( يف: التكملة لوفيات النقلة 5]
، والوايف 146، 145، ونكت اهلميان 560رقم  600/ 2، ومعرفة القراء الكبار 1449
 .1153رقم  253/ 1، وغاية النهاية 81رقم  86/ 13ابلوفيات 

الم أخرى. هكذا قيده الصفدي ابحلروف  [ زالل: ب م الزاي وتشديد الالم وبعد األلف6]
 يف:

 (1).." 86/ 13الوايف ابلوفيات 
"احلسن علي ابن النعمة، وأيب عبد هللا بن سعادة، وعبد الرمحن بن حبيش، وأيب  .487

أي ا على طارق بن موسى. وأجاز له أبو طاهر السلفي، القراءات عبد هللا بن محيد. وقرأ 
 ومجاعة.

ذ عنه الناس، وكان حسن اإللقاء واألداء، جمودا، حمققا، مشاركا وتصدر لإلقراء ببلده، وأخ
[ 1يف فنون، آية من آايت هللا يف الفطنة واحلدس على عمى بصره، قال األابر فيه ذلك ]

، وقال: مسعت منه مجلة. وانتقل أبخرة إىل مرسية، وأقرأ هبا إىل أن تويف يف الثاين والعشرين 
 [ .2عني ومخسمائة ]من احملرم، وولد سنة سبع وأرب
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 ]حرف الزاي[

[ بن زيد بن احلسن بن زيد بن احلسن بن سعيد بن عصمة بن 3زيد بن احلسن ] -143
 محري.

__________ 

 ساقطة من املطبوع من تكملة ابن األابر.« احلسني بن يوسف»[ ترمجة 1]

ذا وه« . مات يف احملرم سنة سبع وأربعني ومخسمائة» 253/ 1[ وقع يف غاية النهاية 2]
 وهم، فالتاريخ هو ملولده.

، 102، 101/ 1[ انظر عن )زيد بن احلسن( يف: خريدة القصر )القسم الشامي( 3]
، وذيل اتريخ 341رقم  275، والتقييد البن نقطة 47رقم  179/ 11ومعجم األدابء 

 ، والتكملة لوفيات النقلة315/ 12، والكامل يف التاريخ 185/ 15بغداد البن الدبيثي 
/ 1، واتريخ إربل 254، رقم 14 -10/ 2، وإنباه الرواة 1498رقم  385 -383/ 2

/ 2ق  8، ومرآة الزمان ج 37، 36، وإشارة التعيني، ورقة 447، 258، 249، 236
، وتكملة 342 -339/ 2، ووفيات األعيان 99 -95، وذيل الروضتني 577 -572

، واملختصر يف أخبار البشر 204/ 2، وعيون األنباء 30إكمال اإلكمال البن الصابوين 
رقم  175/ 3، وبغية الطلب )املصور( 34/ 1ق  1، واألعالق اخلطرية ج 117/ 3

، 546رقم  588 -586/ 2، ومعرفة القراء الكبار 252، واإلعالم بوفيات األعالم 1274
رقم  72، 71/ 2، واملختصر احملتاج إليه 45، 44/ 5، والعرب 87/ 2ودول اإلسالم 

 41 -34/ 22، وسري أعالم النبالء 1412/ 4، وتذكرة احلفاظ 649/ 2، واملشتبه 669
، 320، واإلشارة إىل وفيات األعيان 2001رقم  188، واملعني يف طبقات احملدثني 28رقم 

، واجلواهر امل ية 134، 133/ 2، واتريخ ابن الوردي 72، 71وتلخيص ابن مكتوم، ورقة 
، والوايف ابلوفيات 74 -71/ 13، والبداية والنهاية 27، 26/ 4، ومرآة اجلنان 146/ 1
، 297/ 1، وغاية النهاية 1044رقم  534/ 1، وذيل التقييد 63رقم  57 -50/ 15
، وطبقات النحاة واللغويني البن قاضي 92، والفالكة واملفلوكني للدجلي 1307رقم  298

هناية البلغة، ورقة ، و 362 -360/ ورقة 17، وعقد اجلمان 145 -143شهبة، ورقة 
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، والنجوم الزاهرة." 355/ 2، والعسجد املسبوك 83، 82، والبلغة يف اتريخ أئمة اللغة 65
(1) 
 "العالمة اتج الدين، أبو اليمن الكندي، البغدادي، املقرئ، النحوي، اللغوي. .488

 ولد يف شعبان سنة عشرين ومخسمائة.

 عشر وله عشر سنني.الالقراءات وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنني، وكمل 

، فإين ال أعلم أحدا من األمة عاش بعد ما قرأ القراءاتوكان أعلى أهل األرض إسنادا يف 
ثالاث ومثانني سنة غريه. هذا مع أنه قرأ على أسند شيوخ العصر ابلعراق، ومل يبق القراءات 

أحد ممن قرأ عليه مثل بقائه وال قريبا منه، بل آخر من قرأ عليه الكمال ابن فارس وعاش 
لقراءات ابعده نيفا وستني سنة. مث إنه مسع احلديث على الكبار، وبقي مسند الزمان يف 

 واحلديث.

املشهورة والغريبة فأكثر على شيخه ومعلمه وأستاذه اإلمام أيب حممد سبط ءات القراقرأ 
أيب منصور اخلياط، وأفاده، وحرص عليه يف الصغر، وأمسعه احلديث، وأرسله إىل الشيوخ 

[ على اإلمام املعمر أيب القاسم هبة هللا 1« ]الستالقراءات ابلكفاية يف »الكبار، فقرأ 
[ على مؤلفه أيب 2« ]العشرالقراءات ابملوضح يف »يري. وقرأ بن أمحد ابن الطرب احلر 

 منصور حممد بن عبد امللك بن خريون.

وقرأ للسبعة على أيب بكر حممد بن إبراهيم خطيب احملول، وعلى أيب الف ل حممد ابن 
 املهتدي ابهلل.

بن الطرب، امث مسع احلديث من: القاضي أيب بكر حممد بن عبد الباقي، وأيب القاسم هبة هللا 
وأيب منصور القزاز، وحممد بن أمحد بن توبة وأخيه عبد اجلبار، وأيب القاسم ابن السمرقندي، 
وأيب الفتح ابن البي اوي، وطلحة بن عبد السالم الرماين، وحيىي بن علي ابن الطراح، وأيب 

 احلسن بن عبد السالم، وأيب

__________ 

/ 1، وبغية الوعاة 216، 215/ 1ق  5، واتريخ ابن الفرات ج 217، 216[ / 6]
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، 397 -394/ 3، وروضات اجلنات 55، 54/ 5، وشذرات الذهب 573 -570
، 1670، 812، 714، 6، وكشف الظنون 486 -483/ 1والدارس يف اتريخ املدارس 

 .189/ 4، ومعجم املؤلفني 1925، 1697
 ( .1499[ أتليف شيخه أيب حممد سبط اخلياط. )انظر كشف الظنون 1]

 (1).." 1904[ انظر: كشف الظنون 2]
"القاسم عبد هللا بن أمحد بن يوسف، واحلسني بن علي سبط اخلياط، واملبارك بن  .489

نغواب، وعلي بن عبد السيد ابن الصباغ، وعبد امللك بن أيب القاسم الكروخي، وسعد اخلري 
 األنصاري، وطائفة سواهم.

 [ .1علي بن القاسم ابن عساكر ] يف أربعة أجزاء خرجها أبو القاسم« مشيخة»وله 

وقرأ النحو على: أيب السعادات هبة هللا ابن الشجري، وأيب حممد ابن اخلشاب، وشيخه أيب 
 حممد سبط اخلياط.

 وأخذ اللغات عن أيب منصور موهوب ابن اجلواليقي.

 ،وقدم دمشق يف شبيبته، ومسع هبا من أيب احلسني عبد الرمحن بن عبد هللا بن أيب احلديد
وتفرد ابلرواية عنه، وعن أكثر شيوخه. مث قدم الشام ومصر، وسكن دمشق وانل احلشمة 

 الوافرة والتقدم، وازدحم عليه الطلبة.

 وكان حنبلي املذهب فانتقل حنفيا ألجل الدنيا، وتقدم يف مذهب أيب حنيفة.

 ، والنحو، واللغة، والشعر.القراءاتوأفىت، ودرس، وصنف، وأقرأ 

 سماع، ثقة يف النقل، ظريفا، حسن العشرة، طيب املزاج، مليح النظم.وكان صحيح ال

علم الدين السخاوي ومل يسندها عنه، وعلم الدين القاسم بن أمحد القراءات قرأ عليه 
 األندلسي، وكمال الدين إسحاق بن فارس، ومجاعة.

بن نقطة، [ ، وا2وحدث عنه: احلافظ عبد الغين، والشيخ املوفق، واحلافظ عبد القادر ]
وابن النجار، وأبو الطاهر ابن األمناطي، والربزايل، وال ياء، والزكي عبد العظيم، والزين خالد، 
والتقي بن أيب اليسر، واجلمال ابن الصرييف، وأمحد بن سالمة احلداد، والقاضي أبو الفرج 
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 عبد الرمحن بن أيب عمر، والقاضي

__________ 

ء الدين بن أيب احلجاج قد عمل له مشيخة حسنة [ وذكر أبو شامة أن القاضي ضيا1]
 ( .95أي ا )الذيل 

 (1)[ يعين: الرهاوي.." 2]
 "ويذكرين مر النسيم وروحه ... حفائر يعلوها من الرتب أطباق .490

 وها أان يف إحدى وتسعني حجة ... هلا يف إرعاد خموف وإبراق

 يقولون: ترايق ملثلك انفع ... وما يل إال رمحة هللا ترايق

 وله:

 لبست من األعمار تسعني حجة ... وعندي رجاء ابلزايدة مولع

 وقد أقبلت إحدى وتسعون بعدها ... ونفسي إىل مخس وست تطلع

 [ ساملا ... فقد يدرك اإلنسان ما يتوقع1وال غرو أن آيت هنيدة ]

 وقد كان يف عصري رجال عرفتهم ... حبوها وابآلمال فيها متتعوا

 عمره ... وال المه من فيه للعقل موضع وما عاف قبلي عاقل طول

[ : كان الكندي مكرما للغرابء، حسن األخالق، فيه مزاح، وكان 2وقال احلافظ ابن نقطة ]
، صحيح القراءاتو من أبناء الدنيا املشتغلني هبا وإبيثار جمالسة أهلها. وكان ثقة يف احلديث 

 السماع، ساحمه هللا!.

كندي إماما يف القراءة والعربية، انتهى إليه علو اإلسناد يف وقال اإلمام موفق الدين: كان ال
احلديث. وانتقل إىل مذهب أيب حنيفة من أجل الدنيا إال أنه كان على السنة، وصى إيل 

 ابلصالة عليه والوقوف على دفنه، ففعلت ذلك.

 وللسخاوي فيه:

 مل يكن يف عصر عمرو مثله ... وكذا الكندي يف آخر عصر

 رو إمنا ... بين النحو على زيد وعمروفهما زيد وعم
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 وأليب شجاع ابن الدهان الفرضي فيه:

 اي زيد زادك ريب من مواهبه ... نعمى يقصر عن إدراكها األمل

 ال بدل هللا حاال قد حباك هبا ... ما دار بني النحاة احلال والبدل

 النحو أنت أحق العاملني به ... أليس ابمسك فيه ي رب املثل؟

__________ 

 هنيدة: اسم للمائة من اإلبل خاصة، قال جرير:« : اللسان»[ أي: مائة سنة، ففي 1]

 أعطوا هنيدة حيدوها مثانية ... ما يف عطائهم من وال سرف

 (1).." 275[ التقييد 2]
 "]حرف السني[ .491

 [ بن أمحد بن احلسن.1سعيد بن محزة ] -144

 أبو الغنائم النيلي، الكاتب.

 ق سنة مثاين عشرة ومخسمائة.ولد ابلنيل من العرا

 ومسع حبكم االتفاق من: هبة هللا بن أمحد الشبلي، وحممد بن عبد هللا بن احلراين.

 وله شعر كثري، مدح األمراء والوالة، ودخل الروم والشام.

 روى عنه: الدبيثي، وغريه.

 [ :2وأنشد الدبيثي من شعره ]

 وختفيه الدايجرياي شائم الربق من شرقي كاظمة ... يبدو مرارا 

 سلم على الدوحة الغناء من سلم ... وعفر اخلد إن الح اليعافري

 [3واستخرب اجلؤذر الساجي اللحاظ أخا ... التعذير هل عاقه عنا معاذير؟ ]
 تويف ببغداد يف رم ان.

 ]حرف الشني[

 [ .5[ بن قصة ]4شجاع بن مفرج ] -145

 .أبو حممد املقدسي، اجلبلي، من أهل جبل قاسيون
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__________ 

تقييد( ، صحيح السماع. )الوالقراءات] )( [ وإبيثار جمالسة أهلها ... وكان ثقة يف احلديث 
. 
، 69، 68( ورقة 5922[ انظر عن )سعيد بن محزة( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابرس 1]

، واملختصر احملتاج إليه 99، وذيل الروضتني 1495رقم  382/ 2والتكملة لوفيات النقلة 
، وبغية الطلب )املصور( 293رقم  211/ 15، والوايف ابلوفيات 701رقم  94، 93 /2
، والنجوم 360/ ورقة 17، وعقد اجلمان 687/ 1، وتوضيح املشتبه 1388رقم  553/ 9

 .218، 217/ 6الزاهرة 
 [ يف اترخيه.2]

 .99[ األبيات يف: ذيل الروضتني 3]
 .1504رقم  387/ 2فيات النقلة [ انظر عن )شجاع بن مفرج( يف: التكملة لو 4]
 (1)[ قصة: ب م القاف وتشديد الصاد املهملة وفتحها. )املنذري( .." 5]
 "مسع أمحد بن حيىي بن انقة، وحيىي بن اثبت. .492

 وحدث، روى عنه الزكي املنذري.

 وتويف ابلقاهرة يف رم ان.

 وانل دنيا،وكان كثري األسفار والتطواف. له شعر، وخالط رؤساء مصر، ومدح مجاعة، 
 وعاش مثانني سنة.

 [ بن صدقة.1عبد هللا بن احلسني ] -152

 [ .2أبو القاسم البغدادي، الوزان، املعروف بعسامة ]

 حدث عن ابن انصر.

 وتويف يف شعبان.

 [ بن حممد بن يوسف.3عبد هللا بن عمرو ] -153

 أبو حممد، اخلزرجي، القرطيب، مث التلمساين.
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عبد هللا بن خليل القيسي، وأيب حممد بن وهب الق اعي، بسبتة، قال األابر: مسع من أيب 
 ، والعربية. وكان أديبا بليغا، كاتبا.القراءاتوأخذ عنه 

 تويف يف رم ان.

 [ بن إبراهيم بن حمفوظ.4عبد هللا بن حممد بن علي ] -154

 أبو بكر السلمي، اآلمدي، مث البغدادي، املعروف اببن الفراء.

م، من: أيب الوقت، وأيب بكر بن الزاغوين، وحممد بن عبيد هللا الرطيب، مسع مع عمه إبراهي
 وأيب جعفر العباسي.

__________ 

، 90( ورقة 5922[ انظر عن )عبد هللا بن احلسني( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 1]
 .769رقم  140/ 2، واملختصر احملتاج إليه 1478رقم  372/ 2والتكملة لوفيات النقلة 

عسامة: بعني وسني مهملتني مفتوحتني وبعد األلف ميم مفتوحة واتء أتنيث. )املنذري( [ 2]
. 
 .886/ رقم 2[ انظر عن )عبد هللا بن عمرو( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
( ورقة 5922[ انظر عن )عبد هللا بن حممد بن علي( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 4]

/ 2، واملختصر احملتاج إليه 150رقم  387، 386/ 2 ، والتكملة لوفيات النقلة106
 (1).." 801رقم  166، 165
 [ السعدي، املقرئ، املعروف اببن عديسة، نزيل دمياط.1"أبو حممد التنيسي ] .493

على الشريف أيب الفتوح انصر بن احلسن القراءات ب[ : قرأ القرآن 2قال املنذري ]
 ة.غري واحد من الف الء، تويف يف هذه السناخلطيب مبصر. وأقرأ بدمياط مدة، قرأ عليه 

 [ بن عمر بن حسني.3عبد اجمليد ابن الفقيه عبد الدائم ] -159

 الشيخ الزاهد، أبو الف ل الكناين، العسقالين.

 ولد بعسقالن سنة سبع وأربعني ومخسمائة يف صفر.

 وجاور مبكة أكثر زمانه، وحج مخسني حجة، مث قدم مصر، وهبا تويف يف شعبان.
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 روى عن عمر امليانشي، وعنه احلافظ عبد العظيم.

 [ بن عبد املنعم بن إبراهيم بن حيىي.4عبد احملسن بن أيب القاسم ] -160

 رشيد الدين، أبو حممد ابن النقار، املصري، الصويف.

 ولد سنة ب ع وأربعني.

 ومسع من أيب طاهر السلفي.

سنا، مشهورا ابلتصوف، صحب [ ، وقال: كان شيخا ح5روى عنه الزكي عبد العظيم ]
 [ . تويف يف سلخ رجب.6مجاعة من الصاحلني، وهو أخو عبد العزيز ]

__________ 

، وحسن 1648رقم  386/ 1، وغاية النهاية 565رقم  603/ 2] )( [ القراء الكبار 
 .498/ 1احملاضرة 

 « .النفيسي»: إىل 390/ 2[ حترف يف املطبوع من تكملة املنذري 1]

 .390/ 2لتكملة: [ يف ا2]
، 1481رقم  376/ 2[ انظر عن )عبد اجمليد بن عبد الدائم( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]

 .69/ ورقة 3، وإحتاف الورى البن فهد 91/ ورقة 3والعقد الثمني 
رقم  372/ 2[ انظر عن )عبد احملسن بن أيب القاسم( يف: التكملة لوفيات النقلة 4]

 .348كمال البن الصابوين ، وتكملة إكمال اإل 1477
 .372/ 2[ يف التكملة 5]
 (1)هـ.."  640[ توىف سنة 6]
 "الشيخ املقرئ، الزاهد، أبو موسى وأبو الف ل املقدسي، مث البلبيسي. .494

 صحب مجاعة من الصاحلني منهم الشيخ ربيع.

 على اإلمام أيب القاسم بن فريه الشاطيب.القراءات وقرأ 

 هللا الفاسي، نزيل حلب ومقرئها.قرأ عليه اإلمام أبو عبد 

 سكن مصر مدة، وأقرأ هبا، مث سافر إىل اإلسكندرية فتويف هبا يف شعبان.
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 وروى عنه الزكي عبد العظيم، وهو من شيوخه.

 ]حرف الغني[

 [ بن أيوب بن شاذي ابن األمري يعقوب.1غازي بن يوسف ] -167

 لطان صالح الدين، التكرييت، مثالسلطان امللك الظاهر غياث الدين أبو منصور ابن الس
 املصري، صاحب حلب.

 ولد مبصر يف رم ان سنة مثان وستني ومخسمائة.

ومسع ابإلسكندرية من الفقيه أيب الطاهر بن عوف. ومبصر من عبد هللا بن بري النحوي. 
 وبدمشق من الف ل بن احلسني البانياسي.

 وحدث حبلب. وويل سلطنتها ثالثني سنة.

د اللطيف: كان مجيل الصورة، رائع املالحة، موصوفا ابجلمال يف صغره ويف  قال املوفق عب
كربه، وكان له غور ودهاء ومكر، وأعظم دليل على دهائه مقاومته لعمه امللك العادل، وكان 

 ال خيليه يوما من خوف، وشغل قلب. وكان

__________ 

، ومرآة الزمان 314 ،313/ 12[ انظر عن )غازي بن يوسف( يف: الكامل يف التاريخ 1]
، والتاريخ املنصوري 248 -237/ 3، ومفرج الكروب 321، واتريخ خمتصر الدول 252
، 178/ 3، ووفيات األعيان 171، 170/ 3، وزبدة احللب 94، وذيل الروضتني 71

، 50، 26 -24/ 1ق  1، واألعالق اخلطرية ج 1199/ رقم 2وتلخيص جممع اآلداب 
، والدر املطلوب 130، واتريخ ابن العميد 150 -144، 107، 103، 96، 56، 55
، واإلعالم 117/ 3، واملختصر يف أخبار البشر 75/ 29، وهناية األرب 186 -184

، 133/ 2، واتريخ ابن الوردي 320، واإلشارة إىل وفيات األعالم 252بوفيات األعالم 
/ 2العسجد املسبوك ، و 71/ 13، والبداية والنهاية 27/ 4، ومرآة اجلنان 46/ 5والعرب 
، وشفاء القلوب 217، 216/ 6، والنجوم الزاهرة 75/ 2، ومآثر اإلانفة 354، 353
 (1).." 55/ 5، وشذرات الذهب 255 -252
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"ذلك مماليكه، وكان منظرا فظيعا. مث ركب األخوان امللك العزيز وامللك الصاحل أبهبة  .495
 وأقبل األمراء وأوالد امللوك يقبلونامللك، ومحل األمري ابن جندر بني أيديهما الغاشية، 

 أيديهما، مث ردا إىل القلعة، وكثر النوح والبكاء.

 [ بن عبد العزيز بن فتحون بن غلبون.1غلبون بن حممد ] -168

 أبو حممد األنصاري، املرسي.

ي ا . مسع أالقراءاتمسع من: أيب احلسن بن هذيل، وأيب علي بن عريب، وأخذ عنهما 
  بن سعادة، وأيب حممد بن عاشر، ومجاعة.من: أيب عبد هللا

وتصدر لإلقراء، وشهر بذلك، وأخذ عنه الناس. وشارك يف العربية واآلداب. وكان من أهل 
 الف ل واجلاللة واإلتقان، محل عنه مجاعة.

 ولد سنة ست وأربعني ومخسمائة. وتويف يف رابع عشر ربيع اآلخر.

 قال األابر: أجاز لنا ما رواه.

 اء[]حرف الف

 فاطمة بنت اإلمام أيب القاسم عبد الرمحن بن حممد بن غالب القرطيب، الشراط. -169

 أم الفتح.

« التنبيه» للق اعي، و« الشهاب»قال األابر: ختمت على أبيها قراءة انفع، وحفظت عليه 
سحاق، البن إ« السرية»مسلم، و « صحيح»الطليطلي، وقابلت معه « خمتصر»ملكي، و 

أليب علي. ومسعت منه كثريا. وقرأت القرآن أي ا على « النوادر»لمربد، و ل« الكامل»و 
 أيب عبد هللا األندوجري الزاهد، وأيب عبد هللا بن املف ل ال رير.

 مسع منها ابنها اإلمام أبو القاسم بن الطيلسان، وقرأ عليها لورش.

__________ 

.." 97/ ورقة 3[ انظر عن )غلبون بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر )األزهر( 1]
(1) 
 وقال: جده األعلى كان شيخ املالكية.« معجمه»"ذكره ابن مسدي يف  .496

 وألبرية كانت مدينة عظيمة، غرانطة من قراها، فصارت غرانطة هي أم الناحية.
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ت عنده رواية عالية. مسع من أمحد بن علي قال: كان شيخنا هذا رأسا يف علم الطب، وكان
بن زرقون الباجي املرسي املقرئ، وهو آخر من روى عنه، ومن أيب بكر بن العريب، والقاضي 
عياض، وهو آخر من روى عنه ابلسماع، ومن مجاعة، لكنه كان خبيال ابلسماع. وأخذ 

عاش ومخسمائة، و عن أيب عبد هللا بن أمين السعدي. مولده على رأس العشر القراءات 
مائة وثالث سنني ممتعا حبواسه، مسموع القول إىل حني وفاته. عرضت عليه كثريا من 

 حمفوظايت.

 [ بن عيسى احلرميي، الرصايف، املقرئ.1حممد بن أيب حامد ] -173

 املعروف اببن الفقيه.

 روى عن: أيب الفتح بن البطي، وغريه.

 ومات يف مجادى اآلخرة.

 [ بن أيب الف ل.2هيم ]حممد بن إبرا -174

 [ ، اجلاجرمي، الشافعي.3اإلمام معني الدين، أبو حامد السهلي ]

إي اح »، وكتاب « الكفاية»كان إماما مفتيا، مصنفا مشهورا، صنف يف الفقه كتاب 
 وله طريقة يف اخلالف والقواعد مشهورة به.« . الوجيز

__________ 

، والتكملة 19خ ابن الدبيثي )شهيد علي( ورقة [ انظر عن )حممد بن أيب حامد( يف: اتري1]
 .21/ 1، واملختصر احملتاج إليه 1467رقم  367/ 2لوفيات النقلة 

/ 22، وسري أعالم النبالء 256/ 4[ انظر عن )حممد بن إبراهيم( يف: وفيات األعيان 2]
 375، 374/ 1، وطبقات الشافعية لإلسنوي 47، 46/ 5، والعرب 46رقم  63، 62
( ، ومرآة اجلنان 45، 44/ 8، )19/ 5، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 341رقم 
 159، وطبقات الشافعية البن كثري، ورقة 260رقم  8/ 2، والوايف ابلوفيات 28، 27/ 4

، 1113، وكشف الظنون 362رقم  394/ 2ب، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة 
، 56/ 5، وشذرات الذهب 109/ 2، وهدية العارفني 2003، 1498، 1378، 1359

، 32، وتراجم الرجال للجنداري 296/ 5، واألعالم 662رقم  74/ 2وديوان اإلسالم 
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 .212/ 8ومعجم املؤلفني 
 (1)وهو حتريف.." « السهيلي» 27/ 4[ يف مرآة اجلنان 3]
« اإلدغام الكبري»"قرأت يف فهرسته وخطه عليه: قرأت التفسري، وتلوت مبا فيه سوى  .497

[ ، و 2« ]التلخيص»، و « [ البيان1إجياز ]»مرو، على ابن هذيل، وقرأت عليه أليب ع
 للداين، قال:القراءات [ ، ومسى عدة كتب يف 3« ]احملتوى»

[ وغري ذلك، وكان ميتنع 5« ]الطبقات»[ وكتاب 4« ]جامع البيان»ومسعت عليه كتاب 
 وقت تالويت عليه.« ابإلدغام الكبري»من اإلقراء 

[ : هو حامل راية الرواية بشرق األندلس. حصل علم العربية على ابن النعمة. 6] قال األابر
مث قال: وكان متقنا، ضابطا، متقلال من الدنيا، عايل اإلسناد، ورعا، قانتا، تعلوه اخلشية 
للمواعظ، مع عناية كاملة بصناعة احلديث، وتبصر به، وذكر لرجاله، وحمافظة على نشره، 

. ويل الق اء ببلنسية، وشاطبة غري مرة. ومجع من كتب احلديث واألجزاء وكانت الرحلة إليه
شيئا كثريا. ورزقت منه قبوال، وبه اختصاصا، فمعظم رواييت عنه قدميا، وتويف مبراكش يف 
[ 7رحلته إليها الستدرار جار له من بيت املال انقطع، فتويف يف سادس رجب، رمحه هللا ]

. 
وابن جوبر، وابن عمرية املخزومي، وابن مسدي احلافظ،  قلت: أكثر عنه ابن مشليون،

 وغريهم.

 [ بن أيب العز البغدادي البواب.8إبراهيم بن دلف ] -199

__________ 

 والكتاب يف قراءة ورش.« . إجياد»[ حترف يف غاية النهاية إىل: 1]

 [ التلخيص يف قراءة ورش أي ا.2]

 . «الشواذالقراءات احملتوى يف »[ هو كتاب 3]
 السبع.القراءات [ للداين أي ا، وهو يف 4]

 [ للداين أي ا.5]
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 .206/ 1[ يف التكملة 6]
[ وقال ابن عبد امللك األنصاري: وكان وجيه البيتة ببلده، شهري البيتة يف أهلها نبيه 7]

القدر، فاضال، كامل االستقالل بعلم احلديث، حافظا، له متسع الرواية، ثقة عدال ضابطا، 
اخلط حريصا على اإلفادة واالستفادة، وافر احلظ من علم العربية واألدب والتاريخ نبيل 

 والنسب مع الدين املتني.

استق ي بشاطبة وكان هبا قاضيا يف حمرم سبع وتسعون ومخسمائة، وببلنسية مرتني أوالمها 
سريته،  ابتقدمي املنصور أيب يوسف وآخرمها من قبل ابنه الناصر أيب عبد هللا، فحمدت فيهم

 وعرف ابلعدالة والذكاء وإعداء املظلوم على الظامل، وردع املفسدين وإقامة احلق والصدع به.

، 259( ورقة 5921[ انظر عن )إبراهيم بن دلف( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 8]
 (1)والتكملة لوفيات." 

رحيب، ال"ومسع من: أيب املكارم عبد الواحد بن هالل، وأيب متيم سلمان بن علي  .498
وأيب نصر عبد الرحيم بن يوسف البغدادي، وأيب املعايل بن صابر، ومجاعة. وببغداد: صاحل 

[ ، وأيب حممد ابن اخلشاب النحوي، وعبد هللا بن عبد الصمد 1بن املبارك بن الرخلة ]
السلمي، وشهدة الكاتبة، وأيب احلسني عبد احلق اليوسفي، ومجاعة. وابملوصل من أيب 

 هللا بن أمحد اخلطيب.الف ل عبد 

روى عنه: ال ياء املقدسي، وابن خليل، والربزايل، والقوصي، والزكي املنذري، وابن عبد 
الدائم، والشيخ مشس الدين عبد الرمحن، وابنه الشيخ مشس الدين حممد، والفخر ابن 

 البخاري، والشمس ابن الكمال، والتاج عبد الوهاب ابن زين األمناء، وآخرون.

[ كثريا، وال ابلطويل، وال ابلقصري، واسع اجلبهة، مفروق 2ياء: كان ليس ابآلدم ]قال ال 
احلاجبني، أشهل العينني، فيهما اتساع، قائم األنف، جيز شعره من عند أذنيه، وكان يف 
بصره ضعف. سافر إىل بغداد مرتني: األوىل يف سنة سبع وستني صحبة املوفق، بعد أن 

، وألقى « اخلرقي»[ ، وحفظ 3للعزيري ]« الغريب»إنه حفظ  حفظ القرآن، وغريه، وقيل:
واشتغل ابخلالف على انصح اإلسالم ابن « . اهلداية»الدروس من تفسري القرآن، ومن 
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املين، وقد شاهدته يناظر غري مرة. وسافر سنة إحدى ومثانني يف صحبة ابن أخيه العز ابن 
 احلافظ.

ساكر على أيب احلسن علي بن عالقراءات ئض. وقرأ ، والنحو، والفراابلقراءاتوكان عاملا 
 البطائحي، وأقرأ هبا. وصنف الفروق يف املسائل الفقهية، وصنف كتااب يف األحكام مل يتمه.

__________ 

 [ الرخلة: ابخلاء املعجمة.1]

 [ اآلدم: األمسر.2]

ال املؤلف سبة، وق[ ابلعني املهملة وزاي مث ايء آخر احلروف وبعدها راء مهملة مث ايء الن3]
( : العزيزي: غريب القرآن املختصر، هكذا قد سار يف اآلفاق، 459)ص: « املشتبه»يف 

 وصوابه:

فقد نقل أقوال  271، 270/ 6زاي مث راء بال شك. وانظر: توضيح املشتبه  -العزيري
 (1)« .." حممد بن عزير السجستاين»العلماء يف ذلك، وامسه 

نا قريبا وكان بيت -يعين العماد -ال: من عمري أعرفه"مسعت شيخنا موفق الدين ق .499
أنه  وملا جئنا إىل هنا فما افرتقنا إال أن يسافر، ما عرفت -يعين يف أرض القدس -من بيتهم

 عصى هللا معصية.

 مسعت والدي يقول: أان أعرف العماد من صغره، وما أعرف له صبوة وال جهلة.

[ شيخنا عماد الدين يف 1البزوري الواعظ ] وذكر شيخنا أو حممد عبد الرمحن بن عيسى
طبقات أصحاب ابن املين، فقال: فقه، وبرع، وكمل، ومجع بني العلم والعمل، أحد الورعني 

ه املعرفة ، ولابلقراءاتالزهاد، وصاحب ليل واجتهاد، متواضع، صلف، ظريف. قرأ القرآن 
ذلك من  ض، والنحو، إىل غرياحلسنة ابحلديث، مع كثرة السماع، واليد الباسطة يف الفرائ

 الف ائل، له اخلط املليح املشرق بنور التقوى.

 وليس هلل مبستنكر ... أن جيمع العامل يف واحد

هذا مع طيب األخالق، وحسن العشرة، فما ذاق فم املودة أعذب من أخالقه، فسبحان 
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 من صربين على فراقه.

 خي يقول: كان الشيخ العماد جوهرةمسعت اإلمام أاب إبراهيم حماسن بن عبد امللك التنو 
 العصر.

قال ال ياء: أعرف وأان صغري أن مجيع من كان يف اجلبل يتعلم القرآن كان يقرأ عليه، وختم 
 مجاعة من أصحابنا، وكان له صرب عظيم على من يقرأ عليه.

مسعت بع هم يقول: إن من قرأ على الشيخ العماد ال ينسى اخلتمة أبدا. وكان يتألف 
س، ويلطف ابلغرابء واملساكني، حىت صار من تالميذه مجاعة من األكراد والعرب النا

والعجم، وكان يتفقدهم ويطعمهم ما أمكنه. ولقد صحبه مجاعة من أنواع املذاهب، فرجعوا 
 عن مذاهبهم ملا شاهدوا منه. وكان سخيا جوادا،

__________ 

هـ. وهو من شيوخ ال ياء  604[ تقدمت ترمجته يف الطبقة السابقة يف وفيات سنة 1]
 (1)صاحب الكالم هنا.." 

 [ .1"وهي من بيت مشهور ببغداد. وسيأيت ذكر أخيها عبد الرحيم ] .500

 عبد هللا بن أيب جعفر أمحد بن حممد بن سليمان ابن الطيلسان. -215

 .أبو حممد األوسي، األنصاري، األندلسي
 عم احلافظ أيب القاسم.

 عن أبيه، ومجاعة.القراءات أخذ 

 [ بن عبد هللا.2عبد هللا بن عبد اجلبار ] -216

 أبو حممد األموي، العثماين، الشاطيب األصل، اإلسكندراين، التاجر، البزاز، الكارمي.

مكثر عن السلفي، ومسع من بدر اخلداداذي، ومبصر من: حممد بن علي الرحيب، ومنجب 
 عبد هللا املرشدي. بن

 [ .3وكان له أنس ابحلديث، كان احلافظ علي بن املف ل يثين عليه ويعظمه ]

 وحدث مبصر، وقوص، واليمن.
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 وأدركه أجله مبكة يف السابع والعشرين من ذي احلجة، وله سبعون سنة.

يب أ روى عنه: ال ياء، وابن خليل، والزكي الربزايل، والزكي املنذري، والشرف عبد هللا بن
 عمر، وحممد بن عبد اخلالق بن طرخان األموي، ومجاعة.

 عبد هللا بن عبد الرمحن. -217

 أبو حممد القرطيب.

__________ 

 620حيث ستأيت ترمجته يف وفيات سنة « عبد الرمحن»[ هكذا يف األصل، والصواب: 1]
 .676هـ برقم 

رقم  417، 416/ 2النقلة  [ انظر عن )عبد هللا بن عبد اجلبار( يف: التكملة لوفيات2]
، والعقد الثمني لقاضي مكة 321، واإلشارة إىل وفيات األعيان 50/ 5، والعرب 1569

رمحه  -، وذكره املؤلف221/ 6، والنجوم الزاهرة 176/ 1، وحسن احملاضرة 26/ ورقة 3
 دون ترمجة. 83/ 22يف سري أعالم النبالء  -هللا

 (1).." 417/ 2[ التكملة للمنذري 3]
 [ .1"وكان فقيها، مشاورا، ذا ثروة، وف ائل، وتصانيف. قاله األابر ] .501

 [ .2علي بن حممد بن سعيد ] -228

 أبو احلسن ابن الفحام األنصاري، األندلسي.

[ ، وأيب القاسم بن غالب، ومسع من ابن 3عن أيب بكر بن مسجون ]القراءات أخذ 
 بشكوال.

 من اخلياطة، رمحه هللا. [ : كان انسكا، عابدا، يعيش4قال األابر ]

 [ .6[ بن أمحد بن ضمة ]5علي بن أيب نصر ] -229

 أبو احلسن الواسطي.

 حدث عن املبارك بن احلسني بن نغواب.

 ومات يف ذي القعدة، بواسط.
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 [ بن أيب سعد.7علي بن حممد بن علي ] -230

 أبو احلسن املوصلي، أخو سليمان املوصلي.

 عبد الوهاب األمناطي، وإمساعيل بن أيبمسعا إبفادة أخيهما: يوسف من 

__________ 

 .1888[ يف تكملة الصلة رقم 1]
، والذيل 1889[ انظر عن )علي بن حممد بن سعيد( يف: تكملة الصلة البن األابر، رقم 2]

 .595رقم  306/ 1ق  5والتكملة على كتايب املوصول والصلة ج 
 ابحلاء املهملة.« مسحون»[ يف الذيل: 3]

  التكملة.[ يف4]

 .1561رقم  413/ 2[ انظر عن )علي بن أيب نصر( يف: التكملة لوفيات النقلة 5]
 [ ضمة: بفتح ال اد املعجمة وتشديد امليم وفتحها وبعدها اتء أتنيث.6]

، 554رقم  416، 415[ انظر عن )علي بن حممد بن علي( يف: التقييد البن نقطة 7]
، 9، والتاريخ اجملدد البن النجار )ابريس( ورقة 159واتريخ ابن الدبيثي )كمربج( ورقة 

رقم  137/ 3، واملختصر احملتاج إليه 1540رقم  400، 399/ 2والتكملة لوفيات النقلة 
، 221/ 6، والنجوم الزاهرة 51/ 5، والعرب 321، واإلشارة إىل وفيات األعيان 1040

 .60/ 5وشذرات الذهب 
بن قيقه لكتاب )التقييد( كتاب: التحبري الوقد جعل السيد كمال يوسف احلوت يف حت

 .189/ 4السمعاين، من مصادر صاحب الرتمجة، وشذرات الذهب 
بن  إن املذكور يف التحبري هو: علي« : عمر عبد السالم تدمري»ويقول خادم العلم وطالبه 

 560أمحد بن حممد بن أيب العباس اللباد األصبهاين، وهو شيخ البن السمعاين، تويف سنة 
 (1)هـ.." 
 "اإلمام أبو احلسني ابن األجل أيب جعفر الكناين، البلنسي، نزيل شاطبة. .502

 إمام صاحل، جليل، كاتب، أديب، بليغ.
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 ولد سنة أربعني ومخسمائة يف عاشر ربيع األول ببلنسية.

ومسع من: أبيه، وأيب عبد هللا األصيلي، وأيب احلسن علي بن أيب العيش املقرئ، وأخذ عنه 
 ت.القراءا

وحدث ابإلجازة عن احلافظ أيب الوليد ابن الدابغ، وحممد بن عبد هللا التميمي السبيت. 
 ونزل غرانطة مدة، وسافر إىل اإلسكندرية، والقدس، واحلج.

[ : عين ابآلداب، فبلغ فيها الغاية، وتقدم يف صناعة النظم والنثر، وانل بذلك 1قال األابر ]
زهد وصحب أاب جعفر بن حسان، وحج، ومسع من دنيا عري ة وتقدم. مث رفض ذلك، و 

[ . ودخل دمشق، فسمع من اخلشوعي، 2عمر امليانشي، وعبد الوهاب بن سكينة الصويف ]
وطائفة. ورجع فحدث ابألندلس، وكتب عنه شعره ودون، وأخذ عنه مجاعة. مث رجع اثنية 

كندرية ، ودفن ابإلسإىل املشرق، وعاد إىل املغرب، مث رحل اثلثة إىل املشرق، وحدث هناك
 وهبا مات يف السابع والعشرين من شعبان.

 روى عنه: الزكي املنذري، والكمال ابن شجاع ال رير، وعبد الرحيم بن

__________ 

، والذيل والتكملة على كتايب 384/ 2، واملغرب يف حلي املغرب 86/ 1] )( [ البن دحية 
، 195و  194/ 2ة للفهري ، وملء العيب621 -595/ 2ق  5املوصول والصلة ج 

، ومعرفة 51/ 5، والعرب 321، واإلشارة إىل وفيات األعيان 252واإلعالم بوفيات األعالم 
، واإلحاطة 32رقم  47 -45/ 22، وسري أعالم النبالء 567رقم  6004/ 2القراء الكبار 
/ 1، وذيل التقييد لقاضي مكة 2713رقم  60/ 2، وغاية النهاية 168/ 2البن اخلطيب 

/ 6، والنجوم الزاهرة 1692رقم  152/ 5، واملقفى الكبري للمقريزي 15رقم  42، 41
/ 5، وشذرات الذهب 575 -515/ 1، ونفح الطيب 172، وجذوة االقتباس 214
، 836، وكشف الظنون 214/ 6، واألعالم 777/ 3، ودائرة املعارف اإلسالمية 61، 60

، واتريخ الفكر األندلسي 246، 245/ 8 د ومعجم املؤلفني 623/ 2وإي اح املكنون 
 . وانظر مقدمة رحلته.318 -316

 .598/ 2[ يف التكملة 1]
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سنة  ، وابن سكينة الزاهد مشهور تويف« الصديف»[ حترفت يف التكملة األابرية إىل: 2]
 (1). وقد مرت ترمجته يف الطبقة السابقة.." 607
 "أبو عبد هللا ابن احللواين، البغدادي. .503

 بوه من أيب املعايل أمحد بن علي بن السمني، وغريه.مسعه أ

 [ بن سعادة.1حممد بن عبد العزيز ] -245

 الشيخ املعمر، مسند األندلس، أبو عبد هللا الشاطيب املقرئ.

ن أيب عالقراءات عن أيب احلسن بن هذيل، وأيب بكر بن منارة، وبعض القراءات أخذ 
 الداين، أخذ عنه قراءة انفع.عبد هللا حممد بن احلسن بن سعيد 

 ببلنسية عن أيب بكر حممد بن أمحد بن عمران.القراءات وأخذ 

ومسع من: أيب احلسن بن النعمة، وأيب عبد هللا حممد بن يوسف بن سعادة، وأيب حممد بن 
 عاشر.

القراءات ب[ : تصدر لإلقراء ببلده. وكان من أهل الصالح، واملعرفة 2قال األابر ]
ا، وطال عمره، وأخذ الناس عنه. وقدم بلنسية سنة عشر، فأخذت عنه، ومسعت واإلتقان هل

منه. وكان شيخنا أبو اخلطاب بن واجب يثين عليه، ويوثقه. وتويف بشاطبة يف اتسع شوال 
سنة أربع عشرة عن سن عالية أربت على املائة يسريا. وهو ممتع جبوارحه كلها. مولده سنة 

 سنة ست عشرة.أربع عشرة ومخسمائة، وقيل 

 [ بن أمحد.3حممد بن عبد النور ] -246

 [ ، اإلشبيلي.4أبو بكر الشيباين ]

 مسع: أاب بكر بن صاف، وأاب احلسن جنبة، وأاب عبد هللا بن زرقون، ومجاعة.

__________ 

، والتكملة 599/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد العزيز( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
، والذيل والتكملة 166، 165، وبرانمج شيوخ الرعيين 1559رقم  412/ 2لوفيات النقلة 

، 136/ 4/ 2، وأهل املائة فصاعدا )نشر يف جملة املورد( 383/ 6لكتايب املوصول والصلة 
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، 172/ 2، وغاية النهاية 568رقم  605/ 2، ومعرفة القراء الكبار 52، 51/ 5والعرب 
 .61/ 5وشذرات الذهب 
 دون ترمجة. 83/ 22يف سري أعالم النبالء  -رمحه هللا -وقد ذكره املؤلف

 .599/ 2[ يف التكملة 2]
 .596/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد النور( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
 (1)وهو تصحيف.." « السبائي»[ يف التكملة: 4]
 "وكان معتنيا ابلرواية، كثري السماع، صاحلا، متواضعا، زاهدا. .504

عة. واستشهد يف وقعة قصر أيب دانس بغرب األندلس، يف أوائل السنة، رمحه حدث عنه مجا
 هللا.
 [ بن أيوب بن حممد بن نوح الغافقي.1حممد ابن القاضي حممد ] -247

 أبو القاسم.

 مسع: أابه، وأاب القاسم بن حبيش. وأجاز له أبو مروان بن قزمان.

لم را، ويل ق اء املرية، مث ق اء بلنسية ف[ : وكان فقيها، ماهرا ابلشروط، شاع2قال األابر ]
 حتمد سريته، فعزل، ومات مبراكش يف مجادى األوىل، عن حنو ستني سنة.

 [ بن حممد بن علي بن هذيل.3حممد ابن اإلمام الكبري أيب احلسن علي ] -248

 أبو عامر، البلنسي، املقرئ.

سعادة.  ش، وأيب عبد هللا بنعن والده، ومسع منه كثريا، ومن: طارق بن يعيالقراءات أخذ 
 وأجاز له أبو طاهر السلفي.

[ : وكان من أهل الصالح، والورع، شديد االنقباض عن الناس، مقتصرا على 4قال األابر ]
ابديته، معروفا ابلعبادة، والزهد. وروى اليسري. لقيته وهبت أن أستجيزه ملا كنت أعرف من 

قعدة، مل يكن له علم ابحلديث. تويف يف ذي النفوره، وعسر انقياده، واستجازه يل أيب. و 
 وقد نيف على السبعني، وازدمحت العامة على نعشه. وشهده السلطان.

__________ 
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، والوايف 597، 596/ 2[ انظر عن )حممد بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
 .144رقم  216/ 1ابلوفيات 

 .597 -596/ 2[ يف التكملة 2]
، والذيل 601/ 2)حممد بن أيب احلسن علي( يف: تكملة الصلة البن األابر [ انظر عن 3]

رقم  606، 605/ 2، ومعرفة القراء الكبار 489/ 6والتكملة على كتايب املوصول والصلة 
 .251، وهناية النهاية، ورقة 208/ 2، وغاية النهاية 569
 (1).." 601/ 2[ يف تكملة الصلة 4]
 د بن معن.حممد بن يوسف بن أمح -252" .505

 أبو بكر األزدي، الشريشي.

 روى عن أبيه. وحج فسمع: من السلفي، وأيب حممد العثماين، ومجاعة.

 وكان عدال، شروطيا. ويل الق اء ببعض األعمال.

 وحدث.

 وتويف يف ذي القعدة، ومات يف عشر السبعني.

 [ بن حممد.1حممد بن أيب القاسم ] -253

 األمري بدر الدين اهلكاري.

فرسان املسلمني، له املواقف املشهودة يف قتال الفرنج. وكان من أكابر أمراء املعظم، أحد 
يستشريه ويثق به لصالحه. وكان مسحا، لطيفا، ورعا، خريا، ابرا أبهله وابلفقراء. بىن ابلقدس 
مدرسة للشافعية. وكان يتمىن الشهادة ويقول: ما أحسن وقع سيوف الكفار على وجهي 

 عليه ابلشهادة على الطور، وكان هبا ملا حاصرها العدو. واستشهد يومئذ وأنفي، فمن هللا
 سيف الدين ابن املرزابن. ومحل األمري بدر الدين إىل القدس، فدفن برتبته.

 [ بن هبة هللا.2املبارك بن أمحد ] -254

 الشريف أبو املظفر اهلامشي، املعروف اببن املكشوط.

 ولد سنة أربعني ومخسمائة.
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 على أيب بكر حممد بن خالد الرزاز ال رير، صاحب أيب عبد هللا البارع.لقراءات اوقرأ 

__________ 

، وذيل الروضتني 592/ 2ق  8[ انظر عن )حممد بن أيب القاسم( يف: مرآة الزمان ج 1]
، والسلوك 87/ 13، والبداية والنهاية 1910رقم  351، 350/ 4، والوايف ابلوفيات 108
 .221/ 6لنجوم الزاهرة ، وا188/ 1ق  1ج 
، واملختصر 1555رقم  410/ 2[ انظر عن )املبارك بن أمحد( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

 (1).." 1121رقم  168، 167/ 3احملتاج إليه 
 "أبو بكر األنصاري، القرطيب. .506

عن أيب القاسم بن غالب، ومسع منه، ومن: أيب القاسم خلف بن بشكوال، القراءات أخذ 
 مد بن مغيث.وأيب حم

 وحج، فسمع مبكة من علي بن عبد هللا بن محود املكناسي.

 وويل خطة الشوري بقرطبة. وكان حسن الصوت، يستدعيه األمري لصالة الرتاويح.

 [ ابن العالمة إلكيا أيب احلسن علي بن حممد اهلراسي.1حيىي بن عبد امللك ] -264

 الطربي األصل، البغدادي، أبو الفتوح الشافعي.

 [ .2ولد بعد األربعني ومخسمائة ]

 ومسع من: أبيه، وأيب الوقت.

 وحدث ببغداد، ودمشق. روى عنه: الدبيثي، والشهاب القوصي، والزكي املنذري، ومجاعة.

قال القوصي: هو الرئيس بدر الدين، حدثنا بدمشق سنة اثنتني وستمائة، وتوىل ديوان 
 أمينا، وله شعر مليح.األوقاف مدة طويلة بدمشق. وكان انه ا، 

 قلت: تويف يف ذي القعدة.

 [ بن يوسف بن علي.3يوسف بن عبد الصمد ] -265

 الفقيه أبو احلجاج الفاسي األصويل، املعروف اببن منر.

قال األابر: حدث عن عثمان بن عبد هللا الساللقي الفاسي، وحممد بن عبد الكرمي 
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 الفندالوي. وأخذ عن أيب العباس بن م اء.

__________ 

رقم  415، 414/ 2[ انظر عن )حيىي بن عبد امللك( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .1348رقم  245، 244/ 3، واملختصر احملتاج إليه 1567

 . «وذكر ما يدل على أن مولده يف سنة اثنتني وأربعني ومخسمائة»[ وقال املنذري: 2]
/ 3ة البن األابر )نسخة األزهر( [ انظر عن )يوسف بن عبد الصمد( يف: تكملة الصل3]

 (1).." 146ورقة 
 "سنة مخس عشرة وستمائة .507

 ]حرف األلف[

 [ بن أيب السعادات أمحد بن كرم بن غالب.1أمحد بن أمحد ] -268

 احلافظ أبو العباس البندنيجي، مث البغدادي األزجي. العدل.

 ولد سنة إحدى وأربعني ومخسمائة.

ي بن عساكر، على أيب احلسن علالقراءات وقرأ القرآن على أيب حكيم النهرواين تلقينا. وقرأ 
 وغريه.

ومسع من: أيب بكر ابن الزاغوين، وأيب الوقت السجزي، وأيب حممد ابن املادح، وأيب املظفر 
 هبة هللا ابن الشبلي، وابن البطي، والشيخ عبد القادر، وخلق كثري بعدهم.

، وكتب الكثري، وعين ابلرواية أمت عناية، وابلغ يف الطلب، وحصل األصول وحصل األصول
[ ، وعين ابلفهم، وضبط األمساء، وحتقيق األلفاظ، واملختلف واملؤتلف، وحصل طرفا 2]

 من العربية. وكانت قراءته صحيحة، فصيحة، منقحة، بنغمة مطربة، وأداء عذب.

 أن قاضي الق اةوجد خطه على سجل ابطل، فطولب أبصله، فذكر 

__________ 

، والتكملة 161( ورقة 5921[ انظر عن )أمحد بن أمحد( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 1]
، وسري أعالم 173/ 1، واملختصر احملتاج إليه 1622، رقم 443، 442/ 2لوفيات النقلة 
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، 55، 54/ 5، والعرب 322، واإلشارة إىل وفيات األعالم 48رقم  65، 64/ 22النبالء 
، ومرآة اجلنان 2692رقم  225، 224/ 6، والوايف ابلوفيات 600/ 2 8ومرآة الزمان ج 

، والنجوم 38، 37/ 1، وغاية النهاية 109، 108/ 2، وذيل طبقات احلنابلة 31/ 4
، 62، 5، وشذرات الذهب 2، ومعجم الشافعية البن عبد اهلادي، ورقة 226/ 6الزاهرة 

، والتاج 972رقم  340/ 1، والدر املن د 9قصد األرشد، رقم ، وامل346واملنهج األمحد 
 .228، 227املكلل للقنوجي 

 (1)[ هكذا تكررت يف األصل.." 2]
 "روى عن: أيب الفتح بن البطي. .508

 [ .1ومات يف ذي القعدة ]

 [ الزاهد.2أمحد بن حممد اللخمي ] -273

 املعروف ابلرأس.

املوضع املعروف ابلرأس، وهلذا قيل له:  كان بظاهر اإلسكندرية على شاطئ البحر، يف
 الشيخ أمحد الرأس.

 صاحل، زاهد، مشهور ابلصالح، وله القبول التام. انتفع به مجاعة.

 [ ، رمحه هللا تعاىل.3تويف يف خامس ربيع األول ]

 [ بن عبد هللا بن سعيد بن أيب زيد.4أمحد بن يوسف ] -274

 املقرئ.[ البلنسي، 5اإلمام أبو جعفر بن عياد ]

 عن أيب بكر بن منارة.القراءات أخذ 

 ومسع من والده، ومن أيب احلسن بن هذيل. وأجاز له أبو حفص بن واجب، ومجاعة.

 قال األابر: كان صاحلا، عارفا ابلرواة، صدوقا. تويف يف شوال، وله سبعون سنة.

ن عبيد هللا ب[ ابن القاضي أيب العباس أمحد بن سالمة بن 6إبراهيم بن عبد هللا ] -275
 خملد.

__________ 

                                         
 44/228اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



574 

 

[ وقال املنذري: مولده يف شهر رم ان سنة أربع وثالثني ومخسمائة ... وحدث وويل 1]
 الق اء ببعقواب.

، 1584رقم  423/ 2[ انظر عن )أمحد بن حممد اللخمي( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
وفيه: أمحد بن حممد  751رقم  486/ 2ق  1والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج 
 بن مبثوث اللخمي موىل أبو العباس الرأس.

 توىف سنة مخس وعشرين وستمائة. 486[ املوجود يف الذيل والتكملة ص 3]

 .108/ 1[ انظر عن )أمحد بن يوسف( يف: تكملة الصلة البن األابر 4]
 « .عباد»[ يف التكملة: 5]

، 259( ورقة 5922خ ابن الدبيثي )ابريس [ انظر عن )إبراهيم بن عبد هللا( يف: اتري6]
، 441/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 203/ 4، وتوضيح املشتبه 319/ 1، واملشتبه 260
 (1).." 1621رقم  442
 "موفق الدين أبو الف ل املصري، املقرئ، النحوي. .509

 على أيب اجلود، وتصدر ابجلامع العتيق مبصر مدة طويلة.القراءات قرأ 

[ : اجتمعت معه مرات، وانتفع به مجاعة كبرية، وكان من أعيان القراء، 1]قال املنذري 
 مقصودا لألخذ عنه، لف له، ودينه وأدبه. تويف يف اثين عشر صفر.

 ]حرف احلاء[

 [ بن عثمان بن يوسف بن إبراهيم.2محزة بن علي ] -280

شافعي، ري، الالقاضي األجل األشرف أبو القاسم بن أيب احلسن القرشي، املخزومي، املص
 الكاتب.

رحل، ومسع من: السلفي، وأيب حممد العثماين، وأيب الطاهر بن عوف، وحيىي ابن الرازي، 
ومسع مبصر من: حممد بن علي الرحيب، وعبد هللا بن بري، وعلي « . السداسيات»صاحب 

 بن هبة هللا الكاملي، ومجاعة كبرية. ومسع بدمشق، وحدث هبا، ومبصر، وبغداد.

 صول، وكتب الكثري، وأكثر عن السلفي.وحصل األ
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 وكان له أنس جيد ابحلديث. وله شعر حسن. ويل األوقاف ابلداير املصرية.

 وولد يف سنة سبع وأربعني ومخسمائة.

 وحدث من بيته مجاعة، وسيأيت ذكر أخيه املكرم عبد الرمحن، وذكر ابن أخيه.

 روى عنه: الزكي املنذري، والزكي الربزايل، ومجاعة.

 تويف يف آخر يوم من السنة.

__________ 

 .422/ 2[ يف تكملته 1]
، 1642رقم  451، 450/ 2[ انظر عن )محزة بن علي( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

، والوالة 192رقم  395 -293/ 1، واتريخ إربل 291، 290واملغرب يف حلي املغرب 
 180/ 13والوايف ابلوفيات ، 927رقم  561/ 6، وبغية الطلب )املصور( 604والق اة 
.." 12/ 7، واتريخ ابن الفرات 1280رقم  666، 665/ 3، واملقفى الكبري 208رقم 

(1) 
 [ العبادي، الداودي، ال رير، املقرئ، الفقيه على مذهب داود.1"أبو سليمان ] .510

 أخذ ذلك من كتب الظاهرية.

ن علي العربية على احلسن بعلى أيب احلسن علي بن عساكر، وغريه. وقرأ القراءات وقرأ 
 بن عبيدة، وغريه. وروى أانشيد.

 [ .2وتويف يف احملرم أو صفر، على قولني، ببغداد ]

 ]حرف الراء[

 الركن العميدي. -

 [ .3حممد ]

__________ 

، ومرآة الزمان 23رقم  94، 93/ 11، ومعجم األدابء 1576رقم  420/ 2] )( [ النقلة 
رقم  65، 64/ 2، واملختصر احملتاج إليه 110لروضتني ، وذيل ا594، 593/ 2ق  8ج 

، والوايف 150، ونكت اهلميان 572رقم  608، 607/ 2، ومعرفة القراء الكبار 657
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/ 2، ولسان امليزان 1249رقم  278/ 1، وغاية النهاية 556رقم  458/ 13ابلوفيات 
 .81/ 13اية ، وانظر: البداية والنه390/ ورقة 17، وعقد اجلمان 1744رقم  424
 « .أبو سلمان»[ يف مرآة الزمان: 1]

[ وقال سبط ابن اجلوزي: وكان يسكن رابط املأمونية وكان على رأي األوائل وإمنا كان 2]
يتسرت مبذهب الظاهرية، وكان فاضال إال أنه كان يسقف من جنس ابن الراوندي. قال يل 

ت له: علم األوائل. قال: فقليوما قد بلغين أنك مجيل الصورة فصيح اللسان، واشتغل ب
 فأنشدين من فصاحتك، فأنشدين لنفسه:

 إىل الرمحن أشكو ما أالقي ... غداة غد على هوج النياق

 نشدتكم مبن زم املطااي ... أمر بكم أمر من الفراق

 وهل داء أضر من التنائي ... وهل عيش ألذ من التالقي

 « .مروهل داء أ»)مرآة الزمان( ويف )معجم األدابء( : 

وقال ايقوت احلموي: برع يف اآلداب وكان مولعا بشعر أيب العالء املعري حيفظ منه مجلة 
 صاحلة، ولذلك كان الناس يرمونه بسوء العقيدة. ومن شعره:

 أعلل القلب بذكراكم ... والقلب أيىب غري لقياكم

 حللتم قليب وبنتم فما ... أدانكم مين وأقصاكم

 . تروح القلب برايكماي حبذا ريح الصبا إهنا ..

 )معجم األدابء( .

 (1).." 330[ ستأيت ترمجته برقم 3]
 أمحد بن حممد بن أمحد بن خلف بن اليسر. -345" .511

 اإلمام أبو جعفر القشريي، الغرانطي، املقرئ، الزاهد، العابد.

عن أبيه أيب عبد هللا وأكثر عنه. ووالده من أصحاب أيب الوليد بن نقوة، القراءات أخذ 
 يب احلسن بن اثبت، وأيب عبد هللا النوالشي.وأ

قال ابن مسدي: قرأت على أيب جعفر لورش وقالون جتويدا غري مرة، ومسعت منه صدور  
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 كتب. مات يف عشر السبعني، وازدمحوا على نعشه، وأتسفوا عليه.

 [ بن هبة هللا بن سرااي.1أمحد بن حممد بن سيدهم ] -346

 [ .2الوكيل اجلايب، املعروف اببن اهلراس ] أبو الف ل األنصاري، الدمشقي،

 ولد سنة اثنتني وثالثني ومخسمائة.

ومسع أي ا  -[3وقد تقدم ذكر أبيه ] -ومسعه أبوه من اإلمام أيب الفتح نصر هللا املصيصي
 من نصر بن مقاتل السوسي، وغريه.

عبد الرمحن  الدينروى عنه: ال ياء، والزكي املنذري، والتقي اليلداين، والفخر علي، ومشس 
 بن أيب عمر، وآخرون.

 وأجاز أليب حفص ابن القواس.

__________ 

] )( [ ب اعة يدبرها جتارة يف البز فيتعيش مبا يفيء هللا عليه فيها من ربح. مولده أول 
 إحدى وثالثني ومخسمائة. )الذيل والتكملة( .

، 1686رقم  473/ 2لنقلة [ انظر عن )أمحد بن حممد بن سيدهم( يف: التكملة لوفيات ا1]
، واملعني يف طبقات 66رقم  95، 94/ 22و  55رقم  78) 22وسري أعالم النبالء 

، واإلشارة إىل وفيات األعالم 253، واإلعالم بوفيات األعالم 2013رقم  189احملدثني 
 .66/ 5، وشذرات الذهب 246/ 6، والنجوم الزاهرة 60/ 5، والعرب 322
« . ابن الفراش»أنه  66رقم  94/ 22يف سري أعالم النبالء  -هللا رمحه -[ ذكر املؤلف2]

/ 22واملثبت هنا هو الصواب كما يف ترمجته األوىل اليت ذكرها يف سري أعالم النبالء أي ا 
 ، وكما ذكرها يف كتبه األخرى، واملنذري يف تكملته.55رقم  78

 (1)هـ.."  593[ يف وفيات سنة 3]
[ بن إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن أغلب اخلوالين، 1إبراهيم بن علي ] -349" .512

 األديب األندلسي.

 املعروف ابلزوايل.
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مسع من أيب مروان بن قذمان الكثري، ومن أيب إسحاق بن قرة ومسع من أيب عبد هللا بن عبد 
 البن عدي.« الكامل»الرزاق كتاب 

 ريا، وقال الشعر، وهو من أهل[ ، فقال: عين ابآلداب، وشهر هبا، وجتول كث2ذكره األابر ]
 [ وسبعون سنة.3أشطبة عمل قرطبة. وتويف مبراكش يف آخر سنة ست عشرة. وله ست ]

 وروى أي ا عن: أيب احلسن بن هذيل، وابن النعمة.

 [ بن سوار.4إبراهيم بن حممد بن خلف ] -350

 [ ، السلمي، األندلسي.5أبو إسحاق العباسي ]

 ن احلاج.من أهل حصن بلفيق. يعرف ابب

 عن أيب حممد البسطي، وأيب القاسم بن الرباق.القراءات أخذ 

 وروى احلديث عن: أيب احلسن بن كوثر، وابن عروس، وعبد املنعم اخلزرجي، ومجاعة.

قال األابر: وكان عاملا مشاركا سنيا، غلب عليه التصوف، وكثر من أهل التصوف االزدحام 
ودة. مبراكش يف مجادى األوىل. وكانت جنازته مشهعليه، فغربه السلطان عن وطنه. وتويف 

 وعاش ثالاث وستني سنة.

__________ 

] )( [ املنصور، الذي يورد خربا فيه أنه تويف يوم الثالاثء خلمس بقني من شعبان من هذه 
 السنة.

 ( .681/ 1)املقفى 

، والوايف 212رقم  167/ 1[ انظر عن )إبراهيم بن علي( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
 .2509رقم  70/ 6ابلوفيات 

 .167/ 1[ يف التكملة 2]
 وهو خطأ حنوي.« ستة: »262( ص 62[ يف املطبوع من اتريخ اإلسالم )الطبقة 3]

 .166/ 1[ انظر عن )إبراهيم بن حممد بن خلف( يف: تكملة الصلة البن األابر 4]
ألابر.." ن نسبه الذي ذكره ابن ا[ نسبة إىل العباس بن مرداس رضي هللا عنه، كما يفهم م5]
(1) 
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"اإلمام العالمة حمب الدين أبو البقاء العكربي األصل، البغدادي، األزجي، ال رير،  .513
 النحوي، احلنبلي، الفرضي، صاحب التصانيف.

 ولد سنة مثان وثالثني ومخسمائة.

خلشاب، اعلى أيب احلسن علي بن عساكر. وقرأ النحو على أيب حممد بن القراءات وقرأ 
 وأيب الربكات بن جناح.

وتفقه على القاضي أيب يعلى الصغري حممد بن أيب خازم بن أيب يعلى، وأيب حكيم إبراهيم 
 بن دينار النهرواين.

 وبرع يف الفقه واألصول. وحاز قصب السبق يف العربية.

 ومسع من: أيب الفتح بن البطي، وأيب زرعة املقدسي، وأيب بكر بن النقور، وغريهم.

 ورحلت إليه الطلبة من النواحي، وأقرأ الناس املذهب، والفرائض، والنحو، واللغة.

قال ابن النجار: قرأت عليه كثريا من مصنفاته، وصحبته مدة طويلة. وكان ثقة، حسن 
 األخالق، متواضعا. ذكر يل أنه أضر يف صباه ابجلدري.

« راب الشواذإع»، وكتاب « إعراب القرآن»، وكتاب « تفسري القرآن»ذكر تصانيفه: صنف 
، وجزءا يف إعراب احلديث. وصنف « عدد اآلي»، وكتاب « متشابه القرآن»، وكتاب 

[ يف 1« ]املرام»أليب اخلطاب، وكتاب « شرح اهلداية»يف اخلالف، وصنف « تعليقا»
« رح احلماسةش»، وكتاب « شرح الفصيح»املذهب، وثالثة مصنفات يف الفرائض، وكتاب 

 شرح»، وكتاب « شرح املقامات»، وكتاب 

__________ 

، والعسجد املسبوك 411/ 2، واتريخ اخلميس 302، والوفيات البن قنفذ 97] )( [ رقم 
، وعقد 166، 165، وطبقات النحاة واللغويني البن قاضي شهبة، ورقة 368، 367/ 2

واتريخ ، 246/ 6، والنجوم الزاهرة 334، وجتارب السلف 398، 397/ ورقة 17اجلمان 
/ 2، وكشف الظنون 1375رقم  40 -37/ 2، وبغية الوعاة 3، 2/ ورقة 10ابن الفرات 
، 343رقم  226، 229/ 1، وديوان اإلسالم 69 -67/ 5، وشذرات الذهب 1695

، وخمتصر طبقات 228، والتاج املكلل 454، وروضات اجلنات 459/ 1وهدية العارفني 
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 .209، 208/ 4، واألعالم 51، 50احلنابلة 
 (1)[ هو املرام يف هناية األحكام.." 1]
 "وكان ثقة صاحلا، عايل اإلسناد يف الكتاب والسنة. .514

روى عنه: الدبيثي، وابن النجار، وال ياء، والنجيب عبد اللطيف، والشيخ عبد الصمد بن 
 أيب اجليش، ومجاعة.

 تويف يف اثين شوال.

 وقرأ عليه عبد الصمد ابلسبع، وهو آخر من قرأ عليه.

 [ بن عبد امللك بن عبد الغفار.1عبد الكرمي بن أيب بكر عتيق ] -382

 اإلمام أبو حممد الربعي، واإلسكندراين، املالكي، شيخ اإلقراء ابإلسكندرية.

 ولد سنة إحدى وأربعني ومخسمائة.

 وانقطع إىل السلفي، وأكثر عنه، وكان من أجالء أصحابه.

 ، وبدر اخلداداذي، ومجاعة.ومسع من: أيب حممد العثماين، وابن عوف

قال الزكي عبد العظيم: لقيته، ومسعت منه. وتصدر جبامع اإلسكندرية مدة لإلقراء، وجنب 
 القراءات.عليه مجاعة. وكان ماهرا يف 

 قلت: مل يذكر على من قرأ.

 وتويف يف شوال.

 [ بن عبد املطلب بن احلسني.2عبد املطلب بن الف ل ] -383

 نفي.ار الدين أبو هاشم القرشي، اهلامشي، العباسي، البلخي، مث احلليب، احلالعالمة املفيت افتخ

__________ 

 .1707رقم  484/ 2[ انظر عن )عبد الكرمي بن عتيق( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، وذيل الروضتني 357/ 12[ انظر عن )عبد املطلب بن الف ل( يف: الكامل يف التاريخ 2]

، 2012رقم  189، واملعني يف طبقات احملدثني 112/ 1ق  1ة ج ، واألعالق اخلطري 120
/ 2، ودول اإلسالم 323، واإلشارة إىل وفيات األعيان 253واإلعالم بوفيات األعالم 
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، والوايف ابلوفيات 72رقم  100، 99/ 22، وسري أعالم النبالء 62/ 5، والعرب 120
، والعسجد 411/ 2اخلميس  ، واتريخ329/ 1، واجلواهر امل ية 129رقم  149/ 19

، وديوان 622/ 1، وهدية العارفني 69/ 5، وشذرات الذهب 369، 368/ 2املسبوك 
، والطبقات السنية 157/ 6، ومعجم املؤلفني 154/ 4، واألعالم 65رقم  63/ 1اإلسالم 
 (1).." 1327رقم 
 صويف، اتجر ببغداد. -ب م املعجمة -"أبو احلسن ابن الشباك .515

 احلسني عبد احلق، وجتين الوهبانية.مسع: أاب 

 وحدث.

 [ .1ورخه ابن نقطة يف رجب ]

 [ .2مستفاد مع السباك ]

 [ بن عيسى.3علي بن أمحد بن علي ] -388

 أبو احلسن الغافقي، القرطيب، الشقوري.

 ، ومن ابن عمه أيب احلسن حممد بن عبد العزيز.القراءاتمسع من أبيه، وأخذ عنه 

 الث سنني، يف سنة تسع وثالثني. أبو بكر بن العريب، والقاضي عياض،وأجاز له وهو ابن ث
 وأبو حممد عطية ومجاعة.

 وتفرد يف عصره ابملغرب، ورحل الناس إليه لعلو سنده.

 [ : وكان ثقة صاحلا. كف أبخرة. وتويف يف صفر.4قال األابر ]

__________ 

 472/ 2لتكملة لوفيات النقلة ، وا585رقم  91، 90/ 3] )( [ اتريخ بغداد البن النجار 
 .14/ 5، وتوضيح املشتبه 1684رقم 
 [ وكذا ورخه ابن الدبيثي، واملنذري.1]

/ 1، واملشتبه 23/ 7[ انظر: االستدراك البن نقطة )ابب السباك والشباك( واألنساب 2]
. وهو مستفاد أي ا مع: الشباك: بفتح الشني املعجمة، واملوحدة 14/ 5، والتوضيح 436
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، 346/ 1شددة وبعد األلف كاف. وهو اخلفاف الذي يعمل شباك الوطيات. )املشتبه امل
 ( .15/ 5والتوضيح 

وقال ابن النجار: صحب الصوفية، وكان حافظا لكتاب هللا كثري التالوة له، وصار اتجرا 
 سافر إىل الشام ودار يف طلب الكسب وأثرى وكثر ماله، وعليه لباس الصوفية.

سريا. ديث من أيب الفتح عبيد هللا بن عبد هللا بن شاتيل، كتبت عنه شيئا يمسع شيئا من احل
 ( .91، 90/ 3)ذيل اتريخ بغداد 

)خمطوطة  72/ ورقة 3[ انظر عن )علي بن أمحد بن علي( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
ملة ، والذيل والتك126)من املطبوع( ، وصلة الصلة البن الزبري  1890األزهر( ، ورقم 

/ 22، وسري أعالم النبالء 334رقم  169 -167/ 1ق  5لكتايب املوصول والصلة ج 
 .369/ 2، والعسجد املسبوك 521/ 1، وغاية النهاية 68رقم  95
 (1)من املطبوع( .."  1890)رقم  72/ ورقة 3[ يف تكملة الصلة 4]
 [ .1على أيب عبد هللا حممد بن حممد الكركنيت ]القراءات "وقرأ  .516

 د إىل األندلس، وويل خطابة بلده.وعا

 أخذ عنه مجاعة.

 [ .2وتويف يف ربيع اآلخر ]

 [ بن علي.3عمر بن عبد اجمليد ] -396

 أبو حفص وأبو علي، األزدي، األندلسي، الرندي، نزيل مالقة.

 كان من كبار تالمذة السهيلي.

طويال، وأاب  والعربية، والزمهالقراءات قال األابر: مسع أاب القاسم السهيلي، وعليه عول يف 
إسحاق بن قرقول، وأاب حممد بن دمحان، وأاب عبد هللا بن الفخار، وأاب القاسم بن بشكوال، 
وأاب احلسن الشقوري، وطائفة. وأجاز له أبو مروان بن قزمان، وغريه. ومن الشام أبو طاهر 

 اخلشوعي، ومجاعة.

العربية. أقرأ القرآن، والنحو، واآلداب دهرا ، متقدما يف صناعة ابلقراءاتقال: وكان عاملا 
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بسبتة. فلما تويف السهيلي دعاه أهل مالقة لإلقراء هبا والتدريس مكانه، فأجاهبم إىل ذلك، 
 ومل يفارقها إىل حني موته. وكان له اعتناء

__________ 

والتكملة  يل[ قال ابن عبد امللك: قاله ابن األابر، وأراه وامها يف ذلك. وهللا أعلم. )الذ1]
( وذكر ابن عبد امللك بعد ذلك أمساء عدة شيوخ البن هشام هذا، منهم 417/ 1/ 5

صهم تلميذه خي« برانمج»ثالثة مبكة، وواحد ابإلسكندرية، وقال: وقد عين بذكر شيوخه يف 
األخص به أبو إسحاق البونسي ومل يذكر فيه واحدا من هؤالء األربعة، وكذلك وقفت على 

 ( .418/ 1/ 5ه له خبطوطهم فلم ألف هلم فيها ذكرا البتة. فاهلل أعلم )إجازات شيوخ

، ونقل ابن عبد امللك القولني. 617[ وهو قول ابن األابر. أما ابن الزبري فقال يف سنة 2]
وقال: وكان مقرائ فاضال عدال ثقة، إماما يف جتويد القرآن مربزا يف حفظ اخلالف بني القراء، 

عته اليت ال يتقدمه أحد يف معرفتها وال يدانيه، تصدر ببلده بعد ب االقراءات وكانت 
قدومه من املشرق لإلقراء وإمساع احلديث وغريه، فأخذ عنه أهل بلده وغريهم من الراحلني 
إليه وكثر االنتفاع به، وويل الصالة جبامع بلده، وكانت معيشته من جتارة يديرها يف الصابون، 

 دا منه إىل أن تويف.ومل يزل مأخوذا عنه ومستفا

/ ورقة 3[ انظر عن )عمر بن عبد اجمليد( يف: تكملة الصلة البن األابر )خمطوطة األزهر( 3]
، ومعجم 153/ 2، وإي اح املكنون 594/ 1، وغاية النهاية 658، 657، واملطبوع 50

 (1).." 295/ 7املؤلفني 
 حممد بن أمحد بن حممد بن حمفوظ بن صصرى. -401" .517

  التغليب، الدمشقي.أبو عبد هللا

 روى عن: عبد الرزاق النجار، وغريه.

 قال ال ياء: مسعنا منه. ومات يف رابع عشر رجب، ودفن جببل قاسيون.

 [ .1حممد بن أمحد بن حممد بن غالب ] -402

 أبو عبد هللا ابن الشراط، األنصاري، القرطيب.
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 أيب ذر اخلشين.عن عمه عبد الرمحن بن حممد، ومسع منه، ومن القراءات أخذ 

 وتصدر لإلقراء جبامع قرطبة، ولتعليم النحو، وإلمساع احلديث.

قال األابر: كان مقرائ، حمققا، ضابطا، ورعا، زاهدا. أخذ عنه مجاعة منهم: أبو القاسم ابن 
 الطيلسان. ومات يف احملرم.

 [ .2حممد بن أمحد بن عبيد هللا ] -403

 الشاطيب. [4[ ، النفزي ]3أبو الوليد بن قبوج ]

__________ 

 ] )( [ أورد له من شعره:

 الموا علي ترك مدحيي له ... فلم أكن مستدرك الفارط

 وقلت: خلين على ما أرى ... فما يليق املدح ابحلائط

 ( .119/ 2)الوايف ابلوفيات 

 .602/ 2[ انظر عن )حممد بن أمحد بن حممد بن غالب( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
وفيه:  603/ 2انظر عن )حممد بن أمحد بن عبيد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر [ 2]
، وقد قيده 675، 674/ 2ق  5، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج « عبد هللا»

 .70/ 2، وغاية النهاية 575رقم  609/ 2بعبيد هللا، ومعرفة القراء الكبار 
« فتوح»، وغاية النهاية: 286( ص 62خ اإلسالم )الطبقة [ يف األصل، واملطبوع من اتري3]

 ابلفاء والتاء املثناة من فوج وبعد الواو حاء مهملة.

والصحيح ما أثبتناه كما يف: تكملة الصلة البن األابر، والذيل والتكملة البن عبد امللك، 
 وهو قيده فقال: بفتح القاف وضم الباء وواو مد وجيم مشربة صوت الشني.

( ، ولكنه 609/ 2صحح الدكتور بشار عواد معروف االسم يف )معرفة القراء الكبار وقد 
أ. والصواب ابلراء، وهو خط« الثغري»أغفل ذلك يف حتقيقه لتاريخ اإلسالم، وغاية النهاية 

 ابلزاي.
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أ. والصواب ابلراء، وهو خط« الثغري»[ وقع يف املطبوع من: اتريخ اإلسالم، وغاية النهاية 4]
 (1)ي.." ابلزا
« التيسري»عن أيب احلسن بن هذيل، ومسع منه القراءات [ : أخذ 1"قال األابر ] .518
[ . وتفقه أبيب حممد بن عاشر، وهارون بن عات. وكان فقيها، ثقة، حافظا للمسائل، 2]

 مدرسا هلا. روى عنه ابنه عبيد هللا، وغريه. وكان حيا يف هذا العام وتويف بعده.

 [ بن إبراهيم.3]حممد بن إمساعيل  -404

 أبو عبد هللا الشييب، الشافعي، الواعظ مبيافارقني.

 ولد مبصر سنة تسع وأربعني.

 يقال: إنه مسع من احلافظ أيب العالء اهلمذاين، ومن السلفي.

 وحدث مبيافارقني.

 وتويف يف رجب.

 [ .4حممد بن إمساعيل بن أمحد ] -405

 بن أيب صادق.القاضي أبو عبد هللا املصري، الكاتب، عرف اب

 تويف ابلعسكر بظاهر دمياط. وقد ويل ديوان قوص.

 ومسع من السلفي، وغريه.

 وتويف يف ذي احلجة.

 [ .5حممد، قطب الدين، صاحب سنجار ] -406

 امللك املنصور ابن امللك عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي.

__________ 

 .603/ 2[ يف تكملة الصلة 1]
 [ أليب عمرو الداين.2]

 .1680رقم  470/ 2[ انظر عن )حممد بن إمساعيل( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]
رقم  487/ 2[ انظر عن )حممد بن إمساعيل بن أمحد( يف: التكملة لوفيات النقلة 4]
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1717. 
، ومرآة 357 -355/ 12[ انظر عن )حممد صاحب سنجار( يف: الكامل يف التاريخ 5]

، واألعالق 31/ 4، ومفرج الكروب 120وضتني ، وذيل الر 607/ 2ق  8الزمان ج 
، 190 -188، 186، 185، 183، 182، 157، 155، 135/ 2ق  3اخلطرية ج 

، واتريخ ابن 63/ 5، والعرب 122/ 3، واملختصر يف أخبار البشر 198، 194، 193
، 204/ 1ق  1، والسلوك ج 990رقم  78/ 3، والوايف ابلوفيات 1367/ 2الوردي 

 (1).." 246/ 6، والنجوم الزاهرة 337، 366/ 2بوك والعسجد املس
البخاري على أبيها مرتني، وروت عنه، وعن أيب الطيب بن « صحيح»"قرأت  .519

 برجنال، وعن زوجها أيب احلسن بن الزبري.

 السبع. قاله األابر.القراءات وكانت حتسن 

 وفيها ولد

 امللك احلافظ حممد بن شاهنشاه بن هبرام شاه.

 هللا بن الصائن حممد بن احلسن الزرزاري، الشافعي.العماد عبد 

 والعماد يونس بن علي بن فرسق.

 والكمال أبو غالب هبة هللا بن علي السامري، ويروي عن حماسن اخلزائين.

 والسيف علي ابن الرضي احلنبلي.

 والعفيف التلمساين الشاعر، سليمان بن علي.

 وي.والشرف عبد الكرمي بن حممد بن املغيزل احلم

 وعلي بن حممد بن علي املراكشي.

 وغازي بن أيوب املشطويب.

 والبهاء سليمان بن عبد هللا البهراين.

 والعماد إمساعيل بن إبراهيم بن سلطان، فقيه بيت انئل، الرجل الصاحل.

 واحلكيم يوسف بن كوركيك.
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 والبدر عبد هللا بن أمحد بن الفخر ابن الشريجي.

 (1)ن الطبل املقربي، وقيل: سنة إحدى عشرة.." والشيخ حممد بن أيب بكر اب
 "وتويف يف رابع عشر ذي احلجة. .520

 [ بن هبة هللا بن عبد هللا بن حسن.1عبد الوهاب بن عبد هللا ] -460

 أبو احلسن األزجي، القصار، الصويف.

 مسع من: أيب حممد ابن املادح، وأيب املعايل عمر بن علي الصرييف.

 وتويف يف رم ان.

 [ .2: الربزايل، والدبيثي، وغريمها ]روى عنه

 [ .3علي بن حممد بن يوسف ] -461

 [ ال رير.4أبو احلسن الفهمي، اليابري ]

سنة مثان وستني بغرانطة عن عبد املنعم بن اخللوف. وأخذ القراءات نشأ بقرطبة، وأخذ 
باس بن عإبشبيلية عن أيب بكر بن خري، وجنبة بن حيىي، ومسع منهم ومن أيب الالقراءات 

 م اء، فأكثر عنه. وله إجازة من السلفي، ومجاعة.

[ : وكان حمققا للقراءات، ذكيا. أدب ولد السلطان مبراكش، وانل دنيا 5قال األابر ]
 [ .6عري ة. وحدث. وتويف سنة سبع عشرة أو مثان عشرة ]

__________ 

( ورقة 5922ريس [ انظر عن )عبد الوهاب بن عبد هللا( يف: اتريخ ابن الدبيثي )اب1]
، والتكملة 209رقم  341، 340/ 1، وذيل اتريخ ابن بغداد البن النجار 158، 157

 .849رقم  60/ 3، واملختصر احملتاج إليه 1762رقم  25/ 3لوفيات النقلة 
[ وقال ابن النجار: كتبت عنه، وكان شيخا صاحلا، حسن األخالق، حمبا للرواية، حسن 2]

 مره ... وكان مولده يف سنة اثنتني وأربعني ومخسمائة.االستماع، أضر يف آخر ع

، 73/ ورقة 3[ انظر عن )علي بن حممد بن يوسف( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
، وغاية النهاية 674رقم  402 -399/ 1ق  5والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 
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 .2343رقم  578/ 1
ذه راء. نسبة إىل ايبرة، بلد ابألندلس. وحترفت ه [ اليابري: ب م الباء املوحدة وبعدها4]

 ابلواو بدل الراء.« . اليابوي»النسبة يف )غاية النهاية( إىل: 

 .73/ ورقة 3[ يف تكملة الصلة 5]
ائما قالقراءات ب[ وقال ابن عبد امللك: وكان حافظا للقرآن العظيم جمودا له عارفا 6]

عليها آية من آايت هللا يف حسن الصوت، آخذا بطرف صاحل من العربية، ذا حظ من رواية 
احلديث، ذكيا فهما يقظا ضريرا، واجتاز املنصور من بين عبد املؤمن به يوما وهو يقرأ مبقربة 
على جاري عادته فأخذ بقلبه طيب نغمته وحسن إيراده، فقربه واستخلصه وأمره بتعليم 

وقراءة حزب من الرتاويح يف رم ان، فكان يقرأه حبرف عاصم ويؤثره على غريه، مث أوالده 
 (1)خرب أحواله وعرف صونه وعفافه فأمر." 

 [ .1علي بن حممد شاه ] -462" .521

 األمري الكبري هباء الدين، صاحب كرمان.

 تويف بدمشق يف ذي احلجة، ودفن مبقربة ابب الصغري. وعلى قربه أبيات شعره.

 [ املبارك بن أمحد بن حممد ابن الطاهري.2ي بن أيب اجملد ]عل -463

 احلرميي، أبو احلسن.

 مسع من: أيب املعايل حممد ابن اللحاس، وأيب الفتح ابن البطي، ومجاعة.

 يقال: إنه من ولد األمري طاهر بن احلسني اخلزاعي.

 تويف يف ربيع اآلخر.

 [ .3علي بن مسعود بن هياب ] -464

 اسطي، املقرئ، اجلمامجي.أبو احلسن الو 

 كان يعمل اجلماجم.

 على هبة هللا بن قسام الواسطي، ومجاعة. وأقرأ وكان حيفظ املشهور والشواذ.القراءات قرأ 

__________ 
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] )( [ بتعليم بناته، فاستعفاه من ذلك معتذرا أبنه يدرك بعض التفرقة بني األلوان فأحظاه 
مه تعليمهن، وكان ذلك سبب إثرائه وسعة حاله ذلك عنده ملا حتقق من صدق نصحه وألز 

واقتنائه الرابع اجليدة الكثرية مبراكش وغريها. وانتهى استغالله من رابعه مبراكش وحدها 
مخسمائة درهم من دراهم يف اليوم الواحد. وإليه ينسب احلمام الذي ابلعدوة الشرقية من 

 له. ساقية مراكش على احملل األعظم منها والعقار اجملاور

وملا توجه املنصور إىل سال مستصحبا أوالده أمرهم ابلكون مع أيب احلسن هذا وأحلف به، 
فلما برز أهل سال للقاء املنصور رأى بع هم أاب احلسن هذا حيف به أوالد املنصور ويعظمونه 
ويوقرونه، فقال: وذكر ابن عبد امللك حكاية مطولة، إىل أن قال: وختلف من الكتب ما 

 زمن اجملاعة الشديدة مبائة ألف درهم. )الذيل والتكملة( .بيع يف 

 .106[ انظر عن )علي بن حممد شاه( يف: املختار من اتريخ ابن اجلزري 1]
، والتكملة 165[ انظر عن )علي بن أيب اجملد( يف: اتريخ ابن الدبيثي )كمربج( ورقة 2]

 .1056رقم  142 /3، واملختصر احملتاج إليه 1733رقم  10/ 3لوفيات النقلة 
 (1).." 394هـ برقم  616[ تقدمت ترمجته ومصادرها يف وفيات سنة 3]
 "رضي الدين أبو احلسن الطوسي، مث النيسابوري املقرئ، مسند خراسان يف زمانه. .522

 ولد سنة أربع وعشرين ومخسمائة.

البخاري،  «صحيح»مسلم، يف سنة ثالثني من أيب عبد هللا الفراوي، و « صحيح»ومسع 
ن وجيه الشحامي، وأيب املعايل حممد بن إمساعيل الفارسي، وعبد الوهاب بن شاه، و م
عليب من عباسة الث« تفسري»من هبة هللا بن سهل السيدي، سوى الفوت العتيق، و « املوطأ»
للواحدي يف التفسري من عبد اجلبار بن حممد اخلواري، و « الوسيط»[ العصاري، وأكثر 1]
ن بن للحس« األربعني»البن مهران من زاهر بن طاهر الشحامي، و  «القراءاتالغاية يف »

 سفيان من فاطمة بنت زعبل، وتفرد ابلرواية عنها وعن هبة هللا والفراوي، وغريهم.

 وطال عمره، ورحل الناس إليه من األقطار. وكان ثقة، مقرائ، جليال.

ام تقي شيخ احلنفية، واإلمروى عنه خلق كثري منهم: العالمة مجال الدين حممود احلصريي، 
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الدين عثمان ابن الصالح شيخ الشافعية، والقاضي مشس الدين أمحد بن اخلليل اخلويي، 
وابن نقطة، والربزايل، وابن النجار، وال ياء، واملرسي، والصريفيين، والكمال بن طلحة، 

[ ، 2] والبكري، واجملد حممد بن حممد اإلسفراييين، وأبو احلسن علي بن يوسف الصوري
واجملد حممد بن سعد اهلامشي، وحممد بن عمر بن اخلوش األسعردي، وإسحاق بن عبد 
احملسن احلنبلي، ومشس الدين زكي بن حسن البيلقاين، ومف ل بن علي القرشي، والقاسم 

 بن أيب بكر اإلربلي، وغريهم. وابإلجازة خلق منهم: مشس الدين

__________ 

، وسري أعالم 128/ 3واملختصر يف أخبار البشر ، 752رقم  346، 345/ 5] )( [ 
، واملعني يف 121/ 2، ودول اإلسالم 71/ 5، والعرب 76رقم  107 -104/ 22النبالء 

، واتريخ ابن الوردي 323، واإلشارة إىل وفيات األعيان 2006رقم  189طبقات احملدثني 
 -403/ ورقة 17ان ، وعقد اجلم325/ 2، وغاية النهاية 39/ 4، ومرآة اجلنان 142/ 2

/ 5، وشذرات الذهب 25/ ورقة 10، واتريخ ابن الفرات 251/ 6، والنجوم الزاهرة 408
 .135، 134، والتاج املكلل 78
 [ عباسة لقب أيب العباس حممد بن حممد الطوسي.1]

 -فناأتلي -هـ. )موسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي(  654[ تويف سنة 2]
 (1).." 787رقم  88/ 3ج  2ق 
 "سنة مثان عشرة وستمائة .523

 ]حرف األلف[

 [ بن نصر بن زهري بن املقلد.1أمحد بن صدقة ] -503

 تويف فجاءة يف ربيع اآلخر وله تسع وسبعون سنة.

 مسع من: أيب جعفر أمحد بن حممد العباسي، ومسعود بن احلصني.

 [ ، وقال: مات يف نصف ربيع اآلخر.2روى عنه الدبيثي ]

 [ بن حممد بن حيىي بن حممد بن حممد ابن سيد الناس.3أمحد بن عبد هللا ] -504
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 أبو العباس اليعمري، اإلشبيلي.

[ : عمل جيان وما واالها، دار اليعمريني. وهو سبط أيب احلسني بن 4أصله من أبدة ]
 سليمان اللخمي، روى عنه وعن أيب بكر بن خري، وأيب بكر بن اجلد، ومجاعة.

 . أدب بعض بين األمراء.ابلقراءات[ : كان معتنيا ابحلديث، عارفا 5ر ]قال األاب

__________ 

، 188، 187( ورقة 5921[ انظر عن )أمحد بن صدقة( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 1]
، والتكملة لوفيات 289، 284، 260، 259، 98/ 9واجلامع املختصر البن الساعي 

 .185/ 1احملتاج إليه  ، واملختصر1805رقم  42/ 3النقلة 
 [ يف اترخيه.2]

، والذيل 111، 110/ 1[ انظر عن )أمحد بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
 .237رقم  184، 183/ 1ق  1والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج 

[ قيدها ايقوت: ابل م مث الفتح والتشديد، وقال: اسم مدينة ابألندلس من كورة جيان 4]
( 64/ 1رف أببدة العرب. اختطها عبد الرمحن بن احلكم بن هشام. )معجم البلدان تع

 والنسبة إليها: أبدي. 183/ 1وانظر الذيل والتكملة 

 (1).." 111، 110/ 1[ يف التكملة 5]
 [ .1"روى عنه ابن النجار ] .524

 ارك.[ بن املب2عبد الودود ابن العالمة اإلمام جمري الدين أيب القاسم حممود ] -542

 البغدادي، الفقيه الرئيس أبو املظفر، وكيل أمري املؤمنني.

 كان فقيها، مناظرا، مدرسا.

 ابن عرفة، عن ابن كليب.« جبزء»حدث 

 [ .3تويف يف مجادى اآلخرة ]

 عبيد هللا بن عبد الرمحن بن أيب املطرف. -543

 أبو مروان القرطيب.
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 والعربية عن أيب بكر بن مسحون.القراءات أخذ 

 ومسع من ابن بشكوال.

__________ 

[ وهو قال: شهد عند قاضي الق اة أيب احلسن علي بن أمحد الدامغاين يف يوم الثالاثء 1]
السابع عشر من شوال سنة سبع وأربعني ومخسمائة فقبل شهادته. كتبت عنه وكان سيئ 

 الطريقة، غري حممود السرية وال مرضي األفعال يف شهادته وأحواله.

، 167( ورقة 5922ر عن )عبد الودود بن حممود( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس [ انظ2]
عبد الودود بن »، وفيه: 188رقم  312، 311/ 1، وذيل اتريخ بغداد البن النجار 168
/ 1، وطبقات الشافعية لإلسنوي 1819رقم  51/ 3، والتكملة لوفيات النقلة « حممد
/ 19( ، والوايف ابلوفيات 317/ 8) 133/ 5 ، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي272
، 74، 73، والعقد املذهب البن امللقن ورقة 97/ 13، والبداية والنهاية 268رقم  289
 .427/ ورقة 17، وعقد اجلمان 251والورقة 

[ وقال ابن النجار: قرأ املذهب واألصول على والده حىت برع فيهما وقرأ اخلالف واجلدل، 3]
ل وتوىل اإلعادة ابملدرسة الثقتية بباب األزج بعد وفاة والده، ورتب على السبيوانظر الفقهاء، 

الذي أخرجه اإلمام الناصر لديوان هللا صلوات هللا عليه للفقراء واملشاة بطريق مكة، فحمدت 
سريته فيه، وشكره اخلاص والعام، مث ويل الوكالة لإلمام الناصر لدين هللا يف مجيع متصرفاته 

 شوال سنة ست وستمائة وجرت أموره فيها على السداد، وكانت له إجازة مجاعة املالية يف
 من الواسطيني ...

وأجازوا له يف سنة تسع وستني ومخسمائة، وخرج له فوائد عن هؤالء املذكورين يف جزء 
صاحبنا عبد الغين بن مشرف اخلالصي، وقرأه عليه فسمعه مجاعة، وكان صديقنا، وقد مسع 

ئا على شيخنا أيب أمحد بن سكينة، وكان غزير الف ل، كامل العقل، ثخني بقراءتنا شي
السرت، متدينا، حمبا ألهل اخلري، كثري املعروف، دائم البشر، حسن األخالق، متواضعا.." 

(1) 
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 [ .1علي بن حممد بن يوسف الفهمي ] -549" .525

 أبو احلسن اليابري، القرطيب، ال رير.

خري،  ملنعم بن حيىي بن اخللوف وإبشبيلية عن أيب بكر بنبغرانطة عن عبد االقراءات أخذ 
 وجنبة بن حيىي، وأكثر عن أيب العباس بن م اء.

 وأجاز له السلفي.

وكان حمققا للقراءات جدا. ذكيا. أدب ولد السلطان مبراكش، وانل دنيا عرضة. مات فيها 
 تقريبا.

 بن طالب. -ابلنون -[3[ بن انبت ]2علي ] -550

 احلسن األزجي، احلنبلي، الواعظ.الفقيه أبو 

 [ .4املعروف اببن الطالباين ]

[ ، وشهدة، وخطيب املوصل، وأيب احلسني عبد 5مسع من: أيب حممد صاحل بن الرخلة ]
 احلق، وغريهم.

 روى عنه: ال ياء، وابن أخيه الفخر، والشيخ مشس الدين عبد الرمحن، ومجاعة.

__________ 

 -رمحه هللا -، وقد كتب املؤلف461هـ برقم  617السنة  [ تقدمت ترمجته يف وفيات1]
 « .مر»هذه الرتمجة على هامش نسخته وكتب عليها 

« م: »وكتب فوقها« علي»هذه الرتمجة يف أول من امسه  -رمحه هللا -[ كتب املؤلف2]
 إشارة لتأخريها.

، واتريخ 76ة [ انظر عن )علي بن انبت( يف: إكمال اإلكمال البن نقطة )الظاهرية( ورق3]
 55، وذيل اتريخ بغداد البن النجار )ابريس( ورقة 130( ورقة 5922ابن الدبيثي )ابريس 

، 1833رقم  57، 56/ 3وهو تصحيف، والتكملة لوفيات النقلة « علي بن اثبت»وفيه 
، والذيل على طبقات 109/ 1، واملشتبه 1064رقم  146، 145/ 3واملختصر احملتاج إليه 

، 10/ 2وهو تصحيف، وتوضيح املشتبه « علي بن اثبت»وفيه  128 -125/ 2احلنابلة 
رقم « علي بن اثبت»وورد مصحفا  773/ رقم 1، واملقصد األرشد 349واملنهج األمحد 

وهو « اثبت»وفيه  81/ 5، وشذرات الذهب 983رقم  345/ 1، والدر املن د 703
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 تصحيف.

 [ الطالباين: بفتح الالم.4]

/ 4، وابن انصر الدين يف التوضيح 311/ 1يف: املشتبه  -رمحه هللا -[ قيده املؤلف5]
162 "..(1) 
[ : كان كثري احملفوظات، متحراي يف العبادات، حسن 1"وقال الزكي املنذري ] .526

 األخالق.

قلت: روى عنه ال ياء، واملنذري، والربزايل، وابن عبد الدائم، والقوصي، ومشس الدين  1
والشمس ابن الكمال، وأبو بكر بن طرخان، والتقي ابن عبد الرمحن، والفخر علي، 

الواسطي، والشمس عبد الرمحن ابن الزين، وحممد بن مؤمن، وإبراهيم بن محد، وأبو بكر 
 ابن األمناطي.

وحدثنا عنه: العماد عبد احلافظ، والعز إمساعيل بن املنادي، والعز أمحد ابن العماد، والشمس 
 ت اجملد عيسى.حممد ابن الواسطي، وعائشة بن

 قرأت وفاته خبط ال ياء: يف التاسع والعشرين من صفر.

 [ بن نصر بن مقدام.2حممد بن سالمة ] -561

 أبو عبد هللا املقدسي، العطار.

 مسع من: اخل ر بن طاووس، وأيب اجملد الف ل ابن البانياسي.

 [ بن حممد بن عبد امللك بن حزم.3حممد بن طلحة ] -562

 النحوي، اإلشبيلي. أبو بكر األموي،

 عن أيب بكر بن صاف، والعربية عن أيب إسحاق بن ملكون.القراءات أخذ 

الروض »سيبويه، ومسع من أيب زيد السهيلي بعض كتابه « كتاب»ومسع من أيب بكر بن اجلد 
 والنحو.القراءات ومل يعنت ابحلديث، بل غلب عليه « . األنف

 يلية غري مدافع، وعليه قرأ ابن عبد[ : وكان أستاذ حاضرة إشب4قال األابر ]

__________ 
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 .37/ 3[ يف التكملة 1]
 .1829رقم  55/ 3[ انظر عن )حممد بن سالمة( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
/ 1، وبغية الوعاة 605/ 2[ انظر عن )حممد بن طلحة( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]

 .204رقم  121
 (1).." 605/ 2[ يف التكملة 4]
"النور، وانتفع به أبو علي الشلوبيين، وكان من إجادة اإللقاء، وحسن اإلفادة،  .527

وسهولة العبارة على غاية. وكان مييل يف عربيته إىل مذهب ابن الطراوة، مث غلب ذلك عليه، 
يابرة يف سنة مخس وولد ب -رمحه هللا -فشد عليه اجلمهور. رأيته أبشبيلية. وتويف يف صفر

 ئة.وأربعني ومخسما

 [ بن أمحد.1حممد بن عبد هللا ] -563

 [ .2أبو العباس البغدادي، ال رير، املقرئ، املعروف ابلرشيدي ]

 [ .3ويف نسبه إىل هارون الرشيد طعن ]

على أيب الكرم املبارك بن احلسن الشهرزوري، وعلى غريه، ومسع منه ومن: القراءات قرأ 
 يل.القاسم عبد هللا بن أمحد ابن اخلالل الوكأيب الوقت السجزي، وسعيد ابن البناء، وأيب 

 وحدث، وأقرأ ابلرواايت.

 وهو من آخر أصحاب أيب الكرم.

 روى عنه: الدبيثي، وابن النجار، وقال: كان شيخا حسنا، صدوقا، قال:

 ومات يف شعبان.

 [ بن أيب العز.4حممد بن عبد الرمحن ] -564

 الشيخ أبو الفرج الواسطي، املقرئ، التاجر.

__________ 

/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد هللا( يف: ذيل اتريخ مدينة السالم بغداد البن الدبيثي 1]
، وتلخيص جممع اآلداب 1826رقم  54/ 3، والتكملة لوفيات النقلة 236رقم  29، 28
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رقم  607/ 2، ومعرفة القراء الكبار 64، 63/ 1، واملختصر احملتاج إليه 2361/ رقم 4
 .176/ 2هاية ، وغاية الن571
 [ قال املنذري: عرف ابلرشيدي ألنه كان يذكر أنه من ولد هارون الرشيد.2]

 .29/ 2[ انظر: ذيل اتريخ مدينة السالم 3]
رقم  43، 42/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد الرمحن( يف: ذيل اتريخ مدينة السالم بغداد 4]

/ 1ق  4، وتلخيص جممع اآلداب ج 1817رقم  47/ 3، والتكملة لوفيات النقلة 252
، 68/ 1، واملختصر احملتاج إليه 57رقم  141 -138/ 1، واتريخ إربل 756رقم  520

دون ترمجة، والبداية والنهاية  114/ 22أعالم النبالء  ، وسري135وأهل املائة فصاعدا ص 
 (1).." 22/ ورقة 10، واتريخ ابن الفرات 392/ 2، والعسجد املسبوك 96/ 13
 "روى عنه: ال ياء احلنبلي، والزكي الربزايل، واحملب اللبلي، ومجاعة. .528

 لسنة.ا وأجاز للتاج بن عصرون، والشرف بن عساكر، وزينب بنت عمر، ومجاعة. وعدم يف

 حممود بن حممد بن عبد الواسع ابن املوفق السقطي، اهلروي. -576

 أبو بكر، من ولد سري السقطي.

 مسع من جده عبد الواسع، حدثه عن شيخ اإلسالم أيب إمساعيل.

 روى عنه: الزكي الربزايل، وغريه.

 وأخربان ابن عساكر، أخربان حممود إجازة فذكر حديثا.

 عدو هراة.وهو ممن عدم يف دخول ال

 [ بن سقمان بن أرتق.1حممود بن حممد بن قرا رسالن ] -577

 امللك الصاحل انصر الدين األرتقي، صاحب آمد وحصن كيفا.

 مات ابلقولنج، وقام بعده ولده امللك املسعود، الذي أخذ منه الكامل بالده.

 [ بن أيب جعفر بن كامل.2مشرف بن علي ] -578

 ال رير.أبو العز اخلالصي، املقرئ، 

 ولد تقريبا يف سنة أربع وثالثني.
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وتفقه  على أيب الكرم الشهرزوري.القراءات وقدم بغداد، فحفظ هبا القرآن، وقرأ بشيء من 
 ابلنظامية على مذهب الشافعي.

__________ 

، والتاريخ 412/ 12[ انظر عن )حممد بن حممد بن قرا رسالن( يف: الكامل يف التاريخ 1]
، واتريخ 107/ 4، ومفرج الكروب 131/ 3ملختصر يف أخبار البشر ، وا93املنصوري 
، وهناك 494، وقد تقدمت ترمجته برقم 280/ 1، واتريخ ابن سباط 143/ 2ابن الوردي 

 مصادر أخرى.

، وذيل اتريخ بغداد 620رقم  463[ انظر عن )مشرف بن علي( يف: التقييد البن نقطة 2]
، واملختصر احملتاج 1807رقم  43/ 3وفيات النقلة ، والتكملة ل358/ 15البن الدبيثي 

، وطبقات 570رقم  607، 606/ 2، ومعرفة القراء الكبار 1226رقم  200/ 3إليه 
، 97/ 13( ، والبداية والنهاية 171/ 8) 156، 155/ 5الشافعية الكربى للسبكي 

، 299/ 2 ، وغاية النهاية263، والعقد املذهب البن امللقن ورقة 290ونكت اهلميان 
، ومعجم الشافعية البن عبد اهلادي )الظاهرية( ورقة 427، 426/ ورقة 17وعقد اجلمان 

82 "..(1) 
 "نزيل بلنسية. .529

عن أيب جعفر احلصار. ومسع من أيب عبد هللا بن نوح الغافقي. وصحب القراءات أخذ 
 أاب حممد بن سامل الزاهد. وأجاز له أبو بكر بن أيب مجرة.

مقبال على ما يعنيه، شديد االنقباض، بعيدا  -رمحه هللا، وال أزكيه -وكان[ : 1قال ابنه ]
عن التصنع، حري ا على التخلص، كثري التالوة والتهجد، فقيها، معدال، ذاكرا للقراءات. 

 قرأت عليه لنافع، ومسعت منه، وتويف يف ربيع األول، وله مثان وأربعون سنة.

 ن أمحد.[ ب2عبد الرمحن بن عبد السالم ] -605

 أبو القاسم، احلساين أو الغساين.

 الغرانطي، ويلقب ابلددو.
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كثريا،   سيبويه، والزمه« كتاب»عنه، و القراءات روى عن أيب عبد هللا بن عروس، وأخذ 
 وعن: داود بن يزيد السعدي، وعبد املنعم بن عبد الرحيم احلافظ.

ن أيب شهد. وقد مسع وهو صيب موأقرأ القرآن والنحو. وكان فقيها، عفيفا، متصوان، كان ي
 عبد هللا احلجري.

 ولد سنة أربع وثالثني. ومات يف ربيع اآلخر سنة تسع عشرة وستمائة.

 عبد الرمحن بن القاسم بن يوسف. -606

 أبو القاسم ابن السراج. املغيلي الفاسي، نزيل غرانطة.

 حلجري.عبيد هللا اوالعربية، معنت ابلرواية، مكثر عن أيب حممد بن القراءات بعارف 

 عن أيب احلسن بن النقرات. وأجاز لهالقراءات أخذ العربية عن أيب احلسن جنبة. وأخذ 
 مجاعة.

__________ 

 « .تكملة الصلة»[ أبو عبد هللا حممد، صاحب كتاب 1]

.." 529يف وفيات السنة املاضية برقم « عبد الرمحن بن عبد السالم»[ تقدمت ترمجة 2]
(1) 
على املسند الكبري عبد السالم بن عبد الناصر القراءات بن بدمياط "قرأ القرآ .530

 بن عديسة.

ورحل إىل بغداد، وتفقه ابلنظامية. ومسع من: ابن كليب، وابن اجلوزي، وأيب طاهر املبارك 
لباقالين. على أيب بكر ابن االقراءات بن املبارك ابن املعطوش. ورحل إىل واسط، فقرأ هبا 

ويل الق اء هبا والتدريس مدة. مث ويل ق اء الق اة مبصر وأعماهلا من وعاد إىل دمياط، و 
 اجلانب القبلي.

 وحدث.

[ : أقرأ، وحدث بدمياط، ومصر. وخرجت له جزءا من حديثه. 1قال الزكي املنذري ]
 ومسعت منه. وولد سنة إحدى وسبعني. مث صرف من مصر، وويل ق اء دمياط.
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 بن أيب رجاء. [2عبد الصمد بن عبد الرمحن ] -610

 اإلمام أبو حممد البلوي األندلسي الوادي آشي.

 ويعرف ابللبسي، وأصله منها، ويقال: لبسة ولبصة: من قرى األندلس.

روى عن: أبيه أيب القاسم، وأيب العباس اخلرويب، وأيب بكر بن رزق، وأيب احلسن بن كوثر، 
 وأيب القاسم بن حبيش، وأيب عبد هللا بن محيد.

 عن مجاعة. وأجاز له أبو احلسن بن حنني، وأبو طاهر السلفي، ومجاعة.اءات القر وأخذ 

 والتفاسري،القراءات ب[ : وكان راوية مكثرا، واعظا، مذكرا، يتحقق 3قال األابر ]

__________ 

 .72/ 3[ يف التكملة 1]
، 37/ ورقة 3[ انظر عن )عبد الصمد بن عبد الرمحن( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]

/ 4، وتذكرة احلفاظ 15، 14، وصلة الصلة البن الزبري 153وبرانمج شيوخ الرعيين 
 611، 610/ 2دون ترمجة، ومعرفة القراء الكبار  155/ 22، وسري أعالم النبالء 1403
، وطبقات املفسرين للسيوطي 96، وهناية الغاية ورقة 389/ 1، وغاية النهاية 577رقم 
، ومعجم طبقات احلفاظ واملفسرين 304، 303/ 1 ، وطبقات املفسرين للداودي20
 .284رقم  249
 (1).." 37/ ورقة 3[ يف التكملة 3]
"ويشارك يف احلديث والعربية. واعتمد يف ذلك على أبيه، وأيب العباس اخلرويب، وأقرأ  .531

الناس ببلده، وتصدر به، وأخذ عنه مجاعة. وولد يف حدود سنة أربع وثالثني ومخسمائة، 
 رجب، وله مخس ومثانون سنة.وتويف يف 

ديث. واحلالقراءات أبو حممد اللبصي، هو وأبوه يف « : معجمه»وقال ابن مسدي يف 
لقراءات افكان أبوه رأس املقرءين ابألندلس يف زمانه، فاحتذى أبو حممد حذو أبيه، وتلقى 

 سمنه، فكان آخر من حدث عنه. وأكثر عن أمحد بن حممد بن سعيد اخلرويب. ومسع بفا
ت منه  ابلرواايت واستفدالقراءات من حممد بن الرمامة، وأيب احلسن الكناين. قرأت عليه 
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 كثريا. قال: ومات يف شعبان سنة مثان عشرة. هكذا قال ابن مسدي.

وآخر من قرأ ابلرواايت على هذا الشيخ أمحد بن بشري القزاز، وبقي القزاز إىل سنة ب ع 
 وسبعني.

 [ بن حممد.1]عبد القادر بن داود  -611

 الفقيه أبو حممد الواسطي.

 على أيب بكر ابن الباقالين، ومسع من أيب بكر حممد بن علي الكتاين احملتسب.القراءات قرأ 

 وورد بغداد، ودرس، وأفىت، وحدث. وقد تفقه بواسط على اجملري حممود بن املبارك البغدادي.

 ومات يف ربيع اآلخر.

 [ ابن2م ابن شرف اإلسالم عبد الوهاب ]عبد الكرمي ابن الفقيه جن -612

__________ 

، 178( ورقة 5922[ انظر عن )عبد القادر بن داود( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 1]
، 118/ 5، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 1873رقم  74/ 3والتكملة لوفيات النقلة 

 .248ب البن امللقن ورقة ، والعقد املذه98/ 13( ، والبداية والنهاية 279/ 8) 119
، والتكملة لوفيات 133[ انظر عن )عبد الكرمي بن عبد الوهاب( يف: ذيل الروضتني 2]

، والذيل على 350، واملنهج األمحد 99/ 13، والبداية والنهاية 1866رقم  71/ 3النقلة 
/ ورقة 17، وعقد اجلمان 678، واملقصد األرشد رقم 133، 132/ 2طبقات احلنابلة 

 (1)، والدر املن د.." 443
 "األديب البارع كمال الدين، أبو احلسن املصري الشاعر، صاحب الديوان املشهور. .532

 كان شاعرا حمسنا، بديع القول، رائق النظم.

 تويف يف احلادي والعشرين من مجادى األوىل، بنصيبني.

 وكان من مفاخر الشعراء، مدح بين أيوب. مث اتصل ابألشرف، وسكن نصيبني.

 [ بن حممد بن أمحد.1علي بن يوسف ] -620

 أبو احلسن ابن الشريك، األنصاري، الداين، ال رير املقرئ.
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 عن أيب إسحاق بن حمارب، والعربية عن أيب القاسم بن متام.القراءات أخذ 

ورحل إىل مرسية، فسكنها، ومسع من أيب القاسم بن حبيش، وأيب عبد هللا بن محيد. وأقرأ 
 ية. وبلغ يف التفهيم والذكاء الغاية.والعربالقراءات 

 [ : ويقال: كان يف صباه جنارا، فلما أضر أقبل على العلم.2قال األابر ]

 واستفاد بتعليم العربية ماال جليال. وتويف يف رجب، ومولده يف سنة مخس ومخسني ومخسمائة.

 [ ابن العمري.3علي بن أيب الكرم ] -621

 البغدادي. حدث عن أيب الوقت.

 [ .5[ بن حصن بن بزان ]4عمر بن عبد هللا ] -622

__________ 

، وتكملة الصلة البن 128[ انظر عن )علي بن يوسف( يف: صلة الصلة البن الزبري 1]
رقم  426، 425/ 1ق  5، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 1893األابر رقم 

 .1819رقم  214، 213/ 2وبغية الوعاة  730
 لة الصلة.[ يف تكم2]

 .1894رقم  85/ 3[ انظر عن )علي بن أيب الكرم( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]
، 35[ انظر عن )عمر بن عبد هللا( يف: إكمال اإلكمال البن نقطة )الظاهرية( ورقة 4]

 78، 77/ 3، والتكملة لوفيات النقلة 103وذيل اتريخ بغداد البن النجار )ابريس( ورقة 
 .1879رقم 
 (1)زان: بفتح الباء املوحدة وتشديد الزاي.." [ ب5]
 "ولد بواسط سنة مثان وأربعني. .533

ومنهم: أبو بكر حممد بن خالد الرزاز البغدادي. ومسع من أيب القراءات وقرأ على مجاعة 
 احلسني عبد احلق، ومنوجهر، وغريمها.

 وكان جمموع الف ائل.

 تويف يف السابع والعشرين من رجب.
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 اب الق اة.وكان وكيال أببو 

 [ بن حممد، ابن الشطرجني.1حممد بن أيب علي ] -634

 احلرميي، اخلباز.

 وحدث عن أيب الوقت.

 ومات يف ربيع اآلخر.

وقيل: اسم أبيه احلسن. وأما ابن النجار فسمى أابه: املبارك، وقال: مسع أاب الوقت، ومقبل 
ن العليب، عنه حديثا، عمث روى  -بن أمحد بن الصدر، وعلي بن حسان العليب، كتبت عنه

 عن طراد.

 حممد بن حممد بن أمحد بن أيب غالب. -635

 أبو احلارث الوقااييت، البابصري.

 مسع أاب الوقت.

 وعنه ابن النجار، وقال: ال أبس به. تويف يف خامس رم ان.

 [ بن أيب الغنائم.2املبارك بن حممد ] -636

 اتن.أبو السعادات احلرميي، الناصري، ويعرف اببن زو 

 حدث عن أيب الفتح بن البطي.

 [ .3خمتص احلبشي ] -637

__________ 

 .1872رقم  74/ 3[ انظر عن )حممد بن أيب علي( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .1892رقم  84/ 3[ انظر عن )املبارك بن حممد( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
، واملختصر 1913رقم  92/ 3لنقلة [ انظر عن )خمتص احلبشي( يف: التكملة لوفيات ا3]

 (1).." 1245رقم  27/ 3احملتاج إليه 
 "وتويف يف اثلث عشر ربيع اآلخر. .534

 [ حممد بن علي بن أيب الفرج.1نصر بن أيب الفرج ] -641
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احلافظ املسند أبو الفتوح، برهان الدين البغدادي، احلنبلي، املقرئ، املعروف اببن احلصري، 
 احلطيم.نزيل مكة، وإمام 

قرأ ابلرواايت على أيب الكرم املبارك ابن الشهرزوري، وغريه وأقرأ ابلرواايت وكان إسناده فيها 
 عاليا إىل الغاية.

ومسع من: أيب بكر حممد ابن الزاغوين، وأيب الوقت، والشريف أيب طالب حممد بن حممد 
ن الشبلي، دح، وهبة هللا ابالعلوي، وحممد بن أمحد الرتيكي، وأيب حممد حممد بن أمحد ابن املا

وهبة هللا بن هالل الدقاق، وابن البطي، والشيخ عبد القادر اجليلي، وأيب زرعة، وأيب بكر 
 بن النقور، وخلق كثري.

 وعين هبذا الشأن عناية اتمة، وكتب الكثري. وكان يفهم ويدري، مع الثقة واألمانة.

لكرم، وأيب بكر حممد بن عبيد هللا على أيب االقراءات ب[ : قرأ 2ذكره املنذري فقال ]
 ابن الزاغوين، ومسعود بن عبد الواحد ابن احلصني، وأيب املعايل

__________ 

، وذيل 628رقم  467، 466[ انظر عن )نصر بن أيب الفرج( يف: التقييد البن نقطة 1]
 ،1862رقم  70، 69/ 3، والتكملة لوفيات النقلة 368/ 15اتريخ بغداد البن الدبيثي 

، 2021رقم  190، واملعني يف طبقات احملدثني 77/ 5، والعرب 133وذيل الروضتني 
، وتذكرة احلفاظ 325، 324، واإلشارة إىل وفيات األعيان 255واإلعالم بوفيات األعالم 

/ 3، واملختصر احملتاج إليه 211رقم  165 -163/ 22، وسري أعالم النبالء 1382/ 4
 242، 241، واملستفاد من ذيل اتريخ بغداد 124/ 2، ودول اإلسالم 1261رقم  214
، 132 -130/ 2، والذيل على طبقات احلنابلة 99/ 13، والبداية والنهاية 187رقم 

، وغاية النهاية 1660رقم  296/ 2، وذيل التقييد، له 332/ 7والعقد الثمني للفاسي 
، 434رقة / و 17، وعقد اجلمان 350، واملنهج األمحد 3736رقم  339، 338/ 2

، 253/ 6، والنجوم الزاهرة 393/ 2، والعسجد املسبوك 1181/ رقم 1واملقصد األرشد 
 345/ 1هـ، والدر املن د  618سنة  83/ 5، وشذرات الذهب 489وطبقات احلفاظ 
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 .1079رقم  179، ومعجم طبقات احلفاظ واملفسرين 229، والتاج املكلل 985رقم 
 (1).." 69/ 3[ يف التكملة 2]
"أمحد بن علي ابن السمني، وسعد هللا ابن الدجاجي، وعلي بن أمحد اليزدي،  .535

 وغريهم.

كذا ذكر ابن النجار: أنه قرأ ابلرواايت الكثرية على مجاعة كأيب بكر ابن الزاغوين، 
والشهرزوري، وابن احلصني، وسعد هللا ابن الدجاجي، وعلي بن علي بن نصر، وعلي بن 

 غريهم.أمحد بن حممويه اليزدي، و 

واشتغل ابألدب وحصل منه طرفا حسنا. ومسع من خلق كثري من البغداديني، والغرابء، ومل 
يزل يقرأ. ويسمع ويفند إىل أن علت سنه. وجاور مبكة زايدة على عشرين سنة. وحدث 
ببغداد ومكة. وكان كثري العبادة. ومل يزل مقيما مبكة إىل أن خرج منها إىل اليمن، فأدركه 

هجم يف احملرم، وقيل يف ربيع اآلخر، من هذا العام، وقيل: يف ذي القعدة سنة مثان أجله ابمل
 عشرة وهللا أعلم.

 [ .1ومولده يف رم ان سنة ست وثالثني ومخسمائة ]

[ : كان ذا معرفة هبذا الشأن. خرج إىل مكة سنة مثان وتسعني فاستوطنها. 2وقال الدبيثي ]
يخ كان عبادة، وثقة. وخرج عن مكة سنة مثان عشرة، وأم احلنابلة. قرأت عليه، ونعم الش

 فبلغنا أنه تويف ببلد املهجم يف ذي القعدة من السنة.

وقال ال ياء: يف احملرم من سنة تسع عشرة تويف شيخنا احلافظ اإلمام أبو الفتوح إمام احلرم 
 ابملهجم.

املفيت سليمان اليمين، و قلت: روى عنه ال ياء، والربزايل، وابن خليل، وأمحد بن عبد الناصر 
 -بن خليل العسقالين، واتج الدين علي بن أمحد القسطالين، وشهاب الدين القوصي

 والعربية، ولهالقراءات وقال: كان إماما يف 

__________ 

[ العبارة يف املستفاد: مسعنا منه وبقراءته، وكان يقرأ قراءة صحيحة إال أنه يدغمها حبيث 1]
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داي جدا، وكان من حفاظ احلديث العارفني بفنونه، متقنا ضابطا، ال يفهم. ويكتب خطا ر 
غزير الف ل، كثري احملفوظ ثقة صدوقا حجة نبيال، من أعالم الدين وأئمة املسلمني، وكان 
يصوم الدهر ويكثر التالوة. وخرج عن بغداد إىل مكة، وجاور هبا نيفا وعشرين سنة، مدميا 

 للصيام.

 عمرة حىت أنه يكون يطوف يف كل يوم وليلة سبعني أسبوعا، مثوالقيام، ويكثر الطواف وال
 إنه خرج من مكة يف آخر عمره ملا اشتد القحط، سافر إىل اليمن فأدركه أجله هبا.

 (1).." 368/ 15[ يف ذيل اتريخ بغداد 2]
 "الشريف أبو الغنائم العلوي احلسيين الواسطي. .536

 ولد سنة إحدى وأربعني ومخسمائة.

 أبيه صاحل بن سعد هللا، وعلي بن املبارك بن نغواب.ومسع من: عم 

 وحدث ببغداد وواسط.

 تويف يف مجادى األوىل بواسط، ومحل إىل الكوفة.

 ]حرف الياء[

 [ بن علي بن يوسف.1حيىي بن زكراي ] -643

 أبو زكراي األنصاري، البلنسي، املقرئ، املعروف ابجلعيدي.

 وأيب عبد هللا بن نوح. عن أيب عبد هللا بن محيد،القراءات أخذ 

 [ ، ومجاعة.2ومسع من: أيب العطاء بن نذير، وأيب عبد هللا بن نسع ]

 وتصدر لإلقراء يف حياة الشيوخ.

قال األابر: كان أحد العلماء حبقيقة األداء مع الصالح التام، والورع احملض، واخلشوع 
راءته كثريا عة. ومسعت بقالبن شريح، ومسعه منه بقراءيت مجا« الكايف»الصادق. أخذت عنه 

على ابن نوح، وابن واجب. وكان صاحب والدي. تويف يف مجادى األوىل، وله مثان وأربعون 
 سنة.

 [ بن عبد اجلبار بن أمحد بن حممد.3حيىي بن حممد ] -644
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 أبو الفرج ابن اجلهرمي، البغدادي، الصويف.

 ولد سنة تسع وثالثني ومخسمائة.

 موي، ونصر بن نصر العكربي، وأيب الوقت.ومسع من: أيب الف ل األر 

 روى عنه: الدبيثي، والربزايل.

__________ 

 .134/ ورقة 3[ انظر عن )حيىي بن زكراي( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
 .669/ 2[ نسع: بفتح النون والسني املهملة، انظر: املشتبه 2]
، واملختصر 1865رقم  71/ 3ة [ انظر عن )حيىي بن حممد( يف: التكملة لوفيات النقل3]

 (1).." 1360رقم  250، 249/ 3احملتاج إليه 
 "وهو من بيت حشمة وتقدم. .537

 تويف يف ربيع األول.

 [ .1وجهرم: من بالد فارس ]

 [ بن علي.2يوسف بن أمحد ] -645

 أبو احلجاج األندلسي، املربيطري.

 ومجاعة.مسع من: أيب القاسم بن حبيش، وأجاز له أبو الطاهر بن عوف، 

حىت  سيبويه. أقرأ الناس العربية. مث عين ابلطب« كتاب»وكان ابرعا يف النحو، واقفا على 
 رأس فيه، وخدم به األمراء، وانل دنيا واسعة.

 ومات مبراكش، قاله األابر.

 [ بن عبد هللا بن سليمان بن بقاء.3يوسف بن حيىي ] -646

 لعطار، املقرئ األستاذ.أبو احلجاج اللخمي، مقرئ غرانطة، األندلسي، ا

 عن أيب خالد بن رفاعة، وأيب احلسن بن كوثر.القراءات أخذ 

 ومسع من عبد املنعم بن حممد، وابن محيد، ومجاعة. وذكر: أن ابن هذيل أجاز له.

 قال ابن مسدي: قرأت عليه ابلرواايت، وكان فيه بعض جتوز يف الرواية.
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 مات يف صفر عن أربع وستني سنة.

 الزبري: مسى يف شيوخه داود بن يزيد، وابن هذيل، فتكلم فيه من أجلهما.وقال ابن 

__________ 

 .71/ 3، التكملة 167/ 2[ معجم البلدان 1]
 .145/ ورقة 3[ انظر عن )يوسف بن أمحد( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
اية النهاية ، وغ145/ ورقة 3[ انظر عن )يوسف بن حيىي( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
 (1).." 3942رقم  404/ 2
 "]حرف الباء[ .538

 [ بن نشتكني احلنفي، الدمشقي.1بريم بن علي ] -654

 روى عن: الصائن هبة هللا بن عساكر.

 ]حرف اجليم[

 [ اجلوهري.2جعفر بن علي ] -655

 نزيل دمشق، يعرف اببن الكباية.

 مات يف مجادى األوىل.مسع أمحد بن املبارك املرقعايت، وعنه ابن النجار، وقال: 

 ]حرف احلاء[

 [ بن احلسن بن زهرة بن علي بن حممد.3احلسن بن زهرة ] -656

من أوالد إسحاق بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني، الشريف احلسيب أبو علي 
 احلسيين، اإلسحاقي، احلليب، الشيعي.

السيد  ووالد النقيب نقيب مدينة حلب، ورئيسها، ووجهها، وعاملها، ورأس الشيعة وجاههم،
أيب احلسن علي، ولد له علي هذا سنة اثنتني وتسعني ومخسمائة، وويل النقابة يف األايم 

 الظاهرية حبلب بعد سنة ستمائة.

، وفقه الشيعة، واحلديث واآلداب، والتواريخ. وله النظم ابلقراءاتوكان أبو علي عارفا 
لق واخللق، وفصيحا، مفوها، صاحب والنثر. وكان صدرا حمتشما، وافر العقل، حسن اخل
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 داينة وتعبد. ويل كتابة اإلنشاء للملك الظاهر

__________ 

، واجلواهر 1960رقم  112/ 3[ انظر عن )بريم بن علي( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .174/ 1امل ية 

 [ ترمجته يف اجلزء ال ائع من ذيل اتريخ بغداد البن النجار.2]

 186، 185ن بن زهرة( يف: تكملة إكمال اإلكمال البن الصابوين [ انظر عن )احلس3]
، والوايف 78/ 5، والعرب 715رقم  389/ 5، وبغية الطلب البن العدمي )املصورة( 145رقم 

 208/ 2، ولسان امليزان 103/ 13، والبداية والنهاية 13رقم  20 -18/ 12ابلوفيات 
 (1).." 295/ 21ة ، وأعيان الشيع87/ 5، وشذرات الذهب 925رقم 
 "وقد روى عنها: الشيخ ال ياء، والشيخ مشس الدين، والشيخ الفخر. .539

 روت ابإلجازة من: ابن البطي، وأمحد بن املقرب.

قال ال ياء: كانت خرية، حافظة لكتاب هللا، ما تكاد تنام الليل إال قليال، صائمة الدهر 
 رضي هللا عنها.

 روح بن أمحد. -660

 القرطيب.أبو زرعة اجلذامي 

« املوطأ»والعربية. ومسع من ابن بشكوال كتاب القراءات أخذ عن أيب القاسم ابن الشراط 
. 

 وكان فاضال، كبريا، عدال.

 ]حرف السني[

 [ .1سامل بن صاحل ] -661

 أبو عمرو اهلمداين، املالقي. عن: أيب بكر اجلد، والسهيلي، وطبقتهما.

 [ .2وكان حمداث، صاحلا، له شعر جيد ]

__________ 
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، وبرانمج شيوخ 2005[ انظر عن )سامل بن صاحل( يف: تكملة الصلة البن األابر رقم 1]
 .5رقم  6 -2/ 4، والذيل لكتايب املوصول الصلة 107 -105الرعيين 

[ وقال ابن عبد امللك املراكشي: وكان أديبا ابرعا شاعرا جميدا طيب النفس لوذعيا حسن 2]
كر النيب صلى هللا عليه وسلم، كثري اخلشوع عند مساع أخباره، اخللق، عزيز الدمعة عند ذ 

متواضعا، سليم الصدر، مجيل الصحبة واملعاشرة، مبتذل امللبس، جاحنا إىل الزهد واالنقباض، 
ممتعا، متسع الرواية، ضابطا، شديد العناية بتقييد العلم ولقاء محلته، أخذه عن أكابر شيوخ 

فادته،  ه، فمن بينهم شغفا ابلعلم وحرصا عليه ورغبة يف استعصره وعن من يتنزل منزلة بني
كتب الكثري ومجع، وكان مولعا ابنتساخ الكتب الصغار والكراريس وقفت على كثري منها 

 خبطه يف فنون العلم.

 ومن شعره ما أنشدته على شيخنا أيب احلسن الرعيين، رمحه هللا، عنه:

 تنله النعوت عز من ال ميوت اي من ميوت ... وتعاىل فلم

 إن دنياك هذه غرية ما ... لثبات األانم فيها ثبوت

 فاتركنها فإهنا أم دفر ... لبنيها غرارة خلبوت

 ومنه ابلطريق املذكور:

 حسن فعالك واجنح للتقى أبدا ... وسل من هللا حسن اخللق واخللق

 (1)وطهر القلب من شك ومن دنس ... فآفة الثوب أن يطوى على خلق.." 
بن أمحد، أخربان حممد بن علي الدقاق، أخربان ابن رزقويه، حدثنا مكرم بن  "سعيد .540

أمحد، حدثنا حيىي بن أيب طالب، أخربان عبد الوهاب بن عطاء، أخربان حممد بن عمرو، عن 
ازة فله من صلى على جن»أيب سلمة، عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 

« مثل أحد -أو قال أصغرمها - اؤها فله قرياطان، أحدمهاقرياط، ومن تبعها حىت يق ى ق
 عن صاحل، فوقع موافقة بعلو.« اترخيه»[ . رواه الدبيثي يف 1]

 ]حرف ال اد[

 [ الدمشقي.2ال ياء بن الزراد ] -666

                                         
 44/480اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



610 

 

 وابلقراءات.القارئ ابألحلان 

، مث أ طيبا[ : اجتمعت به خبالط، وكان يرتدد إلينا، ويقر 3قال أبو املظفر سبط اجلوزي ]
داخل الدولة، جاءين يوما يبكي، فقال: البارحة ح رت عند األشرف، وانولين قدحا. 
فامتنعت، وهو ساكت ينظر، فما زالوا يب حىت شربته، فعض األشرف على إصبعه وقال: وا 

[ اخلمر على مائة وأربعة عشر سورة؟! وهللا لو خريت أن أحفظ 4لك فعلتها! حطيت ]
[ حرمته فكان يدور 5وأدع ملكي، الخرتت حفظ القرآن. مث نزلت ] القرآن كما حتفظه،

البالد على أصحاب القالع لرسوم له عليهم. فخرج من حران ومعه ثالثة غلمان مرد، فنام 
 يف واد، فقتلوه، وأخذوا ما معه، فظفر هبم احلاجب علي فقتلهم به.

 ]حرف العني[

 بن مقدام بن نصر.[ 6عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة ] -667

__________ 

، 76/ 4، والنسائي 1040، والرتمذي 946و  945، ومسلم 246/ 2[ أخرجه أمحد 1]
 .1539، وابن ماجة 77
الزراد »، وفيه: 632، 631/ 2ق  8[ انظر عن )ال ياء بن الزراد( يف: مرآة الزمان ج 2]

 .135، وذيل الروضتني « ال ياء بن»إبسقاط: « الدمشقي
 .632املرآة [ يف 3]
 وهو تصحيف.« حظيت»[ يف املرآة: 4]

 « .تركت»[ يف املرآة: 5]

، 114، 113/ 2[ انظر عن )عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة( يف: معجم البلدان 6]
 (1)والتقييد البن.." 

 [ خل أو حبيب1"أما يكفيك أنك كل حني ... متر بقرب ] .541

 فراط النحيبكأنك قد حلقت هبم قريبا ... وال يغنيك إ

قال ال ياء: تويف يوم السبت، يوم الفطر، ودفن من الغد، وكان اخللق ال حيصي عددهم إال 
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 هللا عز وجل. وكنت فيمن غسله. تويف مبنزله بدمشق.

 [ بن هبة هللا.2عبد هللا بن أمحد بن علي ] -668

 الشريف أبو حممد ابن الزوال، اهلامشي، العباسي، البغدادي.

 ومخسمائة. ولد سنة مثان

 ومسع من: حيىي بن اثبت، وأيب املعايل الباجسرائي، وأيب حممد ابن اخلشاب.

 وهو من بيت حشمة وتقدم.

 تويف يف ليلة عاشوراء.

 وقد انب يف الق اء ببغداد، مث عزل من الق اء والعدالة، بسبب تزوير.

 ومل يكن حممود الشهادة.

 عثمان التميمي. [ بن3عبد هللا بن أمحد بن عبد الرمحن ] -669

 أبو حممد البجائي املغريب، املعروف اببن اخلطيب.

مسع من احلافظ أيب حممد عبد احلق اإلشبيلي. وأخذ عن أيب القاسم عبد الرمحن بن حيىي 
. وأجاز مسلم من أيب عبد هللا ابن الفخار« صحيح». ومسع القراءاتيف « خمتصره»القرشي 

 له أبو طاهر السلفي.

 ، مث ق اء بلنسية. وكان وجيها، ذا حشمة وثروة ومل يكن احلديث من شأنه.ويل ق اء سبتة

__________ 

 « .بغري» 146/ 2[ يف ذيل طبقات احلنابلة 1]

يف ترمجة أبيه، والتكملة  51/ 2[ انظر عن )عبد هللا بن أمحد بن علي( يف: معجم األدابء 2]
، 764رقم  138، 137/ 2ه ، واملختصر احملتاج إلي1914رقم  93/ 3لوفيات النقلة 
 .249/ 3ولسان امليزان 

.." 923/ 2[ انظر عن )عبد هللا بن أمحد بن عبد الرمحن( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
(1) 
 [ بن عبد هللا.1عبد هللا بن عمر ] -672" .542

 القاضي مجال الدين أبو حممد الدمشقي الشافعي.
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 قاضي اليمن.

 ومخسمائة، وعاش تسعني سنة.ولد بدمشق يف حدود سنة ثالثني 

 ومسع ابإلسكندرية من السلفي، وغريه.

وتوجه من دمشق صحبة مشس الدولة توران شاه بن أيوب، إىل اليمن، وأم به، وتقدم عنده، 
 فواله ق اء اليمن. وحصل أمواال، وعاد إىل دمشق.

 .وحدث، روى عنه: الشهاب القوصي، وفرج احلبشي، والزين خالد النابلسي، وعدة
 مسع من علي بن أمحد احلرستاين.

 ومات يف ربيع األول.

 [ .3[ بن اليسر ]2عبد هللا بن حممد بن خلف ] -673

 أبو حممد القشريي، الغرانطي.

عريق فيها من أعمامه وأخواله. اختص أبيب خالد بن رفاعة، ولزم أاب القراءات بمعنت 
 احلسن بن كوثر، فأكثر عنه.

 ، ومجاعة.ومسع من عبد احلق بن بونه

 [ .4أخذ عنه ابن مسدي، وأرخ موته مبراكش عن نيف وستني سنة ]

__________ 

، والعقد 1922رقم  96/ 3[ انظر عن )عبد هللا بن عمر( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .168املذهب البن امللقن ورقة 

، والذيل 1869رقم  448/ 1[ انظر عن )عبد هللا بن حممد بن خلف( يف: غاية النهاية 2]
 .393رقم  229، 228/ 4والتكملة لكتايب املوصول والصلة 

 [ غاية النهاية وهو تصحيف.3]

تقد أنه من ، وأع« تويف يف حنو سبع وعشرين وستمائة»[ جاء يف الذيل والتكملة أنه 4]
 (1)« .." حنو سبع»فشطح قلمه وكتب « حنو سنة»الناسخ، أراد 
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 مد بن عبد الرب.[ بن حم1حممد بن إبراهيم ] -689" .543

 أبو عبد هللا اخلوالين، األندلسي.

مسع من: أيب القاسم بن بشكوال، وأيب بكر بن خري، وأيب القاسم بن غالب، وأخذ عنه 
 والعربية، والزم ابن بشكوال أعواما.القراءات 

 وحدث.

 قال األابر: كان فاضال، سنيا، معدال. تويف سنة عشرين، وقيل: يف احملرم سنة إحدى.

 حممد بن إمساعيل اإلمخيمي، الفقيه. -690

 ولد سنة مخسني ومخسمائة.

 وحدث عن السلفي.

 « .معجمه»روى عنه الشهاب القوصي يف 

 حممد بن احلسن بن أمحد بن يوسف. -691

 أبو عبد هللا املغريب، السبيت، التجييب.

ن عبيد هللا بمسع من: أيب القاسم بن حبيش، وأيب عبد هللا بن محيد، وأكثر عن أيب حممد 
 احلجري.

 وكان ابرعا يف الشروط. سكن إشبيلية، وحدث هبا.

 [ .2حممد بن سليمان بن قرتمش ] -692

 أبو منصور السمرقندي، مث البغدادي، حاجب احلجاب.

 كان من أوالد األمراء، ويل احلجابة الكربى سنة مخس عشرة.

__________ 

 .613/ 2صلة البن األابر [ انظر عن )حممد بن إبراهيم( يف: تكملة ال1]
وفيه  58رقم  206، 205/ 18[ انظر عن )حممد بن سليمان( يف: معجم األدابء 2]
وفيه:  135، وذيل الروضتني 83 -81/ ورقة 6، وعقود اجلمان البن الشعار « قطرمش»
، والوايف ابلوفيات 2358/ رقم 4، وتلخيص جممع اآلداب « حممد بن سليمان بن قتلمش»
، والبداية 420، 419/ 2، وفوات الوفيات « فتلمش»وفيه:  2068رقم  127 -125/ 3
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، وبغية 441، 440/ ورقة 17، وعقد اجلمان « قتلمش»وفيه  103، 102/ 13والنهاية 
 (1).." 116، 115/ 1الوعاة 

، وصحب العلماء واألولياء، القراءات"ومسع الكثري إبفادة والده ومؤدبه. وقرأ  .544
زم منزله ال خيرج إال الصالة. وله ملك يسري يكفيه، وال أيخذ من وانقبض عن الناس، ول

 أحد شيئا.

 قدم بغداد سنة مثان وتسعني، فحدث هبا.

قال ابن النجار: مسعنا منه. وكان صدوقا. أحد عباد هللا الصاحلني، محيد األخالق، كامل 
صبهان. أي ا أب األوصاف، سخيا، نزها. روى لنا عن إمساعيل بن غامن بن خالد. ومسعت منه

 تويف يف رم ان سنة عشرين.

 [ بن بكر بن كخينا.1حممد بن مكي ] -699

 أبو منصور الواسطي البزاز.

 سكن دمشق، ومسع هبا الكثري من: اخلشوعي، والقاسم بن عساكر، وطبقتهما.

وكتب، وحصل األصول، وعين ابلرواية. ورحل إىل بغداد سنة سبع عشرة وستمائة، وحدث 
 هبا.

 مولده سنة اثنتني ومخسني ومخسمائة بسواد واسط تقريبا. وكان

 قال ابن النجار: رأيته بدمشق، ومل أكتب عنه شيئا. وكان صدوقا. وتويف حبلب سنة عشرين.

 [ .2ومل يكن متقنا، رمحه هللا ]« الرافقي»قلت: هو الذي انفرد بنقل مساع كرمية اجلزء 

 [ بن أيب نصر.3حممد بن أيب احلسن ] -700

__________ 

 .1265رقم  389/ 5[ انظر عن )حممد بن مكي( يف: لسان امليزان 1]
ترمجة أخرى حملمد بن مكي هذا يف جذاذة طيارة ولكنها  -رمحه هللا -[ كتب املؤلف2]

حممد بن مكي بن أيب بكر بن كخينا، أبو بكر الواسطي »خمتصرة وكناه: أاب بكر. وهي: 
وعي. قال ابن النجار: كان صدوقا. مات حبلب سنة البزاز. سكن دمشق. ومسع من اخلش
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 « .عشرين وله مثان وستون سنة

، 181( ورقة 5921[ انظر عن )حممد بن أيب احلسن( يف: اتريخ ابن الدبيثي )ابريس 3]
 (1)والتكملة.." 

 "الشيخ أبو الف ل املقرئ البغدادي ال رير، املعروف ابخلطيب. .545

بن عساكر، وسعد هللا بن نصر ابن الدجاجي، صاحب قرأ ابلرواايت على أيب احلسن علي 
 الزاهد أيب منصور اخلياط، ومسع منهما ومن ابن البطي، وأيب زرعة، ومجاعة.

 وحدث.

 القراءات.وأقرأ الناس، وكان عايل اإلسناد يف 

 روى عنه: الدبيثي، وغريه.

 وتويف يف سابع عشر احملرم.

 ومل يكن خطيبا، وإمنا لقب به.

 [ .1بن أيب املظفر بن شتانة ]حممد  -701

 مبثناة ال مبوحدة، يكىن: أاب الربكات.

 مسع: أاب احلسني عبد احلق، وابن شاتيل.

 كتب عنه بعض الطلبة.

 تويف يف شعبان.

 [ بن حممد بن غريب.2حممد بن أيب املعايل ] -702

 أبو جعفر البغدادي، أحد القراء برتب اخللفاء.

 روى عن أيب جعفر ابن البطي.

 روى عنه ابن النجار، وقال: صدوق. تويف يف ربيع األول.

__________ 

، ومعرفة القراء 167/ 1، واملختصر احملتاج إليه 1916رقم  94/ 3] )( [ لوفيات النقلة 
 .2955رقم  127/ 2، وغاية النهاية 573رقم  608/ 2الكبار 
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/ 5، وتوضيح املشتبه 387/ 1[ انظر عن )حممد بن أيب املظفر بن شتانة( يف: املشتبه 1]
بفتح الشني « شتانة»وفيه  767/ 2، وتبصري املنتبه 238/ 4، والقاموس احمليط 272

 املعجمة، ومبثناتني، األوىل ثقيلة.

 وقد ضبطه الفريوزآابدي فقال: شتانة كرمانة، وقال بن انصر الدين بتخفيف التاء املثناة.

 (1).." 2018رقم  40/ 5يف ابلوفيات [ انظر عن )حممد بن أيب املعايل( يف: الوا2]
 من ابن حنني بفاس، عن ابن الكالع.« املوطأ»"وقال ابن الزبري: مسع  .546

 حممد بن أمحد بن حممد بن مخيس. أبو عبد هللا، املغريب األصل، مث املوصلي، احلليب. -48

 ولد سنة اثنتني وأربعني ومخسمائة. ومسع من أيب الف ل خطيب املوصل. روى عنه جمد
 الدين العدميي. وهو والد هدية بنت مخيس.

[ بن عبد الواحد. الطبيب، العالمة، البارع، املصنف، مشس 1حممد بن عبدان ] -49
 الدين، ابن اللبودي، الدمشقي.

[ : عالمة وقته، وأف ل أهل زمانه يف العلوم احلكمية، ويف علم 2قال فيه ابن أيب أصيبعة ]
على النجيب أسعد اهلمذاين، وغريه. وكان له دل مفرط، الطب. سافر إىل العجم، واشتغل 

وحرص بليغ. وكان له جملس لإلشغال. وخدم حبلب امللك الظاهر، مث بعد موته قدم إىل 
 بلده، إىل أن تويف يف رابع ذي القعدة، وله إحدى ومخسون سنة.

ر، ، التاج[ بن علي بن بنيمان. أبو أمحد، اهلمذاين، املقرئ3حممد بن عبد الرشيد ] -50
 سبط أيب العالء العطار، وأمه هي عاتكة.

[ من بالد الروم يف 4روى عن أيب اخلري الباغبان، وعن جده. وتويف يف التجارة أبقسرا ]
 صفر. كما تويف أخوه يف صفر بتسرت.

ويقال: إن أاب العالء أح ر أاب اخلري من إصبهان ابلقصد األول ألجل حممد، هذا. وقيل: 
 [ .5واحلديث ]القراءات ة. وكان إماما يف بل تويف بقوني

 [ بن حممد بن خلف6حممد ابن الفقيه أيب املنصور فتح ] -51

__________ 
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[ انظر عن )حممد بن عبدان( يف: عيون األنباء يف طبقات األطباء البن أيب أصيبعة، 1]
 .247/ 22، وسري أعالم النبالء 85/ 5والعرب 

 [ يف عيون األنباء.2]

، والتكملة لوفيات 101رقم  199/ 1عن )حممد بن عبد الرشيد( يف: اتريخ إربل  [ انظر3]
 .44/ ورقة 1، واتريخ ابن الفرات 1969رقم  117/ 3النقلة 

 [ هي املعروفة اليت آبقسراي، أي: السراي البي اء، مدينة بني أنطاكية وأنقرة.4]

 ئة.نة ثالث عشرة وستما[ وقال ابن املستويف: قدم إربل يف شهر ربيع األول من س5]

، والوايف 1967رقم  116/ 3[ انظر عن )حممد بن فتح( يف: التكملة لوفيات النقلة 6]
، واتريخ ابن الفرات 172، والعقد املذهب البن امللقن، ورقة 1858رقم  314/ 4ابلوفيات 

 (1).." 44/ ورقة 1
[ 1ضي بعلبك ]"الواعظ، والقاضي مشس الدين ابن خلكان، وأخوه البهاء حممد قا .547

 . وكان صوفيا، دينا. تويف يف خامس احملرم ببغداد.

 [ بن حيىي األنصاري.2حممد بن حيىي ] -56

 أبو عبد هللا، األندلسي، املقرئ احملقق.

عن حيىي، وأخذ بعض السبع عن ابن خري. وعاش نيفا وسبعني سنة. أقرأ القراءات أخذ 
 الناس بسبتة. لقيه ابن مسدي.

 [ بن أمحد بن تنفليت.3لفنت ]حممد بن خي -57

 أبو عبد هللا، اليجفثي الرببري، الفازازي، التلمساين، الفقيه.

[ : مسع من أيب عبد هللا التجييب. وكان فقيها، أديبا، مقدما يف الكتابة والشعر. 4قال األابر ]
ثت: دويل ق اء مرسية، مث ق اء قرطبة. وكان محيد السرية، مجيل اهليئة، شديدا اهليبة. ح

 البخاري، أو معظمه. وتويف بقرطبة.« صحيح»أنه كان حيفظ 

 [ بن أيب املعايل معايل. الشيخ فخر الدين،5حممد بن أيب الفرج ] -58

__________ 
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ببعلبك وهو قاض هبا، وتويف أخوه القاضي  683وتويف سنة  603[ ولد إبربل سنة 1]
، وكتابنا: موسوعة 204، 203/ 1ت هـ. )انظر: الوايف ابلوفيا 681مشس الدين قبله سنة 

 ( .1141رقم  134/ 4ج  -علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي، القسم الثاين

 .3523رقم  278/ 2[ انظر عن )حممد بن حيىي( يف: غاية النهاية 2]
 86/ 5، والعرب 618/ 2[ انظر عن )حممد بن خيلفنت( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]

 وفيه:

 .2277رقم  213/ 5ابلقاف، وهو تصحيف، والوايف ابلوفيات « نتخيلق»
 .618/ 2[ يف التكملة 4]
( 5921[ انظر عن )حممد بن أيب الفرج( يف: ذيل اتريخ بغداد البن الدبيثي )ابريس 5]

، وتلخيص جممع اآلداب 1995رقم  129 -128/ 3، والتكملة لوفيات النقلة 182ورقة 
رقم  614، 613/ 2، ومعرفة القراء الكبار 326يات األعيان ، واإلشارة إىل وف2406/ 4

 247/ 22، وسري أعالم النبالء 168/ 1، واملختصر احملتاج إليه 86/ 5، والعرب 582
رقم  319/ 4، والوايف ابلوفيات 447، 446/ 2دون ترمجة، وطبقات الشافعية لإلسنوي 

( ، وطبقات 115 ،114/ 8) 46/ 5، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 1861
، والعقد املذهب البن امللقن، 105/ 13أ، والبداية والنهاية  164الشافعية البن كثري، ورقة 

، 52، 51، وطبقات النحاة البن قاضي شهبة، ورقة 248/ 2، وغاية النهاية 172ورقة 
، وشذرات الذهب 69، ومعجم الشافعية البن عبد اهلادي، ورقة 259/ 6والنجوم الزاهرة 

5/ 96 "..(1) 
 "أبو املعايل، املوصلي، املقرئ، الشافعي، معيد النظامية. .548

على اإلمام حيىي بن سعدون القرطيب، ومسع منه ومن خطيب املوصل أيب القراءات قرأ 
الف ل. وقدم بغداد سنة اثنتني وسبعني ومخسمائة، فتفقه هبا. وقرأ العربية على الكمال عبد 

 . وحدث.القراءاتمية. وأقرأ الرمحن األنباري. وأعاد ابلنظا

اجليش،  الشيخ عبد الصمد ابن أيبالقراءات وولد سنة تسع وثالثني ومخسمائة. قرأ عليه 
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 والكمال عبد الرمحن املكرب، وطائفة.

. وعللها وطرقها، وله يف ذلك مصنفاتالقراءات قال ابن النجار: له معرفة اتمة بوجوه 
 مسائل اخلالف.وكان فقيها، فاضال، حسن الكالم يف 

ويعرف النحو معرفة حسنة. وكان كيسا، متوددا، متواضعا، لطيف العشرة، صدوقا. تويف يف 
 سادس رم ان.

 [ بن أمحد بن حممد.1املظفر بن املبارك ] -59

 القاضي، أبو الكرم، احلنفي، البغدادي، العدل.

 الوقت، وابن [ . ولد سنة ست وأربعني. ومسع من أبيه، ومن أيب2عرف والده حبركها ]
 [ .3البطي. وويل احلسبة ببغداد، والق اء بربع الثالاثء ]

وكانت له حلقة إشغال جبامع القصر. وكان أبوه أبو السعادات من كبار احلنفية. تويف أبو 
 الكرم يف حادي عشر مجادى اآلخرة.

 [ .4أخذ عنه الطلبة ]« . املائة الشرحيية»وروى 

 بن إمساعيل بن علي. [5املظفر بن أيب اخلري ] -60

__________ 

، واجلواهر 1979رقم  121/ 3[ انظر عن )املظفر بن املبارك( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .970/ ورقة 3، والطبقات السنية ج 105، 104/ 13، والبداية والنهاية 176/ 2امل ية 

 .21/ 3[ التكملة للمنذري 2]
 ضع مشهور.[ يعين: سوق الثالاثء ببغداد وهو مو 3]

 [ أورد ابن كثري بعض شعره يف: البداية والنهاية.4]

، والتكملة لوفيات النقلة 347/ 5[ انظر عن )املظفر بن أيب اخلري( يف: معجم البلدان 5]
، وطبقات الشافعية الكربى 288، وطبقات الشافعية لإلسنوي، رقم 2008رقم  134/ 3

، وطبقات الشافعية البن 79، 78ورقة  ، والعقد املذهب البن امللقن،165/ 5للسبكي 
 (1)قاضي شهبة." 
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 "اإلمام، أمني الدين، أبو األسعد، التربيزي، الواراين، الشافعي. .549

 تفقه ببغداد على أيب القاسم بن ف الن، وغريه. وأعاد ابلنظامية مدة.

وخترج به مجاعة. ومسع من ابن كليب، مث حج، وقدم مصر، ودرس هبا ابملدرسة الناصرية 
اجملاورة للجامع العتيق. مث توجه إىل العراق، مث إىل شرياز، وأقام هبا إىل حني وفاته. وحدث 

 ابلبصرة ومصر.

 روى عنه: الزكي املنذري، وغريه.

[ فخر الدين أبو الفوارس، ابن القاضي األجل أيب العباس أمحد بن 1مقدام الوزير ] -61
 شكر املصري.

. ذهب مالك. ومسع من أيب يعقوب بن الطفيل، وغريهولد سنة إحدى وستني. وتفقه على م
وكان فيه بر وإيثار. وهو عم الشيخ أيب احلسن علي بن شكر احملدث، الذي مات سنة ست 

 عشرة.

[ بن خليفة. أبو عمران، اللخمي، القرطيب، ويعرف اببن الفخار، 2موسى بن عيسى ] -62
 الناسخ، املقرئ.

ة، وأيب القاسم الشراط. ومسع من أيب القاسم بن عن أيب إسحاق بن طلحالقراءات أخذ 
 بشكوال، وغريه. وصحب الصاحلني. وأقرأ القرآن. وكان يكتب املصاحف.

 قال األابر: تويف يف رجب.

__________ 

، ومعجم الشافعية 45/ ورقة 1، واتريخ ابن الفرات 393رقم  423، 422/ 2] )( [ 
، 264/ 1ق  1، وبدائع الزهور ج 191/ 1 ، وحسن احملاضرة84البن عبد اهلادي، ورقة 

رقم  14، 13/ 2، وديوان اإلسالم 463/ 2وغريها، وهدية العارفني  996وكشف الظنون 
 .298/ 12، ومعجم املؤلفني 257/ 7، واألعالم 579
، وسري األولياء لصفي الدين 129/ 29[ انظر عن )مقدام الوزير( يف: هناية األرب 1]

، 126، 125/ 3احب األعز بن شكر، والتكملة لوفيات النقلة وفيه: الص 68اخلزرجي 
/ 1، واتريخ ابن الفرات 222، 221، وتكملة إكمال اإلكمال البن الصابوين 1992رقم 
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 .45ورقة 
 (1).." 688/ 2[ انظر عن )موسى بن عيسى( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
 الوهاب."رواج، األزدي، اإلسكندراين، أخو احملدث عبد  .550

 روى عن السلفي، روى عنه الزكي املنذري، وغريه.

 حممد بن عبد اجلليل بن عثمان. -137

 أبو عبد هللا، امليهين، الصويف.

 روى عن حفدة العطاري، وعنه جمد الدين العدميي. تويف حبلب يف سلخ مجادى األوىل.

 [ بن موسى.1حممد بن علي ] -138

 ف اببن الغزال.أبو بكر، األنصاري، الشريشي، ويعر 

عن أيب احلسن بن انصر القرطيب، وأيب احلسن بن لبال، ومسع منهما ومن القراءات أخذ 
 أيب بكر بن اجلد. وأقرأ، ودرس الفقه.

وحدث. وكان فقيها، إماما مشاورا، زاهدا. روى عنه: ابنه يوسف، وأبو إسحاق بن الكماد. 
 بقي إىل هذا العام، وال أعلم وفاته.

 [ بن حممد البغدادي.2ن معايل ]حممد ب -139

مسع من أيب الفتح بن البطي. ومات بواقصة راجعا من احلج يف احملرم. وواقصة: قريبة من 
 [ .3الكوفة ]

 [ بن عبد هللا املارستاين.4حممد بن يعقوب ] -140

 أبو بكر، أخو أمحد.

 مسع من: الحق بن كاره، وغريه.

 وحدث.

__________ 

 .66/ ورقة 10] )( [ ابن الفرات 
، وديوان 3286رقم  211، 210/ 2[ انظر عن )حممد بن علي( يف: غاية النهاية 1]
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 ( .477. برقم )-هـ 628، وسيعاد يف وفيات سنة 1552رقم  373/ 3اإلسالم 

، والوايف 2016رقم  138/ 3[ انظر عن )حممد بن معايل( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
 .2019رقم  41، 40/ 5ابلوفيات 

 .892/ 4[ انظر معجم البلدان: 3]
رقم  159، 158/ 3[ انظر عن )حممد بن يعقوب( يف: التكملة لوفيات النقلة 4]

2064 "..(1) 
والعربية، ونظر يف التفسري، ودرس، وأفاد. وكان ورعا، صاحلا، كثري القراءات "قرأ  .551

 الف ائل، يعيش من كسبه. ولد سنة أربع ومخسني ومخسمائة.

ي بن هبة هللا الكاملي، وحممد بن علي الرحيب، وعبد هللا ابن بري النحوي، ومسع من: عل
 وأيب املفاخر سعيد املأموين، وطائفة.

 روى عنه احلافظ املنذري، وغريه. وتويف يف رجب. وقد تصدر ابجلامع الظافري ابلقاهرة مدة.

 حرف اجليم

 [ بن إبراهيم.1جعفر بن احلسن ] -164

 و الف ل، الدمريي، املصري، احلنفي، املعدل.الفقيه، اتج الدين، أب

على أيب اجليوش عساكر بن علي. وتفقه على اجلمال عبد هللا بن حممد بن القراءات قرأ 
 سعد هللا، والبدر عبد الوهاب بن يوسف.

 ومسع من: عبد هللا بن بري، وأيب الف ل الغزنوي، ومجاعة.

ن كثريا، وكان حسن السمت، منجمعا عودرس مبدرسة السيوفيني مدة، ونسخ خبطه املليح  
 الناس. ولد يف حدود سنة مخس ومخسني.

 [ : تويف يف ذي القعدة.2روى عنه املنذري، وقال ]

__________ 

، 2127رقم  191، 190/ 3[ انظر عن )جعفر بن احلسن( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، « صقر»ابسم  664رقم  271، 270/ 2و  399رقم  14، 13/ 2واجلواهر امل ية 
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، 1061رقم  16/ 3، واملقفى الكبري 166رقم  101/ 11وهو تصحيف، والوايف ابلوفيات 
)صقر(  1001و  607، والطبقات السنية، رقم 844رقم  268، 267/ 4واملنهل الصايف 
 وهو تصحيف.

وقد نبه الدكتور بشار عواد معروف إىل التصحيف الذي وقع يف اسم صاحب الرتمجة من 
عند القرشي يف: اجلواهر امل ية، وعند التميمي يف: الطبقات السنية، « صقر»إىل  جعفر

( وورد يف بقية املصادر مرة 1ابحلاشية  190/ 3وهو ينقل عن القرشي. )تكملة املنذري 
 واحدة على الصحيح.

 (1).." 190/ 3[ يف التكملة 2]
 "حرف العني .552

 األزدي. [ . أبو القاسم، القرطيب،1عامر بن هشام ] -178

ي على أيب للقابس« امللخص»مسع من أبيه أيب الوليد، ومن أيب القاسم بن بشكوال. وقرأ 
 حممد بن مغيث.

 [ .2« ]امللخص»وكان أديبا، كاتبا، شاعرا، مطبوعا. صنف شرحا لغريب 

 وصلحت حاله أبخره، وأقبل على النسك والعبادة، فحمل عنه احلديث.

 [ .3ورخه األابر ]

 [ بن أيب بكر.4 بن أمحد ]عبد هللا -179

 أبو بكر، البغدادي، العجان، اخلباز.

روى عن: شهدة، وعبد احلق اليوسفي، وأيب شاكر السقالطوين، وطبقتهم. وأكثر جدا عن 
 أصحاب ابن احلصني حىت عن أصحاب أيب الوقت.

 على أيب بكر ابن الباقالين، وغريه.القراءات كبرية، وقرأ « مشيخة»ومجع لنفسه 

 ال ابن النجار: ال يعتمد عليه لكثرة ومهه وتساحمه.ق

 ومات يف ربيع األول. وكان صاحلا، متعففا.

__________ 
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/ ورقة 3[ انظر عن )عامر بن هشام( يف: تكملة الصلة البن األابر )نسخة األزهر( 1]
/ 10، واملغرب يف حلى املغرب 197، وبرانمج شيوخ الرعيين 1944، واملطبوع، رقم 89
، وسري أعالم 202رقم  110 -106/ 5والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة  ،75

 .640رقم  594/ 19، والوايف ابلوفيات 152رقم  268/ 22النبالء 
 يف )معجم املؤلفني( مع أنه من شرطه.« كحالة»ومل يذكره 

 « .املخصص يف شرح غريب امللخص»[ وامسه: 2]

« : املخصص»، ومن مؤلفاته غري 1944ع( رقم )املطبو  89/ ورقة 3[ يف تكملته 3]
يقرب حجمه من ثلثي أمايل البغدادي، و « مثبط العجالن ومنشط الكسالن يف األدب»
املشار إليها جعلها ثالثة أقسام: األول يف الزهد وأتنيب النفس والتندم يف « املقصورة»

 ت ييع أايم الشباب ... )الذيل والتكملة( .

، 2094رقم  172/ 3 بن أمحد( يف: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )عبد هللا4]
 (1).." 138/ 2، ولسان امليزان 138/ 2واملختصر احملتاج إليه 

 "حدث عن: أيب القاسم بن عساكر، وأيب الفهم عبد الرمحن بن أيب العجائز. .553

 ومات يف عشر السبعني.

 روى عنه: الزكي الربزايل، وغريه.

 [ بن أيب سعيد بن محويه.1] عبيد هللا بن أمحد -190

 أبو القاسم، اجلويين األصل، املصري الدار، الصويف.

 روى عن حيىي الثقفي، وعنه الزكي املنذري، وغريه.

 وهو مشهور بكنيته، وهلذا مساه بع هم عليا، وبع هم عبد الرمحن.

 [ بن مظفر ابن السوادي، احلريب.2علي بن إمساعيل ] -191

 بن عبد العزيز بن صيال. حدث عن جده ألمه عتيق

 ومات يف ربيع األول.

 [ بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن علي.3علي بن حممد ] -192
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 أبو احلسن، البلنسي، البلوي، الفقيه.

 عن أيب بكر بن صاف،القراءات مسع: أاب بكر بن خري، وأاب عمرو بن عظيمة. وأخذ 
 وأيب عبد هللا ابن اجملاهد، وغريمها.

 ية القاسم بن بشكوال، وأاب زيد السهيلي، ومسع منهما.ولقي إبشبيل

 وأجاز له السلفي، ومجاعة.

 [ : يف روايته سعة، إال أنه كان يتحرج فيها. وكان فرضيا،4قال األابر ]

__________ 

، 2118رقم  186/ 3[ انظر عن )عبيد هللا بن أمحد( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .85الصابوين وتكملة إكمال اإلكمال البن 

 .2099رقم  174/ 3[ انظر عن )علي بن إمساعيل( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
، 74/ ورقة 3[ انظر عن )علي بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر )نسخة األزهر( 3]

، 112، وبرانمج شيوخ الرعيين 130، وصلة الصلة البن الزبري 1896و )املطبوع( رقم 
 .611رقم  311 -309/ 5لكتايب املوصول والصلة  والذيل والتكملة

 (1).." 1896)املطبوع( رقم  74/ ورقة 3[ يف تكملة الصلة 4]
 "أكثر عن أيب عبد هللا ابن الفخار، وأيب زيد السهيلي، وأيب القاسم ابن بشكوال. .554

 وأجاز له أبو مروان بن قزمان، والسلفي، ومجاعة.

رواية أخذت عنه، مع ورع وصالح، وتويف يف مجادى [ : وكان ذا عناية ابل1قال األابر ]
 [ .2اآلخرة، وقد خانق الثمانني ]

 [ بن يوسف القرطيب. أبو العباس األنصاري.3أمحد بن علي ] -221

 روى عن: أيب خالد بن رفاعة، وابن محيد.

 [ . وقد أسر، مث خلصه هللا، وسكن مالقة. مات يف شهر ربيع اآلخر.4وويل خطابة لوشة ]

[ ، األندلسي، العكي، 6[ بن أمحد. أبو جعفر، ابن األصلع ]5أمحد بن حممد ] -222
 من أهل لوشة.
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عن أيب العباس بن اليتيم، ولقي مبالقة أاب حبر بن جامع، وأاب حممد بن القراءات أخذ 
 سيبويه.« كتاب»دمحان، فأخذ عنهما 

 وبرع يف العربية وتصدر إلقرائها.

__________ 

 .114/ 1لصلة [ يف تكملة ا1]
 [ من شعره:2]

 رضيت سقمي حاال ... حقيقة ال حماال

 وصار يل منه أنس ... إن دام يل تواىل

 فحل يف القلب نور ... من الرضا يتالأل

 فاحلمد هلل ريب ... سبحانه وتعاىل

 مث الصالة على من ... بذ األانم كماال

 ( .261/ 1ق  1)الذيل والتكملة ج 

، والذيل والتكملة 114/ 1علي( يف: تكملة الصلة البن األابر [ انظر عن )أمحد بن 3]
 .434رقم  345/ 1ق  1لكتايب املوصول والصلة ج 

 [ لوشة: من عمل قرطبة.4]

، والذيل والتكملة 115/ 1[ انظر عن )أمحد بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر 5]
 .546رقم  389، 388/ 1ق  1لكتايب املوصول والصلة ج 

، وقال حمققه حممد بنشريفة ابحلاشية « األصبغ» 388/ 1ق  1يف الذيل والتكملة ج  [6]
 (1)« .." األضلع»( يف نسخة أخرى: 2)
"ومسع من أيب القاسم بن بشكوال، والسهيلي. وأجاز له أبو احلسن ابن النعمة،  .555

 ، والنحو، وروى احلديث.القراءاتومجاعة. وأقرأ 

 [ .1سنة، وله مثانون سنة ]وتويف يف األسر يف آخر هذه ال

[ بن إبراهيم. أبو إسحاق، النقاش، البغدادي األصل، 2إبراهيم بن عبد الرمحن ] -223
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 الدمشقي املولد، الصويف، الشاعر.

 فاستوطنها. -بلد آابئه -نشأ بدمشق مث دخل بغداد

 وكان شيخا حسنا ينقش يف النحاس. فمن شعره، ورواه عنه ابن النجار:

 ليلى قتيل صبابة ... وجمنوهنا امل ىن هبا العلم الفردوكم من هوى 

 وما كل من ذاق اهلوى اته صبوة ... وال كل من رام اللقا حثه الوجد

 [ تويف يوم عرفة.3]

 [ بن موسى بن منصور بن عبد العزيز السلمي.4أسعد بن حيىي ] -224

 السنجاري، الفقيه، شهاب الدين، الشافعي، الشاعر.

 .له ديوان مشهور
 وتويف يف أوائل احملرم سنة أربع، ويف موته خالف. وقد مر يف عام اثنتني وعشرين.

__________ 

 .-هـ 544[ وكان مولده يف سنة 1]
 .2481رقم  45، 44/ 6[ انظر عن )إبراهيم بن عبد الرمحن( يف: الوايف ابلوفيات 2]
 [ وهلما بيت اثلث:3]

 يف حلبة الوله األسدوللحب يف البلوى شروط عزيزة ... يقوم هبا 

 وقال الصفدي: وله كالم على لسان أهل احلقيقة، وصنف كتااب كبريا فيما نظمه.

وقال ابن النجار: كتبت عنه شيئا من شعره، وكان شيخا حسن السمت، طيب األخالق، 
 حممود األفعال، يرجع إىل صالح وداينة.

 وقال: أنشدين لنفسه:

 إذا ضحك الباكون أصبح ابكياومن مل يبت والدمع مسهر جفنه ... 

 وكيف ينام الليل من طعم اهلوى ... وما انفك مهجورا فما كان ساليا

 وعن وجده تروي بالبل قلبه ... أحاديث من أمسى لظى احلب صاليا

 (1)( .." 81. برقم )-هـ 622[ تقدم يف وفيات سنة 4]
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 "روى عنه ابن النجار. .556

[ بن عيسى ابن درابس. 1سم عبد امللك ]إمساعيل ابن قاضي الق اة أيب القا -227
 القاضي، عماد الدين، املاراين، الشافعي.

 ولد ابلقاهرة سنة سبعني ومخسمائة. وتفقه مدة، ومسع من البوصريي، ومجاعة. وحدث.

وانب عن والده يف الق اء. ودرس ابلسيفية ابلقاهرة. وأقبل على صحبة أهل اآلخرة، ولزوم 
 .طريقتهم. وتويف يف رم ان

 حرف اجليم

 [ بن عبد الرحيم بن تركي.2جعفر بن أمحد ] -228

 أبو الف ائل، اإلسكندراين، العدل.

 حدث عن السلفي. ومات يف رجب.

 [ حممد بن سيد بونه.3جعفر بن عبد هللا بن ] -229

 أبو أمحد، اخلزاعي، األندلسي، الزاهد.

 من أهل قسطنطنية عمل دانية.

عن أيب احلسن بن هذيل، ومسع منه ومن أيب القراءات [ : أخذ 4ذكره األابر فقال ]
احلسن بن النعمة ببلنسية. وحج يف حياة السلفي، ورجع مائال إىل الزهد والتخلي، وكان 

 شيخ الصوفية يف زمانه. عال ذكره وبعد صيته يف

__________ 

رقم  209، 208/ 3[ انظر عن )إمساعيل بن عبد امللك( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، 4058رقم  153/ 9، والوايف ابلوفيات 993/ رقم 4، وتلخيص جممع اآلداب 2164

 .99/ ورقة 10، واتريخ ابن الفرات 772رقم  121، 120/ 2واملقفى الكبري 
 .2160رقم  205/ 3[ انظر عن )جعفر بن أمحد( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
، وأهل املائة 244/ 1لة البن األابر [ انظر عن )جعفر بن عبد هللا( يف: تكملة الص3]

رقم  609، 608/ 2، ومعرفة القراء الكبار 136/ 4، عدد 2فصاعدا )جملة املورد( جملد 
، 887رقم  192/ 1دون ترمجة، وغاية النهاية  271/ 22، وسري أعالم النبالء 574
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 .1071رقم  36، 35/ 2، واملقفى الكبري 463 -461/ 1واإلحاطة يف أخبار غرانطة 
 (1).." 244/ 1[ يف تكملة الصلة 4]
"العبادة، إال أنه كانت فيه غفلة، وقد رأيته. وتويف يف ذي القعدة عن علو سن حنو  .557

 املائة سنة، وقد شيعه بشر كثري، وانتاب الناس زايرة قربه.

راءات القغلق املائة إال ما يسقط أو يزيد من شهر. وأخذ « : معجمه»وقال ابن مسدي يف 
 حيىي، وابن هذيل، وابن غادة، وابن النعمة. عن خاله

ومسع مبكة من علي بن عمار وليس من ابن الرفاعي، احتلت يف السماع منه، فإنه كان قد 
 خرج عن هذا الفن.

من ابن هذيل يف ذي القعدة سنة ستني ومخسمائة بقراءة خاله « التيسري»قلت: وقد مسع 
 احلسن بن أمحد بن سيد بونه اخلزاعي.

 [ ، طاغية التتار وملكهم األول.1جنكزخان ] -230

الذي خرب البالد، وأابد العباد. وليس للتتار ذكر قبله، وإمنا كانوا ببادية الصني، فملكوه 
 عليهم، وأطاعوه طاعة أصحاب نيب لنيب، بل طاعة العباد املخلصني لرب العاملني.

يف سنة ست  خبارى ومسرقندوكان مبدأ ملكه يف سنة تسع وتسعني ومخسمائة، واستوىل على 
عشرة، واستوىل على مدن خراسان يف سنة مثان عشرة وآخر سنة سبع عشرة. وملا رجع من 
حرب السلطان جالل الدين خوارزم شاه على هنر السند وصل إىل مدينة تنكت من بالد 
اخلطا، فمرض هبا، ومات يف رابع رم ان من سنة أربع وعشرين. وكانت أايمه مخسا وعشرين 

 سنة. وكان امسه قبل أن يلي امللك مترجني. ومات على دينهم وكفرهم.

وبلغنا أنه خلف من األوالد الذين يصلحون للسلطنة ستة، وفوض األمر إىل أوكتايب أحدهم 
بعد ما استشار اخلمسة اآلخرين يف ذلك، فأجابوه. فلما هلك جنكزخان، امتنع أوكتايب 

 هو من امللك وقال: يف إخويت وأعمامي من

__________ 

، واتريخ 81/ 13[ انظر عن )جنكزخان( يف: الكامل يف التاريخ )انظر فهرس األعالم( 1]
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، 556، وتلخيص جممع اآلداب 272، واتريخ الزمان، له 243خمتصر الدول البن العربي 
، واإلشارة إىل 132رقم  244، 243/ 22، وسري أعالم النبالء 86/ 1وذيل مرآة الزمان 

، والبداية والنهاية 295رقم  199 -197/ 11، والوايف ابلوفيات 328عيان وفيات األ
، والنجوم الزاهرة 430/ 2، والعسجد املسبوك 227/ 1ق  1، والسلوك ج 117/ 13
، ودائرة املعارف اإلسالمية )جنكيزخان( ، وأخبار 113/ 5، وشذرات الذهب 268/ 6

 (1).." 516/ 2الدول 
ه ه حنوا من أربعني يوما حىت متلك، وحكم على امللوك، ولقبو "أكرب مين، فلم يزالوا ب .558

ويل وبث جيوشه، وفتح فتوحات، وطالت أايمه. و  -ومعناه: اخلليفة فيما قيل -قاآن األعظم
[ وهو القاآن الذي كان أخوه هوالوو من مجلة مقدميه ونوابه على 1بعده األمر مونكوكا ]

د طالت خالفة قبالي، وبقي يف األمر نيفا خراسان. وويل بعد مونكوكا أخوه قبالي وق
وأربعني سنة كأخيه، وعاش إىل سنة ثالث وتسعني وستمائة، ومات سنة مخس مبدينة خان 

 ابلق اليت هي كرسي اململكة، وهي أم اخلطا.

 وأما تنكت: فهو اسم جبل بتلك الداير، وهو حد بني بالد اهلند وبني بالد اخلطا.

 وو إخوة، وهم أوالد تويل بن جنكزخان.فقبالي هذا ومونكوكا وهوال

وقد قتل تويل يف مصاف عظيم بينه وبني السلطان جالل الدين خوارزم شاه سنة مثاين عشرة 
 وستمائة خبراسان من انحية غزنة.

 حرف احلاء

 حسن ابن الوزير أيب العباس أمحد بن حممد بن موسى األنصاري، البلنسي. -231

. عن أيب علي بن زالل، وعاجل الشروطالقراءات وأخذ  صحب وهب بن نذير، وتفقه به،
 عاش نيفا وسبعني سنة.

 [ بن حممد بن صديق. أبو الثناء، احلراين.2محاد بن أمحد ] -232

 مسع من أيب الفتح أمحد بن أيب الوفاء. وحدث. وهو أخو حممد.

 مات يف شوال.
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__________ 

/ 22ابلقاف يف: سري أعالم النبالء « قامونكو »هكذا، وورد  -رمحه هللا -[ جوده املؤلف1]
243. 
، وذيل اتريخ بغداد 328رقم  266[ انظر عن )محاد بن أمحد( يف: التقييد البن نقطة 2]

 (1)." 2166رقم  210، 209/ 3، والتكملة لوفيات النقلة 181/ 15البن الدبيثي 
 "دخل إىل بغداد وفقه هبا على غري واحد. .559

ة. بد احلق اليوسفي، وعيسى بن أمحد الدوشايب، وجتين الوهبانيومسع من: شهدة الكاتبة، وع
ن على أيب طالب الكتاين، وأيب بكر الباقالين، وابالقراءات واحندر إىل واسط، فقرأ هبا 

 قشام القاضي.

 ، ومحدت سريته. ويف ذريته ق اة وف الء. وقد صنفالقراءاتوويل الق اء ببلده، وأقرأ 
 اعة.، ومسع منه مجالقراءاتيف 

 وولد سنة تسع وأربعني ومخسمائة.

روى عنه ال ياء، وابن احلاجب. وأخربان عنه سبطه أبو الغنائم بن حماسن، والشهاب 
 األبرقوهي. وقال ال ياء: أخربين بعض أقاربه أنه تويف سنة أربع وعشرين.

 [ بن أيب الربكات.1عبد هللا بن حيىي ] -240

 كندراين.أبو حممد، القرشي، املهدوي، مث اإلس

شيخ صاحل، عابد. ولد بعد األربعني. وقدم اإلسكندرية، وسكنها، ومسع هبا من السلفي. 
 ومات يف صفر.

 [ بن يوسف بن عبد املؤمن.2عبد هللا بن يعقوب ] -241

 السلطان، أبو حممد، امللقب ابلعادل.

ململكة، بل  اببويع ابملغرب إثر خلع ابن عمهم عبد الواحد سنة إحدى وعشرين. ومل يستقل 
كان أخوه املأمون أبو العلى منازعا له، مث قوي املأمون ودخل قصر اإلمارة مبراكش، وقبض 
على العادل يف عام أربعة هذا وأحسبه قتل. فكانت دولته أقل من أربع سنني، آخرها يف 
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 شوال.

__________ 

 .2150رقم  201/ 3[ انظر عن )عبد هللا بن حيىي( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، واملعجب 138/ 3[ انظر عن )عبد هللا بن يعقوب( يف: املختصر يف أخبار البشر 2]

، واتريخ ابن 209رقم  342، 341/ 22، وسري أعالم النبالء 416لعبد الواحد املراكشي 
، ومآثر 579رقم  681/ 17، والوايف ابلوفيات 196/ 1، واالستقصاء 149/ 2الوردي 
، واتريخ الدولتني 204، 203، وشرح رقم احللل 124لل املوشية ، واحل87/ 2اإلانفة 

 (1).." 15املوحدية واحلفصية 
[ ، والشرف ابن النابلسي، واجلمال 1"قلت: روى عنه ال ياء، والربزايل، والسيف ] .560

 ابن الصابوين، والشمس ابن الكمال، وخلق كثري.

، وأبو احلسني زيد، وحممد ابن بلغزاوحدثنا عنه ببعلبك: التاج عبد اخلالق، وعبد الكرمي بن 
 شيخنا، وست األهل بنت علوان، وداود بن حمفوظ.

وبدمشق: العز إمساعيل ابن الفراء، والعز ابن العماد، والشمس ابن الواسطي، والتقي أمحد 
بن مؤمن، وأبو جعفر حممد ابن املوازيين، وإسحاق ابن سلطان. وبنابلس العماد عبد احلافظ، 

 وختم حديثه مبوت ابن املوازيين، وبني موهتما أربع ومثانون سنة. وغري هؤالء.

 [ حممد.2عبد الرمحن بن عبد هللا بن ] -245

 أبو عمرو، الكتامي، اإلشبيلي، الفقيه.

مسع أاب عبد هللا بن زرقون، وتفقه به، والزمه، وأاب حممد بن مجهور، وأاب عبد هللا ابن اجملاهد 
 عن أيب بكر بن صاف.القراءات حممد بن موجوال، وأخذ الزاهد. وتفقه قدميا أبيب 

 قال األابر: وكان حافظا ملذهب مالك، بعيدا عن االنقياد للسماع منه.

 وتويف يف شوال وله ثالث ومثانون سنة.

[ بن علي. قاضي الق اة، عماد الدين، أبو القاسم، 3عبد الرمحن بن عبد العلي ] -246
 ن السكري.املصري، الشافعي، املعروف ابب
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 جد شيخنا عماد الدين علي بن عبد العزيز.

 ولد سنة ثالث ومخسني ومخسمائة.

__________ 

 [ يعين: ابن اجملد.1]

/ 3[ انظر عن )عبد الرمحن بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر )نسخة األزهر( 2]
 .15ورقة 
رقم  211، 210/ 3ات النقلة [ انظر عن )عبد الرمحن بن عبد العلي( يف: التكملة لوفي3]

، والعرب 142/ 29، وهناية األرب 45، 43، وسري األولياء لصفي الدين اخلزرجي 2168
، ونثر اجلمان للفيومي 57/ 4، ومرآة اجلنان 67/ 2، وطبقات الشافعية لإلسنوي 99/ 5
( ، والعقد 172 -170/ 8) 63/ 5، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 10/ ورقة 2

 405/ 2، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة 175، 174ب البن امللقن، ورقة املذه
، وشذرات الذهب 192/ 1، وحسن احملاضرة 99/ ورقة 10، واتريخ ابن الفرات 374رقم 
5 /114 "..(1) 
"وكان ينزل إىل داره بدرب العجم من القلعة والكتاب حتت إبطه، فأخذ عنه  .561
لي الفارسي، أليب ع «القراءاتاحلجة يف »وأخذ عنه سيبويه، وشرحه للسريايف، « كتاب»
« املسند»يف النحو، ومسع « اإلي اح»وغري ذلك من الكتب املطولة، وحفظ « احلماسة»و 

 من حنبل املكرب، ومسع من عمر بن طربزد، وغريه.

 شعر.« ديوان»وله 

عض ب قال القوصي: مسعت منه ديوانه، وصنف يف العروض ومع ذلك فما يقيم الوزن يف
األوقات. وكان حمبا ملذهبه، متغاليا فيه، كثري االشتغال مع كثرة األشغال، وكان حمبا للف يلة، 

مائيت « اجلامع الكبري»للزخمشري مائة دينار، وملن حيفظ « املفصل»قد جعل ملن يعرض 
ثالثني دينارا، سوى اخللع. وقد حج يف أايم والده سنة إحدى « اإلي اح»دينار، وملن حيفظ 

عشرة وستمائة. وجدد الربك واملصانع، وأحسن إىل احلجاج كثريا. وبىن سور دمشق، والطارمة 
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اليت على ابب احلديد، واخلان الذي على ابب اجلابية، وبىن ابلقدس مدرسة، وبىن عند 
 [ .1مسجدا ] -رضي هللا عنه -جعفر الطيار

 كل احلاج وأن يبين يفوعمل مبعان دار م يف ومحامني. وكان قد عزم على تسهيل طريق 
منزلة. وكان يتكلم مع العلماء، ويناظر، ويبحث. وكان ملكا حازما، وافر احلرمة، مشهورا 
ابلشجاعة واإلقدام، وفيه تواضع، وكرم، وحياء، وقد ساق على فرس واحد من دمشق إىل 

فلما  ،اإلسكندرية يف مثانية أايم يف حدود سنة سبع وستمائة إىل أخيه امللك الكامل حممد
 التقيا، قال له الكامل بعد أن اعتنقه والتزمه: اطلع اركب، فقال:

 وإذا املطي بنا بلغن حممدا ... فظهورهن على الركاب حرام

 فطرب الكامل وأعجبه.

وكان قد أعد اجلواسيس والقصاد، فإن الفرنج كانوا على كتفه، فلذلك كان يظلم، ويعسف، 
ه من الفرنج، وأدار اخلمور، وكان ميلك من ويصادر. وأخرب القدس، لعجزه عن حفظ

 العريش إىل محص، والكرك، والشوبك، وإىل العلى.

__________ 

 (1)[ يعين: مبؤتة، وهي تقع جنوب عمان.." 1]
"قال األابر: وكان عدال مرضيا. مسعت منه، وله دكان ابلعطارين جيلس فيها، ومل  .562

نة سبع ا. وتويف يف ربيع اآلخر، وولد سيكن له علم ابحلديث وال بغريه. أخذ عنه أصحابن
 وأربعني ومخسمائة.

قلت: وروى عنه رضي الدين الشاطيب اللغوي، وقاضي تونس أبو العباس بن الغماز، وابن 
 .555مسدي وقال: مسع من ابن هذيل سنة 

 [ بن متوكل.1حممد بن حامت ] -262

 أبو بكر، التميمي، القرطيب، األصل، اإلشبيلي.

 وحدث عن: أيب عبد هللا بن زرقون، وأيب بكر ابن اجلد. ويل الق اء.

 قال األابر: تويف يف مجادى األوىل.
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 [ .2حممد بن احلسني بن حرب ] -263

 أبو الربكات، الدارقزي، املقرئ.

 ابلقراءات.قرأ القرآن على أيب الف ل أمحد بن حممد بن شنيف 

ت أصحاب أيب طاهر ابن سوار، واثبفإن شيخه من القراءات وأقرأ، وكان عايل اإلسناد يف 
 بن بندار.

 ومسع من ابن شنيف، والحق ودهبل ابين علي بن كاره. وحدث.

 ومات يف شوال.

 حممد بن محزة بن حممد بن أيب سلمة. أبو الوفاء، احلليب. -264

 مسع عبد هللا بن حممد األشريي، وعنه جمد الدين ابن العدمي.

 ن علي ابن املعمر.حممد بن عبد هللا بن أمحد ب -265

 أبو الف ل، العلوي، احلسيين، النقيب.

ويل نقابة العلويني ابلعراق بعد وفاة أبيه سنة إحدى ومثانني ومخسمائة، مث عزل سنة سبع 
 ومثانني، وجلس يف بيته خامال إىل هذا الوقت.

__________ 

 .621/ 2[ انظر عن )حممد بن حامت( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
رقم  210/ 3[ انظر عن )حممد بن احلسني بن حرب( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

 (1).." 130/ 2، وغاية النهاية 579رقم  612/ 2، ومعرفة القراء الكبار 2167
 "تويف يف سادس صفر. وأحسبه روى عن جده. .563

 [ ابن الشيخ عبد املغيث بن زهري.1حممد بن عبد املعيد ] -266

 فارس احلفار. وحدث.مسع من جده، ومن 

 ومات كهال يف ذي القعدة.

 [ بن حممد بن حيىي بن حيىي.2حممد بن علي ] -267

 الشيخ أبو عبد هللا، الغافقي، املرسي، الشاري.
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 وشارة: من عمل مرسية.

عن أيب نصر فتح بن يوسف صاحب أيب داود املقرئ. القراءات [ : أخذ 3قال األابر ]
 العباس بن إدريس، وتفقه على أيب حممد بن عاشر.وسكن سبتة. وقد مسع من أيب 

 روى عنه ابنه أبو احلسن، وعاش نيفا ومثانني سنة.

 [ .5[ بن هبة هللا التكرييت. الفقيه، أبو عبد هللا ]4حممد بن القاسم ] -268

 [ ببغداد.6فقيه، إمام، مفت، صاحل، أعاد ابلنظامية ببغداد، مث درس ابلقيصرية ]

 ، حيط رتبته بكثرة دعاويه، وقد أخرج مرة من بغداد، وجرت له أمور.وكان محقا، تياها

__________ 

/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد املعيد( يف: ذيل اتريخ مدينة السالم بغداد البن الدبيثي 1]
 .2170رقم  211/ 3، والتكملة لوفيات النقلة 304رقم  93
، والذيل والتكملة 621/ 2ألابر [ انظر عن )حممد بن علي( يف: تكملة الصلة البن ا2]

، وغاية 576رقم  610، 609/ 2، ومعرفة القراء الكبار 492/ 6لكتايب املوصول والصلة 
 .509/ 2النهاية 

 .621/ 2[ يف تكملة الصلة 3]
، والوايف ابلوفيات 139[ انظر عن )حممد بن القاسم( يف: املختار من اتريخ ابن اجلزري 4]
 .122/ 13والبداية والنهاية ، 1895رقم  340، 339/ 4
 « .أبو النجم»[ يف البداية والنهاية: 5]

[ وهي مدرسة كانت ابلقرب من مدرسة الشيخ أيب النجيب السهروردي. انظر عنها يف  6]
للدكتور بشار عواد معروف، وحبثه بعنوان:  101، 100/ 8ج/ « ح ارة العراق»كتاب 

 (1).." 5198طبعة بغداد  -الرتبية والثقافة والعلوم
 [ بن أسعد بن عبد الرمحن ابن العجمي.1أسعد بن حسن ] -290" .564

 احلليب، العالمة، أبو املعايل.

 تفقه على أيب احلسني عبد امللك بن نصر هللا، وابملوصل على أيب حامد بن يونس.
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 ودخل خراسان، فسكنها مدة، مث عاد إىل حلب، ودرس ابلظاهرية، وأفىت، وأفاد.

دومه من احلج يف شهر ربيع األول، ومحل فدفن حبلب، وعاش إحدى تويف بدمشق بعد ق
 وستني سنة.

 أنبأين بذلك أبو العالء الفرضي.

[ بن حممد بن حيىي. أبو الف ل، البوشنجي األصل، الواسطي 2إسفنداير بن املوفق ] -291
 املولد، البغدادي الدار، الكاتب، الواعظ.

 بارك بن أمحد بن زريق، وغريه، وابملوصل علىبواسط على أيب الفتح املالقراءات قرأ 
 القرطيب، وقرأ العربية ببغداد بعد ذلك على أيب حممد ابن اخلشاب، والكمال األنباري.

ومسع من: أيب الفتح بن البطي، وروح بن أمحد احلديثي، وعمر بن بنيمان، وأيب األزهر حممد 
 بن حممود.

والنثر، واإلنشاء، ويل ديوان الرسائل، وكان وكان وافر الف ل، مليح اخلط، جيد النظم، 
 شيعيا غاليا.

 [ .3روى عنه أبو عبد هللا الدبيثي ]

__________ 

 462رقم  52/ 4[ انظر عن )أسعد بن احلسن( يف: بغية الطلب البن العدمي )املصور( 1]
 وفيه:

 « .أسعد بن احلسني»

ثي )ابريس السالم بغداد البن الدبي [ انظر عن )إسفنداير بن املوفق( يف: ذيل اتريخ مدينة2]
، وبغية الطلب البن 672/ رقم 4، وتلخيص جممع اآلداب 277، 276( ورقة 5921

، وذيل 29، واجلامع املختصر البن الساعي 209/ 1، واتريخ إربل 83/ 4العدمي )املصور( 
، 47/ 9ات ، والوايف ابلوفي253/ 1، واملختصر احملتاج إليه 277/ 3مرآة الزمان لليونيين 

أوب، والعقد املذهب البن  161، وطبقات الشافعية البن كثري، ورقة 3952رقم  48
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 .649/ 1، وتوضيح املشتبه 170امللقن، ورقة 
 (1).." 277، 276( ورقة 5921[ يف ذيل اتريخ مدينة السالم بغداد )ابريس 3]
 [ .1"وهو جد الواعظ جنم الدين علي بن علي بن إسفنداير ] .565

النجار: ولد يف سنة أربع وأربعني ببغداد، وجود القرآن، وأحكم التفسري، وقرأ الفقه قال ابن 
 على مذهب الشافعي، واألدب، حىت برع فيه.

وصحب صدقة بن وزير الواعظ، ووعظ، مث ترك ذلك واشتغل ابإلنشاء والبالغة. مث رتب 
[ ، مث 2ابط ]يخا بر ابلديوان سنة أربع ومثانني، مث عزل بعد أشهر، فبطل مدة، مث رتب ش

عزل بعد مدة. وكان يتشيع. كتبت عنه، وكان ظريف األخالق، غزير الف ل، متواضعا، 
 عابدا، متهجدا، كثري التالوة.

عزل إسفنداير الواعظ من كتابة اإلنشاء. حكى عنه « : درة اإلكليل»وقال ابن اجلوزي يف 
ه وسلم: النيب صلى هللا علي بعض عدول بغداد، أنه ح ر جملسه ابلكوفة، فقال: ملا قال

تغري وجه أيب بكر وعمر، فنزلت هذه اآلية: فلما رأوه زلفة « من كنت مواله فعلي مواله»
[ ! تويف 4[ قال: وملا ويل، لبس احلرير والذهب ]3] 27: 67سيئت وجوه الذين كفروا 

 يف اتسع ربيع األول وله سبع ومثانون سنة وأشهر، تويف ببغداد.

 [ بن عبد الرمحن. أبو الوليد، ابن السراج، األنصاري، اإلشبيلي.5بن أمحد ] إمساعيل -292

عربية عن أيب عمرو ابن عظيمة، والالقراءات مسع من أيب عبد هللا بن زرقون، وغريه. وأخذ 
 عن أيب إسحاق ابن ملكون.

 وكان عارفا ابلشروط. ويل ق اء بعض الكور.

 دود سنة مخس وعشرين.قال ابن األابر: ما أظنه حدث. مات يف ح

__________ 

 ابمليم، وهو حتريف.« امسنداير» -رمحه هللا -[ يف األصل خبط املؤلف1]

اجلامع »هـ كما يف  596[ وهو الرابط األرجواين ببغداد، سلم إليه يف ذي احلجة من سنة 2]
 البن الساعي. 23/ 9« املختصر
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 .37[ سورة امللك: آية 3]
 .387/ 1:  «لسان امليزان»[ وانظر 4]
 (1).." 187/ 1[ انظر عن )إمساعيل بن أمحد( يف: تكملة الصلة البن األابر 5]
 "وقيل: إنه مسع من أيب الوقت، ومل يصح. ولد سنة سبع وثالثني ومخسمائة. .566

وكان حسن الوعظ، مليح الشكل، وافر احلرمة عند صاحب إربل، رزق القبول التام. وكان 
 وخترج به، وسكن إربل حنوا من مخسني سنة.قد صحب صداقة بن وزير الوعظ 

 روى عنه: الدبيثي، والظهري حممود بن عبيد هللا الزجناين، ومجاعة.

 وتويف يف اتسع ربيع اآلخر.

[ . الشيخ أبو الوفاء، األرسويف، مث املصري، 2[ بن طغان ]1صفوان بن مرتفع ] -303
 املقرئ.

 مسع منه ومن غريه.على أيب اجليوش عساكر بن علي، و القراءات قرأ 

 وتفقه. ومات يف رابع عشر صفر، وقد قارب السبعني.

 حرف العني

 [ بن أيب عبد هللا احلسني بن أيب السنان.3عبد هللا بن احلسن ] -304

 أبو حممد، املوصلي، األديب، الشروطي.

 ولد ابملوصل سنة اثنتني وثالثني.

 وروى عن: حيىي بن سعدون القرطيب، وغريه.

 رابع عشر ربيع اآلخر.ومات يف 

 وكان بصريا بكتابة الشروط مشهورا هبا.

قال ابن النجار: مسع من أيب سعد عبد اللطيف بن أمحد بن حممد البغدادي، وعمر طويال 
 [ .4على أحسن طريقة ]

__________ 

 .2186رقم  219، 218/ 3[ انظر عن )صفوان بن مرتفع( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
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 ب م الطاء املهملة وفتح الغني املعجمة وبعد األلف نون.[ طغان: 2]

، والتكملة 13رقم  63 -56/ 1[ انظر عن )عبد هللا بن احلسن( يف: اتريخ إربل 3]
 .699/ رقم 4، وتلخيص جممع اآلداب 2191رقم  221/ 3لوفيات النقلة 

 ل، وعنده فيه ف [ وقال ابن املستويف: الشاهد العدل، من أكابر أهل املوصل املشهورين،4]
أدب، مشهور بكتابة الشروط وجودة عبارهتا. مسع احلديث وقرأ القرآن ولقي املشايخ..." 

(1) 
 "كان قد رقت حاله واحتاج، واستولت عليه األمراض. .567

قال ابن احلاجب: فكان أيوي إىل بعض أقاربه، وكنا نقاسي مشقة يف الوصول إليه ومينعوان 
 يف أكثر األوقات.

 أيب نعيم احلافظ.« حديث»كن عنده عن ابن انصر إال شيء من قلت: ومل ي

 روى عنه: الدبيثي، وابن النجار، والسيف أمحد بن عيسى، والتقي ابن الواسطي.

ومسعنا إبجازته على شرف الدين اليونيين، وفاطمة بنت سليمان. وكان العماد إمساعيل ابن 
 نه.، وهو آخر من روى ع« تهمشيخ»الطبال شيخ املستنصرية ح ر عليه يف الرابعة 

 [ بن سليمان الكومي.1حممد بن عبد احلق ] -316

 أبو عبد هللا، قاضي تلمسان.

 ، والفقه، والنحو يف سنة إحدى ومخسني عن أيب علي ابنالقراءاتتفقه على أبيه، وأخذ 
 اخلراز النحوي.

 ابن هذيل.، و ومسع من أيب احلسن بن حنني، وأيب عبد هللا بن خليل. وأجاز له السلفي

وكان معظما عند اخلاصة والعامة، فاضال، كثري التصانيف. نيف على الثمانني. وله أتليف 
حنو ثالثة آالف  «املختار يف اجلمع بني املنتقى واالستذكار»، وله كتاب « املوطأ»يف غريب 
 ورقة.

 [ عبد الرمحن بن عبد هللا بن حسان بن2حممد بن أيب زيد ] -317

__________ 

هناك  -رمحه هللا -( ، وقد ذكر املؤلف203برقم ) 623[ تقدمت ترمجته يف وفيات سنة 1]
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 أنه سيعيده يف هذه السنة.

 57/ 1، وإي اح املكنون 404وي اف إىل مصادر ترمجته املذكورة هناك: كشف الظنون 
 .112/ 12، وهدية العارفني 659/ 2م و 
، 2188رقم  220، 219/ 3لوفيات النقلة [ انظر عن )حممد بن أيب زيد( يف: التكملة 2]

 (1).." 2412رقم  29، 256/ 6واملقفى الكبري 
[ 1عن احلسن بن عبد هللا السعدي، ومن أيب بكر بن أيب محزة ]القراءات "أخذ  .568
. 

أخذ عنه ابن مسدي، ورماه ابالختالق، وقال: اجتمع طلبة، فوضعوا لفظة، ومسوا هبا كتااب 
أدريه وأرويه. وكان يسقط من األسانيد رجاال ليوهم العلو. عاش  [ ، وسألوه عنه، فقال:2]

 [ .3ب عا وستني سنة ]

[ بن أمحد بن عبد الرمحن بن ربيع األشعري. أبو جعفر، 4أمحد بن عبد الرمحن ] -336
 القرطيب.

روى عن: أبيه أيب احلسني، وأيب بكر ابن اجلد، وابن بشكوال، ومجاعة. وويل خطابة قرطبة 
 مدة.

 ت يف وسط العام.ما

 روى عنه ابن أخيه أبو احلسني حممد بن األشعري. وهم بيت علم ورواية.

 [ ابن شرف اإلسالم عبد الوهاب ابن احلنبلي.5أمحد بن جنم ] -337

 هباء الدين، أبو العباس، أخو الناصح.

__________ 

دها اف. هكذا جو ابلقاف والباء املوحدة والذال املعجمة مث ق« القبذاق»] )( [ أثبتناها 
خبطه، كذلك ابن عبد امللك يف )الذيل والتكملة( . وقد تصحفت أي ا  -رمحه هللا -املؤلف
 يف:

 ابلغني املعجمة والياء آخر احلروف ودال مهملة.« الغيداقي»إىل:  307/ 1بغية الوعاة 
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 « .حيزة»( إىل: 173/ 1[ تصحف يف )لسان امليزان 1]

ورماه ابالختالف ... فوضعوا لقطة »( ففيه: 307/ 1ان [ وقع تصحيف يف )لسان امليز 2]
 « .مسوا هلا

[ وقال ابن عبد امللك: وكان مقرائ جمودا راوية للحديث متحققا ابلعربية تصدر إلقراء  3]
كتاب هللا وإمساع احلديث وتدريس النحو واآلداب. مولده عام أحد ومخسني ومخسمائة. 

 ( .118/ 1ق  1)الذيل والتكملة ج 

ق  1انظر عن )أمحد بن عبد الرمحن( يف: الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ج  [4]
 « !.تويف سنة عشر وستمائة»وفيه:  263رقم  194، 193/ 1

، وذيل 2266رقم  253/ 3[ انظر عن )أمحد بن جنم( يف: التكملة لوفيات النقلة 5]
، وخمتصره 174/ 2نابلة ، والذيل على طبقات احل362، واملنهج األمحد 158الروضتني 

 (1).." 119/ 5، وشذرات الذهب 1006رقم  359، 358/ 1، والدر املن د 63
"قال ابن احلاجب: هي من بيت فقه، وزهد، كثرية العبادة، ال يكاد لساهنا يفرت من  .569

 ذكر هللا.

 قلت: روى عنها ابن احلاجب، والسيف ابن اجملد، والدبيثي، وآخرون. ومسعنا إبجازهتا على
 فاطمة بنت سليمان.

 [ بن علي. أبو الربكات، األنصاري.1إلياس بن حممد ] -340

 أحد عدول دمشق. كان مطبوعا، صاحب نوادر.

 السبع على حيىي بن سعدون القرطيب.القراءات [ : قرأ 2قال ]

 كتب عنه ابن احلاجب وقال: تويف يف رجب. وكان يشهد حتت الساعات.

 حرف اجليم

 [ . الكاتب البغدادي.3نا ]جربيل بن زطي -341

كان نصرانيا، فأسلم، وحسن إسالمه، وتزهد. وله كالم يف احلقيقة ساق منه ابن النجار، 
 وكان يتوىل كتابة ديوان اجمللس.
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 مات يف شعبان، وله مخس وسبعون سنة.

 [ .4روى عنه من شعره أبو طالب علي بن أجنب، وغريه ]

__________ 

، وغاية النهاية 580رقم  612/ 2مد( يف: معرفة القراء الكبار [ انظر عن )إلياس بن حم1]
1 /171 ،172. 
 سهوا. -رمحه هللا -[ زادها املؤلف2]

، 126/ 13، والبداية والنهاية 12[ انظر عن )جربيل بن زطينا( يف: احلوادث اجلامعة 3]
127. 
 [ ومن شعره:4]

 إن سهرت عينك يف طاعة ... فذاك خري لك من نوم

 فات بعالته ... فاستدرك الفائت يف اليوم أمسك قد

 وإن قسا القلب إلكداره ... فصنه ابلذكر والصوم

 وله:

 إذا أعيا عليك األمر فارجع ... إىل رب عوائده مجيلة

 (1)فكم من مسلك مع ضيق سلك ... جتلى واستبان بغري حيله." 
 "ماتت يف احملرم. .570

 عباس بن هبرام بن حممد بن خبتيار. -345

 لف ل، ابن السالر، األاتبكي.أبو ا

 حدث هو، وأبوه، وأخوه. وأصلهم من محص.

 مسع احلافظ علي بن عساكر، وغريه.

 روى عنه اجلمال ابن الصابوين، وغريه.

 وتويف يف ذي احلجة.

[ بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد هللا بن مسلمة. 1عبد هللا بن عبد الرمحن ] -346
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 أبو جعفر، القرطيب.

 .عن أيب األصبغ عبد العزيز ابن الطحانالقراءات أبيه، ومن ابن بشكوال. وأخذ مسع من 
وويل خطابة قرطبة، ومتنع من الق اء، واعتذر، وتغيب أايما فلم يقبل منه، فتوىل أشهرا 

 مكرها.

 وتويف يف رم ان، وقد جاوز السبعني.

 قاله األابر.

إلسالم أيب الطاهر ابن عوف [ ابن اإلمام صدر ا2عبد هللا بن عبد الوهاب ] -347
 الزهري. اإلسكندراين، عماد الدين، أبو الربكات، املالكي.

 مسع من جده، ودرس، وأفىت. وكان مولده يف سنة مخس وستني ومخسمائة.

 وتويف يف اثمن عشر رجب.

 [ بن أمحد بن علي. الفقيه، أبو حممد،3عبد الرمحن بن علي ] -348

__________ 

 .895/ 2هللا بن عبد الرمحن( يف: تكملة الصلة البن األابر [ انظر عن )عبد 1]
رقم  248، 247/ 3[ انظر عن )عبد هللا بن عبد الوهاب( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

2250. 
[ انظر عن )عبد الرمحن بن علي( يف: ذيل اتريخ مدينة السالم بغداد البن الدبيثي 3]

 -317/ 1، واتريخ إربل 2247رقم  246/ 3لة ، والتكملة لوفيات النق40)كمربج( ورقة 
 (1)رقم."  319
 "ودخل الداير املصرية، وله شعر وف يلة. .571

 كتب عنه: ابنه، والسراج بن شحانة، والنجيب ابن الشقيشقة.

 تويف يف اثمن وعشرين رجب بدمشق.

 [ بن عبد هللا بن علي اخلزرجي.1عبد احملسن بن إبراهيم ] -352

 الرجل الصاحل.املصري الشافعي، 
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 ولد سنة تسع وأربعني ومخسمائة.

ومسع ابلثغر من السلفي، وبدر اخلداداذي. ومبصر من: علي بن هبه هللا الكاملي، وإمساعيل 
 بن قاسم الزايت، وأيب املفاخر املأموين، ومجاعة.

[ ، وروى عنه: كان كثري الصالة والصوم، مقبال على العلم مع رقة 2قال الزكي املنذري ]
 .-رمحه هللا -اله. تويف فجاءة يف اثين عشر شوالح

 [ بن يوسف. أبو حممد، القطيعي.3عبد املوىل بن عبد الوهاب ] -353

 مسع: أاب الفتح بن البطي، وأاب املكارم البادرائي.

 ومات يف ربيع األول.

[ بن هبة هللا بن ميمون بن عتيق بن وردان. احلافظ، 4عبد الوهاب بن عتيق ] -354
 دث املفيد، واملقرئ اجمليد، أبو امليمون، العامري، املصري، املالكي.احمل

 على مجاعة كثرية.القراءات قرأ 

ومسع من: العالمة عبد هللا بن بري، وعبد الرمحن بن حممد السبيي، وقاسم بن إبراهيم 
املقدسي، ومنجب بن عبد هللا املرشدي والبوصريي، واألراتحي، وطبقتهم ومن بعدهم 

 فأكثر.

__________ 

رقم  252، 251/ 3[ انظر عن )عبد احملسن بن إبراهيم( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .191، وتكملة إكمال اإلكمال البن الصابوين 2260

 .252/ 3[ يف التكملة 2]
رقم  243/ 3[ انظر عن )عبد املوىل بن عبد الوهاب( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]

2238. 
، 2245رقم  245/ 3د الوهاب بن عتيق( يف: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )عب4]

 (1).." 190رقم  314/ 22وسري أعالم النبالء 
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 . وحدث، وأفاد.القراءات"وكتب الكثري، واستنسخ، وأقرأ  .572

 وولد يف سنة أربع ومخسني ومخسمائة.

لة. وكان بيته مج روى عنه احلافظ املنذري وقال: كان كثري اإلفادة جدا. وأنفق يف التحصيل
 . تويف اتسع عشر مجادى اآلخرة.-رمحه هللا -غالبا جممع أصحاب احلديث

قال ابن مسدي: رمبا غلط وأوهم، وهلذا مل يتعرض لتجريح. وقد كتب عمن أقبل وأدبر حىت  
 كتب عن الشبان. مل أكثر عنه.

 [ ، فخر الدين.1علي بن بكمش ] -355

 حوي.أبو احلسن، الرتكي، البغدادي، الن

 ولد سنة ثالث وستني ومخسمائة. ومسع من: أيب الفتح بن شاتيل، ومجاعة. وحدث.

 وتويف بدمشق يف شعبان.

 [ .2وكان من تالمذة التاج الكندي ]

__________ 

رقم  224 -22/ 3[ انظر عن )علي بن بكمش( يف: ذيل اتريخ بغداد البن النجار 1]
، وتكملة إكمال اإلكمال 2253رقم  249، 248/ 3، والتكملة لوفيات النقلة 704

، وطبقات النحاة 2216/ رقم 4، وتلخيص جممع اآلداب 59 -57البن الصابوين 
 .152، 151/ 2، وبغية الوعاة 206واللغويني البن قاضي شهبة، ورقة 

[ وقال ابن النجار: كان والده من موايل العزيز بن نظام امللك، وكان من األجناد 2]
لي هذا ببغداد يف العاشر من شهر ربيع األول من سنة ثالث وستني البغدادية، ولد ع

ومخسمائة. وقرأ القرآن وجوده، وقرأ النحو على شيخنا الوجيه أيب بكر الواسطي. مث سافر 
إىل الشام ونزل دمشق، وصحب شيخنا أاب اليمن الكندي، وقرأ عليه األدب حىت برع فيه 

وقدم  رفة العربية، وقرأ عليه الناس، وأثرى وكثر ماله،وصار من األدابء املذكورين ابلف ل ومع
علينا بغداد يف سنة تسع وستمائة ورأيته هبا. وقد كنت رأيته قبل ذلك بدمشق وأذكره قدميا 
 قبل سفره إىل الشام يف مسجد يقرأ عليه الصبيان القرآن، وكان كيسا حسن األخالق متوددا.

لنحوي أنشدين أبو احلسن علي بن بكمش الرتكي اأنشدين ايقوت بن عبد هللا األديب حبلب 
 لنفسه:



647 

 

 وقائلة: بغداد منشؤك الذي ... نشأت به طفال عليك التمائم

 فما ابهلا تشكو جفاءك معرضا ... أما آن أن يق ى إليها الغرائم

 (1)فقلت هلا: إين الفريد وإهنا ... أوال مغاص الدر واحلرو )؟( عامي." 
[ ، 2ن علي بن نعيم. أبو احلسني، ابن احلبري ][ ب1علي بن مظفر ] -361" .573

 البغدادي، التاجر، الرجل الصاحل.

 ولد سنة ست وأربعني.

 وحدث عن أيب الفتح بن البطي. ويل نظر احلرم الشريف.

 وتويف مبكة يف صفر.

 [ بن حممد.3علي بن أيب بكر ] -362

 أبو احلسن، التجييب، الشاطيب، املقرئ.

 بية ابملغرب. وصحب مبصر أاب القاسم بن فرية الشاطيب.والعر القراءات باشتغل 

 وتويف بدمشق يف رم ان.

 [ .5[ وقال: كان كثري التغفل ]4ذكره أبو شامة ]

 « .الرائية»قلت: هو جد شيخنا علي بن حيىي، وشيخ اإلمام أيب عبد هللا الفاسي يف مساع 

 .والعربيةالقراءات وقد قرأ ابلسبع على الشاطيب. وكان يدري 
أثىن عليه الكندي، واملشايخ الكبار بدمشق، وكتبوا بكمال أهليته يف حم ر. وكان شيخ 

 حلة ابن طاووس.

 يف سنة مثان عشرة وستمائة.« التيسري»مسع منه ولده حيىي 

__________ 

] )( [ وكتب يف الديوان السلطاين مدة، وكتب لألمري عماد الدين أيب العباس أمحد بن علي 
 دي املعروف اببن املشطوب مدة.بن أمحد الكر 

 وكان مشهورا جبودة اخلط.

، 2233رقم  242، 241/ 3[ انظر عن )علي بن مظفر( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
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 .439/ 1، وتوضيح املشتبه 106/ ورقة 3والعقد الثمني 
 [ قيده املنذري.2]

الصلة البن األابر، ، وتكملة 157[ انظر عن )علي بن أيب بكر( يف: ذيل الروضتني 3]
 .381رقم  193/ 1ق  5، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 1900رقم 
 .157[ يف ذيل الروضتني 4]
 (1)وهو تصحيف.." « التعبد»[ يف ذيل الروضتني 5]
"أخربان حممد بن هاشم العباسي، أخربان جدي ألمي أبو احملاسن الف ل ابن عقيل،  .574

[ الفقيه، 1ان نصر بن إبراهيم الفقيه، أخربان سليم ابن أيوب ]أخربان حسان بن متيم، أخرب 
أخربان أمحد بن حممد بن القاسم، أخربان أبو علي الصفار، حدثنا أمحد بن منصور، حدثنا 
عبد الرزاق، أخربان معمر، عن الزهري، أخربين عبد هللا بن عامر بن ربيعة، عن حارثة بن 

 النعمان قال:

لى هللا عليه وسلم ومعه جربيل جالس ابملقاعد، فسلمت عليه، مررت على رسول هللا ص
الذي كان  هل رأيت»واجتزت، فلما رجعت، وانصرف النيب صلى هللا عليه وسلم قال يل: 

 [ .2« ]معي؟ قلت: نعم. قال: فإنه جربيل، وقد رد عليك السالم

 تويف البهاء يف سادس ذي القعدة.

 حرف القاف

 [ بن عمر بن منصور.3القاسم بن القاسم ] -366

 العالمة، أبو حممد، الواسطي.

 على أيب بكر ابن الباقالين.القراءات قرأ 

 ومسع الكثري من كتب اللغة، وبرع يف علم اللسان، وألف كتبا مفيدة يف ذلك.

 وسكن حلب زماان إىل أن تويف يف ربيع األول سنة ست.

 [ .5[ يف تعاليقه ]4ذكره املوقاين ]

__________ 
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 أقام سليم بن أيوب الرازي يف مدينة صور، وأخذ عنه هبا نصر بن إبراهيم الفقيه.[ 1]

« الكبري»، والطرباين يف 433/ 5[ إسناده صحيح على شرط الشيخني، وأخرجه أمحد 2]
، ونسبه 313/ 9« اجملمع»( من طريق عبد الرزاق هبذا اإلسناد، وأورده اهليثمي يف 3226)

 ورجاله رجال الصحيح. إىل أمحد والطرباين، وقال:

، ومعجم 1930رقم  261، 260/ 2[ انظر عن )القاسم بن القاسم( يف: بغية الوعاة 3]
، 412، وكشف الظنون 130 -128/ 2، وفوات الوفيات 316 -296/ 16األدابء 
 .111/ 8، ومعجم املؤلفني 829/ 1، وهدية العارفني 1789، 1563

من هذا الكتاب.  664آلتية ترمجته يف وفيات سنة [ هو حممد بن عبد اجلليل املوقاين ا4]
وكان صاحب جماميع مفيدة، وليس له كتاب معني. وانظر ما كتبه عنه الدكتور بشار عواد 

 )من طبعة القاهرة( . 391 -390« : الذهيب ومنهجه»معروف يف كتابه: 

ة أشهر س[ له ترمجة حافلة يف )معجم األدابء( ، وقد تويف ايقوت احلموي بعده خبم5]
 (1)ونيف،." 

 [ بن أيب البقاء بن عبد القوي بن عمار.1حممد بن إمساعيل ] -370" .575

 عز الق اة، أبو الربكات، القرشي، املصري، املعروف اببن اجلميل.

 مسع من عبد هللا بن حممد بن اجمللي، وغريه. ونسخ كثريا.

 وتويف يف احملرم.

 ، األندلسي.[ بن موفق. أبو عبد هللا2حممد بن احلسني ] -371

 ويل خطابة جزيرة ميورقة مديدة. وروى احلديث.

« . امليسر»مساه القراءات قال األابر: وكان فقيها مشاورا، يعرف العربية. وله كتاب يف 
 وتويف يف شعبان قبل الكائنة العظمى من قبل الروم على ميورقة بنحو من ستة أشهر.

 علي.حممد بن عبد هللا بن علي بن زهرة بن  -372

 أبو حامد، العلوي، احلسيين، اإلسحاقي، احلليب، الشيعي.

روى عن: عمه أيب املكارم محزة بن علي، وعنه جمد الدين العدميي، وقال: مات يف مجادى 
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 األوىل وله ستون سنة.

 وكان فقيها يعد من علمائهم.

 [ بن أيب حرب بن عبد الصمد.3حممد بن حممد ] -373

 البغدادي، الكاتب، الشاعر.أبو احلسن، ابن النرسي، 

 ولد سنة أربع وأربعني ومخسمائة.

__________ 

، 2228رقم  239/ 3[ انظر عن )حممد بن إمساعيل( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .89وتكملة إكمال اإلكمال البن الصابوين 

 الة.ومل يذكره كح 624/ 2[ انظر عن )حممد بن احلسني( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]

[ انظر عن )حممد بن حممد( يف: ذيل اتريخ مدينة السالم بغداد )شهيد علي( ورقة 3]
، والتكملة لوفيات النقلة 140، 139/ ورقة 6، وعقود اجلمان البن الشعار 134، 133
، واإلشارة إىل وفيات األعيان 258، واإلعالم بوفيات األعالم 2246رقم  246، 245/ 3

، واملختصر 169رقم  292، 291/ 22سري أعالم النبالء ، و 106/ 5، والعرب 329
، 223/ 1، وذيل التقييد للفاسي 55رقم  146/ 1، والوايف ابلوفيات 131/ 1احملتاج إليه 

 (1).." 119/ 5، وشذرات الذهب 273/ 6، والنجوم الزاهرة 432رقم  224
 "الدين بن صابر. ومن شعره يف جاريته السوداء. .576

 بوش ... بذات جفون صحاح مراضوجارية من بنات احل

 تعشقتها للتصايب فشبت ... غراما ومل أك ابلشيب راض

 وكنت أعريها ابلسواد ... فصارت تعريين ابلبياض

 [ بن يعيش بن مسعود بن القدمي األنصاري.2يعيش بن علي ] -382[ 1]

 الشليب، األندلسي، أبو البقاء وأبو حممد وأبو احلسن.

قنطري، وأيب احلسن عقيل، وموسى بن قاسم، وأيب عبد هللا بن روى عن: أيب القاسم ال
 زرقون، ومجاعة.
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 وأجاز له أبو القاسم بن بشكوال، وأبو احلسن الزهري.

ويف مشاخيه كثرة. وقد مسع بفاس من أيب عبد هللا بن الرمامة، وعلي ابن احلسني اللوايت، 
 وأيب عبد هللا بن خليل اإلشبيلي.

ف ائل »، واإلكثار من احلديث مع ال بط والعدالة. وألف ابلقراءاتوكان من أهل املعرفة 
 القراءات.، وكتااب يف « مالك

حدث عنه: أبو احلسن ابن القطان، وأبو العباس النبايت، وأبو بكر بن غلبون، ومجاعة. ومن 
 املكثرين عنه ابن فرتون، وقال: عاش سبعا وتسعني سنة.

زيل فاس، أعذب من لقينا ابلقرآن لساان، كتب خبطه وقال ابن مسدي: شيخنا أبو البقاء ن
عن عقيل بن العقل اخلوالين، وعن موسى بن القراءات نيفا على مخسمائة جملد. أخذ 

 القاسم. ومسع من مجاعة، تفرد عنهم، ومل يزل يسمع إىل حني وفاته.

__________ 

 [ ومن شعره:1]

 يالكيف يسخو العاشق بوصال ... ابخل يف الكرى بطيف اخل

 علق القرط حني بلبل صدغيه ... بداج من فرعه كالليايل

 فرأينا الدجى وقد سحب البدر إليه ... من قرطه هبالل

/ ورقة 3[ انظر عن )يعيش بن علي( يف: تكملة الصلة البن األابر )نسخة األزهر( 2]
، ومل يذكره كحالة يف معجم املؤلفني وال 3904رقم  392، 391/ 2، وغاية النهاية 149

 (1)يف املستدرك مع أنه من شرطه.." 
وليد بن ل"إىل أن قال ابن مسدي: ذكرت لشيخنا ابن القدمي يوما إجازة الفقيه أيب ا .577

رشد لكل من شاء الرواية عنه، فقال: ذكرتين، وأان أحب الرواية عنه، اشهد علي أين قد 
 قبلت هذه اإلجازة. فقلت أان: فافعل أنت مثله.

 621فقال: واشهد علي أين قد أجزت لكل من أحب الرواية عين. وهذا يف رم ان سنة 
عليه ابلعشر. وأخربان أن . قرأت 534يف سنة القراءات بوقد وقفت على إجازة له 
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مولده سنة سبع عشرة ومخسمائة بشلب، ومات على ما بلغين سنة أربع وعشرين وستمائة 
[1. ] 

 .626[ : مات سنة 2وقال األابر ]
 [ بن حممد بن علي.3يوسف بن أيب بكر ] -383

 أبو يعقوب السكاكي، سراج الدين، اخلوارزمي.

والبيان، واالستدالل، والعروض، والشعر. وله  إمام يف النحو والتصريف وعلمي املعاين
 النصيب الوافر يف علم الكالم، وسائر فنون العلوم.

 [ .4من رأى مصنفه، علم تبحره ونبله وف له ]

 تويف يف هذه السنة خبوارزم.

 [ . ابن5أبو يوسف، السلطان امللك املسعود ويدعى آقسيس ] -384

__________ 

يف على املائة بنحو من سبع سنني. قلت: احلجار أدرك [ وقال ابن اجلزري: وقد ن1]
 حياته.

 ( .392/ 2)غاية النهاية 

 .149/ ورقة 3[ القول البن فرتون يف األصل، نقله عنه ابن األابر يف التكملة 2]
 [ وردت ترمجة )يوسف بن أيب بكر( يف حاشية األصل، فوضعتها هنا مراعاة للرتتيب.3]

، ومفتاح 2204رقم  364/ 2، وبغية الوعاة 60م البن قطلوبغا وانظر عنه يف: اتج الرتاج
، 553/ 2، وهدية العارفني 1762، وكشف الظنون 163/ 1السعادة لطاش كربى زاده 

/ 8، واألعالم 238/ 4، وروضات اجلنات 1169رقم  90، 89/ 3وديوان اإلسالم 
 مسالك األبصار يف»، وذكره ابن ف ل هللا العمري يف 282/ 13، ومعجم املؤلفني 222

 كما يقول السيوطي يف )البغية( .« ممالك األمصار

[ وقال ابن ف ل هللا العمري: ذو علوم سعى إليها، فحصل طرائقها، وحفر حتت جناحه 4]
طوابقها، واهتز للمعاين اهتزاز الغصن البارح، ولز من تقدمه يف الزمان لز اجلذع القارح، 

 م السيف ونصله بسنانه.فأضحى الف ل كله يزم بعنانه، ويز 

 فيه اثنا عشر علما من علوم العربية، ذكر يف« مفتاح العلوم»وقال السيوطي: وله كتاب 
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 مجع اجلوامع. )بغية الوعاة( .

، ومرآة الزمان 413/ 12[ انظر عن )امللك املسعود آقسيس( يف: الكامل يف التاريخ 5]
 (1)." 8ج 
 "حرف الطاء .578

 هر. أبو احلسن، الطاهري.[ بن طا1طاهر بن علي ] -401

 يقال: إنه من ولد طاهر بن احلسني.

 تويف يف شوال حبران.

 وحدث عن أمحد بن أيب الوفاء.

 حرف العني

 [ بن أمحد.2عبد هللا بن معايل ] -402

 الفقيه، اإلمام، أبو بكر، الرايين، البغدادي، احلنبلي.

 تفقه على أيب الفتح بن املين، وغريه. ومسع من شهدة.

والراين: حملة بشرقي بغداد. أما حممد بن أمحد الرايين النسائي، فنسبة إىل قرية من قرى نسا، 
 يروي عن أيب مصعب.

 مجادى األوىل ببغداد. 5تويف أبو بكر يف 

 [ . أبو بكر، األنصاري، املالقي.3عبد الرمحن بن دمحان ] -403

 ابن من السهيلي، وأيب عبد هللاعن عمه القاسم بن عبد الرمحن، ومسع منه و القراءات أخذ 
 الفخار.

 [ .4وذكره األابر فقال: كان من أهل اإلتقان للقراءات والعربية ]

 [ بن بقاء بن طنطنة.5عبد الرمحن بن عبد امللك ] -404

 أبو حممد، احلرميي.

__________ 

 .2310رقم  272/ 3[ انظر عن )طاهر بن علي( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
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، 2286رقم  263، 262/ 3ظر عن )عبد هللا بن معايل( يف: التكملة لوفيات النقلة [ ان2]
 .124/ 5، وشذرات الذهب 175، 174/ 2والذيل على طبقات احلنابلة 

/ 3[ انظر عن )عبد الرمحن بن دمحان( يف: تكملة الصلة البن األابر نسخة األزهر( 3]
 .1566رقم  368/ 2، وغاية النهاية 230ورقة 
 .-هـ 550وكان مولده سنة  [4]
رقم  270/ 3[ انظر عن )عبد الرمحن بن عبد امللك( يف: التكملة لوفيات النقلة 5]

2304 "..(1) 
 "وآخر من روى عنه ابإلجازة فاطمة بنت سليمان. وكان متواضعا، نسخ الكثري. .579

لوين عن « ءجز »وروى عنه اجملد عبد العزيز اخلليلي أي ا، والشمس ابن الزين. وكان عنده 
 فورجة. وثقه ابن النجار.

[ ابن الشيخ العارف أيب احلكم عبد السالم بن عبد 1عبد السالم بن عبد الرمحن ] -409
الرمحن بن أيب الرجال حممد بن عبد الرمحن اللخمي، اإلفريقي، املغريب. مث اإلشبيلي، املعروف 

 اببن برجان، وهو خمفف من ابن أيب الرجال.

أيب احلسن سليمان بن أمحد، وأيب القاسم أمحد ابن حممد بن أيب عن: القراءات أخذ 
 هارون. وأخذ العربية واللغة عن أيب إسحاق بن ملكون، والزمه كثريا، ومسع منهم.

قال األابر: وكان من أحفظ أهل زمانه للغة، مسلما ذلك له، ثقة، صدوقا. وله رد على أيب 
 ا عن بعض أصحابنا. وكان رجال صاحلا منقباحلسن بن سيده. رأيته إبشبيلية. وأخذ عنه 

 الناس، مقبال على شأنه. تويف يف مجادى األوىل.

 [ بن عبد الرمحن.2عبد العزيز بن حممود ] -410

 الفقيه، أبو حممد، املالكي، املعروف ابلعصار.

 من ف الء املصريني.

مبكة مدة. وكان  جاورقال املنذري: تفقه، واشتغل بعلم احلديث، وأقبل عليه إقباال كثريا، و 
على طريقة حسنة، يؤثر االنفراد وترك ما ال يعنيه، ويصحب الصاحلني. وكتب خبطه كثريا. 
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 للحميدي.« اجلمع بني الصحيحني»واختصر 

__________ 

رقم  334/ 22[ انظر عن )عبد السالم بن عبد الرمحن اللخمي( يف: سري أعالم النبالء 1]
/ 2، وبغية الوعاة 385/ 1، وغاية النهاية 65/ 4جلنان ، ومرآة ا109/ 5، والعرب 204
 .539رقم  345/ 1، وديوان اإلسالم 124/ 5، وشذرات الذهب 95
، 2291رقم  264/ 3[ انظر عن )عبد العزيز بن حممود( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

 (1).." 84/ ورقة 3والعقد الثمني 
 وغريمها."كتب عنه: ابن احلاجب، وابن سالم،  .580

 وتويف بدمشق يف ربيع األول، ومحل إىل اجلبل، وشيعه خلق.

 [ بن قاسم. أبو عبد هللا، الياسري، البغدادي.1حممد بن مقبل ] -431

 والياسرية: قرية منسوبة إىل ايسر موىل زبيدة.

 روى عن: أيب شاكر السقالطوين، ونصر هللا القزاز.

 ومات يف مجادى اآلخرة.

[ بن منجب بن أيب بكر، العدل، العامل، أبو عبد هللا، البغدادي، 2فيس ]حممد بن الن -432
 [ .3ابن الرزاز ]

 ولد سنة ست وستني ومخسمائة.

 ومسع من: حممد بن املبارك احلالوي، وحيىي بن بوش، وابن كليب، وذاكر بن كامل، ومجاعة.

 ، وتفقه على مذهب أمحد على أيب إسحاق ابن الصقال.القراءاتوقرأ 

 كلم يف مسائل، وانظر، وطلب احلديث، وقرأ، وحصل األصول.وت

 وكان ثقة، نبيال. روى عنه ابن النجار، وغريه. وابإلجازة أبو املعايل األبرقوهي.

 قال ابن النجار: ما رأيت يف الطلبة أميز منه. كان ثقة، ثبتا.

هد، أبو غامن، [ بن حممد بن هبة هللا بن أمحد. القاضي، الزا4حممد بن هبة هللا ] -433
 ابن القاضي أيب اجملد عبد هللا بن حممد.
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__________ 

 .2292رقم  264/ 3[ انظر عن )حممد بن مقبل( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، 2294رقم  266، 265/ 3[ انظر عن )حممد بن النفيس( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

 .2146رقم  134، 133/ 5والوايف ابلوفيات 
 بة إىل بيع الرز أو عمله. )املنذري( .[ نس3]

، والتكملة لوفيات 505/ 12[ انظر عن )حممد بن هبة هللا( يف: الكامل يف التاريخ 4]
، والبداية والنهاية 188رقم  158/ 5، والوايف ابلوفيات 2309رقم  272، 271/ 3النقلة 
وإعالم النبالء  ،714/ ورقة 3، والطبقات السنية 140/ 2، واجلواهر امل ية 130/ 13

 (1).." 377/ 4بتاريخ حلب الشهباء 
 [ .1"وقيل حلقه املماليك عند وقعته فقطعوه ] .581

 وقيل: إن األجمد رآه بعض أصحابه يف النوم، فقال له: ما فعل هللا بك؟ فقال:

 كنت من ذنيب على وجل ... زال عين ذلك الوجل

 أمنت نفسي بوائقها ... عشت ملا مت اي رجل

[2] 
 ثاءحرف ال

[ بن يوسف بن خيار. أبو احلسن، الكالعي، األندلسي، اللبلي 3اثبت بن حممد ] -451
 امللقب أبيب رزين، نزيل غرانطة.

 عن أيب العباس أمحد بن نوار، ومحل عنه تصانيف أيب عمرو الداين.القراءات أخذ 

مجاعة. وقرأ  و ومسع بقرطبة من ابن بشكوال، وأيب خالد بن رفاعة، وأيب بكر القشائشي، 
ن أيب الرتمذي ع« جامع»على أيب عبد هللا بن مالك املرشاين. ومحل « سيبويه»كتاب 

 احلسن بن كوثر. وأخذ بوادي آش عن أيب متام العويف. وأجاز له السلفي، وغريه.

 وأقرأ القرآن والنحو جبيان وغرانطة.

 قال األابر: روى عنه أبو العباس النبايت، وغريه.
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 حرف اجليم

 [ ، السلطان جالل الدين منكوبري ابن السلطان عالء4خوارزم شاه ] -452

__________ 

 .667/ 8مرآة الزمان: »[ انظر التفاصيل يف 1]
 .668/ 8[ البيتان يف مرآة الزمان: 2]
 .237/ 1[ انظر عن )اثبت بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
قد طلب املؤلف حتويلها إىل هذه السنة و  629[ كانت هذه الرتمجة يف وفيات سنة 4]

جالل الدين خوارزم شاه حيول من سنة تسع وعشرين إىل »حينما كتب يف هذا املوضع: 
فحولناه وكتبنا الرتمجة اليت ذكرها يف وفيات تلك السنة بتمامها، وقد بدأها هناك « هنا

فرتب « الدين جالل»فرتبها يف حرف اخلاء املعجمة، وكتب هنا « خوارزم شاه»بتقدمي لفظة 
( ومل 629الرتمجة يف حرف اجليم، وقد آثران نقل الرتمجة كاملة كما وردت يف وفيات سنة )

 (1)نشأ تغيري." 
 "مات يف شهر ربيع األول. .582

وخلف عقارا وعينا مبا يزيد على مائيت ألف دينار، وتصدق بثلث ماله، ووقف من ذلك 
[ . والذي ترك من الذهب أحد وعشرون ألف 1]على القراء والعلماء برتبته مبيدان احلصى 

 دينار.

 حرف الزاي

 [ بن احلسن البغدادية.2زبيدة بنت إمساعيل ] -458

 أجاز هلا أبو الوقت.

[ ، املقرئ اجملود، نزيل دمشق، أبو عبد هللا، حممد بن عمر بن 3الزين الكردي ] -459
 حسني.

بدمشق. وجلس يف حلقته بعده عن الشاطيب، وتصدر لإلقراء القراءات كان ممن أخذ 
 مبعلومه أبو عمرو ابن احلاجب.
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 حرف الصاد

 [ بن أمحد بن عبد هللا بن حممد.4صاحل بن عبد الرمحن ] -460

 أبو البقاء، األنصاري، اخلزرجي، القليويب، املصري، املالكي.

 ولد يف حدود اخلمسني ومخسمائة.

 ملفاخر املأموين.وذكر أنه مسع بدمشق من ابن عساكر. وحدث عن أيب ا

 وكان فقيها، عاملا، صاحلا، خريا، متعففا، مقبال على ما يعنيه.

 روى عنه الزكي املنذري وقال: مات يف رابع عشر ذي احلجة.

__________ 

 [ يعرف اليوم ابمليدان، حملة يف جنوب دمشق.1]

، 2358رقم  293/ 3[ انظر عن )زبيدة بنت إمساعيل( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
 .363/ 2واتج العروس 

 .111/ 5[ انظر عن )الزين الكردي( يف: العرب 3]
.." 2360رقم  294/ 3[ انظر عن )صاحل بن عبد الرمحن( يف: التكملة لوفيات النقلة 4]
(1) 
 "ولد سنة ست وثالثني ومخسمائة. وكان شيخا صاحلا، مقبال على شأنه. .583

 بن كامل اخلفاف.مسع ببغداد يف الكهولة. وحدث مبصر عن ذاكر 

 وتويف يف ربيع اآلخر.

[ ابن الفقيه أيب حممد بن رسالن بن عبد هللا بن شعبان. 1عبد الرمحن بن حممد ] -514
 أبو القاسم، املقرئ، الفقيه، الشافعي، الشارعي.

ومسع من القاسم بن إبراهيم املقدسي، وحممد بن عمر ابن جامع البناء، القراءات قرأ 
 ومجاعة.

 سجد املعروف أببيه وجده ابلشارع بظاهر القاهرة.وأم ابمل

وكان مشهورا ابخلري والعفاف والسعي يف ق اء حوائج الناس ومساعدهتم. وعاش ستا 
 ومخسني سنة.
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 [ بن طليس.2عبد السالم بن عبد الرمحن ] -515

 أبو حممد، احلرستاين.

 تويف حبرستا يف ذي القعدة.

 روى عن أيب القاسم احلافظ.

 [ بن حممد بن يوسف.3الصمد بن داود ] عبد -516

 أبو حممد، األنصاري، املصري، الغ اري، املقرئ اجلنائزي.

 ولد مبصر يف سنة أربع وستني.

 ورحل به، فسمع من: السلفي، وحممد بن عبد الرمحن احل رمي.

 ومبصر من: حممد بن علي الرحيب، وإمساعيل بن قاسم الزايت، وعبد هللا

__________ 

، 2393رقم  310/ 3ر عن )عبد الرمحن بن حممد( يف: التكملة لوفيات النقلة [ انظ1]
 .348وحتفة األحباب للسخاوي 

رقم  321/ 3[ انظر عن )عبد السالم بن عبد الرمحن( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
2422. 

، 2410رقم  317/ 3[ انظر عن )عبد الصمد بن داود( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]
، وتوضيح املشتبه 463/ 2، واملشتبه 270، 269ملة إكمال اإلكمال البن الصابوين وتك
6 /286 "..(1) 
 "وله: .584

 اي من غدا يف حبه هدرا دمي ... ما لذ يل إال عليك تتيمي

 وهواك أين يف الصبابة واحد ... وإيل أهل العشق فيها ينتمي

 يوعلى مرارت الصدود وصده ... ما ابح ابلشكوى إىل بشر فم
 اي من إذا ما حاولت أفكاران ... إدراك سر مجاله مل تفهم

 لك عزة املعشوق ذي احلسىن ويل ... إطراق ذي ندم وذلة جمرم
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علي بن بكربسان بن جاويل امللكي األف لي. األمري مشس الدين. من أمراء  -528[ 1]
 دمشق.

 اء والف الء، تويفقال القوصي: كان من أكابر حجاب الدولة األف لية، ومن سادات األمر 
 بظاهر دمشق يف مجادى األوىل، وله مخس وستون سنة.

 قلت: روى عنه شعرا.

[ 3[ بن مقلد، الفقيه. املقرئ، أبو احلسن، الواسطي، احملدثي ]2علي بن خطاب ] -529
 ، الشافعي، ال رير.

واحملدث، من قري واسط، ولد هبا يف سنة إحدى وستني، وحفظ هبا القرآن، وقدم واسطا، 
 على أيب بكر ابن الباقالين، ومسع من أيب طالب الكتاين.القراءات فقرأ هبا 

مث قدم بغداد، وتفقه على أيب القاسم حيىي ف الن، وغريه. ومسع من أيب الفتح بن شاتيل، 
 ومجاعة.

 ذهب، واخلالف. درس، وأعاد، وأفاد، وأفىت.وكان ابرعا يف امل

__________ 

 [ وقال ابن النجار: بلغين أن مولده يف سنة ثالث وسبعني ومخسمائة بواسط.1]

، 2409رقم  317، 316/ 3[ انظر عن )علي بن خطاب( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
/ 5ربى للسبكي ، وطبقات الشافعية الك1257رقم  554/ 2وطبقات الشافعية لإلسنوي 

ابلالم املهملة « احلطاب»، وفيه 212، 211، ونكت اهلميان 1195رقم  294/ 8) 125
، 562رقم  628/ 2، ومعرفة القراء الكبار 42رقم  79/ 19وهو حتريف، والوايف ابلوفيات 

 .2314رقم  541/ 1، وغاية النهاية 172، 171والعقد املذهب، ورقة 
 (1)ملهملة وبعدها دال مهملة واثء مثلثة. )املنذري( .." [ ب م امليم وسكون اهلاء ا3]
 "ومات يف اثمن شعبان. .585

وكان يقرأ يف رم ان تسعني ختمة، ويف ابقي السنة يف كل يومني ختمة. وكان قيما بعلم 
 العربية. أقبلت عليه الدنيا يف آخر عمره. وجالس اإلمام املستنصر ابهلل.
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 بن خطاب.[ بن يوسف 1علي بن عبد هللا ] -530

 أبو احلسن، املعافري، اإلشبيلي، املقرئ.

 عن أيب احلسن جنبة صاحب شريح.القراءات أخذ 

 ومسع من: أيب عبد هللا بن زرقون، وعبد الرمحن بن مسلمة اخلطيب، ومجاعة.

 ذكره األابر فقال: كان فقيها، حمداث، مييل إىل الظاهر. وله النظم والنثر. وعاش مثانني سنة.

مبوحدتني  -[ بن يعقوب. الفقيه، أبو احلسن، البكري، البباين2بن عبد الرحيم ]علي  -531
 .-مفتوحتني
 [ : من أعمال البهنسا، املالكي، املعدل.3وببا ]

 شهد عند قاضي الق اة أيب املكارم حممد بن عني الدولة.

 ومسع من احلافظ ابن املف ل.

 تواضع.وكان من أهل الدين والصالح، واألمر ابملعروف، وال

[ : كان جمتهدا يف األمر ابملعروف، والنهي عن املنكر، وكتب خبطه كثريا. 4قال املنذري ]
 وتويف ابلقاهرة يف سابع عشر رجب.

 [ بن جملي. الواعظ، نظام الدين، اجلزري،5علي بن عثمان ] -532

__________ 

/ 1ق  5ة والصل[ انظر عن )علي بن عبد هللا( يف: الذيل والتكملة لكتايب املوصول 1]
 .481رقم  239، 238
رقم  315، 314/ 3[ انظر عن )علي بن عبد الرحيم( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

 .616/ 1، وتوضيح املشتبه 2404
 والتصحيح من التكملة والتوضيح.« . ببان»[ يف األصل: 3]

 .314/ 3[ يف التكملة 4]
 (1).." 95/ ورقة 5بن الشعار [ انظر عن )علي بن عثمان( يف: عقود اجلمان ال5]
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 [ .1"عن الناس، خاشعا عند قراءة احلديث ] .586

 [ بن عمر ابن الصياد. أبو حممد، احلريب.2عمر بن أيب بكر ] -537

 مسع من: أيب جعفر أمحد بن عبد هللا بن أمحد اليوسفي، وفارس احلفار. ومات يف صفر.

عيسى بن عبد الواحد بن سليمان [ بن 3عيسى ابن احملدث أيب حممد عبد العزيز ] -538
 اللخمي، األندلسي. الشريشي، مث اإلسكندراين، املقري، أبو القاسم.

 مسعه أبوه من السلفي أجزاء فيها كثرية، وكان له هبا أصول.

خ املشهورة والشواذ. تصدر لإلقراء ببلده مدة، وقرأ عليه الشيالقراءات بوكان مقرائ بصريا 
زواوي، ورشيد الدين أبو بكر بن أيب الدر، والتقي يعقوب بن بدران زين الدين عبد السالم ال

 اجلرائدي.

وحدث عنه: احلافظ عبد العظيم، والكمال العباسي ال رير، واحلافظ حمب الدين ابن 
النجار، وإسحاق بن أسد، ومجاعة من احملدثني والقراء، وحدثنا عنه أبو حممد احلسن سبط 

 زايدة.

 ة ظنا. وأقرأ مبصر أي ا.ولد سنة مخسني ومخسمائ

 وكان غري ثقة وال صادق مع جاللته وف ائله.

 هذا»قرأت خبط عمر ابن احلاجب قال: كان لو رأى ما رأى قال: 

__________ 

 ( .399[ وقال ابن نقطة: مسعت منه، ومساعه صحيح، وهو شيخ صاحل. )التقييد 1]

، والتكملة 94النجار )ابريس( ورقة [ انظر )عمر بن أيب بكر( يف: ذيل اتريخ بغداد البن 2]
 .2377رقم  302/ 3لوفيات النقلة 

، 239رقم  312/ 3[ انظر عن )عيسى بن عبد العزيز( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]
، واإلعالم 33، واإلشارة إىل وفيات األعيان 295/ 1، واتريخ إربل 161وذيل الروضتني 
، ومعرفة القراء 117، 116/ 5، والعرب 1414/ 4، وتذكرة احلفاظ 260بوفيات األعالم 

، وغاية 191رقم  315/ 22، وسري أعالم النبالء 583رقم  619 -614/ 2الكبار 
/ 6، والنجوم الزاهرة 401/ 4، ولسان امليزان 179، وهناية الغاية، ورقة 609/ 1النهاية 
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/ 5 ، وشذرات الذهب499/ 1، وحسن احملاضرة 236، 235/ 2، وبغية الوعاة 279
 (1).." 308/ 1، وروضات اجلنات 133
قال: وكان يقول: مجعت كتااب يف « . يل من هذا الشيخ إجازة»"مساعي، أو  .587

فيه أربعة آالف رواية. ومل يكن أهل بلده يثنون عليه. وكان فاضال، مقرائ، كيس القراءات 
 األخالق، مكرما ألهل العلم.

الغرانطي  طيب عبد املنعم بن حيىي بن اخللوفالسبع على أيب الالقراءات قلت: وكان قد قرأ 
راءات القنزيل اإلسكندرية سنة ب ع وسبعني، ومات سنة ست ومثانني. وكان قد أخذ 

اوي يف عنه يف إجازته للزو « التيسري»و القراءات عن والده ابن اخللوف وشريح. وأسند 
أواخر  ر وكثر يفسنة ست عشرة وستمائة. ومل يذكر له شيخا سوى أيب الطيب، وإمنا ذك

، ولو كان قرأ على أيب القاسم بن خلف هللا صاحب ابن الفحام -نسأل هللا السالمة -عمره
مع  -لكان له إسناد عال كصاحبيه أيب الف ل اهلمداين، ومجال الدين الصفراوي وما جسر

أن يزعم أنه قرأ على شيخهما. لكين أبخرة قرأت خبط ابن مسدي: مسع من عبد  -وجودمها
 -هذا -رمحن بن خلف هللا، وقرأ عليه ابلرواايت، وعلى ابن سعادة الداين. وابن سعادةال

 عن عبد القدوس، عن أيب« التيسري» -من أصحاب ابن هذيل وطبقته فأغرب عنه ب
عمرو الداين. وكتب إليه خمربا أبو الفتوح اخلطيب، وأبو احلسن األراتحي، وأبو سعد 

 تور إجازاته وما ذكرته فمن ذلك، إىل أن قال: وله كتابالسمعاين. وقفت على أثباته ودس
يف اختالف القراء، حيتوي على سبعة آالف رواية وطريق. « اجلامع األكرب والبحر األزخر»

ومن هذا الكتاب وقع الناس فيه، وهللا أعلم مبا خيفيه. مجعت عليه ختمة ابلسبع من طريق 
ليط  ة أربع ومخسني ومخسمائة. ويف أسانيده خت، ومسعت منه كثريا. قال: وولد سن« التجريد»

 كثري، وأنواع من الرتكيب والشره.

 يف كالم حنو هذا البن مسدي.

ه فكتب إيل فيما كتب: كان ل -أبقاه هللا -وقد سألت عنه العالمة أاب حيان األندلسي
مفتيا.  ،، وتصانيف عدة. وكان أبوه قد اعتىن به يف صغره. وكان فقيهاابلقراءاتاعتناء كثري 
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 قرأ عليه الناس وأخذوا عنه، وتكلم بع هم فيه.

وقفت على إجازته أليب يوسف يعقوب بن بدران اجلرائدي، وقد قرأ عليه ابلسبع، وقراءة 
يعقوب، وابن القعقاع، وابن حميصن، وأشهد على نفسه له هبا يف صفر سنة سبع وعشرين، 

ب. أبو الفتوح انصر بن احلسن اخلطيوأسند فيها عن أيب طاهر السلفي. وذكر أنه أجازه 
 (1)وأسند يف هذه اإلجازة عن." 

 "اإلسكندراين، وأكثر عنهم. .588

ذكر أيب القاسم  «اترخيه»إىل أن قال شيخنا أبو حيان: وأبو عبد هللا األابر مىت عرض له يف 
 بن عيسى حيذر منه حىت إنه ذكره يف موضع وقال:

قريبا من هذا املعىن أو حنوه. وذكر أي ا أنه نسب إمنا أكرر الكالم عليه ليحذر منه، أو 
 دواوين شعر لناس ما نظموا حرفا قط وال علم ذلك منهم.

مث قال أبو حيان: فانظر إىل ابن عيسى كيف ادعى أنه قرأ على ابن سعادة القرآن بنحو من 
املشايخ الذين  ءمخسني كتااب!! وأنه قرأ منها أربعة وثالثني كتااب؟! ونسبته إىل الرواية عن هؤال

ما ذكر أحد أنه روى عن واحد منهم، بل أكثر ما ذكر له األابر رجالن من أهل األندلس 
ات القراءوآخر من روى  -نعوذ ابهلل من الكذب واخلذالن -ابن منارة، وابن سعد اخلري

تالوة عن واحد عن أيب عمرو الداين فيما علمنا أبو احلسن بن هذيل، وتويف سنة أربع 
ومخسمائة، فكيف يكون ابن سعادة حيدث ابلتالوة عن واحد عن أيب عمرو وكان  وستني

 حيا يف سنة ثالث وسبعني؟ ورمبا عاش بعد ذلك سنني.

ن ، فهو أبو احلسالقراءاتقال: وأما الرجل اآلخر الذي روى عنه أبو القاسم بن عيسى 
ا ت منه، الفحام ومبالبن « التجريد»مقاتل بن عبد العزيز بن يعقوب، قال: قرأت عليه 

تلخيص »حدثين به عن مؤلفه. وهبذا السند قرأت عليه مفرداته العشر، وقرأت عليه كتاب 
 البن بليمة، وتلوت عليه مبا ت منه، حدثين به عن مؤلفه، وتلوت عليه بكتاب« العبارات

، حدثين به عن احلسن بن خلف، عن مؤلفه، وعن ابن مؤلفه، عن أبيه. قال « العنوان»
 ن عيسى:اب
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وتلوت عليه وعلى غريه من املقرءين بكتب كثرية ال تسع هذه اإلجازة، وهي مذكورة يف  
والكتب  ومن هذه الكتب« . التبيني يف ذكر من قرأ عليه ابن عيسى من املقرءين»كتاب 

اليت بقيت ومل نذكرها اليت تلوت هبا على بقية شيوخي هي اليت خرجت منها سبعة آالف 
 ت هبا.رواية اليت تلو 

أنه روى عن ابن الفحام، وابن  -هذا الذي ذكره -قال أبو حيان: ومقاتل بن عبد العزيز
بليمة ال نعمله إال من جهة ابن عيسى فينبغي أن يبحث عن مقاتل أكان موجودا؟ وليس 

 (1)ذلك، ألن يصح إسناد ابن عيسى عنه، فإن إسنادا فيه ابن عيسى لن يصح أبدا.." 
ين عن األربعة املذكور القراءات ال امسه مقاتل منعوت أبخذ "قلت: أقطع أبن رج .589

واحلالة هذه مل يوجد أبدا وال خلق قط. وقد طال اخلطاب يف كشف حال الرجل. وبدون 
ما ذكران يرتك الشخص، أما خاف من هللا إذ زعم أنه صنف كتااب فيه سبعة آالف رواية؟ 

عين الذين مسوا من أهل األداء يف املشارق أ -فو هللا إن القراء كلهم من الصحابة إىل زمانه
الثة ال يبلغون سبعة آالف بل وال أربعة آالف وأان مرتدد يف الث -واملغارب ودونوا يف التواريخ

وال ات القراءآالف هل يصلون إليها أم ال؟ هذا أبو القاسم اهلذيل الذي مل يرحل أحد يف 
املشهور ، مجع يف كتابه الغث والسمني، و يف احلديث مثله، وله مائة شيخ قرأ عليهم القرآن

والشاذ، والعايل والنازل، وما حتل القراءة به وما ال حتل، وأرىب على املتقدمني واملتأخرين مل 
ميكنه أن أييت يف كتابه أبكثر من مخسني رواية من ألف طريق، وقد يكون الطريق مثل أن 

ن أبيه، لك بن شعيب بن الليث، عيروي مسلم احلديث عن قتيبة، عن الليث، وعن عبد امل
 عن الليث، فيسمي ذلك طريقني.

 وقد تفرد القاضي تقي الدين سليمان ابإلجازة منه.

 وتويف يف سابع مجادى اآلخرة.

وما أان ممن يتهم ابحلط على ابن عيسى، فلو كنت مداهنا أحدا لداهنت يف أمره، ألنين 
 اعه منه.يف جملس على سبط زايدة أبصل مس« التيسري»قرأت 

قال: أخربان عبد هللا بن حممد بن خلف، أخربان ابن عبد القدوس عن مؤلفه، فوددت لو 
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ثبت يل هذا اإلسناد العايل، ولكنه شيء ال يصح. وأما إجازته من الشريف اخلطيب، 
 قد مسع هبا احلافظ ابن النجار، وغريه. -إن شاء هللا -فصحيحة

 سبط زايدة، بسماعه من ابن عيسى، إبجازته علىالقراءات يف « العنوان»وقرأت كتاب 
 من اخلطيب. أخربان أبو احلسني اخلشاب، أخربان املصنف.

بفتح احلاء وشني معجمة.  -غالب بن حممد بن غالب بن حبيش -539]حرف الغني[ 
 (1)أبو عمرو، اللخمي، األندلسي، املقرئ، نزيل دمشق.." 

 "سنة ثالثني وستمائة .590

 حرف األلف

 [ بن أمحد بن حنظلة.1ن أيب احلسن ]أمحد ب -566

 أبو العباس، البغدادي، الكتيب.

 مسع أاب احلسني عبد احلق.

 وعنه ابن النجار وقال: ال أبس به. تويف يف رجب.

[ بن أمحد بن بشري. األستاذ، أبو جعفر، اجلياين، املقرئ، خطيب 2أمحد بن حممد ] -567
 جيان.

د هللا السعدي صاحب أيب جعفر ابن الباذش. عن أيب علي احلسن بن عبالقراءات أخذ 
 « .املوطأ»ومسع منه 

 أخذ عنه ابن مسدي. عاش ستا وستني سنة.

[ شاكر بن عبد هللا بن حممد بن عبيد هللا بن سليمان. 3إبراهيم بن أيب اليسر ] -568
 القاضي اجلليل، هباء الدين، أبو إسحاق، التنوخي، املعري، مث

__________ 

 .2476رقم  344/ 3)أمحد بن أيب احلسن( يف: التكملة لوفيات النقلة  [ انظر عن1]
 .465رقم  101/ 1[ انظر عن )أمحد بن حممد( يف: غاية النهاية 2]
، 2442رقم  329/ 3[ انظر عن )إبراهيم بن أيب اليسر( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]
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، 1456/ 4ذكرة احلفاظ ، وت332، 331، واإلشارة إىل وفيات األعيان 118/ 5والعرب 
، والوايف 1131دون ترمجة، وطبقات الشافعية لإلسنوي رقم  356/ 22وسري أعالم النبالء 

، والعقد املذهب البن امللقن، ورقة 69/ 4، ومرآة اجلنان 2445رقم  19/ 6ابلوفيات 
، 162رقم  171، 170/ 1، واملقفى الكبري 455/ 2، والعسجد املسبوك 170، 169

رقم  411/ 4، وديوان اإلسالم 135/ 5، وشذرات الذهب 281/ 6الزاهرة والنجوم 
2229 "..(1) 

 "حرف العني .591

 [ بن أمحد بن هبة هللا املنصوري.1عبد اخلالق بن عبيد هللا ] -587

 مسع من ابن كليب. وحدث.

 [ بن نصر بن مقدام.2عبد الرمحن بن سالمة ] -588

 أبو حممد، املقدسي، املقرئ، الصاحلي.

 شيخ صاحل، دين. ولد سنة ثالث ومخسني.

ومسع من: أيب املعايل بن صابر، والف ل ابن البانياسي، وحممد بن محزة القرشي. روى عنه 
 ال ياء، والزكي الربزايل.

 تويف يف العشرين من احملرم.

 [ بن علي.3عبد الرمحن بن أيب اجملد فاضل ] -589

 [ .4اببن السيوري ] الفقيه، أبو القاسم، اإلسكندراين، املعروف

 . ومسع ببغداد من أمحد بن علي الغزنوي، وأيب احلسنالقراءاترحل إىل بغداد، وقرأ بواسط 
 علي بن حممد ابن السقاء، ومجاعة، وبدمشق من زين األمناء أيب الربكات.

 واختالفها.القراءات بوحدث مبصر واإلسكندرية. وكان بصريا 

 مات يف صفر.

[ . أبو بكر، 6[ بن أيب بكر بن أيب غالب بن البزن ]5حمفوظ ]عبد الرمحن بن  -590
 البغدادي، احلنبلي، املقرئ، الرجل الصاحل.
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 مسع من شهدة، وعبد احلق، وحيىي بن يوسف السقالطوين. وحدث.

__________ 

 .2473رقم  343/ 3[ انظر عن )عبد اخلالق بن عبيد هللا( يف التكملة لوفيات النقلة 1]
 .2445رقم  330/ 3)عبد الرمحن بن سالمة( يف: التكملة لوفيات النقلة  [ انظر عن2]
رقم  331، 330/ 3[ انظر عن )عبد الرمحن بن فاضل( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]

2446. 
[ السيوري: ب م السني املهملة وبعدها ايء آخر احلروف م مومة وبعد الواو الساكنة 4]

 ( .راء مهملة وايء النسب. )املنذري

رقم  344، 343/ 3[ انظر عن )عبد الرمحن بن حمفوظ( يف: التكملة لوفيات النقلة 5]
 .395/ 1، وتوضيح املشتبه 2474

 (1)[ البزن: بفتح الباء املوحدة وزاي مفتوحة ونون.." 6]
 [ .1"بدار اخلالفة، فهلك االبن أوال، ومات أبوه بعده سنة ثالثني ] .592

 [ .4[ بن جري ]3بن فريح ] [2حممد بن حممود بن عون ] -614

 أبو عبد هللا، موفق الدين، الرقي.

مسع ببغداد من: منوجهر بن تركانشاه، وعبيد هللا بن شاتيل، والكمال عبد الرمحن األنباري 
 النحوي، ونصر هللا القزاز. وبدمشق من حيىي الثقفي.

 وحدث حبلب ودمشق. حدثنا عنه: العز أمحد ابن العماد، وسنقر الق ائي.

 وولد سنة ثالث ومخسني ومخسمائة. وكان يتعاىن التجارة.

وال ، وقال: فقد يف رجب بدمشق، وظهر مقت« مشيخته»وروى عنه جمد الدين العدميي يف 
بعد سنة. وقد دفن يف درب الفواخري، فأظهرت عظامه وظهر أنه قتله أربعة فواخرة وأخذوا 

 له حنو أربعني ألف درهم.

غداد، وقرأ هبا العربية على الكمال عبد الرمحن، وقرأ بواسط قال ابن النجار: دخل ب
على أيب بكر ابن الباقالين. وتفقه ببغداد على ابن ف الن. وكان شديد اإلمساك القراءات 
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على نفسه، مقرتا عليها، ظاهره الفقر. أتيته ابلرقة فرأيت منزله صغريا وسخا، وثيابه وأاثث 
ت هو فيه، فأخرج يل عدة أجزاء، فقرأت عليه مث أخرج بيته يف غاية من ال ر، فساءين ما

ينا شيئا من الف ة ودفعته إليه فأىب وقال: أان يف غين ويل دنيا، فظننته يتعفف. مث إنه قدم عل
 بغداد، واستعمل ثيااب بنحو ثالثة آالف دينار أو أكثر، وإذا رأيته حسبته فقريا.

 مث ذكر ابقي ترمجته.

حممد بن حممد بن حممد بن احلسني ابن السكن. الشيخ أبو حممد بن حممود بن  -615
 غالب، البغدادي، احلاجب، ويعرف اببن املعوج.

__________ 

 ( .328[ وقال ابن طباطبا إنه مات يف سنة تسع وعشرين وستمائة. )الفخري 1]

، 2477رقم  344/ 3[ انظر عن )حممد بن حممود بن عون( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
 .1955رقم  5/ 5، والوايف ابلوفيات 85كملة إكمال اإلكمال البن الصابوين وت
 [ فريح: ب م الفاء وفتح الراء املهملة وسكون الياء آخر احلروف، مث حاء مهملة.3]

[ جري: جبيم م مومة وبعدها راء مهملة مفتوحة وايء آخر احلروف. )ابن الصابوين( 4]
 "..(1) 
[ بن 2حيىي بن أيب طي النجار ] -634[ 1وستمائة ]"ذكر من تويف بعد العشرين  .593

ظافر بن علي بن عبد هللا بن أيب احلسن ابن األمري حممد بن حسن الغساين، احلليب، الشيعي، 
 الراف ي.

 وهو مسودة يف عدة جملدات، نقلت منه كثريا.« اتريخ الشيعة»مصنف 

 [ .3ومات يف آخر الكهولة ]

 [ .5[ إن كان له ذكر ]4العدميي ]« التاريخ»فينظر يف 

__________ 

قف على حروف املعجم كعادته بسبب إضافته لرتاجم و  -رمحه هللا -[ مل يرتبهم املؤلف1]
 عليها بعد أتليفه الكتاب. وهلذا مل أضع عناوين احلروف كما أفعل يف تراجم السنني.
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يف: لسان  عنهانظر « . حيىي بن أيب طي محيد بن ظافر»[ هكذا يف األصل، واملشهور: 2]
، وملحق اتريخ األدب 580، وعلم التأريخ عند املسلمني 924رقم  264، 263/ 6امليزان 
، وكشف « حيىي بن محيدة»وفيه:  196، 195/ 13، ومعجم املؤلفني 170/ 1العريب 
، 1104، 1099، 1013، 997، 693، 398، 306، 304، 277، 27الظنون 
، 523/ 2، وهدية العارفني 568/ 2كنون ، وإي اح امل1723، 1622، 1520، 1155

ومدرسة الشام التارخيية قبل ابن عساكر ومن بعده للدكتور شاكر مصطفى )حبث يف مؤمتر 
، وكتابنا: لبنان من الفتح اإلسالمي حىت 368، 367ص  1979ابن عساكر( دمشق 
 .18طبعة جروس برس، طرابلس، ص  -سقوط الدولة األموية

 .-هـ 575[ ولد سنة 3]
بغية الطلب يف »[ مل يصلنا اجلزء املت من تراجم حرف الياء من كتاب ابن العدمي احلليب 4]

 « .اتريخ حلب

[ وقال ابن حجر: تعاىن صنعة التجارة مع والده وكان مقدما فيها، مث نظم الشعر ومدح 5]
الظاهر بن السلطان صالح الدين واستقر يف شعرائه وأخذ يف غ ون ذلك الفقه عن أيب 

فر حممد بن علي بن شهرآشوب املازندراين، وكان ابرعا يف الفقه على مذهب اإلمامية، جع
 . وله تصانيف كما تقدم ذلك يف ترمجته وأخذ عن غريه.والقراءاتوله مشاركة يف األصول 

 (1)مث ترك صناعته ولزم تعليم األطفال يف سنة سبع وتسعني إىل ما بعد الستمائة وتشاغل." 
 الصواف اإلسكندري. "أبو حممد، ابن .594

 شيخ صاحل، معترب، مؤدب ببلده.

 ولد يف سنة مخسني ومخسني.

 وحدث عن السلفي.

 كتب عنه ابن احلاجب، وغريه.

 وحدثين عنه حفيداه: الشرف حيىي، وأبو املعايل حممد ابنا أمحد بن الصواف.

 وتويف يف رابع ذي القعدة.
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 [ بن عشائر.1عبد اجملري بن حممد ] -42

 ، كمال الدين، القبيصي، العدل. شيخ معمر، فاضل.أبو حممد

 ابملوصل على حيىي بن سعدون القرطيب، ومسع منه ومن خطيب املوصل.القراءات قرأ 

 [ : كان من القراء اجملودين، وأعيان الفقهاء. تويف يف مجادى األوىل.2قال الزكي املنذري ]

. وال اءاتالقر عايل اإلسناد يف  قلت: مسع منه القاضي جمد الدين العدميي، وغريه. وكان
 أعلم أحدا ممن قرأ عليه.

 ابإلجازة عبد الصمد بن أيب اجليش.القراءات وقد روى عنه 

 [ بن عبد الواحد بن شنيف.3عبد الواحد بن حممد ] -43

 أبو الفرج، الدارقزي.

 حدث عن مسعود بن حممد بن شنيف.

 ومات يف مجادى اآلخرة.

__________ 

، 2531رقم  367/ 3عبد اجمليد بن حممد( يف: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )1]
 .467، 466/ 1، وغاية النهاية 593رقم  269/ 2ومعرفة القراء الكبار 

 [ يف التكملة.2]

رقم  369، 368/ 3[ انظر عن )عبد الواحد بن حممد( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]
2534 "..(1) 

 مد.[ بن حم1علي بن حسان ] -44" .595

 أبو احلسن، الكتيب. احلنفي.

 حدث عن: أمحد بن محزة ابن املوازيين، واخلشوعي.

 وكان فقيها، فاضال. لقبه موفق الدين.

 « .جزءا»انتقى له زكي الدين الربزايل 

 روى عنه: أمني الدين عبد الصمد بن عساكر، واجملد ابن احللوانية، وحممد بن عربشاه.
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 تويف يف رابع عشر شعبان.

 [ بن حممد بن سامل التغليب.2علي بن أيب علي ] -45

 العالمة، املتكلم، سيف الدين، اآلمدي، احلنبلي، مث الشافعي.

فار، على الشيخ حممد الصالقراءات ولد بعد اخلمسني ومخسمائة بيسري آبمد، وقرأ هبا 
 نأي ا ببغداد على ابالقراءات يف مذهب أمحد. وقرأ « اهلداية»وعمار اآلمدي. وحفظ 

 عبيدة.

 فتفقه هبا على أيب الفتح بن املين احلنبلي، -وهو شاب -وقدم بغداد

__________ 

 .2539رقم  370/ 3[ انظر عن )علي بن حسان( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، ومرآة الزمان 241، 240[ انظر عن )علي بن أيب علي( يف: اتريخ احلكماء للقفطي 2]
، وذيل الروضتني 3508رقم  360، 359/ 3ات النقلة ، والتكملة لوفي691/ 2ق  8ج 

، 156، 155/ 3، واملختصر يف أخبار البشر 294، 293/ 3، ووفيات األعيان 161
، 333، واإلشارة إىل وفيات األعيان 230رقم  366 -364/ 22وسري أعالم النبالء 

، ومفرج 125، 124/ 5، والعرب 136/ 2، ودول اإلسالم 261واإلعالم بوفيات األعالم 
/ 4، ومرآة اجلنان 160/ 2هـ( ، واتريخ ابن الوردي  630)وفيات  11 -3/ 5الكروب 

، 60/ ورقة 2، ونثر اجلمان للفيومي 126 -124/ ورقة 12، والوايف ابلوفيات 75 -73
، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 138، 137/ 1، وطبقات الشافعية لإلسنوي 61
، وطبقات الشافعية 141، 140/ 13لبداية والنهاية ( ، وا317، 306/ 8) 129/ 5

، وطبقات الشافعية البن 175ب، والعقد املذهب البن امللقن، ورقة  166البن كثري، ورقة 
، 631رقم  313، 312، والوفيات البن قنفذ 379رقم  412 -410/ 2القاضي شهبة 
، 463، 462/ 2 ، والعسجد املسبوك414/ 2، واتريخ اخلميس 134/ 3ولسان امليزان 
، ومفتاح السعادة 259/ 1، وحسن احملاضرة 464، واتريخ اخللفاء 285/ 6والنجوم الزاهرة 
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، وديوان 144 -142/ 5، وشذرات الذهب 217، واتريخ األزمنة للدويهي 49/ 2
 (1).." 155/ 7، ومعجم املؤلفني 153/ 5، واألعالم 83رقم  77، 76/ 1اإلسالم 

كارم، وأيب طاهر السلفي، وبدر اخلداداذي، وأيب القاسم "ومسع من: جده أيب امل .596
 حممد بن علي بن العريف، ومجاعة كثرية.

 وانب عن والده يف تدريس الصاحبية ابلقاهرة.

 روى عنه: الزكي املنذري، والزكي الربزايل، وغريمها.

 وتويف يف العشرين من مجادى اآلخرة.

 [ بن يوسف.1حممد بن عمر ] -54

عبد هللا، األنصاري القرطيب، املقرئ، املالكي، الزاهد، املعروف ابألندلس اببن اإلمام، أبو 
 مغايظ.

 انتقل به أبوه إىل فاس فنشأ هبا. مث حج ومسع مبكة من أيب املعايل عبد املنعم بن عبد هللا ابن
الفراوي. ومسع ابإلسكندرية من القاضي حممد بن عبد الرمحن احل رمي، وعبد الرمحن بن 

. ومسع لقراءاتاومبصر من األستاذ أيب القاسم بن فريه الشاطيب، ولزمه مدة وقرأ عليه  موقا.
من: أيب القاسم البوصريي، وعلي بن أمحد احلديثي، وحممد بن محد األراتحي، واملشرف 

 ابن املؤيد اهلمذاين.

قا ذوكان إماما صاحلا، زاهدا، جمودا للقراءات، عارفا بوجوهها، بصريا مبذهب مالك، حا
 بفنون العربية. وله يد طويل يف التفسري. خترج به مجاعة.

 وجلس بعد موت الشاطيب يف مكانه لإلقراء.

__________ 

، وذيل 2505رقم  358/ 3[ انظر عن )حممد بن عمر( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، 176، ومعجم الشيوخ الرعيين 330/ 1، وتكملة الصلة البن األابر 162الروضتني 

، 125/ 5، والعرب 333، واإلشارة إىل وفيات األعيان 261اإلعالم بوفيات األعالم و 
، 63، 62/ ورقة 2، ونثر اجلمان للفيومي 603رقم  640، 639/ 2ومعرفة القراء الكبار 
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 361/ 4، والوايف ابلوفيات 125، وطبقات الشافعية للمطري ورقة 75/ 4ومرآة اجلنان 
 418، 417/ 6، واملقفى الكبري 3324رقم  220، 219 /2، وغاية النهاية 2792رقم 
/ 6، والنجوم الزاهرة 50، وطبقات النحاة واللغويني البن قاضي شهبة، ورقة 2907رقم 
، وطبقات املفسرين 39، وطبقات املفسرين للسيوطي 202، 201/ 1، وبغية الوعاة 287

 283واملفسرين ، وطبقات احلفاظ 145/ 5، وشذرات الذهب 220، 219/ 2للداودي 
 (1).." 553رقم 
"قال أبو عبد هللا األابر: حدث ابلقاهرة. وأخذ عنه القرآن واحلديث، والعربية.  .597

سيبويه. مث جاور ابملدينة. وشهر ابلف ل والصالح والورع. وأم « كتاب»ونوظر عليه يف 
قرافتها، كذا قال، بمبسجد النيب صلى هللا عليه وسلم. وقال ابن الطيلسان: تويف مبصر ودفن 

 وإمنا مات ابملدينة.

 على الشاطيب.القراءات [ : تويف يف مستهل صفر. وقرأ 1وقال املنذري ]

ومسع، وحدث، وأقرأ، وانتفع به مجاعة. وحج مرات. وأكثر اجملاورة عند قرب النيب صلى هللا 
امة، مثابرا على لععليه وسلم. وبرع يف التفسري واألدب. وكان له القبول التام من اخلاصة وا

 ق اء حوائج الناس. مسعته يذكر ما يدل على أن مولده سنة مثان أو سبع ومخسني ومخسمائة.

قلت: روى عنه الزكي املنذري، والشهاب القوصي، واجملد ابن العدمي، وعبد الصمد بن أيب 
 اجليش، وأبو حممد احلسن سبط زايدة، وهو آخر من روى عنه.

 بن سعيد.[ 2حممد بن حممد ] -55

 أبو عبد هللا، اليحصيب اجلياين، اللوشي.

روى عن: أيب بكر بن اجلد، وأيب عبد هللا بن زرقون. وحج فسمع ابإلسكندرية حممد بن 
 عبد الرمحن احل رمي، وغريه.

 وويل الق اء واخلطابة ببلده مدة، مث خطابة قرطبة. وأمسع الناس.

 ومات يف رم ان.

 د بن أيب القاسم عبد هللا بن حممد.[ حمم3حممد بن أيب بكر ] -56
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 احلافظ، املفيد، أبو رشيد، الغزال، األصبهاين.

__________ 

 .358/ 3[ يف التكملة 1]
/ 7، واملقفى الكبري 632/ 2[ انظر عن )حممد بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]

 .585رقم  179، وشجرة النور الزكية 3084رقم  20
، واملعني يف طبقات 333بن أيب بكر( يف: اإلشارة إىل وفيات األعيان  [ انظر عن )حممد3]

 (1).." 92رقم  163/ 1، والوايف ابلوفيات 126/ 5، والعرب 2071رقم  195احملدثني 
 "أبو الف ائل، العلوي، اجلواين، الواسطي. .598

 تويف يف رم ان عن ست ومثانني سنة، بواسط.

 .يروي عن أيب طالب حممد بن علي الكتاين
 [ بن أيب الربكات بن اثبت.1حيىي بن سلمان ] -73

 أبو الربكات، البغدادي، املأموين، الصواف.

 ولد سنة تسع وأربعني.

 ومسع من أيب الفتح بن البطي.

روى عنه ابإلجازة القاضي شهاب الدين اخلويي، وغريه. وابلسماع عز الدين الفارويت، وقبله 
 أبس به، تويف يف سادس ربيع األول. حمب الدين ابن النجار وقال: كان ال

 [ بن حيىي بن احلسن.2حيىي بن منصور ] -74

 الفقيه، أبو احلسني، السليماين، اليماين، املقرئ، الشافعي.

 من أعيان شيوخ القاهرة.

على أيب اجلود. وتفقه على الشهاب حممد بن حممود الطوسي. وقرأ علم القراءات قرأ 
 ن البخاري. والزم احلافظ على بن املف ل مدة.الكالم ابلثغر على أيب احلس

 [ .3ودرس مبدرسة قاضي قوص ابلقاهرة، وأم مبسجد ]

 وتويف يف مجادى اآلخرة.
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 [ بن حسن، العالمة.4يوسف بن حيدرة ] -75

__________ 

 .2516رقم  363، 362/ 3[ انظر عن )حيىي بن سلمان( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، ومعرفة 2533رقم  368/ 3بن منصور( يف: التكملة لوفيات النقلة  [ انظر عن )حيىي2]

/ 8) 150/ 5، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 604رقم  640/ 2القراء الكبار 
 .111، ومعجم الشافعية البن عبد اهلادي، ورقة 379/ 2( ، وغاية النهاية 358
 .368/ 3ي يف التكملة [ هو املسجد الذي ابلقشاشني ابلقاهرة، كما قال املنذر 3]
، 127/ 5[ انظر عن )يوسف بن حيدرة( يف: عيون األنباء البن أيب أصيبعة، والعرب 4]

 (1).." 147/ 5، وشذرات الذهب 237رقم  372، 371/ 22وسري أعالم النبالء 
 "سنة اثنتني وثالثني وستمائة .599

 ]حرف األلف[

مري السالر، خبتيار األاتبكي، [ بن إمساعيل بن عمر، ابن األ1أمحد بن إبراهيم ] -78
 الدمشقي.

 األمري، األديب، زين الدين، أبو العباس.

 من بيت إمرة وتقدم. وله شعر بديع.

 روى عنه شهاب الدين القوصي، وغريه.

 تويف يف احملرم.

 انشدان له نسيبه األديب انصر الدين أبو بكر ابن السالر:

 ال عنه قرينهأحن إىل الوادي الذي تسكنونه ... حنني حمب ز 

 وأشتاقكم شوق العليل لربئه ... وقد مل آسيه وقل معينه

 ولوال رضاكم ابلعباد لزرتكم ... زايرة من دنياه أنتم ودينه

 وأرغمت أنف البني يف مجع مشلنا ... ولكن جبهدي يف رضاكم أعينه

 [ ، العفيف.2أمحد بن علي بن عبد العزيز ] -79
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 املصري، الشافعي، املقرئ، املعروف اببن الصرييف.أبو العباس، القرشي، املخزومي، 

على أيب اجلود. ومسع من أيب احلسن علي بن جنا. وأجاز له األثري أبو الطاهر القراءات قرأ 
 األنباري، ومجاعة.

__________ 

، والوايف 2570رقم  382/ 3[ انظر عن )أمحد بن إبراهيم( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .2684رقم  217، 216/ 6ابلوفيات 

، 398، 397/ 3[ انظر عن )أمحد بن علي بن عبد العزيز( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
 (1)« .." علي»إبسقاط: « أمحد بن عبد العزيز»وفيه:  2614رقم 
"علي بن املظفر اخلطيب، وأيب بكر بن منصور الباقالين. ومسع من أيب طالب  .600

نصر قدم بغداد، فسمع هبا من عبيد هللا بن شاتيل، و الكتاين، ومسعود بن علي بن صدقة. و 
هللا القزاز، وعبد املنعم ابن عبد هللا الفراوي، واحلافظ أيب بكر حممد بن عثمان احلازمي، وابن 

 بوش، وابن كليب، ومجاعة.

وقدم دمشق وسكنها، وأقرأ هبا، وحدث. وكان جيد األداء، حسن األخالق، ثقة، فاضال. 
 طالب صاحب ابن اخلل، ويعيش بن صدقة. وقد تفقه علي أيب

مسع منه: الزكي الربزايل، وال ياء، والسيف، وابن احلاجب، والقوصي، وابن احللوانية، 
 ومجاعة.

علم الدين القاسم بن أمحد األندلسي، والتقي يعقوب اجلرائدي، والرشيد القراءات وقرأ عليه 
 بن أيب الدر، وغريهم.

الصمد ابن احلرستاين، وحممد بن قامياز الطحان، والشهاب بن وحدثنا عنه أبو القاسم عبد 
 مشرف. وابإلجازة القاضي تقي الدين سليمان، والفخر إمساعيل بن عساكر.

 وتويف يف اثمن شعبان، وله ست وسبعون سنة، ودفن مبقربة ابب الصغري.

 ولسعد، واملطعم منه إجازة.

 [ بن أمحد بن أيب سعد.1عمر بن أمحد ] -110
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 مام، أبو حفص، شعرانة، األصبهاين، املستملي، احلافظ.اإل

اإلمام أمحد علي أبواب الفقه. « مسند»مسع الكثري، وكتب، وانتخب، وهو الذي رتب 
حسبه رحل يف وما أ« . روضة املذكرين وهبجة احملدثني»وصنف كتااب يف مثانية أسفار مساه 

 احلديث.

__________ 

ملؤلفني، مع أنه من شرطه. وسيعاد ذكره اثنية يف من عدم [ مل يذكره كحالة يف: معجم ا1]
 (1)أبصفهان.." 

"قاضي الق اة، هباء الدين، أبو احملاسن وأبو العز، األسدي، احلليب األصل، املوصلي  .601
 املولد واملنشأ، الشافعي، الفقيه، املعروف اببن شداد.

 ولد يف رم ان سنة تسع وثالثني ومخسمائة.

العربية، ومسع و القراءات أاب بكر حيىي بن سعدون القرطيب فقرأ عليه وحفظ القرآن. ولزم 
منه ومن حممد بن أسعد حفدة العطاري، وابن ايسر اجلياين، وأيب الف ل خطيب املوصل، 
وأخيه عبد الرمحن بن أمحد، والقاضي أيب الرضا سعيد بن عبد هللا بن القاسم الشهرزوري، 

شهدة  بن الشريجي الفقيه، وحيىي الثقفي. وببغداد منوأيب الربكات عبد هللا بن اخل ر ا
 الكاتبة، وأيب اخلري أمحد بن إمساعيل القزويين.

 وتفقه، وتفنن، وبرع يف العلم.

 وحدث مبصر، ودمشق، وحلب.

روى عنه: أبو عبد هللا الفاسي املقرئ، والزكي املنذري، والكمال العدميي، وابنه اجملد، واجلمال 
 شهاب القوصي، ونصر هللا وسعد اخلري ابنا النابلسي، والشهاب األبرقوهي،ابن الصابوين، وال

وأبو صادق حممد بن الرشيد العطار، وسنقر الق ائي، ومجاعة. وابإلجازة قاضي الق اة 
 تقي الدين سليمان، وأبو نصر حممد بن حممد ابن الشريازي، ومجاعة.

مور الدين، اشتهر امسه، وسار : ثقة، حجة، عارفا أب-كما قال عمر ابن احلاجب  -وكان
ذكره. وكان ذا صالح وعبادة. وكان يف زمانه كالقاضي أيب يوسف يف زمانة. دبر أمور امللك 
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 حبلب، واجتمعت األلسن على مدحه. وأنشأ

__________ 

، وطبقات الشافعية البن  362 -360/ 8) 51/ 5] )( [ الشافعية الكربى للسبكي 
، والعقد املذهب البن امللقن، ورقة 143/ 13داية والنهاية أ، ب، والب 170كثري، ورقة 

، وذيل 396، 395/ 2، وغاية النهاية 18، ونزهة األانم البن دقماق، ورقة 80، 79
رقم  428، 427/ 2، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة 1716رقم  321/ 2التقييد 
، 158/ 5ات الذهب ، وشذر 292/ 6، والنجوم الزاهرة 447/ 2، واألنس اجلليل 398
، 1739، 1275، 1015، 759، 125، وكشف الظنون 306/ 9، واألعالم 159
، وفهرس 681/ 2، وإي اح املكنون 554، 553/ 2، وهدية العارفني 1898، 1816

 (1).." 300، 299/ 13، ومعجم املؤلفني 328/ 3و  11/ 2املخطوطات املصورة 
قاضي الق اة هباء الدين هذا ألمه،  "وقال شيخنا ابن الظاهري: ابن شداد هو جد .602

 فنسب إليه.

 وقال األبرقوهي: قدم مصر رسوال غري مرة آخرها القدمة اليت مسعت منه فيها.

 [ : كان يكىن أوال أاب العز فغريها أبيب احملاسن.1وقال ابن خلكان ]

ت موقال: قال يف بعض تواليفه: أول من أخذت عنه شيخي صائن الدين القرطيب، فإين الز 
يث، ، واحلدالقراءاتالقراءة عليه إحدى عشرة سنة، وقرأت عليه معظم ما رواه من كتب 

 وشروحه، والتفسري، وكتب يل خطه أبنه ما قرأ عليه أحد أكثر مما قرأت عليه.

مسلم   «صحيح»إىل أن قال: ومن شيوخي سراج الدين حممد بن علي اجلياين قرأت عليه 
دي، وأجاز يل سنة تسع ومخسني. ومنهم: فخر الدين للواح« الوسيط»كله ابملوصل، و 

على، و أيب ي« مسند»أيب عوانة و « مسند»أبو الرضا أسعد ابن الشهرزوري مسعت عليه 
الرتمذي. ومسعت من مجاعة، منهم: « جامع»أيب داود، و « سنن»الشافعي، و « مسند»

 شهدة ببغداد.

قدم لسبعني. وحج سنة ثالث ومثانني. و قال ابن خلكان: أعاد ابلنظامية ببغداد يف حدود ا
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زائرا بيت املقدس، فبالغ يف إكرامه صالح الدين، فصنف له مصنفا يف اجلهاد وف له. وكان 
شيخنا وأخذت عنه كثريا. وكتب صاحب إربل يف حقي وحق أخي كتااب إليه يقول: أنت 

 حاجة مع هذا إىل تعلم ما يلزم من أمر هذين الوالدين وأهنما ولدا أخي، وولدا أخيك، وال
أتكيد. فتف ل القاضي وتلقاان ابلقبول واإلكرام وأحسن حسب اإلمكان، وكان بيده حل 
األمور وعقدها، ومل يكن ألحد معه كالم. وال يعمل الطواشي شهاب الدين طغريل شيئا 

 إال مبشورته، وكان للفقهاء به حرمة اتمة وافرة، وطال عمره. وأثر اهلرم فيه حىت

__________ 

 .93/ 7( وانظر الوفيات 28/ الورقة 1« )عقود اجلمان»] )( [ ترمجة قاضي السالمية من 
 (1).." 86 -84/ 7[ يف وفيات األعيان 1]
 بقي بن حممد بن تقي. -164" .603

 أبو علي اجلذامي، املالقي. من العلماء األذكياء.

 ورخه ابن فرتون، وقيد جده بتاء مثناة.

 أخذ عن أيب علي الرندي.

 ]حرف اجليم[

 [ بن جودي بن موسى بن وهب بن عدانن.1جودي بن عبد الرمحن ] -165

 أبو الكرم األندلسي من أهل مدينة وادي آش.

روى عن: أيب القاسم السهيلي، وأيب جعفر بن احلكم، ويعقوب بن طلحة، وأيب بكر بن 
 أيب مجرة، ومجاعة.

ابلقرآن، وعلم ابلعربية. أخذ عنه  قال األابر: كان راواي مكثرا، معتنيا ابحلديث. أدب
[ سنة ثالث 2أصحابنا. دخلت وادي آش ومل أره. وتويف بعد خدر أصابه واختالل أعطبه ]

 [ وثالثني أو حنوها.3]

 ]حرف احلاء[

 [ .4احلسن بن عبد الرمحن ] -166

                                         
 46/136اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



681 

 

 [ املرسي، الرفاء، املقرئ.5أبو علي، الكتاين ]

[ . ومسع من أيب عبد هللا بن 7 حممد الشمنيت ]عن أيبالقراءات [ : أخذ 6قال األابر ]
 محيد، وغريه. وكان صاحب ف ائل.

__________ 

 .250/ 1[ انظر عن )جودي بن عبد الرمحن( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
 وهو حتريف.« أعقبه»[ يف التكملة: 2]

 « .إحدى»[ يف التكملة: 3]

، واملقت ب 266/ 1لة الصلة البن األابر [ انظر عن )احلسن بن عبد الرمحن( يف: تكم4]
 .510/ 1، وبغية الوعاة 56رقم  67، 66/ 2، والوايف ابلوفيات 158من حتفة القادم 

 ابلنون، وهو تصحيف ابلطباعة.« الكناين»[ وقع يف تكملة ابن األابر: 5]

 .266/ 1[ يف التكملة: 6]
 (1)[ منسوب إىل مشونت، قرية من أعمال مدينة سامل.." 7]
 "شجاع الدين، أبو احلسن. .604

رجل صاحل، كثري العبادة واألوراد. حج ابلناس من الشام نيفا وعشرين حجة. وكان امللك 
املعظم حيرتمه، مث كان يف خدمة ابنه امللك الناصر ابلكرك، فبلغه عنه شيء، فكلمه كالما 

 خشنا، فرتكه وقدم دمشق.

دك، فقال: وهللا ما قلت عنه إال أنه [ : حكى يل ذلك، فقلت: هو ول1قال ابن اجلوزي ]
 يقرأ املنطق، فقلت: الفقه أوىل به كما كان والده.

 تويف يف مجادى اآلخرة.

 [ بن حممد بن مفرج.2علي بن عبد الصمد ] -188

 الشيخ عفيف الدين، ابن الرماح، املصري، املقرئ، النحوي، الشافعي، املعدل.

 ولد سنة سبع ومخسني ابلقاهرة.

 السلفي.ومسع من 
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على أيب اجليوش عساكر بن على، واإلمام أيب اجلود. وأخذ العربية عن أيب القراءات وقرأ 
 احلسني حيىي بن عبد هللا.

 وتصدر لإلقراء، والعربية ابملدرسة السيفية، واملدرسة الفاضلية مدة.

 ومحل عنه مجاعة. وشهد عند قاضي الق اة عبد الرمحن ابن السكري فمن بعده. وكان من
 حماسن الشيوخ.

__________ 

هـ( ، وسيعاد  734)يف وفيات سنة  2746رقم  452/ 3] )( [ والتكملة لوفيات النقلة 
 هـ. وهو الصحيح. 734يف وفيات سنة 

 [ يف مرآة الزمان.1]

، ومعجم شيوخ 415/ 3[ انظر عن )علي بن عبد الصمد( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
، واإلشارة إىل وفيات األعيان 262، واإلعالم بوفيات األعالم 103، 102األبرقوهي، ورقة 

 123، 122/ 2، ومعرفة القراء الكبار 134/ 5، والعرب 1423/ 4، وتذكرة احلفاظ 334
، وغاية 165رقم  237/ 21، والوايف ابلوفيات 23، وذيل املشتبه للسالمي 287رقم 

رقم  499/ 1وحسن احملاضرة  ،296/ 6، والنجوم الزاهرة 2245رقم  549/ 1النهاية 
 (1).." 159/ 5، وشذرات الذهب 1730، رقم 175/ 2، وبغية الوعاة 69
[ : كان حسن السمت، مؤثرا لالنفراد، مقبال 1"روى عنه الزكي املنذري وقال ] .605

على خويصته، منتصبا لإلفادة، راغبا يف اإلقراء. اتصل خبدمة السلطان مدة ومل يتغري عن 
 طريقته وعادته.

قلت: قرأت القرآن كله على النظام حممد بن عبد الكرمي التربيزي، وأخربين: أنه قرأ على ابن 
 الرماح. ومل حيدثين أحد عنه.

 وآخر من روى عنه ابإلجازة القاضي تقي الدين سليمان.

 تويف يف الثاين والعشرين من مجادى األوىل.

 [ .2بل إجازته ابقية البن الشريازي وسعد ]
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 [ بن عبد الودود األندلسي.3ن حممد ]علي ب -189

 خطيب مربيطر.

 عن أيب عبد هللا حممد بن واجب. ومسع من مجاعة.القراءات أخذ 

 وأجاز له أبو الطاهر إمساعيل بن عوف من اإلسكندرية.

 وكان رجال صاحلا.

 روى عنه أبو عبد هللا األابر وقال: تويف يف ذي احلجة.

 ة بن عبد هللا.[ بن روزب4علي بن أيب بكر ] -190

 أبو احلسن، البغدادي، القالنسي، الصويف، العطار.

 ابن العايل.« جزء»البخاري من أيب الوقت، ومسع منه « صحيح»مسع 

__________ 

 .415/ 3[ يف التكملة 1]
 هذه العبارة يف آخر الرتمجة. -رمحه هللا -[ هكذا استدرك املؤلف2]

، والذيل والتكملة 1904لصلة البن األابر، رقم [ انظر عن )علي بن حممد( يف: تكملة ا3]
 .619رقم  313/ 1ق  5لكتايب املوصول والصلة ج 

، 2641رقم  410، 409/ 3[ انظر عن )علي بن أيب بكر( يف: التكملة لوفيات النقلة 4]
، واإلشارة إىل وفيات األعيان 262، واإلعالم بوفيات األعالم 561رقم  419والتقييد 
/ 2، ودول اإلسالم 134/ 5، والعرب 1082رقم  196يف طبقات احملدثني ، واملعني 335
، والوايف 203، ونكت اهلميان 247رقم  388، 387/ 22، وسري أعالم النبالء 137

، 296/ 6، والنجوم الزاهرة 1501رقم  230/ 2، وذيل التقييد 14/ ورقة 12ابلوفيات 
 (1).." 1020م رق 353/ 2، وديوان اإلسالم 160/ 5وشذرات الذهب 

 حممد بن رجب بن علي. -197" .606

 أبو بكر، احلارثي، الفقيه، احلنبلي.

 من أهل قرية احلارثية من أعمال هنر عيسى.
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 سكن بغداد وتفقه ومسع من عبد احلق اليوسفي، وأيب العز بن مواهب اخلراساين.

بان، وله شعروى عنه ابن النجار، وقال: كان متيقظا، حسن الطريقة، متدينا. تويف يف 
 إحدى ومثانون سنة.

 [ بن حممد بن أمحد، الشريف.1حممد بن علي ] -198

 أبو شجاع، فخر الدين، األموي، العثماين، البغدادي، الكاتب.

 ولد ببغداد يف سنة مخس وستني، وسكن الداير املصرية.

 وحدث عن عبد الرمحن بن موقا.

[ ، كثري التصون جدا، من 3ت ][ : كان حسن السم2روى عنه الزكي املنذري، وقال ]
 أعيان الطائفة العثمانية، رق حاله، وانقطع إىل العبادة. وتويف يف خامس شعبان.

 [ بن حممد بن أيب زاهر.4حممد بن حممد بن عبد هللا ] -199

 أبو حامد، البلنسي، املؤدب.

فأكثر.  ،عن أبيه. ومسع من أيب العطاء بن نذير، وأيب عبد هللا ابن نسعالقراءات أخذ 
 وأدب ابلقرآن.

 [ : هو معلمي، وعنه أخذت قراءة انفع، ومسعت منه، ومسع5قال األابر ]

__________ 

، واملقفى 2664رقم  418/ 3[ انظر عن )حممد بن علي( يف التكملة لوفيات النقلة 1]
 .2801رقم  330/ 6الكبري 

 .418/ 3[ يف التكملة 2]
 « .الصمت»سهوا  -رمحه هللا -[ كتبها املؤلف3]

، 635/ 2[ انظر عن )حممد بن حممد بن عبد هللا( يف: التكملة الصلة البن األابر 4]
 .3101رقم  34/ 7واملقفى الكبري 

 (1).." 635/ 2[ يف التكملة 5]
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"وأجازت للفخر ابن عساكر، وللقاضي شهاب الدين اخلويي، وفاطمة بنت  .607
 وأمحد ابن الشحنة، ومجاعة.سليمان، وعيسى املطعم، وأيب بكر بن عبد الدائم. 

 وتوفيت يف سادس عشر ذي احلجة.

 قال ابن النجار: جاوزت الثمانني.

 [ بن علي بن خليل بن إبراهيم بن خليل بن وشاح.1اخلليل بن أمحد ] -239

 أبو طاهر، اجلوسقي الصرصري، اخلطيب هبا.

 ولد سنة مثان وأربعني مخسمائة.

 على مجاعة.القراءات وقرأ 

والده الشيخ أيب العباس، وأيب الفتح بن البطي، وعبد هللا بن عبد الصمد السلمي،  ومسع من:
 وشهدة، وصدقة بن احلسني الناسخ، واألسعد ابن يلدرك.

 [ بعد والده. وكان صاحلا، عاملا، خريا.2وخطب جبامع صرصر الدير ]

بان، وحممد بن لروى عنه: أبو الفرج أيوب بن حممود ابن البعلبكي، وأبو القاسم علي بن ب
مؤمن، واجلمال أبو بكر الشريشي، وحممد بن مكي بن حامد األصبهاين، مث الدمشقي، 

 وأمحد بن حممد الطييب التاجر، وحمفوظ بن احلامض.

وأجاز للقاضيني ابن اخلويي واحلنبلي، وسعد الدين بن سعد، وأيب بكر بن عبد الدائم، وأيب 
 ومجاعة.نصر حممد بن حممد ابن الشريازي، 

 وتويف يف العشرين من ربيع األول.

__________ 

، 2715رقم  440، 439/ 3[ انظر عن )اخلليل بن أمحد( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
رقم  393/ 13، والوايف ابلوفيات 137/ 5، والعرب 335واإلشارة إىل وفيات األعيان 

 .164، 163/ 5، وشذرات الذهب 298/ 6، والنجوم الزاهرة 491
[ وهي املعروفة بصرصر األدىن، بليدة كانت على جانب السيب الشمايل وهي يف طريق 2]

احلاج، وإمنا عرفت بصرصر الدير، ألن ديرا كان فيها يعرف أثره إىل القرن السابع. ومثة 
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صرصر األعلى من قرى هنر امللك على جانب السيب اجلنويب. )معجم البلدان( وانظر: 
 (1).." 440/ 3التكملة 

 "قبائح آاثر شغلن ظنوين ... وخوفن أفكاري لقاء منون .608

 وكيف اعتذاري عن ذنويب وقبحها ... وأيىب يل العذر اجلميل حقيين

 على أن يل من حسن ظين خبالقي ... معاذا حبصن يف املعاد حصني

 فإن أوبقتين سلفات تقدمت ... فحسن يقيين ابإلله يقيين

ونبال، ورايسة وف ال. وكان إماما مربزا يف فنون من  قال ابن مسدي: مل ألق مثله جاللة،
منقول ومعقول، ومنشور وموزون، جامعا للف ائل. وبرع يف علوم القرآن والتجويد واألدب، 

عن اءات القر فكان ابن جبدته، وهو ختام احلفاظ، ندب لديوان األنشاء فاستعفى. أخذ 
-رمحه هللا -رسية. أكثرت عنهأصحاب ابن هذيل. رحل واختص أبيب القاسم بن حبيش مب

. 
املوافقات »عن أربعني شيخا، وكتاب « األربعني»وقال أبو العباس ابن الغماز: وله كتاب 

 املسلسالت.« جزء»، و « العوايل

[ : يف العشرين من ذي احلجة تويف احلافظ أبو الربيع الكالعي 1وقال أبو حممد املنذري ]
 بظاهر بلنسية. -ه هللاخذل -اخلطيب الكاتب شهيدا بيد العدو

ومولده بظاهر مرسية يف مستهل رم ان سنة مخس وستني. مسع ببلنسية من حممد بن جعفر 
النحوي، وأيب احلجاج يوسف بن عبد هللا، وأيب بكر أمحد بن أيب املطرف، ومبرسية من أيب 

. ومجع ةالقاسم عبد الرمحن بن حبيش، وإبشبيلية، وشاطبة، وغرانطة، وسبته، ومالقة، وداني
جماميع مفيدة تدل على غزارة علمه وكثرية حفظه ومعرفته هبذا الشأن. وكتب إلينا ابإلجازة 

 من بلنسية سنة أربع عشرة وستمائة.

 ]حرف ال اد[

 [ بن أيب الفرج.2ال حاك بن أيب بكر ] -247

 أبو الفرج، القطيعي، النجار، املعروف اببن األطروش.
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__________ 

 .462، 461 /3[ يف التكملة 1]
، رقم 455، 454/ 3[ انظر عن )ال حاك بن أيب بكر( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

2749 "..(1) 
 "احلنبلي، الفقيه، العز. .609

 من كبار العلماء.

 تفقه على الشيخ املوفق، ورحل إىل أصبهان، ومسع من: أيب الفخر أسعد بن سعيد، وغريه.

 مشس الدين بن أيب عمر.روى عنه: اجملد ابن احللوانية، والشيخ 

وأجاز للشيخ علي بن هارون، وللشهاب حممد بن مشرف، وللشرف إبراهيم ابن املخرمي، 
 وغريه.

قرأت خبط ال ياء: ويف يوم االثنني حادي عشر ذي القعدة تويف الفقيه اإلمام العامل أبو 
 .-رمحة هللا عليه ورضوانه -حممد عبد العزيز بن عبد امللك

ا فطنا ذكيا. وقد ألقى الدرس مدة مبدرسة شيخنا أيب عمر. وكان دينا خريا. وكان إماما عامل
 دفن يف تربة خال أمه الشيخ موفق الدين.

 [ بن علي بن محزة بن فارس.1عبد العزيز بن حممد ] -260

 أبو الربكات ابن القبيطي.

ل، وحممد يمسع مع أخيه عبد اللطيف من: شهدة، وأيب نصر عبد الرحيم اليوسفي، وابن شات
 بن نسيم.

لى على عمه أيب يعالقراءات وكان من أعيان قراء بغداد، جيد األداء، طيب الصوت. قرأ 
 محزة. وأم مبسجدهم على ابب البدرية. وكان فقيها، دينا، شافعيا، حسن السمت.

 ولد سنة ثالث وستني. وتويف يف رابع عشر ربيع األول.

 للبهاء ابن عساكر.روى عنه أبو القاسم بن بلبان. وأجاز 

يم البن شيطا بسماعه من أيب نصر عبد الرح« التذكار»قال ابن النجار: قرأت عليه كتاب 
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 بن يوسف، عن الباقرحي، عنه. وكان صدوقا.

__________ 

، 2711رقم  438/ 3[ انظر عن )عبد العزيز بن حممد( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، 456رقم  542، 541/ 18، والوايف ابلوفيات 605رقم  641/ 2ومعرفة القراء الكبار 

 (1).." 396/ 1وغاية النهاية 
 "أبو احلسن، ابن خرية، البلنسي، املقرئ. خطيب بلنسية. .610

عن القراءات [ : أخذ عن أيب جعفر طارق بن موسى قراءة ورش. وأخذ 1قال األابر ]
بو عبد هللا ريه. وأجاز له أشيخنا أيب جعفر بن عون هللا. ومسع من أيب العطاء بن نذير، وغ

بن محيد، وأبو حممد بن عبيد هللا، وحج سنة مثان وسبعني، وجاوز ومسع من: أيب عبد هللا 
أيب « سنن»حممد بن عبد الرمحن احل رمي، ومحاد احلراين، وعبد اجمليد بن دليل، مسع منه 
ن عبد احلق بداود عن أيب بكر الطرطوشي يف سنة تسع ومخسمائة، ومسع من اإلمام عبد 

الرمحن اإلشبيلي ببجاية، ومن أيب حفص عمر امليانشي مبكة. وانصرف إىل بلده وأقام على 
حاله من االنقباض وحسن السمت إىل أن قلد الصالة، فتوالها أربعني سنة مل حيفظ عنه 
سهو فيها إال يف النادر. وأقرأ القرآن وقتا. وحدث. وأخذ الناس عنه. وكان عدال راجح 

نده. السبع، ومسعت منه جل ما عالقراءات بكثرة. تلوت عليه « مشيخته». ويف العقل
واختلط قبل موته أبزيد من عام، وأخر عن الصالة يف رجب سنة ثالث وثالثني وستمائة 
الختالل ظهر يف كالمه. ومل يسمع منه بعد ذلك شيء. وتويف يف أواخر رجب سنة أربع، 

سني ن، ونزل يف قربه أبو الربيع بن سامل. وولد سنة مخوكانت جنازته مشهودة ح رها السلطا
 أو إحدى ومخسني ومخسمائة.

« الشهاب»أيب داود، ومسعت منه كتاب « سنن»قلت: لقيه ابن الغماز فقال: مسعت منه 
 للق اعي، بسماعه من احل رمي، بسماعه من الرازي، عنه.

 ، شجاع الدين.[ بن السالر، األمري3[ بن إيداش ]2علي بن سليمان ] -272

 أبو احلسن، الدمشقي، احلنفي، أمري احلاج.
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 وإمنا تويف -كما ذكران  -[4ورخه أبو املظفر ابن اجلوزي يف سنة ثالث ]

__________ 

 .634رقم  313، والوفيات البن قنفذ 322] )( [ 
والتكملة لوفيات  1905)مطبوع( رقم  76، 75/ ورقة 3[ يف تكملة الصلة )خمطوط( 1]

 .النقلة
 452/ 3، و 703، 702/ 2ق  8[ انظر عن )علي بن سليمان( يف: مرآة الزمان ج 2]

 .2741رقم 
 « .اقداش»[ تصحف يف )مرآة الزمان( إىل 3]

 (1)« .." يف سنة أربع»، واملوجود يف )املرآة( : -رمحه هللا -[ هكذا قال املؤلف4]
 "وله شعر حسن كأخيه، فمنه: .611

 .. وطرفك ذا أم هو الصارم الع بأقدك هذا أم هو الغصن الرطب .

 أاي بدر مت فيك للعني نزهة ... وللقلب تعذيب ولكنه عذب

 خف هللا يف قتل الكئيب وعده ابلوصال ... عسى انر مبهجته ختبو

 تويف يف رجب حبلب شااب، وله مثان وعشرون سنة إال شهرين.

 [ بن وضاح.1حممد بن حممد ] -289

 خطيب مدينة شقر.أبو بكر، اللخمي، األندلسي. 

 القراءات.روى عن أبيه أيب القاسم، وأخذ عنه 

حرز »ومسع أاب إسحاق بن فتحون. وحج سنة مثانني ومخسمائة، ومسع من الشاطيب قصيدته 
ومسع ببجاية من احلافظ عبد احلق بن عبد الرمحن. وأجاز له اإلمام أبو احلسن « . األماين

 بن هذيل، ومجاعة.

 وحدث بيسري. وتصدر بلده لإلقراء.

 [ : وكان رجال صاحلا، لقيته مرارا. ولد سنة تسع ومخسني.2قال األابر ]

 وتويف يف سادس شهر صفر.

                                         
 46/206اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



690 

 

 وقال ابن مسدي: حكى يل أن ابن هذيل اشرتى له شيئا وألبسه إايه. قال:

بع ه أو  « ريالتيس»ففرحت به، فقال أليب: هذا تذكرة العهد إذا كرب. ومسع من ابن هذيل 
 سنة أربع وستني. مث خرج ابن مسدي عنه من ذلك سند الكبري. كله يف

 ابن أيب األحوص شيخ أيب حيان النحوي.« التيسري»ومسع منه 

 ابلقاف. -[ بن قائد3حممد بن حيىي ] -290

__________ 

، ومعرفة 636، 635/ 2[ انظر عن )حممد بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
 .257/ 2، وغاية النهاية 611رقم  644/ 2القراء الكبار 

 .236/ 2[ يف تكملة الصلة 2]
، والتكملة لوفيات 3541رقم  446/ 7[ انظر عن )حممد بن حيىي( يف: املقفى الكبري 3]

 (1).." 2743رقم  453، 452/ 3النقلة 
 "أبو الثناء، السلمي، الدمشقي، احملتسب، فخر الدين، ابن احملتسب أيب حممد. .612

: أيب سعد بن عصرون، وابن صدقة احلراين، وطغدي األمريي، والبهاء ابن  [1روى ]عن[ ]
 عساكر.

روى عنه: الزكي الربزايل، واجملد ابن احللوانية. وآخر من روى عنه ابنه علي ح ورا. وأجاز 
 لغري واحد.

 وتويف يف الثامن والعشرين من شوال.

 بكري.[ بن املبارك بن هبة هللا بن 2حمفوظ بن املبارك ] -294

 أبو الوفاء، احلرميي، املستعمل.

 مسع من: أمحد بن موهوب بن السدنك، وال حق بن كارة.

 ومات يف صفر.

 أجاز البن الشريازي.

 [ حامت بن املسلم بن أيب العرب.3مرت ى بن أيب اجلود ] -295
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 [ .4أبو احلسن، ابن العفيف، احلارثي، املصري، احلويف ]

 ابحلوف.ولد سنة تسع وأربعني تقريبا 

 ، ومسع ابإلسكندرية من السلفي، والقاضي احل رمي.القراءاتوقرأ 

ومبصر من: عبد هللا بن بري، وإمساعيل بن قاسم الزايت، وسالمة بن عبد الباقي األنباري، 
 وغريهم.

__________ 

 .336، واإلشارة إىل وفيات األعيان 224] )( [ اإلكمال البن الصابوين 
 [ إضافة على األصل.1]

 .2701رقم  434/ 3[ انظر عن )حمفوظ بن املبارك( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
رقم  459، 458/ 3[ انظر عن )مرت ى بن أيب اجلود( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]

، واملعني يف طبقات احملدثني 303، 302، وتكملة إكمال اإلكمال البن الصابوين 2760
، 336واإلشارة إىل وفيات األعيان  262األعالم  ، واإلعالم بوفيات2088رقم  197
رقم  287/ 2، وذيل التقييد 5رقم  12، 11/ 23، وسري أعالم النبالء 140/ 5والعرب 
/ 5، وشذرات الذهب 399/ 6، والنجوم الزاهرة 1419/ 4، وتذكرة احلفاظ 1640
168 ،169. 
 (1) يدها املنذري.."[ منسوب إىل احلوف، كورة مشهورة قصبتها بلبيس، من مصر. ق4]
"روى عنه: الزكي املنذري، وابن النجار، وأبو طاهر أمحد بن عبد الكرمي املنذري،  .613

وحفيده أبو اجلود حامت بن احلسني بن مرت ى، والشهاب أمحد األبرقوهي، والغرايف. وآخر 
 من روى عنه ابحل ور أبو عبد هللا حممد بن مكرم، ومجاعة ابإلجازة.

 لعاملني.وكان من األئمة ا

[ : كان على طريقة حسنة، كثري التالوة للقرآن يف الليل والنهار. 1قال الزكي عبد العظيم ]
 ووالده العفيف أحد املنقطعني املشهورين ابخلري والصالح، وله القبول من الناس.

 قلت: حدث مرت ى بدمشق أي ا. وكان عنده فقه، ومعرفة، ونباهة.
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 وكتب خبطه كثريا.

بيد احلافظ: كان فقريا، صبورا، له قبول. وخيتم كل يوم وليلة ختمة، وله يف وقال التقي ع
 رم ان ستون ختمة.

 وتويف ابلشارع يف ليلة التاسع والعشرين من شوال.

 وكان شافعي املذهب.

 القراءات.ومل يذكر املنذري على من قرأ 

 [ بن فالح بن راشد.2مرهف بن صارم ] -296

 وري، السفطي، الشافعي، الزاهد.أبو املهند اجلذامي، املنظ

صحب الشيخ أاب عبد هللا القرشي زماان، وغريه من الصاحلني. وأم ابملسجد بزقاق الطباخ 
مبصر، مث انقطع ابملسجد امللقب ابألندلس الذي ابلقرافة. وكان يزار ويتربك بلقائه. وله شعر 

 حسن.

__________ 

 .434/ 3[ يف التكملة 1]
، وتكملة 2774رقم  463/ 3ن صارم( يف: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )مرهف ب2]

 (1).." 213، 212إكمال اإلكمال البن الصابوين 
 "وتفقه، وقال الشعر اجليد. وسافر الكثري. واشتغل بدمشق. وذكر بدمشق. .614

وذكر أنه اجتمع ابلفخر الرازي صاحب التصانيف خبوارزم. وكان له أنس ابلنظرايت 
 واخلالفيات.

 ويف يف ربيع اآلخر.وت

 [ .1وحدث بشيء من شعره ]

 [ .3[ بن أمحد. أبو عبد هللا، األواين ]2أمحد بن علي ] -313

 شاعر حمسن، تويف فيها. فمن شعره:

 سلوا من كسا جسمي حنافة خصره ... وكلفين يف احلب طاعة أمره
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 يبدل نكر الوصل منه بعرفه ... لدي وعرف اهلجر منه بنكره

 ذات إال بوصله ... وال تعظم اآلفات إال هبجرهفما تنعم الل

 فأقسم ابحملمر من ورد خده ... ميينا وابملبيض من در ثغره

 لقد كدت لوال ضوء صبح جبينه ... أتيه ضالال يف دايجي شعره

 [ أمحد بن أيب احلسن بن الباذش.4أمحد بن علي بن أيب جعفر ] -314

 أبو جعفر، األنصاري، الغرانطي، املقرئ.

 قرأ ابلرواايت على أيب احلسن بن كوثر.

 عرض عليه اخلتمة ابن مسدي وقال: مات سنة ب ع وثالثني. ومل يعقب.

 القراءات.يف « اإلقناع»وجده هو مؤلف 

 [ عبد الوهاب ابن الشريجي.5أمحد بن حممد بن أيب الفهم ] -315

 شرف الدين، أبو الفتح، ابن فخر الدين، األنصاري، الدمشقي.

 اخلشوعي. حدث عن

__________ 

 [ ذكر املقريزي بعض شعره يف )املقفى الكبري( .1]

 .171[ انظر عن )أمحد بن علي األواين( يف: املختار من اتريخ ابن اجلزري 2]
 « .الديواين»[ يف املختار: 3]

 .378رقم  83/ 1[ انظر عن )أمحد بن علي بن أيب جعفر( يف: غاية النهاية 4]
 487، 486/ 3بن حممد بن أيب الفهم( يف: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )أمحد 5]

 (1).." 2826رقم 
 "ومات يف شعبان. .615

 [ .1أمحد بن حممد بن حممد ] -316

 الشيخ أبو حجة. القرطيب، القيسي.

 عن عبد الرمحن ابن الشراط.القراءات أخذ 
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 وكان من العباد، بلي ابألسر.

 [ .2سنة ]ومات يف هذا احلدود عن نيف وسبعني 

 [ بن حممد.3أمحد بن يوسف ] -317

 أبو جعفر الدالل. نزيل بلنسية.

 مسع: أاب العطاء بن نذير، وأاب عبد هللا بن نوح الغافقي، وأاب زكراي الدمشقي، ومجاعة.

__________ 

، والذيل 123/ 1[ انظر عن )أمحد بن حممد بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
/ 1، وغاية النهاية 747رقم  485، 484/ 2ق  8يب املوصول والصلة ج والتكملة لكتا

، وإي اح املكنون 167/ 1، وبغية الوعاة 604رقم  129، 128/ 1، و 501رقم  109
 .154، 153/ 2، ومعجم املؤلفني 87، وروضات اجلنات 286/ 1
اجلزري مرتني يف هـ وقد ذكره ابن  643[ تكاد مصادر ترمجته جتمع على وفاته يف سنة 2]

( وقال يف 501رقم  109/ 1هـ. ) 643)غاية النهاية( ، فقال يف األوىل إنه تويف سنة 
 ( .604رقم  129/ 1الثانية: مات يف حدود سنة مخس وثالثني وستمائة )

وقال ابن عبد امللك املراكشي: وكان من كبار األستاذين مقرائ متقدما يف صنعة التجويد، 
قراء، حمداث حافظا، مشهور الف ل، من أهل الزهد والورع والتواضع حسن األخذ على ال

وصحة الباطن حنواي حمققا يتعاطى نظم شعر ساقط غاية يف ال عف والرداءة، واختصر 
ا اختصارا حسنا، وصنف كتااب يف األحكام الشرعية مجع فيه مالقراءات التبصرة ملكي يف 

 ،« منهج العبادة»األحكام ومساه:  اجتمع عليه صحيحا البخاري ومسلم من أحاديث
يف  «تسديد اللسان لذكر أنواع البيان»، و « تفهيم القلوب آبايت عالم الغيوب»وكتاب 

النحو، وأقرأ القرآن وأمسع احلديث ودرس النحو بقرطبة إىل أن دخلها الروم فانتقل إىل 
صل عنها حوازها. مث فإشبيلية وأقرأ هبا وقدم إىل الصالة واخلطبة جبامع حصن الوادي من أ

راكبا البحر مؤثرا التحول إىل سبتة وركب يف جوادة فامتحن هو وأهله وأوالده ابألسر واحتمل 
إىل منورقة أو إحدى جهاهتا ففداه أهلها وهو قد أشفى على اهلالك ملا لقيه من شدة التنكيل 

عني وستمائة، وقيل بوالتعذيب نفعه هللا فمكث مبيورقة حنو ثالثة أايم وتويف سنة ثالث وأر 
إنه تويف على ظهر البحر قبل وصوله إىل منورقة ومولده سنة اثنتني وستني ومخسمائة. )الذيل 
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 والتكملة( .

 (1).." 122 -120/ 1[ انظر عن )أمحد بن يوسف( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
اآلخرة،  ى"قال األابر: وكان ثبتا، ورعا، بصريا ابلفرائض والشروط. تويف يف مجاد .616

لنسية وأخذوها ب -لعنهم هللا -وله سبع وستون سنة. وبعد وفاته يف رم ان انزل الفرنج
 صلحا بعد حصار مخس أشهر ملكوها يف صفر سنة ست.

 [ بن حازم.1إبراهيم بن ترجم ] -318

 أبو إسحاق، املازين، املصري، ال رير، املقرئ، الشافعي.

 : إمساعيل بن ايسني، والبوصريي.على أيب اجلود. ومسع منالقراءات قرأ 

صحب أاب عبد هللا القرشي الزاهد. وتفقه، وتصدر ابجلامع العتيق، وأم ابملدرسة الفاضلية. 
 وكان ذا مروءة وخري.

 [ .2روى عنه الزكي املنذري ]

 وتويف يف السابع والعشرين من مجادى األوىل.

 [ بن غالب.3إبراهيم بن حممد ] -319

 ري، املرسي، نزيل املرية.أبو إسحاق، األنصا

 « .ابلقانون»املرتجم « اجلمل»أخذ عن أيب موسى اجلزويل إمالءه على 

 وصحب أاب عبد هللا بن عماد. وأقرأ القرآن والنحو. وروى احلديث.

 وكان صاحلا. ورعا، منقب ا. مل يدخل احلمام أربعني سنة.

 األسعد، الطبيب املشهور ابلداير املصريه. -

 [ .4عزيز ]أمسه عبد ال

 [ بن أيب غالب.5إمساعيل بن إبراهيم ] -320

__________ 

، وتكملة 2808رقم  479/ 3[ انظر عن )إبراهيم بن ترجم( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 .86رقم  123، 122/ 1، واملقفى الكبري 365إكمال اإلكمال البن الصابوين 
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 .479/ 3[ يف التكملة 2]
 .169/ 1ن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر [ انظر عن )إبراهيم ب3]
 ( .348[ سيأيت برقم )4]

.." 2815رقم  482/ 3[ انظر عن )إمساعيل بن إبراهيم( يف: التكملة لوفيات النقلة 5]
(1) 
 "أبو علي، التجييب، األندلسي، القشتليوين، البلنسي. .617

 وقشتليونة: من عمل بلنسية.

 ولد سنة مثان وأربعني ومخسمائة.

عن أيب احلسن بن هذيل، وأجاز له القراءات [ : أخذ 1ذكره أبو عبد هللا األابر، فقال ]
إجازة عامة يف مجادى اآلخرة سنة ثالث وستني. وكان يكتب املصاحف. وسكن تونس 
وأقرأ هبا القرآن. ورأيت اآلخذ عنه يف سلخ شعبان سنة مخس وثالثني وعلى أثر ذلك تويف 

 رسوال من قبل وايل بلنسية يف منتصف السنة اليت بعدها، فلم أجده.بتونس ألين قدمتها 

 [ بن احلسن بن فاتح.2احلسن بن حممد ] -326

 أبو علي البلنسي، الشعار.

السبع، وأجاز له، وأخذها أي ا عن أيوب القراءات لقي أاب احلسن ابن النعمة، واخذ عنه 
 بن غالب صاحب ابن هذيل.

 البخاري، ومن ابن نوح الغافقي.« حصحي»ومسع من وهب بن نذير 

 وحج. وتعاىن التجارة. وجلس أخريا لإلقراء.

 روى عنه أبو عبد هللا األابر، وقال: تويف يوم األضحى، وله أربع ومثانون سنة.

 [ الدجيلي.3حسن بن عبد هللا ] -327

 الشيخ الصاحل املعروف بشليل.

ان ساذجا سليم الصدر، كثري الصالة، من مشايخ الفقراء ابلعراق، له زاوية ومريدون. وك
وللناس فيه اعتقاد. وكان ميد الكسرة وحي ر مساع الفقراء. وال يدخر شيئا. وقد جاوز 
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 السبعني.

__________ 

 .267، 266/ 1، واملثبت يتفق مع: تكملة الصلة البن األابر « احلسني»] )( [ كلها: 
 .266/ 1[ يف تكملة الصلة 1]
 .267/ 1بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر  [ انظر عن )احلسن2]
 (1).." 172[ انظر عن )حسن بن عبد هللا( يف: املختار من اتريخ ابن اجلزري 3]
 "ولد يف عاشر صفر سنة ست وأربعني ومخسمائة. .618

وقرأ الفقه، وقرأ ابلرواايت للسبعة، ويعقوب على اإلمام الصاحل أيب القاسم عبد الرمحن بن 
 ن عطية القرشي اإلسكندراين املؤذن صاحب ابن الفحام.خلف هللا ب

مث مسع احلديث وله أربع وعشرون سنة من السلفي. ونسخ، وقابل، وحصل الفوائد. ومسع 
من: أيب حممد العثماين، وأمحد بن جعفر الغافقي، وأيب حيىي اليسع بن عيسى بن حزم 

سكر، وابن عطية شيخه، الغافقي، وأيب الطاهر بن عوف الزهري، وعبد الواحد بن ع
 والقاضي حممد بن عبد الرمحن احل رمي، وغريهم.

 وأجاز له مجاعة كثرية من األندلس، وأصبهان، ومهذان.

 وأم مبسجد النخلة، وأقرأ به مدة. وحدث ببلده، ومبصر، ودمشق. وكتب الكثري ورواه.

ن احللوانية، امة، وابروى عنه: أبو عبد هللا ابن النجار، وأبو بكر بن نقطة، والسيف بن قد
 الشيخ علي الدهان، وغريه.القراءات والكمال أمحد ابن الدمخيسي. وأخذ عنه 

 وحدثنا عنه: أبو احلسني ابن اليونيين، وأبو املعايل األبرقوهي، وإبراهيم بن عبد الرمحن املتيجي
حممد  واه[ النجار، والعز أمحد ابن العماد، والقاضي أبو الربيع سليمان بن محزة، وأخ1]

وداود، والقاضي أبو حفص عمر بن عبد هللا بن عمر بن عوض، وحممد بن علي ابن 
الواسطي، وأمحد بن مؤمن، ونصر هللا بن عياش، وأبو القاسم بن عمر اهلواري، وأبو علي 
ابن اخلالل، وحممد بن يوسف الذهيب، وأبو بكر بن عبد الدائم األصم، وزينب بنت شكر، 

وهو آخر من بقي هبا من  -عبد الرمحن بن مجاعة اإلسكندراينوهديه بنت عسكر، و 
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 والفخر إمساعيل بن عساكر، وعيسى املطعم، وطائفة سواهم. -أصحابه

__________ 

 (1)وهو منسوب إىل متيجة قبيلة من الرببر.."  616« : املشتبه»[ قيده املصنف يف 1]
اإلسكندراين، املالكي، املقرئ، "اإلمام، مجال الدين، أبو القاسم، ابن الصفراوي،  .619

 املفيت.

 ولد ابإلسكندرية يف أول يوم من سنة أربع وأربعني ومخسمائة.

على أيب القاسم عبد الرمحن بن خلف هللا بن حممد بن عطية القرشي، وعلى القراءات وقرأ 
أيب العباس أمحد بن جعفر الغافقي، وأيب حيىي اليسع بن عيسى بن حزم، وأيب الطيب عبد 

 املنعم بن اخللوف.

 وتفقه على العالمة أيب طالب صاحل بن إمساعيل بن بنت معايف.

 ومسع: السلفي، وأاب الطاهر إمساعيل بن عوف، وأاب حممد العثماين، ومجاعة.

يف  -وكان من األئمة األعالم انتهت إليه رائسة اإلقراء والفتوى ببلده، ونزل الناس مبوته
 درجة. وهو آخر من قرأ على األربعة املذكورين. -القراءات

 حدث ببلده، ومبصر، واملنصورة.

قرأ عليه: الرشيد أبو بكر بن أيب الدر، واملكني عبد هللا بن منصور األمسر، والشرف حيىي بن 
أمحد ابن الصواف، وأبو القاسم عبد الرمحن بن عمران الدكايل، ومجاعة. وممن قرأ عليه بعض 

بو الف ل يوسف بن حسن القابسي، وأبو العباس أمحد بن هبة هللا بن عطية، : أالقراءات
 والنظام حممد بن عبد الكرمي التربيزي.

 قرأت القرآن على النظام، والدكايل، وحداثين أهنما قرءا عليه.

وأخربان عنه القابسي، وابن عطية، وأبو اهلدى عيسى بن حيىي السبيت، وأبو احلسني ابن 
 الصواف.

روى عنه: أبو بكر حممد بن منصور املالكي الوراق، واملفيت أبو حممد عبد القادر بن  وممن
عبد العزيز احلجري احلاكم، وأبو حممد عبد املعطي بن عبد النصري األنصاري، وعمر بن 
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 علي بن الكدوف، ومجاعة.

ي.." ري ومسعنا إبجازته على أيب احلسن علي بن سيما، وحممد بن عثمان بن مشرق، وابن احلظ
(1) 
نفسه ، والفقه. وخرج لالقراءات"وقد درس، وأفىت، وخترج عليه مجاعة نبالء يف  .620
 « .مشيخة»

 وكان صاحب داينة، وعدالة، وجاللة. وعاش اثنتني وتسعني سنة وأشهرا.

 تويف يف اخلامس والعشرين من ربيع اآلخر.

 [ بن عبد هللا.1عبد العزيز بن إبراهيم ] -410

 ، األبزاري، التمار، املعروف ابحلكمة.أبو حممد، املصري

 ولد سنة ستني أو إحدى وستني ومخسمائة.

 ومسع من أيب القاسم البوصريي وطبقته، فأكثر.

 وحصل كتبا حسنة. وكان يؤثر الطلب والسماع على معاشه. وكان على طريقة حسنة.

 روى عنه: الزكي املنذري، واجملد ابن احللوانية، وغريمها.

 ع مجادى اآلخرة.وتويف يف ساب

 [ بن فريج.2عبد العظيم بن عبد القوي ] -411

 .-خباء معجمة وراء مث زاي -أبو حممد، املصري، اخلراز
 مسع األراتحي، وعمر بن طربزد. وحدث.

 ومات بدمشق.

[ بن أيب الربكات بن علي بن رزق هللا بن عبد الوهاب 3عبد القادر بن عثمان ] -412
 التميمي.

 دادي.أبو حممد، البغ

 شيخ صاحل، معمر، من بيت مشيخة وعلم.

 ولد يف رابع صفر سنة مخس وثالثني.

__________ 
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وفيات ، والتصويب من: التكملة ل« عبد الرمحن: »-رمحه هللا -[ يف األصل خبط املؤلف1]
، وتوضيح 374، وتكملة إكمال اإلكمال البن الصابوين 2876رقم  509/ 3النقلة 
 .382/ 2املشتبه 

رقم  505/ 3انظر عن )عبد العظيم بن عبد القوي( يف: التكملة لوفيات النقلة [ 2]
2866. 

.." 2892رقم  514/ 3[ انظر عن )عبد القادر بن عثمان( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]
(1) 
 [ ، الصاحب، الوزير األجل.1علي بن جرير ] -419" .621

 مجال الدين، الرقي.

لصاحل إمساعيل شهرا. ومرض يومني، ومات يف أواخر وزر لألشرف يف آخر أايمه، ووزر ل
 مجادى اآلخرة، ودفن مبقابر الصوفية.

 [ بن علي بن أمحد.2علي بن عبد الوهاب ] -420

 أبو احلسن، الدووي، الصويف.

 مسع من شهدة، ومجاعة.

 [ .3: نسبة إىل محل الدواة ]-بواوين -والدووي

 تويف يف الثامن والعشرين من شوال.

 ابن النجار وقال: ال أبس به. روى عنه

 [ بن عبد هللا بن ايسني بن جنم. أبو احلسن، الكناين.4علي بن علي ] -421

 العسقالين األصل، التنيسي املولد، املصري املنشأ، املقرئ، املعروف اببن البالن.

 ولد سنة ب ع ومخسني ومخسمائة.

ع منه ومن  بن بري، ولزمه مدة، ومسعلى أيب اجلود، وقرأ العربية علي عبد هللاالقراءات وقرأ 
 املشرف بن علي األمناطي.

__________ 

جزء، و « طراز اجملالس»ست جملدات، و « شامل اإلرشاد»، « ] )( [ وخدمة الفقراء
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 جزء، وغري ذلك من األشعار. وذكر له مقطعات.« الوصية»

، وذيل 2878م رق 510/ 3[ انظر عن )علي بن جرير( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، 724/ 2ق  8وهو تصحيف، ومرآة الزمان ج « علي بن حريز»وفيه:  168الروضتني 

علي بن »وفيه:  153/ 13، والبداية والنهاية 150/ 5، والعرب 251/ 29وهناية األرب 
 وهو تصحيف.« حديد

، 2896رقم  516/ 3[ انظر عن )علي بن عبد الوهاب( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
 .325/ رقم 4خيص جممع اآلداب وتل
 .516/ 3[ تكملة املنذري 3]
، ومعرفة 2897رقم  516/ 3[ انظر عن )علي بن علي( يف: التكملة لوفيات النقلة 4]

، وطبقات النحاة واللغويني 555، 554/ 1، وغاية النهاية 597رقم  636/ 2القراء الكبار 
 (1).." 499/ 1، وحسن احملاضرة 218البن قاضي شهبة، ورقة 

 "روى عن: أيب بكر بن زهر، وأيب حممد بن عبيد هللا. .622

 وكان عدال، خسن السمت. يشارك يف الطب واألدب.

 [ .1حممد بن حممد بن أمحد ] -434

 [ .2أبو القاسم األنصاري، الشاطيب، املعروف ابلويل ]

 ، ومجاعة.واجب، وأاب اخلطاب بن القراءاتمسع: أابه، وأاب عبد هللا بن سعادة وأخذ عنهما 

 وتصدر لإلقراء، وأخذ عنه.

 [ .3حممد بن حممد بن احلسن ] -435

 أبو الف ل ابن السباك، البغدادي، الوكيل عند الق اة.

 ولد سنة نيف ومخسني ومخسمائة.

ومسع من: أيب الفتح بن البطي، وأيب املعايل حممد ابن اللحاس، وعمر بن بنيمان. ومن 
 مسعه من ابن اللحاس.« جزاء املخلصاملنتقى من سبعة أ»مسموعه 

روى عنه: أبو القاسم بن بلبان، وأبو العباس أمحد بن إبراهيم الفاروثي، وأبو بكر حممد بن 
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 أمحد الشريشي، وسنقر الق ائي احلليب، وآخرون.

وأجاز للفخر بن عساكر، والقاضي تقي الدين سليمان، وفاطمة بنت سليمان، وعيسى 
 بكر بن عبد الدائم، وابن الشحنة، وفاطمة بنت البطائحي، وحممد املطعم، وابن سعد، وأيب
 بن حممد ابن الشريازي.

__________ 

 .645/ 2[ انظر عن )حممد بن حممد بن أمحد( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
: 645/ 2« تكملة ابن األابر»ويف  -رمحه هللا -[ هكذا يف األصل جمودا خبط املؤلف2]
 « .الوليي»

، 76/ 15[ انظر عن )حممد بن حممد بن احلسن( يف: ذيل اتريخ بغداد البن الدبيثي 3]
، 29رقم  43، 42/ 23، وسري أعالم النبالء 2861رقم  502/ 3والتكملة لوفيات النقلة 
، 1424/ 4، وتذكرة احلفاظ 151/ 5، والعرب 133، 132/ 1واملختصر احملتاج إليه 

، 2100رقم  198، واملعني يف طبقات احملدثني 339ان ، واإلشارة إىل وفيات األعي1425
 (1).." 181/ 5، والنجوم الزاهرة 427رقم  222، 221/ 1وذيل التقييد 

 [ : تويف يف سابع عشر مجادى األوىل.1"روى عنه احلافظ عبد العظيم، وقال ] .623

 ]حرف النون[

 [ بن أيب احلارث بن حممد بن عبد هللا.2انصر بن األف ل ] -442

 هاشم، اهلامشي، العباسي، الدوشايب. أبو

من ولد حممد امللقب بدوشاب بن علي بن عيسى بن موسى بن حممد بن علي البغدادي 
 الصويف.

 عاش ثنتني ومثانني سنة. وحدث عن عبد احلق، وعبيد هللا بن شاتيل.

 ومات يف ربيع األول.

 ن سعد.السمسار، واب روى عنه القاضي تقي الدين كتابة، مث البهاء ابن عساكر، وعيسى

 [ بن لب بن عبد امللك.3نذير بن وهب ] -443
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 أبو عامر، الفهري، البلنسي، املقرئ.

عن أبيه، ومسع منه ومن أيب القاسم بن حبيش، وأيب عبد هللا بن محيد. القراءات أخذ 
 وأجاز له أبو احلسن بن هذيل.

 وتفقه على أيب بكر بن أيب مجرة.

قد الشروط، فلم يكن أحد يدانيه فيها. وكان قائما على كتاب [ : عين بع4قال األابر ]
للمربد. وويل ق اء بعض الكور، مث ق اء دانية. ومسعت منه كثريا. وتويف بدانية « الكامل»

 يف شعبان.

__________ 

 .506/ 3[ يف التكملة 1]
 .2857رقم  502، 501/ 3[ انظر عن )انصر بن األف ل( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
، 598رقم  637، 636/ 2[ انظر عن )نذير بن وهب( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]

 .334/ 2وغاية النهاية 
 (1).." 759/ 2[ يف تكملة الصلة 4]
"علوم، وحاز قصب السبق. مسع من مسعود ابن النادر، وابن كليب. وكان متواضعا،  .624

 [ .1صدوقا، خارق الذكاء ]

[ بن يعلى 3بن علي بن عبد هللا بن أيب الفتح بن مكثر ][ 2احلسن بن سيف ] -466
 بن عبد هللا بن حممد.

 أبو علي، املنذري، األندلسي األصل، املصري، الوراق، املقرئ.

 على أيب اجليوش عساكر بن علي، ومسع منه، ومبكة من عمر امليانشي.القراءات قرأ 

__________ 

 م ألف.بال« الالمغاين» 273/ 12] )( [ ابلوفيات 

/ 9[ من اجلدير ابلذكر أن ترمجة )احلسن بن معايل( وردت يف )معجم األدابء لياقوت 1]
هـ. وهذا تويف بعده أبحد عشر عاما. مما يدل  626( مع أن ايقوت تويف سنة 199، 198
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 ،« ابن النجار»على أن أحد النساخة للمعجم أضاف الرتمجة، واألرجح أنه نقلها عن 
ولد سنة مثان وستني ومخسمائة، وهو أحد أئمة العربية يف العصر، : »وهي، بعد ذكر امسه

مسع من أيب الفرج بن كليب وغريه، وقرأ العربية على أيب البقاء العكربي، واللغة على أيب 
حممد بن املأمون، وقرأ الكالم واحلكمة على اإلمام نصري الدين الطوسي، وانتهت إليه الرائسة 

النحو، وأخذ فقه احلنفية عن أيب احملاسن يوسف بن إمساعيل يف هذه الفنون ويف علم 
الدامغاين )كذا( احلنفي، مث انتقل إىل مذهب اإلمام الشافعي، وكان ذا فهم اثقب وذكاء 
وحرص على العلم، وكان كثري احملفوظ، وكتب الكثري خبطه، ذا وقار مع التواضع ولني 

 « .ة وكان آخر العهد بهاجلانب، لقيته ببغداد سنة سبع وثالثني وستمائ

ن النجار قال اب»ونقل الصفدي، والسيوطي قريبا من هذه الرتمجة، ولكن السيوطي قال: 
 « .والقفطي

احب مل أجد لص« : عمر عبد السالم تدمري»ويقول خادم العلم وطالبه حمقق هذا الكتاب 
 للقفطي.« إنباه الرواة»الرتمجة ذاكرا يف كتاب 

 ، وقد أمره بعض أصدقائه بطالق امرأته ملا كربت:وقال الصفدي: ومن شعره

 وقائل يل وقد شابت ذوائبها ... وأصبحت وهي مثل العود يف النحف

 مل ال جتد حبال الوصل من نصف ... مشطاء من غري ما حسن وال ترف

 فقلت: هيهات أن أسلو مودهتا ... يوما ولو أشرفت نفسي على التلف

 مقيمة يل على اإلتالف والسرفوأن أخون عجوزا غري خائنة ... 

 يكون مين قبيحا أن أواصلها ... جين وأهجرها يف حالة احلشف

 ( .72( و )احلوادث اجلامعة 274/ 12)الوايف ابلوفيات 

رقم  538، و 537/ 3[ انظر عن )احلسن بن سيف( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
2943. 

 (1)[ هكذا قيده املنذري ابحلروف.." 3]
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 رجب. "مات يف .625

[ سعيد بن حيىي بن علي بن احلجاج ابن حممد، احلافظ 1حممد بن أيب املعايل ] -496
 الكبري، املؤرخ.

 أبو عبد هللا، الدبيثي، مث الواسطي، الشافعي، العدل.

 ولد يف رجب سنة مثان ومخسني ومخسمائة.

هبة هللا و  ومسع بواسط من: أيب طالب حممد بن علي الكتاين، وهبة هللا بن علي بن قسام،
 بن نصر هللا بن اجللخت، وعلي بن املبارك اآلمدي، وطبقتهم.

هبا على أصحاب أيب العز القالنسي كأيب بكر ابن الباقالين، وأيب احلسن القراءات وقرأ 
 علي بن املظفر خطيب شافيا. وقرأ الفقه والعربية.

__________ 

، واتريخ 64/ ورقة 7البن الشعار [ انظر عن )حممد بن أيب املعايل( يف: عقود اجلمان 1]
، 5925رقم  529، 528/ 3، والتكملة لوفيات النقلة 97رقم  195، 194/ 1إربل 

، 264، واإلعالم بوفيات األعالم 395، 394/ 4، ووفيات األعيان 71واحلوادث اجلامعة 
ة ، وتذكر 2106رقم  199، واملعني يف طبقات احملدثني 340واإلشارة إىل وفيات األعيان 

، وسري أعالم 143/ 2، ودول اإلسالم 154/ 5، والعرب 1417 -1414/ 4احلفاظ 
، ومعرفة القراء الكبار 175، واملختار من اتريخ ابن اجلزري 50رقم  70 -68/ 23النبالء 

، وطبقات 9رقم  14، 13، واملستفاد من ذيل اتريخ بغداد 591رقم  628، 627/ 2
/ 5، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 500 رقم 544 -541/ 1الشافعية لإلسنوي 

/ 1ب، وفوات الوفيات  78( ، وطبقات الشافعية الوسطى، له، ورقة 62، 61/ 8) 26
، ومرآة 105/ 13، والبداية والنهاية 1040رقم  104 -102/ 3، والوايف ابلوفيات 34

، وطبقات 236، وهناية الغاية، ورقة 146، 145/ 2، وغاية النهاية 95، 94/ 4اجلنان 
، وطبقات النحاة واللغويني، له، 386رقم  417، 416/ 2الشافعية البن قاضي شهبة 

/ 6، والنجوم الزاهرة 23/ 4، وتوضيح املشتبه 568/ 2، وتبصري املنتبه 121، 120ورقة 
/ 5، وشذرات الذهب 309، 88، وكشف الظنون 497، 496، وطبقات احلفاظ 317
، ومفتاح 964رقم  304/ 2، وديوان اإلسالم 114/ 2، وهدية العارفني 186، 185



706 

 

، 132، 131، والرسالة املستطرفة للكتاين 130، والتاج املكلل للقنوجي 211/ 1السعادة 
، 145/ 5، وفهرست اخلديوية 139/ 6، واألعالم 622وعلم التأريخ عند املسلمني 
، ومعجم 40/ 10، ومعجم املؤلفني 154/ 3و  137/ 2وفهرس املخطوطات املصورة 
 .1100رقم  168طبقات احلفاظ واملفسرين 

وانظر مقدمة الدكتور بشار عواد معروف يف اجلزء األول من: ذيل اتريخ مدينة السالم بغداد 
للدبيثي، بتحقيقه، ومقدمته يف اجلزء األول من كتاب: املختصر احملتاج إليه من اتريخ ابن 

 (1)الدبيثي، بتحقيقه.." 
يف حدود الثمانني، ومسع من: أيب الفتح عبيد هللا ابن شاتيل، "مث رحل إىل بغداد  .626

ونصر هللا القزاز، وأيب العالء حممد بن جعفر بن عقيل، وأيب الفرج حممد بن أمحد بن نبهان، 
وعبد املنعم بن عبد هللا ابن الفراوي، وأيب العز حممد بن حممد ابن اخلراساين، وعبد اجلبار 

بكر حممد بن موسى احلازمي، وعبد هللا بن أمحد بن محتيس  ابن األعرايب، واحلافظ أيب
 السراج، وعبد املغيث بن زهري، وخلق كثري بعدهم ببغداد، واحلجاز، ومصر، واملوصل.

علق على مجاعة. وقرأ الفقه على أيب احلسني بن هبة هللا ابن البوقي. و القراءات وقرأ ببغداد 
« اترخيا»كبريا لواسط، وصنف « اترخيا»صنف األصول واخلالف. وعين ابحلديث ورجاله. و 

 [ . وله شعر جيد.1أليب سعد السمعاين ]« الذيل»ذيل به على 

وكان من املعدلني األعيان ببغداد، وعزل من العدالة، والعدالة ببغداد منصب كالق اء 
 والفتيا.

تعفى من سفذكر ابن النجار يف ترمجته: أنه ويل اإلشراف على الوقف العام مدة، مث إنه ا
 الشهادة ضجرا، فأجيب، فانقطع يف منزله منعكفا على إقراء القرآن ورواية احلديث.

 سئل عنه احلافظ ال ياء، فقال: هو حافظ.

 وقال ابن نقطة: له معرفة وحفظ.

له،  «اتريخ بغداد»وبتذييل « اتريخ واسط»وقال ابن النجار: سكن بغداد، وحدث ب 
إال وأكثره على ذهنه. وله معرفة اتمة ابألدب والشعر.  وقل أن جيمع شيئا« . معجمه»وب 
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وهو سخي بكتبه وأصوله. صحبته عدة سنني، فما رأيت منه إال اجلميل والداينة وحسن 
 الطريقة.

__________ 

[ قال ابن املستويف: ألف كتااب مذيال على اتريخ أيب سعد عبد الكرمي بن حممد بن 1]
د الذي ألفه أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب، السمعاين املذيل على اتريخ بغدا

 (1)وذكر فيه ما مل يذكره ابن السمعاين، ممن أغفله أو كان بعده، كذا حدثين به.." 
 [ بن أمحد.1عبد هللا بن يوسف ] -536" .627

 أبو محد، البلنسي، املقرئ.

 مسع من: أيب عبد هللا بن نوح الغافقي.

احلصار، وأيب عبد هللا بن سعادة، وأيب علي بن زالل. عن: أيب جعفر ابن القراءات وأخذ 
 وتفقه، ونوظر عليه يف كتب الرأي.

وويل خطابة بلنسية مدة إىل أن أخذهتا الفرنج صلحا يف سنة ست وثالثني، فنزح إىل دانية 
 وويل خطابتها، مث انتقل إىل مرسية وهبا تويف. ذكره األابر.

  بن علي.[ بن حيىي2عبد احلميد بن احلسن ] -537

 القاضي، رشيد الدين، أبو املكارم، التميمي، املصري، املعدل.

 حدث بدمشق عن البوصريي.

 [ يف أول شعبان.3وأدركه األجل بقطنا ]

 روى عنه اجملد ابن احللوانية.

 [ بن عبد هللا بن أيب طالب.4عبد الرمحن بن عبد املؤمن ] -538

 عطار، املعروف بزريق الصيدالين.أبو علي، السلمي، املوازيين، الطرائفي، ال

 حدث عن: أيب القاسم بن عساكر املؤرخ، وأيب املواهب بن صصرى.

 روى عنه: الزكيان الربزايل واملنذري، واجملد ابن احللوانية، والبدر ابن اخلالل، ومجاعة.

 وكان عطارا يف سوق الكبري.
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__________ 

 .901/ 2ة البن األابر [ انظر عن )عبد هللا بن يوسف( يف: تكملة الصل1]
 .2985رقم  559/ 3[ انظر عن )عبد احلميد بن احلسن( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
 ، والتصحيح من: التكملة.« بقطيا»[ يف األصل: 3]

رقم  5547/ 3[ انظر عن )عبد الرمحن بن عبد املؤمن( يف: التكملة لوفيات النقلة 4]
2978 "..(1) 

 رمحه هللا. -ذي احلجة"وتويف مبكة يف أواخر  .628

 [ حممد بن أمحد بن الفرج الدقاق.1عفيفة بنت أيب منصور ] -541

 أم سارة، البغدادية.

 أجاز هلا: أبو زرعة، ومعمر بن الفاخر، وأمحد بن املقرب، ومجاعة.

 وتوفيت يف احملرم.

 [ بن حممد بن العايل بن جوشن.2علي بن أمحد ] -542

 .-جبيم وابء موحدة -املقرئ، الشافعي، اجلباسأبو احلسن، القرشي، الشارعي، 
 على فارس بن تركي ال رير وصحبه مدة.القراءات قرأ 

 -وكان كثري التالوة خيتم يف كل ليلة مجعة ابلقرافة ختمة، ويف كل ليلة ثالاثء مبشهد نفيسة
 مختمة ومبشهد زيد كل ليلة سبت ختمة، أقام على هذا مدة. وكان له قبول ات -رمحها هللا

 من الناس، وانتفع به مجاعة يف حفظ القرآن.

 وعاش نيفا ومثانني سنة. ومات يف اثين ربيع األول.

 [ .4[ بن نصر بن طغان ]3علي بن خمتار ] -543

 [ .5مجال امللك، أبو احلسن، العامري، احمللي املولد، اإلسكندراين، املعروف اببن اجلمل ]

 ولد يف أول سنة مثان وأربعني.

__________ 

 .2970رقم  549/ 3[ انظر عن )عفيفة بنت أيب منصور( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
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 .2964رقم  551/ 3[ انظر عن )علي بن أمحد( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
، 2988رقم  561، 560/ 3[ انظر عن )علي بن خمتار( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]

، 341، واإلشارة إىل وفيات األعيان 252، 251ين وتكملة إكمال اإلكمال البن الصابو 
/ 5، والعرب 2109رقم  199، واملعني يف طبقات احملدثني 265واإلعالم بوفيات األعالم 

، والوايف ابلوفيات 421/ 2، واملشتبه 56رقم  77، 76/ 23، وسري أعالم النبالء 158
، والنجوم 30/ 6 ، وتوضيح املشتبه501/ 2، والعسجد املسبوك 136رقم  189/ 22

 .189/ 5، وشذرات الذهب 340/ 6الزاهرة 
 ابلعني املهملة يف: الشذرات.« طعان»[ تصحف إىل: 4]

 (1)« .." اجلبل»[ تصحف يف: الشذرات إىل: 5]
 "وكان كثري التالوة للقرآن. .629

« معجمه»[ ، واجملد ابن احللوانية، وابن مسدي، وأثىن عليه يف 1روى عنه: الزكي املنذري ]
 وابإلجازة القاضي شهاب الدين ابن اخلويي، وغريه. .

 ومل أمسع على أحد من أصحابه ال ابلسماع وال ابإلجازة.

 تويف يف التاسع والعشرين من ذي احلجة ابإلسكندرية.

 [ السعود بن أمحد بن هشام.2إمساعيل بن سعد ] -578

 أبو أمية األموي، األندلسي، اللبلي، نزيل إشبيلية.

، راءاتالقالوليد والده، وعن أيب بكر حممد بن خلف بن صاف، وأخذ عنه  روى عن أيب
 البخاري.« صحيح»ومسع منه 

 مسلم بقرطبة من أيب بكر بن خري.« صحيح»ومسع 

 وكان مولده يف سنة مثان ومخسني.

 ومات ابن صاف سنة مخس ومثانني، وهو من كبار أصحاب أيب احلسن شريح.

 الفتنة. مث أنصرف إىل إشبيلية.ويل أبو أمية ق اء مراكش يف 

-فاهلل أعلم -قال األابر: أخذ عنه أصحابنا. وتويف سنة تسع. قلت: كتابتها حتتمل العامني
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. 
 -[ بن أمحد بن إبراهيم بن مفرج بن منصور ابن ثعلب بن عنيبة3إمساعيل بن ظفر ] -579

 .-اثنيه نون
__________ 

 .594/ 3[ التكملة 1]
 .187/ 1ل بن سعد( يف: تكملة الصلة البن األابر [ انظر عن )إمساعي2]
، وذيل 3044رقم  586/ 3[ انظر عن )إمساعيل بن ظفر( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]

، واملعني يف طبقات 513رقم  170/ 4، وبغية الطلب البن العدمي )املصور( 171الروضتني 
اإلشارة إىل وفيات األعيان ، و 265، واإلعالم بوفيات األعالم 2112رقم  199احملدثني 
 وفيه: 160/ 5، والعرب 342

، وذيل طبقات 60رقم  82، 81/ 43، وسري أعالم النبالء « تصحيف»وهو « املظفر»
/ 1، وذيل التقييد 376، واملنهج األمحد 69، وخمتصره 329رقم  225، 224/ 2احلنابلة 
، والدر 344/ 6هرة ، والنجوم الزا260، واملقصد األرشد، رقم 900رقم  465، 464
 (1).." 204، 203/ 5، وشذرات الذهب 1045رقم  377، 376/ 1املن د 

 "]حرف اجليم[ .630

 [ بن هبة هللا.1جعفر بن حممد ] -580

 أبو الف ل، اخللدي، البغدادي، الصويف، ساكن داير مصر.

رية ثمن أيب الوقت، وأن له مساعات ك« البخاري»قال ابن مسدي: لقيته، فذكر يل أنه مسع 
من أيب زرعة، وغريه. ورحل إىل السلفي، وأن أثباته مودعة، وأنه ولد سنة اثنتني وأربعني 
[ 2ومخسمائة فقرأت عليه ابإلجازة العامة من أيب الوقت. مات بقوص سنة تسع وثالثني ]

. 
 قلت: هذا كذاب.

 [ بن علي بن سعيد.3جعفر بن مكي ] -581
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 البغدادي، املقرئ، الشافعي، الشاعر. احلاجب، الرئيس، أبو حممد، فخر الدين،

 ، وتفقه، وقرأ األصلني، واخلالف، والعربية. وله شعر كثري مدون يف جملدتني.القراءاتقرأ 

 وكان خازن كتب النظامية، مث صار حاجبا بباب املراتب، مث عزل مث أعيد،

__________ 

)يف  2955رقم  546/ 3[ انظر عن )جعفر بن حممد( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، 124/ 2، ولسان امليزان 1520رقم  415/ 1هـ( وميزان االعتدال  637وفيات سنة 

 .531رقم  125
هـ. وقال: بلغين أنه  637[ ورخ املنذري وفاته يف: العشر األوسط من ذي القعدة سنة 2]

حدث بقوص، وكانت له عبارة حسنة، وكالم على طريقة التصوف. اجتمعت به مرات 
 ومسعت من كالمه، وأجاز يل. )التكملة( . مبصر،

( واتبعه 415/ 1هـ يف )ميزان االعتدال  627وفاته بسنة  -رمحه هللا -وقد ورخ املؤلف
 ( .124/ 2احلافظ ابن حجر يف )لسان امليزان 

 هـ. وهللا أعلم يف أي سنة كانت وفاته على الصحيح. 739بينما ورخه هنا سنة 

يف: ذيل اتريخ مدينة السالم بغداد البن الدبيثي )ابريس  [ انظر عن )جعفر بن مكي(3]
، واحلوادث اجلامعة 3009رقم  573، 572/ 3، والتكملة لوفيات النقلة 96( ورقة 5921
، واملختار من اتريخ ابن 235رقم  141، 140/ 3ق  4، وتلخيص جممع اآلداب 77

شافعية الكربى للسبكي ، وطبقات ال242رقم  154/ 11، والوايف ابلوفيات 180اجلزري 
/ 2، والعسجد املسبوك 130( ، والعقد املذهب البن امللقن، ورقة 138/ 8) 45/ 5

502 ،503 "..(1) 
 "أبو علي املصري، السمسار، الصائغ. .631

 ولد سنة مخسني.

 ومسع من السلفي.

اجملد و [ ، والكمال ابن العدمي الصاحب، وابنه أبو اجملد احلاكم، 1روى عنه: الزكي املنذري ]
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ابن احللوانية، واجلمال حممد ابن الصابوين، وولده الشهاب أمحد، والعالء بن بلبان، وال ياء 
عيسى السبيت، وموفقية املصرية، ومجاعة. وابإلجازة أبو نصر حممد ابن الشريازي، والشمس 

 عبد القادر ابن احلظريي، وغريمها.

 ومات يف اثمن عشر مجادى اآلخرة.

 [ بن أيب السعود.2ي ]احلسن بن عل -584

 األديب، أبو حممد، الكويف، نزيل القاهرة.

 رواها عنه شيخنا الدمياطي أبو حممد وقال:القراءات له قصيدة نونية يف 

 [ .3تويف يف مجادى اآلخرة ابلقاهرة ]

__________ 

 .581/ 3[ يف التكملة 1]
، واجلواهر 3027رقم  579/ 3[ انظر عن )احلسن بن علي( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]

 349، 348/ 3، واملقفى الكبري 151رقم  173/ 12، والوايف ابلوفيات 198/ 1امل ية 
 .694رقم  79/ 3، والطبقات السنية 1174رقم 
[ وقال املقريزي: مولده ابلكوفة يف اثمن عشر ذي احلجة سنة مخس وسبعني ومخسمائة، 3]

صل عن أيب احلزم مكي الفارقي، وقدم القاهرة ، السبع، وعلم اآلداب ابملو القراءاتوأخذ 
 وشرح شعر املتنيب، وقال الشعر.

 تويف بدار احلديث الكاملية ابلقاهرة ... وحبس كتبه ابلكاملية.

 ومن شعره قوله:

 كل حسن ومجال يف الورى ... فعنك يروى وإليك يسند

 فاحلسن موقوف عليك مرسل ... إليك مقطوع به ال جيحد

 ائي مع ل ... والصرب مرفوع ووجدي مسندومرسل دمعي ود

 وقوله:

 صد إن شئت أو فمل ... أنت للنفس مالك
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 قد تفردت ابجلمال ... وعز املشارك

 (1)إن يوما أراك فيه ... ليوم مبارك." 
"مسع حممد بن املبارك ابن احلالوي قال: أخربان حممد بن عبد السالم األنصاري  .632

 إجازة.

 أمحد بن خلف بن عياش.[ بن 1عياش بن حممد ] -606

 أبو بكر، القرطيب، األنصاري، ويعرف ابلشنتيايل املقرئ.

عن أبيه، وعن جده ألمه أيب القاسم بن غالب. ومسع من أيب العباس ابن القراءات أخذ 
 احلاج.

 وويل خطابة قرطبة.

 مات مبالقة هو والشيخ أبو عامر حيىي بن الربيع يف يوم واحد، يف ربيع األول.

 الغني[]حرف 

 [ بن األشرف بن أيب املظفر بن أيب املكارم.2غياث بن أف ل ] -607

 الشريف، أبو املظفر، العباسي، املتوكلي، احلرميي.

 مسع من: أيب شاكر حيىي السقالطوين، والحق بن كاره، وعبد املغيث بن زهري.

 وهو بكنيته أشهر.

 وقيل: إن احملدثني مسوه ومسعوا منه.

 ل بن عساكر، والبدر ابن اخلالل، وفاطمة بنت سليمان، ومجاعة.أجاز للفخر إمساعي

 ]حرف القاف[

 [ بن أمحد بن مجهور.3قاسم بن عبد هللا ] -608

__________ 

/ ورقة 3[ انظر عن )عياش بن حممد( يف: تكملة الصالة البن األابر )نسخة األزهر( 1]
 هـ. 640وفيه وفاته سنة  92، 91

 .3033رقم  582/ 3 ل( يف: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )غياث بن أف2]
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/ 3/ )نسخة األزهر( 2[ انظر عن )قاسم بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر 3]
 (1)وفيه."  102ورقة 
[ : مسع أاب القاسم بن بشكوال، وأاب بكر بن اجلد، وأاب عبد هللا بن 1"قال األابر ] .633

ن أيب عالقراءات حلجري، ومجاعة. وسكن مراكش، وأخذ زرقون، وأاب حممد بن عبيد هللا ا
ته القاسم ابن الشراط، وغريه. وأقرأ. وجتول كثريا يف الفتنة، مث استقر بتونس، وهبا لقيته وصحب

طويال ومسعت منه. وادعى اإلكثار عن شيوخه، فاسرتبت. وكان يقرئ العربية، ويسمع 
 اآلخرة وقد نيف على السبعني.احلديث، وله مشاركة يف النظم. تويف يف مجادى 

 [ بن إبراهيم بن قسوم.2حممد بن عبد هللا ] -611

 أبو بكر، اإلشبيلي.

 يشتمل على أخبار صلحاء إشبيلية.« [ األبرار يف معاملة اجلبار3جمالس ]»مصنف كتاب 

 روى عنه احلافظ أبو بكر ابن سيد الناس.

 تويف يف ذي احلجة.

 [ بن عبد اجمليد.4] حممد بن عبد هللا بن حممد -612

 أبو عبد هللا، البغدادي، الصويف، املعروف ابملصري.

ولد سنة مثانني. ومسع من: أيب منصور عبد هللا بن عبد السالم، وذاكر بن كامل، وابن  
 كليب، وطائفة.

وكان إماما فاضال، متفننا، عارفا ابلفقه، واخلالف، والنحو، صاحب أدب وشعر، ولطف 
 ة وأخالق.ونوادر، وفيه مروء

 طلب بنفسه، وأكثر عن أصحاب ابن احلصني، وقاضي املارستان. وكان ثقة متقنا.

__________ 

 .648، 647/ 3[ يف تكملة الصلة 1]
/ 10، ومعجم املؤلفني 645/ 3[ انظر عن )حممد بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة 2]

194. 
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 « .حماسن»[ يف التكملة واملعجم: 3]

ن عبد هللا بن حممد( يف: ذيل اتريخ مدينة السالم بغداد البن الدبيثي [ انظر عن )حممد ب4]
، والوايف ابلوفيات 3051رقم  589/ 3، والتكملة لوفيات النقلة 58)شهيد علي( ورقة 

 (1).." 1434رقم  354، 353/ 3
"روى عنه: اجملد ابن احللوانية، والتاج عبد الرمحن شيخ الشافعية، وأخوه الشرف  .634

والبدر ابن اخلالل، والشمس حممد ابن الواسطي، والعز أمحد ابن العماد،  خطيب دمشق،
 ومجاعة. وابحل ور ابن البالسي.

 وتويف يف اتسع عشر رم ان، وله ثالث وستون سنة.

 وهو والد الشمس عبد الرمحن.

 [ .2[ بن حممد بن علي بن شكر ]1أمحد بن علي ] -636

 أبو العباس، األندلسي، املقرئ.

عن أيب الف ل جعفر اهلمداين، ومسع من أيب القراءات [ : رحل، وأخذ 3ابر ]قال األ
« للشاطبية»[ ، وصنف شرحا 4« ]التيسري»القاسم بن عيسى. وسكن الفيوم، واختصر 

[5. ] 

 وتويف يف حدود األربعني وستمائة.

 [ بن املبارك بن هبة هللا بن بكري.6أمحد بن املبارك ] -637

 ايل، احلرميي.أبو بكر بن أيب املع

 مسع من أيب شاكر السقالطوين.

 كتب عنه ابن النجار وقال: ال أبس به. تويف يف احملرم.

__________ 

، والذيل والتكملة 123/ 1[ انظر عن )أمحد بن علي( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
 238/ 7، والوايف ابلوفيات 412رقم  321، 320/ 1ق  1لكتايب املوصول والصلة ج 

، وبغية 525رقم  542/ 1، واملقفى الكبري 394رقم  87/ 1، وغاية النهاية 3194رقم 
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 .20/ 2، ومعجم املؤلفني 287/ 1، وحسن احملاضرة 150/ 1الوعاة 
 « .سكن»إىل:  123/ 1[ تصحف يف تكملة الصلة 2]

 [ يف تكملة الصلة.3]

 « .ومساه التذكري» ( :320/ 1ق  1[ وقال ابن عبد امللك يف )الذيل والتكملة ج 4]

 يف« حرز األماين ووجه التهاين»[ زاد ابن عبد امللك: وشرح القصيدة املسماة ب: 5]
السبع نظم أيب القاسم، ويقال: أبو حممد قاسم بن فريه الشاطيب شرحا جيدا أفاد القراءات 

 به.

وسيعاد ، 3070رقم  597/ 3[ انظر عن )أمحد بن املبارك( يف: التكملة لوفيات النقلة 6]
 (1)( .." 700يف الكىن برقم )

 "أم اخلري، البغدادية. .635

مسعها أبوها من: أيب الفتح بن البطي، وأيب املظفر أمحد بن حممد الكاغدي، وشجاع بن 
 خليفة احلريب، وغريهم.

 وكانت امرأة صاحلة من أهل احلربية. حجت غري مرة. وروت.

 وكان أبوها يروي عن هبة هللا بن احلصني.

للفخر إمساعيل بن عساكر، وفاطمة بنت سليمان، والقاضيني ابن اخلويي وتقي أجازت 
 الدين سليمان، وأيب بكر بن عبد الدائم، وابن سعد، وابن الشحنة، والبجدي، ومجاعة.

 وتوفيت يف التاسع والعشرين من مجادى األوىل.

 [ . ومسع منها ابن النجار.1والغراف: بغني معجمة ]

 ]حرف احلاء[

 [ بن إمساعيل.2سام بن مرهف ]ح -649

 الفقيه، أبو املهند، الفزاري، املصري، الشافعي.

، ومسع معنا من مجاعة. وتصدر ابجلامع الظافري، وأم ابملدرسة القراءاتقال املنذري: قرأ 
 الفاضلية. تويف يف ذي احلجة.
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 [ ، هباء الدين.3محد بن شكر ] -650

 أبو الثناء، الزفتاوي، املصري، العدل.

 شهد على الق اة، وتفقه.

 ومات يف ذي احلجة.

__________ 

 .169/ 1] )( [ وأعالم النساء 
 [ وتشديد الراء وفتحها وبعد األلف فاء. )املنذري( .1]

 .1308رقم  613/ 3[ انظر عن )حسام بن مرهف( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
.." 3106رقم  613، 612 /3[ انظر عن )محد بن شكر( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]
(1) 
 "تويف يف اثلث عشر شعبان. .636

 أجاز لسعد، وهدية بنت مؤمن، وستيت بنت الواسطي، وغريهم.

 عبد القاهر بن املطهر بن أيب علي احلسن بن عبد القاهر بن شجاع. -672

 العدل، زين الدين، أبو حممد، ابن مثامة، الكليب، الدمشقي، الشروطي، األديب.

 مخسني ومخسمائة.ولد سنة ست و 

وتفقه على القطب النيسابوري، والفخر األرموي. وأخذ األدب عن فتيان الشاغوري. وقال 
 الشعر الوسط. ومسع من حيىي الثقفي.

 روى عنه: الشهاب القوصي، واجملد ابن احللوانية، والبدر ابن اخلالل، ومجاعة.

 .تب الشروط بباب اجلامعويل يف صدر عمره ديوان زرع، وما سلم من آفات اخلدم. مث ك
 روى عنه ابإلجازة أبو نصر ابن الشريازي.

 [ بن داود بن عزون بن الليث.1عبد القوي بن أيب العز عزون ] -673

 أبو حممد، األنصاري، املصري، املقرئ، الشافعي، والد إمساعيل وشيخنا حممد.

 ولد سنة سبع وستني ومخسمائة.

اكر، وإمساعيل بن ايسني، والغزنوي، والقاسم بن عس ومسع بنفسه من: هبة هللا البوصريي،
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 وطائفة. ورحل، فسمع ابلثغر من محاد احلراين، وغريه.

 وبدمشق من اخلشوعي، وغريه. وحبلب، واملوصل.

 على أيب اجلود اللخمي.القراءات وتفقه وقرأ 

__________ 

رقم  612، 611/ 3[ انظر عن )عبد القوي بن عزون( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
، ومعجم شيوخ األبرقوهي 261 -258، وتكملة إكمال اإلكمال البن الصابوين 3104
« عزوز»وفيه:  399/ 1، وغاية النهاية 608رقم  642/ 2، ومعرفة القراء الكبار 91، 90

 (1).." 500/ 1وهو تصحيف، وحسن احملاضرة 
 متحراي."وأم مبسجد جهاركس. وكان فاضال، عاملا، دينا، متصوان،  .637

[ والدمياطي، وأبو املعايل األبرقوهي، وغريهم. وما أظن 1روى عنه: احلافظان املنذري ]
 إجازته إال قد انقطعت.

 يف رابع عشر شوال. -هو والعلم ابن الصابوين يف يوم واحد -تويف

 [ بن أمحد.2عبد الكرمي بن غازي ] -674

، ي املولد، املصري الدار، الشافعيالفقيه، اتج الدين، أبو نصر، ابن األغالقي، الواسط
 املقرئ، ال رير.

 والد شيخنا أمحد.

 على أيب اجلود. ومسع من البوصريي. وتفقه على مذهب الشافعي. وحدث.القراءات قرأ 

 وتصدر ابجلامع الظافري. وأعاد، وأفاد. وكان فاضال، دينا، حاد القرحية.

 تويف يف نصف رجب.

 هد ذايل.عبد امللك ابن الشيخ الزا -675

 خر.بدير أيب القرطام من األرض املقدسة يف ربيع اآل -لعنهم هللا -استشهد على يد الفرنج

 حكى عنه احلافظ ال ياء حكاايت.

[ بن يعقوب بن يوسف بن عبد املؤمن بن 3عبد الواحد بن أيب العلى إدريس ] -676
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 علي.

__________ 

 .612/ 3[ يف التكملة 1]
، 3091رقم  605/ 3 بن غازي( يف: التكملة لوفيات النقلة [ انظر عن )عبد الكرمي2]

، وغاية النهاية 1318رقم  146/ 2، وذيل التقييد 606رقم  641/ 2ومعرفة القراء الكبار 
 .500/ 1، وحسن احملاضرة 403/ 1
/ 2، ودول اإلسالم 418، 417[ انظر عن )عبد الواحد بن إدريس( يف: املعجب 3]

، 104/ 4، ومرآة اجلنان 343/ 22، وسري أعالم النبالء 166، 165/ 5، والعرب 145
، واحللل املوشية 88، 87/ 2، ومآثر اإلانفة 226رقم  251، 250/ 19والوايف ابلوفيات 

 (1).." 201/ 1، واالستقصاء 308/ 5، وشذرات الذهب 125
 "كتب عنه حمب الدين عبد هللا املقدسي، وغريه. .638

 ي، وأقرانه.وأجاز للعماد حممد ابن البالس

 وتويف يف عاشر شوال. وهو من بيت حديث.

وللقاضي، وابن سعد، وابن الشحنة، واملطعم، والبجدي، وبنت الواسطي، وابن العماد 
 الكاتب، منه إجازة.

 ]حرف امليم[

 حممد بن أمحد بن عبد الرحيم. -683

 اإلمام، سيف الدين، أبو احملامد، الزجناين.

 شيخ جليل.

 للحريب، عن أيب جعفر الصيدالين حبلب يف رم ان سنة أربعني.«  يفإكرام ال»حدث ب 

 [ ، وفتح الدين ابن القيسراين.1مسع منه: عبد هللا بن أمحد التاذيف، وعباس بن بزوان ]

 ومات بعد السماع أبسبوع يف رابع شوال، وله سبع وسبعون سنة.

 [ بن حممد بن خلف.2حممد بن عبد هللا ] -684
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 األنصاري، البلنسي.أبو عبد هللا 

العربية. ومسع و القراءات مسع من: أيب العطاء بن نذير، وأيب عبد هللا بن نوح، وأخذ عنهما 
 أي ا من أيب اخلطاب بن واجب.

 مث زهد وأقبل على العلم، وبرع يف التفسري، وجلس لذلك جبامع بلنسية وقتا.

__________ 

 ( .97/ 2، التوضيح 122/ 1به [ بزوان: بفتح املوحدة وسكون الزاي. )املشت1]

، 652، 651/ 2[ انظر عن )حممد بن عبد هللا البلنسي( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]
 645/ 2، ومعرفة القراء الكبار 305، 304/ 6والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 

" ..160 -159/ 2، وطبقات املفسرين للداودي 178/ 13، وغاية النهاية 613رقم 
(1) 
قة يف الوعظ على طري« نسيم الصبا»مجاعة. وصنف كتاب القراءات "وأخذ عنه  .639

 [ .2[ ، وكتااب يف اخلطب ]1البغاددة ]

[ : كتبت عنه، وصحبته طويال. أقام بشاطبة حال حصار بلنسية، 3قال أبو عبد هللا األابر ]
ق على وأزدحم اخللألنه كان وجه إىل مرسية الستمداد أهلها. وتويف أبوريولة يف رجب، 

 نعشه حىت كسروه. وولد سنة أربع وسبعني ومخسمائة.

 [ بن حممد بن حممد بن حممد.4حممد بن عبد هللا ] -685

 ابن املهتدي ابهلل، الشريف، أبو احلسن، اهلامشي، العباسي، البغدادي، العدل.

 ولد سنة سبع ومخسني ومخسمائة.

 عز حممد بن حممد بن مواهب.ومسع من: حممد بن نسيم العيشوين، وأيب ال

 وهو من بيت خطابة وجاللة.

 كتب عنه أبو الفتح ابن احلاجب، وغريه. وله شعر.

 وكان متوددا، كرميا، متواضعا، رئيسا.

روى لنا عنه ابإلجازة: أبو املعايل ابن البالسي، وحممد البجدي، وبنت الواسطي، وغري 
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 واحد.

 وتويف يف احلادي والعشرين من صفر.

 ابن النجار: خدم يف األعمال، وعزل من الشهادة مرارا.قال 

__________ 

 [ قال ابن األابر: إهنا على طريقة ابن اجلوزي. )تكملة الصلة( .1]

 « .بغية النفوس الزكية يف اخلطب الوعظية»[ امسه: 2]

 .652، 651/ 2[ يف تكملة الصلة 3]
رقم  31، 30/ 2ريخ اإلسالم بغداد [ انظر عن )حممد بن عبد هللا العباسي( يف: ذيل ات4]

، والوايف 64/ 1، واملختصر احملتاج إليه 3074رقم  599/ 3، والتكملة لوفيات النقلة 238
 (1).." 2571رقم  126/ 6، واملقفى الكبري 1363رقم  315، 314/ 3ابلوفيات 

 "مث أنشد الشعراء وعزوا ابملستنصر، وهنئوا ابملستعصم. مث برزت مطالعة على يد .640
إقبال الشرايب يف كيس، وبسمل اخلدم بني يديها، فقرأها الوزير، مث قرأها أستاذ الدار على 

 الناس قائما خالصتها التأسي والتسلي والوعد ابلعدل واإلحسان.

قلت: بلغ ارتفاع وقوف املستنصرية يف بعض األعوام نيفا وسبعني ألف مثقال، وتليها يف 
ة القري قاهرة وهبا ضريح السلطان يف قبة عظيمة، وهبا دار مجلالكرب وكثرة الريع املنصورية ابل

املوقوفة على املدرسة املستنصرية ما مساحته مائة ألف جريب، ومخسون ألف جريب سوى 
 اخلاانت والرابع، وغري ذلك.

ويقرب من وقفها وقوف جامع دمشق وهي أكثر منه وقوفا. لكن اليوم ما يدخل املستنصرية 
 [ .1بكثري ] عشر ذلك، بل أقل

 [ بن جامع بن مقلد.2منصور بن عبد هللا ] -693

 الشيخ شرف الدين، أبو علي، األنصاري، الدهشوري، املصري، املقرئ، ال رير.

 -احب الشاطيبص -على أيب اجلود، وعلى أيب عبد هللا حممد بن عمر القرطيبالقراءات قرأ 
 الكندي.[ على أيب اليمن 3« ]املبهج»وقرأ بدمشق بكتاب 
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 ومسع من عمر بن طربزد، وغريه. وتصدر لإلقراء ابلفيوم مدة.

 وقرأ عليه مجاعة منهم الرشيد بن أيب الدر.

 [ .4تويف يف هذا العام أو يف الذي بعده. قاله املنذري ]

 ودهشور: من أعمال جيزة الفسطاط.

__________ 

 ا اجلزء.هـ. من هذ 631يف: حوادث سنة « وقفية املستنصرية»[ انظر 1]

، 3113رقم  615/ 3[ انظر عن )منصور بن عبد هللا( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
، 238/ 1، وبغية الوعاة 313/ 2، وغاية النهاية 609رقم  643/ 2ومعرفة القراء الكبار 
 دون ترمجة. 85/ 23، وله ذكر يف سري أعالم النبالء 500/ 1وحسن احملاضرة 

 [ لسبط ابن اخلياط.3]

 (1).." 615/ 3[ يف التكملة 4]
"ومسع من: احلافظ أيب حممد، وأيب سلمان ابين حوط هللا. ومبصر من ابن املف ل  .641

احلافظ. وبنيسابور من: املؤيد الطوسي، والقاسم بن عبد هللا الصفار. وبدمشق من التاج 
 الكندي، ومجاعة. وقرأ على الشيوخ.

 .والعربية. وله شعر جيدالقراءات وأقرأ الناس 
روى عنه: الشيخ زين الدين الفارقي، والشيخ اتج الدين الفزاري، وأخوه اخلطيب شرف 

 الدين، والفخر ابن عساكر، ومجاعة. وابحل ور أبو املعايل ابن البالسي.

 وأدركه أجله يف وسط مجادى األوىل.

 مسلم.« صحيح»وحدث ب 

 ]الكىن[

كري املبارك بن هبة هللا بن حممد بن ب [ أيب املعايل املبارك بن1أبو بكر ابن الشيخ ] -700
 البغدادي.

 شيخ صاحل.
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 حدث عن أيب شاكر حيىي بن يوسف السقالطوين.

 وتويف يف احملرم.

 وألبيه رواية عن أيب بكر بن األشقر.

 [ .2وقد ذكر ]« أمحد»هذا امسه 

 [ احلريب.3أبو بكر بن وردة ] -701

 احلالوي.

 مات يف احملرم.

 ارك احلالوي سنة ثالث ومثانني ومخسمائة.مسع من حممد بن املب

__________ 

 .3069رقم  597/ 3[ انظر عن )أيب بكر ابن الشيخ( يف: التكملة لوفيات النقلة 1]
 ( .637[ تقدم برقم )2]

 (1).." 3066رقم  596/ 3[ انظر عن )أيب بكر بن وردة( يف: التكملة لوفيات النقلة 3]
ل، و ، عن ابن الوكي« ديوان املتنيب»الباجسرائي، و عن « مسند احلميدي»"وروى  .642
يزي، و عن غالم الترب « فصيح ثعلب»أليب عبيد، عن عبد احلق، و « غريب احلديث»
نن س»، عن شهدة، و « مصافحة الربقاين»عن عبد هللا بن منصور، و « مغازي األموي»

 عن أيب زرعة.أليب عبيد، « ف ائل القرآن»، عن عبد احلق، و « الدار الدارقطين

جزء »لآلجري، و « أخالق محلة القرآن»، و « تذكرة احلميدي»و « جزء احلفار»وروى 
 ابن أيب الفوارس.« أربعة جمالس»و « جزء البانياسي»، و « ابن خملد

 ، عن ابن املقرب، عن مؤلفه.القراءاتيف « املستنري»وروى 

م الوظيفة يف يء إليها، فكان يقيوويل مشيخة املستنصرية بعد ابن القطيعي، وعفي من اجمل
 بيته.

روى عنه: مجال الدين أبو بكر الشريشي، والعالء بن بلبان، وتقي الدين ابن الواسطي، 
والشمس عبد الرمحن بن الزيد، والرشيد حممد بن أيب القاسم، والعماد إمساعيل ابن الطبال، 
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الساتر بن  خلليلي، والشيخ عبدوالشيخ مشس الدين حممد بن العماد، واجملد عبد العزيز ابن ا
عبد احلميد، والقطب سنجر النحوي، وأمحد بن عبد هللا بن عبد اهلادي، وحممد بن أمحد 

 بن مع اد الصرصري، واإلمام أبو حممد عبد اجلبار بن عبد اخلالق بن عكر الواعظ.

 وأان عنه: أبو بكر بن البزوري، وأبو احلسن الغرايف، وسنقر القصايب.

 منتصف مجادى اآلخرة. وتويف يف

 وقد تفرد ابلسماع من الشيخ عبد القادر.

 وقبيط حران: حالوة تعمل من العسل.

قال السيف ابن اجملد: شيخ متيقظ، حافظ ألمره، رأيته آبخرة مالزما لبيته طول الزمان خيرج 
 (1)إىل اجلمعة فقط.." 

 [ بن حممد بن علي.1إبراهيم بن إسحاق ] -74" .643

 ري امليورقي، املعروف اببن عائشة.أبو إسحاق العبد

 قال األابر: روى عن: أيب عبد هللا خنت فقل وتفقه به، ومال إىل علم الرأي.

وكان دينا نزها. أسره العدو يف احلادثة الكائنة على ميورقة، مث خلص وقدم بلنسية. مث ويل 
 ة.نق اء دانية. ومسعت منه بتونس، وهبا تويف يف ذي احلجة، وله ب ع وستون س

 [ بن خلف بن أمحد.2إبراهيم بن صاحل ] -75

 اجلهين، القاضي، الشاب الصاحل اإلمام مجال الدين أبو إسحاق.

 تويف وله ست، وثالثون سنة. وهو أخو شيخنا حممد.

 قرأ القرآن على الفقيه زايدة، وبرع يف مذهب الشافعي.

له هبا البهنسا فأدركه أج ومسع من مجاعة. وكان أحد األذكياء. ويل ق اء بلبيس، مث ق اء
 [ .3يف ربيع األول، رمحه هللا ]

 [ بن إبراهيم بن قسوم.4إبراهيم بن عبد هللا ] -76

 أبو إسحاق اللخمي، اإلشبيلي.

قال األابر: روى عن: أيب بكر بن اجلد، وأيب عبد هللا بن زرقون، وأيب عمرو بن عظيمة 
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 القراءات.صاحب شريح وأخذ عنه 

__________ 

 انظر عن )إبراهيم بن إسحاق( يف: تكملة الصلة البن األابر.[ 1]

، 3163رقم  644، 643/ 3[ انظر عن )إبراهيم بن صاحل( يف: التكملة لوفيات النقلة 2]
 .173رقم  183/ 1واملقفى الكبري للمقريزي 

[ وقال املنذري: واشتغل عندان بشيء من علم احلديث وغريه، واجتهد يف حتصيل 3]
 املعارف.

وكتب خبطه كثريا من الكتب املصنفة يف األصولني والفروع، ومتيز يف أقرب مدة. وشهد عند 
قاضي الق اة أيب املكارم حممد ابن عني الدولة، وأعاد ابملدرسة الفاضلية، وويل الق اء 

 مبدينة بلبيس واألعمال الشرقية مدة. وتوىل الق اء مبدينة البهنسا. وكتب عنه هبا.

 (1)براهيم بن عبد هللا( يف: تكملة الصلة البن األابر.." [ انظر عن )إ4]
 -حرف الراء -" .644
 [ بن خمتار.2[ اخل ر ]1رمحة بن ] -92

 [ .3القاضي أبو الغيث األشجعي، الشافعي. قاضي ذات الكوم ]

 تويف هبا، وله حنو من سبعني سنة.

 وقال إنه مسع من البوصريي.

 تويف يف ربيع األول.

 -حرف السني -
 سعد اليمين. -93

 موىل احلافظ أيب املواهب بن صصرى، التغليب.

 تويف بدمشق يف مجادى اآلخرة.

 وقد أجاز أليب املعايل بن البالسي، وغريه.

 [ بن عبد الرمحن بن سعد هللا.4سليمان بن عبد الكرمي ] -94
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 الفقيه أبو القاسم األنصاري، الدمشقي، املقرئ، اجملود.

 زيز السيباين من: اخلشوعي، وابن طربزد، ومحاد احلراين، ومجاعة.مسعه خاله احملدث عبد الع

ورحل إىل بغداد فسمع من: أيب أمحد بن سكينة، وحيىي بن الربيع الفقيه، وسليمان املوصلي، 
 ومجاعة.

 جمودا هلا.القراءات بوكان مع فقهه عارفا 

 قرأ عليه مجاعة.

__________ 

 صح.« : بن»[ كتب يف األصل فوق 1]

، وصلة 3162رقم  643/ 3انظر عن )رمحة بن اخل ر( يف: التكملة لوفيات النقلة [ 2]
 .14التكملة للحسيين، ورقة 

 [ الكوم: بفتح الكاف. وقد ت م.3]

/ 23، وسري أعالم النبالء 174[ انظر عن )سليمان بن عبد الكرمي( يف: ذيل الروضتني 4]
 (1)دون ترمجة.."  113
 ني. وتصدر لإلقراء واإلمساع."وشيوخه ينيفون على املائت .645

 والعربية متقدما يف صناعة احلديث متقنا له.القراءات بوكان مع معرفته 

 كتاب بيان املنن على»، و « كتاب ما ورد من األمر يف شربة اخلمر»له من املصنفات: 
ب كتا»، و « كتاب اجلواهر املفصالت يف املسلسالت»، و « قارئ الكتاب والسنن

 . «كتاب أخبار صلحاء األندلس»، و « املسندين ومناقب آاثر املهتدينغرائب أخبار 
أخذ عنه مجاعة من أكابر أصحابنا، وكان أهال لذلك. خرج من قرطبة، وقت أخذ الفرنج 

 هلا، فنزل مبالقة، ولقي حظا هبا إىل أن تويف يف ربيع اآلخر.

 [ بن بطاح.1قمر بن هالل ] -117

 ي، اهلراس، املكاري، مث البقال.أبو هالل، وأبو ال وء القطيع

 ويسمى عمر أي ا.
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 مسع من: شهدة الكاتبة، وجتين الوهبانية، وعبد احلق اليوسفي.

 وكان شيخا أمينا.

 روى لنا عنه ابإلجازة: القاضي تقي الدين سليمان، وأبو املعايل بن البالسي، وغريمها.

 تويف يف رجب.

 -حرف الكاف -
 .[ 2كامل بن أيب الفرج ]  -118

 التيمي، البكري، البغدادي، األديب الذي فاق أهل زمانه يف جتليد الكتب، وله شعر حسن.

 تويف يف احملرم، وله ست وسبعون سنة.

__________ 

، وسري أعالم النبالء 344[ انظر عن )قمر بن هالل( يف: اإلشارة إىل وفيات األعيان 1]
 دون ترمجة. 114/ 23

 (1).." 326رقم  314/ 24رج( يف: الوايف ابلوفيات [ انظر عن )كامل بن أيب الف2]
 "سئل عنها ال ياء فقال: كانت صاحبة أوراد، وهي كثرية املعروف. .646

 قلت: روى عنها: ابن الكمال، وعائشة بنت اجملد.

 وتوفيت يف ربيع اآلخر يف أواخره.

 وروى عنها ابإلجازة أي ا أبو املعايل بن البالسي، وغريه.

 اصح حممد بن إبراهيم بن سعد.صفية بنت الن -182

 أم حممد.

 توفيت يف مجادى األوىل.

 روت ابإلجازة شيئا يسريا.

 مسع منها: الزكي الربزايل، والسيف بن اجملد.

 وأان عنها: القاضي تقي الدين.

 [ بن أيب اجلود.1] ... [ ]-183
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 الصويف.

 خدم امللك احملسن بن صالح الدين.

 وروى ابإلجازة عن البوصريي.

 -حرف الطاء -
 [ .2طلحة بن حممد بن طلحة ] -184

 األموي اإلشبيلي، املقرئ.

 أخذ عن: أبيه، وعمه أيب العباس.

 والعربية.القراءات وأتقن 

__________ 

 [ يف األصل بياض. ومل أتبني اسم صاحب الرتمجة.1]

شديد، إبجياز  338[ انظر عن )طلحة بن حممد( يف: تكملة الصلة البن األابر، رقم 2]
)يف ترمجة  303رقم  170 -161/ 4والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة للمراكشي 

، 156 -150، 142، 141، 131، 129/ 2مطولة( ، وملء العيبة البن رشيد الفهري 
 .1328رقم  20، 19/ 2وبغية الوعاة 

بن  فوهو: أبو حممد طلحة بن حممد بن طلحة بن حممد بن عبد امللك بن أمحد بن خل
 (1)األسعد بن حزم.." 

 [ .1علي بن شاهنشاه ] -218" .647

 األديب، أبو احلسن.

 له شعر كيس.

 تويف يف سابع ذي القعدة. أظنه مصراي، رمحه هللا تعاىل.

 [ بن علي بن أمحد.2علي بن عبد الرمحن ] -219

 أبو احلسن الزهري، اإلشبيلي.

ن بكر بن صاف. والعربية ع عن أيبالقراءات من أبيه. وأخذ « صحيح البخاري»مسع 
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 أيب إسحاق بن ملكون.

وويل اخلطابة يف آخر عمره جبامع العدبس. وويل ق اء الق اة يف أايم أيب مروان أمحد بن 
 حممد الباجي قتيل ابن األمحر. وقد حدث بيسري، وعمر دهرا.

 [ ابألندلس. ذكره األابر.3وتويف، رمحه هللا، يف ربيع اآلخر ]

 [ .4بن قليج ] سيف الدين علي -

 يف حرف السني.

 [ بن عوانة بن شهاب.5علي بن حماسن ] -220

 القاضي نور الدولة أبو احلسن النمريي الكفربطناين، ويعرف بقاضي كفربطنا.

__________ 

 ( .338و  333] )( [ )تكملة إكمال اإلكمال 

 .98رقم  152/ 21[ انظر عن )علي بن شاهنشاه( يف: الوايف ابلوفيات 1]
، و )املطبوع( 76/ ورقة 3[ انظر عن )علي بن عبد الرمحن( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]

، 498رقم  249، 248/ 1/ 5، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 1958رقم 
، ومعرفة 133/ 2، وملء العيبة البن رشيد الفهري 137 -135وصلة الصلة البن الزبري 

 .548/ 1، وغاية النهاية 615م رق 646/ 2القراء الكبار 
 هـ. 550[ ومولده عام 3]

 ( .174[ تقدمت ترمجته برقم )4]

 (1)دون ترمجة.."  146/ 23[ انظر عن )علي بن حماسن( يف: سري أعالم النبالء 5]
 "العالمة علم الدين، أبو احلسن اهلمداين، السخاوي، املصري، شيخ القراء بدمشق. .648

 ومخسني ومخسمائة، ومسع ابلثغر من: [ سنة مثان أو تسع1]ولد[ ]

 السلفي، وأيب القاهر بن عوف.

ومبصر من: أيب اجليوش عساكر بن علي، وأيب القاسم البوصريي، وإمساعيل بن ايسني، 
 ومجاعة.
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 وبدمشق من: ابن طربزد، والكندي، وحنبل.

ود غياث بن جل، وعلى أيب االقراءاتومسع الكثري من اإلمام أيب القاسم الشاطيب، وقرأ عليه 
 فارس، وعلى أيب الف ل حممد بن يوسف الغزنوي.

ند لسبط اخلياط، ولكن مل يس« ابملبهج»وبدمشق على أيب اليمن الكندي، قرأ عليهما 
، فرأيتهم يقولون إن الشاطيب قال له: إذا م يت إىل الشام فاقرأ على القراءاتعنهما 

 الكندي وال ترو عنه.

 لنوم فنهاه أن يقرئ بغري ما أقرأه.وقيل إنه رأى الشاطيب يف ا

وعللها، ماهرا هبا، إماما يف القراءات بوكان إماما عالمة، مقرائ، حمققا، جمودا، بصريا 
النحو واللغة، إماما يف التفسري كان يتحقق هبذه العلوم الثالثة وحيكيها. وكان يفيت على 

 مذهب الشافعي.

ذ بة وقصدوه من البالد، وتنافسوا يف األختصدر لإلقراء جبامع دمشق، وازدحم عليه الطل
 عنه. وكان دينا خريا متواضعا، مطرحا للتكلف، حلو

__________ 

، 223، 222/ 5، وشذرات الذهب 428 -425/ 1] )( [ وطبقات املفسرين للداودي 
/ 3، وديوان اإلسالم 493، 492، وروضات اجلنات 529/ 2وخزانة األدب للبغدادي 

، وإي اح املكنون 132، وكشف الظنون 390/ 1ومفتاح السعادة ، 1177رقم  97، 96
، 209/ 7، ومعجم املؤلفني 332/ 4، واألعالم 708/ 1، وهدية العارفني 255/ 1

رقم  213/ 2، وذيل التقييد للفاسي 370رقم  259ومعجم طبقات احلفاظ واملفسرين 
 .238، والقالئد اجلوهرية 1461

 (1)النص.." [ إضافة على األصل يقت يها 1]
"احملاضرة، مطبوع النادرة، حاد القرحية من أذكياء بين آدم. وكان وافر احلرمة، كبري  .649

 [ إىل الناس.1القدر، حمبب ]

 روى الكثري من العوايل والنوازل، وكان ليس له شغل إال العلم واإلفادة.
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 نه.أصحااب مقرأ عليه خلق كثري إىل الغاية، وال أعلم أحدا من القراء يف الدنيا أكثر 

م املصحف، يف جملد يف رس« شرح الرائية»يف جملدين، و « شرح الشاطبية»ومن مصنفاته: 
، وكتاب  «خري الدايجي يف تفسري األحاجي»، وكتاب « مجال القراء واتج اإلقراء»وكتاب 

، وغري ذلك  «املف ل يف شرح املفصل»إىل الكهف يف أربع جملدات، وكتاب « التفسري»
 رين ذكره.مما مل حي 

: مشس الدين أبو الفتح حممد بن علي األقصاري، وشهاب الدين أبو القراءاتأقرأ عنه 
شامة، وزين الدين عبد السالم الزوادي، ورشيد الدين أبو بكر بن أيب الدر املكيين، وتقي 
الدين يعقوب اجلرائدي، ومجال الدين إبراهيم الفاضلي، ورضي الدين جعفر بن دبوقا احلراين، 

مشس الدين حممد بن الدمياطي، ونظام الدين حممد التربيزي، وشهاب الدين حممد بن و 
 مزهر.

وروى عنه من شيوخنا الذين لقيناهم الشيخ زين الدين الفارقي، واجلمال عبد الواحد ابن  
ليه ونسي، ورشيد الدين إمساعيل بن املعلم وقد قرأ عالقراءات كثري النقيب، وقد قرأ عليه 

ازته ونسي، رأيت إجالقراءات نسي، والشمس حممد بن قامياز، وقد قرأ عليه و القراءات 
، وشرف الدين أمحد بن إبراهيم اخلطيب وقد قرأ عليه لنافع وأيب عمرو، وأقرأ عنه، ابلقراءات

وشرف الدين إبراهيم بن أيب احلسن املخرمي، وقد قرأ عليه ختمة، والشهاب أمحد بن مروان 
ن، وعرض عليه الشاطبية، وأبو علي بن اخلالل، والزين إبراهيم بن التاجر وقد قرأ القرآ

 الشريازي، وأبو احملاسن بن اخلرقي وقد قرأ

__________ 

 (1)« .." حمببا»[ هكذا يف األصل. والصواب لغة: 1]
"عليه القرآن وجوده، وكمال الدين أمحد بن العطار، وإبراهيم بن أخي عالء الدين  .650

رك، والصدر وتالقراءات ابن النصري، وزين الدين أمحد بن حممود القالنسي، وقد قرأ عليه 
 إمساعيل بن يوسف بن مكتوم وقال: قرأت عليه ختمة أليب عمرو.

[ هبيمة إىل اجلبل 2ل: رأيته مرارا راكب ][ وقا1« ]اترخيه»وذكره القاضي ابن خلكان يف 
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 وحوله اثنان أو ثالثة يقرءون عليه يف أماكن خمتلفة دفعة واحدة، وهو يرد على اجلميع.

قلت: ويف نفسي شيء من صحة الرواية على هذا النعت ألنه ال يتصور أن يسمع جمموع 
الف السنة، ذا الفعل خالكلمات، فما جعل هللا لرجل من قلبني يف جوفه. وأي ا فإن مثل ه

 وال أعلم أحدا من شيوخ املقرءين كان يرتخص يف هذا إال الشيخ علم الدين.

ده من اتج الدين الكندي. وحماسنه كثرية، وفوائالقراءات ووكان رمحه هللا أقعد ابلعربية 
 غزيرة.

 ومن شعره:

 قالوا: غدا أنيت داير احلمى ... وينزل الركب مبغناهم

 ا هلم ... أصبح مسرورا بلقياهموكل من كان مطيع

 قلت: فلي ذنب فما حيليت ... أبي وجه أتلقاهم؟

 [3قيل: أليس العفو من شأهنم؟ ... ال سيما عمن ترجاهم ]
فقال: علي بن السخاوي، عرض له قاضي « السيل والذيل»وقد ذكره العماد الكاتب يف 

كر صيدة بظاهر عكا ابملعساإلسكندرية على السلطان امللك الناصر صالح الدين هذه الق
 املنصور يف سنة ست ومثانني ومخسمائة وأثىن على

__________ 

 .340/ 3[ وفيات األعيان 1]
 « .راكبا»[ هكذا يف األصل. والصواب لغة: 2]

 (1)« .." ممن يرجاهم» 111/ 4[ يف مرآة اجلنان 3]
 "ف له وأدبه وعلمه، وهي: .651

 الشوق يف شد وتقريببني الفؤادين من صب وحمبوب ... يظل ذو 

 صرب املتيم يف قرب الداير به ... أوىل من الصرب يف أني وتغريب

 وهي طويلة أورد فيها العماد قطعة يف مدح السلطان.

 وقد مدح األديب رشيد الدين بقصيدته اليت أوهلا:
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 فاق الرشيد فأمت حبره األمم ... وصد عن جعفر وردا له أمم

 مائة سنة. وبني وفايت املذكورين أكثر من

[ : ويف اثين عشر مجادى اآلخرة تويف شيخنا علم الدين عالمة زمانه، 1قال أبو شامة ]
وشيخ أوانه مبنزله ابلرتبة الصاحلية، ودفن بقاسيون. وكانت على جنازته هيبة وجاللة وأجناب. 

نة ، والتفسري، وفنون العربية. وصحبته من شعبان سكالقراءاتومنه استفدت علوما مجة، 
 [ .2أربع عشرة وستمائة. ومات وهو عين راض ]

قلت: وكان شيخ اإلقراء ابلرتبة املذكورة، وله تصدير وحلقة جبامع دمشق. وكانت حلقته 
 عند املكان املسمى بقرب زكراي مكان الشيخ علم الدين الربزايل احلافظ.

 علي بن حممد بن كامل بن أمحد بن أسد. -222

__________ 

 .177ضتني [ يف ذيل الرو 1]
[ وقال ايقوت احلموي: كان مبدؤه االشتغال ابلفقه على مذهب مالك مبصر، مث انتقل 2]

إىل مذهب الشافعي، وسكن مبسجد ابلقرافة يؤم فيه مدة طويلة، فلما وصل الشيخ أبو 
القاسم الشاطيب إىل تلك الداير واشتهر أمره الزمه مدة وقرأ عليه القرآن ابلرواايت، وتلقن 

، وكان يعلم أوالد األمري ابن موسك، وانتقل معه إىل القراءاتيدته املشهورة يف منه قص
دمشق، واشتهر هبا بعلم القرآن، وعاود قراءة القرآن على اتج الدين أيب اليمن الكندي 
والزمه، وقرأ عليه مجلة وافرة من مساعاته يف األدب وغريه، وصار له حلقة ابجلامع بدمشق، 

للتأدب وشرع يف التصنيف،.. وكتبت هذه الرتمجة يف سنة تسع عشرة وتردد إليه الناس 
 (1)وستمائة وهو بدمشق كهل حييا. )معجم األدابء( .." 

 « .اتريخ داراي»"مسع بداراي من احلافظ ابن عساكر  .652

 روى عنه: أبو علي بن اخلالل، وأبو احملاسن بن أيب احلرم بن احلرمي، ومجاعة.

 بن البالسي، وغريه.وابإلجازة: أبو املعايل ا

 [ .1حممد بن أمحد بن داود ] -241

                                         
 47/196اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



734 

 

 أبو عبد هللا التونسي.

 قدم مصر، ومسع من البوصريي.

 وبدمشق من: ابن طربزد، والكندي.

 وتويف مبصر يف ذي احلجة وله سبعون سنة.

 [ بن عبد امللك.2حممد بن إبراهيم ] -242

 جاطة.أبو عبد هللا األزدي القارحي، األندلسي، من أهل قي

 قال ابن الزبري: يعرف اببن القرشية.

ه. ببلده عن: أيب عبد هللا بن يربوع، وقيد عليه كتب العربية ومسع منالقراءات قلت: أخذ 
 مث حج.

ومسع ابلقاهرة من: أيب عبد هللا حممد بن عمر القرطيب، وذكر أنه لقي علي بن حممد التجييب 
. وحدثه بذلك عن املعمر سليمان بن  «التيسري»تالوة، وكتاب القراءات فأخذ عنه 

 طاهر، عن أيب عمرو الداين. وحدثه أي ا عن أيب إسحاق اجملتقوين، عن أيب عمرو.

 قال األابر: ويف هذا كله نظر.

 وأخذ بدمشق عن اخلشوعي، والقاسم بن عساكر.

 عن أيب جعفر احلصار.القراءات ورجع فأخذ 

__________ 

 .1718رقم  170/ 6داود( يف: املقفى الكبري للمقريزي  [ انظر عن )حممد بن أمحد بن1]
، والذيل والتكملة 656/ 2[ انظر عن )حممد بن إبراهيم( يف: تكملة الصلة البن األابر 2]

، 614رقم  646، 645/ 2، ومعرفة القراء الكبار 98، 97/ 6لكتايب املوصول والصلة 
 (1).." 1651رقم  107/ 6، واملقفى الكبري للمقريزي 45/ 2وغاية النهاية 

مداين، املقرئ، نزيل دمشق، وشيخ اإلقراء "اإلمام منتجب الدين أبو يوسف اهل .653
 ، وغري ذلك.« شروح الشاطبية»[ ، ومصنف 1ابلزجنيلية ]

 شرحا مطوال مفيدا، وشرح« الشاطبية»[ ابلعربية. شرح 2كان صواما مقرائ فاضال، ]رأسا[ ]
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 للزخمشري فأجاد.« النفس»

 ود غياث بنعن أيب اجلالقراءات وروى عن: أيب حفص بن طربزد، والكندي. وأخذ 
 [ .3]فارس[ ]

مسع منه احلديث: شرف الدين أمحد بن اجلوهري، وأمحد بن حممود الشيباين، وبدر األاتبكي 
 اخلادم.

وقرأ عليه الصائن الواسطي ال رير نزيل قونية، وشيخنا النظام حممد بن عبد الكرمي التربيزي، 
 وغريمها.

 عشر ربيع األول. وكان سوقه كاسدا مع وجود السخاوي. تويف يف اثلث

[ : يف سادس ربيع األول تويف املنتجب اهلمداين، وكان مقرائ 4وقال اإلمام أبو شامة ]
 جمودا. قرأ على أيب اجلود والكندي، وانتفع بشيخنا أيب احلسن

__________ 

رقم  638، 637/ 2، ومعرفة القراء الكبار 1432/ 4، وتذكرة احلفاظ 137[ رقم 220]
، وغاية النهاية 111و  108/ 4، ومرآة اجلنان « املنتخب»، وفيه: 180/ 5، والعرب 599
، 2022رقم  300/ 2، وبغية الوعاة 280، وهناية الغاية، ورقة 3646رقم  310/ 2

، واتريخ اخللفاء 227/ 5، وشذرات الذهب 234، 233/ 2وطبقات املفسرين للداودي 
، وكشف الظنون 392/ 1دة وهو تصحيف، ومفتاح السعا« منتخب الدين»وفيه:  476
 .7/ 13، ومعجم املؤلفني 472/ 2، وهدية العارفني 1776، 1259، 1258

، والتصحيح من: معرفة القراء الكبار، وسري أعالم النبالء، ومل « الزجنانية»[ يف األصل: 1]
وقع يف ذيل و « . الرتبة الزجنيلية»يذكرها النعيمي يف: الدارس يف اتريخ املدارس. وهي 

 « .املدرسة الزجنبيلية» 175وضتني الر 

/ 2، وغاية النهاية 637/ 2[ يف األصل بياض، واملستدرك من: معرفة القراء الكبار 2]
310. 
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 .637/ 2[ يف األصل بياض، واملستدرك من: معرفة القراء الكبار 3]
 (1).." 175[ يف ذيل الروضتني 4]
 "ورخه ابن الشقيشقة. .654

 ف بن حممد بن أيب بداس.[ بن يوس1يوسف بن حممد ] -290

 املقرئ الفقيه أبو حممد ابن احلافظ زكي الدين الربزايل، اإلشبيلي، مث الدمشقي، الشاهد.

مسعه والده الكثري من أيب القاسم بن صصرى، وزين األمناء، وأيب عبد هللا بن الزبيدي، 
 وخلق.

 ف ولده العدلومات ومل حيدث، فإنه مات شااب وله إحدى وعشرون سنة أو حنوها، وخل
هباء الدين أاب الف ل وله مخس سنني فكفله جده ألمه الشيخ علم الدين أبو حممد القاسم 

 األندلسي.

 تويف يف مجادى اآلخرة.

 [ بن جعفر بن بركة.2يوسف بن يونس ] -291

 أبو احلجاج البغدادي املقرئ، سبط ابن مدح البغدادي.

 ولد ببغداد سنة مثان وستني ومخسمائة.

 من: عبد اخلالق بن عبد الوهاب الصابوين، وحيىي بن بوش.ومسع 

 وبدمشق من: اخلشوعي.

 على التاج الكندي، ولقن ابجلامع مدة.القراءات وسكن دمشق وقرأ 

روى عنه: احلافظ زكي الدين الربزايل مع تقدمه، واجملد ابن احللوانية، وحممد بن حممد الكنجي 
 ن يوسف الذهيب، وحممد ابن خطيب بيت اآلابر.الصويف، وأبو علي بن اخلالل، وحممد ب

 وابحل ور أبو املعايل البالسي، وغريه.

 وتويف يف اتسع مجادى اآلخرة بدمشق.

__________ 

                                         
 47/225اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



737 

 

 .38رقم  57/ 23[ انظر عن )يوسف بن حممد( يف: سري أعالم النبالء 1]
 (1)دون ترمجة.."  147/ 23[ انظر عن )يوسف بن يونس( يف: سري أعالم النبالء 2]
 "تويف ابن معقل بدمشق يف اخلامس والعشرين من ربيع األول. .655

 أمحد بن علي. -300

 أبو العباس املالقي، املقرئ اجملود.

 عن: أيب جعفر أمحد بن علي احلصار ببلنسية.القراءات أخذ 

 ومات فجأة يف رجب.

 [ .1إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد اجلبار ] -301

 احلكيم البارع سعد الدين السلمي، الدمشقي، الطبيب.

 خدم امللك األشرف. وكان على خري ودين. ومات يف سادس مجادى األوىل.

وكان مع تقدمه يف الطب عاملا ابلفقه على مذهب الشافعي. وهو الذي توىل عمارة اجلوزية 
 وستني سنة.بدمشق. وعاش إحدى 

 [ طبيب امللك العادل.2وكان أبوه املوفق ]

 وكان سعد الدين جملس عام لالشتغال يف الطب. وللصدر البكري فيه:

 حكيم لطيف من لطافة وصفه ... يود املعاىف السقم حىت يعوده

 [ امللك املنصور انصر الدين.3إبراهيم السلطان ] -302

__________ 

، واملقفى الكبري للمقريزي 179د العزيز( يف: ذيل الروضتني [ انظر عن )إبراهيم بن عب1]
، وعيون األنباء يف طبقات 2487رقم  48/ 6، والوايف ابلوفيات 246رقم  226/ 1

 .192/ 2األطباء 
 .191/ 2[ ترمجته يف عيون األنباء 2]
يسى ع [ انظر عن )السلطان إبراهيم( يف: الفوائد اجللية يف الفرائد الناصرية لداود بن3]

، وذيل الروضتني 374 -369/ 5، ومفرج الكروب البن واصل 247، 112األيويب 
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 535/ 3، والتكملة لوفيات النقلة 765، 764/ 2ق  8، ومرآة الزمان ج 179، 178
، وأخبار األيوبيني 176/ 3، واملختصر يف أخبار البشر 137، واحلوادث اجلامعة 2937رقم 

 41/ 23، وسري أعالم النبالء 153/ 5، والعرب 150/ 2، ودول اإلسالم 49البن العميد 
/ 2، ونثر اجلمان 205، واملختار من اتريخ ابن اجلزري « أسد الدين»يف آخر ترمجة أبيه 

 (1)،." 111ورقة 
 "تويف مبالقة يف مجادى األوىل عام مخسة وأربعني. .656

 وأظن ابن فرتون وامها قد أدخل ترمجة يف ترمجة.

 أمحد بن يوسف. -348

 أبو العباس األنصاري، اإلشبيلي، ابن النجار.

 أحد املتصدرين لألقراء إبشبيلية.

 عن أيب القاسم عبد الرمحن بن صاف.القراءات أخذ 

 ومات يف آخر العام والفرنج حتاصر إشبيلية.

 [ بن مودود بن خريخان بن سيف الدولة قراجا.1إبراهيم بن خريخان ] -349

 املعدل. أبو إسحاق احلنفي، الدمشقي،

 مسع: البوصريي، واخلشوعي.

 وتويف يف احملرم.

 روى عنه: اجملد ابن احللوانية.

 [ بن يوسف أورتق.2إبراهيم بن عثمان ] -350

 مسند العراق، أبو إسحاق الكاشغري، مث البغدادي، الزركشي.

، يولد يف مجادى األوىل سنة أربع ومخسني ومخسمائة. ومسعه أبوه من: أيب الفتح ابن البط
وأمحد بن حممد الكاغدي، وأيب احلسن علي ابن اتج القراء، وأمحد بن عبد الغين الباجسرائي، 
 وأيب بكر بن النقور، وحيىي بن اثبت، ونفيسة البزازة، وهبة هللا بن حيىي البوقي، ومجاعة.

__________ 
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/ 1ة ، والطبقات السني37/ 1[ انظر عن )إبراهيم بن خريخان( يف: اجلواهر امل ية 1]
 .34رقم  223
رقم  360 -357/ 1[ انظر عن )إبراهيم بن عثمان( يف: اتريخ إربل البن املستويف 2]

، 269، واإلعالم بوفيات األعالم 2147رقم  203، واملعني يف طبقات احملدثني 253
/ 4، ومرآة اجلنان 185/ 5، والعرب 103رقم  1050 -148/ 23وسري أعالم النبالء 

، واملنهل 2494رقم  55/ 6، والوايف ابلوفيات 30رقم  42/ 1 ية ، واجلواهر امل112
، وشذرات 53رقم  242، 241/ 1، والطبقات السنية 52رقم  100، 99/ 1الصايف 
 (1).." 231، 230/ 5الذهب 

"غرق يف البحر يف هذا العام على ما حكاه أبو القاسم بن عمران السبيت، وسيأيت  .657
 يف الطبقة اآلتية.

 يم بن حممد بن أمحد.إبراه -409

 أبو إسحاق األصبحي اإلشبيلي. نزيل حصن القصر.

 السبع عن أيب عبد هللا بن مالك املرتلي يف سنة مثان وسبعني ومخسمائة.القراءات أخذ 

وعاش إىل هذا الوقت. وكان أديبا فاضال، شاعرا، وكان شيخه أبو عبد هللا حممد بن مالك 
 .من أصحاب أيب احلسن شريح والكبار

 تويف أبو إسحاق يف سنة ست هذه يف آخرها.

 إمساعيل بن أمحد بن إمساعيل بن أيب الوقار. -410

 أبو الطاهر التنوخي الدمشقي، الصويف.

 مسع من: اخلشوعي، وعبد اللطيف بن أيب سعد.

 ومبصر من البوصريي.

 وسكن مصر، دويل مشارفة البيمارستان. وكان من ذوي البيواتت.

  ان.تويف يف عاشر رم

 [ بن عبد هللا.1إمساعيل بن سودكني ] -411
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 أبو الطاهر املكي النوري، احلنفي، الصويف، املتكلم.

 ولد ابلقاهرة يف سنة تسع وسبعني ومخسمائة.

 ومسع من: أيب الف ل الغزنوي، وأيب عبد هللا األراتحي.

 ومسع حبلب من: االفتخار، وعبد املطلب، وغريه.

__________ 

رقم  409/ 1، واجلواهر امل ية 188/ 5إمساعيل بن سودكني( يف: العرب [ انظر عن )1]
، وكشف 502، والطبقات السنية، رقم 746رقم  90/ 2، واملقفى الكبري للمقريزي 334
/ 4، وإعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء 1566، 1433، 1379، 1168/ 2الظنون 
 (1).." 271/ 2، ومعجم املؤلفني 206رقم  797
 عبد هللا بن علي بن حممد بن إبراهيم. -421" .658

 أبو حممد األستاري، األنصاري، نزيل إشبيلية.

 عن أيب احلسن بن عظيمة.القراءات أخذ 

 والنحو عن أيب علي الشلوبني.

ىل الرتمذي على زاهر بن رستم، وعاد إ« جامع»وحج فتفقه بتلك الداير، ومسع قطعة من 
 لك، مث انتقل إىل سبتة واشتغل هبا.إشبيلية. ودرس األصول ومذهب ما

 تويف يف آخر السنة.

 عبد الباري بن عبد اخلالق بن أيب البقاء صاحل بن علي بن زيدان. -422

 أبو الفتح األموي، املكي األصل، املصري، العطار، املؤذن.

 مسع مع ابنه من أيب عبد هللا األراتحي، ومجاعة.

__________ 

كبوري بن علي، ومرض عند وروده إربل وأبل من مرضه. دخل ] )( [ الفقيه أبو سعيد كو 
ثغر اإلسكندرية وهو صيب مع والده، ومسع أاب طاهر أمحد بن حممد األصبهاين السلفي. وله 

 إجازة من أيب القاسم علي بن احلسن بن عساكر الدمشقي صاحب اترخيها.
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مث قال إنه أنشده   بن احلسني.وذكر ابن املستويف شعرا جلده، وشعرا ألبيه أنشده إايه عبد هللا
 :625لنفسه يف ذي احلجة من سنة 

 صربا لعلك يف اهلوى أن تنصفا ... أو أن ترق ملدنف أو تعطفا

 ما كل من أضحى اجلمال أبسره ... ولغريه منح القطيعة واجلفا

 كال، وال من حاز أفئدة الورى ... جبماله أبدى املسري تعسفا

 ده ... قسما مبهدك بعد بعدك ما غفااي مانعا جفين الكرى بصدو 

 إن كان قصدك أن تريق دمي فال ... تتقلدن سيفا فطرفك قد كفى

 لو أن جسمي يف حبار مدامعي ... يطفى بنار فيه من سقم طفا

 ومنها:

 أحييت يوسف يف احملاسن مثلما ... أحيا أبو بكر أخاه يوسفا

 عه:وأنشدين لنفسه يف اترخيه يف صديق له سافر ومل يود

 رحلت ومل أودع منك خال ... صفا كدر الزمان به وراقا

 ولكن خاف من أنفاس وجدي ... إذا أبدى العناق يرى احرتاقا

 (1)فكأس الشوق منذ أنيت عين ... أكابده اصطباحا واغتباقا." 
 "وروى الكثري، وهو من بيت كتابة وجاللة. .659

 حدث عنه: احلافظ زكي الدين املنذري مع تقدمه.

 نه احلافظ أبو حممد بن خلف، وبيربس القيمري.وثنا ع

 وتويف يف سابع رم ان.

عبد الرزاق ابن اإلمام املفيت فخر الدين أيب منصور عبد الرمحن بن حممد بن احلسن  -426
 بن هبة هللا ابن عساكر.

 أبو الفتوح الدمشقي، املعدل.

 ولد سنة أربع وسبعني.

 ومسع من: البوصريي.
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 روى عنه: الدمياطي.

 وتويف يف رم ان.

 [ بن إبراهيم.1عبد القوي بن عبد هللا ] -427

 األستاذ أبو حممد بن املغربل السعدي، املصري، األمناطي، املقرئ.

 على أيب اجلود ومسع منه.القراءات قرأ 

 ومن: العماد الكاتب، وابن جنا الواعظ.

 اعة.وتصدر إلقراء القرآن جبامع السراجني ابلقاهرة، مدة، وانتفع به مج

 تويف يف العشرين من شوال.

 عبد املنعم بن حممد بن يوسف. -428

 العدل، أبو حممد األنصاري، املصري، اخليمي، الشافعي. والد األديب حممد ابن اخليمي.

 مسع من: العماد الكاتب.

 ويف احلج من: جعفر بن آموسان.

__________ 

/ 1، لة لوفيات النقلة، للحسيين[ انظر عن )عبد القوي بن عبد هللا( يف: صلة التكم1]
 (1).." 500/ 1، وحسن احملاضرة 607رقم  642/ 2، ومعرفة القراء الكبار 55ورقة 
 "وتويف يف رجب ابلقاهرة. .660

 [ بن أيب بكر بن يونس.1عثمان بن عمر ] -429

العالمة مجال الدين أبو عمرو بن احلاجب الكردي، الدويين األصل، األنطاكي املولد، املقرئ 
 ملالكي، النحوي، األصويل، الفقيه، صاحب التصانيف املنقحة.ا

 ولد سنة سبعني أو إحدى وسبعني، هو شك، أبسنا من عمل الصعيد.

 وكان أبوه جنداي كرداي حاجبا لألمري عز الدين موسك الصالحي.

الشاطيب،  عنالقراءات فاشتغل أبو عمرو يف صغره ابلقاهرة وحفظ القرآن. وأخذ بعض 
 « .التيسري»، ومسع منه رمحه هللا
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__________ 

، وعقود اجلمان البن 182و  160[ انظر عن )عثمان بن عمر( يف: ذيل الروضتني 1]
، وصلة التكملة 413رقم  250 -248/ 3، ووفيات األعيان 142/ ورقة 4الشعار 

/ 29، وهناية األرب 302/ 5، ومفرج الكروب 55/ ورقة 1لوفيات النقلة، للحسيين 
، واملختصر يف أخبار 277رقم  357 -352، والطالع السعيد لألدفوي 331، 330
، واإلشارة إىل وفيات األعيان 2152رقم  204، واملعني يف طبقات احملدثني 178/ 3البشر 
، 175رقم  266 -264/ 23، وسري أعالم النبالء 270، واإلعالم بوفيات األعالم 347

، واتريخ ابن 190، 189/ 5، والعرب 617رقم  649، 648/ 2ومعرفة القراء الكبار 
، 176/ 13، والبداية والنهاية 115، 114/ 4، ومرآة اجلنان 180، 179/ 2الوردي 

، والوفيات البن قنفذ 2104رقم  509، 508/ 1، وغاية النهاية 189والديباج املذهب 
وعيون  ،220رقم  140، والبلغة يف اتريخ أئمة اللغة للفريوزآابدي 647رقم  320، 319

رقم  424 -421/ 7، واملنهل الصايف 360/ 6، والنجوم الزاهرة 25، 24/ 20التواريخ 
رقم  171/ 2، وذيل التقييد للفاسي 1521رقم  440/ 1، والدليل الشايف 1527
، 210/ 1، وحسن احملاضرة 504رقم  496 -489/ 19، والوايف ابلوفيات 1373

/ 1، ومفتاح السعادة 1632رقم  135، 134/ 2، وبغية الوعاة 476واتريخ اخللفاء 
، 1370، وكشف الظنون 448، وروضات اجلنات 334/ 5، وشذرات الذهب 117

، 183/ 1، وآاثر األدهار 654/ 1، وهدية العارفني 277/ 1ق  1وبدائع الزهور ج 
، 167/ 1، وشجرة النور الزكية 62/ 8، واخلطط التوفيقية 342/ 1واتريخ ابن سباط 

، واتريخ آداب اللغة 66، 65/ 2، والفتح املبني يف طبقات األصوليني 525رقم  168
، ومعجم املطبوعات العربية 305، واكتفاء القنوع مبا هو مطبوع لفنديك 53/ 3العربية 

، ودائرة املعارف 265/ 6، ومعجم املؤلفني 374/ 4، واألعالم 71واملعربة لسركيس 
، وإي اح 121رقم  205، 204إشارة التعيني ، و 5 -3/ 2، والدارس 126/ 1اإلسالمية 
 (1).." 351/ 1املكنون 
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"ويل األمر بعد أخيه عبد الواحد امللقب ابلرشيد سنة أربعني، فبقي إىل أن خرج إىل  .661
انحية تلمسان، وحاصر قلعة هناك، فقتل على ظهر فرسه يف صفر من هذا العام. وويل 

 شرين عاما.األمر بعده املرت ى أبو حفص، فامتدت أايمه ع

 وكان السعيد أسود اللون، فارسا، شجاعا.

 مات يف سلخ صفر سنة ست مقتوال.

 [ بن علي.1علي بن جابر ] -432

 اإلمام أبو احلسن اإلشبيلي الدابج. مقرئ األندلس.

 عن أيب بكر بن صاف، وأيب احلسن جنبة بن حيىي.القراءات أخذ 

 وأيب احلسن بن خروف.وأخذ العربية عن أيب ذر بن أيب ركب اخلشين، 

 وتصدر لإلقراء والعربية حنوا من مخسني سنة.

[ فقال: كان من أهل الف ل والصالح، وأم جبامع العدبس. 2ذكره أبو عبد هللا األابر ]
 وكان مولده يف سنة ست وستني ومخسمائة.

 وتويف إبشبيلية يف شعبان بعد دخول الروم املالعني صلحا البلد جبمعة.

ق النواقيس وخرس األذان، فما زال يتأسف وي طرب ارمتاضا لذلك إىل أن فإنه هاله نط
 ق ى حنبه، رمحه هللا ورضي عنه.

__________ 

، و )املطبوع( 176/ ورقة 3[ انظر عن )علي بن جابر( يف: تكملة الصلة البن األابر 1]
/ 1، واملغرب يف حلى املغرب 89، 88، وبرانمج شيوخ الرعيين 1910رقم  683/ 2

، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة 155، واختصار القدح املعلى، البن سعيد 255
، وصلة التكملة لوفيات 137، وصلة الصلة البن الزبري 394، رقم 201 -198/ 1/ 5

، 131، 92، 65، 55/ 2، وملء العيبة البن رشيد الفهري 54/ ورقة 1النقلة، للحسيين 
، واإلعالم بوفيات 347اإلشارة إىل وفيات األعيان . و 249، 231، 210، 208، 148

، ومعرفة 190/ 5، والعرب 125رقم  210، 209/ 23، وسري أعالم النبالء 269األعالم 
/ 1، وغاية النهاية 150، والبلغة يف اتريخ أئمة اللغة 616رقم  647/ 2القراء الكبار 

 532/ 2، ونفح الطيب 153/ 2، وبغية الوعاة 371/ 6، والنجوم الزاهرة 529، 528
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 .476، واتريخ اخللفاء 235/ 5، وشذرات الذهب 27/ 5و 
 (1)[ يف تكملة الصلة.." 2]
 "من أهل اجلزيرة اخل راء. .662

 . وأخذ العربية عن أيب ذر اخلشين.القراءاتروى عن أبيه وأخذ عنه 

 ومسع من مجاعة.

 يف.وكان رأسا يف علم اللسان، عاكفا على التعليم والتعليل والتصن

 كان أبو علي الشلوبيين يثين عليه ويعرتف له.

جملدات،  يف عدة« ، وكتاب مسائل النخب« فصل املقال يف أبنية األفعال»صنف كتاب 
 ، وغري ذلك.« اإلفصاح»وكتاب 

 تويف، رمحه هللا تعاىل، بتونس يف مجادى اآلخرة وقد نيف على السبعني.

 بن عبد هللا. [1حممد بن حيىي بن أيب احلسن ايقوت ] -450

 أبو احلسن اإلسكندراين، املالكي، املقرئ.

ولد ابإلسكندرية يف رجب سنة مثان وستني، فأتى أبوه إىل السلفي ليسميه ويكنيه، فسماه 
 حممدا، وكناه أاب احلسن.

 ومسع من: السلفي، ومن القاضي حممد بن عبد الرمحن احل رمي، وعبد الرمحن بن بوقا.

 معة.وكانت له حلقة يوم اجل

 روى عنه: اجملد ابن احللوانية، وشرف الدين الدمياطي، واتج الدين الغرايف، ومجاعة.

 وابإلجازة: أبو املعايل بن البالسي، وطبقته.

 تويف يف سابع عشر ربيع اآلخر.

 [ بن املعلى.2حممد بن أيب الكرم ] -451

__________ 

 .191/ 5[ انظر عن )حممد بن حيىي بن ايقوت( يف: العرب 1]
 (2).." 182[ انظر عن )حممد بن أيب الكرم( يف: ذيل الروضتني 2]
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 "حدث يف شوال من هذه السنة. وال أعلم مىت مات. .663

 إبراهيم بن يعقوب بن يوسف بن عامر. -458

 أبو إسحاق العامري املصري، املؤدب، املقرئ، املالكي.

 عاش مخسا ومثانني سنة، ومسع من: البوصريي، وغريه.

 [ ، وتصدر لإلقراء.1] «القراءات»فا يف وصنف مصن

 روى عنه: الدمياطي.

 ومات يف ربيع األول.

 [ بن حممد بن موسى.2إدريس بن حممد ] -459

 [ األنصاري القرطيب.3أبو العالء ]

 أخذ عن: أيب جعفر بن حيىي اخلطيب، وأيب حممد بن حوط هللا.

 سبتة وأفاد هبا. ومال إىل العربية واآلداب. وأقرأ ذلك بقرطبة. مث نزل

 ومات يف أواخر العام هبا.

 [ .4إمساعيل بن إبراهيم بن عبد الرمحن ] -460

 احلبشي النجاشي، أبو طاهر، خادم ال ريح النبوي.

 مسع من: ابن طربزد، والكندي.

 وذكر أنه من ولد النجاشي أصحمة رضي هللا عنه.

 تويف يف رابع عشر ربيع اآلخر.

 لبالسي، وغريه.أجاز أليب املعايل ابن ا

 [ .5أيوب ] -461

__________ 

 ، وال يف املستدرك عليه.« معجم املؤلفني»[ مل يذكر كحالة يف 1]

 .132/ 2[ انظر عن )إدريس بن حممد( يف: ملء العيبة البن رشيد الفهري 2]
 « .أبو العلى»[ يف ملء العيبة: 3]

 .183[ انظر عن )إمساعيل بن إبراهيم( يف: ذيل الروضتني 4]
[ انظر عن )السلطان أيوب الصاحل( يف: الفوائد اجللية يف الفرائد الناصرية لداود بن 5]
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." 8، ومرآة الزمان لسبط ابن اجلوزي ج 257، 247، 133، 112، 97عيسى األيويب 
(1) 
 "روى عنه: شيخنا الدمياطي، وقال: تويف يف ربيع األول. .664

 موسى.احلسن بن احلسني بن إبراهيم بن غسان بن  -507

 أبو علي الداري التميمي، اخلليلي، العدل، التاجر.

 ولد ببلبيس سنة مخس ومخسني ومخسمائة.

 ومسع ببغداد من: عبد هللا بن دهبل بن كارة.

 وكان من أعيان التجار املتمولني.

 تويف مبصر يف سادس عشر رم ان، ومدحه الوزير فخر الدين عمر بن اخلليلي.

 -حرف اخلاء -
 بنت احملدث أيب امليمون عبد الوهاب بن عتيق بن هبة هللا بن وردان.خدجية  -508

 أم اخلري املصرية.

 مسعها أبوها من: عبد اللطيف بن أيب سعد الصويف، وعبد اجمليب بن زهري، ومجاعة.

 ومسعت ح ورا من البوصريي.

 روى عنها: الدمياطي، وغريه.

 توفيت يف ذي احلجة.

 حممود.خلجان بن عبد الوهاب بن  -509

 أبو حممد العمري، املصري، املالكي، ال رير، املقرئ.

، وتصدر إلقرائها ابجلامع العتيق. وقرأ على الكبار فإنه ولد سنة أربع وستني القراءاتقرأ 
 ومخسمائة.

 ومسع من: البوصريي، ومجاعة.

 (2)وتويف يف سلخ ربيع اآلخر. وكان فقريا قانعا، رمحه هللا.." 
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 سنة. "وعاش نيفا وسبعني .665

 [ .1عبد القدوس بن عرفة بن علي ] -520

 أبو أمحد بن البقلي، البغدادي، املقرئ.

 روى عن أبيه أيب املعايل جزءا عن أيب الكرم الشهرزوري.

 أخذ عنه: الدمياطي، وغريه.

 [ .2مات يف صفر ]

 عبد احملسن بن زين بن سلطان. -521

 الكناين، املقرئ، املصري.

 قرائها ابلقاهرة.، وتصدر إلالقراءاتقرأ 

 ومسع من: علي بن املف ل احلافظ.

 تويف يف العشرين من شعبان وله مثان وسبعون سنة.

 روى عنه والدمياطي من شعره.

 [ .3عبد امللك بن عبد السالم بن إمساعيل بن عبد الرمحن ] -522

 الفقيه جمد الدين، أبو حممد اللمغاين، مث البغدادي، احلسين.

 أزهر السباك، وغريه.روى عن: أمحد بن 

 وكان مدرس مشهد أيب حنيفة ببغداد.

 روى عنه: الدمياطي، وغريه.

 ومات يف ذي احلجة.

__________ 

 « .عبد القوي»وفيه:  46/ 20[ انظر عن )عبد القدوس بن عرفة( يف: عيون التواريخ 1]

 [ من شعره:2]

 ليت السباع لنا كانت جماورة ... وإننا ال نرى ممن نرى أحدا

 إن السباع لتهدي يف مواضعها ... والناس ليس هباد شرهم أبدا
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 فاهرب بنفسك واستأنس بوحدهتا ... تلق السعيد إذا ما كنت منفردا

 (1).." 45/ 1[ انظر عن )عبد امللك بن عبد السالم( يف: عقد اجلمان )املطبوع( 3]
لب ودرس هبا ح"مذهبه ابملستنصرية مدة. مث استأذن يف العود إىل وطنه، فعاد إىل  .666

 ابملقدمية ومبدرسة احلدادين. وويل مشيخة رابط سنقر شاه بعد موت أبيه.

 وروى عن: شيخه االفتخار اهلامشي، وغريه.

 تويف يف شعبان.

 أمحد بن أيب الربكات. -550

 واسم أيب الربكات اخل ر بن احلسن بن حممد بن القاسم.

 ن اجملري.أبو العباس القرشي الدمشقي، الطبيب املعروف ابب

 حدث عن: اخلشوعي، وعبد اللطيف بن أيب سعد.

 وحدث مبصر، ومات بعجلون يف ذي احلجة.

 إبراهيم بن عبد هللا بن جابر. -551

 التنوخي، احلموي، الشافعي، مدرس الصهيونية حبماه.

 أجاز له أبو اخلري القزويين.

 ومسع من: أبيه.

 روى عنه: الدمياطي.

 نني.مات يف رم ان يف عشر الثما

 [ بن أيب الوليد.1إمساعيل بن حيىي ] -552

 أبو الوليد األزدي الغرانطي، العطار.

 القراءات.مسع من: عبد املنعم اخلزرجي، وأيب بكر بن حسنون وأخذ عنه 

 وأجاز لبعض الف الء يف هذه السنة، وانقطع خربه.

 السبعالقراءات وقال يل ابن عمران السبيت: قرأ عليه شيخنا ابن الزبري 
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__________ 

 (1).." 171/ 2[ انظر عن )إمساعيل بن حيىي( يف: ملء العيبة البن رشيد الفهري 1]
 "تويف يف حادي عشر رجب عن مخس ومثانني سنة. .667

 [ بن عبد الرمحن.1عبد الرمحن بن حممد ] -565

 األستاذ أبو القاسم بن رمحون املصمودي، النحوي.

. وله  «كتاب سيبويه»لسن وفصاحة. وكان يقرئ  أخذ العربية من ابن خروف. وكان ذا
 صيت وشهرة ومشاركة يف فنون، ومعرفة جيدة ابلنحو.

 مات بسبتة يف صفر سنة تسع ورخه ابن الزبري.

 [ بن عبد القاهر بن جندة.2عبد الظاهر بن نشوان ] -566

 األمري رشيد الدين أبو حممد اجلذامي، املصري، املقرئ، النحوي ال رير.

 ية روح بن زنباع، رمحه هللا.من ذر 

 [ .3على أيب اجلود، والنحو على ... ]القراءات قرأ 

 ومسع من: أيب القاسم البوصريي، وأيب عبد هللا األراتحي.

 وتصدر لإلقراء مدة. وخترج به مجاعة. وكان مقرئ الداير املصرية يف زمانه.

 قرأ عليه شيخنا النظام التربيزي ختمة.

 عدة أئمة، وازدمحوا عليه.القراءات وأخذ عنه 

__________ 

، وبغية 291رقم  239/ 18[ انظر عن )عبد الرمحن بن حممد( يف: الوايف ابلوفيات 1]
 .86/ 2الوعاة 

/ 5، ومفرج الكروب 187[ انظر عن )عبد الظاهر بن نشوان( يف: ذيل الروضتني 2]
، واإلشارة 202/ 5 ، والعرب63/ ورقة 1، وصلة التكملة لوفيات النقلة، للحسيين 164

/ 23، وسري أعالم النبالء 271، واإلعالم بوفيات األعالم 349، 348إىل وفيات األعيان 
، 463/ 18، والوايف ابلوفيات 619رقم  650/ 2دون ترمجة، ومعرفة القراء الكبار  254
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، 391/ 1، وغاية النهاية 6/ ورقة 1، ودرة األسالك 194، ونكت اهلميان 486رقم  464
، وشذرات 500/ 1، وحسن احملاضرة 97/ 2، وبغية الوعاة 97، وهناية الغاية، ورقة 392

 .382/ 2ق  1، والسلوك ج 245/ 5الذهب 
 (1)[ يف األصل بياض.." 3]
 "ومسع من: حممد بن غازي السبيت، وأيب احلسني بن خري. .668

 وأخذ العربية عن: أيب ذر اخلشين، وأيب احلسن بن خروف.

 أبو زيد السهيلي.وأجاز له اإلمام 

 ومسع بفاس من أيب عبد هللا الفندالوي.

 عن: أيب زكراي اهلوزين.القراءات وأخذ 

وشارك يف عدة فنون مع الشرف واحلشمة واملروءة الظاهرية، واقتىن من الكتب شيئا كثريا، 
 وحصل األصول العتيقة، وروى الكثري.

 وكان حمدث تلك الناحية.

 تويف يف رم ان مبالقة.

يل ابن عمران السبيت عن سبب إخراج أيب احلسني الشاري من سبتة إىل ابن خالص،  وحكى
وكبار أهل سبتة عزموا على متليك سبتة ليحىي بن عبد الواحد صاحب إفريقية، فقال 
الشاري: اي قوم خري إفريقية بعيد عنا وشرها. ورأيي مداراة ملك مراكش. فلم يهن على ابن 

ركبا وأنزل فيه أاب احلسن وغربه عن سبتة إىل مالقة، وترك أهله خالص، وكان مطاعا، فهيأ م
 وماله بسبتة، وله هبا مدرسة مليحة كبرية.

 روى عنه: أبو جعفر بن الزبري وأثىن عليه. ومسع منه شيئا كثريا، رمحه هللا تعاىل.

 [ بن سالمة بن املسلم بن أمحد بن علي.1علي بن هبة هللا ] -573

__________ 

، وذيل الروضتني 786/ 2ق  8ر عن )علي بن هبة هللا( يف: ذيل مرآة الزمان ج [ انظ1]
، ومعرفة 203/ 5، والعرب 68، 67/ ورقة 1، وصلة التكملة لوفيات النقلة للحسيين 187

                                         
 47/421اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



752 

 

رقم  254، 253/ 23، وسري أعالم النبالء 620رقم  652، 651/ 2القراء الكبار 
، ودول اإلسالم 349إلشارة إىل وفيات األعيان ، وا271، واإلعالم بوفيات األعالم 166
، وغاية 584، 583/ 2، والعسجد املسبوك 176/ 1، واملشتبه يف الرجال 156/ 2

، وشذرات الذهب 413/ 1، وحسن احملاضرة 173، وهناية الغاية، ورقة 583/ 1النهاية 
إكمال  ، وتكملة231، واملختار من اتريخ ابن اجلزري 57/ 1، وعقد اجلمان 246/ 5

، وطبقات الشافعية الكربى." 119/ 4، ومرآة اجلنان 302 -298اإلكمال البن الصابوين 
(1) 
"اإلمام العالمة مسند الداير املصرية، هباء الدين أبو احلسن اللخمي، املصري،  .669

 الشافعي، اخلطيب، املدرس، ابن بنت أيب الفوارس اجلميزي.

ائة مبصر، وحفظ القرآن وهو ابن عشر ولد يوم عيد األضحى سنة تسع ومخسني ومخسم
سنني أو أقل، ورحل به أبوه فسمع بدمشق من أيب القاسم بن عساكر احلافظ يف سنة مثان 

 بفوت قليل.« صحيح البخاري»وستني 

بطائحي العشر على أيب احلسن علي بن عساكر الالقراءات ورحل مع أبيه إىل بغداد فقرأ هبا 
 . ومسع منه الكتاب أي ا.القراءاتبكتابه الذي صنفه يف 

 يف الدنيا على البطائحي، بل وآخر من روى عنه ابلسماع.القراءات وهو آخر من قرأ 

العشر على اإلمام قاضي الق اة أيب سعيد بن أيب عصرون مما القراءات بوقرأ أي ا 
أتليف أيب ايسر حممد بن علي املقرئ احلمامي، وهو من مجلة « كتاب اإلجياز»ت منه 
 ته. فأخربان أبو احلسني اليونيين أنه مسع أاب احلسن بن اجلميزي يقول: قرأت عليه، يعينتالمذ

أليب إسحاق الشريازي، وكان قد قرأه على القاضي « املهذب»على ابن عصرون، كتاب 
أيب علي الفارقي، عند املصنف، وذلك يف سنة مخس وسبعني وبعدها. وألبسين يف هذا 

: طيلسان وشرفين به على األقران. وكتب يل ملا ثبت عندي علمالتاريخ شيخنا أبو سعد ال
الولد الفقيه اإلمام هباء الدين أيب احلسن بن أيب الف ائل، وفقه هللا، ودينه وعدالته، رأيت 

 متييزه من بني أبناء جنسه وتشريفه ابلطيلسان، وهللا يرزقه القيام حبقه.
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__________ 

، وطبقات 379 377/ 2ت الشافعية لإلسنوي ، وطبقا340 -301/ 8] )( [ للسبكي 
، والوايف 181/ 13أ، والبداية والنهاية  173ب،  172الشافعية البن كثري )خمطوط( ورقة 

، 382/ 2ق  1، والسلوك ج 177، وبرانمج شيوخ الرعيين 212رقم  284/ 24ابلوفيات 
، 24/ 7اهرة ، والنجوم الز 417رقم  450، 449/ 2وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة 

، وعيون 487/ 1، والدليل الشايف 1490رقم  226، 225/ 2وذيل التقييد للفاسي 
وهو « البهاء ابن بنت احلمريي»وفيه:  476، واتريخ اخللفاء 54، 53/ 20التواريخ 

 (1).." 157ب، واتريخ علماء بغداد  35تصحيف، والبدر السافر، ورقة 
واحدي، لل« الوسيط»عت عليه كتاب "وكتب عبد هللا بن حممد بن عصرون: مس .670

يف « اإلجياز»البن األنباري، وكتاب « الوقف واالبتداء»له أي ا، وكتاب « الوجيز»وكتاب 
أليب ايسر، أخربين به عن أيب بكر املزرقي، وكتاب معامل السنن، للخطايب، وغري القراءات 

 ذلك من األجزاء.

[ يزمحوا عليه 1ب من القراء كيف ]مل[ ]قلت: وهو آخر تالمذة أيب سعد يف الدنيا. والعج
[ إسنادا من كل أحد يف زمانه، فلعله كان 2وال تنافسوا يف األخذ عنه، فإنه كان أعلى ]

 اتركا للفن.

ومسع ببغداد من: شهدة الكاتبة، وعبد احلق اليوسفي، وأيب شاكر حيىي السقالطوين، وحممد 
 بن نسيم العيشوين.

 اهر السلفي، وتفرد عنه أبشياء، وعن غريه.ومسع ابإلسكندرية من: أيب ط

 ومسع من: أيب الطاهر بن عوف، وأيب طالب أمحد بن املسلم التنوخي.

ومسع مبصر من: عبد هللا بن بري النحوي، وأيب القاسم بن فريه الشاطيب، وقرأ عليه عدة 
 وعدة كتب.« املوطأ»ختمات ببعض الرواايت، ومسع منه 

إسحاق إبراهيم بن منصور العراقي، والشهاب حممد بن حممود وتفقه مبصر على: أيب 
 الطوسي، ودرس وأفىت دهرا. وخطب مدة جبامع القاهرة.

                                         
 47/426اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



754 

 

وكان رئيس العلماء يف وقته، معظما عند اخلاصة والعامة، كبري القدر، وافر احلرمة، وال تعلم 
 .عبد هللاأحدا مسع من السلفي وابن عساكر وشهدة سواه إال احلافظ عبد القادر بن 

 روى عنه خلق من أهل دمشق وأهل مكة وأهل مصر منهم: الزكيان

__________ 

 [ إضافة على األصل يقت يها السياق.1]

 (1)« .." أعال»[ يف األصل: 2]
منه  على أيب القاسم الشاطيب، ومسعالقراءات "ولد قبل السبعني ومخسمائة، وقرأ  .671
 عرضا من صدره.« الشاطبية»

 تال عليه مجاعة منهم شيخنا املوفق بن أيب العالء النصييب، ونور الدين عليوتصدر لإلقراء ف
 بن ظهري الكفيت.

وممن روى عنه: القاضي جمد الدين العدميي، وتقي الدين يعقوب بن بدران اجلرائدي، وشيخنا 
خاوي وعن الس« الشاطبية»حممد بن رضوان السمسار، والقاضي دانيال الكركي يروي عنه 

 ه علي بن جودي املهراين.قرأها علي

 قال:« الشاطبية»روى عنه احلافظ عبد العظيم أربعة أبيات من أول 

 أنشدان الشاطيب من حفظي.

 تويف يف احلادي والعشرين من شوال، رمحه هللا تعاىل.

 -حرف القاف -
 [ بن عبد الغين بن مسافر.1قيصر بن أيب القاسم ] -576

 لدمشقي، احلنفي، الكاتب.الرئيس علم الدين تعاسيف السلمي، ا

 ولد سنة مخس وسبعني ومخسمائة.

 ومسع ابلقاهرة من: األثري بن بيان، وأيب الف ل حممد بن يوسف الغزنوي.

 ونشأ ابلقاهرة.

 روى عنه: الدمياطي، وغريه.
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 وكان ماهرا يف علم الرايضي، ابرعا يف اهلندسة واحلساب. ويل نظر

__________ 

، 343و  310و  146/ 5 القاسم( يف: مفرج الكروب [ انظر عن )قيصر بن أيب1]
/ 5، ووفيات األعيان 471 -469، والطالع السعيد 177، والتاريخ املنصوري 344
دون  255/ 23، وسري أعالم النبالء 186/ 3، واملختصر يف أخبار البشر 316، 315

والسلوك ج  ،318رقم  304/ 24، والوايف ابلوفيات 188/ 2ترمجة، واتريخ ابن الوردي 
 (1).." 250/ 1، وحسن احملاضرة 58/ 1، وعقد اجلمان )املطبوع( 382/ 1ق  1
 "روى عنه: الدمياطي، وحممد بن الكنجي، وغريمها. .672

 مات يف احملرم.

 حممد. -41

 الواعظ الشاعر.

 من أعيان أدابء البغاددة. ورخه ابن أجنب.

 .مظفر بن حممد بن مظفر بن شجاع بن مظفر بن البواب -42
 أبو منصور.

 روى عن: ابن بوش، وابن كليب.

 روى عنه: خطيب الدين ابن القسطالين، وشرف الدين التوين، وحممد بن حممد الكنجي.

 ومات يف مجادى األوىل.

 [ بن عيسى بن سليم.1منصور بن سرار ] -43

 أبو علي األنصاري، اإلسكندراين، املالكي، املقرئ املؤدب املعروف ابملسدي.

 سبعني ومخسمائة. ولد سنة

[ ، ومنصور بن مخيس وغريهم. 2ومسع من: عبد الرمحن بن موقا، وحممد بن حممد الكركنيت ]
 وكان من حذاق املقرءين.

 . «القراءاتأرجوزة يف »نظم 
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 وسرار: مشدد، وسليم: بفتح أوله. وقيل إنه صنف تفسريا.

__________ 

، 4/ ورقة 2وفيات النقلة للحسيين [ انظر عن )منصور بن سرار( يف: صلة التكملة ل1]
، وغاية 393/ 1، واملشتبه يف الرجال 638رقم  671، 670/ 2ومعرفة القراء الكبار 

، وطبقات 42، وطبقات املفسرين للسيوطي 501/ 1، وحسن احملاضرة 312/ 2النهاية 
، 650رقم  293، ومعجم طبقات احلفاظ واملفسرين 339، 338/ 2املفسرين للداودي 

 .13/ 13، ومعجم املؤلفني 155/ 5يح املشتبه وتوض
[ الكركنيت: بكسر الكافني بينهما الراء الساكنة وبعدها النون ساكنة ويف آخرها التاء 2]

 املنقوطة من فوق ابثنتني. نسبة إىل كركنت وهي قرية من قرى القريوان إحدى بالد املغرب.

 (1)( .." 399/ 10)األنساب 
 خاوي، وغريه.على السالقراءات "وقرأ  .673

 وحدث وأقرأ.

روى عنه: أبو عبد هللا حممد بن عبد العزيز الدمياطي، وأبو حممد بن خلف الدمياطي، 
 وحممد بن حممد الكنجي.

 تويف يف اثمن عشر ربيع اآلخر.

 -حرف الواو -
 وهب بن أمحد بن أيب العز. -46

 شهاب الدين أبو العز القرشي، احلنفي، ويعرف اببن أيب العيش.

 ث عن: حنبل، وابن طربزد.حد

 روى عنه: الدمياطي، وغريه.

 -حرف الياء -
 [ بن األديب أيب عبد هللا حممد بن نصر بن صغري.1حيىي بن خالد ] -47

الصدر الكبري، شهاب الدين، أبو جعفر القرشي املخزومي احلليب الكاتب املعروف اببن 
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 القيسراين.

 ولد سنة سبع ومثانني ومخسمائة.

 من: عمر بن طربزد. ومسع حبلب

 روى عنه: أبو حممد الدمياطي، وغريه.

 وكان من كرباء حلب. ويل الوزارة. هو وأبوه من بيت حشمة وتقدم.

 تويف يف ربيع اآلخر.

 [ قبله سنة مخسني.3[ ، وتويف أخوه أبو املكارم سعيد ]2] 588تويف أبوه سنة 

__________ 

 .221رقم  241مال اإلكمال البن الصابوين [ انظر عن )حيىي بن خالد( يف: تكملة إك1]
 .293رقم  297، 296هـ.( ص  590 -581[ انظر ترمجته يف اجلزء )2]
 (1).." 222رقم  241[ انظر عن )سعيد( يف: تكملة إكمال اإلكمال 3]
 على عبد الواحد بن سلطان صاحب سبط اخلياط.القراءات "وقرأ  .674

 القادر، وغري واحد. ومسع حبران من: حنبل املكرب، واحلافظ عبد

وروى عنه: أبو حممد الدمياطي، واإلمام شهاب الدين عبد احلليم ولده، وأمني الدين عبد 
هللا بن شقري، والزاهد حممد بن عمر بن زانطر، واجلمال عبد الغين بن منصور املؤذن، وحممد 

 بن حممد الكنجي، وحممد بن أمحد بن القزاز، وآخرون.

يف الفقه واحلديث، وله يد طوىل يف التفسري، ومعرفة اتمة ابألصول، وكان إماما حجة ابرعا 
 واطالع على مذاهب الناس. وله ذكاء مفرط، ومل يكن يف زمانه أحد مثله يف مذهبه.

، وقد « ةشرح اهلداي»، و « كاألحكام»وله من املصنفات النافعة اليت انتشرت يف اآلفاق 
 [ .1« ]أصول الفقه»، وكتااب يف  «لقراءاتاأرجوزة يف »بيض منه ربعه األول، وصنف 

 وحدثين شيخنا تقي الدين قال: كان الشيخ مجال الدين بن مالك يقول:

 ألني للشيخ جمد الدين الفقه كما ألني لداود احلديد.

وحدثين أي ا أن الصاحب حميي الدين يوسف ابن اجلوزي اجتمع ابلشيخ اجملد فانبهر له 
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 مثله. وقال: هذا ما عندان ببغداد

 وملا حج التمسوا منه أن يقيم ببغداد فامتنع واعتل ابألهل والوطن.

غري واحد، منهم الذي كان القراءات قال شيخنا: وكانت يف جدان حدة. وقد قرأ عليه 
 حبلب فالن القريواين.

وحج سنة إحدى ومخسني. وفيها حج من دمشق الشيخ مشس الدين ابن أيب عمر، فلم 
 يقض هلما اجتماع.

__________ 

أرجوزة »رتبها على السور معزوة، « أطراف أحاديث التفسري»[ ذكر العليمي تصانيفه: 1]
 «املنتقى من أحاديث األحكام»يف عدة جملدات، « األحكام الكربى»،  «القراءاتيف علم 

منتهى »، « احملرر يف الفقه»، و « األحكام الكربى»، وهو الكتاب املشهور انتقاه من 
بيض منه أربع جملدات كبار إىل أوائل احلج، والباقي مل يبي ه، « شرح اهلداية الغاية يف

« ة يف العربيةمسود»جملد، وزاد فيها ولده مث حفيده أبو العباس، « مسودة يف أصول الفقه»
 (1)( .." 395/ 1)الدر املن د « . املسودة يف األصول»على منط 

جملد: اجملد فأورد عليه نكتة، فقال ا "قال شيخنا: وحكى املراغي أنه اجتمع ابلشيخ .675
اجلواب عنها من ستني وجها، األول كذا، والثاين كذا، وسردها إىل آخرها. مث قال للربهان: 

 قد رضينا منك إبعادة األجوبة. فخ ع وانبهر.

قال: وكان الشيخ جنم الدين ابن محدان مع براعته يف املذهب وتوسعه فيه يقول: كنت أطالع 
وما أبقي ممكنا، فإذا أصبحت وح رت عند الشيخ ينقل أشياء كثرية مل أعرفها على الدرس 

 ومل أطلع عليها.

قال شيخنا: وكان جدان عجبا يف حفظ األحاديث وسردها وحفظ مذاهب الناس وإيرادها 
 بال كلفة.

وحدثين شيخنا أبو حممد بن تيمية أن جده ريب بتيماء، وأنه سافر مع ابن عمه إىل العراق 
دمه ويشتغل وله ثالث عشرة سنة، فكان يبيت عنده فيسمعه يكرر على مسائل اخلالف ليخ
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فيحفظ املسألة. فقال الفخر إمساعيل: أيش حفظ هذا التنني، يعين الصيب، فبدر وقال: 
حفظت اي سيدي الدرس. وعرضه يف احلال. فبهت منه الفخر وقال البن عمه: هذا جييء 

ه فشيخه يف اخلالف الفخر إمساعيل. وعرض عليه مصنفمنه شيء، وحرضه على االشتغال. 
وكتب له عليه يف سنة ست وستمائة: عرض علي الفقيه اإلمام العامل أوحد « . جنة الناظر»

 الف الء، أو مثل هذه العبارة، وأخرى حنوها، وهو ابن ستة عشر.

لواحد املذكور، بد اعالقراءات وشيخه يف الفرائض والعربية أبو البقاء العكربي، وشيخه يف 
 وشيخه يف الفقه أبو بكر بن غنيمة صاحب ابن املين.

 وأقام ببغداد ست سنني يشتغل، مث قدم حران واشتغل هبا أي ا على الشيخ الفخر.

 مث رحل إىل بغداد سنة ب ع عشرة، فازداد هبا من العلوم، وصنف التصانيف.

 [ هللا يف يوم عيد الفطر حبران.1تويف إىل رمحة ]

 بد العزيز بن أيب بكر بن علي بن جنا بن أيب القاسم.ع -75

 عز الدين، أبو حممد بن امليلق اإلسكندراين، الكاتب.

__________ 

 (1)« .." رمحت»[ يف األصل: 1]
"وأجاز له أبو الفتح حممد بن عبد الباقي بن البطي، وأخوه أمحد، وحممد بن حممد  .676

رحيب، بو حممد بن اخلشاب، وأبو علي أمحد بن البن السكن، وأبو بكر عبد هللا بن النقور، وأ
وحيىي بن اثبت، وسعد هللا بن الدجاجي، واملبارك بن حممد البادرائي، وأمحد بن علي بن 

 املعمر العلوي، وشهدة، وخدجية بنت النهرواين، ومجاعة.

 وروى الكثري، وقد حدث بدمشق قدميا.

ة ؤذن، وحممد بن زانطر الزاهد، وأمني الدولروى عنه: شيخنا الدمياطي واجلمال عبد الغين امل
ابن شقري، وحممد بن درابس احلاكي، والشرف عبد األحد بن تيمية، ومجال الدين أمحد بن 

 الظاهري، وأمحد بن حممد الدشيت، وطائفة سواهم. وهو من مجلة من جاوز املائة.

هدة. إلجازة سوى شتويف يف أواخر هذه السنة حبران، وكان آخر من روى عن املذكورين اب
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 وخامت أصحابه قاسم بن احلبشي نزيل حلب.

 -حرف الفاء -
 فخروار بن عثمان بن حممد. -79

 أبو الفخر الدوين، مث املصري، الصويف، تقي الدين الشافعي.

من:  على أيب اجلود اللخمي، ومسعالقراءات ولد ابلقاهرة قبل السبعني ومخسمائة، وقرأ 
 ألراتحي، وفاطمة بنت سعد اخلري. وحدث.أيب القاسم البوصريي، وا

 روى عنه: ابن احللوانية، والدمياطي، واملصريون.

 وكان موصوفا ابلزهد والصالح.

 تويف يف صفر.

 [ .1فرج بن عبد هللا ] -80

__________ 

، وتكملة إكمال اإلكمال البن 188[ انظر عن )فرج بن عبد هللا( يف: ذيل الروضتني 1]
، وسري أعالم 213/ 5، والعرب 272، واإلعالم بوفيات األعالم 260رقم  271الصابوين 
، وصلة 351، واإلشارة إىل وفيات األعيان 197، رقم 291، 290، و 281/ 23النبالء 

، والنجوم الزاهرة 186/ 13، والبداية والنهاية 13/ ورقة 2التكملة لوفيات النقلة للحسيين 
 (1).." 95( 1مان )، وعقد اجل259/ 5، وشذرات الذهب 33/ 7
"تويف البياسي بتونس يف ذي القعدة، وقد جاوز الثمانني بيسري. وبياسة من  .677

 األندلس.

 يوسف بن أيب احلسن بن بركات. -135

 أبو العز املوصلي املعروف اببن األعرج.

 تويف بسنجار يف رم ان.

 يروي عن: عبد هللا بن أيب اجملد احلريب.

 الكىن
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 [ بن أيب الفرج بن يوسف بن هالل.1]أبو بكر بن يوسف  -136

 احملدث املقرئ، انصح الدين احلراين، احلنبلي املعروف اببن الزراد.

 ، وتفقه.القراءاتولد حبران سنة أربع عشرة وستمائة تقديرا، وقرأ 

ومسع بدمشق من: أيب عمرو بن الصالح، وأيب احلسن السخاوي، وحبلب من: ابن خليل، 
 وابن رواحة، والطبقة.

 عن: الشيخ أيب عبد هللا الفاسي، وغريه.القراءات وأخذ 

 وكتب الكثري، وخطه معروف، وكان دينا فاضال.

 ، وكان رفيقه يف الطلب.« معجمه»روى عنه الدمياطي يف 

 تويف حبلب يف التاسع والعشرين من مجادى األوىل.

مري مؤيد الدولة [ ابن األمري ع د الدولة مرهف ابن األ2أبو بكر بن أيب الفوارس ] -137
 أسامة بن منقذ الكناين، الكليب.

 حسام الدين.

 من بيت اإلمرة والف يلة.

 ولد ابلقاهرة سنة ثالث ومثانني ومخسمائة.

 ومات يف رم ان.

__________ 

/ ورقة 2[ انظر عن )أيب بكر بن يوسف( يف: صلة التكملة لوفيات النقلة للحسيين 1]
/ 4دون ترمجة، وإعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء  307/ 23، وسري أعالم النبالء 99
 .225رقم  413
 (1)." 114( 1[ انظر عن )أيب بكر بن أيب الفوارس( يف: عقد اجلمان )2]
 "سنة أربع ومخسني وستمائة .678

 -حرف األلف -
 أمحد بن حممد بن عبد الوهاب بن عمر. -140
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 أبو العباس القرشي، اإلسكندراين، املؤدب.

 على منصور بن مخيس.ات القراءقرأ 

 ومسع من: حممد بن حممد الكركنيت.

 وحدث.

 تويف يف احملرم.

 [ .1إبراهيم بن أدنبا ] -141

 األمري جماهد الدين الصوايب، أمري جاندار امللك الصاحل جنم الدين أيوب.

 [ .2كان من كبار األمراء، وقد ويل والية دمشق. وله شعر وسط ]

__________ 

، 94/ 20، وعيون التواريخ 14/ 1)إبراهيم بن أدنبا( يف: ذيل مرآة الزمان [ انظر عن 1]
 39/ 1، واملنهل الصايف 37/ 7، والنجوم الزاهرة « أونبا»وفيه  329/ 5والوايف ابلوفيات 

 .2رقم  31/ 1، واملقفى الكبري 264/ 5)أونبا( ، وشذرات الذهب 
 لصمت مقتصدا يف إنفاقه. ومن شعره:[ وكان أمريا جليال فاضال عامال رئيسا كثري ا2]

 أشبهك للغصن يف خصال ... القد واللني والتثين

 ولكن جتنيك ما حكاه ... الغصن جيىن وأنت جتين

 وله يف مليح امسه مالك:

 ومليح قلت: ما االسم ... حبييب؟ قال: مالك

 (1)قلت: صف يل قدك الزاهي ... وصف حسن اعتدالك." 
 بن حممد بن شريح الرعيين، عن أبيه، رمحه هللا."قالوا: قرأان على شريح  .679

 أبو عبد هللا بن زرقون إجازة عن أمحد بن حممد« التيسري»وقال ابن وثيق: أنبا بكتاب 
 اخلوالين إجازة، يعين من املصنف، كذلك.

 وكان ابن وثيق ينتقل يف البالد، قد أقرأ ابملوصل، والشام، ومصر.

الدين بن أيب زهران املوصلي، وأبو احلسن علي بن ظهري : األستاذ عماد القراءاتأخذ عنه 
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 الكفين، وغريمها.

وروى عنه: الشيخ حممد بن جوهر التلعفري، والنفيس إمساعيل بن صدقة، وأبو عبد هللا 
 حممد بن علي بن زبري اجليلي، وغريهم.

 وبقي إىل هذا الوقت.

 تويف يف هذه السنة أو قبلها أو بعدها بيسري.

[ ، نزيل مكة، وكان علي اإلسناد يف 1يه شيخنا الفخر عثمان التوزري ]وممن قرأ عل
 . ولد إبشبيلية وتويف بداير مصر ابإلسكندرية يف رابع ربيع اآلخر.القراءات

وتال ابن وثيق أي ا ابلرواايت على أيب العباس أمحد بن منذر بن جهور، وأخربه أنه قرأ على 
 أجل أصحاب شريح.أيب عبد هللا حممد بن خلف، وابن صاف 

 إمساعيل بن عبد اجمليد بن عالش. -144

 الفقيه أبو الطاهر املالكي، املتكلم.

 قال الشريف: تويف يف اثمن عشر شوال ابإلسكندرية، وكان أحد املتصدرين هبا.

 مسع كثريا من: أيب عبد هللا حممد بن حممد بن حمارب.

__________ 

هـ.  713بكر، أبو عمرو التوزري. تويف سنة  [ هو عثمان بن حممد بن عثمان بن أيب1]
 (1)( .." 498رقم  347)معجم شيوخ الذهيب 

 [ .1« ]املغين يف شرح غريب املهذب ولغته وأمساء رجاله"» .680

 وكان عارفا ابألصول، حسن املشاركة يف العلوم.

 واهم.سروى عنه: الدمياطي، والبدر بن التوزي، والتاج صاحل احلاكم، وابن الظاهري، وطائفة 

 وكان واصال عند األمري مشس الدين لؤلؤ انئب اململكة، وبينهما صحبة من املوصل.

ودرس ابلنورية حبلب وبغريها، وخترج به مجاعة. وقد انتقى لنفسه جزءا عن شيوخه. ودخل 
[ رمحه هللا يف الرابع 2حلب أوال يف سنة اثنتني وستمائة، مث قدمها سنة عشرين وهبا تويف ]

 ادى اآلخرة، وقد جاوز الثمانني.عشر من مج
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 [ بن عامر.3إسحاق بن إبراهيم ] -186

 الشيخ أبو إبراهيم الغرانطي الطوسي، بفتح الطاء.

 عن علي بن هشام اجلذامي.القراءات قرأ مبراكش وأتدب. أخذ هبا 

[ ، ومن: أيب حممد بن عبيد 4« ]مسلم»ومسع من خال أمه أيب عبد هللا بن زرقون بعض 
 هللا.
 ال: وأجاز يل شيخ والدي أبو عبد هللا بن خليل العبسي سنة سبعني، ويل ست سنني.ق

__________ 

فقال: تويف  «مطرف بن عبد هللا الشخري»[ ويف هذا الكتاب غلط ابن ابطيش يف ترمجة 1]
بعد  150سنة سبع ومثانني، مع أنه ذكر أن اإلمام الشافعي رآه، واإلمام الشافعي ولد سنة 

 ( .211، 210/ 5الشخري بثالث وستني سنة. )وفيات األعيان موت ابن 

 أ( . 66/ ورقة 2هـ. )طبقات الشافعية  654[ وأرخ ابن كثري وفاته بسنة 2]

، 207رقم  301، 300/ 23[ انظر عن )إسحاق بن إبراهيم( يف: سري أعالم النبالء 3]
، والدليل الشايف 721 رقم 155/ 1، وغاية النهاية 3839رقم  398/ 8والوايف ابلوفيات 

 .401رقم  355، 354/ 2، واملنهل الصايف 399رقم  115/ 1
 (1)« .." صحيح مسلم»[ أي: بعض 4]
 "القاضي أبو عبد هللا اليحصيب، السبيت. .681

 روى عن: أيوب بن عبد هللا الفهري، ومجاعة.

 وأجاز له أبو جعفر الصيدالين، وخلف.

[ صاحب 1نة مثانني ومخسمائة، وهو ... ]وكان كبري القدر، من ق اة العدل. ولد س
 التصانيف.

 [ بن خلف.3[ بن فريه ]2حممد بن اإلمام أيب القاسم ] -224

 أبو عبد هللا الرعيين، الشاطيب، مث املصري، املعدل.

 ولد مبصر يف سنة ست أو سبع وسبعني ومخسمائة.
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نت اتحي، وفاطمة ب، ومن: البوصريي، واألر  «القراءاتحرز األماين يف »ومسع من أبيه 
 سعد اخلري، وغريمها.

 روى عنه: الفخر التوزري، ويوسف اخلتين، والعماد حممد بن اجلرائدي بقوله.

 وابإلجازة أبو املعايل بن البالسي.

 وتويف يف شوال.

 [ بن اخل ر.4حممد بن حممد بن إبراهيم ] -225

 الشاعر، اآلملي األصل.مهذب الدين، أبو نصر بن الربهان املنجم احلليب، احلاسب، 

 [ .5ولد حبلب سنة مثان ومثانني ومخسمائة ]

__________ 

 [ بياض يف األصل.1]

، والعسجد املسبوك 80، 79/ 1[ انظر عن )حممد بن أيب القاسم( يف: ذيل مرآة الزمان 2]
، والوايف 58/ 7، والنجوم الزاهرة 3371/ رقم 230/ 2، وغاية النهاية 630، 629/ 2

 .3053رقم  537، 536/ 6، واملقفى الكبري 1900رقم  340/ 4ت ابلوفيا
 [ فريه: بكسر الفاء وسكون الياء املثناة من حتتها وضم الراء املشددة، مث هاء.3]

، 210/ 20، وعيون التواريخ 79/ 1[ انظر عن )حممد بن إبراهيم( يف: ذيل مرآة الزمان 4]
/ 7، واألعالم 228رقم  415، 414/ 4، وإعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء 211
( 316هـ. برقم ) 656. وسيعاد يف وفيات سنة 177/ 11، ومعجم املؤلفني 257، 256
. 
 (1)مولده حبلب سنة مثانني ومخسمائة.."  210/ 20[ يف عيون التواريخ 5]
[ 2[ ، وأخواته فاطمة ]1"وقتل ابناه أمحد وعبد الرمحن، وبقي ابنه الصغري مبارك ] .682

 [ يف أسر التتار.4[ ، ومرمي ]3ة ]، وخدجي

[ ، مث دخل بغداد 5أن اخلليفة بقي أربعة أايم عند التتار ]« اتريخ ابن الكازروين»ورأيت يف 
ومعه أمراء من املغل والنصري الطوسي، فأخرج إليهم من األموال واجلواهر والزركش والثياب 
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شرون ابنه أمحد وعمره مخس وع والذخائر مجلة عظيمة، ورجع ليومه، وقتل يف غرارة، وقتل
[ ولكل منهما أوالد أسروا، وقتل 7[ ، وعمر أخيه عبد الرمحن ثالث وعشرون ]6سنة ]

 [ .8عدد من أعمام اخلليفة وأقاربه ]

 [ .9عبد الباري بن عبد الرمحن ] -270

 أبو حممد الصعيدي املقرئ، اجملود.

 قرأ ابلرواايت على: أيب القاسم بن عيسى، وغريه.

 ، وتصدر ابملدرسة احلافظية ابإلسكندرية، وأخذ عنه الطلبة.القراءاتنف يف وص

__________ 

هـ. ومل يقتل، بل أسره املغول وبقي حتت حكمهم  640[ يلقب: أبو املناقب، مولده سنة 1]
هـ. )خمتصر التاريخ  677إال أنه كان حمرتما عندهم، وتزوج وأولد، مث تويف ببلد مراغة سنة 

274. ) 

 ( .276[ توفيت ببالد العجم يف أسر املغول ومل يتعرض هلا بسوء. )خمتصر التاريخ 2]

[ أسرت ومحلت إىل بالد العجم، مث تزوجت ابإلمام أيب احملامد حيىي بن إبراهيم بن حممد 3]
 676إىل أن توفيت سنة  672بن أيب بكر املنيعي اخلالدي، وعاد هبا إىل بغداد يف سنة 

 ( .277، 276خ هـ. )خمتصر التاري

هـ. كما ورخ ابن الكازروين  681[ كانت ابقية يف أسر املغول حمرتمة مكرمة حىت أول سنة 4]
 .277يف اترخيه 

أن اخلليفة أخرج إىل التتار يوم  273، 272[ املوجود يف املطبوع من خمتصر التاريخ 5]
داد. فلما كان غاألحد اثلث صفر بعد أن وثقوه ابألميان، ويف اثمن صفر وقع السيف بب

 رابع عشر صفر جعل يف غرارة ورفس إىل أن مات.

 هـ. 631[ ومولده سنة 6]

 هـ. 633[ ومولده سنة 7]

 .157، واحلوادث اجلامعة 274[ انظر خمتصر التاريخ 8]
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، والوايف 1526رقم  356/ 1[ انظر عن )عبد الباري بن عبد الرمحن( يف: غاية النهاية 9]
 (1).." 67/ 5، ومعجم املؤلفني 1773، وكشف الظنون 9رقم  11/ 18ابلوفيات 

"واألمني عبد القادر الصيفي، والعماد حممد بن اجلرائدي، والشهاب أمحد بن  .683
 الدفويف، ويوسف اخلتين، وطائفة سواهم.

ودرس ابجلامع الظافري ابلقاهرة مدة، مث ويل مشيخة الدار الكاملية، وانقطع هبا حنوا من 
 ى التصنيف والتخريج واإلفادة والرواية.عشرين سنة، مكبا عل

ذكره الشريف عز الدين فقال: كان عدمي النظري يف معرفة علم احلديث على اختالف فنونه، 
عاملا بصحيحه وسقيمه، ومعلوله وطرقه، متبحرا يف معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله، قيما 

وله، متثبتا فيما ا متحراي فيما يقمبعرفة غريبه وإعرابه واختالف ألفاظه، إماما، حجة، ثبتا ورع
 يرويه. قرأت عليه قطعة حسنة من حديثه، وانتفعت به انتفاعا كثريا.

 يف شبيبته، وأتقن الفقه والعربية، ومل يكن يف زمانه أحد أحفظالقراءات قلت: وقد قرأ 
رت فمنه. وأول مساعه يف سنة إحدى وتسعني، ولو استمر يسمع ألدرك إسنادا عاليا. ولكنه 

 حنوا من عشر سنني.

 مسع من احلافظ عبد الغين ومل يظفر بسماعه منه. وأجاز له.

ومسع شيئا من أيب احلسني بن جنا األنصاري. وله رحلة إىل اإلسكندرية أكثر فيها عن 
 أصحاب السلفي.

 وكان صاحلا زاهدا، متنسكا.

  احلديث.دا له يفقال شيخنا الدمياطي: وهو شيخي وخمرجي. أتيته مبتدائ وفارقته معي

وقال: تويف يف رابع ذي القعدة، وشيعه خلق كثري. وراثه غري واحد بقصائد حسنة، رمحه هللا 
 تعاىل.

 عبد املنعم بن حممود بن مفرج. -285

 أبو حممد الكناين، املصري، اجملرب.

 حدث عن: أيب نزار ربيعة اليمين.
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 روى عنه: عز الدين، وغريه.

 (1)رب هو اجلراعي.." ومات يف ذي القعدة، واجمل
 عبد احملسن بن زين. -286" .684

 الكناين، املصري.

 مر يف سنة مثان وأربعني.

 عبد احملسن بن مرتفع بن حسن. -287

 أبو حممد اخلثعمي، املصري، الشافعي، السراج.

 شيخ صاحل، معمر، طاعن يف السن. ولد جبزيرة مصر سنة اثنتني وستني ومخسمائة.

 عبد الرمحن بن حممد السييب، وأيب الف ل الغزنوي، وابن جنا الواعظ.ومسع من: أيب القاسم 

روى عنه: عمر بن احلاجب، والقدماء، وجمد الدين ابن احللوانية، والشريف عز الدين، 
 وطائفة.

 ومل يتفق يل السماع على أصحابه. ومسعنا إبجازته من أيب املعايل بن البالسي.

 وهو آخر من حدث عن السييب.

 اتسع عشر شعبان. تويف يف

وممن روى عنه: النجم حممد بن أيب بكر املؤدب، شيخ مصري لقيه الواين، وشيخنا عبد 
 الرحيم املنشاوي.

 عبد احملسن بن مصطفى بن أيب الفتوح. -288

 أبو حممد األنصاري، املصري، املؤدب.

 ، ومسع من: مكرم بن أيب الصقر، وغريه.القراءاتقرأ 

 ان صاحلا، ساكنا، عفيفا.وروى شيئا من شعره. وك

 تويف يف مجادى األوىل، وهو يف آخر الكهولة.

 [ بن عبد الواحد بن احلسني.1عثمان بن علي ] -289

__________ 

                                         
 48/270اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



769 

 

، 36/ ورقة 2[ انظر عن )عثمان بن علي( يف: صلة التكملة لوفيات النقلة للحسيين 1]
، واإلعالم بوفيات 245رقم  348، 347/ 23، وسري أعالم النبالء 232/ 5والعرب 
 (1)،." 274األعالم 

 [ .1"اإلمام أبو عبيد هللا املوصلي، املقرئ، احلنبلي، امللقب بشعلة ] .685

 [ .2« ]السبعةاءات القر الشمعة يف »انظم: 

 كان شااب فاضال، ومقرائ حمققا، يتوقد ذكاء.

 على: أيب احلسن علي بن عبد العزيز اإلربلي.القراءات قرأ 

والفقه والتاريخ، ونظمه يف غاية اجلودة وهناية االختصار. وعاش ثالاث القراءات وصنف يف 
 وثالثني سنة، ومات ابملوصل.

والذكاء وكثرة العلم صاحلا، متواضعا، خريا، متعففا، مجيل وكان مع ما آاته هللا من احلفظ 
 القراءات.السرية، ابرعا يف العربية، بصريا بعلل 

 مسع شيخنا أبو بكر املقصاين حبثه، وكان يصفه يل ويبالغ يف الثناء عليه، وقال يل: تويف يف
 صفر.

 وحدثين أنه دخل إليه مع شيخه الذي لقنه القرآن.

شيخنا أاب احلسني بن عبد العزيز اإلربلي، وهو شيخ شعلة، قال: كان وحدثين قال: مسعت 
انئما جبنيب فاستيقظ فقال يل: رأيت النيب صلى هللا عليه وآله وسلم الساعة، وطلبت منه 

 العلم، فأطعمين مثرات.

 قال اإلربلي: فتح عليه من ذلك الوقت.

 بن أمحد بن حيىي. [ بن حممد بن هبة هللا3حممد بن أمحد بن هبة هللا ] -308

__________ 

رقم  396، 395/ 1، والدر املن د 879، واملقصد األرشد، رقم 384] )( [ األمحد 
 647، وكشف الظنون 477، واتريخ اخللفاء 302/ 1ق  1، وبدائع الزهور ج 1079

، واألعالم 1242رقم  144، 143/ 3، وديوان اإلسالم 136/ 2وغريها، وهدية العارفني 
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 .315/ 8ومعجم املؤلفني  ،321/ 5
 وهو غلط.« شعبة» 477[ يف اتريخ اخللفاء 1]

، ونظم  «العنقود»يف العربية مساه « عقود ابن جين»، ونظم « شرح الشاطبية»[ وهو 2]
اسخ الن»، وله كتاب « نظم العبارات من اخلرقي»اختالف عدد اآلي برموز اجلمل، وله 

 )الدر املن د( .« ألئمة األربعةف ائل ا»، وكتاب « واملنسوخ يف القرآن

، 1864رقم  288/ 5[ انظر عن )حممد بن أمحد بن هبة هللا( يف: املقفى الكبري 3]
، وإعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء 196( 1، وعقد اجلمان )413/ 2ق  1والسلوك ج 

 (1).." 232رقم  416/ 4
 الدين، نزيل حلب."أبو عبد هللا الفاسي، املغريب، املقرئ، العالمة مجال  .686

 موسى على: أيبالقراءات ولد بفاس بعد الثمانني ومخسمائة، وقدم داير مصر، فقرأ هبا 
عيسى بن يوسف بن إمساعيل املقدسي، وأيب القاسم عبد الواحد بن سعيد الشافعي. وعرض 

 عن أحدمها، عن أيب القاسم الشاطيب.« الشاطبية»عليهما 

على اجلمال علي بن أيب بكر الشاطيب بروايته عن « الرائية يف رسم املصحف»وعرض 
 املصنف.

 ، والعربية، واحلديث.القراءاتوقدم الشام فاستوطن حلب، وروى هبا 

وروى أي ا عن: أيب القاسم عيسى بن عبد العزيز بن عيسى، وعبد العزيز بن زيدان النحوي، 
دين القاضي هباء الوحممد بن أمحد بن خلوص املرادي، وأيب ذر بن أيب ركب اخلشين، و 

 من حفظه.« صحيح مسلم»يوسف بن شداد، وقرأ عليه أكثر 

ا، حاذقا ووجوهها وعللهالقراءات بوتفقه حبلب على مذهب أيب حنيفة. وكان بصريا 
ابلعربية، عارفا ابللغة، مليح اخلط إىل الغاية على طريقة املغاربة، كثري الف ائل، موطأ 

ا ينقله. تصدر لإلقراء حبلب، وأخذ عنه خلق، منهم: بدر األكناف، وافر الداينة، ثقة فيم
الدين حممد بن أيوب التاديف، وهباء الدين حممد بن إبراهيم بن النحاس النحوي، ومجال 
الدين أمحد بن الظاهري، والشيخ حيىي املنبجي، والناصح أبو بكر بن يوسف احلراين، 
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 ي. بن إبراهيم بن رفيعا اجلزر والشريف أبو حممد احلسني بن قتادة املدين، وعبد هللا
اية شرحا يف غ« حرز األماين»وكان يتكلم يف األصول على طريقة األشعري. وقد شرح 

انزل كما راءات القوإسناده يف القراءات اجلودة، أابن فيه عن ت لع من العلوم وتبحر يف 
 ترى، فلهذا مل أنشط لألخذ عن أصحابه.

__________ 

، وإعالم النبالء بتاريخ 220/ 9، ومعجم املؤلفني 1618رقم  420/ 3] )( [ اإلسالم 
 (1).." 230رقم  415/ 4حلب الشهباء 

"مسع من: أيب القاسم بن صصرى، والبهاء املقدسي، وأيب حممد بن النب، فمن  .687
 بعدهم.

 وتويف بدمشق يف عاشر شوال، رمحه هللا تعاىل.

 [ .1حممد بن علي بن موسى ] -401

 مشس الدين، أبو الفتح األنصاري، الدمشقي، شيخ اإلقراء برتبة أم الصاحل.اإلمام املقرئ، 

على الشيخ علم الدين السخاوي، وكان من جلة أصحابه، فويل الرتبة واإلقراء القراءات قرأ 
هبا بعد السخاوي، مع وجود اإلمام شهاب الدين أيب شامة. فبلغنا أنه وقع نزاع يف أي 

شرطه أن يكون أقرأ من يف البلد، فتكلموا فيمن حيكم بينهم،  الرجلني أوىل ابملكان، ألن
فأرشدوا إىل علم الدين القاسم بن أمحد األندلسي، فسأل كل واحد من الرجلني مسألة من 
الفن وأجابه، فقالوا له: من رأيت يصلح؟ فقال عن أيب شامة: هذا إمام. وقال عن مشس 

ح وأعطيها. ا ينبغي. فوقعت العناية أبيب الفتكمالقراءات الدين أيب الفتح: هذا رجل يعرف 
 فقرأ عليه مجاعة منهم: شيخنا برهان الدين اإلسكندري، وشيخنا شرف الدين الفزاري.

 وكان من أهل دار احلديث األشرفية.

 مسع هبا من: ابن الزبيدي، وغريه.

 وقد ويل الرتبة قبله فخر الدين ابن املالكي أايما ومات.

: ويف صفر تويف الشمس أبو الفتح الذي كان يقرئ ابلرتبة الصاحلية بعد [ 2قال أبو شامة ]

                                         
 48/287اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



772 

 

 الفخر ابن املالكي.

 [ .3، رمحه هللا ]القراءاتمث قال: وكان إماما يف 

__________ 

، ومعرفة القراء الكبار 202[ انظر عن )حممد بن علي بن موسى( يف: ذيل الروضتني 1]
/ 4، والوايف ابلوفيات 355فيات األعيان ، واإلشارة إىل و 637رقم  670، 669/ 2

 .252، وهناية الغاية، ورقة 211/ 2، وغاية النهاية 184
 .202[ يف ذيل الروضتني 2]
 (1)[ وقال: مولده سنة مخس عشرة وستمائة تقريبا. )ذيل الروضتني( .." 3]
 "تويف إىل رمحة هللا يف خامس رم ان. .688

األكل ومقدار املعطي. وبلغنا أنه قال: ما غلبين قلت: كان يطلب األجرة على مقدار قيمة 
إال واحد دق على الباب فوجده مفتوحا ومعه رأس غنم، فأدخل الرأس ورد الباب وسكره، 

 [ .1وبقيت أصيح، وقد هرب ومل أعرفه، وراح علي أجرة أخذي الرأس الغنم ]

 حممد بن زكراي بن رمحة بن أيب الغيث. -461

 ، اخلياط.العفيف، أبو بكر الدمشقي

 ولد سنة مثانني ومخسمائة. وأجاز له اخلشوعي، والبهاء ابن عساكر، ومجاعة.

 ابإلجازة.« مشيخة»وخرجوا له 

روى عنه: الدمياطي، وابن اخلباز، والربهان رئيس املؤذنني، وحميي الدين إمام املشهد، 
 وآخرون.

 وتويف يف سابع عشر ذي احلجة. وقيل: بل تويف سنة تسع.

[ بن أيب بكر بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن أمحد بن أيب 2د بن عبد هللا ]حمم -462
 بكر.

__________ 

، قرأت عليه يف صغري اجلزء األول ابلقراءاتوأبوه شيخ مشهور »[ وقال أبو شامة: 1]
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 . «من سورة البقرة. وكان إمام مقصورة احلنفية اليت خلف مقصورة اخل ر رمحهما هللا
رقم  195 -192مد بن عبد هللا( يف: اختصار القدح املعلى البن سعيد [ انظر عن )حم2]

/ 2، وصلة التكملة لوفيات النقلة للحسيين 309/ 2، واملغرب يف حلى املغرب، له 58
رقم  275 -253/ 6، والذيل والتكملة للكتايب املوصوىل والصلة للمراكشي 50ورقة 
 325، 324، والوفيات البن قنفذ 95رقم  313 -309، وعنوان الدراية للغربيين 709
، 2198رقم  210، واملعني يف طبقات احملدثني 204/ 3، وأزهار الرايض 658رقم 

، وسري أعالم النبالء 356، واإلشارة إىل وفيات األعيان 275واإلعالم بوفيات األعالم 
، ومرآة اجلنان 249/ 5، والعرب 1452/ 4، وتذكرة احلفاظ 234رقم  339 -336/ 23
 -404/ 3، وفوات الوفيات 1436رقم  358 -355/ 3، والوايف ابلوفيات 150/ 4

، 285 -283/ 6، واتريخ ابن خلدون 245/ 20، وعيون التواريخ 471رقم  407
رقم  594 -589/ 2، ونفح الطيب 92/ 7، والنجوم الزاهرة 27 -20واتريخ الدولتني 

، واتريخ األدب 280 -277 ، واتريخ الفكر األندلسي275/ 5، وشذرات الذهب 218
، وذكره 110/ 7، واألعالم 84/ 3، واتريخ آداب اللغة العربية 204العريب، لكليمان أوار 

، 477، واتريخ اخللفاء 302/ 1ق  1هـ. بدائع الزهور ج  657ابن إايس يف وفيات سنة 
 (1)،." 21/ 1، وإي اح املكنون 49وكشف الظنون 

 "سنة تسع ومخسني وستمائة .689

 -األلف حرف -
 [ بن حامد بن مفرج.2[ بن أمحد بن محد ]1أمحد بن حامد ] -479

 أبو العباس األنصاري، األراتحي، مث املصري، املقرئ، احلنبلي.

على والده. ومسع من: جده ألمه القراءات [ ، وقرأ 3ولد سنة أربع وسبعني ومخسمائة ]
د الغين، وابن جنا، واحلافظ عبأيب عبد هللا األراتحي، والبوصريي، وإمساعيل بن ايسني، 

 وغريهم.

 وأجاز التاج املسعودي، ومجاعة.
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 والزم احلافظ عبد الغين وكتب من تصانيفه.

 وتصدر وأقرأ القرآن. وكان صاحلا متعففا، من بيت الرواية والدين.

محل عنه املصريون. وحدث عنه: الدمياطي، وابن احللوانية، وعلم الدين الدويداري، والشيخ 
 ن، وآخرون.شعبا

 تويف يف رابع عشر رجب.

__________ 

، 60/ ورقة 2[ انظر عن )أمحد بن حامد( يف: صلة التكملة لوفيات النقلة للحسين 1]
، 451/ 4، وتذكرة احلفاظ 250رقم  351/ 23، وسري أعالم النبالء 253/ 5والعرب 

، 390محد ، واملنهج األ95، وخمتصره 384رقم  274، 273/ 2وذيل طبقات احلنابلة 
 300/ 6، والوايف ابلوفيات 1099رقم  404/ 1، والدر املن د 39واملقصد األرشد، رقم 

، 79رقم  379/ 1، وحسن احملاضرة 136رقم  244/ 1، واملنهل الصايف 2801رقم 
 .297/ 5وشذرات الذهب 

 « .أمحد بن حامت بن أمحد بن أمحد األنصاري» 297/ 5[ يف شذرات الذهب 2]

أنه ولد  244/ 1من شهر ذي القعدة. وجاء يف املنهل الصايف  19[ كانت والدته يف 3]
 (1)سنة أربع ومخسني ومخسمائة.." 

"وأتخر من أصحابه يوسف بن عمر، وأبو بكر حممد بن عبد الغين بن حممد  .690
 الصعيب.

 [ بن أمحد بن سليمان.1أمحد بن سليمان ] -480

 [ ، املقرئ، املالكي.2العباس ابن املرجاين ] قاضي اإلسكندرية، شرف الدين، أبو

 [ .3على ] القراءاتمسع من: علي بن البناء املكي، وعبد الرمحن بن عتيق بن ابقا، وقرأ 

 وتفقه ودرس وأفىت وانب يف الق اء مث استقل به، وكان من أعيان ف الء الثغر.

ائفة عدة. وشعبان، وطروى عنه: الدمياطي، وقال: تويف يف السادس والعشرين من ذي الق
[4. ] 
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 [ بن مهدي بن علي.5أمحد بن كتائب ] -481

 أبو العباس املقدسي، البانياسي، احلنبلي.

 حدث عن: حنبل، وابن طربزد.

 روى عنه: الدمياطي، وابن اخلباز، والشمس ابن الزراد، وحممد بن احملب، وآخرون.

 ومات يف عاشر ذي القعدة.

 [ .6إبراهيم بن سهل ] -482

__________ 

، وغاية النهاية 2920رقم  404/ 6[ انظر عن )أمحد بن سليمان( يف: الوايف ابلوفيات 1]
 .163رقم  293/ 1، واملنهل الصايف 49رقم  58/ 1
 « .ابن املرجان»[ يف الوايف: 2]

 58/ 1كذا. ويف غاية النهاية « : على»[ يف األصل بياض. وكتب الناسخ فوق كلمة 3]
 اعا عن الصفراوي، وإجازة عن جعفر اهلمداين، وأيب اليمن الكندي.وروى احلروف مس

 « .مفردات القراء»[ وألف 4]

 [ مل تذكره املصادر اخلاصة بطبقات احلنابلة.5]

، 476/ 1، وذيل مرآة الزمان 253/ 5[ انظر عن )إبراهيم بن سهل( يف: العرب 6]
، 5رقم  30 -20/ 1وفيات ، وفوات ال203/ 1واالستقصاء يف اتريخ املغرب األقصى 

/ 1، واملنهل الصايف 351/ 2، ونفح الطيب 2440رقم  11 -5/ 6والوايف ابلوفيات 
 (1)،." 30رقم  56 -51
 [ ، املقرئ.1"اإلمام البارع، تقي الدين، أبو القاسم املصري، الشافعي، الناشري ] .691

 [ .2على أيب اجلود املقرئ ]القراءات ولد سنة مثانني ومخسمائة، وقرأ 

 ومسع احلديث من علي بن املف ل احلافظ، ومجاعة.

 [ ، واشتهر امسه وبعد صيته.3وانتصب لإلقراء مدة جبامع مصر ]

 ذكره الشريف عز الدين فقال: مسعت منه، وسألت عن مولده فقال:
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 مبصر سنة مثانني.

انتهت ه فاضال فيها، وإليالقراءات بوانتفع به مجاعة كثرية، وكان شخصا صاحلا عارفا 
 رائسة اإلقراء جبامع مصر.

 [ مبصر.4تويف ليلة السابع والعشرين من شوال ]

 [ بن خلف.6[ بن بنني ]5عبد الغين بن سليمان ] -19

 الشيخ املسند أثري الدين، أبو القاسم، وأبو حممد املصري، الشافعي، القباين، الناسخ.

  الربيع.ولد مبصر سنة مخس وسبعني. ومسع الكثري إبفادة والده أيب

 فسمع من: أيب القبائل عشري اجليلي، وقاسم بن إبراهيم املقدسي،

__________ 

 وهو تصحيف.« الفاشري» 1453/ 4[ يف تذكرة احلفاظ 1]

 [ هو غياث بن فارس.2]

 [ جامع عمرو بن العاص.3]

 هـ. 661[ يف شذرات الذهب وفاته سنة 4]

/ 5، والعرب 358ة إىل وفيات األعيان [ انظر عن )عبد الغين بن سليمان( يف: اإلشار 5]
، 1453/ 4، وتذكرة احلفاظ 2204رقم  210، واملعني يف طبقات احملدثني 266، 265

، والوايف ابلوفيات 347و  94/ 1، واملشتبه يف الرجال 276واإلعالم بوفيات األعالم 
ت ، وشذرا381، 380/ 1، وحسن احملاضرة 606/ 1، وتوضيح املشتبه 27رقم  35/ 19

 .306/ 5الذهب 
 (1)[ بنني: بفتح الباء.." 6]
 [ بن إبراهيم بن عبد هللا بن طلحة.1علي بن إمساعيل ] -24" .692

 أبو احلسن املقدسي األصل، الدمشقي، احلنبلي.

 روى عن: أيب طاهر اخلشوعي، وحنبل املكرب.

 وكان إنساان مباركا، خريا.
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 .مد بن احملب، وأبو بكر القطان، وآخرونروى عنه: الدمياطي، وابن اخلباز، وابن الزراد، وحم
 ومات يف أوائل رجب ودفن ابلصاحلية.

[ بن سامل بن علي موسى بن حسان بن طوق بن سند بن علي 2علي بن شجاع ] -25
بن الف ل بن علي بن عبد الرمحن بن علي بن موسى بن عيسى بن موسى بن حممد بن 

 علي بن عبد هللا بن عباس.

ال الدين أبو احلسن بن أيب الفوارس اهلامشي، العباسي، املقرئ، الشافعي، الشيخ، اإلمام، كم
، السبعة مفردا لكل رواة األئمةالقراءات . فإنه قرأ القراءاتال رير، مسند اآلفاق يف 

 ، على محية اإلمام أيب« األحقاف»سوى رواية الليث، عن الكسائي، وجامعا هلم إىل سورة 
 حممد بن فريه الشاطيب.

__________ 

 [ انظر عن )علي بن إمساعيل( يف:1]

 وشذرات« . علي بن إمساعيل بن طلحة»وفيه:  1454/ 4، وتذكرة احلفاظ 266/ 5العرب 
 .306/ 5الذهب 

، وذيل مرآة الزمان 71/ ورقة 2[ انظر عن )علي بن شجاع( يف: صلة التكملة للحسيين 2]
، واإلشارة 2205رقم  210احملدثني ، واملعني يف طبقات 167/ 2، ودول اإلسالم 220/ 2

، واإلعالم 626رقم  659 -657/ 2، ومعرفة القراء الكبار 359إىل وفيات األعيان 
، 212، ونكت اهلميان 1454/ 4، وتذكرة احلفاظ 266/ 5، والعرب 276بوفيات األعالم 

/ 2، وطبقات الشافعية لإلسنوي 100رقم  153، 152/ 21، والوايف ابلوفيات 213
، والوايف 546 -544/ 1، وغاية النهاية 1421رقم  194، 193/ 2، وذيل التقييد 151

، وذيل 151/ 2، وطبقات الشافعية لإلسنوي 100رقم  153، 152/ 21ابلوفيات 
، وهناية الغاية، ورقة 546 -544/ 1، وغاية النهاية 1421رقم  194، 193/ 2التقييد 
، وشذرات 319/ 1ق  1الزهور ج ، وبدائع 502، 501/ 1، وحسن احملاضرة 151
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، وعقد 32/ ورقة 1أ، ودرة األسالك  62/ ورقة 9، وزبدة الفكرة 307، 306/ 5الذهب 
 (1).." 1741رقم  60/ 3، وديوان اإلسالم 369، 368( 1اجلمان )

"ومات الشاطيب رمحه هللا وللكمال ال رير مثانية عشر عاما. وتزوج من بعد موته  .693
 اببنته.

 على أيب اجلود ابلطرق السبعة، ويعقوب، وغري ذلك.القراءات مث قرأ 

وقرأ قبل وفاة الشاطيب للسبعة على أيب احلسن شجاع بن حممد بن سيدهم املدجلي صاحب 
 ابن احلطيئة.

 وتفقه على أيب القاسم عبد الرمحن بن الوراق، وغريه.

 وقرأ النحو على أيب احلسني حيىي بن عبد هللا النحوي.

ثري وال سيما يف أثناء عمره من: الشاطيب، وشجاع املدجلي، وهبة هللا بن علي ومسع الك
[ ، واملطهر بن أيب بكر 2[ ، وأيب الف ل الغزنوي، وأيب عبد هللا األراتحي ]1البوصريي ]

البيهقي، وأيب نزار ربيعة بن احلسن، وعبد الرمحن موىل ابن ابقا، وحممد بن عبد املوىل بن 
 سني حممد بن أمحد بن جبري الكناين البلنسي.اللبين، وأيب احل

[ ، عن 3عن علي بن أيب العيش، عن ابن الدش ]« التيسري»وقد مسع من ابن جبري 
 وصححها دروسا عليه.« الشاطبية»املصنف. ومسعه أي ا من الشاطيب. ومسع 

ن ، بسماعه ملعظمه عن مصنفه اب« املستنري»وروى ابإلجازة العامة عن السلفي كتاب 
 سوار، وإجازته لباقيه.

البن الفحام تالوة ومساعا عن مساع. ومسعه من القاضي أيب احملاسن يوسف « التجريد»وروى 
 بن شداد، بروايته مساعا عن حيىي بن سعدون القرطيب، عن املصنف.

__________ 

 « .صحيح البخاري»[ مسع عليه: 1]

 القاسم ، أليب« ر واملغربفتوح مص»، ومسع عليه: « صحيح البخاري»[ مسع عليه: 2]
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 عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد احلكم.

 (1)« .." الدوش»[ هكذا يف األصل. ويف معرفة القراء: 3]
البن شيطا، عن أيب بكر عبد الرمحن بن أمحد بن ابقا، قدم « التذكار»"وروى  .694

 ، أان املصنف.يعليهم قال: أان علي بن أيب سعد اخلباز، أان أبو علي احلسن بن حممد الباقرح

وله مساعات كتب كثرية وف ائل. تصدر لإلقراء جبامع مصر ومبسجد ابن موسى ابلقاهرة، 
 وقرأ عليه خلق كثري، وطار ذكره، فدخل إليه من النواحي.

 وتفرد يف عصره، وإليه انتهت رائسة اإلقراء وعلو إسنادها.

ع، من حسن األخالق والتواض وكان أحد األئمة املشاركني يف فنون العلم، مع ما جبل عليه
 ولني اجلانب، والتودد، والصرب على الطلبة، والسعي التام يف مصاحلهم بكل ممكن.

: اإلمام أبو عبد هللا حممد بن إسرائيل القصاع، والشيخ حسن بن عبد هللا القراءاتقرأ عليه 
شرف  ظالراشدي، ومشس الدين حممد بن منصور احلاضري، والشيخ نصر املنبجي، واحلاف

 الدين الدمياطي، وبرهان الدين إبراهيم الوزيري، وطائفة سواهم.

وروى عنه: الشيخ داود احلريري، والعماد حممد بن اجلرائدي، والشيخ شعبان، والزين عبد 
الرحيم البغدادي، وعلم الدين سنجر الدواداري، وإسحاق الوزيري، والشرف حممد بن عبد 

 ء.الرحيم بن مسكن، وخلق يف األحيا
تويف يف سابع ذي احلجة. وكان مولده يف سابع شعبان من سنة اثنتني وسبعني ابملعتمدية، 

 قرية من أعمال اجليزة.

 عمر بن عبد الغين بن فتيان. -26

 [ ، املؤذن.1اجلدايين ]

__________ 

، وفتح وسكون الدال املهملة -وكسرها ابن اجلوزي وابن نقطة -[ اجلدايين: بفتح اجليم1]
وحذفها ابن اجلوزي، فجعل بدهلا مهزة، تليها ايء."  7ناة حتت، وبعد األلف نون مكسورة املث
(2) 
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 "مسع: ابن الرشيد، وابن الليت. .695

 ومات يف ربيع اآلخر. مل يكمل األربعني.

 كتب عنه: ابن اخلباز، وغريه.

 -حرف القاف -
 [ بن املوفق بن جعفر.1القاسم بن أمحد ] -27

 [ ، املقرئ، النحوي.2الفنون، علم الدين، أبو حممد املرسي، اللورقي ]اإلمام العالمة ذو 

 ومنهم من مساه: أبو القاسم حممد، واألول أصح.

 ولد سنة مخس وسبعني ومخسمائة.

سنة مثان وتسعني وبعدها على: أيب جعفر أمحد بن علي بن حيىي بن عون القراءات وقرأ 
مد بن املرادي املرسي، والقاضي أيب عبد هللا حم هللا احلصار، وأيب عبد هللا حممد بن سعيد

 نوح الغافقي البلنسي، عن قراءهتم على ابن هذيل.

__________ 

] )( [ النسب، وهو نسبة إىل قرية جداي من غوطة دمشق. واملعروف سكون الدال، وقيده 
ح يابن السمعاين بفتحها، وقال: هذه النسبة إىل جداي، وظين أهنا من قرى دمشق. )توض

 ( .250/ 2املشتبه 

، 226، وذيل الروضتني 152/ 6[ انظر عن )القاسم بن أمحد( يف: معجم األدابء 1]
، 221/ 2، وذيل مرآة الزمان 70/ ورقة 2، وصلة التكملة لوفيات النقلة للحسيين 227

، 359، 358، واإلشارة إىل وفيات األعيان 2206رقم  211واملعني يف طبقات احملدثني 
، والعرب 276، واإلعالم بوفيات األعالم 628رقم  661، 660/ 2لقراء الكبار ومعرفة ا

/ 4، ومرآة اجلنان 167/ 2، ودول اإلسالم 1454/ 4، وتذكرة احلفاظ 267، 266/ 5
، والوايف « علم الدين أبو القاسم بن أمحد»، وفيه: 241/ 13، والبداية والنهاية 160

 16، 15/ 2، وغاية النهاية 291/ 20تواريخ ، وعيون ال111/ رقم 12/ 24ابلوفيات 
، وملء العيبة للفهري 503/ 2ق  1، والسلوك ج 190، وهناية الغاية، ورقة 2583رقم 
، وعقد 250، 249، 243، 240 -232، 225، 219، 215، 214، 212/ 2

، وبغية الوعاة 32/ ورقة 1ب ودرة األسالك  61/ ورقة 9، وزبدة الفكرة 368( 1اجلمان )
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، واتريخ اخللفاء 307/ 5، وشذرات الذهب 256/ 2، ونفح الطيب 1912رقم  250 /2
483. 
/ 13، ويف البداية والنهاية « اللوري» 503/ 2ق  1[ تصحفت النسبة يف السلوك ج 2]

واللورقي: بفتح الراء املهملة، نسبة إىل لورقة بليدة من أعمال مرسية.." « . البورقي» 241
(1) 
على أيب اجلود. وبدمشق على الكندي، وابن ابسويه. وأحكم ءات القرا"وقرأ مبصر  .696

العربية وبرع فيها، واجتمع ابجلزويل وسأله عن مسألة من مقدمته. ومسع ببغداد من أيب حممد 
اب كت»بن األخ ر، وحبلب من اإلفتخار اهلامشي. وبدمشق من الكندي، وقرأ عليه 

 بكماله.« سيبويه

يخ. أيب البقاء. وقرأ علم الكالم واألصلني والفلسفة. وكان واشتغل ببغداد أي ا على الش
 خبريا هبذه العلوم قائما عليها مقصودا إبقرائها.

 والنحو، ودرس ابلعزيزية نيابة.القراءات ويل مشيخة الرتبة العادلية اليت شرطها 

صر للزخمشري يف عدة جملدات وما ق« املفصل»، وشرح « للشاطبية»وصنف شرحا خمتصرا 
 للجزولية، وغري ذلك.« وشرحا»ه. في

وكان مليح الشكل، حسن البزة، إماما كبريا، مهيبا، متقنا. وقد عزم على الرحلة إىل الفخر 
 ابن اخلطيب فبلغه موته.

وكان له حلقة إشغال. وهو كان احلكم بني أيب شامة والشمس أيب الفتح يف أيهما أوىل 
يرجحه بل  رجح أاب الفتح بعض الشيء. وقيل: ملمبشيخة الرتبة الصاحلية، والقصة معروفة، ف

 ، وقال عن أيب شامة: هذا إمام.القراءاتقال: هذا رجل يدري 

 فوقعت العناية أبيب الفتح.

[ وما أنصفه فقال: يف سابع رجب تويف العلم أبو حممد 1« ]اترخيه»وقد ذكره أبو شامة يف 
على  ن معمرا، مشتغال أبنواع من العلومالقاسم بن أمحد بن أيب السداد املغريب، النحوي، وكا

 [ .2خلل يف ذهنه ]
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__________ 

 .27، 226[ ذيل الروضتني 1]
[ وزاد أبو شامة: بعد أن ذكر امسه: هكذا رأيت نسبة خبط مشاخيه الذين قرأ عليهم 2]

ابملغرب، بن احلصار وغريه. وكان هو ال يكتب ابن أيب السداد، وجيعل مكانه املوفق. وكان 
 (1)أاب السداد كنيته املوفق.." 

بو عبد هللا أ سبطه هباء الدين حممد بن الربزايل، والشيخالقراءات "قلت: قرأ عليه  .697
القصاع، وبرهان الدين اإلسكندراين، وشهاب الدين حسني الكفري، وعالء الدين ابن علي 

 .-أعين الكندي -الكندي لكنه نسي
 وحدث عنه: العماد بن البالسي وغريه.

 قاسم بن بركات بن أيب القاسم. -28

 أبو حممد بن القيسراين، املصري، البزاز، العدل. ويعرف بعز الق اة.

 روى عن أيب عبد هللا بن عبدون البناء.

 ومات ابلقاهرة يف اتسع صفر، وله تسع وسبعون سنة.

 -حرف امليم -
 [ .1حممد بن أمحد بن عنرت ] -29

 الصدر، شرف الدين الدمشقي.

 [ .2ويل حسبة دمشق يف أايم هوالوو، فطلب لذلك إىل مصر وهدد ]

 تويف يف صفر.

 خراسان سيف الدين سعد بن املطهر الباخرزي.حممد بن القدوة اإلمام شيخ  -30

 اإلمام جالل الدين نزيل خبارى.

 مات يف مجادى األول، ودفن جبنب أبيه وله ست وثالثون سنة.

 [ .4[ بن عبد الرحيم ]3حممد ] -31

__________ 
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/ 2، وذيل مرآة الزمان 226[ انظر عن )حممد بن أمحد بن عنرت( يف: ذيل الروضتني 1]
 .317( 1، وعقد اجلمان )241/ 13والبداية والنهاية  ،221، 220
 [ وكان هو وأبوه من أويل الثروة بدمشق ومن املعدلني فيها.2]

 « .هو والد شيخنا املعمر أيب بكر»[ كتب يف األصل فوق امسه: 3]

الشهاب ابن ال ياء »وفيه:  227[ انظر عن )حممد بن عبد الرحيم( يف: ذيل الروضتني 4]
روط بباب اجلامع الشرقي، ويعرف أبجري البهاء ألنه كان خيرج يف كتابة الكاتب للش
 (1)الشروط." 

 "مجال الدين، أبو املظفر اإلربلي، مث الدمشقي، الذهيب. .698

ولد ظنا سنة تسعني ومخسمائة. ومسع إبفادة عمه عز الدين عبد العزيز من: ابن أيب طاهر 
 .اخلشوعي، وحنبل، وابن طربزد، والكندي، ومجاعة
 ولكن مل يظهر مساعه من اخلشوعي إال بعد موته.

 وكان رجال جيدا خريا. وكان خريا من ابنه أيب الف ل حممد بكثري.

روى عنه: الدمياطي، وزين الدين الفارقي، وأبو علي بن اخلالل، والربهان الذهيب، وابن 
 يب بن زهري.اجمل اخلباز، وعالء الدين الكندي، وأبو الف ل اإلربلي ولده، ثنا عنه، عن عبد

 ومات يف اثلث ذي احلجة، ودفن بسفح قاسيون.

 الكىن

 أبو بكر بن مهلب بن يوسف. -82

 [ .1أبو حيىي املرادي، األلشي ]

 عن أيب جعفر بن عون هللا احلصار تالوة يف سنة ستمائة.القراءات أخذ 

 وروى عن مجاعة. وويل ق اء بلده.

 روى عنه الناس.

 وستني. قاله ابن الزبري.ومات سنة اثنتني 

 [ .2أبو القاسم بن منصور ] -83
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__________ 

 ] )( [ ومل يذكر يف: اتريخ إربل.

[ األلشي: نسبة إىل ألش ابألندلس وهو إقليم من كور تدمري بينه وبني أريولة مخسة عشر 1]
 ميال.

 ( .30)الروض املعطار 

/ 2، وذيل مرآة الزمان 231 [ انظر عن )أيب القاسم بن منصور( يف: ذيل الروضتني2]
، وزبدة 265رقم  273، 272، وتكملة إكمال اإلكمال البن الصابوين 316، 315
/ 2، ودول اإلسالم 431و  414/ 1ب، واملشتبه يف أمساء الرجال  68/ ورقة 9الفكرة 
، 1443/ 4، وتذكرة احلفاظ 277، واإلعالم بوفيات األعالم 271/ 5، والعرب 168

، 160/ 4، ومرآة اجلنان 217/ 2، واتريخ ابن الوردي 359وفيات األعيان  واإلشارة إىل
، وعيون التواريخ." 244، 243/ 13، والبداية والنهاية 2070رقم  76/ 5والوايف ابلوفيات 

(1) 
 أمحد بن سالمة بن رحيان. -122" .699

 املوصلي، مث الصاحلي.

 روى عن: جعفر اهلمداين.

 زوج شيختنا زينب بنت شكر.وهو والد الشيخ حممد القصاص، و 

 [ بن شعيب بن حممد بن عبد هللا.1أمحد بن عبد هللا ] -123

[ ، الصقلي، األصل، الدمشقي، املقرئ، 2اإلمام، مجال الدين، أبو العباس التميمي ]
 الذهيب، الكتيب.

على السخاوي، ولزمه مدة طويلة. وكان قارئ القراءات ولد سنة تسعني ومخسمائة. وقرأ 
 .جملسه

وقد مسع من: أيب حممد القاسم بن عساكر، وأيب اليمن الكندي، وأيب الفتوح البكري، وأيب 
 الف ل اهلمداين.

 وكان إماما فاضال فصيحا، أديبا، لغواي، شاعرا، حسن املشاركة.
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 مسع الناس بقراءته كثريا. وصحب أاب عمرو بن الصالح مدة.

 سنة مخس وتسعني ومخسمائة.روى عنه الدمياطي حديثا مما مسعه على القاسم 

وروى عنه: القاضي تقي الدين احلنبلي، وحممد بن عبد العزيز الدمياطي، وأبو الفداء ابن 
 اخلباز.

 وكان يسكن ابلعزيزية، وهبا مات يف مجادى األوىل ليلة خامسه.

 وكان قد تزوج ببنت شيخه السخاوي، وخلف كتبا جيدة وثروة.

 ووقف داره على فقهاء املالكية.

وقد أنكروا على ابن سين الدولة ملا عدله. وكان مييل إىل الصور، ويرايب، وخيل ابلصالة، ال 
 حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم.

__________ 

وفيه  276/ 5، والعرب 350/ 2[ انظر عن )أمحد بن عبد هللا( يف: ذيل مرآة الزمان 1]
، واإلشارة إىل وفيات 2216رقم  212ثني ، واملعني يف طبقات احملد« أمحد بن عبيد هللا»

، وشذرات الذهب 162/ 4، ومرآة اجلنان 277، واإلعالم بوفيات األعالم 361األعيان 
5 /315. 
 (1)« .." اليمين»[ يف مرآة اجلنان: 2]
"مث حج معه، وعاد إىل اجلزيرة، وبقي هبا إىل سنة اثنتني وستني، مث خرج إىل سنجار.  .700

 وتويف يف رجب سنة أربع. مث عاد إىل اجلزيرة،

أبو احلسن علي بن أمحد بن موسى اجلزري وأجاز له. ومسعنا القراءات قلت: قرأ عليه 
زجيي تلميذ على ابن حرستة البواالقراءات إبجازته على تقي الدين املقصايت، وكان قد قرأ 

 ابن سعدون القرطيب.

 [ .1أمحد بن حممد بن خليل ] -125

 املصري. أبو العباس الطوسي، مث

 أحد القراء املتصدرين ابجلامع العتيق مبصر.
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 قرأ ابلسبع على أيب القاسم الصفراوي، وأيب الف ل اهلمداين.

 شعبان البن بليمة وقال: مات يف« تلخيص العبارات»مسع منه أبو عبد هللا القصاع كتاب 
 [ ، رمحه هللا تعاىل.2سنة أربع وستني ]

 [ بن حممد بن فارس بن إبراهيم.4] [ بن م ر3إبراهيم بن عمر ] -126

 [ الواسطي، السفار.5العدل، الرئيس، املسند، رضي الدين ابن الربهان امل ري، الربزي ]

 من« صحيح مسلم»ولد بواسط سنة ثالث وتسعني ومخسمائة. ومسع 

__________ 

 .525رقم  114/ 1[ انظر عن )أمحد بن حممد بن خليل( يف: غاية النهاية 1]
 غاية النهاية: تويف بعد سنة أربع وستني.[ يف 2]

، وذيل مرآة 24رقم  39[ انظر عن )إبراهيم بن عمر( يف: تكملة إكمال اإلكمال 3]
، واملعني يف طبقات 169/ 2، ودول اإلسالم 276/ 5، والعرب 349، 348/ 2الزمان 
األعالم  ، واإلعالم بوفيات361، واإلشارة إىل وفيات األعيان 2217رقم  212احملدثني 
، ومعجم شيوخ 4رقم  131 -126/ 1، ومشيخة قاضي الق اعة ابن مجاعة 277

 139/ ورقة 1( 12910هـ( خمطوط بدار الكتب الوطنية بتونس رقم ) 705الدمياطي )ت 
رقم  436/ 1، وذيل التقييد 341/ 20، وعيون التواريخ 62/ 1ب، واملشتبه يف الرجال 

، 221/ 7، والنجوم الزاهرة 138/ 1وتبصري املنتبه  ،91، 90/ 1، وتوضيح املشتبه 854
، 245/ 1مادة )برز( ، واملقفى الكبري  7/ 4، واتج العروس 315/ 5وشذرات الذهب 

 .282رقم  246
 وهو تصحيف، وكذا يف: املقفى الكبري.« نصر»[ يف عيون التواريخ: 4]

 (1) واسط. )املشتبه( .." [ الربزي: ابل م. نسبة إىل برزة من أعمال الغراف من معاملة5]
 [ .1معني الدين ] -145" .701

األنصاري، املصري، املعروف اببن فار اللنب. وامسه أبو الف ل عبد هللا بن حممد بن عبد 
 الوارث.
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، القراءاتيف  «الشاطبية»شيخ متميز مسن. حدثين شيخنا بدر الدين التاديف أنه قرأ عليه 
 وأخربه أنه قرأها على انظمها.

نة ، وال أتيقن مىت تويف، ولكن يف ذهين أنه بقي إىل س« الشاطبية»آخر من روى  قلت: هو
 أربع هذه.

وممن روى عنه القصيد الشيخ حسن الراشدي، وقاضي الق اة ابن مجاعة، وبدر الدين ابن 
 اجلوهري.

 روى القصيد يف شعبان من السنة.

 -حرف النون -
 الناهض. -146

 [ .2] معايل بن أيب الزهر ابن اخليسي

 رجل جليل له ثروة.

 تويف بدمشق يف مجادى األوىل.

 -حرف اهلاء -
 [ بن توىل قان بن امللك جنكزخان.3هوالكو ] -147

__________ 

، 629رقم  661/ 2، ومعرفة القراء الكبار 278/ 5[ انظر عن )معني الدين( يف: العرب 1]
 .355، 354/ 7وتوضيح املشتبه 

، وقال ابن انصر 217/ 1يف املشتبه  -رمحه هللا -كره املؤلف[ اخليسي: بسني مهملة. ذ 2]
إمنا ما يشعر أن أوله مفتوح، و  -أي الذهيب -الدين الدمشقي: اخليسي: يف قول املصنف

/ 3هو ابلكسر، نسبة إىل اخليس، كورة من احلوف الغريب من أرض مصر. )توضيح املشتبه 
113. ) 

، 360 -357/ 2، وذيل مرآة الزمان 170معة [ انظر عن )هوالكو( يف: احلوادث اجلا3]
 (1)واتريخ." 
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 [ .1أقوش القفجاقي ] -156" .702

 الصاحلي النجمي.

أخرج من خزانة البنود فسمروه هو ومجاعة يف ذي احلجة. وكان قد ادعى النبوة يف رم ان 
من السنة. فلما رجع السلطان من الشام استح ره السلطان ومسع كالمه، ورسم بتسمريه. 

 الذين مسروا الناصح ضياء من بالد راحات.ومن 

 [ بن منصور بن بدران.2أيوب بن بدر ] -157

أبو الكرم األنصاري، القاهري، مث الدمشقي، املعروف ابجلرائدي، أخو تقي الدين يعقوب 
 املقرئ.

 على السخاوي، وغريه.القراءات قرأ أيوب 

يمن، عبد هللا بن عمر قاضي الومسع من: داود بن مالعب، والشيخ أيب الفتوح البكري، و 
 ومجاعة.

وكتب األجزاء. وأكثر عن: ال ياء املقدسي، والسخاوي، وهؤالء وأجزاؤه موقوفة بدار 
 احلديث األشرفية، وكتابته معروفة.

وقد حدث وأقرأ، ومات بدمشق يف شعبان، وأضر أبخرة. وكان صوفيا وإمام مسجد. غري 
 سأل هللا السالمة.بكتب ابن العريب، وكتب كثريا منها، ن

 -حرف الباء -
 [ بن3بركة ] -158

__________ 

 .4255رقم  322/ 9[ انظر عن )آقوش القفجاقي( يف: الوايف ابلوفيات 1]
/ 10ب، والوايف ابلوفيات  5/ ورقة 1[ انظر عن )أيوب بن بدر( يف: املقتفي للربزايل 2]

 .631رقم  226، 225/ 3، واملنهل الصايف 178/ 1، والدليل الشايف 38
، واملقتفي 365، 364/ 2، وذيل مرآة الزمان 61[ انظر عن )بركة( يف: التحفة امللوكية 3]

، والعرب 170/ 2، ودول اإلسالم 4/ 4ب، واملختصر يف أخبار البشر  7/ ورقة 1للربزايل 
، والبداية 219/ 2، واتريخ ابن الوردي 362، واإلشارة إىل وفيات األعيان 280/ 5
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، والوايف 129/ 2، ومآثر اإلانفة 350/ 20، وعيون التواريخ 249/ 13ة والنهاي
 (1)ابلوفيات." 

 "اإلمام النحوي الكبري، ضياء الدين أبو العباس اإلسعردي، مث الفارقي، املقرئ. .703

 ولد سنة مخس عشرة وستمائة مبيافارقني.

 ، وأتقن العربية، ومسع من: ابن الصالح، ومجاعة.القراءاتوقرأ 

 لإلقراء وتعليم النحو، وانتفع به مجاعة. وتصدر

 وكان ساكنا، خريا، فاضال.

 تويف ابلقاهرة يف العشرين من ربيع اآلخر.

 وكتب عنه آحاد احملدثني.

 -حرف الطاء -
 [ حممد بن أيب الفرج طاهر بن أيب عبد هللا بن اخل ر.1طاهر بن أيب الف ل ] -162

 نصاري، الصوري األصل، الدمشقي.احلكيم، العامل، أبو الفرج، الكحال، األ

 ولد سنة سبع وتسعني ومخسمائة.

 ومسع من: عمر بن طربزد، وحممود بن عبد هللا اجلاليل، وأيب اليمن الكندي، ومجاعة كثرية.

روى عنه: الدمياطي، وأبو حممد الفارقي، وأبو علي بن اخلالل، والصدر األرموي، والعماد 
 اه، والبهاء بن املقدسي، وآخرون.بن البالسي، والشرف صاحل بن عربش

 وكان حانوته ابللبادين.

 تويف يف الثاين والعشرين من ذي القعدة.

__________ 

أ، والوايف  7ب،  6/ ورقة 1[ انظر عن )طاهر بن أيب الف ل( يف: املقتفي للربزايل 1]
 -، وموسوعة علماء املسلمني يف اتريخ لبنان اإلسالمي447رقم  410/ 16ابلوفيات 

، 1230رقم  359/ 1، والدليل الشايف 107رقم  171ص  -املستدرك على القسم الثاين
 (2).." 1232رقم  369/ 6واملنهل الصايف 
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"اإلمام، العالمة، ذو الفنون، شهاب الدين، أبو القاسم، املقدسي األصل،  .704
 الدمشقي، الشافعي، الفقيه، املقرئ، النحوي، أبو شامة.

أ تسع وتسعني ومخسمائة بدمشق، وقرأ القرآن وله دون العشر. وقر  ولد يف أحد الربيعني سنة
 ، وأكملها سنة ست عشرة على الشيخ علم الدين.القراءات

 من داود بن مالعب، وأمحد بن عبد هللا العطار.« الصحيح»ومسع 

 للمحاملي، من اإلمام املوفق بن قدامة.« الدعاء»و « مسند الشافعي»ومسع 

 ن أيب القاسم عيسى بن عبد العزيز بن عيسى، وغريه.ومسع ابإلسكندرية: م

وحصل له سنة ب ع وثالثني عناية ابحلديث، ومسع أوالده، وقرأ بنفسه وكتب الكثري من 
 العلوم، وأتقن الفقه، ودرس وأفىت، وبرع يف فن العربية.

، األوىل يف مرتني« اتريخ دمشق»شرحا نفيسا للشاطبية، واختصر القراءات وصنف يف 
لسخاوي ل« القصائد النبوية»[ ، والثانية يف مخسة جملدات، وشرح 1سة عشر جملدا كبارا ]مخ

 يف جملد.

عليهما، « الذيل»[ ، وكتاب 2« ]الروضتني يف أخبار الدولتني النورية والصالحية»وله كتاب 
 معرفة رؤية ضوء الساري إىل»، وكتاب « شرح احلديث املقتفى يف مبعث املصطفى»وكتاب 
« البسملة»اب ، وكت« احملقق من علم األصول فيما يتعلق أبفعال الرسول»، وكتاب « ريالبا

، وكتاب « السواك»، وكتاب « الباعث على إنكار البدع واحلوادث»األكرب يف جملد، وكتاب 
، و « مفردات القراء»، و « األصول من األصول»، وكتاب « كشف مال بين عبيد»
 « .مقدمة حنو»

__________ 

 ( .301/ 1[ قال ابن مجاعة: أما األكرب منها فلم خيل من األصل فيه مبقصود. )1]

[ نشر بتحقيق الدكتور حممد حلمي حممد أمحد، طبعة مطبعة جلنة التأليف والرتمجة 2]
 (1).." 1956والنشر، القاهرة 
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 « .شيوخ البيهقي»للزخمشري، و « املفصل»"ونظم  .705

 [ .1وأكثرها مل يفرغها ]وله تصانيف كثرية سوى ما ذكرت، 

وذكر أنه حصل له الشيب وهو ابن مخس وعشرين سنة، وويل مشيخة القراءة ابلرتبة 
 األشرفية، ومشيخة احلديث ابلدار األشرفية.

 وكان مع كثرة ف ائله متواضعا مطرحا للتكلف، رمبا ركب احلمار بني الدوائر.

ن والشيخ أمحد اللبان، وزين الدي : الشيخ شهاب الدين حسني الكفري،القراءاتأخذ عنه 
 أبو بكر بن يوسف املزي، ومجاعة.

الشيخ برهان الدين اإلسكندراين، واخلطيب شرف الدين « : شرح الشاطبية»وقرأ عليه 
 الفزاري.

ويف مجادى اآلخرة من هذه السنة جاءه اثنان جبلية إىل بيته الذي آبخر املعمور من حكر 
نه، يف صورة صاحب فتيا ف رابه ضراب مربحا كاد أن يتلف م طواحني األشنان، فدخلوا عليه

 وراحا ومل يدر هبما أحد، وال أغاثه أحد.

قال رمحه هللا: يف سابع مجادى اآلخرة جرت يل حمنة بداري بطواحني األشنان، فأهلم هللا 
 تعاىل الصرب ولطف.

 يكفينا. وقيل يل: اجتمع بوالة األمر. فقلت: أان قد فوضت أمري إىل هللا وهو

 وقلت يف ذلك:

 [ تشتكي ... مما قد جرى فهو عظيم جليل2قلت ملن قال: ]

__________ 

[ وقال بن شاكر الكتيب: ووقف كتبه خبزانة العادلية الكبرية، وشرط فيها شروطا ضيق 1]
فيها فاحرتقت جبملتها عند ما احرتقت املدرسة العادلية يف سنة تسع وتسعني وستمائة، ومل 

شيء إال ما ختطفه الناس يف تلك السنة. كان شرطه فيها أال خترج من خزائنها،  يبق فيها
 بل من أراد النفع هبا ينتفع هبا يف حرمي اخلزانة، فذهبت مجلة كافية. )عيون التواريخ( .
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، واملثبت يتفق 354/ 20، ومثله يف: عيون التواريخ « أال» 368/ 2[ يف ذيل املرآة 2]
 (1)مع شذرات." 

 [ بن يوسف.1علي بن موسى ] -173" .706

 اإلمام، املقري، الزاهد، أبو احلسن السعدي، املصري، الدهان.

 ولد ابلقاهرة سنة سبع وتسعني ومخسمائة.

 على أيب الف ل جعفر اهلمداين.القراءات وقرأ 

 وقرأ على أيب القاسم الصفراوي مجعا إىل آخر األعراف.

 الفاضلية، وقصده القراء.ومسع من مجاعة. وتصدر لإلقراء يف املدرسة 

ووجوهها، حمققا هلا، دينا، صاحلا، متعففا، قانعا، حسن الصحبة، القراءات بوكان عارفا 
 اتم املروءة، ساعيا يف حوائج أصحابه، صاحب قبول عند الناس.

: شيخنا الشمس احلاضري، وأبو عبد هللا حممد بن إسرائيل القصاع، القراءاتقرأ عليه 
 اق الوزيري، ومجاعة.والربهان أبو إسح

 وتويف فجأة يف الرابع والعشرين من رجب. وشيعه اخللق.

 وكان شيخنا احلاضري يصف دينه ومروءته وتواضعه وف ائله، رمحه هللا تعاىل.

 [ .2عمر ] -174

 األمري، خليفة املغرب املرت ى، أبو حفص ابن األمري أيب إبراهيم بن يوسف القيسي، املؤمين.

 املعت د ابهلل علي بن إدريس سنة ست وأربعني وستمائة.ويل األمر بعد 

__________ 

أ، ب، وصلة التكملة  5/ ورقة 1[ انظر عن )علي بن موسى( يف: املقتفي للربزايل 1]
رقم  612/ 2، ومعرفة القراء الكبار 281/ 5، والعرب 87/ ورقة 2لوفيات النقلة للحسيين 

 582/ 1، وغاية النهاية 165/ 4آة اجلنان ، ومر 278، واإلعالم بوفيات األعالم 640
/ 5، وشذرات الذهب 502/ 1، وحسن احملاضرة 172، وهناية الغاية، ورقة 2361رقم 
 .183رقم  253، 252/ 22، والوايف ابلوفيات 320
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، ومرآة اجلنان 170/ 2، ودول اإلسالم 282/ 5[ انظر عن )عمر األمري( يف: العرب 2]
.." 241، 240، 206، 195، وشرح رقم احللل 102، 101/ 2، ومآثر اإلانفة 165/ 4
(1) 
"الشيخ ضياء الدين ابن خواجا إمام الفارسي، مث الدمشقي، ولد سنة تسع ومثانني  .707

 ومخسمائة.

 ومسع، حممد بن اخلصيب، وحنبل، وابن طربزد.

 وعنه: الدمياطي، والشيخ علي املوصلي، وابن اخلباز.

 ن الربزايل، وغريه.وكتب عنه من القدماء: زكي الدي

 وكان رجال صاحلا منقطعا، يؤم مبسجد مثقال اجلمدار على هنر يزيد.

 وهو والد شيخنا الشرف الناسخ.

 [ .1تويف يف سادس ربيع األول ]

 [ عمر بن أيب القاسم.2حممد بن أيب الف ل ] -178

لقراء ومسند االشريف أبو عبد هللا ابن الداعي الرشيدي، الواسطي، اهلامشي، املقرئ. شيخ 
 اآلفاق.

 كان أحد من عين هبذا الشأن.

قرأ ابلعشرة على: أيب بكر الباقالين، وأيب جعفر املبارك بن املبارك بن أمحد بن زريق احلداد، 
 وحممد بن حممد بن الكال احلليب.

 وعمر دهرا، وجلس لإلقراء ببغداد.

ي حرمي الواسطي، ويب، والشيخ عل: املوفق عبد هللا بن مظفر بن عالن البعقالقراءاتقرأ عليه 
 واجلمال املصري.

 : الشيخ عبد الصمد بن أيب اجليش، وغريه.القراءاتومسع منه 

 بقي إىل سنة مخس وستني وستمائة بواسط، وأجاز فيها البن خروف خبط شديد االضطراب.

__________ 

لناس، حسن [ وقال ابن مجاعة: كان شخصا صاحلا من الفقهاء األخيار، منقطعا عن ا1]
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 ( .509/ 2السمت، ظاهر اخلري. )

، 2219رقم  212[ انظر عن )حممد بن أيب الف ل( يف: املعني يف طبقات احملدثني 2]
 (1).." 219/ 2، وغاية النهاية 1798رقم  263/ 4والوايف ابلوفيات 

 "تويف يف اتسع شوال ابلقاهرة، رمحه هللا تعاىل. .708

 رمحن.علي بن حممد بن علي بن عبد ال -213

 اإلمام أبو احلسن الرعيين، اإلشبيلي.

 مشهور بنسبته.

 روى عن: أيب بكر حممد بن عبد هللا القرطيب، أخذ عنه السبع.

[ 1وتال للحرمني على أيب بكر بن عبد النور، وأكثر عنه، وعن: حيىي بن أمحد ) ... ( ]
 وهو أكرب شيخ له، وعتيق بن خلف. وعدة.

 والقراءات.[ الليل، واعتىن ابلرواية 2كتب وقيد وألف و ) ... ( ]

 [ سنة. وكان ممن ختم به الكتابة.3ومات مبراكش يف سنة ست هذه عن أربع و ... ين ]

من أصحاب أيب عبد هللا ابن زرقون. وأما القرطيب  614وشيخه ابن عبد النور مات سنة 
 فلم أعرفه.

 هللا. [ بن هبة4عمر بن إسحاق ] -214
 األمري عماد الدين، اخلالطي.

ولد خبالط سنة مثان وتسعني ومخسمائة، وكان عاملا فاضال، حازما خبريا، حسن التأين، 
 لطيف احلركات، له حرمة وافرة عند امللوك.

 وكان امللك الصاحل أبو اجليش ال يقدم عليه أحدا ويكرمه وحيبه.

 [ .5وله شعر جيد ]

__________ 

 ألصل.[ بياض يف ا1]

 [ يف األصل بياض.2]
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 [ يف األصل بياض.3]

، واملقتفي للربزايل 402 -395/ 2[ انظر عن )عمر بن إسحاق( يف: ذيل مرآة الزمان 4]
، وعقود 572/ 2ق  1، والسلوك ج 376 -374/ 20ب، وعيون التواريخ  7/ ورقة 1

 .305رقم  43/ 22، والوايف ابلوفيات 421/ 5اجلمان البن الشعار 
 (1)ومن شعره:." [ 5]
 من املندائي. وحدث جبزء ابن عرفة عن ابن كليب.« الغيالنيات»"ومسع  .709

 وأجاز له ذاكر بن كامل، وابن بوش، وابن كليب، وعدة.

 كالشيخ علي خرمي، وابن غزال، وابن احملروق.القراءات وتصدر لإلقراء، ومحل عنه مجاعة 

 وابإلجازة شيخنا الربهاين اجلعربي.

رم سنة سبع وسبعني، وتويف يف اثمن عشر مجادى اآلخرة سنة مثان وستني ولد يف احمل
 وستمائة.

 [ .1حمسن ] -291

 احلبشي، الصاحلي، الطواشي.

 مسع الكثري من أصحاب السلفي كابن رواج، وابن احلمريي.

وحصل األصول، وتقدم عند امللك الصاحل جنم الدين أيوب، وبعده مث سافر إىل املدينة املنورة 
 اور وتقدم على اخلدام. مث رجع إىل مصر.فج

 تويف يف العشرين من شعبان.

 [ بن علي بن حممد بن علي بن منصور.2منصور بن حممد ] -292

 أبو حممد القرشي، البالسي، مث الدمشقي، الكاتب.

 قال الشريف عز الدين: ولد سنة ستمائة. ومسع من الكندي.

 ربيع األول ابلشقيف.وح ر حنبل بن عبد هللا. ومات يف مستهل 

 روى عنه: الدمياطي وابن اخلباز، وغريمها.

 [ .3وكان أديبا شاعرا ]
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__________ 

 .68( 2، وعقد اجلمان )439/ 2[ انظر عن )حمسن( يف: ذيل مرآة الزمان 1]
 أ. 16/ ورقة 1[ انظر عن )منصور بن حممد( يف: املقتفي للربزايل 2]
 (1)ويه يف ربيع اآلخر سنة ست وستني وستمائة.." [ وقال الربزايل: أجاز يل ما ير 3]
 -حرف احلاء -" .710

 [ بن صدقة بن أيب الفتوح.1حسن بن أيب عبد هللا ] -302

 اإلمام، املقرئ، الزاهد، أبو علي األزدي، الصقلي.

 على أيب احلسن السخاوي.القراءات [ . وقرأ 2ولد سنة تسعني ومخسمائة ]

 واستوطن دمشق.

: املؤيد الطوسي، وأيب روح اهلروي، وزينب الشعرية، وكان من السادة وروى ابإلجازة عن
 العباد، صاحب أوراد وإخالص ومشاركة يف العلوم.

وكان صديقا للشيخ زين الدين الزواوي. ومسع من مجاعة من أصحاب احلافظ ابن عساكر  
 كأيب إسحاق ابن اخلشوعي وأقرانه.

 وأقرأ وأفاد.

 احلسن ابن العطار، وغريمها.روى عنه: ابن اخلباز، وأبو 

 وتويف إىل رضوان هللا يف ليلة الثاين والعشرين من ربيع اآلخر.

[ فقال: كان من السادات يف تعبده وزهده وتقلله من الدنيا، 3وذكره الشيخ قطب الدين ]
 وافر احلرمة، ساعيا يف ق اء احلوائج واحلقوق، له مهابة وقبول اتم.

__________ 

/ 1، واملقتفي للربزايل 458/ 2سن بن أيب عبد هللا( يف: ذيل مرآة الزمان [ انظر عن )ح1]
، 172/ 2، ودول اإلسالم 101/ ورقة 2أ، وصلة التكملة للحسيين  21ب،  20ورقة 

، 291/ 5، والعرب 279، واإلعالم بوفيات األعالم 363واإلشارة إىل وفيات األعيان 
حسن بن عبد هللا »وفيه  171/ 4رآة اجلنان ، وم642رقم  675/ 2ومعرفة القراء الكبار 
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، والنجوم 999رقم  219/ 1، وغاية النهاية 406، 405/ 20، وعيون التواريخ « األزدي
، واملقفى 77رقم  92/ 12، والوايف ابلوفيات 328/ 5، وشذرات الذهب 235/ 7الزاهرة 
 .1171رقم  343، 342/ 3الكبري 

 وكتب على احلاشية: أو سنة تسعني.[ يف املقتفي: سنة تسع ومثانني. 2]

 (1).." 458/ 2[ يف ذيل املرآة 3]
 "وكان يف خدمة أمري. أقرأ بعدة مدائن. .711

هل بغري ذلك، وال أت -يعين العربية -قال ابن الزبري: مل يكن عنده ما يؤخذ عنه سوى ما ذكر
 رمحه هللا وعفى عنه.

 عبد احلديث. وكان خيدم األمري أاب وال الفقه وال روايةالقراءات قلت: وال تعلق له بعلم 
 هللا حممد بن أيب زكراي اهلنتاين صاحب تونس.

 [ بن عبد الرمحن بن املرجى بن املؤمل.1عمر بن حامد ] -318

 أبو حفص األنصاري، القوصي، مث الدمشقي، الشافعي، العدل.

 [ .2مسع من: عمر بن طربزد، وحنبل، ومجاعة إبفادة أخيه شهاب الدين إمساعيل ]

 [ .3روى عنه: الدمياطي، وابن اخلباز، وعلم الدين الدواداري، ومجاعة ]

 وكان أحد الشهود.

 ولد سنة مخس وتسعني ومخسمائة، ومات يف اثلث عشر ربيع اآلخر.

 [ بن صاحل بن عيسى.4عمر بن عبد هللا ] -319

__________ 

 هـ. بقوله: 685] )( [ 

 «املقرب»لنحو جدا ابلكتاب أاب حسن، قربت للناس ما أنى ... من ا
 دللت على أسرار يفصح ما ... خصصت به من كل لفظ مهذب

 ميينا لقد أطلعته مشس حكمة ... أثرت هبا ما بني شرق ومغرب

 به علموا علم الكتاب حقيقة ... وكان جمازا علمهم ابملغيب
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 فحياك من أحىي بك العلم بعد ما ... أميت أبقوام عن الفهم غيب

ب، والطالع السعيد  20/ ورقة 1ن )عمر بن حامد( يف: املقتفي للربزايل [ انظر ع1]
 .322رقم  447، 446/ 22، والوايف ابلوفيات 440لألدفوي 

 . «وله إجازة عفيفة الفارقانية، وأسعد بن الروح، واملؤيد بن اإلخوة»[ وقال الربزايل: 2]
 ه الدواداري.[ وقال الربزايل: أجاز يل مجيع ما يرويه، وروى لنا عن3]

/ 2، وذيل مرآة الزمان 233[ انظر عن )عمر بن عبد هللا( يف: تكملة إكمال اإلكمال 4]
أ، وهناية األرب  76/ ورقة 9ب، وزبدة الفكرة  24/ ورقة 1، واملقتفي للربزايل 462، 461
/ 23، والوايف ابلوفيات 408، 407/ 20، وعيون التواريخ 389/ 1، واملشتبه 181/ 30
 (1)، وعقد." 596/ 2ق  1، والسلوك ج 260/ 13، والبداية والنهاية 353م رق 502
 "سنة سبعني وستمائة .712

 -حرف األلف -
 [ بن أمحد بن بكر بن احلسني.1أمحد بن سعيد ] -332

 الشيخ القدوة الزاهد، صفي الدين، أبو العباس النيسابوري األصل اللهاوري، الصويف.

مائة. ولقي الكبار والزهاد. وكان أحد املشهورين ولد بلهاور سنة إحدى وتسعني ومخس
ابلزهد والعبادة واالنقطاع، وله كالم على طريق الصوفية مع ما كان عليه من لني اجلانب 

 ولطف األخالق وحسن امللقى.

 ذكره الشريف عز الدين وقال: تويف يف حادي عشر رم ان.

 وقد روى عن أيب القاسم سبط السلفي.

 [ بن عبد هللا بن علي بن عبد الباقي.2العزيز ]أمحد بن عبد  -333

 اإلمام أبو الف ل ابن الصواف.

 ولد سنة مثان ومثانني ومخسمائة يف اثين رجب ابإلسكندرية.

 على أيب القاسم ابن الصفراوي.القراءات وقرأ 

 ومسع من: حممد بن عماد، ومن والده.
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__________ 

/ 2أ، وذيل مرآة الزمان  29/ ورقة 1للربزايل [ انظر عن )أمحد بن سعيد( يف: املقتفي 1]
 97( 2، وعقد اجلمان )422/ 20ب، وعيون التواريخ  77/ ورقة 9، وزبدة الفكرة 474
 وفيه:

 أ« أمحد بن سعد»
 (1)ب.."  27/ ورقة 1[ انظر عن )أمحد بن عبد العزيز( يف: املقتفي للربزايل 2]
 [ بن أمحد.1حممد بن حممد ] -360" .713

 مشليون األنصاري، البلنسي، املقرئ، احملدث. أبو بكر بن

. أخذها عن جعفر بن عون هللا احلصار، فكان آخر القراءاتكان عايل اإلسناد يف 
 أصحابه.

واستوطن سبتة وأقرأ هبا إىل أن حتول يف أواخر عمره إىل تونس فتويف هبا سنة سبعني أو 
 بعدها بقليل.

 .716فقي املتوىف سنة الشيخ أبو إسحاق الغاالقراءات قرأ عليه 
 [ .2حممد بن ملكداد ] -361

 [ جنم الدين. معيد البادرائية.3املوقاين ]

 [ .4حممد بن أيب فراس ] -362

 قاضي الق اة سراج الدين اهلنايسي.

 مات يف رم ان، ودفن عند معروف الكرخي.

 مسع من: علي بن إدريس.

 [ ، رمحه هللا تعاىل.5الشافعي ] ودرس ابلبشريية. وكان دينا، متبحرا، بصريا ابملذهب

 [ بنت حممد بن إلياس بن عبد الرمحن ابن الشريجي.6مدالة ] -363

__________ 

 ] )( [ )املقفى الكبري( .
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 .3399رقم  238/ 2[ انظر عن )حممد بن حممد( يف: غاية النهاية 1]
ريخ امللك ب، وات 30/ ورقة 1[ انظر عن )حممد بن ملكداد( يف: املقتفي للربزايل 2]

 براء مث دال.« حممد بن ملكراد»وفيه  49الظاهر 

 « .النوقاين»[ يف اتريخ امللك الظاهر: 3]

 .179، 178[ انظر عن )حممد بن أيب فراس( يف: احلوادث اجلامعة 4]
[ وقال يف احلوادث اجلامعة: كان يف مبدإ أمره فقيها، مث ويل مدرسا يف املدرسة البشريية، 5]

ق اء، وخطب جبامع اخلليفة وهو قاض، وويل الق اء بعده عز الدين أمحد مث نقل إىل ال
 الزجناين نقال من ق اء اجلانب الغريب يف ذي احلجة.

 (1)ب.."  28/ ورقة 1[ انظر عن )مدالة( يف: املقتفي للربزايل 6]
[ : نشأ بدمشق، وقد مجع هللا فيه من العلم الغزير والذكاء 1"قال ابن أيب أصيبعة ] .714

 املفرط واملروءة ما تعجز األلسن عن وصفه.

 قرأ الطب على الدخوار، وأتقنه يف أسرع وقت، وحفظ كثريا من الكتب.

 وكان مالزما له. عرض عليه مقالته يف االستفراغ، وسافر معه إىل الشرق.

 وخدم مبارستان الرقة. وصنف مقالة يف مزاج الرقة. واشتغل هبا على الزين األعمى الفيلسوف.

 قدم دمشق، فلما تسلطن اجلواد بدمشق استخدمه، وحظي عنده ومتكن. وواله رائسة مث
 األطباء والكحالني واجلرائحية، وكتب له منشورا يف صفر سنة سبع وثالثني.

وقد اشرتى دورا إىل جانب مارستان نور الدين، وغرم عليها مبلغا، وكرب هبا قاعات املرضى، 
 ذلك.وبناها أحسن بناء. وشكروه على 

وخدم امللك الصاحل وغريه. مث جترد حلفظ مذهب أيب حنيفة. وسكن بيتا يف الفليجية. 
 ، وأخذها عن اإلمام أيب شامة على كرب، وأتقنها.القراءاتوحفظ القرآن مث 

 وفيه عبادة ودين.

 « .اترخيه»وقد مدحه ابن أيب أصيبعة بقصائد يف 

  الطب.يف« امللح»قلبية، وكتاب استوىف فيه األدوية ال« مفرج النفس»وله كتاب 
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 [ .2مظفر بن لؤلؤ ] -365

 أبو غالب الدمشقي، ال رير ابن الشربدار.

__________ 

 .259/ 2[ يف عيون األنباء 1]
زين الدين أبو »ب، وفيه:  26/ ورقة 1[ انظر عن )مظفر بن لؤلؤ( يف: املقتفي للربزايل 2]

 (1)« .." الشرايب النجمي غالب املظفر بن أيب الدر ايقوت بن عبد هللا
 "روى عن: عمر، وسلمان الفارسي. .715

 [ وغريهم.1وعنه: احلسن، وابن سريين، وأبو عبد الرمحن احلبلي ]

 [ : كان ثقة من كبار التابعني.2قال أمحد العجلي ]

( : كان عامر بن عبد هللا الذي يعرف اببن عبد قيس يقرئ القراءاتوقال أبو عبيد يف )
 الناس.

 [ ، عن يونس، عن احلسن: أن عامرا كان يقول: من أقرئ؟3د ]ثنا عبا

فيأتيه انس، فيقرئهم القرآن، مث يقوم يصلي إىل الظهر، مث يصلي إىل العصر، مث يقرئ الناس 
إىل املغرب، مث يصلي ما بني العشاءين، مث ينصرف إىل منزله فيأكل رغيفا وينام نومة خفيفة، 

 .مث يقوم لصالته، مث يتسحر رغيفا
 وقال بالل بن سعد: إن عامر بن عبد قيس وشي به إىل زايد، وقيل:

إىل ابن عامر، فقالوا له: ها هنا رجل قيل له: ما إبراهيم عليه السالم خريا منك، فسكت 
[ 4وقد ترك النساء، قال فكتب فيه إىل عثمان، فكتب إليه: أن انفه إىل الشام على قتب ]

ر فقال: أنت قيل لك: ما إبراهيم خريا منك، فسكت؟ ، فلما جاءه الكتاب أرسل إىل عام
فقال: أما وهللا ما سكويت إال تعجبا لوددت إين غبار قدميه، فيدخل يب اجلنة، قال: ومل 

 تركت النساء؟

 قال: وهللا ما تركتهن إال إين قد علمت أهنا مىت تكون امرأة فعسى أن يكون

__________ 
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و  178/ 1، والتذكرة احلمدونية 624رقم  586، 585/ 16، والوايف ابلوفيات 4] )( [ 
، وشرح هنج البالغة 162، و 143/ 3، والبيان والتبيني 8رقم  62/ 7، ونثر الدر 200
 -1973، والنمر والثعلب، لسهل بن هارون، حتقيق عبد القادر املهريي، تونس 95/ 2

، 6284رقم  85/ 3، واإلصابة 1502رقم  350/ 1، وغاية النهاية 69رقم  112ص 
/ 2، ورغبة اآلمل للمرصفي 77/ 5، وهتذيب التهذيب 185وخالصة تذهيب التهذيب 

37. 
/ 1[ احلبلي: ب م احلاء املهملة والباء املوحدة، نسبة إىل بطن من املعافر. )اللباب 1]

275. ) 

 .755رقم  245[ اتريخ الثقات 2]
 ، وهو حتريف.« عياد» 26/ 4[ يف طبعة القدسي 3]

 (1)[ القتب: الرحل الصغري على قدر سنام البعري.." 4]
[ إنه مل يسمع من عثمان وال من ابن مسعود، وهذا 1"وقال حجاج، عن شعبة ] .716

لى عثمان، إنه قرأ عالقراءات فيه نظر، فإن روايته عن عثمان يف الصحيح، ويف كتب 
 وعلي، وابن مسعود، وزيد بن اثبت.

 إن أاب عبد الرمحن قرأ على علي رضي هللا عنه.قال أبو بكر بن عياش، عن عاصم 

يت مجع الالقراءات بأول من أقرأ الناس ابلكوفة « : السبعة»وقال ابن جماهد يف كتاب 
الناس عليها عثمان أبو عبد الرمحن السلمي، فجلس يف مسجدها األعظم، ونصب نفسه 

 لتعليم القرآن أربعني سنة.

 « .يسنن النسائ»قلت: روايته عن عمر يف 

 ويقال إنه أضر آبخره، رمحه هللا تعاىل.

قال الداين: أخذ القراءة عرضا عن: عثمان، وعلي، وابن مسعود، وأيب بن كعب، وزيد بن 
 اثبت.

[ ، وعبد هللا 2عرض عليه: عاصم، وعطاء بن السائب، وحيىي بن واثب، وأبو إسحاق ]
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[ 3خالد ] وإمساعيل بن أيب بن عيسى بن أيب ليلى، وحممد بن أيب أيوب، وعامر الشعيب،
. 

 [ .4وكان من املعمرين ]

شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سعد بن عبيدة أن أاب عبد الرمحن أقرأ يف خالفة عثمان إىل 
 أن تويف يف إمارة احلجاج.

 [ روى عن: ابن مسعود، وعائشة.5أبو عطية الوادعي الكويف ] -275

__________ 

عبة: مل يسمع أبو عبد الرمحن السلمي من عثمان ولكن [ قال حجاج بن حممد، قال ش1]
 ( .172/ 6مسع من علي. )طبقات ابن سعد 

 [ هو السبيعي، كما يف طبقات القراء البن اجلزري.2]

 [ ويف طبقات القراء زايدة: أبو عون حممد بن عبيد هللا الثقفي، واحلسن، واحلسني.3]

 ( .175/ 6عد [ قيل إنه صام مثانني رم ان. )طبقات ابن س4]

 [ انظر عن )أيب عطية الوادعي( يف:5]

، وفيه امسه مالك بن 717، 716/ 2، والتاريخ البن معني 121/ 6طبقات ابن سعد 
، والتاريخ 2001رقم  505عامر، ومالك بن عون، وعمرو بن أيب جندب، واتريخ الثقات 

 (1)الكبري." 
 "وحدث مبصر واإلسكندرية. .717

ريف عز الدين، والشيخ شعبان، وعالء الدين ابن عمرون روى عنه: الدمياطي، والش
الكاتب، وعلم الدين الدواداري، والشريف يعقوب بن الصابوين، وسعد الدين احلارثي قاضي 

 احلنابلة، وطائفة.

 وتويف يف أواخر مجادى األوىل ابإلسكندرية.

 [ .1أمحد بن عبد الواحد ] -3

 البصري.
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 احلنبلي.عن: أيب احلسن القطيعي، ونصر 

 [ بن سياوش.2أمحد بن عثمان ] -4

 [ .3املقرئ الزاهد، تقي الدين، أبو العباس اإلخالطي، إمام الكالسة ]

 على أصحاب أيب اجلود.القراءات قرأ 

 وحدث عن شيخه السخاوي.

 وأقرأ ببعض الرواايت. وكان مشهورا ابلصالح واخلري.

 . [4روى عنه: ابن اخلباز، وأبو احلسن بن العطار ]
 وهو والد اخلطيب مشس الدين حممد إمام الكالسة.

 تويف يف خامس رم ان، وقد نيف على السبعني.

 لقن مدة الصبيان.

__________ 

 ب. 32/ ورقة 1[ انظر عن )أمحد بن عبد الواحد( يف: املقتفي للربزايل 1]
/ ورقة 1 ، واملقتفي للربزايل64[ انظر عن )أمحد بن سياوش( يف: اتريخ امللك الظاهر 2]

 .11/ 3ب، وذيل مرآة الزمان  34
[ الكالسة: مدرسة شافعية لصيق اجلامع األموي من اجلهة الشمالية، وهلا ابب إليه. 3]

هـ. ومسيت هبذا االسم ألهنا كانت موضع عمل الكلس  555عمرها نور الدين زنكي سنة 
 .( 448، 447/ 1، الدارس 146/ 1أايم بناء اجلامع. )مسالك األبصار 

 (1).."  «تلقنت عليه شيئا من أول القرآن العظيم، ويل منه إجازة»[ وقال الربزايل: 4]
 "اإلمام، العالمة، أبو عبد هللا األنصاري، اخلزرجي، القرطيب. .718

 إمام متفنن متبحر يف العلم، له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطالعه ووفور ف له.

ريه العظيم من الصعيد األدىن. وقد سارت بتفستويف يف أوائل هذه السنة مبنية بين خصيب 
 الشأن الركبان، وهو كامل يف معناه.

ه ، وأشياء تدل على إمامت« التذكرة»، وكتاب « األسىن يف األمساء احلسىن»وله كتاب 
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 [ .1وذكائه وكثرة اطالعه ]

 [ .2حممد بن رضوان ] -27

 السيد شرف الدين العلوي، احلسيين، الدمشقي، الناسخ.

 يف يف ربيع اآلخر عن تسع وستني سنة.تو 

[ . وله يد يف النظم والنثر واألخبار، وعنده 3كان يكتب خطا متوحد احلسن، منسواب ]
 مشاركة يف العلوم.

 [ بن عوض.4حممد بن عبد احملسن ] -28

 الصدر، عماد الدين، ابن النحاس األنصاري، املصري، العدل.

 روى عن: ابن املقري.

 ين، ونسخ الكثري خبطه لنفسه. وكان رئيسا متميزا.وتقلب يف الدواو 

__________ 

 :-رمحه هللا -[ ومما يستدرك على املؤلف1]
و « فيتامل»حممد بن إسرائيل أبو عبد هللا السلمي الدمشقي القصاع املقرئ، وصنف  -
، وغاية 668رقم  699/ 2والكتاابت. )معرفة القراء الكبار القراءات يف « االستبصار»
 ( .225، وهناية النهاية، ورقة 100/ 2هاية الن

/ 3أ، والوايف ابلوفيات  32/ ورقة 1[ انظر عن )حممد بن رضوان( يف: املقتفي للربزايل 2]
، والسلوك ج 25 -21/ 21، وعيون التواريخ 25 -19/ 3، وذيل مرآة الزمان 72 -70
 .239/ 7، والنجوم الزاهرة 609/ 2ق  1
قال: وكان و « . كان يكتب خطا متوسط احلسن يف املنسوب» [ يف الوايف ابلوفيات:3]

يكتب منها   ،« الوشي املرقوم»و « املثل السائر»مغرى بتصانيف ابن األثري اجلزري مثل 
 كثريا. وله شعر كثري.

 (1)ب.."  32/ ورقة 1[ انظر عن )حممد بن عبد احملسن( يف: املقتفي للربزايل 4]
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 "سنة اثنتني وسبعني وستمائة .719

 -حرف األلف -
 [ بن إبراهيم.1أمحد بن علي ] -39

 [ ، املقرئ، ال رير، أبو العباس، شيخ اإلقراء ابلقاهرة.2اإلمام كمال الدين احمللي ]

 ووجوهها.القراءات كان معه عدة جهات. وكان أستاذا يف 

 أخذ عن أصحاب أيب اجلود، والشاطيب.

 ومل يدرك أخذا عن الصفراوي، وطبقته.

عة منهم الشيخ حممد ال رير املعروف ابملزراب، ومشس الدين حممد بن أيب ثعلب قرأ عليه مجا
 القالنسي.

 [ .3وعاش اثنتني ومخسني سنة ]

 وتويف يف اثمن عشر ربيع اآلخر ابلقاهرة.

 وكان مولده ابحمللة.

 [ بن حممد بن سليم.4أمحد بن علي ] -40

__________ 

ب، والعرب  38/ ورقة 1، واملقتفي للربزايل 114[ انظر عن )أمحد بن علي( يف: ورقة 1]
أ، وغاية  215/ ورقة 2، وطبقات الشافعية، للمطري، وصلة التكملة للحسيين 297/ 5

رقم  685/ 2، ومعرفة القراء الكبار 336/ 5، وشذرات الذهب 373رقم  82/ 1النهاية 
 .503/ 1، وحسن احملاضرة 653
 اهرة.[ احمللي: نسبة إىل احمللة بظاهر الق2]

 [ مولده سنة عشرين وستمائة.3]

/ 3، وذيل مرآة الزمان 85، 84[ انظر عن )أمحد بن علي( يف: اتريخ امللك الظاهر 4]
( 2ب، وعقد اجلمان ) 40/ ورقة 1ب، واملقتفي  82، وزبدة الفكرة، ورقة 35، 34
 (1).." 19/ 7، واتريخ ابن الفرات 241/ 7، والنجوم الزاهرة 126
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 الشاطيب. "وأبوه تلميذ .720

ن. كذا قال فقال: ويعرف اببن املزي« اترخيه»ذكر ضياء الدين هذا أبو جعفر بن الزبري يف 
 [ .1« ]مسلم»فوهم، بل إن ابن املزين أبو العباس القرطيب نزيل الثغر وخمتصر 

مث قال: مسعه أبوه مبكة، واملدينة، ومصر، والقدس، فسمع من زاهر بن رستم وله سبعة 
 [ .2 وأخذ الناس عنه، رمحه هللا ]أعوام. أجازين

 [ هللا بن محدان.3إبراهيم بن حممد بن هبة ] -42

 الواعظ، تقي الدين الق اعي، املصري.

 مشهور حبسن الوعظ، وتنميق التذكري، وكثرة احملفوظ. وله قبول اتم وسوق انفقة مبصر.

 [ .4تويف يف ربيع األول ابلقرافة عن اثنتني وأربعني سنة ]

__________ 

 « .ث. وشارح مسلم»[ كتب يف هامش األصل: 1]

[ وقال ابن شداد: كان فاضال ابرعا متفننا يف اآلداب. اشتغل ابلقرآن الكرمي 2]
على الشيخ الشاطيب وعلى والده، وابألدب على والده ومجاعة، ومسع احلديث القراءات ب

ة، كرميا البيان معرفة جيدعلى الشيخ الشاطيب ومجاعته. وكان يكتب جيدا، ويعرف علم 
 يطعم الطعام، جليل القدر والذكر، له نظم ونثر كثري. فمن نظمه من قصيدة:

 لتجلى على األايم نعمى ميينه ... ووجه معاليها من الرب مشرق

 وتتلى معاين محده وثنائه ... وكل مسيع للجاللة مطرق

، واملقتفي 84، 83لك الظاهر [ انظر عن )إبراهيم بن حممد بن هبة هللا( يف: اتريخ امل3]
 أ. 38/ 1للربزايل 

[ ومولده يوم الثالاثء سابع شهر ربيع األول سنة ثالثني. وقال ابن شداد: كان أوال بزازا 4]
يف قيسارية جهاركس، فلما ورد عماد الدين أمحد الواسطي الواعظ مصر، وانثالت عليه 

الرغبة يف  ريا مما مسعه منه. مث محلتهالناس، كان فيمن صحبه وواظب مواعيده، وكتب عنه كث
مشايعته إىل ترك صنيعة البز، وأقبل على وعظ ما كتب. وأخذ يف حكاية العماد يف جلسته 
مع أصحابه حىت شعر به العماد، فح ر متخفيا فأعجبه، فاجتهر وآثره وقربه، ومل يزل يف 
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عامة، وقوال يف ، وأقرأ يف الصحبته إىل أن تويف العماد، فوعظ بعده على املقابر، ورزق مكانة
 (1)( .." 84اخلاصة، وهبي يف فنه حىت ما شنف أحد عبارة فيه. )اتريخ امللك الظاهر 

"السلطان. مث قبل موته مبدة عرض له شيء يسري من جذام، فأمره السلطان أن  .721
 يقيم يف داره ويتداوى، فلزم بيته ومات مغبوان.

 ك بلطف ومت خبدمته وبكى، وأبكى السلطان.وعاده السلطان غري مرة، فعاتبه األاتب

 مث إنه مات ابلقاهرة يف مجادى األوىل، وقد نيف على السبعني.

 [ بن غازي.1إسحاق بن خليل ] -45

 الشيخ عفيف الدين احلموي.

 والنحو.القراءات و[ : كان فاضال يف الفقه 2قال قطب الدين ]

 درس حبماة، وخطب بقلعتها. وكان له حلقه إشغال.

 [ .3مات رمحه هللا يف ذي احلجة عن مخس ومثانني سنة ]و 

 [ بن ماضي بن إبراهيم.4إسرائيل بن حممد ] -46

األجل، بدر الدين، ابن العدل رضي هللا األنصاري، الدمشقي، خال املوىل مشس الدين 
 حممد بن إبراهيم اجلزري.

لكه، اس، يعيش من مقال مشس الدين: تويف يف شوال. وكان مسحا، كرميا، منقطعا عن الن
 ويركب البغلة.

 دفن برتبتهم بقاسيون، وقد جاوز السبعني، رمحه هللا تعاىل.

 [ بن أسعد بن محزة بن أسد بن علي.5أسعد بن املظفر ] -47

__________ 

/ 8أ، والوايف ابلوفيات  43/ ورقة 1[ انظر عن )إسحاق بن خليل( يف: املقتفي للربزايل 1]
، واملنهل 404رقم  116/ 1، والدليل الشايف 191/ 1الوعاة ، وبغية 3867رقم  412
 .38/ 3، وذيل مرآة الزمان 406رقم  358/ 2الصايف 

 [ يف ذيل مرآة الزمان.2]
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 [ مولده سنة سبع ومثانني ومخسمائة.3]

 .275[ انظر عن )إسرائيل بن حممد( يف: املختار من اتريخ ابن اجلزري 4]
/ 3، وذيل مرآة الزمان 86، 85يف: اتريخ امللك الظاهر  [ انظر عن )أسعد بن املظفر(5]

ب،."  82، وزبدة الفكرة، ورقة 70رقم  47واتيل وفيات األعيان للصقاعي  38 -36
(1) 
"العالمة األوحد، مجال الدين، أبو عبد هللا الطائي، اجلياين، الشافعي، النحوي،  .722

 نزيل دمشق.

 ولد سنة ستمائة أو سنة إحدى وستمائة.

 بدمشق من: مكرم، وأيب صادق احلسن بن صباح، وأيب احلسن السخاوي، وغريهم. ومسع

 وأخذ العربية عن غري واحد، وجالس حبلب: ابن عمرون، وغريه.

وتصدر حبلب إلقراء العربية، وصرف مهته إىل إتقان لسان العرب حىت بلغ فيه الغاية، وحاز 
 قصب السبق، وأرىب على املتقدمني.

 « .اطبيةالش»وعللها، صنف فيها قصيدة دالية مرموزة يف مقدار لقراءات اوكان إماما يف 

__________ 

، وذيل مرآة 8/ 4أ، واملختصر يف أخبار البشر  41ب،  40/ ورقة 1[ ب، واملقتفي 82]
، 300/ 5، والعرب 174/ 2، ودول اإلسالم 214/ 30، وهناية األرب 132/ 2الزمان 

، واإلعالم 129/ 1، واملشتبه يف الرجال 2235رقم  214واملعني يف طبقات احملدثني 
 -491/ 2، ومشيخة ابن مجاعة 366، واإلشارة إىل وفيات األعيان 280بوفيات األعالم 

، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي 672رقم  332، والوفيات البن قنفذ 58رقم  495
وعيون التواريخ  ،172/ 4، ومرآة اجلنان 223، 222/ 2، واتريخ ابن الوردي 28/ 5
، وتذكرة احلفاظ 471رقم  4/ 3، وفوات الوفيات 267/ 13، والبداية والنهاية 50/ 21
، 613/ 2ق  1، والسلوك ج 1439رقم  364 -359/ 3، والوايف ابلوفيات 1491/ 4

، 244/ 7، والنجوم الزاهرة 124، 123( 2، وعقد اجلمان )149/ 2وتوضيح املشتبه 
، 435/ 1، واتريخ ابن سباط 296 -257/ 7ونفح الطيب  ،130/ 1وبغية الوعاة 
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، 151، 144، 133، 119، 82، وكشف الظنون 117 -115/ 1ومفتاح السعادة 
205 ،412 ،553 ،649 ،694 ،978 ،1087 ،1166 ،1170 ،1219 ،
1301 ،1338 ،1344 ،1369 ،1395 ،1396 ،1462 ،1536 ،1587 ،
/ 1، وإي اح املكنون 295/ 5ذهب ، وشذرات ال1964، و 1800، 1798، 1774
، وذيل معرفة القراء الكبار، البن مكتوم 234/ 10، ومعجم املؤلفني 23/ 2و  260
، وطبقات 229، والبلغة يف اتريخ أئمة اللغة للفريوزآابدي 19/ 7، واتريخ ابن الفرات 610

وهدية ، 2209رقم  642/ 2، والدليل الشايف 133النحاة واللغويني البن قاضي شهبة 
، وطبقات الشافعية البن قاضي 272/ 1، ودائرة املعارف اإلسالمية 130/ 2العارفني 
، 140/ 3، واتريخ آداب اللغة العربية 111/ 7، واألعالم 450رقم  6، 5/ 3شهبة 

 (1).." 1991رقم  240، 239/ 4، وديوان اإلسالم 483واتريخ اخللفاء 
 -حرف الراء -" .723

 [ .1]الرشيد بن أيب الدر  -115

 املكيين، املقرئ. وامسه: أبو بكر.

 بدمشق على: السخاوي، والزين الكردي.القراءات قرأ 

 وابإلسكندرية على: ابن عيسى، وجعفر اهلمداين.

 ومبصر على: أيب منصور عبد هللا بن جامع.

 وقرأ للكسائي ختمة على أيب القاسم الصفراوي.

 واملرجى بن شقرية.العشر على: التقي بن انسويه، القراءات بوقرأ 

 وقرأ ليعقوب على العفيف ابن الرماح.

 ، بصريا ابلتجويد واألداء.ابلقراءاتوكان خبريا 

 ، مث عرضها على السخاوي.القراءاتقرأ عليه: رضي الدين بن دبوقا 

 وكان يقرئ يف أايم السخاوي.

 الشيخ حممد املصري، وغري واحد.القراءات وقرأ عليه 
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 -حرف الزاي -
 [ بن زهري.2زهري بن عمر ] -116

 الزرعي، الفقيه احلنبلي.

ولد بزرع سنة مثان ومثانني ومخسمائة. وقدم دمشق ليشتغل، فسمع من: عمر بن طربزد، 
 وحممد بن وهب بن الشريف، وشيخه الشيخ املوفق.

 وحدث بدمشق، وزرع. وكان إنساان مباركا، فقيها، فاضال.

__________ 

، ومعرفة القراء الكبار 1468/ 4أيب الدر( يف: تذكرة احلفاظ [ انظر عن )الرشيد بن 1]
 .842رقم  181/ 1، وغاية النهاية 643رقم  676/ 2
/ 4أ، وتذكرة احلفاظ  49/ ورقة 1[ انظر عن )زهري بن عمر( يف: املقتفي للربزايل 2]

 (1).." 288/ 4، وتوضيح املشتبه 1468
 [ .1نة ]"تويف بدمشق يف اثلث عشر رجب وله مثانون س .724

 أجاز لشيخنا ابن تيمية وإخوته.

 مسع منه: ابن اخلباز.

 روى عن أبيه. وأجاز له اخلشوعي، والقاسم بن عساكر، وغريمها.

 [ بن هبة هللا بن حممد.2علي بن حممد ] -130

 الرئيس، العدل، عالء الدين، ابن القاضي أيب نصر ابن الشريازي، الدمشقي.

 وعماد الدين حممد.أخو القاضي اتج الدين أمحد، 

 مسع من: الكندي، وابن احلرستاين، وداود بن مالعب.

 وكتب عنه الطلبة.

 وتويف يف مجادى اآلخرة.

 [ بن حسني.3عمر بن حممد ] -131

 جمري الدين، الطحان، الدمشقي.
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 على الشيخ زين الدين الزواوي، والعماد املوصلي.القراءات شاب مليح، ابرع احلسن. قرأ 

 [ . وقال الشعر.6« ]الشاطبية»[ و 5« ]اجلرجانية»[ و 4« ]بيهالتن»وحفظ 

 وتويف شااب يف شوال.

__________ 

 [ مولده صبيحة السبت اثين عشر مجادى اآلخرة سنة أربع وسبعني ومخسمائة.1]

أ، واملختار من اتريخ ابن  47/ ورقة 1[ انظر عن )علي بن حممد( يف: املقتفي للربزايل 2]
 .278اجلزري 

 .279[ انظر عن )عمر بن حممد( يف: املختار من اتريخ ابن اجلزري 3]
« التنبيه»على النقط والشكل، أليب عمرو عثمان بن سعيد الداراين، أو « التنبيه»[ لعله 4]

 أليب الفتح عثمان بن جين النحوي.

 هـ. 474يف النحو للشيخ عبد القاهر اجلرجاين. ت « اجلمل»[ خمتصر لكتاب 5]

يب حممد السبع ألالقراءات ، وهو قصيدة يف « حرز األماين ووجه التهاين»ب  [ وتعرف6]
 (1)هـ.."  590القاسم بن فريه الشاطيب ال رير. ت 

 "أخو الرئيس هباء الدين. .725

 رتب يف كتابة اإلنشاء بعد والده بدمشق.

 [ .1وتويف شااب، رمحه هللا ]

 [ .2حممد بن إسحاق ] -134

 صدر الدين القونوي، صاحب التصانيف. الزاهد، شيخ، أهل الوحدة،

 قال الكازروين: بلغين أنه تويف يف سابع عشر احملرم سنة ثالث.

 قلت: مر بلقبه سنة اثنتني.

 حممد بن عبد الغين بن عبد الكرمي بن نعمة. -135

اإلمام، زكي الدين، أبو عبد هللا امل ري احلنديف، الثوري، املصري، املقرئ، املعروف اببن 
 ب.املهذ
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 ، وتصدر إلقرائها جبامع مصر.القراءاتولد سنة مخس وستمائة. وقرأ 

 وكان صاحلا، ساكنا، فاضال.

 تويف يف رم ان.

 [ بن موسى بن عبد الرمحن.3حممد بن علي ] -136

 الشيخ، أمني الدين، أبو بكر األنصاري، احمللي، النحوي.

 لناس.أحد أئمة العربية ابلقاهرة. تصدر إلقرائها، وانتفع به ا

 وله شعر حسن.

 [ .4ومات يف ذي القعدة عن ثالث وسبعني سنة ]

__________ 

 «وكان فيه أهلية وف يلة ومروءة غزيرة، ومثابرة على ق اء حوايج الناس»[ وقال الربزايل: 1]
. 
( وهو من 56هـ وبرقم ) 672[ هو صدر الدين القونوي، وقد تقدم يف وفيات سنة 2]

 .19/ 5هـ. كما يف طبقات الشافعية الكربى للسبكي  673املتوفني يف هذه السنة 
، 187/ 4أ، ب، والوايف ابلوفيات  49/ ورقة 1[ انظر عن )حممد بن علي( يف: املقتفي 3]

، 61/ 21، وعيون التواريخ 101/ 3وفيه شعر له، وذيل مرآة الزمان  1728رقم  188
، والدليل الشايف 2851رقم  365، 364/ 6، واملقفى الكبري 192/ 1، وبغية الوعاة 62
 .619/ 2ق  1، والسلوك ج 2259رقم  657
 (1)[ مولده يف شهر رم ان سنة ستمائة.." 4]
 [ .1"فدفن مبقابر بعلبك ] .726

 [ بن غنام.2إبراهيم بن حيىي ] -149

 النمريي، احلراين.

 يف علم التعبري.« درة األحالم»أبو إسحاق العابر، انظم كتاب 

 التعبري. وقد سكن مبصر، وكان رأسا يف التعبري. وله قصيدة المية يف
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 مات يف مجادى األوىل ابلقاهرة.

 [ بن نصر هللا بن حرب.3إمساعيل بن إبراهيم ] -150

 الفارقي. عدل، له ملك جيد.

 عن ابن الزبيدي.« بصحيح البخاري»حدث 

 ثنا عنه إسحاق اآلمدي.

 تويف يف مجادى اآلخرة.

 بن بدر. [4إمساعيل بن سليمان ] -151

 أبو الطاهر األنصاري، اجلييت، املصري.

 يروي عن: ابن عماد.

__________ 

] )( [ حمقق الكتاب زميلنا الدكتور أمحد حطيط إىل ذلك، فليصحح، ووقع يف الكتاب مرة 
وهو الذي عمر والية قلعة بعلبك، وكان السبب يف »، فقال ابن شداد: « حلب»اثنية 

 « .جه حملاققة صاحب طرابلس فتويف هبا)كذا( أنه تو « حلب»موته ب 

 « .إبراهيم»فيمن امسه  -رمحه هللا -[ ومما يستدرك على املؤلف1]

إبراهيم بن احلسني بن علي بن يونس، زين الدين، أبو إسحاق، الزيلعي، اليمين، املقرئ،  -
جلامع صدر ابالسبع، وتالقراءات ولد بزبيد من اليمن سنة ستمائة تقريبا. وقدم مصر، وقرأ 

الظافري ابلقاهرة مدة، وأعاد يف الفقه ابملدرسة القطبية وأفىت، تويف ابلقاهرة ليلة الثاين 
 ( .114رقم  1444/ 1والعشرين من ذي القعدة. )املقفى الكبري 

، 417، وكشف الظنون 265/ 6[ انظر عن )إبراهيم بن حيىي( يف: شذرات الذهب 2]
، 476، 475/ 4، ومعجم املصنفني للتونكي 514/ 2و  455/ 1، وإي اح املكنون 37

، وذيل اتريخ األدب 2619رقم  168/ 6، والوايف ابلوفيات 126/ 1ومعجم املؤلفني 
 .913/ 1العريب 

 أ. 53/ ورقة 1[ انظر عن )إمساعيل بن إبراهيم( يف: املقتفي للربزايل 3]
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 ( .152وسيعاد برقم )

 (1)أ.."  54/ ورقة 1في للربزايل [ انظر عن )إمساعيل بن سليمان( يف: املقت4]
"شيخ القراء ومسندهم، كمال الدين، أبو إسحاق، ابن الوزير الصاحب جنيب الدين  .727

 التميمي، اإلسكندراين، مث الدمشقي، املقرئ الكاتب.

ولد ابإلسكندرية سنة ست وتسعني ومخسمائة، وحفظ كتاب هللا يف صغره. وحرص عليه 
بعدة تصانيف على العالمة اتج الدين الكندي، وكان آخر  العشرالقراءات والده حىت قرأ 

 من قرأ عليه موات.

 ومسع منه، ومن: أيب القاسم بن احلرستاين.

 . وكان ذاكرا ألكثر الفن، إال أنه كان مباشرا نظر بيتالقراءاتوانتهى إليه علو اإلسناد يف 
 عن األخذ عنه. املال من املكوس، وغريها، فتورع مجاعة من القراء، وحالته هذه،

: أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل القصاع، وأبو إسحاق إبراهيم بن غالب القراءاتوقرأ عليه 
احلمريي البدوي، وأبو عبد هللا حممد املصري املزراب، والدالصي شيخ مكة، وأبو إسحاق 

 إبراهيم بن مظفر الوزيري، وابنه إسحاق، وآخرون.

 احلسن ابن العطار، ومجاعة.وحدث عنه: ابن اخلباز، وأبو 

وذكره قطب الدين فقال: كان أمينا حسن السرية، كثري الداينة واخلري، ويل نظر الديوان 
 [ .1الذي لبيت املال، ونظر اجليش. وأقرأ ابلرواايت ]

 وتويف يف صفر وله مثانون سنة.

__________ 

، وذيل 177/ 2الم ، ودول اإلس2240رقم  215،( [ واملعني يف طبقات احملدثني 368]
، 664/ 2، ومعرفة القراء الكبار 1474/ 4، وتذكرة احلفاظ 809رقم  413/ 2التقييد 
، وهناية 6رقم  6/ 1، وغاية النهاية 238، 237/ 3، وذيل مرآة الزمان 634رقم  665

، والوايف ابلوفيات 351/ 5، وشذرات الذهب 503/ 1، وحسن احملاضرة 6الغاية، ورقة 
/ 3، وذيل مرآة الزمان 279و  274/ 7، والنجوم الزاهرة 2380رقم  10، 309/ 5
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237 ،238. 
[ وقال الصقاعي: ويقرئ يف الديوان، وي بط مياومته بيده، ومل ير يف البلد راكبا، ويشرتي 1]

حاجته بنفسه حتملها خادمة امرأة ... وكان له أحاديث رائقة، وأجوبة سادة. )اتيل وفيات 
 (1)األعيان( .." 

 [ بن عبد القادر بن أيب اجليش.1عبد الصمد بن أمحد ] -296" .728

 اإلمام املقرئ، اجملود، الزاهد، القدوة، جمد الدين، أبو أمحد احلنبلي، البغدادي.

[ شيخ قدمي، وعبد العزيز بن أمحد بن الناقد، وأمحد بن صرما، 2مسع من حممد بن ... ]
 والفتح بن عبد السالم، ومجاعة.

 لفقه، ومل ميعن فيه. وأجاز له أبو الفرج بن اجلوزي، ومجاعة.وقرأ القرآن وا

 السبع على الفخر املوصلي، ومجاعة.القراءات وقرأ 

 من أيب عبد هللا حممد بن عمر القرطيب املقرئ.« الشاطبية»ومسع 

 ، واعتىن هبا عناية كلية، وانتهت إليه مشيخة بغداد يفالقراءاتومسع الكتب الكبار يف 
 اإلقراء.

 : تقي الدين أبو بكر اجلزري املقصايت، وابن خروف احلنبلي، وأبو العباسالقراءاترأ عليه ق
 أمحد املوصلي احلنبلي، ومجاعة.

وروى عنه: الدمياطي، والشيخ إبراهيم الرقي الزاهد، وأبو سعد عبد هللا بن حممد بن أيب 
 صاحل اجليلي، ومجاعة.

__________ 

] )( [ 

 .. ومن ترسانه )؟( سكر يشهدلنا من كفه سكر خيمر .

 وكنت عرفت وجدك ابلبوادي ... وما ختفيه من شوق ووجد

أ، واحلوادث اجلامعة  67/ ورقة 1[ انظر عن )عبد الصمد بن أمحد( يف: املقتفي للربزايل 1]
، ودول 1474/ 4، وتذكرة احلفاظ 2241رقم  215، واملعني يف طبقات احملدثني 190
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، 635رقم  667 -665/ 2، ومعرفة القراء الكبار 311/ 5 ، والعرب178/ 2اإلسالم 
، والذيل على طبقات 86، ومنتخب املختار، رقم 462رقم  443/ 18والوايف ابلوفيات 

، وهناية الغاية، ورقة 388، 387/ 1، وغاية النهاية 405، رقم 294 -290/ 2احلنابلة 
الذيل على طبقات احلنابلة ، وخمتصر 353/ 5، وشذرات الذهب 96/ 2، وبغية الوعاة 96
رقم  418، 417/ 1، والدر املن د 605، واملقصد األرشد، رقم 94، واملنهج األمحد 80

1121. 
 (1)[ بياض يف األصل.." 2]
 "وكانت له حلقة كبرية، خترج به مجاعة يف القرآن واخلري والفقر والتصوف والسنة. .729

ا كبريا وزخرفه  اخلليفة املستنصر مسجدقرأت خبط السيف ابن اجملد قال: كنت ببغداد وقد بىن
واعتىن به، وجعل به من يتلقن ويسمع احلديث، فامتدت األعناق إليه، فاستدعى الوزير ابن 
الناقد مجاعة من القراء، وكان هناك بعض احلنابلة، فقال: تنقل عن مذهبك وتكون إماما، 

 فأجاب.

 ال أنتقل عن مذهيب. وأما صاحبنا عبد الصمد بن أمحد فقال له ذلك، فقال:

فقيل: أليس مذهب الشافعي حسنا؟ فقال: بلى، ولكن مذهيب ما علمت به عيبا ألتركه 
 [ .1ألجله. فبلغ اخلليفة ذلك، فاستحسن قوله وقال: هو يكون إمامه دوهنم ]

 وعرضت عليه العدالة، والناس هناك يتنافسون فيها جدا، فأابها.

طاها د الصمد حدثه أنه ابع مقيارا بسبعة داننري، وأعقلت: وحدثين املقصايت أن الشيخ عب
أو « التبصرة»ملكي القراءات لشيخه الفخر املوصلي حىت طول روحه، وأمسعه كتااب يف 

 غريه.

لى على القرطيب، مث قلعت فرجية علي، ووضعتها ع« الشاطبية»وحدثين أنه قال: عرضت 
 أكتافه، فنظر فيها وقال: هذه يل أان؟ فقلت: نعم.

وحدثين أن الشيخ عبد الصمد قال: اعمل يل مقصا. فعملته وأتيت به، فما أخذه حىت 
 أعطاين مثنه وأكثر من مثنه.
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قرأت على إبراهيم بن أمحد الزاهد: أان عبد الصمد، أان عبد العزيز بن الناقد، أان حممد بن 
 عمر، أان جابر بن ايسني، أان عمر بن إبراهيم، ثنا

__________ 

وكان زاهدا ورعا، يقرئ األيتام مبسجد قمرية « : احلوادث اجلامعة»صاحب [ وقال 1]
ويصلي إماما به من حيث فتح، مث نقل إىل مشيخة رابط دار سوسبان، وجعل ولده األكرب 
أمحد انئبا عنه يف مسجد قمرية، وبعد واقعة بغداد رتب خازان ابلديوان، مث أعيد إىل مسجد 

 (1)ضيف إليه اخلطابة جبامع اخلليفة.." قمرية على قاعدته األوىل، وأ
 -حرف العني -" .730

 [ بن إمساعيل بن حمبوب.1عبد هللا بن احلسن ] -361

 الصدر األجل هباء الدين املعري األصل، البعلبكي.

 ويل نظر اجلوشخاانه ونظر بعلبك، مث نظر جامع دمشق قليال.

 ة.مانة والدين ومعرفة الكتابوويل نظر املارستان النوري ونظر األسرى. وكان مشهورا ابأل
 وكان عاقال، حسن احملاضرة، من أعيان البعلبكيني.

 استوطن دمشق، وحدث عن: أيب اجملد القزويين.

مسع منه: أوالده: القاضي شهاب الدين قاضي البقاع، والرئيس جنم الدين، والشيخ فخر 
 .لعدل صدر الدينالدين عبد الرمحن، وعالء الدين الكتبة، والفقيه حميي الدين، وا

 ومسع منه: الشيخ علي املوصلي، والوجيه السبيت، والطلبة.

 تويف يف ليلة اجلمعة سلخ ذي القعدة بداره بدرب بري، وقد قارب الثمانني.

 [ بن علي.2عبد هللا بن احلسني ] -362

 ةالشيخ اإلمام، جمد الدين، أبو حممد الكردي، الزرزاري، اإلربلي، الشافعي، إمام املدرس
 القيمرية. وقد أم ابلرتبة الظاهرية، ودرس ابلكالسة.

 ، متني الداينة، حسن األخالق،ابلقراءاتوكان خبريا ابملذهب، عارفا 

__________ 
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أ، وذيل مرآة الزمان  78/ ورقة 1[ انظر عن )عبد هللا بن احلسن( يف: املقتفي للربزايل 1]
، والوايف ابلوفيات 123/ 7فرات ، واتريخ ابن ال183/ 21، وعيون التواريخ 320/ 3
 .119رقم  133/ 17
أ، ب، وذيل مرآة  77/ ورقة 1[ انظر عن )عبد هللا بن احلسني( يف: املقتفي للربزايل 2]

، وطبقات 123/ 7، واتريخ ابن الفرات 183/ 21، وعيون التواريخ 321/ 3الزمان 
، وشذرات الذهب 113رقم  146/ 17، والوايف ابلوفيات 154/ 1الشافعية لإلسنوي 

5 /358 "..(1) 
 "صاحب زهد وتعبد وحسن مست. .731

 روى عن: احلافظ يوسف بن خليل.

 على أيب عبد هللا الفاسي.القراءات وقرأ 

 [ هللا يف ذي القعدة عن ست وستني سنة.1وتويف إىل رمحة ]

 وهو والد املفيت شهاب الدين والشيخ ركن الدين، والشيخ عفيف الدين احملمدين.

 [ بن نصر.2عبد هللا بن عمر ] -363

 األديب، العامل، موفق الدين، أبو حممد األنصاري، الورن.

 تويف مبصر يف صفر.

قال قطب الدين: كان قادرا على النظم، وله مشاركة يف الطب والوعظ والفقه، حلو النادرة، 
ضي هللا ر  ال متل جمالسته. أقام ببعلبك مدة، وقد مخس مقصورة ابن دريد، ورثى هبا احلسني

 عنه.

 ومات كهال.

 ومن شعره:

 مجيعي لسان وهو ابمسك انطق ... وكلي قلب عند ذكرك خافق

 وإين وإن مل أقض فيك صبابة ... فما أان يف دعوى احملبة صادق

 خليلي ما للربق خيفق غرية ... أبرق محاها مثل قليب عاشق
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 طقمتيل قدود البان شوقا لقدها ... فتنطق إشفاقا عليها املنا

 وينشق قليب للشقائق غرية ... إذا حدقت يوما إليها احلدائق

__________ 

 « .رمحت»[ يف األصل: 1]

ق  1ب، والسلوك ج  72/ ورقة 1[ انظر عن )عبد هللا بن عمر( يف: املقتفي للربزايل 2]
/ 3، وذيل مرآة الزمان 200 -194، و 156، 155/ 21، وعيون التواريخ 651/ 2

، 123/ 7، واتريخ ابن الفرات 282/ 8، والنجوم الزاهرة 481/ 1يات ، وفوات الوف321
/ 7، واملنهل الصايف 1335رقم  388/ 1، والدليل الشايف 358/ 5وشذرات الذهب 

/ 17، والوايف ابلوفيات 135، وعقود اجلمان للزركشي، ورقة 1338رقم  110، 109
375 ،376 "..(1) 
 [ بن أمحد.1أمحد بن عطاف ] -489" .732

 ندي، الرهاوي، أبو العباس.الك

 مات يف ذي احلجة. وقد أجاز للربزايل، ومجاعة. وله مساع.

 [ بن مظفر.2أمحد بن علي ] -490

 الرئيس جنم الدين ابن احللي، مث املصري.

 ولد ابلقاهرة سنة ثالث وستمائة. وكان ذا نعمة طائلة ومتاجر وتقدم يف الدول.

 روى عن: ابن ابقا.

  عز الدين احللي.وإليه ينسب األمري

 تويف يف رم ان ابلقاهرة.

 [ بن حممد بن أمحد بن عيسى.3أمحد بن علي ] -491

العالمة الشهري، واخلطيب البليغ، أبو جعفر بن الطباع الرعيين، األندلسي، شيخ القراء 
 بغرانطة.

 غريه.و مولده بعد الستمائة. وقرأ ابلرواايت على اخلطيب عبد هللا بن حممد بن اللواب، 
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 وقد ويل الق اء كرها فحكم حكومة واحدة وعزل نفسه.

 أبو حيان، وأبو القاسم بن سهل.القراءات أخذ عنه 

 قال يل ابن سهل إنه مات سنة مثانني وستمائة. وهو يف عشر الثمانني، رمحه هللا تعاىل.

__________ 

 ب. أ، 105/ ورقة 1[ انظر عن )أمحد بن عطاف( يف: املقتفي للربزايل 1]
/ 4أ، وذيل مرآة الزمان  106/ ورقة 1[ انظر عن )أمحد بن علي( يف: املقتفي للربزايل 2]

، 294، 293/ 21، وعيون التواريخ 3197رقم  240/ 7، والوايف ابلوفيات 103، 102
 .348/ 7والنجوم الزاهرة 

، 3198رقم  241، 240/ 7[ انظر عن )أمحد بن علي بن حممد( يف: الوايف ابلوفيات 3]
 (1).." 393رقم  87/ 1وغاية النهاية 

"ولد بكواشة، وهي قلعة من أعمال املوصل، سنة تسعني أو إحدى وتسعني  .733
 ومخسمائة.

 والتفسري والعربية والف ائل.القراءات قرأ القرآن على والده، واشتغل وبرع يف 

 ريه.غومسع من: أيب احلسني بن روزبه، وقدم دمشق، وأخذ عن: أيب احلسن السخاوي، و 

 وحج من دمشق وزار بيت املقدس ورجع إىل بلده وتعبد.

 وكان منقطع القرين، عدمي النظري زهدا وصالحا وتبتال وصدقا واجتهادا.

 كان يزوره السلطان فمن دونه، فال يعبأ هبم، وال يقوم هلم، ويتربم هبم، وال يقبل هلم شيئا.

 .وله كشف وكرامات. وأضر قبل مواته بنحو من عشر سنني
صنف التفسري الكبري والتفسري الصغري. وأرسل نسخة إىل مكة، ونسخة إىل املدينة، ونسخة 

 إىل بيت املقدس.

[ : حدثين احلاج أمحد بن الصهيب وأمني الدين 1« ]اترخيه»قال مشس الدين اجلزري يف 
ه خاله عبد هللا بن الفراقيعي اجلزراين، عن الشيخ موفق الدين أن والده تويف وهو صغري، وراب

[ ، واشرتى 2وأشغله ابلعلم عنده ابجلزيرة إىل أن بلغ عشرين سنة، فسافر إىل الشام وحج ]
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[ ، لكوهنا من فتوح عمر رضي هللا عنه، ثالثة أمداد ومحلها على 3قمحا من قرية اجلابية ]
عنقه يف جراب إىل املوصل، مث زرعها أبرض البقعة من أعمال املوصل، وبقي يعمل ابلفاعل 

 تلك القرية إىل أن حصد ذلك الزرع، وأخذ منه ما يقوته، وترك منهب

__________ 

 .307[ املختار من اتريخ ابن اجلزري 1]
 «من دمشق وزار القدس، واشرتى ملا رجع من دمشق..»[ أضاف ابن اجلزري بعدها: 2]
. 
 (1)« .." من أرض نوى»[ زاد بعدها: 3]
ين، أبو عبد هللا العامري، احلموي، "قاضي الق اة، مفيت اإلسالم، تقي الد .734

 الشافعي.

« الوسيط» يف صغره. مث انتقل عنه إىل« التنبيه»ولد سنة ثالث وستمائة حبماة. وحفظ من 
 .كله ورحل إىل حلب فقرأه على موفق الدين ابن يعيش« . املفصل»فحفظه كله، وحفظ 

للغزايل، « ىاملستصف»حفظ ورجع إىل محاة، وتصدر للقراءة والفتوى وله مثان عشرة سنة، و 
 وكتايب أيب عمرو بن احلاجب يف األصول والنحو.

 ونظر يف التفسري وبرع فيه، وشارك يف اخلالف واملنطق والبيان واحلديث.

وقدم دمشق سنة نيف وثالثني، وهو من ف الء وقته، فالزم الشيخ تقي الدين ابن الصالح، 
 احلسن السخاوي، ومسع منهما، ومن  على أيبالقراءات وشرح عليه، وعلق عنه. وقرأ 

 كرمية.

وأفىت بدمشق هذه األايم، وويل إمامة دار احلديث األشرفية، مث ويل وكالة بيت املال يف 
الدولة الناصرية وتدريس الشامية احلسامية، مث انتقل إىل القاهرة وقت أخذ حلب، وويل عدة 

شيخ عز اشتغلوا عليه يف أايم الجهات فأعاد مبدرسة الشافعي، وظهرت ف ائله الباهرة. و 
 الدين بن عبد السالم.

مث درس ابلظاهرية. مث ويل الق اء وتدريس الشافعي، وامتنع من أخذ اجلامكية على الق اء 
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 دينا وورعا.

وكان يقصد ابلفتاوى من النواحي، وخترج به أئمة، منهم قاضي الق اة بدر الدين بن مجاعة، 
 وغريه.

 [ واملصريون.1وابن مجاعة ]وحدث عنه: الدمياطي، 

 وكان محيد السرية، حسن الداينة، كثري العبادة، كبري القدر، مجيل الذكر، رمحه هللا تعاىل.

__________ 

[ وهو قال عنه: كان معروفا ابلدين يف أحكامه ووالايته، متبعا للشريعة يف حركاته 1]
/ 2س وجاللة. )املشيخة وسكناته، حسن األجوبة يف الفتاوى، له مكانة يف قلوب النا

489 ".. )(1) 
"العالمة، النحوي مجال الدين، شيخ العربية ابملستنصرية ببغداد. له مصنفات يف  .735

 [ .1النحو ]

 وتويف يف ذي احلجة.

 كتب عنه: أبو البدر الفرضي، وابن الفروطي، ومجاعة.

 وكان إماما يف النحو والتصريف.

 قرأ على الشيخ اتج الدين األرموي.

 [ بن عبدان.2احلسني بن عباس ] -18

 العدل، مشس الدين املناديلي، الدمشقي والد شيخنا أمحد.

 تويف يف مجادى األوىل، وخلف ثروة وورثة.

 [ بن مزروع.3احلسني بن قتادة ] -19

النسابة، رضي الدين، أبو حممد العلوي، احلسين، املقرئ، العراقي. كان عارفا ابألنساب 
 د، وكتب الناس عنه.. أم ابملشهوالقراءات

 قال ابن الفوطي: مات يف حادي عشر شوال.

 -حرف اخلاء -
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 [ بن اخل ر.4خ ر بن عبد الرمحن ] -20

 الشيخ، سديد الدين احلموي، املقرئ، صاحب السخاوي.

 اقرا القرآن، وعمر دهرا، وجاوز التسعني.

__________ 

، 412، 85، وكشف الظنون 484، واتريخ اخللفاء « ] )( [ بدر بن أايز بن عبد هللا
، 189/ 1، وديوان اإلسالم 316/ 4، ومعجم املؤلفني 1669، 1573، 1270، 1269
 .313/ 1، وهدية العارفني 397/ 7، ورحيانة األدب 284رقم  190
 )درة احلجال( .« . كتاب املطارحة واإلسعاف يف اخلالف»[ منها: 1]

 أ. 110ب،  109/ ورقة 1ربزايل [ انظر عن )احلسني بن عباس( يف: املقتفي لل2]
 .1129رقم  248/ 1[ انظر عن )احلسني بن قتادة( يف: غاية النهاية 3]
، ومعرفة القراء 170، 169/ 4[ انظر )خ ر بن عبد الرمحن( يف: ذيل مرآة الزمان 4]

.." 54، وهناية الغاية، ورقة 1224رقم  270/ 1، وغاية النهاية 656رقم  687/ 2الكبار 
(1) 
شيخ، العالمة، زين الدين، أبو حممد الزواوي، املقرئ املالكي، شيخ القراء ابلشام، "ال .736

 وشيخ املالكية.

ولد بظاهر جباية من املغرب سنة تسع ومثانني ومخسمائة أو قبلها بسنة، وقدم داير مصر يف 
[ عشرة على أيب القاسم 1سنة ست ]القراءات حدود سنة أربع عشرة وستمائة، وأكمل 

عيسى ابإلسكندرية. وعرضها أي ا بدمشق على أيب احلسن السخاوي سنة سبع عشرة. بن 
 ومسع منه ومن غريه.

وكتااب يف  ،« غريب الوقف واالبتداء»وأتقنها. وصنف كتااب نفيسا يف القراءات وجود 
 « .عدد اآلي»

 وبرع يف املذهب، ودرس، وأفىت، وامتدت أايمه. وهو ممن مجع بني العلم والعمل.

ىل اإلقراء برتبة أم الصاحل بعد مشس الدين أيب الفتح سنة ب ع ومخسني وستمائة، فقراء و 

                                         
 51/73اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



825 

 

عليه شيخنا برهان الدين اإلسكندراين يف سنة ست ومخسني، وشيخنا شهاب الدين 
 الكندي. وقرا عليه خلق كثري، وتصدى لذلك.

املصري،  حممدوممن قرأ عليه: تقي الدين أبو بكر املوصلي، وعلي بن شعبان، والشيخ 
 والشيخ أمحد احلراين، وشهاب الدين أمحد بن النحاس احلنفي، وخلق ال حي رين ذكرهم.

وويل ق اء املالكية يف سنة أربع وستني على كراهية منه. وكان خيدم نفسه، وحيمل احلطب 
 [ .2على يده مع جاللته ]

 وقد أخذ أي ا عن: أيب عمرو بن احلاجب.

__________ 

، واإلشارة إيل وفيات 256/ 7، واتريخ ابن الفرات 92/ 31اية األرب ،( [ وهن1422]
 .284، واإلعالم بوفيات األعالم 371األعيان 

 ، وهو غلط.« ستة»[ يف األصل: 1]

[ قال ابن اجلزري يف اترخيه إنه رآه يفعل ذلك، فقد اشرتى حطبا من سوق الفسقار 2]
 (1)( .." 307/ 21)عيون التواريخ  وهو حامله على يده، وكان يومئذ قاضي الق اة.

[ بن اجلمال أيب محزة أمحد بن عمر بن الشيخ أيب عمر 1علي بن عمر ] -106" .737
 املقدسي.

 بدر الدين.

 كان رجال جيدا، دينا، معروفا ابألمانة.

 روى عن: ابن الزبيدي، وابن الليت.

 كتب عنه: ابن اخلباز، والربزايل.

 وتويف يف رم ان.

 [ بن نصر هللا بن أىب سراقة.2د ]علي بن حمم -107

 عالء الدين اهلمداين، الكاتب األعرج.

 مسع من: ابن الزبيدى، وجعفر اهلمداين.
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 وعاش ستني سنة.

 تويف يف العشرين من مجادى اآلخرة.

 [ بن شجاع بن علي بن إبراهيم بن حممد بن زهران.3علي بن يعقوب ] -108

 املقرئ، اجملود، الشافعي. الشيخ، عماد الدين، أبو احلسن املوصلي،

وعللها ومشكلها، بصري ابلتجويد والتحرير، حاذق مبخارج احلروف. القراءات إمام ابرع يف 
 انتهت إليه رائسة اإلقراء بدمشق.

__________ 

 ب. 114/ ورقة 1[ انظر عن )على بن عمر( يف: املقتفي للربزايل 1]
 أ. 113/ ورقة 1يل [ انظر عن )على بن حممد( يف: املقتفي للربزا2]
، واملقتفي للربزايل 194 -192/ 4[ انظر عن )على بن يعقوب( يف: ذيل مرآة الزمان 3]
، 339/ 5والعرب « علي بن أيب زهران»وفيه:  185/ 2ب، ودول اإلسالم  111/ ورقة 1

، ومرآة 657رقم  688، 687/ 2، ومعرفة القراء الكبار 372واإلشارة إىل وفيات األعيان 
، وغاية النهاية 70/ ورقة 1. ودرة األسالك 84، 83/ 1، وتذكرة النبيه 198/ 4ن اجلنا
، واألعالم بوفيات األعالم 360/ 7، والنجوم الزاهرة 173، وهناية الغاية، ورقة 584/ 1

/ 22، والوايف ابلوفيات 338/ 21، وعيون التواريخ 1492/ 4، وتذكرة احلفاظ 285
 (1).." 379 /5، وشذرات الذهب 236رقم  333
 عن أيب إسحاق بن وثيق األندلسي، وغري واحد.القراءات "أخذ  .738

كان جيد يف آخر عمره. و « احلاوي»للغزايل، وحفظ « الوجيز»وكان فقيها مربزا، يكرر على 
املنطق واألصول، فصيحا، مفوها، مناظرا، وفيه عزة ومردكة على الوجود وأبو وتيه، هللا يعفو 

 ه.شرحا يبلغ أربع جملدات، ولكنه مل يكمله وال بي « للشاطبية»عنه ويغفر له. صنف 
ويل اإلقراء برتبة أم الصاحل بعد وفاة الشيخ زين الدين الزواوي. وكان الشيخ زين الدين يعظمه 

 ويقدمه على نفسه.

ولد سنة إحدى وعشرين وستمائة ابملوصل، واقرأ بدمشق، فممن قرأ عليه عالء الدين اجلند. 
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 ه فقيها، فاضال، شاعرا، وكذا جده شجاع له شعر.وكان والد

تويف العماد املوصلي يف سابع عشر صفر، ودفن مبقربة ابب الصغري ومات يف عشر السبعني، 
 رمحه هللا تعاىل.

 علي بن أيب بكر بن حسن. -109

 أبو اجلود الكردي، الشهرزوري، البغدادي، احلرميي.

مت. صحب الشيخ عثمان القصري ومسع من: ابن كان زاهدا، عابدا كبري القدر، كثري الص
 هبروز، وابن الليت، وحممد بن واثلة.

 ومات يف ذي القعدة عن سبعني سنة.

 كتب عنه: الفرضي، وغريه.

[ بن عبد هللا بن حممد بن هبة هللا بن علي بن املطهر بن أيب 1عمر بن حممد ] -110
 عصرون.

  اة حميي الدين أيبالشيخ حميي الدين، أبو اخلطاب ابن قاضي الق

__________ 

/ ورقة 1، واملقتفي للربزايل 194/ 4[ انظر عن )عمر بن حممد( يف: ذيل مرآة الزمان 1]
/ 4، وتذكرة احلفاظ 372، واإلشارة إىل وفيات األعيان 340، 339/ 5ب، والعرب  115
هب ، وشذرات الذ382/ 7، والنجوم الزاهرة 1558رقم  253/ 2، وذيل التقييد 1492

 (1).." 403/ 1، والدارس 85/ 1، وتذكرة النبيه 379/ 5
 "ومات يف مجادى األوىل. .739

 [ بن طرخان.1يعقوب بن ف ل ] -145

 الشريف اجلعفرى، الفقيه.

 يروي عن احلافظ ال ياء.

 تويف يف مجادى األوىل. وكان رجال صاحلا حنبليا، متبعا لآلاثر.

 [ بن أيب الربكات.2يوسف بن جامع ] -146
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 عالمة، املقرئ، أبو إسحاق القفصي، احلنبلى، ال رير.ال

 ، متصدرا إلقرائها.القراءاتمقرئ بغداد. كان عارفا ابللغة والنحو، بصريا بعلل 

 وقد مسع احلديث من: عمر بن عبد العزيز بن الناقد، واتج النساء عجيبة.

 وقد دخل دمشق ومصر، وأخذ من شيوخهما.

 أخذ عنه: الفرضي، والقالنسي.

 وقرأ عليه أبو احلسن علي بن أمحد بن موسى اجلزري، وغريه.

 ومات يف صفر.

 القراءات.وله تصانيف يف 

 ولد سنة ست وستمائة.

__________ 

ب، واملنهج األمحد  112/ ورقة 1[ انظر عن )يعقوب بن ف ل( يف: املقتفى للربزاىل 1]
 .1132رقم  425/ 1، والدر املن د 1251، واملقصد األرشد رقم 399
، 652رقم  684، 683/ 2[ انظر عن )يوسف بن جامع( يف: معرفة القراء الكبار 2]

/ 2، وبغية الوعاة 394/ 2، وغاية النهاية 304 -302/ 2والذيل على طبقات احلنابلة 
، واملعني 375/ 5، وشذرات الذهب 355/ 3، وذيل وفيات األعيان )درة احلجال( 355

، واملنهج 82، وخمتصر الذيل على طبقات احلنابلة 2363رقم  218يف طبقات احملدثني 
 (1).." 1130رقم  424/ 1، والدر املن د 1260، واملقصد األرشد 396األمحد 

على مثل ابن عيسى، القراءات "ولد ابإلسكندرية سنة اربع عشرة. قرا هبا  .740
 والصفراوى.

 . وكان مشهورا هبا.القراءاتوصنف يف 

 له ابن اخلباز.تويف فجأة يف هذا العام. قا

 عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب بن سعادة. -172

 احملدث الشهري، مجال الدين، أبو حممد العراقى، املرميي. من ذرية ام مرمي.
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 كان مقرائ، حمداث، بديع اخلط.

مسع من: عبد العزيز ابن البقال، وحميي الدين ابن اجلوزى. مث طلب بنفسه فأكثر. وقرا 
 وتعب.

 من ربيع اآلخر ببغداد سنة ثالث كهال.مات يف اث

 أجاز للشيخ صفى الدين عبد املؤمن.

 [ بن مودود بن بلدجي.1عبد هللا بن حممود ] -173

جمد الدين، أبو الف ل املوصلي، احلنفى، الفقيه، إمام، عامل، مصنف. له أصحاب وحلقة 
 أشغال.

 مسع: أاب حفص بن طربزد، ومسمار بن العويس.

 لعالء الفرضي واثىن عليه، وقال: توىف يف سابع احملرم.كتب عنه: أبو ا

__________ 

ب، واحلوادث اجلامعة  121/ ورقة 1[ انظر عن )عبد هللا بن حممود( يف: املقتفى للربزاىل 1]
 -122/ 7، واملنهل الصايف 79/ ورقة 1، ودرة األسالك 90/ 1، وتذكرة النبيه 211
، 88رقم  31، واتج الرتاجم 1347رقم  391/ 1، والدليل الشايف 1349رقم  124

، 77 -75، واتريخ علماء بغداد البن رافع 738رقم  350، 349/ 2واجلواهر امل ية 
، والطبقات السنية، رقم 475، وكتائب اعالم األخيار، رقم 281/ 2ومفتاح السعادة 

، والفوائد 462/ 1، وهدية العارفني 1622/ 2و  570/ 1، وكشف الظنون 1114
، ومعجم 116، وفهرس خمطوطات املوصل 141، والرسالة املستطرفة 107، 106هية الب

 (1).." 147/ 6املؤلفني 
ملصر: ابو عبد هللا املقرئ، احملدث، النحوي، كان من العلماء األتقياء، « اترخيه"» .741

واحلديث والنحو. وكتب الكثري، وكان سليم القلب، ذا مست وصالح القراءات بعارفا 
 على مست السلف، متصدرا للحديث طول هناره ابملدرسة الكاملية. وهدى وخري،

 عبد هللا من حفظي، بسماعه من أيب« الشاطبية»مسعت منه وانتفعت بربكته، وقرأت عليه 
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القرطيب. وكان ثقة حجة. وكان له تلميذ يقرا عليه احلديث، فلما مات بكى وجعل ميرغ 
. هللا، فإين ال اقدر ارى غريك قاعدا مكانكوجهه على رجليه ويقول: اي سيدي اطلبىن من 

 فاتفق أن مات التلميذ من الغد.

 قلت: كتب عنه شيخه احلافظ أبو على البكري. قرأت ذلك يف جملد خبط البكري.

 [ بن حممد بن األزهر.1حممد بن إبراهيم ] -193

 أبو عبد هللا ابن احلافظ أيب إسحاق الصريفيين. من أوالد احملدثني.

 وه الكثري من املوفق عبد اللطيف بن يوسف، ومجاعة.مسعه أب

 ومل يكن من أهل العلم. وقد أخذ عنه بعض الطلبة.

 من ابن روزبة.« الصحيح»تويف يف شعبان. ومسع 

 مولده مبنبج يف سنة عشرين وستمائة.

 [ .2حممد بن ابخل ] -194

 األمري، مشس الدين اهلكارى، متوىل الثغر اإلسكندري.

قال: حممد بن ف« اترخيه»ابإلسكندرية، وقد ذكره احلافظ قطب الدين يف  تويف يف رجب
 ابخل بن عبد هللا بن أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن عبد هللا بن مرزابن اهلكارى.

__________ 

 ب. 121/ ورقة 1[ انظر عن )حممد بن إبراهيم( يف: املقتفى للربزاىل 1]
، 350/ 31، وعيون التواريخ 124/ 31األرب [ انظر عن )حممد بن ابخل( يف: هناية 2]

، واتريخ 146رقم  111/ 1، وذيل التقييد 644رقم  242/ 2، والوايف ابلوفيات 351
 (1).." 16، 15و  14/ 8ابن الفرات 

 "تويف يف شعبان. .742

 [ بن املظفر.1إبراهيم بن إسحاق ] -230

رة. ولد حارة الوزيرية ابلقاه الشيخ برهان الدين، أبو إسحاق، املصري، الوزيري، املقرئ. من
ي عبد ، على التقالقراءات، وقرأ هبا، أعين « العنوان»سنة تسع عشرة وستمائة وحفظ 
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[ بن املغربل صاحب أيب اجلود سنة أربعني وقرأ بعدة كتب على الكمال ال رير. 2القوي ]
دين القاسم، لوراح إىل الصعيد فقرأ على: حممد بن حممد بن الفصال، وقرأ بدمشق على علم ا

 وعلى الكمال بن فارس.

 وقرأ هبا. ومسع احلديث، وأمسع ابنه إسحاق.القراءات بوعين 

 [ بن شاور.3]إبراهيم بن علي ]-231

 زين الدين القرشي، الطوخي، املصري، املقرئ، اجملود.

 [ .4، تويف يف شوال[ ]القراءاتولد سنة اثنتني وستمائة، وقرأ 

 [ أيب محزة أمحد بن عمر ابن الشيخ أيب عمر.5إمساعيل بن اجلمال ] -232

 املقدسي، جنم الدين.

 مسع من: الشيخ املوفق، وموسى بن عبد القادر.

 تويف يف شوال جبماعيل.

__________ 

، 346/ 5أ، والعرب  126/ ورقة 1[ انظر عن )إبراهيم بن إسحاق( يف: املقتفي للربزايل 1]
)يف وفيات  375، واإلشارة إىل وفيات األعيان 669رقم  700/ 2ومعرفة القراء الكبار 

، 503/ 1، وحسن احملاضرة 5، وهناية الغاية، ورقة 9/ 1هـ.( ، وغاية النهاية  685سنة 
 .36رقم  94/ 1، واملقفى الكبري 385/ 5وشذرات الذهب 

 وهو وهم. وذكره اثنية على الصحيح.« تقي الدين بن القوي» 94/ 1[ يف املقفى الكبري 2]

، وغاية النهاية 2506رقم  68/ 6[ انظر عن )إبراهيم بن علي( يف: الوايف ابلوفيات 3]
 .210رقم  200/ 1، واملقفى الكبري 78رقم  20/ 1
 [ هذه الرتمجة ليست يف النسخة الربيطانية، استدركت من نسخة دار الكتب املصرية.4]

 (1)ب.."  124/ ورقة 1[ انظر عن )إمساعيل بن اجلمال( يف: املقتفي للربزايل 5]
 -حرف الصاد -" .743

 [ .1الصائن ] -247
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 أبو عبد هللا البصري، املقرئ، ال رير، نزيل الروم ومقرئها.

 وجودها، وبرع يف معرفتها. وقدم دمشق فقرأ السبعة على املنتخب اهلمداين.القراءات قرأ 

ه طائفة فقرأ علي وكان عارفا مبذهب الشافعي. أضر يف أثناء عمره، ودخل الروم وقد شاخ،
منهم الشيخ وحيد الدين املقرئ إمام الكالسة، ورأيته يصفه ويثين على علمه ودينه، وقال: 

 إنه تويف يف هذه السنة، وفيها قدمت الشام.

 وقال: امسه حممد.

 -حرف الطاء -
 [ .2طي بن مصبح ] -248

 البعلبكي، الفقري، الصاحل.

 حدث عن البهاء عبد الرمحن.

 ن أيب الفتح، والربزايل، وغريمها.أخذ عنه: اب

 ومات يف ذي احلجة.

 -حرف العني -
 عبد هللا. -249

 [ ، جالل الدين، ولد السلطان امللك الصاحل إمساعيل ابن امللك العادل.3امللك املسعود ]

__________ 

، 659رقم  689/ 2، ومعرفة القراء الكبار 347/ 5[ انظر عن )الصائن( يف: العرب 1]
 .201/ 4جلنان ومرآة ا

، والتصحيح من نسخة دار الكتب املصرية، واملقتفي للربزايل « فصيح»[ يف األصل: 2]
 ب. 125/ ورقة 1
، واملقتفي 269، 268/ 4[ انظر عن )عبد هللا امللك املسعود( يف: ذيل مرآة الزمان 3]

 سنة أربع وفيه: تويف بدمشق 63رقم  75/ 17ب، والوايف ابلوفيات  123/ ورقة 1للربزايل 
 (1)وسبعني وستمائة!." 
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 أيدكني. -300" .744

 الصاحلي، النجمي، األمري عالء الدين البندقدار.

 [ .1نقدم سنة أربع ]

 -حرف الباء -
 بغدي بن علي بن مرزابن العراق قشتمر. -301

 الناصري، األمري فخر الدين البغدادي من بقااي األمراء اخلليفتية.

رم ان ودفن عند جده مبشهد احلسني. مل يقتل يف واقعة بغداد قال ابن الفوطي: مات يف 
وخلص بسبب رجل خوارزمي كان جد هذا قد أحسن إليه، فجاء يف جيش هوالكو هذا 

 اخلوارزمي، وسأل من بقي من أوالد قشتمر وأجارهم.

 [ .2« ]البزدرة»ولفخر الدين هذا مصنف يف 

 -حرف احلاء -
 ان.[ بن وحي3حسن بن عبد هللا ] -302

الراشدي، نسبة إىل بين راشد، قبيلة من الرببر، ال إىل الراشدية اليت هي من قرى داير مصر. 
 التلمساين، املغريب، أبو علي.

، تابلقراءاشيخ صاحل، زاهد، ورع، كبري القدر، صاحب صدق ومعاملة. وكان إماما حاذقا 
 لإلقراء. شجاع ال رير. وجلسبصريا ابلعربية. قدم القاهرة وقرأ ابلرواايت على الكمال بن 

__________ 

 ( .264[ برقم )1]

 [ مل يذكره كحالة يف معجم املؤلفني، مع أنه من شرطه.2]

ب، واإلشارة إىل  131/ ورقة 1[ انظر عن )حسن بن عبد هللا( يف: املقتفي للربزايل 3]
رقم  702، 701/ 2، ومثله يف: معرفة القراء الكبار « رحييان»وفيه  375وفيات األعيان 

رقم  218/ 1، وغاية النهاية 286، واإلعالم بوفيات األعالم 352/ 5، والعرب 670
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، 390/ 5، وشذرات الذهب 504/ 1، وحسن احملاضرة، 43، وهناية الغاية، ورقة 994
 (1).." 78رقم  93، 92/ 12، والوايف ابلوفيات 1170رقم  342/ 3واملقفى الكبري 

ين التونسي، وشهاب الدين أمحد بن حممد بن جبارة "وعليه قرأ شيخنا جمد الد .745
 املقدسي. ورأيت كال منهما يثين عليه ويبالغ يف وصفه ابلعلم والعمل.

وكتب إيل أبو حيان يقول: كان الشيخ حسن رجال ظاهره الصالح والداينة حيكي عنه من 
رأ عليه. ن يقعاشره أنه كان ال يغتاب أحدا. وكان حافظا للقرآن ذاكرا للقصيد، يشرحه مل

ومل يكن عارفا ابألسانيد، وال متقنا لتجويد حروف القرآن، ألنه مل يقرأ على متقن. وكان مع 
 ذلك بربراي، فبقي يف لسانه شيء من رطانة الرببر.

ألفية » ، و« كمقدمة ابن ابب شاذ»وكان، رمحه هللا، عنده نزر يسري جدا من علم العربية 
 ابلقراءات.ملن يقرأ عليه، ومل كانت شهرته  [ ، حيل ظاهر ذلك1« ]ابن معط

قلت: مل يتلمذ الشيخ حسن الراشدي لغري اجلمال ال رير، وال تلمذ شيخنا جمد الدين لغري 
الشيخ حسن. وكل منهما قد اشتهر ذكره وبعد صيته، وال سيما شيخنا وما ذاك إال بصدق 

وأخذ  سبعني وستمائة.النية وحسن القصد. وقد أخذ شيخنا عن الشيخ حسن سنة ب ع و 
عنه ابن جبارة بعد ذلك بنحو من سبع سنني، قال: وأان آخر من قرأ عليه، وأان غسلته 

 وأحلدته. وأما الشيخ جمد الدين فقدم دمشق وأدرك هبا الزواوي، وح ر جملس إقرائه.

 تويف الشيخ حسن يف اثمن وعشرين صفر ابلقاهرة، رمحه هللا تعاىل.

 أمحد بن القسطالين. احلسن بن علي بن -303

 الشيخ جمد الدين ابن الشيخ اتج الدين.

 حدث عن: أيب احلسن بن املقري، وغريه.

 ومات يف خامس ربيع األول مبصر.

__________ 

 (2)[ كذا يف األصل. وهو ابن معطي.." 1]

                                         
 51/213اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)
 51/214اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (2)



835 

 

"وكانت تلقن القرآن. وقد روت احلديث قدميا، وهي أم شيختنا فاطمة بنت حسني  .746
 عن ابن الزبيدي.اليت روت لنا 

 أجازت لنا خدجية مروايهتا.

 ومات يف ربيع اآلخر قبل أخيها عبد الدائم.

 اخل ر بن املسند رشيد الدين أمحد بن املفرج بن مسلمة. -306

 شرف الدين.

 ولد سنة اثنتني وثالثني.

 ومسع من: أبيه، والعلم السخاوي، وعبد العزيز بن أبيه.

 تويف يوم عيد الفطر.

 [ بن حممد بن صديق.1بن أيب بكر ] خليل -307

 اإلمام، صفي الدين، أبو الصفا املراغي، املقرئ، الفقيه، احلنبلي.

 [ ابلعشر.2بدمشق على تقي الدين بن ابسويه ]القراءات قرأ 

ومسع من: القاضي مجال الدين بن احلرستاين، وأيب الفتوح البكري، والشمس أمحد بن 
 ، وموسى بن عبد القادر، ومجاعة.العطار، وأيب الربكات بن مالعب

__________ 

/ 1، واملقتفي للربزايل 283/ 4[ انظر عن )خليل بن أيب بكر( يف: ذيل مرآة الزمان 1]
 683، 682/ 2، ومعرفة القراء الكبار 375أ، واإلشارة إىل وفيات األعيان  130ورقة 
، 75/ ورقة 1األسالك ، ودرة 286، واإلعالم بوفيات األعالم 352/ 5، والعرب 651رقم 

، وحسن احملاضرة 370/ 7، والنجوم الزاهرة 1243، رقم 276، 275/ 1وغاية النهاية 
، 423رقم  317، 316/ 2، وذيل طبقات احلنابلة 390/ 5، وشذرات الذهب 504/ 1

، والوايف ابلوفيات 1380رقم  770/ 3، واملقفى الكبري 1024رقم  523/ 1وذيل التقييد 
، والتاج 383رقم  256/ 1، ودرة احلجال 238/ 1، وتذكرة النبيه 498رقم  396/ 13

، وخمتصر الذيل على طبقات 184، 183، ومعجم األطباء 276رقم  255املكلل للقنوجي 
 429/ 1، والدر املن د 407، واملقصد األرشد، رقم 401، واملنهج األمحد 85احلنابلة 
 .1144رقم 
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ابن » 770/ 3، ويف املقفى الكبري « ابن اتسونة» 731/ 2[ يف ذيل طبقات احلنابلة 2]
 (1)« .." ماسويه

ذهب، والفقه. وكان عارفا ابملالقراءات "وتفقه على الشيخ املوفق، ودرس، وأقرأ  .747
 واخلالف، والطب، وغري ذلك.

 وكان كثري الف ائل، وافر الداينة، كثري الورع.

 ومجاعة. هري، والشيخ أبو بكر اجلعربي،: القاضي بدر الدين حممد بن اجلو القراءاتقرأ عليه 

 وطال عمره، وروى الكثري.

[ ، والدمياطي، والقاضي أبو حممد احلارثي، 1أخذ عنه: ابن الظاهري، وولده أبو عمرو ]
 وأبو احلجاج الق اعي، وأبو حممد عبد الكرمي احلليب، وأبو حيان النحوي، وخلق كثري.

 مشهورا ابلزهد والدين.وقد انب يف احلكم، وشكرت سريته. وكان 

 تويف يف سابع عشر ذي القعدة ابلقاهرة.

 [ ، وعاش قريبا من تسعني سنة.2وولد قبل الستمائة مبراغة ]

 -حرف الذال -
 ذو الفقار بن حممد بن أشرف بن حممد. -308

 [ الشافعي، مدرس املستنصرية.3أبو جعفر العلوي، احللي ]

 [ ، ومسع ببغداد من:4ولد سنة ثالث وعشرين وستمائة خبوي ]

 السكاكري، وابن اخلازن.

مات يف شعبان، وأبوه مات سنة مثانني ببغداد يف شعبان، وله مثانون وثالث سنني، فإن 
 مولده يف أول سنة سبع وتسعني ومخسمائة. ولقبه السيد عماد الدين.

__________ 

/ 3املقفى الكبري ، واملثبت يتفق مع « أبو عمر» 317/ 2[ يف ذيل طبقات احلنابلة 1]
770. 
 ويف« . ولد مبراغة سنة ب ع وتسعني ومخسمائة» 316/ 2[ يف ذيل طبقات احلنابلة 2]
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 مولده سنة ستمائة. 523/ 1ذيل التقييد 

 « .احللي»بدل « احلسيين»[ يف املصرية: 3]

( 408/ 2)معجم البلدان « مشهور من أعمال أذربيجان»[ خوي: بلفظ تصغري خو. 4]
 "..(1) 
مشهورا ابلزهد إال أن له شعرا يشبه شعر ابن العريب ومل أحتقق أمره، وله مدائح " .748

 موفقة يف مدح النيب صلى هللا عليه وسلم. وقد أضر وزمن وعمر دهرا.

 روى عنه من شعره: الدمياطي، والربزايل.

 [ . وهو مشهور ابخلزرجي.1وتويف يف ربيع اآلخر عن اثنتني وتسعني سنة ]

 وط هللا، وجعفر اهلمداين.مسع من: ابن ح

 [ بن علي بن بركات.2علي بن حممد ] -400

 الشيخ بديع الدين األنصاري، املصري، شيخ إلقراء ابخلليل.

 والعربية.القراءات بكان عارفا 

 قرأ على الكمال ال رير العباسي، رمحه هللا. وروى ابإلجازة عن: ابن رواج، وابن اجلميزي.

 [ . وتويف يف رم ان، وويل مشيخة اخلليل بعده الربهان اجلعربي.3]وعاش مثانيا وأربعني سنة 

 [ .4عمر املغربل ] -401

 أخو زينب بنت شكر.

 روى عن: ابن الليت.

 وكان فقريا، وهو أخو اجلمال املغربل.

 [ .5عيسى بن سامل ] -402

 العدل، شرف الدين بن السقالطوين، الدمشقي.

__________ 

 هـ. 595أو  4[ مولده سنة 1]

 أ. 138/ ورقة 1[ انظر عن )علي بن حممد( يف: املقتفي للربزايل 2]
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 هـ. 638[ ومولده سنة 3]

أوفيه: أبو حفص عمر بن  139/ ورقة 1[ انظر عن )عمر املغربل( يف: املقتفي للربزايل 4]
أمحد بن عمر بن أيب بكر بن شكر بن عالن املقدسي الفقري، املعروف ابملغربل. وكان يشهد 

 رية الشباك حتت الساعات، وكتب يف اإلجازات.حبص

 (1)ب.."  138/ ورقة 1[ انظر عن )عيسى بن سامل( يف: املقتفي للربزايل 5]
 "كان رجال خريا، مشكور السرية، جمتهدا يف الغزاة وأمر حصار طرابلس. .749

ألول، اوكان متسلما منجنيقا، فطلع على الستارة حبذر، فجاءه حجر منجنيق أتلفه يف ربيع 
 ودفن هناك بقبور الشهداء.

 وأظنه منسواب إىل األمري مشس الدين الفارقاين سنقر الظاهري.

 [ بن أيب القاسم.1املهذب بن أيب الغنائم ] -540

 العدل الكبري، زين الدين التنوخي، الشافعي، كاتب احلكم.

دال مربزا، خبريا ع انتهت إليه رائسة الشروط بدمشق. وكان ابرعا بصريا بعللها، مليح اخلط،
ابألحكام. وحصل من الكتابة مجلة صاحلة، وألزم بشهادة ديوان اخلزانة مدة، مث استعفى 

 فأعفي.

وقد طلب لينوب يف الق اء بدمشق يف أايم القاضي هباء الدين ابن الزكي فامتنع من ذلك 
 ألن الكتابة كانت أكثر حتصيال له وأهون عليه.

 لسخاوي فيما أرى، وتفقه.على االقراءات وكان قد قرأ 

 وحدث عن: مكرم، وابن الليت، ومجاعة.

 ولد سنة مثان عشرة وستمائة.

 وتويف يف حادي عشر رجب، وكانت له جنازة حفلة.

__________ 

/ ورقة 2، ونثر اجلمان 283، والدرة الزكية 448( [ واملختار من اتريخ ابن اجلزري -] )
، واملنهل الصايف )مصور 747/ 3ق  1لسلوك ج ، وا89/ 8ب، واتريخ ابن الفرات  316
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 ، ولبنان من السقوط بيد الصليبيني حىت التحرير )أتليفنا(319/ ورقة 3بدار الكتب املصرية( 
374. 
ب، واإلعالم  152/ ورقة 1[ انظر عن )املهذب بن أيب الغنائم( يف: املقتفي للربزايل 1]

، وعيون التواريخ 377إىل وفيات األعيان  ، واإلشارة360/ 5، والعرب 287بوفيات األعالم 
 270/ 1، وذيل التقييد 118/ ورقة 1، ودرة األسالك 128/ 1، وتذكرة النبيه 34/ 23
 (1).." 407/ 5، وشذرات الذهب 382/ 7، والنجوم الزاهرة 533رقم 
"اإلمام، املقرئ، اجملود، تقي الدين، أبو يوسف القاهري، مث الدمشقي املقرئ  .750

 جلرائدي. شيخ اإلقراء ابملدرسة الظاهرية، وغريها ابلقاهرة.املعروف اب

 القراءات.كان إماما مربزا يف علم 

 بدمشق عن السخاوي، وابن ابسويه.القراءات أخذ 

 ورحل إىل أيب القاسم بن عيسى فقرأ عليه، وعلى غريه.

 وحدث عن: ابن الزبيدي، وابن الليت، وغريمها.

 وانتفع به الطلبة.

 ابنه العماد حممد، والشيخ نور الدين الشطنويف، وغري واحد.قرأ عليه: 

 ومسع منه احملدثون.

رح هبم. وأثبت وص« الشاطبية»حل فيها رموز القراءات تويف يف شعبان وعمل قصيدة يف 
 األبيات، عرض كل بيت فيه رمز وأقر سائر القصيدة على حالته.

 وفيها ولد:

، علي بن حممد بن سليمان بن غامن الشافعي الكاتببدر الدين حممد بن املوىل عالء الدين 
 يف صفر.

وبرهان الدين إبراهيم بن أمحد الزرعي، احلنبلي، ومجال الدين حممد بن حميي الدين قاضي 
الزبداين، وعز الدين حممد بن أمحد بن املنجا التنوخي، وعلي بن قطب الدين عبد الكرمي 

 املنبجي احلليب.
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__________ 

/ 2، والدليل الشايف 382/ 7، والنجوم الزاهرة 1701رقم  313/ 2ييد ( [ التق-] )
 (1).." 407/ 5، وشذرات الذهب 504/ 1، وحسن احملاضرة 790
 "اإلمام، الزاهد، نور الدين، املصري، املقرئ، املوشي، املعروف اببن الكفيت. .751

 شيخ اإلقراء ابجلامع األزهر.

 ود.عن أصحاب الشاطيب، وأيب اجلالقراءات أخذ 

 ومن شيوخه، اإلمام اجملود أبو إسحاق بن وثيق. قرأ عليه ختمة للسبعة ويعقوب مجعا.

 وعللها وشهر هبا، مع الورع والداينة والصيانة.القراءات بوكان نور الدين أحد من عين 

 وقرأ عليه مجاعة. ومسع منه احملدثون.

 روى عن أصحاب السلفي.

 ومات يف ربيع اآلخر.

 [ بن عبد هللا بن أيب الف ل.1الكرمي ] علي بن عبد -574

 أبو احلسن الدمشقي، خادم احلافظ زكي الدين عبد العظيم.

 شيخ صاحل، دين، معمر، فاضل.

 مسع بدمشق من: كرمية، وال ياء حممد، وابن املقري.

 ومسع مبصر من: سبط السلفي، وغري واحد.

 [ .2ة ]وكتب خبطه قليال، وشاخ، وجتاوز التسعني. وأخذ عنه الطلب

 [ .3ومات يف شعبان ببلبيس ]

 [ بن حممد.4علي بن حيىي ] -575

__________ 

، 504/ 1، وحسن احملاضرة 45، وحتفة األحباب للسخاوي 46( 3( [ اجلمان )-] )
 .409/ 5، وشذرات الذهب 360/ 1ق  1، وبدائع الزهور ج 505
 أ. 162ورقة  /1[ انظر عن )علي بن عبد الكرمي( يف: املقتفي للربزايل 1]
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[ وقال الربزايل: وخرج له الشيخ تقي الدين عبيد جزءين موافقات، وجزء آخر 2]
 مصافحات.

 [ ومولده سنة سبع وتسعني ومخسمائة.3]

ب، واملختار من اتريخ  159/ ورقة 1[ انظر عن )علي بن حيىي( يف: املقتفي للربزايل 4]
 16 -14/ 1واتريخ حوادث الزمان ، 115، واتيل كتاب وفيات األعيان 336ابن اجلزري 

 (1)." -.4رقم 
 "وحدث. ومات ابلقدس يف شعبان، وفجع به أبوه. .752

 وكان فارسا شجاعا، مهيبا.

 حممد بن سعد بن املظفر بن املطهر. -663

 مشس الدين، أبو اخلري بن اليزدي، البغدادي، الزاهد، شيخ رابط اخلالطية.

 مسع من: ابن اخلباز، وابن قمرية.

 يف شوال.مات 

 حممد بن عبد هللا بن إبراهيم. -664

 الشيخ صفي الدين ابن املاحلاين، املقرئ، البغدادي، التاجر.

 على ابن القطيعي، وابن روزبة وأجاز له داود بن معمر، ومجاعة.« الصحيح»مسع 

 ولد سنة عشر وستمائة، ومات يف صفر.

 وأجاز له أبو الفتح الغزنوي، وابن صرما.

 فرضي، وابن الفوطي.أخذ عنه: ال

 [ بن مزهر.1حممد بن عبد اخلالق ] -665

 على السخاوي وأقرأها.القراءات اإلمام شهاب الدين األنصاري، الدمشقي، املقرئ. قرأ 

 دراسة متوسطة.القراءات وروى احلديث: وكان شيخا فاضال يدري 

 قرأ عليه مشس الدين احلنفي األعرج، وغريه.

__________ 
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ب، واتريخ حوادث  177/ ورقة 1)حممد بن عبد اخلالق( يف: املقتفي للربزايل [ انظر عن 1]
، ومعجم 674رقم  706/ 2، ومعرفة القراء الكبار 370/ 5، والعرب 28رقم  74/ 1الزمان 

 159/ 2، وغاية النهاية 379، واإلشارة إىل وفيات األعيان 758رقم  510شيوخ الذهيب 
، وشذرات الذهب 33/ 8، والنجوم الزاهرة 246رقم  150/ 1، وذيل التقييد 3097رقم 
5 /417 "..(1) 
 على السخاوي.القراءات [ ، وقرأ 1"ولد يف حدود العشرين وستمائة ] .753

وتعاىن الكتابة واخلدم. مث أضر يف آخر عمره، وانقطع إىل اإلقراء واإلمامة مبسجده الذي 
 بقرب هود من اجلامع. برأس اخلواصني. وكانت حلقة إقرائه عند املكان املعروف

وكان شيخا حسنا، طويال، مليح األخالق، موطأ األكناف، فصيح التالوة، له عبادة ومعرفة 
 [ .2. وله مشاركة يف العلم واألدب ]ابلقراءاتمتوسطة 

 قرأ عليه الربهان ابن الكحال، وغريه.

 وقرأ عليه ببعض الرواايت صاحبنا بدر الدين ابن بصحان النحوي.

 احلديث عن: السخاوي، وغريه.وروى 

 مسع منه: الربزايل، وقرأ عليه القرآن أي ا.

 وكنت يف أايمه أقرأ للسوسي، على الشيخ حممد ال رير.

 تويف يف السادس والعشرين من رجب.

 [ .3جالل الدين اخلبازي ] -22

ين أوامسه عمر بن حممد بن حممد بن عمر أبو حممد اخلجندي، املاوراءهنري، احلنفي. أنب
الفرضي أنه كان فقيها، زاهدا، عابدا، متنسكا، عارفا ابملذهب صنف يف الفقه واألصلني. 

 ودرس ابلعزية اليت على الشرف بدمشق.

 مث حج وجاور سنة. مث رد إىل دمشق، ودرس ابخلاتونية اليت على

__________ 

ثنني الرابع قال الفرضي: مولده حبران يف يوم اال»[ ورد يف هاشم األصل خبط خمتلف: 1]
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 « .621والعشرين من ذي احلجة سنة 

 «لكن حدثين مشس الدين الرقي أنه كان يدخل يف السيمياء والسحر»[ جاء يف اهلامش: 2]
. 
ب، والبداية  195/ ورقة 1[ انظر عن )جالل الدين اخلبازي( يف: املقتفي للربزايل 3]

، والدارس 398/ 1واهر امل ية ، واجل35، واتج الرتاجم البن قطلوبغا 331/ 13والنهاية 
، وشذرات 151، والفوائد البهية 2033و  1749، وكشف الظنون 506 -504/ 1

 (1).." 315/ 7، ومعجم املؤلفني 419/ 5الذهب 
 "تقي الدين املقدسي، احلنبلي. رجل فاضل، عايل اإلسناد، صاحل، دين. .754

 روى عن: الشيخ املوفق، وغريه كالقزويين، والزبيدي.

 يف رجب.وتويف 

 روى عنه: املزي، والربزايل، ومجاعة.

 عاش سبعا وسبعني سنة.

 [ بن ظافر بن ربيعة.1إبراهيم بن داود ] -98

 الشيخ مجال الدين، أبو إسحاق العسقالين، الفاضلي، الدمشقي، املقرئ الشافعي.

 ولد يف صفر سنة اثنتني وعشرين وستمائة.

ر ، والسخاوي، وأيب احلسن بن اجلميزي، والفخومسع من: ابن الزبيدي، وابن الليت، ومكرم
 اإلربلي، وطائفة كبرية.

على أيب احلسن السخاوي، وانقطع إليه، والزمه مثانية أعوام. وأفرد عليه، مث القراءات وقرأ 
 مجع عليه للسبعة سبع ختم، وأخذ عنه علما كثريا من التفسري، واألدب، واحلديث.

 على التقي اليلداين وطبقته. مث طلب بنفسه، وكتب، وقرأ الكثري

وكان قارئ احلديث ابلفاضلية، مث صار شيخها، وويل مشيخة، تربة أم الصاحل بعد العماد 
 املوصلي، وراجع الفن.

__________ 
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ب، واتريخ حوادث  200/ ورقة 1[ انظر عن )إبراهيم بن داود( يف: املقتفي للربزايل 1]
، 24، واتيل كتاب وفيات األعيان للصقاعي 77رقم  168 -165/ 1الزمان البن اجلزري 

، ومعجم الشيوخ للذهيب 671رقم  704، 703/ 2، ومعرفة القراء الكبار 35رقم  25
، 1477/ 4، وتذكرة احلفاظ 59رقم  54، 53، واملعجم املختص، له 131رقم  106

، ومرآة 289، واإلعالم بوفيات األعالم 374/ 5، والعرب 380واإلشارة إىل وفيات األعيان 
، 138/ 23، وعيون التواريخ 2422رقم  345/ 5، والوايف ابلوفيات 220/ 4اجلنان 

، 833رقم  425/ 1، وذيل التقييد 5، وهناية الغاية ورقة 49رقم  14/ 9وغاية النهاية 
، والدليل 6رقم  62/ 1، واملنهل الصايف 40/ 8، والنجوم الزاهرة 195( 3وعقد اجلمان )

، 132رقم  152/ 1، واملقفى الكبري 420/ 5، وشذرات الذهب 26 رقم 11/ 1الشايف 
 (1).." 67 -65/ 4وذيل املرآة 

 "أبو حممد ابن الشمعة. .755

 « .شاكر هللا»شيخ مصري معروف وهو بكنيته أعرف، ومساه بع هم: 

روى عن: ابن عماد، وعبد القوي بن احلباب، وأيب القاسم بن الصفراء، وعبد احملسن ابن 
 وعبد الغفار النجفي، وغريه.الدجاجي، 

 وكتب عنه الطلبة، ومات يف اتسع عشر شوال.

 [ بن علي.1عبد هللا بن منصور ] -116

اإلمام، مكني الدين، أبو حممد اللخمي، اإلسكندراين، املقرئ، املعروف ابملكني األمسر 
 مقرئ اإلسكندرية.

 على أيب القاسم الصفراوي، وغريه.القراءات قرأ 

وأقرأ مجاعة وحدث عن أصحاب السلفي. وملا مات شيخنا الفاضلي وتوجعت وطال عمره، 
ملوته وصف يل هذا الشيخ، وأنه قرأ على الصفراوي، فبقيت أتلهف على لقيه، ومل يكن أيب 

 ميكنين من السفر.

 ابلقراءات.وكان شيخا صاحلا، عابدا، عارفا 
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 تويف يف غرة ذي القعدة عن سن عالية، رمحه هللا.

 [ بن عبد الرمحن.2د احلميد بن أمحد ]عب -117

 البحدي، أبو حممد الصاحلي، احلنبلي، الصحراوي.

 روى عن: أيب القاسم بن صصرى، وابن الزبيدي، وكتائب بن مهدي.

 ومات يف احملرم.

__________ 

ب، واتريخ حوادث الزمان  206/ ورقة 1[ انظر عن )عبد هللا بن منصور( يف: املقتفي 1]
، واملعني يف طبقات احملدثني 1916رقم  460/ 1وغاية النهاية  95رقم  189، 188/ 1

، والوايف ابلوفيات 421/ 5، وشذرات الذهب 221/ 4، ومرآة اجلنان 2286رقم  221
رقم  45/ 3، ودرة احلجال 551، 550/ 3، ومعرفة القراء الكبار 540رقم  643/ 17
 .376/ 5، والعرب 947
 (1)أ.."  196/ ورقة 1ن أمحد( يف: املقتفي [ انظر عن )عبد احلميد ب2]
"والده وله إحدى عشرة سنة فبقي منقطعا ابلعادلية. مث أدمن الدرس والسهر والتكرار  .756

 مدة ابملدرسة، وحفظ عدة كتب وعرضها، وتنبه ومتيز على أقرانه.

 ومسع يف صغره من: ابن الليت، وابن املقري، والسخاوي، وابن الصالح.

 ن أصبهان، وبغداد، ومصر، والشام.وأجاز له خلق م

وخرج له تقي الدين عبيد احلافظ معجما حافال. وخرج له أبو احلجاج احلافظ أربعني متباينة 
 اإلسناد.

وحدث مبصر ودمشق. وأجاز له عمر بن كرم، وأبو حفص السهروردي، وحممود بن منده، 
 وهذه الطبقة.

حنين يف أشياء ، وامتابلقراءاتن احلاضرين ومل أمسع منه، بل مشيت إليه، وشهد يف إجازيت م
، وأعجبه جوايب وتبسم. وكان حيب أرابب الف يلة ويكرمهم، ويالزم االشتغال القراءاتمن 

يف كربه. ويصنف التصانيف. وكان على كثرة علومه من األذكياء املوصوفني، ومن النظار 
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 ه ابمسه.، وينو املنصفني. يبحث بتؤدة وسكينة، ويفرح ابلفقيه الذكي ويتألفه

وكان حسن األخالق، حلو اجملالسة، دينا، متصوان، صحيح االعتقاد، مع كثرة نظره يف 
 احلكمة والعقليات.

البن « فصولال»وقد صنف كتااب يف جملد كبري يشتمل على عشرين فنا من العلم، وشرح 
« . ظفكفاية املتح»لثعلب، و « الفصيح»البن الصالح، و « علوم احلديث»معط، ونظم 

القابسي مخسة عشر حدثنا يف جملد، فلو مت هذا الكتاب « ملخص»وقد شرح من أول 
 وأحسن.« التمهيد»لكان يكون أكرب من 

وله مدائح يف النيب صلى هللا عليه وآله سلم. وشعره جيد فصيح. وكان حيب احلديث وأهله 
 ويقول: أان من الطلبة.

 (1)قبل هوالكو وأايمه.." دوس وهو شاب ابلدماغية، مث ويل ق اء القدس 
 "ومن شعره ملا ختلف عن الركب مبكة مث أصبح وحلق هبم: .757

 إن كان قصدك يف ي إىل عدمي ... فنظرة منك ال تغلو بسفك دمي

 يلذ يل فيك ما يرضيك من تلفي ... وحسن حايل من برئي ومن سقمي

 كن كيف شئت فما يل قط عنك غىن ... أنت احملكم يف احلاالت فاحتكم

 شدة فرجت ابللطف منك وقد ... سألتك اللطف يف داج من الظلم كم

 وذكر القصيدة.

 حممد بن أمحد بن عمر. -186

 اإلمام، أبو عبد هللا بن الدراج التلمساين، األنصاري.

لقراءات انشأ بسبتة يتيما، فكفله الغريف صاحب سبتة. وكان أحسن أقرانه يف زمانه. قرأ 
 النحو على أيب احلسني بن أيب الربيع.على أيب احلسن بن احلصار، و 

من أيب يعقوب اجملساين، عن ابن الزبيدي. قال يل أبو القاسم بن عمران:  « البخاري»ومسع 
كان شيخنا ابن الدراج روضة معارف، متفننا يف العلوم. واله أمري املغرب أبو يعقوب املريين 

 ق اء سال.
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 مات يف رم ان يف سنة ثالث وتسعني كهال.

 حممد بن أمحد بن منور. -187

 ابن شيخنا، الصويف.

 مسع يوسف الساوي.

 مات مبصر يف ذي القعدة.

 [ بن يوسف.1حممد بن إسرائيل ] -188

 مشس الدين الدمشقي، املعمار.

__________ 

 (1)ب.."  217/ ورقة 1[ انظر عن )حممد بن إسرائيل( يف: املقتفي 1]
على أيب احلسن السخاوي، القراءات  [ وستمائة. وقرأ1"ولد يف حدود العشرين ] .758

 والزم خدمته، ومسع منه.

و « الرائية»ومن: التاج بن أيب جعفر، وأيب ألوفا عبد امللك بن احلنبلي، وغريهم. وحفظ 
وكان ذاكرا للقراءات ذكرا حسنا، طويل الروح، حسن األخالق. وكنت أعرف « . الشاطبية»

ه لفاضلي عرفت أنه قرأ على السخاوي، فأتيتصورته من الصغر، فلما انقطعت آمالنا من ا
سة، وجلس لنا طريف النهار ابلكال -إىل حلقته، وحدثته يف أن جيلس للجماعة، فأجاب

أان وابن نصحان الدمشقي، وابن غدير الواسطي. وأفرد عليه القراءات فكملت عليه 
 مجاعة، وتويف والشيخ مشس الدين احلنفي الزجنيلي جيمع عليه ومل يكمل.

 ومسع منه: ابن اخلباز، والربزايل، وابن سامة، وسليمان بن محزة اجلامي املقرئ، ومجاعة.

 وكان شيخا لطيف القد، قصريا، أمسر، صغري اللحية، حسن البزة، له ملك ودراهم.

 أقرأ اجلماعة احتسااب بال معلوم وال عوض، وهللا يساحمه ويثيبه.

من نفسه نزل يل عن حلقة إقرائه، وهي من  وحصل له عسر البول، ومات شهيدا. وملا أيس
 مجلة احللق السبعني. ونزل لسليمان عن السبع اجملاهدي.

 وخلف ولدا من أبرع الناس خطا، وأقلهم يف الداينة حظا.
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 تويف يف احلادي والعشرين من صفر، ودفناه مبقابر الصوفية.

 وقد رويت عنه يف اجمللد األول من كتابنا.

 [ بن عبد احلق بن عبد الوهاب بن الشيخ أيب الفرج.2امللك ]حممد بن عبد  -195

 أبو عبد هللا بن أيب ألوفا ابن احلنبلي، الدمشقي.

__________ 

 [ وقال الربزايل: ومولده سنة إحدى وعشرين وستمائة أواثنتني وعشرين.1]

 (1)ب.."  218/ ورقة 1[ انظر عن )حممد بن عبد امللك( يف: املقتفي 2]
 غريها.و القراءات "الزم القاضي حيىي بن حممد الربقي وانتفع به، وأخذ عنه  .759

 وأخذ عن: أيب القاسم بن علي بن الرباء، وعبد الرحيم بن طلحة.

 قرأ عليه: أبو عبد هللا الوادايشي، ومسع منه.

كف بصره آبخرة، ومات يف آخر العام. وكان مولده يف أواخر سنة ستمائة وكان من علماء 
 ، رمحه هللا.تونس

 وفيها ولد:

[ : عماد الدين، وهباء الدين بن حممد بن 1بدر الدين حممد بن حيىي بن الفويرة، والتوم ]
 شيخنا مشس الدين حممد بن أيب الفتح.

__________ 

 (2)« .." التوأم»[ هكذا يف األصل: والصواب: 1]
اس بن دين، أبو العب"اإلمام، املقرئ، الواعظ، املفسر، اخلطيب، شيخ املشايخ عز ال .760

 اإلمام الزاهد أيب حممد املصطفوي، الفاروثي، الواسطي، الشافعي، الصويف.

 [ من ذي القعدة سنة أربع عشرة.1ولد بواسط يف السادس والعشرين ]

 وستمائة.

على والده وعلى: احلسني بن أيب احلسن بن اثبت الطييب، عن أيب بكر ابن القراءات وقرأ 
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 الباقالين.

 غداد سنة تسع وعشرين.وقدم ب

ومسع من: عمر بن كرم الدينوري، والشيخ شهاب الدين عمر السهروردي، ولبس منه خرقة 
التصوف، وأيب احلسن القطيعي، وأيب علي احلسن بن الزبيدي، وأيب املنجي بن الليت، وأيب 

حلسن ا صاحل اجليلي، وأيب الف ائل عبد الرزاق بن سكينة، واألجنب بن أيب السعادات، وأيب
بن روزبه، واحلسني بن علي ابن رئيس الرؤساء، وعلي ابن كبة، وأيب بكر بن هبروز، وسعيد 

 بن ايسني، وأيب بكر بن اخلازن، وأيب طالب بن القبيطي، وطائفة سواهم.

 ومسع بدمشق من: التقي إمساعيل بن أيب اليسري، ومجاعة.

__________ 

، 223/ 4، ومرآة اجلنان 381/ 5، والعرب 290، واإلعالم بوفيات األعالم 381] )( [ 
ب، وطبقات فقهاء  22، وطبقات الشافعية الوسطى، ورقة 3/ 5وطبقات الشافعية الكربى 
، وطبقات 342/ 13، والبداية والنهاية 1رقم  938، 937/ 2الشافعيني البن كثري 
، 457قم ر  16، 15/ 3، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة 143/ 2الشافعية لإلسنوي 

، وتذكرة 219/ 6، والوايف ابلوفيات 56، 55/ 1، وفوات الوفيات 34/ 1وغاية النهاية 
، واملقتفى 582رقم  292/ 1، وذيل التقييد 126/ ورقة 1، ودرة األسالك 183/ 1النبيه 
، 291، 290( 3، وعقد اجلمان )811/ 3ق  1، والسلوك ج 410رقم  350/ 1الكبري 

، وطبقات املفسرين 355/ 1، والدارس 76/ 8لنجوم الزاهرة ، وا85واحلظ األحلاظ 
 .425/ 5، وشذرات الذهب 29، 28/ 1للداودي 

 (1)« .." يف العشرين» 92/ 1[ يف ذيل التقييد 1]
 "وروى الكثري ابحلرمني، والعراق، ودمشق. .761

 صحيح»ومسع منه خلق كثري، منهم: أبو حممد الربزايل، فسمع منه بقراءته وقراءة غريه 
عجم م»، و « مسند الشافعي»، و « جامع الرتمذي»وكتايب عبد والدارمي، و « البخاري
ة، و البن عقب« املغازي»البن سوار، و « املستنري»، و « سنن ابن ماجة»، و « الطرباين
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 أليب عبيد، وحنوا من مثانني جزءا به.« ف ائل القرآن»

 ولبس منه اخلرقة خلق.

منهم: الشيخ مجال الدين إبراهيم البدوي، والشيخ أمحد احلراين، مجاعة، القراءات وقرأ عليه 
 والشيخ مشس الدين األعرج، ومشس الدين بن غدير.

با، ووجوهها، وبعض عللها، خطيالقراءات بوكان فقيها، سلفيا، مفتيا، مدرسا، عارفا 
ع، واضواعظا، زاهدا، عابدا، صوفيا، صاحب أوراد، وأخالق وكرم وإيثار ومروءة وفتوة وت

وعدم تكلف. له أصحاب ومريدون يقتدون آبدابه وينتفعون بصحبته يف الدنيا واآلخرة، 
ويسعهم خبلقه وسخائه وبسطه وحلمه وماله وجاهه. وكان كبري القدر، وافر احلرمة، له القبول 

 التام من اخلاص، والعام. وله حمبته يف القلوب، ووقع يف النفوس.

 دة، سنة تسعني، فسمع من ابن البخاري، وابن الواسطي.قدم من احلجاز، بعد جماورة م

وكان حسن القراءة للحديث، فويل مشيخة احلديث ابلظاهرية واإلعادة ابلناصرية، وتدريس 
النجيبية. مث ويل خطابة البلد بعد زين الدين ابن املرحل، فكان خيطب من غري تكلف وال 

عود إىل ا، ويشيع جنازة، أو يعود أحدا، ويتلعثم. وخيرج من اجلمعة وعليه السواد، فيمشي هب
 دار اخلطابة.

وله نوادر وسجع وحكاايت حلوة يف لبسه وخطابة وخطابته، وكان ظريفا، حلو اجملالسة، 
 طيب األخالق.

وكان الشجاعي انئب السلطنة قائال به، معظما له. وكان هو ميشي إليه إىل دار السعادة. 
 (1)" وكان بعض الزهاد ينكر ذلك عليه..

"ومثانية أشهر وعشرة أايم. قال: ومدة ملكه ست وأربعون سنة وعشرة أشهر وأحد  .762
عشر يوما. وخلف من األوالد: األشرف عمر، واملنصور أيوب، واملؤيد داود، والواثق إبراهيم، 

 واملسعودي.

 [ .1يوسف بن أيب حممد بن أيب الفتوح ] -273

 قدسي، مث املصري.الشيخ، املقرئ، تقي الدين، أبو احلجاج امل
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 شيخ مسن فاضل.

على ات القراءولد سنة أربع وستمائة. ولو مسع يف صغره لكان من كبار املسندين، قرأ 
 الرشيد عبد الظاهر بن نشوان.

 وحدث عن: أيب احلسن بن اجلميزي.

 مسع منه: شيخنا ابن تيمية، والربزايل، ومجاعة.

 م ابلرابط الناصري.وسكن ابلعزيزية مدة، مث سكن جبل الصاحلية. وأ

 مث عزل يف اآلخر ل رره وصممه وضعفه.

 . وما علمت أحدا قرأ عليه.القراءاتوكان كثري التالوة، عايل اإلسناد يف 

 وهو والد شيخنا حميي الدين حممد.

تويف يف سادس ذي احلجة. وبقي ابنه اآلخر إىل سنة ب ع وثالثني وسبعمائة مبصر. وتفرد 
 ه.إبجازة ابن رواج، وغري 

 -الكىن -
 [ بن حممد بن سعيد بن حممد بن هارون.2أبو بكر بن إلياس ] -274

 الفقيه، املعمر، الصاحل، عز الدين احلميدي، الكردي، الرسعين، احلنبلي.

 روى عن: الفخر ابن تيمية، واجملد القزويين.

__________ 

 أ. 229ب،  228/ ورقة 1[ انظر عن )يوسف بن أيب الفتوح( يف: املقتفي 1]
 (1).." 385/ 5أ، والعرب  230/ ورقة 1[ انظر عن )أيب بكر بن إلياس( يف: املقتفي 2]
 "وتويف يف سادس صفر. .763

 [ بن عبد الرمحن بن عبد الكرمي.1أمحد بن عبد الباري ] -282

 شهاب الدين، الصعيدي، املؤدب، أبو العباس. أحد شيوخ اإلسكندرية.

 ابإلسكندرية.ولد يف صفر سنة اثنيت عشرة وستمائة 

 على أيب القاسم بن عيسى.القراءات وقرأ 
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 ومسع على أيب القاسم بن الصفراوي، وأيب الف ل اهلمداين.

ومسع الكثري، وعين ابحلديث. وكان شيخا صاحلا، خريا، ورعا، له مسجد يوم به ويؤدب 
 فيه. وكان من بقااي الشيوخ.

 مسع منه الرحالة.

 وتويف يف أوائل السنة.

 ا على الصفرواي، وكان شديد الوسواس.وقرأ أي 

 مات يف مجادى األوىل.

 [ .2أمحد بن عبد الرمحن بن احلسن بن عبد الرمحن بن محزة ] -283

 صدر الدين احلارثي، املالكي. ولد سنة مثان عشرة وستمائة.

 ومسع من: حممد بن عماد، والصفراوي.

صاحبنا. وكان كاتبا جمودا ومات يف أوائل السنة. قاله حممد بن صاحل األطرابلسي 
 ابإلسكندرية.

 أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد الوهاب بن مناقب بن أمحد. -284

الشريف حميي الدين، أبو الف ائل احلسيين، املنقذي، الدمشقي، خازن املصحف مبشهد 
 علي.

__________ 

/ 1ملقتفي الكبري ب، وا 238/ ورقة 1[ انظر عن )أمحد بن عبد الباري( يف: املقتفي 1]
 .175رقم  52/ 1، والدليل الشايف 460رقم  453
 (1)ب.."  238/ ورقة 1[ انظر عن )ابن محزة( يف: املقتفي 2]
"ومسع ببعلبك من الشيخ الفقيه وصحبه، واستوطن بعلبك وصار شيخها يف  .764

 . وأم مبسجد كبري له ابابن بسوق التجار ببعلبك.والقراءاتالتصوف 

 عض األايم ويروي للعامة أحاديث من حفظه.وكان جيلس يف ب

وقل من رأيت بفصاحته على كثرية من رأيت من القراء، ومنه تعلمت التجويد، وقرأت عليه 
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ختمة للسبعة يف أحد ومخسني يوما ببعلبك يف سنة ثالث وتسعني. وكان إماما فاضال، 
قراء واألدب. وكان شيخ اإلمعرفة جيدة، وله مشاركة يف الفقه والنحو القراءات بعارفا 

 ابجلامع، وشيخ الصوفية ابخلانكاه. وله حرمة وصورة.

مجاعة من أهل بعلبك، ورحل إليه العلم طلحة رفيقنا وقرأ عليه، وهو القراءات وقرأ عليه 
 والعربية حبلب.القراءات اليوم شيخ 

 أنشدين شيخنا موفق الدين لنفسه:

 ي به مغرماقرأت القرآن وأقرأته ... وما زلت مغر 

 وطفت البالد على مجعه ... فصرت به يف الورى مكرما

 وألفيت إلفي بطالبه ... فيا نعم ما زادين أنعما

 واي فوز من مل يزل دأبه ... وما أجزل األجر ما أعظما

 وهلل أمحد مهما أعش ... ويف املوت أسأل أن يرمحا

 وأصفي الصالة نيب اهلدى ... ومن فوق كل مساء مسا

 السالم على آله ... وأصحابه والرضى عنهماوأفشي 

 [ تويف يف احلادي والعشرين من ذي احلجة ببعلبك.1]

 حممد بن يعقوب بن أيب طالب. -367

 الكتاين، الصاحلي. فقري مبارك، رأيته وكلمناه يف السماع منه فقال:

 .روحوا إىل الشيخ انصر امللقن اقرأوا. ف حكنا منه. وكان فيه وله وسالمة ابطن
__________ 

 (1).." 711/ 2، ومعرفة القراء الكبار 326/ 1[ األبيات يف: اتريخ حوادث الزمان 1]
حبلب على الشيخ أيب عبد هللا الفاسي. وتفقه على القراءات "ذلك. وقد قرأ  .765

 مذهب أيب حنيفة. ومسع من حنو سبعمائة شيخ.

تصنع، حمببا إىل الناس، ذا [ من ال1وكان دينا، خريا رضي األخالق. عدمي التكلف براي ]
سكينة ووقار وشكل اتم، ووجه نوراين، وشيبة بي اء منرية كبرية مستديرة، ونفس شريفة  
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كرمية، وقبول اتم وحرمة وافرة. وهللا يرمحه وجيزيه عنا اخلري، فلقد أفاد الطلبة وأعاهنم بكتبه 
ه، مث غري به لنفسوأجزائه. وقل من رأيت مثله. بل عدم ومل يزل متشاغال ابحلديث، م

ألوالده، إىل أن تويف ليلة الثالاثء السادس والعشرين من ربيع األول بزاويته اجلمالية اليت 
ابملقس. وبه افتتحت السماع يف الداير املصرية، وبه اختتمت، وعنده نزلت، وعلى أجزائه 

 اتكلت.

ي بن جعفر أمحد بن حممد بن عل -395وقد مسع منه علم الدين أكثر من مائيت جزء، 
[2. ] 

 [ ، التاجر، نزيل دمشق.3الصدر، األديب، الرئيس، سيف الدين السامري ]

شيخ متميز، متمول، ظريف، حلو اجملالسة، مطبوع النادرة، جيد الشعر، طويل الباع يف 
املديح واهلجاء. وكان من سروات الناس ببغداد، فقدم الشام أبمواله، وحظي عند امللك 

حه، وعمل أرجوزة مستفي ة يف احلط على الدواوين. وله من مطلع الناصر يوسف وامتد
 قصيدة:

__________ 

 « .بري»[ يف األصل: 1]

، وهناية األرب 38رقم  28 -25[ انظر عن )ابن جعفر( يف: اتيل كتاب وفيات األعيان 2]
، 386، 385ب، واملختار من اتريخ ابن اجلزري  264/ ورقة 1، واملقتفي 327/ 31
، 199/ 1، وتذكرة النبيه 351/ 13، والبداية والنهاية 3488رقم  66/ 8ابلوفيات  والوايف
/ 1، واملقتفى الكبري 831/ 3ق  1، والسلوك ج 134/ ورقة 1، ودرة األسالك 200
رقم  149، 148/ 2، واملنهل الصايف 372 -369( 3، وعقد اجلمان )594رقم  112
، والدارس 285رقم  81/ 1يل الشايف ، والدل52رقم  134/ 1، وفوات الوفيات 287
 -204/ ورقة 4، وذيل مرآة الزمان 178رقم  349...  347/ 1، وأعيان العصر 72/ 1

214. 
 (1)« .." الساوي» 327/ 31[ يف هناية األرب 3]
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"واألحوال والعرفان، وأن له كرامات. مث سرد شيئا من حقائقه على منوذج النجم ابن  .766
ركيكة، ومعان ردية. ويفسر معاين احلروف، ومعىن منكر ونكري، نسأل خلكان. وهو بعبارة 

 هللا السالمة.

 -حرف اخلاء -
 [ .1خليفة بن الشيخ أمني الدين عبد هللا بن عبد األحد بن شقري ] -404

 الصدر: شهاب الدين احلراين، التاجر.

 كان أرأس إخوته وأحسنهم شكال، مع ف يلة ومكارم وأخالق حسنة.

 ابن عبد الدائم، وما حدث.مسع من 

 تويف يف صفر بدمشق. وكانت له جنازة حفلة، رمحه هللا.

 -حرف الدال -
 [ بن صرفا.2دانيال بن منكل ] -405

 القاضي ضياء الدين أبو الف ائل الرتكماين، الكركي، قاضي الشوبك.

 ة.ئشيخ متميز، مليح اهليئة، اتم الشكل، جمموع الف ائل. ولد سنة سبع عشرة وستما
 على السخاوي.القراءات ومسع من ابن الليت ابلكرك. وقدم دمشق فقرأ 

__________ 

، وذيل مرآة الزمان 195رقم  346/ 1[ انظر عن )ابن شقري( يف: اتريخ حوادث الزمان 1]
 .201/ ورقة 4
وفيه:  211رقم  366/ 1[ انظر عن )دانيال بن منكل( يف: اتريخ حوادث الزمان 2]
 714، 713/ 2أ، ب، ومعرفة القراء الكبار  265/ ورقة 1له يف: املقتفي ، ومث« منكلي»

، ومنتخب 561/ 51، واملستدرك من العرب 291، واإلعالم بوفيات األعالم 680رقم 
، 1247رقم  278/ 1، وغاية النهاية 1030رقم  527/ 1، وذيل التقييد 47املختار، رقم 
رقم  455/ 13، والوايف ابلوفيات 435 /5، وشذرات الذهب 1213/ 3وتبصري املتنبه 
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رقم  341، 340/ 2، وأعيان العصر 54 -51، واتريخ علماء بغداد للسالمي 549
 (1)." 242/ ورقة 4، وذيل مرآة الزمان « منكلي»وفيه:  641
 [ بن ضرغام.1عبد الواحد بن كثري ] -415" .767

 ة.كبري، والغزاليالشيخ املقرئ، مجال الدين املصري، مث الدمشقي، نقيب السبع ال
 ، فلهذا مل يقرأ عليه أحد.القراءاتقرأ على السخاوي، وحدث عنه. ونسي 

 وكان شيخا قصريا، مسندا، له مسجد بداخل ابب شرقي.

 تويف يف آخر رجب.

 ومسعت منه.« . مشيخته»وقد روى عنه ابن اخلباز يف 

 [ بن منيع بن عثمان بن شاذي.2عثمان بن حممد ] -416

 ملؤذن، ابن البشطاري.مشس الدين ا

 ولد بعد األربعني ابلقاهرة.

 ومسع من: ابن رواج، واملرسي.

 وقدم علينا مع السلطان، ومسعنا منه. وكان موصوفا بطيب الصوت ومعرفة املوسيقى.

 تويف بقوص يف رجب أو شعبان. وعمل املؤذنون بدمشق عزاءه يف سادس رم ان.

 منهال.[ بن رافع بن 3عثمان بن موسى ] -417

 [ من أعمال بعلبك.4أبو عمرو اليونيين، الزاهد، فقيه قرية نبحا ]

__________ 

، وعقد اجلمان 351، 350/ 13[ انظر عن )عبد الواحد بن كثري( يف: البداية والنهاية 1]
، 484رقم  338، ومعجم شيوخ الذهيب 351، 350/ 13، والبداية والنهاية 369/ 3)

 ب. 263/ ورقة 1واملقتفي 
 507/ 19، والوايف ابلوفيات 143/ 2[ انظر عن )عثمان بن حممد( يف: أعيان العصر 2]

 ب. 264/ ورقة 1، واملقتفي 515رقم 
أ، ومعجم شيوخ الذهيب  269/ ورقة 1[ انظر عن )عثمان بن موسى( يف: املقتفي 3]
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 .668رقم  312/ 2ج  2، وموسوعة علماء املسلمني ق 500رقم  348
النون وسكون املوحدة، وحاء مهملة. قرية بق اء اهلرمل. )موسوعة املدن." [ نبحا: بفتح 4]
(1) 
"توفيت يف اتسع عشر شعبان. وكانت قد ثقل مسعها وما أنخذ عنها إال بكلفة.  .768

 وهي أخت احلافظ السيف.

 عبد هللا الرتكي. -470

 الشيخ مجال الدين الزرادي، املقرئ، اجملود، ال رير.

 واوي، وغريه.على الز القراءات قرأ 

 وكان مقرائ ابلظاهرية، وغريها.

 تويف يف مجادى األوىل.

 [ بن حممد بن عبد هللا بن وريدة.1عبد الرمحن بن عبد اللطيف ] -471

الشيخ املعمر، كمال الدين، أبو الفرج البغدادي، احلنبلي، املقرئ، البزاز، املكرب والده جبامع 
 قب ابلكمال الفويرة، من الفروهية.القصر. شيخ دار احلديث املستنصرية، ويل

 انتهى إليه علو اإلسناد يف عصره. ولد قبل سنة ستمائة أو فيها.

ومسع من: أمحد بن صرما، وأيب بكر بن زيد بن حيىي البيع، وأيب الوفاء حممود ابن منده، قدم 
بن  يعليهم، واملهذب بن قنيدة، وعمر بن كرم، وحممد بن احلسن بن أشنانة، وأيب الكرم عل

يوسف بن صبوخا، ويعيش بن مالك، وحممد بن أمحد بن صاحل اجلليلي، وأيب صاحل نصر 
بن عبد الرزاق اجليلي، وسعيد بن ايسني، وحممد بن حممد بن أيب حرب النرسي، وحممد بن 

 أيب جعفر ابن املهتدي ابهلل.

__________ 

رقم  223ت احملدثني [ انظر عن )عبد الرمحن بن عبد اللطيف( يف: املعني يف طبقا1]
، واإلعالم 383، واإلشارة إىل وفيات األعيان 555/ 2، ومعرفة القراء الكبار 2304

، واتريخ 567/ 51، واملستدرك من العرب 229/ 4، ومرآة اجلنان 291بوفيات األعالم 
( 3، وعقد اجلمان )204رقم  160، 159/ 18، والوايف ابلوفيات 84، 83علماء بغداد 
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ب، ومعجم  276/ ورقة 1، واملقتفي 438/ 5هـ.( وشذرات الذهب  696)سنة  379
/ 3، وأعيان العصر 464/ 2، وذيل طبقات احلنابلة 411رقم  293، 292شيوخ الذهيب 

 (1).." 372/ 1، وغاية النهاية 936رقم  29، 28
"وأجاز له: عمر بن طربزد، وعبد الوهاب بن سكينة، واحلسني بن شنيف، وحممد  .769

  الوكيل، وعبد العزيز األخ ر، وخلق.بن هبة هللا

وقرأ للسبعة على فخر الدين حممد بن أيب الفرج املوصلي الفقيه صاحب ابن سعدون القرطيب، 
 القراءات.يف « التجريد»و « التيسري»ومسع منه كتايب 

وروى الكثري، وعمر دهرا طويال، وكنت يف سنة أربع وتسعني وسنة مخس أتلهف على لقيه 
 وما ميكنين الرحلة إليه املكان الوالد مث الوالدة.وأحتسر، 

 ذكره الفرضي فقال: شيخ جليل، ثقة، مسند، مكثر. ولد سنة مثان أو تسع وتسعني.

يب الدنيا البن أ« كتاب الرقة والبكاء»و « كتاب املوت»قال: ومسع على أيب الوفاء حممود 
نيدة، وجزء على ابن ق« جزء أيب اجلهم»للفراييب، على ابن صرما، و « صفة املنافق»ومسع 
ى عمر بن  الشواذ علالقراءات يف « اإلقناع»على ابن أيب حرب، وكتاب « عقالء اجملانني»

عبد الوهاب الصابوين، عن أيب العز القالنسي، عن أيب علي، عن األهوازي، كرم، عن جده 
أليب اخلطاب، على النجم يعيش األنباري، أان سعد هللا بن الدجاجي، « اهلداية»وكتاب 

 عن املصنف.

 مث ذكر الفرضي عدة أجزاء تركتها.

نه جبميع مروايته. واية عشاخ الكمال الفويرة واهنرم، وتغري قبل موته أبشهر. وقد أذن يل يف الر 
وكتب بيده يف ربيع األول، يف حال استقامته، من هذا العام وأجاز معي حملمد بن الربزايل 
رمحه هللا، وألوالده قاضي الق اة بدر الدين ابن مجاعة، وحملمد ابن اإلمام كمال الدين 

ويرة، بن الفالشريشي، وألوالد مشس الدين ابن الفخر اخلمسة، وحملمد بن مجال الدين ا
 (2)ولفخر الدين املقاتلي، والبن عميت حممد بن الطحان، وخلق سواهم.." 
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على الزواوي وتفقه. مث لزم املعيشة والفامية مدة. مث بطل وحج، القراءات "قرأ  .770
 وجاور سنة أو أكثر. مث قدم دمشق. مث حج.

 وتويف يف هذه السنة كهال رمحه هللا، مبكة.

 .علي بن رافع بن علي -526
 السلمي، املفعلي، مث الصاحلي.

 مسع: ابن الزبيدي، ومجاعة.

 وحدث.

 قال ابن اخلباز: مات يف رجب سنة مثان ببريوت.

 [ بن يوسف بن عبد الوهاب.1علي بن عثمان ] -527

 [ الكاتب، ابن السائق.2الرئيس، عالء الدين ابن العدل شرف الدين الدمشقي، التغليب ]

 ف ل وأدب وشعر. نسخ كتبا كثرية.شيخ جليل، بديع اخلط، له 

 روى عن: الرشيد بن مسلمة. وكان متخليا منقطعا عن الناس، متدينا.

 حصل له صمم، فكان إذا حدث يكتب له يف األرض أو يف اهلواء فيعرف.

 تويف يف رم ان، وكان من أبناء السبعني.

 وتقدم يف عام اثنتني ومثانني أخوه جنم الدين حممد.

 [ بن علي بن بقاء.3مد ]علي بن حم -528

الشيخ الزاهد، العابد، املقرئ، الربكة، أبو احلسن البغدادي، مث الصاحلي، امللقن جبامع 
 الصاحلية.

__________ 

، والوايف 258رقم  452/ 1[ انظر عن )علي بن عثمان( يف: اتريخ حوادث الزمان 1]
 461/ 3وأعيان العصر أ،  284/ ورقة 1، واملقتفي 200رقم  300، 299/ 21ابلوفيات 

 .1188رقم 
 « .البعلي»[ يف اتريخ حوادث الزمان: 2]

، واإلشارة 388/ 5ب، والعرب  284/ ورقة 1[ انظر عن )علي بن حممد( يف: املقتفي 3]
، 442/ 5، وشذرات الذهب 1465رقم  214/ 2، وذيل التقييد 384إىل وفيات األعيان 
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، 1215رقم  505، 504/ 3أعيان العصر ، و 550رقم  383، 382ومعجم شيوخ الذهيب 
 (1).." 189/ 8والنجوم الزاهرة 

"الشيخ املعمر، مسند الشام، انصر الدين، أبو حفص الطائي، الدمشقي ابن  .771
 القواس.

ولد سنة مخس وستمائة، ومسع ح ورا يف سنة تسع وستمائة من أيب القاسم بن احلرستاين، 
ازي، وسنة ب ع وعشرين من أيب نصر بن الشري  وسنة عشر من أيب يعلى محزة بن أيب لقمة،

 وكرمية.

وأجاز له سنة مثان وستمائة: أبو اليمن الكندي، وابن احلرستاين، وعبد اجلليل بن مندويه، 
وداود بن مالعب، وحممد بن عبد هللا بن البناء، وحممد بن علي اجلالجلي، وأمحد بن حممد 

ق  د بن عساكر، وأبو الفتوح بن البكري، وخلسيدهم، وهبة هللا بن طاوس، واتج األمناء أمح
 كثري.

وحج يف سنة عثمان وعشرين وستمائة. وكان دينا خريا، أبيض الرأس واللحية، أبيض اللون 
حبمرة، منور الوجه، رقيق احملاسن، مجيل الصورة، حسن األخالق، دائم البشر، حمبا للحديث 

 وأهله، مليح اإلصغاء، صحيح احلواس، كثري التودد.

 له بستان بغربيل يقوم بكفايته.

« السبعة»تاب ، وكالقراءاتيف « املبهج»وقد روى الكثري يف أواخر عمره. قرأت عليه كتاب 
« يخةمش»الست عن الكندي. وخرجت له القراءات يف « الكفاية»البن جماهد، وكتاب 

 صغرية. وخرج له أبو عمرو املقاتلي.

 عنه.ابلسماع واإلجازة. وأكثران « مشيخة»

ومسع منه خلق منهم: املزي، وولده، والربزايل، وابن سامة، والشيخ علي املوصلي، والنابلسي 
سبط الزين خالد، وأبو بكر الرحيب، وأبو الفرج عبد الرمحن بن احلارثي، والشمس السراج 
سبط ابن احللوانية، وحممد بن البدر بن القواس، )وشهاب الدين ابن عديسة، وحممد بن 
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مد الكنجي، وابن تيمية وأخوه، وصدر الدين ابن الوكيل، وولده حممد ومشس الشيخ حم
 (1)الدين حممد بن اللبان، والزين عمر الغزاوي، وبدر الدين ابن غامن، وحمب." 

"وقرأ القرآن على أيب عبد هللا الفاسي. وأخذ العربية عن مجال الدين حممد بن حممد  .772
رة على الكمال ال ريالقراءات ربت حلب. وقرأ بن عمرون. ودخل الداير املصرية ملا خ

 وأخذ عن بقااي شيوخها. مث جلس لإلفادة، وخترج به أئمة وف الء يف األدب.

وكان من أذكياء بين آدم، وله خربة ابملنطق وإقليدس. وهو مشهور ابلدين والصدق والعدالة، 
 مع اطراح التكلف، وترك التجمل، وصغر العمامة.

 لليل يف قصبة القاهرة بقميص وعلى رأسه طاقية فقط.وقد رأيته ميشي اب

وكان حسن األخالق، حمببا إىل تالمذته. فيه ظرف النحاة وانبساطهم. وكان له صورة كبرية. 
 وكان بعض الق اة إذا انفرد بشهادة حكموه فيها وثوقا بدينه.

 وكان يتحدث يف تعليمه وخطابه بلغة عامة احللبيني، ال يتقعر يف عبارته.

 وكان معروفا حبل املشكالت واملع الت، واقتىن كتبا نفيسة كثرية. وأظنه مل يتزوج قط.

 قال علم الدين الربزايل: كان له أوراد من العبادة، وله تصدير مبصر والقاهرة.

ة وتويف يف سابع مجادى األوىل، وشيعه اخللق إىل القراف« جزء بيىب»قلت: قرأت عليه 
 وصلوا عليه بدمشق صالة الغائب. وقال احلافظ عبد الكرمي يف الصغرى، ودفن عند والدته،

 كان شيخ النحاة يف وقته، وله مشاركة يف العلوم.« : اترخيه»

وكان كثري التالوة للقرآن، كثري الذكر والصالة. ثقة، حجة، دينا، صاحلا، سريع الدمعة، 
ومسعت « . ن مالكألفية اب»متوددا، يسعى يف مصاحل الناس. صحبته مدة، وعرضت عليه 

 ، بسماعه من الشرف اإلربلي، عن الكندي.« ديوان املتنيب»عليه 

 [ بن حممد بن عبد الغين.1حممد بن إبراهيم ] -540

__________ 

                                         
 52/357اتريخ اإلسالم ت تدمري، الذهيب، مشس الدين  (1)



862 

 

، وذيل مرآة 662رقم  455[ انظر عن )حممد بن إبراهيم( يف: معجم شيوخ الذهيب 1]
 (1).." 299 -296/ ورقة 4الزمان 

،  زايرته ويطلبون دعاءه. وقد صرف مهته أكثر دهره إىل التفسري"الكبار يرتددون إىل .773
، والقراءات[ ، مجع فيه مخسني مصنفا. وذكر أسباب النزول، 1وصنف فيه كتااب حافال ]

واإلعراب، واللغات، واحلقائق، وعلم الباطن على ما بلغين، ومل أره بعد، وقيل يل إنه يف 
 [ . وما أحسبه بي ه.2مخسني جملدة ]

 كان الرجل موصوفا بكثرة النقل وسعة الدائرة.و 

 مسعت منه من حديث علي بن حرب قال: أنبا يوسف بن املخيلي.

 ومسع منه: الربزايل، وابن سامة.

 مث خرج بعدي من القاهرة، وقدم إىل القدس فتويف به يف احملرم عن سبع ومثانني سنة.

 حممد بن الشجاع بن حسان. -543

 لتاجر ابخلواصني.مشس الدين اجلريري، ا

 تويف يف مجادى األوىل عن حنو مثانني سنة أو أكثر. وخلف ثروة وأمالكا.

 [ بن مسعود بن حممد.3حممد بن عبد هللا ] -544

 الرئيس مشس الدين، األجل، مجال الدين اليزدي، الكاتب.

 تويف ببريوت، ومحل يف اتبوت فدفن بقاسيون يف ذي احلجة.

 الق اة، وخيدم يف اجلهات. مل يتكهل، وكان يشهد على

 [ بن إبراهيم بن هبة هللا.4حممد بن عبد الرحيم ] -545

 القاضي كمال الدين، ولد قاضي محاة جنم الدين ابن البارزي، احلموي.

__________ 

 )زبدة الفكرة( .« . التحبري والتحرير يف أقوام علماء التفسري»[ هو بعنوان 1]

 « .تسعة وتسعني جملدةصوابه أنه يف »[ يف اهلامش: 2]

 ب. 286/ ورقة 1[ انظر عن )حممد بن عبد هللا( يف: املقتفي 3]
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/ 4أ، وأعيان العصر  283/ ورقة 1[ انظر عن )حممد بن عبد الرحيم( يف: املقتفي 4]
 (1).." 299/ ورقة 4، وذيل مرآة الزمان 248/ 3، والوايف ابلوفيات 1614رقم  505
 "فقيه، إمام، مدرس، متزهد. .774

 ولد سنة إحدى وأربعني وستمائة. ومسع ح ورا من جده، ومن صفية القرشية. وحدث.

 تويف يف مجادى اآلخرة.

 [ بن أيب بكر.1حممد بن عمر ] -546

عر وبرع فيها. وقرأ الفقه والعربية. وله شالقراءات البانياسي، شاب، ذكي، متيقظ، قرأ 
 القراءات.جيد وإفادات يف 

 شرين أو بلغها، لكنه مل تطلع حليته.ومات صغريا مل يبلغ الع

 ومسع معي، وكان عاقال هادئ الطبقة. نزل فقيها ابلظاهرية وغريه.

 ومات يف ربيع األول.

 حممد بن علي بن عمر. -547

 [ البغدادي.2التاجر تقي الدين ابن ال ) ... ( ]

 مسع من: ابن روزبه وابن القبيطي.

 أخذ عنه: الفرضي، وابن سامة.

 مهيبا. تويف يف احملرم.وكان ثقة 

 حممد بن عيسى بن أمحد بن حواري. -548

 اإلمام مشس الدين ابن اخلشاب، صهر القاضي حسام الدين احلنفي.

 مدرس مدرسة القصاعني. وقد درس قبلها ابلشبلية.

 تويف يف سلخ ربيع األول.

 [ بن عبد اللطيف بن حممد بن مسا.3حممد بن حممود ] -549

 فخر الدين السلمي، الدمشقي.مشس الدين ابن 

__________ 
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 ب. 278/ ورقة 1[ انظر عن )حممد بن عمر( يف: املقتفي 1]
 [ كلمة مطموسة يف األصل.2]

 (1)أ.."  283ب،  282/ ورقة 1[ انظر عن )حممد بن حممود( يف: املقتفي 3]
 "مات كهال. .775

 [ .1شهاب الدين ] -639

 وية ابن احملاور.إمام مغارة العزيز جببل قاسيون، وشيخ زا

 شيخ حسن، عاقل، فاضل، من فقهاء الظاهرية والغزالية.

 غص فمات فجأة يف نصف شعبان، رمحه هللا.

 -حرف الصاد -
[ بن حسني بن عبد العزيز بن هاللة املقرئ حمب الدين اللخمي، 2صدقة بن علي ] -640

 اإلشبيلي، الطبريي.

 خليل، وابن الربهان. ، وروى عن: إبراهيم بنالقراءاتشيخ عامل قرأ 

 وله حلقة جبامع دمشق. وأظنه ابن حبشية.

 تويف يف مجادى اآلخرة وله أربع وسبعون سنة. وكان مولده إبشبيلية.

 [ بن صديق.3صديق بن حممد ] -641

 الفالح ببيت األابر. شيخ أمي جاهل، بلغين أنه يتهاون ابلصالة، فلم أمسع منه.

 روى عن: اإلربلي، وغريه.

 ابملدينة بعد رواح التتار.تويف 

 [ بن عمرو العزاء.4صفية بنت عبد الرمحن ] -642

__________ 

 ب. 23/ ورقة 2[ انظر عن )شهاب الدين( يف: املقتفي 1]
 أ، ب. 18/ ورقة 2[ انظر عن )صدقة بن علي( يف: املقتفي 2]

 أ. 17/ ورقة 2[ انظر عن )صديق بن حممد( يف: املقتفي 3]
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، 399/ 5ب، والعرب  14/ ورقة 2ية بنت عبد الرمحن( يف: املقتفي [ انظر عن )صف4]
)ابحلاشية( ، واإلشارة إىل  224، واملعني يف طبقات احملدثني 1487/ 4وتذكرة احلفاظ 
/ 4، ومرآة اجلنان 340رقم  247، 246، ومعجم شيوخ الذهيب 385وفيات األعيان 

، وشذرات الذهب 193/ 8اهرة ، والنجوم الز 1849رقم  379/ 2، وذيل التقييد 231
 (1).." 341/ 2، وأعالم النساء 449/ 5
وشيئا  القراءات"ألمه الشيخ اإلمام علم الدين القاسم بن أمحد اللورقي، وقرأ عليه  .776

من الفقه والنحو، وكتب اخلط املنسوب وبرع فيه، ونسخ مجلة من الكتب. وأجاز له طائفة 
 ولده. من شيوخ بغداد ومصر والشام. وقرأ عليه

إلجازات. شيئا كثريا، حىت أنه قرأ عليه الكتب الستة اب -أبقاه هللا -احلافظ أبو حممد القاسم
وحدث بدمشق ومصر واحلجاز، وبرع يف كتابة الشروط، وكتب احلكم للق اة. ومهر يف 

 ذلك، ورزق حظوة مع التصون والداينة والتقوى والتحري والنزاهة والوقار والتعبد.

ملثل يف فنه، تف ل وزكاين مرة عند القاضي مجال الدين الزرعي. تويف يوم اجلمعة وكان قليل ا
 العشرين من شوال، ودفن بعد العصر مبقربة ابب شرقي، عند والده.

 [ بن حسن.1حممد بن يوسف بن خطاب ] -731

 مشس الدين التلي، الصاحلي، احلنبلي.

ابع ا عن جعفر اهلمداين. ومات يف السرجل مبارك، كثري احلج، قرأ لنا عليه الربزايل، جزء
 والعشرين من مجادى األوىل، وقد قارب السبعني.

 [ بن حامت بن علي.2مرمي بنت أمحد ] -732

 دينة، صاحلة، مبتالة ابآلالم، صابرة، حمتسبة.

 روت عن اإلربلي، وح رت على البهاء عبد الرمحن.

 ستمائة وتوفيتمسعت منها جزءا. مولدها ببعلبك سنة اثنتني وعشرين و 

__________ 

، 405/ 5أ، والعرب  14/ ورقة 2[ انظر عن )حممد بن يوسف بن خطاب( يف: املقتفي 1]
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، وشذرات الذهب « بن خطاب بن حسان»وفيه:  875رقم  589ومعجم شيوخ الذهيب 
5 /454. 
، 406/ 5ب، والعرب  26ب و  13/ ورقة 2[ انظر عن )مرمي بنت أمحد( يف: املقتفي 2]
/ 5، وشذرات الذهب 625، 624، ومعجم شيوخ الذهيب 311/ 5لوايف ابلوفيات وا

 (1).." 1584رقم  203/ 5ج  2، وموسوعة علماء املسلمني ق 454
 "ولد سنة مخس وعشرين وستمائة. ومسع ح ورا من ابن غسان، واملسلم بن أمحد. .777

إجازات  وغريهم. وله وروى عن: أيب نصر الشريازي، وابن الليت، ومكرم، واإلربلي، وكرمية
 من مجاعة.

مسعت منه أجزاء عديدة. وكان يف اآلخر من مجلة فقراء اخلانكاه احلسامية، وهبا تويف يف 
 اثمن عشر رجب، رمحه هللا.

 [ ابن الشيخ القدوة عثمان.1عثمان بن الشيخ شرف الدين حممد ] -800

 الرومي، شيخ زاوية جده وأبيه اليت ابجلبل.

 وخدمة للفقراء.وكان فيه مروءة 

 ومسع من ابن عبد الدائم.

 تويف ليلة عيد النحر.

 [ .2عثمان بن عبد الرمحن ] -801

 الشيخ فخر الدين املعري، املقرئ.

على ات القراءولد سنة أربع وأربعني وستمائة، وقدم دمشق فاشتغل هبا وتفقه. وقرأ 
 الزواوي، وغريه. وويل إمامة املدرسة الظاهرية.

من ابن عبد الدائم، وغريه. وكانت له حلقة جيلس بني ابب الزايدة وابب ومسع احلديث 
 املقصورة.

 وتلقن عليه مجاعة.

 تويف يف صفر.
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 [ ابن أيب اهليجاء بن حممد.3عز الدين حممد ] -802

__________ 

 أ. 47/ ورقة 2[ انظر عن )عثمان بن حممد( يف: املقتفي 1]
 أ. 35/ ورقة 2يف: املقتفي [ انظر عن )عثمان بن عبد الرمحن( 2]
، 17/ 14أ، والبداية والنهاية  42/ ورقة 2[ انظر عن )عز الدين حممد( يف: املقتفي 3]

، والوايف 1810رقم  298، 297/ 5، وأعيان العصر 918/ 3ق  1والسلوك ج 
 (1)ابلوفيات." 

 "تويف يف اتسع رم ان ببستانه. .778

 [ .1حممد بن حممد بن منجا ] -816

 ي الدين احلموي.العدل، زك

مسع من عبد املنعم بن أيب امل اء جملس بلوغ السبعني، البن عساكر قرأه عليه علم الدين 
 حبماه.

 تويف يف مجادى اآلخرة.

 [ بن موسى.2حممد بن منصور ] -817

 الشيخ، مشس الدين، أبو عبد هللا احلليب، احلاضري. املقرئ، النحوي.

 الشيخ على الدهان.على الكمال ال رير، و القراءات قرأ 

 وقرأ العربية على الشيخ مجال الدين بن مالك.

 وكان أحد شيخي اإلقراء ابلرتبة العادلية، وله تصدير يف جامع دمشق مبعلوم شيخنا التاديف.

أان وابن غدير يف سنة اثنتني وتسعني، ومل يكن بذاك احلاذق فيها، القراءات قرأت عليه 
 سطة.وال يف النحو، بل له معرفة متو 

 تويف يف خامس صفر عن ب ع وستني سنة.

 [ .3حممد بن أيب زيد ] -818

الشيخ مشس الدين الصويف. شيخ خانكاه خاتون. كان شيخا ملسنا، فصيحا، مسينا، فيه 
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 شهامة وتبحر وشطارة.

__________ 

 ب. 41/ ورقة 2[ انظر عن )ابن منجا( يف: املقتفي 1]
أ، واإلشارة إىل وفيات األعيان  35/ ورقة 2ملقتفي [ انظر عن )حممد بن منصور( يف: ا2]

رقم  578، ومعجم شيوخ الذهيب 678رقم  712، 711/ 2، ومعرفة القراء الكبار 387
/ 1، ودرة األسالك 2068رقم  76/ 5، والوايف ابلوفيات 234/ 1، وتذكرة النبيه 858
، وأعيان العصر 266ة ، وهناية الغاية، ورق3486رقم  266/ 2، وغاية النهاية 153ورقة 
 .197/ 8، والنجوم الزاهرة 276/ 4، والدرر الكامنة 1798رقم  282، 281/ 5
 (1)ب.."  36/ ورقة 2[ انظر عن )حممد بن أيب زيد( يف: املقتفي 3]
[ العوقي، 2املنذر بن مالك بن قطعة ] -4[ م 1)أبو ن رة العبدي( ] -305" .779

درك طلحة أحد العشرة. وروى عن: علي، وأيب والعوقة بطن من عبد القيس. بصري كبري أ
 موسى، وابن عباس، وعمران بن حصني، وأيب هريرة، وأيب سعيد، وخلق.

وعنه: قتادة، واجلريري، وسليمان التيمي، وداود بن أيب هند، وكهمس بن احلسن، وأبو 
 ،األشهب العطاردي، وابن أيب عروبة، وعبد هللا بن شوذب، والقاسم بن الف ل احلداين

 [ : ثقة، وليس كل أحد حيتج به.3وآخرون. وثقه ابن معني، وأبو زرعة. وقال ابن سعد ]

 قلت: تويف سنة مثان ومائة.

. يقال امسه القراءاتالفراهيدي البصري، صاحب  -[ د4)أبو هنيك األزدي( ] -306
عد، سعثمان بن هنيك. روى عن: أيب زيد األنصاري، وابن عباس. وعنه: قتادة، وزايدة بن 

 وحسني بن واقد، وآخرون. وحدث مبرو.

__________ 

 356 -355/ 7، التاريخ الكبري 209، الطبقات خلليفة 208/ 7[ الطبقات الكربى 1]
، 11/ 3، املعرفة والتاريخ 449، املعارف 1633رقم  439، اتريخ الثقات 1535رقم 
رقم  241/ 8لتعديل ، اجلرح وا137/ 2، الكىن واألمساء 539/ 1، اتريخ أيب زرعة 12
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، حلية 709رقم  96، مشاهري علماء األمصار 420/ 5، الثقات البن حبان 1088
/ 13، حتفة األشراف 1375/ 3، هتذيب الكمال 215رقم  101 -97/ 3األولياء 
، سري أعالم النبالء 133/ 1، العرب 5731رقم  154/ 3، الكاشف 1304رقم  402
، 259/ 9، البداية والنهاية 800رقم  354يل ، جامع التحص214رقم  532 -529/ 4

، 1372رقم  275/ 2، تقريب التهذيب 527رقم  303 -302/ 10هتذيب التهذيب 
 .135/ 1، شذرات الذهب 387خالصة تذهيب التهذيب 

 .158/ 2[ مهمل ابألصل، والتصويب من: اللباب 2]
 .208/ 7[ الطبقات الكربى 3]
، 721رقم  76/ 9، التاريخ الكبري 728/ 2بن معني ، التاريخ ال436[ اتريخ خليفة 4]

، الكاشف 1654/ 3، هتذيب الكمال 559/ 1، اتريخ أيب زرعة 331/ 1املعرفة والتاريخ 
 482/ 2، تقريب التهذيب 1199رقم  259/ 12، هتذيب التهذيب 427رقم  340/ 3
 (1).." 462، خالصة تذهيب التهذيب 32رقم 
[ . وإنه ملا 1ن أع اءه على عدد حروف اهلجاء ]"صورة رجل على رأسه اتج وإ .780

[ أفطار فوقع على اتجه مث كتب إبصبعه أعمال العباد 2أراد أن خيلق اخللق تكلم ابمسه ]
من املعاصي والطاعات، فلما رأى املعاصي ارفض عرقا، فاجتمع من عرقه حبران أحدمها 

خلق من عيين لع عيين ظله فملح مظلم والثاين عذب، فاطلع يف البحر فرأى ظله فأخذه فق
 [ .3ظله الشمس والقمر، وخلق الكفار من البحر امللح ]

[ حني أتى ابملغرية بن سعيد 5[ : رأيت خالد بن عبد هللا ]4وقال أبو بكر بن عياش ]
فقال: وهللا  -وكان يريهم أنه حيىي املوتى -وأصحابه فقتل منهم رجال مث قال للمغرية أخيه

[ قصب فأضرم انرا مث قال للمغرية: اعتنقه، 6مر األمري خالد بطن ]ما أحيي املوتى: فأ
فتمنع، فعدا رجل من أصحابه فاعتنقه فأكلته النار، فقال خالد: هذا وهللا كان أحق ابلرايسة 

 [ وقتل أصحابه.7منك! مث قتله ]

إهنما  فقال ابن عون: مسعت إبراهيم النخعي يقول: إايكم واملغرية بن سعيد وأاب عبد الرمحن 
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 كذاابن.

وروى الف ل بن موسى السيناين، عمن أخربه، عن الشعيب أنه قال للمغرية بن سعيد: ما 
[ والعروق، فقال الشعيب: امجعه 8فعل حب علي رضي هللا عنه؟ قال يف العظم واللحم ]

 قبل أن يغلي.

__________ 

 « .على صورة حروف اهلجاء»[ يف: التبصري يف الدين: 1]

 للشهرستاين.« امللل والنحل»ظم، كما يف [ أي األع2]

مث خلق اخللق كله من البحرين فخلق املؤمنني من البحر النري « : »امللل والنحل»[ يف 3]
 « .والكفار من البحر املظلم

هـ. ابلكوفة. عامل  194[ هو شعبة بن عياش بن سامل األسدي الكويف املتوىف سنة 4]
 ( .399/ 2انظر: تقريب التهذيب . وقد اختلفوا يف امسه. )ابلقراءات

 [ ستأيت ترمجته يف الطبقة التالية. وهو القسري.5]

 [ الطن: ب م الطاء، حزمة القصب. )القاموس احمليط للفريوزآابدي( .6]

 ( .129و  128/ 7هـ. )انظر: الطربي  119[ كان قتله يف سنة 7]

 (1) « .."العظم والعصب والعروق» 160/ 4[ يف ميزان االعتدال 8]
"روى عن أبيه وجماهد وعطاء بن أيب رابح وطاوس وعمرو بن شعيب وانفع والزهري  .781

وإمساعيل بن أمية واحلسن بن مسلم وابن طاوس وعبد هللا بن مسافع وعطاء اخلراساين 
والقاسم بن أيب بردة وانفع وابن املنكدر وعبدة بن أيب لبابة وابن أيب مليكة وخلق من التابعني 

 وأتباعهم.

 ان مولده بعد سنة سبعني.وك

وعنه السفياانن وابن علية ووكيع وأبو أسامة وابن وهب وحجاج بن حممد وأبو عاصم وروح 
 بن عبادة وعبد الرزاق وخلق.

 قال أمحد بن حنبل: كان جريج أحد أوعية العلم.
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 قال أبو غسان ربيح: مسعت جريرا يقول: كان ابن جريج يرى املتعة، تزوج بستني امرأة.

ال عبد الوهاب بن مهام: قال ابن جريج: كنت أتتبع األشعار العربية واألنساب، فقيل وق
 يل: لو لزمت عطاء، قال: فلزمته مثانية عشر عاما.

 وقال حيىي القطان: مل يكن ابن جريج عندي بدون مالك يف انفع.

 وقال ابن املديين: مل يكن يف األرض أعلم بعطاء من ابن جريج.

 ريج ما مسع من الزهري شيئا إمنا أخذ عنه مناولة وإجازة.وبلغنا أن ابن ج

ومسع من عكرمة بن خالد ال من عكرمة موىل القراءات قلت: ومسع من جماهد حرفني من 
ابن عباس، على أن أاب عيسى الرتمذي روى حديثا من طريق ابن جريج عن عكرمة فاهلل 

 أعلم.

 ابن جريج.قال عبد الرزاق: ما رأيت أحدا أحسن صالة من 

 (1)وقال عبيد هللا العيشي: ثنا بكر بن كلثوم السلمي قال: قدم علينا ابن." 
[ . فقال عراقي: اي أاب سعيد أرأيت 1] 21: 15"وإن من شيء إال عندان خزائنه  .782

السحر، أمن خزائن هللا اليت تنزل؟ قال حيىي: مه ما هذا من مسائل املسلمني، وأفحم القوم، 
أيب حبيبة: إن أاب سعيد ليس من أصحاب اخلصومة إمنا هو من أئمة  فقال عبيد هللا بن

املسلمني وأما أان فأقول إن السحر ال ي ر إال إبذن هللا، فتقول أنت غري ذلك؟ فسكت 
 الرجل، فكأمنا كان علينا جبل فوضع عنا.

ان طقلت: له أخوان: عبد ربه وسعد ماات قبله ومات هو سنة ثالث وأربعني ومائة. قاله الق
 واهليثم وشباب ومجاعة.

 وقال يزيد والفالس: سنة أربع.

 بنيسابور.القراءات كان أول من أخذ على الناس   -د -[2حيىي بن صبيح النيسابوري ]

 روى عن قتادة وعمار بن أيب عمار.

 وعنه جريج وابن عيينة وحيىي القطان.

 وثقه أبو داود.
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 موهب التيمي املدين.بن عبد هللا بن  -ت ق -[3حيىي بن عبيد هللا ]

 أكثر عن أبيه.

 وعنه ابن املبارك وابن ف يل ويعلى بن عبيد وحيىي القطان مث تركه القطان.

 وقال أمحد وغريه: منكر احلديث.

__________ 

 .21اآلية  -سورة احلجر -[ قرآن كرمي1]
 .282/ 8، التاريخ 158/ 9، اجلرح 232/ 11، التهذيب 350/ 2[ التقريب 2]
، 121/ 3، اجملروحني 252/ 11، التهذيب 395/ 4، ميزان 353/ 2قريب [ الت3]

 (1).." 1342رقم  650/ 2التاريخ البن معني 
صيح الثابتة فيها الفالقراءات "قراءته وصحتها، وإن كان غريها أفصح منها إذ  .783

 واألفصح.

فارغ من  هوتتبع غريبها فاعلم أنالقراءات بوابجلملة إذا رأيت اإلمام يف احملراب هلجا 
 اخلشوع حمب للشهرة والظهور، نسأل هللا السالمة يف الدين.

قيل: إن محزة رمحه هللا مات حبلوان سنة ست ومخسني ومائة على الصحيح، وكان أي ا 
 رأسا يف الفرائض.

 وقيل: إنه مات سنة مثان ومخسني ومائة. وهللا أعلم.

 [ .1وقد استوفيت ترمجته يف طبقات القراء ]

 قارب الثمانني. ومات وقد

بن صفوان التجييب أبو زرعة املصري الفقيه، من رءوس العلم  -ع -[2حيوة بن شريح ]
 والعمل بداير مصر.

[ سليم 3روى عن ربيعة بن يزيد القصري وعقبة بن مسلم ويزيد بن أيب حبيب وأيب يونس ]
 بن جبري وطائفة.

اعة آخرهم  بن حيىي الربلسي، ومجوعنه ابن املبارك وأبو وهب وأبو عاصم. واملقري وعبد هللا
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 موات هانئ بن املتوكل اإلسكندراين.

__________ 

 .99 -93[ معرفة القراء الكبار 1]
، التاريخ الكبري 69/ 3، التهذيب 208/ 1، التقريب 306/ 3، اجلرح 187[ املشاهري 2]
اريخ الصغري ، الت296، املعرفة والتاريخ )راجع فهرس األعالم( ، طبقات خليفة 120/ 3
، 404/ 6، سري أعالم النبالء 37/ 3، وفيات األعيان 35/ 6، الكامل يف التاريخ 96/ 2

 .243/ 1، شذرات الذهب 96، خالصة تذهيب الكمال 185/ 1تذكرة احلفاظ 
 (1)[ هو موىل أيب هريرة، على ما يف )العرب( وغريه.." 3]
نس بن حبيب النحوي "املوصل وحسني اجلعفي ومعاذ بن معاذ واألصمعي ويو  .784

وسالم الطويل وحمبوب بن احلسن وعلي بن نصر بن علي وهارون بن موسى وسهل بن 
 يوسف وعبد الوارث بن سعيد وأبو زيد سعيد بن أوس األنصاري وشجاع البلخي وآخرون.

وحدث عنه شعبة وشبابة ويعلى بن عبيد وأبو عبيدة واألصمعي ومحاد ابن زيد وأبو أسامة 
 ومجاعة.

 ن رأسا يف العلم يف أايم احلسن البصري.وكا

انت والعربية والشعر وأايم العرب، وكالقراءات بقال أبو عبيدة: كان أبو عمرو أعلم الناس 
دفاتره ملء بيت إىل السقف، مث تنسك فأحرقها، وكان من أشراف العرب ووجوهها، مدحه 

 الفرزدق وغريه.

 وقال ابن معني: ثقة.

 ليس به أبس.وقال أبو حامت الرازي: 

 وقال أبو عمر الشيباين: ما رأينا مثل أيب عمرو بن العالء.

وروى أبو العيناء عن األصمعي قال: قال يل أبو عمرو: لو هتيأ أن أفرغ ما يف صدري من 
عمش أشياء لو كتبت ما قدر األالقراءات العلم يف صدرك لفعلت، ولقد حفظت يف علم 

 رأ إال مبا قرئ لقرأت حبرف كذا وكذا، وذكر حروفا.على حفظها، ولوال أنه ليس يل أن أق
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وروى نصر بن علي عن أبيه عن شعبة قال: أنظر ما يقرأ به أبو عمرو مما خيتاره فأكتبه فإنه 
 [ .1سيصري للناس إسنادا ]

__________ 

 (1)[ لعله )أستاذا( .." 1]
785. (2) 
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 نسخة أولية من غري ترتيب او مراجعة
 ومتاح لكل أحد االستفادة منها
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 رسول هللا اما بعداحلمد هلل والصالة والسالم على 
فهذه نصوص مجعت ابستخدام برانمج شاملة وورد من برجميات الدكتور سعود العقيل بواسطة 

 املكتبة الشاملة
معتمدة على توظيف الكلمة املفتاحية وتوفري النصوص للباحثني لتحريرها واالستفادة منها وهي 

 مشاعة ملن يستفيد منها
 وهللا املوفقوسيتبعها نصوص أخرى يسر هللا نشرها 

 يوسف بن محود احلوشان
yhoshan@gmail.com 

 
                                https://t.me/dralhoshan    تليجرام  
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إبراهيم بن مسعود بن إبراهيم بن سعيد اإلربلي مث القاهري املعروف اببن اجلايب  - 191 .1
هيبا وكان شيخا مالقراءات وأقام ابملدينة وانتفع به مجاعة يف إقراء  62وابملسروري ولد سنة 

حسن السمت مليح الشيبة انب يف اخلطابة واإلمامة وكف يف آخر عمره قال ابن فرحون مات 
 745يف سنة 

 702إبراهيم بن مسعود بن إمساعيل األغري احلنفي مات سنة  - 192

إبراهيم بن املسيب بن حممد بن املسيب بن أيب الفوارس التغليب جنم الدين أبو إسحاق  - 193
وطلب احلديث مدة ودار على الشيوخ ونسخ ومل  647الدمشقي الكاتب الفاضل ولد سنة 

 (1)ينجب مث عاجل كتابة عمالة". 
 

ذي احلجة سنة  23"الفقيه احلنفي البصروي ولد يف أوائل سنة ثالثني وستمائة ومات يف -2 .2
مثان عشرة وسبعمائة قد حدث عن خطيب مردا قال أبو احلسني بن أيبك وكان شيخا فقيها 

 فاضال درس وأفىت

أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن عثمان السنجاري مث الدمشقي طلب بنفسه ومسع الكثري  - 221
دمشق والقاهرة وغريمها من ابن الشحنة والدبوسي وغريمها وله نظم وفضائل ذكره الذهيب يف ب

ومات يف أول ذي  696املعجم املختص وخطب مبوضع من الغوطة وكان مولده يف رمضان سنة 
 742القعدة سنة 

أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن الغرانطي من أهل لوشة ويعرف ابلنسكان كان إماما  - 222
ت مبالغا يف التواضع أخذ عن أيب جعفر بن الزايالقراءات جلامع األعظم بلوشة مقبال على اب

 750وأيب عبد هللا الطحال وغريمها وله نظم وسط كانت وفاته يف ربيع اآلخر سنة 

أمحد بن إبراهيم بن إسحاق بن أيب حيىي الغزاوي كذا يعرف هبذه النسبة شهاب الدين   - 223
 (2)احلكم ونشأ ابنه هذا فتعلق".  كان أبوه ينوب يف
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"إبراهيم بن الزبري بن حممد بن إبراهيم بن الزبري بن احلسن بن احلسني بن الزبري ابن عاصم بن -3 .3
مسلم بن كعب بن مالك بن علقمة بن حيان بن مسلم بن علي بن مرة بن كعب الثقفي 

در إلقراء  شيوخه مث قال وتص العاصمي نقل نسبه من خطه اجلياين نزيل غرانطة مث ذكر مجعا من
كتاب هللا تعاىل وإمساع احلديث وتعليم العربية وتدريس الفقه عاكفا على ذلك عامة هناره مثابرا 
على إفادة العلم ونشره انفرد بذلك وصارت الرحلة إليه وهو من أهل التجويد واإلتقان عارفا 

رواية عين وتوارخيهم متسع ال حافظ للحديث مميز لصحيحه من سقيمه ذاكر لرجالهالقراءات ب
هبا كثريا وصنف برانمج رواايته واتريخ علماء األندلس وصل به صلة ابن بشكوال وله كتاب 
األعالم مبن ختم به القطر األندلسي من األعالم وكتاب ردع اجلاهل عن اعتساف اجملاهل يف 

قبه هللا طنه مث أعالرد على الشرذمة ومعجم شيوخه قال حصلت له حمنة وحتول بسببها عن و 
كذا يف األصل ويف اهلامش بل مولده يف ذي القعدة   28احلسىن إىل أن قال ومولده حبيان سنة 

وصلي عليه بغرانطة ومن مناقبه أن الفازازي  708وتويف يف اثين عشر ربيع األول عام  7سنة 
أمريها ابلسحر وأوذي  الساحر ملا ادعى النبوة قام عليه أبو جعفر مبالقة فاستظهر عليه بتقربه إىل

 (1)أبو جعفر فتحول إىل غرانطة فاتفق قدوم الفازازي رسوال من أمري مالقة فاجتمع". 
 

ومسع من القاضي جنم الدين الطربي  718"املخزومي املكي القاضي شهاب الدين ولد سنة -4 .4
ي وعرض شوأخيه وأمحد بن الرضي واجلمال املطري وعيسى احلجي واألمني األقشهري والوادي آ

عليه الشاطبية وتفقه على األصفوين وخترج يف احلساب والفرائض وأخذ عن األسنوي ابلقاهرة 
عن إبراهيم بن مسعود املسروري وأذن له الشيخ صالح الدين العالئي يف اإلفتاء القراءات وأخذ 

ضل فوتصدر لألشغال ابحلرم مدة فانتفع به الناس وانب يف احلكم عن احلرازي مث عن أيب ال
النويري مث استقل بعده ابلقضاء واخلطابة مدة تقرب من سنتني مث صرف عن ذلك فالزم األشغال 

وهو عم الشيخ مجال الدين حممد بن  792إىل أن مات يف اثلث عشرى شهر ربيع األول سنة 
عبد هللا بن ظهرية قاضي مكة ووالد أيب الربكات قاضي مكة أيضا وجد أيب السعادات قاضي 
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 (1)ومسع هبا من مجاعة".  760ا قرأت خبط ابن سكر أنه رحل إىل املغرب سنة مكة أيض
 

"ابن احلافظ تقي الدين ولد سنة ... وامسعه أبوه الكثري من النجيب وابن عالق وعبد اهلادي -5 .5
القيسي وغريهم وحدث ابلكثري روى عنه العالئي وابن رافع وآخرون من مشاخينا منهم العمار 

 745السويداوي والربهان الشامي ومات يف شوال سنة الكركي والشهاب 

أمحد بن عتيق بن ابق اجلهين الغرانطي أبو جعفر بن ابق قرأ على أيب جعفر بن الزبري  - 510
 732طيب النغمة نظر يف األحباس ومات يف ربيع اآلخر سنة القراءات بوغريه وكان عارفا 

 ليمان املارديين األصل املعروف اببنأمحد بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن س - 511
الرتكماين احلنفي القاضي اتج الدين أخو العالمة عالء الدين الذي ويل احلكم استقالال ولد يف 

ومسع من الدمياطي وابن الصواف وغريمها وحدث واشتغل أبنواع  681أواخر ذي احلجة سنة 
ال وءة وحسن املعاشرة وقال مجالعلوم ودرس وأفىت وصنف وانب يف احلكم وكان موصوفا ابملر 

الدين املساليت كتبت عنه من فوائده وعد له سبعة عشر تصنيفا يف الفقه واألصول والعربية 
والعروض واملنطق واهليئة وله كالم على أحاديث اهلداية وغالبها مل يكمل والكثري منها ينسب 

كتب اخلط وعلى اخلالصة و ألخيه وله نظم وسط وله شرح اجلامع الكبري وتعليقة على احملصل 
 (2)احلسن ومات يف أوائل". 

 

 787"يف مجادى األوىل سنة -6 .6

أمحد بن عثمان األمشاطي األديب شهاب الدين كان قيم الشام يف وقته يف األزجال  - 516
ومل يكمل الستني واشتهر له الزجل الذي  725والبالليق وحنو ذلك مات يف شهر رمضان سنة 

 وأوله عااي فيه ابن مقاتل

 )لك خدما أمحد حاز ملح ... روضوا اصطبح فيه واعتبق(

 )خال من سبع أسىب املهج ... زهر وخرج وأظهر فرج(

 )من هام به ليس يالم(
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 وأول زجل ابن مقاتل

 )طريف ملسح بدر اتضح ... يل يف ملح ما عوحدق(

 )إذا اختلج فيها الدعج ... يسىب املهج ولو نسج(

 )قام عذار والم ... (

أمحد بن عثمان القدمي أبو عبد هللا شرف الدين رفيق اخلطيب جالل الدين القزويين  - 517
وكان خريا متوددا لقن مجاعة القراءات وأتقن  695ولد سنة بضع وستني وقدم دمشق سنة 

 (1)ذكره الذهيب يف آخر الطبقات". 
 

ضي د احلق أخو قا"يف طبقات احلنفية فقال اإلمام العالمة شهاب الدين عرف اببن عب-7 .7
قدم علينا القاهرة من دمشق لزايرة أخيه  676القضاة برهان الدين إبراهيم مولده تقريبا يف سنة 

إمام فاضل  738توجه إىل دمشق ومات هبا يف ليلة اثمن عشر ربيع األول سنة  730يف سنة 
 حمدث فقيه أفىت ودرس وحصل وأفاد

أبو جعفر الغرانطي القاضي قال ابن اخلطيب  أمحد بن علي بن أمحد بن حممد األزدي - 527
تصدر لكتب الشروط وانتظم يف سلك العدول وكانت من بيت فالحة ومات يف اثمن عشرى 

 739ذي احلجة سنة 

أمحد بن علي بن أمحد اهلمدين مث الكويف احلنفي فخر الدين الشهري اببن الفصيح ولد  - 528
دم دمشق فأكرمه الطنبغا انئب الشام ودرس وكان له صيت يف بالد العراق مث ق 680سنة 

ن الشاطبية على وز القراءات ابلقصاعني وأعاد ابلرحيانية وكان فاضال متوددا نظم قصيدة يف 
بغري رموز فجاءت يف حنو حجمها بل أصغر ونظم الفرائض السراجية وكنز الدقائق واملنار يف 

 99نة وله مؤلفات وأرخ الذهيب مولده سأصول الفقه قال شيخنا العراقي كان من فقهاء احلنفية 
تقريبا والذي قدمته جزم به الصفدي وقال الكمال جعفر نظم الكثري وصنف يف الفرائض وكان  

 حنو حجم بغري رموز يفالقراءات كثري اإلحسان إىل الطلبة بنفسه وماله قلت ورأيت له نظم 
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 (1)الشاطبية". 
 

ن الصباغ غداد من ابن الدوالييب وصاحل ابن عبد هللا ب"ومدحه أبو حيان ببيتني وكان قد مسع بب-8 .8
ها وشغل الناس والفرائض وغري القراءات ووغريمها وأجاز له إمساعيل ابن الطبال وتقدم يف العربية 

وكان كثري التودد لطيف احملاضرة ذكره الذهيب يف معجمه ومات قبله مبدة وكتب عنه سعيد الذهلي 
 من شعره ومات قبله مبدة

 ومنه

 )العني أظلم نورها ... والوصل منك ينريها(

 )يف كل عضو عزه ... وخسوفه وكسرها(

 ومنه

 )ما العلم إال يف الكتاب ... ويف أحاديث الرسول(

 )وسوامها عند املح ... قق من خرافات الفضول(

 755ومات يف شعبان سنة 

ه مث جلس هو صناعة أبي أمحد بن علي بن أمحد املعروف اببن نور كان أبوه خوليا وابشر - 529
 (2)يف دكان عطر مث اشتغل ابلفقه على النجم". 

 

 "عنه أبو حامد بن ظهرية يف معجمه-9 .9

أمحد بن علي بن عتيق الرتاييف يقال له اشكمدز الغرانطي أبو جعفر كان من أهل اخلري  - 552
ر بن أيب جعفوالعدالة عارفا ابلواثئق دمث األخالق خطب ابجلامع وأم به وكان قد أخذ عن 

 710الطباع وغريه ومات يف رجب سنة 

 عن التقي البغداديالقراءات أمحد بن علي بن عثمان الفيشي شهاب الدين أخذ  - 553
 797وأقرأ الناس مدة مبصر وكان ضريرا مات يف صفر سنة 

أمحد بن علي بن عسكر القصري اجلمال ولد سنة ... وأمسع على حممد بن أيب الفضل  - 554
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 سي وحدث ومات سنة ...املر 

أمحد بن علي بن عقيل بن راجع بن مهنا علم الدين الششرتي مسع السراج عمر القزويين  - 555
ذكره ابن اجلزري يف مشيخة اجلنيد البلياين وقال كان من  65وحدث عنه بكازرون يف سنة 

 (1)العلماء األخيار". 
 

 الواو وبعدها معجمة ولد سنة"الشرايب أبو العباس املوشضى بضم امليم وسكون -10 .10
ومسع من ابن عبد الدائم مشيخته وحدث حدثنا عنه شيخنا الربهان الشامي ابلسماع ومسع  651

أيضا امللخص للقابسي من داود بن سليمان احلموي بسماعه من ابن درابس ومسع من أمحد بن 
 يقال أنه جاوز التسعني 744أيب الغنائم الكهفي ومات يف نصف رجب سنة 

أمحد بن عمر بن حممد بن أيب الرضي شهاب الدين أبو احلسني احلموي األصل الشافعي  - 583
نزيل حلب تفقه ببلده على شرف الدين بن خطيب القلعة وبدمشق على التاج السبكي وغريه 
ومهر وتقدم ودرس مث قدم حلب على قضاء العسكر مث ويل قضاءها استقالال ثالث مرات وكان 

 أشياء وله فيها نظم مساه عقد البكر وله نظم يفالقراءات بري االستحضار عارفا فاضال عاملا كث
متعددة وكانت دروسه حافلة والثناء عليه وافرا مث كان فيمن قام على الظاهر برقوق وأنكر سلطنته 
فسعى به إليه فتطلبه فاختفى مدة وحج فيها مث قدم حلب مستخفيا فلما كانت قتنة الناصري". 

(2) 
 

 714"يف شعبان سنة -11 .11

 أمحد بن عيسى بن أيب القاسم ... - 596

أمحد بن غزال بن مظفر بن يوسف بن قيس الواسطي املقرئ اجملود جنم الدين ولد يف  - 597
إىل أن مهر فيها واشتهر هبا فصار شيخ اإلقراء بواسط القراءات وتعاىن  627رمضان سنة 

 بواسط 707ه ومات يف شهر رجب سنة وكان قد مسع كثريا من املرجا بن شقرية وغري 

 أمحد بن فرج بن ... - 598
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أمحد بن أيب الفرج بركات الفارقاين اتج الدين بن شرف الدين كان أبوه نصرانيا يعرف  - 599
بسعيد الدولة فأسلم ولقب شرف الدين وخدم ولده عند هبادر رأس نوبة فتقدم إىل أن صار 

 (1) زارة املرة الثانية صادره وضربه ابملقارع فرتك املباشرة".مستويف الدولة فلما ويل األعسر الو 
 

"وحنومها وأخذ العربية عن أيب احلسن ابن امللقن وأيب حيان وبرع وكان وقورا ساكنا -12 .12
خاشعا قانعا انتفع به الطلبة وخترج به الفضالء واختصر التنبيه فصحح على قاعدة املتأخرين 

ذكر اخلالف على الراجح وهو لطيف كثري الفائدة سهل واختصر هذا املختصر فاقتصر من 
التناول ولكنه مل يرزق حظ احلاوي الصغري ترجم له األسنوي يف الطبقات ترمجة جيدة قال فيها  

والتفسري واألصول والنحو ويستحضر من األحاديث كثريا خصوصا القراءات وكان عاملا ابلفقه 
صوف يبا شاعرا فصيحا متواضعا كثري املروءة والرب والتاملتعلقة ابألوراد والفضائل وكان ذكيا أد

واحلج واجملاورة مواظبا على األشغال واالشتغال ال أعلم بعده من اشتمل على صفاته وكان أبوه 
روميا من نصارى أنطاكية فوقع يف سهم بعض األمراء فرابه وأعتقه وابشر النقابة لبعض األمراء 

على قدم  بيربسية فلزم اخلري والعبادة ونشأ له ولده الشهابفعرف ابلنقيب مث انقطع وتصوف ابل
جيد فكان أوال بزي اجلند مث حفظ القرآن وقرأ ابلسبع مث اشتغل ابلعلم وله عشرون سنة فالزم 
إىل أن مهر قال ومل يكتب قط على فتيا تورعا وال ويل تدريسا وكان مع تشدده يف العبادة حلو 

 (2)بة". النادرة كثري االنبساط والدعا
 

أمحد بن حممد بن احلسن اخلراساين الشيخ ركن الدين بن وحيد الدين  - 625"-13 .13
الصويف الشافعي قدم دمشق ودرس ابلركنية هبا واختص بتنكز وكان يكثر االجتماع به مع الشيخ 
الظهري فلما أبعد تنكز الشيخ الظهري أبعده معه ومنعه من االجتماع به وكان درس ابلركنية من 

اوي الصغري وويل مشيخة الطواويسية وحصل به لوقف الركنية نفع واستمر بعد سخط تنكز احل
عليه خامال إىل أن مات وهو والد البدر شيخ الطواويسي والشيخ علي أحد الصوفية ابخلاتونية 

 741مات يوم السبت اتسع عشر مجادى األوىل سنة 
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األمشومي مجال الدين الوجيزي كان قد أمحد بن حممد بن أمحد بن سليمان الواسطي مث  - 626
حفظ كتاب الوجيز واعتىن به فعرف به وكان يقول أنه أسن من بدر الدين ابن مجاعة بسنة 

 729وضعف آبخره عن احلركة فلزم بيته حىت مات يف رجب سنة 

هر فيها وأقرأ فمالقراءات أمحد بن حممد بن أمحد بن الشويش احلليب اجلربيين تعاىن  - 627
 793ومات بقرية جربين يف مستهل ذي احلجة سنة  مدة

أمحد بن حممد بن أمحد بن أيب طاهر احلمصي املعروف اببن الصرييف مسع من ابن  - 628
 الشحنة من البخاري وحدث مسع منه ابن ظهرية

أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد هللا الطربي مث املكي زين الدين حفيد احلافظ حمب  - 629
وروى عن يعقوب بن أيب بكر الطربي من جامع الرتمذي وحدث وكان  693ة الدين ولد سن

 (1)صاحلا فاضال جوادا عاقال كثري الرائسة". 
 

على  القراءاتبأمحد بن حممد بن بيربس شهاب الدين بن الزكي عىن  - 665"-14 .14
لم عالشيخ مشس الدين بن منري السراج الكاتب مث على الشيخ تقي الدين البغدادي واعتىن ب

 798امليقات ومهر فيه ومات يف صفر سنة 

ربيع األول  18أمحد بن حممد بن البيت الدمشقي احلجازي األصل مات بدمشق يف  - 666
مسع من الرضي بن الزار صحيح مسلم قال ابن أيبك الدمياطي  37ومولده تقريبا سنة  718سنة 

 وكان فاضال

دين رداوي مث الصاحلي احلنبلي املقرئ شهاب الأمحد بن حممد بن جبارة بن عبد الويل امل - 667
وأحضر يف الرابعة على خطيب مردا ومسع من الكرماين  47ولد قبل اخلمسني وأرخه بعضهم سنة 

ل عن وأخذ األصو القراءات على الراشدي ومتهر فيها ويف القراءات وابن عبد الدائم وقرأ 
وال وفيه قدس وشرح الشاطبية شرحا مطالقرايف وتفقه وشارك يف الفضائل وسكن حلب مدة مث ال

 احتماالت بعيدة حبيث أنه قال يف قول الشاطيب
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 (1))ويف اهلمز أحناء وعند حناته ... يضئ سناه كلما اسود أليال(". 
 

"حيتمل مخسمائة ألف وجه ومثانني ألف وجه وله شرح الرائية ونونية السخاوي يف -15 .15
 728فجأة يف رجب سنة مات ابلقدس القراءات بالتجويد واشتهر 

 أمحد بن حممد بن أيب جبل املعافري األندلسي له مرثية يف أيب جعفر ابن الزبري أوهلا - 668

 )عزيز على اإلسالم والعلم ما جرى ... فكيف لعيين أن يلم هبا الكرى(

 )حقيق لعمري أن تفيض نفوسنا ... وفرض على األكباد أن تتفطرا(

 ة ... فرب مصاب صري احلزن أعذرا()وإن كان للصرب اجلميل رجاح

 )أصرب وها ركن الداينة قد وهى ... وذا مربع التدريس أصبح مقفرا(

 يقول فيها

 )أبعد حلول ابن الزبري برمسه ... نقيم دليال أو نؤمل مظهرا(

 )حترى كتاب هللا شغال فلم يزل ... مقيما عليه رائحا ومبكرا(

 أو مقرائ أو مفسرا( )مىت جئته ألفيته متلبسا ... به اتليا

 )فوا أسفا للعلم ضاعت فنونه ... وأمسى من التحقيق منفصم العرى(

أمحد بن حممد بن مجعة بن أيب بكر بن إمساعيل بن حسن األنصاري احلليب شهاب  - 669
وتفقه حبلب  648الدين أبو العباس عرف اببن احلنبلي الشافعي ولد يف شهر ربيع اآلخر سنة 

 (2)خلطيب الطائي ومسع على". على الفخر ابن ا
 

 ذكره لسان الدين -"-16 .16

أمحد بن حممد بن عبد هللا الدندري صدر الدين تفقه على هبة هللا ابن عبد هللا بن سيد  - 704
عن الشيخ عبد السالم ابن اخلياط ومسع احلديث على عبد البصري القراءات الكل القفطي وأخذ 

راءة بقوص وكف بصره آبخره ومات يف اثين مجادى بن عامر بن مصلح السكندري وتصدر للق
 732اآلخرة سنة 
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القراءات بأمحد بن حممد بن عبد هللا األنصاري اللورقي أبو جعفر املالقي كان معتنيا  - 705
واشتهر ابإلتقان والضبط أخذ عن أيب جعفر ابن الفحام وهو آخر من أخذ عنه القرآن تالوة 

 وقد عمر 710ومات مبالقة سنة 

أمحد بن حممد بن عبد هللا اإلسكندري املالكي فخر الدين ابن املخلطة اشتغل ومهر  - 706
 (1)يف الفقه والعربية ومسع من حيىي بن حممد الصنهاجي وغريه". 

 

"يف آخر عمره وكان أخوه بدر الدين يصحب امللك املنصور قالون وهو أمري فلما -17 .17
ض هذا بعناية أخيه إبفادة ابن الظاهري حدثنا عنه بعويل السلطنة رفع من قدره وكان مساع أمحد 

 738شهر رجب سنة  25شيوخنا منهم أبو الفرج ابن الغزي ومات يف 

 53أمحد بن منصور بن صارم بن اسطوراس املشهور اببن احلباس الدمياطي ولد سنة  - 804
يقيم بدمياط  م وكانمسع من أيب عبد هللا بن النعمان وتعاىن األدب وقال الشعر اجليد وحلقه صم

 وقدم القاهرة مراراالقراءات بوخيطب ابلورادة كل مجعة وكان عارفا 

 ومن نظمه

 )أن قل مسعي إن يل ... فهما توفر منه سهم(

 )يدين إيل مقاصدي ... ويروقك الرمح األصم(

 اوله كتاب يف فضائل االتفاق مساه أسباب الوفاق وله قصيدة رائية يف وصف املوز ال نظري هل
 )كأمنا املوز يف عراجينه ... وقد بدا اينعا على شجره(

 )فروع شعر برأس عاتبة ... ختفض من بعدهم مسره(

 )كأن من ختمه وعقصته ... أرسل سراته على أسره(

 )ويف اعتدال اخلريف أحسن ما ... يرفل مثل الدراج يف أزره(

 (2))كأن أمشاطه مكاحل من ... زمرد نظمت على قدره(". 
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أمحد بن موسى بن عمرو احلليب احلنفي مدرس الفارقانية ابلقاهرة مات  - 810"-18 .18
 703هبا يف أواخر رمضان سنة 

أمحد بن موسى بن عيسى بن أيب الفتح البطرين األنصاري املالكي التونسي أخذ  - 811
ليد و عن عبد هللا بن عبد األعلى وأيب بكربن شلبون وحدث عن صاحل بن حممد بن الالقراءات 

واحلديث مشاركا يف فنون مات يف القراءات وحممد بن أمحد بن حامد وغريهم وكان ماهرا يف 
 703ربيع اآلخر سنة 

أمحد بن موسى بن فياض بن عبد العزيز بن فياض املقدسي احلنبلي شهاب الدين أبو  - 812
ره إىل أن مات فباش 74العباس قاضي حلب وابن قاضيها خرج له أبوه عن القضاء ابختياره سنة 

وكان عاملا عادال دينا خريا متواضعا كثري السكون حممود الطريقة مشكورا  796يف شعبان سنة 
أمحد  - 813يف أحكامه وكان يكثر التزويج حىت يقال إنه أحصن أكثر من اثنيت عشرة امرأة 

 صبن موسى بن حممد بن أمحد عرف اببن قرصة الفيومي مث القوصي عز الدين وىل نظر قو 
واإلسكندرية وصادره الشجاعي مث أكرمه وكان ال يتكلم إال إبعراب وله مسائل فقهية وحنوية". 

(1) 
 

"يف القيمة مل يقبل وكان له إقدام على ملوك الرتك وتردد إىل القاهرة مرارا أوهلا يف -19 .19
به كثريا  اسوكان اليعود إال قد أجيب إىل كل ما أراد فأبطل أشياء من املظامل وانتفع الن 12سنة 

وكان الكثري من أهل الدولة يكرهونه وال يتهيأ هلم رده فيما يطلب وكانت وفاته يف آخر ذي 
 وقد جاوز الستني 62وقيل يف أول احملرم سنة  761احلجة سنة 

خذ عن أالقراءات بأمحد بن موسى املوصلي احلنبلي املقرئ نزيل دمشق كان عارفا  - 815
ه سنة ريه وكان فصيحا عارفا قاله الذهيب يف طبقات القراء وأرخ وفاتعبد الصمد بن أيب اجليش وغ

 وقد شارف الستني 710

ت القراءاأمحد بن مؤمن الدمشقي والد الشيخ مشس الدين ابن اللبان املصري أخذ  - 816
عن أيب شامة واقرأ جبامع بين أمية وتصدر للقراءة وكان خريا عارفا ابلفن ومات فجاءة يف مجادى 
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 706ىل سنة األو 

أمحد بن املؤيد بن أيب جعفر احلليب األصل املصري شهاب الدين مسع من النجيب  - 817
بعض سنن أيب داود وحدث ومات مبصر يف يوم اجلمعة سادس عشرى شهر ربيع األول سنة 

724 

أمحد بن نصر هللا بن ابتكني القاهري حمىي الدين كان أديبا فاضال حدث ابلشاطبية  - 818
 (1)ى بن أيب اجلرم أمام جامع احلاكم بسماعه من". عن عيس

 

على لقراءات ا"ترمجه الذهيب يف طبقات القراء وقال صاحبنا ورفيقنا يف الطلب قرأ -20 .20
الشيخ مجال الدين البدوي ولزم الشيخ جمد الدين مدة يبحث عليه ومهر يف الفن واقرأ بسفح 

اس سلم مدة وانتفع به وهو من خيار النقاسيون وأصول الفقه وصحب الشيخ مشس الدين ابن م
دينا وعقال وحياء ومروءة وتعففا يعيش من التسبب ومولده قبل السبعني وقد مسع من أصحاب 
ابن طربزد وغريهم وحدث ابألول من أفراد ابن شاهني عن جده قرأ عليه جتويدا مجاعة وحدث 

 728وكان قواال ابحلق زاهدا ومات يف ربيع األول سنة 

أمحد بن حيىي بن حممد بن سامل بن يوسف العسقالين املعروف اببن الغافقي احلنفي  - 830
مجادى  22ابالسكندرية ومولده يف  707ذكره احلافظ أبو احلسني بن أيبك فقال أنه تويف سنة 

مسع اإلمام هباء الدين ابن اجلميزي وغريه مسع منه أبو العالء البخاري الفرضي  637اآلخرة سنة 
 اضي القضاة تقي الدين السبكي وحدثنا عنهوشيخنا ق

أمحد بن حيىي بن حممد بن عبد هللا بن نصر بن أيب بكر احلراين احلنبلي كمال الدين  - 831
شوال سنة  13أخو شرف الدين قاضي احلنابلة ابلداير املصرية وويل هو نظر اخلزانة ومات يف 

706 

اتج  سم بن علي بن أيب الفضل الدمشقيأمحد بن حيىي بن حممد بن علي بن أيب القا - 832
الدين ابن السكاكري كان كاتبا جميدا عافرا ابلشروط ابرعا فيها غاية يف إخراج علل املكاتيب 

                                         
 1/384الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة  (1)



15 

 

 (1)وقد كتب يف جملس احلكم". 
 

"اهلند مرارا واملعرب والصني وأقام يف تلك البالد أكثر من عشرين سنة وكان حيكي -21 .21
مجلتها قبة آدم على رأس جبل عال يتوصل إليها بسلسلة من عن العجائب اليت شاهدها من 

حديد فيتعلق فيها من له قوة قدر نصف يوم حىت يصل مث يرجع من جهة أخرى كذلك مات 
 701حبلب يف مستهل صفر سنة 

تقريبا ذكره الذهيب  710أمحد بن يوسف بن سعد هللا اآلمدي احلنبلي ولد آبمد سنة  - 845
ال اإلمام املقرىء احملدث شهاب الدين أبو العباس رحل إىل بغداد وإىل يف املعجم املختص فق

مصر ودمشق وطلب العلم فسمع من احلجار ومن أمحد بن حممد بن األخوة وعدة وطلب وحصل 
 األجزاء

أمحد بن يوسف بن عبد الدائم بن حممد احلليب شهاب الدين املقرىء النحوي نزيل  - 846
ن التقي الصائغ عالقراءات فيه والزم أاب حيان إىل أن فاق أقرانه وأخذ القاهرة تعاىن النحو فمهر 

ومهر فيها ومسع احلديث من يونس الدبوسي وغريه وويل تصدير القراءة جبامع ابن طولون وأعاد 
 (2)ابلشافعي وانب يف احلكم وويل نظر األوقاف وله تفسري القرآن". 

 

رأيته خبطه واإلعراب مساه الدر املصون يف ثالثة أسفار خبطه  -"يف عشرين جملدة -22 .22
صنفه يف حياة شيخه وانقشه فيه مناقشات كثرية غالبها جيدة ومجع كتااب يف أحكام القرآن وشرح 

ويتكلم يف راءات القوالتسهيل والشاطبية قال األسنوي يف الطبقات كان فقيها ابرعا يف النحو 
 756ل خريا أديبا مات يف مجادى اآلخرة وقيل يف شعبان سنة األصو 

أمحد بن يوسف بن أيب القاسم ابن العجمي احلليب مسع من أيب بكر ابن العجمي جزء  - 847
الدعاء للمحاملي حدثنا ابن رواحة عن السلفي مسع منه أبو املعايل بن عشائر ومات يف أواخر 

 773شهر ربيع األول سنة 

ن يوسف بن مالك الغرانطي أبو جعفر األندلسي ولد بعد السبعمائة وتعاىن أمحد ب - 848
                                         

 1/396الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة  (1)
 1/402الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة  (2)



16 

 

اآلداب فرافق أاب عبد هللا بن جابر األعمى فحجا معه ودخال القاهرة ولقيا أاب حيان وغريه مث 
دخال دمشق ومسعا من املزي وابن عبد اهلادي وحممد بن أيب بكر بن أمحد بن عبد الدائم ومجاعة 

 (1)قاما هبا حنوا من ثالثني سنة ونزال البرية وحدث أبو جعفر". مث قدما حلب فأ
 

 "ذكر من امسه إسحاق إىل إمساعيل-23 .23

 

إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق بن املظفر أبو الفضل ابن الوزيري ولد سنة مخسني  - 885
رير وقرأ ضوامسعه أبوه من الزكي املنذري معجمه ومن غريه وأمسعه الشاطبية والتيسري من الكمال ال

على أبيه وعلى الكمال ابن فارس وحدث روى لنا عنه شيخنا برهان الدين الشامي القراءات 
 718ومات يف شعبان سنة 

إسحاق بن إبراهيم املناوي والد القاضي اتج الدين اشتغل ابلفقه ومهر ودرس وأعاد  - 886
 718ومات يف سنة 

 بن أيب القاسم املقدادي الكندي الرحيب إسحاق بن إمساعيل بن أيب القاسم بن احلسن - 887
جمد الدين ولد سنة إحدى ومخسني وتفقه ابلشيخ اتج الدين ابن الفركاح ومسع من ابن عبد 
الدائم وابن أيب اليسر وغريمها وويل قضاء الرحبة حنوا من أربعني سنة وكانت وفاته بدمشق يف ربيع 

 715األول سنة 

يم بن هبة هللا بن طارق األسدي احلليب ابن النحاس ولد إسحاق بن أيب بكر بن إبراه - 888
ومسع من يوسف بن خليل فأكثر عنه ومن حممد بن أيب القاسم القزويين والنظام ابن  630سنة 

البلخي واملؤمتن بن قمرية والعز ابن رواحة يف آخرين أكثر عنه الطلبة مع عسر فيه وكانت له 
 مساعاته على ابن خليل خاصة ستمائة جزء وقال الذهيبمشاركة ونسخ خبطه أجزاء كثرية وكانت 

 (2)يف املعجم املختص كتب أجزاء خبطه يف صباه وكان". 
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 727"سنة -24 .24

إمساعيل بن إبراهيم الكردي شيخ العادلية بدمشق ذكره الذهيب يف آخر طبقات القراء  - 915
 727يف أصحاب التقي الصائغ سنة 

وتفقه وانب عن السبكي  690ي عماد الدين ولد بعد سنة إمساعيل بن إبراهيم الكرد - 916
يف قضاء غزة مث قدم دمشق ورأيت مساعه على سنجر اجلاويل يف بعض مسند الشافعي ونعت يف 

قال السبكي ركب  755الطبقة مفيت املسلمني فمات فجاءة يف حادي عشر ذي القعدة سنة 
 ا ومات بعد الصالة من يومهمعي يوم اخلميس وأصبح يوم اجلمعة على ما بلغين طيب

إمساعيل بن أمحد بن إمساعيل بن برتق القوصي مث املصري جالل الدين أبو الظاهر اعتىن  - 917
ود وقال الشعر احلسن وتصدر جبامع ابن طولون وابشر العقالقراءات وابلعلم وفاق يف العربية 

 (1)لقائل". ألشعار والنوادر وهو اوكان آية يف التنذير وحسن احملاضرة وكان حيفظ شيئا كثريا من ا
 

"يد طوىل وكان صاحلا عفيفا زاهدا وكان صادق الرؤاي خيرب أبشياء يسندها إىل منامه -25 .25
فتجئ كفلق الصبح حىت كان خيرب يف كل سنة بزايدة النيل فال خترم مات يف اثمن مجادى اآلخرة 

 739سنة 

 مسع من أمحد بن عبد الدائم وغريه إمساعيل بن داود بن سليمان بن حيىي الصاحلي - 927
 ومات سنة ...

قه والعربية وكان والفالقراءات إمساعيل بن سعيد الكردي املقرئ املصري تفقه ومتهر يف  - 928
طلق العبارة سريع اجلواب حسن التالوة يدري احلاوي واحلاجبية وحيفظ الكثري من التوراة واإلجنيل 

يل هلزل فحفظت منه كلمات قبيحة حىت صار يقال له إمساعرمي ابلزندقة بسبب أنه كان كثري ا
الكافر وإمساعيل الزنديق وطلب إىل تقي الدين األخنائي وادعى عليه فخلط يف كالمه فسجن 
فجاءة شخص من الصاحلني فأخربه أنه رأى النيب صلى هللا عليه وسلم يف منامه فقال له قل 

ليه طا فاستدعى به وعقد له جملسا وأقيمت علألخنائي يضرب رقبة إمساعيل فإنه سب أخي لو 
البينة أبمور معضلة فأمر به فقتل حبكم املالكي بني القصرين يف السادس والعشرين من صفر سنة 
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نقلته من خط القطب وذكر أنه حضر ذلك وقال قد نظر يف املنطق فدخل يف كالم ال  720
شهورا ابلعلم بني اليوسفي أنه كان م فائدة فيه يعىن فضبط عليه وقرأت يف اتريخ موسى بن حممد

 (1)الفقهاء وله فضيلة مشهورة يف األدب وكان كثريا ما يتماجن". 
 

أبو بكر بن عمر بن عثمان بن سامل الكردي املوصلي مث الدمشقي  - 1212"-26 .26
بواب الزايرة ولد سنة مثانني تقريبا ومسع وهو كبري من البهاء ابن عساكر وابن الشريازي وست 

 757زراء وغريهم وحدث مات يف شوال سنة الو 

أبو بكر بن عمر بن مسلم بن عمر الصاحلي وكان والده حجارا وله مساع من الزبيدي  - 1213
وأما أبو بكر فولد سنة بضع وستني وستمائة  695وابن الليت وابن الصباح وغريهم ومات سنة 

 ربزايل يف معجمه وهو من أقرانهومسع من ... ومجاعة من أصحاب ابن طربزد والكندي وذكره ال
وهو جد حسن بن علي بن عمر الكتاين املؤذن ابجلامع املظفري مات أبو بكر يف اثلث مجادى 

 744األوىل سنة 

أبو بكر بن عمر بن مشبع تقي الدين اجلزري املقصايت املقرىء ولد يف حدود العشرين  - 1214
رف العشر وعنده طالقراءات شق وأقرأ ونشأ ابملوصل وبغداد مث سكن دمالقراءات وتعاىن 

من العربية وحدث ابلتيسري عن عبد الصمد بن أيب اجليش وقرأ بعد اخلمسني وقرأ على العلم 
 (2)القاسم األندلسي بدمشق وعلى عبد الصمد بن أيب اجليش بدمشق ومسع تفسري الكواشي". 

 

 وانب يفالقراءات ب"منه وجلس لإلقراء قدميا مث سكن دمشق وكان بصريا -27 .27
اخلطابة ابجلامع األموي أكثر من عشرين سنة وكان زاهدا متعبدا ورعا قال الذهيب قرأت عليه 
التجريد البن الفحام بسماعه له على عبد الصمد بن أيب اجليش وكان ينقل من الشواذ كثريا 

انني يف مجادى لثمولعله أقرأ أكثر من مخسني سنة مات وقد جاوز االقراءات وانتفع به مجاعة يف 
 713اآلخرة سنة 

أبو بكر بن عمر بن مظفر بن عثمان بن أيب الفوارس املعري مث احلليب شرف الدين  - 1215
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ابن الشيخ زين الدين ابن الوردي قيل ولد يف سنة ... قال القاضي عالء الدين يف اترخيه كان  
اضرة وإطراح املنادمة وطيب احملكثري اهلجاء ويستحضر كثريا من احللبيني وما جرايهتم مع حسن 

التكلف يف املأكل وامللبس وتفقه أببيه وغريه وتعاىن األدب وابشر تدريس البهائية بدمشق وانب 
 حبلب 787يف احلكم ونظم ونثر ومات يف ربيع األول سنة 

أبو بكر بن عياش بن عبد هللا اخلابوري مجال الدين والد الشيخ صدر الدين كان خريا   - 1216
 (1)قاله".  -ريا ... الشيخ اتج الدين الفزاري كب
 

"أيضا من ... وكان حمداث فاضال مسندا حدث ابلكثري فمن ذلك جامع املسانيد -28 .28
ومسند الشافعي ورموز الكنوز للرسعىن يف التفسري والتوابني البن قدامة وعاش مثانني سنة حدث 

ازة أبو احلنابلة ابلقاهرة وأبوه وابإلجعنه ابلسماع الشيخ حمب الدين أمحد بن نصر هللا قاضي 
 790حامد بن ظهرية وآخرون وكانت وفاته سنة 

أبو بكر بن حممد بن قاسم املرسي األصل الشيخ جمد الدين التونسي ولد بتونس تقريبا  - 1243
 مث دخل القاهرة وأقام هبا مدة ودخل يف والية القاضيالقراءات واشتغل ببالده وتعاىن  56سنة 

الدين القزويين الثانية دمشق وحضر عند الزين الزواوي وجلس ابجلامع لإلقراء انب يف جالل 
اإلمامة واشتهر أمره وشاعت فضائله وويل مشيخة اإلقراء بعدة أماكن وتدريس النحو ابلناصرية 
وصار شيخ اإلقراء والعربية ابلبلد قال الصفدي حدثين غري واحد أهنم سألوا مشس الدين األيكي 

له  وأشار إليه ووقعت -أذكى ابن الوكيل أو الزملكاين فقال هنا شاب مغريب أذكى منهما  أميا
حمنة مع كراي انئب الشام ألنه قوى نفسه عليه فأهانه وضربه وصحب مرة الباجريقي مث ظهر له 

 (2)احنالله فتربأ منه وابدر". 
 

"والغرايف وأجاز له ابستدعاء ابن سيد الناس حممد بن عبد املؤمن الصوري ويوسف -29 .29
بن يعقوب بن اجملاور والواسطي والتقي الواسطي وغريهم وأخذ الفقه عن جعفر التزمنيت وغريه 
واستمر متجردا مع الفقراء مدة مديدة مث رجع وتزاي بزي الفقهاء ودرس ابمللكية وأقام جبامع عمرو 
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ل الناس وكان يفيت ويدرس ويقرئ يف كل شيء يف أي كتاب سئل فيه وانتفع به الناس وكان يشغ
هو وأخواه احلسن والزبري من أهل اخلري والتعبد وكذلك أهل بيتهم وكان احلسني قوى النفس حاد 
اخللق مقداما يف الكالم قال التاج السبكي مسعته يقول صحبت أاب العباس الشاطر إىل دمنهور 

ركب فطلب من بعض التجار الذين فيها فراشا ونطعا فامتنع فرتدد إليه ثالث مرار فأصر يف م
فقال يل يف الرابعة قل له مركبك يف هذه الساعة اليت فيها كذا وكذا غرقت ومل يسلم منها سوى 
عبدك فالن ومعه مثانية عشر دينارا فكان األمر كما قال وقال ابن رافع كان إماما يف الفقه 

والعربية والتعبري وغري ذلك مالزما لشغل الطلبة ونفعهم مكرما هلم بشوشا حسن اءات القر و
امللتقي عزيز النفس كرميا كثري الصدقة وتوىل اإلعادة ابلشريفية وأخذ عنه الطلبة طبقة بعد طبقة 

أرخه ابن رافع وخبط نور الدين اهلمذاين تويف يف  739ومات يف ليلة اخلميس اثين صفر سنة 
 ل صفر ووافق على السنةمسته

 (1)احلسني بن علي بن عبد الكايف بن علي بن يوسف بن متام".  - 1603
 

"اتريخ حلب كان إماما عاملا ابرعا فاضال فقيها شافعي املذهب له مؤلفات -30 .30
ت عدهتا ألفا السبع بلغالقراءات مساها هناية اجلمع يف القراءات ومنظومات منها قصيدته يف 

 ايدة وأوهلاومائيت بيت وز 

 )يقول سرجيا فاننا متبتال ... توخيت نظمي حامدا مبسمال( وآخرها

)حممد الداعي إىل هللا خري من ... إليه دعا واآلل والصحب مسجال( ولقبه قطب الدين عقيل 
أبو عبد القادر قدم حلب بعد السبعمائة وحدث عن والده بشيء من نظمه وكان أبوه فاضال 

قلت ذكر يل صاحبه الشيخ بدر الدين ابن سالمة  714كيفا سنة يعظ الناس ومات حبصن  
 (2)أنه". 
 

"األمينية والظاهرية قال الذهيب كان كيسا متواضعا حسن املشاركة يف الفضائل -31 .31
 736ومات فجاءة يف صفر سنة 
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علي بن حممد بن حممد بن هاشم بن عبد الواحد بن أيب العشائر احلليب اخلطيب عالء  268 -
والد احلافظ اخلطيب أيب املعايل ولد قبل سنة عشرين حبلب وتفقه هبا ومسع من العماد أيب الدين 

بكر اهلروي املائة الفراوية بسماعه من أمحد بن عبد الدائم ومسع من الوادى درس آشى وحضر 
الفخر ابن خطيب جربين روى عنه ابنه والربهان سبط ابن العجمى اثىن عليه ابن حبيب وقال 

 773ره خطابة اجلامع حبلب ومات سنة ويل آبخ

علي بن حممد بن حممد بن أيب العز الدمشقي احلنفي مسع من فاطمة بنت سليمان  269 -
 746واشتغل وانب يف احلكم ومات يف مجادى اآلخرة سنة 

 662علي بن حممد بن حممد البغدادي الرفاء سبط عبد الرحيم بن الزجاج ولد يف سنة  270 -
واحلديث ومسع من ابن أيب الدنية وعبد هللا بن ورخز صاحب ابن االخضر ءات القرابواشتغل 

ومن عبد الصمد بن أمحد وجده ألمه وأجاز له الشريف الداعي وغريه من واسط وكان قد أقام 
بقرية يقال هلا برقطا واشرتى هبا أرضا يشتغل منها كفايته ولقن هناك خلقا كثريا ومات يف وسط 

 740سنة 

 (1)بن حممد بن حممود بن أيب العز بن أمحد بن إسحاق بن إبراهيم".  علي 271 -
 

"أول أمره فقريا مث استغىن من جهة زوجة تزوجها فماتت فورث منها ماال مث انتفق -32 .32
 799ذلك يف أخرى مث أخرى فأثرى وكثر ماله ومات يف شهر رمضان سنة 

قي املؤذن األندلسي مث الدمش عيسى بن على بن عيسى بن إبراهيم بن عيسى البسطي 500 -
ولد سنة بضع وستني وستمائة وكان يصبغ احلرير مث صحب الشيخ إبراهيم الرقي وخترج به وقرأ 
احلديث على العامة وتعلم على الوقت ورتب يف مؤذين اجلامع وكان حسن األذان فصيحا حسن 

ه وهو ال متل جمالست النغمة وحدث عن التقي الواسطي وكان ينظم شعرا وسطا قال الذهيب كان
 ومن نظمه 734على هناته صوحييب مات يف مجادى األوىل سنة 

 )وما زالت الركبان خترب عنكم ... بكل مجيل والزمان حيقق(

 )فلما التقينا خلت فوق الذي به ... مسعت فنقل اجملد عنكم مصدق(

رمحن بن عبد د العيسى بن عمر بن خالد بن عبد احملسن بن نشوان بن عبد هللا بن عب 501 -
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العزيز بن عبد احملسن بن عطاء بن خالد بن عمر بن خالد ابن عبد هللا بن عبد الرمحن بن احلارث 
ومسع من احلافظ املنذري  638بن هشام املخزومى جمد الدين أبو الروح ابن اخلشاب ولد سنة 

ه وتفقه على رير وغري على الكمال الضالقراءات والرشيد العطار وعبد هللا بن عالق وغريهم وقرأ 
 (1)ابن عبد السالم وويل وكالة بيت املال ونظر". 

 

 722"سنة -33 .33

حممد بن علي بن أيب سامل بن إمساعيل بن أيب سامل بن إمساعيل بن عثمان السعدي  - 1529
احلليب بدر الدين ابن املسند عالء الدين مسع حبلب من العز إبراهيم ابن العجمي مسلسالت 

مسع منه  777تقى من مسند احلارث وحدث ومات حبلب يف شهر رمضان سنة التيمي واملن
 الشيخ برهان الدين إبراهيم بن حممد بن خليل ابن العجمي

حممد بن علي بن سعيد بن عمر اخلالطي تقي الدين مسع من أيب احلسن ابن الصواف  - 1530
 مسموعه من النسائي

لدين أبو املعايل إمام املشهد ولد يف ذي حممد بن علي بن سعيد األنصاري هباء ا - 1531
ومسع مبصر ودمشق واإلسكندرية وحلب من أشياخ عصره كابن مشرف وست  696احلجة سنة 

الوزراء وابن الشريازي ومن بعدهم وكتب الطباق وتفقه ابلشيخ برهان الدين الفزاري وابن الزملكاين 
ريا وكان ي والزم جنم الدين القحفازي كثعلى الكفري والعربية على اجملد التونسالقراءات وقرا 

حسن اخلط والنظم درس ابلقوصية واألمينية بدمشق وأم بدار احلديث األشرفية وويل احلسبة 
 (2)بدمشق مرارا وخطب جبامع العقيبة وهو القائل". 

 

 ")ولوال ما أخاف من األعادي ... وأن حديثنا فيهم يسري(-34 .34

ن طال املدى فكذا يصري( قال الذهيب يف املعجم املختص )جننت هبم كما جمنون ليلى ... وأ
ظهرت فضائله وألف أحكاما ومسع مين وقال ابن رافع مجع جملدات على كتاب التمييز يف الفقه 
للبارزي وقال ابن كثري كان جمموع الفضائل وله تصانيف وفوائد حسنة مات يف شهر رمضان 
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 752وقيل يف ذي احلجة سنة 

لي بن سليمان الشيخ املعمر مشس الدين الرقي مث احلليب ذكره الذهيب يف حممد بن ع - 1532
معجمه وأورد عنه حكاايت رواها ابن شاهني الشافعي قال الذهيب فيه من أبناء مثانني جالسته 

 707وتويف يف صفر سنة 

حممد بن علي بن سليمان الزهري املالقي قال ابن اخلطيب كان معظما عند القضاء  - 1533
 731ظا لنصوص املسائل الفقهية ذاكرا للنوادر انب يف القضاء وويل احلسبة ومات سنة حاف

حممد بن علي بن مشعون اإلمام انصر الدين املوقت وكان فاضال يف علوم كثرية ماهرا  - 1534
 737مات يف مجادى اآلخرة سنة القراءات يف 

لعشرين وقرأ على الداعي حممد بن علي بن صاحل املصري مجال الدين ولد بعد ا - 1535
الرشيدي بطرق املنهج وقرأ ابلرواايت على الكمال الضرير ورحل إىل العراق مث قدم دمشق فقطنها 

". 701وأم مبسجد األشراف وكان خازن كتب البادرائية ويلقن مجاعة القرآن ومات يف رجب سنة 
(1) 
 

 ابلقاهرة 710"مات يف سنة -35 .35

كان    الفربلياين أبو عبد هللا امللقب السقرة قال ابن اخلطيبحممد بن علي بن عبد هللا - 1552
ساذجا عارفا ابلطب عارفا ابألخشاب تصدر مدة للعالج وكان رديء اخلط وله تصنيف يف 

 761النبات وسكن يف مراكش مدة مث رجع إىل غرانطة فمات هبا إثر وصوله إليها سنة 

اركا لقي أبو عبد هللا قال ابن اخلطيب كان مشحممد بن علي بن عبد هللا املسيحي املا - 1553
 يف العربية والقرا ات من أهل األدب وله شعر فمنه قصيدة أوهلا

)حنانيك اي من قد وكلت له امري ... ورمحاك يف مستصرخ اي ذخري( مات يف ذي القعدة سنة 
758 

زما مدة مالحممد بن علي بن عبد هللا اليمين مشس الدين أبو القاسم أقام مبصر  - 1554
لشيخ ابلشيخونية إىل أن وقع بينه وبني االقراءات للقاضي عز الدين ابن مجاعة مث وىل درس 

أكمل الدين فخرج إىل الشام فاستوطنها وأحسن إليه التقي السبكي قال ابن حجي كان فاضال 
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 (1)يستحضر أشياء من غريب احلديث وأمساء الرجال وفقه الشافعيه ينقل ذلك يف كتاب". 
 

"البيان وكان يرويه إبسناد له يف مصنفه وكان فاضال مالزما خيضب حليته ابحلناء -36 .36
عن ستني سنة قلت وكان مشهورا بكنيته وقفت على جزء له يف وجوب  776مات يف احملرم سنة 

 ترتيب كلمات التشهد دال على سعة اطالع ومعرفة أبصول الفقه

وأحضر  725الشاذيل كمال الدين ولد سنة حممد بن علي بن عبد النور بن أمحد  - 1555
على الدبوسي يف الرابعة ثالثية الفرضي وجزء احلسن بن عرفه عليه وعلي حممد بن غايل ومجاعة 

 790ومسع منه أبو حامد بن ظهرية ومات يف سنة 

حممد بن علي بن عبد الواحد بن حيىي بن عبد الرحيم الدكايل مث املصري أبو أمامة  - 1556
عن الربهان الرشيدي والعربية القراءات وأخذ  720قاش ولد يف نصف شهر رجب سنة ابن الن

عن احملب ابن الصائغ وأيب حيان وحفظ احلاوي الصغري وكان يقول إنه أول من حفظه ابلقاهرة 
وتقدم يف الفنون وصنف شرح العمدة يف مثاين جملدات وختريج أحاديث الرافعي وشرحا على 

حلامل أللفية وكتااب يف الفروق وكتااب يف التفسري مطوال جدا ذكر يف أوله أن االتسهيل وشرحا على ا
له عليه أنه شرع يف إلقاء التفسري يف اجلامع األزهر يف شهر رمضان فأكمله فبلغه أن بعض الناس 

 (2)استقصر علمه فشرع يف إمالء تفسري على الفاحتة فاقام فيه". 
 

اء وابن الشحنة وأيب احلسن الواين وحدث ومسع من ست الوزر  710"ولد سنة -37 .37
 789ومات يف سنة 

حممد بن علي بن عمر بن حيىي الغساين يعرف اببن الغزي أخذ عن أيب احلسن بن  - 1565
أيب العيش وأيب جعفر بن الزبري وأيب جعفر بن الراين وأيب عبد هللا بن الفخار وغريهم قال ابن 

قراءات الباحلياء والتبسم حسن السمت له عناية  اخلطيب كان من أهل العلم والدين كثري
وله ست وستون  748والعربية مبارك النية حسن التعليم خترج به مجاعة وكانت وفاته يف احملرم سنة 

 سنة
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حممد بن علي بن عمر املازين الدهان مشس الدين الدمشقي كان فاضال أديبا عارفا  - 1566
أيخذ مكاان ابلربوة وزخرفه فكان جيتمع فيه عنده الظرفاء وابلغناء وجييد اللعب ابلقانون وعمر 

 عنه أهل املالهي األحلان وقال فيه شهاب الدين ابن فضل هللا مضمنا

 )رأيتك أيها الدهان تبغي ... مزيدا يف التودد ابملساعي(

)ولو صورت نفسك مل تزدها ... على ما فيك من كرم الطباع( وكان قد اشرتى مملوكا فهذبه 
به ورابه وأحبه فاتفق أن مات فحزن عليه حزان عظيما ونظم فيه أشعارا كثرية وكان يلحن وأد

األبيات ويغين هبا على قانونه على طريق احلزن فال يكون له يف ذلك نظري فقال فيه اجلمال 
 (1)يوسف بن محاد الصوىف". 

 

 "وحدث مسع منه الشيخ مجال الدين ابن ظهرية-38 .38

ن أيب املكارم بن أيب طاهر بن أيب طالب القيسي الدمشقي املعروف حممد بن علي ب - 1613
اببن البلوط مشس الدين ولد يف شهر ربيع األول سنة ستني ومسع من ابن عبد الدائم املبعث 
هلشام ومن ابن أيب اليسر ومن املؤيد ابن القالنسي أماىل القطيعى والوراق وحديث محاد بن سلمة 

 املنعم بن القواس وزينب بنت مكى وغريهم مسع منه الربزىل وذكره يفللبغوى ومن حممد بن عبد 
 745معجمه وكذا الذهيب ومات يف مجادى اآلخر سنة 

حممد بن علي الطوسي شيخ اخلليل ماصر الدين املصري ولد يف حدود العشرين ومسع  - 1614
رع يف لدست وبمن ابن عبد اهلادي من صحيح مسلم وتعاىن الكتابة وترقى إىل أن صار مع ا

 793األدب أثىن عليه ابن حبيب ومات سنة 

حممد بن علي اتج الدين البارنباري املعروف بطوير الليل قرأ على حسن الراشدى  - 1615
السبع وقرأ املعقول على مشس الدين األصبهاين وحفظ التعجيز وكان يستحضر إىل القراءات 

ق د الذهن عبدم التكلف ومل يكن بيده بدمشآخر وقت وحفظ اجلزولية وكان جيد املناظرة متوق
تدريس قال السبكى قال ىل ابن الرفعة وقد عددت له الفضالء مبدرسة الظاهرية مثل القطب 

 717السنباطي وغريه ما فيهن ذكر مثل اتج الدين ومات سنة 

على  718حممد بن علي السراج احلمصي مشس الدين املقرئ مسع حبمص يف سنة  - 1616
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 767نة امليعاد األخري من الصحيح وحدث مات حبمص سنة ابن الشح

حممد بن علي السادجى العجمي كان من الكبار ابلعراق وأنشأ ببغداد جامعا غرم  - 1617
عليه ألف ألف وغضب عليه خربتدا فأمر بقتله وقتل الوزير مبارك شاه وحيى بن إبراهيم ابن 

أن الشريف اتج الدين رفع عليهم عند  بسبب 711صاحب سنجار فقتلوا مجيعا يف شوال سنة 
خربتدا اهنم توطؤا على قتله ويقال أن الساوجي حني قدم للقتل صلى ركعتني وودع أهله وثبت 

 للقتل وخلع فرجيته على قاتله

 761حممد بن علي بن الفراء أحد األمراء الشراوات بدمشق مات يف ربيع اآلخر سنة  - 1618

ذن املعروف أبيب خرشة قال ابن اخلطيب كان آية يف عبارة الرؤاي حممد بن علي ابن املؤ  - 1619
قليل التصنع وكان يشتغل بعمل التجارة وكان قد أخذ عن األستاذ أيب عبد هللا ابن الرقام واتفق 
أن صاحب غرانطة رأى رؤاي فطلب من يعربها فدلوه عليه فقصها عليه ومل يعمله أنه الري فعربها 

ارته ي فأمر بضربه ابلسياط ونفاه إىل مراكش فأقام هبا قيلال وظهر صدق عبله مبكروه حيصل للرائ
 (1)وكان سنسب إىل السذاجة ومات سنة بضع وأربعيم وسبعمائة". 

 

حممد بن علي اجلذامي الغرانطي أبو عبد هللا املعروف ابلغزال قال ابن  - 1620"-39 .39
 رابطه وق وجال معه البالد وخلفه يفاخلطيب كان شيخ الصوفية خدم الشيخ أاب عبد هللا احملر 

خبارج غرانطة حنوا من ست وعشرين سنة وكان صاحب خلق ومعاملة ومات يف ربيع اآلخر سنة 
727 

حممد بن عمراىن احلراين الوطائي الضرير أبو عبد هللا احلنبلي حفظ التيسري وعىن  - 1621
ا متقنا فاضلي وغريه وكان ابرعومسع ببغداد بعد الثمانني وقدم دمشق فأخذ عن الالقراءات ب

 720مات سنة 

حممد بن عمر بن إبراهيم بن إمساعيل الزرعي مث الدمشقي مسع من عمر ابن القواس  - 1622
 749وحدث قال ابن رافع كان كثري املروءة ونزل ابلنفيسية ومات يف صفر سنة 

تقريبا وأجاز  642سنة  حممد بن عمر بن إبراهيم بن خليل اجلعربي أبو عبد هللا مولده - 1623
له يوسف بن خليل أخذ عنه الربزايل وقال شيخ مبارك مقيم مبشهد جعفر الطيار ابلقرب من 
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 ومات سنة 728الكرك أكثر من عشرين سنة وثقل مسعه قرأت عليه سنة 

حممد بن عمر بن إبراهيم الصاحلي املعروف اببن صديق مسع الفخر ابن البخاري وعنه  - 1624
 732ابلسى مسع منه سنة البدر الن

حممد بن عمر بن أمحد بن عمر املثىن املنبجي بدر الدين الشاعر ولد قبل اخلمسني  - 1625
وتعاىن األدب وخترج اببن الظهري وله بعض معرفة بفقه الشافعية ومسع من أمحد بن عبد الدائم 

 (1)والنجيب وحدث وهو القائل". 
 

طلق عليه اسم الصاحب وكتاب ترمجان الرتاجم "مكرما وله إيضاح املذاهب فيمن ين-40 .40
على أبواب البخاري أطال فيه النفس ومل يكمل وله خطب وقصائد وتصانيف صغار كثرية قال 
الذهيب يف سري النبالء وملا رجع من رحلته فسكن سبتة ملحوظا عند اخلاصة والعامة مث ارحتل يف 

احل ووقار يساع يف حوائج الناس جبلب املصكان ورعا مقتصدا منقبضا عن الناس ذا هيبة   91سنة 
وردء املفاسد يؤثر الفقراء والغرابء والطلبة ال أتخذه يف هللا لومة الئم قال وأخربين ابن املرابط قال  

كان شيخنا ابن رشيد على مذهب أهل احلديث يف الصفات ميرها وال يتأول وكان يسكت 
تفق ابن تبوا عليه حمضرا أبنه ليس مالكيا فالدعاء االستفتاح ويسر البسملة فأنكروا عليه وك

القاضي الذي شرع يف احملضر مات فجاءة وبطل احملضر وقال ابن اخلطيب كان فريد دهره عدالة 
رع اخلط  ابالقراءات بوجاللة وحفظا وأداب وهداي عايل اإلسناد صحيح النقل اتم العنايه عارفا 

 بفاس 721 أواخر احملرم سنة كهفا للطلبة وكل تواليفه مفيدة وكانت وفاته يف

حممد بن عمر بن حممد بن عمر بن حممد بن مخيس احلجري التلمساين أبو عبد هللا  - 1656
 (2)قال ابن اخلطيب كان نسيج وحده زهدا ومهة مع سالمة". 

 

"وحسن بن املهري وابن أيب اليسر وغريهم وعين ابلرواية وحصل األصول وأتقن الفقه -41 .41
ة وأخذ عن ابن مالك والزمه وخترج به مجاعة وكان متعبدا متواضعا حسن الشمائل وبرع يف العربي

جيد اخلربة أبلفاظ احلديث وصنف شرحا كبريا للجرجانية قال الذهيب كان إماما دينا متواضعا 
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متصوان متعبدا ريض األخالق اتركا للتكلف مدمنا لالشتغال كثري احملاسن كان أبو احلسن محوه 
علم ميشي وتوجه من دمشق إىل القدس فدخل الداير املصرية بسبب معلوم له يقول هو جبل 

 709فدخلها مريضا فمرض هبا أايما يسرية ومات ابملرستان يف احملرم سنة 

حممد بن قاسم بن أمحد بن إبراهيم اجلياين األصل املالقي األنصاري أبو عبد هللا لقبه  - 1717
 ب قرأ على أبيه وحفظ الرسالة والشهاب وغريمها وعىنالسديد بتثقيل الياء قاله ابن اخلطي

وأخذ عن مجاعة بغرانطة وتونس وكان طيب النغمة حسن الصوت وعظ الناس القراءات ب
 وكان ظريف اجملالسة وتقلد شهادة الديوان مبالقة ونظر يف احلسبة مث طرأ عليه طرش عافاه هللا منه

حممد بن قاسم بن أمحد الفهري املؤدب أبو عبد هللا املالقي قال ابن اخلطيب قرأ على  - 1718
أيب عبد هللا بن مسعون وأيب حعفر بن الطباع وغريمها وكان مولده سنة بضع وثالثني وستمائة 

 (1)وكان حسن التعليم". 
 

نة يف صفر س"كثري النوادر حسن الشعر له مشاركة يف فنون وعمر إىل أن مات -42 .42
 عن حنو سبع وتسعني سنة 733

حممد بن قاسم األمحر اخلليلي املقرئ مسع من ابن عبد الدائم والنجيب وأيب الربكات  - 1719
 703ابن النحاس وغريهم وكان حسن الصوت طيب اإلنشاد مات يف ربيع اآلخر سنة 

مشاركة  معلقراءات ابحممد بن قاسم بن حممد بن علي الغساين املالقي كان عارفا  - 1720
يف فنون قال احلافظ وهو من مشايخ الشيخ قاسم بن حممد املالقي أحد مشاخيي ابإلجازة مات 

 775سنة 

حممد بن قاسم بن ربيع اهلامشي أبو عبد هللا الغرانطي روى عن البجلي الرندي وأيب  - 1721
وأقرأ يف  لعقل والفضلاخلطاب ابن واجب وأيب القاسم املالحي قال ابن اخلطيب كان موصوفا اب

أوقات كثرية مث اتفق أنه دخل يف شئ من عمل السلطان فصرفه الناس عن الصالة مات يف احملرم 
 732سنة 

حممد بن قاسم بن حممد النويري املالقي اإلسكندراين وصنف تصنيفا يف ثالث جملدات  - 1722
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حيث ملكوا اإلسكندرية  67عمل فيه صفة الكائنة العظمى اليت وقعت للفرنج يف أول سنة 
وهنبوا أمواهلا وأسروا نساءها ورجاهلا وإمنا اطاله ابستطراده من شئ إىل شيء فإنه بدأ بفتح 

 (1)اإلسكندرية فأطال يف ذلك وساق أخبارها فكان خرب الوقعة يف جانب ما ذكر كالشامة". 
 

ه الكثري وامسعه أبو  695حممد بن القاسم بن حممد الربزايل ولد سنة  - 1723"-43 .43
وحصل له اإلجازات من شيوخ عصره ومهر وهو شاب يف الفقه والنحو واخلط ومات قبل أن 

 713يبلغ العشرين يف شهر هللا احملرم سنة 

حممد بن قاسم بن حممد الوادي آشي كان حسن اخلط فائقا يف التذهيب ويل القضاء  - 1724
نه عده فيمن شعرا ومل يقيد وفاته ولكببعض األماكن فشكرت سريته قاله ابن اخلطيب وأنشد له 

 أدرك وقته من أدابء وقته وكأنه أتخرت وفاته بعده

حممد بن القاسم بن أيب البدر املليحي الواسطي الواعظ اشتغل ابلفقه واألصول وقرأ  - 1725
كان حسن العشر و القراءات على أمحد بن غزال ومهر يف الفن حىت نظم قصيدا يف القراءات 

الصيت يف الوعظ وأنشأ خطبا وتصاديق ومدائح وخطب ببغداد ابجلامع الذي  الصوت بعيد
 744أنشأه الوزير حممد بن الرشيد ومات بواسط سنة 

حممد بن قاسم بن أيب بكر القرشي املالقي نزيل غرانطة قال ابن اخلطيب كان كاتبا  - 1726
 وسط ملرستان بفاس ومات يفابرع الكتابة والنظم حسن النادرة عارفا ابلطب ويل النظر على ا

 وله أربع ومخسون سنة 757سنة 

مبدنة دهلي وقدم مبكة فجاور هبا  712حممد بن قاضي بن سند اهلندي ولد سنة  - 1727
 (2)وكتب خبطه يف استدعاء البن سكر منه سنة مثانني". 

 

ني ب"على ما يكره إذا حاول أمرا ال يسرع فيه بل حيتاط غاية االحتياط ويقال أن -44 .44
غضبه من تنكز ومهه إبمساكه إىل أن أمسك مثاين سنني وكان راتب اللحم يف زمانه يف كل يوم 
ستة وثالثني ألف رطل وتسلطن من أوالده مثانية أنفس على الوالء وكان له عدة أوالد وهو الذي 
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ابلقلعة يف آخر  741أحدث وظيفة نظر اخلاص وكانت وفاته يف اتسع عشر ذي احلجة سنة 
ار ومحل ليال إىل املنصورية فغسل هبا وصلى عليه عز الدين ابن مجاعة القاضي إماما مبحضر النه

 انس قليل من األمراء

حممد بن قيصر بن عبد هللا البغدادى األصل املارديىن جنم الدين النجوى كان أبوه  - 1732
والعروض وغري  تالقراءاومملوكا لبعض التجار واشتغل هو ففاق يف النحو والتصريف واملعاين 

ذلك وصنف يف مجيع ذلك وله قصيدة على وزن الشاطبية بغري رمز وحلق ايقوت املستعصمي 
فكتب عليه وجود طريقته وعليه كتب أهل ماردين وكان كثري اهلجاء سيئ السرية مات يف ذي 

 نقلته من خط الشيخ بدر الدين بن سالمة 721القعدة سنة 

ومسع من ابن  676مساعيل بن مظفر الفارقي ولد سنة حممد بن أيب القاسم بن إ - 1733
خطيب املزة والنجم بن محدان وعبد هللا بن الشمعة ومسع ابإلسكندرية من اتج الدين الغرايف 

 (1)وغريه وقرأ بنفسه كثريا وكان ال يرتك". 
 

مل إفرادا مث مجعا وقرأ عليه اجلالقراءات "أيب احلسن بن أيب العيش وقرأ عليه -45 .45
اجي وعروض التربيزي وتفقه يف رسالة ابن أيب زيد وأخذ عن أيب عبد هللا بن مخيس الشاعر للزج

املعروف املقامات وغري ذلك ورحل وأخذ عن أيب جعفر بن الزبري وأيب عبد هللا بن رشيد وأيب 
عبد هللا املعماري وأيب عبد هللا احلضرمي وأيب عبد هللا بن أيب الشرف وعن أيب العباس بن أيب 
الثناء وأيب عبد هللا بن الفخار وأيب احلسن بن منظور وأيب عبد هللا بن رافع وغريهم وويل القضاء 

وجلس ابجلامع للكالم على صحيح مسلم فبلغ الغاية يف ذلك مث ويل  15ببعض األماكن سنة 
مد حمعقب وفاة أيب عمرو بن منظور مث ويل القضاء واخلطابة ابملرية بعد أيب  35قضاء مالقة سنة 

مث نقل إىل قضاء غرانطة مث ويل قضاء املرية وله من التصانيف الكثرية منها   49بن الصائغ سنة 
كيفية اجلواد وسلوة اخلاطر واإليضاح فيمن ذكر ابألندلس ابلصالح واتريخ املرية والعلن يف أنباء 

ا معتذرا شخصالزمن الدرك يف اللفظ املشرتك وغري ذلك ومن نظمه وهو يف غاية اإلجادة خاطب 
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 (1)عن جلوسه مستدبره". 
 

"إىل القاهرة فحج ومسع ابحلجاز ومصر والشام وحلب فاكثر جدا عن ابن اميله -46 .46
املوجودين وأخذ عن ابن رافع ورافقه احلافظ أبو زرعة ملا رحل إىل دمشق بنفسه فسمع معه اكثر 

ات قبل لب وغري واحد وممسموعاته وحدث عنه شيخنا جمد الدين الشريازي والربهان احملدث حب
 787أن يتصدى للرواية يف سنة 

حممد بن حممد بن حممد بن منري ابن السراج مشس الدين الكاتب اجملود املقريء ولد  - 1959
ومسع من شامية بنت البكري واعتىن  70سنة نيف وسبعني وستمائة وخبط الذهيب سنة 

ع كان نة تسعني وأجاد النسخ قال ابن راففقرأ على النور الكفيت واملكني األمسر سالقراءات ب
نعم الشيخ وقال غريه تصدى إلقراء القرآن وتعليم اخلط املنسوب وانتفع به مجاعة وكان حسن 

حدثنا عنه  747النقل يعرف العربية ويغلب عليه سالمة الصدر مات يف نصف شعبان سنة 
د و العباس السمني النحوي امحمجاعة منهم شيخنا أبو إسحاق التنوخي ابلسماع ومن القدماء أب

بن يوسف واجملد الكفيت وامساعيل بن حممد والبدر ابن املهتار قال الذهيب كتب إيل برتمجته أبو 
بكر بن أيدغدي وذكر يل أنه ذو تنسك وصالح وقلة معاشرة وله حلقة وافرة يتعلمون الكتابة 

 (2)". 719وقرأ عليه أبو بكر سنة 
 

البدوي اخلطيب أبو عبد هللا قال ابن اخلطيب كانت  حممد بن حممد - 2020"-47 .47
له قدم يف الفقه ومعرفة ابألصلني مع جودة شعر وبالغة قرأ على أيب جعفر ابن الراين وأيب عبد 

 هللا بن العماد وأيب عمرو بن منظور وأيب عبد هللا بن سالم ومن شعره

 )أيها الظيب ترفق ... بكئيب قد هلك(

 750لك القلب فلك( كانت وفاته يف آخر سنة )إمنا أنت هالل ... ف

حممد بن حممد العراقي الوادي آشي قال ابن اخلطيب اشتغل ومهر يف أعمال الديوان  - 2021
 فويل بعض أعمال إفريقية وله شعر وسط 756وويل والايت مث برح وطنه سنة 
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لق حسن اخلواآلداب وكان القراءات وحممد بن حممد الفرجوطي اشتغل يف الفقه  - 2022
 خفيف الرمح أضر آبخرة وهو القائل

 )وشاعر يزعم من غرة ... وفرط جهل أنه يشعر(

 737)وينظم الشعر ولكنه ... حيدث من فيه وال يشعر( مات بفرجوط سنة 

 حممد بن حممد األرسويف - 2023

 حممد بن حممد القطب التحتاين أييت يف حممود - 2024

 (1)صر الدين املؤذن كان عارفا ابمليقات". حممد بن حممد الزفتاوي ان - 2025
 

 768"ابن أمحد بن عبد الدائم وغريه وحدث ومات يف ذي احلجة سنة -48 .48

حممد بن نصر هللا بن يوسف بن أيب حممد عز الدين األبراري مؤذن احلرم النبوي مسع  - 2114
بيع اآلخر لعشرين من ر الكثري ابلقاهرة ومات ابملدينة فجاءة بعد فراغه من آذان الصبح بكرة ا

 وله ثالث وستون سنة 710سنة 

حممد بن نصر بن جربيل بن مريفع بن مهلهل بن غياث بن عثمان األنصاري العنربي  - 2115
احلنفي فتح الدين يعرف بفتح ابن عبد هللا ولد سنة عشرين ومسع من أيب بكر بن ابقا وحدث 

 702ذكره الربزايل يف معجمه وقال مات سنة 

حممد بن نصر بن حسني الرسعين مشس الدين ابن خطيب رأس العني مات يف رمضان  - 2116
 704سنة 

حممد بن النصري بن متام بن معايل األنصاري الدمشقي املؤذن ابن املؤذن ولد سنة  - 2117
ومسع من املظفر ابن الشريجي وعبد الوهاب ابن احلسني ابن عساكر وغريمها وحدث مسع  634

وذكره يف معجمه وقال كان ساعيا يف اخلري ويواظب على زايرة قرب أبيه يف كل يوم منه الربزايل 
 720ولو يف الوحل مات يف شوال سنة 

حممد بن نصري بن صاحل بن جربيل بن خلف املصري نزيل دمشق قرأ على الرشيد بن  - 2118
 وكان قيماأيب الدر والزواوي وحدث عن الكمال بن عبد وعن مجاعة من أصحاب ابن طربزذ 
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 (1)بصريا هبا". القراءات مبعرفة 
 

"ما كان غزال أو محاسة إال أشعار الكرم فإهنا ال تؤثر يف وكان يفتخر ابلبخل كما -49 .49
يفتخر الناس ابلكرم ويقول أوصيك احفظ درامهك ودع يقال خبيل وال حتتاج إىل األرذال قال 

وقاف ا أردت كتااب استعرته من كتب األوكان يلومين على بذل الدراهم يف شراء الكتب ويقول إذ
وقضيت حاجيت وإذا احتجت إىل درهم مل أجد من يعريين إايه وكان يقول يكفي الفقري يف مصر 
يف كل يوم أربعة أفلس يشرتي طلمة ابئتة بفلس للعشاء وأخرى للغداء وبفلس زيتا وبفلس ماء 

مل رب وعامل الداير املصرية له عوقال الذهيب يف املعجم املختص أبو حيان ذو فنون حجة الع
جيد يف هذا الشأن وكثرة طلب وقال األسنوي كان إمام زمانه يف علم النحو إماما يف اللغة عارفا 

واحلديث شاعرا جميدا صادق اللهجة كثري اإلتقان واالستحضار شافعيا لكنه مييل القراءات ب
ا منهم ثنا عنه مجاعة من شيوخنإىل الظاهر ويصرح به أحياان وأضر قبل موته بقليل قلت حد

حفيده أبو حيان حممد بن حيان ابن أيب حيان والشيخ أبو إسحاق التنوخي وشيخ اإلسالم سراج 
 745صفر سنة  28الدين البلقيين ومات مبنزله خارج ابب البحر يف 

حممد بن يوسف بن علي بن حممد الفزاري الصربي قاضي تعز من بالد اليمن كان  - 2180
 742يف فنون مع الصالح والورع مات حاجا يوم عرفة بعرفة سنة فاضال 

حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن علي بن شاهنشاه شرف الدين القرشي  - 2181
 (2). ابلقراءات"السكري املقرئى املصري كان من التجار واعتىن 

 

دود حمسعود بن سعيد بن حيىي اجليزي املعروف اببن احلمامية ولد يف  - 2296"-50 .50
األربعني ومسع من الرشيد العطار وتعاىن اآلداب وكان واسع الصدر كثري االحتمال وتقدم يف أايم 

 بيدرا ومن شعره

 )عالم األم يف حلو الشمائل ... ويعذب يف اهلوى عذل العواذل(

 )غزال مهت من غزيل لديه ... إذا واىف جبفنيه يغازل(
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احملاضرة حسن اخلط كثري التواضع مات ابجليزة يف قال الكمال جعفر كان شيخا حسنا حسن 
 719سنة 

مسعود بن عبد الرمحن بن صاحل اجلعربي لبس خرقة التصوف من القطب القسطالين  - 2297
 755وعمر حنوا من تسعني سنة لبس منه اخلرقة مجاعة من شيوخنا ومات ابجليزة سنة 

 ى الزواوي ولقن القرآن مدة قال الذهيبعلالقراءات مسعود بن عبد هللا األعزازي قرأ  - 2298
 720وأم مبسجد الشاغور وكان خريا متواضعا مات سنة  46يف معجمه ولد سنة 

مسعود بن عثمان بن مسعود بن عثمان بن علي احلراين سعد الدين النشوي ابن  - 2299
جزء ابن  صالح الدين مسع من عبد الغين بن سليمان بن بنني جزء البطاقة ومن النجيب احلراين

عرفة وحدث ذكره ابن رافع يف معجمه وحدث عنه ابإلجازة وقال ولد بعد اخلمسني وستمائة 
 (1)ومات سنة ...". 

 

 موسى بن علي بن حممد بن الطارايب ... - 2374"-51 .51

موسى بن علي بن منكومتر شرف الدين كان شااب ظريفا نظيف اللباس طيب الرائحة  - 2375
 757بلس طبلخاانة مات يف احملرم سنة أقام بدمشق وأمر بطرا

موسى بن علي بن موسى بن يوسف بن حممد الزرزاري القطيب ضياء الدين ولد سنة  - 2376
وكان أبوه قاضيا هبا ومسع ببغداد من ابن الفويرة ومسع من  51ابربل وخبط ابن رافع سنة  658

 الكبري قال أبو ومسع منه التفسري النجيب وابن عزون ابلقاهرة وقرأ على الكواشي التفسري الصغري
 حيان كان ساكن النفس حسن الصورة كثري الفضائل نظم الوجيز وهو القائل

 )تواضع كما النجم استبان لناظر ... على صفحات املاء وهو رفيع(

 )وال تك كالدخان يرفع نفسه ... إىل طبقات اجلو وهو وضيع(

ن العلم عالقراءات جبامع كزاي وكان قد أخذ وتصدر لإلقراء جبامع الظاهر ابحلسينية وخطب 
 730القمين والنور الكفيت وغريمها ومات وهو ساجد للصالة يف حادي عشر شهر رجب سنة 

 حدثنا عنه شيخنا أبو الفرج ابن الغزي وكان مسع عليه من احللية وغريها
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سيين عز حلموسى بن علي بن أيب طالب بن أيب عبد هللا بن أيب الربكات العلوي ا - 2377
ومسع حضورا من الفخر األربلي ومن  628الدين أبو القاسم املوسوي ولد يف ذي احلجة سنة 

 (1)مكرم املوطأ ومن ابن الصالح". 
 

 726والعربية مات يف شوال سنة القراءات "فضالء العراق وإليه املراجع يف -52 .52

اري ولد اب املقرئ األنصيوسف بن عبد املنعم بن سامل بن عبد العزيز بن عبد الوه - 2619
 بغزة شعرا منه 730وكتب عنه إبراهيم بن يونس البعلي سنة  679سنة 

 )اي غصن مل ال متيل حنوي ... وامليل يف الغصن مستحب(

 نقلته من ثبته

يوسف بن عثمان بن حممد بن خليل األعزازي شرف الدين مسع من الفخر وسكن  - 2620
 760ا شيخنا العراقي وحدثنا عنه وأرخ وفاته سنة ابرين قرية من قرى محاة مسع منه هب

يوسف بن علي بن حسني املعقلي من أمراء نصر بن املعقل كان بسجلماسة مث خالف  - 2621
فبعث له عسكر فهزمه وخربت  84على صاحب فاس األمري أيب العباس ابن أيب سامل يف سنة 

صار ار فاس ملا توجه يوسف إىل حبيوته وبساتينه وأقام ابلصحراء مث كان ممن سار إىل حص
 (2)مراكش فجمع هلم العشائر من بين منصور بن أيب علي وأبو محو صاحب". 
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"إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن علي برهان الدين بن اليافعي اليماين األصل املكي -1 .53
الشافعي ويعرف ابلبطيين ابلضم لقب ألبيه ولد يف مجادى الثانية أو رجب سنة تسع وأربعني 

 ومثامنائة مبكة ونشأ هبا فحفظ القرآن وأربعي النووي ومنهاجه والشاطبية ومجع اجلوامع وألفية النحو
وعرض على الربهاين بن ظهرية والزيين خطاب وإمام الكاملية وأيب الفضل املغريب حني جماورة 
الثالثة يف آخرين من أهل مكة والقادمني عليها وحضر دروسهم مع دروس الربهاين وأخيه وابنه 
والشمس اجلوجري وابن يونس وابن العرب يف علوم وسافر لعدن مرتني ولقي هبا حممد أاب الفضل 
وغريه فأخذ عنهم وكذا أخذ بزبيد عن الفقيه عمر الفيت بل مسع مبكة على التقي بن فهد وأيب 
الفتح املراغي وغريمها وزار املدينة النبوية وقرأ هبا الشفا على الشيخ حممد املراغي مث مسعه علي يف 

مامي يف هلسنة سبع وتسعني مبكة بل مسع علي يف اجملاورة قبلها غري ذلك وأخذ عن عز الدين ا
 القراءات.(

إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن الشيخ أيب القسم أبو اسحق املشدايل األصل التونسي البجائي 
املغريب املالكي قريب أيب الفضل الشهري. لقيين بكل من احلرمني ومسع مين أشياء من تصانيفي 

دينة وأخذ  املراغي ابملوغريها ومن ذلك دروسا يف شرحي لأللفية وكذا قرأ آية على أيب عبد هللا
عن السراج معمر بن عبد القوي وغريه ولكنه مل يتصون ونسبت إليه أشياء مصاحبته البن سويد 

 تشهد بصحتها غفر هللا هلما.

إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن الشرف حممد بن علي بن الشرف حممد بن إبراهيم بن الشرف 
يعقوب بن األمني أيب اسحق إبراهيم بن موسى بن يعقوب بن يوسف الربهان بن القاضي مشس 
الدين الدمشقي الصاحلي الشافعي أحد نواهبم وحفيد ست القضاة ابنة ابن زريق ويعرف كسلفه 

د قريب سارة اآلتية يف النساء فهي عمة والده كان جده األعلى األمري مبارز الدين اببن املعتم
أبو إسحاق إبراهيم وايل دمشق مولده ابملوصل وينسب عادليا ويوصف ابملعتمد. مات يف سنة 
ثالث وعشرين وستمائة عن مثانني سنة. ذكره الذهيب يف اتريخ اإلسالم وابنه الشرف أبو يوسف 

فيا يعرف اببن املعتمد روى عن حنبل الرصايف وغريه وعنه مجاعة منهم الدمياطي يعقوب كان حن
وأورد عنه يف معجمه حديثا وأرخ مولده يف رابع رمضان سنة سبع ومثانني ومخسمائة ومات يف 
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 (1)اثلث عشر رجب سنة سبعني وستمائة عن ثالث ومثانني وذكره الذهيب أيضا وحفيده". 
 

 وعوضهما اجلنة. ذكره الفاسي يف اتريخ مكة."يسرية رمحهما هللا -2 .54

إبراهيم بن حممد بن أمحد بن حممد بن عبد الرحيم بن عبد احلميد بن يوسف بن أيب اجلن السيد 
برهان الدين بن اخلواجا الشمس احلسبين الدمشقي القبيبايت األصل القاهري الشافعي وابن أيب 

راهيم م علي بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن إباجلن بيت شهري كانوا نقباء األشراف بدمشق منه
بن إمساعيل بن إبراهيم بن العباس بن اجلن بن العباس بن احلسن بن احلسني بن علي بن حممد 
بن إمساعيل بن جعفر الصادق بن حممد الباقر وحترر انتساب صاحب الرتمجة إليهم والتقاؤه معهم. 

ر ونشأ مثامنائة اخليميني ابلقرب من جامع األزهولد يف اتسع عشري شعبان سنة سبع وأربعني و 
 يف كنف أبويه فحفظ القرآن وكتبا زعم أهنا تزيد على العشرين كاملنهاج واأللفيتني والشاطبيتني

ومجع اجلوامع والتلخيص وعرض على كثريين كاحمللى والبوتيجي والبلقيين واملناوي والشمين وابن 
ا كاجلالل البكري وغريهالقراءات و الفقه وأصوله والعربية الديري وأنه تردد جلماعة لالشتغال يف

والبوتيجي والسنهوري والوراق فكان مما قرأه على البكري البعض من حاشيته على املنهاج والروضة 
 وعلى البوتيجي قطعة(

من شرح األلفية للعراقي والزمه يف الفرائض والفقه وغريمها وعلى السنهوري يف النحو واألصول 
الوراق شرحه حلاوي ابن اهلائم ويف الفرائض واحلساب والفقه على الزين زكراي واليسري على  وعلى

الشهاب السجيين والبدر املارداين ويف شرح اهلداية اجلزرية على مؤلفها عبد الدائم وأنه قرأ بعض 
م وحضر ياملنهاج على البلقيين وانب عنه يف القضاء والوروري وربع البيع على العبادي يف التقس

بعض تقاسيم املناوي والزم الدميي وغريه وأنه جود القرآن على إمام األزهر على جعفر وأما أان 
فأعلم تردد احمليوي الدمياطي إليه لقراءة جامع املختصرات وغريه ومسع على أم هانئ اهلورينية 

ة وخلق وقرأ يوحفيد ابن امللقن واحلجازي وابن الفاقوسي وانصر الدين الزفتاوي وهاجر القدس
علي يف ألفية العراقي ومسع مين غريها مث ملا مات أبوه استقر يف نقابة األشراف بدمشق عوضا 
عن السيد حممد والد العالء احلنفي وكما زعم يف النيابة يف القضاء هبا ورام اخليضري أن يكون 

مشق واستقر فيهما دذلك عنه فامتنع فتحرك ألخذ وظيفته وكالة بيت املال وكتابة السر كالمها ب
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يف ربيع الثاين سنة سبع وستني ببذل كثري فدام فيهما دون سنة وأعيد اخليضري مث عاد إليهما 
 (1)ابنضمام وظائف أخر كنظر القلعة واألسوار عوضا عن الزين عمر". 

 

"أعجوبة زمانه يف معرفة األعشاب واستحضار احلكاايت واملاجرايت مقتدرا على -3 .55
لكيمياء والنجوم وطرف من االقراءات وفاق وما يتعلق بعلم احلرف مشاركا يف النظم عارفا ابال

وعظمه الظاهر جدا مث الناصر حىت كان ال يسافر إال يف الوقت الذي جيده له ومن مث نقم عليه 
املؤيد وانلته منه حمنة يسرية يف أول دولته وشهد عليه عنده مجاعة من الطواشية وغريهم أبمور 

عنه وقال إنه جاور يف هذا العشر يعين الذي مات فيه سنة مبكة قال ونظمه كثري  منكرة فأغضى
 وغالبه وسط ويندر له اجليد وفيه السفساف وكتب إليه يف سنة تسع وتسعني:

 )تطلبت إذان ابلرواية عنكم ... فعادتكم إيصال بر وإحسان(

 

 )لريفع مقداري وخيفض حاسدي ... وأفخر بني الطالبني بربهان(

 أجاب خمطئا للوزن يف البيت الثاين:ف

 )أجزت شهاب الدين دامت حياته ... بكل حديث جاز مسعي إبتقان(

 

 )وفقه واتريخ وشعر رويته ... وما مسعت أذين وقال لساين(

وقال التقي املقريزي اجتمع يب بعد طول امتناعي من ذلك وأنشدين كثريا من شعره ومأل آذاين 
  عدد قصيدته املشار إليها أهنا سبعة آالف وسبعمائة وسبعة(هبذاينه وهذره ونقل عنه يف

وسبعون بيتا وكان مكثارا مهذارا يؤثر عنه خماريق وشعبذة وآلخرين فيه اعتقاد ويتلقون عنه  
كرامات. قلت وآخرون كانوا يعتقدون علمه وفضله ومن الصوفية من كان يزعم أنه يعلم احلرف 

ظهرية وانهيك به بشيخنا اإلمام العالمة شيخ الطريقة  واالسم األعظم بل وصفه اجلمال بن
 واحلقيقة وشعره سائر ومنه مما كتبه عنه اجلمال املشار إليه يف سنة إحدى عشرة:

 )ومن عجيب أن النسيم إذا سرى ... سحريا بعرف البان والرند واآلس(
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 )يعيد على مسعي حديث أحبيت ... فيخطر يل أن األحبة جالسى(

 عنه أبو السعادات بن ظهرية فيما قال:ومما كتبه 

 )رأى عقلي وليب فيه حارا ... فأضرم يف صميم القلب انرا(

 

 )وخالين أبيت الليل ملقى ... على األعتاب أحسبه هنارا(

 

 )إذا الم العواذل فيه جهال ... أصفه هلم فينقلبوا حيارى(

 

 )وإن ذكروا السلو يقول قليب ... تصامم عن أابطيل النصارى(

 

 (1))وما علم العواذل أن صربي ... وسلواين قد ارحتال وسارا(". 
 

"بعيد سنة مخس وأربعني وكتب ذيال على طبقات الشافعية أكثر فيه االستمداد مين -4 .56
وكربه بكثري من املهملني وأفرد حدودا وتعاريف يف جملد ورام من شيخنا تقريظه له فما تيسر وقد 

ب ردد للقاضي علم الدين وقتا ومسع علي الشمين وغريه أشياء وكتأخذ عنه شرح النخبة وغريها وت
الطباق ودار على الشيوخ ومل يتأهل يف الفن وال كاد. مات بعد اخلمسني أظنه يف سنة تسع 

 ابلبيمارستان املنصوري عن حنو أربعني سنة فتفرقت أوراقه فلم ينتفع هبا عفا هللا عنه.

 الدين الدمشقي الشافعي العدل ويعرف اببن احلداد مسع يفإبراهيم بن حممد بن أيب بكر برهان 
سنة مخس ومثانني وسبعمائة من احلافظ أيب بكر بن احملب النصف األول من عوايل أيب يعلى 

 الصابوين وحدث مسع منه الفضالء وكان مقراب عدال مات.

وأظنه أمحد  عنيإبراهيم بن حممد بن أيب بكر بن اخلازن. هكذا ذكره ابن عزم يف سنة ست وأرب
 بن حممد بن أيب بكر بن أمحد بن اخلازن اآليت.

إبراهيم بن حممد بن حسني برهان الدين القاهري املالكي نزيل مكة ويعرف ابملوصلي كان رجال 
 مباركا تكسب ابلشهادة خارج ابب زويلة وأدب هبا األطفال مث قدم مكة وأقام هبا ثالثني

كان   طواف سالكا غاية الورع والنسك والدين املتني والعبادة حبيثسنة فأزيد وكان كثري العبادة ابل
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حيج منها ماشيا وله إملام ابلعلم وخط حسن يتكسب ابلنسخ حبيث كتب به خمتصر الشيخ خليل 
وشرحه البن احلاجب الفرعي وكان يذكر أنه من تالمذته والزم مبكة دروس الشيخ موسى على 

 شاوري وغريمها وأدب األطفال مبكة سنني كثرية هي حمصورةاملراكشي ومسع منه ومن العفيف الن
يف ثالثني وسكن برابط السدرة منها بل كان يشرف على ما يتحصل من ريع وقفه بصيانة 
وعفاف حبيث يتورع عن أخذ كثري من الصدقات. مات مبكة يف العشر األخري من مجادى اآلخرة 

بعني مما كتبه ودفن ابملعالة وقد بلغ الس سنة مخس عشرة بعد أن وقف شرح ابن احلاجب وغريه
فيما أحسب. ذكره الفاسي يف اتريخ مكة وقال أنه شهد الصالة عليه ودفنه وأغفله شيخنا يف 
أنبائه نعم ذكره يف إبراهيم بن أمحد بن احلسني يف سنة أربع عشرة واليت تليها للخالف يف ذلك 

 وكذا ذكره املقريزي لكنه جزم بسنة مخس عشرة.

راهيم بن حممد بن خليل بن أيب بكر بن حممد أبو املعايل بن الشمس املقدسي الشافعي اآليت إب
أبوه ويعرف اببن القباقيب. ولد وقرأ على الزين ماهر وأخذ الفقه عن العلم البلقيين واألصول عن 

 (1)عن أبيه". القراءات واحمللى 
 

 دقماق وجد خبطه خط صعب على"ال أربع وعبارته وفيها أثناء السنة كائنة ابن -5 .57
اإلمام الشافعي فطولب بذلك من جملس القاضي الشافعي فذكر أنه نقله من كتاب عند أوالد 
الطرابلسي فعزره القاضي جالل الدين ابلضرب واحلبس قال ومل يكن املذكور يستأهل ذلك وقال 

ب إليه التاريخ دب مث حبغريه أنه تزاي بزي اجلند وطلب العلم وتفقه يسريا جبماعة ومال إىل األ
وتصانيفه فيه جيدة مفيدة واطالعه كثري واعتقاده حسن ومل يكن عنده فحش يف كالمه وال يف 
خطه وقال املقريزي أنه أكب عليه حىت كتب فيه حنو مائيت سفر من أتليفه وغري ذلك وكتب 

سرية للظاهر برقوق دين و اترخيا كبريا على السنني وآخر على احلروف وأخبار الدولة الرتكية يف جمل
وطبقات للحنفية وامتحن بسببها وكان عارفا أبمور الدولة الرتكية مذاكرا جبملة أخبارها مستحضرا 
لرتاجم أمرئها ويشارك يف غريها مشاركة جيدة وقال أنه كان حافظا للسانه من الوقيعة يف الناس 

عنهم مما يرمى به أحدهم بل ال تراه يذم أحد من معارفه بل يتجاوز عن ذكر ما هو مشهور 
 يعتذر عنه بكل طريق صحبته مدة وجاورين سنني وهو عنده يف عقوده أيضا.
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إبراهيم بن حممد بن راشد برهان الدين امللكاوي الدمشقي الشافعي. قال شيخنا يف أنبائه أحد 
ض بني وكان يشتغل يف الفرائالقراءات الفضالء بدمشق اشتغل وهو صغري وحصل ومهر يف 

ملغرب والعشاء ابجلامع. مات يف مجادى اآلخرة سنة أربع وأشار ملا ذكره عنه يف حوادث اليت ا
قبلها وهو أنه قرأ على اجلمال بن الشرائحي الرد على اجلهمية لعثمان الدارمي فحضر عندهم 
الزين عمر الكفريي وأنكر عليهم وشنع وأخذ نسخة من الكتاب وذهب هبا إىل القاضي املالكي 

الربهان إبراهيم بن حممد بن علي التاديل اآليت فطلب القارى صاحب الرتمجة فأغلظ له مث وهو 
 طلبه اثنيا فتغيب مث أحضره فسأله عن عقيدته فقال اإلميان مبا جاء عن رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم فانزعج القاضي لذلك وأمر بتعزيره فعزر وضرب وطيف به مث طلبه بعد مجعة لكونه بلغه 
 نه كالم أغضبه فضربه اثنيا واندى عليه وحكم بسجنه شهرا.ع

إبراهيم بن حممد بن سليمان بن عون الطييب الدمشقي احلنفي ويعرف اببن عون. قدم القاهرة 
غري مرة فقرأ علي بعض البخاري واجمللس الذي عملته يف ختمه بعد أن كتبه وكذا كتب عين يف 

 (1)ن". اآلمايل مث قرأ علي اآلاثر البن احلس
 

"احلسيين وحممد بن حممد بن أمحد اجلردي وبعضه علي الزين عبد الرمحن بن الزعبوب  -6 .58
كلهم عن احلجار مساعا زاد الثاين وعن القاضي سليمان وأيب بكر بن أمحد بن عبد الدائم وأيب 

ن حممد ب املعايل املطعم وست الوزراء التنوخية والبهاء أيب حممد القسم بن عساكر وأيب زكراي حيىي
 بن سعد وحممد بن أمحد بن أيب اهليجاء إذان كلهم عن ابن(

الزبيدي مساعا زاد احلجار وعن أيب املنجا والقطيعي والقالنسي قالوا أان أبو الوقت وحدث مسع 
العربية واللغة والفقه وأصوله و القراءات منه األئمة قرأت عليه ببعلبك أشياء وكان إماما عالمة يف 

لكثري من ألفاظ احلديث مع معانيها ذا وجاهة وجاللة ببلده بل وتلك النواحي  واألدب حافظا
ال أعلم أبخرة من الشافعية هناك مثله كل ذلك مع التواضع والكرم وحسن السمت والتودد وقد 
حج غري مرة ودخل حلب يف سنة مثامنائة ووعظ فيها حبضرة األكابر فأثنوا عليه وعلى فضائله 

 :وله نظم مبسوط كتبت عنه مما أورده عند قوله تعاىل وجعلناكم شعواب وقبائل ودرس وأفىت ووعظ.
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 )إن القبيل من الشعوب تقسمت ... فقبيلة منها العمارة قسمت(

 

 )والبطن تقسيم العمارة والفخذ ... تقسيم بطن ابلتفات قد أخذ(

 

 )فصيلة تقسمت من فخذ ... ست أتتك ابلبيان فخذ(

يف املعجم وكذا كتبت عنه غري ذلك وليس نظمه كمقامه. مات يف يوم وشرحها كما أثبته عنه 
األربعاء سابع ذي احلجة سنة إحدى وستني ببعلبك ودفن من الغد وصلى عليه بدمشق صالة 

 الغائب يف اليوم الثالث وفقده البعليون رمحه هللا وإايان.

الدين  ين بن القاضي مشسإبراهيم بن حممد بن حممد بن عمر بن حممود سعد الدين بن حمب الد
القاهري احلنفي سبط السراج قارئ اهلداية ويعرف اببن الكماخي أحد نواب احلنفية كأبيه وجده 
اآلتيني. ولد يف اتسع عشر شعبان سنة مخس وثالثني ومثامنائة ابلقاهرة ونشأ فحفظ القرآن وكتبا 

األمني األقصرائي  ئل ومن شيوخهوعرض واشتغل يف الفقه وأصوله والعربية وغريها وشارك يف الفضا
والشمين ومسع يف البخاري ابلظاهرية القدمية حمل سكنهم ويف غريه مما قرئ بتلك األايم. وكان 
عاقال متوددا حمتشما لطيف العشرة استقر بعد أبيه يف تدريس الفقه ابلظاهرية املذكورة ومبدرسة 

ة شبك الشعباين ابلصحراء وشهادقلمطاي ابلقرب من الرملة وابشر يف عدة جهات كمدرسة ي
 (1)وقف". 

 

"الشاطبية أيضا على الشمس حممد بن داود الكركي الشهري اببن العامل والتاج عبد -7 .59
الوهاب بن يوسف بن السالر الدمشقي مفرتقني وقال إن أوهلما مسعهما على الشهاب أيب شامة 

أيب عبد  عنالقراءات ضا وهو عجيب فوفاة أيب شامة يف سنة مخس وستني وستمائة وأخذ أي
هللا املغريب التوزري وعنه أخذ النحو واملنطق والصرف وأخذ النحو فقط تلفيقا لأللفية عن العالء 
بن الرصاص املقدسي واألبناسي ابلقاهرة وهبا تصريف العزى على الشيخ قنرب ابجلامع األزهر 

ك عن العالء الفاقوسي يه ابلكر والفقه عن الشمس بن حبيبحب البلبيسي هبا واملنهاج ونصف التنب
تلميذ األزرعي وربع العبادات من أوهلما بدمشق على الشهاب بن اجلباب وحضر دروس الشمس 
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بن قاضي شهبة واملنهاج تلفيقا عن األبناسي وتلميذه التقي الكركي ابلقاهرة وعن اثنيهما أخذ 
اقي ومن ان البيجوري والويل العر املنهاج األصلي ومنهاج العابدين للغزايل والزم ابلقاهرة الربه

قبلهما البدر الطنبذي يف الفقه وكذا الزم فيه ببيت املقدس الشمس القلقشندي والشمس بن 
 اخلطيب والزيين القمين وترافق معه إىل القاهرة وانتفع يف الفقه والعربية واحلديث وغريها ابلشمس

نهور الوحش وهم ممن أخذ عن والشهاب بن السنديوين وقاسم بن عمر بن عواض لقيهم بدم
الشهاب أمحد بن اجلندي شيخ تلك الناحية ومفتيها واملتويف قريبا من لقيه هلم وأكثر من الرتدد 
للعالء بن مغلى يف األصلني والعربية وغريها ومسع البخاري بقراءته وقراءة غريه على التقي حممد 

اء أيب البقاء به احلجار وكذا مسعه على البهبن احمليوي بن الزكي الكركي مث األربلي القاضي قال أان
السبكي وابن صديق والتنوخي وابن البيطار وابن الكشك احلنفي الدمشقي والكمال عمر بن 

 العجمي وابن أيب اجملد والعراقي واهليثمي مفرتقني مع عدة من كتب احلديث على اثلثهم وعلى(

رة ومسلما على الشهاب بن املهندس أحد القاضي ابن فرحون ابلرملة وقال أانبه احلجار ووزي
شيوخ شيخنا والشمس بن الديري وكل ما ذكره لست على وثوق من أكثره لكونه من إمالئه 
على بعض أصحابنا مع إمكان أكثره أو كله. وقد حج وزار بيت املقدس مرارا وتردد للقاهرة غري 

 بعض احلوانيت جارة يف الرب وقتا وجلس يفمرة مث كان استيطانه هلا من سنة مثان ومثامنائة وتعاين الت
بسوق أمري اجليوش وبواسطته عرف الشمس البساطي شيخنا فإنه حكى أن البساطي كان يوما 

 (1)عنده يف حانوته املشار إليه وحكى". 
 

"له أنه سأل الزين العراقي عن حديث فلم يستحضره قال الربهان فلم نلبث أن اجتاز -8 .60
 اطي أن هذا قد تقدم يف احلديث فاسأله فقام إليه وسأله فاجابه وأنهبنا ابن حجر فقلت للبس

 راجع العراقي بعد مبا أجابه به فوافقه عليه انتهى.

وهذه احلكاية قد صحت يل من وجه آخر ولذا أوردهتا يف اجلواهر والدرر وانب الربهان ببعض 
به إىل احمللة إلقراء  قي يف القضاء أرسلالبالد يف القضاء عن اجلالل البلقيين مث ملا استقر الويل العرا

أهلها ورتب له على أوقافها يف كل شهر ستمائة فأقام هبا إىل أن واله اهلروي قضاءها يف سنة 
سبع وعشرين وكذا انب عن شيخنا فيها يف سنة تسع وعشرين يف منوف يف سنة ثالثني وجلس 
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و والسراج لظاهرية القدمية وتنازع هابالقراءات ببعض احلوانيت ابلقاهرة للقضاء وويل تدريس 
احلمصي يف البيت املرصد للمدرس مث ويل مشيخة مدرسة ابن نصر هللا بفوة وأقام هبا وصنف  

فاإلسعاف يف ات القراءوالعربية والتفسري والفقه وأصوله فأما يف القراءات كما أملي أيضا يف 
عمل كتااب رف يف معرفة الوقف و معرفة القطع واالستئناف يف جملد واختصره فسماه حلظة الط

متوسطا بينهما مساه التوسط بني اللحظ واإلسعاف واآللة يف معرفة الفتح واإلمالة يف جزء لطيف 
ونكت على الشاطبية يف جملد لطيف وحل الرمز يف وقف محزة وهشام على اهلمز كذلك وأمنوذج 

ام يف ري مساه عمدة احملصل التمحل الرمز وأفرد رواية كل واحد من السبعة على حدة يف جملد كب
مذاهب السبعة األعالم ودرة القارئ اجمليد يف أحكام القراءة والتجويد وأما يف العربية فشرح ألفية 
ابن مالك يف جملد لطيف وإعراب املفصل من احلجرات إىل آخر القرآن كذلك ومرقاة اللبيب إىل 

ي رح النصف األول من فصول ابن معطعلم األعاريب يف جزء لطيف ونثر األلفية النحوية وش
وأما يف التفسري فحاشية على تفسري العالء الرتكماين احلنفي القاضي انتهى فيها إىل أول األنعام 

 يف جملد وأما يف الفقه فمختصر الروضة وصل فيه إىل الراب وشرح تنقيح اللباب(

تصر الورقات يف أصوله فمخ للويل العراقي وصل فيه إىل احلج وتوضيح مؤلفات ابن احلداد وأما
ه اجلمال والعربية وقرأ عليالقراءات إلمام احلرمني. وحدث ودرس وأفىت وانتفع به مجاعة يف 

البدراين صحيح البخاري يف سنة ست وعشرين خبانقاه سعيد السعداء وعقد جملس األمساع 
فيظه مث تال عليه السبع اببلبيس وغريها وانتفع به الناس يف البالد أكثر وممن الزمه فعرض عليه حم

الشهاب بن أسد اآليت وأخذ عنه السبع الزين عبد الغين اهليتمي والربهان الفاقوسي اآليت قريبا 
 (1)وكذا". 

 

 "إبراهيم بن يوسف بن عبد الرمحن املصري ويعرف اببن التاجر. ممن مسع علي مبكة.-9 .61

لد تقريبا ي ويعرف اببن العداس. و إبراهيم بن يوسف بن علي الربهان أبو إسحاق القاهري احلنف
وغريمها ءات القراويف العشر األوسط من رمضان سنة إحدى وأربعني وسبعمائة واشتغل ابلفقه 

وقرأ على أكمل الدين شرحه للهداية وغريه وعلى التقي بن البغدادي الصحيحني على اجلمال 
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د بن رضوان والشمس حممبن خري أوهلما وفضل حبيث انب يف القضاء وحدث مسع منه الزين 
 علي بن حممد بن عبد الكرمي الفوي وروي عنه ابإلجازة التقي الشمين.

 مات يف ليلة االثنني سابع مجادى اآلخرة سنة مثان. ومل يذكره شيخنا.

إبراهيم بن يوسف بن عيسى الفرنوي مث القاهري ممن كتب على الزين بن الصائغ وبرع وتصدى 
لفقيه. م يسن اجلاليل واجلالل عبد هللا اهليثمي وحيىي بن يشبك اللتكسب فانتفع به خلق منه

 وكان خريا مبارك التعليم. مات أظنه بعيد السبعني قبل سنة مخس وسبعني وقد كف.

 وهو عم حممد بن علي الفرنوي نزيل احلسينية وأحد من كتب عليه أيضا.

حلنبلي د السرمري مث الدمشقي اإبراهيم بن العالمة اجلمال أيب املظفر يوسف بن حممد بن مسعو 
العطار. ولد يف حدود اخلمسني وسبعمائة وأمسع على ابن اخلباز جزءا فيه أحاديث رواها أمحد 
عن الشافعي ويف آخره حديثان روامها النسائي عن عبد هللا بن أمحد عنه وعلى بشر بن إبراهيم 

ه ذلك لفضالء روى لنا عنبن بشر البعلي الفامي جزء أيب سهل الصعلوكي وحدث مسع منه ا
عبد الكايف بن الذهيب. قال شيخنا أجاز يل ومات يف أواخر رمضان سنة ثالث بدمشق. ابراهيم 
بن يوسف بن حممود بن حممد بن عبد هللا الربهان القرماين احلنفي قرأ عليه سبطه الشهاب أمحد 

 بن علي بن اسحاق اآليت البخاري كما ذكر.

الدين بن حمب الدين برهان الدين الفارسكوري الشافعي شقيق إبراهيم بن يوسف بن علم 
 احملمدين مشس الدين وزين الدين والد أيب الطيب وإبراهيم أكرب من أخويه ويعرف اببن

الفقيه. تال للسبع على املقرئ إبراهيم البوصريي وأخذ يف الفقه والعربية وغريمها عن الشمس 
لس فيها أ ببلده مدرسة تقام هبا اجلمعة واجلماعات وكان جياحلريري وغريه وجل انتفاعه أببيه وأنش

لإلقراء حبيث انتفع به مجاعة من األبناء وممن قرأ عليه الزين عبد الرمحن بن عثمان بن حممد 
 (1)الفارسكوري". 

 

"إنه شافعي املذهب ورأيت خبطى وصفه ابحلنفي وما علمت مستندي فيه وكان -10 .62
 ر على اللباس احلقري الزائد اخلشونة ولذا يقنع ابليسري من القوتواقتصالقراءات مع ذلك يدري 

وتوزع جدا حبيث أنه مل يكن يقبل من أحد شيئا ومىت علم أن أحدا من الباعة حاابه لكونه عرفه 
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مل يعد إليه وللخوف من ذلك كان يتنكر ويشرتي بعد العشاء قوت يومني أو ثالثة وكان الناس 
كان رؤيته وأقام على هذه الطريقة أكثر من ثالثني سنة وكراماته كثرية و يبيتون ابلشيخونية رجاء 

فريدا فيها مل يكن يف عصره من يدانيه يف طريقته قال العيين وثبت ابلتواتر أنه أقام أكثر من 
عشرين سنة ال يشرب املاء أصال وكان يقضي أايمه ابلصيام ولياليه ابلقيام مات يف ليلة األربعاء 

ألول سنة ثالثني وتقدم العيين الناس يف الصالة عليه. قال شيخنا ومن عجائب أمره اثين ربيع ا
أنه ملا مات كان اجلمع يف جنازته موفورا وأكثر الناس كانوا ال يعلمون حباله وال بسريته فلما 
تسامعوا مبوته هرعوا إليه ونزل السلطان من القلعة فصلى عليه ابلرميلة وأعيد إىل اخلانقاه فدفن 
هبا جبوار أكمل الدين ومحل نعشه على األصابع وتنافس الناس يف شراء ثياب بدنه واشرتوها 
أبغلى األمثان فاتفق أن مجلة ما اجتمع من مثنها حسب فكان قدر ما تناوله من املعلوم من أول 

ه ر ما نزل هبا إىل أن مات ال يزيد وال ينقض وعد هذا من كراماته رمحه هللا ونفعنا به. وممن ذك
 املقريزي يف عقوده.

أمحد بن إبراهيم بن حممد بن عمر بن عبد العزيز بن حممد بن أمحد بن هبة هللا بن أمحد بن هبة 
هللا بن أمحد بن حيىي شهاب الدين بن مجال الدين بن انصر الدين بن كمال الدين بن عز الدين 

 الفضل بن ن جالل الدين أيبأيب الربكات بن الصاحب حميي الدين أيب عبد هللا بن جنم الدين ب
جمد الدين أيب غامن بن مجال الدين بن جنم الدين العقيلي ابلضم احلليب احلنفي أخو الكمال بن 
العدمي قاضي مصر ويعرف اببن العدمي واببن أيب جرادة. ولد يف اثلث عشر صفر سنة أربع 

الشرف أيب بن حبيب و وستني وسبعمائة حبلب ونشأ هبا فسمع من أبيه والكمال حممد بن عمر 
بكر احلراين والبدر حممد بن علي بن أيب سامل بن إمساعيل احلليب وابن صديق وآخرين وأجاز له 

 حممود املنبجي وابن اهلبل وابن السيويف وابن أميلة وابن النجم

وزغلش وابن قاضي اجلبل وموسى بن فياض وغري واحد وكان يذكر أنه كتب توقيعه بقضاء بلده 
 (1)نة كجميع من أوردته من آابئه إال حممد الثاين ولكنه مل يباشر وقول شيخنا". بعد الفت

 

"أمحد بن أمحد بن حممد بن عبد هللا بن زهري الشهاب الرملي مث الدمشقي الشافعي -11 .63
املقرئ الشاعر / إمام مقصورة جامع بين أمية بدمشق وأحد من مل على البقاعي وهو هناك. ولد 
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فية ة أربع ومخسني ومثامنائة ابلرملة ونشأ هبا مث حتول إىل دمشق وحفظ املنهاج وأليف ربيع األول سن
أخذ الثالث البن اجلزري وعرض على مجاعة و القراءات النحو واحلديث والشاطبيتني والدرة يف 

عن أيب زرعة املقدسي وابن عمران وخطاب وعمر الطييب والزين اهلثمي وجعفر ابلقاهرة القراءات 
غريمها ومتيز فيها وويل مشيخة اإلقراء جبامع بين أمية وبدار احلديث األشرفية تلقاها عن ودمشق و 

خليل اللدي وبرتبة األشرفية بعد خطاب وبرتبة أم الصاحل بعد البقاعي وكان الزمه حني إقامته 
بدمشق حىت أخذ عنه يف ألفية احلديث وغريها بل كتب من مناسباته قطعة ومسعها وعادى أكثر 

ل بلده أو الكثري منهم بسبب ذلك وكذا الزم خطااب يف الفقه وأطراه فيه والنجم بن قاضي أه
عجلون يف آخرين كالعبادي والبكري ابلقاهرة وأخذ املختصر قراءة واملطول مساعا غري مال زادة 
السمرقندي وكذا أخذ عنه العقائد وبعض شراح املواقف، وتكرر قدومه للقاهرة وقصدين يف بعض 

اته فأخذ عين كراسة كتبتها يف امليزان وغري ذلك واستفتاين يف حادثة ونقل يل عن البقاعي قدم
أنه مل يرسل من الشام يف واقعة إال وحيض املرسل إليه على استفتائي فيها حىت واقعة الغزايل وذكر  

 إمامه يف كالما كثريا يف حنو هذا املعىن وأنشدين قصيدة من نظمه امتدح هبا اخليضري وكان انئبه
 مقصورة اجلامع األموي مث انب يف القضاء، وابجلملة فهو خفيف مع فضيلة. مات.

 أمحد بن أمحد بن حممد بن علي بن أيب بكر بن أيوب بن درابس. / مضى بدون حممد يف نسبه.

أمحد بن أمحد بن حممد بن علي بن عبد هللا بن علي شهاب الدين بن املعلم مشس الدين الطولوين  
املهندسني، / قال املريزي يف عقوده: كان أبوه وجده مهندسني وإليهما تقدمة احلجارين كبري 

والبنائني بداير مصر وعليهما املعول يف العمائر السلطانية، وتقدم أبوه خبصوصه يف األايم الظاهرية 
اهر ظبرقوق جدا حبيث تزوج السلطان ابنته وتزاي أخوها صاحب الرتمجة بزي األتراك وحظي عند ال

أيضا وتزوج اببنته بعد أن طلق أخته عمتها وتزوجها أمري اخور توروز احلافظي وعمله أحد أمراء 
 العشرات اخلاصكية إىل أن مات يف ليلة اخلميس خامس(

 (1)عشر رجب سنة إحدى ودفن برتبتهم من القرافة وكانت جنازته حافلة". 
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 ي مث الدمشقي احلنفي املقرئ"أمحد بن أمحد بن حممود بن موسى الشهاب املقدس-12 .64
والد إبراهيم وعبد الرمحن اليمامي وحممد املذكورين يف حماهلم، ويعرف ابلعجيمي ويف الشام 

 ابملقدسي. /

ولد سنة إحدى وتسعني وسبعمائة ابلقدس ونشأ هبا فحفظ القرآن وهو ابن تسع والقدوري وقرأ 
ده وغريهم وتصدى إلقرائها فانتفع به أوال على مجاعة منهم العالء بن اللفت ومهر فيهاالقراءات 

وهو ممن أخذ أيضا عن ابن اهلائم والعماد بن شرف وآخرين وحتول إىل الشام يف سنة مخس 
وعشرين ابستدعاء حممد بن منجك له إلقراء بنيه فقطنها وتكسب بكتابة املصاحف وكان متقنا 

دمشق يف ذي احلجة سنة مخس فيها مقصودا من اآلفاق بسببها وحج غري مرة وجاور. مات ب
 وستني، أفاده يل ولده اهلمامي مث عبد الرزاق بزايدات.

أمحد بن أمحد بن موسى بن إبراهيم بن طرخان الشهاب أبو العباس بن الشهاب بن الضياء اآليت 
أبوه وهو بكنيته أشهر. / تكسب ابلشهادة كسلفه مث استنابه العز الكناين يف العقود والفسوخ مث 

 قضاء. ومات يف ربيع األول سنة سبع وستني وأظنه جاز السبعني أو زامحها.يف ال

أمحد بن أمحد بن حممد شهاب الدين احلنفي سبط اجلاي اليوسفي / صاحب املدرسة اجلليلة 
بسويقة العز وانظرها أمه فرج بن قرنطاي بن اجلاي. ولد يف رجب سنة ثالث وثالثني ومثامنائة 

صرفه يف األمايل وغريها وبقراءيت على بعض املسندين وأثبت له ومل حيسن ت ابلقاهرة وقرأ ومسع مين
 ورأيته خبطي يف حمل آخر تكرير أمحد بن حممد يف نسبه فيحرر.

أمحد بن أمحد بن يلبغا ويعرف اببن املرضعة. / مات يف مجادى الثانية سنة مخس وتسعني عفا 
 هللا عنه.

عبد القادر / ممن كان يف خدمتهما حىت ماات ورسم عليه أمحد بن أمحد بن عليبة ابن عم البدر و 
 مث أودع املقشرة.

أمحد بن أمحد شهاب الدين الكناين الشامي مث القاهري الشافعي / أحد الفضالء ممن صحب 
الولوي بن تقي الدين البلقيين والزمه واختص به وحضر دروسه ونزل بواسطته يف بعض اجلهات 

 زية وامليعاد هبا وأجاد يف أتديتها وجلس قليال ببعض احلوانيتبل انب عنه يف خطابة احلجا
للشهادة، وكان مدميا للدين مستكثرا من حتصيل الكتب خبطه مشاركا يف الفنون وراغبا يف املباحثة 
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 (1)واملناظرة، وقد أخذ ابلقاهرة عن الشهاب األبدي يف املنطق". 
 

 ع األول سنة تسع عشرة ومل("املرستان واألحباس فباشرمها حىت مات يف ربي-13 .65

يكن حممودا واستقر عوضه يف املرستان التقي الكرماين ويف األحباس البدر العيين، قاله شيخنا يف 
 أنبائه.

 أمحد بن أيب أمحد شهاب الدين املغراوي املالكي. / أييت يف ابن حممد بن عبد هللا.

تية حبلب يقرئ مبسجد جياور الشاذخبوكان القراءات بأمحد بن أيب أمحد احلليب املقرئ / اعتىن 
مدة مث حتول من حلب إىل القدس قبل الوقعة العظمى مث انتقل إىل دمشق فأقام هبا مث إىل طرابلس 
فتأهل هبا واستمر إىل أن مات يف شوال سنة سبع عشرة، أثىن العالء بن خطيب الناصرية يف 

 ذيله على خريه ودينه. قاله شيخنا يف األنباء.

 أيب أمحد الزاهد. / يف ابن حممد بن سليمان.أمحد بن 

 أمحد بن أرسالن بن عباد السفطي. / أييت يف ابن عباد. )سقط(

أمحدبن أرغون شاه األشريف شعبان بن قالون. / كان أبوه أحد املقدمني يف زمن األشرف املشار 
ممن رجع معه  نإليه خصيصا عنده بل قيل أنه كان أاتبكه فسافر معه للحج فلما ركبوا عليه كا

فقتل يف ذي العقدة سنة مثان وسبعني وابنه هذا محل فوضعته أمه بعد أربعني يوما، وترقى حىت 
صار أحد الشعرات وأضيف إليه نظر األوقاف، ومات سنة ثالث وثالثني عن حنو السبعني بعد 

 أن أجنب خليال وفاطمة اآليت ذكرمها ودفن برتبة أبيه ابلصحراء.

ن عاصم بن حممد بن عبد هللا اجلالل بن النظام بن اجملد بن السعد األصبهاين أمحد بن إسحاق ب
اخلانكي شيخ خانكتها احلنفي ويعرف ابلشيخ أصلم وخبط العيين اسالم / ولد يف حدود الستني 
وسبعمائة ونشأ ابلقاهرة وتفقه أببيه وغريه وويل مشيخة خانقاه سرايقوس كأبيه فحمدت سريته 

، وكان مجيال فصيحا هبيا مهااب له فضل وأفضال ومكارم اختص ابلظاهر برقوق فيها إىل الغاية
وقتائم تغري عليه وصرفه عن املشيخة املشار إليها بعد موته فأقام هبا حىت مات يف خامس عشري 
ربيع اآلخر أو األول سنة اثنتني ورام أهل اخلانقاه رجم نعشه لبغضهم له فمنعوا واستقر بعده يف 

بنيا شيخ اخلانقاه القوصونية، قال العيين وكان خاليا عن سائر العلوم ينسب إىل علم املشيخة ا
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احلرف وليس بصحيح إمنا كان جيمع من أموال اخلانقاه ويطعم الناس من غري استحقاق وجيتمع 
 (1)يف جملسه األراذل". 

 

خلوانك ا"وأصحاب املالهي واملعاين، وذكر املقريزي يف عقوده أنه مل ير يف شيوخ -14 .66
 من يدانيه يف خشمته ورايسته ومروءته وجتمله وأفضاله عفا هللا عنه. وأبوه من املائة قبلها.(

أمحد بن أسد بن عبد الواحد بن أمحد الشهاب أبو العباس بن أسد الدين أيب القوة األميوطي 
بن أسد. اب األصل السكندري املولد القاهري الشافعي املقرئ والد أيب الفضل حممد اآليت ويعرف

/ ولد يف سنة مثان ومثامنائة ابالسكندرية انتقل منها وهو مرضع صحبة أبويه إىل القاهرة فقطنها 
قراءات الوحفظ القرآن عند الشمس النحريري السعودي والعمدة والشاطبيتني والدماثة يف 

زرجية يف العروض خلالثالثة للجعربي والطيبة البن اجلزري والنخبة لشيخنا واأللفيتني واملنهاجني وا
واملقنع يف اجلرب واملقابلة البن اهلائم، وغري ذلك وعرض على خلق منهم اجلالل البلقيين والويل 
العراقي وأخذ الفقه والعلوم عن شيوخ ذاك العصر وهلم جرا فقرأ املنهاج على الربهان البيجوري 

شرح  بل قرأ عليه يف والشمس البوصريي وحضر دروسهما مع دروس اجملد والشمس الربماويني
األلفية وقال أن معظم انتفاعه يف الفقه ابلبيجوري وكذا تفقه ابلطنتدائي وأخذ عنه يف شرحه 
جلامع املختصرات وبعض ما كتبه على اجلعربية واأللفية ومسع يف احلاوي الصغري على العالء 

ريها وكذا حضر عند ية وغالبخاري مث تفقه ابلربهان األبناسي الصغري وقرأ عليه يف العلوم األدب
 الشرف السبكي دروسه يف الفقه وقرأ عليه يف املنهاج أيضا وتفقه أيضا ابلقااييت وقرأ على الوانئي

يف املنهاج أو كله وحضر عنده ما أقرأه من الروضة وكذا أخذ عن البدر النسابة وقرا عليه شرح 
أشياء وتفقه ومسع عليه النسائي و العقائد وغريه من تصانيفه ومن كتب احلديث البخاري وغريه 

 اببن خضر وابلعلم البلقيين والعالء القلقشندي واملناوي وقرأ عليه يف املنهاج وابلبوتيجي واحمللي
ومسع عليه شروحه للمنهاج والورقات ومجع اجلوامع والربدة وغريها وقرأ على شيخنا العجالة وأذن 

بلقيين اء والتدريس وكان مسع قدميا عند اجلالل الله مع مجاعة ممن تقدم كابن البلقيين يف اإلفت
جمالس يف الفقه والتفسري وعند الويل العراقي يف الفقه ومسع عليه يف ابن ماجه وبعضا من أماليه 
ومسع عند البساطي دروسا يف التفسري وغريه وعند السراج قارئ اهلداية يف تفسري البغوي وعند 
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حللواين شارح تصريف العزى وقرأ منهاج األصول على الشمس بن الديري وآخرين منهم ابن ا
الشمس الشطنويف ويف شرحه للعربي على الشرواين وهذا أخذ األصول أيضا عن القااييت وابن 
اهلمام واحمللى وطائفة وأصول الدين عن النظام الصريامي أخذ عنه قطعة من شرح املواقف 

 (1)والشرواين". 
 

مسع عليه أكثر ما قرئ عنده من مروايته وآتليفه  "يف احلديث مالزمة اتمة حىت-15 .67
وحضر جمالسه يف التفسري وشبهه وكتب عنه قطعة من قتح الباري وأشياء من تصانيفه ووصفه 
ابلشيخ اإلمام العالمة البحر الفهامة إمام اإلقراء فخر الفقهاء وفارس العربية والقائم ابلقواعد 

 (األصولية شرف العلماء أوحد الفضالء مفيت
املسلمني أقضى القضاة قال وأذنت له أن يدرس يف الفقه والعربية وغريمها مما حصله جبد واجتهاد 
وساوى به كثريا ممن أكثر التطواف يف البالد إىل أن قال وقد أكثر حضور جمالسي يف اإلمالء 

 كودروس احلديث والفقه وما زال يبدي يف مجيع ذلك الفوائد ويعيد فاستحق أن يدرج يف سل
من يدرس ويفيد وهللا ميتع حبياته. وكذا مسع على غري واحد من شيوخ بلده والقادمني إليها سوى 
من تقدم فممن مسع عليه كما أخرب الشمس الشامي والعالء بن املغلي واحملب بن نصر هللا والزين 

رف شالزركشي احلنبليون والعالء بن بردس والزين بن الطحان والشهاب بن انظر الصاحبة وال
يونس الواحي واملقريزي وابن عمار وغريهم بل قرأ على الكلواتيت أشياء ومسع بقراءته على رقيه 
التغلبية وغريها وأجاز له الشموس احلنين وابن املصري وابن قاسم السيوطي والباليل واألمشاطي 

حظا  االتقي بن حجة وشعبان اآلاثري وآخرون وتكسب يف أول أمره بتعليم األطفال ورزق فيه
وقبوال ونبغ من عنده مجاعة وكذا تكسب ابلشهادة وأم جبامع احلكام زمنا وقرأ فيه الصحيح 
والرتغيب وغريمها على العامة مث ترك ذلك حني استقراره يف اإلمامة ابلزينية االستادارية أول ما 

انتدب و فتحت بعناية شيخنا له يف ذلك وانتقل فسكنها وانب يف القضاء عن السفطي فمن بعده 
للقضاء وهتالك فيه وصرح شيخنا أبنه لو علم منه ومن غريه ممن أنكر السفطي وال يتهم القبول 
لبادر لفعله، وبرع يف الشروط ورمبا تدرب فيها حبارة النجم بن النبيه كل ذلك مع صرف اهلمة يف 

هما وحافظة لكن  ف العلم واملداومة على املطالعة واملقابلة وحنومها حىت تقدم يف الفنون مع توقفه
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ملؤيدية ابلربقوقية برغبة شيخه العفصي له عنه وابالقراءات كثرة العمل قد مته وويل تدريس 
برغبة البقاعي له حني كائنته الفظيعة مع صاحبه أيب العباس الواعظ والتصدير فيها ابلسابقية 

 (1)برغبة اجلمال بن القلقشندي وقراءة احلديث". 
 

ر األسيوطي يف القضاء بعناية الدوادار يشبك الفقيه فإنه اكن "ابلقلعة حني استق-16 .68
ممن يرتدد إليه ليقر املري عليه وكذا صحب املري ازبك الظاهري وأم عنده نيابة عن إمامه وقتا، 
ويقال أنه كان يرتك القنوت يف الصبح واجلهر ابلبسملة على مذهب احلنفية، وحج مرارامنها يف 

 مبكتبه كة مث برابغ فقرأت عليها هبا حديثا وتلوت عليه قبل ذلك وأانسنة ست ومخسني ولقيته مب
أليب عمرو وابن كثري وغريمها وحفظت عنده أكثر كتيب وتدربت به يف املطالعة والقراءة ومسعت 

د عليه دروسا كثرية يف الفقه والعربية وغريمها وكان لكثرة أدبه يقول فرع فاق أصله، ويكثر من الرتد
 راجعة يف كثري من(إىل ومن امل

الرجال واألسانيد وغري ذلك بلفظه وخطه ومسع مين كثريا من األجوبة احلديثية وكتب خبطه بعضها 
 بل استكتب من تصانيفي القول البديع وشرع يف مقابلته معي بقراءته وبلغه يف حال توعكي متين

كرهه إال رجل ال يبعضهم موتى فقال وهللا إن جيء يل هبذا املتمين حكمت فيه بكذا فهذا 
مبتدع غري راغب يف السنة فجزاه هللا خريا وقد أقرأ الطلبة يف الفقه واألصلني والعربية والصرف 

ته وصار املشار إليه فيها ومحلها عنه إال ماثل حسبما بينته يف ترمجالقراءات وغريها وقصد يف 
الة ابن وىل به، ونظم رسلكان أالقراءات من ذيل القراء وغريه ولو تفرغ لإلقراء خصوصا يف 

اجملدي يف امليقات أرجوزة مساها غنية الطالب يف العمل ابلكواكب وشرع يف شرح على الشاطبية 
ويف ذيل على اتريخ العيين بل نظم يف التاريخ أرجوزة مساها الذيل غنية الطالب يف العمل ابلكواكب 

جوزة مساها الذيل م يف التاريخ أر وشرع يف شرح على الشاطبية ويف ذيل على اتريخ العيين بل نظ
املرتف من األشرف إىل األشرف واعتىن بكثري من كتبه فحشاها وقيد مشكلها لكين مل أقف على 
شيء من ذلك سوى الغنية ومسعت بعضها من لفظه ونظمها فيه يبس لتكلفه له، وكان قبيل 

فق قبيل سفره وكذا اتموته، عديدة ضعف حبيث أشرف على املوت بل حتدث به الناس مث تراجع 
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أنه يف حال قراءته ابلقلعة صرع وهو على الكرسي ونزل به ولده حمموال مايوسا منه مث عويف وصعد 
للقراءة يف اجمللس القابل حىت ختم وسافر إىل مكة بعد حنو شهر صحبة الركب قاضيا عليه وكان 

 مات يف غ واستمر حىتعني لذلك بسفارة الدوادار أيضا فتوجه فحج ورجع وهو متوعك يف راب
يوم االثنني لعشرين من ذي احلجة سنة اثنتني وسبعني بني احلرمني وهم سائرون يف وادي الصفراء 
ودفن ابحلديدة ابلقرب من أمحد القروي املغريب وجاء ابخلرب بذلك فاستقر ولده البدر أبو الفضل 

محه هللا الكركي احلنفي، وكان ر  حممد يف وظائفه ما عدا القراءة يف القلعة فإهنا استقرت لإلمام
 (1)إماما عالمة". 

 

ا يف العلم حمبالقراءات "متني األسئلة بني األجوبة مشاركا يف فنون متقدما يف -17 .69
مثابرا على التحصيل حىت ممن هو دون طبقته راغبا يف الفائدة ولو من آحاد الطلبة سريع التقييد 

كثري التحصل   ثرا من حتصيل نفائس الكتب متمواللذلك للخوف من تفلته مبالغا يف لتوضع مستك
من الوظائف واألمالك وكذا املعالمات والقضاء قليل املصروف وهلذا كان ماله يف منو مع كونه 
أيضا غري متأنق يف مركبه وملبسه وال أعلم فيه ما يعاب سوى املبالغة يف احلرص وحب الدنيا وإال 

 .فقد كان من حماسن مصر رمحه هللا وإايان
أمحد بن اسكندر بن صاحل بن غازي بن قرا أرسالن بن أرتق بن أرسالن ابن ايلغازي بن اليب بن 

 مترابش بن اليلغازي بن أرتق امللك الصاحل شهاب الدين األرتقي صاحب ماردين. /

نشأ يف دولة ابن عمه الظاهر جمد الدين عيسى بن املظفر واختص به وززوجه ابنته واستخلفه 
غري مرة وآل أمره إىل أن رغب عنها لقرا يوسف بن قرا حممد بعشرة آالف دينار  على ماردين

وألف فرس وعشرة آالف رأس غنم وزوجه ابنته وأعطاه املوصل فتوجه إليها فلم يقم سوى ثالثة 
أايم. ومات هو والزوجة املشار إليها يف سنة إحدى عشرة ويقال أن قرا يوسف مسه وخلف أربعة 

د وحممود وعلي فأخرجهم قرا يوسف من املوصل وهو آخر امللوك من بين أرتق أوالد حممد وأمح
 وماردين، وقد طول املقريزي يف عقوده ترمجته.

أمحد بن إمساعيل بن إبراهيم بن الشيخ مجعة البحريي األصل القاهري املصرف / بباب سكة 
ق وكان أعور ضريح بدمشاجلمايل حني حسبته وقبلها وكان املشار إليه يف احلسبة وجلده مجعة 
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العني اليسرى من جدري كان عرض له وهو صغري، ممن نشأ مع أبيه يف خدمة قائم التاجر 
األاتبكي فأبوه مهتاره وهذا يف طشتخانته وسافر معه للروم مث مع غريه من األمراء وغريهم يف 

برداره يف  وهوالثانية حبيث طاف األماكن مث اقتصر على خدمة املشار إليه واستمر حىت مات 
 مجادى األوىل سنة مثان وتسعني عن بضع وسبعني ودفن إبزاء أبيه وكان عاميا حمضا عفا هللا عنه.

 أمحد بن إمساعيل بن إبراهيم بن عجيل األمني اليماين والد إبراهيم املاضي. / من بيت شهري.

 مات يف سنة أربعني.

أيب  ي الشهاب أبو العباس بن الشيخأمحد بن إمساعيل بن إبراهيم بن موسى بن سعيد بن عل
 (1)السعود املنويف مث القاهري الشافعي السعودي نزيل القاهرة". 

 

"وصحبته أربعون مملوكا لقتال بلى من عرب احلجاز مث عاد ومعه مجاعة مسروا مث -18 .70
 وسطوا يف سنة ثالث وأربعني.

ية ووالد أحد فضالء احلنفأمحد بن إينال شهاب الدين احلنفي / خادم الشيخونية وسحنتها 
الشمس حممد. مات يف ربيع اآلخر سنة اثنتني ومثانني واستقر عوضه يف اخلدمة أبو الطيب 

 السيوطي ومل يلتفت لولده وعز ذلك على كثريين وإن كان املستقر أضبط وأمنت.

 أمحد بن أيوب بن أمحد بن عبد هللا بن عفان بن رمضان الفيومي األصل أخو أيب بكر وعمر
 وعثمان. / مات مبكة يف ربيع األول سنة أربع وأربعني.

أمحد بن البدر بن الشجاع عمر الكندي مث املالكي / من بين ملك بطن من كندة الظفاري 
ملكها بعد أبيه اآليت ودبر اململكة معه مجاعة من إخوته مث وقعت بينهم الفتنة وتفرق مشلهم 

هم خر أمرهم تشتتهم يف األرض فحضر بعضوغلب بعضهم على بعض حىت تفانوا وكان من آ
إىل القاهرة فأقام هبا غريبا طريدا إىل أن خرج عنها يف سنة مخس وعشرين، ذكره شيخنا يف سنة 

 ثالث ومثامنائة يف أبيه.

أمحد بن البدر بن حممد بن أويس الشهاب املغريب األصل الطرابلسي الشافعي ويعرف اببن البدر. 
 مسند طرابلس وعن غريه ودرس وأفىت، أخذ عنه مجاعة منهم/ روى عن هبادر القرمي 

ابن الوجيه والسوبيين وكان فقيها حنواي دينا متواضعا وجيها. مات يف ذي القعدة سنة ثالثني، 
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لقراءات اذكره شيخنا يف أنبائه ابختصار، وقال يل الصالح الطرابلسي احلنفي أن والده أخذ عنه 
 السبع فاهلل أعلم.

 بك سبط األشرف إينال وأخو حممد اآليت. /أمحد بن برد

أمحد بن برسباي الشهايب بن األشرف الدقماق الظاهري أخو العزيز يوسف وأصغر أوالد أبيه. / 
مات أبوه وهو محل وأمه أم ولد جركسية. مات عن حنو سبع وعشرين سنة يف أوائل ربيع األول 

قرقماس األشريف  كان قد توىل تربيته زوج أمه  سنة مثان وستني ابلقاهرة بعد أخيه بنحو أربعني يوما
أمري سالح وأحضر له من علمه القرآن واخلط املنسوب وأقرأه العلم ومل يكن يظهر من بيته البتة 
حىت وال للجمعة مع حسن الشكالة وامتداد القامة وشهد السلطان فمن دونه الصالة عليه مبصلى 

 (1)املومين ودفن مع أبيه يف تربته.". 
 

"واملنهاج واشتغل على مجاعة كالكمال بن أيب شريف بل قرأ عليه قطعة من مسند -19 .71
الشافعي وكذا أخذ يف الفقه عن النور األمشوين والشمس بن املسد وعنه وعن الشمس العطري 
ومال علي يف العريبة وعن األخري أخذ يف األصول وحضر عند عبد احلق ويس بل واجلوجري وقرأ 

ن نصف البخاري ومجيع األذكار، وحج غري مرة وجاور وتكسب إبقراء األطفال على الدميي أزيد م
وأقام ابملدينة أكثر من نصف شهر ولقيين هبا فقرأ علي الثالثيات والشاطبية وغريمها وهو له قابلية 

 وتوجه.

أمحد بن أيب بكر بن حممود بن حممد الدمنهوري القاهري. / مسع مع أبيه على الصالح الزفتاوي 
 حلالوي والسويداوي واألبناسي والغماري وابن الشيخة واملراغي ختم البخاري.وا

 ذكره البقاعي وما لقيته.

أمحد بن أيب بكر بن معدان الشهاب أبو العباس اليماين األديب / صاحب اخلط البديع واخللق 
اب العرب سالوسيع واملنصب الرفيع والعرض الوافر املنيع اشتغل بفنون األدب واعتىن مبعرفة أن

وشارك يف كثري من العلوم وبرز يف املنثور واملنظوم فلذلك استقربه السلطان كاتب إنشاءاته وأوحد 
 جلسائه مع شرف النفس وعلو اهلمة والكرم واحللم مث انعزل وتقنع واشتغل(

ن أ ابحلرث والزراعة وكان حيا يف سنة مثامنائة. ذكره اخلزرجي يف اتريخ اليمن وأثبته هنا لتجويز
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 يكون أتخر ملا بعدها.

أمحد بن أيب بكر بن يوسف بن أيوب الشهاب أبو العباس بن الزين الكناين القلقيلي / نسبة 
لقرية قلقيليا بني انبلس والرملة مث السكندري األزهري الشافعي املقرئ ويعرف ابلشامي مث 

مائة كما  وسبعابلشهاب السكندري وهو الذي استقر. ولد يف عاشر رمضان سنة سبع ومخسني
 وعليه مسع فتال ابلسبع على الشمس العسقالينالقراءات بأخربين به وكتبه يل خبطه واعتىن 

الشاطبية وعلى الزكي أيب الربكات األسعردي وانصر الدين بن كستغدي وابن السكاكيين وخليل 
إمام  يبن املسيب والشرف يعقوب اجلوشين وابن اجلزري وابألربعة عشر على الفخر البلبيس

األزهر وعليه مسع التيسري والعالء بن الفاحل وأذنوا له يف اإلقراء ومسع على الصدر حممد بن علي 
بن منصور الدمشقي احلنفي القاضي جل الصحيح مع سائر ثالثياته يف سنة مخس ومثانني 

 (1)وسبعمائة بقراءة احملب بن هشام وقال أنه قرأته بتمامه". 
 

لقراءات الديري وأنه مسع على الصالح البلبيسي العنوان يف "بعد على الشمس بن ا-20 .72
وبعضه بقراءته على السويداوي التيسري للداين وأنه كتب على الزين العراقي من أماليه مع مساعه 
للمسلسل ابألولية منه بشرطه، وقد حدث وتصدى لإلقراء فانتفع به خلق مسع منه الفضالء 

ابن أسد واألعيان طبقة بعد أخرى وانقطع ابجلامع األزهر وكنت ممن قرأ ومسع عليه وأخذ عنه 
دهرا مع أتديب األيتام مبتب اجلانبكية كل ذلك بعد موت ممحق لكونه كان يف خدمته وكان 

 وفاته ذاكرا هلا إىل حنيالقراءات خريا متوضعا متقشفا سهال لني اجلانب أكوال عارفا بطرق 
مع تقدمه يف السن صحيح العقل والسمع علي اهلمة  حسن األداء هلا مالزما لنفع الطلبة وهو

طويل الروح، وقد أثبت شيخنا امسه يف القراء ابلداير املصرية وسط هذا القرن بل وصفه يف شهادة 
عليه ابلشيخ اإلمام واحلرب اهلمام شهاب الدين بركة املسلمني علم األداء وقدوة األئمة القراء 

س وأربعني، ويف أخرى قبلها ابلشيخ اإلمام الفاضل، وكذا وحامل لواء اإلقراء وذلك يف سنة مخ
ممن شهد عليه ابن الديري واألقصرائي والقااييت والوانئي وطاهر ووصفه ابلعامل العالمة بقية السلف 
وحيد دهره وفريد عصره شيخنا ومل ينفك عن اإلقراء حىت مات يف يوم الثالاثء سابع عشر ذي 
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 ئة سنة رمحه هللا وإايان.احلجة سنة سبع ومخسني عن ما

 أمحد بن أيب بكر بن يوسف بن عبد القادر بن يوسف بن خليل بن مسعود بن سعد هللا الشهاب

بن العماد اخلليلي مث الدمشقي احلنبلي. / ولد يف سنة ست وثالثني وسبعمائة أو اليت بعدها 
ع من والده لك، وكذا مسومسع علي أيب حممد بن القيم طرق زد رغبا تزدد حبا أليب نعيم وغري ذ

واملاد أمحد بن عبد اهلادي وأبو اهلول اجلزري وآخرين، وحدث مسع منه الفضالء وممن مسع من 
شيوخنا األيب ووصفه ابن موسى ابإلمام العامل العدل ووصف والده ابإلمام، وأجاز لشيخنا قدميا 

بعاء اثمن عشر احملرم يلة األر يف سنة سبع وتسعني مث البنته رابعة يف سنة أربع عشرة، ومات يف ل
سنة ست عشرة ورأيت من حذف خليال من نسبه ومن جعل يوسف الثاين يف نسبه ابن عبد 
القادر بن حممد بن عبد الرمحن بن سعد هللا، وهو يف عقود املقريزي بدون خليل يف نسبه وسعد 

 بدون إضافة ابن عبد هللا وأرخه يف سنة ست وعشرين واألول أتقن.

ن أيب بكر بن اخلطيب املورعي اليماين / أحد العلماء املتأخرين. قال األهدل كان رجال أمحد ب
 (1)قصريا فقيها حمققا يعرف الروضة ويستحضر نصوصها وهو". 

 

"خطأ قبيح فإن الصنهاجي مات قبل مولد الشيخ بسنة وقد نبهت الشيخ بعد مدة -21 .73
ه أشهدين أنه رجع عن مجيع ما قرئ عليعلى فساد ذلك فأشهد على نفسه ابلرجوع عنه مث 

ابإلجازة إال إجازة حمققة وكان خريأ حمبا للحديث وأهله وأضر أبخرة وأقعد برتبة الست زينب 
خارج ابب النصر إىل أن مات هبا يف ليلة التاسع عشر من ربيع اآلخر سنة أربع وقد قارب 

م ابن . وممن ترمجه األقفهسي يف معجالثمانني أو أكملها ودفن هناك، وكان نعم الشيخ رمحه هللا
ظهرية وروي عنه ابإلجازة قال وكان خريا صاحلا، والتقي الفاسي يف ذيله والقريزي يف عقوده وأنه 
مسع عليه كثريا وكان نعم الرجل خريا حمبا للحديث وأهله وأبوه كان من كبار احملدثني مسع الكثري 

ع من دسي الواعظ وتعاين الوعظ فتعلم منه ومسومجع وأما جده فكان يعرف ابلقدسي لصحبة الق
 النجيب وابن مضر ومنصور بن سليم وله نظم ونثر. مات يف رمضان سنة ست وعشرين ومثامنائة.

أمحد بن حسن بن حممد الشهاب املنويف مث القاهري الشافعي املقرئ نزيل املنكومترية وقريب التقي 
ن الزين جعفر عالقراءات غريمها واشتغل يسريا وأخذ عبد الغين املنويف. / حفظ القرآن واحلاوي و 
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السنهوري بل قرأ اليسري بواسطته على شيخنا وصلى به الرتاويح وكذا أخذ عن قريبه ابن أيب 
السعود والبدر حسن األعرج وتكسب ابلشهادة وكان عاقال فهما كيسا. مات يف ليلة االثنني 

ني ا وأتسف عليه غالب معارفه وقد جاز األربعسادس احملرم سنة إحدى وسبعني بعد توعكه أايم
 عفا هللا عنه.

أمحد بن حسن شهاب الدين احمللى الشافعي املقرئ ويعرف اببن جليدة تصغري جلدة / وهي 
شهرة خاله تال عليه وعلى الشهاب االسكندري القلقيلي للسبع وتصدر إلقراء األطفال دهرا بل 

وكان  وابن أيب عبيد وأم جبامع الغمري ابحمللة وأقرأ ولده، أخذ عنه مجاعة القرآن كالشمسني النويب
خريا حج مرارا وجاور وآخر األمر توجه يف البحر. ومات يف شوال سنة أربع وسبعني مبكة رمحه 

 هللا وإايان.

 أمحد بن حسن بن قفند. / هكذا كتبه ابن عزم.

أمحد بن حسن الشهاب احلنفي شيخ املنجكية. / مات بعد انقطاعه ابلفاجل مدة يف شوال سنة 
 (1)إحدى ومثانني وصارت املشيخة لناصر الدين األمخيمي أحد أئمة السلطان.". 

 

 "مثله فقال العالء وهللا وال يف مصر مثله وكررها كثريا. وله تصانيف انفعة يف التفسري-22 .74
ة نظم ألصلني والعربية وغريها كقطع متفرقة من التفسري ونسب إليه ابن أيب عذيباحلديث والفقه وا

الثالثة الزائدة على السبعة مث الثالث الزائدة على العشرة وأنه أعرهبم إعرااب جيدا حبيث القراءات 
سأل الشمس القباقيب يف قراءهتا عليه فسمح له ولكن مل يتهيأ مث سأل ولده الشهاب أيضا يف 

ى فصوال تصل إىل ستني نوعا انتهالقراءات فأجاب وما هتيأ أيضا وأنه نظم يف علم ذلك 
وكشرحه لسنن أيب داود وهو يف أحد عشر جملدا ورما استمد فيه من شيخنا ببعض األسئلة ونقل 
عنه يف ابب تنزيل الناس منازهلم من األدب بقوله قال شيخنا ابن حجر وكذا نقل عنه يف شرحه 

ي وغريه وخمتصره املقتصر فيه على ضبط ألفاظه وشرحه لألربعني النووية وللبخار لصفوة الزبد 
وصل فيه إىل آخر احلج قيل يف ثالث جملدات ولرتاجم ابن أيب مجرة يف جملد وللشفا معتنيا فيه 
بضبط ألفاظه وأللفية العراقي يف السرية وله تنقيح األذكار وعلى التنقيح للزركشي والكرماين 
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كمل منها جملد وشرح كال من مجع اجلوامع يف جملد ومنهاج البيضاوي يف جملدين   استشكاالت
وفيما قيل خمتصر ابن احلاجب ونظم أصول الدين من مجع اجلوامع وخامتة التصوف منه وجعل 

األول مقدمة والثاين خامتة ملنظومة الزبد وشرح النظم املشار إليه مزجا مطوال وآخر خمتصرا  
ح كال من البهجة الوردية وأصلها مل يكمل واحد منهما وعمل تصحيح كالتوضيح وكذا شر 

احلاوي واختصر كال من الروضة واملنهاج حبذف اخلالف يف اثنيهما وأدب القضاء للغزي وعمل 
منظومة انفعة مساها صفوة الزبد للشرف البارزي وتوضيحا هلا وشرحا وشرح ملحة احلريري مزجا 

 ونثرا كفوائد جمموعة نفيسة تتعلق ابلقضاء وابلشهود واختصار وأعرب األلفية وغري ذلك نظما
حياة احليوان للدمريي مع زايدات فيه لقطعة من النبااتت وطبقات الفقهاء الشافعية ومسى بعضها 
خبطه قال ومجيعها حتتاج لتبييض واستغفر هللا، وعندي من نظمه وفوائده الكثري ومن ذلك قوله 

 اس الدعاء خبامتة اخلري ومل أجد له أصال حىت ظفرت بذلك يف احللية أليبمل أزل أمسع يف ألسنة الن
نعيم من طريق الصلت بن عاصم املرادي عن أبيه عن وهب بن منبه قال ملا أهبط هللا آدم إىل 
األرض استوحش لفقد أصوات املالئكة فهبط عليه جربيل عليه السالم فقال اي آدم هال أعلمك 

اللهم  يا واآلخرة قال بلى قال قل اللهم ادم يل النعمة حىت هتنيين املعيشةشيئا تنتفع به يف الدن
 اختم يل خبري ال تضرين ذنويب اللهم اكفين مؤنة الدنيا وكل هول يف(

 (1)القيامة حىت تدخلين". 
 

"مسائل وفوائد وأكثر من النسخ والعبادة والتوجه واالنفراد مع ضعف بصره مث كف -23 .75
رج منها إال للجمعة أو احلاجة ورمبا تردد منها إىل القاهرة أحياان وال ينفك يف  وقطن الطائفة ال خي

 كل قدمة عن الرتدد إيل والسماع مين وعلي ونعم الرجل.

أمحد بن حسني بن حممد بن عثمان الشهاب اخلوارزمي املكي الشافعي. / ممن حفظ القرآن 
ه بن عياش وهو الذي راثه فجمع علي عن الزينالقراءات والشاطبية واملنهاج واأللفية وأخذ 

للعشر والفقه عن القاضي أيب السعادات بن ظهرية وعبد الرمحن بن اجلمال املصري والنحو عن 
اجلالل املرشدي والزمه حبيث كان أصل مجاعته، ومتيز ودرس ابملسجد احلرام ودخل اليمن 

م األربعاء . مات مبكة يف يو وصحب مجاعة من الشاميني وارتفق برهم وكان ثقة خريا ذكيا فاضال
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 اثمن عشري ذي احلجة سنة مخس وأربعني. أرخه ابن فهد.

أمحد بن حسني بن حممد بن علي الشغدري الشاوري اليماين احلسيين الشافعي. / ممن قدم مكة 
قبل األربعني أو بعدها بيسري وحفظ الشاطبية والبهجة ومجع اجلوامع واأللفية والتلخيص والزم 

شوابطي حىت جرد عليه القرآن بل تاله عليه مجعا وإفرادا وحبث عليه التنبيه بكماله الشهاب ال
وكذا حبث البهجة والتلخيص وغريمها على ولده اجلمال حممد وسكن رابط البدر الطاهر حىت 
مات وكان خريا صاحلا عاملا مفننا آية يف الذكاء حسن املذاكرة متعففا حمببا إىل الناس ورمبا نظم. 

يف ربيع اآلخر سنة مخسني وشيعه معتقدوه إىل املعالة وبربكته حصل عند اجللوس على قربه مات 
 إظالهلم ابلغمام بل استمر حىت رجعوا إىل حماهلم وأنشد قبيل موته إما له أو متمثال:

 )صلوا مغرما قد واصل السقم جسمه ... من أجلكم طيب املنام فقد فقد(

 

 . فكيف إبطفاء الغرام وقد وقد()أبحشائه انر أتجج يف اهلوى ..

 رمحه هللا. وذكره ابن فهد مطوال.

 أمحد بن حسني بن حممد. / يف أمحد القزويين من آخر األمحدين.

 أمحد بن حسني البسطامي بن اإلعزازي شيخ زاوية ابن األطعاين / حبارة املشارقة ظاهر(

ات  بكر احلبشي وكان محلب. جود القرآن أليب عمرو وحفظ ربع املنهاج وصحب الشرف أاب
 مبكة بعد الستني.

أمحد بن احلسني بن النصييب املقدسي اخلليلي. / ولد سنة أربعني وسبعمائة ومسع من امليدومي 
 (1)نسخة إبراهيم بن سعد وجمالس اخلالل العشرة وغريمها وحدث". 

 

 "ست وسبعني سنة رمحه هللا وإايان.-24 .76

أ لقادري املدير. / ولد سنة ثالث وثالثني ومثامنائة وقر أمحد بن خليل بن يعقوب بن إبراهيم ا
 القرآن عند ابن أسد وتكسب حريراي وابلدوران لألعالم ابملوتى لفقره وعياله.

أمحد بن خليل بن يوسف بن عبد الرمحن العنتايب احلنفي املقرئ الضرير. / قال شيخنا يف أنبائه  
 ية ونونية السخاوي ومنظومة النسفي يفله يد طوىل يف حل الشاطبالقراءات بكان عارفا 
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الفقه، ممن يسكن حبارة البساتني بعنتاب ويقرئ الناس، قال العيين قرأت عليه سنة ست وسبعني 
أرخه يف صفر سنة مخس وقال يف آخر ترمجته أنه تويف قبل ذلك بسنتني أايم مترلنك انتهى. ويف 

 سنة ثالث أرخه شيخنا.

ألطباء ووالد املوجودين اآلن كان جيلس عند عطار بباب جامع أمحد بن خليل الصويف / أحد ا
 األقمر كولده اآلن وآخر عهدي به بعد الستني.

أمحد بن خريبك أخو حممد وإمساعيل وأمري املؤمنني عبد العزيز بين يعقوب اآليت ذكرهم ألمهم / 
 وتزوج ابنة البساطي.

وه املؤذن / هو. ولد سنة سبع وعشرين أمحد بن داود بن إبراهيم بن داود الصاحلي القطان أب
وسبعمائة ومسع على املزي والربزايل والعز حممد بن إبراهيم بن أيب عمر وعبد الرحيم بن إبراهيم 
بن أيب اليسر وآخرين وحدث مسع منه الفضالء، وذكره شيخنا يف معجمه وقال مل أجد له مساعا 

ات مسع عليه العز عبد السالم املقدسي. م على قدر سنه مث ذكر أنه قرأ ومسع عليه أشياء وكذا
 يف رجب سنة ست، وهو يف األنباء ابختصار وكذا يف عقود املقريزي.

أمحد بن داود بن سليمان بن صالح بن إمساعيل الشهاب البيجوري مث القاهري األزهري الشافعي. 
 واأللفيتني نهاجني/ ولد ابلبيجور سنة مخس وأربعني ومثامنائة وقدم القاهرة فحفظ القرآن وامل

ويقول العبد وعرض على خلق والزم االشتغال عند الشرف عبد احلق السنباطي وأخي أيب بكر 
يف التقسيم وغريه حبيث كان جل انتفاعه هبما، وكذا أكثر من احلضور عند اجلوهري والزين 

ريا ورمبا حضر سالسنتاوي والطنتدائي الضرير وقرأ على الشرف موسى الربمكيين وعلى الزين زكراي ي
 (1)عند العبادي مث الشهاب العمري والبدر املارداين والشهاب". 

 

"وغريمها على الشمس بن النجار بدمشق وللكسائي على الشمس القباقيب بغزة -25 .77
وابجلامع الكبري على الربهان الكركي ابلقاهرة وكذا مجع البعض هبا على التاج بن متريه وطاف 

كل ذلك مع ضرره الذي كان ابتداؤه يف صغره من جدري عرض له سوى ما سلف من األماكن  
وحافظته قوية قال يل أنه حفظ العمدة ومعامل التنزيل والشاطبيتني وألفية العراقي يف احلديثية 
واحلاوي واملنهاج الفرعيني ومجع اجلوامع وألفية ابن مالك واحلاجبية ومجلة ولكن اشتغاله يف غري 
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 القراءات

ان الفقه والعربية والتفسري وغريها عن ابن زهرة بطرابلس ومسع عليه وعلى الربه يسري فأخذ يف
احلليب والتاج بن بردس وابن انصر الدين وابن العصيايت وطائفة وقطن القاهرة دهرا وقرأ على 
شيخنا من حفظه من أول البخاري إىل مواقيت الصالة وأقرأ الطلبة وممن قرأ عليه األمري يشبك 

يته عنده ويف جملس شيخنا كثريا وكذا قرأ عليه ابن القصاص إمام اجليعانية، وهو حسن الفقيه رأ
 األهبة نري الشيبة كثري التودد زائد املقال له فهم يف اجلملة. ومات قريب الثمانني عفا هللا عنه.

أمحد بن رمضان الرتكماين األجقي / صاحب أدنة وسيس وإايس وغريها. ويل األمرة من قبل 
انني واستمر يشاقق العسكر الشامي اترة ويصاحلوه أخرى وجتردوا له مرة سنة مثانني كما يف الثم

احلوادث مث يف سنة مخس ومثانني فكسر فيها أمري عسكره أخوه إبراهيم فلما كانت الفتنة العظمى 
ورجع اللنك إىل العراق استقر قدم أمحد واستمر على ذلك حىت مات يف أواخر سنة تسع عشرة. 

كان شيخا كبريا مهيبا شهما علي اهلمة كرميا صاهره الناصر على ابنته، وله اليد البيضاء يف طرد و 
العرب عن حلب يف ذي احلجة سنة ثالث. ذكره شيخنا يف أنبائه وابن خطيب الناصرية وزاد مع 
طيش وحمبة يف الفنت فكان اترة يدخل حتت الطاعة واترة يشاقق ويكثر الفساد وجتردت إليه 

 لعساكر احللبية مرارا.ا

أمحد بن زكراي التلمساين املغريب املالكي. / أخذ عن ابن مرزوق احلفيد وتقدم يف أصول الفقه 
واملنطق وشارك يف الفقه وغريه، وهو يف سنة تسعني حي ويكون تقريبا يف حدود السبعني، وممن 

 أخذ عنه صاحبنا عبد هللا احلسناوي وله ذكر يف أيب الفضل البجائي.

 أمحد بن الزين الوايل. / أييت يف ابن عمر.

 (1)أمحد بن سامل بن حسن شهاب الدين اجلدي نزيل مكة وقاضي جدة ويعرف". 
 

"وقفت على ديوانه وهو يشتمل على نوائح يف أبيه وغزل وزهدايت وغري ذلك، -26 .78
ه مات عن حنو أن وكان جوادا حمبا يف العلماء رمحه هللا. قلت وممن ذكره املقريزي يف عقوده وقال

 الستني فاهلل أعلم وشق قتله على األشرف كثريا، ومن نظمه:

 )بدا حيب وقد خضب اليدين ... فأتلف مهجيت ابحلاجبني(
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 )وبني النوم واجلفن اختالف ... كما بني الذي أهوى وبيين(

) 
 )ترفق اي حبيب القلب واعطف ... لتنعم ابلرضا عيين بعيين(

 

 يب ... جيرجره اجلمال بقائدين()إذا رمت سلوا الق قل

 

 )وإن أذنبت ذنبا اي غزايل ... أرى لك عند قليب شافعني(

 

 )يعنفين فؤادي كيف أسلو ... مليحا ساكنا يف الناظرين(

 

 )يذوب القلب مين حني يضحى ... شرودا للغرام حمركني(

 

 )فزرين اي حبييب تلق أجرا ... ودس فضال على رأسي وعيين(

 

م سليمان بن حممد بن سليمان بن مروان بن علي بن منجاب بن محايل الزملكاين أمحد بن النج
الشيباين البعلي مث الصاحلي. / أحد رواه الصحيح عن احلجار ومسع أيضا من غريه وله إجازة من 
أيب بكر بن حممد بن عنرت وغريه، وحدث مسع عليه الياسويف وغريه. مات يف ذي احلجة سنة 

ه يف أنبائه، وذكره املقريزي يف عقوده وأنه أجاز له التقي بن تيمية وغريه وأنإحدى، قاله شيخنا 
 مات يف دمشق وقد جاز الثمانني.

أمحد بن سليمان بن حممد بن عبد هللا الشهاب الكناين احلوراين األصل الغزي احلنفي املقرئ نزيل 
قطن مكة على ريبة واشتغل و ومتيز فيها وفهم العالقراءات بمكة وأخو عبد هللا اآليت. / اشتغل 

 خري واجنماع مع حترز وختيل، وقد الزمين كثريا يف الرواية وكتبت له إجازة ومسعته ينشد من نظمه:

 )سالم على دار الغرور ألهنا ... مكدرة لذاهتا ابلفجائع(

 

 )فإن مجعت بني احملبني ساعة ... فعما قليل أردفت ابملوانع(

 مضان سنة تسع ومثانني وأنشدين من لفظه قصيدتني يف احلريقمث قدم القاهرة من البحر يف ر 
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والسيل الواقع ابملدينة ومبكة وكتبهما يل خبطه وسافر لغزة لزايرة أمه وجاءتين مطالعته يف ربيع 
األول سنة اثنتني وتسعني وأنه قرأ فيها البخاري وأقبل عليه مجاعة من أهلها ويلتمس مين سندي 

 به وبغريه.

 (1)مان بن حممد الديروطي الشافعي ويعرف اببن عزيرة وهي أمه. /". أمحد بن سلي
 

"وقت شاء قال لعلمه بتأهله لذلك يف آخرين منهم كشيخنا وابن اجملدي والزين -27 .79
طاهر، وتصدى لالشتغال يف حياة جل شيوخه فانتفع به الطلبة ورمبا كتب على الفتوي، وكان 

مشاركا يف فنون طلق اللسان حمبا يف العلم واملذاكرة إماما عالمة قوي احلافظة حسن الفامهة 
يف حال أكله اءات القر واملباحثة غري منفك عن التحصيل حبيث أنه كان يطالع يف مشيه ويقرئ 

 خوفا من ضياع وقته يف غريه

أعجوبة يف هذا املعىن ال أعلم يف وقته من يوازيه فيه طارحا للتكلف كثري التواضع مع الفقراء 
غريهم سريع القراءة جدا، وقد حج مع والده ومل يزل على طريقته يف االشتغال  سهما على

واألشغال حىت مات قبل أن يتكهل يف ليلة اجلمعة اتسع شوال سنة اثنتني ومخسني ببيته يف 
سويقة السباعني وصلى عليه ابألزهر ودفن برتبة يونس الدوادار املستجدة جتاه تربة برقوق رمحه 

مل يسلم من أذى البقاعي حيث وصفه يف بعض األثبات اببن املهتدي وهذا لو صح هللا وإايان، و 
 مل يكن بقادح فيه وهللا حسيبه.

 أمحد بن سليمان اهلندي. / أييت يف مكي.

أمحد بن سنان بن راجح بن حممد بن عبد هللا بن عمر بن مسعود العمري املكي القائد. / مات 
ة األحد وأربعني ابهلدة ومحل إىل مكة فوصلوا به يف آخر ليليف يوم السبت اتسع رجب سنة سبع 

 فدفن ابملعالة.

أمحد بن سند. / هكذا خبطى يف اآلخذين عين وأظنه حممد بن سند املسمى أبوه بعلي وسيأيت 
 إن شاء هللا.

أمحد بن شاه روخ بن تيمورلنك كوركان املعروف أبمحد جوكي. / كان من أعيان أوالد أبيه وممن 
طوة وإقدام وشجاعة فكان لذلك يرسله يف العساكر إىل األقطار وفتح عدة بالد وقالع له س
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ووقع بينه وبني اسكندر بن قرا يوسف متملك تربيز حروب ووقائع آخرها يف سنة وفاته، ومات 
بعد ذلك يف شعبان سنة تسع وثالثني فاشتد حزن أبيه عليه. ذكره شيخنا يف أنبائه ابختصار 

والده مات له يف هذه السنة ثالثة أوالد كانوا ملوك الشرق بشرياز وكرمان وهذا  قال واتفق أن 
 كان من أشدهم.

أمحد بن شاهني الكركي سبط شيخنا وشقيق يوسف اآليت. / مات يف حياة أبويه بعد أن استجاز 
 له جده يف سنة مخس وعشرين مجاعة.

 (1)ي الفرضي /". أمحد بن شاور بن عيسى الشهاب العاملي مث القاهري الشافع
 

"نشأ فحفظ القرآن وهو ابن تسع ومل حيتج إىل إعادته والعمدة والشاطبيتني واجلزرية -28 .80
 يف التجويد وألفييت احلديث والنحو والتنبيه ومجع اجلوامع وتلخيص املفتاح واخلزرجية يف العروض

وأربعني  نة مخسوالقوايف وحاوي احلساب والربدة وابنت سعاد وانتهى حفظه هلا يف أواخر س
وتزوج يف اليت تليها وحج مع أبويه يف اليت تليها فلما رجع وذلك يف أول سنة مثان وأربعني أقبل 

رين البلبيسي عن الزين طاهر والنو القراءات على التفهم واألخذ عن املشايخ يف اليت تليها فأخذ 
موسى  ري وابن العطار وابنإمام اجلامع وابن يفتح هللا والشموس أيب عبد القادر الضرير األزه

احلنفي والشهاب السكندري والتاج بن مترية والعالء القلقشندي والزين بن عياش وكأنه إن صح 
 لقيه(

مبكة وأقصى ما مجع للعشر، والعروض والقوايف عن الشهابني اخلواص واألبشيطي وغريمها والفرائض 
 ين من املغاربة وغريهم كابنواحلساب عنهما وعن البوتيجي والشهاب الشارمساحي يف آخر 

اجملدي فإنه أخذمها عنه مع اجلرب واملقابلة وغري ذلك من احلساب املفتوح وغريه والفلك واملقنطرات 
واجلرب واهلندسة واهليئة واحلكمة والعربية عن اخلواص والقلقشندي وطاهر وكذا احلناوي وابن قديد 

ها ويف لماء القاهرة وغريهم كالتقي احلصين فيوالشرواين واألبدي والبدر العيين يف آخرين من ع
الصرف وعلم احلديث عن شيخنا وأنه مسع عليه وعلى العيين وابن الديري يف آخرين والفقه 
واألصلني واملعاين والبيان وفن األدب والبديع واملنطق والتصوف وغريها عن مجاعة، ومن شيوخه 

هاج عليه شرحه جلمع اجلوامع وغالب شرحه للمنالذين الزمهم يف الفقه وأصوله احمللى ومما قرأ 
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الفرعي ويف العقليات وحنوها الكافياجي والشرواين ومما قرأه عليه العضد مع حواشيه وشرح املنهاج 
األصلي لألسنائي، وأخذ مبكة يف سنة إحدى وسبعني التصوف عن عبد املعطي املغريب وكذا مع 

ه اء وتلقن الذكر من مدين والزم يف الفقه وغري السلوك ابلقاهرة عن أيب الفتح بن أيب الوف
القلقشندي واملناوي والبوتيجي وقسم عليه املهذب وابن حسان ويف الكتابة أبنواعها ابن الصائغ 
ويف الكويف واهلندي مع غريمها وابلتذهب ابملشاهدة من فقيهه الشمس بن البهلوان، وتعلم اللسان 

 والوانئي ملكتب ومسي من شيوخه يف أوائل اشتغاله القااييتالرتكي ابملشاهدة من بعض رفقائه يف ا
وجد يف التحصيل واجتهد يف التفريع والتأصيل والعقلي والنقلي وأهنى الكتب الكبار من 
مشكالت العلوم والفنون مع احملققني حىت متيز وترافق مع أيب الربكات الغراقي فيما أخذه عن 

 (1)شيخنا". 
 

ما أخذه عن العيين من شرح الشواهد له، وأشري إليه ابلفضيلة "من شرح األلفية وفي-29 .81
التامة مع مزيد الذكاء وسرعة النادرة والطالقة حىت أذن له غري واحد يف التدريس واإلفتاء وعظمه 
احمللى وغريه ودرس وأفىت وأمسع احلديث ابلطيربسية لكون إمامتها معه مث حصلت له مشيختها 

. األئمة وعمل بسبب ذلك التذكرة يف جمالس الكرام يف ختم البخاري وكان جيتمع عنده يف ختومه
وأخذ عنه الفضالء ابلقاهرة ومكة بل كتب عنه صاحبنا النجم بن فهد فيها حني دخلها مع 
الرجبية وكان قاضي ركبهم بل انب يف القضاء عن املناوي فمن بعده وجلس بقاعة الصاحلية 

ة أبيه  االبتداء ذلك على كثريين سيما أهلها لصغر سنة وحرفوإيواهنا وقتا مث خبلوة فيها وشق يف
 فلم يلتف هلذا واستمر(

على طريقته يف االشتغال وتعاطي األحكام إىل أن صار يف األايم الولوية من أماثل النواب وزاد 
حىت سجل عليه يف وصف أبيه ابلعلم وأكثر من ذلك بل وصف جده ابلتسليك وحنوه وما هنض 

سيما وقد أبرز املكتوب الذي أشرت إليه أوال ويذكر بتساهل فيه وقامت عليه الثائرة أحد مينعه 
ية حني أثبت أنه عصبة لعلي بن عبد الرمحن الصرييف بل ويف أكثر ما خيرب به سيما يف إكثاره احلكا

عن شيخنا وابن اجملدي مما اتفق له معهما ويكثر عجيب من إكثاره لذلك عن أوهلما حبضريت 
مع عدم التوقف يف تقدمه يف الفضائل وحلاقه ابجلوجري يف تفننه وذكائه وتفرده عنه ومعي 
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كما تفرد هو بصدق اللهجة وحسن النظم ولكن قد أكثر هذا منه ورأيت من القراءات ب
ينسبه للشرقة فيه أحياان واحلق أن الكثري منه كالتضمني، ولو فرغ نفسه للعلم يف هذه األزمان 

ق. يزامحه يف فضائله ولزم التحري ملا حلقه غريه وقد حركته لذلك غري مرة فما وفاليت قل فيها من 
ص ومن تصانيفه شرح التربيزي يف الفقه والورقة يف أصول الفقه للعز بن مجاعة والكايف لشيخه اخلوا

يف العروض ومقدمة يف الفلك وكتابة على ديوان ابن الفارض وهو من رؤوس الذابني عن كالمه 
 ألعالمه ونظم يف واقعتها أشياء أودعتها يف أخبارها بل له جواب أكثره غري مرضي ولقد الرافعني

قال له بعض الفسقة من الشعراء حني مسع منه قوله يف كائنتها مل أزل أان وأيب وجدي وجد أيب 
 نعتقده حنن يف واقعة ال ننتقل عنها إىل أبيات ليست يف ضمنها أو كما قال، ونظم النخبة لشيخنا

لقراءات اواإلرشاد يف الفقه البن املقري واحلاوي يف احلساب البن اهلائم مع شرحه لألصل ويف 
 (1)قصيدة". 

 

 ")اي من يقول الشعر غري مهذب ... ويسومين هتديب ما يهذي به(-30 .82

 

 )لو أن أهل األرض فيك مساعدي ... لعجزت عن هتذيب ما هتذي به(

 وقال تويف سنة عشرين وهذا غلط.

بن عبد العزيز بن أمحد بن سامل بن ايقوت الشهاب املكي املؤذن. / ولد يف سنة سبع  أمحد
ومثانني وسبعمائة مبكة ونشأ هبا ومسع على ابن صديق مسند الدارمي وأجاز له العفيف النشاوري 
والتنوخي والعراقي واهليثمي وطائفة وحدث مسع منه الفضالء، ودخل بالد سواكن من مدة تزيد 

ثني سنة وسافر منها إىل بر السودان فتزوج هناك ورزق أوالدا وصار حيج غالبا ورمبا جاور على ثال
مث انقطع عن احلج من بعد األربعني بقليل واستمر حىت مات هناك يف أوائل سنة ست ومخسني 

 وكان خريا ساذجا.

/ قال  ريازي،أمحد بن عبد العزيز بن أمحد العالمة إمام الدين أو مهام الدين الشيفكي مث الش
شيخنا يف أنبائه قرأ على السيد اجلرجاين املصباح يف شرح املفتاح وقدم مكة فنزل يف رابط رامست 
وأقرأ الطلبة وكان حسن التقرير قليل التكلف مع لطف العبارة وكثرة الورع ومعرفته ابلسلوك على 
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ان يقرئ يف بيته مبكة أنه ك طريق كبار الصوفية وحتذيره من مقالة ابن العريب وتنفريه عنها واتفق
فسقط هبم البيت إىل طبقة سفلى فلم يصب أحد منهم بشيء بل خرجوا ميشون فلما برزوا سقط 
السقف الذي كان فوقهم. مات مبكة يف يوم اجلمعة خامس عشري رمضان سنة تسع وثالثني، 

 ريخ مكة.اواقتصر ابن فهد على اتريخ وفاته ولكنه أفاد اسم جده نعم ترمجه يف ذيله لت

أمحد بن عبد العزيز بن عبد الواحد بن عمر بن عياد الشهاب األنصاري املغريب األصل املدين 
 أخو حممد اآليت. /

أمحد بن عبد العزيز بن عثمان الشهاب األبياري مث القاهري الشافعي والد البدر حممد بن األمانة 
ثريا من الفقه الفرائض واحلساب وينقل كاآليت / ترمجة ولده فيما نقله شيخنا عنه فقال كان يعرف 

، ورحل إىل وخمارج احلروفالقراءات من كتاب متييز التعجيز ويقرأ ابلسبع وله حظ من إتقان 
 حلب وأقرأ. مات يف اثين عشر سنة اثنتني وقد نيف على السبعني وأما أبوه فكانت

 (1)وفاته يف سنة مخس ومخسني وسبعمائة.". 
 

ح غري واحد من القضاة بدمشق ومنع بعض املفتني والوعاظ ومت "اجملالس وحكم جبر -31 .83
مراده، قال وتوجه من مكة يف بعض جماوراته إىل الطائف لزايرة ابن عباس وأقرأ مبكة املختصر 
األصلي يف حلقة حافلة ابلفقهاء وكذا أقرأ غري ذلك وأذن فيها لغري واحد من طلبته ابإلفتاء 

بن موسى وايب وروى لنا عنه وذكر بعضهم من تصانيفه اختصار والتدريس. قلت وممن مسع منه ا
 تعليقة الربهان الفزاري على التنبيه ورتبها وأنه ابتدأ يف شرحه للحاوي من البيوع فلما مت شرع يف

 تكملته

من أوله فوصل إىل التيمم مث مات فشرع ابنه يف تكملته وله منسك وشرح ملختصر ابن احلاجب 
وي  الفتنة وقطعة على املنهاج إىل الصالة يف جملدين وكذا قطعة عن البيضابديع ولكنه احرتق يف

وعلى ألفية ابن مالك وعلى العمدة ويف أمساء البخاري وغري ذلك وكان يقول احلافظ أبو نعيم 
 األصبهاين قد شاركته يف امسه واسم أبيه فال تكنوين إال بكنيته، وهو يف عقود املقريزي ابختصار.

د هللا بن بالل الفراش والوقاد ابحلرم املكي وأخو حممد وإسحاق، / الظن أنه عم أيب أمحد بن عب
 انر الزيت أمحد بن عبد هللا بن حممد بن عبد هللا بن بالل. قاله ابن فهد.
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أمحد بن عبد هللا بن أيب بكر بن عبد هللا شهاب الدين أبو الفضل بن اجلمال النابلسي األصل 
أبوه ويعرف ابللفاف. / قرأ علي حبضرة أبيه وغريه من حفظه من أول  القاهري املولد التاجر

املنهاج إىل التيمم ومسع من لفظي املسلسل وأوائل الكتب الستة كل ذلك يف سنة إحدى وتسعني 
 مبنزيل وأجزت هلما.

أمحد بن عبد هللا بن حسن بن أيب بكر العامري احلرضي اليماين / ممن أخذ عين مبكة يف ذي 
 سنة أربع وتسعني.احلجة 

أمحد بن عبد هللا بن احلسن بن طوغان بن عبد هللا الشهاب األوحدي / نسبة لبيربس األوحدي 
انئب القلعة لكون جده ملا قدم من بالد الشرق سنة عشر وسبعمائة اتصل خبدمته وانب عنه 

ى وستني دابلقلعة فشهر به القاهري املقرئ الشافعي األديب املؤرخ. ولد يف احملرم سنة إح
وسبعمائة وتال ابلسبع بل ابألربع عشرة على التقي البغدادي وكذا الزم الفخر البلبيسي اإلمام 
يف ذلك اثنيت عشرة سنة، ومسع احلديث وطاف على الشيوخ احلراوي وجويرية مث ابن الشيخة 

 يف وغريهم وقرأ التيسري للداين على السوداوي، ورافق شيخنا يف بعض ذلك وكتب خبطه وبرع
واألدب ومجع جماميع واعتىن ابلتاريخ وكان هلجا به وكتب مسودة كبرية خلطط مصر القراءات 

 (1)والقاهرة تعب فيها وأفاد وأجاد". 
 

"وبيض بعضها فبيضها التقي املقريزي ونسبها لنفسه مع زايدات، وله نظم كثري قال -32 .84
 شيخنا مسعت من نظمه وفوائده وأنشد عنه قوله:

 انبين أمر نفى تلذذي ... واشتد منه جزعي وجهت وجهي للذي( )إين إذا ما

 قال وكتب عنه رفيقنا الصالح األقفهسي:

 )أغيد زاد يف تباعده ... عين فسقمي ألجله حاصل(

 

 )مذ دام يل هاجرا بال سبب ... ما زلت حىت عملته واصل(

 ونظمه سائر ومنه:

 را()رب قد ضاقت املسالك طرا ... واعرتاين هم براين ض
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 )فأجرين من اهلموم وهب يل ... اي إهلي من عسر أمري يسرا(

 وكان بزي األجناد قليل ذات اليد. مات يف اتسع عشري مجادى األوىل سنة إحدى عشرة.

ذكره شيخنا يف معجمه وأنبائه وأثبت ابن اجلزري يف ترمجة الفخر البلبيسي من طبقات القراء له 
نه يروي عن زينب ابنة حممد بن عثمان بن عبد الرمحن السكري قراءة هذا عليه وكذا قرأت خبطه أ

 ابنة العصيدة ويف ترمجته من عقود املقريزي فوائد واعرتف ابنتفاعه مبسوداته يف اخلطط وأنه انوله
ثري وتوجيهها وعللها حافظا لكالقراءات ديوان شعره قال وكان ضابطا متقنا ذاكرا لكثري من 

صريني فإنه ال يكاد يشذ عنه من أخبار ملوكها وخلفائها وأمرائها وقلع من التاريخ سيما أخبار امل
حروهبا وخطط دورها وترامجع أعياهنا إال اليسري مع معرفة النحو والعروض والنظم احلسن واحلفظ 

 يف الفقه ملذهب الشافعي وكثرة التعصب للدولة الرتكية واحملبة لطريق هللا، إىل آخر كالمه عفا هللا
 عنهما.

أمحد بن عبد هللا بن احلسن بن عطية بن حممد بن املؤيد الزيدي. / تويف حمرما ملبيا يف ليلة 
 اخلميس رابع ذي احلجة سنة سبع ودفن ابملعالة. قاله التقي الفاسي يف اتريخ مكة.

أمحد بن عبد هللا بن حسن الشهاب البوصريي املصري الشافعي / قال شيخنا يف معجمه وأنبائه 
م الولوي امللوي وبرع يف الفنون ودرس مدة وأفاد وتعاىن التصوف وتكلم على مصطلح تفقه والز 

املتأخرين فيه، حضرت دروسه وكان ذكيا صاحب فنون لكنه غري متثبت يف النقل والزم عبد هللا 
احلجاجي اجملذوب إىل أن مات يف مجادى األوىل سنة مخس، وذكره املقريزي يف عقوده ابختصار 

 شيخ عبد هللا احلجاجي اجملذوب.وأنه خدم ال

 (1)أمحد بن عبد هللا بن خلف بن أيب بكر بن حممد الشهاب الشرباوي مث القاهري". 
 

"حبلقته وراءها، وجل انتفاعه يف الفنون أبيب القسم النويري ومن ذلك العربية وكذا -33 .85
قه وأصوله زمه يف الفأخذها عن العالء القابوين وانصر الدين اإلايسي احلنفي وأخذ عن رسالن وال

والنحو واللغة واحلديث وهو اآلمر له ابلوعظ والفقه عن ماهر والعز القدسي والتقيني ابن قاضي 
 شهبة واحلريري والشهاب بن(

                                         
 1/359الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  (1)



71 

 

احملمرة والعلم البلقيين والشرف السبكي واجلمال األمشاطي وعليه قرأ العروض أيضا والقااييت 
افعي قه والعربية واألصلني وغريها والشمس املالكي نسبا الشوالوانئي وعظمت مالزمته هلما يف الف

مذهبا وعنه أخذ اليامسينية وكثريا من هبجة احلاوي يف آخرين منهم القاضي مشس الدين األعسر 
األربعة عشر راءات القوويل هللا الشهاب بن عايد والشمس القباقيب وعليه مسع بعض مصنفه يف 

والشمس املكيين، وبعضهم يف األخذ أكثر من بعض، وممن أخذ والعبادي وأيب األسباط الرملي 
عنه األصل وغريه من الفنون والعماد بن شرف واحلديث التاج بن الغرابيلي وشيخنا أكثر من 
مالزمته وحضور جمالسه يف اإلمالء وغريه، وكذا مسع احلديث على الزين بن عياش مبكة بل وتال 

شي ي واحملب بن نصر هللا البغدادي والبساطي والزين الزركعليه أليب عمرو، وأيب الفتح املراغ
والقبايب والتدمري والعز القدسي والسعد بن الديري وعائشة احلنبلية يف آخرين حىت أنه أخذ عن 
غالب مشايخ العصر يف مصر والشام ومكة وغريها وتردد ملن دب ودرج، وأجاز له العز بن 

أذن حممد الكيالين املقري، وجد يف التحصيل حىت برع و الفرات ومجاعة ولقي مبكة أيضا الشيخ 
له يف التدريس واإلفتاء القااييت والوانئي وابن قاضي شهبة والبلقيين والعبادي وآخرون ورأيت إذن 
القااييت له ابإلقراء ووصفه ابملوىل اإلمام الفاضل الكامل ساللة األماثل وجنل األفاضل الشيخ 

بع األول من احلاوي وكذا من الوصااي إىل النكاح ومن العدد إىل آخره العالمة وأنه قرأ عليه الر 
ومن املنهاج من البيع قطعة وافرة متوالية وبقراءة غريه من كل من ابقي أرابعه كأنه يف التقسيم 
وبقراءته الكثري من مجع اجلوامع كل ذلك حبثا وحتقيقا ونظرا، وويل اإلعادة ابلصالحية ببيت 

 يف املسجد األقصى وتصدى لنفع الطلبة، وانب أبخرة عن العلم البلقيين وجلس املقدس والتصدير
ببعض احلوانيت بعناية الولوي البلقيين فإنه كان ممن اختص به وقتا وراج أمره عليه ولكن ما حتصل 
يف القضاء على طائل، وعقد جملس الوعظ قدميا من سنة ست وثالثني وساد فيه ومتول منه جدا 

 (1)فيه لكونه غاية يف الذكاء وسرعة".  وختطى الناس
 

"به ومل يسمع فيه كالما ألحد مع شهرته بسوء السرية ومزيد اجلهل والتجاهر ابلرشوة -34 .86
 حىت حصل من ذلك ماال جزيال متزق بعده عفا هللا عنه، ذكره شيخنا يف أنبائه ورفع األصر.(

انصر  ن اجلمال أيب حممد بن الشرف بنأمحد بن عبد هللا بن حممد بن حممد الصدر أبو املعايل ب
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الدين املقدادي البهويت مث القاهري احلنفي، مات يف أواخر ربيع اآلخر سنة أربع ومثانني بعد أن 
توعك مدة وكان ينتمي للمحب بن األشقر وللعضدي الصريامي بل كان يزعم أنه من مجاعة 

ختم  فية. وقد كتب يف التوقيع ومسعوالده النظام وأنه كان هو ووالده ممن ينوب عن قضاة احلن
البخاري يف الظاهرية وتردد إىل األكابر وكان حيكي من أحوال ذاك الدور الكثري ورمبا استقل ومل 

 يصدق مث بعد انقضاء تلك احللبة انعزل ساحمه هللا وإايان.

 أمحد بن عبد هللا بن حممد الشهاب الردماين اليماين. / ممن مسع مين مبكة.

اجلمال عبد هللا بن حممد الششرتي املدين. / ممن مسع على الزين املراغي يف سنة مخس أمحد بن 
 الثالثة يف سنة ثالث وثالثني.القراءات عشرة وكتب قصيدة ابن عياش يف 

أمحد بن عبد هللا بن حممد الشهاب الطلياوي األزهري الشافعي املقرئ. / مسع على ابن الكويك 
لبلبيسي عن الفخر االقراءات راقي والفوي والطبقة ويقال أنه أخذ والكمال بن خري والويل الع

إمام األزهر وتال عليه أليب عمرو الشهاب السجيين الفرضي ولغالب السبع إفرادا ومجعا جعفر 
 السنهوري وكان يقرئ األطفال وانتفع به مجاعة يف ذلك أجاز ومات يف

 رب. /حلنبلي نزيل مكة ويعرف بشيخ املنأمحد بن عبد هللا بن حممد الشهاب القلعي املصري ا

قطن مكة وتردد منها مرارا إىل القاهرة ودمشق وتنزل يف الشيخونية وخالط الناس وحضر بعض 
الدروس وكذا مسع على ابن انظر الصاحبة وابن بردس وابن الطحان حبضرة البدر البغدادي احلنبلي 

يخ املنرب كة بل كان يزعم أن سبب تلقيبه بشابجليزة والزم احلضور عندي يف اجملاورة الثانية مب
مالزمته جللوسه أسفل منرب القارئ بني يدي شيخنا وينشد عنه أبياات قاهلا فيه فاهلل أعلم. مات 
وقد قارب السبعني ظنا يف يوم األربعاء خامس رمضان سنة اثنتني ومثانني ابلشخونية وكان قدم 

 عنه. من الشام وهو متوعك ودفن من الغد عفا هللا

 (1)أمحد بن عبد هللا برهان الدين السيواسي قاضيها احلنفي. / اشتغل ببالده مث قدم". 
 

"أمحد بن عبد النور بن أمحد البهاء أبو الفتح الفيومي القاهري الشافعي والد الصدر -35 .87
ا هحممد اآليت وهو بكنيته أشهر. / كان أحد خطباء الفيوم مث قدم القاهرة فقطنها وأخذ عن علمائ
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وكتب خبطه مجلة ومن ذلك كما وقفت عليه أوسط شروح املنهاج البن امللقن وأرخه يف سنة 
 ثالث

 وسبعني وانب يف القضاء عن الصدر املناوي وأجنب أوالدا. مات يف ومثامنائة رمحه هللا.

أمحد بن عبد الواحد بن أمحد الشهاب البهويت مث القاهري الشافعي املصري التاجر صهر الفخر 
عثمان الدميي أخو زوجته مث والد اليت تليها. / مسع بقراءته ومعنا على الرشيدي والصاحلي بل 

شتغل مي واعن الزين عبد الغين اهليثالقراءات وشيخنا، ومما مسعه ختم البخاري ابلظاهرية، وأخذ 
يسريا وحضر الدروس وفهم يف اجلملة ولكن مهته متوجهة للتجارة والتحصيل مع يبس وإمساك 

 وهو والد جالل الدين خال صالح الدين حممد بن الدميي.

أمحد بن عبد الوهاب بن أمحد الشهاب بن التاج بن الشهاب الدمشقي بن الزهري. / قرأ بعض 
جهات  ترك بعد موت أبيه واستقر هو وأخوه اجلالل يفالتمييز واشتغل قليال يف حياة أبيه مث 

أبيهما مع كثرهتا مل خيرج عنهما سوى تدريس الشامية الربانية ودرس ابلعادلية الصغرى ولبس خلعة 
بقضاء العسكر يف سنة مخس وعشرين فباشر أايما مث ترك مطعوان يف يوم الثالاثء اثين عشر بيع 

 األول سنة ثالث وثالثني.

عبد الوهاب بن التقي أيب بكر الغزي وكيل الناصري. / أييت يف أواخر األمحدين ممن مل أمحد بن 
 يسم أبوه.

أمحد بن عبد الوهاب بن داود بن علي بن حممد السيد سعد الدين أبو حممد بن التاج احلسيين 
فقه لاحملمدي القوصي مث املصري الشافعي. / ولد بقوص وتفقه مث دخل القاهرة واشتغل وبرع يف ا

وغريه مث الشام فأقام هبا فأقام بتربيز وأصبهان مث يزد مث شرياز وأقام ابملدرسة البهائية منها إىل أن 
مات يف ربيع اآلخر سنة ثالث عن نيف وسبعني سنة. ذكره شيخنا يف أنبائه، زاد غريه وكان 

وصريي ويروي والب يروي مصنفات النووي عن والده وكذا الربدة عنه مساعا برواية أبيه عن النووي
ابإلجازة العامة عن زينب ابنة الكمال وصحبه السيد صفي الدين عبد الرمحن األجيي والطاوسي 

  ووصفه أبنه مفيت الشافعية بشرياز، وذكره العفيف اجلرهي يف مشيخته وأنه مات عن نيف وتسعني
 كذا يف نسخة بتقدمي التاء.
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 (1)اجلالل بن التاج األردبيلي".  أمحد بن عبيد هللا بن عوض بن حممد الشهاب بن
 

"ابإلقراء. بل كان شيخنا ممن استفاد منه املسموع والشيوخ ووصفه يف إجازة له -36 .88
ابألخ يف هللا تعاىل الشيخ اإلمام العامل الفاضل الكامل األوحد احملدث مفيد الطالبني عمدة 

عتربين املدرسني مجال احلفاظ املاحملدثني مجال الكملة القدوة احملقق، زاد يف أخرى البارع صدر 
بقية السلف املتقني خادم سنة سيد املرسلني، وكذا أخذ الفقه عن العز الرازي والشمس ابن أخي 

 اجلار والبدر بن(

عن مجاعة وأكثر من االشتغال القراءات وخاص بك وأكمل الدين واجلالل التباين وغريهم 
هر فيها احلميد الطرابلسي والسراج وطائفة ومل مي ابلعربية على الغماري والشهاب الصنهاجي وعبد

حىت كان بعض الشيوخ إذا مسع قراءته يقول له احرم سلم وكذا مل ميهر يف غريها حىت قال شيخنا 
أنه مل ينتقل عن احلد الذي ابتدأ فيه يف الفهم واملعرفة واحلفظ والقراءة درجة مع شدة حرصه على 

طه مجلة بية والقراءة وحتصيله الكثري من الكتب حبيث كتب خباالشتغال يف احلديث والفقه والعر 
من تصانيف الشيوخ مث من تصانيف األقان كالويل العراقي مث شيخنا وآخرين وخطه رديء وفهمه 
بطيء وحلنه فاش لكنه كان دينا خريا كثري العبادة على وجهه وضاءة احلديث وكان يف أكثر عمره 

فل ج إىل التكسب ابلشهادة مث قرر يف قراءة احلديث ابلقصر األسمتقلال من الدنيا حىت كان حيتا 
من القلعة أبخرة بعد السراج قارئ اهلداية فقرأ صحيح مسلم عدة سنوات فلما كانت سنة أربع 
وثالثني كان متوعكا فقرر عوضه شيخنا الشمس الرشيدي لكونه كان مصاهرا له ولذا استقر 

تقر مساع احلديث برتبة الظاهر برقوق خارج ابب النصر اسفيها عوضه، بل كان ابمسه قبل ذلك إ
فيها يف سنة سبع شعرة، قال شيخنا وقد صاهر الزين العراقي على ابنته جويرية فأولدها أوالدا 
ماتوا وتزوج ابنة له منها النجم الفاسي فأولدها ولدين ومات عنهما فنشأ يف كفالته إىل أن فارق 

إىل مكة فماات هناك قال وقد أشرت عليه أن جيمع شيوخه إرادة  جدهتما فسافرت هبما مع ابنته
أن يتيقظ ويتخرج كما متهر غريه فما أظنه فعل. قلت قد رأيته اختصر الناسخ واملنسوخ للحازمي 
وعمل خمتصرا يف علوم احلديث قال أنه من كالم العلماء وخترجيا لنفسه مل يكمله وخمتصر هتذيب 

جزء مساه   جملدين فيه أوهام كثرية التقط شيخنا منها اليسري وبينه يفالكمال شرع فيه وله ثبت يف
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سكوت ثبت كلوت، وأمسع يف أواخر عمره من لفظه لكونه عرض لسمعه ثقل، مسع منه خلق 
 (1)من األعيان كاملناوي". 

 

"مفيدة لكثرة تواليها على مسعه ويكثر من إيرادها حبيث صار الطلبة تضيفها إليه -37 .89
ذن العزلة وكذا أذن له الزراتييت يف إقراء السبع وغريها وآخرون كالشطنويف ووصفه ابلشيخ هذا مع إ

اإلمام الفاضل الكامل العامل القدوة العمدة بل أذن له الويل العراقي حني قراءته عليه أللفية أبيه 
دة نفعه هللا يحبثا ووصفه ابلشيخ الفاضل البارع الكامل املفنن ذي املناقب احلميدة واملزااي العد

هى ونفع به ورزقه فهم املشتبه وقراءته أبهنا قراءة حبث ونظر وإتقان معترب يف إقرائها وإفادهتا، وانت
ذلك يف شوال سنة عشرين، وحج يف سنة تسع عشرة وقال كما قرأته خبطه أنه تال من الربكة إىل 

 كة إىل(الينبوع إحدى عشرة ختمة ومنه ملكة مخسا ويف الطواف واحدة، ومن م

مىن مث عرفة ثالثة ومن مىن إىل طيبة سبعة وعند رأس النيب صلى هللا عليه وسلم ثالثة ومن املدينة 
إىل الينبوع مخسة وكذا منه إىل األزمل مث منه إىل العقبة مث منها إىل الربكة مخسة فجملتها أربعون 

ألنبياء واملرسلني وإىل سائر ا وبدأ يف ختمة ابلربكة وأهدى ثواهبا للحضرة النبوية زايدة يف شرفه
والصحابة أمجعني، وحدث ابليسري مسعت عليه أشياء وكتبت من نوادره وما جرايته مجلة وفيها 
الكثري من املضحكات سيما أبيات ذيل هبا على أبيات السهيلي اي من يرى وأنشد عن شيخه 

 الشمس السيوطي قوله:

 )جاوزت ستني سنه ... كأهنا كانت سنه(

 

 يت قد أصبحت ... من بعد صفو آسنه()وعيش

 

 )إن كان يل عمر فقد ... قطعت منه أحسنه(

 

 )اي ليت شعري كله ... سيئة أو حسنه(

وقد ترمجه شيخنا فقال فيما قرأته خبطه: كان أبوه طحاان بكوم الريش ونشأ فحفظ القرآن وحصل 
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رأ أوالد التاج وم الريش وأقوحفظ كتبا وانب يف اخلطابة عن اجملد إمساعيل احلنفي بكالقراءات 
بن الظريف مث أوالد انصر الدين بن التنسي مث أقبل على االشتغال فالزم الشطنويف والشمس 
العراقي والعز بن مجاعة، واشتهر ابلطلب ونزل يف اجلهات وكان حسن املفاكهة صبورا على مزح 

ظ شيئا أتقنه سائل وإذا حفمن يعاشره من الرؤساء وجييد اللعب ابلشطرنج ويستحضر كثريا من امل
ولكنه مل يكن يف حسن التصوير ابملاهر مواظبا جمالسي يف اإلمالء إىل أواخر ذي احلجة فلم 
ينقطع عنها غري جملسني، وكان يذكر أنه واظب القراءة يف مشهد الليث حنو مخسني سنة انتهى. 

جبامع األزهر  ليه يف يومهمات يف يوم األربعاء حادي عشري احملرم سنة اثنتني ومخسني وصلى ع
 تقدم الناس الولوي السفطي القاضي ودفن ابلقرب من ضريح الليث ابلقرافة رمحه هللا وإايان.

أمحد بن عثمان بن نظام اجلرخي البخاري احلنفي / ويقال له ماال زاده. قرأ عليه يوسف  - 3
ازة حافلة.". وكتب له إجبن أمحد اآليت املصابيح يف سنة ثالث وتسعني ومثامنائة وعظمه جدا 

(1) 
 

"على ذلك اهلرم فهرع إليه من ال حيصى مث تبني هلم حيث روجعت فيه فساده -38 .90
وظهور اخللل فيه ابلكشط يف أوراق عرضه وغريها فانكشف املعظم عنه. وقد حفظ العمدة 

لقن والشاطبيتني واحلاوي وعرض يف شعبان سنة إحدى وتسعني فما بعده على األبناسي وابن امل
والعسقالين والغماري والنور أخي هبرام وأيب العباس أمحد بن عمر بن يوسف املقري الضرير عرف 
ابلشنشي، وأجازوا له ولقب يف أكثرها ابلولد على العادة، ومسع على الفوي يف سنة اثنتني 

 ين وأيبعن العسقالالقراءات وعشرين صحيح مسلم وسرية ابن سيد الناس وكان يذكر أنه أخذ 
الصفا خليل بن املسيب وغريمها كأخي هبرام وأنه تفقه ابألبناسي والطبقة وأخذ العربية والفرائض 
عن الغماري وأنه جترد وطاف البالد وكل ذلك ممكن، وهو ممن برع يف الفرائض واحلساب 

ومهر يف احلاوي مع مشاركة يف فنون كالنحو وكتب على جمموع الكالئي شرحا القراءات و
 والفرائض واحلساب مجاعة ويقال أن ممنالقراءات جملد أقرأه الطلبة وكذا أخذ عنه حافال يف 

أخذ عنه الشمس البامي وحدث ابليسري. مات وقد ضعف بصره يف رجب سنة مخس ومخسني 
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 بعد أن كتب على استدعاء بعض األوالد ودفن داخل املدرسة اجلاولية رمحه هللا وإايان.

 غمري. / ممن مسع مين يف سنة مخس وتسعني.أمحد بن علي بن حسن ال - 50

أمحد بن علي بن حسني بن حسن بن علي بن عبد الواحد الشهاب العبادي مث القاهري  - 51
األزهري الشافعي ابن أخي السراج عمر اآليت. / ولد يف سنة سبع ومثامنائة تقريبا مبنية عباد وقدم 

 وألفييت احلديث والنحو ومجعالقاهرة فحفظ القرآن واملنهاجني الفرعي واألصلي 

اجلوامع وغريها، وعرض على مجاعة واشتغل عند الشمس الربماوي والربهان البيجوري والويل 
العراقي والطبقة مث شيخنا وداوم جملسه يف اإلمالء ويف رمضان وأحياان يف غريمها وابن اجملدي 

دى لإلقراء جبامع الفقه وتص والقااييت والنائي والعلم البلقيين حبيث صار يستحضر الكثري من
األزهر فيه غالبا ورمبا أقرأ الفرائض واحلساب واليسري من العربية وعمله يف الفقه أحسن من ذلك  

كله وحافظته أمنت من غريها كل ذلك مع املداومة على التالوة وشهود اجلماعة ومباشرة إمالئه 
كاكه عن ذلك وارتفاقه سية وغريمها وعدم انفابخلشابية والشافعي وغريمها وتصوفاته ابجلمالية والبيرب 

يف معيشته ابلشهادة حبانوت الطارمة وصار أبخرة يقصد ابلفتاوى وشكر بعض الطلبة كتابته 
فيها، وابجلملة فكان خريا قليل الفضول كثري السكون حمبا يف املذاكرة ابلعلم شديد الصحب يف 

 (1)مباحثاته". 
 

ه ابلقاهرة شيئا من العلم وبعد بلوغه الزم أحد أوصيائ"مث قرأ على الصدر األبشيطي -39 .91
 الشمس بن القطان يف الفقه والعربية واحلساب وغريها وقرأ(

عليه جانبا كبريا من احلاوي وكذا الزم يف الفقه والعربية النور األدمي وتفقه ابألبناسي حبث عليه 
وحضر دروسه  لبلقيين الزمه مدةيف املنهاج وغريه وأكثر من مالزمته أيضا الختصاصه أببيه واب

الفقهية وقرأ عليه الكثري من الروضة ومن كالمه على حواشيها ومسع عليه بقراءة الشمس الربماوي 
يف خمتصر املزين واببن امللقن قرأ عليه قطعة كبرية من شرحه الكبري على املنهاج، والزم العز بن 

ع أخذه عنه يف شرح املنهاج األصلي ويف مجمجاعة يف غالب العلوم اليت كان يقرئها دهرا ومما 
اجلوامع وشرحه للعز ويف املختصر األصلي والنصف األول من شرحه للعضد ويف املطول وعلق 
عنه خبطه أكثر من شرح مجع اجلوامع، وحضر دروس اهلمام اخلوارزمي ومن قبله دروس قنرب 
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وصريي أمحد بن عبد هللا الب العجمي وأخذ أيضا عن البدر بن الطنبدي وابن الصاحب والشهاب
وعن اجلمال املارداين املوقت احلاسب، واللغة عن اجملد صاحب القاموس والعربية عن الغماري 
واحملب بن هشام، واألدب والعروض وحنومها عن البدر البشتكي والكتابة عن أيب علي الزفتاوي 

ل ذلك على ملفلحون وجوده قبعن التنوخي قرأ عليه ابلسبع إىل االقراءات ووالنور البدماصي، 
غريه، وجد يف الفنون حىت بلغ الغاية وحبب هللا إليه احلديث وأقبل عليه بكليته طلبه من سنة 
ثالث وتسعني وهلم جرا، لكنه مل يلزم الطلب إال من سنة ست وتسعني فعكف على الزين 

بن الصالح دراية وحتقيقا ا العراقي وخترج به وانتفع مبالزمته وقرأ عليه ألفيته وشرحها ونكته على
والكثري من الكتب الكبار واألجزاء القصار ومحل عنه من أماليه مجلة واستملى عليه بعضها. 
وحتول إىل القاهرة فسكنها قبيل القرن وارحتل إىل البالد الشامية واملصرية واحلجازية وأكثر جدا 

من  األقران فمن دوهنم واجتمع لهمن املسموع والشيوخ فسمع العايل والنازل وأخذ عن الشيوخ و 
الشيوخ املشار إليهم واملعول يف املشكالت عليهم ما مل جيتمع ألحد من أهل عصره ألن كل واحد 
منهم كان متبحرا يف علمه ورأسا يف فنه الذي اشتهر به ال يلحق فيه فالتنوخي يف معرفة القراءت 

تون واستحضارها لقاته واهليثمي يف حفظ املوعلو سنده فيها والعراقي يف معرفة علوم احلديث ومتع
ظ والبلقيين يف سعة احلفظ وكثرة االطالع وابن امللقن يف كثرة التصانيف واجملد الفريوزاابدي يف حف

 (1)اللغة واطالعه عليها والغماري يف معرفة العربية ومتعلقاهتا". 
 

عني نة سبع وسب"قارب السبعني أو حازها يف يوم األحد حادي عشر ذي القعدة س-40 .92
ومثامنائة، وكان قد نشأ فقريا جبامع القلعة مث ترقى حىت صار أحد مؤذنيه مث رئيسا فيه حبيث رقي 
يف اخلطابة ابجلالل البلقيين وغريه بل جلس فيه مع الشهود مث صار شاهد ديوان عليباي األشريف 

قابة أئمته والنيابة وعمل ن مث كسباي املؤيدي مث استقر يف مجلة أئمة القصر بعناية يشبك الفقيه
يف نظر األوقاف اجلارية حتت نظر مقدم املماليك يف أايم جوهر النوروزي مث نيابة األنظار الزمامية 

 عنه أيضا، وكان خريا رمحه هللا وإايان.

أمحد بن عمر الشهاب السعودي البالن / نقيب الذكارين بزاوية أيب السعود. مات يف  - 172
 عشر ذي احلجة سنة تسع وستني وكان مشكور السرية. أرخه املنري. يوم االثنني اثين

                                         
 2/37الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  (1)



79 

 

أمحد بن عمر املصرايت القريواين / إمام جامع الزيتونة بتونس. مات هبا يف سنة تسع  - 173
 ومثانني.

أمحد بن عيسى بن أمحد بن عيسى بن أمحد القاهري أخو أيب الفتح حممد الكتيب. /  - 174
 مبحمود. مات قريب السبعني.له ذكر يف أبيه ومل يكن 

أمحد بن عيسى بن أمحد الشهاب الصنهاجي املغريب مث القاهري األزهري املالكي املقرئ  - 175
 والعربية والفقه متصداي لإلقراء مجيع النهار وممنالقراءات / نزيل جامع األزهر. كان ماهرا يف 

 .ن وكثر التأسف عليهأخذ عنه الشمس القرايف. مات يف سابع احملرم سنة سبع وعشري
 ترمجه شيخنا يف أنبائه.

أمحد بن عيسى بن أمحد الدمياطي مث القاهري النجار والد األمني حممد اآليت. / ممن  - 176
متيز جدا يف صناعته وأتى أشغاال ثقاال ورأى حظا يف أايم اجلمايل انظر اخلاص وهو الذي عمل 

وحج غري مرة وجاور وقد هش وعجز وأظن مولده  املنرب املكي مث منرب املزهرية وجامع الغمري،
 يف سنة عشرين. ومات يف ذي القعدة سنة سبع وتسعني ابملنزلة.

أمحد بن عيسى بن عثمان بن عيسى بن عثمان الشهاب بن الشرف القاهري أخو  - 177
الفخر حممد اآليت ويعرف كسلفه اببن جوشن / مسع على شيخنا يف رمضان وغريه وكان فقريا 

 ف احلركة ألثغ يقيم أحياان عند أخيه وقتا ابلزاوية اجملاورة لرتبتهم ابلصحراء وكان هو اخلطيبضعي

 هبا غالبا. مات يف ليلة األحد اثمن شعبان سنة تسع وسبعني رمحه هللا.

أمحد بن عيسى بن علي بن يعقوب بن شعيب الداودي األوراسي املغريب املالكي. /  - 178
 (1)ع ومثامنائة أبوراس وحفظ هبا القرآن برواية ورش". ولد تقريبا يف سنة أرب

 

"أاب بكر كنية عبد هللا الشهاب بن الشمس الشطنويف األصل القاهري الشافعي -41 .93
اآليت أبوه. / ولد كما خبط أبيه يف سنة سبع وتسعني ابلقاهرة ونشأ هبا فحفظ القرآن وكتبا 

تسهيل لزين السندبيسي على أبيه يف شرح الواشتغل يسريا وأخذ عن والده وغريه وترافق هو وا
البن أم قاسم ولكنه مل يتميز، ومسع على ابن الكويك والكمال بن خري واجلمال عبد هللا بن فضل 
هللا والشمسني الشامي وابن البيطار والكلواتيت والفوي والويل العراقي وطائفة وأجاز له مجاعة، 
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عن  حلرمني بل وتدريس احلديث ابلشيخونية تلقاهوتنزل يف اجلهات كاملؤيدية وابشر أوقاف ا
والده واختص بشيخنا وبولده وعظمت حمبته فيهما وكذا كان من خواص الزين البوتيجي وحمبيه، 
وقد زوج املناوي ولده زين العابدين اببنته، مسعت عليه كتاب الثمانني لألجراء بقراءة التقي 

لني  دينا متواضعا وقورا كثري التودد حسن العشرة القلقشندي برابط اآلاثر الشريفة. وكان خريا
 اجلانب.

مات يف سادس عشري صفر سنة مخس ومخسني ودفن من الغد واستقر بعده يف الشيخونية 
 الفخر عثمان املقسي نيابة واستقالال.

أمحد بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن سعيد الصفي أبو اللطائف بن الشمس الوزير  - 206
وه احلنفي هو ألجل جده ألمه نور الدين السدميسي احلنفي. / عرض علي يف ربيع املالكي أب

األول سنة تسعني األربعني النووية والكنز ومسع مين املسلسل ابألولية وكان معه احملب القلعي 
 خازن املؤيدية، وهو فطن لبيب.

مال أيب اسن بن اجلأمحد بن حممد بن إبراهيم بن علي بن أيب الربكات البهاء أبو احمل - 207
السعود بن الربهان القرشي املكي شقيق الصالح حممد اآليت وهذا أصغرمها ويعرف كسلفه اببن 
ظهرية. / ولد يف يوم اخلميس اثمن عشر ربيع األول سنة اثنتني ومثانني مبكة ونشأ هبا يف كنف 

 هو يفأبيه فحفظ القرآن واملنهاج ومسع مين حضورا مبكة يف اجملاورة الثالثة و 

الرابعة املسلسل وغريه وكذا على أم حبيبة زينب ابنة الشوبكي من أول ابن ماجه إىل ابب التوقي 
ومن الشفاعة إىل آخره مع ما فيه من الثالثيات وثالثيات البخاري وجزء أيب سهل بن زايد 

عاقويل، ر القطان وأيب يعلى اخلليل وأسالف النيب صلى هللا عليه وسلم للمسييت وحديث الول للدي
مث مسع علي بقراءة أخيه الشفا وغريه، ودار مع والده قبل ذلك املدينة النبوية ومسع هبا على الشيخ 

 حممد بن أيب الفرج املراغي، والزم والده يف مساعه احلديث وغريه، وهو حاذق فطن بورك فيه.

ين. / تفقه يمأمحد بن حممد الطيب بن إبراهيم بن حممد بن عيسى بن مطري احلكمي ال - 208
 بعمه أمحد وابألزرق وغريمها ومات بعد أبيه بنحو ثالث سنني قاله األهدل.

أمحد بن حممد بن إبراهيم واختلف فيمن بعده فقيل ابن شافع وقيل ابن عطية بن قيس  - 209
الشهاب أبو العباس األنصاري الفيشي ابلفاء واملعجمة مث القاهري املالكي نزيل احلسينية ويعرف 

ناوي بكسر املهملة وتشديد النون. / ولد يف شعبان سنة ثالث وستني وسبعمائة بفيشا املنارة ابحل
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من الغربية ابلقرب من طنتدا وانتقل وهو صغري مع والده إىل القاهرة فجود هبا القرآن على الفخر 
أجازا و واجملد عيسى الضريرين وعرض ألفية ابن مالك على الشمس بن الصائغ احلنفي وابن امللقن 

له وقال أوهلما إنه مسعها على الشهاب أحد كتاب الدرج عن انظمها، وأخذ الفقه عن الشمس 
الزواوي والنور اجلالوي بكسر اجليم ويعقوب املغريب شارح ابن احلاجب الفرعي وغريهم، والنحو 

يضا أعن احملب بن هشام والزمه كثريا حىت حبث عليه املغين ألبيه ومسع عليه التوضيح ألبيه 
الطنبذي، والزم العز بن مجاعة يف العلوم اليت كانت تقرأ عليه مدة طويلة وانتفع به، وكذا الزم يف 
فنون احلديث الزين العراقي ووصفه ابلعالمة ومرة ابلشيخ الفاضل العامل وكتب عنه كثريا من أماليه 

ومن لفظه نظم غريب  بهومسع عليه ألفيته يف السرية غري مرة وألفيته يف احلديث وشرحها أو غال
القرآن وأشياء ومسع أيضا على اهليثمي مبشاركة شيخه العراقي وعلي احلراوي والعز بن الكويك 
وابن اخلشاب وابن الشيخة والسويداوي ومما مسعه على احلراري رابعيات الصحابة ليوسف بن 

 بفوت، ىيخليل وفضل صوم ست شوال للدمياطي وعلى ابن الكويك موطأ ملك ليحىي بن حي
والزم احلضور عند اجلالل البلقيين وكان هو وأبوه السراج ممن جيله وانتفع بدروس أبيه كثريا وجود 
اخلط عند الوسيمي فأجاد وأذن له وكان حيكي أن بعضهم رآه عنده وقال له وقد رأى حسن 

 تصوره

رتبة شيخك فقيه  مأترك االشتغال ابلكتابة وأقبل على العلم فقصارى أمرك يف الكتابة أن تبلغ 
كتاب فنفعه هللا بنصيحته وأقبل على العلم من مث، وحج مرتني وانب يف احلكم عن اجلمال 
البساطي فمن بعده ومحدت سريته يف أحكامه وغريها، وعرف ابلفضيلة التامة ال سيما يف فن 

، وممن هالعربية، وتصدى لإلقراء فانتفع به خلق وصار غالب فضالء الداير املصرية من تالمذت
أخذ عنه النور بن الرزاز احلنبلي مع شيخوخته، وكان حسن التعليم للعربية جدا نصوحا، وله فيها 
مقدمة مساها الدرة املضية يف علم العربية مأخوذة من شذور الذهب كثر االعتناء بتحصيلها 

ين اوحرص هو على إفادهتا حبيث كان يكتب النسخ منها خبطه للطلبة وحنوهم وكنت ممن أعط
نسخة خبطه، حكى أن سبب تصنيفها أنه حبث األلفية مجيعها يف مبدأ حاله فلم يفتح عليه 
بشيء فعلم أنه ال بد للمبتدئ من مقدمة يتقنها قبل اخلوض فيها أو يف غريها من الكتب الكبار 

أيب و أو الصعبة ولذا مل يكن يقرئ املبتدئ إال إايها، وشرحها مجاعة من طلبته كاحمليوي الدماطي 
السعادات البلقيين وطوله جدا بل كان املصنف قد أملى على علي الولوي بن الزيتوين عليها 
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تعليقا، ودرس الفقه ابملنكومترية وويل مشيخة خانقاه تربة النور الطنبذي التاجر يف طرف الصحراء 
ألماكن ابعد اجلمال القرايف النحوي وكذا مشيخة الرتبة الكلبكية بباب الصحراء، وخطب ببعض 

وحدث ابليسري مسع منه الفضالء وعرضت عليه عمدة األحكام وأخذت عنه بقراءيت وغريها 
أشياء والتحقت يف ذلك جبدي ألمي فهو ممن أخذ عنه ولذا كان الشيخ يكرمين، وكان خريا دينا 

الوة توقورا ساكنا قليل الكالم كثري الفضل يف الفقه والعربية وغريمها منقطعا عن الناس مدميا لل
سريع البكاء عند ذكر هللا ورسوله كثري احملاسن على قانون السلف مع اللطافة والظرف وإيراد 
النادرة وكثرة الفكاهة واملمازحة ومتع بسمعه وبصره وصحة بدنه، من لطائفه قوله أتملت الليلة 

منا يزيد  حدوساديت اليت أانم عليها أان وأهلي فإذا فوقها مائة وسبعون عاما فأكثر ألن كل وا
على مثانني أو حنوها، وكان يوصي أصحابه إذا مات بشراء كتبه دون ثيابه ويعلل ذلك مبشاركة 

ا ثيابه له يف غالب عمره فهو خلربته هبا حيسن سياستها خبالف من يشرتيها فإنه مبجرد غسله هل
صلى عليه بعني و تتمزق أو كما قال، مات يف ليلة اجلمعة اثمن عشري مجادى األوىل سنة مثان وأر 

 جبامع احلاكم ودفن مبقربة البوابة عند حوض الكشكشي من نواحي احلسينية رمحه هللا وإايان.

أمحد بن حممد بن إبراهيم الشهاب الشكيلي املدين / ملقن األموات هبا. ممن مسع مين  - 210
 ابملدينة

ليه يف عصره.  نني وصلى عالنبوية. مات هبا يف يوم اجلمعة سادس عشر ربيع اآلخر سنة تسع ومثا
 كتب إيل بوفاته الفخر العيين.

أمحد بن حممد بن إبراهيم اخلواجا شهاب الدين الكيالين املكي ويعرف بشفرتاش مبعجمة  - 211
مضمومة وفاء أو موحة وهي ابلفارسية احلالق. / مات مبكة يف ليلة اجلمعة خامس صفر سنة 

 يصا على املبادرة للجماعة.سبع وستني. أرخه ابن فهد وكان مباركا حر 

 أمحد بن حممد بن إبراهيم اهلندي. / ممن أخذ عين مبكة. - 212

أمحد بن حممد بن أمحد بن إبراهيم بن مفلح الشهاب بن الشمس القلقيلي األصل  - 213
املقدسي الشافعي اآليت أبوه وابنه النجم حممد. / كان صيتا حسن الصوت انظما انثرا كاتبا 

. مات فجأة يف اثمن عشري شعبان سنة تسع وأربعني يف حياة أبيه وأتسف أبوه جمموعا حسنا
 على فقده حبيث كان كثريا ما ينشد:

 )شيئان لو بكت الدماء عليهما ... عيناي حىت تؤذان بذهاب(
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 )مل يبلغ املعشار من عشريهما ... فقد الشباب وفرقة األحباب(

 وقع جانبك:ومن نظم صاحب الرتمجة خياطب شهاب الدين م

 )اي شهااب رقي العلى ... ال ختن قط صاحبك(

 

 )زادك هللا رفعة ... ورعى هللا جانبك(

 

أمحد بن حممد بن أمحد بن إمساعيل بن داود الشهاب بن الشمس بن الشهاب القاهري  - 214
 احلنفي أخو عبد هللا وأخويه ويعرف كسلفه اببن الرومي. /

إمساعيل الصعيد مث املكي احلنبلي نزيل دمشق / وسبط أمحد بن حممد بن أمحد بن  - 215
الشيخ عبد القوي. ذكره النجم عمر بن فهد يف معجمه وغريه وأنه ولد مبكة قبل سنة عشر 

وج ومثامنائة ونشأ هبا وسافر لدمشق فانقطع بسفح قاسيون والزم أاب شعرة كثريا وبه تفقه وانتفع وتز 
ل  وثالثني مع ابن فهد بدمشق على ابن الطحان وغريه بهناك وأقام هبا وقد مسع يف سنة سبع 

كتب عنه ابن فهد مقطوعا من نظمه. ومات هبا يف الطاعون سنة إحدى وأربعني ودفن بسفح 
قاسيون، وكذا ذكره البقاعي وزاد يف نسبه قبل إمساعيل يوسف وبعده عقبة بن حماسن، وقال 

 سبط عفيف الدين البجائي.

أمحد بن أيب بكر بن زيد الشهاب أبو العباس بن الشمس املوصلي أمحد بن حممد بن  - 216
 الدمشقي

احلنبلي ويعرف اببن زيد. / ولد كما كتبه يل خبطه نقال عن أبيه يف صفر سنة تسع ومثانني 
وسبعمائة ومن قال سنة مثان فقد أخطأ ونشأ هبا فحفظ القرآن وكتبا واشتغل ابلفقه والعربية 

د إليه ابلفضائل ومسع الكثري على عائشة ابنة عبد اهلادي والصالح عبوغريمها حىت برع وأشري 
القادر بن إبراهيم األرموي وعبد الرمحن بن عبد هللا بن خليل احلرستاين واجلمال عبد هللا بن حممد 
بن التقي املرداوي والشمس حممد بن حممد بن حممد بن أمحد بن احملب يف آخرين، والزم العالء 

قرأ عليه الكتب الستة ومسند إمامهما والسرية النبوية البن هشام وغريها من بن زكنون حىت 
مصنفاته وغريها وكذا قرأ بنفسه صحيح البخاري على أسد الدين أيب الفرج بن طولوبغا، وقرأ 
أيضا على ابن انصر الدين ووصفه ابلشيخ املقرئ العامل احملدث الفاضل ومسع أيضا على شيخنا 
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وأفىت ونظم يسريا ومجع يف أشهر العام ديوان خطب واختصره وكذا  بدمشق، وحدث ودرس
اختصر السرية البن هشام وعمل منسكا على مذهبه مساه إيضاح املسالك يف أداء املناسك وأفرد 
مناقب كل من متيم واألوزاعي يف جزء مسي األول حتفة الساري إىل زايرة متيم الداري والثاين حماسن 

 عمرو األوزاعي وله كراسة يف ختم البخاري مساه حتفة السامع والقاري يف املساعي يف مناقب أيب
ختم صحيح البخاري وغري ذلك، لقيته بدمشق فحملت عنه أشياء وعلقت عنه من نظمه. وكان 
خريا عالمة عارفا ابلفقه والعربية وغريمها مفيدا كثري التواضع والداينة حمببا عند اخلاصة اولعامة 

م ن الشافعية مع ما بني الفريقني هناك من التنافر فضال عن غريهم ملزيد عقله وعدتلمذ له كثري م
خوضه يف شيء من الفضول، مات يف يوم االثنني اتسع عشري صفر سنة سبعني ودفن مبقربة 
احلمريني ظاهر دمشق بعد أن صلى عليه يف مشهد حافل الربهان بن مفلح ومحل نعشه على 

ومما كتبته من نظمه قصيدة يف التشوق إىل مدينة الرسول وزايرة قربه  الرؤوس رمحه هللا وإايان.
 ومسجده صلى هللا عليه وسلم وإىل مكة على منوال بييت بالل رضي هللا عنه أوهلا:

 )أال ليت شعري هل أبينت ليلة ... بطيبة حقا والوفود نزول(

 

 )وهل أردن يوما مياه زريقة ... وهل يبدون يل مسجد ورسول(

 

د بن حممد الطيب بن أمحد بن أيب بكر بن علي بن حممد بن أيب بكر بن عبد هللا بن عمر أمح
بن عبد الرمحن بن عبد هللا أبو عبد هللا أو قال العباس الناشري. / بيض له العفيف ومضى يف 

 أمحد بن الطيب.

ألصل ا أمحد بن حممد بن جربيل بن أمحد الشهاب أبو العباس األنصاري السعدي املكي - 217
مث القاهري نزيل الربقوقية ويعرف أبيب العباس احلجازي، / ولد يف عشر مخسني وسبعمائة وقال 
بعضهم قبل سنة مخس بشعب جياد من احلجاز مث انتقل منها وهو ابن اثنيت عشرة إىل القاهرة 

أربعني و مع الزكي بن اخلرويب فأقام هبا حىت مات ابلبيمارستان املنصوري يف الطاعون سنة إحدى 
وكان شيخا حسنا عليه سيما اخلري والصالح، ولد شعر حسن كتب عنه بعض أصحابنا مما 

 أنشده يف قصيدة طويلة ميدح هبا شيخه:

 )غاض صربي وفاض مين افتكاري ... حني شال الصبا وشاب عذاري(
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 )طرقتين اهلموم من كل وجه ... ومكان حىت أطارت قراري(

ورمبا رمى بسرقة الشعر. وقد ذكره شيخنا يف سنة أربعني من أنبائه  وكذا امتدح غريه من األكابر
ومسي جده رمضان ومل يزد يف نسبه وقال: املكي الشاعر املعروف ابحلجازي أبو العباس ذكر يل 
أنه ولد يف سنة إحدى وسبعني تقريبا جبياد من مكة، وتولع ابألدب وقدم الداير املصرية يف سنة 

ي اخلرويب وتردد مث استقر ابلقاهرة وتكسب فيها مبدح األعيان وكان ست ومثانني صحبة الزك
ينشد قصائد جيدة منسجمة غالبها يف املديح فما أدري أكان ينظم حقيقة أو كان ظفر بديوان 
شاعر من احلجازيني وكان يتصرف يه وإمنا ترددت فيه لوقوعي يف بعض القصائد على إصالح 

سم املمدوح لكونه فيه زحاف أو كسر وهللا يعفو عنه قال يف بعض األبيات عند املخلص أو ا
 وأظنه خمطئا يف سنة مولده فإنه كان اشتد به اهلرم وظهر عليه جدا فاهلل أعلم.

أمحد بن حممد بن أمحد بن حسن بن الزين حممد بن األمني حممد بن القطب قطب  - 218
ة مد قاضي مكة. / ولد يف صفر سنالدين أبو العباس القسطالين املكي املالكي أخو الكمال حم

ست وتسعني وسبعمائة ومسع من حممد بن معايل وعلي بن مسعود بن عبد املعطي وأيب حامد 
الطربي وابن سالمة وابالسكندرية من سليمان بن خلد احملرم، وأجاز له سنة مولده فما بعدها 

مثامنائة فمات سنة ست عشرة و مجاعة كأيب اخلري بن العالئي وأيب هريرة بن الذهيب، ودخل كنباية 
هناك قبل العشرين، وكذا ذكر ابن الزين رضوان: الشهاب أمحد بن حممد بن أمحد القسطالين 
املكي املالكي ويعرف اببن الزين، وقال إنه قاضي مكة مسع على ابن الكويك واجلمال احلنبلي 

 اضي مكة(رفيقا أليب البقاء بن الضياء وابن موسى. والظاهر أنه هذا وليس بق

 وإمنا هو أخو قاضيها.

أمحد بن حممد بن أمحد بن راهب شهاب الدين القاهري ويعرف ابلدبيب تصغري دب.  - 219
/ ولد يف مجادى األوىل سنة سبع وستني وسبعمائة وكان شيخا ظريفا مفرط القصر داهية حافظا 

بعض الدروس  نقابة يفلكتاب هللا حضر عند ابن أيب البقاء وغريه وتنزل يف اجلهات وابشر ال
وكتابة الغيبة ابخلانقاه البيربسية ورأيت بعد موته مساعه لصحيح مسلم على اجلمال األميوطي وكذا 
أبخرة على الشهاب الواسطي للمسلسل وأجزائه، وما أظنه حدث نعم قد لقيته مرارا وعلقت عنه 

بع وأربعني من ربيع األول سنة سمن نوادره ولطائفه اليسري وكان مكرما يل. مات يف يوم االثنني اث
بعد أن فجع بولد له كان حسن الذات فصرب وكان له مشهد حافل ودفن برتبة الشيخ نصر 
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 خارج ابب النصر عند ولده عوضهما هللا اجلنة.

أمحد بن حممد بن أمحد بن سرحان السلمي النهيايي التونسي املغريب املالكي. / مسع  - 220
ني يب العباس أمحد األنصاري البطرين املسلسل وقرأ عليه عرضا الشاطبيتعلى أيب احلسن حممد بن أ

والرسالة وأجاز له وكذا عرضها على عيسى الغربيين ومسع من لفظه صحيح البخاري وتفقه عليه 
ترمجه كذلك الزين رضوان وقال أنه أنشده لنفسه يف صفر سنة اثنتني وعشرين آخر قصيدة له يف 

 مجع أصول احلالل:

 ك تسع أصول العيش طيبة ... واسأل ان احتجت حىت أييت الفرج()فتل

 واستجازه فيها البن شيخنا وغريه.

أمحد بن حممد بن أمحد بن التقي سليمان بن محزة الشهاب بن العز املقدسي احلنبلي.  - 221
 در.ب/ مسع من العز حممد بن إبراهيم بن عبد هللا بن أيب عمر وغريه. وانب يف احلكم عن أخيه ال

مات يف احملرم سنة اثنتني وله إحدى وستون سنة، قاله شيخنا يف إنبائه قال ويل منه إجازة، وذكره 
يف معجمه وقال أنه ولد سنة إحدى وأربعني ومن مروايته املنتقى من أربعي عبد اخلالق بن زاهر 

 مسعه على العز املذكور. وذكره املقريزي يف عقوده ابختصار.

د بن أمحد بن السيف الشهاب الصاحلي احلنبلي. / مسع من علي بن العز أمحد بن حمم - 222
عمر وفاطمة ابنة العز إبراهيم وغريمها وحدث، قال شيخنا يف اترخيه ومعجمه: أجاز يل ومات 

 يف مجادى اآلخرة سنة اثنتني.

أمحد بن حممد بن أمحد بن ظهرية بن أمحد بن ظهرية بن أمحد بن عطية بن ظهرية  - 223
 شهابال

بن اخلطيب الكمال أيب الفضل بن الشهاب القرشي املكي الشافعي والد أيب الفضل حممد اآليت 
ويعرف كسلفه اببن ظهرية وأمه فتاة ألبيه. / ولد مبكة ونشأ هبا ومسع من أبيه وابن اجلزري 

غا بوالشامي وابن سالمة والشمس الكفريي وغريهم، وأجاز له عائشة ابنة ابن اهلادي وابن طولو 
وابن الكويك واجملد اللغوي، وآخرون وتفقه ابلوجيه عبد الرمحن بن اجلمال املصري ودرس، واختل 

 أبخرة وبرأ. ومات يف أواخر شوال سنة مثان وثالثني مبكة.

أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد الرمحن ويل الدين احمللى الشافعي اخلطيب الواعظ والد  - 224
أخذ عن الويل بن قطب والربهان الكركي وغريمها، وقدم القاهرة فقرأ حممد صهر الغمري اآليت. / 
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على شيخنا البخاري وعلى العلم البلقيين ومن قبلهما على مجاعة، وحج مرارا ورغب يف االنتماء 
للشيخ الغمري فزوج ولده إلحدى بناته وابتىن ابحمللة جامعا وخطب به بل وبغريه ووعظ وكان 

اإلمساك مع ميله إىل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وقد سجنه الظاهر راغبا يف التحصيل زائد 
جقمق ابلبيمارستان وقتا لكونه أنكر الشخوص اليت بقناطر السباع واستتباع الناس رقيقهم مع 
تكليفهم مبا لعلهم ال يطيقونه من اجلري خلف دواهبم وكثرة الربوع اليت يسكنها بنات اخلطا حيث 

مرادة بل ترجم له عنه أبنه يروم هدم قناطر السباع والربوع ومنع استخدام الرقيق مل يفهم حقيقة 
فقال هذا جنون. وكذا شهره مع غريه الزين االستادار من احمللة إىل القاهرة على هيئة غري مرضية 

 لكونه نسب إليه اإلغراء على قتل أخيه.

م لكون ولده انني وورثه أحفاده وغريهوابجلملة كان سليم الفطرة. مات يف شعبان سنة اثنتني ومث
 مات يف حياته رمحه هللا وإايان.

أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن عثمان بن سند الشهاب أبو العباس بن البدر  - 225
األنصاري األبياري األصل مث القاهري الصاحلي الشافعي أحد األخوة اخلمسة وهو أصغرهم، 

/ ولد يوم األربعاء منتصف رجب سنة تسع وعشرين ومثامنائة  ويعرف كسلفه اببن األمانة.
ابلصاحلية ونشأ فحفظ القرآن واملنهاج وغريه وعرض على مجاعة وأخذ عن العالء القلقشندي يف 
الفقه وغريه والزمه وكذا أخذ يف الفقه عن السيد النسابة واملناوي يف عدة تقاسيم والزين البوتيجي 

ي لى األبدي يف العربية ومسع على شيخنا وغريه، وكان ممن حيضر عندوقرأ عليه يف الفرائض وع
حني تدريسي ابلظاهرية القدمية بل أجاز له ابستدعاء ابن فهد خلق من األجالء، وحج غري مرة 

 ومتيز قليال وأجاد الفهم وشارك ونزل يف اجلهات وابشر

ة وتواضع. ع حسن عشرة ولطافة ودايناألقبغاوية وأم ابلظاهرية القدمية وتكلم يف اجلمالية انئبا م
 مات يف ليلة الثالاثء اثلث احملرم سنة ست وتسعني وصلى عليه من الغد ودفن رمحه هللا وإايان.

أمحد بن حممد بن أمحد بن اجلمال عبد هللا بن علي الدمشقي الشافعي الشهري اببن  - 226
 أيب مدين. /

بغا واملنهاج ، وحفظ القرآن وصلى به يف جامع يلولد يف سنة ست وستني ومثامنائة تقريبا بدمشق
ومجع اجلوامع وألفية النحو والشاطبية واجلزرية يف التجويد وعرض على الشهاب الزرعي والناجي 
ومال حاجي واخليضري والبقاعي وضيا الكشح والشمس بن حامد وغريهم وقرأ يف النحو على 
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 هرة يف سنة إحدى وتسعني.الزين الصفدي ويف الفقه على ضياء وحج ودخل القا

أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد هللا بن عمر بن عبد القوي التاج السكندري املالكي  - 227
سبط الشاذيل ويعرف اببن اخلراط. / قال شيخنا يف معجمه لقيته ابالسكندرية فأراين ثبته خبط 

ا الشفا وترمجة عياض ع عليه أيضالوادايشي وأنه مسع عليه التيسري للداين واملوطأ، وخبط غريه أنه مس
له يف جزء ودرء السمط يف خرب السبط البن األابر بسماعه لألخري على حممد بن حبان عن 
مؤلفه وبعض التقصي البن عبد الرب. وقرأ عليه شيخنا مسموعه منه وبعض املوطأ وسداسيات 

لفرات وغري ذلك. ح بن االرازي بسماعه هلا على الشرف أيب العباس بن الصفي واجلالل أيب الفتو 
 ومات يف عاشر صفر سنة ثالث ومل يذكره يف إنبائه.

 وذكره املقريزي يف عقوده وغريها بدون أمحد وما بعد عبد هللا.

أمحد بن حممد بن أمحد بن اجلمال عبد هللا الغمري مث القاهري الشافعي ويعرف كسلفه  - 228
وإىل  مجلة املشايخ ومسع علي، وهو فطن ذكي اببن املداح. / حفظ القرآن وكتبا عرضها علي يف

 سنة ست وتسعني مل يبلغ.

أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد هللا بن الربيدي ربيب ابن املفضل. / ممن مسع مين مع  - 229
 زوج أمه ابلقاهرة.

أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد احملسن بن حممد الشهاب الكناين الزفتاوي املصري مث  - 230
الشافعي أخو علي اآليت. / ولد تقريبا سنة ثالث أو أربع وسبعني وسبعمائة وقتل سنة  القاهري

 سبعني مبصر ونشأ هبا فقرأ القرآن واحلاوي واملنهاج األصلي وألفية ابن مالك وقال أنه أخذ

الفقه بقراءته عن أبيه والشمس بن القطان والبدر القويسين والنور األدمي واألبناسي وابن امللقن 
البلقني، وعن ابن القطان والصدر األنشيطي والعز بن مجاعة أخذ األصول وعن العز اشياء من و 

العقليات وعن والده والشمس القليويب وانصر الدين داود بن منكلي بغا النحو ومسع احلديث 
على التنوخي والعراقي واهليثمي واألبناسي واملطرز والنجم البالسي وانصر الدين بن الفرات 

رف القدسي يف آخرين. وأجاز له مجاعة وحج مرارا وانب يف احلكم عن الصدر املناوي فمن والش
بعده. واختص بشيخنا لكونه بلديه وحصل فتح الباري وجلس جبامع الصاحل خارج ابب زويلة 
وقتا مث ابلصليبة وغريمها. وكتب يف التوقيع احلكمي كثريا وحدث ابلقاهرة ومكة وغريمها ومسع منه 

ء، محلت عنه أشياء وكان خريا ساكنا جامدا حمبا يف احلديث وأهله وقال فيما كتبه خبطه الفضال
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أن جده التقي البياين. مات يف يوم الثالاثء خامس ربيع األول سنة إحدى وستني بصليبة القاهرة 
 رمحه هللا وإايان. )مكرر(

لدمشقي س البغدادي مث اأمحد بن عمر بن علي بن عبد الصمد بن أيب البدر الشهاب أبو العبا
القاهري الشافعي ويعرف ابجلوهري ورمبا نسبه شيخنا اللولوي وقد يقال الالل. ولد سنة مخس 
وعشرين وسبعمائة ببغداد وقدم مع أبيه وعمه دمشق فأمسع هبا من املزي والذهيب وداود بن العطار 

سنن ابن ث هبا ومبصر بوآخرين، وقدم القاهرة فاستوطنها ومسع فيها من الشرف بن عسكر وحد
ماجه وغريه غري مرة أخذ عنه األكابر كشيخنا وقال أنه كان شيخا وقورا ساكنا حسن اهليئة حمبا 
يف احلديث وأهله عارفا بصناعته مجيل املذاكرة به على مست الصوفية ولديه فوائد مع املروءة التامة 

نة تسع وقد وهر. مات يف ربيع األول سواخلري وحمبة لتواجد يف السماع واملعرفة التامة بصنف اجل
تغري ذهنه قليال. قلت وقد أثىن عليه املقريزي يف عقوده وساق عنه حكاايت أتخر بعض من 

 حضر عليه وأجاز له إىل قريب التسعني.

أمحد بن عمر بن قطينة ابلقاف والنون مصغر شهاب الدين كان أبوه عاميا فنشأ ابنه يف اخلدم 
دارية بعض األمراء فأثرى من ذلك مث ابشر سد الكارم يف أايم الظاهر برقوق وتنقل حىت ابشر استا

وامتحن مرارا مث خدم عند تغري بردي والد اجلمال يوسف استادارا وطالت مدته يف خدمته مث 
في استقر به السلطان وزيره يف سنة اثنتني ومثامنائة واستعفى بعد ابوع مبساعدة أمريه املشار إليه فأع

  خدمته مث تصرف يف عدة أعمال حىت مات يف(وعاد إىل

يوم األحد اثين عشر احملرم سنة تسع عشرة عن مال جزيل، وقد ذكره شيخنا يف إنبائه ابختصار 
 جدا.

أمحد بن عمر بن حممد بن أمحد بن عبد اهلادي بن عبد احلميد بن عبد اهلادي بن يوسف بن 
ي افظ الشمس القرشي العمري املقدسي الصاحلحممد بن قدامة بن مقدام الشهاب بن الزين بن احل

احلنبلي نزيل الشبلية ويعرف اببن زين الدين. ولد يف سنة ثالث ومثانني وسبعمائة وأحضر على 
أيب اهلول اجلزري ودنيا وفاطمة وعائشة بنات ابن عبد اهلادي، ومسع من أبيه وحممد بن الرشيد 

 بكر بن العز وحممد بن حممد بن عمر بن عوضعبد الرمحن بن أيب عمر والشهاب أمحد بن أيب 
ومجاعة، وزعم ابن أيب عذيبة أنه مسع ابن أميلة وطبقته وكذب حبت، وحدث مسع منه األئمة، 
ولقيته بصاحلية دمشق فقرأت عليه أشياء وكان خريا من بيت حديث وجاللة. مات يف يوم 
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 اخلميس رابع شوال سنة إحدى وستني رمحه هللا.

بن حممد بن أيب بكر بن حممد شهاب الدين بن احملب بن الشمس اخلصوصي مث أمحد بن عمر 
القاهري الشافعي أخو أثري الدين حممد اآليت ومسع من الويل العراقي يف أماليه كثريا وتسكب 

 ابلشهادة ومتيز فيها وأتخر عن أخيه.

اضي حممد امل أمحد بن عمر بن حممد بن أيب بكر املرشدي املكي ابن عم أمحد ابن صاحل بن
وشقيق أيب حامد وحممد اآليت ممن حفظ القرآن واملنهاج وغريه وتكسب إبقراء األبناء وابلعمر 

 وكذا أحياان ابلسفر للطائف وحنوه ومسع مين مبكة يف اجملاورة الثالثة وهو خري.

 أمحد بن عمر بن حممد بن عمر الشهاب القاهري مث املنويف الشافعي ويعرف اببن القنيين.

لد يف سنة ست ومثانني وسبعمائة ونشأ هبا فحفظ القرآن والعمدة واملنهاج وألفية ابن مالك و 
وعرضها فيما أخرب على البلقيين والصدر املناوي والقويسين والدمريي وغريهم، وقطن منوف ووقع 

 على قضاهتا ولقيته هبا فاستجزته لقرائن تودي ابعتماده يف مقاله. مات قبل الستني تقريبا.

أمحد بن النجم أيب القسم عمر بن التقي حممد بن حممد بن أيب اخلري حممد بن فهد احملب أبو 
 الطيب اهلامشي املكي. مات وهو ابن ستني ومخسة أشهر يف مجادى اآلخرة سنة مخس وأربعني.(

أمحد بن عمر بن حممد البدر أبو العباس الطنبذي القاهري الشافعي. ولد يف حدود األربعني 
ائة ونشأ طالبا للعلم وبرع يف الفقه وأصوله والعربية واملعاين والبيان ودرس وأفىت وعمل وسبعم

املواعيد وكان مفرطا يف الذكاء والفصاحة، متقدما يف البحث ولكن لكونه مل يتزوج يتكلم فيه ومل 
يكن ملتفتا لذلك بل ال يزال مقبال على العلم على ما يعاب به حىت مات يف حادي عشري 

ع األول سنة تسع وقد جاز الستني، وذكره شيخنا يف معجمه فقال الفقيه اشتغل كثريا والزم ربي
أاب البقاء السبكي ومسع على القالنسي وانصر الدين الفارقي ورأيت مساعه عليه جلزء حنبل بن 
إسحاق خبط شيخنا العراقي يف أول احملرم سنة سبع ومخسني وكذا قرأ على مغلطاي جزءا مجعه 

لشرف قائما يف سنة تسع ومخسني وكتب له خطه وأفىت ودرس ووعظ ومهر يف الفنون وكان يف ا
رديء اخلط غري حممود الداينة وقد مسعت من فوائده وحضرت دروسه، وحنوه يف اإلنباء لكنه 
مسى والده حممدا ونص ترمجته فيه: بدر الدين أحد الفضالء املهرة أخذ عن أيب البقاء واألسنوي 

أفىت ودرس ووعظ وكان عارفا ابلفنون ماهرا يف الفقه والعربية فصيح العبارة وله هنات وحنومها و 
ساحمه هللا. وقال املقريزي بعد أن مسى والده عمر بن حممد كان من أعيان الفقهاء األذكياء األدابء 
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الفصحاء العارفني ابألصول والتفسري والعربية، وأفىت ودرس ووعظ عدة سنني ومل يكن مرضي 
لداينة، وكذا مساه يف عقوده وقال إنه كان مفرط الذكاء فصيح العبارة متقدما على كل من ابحثه ا

إال أنه أخره عدم تزوجه وما مسع عنه مبعاشرة املتهمني فكثر الطعن عليه وشنعت القالة فيه ومل 
لصواب ايكن هو يفكر يف هذا بل ال يزال مقبال على االشتغال ابلعلم على ما يعاب به انتهى. و 

أنه أمحد بن حممد بن عمر فقد قرأت خبط تلميذه الشهاب اجلوجري ما نصه: تويف شيخنا اإلمام 
العامل العالمة األستاذ رئيس احملققني عمدة املفتني أوحد الزمان شيخ الفنون النقلية والعقلية املفوه 

الدين حممد بن  دل مشساحملقق املدقق النصوح للطللبة بدر الدين أبو العباس أمحد بن الشيخ الع
الشيخ سراج الدين عمر الطنبذي الشافعي ابملدرسة السحامية جتاه سوق الرقيق يف ليلة األحد 
اثمن عشري ربيع األول سنة تسع وصلى عليه يوم األحد جبامع احلاكم تقدم الناس اجلمال عبد 

ب النصر برتبة خارج اب هللا األقفهسي املالكي وكان له مشهد عظيم وأثىن اخللق عليه حسنا ودفن
اجلمال يوسف االستادار فرمحه هللا ما أغزر علمه وأكثر حتقيقه وأحسن تدقيقه. قلت وقد بلغنا 

 أنه كان يضايق الصدر املناوي القاضي يف املباحث وحنوها فتوصل(

حىت علم وقت جميئه وهو مشغول حملله من املدرسة املشار إليها وهي قريبة من سكن القاضي 
ليال ومعه بقجة قماش ودراهم فوجده غائب العقل فأمر من غسل أطرافه ونزع تلك  فجاءه

األثواب مث ألبسه بدهلا ووضع الدراهم وقال لبواب املدرسة اعلم أخي مبجيئي حني بلغين انقطاعه 
فوجدته مغمورا فقرأت الفاحتة ودعوت له ابلعافية مث انصرفت فكان ذلك سببا خلضوعه ورجوعه 

 رايسة القاضي. وعد ذلك يف

أمحد بن عمر بن حممد شهاب الدين النشيلي مث القاهري الشافعي أخو حممد دالل الكتب. ممن 
 اشتغل وقرأ على اخليضري وحنوه وعلى النشاوي وعبد الصمد اهلرساين.

أمحد بن عمر بن حممد القاهري الشيخي املاوردي أخو انصر الدين حممد اآليت. ممن مسع على 
 بخاري ابلظاهرية.شيخنا ختم ال

 أمحد بن عمر بن حممد املقدسي. ممن قرض للشهاب السريجي نظما ونثرا.

أمحد بن عمر بن مطرف القرشي املكي السمان ويعرف جبده. مات مبكة يف شوال سنة اثنتني 
 وأربعني.

 أمحد بن عمر بن معيبد وزير اليمن. مات سنة أربع وعشرين. ذكره ابن عزم.



92 

 

ل الشهاب أبو العباس احلليب الصويف املعتقد. اشتغل حبلب وقدم القاهرة أمحد بن عمر بن هال
فصحب الباليل مث رجع لبلده وكثر أتباعه ومعتقدوه ولكن حفظت عنه شطحات فمقته الفقهاء 
يف إظهار طريق ابن عريب فلم يزد أتباعه ذلك إال حمبة فيه وتعظيما له حىت كانوا يسمونه نقطة 

 أربع وعشرين. ترمجه هكذا املقريزي يف عقوده.الدائرة ومات يف سنة 

أمحد بن عمر بن يوسف بن علي بن عبد العزيز الشهاب بن الزين احلليب الشافعي املوقع والد 
النجم عمر واحملب حممد اآلتيني وكان يعرف قدميا اببن كاتب اخلزانة. ولد يف خامس شعبان سنة 

واستمر  ري حىت قرأ عليه التوضيح البن هشامثالث وسبعني وسبعمائة حبلب والزم العز احلاض
، على العمل فيه حىت صار اتم الفضيلة يف العربية جدا مع الفضيلة أيضا يف املعاين والبيان والعروض

ومسع على الربهان احلليب والطبقة، وأجاز له ابن خلدون والسيد النسابة الكبري بل عني هلا وويل  
والقيام واملثابرة على اجلماعات واالتصاف ابلعقل والرايسة كتابة اخلزانة، كل ذلك مع التعبد 

واحلشمة والتودد ومراعاة أرابب الدولة والطريقة احلسنة واحملاسن اجلمة. أخذ عنه ابن فهد وغريه. 
 مات يف ليلة األربعاء عاشر احملرم سنة(

ي برمش ودفن ر أربعني وصلى عليه ابجلامع األعظم مث صلى عليه بباب دار العدل انئب حلب تغ
برتبته خارج ابب املقام. ذكره ابن خطيب الناصرية أبنقص من هذا واصفا له ابلفضيلة والدين 

 والعقل والطريقة احلسنة.

أمحد بن عمر الشهاب بن الزين احلليب والوايل ويعرف اببن الزين. ابشر عدة وظائف منها والية 
ا غامشا لكن كان للمفسدين به ردع ما، مات القاهرة يف األايم الظاهرية برقوق وكان جبارا ظامل

يف يوم األحد اثين عشر ربيع األول سنة ثالث وهو معزول، ذكره شيخنا يف إنبائه ابختصار وكذا 
 املقريزي يف عقوده وغريها ووصفه ابألمري بن احلاج.

ثني أمحد بن عمر الشهاب البلبيسي البزار، مات يف يوم اجلمعة اثين عشر رجب سنة مثان وثال
ومثامنائة وقد جاز الثمانني وكان من خيار التجار ثقة ودينا وأمانة وصدق هلجة جاور عدة 
جماورات مبكة ومسع الكثري وأجنب أوالدا رمحه هللا. قاله شيخنا يف إنبائه وأظنه والد السراج عمر 

 اآليت وإن مسيت جده يف ترمجة شيخنا حممدا.

هري القلعي الشافعي. مات وقد قارب السبعني أو حازها أمحد بن عمر الشهاب الدجنيهي مث القا
يف يوم األحد حادي عشر ذي القعدة سنة سبع وسبعني ومثامنائة، وكان قد نشأ فقريا جبامع 
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ه القلعة مث ترقى حىت صار أحد مؤذنيه مث رئيسا فيه حبيث رقي يف اخلطابة ابجلالل البلقيين وغري 
 يوان عليباي األشريف مث كسباي املؤيدي مث استقر يفبل جلس فيه مع الشهود مث صار شاهد د

مجلة أئمة القصر بعناية يشبك الفقيه وعمل نقابة أئمته والنيابة يف نظر األوقاف اجلارية حتت 
نظر مقدم املماليك يف أايم جوهر النوروزي مث نيابة األنظار الزمامية عنه أيضا، وكان خريا رمحه 

 هللا وإايان.

هاب السعودي البالن نقيب الذكارين بزاوية أيب السعود. مات يف يوم االثنني أمحد بن عمر الش
 اثين عشر ذي احلجة سنة تسع وستني وكان مشكور السرية. أرخه املنري.

 أمحد بن عمر املصرايت القريواين إمام جامع الزيتونة بتونس. مات هبا يف سنة تسع ومثانني.

 القاهري أخو أيب الفتح حممد الكتيب. له ذكر يف أمحد بن عيسى بن أمحد بن عيسى بن أمحد
 أبيه ومل يكن مبحمود. مات قريب السبعني.

 أمحد بن عيسى بن أمحد الشهاب الصنهاجي املغريب مث القاهري األزهري املالكي املقرئ(

 ذوالعربية والفقه متصداي لإلقراء مجيع النهار وممن أخالقراءات نزيل جامع األزهر. كان ماهرا يف 
 عنه الشمس القرايف. مات يف سابع احملرم سنة سبع وعشرين وكثر التأسف عليه.

 ترمجه شيخنا يف أنبائه.

أمحد بن عيسى بن أمحد الدمياطي مث القاهري النجار والد األمني حممد اآليت. ممن متيز جدا يف 
رب املكي املن صناعته وأتى أشغاال ثقاال ورأى حظا يف أايم اجلمايل انظر اخلاص وهو الذي عمل

مث منرب املزهرية وجامع الغمري، وحج غري مرة وجاور وقد هش وعجز وأظن مولده يف سنة 
 عشرين. ومات يف ذي القعدة سنة سبع وتسعني ابملنزلة.

أمحد بن عيسى بن عثمان بن عيسى بن عثمان الشهاب بن الشرف القاهري أخو الفخر حممد 
حلركة شيخنا يف رمضان وغريه وكان فقريا ضعيف ا اآليت ويعرف كسلفه اببن جوشن مسع على

ألثغ يقيم أحياان عند أخيه وقتا ابلزاوية اجملاورة لرتبتهم ابلصحراء وكان هو اخلطيب هبا غالبا. مات 
 يف ليلة األحد اثمن شعبان سنة تسع وسبعني رمحه هللا.

لد تقريبا يف الكي. و أمحد بن عيسى بن علي بن يعقوب بن شعيب الداودي األوراسي املغريب امل
سنة أربع ومثنمائة أبوراس وحفظ هبا القرآن برواية ورش والرسالة مث انتقل إىل تونس فقرأ هبا القرآن 
لنافع بكماله وحفظ هبا بعض ابن احلاجب الفرعي مث أخذ الفقه عن أبوي القسم الربزيل مسع 
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صحيح البخاري  وسي ومسع عليهعليه مجيع كتابه احلاوي يف الفقه وهو يف ثالث جملدات والعبد
وحممد بن مرزوق وحبث عليه يف األصول واملنطق واملعاين والبيان، وحشى كتبه اليت قرأها على 

 مشاخيه، لقيته ابمليدان وقد قدم حاجا يف سنة تسع وأربعني ومات.

 أمحد بن عيسى بن حممد بن علي الشهاب املنزيل مث القاهري األزهري الشافعي الضرير ويعرف
د يف انحيته بعصفور وقد يصغر. ولد يف سنة ثالث وثالثني ومثامنائة ابملنزلة ونشأ هبا مث حتول بع

بلوغه منها إىل القاهرة فقطن األزهر وحفظ القرآن واملنهاج واحلربية وألفية ابن مالك واجلرومية 
عن العالء احلصين  وأخذ يف الفقه عن املناوي والعبادي بل وعن العلم البلقيين وغريهم ويف األصلني

وكذا املعاين والبيان والعربية بل أخذ عن التقيني احلصين والشمين قليال والزم السنهوري يف العربية 
ومن قبله األبدي والشهاب السجيين يف الفرائض واحلساب وتزوج ابنته والسيد علي تلميذ ابن 

 اجملدي بل أخذ عن البوتيجي وأيب اجلود ومسع(

ي بة وابن امللقن والنور البارنباري وانصر الدين الزفتاوي وأم هانئ اهلورينية واحلجار على السيد النسا
واحملبني الفاقوسي واحلليب بن األلواحي والشمس الرازي القاضي احلنفي واجلمال بن أيوب اخلادم 
والبهاء بن املصري وغريهم، والزم الرتدد لغري هؤالء، وحصل له ومد كف منه يف سنة ثالث 

عني وهو فما يظهر صابر وشاكر ولكن كثرت منازعاته يف الدروس واجملالس مع يبس عبارته وسب
 وكلمته وعدم أتدبه سيما بعد انفكاكه.

أمحد بن عيسى بن موسى بن عيسى بن سليم أو سامل ومجع املقريزي بينما فقال سليم ككثري بن 
أبو عيسى  ن علي بن عامر العمادسامل بن مجيل ككبري أيضا، وزاد بن راجح: بن كثري بن مظفر ب

بن الشرف أيب الروح بن العماد أيب عمران األزرقي العامري املقريي بضم امليم مث قاف مفتوحة 
وآخره راء مصغر نسبة للمقربي قرية من أعمل الكرك الشافعي أخو العالء علي. ولد يف شعبان 

صرات املنهاج وجامع املختسنة إحدى وقيل اثنتني وأربعني وسبعمائة بكرك الشوبك وحفظ 
وغريها واشتغل ابلفقه وغريه وقدم مع أبيه وكان قاضي الكرك القاهرة بعد األربعني فسمع هبا من 
أيب نعيم األسعردي وأيب احملاسن الدالصي وأيب العباس أمحد بن كشتغدي وحممد بن إمساعيل 

 مرة واستقر ، وقدم القاهرة غرياأليويب يف آخرين منهم احلافظ املزي، وابلقدس من البياين وغريه
يف قضاء الكرك بعد أبيه وكان كبري القدر فيه حمببا إىل أهله حبيث أهنم مل يكونوا يصدرون إال عن 
رأيه فلما سجن الظاهر برقوق به قام هو وأخوه يف خدمته ومساعدته ومعاونته فلما خرج وصال 



95 

 

افعية لقاهرة واستقر هبذا يف قضاء الشمعه إىل دمشق فحفظ هلما ذلك فلما متكن أحضرمها إىل ا
وأبخيه يف كتابة السر وذلك يف رجب سنة اثنتني وتسعني فباشر حبرمة ونزاهة وصيانة ودخل معه 
حلب واستكثر يف واليته من النواب وشدد يف رد الرسائل وتصلب يف األحكام فتماأل عليه أهل 

تدريس  صدر املناوي وأبقى السلطان معهالدولة وألبوا حىت عزل يف أواخر سنة أربع وتسعني ابل
الفقه ابلصالحية اجملاورة للشافعي واحلديث جبامع طولون ونظر وقف الصاحل بني القصرين مع 
درس الفقه واستمر إىل أن أشغرت اخلطابة ابملسجد األقصى وتدريس الصالحية هناك فاستقر 

وأقبل على  ا واجنمع عن الناسبه فيهما وذلك يف سنة تسع وتسعني فتوجه إىل القدس وابشرمه
العبادة والتالوة حىت مات يف سابع عشر أو يوم اجلمعة سابع عشرين ربيع األول سنة إحدى بعد 

 أن رغب يف مرض موته عن اخلطابة لولده الشرف عيسى ولكن مل يتم له، وكان(

نه حلف له أ ساكنا كث اللحية أثىن عليه ابن خطيب الناصرية، ونقل شيخنا عن التقي املقريزي
أنه ما تناول ببلده وال ابلداير املصرية يف القضاء رشوة وال تعمد حكما بباطل انتهى، واملقريزي 

ممن طول ترمجته يف عقوده وهو أول من كتب له من القضاة عن السلطان اجلناب العايل بعد أن  
ذلك واستمر ب كان يكتب هلم اجمللس وذلك بعناية أخيه كاتب السر فإنه استأذن له السلطان

ملن بعده وقد كانت لفظة اجمللس يف غاية الرفعة للمخاطب هبا يف الدولة الفاطمية مث انعكس 
ذلك يف الدولة الرتكية وصار اجلناب أرفع رتبة عن اجمللس ولذا وقع التغيري. أفاده شيخنا يف إنبائه 

ا عليه راقي مشيخة مسعهوقال إنه حدث ببلده قدميا وملا قدم القاهرة قاضيا خرج له الويل الع
 شيخنا بل قرأ بعضها وكذا مسع عليه غري واحد ممن أخذان عنه.

أمحد بن عيسى بن موسى بن قريش الشهاب القرشي اهلامشي املكي الشافعي والد الزين عبد 
الواحد اآليت. نشأ مبكة وهبا ولد فحفظ القرآن وقرأ يف التنبيه وتال ابلقرآن على ابن عياش 

مسع على الزين املراغي يف سنة ثالث عشرة وبعدها احلديث، وقدم القاهرة وغري مرة والكيالين و 
وكذا دمشق ومسع على شيخنا وغريه، وكان لني اجلانب فقريا. مات مبكة يف ليلة اجلمعة سابع 
عشر شعبان سنة سبع وستني. أرخه ابن فهد، وبلغين أنه تسلق يف ثوب الكعبة حىت صعد إىل 

 يف التوسل بذلك لبعض مقاصد.أثنائها مبالغة 

أمحد بن عيسى بن يوسف بن عمر بن عبد العزيز اهلواري البنداري أمري عرب هوارة ويعرف اببن 
عمر. استقر بعد صرف أخيه سليمان اآليت إىل أن مات يف أول سنة اثنتني ومثانني وكان أحسن 
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 حاال من أخيه واستقر بعده يف اإلمرة ابن أخيه داود بن سليمان.

أمحد بن الشرف عيسى القيمري اخلليلي الغزي. ولد سنة ست ومخسني وسبعمائة ومسع الكثري 
 وحدث وروى أجاز لنا. قاله ابن أيب عذيبة.

 أمحد بن عيسى السنباطي احلنبلي. يف ابن حممد بن عيسى بن يوسف.

ي على ضأمحد بن عيسى العلوي نزيل مكة خال أيب عبد هللا وأيب الربكات وكمالية بين القا
 النويري. مات هبا يف ذي القعدة سنة ست وأربعني.

أمحد بن غالم هللا بن أمحد بن حممد الشهاب الريشي القاهري امليقايت. قال شيخنا يف إنبائه كان 
 اشتغل يف فن النجوم وعرف كثريا من األحكام وصار حيل الزيج ويكتب التقاومي واشتهر(

 د أانف على اخلمسني.بذلك. مات يف صفر سنة ست وثالثني وق

أمحد بن أيب الفتح بن إمساعيل بن علي بن حممد بن داود شهاب الدين البيضاوي املكي الزمزمي 
الشافعي أخو حممد اآليت وأبومها. ولد سنة مثان وأربعني ومثامنائة وحفظ املنهاج وغريه ومسع على 

 القاضي عبد القادر وابشر األذان.

 أييت يف ابن حممد. أمحد بن أيب الفتح العثماين.

 أمحد بن أيب الفضل بن ظهرية. يف ابن حممد بن أمحد بن ظهرية.

أمحد بن قاسم بن أمحد بن عبد احلميد التميمي التونسي املالكي ويعرف اببن عاشر، استقر به 
 السلطان يف مشيخة تربته بعد شيخه القلصاين.

ن ي املكي. كان مقيما ابلروضة مأمحد بن قاسم بن ملك بن عبد هللا بن غامن الشريف العلو 
 وادي مر، مات يف ذي احلجة سنة إحدى وأربعني مبكة ودفن ابملعالة.

أمحد بن أيب القسم بن أمحد بن إبراهيم بن حممد بن عيسى بن مطري الشهاب بن الشرف بن 
الشهاب بن أيب إسحاق احلكمي اليماين الشافعي اآليت أبوه، من بيت كبري. ولد سنة عشرين 
ومثامنائة واشتغل يف الفقه على والده وعمه عمر والبدر حسني األهدل ومتيز على أخيه أيب الفتح 
وغريه ابالشتغال، وقدم مكة غري مرة وأخذ عن حنويها القاضي عبد القادر العربية وترمجه أبنه 

 ذاكر لفقه الشافعي يدرس التنبيه واحلاوي ونقل من فوائده مجلة. فمنها:

 لى حسب حاله ... سوى حاسد فهي اليت ال أابهلا()وكل أداريه ع
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 )وكيف يداري املرء حاسد نعمة ... إذا كان ال يرضيه إال زواهلا(

 وقول القائل:

 )إن الزمان إذا رمى بصروفه ... شكيت عظائمه إىل عظمائه(

 

 )فلجوا جبودهم دايجي صرفه ... عمن رمى فيعود يف نعمائه(

 مات سنة بضع وستني.

أيب القسم بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن املغريب اخللوف. أييت فيمن اسم أبيه أمحد بن 
 حممد قريبا.

 أمحد بن أيب القسم بن حممد بن أمحد احملب النويري املكي اخلطيب. أييت يف أمحد بن حممد.(

عبد  نأمحد بن أيب القسم بن حممد بن عبد هللا بن عمر بن أيب بكر بن عمر بن عبد الرمحن ب
هللا أبو اخلري الناشري ويسمى عبد القادر أيضا. ولد يف رجب سنة أربع وتسعني وسبعمائة وأخذ 
عن جده أيب عبد هللا وارحتل لزبيد فأخذ هبا عن املوفق علي بن أيب بكر الناشري وتفقه اببن عمه 

عارفا ابلفرائض  ااجلمال أيب الطيب وبغريه. ومسع على ابن اجلزري وغريه، وكان فقيها عالمة صاحل
والعربية منعزال ورعا قانعا مدميا لالشتغال وال زال يرتقى يف احملافظة على الطاعات، وهو ممن أخذ 
عنه مجاعة كأخويه إمساعيل وإسحاق وحممد بن أمحد بن عطيف، وانب عن أبيه يف األحكام 

لكدرا وما يواليها بسهام وويل خطابتها بعد عمه الفقيه علي، بل استقل بعد أبيه ابألحكام اب
 سهام. مات بعد سنة مخس وأربعني.

أمحد بن أيب القسم بن حممد بن علي الفقيه أبو جعفر بن الرصايف األندلسي الغرانطي نزيل مكة 
وشيخ املوفق. أثىن عليه ابن عزم ابلسكون والداينة والتحري وسالمة الصدر املؤدية للغفلة مع 

بل  غريه كان عارفا ابلفقه مع إكثاره الطواف والقيام والتالوةإملام ابلفقه وتصور جيد، وقال يل 
قيل إنه مل يكن ينام الليل وأنه ورث من والده نقدا كثريا ذهب منه حبيث احتاج يف آخر عمره. 

 مات يف مجادى الثانية سنة اثنتني وتسعني عن بضع وسبعني ودفن برتبة املغاربة من املعالة.

 بن حممد بن موسى العبدوسي. ذكره ابن عزم. أمحد بن أيب القسم بن موسى

أمحد بن أيب القسم الضراسي مث اليمين املكي الشافعي. ولد يف ربيع اآلخر سنة مخس ومثانني 
وسبعمائة قال فيما كتب به إيل مبكة إن من شيوخه اجملد الشريازي وابن اجلزري والنفيس العلوي 
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ر هذا. نع رأيت القاضي حميي الدين بن عبد القاد وابن اخلياط وغريهم وما علمت قدرا زائدا على
املالكي قاضيها وصفه ابإلمام العالمة شهاب الدين ونقل عن خطه سؤاال لشيخنا أجابه عنه 

 أوردته يف فتاويه.

 أمحد بن أيب القسم القسنطيين. ذكره ابن عزم أيضا.

 أمحد بن قرطاي. مضى يف ابن علي بن قرطاي.

بيه. ن ذحري ثالثتها ابلتصغري العدوايت خال حممد بن بدير ويعرف أبأمحد بن قفيف بن فضيل ب
قتلهما الشريف حممد بن بركات عند مسجد الفتح ابلقرب من اجلموم من وادي مريف يوم اخلميس 

 سابع احملرم سنة ثالث وسبعني ومحال إىل مكة فدفنا هبا.(

ر ذي احلجة سنة ست أمحد بن قوصون الدمشقي الشيخ املقري. مات يف ليلة حادي عش
 وأربعني.

أمحد بن قياس بكسر أوله خمففا بن هند والشهاب بن الفخر الشريازي األصل القاهري الشافعي 
 أخو حممد والد انصر الدين حممد. مات سنة تسع عشرة.

أمحد بن كندغدي بنون ساكنة بعد الكاف املفتوحة وغني معجمة بدل املهملة املضمومة وكسر 
تانية شهاب الدين الرتكي القاهري احلنفي نزيل احلسينية ابلقرب من جامع آل الدال بعدها حت

ملك. كان عاملا فقيها دينا بزي األجناد توجه عن الناصر فرج رسوال إىل مترلنك فمرض حبلب 
وعزم على الرجوع فاشتد مرضه حىت مات هبا يف ليلة السبت رابع عشر ربيع الول سنة سبع 

ن خارج ابب املقام برتبة موسى احلاجب وقد جاز الستني. ذكره ابن وصلى عليه من الغد ودف
خطيب الناصرية وأورده شيخنا يف معجمه وضبطه كما قدمنا وقال: أحد الفضالء املهرة يف فقه 
احلنفية والفنون اتصل أخريا ابلظاهر برقوق واندمه مث أرسله الناصر إىل مترلنك فمات حبلب يف 

عت من فوائده كثريا وقرأ عليه صاحبنا اجملد بن مكانس القمامات حبثا، مجادى األوىل كذا قال مس
زاد يف إنبائه وكان جييد تقريرها على ما أخربين به اجملد وقال فيه إن اشتغل يف عدة علوم وفاق 
فيها واتصل ابلظاهر يف أواخر دولته واندمه برتبته شيخ الصفوي أحد خواص الظاهر وحصل 

ل إنه مات قبل أن يؤدي الرسالة يف رابع عشر ربيع األول. أرخه الربهان الكثري من الدنيا وقا
احملدث وأثىن عليه ابلعلم واملروءة ومكارم األخالق. وقال العيين أنه كان ذكيا مستحضرا مع بعض 

 جمازفة ويتكلم ابلرتكي.
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 وممن ذكره القمريزي يف عقوده وقال إنه قارب اخلمسني وبلغها رمحه هللا.

 الجني الظاهر جقمق اآليت أبوه له ذكر فيه.أمحد بن 

أمحد بن مباركشاه ويسمى حممد بن حسني بن إبراهيم بن سليمان الشهاب القاهري السيفي 
يشبك احلنفي الصويف ابملؤيدية ويعرف اببن مباركشاه. ولد يف يوم اجلمعة عاشر ربيع األول سنة 

شري إليه مام وابن الديري وآخرين حىت برع وأست ومثامنائة ابلقاهرة واشتغل ابلعلوم على ابن اهل
ابلفضيلة التامة وصنف أشياء ومجع التذكرة وأقرأ الطلبة مع التواضع واألدب والسكون والقناعة 
واملداومة على التحصيل واإلفادة وتعاىن نظم الشعر على الطريقة البيانية وقد مسعت منه من نظمه 

 أسباب النزول له ويف(الكثري بل مسعت بقراءته على شيخنا يف 

غريه، وكان شيخنا كثري التبجيل له واإلصغاء إىل كالمه، وامتدحه بقصيدة طنانة دالية أودعتها 
اجلواهر وغالب الظن أنين مسعته وهو ينشدها له، ومن العجيب أنين رأيته كتب نسخة خبطه من 

اثنتني وستني،  لربيعني سنةمناقب الليث له وقرأها على أيب اليسر بن النقاش عنه. مات يف أحد ا
 ومما كتبته من نظمه:

 )يل يف القناعة كنز ال نفاد له ... وعزة أوطأتين جبهة األسد(

 

 )أمسى وأصبح مسرتفدا أحدا ... وال ضنينا مبيسور على أحد(

أمحد بن مبارك بن رميثة بن أيب مني احلسين املكي ويعرف ابهلدابين نسبة ألمري حج وما حققت 
ان من أعيان أشراف ذوي رميثة مشهورا فيهم ابلشجاعة وجترأ على قتل القائد حممد بن ملاذا، وك

سنان بن عبد هللا بن عمر العمري وما التفت إىل أقرابئه مع فروسيتهم وتزوج ابنة السيد أمحد بن 
عجالن وورث منها عقارا طويال جتمل به حاله. مات يف شوال أو ذي القعدة سنة عشرين ونقل 

 ة فدفن ابملعالة منها عن بضع وستني سنة، ترمجه الفاسي يف مكة.إىل مك

أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أمحد بن علي الشهاب أبو زرعة بن الشمس بن الربهان البيجوري 
األصل القاهري الشافعي املاضي شقيقه إبراهيم وجدمها واآليت والدمها. ولد يف أايم التشريق سنة 

ام رة وأمه ابنة أخت جده. ونشأ هبا يف كنف أبويه فحفظ القرآن وبلوغ املر عشرين ومثامنائة ابلقاه
لشيخنا واملنهاج الفرعي واألصلي وألفية احلديث والنحو وتلخيص املفتاح وغري ذلك، وعرض 
على مجاعة فمنهم ممن مل أيخذ عنه بعد البدر بن األمانة واجلالل احمللي، واعتىن به أبوه فأمسعه 
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اقي وابن اجلزري والفوي والواسطي والزين القمين والكلواتيت وشيخنا، ومما مسعه من على الويل العر 
لفظ األولني املسلسل وكذا مسعه على الرابع وعليه وعلى األول جزء األنصاري يف آخرين وأجاز 
له مجاعة من أصحاب امليدومي وابن اخلباز وغريمها، وتفقه ابلشرف السبكي والعالء القلقشندي 

ئي وملناوي وكذا أخذ يف الفقه عن والده وشيخنا والقااييت والعلم البلقني، وأكثر من مالزمة والوان
الربهان بن خضر يف الفقه حبيث أخذ عنه التنبيه واحلاوي واملنهاج وجامع املختصرات إال حنو 

ي دورقتني من أول اجلراح من األخري فقرأمها على ابن حسان، وأخذ العربية عن والده والقلقشن
وابن خضر واألبدي والشمس احلجازي والبدرشي وابن قديد والشمين وأيب الفضل املغريب، 
والصرف عن والده والفرائض واحلساب عن احلجازي وأيب اجلود والبوتيجي، وأصول الفقه عن 

 القلقشندي وابن حسان(

عاين والبيان وامل واآلبدي والشمين وأصول الدين عن اآلبدي واملغريب والعز عبد السالم البغدادي
عن الشمين، واملنطق عن القلقشندي وابن حسان واآلبدي واملغريب والتقي احلصين وطاهر نزيل 
الربقوقية، والطب عن الزين ابن اجلزري وامليقات عن الشمس الطنتدائي نزيل البيربسية واجليب 

لنشابة عن األسطا وها واعن العز الوانئي والكتابة عن الزين بن الصائغ وتدرب يف صناعة احلرب وحن
محزة وبيغوت وطرفا من لعب الدبوس والرمح عن اثنيهما وامليقات عن الشمس الشاهد أخي 
اخلطيب دراية والشاطر شومان وصنعة النقطة وابداب املساحة عن أمحد بن شهاب الدين وتفنن 

الزركش حبيث و فيما ذكرته يف غريه حىت برع يف سبك النحاس ونقل املبارد وعمل ريش الفصاد 
ال أعلم اآلن من اجتمع فيه وليس له يف كثري من الصنائع أستاذ بل بعضها ابلنظر ومع ذلك فهو 

خامل ابلنسبة لغريه ممن هو دونه بكثري. وقد تصدى لإلقراء ابألزهر على رأس اخلمسني وأقرأ فيه  
هبا أيضا كتبا يف  أقرأكتبا يف فنون، وحج غري مرة وجاور ابملدينة النبوية يف سنة ست ومخسني و 

فنون وزار بيت املقدس واخلليل ودخل االسكندرية ومنوف واحمللة ودمياط ورسخ قدمه هبا من 
سنة إحدى وستني وهلم جرا وانتفع به مجاعة من أهلها وصار يرتدد أايما من األسبوع لفارسكور 

راز ومسعته بعد مري متللتدريس مبدرسة ابتناها البدر بن شعبة، ويف غضون ذلك حج عن زوجة لأل
عوده يقول إن فريضة احلج سقطت عنا لعدم االستطاعة واستقر به األشرف قايتباي يف تدريس 
مدرسته هناك مث يف مشيخة املعينية بعد وفاة اجلديدي بعد منازعة بينهما فيها أوال، وعلق على 

لقفها عن عليه أشياء ت ما علمه من الدبوس والرمح شيئا واختصر مصباح الظالم يف املنقاف وزاد
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شيخه وكذا اختصر من كتاب املنازل أليب الوفاء البوزجاين املنزلة اليت يف املساحة وزاد عليها أشياء 
من مساحة التربيزي وشرح جامع املختصرات لكونه أمس أهل العصر به ومساه فتح اجلامع ومفتاح 

امع واختصره ا اختصر فيقال مفتاح اجلما أغلق على املطالع جلامع املختصرات وخمتصر اجلوامع ورمب
ومساه أسنان املفتاح. وهو ممن صحبته قدميا ومسع بقراءيت ومعي أشياء وراجعين يف كثري من 

 األحاديث ونعم الرجل توددا وتواضعا.

أمحد بن حممد بن إبراهيم بن العالمة اجلالل أمحد بن حممد بن حممد بن حممد الشهاب أبو 
 الربهان اخلجندي املدين احلنفي املاضي جده. ولد يف ليلة األربعاء( احملاسن بن الشمس بن

اثمن رمضان سنة ست وثالثني ومثامنائة ابملدينة النبوية ونشأ هبا فحفظ القرآن والكنز وعرض يف 
سنة مخس ومخسني فما بعدها على غري واحد ببلده والقاهرة ودمشق منهم السيد علي العجمي 

ز يري واألمني واحملب األقصرائيني وابن اهلمام والزين قاسم والكافياجي والعشيخ الباسطية وابن الد
عبد السالم البغدادي احلنفيون والبلقيين واحمللي والعبادي والعالء الشريازي والسيد علي الفرضي 
الشافعيون والولوي السنباطي والقرايف املالكيان والعز احلنبلي وأجاز له من عدا املالكيني وابن 

مام واألمني واشتغل عليه وعلى العز والكافياجي والسيد املذكورين والشرواين وابن يونس وعثمان اهل
الطرابلسي، وفضل حبيث درس وخلف أابه يف إمامة احلنفية املستجدة ابملدينة وكان خريا دينا 

لشام افاضال. مات ابلقاهرة يف يوم الثالاثء اثين عشري رمضان سنة إحدى ومثانني وكان قدم من 
فقطن بصاحلية قطيا ودفن حبوش سعيد السعداء ابلقرب من البدر احلنبلي واستقر بعده يف اإلمامة 

 أخوه إبراهيم املاضي.

أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أمحد بن هاشم الشهاب أبو العباس بن الكمال األنصاري احمللي 
لقاهرة . ولد سنة سبعني وسبعمائة اباألصل القاهري الشافعي والد احملمدين اجلالل العامل والكمال

ة ونشأ هبا فأخذ عن البلقيين والطبقة وكتب من تصانيف ابن امللقن وحفظ التنبيه وتكسب ابلتجار 
يف الرب وكان خريا رأيته، ومات يف ذي احلجة سنة اثنتني ومخسني وولده غائب يف احلج فصلى 

 ه هللا.عليه ودفن برتبتهم جتاه تربة جوشن خارج ابب النصر رمح

امحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر وقيل عبد هللا بدل أيب بكر وكأن أاب بكر كنية عبد هللا 
الشهاب بن الشمس الشطنويف األصل القاهري الشافعي اآليت أبوه. ولد كما خبط أبيه يف سنة 

ه وترافق ري سبع وتسعني ابلقاهرة ونشأ هبا فحفظ القرآن وكتبا واشتغل يسريا وأخذ عن والده وغ
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هو والزين السندبيسي على أبيه يف شرح التسهيل البن أم قاسم ولكنه مل يتميز، ومسع على ابن 
الكويك والكمال بن خري واجلمال عبد هللا بن فضل هللا والشمسني الشامي وابن البيطار 

ة وابشر يوالكلواتيت والفوي والويل العراقي وطائفة وأجاز له مجاعة، وتنزل يف اجلهات كاملؤيد
أوقاف احلرمني بل وتدريس احلديث ابلشيخونية تلقاه عن والده واختص بشيخنا وبولده وعظمت 
حمبته فيهما وكذا كان من خواص الزين البوتيجي وحمبيه، وقد زوج املناوي ولده زين العابدين 

ريفة. وكان شاببنته، مسعت عليه كتاب الثمانني لألجراء بقراءة التقي القلقشندي برابط اآلاثر ال
 خريا دينا متواضعا وقورا كثري التودد حسن العشرة لني اجلانب.(

مات يف سادس عشري صفر سنة مخس ومخسني ودفن من الغد واستقر بعده يف الشيخونية 
 الفخر عثمان املقسي نيابة واستقالال.

ملالكي ا أمحد بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن سعيد الصفي أبو اللطائف بن الشمس الوزير
أبوه احلنفي هو ألجل جده ألمه نور الدين السدميسي احلنفي. عرض علي يف ربيع األول سنة 
تسعني األربعني النووية والكنز ومسع مين املسلسل ابألولية وكان معه احملب القلعي خازن املؤيدية، 

 وهو فطن لبيب.

لسعود بن حملاسن بن اجلمال أيب اأمحد بن حممد بن إبراهيم بن علي بن أيب الربكات البهاء أبو ا
الربهان القرشي املكي شقيق الصالح حممد اآليت وهذا أصغرمها ويعرف كسلفه اببن ظهرية. ولد 
يف يوم اخلميس اثمن عشر ربيع األول سنة اثنتني ومثانني مبكة ونشأ هبا يف كنف أبيه فحفظ 

ريه وكذا على وهو يف الرابعة املسلسل وغالقرآن واملنهاج ومسع مين حضورا مبكة يف اجملاورة الثالثة 
أم حبيبة زينب ابنة الشوبكي من أول ابن ماجه إىل ابب التوقي ومن الشفاعة إىل آخره مع ما 
فيه من الثالثيات وثالثيات البخاري وجزء أيب سهل بن زايد القطان وأيب يعلى اخلليل وأسالف 

أخيه الشفا  يرعاقويل، مث مسع علي بقراءةالنيب صلى هللا عليه وسلم للمسييت وحديث الول للد
وغريه، ودار مع والده قبل ذلك املدينة النبوية ومسع هبا على الشيخ حممد بن أيب الفرج املراغي، 

 والزم والده يف مساعه احلديث وغريه، وهو حاذق فطن بورك فيه.

 (1).". أمحد بن حممد الطيب بن إبراهيم بن حممد بن عيسى بن مطري احلكمي اليماين
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أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن أيوب الكمال أبو البقاء بن الشيخ  - 254"-42 .94
احملب أيب الفضل الدمشقي الشافعي اآليت أبوه ويعرف كهو اببن اإلمام، / وملا جاز التمييز عرض 

سلسل ملعلي منظومة أبيه يف العقائد املسماة حتفة العباد مبا جيب عليهم يف االعتقاد، ومسع مين ا
يف ربيع األول سنة ثالث وتسعني مبكة مث بعد حتفة األحباب قواعد الفرائض والسحاب ألبيه 
أيضا، مسع مين وعلي مع أبيه غري ذلك كختم البخاري مع النصف األول من مؤلفي يف ختمه 
وختم مسلم وأيب داود والرتمذي مع مؤلفايت يف ختم كل منها وختم الشفا مع النصف األول من 

لفي يف ختمه واملسلسل بيوم العيد بعد فراغ اإلمام من الصالة وشروعه يف خطبة العيد وحديث مؤ 
زهري العشاري وكتبت له إجازة يف كراسة فيها تعظيم زائد ألبيه، وهو فطن لبيب قد شرع أبوه يف 

 تصنيف كتاب يف األحكام ألجله ورمبا كان يراجعين فيه.

مد بن حسني بن عمر الشهاب أبو العباس األيكي أمحد بن حممد بن أمحد بن حم - 255
الفارسي اخلواصري الفريوزاابدي احلنبلي نزيل بيت املقدس مث الرملة ويعرف اببن العجمي واببن 
املهندس ويلقب بزغلش بفتح الزاي وسكون املعجمة وكسر الالم وآخره معجمة / قال شيخنا 

صاحب الفخر أيضا ومن امليدومي وابن  يف معجمه مسع ابلقدس والشام من جده وأبيه وأبوه
اهلبل وابن أميلة يف آخرين منهم حممد بن عبد هللا بن سليمان بن خطيب بيت اآلابر مسع عليه 
جزء األنصاري وإبراهيم بن أمحد بن إبراهيم بن فالح قال أنه مسع عليه األذكار، وطلب بنفسه 

عمره  ومتهر قليال مث افتقر ومخل يف آخروحصل الكثري من األجزاء والكتب القراءات ومهر يف 
وصار يكدي، لقيته ابلرملة فذكر يل ما يدل على أنه ولد سنة أربع وأربعني، ومما مسعه على 
امليدومي املسلسل وقد مسعه منه شيخنا وقرأ عليه غري ذلك، ومات يف رمضان سنة ثالث، وقال 

ال تطاهبا وصار زري امللبس واهليئة قيف األنباء وجدته حسن املذاكرة لكنه عاين الكدية واس
وتفرقت يعين بعد موته كتبه مع كثرهتا. قلت ومساع الزين الزركشي لصحيح مسلم على البياين 
بقراءته يف الشيخونية وانتهى يف رمضان سنة مخس وستني وسبعمائة، وذكره القريزي يف عقوده 

 ابختصار.

 (1)الشهاب بن الشمس اهلواري". أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن زابلة  - 256
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"ذلك، وتولع ابلتجارة وسافر فيها بنزر يسري جدا بعد استئذان أبويه إىل االسكندرية -43 .95
غري مرة فنتج وال زال يرتقى حىت متول جدا وعد يف ذوي الوجاهات سيما مع متوله وهبائه ونورانيته 

أربعني  حج أوائل اشتغاله ابلتجارة سنةومديد قامته وذكره بعلي اهلمة والفتوة وسرعة احلركة، و 
وكانت الوقفة اجلمعة مث تكرر حجه بل سافر إىل بالد اليمن ودمشق فما دوهنا ووصل اجلون وزار 
بيت املقدس وغريها وخالط األكابر سيما عظيم الدولة اجلمايل انظر اخلاص وبعده أخذ يف 

ة كر يل أن مهته للجماع انقطعت من مداالهنباط إىل أن صار كآحاد الناس مقيما ابلربقوقية وذ 
متطاولة وأنه عرض على ابن اهلمام حني رجوعه مع جانبك اجلداوي من مكة مجيع ما حيتاج إليه 
يف رجوعه حبيث ال حيتاج إىل املشار إليه رام بذلك التقرب خلاطره فقال له اي أمحد إن تسكت 

 وإال أعلمته هبذا فكف. مات يف احملرم سنة سبع وتسعني

 رمحه هللا وعوضه اجلنة.

أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن حممد بن عطاء هللا الشهاب بن اجلمال  - 266
 بن الناصر بن التنسي ابن عم الذي قبله واآليت أبوه / وأنه غرق يف سنة أربع عشرة.

 أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن حممد الشهاب بن الشمس املصري - 267
األصل املدين الشافعي الرئيس هو وجد أبيه فمن يليه ابملدينة الشريفة ويعرف اببن الريس واببن 
اخلطيب. / ولد يف رابع شوال سنة أربع وستني ومثامنائة ابملدينة ونشأ هبا فحفظ املنهاج والعمدة 

ند مدرسي ع ومسع هبا واشتغل وأخذ عين هبا الكثري مث قدم القاهرة يف سنة مخس وتسعني فاشتغل
 الوقت ودخل الشام وغريها وال أبس به.

أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن يوسف أبو الفضل بن الشمس بن الشهاب العقيب  - 268
الصحراوي اآليت جده وأبوه، / اعتىن به عم أبيه الزين رضوان فأمسعه على الشرف بن الكويك 

 النور الفوي وطائفة واستجاز له خلقا، وماوالويل العراقي واجلمال احلنبلي والشمس الشامي و 
 علمته حدث ولكنه أجاز يف استدعاء ابين.

 عصره يفالقراءات أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد أبو العباس اليماين األشعري شيخ  - 269
ابليمن مطلقا. / ولد سنة تسع ومخسني وسبعمائة مث مال إىل أنه سبع بتقدمي السني، ممن انتفع 

أربعني وأرخ وفاته يف ليلة اجلمعة اثين عشر شعبان سنة إحدى و القراءات ف الناشري يف به العفي
وصلى عليه مبسجد األشاعر بعد صبح يوم اجلمعة ودفن عند شيخه املقرئ أيب بكر بن علي بن 
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 انفع.

 (1)أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد الشهاب املدين األصل الدمياطي / وانتقل".  - 270
 

النافع يف فقه مذهبه مث تكسب ابلشهادة وعرف ابلعدالة وكثرة التالوة ولو  "كتاب-44 .96
اعتىن به يف السماع ألدرك القدماء ولكنه مسع أبخرة على التنوخي والفرسيسي والسويداوي 
وآخرين، وحج وجاور ابحلرمني مرارا ومسع هناك على العفيف النشاوري وأيب العباس بن عبد 

لفضالء، مات يف اثين مجادى اآلخرة سنة ست وأربعني بسكنه من املعطي، وحدث مسع منه ا
 الصهريج رمحه هللا وإايان.

أمحد بن حممد بن أيب بكر بن احلسني بن عمر أبو الرضى بن اجلمال أيب اليمن املراغي  - 308
 املدين أخو احلسني اآليت. / مسع على جده يف سنة مخس عشرة.

ل رسالن بن نصري الشهاب بن انصر الدين البلقيين األص أمحد بن حممد بن أيب بكر بن - 309
القاهري الشافعي ابن أخي السراج عمر اآليت. / ولد سنة ست وتسعني وسبعمائة ونشأ فحفظ 

والعربية ووقع ءات القرابالقرآن وكتبا وعرض على مجاعة وتدرب أببيه يف توقيع احلكم واشتغل 
وت مللكية ابلقرب من املشهد احلسيين وكان حسن الصيف احلكم مث انب يف القضاء أبخرة وأم اب

ابلقرآن جدا فكان الناس يهرعون إىل مساعه سيما يف قيام رمضان من األماكن النائية حبيث يضيق 
الشارع عنهم، وخدم ابن الكويز وهو كاتب السر مث ابن مزهر فأثرى وصارت له وجاهة وحصل 

 ات يف سادس عشري رجب سنة مثان وثالثنيجهات مث مترض أكثر من سنة بعلة السل حىت م
ه ودفن عند أبيه مبقابر الصوفية. ذكره شيخنا يف أنبائه، ورأيته شهد على التاج بن مترية يف إجازت

 أليب عبد القادر سنة مخس وثالثني ورقم شهادته خبطه احلسن فلعله قرأ على التاج.

ن سعد فيمن جده أبو بكر بن حممد ب أمحد بن حممد بن أيب بكر بن سعد هللا الواسطي. / أييت
 هللا.

أمحد بن حممد بن أيب بكر بن سعد بن مسافر بن إبراهيم الشهاب الدمشقي النيين  - 310
الشافعي نزيل مسجد القصب ويعرف اببن عون، / مات يف أواخر شعبان سنة إحدى وأربعني 

ت خطه على يه وقال رأيودفن مبقربة ابب الفراديس. أرخه ابن اللبودي ووصفه ابلشيخ الفق
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 استدعاء وما وقفت له على شيء، وكذا ذكر البقاعي يف شيوخه وأرخ موته ابلظن املخطئ.

أمحد بن حممد بن أيب بكر بن سليمان بن أمحد بن احلسن بن أيب بكر بن علي بن  - 311
 (1)احلسن اهلامشي العباسي أخو العباس. / كان أبوه أمري املؤمنني املتوكل". 

 

على هللا، عهد إليه ابخلالفة بعده ولقبه ابملعتمد على هللا مث خلعه وسجنه حىت "-45 .97
 مات وملا خلعه عهد البنه اآلخر العباس.

أمحد بن حممد بن أيب بكر بن سليمان بن أيب بكر بن عمر بن صاحل الشهاب أبو  - 312
نة مثان وسبعني . / ولد سالعباس اهليثمي القاهري املالكي ابن أخي احلافظ علي بن أيب بكر اآليت

وسبعمائة ومسع من أبيه وعمه والزين العراقي وابن الشيخة والتنوخي وغريهم، وأجاز له يف مجلة 
 أخوته العفيف النشاوري ومجاعة، وحدث مسع منه الفضالء، وكان خريا يتكسب ابلشهادة

ن من الغد هرة ودفعند حبس الرحبة، مات يف ليلة الثالاثء سادس ذي احلجة سنة أربعني ابلقا
 ابلصحراء بعد أن صلى عليه شيخنا مبصلى ابب النصر رمحه هللا وإايان.

أمحد بن حممد بن أيب بكر بن عبد امللك بن الزين أمحد بن اجلمال حممد بن الصفي  - 313
حممد بن اجملد حسني بن التاج علي القسطالين األصل املصري الشافعي ويعرف ابلقسطالين 

نة الشيخ أيب بكر بن أمحد بن محيدة النحاس. / ولد يف اثين عشري ذي القعدة وأمه حليمة اب
سنة إحدى ومخسني ومثامنائة مبصر ونشأ هبا فحفظ القرآن والشاطبيتني ونصف الطيبة اجلزرية 
والوردية يف النحو، وتال ابلسبع على السراج عمر بن قاسم األنصاري النشار وابلثالث إىل وقال 

اب ن لقاءان على الزين عبد الغين اهليثمي، وابلسبع مث ابلعشر يف ختمتني على الشهالذين ال يرجو 
ن الشمس عالقراءات بن أسد وابلسبع جلزء من أول البقرة على الزين خلد األزهري، وكذا أخذ 

بن احلمصاين إمام جامع ابن طولون والزين عبد الدائم مث األزهري وأذن له أكربهم وأخذ الفقه 
املقسي تقسيما والشهاب العبادي وقرأ ربع العبادات من املنهاج ومن البيع وغريه من  عن الفخر

البهجة على الشمس البامي وقطعة من احلاوي على الربهان العجلوين ومن أول حاشية اجلالل 
البكري على املنهاج إىل أثناء النكاح بفوت يف أثنائها على مؤلفها وعن العجلوين أخذ النحو قرأ 

شرح الشذور ملؤلفه واحلديث عن كاتبه قرأ عليه قطعة كبرية من شرحه على اهلداية اجلزرية عليه 
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ومسع مواضع من شرحه على األلفية وكتبه بتمامه غري مرة مث قرأ منه مبكة أكثر من ثلثه، والزمين 
سة مخيف أشياء ومسع على املتون والرضي األوجاقي وأيب السعود الغراقي وقرأ الصحيح بتمامه يف 

جمالس على النشاوي وكذا قرأ عليه ثالثيات مسند أمحد ومسع عليه مشيخة ابن شاذان الصغرى 
وغريها، وحج غري مرة وجاور سنة أربع ومثانني مث سنة أربع وتسعني وستني قبلها على التوايل.". 

(1) 
 

 ن"ورجع مع الركب فتخلف ابملدينة وقرأ مبكة على زينب ابنة الشوبكي السنن الب-46 .98
ماجه وغريها وعلى النجم بن فهد وآخرين وصحب الربهان املتبويل وغريه وجلس للوعظ ابجلامع 
الغمري سنة ثالث وسبعني وكذا ابلشريفية ابلصبانيني بل ومبكة وكنا جيتمع عنده اجلم الغفري مع 

طلبة لعدم ميله يف ذلك وويل مشيخة مقام أمحد بن أيب العباس احلراز ابلقرافة الصغرى وأقرأ ا
وجلس مبصر شاهدا رفيقا لبعض الفضالء وبعده اجنمع وكتب خبطه لنفسه ولغريه أشياء بل مجع 

 العقود السنية يف شرح املقدمة اجلزرية يف التجويد والكنز يف(القراءات يف 

وقف محزة وهشام على اهلمز وشرحا على الشاطبية وصل فيه إىل اإلدغام الصغري زاد فيه زايدات 
من طرق نشره مع فوائد غريبة ال توجد يف شرح غريه وعلى الطيبة كتب منه قطعة  ابن اجلزري

مزجا وعلى الربدة مزجا أيضا مساه مشارق األنوار املضية يف مدح خري الربية قرضته أان ومجاعة وله 
أيضا نفائس األنفاس يف الصحبة واللباس والروض الزاهر يف مناقب الشيخ عبد القادر ونزهة 

يف مناقب الشيخ أيب العباس احلرار وحتفة السامع والقاري خبتم صحيح البخاري ورسائل األبرار 
يف العمل ابلربع وأظنه أخذه عن العز الوفائي. وهو كثري األسقام قانع متعفف جيد القراءة للقرآن 
واحلديث واخلطابة شجي الصوت هبا مشارك يف الفضائل متواضع متودد لطيف العشرة سريع 

قد قدم مكة أيضا حبرا صحبة ابن أخي اخلليفة سنة سبع وتسعني فحج مث رجع معه كان احلركة و 
 هللا له.

أمحد بن حممد بن أيب بكر بن علي بن يوسف بن إبراهيم بن موسى الشهاب بن اجلمال  - 314
األنصاري الذروي املكي ويعرف اببن اجلمال املصري. / ولد يف رجب سنة ست وسبعني 

نشأ هبا، ومسع مبكة من العفيف النشاوري التعقبات وغريها ومن اجلمال وسبعمائة مبكة و 
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األميوطي، وأجاز له العراقي واهليثمي والبلقيين والتنوخي وآخرون ودخل مع أبيه اليمن فانقطع 
هبا وتزوج وصار يرتدد ملكة مث انقطع هبا، وحدث مسع منه الفضالء. مات يف رجوعه من القاهرة 

 احل أواخر سنة إحدى وأربعني ودفن ببعض اجلزائر رمحه هللا.إىل مكة ابلبحر امل

أمحد بن حممد بن أيب بكر بن علي بن يوسف بن إبراهيم بن موسى الشهاب بن اجلمال  - 315
الذروي األصل املكي الشافعي ابن عم الذي قبله ويعرف اببن املرشدي. / ولد مبكة سنة اثنتني 

 (1)ومثامنائة ومسع هبا على الزين املراغي وغريه وحفظ". 
 

دعا يه الفاحتة ومسعت من كلماته النافعة مجلة و "ومسعت قراءته الشجية بل قرأت عل-47 .99
يل كثريا وأخربين جبملة من أحوال أبيه املذكور يف سنة تسع وتسعني. مات ابإلسهال يف يوم 

 السبت اثين عشر صفر سنة ست وتسعني ودفن من يومه رمحه هللا وإايان.

بيدي الشافعي رضي مث الز أمحد بن حممد بن أيب بكر بن حيىي الشهاب القرشي اليماين احل - 323
نزيل القاهرة مث مكة ويعرف ابلزبيدي. / ولد سنة مثان وأربعني ومثامنائة تقريبا وتفقه يف بالده 

 ابلفقيه عمر القمين أخذ عنه اإلرشاد لشيخه ابن املقري قراءة ومساعا وأجاز له يف سنة سبع

ئم والشهاب األزهر النوري وعبد الدا فيما أخربين به على إمامالقراءات وستني، وقدم القاهرة فقرأ 
السكندري وابن كزلبغا مث على الزين جعفر السنهوري والزم الزين زكراي ومحل عنه شرحه للبهجة 
واجلوجري وقرأ عليه اإلرشاد أيضا ووصفه ابلشيخ الفاضل العامل الكامل وقال قرأه بفهم ودراية 

ه وقرأ عليه مع تقييد شوارده وحصل شرحه لحبيث اطلع على خباايه وفوائده واتضحت له معانيه 
 ومسع قطعة منه، وقال إنه كان السبب يف أتليفه له فطاملا سأل فيه ووصفه ابلفقيه الفاضل املقرئ

اجملود املفنن وأذن له يف إفادهتما وذلك يف سنة مثان وسبعني وكذا أخذ عن ابن قرقماس ومسع 
ع مبكة حىت قرأ علي شرحي على ألفية احلديث ومسعلى مجاعة من املسندين الزمين ابلقاهرة مث 

القول البديع وحصلهما مع شرح اهلداية وقرأ قطعة منه وغريها من تصانيفي وغريها وكتبت هلم 
ية مع خري وسكون ويف العربالقراءات إجازة حسنة وتصدى مبكة إلقراء املبتدئني وانتفعوا به يف 

لكنه جامد هله وإرفاد للفقراء بعيشه يف بعض األوقات و وتقنع وإقبال على شأنه وحمبة يف العلم وأ
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احلركة، وقد قدم القاهرة يف أثناء سنة مثان ومثانني مث عاد ملكة وسافر منها إىل اليمن وأخذ منه 
رأس علمائه الفقيه يوسف املقري شرحي على األلفية ونعم الرجل، مث ملا تزايدت فاقته سيما حني 

 تسعني عاد إىل اليمن لطف هللا به.الغالء مبكة يف سنة مثان و 

أمحد بن النجم حممد بن أيب بكر الشهاب املرجاين األصل املكي. / مضى فيمن جده أبو بكر 
 بن علي بن يوسف.

أمحد بن حممد بن حاجي بن دانيال الشهاب أبو العباس الكيالين الشافعي املقرئ  - 324
ا غري واحد، مع ابن اجلزري وغريه وأقرأهاءات القر ويعرف ابحلافظ األعرج، / برع يف فنون وأتقن 

وممن قرأ عليه جعفر السنهوري، وأثبت شيخنا امسه يف القراء مبصر يف وسط هذا القرن، ومات 
 (1)يف الطاعون بعد األربعني.". 

 

"ابلصالحية واجلماعة القادرية. وجدت معه أوراقا بعرض العمدة على البلقيين وابن -48 .100
لدمريي وغريهم فيها كشط مبحل امسه فأعرضت عنها مع إمكانه ولكنه قد مسع امللقن والعراقي وا

الشاطبية على الشرف بن الكويك والزراتييت مع شيخنا الزين رضوان فاستجزانه لذلك. مات يف 
 حدود الستني.

 أمحد بن حممد بن صالح. هو ابن حممد بن حممد بن عثمان بن نصر بن عيسى. / أييت

 امسه.فصالح لقب جده ال 

أمحد بن حممد بن طالداي شهاب الدين الباسطي لسكناه حارة عبد الباسط احلنفي  - 348
املقري ويعرف بدقماق. / ممن الزمين يسريا يف قراءة الشفا وغريه وقرأ على الزين جعفر السنهوري 

 ه.محدوحفظ الشاطبية ورمبا اشتغل يف العربية ولست أالقراءات مث على الناصري األمخيمي يف 

 أمحد بن حممد بن عاصد الفراييب الشامي. / ممن مسع مين مبكة. - 349

أمحد بن أيب عبد هللا حممد بن أيب العباس بن عبد املعطي. / مضى فيمن جده أمحد بن حممد 
 بن عبد املعطي.

أمحد بن حممد بن أيب العباس احلفصي ابن أخي السلطان أيب فارس / وصاحب جباية.  - 350

                                         
 2/108الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  (1)



110 

 

 عشر فقرر السلطان بدله أخاه الدابل حممد. قاله شيخنا يف أنبائه.مات يف سنة 

أمحد بن حممد بن عبد الرب بن حيىي بن علي الشهاب بن البهاء أيب البقاء السبكي  - 351
القاهري الشافعي أخو البدر حممد اآليت. / انب يف احلكم عن أخيه وويل نظر بيت املال ابلقاهرة. 

ثنتني، ذكره شيخنا يف أنبائه. وقال غريه كان فقيها فاضال درس عن مات يف ربيع اآلخر سنة ا
أبيه ابلظاهرية بدمشق، وقدم القاهرة فلما استقر أبوه يف قضائها استقر عوضه يف نظر بيت املال، 
ومات يف يوم اجلمعة سابع عشري ربيع اآلخر فجأة. وغلط من زاد يف نسبه حممدا أيضا كاملقريزي 

 د بن حممد بن حممد بن عبد الرب.يف عقوده فقال: أمح

أمحد بن حممد بن عبد احلق بن أمحد بن حممد بن حممد السنباطي مث القاهري شقيق  - 352
الشرف عبد احلق اآليت. / ممن مسع على مجاعة من الشيوخ وحج مع أيبه وجاور يسريا وسافر 

 ه.حبه لوتقلب به يف أحوال مل ينجح يف مجلة منها وتعب قلب أخيه بسببه مع 

أمحد بن حممد بن عبد احلق الشهاب الغمري مث القاهري اخلطيب التاجر أخو علي  - 353
 (1)اآليت. / ولد يف سنة عشرين ومثامنائة تقريبا مبنية غمرو ونشأ". 

 

"مات ابلطاعون يف ضحى يوم األحد سادس مجادى الثانية سنة أربع وستني وصلى -49 .101
 مل يعهد يف هذه األايم نظريه تقدمهم الشافعيعليه جبامع احلاكم يف مشهد حافل 

مث دفن حبوش البيربسية وشيعه خلق أيضا وأتسف الناس عليه وراثه غري واحد عوضين هللا وأمه 
 خريا فلقد كان من حماسن األبناء فإان هلل وإان إليه راجعون.

و زرعة بن وأبأمحد بن حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر الشهاب أبو العباس  - 361
الشمس بن الزين الصبييب املدين الشافعي / حفظ احلاوي واملنهاج األصلي وألفية ابن مالك وأخذ 
الفقه عن قريبه اجلمال الكازروين والزمه كثريا حىت قرأ عليه مجلة من كتب احلديث وبه خترج وكذا 

ة ب، وأخذ العربيقرأ البخاري ومسلما على الشمس حممد بن حممد بن حممد بن أمحد بن احمل
واألصول عن النجم السكاكيين ومما قرأ عليه األلفية، ووصفه ابلشيخ اإلمام العامل العالمة يف 
آخرين من علماء الشاميني وغريهم، وكتب املنسوب وبرع يف العربية والعروض وصنف يف العروض 

 أوائل سنة ات يفوغريه وحدث ودرس وقرأ عليه سليمان بن علي بن سليمان بن وهبان الشفا. م
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 تسع وأربعني ودفن ابلبقيع رمحه هللا.

أمحد بن حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن رجب الشهاب الطوخي مث القاهري الشافعي  - 362
اآليت أبوه ويعرف اببن رجب ويف القاهرة ابلطوخي. / ولد يف سنة سبع وأربعني ومثامنائة بطوخ 

ية ومجع اج التنقيح وألفييت احلديث والنحو وامللحة والشاطببين مزيد ونشأ هبا فقرأ القرآن واملنه
اجلوامع وبعضا من غريها وعرض على مجاعة كالشمين واألقصرائي، وقرأ الشاطبية بتمامها على 
الشمس بن احلمصاين وتردد إىل القاهرة مرارا مث قطنها، وحج غري مرة وجاور مبكة شهرا وأدمن 

 صلني والعربية والصرف واملنطق واملعاين والبيان والفرائضاالشتغال يف الفقه واحلديث واأل
والتصوف وغريها، وبرع وأشري إليه ابلفضيلة التامة، ونظم مجع اجلوامع القراءات وواحلساب 

والورقات إلمام احلرمني والنخبة واملنهاج وشرح بعض مناظيمه وشرح يف نظم املغين وغري ذلك 
ب هبا وبغريها نيابة ومن شيوخه اجلالل البكري وأبو وتكسب ابلشهادة وأم ابلباسطية وخط

السعادات واحمليوي الطوخي والشرف الربمكيين والزين زكراي واألبناسي وأخي وعبد احلق والعالء 
احلصين وابن أيب شريف واجلوجري والفخر الدميي والزين جعفر، ومن املالكية السنهوري وبعضهم 

شاوي والقمصي وحفيد الشيخ يوسف العجمي وابنة يف األخذ أكثر من بعض ومسع على الن
 (1)الزين القمين وآخرين وكثري منه بقراءته". 

 

"وغريها وشارك يف الفنون وشغل الناس وعني مدة للقضاء فلم يتم ذلك. مات يف -50 .102
اتسع عشر شعبان. ونقل ابن قاضي شهبة عن الشيخ حميي الدين املصري حكاية أنه مسع 

أنه حضر جملس ابن عرفة فقال ألصحابه يوما بعد تقرير شيء: من يعرتض صاحب الرتمجة حيكي 
على هذا بدون حماابة فانتدب أبو عبد هللا بن منصور النتقاده فرده ابن عرفة واستمرا يف املعارضة 
بقية الدرس مث كذلك يف كل من األايم الثالثة بعده إىل أن أغلظ ابن عرفة على ابن منصور 

 عن انتقاده بل قال له هذا الكالم ال وشتمه وهو ال ينفك

يردين فإن كنت تردين بغريه فافعل فما وسعه إال أن قال له احلق معك يف كل ما قلت مث أذن له 
ابإلفتاء فقال بعض احلاضرين أما كان هذا يف اليوم األول ووفرت لنا دروسنا يف هذه األايم فقال 

متكنه أو حنو هذا، ومل يلبث شغور تدريس إمنا أردت أتيقن أهو اثبت أو مزلزل حىت علمت 
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فشهد له ابنفراده ابستحقاقه وواله له وحضر ابن عرفة معه قال املغراوي وكنت ممن حضر معهما. 
وعن الشرف عيسى املالكي القاضي أن املغراوي حبث مع البساطي يف مسألة فقال له أعرفها 

ب ى مغراوة ما فيها بقر قط أولئك عر وأنت يف مغراوة خلف البقر فقال له اي جاهل اي ولد خر 
 أصحاب إبل ترحل وتنزل وأما أان فوهللا العظيم هو ذاك الذي أعرفها وأنت يف بساط ترعى البقر.

أمحد بن حممد بن عبد هللا الشهاب النفطي املدين. / كان أمينا على حواصل احلرم  - 394
امنائة ا إىل مكة للحج مرارا يف سنة عشر ومثالنبوي وخدام احلرم وله مالءة وأوالده ابملدينة تردد مه

ا يف أثناء السنة وأقام هبا إىل أن خرج إىل احلج مث تويف مبىن بعد وقوفه بعرفة يف أايم التشريق منه
ودفن ابملعالة وقد بلغ الستني ظنا، وهو ممن مسع ابملدينة من قاضيها البدر بن اخلشاب. قاله 

 الفاسي يف مكة.

 د بن عبد هللا الطيب التونسي ويعرف ابلسقطي. / ممن أخذ عين ابملدينة.أمحد بن حمم - 395

 أمحد بن حممد بن عبد هللا بلكا. / يف أمحد بن حممد بن بلكا.

أمحد بن حممد بن عبد املنعم الشهاب البوصريي القاهري املالكي / ممن طلب بنفسه  - 396
يئ وكأنه من أئمة القراء ابلشيخ املقر  ورافق األقفهسي مث شيخنا ووصفه الفخر عثمان الربماوي

وكان عنده أجزاء كثرية ويقال له بكوهنا ألفا أو ألفني بل كتب خبطه بعض األجزاء القراءات قرأ 
رأيت جزءا أرخ كاتبته يف ربيع األول سنة ثالث ومثامنائة وهو سقيم جدا مع نقله من خط صحيح 

 جدا.

بل يف نسخة من عقود املقريزي وسيأيت بزايدة حممد ق أمحد بن حممد بن عبد املهيمن / كذا رأيته
 املهيمن.

 (1)أمحد بن البهاء حممد بن عبد املؤمن بن خليفة أبو العباس الدكايل املكي".  - 397
 

"األربعاء اتسع مجادى األوىل سنة تسع وثالثني ابجلامع الناصري من مسجد -51 .103
 جنازته حافلة.القصب وصلى عليه ودفن مبقربة الشيخ رسالن وكانت 

أمحد بن حممد بن علي بن إمساعيل الشهاب املدعو بركات بن الشمس احمللي األصل  - 412
املكي الشافعي اآليت أبوه ويعرف ابخلطيب / وهو كاتب الغيبة لكونه كاتب غيبة مجاعة األشرفية 
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يب شجاع أمبكة. ولد مبكة ونشأ هبا فحفظ القرآن والشاطبية وأربعي النووي ومنهاجه وخمتصر 
وألفية النحو وعرض على مجاعة كالربهاين بن ظهرية وولده والقضاة الثالثة واإلمام احملب الطربي 
وعبد املعطي املغريب اخلطيب واحملب النويري يف آخرين من طبقتهم فما دوهنا ومسع علي الشفاء 

 وغريه يف سنة سبع وتسعني وأدب األبناء ورمبا كتب.

علي بن مفلح الشهاب الزبيدي. / كان رجال صاحلا عابدا زاهدا أمحد بن حممد بن  - 413
مالزما لبيته ال خيرج منه إال للجمعة ويتقوت هو وعياله من نسخ املصاحف وللناس فيه اعتقاد 
زائد سيما يف آخر عمره حبيث اشتهر ذكره وبعد وصيته وكان حيكي أن والده سأل إمساعيل 

ة رآه قال هذا وارث وآلخرته حارث، مسعه من صاحب الرتمج اجلربيت يف الدعاء له وهو طفل فلما
الكمال موسى الدوايل وقال أنه كان كما تفرس فيه الشيخ فإنه كانت أمارات اخلري والفالح عليه 
من صغره ظاهرة، ومل يزل على طريقته املرضية صالحا وزهدا وورعا وحماسن حىت مات يف أول 

شهد جنازته ومحل نعشه بل وشهده اجلم الغفري وصلى  دولة على بن طاهر سنة ستني وهو ممن
 عليه جبامع زبيد ودفن جبانب جده علي رمحه هللا.

أمحد بن حممد بن علي بن أيب بكر بن علي بن حممد بن أيب بكر بن عبد هللا بن عمر  - 414
فيد قاضي ح بن عبد الرمحن بن عبد هللا الفقيه العامل املفيت الشهاب أبو عبد هللا أو قال العباس

القضاة املوفق اليماين الناشري سبط عم أبيه الشهاب أمحد بن أيب بكر. / ولد سنة مخس عشرة 
 ومثامنائة وحفظ القرآن والشاطبية واحلاوي وقرأه على كل من خاله القاضي الطيب واجلمال

رج منه خحممد بن إبراهيم بن انصر تلميذ ابن املقرئ وبرع فيه وصار يستحضره يف الوقائع ويست
أكثر الفقه منطوقا ومفهما مث قرأ الروضة على أوهلما وأذن له يف اإلفتاء والتدريس فدرس وأفىت 

وغريها اءات القر السبع وقرأ عند أخيه املقرئ عبد هللا القراءات بوقتا، وكان قد اشتغل أوال 
هو جيد و  وكذا أخذ القراءت عن العفيف الناشري، مث عكف على احلاوي فنقله يف أسرع مدة،

احلفظ له مع ذلك يد طوىل يف اجلب واملقابلة ومشى على طريقة حسنة من النسك ولعبادة  
 (1)كأخيه ومات يف حياة أبويه". 
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"وعبد هللا احلرستاين وأمحد بن حممد بن أمحد بن عمر بن أيب عمر والعماد أيب بكر -52 .104
 وعمر. ومات قبل دخويلبن حممد بن أمحد بن احلبال يف آخرين وحدث مسع منه الفضالء 

 دمشق.

أمحد بن حممد بن الفقيه علي اخليوطي املصري. / قال شيخنا يف معجمه اشتغل كثريا  - 448
ورافقنا يف مساع احلديث وأخذت عنه من القرآن جتويدا ونسخ يل كثريا، ومات القراءات بوعين 

 يف أول الكهولة يف شوال سنة سبع.

علي الشهاب أبو العباس القرايف املصري مث املقدسي أمحد بن حممد بن عماد بن  - 449
الشافعي والد احملب حممد املذكور يف أواخر القرن قبله ويعرف اببن اهلائم. / ولد يف سنة ست 
ومخسني وسبعمائة كما جزم به الفاسي وابن موسى وغريمها وتردد شيخنا يف معجمه بينه وبني 

مال األميوطي قرافة ومسع يف كربه من التقي بن حامت واجلثالث ومخسني وجزم ابلثاين يف أنبائه ابل
بيت  والعراقي وحنوهم واشتغل كثريا وبرع يف الفقه والعربية وتقدم يف الفرائض ومتعلقاهتا وارحتل إىل

املقدس فانقطع به للتدريس واإلفتاء وانب هناك يف تدريس الصالحية عن الزين القمين مدة بل 
درس أبماكن وانتفع به الناس واستمر كذلك حىت مات بل جهز له ويل نصفه شريكا للهروي و 

القمين مرسوم اخلليفة ابنفراده به فعورض وكان خريا مهااب معظما قواما ابحلق عالمة يف الفقه 
وفرائضه واحلساب وأنواعه والنحو وإعرابه وغري ذلك انتهت إليه الرايسة يف احلساب والفرائض 

ض ها معول من بعده كالفصول يف الفرائض وهو انفع وترغيب الرائومجع يف ذلك عدة آتليف علي
يف علم الفرائض واجلمل الوجيزة يف الفرائض واألرجوزة الكربى األلفية يف الفرائض املسماة ابلكفاية 
والصغرى املسماة النفحة املقدسية يف اختصار الرحبية يف الفرائض والفصول املهمة يف علم مواريث 

يف صناعة احلساب اهلوائي وخمتصرها األول املسمى ابلوسيلة والثاين املسمى ابملبدع  األمة واملعونة
وأيضا اللمع املرشدة يف صناعة الغبار وخمتصرها نزعة النظار يف صناعة الغبار وخمتصر تلخيص 

ن حبر م ابن البنا املسمى ابحلاوي وشرح اليامسينية يف اجلرب واملقابلة واملنظومة الالمية يف اجلرب أيضا
البسيط وأخرى المية من حبر الطويل املسماة ابملقنع وشرحها الكبري املسمى ابملمتع يف شرح 
املقنع واملختصر املسمى ابملشرع وكذا له يف الفقه شرح قطعة من املنهاج يف جملد وقفت عليه 

هول واملغرب والعجالة يف حكم استحقاق الفقهاء أايم البطالة وغاية السول يف اإلقرار ابلدين اجمل
عن استحباب ركعتني قبل املغرب وجزء يف صيام ست شوال والتحرير لداللة جناسة اخلنزير ورفع 
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 (1)املالم عن القائل ابستحباب القيام ونزهة النفوس يف بيان حكم التعامل ابلفلوس". 
 

"مما كتبه بطائل مع ما فيه من فوائد وإن كان ليس ابملتقن ومجع لنفسه معجما -53 .105
قفت على جلد خبطه وفيه اوهام كثرية جدا وجمازفات تفوق احلد بل من أجل ما سلكه كان و 

القدح فيه بني كثريين. مات يف غروب ليلة اجلمعة رابع عشر ربيع اآلخر سنة ست ومخسني 
وغسل ابلسالمية وصلى عليه بعد صالة اجلمعة ودفن جبامع خجا على األردبيلي من ابب الرمحة 

 وإايان. ورأيت خبطه من نظمه:عفا هللا عنه 

 )ويف الصحيح خرب مسلسل ... عن ابن عمرو يرو أصحاب األثر(

 

 )الرامحون ربنا يرمحهم ... هذا مبعناه وابقيه اشتهر(

 

أمحد بن حممد بن عمر الفقيه العالمة النحوي الشهاب احلاجر. / قرأ على أبيه وغريه  - 462
 رأ عليه الشهاب أمحد بن علي الناشري مع خط جيد كتبوبرع يف العربية وأفادها الناس وممن ق

 به الكثري وسار. مات يف أوئل هذا القرن وتفرق ماله مبوته.

 أمحد بن حممد بن عمر البدر الطنبذي / تقدم يف ابن عمر بن حممود وذكره هنا هو الصواب.

ا كتب يف ورمبأمحد بن حممد بن عمر الربشومي القاهري. / مسع احلديث وكتب الطباق  - 463
 االستدعاءات وحنوها عن ابن الشيخة وغري من املسندين للضرورة.

 أمحد بن حممد بن عياش. / أييت يف ابن حممد بن حممد بن يوسف بن علي بن عياش.

أمحد بن حممد بن عيسى بن احلسن تقي الدين الياسويف مث الدمشقي ويعرف ابلثوم  - 464
روي د بن علي اجلزري بعض عوايل فضل هللا بن اجلبلي و بضم املثلثة / أحضر على الشهاب أمح

عنه وعن غريه. قال شيخنا يف معجمه أجاز يل ودخلت دمشق وهو هبا ومل أمسع منه، وقال يف 
اترخيه وكان له مال وثروة مث افتقر بعد الكائنة وصارت أمواله حججا ال حتصيل منها. مات يف 

عن ست وستني سنة وممن مسع منه اجلزء املشار إليه العشر األول من مجادى الثانية سنة مخس 
 التقي الفاسي وشيخنا عبد الكايف بن الذهيب وآخرون.
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أمحد بن حممد بن عيسى بن علي الشهاب اللجائي بفتح الالم املشددة واجليم نسبة  - 465
لقبيلة من أورنة إحدى قبائل الرببر الفاسي املغريب املالكي. / ولد بفاس يف رمضان سنة اثنتني 

ف عن أيب عبد هللا حممد الفيشي الكفيف وأيب احلجاج يوسالقراءات وتسعني وسبعمائة وأخذ 
حوت األنصاري وتفقه أببيه وابخلطيب أيب القاسم عبد العزيز الباز عند راي ومما قرأه على بن من

اثنيهما املدونة يف مدة اثنيت عشرة وكان يشهد على قراءته وعن أبيه أخذ العربية واملعاين والبيان 
 (1)وغريها وانب يف قضاء بلده مخس عشرة سنة مث عرض عليه استقالال فأىب وضيق". 

 

"عليه ليقبل مث خلص وسافر حاجا فاجتاز أبيب فارس وأكرموا وروده وصل ملكة -54 .106
  بعد الثالثني بيسري وتردد منها للزايرة النبوية مث سافر ملصر وملا قدم القاهرة أخذ عن املقريزي بعض

كتابه إمتاع األمساع وقيل إنه عرض عليه القضاء بعد البساطي فلم يوافق، وترمجه املقريزي يف 
ده فقال ونعم الرجل هو أخربين أنه يف سنة عشرين كثرت األمطار والسيول أبعمال فاس عقو 

فظهر إنسان طوله ذراع يف عرض شرب. مث قدم القاهرة وتوجه منها يف البحر لبالده فأسر جبزيرة 
رودس مث خلص مبال جيب له من القاهرة وعاد إليها مث سافر منها يف سنة ثالث وأربعني فبلغنا 

 وهو ابلصحراء قبل وصوله انتهى. وهو ممن متيز يف الفقه والعربية وغريمها كالفرائض واحلسابموته 
وحبث عليه ابن أيب اليمن يف سنة تسع وثالثني مبكة العمدة يف احلديث وألفية النحو والرسالة 

إىل  رالبن أيب زيد وقطعة من خمتصر ابن احلاجب الفرعي وأذن له يف اإلقراء واحمليوي عبد القاد
الرضاع من هتذيب الربادعي وفرائض ابن احلاجب وإىل ابب الضروب من تلخيص ابن البنا يف 
احلساب والبعض من التسهيل واملغين وأذن له يف إقراء الفقه والعربية واحلساب وقال أنه مل ير من 

خللق وكثرة ن امع حسالقراءات والعلماء أعظم منه حبر ال جيارى يف الفقه والعربية وعلوم األدب 
التواضع واللطافة لكنه يعرتيه يف أثناء تدريسه بعض غيبة وأنه دخل التكرور بعد األسر فأقام سنة 
يقرأ هبا التفسرين ومات هناك وكذا أخذ عنه ابلقاهرة الربهان اللقاين وآخرون وأرخه ابن عزم سنة 

 ثالث وأربعني.

  بكر بن أمحد بن زكراي الشهابأمحد بن حممد بن عيسى بن موسى بن عمران بن أيب - 466
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الدمشقي الشافعي الفوالذي. / ولد يف ستة أربع أو ست ومثانني وسبعمائة بدمشق ونشأ هبا 
 فقرأ القرآن على عثمان احلداد وحفظ احلاوي واأللفية واحلاجبية واملنهاج األصلي وتفقه ابجلمال(

أ يف اعة منهم حممد املدين وعليه قر الطيماين وانصر الدين السكري وغريمها وأخذ العربية عن مج
األصول ومسع على التاج والعالء ابين بردس وعبد القادر األرموي وابن احملب األعرج وابن اجلزري 
بل وعائشة ابنة ابن عبد اهلادي واجلمال بن الشرائحي واجلالل البلقيين وبعض ذلك بقراءته والزم 

اري سلم وتصدى إلقراء الفقه يف حياة العالء البخأبخرة ابن انصر الدين فقرأ عليه البخاري وم
فأقرأ من أوله إىل أثناء الرهن عن ظهر قلبه وكذا حج وأقرأ مث أعرض عن وظائف الفقهاء وتكسب 

 (1)حبرفة الفوالذ". 
 

"والشام وحلب ومحاة على خلق منهم أبو الفتح املراغي واحملب املطري وشيخنا -55 .107
ي والصدر بن هبة هللا بن البارزي، ومسع ابلقاهرة على الزين الزركشواملقريزي والربهان الباعوين 

وابملدينة على جده وأخذ املنهاج األصلي حبثا عن أيب السعادات بن ظهرية حني كان ابملدينة، 
وكان أصيال. مات فيها شهيدا نفخ عليه ثعبان يف رجله وهو ابلفقري حديقة من العوايل فحمل 

 شهر وقضى. وذلك سنة ثالث وستني رمحه هللا.إىل بيته فأقام أكثر من 

أمحد بن حممد بن حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اخلالق بن عثمان الشهاب بن البدر  - 486
األنصاري الدمشقي األصل القاهري املولد والدار الشافعي أخو الزين أيب بكر اآليت وأبومها ويعرف 

حفظ القرآن ائة أو اليت قبلها ونشأ يف رايسة أبيه فسكلفه اببن مزهر. / ولد يف سنة عشرين ومثامن
 والتنبيه واشتغل يسريا وحج وجاور ومسع هناك أشياء على الشرف أيب الفتح

املراغي وكذا زار بيت املقدس ومل يوافق على الدخول فيما عرض عليه من الوظائف الالئقة به، 
 ابلطاعون يع األول سنة ثالث ومخسنيوعاش بعد والده مدة حىت مات يف يوم االثنني اثين عشر رب

 ودفن من الغد برتبة والده ابلصحراء وكان له مشهد حافل رمحه هللا.

أمحد بن حممد بن حممد بن أمحد بن حممد الشهاب احلمصي. / ولد يف اثلث مجادى  - 487
األوىل سنة ثالث وسبعني وسبعمائة كما كتبه خبطه وكتب على استدعاء وأثبته البقاعي يف 

 شيوخه.
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 مات يف أواخر ربيع األول سنة إحدى وأربعني ودفن مبقربة ابب توما وكانت جنازته حافلة.

 قاله ابن اللبودي قال وما وقفت له على شيء.

أمحد بن حممد بن حممد بن أمحد بن عز الدين الشهاب بن احملب بن األوجاقي أخو  - 488
خاه حدى ومثامنائة وقرأ القرآن وغريه وشارك أالرضى حممد وعبد الرحيم اآلتيني. / ولد يف سنة إ

يف السماع على الشرف بن الكويك واجلمال بن احلنبيل ومات يف إحدى اجلمادين سنة ستني 
 يف حياة أمه ودفن ابلقرب من مقام الشافعي رمحه هللا.

أمحد بن حممد بن حممد بن أمحد الشهاب أبو العباس بن الشرف الششرتي املدين  - 489
عي سبط انصر الدين بن صاحل القاضي وأخو الشمس حممد املقرئ ووالد حممد اآليت كل الشاف

 منهم. /

باطيب على الشمس الكيالين والسيد إبراهيم الطالقراءات حفظ املنهاج والشاطبية والطيبة وقرأ 
 بل قرأ على اجلمال الكازروين يف الصحيح وأقام مبكة زايدة على عشرين سنة وأخذ هبا عن حفيد

اليافعي والشمس الزعيفريين وانب يف خطابة بلده وإمامتها عن خاله فتح الدين بن صاحل فمن 
بعده وكان خريا رضيا مشاركا يف الفقه والعربية أقرأ الطلبة ومات يف احملرم سنة سبع وسبعني وقد 

 (1)زاد على الستني.". 
 

ريب ة من أول شرحي لتق"وارتياح األكباد وعنده أنه اختصرمها، ومما قرأه علي قطع-56 .108
 النووي حبثا ومدحين كثريا وأنشد ذلك من لفظه للجماعة حبضريت بل مسعت من نظمه غري ذلك:

 )اي رب اشف غريبا ما له أحد ... سواك اي راحم املسكني اي شايف(

 

 )وانظر إليه بعني اللطف وارمحه ... اي راحم اخللق اي ذا احللم اي كايف(

الذكاء  قروآته علي ثبتا بل قرضت له بعض جماميعه، وابجلملة فهو بديعوكتبت له مبسموعاته وم
سريع احلركة هبمة وعفة وقد اجتمع ابلربهان الباجي بدمشق وابلدميي ابلقاهرة ليسمع منهما بل 
مسع ببلده وابلقاهرة من مجاعة إبرشاد ابن الشيخ يوسف الصفي ولو توجه كما ينبغي لالشتغال 

 ألدرك.
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ن حممد بن حممد بن علي بن حممد بن إبراهيم بن عبد اخلالق الشهاب أبو العباس أمحد ب - 518
النويري الغزي مث القاهري املالكي أخو أيب القسم حممد اآليت. / ولد يف سنة مخس ومثامنائة تقريبا 
ابمليمون وحتول يف صغره منها مع أبيه إىل غزة فنشأ هبا وحفظ القرآن والعمدة والطيبة اجلزرية 

الرسالة يف فروعهم وألفية ابن مالك وعرض على مجاعة منهم ابن مرزوق شارح الربدة وغريها و 
حني لقيه ابالسكندرية يف ربيع األول سنة عشرين وأجاز له وكذا أخذ عن ابن اجلزري وابن 

ه ابلعشر يف سنة بل تالالقراءات كرسالن وآخرين واشتغل على أخيه يف الفقه والعربية وغريمها 
ني مبكة على الزين بن عباس ومل ميهر يف شيء من ذلك وويل قضاء غزة مرارا وكذا حج غري أربع

مرة وجاور ولقيته ابلطور يف بعض توجهاته إىل مكة فسمعت خطبته وغري ذلك وهو متواضع 
 طارح للتكلف مدمي التالوة شديد العناية ابلتجارة

ن املنسيني.  منفك عنه ومع ذلك فليس ممث أعرض عنها وصار يرتفق يف معيشته بعقد األزرار غري
مات يف منتصف مجادى اآلخرة سنة إحدى ومثانني ودفن جبانب صهره الشمس بن احلمصي 

 برتبة التفليسي وكانت جنازته حافلة ساحمه هللا وإايان.

أمحد بن حممد بن حممد بن عمر بن رسالن بن نصري الولوي أبو الفضل وأبو الرضا بن  - 519
البدر بن السراج البلقيين األصل القاهري الشافعي وأمه من ذرية احملب انظر اجليش التقي بن 

فهي كافية ابنة أمحد بن التقي عبد الرمحن انظر اجليش ابن احملب انظره. / ولد يف ربيع األول 
 عسنة اثنيت عشرة ومثامنائة ابلقاهرة ونشأ هبا فحفظ القرآن والعمدة واملنهاج واأللفية وغريها كجم

اجلوامع وعرض يف سنة ثالث وعشرين فما بعدها على البيجوري والشطنويف والبهاء املناوي 
 (1)وشيخنا". 

 

"مستهل رمضان سنة إحدى واستقر بعده يف القضاء ابن خلدون. ذكره شيخنا يف -57 .109
اترخيه ورفع األصر وأثىن عليه مبا تقدم، وكذا قال اجلمال البشبيشي يف وصفه أقام دهرا طاهر 
اللسان مل ينل أحدا مبكروه وكانت أايمه كالعافية والرعية يف أمان على أنفسهم وأمواهلم ال ينظر 
إىل ما أبيديهم ومل يعرف الناس قدره حىت فقد ومل يدخل عليه يف طول واليته خلل وال أدخل 

ن بعليه أحد شيئا من ذلك. قال ويف اجلملة كان هو وابن خري قبله من حماسن الوجود وذكره ا
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خطيب الناصرية يف اتريخ حلب لكونه دخلها مع الظاهر برقوق يف سفرته الثانية انقال من شيخنا 
واملقريزي يف عقوده فإنه حسنة من إحسان الدهور وزينة ألهل عصره له ثراء واسع ومال جزيل 

 ومتاجر كثرية.

خ القراء شيأمحد بن حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف الشهاب أبو بكر بن  - 526
 الشمس أيب اخلري الدمشقي بن اجلزري املتوسط بني أخويه احملمدين اآلتيني. / ولد يف ليلة اجلمعة

سابع عشر رمضان سنة مثانني وسبعمائة بدمشق وأجاز له الصالح بن أيب عمر واحلافظ أبو بكر 
مه إبراهيم، ع بن احملب وابن قاضي شهبة وابن حمبوب وابن عوض وعبد الوهاب بن السالر وابن

عا لالثين مجالقراءات بل حضر على بعضهم ومسع من أكثر ومما مسعه علي العسقالين مجيع 
لقراءات اعشر والشاطبية والعنوان ومسعه أيضا على الصالح البلبيسي والتيسري وغريه من كتب 

وتصدر  اعلى السويداوي بل عرض الشاطبية على التنوخي وتال عليه وعلى أبيه ابلعشر وحفظ كتب
وأقرأ. هكذا ترمجه أبوه يف طبقات القراء له، وممن أخذ عنه ابلقاهرة يف سنة سبع وعشرين ومثامنائة 
الزين عبد الدائم األزهري وابن أسد وقال أنه أخذ عنه شرحه لطيبة والده، وآخرون ومات بعد 

 أبيه بقليل.

ن الشهاب بن الشمس ب أمحد بن حممد بن حممد بن حممد تقي بن الشيخ حممد روزبة - 527
 فتح الدين أيب الفتح الكازروين املدين الشافعي اآليت أبوه وجده ويعرف كل منهما اببن تقي بفتح

املثناة وكسر القاف. / الزمين ابملدينة يف مساع الكثري وقرأ اليسري وكتب القول البديع ومسعه من 
 املراغي. خيه فاطمة ابنة أيب اليمنلفظي وهو ممن مسع قبل ذلك على أيب الفرج املراغي وابنة أ

أمحد بن حممد بن حممد بن أيب اخلري حممد بن حممد بن عبد هللا احملب أبو بكر بن فهد وهو 
 بكنيته أشهر. / أييت يف الكىن.

أمحد بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن علي بن أمحد الزين أبو الطيب بن حجر املدعو 
 (1)يف املعجمة.". شعبان وهو به أشهر. / أييت 
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أمحد بن حممد بن حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن عياش الشهاب  - 538"-58 .110
أبو العباس اجلوخي الدمشقي املقرئ الشافعي نزيل تعز ووالد الزين عبد الرمحن اآليت ويعرف اببن 

ظا حعياش. / ولد يف أحد الربيعني سنة ست وأربعني وسبعمائة وتعاىن بيع اجلوخ فرزق فيه 
فقرأ على الشمس العسقالين وبدمشق على الشمس القراءات بوحصل منه دنيا طائلة وعين 

حممد بن أمحد اللبان وعبد الوهاب بن السالر وأمسع يف صغره على علي بن العز عمر حضور 
جزء عرفة وحدث به عنه مبكة وغريها وكذا مسع من البياين وابن قواحل وتصدى للقراءات وانتفع 

ينا خريا دالقراءات بن أهل احلجاز واليمن ولقن مجعا القرآن احتسااب وكان بصريا به مجع م
غاية يف الزهد يف الدنيا ترك بدمشق أهله وماله وخيله وخدمه وساح يف األرض مع مواظبته وهو 
بدمشق على صالة األوىل جبامعها األموي وتالوته كل يوم نصف ختمة وجاور مبكة مدة مث دخل 

به عدة سنني يف خشونة من العيش ومداومة على األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.  اليمن فأقام
وقد ذكره ابن اجلزري يف طبقات القراء وقال: صاحبنا أبو العباس فاضل كامل مقرئ خري صاحل 
دين أخذ السبع عن شيخنا ابن اللبان وابن السالر وجلس لإلقراء ابجلامع األموي وانتفع به 

قوى والسكون وهو يف زايدة علم وخري قرأ عليه السبع صدقة بن سالمة مث رحل إىل مجاعة مع الت
مصر فقرأ ختمة ابلعشر على الشمس العسقالين، وعاد إىل دمشق فأقرأ هبا وابلقدس واخلليل 
وغريها، وقال يف موضع آخر أخوان يف هللا وصاحبنا يف تالوة كتاب هللا الشيخ اإلمام العالمة 

الناسك الذي مجع بني العلم والعمل فرتك الدنيا وأعرض عن اخللق حىت جاءه  الصاحل اخلاشع
األجل. وقال ابن قاضي شهبة أنه حكى له أنه كان يشرتي البيعة خبمسني ألفا فرمبا يربح يف 
احلال من مشرت غريه مخسة آالف، وأرخ وفاته يف اثين شعبان وقال عمر بن حامت العجلوين مل أر 

السلف يف رفض الدنيا وراء ظهره مع إقباهلا عليه والقدرة عليها مثله وله مساع أحدا على طريقة 
ورواية. مات يف حادي عشري ريع اآلخر سنة اثنتني وعشرين بتعز وهو عند املقريزي يف عقوده 

 رمحه هللا.

أمحد بن حممد بن حممد الشهاب بن الصدر بن الصالح األنصاري القاهري الشافعي  - 539
ن صدر الدين. / ولد سنة مخس وتسعني وسبعمائة تقريبا ونشأ فحفظ القرآن واملنهاج ويعرف ابب

 رفيقا

للوالد عند الفقيه الشمس السعودي وعرض علي مجاعة واشتغل قليال ومسع شيخنا وغريه ومما 
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مسعه ختم البخاري ابلظاهرية وتنزل ابلبيربسية وتكسب ابلشهادة يف حانوت ابب القوس داخل 
 (1)رة". ابب القنط

 

 "على طائل.-59 .111

وحصل له رمد أشرف منه على العمى وانقطع بسببه مع ضعف بدنه مدة طويلة حىت مات يف 
 ربيع اآلخر سنة ستني رمحه هللا وإايان.

أمحد بن حممد بن حممد الشهاب أبو العباس املصري القرايف مث املقدسي الشافعي الصويف  - 543
ع من امليدومي املسلسل وأاب داود والرتمذي من لفظ احملدث ويعرف اببن الناصح. / ذكر أنه مس

أي احلسن اهلمذاين وهو يف السنة األوىل وأنه مسع من ابن عبد اهلادي صحيح مسلم وحدث 
بذلك كله مبكة وبغريها. روى لنا عنه مجاعة منهم التقيان أبو بكر القلقشندي وابن فهد، قال 

وءة. للناس فيه اعتقاد ونعم الشيخ كان مستا وعبادة ومر  شيخنا يف أنبائه أخذت عنه قليال وكان
مات يف أواخر رمضان سنة أربع وتقدم يف الصالة عليه اخلليفة املتوكل على هللا، قال ابن خطيب 
الناصرية أنه سافر يف سنة ثالث وتسعني صحبة الظاهر برقوق إىل البالد الشامية ورجع معه فأقام 

ريزي يف عقوده بعد أن مسى جده عبد هللا: إنه اشتهر عند الكافة ابلقرافة حىت مات. وقال ملق
ابلصالح وتغاىل الناس يف اعتقاده وحكوا له عدة كرامات وترددوا إليه وسألوه حوائجهم فتصدى 
لقضائها سنني يف أايم الظاهر برقوق، وكانت رساالته مقبولة عنده فمن دونه من األمراء حىت 

غريمها أنه كان غاية يف القوة وحيكون عنه يف ذلك العجائب مع  مات وقدقارب السبعني. وقال
 الدين والصالح والزهد.

أمحد بن حممد بن حممد الشهاب األموي املالكي. / صوابه أمحد بن عبد هللا بن حممد بن حممد 
 وقد مضى.

 أمحد بن حممد بن حممد الشهاب السنباطي مث القاهري. / ممن أخذ عين. - 544

بن حممد بن حممد الشهاب الصلطي األصل املقدسي الشافعي. / اشتغل قدميا أمحد  - 545
ومسع على الربهان بن مجاعة وأيب اخلري بن العالئي وانب يف القضاء مدة ومات يف يوم اجلمعة 

 سادس عشري شعبان سنة اثنتني ومخسني وقد جاز الثمانني عفا هللا عنه.
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ري مث املكي احلنفي الشاذيل املقرئ ويعرف أمحد بن حممد بن حممد الشهاب املص - 546
ابملسدي شيخ رابط ربيع مبكة ووالد احملب حممد إمام الظاهر خشقدم فمن بعده. / الزم الشيخ 
حممد احلنفي يف زاويته وقرأ الشيخ عليه مع أوالده وكان للشيخ إقبال عليه وملا مات جترد مث هاجر 

عياش وأقرأ. مات هبا يف ليلة األحد عاشر شوال سنة على الزين بن القراءات إىل مكة وقرأ هبا 
مخس وستني أرخه ابن فهد وممن قرأ عنده القرآن البدر بن الغرس والثناء عليه مستفيض رمحه هللا 

 وإايان.

أمحد بن حممد بن حممد الشهاب اهلوي مث القاهري احلنبلي، / اشتغل قليال ومسع ختم  - 547
 (1)ة ومن كان معها وكان ساكنا.". البخاري عند أم هانئ اهلوريني

 

أمحد بن حممد الشهاب الكنجي الدمشقي. / مات يف يوم عاشوراء سنة  - 603"-60 .112
أربع وتسعني ابملدرسة الرواحية وقد قارب الثمانني ودفن قبلي الشيخ محاد من مقربة الباب 

املالكية  مع مبحرابالصغري، وكان صاحلا اتليا أحد شيخي اإلقراء ابملدرسة الكالسة وشيخ الس
 يف جامع دمشق.

أمحد بن حممد الشهاب املتيجي السكندري املالكي مث الشافعي والد أيب القسم اآليت.  - 604
عن بلديه الشهاب بن هاشم وكذا اشتغل يف الفقه مالكيا والعريبة وغريمها القراءات / أخذ 

 وآخرين، األبناسي وشيخنا والقااييت وارحتل إىل القاهرة فأخذ عن الزين القمين والربهان بن حجاج
ومسع يف بلده على الكمال بن خري ومبكة على التقي بن فهد وكان فاضال دينا تصدى لإلقراء 
ببلده مث بفوة وانقطع هبا حىت مات بعد أن كف وعمر. وممن أخذ عنه النور علي بن سليمان 

 احلوشي وكذا الشمس النويب وأجاز له يف سنة اثنتني وسبعني.

أمحد بن حممد الشهاب املريين بفتح مث ختفيف املغريب املالكي / قاضيهم بدمشق وكان  - 605
ينوب فيها عن الشهاب التلمساين مث ابن عبد الوارث مث استقل بعده واستمر حىت مات، وكذا  

كان ممن انب يف نظر اليبمارستان بدمشق عن اجلمال الباعوين ويف القضاء ابلقاهرة عن قاضيها 
س جبامع الصاحل، ويذكر مبشاركة يف الفقه والعقليات مع سالمة فطرة وعفة حبيث يعتقد مع وجل
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 التثبت إال يف أوقاف املالكية فينسب لتقصري فيها وكأنه لبذله حني يرام عزله.

 مات يف سنة ست وتسعني أو اليت بعدها على ما حترر عن سن عالية وله ابن هللا يصلحه.

 شهاب الواسطي املناوي. / ممن أخذ عين ابلقاهرة.أمحد بن حممد ال - 606

 أمحد بن حممد الشهاب الواسطي االصم /: مضى فيمن جده أبو بكر بن حممد بن سعد هللا.

أمحد بن حممد الشهاب اليغموري. / ويل احلجوبية وشد الدواوين بدمشق وكان مشهورا  - 607
 ر حمبة العلماءعند مجال الدين األستادار وكان يظهمبعرفة املباشرة. قاله شيخنا يف أنبائه قال ورأيته 

 وتعجبه مباحثتهم ويفهم جيدا. مات يف مجادى األوىل سنة إحدى عشرة.

 أمحد بن حممد النجم والشهاب البامي. / مضى فيمن جده أمحد بن حممد بن أمحد بن قريش.

 بن حممد.أمحد بن حممد أبو طاهر اخلجندي. / مضى يف ابن حممد بن حممد بن حممد 

أمحد بن حممد أبو العباس الشلقي مبعجمة مفتوحة مث الم مكسورة. / يروي عن اجلمال  - 608
الرميي وغريه وصار أحد املفننني بتعز. مات يف حدود الثالثني قال العفيف وقدر رويت عنه 

 (1)إجازة.". 
 

أشهر. ممن  ر"البيد شهيوري ويعرف خبدمة السيد قاضي احلنابلة ابحلرمني / وهو بنو -61 .113
 مسع مين ابحلرمني أشياء وال أبس به.

أمحد الشهاب أبو العباس بن الضياء احلنبلي. / يف ابن أمحد بن الضياء موسى بن إبراهيم بن 
 طرخان.

أمحد الشهاب بن األذرعي املالكي / قاضي طرابلس وحمدثها. قتل يف مقتلة افتات هبا  - 712
 انئبها يف سنة اثنتني.

 بن أصيل. / مضى يف ابن حممد بن عثمان.أمحد الشهاب 

 ريز.وتال عليه أليب عمرو واحلسام بن حالقراءات أمحد الشهاب بن البااب. / متيز يف  - 713

أمحد الشهاب بن البشازي بكسر املوحدة مث شني معجمة خفيفة بعدها زاي معجمة  - 714
 / من

 عبد هللا الدجنيهي.علماء دجنية أو دمياط قرأ عليه عبد الرمحن بن أمحد بن 
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أمحد الشهاب الكيالين األصل املكي الشهري اببن خواجا. / مات مبكة يف ليلة األحد  - 715
سلخ ذي احلجة سنة اثنتني وتسعني وصلى عليه من الغد وأوصى للقاضي وغريه، وهو أخو أيب 

 القسم بن حمب الدين ألمه واسم أبيه أبو بكر بن علي.

ديوان / استادار حلب مث وكيل السلطان بعد ابن الصوة. سلخ يف أمحد الشهاب بن ال - 716
 اتسع مجادى الثانية سنة أربع وتسعني ابلقاهرة وقد جاز السبعني واسم أيبه أبو بكر.

أمحد الشهاب بن الشريفة القدسي مث املكي وهو ابن حممد بن حممد بن املوىل / ممن   - 717
 النظم وحنوه امتدح شيخنا وغريه ومات مبكة يفكان يتكسب ابلكتب وغريها وله إحساس يف 

 ذي احلجة سنة ثالث وسبعني.

أمحد الشهاب الدمشقي ويعرف اببن الصاحب / كان أوالديران لبعض األمراء مث عمل  - 718
نقيبا البن عمته القطب اخليضري مث انب يف القضاء عن ابن الفرفور فلما تويف القطب طلب 

ن ة امللك وتعلل حىت مات يف اثلث شعبان سنة أربع وتسعني ودفملصر فتوجه وانزعج عن مكامل
 ابلقرافة.

 أمحد األمري الشهاب بن الطبالوي الوايل. / مضى يف ابن حممد.

 أمحد الشهاب بن الطولوين. / يف ابن حممد بن علي بن عبد هللا ويف ولده أمحد بن أمحد.

ظ ة وهو ابن حممد بن علي / ممن حيفأمحد الشهاب بن الفيومية جايب وقف الزمام مبك - 719
 القرآن ومات يف احملرم سنة تسع ومخسني.

 أمحد الشهاب بن املراحل. / يف ابن حممد بن أمحد.

أمحد الشهاب بن مونن السخاوي املالكي. / برع يف العربية والفقه وأصوله وغريها  - 720
ن حريز ويف ليه من املالكية السراج بوتصدى لإلقراء أببوتيج وكان مقيما هبا وابلقاهرة وممن قرأ ع

 (1)العربية الشمس اجلوجري ومسعت أنه كان حيضر عند شيخنا". 
 

 "وغريه يف التحقيق أمكن وعربيته قليلة.-62 .114

 أمحد خازوق / يف امللقبني بشهاب الدين احلليب.

 أمحد ذويبة، / أييت يف أمحد الصامت قريبا.
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م من الروم قبل الفتنة فسمع حبلب ومحاة ومحص أمحد املعروف بشكر الروحي، / قد - 769
ودمشق وبيت املقدس وصار واعظ بالده مث وعظ ببيت املقدس وابلشام ابلرتكي والعريب والعجمي 
وأحبه الناس واعتقدوه وقطن بيت املقدس وكانت طريقته حسنة مريضة ممتعا إبحدى عينيه، مات 

ة وبنوا ببيت املقدس ودفن مبقربة ابب الرمح يف يوم األحد عاشر ربيع اآلخر سنة ثالث ومخسني
 على قربه قبة كبرية وليس بتلك املقربة سواها وقبة العالء األردبيلي رمحهما

 هللا، ومن فوائده يف لغات األصبع:

 )تثليث اب اصبع مع شكل مهزته ... بغري قيل مع األصبوع قد كمال(

 

 أمحد كلوت، / يف امللقبني ابلشهاب احلجازي.

أمحد كمونة الصعيدي، / ممن خدم عند األشرف قايتباي حني إمرته فلما تسلطن استقر  - 770
 به مهتار الشرخباانه وكان إىل اخلري أقرب مات فيما قيل سنة أربع وتسعني وخلفه يف وظيفته.

 أمحد النشار. / يف امللقبني ابلشهاب املدين.

 أمحد اآلاثري / مات مبكة يف سنة إحدى وأربعني. - 771

 أمحد األذرعي / يف ابن إبراهيم.

عد بن وهو ابن سالقراءات أمحد األرحيي / إمام مقام احلنفية مبكة نيابة قرأ عليه الديروطي 
 مسلم، مضى.

 أمحد البامي /، يف ابن حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد.

 أمحد الربنقي، / يف ابن حممد.

 وأربعني.أمحد البسيلي التونسي، / مات سنة مثان  - 772

أمحد الرتايب / شيخ صاحل معتقد عند كثريين. مات فجأة يف يوم اجلمعة حادي عشري  - 773
ذي احلجة سنة مخس ومخسني ودفن من الغد بزاويته جتاه تربة األسنوي خارج ابب النصر رمحه 

 هللا.

 أمحد الرتمذي الواعظ، / ممن لقبه الشهاب بن عرب شاه وأخذ عنه. - 774

 احلجايف. / مات مبكة يف شعبان سنة مثان وستني.أمحد  - 775

 أمحد اجلمايل / موقت سوسة. - 776
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 أمحد حطيبة / أحد اجملاذيب أييت يف حطيبة.

أمحد احلموي املقرئ، نزيل حلب / رجل صاحل دين ورع أقام حبلب سنني يقرئ الناس  - 777
ن القدس مدة ارقها قبل الوقعة فسكالقرآن ويكثر التالوة والعبادة غري ملتفت إىل الدنيا أصال وف

مث انتقل إىل طرابلس وتزوج حينئذ هبا ومات فيها وجاء اخلرب بذلك إىل حلب يف شوال سنة سبع 
 (1)عشرة فصلى عليه جبامعها صالة". 

 

"اليماين الوزير أخو أمحد املاضي ويعرف اببن العلوي. / ممن ولد ابليمن ونشأ هبا -63 .115
س خامس احملرم سنة مخس وثالثني وقد قارب اخلمسني، وكان عاقال ومات مبكة يف ليلة اخلمي

حازما كامال كاتبا ماهرا سيفا ابترا استقر به الناصر بعد قتل أبيه وعمه يف شد االستيفاء مع كونه 
 إذ ذاك ابن أربع عشرة سنة حملبته يف والده فباشره وجنب يف الكتابة واستمر يرتقى إىل أن استوزره

ألشرف فلما خلع واستقر الظاهر نكبه وصادره وابلغ يف أذاه بكل ممكن مع إحسانه املنصور مث ا
له يف مدة أخيه الناصر وابن أخيه املنصور واألشرف ولكنه كان حيسده وما وسعه إال اهلرب إىل 
مكة فخرب الظاهر بيته وقبض أمالكه وأزال نعمته بل قتل أخاه واستمر هذا مبكة حىت مات بل 

 عليه من مسه رمحه هللا. يقال إنه دس

إمساعيل بن عبد هللا بن عثمان بن عبد هللا اجملد الشطنويف القاهري الشافعي. / ولد  - 928
نتقل إىل القاهرة مث االقراءات سنة ست وستني وسبعمائة ويف ظنه أنه بشطنوف، وقرأ هبا غالب 

مللقن والبلقيين اسي وابن افأكمله وتال به لنافع على الفخر الضرير، وعرض التنبيه على األبن
وغريهم وأخذ الفقه عن األبناسي والبيجوري ومجاعة والنحو عن الشمس البوصريي، وحج قبل 
القرن ومسع ابن أيب اجملد وأم ابلقراسنقرية ابلقاهرة وسكنها حىت مات وتكسب ابلشهادة حبانوت 

ذي احلجة سنة ست قرب جامع احلاكم وكتب على االستدعاءات. ومات يف يوم األحد سادس 
 وأربعني ودفن من الغد برتبة الصوفية خارج ابب النصر.

إمساعيل بن عبد هللا بن حممد الرميي. / ويل القضاء بتعز ومات سنة سبع وثالثني  - 929
 ابلطاعون بعد اختالطه خبلط سوداوي.

فقه به الشاميون تإمساعيل بن عبد هللا املغريب املالكي نزيل دمشق. / كان ابرعا يف مذهبه  - 930
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وأفىت وانب يف احلكم. مات يف شعبان سنة ثالث عن حنو السبعني وقد ضعف بصره، قاله 
 شيخنا يف أنبائه.

إمساعيل بن علي بن إمساعيل النبتييت اآليت أبوه وجده ويعرف كهو اببن اجلمال ابلتشديد  - 931
عمل سك يف سنة تسع ومثانني بواجليم / قرأ القرآن وتعاىن الزرع، وحج وذكر ابخلري لكنه أم

الكيمياء وجرت له بسببها حادثة أتمل هلا اخلريون وذا الظن خري به كثري من املزلزلني وقام الشافعي 
 حىت سكن أمرها والظاهر أن سببها عدم طوعه ألبيه حبيث عجز األكابر عن إصالح ما بينهما.

 إمساعيل بن علي بن إمساعيل. / جد الذي قبله. - 932

 (1)إمساعيل بن علي بن أيب بكر بن عبد هللا بن أمحد اليماين الصويف ويعرف".  - 933
 

إمساعيل بن يوسف بن عمر بن عبد العزيز البنداري اهلواري / أمري هوارة  - 966"-64 .116
القبلية من بالد الصعيد وأخو عيسى اآليت. كان مذكورا ابخلري وحسن السري لكن مل يكن السلطان 

ه وقتا بيوسف بن حممد بن إمساعيل بن مازن بل سجنه ابلكرك وغريها فلم تطع مييل إليه وعزل
هوارة ابن مازن وجرت مفاسد مث هرب ابن مازن وأعيد هذا بعد أن كادت البالد ختتل وذلك يف 

 سنة أربع وأربعني ومات يف صفر سنة ثالث ومخسني ابلقاهرة.

ذ عن شيخنا مرافقا لعلي بن إسالم إمساعيل بن يوسف السمرقندي احلنفي / ممن أخ - 967
 اآليت.

إمساعيل بن العجمي / أمري اإلمساعيلية بقلعة الكهف مدينتها أحد حصون اإلمساعيلية  - 968
 املنيعة.

قدم عليه عسكر من طرابلس فهدموا القلعة وأنعم عليه أبمرة يف طرابلس وذلك يف سنة ثالث 
 وأربعني.

ئب كاتب السر بدمشق ومنشئها وشاعرها. نظم ونثر وكان إمساعيل العماد السرميين / ان - 969
 من أفراد الدهر. مات يف رجب سنة مثان وثالثني كهال.

إمساعيل اجملد / خطيب جامع املقسي وأحد قراء الصفة ابلبيربسية. كان خريا حسن  - 970
 التالوة يتكسب من الشهادة حبانوت الدكة. مات يف أول ذي احلجة سنة إحدى ومخسني.
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 إمساعيل البهلول. / رجل صاحل. مات يف رجب سنة سبع وستني وأرخه املنري. - 971

 إمساعيل التربيزي. / يف الرومي قريبا.

 إمساعيل اجلياين. / مضى يف ابن إبراهيم بن حممد بن علي.

إمساعيل الرومي الشافعي الصويف الطبيب نزيل البيربسية ويعرف بكردنكس / لكونه كان  - 972
لرقبة. ذكره يل بعض الفضالء ممن أخذ عنه وابلغ يف الثناء عليه وأنه كان ماهرا ابلطب أعوج ا

 وغري ذلك صوفيا عفيفا وأما شيخنا فإنه قال يف أنبائه أنه كان يقرئ العربية والتصوفالقراءات و
لعالج وكان اواحلكمة وامتحن مبقالة ابن العريب وهنى مرارا عن إقرائها ومل يكن حممود السرية وال 

من صوفية البيربسية. مات يف اتسع شوال سنة أربع وثالثني انتهى. وممن أخذ عنه الشرف بن 
 اخلشاب ونسبه تربيزاي وأذن له يف إقراء الطب وكان املظفر األمشاطي يصحح عليه بعض حمافيظه.

 سني.مخإمساعيل الرومي نزيل رابط ربيع مبكة. / مات هبا يف سلخ احملرم سنة ست و  - 973

 إمساعيل املغريب / انئب احلكم بدمشق. مات سنة ثالث ومثامنائة. - 974

 إمساعيل املهامني. / مات فجأة يف صفر سنة تسع ومخسني مبكة. - 975

إمساعيل املقرئ اجملود / إمام مدرسة اخلواجا إبراهيم بصاحلية دمشق. مات يف احملرم سنة  - 976
 (1)تسع ومخسني. أرخه اللبودي.". 

 

"شعبان سنة ست وعشرين واستقر عوضه يف نيابة الشام اتين بك البجاسي املذكور -65 .117
 قريبا، وهو ممن أغفله ابن خطيب الناصرية، وسيأيت يف تنبك مجاعة.

تبل بن منصور بن راجح بن حممد بن عبد هللا بن عمر بن مسعود العمري املكي /  - 129
سنة ست وعشرين عن دون اخلمسني أو بلغها.  القائد من أعياهنم، مات يف شوال أو رمضان

 ذكره(

 الفاسي.

 )من امسه تغري بردى(

 

تغرى بردي بن أيب بكر بن قرابغا الناصري احلنفي نزيل الروضة وسبط الشنشي. / ولد  - 130
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يف ذي القعدة سنة مخس وعشرين ومثامنائة واشتغل وأخذ عن العز عبد السالم البغدادي وابن 
مام واالقصرائي وابن عبيد هللا وسيف الدين وغريهم كخري الدين خضر املقيم الديري وابن اهل

القراءات وبكعب االحبار والد الربهان احلنفي قال إنه أخذ عنه املنطق وفهم الفقه والعربية 
وكان يقول انه أخذها عن نور الدين الديروطي وابن عياش وأنه مسع من شيخنا ومتيز قليال وأقرأ 

ني وتنزل يف بعض اجلهات، وكان جماورا يف سنة ست ومخسني مبكة فسمع بقراءيت صغار املبتدئ
على أيب الفتح املراغي مث مسع ابلقاهرة على أم شيخه سيف الدين وغريها وكذا جاور بعد سنة 
احدى وسبعني. مات يف مجادى االوىل سنة مخس وتسعني عن حنو السبعني، وكان خريا فاضال 

 أقرأ وأفاد.

 رى بردي من قصروه / انئب حلب. مات سنة مثان عشرة قاله ابن عزم.تغ - 131

تغرى بردي سيف الدين الظاهري برقوق البشبغاوي / انئب حلب مث دمشق وكانت  - 132
واليته هلا يف ذي احلجة سنة ثالث عشرة واستمر هبا حىت مات يف احملرم سنة مخس عشرة، وكان  

 ره ابن خطيب الناصرية مطوال واملقريزي يف عقوده.كثري احلياء والسكون حليما عاقال، ذك

تغرى بردي الرومي البكلمشي ويعرف ألذاه ابملؤذي، / كان يف أايم أستاذه بكلمش  - 133
من مجلة املماليك مث ترقى حىت صار من مجلة العشرات يف الدولة الناصرية فرج مث أخرج املؤيد 

فأنعم  ، وأقام خامال إىل بعد سنة ثالث وثالثنيقبل سلطنته أقطاعه وأعاده بعد أن تسلطن مبدة
عليه االشرف ابمرة طبلخاانه بعد أن عمله قبل من رءوس النوب مث صار رأس نوبة اثين مث أحد 
املقدمني مث حاجب احلجاب يف سنة اثنتني وأربعني بعد انتقال سودون السودوين المرة جملس، 

عادة، اس فعظم أمره جدا وقصد يف املهمات وانلته السومل يلبث أن صار دوادارا كبريا بعد نفي اركم
 (1)وعمر مدرسة حسنة يف طرف سوق االساكفة". 

 

"األعرج ولألربعة عشر يف ختمة على الشمس العفصي ولعاصم وكذا البن كثري -66 .118
 لكن إىل رأس احلزب يف الصافات على التاج بن تيمية وأخذ عنه يف حبث(

 كسائي وكذا لنافع لكن ألثناء قد أفلح علي الزين طاهر وعليهشرح الشاطبية البن القاصح ولل
 مسع يف البحث الشاطبية ابستيفاء شرحيها للجعربي والفاسي والبن كثري إىل أثناء البقرة على أيب
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القاسم النويري وقاسم االمخيمي، وأكثر يف ذلك عمن دب ودرج وقرأ على الربهان الصاحلي من  
ن والتلخيص أليب معشر الطربي، وأذنوا كلهم له وكذا اجازه الشمس كتب الفن الشاطبية والعنوا

صلني والعربية بل اشتغل يف احلديث والفقه واالالقراءات بن القباقيب يف آخرين ومل يقتصر على 
والصرف والفرائض واحلساب وغريها فحضر دروس الشرف السبكي يف تقسيم الكتب الثالثة 

ية ه للروضة والقااييت يف القطعة لألسنوي مع دروس يف ألفوغريها والشمس احلجازي يف خمتصر 
العراقي والصرف والوانئي يف الروضة مع دروس يف مجع اجلوامع وابن اجملدي يف احلاوي وعنه أخذ  

كتبا يف الفرائض واحلساب وغريها، وكذا مسع علي العالء القلقشندي يف الفقه واحلديث والنحو، 
اء ن احلاجب وشرحها للجار بردي حبثا، ومسع عليه األلفية ابستيفوعلي الزين طاهر الشافية الب

شرحها البن املصنف وتوضيحها البن هشام والزم التقي الشمين يف االصلني والعربية واملعاين 
والبيان وغريها، وصحب أاب عبد هللا الغمري، ومسع علي الزين الفاقوسي املسلسل ابألولية ومعظم 

 ن نصر هللا يف املسند وغريه، وعلى عائشة الكنانية املسلسل ابألوليةمسند عبد، وعلى احملب ب
وحبرف العني يف آخرين من شيوخه املاضني كشيخنا ورضوان والقلقشندي والصاحلي والشمين 

تصدى ، ومل يذكر بغريها، و القراءاتومن غريهم، وجود اخلط على الزين بن الصائغ وتقدم يف 
ليه ون وعم االنتفاع به، وأخذ الفضالء عنه طبقة بعد أخرى وشهد عهلا قدميا فقرأ عليه خلق كثري 

األكابر كشيخنا مرة يف سنة مثان وأربعني ووصفه ابلشيخ الفاضل اجملود الكامل األوحد املاهر 
األمثل الباهر، ووصفه بعده ابلفاضل اجملود املفنن مث يف سنة وفاته ابلشيخ العامل الفاضل املقرئ 

وحد بل قرض له كتااب مساه اجلامع املفيد يف صناعة التجويد فقال: وقفت على اجملود املفنن األ
 (1)هذا العقد الفريد والدر النضيد والتحرير اجمليد لتالوة القرآن اجمليد". 

 

"فوجدته جمموعا مجوعا وحاواي ألشتات الفضائل وللحشو واالسهاب منوعا فاهلل -67 .119
عده أعلى الغرفات املعدة ملن كان لربه مطيعا وكذا جيزي جامعه على مجعه جوامع اخلريات وي

قرضه له العلم البلقيين والعز عبد السالم البغدادي وابن الديري والشمين والكافياجي وابن قرقماش 
والعز احلنبلي والسكندري وابن العطار، ومل يسمح احملب بن نصر هللا البغدادي ابلكتابة على 

 مؤلف(
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 عد شهادة صاحب الرتمجة له ابالجادة فيه، مث مل يرع البقاعي له ذلكالبقاعي يف التجويد إال ب
ومه ابملؤيدية حني كاد أن يتم له وتقوى عليه جباه خمدالقراءات حني وثب عليه يف تدريس 

بردبك وكذا أيضا له اجلامع االزهر املفيد ملفردات األربعة عشر من صناعة الرسم والتجويد وغري 
 مل يقتصر على اقرائها بل رمبا أقرأ العربية والصرفالقراءات ما عدا ذلك ومع كونه قاصرا في

والفقه والفرائض واحلساب وله فيها أيضا براعة وغريها للمبتدئني، وله فيما مسينا ما عدا الفقه 
مشاركة حىت إنه قرأ عليه غري واحد ممن صار له فضل يف املذاهب كالبدر حسني بن فيشا احلسيين 

سري لبدر السعدي احلنبلي يف فقه مذهبهما، كل ذلك وهو يتجرع الفاقة ويتقنع ابليسكنا احلنفي وا
من رزيقات ومرتبات ورمبا أحسن له بعض األمراء بل رتب له الدرادار الكبري يشبك من مهدي 
يف كل شهر مخسة داننري وقمحا يف كل سنة وغري ذلك، ونزل بعده يف سعيد السعداء وبيربس 

سار وجا  ة احلنفية مع كونه شافعيا ويف مرتب يسري ابجلوايل وتكلم يف نظر جامعوقبله يف الربقوقي
وانصلح حاله يسريا وطار امسه يف اآلفاق ابلفن حىت أن النجم القلقيلي ملا ادعى أن ابن الشحنة 
عبد الرب ال حيسن الفاحتة مل يتخلص اال ابعالمه السلطان حني قرأها عليه احبضرته أبهنا تصح هبا 

صالة. وعرض له رمد بعينيه وقدح له فأبصر بواحدة، وكذا عرض له فاجل دام به مدة وبقي منه ال
بقااي، ومع ذلك مل ينفك عن الكتابة واالقراء، ومما كتبه القول البديع من تصانيفي ومسع مين 

 مبعضه وكثر تردده ايل واستكتابه يل يف االشهاد عليه ملن يقرأ عليه وهم خلق إجازته لكل منه
تكون حنو جملد، وممن قرأ عليه أخي عبد القادر، ويف األسانيد من اخللط املستحكم ما يعسر 
إصالحه، وابجلملة فهو متفرد هبذا الفن مع مشاركة يف غريه وصفاء اخلاطر وطرح التكلف وكدر 

لشريف ااملعيشة إما ابلفقر وتنكن زوجته وإما هبما ولذا فارقها بعد أن تزوج ابنتهما خدجية انعام 
على اخلصوصي مث مل يزل متعلال حىت مات ي ذي القعدة سنة أربع وتسعني ودفن حبوش صوفية 

 (1)سعيد السعداء وخلف أختا شقيقة". 
 

"الشمس الغماري بقراءته على أيب حيان وكذا قرأ على التقي البغدادي وروى عن -68 .120
ونية وابملؤيدية ة القراء ابلشيخالشمس العسقالين وغريه وأم ابألشرفية برسباي واستقر يف مشيخ
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وتصدى لالقراء فانتفع به خلق. وممن تال عليه للسبع الشمس بن عمران وابن كزلبغا، واستقر يف 
امامة األشرفية بعده ورافقه يف األخذ عنه التقي أبو بكر احلصين وذلك يف سنة اثنتني وأربعني أو 

 آخرون.بعدها وروى عنه ابالجازة ابن أسد والتقي بن فهد و 

. تال عليه يف جامع األزهر وغريه غري واحد مات حنو القراءاتحبيب / آخر يدري  - 353
 سنة سبعني.

حجاج بن عبد هللا بن عبد الرمحن الفارسكوري احلريري /. ولد بعد سنة مخس عشرة  - 354
ولقيه البقاعي  ،ومثامنائة تقريبا بفارسكور وقرأ هبا القرآن واشتغل يف النحو على يوسف البالن اآليت

 وابن فهد فكتبا عنه يف شعبان سنة مثان وثالثني ومثامنائة من نظمه.

 )هب النسيم سرى يف غيهب الغسق ... على األزاهر ماس الغصن ابلورق(

 

 )وأيقظ الورق مثل الغصن يف سحر ... هبت به نسمة حتيي ملنتشق(

 عد سنة(منه يف العربية، وأتخر إىل بيف أبيات، وهو حلو النظم بال تكلف وإن كان غريه أشبه 

 أربع وتسعني.

حجر بن يوسف بن شاهني الكركي االصل القاهري / اآليت أبوه تشبه أبوه يف تسميته  - 355
 بلقب اجلد االعلى جلده ألمه شيخنا ومل يلبث أن مات وهو طفل

 . حدندل، / يف على غري منسوب.

 ني./ مات ابلربج يف صفر سنة تسع ومثان حرب بن بن عبد القادر شيخ جبال انبلس - 356

حرسان بن مشيلة بن حممد بن سامل احلفيصي املكي / اآليت أخوه راجح وأبومها، مات  - 357
 مبكة يف رجب سنة سبع وتسعني شبه الفجاءة ودفن عند سلفه ابملعالة.

ة وتفقه ئحرمي بن سليمان الببائي مث القاهري الشافعي، / ولد قبل اخلمسني وسبعما - 358
قليال ومسع من البهاء بن خليل وغريه وانب يف احلكم، ودرس ابلشريفية وأعاد ابملنصورية لرغبة 

 بعض العجم له عنها وقال الشاعر يف ذلك:

 )قالوا توىل الببائي مع جهالته ... وكان أجهل منه النازل العجمي(

 

 ()فأنشد اجلهل بيتا ليس تنكره ... ما سرت من حرم اال إىل حرم
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واتفق أن جركس اخلليلي غضب على شاهد عنده مرة فصرفه واستخدم عنده حرميا هذا فنقم 
 (1)عليه أمرا فأنشد الشطر األخري وأشبع فتحة الراء فعد ذلك". 

 

"وتكسب ابلشهادة يف حانوت ابب الفتوح، رأيته كثريا وكان فاضال منزال يف -69 .121
 ي غالب الليايل لبوالق لسكناه ظنا هناك معاجلهات ذا عزم وجالدة على املشي حبيث كان ميش

ثروته وقرابته من البدر البغدادي قاضي مذهبه ولذا ملا مات أسند وصيته إليه وجعل له إما مائة 
 دينار أو نصفها.

 حسن بن ابراهيم اخلالدي. / مضى فيمن جده حسني بن ابراهيم قريبا.

ي خلياط /. قرأ عليه العالء املرداو حسن بن ابراهيم الصفدي مث الدمشقي احلنبلي ا - 371
 ووصفه ابالمام احملدث املفسر الزاهد.

حسن بن ابراهيم السي من أهل حصن كيفا /. قال شيخنا يف معجمه انه مجع هلا  - 372
 اترخيا وكتب إيل ببعضه سنة بضع وعشرين.

 حسن بن امحد بن حرمي بن مكي بن فتوح بدر الدين ابو حممد بن الشهاب ايب - 373
العباس بن اجملد العلقمي القاهري الشافعي والد البهاء حممد / اآليت. ولد ابلعالقمة قبيل السبعني 
وسبعمائة وقدم القاهرة فحفظ القرآن والعمدة واملنهاج وألفية ابن مالك وغريها، وعرض يف سنة 

القويسين  ياحدى ومثانني فما بعدها على األبناسي وابن امللقن والكمال الدمريي وبدر بن عل
يف آخرين وأجازوا له والربهان بن مجاعة والبدر الزركشي وطائفة ممن مل جيز، وأخذ الفقه عن 

عن الفخر البلبيسي إمام االزهر وكذا أخذ عن موسى الدالصي القراءات والبلقيين وابن امللقن 
الوقاف، ر اوغريهم، وانب يف القضاء عن الصدر املناوي فمن بعده ابلقاهرة وغريها وكان انظ

وعرف ابلرايسة واحلشمة. مات يف سادس عشر رجب سنة ثالث وثالثني ابلقاهرة عن حنو من 
مخس وستني. ذكره شيخنا يف أنبائه ابختصار وأنه جاز الستني، وكان حسن العشرة واألخالق 

 بساما.

لبدر ااحلسن بن أمحد بن حسن بن أمحد بن عبد اهلادي بن عبد احلميد بن عبد اهلادي  - 374
أبو يوسف بن الشهاب القرشي العمري العبدوي القدسي الصاحلي احلنبلي / املاضي أبوه ويعرف 
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اببن عبد اهلادي واببن املربد. ولد ابلصاحلية ونشأ هبا فحفظ القرآن واخلرقي واشتغل ومسع احلديث 
 علي الزين عبد الرمحن بن سليمان بن عبد الرمحن ابن العز حممد بن سليمان بن(

زة اجلزء الثاين من حديث عيسى بن محاد زغبة عن الليث وحدث به قرأه عليه انصر الدين بن مح
زريق وانب يف القضاء عن العالء ابن مفلح، وكان حممود السرية عفيفا دينا متواضعا ذا مروءة 
ومهة وكرم طارحا للتكلف. مات عن بضع وستني يف سنة مثانني ابلصاحلية ودفن ابلروضة رمحه 

 (1) واايان. وهو والد مجال الدين يوسف والشهاب أمحد.". هللا
 

"حبضرة الشهاب االبشيطي وقاضيها الشمس بن القصيب وصحب راجحا وأاب -70 .122
الصفا وآخرين وتلقن من إمام الكاملية ولبس منه اخلرقة واختص بشاهني اجلمايل وأخيه وغريمها 

لزردخاانت مع جهات مضافة إليه ومهة ومحدوا عقله ودربته وأدبه وسياسته وهو أحد كتاب ا
علية، وبلغين انه هو وأخوه حممد من فالحي اني وطلبا ليقيما هبا فتعصب له املذكوران وأخذا 
هلم مربعة من الظاهر خشقدم أبعقاهبما واستقرا به عريف كتاب االيتام مبدرسة أستاذمها وانه امنا 

 .لي البدر بن خطيب الفخرية فاهلل أعلمحفظ مع القرآن قطعة من املنهاج ومل يشتغل اال ع
احلسن بن حسني بن امحد بن امحد بن حممد بن علي بن عبد هللا بن علي البدر بن  - 396

الطولوين احلنفي سبط القاضي مجال الدين حممود القيصري / واملاضي جده يف األمحدين ويعرف  
رائي والزين رة. والزم األمني االقصكسلفه اببن الطولوين. ولد سنة ست وثالثني ومثامنائة ابلقاه

قاسم احلنفي وكذا أخذ عن غريمها بل أخذ عين أشياء وكتبت له اجازة. وحج وعاىن االنغام يف 
واألذان وغريمها، وساق احململ يف األايم األشرفية إينال بل استقر به يف املعلمية لكونه القراءات 

طنته ، وصرف عنها يوسف شاه وذلك يف أوائل سلقام معه يف احملاصرة قياما كبريا فراعى له ذلك
وقتا، مث ابشرها بعناية الدوادار الكبري يشبك من مهدي الختصاصه به يف األايم األشرفية قايتباي. 
وكان قائما على بناء جامع الروضة املعروف ابملقسي وسكن هناك وللملك إليه بعض امليل 

دد للطلبة ه عنده فيه، وفيه خري وأدب وتواضع وتو واملالطفة ابلكالم ورمبا يكلمه فيما يتوسل ب
وإحسان للفقراء مع اعتنائه ابلتاريخ ومذاكرته يف أشياء منه وقد اراين مجعا له فيه ومسعت أنه 

 شرح مقدمة أيب الليث واجلرومية ونعم الرجل، وقد حج(
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كب ممن يذكر ر يف سنة مثان وتسعني مومسيا وكان على خري وهيئة حسنة حبيث قل أن رأيت يف ال
 على طريقته مع االفضال جوزي خريا وحماسنه مجة زاده هللا فضال.

احلسن بن حسني بن علي بن عبد الدائم بدر الدين األميوطي القاهري احلسيين سكنا  - 397
والد احملب حممد / اآليت تعاىن التوكيل يف أبواب القضاة فازدحم الناس عليه حلذقه فيها وال زال 

قه فيها ه العلمي البلقيين يف نقابته بل صار هو املربم للقضااي ليس له فضال عن رفيحىت استقر ب
وهو الشريف اجلرواين معه أمر والنواب حتت قهره حىت أنه تعدى إىل إزدراء أقارب أستاذه كأيب 

ة دالعدل قاسم ابن أخيه وملا ضاق اخلناق منه قام عليه الولوي البلقيين يف أول والية الظاهر مبساع
 (1)ابن عم أبيه قاسم املذكور ومجاعة وكتب فيه حمضرا شهد عليه فيه أبمور معضلة". 

 

"الطولوين احلنفي أحد تواب احلنفية، ويعرف ابلسراجي نسبة جلده له أعلى يقال -71 .123
له سراج. ممن اشتغل ومتيز وكتب اخلط احلسن ومما كتبه القاموس بل وأوقفين على قصيدة من 

 نظمه أوهلا:

 أس ثغرك هل للصب تعليل ... وهل على الوصل اي ملياء تعويل()بك

وشرحها، وكان قد الزم اجلالل بن السيوطي لكونه من خطته جوار جامع ابن طولون وكتب عنه 
من جمموعاته أشياء وقرأها مث لكونه مل ميش معه فيما مل يوافق ابينه، ويف غضون ذلك يف أول ذي 

املسلسل بشرطه وحدي زهري العشاري واستجازين ومدحين احلجة سنة مخس وتسعني مسع مين 
وعنده أدب وفضيلة وفيه جتمل وحشمة، وأول من ابتكر نيابته الشمس الغزي مث واله االمخيمي 

 وجلس حباوت خبطته، كان هللا له.

حسن بن علي بن أمحد البدر أبو علي الدماطي األزهري الشافعي الضرير / ودماط من  - 422
 ابلقرب من احمللة. قدم القاهرة فحفظ القرآن والتنبيه واملنهاج األصلي وألفية النحو(الغربية 

والشاطبية وتوضيح النخبة لشيخنا وأخذه حبثا عنه بقراءته والزمه كثريا يف الرواية والدراية وأذن له 
وقرأ عليه  ييف االقراء وأثىن عليه، وكذا أخذ الفقه عن الشرف السبكي والوانئي والبلقيين واملناو 

يف بعض التقاسيم وحضر أيضا دروس القااييت واألمني االقصرائي والزين طاهر وغريهم والقراآت 
عن التاج بن مترية والعفصي والزين رضوان والشهاب السكندري وأكمل عليه والعربية عن كرمي 
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منا، وانتفع به ز ، وتصدر لالقراء والقراءاتالدين العقيب ومل ميهر فيها خاصة بلى برع يف الفقه 
الطلبة، وخطب ابجلامع األزهر نيابة وبغريه ومسع على الرشيدي ومجاعة وحج تنزل يف صوفية 
سعيد السعداء وكان فقيها فاضال متقنا ضابطا متحراي مقرائ جمودا متعبدا كثري التالوة فقريا قانعا. 

وجته فحول لت به ز مات يف ربيع األول سنة إحدى ومثانني بعد أن توعك أشهرا حبيث استثق
إىل البيمارستان من حنو شهر، مث محل إىل االقبغاوية ميتا فبات هبا وختم القرآن عنده مث غسل 
من الغد وصلى عليه يف مشهد حافل تقدم الزين زكراي مث دفن برتبة سعيد السعداء عن حنو الستني 

 ونعم الرجل حرمه هللا وإايان.

ن الكجكين احلليب البانقوسي / انئب السلطنة حسن بن علي بن أمحد حسام الدي - 423
ابلكرك. ترقى يف اخلدم إىل أن أمر بطرابلس وقدم مع يلبغا الناصري ملا انتزع امللك من برقوق 
فأمره ابلكرك وتقدم عند الظاهر برقوق لكونه خدمه ابلكرك مث قربه وأمره مبصر إمرة مخسني وبعثه 

 (1)". رسوال إىل الروم فمات يف اثلث رجب سنة
 

حسن بن علي بن حممد بن عبد هللا البدر الفيشي مث القاهري الشافعي  - 449"-72 .124
 / إمام املؤيدية.

ه وأم مع الزين عبد الغين اهليثمي وغري القراءات اشتغل عند الشريف النسابة وغريه، وأتقن 
 ه. مات(بابملؤيدية نيابة وازدحم العامة على مساعه خصوصا يف ليايل رمضان، وكان ال أبس 

 يف رجوعه من احلج ببدر يف ذي احلجة سنة تسع وسبعني وأظنه زاد على اخلمسني رمحه هللا.

حسن بن علي بن حممد البدر املناوي مث القاهري االزهري مث املرجوشي الشافعي األعرج.  - 450
قاهرة فالزم يف ل/ ولد تقريبا سنة ثالث عشرة ومثامنائة ابملنية اجملاورة لصافور من الشرقية، وقدم ا

الفقه العلم البلقيين، وقرأ عليه املنهاج الفرعي بتمامه قراءة حبث وحتقيق وفهم وتدقيق، وأخذ 
الفرائض واحلساب وغريمها عن ابن اجملدي والشهاب السريجي وأذنوا له يف االقراء واالفتاء والعربية 

رية، ومسع احلنفي شيخ اجلوهوغريها عن العز عبد السالم البغدادي وشيخنا ابن خضر والشريف 
على شيخنا مسند الشافعي إال اليسري وغري ذلك، ومتيز يف الفقه والفرائض واحلساب واختص 
بصحبة أيب العدل قاسم البلقيين حبيث كان أحد قراء التقاسيم عنده وانتفع كل منهما ابآلخر 
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كناه مبدرسة ها وبواسطة سفصاحب لرتمجة مبا كان يسديه إليه من املعروف واالخر مبذاكرته وحنو 
البلقيين كان يؤدب فتح الدين تقي الدين وحكى أنه من شدة خوفه من ضربه أشهد على نفس 
أبمر يستوجب القتل ليخلص من ضربه حبيث احتيج إىل حقن دمه واحلكم ابسالمه وبعده لزم 

ما لعله يصل إليه و  االقامة مبسجد بطرف سوق أمري اجليوش متقنعا مبعلومه يف البيربسية واجلمالية
من املربات سيما ممن يقرىء أوالدهم من التجار كابن عليبة وحنوهم وإذا وسع هللا وسع مع تردد 
الطلبة إليه حىت انتفع به مجاعة كثريون طبقة بعد أخرى، وحج يف البحر وجاور بعض سنة، وكان 

شرف بن عز السنباطي والممن أخذ عنه الشهاب بن عبد السالم والكمال احلسيين الطويل وابن ال
روق واجلمال عبيد الضاين، ومل ينفك عن مالزمة املسجد املشار إليه وال عن املزاح والكلمات 
اليابسة ويقال إنه جترأ على الشيخ سليم، وله مهة عالية وفتوة وكرم وقد طرقه السراق يف مسجده 

نه أايما ن القتل إال هللا، وحتول عليال وأخذوا له من الثياب والنقد ما مل يكن يظن به وما سلمه م
وأمسك بعهم ومل حيصل منهم على طائل ولكن بره اخلليفة وكاتب النسب واالستادار وغريهم مث 
عاد وتزايد عجزه وهرمه، ومع ذلك مل ينفك عن االقراء مث عجز، وسافر مع أخته إىل بالده مث 

 (1)عاد.". 
 

 ضائل يشفى من به وله(")إن الصحاح مفيد قد غدا وله ... من الف-73 .125

 

 )فإن أردت به كشفا ملعضلة ... فلباب آخره والفصل أوله(

 وغري ذلك مما أودعته يف التاريخ الكبري. )سقط(

 حسن بن حممد بن جعفر. / أحيل عليه يف احلسن بن جعفر فينظر.

حسن بن حممد بن حسن بن إدريس بن حسن بن علي بن عيسى بن علي بن عيسى  - 474
  بن حممد بن القسم بن حيىي بن حيىي البدر بن انصر الدين بن حصن الدين بن نفيسبن عبد هللا

الدين احلسين سبط الشريف النسابة حسن بن علي بن سليمان احلسيين وعم البدر حسن بن 
حممد بن أيوب / املاضي قريبا ويعرف ذلك ابلنسابة. ذكره شيخنا يف معجمه فقال ذكر يل ابن 

رد مع والفقه وأجيز جبميع ذلك ومجع جماميع وجتالقراءات بإليه أنه اشتغل  أخيه يعين املشار
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الفقراء قدميا وخرج هلم عن مجيع ما خلفه أبوه وهو كثري جدا وتنقلت به األحوال، ووىل مشيخة 
اخلانقاه البيربسية مدة وجرت له مع أهلها منازعات فعزل منها مث أعيد، وكان قد مسع من 

مي وغريمها وحدث أنين مسعت عليه شيئا لكنين مل أظفر به اآلن، والتقيت مع الوادايشي وامليدو 
مرارا وكانت فيه شهامة مقداما جريئا انزع نقيب األشراف مرة ورام اخلالفة أخرى واعتل أبنه 
حسين وأمه من بين العباس قال ووقفت له على تصنيف لطيف يف آداب احلمام خبطه قرضه له 

 بعني كالبلقيين وابنه واالبناسي والطنبذي(علماء العصر يف سنة س

واجملد إمساعيل احلنفي والغمادي وابن مكني والشرف عبد املنعم البغدادي واجلالل نصر هللا 
البغدادي وآخرون، وخفي على اجلميع انه استلبه من مصنف جليل ووقفت عليه حملمد بن عبد 

ليه ان وغريه وما أظن املقرضني وقفوا عهللا الشبلي الدمشقي صاحب آكام املرجان يف أحكام اجل
وفيه فوائد كثرية ومل يكن الشريف يف مرتبة من يهتدي لذلك اجلمع انتهى. وكذا للشريف أيب 
احملاسن حممد بن علي احلسيين الدمشقي االملام يف آداب دخول احلمام، وقال شيخنا يف أنبائه 

 (1)ان أصله من سرسة وتكسب ابلشهادة مدة وأقام". 
 

 ")حب النيب وأصحاب النيب وأه ... ل البيت أرجو به ختفيف أوزاري(-74 .126

 سقط(

 )ومذهيب هو ما صح احلديث به ... وال أابيل بالح فيه أوزاري(

وقال العفيف كان فقيها مقرائ حنواي له تبصرة أوىل األلباب يف النحو والزراري املسفرة نظم الدرة 
 منه لزبيد وكتب معه أبياات أوهلا: وملا فرغه أرسل إيل بنسخةالقراءات يف 

 )أهديتها مترا إىل خيرب ... يقبلها ذو احلسب الطاهر(

 فمشيت عليه وأصلحت له فيه كثريا.

حسن بن حممد بن الزين عبد العزيز بن عبد الواحد بن عمر بن عياد األنصاري املغريب  - 481
ف  ابن عمر املاضي قريبا ويعر  األصل املدين املالكي أخو حسني / اآليت. ابن عم البدر حسن

 كأخيه اببن كمال. حفظ الرسالة ومسع على اجلمال الكازروين يف سنة أربع وثالثني. ومات

حسن بن حممد بن عبد القادر بن علي بن حممد بن شرشيق البدر أبو حممد ابن مشس  - 482
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لقادري رشيق االدين بن حميي الدين بن نور الدين بن مشس الدين األكحل بن حسام الدين ش
والد الشمس حممد وأخو علي /. كان أسن اجلماعة املقيمني بزاوية عدي بن مسافر خارج القرافة 
الصغرى املشهورة اآلن بزاوية القادرية، كان صاحلا نريا سليم الفطرة منجمعا عن الناس قليل اخلربة 

مات يف مجادى بنة أخرى. و مبخالطتهم تزوج صاحبنا الشيخ إبراهيم القادري ابنته ومؤاخيه قاسم ا
 اآلخرة سنة سبع وستني ابلزاوية املذكورة وصلى عليه هناك مث دفن فيها رمحه هللا وإايان.

حسن بن حممد بن عبد هللا البدر احلليب األصل املكي ويعرف برزة. / ولد مبكة ونشأ  - 483
ألزرعي واالسنوي عدها اهبا ومسع على العفيف النشاوري، أجاز له يف سنة سبعني وسبعمائة فما ب

وأبو البقاء السبكي وابن القاري والكمال بن حبيب واحلسني بن حبيب وآخرون. مات ابلقاهرة 
 سنة سبع وعشرين أو بعدها. ذكره التقي بن فهد يف معجمه ساحمه هللا.

حسن بن حممد بن عبد املنعم البدر بن الشمس بن الظهري العراقي نزيل مكة ويعرف  - 484
وردي / النتساهبم فيما قال للشيخ أيب حفص. ولد ابلعراق يف سنة ثالثني وورد مكة يف ابلسهر 

 (1)سنة مخسني فحج وزار مث عاد ملكة وتردد يف التجارة". 
 

"والنحو واحلديث والتفسري أيضا، وأخذ الكالم والعربية واملعاين والبيان عن الشيخ -75 .127
حممد املدعو حاجي الفرحي السجستاين احلنفي والفرائض واملنطق واملعاين عن اهلمام الكرماين 
أحد أصحاب اخلوايف والكالم عن املعني بن السيد صفي الدين االجيي بل أخذه عنه يف تفسريه 

و واملنطق وعلم اخلالف وأدب البحث عن مظفر الكازروين، وممن أخذ عنه مبكة الكمال والنح
بن اهلمام والزمه يف خمتصر ابن احلاجب األصلي وزوجه والده ابنة الكمال وكذا الزم إمام الكاملية 
يف األصول والفقه واحلديث ومما قرأ عليه املنهاج األصلي ومواضع من شرحه، ومسع عليه أكثر 

نهاج الفرعي وأاب الفضل املغريب يف األصول واملنطق والعروض والكالم وابن يونس يف األصول امل
واجلرب واملقابلة واحلساب والعروض، كل ذلك مبكة وارحتل إىل الشام يف سنة إحدى وسبعني فأخذ 

القراءات وبدمشق عن البدر بن قاضي شهبة يف الفقه وعن الزين خطاب يف الفقه وأصوله 
يث ومسع على عبد الرمحن بن خليل القابوين وحبلب عن الشهاب املرعشي التفسري والتصوف واحلد

والكثري من نظمه، وإىل القاهرة يف اليت تليها فأخذ عن الكافياجي يف املعاين والبيان بل قرأ عليه 
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، جيف الكشاف وغريه وإىل املدينة النبوية فقرأ هبا على الشهاب االبشيطي شرحه خلطبة املنها 
ومسع فيها على أيب الفرج املراغي، ومبكة على أخيه الشرف أيب الفتح بل قرأ على الزين عبد 
الرحيم األميوطي البخاري وأخذ عن السيد إبراهيم بن أمحد بن عبد الكايف الطباطيب، وتلقن 

 يفالذكر من كل من اهلمام الكرماين وإمام الكاملية املاضيني وعبد الكرمي وإدريس احلضرميني 
آخرين يف هذه العلوم وغريها وبرع يف الفضائل وأقرأ الطلبة بل شرح الورقات المام احلرمني ورسالة 

 العضد يف أصول الدين(

والقواعد الصغرى يف النحور والتصريف وأربعي النووي وهو يف جملدين ولكنه أودع فيه تصرفا كثريا 
م يف اجلملة، ين صاحب احلاوي وله نظوكتب حاشية على خطبة تفسري البيضاوي وجزءا يف القزوي

قرض له بعضها الشهاب االبشيطي ووصفه بزين امللة والدين املال االمام العالمة وقال إنه اطلع 
فيه على فوائد مجة كل منها رحلة فاق فيها من كان قبله، قال وأجزت له إقراء تلك التصانيف 

يقه ملا أودع د السمهودي وقال إنه أبدع يف حتقالنفيسة وكذا ما جيوز يل وعين روايته وقراءته والسي
من تدقيقه مع التلخيص وااليضاح وحسن السبك وجودة االفصاح قال فاقتطفت من غصنه 

 (1)معرتفا حبسنه وقمت له إكراما وقعدت عن تقريضه احرتاما وهلل در القائل:". 
 

ني طائل. حس"اينال، وقام وقعد وحج وجاور ودخل اليمن وغريها ومل حيصل على -76 .128
بن بريحاجي من القاهرة ويدعى ابألمري حسني. ولد بشرياز ونشأ هبراة فخدم سلطاهنا أاب سعيد 
بن شاه رخ وترقى عنده حىت صار من مجلة خازندارايته مث حتول إىل الروم واجتمع مبحمود ابشاه 

تأذنه يف  اسأجل أمراء حممد بن عثمان فأحبه وحظى عنده ودام ببالد الروم حنو مثان سنني مث
احلج فأذن له فلما وصل حللب وذلك يف سنة سبع وسبعني أو اليت قبلها توصل ابلدوادار الكبري 
يشبك مهدي حيث مسريه لسوار فالق خباطره حبيث أكرمه وأنعم عليه ورجع معه إىل القاهرة 

ملام الكبري الفزاد يف إكرامه وأنزله بقبته اليت بناها كل ذلك ملا اشتمل عليه من حسن الصوت وا
بعلم املوسيقى مع فهم وعقل ولطف عشرة وذكر أبوراد وقيام وبر للفقراء والواردين عليه القبة. 
وقد ذكر أنه قرأ على سنان شيخ تربة الدوادار يف املتوسط على الكافية احلاجبية، وقد رأيته ابلقبة 

 غري مرة مث مبكة وقد طلع إليها يف البحر من سنة مثان وتسعني.
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حسني بن جعفر املشعري املكي /. مات هبا يف ربيع اآلخر سنة اثنتني وأربعني. أرخه  - 550
 ابن فهد.

حسني بن حامد بن حسني السرائي التربيزي ويلقب بريو. / ذكره ابن خطيب الناصرية  - 551
نا  السبع فاضال يف الفقه دينا ورعا عاقال ساكالقراءات بفقال املقرىء نزيل حلب كان عاملا 

كان يقرىء القراآت جبامع منكلي بغا الشمسي وهو من ذوي األموال يتجر، رأيته حبلب 
واجتمعت به ومل آخذ عنه شيئا مث رحل إىل القدس فسكنه حىت مات يف سنة إحدى، ويف ترمجة 
أيب املعايل حممد ابن أمحد بن علي بن اللبان من طبقات ابن اجلزري إن ممن قرأ عليه اإلمام مشس 

ريو السرائي وهو ملتئم مع ما هنا ولكن ذكر يف األمساء ما حيتاج ملراجعة من أصل الذهيب الدين ب
وكذا تال بريو هذا ابلسبع على األمني عبد الوهاب بن يوسف بن السالر تال عليه السبع مع 

 قراءة الشاطبية والرائية والتيسري الشمس احلليب قاضي اجلن.

بن حممد بن حسن الغازي بن أمحد اجلمال أبو حسني بن حسن بن حسني بن علي  - 552
حممد وكناه شيخنا أبو عبد هللا بن الشرف الشريازي املقرىء الشافعي نزيل احلرمني / ويعرف 
ابلفتحى بفاء مث مثناة لكون جد والده فيما زعم بىن مسجدا بشرياز ومساه مسجد الفتح. ولد 

يف سنة  ائة مث قال يل بعد مدة أنه حترر لهفيما أخربين به يف ذي احلجة سنة أربع عشرة ومثامن
 (1)عشر بشرياز وأن أمه". 

 

"االنتصار المامي األمصار ومشيخة قاضي املرستان ومسموعه من صحيح ابن -77 .129
خزمية ونزهة احلفاظ أليب موسى املديين وجزء من امسه حممد وأمحد البن بكري واألربعني اجلهادية 

 وجمالس من أواخر احللية أليب نعيم وجمالس كثرية من صحيح مسلمالبن عساكر واألربعني النووية 
وبعض اخلالصة يف علوم احلديث للطييب ومجيع الكفاية للخطيب بفوت يسري البن سيد الناس 
وما قرأه من تصانيفه األربعني املتباينة واخلصال املكفرة وقصيدة من أول ديوانه وما مسعه منها 

ي إدريس وجزء املدلسني واألربعني اليت خرجها لشيخه الزين املراغ توايل التأنيس يف مناقب ابن
 بقراءة ابنه أيب الفرج وبعض بلوغ املرام وشرح النخبة وختريج الكشاف، وكان شيخنا مييل إليه كثريا

وملا انتقل شيخنا مبجلس إمالئه لدار احلديث الكاملية قرأ يف أول يوم سورة الصف بصوت شجى 
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ذلك موقعا عظيما ورام بنو القااييت االيقاع به فما متكنوا، وقدم القاهرة بعد  فأبكى الناس ووقع
شيخنا غري مرة وانله من األمري أزبك الظاهري اجلميل من تقريره وغريه لسبق معرفته له خصوصا 
يف قدمته األخرية فإنه أقام يف سنة مثان ومثانني ببيت اخلطابة من جامعه وكان قد كف وثقل 

 ا سافر أبخرة إىل الشام فأخذ هبا عن الربهان الباعوين واجلرادقي وقطن مكة دهرا(مسعه، وكذ

وسافر منها إىل اهلند فحصل مجلة ويقال إن اخللجي جعله شيخ احلديث مبدرسته اليت أنشأها 
مبكة ومل يظهر ذلك، واشتهر أنه ابعه ثواب عمله املتطوع به من حج وعمره وغريمها مببلغ كبري 

 ن يراه ورمبا أمسع احلديث مبكة واملدينة بل وابلقاهرة يف قدماته املتأخرة.على قول م

وهو إنسان ظريف كثري التودد واخلربة مبداخلة الناس شجى الصوت ابلقرآن واحلديث قرأ وطلب 
راءته وكتب خبطه احلسن كثريا وحصل بغريه أشياء ولكن يف نقله توقف ويف قالقراءات وبرع يف 

ه جراءة وإقدام ولسان ال يتدبر ما خيرج منه قد صحبته قدميا ومسعت على وخطه تصحيف وعند
شيخنا بقراءته مسند عبد واملورد اهلين وأشياء بل ونقلت عنه يف ترمجة شيخنا ما عزوته إليه، وكذا 
رأيت خبطه من منط ذلك أشياء أودعتها خبطه حىت أحلقتها وحصل من تصانيفي القول البديع 

 وكان يسألين عن أشياء ويزورين كثريا حىت بعد أن كف وقرأ عليه أخي األوسط وغريه وتناوله مىن
حبضريت الفاحتة وإىل املفلحون للسبع فرأيته ذاكرا للفن وكتب إىل مرة: وأحىي ذا احمليا امليمون 

 أبلوف التحااي سائال من هللا لكم صنوف املنح والعطااي إىل أن قال: وأان وهللا كثري الفرح بوجودكم
 (1)فإن العساكر املنصورة احملمدية قد قلت جدا، وفارقته يف". 

 

 حسني البدر املغريب. / ممن قرأ عليه يف النحو يف احمللة احملب بن االمام. - 613"-78 .130

حسني االعزاري البسطامي والد أمحد / املاضي صحب ابن األطعاين. ومات مبكة يف  - 614
 لشيخ عمر العرايب.سنة مخس وعشرين ودفن ابملعالة جوار ا

 حسني األهدل /. يف ابن عبد الرمحن بن حممد بن علي. ويف ابن صديق بن حسني.

 حسني خادم الشافعي. / يف ابن حممد بن أمحد.

 حسني السامري / كاتب سر دمشق وانظر جيشها. مضى يف ابن عبد هللا.

بدر  ازينيحسني شيخ سروعة وابن شيخها. / مات يف توجهه للسيد صاحب احلج - 615
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والينبع فحمل إىل بدر فدفن هبا يف سنة ست ومثانني، وكان معظما يف الشرق والغرب عفا هللا 
 عنه وهو ابن علي بن حممد بن غضنفر من االشراف.

حسني الكازروين الشافعي. / هو ابن ارحتل لشيخنا قصدا فأخذ عنه، ومات يف طاعون  - 616
ة لصالح بلغ شيخنا للشيخ بدر الدين حسني ابلقراءسنة تسع وأربعني ورأيت نسخة من ابن ا

 يف عدة أماكن من أوله وكأنه هذا

. حسني املصري / أحد من يعتقد يب املصريني. مات يف ربيع األول سنة مخسني ودفن - 617
 ابلقرافة جوار القرب املنسوب لعقبة بن عامر.

 والنحو والصرف وماتات القراءحسني املكل /. ممن أخذ عن ابن اجلزري وصنف يف  - 618
 بعيد اخلمسني، قاله يل بعض اآلخذين عنه.

حطط مبهمالت وفتح أوله واثين اسم جركسي البكلمشي بكلمش العالئي /. تقدم  - 619
بعد أستاذه عند الناصر فرج إىل أن صار أحد العشرات ابلداير املصرية حىت مات سنة إحدى 

نيابة  س به. حطط الناصري فرج. تنقل بعده حىت ويلوأربعني وهو يف حدود السبعني وكان ال أب
قلعة حلب يف الدولة االشرفية برسباي إىل أن عزل الظاهر عنها وصادره يف سنة سبع وأربعني مث 
بعد مدة واله نيابة غزة فلم يلبث إال يسريا وصرفه عنها مث بعد حني أعطاه إمرة عشرين بطرابلس 

دون شهر. ومات هبا يف أوائل ذي احلجة سنة سبع ومخسني ونقله األشرف إىل أاتبكيتها فأقام 
 وهو يف حدود السبعني أيضا، وكان من أصاغر األمراء.

حطيبة وامسه أمحد / أحد اجملاذيب مات بدمياط يف احملرم سنة مثان ذكره املقريزي يف  - 621
 عقود مطوال وأن أصل جذبته اهتامه حمبوبة له برجل وانه أنشده لنفسه مواليا:

 )سري فضحته وأنتم سركم قد صنت ... فقصدي رضاكم وأنتم تطلبون العنت(

 

 (1))ذليت من بعد عزي يف هواكم هنت ... اي ليت يف اخللق ال كنتم وال أان كنت(". 
 

"فمرض هبا ومات يف ربيع اآلخر سنة أربع وسبعني، ودفن مبامال بني الشيخ بوالد -79 .131
 حافلة وصلى عليه بدمشق الصالة الغائب رمحه هللا وإايان.والشهاب بن اهلائم، وكانت جنازته 
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محزة بن أيب بكر بن أمحد بن حممد بن عمر سري الدين بن التقي األسدي الدمشقي  - 625
الشافعي / اآليت أبوه وأخوه ويعرف كسلفه اببن قاضي شهبة وأخذ عن أبيه وغريه، ودرس 

ند سلفه سنة ستني، ودفن مبقربة الباب الصغري عابملسرورية واجملاهدية وغريمها. مات يف رمضان 
 رمحه هللا وإايان.

محزة بن جار هللا بن محزة بن راجح بن أيب منى احلسين املكي. / كان رأس أشراف آل  - 626
أيب منى بعد أبيه لعقله ومساحته. مات يف احملرم سنة ست عشرة مبكة، ودفن ابملعالة وهو يف عشر 

 ه الفاسي يف مكة.اخلمسني فيما أحسب. قال

 محزة بن زائد بن جولة. / شيخ أوالد أيب الليل. - 627

 محزة بن سلقسيس / انئب محاة. له ذكر يف أزدمر االزبكي. - 628

محزة بن عبد هللا بن علي بن عمر بن محزة العمري املدين / الفراش ابحلرم النبوي ويعرف  - 629
والصالح  ينة النبوية، وأجاز له ابن أميلة وابن اهلبلابحلجاز. ولد سنة مخس وستني وسبعمائة ابملد

بن أيب عمر والكمال بن حبيب وأخوه البدر وغريهم، وممن روى عنه التقي بن فهد وذكره يف 
 معجمه. مات يف شعبان سنة مثان وثالثني ابملدينة.

بن اجلمال امحزة بن عبد هللا بن حممد بن علي بن أيب بكر التقي أبو العباس بن العفيف  - 630
بن قاضي األقضية املوفق الناشري الزبيدي الشايف قريب اجلمال حممد الطيب بن أمحد. / ولد يف 
اثلث عشر شوال سنة ثالث وثالثني ومثامنائة بنخل وادي زبيد من اليمن، ونشأ بزبيد فحفظ 

أفرادا إال  عالقرآن والشاطبيتني وألفية ابن مالك والثلث األول من احلاوي الفرعي، وتال ابلسب
احلمزة وورش فلم يقرأ هلما من ص، كل ذلك على حممد بن أيب بكر بن بدير الزبيدي املقرىء، 
ومجعا إىل االنعام على العفيف عبد هللا بن الطيب الناشري وحبث يف الشاطبية على الشهاب 

أخذ ازه، و وأجالقراءات الشوايطي وكذا يف منظومة السكاكيين الواسطي بل تال عليه بعض 
الفقه عن قريبه الطيب مسع عليه أتليفه االيضاح وعن عمه أمحد بن حممد الناشري وغريمها  

كالعفيف بن الطيب بل قرأ على الربهان بن ظهرية مبكة وقاضي عدن أيب محيش حممد شارح 
احلاوي املتويف بعيد الستني، وقرأ النحو على قاضي احلنفية بزبيد صديق بن املطيب ومسع على 

وقريبه الطيب والزين أمحد الشرجي والتقي بن فهد ووالده النجم عمر وآخرين وأجاز له الزين أبيه 



146 

 

 (1)عبد الرحيم االميوطي والربهان الزمزمي وابن اهلمام وأبو السعادات بن ظهرية والفقيه عمر". 
 

"مث قدم القاهرة فاستوطنها مدة وعاىن املتجر وتعرف ابألمري جقمق وصحبه سنني -80 .132
ث يف أقطاعه وما يليه من نظر األوقاف فعرف ابلنهضة وشهر ابخلري والداينة فلما تسلطن وحتد

جقمق الزم حضور جملسه حىت واله نظر القدس واخلليل انتهى. مات بعد أن أسن يف مجادى 
 األوىل سنة سبع وأربعني.

مري يخليل بن أمحد بن عيسى بن الصالح خليل بن عيسى بن حممد صالح الدين الق - 736
الكردي األصل اخلليلي الشافعي والد حممد / اآليت. ولد يف ذي القعدة سنة مثان ومثانني وسبعمائة 
ابخلليل ونشأ هبا فقرأ القرآن عند إمساعيل بن إبراهيم بن مروان وارحتل إىل القاهرة فجوده على 

زء ابن عرفة ج الزراتييت والنور علي بن حسب البوصريي وغريمها، ومسع على الشرف بن الكويك
والبطاقة وأشياء وببلده املسلسل على شيخنا ابالجازة الشمس أيب عبد هللا التدمري وفقيهه ابن 
مروان املذكور والشهاب أمحد بن حسني النصييب وإبراهيم بن حجي احلسيين عظيمات والشحنة 

سجد اخلليل ت مباألحنف قالوا أانبه امليدومي، وكذا مسع على ابن اجلزري وغريه وتصدى للقراءا
وقرأ على العامة فانتفع به يف ذلك وحج لقيته ابخلليل فقرأت عليه جزءي ابن عرفة والبطاقة، 

رة . مات يف سنة سبع وستني، وجد أبيه ممن أجاز لشيخنا أيب هريابلقراءاتوكان خريا دينا عارفا 
 القبايب.

رة ليل. ولد سنة اثنيت عشخليل بن إسحاق بن قازان الغرس اخلليلي / أحد خدام اخل - 737
ومثامنائة تقريبا، ومسع جزء ابن عرفة التدمري، وكان يذكر أنه حضر جملس ابن اجلزري وامساعه هو 
والتدمري وابن حجي ويذكر لذلك امارات، وكان إنساان حسنا حافظا للقرآن حسن احملاضرة 

نة إحدى رم يف سيستحضر كثريا من مقامات احلريري وطلب مع قاضي اخلليل بسبب أمري ج
وتسعني وحبس هناك مدة مث أفرج عنه سنة ثالث وحضر إىل بلده صحبة دقماق انئب القدس 
ونظر احلرمني فتويف بقرية عجالن على مرحلة من بلد اخلليل يف شهر مجادى سنة ثالث وتسعني 

 فنقل إىل بلد اخلليل ودفن هبا رمحه هللا.

 القاهري الشافعي الشاهد أخو الشمس حممد خليل بن إمساعيل بن عمر العمريطي مث - 738
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/ اآليت. تكسب ابلشهادة ومتيز فيها مع جودة اخلط ولكنه ليس ابملتني مع أدب وحشمة وقد 
 حج ومسع هناك على التقي بن فهد.

خليل بن أمريان شاه بن تيمور كور / املاضي أبوه وجده ملك مسرقند بعد جده يف حياة  - 739
كان معه عند وفاته سنة سبع ومثامنائة فلم جيد الناس بدا من سلطنته وعاد   والده وأعمامه لكونه

 (1)جبنة جده يريد مسرقند وقد استوىل على". 
 

"فولد له هذا وذلك يف سنة أربع ومثانني وسبعمائة، ومات أبوه وهو ابن ست يف -81 .133
يد واللمع  ز سنة تسعني فحفظ القرآن عند الشرف موسى الدفري املالكي والرسالة البن أيب

للتلمساين، واشتغل يسريا ومسع بعض الرتغيب لألصفهاين على النجمي البالسي واحلالوي يف 
سنة مثان وتسعني وأجاز له فيها أبو هريرة بن الذهيب وأبو اخلري بن العالئي وأبو العباس بن العز 

م عليه ولده و النعيوابن أيب النجم وابن صديق وابنة ابن املنجا وآخرون، وحدث وأمسع شيخنا أب
ودلين عليه فقرأت عليه جزءا إبجازته من أيب هريرة قبل أن أقف على مسموعه املشار إليه، وكان 

 خريا. مات يف صفر سنة سبع أو مثان وستني رمحه هللا.

خليل بن سعد بن عيسى بن علي القرشي القاهري القاري / امام مدرسة آل مالك  - 746
ومسع على ءات القراب. ولد بعد األربعني وسبعمائة تقريبا وعين ابلقرب من املشهد احلسيين

ابن القاري مشيخته ختريج العراقي وعليه وعلى خليل بن طرنطاي صحيح البخاري، وحدث مسع 
منه الطلبة مسع عليه من شيوخنا الزين رضوان وعبد السالم البغدادي والتقي الشمين والعز الكناين 

يت والكمال الشمين وذكره شيخنا يف معجمه فقال أجاز البين حممد احلنبلي ومن قبلهم الكلوات
ومات يف أوائل سنة تسع عشرة. قلت وهكذا أرخه املقريزي يف عقوده ورأيت من قال سبع عشرة 

 وكأنه حترف فاهلل أعلم.

خليل بن سالمة بن أمحد بن علي األذرعي القابوين والد شيخنا الزين عبد الرمحن /  - 747
 يت يف ابن عبد هللا، وقفت على املوجود من صحيح ابن خزمية خبطه.لعله اآل

خليل بن شاهني غرس الدين الشيخي شيخ الصفوي الظاهري برقوق والد عبد الباسط  - 748
/ اآليت. ولد يف شعبان سنة ثالث عشرة ومثامنائة ابحلارة اخلاتونية من بيت املقدس فلما بلغ خم 
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القاهرة وحفظ القرآن واشتغل ونظم فأكثر، والزم بعد أبيه خدمة عشرة سنة حتول مع أبيه إىل 
أزبك الدوادار قليال يف مجلة مماليكه مث صار بعد القبض عليه من مجلة مماليك األشرف برسباي 
بسفارة صهره زوج أخته اخلواجا إبراهيم بن قرمش مث واله نظر اسكندرية مث حجوبيتها مث نظر 

زوج أبصيل ة مث يف سنة سبع وثالثني نيابتها وشكر يف مباشراته مث تبيع البهار املتعلق ابلذخري 
أخت خوند جلبان أم العزيز ومحلت إليه إىل اسكندرية فدخل هبا وصار عديال لألشرف مث 
استقدمه القاهرة على إمرة طلبخاانه وقرر يف نظر دار الضرب مث نقله إىل الوزارة ولكنه استعفى 

أن حيضر اخلدم مع املقدمني مث سافر يف سنة أربعني أمريا على احململ  منها بعد مدة يسرية وأمره
 (1)مث ويل نيابة". 

 

وابلفقه وأصول الدين، وكان القراءات ب"وكان قد كتب اخلط اجليد واشتغل -82 .134
يفهم فيه يف اجلملة لكن رمبا توغل وأبرز أمثلة لو سكت عنها كان أوىل به وحرص كل احلرص 

وألفاظ أييت هبا ملحنة ويستعمل األوالد وحنوهم يف حفظها، كل ذلك مع على أذكار وأوراد 
العقل ومزيد الداينة والصدع ابحلق والشجاعة والسياسة والتدبري وحمبة العلم والعلماء والصاحلني 

ومزيد األدب معهم والتودد إىل الناس والكرم والرب وحسن السمت والفصاحة والبهاء، وحماسنه  
 أبناء جنسه ومن آاثره السبيل الذي أنشأه واملسجد واملكتب ابلقرب من جامع كثرية وهو فرد يف

املاس واجلامع األنيق بزقاق حلب. وكذا بيت سكنه به وما اخرتعه مبقعده من الوزرات الرخام 
الدقي والعمد املموهة زايدة على املعتاد واملكان الذي عمله ابلفيوم ومساه ابلروضة اشتمل على 

وفاكهة وبستان عظيم ومعصرة قصب وطاحون فاسي يدور ابملاء بدون دواب، مزدرع قصب 
وصار بلدا به مكاتب أطفال وغريها وفيه خطبة واجراؤه املاء خبليج كمل حفره ووسعه وصار 
متصال من اليماين إىل احمللة قبل أوائل جراينه بشهرين، وانتفع الناس به كثريا، إىل غري ذلك من 

لقرب هبما وبغريمها مما مل يشرتك معه غريه فيها، وقد جلست معه كثريا بل الدروس ابحلرمني وا
وحضر عندي عدة جمالس مبكة كان جيلس فيها بدون حائل ومينعين من ذلك رغبة يف مزيد 
األدب وتعظيما للعلم ومحلته وأحسن إيل مبا يثيبه هللا عليه مع االعتذار، وقد تزوج خدجية ابنة 

خوند شقرا ابنة الناصر وله منها الست فاطمة صاهره عليها جانبك حبيب االاتبك جرابش وأمها 
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وبواسطتها كان أمر صدقاته منتظما بعض انتظام وماتت أمها يف حياته وتزوج حظية الظاهر 
جقمق وماتت بعد إخراجه من القاهرة يف سنة ست ومثانني. وترمجته عندي أبسط من هذا رمحه 

 :هللا وإايان وعوضه اجلنة.( ::
خري بك األشريف برسباي البهلوان /. أتمر عشرة يف دولة إينال مث نفاه الظاهر خشقدم  - 779

إىل البالد الشامية مث صار من مقدمي دمشق. ومات يف وقعة سوار يف شوال سنة ثالث وسبعني 
 وهو يف عشر الستني.

 .خري بك األشريف /. استقر يف نظر احلرمني ونيابة القدس بعد دقماق - 780
خري بك األشريف اينال / أحد العشرات ويعرف بغمغم. مات يف طاعون سنة سبع  - 781

 وتسعني.

خري بك الظاهري خشقدم. أصله من مماليك سودون قرقاش فاشرتاه الظاهر يف أايم  - 782
 (1)إمرته وعمله بعد مدة خازنداره وملا تسلطن جعله من مجلة اخلازندارية". 

 

"رجب بن أمحد بن علي بن عمر الزين أبو الربكات السنهوري املالكي ويعرف اببن -83 .135
عن بلديه جعفر. رجب بن كمشبغا احلموي اآليت أبوه. مات يف القراءات العسيلي. ممن أخذ 

سابع عشري رمضان سنة إحدى قبل أبيه بيوم. رجب بن يوسف بن سليمان زين الدين القاهرية 
لد ة مث حتتانية ساكنة نسبة للجمال بن خري املالكي لكونه كان يف خدمته. و اخلريي بفتح املعجم

 تقريبا قبل السبعني وسبعمائة ورأيت خبطه مولدي أبخبار أيب سنة مخس وستني وسبعمائة ابلقاهرة.
ونشأ هبا فحفظ القرآن والرسالة يف فقه املالكية، واستفاد من خمدومه وغريه أشياء حسنة كان 

حيفظ نبذا من التاريخ وسافر إىل اسكندرية ودمياط مرارا، ومسع الكثري على التقي بن يذاكر هبا و 
حامت واملليجي والشهاب املنفر والعالء بن السبع وابن الفصيح وابن الشيخة والتنوخي واملطرز 
والصردي والنجم البالسي والفرسيسي والبلقيين والعراقي واهليثمي والغماري واجملد احلنفي وانصر 
الدين نصر هللا الكناين احلنبلي والفخر القااييت وابن الشهيد وأكثر من الشيوخ واملسموع وأجاز 
له خلق، وحدث مسع منه الفضالء أخذت عنه أشياء، وقد ذكره شيخي يف سنة أربع وعشرين 
من اترخيه وقال انه كان خيدم ابن خري مث صار بعده يستجدي من الطلبة ويرافقهم يف الطلب 
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اع فسمع شيئا كثريا، لكنه كان يزن ابهلنات وال يزال حيصل يف مكروه من ذلك إىل أن والسم
وقعت له كائنة، وذكرها وهي شنيعة ما أحببت ذكرها، قال فكانت أشد شيء اتفق له وعاش 
بعدها دهرا. قلت وحسنت حاله واتب وأانب والزم خدمة ابن عمار وتعاطى حوائجه وقتا، 

وصار متماسك األمر حبيث أخذ عنه غري واحد من األعيان مع  وحصل اليسري من الكتب،
ظرف ورغبة يف اجلماعات وحمبة يف زايرة الصاحلني حىت كان أحد خدام الليث. مات يف شعبان 
سنة مخسني بعد أن تعلل قليال ونزل ابلبيمارستان املنصوري مث خرج إىل الظاهرية القدمية فكانت 

وسطه عفا هللا عنه. رجب بن الناسخ املؤذن مؤدب االبناء.  منيته هبا واختلست دريهماته من
فقري تزوج ابنة صهر أخي الوسط ومكث معها مدة مث فارقها. رجب ومل ينسب. ممن مسع علي 

 (1)مبكة يف السر املكتوم وغريه.(". 
 

 "املراغي يف سنة اثنيت عشرة ومثامنائة مبربك الناقة النبوية من دار أيب أيوب األنصاري-84 .136
 املعروفة ابملدرسة الشهابية ووصفه ابلشيخ الصاحل اخلري.

رضوان بن علي بن رضوان القاهري املقرىء والد أمحد / املاضي وأحد قراء اجلوق  - 854
اجملتهدين يف التحصيل. تكسب ابلشهادة كأبيه وابلدوران يف االسباع ببيت األمراء وحنوهم وتنزل 

 ابخلشابية بعد ولده ورمبا خطب وكنت أمحد قراءته يف كثري من اجلهات بل كتب الوصوالت
 ووجد له بعض االمسعة يف ثبت اجلمال البدراين فاستجازه الطلبة لذلك.

رضوان بن حممد بن يوسف بن سالمة بن البهاء بن سعيد / شيخنا مفيد القاهرة حمدث  - 855
ولد يف صبح  شافعي املقرىءالعصر الزين أبو النعيم وأبو الرضا العقيب مث القاهري الصحراوي ال

مجعة من رجب سنة تسع وستني وسبعمائة مبنية عقبة ابجليزة ونشأ خبانقاه شيخو فحفظ القرآن 
والتنبيه وجود بعض القرآن على امساعيل االنبايب وتال ابلسبع إفرادا إال انفعا فلم يكملها على 

ا هلا اضع كثرية من القرآن مجعالنور أيب احلسن علي الدمريي املالكي أخي هبرام ومسع عيه مو 
وللثالث أيضا ويف البحث يف شرح اجلعربي للشاطبية وهنج الدماثة وقرأ الكثري من الشاطبية ومجيع 
الرائية عليه وعلى الشمس الغماري مجعا للسبع إىل رأس احلزب األول من االعراف وكذا من مث 

ملالكي كي أيب الربكات االسعردي اإىل رأس احلزب يف القصص مع إضافة يعقوب إليها وعلى الز 
                                         

 3/224الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  (1)



151 

 

مجعا للثمان بتمامها وقرأ عليه بعض العقد ومسع عليه بعض املطلوب يف قراءة يعقوب وكالمها 
لشيخه أيب حيان وعلى كل من الشرف يعقوب اجلوشين املالكي والشمس النشوي احلنفي مجلة 

بع أيضا ة مبكة بعضه للسمن القرآن للسبع وعلى أوهلما بعض الشاطبية وعلى النور بن سالم
وعلى ابن اجلزري الفاحتة وإىل املفلحون ابلعشر داخل الكعبة وعلى ابن الزراتييت مجلة كثرية من 
القرآن ابألثين عشر وقرأ عليه كال من التيسري والعنوان والعقيلة واالرشاد الصغري وغريها وبعض 

ية وقرأ الشاطبية اسي واجلعربي للشاطبالقرآن على الفخر عثمان الربماوي وحبث عليه يف شرحي الف
 على انصر الدين(

بن كشتغدي ولقي من القراء أيضا العسقالين وابن القاصح صاحب املصطلح وغريه فسمع 
عليهما بعض القرآن ابجلامع الطولوين والفخر البلبيسي الضرير إمام األزهر فسمع عليه به بعضه 

 (1)ويرويها ابالجازة".  عن الشمس الشطنويفالقراءات أيضا وكذا أخذ 
 

"وعرف العايل والنازل وكتب خبطه اجليد الكثري من الكتب واالجزاء والطباق وخرج  -85 .137
كثريا لغريه والبعض لنفسه كاالربعني املتباينات وكذا خرجها لولده ومل يتعد لغري ذلك من هذا 

لكثري من خرة ابالفن وابلغ فيه وتوسع جدا مع مشاركة يف الفضائل ونظم ونثر وقد حدث أب
الكتب واالجزاء وأقرأ القرآن وخترج به مجع من الفضالء، وكنت ممن خترج به وقرأت عليه الكثري 
وانتفعت بتهذيبه وارشاده وأجزائه، وكان كثري احملبة يل واالقبال علي والتمس مين أبخرة مجع 

ا وأرجو أن أنتفع بذلك ثري شيوخه ومروايته فما تيسر وتوسم يف املعرفة ووصفين ابجلميل ودعا يل ك
فقد كان خريا دينا ساكنا بطيء احلركة ربض اخللق صادق اللهجة غزير املروءة متواضعا منطرح 
النفس وقورا بساما مهااب هبيا نري الشيبة حسن السمت كثري التالوة والعبادة غاية يف النصح سليم 

يفي قجماس نجمعا عن الناس برتبة السالباطن حمبا يف احلديث وأهله، مسحا إبعادة كتبه وأجزائه م
الظاهري ابلقرب من الربقوقية قانعا ابليسري عدمي النظري على طريقة السلق قل أن ترى العيون يف 
جمموعه مثله طار امسه مبعرفة األسانيد والشيوخ واملروايت، وأرسل للسلطان أيب فارس صاحب 

ين والنور أاثبه عليها وكذا خرج للجالل البلقياملغرب أربعني حديثا خرجها له وألوالده ابالجازة ف
التلواين وخلق، وقرض له شيخنا بعض ذلك أو مجيعه وكان كثري امليل إليه حبيث ذكره يف القسم 
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األخري من معجمه وشهد له إذ ذاك أبنه أمثل من خترج على طريقة طلب احلديث وقدمه 
ة يف وسط هذا ها يف القراء ابلداير املصريلالستمالء عليه فاستمر وأثبت امسه جمردا يف ورقة كتب

القرن لكونه كان أيضا قصد فيها لتقدم عمله فيها حسبما بينته حبيث قرأ عليه غري واحد من 
مع انه كان اتركا وشهد عليه يف سنة إحدى ومخسني يف إجازته بعض من قرأ القراءات األعيان 

الن، ويف خ االقراء والتحديث احلافظ ففوصفه فيها ابلشيخ االمام الفاضل شيالقراءات عليه 
أخرى قبلها بعشر سنني ابلشيخ االمام العامل العالمة االوحد احملدث احلافظ الضابط املقرىء 
اجملود، هذا مع سلوك صاحب الرتمجة معه األدب إىل الغاية حىت إنين مسعته يسأل أميا أكرب أنت 

. ان أسن منه وهو أكرب مين رمحهما هللا تعاىلأو هو فقال أقول كما قال العباسي رضي هللا عنه أ
 ومدحه(

بقصيدة حسنة ذكرهتا يف اجلواهر. ومل يزل على طريقته حىت مات يف يوم االثنني اثلث رجب سنة 
اثنتني ومخسني بسكنه برتبة قجماس، ودفن هبا بعد أن شهد الصالة عليه مجع جم كشيخنا 

 (1)الناس خصوصا أهل".  وتقدم واحلنبلي واالقصرائي فمن دوهنم وأتسف
 

"والبديع عن القااييت أخذ عنه املطول ما بني قراءة ومساع والشمس البخاري املذكور -86 .138
قرأ عليه املختصر والكافياجي والشرواين وعن من عداه من شيوخ الصرف أخذ املنطق وكذا عن 

وغالب حاشيتها  الشمسيةابن اهلمام واألبدي والزين جعفر العجمي احلنفي نزيل املؤيدية قرأ عليه 
للسيد والتقي احلصين أخذ عنه ظنا يف القطب وحاشيته، وأخذ عن القااييت يف اللغة وكذا أخذ 
عنه وعن الكافياجي وشيخنا يف التفسري وأخذ علم اهليئة واهلندسة وامليقات والفرائض واحلساب 

حلساب أيضا عن اء والفرائض واواجلرب واملقابلة وغريها عن ابن اجملدي وقرأ عليه من تصانيفه أشي
الشمس احلجازي والبوتيجي وكذا عن أيب اجلود البنيب قرأ عليه اجملموع والفصول واحلكمة عن 
الشرواين وجعفر املذكور والطب عن الشرف بن اخلشاب والعروض عن الوروري وعلم احلرف عن 

الفوي  االدكاوي وحممدابن قرقماس احلنفي والتصوف عن أيب عبد هللا الغمري والشهاب أمحد 
وكالمها من أصحاب ابراهيم االدكاوي وعن السراج عمر النبتييت والزين عبد الرمحن اخلليلي شقري، 
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وتلقن منهم ومن أمحد بن الفقيه علي بن حممد بن متيم الدمياطي ويعرف ابلزلباين الذكر وتال 
 ابلسبع على كل(

لك الشهاب القلقيلي السكندري بعد تدربه يف ذمن النور البلبيسي إمام األزهر والزين رضوان و 
ببعض طلبتهم كالزين جعفر وابلثالث الزائدة عليها مبا تضمنته مصنفات ابن اجلزري النشر 
والتقريب والطيبة على الزين طاهر املالكي وابلعشر لكن إىل املفلحون فقط على الزين بن عياش 

مسع عليه يف البحث من شرح الشاطبية املكي هبا وأخذ مرسوم اخلط عن الزين رضوان بل و 
 واحلديث وغريمها كجملة من شرح ألفية احلديثالقراءات للجعربي ومحل عنه كتبا مجة يف 

للعراقي وعن ابن اهلمام أخذ هذا الشرح بتمامه مساعا وبعضه قراءة وعن القااييت بعضه بل وأخذ 
ن أتليفه وقرأ عليه بلوغ املرام م عن شيخنا الكثري منه ومن ابن الصالح ومجيع شرح النخبة له

أيضا والسرية النبوية البن سيد الناس ومعظم السنن البن ماجه وأشياء غريها، ومسع يف صحيح 
مسلم على الزين الزركشي وكذا مسع على العز بن الفرات أشياء وعلى سارة ابنة ابن مجاعة يف 

كالزين رضوان   الرشيدي وكثري ممن تقدماملعجم الكبري للطرباين بقراءيت وعلى الربهان الصاحلي و 
 واشتدت عنايته مبالزمته له يف ذلك حىت قرأ عليه مسلما والنسائي والبوتيجي والبلقيين ومبكة يف

سنة مخسني حني حج على الشرف أيب الفتح املراغي والتقي بن فهد والقاضيني أيب اليمن النويري 
 (1)ريها وبعض". وأيب السعادات بن ظهرية يف آخرين ابلقاهرة وغ

 

"من ذكر من مجيع شيوخه يف أخذه عنه أكثر من بعض، كما أن عمله يف هذه -87 .139
العلوم أيضا يتفاوت، ومل ينفك عن االشتغال على طريقة مجيلة من التواضع وحسن العشرة 
واألدب والعفة واالجنماع عن بين الدنيا مع التقلل وشرف النفس ومزيد العقل وسعة الباطن 

ال واملداراة إىل أن أذن له غري واحد من شيوخه يف االفتاء واالقراء وممن كتب له شيخنا واالحتم
ونص كتابته يف شهادته على بعض اآلذنني له: وأذنت له أن يقرىء القرآن على الوجه الذي 
تلقاه ويقرر الفقه على النمط الذي نص عليه اإلمام وارتضاه قال وهللا املسؤل أن جيعلين وإايه 

يرجوه وخيشاه إىل أن نلقاه. وكذا أذن له يف اقراء شرح النخبة وغريها وتصدى للتدريس يف  ممن
حياة غري واحد من شيوخه وأخذ عنه الفضالء طبقة بعد طبقة مع إعالم متفننيهم حبقيقة شأنه 
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ولكن احلظ أغلب، وشرح عدة كتب منها آداب البحث ومساه فتح الوهاب بشر اآلداب وفصول 
م يف الفرائض مساه غاية الوصول إىل علم الفصول مزج املنت فيه وآخر غري ممزوج مساه ابن اهلائ

منهج الوصول إىل ختريج الفصول هو أبسطهما والتحفة القدسية يف الفرائض البن اهلائم أيضا 
 ومساه التفة األنسية لغلق التحفة القدسية وألفية(

اه الغرر اهلداية يف حترير الكفاية وهبجة احلاوي ومسابن اهلائم أيضا املسماة ابلكفاية ومساه هناية 
 البهية يف شرح البهجة الوردية وتنقيح اللباب للويل بن العراقي وخمتصر الروضة البن املقري املسمى

ابلروض وحاشية على شرح البهجة للويل العراقي وشرح يف النحو شذور الذهب بل كتب على 
رة العني شرح مقدمة التجويد البن اجلزري وخمتصر قراءات القبألفية النحو يسريا وفيما يتعلق 

يف الفتح واالمالة وبني اللفظني البن القاصح وأحكام النون الساكنة والتنوين واملد والقصر ويف 
املنطق شرح ايساغوجي وشرح املنفرجة يف مطول وخمتصر وأقرأ معظم ذلك وطار منه شرح البهجة 

 أن كتابته أمنت من عباريه إىل أن اتضح يل أمره حني شرع يف يف كثري من االقطار وكنت أتوهم
غيبيت بشرح ألفية احلديث مستمدا من شرحي حبيث عجب الفضالء من ذلك وقلت هلم من 
ادعى ما مل يعلم كذب فيما علم، وخطر يل لقصور الطلبة املرور على شرحه للبهجة وابراز ما فيه 

من   د ابلفتاوي وزاحم كثريا من شيوخه فيها، وكان أحدسيما يف كثري مما يزعم املزج فيه. وقص
كتب يف كائنة ابن الفارض بل هو أحد من عظم ابن عريب واعتقده ومساه وليا، وعذلته عن ذلك 
مرة بعد أخرى فما كف بل تزايد فصاحة بذلك أبخرة وأودعه يف شرحه للروض من خمالفته املاتن 

 (1)يف ذلك. وله هتجد وتوجد وصرب". 
 

"ما أعلم أحدا اجتمعت فيه العدالة الظاهرة والباطنة بعد ابن رسالن غريه، وشرع -88 .140
 يف شرح خمتصر اجلامع الكبري وأدخل فيه علوما على أسلوب جيد وهو جدير بقول القائل:

 )وحل من اجملد املؤثل رتبة ... يقصر عن إدراكها نظر الطرف(

غاية مدمي عالمة صاحلا نريا سليم الفطرة إىل الوقد لقيته ببيت املقدس فسمعت من فوائده، وكان 
االشتغال واالفادة لكن أكثر ذلك ألبناء جنسه للكنة كانت يف لسانه وعدم طالقة، وذكر أن 

 جده األعلى يوسف مدفون بطيبة رمحه هللا وإايان.
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سرداح مبهمالت ويقال ان أوله صاد مهملة أيضا وهو يف عقود املقريزي وهو أصح  - 919
ني أشهر بن مقبل بن خنباز بن مقبل بن حممد بن راجح بن إدريس بن حسن بن أيب عزيز والس

احلسين الينبعي. / ويل أبوه إمرة الينبع مدة مث قبض عليه وحبس ابسكندرية يف سنة مخس وعشرين 
إىل أن مات هبا وكحل ولده هذا فيقال إنه رأى النيب صلى هللا عليه وسلم يف املنام ومسح عينيه 

بصرواهتم السلطان من كحله فاهلل أعلم. مات يف أواخر مجادى اآلخرة سنة ثالث وثالثني فأ
ابلطاعون قاله شيخنا يف انبائه ويقال أنه أقام مدة أعمى بعد أن فقئت عيناه وسالتا وورم دماغه 

 هوننت مث توجه إىل املدينة فوقف عند القرب النبوي وشكا ما به وابت فرأى النيب صلى هللا علي
وسلم فمسح بيده الشريفة على عينيه فأصبح وعيناه أحسن ما كانت وأن البينة أقيمت لألشرف 
مبشاهدة امليل احملمى ابلنار وهو يكحل به حبيث سالت حدقتاه حبضورهم وكذا أخرب أمري املدينة 

 بذلك واألمر أعظم من هذا فمن توسل جبنابه ال خييب.

مد أمحد بن عبد احلميد أبو الوليد وأبو الفرج بن أيب حمسرور بن عبد هللا بن سرور بن  - 920
القرشي العليب املغريب التونسي املالكي ابن أخت عبد هللا بن مسعود بن علي بن القرشية / اآليت 
ونزيل اسكندرية. ولد سنة إحدى وتسعني وسبعمائة بقسنطينة، وقدم القاهرة ومسع من شيخنا 

وممن أخذها ات القراءيف رجب سنة اثنتني وعشرين، ومتيز يف يف االمالء وغريه وأجاز له خاله 
عنه الشمس الديروطي، وامتحن وبقي مسلسال يف بعض املراكب أواخر سنة أربع وأربعني مث ذكر 

 يف شعبان من اليت تليها أنه قتل وانقطع خربه من مث رمحه هللا.( )سقط(

وش وكذا باي بعد نفي معروف شاد احلكان يف خدمتهما مث ترقى إىل أن استقر به األشرف قايت
استنابه مع وجود الناصري حممد ابن سيده يف أوقاف الناصر فرج وضيق على مستحقي الرتبة 

 (1)الناصرية وكلفهم مبا مل أيلفوه وجدد". 
 

"املنرب وفرش املكان ابلبالط وطراه ابلزيت وتصرف تصرفا منكرا ومل يلبث أن رافع -89 .141
، وبىن فبادر إىل التخلص بكونه متربعا مبا فعله، وسكن احلال وكأنه خلدمتهفيه بعض املستحقني 

يف وسط حوش الرتبة املشار إليها تربة حسنة دفن يف فسقية منها جانبك حبيب وجدد ابخلانقاه  
كتبا عمل هلا خزانة غري خزانة كتب الواقف. وحج ابجلملة فقد رأيت من يشكره مبداومته لصوم 
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ل وإكرام ألهل العلم وحنوهم وتعففه يف مباشراته وعدم ارتشائه ويتكلم يف مسائاالثنني واخلميس 
 ويقرأ من املصحف.

سرور احلبشي قراقجا احلسين / رأس نوبة اجلمدارية مع إضافة خدمة ابحلجرة النبوية  - 922
خلدمة اإليه. ممن حج يف أايم أستاذه وبعده ويذكر خبري وتعبد ابلصوم وغريه كايثاره مبعلومه يف 

وغريه لفقراء املدينة وأثىن على تصرفه يف مدرسة سيده وأوقافها ويف غريها كاحلجازية اجملاورة 
للجمالية. مات يف ليلة اثمن عشر صفر سنة مخس وتسعني عن بضع وسبعني وصلى عليه 

ق و السلطان ودفن برتبة أستاذه ووجد له من النقد شيء كثري منه فيما قيل ما هو لبين األمري برق
وغريه وديعة. واستقر بعده يف احلجازية الطواشي هالل الرومي األشريف أحد السقاة ويف اخلدمة 

 الطواشي دينار أحد اجلمدارية أيضا.

سرور الطرابي احلبشي. / اتصل ابستاذه طرابي خلدمة السلطان فعمل مجدارا يف سنة  - 923
ة اخلدام ربع ومخسني ظنا مشيخمخس وعشرين وترقى حىت ويل بعد صرف فارس األشريف سنة أ

 ابحلرم النبوي إىل أن مات هناك يف صفر سنة ثالث وسبعني هبا دفن بعد أن شاخ.

وهو من إخوة جوهر القنقباي ويذكر بدين وخري وسرية حممودة مع كرم. واستقر بعده مرجان 
 احملمدي التقوي.

إمام احلنفية بيت املقدس / و  سعد هللا بن حسني الفارسي السلماسي احلنفي املقري نزيل - 924
ابألقصى. قدم من بالده وكان شافعيا فتحنف وأخذ ابلقاهرة عن سعد الدين بن الديري وانب 
يف قضاء دمشق عن العالء بن قاضي عجلون ابتكره وابن عبد يف آن واحد، ويقال انه أخذ هبا 

 بردبك هبا، ومتيز(عن الشمس ابن النجار ودام هبا مدة واستقر يف إمامة جامع القراءات 

وشارك يف غريها مث قدم القاهرة يف سنة سبع وسبعني، ورأيته هبا واستقر يف إمامة القراءات يف 
احلنفية ابالقصى وابشرها على هدى واستقامة وهباء مع تصديه القراء القرآن وغريها بل رمبا أفىت. 

قار وصولة ا ذا شيبة حسنة وو مات يف ثالث مجادى األوىل سنة تسعني عن حنو الثمانني، وكان نري 
 (1)وحرمة وشهامة وصدع". 
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"استحكمت يف أواخر عمره، وتغري قبل موته قليال، وذكره املقريزي يف عقوده وأنه  -90 .142
كتب اخلط اجليد مع اتقان العربية واألصول واألدب توجل خلطبته القلوب ويوصف لكثرة صفاء 

 ابطنه ابلغفلة.

د القاضي نفيس الدين أبو الربيع القرشي اليمين ويعرف سليمان بن علي بن أمح - 1004
ابجلنيد أو ابن اجلنيد /. قال شيخنا يف أنبائه أنه مسع على ابن شداد وغريه، وويل قضاء عدن 

 مدة رأيته هبا، وهبا مات سنة إحدى وعشرين، وكذا أرخه التقي بن فهد يف معجمه لكن بزبيد.

سجد م الدين الصفدي مث املقدسي / رئيس املؤذنني ابملسليمان بن علي بن أيب بكر عل - 1005
القراءات باألقصى. ولد تقريبا سنة مخس ومثانني وسبعمائة ببيت املقدس وحفظ القرآن وتاله 

على الشيخ حممد بن اخلليلي وتعاىن املدح يف املواعيد من صغره وهلم جرا، وحج وكان إنساان 
ن العالئي أبو بكر القلقشندي أنه مسع عن أيب اخلري ب حسنا لقيته ببيت املقدس وذكر لنا التقي

 يف ختم الصحيح فقرأت عليه جزءا، ومات قريب الستني.

سليمان بن علي بن أيب زريع احلضرمي نزيل مكة. / مات هبا يف ربيع األول سنة أربع  - 1006
 وأربعني.

هاب بن التاج عبد الو سليمان بن علي بن سليمان بن وهبان املدين. قرأ املوطأ على  - 1007
حممد بن صلح يف سنة مخسني، وقبل ذلك الشفا على الشهاب أمحد ابن حممد الصبييب يف 

 رمضان سنة سبع وأربعني.

 سليمان بن علي بن عبد هللا اليماين. / ممن مسع مين مبكة. - 1008

 سليمان بن علي نفيس الدين اليماين بن اجلنيد /. مضى قريبا فيمن جده أمحد.

سليمان بن عمر بن عبد العزيز بن أمحد بن حممد بن علي علم الدين أو فخر الدين  - 1009
بن اخلواجا السراج املصري / املاضي أبوه ويعرف اببن اخلرويب وأمه حبار ابنة انصر الدين بن 

 مسلم. ولد تقريبا سنة مثامنائة أو قبلها مبصر، ونشأ هبا وقرأ بعض القرآن وأجاز له اجملد اللغوي
 والشرف بن املقري وعبد الرمحن بن حيدر وغريهم، وعاش يف ترف كثري مث نزل(

به احلال، وصار يرتزق ببعض املتجر، وسافر بسببه إىل الصعيد مث اهنبط وجتمدت عليه ديون رمبا 
سجن ببعضها أجاز لنا ومات يف شعبان سنة أربع وستني. وسيأيت ذكر إخوته األربعة يف احملمدين 

 .إن شاء هللا
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 (1)سليمان بن عمر بن حممد علم الدين احلويف مث القاهري الشافعي نزيل".  - 1010
 

 "وهذا سند ابطل جزما، وسيأيت حنوه يف حممد بن حممد بن علي الزين اخلايف.-91 .143

 شريف ابلتصغري الفيومي الوكيل أخو العز عبد العزيز. امسه شرف الدين حممد ابن / سيأيت.

 ي. / يف ابن حممد بن داود.شعبان بن داود اآلاثر 

شعبان بن حسن بن كبة ابن أخت علي بن صدقة من أهل اسكندرية / وجتارها.  - 1156
 رأيته مبكة يف سنة مثان وتسعني.

شعبان بن عبد هللا بن حممد الدمنهوري الشافعي ويعرف اببن مسعود. / حفظ القرآن  - 1157
على الزين ات القراءل يف الفقه وغريه وقرأ يف واملنهاج ظنا ألنه كان يكثر النقل منه، واشتغ

جعفر السنهوري وصحب بلديه الشيخ حممد البلقطري وتزوج بعده اببنته، وحج وتصدى 
نة للتسليك والرتبية، وعظم النفع به يف تلك الناحية ملزيد اعتقادهم فيه مع خري كثري واقتفاء للس

ع تصنيفي ا يشبهه، وحصل نسخة من القول البديواعتناء ابلرتغيب للمنذري وإكثاره للنقل منه ومم
ومع مداومة للتالوة حبيث بلغين أنه ليلة موته قرأ ختمة والثناء عليه كثري. مات يف ربيع األول سنة 

 تسع ومثانني وقد جاز الستني وحصل التأسف من أهل تلك النواحي كثريا عليه رمحه هللا وإايان.

ف الدين املصري احلنفي. / مسع من أصحاب الفخر، شعبان بن علي بن إبراهيم شر  - 1158
وكان بصريا مبذهبه ودرس يف العربية وحصل له خلل يف عقله ومع ذلك فيدرس ويتكلم يف العلم، 

 مات يف شوال سنة ثالث. أرخه شيخنا يف إنبائه.

 /شعبان بن علي بن أمحد املغريب الزواوي األصل القاهري القباين، ويعرف ابلزواوي  - 1159
ولد سنة عشرين ومثامنائة تقريبا ابجلودرية وكان كل من أبيه وأخيه يتعاىن وضع القبان فنشأ كهما 
ولكنه متيز حبيث وضع بضعة عشر قباان ألفيا وصار شيخ اجلماعة واملشار إليه بينهم عند 
االختالف، ومسعت غري واحد ممن يقول إنه كان فريدا يف صناعته وحج غري مرة وسافر مرة 

صالح قبابني الوجه البحري وكان أخوه حممد إذ ذاك معلما فعز ذلك عليه ورافع فيه حبيث ال
أحضر يف احلديد، وكان ابتداء سعده فإنه استقر حينئذ وصرف أخوه وذلك قريب اخلمسني 

 واستمر حىت مات يف مستهل سنة مخس وتسعني عفا هللا عنه.
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انني لده العطار هو. مسع يف سنة إحدى ومثشعبان بن علي بن مجيل البعلي القطان وا - 1160
وسبعمائة من عبد الرمحن بن الزعبوب وحممد بن عثمان اجلردي وحممد بن علي بن اليواننية 
وحممد بن علي بن حيىي بن محود والصدر حممد بن حممد بن زيد املائة املنتقاة البن تيمية من 

 (1)موسى واأليب قبل العشرين.". البخاري قالوا أان احلجار به، وحدث به مسع منه ابن 
 

"اليمين الصنعاين احلنفي نزيل الصحراء ويعرف ابلشيخ صاحل. / ولد يف سنة ثالث -92 .144
وثالثني ومثامنائة مبخالف صنعاء، ونشأ هبا فحفظ القرآن وغريه، واشتغل هناك قليال يف الفقه 

ىل القاهرة ركب البحر إ والعربية وأصل الدين مث ارحتل يف سنة ثالث ومخسني فحج وجاور مث
فدخلها يف رمضان سنة مخس ومخسني فالزم التقى الشمين يف الفقه والعربية وكان مما أخذه عنه 
حاشيته للمغين وشرحه للنقاية وكتبهما خبطه، وكذا أخ عن التقي احلصين املنطق واملعاين والبيان 

دين يف ام فأخذ هبا عن محيد الوأصول الدين وغريها وعن الكافياجي أصول الفقه وسافر إىل الش
أصوهلم وعن مال شيخ شرحه لدرر البحار، وتوجه لتربيز فقرأ على مال ظهري الدين يف املعاين 
والبيان وإىل الري فأخذ عن مال عبد الرحيم الكندي بفتح الكاف نسبة ملدينة يف الري، ودام يف 

أ الفضالء، ج رفيقا لالبناسي وأقر غيبته مخس سنني مث رجع إىل القاهرة وقطن الصحراء هبا، وح
ومتيز يف العربية والصرف واملنطق واملعاين والبيان، وعرف ابلصالح والفصاحة مع تقلله واجنماعه 

 وعدم مزامحته لبين الدنيا حبيث عرض عليه النيابة يف القضاء فأىب.

يت آلصاحل بن حممد بن أيب بكر بن علي بن يوسف املرشدي املكي أخو عمر / ا - 1204
 عن ابن عياش، وسافر للهند جبزء من شعرةالقراءات وخال بين احملب الطربي االمام. ممن أخذ 

منسوبة له صلى هللا عليه وسلم ودام هبا مدة ورزق بعض األوالد مث قدم هبم مكة وكان ساكنا 
 ومات يف صفر سنة سبع وتسعني وشهدت الصالة عليه.

اليافوري فقيه املالكية ابلتكرور /. مات سنة ثالث  صاحل بن حممد بن أمحد بن داود - 1205
 وأربعني.

 صاحل بن حممد بن علي الناشري. / يف أخيه أمحد.

صاحل بن اجلمال أيب النجا حممد بن البهاء أيب البقاء حممد بن أمحد علم الدين املكي  - 1206
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آلخرة سنة أربع ادى ااحلنفي أخو أيب القسم حممد / اآليت ويعرف كسلفه اببن الضيا. ولد يف مج
ومخسني ومثامنائة مبكة ونشأ هبا فحفظ القرآن وكتبا وكنت ممن عرضها عليه بل مسع مين مبكة، 
وحضر دروس أبيه مث أخيه وقدم القاهرة صحبة األمني االقصرائي يف سنة وفاته فأقام مع أخيه 

له يف هذا املعىن،  ال مهةحتت نظره مث مبسجده وتردد للربهان الكركي وغريه، ومل يذكر بفضيلة و 
وقد توجه للقاهرة حبرا يف سنة سبع وتسعني فبلغه الطاعون هبا فالتفت إىل املدينة مث رجع إىل 
مكة مث عاد إىل القاهرة، ورجع مع موسم سنة مثان وتسعني وبني االخوين تباين عظيم وذاك أعلى 

 وأغلى.

 (1)راهيم بن علي / واختلف". صاحل بن حممد بن موسى بن أمحد بن حممد بن اب - 1207
 

"من أعمال اجليدور على مرحلة من دمشق بنواحي حوران مث الدمشقي الضرير -93 .145
املقرئ. ولد يف سنة ستني أو قبلها، وقال شيخنا يف االنباء سنة بضع ومخسني. وقرأ القرآن 

ون والتيسري لفقرأ الشاطبية على العسقالين امام جامع ابن طو القراءات بواشتغل ابلعلم وعىن 
ن أيضا عن الشمس حممد بن أمحد بن اللبان واهتم ابلفالقراءات علي أيب احلسن الغافقي وأخذ 

حىت انتهت إليه هو وابن شيخه املذكور الزين عمر مشيخة االقراء بدمشق واعرتف له فيه املخالف 
االطفال  دب خلقا منابجلامع األموي وأالقراءات واملوافق بقوة االستحضار وكثرة االطالع وأقرأ 

وغريهم بل انتفع به خالئق بدمشق، وخترج به أكثر مشاخيها، وممن جود عليه جل القرآن البقاعي 
 مع(

ة مساعه للتيسري عليه وقال انه عىن هبذا الفن جدا وأملى فيه على الشاطبية وغريها املصنفات الفائق
ل عن كتاب حافل استوعب فيه ما نقومن أحسنها كتابة التتمة يف قراءات الثالثة األئمة وهو  

مع بيان الشاذ منها، وكذا أخذ عنه الشمس احلوراين. القراءات أيب جعفر ويعقوب وخلف من 
مات وقد ظهر عليه اهلرم يف ليلة السبت عاشر مجادى األوىل سنة مخس وعشرين وقال بعضهم 

الصغري  ومه ببابيف ربيع اآلخر وقد جاز السبعني خبط مسجد القصب من دمشق ودفن من ي
 رمحه هللا واايان.
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صدقة بن عبد هللا بن علي بن املغريب ويدعى حممدا / أيضا. ولد سنة ثالثني وسبعمائة.  - 1214
قال شيخنا يف معجمه أجاز يل ومن مروايته من قوله يف فضل رمضان ألبن شاهني ما ذكر يف 

و الفرج م بن املظفر البعلي أان أبفضل من صام رمضان إىل آخر اجلزء مسعه علي حممد بن ابراهي
بن أيب عمر، ومات كما أرخه يف االنباء بدمشق يف مجادى األوىل سنة اثنتني وهو يف عقود 

 املقريزي بدون ترمجة.

صدقة بن علي بن حممد فتح الدين بن النور أيب احلسن بن الشمس الشارمساحي  - 1215
ي حىت وقدم القاهرة فأقام بزاوية الربهان االبناسالشافعي ويعرف اببن نور الدين. / حفظ القرآن، 

حفظ التنبيه وعرضه يف سنة ثالث وتسعني على الربهان صاحبها وبدر القويسين والربشنسي 
والعراقي وابن امللقن وأجازوا له ومما كتب له اجملد الربماوي: سار يف امساعه سري الربق أو أسرع 

ناسب ا حياء ال رهبا مل يكب فيا عجبا كاد أن يوأفصح هبا أفصح من أفصح فصيح مصقع مطرق
لقبه مسماه ويكشف معناه أمساه وأمساه، بل مسع عليه صحيح مسلم بقراءته له يف املدينة النبوية 
على العفيف عبد هللا بن حممد املطري بسنده وقبل ذلك بيسري مسع عليه بعض البخاري وختمه 

 (1)ه". ابآلاثر يف رمضان سنة اثنتني وتسعني والزم
 

"قال شيخنا اجتمعت به ومسعت كالمه وأظن أين مسعت عليه شيئا من احلديث -94 .146
ومن نظمه ولكن مل أظفر به إىل اآلن. مات ابلقاهرة يف يوم اجلمعة سابع عشر ذي احلجة سنة 

 مثان رمحه هللا وعفا عنه. وقد ذكره شيخنا يف معجمه أيضا واملقريزي يف عقوده.( :::

حممد بن أيب بكر بن علي بن يوسف القاضي مجال الدين األنصاري الزبيدي  الطاهر بن - 10
املكي أخو الوجيه عبد الرمحن اآليت ويعرف اببن اجلمال املصري. / مات هبا يف ذي احلجة سنة 

 مثان وأربعني ودفن جوار أخيه

يف احملرم  ا. طاهر بن حممد بن أيب بكر بن حممد العجمي نزيل مكة / واجمللد هبا. مات هب- 11
 سنة مخس ومثانني.

طاهر بن حممد بن علي بن حممد بن حممد مكني الدين أبو احلسن بن الشمس ابن النور  - 12
النويري مث القاهري األزهري املالكي أخو علي وحممد / املذكورين. ولد بعد التسعني وسبعمائة 
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خبطه إفرادا  ن وتال به كما قرأتهبقرية دنديل ابلقرب من النويرة وانتقل إىل القاهرة وحفظ القرآ
ومجعا على الشمس أيب عبد هللا احلريري الشرارييب والنور احلبييب ومجعا للعشر إىل أول النساء على 
ابن اجلزري ومسع عليه أشياء وللثالث الزائدة عليها على ابن عياش لقيه مبكة حني جاور هبا. 

ها وعبيد عبد هللا بن مرزوق شارح الربدة وغري وتفقه ابجلمال األقفهسي والشهاب الصنهاجي وأيب 
البشكالسي وكذا ابلزين عبادة والبساطي والزمه حىت أذن له وأخذ العربية عن الصهاجي وغريه 
والفرائض عن الصدر السويفي ومسع عليه جزءا فيه أحاديث خمرجة يف مشيخة الفخر من جزء 

  كان أجل من أخذ عنه وكذا أخذ عن حيىياألنصاري وكثريا من الفنون عن القااييت، والزمه حىت
العجيسي وكنت ممن قرأه عليه بل تصدى لنشر العلم وقتا وصار من العلماء املعدودين املتفننني 

، انتفع وغريها السالكني طريق أهل الصالح واخلريالقراءات والعارفني ابلفقه وأصوله والعربية 
عن الناس واحملافظة على أسباب اخلريات  به الفضالء وكثرت تالمذته كل ذلك مع االجنماع

والتحرز عن الفتيا حبيث إنه إذا أحل عليه ال يزيد يف اجلواب بلفظه على عبارة كتاب، غري منفك 
عن االشتغال واملطالعة ومزيد التواضع واخللق الرضي وحسن الشكالة واخلفر والبهاء والسكون 

فقه قراء جبامع طولون ابلقاهرة وابجلمالية، والقل أن ترى األعني يف معناه مثله ويل مشيخة اال
 (1)ابملدرسة احلسينية، ووصفه القااييت يف سنة تسع وثالثني ابإلمام العالمة،". 

 

عبد األحد بن حممد بن عبد األحد بن عبد الرمحن بن عبد اخلالق الزين  - 75"-95 .147
بعمائة وقال ولد سنة بضع عشرة وسأبو احملاسن احلراين األصل احلليب احلنبلي والد حممد / اآليت. 

ابن خطيب الناصرية أنه فيما حيسب أخربه أنه سنة ست عشرة أو اليت قبلها وأنه قرأ القراآت 
على جدي األعلى ألمي وعم جديت أليب الفخر عثمان ابن خطيب جربين وعلى غريه وكان 

سن احملاضرة ا ظريفا حيعرف طرفا منها ومن فقه احلنابلة وانب يف احلكم حبلب وكان شيخا دين
قرأ عليه الربهان احلليب ختمتني أليب عمرو، واجتمع به ابن خطيب الناصرية غري مرة. مات يف  

كائنة حلب بعد أن عاقبه التتار يف ربيع األول سنة ثالث وقد عمر وذكره شيخنا يف إنبائه يف 
 خ(عبد األحد وكذا يف عبد هللا واثنيهما غلط وقال غريمها أنه من مشاي
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ظ املختار وأنه كان حفالقراءات حلب املشهورين صنف كافية القارىء يف فنون املقارىء يف 
فرأى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال له اي رسول هللا على أي مذهب أشتغل فقال على مذهب 

 أمحد وأشار لذلك ولده اآليت يف أرجوزته اليت نظم فيها العمدة البن قدامة فقال:

 دي إذ نشا ... يف البعض من كراته اليت رأى()ملا رآه وال

 

 )فيها رسول هللا وهو يسأل ... منه أبي مذهب يشتغل(

 

 )قال اشتغل مبذهب ابن حنبل ... أمحد فاخرتانه عن أمر جلى(

 

 )وال أرى أتويل هذي القصه ... إال حلكمة بنا خمتصه(

 

 )فيه أرادها لنا النيب ... منه وإال كلهم مهدى(

 

 هللا جزيل الرمحه ... عنا وكل علماء األمه()جزاهم 

 

عبد األعلى ابن أمحد بن حممد بن إبراهيم بن علي النجم أبو العال بن االمام الشهاب  - 76
أيب العباس املقسمي القاهري الشافعي. / ولد يف حدود سنة مخس وسبعني وسبعمائة ابلقاهرة 

لى مجاعة واحلاجبية يف النحو وغريها وعرض عونشأ هبا فحفظ القرآن والتنبيه واملنهاج األصلي 
واشتغل يف الفقه وأصله والعربية عند االبناسي وغريه وتنزل يف اجلهات ومسع على التقي بن حامت 
والشرف بن الكويك والنور الفوي بل مسع من الزين العراقي يف أماليه وحج وحدث مسع منه 

وءة اتمة ادثة حسن االيراد قانعا متعففا ذا مر الفضالء قرأت عليه وكان كيسا ظريفا هبيا حلو احمل
وشهامة وصدق وأمانة وكرم للعالء القلقشندي به مزيد اختصاص. مات يف ربيع اآلخر سنة سبع 
ومخسني ورزق قبيل موته ولدا فسماه يونس لبصري يونس بن عبد األعلى وما أظنه عاش رمحه هللا 

 وإايان.
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 (1)بن أمحد بن أيب بكر بن عبد الوهاب صاحبنا".  عبد األول بن حممد بن إبراهيم - 77
 

"سديد الدين أبو الوقت بن اجلمال املرشدي املكي احلنفي / اآليت أبوه. ولد يف -96 .148
شعبان سنة سبع عشرة ومثامنائة مبكة وأمه حبشية مستولدة أبيها ونشأ هبا فحفظ القرآن وأربعي 

ظ الدين الثالث للزين بن عياش والعمدة حلاف القراءاتالنووي والشاطبيتني وغاية املطلوب يف 
النسفي يف أصول الدين وكذا املنار يف أصول الفقه له والكافية يف العربية البن احلاجب وخمتصر 
القدوري يف الفقه، وعرض على مجاعة كالفنري وأجاز له والتقي الكرماين وتال ابلعشر على ابن 

 ست وثالثني وشهد عليه القضاة أبو السعاداتعياش يف حنو عشرين ختمة وأجاز له يف سنة 
 بن(

ظهرية واجلمال الشييب ووصف املشهود عليه شيخنا وأبو البقا بن الضيا احلنفي وأبو الربكات بن 
الزين املالكي والولري السفطي وكان حج وأرخ كتابته بليلة الثالثني من ذي القعدة منها والكمال 

ل حضر قراءته لبعض اجملالس يف احلرم الشريف وعمه اجلالالسيوطي وكان حينئذ هناك وقال إنه 
عبد الواحد وحيىي بن حممد املغريب الشاذيل نزيل مكة يف سلخ ذي القعدة وحممد بن عبد هللا بن 
الرفاعي وأمحد بن سعد االرحيي احلنفي وتفقه أببيه وابلسعد بن الديري وابن اهلمام وهو أجل من 

اء عد وصفه ابلشيخ العامل سليل العلماء األماثل أنه يقرىء ما شأخذ عنه وبه انتفع وكتب له ب
من العلوم اللغوية صرف وحنو وبيان وبديع والعقلية واملركبة كأصول الفقه والكالم ويفيت بعد 
التأمل واملراجعة فإنه لذلك أهل وكفؤ كرمي أال وأنه قرأ علي ومسع كثريا من الفقه واألصول وألقى 

على رسوخ ملكته يف الفنون داللة ترتقي عن جمرد الظنون فاستحق لذلك أن  أحبااث شريفة دالة
جيثى بني يديه وأن يعول األفاضل يف ذلك عليه وعنه وعن يوسف الرومي وإبراهيم الكردي أخذ 
أصول الفقه بل مسع على األخري أيضا يف تفسري البيضاوي وقرأ عليه مجلة من املصابيح للبغوي 

على أيب القسم النويري وعنه أخذ بعضا من العربية وكان أخذها من قبله  حبثا ومسع يف العضد
عن عمه اجلالل عبد الواحد وإمام الدين شيفكي قال وكان حبرا فيها وهو وإبراهيم الكردي ممن 
أخذ عن السيد اجلرجاين وقرأ يف الفرائض على الربهان الزمزمي وحضر يف الثالثة على أبيه فهرسته 

مث مسع عليه البخاري والشفا بل قرأ عليه العوارف للسهروردي ومجل عن أيب الفتح بقراءة خمرجه 
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املراغي بقراءته وقراءة غريه أشياء وكذا مسع على ابن اجلزري والزين عبد الرمحن أيب شعر احلنبلي  
كل ذلك ببلده، وأجاز له ابن سالمة والتقي الفاسي وأبو الفضل بن ظهرية وآخرون من مكة 

لعراقي والزراتييت وقارىء اهلداية والفوي والشموس البوصريي والبيجوري والربماوي وغريهم والويل ا
 (1)من القاهرة والكمال بن خري من اسكندرية والشمس بن احملب والنجم بن". 

 

"غاية ال ختفى كان رام بعد أستاذه ابن الكويز أن خيدم عند صاحب الرتمجة فما -97 .149
ىت صار إىل ما صار حبيث صار صاحب الرتمجة خاضعا له ماشيا وافق فتوصل خلدمة األشرف ح

يف أغراضه حىت فيما يكرهه مع إغراء جوهر للسلطان عليه وافرتاء الكثري مما يقرره لديه وكذا 
أحضرت له أم العزيز قبل وصوهلا إىل األشرف ليشرتيها فامتنع فصارت بعد إىل األشرف وحظيت 

ملا  ا إىل مكة ورمبا مشى بني يدي حمفتها فسبحان الفعالعنده حبيث سافر الزيين يف خدمته
 يريد.

عبد الباسط بن خليل بن شاهني الشيخي األصل امللطي مث القاهري احلنفي نزيل  - 82
الشيخونية. / ولد يف رجب سنة أربع وأربعني ومثامنائة مبلطية، ونشأ هبا وحبلب ودمشق فقرأ يف 

قرأه مث حفظ منظومة النسفي والكنز ونصف اجملمع وأات القراءدمشق بعد بلوغه القرآن ببعض 
أبوه الكثري، وحضر دروس قوام الدين ومحيد الدين النعماين وغريمها من علماء مذهبه وغريه وقرأ 
على مجاعة من فضالء الروم كالعالء الرومي قاضي العسكر هبا يف دمشق والربهان البغدادي يف 

يل القرمي يف العربية واملعاين والبيان والشرف يونس الرومي نز طرابلس وقدم القاهرة فالزم النجم 
الشيخونية يف املنطق واحلكمة والكالم بل احمليوي الكافياجي حىت أخذ عنه كثريا وحضر دروسه 
يف علوم مجة وكتب جليلة ومحل عنه أيضا كثريا من رسائله وأجاز له الشمين وابن الديري وآخرون، 

يف النحو والكالم والطب بل أتقنه خبصوصه مع مجاعة وممن لقيه  ودخل املغرب فأخذ دروسا
هناك أبو عبد هللا حممد الزلدوي أحد اآلخذين عن ابن عرفة، وبرع يف كثري من الفنون وشارك يف 
الفضائل وألف ونظم ونثر وأقبل على التاريخ واستمد فيه مين كثريا وتردد إيل له ولغريه من الدروس، 

صيل منجمع عن الناس متودد مسعت من نظمه وفوائده بل امتدحين مبا كتبه وهو إنسان ساكن أ
 يل خبطه.
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عبد الباسط بن شاكر بن عبد الغين بن شاكر بن ماجد الزين بن العلم ابن اجليعان شقيق  - 83
عبد الغين وحيىي / اآلتيني. ولد يف سنة ست عشرة ومثامنائة وقرأ قليال وخترج بوالده وغريه من 

بد وبرع يف املباشرات وتكلم يف جهات كالشيخونية واملؤيدية واالشرفية وسعيد السعداء واست أقرابئه
هبا وابلبيمارستان مث أعرض عن بعضها وأثىن على مباشراته وشدة ضبطه ونظافة قلمه وعدم 
حماابته ووقوفه عند قوله وبذله اخلفي ملن يثبت عنده استحقاقه وفقره وعليه هلم رواتب سنوية 

ها وهلذا كان من مل يتدبر أمره يعتقد فيه اليبس سيما وعدم حماابته ينشأ عنها نوع جفاء وغري 
 (1)ومتقت مما أكثره يصدر عن صدق، كل". 

 

"والشرواين وأصل الدين فقط عن زكراي وأصل الفقه عن السنهوري وكذا أخذ عنه -98 .150
لصرف وعن عبد السالم البغدادي اوعن التقيني والنور الوراق واألبدي العربية وعن احلصين والعز 

الشرواين والسنهوري والتقيني املعاين والبيان وعن الوراق والسيد علي الفرضي الفرائض واحلساب 
واليسري من الفرائض فقط عن أيب اجلود وعن الشرواين قطعة من الكشاف وحاشيته وعن السيف 

الزين قاسم  ة العراقي بتمامه عناحلنفي قطعة من أوهلما وبعض البيضاوي عن الشمين وشرح ألفي
عراف بقراءته إفرادا لغالب السبع ومجعا إىل أثناء األالقراءات واحلنفي والكثري منه عن املناوي 

عن النور االمام ومجعا اتما عن ابن أسد بل قرأ على الشهاب السكندري يسريا لنافع إىل غري 
ا أخذه عنه تقي احلصين مث ابلشمين وممهؤالء وبعضهم يف األخذ أكثر من بعض وجل انتفاعه ابل

حاشيته على املغين والشرواين، ومسع مين القول البديع وغريه من التآليف والفوائد وحضر عندي 
أشياء بل مسع بقراءيت مجلة، وكذا مسع بقراءة غريي ورمبا قرأ هو، وأجاز له يف استدعاء مؤرخ 

ي احلجة لفرات وآخرون فيه ويف آخر مؤرخ بذبشوال سنة مخسني شيخنا والبدر العيين والعز بن ا
 منها وخلق يف غريمها، وأذن له غري واحد(

يف التدريس واالفتاء وتنزل يف اجلهات كالسعيدية والبيربسية واالشرفية والباسطية بل وخانقاه 
سرايقوس مع مباشرة وقفها بعناية الشمس اجلوجري املتحدث فيها لكونه صاهره على ابنته خمطواب 

ه يف ذلك وويل إمامة املسجد الذي جدده الظاهر جقمق خبان اخلليلي وتدريس احلديث ابلقبة من
البيربسية ومشيخة الصوفية ابالزبكية يف وقف املنصور بن الظاهر شريكا للزين خالد الوقاد لكون  
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 يكل منهما يقرىء ولد الزيين سامل وانب يف تدريس التفسري ابملؤيدية عوضا عن اخلطيب الوزير 
حني حج لكونه أجل الطلبة فيه وكذا بقبة املنصورية عن ولد النجم ابن حجي بعد موت اجلمال 
الكوراين بل كان النجم عينه للنيابة عنه يف حياته فوثب عليه املشار إليه، وقدر استقالله بعد 

د موته عموت الولد املذكور بكليفة وكذا انب يف الفقه ابالشرفية برسباي عن العالء احلصين مث ب
عن صاحيب الوظيفة إىل غريها من اجلهات اليت حصلت له بعد موت صهره وكذا جبامع طولون 
وغريه وتصدى لالقراء ابألزهر وغريه وكثر اآلخذون عنه، وحج مع أبيه أوال يف البحر ومسع هناك 

ليت تليها مث مبكة ا يسريا مث حج بعده يف سنة اثنتني ومثانني وجاور مبكة اليت تليها مث ابملدينة النبوية
أيضا مع السنباطي سنة مخس وأقرأ الطلبة ابملسجدين فنوان كثرية بل قرأ جبانب احلجرة النبوية 

 (1)مصنفي القول البديع وغريه مث رجع". 
 

"والعربية واملنطق، ومن شيوخه يوسف بن أمحد األندلسي اآليت وعمر اجلبايل وأبو -99 .151
 ومسع مين وعلى أشياء وهو فقري جدا. احلسني بن حممد الزلديوي وغريهم،

عبد الدائم بن علي زين الدين أبو حممد احلديدي مث القاهري األزهري الشافعي. / ولد  - 132
بعد القرن مبنية حديد مبهمالت قرية من قرى أمشون الرمان ابلشرقية وانتقل منها وهو صغري فحفظ 

ب العجمي الزراتييت والشهاب السكندري وحبي القرآن وكتبا منها املنهاج وتال ابلسبع على الشمس
وبعضه ابلعشر على ابن اجلزري وولده الشهاب أمحد وتفقه ابلشمسني الربماوي وابن النصار 

 املقدسي نزيل القطبية وأخذ الفرائض واحلساب عن ابن(

آليت وأجاز ااجملدي والزم القااييت يف فنون وتصدى لالقراء فقرأ عليه النور أبو عبد القادر األزهري 
له يف سنة أربع وثالثني فكان ممن شهد عليه الزين طاهر، ووصفه ابلعالمة وابن اجملدي ووصفه 
ابلعامل العالمة وكتب على منظومة شيخه ابن اجلزري يف التجويد شرحا وكذا شرع يف شرح الطيبة 

عنه مجاعة،  كله فوصل فيه إىل سورة هو دبل كتب على هدايته يف علوم احلديث شرحا وتلقى ذل
وكان فاضال خريا متواضعا طارحا للتكلف سليم الفطرة حاد اخللق سريع االحنراف قانعا. تكسب 

ني يف أول أمره بتعليم بين ابن اهليصم وترتب له بواسطة ذلك أشياء ارتفق هبا أبخرة يف جتهيز بنت
لألخذ عنه بل مل يكن  نله وتنزل يف األشرفية برسباي ولشدة استقصائه يف التجويد مل يثبت كثريو 
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ه مبعرفة الفن. مات يف رمضان سنة سبعني رمحالقراءات هو يذعن لكبري أحد ممن ينسب إىل 
 هللا وإايان.

 عبد الدائم بن الشيخ عمر اهلوى /. ممن أخذ عين ابلقاهرة. - 133

 عبد ربه يف إبراهيم الرملي.

ماوي مث جنم بن عبد املعطي الرب  عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد بن عبد اللطيف بن - 134
القاهري / أخو الفخر عثمان وعبد الغين / اآلتيني. مسع علي التنوخي ومجاعة وذكره البقاعي يف 

 شيوخه جمردا.

عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد بن حممد االدكاوي سبط أمحد بن موسى أيب حنور  - 135
ومثامنائة  ربيع الثاين سنة اثنتني ومخسني املاضي ويعرف اببن زيتون / وهو لقب جده. ولد يف

ابدكو، ونشأ هبا فحفظ القرآن وامللحة وخمتصر أيب شجاع والرحبية وحنو النصف من املنهاج والزم 
بلديه ابن سالمة يف الفقه والفرائض والنحو وكان جل انتفاعه به وكذا أخذ عن البكري وزكراي يف 

 (1)فيد". لنور الطنتدائي يف الفرائض وانتفع بصحبة حالفقه وابن قاسم فيه ويف العربية وعن ا
 

"ببلده يف سنة أربعني على العالء البخاري وعبد امللك املوصلي والشمس حممد -100 .152
 بن أمحد بن العز بن(

الكشك احلنفي القاضي يف آخرين وتال ابلعشر إفرادا ومجعا على والده وتفقه ابلقوام االتقاين 
فدي وكثر اختالطه به حبيث صاهره وسعد الدين بن الديري وابن ويوسف الرومي والشمس الص

اهلمام وبه انتفع وعنه أخذ األصلني والعربية والزمه كثريا حبيث اشتهر به وعرف خبدمته وكذا 
أخذها مع التخليص عن يوسف الرومي والعربية فقط عن العالء بن القابوين واحلديث عن شيخنا 

اهلمام يف االقراء، وقدم القاهرة مرارا وهلا يف سنة مثان وأربعني، وكذا وأذن له هو وابن الديري وابن 
حج مرارا أوهلا يف السنة اليت تليها وفيها اجتمع ابزين بن عياش وحضر جملسه، وكان يف بعض 
حجاته يف خدمة شيخه مث استوطن مكة من سنة أربع وستني ولقيته هبا يف جماوريت الثانية سنة 

ل أخربين وغريها مبكة بالقراءات نت بيننا مودة قدمية، وقد تصدى القراء إحدى وسبعني بل كا
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أنه شرع يف شرح لتحرير شيخه وصل فيه إىل االستدالل على حجية املفاهيم. ونعم الرجل متواضعا 
وفضال وعقال وخربة ابملعاشرة ومداومة مبكة على العبادة تالوة وصياما وهتجدا واشتغاال مبا يعنيه. 

يوم اجلمعة اثلث رمضان سنة ثالث وسبعني ابلقاهرة وكان قدمها قبل بيسري وصلى مات يف 
 عليه بعد الصالة قبيل العصر يف األزهر ودفن حبوش البن املقسي رمحه هللا وإايان.

عبد الرمحن بن أمحد بن إمساعيل بن أمحد بن حممد الزين أبو الفرج وأبو هريرة بن  - 147
ن الصاحلي احلنبلي / انظر الصاحبية هبا وسبط يوسف بن حيىي ب الشهاب بن املوفق الدمشقي

النجم بن احلنبلي ووالد أمحد املاضي ويوسف اآليت ويعرف اببن الذهيب. ولد يف ربيع األول سنة 
مثان وعشرين وسبعمائة وأجاز له احلجار ومسع من جده ألمه وأيب حممد بن القيم وابن أيب التائب 

مد بن الرضي وعبد القادر بن عبد العزيز بن عيسى األيويب وأيب احلسن والعماد أيب بكر ابن حم
بن ممدود البندنيجي وأيب حممد عبد الرمحن بن حممد املرداوي وحممد بن أيوب بن حازم الطحان 
وغريهم كخدجية ابنة عبيد هللا بن حممد املقدسي وزينب ابنة ابن اخلباز وزينب ابنة الكمال وست 

خر وحدث مسع منه إبناه والفضالء كابن انصر الدين واعتمد قوله يف احضاره العرب حفيدة الف
البنه املسند وتبعه الناس وروى لنا اثين ولديه عنه الكثري وأجاز لشيخنا قدميا، وقال انه مات يف 
مجادى األوىل سنة إحدى وكان قد تغري أبخرة ولكنه مل حيدث يف حال تغريه فيما قاله ابن حجي، 

 (1)قريزي يف عقوده.". وذكره امل
 

"خيرب أنه تال جتويدا على األمني بن السالر من أول القرآن إىل سورة الصف، -101 .153
ومسع عليه الشاطبية وأنه قرأ أيضا على الشرف أيب املعايل حممود بن شرف شاه الطوسي خادم 

لى فريوز عاخلدام ابلسميساطية بدمشق والزين أيب حفص عمر بن الشمس ابن اللبان الدمشقي و 
 التربيزي جبامع منكلي بغا حبلب وانه ارحتل إىل القاهرة يف سنة(

اثنتني وتسعني فتال علي العسقالين للعشر وأذن له يف االقراء، وعرض عليه الشاطبية والرائية 
وأثبت ابن اجلزري يف ترمجة العسقالين من طبقاته امسه فيمن قرأ عليه فساوي حينئذ والده يف 

اصل أنه قرأ القراآت بدمشق وحلب والقاهرة وتفقه أببيه ومسع دروس البلقيين وغريه االسناد واحل
وأخذ النحو عن أبيه وعطاء هللا الدر وايل اهلندي، وحج مع أبيه يف سنة سبع ومثانني وزار بيت 
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 ةاملقدس مث انقطع مبكة من سنة تسع ومثامنائة أو اليت بعدها وارحتل يف أثناء ذلك إىل اليمن لزاير 
أبيه فانه كان انقطع هبا لطلب احلالل وكذا سافر منها إىل املدينة النبوية فجاور فيها غري مرة 

 ليال وهنارا فانتفع به خلق من أهلهما والقادمني عليهماالقراءات وتصدى يف احلرمني لنشر 
رئ احلرم، قوصار شيخ االقراء هناك بال مدافع ولذا وصفه شيخنا يف ترمجة والده من إنبائه بقوله م

وكان يدرس أيضا يف ألفية ابن مالك ونظم غاية املطلوب يف قراءة خلف وأيب جعفر ويعقوب 
 أخذها الناس عنه وأوهلا:

 )محدت إله اخللق محدا مكمال ... وصليت اي ريب على أشرف املال(

 

 )وبعد فخذ نظم الثالثة سالكا ... طريقة إرشاد لتهدي من تال(

ثبت منه يف ترمجته من معجمي أشياء وانقطع مبنزله يف مكة من أثناء سنة وكذا له نظم غري ذلك أ
احدى ومخسني لعجزه عن احلركة غري منفك مع ذلك عن االقراء ملن يقصده حىت مات فجأة يف 
ضحى يوم الثالاثء حادي عشري صفر سنة ثالث ومخسني مبكة وصلى عليه بعد صالة العصر 

 وهو لقرب من الشيخ علي بن أيب بكر الزيلعي رمحهما هللا وإايانعند ابب الكعبة ودفن ابملعالة اب
يف ذيل ابن فهد مطول وقد وصفه ابن اجلزري فيما قرأته خبطه ابلشيخ االمام العالمة شيخ االقراء 
وأوحد القراء واملشار إليه يف وقته من بني أهل العصر ابلتجويد واالداء واملنفرد يف احلرمني الشريفني 

نفع املسلمني زين الدين أيب حممد وقال انه سأله ذكر ما يعلم من لقيه للشمس ابلتصدر و 
علي راءات القبالعسقالين فكتب أنه كان ابلقاهرة يف حياة العسقالين قال وكان يقرأ مجعا 

وخيربين أنه يقرأ علي العسقالين املذكور مجعا انتهى. وكان هذا مستند ابن اجلزري يف جزمه بذلك 
 (1). يف الطبقات"

 

 "رابه عند برسباي أستادار الصحبة فلزم إينال األشقر رأس نوبة النوب(-102 .154

حىت قرره يف تدريس احلديث ابلشيخونية بعد وفاة الفخر عثمان املقسي مع تركه ولدا وكذا استقر 
يف األمساع هبا وليس مبوافق شرط الواقف فيهما ويف مشيخة التصوف برتبة برقوق انئب الشام 

اب القرافة بعناية بلديه أيب الطيب السيوطي وغري ذلك، كل هذا مع أنه مل يصل وال كاد اليت بب
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ولذا قيل إنه تزبب قبل أن يتحصرم، وأطلق لسانه وقلمه يف شيوخه فمن فوقهم حبيث قال عن 
القاضي العضد إنه ال يكون ضعنة يف نعل ابن الصالح، وعزر على ذلك من بعض نواب احلنابلة 

هم، ونقص السيد والرضي يف النحو مبا مل يبد مستندا فيه مقبوال حبيث أنه أظهر حبضرة فاضي
لبعض الغرابء الرجوع عنه فانه ملا اجتمعا قال له قلت إن السيد اجلرجاين قال إن احلرف ال معىن 
له أصال ال يف نفسه وال يف غريه وهذا كالم السيد انطق بتكذيبك فيما نسبته إليه فأوجدان 

يما زعمته فقال انين مل أر له كالما ولكنين ملا كنت مبكة جتاريت مع بعض الفضالء مستندك ف
الكالم يف املسألة فنقل يل ما حكيته وقلدته فيه فقال هذا عجيب ممن يتصدى للتصنيف كيف 
يقلد يف مثل هذا مع هذا األستاذ انتهى. وقال ان من قرأ الرضى وحنوه مل يرتق إىل درجة أن 

يف النحو. وال زال يسرتسل حىت قال إنه رزق التبحر يف سبعة علوم التفسري يسمى مشاركا 
واحلديث والفقه والنحو واملعاين والبيان والبديع قال والذي أعتقده أن الذي وصلت إليه من هذه 
العلوم الستة سوى الفقه والنقول اليت اطلعت عليها وفيها مل يصل إليه وال وقف عليه أحد من 

عن من دوهنم، قال ودون هذه السبعة يف املعرفة أصول الفقه واجلدل والصرف أشياخي فضال 
ومل آخذها عن شيخ ودوهنا الطب وأما القراءات ودوهنا االنشاء والرتسل والفرائض ودوهنا 

احلساب فأعسر شيء علي وأبعده عن ذهين وإذا نظرت يف مسئلة تتعلق به فكأمنا أحاول جبال 
ي آالت االجتهاد حبمد هللا إىل أن قال ولو شئت أن أكتب يف كل أمحله، قال وقد كملت عند

مسئلة تصنيفا أبقواهلا وأدلتها النقلية والقياسية ومداركها ونقوضها وأجوبتها واملقارنة بني اختالف 
املذاهب فيها لقدرت على ذلك، وقال إن العلماء املوجودين يرتبون له من األسئلة ألوفا فيكتب 

طريقة االجتهاد وأنه يرتب هلم من االسئلة بعدد العشر فال ينهضوا، وأفرد  عليها أجوبة على
مصنفا يف تيسري االجتهاد لتقرير دعواه يف نفسه وما أحسن قول بعض االستاذين يف احلساب 
ما اعرتف به عن نفسه مما يوهم به أنه مصنف أدل دليل على بالدته وبعد فهمه لتصريح أئمة 

 (1)و ذلك وكذا قول بعضهم دعواه االجتهاد". الفن أبنه فن ذكاء وحن
 

 "ليسرت خطأه وحنو هذا قوله وقد اجتمع معه بعض الفضالء ورام(-103 .155

التكلم معه يف مسئلة ليس يف االمكان إن بضاعيت يف علم الكالم مزجاة، وقول آخر له أعلمين 
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وجه  يها ال علىعن آالت االجتهاد أما بقي أحد يعرفها فقال له نعم بقي من له مشاركة ف
االجتماع يف واحد بل مفرقا فقال له فاذكرهم يل وحنن جنمعهم لك ونتكلم معهم فان اعرتف كل 
واحد منهم لك بعلمه ومتيزك فيه أمكن ان نوافقك يف دعواك فسكت ومل يبد شيئا، وذكر أن 

كثري ومسي ف تصانيفيه زادت على ثلثمائة كتاب رأيت منها ما هو يف ورقة وأما ما هو دون كراسة
ا اختلسه العشر مع اعرتافه أبنه ال شيخ له فيها، وفيها ممالقراءات منها شرح الشاطبية وألفية يف 

من تصانيف شيخنا لباب النقول يف أسباب النزول وعني االصابة يف معرفة الصحابة والنكت 
فة النابه حتالبديعات على املوضوعات واملدرج إىل املدرج وتذكرة املؤتسي مبن حدث ونسي و 

بتلخيص املتشابه وما رواه الواعون يف أخبار الطاعون واألساس يف مناقب بين العباس وجزء يف 
أمساء املدلسني وكشف النقاب عن األلقاب ونشر العبري يف ختريج أحاديث الشرح الكبري فكل 

ا مما ههذه تصانيف شيخنا وليته إذ اختلس مل ميسخها ولو نسخها على وجهها لكان أنفع وفي
هو لغريه الكثري، هذا إن كانت املسميات موجودة كلها وإال فهو كثري اجملازفة جاءين مرة وزعم 

انه قرأ مسند الشافعي على القمصي يف يوم فلم يلبث أن جاء القمصي وأخربين متربعا مبا تضمن  
ل فيه اكذبه حيث بقي منه جانبا وكذا حكى عن الكمال أخي اجلالل احمللي مناما كذبه الكم

وقال يل البدر قاضي احلنابلة مل أره يقرأ على شيخي يف مجع اجلوامع مع شدة حرصي على مالزمته 
نعم كان يقرأ عليه فيه خري الدين الريشي النقيب فقلت فلعله كان حيضر معه فقال مل أر ذلك، 

لشرف البن اوقال انه عمل النفحة املسكية والتحفة املكية يف كراسة وهو مبكة على منط عنوان 
املقري يف يوم واحد وإنه عمل ألفية يف احلديث فائقة ألفية العراقي إىل غري ذلك مما يطول شرحه  

كقوله مما يصدق ان آفة الكذب النسيان يف موضع أنه حفظ بعض املنهاج األصلي ويف آخر 
ريره يف قأنه حفظ مجيعه وأنه بعد موت شيخنا انقطع االمالء حىت أحياه وزعمه أن املبتدئ بت

الشيخونية هو الكافياجي مع قوله يل غري مرة وهللا لو مل يقرر الناظر الرتكي أو كنت منفردا ابألمر 
ما قدمته لعلمي ابنفراد غريه ابالستحقاق. كل ذلك مع كثرة ما يقع له من التحريف والتصحيف 

مسائهم  بينهم يفوما ينشأ عن عدم فهم املراد لكونه مل يزاحم الفضالء يف دروسهم وال جلس 
 وتعريسهم بل استبد أبخذه من بطون الدفاتر والكتب واعتمد ما ال يرتضيه من(
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 (1)االتقان صحب،". 
 

"يف النحو وحنوه ورمبا نظم الشعر، وقد أنشد بعلو االهرام من ذلك حبضريت وكتب -104 .156
لى طريقة ا عخبطه أشياء من مجلتها وهو ابلقاهرة عدة نسخ من نظم السلوك للمقريزي وكان هب

مجيلة من السكون والتعفف والعقل واالجنماع حبيث ما رأيت أحدا ممن خالطه اال وحيمد صحبته، 
وقد ترمجه عمه يف ذيله وغريه، مات يف يوم األربعاء اثين عشري رمضان سنة ثالث وسبعني 

لبيربسية ا مطعوان مبطوان غريبا وقدمت للصالة عليه يف يومه بباب احملروق ودفن حبوش الصوفية
 جوار قبور أوالدي رمحه هللا وعوضه اجلنة.

عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن علي بن عبد العزيز بن عبد الكايف الدقوقي املكي.  - 205
 / مات شااب هبا يف شعبان سنة مثان وستني.

ن بعبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد الزين بن العز الدمشقي احلنفي ويعرف كسلفه اب - 206
العيين. / ولد بدمشق سنة سبع وثالثني ومثامنائة، ونشأ هبا فحفظ القرآن وكتبا واشتغل ابلفقه 
وأصوله عند محيد الدين وبكثري من العقليات عند حسني قاضي اجلزيرة ويوسف الرومي يف 

ن الشهاب عالقراءات وآخرين، وقدم القاهرة فأخذ هبا يف الفقه وأصوله أيضا عن الزين قاسم 
أسد بل بلغين انه أخذ يف العروض عن أيب الفضل املغريب ولكنه مل يستكثر من الشيوخ وقد  بن

مسع علي الشاوي ونشوان وغريمها بل حضر عندي بعض اجملالس واختص اببن مزهر ونوه به 
حبيث صار أبخرة يعد من أعيان مذهبه وانب يف تداريس لقاضي احلنفية بدمشق كالعذراوية 

 إصالة ابملرشدية وبرتبة ابلشرف األعلى وغري ذلك، وصنف يف العربية والعروض والركنية بل درس
بل ويف أصوهلم وكذا كتب يف تفسري اللغة الرتكية مع نظم ونثر وعقل ومداراة ولكنه تسلط بنفسه 
وبطلبته على فقيه بلده وشيخه العز بن احلمراء ليكون هو املشار إليه، هذا إىل متول صار إليه 

بيه فقد كان اتجرا وكذا من غريه ومناه هو وتوجه للتدريس واالفتاء وأخذ عنه مجاعة من من قبل أ
الطلبة وانتهى األمر له يف قضاء احلنفية بدمشق حني اجتياز السلطان هبا عقب وفاة العالء بن 
قاضي عجلون فلم يسمح مبا طلب منه فعدل عنه البن عيد جماان وابجلملة فقد انل رايسة ووجاهة 

 مات يف سنة ثالث وتسعني وبلغنا ذلك وأان مبكة فتأسفت على فقده ونعم الرجل كان رمحه حىت
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 هللا وإايان.

 عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد الزين الربلسي ويعرف اببن الفقيه / مسع مين ابلقاهرة.( - 207

بن قاضي  نعبد الرمحن بن أيب بكر بن حممود بن إبراهيم بن حممود بن أيب بكر الزي - 208
 (1)احلنفية حبماة التقي بن نور الدين الذي والده أخو قاضي احلنابلة /". 

 

"العالء علي بن حممود احلموي احلنفي سبط صاحبنا اجلمال بن السابق واملاضي -105 .157
شقيقه إبراهيم واآليت أبو مها ويعرف كسلفه اببن املغلي. ولد يف رمضان سنة مخس ومخسني 

 ونشأ هبا فحفظ القرآن، وقدم القاهرة يف سنة أربع وسبعني فسمع مين حبضرة جدهومثامنائة حبماة 
املسلسل وغريه وكذا قدمها بعد موته وقرأ يف النحو وغريه على الشمس بن فرجيان وكذا قرأ على 
الشمس التربيزي البازيل نزيل محاة واملعروف ابلكردي يف العقليات وكان متقدما فيها حبيث كان 

د عه به، وويل كتابة السر ببلده عوضا عن أبيه يف حياته فدام هبا مدة ومات ابلقاهرة بعيجل انتفا
التسعني يف الرتسيم لنصراين امسه عيسى املوصلي كان قد ضمن والده له عوضه هللا اجلنة، واستقر 

 عوضه يف كتابة السر ابن القرانص قاضيها املالكي.

 /. فيمن جده عبد هللا. عبد الرمحن بن أيب بكر بن حيىي الزوقري

عبد الرمحن بن أيب بكر الشويهر / الفقيه العالمة وجيه الدين الركين اليماين النحوي  - 209
احلنفي الشاعر. كان عاملا ورعا أديبا منجمعا على التدريس واالفادة مبارك االقراء قل من أخذ 

ه. مات يف سنة اوله الناس حلسنعنه اال وانتفع يف مدة قريبة ألخالصه، وله نظم كثري مشهور يتد
ثالث وسبعني أفاده يل بعض فضالء أصحابنا اليمانيني وكأن اتريخ وفاته من سبق قلمي فقد 
أرخه العفيف الناشري يف أثناء ترمجة سنة احدى وثالثني وأان مبكة، قال وكان متضلعا من علوم 

طاع بن احلاجب وعروض ابن القاألدب مائال يف العقيدة ملذهب احلنابلة وانه أخذ عنه كافية ا
 القراءات.حني وروده اليمن يف سنة تسع وعشرين وان صاحب الرتمجة أخذ عنه يف 

عبد الرمحن بن أيب بكر الدمشقي الرسام ويعرف اببن احلبال. / أخذ عنه الشهاب بن  - 210
جأة، فاللبودي ووصفه ابملسند وقال انه مات يف يوم السبت اثين شعبان سنة احدى وستني 

 ودفن من الغد بصاحلية دمشق.
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عبد الرمحن بن أيب بكر احلنبلي. / كتب ابالجازة يف بعض استدعاءايت املصرية املؤرخة  - 211
 سنة مخس ومخسني وكأنه الذي قبله ومن نظمه:

 )وفاضت دموعي من هليب وحرقة ... وحر لظى انر الغرام وأفكاري(

 

 فاعجبوا من فيض ماء من النار()فنريان قليب قد جرين مدامعي ... أال 

) 
 عبد الرمحن بن أيب بكر اليماين املنسي. / مات سنة مخس وعشرين. - 112

عبد الرمحن بن حسن بن محزة بن يوسف احملب أبو الفضل احلليب احلنفي الكاتب نزيل  - 113
 (1)القاهرة / ويسمى أيضا حممدا لكنه هبذا أشهر ليتميز عن أخ له". 

 

158. 106-)" 

 كتاب هللا نلت املىن ... ال تنكر التفسري للواحدي()فسر  

 وقوله ملا ويل اجلمال بن مجاعة اخلطابة:

 )وخطابة األقصى حماسنها بدت ... ملا أتى هذا اجلمل الباهي(

 

 )واستبشر احملراب بعد أن احنىن ... ابلعود ملا قام عبد هللا(

 

كركي مث القاهري احلنفي والد اإلمام عبد الرمحن بن حممد بن اجملد امساعيل الزين ال - 330
إبراهيم املاضي ويعرف ابلكركي. / قدم من الكرك وهو صبيح الوجه فخدم بعض الطلبة ورغبه 
الطالب يف حفظ القرآن وتدرب به يف امليقات وحنوه بل كتب املنسوب مث اتصل خبدمة األاتبك 

 وجه جارية جركسية من خدمهيشبك املشد وأقرأ مماليكه وأم به وكذا أذن واختص به حىت ز 
ا فاستولدها ابنه املشار إليه وابشر الرايسة ابجلامع الطولوين وغريه وتنزل يف صوفية الشيخونية قدمي

ومسع فيها على الفوي واجلمال عبد هللا احلنبلي وغريمها كشيخنا ومما مسعه على األول التيسري 
ذلك  يف سنة سبع وعشرين بل مسع قبل للداين بقراءة الشمس حممد بن موسى بن عمران املقري
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يف سنة اثنيت عشرة هبا أيضا على الشرف بن الكويك مسند أيب حنيفة للحارثي بقراءة الكلواتيت 
وحج وزار، كل ذلك مع اخلري واملواظبة على التالوة والقيام والصفاء ورأيت وصفه يف االجايز من 

ا حضر يف جملس ورمبالقراءات حلافظ فكأنه قرأ غري واحد ابلشيخ الصاحل املقرىء املتقن اجملود ا
السلطان حني كان ابنه القارىء للبخاري به وجيلس فوق األكابر ويلبس خلعة بسمور أجاز يف 

االستدعاءات. مات يف يوم اخلميس رابع عشر رمضان سنة مثانني وصلى عليه من الغد يف حمفل  
 ايان.كبري مع غيبة ولده وقد جاز الثمانني رمحه هللا وإ

عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن احلسني وجيه الدين بن الشيخ انصر الدين أيب  - 331
 الفرج بن الزين املراغي األصل املدين أخو حممد / اآليت. ممن مسع مين ابملدينة.

عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان الزين ويلقب ابجلالل أيضا أبو حممد وأبو  - 332
أيب عبد هللا السخاوي األصل القاهري / املولد والدار الشافعي الغزويل والد املؤلف الفضل بن 

، وأخويه ورمبا لقب اببن البارد. ولد تقريبا يف سنة مثامنائة أو قبلها بسنة وهو األقرب حبارة البلقيين
 ضونشأ فحفظ القرآن عند الشمس السعودي وتدرب به يف التجويد وحفظ العمدة واملنهاج وعر 

 على الويل العراقي والعز بن مجاعة والربهان البيجوري والشمس(

الربماوي وغريهم ممن أجاز واشتغل يف املنهاج عند الشهاب الطنتدائي والبيجوري ووصفه ابلفاضل 
 (1)والشمس البوصريي وغريهم وحضر عند اجلالل البلقيين وهو امللقب له ابجلالل". 

 

وحدث قال شيخنا أجاز يل غري مرة ومات يف مجادى "املاكسيين مشيخته وغريمها -107 .159
 األوىل سنة إحدى، وتبعه املقريزي يف عقوده ورأيت من مسى جده حممدا.

عبد الرمحن بن حممد بن عبد امللك بن الشيخ أيب حممد عبد هللا بن حممد بن حممد  - 361
الشرف بن  ابلقاهرة على الزين أبو الفرج القرشي البكري املرجاين األصل املكي املالكي. / مسع

الكويك والشمس الشامي والزراتييت يف آخرين كالشهاب بن ظهرية وذكره ابن فهد وأرخ وفاته 
مبكة يف حادي عشر شعبان سنة سبع وثالثني وبيض له البقاعي وأثبته الزين رضوان فيمن يؤخذ 

 عنه.

يمن بعده محن / واختلف فعبد الرمحن بن حممد بن عبد الناصر بن هبة هللا بن عبد الر  - 362
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التقي أبو حممد القرشي الزبريي احمللي مث القاهري الشافعي والد الصدر حممد ويعرف والده وكان 
من أكابر أهل احمللة ترمجته يف ذيل االقراء اببن اتج الرايسة وهو ابلزبريي نسبة إىل الزبريية قرية 

ذا ومسعه منه رض اجلمال عبد هللا بن التقي همن قرى احمللة كما كتبه السراج بن امللقن خبطه يف ع
 شيخنا ال إىل الزبري بن العوام مع إمالء ولده الصدر هلم نسبا(

إليه فاهلل أعلم. ولد يف سنة أربع وثالثني وسبعمائة تقريبا كما قاله شيخنا يف معجمه وقال يف 
لة ونشأ هبا فحفظ  ابحملإنبائه أنه قرأه خبط من يثق به ولكنه قال يف القضاة سنة إحدى وأربعني

لى أبيه ومسع أاب الفرج عالقراءات القرآن والتنبيه وغريه مث قدم القاهرة فاشتغل وتفقه جبماعة وقرأ 
بن عبد اهلادي وامليدومي وصاهر املوفق عبد هللا احلنبلي على ابنته وتدرب يف التوقيع حىت مهر 

 مدة طويلة وسجل على القضاة بليف الشروط والسجالت وفاق يف ذلك وجلس مع املوقعني 
انب يف القضاء دهرا يف عدة من الضواحي عن العز بن مجاعة وكذا عن البدر بن أيب البقا يف 
القاهرة وغريها مث استقل به على حني غفلة يف مجادى األوىل سنة تسع وتسعني وسبعمائة حني 

 قاعة ار يالزم اجللوس يفغضب السلطان على الصدر املناوي وحضر الصاحلية على العادة مث ص
احلكم منها كل يوم وخيرج لبيته اجملاور للصاحلية من ابب سرها فأقام سنتني وشهرا وأايما، وحسنت 
مباشرته لعفته ومتام معرفته وكثرة أتنيه وتواضعه حبيث مل يذمه أحد مث صرف يف منتصف رجب 

مباشرته  ال تليق بواليته وتعذر سنة إحدى ومثامنائة وتعطل الخراج ما كان معه من اجلهات اليت
 بعد صرفه للنيابة فضال عن التوقيع وقلة وظائفه حبيث ال تتحصل له كفايته منها، ودام مخوله إىل
 أن مسح له اجلالل البلقيين بتقريره يف الصاحلية والناصرية فارتق هبما يسريا وكان ميشي من بيته

 رها إىل الناصرية اللقاء الدرس هبا أيضا مثفيدخل الصاحلية اللقاء الدرس مث خيرج من ابب س
 (1)يرجع ورام الناصر". 

 

عبد الرمحن بن البهاء حممد بن احملب حممد بن علي بن يوسف الزرندي  - 386"-108 .160
املدين أخو عبد الباسط املاضي وسبط اجلمال الكازروين. / )سقط( ولد يف أول رمضان سنة 

رعي والتسهيل القرآن والشاطبيتني وخمتصر ابن احلاجب الفاثنتني وثالثني وسبعمائة بتونس وحفظ 
يف النحو وتفقه أبيب عبد هللا حممد بن عبد هللا احلياين وأيب القسم حممد بن القصري وقرأ عليه 
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التهذيب أليب سعيد الرباذعي وعليه تفقه وانتاب جملس قاضي اجلماعة أيب عبد هللا حممد بن عبد 
حيح وعلى أيب عبد هللا الوادايشي مسع احلديث وكتب خبطه أنه مسع صالسالم واستفاد منه وعليه 

البخاري على أيب الربكات البلقيين وبعضه ابالجازة واملوطأ على ابن عبد السالم وصحيح مسلم 
السبع إفرادا ومجعا بل قرأ ختمة أيضا ليعقوب عن القراءات على الوادايشي انتهى. وأخذ 

ربية ن سعد بن نزال األنصاري وعرض عليه الشاطبيتني والتقصي والعاملكتب أيب عبد هللا حممد اب
عن والده وأيب عبد هللا حممد بن العريب احلصاري وأيب عبد هللا بن حبر واملقري أيب عبد هللا حممد 
بن الشواس الزواوي وأيب عبد هللا بن القصار والزم العالء أاب عبد هللا االشبيلي وانتفع به وكذا 

حممد عبد املهيمن احلضرمي وأيب عبد هللا حممد بن إبراهيم اآلبلي شيخ املعقول  أخذ عن أيب
ابملغرب وآخرين، واعتىن ابألدب وأمور الكتابة واخلط وأخذ ذلك عن أبيه وغريه ومهر يف مجيعه 
وحفظ املعلقات ومحاسة األعلم وشعر حبيب بن أوس وقطعة من شعر املتنيب وسقط الزند للمعري 

دم السلطانية وويل كتابة العالمة عن صاحب تونس مث توجه يف سنة ثالث ومخسني وتعلق ابخل
إىل فاس فوقع بني يدي سلطاهنا أيب عنان مث امتحن واعتقل حنو عامني مث ويل كتابة السر أليب 
سامل أخي أيب عنان وكذا النظر يف املظامل، مث دخل األندلس فقدم غرانطة يف أوائل ربيع األول 

وستني وتلقاه سلطاهنا ابن األمحر عند قدومه ونظمه يف أهل جملسه، وكان رسوله إىل سنة أربع 
عظيم الفرنج ابشبيلية فعظمه وأكرمه ومحله وقام ابألمر الذي ندب إليه، مث توجه يف سنة ست 
وستني إىل جباية ففوض إليه صاحبها تدبري مملكته مدة مث نزح إىل تلمسان ابستدعاء صاحبها 

ي العرب مدة مث توجه من بسكرة إىل فاس فنهب يف الطريق ومات صاحبها قبل قدومه وأقام بواد
 (1)ومع ذلك فأقام هبا قدر سنتني، مث توجه". 

 

 "يف أبيات. قلت قد قرأهتا خبطه على االستدعاء املشار إليه وهي:-109 .161

 )راوية ما لنا فيه مساع ... من األصلني أيضا والفروع(

 

 حواه ... من العلم امللقب ابلبديع()وجوهران الرفيع وما 
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 )ومن مسى من السادات أيضا ... جمازا مثل ما هو يف اجلميع(

 

 )فأسأل من إله العرش عفوا ... يعم الكل يف يوم الرجوع(

 

 )ونفعا للجميع مبا ذكران ... وحفظا من لدى الرب السميع(

 

 )ومحدي هللا مبتدئي وختمي ... وأثىن ابلصالة على الشفعي(

وكتب شيخنا تلو خطه: إنه من أعيان أهل زبيد وكانت له وجاهة ورايسة وهو شاعر ليس له 
مساع وال رواية وال دراية وقد اجتمعت به فرأيته عريض الدعاوي كثري الشقاشق قليل العلم إىل 

وقد  لالغاية لكنه ينظم وهذا عنوانه وأشار بقوله وجوهران الرفيع إىل البديعية يعين املشار إليها قا
علقتها يف بعض اجملاميع هذا بعد أن صدر االستدعاء بقوله املسؤل من إحسان سيدان الشيخ 
العالمة سيد القضاة املعتمدين خاص خواص السالطني لسان البالغة ومعدن الفصاحة أوحد 
االعالم مجال االسالم شرف العلماء العاملني مات يف سنة ثالث أو أربع، وذكره املقريزي يف 

 ه ابختصار وأنه مات يف ربيع األول سنة ثالثعقود

. عبد الرمحن بن حممد بن يونس بن حممد بن عمر أبو الفضل بن احملب بن الشرف - 398
البكتمري األصل القاهري شقيق أمحد وحيىي / املذكورين ووالدهم وعمه السيف احلنفي. ولد يف 

ض على دروس الصرغتمشية بل عر  مجادى الثانية سنة أربع وسبعني ومثامنائة وحضر عندي يف
 الكنز يف سنة تسعني.

عبد الرمحن بن حممد الزين بن العالمة سعد الدين القزويين اجلزيري نسبة جلزيرة ابن عمر  - 399
البغدادي الشافعي ابن أخت نظام الدين الشافعي / عامل بغداد ويعرف ابحلاليل مبهملة مث الم 

بعني الت اليت اقرتحها العضد عليه. ولد يف سنة ثالث وسثقيلة واببن احلالل حلل أبيه املشك
وسبعمائة وأخذ عن أبيه وغريه ببغداد وغريها وتفقه خباله قاضي بغداد النظام حممود السديدائي، 

زار مث والتفسري وحج وقدم حلب لطلب زايرة القدس فالقراءات وودرس ابجلزيرة وبرع يف الفقه 
ا وظهرت فضائله، ودخل القاهرة يف سنة أربع وثالثني وأخذو رجع إىل حلب وهو يف سن الكهولة 

 عنه مث رجع إىل بلده فلم يلبث أن مات وذلك يف سنة ست وثالثني ظنا.

قاله العالء بن خطيب الناصرية دون تفقه خباله واقرتاح العضد فعن غريه قال واجتمعت به فرأيته 
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 (1)ري". عاملا ابلفقه واملعاين والبيان والعربية وله صيت كب
 

"يف بالده وكان عاملها، وكتب خبطه يف سنة إحدى وثالثني أنه يروي البخاري -110 .162
عن قاضي املدينة ومل يسمه عن احلجار والظاهر أنه الزين املراغي وأنه يروي أيضا عن احملدث 

 الشمس حممد الفنكي الشريازي بروايته له عن العماد بن كثري بسماعه له على احلجار، وممن أخذ
عن احلالل هذا الشهاب الكوراين نزيل الروم وقال إنه كان إماما عالمة مفننا مفتيا، وكذا كتب 
عنه اجلمال حممد بن إبراهيم املرشدي املكي حني جماورته هبا ما أودعته يف الغرف ويف التاريخ 

الت وحل و الكبري وترمجه بعضهم أبنه قرأ واشتغل وجد واجتهد حىت صار أحد أئمة الدنيا يف املعق
املشكالت واقرائها وأنه قدم بيت املقدس يف سنة مخس وثالثني فأقام هبا أربعة أشهر وعشرة أايم 
وصحبته الشهاب الكوراين تلميذه فحل له قطعة من الكشاف ابجلامع األقصى وتال عليه الشيخ 

خذ عنه يف أقاسم احلرياين املقرىء للسبع فقضى الناس له ابلتفرد يف العلوم ويف اجلمع وممن 
أبو اللطف احلصكفي املقدسي والسيفي أبو الصفا بن أيب الوفا فيما قاله وقال انه قرأ القراءات 

على فاطمة ابنة عبد هللا الواسطي فاهلل أعلم. وانتفع به غري واحد، وكان احلوراين يرجحه على 
لياس فشوهد جنازة ا العالء البخاري ويقول إن العالء كالتلميذ له وقد اجتمعا ببيت املقدس يف

مصداقه وقصده أبو القسم النويري أبسئلة يف علوم شىت فقال له الكوراين أان من أصغر تالمذته 
وأان أجيبك عنها مث فعل، وابجلملة فكان فريدا يف معناه ورجع إىل بالده فأقام هبا حىت مات يف 

دين عمر عنه انصر الأثناء سنة سبع وثالثني عن ثالث وستني ومل تشب له شعرة وكذا أخذ 
املارينوسي حىت ارتقى وفارقه لبالد الروم فلم يلبث أن مات صاحب الرتمجة وجهز له صاحب 
اجلزيرة رسوال يستدعي منه الرجوع ليستقر به يف التدريس عوضه فأجاب، وذكره املقريزي يف 

رة سنة ست خعقوده وأنه صنف يف القراآت وشرح الطوالع، ومات جبزيرة ابن عمر يف مجادى اآل
وثالثني قال وقد أثىن عليه اجلمال املرشدي والكوراين ووصفه بعلم جم وسرية مجيلة وأنه عنه أخذ 

 وبه خترج وتفقه رمحه هللا.

عبد الرمحن بن حممد وجيه الدين احلضرمي الزبريي سبط أمحد بن أيب اخلري الشماخي.  - 400
أيضا عبد الرمحن وإبراهيم، وكان حيفظ   / مسع من خاله عيسى وعلي بن شداد وأجاز له خااله
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كثريا من أحاديث االحكام ويذاكر أبشياء حسنة وأشعار. مات يف أول احملرم سنة سبع عشرة 
وله ثالث ومثانون سنة. وقد تقدم عبد الرمحن بن حممد بن يوسف بن عمر وجيه الدين الزبيدي 

 (1)فال يظن أنه هذا". 
 

ى. ي أخو عبد السالم اآليت ويعرف اببن الفقيه موس"البهويت مث القاهري الشافع-111 .163
/ ولد قبل سنة عشرين ومثامنائة تقريبا بدمياط ونشأ هبا واشتغل يسريا وقدم القاهرة فقرأ على 
شيخنا يف البخاري بل قرأه بتمامه على الشمس العرايين وحدث به قدميا قرأ عليه فيه العلم 

ربان أبو حممد وكان خريا نريا متوددا سليم الصدر سليمان نزيل دمياط وكان يدلسه فيقول أخ
متقلال ال يبقى على شيء مع أنس ابلعربية واستحضار ألحاديث الصحيح ملداومة قراءته له 
ابجلامع البدري يف دمياط وقد الزمين وكتب عين كثريا يف األمايل ومن تصانيفي وغري ذلك وقرأ 

مجاعة من األعيان قصدا لربهم وليس نظمه على أشياء وتكرر مدحه يل وكذا أكثر من مدح 
ابلطائل. مات يف ليلة النصف من ذي القعدة سنة مثان وسبعني وصلى عليه من الغد ابلصحراء 
حتت شباك األشرفية برسباي تقدم اجلماعة احمليوي الكافياجي الختصاصه به مث دفن عند والده 

 برتبة الشيخ سليم رمحهم هللا وإايان وعفا عنه.

عبد الرمحن بن نصر هللا بن أمحد بن حممد بن عمر نور الدين بن اجلالل التسرتي األصل  - 409
البغدادي احلنبلي نزيل القاهرة وأخو احملب أمحد / املاضي وذاك األكرب ويعرف اببن نصر هللا. 

، اولد يف مجادى الثانية سنة إحدى وسبعني وسبعمائة ببغداد ونشأ هبا فأخذ عن أبيه وأخيه وغريمه
وانتقل إىل القاهرة مع أبيه وهو أصغر بنيه ومسع هبا على اجملد إمساعيل احلنفي جامع الرتمذي 
وسنن النسائي وعلى ابن حامت الشفا وعلى التنوخي وغريهم، وأجاز له ابن احملب ومجاعة يف 
استدعاء خبط أخيه، وتكسب أوال ابحلرير وحنوه يف حانوت على ابب القصر مث ابلشهادة مث 

رقى حىت انب يف القضاء عن ابن املغلي مث أخيه بل ويل قضاء صفد استقالال فأقام هبا سبع ت
سنني مث عزل واستمر على النيابة عن أخيه بعد أن حج وجاور حىت مات وذلك يف يوم اجلمعة 
اتسع شعبان سنة أربعني وقد أثكل ثالثة عشر ولدا ومل خيلف أحدا، وكانت جنازته حافلة ويقال 

 يكن حممودا يف قضائه لكنه كان فهما ظريفا حسن املودة كثري البشاشة يستحضر الكثري إنه مل
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 من الفقه وهو ممن أورده شيخنا يف اترخيه عفا هللا عنه.

سريع اءات القر بعبد الرمحن بن هبة هللا امللحاين اليماين. جاور مبكة / وكان بصريا  - 410
. ت وثلث ختمة، وكان دينا عابدا مشاركا يف عدة علومالقراءة قرأ يف الشتاء يف يوم ثالث ختما

حممد  القراءاتمات يف رجب سنة إحدى وعشرين. ذكره شيخنا يف إنبائه، ومن شيوخه يف 
 (1)بن حيىي الشاريف اهلمداين أخذ عنه". 

 

"إال ابدر ابجلواب ومل يزل بينه وبني الفقهاء منافرة، ويقال انه يرى حبل املتعة على -112 .164
ابن القيم وذويه، وحفظ ترجيح كون املولد النبوي كان يف رمضان لقول ابن إسحاق أنه  طريقة

نىبء على رأس األربعني فحالف اجلمهور يف ترجيح ذلك وله أشياء كثرية من التنطعات، وكان 
قد ويل قضاء بعلبك مث طرابلس مث ترك واقتصر على عمل املواعيد بدمشق، وقدم مصر وجرت 

ات الل البلقيين مث رضي عنه وألبسه ثواب من مالبيسه واعتذر له فرجع إىل بالده ومله حمنة مع اجل
هبا مطعوان يف ربيع اآلخر سنة تسع عشرة وهو يف عشر السبعني. ذكره شيخنا يف إنبائه وسيأيت 

 له ذكر يف والده.

رسة دعبد الرمحن بن يوسف بن عبد هللا العجلوين األصل الدمشقي الشافعي نزيل امل - 418
املزهرية من القاهرة ويعرف ابلشامي /. ولد سنة إحدى وستني ومثامنائة بصاحلية دمشق ونشأ هبا 

مع مقدمته  الثالث املرضية البن اجلزريالقراءات فحفظ القرآن والشاطبيتني والدرة املضية يف 
ر الطييب وابلقاهرة ميف التجويد والتنبيه وربع املنهاج وألفية النحو وتال ابلعشر افرادا ومجعا على ع

على جعفر السنهوري ولكنه مل يكمل عليه وعن أوهلما أخذ يف النحو واشتغل يف الفقه عند 
اجلوجري وعبد احلق وغريمها، وكان قدومه القاهرة يف سنة ست ومثانني فحج مث رجع بعد زايرته 

رابلسي احلنفي ين الطاملدينة وبيت املقدس وأقرأ مع اشتغال الطلبة ابلعربية فقرأ عليه نور الد
التوضيح البن هشام وقرأ على قطعة كبرية من البخاري قراءة تدبر وأتمل وكذا قرأ على الدميي 

 ونعم الرجل فضال وسكوان وتقنعا.

عبد الرمحن بن يوسف الزين القاهري املكتب ويعرف اببن الصائغ / وهي حرفة أبيه،  - 419
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شأ هبا و. ولد قبل سنة سبعني وسبعمائة ابلقاهرة ونومسى شيخنا يف اترخيه والده عليا وهو سه
 وتعلم اخلط املنسوب من النور الوسيمي تلميذ غازي والزمه يف اتقان قلم النسخ حىت فاق(

فيه عليه حسبما صرح به كثريون وأحب طريقة ابن العفيف فسلكها واستفاد فيها من أيب علي 
ريقيت يخنا وصارت للزين طريقة منتزعة من طحممد بن أمحد بن علي الزفتاوي مث املصري شيخ ش

ابن العفيف وغازي كما رسم لغازي شيخ شيخه فإنه كان كتب أوال على الشمس حممد بن علي 
بن أيب رقيبة شيخ الزفتاوي املذكور وتلميذ العالء حممد بن العفيف الذي أخذ عن أبيه عن الويل 

واب وابن السمسماين عن مشاخيها عن العجمي عن شهدة الكاتبة عن ابن أسد عن علي بن الب
أيب علي بن مقلة مث حتول غازي عن طريقة ابن العفيف شيخ شيخه إىل طريقة ولدها بينهما وينب 

 (1)طريقة". 
 

"والفرائض واحلساب بنوعيه مع اجلرب واملقابلة عن السيد على تلميذ ابن اجملدي -113 .165
عليه  اع مسلم وأيب داود وغريمها وشيخنا فسمعوالعروض عن األبدي أو غريه والزم القااييت يف مس

أشياء دراية ورواية ومن ذلك يف شرح النخبة وكتب عنه يف االمالء من سنة ست وأربعني بل قرأ 
عليه بعض شرح ألفية العراقي وكذا قرأ يف املنت على ابن خضر ومسع بقراءيت على شيوخ جزء 

ي يوم عرفة وبقراءة غريي جمالس من البخار األنصاري ابلصاحلية وختم الشفا ومجيع الشمائل 
ابلظاهرية القدمية إىل غري ذلك مما هو مبني يف ثبيت، وتال البن كثري ملفقا على النور إمام األزهر 

 حني عن النور بن يفتح هللاالقراءات وابن أسد ومسع عليهما يف غريها من الرواايت، وأخذ يف 
أخته  ليه ثالثيات البخاري، وصحب الزين مدين مث ابنقدومه القاهرة سنة تسع ومخسني بل قرأ ع

بل كان هو القارىء لتائية ابن الفارض على أيب الصفا بن أيب الوفا، وبسبب ذلك كانت كائنة 
اجنر فيها الكالم إىل ابن عريب وحنوه من االحتادية ابن فيها املزلزل من املكني كما شرحته يف حمله 

 تقدم وصار أحد األماثل وتصدى لالقراء فأخذ عنه الفضالء، ودأب يف هذه الفنون وغريها حىت
 ولزم االجنماع مبنزلة مع(

التقلل والكرم واالعراض عن مزامحة الفقهاء حىت أنه ترك طلبا كان ابمسه يف االشرفية القدمية وآخر 
يف الصالحية اجملاورة للشافعي وحنو ذلك وتقنع برزيقات من قبل والده، كل ذلك مع صحة 
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 نالعقيدة ولكن مشيه يف اخلوض يف تقرير كالم هؤالء واخراجه عن ظاهره ببعيد التأويل إىل أ
صار مرجعا هلذه الطائفة وحمط رحال كثري منهم طرق من مل خيالطه لنسبته هلم، وكنت ممن نصحه 
مرة بعد أخرى فما أفاد مع اعرتافه يل بتحرمي توايل ارتكاب االلفاظ اليت ظاهرها مستقبح وملا 
حج شيخه التقي احلصين يف سنة ست وسبعني استخلفه يف تدريس الشافعي يف ذي القعدة 

يومني محد عمله فيهما وتكلم له بعده يف تقريره فيه فما تيسر وكذا انب يف التدريس  فدرس
ابحلسنية واالبناسية وغريمها وعرض عليه الزين بن مزهر تدريس التفسري مبدرسته فما أذعن لكالم 
بلغه عن بعض السفهاء يف حقه وقصد ابالستفتاء يف عدة وقائع فأجاب، وكذا له حواش وتقاييد 

ة وكالم على حديث االعمال ابلنيات بل رمبا نظم وابلنثر أمل وابجلملة فمادته يف التحقيق مفيد
متوجهة وفامهته أجود من حافظته وعباره غري مطلقة بتقريره وحمادثته مع رغبته يف مساعدة من 
يقصده وتعبه بسبب ذلك وشدة تعصب وكثرة تقلب يؤدي إليه غلبة سالمة الفطرة وقد أقبل 

 (1)كر والتوجه ومطالعة كالم القوم وزايرة الصاحلني وانتمى إليه شخص". على الذ 
 

"رمبا حفظ منه يف اليوم أربعمائة سطر إىل غري ذلك من احملافيظ والزم الشيوخ يف -114 .166
وكان من شيوخه فيها انصر الدين حممد بن أيب القراءات الدراية فكان أول شيء اشتغل به 

ن أحد القدماء ولذا كان التقي السبكي يستدل أبخذ صاحب احلسن بن عبد امللك بن مسعو 
الرتمجة عنه على قدم اشتغاله والربهان الرشيدي والسراج الدمنهوري والشهاب السمني ومع ذلك 

 السبعة إال على التقي الواسطي يف إحدى جماوراته مبكة(القراءات فلم يتيسر له إكمال 

بيسي س ابن عدالن والزم العماد حممد بن إسحق البلونظر يف الفقه وأصوله فحضر يف الفقه درو 
واجلمال االسنوي وعنه وعن الشمس بن اللبان أخذ االصول وتقدم فيهما حبيث كان االسنوي 
يثين على فهمه ويستحسن كالمه يف االصول ويصغي ملباحثه فيه ويقول إن ذهنه صحيح ال يقبل 

وغال رة العز بن مجاعة فإنه قال له وقد رآه متاخلطأ، ويف أثناء ذلك أقبل على علم احلديث إبشا
: إنه علم كثري التعب قليل اجلدوى وأنت متوقد الذهن فاصرف مهتك إىل احلديث، القراءاتيف 

فأخذه ابلقاهرة عن العالء الرتكماين احلنفي وبه خترج وعليه انتفع وبيت املقدس ومبكة عن الصالح 
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بالد  تفننا ابجتماعه هبما وأكثر فيها ويف غريها من الالعالئي وابلشام عن التقي السبكي وزاد 
كاحلجاز عن شيوخها فمن شيوخه ابلقاهرة امليدومي وهو من أعلى شيوخه سندا وليس عنده 
من أصحاب النجيب غريه وبذلك استدل شيخنا على تراخي جده يف الطلب عن سنة اثنتني 

عا من لو استمر من األوان األول ألدرك مجوأربعني اليت كان ابتداء قراءته فيها عشر سنني ألنه 
أصحاب النجيب وابن عبد الدائم وابن عالق وغريهم وكذا من شيوخه هبا أبو القسم بن سيد 
الناس أخو احلافظ فتح الدين وانصر الدين حممد بن إمساعيل االيويب بن امللوك ومبصر ابن عبد 

يل إمام أمحد بن قاسم احلراري والفقيه خل اهلادي وحممد بن علي بن عبد العزيز القطرواين ومبكة
املالكية هبا وابملدينة العفيف املطري وببيت املقدس العالئي وابخلليل خليل بن عيسى القيمري 
وبدمشق ابن اخلباز وبصاحليتها ابن قيم الضيائية والشهاب املرداوي وحبلب سليمان بن إبراهيم 

لبك د يف آخرين هبذه البالد وغريها كاسكندرية وبعبن املطوع واجلمال إبراهيم ابن الشهاب حممو 
ومحاة ومحص وصفد وطرابلس وغزة وانبلس ومتام ستة وثالثني حبيث أفرد البلدانيات ابلتخريج 

ورام الربوز لبعض الضواحي ومعه بعض املسندين من شيوخ شيخنا ليكملها أربعني فما تيسر بل  
م يب حيان فصده عن ذلك حسن قصده، وكذا هابلتوجه ألالقراءات كان هم حني اشتغاله يف 

 (1)ابلرحلة لكل من تونس لسماع املوطأ". 
 

"تلك السنة عاليا حبمد هللا تعاىل، وكان املستملي ولده ورمبا استملى الربهان -115 .167
احلليب أو شيخنا أو الفخر الربماوي. قال شيخنا يف معجمه: وكان ميليها من حفظه متقنة مهذبة 

 لفوائد(حمررة كثرية ا

احلديثية وحكى رفيقه احلافظ اهليثمي أنه رأى النيب صلى هللا عليه وسلم يف النوم وعيسى عليه 
السالم عن ميينه وصاحب الرتمجة عن يساره، قال شيخنا وكان منور الشيبة مجيل الصورة كثري 

لى نفسه ع الوقار نزر الكالم طارحا للتكلف ضيق العيش شديد التوقي يف الطهارة ال يعتمد اال
أو على اهليثمي املشار إليه وكان رفيقه وصهره لطيف املزاج سليم الصدر كثري احلياء قل أن يواجه 
أحدا مبا يكرهه ولو آذاه متواضعا منجمعا حسن النادرة والفكاهة قال وقد الزمته مدة فلم أره 

تقبل القبلة اتليا ه مسترك قيام الليل بل صار له كاملألوف وإذا صلى الصبح استمر غالبا يف جملس
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ذاكرا إىل أن تطلع الشمس ويتطوع بصياع ثالثة أايم من كل شهر وستة شوال كثري التالوة إذا 
ركب. قال وقد أجنب ولده الويل أمحد ورزق السعادة يف رفيقه اهليثمي قال وليس العيان يف ذلك  

االسالم   وخمرجنا شيخكاخلرب، وقال يف صدر اسئلة له سألت سيدان وقدوتنا ومعلمنا ومفيدان
أوحد االعالم حسنة األايم حافظ الوقت فالان ويف أنبائه إنه صار املنظور إليه يف هذا الفن من 
زمن األسبائي وهلم جرا قال ومل نر يف هذا الفن أتقن منه وعليه خيرج غالب أهل عصره ومن 

يف بل كان هو والتصنأخصهم به شيخنا صهره اهليثمي وهو الذي دربه وعلمه كيفية التخريج 
الذي يعمل له خطب كتبه ويسميها له وصار اهليثمي لشدة ممارسته أكثر استحضارا للمتون من 
شيخه حىت يظن من ال خربة له إنه أحفظ منه وليس كذلك ألن احلفظ املعرفة قال وقد الزمته 

ني وقال ر سنعشر سنني سوى ما ختللها من الرحالت، وكذا الزمه الربهان احلليب حنوا من عش
أيضا مل أر أعلم بصناعة احلديث منه وبه خترجت وقد أخربين إنه عمل ختريج أحاديث البيضاوي 
بني الظهر والعصر، وكان كثري احلياء والعلم والتواضع حمافظا على الطهارة نقي العرض وافر اجلاللة 

مة الصوم وراد وإداواملهابة على طريق السلف غالب أوقاته يف تصنيف أو إمساع مع الدين واأل
وقيام الليل كرمي األخالق حسن الشرف واألدب والشكل ظاهر الوضاءة كأن وجهه مصباح ومن 

الفقه واحلديث و القراءات ورآه عرف أنه رجل صاحل، قال وكان عاملا ابلنحو واللغة والغريب 
ال ودهنه يف غاية ق وأصوله غري إنه غلب عليه فن احلديث فاشتهر به وانفرد ابملعرفة فيه مع العلو

 (1)الصحة ونقله نقر يف". 
 

"التحديث أجرة ولكن تقرءون على الفتح من غري تقييد مبدة طويلة، ومتعه هللا -116 .168
بسمعه وبصره حىت مات، وكانت وفاته يف يوم السبت سادس عشري ذي احلجة سنة إحدى 

ه هللا وإايان، وقد رمح ومخسني وصلى عليه مبصلى ابب النصر ودفن حبوش صوفية سعيد السعداء
رأيت شيخنا رمحه اله ترمجه مبا نصه: وقد جاز التسعني ممتعا بسمعه وبصره وحدث ابلكثري يف 
أواخر عمره وظهرت له اجازات من منسدي ذلك العصر ممن مسع من الفخر وحنوه فانفرد عن 

رخيه أبشياء يف اتالكثري منهم وكان قد اشتغل قدميا وانب عن القاضي احلنفي، وحدث عنه أبوه 
أودعها إايه وقال أيضا يف بعض االستدعاءات جبانب خطه والعزحي ما نصه: مسع من أبيه 
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ومجاعة من شيوخنا املسندين ومسع قبلنا من مجاعة وأجاز له مجيع من املسندين ابلشام ومصر 
ط خب وحدث ابلكثري وهو اآلن مسند الداير املصرية انتهى كالم شيخنا يف املوضعني وقرأت

البقاعي: وهو إنسان جيد فاضل متثبت حممود السرية يف قضائه من بيت علم قال وصنف أشياء 
 دلت على جودة ذهنه وضعف عربيته وقصور عبارته كذا قال.

عبد الرحيم بن حممد بن حممد بن أمحد التقي أبو الفضل بن احملب القاهري الشافعي  - 473
ي.  حمليهما والتقي األصغر، ويعرف كأبيه اببن االوجاقشقيق الرضى حممد وأمحد / املذكورين يف

ولد يف ليلة الثالاثء سادس صفر سنة مخس وعشرين ومثامنائة وزعم أن أمه شريفة امسها بدر 
 الشرف ابنة أمحد احلسيين فاهلل أعلم. ونشأ يف كنف أبيه فحفظ القرآن وصلى به والتقريب للعراقي

وله والفرائض واحلديث والفقه وأصالقراءات ووما مجة كالتفسري واملنهاج الفرعي وأخذ عن أبيه عل
والعربية واملعاين حبيث كان جل انتفاعه به وعن العز عبد السالم البغدادي يف االصول والصرف 
واملعاين والبيان وغريها من العقالت وعن ابن قديد والشمين التوضيح البن هشام والزم اثنيهما 

لعراقي لبوتيجي وأيب اجلود الفرائض وعن شيخنا بقراءته يف شرح ألفية ايف كثري من الفنون وعن ا
بل ومحل عنه أشياء من تصانيفه وغريها وكتب عنه يف األمايل وعن الشهاب السكندري يف 

يف آخرين كالقااييت والوانئي والعلم البلقيين والبدرشي والقلقشندي واحمللي واملناوي القراءات 
يين بجله والتقي احلصين والكرميي تلميذ الشريف والشرواين وكالبدر العواختص به كثريا وكان ي

وابن الديري وابن اهلمام والبساطي واحملب بن نصر هللا ومسع على الزركشي وغريه ابلقاهرة واملراغي 
والتقي بن فهد والسيد عفيف الدن االجيي وآخرين مبكة منهم الزين بن عياش فقرأ عليه الفاحتة 

 (1)يئا من نظمه وقاضيها أبو السعادات بن ظهرية". ومسع منه ش
 

"الدمشقي الشافعي احلريري أخو إبراهيم وعبد الرحيم وحممد. / ولد يف سادس -117 .169
عشري مجادى الثانية سنة اثنتني وأربعني ومثامنائة ابلقبيبات من دمشق ونشأ هبا فحفظ القرآن 

ريف العزي وامللحة واالخسيكيت يف أصوهلم وتص وتاله للسبع على أبيه والشاطبية ويف الفقه الكنز
وإيساغوجي وعرض على مشايخ بلده مث مبكة سنة تسع ومخسني على ابن اهلمام وقبل ذلك سنة 
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مثان يف القدس على اجلمال بن مجاعة والتقي القلقشندي وسراج الرومي بل قرأ عليه حال يف 
ن احلمراء  بلده عن الشرف بن عيد والعز بالكنز وعلى أيب العزم احلالوي يف العربية بل أخذه يف

والزم أوهلما يف العربية وغريها وكذا أخذ يف العربية عن الشهاب الزرعي ومسع على الربهان الناجي 
وأكثر من مالزمته، وجلس لتأديب االبناء جبامع منجك وتكسب أوال إبدارة دواليب احلرير مث 

 وجاور سنة ستني ودخل مصر بعدها مث لقيين ترك ذلك وحج غري مرة أوهلا سنة سبع ومخسني
 مبكة يف سنة تسع وتسعني واستأنست به فنعم الرجل.

عبد الرزاق بن أمحد بن أيب بكر الزين أبو الصفا البقلي ابملوحدة / لسكناه بزاوية علي  - 487
 البقلي. ابلقرب من القبيبات القاهري احلنفي أحد صوفية الشيخونية. ولد سنة مخس وأربعني

ومثامنائة تقريبا ونشأ فحفظ القرآن وجوده على مسيه الطرابلسي اآليت قريبا بل مجع للسبع على 
ابن احلمصاين وحفظ الشاطبية والعمدة وبعض اجملمع يف فقههم وقرأ يف امليقات على حسن 
القمريي والعز الوفائي واشتغل عند الزين قاسم ونظام وغريمها كخري الدين الرومي، وسافر 

ندرية فقرأ على الشمس املالقي وكذا دخل دمياط وأم ابلظاهر متربغا مث بتغري بردى ططر اسك
وسافر معه إىل الشام وحلب وانتهى لعنتاب بل حج معه حني كان أمري احململي بعد حج قبل 
ذلك بقليل، ومسع البخاري يف الكاملية بقراءة الدميي إال ما فاته على املسمعني فأكمله على 

اصة، وكذا مسع ختم املوطأ بقراءيت وعلى الشهاب امليدومي، واستقر به السلطان أحد الشاوي خ
مؤذنيه بعد ابن خالد ومال إليه حىت انه رمبا أم به أحياان وقيل إنه عرضها عليه فتنصل وكذا قدم 

لسر ابلربقوقية بعد أيب الفضل بن أسد فكتب له به كاتب االقراءات على غريه يف تدريس 
ر ومل يلتفتا لتقرير الشيخ البن امليت ويكون أخوه العالء علي انئبا عنه وعمل أجالسه وأمريآخو 

يف صفر سنة تسعني حبضرة شيخيه نظام وابن احلمصاين والصالح الطرابلسي وآخرين، وكنت 
ممن حضر معه ورجع معي إىل البيت فرأيت منه عقال وأداب، وأعطى بعد ذلك مشيخة تربة قانباي 

 (1)التقي الشمين حني غضب االاتبك منه وسكنها.".  عوضا عن ابن
 

عبد الرزاق بن حسن الدجنيهي مث القاهري الشافعي / أحد صوفية  - 488"-118 .170
سعيد السعداء وصلحائها حفظ القرآن واملنهاج والزم درس أيب العدل البلقيين وأخذ عن غريه 
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ات يف رمضان ى اخلري إقباال حىت موكتب املنسوب وتوىل سقي الصوفية ابملزملة مث كرب وزاد عل
 سنة ست وتسعني عن بضع وسبعني رمحه هللا.

عبد الرزاق بن محزة الزين أبو الصفا الطرابلسي مث القاهري احلنفي نزيل االشرفية برسباي  - 489
/. ممن انتمى جلوهر الالال وعمل إمامه حبيث عينه لتصوف ابالشرفية وغضب ابن اهلمام لكونه 

ه وكان ذلك سببا ألعراضه عن املشيخة وكان فاضال متقن الكتابة بليغا يف التجويد عني له غري 
 عن ابن اجلزري والكتابة عن الزين بن(القراءات مجيل اهليئة ممن أخذ 

الصائغ وأقرأ وكتب مع فتوة وتودد رأيته كثريا وعاش إىل بعد الستني وهو ممن الزم الشمس بن 
يه ها وكان ينوب عنه يف خزن كتب االشرفية مث رام االستقرار فاجلندي احلنفي يف العربية وغري 

بعده فقدم العالء القلقشندي عليه، وقرأ على شيخنا يف سنة اثنتني وأربعني يف البخاري ووصفه 
ابلبارع املاهر الفاضل األوحد املفنن وقال إن قراءته قراءة فصيحة حمققة مطربة وسأل هللا يف دوام 

ة وأن يسبغ عليه النعمة الوافرة ابلبساطة والوجازة، ومسى والده حممدا النفع بصاحب االجاز 
 والصواب ما تقدم.

 عبد الرزاق بن سليمان اخلليلي بن األكرم. / مات سنة تسع عشرة. - 490

عبد الرزاق بن عبد الرمحن بن حممد التاج الكومي / نسبة لكوم التجار الرفاعي. ممن  - 491
 أخذ عين ابلقاهرة.

عبد الرزاق بن عبد العظيم الطحان / جاران أحد املدولبني ابلداير املصرية ويعرف أببيه.   - 492
كان مالزما للجماعات راغبا يف اخلريات وله مغلق هائل ابملقس ودار أنشأها حبارة هباء الدين 
وغري ذلك، وحج وأهني مرة من احملتسب فتأمل. مات فجأة يف ليلة السبت مستهل ذي احلجة 

أربع ومثانني بعد أن زار الليث وصلى به عصر اجلمعة وصلى عليه من الغد ودفن برتبته اليت سنة 
أنشأها ابلقرب من االهناسية ظاهر ابب النصر، وكان ال أبس به ابلنسبة لطائفته بل ما أظن 

ه يفيهم من يوازيه ممن محل خرب املؤيدية والبيمارستان وغريمها وقتا وشكر وكان للجالل احمللي عل
 إقبال رمحه هللا وعفا عنه.

عبد الرزاق بن كرمي الدين عبد الكرمي بن عبد الغين بن يعقوب ابن فخرية ابملعجمة  - 493
مصغر / فعبد الغين كان يلقب فخر الدين فصغروه. أحد كتاب املماليك وابن عم أيب اخلري حممد 
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 (1)بن حيىي بن عبد الغين اآليت. مات يف يوم اجلمعة". 
 

"واملنطق بعد حفظه الشمسية عن القاضي غياث الدين حممد اخلراساين الشافعي  -119 .171
 كذا حبث عليه علم اجلدل أيضا والطب عن موفق الدين اهلمذاين ومسع(

حبث شرح اهلداية يف احلكمة ملوالان زاده بعد حفظه متنها على اجملد حممد التوريزي وغري ذلك 
ابش الرومي علم املوسيقى حبثا وكان لقيه ألكثر من  من كتب الطب ومسع على موالان موسى

أشري إليه ابلسلطانية لكون متر مجعهم هبا وهي حمل حرميه وأجرى عليهم األعطية وارحتل إىل تربيز 
فأخذ هبا عن الضياء التربيزي النحو وأصول الفقه وعن اجلالل حممد القلندشي فقه الشافعية 

ض الكشاف عند موالان حيدر، مث إىل أرزجنان من بالد الروم وأصوهلم وحضر املعاين والبيان وبع
فأخذ علم التصوف عن ايرغلي السيواسي مث عاد من بالد الروم بعد أن جال اآلفاق وأسر مع 
اللنك وقاسى شدة حبيث كانوا يقطعون الرءوس وحيملونه إايها إىل البالد الشامية يف سنة عشر 

ين لب من شاء هللا من العلماء، وانظر يف الشام اجلمال الطيماومثامنائة جمردا عليه كنبك فلقي حب
واجتمع يف القدس ابلشهاب بن اهلائم فعظمه كثريا وزاد إذ ذاك اخلليل عليه السالم وبعد القاهرة 
بعد هذا كله يف مستهل رجب منها وقد أشري إليه يف الصرف والنحو واملعاين والبيان واملنطق 

التصوف وغريها و القراءات وصلني والطب والعروض والفقيه والتفسري واجلدل وآداب البحث واأل
فنزل ابجلمالية وقرر يف صوفيتها وأقبل الناس عليه فأخذوا عنه، وزوجه الشيخ مصطفى املقصايت 
ابنته وتدرب به يف عمل املقصات وتكسب هبا وقتا مع اشتهاره ابلفضيلة التامة حىت أنه ملا متت 

وحضر السلطان عند مدرسيه ومنهم البدر األقصرائي احلنفي كان من مجلة  عمارة اجلامع املؤيدي
احلاضرين فلم يتكلم معه غريه حبيث عظم يف عني السلطان وأشار ملا مت الدرس ورام املدرس 
الدعاء بنفسه مبالغة يف تعظيم السلطان لصاحب الرتمجة أن يفعل ففعل وأعلمه البدر بن مزهر 

السر أبنه رجل عامل يتكسب بعمل املقصات فوعد ببناء مدرسة من وذلك قبل أن يلي كتابة 
أجله يكون هو شيخا فما تيسر ورمبا أقرأه ولده إبراهيم بل رام املؤيد االجتماع به يف حمل خلوة 
للقراءة عليه فما وافق العز خوفا من الصاق كثري مما يصدر عن السلطان به وعد ذلك من وفور 

ا لالشغال غري مفتقر لالستفادة من أحد إال يف علم احلديث دراية عقله، واستمر العز مالزم
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ورواية فإنه أخذ علوم احلديث مجيعا البن الصالح عن الويل العراقي بعد قراءته وسائره مساعا 
وكان البحث فيه إىل أثناء النوع احلادي واألربعني وابقيه سردا والزمه حىت أخذ عنه نظهر االقرتاح 

 (1)ع عليه من تصانيف أبيه تقريب األسانيد واملنظومة". لوالده حبثا ومس
 

 "تربة الطويل ابلقرب من تربة اينال رمحه هللا.-120 .172

عبد الصمد بن عبد الرمحن بن مسعود روح الدين بن سعد الدين ابن الصدر الشريازي.  - 532
ن عبد القادر ب/ كان حيا يف سنة مثان وعشرين ومثامنائة ففيها قرأ على الظهري عبد الرمحن 

الطاووسي ومسع معه ابن أخي املسمع أمحد ابن عبد هللا بن عبد القادر ووصف صاحب الرتمجة 
 ابحملدث العامل ووالده ابلقارىء وجده ابستاذان يف كالم هللا.

عبد الصمد بن عبد هللا بن أيب بكر بن عبد هللا بن ظهرية بن أمحد بن عطية بن ظهرية  - 533
 درج صغريا. القرشي املكي. /

 عبد الصمد بن عماد بن إبراهيم الدكين اهلندي /. ممن مسع مين مبكة. - 534

عبد الصمد بن عمر بن عبد الرمحن بن أمحد املقراين اليماين الشافعي ويعرف أبيب نبيلة  - 535
ى /. فاضل اشتغل على أبيه يف الفقه وغريه ولقيين مبكة يف ربيع األول سنة ثالث وتسعني فقرأ عل

أربعي النووي ومسع على غري ذلك، وذكر يل أن والده كان فقيها قرأ على االهدل ومات يف سنة 
مثان ومثانني عن ست وأربعني سنة. عبد الصمد بن حممد بن عمر بن إمساعيل القاضي عفيف 
الدين اخللي ابملعجمة املفتوحة نسبة إىل خلة قرية من بالد حجر. مات يف العشر األول من 

نة تسعني، ومولده تقريبا سنة إحدى وثالثني ومثامنائة، وكان من رءوس الدولة الطاهرية شوال س
ابملهملة من اليمن وهلم إليه التفات كثري وله عندهم متكن كبري من األمانة والداينة وااللتفات إىل 
الفقهاء واالشتغال ابلعلم وهو من بيت علم وصالح رمحه هللا كتب إيل بذلك اجلمال موسى 

 الدؤايل وكان قريب ابن إمساعيل املاضي

. عبد الصمد بن حممد بن حممد بن حممد بن أيب بكر الزين أبو اخلري بن الشمس بن - 536
 سعد الدين بن النجم البغدادي األصل القاهري الشافعي / اآليت أبوه ويعرف كأبيه ابلزركشي.

شأ هبا وسبعمائة ابلقاهرة ون ولد كما ضبطه له والده لست خلون من ربيع اآلخر سنة تسعني
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ة البن زريق وغري العشر القراءات وأحضر يف الرابعة على التنوخي ثالثيات البخاري واخلرية يف 
ذلك مث مسع على احلالوي والشرف بن الكويك ومما مسعه على أوهلما من مسند أمحد بقراءة 

احلسيين  اب أمحد ابن عليشيخنا وكذا مسع على أيب الفرج بن الشيخة، وأجاز له الشريف الشه
وأبو حفص البالسي وابن منيع والكمال أمحد بن علي بن عبد احلق وحممد بن أيب هريرة بن 

 (1)الذهيب وعبد القادر بن حممد بن علي سبط الذهيب". 
 

"فيما كان يزعم ودام فيه دون ثالث سنني مث صرف فعاد إىل دمشق مث إىل بيت -121 .173
 روي وقع بينهما شيء فتحول العز أبهله إىل القاهرة وقرره املؤيد يفاملقدس أيضا فلما دخله اهل

تدريس احلنابلة جبامعه حني كمل وكان ممن قام على اهلروي حىت عزل بل هو والزين القمين من 
أكرب املولبني عليه عند العامة وبلغتنا عنهما يف ذلك حكاايت ال تستنكر من دهاء صاحب 

 الرتمجة،(

إىل قضاء الشام فباشره مدة مث رجع إىل القاهرة بعد موت املؤيد فاستقر يف مث نقل إىل العز 
قضائها بعد صرف احملب ابن نصر هللا البغدادي لكون السلطان وغريه من أعيان دولته كانوا 
يعرفونه من دمشق ويرون منه ما يظهره من التقشف الزائد كحمل طبق اخلبز إىل الفرن وحنوه مث 

ثالثني ابحملب حيث انعكس على العز األمر الذي دبره الستمراره وسقط صرف يف سنة إحدى و 
يف يده وسعى يف عوده فما مت بل أعيد لقضاء الشام مث صرف عنه ابلنظام بن مفلح وقدم القاهرة 
فما متكن من االقامة هبا فخرج إىل القدس مث إىل الشام مث رجع إىل القاهرة وسعى يف العود 

يه إىل أن مات كما قاله شيخنا يف رفع االصر ولكنه قال يف إنبائه مات لدمشق فأجيب واستمر ف
هبا منفصال عن القضاء وبه جزم غريه وكان فقيها متقشفا طارحا للتكلف يف ملبسه ومركبه حبيث 
يردف عبده معه على بغلته ويتعاطى شراء حوائجه بنفسه ماشيا وتنقل عنه أشياء مضحكة توسع 

مله السمك يف كمه وهو يف قرطاس وحضوره كذلك للتدريس وغفلته يف حكاية كثري منها كح
عن ذلك حبيث ضرب القطة بكمه فانتثر ما فيه كل ذلك لكثرة دهائه ومكره وحيله وكونه عجبا 
يف بين آدم ولكنه ملا أكثر من ذلك علم صنيعه فيه وهان على األعني بسببه، وقد اختصر املغين 

 إليه مسائل من املنتقي البن تيمية وغريه مساه اخلالصة وشرح البن قدامة يف أربع جملدات وضم
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اخلرقي يف جملدين وكذا اختصر الطويف يف االصول وعمل عمدة الناسك يف معرفة املناسك 
ين العشرة وبديع املغاين يف علم البيان واملعاين وجنة السائر القراءات ومسلك الربرة يف معرفة 

ري يف تشتمل على تفسري آايت الصرب والتوكل يف جملد والقمر املن االبرار وجنة املتوكلني األخيار
أحاديث البشري النذير وشرح اجلرجانية وغري ذلك قال العيين ومل يكن طويل الباع يف العلم بل  

كان شديد اخلفة والتقشف حبيث يضحك الناس منه ورمبا مل يسلم الناس من لسانه، وقال غريه 
ء  عنه يف أكل الرشوة العجائب وكان رقيقا معتدل القامة ذا حلية بيضا إنه مل يكن ابحملمود وحيكى

 (1)كبرية خفي الصوت كثري التأين والتأمل يف كالمه،". 
 

 "ابخلانكاه بعد حافظ بن علي اليعقويب سنة ست وتسعني-122 .174

. عبد العظيم بن درهم ونصف. / من األقباط املتمولني من الدواليب. وحنوها. مات يف - 622
بيع األول سنة تسع وسبعني بعد إهانته مرة بعد أخرى. واحتيط على حواصله وأماكنه مع وجود ر 

 العاصب.

عبد العليم بن احلسن بن علي بن أيب بكر بن علي بن حممد بن أيب بكر ابن عبد هللا  - 623
لقراءات االناشري اليماين / املاضي أبوه. ممن أقبل على االشتغال وقتا مع فهم وذكاء ومتيز يف 

 السبع مث ترك. ومات عن حنو الثالثني يف أول احملرم سنة ثالث وأربعني بتعز.

عبد العليم بن عبد هللا بن علي بن احلسن بن أيب بكر بن احلسن الفقيه املقرىء احملقق  - 624
 اجملود مجال الدين اخلزرجي األنصاري اليماين /. حفظ القرآن واحلاوي والشاطبيتني والزم الكمال

موسى الضجاعي يف صغره وتال للسبع إفرادا ومجعا على املوفق علي بن حممد والشهاب أمحد بن 
حممد الشرعيني وللعشر علي ابن اجلزري ونبهه على إغفال لفظة درى يف سورة النور حيث قال 
يف النشر إن خلفا مل خيرج عن قراءة محزة والكسائي وأيب بكر إال يف موضعني ومها وحرام على 

ية أهلكناها والثاين السكت بني السورتني على ما ذكر أبو العز القالنسي فاستدرك صاحب قر 
الرتمجة لفظة درى فإن خلفا خالف يف الثالثة املذكورين ووقف عليه املؤلف فأمر به واستحسنه. 

 ذكره العفيف ومل يؤرخ وفاته.
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اهيم  حممد وحسني وإبر عبد الغفار بن أمحد بن حممد بن أمحد الكيالين أخو الشيخني - 625
بين ابن قاوان /. ممن اشتغل وفضل وقدم مكة بعيد التسعني مع الركب احلليب فأقام سنة مث عاد 

 إىل بالده.

عبد الغفار بن أيب بكر بن حممد بن عبد هللا الزين النطوبسي مث القاهري األزهري  - 626
كنة مث فوقانية مفتوحة مث حتتانية سا  الشافعي الضرير ويعرف يف بلده اببن بيته / مبوحدة مفتوحة

بعدها هاء سكت. ولد بنطوبس سنة ستني تقريبا وقرأ القرآن وحتول أوال إىل الربلس فأخذ فيها 
عن الشهاب بن االقيطع يسريا مث قدم القاهر فقطن األزهر وحفظ كتبا يف فنون وهي الشاطبية 

جلرب واملقابلة ع والتلخيص واخلزرجية واملقنع يف اوالرائية وألفية احلديث والنحو واملنهاج ومجع اجلوام
وأخذ عن السراج العبادي آخر سنيه والشمس البامي والزم اجلوجري يف عدة تقاسيم وأخذ عن 
الكمال بن أيب شريف غالب شرح ابن املصنف وقطعة مما كتبه على شرح احمللى جلمع اجلوامع 

 (1)مع األصل وشيئا من تفسري". 
 

يل العراقي وشيخنا واختص به وعرف ابالنتساب له قدميا ومسع عليه "ولزم الو -123 .175
الكثري من تصانيفه وغريها والزم جمالس امالئه وغريها وكتب خبطه أكثر فتح الباري وغريه من 
تصانيفه ووصفه ابلشيخ اإلمام الفاضل األوحد مفيد الطالبني حفظه هللا، وحج يف سنة إحدى 

دين التاج بن الصيح والزين العراقي واهليثمي والتقي الدجوي وانصر الومثامنائة ومسع احلديث على 
نصر هللا احلنبلي والربشنسي والشرف بن الكويك يف آخرين من طبقتهم وبعدها كالنور االبياري 
والشمس الربماوي واجلمال الكازروين والشهاب البطائحي والسراج قاري اهلداية، وتكسب 

ين والشهاب البطائحي والسراج قاري اهلداية، وتكسب ابلشهادة وقتا ابلشهادة وقتا وبرع الكازرو 
وبرع يف معرفة الشروط وحنوها ولكنه مل يكن طلق اللسان بل كان جامدا مع فضيلة ومشاركة يف 
اجلملة وقد تصدر جبامع احلاكم وابألشرفية القدمية وغريمها وانتفع به ابن أخيه ألمه الفاضل نور 

روط وغريها، وانب يف القضاء دهرا عن شيخنا وقصر نفسه عليه فلم ينب الدين وغريه يف الش
عن غريه من القضاة، وأوذي من العلم البلقيين النتقاده عليه يف فتيا مث ألبسه جندة بيضاء والمه 
شيخنا على لبسها، وقد حدث ابليسري قرأت عليه، وتعلل مدة وأقعد حىت مات يف ليلة اجلمعة 
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ول سنة مثان ومخسني وصلى عليه من الغد ودفن خارج ابب النصر برتبة اتسع عشري ربيع األ
 جماورة للست زينب رمحه هللا وإايان.

عن التاج  القراءاتعبد الغين بن علي الفارقي املدابغي املقرىء الشافعي. / ممن أخذ  - 657
ت بسويقة و بن مترية مث الشمس العفصي وتكسب ابملدابغ مث بسوق احلاجب مث ابلشهادة يف حان

عصفور وأقرأ. مات يف رجب سنة إحدى وتسعني وقد رأيته كثريا بل رأيته شهد على الزين عبد 
 الغين اهليثمي يف إجازة ووصفه بشيخنا فكأنه أداب مع احتمال قراءته عليه

 . عبد الغين بن عمار بن عمر. / مات سنة سبع ومخسني.- 658

 الرزاق بن أيب الفرج. /عبد الغين بن أيب الفرج. مضى يف ابن عبد 

عبد الغين بن أيب الفضل حممد بن حممد بن إبراهيم بن أمحد املرشدي املكي / اآليت  - 659
أبوه وجده. ولد يف ليلة األحد سادس عشري احلجة سنة مخس وثالثني وحفظ املختار وعرض 

 ومسع على ابن عياش وهو يف سنة سبع وتسعني حي.

عي. أيب العباس أمحد بن عبد العزيز الزين القمين مث القاهري الشافعبد الغين بن حممد بن  - 660
 ولد يف اثين صفر سنة اثنتني ومثانني وسبعمائة وحفظ القرآن والعمدة والتنبيه وألفية النحو، وعرض

 يف سنة ست وتسعني فما بعدها على االبناسي وابن امللقن والكمال الدمريي(

 (1) والزين القمين وأجازوه، وكتب له".
 

"ابلقسم وحظه يف ذلك متأخر عن من هو دونه فضال وأصال وتواضعا لشدة -124 .176
ختيله وقبح ولده وعدم دربته وقد أنشأ بعض الدور لالجرة وغريها، وحدث أخذ عنه بعض الطلبة 
وقرأت عليه قدميا بعض الثمانيات ومسعت كالمه يف عدة مسائل وأيدته يف بعضها وأكثر من 

 تجازين لولد صغري له بعد موت ذاك مث أثكله يف طاعون سنة سبع وتسعني وصارالرتدد إيل بل اس
 ال ولد له فاملراقبون يرقبونه.

عبد الغين بن حممد بن أمحد الزين اجلوجري مث اخلانكي قريب الشمس اجلوجري الشهري  - 662
تسعني بعد أربع و / وزوج ابنته وصاحب املدرسة اليت أنشأها ابخلانكاه. جاور مرارا منها يف سنة 

حجه يف اليت قبلها وكان معه أخوه فمات قبل دخول سنة أربع، وكان جيلس معي فيسمع ومما 
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مسعه عمدة األحكام بقراءة ولده حيىي وختلف سنة مخس وماتت زوجته املشار إليها مع ابنة له 
ذلك مث مات  منها، وهو يف االمساك مبكان مع ثروته الناشئة عن إدارته الدواليب وجتارته وغري

 الولد بعد عوده مع أبيه إىل اخلانقاه ومل ميت حرصه.

عبد الغين بن حممد بن حامد بن حممود بن سليمان الزين األنصاري القاهري املقرىء  - 663
الشافعي ويعرف اببن القصاص. / ولد سنة مخس عشرة ومثامنائة تقريبا حبدرة املرادنيني من ابب 

عا على الزين فتال ابلسبع إفرادا ومجالقراءات بالشاطبيتني واعتىن اخلرق ونشأ فحفظ القرآن و 
عبد الغين اهليثمي وكذا خللف ويعقوب وأيب جعفر مث رفيقا للشهاب الزاوي على الشهاب 
السكندري سورة الفيل إىل آخر القرآن ابلعشر وكذا تال جانبا منه على الزين رضوان بل قرأ إىل 

ن بن عياش وابلوقف واالبتداء لسورة لقمان فقط على الزين طاهر آخر آل عمران مبكة على الزي
وقال له أحيا هللا قلبك كما أحييت السنة وهللا ال يزول متطيط قراء اجلوق وحنوه إال عند نزول 
عيسى، واليسري على الربهان الكركي وقرأ املنهاج حال على البدر حسن االعرج ويف الفقه والعربية 

اجلوجري وغريهم وحضر عندي جمالس وطاف لقراءة االسباع عند غري واحد على قاسم الزبريي و 
بل قرأ رايسة يف اخلتوم وحنوها، وحج غري مرة واستقر به العلم بن اجليعان يف تعليم االيتام جبامعه 

 ابلربكة واالمامة به ومتول لكن نشأ له ولد فأتلف له شيئا كثريا.

 ن القاهري احلريري العقاد املاضي ابنه عبد الرمحن. /عبد الغين بن حممد بن عبد الرمح - 664
شيخ مبارك حفظ القرآن والعمدة وكان حنبليا يتكسب يف صناعة احلرير، ومسع على الشرف 
املناوي وغريه، مسعت منه وهو مبنزيل أشياء من نظمه على طريقة العوام ومات يف ذي القعدة سنة 

 (1)". سبع ومثانني ومثامنائة عن دون الثمانني.
 

 "التاج حممد بن أيب بكر اآليت ويعرف اببن مترية ورمبا شهر يف القرافة اببن االقباعي-125 .177
ابسم صاحب الرتبة حمل اقامته. ولد يف أواخر سنة تسع وسبعني وسبعمائة ابلقاهرة ونشأ هبا 

خليل  سرفيقا البن أخيه التاج عمر الفخر البلبيسي االمام والغر القراءات فحفظ القرآن وأخذ 
بن املشيب والنور بن الناصح وآخرين واشتغل يف املنهاج وغريه، وحج صحبة أخيه جماورا ومسعا 
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مبكة على العفيف النشاوري صحيح البخاري وحضر اخلتم اجلمال أبو إسحق إبراهيم األميوطي 
ل بوأجاز ومسع بعد القاهرة على التنوخي املنهاج وغريه، وحدث مسع منه الفضالء مسعت عليه 

مع كونه اتركا للفن وكان خريا منعزال عن الناس. مات يف صفر القراءات أخذ عنه بعض القراء 
 سنة سبع ومخسني رمحه هللا وإايان.

عبد الغين بن حممد بن يوسف البساطي. / كذا خبط ابن عزم وكأنه عبد الغين ابن حممد بن أمحد 
 بن عثمان.

 يم.عبد الغين بن اهليصم. / مضى يف ابن إبراه

عبد الغين بن يعقوب الفخر بن الشرف. / أحد كتاب املماليك ووالد عبد الكرمي وحيىي  - 668
 ونصر هللا ومحزة املذكورين يف حماهلم واملعروفني اببن فخرية تصغري لقب أبيهم.

 عبد الغين بن يوسف بن أمحد بن مرتضى الزين اهليثمي القاهري الشافعي املقرىء. - 669

ييت ث ومثامنائة أو اليت قبلها ابلقاهرة ونشأ هبا فحفظ القرآن وتال به على ابن الزراتولد يف سنة ثال
للسبع ما عدا انفع فإنه مل يقرأ منها إال إىل قوله ليس عليك هداهم مع سرده عليه للشاطبيتني 
من حفظه ومساعه عليه لالربع عشرة بقراءة الشمس العفصي والعالء القلقشندي مع مساعه 

 والعنوان أليب الطاهري النحوي واالرشاد أليب العز القالنسي والبستان أليب بكر بن للتيسري
أيدغدي بن اجلندي واملصطلح البن القاصح وغريها بقراءة التاج ابن مترية، وكان أعىن ابن الزراتييت 

 أول شيخ تال عليه للسبع وعلى ابن اجلزري للعشر على آخر البقرة ومسع عليه بعض املسلسالت
وغريها وعلى ابن آدم البوصريي احلريري والربهان الكركي للسبع بتمامها وكذا على الزين ابن 

 عياش حني حج لكن إىل املفلحون فقط، وحفظ أيضا(

الشاطبية والتنبيه وامللحة واشتغل يف الفقه والعربية يسريا ومسع فيما بلغين عن الشمس الشامي 
 لصحابة والعالء بن بردس حبضرة البدر البغدادي وتصدىوكذا مسع على ابن الطحان وابن انظر ا

لالقراء قدميا فأخذ عنه مجاعة منهم البدر حسن إمام املؤيدية والشهاب القسطالين والشمس 
 (1)احلجاري املصري وانصر الدين االمخيمي وكنت". 
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 "وكذا أنشأ بعض اخلطب وأخربين أنه رأى النيب صلى هللا عليه وسلم كثريا.-126 .178

عبد القادر بن إبراهيم بن عبد الوهاب املصري الصباغ نزيل دمشق. / ممن مسع مين  - 678
 مبكة.

عبد القادر بن إبراهيم بن علي حميي الدين بن الربهان القاهري املالكي املقرىء / املاضي  - 679
يف اجلوق  هأبوه ويعرف كهو اببن الفوال. ممن اشتغل ابلفقه والعربية قليال وفهم ونسخ وقرأ مع أبي

بل شاركه يف إقراء األبناء، وتنزل يف بعض التصوفات ورمبا قرأ على بعض املسندين بل أخذ عين 
 يسريا وال أبس به.

عبد القادر الباين بن إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن عبد هللا بن يوسف الصالح بن  - 680
 لسيف حممد بن أمحد بن أيبالزكي االرموي األصل الدمشقي الصاحلي سبط الشهاب أمحد بن ا

عمر /. ولد يف سنة مخس وثالثني وسبعمائة وأحضر على جده ألمه وزينب ابنة الكمال واملزي 
والربزايل وحممد بن أمحد بن متام وأيب بكر بن حممد بن الرضى وحممد بن يوسف بن دوالة وحممد 

ازم أمحد بن حممد بن حبن أيب الزهر الغسويل وحممد بن أيب بكر بن أمحد بن عبد الدائم و 
املقدسي يف آخرين منهم زينب ابنة ابن اخلباز وست العرب ابنة أمحد بن البدر على املقدسية 
وحبيبة ابنة املز إبراهيم بن عبد هللا بن أيب عمر وأمسع على أختها فاطمة ابنة العز ومما مسعه عليها 

ا ه على أبيه الكمال موافقاهتنسخة أيب مسهر وجزء أيوب واملبعث هلشام بن عمار ومما حضر 
وعلى مجيع من ذكر إال ابن الرضى وابن حازم وست العرب مع تتمة أربعة وعشرين شيخا وجزء 
ابن عرفة، وحدث ابلكثري قرأ عليه شيخنا وابن موسى املراكشي ومسع رفيقه املوفق األيب والشهاب 

 ت خري وصالح، وذكرهبن زيد وعمر وتفرد. مات يف شوال سنة أربع وعشرين وكان من بي
 املقريزي يف عقوده رمحه هللا وإايان.( :::

عبد القادر بن إبراهيم ويعرف اببن االمام. / من فضالء الشافعية ممن أخذ عن ابن  - 681
البلقيين وحنوه مث عن البامي والزمه بل قرأ على السعد بن الديري يف احلديث، وكان فاضال يسكن 

 امات. مات ابلبيمارستان يف رجب سنة ثالث وتسعني.ابلسبع قاعات ويستحضر املق

عبد القادر بن أمحد بن إمساعيل بن عبد هللا الدمشقي / املاضي أبوه. ممن مسع مين  - 682
 مبكة

. عبد القادر بن أمحد بن إمساعيل الدمشقي الشافعي نزيل الباسطية من القاهرة / وإمامها - 683
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شأ مه كان مؤذان جبامع بين أمية مث صارت بعد إليه. ولد ونويعرف يف بلده ابملؤذن لكون جده أل
 (1)على". القراءات فحفظ القرآن وتال به يف 

 

"وغريها وعلى التقي بن فهد ختم مسند عبد وأجاز له يف سنة ثالث وأربعني فما -127 .179
ابن و بعدها خلق منهم أبوه وزينب ابنة اليافعي وشيخنا ومستمليه الزين رضوان والزين الزركشي 

الفرات وسارة ابنة ابن مجاعة واحملب حممد بن حيىي احلنبلي والعالء بن بردس والشهاب بن انظر 
الصاحبة وأبو جعفر بن العجمي واحملب املطري والبدر بن العليف والعيين وابن الديري والسيد 

 صفي الدين وأخوه عفيف الدين وأبو املعايل حممد بن علي(

يان وغريها والفقه واالصلني والعربية واملعاين والبالقراءات بواشتغل  الصاحلي وابن أيب التائب،
فتال أليب عمرو وانفع وابن كثري على الشمس حممد بن شرف الدين الششرتي املدين ومجعا 
للسبعة على املقرىء عمر احلموي النجار نزيل مكة وأخذ يف الفقه عن العز الكناين ابلقاهرة 

كة مالزمته له حىت قرأ عليه غري تصنيف والتقي اجلراعي يف جماورهتما مبوالعالء املرداوي واشتدت 
سنة مخس وسبعني والعربية عن الشمين ومجاعة واالصول عن األمني االقصرائي والتقي احلصين 
وغريمها وأصول الدين عن العالء احلصين قرأ عليه يف شرح العقائد للتفتازاين وغريه والزم مظفرا 

من العقليات وأذن له االقصرائي والتقي احلصين وغريمها وأول ما دخل القاهرة  الشريازي يف فنون
صحبة احلاج يف أوائل سنة مثان ومخسني فويل هبا إمامة مقام احلنبلي ابملسجد احلرام عوضا عن 
والده وابشرها يف يوم السبت خامس مجادى األوىل منها مث دخلها أيضا يف سنة اثنتني وستني 

 أن ويل قضاء احلنابلة مبكة يف منتصف شوال من اليت تليها بعناية األمني االقصرائي وأقام هبا إىل
ودخل مكة صحبة أمري احلج املصري وهو البس اخللعة يف صبيحة يوم اخلميس اتسع عشري 
ذي القعدة منها وقرىء توقيعه مث أضيف إليه يف سنة مخس وستني قضاء املدينة النبوية ومشى 

 الربهاين بن ظهرية وتزوجه أبخته حبيث قيل من أبيات: حاله بعد مصاهرة

 )وال ختش القلى منهم بوجه ... فقد وافتك سيدة اجلميع(

ودرس ابلبنجالية وغريها كتدريس خريبك، وأخذ عنه الفضالء يف الفقه والعربية واملعاين والبيان 
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ثره الذي منه يف ه ونملزيد ذكائه وتودده وحسن عشرته وفتوته وتواضعه وجودة خطه وتوسط نظم
إجازة: راش هللا جناحه وأطاش ابحملو حباحه ومن نظمه ما سيأيت يف اجلمايل أيب السعود، وكثر 

 اسرتواحه يف االقراء والتواضع حبيث مل حيمده كثريون فيه ورمبا استشعر ذلك فبالغ عنه الغرابء يف
ذهبه  جتوز ومل حيمد فضالء ماالعتذار وامتنع من عمل اخللع متمسكا أبنه غالبا حيلة وهي ال

 (1)منه ذلك، وأقبل أبخرة على االشتغال ابلذكر واالوراد والتالوة اجليدة". 
 

عبد الكرمي بن جار هللا بن صاحل بن أيب املنصور أمحد بن عبد الكرمي  - 835"-128 .180
نفية مبكة حلابن أيب املعايل الشيباين املكي احلنفي /. قال الفاسي يف اتريخ مكة: كان من طلبة ا

ودخل الداير املصرية غري مرة لالسرتزاق وانب يف اصالح بعض أمور الناس جبدة بل خطب هبا 
نيابة عن قاضيها أخيه علي. ومات يف ربيع اآلخر سنة سبع وعشرين مبكة وهو يف أثناء عشر 

 الثالثني ظنا رمحه هللا.

محد الوفاء حممد بن علي ابن أ عبد الكرمي بن داود بن سليمان بن داود بن التاج أيب - 836
زين الدين وكرمي الدين احلسيين املقدسي الشافعي املقري البدري الوفائي إمام األقصى ووالد احملب 
أيب اجلود حممد وابن أخي أيب بكر بن التاج حممد وأخو إبراهيم املذكور وكل منهم يف حمله ويعرف 

لعماد بن شرف ومثامنائة ببيت املقدس، وتفقه اباببن أيب الوفاء. / ولد تقريبا سنة سبع وعشرين 
وماهر وتال للسبع على الشمس بن عمران وابن أسد وللعشر بسورة آل عمران وللسبع ابلبقرة 
على الشريف الطباطيب وللسبع ابلفاحتة والبقرة على البدر حسن بن عبد الرمحن بن شجاع املقري 

 عت عليه الشاطبية وكذا مسع على التقيومسع على اجلمال بن مجاعة فأكثر. وبقراءته مس
القلقشندي والعز احلنبلي وابن خاله الشهاب والزين بن خليل القابوين والنظام بن ملفح والشهاب 
أمحد بن علي بن الشجام والشهاب بن حامد والشمس حممد الربموين والسراج احلمصي والزين 

ايب يف آخرين الدين بل مسع على الزين القبعبد الرمحن التميمي اخلليلي والعالء ابن السيد عفيف 
وأجاز له وألخيه يف سنة أربع ومخسني ابستدعاء الكمال بن أيب شريف مجاعة حسبما أييت 
تعيينهم أو من شاء هللا منهم فيه وقد حدث مسع منه الفضالء وخرج له الصالح اجلعربي مشيخة 

لقراءات ااملسند شيخ القراء وتقدم يف  عن مائة شيخ حدث هبا أيضا ووصفه ابلشيخ االمام العامل
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وصار املشار إليه فيها ببلده مع فضائل وأوصاف حسنة، وقد لقيين يف جماوريت الثالثة مبكة فسمع 
مين وأحضر ولده للعرض علي. مات عند املغرب ليلة األحد سادس مجادى األوىل أو الثانية 

هر ودفن من الغد ابألقصى بعد الظعلى ما حيرر سنة مخس وتسعني ببيت املقدس وصلى عليه 
 مبا ماله وكثر األسف على فقده رمحه هللا وإايان.

عبد الكرمي بن رحيان الشييب. / مات يف رمضان سنة مخس ومخسني. مبكة. أرخه ابن  - 837
 فهد

. عبد الكرمي بن أيب سعد احلجر بن عبد الكرمي بن أيب سعد عبد الكرمي بن أيب سعد - 838
ادة احلسين املكي ويشهر ابحلجر. / مات هبا يف مجادى األوىل سنة ست وأربعني.". بن علي بن قت

(1) 
 

عبد اللطيف بن حممد بن عبد اللطيف بن حممد بن عبد الرمحن الولد  - 930"-129 .181
سراج الدين بن القطب أيب اخلري احلسين الفاسي املكي املالكي / اآليت أبوه وعمه، عرض على 

عني جلرومية يف سنة سبع ومثانني مث املختصر للشيخ خليل يف سنة سبع وتساألربعني النووية وا
 وكتبت له.

عبد اللطيف بن الكمال أيب الفضل حممد بن السراج عبد اللطيف بن حممد بن يوسف  - 931
بن احلسن األنصاري الزرندي املدين الشافعي والد الشمس حممد / اآليت. ولد يف صفر سنة أربع 

لي ة ابملدينة وحفظ القرآن والشاطبية واملنهاج وألفية النحو واشتغل يسريا ومسع عوتسعني وسبعمائ
اجلمال الكازروين وأيب الفتح وأيب الفرج ابين املراغي وتال ابلسبع على السيد الطباطيب، ومات 

 مقتوال يف اللجون بدرب الشام بعد اخلمسني تقريبا.

 ماين احملاليب، / ممن مسع مين مبكة.عبد اللطيف بن حممد بن عبد اللطيف الي - 932

عبد اللطيف بن حممد بن عبد هللا بن أمحد التقي أبو الطيب الزفناوي القاهري الشافعي،  - 933
أخو انصر الدين حممد / اآليت، نشأ فحفظ القرآن والعمدة والتنبيه وألفية النحو، وعرض على 

ازوه ين الفارسكوري والشهاب احلسيين، وأجابن امللقن والعراقي وولده واهليتمي والربماوي والز 
وتكب ابلشهادة، بل ابشرها يف ديوان مترابي رأس نوبة النوب وتقدم عنده. وكذا ابشر أبخرة 
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عمارة اجلامع الزيين ببوالق. وكان ساكنا ال أبس به. مات يف ليلة اخلميس رابع ربيع األول سنة 
 سبع وسبعني وقد قارب الثمانني رمحه هللا.

عبد اللطيف بن حممد بن عبد هللا بن حممد بن عبد احلق بن عبد امللك الزين بن  - 934
الشمس بن اجلمال املغريب الدمريي األصل اجلوجري الشافعي ابن عم جد عبد هللا بن أمحد بن 
عمر بن عثمان بن عبد هللا / اآليت، فعثمان ووالد هذا اخوان وسلفه كلهم فقهاء، وجده األعلى 

ان مغربيا من أانس يعرفون ببين البخشور، فقدم إىل دمرية فأقام هبا، وكان يعرف فيها عبد هللا ك
ابلشيخ عبد هللا ابن البحشور املغريب وله هناك مسجد مشهور به، وكان من األولياء له كرامات 
شهرية يف تلك البالد منها إنه كان كثري الكتابة للمصاحف وال يوجد يف شيء منها شيء من 

ذكر إنه كان إذا وضع القلم ليكتب الغلط جف حربه ومل يؤثر يف الورق فريجع إىل نفسه الغلط و 
فيتذكر ويكتب الصحيح، وأجنب ولده عبد هللا واستمر هو وذريته بدمرية إىل أن انتقل جده 

فتال ابلسمع ت القراءاواجلمال حممد إىل جوجر فأجنب هبا ولده اجلمال عبد هللا فاشتغل ابلفقه 
 (1)يخ الويل حممد". على الش

 

 "شاهدا ومسه بعض مكروه افتئاات من بعض طلبة أبيه وكان متميزا(-130 .182

يف الرمي وصنف فيه وله اعتناء بطريق الفقراء حبيث استقر يف مشيخة الشيوخ بعد حممد بريق 
 الرفاعي مع دين وعدم غيبة. مات يف أواخر سنة تسع ومثانني وخلف أوالدا.

 موفق الدين بن القاضي سعد الدين القبطي القاهري ويعرف بلقبه. مات يف عبد هللا بن إبراهيم
ربيع األول سنة سبع وسبعني ومثامنائة عن سن عالية مبنزله بدرب الطباخ من بركة الرطيلي املعروف 
ببين متيم أقام به أزيد من ثالثني سنة صيفا وشتاء ولوجاهته صار الدرب يعرف بدرب موفق 

اتب جيش الشام وكذا كتب هو فيه أيضا مع الكتابة يف ديوان املماليك بل  الدين كان أبوه ك
كان صاحب ديوان األشراف وقتا وانتمى للزين عبد الباسط يف كتابة اجليش للمنادمة بدون 
مكروه وزاد اختصاصه به حبيث رسم عليه يف أايم مصادرته سنة اثنتني وأربعني وبعدها وأطلق 

ر بيته مقصودا ابلتوجه إليه واالجتماع عنده من الفضالء وغريهم وبعده اجنمع عن الناس وصا
لكثرة تودده وحسن ائتالفه وإسالمه وعشرته وحمبته يف إطعام الطعام مع مروءة وأدب وخري وسرت، 
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وكانت له أخت مل تتحول عن النصرانية فكان يتأمل لذلك من غري قطع بره عنها وممن كان جييئه 
دين وإمام الكاملية وكثريا القرايف والشهاب احلجازي والسراج الوروري الشمىن وأحياان الشيخ م

وأم عنده الشمس األبشيطي الشافعي وما مات حىت تضعضع حاله جدا، وخلف ولدا كبريا وهو 
 الشهاب أبو اخلري أمحد املاضي رمحه هللا وإايان.

آن املدرسة السالمية خ دار القر عبد هللا بن إبراهيم البسكري املغريب املالكي نزيل بيت املقدس وشي
لقراءات ابه كان يقرئ الناس فيها على قاعدة إبراهيم األموي الصويف فانتفع به خلق وكان يعرف 

وغريها ويستحضر كثريا من املدونة وللناس فيه اعتقاد كبري حبيث نقل عن التقي احلصين أنه ذكر 
قبة  فات وكرامات قال وجلست يفله يف مجاعة صاحلني فقال ما فيهم مثله حتكى عنه مكاش

الصخرة خاليا فسمعت ملكني يقوالن الشيخ عبد هللا البسكري من األولياء ورأى رجل من 
مشاهري الصاحلني النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يقول له من قرأ الفاحتة عليه دخل اجلنة فاشتهر 

د أن قارب ه واستمر. مات بعذلك حبيث قصد من البالد له بل صار من مل يدركه يقرؤها على قرب 
التسعني أو جاوزها حىت صار حيمل يف بساط يف مجادى األوىل سنة تسع وعشرين رمحه هللا 

 وإايان.

 عبد هللا بن إبراهيم الغماري. مسع امليدومي وحدث عنه وممن مسع عليه خدجية ابنة أمحد بن(

 (1)سليمان بن الربهان.". 
 

خ القجماسية بدمشق وخطيب جامع تنكز "النحو على الشمس احلنفي شي-131 .183
وغريه، وقدم مكة يف سنة مخس وتسعني وأقرأ يف بيت جواهر الشمسي بن الزمن والزمين حىت 
قرأ البخاري ومسع غريه بل قرأ يف البحث من أول األلفية إىل الشاذ ومسع يف البحث كثريا يف 

قرطيب ومن الس من أول التذكرة للشرحي على تقريب النووي ويف الرواية مجيع سرية ابن هشام وجم
لفظي يف حمل املولد النبوي مصنفي الفخر العلوي واملسلسل ابألولية وبسورة الصف ومجلة وهو 
فقري له إحساس حمب يف املسائل والعلم ورمبا قرأ على الدجلي يف األصل وغريه وله اهتمام 

 كتب هللا اين سنة سبع وتسعنيوالشاطبية وسافر من مكة لشدة غالئها يف ربيع الثالقراءات ب
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 سالمته.

عبد هللا بن علي بن امحد بن عبد العزيز أبو بكر النويري املكي. أجاز له يف سنة إحدى وتسعني 
 وسبعمائة وبعدها مجاعة وكان حيا يف سنة ثالث عشرة مبقتضى خطه يف شهادة.

 قاله ابن فهد.

. ولد الدمشقي الشافعي ويعرف ابإلقباعيعبد هللا بن علي بن حممد بن حممد الزبداين األصل 
بعد سنة مخس وثالثني ومثامنائة ونشأ بدمشق فقرأ القرآن عند مجاعة منهم ابن النجار وخليل 
اللوبياين وسعد هللا أمام الصخرة وتال عليهم للسبع مجعا وعلى غريهم للعشر أفرادا وأخذ الفقه 

 حو عن الشهاب الزرعي والعالء القابوينعن البالطنسي وخطاب والنجم ابن قاضي عجلون والن
واألصول عن الزين الشاوي واشتغل كثريا وحج غري مرة وجاور ولقيين مبكة يف سنة أربع وتسعني 

 فسمع على مجلة بل قرأ علي حبثا من أول ألفية العراقي إىل املرفوع(

هري العشارى وحبديث ز وابقيها سردا وحدثته ابملسلسل ابألولية وبقراءة الصف وابحملمدين وحبديث 
فيه األئمة الثالثة وحبديث عن أيب حنيفة ومسع على قطعا من الكتب الستة وغريها وبتصانيفي 
يف ختم البخاري ومسلم وغريها وكتبت له إجازة يف كراسة ومن حمافيظه املنهاج وألفية احلديث 

غريها وأقرأ ة وايساغوجي و والنحو وكذا األصول للربماوي واحلاجبية والشاطبية واجلرومية والرحبي
النحو وغريه ابملسجد احلرام وتكسب يف بلده ونعم الرجل فضال وصالحا وتقشفا وانفرادا 

 وحماسن.

 عبد هللا بن علي بن أمحد اجلمال املنويف اخلطيب. ممن مسع مين ابلقاهرة.

 عبد هللا بن علي بن أيوب. أييت فيمن جده يوسف بن علي قريبا.

 بن شعيب الضرير العبد الصاحل. ولد قريبا من سنة عشر ومثامنائة وحفظ القرآنعبد هللا بن علي 
والعمدة والشاطبيتني وألفية النحو، وعرض على شيخنا يف آخرين منهم الربماوي يف ظنه وحضر 

 (1)يف الفقه عند النور علي بن لولو". 
 

الزرندي  اري"عبد هللا بن السراج عمر بن احملب حممد بن علي بن يوسف األنص-132 .184
 املدين.
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 ممن مسع على اجلمال الكازروين وأيب الفتح املراغي.

عبد هللا بن عمر بن حممد بن حممد بن أيب اخلري حممد بن فهد العفيف أبو السيادة ابن صاحبنا 
النجم اهلامشي املكي سبط النور بن سالمة ويعرف كسلفه اببن فهد. ولد مبكة يف ربيع اآلخر 

 هبا يف رجبها.سنة أربعني ومات 

 عبد هللا أخوه. ولد مبكة يف شوال سنة ثالث وستني ومات هبا يف صفر سنة ست وستني.

 ذكرمها أبومها.(

عبد هللا بن عمر بن حممد بن مسعود بن إبراهيم األعرايب. خرج من مكة إىل بالد اليمن يف ربيع 
 اآلخر سنة مخس ومخسني.

 مات يف صفر سنة ست ومخسني جبدة ودفن هبا. عبد هللا بن عمر بن حممد الدملوي اليمين.

 أرخه ابن فهد.

عبد هللا بن عمر األهدل اليماين ذو األخالق احلسنة واآلداب املستحسنة صحب عبد هللا العراقي 
وانتفع به يف الطريق ونصبه شيخا وكان على قدم حسن من ترك ماال يعينه مع االقتصاد يف ملبسه 

. ة واملشي على طريقتهم املرضية. مات سنة ست وستني رمحه هللاوغريه والتأدب آبداب الصوفي
 ذكره صاحب صلحاء اليمن.

عبد هللا بن عمر التوايت مبثناتني بينهما واو ثقيلة املدين كان صاحلا خريا عليه آاثر الزهد واخلري. 
هل أ مات يف القاهرة سنة سبع، ذكره ابن خطيب الناصرية وكذا قال شيخنا يف أنبائه: كان من

 اخلري والصالح أقام ابملدينة جماورا هبا وكان يرتدد إىل مصر والشام فكانت منيته ابلقاهرة.

عبد هللا بن عيسى بن عبد هللا اجلمال الكردي نزيل القاهرة الشافعي قدم القاهرة فالزم ابن أسد 
ادا مث مجعا ر وبرع فيها، وحج وتال ابلعشر أفالقراءات وجعفرا وتلميذمها اجلالل املرجوشي يف 

على عمر النجار وكذا أخذ عن الشهاب القباقيب وأقرأ وكان حاد اخللق. مات سنة ثالث ومثانني 
 وقد جاز األربعني.

عبد هللا بن فارس بن أمحد اجلمال الطاغي الربنوسي نسبة لقبيلة يقال هلا الربانسة التازي ابلزاي 
رز ممن قدم مصر واشتغل وأخذ عن البدر بن الغاملنقوطة واملثناة الفوقانية وتلزة من أعمال فاس 

ه وغريه بل أكثر عن النور بن التنسي يف الفقه وغريه ووصفه البقاعي ابلفاضل املفنن وأنه قرأ علي
يف املناسبات يف سنة ست وسبعني انتهى. ومتيز وحتول ملكة فأقام هبا يسريا وتوجه مع أجود بن 
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 (1)لك النواحي وأقام عندهم حنو". زامل عظيم بين جرب فاستقر به قاضيا بت
 

"مخس عشرة سنة كان رمبا قدم يف غضوهنا معه للحج فلما كان يف موسم سنة -133 .185
ثالث وتسعني قدم معه وختلف عنه فأدركته منيته مبكة بعد انفصال احلج بيسري يف احملرم سنة 
أربع وتسعني وترك ولدا، وكان فاضال خريا بل قيل أنه شرح املختصر، وأبوه فارس ممن كان يذكر 

 ومات مبصر سنة تسع وستني رمحهما هللا.(القراءات ري بل جود خبري وصالح كب

 عبد هللا بن أيب الفتح بن حممد بن محام املكي. ممن مسع علي مبكة.

عبد هللا بن فتح الدين جمد الدين أحد الكتبة ويعرف اببن البقري لكون أمه تزوجها اتج الدين 
 ابن البقري. أييت يف ولده أيب النجا يف الكىن.

 هللا بن فرج الزجني الفهدي. ممن مسع مين.عبد 

عبد هللا بن أيب الفرج بن موسى بن إبراهيم األمني بن السيد بن التاج ابن السعد القبطي املصري 
انظر اخلاص والده وجده بل ويل أبوه اإلسطبالت أيضا ويعرف جبده اتج الدين فيقال له ابن 

 اجملد ابلقاهرة ونشأ هبا فسمع على ابن أيب اتج الدين موسى. ولد سنة سبع وسبعني وسبعمائة
 يف البخاري وتال القرآن للسبع على ابن احلاجب وحبث إىل البيوع من التدريب على مؤلفه البلقيين

وبعض التلخيص على النظام التفتازاين وكذا حبث عليه يف النحو أيضا ودخل يف الفنون فلعب 
كن كان ميل حبيث إذا قارب أن يتمهر يف ذلك الرمح ورمى النشاب وصارع ومحل املقايرات ول

الشيء تركه مث أقبل على غريه، وويل استيفاء اخلاص ونظر اإلسطبالت السلطانية واخلزانة الكربى 
وحج مرارا أوهلا قبل القرن وسافر إىل حلب فما دوهنا وتردد إىل إسكندرية ودمياط وكان صحيح 

يع اجلواب حلو النادرة حسن احملاضرة لطيف املنادمة اإلسالم مبعدا ألبناء جنسه حاد املرارة سر 
جيد اخلط واملذاكرة ابلشعر وأايم الناس يتوقد ذكاء ويظهر ما يف نفسه من املعاين بعبارة رشقة 
معظما عند األكابر حىت بعد إقعاده واسطة حسنة عندهم ال يدخل نفسه يف مساءة أحد أن 

ور اإلنشاء فهو سريع النادرة قل أن يسلم أحد وجد مساغا للخري تكلم وإال كف وأما يف حض
من كالمه وشتمه ومزحه ومن حماسنه انه ما مر عليه يوم النحر قط إال ويعتق فيه مجيع ما ميلكه 
من الرقيق ولكنه يذكر مع هذه األوصاف اجلميلة وكونه متزوجا ابمرأتني شريفة األم ونصرانية ذا 
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وذاع فاهلل أعلم وقد تكسح وأقعد يف حدود سنة أربع مروءة ومكارم أخالق ابالبنة حبيث شاع 
وثالثني فكان حيمل إىل بيت انظر اجليش الزيين عبد الباسط وغريه من األعيان وإىل النزهة وحنوها 

 (1)بطلبهم له". 
 

"يصرفه يف التوجه مع شقادف املنقطعني بدرب احلجاز اليت من جهة انظر اخلاص -134 .186
لى التحصيل فكان يسافر مع الصر وأيمتنه الناس يف استصحاب للعقبة فما دوهنا، وأقبل ع

ودائعهم ومتاجرهم وحنوها معه وخيدم قاضي مكة بشراء ما حيتاج إليه من القاهرة ومحل ما يرسله 
ألهلها وتزايد اختصاصه به فاتسعت دائرته سيما حني توىل زكراي ابلقضاء ولكنه ملا رأى االختالف 

تصاص من شاء هللا منهم عنه قطن مكة من سنة مثان ومثانني وصار واالختالل يف مجاعته واخ
يتجر جباه القاضي ويعامل ويعارض وحنو ذلك من طرق االستكثار وتزايد خوفه حني الرتسيم 
على مجاعة القاضي وصار خائفا يرتقب سيما وكان يكثر من قوله أن معه أموال اليتامى أو حنو 

رتى هبا أو هو على حقيقته، مث أنه حتول إىل املدينة النبوية واشذلك مما يبعد به عن نفسه الكثرة 
حديقة وصار يعامل ويضارب كعادته وكان ابتداء تردده ملكة من سنة أربع وستني، وهو يف اليبس 

 مبكان إال مع من يتوصل منه أو به للدنيا اخلسيسة الشأن.

 دينة.عبد هللا بن حممد بن بيان املدين املادح. ممن مسع مين ابمل

عبد هللا بن حممد بن جسار بن حممد العمري املكي القائد. مات مبكة يف منتصف ذي احلجة 
 سنة إحدى وستني. أرخه ابن فهد.

عبد هللا بن حممد بن مجعة بن راجح بن موسى بن راجح بن إبراهيم اجلمال البصروي الشاغوري 
بن  فضل عبد هللا بن حممدالدمشقي. ذكره النجم عمر بن فهد يف معجمه هكذا ووصفه ابل

عن النور اإلمام القراءات حسن اجلمال األخصاصي أو اخلصوصي القاهري الشافعي. أخذ 
 والشمس بن احلصري وجعفر وبعض اجلمع عن الشهاب(

 السكندري.

عبد هللا بن حممد بن خضر بن إبراهيم اجلمال الكوراين مث القاهري الشافعي ويعرف ابلكوراين. 
ولد سنة مثاين عشرة ومثامنائة تقريبا وقال أن أول اشتغاله كان ابجلزيرة على انصر الدين عمر 
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ف هو لاملارينوسي تلميذ احلالل وأنه سافر معه إىل الروم فورد على الشيخ ما اقتضى رجوعه وخت
برب صافالزم غياث الدين محيد حىت أخذ عنه كال من املطالع وحاشية الشريف وشرحي املفتاح، 
وسافر إىل القاهرة فأخذ عن ابكري وغريه كالعالء القلقشندي قرأ عليه يف احلاوي مث الزم الشمس 

ت ونوره االشرواين يف الكشاف واملواقف وغريمها من العقليات والنقليات، ومل ينفك عنه حىت م
الشيخ بفضيلته حبيث كان يقول أين مثله وأنه ليس له نظري يف مدينة مسرقند ال يف غزارة علمه 

 (1)وال يف سيالن ذهنه أو حنو هذا فأخذ عنه". 
 

"الفتح األنصاري الزندي املدين احلنفي أحد األخوة اخلمسة ووالد احملمدين -135 .187
 الثالثة. مات سنة اثنتني وستني.

ن حممد بن عبد الوهاب الغزي الشافعي اخلطيب جبامعها الكبري كأبيه ويعرف اببن عبد هللا ب
 سيف. ممن مسع مين ابلقاهرة.

عبد هللا بن حممد بن عبد هللا بن حممد السيد اجلالل بن القطب بن احملب بن النور احلسيين 
ائدة ومات ع األجيي. اشتغل وفضل وتزوج حليمة ابنة عم أبيه الصفي عبد الرمحن واستولدها

 عنها شااب قريبا من سنة ستني.

 عبد هللا بن حممد بن علي بن أيب بكر بن إمساعيل املصري املكي الفراش واملؤذن ابملسجد(

احلرام والده والقبايب ومؤدب األطفال هو. مسع يف سنة مثان وعشرين بوادي اجلعرانة من أعمال 
أيب هد وعلي ابن سالمة ختم البخاري و مكة على اجلمال املرشدي بعض مشيخته ختريج ابن ف

داود والشفا عبد هللا بن حممد بن علي بن أيب بكر بن علي بن حممد بن أيب بكر بن عبد هللا بن 
عمر بن عبد الرمحن بن عبد هللا أبو حممد بن القاضي مجال الدين الناشري اليماين. ولد سنة 

القراءات  مالك واملنهاج وأخذ بقراءته بعض مخس ومثامنائة وحفظ القرآن والشاطبيتني وألفية ابن
السبع عن علي بن حممد الشرعيب وأمحد بن حممد بن أمحد القراءات وعن ابن عمه إبراهيم 

األشعري والعشر عن ابن اجلزري والفقه عن جده املوفق علي وخاله الطيب يف آخرين والعربية 
زري لده ومسع احلديث من ابن اجلعن العفيف عثمان بن علي الربازي وغريه والفرائض عن وا
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يد بل انب يف ابملؤيدية بتعز والفقه ابلبدرية اللطيفية بزبالقراءات والفاسي وغريمها وويل تدريس 
ن عياش عن الزين بالقراءات تدريس الصالحية بزبيد عن خاله وحج غري مرة وزار وأخذ مبكة 

ضالء مع مواظبته لذلك فانتفع به الفوالنجم بن السكاكيين وتصدر فيها ويف الفروع وفرغ نفسه 
على الصيام والقيلم والتالوة واجلماعات وأنواع العبادات ولذا كان ظاهر اخلشوع غزير الدمعة 
مهااب أقام مدة يعلم أخوته وصبيان أهله القرآن ومات يف مجادى األوىل سنة إحدى وأربعني 

 مبطوان والثناء عليه كثري.

 سليمان الرازيب اجلربيت مث املكي نزيل رابط ابن الزمن منها. عبد هللا بن حممد بن علي بن

مات يف رجب سنة ست ومثانني، ودفن ابملعالة وكان صاحلا خريا ممن حضر عندي يف شرح 
األلفية وغريه وحصل القول البديع بل كان فيما بلغين يقرأ على الشرف عبد احلق السنباطي حني 

 (1)جماورته". 
 

اسي وابن امللقن وكذا أخذه عن البلقيين والصدر األبشيطي والشمس "مث الزم األبن-136 .188
بن القطان املصري يف آخرين وأخذ العربية عن احملب بن هشام والشهاب األمشوين احلنفي وكثريا 
من العلوم العقلية عن قنرب واحلديث عن العراقي دراية ورواية وكتب عنه الكثري من أماليه وكذا 

ث يف احلديث وغريه وتال ابلسبع إفرادا ومجعا على الفخر عثمان املنويف وحب الزم جمالس البلقيين
عليه يف الشاطبية ومسع احلديث على التنوخي وابن أيب اجملد واهليثمي والفرسيسي وانصر الدين 
بن الفرات وآخرين حىت مسع على الشرف بن الكويك وحنوه، وتقدم يف العلوم وأذن له غري واحد 

ل فتاء والتدريس كاألبناسي واألبشيطي والبلقيين ووصفه ابلشيخ الفقيه الفاضمن شيوخه ابإل
 األمني وأنه علم أهليته واستحقاقه وكذا أذن له ابن هشام يف العربية(

وانب يف القضاء قدميا وحديثا ومحدت سريته يف قضائه وتصدر لإلقراء القراءات والفخر يف 
ل وجترد مث أعرض عن ذلك كله يف سنة تسع وثالثني ب واإلفادة ورمبا أفىت وخطب ببعض اجلوامع

عما بيده من الوظائف وانقطع جبامع انئب الكرك وألجله عمره جوهر اخلازندار عمارة حسنة، 
وكان عاملا فقيها ثقة عدال يف قضائه متواضعا ساكنا وقورا منجمعا عن الناس قانعا ابليسري على 
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كاملدائح واخلطب واملراسالت مذكورا ابلوالية والسلوك قانون السلف سريع اإلنشاء نظما ونثرا  
والتقدم يف طريق القوم وصحبة غري واحد من السادات كالشيخ عبد هللا اجلندي نزيل احلسينية 
وعمر البسطامي، جماب الدعوة ما قصده أحد بسوء فأفلح إىل غري ذلك من الكرامات حىت أين 

ري مرة وكان ممن كثرت خمالطته له أنه شاهد مسعت الشهاب أمحد بن مظفر املاضي حيكي غ
البحر قد اجتمع له حىت جازه وختطاه، وابجلملة فصالحه مستفيض، وقد ترمجه شيخنا يف أنبائه 
فقال: انئب احلكم مجال الدين أخذ عن شيخنا األبناسي وغريه واشتغل كثريا وتقدم ومهر ونظم 

فاضال  وكان قليل الشر كثري السكون والصالح الشعر املقبول اجليد وأفاد وانب يف احلكم وتصدر
انتهى. وهو من خواص أصحاب اجلد لالم ولذا اجتمعت به معه ودعا يل بل عرضت عليه بعض 
حمفوظايت، ومات يف رجب سنة مخس وأربعني ودفن حبوش سعيد السعداء وكان أحد صوفيتها 

كون دفنه يف الدعاء من أهلها وي ومل يسمح ابلرغبة عنها يف مجلة وظائفه ألوالده ليكون مندرجا
 يف تربتها، قال شيخنا وأظنه قارب السبعني بتقدمي السني. رمحه هللا وإايان.

 ومن نظمه

 )ووعدتين وعدا حسبتك صادقا ... ومن انتظاري كاد ليب يذهب(

 

 (1))فلمن رآان أن يقول مناداي ... هذا مسلمة وهذا أشعب(". 
 

 وقيل يف("سنة سبع ومخسني وسبعمائة -137 .189

اليت قبلها أو بعدها ومات أبوه وهو صغري فنشأ يتيما وحفظ املفنع وخمتصر ابن احلاجب وأخذ 
عن بعض مشايخ أخيه ومسع من جده ألمه والشرف بن قاضي اجلبل وغريمها وأجاز له العز بن 

ة لمجاعة واجلمال بن هشام واملوفق احلنبلي والقالنسي وحممود املنبجي وابن كثري وابن أمي
والصفدي بل أجاز له قدميا أبو العباس املرداوي خامتة أصحاب ابن عبد الدائم ابحلضور ومسع 
على أيب حممد بن القيم وست العرب وحفيدة الفخر وغريمها، وأفىت ودرس واشتغل وانظر وانب 
يف القضاء دهرا طويال وصار كثري احملفوظ جدا وأما استحضار فروع الفقه فكان فيه عجبا مع 

ستحضار كثري من العلوم حبيث انتهت إليه رايسة احلنابلة يف زمانه لكنه كان ينسب إىل اجملازفة ا
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يف النقل وأحياان وعليه مآخذ دينية، وعني للقضاء غري مرة فلم يتفق بل ويل النظام عمر ابن أخيه 
صاحلية ليف حياته وقدم عليه. مات يف صبح يوم اجلمعة اثين ذي القعدة سنة أربع وثالثني اب

وصلى عليه بعد صالة اجلمعة ابجلامع املظفري ابلسفح ودفن عند والده ابلروضة، قال شيخنا 
 يف معجمه أجاز لنا، وهو يف عقود املقريزي.

عبد هللا بن حممد بن موسى بن حممد بن موسى املغريب العبد الوادي ويعرف ابلعبدوسي ابن أخي 
قرويني فظ ويل الفتيا ابملغرب األقصى واإلمامة جبامع الالشيخ أيب القسم. كان واسع الباع يف احل

 من فاس، ورأيت من قال فيه الفاسي. ومات فجأة وهو يف صالة املغرب سنة تسع وأربعني.

عبد هللا بن حممد بن موسى بن حممد بن موسى اجلمال بن الشمس بن الشرف املنويف مث املازايت 
ل العامل سني وشهد شيخنا يف إجازته ووصفه ابلفاضعن جعفر يف سنة اثنتني ومخالقراءات أخذ 

 البارع وشيخ والده وجده.

عبد هللا بن حممد بن موسى بن حممد الدوايل اليماين املذكور أبوه يف املائة قبلها. كان فقيها مرضي 
 السرية يف قضائه حسن اخللق. ذكره اخلزرجي يف أبيه وأظنه تويف يف أوائل هذا القرن.

مد بن نصر الغالب ابهلل متملك غرانطة من األندلس وحفيد األمري أيب اجليوش عبد هللا بن حم
نصر بن أمري املسلمني أيب احلجاج بن أيب الوليد إمساعيل بن نصر. ذكر املقريزي يف حوادث سنة 
أربع وأربعني أنه يف رجب منها ورد كتابه يتضمن ما فيه املسلمون بغرانطة من الشدة مع 

 (1)النصارى". 
 

"يل أنه وزير صاحب اليمن عبد الوهاب بن طاهر وإليه املرجع يف أموره ذو وجاهة -138 .190
 وثروة.(

 عبد هللا بن حممد العفيف اليماين اجلالد. مات سنة إحدى وثالثني.

عبد هللا بن حممد البطيين مث القاهري مؤدب األبناء ابملنكومترية. ممن مسع مين وحج وجاور سنة 
 ست وتسعني.

 بن حممد البهنسي. فيمن جده عبد هللا بن حسن بن يوسف. عبد هللا

عبد هللا بن حممد الساعايت املؤذن ابجلامع األموي انتهت إليه الرايسة يف فنه. مات يف ذي احلجة 
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 سنة إحدى وقد قارب الثمانني. ذكره شيخنا يف أنبائه.

 عبد هللا بن حممد الطيماين. فيمن جده طيمان.

 فاري املكي دالل الرقيق. ممن مسع مين مبكة.عبد هللا بن حممد الظ

 عبد هللا بن حممد القاري الشافعي خطيب القارة. ذكره التقي بن فهد يف معجمه جمردا.

 عبد هللا بن حممد القليجي. شهد على بعض احلنفية يف إجازة سنة إحدى.

 عبد هللا بن حممد الكاهلي الفقيه الصاحل. مات مبدينة أب سنة عشر.

 بن حممد اهلمداين الدمشقي احلنفي مدرس اجلوهرية بدمشق كان خريا عارفا مبذهبه عبد هللا
 ويقرئ. مات يف مجادى األوىل سنة عشر وقد بلغ السبعني. قاله شيخنا يف أنبائه.القراءات وب

 عبد هللا بن حممد الواسطي الشافعي. ذكره التقي بن فهد يف معجمه جمردا.

قرشية شيخ اجلليل أبو حممد القرشي التونسي العليب ويعرف اببن العبد هللا بن مسعود بن علي ال
خال سرور املاضي. أخذ عن والده عن الوادايشي ابإلجازة فيما كتبه خبطه وعن أيب عبد هللا بن 
عرفة وعن قاضي اجلماعة أيب العباس أمحد بن حممد بن حفدة أحد من أخذ عن حممد بن عبد 

يب القسم أمحد ابن أيب العباس الغربيين ممن أخذ عن أيب جعفر السالم شارح ابن احلاجب وعن أ
بن الزبري وابن هرون وابن عربون وعن أيب العباس أمحد بن إدريس الزواوي شيخ جباية بل أخذ 
عنه املسلسل ابألولية ومصافحة املعمر وعن أيب عبد هللا بن مرزوق وأيب احلسن حممد بن أيب 

ه بل ذكر أنه قرأ عليه القرآن ومسع عليه كثريا من احلديث وألبس العباس أمحد األنصاري البطرين
خرقة التصوف وعن أيب العباس أمحد بن مسعود بن غالب البلنسي ممن أخذ عن الوادايشي وأيب 
عبد هللا بن هزال وعن أيب علي عمر بن قداح اهلواري أحد أصحاب ابن عبد السالم يف آخرين 

نتني ها خبطه وقد أجاز فيها البن أخته سرور يف رجب سنة اثيتضمنهم فهرسته قال شيخنا رأيت
 (1)وعشرين ومات بتونس يف سنة(". 

 

 "قبة هبا فيها قربه وقرب ابن أخيه وغريمها.-139 .191

عبد احملسن بن حممد بن عبد احملسن قوام الدين أبو مسلم بن إمام الدين ابن قوام الدين الفايل 
فه علماء دهره ورئيس املفتني يف الشافعية حسبما وص الشافعي كان أفقه فقهاء عصره وأتقى
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بذلك وأبزيد منه الطاووسي وهو من شيوخه الذين مسع منهم، وقال أنه مات يف ظهر يوم السبت 
 اثمن رمضان سنة أربع وعشرين عن مثان أو تسع ومخسني سنة.

 أربعني.و عبد احملسن البغدادي مث املكي شيخ صاحل معتقد. مات هبا يف صفر سنة مثان 

عبد املعطي بن أمحد بن احملب أيب احلسني الشريازي األصل املدين أخو حممد اآليت ويعرف اببن 
 احملب. ممن مسع مين ابملدينة.

عبد املعطي بن أيب بكر بن علي بن أيب الربكات أبو الفضل بن الفخر بن ظهرية القرشي املكي 
ة فتاة فايز املاضي وذاك األكرب وأمهما حبشي ابن أخي الربهان عاملها وقاضيها شقيق عبد العزيز

أبيهما. ولد يف ليلة األربعاء اثلث عشر ربيع األول سنة أربع وسبعني ومثامنائة ونشأ فحفظ القرآن 
وجعل اإلرشاد البن املقري واشتغل عند إمساعيل بن أيب يزيد وغريه وكذا أخذ من جملى وعن 

هتما وعن عبد النيب الغزي يف أصول الدين وأخذ عن السيد الكمال بن محزة الدمشقي حني جماور 
 عيان يف املنطق وغريه وحضر عند اخلطيب الوزيري يف(

أصول الفقه واملعاين وأخذ يف ابتدائه يف تفهيم التنبيه عن فقيهه اجلمال احلراين بل حضر دروس 
 عقل.ون و ابن عمه اجلمايل وزوجه ابنته ومسع مين مبكة وزار املدينة وفهم ومتيز مع سك

عبد املعطي بن خصيب مبعجمة مث مهملة كطبيب ابن زائد بن جامع أبو املواهب بن أيب الرخا 
مبعجمة احملمدي نسبة لعرب ابملغرب يقال هلم بنو حممد التونسي املغريب املالكي نزيل مكة، ونسبة 

بادية تونس ونشأ بابن عزم ابليزليتين الدخلي، ولد سنة تسع وعشرين ومثامنائة أو يف اليت بعدها 
بتونس فأخذ الفقه وأصوله والعربية وغريها عن عيسى احلصييب وعلى العريب احلساين التونسي 

لقراءات اوأبوي القسم املصمودي والفهمي الفاسي تلميذ ابن عرفة والزم الثالث فيها ويف 
رابع، وكلهم لوهتذب هبم يف السلوك والعرفان وأتقن أصول الدين ابلدخول يف كتبه تدرجيا مع ا

ممن صحب فتح هللا العجمي نزيل املغرب بل هو ممن انتمى صاحب الرتمجة أيضا إليه والزمه 
 (1)وتسلك به وأشار عليه ابألخذ عن األولني وكان الثالثة حسبما قاله". 

 

"اخلليلي بن قبقب يف تفسري البيضاوي وحضر معه الفاكهي املذكور والسراج -140 .192
ة أقرأ العوارف أيضا والرسالة القشريية بل حدث بصحيح مسلم وغريه معمر وغريمها مث أبخر 
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واغتبط به مجع من الفضالء ورمبا أقرأ التائية وحنوها مع إنكاره على املطالعني لكالم ابن عريب 
وإظهاره التربي من ذلك حبيث حلف عليه ومتقت من نسبه إليه يف حياته مث بعد مماته، وكنت 

املشار إليها مرة ومسعت كالمه مث تودد إيل يف اجملاورة الثالثة ابلعيادة ممن جلس معه يف السنة 
واإلهداء والزايرة غري مرة بل وكتب خبطه من تصانيفي القول البديع واغتبط به وأفاد هبامشه ما 
أوضحت األمر فيه وأظهر يف سنة ثالث وتسعني واليت بعدها حني جماوريت فيهما مبكة مزيد 

من تصانيفي املختصرة مجلة ومن ذلك كراسة مفيدة بديعة يف التفكري من اإلقبال واستكتب 
تصانيف ابن عريب وكالمه وحضر عندي يف كثري من اخلنوم وزاد أتدبه وتردده حبيث مسع مين 
أشياء واستجازين وكتبت له كراسة وتزايد إقباله على سيما يف سنيت مثان وتسعني واليت بعدها 

 لكثري مما أستحي من هللا أن أثبته واألعمال ابلنيات وقد ترادف عليهحبيث كان من أوصافه يل ا
يف سنة تسع وتسعني موت اجلمال بن الطاهر وأخيه وكان أمله بفقد اثنيهما أكثر وتوجهه للدعاء 

 له أغزر وانقطع هو بعد موته مدة أرجو أن يكون عاقبتها الصحة والعافية فهو(

 يف وفور العقل كلمة إمجاع.اآلن فريد يف معناه بال دفاع وهو 

عبد املعطي املدعو عبيد بن نور الدين علي بن الزين العمري القاهري املرخم. ممن مسع مين 
 ابملدينة.

عبد املعطي بن عمر بن أيب بكر اليماين األصل املكي ويعرف اببن حسان. حفظ القرآن وهو 
يت تليها يؤدب الثة مث رأيته يف الشاب ذو فضيلة وفهم جيد وذوق ولطف مسع مين يف اجملاورة الث

األبناء مع مداومته احلضور عند اجلمال أيب السعود القاضي والشريف احلنبلي واالستمداد منهما 
ملكارم كل ذلك مع اختصاصه بعشرة أيب االقراءات وسافر مع اثنيهما للزايرة النبوية وأخذ عنه 

 نه فهما وعقال.بن ظهرية وقد حضر عندي يف سنة مثان وتسعني وأنست م

عبد املعطي بن حممد بن أمحد بن أيب بكر الفوي األصل القاهري اآليت أبوه. ممن تنزل يف اجلهات 
 وحضر عندي قليال.

عبد املعطي بن أيب الفضل حممد بن حممد بن أمحد بن عبد هللا بن حممد بن عبد املعطي األنصاري 
 أرخه ابن فهد. املكي. مات هبا يف مجادى اآلخرة سنة أربع وسبعني.
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 (1)عبد املعطي بن حممد الزين الريشي مث القاهري احلنفي. كان يرتدد ألقباي". 
 

 "املقسى ورمبا أم وخطب به والغالب عليه القطر به مع سرعة حركة.-141 .193

عبد املغيث بن حممد بن أمحد بن الطواب. ابشر يف كثري من املظامل وكان قد مسع على شيخنا 
 وقبلها يف الدارقطين وغريه. مات.يف سنة أربعني 

عبد امللك بن أيب بكر بن علي بن عبد هللا املوصلي األصل مث الدمشقي املقدسي الشافعي 
املذكور أبوه يف الدرر وغريها واملاضي ولده يف األمحدين. ولد بدمشق ونشأ هبا وأخذ عن أبيه 

الة يف مقدمة يف الفقه ورسوحتول بعده إىل بيت املقدس فأخذ عن ابن الناصح وغريه وعمل 
 التصوف وغري ذلك ومن نظمه يف مطلع قصيدة:(

 )أنثر بطيبة وأنظم أطيب الكلم ... وأنزل هبا مث ميم سيد األم(

وهو ممن قرض السرية املؤيدة البن انهض وأخذ عنه األكابر وهرعوا لزايرته واألخذ عنه 
 من يروم أخذ الطريق وله ذكر يفواالستشفاع به وكان الشهاب بن رسالن جيله ويدل عليه 

ترمجته، وحج مرارا ومات يف سنة أربع وأربعني ببيت املقدس ودفن عند أبيه مبامال وقد نقل شيخنا 
 يف سنة سبع وتسعني من أنبائه يف ترمجة أبيه عنه شيئا رمحه هللا وإايان.

در ابن النور م بن البعبد امللك بن حسني بن علي بن إمساعيل بن حممد الزين والتاج أبو املكار 
الطوخي األصل القاهري الشافعي املقرئ. ولد يف سنة مخس وسبعني وسبعمائة ابلقاهرة ونشأ هبا 

ا وكذا على فتال على والده للسبع إفرادا مث مجعالقراءات بفحفظ القرآن والشاطبيتني واعتىن 
رير اإلمام وأذن له ر الضالغرس خليل املشبب والشرف يعقوب اجلوشين والنشوي والزراتييت والفخ

الفخر يف اإلقراء يف سنة إحدى ومثامنائة وتال على التنوخي أيضا للسبع لكن إىل املفلحون ورفيقا 
للزراتييت أحد شيوخه من أول األحقاف إىل آخر القرآن وعرض عليه الشاطبيتني حفظا ومسع 

قيين مث عن ا عن السراج البلالالمية منهما قبل ذلك على الشمس العسقالين وأخذ يف الفقه يسري 
الشمس الغراقي وقرأ اجملموع يف الفرائض على الشهاب العاملي ومسع على عزيز الدين املليجي 
صحيح البخاري وعلى الصالح البلبيسي صحيح مسلم وأدب األطفال وقتا وقصده الطلبة أبخرة 
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ن من عنه يف آخري والسماع وممن قرأ عليه الزين جعفر السنهوري وكذا أخذتالقراءات يف 
الفضالء، وكان ساكنا صاحلا حمبا يف اإلمساع كثري التالوة فقريا قانعا. مات يف مستهل رجب سنة 

 مثان ومخسني رمحه هللا وإايان.

عبد امللك بن سعيد بن احلسن نظام الدين الدربندي الكردي البغدادي الشافعي من أصحاب 
رهي يف سنة تسع وأربعني وسبعمائة ذكره العفيف اجلالنور عبد الرمحن البغدادي. ولد يف شعبان 

مشيخته وأنه أجاز له يف سنة ثالث وعشرين ومثامنائة والتقي بن فهد يف معجمه وهو الذي نسبه 
دربنداي وقال نزيل رابط السدرة مسع ببغداد على أصحاب احلجار وابملدينة النبوية على العراقي 

 دث عنه ابلعدة عن الكرب والشدة ألبيه وصحب النوروابلقدس على أيب اخلري بن العالئي وح
عبد الرمحن االسفرايين البغدادي وخترج به وتسلك والزم اخللوة كثريا ودخل دمشق وتردد ملكة 
مرارا وجاور فيها غري مرة وتوجه منها إىل اليمن يف أول سنة ست عشرة وعاد منها إىل مكة يف 

  أنه توجه لزايرة املدينة(منتصف اليت تليها وأقام هبا حىت مات غري

يف بعض السنني وعاد فيها وابشر يف مكة وقف رابط السدرة بعفة وصيانة ووقف كتبه هبا وحدث 
مسع منه الطلبة وكان عاملا صاحلا خاشعا انسكا عارفا ابهلل معتنيا ابلعبادة واخلري له إملام ابلفقه 

 ة العراق املتأخرين.وطريق الصوفية ويذاكر أبشياء حسنة من أخبار املغل وال

مات يف مجادى األوىل سنة أربع وعشرين مبكة بعد قراءة الفاحتة ثالاث متصلة خبروج روحه حني 
 قول مؤذن العصر هللا أكرب ودفن ابملعالة رمحه هللا وإايان.

عبد امللك بن عبد احلق بن هاشم احلريب املغريب كان صاحلا معتقدا يذكر أن أصله من الينبوع 
ريف حسين وقد ويل مبكة مشيخة رابط السيد حسن بن عجالن ومات هبا يف ليلة السبت وأنه ش

اثمن شعبان سنة مخس وأربعني وبىن على رأس قربه نصب بل حوط نعشه وهو مما يزار ويتربك به 
وحيكى عنه أن أابه كان زيداي وأن الشيخ عودة بن مسعود يف بعض األايم مبسجد الفتح قرب 

ه فقال له: مر علي يف هذا اليوم أو الليلة املالئكة النقالة ومعهم خرب وفاة حسن اجلموم املقيم ب
بن عجالن صاحب مكة وأخربه ابلكتمان فأخرب بذلك القاضي أاب عبد هللا بن حممد بن علي 
بن أمحد النويري فأرخه فلم يلبث أن جاء اخلرب كذلك وأنه استمال بعض أهل األودية اليت حوايل 

كور حىت رجعوا عن مذهب الزيدية فتأذى بعض أهل اخليف وأن يستميل الناس كلهم املسجد املذ 
فقصده يف املسجد على وقت غفلة ليقتله فوجده بسطحه فتسلق يف اجلدار فطاح فانكسرت 



217 

 

إحدى يديه أو رجليه فدودت ومات من ذلك وكان حيلق حليته وشواربه وال يزال ملثما وغالب 
ه على مشيخة الرابط واهتم حممد الشراعي والد عمر وإخوته بوضع أوقاته مبسجد الفتح مع كون

 يده له على شيء.

عبد امللك بن عبد اللطيف بن شاكر بن ماجد بن عبد الوهاب بن يعقوب اجملد بن التاج بن 
العلم القاهري الشافعي ويعرف كسلفه اببن اجليعان. ولد يف سنة اثنتني وتسعني ابلقاهرة ونشأ 

آن واألربعني النووية وعرضها على البلقيين وولده والدمريي والشمسني والعراقي هبا فحفظ القر 
 (1)والبكري املالكي،". 

 

194. 142-)" 

واستمر على طريقته إىل أن امتحن بعد موت يعقوب وابن أخته القاضي عيسى ابلتعذيب حىت 
 مات يف أوائل سنة ست وتسعني رمحه هللا.

اقي بن امليم مث نون بن عبد امللك بن عبد هللا بن عبد الب عبد امللك بن علي بن أيب املىن بضم
تصغري عبد هللا بن أيب املىن اجلمال أو الزين البايب مبوحدتني احلليب الشافعي الضرير ويعرف بعبيد ابل

ورمبا يقال له املكفوف. ولد يف حدود سنة ست وستني وسبعمائة ابلباب وقدم منها وهو صغري 
عنه وألفية ابن مالك وتال ابلسبع على الشيخ بريو وخترج ابلعز احلاضري و  فحفظ القرآن واملنهاج

أخذ يف فن العربية املغىن وغريه وكذا قيل أنه أخذ عن احملب أيب الوليد ابن الشحنة شيئا وتفقه 
ابلشرف األنصاري وابلشمس النابلسي ومسع على الشرف أيب بكر احلراين وابن صديق، وانب 

مة ابجلامع الكبري حبلب وجلس فيه لإلقراء قاصدا وجه هللا بذلك فانتفع به يف اخلطابة واإلما
الناس وصار شيخ اإلقراء هبا وكذا حدث ابليسري مسع منه الفضالء وصنف يف الفقه خمتصرا التزم 

ا فيهما والعربية متقدمالقراءات بمجعه مما ليس يف الروضة وأصلها واملنهاج، وكان إماما عاملا 
ا خريا دينا صاحلا منجمعا عن الناس قليل الرغبة يف خمالطتهم عفيفا عما أبيديهم ال فاضال ابرع

يقبل من أحد شيئا، ومن لطائفه أنه مل يكن يفرق بني احللو واملر وقد ترمجه شيخنا يف أنبائه وقال 
 رأنه مل يكن صينا، وأثىن عليه ابن خطيب الناصرية وقال أنه رفيقه يف الطلب على املشايخ وصا
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وغريها مع الدين واملداومة على االشتغال واألشغال حبيث انتفع به القراءات وإماما يف النحو 
مجاعة من األوالد وغريهم. مات يف يوم اجلمعة اثلث مجادى اآلخرة سنة تسع وثالثني عن سبعني 

 ودفن ريسنة وكانت جنازته حافلة جدا تقدم الناس الربهان احلليب بعد صالة اجلمعة ابجلامع الكب
 مبقربة الصاحلني خارج ابب املقام رمحه هللا وإايان.

عبد امللك بن الكمال أيب الفضل حممد بن السراج عبد اللطيف بن حممد بن يوسف الزرندي 
 املدين الشافعي. مات ابملدينة يف أول صفر سنة سبع وستني رمحه هللا.

ا يف أنبائه ي الرجل الصاحل. ذكره شيخنعبد امللك بن حممد بن عبد هللا بن حممد الزنكلوين املصر 
فقال كان يسكن بدار جوار جامع عمرو ويؤدب األطفال مكثرا من التالوة والصيام وتذكر عنه 
مكاشفات كثرية وصالح وللناس فيه اعتقاد. مات يف مجادى األوىل سنة إحدى وأربعني ودفن 

 ما قيل وهو(جبوار مشهد الست زينب خارج ابب النصر ومل جياوز الستني في

 ابن خال الربهان الزنكلوين أحد النواب.

 (1)عبد امللك بن حممد بن حممد بن عبد امللك بن حممد حمب الدين أبو اجلود". 
 

"وابن الفرات وشيخنا بل قرأ على الشريف التماية وغريه وكذا قرأ يف العربية على -143 .195
م األربعاء بل كان على اهلمة. مات يو نظام احلنفي ومسع فيها على السنهوري واشتغل ومل يتميز 

سابع عشر ذي احلجة سنة اثنتني ومثانني، ودفن خارج ابب الربقية برتبة قريبة من تربة الشيخ 
 سليم وكنت ممن شهد دفنه رمحه هللا وعفا عنه.

عبد الوهاب بن علي بن أمحد بن خضر بن عبد الوهاب التاج النشريت مث الطائفي املسريي 
ف اببن اخلطيب. ممن حفظ القرآن والعمدة والشاطبية واملنهاج واأللفيتني وغريها الشافعي ويعر 

وعرض على مجاعة واشتغل ومتيز، وقدم القاهرة فكتب عدة من تصانيفي وقرأ علي القول البديع 
منها والعمدة وغريمها بل قرأ علي يف األلفية وشرحها حبثا وأكثر من حضور اإلمالء وكان خريا 

خطب ببلده وغريها ومات يف أوائل شوال سنة مثان وسبعني ببلده وقد جاز األربعني حسن الفهم 
 أو قارهبا رمحه هللا.

عبد الوهاب بن علي بن حسن التاج بن اخلطيب نور الدين النطوبسي مث القاهري املالكي املقري 
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ملكثه فيها مدة.  ينزيل الظاهرية القدمية ويعرف يف بلده اببن املكني ويف القاهرة ابلتاج السكندر 
ولد يف سنة مخس عشرة ومثامنائة تقريبا بنطوبس الرمان ابملزامحتني ونشأ هبا فحفظ القرآن عند 
خطيبها وشيخها الشمس بن عرارة املقري تلميذ ابن يفتح هللا وجود عليه، مث حتول مع والده إىل 

املشار إليه  ملالكي املقريإسكندرية فأقام هبا عند خطيب جامعها الغريب النور بن يفتح هللا ا
وحفظ الشاطبيتني وألفية النحو وغالب املختصر يف فروعهم وعرض بعض حمافيظه على قاضيها 
اجلمال الدماميين وغريه وتال ابلسبع إفرادا ومجعا على ابن يفتح هللا املذكور مث انتقل مع والده إىل 

السبع قراءات الامية حبارة الديلم وأخذ القاهرة وقد قارب العشرين فنزل يف قاعة اخلطابة من الزم
أيضا عن التاج بن مترية والشهاب السكندري وقرأ عليه التيسري والعنوان وانصر الدين بن كزلبغا 

 بل تال عليه ختمة أخرى للثالث تكملة(

العشر وكذا أخذ السبع عن الزين طاهر والشمس بن العطار ولكن مل يكمل عليهما وتفقه ابلزينني 
عبادة وطاهر وأيب القسم النويري والبدر بن التنسي وآخرين كأيب اجلود وعنه أخذ الفرائض 

ة يواآلبدي وعنه أخذ العروض والعربية وغريمها بل أخذ العربية أيضا عن الشمين وقرأ عليه األلف
والزمه يف األصلني وغريمها وكذا أخذ كثريا منها ومن غريها عن التقي احلصين والشرواين وابن 
حسان وانتفع به كثريا واألمني األقصرائي وعليه قرأ يف تفسري البيضاوي إىل قوله: وندخلهم ظال 

 (1)ظليال وابتدأ ابلتاج التوعك وقرأ على شيخنا يف شرح النخبة ومجيع". 
 

اطبية من حفظه يف جملس واحد قراءة مل أمسع فيها أفصح منه وال أتقن "الش-144 .196
وسكت ليتنفس فبادر بعض احلاضرين وفتح عليه لظنه التوقف وأتمل شيخنا ملبادرته للرد وصرح 
بذلك وكذا أخذ عن شيخنا غري ذلك وقرأ يف شرح ألفية العراقي على املناوي وكان يراجعين يف 

م  خاري على الشيوخ اجملتمعني ابلظاهرية حمل سكنه وكذا مسع على غريهأشياء منه ومسع مجيع الب
كالعز احلنبلي وكان عظيم الرغبة يف ذلك بل ال زال يدأب يف التحصيل على طريقة مجيلة حىت 

يمي حبيث أخذها عنه مجاعة منهم انصر الدين األمخالقراءات برع وشارك يف الفضائل ومتيز يف 
جار ادا مث مجعا لكنه مل يكمل ختمتها واحملب بن املسدي والسراج عمر النفإنه تال عليه للسبع إفر 
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ومن األتراك قامن األشقر وبردبك انظر القرافتني وأخو طوخ الزردكاش وجامن اخلازنداري جانبك 
بن والظاهر خشقدم حني كان أمري سالح مسئوال يف ذلك وعرض عليه حينئذ أن يكون أمامه 

اململكة لزمه بذلك فاشرتط عليه عدم الطوق وركوب اخليل فما خالف  فما وافق فلما استقر يف
وزاد معلومه عن رفقائه وخالف العادة يف كون اإلمام حنفيا وأقبل عليه جدا وراسل العلم البلقيين 
يف رجب منها حني مرض موته أن يكون هو النائب عنه يف اخلطابة مدة توعكه ملزيد رغبته يف 

ه املخالفة وقدرت وفاة القاضي عن قرب فخطب بعده أيضا حىت استقر الصالة خلفه فما أمكن
ابملناوي وكأنه أيضا كان مسع خطابته فإنه كان استقر به الزين االستادار يف جامعه ببوالق أول 
ما فتح بتوسل الزين عنده بقاضي مذهبه البدر التنسي حىت أذعن وصلى القاضي يومئذ وراءه 

مشيخة احملدثني ابلظاهرية حمل سكنه عقب انصر الدين السفاح وكان وكذا استقر به الظاهر يف 
ابمسه قبل ذلك فيها نصف مشيخة القراء تلقاه عن الربهان الكركي وحج مع الرحبية صحبة جامن 

 املذكور إبحلاحه عليه وحلفه أبن مصروفه من حل وقرأ هناك يف الفقه وغريه(

ا متحراي وأذن له ابإلفتاء والتدريس وكان خريا هبجا نري  على قاضي املالكية هبا احمليوي عبد القادر
صادق اللهجة سليم الصدر لوان واحدا مدميا للعبادة والتالوة والتهجد واالشتغال واملذاكرة فاضال 
مقرائ حسن األداء عريض الصوت حمبا يف الفائدة غري مستنكف حبملها عن أحد وأقام يف ابتدائه 

ل مل ما ينفعه يف كسر الشهوة إىل أن ألزم ابلتزويج واضطر الستعماأعزب حنو أربعني سنة واستع
نقيضه ومل يزل يف ازدايد من اخلري حىت مات يف صبيحة يوم الثالاثء اثين عشر ذي القعدة سنة 
مثان وستني عن ثالث ومخسني سنة وصلى عليه يف يومه ودفن حبوش سعيد السعداء ابلقرب من 

 (1)ن شيوخه وأتسف أهل اخلري على فقده". أيب اجلود واألبدي وغريمها م
 

"عبيد الرميي. يف عبد الرمحن بن علي بن أيب بكر. عبيد الصاين. يف عبد القادر -145 .197
 بن حسن.

 عبيد الظاهري. يف عبد هللا بن حممد بن أيب بكر بن عبد الرمحن.

 .دعبيد الفيخراين. مات مبكة يف حدود سنة أربعني ودفن ابملعالة. أرخه ابن فه
 عبيد التفلي. كان مذكورا ابخلري مات يف رجب سنة أربع ومخسني.
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عبيد ويدعى عبد الغين بن كاتب اجليش الفخر بن اجلعيان. كذا رأيته خبط الفخر بن فيمن مسع 
من شيخنا يف أماليه القدمية وأظنه وهم يف قوله ويدعى بل هو عبد الوهاب بن الفخر بن عبد 

 الغين.

سم أبو بكر الكالعي خطيب غرانطة وحنويها. مات يف اثين عشري ذي عتيق بن عتيق بن قا
 القعدة سنة اثنتني ومخسني. أرخه ابن عزم.

عثمان بن إبراهيم بن أمحد بن عبد اللطيف بن جنم بن عبد املعطي الفخر أبو حممد الربماوي 
عي أخو عبد الغين شافنسبة إىل برمة بلدة ابلغربية من أعمال القاهرة ابلوجه البحري مث القاهري ال

ومن قراءات الوووالد الشهاب أمحد. ولد بعد سنة ستني وسبعمائة واشتغل ابلفقه والعربية 
شيوخه فيها الفخر البلبيسي اإلمام والشمس العسقالين تال عليه للعشر وأثبتها له ابن اجلزري مع 

رية القدمية بعد لظاهقراءته على الفخر وكانت يف سنة ست ومثانني وسبعمائة وويل تدريسها اب
الفخر شيخه وكان نبيها فيها ويف العربية، ممن مسع احلديث كثريا ورافق شيخنا يف بعض ذلك. 
بل استملى بعض اجملالس على الزين العراقي وكتب الطباق وبعض األجزاء، وانب يف احلكم عن 

ال عليه مي وتالبلقيين وجلس يف حانوت اجلورة وكان من مجاعة الشهود فيه حينئذ جدي أل
شيخنا الزين رضوان بعض القرآن ابلسبع وحبث عليه يف شرحي الشاطبية للفاسي واجلعربي وأجاز 
له، وقال شيخنا يف معجمه أنه مسع بقراءته بل مسع صاحب الرتمجة منه. ومات فجأة بعد خروجه 

ع قوله ممن احلمام يف سابع عشر شعبان سنة ست عشرة ومل يكمل اخلمسني فيما قاله شيخنا 
 أنه ولد بعد الستني، وهو يف عقود املقريزي رمحه هللا وإايان.

عثمان بن إبراهيم بن أمحد بن يوسف الكفر حيوي نسبة لضيعة من طرابلس كان أبوه من نواحيها 
الطرابلسي مث املدين احلنفي ويعرف ابلطرابلسي. ولد تقريبا سنة عشرين ومثامنائة وحفظ القرآن 

 مشق يف الفقه وأصله والعربية عن يوسف الرومي وعيسى(والقدورى وأخذ بد

البغدادي والقوام األتقاين والشمس الصديف ويف العربية فقط عن العالء القابوين، ودخل القاهرة 
سنة ثالث ومخسني فأخذ عن البدر العيين واألمني األقصرائي وابن اهلمام بل مسع عليه بقراءيت 

 (1)األربعني". 
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 يع األول سنة تسع ومثانني رمحه هللا وإايان."مات يف رب-146 .198

عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان الفخر البلبيسي مث القاهري املقرئ ويعرف ابلفخر إمام األزهر. 
ولد سنة مخس وعشرين وسبعمائة ببلبيس ونشأ هبا فحفظ القرآن وأدب األوالد هناك دهرا مث 

فصار راءات الق معجمه إمام اجلامع األزهر رأس قدم القاهرة يف سنة أربع وأربعني قال شيخنا يف
غالب طلبة البلد ممن قرأ عليه بل ذكر يل أن اجلن كانوا يقرءون عليه من حيث من حيث ال 
يراهم، مسعت ذلك منه يف سنة سبع وتسعني بعد أن حدث به شيخنا ابن سكر عنه يف سنة 

ر بعد سنة أخربوه أن الفناء يقع مبص سبع وأربعني وحدث عنه ابن سكر أيضا أنه أخربه أن اجلان
وأنه يكون عظيما جدا قال: وكنت قد عزمت على احلج فجاورت ووقع الطاعون العام الشهري  

كما قيل وقد أضر. مات يف اثين ذي القعدة سنة أربع وقد أكمل مثانني سنة ومل يكن إسناده 
ائغ وعلى ابن منري على التقي الصابلعايل فأنه قرأ على اجملد إمساعيل بن يوسف الكفيت بقراءته 

 السراج وكتب له إجازة(

وصفه فيها ابلشيخ اإلمام املقرئ الفاضل احملقق وشهد عليه فيها سنة إحدى ومخسني اجلمال بن 
هشام ووصف صاحب الرتمجة ابلشيخ العامل الفاضل املتقن احملرر مجال املدرسني بقية السلف 

غال نوي وأبو بكر بن اجلندي، وقال يف إنبائه: تصدى لالشتالصاحلني وكذا شهد فيها اجلمال األس
ابلقراءة فأتقن السبع وصار أمة وحده وأخربين أنه ملا كان ببلبيس كان اجلن يقرءون عليه وقرأ 
عليه خلق كثري وحدث عنه خلق كثري يف حياته وانتفع به من ال حيصى عددهم يف القراءة وانتهت 

: ان صاحلا خريا أقام ابجلامع األزهر يؤم فيه مدة طويلة وقال املقريزيإليه الرايسة يف هذا الفن، وك
ألقطار ورحلوا إليه من االقراءات قرأ ابلسبع والعشر والشواذ وأم ابألزهر زماان وأخذ الناس عنه 

نا معتقدا عارفا بتعليلها صبورا على اإلقراء خريا دينا هيالقراءات بوخترج به خالئق وكان خبريا 
قلوب لقراءته ولنداوة صوته، ومل يزل على ذلك حىت مات، وذكره ابن امللقن يف طبقات تشجع ال

القراء وقال أنه قرأ على ابن السراج حبرف أيب عمرو وعلى الشرف الدالصي حبرف بن كثري وعلى 
شيخه الكتفي بثالثة عشر ابملبهج واملستنري واإلرشاد والتذكرة وغريها وعلى ابن الصايغ والربهان 

حلكري وابن سهل الوزير املغريب واجملد حرمي بن املكي البلبيسي نزيل اخلليل قال وهو اآلن شيخ ا
مصر تصدر ابملالكية والفاضلية واملنصورية وجامعي احلاكم والطولوين وغريها يعين كاألزهر 

مام إوالشريفية والسابقية ومدرسة أيب غالب وكذا ذكره ابن اجلزري يف طبقات القراء أيضا وقال 
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 (1)اجلامع األزهر شيخ". 
 

 على أيب بكر بن اجلندي وإمساعيلالقراءات "الداير املصرية إمام كامل انقل قرأ -147 .199
الكفيت وحرمي وبعضها على إبراهيم احلكري وحممد بن السراج الكاتب وعلى ابن يغمور احلليب 

مان بن وحدي وعثواحملب حممد بن يوسف انظر اجليش وموسى بن أيوب الضرير قرأ عليه األ
إبراهيم بن أمحد الربماوي وأنه دفن ابلباب اجلديد ابلقرب من ابب احملروق وابب الوزير، ورأيت 
يف بعض إجازات من أخذ عنه أنه أكمل على الشمس حممد بن حممد بن منري السراج والكفيت 

غمر احلليب يوابن اجلندي وحرمي ومل يكمل على الربهان احلكري املتصدر ابمللكية وعلي بن 
واحملب انظر اجليش وعلى ابن سعيد الكناين. قلت: وقد أخذ عنه خلق ممن أخذان عنه منهم 

 الزين رضوان تال عليه بعض القرآن ابلسبع وذكره املقريزي يف عقوده.(

عثمان بن عبد هللا ابلتكبري بن عثمان بن عفان بن موسى بن عمران بن موسى الفخر أبو عمرو 
يين بلد أنسبة ملنية أيب احلسني من الشرقية مث القاهري املقسي الشافعي املاضي بن اجلمال احلس

أبوه ويعرف ابملقسي. ولد يف رابع عشري ذي القعدة سنة مثاين عشرة ومثامنائة مبنية فضالة وانتقل 
منها وهو صغري صحبة والده فاستوطن معه القاهرة وحفظه القرآن والعمدة والتنبيه واملنهاج 

وألفية النحو وعرض على البساطي واحملب بن نصر هللا يف آخرين وأخذ الفقه أوال عن  األصلي
الشهاب احمللي خطيب جامع ابن ميالة والبدر النسابة مث عن الشرف السبكي والوانئي واتفق له 
أنه انتهى يف قراءته على كل منهما إىل أدب السلطان وحضر أيضا يف الفقه اليسري عند العلم 

 وأكثر من مالزمة الشرف املناوي يف التقاسيم وغريها حىت كان جل انتفاعه يف الفقه به البلقيين
وكان يقرأ عنده احلديث يف رمضان وغريه ومل ينفك عنه حىت مات والزم شيخنا أيضا يف مساع 
احلديث يف رمضان وغريه عدة سنني وحضر دروسه يف علوم احلديث وغريها ومسع على الشمين 

يف العضد واملغين وحاشيته واملطول والبيضاوي وغريها وكذا قرأ املنهاج األصلي على بل أخذ عنه 
القااييت وألفية النحو وتوضيحها على احلناوي وشرح العقائد على الكافياجي وحضر يف التفسري 
وغريه عند السعد بن الديري وجوده بعض القرآن على الشهاب بن أسد وكتب اخلط املنسوب 

مة املرور على الكتب األربعة التنبيه واملنهاج والبهجة وأصلها قراءة وإقراء حىت وأكثر من مالز 
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صارت له هبا ملكة قوية مع مشاركة يف األصول والعربية، وأول ما نشأ أقرأ األطفال يف زاوية 
الشيخ علي املغريب مث يف زاوية ابن بطالة بقنطرة املوسكي وأم هبا زمنا وتكسب ابلشهادة وقتا 

 (1)للزين قاسم الزفتاوي يف احلانوت اجملاور حلبس رحبة العيد فلما انب".  رفيقا
 

"فهامة حىت أنه عرض له طرش فكان يكتب له على السجادة ما يقصد إخفاؤه -148 .200
فيفهم املراد منه. ومات بعد سعال متكن منه يف ليلة اجلمعة اثمن عشري مجادى الثانية سنة مثان 

 فقهاء أخيار دخل جدهم( وثالثني وبنو األمحر مجاعة

وكان فقيها صاحلا ابستدعاء بعض ملوك الدولة الرسولية للتدريس ببعض مدارسهم واستمر عليه 
بنوه من بعده وقد ذكره العفيف الناشري يف أثناء ترمجة بل أثبته يف ترمجة مستقلة فقال أحد 

ان ال يدرس إال بعد املطالعة هبا وك املفتني بزبيد واملدرسني هبا ويل تدريس السابقية بزبيد واحملالبية
وإذا انتهى ملا طالعه قطع الدرس ولذا انتفع به مجاعة وكنت ممن استفاد منه وحصل له صمم 
فكان ال يسمع شيئا مع سرعة الفهم وحضور الذهن حبيث ال تفوته اإلشارة وهو رفيق اجلمال 

 الطيب يف الطلب.

عثمان بن عمر بن أيب بكر بن علي بن حممد بن أيب بكر بن عبد هللا بن عمر بن عبد الرمحن 
بن عبد هللا العفيف الناشري املقري الشافعي ابن أخي القاضي موفق الدين علي وابن عم القاضي 
الطيب بن أمحد بن أيب بكر وتلميذه. له تصنيف يف الناشريني مساه البستان الزاهر يف طبقات 

لماء بين انشر طالعته وهو مفيد واستطرد فيه لغريهم مع فوائد ومسائل بل وعمل شرحا على ع
عن ابن اجلزري تال عليه ختمة القراءات احلاوي واإلرشاد يف جملدين مات عنه مسودة وأخذ 

للعشر والشهاب أمحد بن حممد األشعري وعلي بن حممد الشرعيب وصنف فيها اهلداية إىل حتقيق 
يف رواية قالون والدوري والدر الناظم يف رواية حفص عن عاصم وغري ذلك، وحج وجاور الرواية 

وكان فقيها مقرائ مولده سنة مخس ومثامنائة ومات بعد األربعني. أفادنيه محزة الناشري ويف أثناء  
قيها ف كتابه يف الناشريني مما يدخل يف ترمجته أشياء ومولده إمنا هو يف ربيع الثاين سنة أربع، وكان

والفرائض وغريها مع مشاركة يف األدب والشعر. القراءات وعاملا حمققا لعلوم مجة منها الفقه 
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ويقال أنه بلغ يف شرح اإلرشاد إىل إثناء الصداق ودرس مبدارس يف زبيد مث رتبه الظاهر يف تدريس 
لما اختل األمر فمدرسته وكان مبارك التدريس انتفع به مجاعة كثريون وويل أيضا إمامة الظاهرية 

انتقل إىل أب يف أواخر مجادى األوىل سنة مثان وأربعني ابستدعاء مالكها أسد الدين أمحد بن 
الليث السريي اهلمذاين صاحب حصن جب فرتبه مدرسا مبدرسة األسدية اليت نشأها هناك 

لفتوى ل هبا وكذا أعطاه تدريس غريها كاجلاللية وتصدرالقراءات وأضاف إليه إمامتها وتدريس 
واإلقراء فلم يلبث أن مات يف يوم األحد اتسع عشري ذي احلجة منها ابلطاعون وكان آخر  

 (1)كالمه اإلقرار ابلشهادتني وأتسف اخللق على فقده وشهد جنازته من ال حيصى". 
 

"يف عيشة شطة إىل الغاية ويف غالب زمانه مشتغل ابلشر وتفرق أوالده بعده -149 .201
ه جدا فجهز ولده علي بك ينتمي إىل سلطان مصر ويلتزم أن يكون يف البالد وانكسرت شوكت

 جهته، وهو يف عقود املقريزي خمتصر.

عثمان بن حممد بن أمحد بن حممد بن عطية السراجي نسبة ملنية سراج ابحمللة مث احمللي الشافعي 
جوده واختص و نزيل القاهرة ويعرف ابحلطاب مبهملتني. ولد سنة عشرين ومثامنائة وحفظ القرآن 

ابلشيخ سليم فأقام معه ورافق مهنا والصنديل وقرأ عليهما وعلى أمحد اخلواص ونور الدين 
البكتوشي وصحب كال من الفرغل والغمري وأيب بكر الدقدوسي ومدين يف آخرين كعبد الكبري 

ام احتسااب تمبكة وقال أنه أخذ عن شيخنا والعلم البلقيين واملناوي وجلس إلقراء األبناء سيما األي
ابملدرسة السيفية اجملاورة لبني العواميد وتزايد رفقه هبم إطعاما وكسوة وطرفة مما يقصد به وعمرت 
املدرسة بذلك خصوصا وقد وقف لألشرف قايتباي يف شأهنا حبيث نزل إليها يف أثناء بعض 

انتفع هبا عت و األايم واستحضر القضاة واملوقعني كما بينته يف احلوادث وآل أمرها إىل أن وس
ومبطهرهتا وصالة اجلمعة وغريها هبا وصار الفقراء يردون عليه فيها ملا حيصل من الرب هلم وابإلطعام 
وحنوه على يديه بل أعطاه السلطان مبلغا وقمحا وحنو ذلك يف سنة تسع ومثانني إىل أن تزايد 

دس مث ه لزايرة بيت املقشأهنم وضاق احلال سيما عند ارتفاع سعر الغالل وما وسعه إال أن توج
سافر منه إىل اخلليل فصام به رمضان وعاد إىل القدس فكانت منيته به يف اثلث شوال سنة اثنتني 

 وتسعني وكان ال أبس به فيه رائحة الشيوخ واخلري رمحه هللا وإايان.
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محد أعثمان بن حممد بن إسحاق بن إبراهيم الفخر بن قاضي القضاة التاج املناوي والد البهاء 
املاضي. ولد يف سنة ست وستني وسبعمائة ودرس وأعاد وانب يف القاهرة ومصر ويف بعض 

 أعماهلا. ومات يف رجب سنة سبع.

عثمان بن حممد بن الزكي أيب بكر بن عبد الرمحن املصري القباين العطار بن أخي إبراهيم وأمحد 
 ة(وعلي وعمر بين أيب بكر. ممن يسافر يف التجارة ومسع علي مبك

عثمان بن حممد بن خليل بن أمحد بن يوسف الفخر أبو عمرو الدمشقي الشافعي املقرئ رئيس 
املؤذنني ابجلامع األموي والد أمحد املاضي ويعرف اببن الصلف ابملهملة والفاء كالكتف. ولد 

ن ابن ربيعة عالقراءات فسنة اثنتني وسبعني وسبعمائة وأخذ عن مجاعة قبل الفتنة وبعدها 
اجلزري والشهاب بن عياش وغريهم والفقه وأصوله وغريمها عن الشمس الربماوي والنحو عن  وابن

 (1)الشمس ابن العيار احلموي نزيل دمشق ومسع على ابن الشرائحي وعائشة ابنة ابن عبد". 
 

"الشافعي الكاتب. ولد يف مجادى اآلخر سنة سبع وعشرين وسبعمائة ابلكرك -150 .202
سنة إحدى وأربعني فأمسع هبا على الشهاب أمحد بن علي اجلزري  ونشأ هبا وقدم دمشق يف

والسالوي وأيب عبد هللا حممد وزينب ابين ابن اخلباز وعمتهما نفيسة ابنة إبراهيم بن اخلباز وفاطمة 
ابنة العز يف آخرين مث عاد إىل بلده وحفظ التنبيه مث رجع إىل دمشق يف سنة مخس وأربعني 

 قه وجود الكتابة إىل أن اشتهر بذلك مث قدم القاهرة فتزوج ابنة اجلمالفاستوطنها واشتغل ابلف
بن هشام ورزق منها ولدا وجاور مبكة مث عاد إىل دمشق فأقام هبا حىت مات يف الكائنة العظمى 
يف شعبان سنة ثالث، وحدث قدميا مسع منه الياسويف وغريه مث شيخنا وأورده يف معجمه وإنبائه 

 عقوده. وتبعه املقريزي يف

عثمان بن حممد بن عثمان بن انصر الفخر أبو عمرو الدميي األصل ابملهملة املكسورة مث حتتانية 
مفتوحة بعدها ميم الطبناوي مث القاهري األزهري الشافعي ويعرف أوال ابلبهويت لكون أمه منها 

ملهملة واملوحدة ا مث ابلدميي ودمية بلد والده مع كونه من فالحي هبوت انتقلت أمه إىل طبنا بفتح
وختفيف النون مث واو من عمل سخا من الغربية وكان انتقاهلا وهي حامل به فوضعته مث وذلك 
فيما كتبه خبطه ومسعته من لفظه يف احملرم سنة إحدى وعشرين ومثامنائة مث انتقل معها إىل دمية 
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أبو بكر بن  م الفقيهوصار يرتدد بني الثالثة لتجاورها جدا وحفظ فيها القرآن عند مجاعة منه
البواب البانويب نزيل دمية واجلمال عبد هللا بن السمريقي البهويت وأمحد بن عباس وعبد هللا بن 
عبد الواحد الطبناواين الضريران وكاان مع ضررمها خييطان ويظفر اثنيهما اخلوص فتدرب به يف 

نة اثنتني وأربعني إىل أن كانت سالظفر مث تشاغل عن القرآن ابحلرث والزرع ومتعلقاهتما حىت نسيه 
وقد جاوز العشرين فانتقل حينئذ فرارا من الفالحة إىل القاهرة فقطنها وجاور ابألزهر وجود حينئذ 
القرآن حىت حفظه يف مدة لطيفة وحفظ أيضا العمدة وألفية احلديث والنحو ومنهاج الفقه واألصل 

ه التقسيم عن العبادي وكان أحد قرائ على الشهاب السكندري وأخذ الفقه يفالقراءات وجود 
 واليسري عن اجلمال بن اجملري(

وابن اجملدي وكذا عن القااييت والوانئي وقرأ على النور الوراق املالكي يف ابن عقيل وكذا حضر يف 
العربية عند الزين طاهر والزم الشهاب اهلييت وأكثر معه من مطالعة شرح مسلم للنووي فعلق 

وصار يستعري منه ما كان عنده من األكل البن ماكوال فيدرس فيه حبيث أييت  بذهنه الكثري منه
على الورقة منه سردا، وقرأ حنو نصف البخاري على الشمس حممد بن عمر الدجنيهي األزهري 

 (1)خازن املؤيدية وقال أنه انتفع بصحبتهما وتوجه صحبه". 
 

ني جملدة قصت حنو مائة وثالث"رفع على السراج أنه ضيع كثريا منها واختربت فن-151 .203
واستمر الفخر يباشرها بقوة وصرامة وجالدة وعدم التفات إىل رسالة لكبري أو صغري حىت أن 
أكابر الدولة وأركان اململكة كان الواحد منهم حياوله على عارية كتاب واحد ورمبا بذلوا املال 

يف السر  شخص أنه يرتشياجلزيل فيصمم على االمتناع حبيث اشتهر ذلك إىل أن رافع فيه 
فاختربت الكتب وفهرست فنقصت العشر سواء ألهنا كانت أربعة آالف جملدة فنقصت أربعمائة 
فألزم بقيمتها فقومت أبربعمائة دينار فباع فيها موجودة وداره وأتمل أكثر الناس له قال شيخنا: 

فاته من قال حني أرخ و ومل يكن عتبه سوى كثرة اجلنف على فقراء الطلبة وإكرام ذوي اجلاه و 
األنباء أيضا أنه كان شديد الضبط هلا مث حصل له من تسلط عليه ابخلديعة إىل أن وقع التفريط 
فذهب أكثر نفائس الكتب قال: وكان يف أول أمره أقرأ اجلالل البلقيين القرآن ومتشيخ ابملشهد 

 النفيسي ولقي مجاعة من(
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 ان وعشرين.األكابر. ومات يف رابع عشر احملرم سنة مث

عن صدقة الضرير تال عليه أمحد بن حممد بن عيسى الفوالزي. القراءات عثمان احلداد ممن أخذ 
 عثمان احلطاب. يف ابن حممد بن أمحد بن حممد بن عطية.

 عثمان الدخيسي املغريب. كان صاحلا عاملا جاور مبكة سنني ومات هبا يف سنة ست وستني.

 عين. أرخه يل بعض املغاربة ممن أخذ

عثمان الدمشقي التاجر نزيل مكة وأخو حممود اآليت وعبد الكرمي املاضي يعرف ابلقاري نسبة 
لقارا املعروف أهلها. وهو ابن عبد هللا بن يعقوب قطن مكة وتزوج هبا ابنة الشهاب بن خبطة 

انني مثبعده واستولدها ومات جبدة وقد قارب اخلمسني يف حياة أمه يف مجادى الثانية سنة مثان و 
 ومحل إىل مكة ودفن هبا، وكان متموال غري متبسط كعادة نظرائه غالبا رمحه.

 عثمان الدميي. هو ابن حممد بن عثمان بن انصر.

عثمان املغريب نزيل القاهرة صحب الظاهر جقمق وقربه متعقدا فيه الصالح واخلري حبيث صار ذا 
إليه  انصر الدين ابن املخلطة مبا نسب وجاهة وقصد يف الشفاعات واحلوائج مث أبعده وأهني من

يف القااييت وحنوه واستمر خامال حىت مات وقد أسن يف أول مجادى األوىل سنة تسع وسبعني أو 
يف أواخر ربيع الثاين وكان قد عمل شيخ املغاربة بيت املقدس وقتا ومل يكن ابملرضي عفا هللا عنه. 

قيه هو حممد بن علي املاضي. عثمان املقسي الفعثمان املغريب الشيخ الصاحل هو ابن يوسف بن 
 ابن عبد هللا بن عثمان تقدم.

 (1)عثمان املوله. مات مبكة يف رمضان سنة اثنتني وستني سقط يف بري زمزم.". 
 

"عليباي بن خليل بن دلغادر قتل على يد انئب حلب جار قطلو يف سنة تسع -152 .204
 وعشرين.(

بردبك العجمي اجلكمي انئب محاة اجلركسي املؤيدي  عليباي بن طرابي العجمي نسبة خلاله
شيخ. أصله من مماليكه فأعتقه وعمله خاصكيا إىل أن أمره الظاهر جقمق عشرة وجعله رأس 
نوبة وحظي عنده مث نفاه بعد سنة مثان وأربعني إىل البالد الشامية مث قدمه حبلب مث جعله أاتبكها 

سنة سبع ومخسني وقد زاد على اخلمسني وكان أمريا واستمر حىت مات هبا يف أواخر ذي احلجة 
                                         

 5/144الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  (1)



229 

 

جليال متجمال يف مركبه وملبسه عارفا أبنواع الفروسية مع كثرة كذبه ودهائه وإسرافه على نفسه 
 وماله فيما قيل عفا هللا عنه.

عليباي الدوادار. مات مقتوال يف سنة أربع وعشرين، وكان عنده طيش وكثرة كالم لكنه كان قليل 
 يف أحكامه متعصبا ملن يلوذ به. قاله العيين.الطمع 

 عليباي العزيزي. ممن مسع مين.

عليباي العالئي األشريف برسباي الساقي. اختص أبستاذه ورقاه إىل اخلازندارية وأنعم عليه أبمرة 
عشرة وضخم أمره يف أايمه مث صار بعده من مجلة الطبلخاانه وشاد الشرخباانه وحبسه السلطان 

طلقه وأعطاه إمرة هينة ابلبالد الشامية فدام هبا مدة مث صريه أمري عشرة ابلقاهرة حىت سنني مث أ
مات هبا يف ربيع األول سنة أربع ومخسني وشهد السلطان الصالة عليه مبصلى املؤمين، وقد حج 
يف سنة تسع وأربعني، وكان شااب طواال حسن الشكالة كثري الوقار والسكون شجاعا مقداما حمببا 

  الناس حسن السرية رمحه هللا.إىل

عليباي احملمدي األشريف قايتباي. رقاه أستاذه لنيابة سيس مث لنيابة إسكندرية بعد شغورها مبوت 
جكم قرا فدام وتكرر طلبه للحضور فلم جيب إىل أن توعك فأجيب ووصل يف احملرم سنة إحدى 

 مجادى البلد كافة وجيء به يف وتسعني مث عاد إليها إىل أن كثر التشكي منه وركب عليه أهل
 األوىل سنة ست وتسعني فتوصل إىل الرضى عنه مث عاد وبلغين يف سنة تسع وتسعني أنه.

 عليباي ابيب. يف علي بن خليل بن قراجا.

 )من امسه علي(

علي بن آدم بن حبيب نور الدين الكناين احلبيين البوصريي مث القاهري الشافعي املقري ويعرف 
ليه الزين وتصدر هلا فقرأ عالقراءات لبوصريي. ممن أخذ من الشمس العسقالين ابحلبيين واب

 طاهر وابن أسد واهليثمي وغريهم وكان مقيما ابهلاللية وأحد الصوفية بسعيد السعداء.

 (1)علي بن إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم بن سعد بن سعيد أبو مدين الرملي". 
 

 "أصغر من أخيه أيب(-153 .205

 ه من إخوته ممن مل حيكم الفقه وتويف شااب. قاله األهدل.القسم وغري 
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علي بن أمحد بن إبراهيم نور الدين بن السدار أخو عبد الرمحن املاضي وخال مشس الدين الشهري. 
تدرب به ابن أخته يف فنونه وكتب خبطه احلسن الكثري خصوصا حني جماوراته مبكة، وكان خريا 

 ا عنه القاضي بدر الدين السعدي شيئا.أثىن عنه مظفر األمشاطي وحكى لن

 مات بعد اخلمسني تقريبا.

علي بن الشهاب أمحد بن أمحد بن حممد بن حممد بن علي بن عبد الكرمي بن يوسف ابن سامل 
بن دليم القرشي البصري املكي. مات هبا يف ربيع األول سنة اثنتني وسبعني وهو مثل عفا هللا عنه. 

 أرخه ابن فهد.

د بن إمساعيل بن حممد بن إمساعيل بن علي العالء أبو الفتوح ابن القطب القرشي علي بن أمح
القلقشندي األصل القاهري الشافعي املاضي عبد الرمحن وغريه من إخوته وأبوهم وابناه إبراهيم 
وأمحد. ولد يف ذي احلجة سنة مثان ومثانني وسبعمائة ابلقاهرة وأمه شريفة فيما بلغين. ونشأ هبا 

وري ف أبيه فحفظ القرآن وكتبا وأخذ الفقه عن ابن امللقن والبلقيين مث عن ولده اجلالل والبيجيف كن
والشمس الربماوي وقريبه اجملد ومجاعة أقدام من هؤالء األربعة بل ودوهنم كالزين القمين والتلواين 

ن أماليه وقد مواحلديث عن الزين العراقي أخذ عنه أكثر شرح ألفيته والزمه حىت كتب عنه الكثري 
عن قراءات الورأيت اململى أثبت امسه يف عدة جمالس منها مث عن ولده الويل بل وعن شيخنا 

 الفخر البلبييسي إمام األزهر والتنوخي مث عن الزراتييت وكثريا من الفنون كاألصلني واملعاين والبيان
ر ماشيا ورمبا امع اجلديد مبصواملنطق عن العز بن مجاعة والزمه كثريا حىت كان يتوجه إليه إىل اجل

يرتفق جبمال السقايني وكذا الزم يف الفنون البساطي وقرأ عليه يف املختصر أو مجعيه ومن قبلهما 
حضر الدروس الشيخ قنرب والعربية عن الشمس الشطنويف وغريه والفرائض عن الشمس الغراقي 

املارداين  ن اهلائم وكذا عن اجلمالبل أخذ فيها أيضا ويف احلساب واجلرب واملقابلة عن الشهاب ب
 مع اليسري من امليقات بل قرأ عليه إقليدس وعن ابن املغلي احلنبلي يف األصلني والعربية ومسع عليه

يف احلديث، كذا مسع على اهليثمي وابن حامت والتنوخي وابن أيب اجملد واحلالوي والدجوي والشرف 
شموس الشامي واحلبيت وحممد بن قاسم السيوطي بن الكويك واجلمال عبد هللا العسقالين وال

 والنور الفوي يف آخرين منهم الشمس املبتويل وعائشة الكنانية، وحج يف سنة إحدى(
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 (1)عشرة وجاور مبكة وأخذ فيها العروض عن اجملد إمساعيل الزمزمي". 
 

"والزم اجلمال بن ظهرية حىت أخذ عنه معجمه وفضائل مكة للجندي وغريمها -154 .206
ع أيضا على الزينني املراغي والطربي وابن سالمة وأيب احلسن بن عبد املعطي والكمال بن ومس

ظهرية يف طائفة وابملدينة النبوية على النور احمللي سبط ازبري واجلمال الكازروين وغريمها، وارحتل 
خاري حىت بإىل الشام يف سنة أربع وثالثني فأخذ هبا عن حافظها ابن انصر الدين والزم العالء ال

قرأ عليه رسالته يف املوضوع وكتابه نزهة النظر يف كشف حقيقة اإلنشاء واخلرب ورسالته املدعوة 
فاضحة امللحدين وغري ذلك وابلغ العالء يف تعظيم صاحب الرتمجة وأذن له يف إقرائها مع غريها 

ق منهم از له خلمما مسعه منه وغريه وزار بيت املقدس واخلليل وأخذ بكل منهما عن مجاعة وأج
اجملد اللغوي، وجد يف هذه العلوم وغريها حىت برع وأشري إليه ابلفضيلة التامة وتنزل يف اجلهات 
وسكن الصريمية برأس سوق أمري اجليوش مدة طويلة وكان تلقاها عن رفيقه النور القمين حبكم 

 مشيخة ردى املؤدي يفوفاته، ونشأ متقلال من الدنيا إىل أن استقر به الدوادار الكبري تغرى ب
مدرسته اليت أنشأها خبط صليبة جامع ابن طولون وتدريسها وبعنايته استقر يف تدريس الصالحية 
اجملاورة للشافعي ونظرها بعد وفاة التلواين ويف وظيفة خزانة الكتب ابألشرفية برسباعي عقب 

هم ومن مجلتها بعض الشمس بن اجلندي وكان حيكي لنا يف شأهنا أنه حضر مبيع كتب خملفة عن
لسان العرب يف اللغة خبط مؤلفه فلم يتنبه له كبري أحد فرام أخذه حلسن موقعه عنده وزاد فيه 

 فانتدب عند ذلك للزايدة فيه بعض األعيان حبيث بلغ مثنا كثريا ال ينهض الشيخ ابلوفاء به وخشي
عرض عنه مع سببا لشيء فأمن الزايدة فيه أن يلزم يف احلال بثمنه فال يقدر فرمبا يكون ذلك 

تعلق خاطره به فلما صارت إليه هذه الوظيفة كانت النسخة بعينها أول شيء أخرج له حني 
 التسليم والعرض واألعمال ابلنيات، مث استقر بعده يف تدريس الفقه ابلشيخونية بعد وفاة القااييت

ية وعرض عليه درسة احلسنابملالقراءات واحلديث جبامع طولون بعد وفاة شيخنا وكذا يف تصدير 
قضاء الشافعية بدمشق فامتنع وترشح له ابلداير املصرية فما قدر وما كان يكره ذلك وقرر يف 
اخلشاية يف حياة العلم البلقيين فاستعفى منه وتصدى للتدريس قدميا وسنه دون العشرين فانتفع 

ي إمام نه النور البلبيسبه خلق من األعيان وأخذ الناس عنه طبقة بعد طبقة فكان ممن أخذ ع
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 األزهر والشهاب الكوراين والبدر أبو السعادات البلقيين ونعمة هللا اجلرهي والربهان بن(

ظهرية وابن أيب السعود واجلالل بن األمانة والشرف بن اجليعان والنجم بن قاضي عجلون ويف 
اإلفتاء إىل أن أخذ لإلقراء و غري الشافعية السنهوري وقريبه العز الكناين احلنبلي ومل يزل متصداي 

 (1)منه تدريس الصالحية لشيخنا فكثر أتمله بسببه ال سيما وقد". 
 

"ابشره أحسن مباشرة وحترى فيه إىل الغاية وزاد يف األحكار ويف معاليم كثري من -155 .207
الطلبة وشرع يف عمارة أوقافه والنظر يف مصاحله وكان السبب يف انفصاله عنه أنه التمس منه 

عة من الرحاب اجملاورة له فامتنع فسلط عليه انظر القرافة أبو بكر الشاطر فأفحش يف حقه مث قط
تسببوا يف انفصاله فتقلل من اإلقراء من مث بل يقال أنه ما سلك القرافة بعد هذا وكذا أوذي من 

القراءات وقبل أخيه فصرب، وكان إماما عالمة متقدما يف الفقه وأصوله والعربية واملعاين والبيان 
مشاركا يف غري ذلك ذا أنسة ابلفن سريع القراءة والكتابة حسنهما متضلعا من علوم شىت نظارا 
حبااث حبيث كان العز الكناين يقول ما رأيت أحبث منه وكان يرجحه على أيب الفضل املغريب ورمبا 

ت كثري التفف نيقول قصارى أمره أن يصل ملرتبته يعين يف أشياء وقال له العالء بن املغلي أ
صحيح التأمل قوي الفكر مع التواضع وحسن العشرة ولطيف املماجنة واملداومة على التهجد 
والقيام واالعتكاف يف شهر رمضان بتمامه يف خلوته علو األزهر وصحة العقيدة واحملاسن اجلمة 

فاصي وحنو قومل يكن أيكل يف رمضان اللحم إمنا كان قوته فيه اخلل والعسل والبقل واجلنب األ
ذلك بل كان يقول أنه مكث حنو عشرين سنة ال أيكل من أطعمة الثوم شيئا ومل يشغل نفسه 

 مع تقدمه ابلتأليف بل كان يكتب على كثري من دروسه الكتابة احملكمة املتقنة اليت يبالغ فيها يف
لده من اترخيه ااستيفاء النظر والتحقيق وعمل منسكا لطيفا متقنا، وقد شهد له شيخنا يف ترمجة و 

حد أنه أمثل بين أبيه طريقة ووصفه يف بعض ما قرأه عليه يف سنة أربع وثالثني ابلشيخ الفاضل األو 
مفيد الطالبني صدر املدرسني مجال الطائفة عمدة املفيدين انتهى. وكان حيكي لنا أنه رام أن 

بل كتب يل  ت عليه مجلةيدربه ليكون معه كاهليثم مع العراقي فما تيسر، وقد الزمته مدة وقرأ
تقريظا على بعض تصانيفي وكان يقدمين على أخيه. مات بعد تعلله ابإلسهال أشهرا يف يوم 
االثنني مستهل احملرم سنة ست ومخسني وصلى عليه يف يومه ابألزهر تقدم الناس املناوي ودفن 
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أعناق األمراء  ل علىبرتبة يقال هلا تربة املولود خارج الباب اجلديد وكانت جنازته مشهودة ومح
 والفضالء فمن دوهنم وكثر الثناء عليه وعظم األسف لفقده رمحه هللا وإايان.(

علي بن أمحد بن إينال نور الدين بن املؤيد بن األشرف. ولد يف شوال سنة سبع وسبعني ومثامنائة 
رك حتإبسكندرية كان أملك على ابنة حممد بن بردبك ابن عمته فماتت وطعن هو مث ختلص و 

 للمجيء للحج يف موسم سنة سبع وتسعني مث بطل.

 (1)علي بن أمحد بن أيب بكر بن أمحد وقيل عبد هللا واألول أصح النور". 
 

"أبو احلسن اآلدمي مث املصري الشافعي. تفقه ابلويل امللوي وأتدب آبدابه واشتغل  -156 .208
ا الكثري من منع ع حتقيقا وكذكثريا عليه وعلى غريه كالتاج السبكي أخذ عنه مصنفه مجع اجلوام

املوانع ومن التنبيه واملنهاج والتسهيل وأذن له يف إقراء مجع اجلوامع وإنه مل أيذن ألحد يف ذلك 
السبع عن اجملد إمساعيل الكفيت وأذن له فيها ومسع على العرضي يف القراءات قبله وكذا أخذ 

نا يف آخرين كالصالح الزفتاوي، قال شيخجامع الرتمذي وعلى املظفر بن العطار والقالنسي يف 
معجمه: وأقام مدة بريف مصر يشغل الناس فانتفعوا به كثريا مث قدم مصر فقطنها ومسعنا منه 

ية على الصالح الزفتاوي بل قرأت عليه يف الفقه والعربية، وكان عاملا ابلفقه والتفسري وآداب الصوف
لى دة واخلري واالجنماع والتقشف ورمبا تكلم عحسن العقيدة على طريقة مثلى من الدين والعبا

الناس من شدة اخلوف واملراقبة مسعت عليه من صحيح البخاري بسماعه من القالنسي، وقال 
يف إنبائه أنه تنبه وشغل وأفاد ودرس وأفىت وأعاد وشارك يف الفنون وانتفع به أهل مصر كثريا مع 

 يتكلم على الناس جبامع عمرو مث حتول إىل الدين املتني والسكون والتقشف واالجنماع وكان
القاهرة وسكن جوار األزهر، ومات يف يوم الثالاثء رابع شعبان سنة ثالث عشرة عن حنو سبعني 
سنة وصلي عليه ابألزهر مث مبصلى املؤمين مث ابلقرافة ودفن هبا ابلقرب من تربة التاج بن عطاء 

قربه مستجاب وحيكى أن الناصر فرج دخل يوما هللا وأتسف الناس عليه ويقال أن الدعاء عند 
جامع عمرو وهو يف حلقته فجاء إليه فلم يعبأ به بقيام وال غريه بل منع مجاعته من القيام له، 
وكان زاهدا يف الوظائف حبيث مل يكن ابمسه تدريس سوى تدريس شخص يقال له التلواين جبامع 

ه وقال منهما احتسااب. ذكره املقريزي يف عقوده وكرر األزهر وأقام به وكذا جبامع عمرو نيابة يف كل 
                                         

 5/163الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  (1)



234 

 

يف أوهلما أنه ملا ويل خطابة جامع عمرو وذلك يف سنة مخس كان يقول يف اخلطبة: وصلى هللا 
 على سيدان حممد فقال له صاحب الرتمجة: مثلك ال يقول هكذا وإمنا يقول:(

 به النيب د نبهين على اتباع ما أمراناللهم صل على حممد وعلى آل حممد قال: فجزاه هللا خريا فلق
صلى هللا عليه وسلم يف كيفية الصالة عليه، قال: وكان ينوب عين يف إمامة اخلمس به، ومل خيلف 
بعده من الفقهاء مثله يف مسته وهديه وحسن طريقته انتهى. وقد ذكرت يف ترمجته من ذيل القراء 

 مجلة من ثناء الناس عليه رمحه هللا وإايان.

 (1)بن أمحد بن أيب بكر بن حسني العالء املصري مث املكي احلنفي".  علي
 

"ويعرف ابلوشاقي. ولد يف سنة ست ومثانني وسبعمائة وتفقه ابلسراج قارئ اهلداية -157 .209
وتال ابلسبع أو بعضها على الشمس النشوي وأخذ فنوان عن العز بن مجاعة، وقدم مكة يف آخر 

عشرين، ريبا من أربع سنني، وجاور ابملدينة النبوية غالب سنة ست و سنة اثنتني وعشرين فأقام هبا ق
والعربية والفقه وأصوله وغريها طارحا للتكلف متقشفا مكثرا من القراءات بوكان ذا معرفة 

العبادة مع حدة خلق. مات برابط ربيع يف سادس عشري رمضان سنة سبع وعشرين، ودفن 
 مكة.ابملعالة رمحه هللا. ترمجه الفاسي يف 

علي بن أمحد بن إبراهيم بن خالد بن إبراهيم نور الدين بن الشهاب القاهري املرجوشي التاجر 
صهر البدر السعدي احلنبلي وابن عمه ويعرف اببن اإلمام. ممن حفظ القرآن واملنهاج وعرضه 

 ةواشتغل يسريا ومسع على شيخنا وغريه وتكسب ابلتجارة يف سوق أمري اجليوش وأتثل وأنشأ عد
دور وجهز كال من بنتيه، وكان لني اجلانب عدمي الشر فيه معروف وخري، حج غري مرة وأصيب 
يف بعض سفراته. ومات غريقا يف بعض النيل يف احملرم ظنا سنة ثالث وسبعني وقد زاحم السبعني 

 فأكثر رمحه هللا.

الد حممد اآليت ة وو علي بن أمحد بن أيب بكر النور أبو احلسن املصري الشافعي نزيل البندقداري
أخذ عن امللوي رفيقا لآلدمي املاضي قريبا وكان أحد األعيان يف املذهب مع الصالح واخلري. 

 قاله يل ولده.

علي بن أمحد بن األمري بيربس احلاجب عالء الدين بن األمري شهاب الدين بن األمري ركن الدين 
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ملهارة حسن األداء طري النغمة مشهورا اباملعروف أبمري علي بن احلاجب املقرئ تال ابلسبع وكان 
 يف العالج يقال أنه عاجل مبائة وعشرة أرطال على والده ويف كالم(

املقريزي يف عقوده مبائتني ومثانية عشر رطال وأنه أم هو وأبوه بسعيد السعداء يف قيام رمضان 
 زماان. مات يف ربيع اآلخر سنة إحدى وقد شاخ.

 يثة احلسين املكي. مات ببعض نواحيها يف شوال سنة ست وأربعنيعلي بن أمحد بن ثقبة بن رم
 ومحل إليها فدفن هبا.

 علي بن أمحد بن حسن اخلواجا نور الدين البصري املشهدي نزيل مكة ويعرف ابملغرييب.

ترقى حىت صار يتجر وسافر للهند مث ندبه الربهاين ين ظهرية لقبض ما لبىن احلموي هبرمز وهو 
ره. ومات عن نقد كثري يف احملرم سنة مثان وسبعني مبكة بعد أن أسند وصيته شيء كثري فأحض

 (1)للربهاين بن ظهرية مع كونه ابلداير املصرية. أرخه ابن فهد وهو والد حيىي اآليت.". 
 

 "علي بن أمحد بن محزة بن راجح. مات سنة تسع وعشرين.-158 .210

 الرمان ممن مسع مين ابملدينة. علي بن أمحد بن خلد النجار بباب اخلرق والشهري حبب

لقراءات اعلي بن أمحد بن خليفة نور الدين األزهري احلنفي األمسر أحد العدول خبطته. ممن أخذ 
عن النور إمام األزهر والشهاب السكندري وقرأ على البهاء املشهدي شرح النخبة يف سنة مثانني 

ات سنة جلس هلا حبانوت يف الوراقني. موأذن له يف إفادهتا ومل يزل يتكسب ابلشهادة وآخر مرة 
 اثنتني وتسعني.

علي بن أمحد بن خليل بن أمحد بن عابد النور املغريب الشافعي ويعرف اببن عابد ابملوحدة ممن 
 أخذ عن النجم بن قاضي عجلون وتكسب ابلتجارة يف حانوت.

ري القاه علي بن أمحد بن خليل بن انصر بن علي بن طيء نور الدين السكندري األصل
الشافعي ويعرف أوال اببن السقطي مبهملتني بينهما قاف مفتوحة مث اببن البصال مبوحدة ومهملة 
ثقيلة. ولد يف احملرم سنة ثالث وسبعني وسبعمائة حبارة هباء الدين من القاهرة وحفظ القرآن 

بناسي والربهان بن ألوالتربيزي يف الفقه وامللحة وقال أنه عرضهما على اجملد اللغوي وابن امللقن وا
ه مجاعة القاضي وأنه اشتغل ابلفقه على البهاء أيب الفتح البلقيين والشهاب احلسيين والبيجوري وأن
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حضر دروس البلقيين ويف النحو عند الشمسني الربماوي وابن الديري ومسع يف رمضان سنة تسع 
لبلقيين إىل الصيام على اومثانني على النجم بن رزين صحيح البخاري وكذا مسعه خال من أوله 

وبعض مسلم على الصالح البلبيسي ومسع أيضا على ابن الشيخة وابن امللقن وكتب كثريا من 
 تصانيفه وجلس مع الشهود وتعاىن التوقيع ووقع(

يف اإلنشاء ويف بيوت األمراء، وحج يف سنة ست وثالثني وسافر إىل دمشق فما دوهنا وزار القدس 
ة ودمياط وطوف بالد الصعيد ورمبا نظم ويف نظمه ما يضحك كقوله يف واخلليل ودخل إسكندري

 سقوط منارة املؤيدية:

 )بين سلطاننا املؤيد جامعا ... حوى حسنا وهبجة رونق(

 

 )مسا هبا على كل جامع مبصر ... له منارة قد بنيت على برج عتيق(

 

 )مالت من ثقل أحجار هبا على ... سفل يقول بلسان احلال انطقة(

 

 )متهلوا على ضعفي فما ضرين ... سوى ذلك الربج(

ولذا تالعب به الشهاب احلجازي حيث قرضه له مبا هو يف ديوانه وجرت له كائنة مع الظاهر 
جقمق بعد تقدم صحبته له وحدث ابليسري أجاز يل لفظا. ومات يف رجب سنة سبع وأربعني 

 (1)إايان.". ابلقاهرة وهو ممن أورده شيخنا يف إنبائه رمحه هللا و 
 

"وكان شيخا صاحلا خاشعا انسكا عابدا زاهدا ورعا متقشفا مدميا صوم داود -159 .211
مقبال على شأنه ال يقبل من أكثر الناس شيئا حىت وال األكل أقام مبكة حنو عشر سنني رمحه هللا 

 وإايان.

حلنفي ابن اعلي بن أمحد بن علي بن حممد بن داود نور الدين أبو احلسن البيضاوي مث املكي 
أخي البدر حسني ويعرف ابلزمزمي. ولد ببالد اهلند ومحل إىل مكة صغريا فنشأ هبا وحفظ القرآن 
وكتبا يف الفقه وغريه ومسع من ابن صديق وأيب الطيب السحويل واجملد اللغوي مبكة وكذا قرأ هبا 
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أجاز له يف سنة مثان نة، و على شيخنا خترجيه لألربعني النووية ومن الزينني املراغي والزرندي ابملدي
ومثانني وسبعمائة فما بعدها النشاوري وابن حامت والتاج الصردي واملليجي وابن عرفة وغياث 
الدين العاقويل والتنوخي والعراقي واهليثمي وفاطمة ابنة ابن املنجا وعائشة ابنه عبد اهلادي يف 

لعبادة وحسن الفقه مع اعتنائه اب آخرين، وتفقه وأخذ الفرائض واحلساب عن عمه وبرع فيهما ويف
طريقته، وقد دخل لالسرتزاق إىل شرياز مث إىل اليمن واهلند غري مرة وأتثل دنيا إىل أن أدركه األجل 
ابلغرق وهو مسافر إىل صوب اهلند من عدن وذلك يف رمضان سنة أربع وعشرين وهو يف آخر 

 لنجم عمر بن فهد يف معجمه.عشر األربعني ظنا رمحه هللا. ذكره الفاسي يف مكة مث ا

علي بن أمحد بن علي بن حممد بن علي بن عيسى بن انصر بن علي بن عبد هللا بن حممد بن 
أيب بكر بن انصر بن حيىي بن جبري نور الدين القرشي العبدوي احلجي الشاييب املكي ويعرف 

وأقاما معه  ن أيب منيابلعراقي لكون والده وجده سافرا إىل العراق مع الشريف أمحد بن رميثة ب
هناك مدة فعرفا مث ولدمها بذلك ومولده مبكة ومات أبوه وهو صغري يف سنة تسع ومثانني وسبعمائة 
ومسع من الزينني املراغي والطربي ونور الدين بن سالمة وأجاز له يف سنة مثان ومثانني فما بعدها 

يبه اجلمال يخة الكعبة بعد موت قر مجيع اجمليزين للذي قبله، ودخل القاهرة لالسرتزاق وويل مش
حممد بن علي بن حممد بن أيب بكر يف سنة سبع وثالثني، ومل يلبث أن مات يف يوم االثنني اثلث 
عشري شعبان سنة تسع وثالثني مبكة ودفن عند أسالفه ابملعالة وكانت جنازته حافلة واستقر 

 بعده أخوه حيىي. ذكره بن فهد يف معجمه(

 داما جريئا له كرم وأفضال.وقال كان شهما مق

علي بن أمحد بن علي بن حممود بن جنم بن هالل بن ظاعن ابملعجمة بن دغري مبهملة مث معجمة 
وآخره راء العالء اهلاليل احلموي الشافعي املقرئ أخو عمر وحممد اآلتيني. ويعرف اببن اخلدر 

مجاعة  فيما ذكره يل اثين أخوته عنالقراءات مبعجمة مفتوحة مث مهملتني األوىل مكسورة أخذ 
 (1)ومتيز فيها وفضل. مات يف احملرم". 

 

"حيصل منها على طائل، وقد حدث مسع منه التقي الفاسي وذكره يف اترخيه وكذا -160 .212
ذكره التقي بن فهد يف معجمه. ومات بزبيد بعد أن ضعف بصره يف ذي القعدة سنة مثان عشرة 
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من اليت بعدها وكان خريا دينا ذا مروءة وهو يف عقود املقريزي  ووصل نعيه ملكة يف ربيع األول
 ابختصار رمحه هللا وإايان.

علي بن أمحد بن حممد بن سالمة بن عطوف بن يعلى النور أبو احلسن السلمي املكي الشافعي 
ويعرف اببن سالمة. ولد يف سابع شوال سنة ست وأربعني وسبعمائة مبكة ونشأ هبا ومسع من 

الكي والعز بن مجاعة والعفيف اليافعي واجلمال بن عبد املعطي والكمال بن حبيب ومما خليل امل
مسعه عليه مسند الشافعي والطيالسي وسنن ابن ماجه وأسباب النزول وغريهم، وارحتل إىل بغداد 
فسمع هبا من عبد الدائم بن عبد احملسن الدوالييب والسراج عمر بن علي القزويين وحممد بن عبد 

رمحن بن عسكر وطائفة مث سافر منها إىل دمشق فسمع هبا من العماد بن كثري والتقي بن رافع ال
 وابن أميلة والصالح بن أيب عمر واجلمال احلارثي(

وابن قاضي الزبداين والبدر بن قواليح وحممد بن عبد هللا الصفوي والشمس بن قاضي شهبة 
ئ رية وعدة ومسع ابلقاهرة من الزين بن القار وغريهم هبا وكذا ابلقدس واخلليل وانبلس وإسكند

والبهاء بن خليل وأيب البقاء السبكي واجلمال الباجي ومجع وأقام هبا سنني مث رجع إىل مكة وأجاز 
له مجاعة من كثري من البلدان اليت مسع هبا ومن غريها جيمع شيوخه ابلسماع واإلجازة مشيخته 

ح مسلم تقي بن فهد ومما مسعه على ابن قواليح صحياملتضمنة لفهرست مروايته أيضا ختريج ال
وعلى ابن أميلة مشيخة الفخر وعلى الصالح من مسند أمحد وعلى ابن القارئ جزء ابن الطالية، 
وتال ابلسبع مبكة على حيىي بن صفوان األندلسي وابلقاهرة على التقي البغدادي وتوغل يف 

قن هبة أنه أخذ عن األذرعي وكذا يفقه اببن امللوأذن له يف اإلقراء وقال ابن قاضي شالقراءات 
واألبناسي وأذان له يف اإلفتاء والتدريس ويف الشام كما ذكر ابلشمس بن قاضي شهبة وأنه أذن 

فظ والفقه وغريمها مبكة زمنا طويال وكذا أفىت لكن قليال ابللالقراءات له أيضا، وتصدى إلقراء 
مكة كالسيد حسن بن عجالن وابشر يف املسجد احلرام غالبا أتداب مع قضاة مكة وكتب ألمراء 

حديثية  السبع والفقه ذا فوائدالقراءات بسنني وأعاد يف مكة ابملنصورية، وكان شيخا عارفا 
وأدبية يذاكر هبا كثري التواضع حسن العشرة ذا حظ من عبادة ومداومة على ورد يف الليل وفيه 

 وعاته أخذ عنه األئمة كشيخنا والزين رضوان والتقيخري ومروءة وله نظم وحدث ابلكثري من مسم
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 (1)بن فهد واجلمال بن موسى واأليب وخلق فيهم من هو بقيد احلياة مبكة والقاهرة مجاعة". 
 

"بيت املقدس مرارا وكذا سافر إىل دمشق للتجارة غري مرة وإىل القاهرة وكان شيخا -161 .213
غريه مجيل الطريقة حممود السرية له مشاركة يف النحو و وقورا مقبول الشكل هبيا فكها حلو النادرة 

مع ذكاء وسرعة جواب وغوص على النكت ونظم جيد منسجم، وممن لقيه ابن فهد والبقاعي 
 فكتب عنه الكثري ومن ذلك ما نظمه ملن ختم القرآن وأوله:

 )طوىب ملن قرأ القرآن فأحكمه ... وملن وعاه بسمعه وتفهمه(

 

 ه به ... وملن تدبره وحل مرتمجه()وملن هتجد يف مصال

 

 )وملن أحل حالله وأتى على ... حترمي ما فيه احلرام فحرمه(

) 
 إىل آخرها ومنه:

 )العبتها الشطرنج مث ضربتها ... ابلرخ شاه سرتت ابلفيل(

 

 )قالت فنفسك قلت قد حسنتها ... لكن خذي فرسي فداك وفا يل(

 وقوله:

 ... قلت صلين قاله مه لن قلت مهال( )ومليح أمتىن طول عمري منه وصال

 مات يف ذي القعدة سنة ثالث وأربعني ابملنزلة رمحه هللا.

علي بن أمحد بن حممد بن شعيب الغمري مث احمللي املاضي أبوه. قرأ القرآن وصحب الفقراء وهو 
نه أطويل اللحية خفيف الروح من أصحاب أيب العباس بن الغمري. ترك له أبوه ما مل يكن الظن 

 ميلكه، وهو ممن مسع مين.

علي بن أمحد بن حممد بن عبد احلق العالء بن الشهاب الغمري األصل القاهري املاضي أبوه 
واآليت أخوه حممد ويعرف كأبيه اببن عبد احلق. ممن قرأ القرآن ومسع مين وتكسب ابلتجارة وسافر 
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 أخيه جزما.فيها إىل الشام وغريها وال أبس به قيما أرجو به هو أصلح من 

علي بن أمحد بن حممد بن عبد الرمحن النور بن الشهاب بن انصر الدين بن الوجيه السكندري 
احلنفي ويعرف اببن عبد الرمحن الغزويل. ولد سنة مثان ومخسني ومثامنائة تقريبا ابإلسكندرية وقدم 

رأ علي يف البخاري ا قالقاهرة غري مرة فقرأ علي يف الشفا ويف اإلصالح كشرح النخبة والتقريب وكذ
وغريها وأخذ أيضا عن ابن قاسم والبدر بن الديري يف آخرين كالصالح الطرابلسي ومن قبل 

يثمي السبع إفرادا ومجعا وكذا مجع اليسري على اهلالقراءات اإلسكندرية عن النويب ومما أخذه عنه 
وغريها،  ودخل دمياط وجعفر وغريمها وحفظ الشاطبية وألفية النحو وغالب اجملمع وغري ذلك،

وعنده عقل وتؤدة ولطف مع فهم وتودد بل أوقفين على تعليق له على اجلرمية قرضه يل النويب 
وابن قاسم وابن الديري شيوخه والعفيف قاضي بلده وقرضته له أيضا يف مجادى سنة إحدى 

 (1)وتسعني.". 
 

آن مث علم أوالده القر واتصل خبدمة األشرف إينال ملا ويل نيابة غزة و القراءات "-162 .214
ترقى حىت أم به وعظم اختصاصه به وجبماعته ووثقوا أبمانته وداينته فلما تسلطن وصار من أئمته 
وواله نظر األوقاف وعظم أمره ومجع أمواال مجة كان ينفدها إما يف عمارة أو يف هبة فإنه كان 

ة وطيش وخفة زائد وتدين وعفغاية يف الكرم بل يرتقي إىل التبذير مع حتر يف الطهارة ووسواس 
 وقد مسعت منه ما نقمته جدا عليه(

ملا شافهته إبنكاره سرا وكذا حكى عنه غريي شيئا من منطه. مات يف يوم االثنني اثلث عشر 
 مجادى الثانية سنة سبع وستني رمحه هللا وعفا عنه.

 وسبعمائة ان ومثاننيعلي بن أمحد بن حممد العالء الشريازي مث املكي الشافعي. ولد يف سنة مث
ببغداد واشتغل ابلعلم يف كربه وأخذ عن غري واحد وجال وصحب الرجال إىل أن برع يف الفقه 
وأصوله والنحو واملنطق والتصوف وغريها وصنف تفسريا وشرحا على احلاوي وغري ذلك وتكلم 

الم القوم وأما كعلى الناس يف علم التوحيد بعبارة بليغة فصيحة دالة على غزارة مدده وحتققه ب
يف علوم األوائل فكان ال جيارى فيها وكذا كان إليه املنتهى يف علم الرمل وقد قطن مكة بعيد 
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الثالثني فسكن الزاوية املعروفة ابجلنيد جببل قعيقعان وأخذ عنه غري واحد وصار له صيت، لقيته 
ل تفسريه أو بينبع سنة ست ومخسني فسمعت من لفظه خطبة شرحة على احلاوي وشيئا من 

وأشياء من تصانيفه، وكان نري الشيبة فصيحا مفوها حسن املظهر وسريرته يف تصوفه إىل هللا. 
 مات يف شوال سنة إحدى وستني مبكة وصلي عليه عند ابب الكعبة ودفن ابملعالة رمحه هللا.

تقريبا  دعلي بن أمحد بن حممد نور الدين القاهري احلنفي والد حممد اآليت ويعرف ابلصويف. ول
سنة تسع وعشرين ومثامنائة ابلقاهرة ونشأ هبا يتيما فحفظ القرآن والعمدة والكنز واملنار ويقول 
العبد وألفية ابن مالك وعرض بعيد األربعني فما بعدها على شيخنا ومستمليه والقااييت والزين 

عند الشمس  ةعبادة واحملب بن نصر هللا يف آخرين وعمل العرافة يف مكتب السبيل ابألشرفي
الكركي وخترج به قليال واشتغل فتفقه اببن الدويري والعضدي الصريامي والشمين وابن اجلندي 
والزين قاسم والشمس الكرميي والربهان اهلندي يف آخرين وأكثر من مالزمة اثنيهم يف ذلك ويف 

مخسني و  األصلني وغريها وكان مقيما عنده لتأديب بنيه ولغري ذلك، وحج معه يف سنة إحدى
وجاور اليت تليها ومسع على أيب الفتح املراغي بل جود يف القرآن على الزين بن عياش وكذا جوده 
على الزين طاهر وابن كزلبغا وعبد الرزاق الطرابلسي وكتب عليه وعلى الربهان الفرنوي وكذا". 

(1) 
 

يب أ"علي بن أمحد بن يوسف السيد العالء أبو احلسن بن العالمي الشهايب -163 .215
 العباس. الرومي مث(

 املقدسي احلنفي. ممن أخذ عين أشياء وكتبت له إجازة.

 علي بن أمحد نور الدين األزهري احلنفي األمسر. مضى فيمن جده خليفة.

علي بن أمحد نور الدين القجطوخي مث القاهري األزهري املالكي املقرئ أحد الشهود اجلالسني 
ا سنة تسع وانية ويعرف بني أهل بلده اببن فليفل. ولد تقريبجتاه حانوت اجملهزين ابلقرب من اجل

وثالثني ومثامنائة بقوج طوخ من الغربية غريب طنتدا ونشأ هبا فحفظ القرآن مث حتول إىل األزهر 
 فجاور به وقرأ الرسالة والشاطبيتني وغريها واشتغل يف الفقه وغريه قليال وتنزل يف سعيد السعداء

فأخذها عن عبد الغين اهليثمي والزين جعفر وانصر الدين األمخيمي اءات القر بوغريها، واعتىن 
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حىت أتقن السبع بل وأخذ عن السنهوري وأجيز، وحج وجاور وسافر عيداب وغريها وكان ال 
 أبس به ممن يتكسب ابلشهادة حىت مات يف ربيع األول سنة اثنتني رمحه هللا.

 بن سامل. علي بن أمحد املوفق بن سامل. فيمن جده حممد

علي بن أمحد املصري مث الشامي الشافعي األشعري ويعرف اببن صدقة. ولد سنة تسعني 
وسبعمائة وأخذ الفقه عن الويل العراقي والتقي بن قاضي شهبة وحضر دروس العالء البخاري 
وبرع وصنف معامل األحكام يف الفقه والكوكب الوهاج يف شرح املنهاج وأسرار العبادات والقربة 

ىل رب الربايت واجلمع املنتخب يف الوعظ واخلطب أثىن عليه الدوماطي ابلتواضع والتودد وكرم إ
 النفس مات يف.

علي بن أمحد الزايدي ابلتشديد نسبة حمللة زايد ابلغربية، وهو والد حممد وأمحد وعزيزة وأمحد 
 صوفية سعيد السعداء. مات سنة مثان وأربعني وكان خريا.

 يب العراقي. فيمن جده علي بن حممد بن علي بن عيسى.علي بن أمحد الشي

علي بن أمحد الصنعاين اليماين. قال شيخنا يف معجمه لقيته ابملهجم فأنشدين قصيدة رثى هبا 
 الربهان احمللي ومدح يف آخرها ابنة الشهاب أوهلا:

 )هي املنااي فال تبقي على أحد ... ال والد مشفق بر وال ولد(

 أن الشهاب مات يف تلك السنة أعين سنة ست فمات الوالد والولد. قال: ومن العجائب

 علي بن أمحد الطناين مث القاهري الغزويل. قرأ القرآن وجوده على الوالد وأقبل على التكسب(

 يف سوق الغزل وغريه ومتول وال سيما ابملعامالت مع التقلل من املصروف وقد حج كثريا.

عدة سنة ثالث وسبعني وهو سائر بطريق احلجاز قبل الوصول ومات يف العشر األخري من ذي الق
إىل رابغ ودفن هبا وتفرقت أمواله حىت أوقافه فلم تصرف فيما عينها له وقد كان جعل النظر 

 (1)فيها". 
 

 "علي بن أيب بكر بن عز العرب البكاري املفسر. مات سنة أربع وستني.-164 .216

هم وصوابه امللك املقدسي الكوري. هكذا كتبه بعض علي بن أيب بكر بن علي بن أيب بكر بن عبد
 علي بن غازي بن علي وسيأيت.
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علي بن أيب بكر بن علي بن أيب بكر حممد بن عثمان نور الدين أو موفق الدين بن الزين أيب 
املناقب البكري البلبيسي األصل القاهري الشافعي أخو عبد القادر وحممد وفاطمة وقريب السراج 

 ة أمه ألمها هي أخته ويعرف ابلبلبيسي ويقال إهنا ليست اليت ابلشرقية وإمنا هيالبلقيين فجد
لبليبسة ابلتصغري قرية من قرى حلب وكذلك رأيته جمودا يف إجازة والده. ولد كما قرأته خبطه يف 
سابع شوال سنة اثنتني ومثانني وسبعمائة ابلقاهرة ونشأ هبا فحفظ القرآن والعمدة وخمتصر اجلمع 

الصحيحني للدشنائي والشاطبيتني واملنهاج الفرعي وألفية النحو، وعرض يف سنة إحدى  بني
وتسعني فما بعدها على البلقيين واألبناسي والعراقي وانصر الدين بن امليلق وبدر الدين القويسنس 

 والكمال الدمريي والقراء الثالثة العسقالين والفخر البلبيسي الضرير وابن القاصح والشرف عبد
املنعم البغدادي احلنبلي وأجازوا له يف آخرين منهم الزين القمين والنور التلواين وممن مل جيز كالبدر 
بن أيب البقاء وولده والتقي عبد الرمحن الزبريي وجود القرآن على أبيه بل أظن أنين مسعت منه أنه 

مللقن والدمريي وابن اوحضر دروس البلقيين وولده القراءات قرأ على العسقالين والفخر الضرير 
والزم العراقي يف أماليه وغريها حنو عشر سنني وأثبت امسه خبطه يف بعض جمالس إمالءه وصحب 
الربهان بن زقاعة فأخذ عنه، ومسع احلديث على غري واحد سوى من تقدم كابن أيب اجملد والتنوخي 

أمحد بن علي  احلالوي والتاجواهليثمي والبلقيين واجلمال عبد هللا وعبد الرمحن ابين الرشيدي و 
الظريف والنجم إسحاق الدجوي وتنزل يف اجلهات بل كان نقيب الدروس يف غري موضع أحد 
الصوفية بسعيد السعداء وتكسب ابلشهادة وداوم عليها حبيث برع فيها وأكثر من النظر يف كتب 

ذلك مجلة،  ق بذهنه منالتواريخ وأايم الناس واحلكاايت ال سيما كتاب العقد البن عبد ربه فعل
 مسعت منه أشياء وعلقت من فوائده ومن ذلك أنه مسع البلقيين يقول ملن(

يصفه بشيخ الظاهرية قل املدرسة الظاهرية أو الربقوقية، وكان ثقة عدال مرضيا متحرزا يف شهاداته 
ال يتحامى  هوألفاظه ضابطا متقنا فيما يبديه فكه اجملالسة كثري التواضع ولكنه كان ممتهنا لنفس

الدنس من الثياب ويذكر بغري ذلك. مات يف ليلة افتتاح سنة تسع ومخسني وصلى عليه من الغد 
 (1)جبامع احلاكم ودفن حبوش سعيد السعداء رمحه هللا وعفا عنه وإايان.". 
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"ابلشهادة والنساخة وكتب مناسخات البقاعي وغريها وكان ممن جيتمع عليه -165 .217
ومولده يف رجب سنة سبع وثالثني ومثامنائة وحفظ القرآن وخمتصر أيب  لذلك ورمبا أخذ عين.

شجاع والرحبية وامللحة عند أمحد بن املؤذن أحد أصحاب اخلايف مث قرأ على الشمس بن الفقيه 
حسن بدمياط بعض املنهاج ولبخاري وغريمها وحتول إىل القاهرة فنزل األزهر وقرأ على الشهاب 

 مسع احلديث وخطب وشارك قليال.السكندري والزين طاهر و 

علي بن حسن بن علي بن بدر النور أبو البقاء وأبو احلسن الباري نسبة حمللة ابر ابلقرب من 
 النحرارية من الغربية كان جده خادم الضريح هبا األزهري الشافعي املقرئ الضرير(

املالكي  رية وطاهرعن التاج بن متالقراءات ويعرف أبيب عبد القادر وهو هبا أشهر. ممن أخذ 
والنور احلبييب وعبد الدائم األزهري وتصدى لإلقراء فانتفع به وشهد عليه األكابر بل وأثبت 
شيخنا امسه يف القراء مبصر يف وسط هذا القرن وكان ضيق العطن خريا. مات بعد اخلمسني أو 

 قريبها.

اهري الشافعي جوري مث القعلي بن حسن بن علي بن سليمان بن سليم نور الدين أبو احلسن البي
والد حممد وأخو حممد اآلتيني وابن عم إبراهيم بن أمحد بن املاضي. إمام مسع من ابن القارئ وابن 
أيب اجملد الصحيح ومن ابن حامت اجلمعة للنسائي ومن أيب اليمن بن الكويك مشيخة ابن اجلميزي 

ه الشمس جمه وعرض عليه قريبوغريها، وحدث مسع منه الفضالء، وذكره التقي بن فهد يف مع
 حممد بن الربهان شيخ الشافعية املنهاج وكان رفيقا البن عمه يف االشتغال. ومات قبل أخيه مبدة.

علي بن حسن بن علي بن حممد بن جعفر العالء السلماين القريري من قرى حوران. ولد يف ذي 
عمل السكر مث ني واشتغل باحلجة سنة ثالث وستني وسبعمائة وقدم من بلده يف سنة سبع وسبع

قرأ القرآن حبلقة إبراهيم الصويف ومسع احلديث مث اشتغل ابلبادرائية على الشرف بن الشريشي 
والزهري والقرشي وأخذ عن الشرف الغزي وامللكاوي وأكثر عنه خبصوصه وحصل له وظائف مث 

اهلا مث عاد إىل عمبعد الفتنة افتقر وساءت حالته وذهب إىل طرابلس وصفد وانب يف احلكم أب
دمشق، وحج غري مرة وجلس يف دكان يتجر يف الثياب مث مع الشهود بباب الشامية إىل أن مات 
وكذا جلس مدة لإلقراء وكتب على الفتاوى وأم ابلشامية الربانية وكان يقرأ يف احملراب جيدا وللناس 

بن عبد  ال أمحد بن عليفيه اعتقاد كبري، ومل جند له مساعا على قدر سنه نعم مسع على الكم
احلق بعض االستيعاب البن عبد الرب وقال ابن اللبودي أنه مسع من مجاعة وحدث مسع منه 
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 (1)الفضالء، ومات يف شوال سنة اثنتني وأربعني بدمشق ودفن مبقربة ابب". 
 

"علي بن حسني بن حممد بن انفع اخلزاعي املكي أخو حممد اآليت. ممن مسع مين -166 .218
 مبكة.

 بن حسني بن حممود نور الدين احلسيين البلخي األصل املكي الشافعي ويعرف ابلطييب. علي

ممن اشتغل قليال وقرأ على السوهائي وكذا أخذ عين يف جماوريت الثالثة أشياء منها القول البديع 
 بعد أن كتبه لنفسه ولغريه وجلس بباب السالم شاهدا ويف أايم الثمان وحنوها يكون جبانبه أوراق

 العمر.

علي بن حسني بن مكي بن جدي الفارسكوري احلائك هبا. ولد فيها تقريبا سنة مثان وعشرين 
 ومثامنائة ونشأ عاميا فولع ابملواليا ولقيته هناك فكتبت عنه منها قوله:

 )قامة قوامك مسا فيها مجيع الفلك ... مركبة والقمر وجهك وشعرك حلك(

 

 ك ... قاتل جيوش الدجى اي غصن صار وأهلك()والصبح من فرقك الباهي برز يف مل

 إىل غري ذلك مما أثبته يف موضع آخر.

 علي بن حسني نور الدين املنهلي األزهري الشافعي ابن عم الزين بن عبد الرمحن املاضي.

 مات يف ربيع األول سنة إحدى وتسعني.

مر ودفن هناك.  من واديعلي بن محزة فقيه الزيدية. مات يف ربيع اآلخر سنة أربع وستني بواسط 
 أرخه ابن فهد.

علي بن حيدر شيخ تربة األعجام ابلقرب من تربة تغرى برمش الزردكاش وإمام برقوق انئب الشام  
 كان مات يف مجادى األوىل سنة مخس وتسعني.

 علي بن خضر بن مجعة التميمي املقدسي احلنفي. ممن أخذ عين ابلقاهرة.

مث املكي العطار فيها بباب السالم وشيخ أحد األسباع هبا  علي بن خليل بن رسالن الرمالوي
راءات القأخذ عن الشهاب بن رسالن وكان شيخا مقرائ صاحلا أخذ عنه أبو حامد املرشدي يف 

 وأخذها هو عن والده عمر املرشدي. ومات مبكة يف ربيع األول سنة مثان ومثانني.
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ري د نور الدين أبو احلسن القاهري احلكعلي بن خليل بن علي بن أمحد بن عبد هللا بن حمم
احلنبلي والد البدر حممد اآليت ويعرف ابحلكري. ولد سنة تسع وعشرين وسبعمائة ابحلكر خارج 
القاهرة واشتغل ابلفقه وعدة فنون وتكلم على الناس ابألزهر وكان له قبول وزبون وانب يف احلكم 

ر هللا مثامنائة بعد صرف املوفق أمحد بن نصمث استقل ابلقضاء يف مجادى اآلخرة سنة اثنتني و 
 بسعي شديد بعد سعيه فيه أيضا بعد موت أخيه بدر الدين بل بعد موت(

والدمها انصر الدين نصر هللا ومل يتم له أمر إيل اآلن مث صرف بعد ذي احلجة منها مبوفق الدين 
إما يف".  كان أكثر أايمهوعاد احلكري إىل حالته األوىل بل حصل له مزيد إمالق وركبته ديون ف

(1) 
 

"الرتسيم وإما يف االعتقاد وقاسى نوعا من الشدة وأرفده من كان يعرفه من الرؤساء -167 .219
فما اشتدت خلته وصار يستمنح بعض الناس ليحصل له ما يسد به الرمق إىل أن مات وهو  

النواب وسافر  ثر منكذلك يف احملرم سنة ست. قاله شيخنا يف رفع اإلصر وقال يف اإلنباء أنه أك
مع العسكر يف وقعة تنم يعين مع الناصر فرح، زاد غريه ومل يعرف قبله حنبلي زاد على ثالثة نواب 
ومع هذا مل تشكر سريته، وذكره املقريزي يف عقوده ورأيت خطه ابلشهادة على بعض القراء يف 

 إجازة اجلمال الزيتوين سنة إحدى وتسعني عفا هللا عنه.

بن قراجا بن دلغادر عالء الدين األرتقي الرتكماين أمري الرتكمان ببلد مرعش وما  علي بن خليل
واالها وابن أمريهم وأخو الناصري حممد بك اآليت ويعرف بعلي ابك. حاصر حلب مرة وهنب 
القرى اليت حوهلا وأفسد يف الرب إفسادا كثريا مث اهنزم وكان اترة خيضع للنواب وجيتمع هبم واترة 

وويل نيابة عنتاب يف أايم املظفر أمحد سنة أربع وعشرين فلما استقر األشرف عزله عنها  خيالفهم
مث استدعى به إىل مصر فتوجه إليه. ذكره ابن خطيب الناصرية مطوال، وله ذكر يف حممد بن علي 

 بن قرمان ومات يف.

عني مبكة قرأ سعلي بن خليل بن حممد بن حسن احلليب احلنفي. لقيين يف ذي احلجة سنة سبع وت
على البعض من الصحيحني ومسع مين املسلسل وغريه وكتبت له وقال أن مولده تقريبا سنة مخس 
وستني ومثامنائة حبلب وأنه جود القرآن على أبيه واشتغل يف النحو على نصر هللا العجمي نزيل 
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نة ثالث وتسعني سحلب واملتوىف هبا سنة اثنتني وتسعني ويف الفقه على أبيه املتويف يف احملرم 
واملنطق واحلكمة والكالم على الشمس حممد بن فخر الدين بن خري الدين احلليب املتويف سنة 
تسع ومثانني واحلساب واهليئة والنجوم علي يوسف بن قرقماس احلمزاوي احلليب أحد األحباء كل 

نة ست وتسعني، س ذلك حبلب ومبلطية املعاين والبيان على أحد علمائها التاج إبراهيم املتويف
 ومتيز وشارك يف الفضائل وحج قبل ذلك مث اآلن وصله هللا ساملا.

 علي بن خليل بن مسلم أبو احلسن املسلمي.

 علي بن داود بن إبراهيم نور الدين القاهري اجلوهري احلنفي املاضي أبوه ويعرف اببن داود(

نشأ هبا يف  ومثامنائة ابلقاهرة و  واببن الصرييف. ولد يف رابع عشر مجادى اآلخرة سنة تسع عشرة
كنف أبيه وكان صريفيا يف الدولة وزعم أنه حفظ القرآن والعمدة والقدوري وألفية النحو واخلزرجية 
وأنه عرض على النظام حيىي الصريامي واحملب بن نصر هللا احلنبلي ونصر هللا وغريهم وأنه جود يف 

 (1). القراءات"
 

 رابه ... وأحلاظ صب من صبابته صبا(")نفوسا سكارى من رحيق ش-168 .220

 علي بن عبد هللا بن إمساعيل بن عبد القادر الديروطي. أييت قريبا بدون إمساعيل.

 علي بن عبد هللا بن سنقر احلاج عالء الدين احلليب. ممن مسع مين ابلقاهرة.

 علي بن عبد هللا بن عبد الرمحن. يف ابن عبد الرمحن الصرجني.

. ن عبد العزيز النور أبو احلسن الدمريي مث القاهري املالكي ويعرف أبخي هبرامعلي بن عبد هللا ب
 ابن اجلندي والشرف موسى الضريرالقراءات وغريها. وكان ممن أخذ عنه القراءات باشتغل 

 وان.ابلشيخونية وأقرأ أخذ عنه الزين رضالقراءات والشمس العسقالين والعربية الغماري ودرس 

بن عبد القادر نور الدين البحريي الديروطي املالكي املقري نزيل مكة ويعرف علي بن عبد هللا 
ابلديروطي، ورأيت ابن فهد مسى جده إمساعيل بن عبد القادر بل وخبط نفسه أنه علي بن عبد 

ه القادر بن عبد هللا فالتزلزل منه. ولد بعد الثمامنائة بيسري يف البحرية ونشأ هبا مث انتقل مع أبوي
روط فاستوطنها وكذا استوطن فوة ونطوبس ولكنه إمنا اشتهر ابألوىل، وحفظ القرآن والرسالة إىل دي
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وتال ابلسبع إفرادا ومجعا على الربهان الرتكي وببعضها على ابن الزين، وحج مرارا مث استوطن مكة 
مد من حنو سنة أربعني تقريبا وتال فيها ابلعشر إفرادا ومجعا على الزين بن عياش والشيخ حم

 الكيالين من طريق الشاطبية والطيبة وابلثالثة عشر على(

أمحد املدعو حافظ األعرج لكنه مل يكمل عليه الثالثة الزائدة على العشر وهي األعمش وابن 
حميصن وقتيبة وكذا قرأ على انئب إمام مقام احلنفية أمحد األرجيي وغريه ومسع على أيب الفتح 

دينة لى احمليوي عبد القادر املالكي الصحيحني وغريمها، وجاور ابملاملراغي وغريه بل قرأ بنفسه ع
النبوية فقرأ هناك على األمني األقصرائي صحيح البخاري وعلى احملب املطري صحيح مسلم 

وصا بعد فانتفع به الناس خصالقراءات والرتغيب للمنذري ورجع إىل مكة وتصدر لإلقراء يف 
 أخي احمليوي عبد القادر يف جماورتنا يسريا وكان إنساان خرياوفاة الشهاب الشوائطي وقرأ عليه 

عفيفا منعزال عن الناس سيما بعد ضعف حركته فإنه صار ال خيرج للمسجد إال للجمعة وحنوها 
قانعا مبا يستفيده من التكسب وله وللناس فيه اعتقاد وقد زرته وابلغ يف إكرامي. مات يف عصر 

 إايان.ثنتني وسبعني وصلي عليه من الغد عند ابب الكعبة رمحه هللا و يوم اجلمعة عشري احملرم سنة ا

علي بن عبد هللا بن علي بن أيب راجح حممد بن إدريس بن غامن بن مفرح بن حممد ابن عيسى 
 (1)بن حممد بن عبد الرمحن بن بركات بن عبد القادر الشييب احلجيب املكي.". 

 

وأخذ  ة وأربعني ألف دينار وبيع عقاره وأاثثه"ساره فنزل يلبغا وعاقبه فأظهر مائ-169 .221
من مواشيه حنو مخسمائة ألف درهم وسجن ابخلزانة مث أفرج عنه يف رمضان وفرح به العامة وزينوا 
له البلد وأكثروا من اخللوق ابلزعفران فأمر السلطان بنفيه إىل الكرك فأخرج إليها يف شوال فبلغه 

قدس وأرسل يسأل األمري ايتمش يف اإلقامة به فأذن له مث موت السلطان وهو ابخلليل فأقام ابل
أمر إبحضاره إىل مصر فوجدوا األمري تنم طلبه إىل الشام فوافاه الربيد يطلبه إىل مصر فاستجار 
ابجلامع وتزاي بزي الفقراء فلما خامر تنم عمله استادار الشام فباشر على عادته يف العسف والظلم 

جار وغريها فلما كسر تنم قبض عليه وقيد وأخذ مجيع ما وجد له وأهني وحصل لتنم أمواال من الت
 جدا. مث قتل يف اثين عشر رمضان سنة ثالث بغزة. قلت وأرخه العيين يف سنة اثنتني وتنظر ترمجته

من املقريزي فقد طوهلا يف عقوده وفهمت منها أن قتله يف رمضان سنة اثنتني وقال العيين أنه كان 
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 م فآل به األمر إىل أن صار شاد القصر السلطاين مث املرستاين مث عمل(من مجلة العوا

وايل القاهرة مث أضيفت إليها احلجوية وتقرب عند الظاهر إىل أن أدخله يف أشغاله املتعلقة ابألمور 
السلطانية مث غضب عليه ألمور صدرت منه ونفاه إىل القدس فلما خامر تنم انئب الشام ذهب 

 ما جرى. فقتل بغزة يف احلمام يف العشر األول من رمضان.إليه وجرى عليه 

علي بن عبد هللا بن حممد نور الدين الزريب بضم املهملة وسكون الزاي مث موحدة املكي الفراش 
ابملسجد احلرام. أجاز له يف سنة مخس وتسعني فما بعدها ابن صديق وابن قوام وابن منيع وابنتا 

نجا وابن فرحون وآخرون أجاز يل وانب يف الفراشة ابملسجد احلرام ابن عبد اهلادي وابنة ابن امل
ودخل بالد الشام وحلب يف سنة سبع وثالثني. وذكر ما يدل على أنه ولد يف سنة تسع وسبعني 
وسبعمائة أو اليت تليها. ومات يف رجب سنة مثان ومخسني مبكة ودفن مبعالهتا رمحه هللا. أرخه 

 ابن فهد.

بن حممد الفقيه نور الدين مؤدب األطفال. مات يف اثين احملرم سنة مخس وستني علي بن عبد هللا 
 ويقال أنه بلغ القرن. أرخه املنري.

علي بن عبد هللا بن حممد الغزي احلنفي املقرئ نزيل بيت املقدس ويعرف اببن قمامو. ولد سنة 
فتال السبع اءات القر بعتىن اثنتني وعشرين ومثامنائة تقريبا فقد ذكر أنه سنة آمد كان مراهقا وا

على الفخر بن الصلف وابن عمران ومسع عليه وعلى اجلمال وبن مجاعة احلديث وكذا تال بعض 
 (1)السبع على الشمس بن". 

 

"القباقيب يف آخرين ومتيز فيها ويف استحضار مسائلها وكتب خبطه مصحفا على -170 .222
ة رة عن ابن أسد وشهد عليه يف إجازة سنالسبع، وهو ممن أخذ ابلقاهالقراءات الرسم مع بيان 

 سبع وستني. مات يف ذي احلجة سنة تسعني ودفن بباب الرمحة.

 علي بن عبد هللا بن يوسف الكمباييت الفيلي خادم الشلح. ممن مسع مين مبكة.

علي بن عبد هللا بن الشقيف مسع من الزين املراغي املسلسل وختم البخاري. ومات مبكة يف احملرم 
 إحدى وستني. أرخه ابن فهد.سنة 
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علي بن عبد هللا أمري عالء الدين بن اخلواجا الدمشقي األصل القاهري الزردكاش أحد من رقاه 
السلطان حىت جعله خاصكيا مث من مجلة الزردكاشية حىت مات بعد أن عظم وأثرى وضخم يف 

 حسنا كرميا ان شاابمنتصف ربيع األول سنة أربع ومخسني وشهد الصالة عليه بباب الوزير، وك
 رمحه هللا وعفا عنه.

 علي بن عبد هللا نور الدين النحريري األديب ويعرف اببن عامرية كان شاعرا أديبا مكثرا(

سيما من املديح النبوي وللناس فيه اعتقاد. مات يف ربيع اآلخر سنة اثنتني وثالثني ابلنحرارية من 
 الغربية رمحه هللا.

. ين املصري القرايف احلنفي. انب يف احلكم ومهر فيه وشارك يف مذهبهعلي بن عبد هللا نور الد
 مات يف رمضان سنة ست عشرة. قاله شيخنا يف أنبائه.

علي بن عبد هللا البهائي الدمشقي الغزويل. قال شيخنا يف معجمه كان مملوكا تركيا اشرتاه هباء 
جيد  به وقدم القاهرة مرارا وكانالدين فنشأ ذكيا وأحب األدبيات فالزم العز املوصلي فتخرج 

الذوق حمبا يف أصحابه أخذ عن ابن خطيب داراي وابن مكانس والدماميين وغريهم، ومجع يف 
األدب كتااب مساه مطالع البدور يف منازل السرور يف ثالث جملدات وتعاىن النظم فلم يزل يقوم 

ال س عشرة مسعت منه قليويقعد إىل أن جاد شعره ولكن مل يطل عمره. ومات بدمشق سنة مخ
 من نظمه وكتب عين الكثري ونظمت كثريا ابقرتاحه. وفيه يقول أبو بكر املنجم يف زجل هجاه به:

 )يسمع جيد ويفهم ... لكن ما يقول شي(

 وهو عند املقريزي يف عقوده.

سالم علي بن عبد هللا نور الدين النفيائي القاهري والد أمحد وأخو أمحد وحممد ممن دخلوا يف اإل
وقرءوا القرآن وحجوا، وتكسب هذا ابلعطر وحنوه وتنزل يف سعيد السعداء على خري وسرت. مات 

 (1)يف ربيع اآلخر سنة تسع ومثانني وقد جاز األربعني ظنا رمحه هللا.". 
 

"وكان يذكر أنه أخذ عن الكرماين الشارح أشياء منها الصحيح يف سنة مخس -171 .223
 ذلك سنة اثنتني ومثانني على القاضي شهاب الدين أمحد بن يونس ومثانني وأنه مسعه أيضا قبل

العبد ايل البغدادي املالكي أحد من أخذه عن احلجاز وأنه مسع على أبيه املسلسل أانبه أبو 
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حفص عمر بن علي بن القزويين ومل نقف على هذا بل ذكر شيخنا عن احملب بن نصر هللا 
وبطالن مقاله بعد أن مسع من لفظه أحاديث من آخر البغدادي احلنبلي ما يدل على اهتامه 

البخاري عن شيخه الثاين. وقال شيخنا أيضا أنه مسع من لفظه قصيدة زعم أهنا له مث ظهرت 
 لغريه من العصريني وأنه مسع من لفظه قبلها وبعدها(

 قصائد ما يدري ما أمرها قال: ولكنه ليس عاجزا عن النظم خصوصا وله استعداد واستحضار
لكثري من التاريخ واألدبيات واجملون وقد أقام ابلقاهرة مدة مث سكن دمشق مث رجع إىل القاهرة 
إنتهى. وجزم غري واحد ممن أخذ عنه من أصحابنا وغريهم بكذبه وأنه مع ذلك وتركه للمروءة 
ومداومته السخرية ابلناس كان يفيت مبا ينسب البن متيمية يف مسئلة الطالق حىت أنه امتحن 
بسببها على يد اجلمال الباعوين قاضي الشافعية بدمشق وصفع وأركب على محار وطيف به يف 
شوارع دمشق وسجن على أنه قد وىل فيما بلغين مشيخة مدرس أيب عمر بصاحلية دمشق مث 
رغب عنها لعبد الرمحن ابن داود املاضي وقد لقيته ابلقاهرة والصاحلية وكتبت عنه. ومات بعد يف 

 ت سادس عشري رجب سنة اثنتني وستني بدمشق ساحمه هللا وإايان.ليلة السب

علي بن عبد احملسن بن علي بن عمر بن حممد األخطايب مث اجلارحي القاهري الشافعي صهر 
الدماصي ونزيل جامع الغمري ويعرف ابجلارحي ولد يف سنة مخسني ومثامنائة إبخطاب بكسر 

وحدة من الشرقية، وحتول منها قبل بلوغه إىل كوم اهلمزة مث معجمة ساكنة بعدها مهملة مث م
اجلارح بني مصر والقاهرة وحفظ القرآن واملنهاج والشاطبيتني واأللفيتني ومجع اجلوامع وعرض على 

شار إفرادا ومجعا عن السراج عمر النالقراءات مجاعة منهم ابن الديري والبلقيين واملناوي، وأخذ 
 ابلسبع أيضا على ابن احلمصاين وعبد الدائم األزهري وابلعشر إمام مدرسة قامن ابلكبش وكذا تال

إىل األعراف على ابن أسد والزم الفخر املقسي يف الفقه مث الكمال بن أيب شريف يف األصول 
واألبناسي يف الفقه والنحو والصرف واملنطق والفرائض واحلساب وغريها وابن قاسم حىت قرأ عليه 

علي اجلوجري بل قرأ التوضيح وغريه على خالد الوقاد وأكثر جمموع  ألفية ابن مالك وكذا قرأها
 (1)الكالئي على الشهاب". 
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"واإلشتغال متوددا للناس سليم اخلاطر واعظا، وله تواليف منها الوصول إىل ما -172 .224
وقع يف الرافعي من األصول يف جملد ونتائج الفكر يف ترتيب مسائل املنهاج على املختصر يف أربع 
جملدات وزاد السائرين يف فقه الصاحلني شرح التنبيه وهتذيب ذهن الفقيه الساري ملا وافق مسائل 

 املنهاج من تبويب البخاري هو كبري مل يكمل وكتاب يف الوعظ مفيد وديوان خطب،(

وهو يف عقود املقريزي. مات يف رمضان سنة أربع وأربعني بدمشق وكانت جنازته حافلة وصلى 
ى العيد لكون سكنه كان خارج املدينة ابلتعديل والعادة جارية بعدم إدخال من عليه يف مصل

 ميوت خارجها وقال بعضهم بل لضيق اجلامع األموي عن املصلني رمحه هللا وإايان.

علي بن عثمان بن حممد بن أمحد نور الدين أبو البقاء العذري املقرئ ويعرف اببن القاصح بقاف 
د أبيه حسنا ال أمحد. ولد يف اثلث رجب سنة ست عشرة وسبعمائة مث مهملتني ومسى بعضهم ج

وعرض الشاطبية على اجملد إمساعيل الكفيت بعرضه هلا على التقي ابن الصائغ وأجاز له امليدومي 
 وأكثر عنه وكان ممن أخذها عنه الزراتييتالقراءات وابن أيب احلوافر والرحيب واملقدسي وتقدم يف 

الست ت القراءالصاحلي فسمع منه من تصانيفه مصطلح اإلشارات يف من شيوخنا الربهان ا
وتذكرة  السبع املرويةالقراءات الزائدة عن السبع املروية عن النقات والقصيدة العلوية يف 

ألصحاب يف تقدير اإلعراب ومن غريها املستنري ألبن سوار واإلرشاد للقالنسي والكايف البن 
مسعت عليه بعض القرآن ابلرواايت ومل يقدر يل القراءة عليه  شريح، قال شيخنا الزين رضوان:

لكن قرأت بعض املصطلح له على ابن الزراتييت عنه. قلت: ومن تصانيفه أيضا شرح الشاطبية 
والرائية وشرح قصيدته العلوية واإلمالة وغري ذلك. وقد ذكره ابن اجلزري يف طبقات القراء له 

ف لعشر وغريها على أيب بكر بن اجلندي وإمساعيل الكفيت وألابختصار فقال: انقل متصدر قرأ ا
ومجع قرأ عليه وبيض، وذكره شيخنا يف إنبائه ابختصار فقال علي بن حممد بن القاصح نور الدين 

ت يف ذي وكان يقرئ جبامع املارداين. ماالقراءات املقري قرأ على اجملد الكفيت ونظم قصيدة يف 
 واب يف نسبه ما قدمته رمحه هللا وإايان.احلجة سنة إحدى انتهى. والص

علي بن عثمان بن حممد بن الشمس لولو احلليب مث الدمشقي أخو زينب. ولد يف سنة ست 
وعشرين وسبعمائة وأحضر على احلجار ثالثيات البخاري وجزء أيب اجلهم، وحدث روى لنا عنه 

إحدى  هليا يف احملرم سنة غري واحد منهم شيخنا وذكر يف معجمه فقال: أجاز لنا ومات ببيت
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 (1)رمحه هللا.". 
 

"قال: وأنشدان عنه أانشيد، مث دخل الروم فسكنها وعظم قدره بربصا وحصلت -173 .225
له ثروة مث دخل القرم وكثر ماله. واستمر هناك حىت مات يف سنة تسع عشرة. ذكره ابن خطيب 

 ه.الناصرية وغريه وهو ممن ذكره شيخنا يف الدر سهوا فليس من شرط

علي بن عيسى نور الدين بن اخلواجا الشرف القارئ الدمشقي شقيق حممد ويعرف كل منهما 
اببن القارئ ولد سنة ثالث وستني ومثامنائة بدمشق وحفظ القرآن واشتغل قليال وحج ولقيين مبكة 

 بعد أن استجازين أخوه له ولبنيه التقي أيب بكر والشرف حيىي وسائر بناته يف موسم(

تسعني وكان قدم مع الركب الشامي ليجاور فوجد املرسوم سبقه برجوعه ملصر ليكون سنة ست و 
مع أخيه يف املصادرة لطف هللا هبما، مث لقيين مبكة سنة تسع وتسعني وقد قدمها يف موسم اليت 

 قبلها وأقام هو وابن عمه الشمس حممد بن يوسف جبدة.

ري بضم د امللك الصاحلي ويعرف ابلكو علي بن غازي بن علي بن أيب بكر بن أيب بكر بن عب
الكاف مث راء مهملة. مسع زينب ابنة الكمال حممد بن يوسف احلراين والعز حممد بن العز إبراهيم 

 بن أيب عمر، وحدث مسع منه شيخنا وغريه وقال: مات يف شوال سنة أربع رمحه هللا.

 علي بن غريب. له ذكر يف يوسف بن حممد بن إمساعيل.

 بن أوحد النور اخلانكي حفيد شيخ اخلانقاه السرايقوسية كان ووالد حممد اآليت. علي بن فتح

 انب يف القضاء هبا عن صهره عز الدين املنويف وأتخر بعده حىت مات يف ربيع الثاين سنة تسعني.

علي بن فخر الدين ويقال له فخري بن حممد بن مهنا إسكندري األصل املكي العطار ويعرف 
ت مبكة يف ربيع األول سنة اثنتني وتسعني وهو أكرب أخويه ويليه أمحد ويليهما اببن فخري، ما

 عبد الكرمي الشاهد.

 علي بن أيب الفرج حممد بن حممود بن محيدان املدين احلنفي ويعرف كأبيه اببن محيدان.

 أحد املؤذنني ابحلرم الشريف املدين وممن حيفظ القرآن. مات يف ربيع الثاين سنة.

 لفقيه الطهطاوي واسم أبيه. ممن مسع مين مبكة.علي بن ا

 علي بن قاسم العالء األردبيلي األصل اخلليلي الشافعي املقرئ ويعرف كأبيه وابلبطائحي.
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يها وأخذها حبيث صنف فالقراءات اشتغل عند الكمال بن أيب شريف وغريه ومتيز سيما يف 
 (1)عن مجاعة مع تفنن يف العربية والصرف والفرائض". 

 

والفقه ومن حمافيظه املنهاج والشاطبية وأقرأ الطلبة. مات القراءات و"واحلساب -174 .226
ابخلليل يف يوم األربعاء اثمن ربيع األول سنة ست وتسعني، ووصفه الصالح اجلعربي ابلشيخ 

 اإلمام العامل العالمة املقرئ وصدر ترمجته أبيب احلسن البطائحي وقد زاد على اخلمسني.

بن حممد بن حسني اليمين الزيدي ويعرف اببن شقيف. كان من أعيان الزيدية علي بن القسم 
 مبكة ممن يفتيهم ويعقد هلم األنكحة. مات هبا يف ذي القعدة سنة ست عشرة ودفن ابملعالة(

 وهو يف أثناء عشر الثمانني ذكره الفاسي يف مكة.

سافر تكسب ابلتجارة و علي بن أيب القسم بن حممد بن علي بن حممد بن جوشن املكي. ممن 
ألجلها إىل اليمن وغريها مع اشتغال يسري بل تال للسبع على الشوايطي وأذن له. مات مبكة يف 

 رجب سنة إحدى وسبعني. أرخه ابن فهد.

علي بن أيب القسم بن حممد بن حممد بن حممد العالء بن اجلالل األمخيمي األصل القاهري 
ة  أعرض عنها وذلك أنه التزم عدم تعاطي شيء على كتابالشافعي النقيب والده بل وهو أيضا مث

املراسيم وحنوها والتمس من القاضي تقرير شيء على ذلك فقرر له ماال يكفيه فتحول ملا هو 
منفرد به يف رمي النشاب وقصر نفسه عليه وأقام عند عمر بن امللك املنصور ليهذبه فيه بل كان 

أبس به، وله نظم رثي العلم البلقيين حسب ما  له اختصاص بقجماس انئب الشام وخطه ال
 مسعته يقوله.

 علي بن أيب القسم بن حيىي املراكشي املغريب. ممن مسع مين مبكة.

 علي بن أيب القسم احملجوب.

 علي بن القاق شيخ بعض جبال عجلون. قتل يف صفر سنة إحدى وتسعني.

سريا املدين احملمدي اآليت. ممن اشتغل يعلي بن قاسم العالء أبو احلسن بن شيخ اخلدام ابحلرم 
 والزمين ابملدينة حىت قرأ علي الشفا ومسع علي أشياء.
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علي بن قراقجة األمري عالء الدين احلسين أحد العشراوات مات هو وأبوه يف يوم واحد يوم 
 السبت اثمن عشر صفر سنة ثالث ومخسني ابلطاعون وقد قارب هذا العشرين.

 املذكور وأبوه يف املائة قبلها. علي بن قردم العالئي

علي بن قرقماس بن حليمة املكي واليها مات يف ربيع األول سنة اثنتني وتسعني وخلفه بعد أشهر 
 يف الوالية على القطان ومها مهمالن.

علي بن قرمان، قدم على املؤيد فأمده يف سنة اثنتني وعشرين بعسكر ابشه ولده إبراهيم وطرد 
 الد القرمانية واستقر هذا هناك وأحضر معه أخوه.أخاه حممدا عن الب

 (1)علي بن قنان، يف ابن عمر بن حممد بن علي بن قنان.". 
 

ويل "ومثامنائة تقريبا ونشأ هبا مث حتول قبل بلوغه مع والده إىل القاهرة فنزل زاوية املتب-175 .227
ع وأنه مر مع لربابحلسنية ولزم خدمته هبا وبربكة احلاج وابحلجاري وتكسب ابلسقط حتت ا

األبناسي على كتابني زعم أنه مجعهما أحدمها شرح فيه احلكم لبااب ظاهر اهلمذاين وأنه هو وابن 
خطيب الفخرية وزكراي قرضوه له وأنه حج كثريا مع أبيه وغريه وتكرر جميئه على احملب اجملهز 

غته يف ره مع مبالللحرمني كاتبا، ودخل الصعيد ودمياط. وابجلملة فهو عامي مل يعجبين أم
 االخنفاض معي.

علي بن حممد بن أمحد املقسي القزاز املدولب ابن عم املوفق حممد بن علي بن أمحد اآليت ويعرف 
اببن شيخون. ممن قرأ يف صغره مث تعاىن التكسب وسافر ابلقماش األزرق إىل مكة غري مرة وجاور 

 ي بن حممد بن(مرارا ودخل اليمن وغريها. ومات هناك بعد التسعني. عل

 أمحد الطبناوي أظنه غري املاضي فيمن جده أمحد بن يوسف ممن مسع مين ابلقاهرة.

 علي بن حممد بن أمحد القرشي القااييت. رأيته كتب يف عرض سنة ثالث.

علي بن حممد بن أمحد مشس الدين أبو احلسن السرحي مبهمالت مفتوحتني مث مكسورة نسبة 
ني اكنة الراء اليحصيب اليماين الشافعي. ولد تقريبا سنة سبع وستلقبيلة يقال هلا بنو سرح س

ومثامنائة ببالد بين سرح وحفظ هبا القرآن وحتول منها إىل جنب فحفظ هبا الشاطبتني وتال البقرة 
وآل عمران للسبع على املقرئ الرضي أيب بكر بن إبراهيم احلرازي نزيل جنب مث انتقل معه حني 
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وت عبد الوهاب بن داود بن طاهر والد الشيخ عامر إىل املفرانة فأكمل ابتداء الفتنة بعد م
عليه هبا مع التفهم يف الشاطبيتني وحفظ فيها أرجوزة ابن اجلزري يف التجويد وكذا القراءات 

الربدة وختميسها لناصر الدين الفيومي وقرأ ذلك على شيخه املذكور وحتول إىل املخادر ابخلاء 
 على الفقيه هبا عبد الوهاب بن عبد الرمحن بن عبد العليم بن سامل وأخيه يفاملعجمة فقرأ فيها 

التنبيه واملنهاج مث إىل صنعاء وقرأ هبا يف النحو على بعض شيوخها يف مقدمة طاهر بن اببشاذ مث 
ارحتل للحج فحج يف سنة ست وتسعني ودام مبكة اليت تليها ولقيين هبا فقرأ علي الشفا ومؤلفي 

الصحيحني ورايض الصاحلني وأربعي النووي ومسع على سرية ابن هشام وجل سرية ابن يف ختمه و 
سيد الناس وغريمها واشتغل يف أصول الدين عند السيد عبيد هللا ويف الفقه على الشهاب اخلوالين 

 وابن أيب السعود، وهو مأنوس خري كان هللا له.

بو احلسن عمر بن عبد الرمحن نور الدين أعلي بن حممد بن إمساعيل بن أيب بكر بن عبد هللا بن 
 (1)الناشري الزبيدي اليماين الشافعي من بيت كبري. ذكره". 

 

 "على ابن خري الكثري من الشفا وعلى الزين الزركشي وغريه وكان مات.(-176 .228

علي بن حممد بن أيب بكر نور الدين أبو احلسن اخلانكي املقرئ الشافعي الضرير ويعرف اببن 
 عن الزين جعفر السنهوري وتردد إيل فسمع.القراءات ن أخذ قشتاق مم

 علي بن حممد بن أيب بكر أبو النجا األسيوطي. ممن مسع مين ابلقاهرة.

علي بن حممد بن أيب بكر نور الدين األسيوطي مث القاهري الشافعي والد مسلم اآليت وأخو 
ريي والنور الكويك والتقي الزب الشريف صالح الدين األسيوطي ألمه. مسع أبخرة على الشرف بن

األبياري والزراتييت وآخرين والزم الويل العراقي واشتغل يسريا وتكسب ابلشهادة، أجاز يل ومات 
 بعد اخلمسني وقد أسن، وما رأيت له مساعا على قدر سنه.

علي بن حممد بن أيب بكر احلسيين القدسي مث الدمشقي ويعرف بصحبة الشهاب بن األخصاصي 
رته معه. لقيين مبكة يف جماوريت الثالثة فالزمين ومسع مين يف موسم سنة مخس ومثانني مبىن وجماو 

املسلسل وحديث زهري وغري ذلك وسافر معي بعد إىل املدينة النبوية فأقام معي إقاميت هبا وأكثر 
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اورتني عين مع اجلماعة وكذا لقيين يف اجملاورة بعدها وكان قدم من البحر وختلف عنا يف كال اجمل
 مبكة وفيه خدمة وشفقة وأكثر إقامته ابلطائف وحنوها.

 علي بن حممد بن اثمر السفطي. أييت يف أواخر العليني فيمن مل يسم أبوه.

 علي بن حممد بن جعفر بن علي بن عبد هللا. هو هاشم أييت.

جتار  رعلي بن حممد بن حسب هللا نور الدين القرشي املكي التاجر ويعرف ابلزعيم. كان أكث
مكة ماال والحتوائه على ما خلفه أبوه فال زال به النقص حىت احتاج وسأل وتوجه إىل اليمن 
فأدركه األجل بزبيد يف ربيع الثاين ظنا سنة ست عشرة وكان قد مسع على العز بن مجاعة ومل 

 حيدث غفر هللا له. ذكره الفاسي يف مكة.

بن  الشافعي نزيل مكة ويعرف ابلفيت وابعلي بن حممد بن حسن بن صديق نور الدين اليماين
 أيب تينة نشأ ببلده فاشتغل فيها ابلفقه وغريه مث قدم مكة والزم حيىي العلمي املالكي يف األصول

وغريه وابن عطيف والشرف عبد احلق السنباطي يف الفقه وغريه واحمليوي عبد القادر احلنبلي يف 
العربية يف احلساب وبرع يف األصول وشارك يف الفقه و املعاين والبيان والنجم بن يعقوب املالكي 

والفرائض واحلساب وقرأ علي شرحي لأللفية واملقاصد احلسنة وغريمها من آتليفي وبلوغ املرام 
 وغريه واغتبط مبالزميت، كل ذلك مع متام الفضيلة وحسن(

لفاقة إىل أن جترع االفهم ووفور الذكاء والعقل ولطف العشرة والرغبة يف املزيد من الفضائل، و 
 (1)مات". 

 

"سلسيل من أعمال الشرقية وحفظ القرآن وصلى به مث ارتزق بعد موت أبيه من -177 .229
صنعة احلصر وتعاىن النظم فأكثر، وتردد إىل القاهرة ولقيه ابن فهد والبقاعي يف سنة مثان وثالثني 

 ببلده فكتبا عنه من نظمه قصيدة نبوية طويلة أوهلا:

 وا متون رحال ... أرحلتم عين ولست بسال()اي سادة ركب

وكان ذا فهم جيد وقرحية وقادة وبديهة سيالة مع عاميته وعدم اشتغاله لكنه مطبوع جدا علي بن 
حممد بن سامل اخلامي املؤذن ابلغمري ويعرف بعسل حنل. ممن مسع مين يف سنة مخس وتسعني 

 وله حرص على اجلماعة.
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ن علي بن عثمان بن إمساعيل بن إبراهيم ابن يوسف بن علي بن حممد بن سعد بن حممد ب
يعقوب بن علي بن هبة هللا بن انجية العالء أبو احلسن بن خطيب الناصرية الشمس الطائي 
اجلربيين نسبة لبيت جربين الفستق ظاهر حلب من شرقيها مث احلليب الشافعي سبط العامل املدرس 

ن ر أبو عمرو عثمان بن علي بن عثمان الطائي بالزين علي بن العالمة قاضي قضاة حلب الفخ
 اخلطيب بل والزين هذا ابن عم جده ألبيه ويعرف العالء اببن خطيب الناصرية.

ولد يف سنة أربع وسبعني وسبعمائة حبلب ونشأ هبا فحفظ القرآن وكتبا منها املنهاج الفرعي 
واألربعني املخرجة من مسند الشافعي امللقبة بسالسل الذهب من رواية الشافعي عن مالك عن 

 انفع عن ابن عمرو ألفية احلديث للعراقي وألفية النحو البن معطي وانتفع يف حفظها بوالده اآليت
 ابلفقيه الشمس حممد بن علي بن أمحد بن أيب الربكات الغزي مث احلليب(القراءات ويف 

فإنه قرأ عليه وهو صغري جدا بعض القرآن مث أكمله على غريه وعرض األولني يف سنة تسع ومثانني 
 على مجاعة منهم اجلمال عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن حممد النحريري املالكي واملنهاج وحده

فيها أيضا على الشمس أيب عبد هللا حممد بن جنم ابن حممد بن النجار احلليب احلنفي وكتب له 
خطه بذلك ويف سنة ست وتسعني على السراج البلقيين حبلب واأللفيتني على مجاعة منهم 
الشمس حممد بن مبارك بن عثمان البسقاقي احلليب احلنفي وأجاز له أبوه من شيوخ القاهرة حني 

يف سنة ثالث ومثامنائة الزين العراقي وكتب خطه بذلك، واستصحب معه ولده قبل ذلك  دخلها
سنة مخس ومثانني إىل بيت املقدس فزار الشيخ عبد هللا بن خليل البسطامي وأضافهما ودعا هلما 
وجود العالء القرآن على أمحد احلموي املقري وبعضه على حممد اليمين املقري نزيل حلب وأمحد 

ل الشاطبية، ويف حالقراءات د بن أمحد بن الشويش اجلربيين احلليب أحد من برع يف بن حمم
ومن شيوخه يف العلم التاج ابح بن حممود األصفهيدي العجمي قرأ عليه يف الفقه والنحو وكثر 

 (1)اجتماعه به وقرأ فيهما". 
 

 "يكتب على طريقة ايقوت ابرعا يف كتابة(-178 .230

 ، وكان شيخنا الزفتاوي صديقه ويكتب طريقة ابن العفيف رمحه هللااملنسوب على طرية الشاميني
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 وإايان.

علي بن حممد بن عبد الوارث بن حممد بن عبد العظيم النور بن اجلمال بن الزين القرشي التيمي 
البكري الشافعي عم النجم عبد الرمحن بن عبد الوارث. ولد سنة ثالث وأربعني وسبعمائة واشتغل 

الفقه عن ابن عقيل وغريه ومسع من العز بن مجاعة القاضي ومهر يف الفقه خاصة ابلعلم وأخذ 
وكان كثري االستحضار قائما ابألمر ابملعروف شديدا على من يطلع منه على أمر منكر حبيث 
جره اإلكثار منه إىل أن حسن له بعض أصحابه أن يتوىل احلسبة فويل حسبة مصر مرارا وامتهن 

ه ومات منفصال عنها يف ذي القعدة سنة ست عن ثالث وستني سنة. بذلك حىت أضر ذلك ب
 ذكره شيخنا يف أنبائه وقال يف معجمه: أخذت عنه من فوائده، واملقريزي يف عقوده ابختصار.

علي بن حممد بن عثمان بن أيوب بن عثمان نور الدين العمري األشليمي القاهري الشافعي أخو 
مه مي. ولد أبشليم ونشأ هبا فقرأ القرآن مث قدم القاهرة على عالشرف حممد اآليت ويعرف ابألشلي

أصيل الدين حممد فأقام حتت نظره حىت حفظ التنبيه واشتغل على طريقة استقامة وخري مع 
التكسب ابلشهادة يف حانوت اجلورة وغريه بل انب أبخرة يف القضاء وكان من رفاق اجلدايب األم 

ال دميا للتالوة كتب خبطه أشياء ومع شيخوخته كان يقرأ على الكمساكنا خريا راغبا يف االجنماع م
إمام الكاملية. مات يف يوم األحد اثين عشر رمضان سنة ست وستني ودفن حبوش سعيد السعداء 

 وقد قارب الثمانني ومل حيج فحج عنه رمحه هللا وإايان.

ر املخزومي خ القراء الفخعلي بن حممد بن عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان نور الدين حفيد شي
البلبيسي مث القاهري األزهري الشافعي املقري والد احملب حممد اآليت ويعرف إبمام األزهر. ولد 
سنة سبع وتسعني وسبعمائة ابلقاهرة ونشأ هبا فحفظ القرآن وكتبا منها التنبيه وعرض على 

ييت عن الزراتلقراءات ااجلماعة، ومات جده وهو مميز بعد أن مسع عليه بعض القرآن، وأخذ 
والعفصي وكذا فيما قيل عن التاج بن مترية يسريا والزم القااييت قدميا وقرأ عليه يف شرح التنبيه 
للزنكلوين وغريه وعلي بن قديد شرح األلفية البن املصنف يف آخرين، واستقر يف اإلمامة ابألزهر 

 ض واستنيب عن هذا حىت ترعرععقب موت والده بعد أن كان الكمال الدمريي رام أخذها فعور 
 جبامع احلاكم(القراءات وكذا ويل تدريس 

يه اليسري خلق وممن قرأ عليه الزين زكراي وكنت ممن قرأ علالقراءات وتصدى لإلقراء فانتفع به يف 
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 (1)البن كثري ومسعت عليه يف اجلمع وغريه، وكان خريا مهااب". 
 

ظمه ين أشياء بل كتبت عنه من ن"بعض تصانيفي عن شيخه ابن يونس وأخذ ع-179 .231
وبرع يف الفقه واألصلني والعربية واملعاين والبيان وغريها من الفضائل، وأذن له غري وأحد يف 
التدريس واإلفتاء وتصدى إلقراء الطلبة ابملسجد احلرام فانتفع به مجاعة وأكثر من احلضور عند 

راده لق العبارة قادرا على التعبري عن معامل مكة الربهاين واألخذ عنه، وكان مع تقلله مفوها ط
حبااث نظارا ذا نظم ونثر ولكنه أذهب حماسنه فإنه قدم القاهرة مرافعا يف عامل مكة وما محدته يف 
هذا وال يف بعض أفعاله وبعد املرافعة املشار إليها رجع إىل مكة فأقام هبا واتفق وجود خبيئة يف 

ى ىت أخذت أو جلها منه فتأمل لذلك وهو اجلاين علخربة كانت بيده فنم عليه بعض العمال ح
نفسه فإنه أساء التدبري ومل يلبث أن مات يف مغرب ليلة األربعاء خامس رمضان سنة مثانني ودفن 

 عند سلفه ابلقرب من الفضيل بن عياض رمحه هللا وعفا عنه.

طية بن ظهرية ن ععلي بن أيب الربكات حممد بن أيب السعود حممد ابن حسني بن علي بن أمحد ب
القرشي املكي وأمه أم هانئ ابنة ابن حريز احلسين املصري. ولد يف مجادى األوىل سنة إحدى 

 ومخسني ومثامنائة وأجاز له أبو جعفر بن العجمي وغريه، ودخل مع أمه إىل(

 القاهرة وهو طفل يف أوائل سنة مخس ومخسني فمات هبا يف النصف األول منها.

ي بن حممد بن ملك بن أنس النور بن التقي السبكي األصل القاهري اآليت علي بن حممد بن عل
أبوه وجده ويعرف كهما اببن السبكي. ممن تكسب ابلشهادة سيما اجلرائد وهو سبط العز بن 
عبد السالم. ولد ابلقاهرة ابلقرب من اجلعربي من سوق الدريس سنة سبع وأربعني ومثامنائة ونشأ 

ها وله رآن وبعض املنهاج الفقهي واشتغل قليال، وحج مرتني وراج أمره فييف كنف أبويه فحفظ الق
 وظائف وجهات من قبل أبويه متول منهما.

علي بن حممد بن علي بن حممد بن حممد بن مكني نور الدين النويري القاهري األزهري املالكي 
رأ عليه وغريه بل وقأخو الزين طاهر املاضي أخذ الفقه عن الزين عبادة والزم أخاه يف الفقه 

وفضل واستقر بعده يف تدريس الفقه ابحلسينية وغريها مث رغب عن احلسنية يف مرض القراءات 
 موته للخطيب الوزيري ومل يلبث أن مات سنة مثان وسبعني رمحه هللا وإايان.
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 سعلي بن حممد بن علي بن حممد نور الدين النفيائي مث القاهري األزهري الشافعي. ولد سنة مخ
ومخسني ومثامنائة تقريبا بنفيا من الغربية ابلقرب من طنتدا وانتقل منها خلاله فقطن األزهر فحفظ 

 (1)القرآن وخمتصر أيب شجاع والشاطبية". 
 

"ابلقاهرة بل ويل قضاء احمللة ومات على قضائها وهو بدمياط يف مستهل شعبان -180 .232
بشوشا  ه ابختصار وكان مع قلة علمهسنة ست وعشرين عن مخس وسبعني. كره شيخنا يف أنبائ

سيوسا لينا مجيل العشرة صاحب دهاء وخربة أبمور الدنيا له ثراء فيه مساح. ذكره املقريزي يف 
عقوده وحكى عنه أنه أخربه أنه تنكر ما بني والده واحملب بن فاتح األمسر ألنه بلغه عنه قوله أان 

ابملصاحلة  يث هتاجرا بعد الصداقة مث ابتدأ والده احملبما أجيء لزايرة احملب إمنا أجيء لزايرة أبيه حب
وجاءه لسكنه جبامع دمياط فامتنع فمضى ألبيه الشيخ فاتح فجاءه احملب إليه وعانقه وأخربه أبنه 
رأى والده يف النوم وهو يقول: ليس هذا من اإلنصاف أن أيتيك وتعتذر إليه وال تقبله وينبغي 

عله اكيا وعادا لصحبتهما، قال املقريزي: وقلت له عن شيء ليفأن تذهب إليه وتستغفر له فتب
 فقال: ما أحسنين لو أمكنين.

علي بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد املنعم بن عمر بن غدير العالء بن الشرف بن البدر 
الطائي القواس. مات يف احملرم سنة إحدى وعم جده عمر بن عبد املنعم مسند شهري. ذكره 

 نبائه.شيخنا يف أ

علي بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الوهاب بن أيب بكر بن يفتح هللا النور بن العر القرشي 
السكندري املالكي ويعرف اببن يفتح هللا. ولد يف رمضان سنة مثان ومثانني وسبعمائة إبسكندرية 

ر الفكريي و ونشأ هبا فقرأ القرآن عند خطيب جامعها الغريب وإمامه الزين عبد الرمحن بن منص
وتال ابلسبع على النور علي بن حممد بن عطية السكندري املالكي بن املرخم وتفقه ابلنور بن 
خملوف والشمس الفالحي وغريمها وأخذ العربية عن شعبان اآلاثري والشمس حممد الفرضي 
احلريري ومسع بعض الصحيح ومجيع الشفا على جده والشفا بتمامه وبعض املوطأ على الكمال 

ن خري وبعض الرتمذي على التاج ابن التنسي وكذا مسع على أم حممد فاطمة ابنة التقي بن غرام ب
 وأجاز له ابن امللقن وابن صديق وغريمها(
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تال وغريها، وحج يف سنة اثنيت عشرة وجاور اليت تليها و القراءات ولقي ابن اجلزري فأخذ عنه 
 عبد لسبع إىل سورة الفتح على الشمس أيبحينئذ ابلعشر على ابن سالمة والزين بن عياش واب

هللا احلليب البريي نزيل مكة ومسع على الزينني املراغي وأيب اخلري حممد بن أمحد الطربي واجلمال 
بن ظهرية وأيب عبد هللا بن مرزوق وتفقه هناك ابلتقي الفاسي وغريه، وأذن له غري واحد يف اإلقراء 

 جامعها الغريب من سنة ثالث وثالثني إىل أن مات وكذا أم ورجع إىل بلده فأقام هبا وويل خطابة
برابط سيدي داود وكتب خبطه الصحيح غري مرة وتصدى لنفع الطلبة فكان غالب قراء البلد من 

 (1)تالمذته وممن أخذ عنه اإلمام أبو القسم النويري والشمس". 
 

ذكره شيخنا  ثني."من احلج ودخوله بيت املقدس يف ربيع اآلخر سنة اثنتني وثال-181 .233
يف إنبائه، وأرخه غريه يف أواخر مجادى األوىل عن حنو الستني ودفن يف تربة بباب الرمحة وعمل 

 عليه قبة كبرية.

 علي بن حممد العالء بن القصري الدمشقي دالل العقار هبا بل ابشر قضاء الركب الشامي وقتا.

س ي وأرخ وفاته يف ربيع األول سنة مخوكان قد مسع عبد القادر األرموي وحدث مسع منه اللبود
 وستني عفا هللا عنه.

 علي بن حممد عالء الدين بن القصري احلنفي، ولد يف يوم عيد الفطر سنة إحدى ومثامنائة.

 هكذا يف معجم التقي بن فهد وبيض له فيحرر أهو الذي قبله أم غريه.

 الكتابة اببن مشس. كان ابرعا يف علي بن حممد العالء احلليب مث القاهري نزيل اجلمالية ويعرف
على طريقة العجم كتب خبطه الكثري. ومات يف حياة أبيه سنة ست ومخسني رمحه هللا. علي بن 
حممد نور الدين املقري ابن القاصح. كذا ذكره شيخنا يف إنبائه. وصوابه ابن عثمان بن حممد بن 

 أمحد وقد مضى.

عرف الصحراوي انئب يشبك اجلمايل يف احلسبة ويعلي بن حممد بن الشريف نور الدين احلسين 
اببن ويل الدين، كان أبوه صاحلا بل هم من بيت صالح واستقر يف خدمة شيخ الصوفية برتبة 

 األشرف قايتباي مث صرف بغريه وقرره كاتب السر ابن مزهر يف تربته(

 وسكنها.
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عن لقراءات اهموزة. ممن قرأ علي بن حممد الكمال بن الشمس النايين بنونيني بينهما حتتانية م
ابن اجلزري وأخذ عن العفيف الكازروين تال عليه الفاحتة وغريها السيد عبيد هللا بن عفيف الدين 

 بل مسع عليه أشياء.

علي بن حممد النور بن اجلالل الطنبدي املصري. قال شيخنا يف إنبائه: انتهت إليه رايسة التجار 
 ه وحسن معاملته حبيث شاهدته غري مرة يقرض احملتاج بغريابلداير املصرية وكان مع كثرة حج

ربح وبره جلماعة ومروءة يف اجلملة كثري اإلسراف على نفسه. مات يف ليلة اجلمعة رابع عشر 
صفر سنة ست وثالثني وقد جاز السبعني. قلت وهو صاحب القاعة املطلة على البحر ابلقرابيص 

النصر  والرتبة اليت ابلصحراء ابلقرب من الروضة من ابب داخل درب السنبكية املعروفة ابلطنبذية
والقيسارية مع الربع ابلقرب من جامع الواسطي من بوالق وكذا ابلقرب من ميدان الغلة خارج 
ابب القنطرة واحلمامني داخل ابب الشعرية وغري ذلك وقال بعض املؤرخني إنه استوطن القاهرة 

اليسري وأنه كان على عادة التجار مسيكا حريصا وخلف قبل موته بسنني وكف عن التجارة إال 
 (1)عدة أوالد ليسوا بذاك". 

 

"علي بن حممد احلمصاين املقرئ. مات مقتوال يف ليلة اجلمعة سلخ ذي احلجة -182 .234
سنة اثنتني وثالثني مبكة. أرخه ابن فهد. علي بن حممد الرسام. كتب يف سنة ست وأربعني على 

 مضى فيمن جده انصر.استدعاء البن الصفي، و 

علي بن حممد الركاب أحد اجملاذيب ابلقاهرة. مات يف شعبان سنة ثالث وستني ودفن بزاويته 
 على الطريق برأس ميدان القمح وكان قبل جذبته ركاب السلطان. أرخه املنري.

 علي بن حممد الزبيدي الشافعي. فيمن جده عبد العلي بن قحر.(

 ه أمحد بن عبد هللا بن حسن.علي بن حممد السطيح. فيمن جد

علي بن حممد الشاذيل. رأيته كتب من نظمه على شرح البهاء بن األبشيهي املختصر من كتب 
 املالية:

 )هلل درك من حرب مزجت لنا ... عقد اجلواهر ابلياقوت والدرر(
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 )وغصت حبرأ عزير الدر ملتقطا ... نفائسا منه ال حتصى مبنحصر(

 

 واضحة ... حبسن تدوين هتذيب ملختصر( )بدت معانيه ابلتوضيح

 

 )حباك رىب هباء الدين مرتقيا ... أعلى املنازل ابلدارين يف زمر(

 

 )واغفر لناظمها اي رب مغفرة ... متحو ذنواب مضت يف سائر العمر(

 علي بن حممد الشامي املدين أحد فراشيها. ممن مسع مين هبا.

 د بن عثمان.علي بن حممد الطائي، فيمن جده سعد بن حمم

علي بن حممد العالئي الصاحلي الدمشقي الغيثاوي نسبة لغيثا ابلقرب من الزبداين قيم املوالة.  
 كتب عنه البدري يف جمموعة قوله:

 )حبيت كوسى ينور ابملالحة دعد ... حلو احمليا فحم قليب بفاحم جعد(

 

 الرعد( )خلتو ووجهو ويف بدور محيو اي سعد ... قمر لعب بقضيب الربق فوق

وكان راغبا يف نقل التصانيف الغربية إىل مصر من الشام وعكسه وبيده بعض جهات مات سنة 
 مخس وسبعني تقريبا، حيرر أهو من ترمجة هذا.

علي بن حممد القمين البنهاوي األصل. ممن اشتغل قليال وتكسب ابلشهادة رفيقا للزين عبد 
لنسخ وأقرأ املماليك ابلطباق وغري ذلك بل القادر بن شعبان وغريه عند جامع أصلم وكذا اب

 وخطب ابجلامع املذكور.

علي بن حممد املرحومي مث القاهري الشافعي املقري أحد الشهود بقنطرة املوسكي. ممن قرأ على 
 القراءات.ابن أسد وجعفر 

 (1)علي بن حممد املهاجري املقري. رأيته شهد على علي بن موسى يف إجازته". 
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يف سنة مثان وعشرين وكتب شهادته نظما القراءات بمني الدين حممد "البنه أ-183 .235
 فكان منها:

 )وهللا يغفر يل والسامعني ومن ... يقول آمني من ذنب مضى وخال(

 علي بن حممد الناسخ الكاتب. مضى فيمن جده عبد النصري.(

سن. مات يف السيد حعلي بن حممد اليماين مستويف الديوان جبدة. كان امسه عمر فغريه ملا خدم 
 صفر سنة أربعني. ذكره ابن فهد.

علي بن حممود بن أيب بكر بن إسحق بن أيب بكر بن سعد هللا بن مجاعة العالء احلموي مث 
الدمشقي الشافعي بن القباين. قال شيخنا يف أنبائه: اشتغل حبماة مث قدم دمشق يف حدود 

البادرائية  ة مثانني حبلب وبدمشق وويل إعادةالثمانني وشارك الربهان احلليب يف بعض السماع سن
مث تدريسها عوضا عن الشرف الشريشي وكان قليل الشر كثري البشر طويال بعيد ما بني املنكبني 
يفيت ويدرس وحيسن املعاشرة ورمبا أم وخطب ابجلامع األموي، وحج مرارا وجاور. مات يف ذي 

رمبا يلتبس ره ابن خطيب الناصرية قال شيخنا: و القعدة سنة اثنتني رمحه هللا وتبع شيخنا يف ذك
 يف ثبت الربهان اببن املغلي املذكور بعده وليس به.

علي بن حممود بن أيب بكر العالء أبو احلسن بن النور أيب الثناء بن التقي أو البدر أيب الثناء وأيب 
نزيل القاهرة ويعرف  بلياحلود السلمي ابلفتح نسبة إىل سلمية ورمبا كتب السلماين مث احلموي احلن

اببن املغلي. كان أبوه اتجرا من العراق وسكن سلمية فعرف بذلك نسبة إىل املغل وولد له قبل 
هذا ولد نشأ على طريقته مث ولد له هذا سنة إحدى وسبعني وقيل سنة ست وستني ظنا وسبعمائة 

كان غاية يف ه من املال و حبماه فحفظ القرآن وله تسع سنني وأذهب عليه أخوه ما خلفه أبومها ل
الذكاء وسرعة احلفظ وجودة الفهم فطلب العلم وتفقه ببالده مث بدمشق ومن شيوخه فيها الزين 
بن رجب ومل يدخلها إال بعد انقطاع األسناد العايل مبوت أصحاب الفخر فسمع من طبقة تليها 

ى قاضي بلده الشهاب انني علولكنه مل ميعن ومسع كما أثبته ابن موسى املراكشي يف سنة اثنتني ومث
املرداوي عوايل الذهيب خترجيه لنفسه بسماعه منه ومسع مسند أمحد على بعض الشيوخ ورأيته 
حدث ابلبخاري عن السراج البلقيين مساعا إال اليسري فأجازه وعن العزيز املليجي مساعا من قوله 

ديث احملرر من حمافيظه يف احليف األطعمة ابب القديد إىل آخر الكتاب يف سنة إحدى وتسعني و 
البن عبد اهلادي ويف فروعهم أكثر الفروع البن مفلح ويف فروع احلنفية جممع البحرين ويف فروع 
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الشافعية التمييز للبارزي ويف األصول خمتصر ابن احلاجب ويف العربية التسهيل البن ملك ويف 
 (1)املعاين والبيان تلخيص املفتاح وغري ذلك من الشروح". 

 

"علي بن يوسف بن صرب الدين بن موسى اجلربيت مث األزهري الشافعي املقري -184 .236
دري والشمس على الشهاب السكنالقراءات ويعرف ابجلربيت. قدم القاهرة حنو اخلمسني فقرأ هبا 

بن العطار وابن كزلبغا ومسع على مجاعة ومما مسعه ختم الصحيح على األربعني يف الظاهرية القدمية 
توجه  على ابن النجار مثالقراءات منها ودخل دمشق يف سنة ست وسبعني وقرأ فيها وسافر 

منها إىل بغداد وصحب فضل القادري من ذرية الشيخ عبد القادر ولبس منه اخلرقة وحنوها مث 
سافر منها إىل حلب فقطنها مدة من سنة مثان وستني ومسع فيها من ابن مقبل وأيب ذر مث عاد 

نها من سنة سبعني وعقد انموس املشيخة وجلس يف خلوة بسطح األزهر وتردد إىل القاهرة فقط
إليه غري واحد من اخلدام فصار يتوسل هبم يف حوائج من يقصده من جتار احللبيني وحنوهم وقصده 
ابلزايرة املناوي فمن دونه عند كثريين وابتىن يف سنة مثان وسبعني أبدكو جامعا كانت البلد يف 

ا يكثر الرتدد إليها وهللا أعلم بقصده وكثرت مساعدته لقاضيه ابن الغويطي، ورمب غنية عنه وصار
 وحاله أصلح من كثريين.القراءات أخذ عنه بعض الطلبة 

 علي بن يوسف بن العباس بن عيسى األندلسي األصل املكي املؤدب والده ويعرف ابجليادي.

 .(مات مبكة يف ذي احلجة سنة سبع وأربعني. أرخه ابن فهد

علي بن يوسف بن علي بن أمحد العالء البصروي األصل الدمشقي الشافعي أحد املفتني بدمشق 
 ووالد أيب البقاء حممد ممن انب يف القضاء ودرس حبيث يرجح فهمه على كثريين.

علي بن يوسف بن علي بن خلف بن حممد بن أمحد بن سلطان نور الدين ابن اجلمال الدمريي 
عي أخو البدر حممد اآليت وأبومها ويعرف ابلدمريي. ولد فيما بلغين سنة األصل القاهري الشاف

مثان عشرة ومثامنائة ابلقاهرة ونشأ فحفظ القرآن وغريه واشتغل يسريا ومسع على الشمس الشامي 
والزركشي وشيخنا يف آخرين ومن ذلك مجيع البخاري يف الظاهرية القدمية وعلى عبد الكايف بن 

ب ابلشهادة وترقى فيها حبيث صار أحد أعيان املوقعني ومتول وانب يف الذهيب وحنوه وتكس
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القضاء وكان من موقعي الدست وممن ابشر يف جهات، وحج غري مرة آخرها مع الرجبية املزهرية 
ومل يكن به أبس ابلنسبة ألخيه. مات يف ربيع اآلخر سنة اثنتني ومثانني عفا هللا عنه وله ولد من 

 ن قد أمسعه البخاري يف الظاهرية وغريه.سيآت الدهر وإن كا

علي بن يوسف بن عمر بن أنور. ذكره شيخنا يف إنبائه وقال صاحب مقدشوه يف عصران ويلقب 
 املؤيد بن املظفر بن املنصور. مات سنة ست وثالثني.

 (1)علي بن يوسف بن حممد بن علي النور بن اجلمال األنصاري الزرندي". 
 

 عبد الغفار بن موسى، مضى."عمار الكردي، هو -185 .237

 عمار بن مخليش، شيخ أوالد حسني عرب فاس.

عمار بن عبد الرحيم بن حسن الغرايين نسبة لبين غراين مبعجمة مكسورة مث مهملة ساكنة بعدها 
مثناة حتتانية مث نون ابلقرب من تفهنا مث القاهري الشافعي أحد القدماء من عدول الصليبة جتاه 

 أحد طلبتها محل عين شرح ألفية العراقي للناظم بعد أن كتبه.الصرغتمشية بل هو 

 عمار بن حممد بن عمار، أييت يف حيىي فهو امسه وعمار لقبه ومع ذلك.

 عمار احلويف الشافعي نزيل صرد من الغربية. ممن مسع مين ابلقاهرة.

لدمشقي اعمران بن إدريس بن معمر ابلتشديد الزين أبو موسى الكناين اجللجويل املقدسي 
الشافعي القادري املقري. ولد سنة أربع وثالثني وسبعمائة جبلجوليا ومسع من ابن أميلة والصالح 
بن أيب عمر وأمحد بن النجم وحممد بن احملب عبد هللا املقدسي ومما مسعه منه جزء ابن خبيت 

ه وغريه وأخذ قوعلى األول الرتمذي وعلى الثاين مشيخة الفخر والزم التاج السبكي وغريه يف الف
عن ابن اللبان وابن السالر ومتيز فيها وأقرأ، وحصل له ثقل يف لسانه فكان ال يفصح القراءات 

فاضال ظريفا أكوال جدا ذا نظم لكنه القراءات بابلكالم وجييد القراءة حسنا وكان مع علمه 
صلت له وظيفة ح غري طائل وحيج على قضاء الركب الشامي فقري النفس ال يزال يظهر الفاقة وإذا

 نزل عنها، غري حممود يف قضائه، مات بدمشق أايم احلصار يف(

رجب أو شعبان سنة ثالث. ذكره شيخنا يف أنبائه والتقي بن فهد وابن خطيب الناصرية وقال 
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أنه من بقااي الشيوخ كتب عنه الربهان احلليب ملا قدم حلب، وأرخ شيخنا مولده يف معجمه بعد 
األول وكأنه رام أن يكتب بعد الثالثني فسبق القلم وزاد يف نسبة بعد إدريس  األربعني واملعتمد

أمحد وقال: أجاز يل ومل جند له شيئا على قدر سنه ومل يكن حممودا، وذكره املقريزي يف عقوده 
فقال عمران بن موسى بن أمحد بن إدريس بن معمر، وتبع شيخنا يف كونه ولد بعد األربعني 

 جب قال: وكان له مساع من حممد بن عبد احلميد املقدسي كذا قال.وجزم يف وفاته بر 

عمران بن غازي بن حممد بن غازي الزين املغريب املالكي نزيل القاهرة وأحد التجار املتمولني 
ويعرف اببن غازي، تزوج فاطمة ابنة أيب أمامة حممد بن النقاش واستولدها ابنة عليا املاضي 

انت بسببه حوادث أشري إليها هناك ومع ابتالئه مبا تقدم كان كثري فأتلف عليه أمواال مجة وك
ل املرافعة يف صاحبنا أيب عبد هللا الربنتيسي حىت أتلف عليه ماله حبيث كان ذلك سببا لقهره، ب

 (1)وأخذ وخليفة املتجر". 
 

"بل مسع على الوجيه عبد الرمحن بن أيب اخلري ومات شهيدا ابلبطن يف مجادى -186 .238
 سنة مثان ودفن مبقابر أهله من زبيد ورأى له أخوه اإلمام علي مناما حسنا طوله ابنه عمر األوىل

 بن أيب بكر بن علي األنصاري املوصلي القادري، ممن مسع مين ابلقاهرة.

عمر بن أيب بكر بن عيسى بن عبد احلميد بن املغريب األصل البصروي الدمشقي، قدمها فاشتغل 
وفاق يف النحو وشغل الناس كل ذلك وهو بزي أهل الرب وكان قانعا اءات القر وابلفقه والعربية 

ابليسري حسن العقيدة موصوفا ابخلري والدين وسالمة الباطن فارغا من الرايسة مات يف رابع 
 مجادى اآلخرة سنة مخس وثالثني. ذكره شيخنا يف أنبائه.

ر بن عبد هبة هللا بن عبد القاه عمر بن أيب بكر بن حممد بن أمحد بن حممد بن عبد القاهر بن
الواحد بن هبة هللا بن طاهر بن يوسف الزين أبو حفص بن الشرف بن التاج أيب املكارم بن أيب 

 املعايل احلليب الشافعي ويعرف كسلفه اببن النصييب، وكان رئيسا من بيت كبري معدودا يف األعيان
ل ودرس اضرة احلسنة، مسع احلديث وحدث بمع الثروة وحسن اخللق واخللق والكتابة الفائقة واحمل

ابلسيفية للشافعية وويل ببلده قضاء العسكر وكذا احلسبة مرارا مسئوال يف ذلك ومحدت مباشرته 
وعفته وحرمته، مات بعد الفتنة أبايم يف ربيع األول سنة ثالث عن مخس ومخسني شهيدا، ذكره 
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 ابن خطيب الناصرية مث شيخنا يف أنبائه ابختصار.

 مر املدعو عبد السالم بن أيب بكر بن حممد بن أيب بكر بن حممد أيب بكر بن علي بن(ع

حممد بن أيب بكر شجاع الدين الناشري اآليت أبوه مسع على خاله القاضي اجلمال الطيب كثريا 
 واجنمع للتالوة ومالزمة اجلماعة، وحج سنة ست وعشرين وله أوالد.

ممن مسع  بكر فتح الدين أبو الفتح احلبشي احلليب اآليت أبوه،عمر بن أيب بكر بن حممد بن أيب 
 مين مبكة.

عمر بن أيب بكر بن حممد بن حريز مبهملة مث راء وآخره زاي مصغر القاضي السراج أبو حفص 
بن اجملد احلسيين املغريب األصل الطهطاوي املنفلوطي املصري املالكي أخو احلسام حممد اآليت مع 

لحة حريز. ولد يف سنة تسع عشرة مبنفلوط ونشأ هبا فحفظ القرآن والرسالة واملنسبه ويعرف اببن 
وجود القرآن على الشهاب الطهطاوي وقرأ يف الفقه على الزينني عبادة وطاهر والشهاب السخاوي 
وعليه قرأ يف العربية والفرائض والزمه وانتفع به، وأخذ يف علم الكالم عن أيب عبد هللا حممد 

غريب ومسع احلديث على النجم بن عبد الوارث فمن دونه كأمحد بن يونس املغريب البسكري امل
 (1)نزيل احلرمني وأجاز له العلم البلقيين وانب عنه مث عن من بعده". 

 

"له وال يسأل بل كثري الصمت والسهر والعزله حبيث ذكره حممد بن الشيخ عمر -187 .239
هللا  ن يذكر أنه من األبدال ممن كان يرى النيب صلىالعرايب يف ترمجة والده ونقل عن أبيه أنه كا

عليه وسلم كثريا غري ذاكر للدنيا وال يضحك وال يلتفت وال جيالس سوى أهل اآلخرة. مات يف 
 سنة سبع وعشرين.

 أفاده ابن فهد.

عمر بن عبد اجمليد تقي الدين الناشري الزبيدي الشافعي سبط اجلمال الطيب الناشري. ولد ظنا 
القراءات بأربع وثالثني ومثامنائة. ونشأ فحفظ الشاطبية واحلاوي وألفية ابن مالك وتال  يف سنة

إفرادا ومجعا على بعض القراء حىت أتقنها وقرأ كال من املنهاج واحلاوي على جده ألمه الطيب 
 ومهر يف فنون وفاق أقرانه ودرس وأفاد وويل القضاء يف سنة وفاته فشكرت سريته، وكان ذا مهابة

ووقار وسكينة وعقل ممن مجع بني العلم والدين والتقوى مع صغر سنه. مات يف أواخر شعبان 
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 سنة ثالث ومثانني وأتسف الناس على فقده رمحه هللا.

عمر بن عبد املؤمن بن عمر الزين اخلليلي املقدسي الشافعي. ولد سنة تسع ومثانني وسبعمائة 
محن مث اآلمدي احلنبلي والزين أيب الفضائل عبد الر  وروى عن الشهاب أمحد بن سعد هللا احلراين

بن أيب بكر بن شجاع احلراين مث الرهوين الشافعي املعروف اببن احللبية البخاري قاال أان احلجار 
وذلك يف سنة ست ومخسني وسبعمائة مسع منه أبو الفضل بن أيب اللطف وقال أنه عمر ومات 

 يف.

 ن عياد املدين. هو ابن عبد العزيز بن عبد الواحد.عمر بن الزين عبد الواحد بن عمر ب

 مضى.

عمر بن عثمان بن خضر بن جامع السراج البهويت األصل القاهري الشافعي ويعرف اببن جامع. 
ولد سنة ثالث وستني ومثامنائة تقريبا حبارة السقاءين قريبا من بركة الناصري. ونشأ فحفظ القرآن 

لنحو واحلديث، وعرض على مجاعة واشتغل يف الفقه عند البكري واملنهاج ومجع اجلوامع وألفية ا
وابن قاسم وقرأ على من دوهنما كالكمال الطويل والقمين يف األصول عند الكمال بن أيب شريف 
ومتيز يف الفقه وجلس شاهدا مث أنه الزم دروس الشافعي فأذن له يف اجللوس ببابه بل صريه أمني 

 ه ومتول يف أسرع وقت بعد(احلكم حني التضييق على مجاعت

فقره فيما قيل وكان جده إمام جامع سنقر هناك وأحد الصوفية السعيدية والبيربسية فأجلس 
حفيده هذا يف حانوت هناك خرازا كما كان هو أوال ومهر فيها فلما مات أخرجتا عنه حبجة 

عى ابملهتار رمضان وس حرفته فسعى حىت أعيدات إليه وترك اخلرز من مث، مث ترقى إىل أمانة احلكم
يف شهادة الكسوة بعد موت الشهاب البيجوري فكان حمركا إعادة الرتسيم على مجاعة الشافعي 

 (1)حىت عملت املصلحة ومل يعط شيئا.". 
 

"عمر بن عثمان بن حممد الزين احلليب الرأس عيين ويعرف اببن قصروه، ممن مسع -188 .240
 مين ابلقاهرة.

ن الفخر بن اجلندي أحد أعيان التجار ووالد مسيه عمر اآليت عمر عمر بن عثمان بن السراج ب
بن علي بن أمحد بن حممد بن عبد هللا السراج أبو حفص بن أيب احلسن األنصاري الوادايشي 
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األندلسي التكروري األصل املصري الشافعي والد علي املاضي ويعرف اببن امللقن. ولد يف ربيع 
واألول   عشريه كما قرأته خبطه وقيل يف يوم السبت رابع عشريهاألول سنة ثالث وعشرين يف اثين

أصح ابلقاهرة، وكان أصل أبيه أندلسيا فتحول منها إىل التكرور وأقرأ أهلها القرآن ومتيز يف العربية 
وحصل ماال مث قدم القاهرة فأخذ عنه األسنوي وغريه مث مات ولصاحب الرتمجة سنة فأوصى به 

 ريب رجل صاحل كان يلقن القرآن جبامع طولون فتزوج أبمه ولذا عرف الشيخإىل الشيخ عيسى املغ
به حيث قيل له ابن امللقن وكان فيما بلغين يغضب منها حبيث مل يكتبها خبطه إمنا كان يكتب 
غالبا ابن النحوي وهبا اشتهر يف بالد اليمن، ونشأ يف كفالة زوج أمه ووصيه فحفظ القرآن 

مث أشار عليه ابن مجاعة أحد أصحاب أبيه أن يقرئه املنهاج الفرعي فحفظه والعمدة وشغله مالكيا 
وذكر أنه حصل له منه خري كبري وأنشأ له ربعا فكان يكتفي أبجرته وتوفر له بقية ماله للكتب 
وغريها حبيث قال شيخنا أنه بلغه أنه حضر يف الطاعون العام بيع كتب بعض احملدثني فكان 

لنقد احلاضر قال: فتوجهت إىل منزيل فأخذت كيسا من الدراهم ودخلت الوصي ال يبيع إال اب
احللقة فصببته فصرت ال أزيد يف كتاب شيئا إال قال: بع له فكان فيما اشرتيته مسند اإلمام أمحد 
بثالثني درمها، وقال املقريزي يف عقوده أنه كان يتحصل له من ريع الربع كل يوم مثقال ذهب مع 

 م العيال، وتفقه ابلتقي(رخاء األسعار وعد

السبكي واجلمال األسنائي والكمال النشائي والعز بن مجاعة وأخذ يف العربية عن أيب حيان 
الرشيدي  عن الربهانالقراءات واجلمال بن هشام والشمس حممد بن عبد الرمحن بن الصائغ ويف 

، بل قال الربهان نبايبورافقه يف بعض ذلك الصدر سليمان األبشيطي واجتمع ابلشيخ إمساعيل األ
احلليب أنه اشتغل يف كل فن حىت قرأ يف كل مذهب كتااب وأذن له ابإلفتاء فيه وكتب املنسوب 
على السراج حممد بن حممد بن منري الكاتب ومسع عليه وعلى احلفاظ أيب الفتح بن سيد الناس 

خترج هبما وقرأ  حيب حىتوالقطب احلليب والعالء مغلطاي واشتدت مالزمته له وللزين أيب بكر الر 
البخاري على اثنيهما واحلسن بن السديد وكذا مسع على العرضي وحنوه وابن كشتغدي والزين بن 

 (1)عبد اهلادي ومما مسعه عليه صحيح". 
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"مبولد السيدة فاطمة الزهراء بزقاق احلجر واملاضي أبوه. ولد قبل اخلمسني مبكة -189 .241
 وغريها ومسع علي غري ذلك وكان يف صغره قرأ القرآن واملنهاج أووقرأ علي هبا األربعني النووية 

بعضه مث تشاغل عن ذلك. وقدم القاهرة وهو كثري التطور عدمي التصور يذكر بني أهل مكة أبمور 
 هللا أعلم هبا.

عمر بن علي بن أيب الربكات حممد بن أيب السعود حممد بن حسني بن علي بن أمحد ابن عطية 
شي املكي أخو إبراهيم وأيب بكر وإخوهتما وأمهم أم اخلري ابنة القاضي عز الدين بن ظهرية القر 

النويري. ولد توأما مع أخيه أيب بكر يف ليلة هالل رجب سنة مثان وثالثني ومثامنائة وأجاز له 
 مجاعة، ومل يلبث أن مات يف رجب سنة أربعني.

 اء.لتاجر أحد صوفية سعيد السعدعمر بن علي بن حممد سراج الدين القليويب مث القاهري ا

 مات يف ربيع الثاين سنة إحدى وتسعني.

عمر بن علي املغريب السعودي نقيب الفقراء ويعرف جبريدة. مات يف مجادى اآلخرة سنة سبع 
 وستني. أرخه ابن املنري.

 عمر بن علي بن الشجاع القباطي. مات سنة اثنتني وعشرين.

 ف السراج األنصاري الدموشي الشافعي البسطامي.عمر بن عمر بن عبد الرمحن بن يوس

تفقه ابلويل امللوي وبه تسلك، وكذا أخذ عن ابن امللقن شرحه للحاوي وقرأ على العز بن مجاعة 
ألفية العراقي وعلى الويل العراقي تلخيص املفتاح وعد هذا يف النوادر وقيل أنه لو عكس أجاد، 

، وكان لسبكي بل مسع على التنوخي جزء أيب اجلهم وغريهوذكر أنه مسع البخاري على أيب البقاء ا
رأس صوفية الشافعية خبانقاه شيخو متقدما يف الفرائض واحلساب مشاركا يف فنون وألف كتااب يف 
اللغة الرتكية على قواعد العربية، واختص ابلظاهر جقمق قبل سلطنته وجرد عليه القرآن، بل أخذ 

ت يف شوال سنة تسع وعشرين وقد انهز التسعني رمحه هللا عنه الفضالء كاجلالل القمصي. ما
 ووهم من عمله حنفيا كابن فهد.

عمر بن عمر بن عثمان الزين بن التاجر السراج بن الفخر بن اجلندي املاضي أبوه. مات سنة 
 تسع ومثانني ومل يلبث أن مات ابنه ووضع السلطان يده على تركته.

و حفص كر بن عبد هللا بن عمر بن عبد الرمحن بن عبد هللا أبعمر بن عيسى بن إبراهيم بن أيب ب
 القراءات(الناشري. حفظ الشاطبية وأكثر املنهاج وأخذ عن مجاعة من أهله وقرأ أكثر 
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ملرتجم له العفيف الناشري وهو االقراءات على الشهاب أمحد بن حممد األسعردي وانتفع به يف 
يف آخرين ممن انتفع به سيما الصبيان الذين كان يعلمهم القرآن، وأم مبسجد خليجان عند 

 (1)الصالحية بزبيد". 
 

 ")ال ينعم املرء مبحبوبه ... حىت يرى اخلرية فيما قضى(-190 .242

 مات سنة سبع وعشرين وقد جاز املائة.

 الدين القساسي احلليب انئب قلعتها واآليت أبوه. مات هبا يفعمر بن قاسم بن مجعة األمري زين 
 شعبان سنة أربع وستني، واستقر بعده يف النيابة ابن جبارة انئب البرية.

عمر بن قاسم األنصاري املصري الشافعي املقرئ ويعرف ابلنشار حرفة له كانت. وتال ابلسبع 
ن عمران د الطباطيب وعلى الديروطي وابعلى علي اخلباز الضرير مث الشمس بن احلمصاين والسي

وابن أسد ولكنه مل يكمل على الثالثة األخريين وأجازوا له، وتصدى إلقراء األطفال مبصر مدة 
وهو قراءات الوانتفع به مجاعة وممن قرأ عنده الشهاب القسطالين والنور اجلارحي بل أخذ عنه 

ألنه أمام  بن األسيوطي لقربه من نواحيهإنسان خري ابرع فيها حيفظ الشاطبية، ومييل للجالل 
مدرسة قامن ابلكبش ولذا وصفه الشيخ العامل الفاضل شيخ القراء، قد حج وجاور غري مرة وكذا 

 زار بيت املقدس واخلليل مرارا.

عمر بن أيب القسم بن معيبد القاضي تقي الدين اليمين التعزي. ذكره العفيف عثمان الناشري يف 
أنه صاحب الفضل الشهري واألدب الكثري كتب إىل عمي يثين على دروسي ملا أثناء كالم وقال 

 وردت عليه تعز فكتبت إليه:

 )أمل تر أن الكون والصمت طبعه ... يقول أين عثمان من عمر(

 

 )وأين السها اي صاحيب يف غموضه ... من الزهرة الزهراء والشمس والقمر(

بن بزبيد وحصل يل منظومة يف مشايخ شيخنا اقال: وكنت اجتمعت به يف سنة مثان وعشرين 
اجلزري ووزر يف الدولة الظاهرية وكان مع ذلك يكابد العبادات وال يفرت من الطاعات، وتويف 
مبدينة تعز آخر سنة سبع وثالثني وحضرت دفنه انتهى، وأظنه ابن عم عمر بن حممد بن معيبد 
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 اآليت. عمر بن قامياز يف ابن قيماز قريبا.

 قديد ابلقاف مكرب الركن أبو حفص بن األمري سيف الدين القلمطائي بفتح القاف(عمر بن 

والالم وسكون امليم القاهري احلنفي ويعرف اببن قديد ولد تقريبا سنة مخس ومثانني وسبعمائة 
ابلقاهرة ونشأ هبا يف غاية الرفاهية واحلشمة حتت كنف أبيه وكان من كبار األمراء ويل نيابة الكرك 

ندر وعمل اللة األشرف شعبان حبيث كان هو املسمى لصاحب الرتمجة وغري ذلك ومع واسك
هذا كله فلم يكن ميانع له عن االشتغال بل هانت عليه خشونة العيش فحفظ القرآن وتال به 

 (1)أليب عمرو وعلى التقي احلالوي وحفظ غريه من الكتب العلمية وعرض بعضها". 
 

ر ولد يف ذي القعدة سنة تسع وثالثني وسبعمائة وأحض "ويعرف اببن عبد اهلادي.-191 .243
على زينب ابنة الكمال جملس الروايين وغريه، وأمسع على أمحد بن علي اجلزري وعبد الرحيم بن 
أيب اليسر، وحدث قرأ عليه شيخنا وغريه وذكره املقريزي يف عقوده. ومات بدمشق يف الكائنة 

 العظمى يف شعبان سنة ثالث.

بن أمحد بن علي بن احلسن بن جامع السراج بن الشمس أاب املعايل الدمشقي  عمر بن حممد
ما عن والده وتال ابلعشر على الشمس العسقالين فيالقراءات املقري ويعرف اببن اللبان. أخذ 

أفاده ابن اجلزري وتصدر لإلقراء وكان ساكنا سليم الباطن عالية يف الشطرنج. مات يف شعبان 
 مثانني سنة. ذكره شيخنا يف إنبائه وأورده يف معجمه ابختصار وقال أنه مسع سنة ثالثني عن حنو

 صحيح مسلم على أمحد بن عبد الكرمي البعلي أجاز لنا.

عمر بن حممد بن أمحد بن عمر بن سلمان بن علي بن سامل الزين أبو حفص البالسي مث الدمشقي 
الثني يف ذي احلجة سنة اثنتني وث الصاحلي امللقن أخو عائشة اآلتية ويعرف ابلبالسي. ولد

وسبعمائة وأحضره أبوه الكثري من أيب حممد بن أيب التائب وغريه وأمسعه على احلافظ املزي 
والربازيلي والذهيب وزينب ابنة الكمال والطبقة فأكثر جدا وأجاز له أبو احلسن البندنيجي وآخرون، 

ائف وميشي بني الطلبة يف النزول عن الوظوكان منزال يف اجلهات يلقن القرآن ابجلامع األموي 
دينا خريا متواضعا حمبا يف الرواية والطلبة يقوم أبودهم ويوادهم ويدهلم على املشايخ ويفيدهم 
جهده، حدث ابلكثري قرأ عليه شيخنا فأكثر جدا بل كان يتسمع منه على الشيوخ ومل يكن 
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أتخر عن  بائه، وحدثنا عنه خلق ممنيضجر من التسميع، ترمجه بذلك كله شيخنا يف معجمه وأن
 شيخنا، وذكره املقريزي يف عقوده. مات يف الكائنة(

 العظمى يف دمشق يف شعبان سنة ثالث رمحه هللا.

عمر بن حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن سعيد السراج أبو اليسر بن الرضا أاب حامد املكي 
ة اثنتني بن الضياء. ولد يف ذي القعدة سناحلنفي أخو أيب الليث حممد اآليت ويعرف كسلفه اب

وأربعني مبكة ونشأ هبا فحفظ القرآن وصلى به الرتاويح ابملسجد احلرام سنة أربع ومخسني وغريها 
وحضر عند ابن عمه يف الدروس بل دخل مصر غري مرة وأخذ فيها عن األمني األقصرائي ونزل 

قا مث مه اجلمال حممد بن القاضي أيب البله والده عن تدريس أيتمش وكان ينوب عنه فيه ابن ع
أخوه أبو الليث وسافر إىل اهلند غري مرة مات يف اثنيتهما سنة سبع أو ست ومثانني غريبا غريقا 

 (1)واستقر أخوه يف درس أيتمش بعده.". 
 

"من الغيالنيات وعلى الثالثة األخريين مشيخة قاضي املرستان الصغري واحلديث -192 .244
خلالل ومن الغيالنيات ومن املنتقى من مثانينات النجيب ومن نسخة إبراهيم بن األول من عشرة ا

يه أيضا عن التاج بن مترية واحلديث عن شيخنا قرأ علالقراءات سعد، وارحتل إىل القاهرة فأخذ 
األربعني املتباينة ومن شرح النخبة وكذا حضر دروس الوانئي واجلمال األمشاطي وغريمها وإىل 

هبا عن الفخر بن الصلف كما تقدم وعن الشمس بن انصر الدين ونزل الصاحلية الشام فأخذ 
ومسع دروس شيخها العز القدسي وأجاز له القبايب وغريه، وحج غري مرة وويل مشيخة بلده  

كأسالفه والتدريس به وكذا خطب به نيابة وانتفع به مجاعة من أهلها، وكتب عنه البقاعي وغريه، 
، ولقيته هبا غري مرة أوهلا ببوالق سنة سبع وستني وكتبت عنه ما أنشده وتكرر قدومه القاهرة

 لشيخنا ميدح به خنبته فقال:

 )أبدعت اي حرب يف كل الفنون مبا ... صنفت يف العلم من بسط وخمتصر(

) 
 )علم احلديث به أصبحت منفردا ... ولألانم فقد أبرزت من غرر(
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 أتيت به من خنبة الفكر()لقد جلوت عروس احلسن مبتكرا ... فيما 

 

 )إذا أتملها ابلفكر انظرها ... هتمي فوائدها للفكر كاملطر(

وسألين عن بعض األحاديث فأجبته مبا احتفل به ووقع عنده موقعا حبيث قرأه علي بلفظه بل 
قصدين غري مرة يف سنة تسع ومثانني وحدثت يف منزيل أان وإايه بعدة أجزاء وتزايد اغتباطه يب، 

نسان خري راغب يف احلديث ولقاء أهله ذو فكر صائب وذهن جيد متواضع حسن العشرة  وهو إ
كثري التودد مجيل الطريقة هبي الرؤية صحيح العقيدة مشارك يف الفضيلة من بيت مشيخة وجاللة، 
أثىن عليه شيخنا فيما قرأته خبطه يف بعض تعاليقه فقال: قدم علي شخص كهل امسه عمر بن 

الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر اجلعربي من أهل اخلليل وذكر يل أن أابه  علي بن حممد بن
ة حي وهو كثري احملبة للحديث والتطلع إىل االشتغال فيه فقرأ على األربعني املتباينة ومن شرح خنب

الفكر وذلك يف سنة مخس وثالثني، وهو ممن خطب يف بلد اخلليل نيابة وأجزته انتهى. مات يف 
االثنني اثلث رمضان سنة ثالث وتسعني وصلي عليه يف مشهد حافل تقدمهم ابن ضحى يوم 

أخيه الزين عبد الباسط ودفن مبقربة الرأس، واستقر يف وظيفته مشيخة احلرم بنوه اخلمسة رمحه هللا 
 وإايان.

عمر بن حممد بن علي بن حممد بن إدريس بن غامن بن مفرح السراج أبو حفص بن اجلمال أيب 
 (1)ن أيب احلسن بن أيب راجح بن أيب غامن العبدري الشييب". راجح ب
 

"علي بن حيىي احلسيين وابن صديق مسند الدارمي وعلى عبد هللا بن خليل -193 .245
احلرستاين وأيب حفص عمر البالسي وحدث مسع منه الفضالء. مات يف يوم السبت اثين عشر 

 هللا.صفر سنة أربعني ودفن من يومه مبقربة ابب توما رمحه 

عمر بن حممد بن عمر البلخي األصل احمللي املالكي احلداد األديب. ولد تقريبا سنة ثالثني 
 ومثامنائة وحفظ بعض القرآن ومجيع العمدة وعرض على شيخنا وغريه نبذة من املختصر(

للشيخ خليل وغريه ولكنه مل يشتغل بل هو عامي يتعاطى نظم الشعر كتبت عنه منه ابحمللة ما 
 ه يف املعجم وغريه.أودعت

                                         
 6/121الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  (1)



277 

 

 عمر بن حممد بن عيسى اليافعي اخلري قاضي عدن. مات سنة ثالث وعشرين.

عمر بن أيب القسم حممد بن أيب الفضل حممد بن أمحد بن أيب الفضل حممد بن أمحد بن عبد 
بيع ر العزيز النويري املكي اآليت أبوه. أجاز له يف سنة أربعني زينب ابنة اليافعي وغريها. ومات يف 

 اآلخر منها.

عمر بن حممد بن حممد بن سليمان بن أيب بكر الزين بن انصر الدين البكري الدمشقي ابن عم 
العالء علي بن أمحد بن حممد ويعرف كل منهما اببن الصابوين ممن استقر به الظاهر خشقدم يف 

ا وهو ن اتجر نظر قلعة دمشق واألسوار وغريمها وانب عن ابن عمه العالء يف نظر اجليش، وكا
والد الولد النجم حممد الذي عرض على حمافيظه وقال يل أن أابه مات سنة أربع ومثانني ومثامنائة 

 تقريبا بدمشق.

عمر بن حممد بن حممد بن عبد هللا بن جمد الدين العيين احلموي النجار املقرئ الشافعي نزيل 
 راج الدين أحد مشايخ اإلقراءمكة ويعرف فيها ابلشيخ عمر النجار ويقال له زين الدين وس

. ولد حبماة ليلة نصف شعبان سنة مخس عشرة ومثامنائة ونشأ هبا فحفظ القرآن وامللحة والقراءات
والنبيه خمتصر التنبيه والغاية املنسوبة للنووي، وعرض على الشمس األشقر وحضر دروسه وتال 

املقدس  وسكن يف كل من بيتأليب عمرو على الشيخ حممد الفرا، وحج يف سنة ست وثالثني، 
والقاهرة ثالث سنني مث استوطن مكة من آخر سنة مخس وأربعني وحفظ هبا الشاطبية وتال للسبع 
إفرادا ومجعا على الشيخ حممد الكيالين ولنافع أربع ختمات على الزين ابن عياش وكذا مجع للسبع 

راين الشريازي حني لى حممد الزعفمث للعشر على العليني الديروطي وابن يفتح هللا وللسبع فقط ع
جماورته هبا وكذا على حممد النجار الدمشقي لكن لثالثة أحزاب من أول البقرة فقط، وتكسب 
من النجارة ابلنون ومن نقش القبور وحنوها وأقرأ الناس ابملسجد احلرام وببيته ورمبا أم مبقام احلنابلة 

ملعالة هبا يف احملرم سنة ثالث وسبعني ودفن ابنيابة وقد اجتمعت به مبكة ونعم الرجل كان مات 
 (1)رمحه هللا.". 

 

"أنه ملا وصل اخلرب بذلك لدمشق سجد البدر بن قاضي شهبة هلل شكرا وسر -194 .246
اخللق هناك مبوته ومل يصلوا عليه صالة الغائب عفا هللا عنه وإايان، وعندي يف ترمجته من معجمي 
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 زايدة على ما هنا.

محد بن الناصر حيىي السراج بن الشرف الرسويل املكي احلنفي أخو إمساعيل عمر بن حيىي بن أ
املاضي وسبط اجلمال حممد بن الضياء احلنفي، أمه أم هانئ ويعرف كسلفه اببن سلطان اليمن. 
ولد مبكة يف سنة مثان وستني ومثامنائة ممن مسع مين مبكة وأثبت له وألخيه يف سنة بضع وتسعني 

ولية مبكة حىت آجرا كاتب السر الزيين املدرسة املنصورية مث حال هلما ذلك فرافعا نظر املدارس الرس
حىت أخذا اجملاهدية واألفضلية ممن مها حتت يده مث ما قنعا بذلك حىت استنجزا يف سنة مخس 
وتسعني مرسوما بقبض املعلوم الواصل للثالثة املدارس مث أجر األفضلية للبدري بن جيعان ومل 

 دها وال قوة إال ابهلل.يستثن مسج

عمر بن حيىي بن سليمان البوصريي الغمري اخلطيب بن اخلطيب. فقري حج وجاور معي يف سنة 
 إحدى وسبعني والزمين يف اإلمالء وغريه وهو ممن يقرأ القرآن.

عمر بن حيىي بن عبد هللا بن علي بن عمرون البعلي. مسع من عبد الرمحن بن حممد ابن الزعبوب 
 خاري وذكره التقي بن فهد يف معجمه بدون زايدة.صحيح الب

عن الزين ات القراءعمر بن يعقوب بن أمحد أبو حفص الطييب مث الدمشقي املقرئ الضرير أخذ 
عمر بن اللبان املاضي أبخذه هلا عن أبيه وغريه وكان أخذ عن ابن اجلزري وكان فقيها ابلشامية 

اج واحلاوي معا وغريمها وسكن الصاحلية وتال عليه الربانية وأحد القراء بدمشق ممن حفظ املنه
غري واحد ويقال أنه حج ماشيا يف قبقاب وأنه إذا مسع القرآن ال يتمالك نفسه من البكاء، وقد 

 رأيته ابلصاحلية وعلمت علو مهته وأجاز للشمس النويب بعد السبعني.

 عمر بن يعقوب الكمال البلخي. أييت فيمن مل يسم أبوه.

 يب اليمن. يف ابن حممد بن حممد بن علي بن أمحد.(عمر بن أ

عمر بن يوسف بن عبد هللا بن حممد بن خلف بن غايل بن حممد بن متيم السراج أبو علي بن 
أيب كامل بن العالمة اجلمال العفيفي نسبة لعفيف الدين أحد أجداده القبايلي اللخمي 

 شعبان سنة شيخ الفقراء األمحدية. ولد يف السكندري املالكي ويعرف ابلبسلقوين لنزوله هبا وقتا
إحدى وستني وسبعمائة إبسكندرية وخرج به جده إىل إقطاعه قرية البسلقون بقليل فأقام هبا إىل 
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 (1)أن". 
 

"أبيها أايم واليته شد زبيد حبيث كان ذلك ابتداء جتمله، ومات سنة مخس -195 .247
 الفاسي.( وعشرين مبكة ودفن ابملعالة وقد قارب اخلمسني، ذكره

عيسى بن موسى الشرف الفيومي املصري التاجر السفار يف البحر وغريه ويعرف ابلعالف مات 
 يف ربيع األول سنة مخس وستني جبدة ودفن هبا وكان ال أبس به. أرخه ابن فهد.

 عيسى بن حيىي بن عبد هللا احلوراين مث القاهري، ممن مسع مين ابلقاهرة.

قدا ة من حتت وغني معجمة املغريب املالكي نزيل مكة، كان خريا معتعيسى بن حيىي الريغي مبثنا
معتنيا ابلعلم نظرا وإفادة مسع احلديث مبكة على مجاعة من شيوخها والقادمني إليها وله يف النحو 
وغريه نباهة كثري السعي يف مصاحل الفقراء الطرحى ومجعهم من الطرقات إىل املرستان ورمبا محل 

ني بعد احلج إىل مكة من مىن وحيصب حاشية املطاف ابملسجد احلرام من ماله الفقراء املنقطع
وقد جاور مبكة سنني وأتهل فيها بنساء من أعياهنا ورزق األوالد. مات يف سلخ احملرم أو مستهل 
صفر سنة سبع وعشرين وهو عشر الستني ودفن ابملعالة رمحه هللا وإايان، ذكره الفاسي ورأيت من 

 ث وعشرين.أرخه سنة ثال

عيسى بن يوسف بن حجاج بن عيسى بن يوسف الشرف أبو النور األمشومي مث القاهري املديين 
هوري ومن شيوخه فيها الزين جعفر السنالقراءات املقري الشافعي الصرير، ممن اشتغل وعرف 

 وأذن له يف سنة مخسني ومسع على شيخنا.

مساعيل ي أمري هوارة ببالد الصعيد وأخو إعيسى بن يوسف بن عمر بن عبد العزيز الشرف اهلوار 
وحممد املذكورين، كان طواال جسيما بدينا مليح الشكل عفيفا عن املنكرات والفروج ذا مشاركة 
يف اجلملة يف مسائل من مذهب مالك مع صدقات ومعروف حبيث يعد من حماسن أبناء جنسه، 

 الم رمحه هللا.مات يف ربيع اآلخر سنة ثالث وستني بعد عوده من حجة اإلس

عيسى بن يوسف بن حممد اخلواجا العماد بن اجلمال بن الشمس القرشي البكري البهنسي نزيل 
مكة وصاحب الدار هبا اليت صارت للجمال حممد بن الطاهر بباب الدريبة مات هبا يف رجب 

 سنة مخس وستني، أرخه ابن فهد.
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ممن أخذ قرأ العربية والصرف وغريمها و عيسى أبو الروح البغدادي الفلوحي احلنفي نزيل دمشق أ
عنه العالء املرداوي ووصفه ابلعالمة الفقيه الفرضي األصويل النحوي الصريف احملرر املتقن وأنه كان 

 حسن التعليم انصحا للمتعلم.

 (1)عيسى أبو مهدي الغربيين املالكي. يف ابن أمحد بن حيىي.". 
 

اان، وحج وجاور على طريقة مجيلة وأقرأ "ورمبا أم جبامع احلاكم وخطب فيه أحي-196 .248
بعض الطلبة هناك وكذا أقرأ يسريا ابلقاهرة وألقى دروسا جبامع الغمري وغريه وكان كثري الفوائد 
والنكت لطيف العشرة حمبا يف الفضالء منوها بذكرهم مع توقف يف لسانه وفهمه وصالبة يف 

اشرة مره وهو يتكسب ابلشهادة مع مبدينه، ومل ينل من الوظائف ما يستحقه بل مضى أكثر ع
التصوف ابجلمالية وبعض أطالب، صحبته مدة ومسع بقراءيت ومسعت من نوادره ومباحثه، ونعم 
الرجل كان فضال وتواضعا وداينة. مات يف يوم الثالاثء رابع عشري ذي احلجة سنة تسع ومخسني 

د جليل، بيربسية وكان له مشهمبطوان شهيدا وصلي عليه من الغد جبامع احلاكم ودفن حبوش ال
 وأثىن عليه اجلم الغفري رمحه هللا وإايان.

 قاسم بن إبراهيم بن حممد الراشدي. ممن مسع مين ابلقاهرة.

قاسم بن أمحد بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني بن يوسف ابن حممود الزين احلليب العنتايب 
و. قال قرأته خبطه بدون أمحد الثاين وهو سهالكتيب ابن أخي البدر حممود بن أمحد اآليت، والذي 

شيخنا يف أنبائه تبعا لعمه: أحد الفضالء يف احلساب واهلندسة والنحو والطلسمات وعلم احلرف 
مع فرط الذكاء. مات يف حياة أبيه يف رابع عشر احملرم سنة أربع عشرة مطعوان مبصر وصلي عليه 

 يف جامع(

ىل سنة ست وتسعني وسبعمائة، وكان له صديق يقال له األزهر، ومولده يف عاشر مجادى األو 
خليل بن إبراهيم اخلياط من أهل بلده فقال ملا رأى جنازته وقد صلى عليه من حضر اجلمعة: اي 
رب اجعلين مثله فمات يف ليلة اجلمعة املقبلة وصلي عليه كما صلي على صديقه. قلت وقال 

يا ات يف الفقه والصرف وغريمها، وكان مجيال ذكعمه أنه دفن مبدرسته وأنه حفظ القرآن ومقدم
 فطنا جيد الرمي ابلسهام واخلط.
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 قاسم بن أمحد بن ثقبة احلسين املكي. مات يف رمضان سنة سبع وأربعني. أرخه ابن فهد.

قاسم بن أمحد بن حسن الزين الصندفائي احمللي الشافعي املقرئ ويعرف اببن سوملك ممن حفظ 
القرآن والشاطبية ورسالة املالكية مث حتول وحفظ املنهاج الفرعي ومجع اجلوامع وألفية النحو وامللحة 

 أ ابحمللة.وأقر اءات القر وغريها واشتغل وتال على الشهاب بن جليدة مث جعفر السنهوري ومتيز يف 

 قاسم بن أمحد بن حممد بن أمحد بن عمر احلوراين. يف أيب القسم.

 (1)قاسم بن أمحد بن فخر الدين حممد بن أمحد القرشي القاهري احلنفي". 
 

"والعبدوسي ومسع من لفظه البخاري وقدم علينا حاجا يف سنة تسع وأربعني فلقيته -197 .249
 نه أمحد بن يونس املاضي.ابمليدان يف مجاعة وأجاز لنا. وممن أخذ ع

 مات.

قاسم بن عبد الوهاب بن أمحد بن حممد الشرف بن التاج اهلواري األصل القاهري مث الينبوعي 
الشافعي أخو حممد اآليت ألبيه ويعرف اببن زابلة. ولد سنة ثالثني ومثامنائة. وويل قضاء الينبوع 

 بعد موت أخيه يف سنة ثالث وسبعني.(

سارية ري اجلايب ويعرف اببن البارد. ابتىن مكاان جتاه املنكومترية وكان جييب قيقاسم بن عبيد القاه
طيالن وغريها وليس مبرضي. مات يف ذي احلجة سنة مخس وسبعني وخلف ابنه بدر الدين حممد 

 وهو خري منه.

 قاسم بن علي بن حسني احليزاين املقرئ والد إبراهيم املاضي قرأ على ابن عياش وأقرأ.

ن اخلواجا شيخ علي بن حممد بن عبد الكرمي الكيالين. ولد يف سنة عشرين ومثامنائة قاسم ب
 ابملدينة النبوية وانتقل إىل مكة يف أثنائها فقطنها وسافر إىل كنباية من بالد اهلند يف سنة اثنتني

 ومخسني ففقد يف البحر. ذكره ابن فهد.

سنة  يب املالقي األندلسي املالكي. ولدقاسم بن علي الشرف أبو القسم التنملي الفاسي املغر 
ثالث وأربعني وسبعمائة مبالقة من األندلس وذكر أنه مسع من أيب جعفر أمحد بن حممد اهلامشي 
الطنجايل وأيب القسم بن سلمون القاضي وأيب احلسني التلمساين احلافظ وأيب الربكات حممد بن 

طيب وغريه ه، وأجاز له لسان الدين بن اخلأيب بكر البلفيقي بن احلاج يف آخرين جيمعهم برانجم
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وتال ابلسبع على مجاعة، وقدم حاجا فخرج له الصالح األقفهسي جزءا من مروايته مساه حتفة 
ات القراءبالقادم من فوائد الشيخ أيب القسم وحدث به مسع منه الفضالء، وكان عارفا 

رة. شرة ابلبيمارستان من القاهواألدبيات ذا نظم كثري. مات يف النصف األول من سنة إحدى ع
ذكره شيخنا يف معجمه وقال: أجاز يل، وكذا أورده التقي بن فهد يف معجمه، زاد شيخنا يف 

 إنبائه مما رواه عنه من نظمه إجازة:

 )معاين عياض أطلعت فجر فخره ... ملا قد شفي من مؤمل اجلهل ابلشفا(

 

 من أشفى على شفا()معاين رايض من إفادة ذكره ... شذا زهرها حييي 

 قال: ومدح اجلمال االستادار وأاثبه، واملقريزي يف عقوده وقال: وله نظم كثري.

قاسم بن علي اجلايب والد الشمس حممد اآليت. مات يف مجادى األوىل سنة مثان وسبعني وصلي 
ري ثعليه يف طائفة يسرية برحبة مصلى ابب النصر ودفن قريب الغروب برتبة هناك، وكان عاميا ك

 (1)املرافعات زائد الشر حبيث تعدى إىل ولده مع ابتالئه ابلربص عفا هللا عنه.(". 
 

"يف العربية وجامعة األصول يف الفرائض وورقات إمام احلرمني وميزان النظر يف -198 .250
املنطق البن سينا وكتب تعليقة على موطأ حممد بن احلسن وأخرى على آاثره واختصر تلخيص 

 ش على حواشي التفتازاين على تصريف العزى وعلى األندلسية يف العروض وكتباملفتاح وله حوا
غريب أحاديث شرح أيب احلسن األقطع على القدوري وخرج أحاديث االختيار شرح املختار 

 ورتب مسند أيب حنيفة للحارثي على األبواب.

رسباي. م األشرف بقاسم بن األمري كمشبغا احلموي اآليت أبوه. كان أحد احلجاب الصغار يف أاي
 مات سنة ثالث وثالثني. أرخه شيخنا يف إنبائه.

قاسم بن حممد بن عبد هللا بن عبد اللطيف بن أمحد بن علي اليامشي العراقي األصل العدين 
الشافعي الصويف املاضي جده. أخذ عن جده عبد هللا وكان يكتب ما يصدر عنه من املراسالت 

ورمبا نظم وكذا تفقه يف كتابه احلاوي مبحمد فأفضل والشفاعات وخطه جيد وسجعه حسن 
والغالب عليه الصالح حبيث يقصد لإلصالح مع وجاهته وجاللته، ورث ذلك عن أبيه، وهو 
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 سنة مثان وتسعني حي.

 قاسم بن حممد بن قاسم القسنطيين املالكي نزيل املدينة، ممن مسع مين هبا.

اوي األمخيمي مث القاهري الشافعي املقرئ ويعرف قاسم بن حممد بن حممد بن أمحد الزين املنش
يف بالده اببن أيب طاقية. حفظ القرآن واملنهاج وألفية ابن مالك والشاطبية وغريها واشتغل ومتيز 

 وأخذها عن ابن اجلزري والزين بن عياش أخذها عنه مجاعة(القراءات يف 

ثبت ة وكان خريا مدميا للعبادة أكالزين جعفر السنهوري وعمل مقدمة يف التجويد مساها املرشد
 شيخنا امسه يف القراء ابلداير املصرية وسط هذا القرن، ومل أعلم وقت وفاته رمحه هللا.

قاسم بن حممد بن حممد بن قاسم بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد القادر الزين أبو 
هاب بن اهري املالكي سبط الشالعدل بن الشرف بن أيب املكارم بن أيب الفضل احمللي مث الق

العجمي والد أوحد الدين وحفيد أخي الولوي حممد بن قاسم اآليت وأبوه وجده ووالد اجلالل وأيب 
الفضل عبد الرمحن املاضي ويعرف كسلفه اببن قاسم وهو زوج أخته الشهاب األبشيهي الشافعي 

لزين اجب واشتغل يسريا عند اابنا خالة فأمامها أختان. ولد ابلقاهرة ونشأ هبا فحفظ ابن احل
طاهر وغريه والزم حلقة السنهوري يف الفقه والعربية مع الساكتني، وانب يف القضاء وأضيف إليه 
قضاء مسنود وأعماهلا وأكثر الرتدد لألمري متراز فراج قليال بل صار ممن يفيت ويذكر حبفظ ابن 

اعده حمليوي بن تقي القضاء وساحلاجب واستحضاره مع إقدام وتناقض يف فتياه ورام بعد ا
 (1)الشافعي فلم ينجح". 

 

"بعد أهوال وأحوال خبفي حنني فجلس زموطيا حتت الربع مع كتابته ابألجرة -199 .251
 ويذكر بصيانة وتعفف واستحضار لقليل من الفروع ومداومة على التالوة والعبادة.

تكسب الزين عبد الغين اهليثمي و على القراءات قاسم بن هباء الدين املاطي املقري. ممن تال 
 حبانوت يف املاطيني جبوار املؤيدية. مات يف احملرم.

 قاسم بن املعمار. يف ابن علي.

قاسم زين الدين البشتكي. ولد بعد الثمانني وسبعمائة واشتغل ابلعلم وقرب أهله وأحبهم وتقرب 
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ؤيد حبيث هر وقربه املمنهم مع وسوسة وتزوج ابنة األشرف شعبان بن حسني بن قالوون فاشت
واله نظر اجلوايل وابشره أحسن مباشرة إىل أن أخذ الناصري بن البارزي يف أبعاده عنه حىت 

 غضب عليه بل وضربه وأعانه بطيشه وخفته على ذلك فاحنطت مرتبته وافتقر وركبه الدين، وداخل
 بعد هذا األشرف فلم حيظ بطائل مع أنه سافر معه يف سنة آمد إىل(

ة مث رجع إىل حلب. مات أبرض يبىن من عمل غزة وكان توجهه جلهة هناك يف يوم السبت البري 
اثمن رجب سنة أربع وأربعني وقد جاز الستني. ذكره شيخنا يف أنبائه، وقال املقريزي أنه كان 
جسيما سراي فخورا له ثراء واسع ومال جم ورثه وأفضال كثري وفضيلة مث تردد جمللس املؤيد واختص 

دة إىل أن تنكر له وضربه وشهره، إىل أن قال: فاهلل يرمحه ولقد شاهدان منه كرما مجا وإفضاال به م
 زائدا ومروءة غزيرة ونعمة ضخمة.

قاسم الزين الرتكماين الدمشقي احلنفي أحد علماء دمشق ممن شرح خمتصر األخالطي يف الفقه 
لفقه ن، وكان متقدما يف اواختصر الضوء شرح السراجية يف الفرائض وصنف يف أصول الدي

والعقليات أفىت ودرس وأخذ عنه الفضالء وجاور يف سنة أربع وسبعني رفيقا للشرف بن عيد، 
وقدم القاهرة بعد للسعي يف القصاعية بعد موت جالل الدين بن حسام الدين فأجيب إليها 

 وكان دينا. مات يف سنة مثان ومثانني تقريبا عن حنو الثمانني.

املؤذي الكاشف ابلوجه القبلي غرمي السفطي يف احلمام. أحضر يف أوائل سنة أربع قاسم الزين 
 ومخسني حمموال على مجل ليدفن ابلقاهرة بعد مترضه يوما واحدا. غري مأسوف عليه.

 قاسم احلنفي اثنان: مصري وهو ابن قطلوبغا ودمشقي مضى قريبا.

ى فيها، مات يف بتعز. انتهت إليه رايسة الفتو  قاسم الدمين اليماين الشافعي العالمة الفقيه املفيت
 سنة اثنتني وثالثني وخلفه بتعز اجلمال بن اخلياط اآليت.

 (1)قاسم الرومي اتجر السلطان واخلصيص ابلدوادار يشبك حبيث مسح له". 
 

"ولد يف صفر وخبطى يف موضع آخر ربيع سنة ثالث وثالثني ومثامنائة ببيت -200 .252
خبة يال مث ارحتل فأخذ عن احمللي شرحه جلمع اجلوامع وعن شيخنا شرحه للناملقدس وتفقه جبده قل

وعشارايته وثالثيات البخاري كل ذلك بقراءة أخيه، ومسع على جده فأكثر وقرأ عليه أشياء وكذا 
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مسع على التقي القلقشندي والشمس الربموين والشهاب بن حامد والتقي بن قاضي شهبة والعز 
 احلنبلي وابن خاله(

الشهاب والزينني ابن خليل القابوين وابن داود والشهابني ابن الشحام وابن حممد ابن حامد يف 
آخرين من أهل بلده والقادمني عليها وشيخنا ونقيبه ابن يعقوب والعز بن الفرات وساره ابنة ابن 

نية بعض امجاعة واحمللي وطائفة ابلقاهرة بل قال أنه مسع على التدمري املسلسل وعلى عائشة الكن
مسند الشافعي وأجاز له ابن الطحان وابن بردس وابن انظر الصاحبة وزينب ابنة اليافعي وخلق 
بل أذن له يف التدريس شيخنا واحمللي والتقي بن قاضي شهبة وقال إن شيوخه يزيدون على ثالمثائة 
واستقر يف مشيخة الصالحية ببيت املقدس بعد صرف الكمال بن أيب شريف وكذا خطب 

 ابملسجد األقصى وحدث ودرس وأفىت وذكرت له أوصاف حسنة.

حممد بن إبراهيم بن عبد هللا أو أبو بكر ووجدته خبطه ولعلها كنية عبد هللا الشمس الشطنويف مث 
القاهري الشافعي والد أمحد املاضي. ولد بعد اخلمسني وسبعمائة بشطنوف يف املنوفية من الوجه 

ها ومل يرزق األسناد وغري القراءات وشتغل ابلفقه والفرائض والعربية البحري وقدم القاهرة شااب فا
لقراءات االعايل إمنا كان عنده عن التقي الواسطي وحنوه ومهر يف العربية والفرائض وتصدر يف 

م ابجلامع الطولوين ويف احلديث ابلشيخونية وانتفع به الطلبة سيما يف العربية النتصابه ألشغاهل
عا وكان كثري التواضع مشكور السرية. مات يف ليلة االثنني سادس عشري ربيع جبامع األزهر ترب 

 األول سنة اثنتني وثالثني بعد علة طويلة وقد قارب الثمانني.

ذكره شيخنا يف إنبائه واملقريزي يف عقوده وكرره وقال: كان مشكور السرية معروفا ابلفضيلة خريا 
والشمين  وممن أخذ عنه العربية العلم البلقيين والشرف املناويمتواضعا امتنع من نيابة احلكم وغريمها 

 وخلق ممن لقيته وجود عليه القرآن اجلالل القمصي رمحه هللا وإايان.

حممد بن إبراهيم بن عبد هللا الشمس الكردي األصل مث املقدسي مث القاهري املكي الشافعي 
أ حتت  بعني وسبعمائة ببيت املقدس ونشومسى املقريز جده أمحد ال عبد هللا. ولد سنة سبع وأر 

كنف أبويه فتفقه، ومال إىل التصوف بكليته وصحب الصاحلني والزم الشيخ حممد القرمي ببيت 
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 (1)املقدس وتلمذ له". 
 

 "بغزة ونشأ هبا يف كنف(-201 .253

أبويه فأخذ عن الشمس احلمصي مث ابلقاهرة عن اجلوجري وابين أيب شريف وغريهم بل وأخذ عن 
ين ببيت املقدس ومسع على يسريا وتزوج ابنة ابن الطنبذي سبطة املناوي، وكان عاقال األخري 

حريصا على االشتغال فهما حفظ البهجة وغريها وعرض. مات يف ليلة األحد حادي عشري 
ربيع األول سنة ست ومثانني وصلى عليه ضحى الغد يف مشهد فيه من ذكر من شيوخه عوضه 

 هللا اجلنة.

اهيم بن عبيد هللا بن خملوف بن رشيد الشمس أبو عبد هللا العفصي القاهري احلنفي حممد بن إبر 
عن الفخر الضرير واملشبب والزراتييت واستقر بعده يف مشيخة القراء القراءات املقري ممن أخذ 

ابلربقوقية ومتيز فيها وتصدى لإلقراء فأخذ عنه خلق كابن أسد ورغب له عن الربقوقية وقال أنه 
أيضا عن البغدادي والتنوحي وأم ابلزمامية وشهد عليه األكابر كالزينني طاهر ورضوان وإمام يروى 

اجلامع وعظموه ووصفه األخري بشيخنا وأثبت شيخنا امسه يف القراء ابلداير املصرية وسط هذا 
 القرن ومات قبل اخلمسني رمحه هللا.

ل نسبة احل الربهان اخلراشي األصحممد بن إبراهيم بن عثمان بن سعيد الشمس بن الفقيه الص
أليب خراشة القاهري املالكي ويعرف أبوه اببن النجار وهو ابخلطيب الوزيري لسكناه يف تربة 
قلطماي من ابب الوزير. ولد سنة سبع وأربعني ومثامنائة واشتغل يف ابتدائه ابلعربية على النور 

والعربية عن السنهوري والزم األمني الوراق وكذا أخذ عن العالء الكرماين مث أخذ يف الفقه 
األقصراين والتقي احلصين يف آخرين كحفيد الفنري قال أنه الزمه مبكة والزين زكراي ويف شبوبيته 
الشمس بن أجا احلليب وحنوه مث أاب الفضل النويري اخلطيب املكي وقرأ بني يديه يف األزهر وغريه 

ن اجلالل بن امللقن واحملب الفاقوسي واجلمال بفراج بذلك وقال أنه مسع على السيد النسابة و 
أيوب والنور البارنباري والشمس التنكزي وأم هانئ اهلورينية يف آخرين كالقطب اخليضري والشاوي 
وسافر لدمشق مع الشهاب بن احملوجب ظنا فسمع هبا صحيح البخاري على الربهان التاجي 

لغرس دد لألكابر كالزيين بن مزهر مع البدر بن ابعموم إجازته من عائشة ابنة ابن عبد اهلادي وتر 
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وغريه وسلك طريقه يف االخنفاض والرتفع وتزايد اختصاصه ابلشرف بن البقري وبكاتب املماليك 
بن جلود الصغري جدا وخاض من مل يتثبت يف أمور كثرية منكرة نعم صح يل أنه كان يلبس بعض 

 صوفه وأخذ عن ابن أخت الشيخ مدين ولوىالرؤساء ومل يتحاش عن سائر أعضائه ومع ذلك فت
 العذبة وحضر اجملالس(

 (1)الوفائية وخالف أمر شيخهم اآلن إبراهيم يف احملل". 
 

"حنفه حاز به جهات مث رغب عن بعض جهاته وحج يف مومسها وجاور وأرسل -202 .254
لنرييب وحنومها اإيل برأسي سكر فما قبلتهما إال جبهد وتردد البن حسن بك يف أايم الثمان مث البن 

فضال عن القاضي وأهني يف مسريه من كاشف احمللة كان العالء بن زوين ووقع بينه وبني حسن 
بن الظاهري بسبب غري مرضي وبني ابن انصر بل وصاحبنا الشهاب املنزيل وابملدينة بينه وبني 

ة عن الثياب مر العالمة السيد السمهودي ما يف شرح كله جفاء وهو مبني يف احلوادث، وقد جترد 
ومشى كذلك من عارض فضبطه أهله ودام منقطعا به أايما مث تراجع، ومل يزل سيدي أمحد بن 
حامت يقول يل أنه حيسن الدخول دون اخلروج وعندي أنه ال حيسنهما، والغالب عليه اخلفة 

الم وعلى كوسالمة الفطرة ولذا مل يلتزم طريقه وصاهره على ابنة له اجلالل الصاحلي وكان بينهما  
أخرى التقي بن الربماوي، وسريته طويلة وأحواله مستحيلة ورأيت من حيكي يف مزيد احتياله أنه 
أظهر وهو بني يدي تنبك قرا هزيرة فأحضر له من ملبوسه قصري كم فقام به مث مل يعد به إليه 

والغالب  شواألمر أعلى من ذلك لكن ابجلملة هو فاضل متميز يف فنون يقال له نظم ونثر وحوا
عليه اإلقدام وعدم التأدب حبيث فجر على مربيه ابن الغرس ورام فعل ذلك مع قاضي املالكية 
اللقاين فأمر إبقامته مع كوهنما يف جملس ابن مزهر وساعده رفيقه احلنفي األمشاطي قائال له رفع 

رته سنة مثان و صوتك حبضرته قلة أدب أو حنو ذلك ويف شرح ماجرايته طول سيما ابحلرمني يف جما
وتسعني اليت زار يف أثنائها وكان بينه وبني مجاله ما ينايف العقل وآخر أمره أنه ملا رفع مع الركب 

 قعد يف الينبوع ومل يزر وقال فيه الشعراء نسأل هللا التوفيق.

حممد بن إبراهيم بن عثمان الشمس أبو عبد هللا السفطرشبين مث املصري املالكي مث الشافعي 
يل والد علي املاضي، صاهر النور األدمي وبه حتول شافعيا وأخذ عنه وعن الزين العراقي الشاذ
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 وغريمها وفضل مع الصالح واخلري. مات بصاحلية دمشق بعد الثالثني رمحه هللا.

حممد بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن يوسف الكمال أبو الفضل بن أيب الصفا احلسيين العراقي 
رف قدسي مث القاهري احلنفي املاضي أبوه وأخوه سيف املستفيض الثناء عليه ويعاألصل احلليب امل

 اببن أيب الصفا ورمبا لقب بدموع. ولد حبلب وحتول منها مع أبيه إىل(

 فنون واملنار والكنز وألفية ابن ملك وتدرب بوالده يفالقراءات القدس فحفظ القرآن واجلزرية يف 
بن ي والزم سراجا الرومي يف الفقه وأصوله وجود القرآن على اوانتفع به وأبيب اللطف احلصكف

 (1)عمران ومسع معنا هناك على التقي". 
 

"وأخذ الفرائض عن الشمس الكالئي مث عن الشمس الغراقي ومسع احلديث على -203 .255
العزيز املليجي والصالح أيب عبد هللا البلبيسي والتاج الصردي والشهاب أمحد بن الداية والتنوخي 
وانصر الدين بن الفرات يف آخرين ومما مسعه على األول مسند الشافعي وعلى الثالث جزء سفيان 

ابع فضائل الصحابة لوكيع وحج قدميا يف سنة إحدى ومثامنائة وتكسب ابلشهادة إىل وعلى الر 
أخذ عنه الفضالء أخذت عنه أشياء وكان خريا ساكنا القراءات آخر الوقت وحدث وأقرأ 

ضابطا ثقة قدمي الفضيلة صبورا على اإلمساع. مات يف يوم الثالاثء سلخ احملرم سنة مثان ومخسني 
 .رمحه هللا وإايان

حممد بن أمحد بن أمحد بن حممد اجلمال بن الشهاب البوين. ولد بعيد األربعني مبكة ونشأ كأبيه 
 يف خدمة صاحب مكة يف الرتك وغريها ومتول ابلعقارات وغريها.

حممد بن أمحد بن أمحد بن حممود بن موسى الشمس املقدسي مث الدمشقي الشافعي املقري أخو 
ي وعبد الرزاق األشقاء املاضيني واثنيهم هو املفيد له. ولد سنة مخس إبراهيم وعبد الرمحن اهلمام

وعشرين ومثامنائة ببيت املقدس وحوله أبوه قبل استكماله نصف سنة إىل دمشق فنشأ هبا وحصل 
 له توعك أدى إىل خرسه فلما بلغ السادسة من عمره توجه به للشيخ عبد هللا(

تقليده شافعيا ودعاءه فدعا له وبشره بعافيته وألزمه ب العجلوين بل للتقي احلصين ملتمسا بركته
وإقرائه املنهاج مع كونه سلفه وأخوته كلهم حنفية فامتثل وعويف عن قرب وحفظ القرآن واملنهاج 
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يف أربع سنني حبيث صلى للناس الرتاويح يف رمضان ابلقرآن بتمامه كل عشر منه إمام من العشرة، 
د ري والودعانية املكذوبة والشاطبيتني وألفية احلديث والنحو واملولوكذا حفظ العمدة وأربعي املنذ

البن انصر الدين ومجع اجلوامع ونظم القواعد البن اهلائم وتصريف العزى والتلخيص واألندلسية 
يف العروض وغريها وعرض على العالء البخاري وآخرين منهم شيخنا حني اجتيازه بدمشق يف 

أبيه والفقيه عن التقي بن قاضي شهبة وولده البدر والعربية عن عن القراءات سنة آمد وأخذ 
العالء القابوين واملعاين والبيان عن يوسف الرومي وحضر جملسه يف أصول الفقه وبرع يف املعاين 
والبيان وكتب اخلط احلسن املتقن السريع حبيث كتب القاموس مضبوطا يف ثالثة أشهر وكان 

خه التقي كتبه كونه خبطه، وقال الشعر اجليد حبيث عمل يف شي  اجلمال بن السابق يتبجح ببعض
الشهيب مرثية وتقدم يف صناعة التوقيع وكان يتكسب منها ومن كتابة املصاحف على طريقة 

ن له عن الزين بن عياش وأذالقراءات والده، وحج مرارا أوهلا يف سنة مثان وأربعني وأخذ هناك 
 (1)ورأيت خبطه تقريظا جملموع البدري". ءات القراوكذا أذن له غريه، وتصدر يف 

 

 "أرخه سنة تسعني اشتمل على نثر ونظم فكان من نظمه فيه:-204 .256

 )وما يل يف حبور الشعر شيخ ... طويل ال وال ابع مديد(

 بل كتب عنه البدري يف اجملموع قوله:

 )شبهت زهر اللون ملا بدا ... يف كف عبد البس أمحرا(

 

 رب ... من حوهلا ورد زهى منظرا()فصوص كافور على عن

 مث توقفت يف ذلك. مات مبكة يوم الرتوية سنة مخس ومثانني ودفن ابملعالة رمحه هللا.

 حممد بن أمحد بن أمحد التاج النويري الباهي نزيل مصر. مات سنة إحدى وأربعني.

 حممد بن أمحد بن أمحد الشمس اجلوجري القاهري قريب زوجة شيخنا.

 يخنا مث مين، وكان فقريا عسريا.ممن مسع من ش

حممد بن أمحد بن إدريس بن أيب الفتح الشمس الدمشقي بن السراج أخو العماد أيب بكر. مسع 
 على احلجار الصحيح وحدث. مات بدمشق يف رجب سنة اثنتني. ذكره املقريزي يف عقوده،(
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 وينظر ففي الظن أنه عندي.

أبو الفضل بن الشهاب األميوطي األصل القاهري  حممد بن أمحد بن أسد بن عبد الواحد البدر
الشافعي املاضي أبوه ويعرف كهو اببن أسد. ولد ظنا سنة أربع وثالثني ومثامنائة حبارة هباء الدين 

 من القاهرة ونشأ هبا يف كنف أبويه فحفظ القرآن وكتبا مجة كالشاطبيتني واأللفيتني والبهجة ومجع
دب ودرج، وأجاز له يف مجلة بين أبيه من يف استدعاء النجم اجلوامع والتلخيص وعرض على من 

بن فهد وهم خلق من جل اآلفاق ومسع الكثري على شيخنا بل ويف الظن أن والده أمسعه على 
ابن بردس وابن الطحان وابن انظر الصاحبة وغريهم والزم والده يف الفقه وأصوله والعربية 

م وي ورمبا حضر عند العلم البلقيين وربيبه مث الز وكذا حضر تقاسيم الشرف املناالقراءات و
الفخر املقسي يف الفقه وفرائض الروضة والعربية وقرأ على الزين زكراي أشياء وأكثر عن ابن قاسم 
بل قرأ على التقي احلصين يف فنون وعلى الزين األبناسي يف آداب البحث وعلى الكافياجي يف 

ي وآخرين  السعادات يف العربية وغريها وللجوجري والبقاعمؤلفه يف علوم احلديث وتردد للبدر أيب
والزم اجمليء إيل واألخذ عين ومراجعايت يف كثري وما كنت أمحد كثريا من أموره مع يبس وبالدة 
وإظهار حملبة الفائدة والشح ابلعارية وغريها وحج يف سنة ست ومخسني ومسع معي ابملدينة النبوية 

 ريه وكذا مسع مبكة، وانب يف القضاء عن املناوي فمن بعده وتنقل يفعلى أيب الفرج املراغي وغ
ملؤيدية وما ابلربقوقية وابالقراءات جمالس بل ملا مات والده صارت إليه جهاته وفيها تدريس 

 (1)يفوق". 
 

"بعضهم أاب الفتح بن الشهاب البلقيين األصل احمللي الشافعي املاضي أبوه واآليت -205 .257
ات حممد ويعرف كل منهم اببن العجمي. ولد يف يوم الثالاثء اثمن عشري شوال ولده أبو السعاد

سنة ثالث وعشرين ومثامنائة ابحمللة ونشأ هبا فحفظ القرآن والعمدة واملنهاج الفرعي وألفية النحو 
وغريها وعرض على مجاعة ومسع على الزين الزركشي واحملب بن نصر هللا وشيخنا وعلى املشايخ 

لظاهرية القدمية ختم الصحيح، وأجاز له خلق واشتغل على الويل بن قطب والشمس األربعني اب
الشنشي وغريمها، وقدم القاهرة فأخذ عن العلم البلقيين والقااييت والشرف السبكي ومتيز يف 

                                         
 6/293الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  (1)



291 

 

 الفرائض(

واحلساب وشارك يف العربية وغريها بل كان فقيه النفس وافر الذكاء فهامة درس وأفىت وحدث 
ضاء احمللة شركة ألبيه مث بعده استقالال إىل أن مات مع انفصاله يف أثناء املدة غري مرة بغري وويل ق

واحد كما بينته يف غري هذا احملل، وكذا ويل قضاء إسكندرية وقتا وابلغ البقاعي يف احلط عليه 
لو يف كل تواألمني األقصرائي، والثناء وهو يف أواخر أمره أحسن منه قبال حبيث بلغين أنه كان ي

يوم ثلث القرآن سيما حني إقامته األخرية ابلقاهرة معزوال. مات فجأة يف يوم اجلمعة اتسع عشر 
 رمضان سنة سبع ومثانني ابحمللة رمحه هللا وعفا عنه وإايان.

حممد بن أمحد بن أيب بكر بن عبد هللا بن ظهرية بن أمحد بن عطية بن ظهرية الكمال أبو الفضل 
ولد ابليمن وأمه منها ونشأ هبا مث حج وأجاز له ابستدعاء ابن فهد يف سنة ست  القرشي النبكي.

 وثالثني فما بعدها خلق كالواسط والزركشي والقبايب والربهان احلليب ومات بعد ذلك.

حممد بن أمحد بن أيب بكر بن علي بن حممد بن أيب بكر بن عبد هللا بن عمر بن عبد الرمحن بن 
عبادة الصامت بن الشهاب بن الرضي بن املوفق بن اجلمال اليماين الزبيدي  عبد هللا اجلمال أبو

الناشري الشافعي املاضي أبوه ولقبه ابلصامت جلده ألمه املتوىف سنة إحدى وسبعني وسبعمائة. 
ولد يف شوال سنة مثان وسبعني وسبعمائة ونشأ يف حجر أبيه فحفظ القرآن مث املنهاج ومل يرتعرع 

فكفله أخوه الطيب ووجه عنايته إليه فربع يف أسرع مدة حبيث كان فقيها عاملا حىت مات أبوه 
عامال ذكيا ممن مجع بني العلم والدين ومسع من النفيس العلوي والتقي الفاسي وابن اجلزري بل 
قرأ كثريا من أمهات احلديث والتفسري ومجلة من املختصرات واألجزاء وكتب العارفني على عمه 

الزمه حىت مات، وأجاز له مجاعة كعائشة ابنة ابن عبد اهلادي والزين أيب بكر املراغي املوفق علي و 
ابستدعاء ابن موسى املراكشي وغريه وقرأ العربية على الشرف إمساعيل بن إبراهيم البومة وجود 

 (1)وويل اإلعادة". القراءات 
 

ويعرف  املقدسي الشافعي"حممد بن أمحد بن حاجي موالان مشس الدين التربيزي مث -206 .258
 اببن(

عذيبة ملالزمته العذبة. ولد قبيل سنة مخس ومخسني وسبعمائة بتربيز واشتغل قدميا وارحتل إىل 
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أقصى العجم واهلند والروم واليمن واحلجاز للتجارة مع اشتغاله ابلفقه والعربية والصرف 
وابن  م يف زمن ابن كثريودخل مصر يف زمن األسنوي وحلب يف زمن األذرعي والشاالقراءات و

رافع وحضر عندهم وعند غريهم وحصل كتبا جيدة ودخل القدس يف سنة مخس وتسعني وعرف 
ابخلواجا وجاور سنني مبكة قبل الفتنة. ذكره ابن أيب عذيبة وقال إنه به عرف وأنه قرأ عليه يف 

لدهر كرما رجال ا وجاور معه مبكة سنة أربع وثالثني، وكان أحدالقراءات والعربية والتفسري 
وداينة وتصوفا وختشعا وحمبة يف أهل العلم واخلري وفضال ذا نعمة طائلة وثروة مع سرقة كثرية من 

 ماله وغرفه. مات مبكة يف احملرم سنة مخس وثالثني بعد مرض طويل رمحه هللا.

حممد بن أمحد بن حبيب الشمس الغامني املقدسي ويعرف اببن دامس. شيخ حسن من أهل 
رآن، لقيته ببيت املقدس وأخربت أنه مسع على أيب اخلري بن العالئي والشمس القلقشندي الق

وغريمها، وقرأ عليه بعض األجزاء وكان صوفيا ابلصالحية هناك وخازن الكتب ابألقصى ومولده 
 يف عشر الثمانني وسبعمائة. ومات قريب الستني تقريبا.

ا بن عطية املنويف قاضيها الشافعي. ولد هب حممد بن أمحد بن حسن بن أمحد بن عطية البدر
ختمينا يف سنة مثانني وسبعمائة وقرأ هبا القرآن عند الشمس أيب عبد هللا املعروف بكنيته والشهاب 
اهليثمي وغريمها وحفظ كتبا عرضها على الصدر اهليثمي والويل العراقي وحضر جملسه يف اإلمالء 

 مبنوف فأجاز يل وما علمت حاله.وادعى أنه حضر عند والده أيضا، لقيته 

 مات قريب الستني أيضا تقريبا.

حممد بن أمحد بن حسن بن إمساعيل بن يعقوب بن إمساعيل الشمس بن الشهاب الكجكاوي 
العينتايب األصل القاهري احلنفي شقيق حممود اآليت، أمهما فردوس ابنة الشمس حممد بن سليمان 

 أيب أمه لكونه هو الذي رابه ملوت والده وابنه صغريبن موسى ويعرف ابألمشاطي نسبة جلده 
وكان اجلد يتجر فيها وكان خريا. ولد كما قرأته خبطه يف سادس عشري ذي احلجة أو القعدة 
سنة إحدى عشرة ومثامنائة مقابل صهريج منجك ابلقاهرة وقرأ القرآن وجود بعضه على حبيب 

سه تصحيحا على قارئ اهلداية بل حضر درو  العجمي وحفظ القدوري وبعض اجملمع وغريمها وقرأ
 ودرس التفهين وابن الفنري وتفقه ابلشمس بن اجلندي وعبد اللطيف(
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 (1)الكرماين". 
 

"ليلة االثنني خامس عشري رمضان سنة مخس ومثانني بعد عتق بعض ما يف ملكه -207 .259
الطريق بني  ةوصلي عليه من الغد برحبة مصلى ابب النصر يف مشهد متوسط مث دفن على قارع

تربة قجماس أمري آخور واألشرف إينال وقال البدري بن الغرس: ساءت وفاته كل عدل أو حنو 
هذا، وقال الولوي األسيوطي: إن ذممنا فيه خصلة أو خصلتني محدان منه كثريا رمحه هللا وإايان 

 وأرضى عنه أخصامه فلم خيلف بعده مثله.

بن معايل الكمال أبو الفضل ابن الشهاب العباسي حممد بن أمحد بن حسن بن داود بن سامل 
احلموي املكي أخو املوفق عبد الرمحن املاضي وذاك األكرب. ولد يف سنة ثالث وثالثني ومثامنائة 
ونشأ فحفظ القرآن وأربعي النووي والرسالة البن أيب زيد واأللفيتني وشذور الذهب وأخذ العربية 

 م، واستقر يف قضاء محاة سنة مخس وستني عوضا عنعن أبيه وابن تقصيا والفقه عن بعضه
احملب حممد بن الرسام ذبكلوشا مث انتقل إىل قضاء دمشق يف سنة مثان وسبعني مث انفصل عنه 
ابلشهاب املريين وهو حممد بن أمحد بن حسن وقيل موسى بن عبد الواحد أبو عبد هللا األموي 

استقرار أيب  د يف سنة ست وتسعني وسبعمائة يوماملغريب التونسي املالكي ويعرف ابلقباقيب. ول
 فارس يف مملكة تونس وقدم القاهرة فحج ومسعت من نظمه قوله يف شيخنا:

 )يل مالك مهما استعنت به مسح ... وإذا توجه يف مناجدة جنح(

 

 )أنبئت عنه أن يف سيادة ... فاعلم بقلبك أنه نبأ رجح(

يه سعودي اآليت ملا فيهما وكذا مدح تغرى برمش الفقوقد سبقه فقيهنا الشمس حممد بن أمحد ال
بقصيدة مهزية مسعها منه صاحبنا التقي القلقشندي حسبما قرأته خبطه وكتب عنه أيضا غريه من 

 أصحابنا. مات يف رجب سنة مخسني إبسكندرية رمحه هللا.

رعي األذ حممد بن أمحد بن حسن بن علي بن حممد بن عبد الرمحن الكمال بن اإلمام الشهاب
األصل القاهري وأمه دمشقية. قرأ القرآن ومسع معنا على غري واحد وكتب خبطه القول البديع 
وخالط ذوي الظرف مث اجنمع ببوالق. ومات يف احملرم سنة مخس وتسعني عن بضع ومخسني 
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 تقريبا وهو والد فاطمة زوج النجم بن حجي.(

لب ليب الشافعي. ولد ابلباب مث قدم ححممد بن أمحد بن حسن بن علي الشمس البايب مث احل
سنة ست وثالثني فنزل احلالوية النورية ومسع فيما قال الربهان احلليب: مث أخذ عن ولده أيب ذر 

لبابيلي عن عبيد بن أيب املىن والتقى أيب بكر بن أيب بكر االقراءات ووالفقه عن يوسف الكردي 
 (1)بن احليشي ومبكة حني". 

 

للدرس خريا دينا صدوقا إذا مسعت حسن ومهابة ووقار كثري  "حسن اإللقاء-208 .260
التالوة حبيث كان يف جماورته يتلو كل يوم وليلة ست ختمات، وممن مسع منه هناك التقي ابن 

فهد وذكره يف معجمه وكذا ذكره ابن قاضي شهبة يف الشافعية وشيخنا يف إنبائه وقال إنه اشتغل  
واخلري  اس فيها ابألزهر وأم به نيابة، وكثرت طلبته مع الدينكثريا ومتهر يف الفرائض وشغل الن

وحسن السمت والتواضع والصرب على الطلبة وكان يقسم التنبيه واملنهاج فيقرن بينهما مجيعا يف 
مدة لطيفة. وقد مسع من العز ابن مجاعة مبكة وحدث وجاور كثريا وكان يعتمر يف كل يوم أربع 

ليلتئم  قلت: وكأن اقتصاره على اخلتم يف اليوم الذي يعتمر فيه أربعاعمر وخيتم يف كل يوم ختمة. 
مع ما تقدم إن صح وهو يف عقود املقريزي. مات يف خامس شعبان سنة ست عشرة ابلقاهرة 

 عن حنو السبعني رمحه هللا وإايان.

 هحممد بن أمحد بن خواجا احلموي مث املصري اخلياط ربيب اخلالطي، مسع عليه وحدث مسع من
 التقي الفاسي وشيخنا، وذكره يف معجمه وآخرون، مات يف سنة سبع فيما أحسب.

حممد بن أمحد بن أيب اخلري بن حسني بن الزين حممد الكمال أبو الربكات القسطالين األصل 
 املكي الشافعي. أييت فيمن جده حممد بن حسني.

ار. ولد قرئ ويعرف اببن النجحممد بن أمحد بن داود الشمس أبو عبد هللا الدمشقي الشافعي امل
برع فيها عن صدقة الضرير تلميذ ابن اللبان و القراءات سنة مثان ومثانني وسبعمائة تقريبا وأخذ 

وتصدر هلا جبامع بين أمية وغريه فأخذها عنه الفضالء كالسيد محزة احلسيين وانتفعوا به فيها وكان 
 لناس وكتب شرحا على(مع ذلك ماهرا يف احلساب وله جملس يلبغا يعظ فيه ا
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ابب وقف محزة وهشام من القصيد وكذا كتب يف األوجه الواقعة من آخر البقرة أول آل عمران 
 وعارضه فيها بعض تالمذته وغلطه يف بعض مقاالته. ومات ظنا قريبا من سنة سبعني.

بع س حممد بن أمحد بن دينار الفقيه مجال الدين املكي. أحد خدام الدرجة. أجاز له يف سنة
ومثامنائة الشهاب اجلوهري وعبد الكرمي بن حممد احلليب وأبو اليمن الطربي وعائشة ابنة حممد بن 

 عبد اهلادي وغريهم. ومات مبكة يف احملرم سنة ثالث وأربعني. ذكره ابن فهد.

حممد بن أمحد بن رجب انصر الدين ويعرف ابلنشاشييب حرفة. ولد يف ربيع األول سنة إحدى 
امنائة ابلقاهرة ونشأ هبا فحفظ القرآن وجوده على ابن كزلبغا والزين طاهر وأليب عمرو وعشرين ومث

 (1)على ابن عمران والفاحتة". 
 

 "يف شعبان سنة مثان وسبعني غري مأسوف عليه.-209 .261

حممد بن أمحد بن عثمان بن نعيم ابلفتح مث الكسر ابن مقدم بكسر الدان املشددة ووجدته أيضا 
مد بن حسن بن غامن بن حممد بن عليم بضم العني وآخره ميم الشمس أبو عبد بفتحها ابن حم

هللا البساطي مث القاهري املالكي عامل العصر ووالد عبد الغين وحممد وهكذا قرأت نسبة خبطه 
وأسقط مرة حممدا قبل عليم، ويعرف ابلبساطي. ولد يف سنة ستني وسبعمائة قيل يف احملرم وقبل 

ر وىل وقيل يف صفر وهو املعتمد ورأيت العفيف اجلرهي ألرخه يف مشيخته آبخيف سلخ مجادى األ
احملرم سنة اثنني وستني فاهلل أعلم ببساط من قرى الغربية ابألعمال البحرية من أعمال مصر هبا 
ونشأ فحفظ القرآن والرسالة البن أيب زيد مث ارحتل إىل القاهرة يف سنة مثان وسبعني فعرضها على 

أبيه العلم سليمان بن خالد بن نعيم واشتغل ابلعلم وأول من أخذ عنه من املشايخ كما ابن عم 
قرأته خبطه النور اجلالوى املغريب املالكي والزمة حنو عشر سنني يف الفقه والعقليات وغريها وكان 

 يذهب إليه ملصر ماشيا وملا مرض أشار عليه ابلقراءة يف العقليات على العز بن مجاعة فالزمه
فيما كان يقرئه من العلوم عقليها ونقليها وكذا انتفع يف الفقه مع فنون كثرية وأكثرها أصول الفقه 
البن خلدون ويف العقليات ابلشيخ قنرب العجمي واشتدت مالزمته وأحبه الشيخ حىت أنه خصه 

 ابالجتماع به دون رفقائه ملا رأى من مزيد اهتمامه ابلعلم(

دوهنم وأخذ أيضا كثريا من الفنون عن أكمل الدين والعز الرازي وزاده احلنفيني وأصول الفقه مع 
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الفقه والعربية عن الشمس أيب عبد هللا الركراكي قرأ عليه خمتصرى ابن احلاجب الفرعي واألصل 
ليمان س وغالب احلاجبية، والعربية وحدها عن الشمس الغماري والفقه أيضا عن ابن عم أبيه العلم

التاج هبرام والزين عبيد البشكالسي ويعقوب الراكراكي والفرائض واحلساب عن الشهاب بن اهلائم 
عن النور الدمريي أخي هبرام يف آخرين، ومسع البخاري القراءات وواهلندسة عن اجلمال املارداين 

 وهو مع مسلم نيعلى ابن أيب اجملد وكان يذكر أنه مسعه على التقى البغدادي يف سنة تسع وسبع
على التقى الدجوى واجلمال بن الشرائحي والصدر األبشيطى بفوت فيهما على الثاين فقط 
وبفوت يف البخاري فقط على األخري وصحيح البخاري فقط على الغمارى وابن الكشك والتقي 
بن حامت بفوت على األخري وحده وبعض سنني أىب داود على الغماري واملطرز وسنن ابن ماجه 

 (1)على الشهاب اجلوهري ومثانيات النجيب على اجلمال احلنبلي ومسع أيضا على النجم بن". 
 

 "سنة مثان وتسعني يف األحياء.-210 .262

حممد بن أمحد بن علي بن عبد هللا الشمس احلجازي الشريفي العطار مبكة وشيخ املقرئني ابجلامع 
 هد.ة سنة ومخس وستني. أرخه ابن فووالد عبد اللطيف املاضي وغريه. مات مبكة يف ذي العقد

حممد بن أمحد بن علي بن علي الشمس أبو املعايل بن الشهاب املقرى والده ويعرف اببن الشيخ 
 علي. ولد عرض على حبضرة أبيه ومجاعة املنهاج واأللفية يف ربيع الثاين سنة تسعني وأجزته.

اب أيب اجلمال أبو اخلري ابن الشهحممد بن أمحد بن علي بن عمر بن أمحد بن أيب بكر بن سامل 
العباس الكالعي احلمريي الشوائطي نسبة لشوائط بلد بقرب تعز اليماين املكي الشافعي املاضي 
أبوه وأخوه على. ولد يف مجادى األوىل سنة مثاين عشرة مبكة، ونشأ هبا فحفظ القرآن وتال به 

إلعراب الطالب يف الكشف عن قواعد ا ابلسبع والعشر على والده وأربعى النووى وامللحة ومساعد
للنجم املرجاين والربدة والشاطبيتني وألفية النحو واحلديث وتلخيص املفتاح وإيساغوجى والنخبة 

لقراءات الشيخنا واملنهاج األصلي والبهجة الوردية وعروض ابن احلاجب وتتمة الشاطبية يف 
ة من اجلمال الكازروين ، ومسع مبكة من وابملدينالثالث للواسطى وثالثة أرابع حتبري التنبيه للزنكلوين

ني  وتفقه فيها به ويف مكة أببيه حبث عليه التنبيه والوجيز للغزايل وابلشهاب الضراسي اليماين ح
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كان جماورا مبكة حبث عليه البهجة وإببراهيم الكردي الشوساري وإمام الدين أمحد بن عبد العزيز 
الربع األول من احلاوى الصغري وأخذ األصول عن الكردي  الشريازي حبث عليهما مفرتقني حنو

املذكور والنجم الواسطي قرأ على كل منهما منهاج البيضاوي ومسع على اثنيهما بقراءة أبيه شرحه 
له، وأجازمها إبقرائهما وقرأ على إمام الدين املشار إليه قطعة من منهاج البيضاوي وغالب التلخيص 

 حو وعلى السيد الشريف أصول الدين(وشيئا من الكافية يف الن

 قرأ عليه رسالة الزين اخلوايف وعقائد النسفى وشرحها للسعد التفتازاين وشيئا من الطوالع للبيضاوي
وأجاز له، وتوجه إىل الداير املصرية يف أثناء سنة مخس وأربعني فأخذ عن مجاعة من أعياهنا  

رها قرأ على شيخنا النخبة وشرحها يف جمالس آخكالتقي الشمين والشرف املناوي وإمام الكاملية و 
سابع صفر سنة سبع وأربعني وأذن له يف إفادهتا ملن أراد ووصفه يف مراسلة عزى فيها أابه به أبنه 
أسف عليه كلما عرفه ملا انطوى عليه من اخلري والعبادة وطالقة الوجه وحالوة اللسان وقلة الفضول 

 (1)وكثرة". 
 

يان فحفظ القرآن وكتبا واشتغل ابلفقه واألصلني والعربية واملعاين والب"مث عاد إليها -211 .263
وغريها، وبرع وأشري إليه ابلفضيلة والطالقة، ومن شيوخه الزين عبادة والشمس الغراقي وأبو القسم 
النويري وأبو الفضل املشدايل املغريب، ومسع على شيخنا وغريه وتردد لكمايل بن البارزي وحنوه 

ك البقاعي وشيخهما أيب الفضل على قاضي املالكية البدر بن التنسي مع كونه من ووثب بتحري
شيوخه حيث عارضه يف قتل الشريف الكيمياوي حسبما شرحته يف احلوادث، وتقرب من الظاهر 
جقمق بذلك، وانب حينئذ يف القضاء وغريه وصارت له حركات وقالقل أنبأ فيها عن كامن 

جرأة وآل أمره إىل أن أهني جدا وطيف به على أسوأ حال وعاد  طيش وخفة وتساهل وجمازفة و 
كما بدأ بل أسوأ فأنه مخد كأن مل يكن، وسافر إىل مكة فحج وكذا حج قبل حمنته مث عاد مظهرا 
لإلانبة، وال زال يف مخود واخنفاض حىت مات يف وقد تنافر مع البقاعي وقتا ومد كل منهما لسانه 

 يف الصحبة الفاسدة غفا هللا عنهما.يف اآلخر كما هي سنة هللا 

 حممد بن أمحد بن علي الشمس القاهري احلسيين سكنا احلنبلي ويعرف ابلغزويل. ولد سنة(

مثان وسبعني وسبعمائة ابلقاهرة ونشأ هبا فحفظ القرآن وجوده على الشمس بن األعمى قال 
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ن مالك وقرأ ا منها ألفية ابوالفخر البلبيسي اإلمام وحفظ كتبالقراءات وكان اتجرا متقدما يف 
يف النحو على عبد احلق ومل ينسبه وفيه ويف املنطق واملعاين والبيان واحلكمة على اجملد امساعيل 
الرومي نزيل البيربسية ويف الفقه على الربهان الصواف والزم ابن زقاعة يف أشياء وعرض عليه 

احلرف  فية البيربسية ممن ينسب لعلماأللفية وكتب له اإلجازة نظما رواه يل عنه وكان أحد صو 
ولذا مل يكن ابلرضى وكأنه لذاك اختص الشيخ حممد ابن سلطان القادري فقد كان أيضا يذكر 
به، وحج ودخل الشام ألجل تركة أبيه وزار القدس واقتىن كتبا يف فنون مع مشاركة يف اجلملة 

شمس ان ومخسني وهو جد الوسكون. مات بعد تعلله حنو ثالث سنني يف ربيع األول سنة مث
 حممد ابن بريم احلنبلي ألمه رمحه هللا وعفا عنه.

حممد بن أمحد بن علي انصر الدين املقدسي نزيل مكة ويعرف ابلسخاوى. مسع من ابن صديق 
الصحيح ومسندى والدار قطىن وعبد وفضائل القرآن بفوت فيه واالمايل والقراءة البين عفان، 

كة مدة أدب األطفال مبالقراءات بالنور بن الشيخة وكان له إملام وحدث ابلصحيح قرأ عليه 
انب عن الزين بن عياش يف املدرسة الكلربقية يف إقراء عشرة من القراء كل يوم. مات يف احملرم 

 (1)سنة أربعني". 
 

"حممد بن أمحد بن عمر اتج الدين بن الزاهد والد علي املاضي. ممن تكسب -212 .264
 يف اجلوق وحنو ذلك وحصل اجلهات والدور وحج. ومات قريب التسعني. ابلشهادة وابلقراءة

 حممد بن أمحد بن عمر الكمال بن اجلعجاع. مضى فيمن جده عمر بن بدر.

حممد بن أمحد بن عيسى بن أمحد بن موسى األمني البدراين األصل الدمياطي القاهري الشافعي 
ة سنة حرفة أبيه. ولد يف رابع عشر ذي احلجإمام جامع الغمري هبا وخطيبه ويعرف اببن النجار 

مخس وأربعني ابلقاهرة وحتول منها لدمياط يف أايم رضاعة فدام هبا لسنة الشراقي مث عاد إليها 
عن مجاعة كابن أسد وعبد الدائم والنور اإلمام القراءات فحفظ القرآن وجوده بل أخذ 

ث ى غري واحد منهم كاالولني بل حبوالشمسني ابن عمران وابن اخلدر وحبيب العجمي ومجع عل
على الرابع يف مقدمة ابن اجلزري يف التجويد، ومسع احلديث على السيد النسابة والزين البوتبجي 

                                         
 7/23الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  (1)



299 

 

والشمس بن العماد والنور والبارنباري والعز احلنبلي والشاوي والشهاب الشارمساحي والشهاب 
أخذ يف الفاقوسي وأكثر عن الفخر الدميي، و  احلجازي واجلالل بن امللقن وأم هانئ اهلورينية وابىن

االصطالح عن قاسم احلنفي وعبد الدائم والبقاعي واألبناسي والكمال بن أيب شريف وكاتبه 
وكتب شرحه لأللفية والزم دراية ورواية، وتفقه ابلزين عبد اللطيف الشارمساحي يف االبتداء مث 

لقيين أخذ يف الفقه عن الشريف النسابة والعلم البابملناوى والزمه سنني ما بني قراءة ومساع وكذا 
والعبادى وابن أسد والربهان العجلوين والشهاب البيجوري والزين زكراي والشرف الربمكيين والفخر 

 املقسى واجلوجري وابن قاسم والنجم بن قاضي عجلون وابين أيب شريف يف آخرين منهم الشمس(

 ذ أكثر من بعض وكذا الزم الربهان الشرواين القادم يفالبامي واجلالل البكري وبعضهم يف األخ
سنة مخس وستني يف الفقه وعن الكمال بن أيب شريف والزين األبناسي وابن حجي أخذ يف 
األصلني وعن اثنيهم وابن أسد يف النحو وكذا عن ابن قاسم مع أصول الفقه وفيه عن البدر بن 

داين ملنطق وعن الشريف الفرضي والبدر املار خطيب الفخرية وابن االقيطع وعن ابن حجى يف ا
يف احلساب والزم البدر القطان يف الفقه والعربية وغريمها وأخذ عن التقى احلصىن والكافياجي 
أشياء وعن اجلمال الكوراين وابن حجي يف التفسري وعن غريهم يف املعاين والبيان، وأكثر من 

نة ست أببيه يف صناعته وقتا وحج يف ساالشتغال والتحصيل وشارك يف الفضائل بل تدرب 
 (1)وستني وكانت الوقفة اجلمعة وتنزل يف السعيدية والبيربسية وغريمها وأم جبامع الغمري مع". 

 

"وغريه مث أعرض عن اجملالس واقتصر على الصاحلية وصار من أماثل النواب بل -213 .265
واإلقدام كل ذلك مع حسن ما علمت اآلن أكمل منه فضال وإن كان فيه من يرتجح ابلصناعة 

 الشكالة والتؤدة واألدب ومتانة البحث ورمبا أقرأ بعض الطلبة.

حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن أيب بكر بن حممد بن مرزوق أبو عبد هللا 
 العجيسي التلمساين املالكي ويعرف حبفيد ابن مرزوق وقد خيتصر اببن مرزوق.

ربيع األول سنة ست وستني وسبعمائة واشتغل ببالده، وتال لنافع على ولد يف الثالث عشر 
العربية وجبده وبن و القراءات عثمان بن رضوان بن عبد العزيز الصاحلي الوزروايل وانتفع به يف 

عرفه يف الفقه وغريه وأجاز له أبو القسم حممد بن حممد بن اخلشاب وحمدث األندلس حممد بن 
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احلفار وحممد بن حممد بن علي بن عمر الكناين القيجاطي وعبد هللا علي بن حممد األنصاري 
بن عمر الوانغلي وأخرون، وحج قدميا سنة تسعني رفيقا ألبن عرفة ومسع من البهاء الدماميين 
ابسكندرية ونور الدين العقيلي النويري مبكة وفيها قرأ البخاري على ابن صديق ومن البلقيين وابن 

بن حامت ابلقاهرة والزم هبا احملب بن هشام يف العربية، وكذا حج يف سنة تسع امللقن والعراقي وا
عشرة ولقية الزين رضوان مبكة وقرأ عليه ثالثيات البخاري بقرأته هلا على ابن صديق وكذا لقيه 
شيخنا قريبا من هذا الوقت ابلقاهرة وقال يف ترمجة جده من درره: نعم الرجل معرفة ابلعربية 

سن اخلط واخللق واخللق والوقار واملعرفة واألدب التام حدث ابلقاهرة وشغل وظهرت والفنون وح
فضائله زاد يف معجمه: مسع مين ومسعت منه وأخذ عين قطعة من شرح البخاري ومن نظمي 

 وأجاز البين حممد ومل يطل اإلقامة ابلقاهرة، وكان نزها عفيفا متواضعا. قلت وكذا قال املقريزي(

قدم حاجا فأقام ابلقاهرة مدة مث سافر لبالده مث رجع يف سنة تسع عشرة فحج  يف عقوده أنه
أيضا وعاد، قال وكان نزها عفيفا متواضعا. وممن أخذ عنه األمني واحملب األقصرائيني وأكثر عنه 
وانصر الدين بن املخلطة والشريف عيسى الطنويب وأمحد بن يونس وكان أخذه عنه ملا قدم عليهم 

نة وأقام هبا ستة أشهر. وله تصانيف منها املتجر الربيح واملسعى الرجيح واملرحب بلدة قسنطي
الفسيح يف شرح اجلامع الصحيح مل يكمل وأنواع الذراري يف مكررات البخاري وإظهار املودة يف 
شرح الربدة ويسمى أيضا صدق املودة واختصره ومساه االستيعاب ملا يف الربدة من املعاين والبيان 

ديع واإلعراب والذخائر القراطيسية يف شرح الشقراطسية ورجز يف علوم احلديث مساه الروضة والب
 (1)وأختصره يف رجز أيضا ومساه احلديقة وأرجوزة يف امليقات مساها املقنع الشايف ونور اليقني". 

 

 "يف شرح حديث أولياء هللا املتقني تكلم فيه على رجال املقامات كالنقباء والنجباء-214 .266
والبدالء وانتهاز الفرصة يف حمادثة عامل قفصة وهو أجوبة عن مسائل يف فنون العلم وردت عليه 
من املشار إليه واملعراج إىل استمطار فؤاد ابن سراج والنصح اخلالص يف الرد على مدعي رتبة 

رب خ الكامل للناقص والروض البهيج يف مسايل اخلليج مجع مسيل واملفاتح املرزوقية يف استخراج
اخلزرجية وشرح التسهيل وكذا ألفية ابن ملك وخمتصر السيخ خليل ومساه املنزع النبيل ومل يكمال 
وابن احلاجب والتهذيب ومساه روضة األديب ومنتهى أمل اللبيب يف شرح التهذيب واجلمل 
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 للخوجني ومساه منتهى األمل ونظم املنت وعمل عقيدة أهل التوحيد املخرجة من ظلمة التقليد
واآلايت البينات يف وجه داللة املعجزات والدليل الواضح املعلوم على طهارة ورق الروم وجزء يف 
إثبات الشرف من قبل األم، وغري ذلك مما أخذ عنه بعضه ابلقاهرة. ومات بتلمسان يف عشية 
اخلميس رابع عشر شعبان سنة اثنتني وأربعني عن ست وسبعني سنة، وأرخه بعض يف ربيع منها 

 ألول أضبط رمحه هللا.وا

حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن سعيد بن عمر أبو الفضل بن الشهاب 
بن أيب البقاء بن الضياء املكي احلنفي اآليت جده. ولد يف رجب سنة تسع ومخسني ومثامنائة مبكة 

 عني.سبع وتسومسع مين هبا ودخل اليمن ومصر والشام وقيل أنه فقد به يف طاعون سنة 

 حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن عبد الوهاب بن البهاء القاضي(

انصر الدين أبو اخلري األنصاري اخلزرجي األمخيمي األصل القاهري احلنفي ويعرف اببن األمخيمي. 
ته ألمه دولد يف يوم السبت منتصف ربيع األول سنة سبع وثالثني ومثامنائة ابلقاهرة وقال أن ج

شريفة حسنية وأملي علينا نسبها. نشأ فحفظ القرآن والعمدة واجملمع وألفية النحو والشاطبية 
وبعض الطيبة اجلزرية، وعرض على مجاعة منهم العز بن الفرات وشيخنا بل قرأت خبطه أنه أجاز 

ه يف شرحه على يله يف سنة تسع وأربعني ابملنكومترية والربهان بن خضر والبدر العيين وأنه قرأ عل
اجملمع وابن الديري والعز عبد السالم والبغدادي يف آخرين وأخذ يف الفقه عن الشمس حممد بن 

عبد اللطيف احمللي وكان صديق أبيه ويف العربية وغريها عن التقي الشمين، وكذا قرأ يف العربية  
ذها يف ابتدائة أخفالقراءات بكافية ابن احلاجب مع أصول الفقه على التقي احلصين واعتىن 

عن التاج السكندري، وكذا أخذها عن الشهاب بن أسد مجع عليه سبعة الشاطبية مع ستة 
املصطلح البن القاصح واليزيدي وإمان العطار يف اختيارمها والزيون جعفر مجع عليه لألربعة عشر 

 (1)واهليثمي للعشر فقط وزكراي". 
 

لبدر البدر السعودي مث بعد بيوم استناب ا"الرومي والتقي بن القزازي ونقبه هو و -215 .267
بن فيش وحضه على التجمل يف ملبسه ومركبه مث الشهاب بن إمساعيل اجلوهري وخصه ابلصاحلية 
والشهاب القليجي، ومل يلبث أن عزل نفسه حني أدرجة فيمن قيد عليه ولكنه أعيد عن قرب مث 
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ه بل رك معلوم األنظار يف شهر واليتابن امساعيل الصائغ وغريه، وجدد بعض النواب. والتزم ت
والذي يليه وصرف متحصلهما مع الشهر قبلهما يف العمارة وتوسع يف االستبداالت حيث مل 

ها  ابلقاهرة ومكة حني جماورته هبا وكذا أقرأ غري القراءات ميكنه الرتك. وقد أخذ عنه غري واحد 
د إليه املتقدمني فيها كان يرتدكالعربية والصرف ومسعت أن الشهاب السعودي الصحراوي أحد 

أما لقراءة صاحب الرتمجة أو لسماع قراءة أخيه وكذا الزمه الزين بن رزين وقبله أحياان العز الوفائي 
وكالمها من علماء التوقيت فكأنه كان أيخذه عنهما ملا أخربت من براعته فيه حبيث صارت له 

م ا وخطب خمطواب بعدة أماكن تربعا وكذا أملكة يف استخراج أعمال السبعة السيارة من مقوماهت
يف الرتاويح جبامع احلاكم وغريه ليايل وتزاحم الناس لسماعه والصالة خلفه وهذا هو الذي طار 

 أمسه به مع مزيد صفائه وتفننه وبديع إدائه وله(

 يف جملس امللك حركات فيها بركات وكلمات مفيدة يف املهمات، والزال يذكرين ابجلميل ويتحفين
 ابجملاورة ابلفضل اجلزيل مجل هللا بوجود ومحل ذاته على جنائب كرمه وجوده.

حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد الشمس السكندري الشافعي التاجر ويعرف كأبيه اببن حمليس 
 بفتح أوله مث مهملة والم وآخره مهملة شاب سناط عاقل أخذ عن الشمس النويب مث عىن.

أمحد الشمس بن الشهاب اخلواجا بن اخلواجا الكيالين األصل نزيل  حممد بن أمحد بن حممد بن
مكة واملاضي أبوه ويعرف اببن قاوان. ولد تقريبا قبل العشرين ومثامنائة ونشأ يف كنف أبيه فقرأ 
على بعض الفضالء متدراب به يف النحو والصرف وحنو ذلك، بل حضر جملس الشرف على 

ة عنه، وقدم القاهرة مع أبيه يف سنة ست وثالثني فأخذا عن اليزدي واستفاد منه وأكثر الرواي
الزين الزركسي يف صحيح مسلم مث عن شيخنا ورجعا وقطن مكة وبلغين أنه أخذ فيها اتئية ابن 
الفارض وبعض شروحها عن بعض املغاربة خفية، ولقي غري واحد من الفضالء وانتفع مبذاكرهتم 

رئ عنده ة يف كتب احلديث والرقائق والتصوف والتاريخ بل قوغريها مع مداومته يف خلوته املطالع
 (1)الكثري من ذلك مبحضر". 

 

 "لوال األيناسي ومخد بعده. وكان أبوه مع عامتيه أدين منه.-216 .268

 حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد املاضي أبوه ويعرف اببن الشيخ. ممن مسع مين ابلقاهرة.

                                         
 7/53الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  (1)



303 

 

 س. أييت فيمن جده حممد بن حممد بن أيوب.حممد بن أمحد بن حممد بن أيوب وإليا

حممد بن أمحد بن حممد بن أيوب احملب أبو الفضل بن اشهاب بن الشمس الصفدي األصل 
الدمشقي الشافعي ويعرف أبيب الفضل بن األمام لكون جده كان إمام ببعض جوامع صفد وهو 

حفظ القرآن ونشأ هبا فبكنيته أشهر ولد يف اثلث عشر شعبان سنة أربعني ومثامنائة بدمشق 
وصلى به وهو ابن عشر وخطب جبامع بين أمية والعمدة والعقيدة للغزايل والشيباين والشاطبية 
وألفية احلديث والنحو مع امللحة واملنهاج الفرعي واألصلي مع الورقات والرحبية يف الفرائض 

لرمحن بن خليل ن عبد اوتلخيص املفتاح وغريها، وعرض على مجاعة منهم ببلدة البالطنسي والزي
 والربهان الباعوين وأخوه اجلمال والبدر بن قاضي(

شهبة والتقى األذرعي والشمس بن سعد والقوام احلنفي والنظام احلنبلي والشمس حممد بن موسى 
احلمصي السبكي وابلقاهرة يف سنة مخس ومخسني الظاهر جقمق والبلقيين واملناوي والقلقشندي 

كمال بن البارزي واخلواص وزكراي وابن الديري وعبد السالم البغدادي واحمللي والشنشي وال
واألقصرائي وابن اهلمام والكافياجي والزين طاهر، وكان يف أثناء درسه حملافيظه تولع ابلفرائض 
واحلساب ابملفتوح والقلم واجلرب واملقابلة واستخراج اجملهول وأخذ ذلك عن الربهان النووي والفخر 

يث برع فيه فلما دخل القاهرة قرأ جمموع الكالئي فيما كتب على العلم البلقيين بن احلاري حب
وزكراي وأجازاه ابإلفتاء والتدريس يف الفرائض ومتعلقاته بعد امتحان أوهلما له بقسمة مسئلة، وأخذ 

ببلده مجعا وافرادا عن الشمس بن النجار وابن عمران حني قدمها عليهم والزين القراءات 
لقاهرة عن ابن أسد وجعفر واهليثمي ومسع عليه املسلسل بسورة الصف عن ابن اجلزري خطاب واب

وأخذ البخاري بقراءته عن انصر الدين أيب الفضل حممد بن موسى بسط أيب بكر عبد هللا 
املوصلي بسماعه له على السراج أيب بكر ابن أمحد بن أيب الفتح الدمشقي وعائشة ابنة ابن عبد 

ومساعا عن الشمس اللولوي بروايته له عن احلافظني اجلمال بن الشرحيي وابن انصر  اهلادي وقراءة
الدين بل مسع عليه مسلما وبقية الستة واملوطأ والشفا ومسند مسدد وعدة مسلسالت وأجزاء 
وغري ذلك بل قرأ مسلما علي ابن خليل مع أربعي الصابوين وفضائل الشام للربعي وجزء النيل 

والبعث وجزء ابن عرفة والبطاقة وسي املسلسل ابلقبض على اللحية وغري ذلك ومسند الشافعي 
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 (1)بل قرأ عليه البخاري أوجله، ومما مسعه عليه وعلى". 
 

"ابن حممد بن أمساعيل بن قريش بن عباد بن عمرو بن أسلم بن عمرو بن عطاف -217 .269
هللا ابن أيب زيد بن  بن أيب عبدابن نعيم ابلتصغري الشمس أبو عبد هللا وأبو علي بن أيب العباس 

أيب حممد بن أيب القسم بن أيب احلسن بن أيب احلسني اللخمي الفرايين بضم الفاء وراء مشددة 
مكسورة مث حتتانية وآخره نون نسبة لفراينة إحدى. مدائن إفريقية فيما بني قفصة وبيشة ابلقرب 

يث خرج ين نزهلا أبوا جده األعلى حمن بالد قسطنطينية بالد اليمن اليت ينسب إليها القسطال
من القاهرة وتزوج هبا فعرف هبا التونسي املالكي. ولد كما قرأته خبطه يف صبيحة يوم األحد اثلث 
عشرى ربيع األول سنة مثانني وسبعمائة بتونس، ونشأ هبا فحفظ القرآن وتاله البن كثري وانفع 

العباس أمحد  لى أيب عبد هللا حممد بن ابن أيبوأيب عمرو على أيب عبد هللا بن عرفة وللحرميني ع
 بن موسى البطرين األنصاري مسند املغرب وأيب(

عبد هللا حممد ابن حممد بن حممد بن مسافر العامري القفصي، وللسبع على أيب حممد عبد هللا 
 ابن مسعود بن علي القريشي املكي األصل التونسي بل قال مرة إنه أخذها عن اللذين قبله، وكذ

الغربيين اآليت وأخذ الفقه عن ابن عرفة حبث عليه خمتصر ابن احلاجب وقاضي اجلماعة أيب مهدي 
الغربيين مساه مرة عيسى ومرة حممدا بن أمحد ابن حيىي حبث عليه الرسالة وعن غريمها كأبيه وأيب 

ن حممد ب القسم حممد بن أمحد بن حيىي اإلدريسي احلسين عرف ابلسالوى وعنه وأيب العباس أمحد
بن عبد الرمحن األزدي عرف اببن القصار أخذ العربية واألصول ومسع احلديث على اخلمسة 
األولني من شيوخه وعلى أبيه فارس عبد العزيز بن مسعود بن عبد العزيز العجيسي التلمساين 

وهو  وأيب عبد هللا حممد بن عبد الربعي الصقلي وقال أن أول مساعه له كان يف سنة مثان ومثانني
ارحتل يف يف سنة تسعني ويف الفقه يف سنة أربع وتسعني و القراءات ابن تسع وأول اشتغاله يف 

سنة اثنيت عشرة فقدم القاهرة يف شواهلا فحج مث عاد فقطن القاهرة وكان يرتدد إىل بالد الشام 
وحتول  .فطوف غالبها. ونزل يف كثري منها وحصلت له حظوة منبين البارزي وبين الكويز وغريهم

شافعيا مث ويل قضاء انبلس يف سنة سبع وثالثني استقالال وكان كما قال املقريزي أول من استقل 
فيها وسافر إليها مرة بعد أخرى ويف املرة الثانية جعل هبا انئبا قرر عليه ضريبة معينة حبيث عزله 
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ه ذ أهل البالد عنالكمال بن البارزي لذلك، وجال البالد ولقي الرجال واشتهر أمره وكثر أخ
 (1)وأسفر عن كذب كثري". 

 

 "يف سنة أربع وثالثني ولكن مل يلبث أن وقع بينه وبني انئبها تنافر فعزل نفسه يف-218 .270
ذي احلجة من اليت تليها وكذا واله شيخنا قضاء احمللة ومحدت سريته يف قضائه مع كراهة أهل 

ضاهتا ه عنها عن النيابة عن بعض قدمياط فيه ليبسه وعدم مساحه ومل يتحاشى بعد انفصال
واستمراره يف االقامة هبا حىت مات يف سنة مثان ومخسني ودفن ابلعمارة ابلقرب من ضريح سيدى 
فتح وقد لقيته هبا وابلقاهرة غري مرة فأجاز يل وقرأ عليه بعض الفضالء من قبلي، وكان ساكنا 

 .ابرعا يف الفرائض ذاكرا للرسالة إىل آخر وقت رمحه هللا
حممد بن أمحد بن حممد بن حممد املسند الشمس بن الشهاب الدمشقي القباقيب أبوه احلريري 
ويعرف اببن قماقم. ولد بدمشق ومسع ابلقاهرة من الزين العراقي بعض أماليه وعلى مرمي األذرعية، 
وحدث مسع منه الطلبة، أجاز يل. ومات بدمشق يف ذي القعدة سنة أربع وستني ودفن مبقربة 

 ابب توما رمحه هللا.

حممد بن أمحد بن حممد بن حممد احملب بن الشهاب القاهري احلنفي املاضي أبوه ويعرف اببن 
املسدى وابحملب اإلمام. ولد يف سابع عشرى رمضان سنة أربعني ومثامنائة ابلقاهرة وحفظ القرأن 

نفية الشريف إمام احل وتال به مبكة للسبع علي علي الديروطي وعمر النجار وقرأ يف الفقه على
البخاري، وأقام مبكة أربع سنني وصار بعد أحد مؤزنيها مث عاد إىل القاهرة وحضر دروس األمني 

أيضا عن الشمس بن احلمصاين والتاج السكندري وخدم مؤذان بل القراءات األقصرائي وأخذ 
ح حاله بعد ه وصلإماما للظاهر خشقدم قبل سلطنته مع إقراء مماليكه وحنوهم وعظم اختصاصه ب

تقلله فلما متلك صار أحد أئمته مث أعطاه األشرف قايتباي مشيخة تربة خشقدم بعد الشريف 
 املغريب، وقدم على اجلوجري، واستمر على(

اإلمامة، وقرأ يف غضون ذلك يف الفقه على الربهان الكركي وكذا ظنا على جاره يف الروضة تغرى 
واخلدم مع عقل وسكون وإقبال على شأنه. وصاهر الشمس بردى، ويتأنق يف الثياب واملركوب 

بن السطان املنزيل السكري على ابنته فلما كان أثناء شوال سنة مخس وتسعني طرده بن السطان 
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عن اإلمامة ابلسبب املشار إليه يف احلوادث وابلغ يف متقته ابألعراض عن االشتغال وإقباله على 
ال ن نعم أنعم عليه خبمسمائة دينار لوفاء دينه. وعلى كل حالصيد وراجعه فيه غري واحد فما أذع

 فنعم الرجل عقال وأداب جربه هللا.

حممد بن أمحد بن حممد بن حممد أبو الطيب بن الشهاب القاهري الشافعي ويعرف اببن الزعيم. 
 (1)ممن مسع على التنوخي والفرسيسي وغريمها وأجاز. مات يف.". 

 

الشيخ حممد وفا فتح الدين أبو الفتح بن وفا. مضى فيمن "حممد بن أمحد بن -219 .271
 جده حممد بن حممد بن حممد.

حممد بن أمحد بن حممد احملب أبو اخلري بن أيب العباس بن الشمس أيب عبد هللا الدموهي مث 
وغريها وانب يف القضاء وجلس ابملسجد الذي يعلوا القراءات بالقاهري الشافعي. اشتغل 

يني الذي بناه األشرف برسباي جتاه مدرسته فسموه قاضي احلوض ومل يلبث احلوض من السيوف
ان كثر التشنيع على القضاة الذين من أمثاله فأمر السلطان بعزهلم وكان الدموهي من مجلتهم 

 فتمثلوا له بقول بعضهم:

 )توليت قاضي احلوض كدرت ماءه ... فلو كنت شيخ البئر أضحت معطلة(

 ببيت قبله فقال: فكمله الشهاب بن صاحل

 )أاي قاضيا قد عكس هللا جنمه ... وأتعسه بني القضاة وأمخله(

 وقال النجم بن النبيه رأس املوقعني:

 )وتسعى جبهل أن تكون معذاب ... دواؤك اي جمنون قيد وسلسله(

 وأشار بذلك إىل أنه جيب إن جيعل له عذبة، قال البقاعي فقلت:

 فلو كنت شيخ البئر أضحت معطلة( )توليت قاضي احلوض كدرت ماءه ...

 

 )ومذ صرت كلب املاء غيض عن الورى ... فلو عدت ضبع الرب أفنيت مأكله(

 

 )سعيت جبهل أن تكون معذاب ... دواءك اي جمنون قيد وسلسله(
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 يف أبيات. وولع الشعراء ابلنظم يف ذلك مبا ال نطيل به ومل يكن بذلك مات يف أواخر ذي(

 ا هللا عنه.القعدة سنة مخسني عف

حممد بن أمحد بن حممد البدر أبو عبد هللا بن احملب بن الصفى أبو العز العمري الدمريي مث 
 القاهري املالكي السعودي شيخ زاوية أيب السعود مبوقف املكارية خارج ابب القوس.

أخذ عن خليفة املغريب يف سنة مثان وعشرين وقبله سنة ست عشرة عن فتح الدين صدقة بن 
بن أيب احلجاج يوسف األقصري بل أخذ عن الزين اخلايف وكان الزين يعظمه جدا وينوه به،  أمحد

واشتغل قليال ومسع ختم الصحيح ابلظاهرية القدمي ومسيت والده هناك حممدا فاهلل أعلم وتنزل يف 
نريا  نسعيد السعداء ومجع الفقراء على االطعام والذكر ابلزاوية املشار إليها وجدد هلا منارة وكا

ساكنا حسن امللتقى رأيته كثريا. ومات حبارة برجوان يف شعبان سنة سبع وستني وصلى عليه 
مبشهد حافل بباب النصر. وأظنه قارب السبعني رمحه هللا. وسيأيت قريبه حممد بن حممد بن حممد 

 (1)الدمريي.". 
 

اضي فيمن جده "عليه. قاله شيخنا يف أنبائه وتبعه املقريزي يف عقوده وأظنه امل-220 .272
 عمر.

حممد بن أمحد بن حممد الشمس بن الشهاب القرايف الصحراوي الشافعي أمام تربة الظاهر برقوق. 
ولد سنة ثالث وتسعني وسبعمائة ابلقرافة وحفظ القرآن وتال به أليب عمرو على شيخنا الزين 

الربهان بن  د، واشتغل يف الفقه عنالقراءاترضوان وحضر جملس الشرف يعقوب اجلوشين يف 
حجاج األبناسي والشمس بن عبد الرحيم بن اللبان املنهاجي ومسع على اجلمال احلنبلي وأجازيله 
عائشة ابنة ابن عبد اهلادي يف آخرين. وحج مرتني األوىل يف سنة إحدى عشرة ولقيه البقاعي. 

 مات يف.

ع  وسبعمائة ومسحممد بن أمحد بن حممد الشمس القرماين الصحراوي. ولد سنة مخس وتسعني
على الفوي يف الشيخونية بقراءة الكمال الشمين الصحيحني والشفا. وهو حي يف سنة مثانني 
وحيرر فلعله الذي قبله. حممد بن أمحد بن حممد الشمس بن ويل الدين احمللي صهر العمري. فيمن 

 جده حممد بن أمحد بن عبد الرمحن.
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 اء خادم املصلي بنابلس. كتبه عنه العز بن فهدحممد بن أمحد بن حممد الشمس املرعشي السق
 يف سنة سبعني مبصلى انبلس قصيدة نبوية من نظمه أوهلا:(

 )حمبكم أيت من غري منه ... عسى أن تقبلوا ما كان منه(

 وقصيدة زجل أوهلا:

 )كنوز الصالح ... مالك حممد إمام(

 منها:

 )مباج الدوام جتري ... حبار السماح(

حممد الشمس أخو النور على الصويف احلنفي. ولد سنة سبع وعشرين تقريبا  حممد بن أمحد بن
 ومسع قليال ابلظاهرية وحنوها ويلقب مقيتا.

حممد بن أمحد بن حممد الصدر بن أفضل الدين بن الصدر األصفهاين ويعرف برتكه. قال 
ك يف لالطاووسي: حضرت جملسه يسريا ومسعت عليه كثريا من شرحه للمواقف وأجاز يل وذ

 شهور سنة ست ومثامنائة وكان إماما يف األصلني ورعا ودينا.

حممد بن أمحد بن حممد الصالح بن الشهاب القرشي الطنبدي القاهري أخو أيب الفضل وسبط 
 اجلمال بن عرب ويعرف اببن عرب. مضى فيمن جده حممد بن علي بن عمر.

 حممد بن أمحد بن حممد احملب.

ي الدين بن الزين بن أصيل الدين السيوطي الشافعي. ممن أخذ عين حممد بن أمحد بن حممد حم
 (1)ابلقاهرة.". 

 

"وصاحبنا السنباطي يف مساعه وشرح معاين اآلاثر للطحاوي ومسعه معه أبنه أمحد -221 .273
وكذا قرأ على شيخنا وحضر أماليه، وجود اخلط على ابن الصائغ حبيث أذن له يف التكتيب، 
وحج مرارا وجاور يف بعضها مسع على الشرف أيب الفتخ املراغي والتقي بن فهد بل أمسع ابنه عليه 

على الزين بن عياش وزار بيت املقدس وقرأ احلديث هناك القراءات وأربعني، وقرأ سنة ثالث 
على التقي أيب بكر القلقشندي واجلمال بن مجاعة ورافقه يف مساع أكثره ابن اجلمال يوسف 
الصفي وابشر التوقيع عند انظره، مث انب أبخره عن الشرف املناوي يف القضاء وصاهر البدر 
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 ابنته واستولدها(حسن الربديين على 

أوالدا منهم أمحد وبواسطة ذلك كان هو القائم يف املدافعة عن زوجته حيث تردد األئمة فهم  
كالم الواقف فكان شيخنا والعلم البلقيين واملناوي والعبادي والكافياجي يف جانب واحمللي مبفرده 

ية وبني لصاحليف جانبها وعقدت بسبب ذلك جمالس بني يدي السلطان وعند كاتب السر اب
يدي شيخنا يف املنكومترية وكنت حينئذ يف خدمته وذلك يف سنة اثنتني ومخسني وسأل اخلصم 
وهو مشس الدين حممد بن حممد ابن عبد هللا الربديين شيخنا يف احلكم مبا أفىت به مما وافقه عليه 

حمللى قال إذا ا اجلمهور فسكت مث قال قد نوزعت يف فهمي يشري إىل خمالفة احمللي، وبلغين أن
ذاك عن شيخنا انه منصف ومل يلبث أن وافق احمللي السعد بن الديري بل ظفروا بفتوى للسراج 
البلقيين وولده وابن خلدون املالكي مبوافقته فرجع شيخنا وغالب املفتني إليه، وكان خريا فاضال 

 حسن القراءة والشكالة ورمبا نظم.

رمحهما  ول سنة ست ومخسني ودفن برتبة جوشن بقرب والدهمات يف يوم االثنني اثين عشر بيع األ
 هللا وإايان.

حممد احملب أبو بكر أخو الذي قبله. ولد سنة مثان وعشرين ومثامنائة ونشأ فحفظ القرآن عند 
الشمس حممد بن علي بن صالح املناوي ومسع مع أخيه مبكة على التقي بن فهد يف سنة ثالث 

ار بذلك  بيته وتكسب ابلشهادة واسرتفقه أبو الطيب األسيوطي فصوأربعني، وتعاين التجليد يف
 وجيها. ومات يف مجادى األوىل سنة ثالث وتسعني بعد رفيقة بقليل وأظنه جاز الستني.

حممد بن أمحد بن يوسف البدر القاهري الشافعي التاجر بسوق أمري اجليوش ويعرف اببن يوسف. 
ا، وكان ومما مسعه حتم البخاري عند أم هانئ اهلورينية وفقتهممن اشتغل ومتيز ومسع احلديث قليال 

 (1)عاقال ساكنا حسن البزة. مات شااب قبل السبعني ظنا". 
 

"من بعض شيوخها ومتيز يف هذا الشأن قليال وشارك يف الفضائل مع خط حسن -222 .274
للحوادث  امعروف جيد الضبط، ودرس بعد أبيه يف مشيخة احلديث برتبة أم الصاحل وعلق اترخي

اليت يف زمنه ذكر فيه أشياء غريبة. قال شيخنا: مسعت من فوائده ومسع بقراءيت بدمشق. ومات 
يف سن الكهولة يف ربيع اآلخر سنة ثالث فارا عن دمشق ابلرملة وله أربع وأربعون سنة. عوضه 
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 هللا اجلنة.

 يف عقوده. قال ابن حجي ومل يكن حممود السرية. ذكره شيخنا يف إنبائه واملقريزي

حممد بن إمساعيل بن عمر بن مزروع الشمس العمريطي مث القاهري الشافعي أخو خليل املاضي 
وابن أخي الشيخ رمضان تلميذ إبراهيم األدكاوي. ولد بعد العشرين ومثامنائة بعمريط من الشرقية 

ن ولقنه شيخه آوحتول منها وهو صغري لعمه املذكور فسافر به إىل ادكو فأقام هبا حىت حفظه القر 
املشار إليه الذكر وحلظة وعادت بركته عليه فحفظ املنهاج واأللفية وغريمها، وعرض على مجاعة 

ية عن بعض القراء بل الزم االشتغال حىت برع يف الفقه والعربالقراءات وتزوج اببنة عمه وأخذ 
الوانئي والشرف  سوشارك يف الفضائل ومن شيوخه يف العربية الشهاب احلناوي. ويف الفقه الشم

املناوي وبواسطة انتمائه للشيخ ابن مصباح كان ابن أخته الزين عبد الرحيم األبناسي يقرأ عليه 
القرآن وغريه وهو صغري، ومسع على شيخنا وغريه بل قرأ على العلم البلقيين البخاري وغريه، 

 الفقه واحلديث يهما يفواختص ابلبدر أيب السعادات البلقيين مث ابلواوي بن تق الدين وقرأ عل
وغري ذلك، وانب عن اثنيهما يف خزن الكتب ابلباسطية ويف القضاء جبزيرة الفيل واملنية وشربا، 
بل انب يف القاهرة عن العلمي وغريه وكتب خبطه الكثري، وكان مدميا للتحصيل مع الداينة 

هه للشام ر إليه حني توجوالتحري واالحتمال والسكون واألوصاف اجلميلة، سافر مع الولوي املشا
قاضيا على نقابته مرغوما فلم يلبث بعد ددخوهلا إال يسريا. ومات يف ذي القعدة ظنا سنة أربع 

 وستني يف حياة أبويه ففجعا به رمحه هللا وإايان.(

حممد بن إمساعيل بن حممد بن أمحد بن مبارز اجلمال أبو النجا اليماين الزبيدي الشافعي املاضي 
 ب ابلطيب. ولد يف ربيع األول سنة ثالث وأربعني ومثامنائة بزبيد وهو سبط اجلمال حممدأبوه ويلق

بن علي الزمزمي ممن تال ابلسبع على حممد ابن بدير وعبد هللا الناشري بل قرأ الفقه على حممد 
بن حسني القماط قاضي عدن اآلن والقاضي عبد الرمحن بن الطيب الناشري وبه انتفع والفرائض 

 (1)، وممن". ءاتالقراأخيه اجلمال حممد املعروف وعلى بن إبراهيم الزيلعي وبرع فيهما ويف  على
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على بن عبد هللا الشرعي املقرئ وانتفع به يف ذلك، وويل القراءات ب"أجازه -223 .275
التدريس أبماكن يف زبيدة كالياقوتية والسابقية واحملالبية واملنصورية اليت لصاحب اليمن عبد 

 وهو اآلن يف األحياء أحد املدرسني يف الفقه وغريه. الوهاب،

حممد بن امساعيل بن حممد بن أمحد بن يوسف الشمس الوانئي بفتح الواو والنون وابلقصر نسبة 
لقرية بصعيد مصر األدىن مث القرايف القاهري الشافعي اآليت ولده البدر حممد ويعرف ابلوانئي. 

قرافة عمائة يف بساتني الوزير من ضواحي القاهرة بناحية الولد يف شعبان سنة مثان ومثانني وسب
عند خاله الفخر الوانئي وحفظ القرآن والعمدة والتنبيه والشاطبية ومجع اجلوامع وألفية ابن ملك 
والتلخيص والشمسية وغريها، وعرض على األنباسي وابن امللقن والعراقي والكمال الدمريي والتقي 

وعنه  على الشمس القليويب شيخ خانقاة سرايقوس،القراءات ث يف علم الزبريي وأجازوا له، وحب
وعن الصدر السويفي والشمسني الزركشي والربماوي أخذ الفقه واستدت عنايته مبالزمة األخري 
حىت أخذ عنه الكثري من الفقه وأصله والعربية وغريها بل كان جل انتفاعه به وأخذ النحو أيضا 

ر الدماميين مسع عليه حبث الغىن والشمس العجيمي سبط ابن هشام عن السراج الدموشي والبد
وانتفع به فيها بل ويف كثري من األصول واملعقوالت واملنطق وعن القطب البعض من ابن احلاجب 
األصلي ومن حاشيته على املطالع وحضر أيضا دروس النظام الصريامي يف فنون واجلمال املارداين 

اعة طويال حىت أخذ عنه غالب ما كان يقرأ عنده كالفقه واألصلني يف أشياء والزم العز بن مج
واملعاين والبيان واملنطق وكذا ملا قدم العالء البخاري القاهرة مل ينفك عنه حبيث أخذ عنه املختصر 
واحلاشيتني ومجلة، ملما توجه لدمياط سافر إلليه وقرأ على البساطي أشياء وأكثر من الرتدد 

ة منه حىت أنين رأيت خبطه وأروي الكتب الستة عن شيخنا قاضي القضاة لشيخنا واألستفاد
 حافظ العصر فالن، بل مسع على اجلالل البلقيين(

والويل العراقي وشيخه الربقاوي وآخرين وجد حىت تقدم يف الفنون وتنزل ببعض اجلهات طالبا مث 
ة ولكنه أعرض عنها باب القرافمدرسا ابلتنكزية ابلقرافة بعد تكسبه ابلشهادة كأبيه يف حانوت ب

وتصدى لألشغال واإلفادة مع التقلل من الدنيا والتقنع اليسري من التجارة وعدم االلتفات ملا 
يشغله عن ذلك من الوظائف وغريها والتقلل من صحبة األعيان حىت صار أحد من يشار إليه 

ابلشيخونية حني  تدريس الفقه ابلعلم والعمل وانتفع به األمائل واستتابه الشهاب بن احملمرة يف
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 (1)توجه". 
 

 "ممن مسع مين ابلقاهرة.-224 .276

 حممد بن إمساعيل بن حممد املقدسي. ممن مسع مىن مكة.

حممد بن إمساعيل بن حممد الشمس بن العماد الدمشقي الشافعي ويعرف أبوه اببن السيويف مث 
 سنة تسع ر حممد. ممن مسع يفهو اببن خطيب جامع السقيفة مفيت الشافعية بدمشق ووالد الصد

ومخسني مع أبيه وهو صغري معنا على بعض الشيوخ وحفظ املنهاج وغريه واشتغل عند البدر بن 
قاضي شهبة والزين خطاب والنجم بن قاضي عجلون، ومتيز يف الفقه مع مشاركة يف غريه وتوجه 

ن النابلسي ءوصاهر ابللتصوف وسلوك الداينة واإلجنماع عن الوظائف وتصدي للتدريس واالفتا
على ابنته واستولدها وقدم القاهرة، وحج وزار بيت املقدس. ورأيت ابن عيد وصفه يف عرض 
ولده جنم الدين يف سنة ثالث ومثانني ابلشيخ اإلمام العالمة القاضي صدر العلماء واملدرسني 

 تسعني وأهنا يف صفرها.و عني البلغاء املعتربين خنبة الفقهاء املتبحرين وبلغنا وفاته يف سنة سبع 

حممد بن إمساعيل بن حممود الركن اخلوايف سبط شارح اللباب. ولد يف خامس ذي القعدة سنة 
ست وأربعني وسبعمائة، وأخذ عنه الطاووسي شرح املختصر له واملواقف لالجيي، وقال كان رأسا 

رشدي النحو الواحد امليف سائر العلوم حمققا لطيف الطبع ممن أخذ عنه مبكة وزبيد اجلالل عبد 
واألصول واملعاين والبيان وكتب به إجازة بليغة خبط حسن يف سنة ثالث ومثامنائة. ومات هبراة 

 يوم األحد اثمن عشرة شوال سنة أربع وثالثني.

 حممد بن إمساعيل بن أيب يزيد اليماين األصل املكي املاضي أبوه. ولد هبا يف سنة مخس(

ة ورواية بل قرأ على الشمائل مبكة وابلروضة النبوية أيضا وغري ذلك، وسبعني. ممن مسع مين دراي
 وهو متميز فاضل مالزم دروس القاضي كأبيه.

حممد بن إمساعيل بن يوسف بن عثمان الشمس احلليب املقري الناسخ نزيل مكة ووالد حممد 
له وأنه حفظ كتبا  هاآليت. كتب خبطه أنه ملا بلغ سبع عشرة سنة حببه هللا يف كتابه القرآن ووفق

لب وغريها السبع حبالقراءات بوعرضها واشتغل بعلوم وبكتابة املنسوب على غري واحد وكذا 
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الشمس األربلي يف بلده وهو أوهلم والعسقالين وعنه أخذ القراءات فكان من شيوخه يف 
تب ك  الشاطبية وهو آخرهم واألمني ابن السالر والشمس حممد بن أمحد بن علي بن اللبان بل

خبطه أنه قرأ ابلعشرة وكانت له هبا موضع ويكتب من آخر وقارئ ويقرأ عليه من آخر يف آن 
 (1)ويصيب يف ذلك تالوة". 

 

"وكتابة وردا ال يفوته شئ يف الردمع جودة الكتابة وسرعتها، وقد كتب خبطه كثريا -225 .277
وبلغنا أنه قال: كتبت مصحفا على الرسم العثماين يف مثانية عشر يوما بلياليها يف اجلامع األزهر 
سنة مخس وستني، وأنه قال يف آخر سنة ثالث عشرة أنه نسح مائة وأربعة ومثانني ما بني مصحف 

لسبع وعدة االقراءات بوربعة مجيع ذلك من صدره على الرسم العثماين بل أكثر من الربع منه 
علوم كتب لبيان اصطالحه فيها يف كل مصحف ديباجة يف عدة أوراق وأنه كتب ما يزيد على 
مخسمائة نسخة ابلربدة غالبها خممس، وقد جاور ابحلرمني مدة سنني وأقام مبكة حنو مخس عشرة 

 فر منها إىل اليمن يف سنة مخس ومثامنائة مث عاد ملكة فلم يزل هبا حىت مات.سنة وسا

ذكره الفاسي يف مكة. وقال شيخنا يف أنبائه: كان دينا خريا يتعاىن نسخ املصاحف مع املعرفة 
أخذ عن أمني الدين بن السالر وغريه وأقرأ الناس وانتفعوا به وجاور ابحلرمني حنو القراءات ب

خل اليمن فأكرمه ملكها وكان قد بلغ الغاية يف حفظ القرآن حبيث أنه يتلو ما عشر سنني ود
شاء منه ويسمع يف موضع آخر ويكتب يف آخر من غري غلط شوهد ذلك منه مرارا. مات وقد 
جاز السبعني يف ربيع اآلخر سنة أربع عشرة ودفن ابملعالة. وهو عم الشرف أيب بكر املوقع 

 ني.كره يف معجمه ابختصار وكذا املقريزي يف عقوده وترمجته يف املدنياملعروف اببن العجمي، وذ 

حممد بن إمساعيل اتج الدين بن العماد البطرين املغريب األصل الدمشقي املالكي. ذكره شيخنا يف 
 إنبائه وقال: كان يف خدمة القاضي علم الدين القفصي بل عمل نقيبة مث بعد موته(

ه. عن املالكي. وكان عفيفا يف مباشرته يستحضر طرفا من الفق ويل قضاء طرابلس مث رجع وانب
 مات ابلطاعون يف صفر سنة ثالث وثالثني.

 حممد بن إمساعيل ركن الدين اخلوايف. مضى فيمن جده حممود قريبا.
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حممد بن إمساعيل الشمس األثروين مث احلليب الشافعي. ولد بقرية األثرون من عمل الشغر وارحتل 
ا عند الشرف أيب بكر احليشي بدار القرآن العشائرية والزمه، وأخذ الفقه وأصوله حللب فنزل هب

عن عبد امللك البايب مث عن حممد الغزويل، وأجاز له شيخنا وغريه، وانب عن القاضي ابن اخلازوق 
ع ماحلنبلي يف اإلمامة مبقصورة احلنابلة من اجلامع الكبري حبلب مث استقل هبا مع قراءة احلديث ابجلا

ومالزمة اإلقراء ابلدار املشار إليها للمنهاجني والكافية إىل سنة أربع وستني فتأهل اببنة الشهاب 
االنطاكي عني عدول حلب وانتقل حينئذ عنها واستقر إماما عند الشيخ صاحل عبد الكرمي 

لغيبة ال لمبدرسته إىل أن مات يف أوائل رجب سنة ست ومثانني، وكان كثري التالوة والعبادة كارها 
 (1)ميكن جليسه منها رمحه هللا". 

 

"ذكره شيخنا يف سنة مخس من إنبائه وبيض له وليس هو من شرطه فوفاته إمنا -226 .278
 هي يف سنة مخس وسبعمائة ال مثامنائة وجده عبد القاهر ال عبد القادر.

والصالح  حممد بن حبر اليمين أحد من يتسبب بشيئ يسري من جدة إىل مكة وكان مشهورا ابخلري
يقصد ابلدعاء لطلب األوالد فيحصل. مات مبكة يف شوال سنة مخس وأربعني ودفن بقرب تربة 

 عمر األعرايب رمحهما هللا.

 حممد بن خبيت بن حممد بن يوسف بن موسى الستوسي قبيلة التلمساين األصل التونسي(

لي وإبراهيم عن أمحد النخ املالكي. ولد سنة مثان وثالثني ومثامنائة تقربيا بتونس وأخذ الفقه
األخضري وقاضي اجلماعة حممد القلشاين وأمحد بن حلولو وعن األولني أخذ األصلني واملنطق 
وعن األول وحممد الرصاع وغريمها املعاين والبيان وعن الثالث التقريب يف علوم احلديث للنووي 

مجع عن أمحد اهلواري و  وأخذ العربية عن األمحدين السالوي واملنستريي والفرائض واحلساب
السبع مث ضم إليها قراءة يعقوب على إبراهيم زعبوب وأمحد بن احلاجة وحممد بن القراءات 

العجمي، وحج يف سنة ست وستني ورجع إىل القاهرة فأقام هبا مدة ولقيه البقاعي وقال إنه من 
 أهل الفضل التام والتفنن والذكاء والتصور احلسن فاهلل أعلم.

 شيش بن أمحد انصر الدين اجلندي. مات مبكة سنة سبع وثالثني.حممد بن خب

حممد بن بدل بن حممد الشمس بن البدر األردبيلي التربيزي الشافعي. حفظ القرآن والشاطبية 
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واملصابيح للبغوي واحلاوي الصغري واملنهاج والطوالع كالمها للبيضاوي والتلخيص وشرحه 
دة يف رمضان سنة ثالث وأربعني بل وقرأ عليه قطعة جياملختصر، وعرضها على مجاعة كشيخنا 

من أول البخاري ووصفه ابلشيخ الفاضل احلفظة الكامل العامل الباهر املاهر مفخر أهل مصره 
 وغرة جنوم عصره وقال أعانه هللا على اإلنتفاع مبا حفظه وأوزعه شكر نعمته ملا أودعه واستحفظه.

ث القائد. قتل يف صبيحة اخلميس سابع احملرم سنة ثالحممد بن بريد بن شكر احلسين املكي 
وسبعني بقرب مسجد الفتح من بطن مر، فتك به صاحب مكة اجلمال حممد بن بركات مع 
خال املرتجم أمحد بن قفيف يف آن واحد ومحال يف بقية يومهما إىل مكة فدفنا ليلة اجلمعة ابملعالة 

 برتبة جده شكر وأسف الناس عليه.

دبك األشريف إينال سبط األشرف املشار إليه أمه بدرية. كان ممن يعتين مبطالعة التاريخ حممد بن بر 
وله غرابء جيتمعون به، وفارق زوجته ابنة دوالت ابي املؤيدي بعد خماصمة ومناكدة وكانت رغبتها 

 هيف فراقه أكثر. مات فجأة يف أول مجادى الوىل سنة مثان وتسعني بعد أخذ النظر منه البن خال
 (1)ومل يكن حممودا.". 

 

"مث رجع إىل بالده، وهو إنسان حسن فاضل متواضع ذو أنسة ابلفن واستحضار -227 .279
 ليسري من الرجال واملتون من بيت كبري.

حممد بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان زين العابدين ابن أخي السخاوي 
 وهو بلقبه أشهر. أييت هناك.

الدين أبو اليمن شقيق الذي قبله. ولد يف عصر يوم الثالاثء رابع عشر مجادى اآلخرة حممد عز 
سنة سبع ومثانني ابلقاهرة، ونشأ يف كنف أبويه مث مات أبوه وانتزع من أمه وأخذته معي إىل مكة 
يف موسم سنة ست وتسعني فجاور معي ورمبا مسع علي بل مسع معظم البخاري وختنته يف ربيع 

 ة مثان وتسعني وهللا يسري له حفظ كتابه وجيعله من أهل العلم وأراببه.األول سن

حممد بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن حممد بن احلسني بن حيىي بن أمحد ابن حيىي بن طاهر بن 
عبد هللا بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن إسحاق بن أمحد بن أيب بكر بن عبد القاهر 

بن متيم الشمس أبو عبد هللا بن العفيف بن الكمال التميمي الداري الدار  بن طاهر بن عمر 
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كاين الفركي الشافعي. ولد يف صفر سنة تسع وعشرين وسبعمائة وأخذ العلم عن القوام أيب 
 احملاسن عبد هللا ابن النجم أيب الثناء حممود بن احلسني القرشي(

لسبع وكان ماهرا االقراءات قيه جنم وقرأ عليه العثماين األموي الشافعي الشريازي عرف اببن الف
هبا واحلاوي واملصابيح والشاطبية وكذا قرأ على محزة بن حممد بن أمحد بن ككوك التربيزي، وحج 
مرارا وجاور مبكة وأقام ببغداد مدة وحدث ابإلجازة العامة عن احلجار واملزي ولقيه الطاوسي 

نة جلليل الزاهد. مات يف يوم سبت اثمن عشر احملرم سفاستجازه ووصفه ابحملدث العالمة الورع ا
 سبع برستاق فرك. ذكره الطاوسي ابختصار واجلرهي أبطول منه يف مشيخته.

حممد بن أيب بكر بن عبد الرمحن الشمس احلليب الساسكوين وهي قرية منها الشافعي ويعرف 
 مات من العبادة والذكر حىتابلذاكر أحد املعتفدين. قدم القاهرة فأقام هبا على طريقة حسنة 

بعد توعك يزيد على شهرين بعد غروب ليلة الثالاثء خامس شوال سنة ست ومثانني وصلى عليه 
 من الغد خارج املقصورة من األزهر يف مشهد حافل مث دفن برتبة ابن مزهر رمحه هللا وإايان.

ازم بن صخر مجاعة بن ح حممد بن أيب بكر بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم بن سعد هللا بن
 (1)بن عبد هللا العز أبو عبد هللا بن الشرف بن العز بن البدر الكناين احلموي". 

 

 "سنة مخسني أو بعدها بدمشق.-228 .280

حممد بن أيب بكر بن حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن عثمان احملب الطوخي. صوابه ابن أيب 
 بكر حممد بدون ابن بينهما وسيأيت.

أيب بكر بن حممد بن أمحد بن جماهد بن يوسف. يف ابن عبد هللا بن حممد بن أمحد.  حممد بن
 حممد بن أيب بكر بن حممد بن إمساعيل القلقشندي القدسي. يف أيب احلرم من الكين.

حممد بن أيب بكر بن حممد بن أيب بكر بن احلسني الكمال أبو الفضل حفيد أيب الفرج بن الزين 
ين املاضي جده. ولد سنة مثان ومخسني ومثامنائة سنة مات والده ابملدينة ونشأ املراغي األصل املد

هبا ومسع على جده وابنه أخي جده فاطمة ابنة أيب اليمن املراغي، وسافر إىل اهلند فدام مدة مث 
قدم يف سنة مثان أو تسع ومثانني. ومات ابلروم وكان دخلها لقبض أوقافهم فمات هبا سنة أربع 

 خلب ابنه عبد احلفيظ.وتسعني و 
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حممد بن أيب بكر بن حممد بن أيب بكر بن حممد بن أمحد بن حممد بن انصر اجلمال القرشي 
 العبدري الشييب املكي. مات هبا يف يوم الثالاثء اتسع ذي القعدة سنة مثان وثالثني.

 أرخه ابن فهد.

ين املنويف ن انصر الدحممد بن أيب بكر بن حممد بن أيب بكر الشمس أبو الفتح بن الشرف ب
السرسي األصل القاهري الشافعي املقري ويعرف اببن احلمصاين ورمبا يقول احلمصي نسبة حلرفة 
جده ألمه. ولد تقريبا سنة إحدى عشرة ومثامنائة ونشأ فحفظ القرآن والعمدة والتنبيه والشاطبيتني 

لعراقي يف العمدة على الويل ا ألفية النحو وبعض مجع اجلوامع واملنهاج األصليني وغريمها وعرض
سنة اثنتني وعشرين مث التنبيه يف سنة ست وعشرين وهو معزول وأمره ابلتوجه للقاضي املستقر 

ليعرض عليه قبل كتابته لئال تكون رؤيته خلط أحد وتقدمي غريه عليه مانعا لسماعه يف آخرين  
ن نة والزين القمين والشهاب بكشيخنا والبساطي وابن املغلي ممن أجازه منهم البدر بن األما

 التاج فكان من شيوخه ابلقاهرة فيها الشيخ حبيب مثالقراءات باحملمرة والتاج امليموين واعتىن 
 بن مترية مث األمني بنموسى(

ن ابلشيخونية على الرتتيب هطذا وابن كزلبغا بل مسع على ابالقراءات والثالثة كانوا شيوخ 
ته هبا عن الزين بن عياش وقرأ عليه قصيدته غاية املطلوب وعن اجلزري وأخذها مبكة حني جماور 

واشتغل لقراءات اعلي الديروطي وتال لعاصم وغريه يف ختمتني على حممد الكيالين، ومتيز يف 
بغريها يسريا فأخذ الفقه عن الشرف السبكي واجلمال يوسف االمشاطي وقرأ املتوسط شرح 

ع على والزمه يف فنون وكتب على الزين بن الصائغ ومس احلاجبية مع املنت على السيفي احلنفي
 (1)الزين الزركشي صحيح مسلم وعلى شيخنا يف جامع طولون وأم هانئ اهلورينية". 

 

"وآخرين ابلقاهرة وحسني األهدل وأيب الفتح املراغي وابن عياش مبكة وقرأ ألفية -229 .281
ابن طولون تلقاها عن ابن شيخنا النحو على الشهاب السكندري املقري وويل اإلمامة جبامع 

اءات القر وهو شحنة آالته ووقف للسلطان غري مرة للشكوى من عدم الصرف له، وتدريس 
ابلشيخونية بعد شيخة األمني، وتصدى لألقراء فانتفع به خلق وممن قرأ عليه الزين زكراي الدمريي 
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اكن وهو إنسان خري سإمام احلسنية والشمس النويب وصحب خري بك حديد فكان يقرأ عليه، 
متواضع قصدين لالشهاد عليه يف إجازة ومرة لعرض ابنه علي ومسعت كالمه، ومسه مكروه من 
ابن االسيوطي مع كونه يف عداد طلبته فصرب ورأيته شهد عليه يف إجازة فوصفه فيها ابلشيخ 

فعنا هللا مع الطولوين ناإلمام العامل الفاضل الكامل الصاحل شيخ اإلقراء وأستاذ القراء اإلمام ابجلا
 بربكته. مات يف رجب سنة سبع وتسعني ابلطاعون رمحه هللا وإايان.

حممد بتت أيب بكر بن حممد بن أيب قوام الدين أبو يزيد بن الشرف احلبشي األصل احلليب اآليت 
 رأبوه وجده وهو أكرب إخوته. حفظ الشاطبية وعرضها حبلب يف سنة ثالث ومثانني ومثامنائة وساف

مع أبويه وإخوته إىل مكة فزار بيت املقدس وعرض أماكن منها ومن الرائية على إمام األقصى 
عبد الكرمي بن أيب الوفاء يف مجادى األوىل سنة مخس ومثانني مث قدمها فجاور هبا سنتني واشتغل 

 نهبا يسريا ومسع مع أبيه علي ومين أشياء وعرض أيضا على القاضي احلنبلي السيد حمي الدي
 أوقفين على نظم ركيك عمله يف السيل، أم ابجلامع الكبري نيابة.

حممد بن أيب بكر بن حممد بن حريز ويدعى حمرز بن أيب القسم بن عبد العزيز بن يوسف حسام 
 الدين أبو عبد هللا احلسين املغريب األصل الطهطاوي املنفلوطي املصري(

 ملهملة مث راء مفتوحة آخه زاي.املالكي أخو عمر املاضي ويعرف اببن حريز بضم ا

ولد يف العشر األخري من رمضان سنة أربعع ومثامنائة مبنفلوط وانتقل منها وهو صغري مع أبيه إىل 
القاهرة فقرأ هبا القرآن عند الشهاب مجال الدين بن اإلمام احلسين وتاله أليب عمرو من طريق 

 ألعلى أيب القسم املذكور ابإلمامة يفالدوري على اجلمال يوسف املنفلوطي أحد تالمذة جده ا
وغريها مث على الشهابني ابن البااب واهليثمي وتاله بعده وهو كبري يف جماورته مبكة القراءات 

للسبع إفرادا ومجعا على حممد الكيالين وحفظ قبل ذلك العقدة والشاطبية والرسالة وألفية النحو 
يين والبساطي وابن عمه اجلمال وابن عمار وعرضها على اجلمال االفقهسي والبدر بن الدمام

 (1)والويل العراقي والعز بن مجاع واجلالل". 
 

"سنة مثان وتسعني يف خدمة أمري احململ مث رجع معه بعد انقضاء احلج، ورأيت -230 .282
 من مييزه على أبيه ولكن ذاك أدين.
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شافعي ابن أخي احلليب الحممد بن أيب بكر بن حممد بن حممد بن عمر بن أبو عبد هللا الشغري مث 
 الشهاب أمحد بن حممد املاضي ويعرف اببن طنبل. فقري سائح مسع مين ابلقاهرة وغريها.

حممد بن أيب بكر بن أيب الفتح حممد بن حممد تقي بن حممد بن روزبة الكازروين املدين اآليت أبوه 
 ة أيب اليمن املراغي.(مة ابنويعرف كسلفه اببن تقي. ممن مسع ابملدينة مين وقبل ذلك مسع على فاط

حممد بن أيب بكر بن حممد بن حممد بن حممد بن علي التاج السمنودي األصل القاهري الشافعي 
املقرئ أخو أمحد املاضي ويعرف اببن مترية. ولد قبل الثمانني بيسري ونشأ فحفظ القرآن والعمدة 

عني ننفما وعرض يف سنة أربع وتس واملنهاج الفرعي واألصلي وألفية النحو واحلديث والشاطبية،
بعدها على مجاعة منهم العراقي واستوىف عليه قراءة ألفيته وأخذ عنه دراية وكذا عرض على ولده 
الويل وصاحبه اهليثمي وابن أيب البقاء وابن امللقن واألبناسي وابن امللق والغماري وابن العماد والعز 

وه، بن النقاش وعبد اللطيف ابن أخت االسنائي وأجاز  حممد بن مجاعة والنور اهلوريين وأيب هريرة
وتفقه ابلكمال الدمريي وكتب شرحه على املنهاج وحياة احليوان له ومسع على ابن أيب اجملد 

ن عن الفخر البلبيسي اإلمام والنور بالقراءات والتنوخي والعراقي واهليثمي وطائفة، وأخذ 
عة يف الفقه التجويد خصوصا يف النطق ابلعني مع الربا القاصح مجع عليهما للثالثة ال نظري له يف

والعربية واملشاركة يف الفضائل واجلاللة واملهابة يف النفوس ومزيد الداينة واملداومة على التالوة 
والكتابة، ورأيت خبطه أشياء مفيدة وخطه ظاهر الوضاءة زائد الصحة، وقد حج وويل اخلطابة 

تاك وكان يتناوب هو واملليجي فيهما وتدريس الفقه مبدرسة السلطان حسن وجبامع بش
ن كزلبغا ابلشيخونية بعد الشيخ حبيب ورام انصر الدين بالقراءات وابلعشقتمرية بعد البيجوري 

التقي عليه فيه كونه من تالمذته فما بلغ وتصدى لإلقراء خصوصا يف جامع األزهر فانتفع به 
  سنة مخس وثالثني وابن كزلبغا وكذا الزين جعفر لكناألئمة، وما قرأ عليه وأبو عبد القادر يف

لعاصم وإىل رأس احلزب يف الصافات البن كثري ومن ال حيصى ويف احلياء منهم ابن احلمصاين، 
 (1)ووصفه شيخنا حني شهد عليه يف بعض االجايز ابلشيخ اإلمام". 
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 زم بصاحبنا.ابن ع"حممد بن أيب بكر بن حممد بن اتج الدين الباقوري برية وصفه -231 .283

حممد بن أيب بكر بن حممد املدعو شرف الدين الالري الشافعي نزيل مكة وأحد من يشتغل 
 ابلنحو والصرف وحنومها مع التكسب ابلقماش ومالزمة مجاعة السيد صفى الدين وعفيف(

تبت كالدين. الزمين ومسع مين وعلى أشياء من مجلتها معظم املصابيح بل قرأ على أربعي النووي و 
 له إجازة، وفارقته يف سنة أربع وتسعني.

 حممد بن أيب بكر بن حممد الشمس حفيد جلمال والتاج البكري الطنبذي. ممن مسع مين ابملدينة.

حممد بن أيب بكر بن حممد الشمس الطائي نسبة لطه ابلقرب من انباس ابلغربية مث القاهري 
ان لكون جده ألمه الزين احلازمي من مجاعة الربهالشافعي إمام الزينية األوىل ويعرف ابألبناسي 

بن حجاج األبناسي. ولد بطه ونشأ هبا فقرأ القرآن وحتول إىل القاهرة فنزل عند جده املشار إليه  
كان يصحح على األبناسي املذكور يف املنهاج ظنا حىت حفظه بل وحفظ غريه واشتغل عن 

 الفقه هلمام وآخرين ومسع على شيخنا ومجاعة، وبرع يفالقااييت والوانئي وابن اجملد واحلناوي وابن ا
وأصوله والعربية وغريها وأقرأ وقتا واستقر يف اإلمامة املشار إليها بعد التقي احلصين أو غريه وكف 
بصره فكان بعض طلبته يطالع له وممن قرأ عليه على العلم. مات يف مجادى الثانية سنة مثان 

 .ومثانني ظنا رمحه هللا وإايان
 حممد بن أيب بكر بن حممد أبو الطيب القابسي األصل احمللي أخو نواهبا اآلن. من بيت هبا.

حممد بن أيب بكر بن حممد املنويف. مسع اليسري على الفوي م عبد الرمحن بن حممد بن إمساعيل 
 الكركي.

ملعري ا حممد بن أيب بكر بن نصر بن عمر بن هالل الشمس أبو عبد هللا الطائي احليشي األصل
مث احلليب الشافعي البساطي اآليت أبوه وولده معا يف الكىن واملاضي أخوه عبد هللا ويعرف اببن 
احليشي. ولد سنة تسع وتسعني وسبعمائة مبعرة النعمان ونشأ هبا يف كنف أبيه وحتول معه إىل 
حلب وبه تسلك وعليه هتذب وكذا صحب الزين عبد الرمحن بن أيب بكر بن داود وأخذ 

عن عبد الصمد العجمي نزيل حلب واحلديث عن الربهان احلليب وشيخنا ملا قدمها القراءات 
عليهم، وخلف والده يف املشيخة بدار القرآن العشائرية، وكان معمور األوقات ابلتالوة والذكر 



321 

 

 (1)واملطالعة مع الزهد واالجنماع عن بين الدنيا وتقنع ابليسري، وللناس فيه مزيد". 
 

ن قبلهما الزين عبد الباسط وقرره أحد صوفية مدرسته أول ما فتحت والكمال "وم-232 .284
ابن البارزي وكان له عليه راتب والعلم البلقيين وشيخنا وله فيه غرر املدائح أودعت الكثري منها 
يف الثالاثءوكان بعد موته يقول ما بقي من اجتمع عليه الدين والدنيا هذا مع أنين سألته يف راثئه 

أجاب، واستقر يف تدريس احلديث ابجلمالية واحلسنية برغبة ابن سامل له عنهما وعمل يف فما 
األوىل إجالسا وكنت ممن حضر عنده فيه وكتبت اخلطبة اليت أنشأها له وكذا كتبت عنه غريها 
من نظمه ونثره ومسعت من فوائده ونكته مجلة مات يف يوم الثالاثء خامس عشري مجادى األوىل 

ومخسني بعد أن برص وتغاىل الناس يف كتبه عفا هللا عنه وإايان. ومن نظمه يف يوسف سنة تسع 
 بن تغري بردى:

 )لك هللا املهيمن كم أابنت ... حالك اليوسفية عن معايل(

 

 )وسقت حديث فضلك عن يراع ... تسلسل عنه أخبار العوايل(

 ويف شيخنا:

 لصحاح()أاي قاضي القضاة ومن نداه ... يؤثر ابألحاديث ا

 

 )وحقك ما قصدت محاك إال ... آلخذ عنك أخبار السماح(

 

 )فأروي عن يديك حديث وهب ... وأسند عن عطا بن أيب رابح(

) 
 ويف الناصري بن الظاهر:

 )أصابعه عشر تزيد على املدى ... فال غرو إن أغنت عن النيل يف مصر(

 

 طرق عشر( )فقم وارتشف اي صاح من فيض كفه ... لرتوي حديث اجلود من

 والفيض نيل مصر قاله األصمعي وهنر البصرة أيضا. ويف قصيدة نبوية:
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 )اي من حديث غرامي يف حمبتهم ... مسلسل وفؤادي منه معلول(

 

 )روت جفونكم أىن قتلت هبا ... فيا له خربا يرويه مكحول(

 وقوله متغزال:

 )إذا شهدت حماسنه أبين ... سلوت وذاك شيء ال يكون(

 

 يث جفنك فيه ضعف ... يرد به وعطفك فيه لني()أقول حد

وشعره كثري مشهور. حممد بن خليل بن حممد الشمس املارغي نسبة لقرية من قرى البقاع من 
عن الفخر الضرير وكان فاضال صاحلا زاهدا أم برتبة القراءات الشام الشافعي املقرىء أخذ 

ملبان دم للصالة عليه الزين عمر بن ايونس بدمشق وأقرأ الناس. مات يف سنة إحدى وعشرين وتق
املقري إمام جامع التوبة بدمشق ودفن عند قرب األرموي بصاحلية دمشق وحزن عليه الشاميون 

 (1)رمحه هللا. حممد بن خليل بن هالل بن حسن العز أبو البقاء بن الصالح احلاضري". 
 

ة ى اجلماديني سن"احلليب احلنفي والد العز حممد والشهاب أمحد. ولد يف إحد-233 .285
سبع وأربعني وسبعمائة وعند املقريزي سنة ست ونشأ فحفظ مخسة عشر كتااب يف فنون، وأخذ 
عن حيدر والشمس بن األقرب يف آخرين كاجلمال بن العدمي والشرف موسى األنصاري والسراج 

الشرف و اهلندي، وأخذ النحو عن أيب عبد هللا وأيب جعفر األندلسيني، ورافق الربهان احلليب 
األنصاري يف األخذ عن مشاخيهما كثريا مساعا واشتغاال يف الرحلة وغريها ومسع كل منهم بقراءة 
اآلخر قبل الثمانني وبعدها فممن مسع عليه: الظهري بن العجمي وقريبه العز واجلمال بن العدمي 

لبان الصابوين، ب والكمال بن النحاس وابن رابح وأبو الربكات موسى بن فياض احلنبلي والربهان بن
وارحتل لدمشق فقرأ هبا على ابن أميلة سنن أيب داود والرتمذي يف آخرين، ودخل القاهرة غري مرة 
فأخذ عن الويل املنفلوطي وانتفع به واجلمال األسنوي وابن امللقن واجلالل التباين مث يف مرة أخرى 

شيخ ومسع مفرداته على ال السبع على الشمس العسقالين وأذن له يف اإلقراءالقراءات مجع 
 يعقوب وقرأ على الزين(
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العراقي يف علوم احلديث وأجاز له وكذا أخذ علم احلديث عن الصدر الياسويف والكمال بن 
العجمي وتكسب يف بلده ابلشهادة كأبيه مث انب عن أيب الوليد بن الشحنة مدة مث واله قاضيها 

الوليد  بلده سنة إحدى عشرة عوضا عن أيب الشافعي قضاء سرمني، مث استقل بقضاء مذهبه يف
املشار إليه بعناية دمرداش انئبها مث صرف أبيب الوليد يف سنة مخس عشرة ومل يلبث أن مات 
فأعيد وكان حممود الطريقة مشكور السرية ولكنه عيب مبا صدر منه يف إعادة كنيسة سرمني وقيل 

 أعلم ابلشام  فيها بل قال الربهان احلليب الفيه بعض األبيات وتفرد يف بلده وصار املشار إليه 
كلها مثله وال ابلقاهرة مثل جمموعه الذي اجتمع فيه من العلم الغزير والتواضع الكثري والدين 
املتني واحملافظة على اجلماعة والذكر والتالوة واالشتغال ابلعلم. زاد غريه وكان املؤيد حيبه ويكرمه 

سنة ثالث وعشرين سأل اإلعفاء وأن يكون ابنه العز عوضه  ويعظمه وأقطعه أقطاعا فلما كانت
لفاجل عرض له فأجيب، وكذا قال غريه كان حفظه عالمة يف فنون مشارا إليه يف فقه احلنفية ببلده 
مع كثرة التواضع واالنبساط وحسن اخللق والداينة والصيانة ومجيل الطريقة. وقال بعض اآلخذير 

ا بفنون من حنو وصرف وقراءات وفقه وحديث وغريها سيما عنه ما ملخصه: كان إماما عامل
العربية متواضعا طارحا للتكلف، وضع شرحا على توضيح ابن هشام وشذوره وحاشية على مغنيه 

 (1)واختصر جالء اإلفهام البن القيم وشرح بعض املنار وهم بشرح اهلداية". 
 

ث مات يف طاعون سنة ثال "وأنعم عليه أبمرة عشرة ابلقاهرة، واستمر هبا حىت-234 .286
 وثالثني، وكان مليح الشكل رأسا يف رمي النشاب.

حممد بك بن دلغادر. هو ابن خليل بن قراجا. مضى. حممد بن الدمدمكي. شخص قاعد يف 
مغارة جببل قريب من إقليم ثروان وعليه ما يسرته من الثياب وفوق رأسه قلنسوة تغطي عينيه 

م حرك ؤيته فإذا قربوا منه وصلوا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلوالناس يدخلون عليه أفواجا لر 
رأسه ويزعم من يرد علينا من هناك أن خربه لشهرته قطعي وأنه مات يف حدود سنة ست وثالثني 
وأنه ابق إىل اترخيه سنة ثالث وأربعني على ما وصفنا. ذكره املقريزي يف عقوده هكذا بل نقل 

تزيد على أربعمائة سنة وهو جالس على كيفية جلوس املتشهد يف  عن بعضهم أنه مات من مدة
الصالة مستقبل القبلة يف مغارة، إىل آخر مما قيل وأن السبب يف هذا أن شيخه أعلمه بدخول 
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الوقت ليؤبذن فقال له بل اصرب ساعة فكرر عليه أمره وهو يعيد مقاله فقال له شيخه ما أنت 
 ضع رجلك على قدمي اليمىن(إال دمدمكي أي ساعايت فقال له ف

وانظر حنو السماء ففعل فرأى اباب مفتوحا إليها ورأى ديكا قد فرش أجنحته وهو يؤذن فقال له 
صاحب الرتمجة فإين ال أؤذن يف األوقات اخلمسة إال بعد هذا الديك فقال له شيخه مرزا أي ال 

مكي وصفه ال ية تؤذن أبن الدمدأبالك هللا أو ال تبلى فاستجيب دعاؤه فلبذا مل يبل وهذه احلكا
وصف أبيه، ومن مجلة ما قيل إن متر دفنه يف الرتاب فأرسل عليه مطر عظيم وبرد أهلك من 
عسكره خلقا حبيث صار يتمرغ ابألرض ويقول التوبة اي شيخ حممد. وهللا أعلم. حممد بن دمرداش 

البنهاوي أحد  شمس األشبويلاحملب األشريف الفخري والده احلسيين سكنا الواعظ احلنفي سبط ال
من أخذان عنه. ولد يف سنة ست وثالثني ومثامنائة تقريبا ونشأ فالزم العز عبد السالم البغدادي 

ية يف الفقه وأصوله والعربية وغريها حبيث انتفع به، ومما قرأه عليه اآلاثر حملمد بن احلسن وأخذ العرب
اعد ابن املسيلي على القرايف وبعض شرح قو فقط عن األبدي وقرأ حنو نصف املتوسط وقطعة من 

هشام على مؤلفه الكافياجي والعربية والصرف عن الشهاب بن عبادة وشرح التصريف لسعد 
الدين وقطعة من كل من القطب وشرح آداب البحث على العالء الكيالين والزمه يف غري ذلك 

عفر وطائفة والزم الزين ج وكذا أخذ عن انصر الدين بن قرقماس وأيب السعادات بن البلقيين
ه ألمه ومسع عليه بعض الشاطبية وغريها ومسع أيضا على جدالقراءات السنهوري يف ابتدائه يف 

 (1)وابن اخلالل والعلم البلقيين والسيد النسابة وسعد الدين بن الديري". 
 

"املنطق والرامزة يف العروض وعرضها علي مع اجلماعة والزم والده يف الفقه -235 .287
واألصلني والعربية وغريها وكتب بعض تصانيفه وفتاويه وقرأ على الزين عبد الغين اهليثمي 

إفرادا ومجعا واجتمع يف يوم ختمه عليه علماء وصلحاء وفضالء وغريهم، وتنزل يف القراءات 
أبيه يف مشيخة التصوف ابجليعانية وقرأ بني يديه يف درس الشافعي وما مسع اجلهات، وانب عن 

عنه كالم يف ابب أبيه أايم قضائه مع إضافة أشياء ابمسه، وتعب خاطر أبيه من جهته قبل قضائه 
مث بعده مما احلامل على أكثره اليبس، وابجلملة فله فهم ومشاركة حسنة مع سكون وعقل وقد 
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امرأة هي كانت سبب تغري خاطر أبيه منه، مث حج هبا يف سنة سبع وتسعني  أثكل عدة أوالد من
وجاور اليت بعدها وكان على خري واجنماع وكان يف القافلة اليت توجهنا فيها للزايرة النبوية يف أثناء 
السنة فحمدانه عقال وسكوان وأداب ورجوان فيه الرتقي كما ترقى يف الفضائل حبيث ال أقصر به 

دي لإلقراء واإلفتاء بل هو أشبه من كثريين زاده هللا من فضله. حممد بن زكراي بن حممد عن التص
 بن أيب بكر بن حيىي بن إبراهيم بن حيىي بن عبد الواحد بن عمر بن(

حيىي أبو عبد هللا بن أيب حيىي اهلنتايت املصمودي القفصي املريين صاحب بلد العتاب. ملا مات 
باس واستقر أخوه زكراي بدله فصدهم حممد وكان مقيما بفاس وأعانه أمحد بن حممد بن أيب الع

صاحبها أبو سعيد عثمان بن أيب العباس ابن أيب سامل وملكها فلم يزل أبو فارس يعمل عليه حىت 
انفض عنه مجعه وقبض عليه فقتله يف ذي احلجة سنة عشر. قاله شيخنا يف إنبائه، وترمجته يف 

 ام أبو زمام اخللطي نسبة لقبيلة يقال هلا اخللوط مث املالكي نسبة لبينالعقود طويلة. حممد بن زم
ملك املغريب، كان صاحلا. تويف يف صفر سنة ست وستني. أفاده يل بعض أصحابنا املغاربة. حممد 
بن زايدة بن مشس الدين األمنيدي القاهري املقرئ احلريري ويعرف اببن زايدة. ممن حفظ القرآن 

واق ورمبا قرأ يف نوبة ابلقلعة ومتيز يف ذلك، وتكسب حريراي يف حانوت بباب وقرأ به يف األج
القنطرة، وهو ممن مسع مين يف اإلمالء، وحج يف سنة تسع ومثانني. حممد بن زايد األمري بدر الدين 
الكاملي اليمين. تقدم عند األشرف إمساعيل مث عند ولده الناصر وزاد يف إجالله وإكرامه مث أنه 

ليه. مات يف سنة اثنتني وعشرين، وهو يف عقود املقريزي دون اتريخ موته. حممد بن زاين خرج ع
 املغريب املالكي نزيل املؤيدية. قرأ عليه يف العربية قليال حيىي البكري. حممد بن زين بن عبد هللا

نا يف خالشمس بن الزين املرساوي األصل التباين القاهري اجلرائحي ويعرف اببن الريفي. ذكره شي
 (1)إنبائه وقال إنه اشتغل". 

 

"يف علم اجلراحة وحتول إىل الداير املصرية قدميا فسكن التبانة وتقدم يف صناعته -236 .288
حبيث استقر يف الرايسة. مات يف سنة اثنتني وأربعني بعد أن طعن يف السن وادعى أنه جاز املائة 

ن حممد بن السواد الكثري. حممد بن زين ب ولكن قرائن احلال تشعر أبهنا من احملال ويف شعر حليته
زين بن حممد بن زين الشمس أبو عبد هللا الطنتدائي األصل النحراري الشافعي ويعرف اببن 
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الزين. ولد قبل الستني وسبعمائة ابلنحرارية من الغربية ونشأ فحفظ القرآن أببيار، وارحتل إىل 
اية على الفخر  ابلسبع ومتام إحدى وعشرين رو القاهرة فحفظ الشاطبيتني والتنبيه واأللفية، وتال

البلبيسي إمام األزهر وأذن له وعليه حبث الشاطبيتني. وتفقه ابلعز القليويب والشمس الغراقي، 
وحضر دروس األبناسي كثريا بل أخذ عن البدر الزركشي مث الكمال الدمريي وآخرين وقرأ يف 

 ألزهر(النحو على عمر اخلوالين املغريب ومسع جبامع ا

الصحيح على التاج حممد السندبيسي ونظم السرية لفتح الدين بن الشهيد على انظمها. وحج 
مرتني وشرح ألفية ابن ملك نظما وكذا الرائية وأفرد لقراءة كل من القراء السبعة منظومة وله نظم  

ق احلصر و كثري يف العلم واملديح النبوي وأفرد مجلة منه يف ديوان كبري جدا ومع ذلك فنظمه ف
وهو صاحب املنظومة املتداولة يف الوفاة النبوية وكذا عمل قصة السيد يوسف عليه السالم يف 
ألف بيت وسبك أربعي النووي يف قصيدة وامتدح شيخنا مبا أوردته يف اجلواهر وكانت له قدرة 

ملعاين ا على النظم وملكة قوية ويستعمل اجلناس إذا أراد، وهو مطبوع يف غالب شعره على صناعة
والبيان يف املقابالت وحنوها وال يتحامى أحياان األلفاظ املطروقة على ألسنة العامة بل رمبا وقع يف 

شعره اللحن، والظاهر أنه مل يكن ميعن التأمل فيه ولكالمه وقع يف القلوب وفيه حكم ومعان،  
 د حدث ابلكثري منكل ذلك مع الصالح والزهد وكونه خريا منورا مهااب ذا أحوال وكرامات، وق

وممن أخذ عنه الشهاب القراءات نظمه، وأخذ عنه غري واحد من أهل تلك النواحي وغريها 
بن جليدة والزين جعفر السنهوري وبلغنا أنه كان أصم فإذا قرئ عليه يدرك اخلطأ والصواب 

يقال و حبركات شفاه القارئ لوفور ذكائه مع صالحه وممن كتب عنه من نظمه ابن فهد والبقاعي 
إنه كان يف أول أمره جزاالص وأنه تزوج امرأة عمياء يقال هلا ابنة معمر فحثته على قراءة القرآن 

 فاعتذر أبنه فقري فأعطته ما دفعه ملن أقرأه القرآن فكان ذلك فاحتا له إىل اخلري حيث ارحتل وارتقى
بنظم غريه فرأى  وتشاغل ملا تقدم وحكى هو أنه عين مبدح النيب صلى هللا عليه وسلم مدة مث ترك

 (1)يف منامه النيب صلى هللا عليه وسلم منقبضا عنه فحصل له هم عظيم". 
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وقرأ على الدميي يف البخاري من نسخة خبطه وكذا قرأ علي فيه، القراءات "-237 .289
وحج سنة السلطان صحبة ابنة العلم البلقيين وكان منزال يف سبعها ورمبا أقرأ األبناء. حممد بن 

ان بن أمحد بن إبراهيم بن عبد امللك الشمس بن العلم القاهري األصل الدمياطي الشافعي سليم
ويعرف اببن الفقيه سليمان وأبوه ابلسنباطي. ولد سنة سبعني وسبعمائة تقريبا بدمياط وحفظ 
هبا القرآن وصلى به وهو ابن تسع سنني وشهر، والعمدة يف أربعني يوما واملنهاج الفرعي وعرض 

صر الدين بن امليلق ومجاعة وحبث على قاضي بلده التاج عتيق وتعاين نظم الشعر من غري على ان
 تقدم اشتغال له يف العروض والنحو مع كون كله موزوان وعدم اللحن(

 فيه، لقيه ابن فهد والبقاعي يف سنة مثان وثالثني بدمياط وكتبا عنه أشياء منها:

 جب عز كل ذليل()إن التواضع أصل كل مجيل ... والعلم يو 

 

 )من كثرته النفس فهو مقلل ... فالنفس يف القرانء شر خليل(

 

 )والعقل أعظم نعمة أتيت الفىت ... من ربه فالعقل خري دليل(

ونظم املولد النبوي وأشياء، وكان خريا هبيا منورا ذا سكينة ووقار. مات بدمياط يف سادس عشري 
م محه هللا. حممد بن سليمان بن أمحد بن عمر بن غناذي القعدة سنة اثنتني أو ثالث وأربعني ر 

الشمس بن العلم الربنكيمي األصل القاهري احلنفي ابن أخي الشرف موسى وأحد نواب احلنفية 
مبجلس الواجهة من بوالق. ولد يف سنة ست وأربعني ومثامنائة ومات أبوه قبل استكماله شهرين 

 الذي أشار بتحنفه لكون والده كان أحد طلبة درسفنشأ يف كفالة عمه سيما وقد تزوج أمه وهو 
خشقدم ابألزهر ففعل واستقر عوضه فيه واشتغل عنده يف النحو وكذا يف فقه احلنفية ورمبا أخذ 
يف الفقه عن الزين قاسم حني سكنه ببوالق وحفظ القرآن وبعض القدوري وحج وجاور واستنابه 

ن  اجللوس بسوق الرقيق يومي السوق. حممد بابن الشحنة فمن بعده وأذن له ابن األمخيمي يف
سليمان بن أيب بكر بن حممد بن حامد بن حممود بن حامد الشمس أبو عبد هللا احلراين مث 
األذرعي الدمشقي الشافعي. ولد سنة مخسني وسبعمائة أبرعات واشتغل والزم الشيوخ الكبار 

كثري السبكي وكان يذكر أنه مسع منه ال والزهاد األخبار كأيب بكر املوصلي وحممد اجلمال والتاج
ومسع من أيب حممد عبد الرحيم بن غنائم بن إمساعيل التدمري يف سنة مثان وستني صحيح مسلم". 
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(1) 
 

"وقطعة من ابن احلاجب، وحضر عند أبيه قليال بل كان أبخرة يقرأ بني يديه يف -238 .290
جي ويف األصول ليب ويف الفرائض عن البوتياخلشابية وغريها وذا أخذ يف النحو قليال عن إبراهيم احل

عن الكافياجي ويف املنطق والعربية عن التقي احلصين، كل ذلك قليال ابهلوينا، وعرف ابلذكاء، 
وأضيف إليه يف أايم أبيه أشياء بل انب عنه يف القضاء وبعده استقر يف اخلشابية والشريفية 

يته وابشرها د أن شهد ابن الفااليت وابن قاسم أبهلوالقانبيهية والربقوقية وغريها شريكا لغريه بع
وقرأ ابن قاسم بني يديه احلديث قليال مث انقطع، ولو توجه لالشتغال وترك خمالطة من حيمله على 
ما ال يليق ببيتوتة حبيث خرج عن حده وترك طريق أبيه وجده وجر ذلك لتكليفه ماال حني 

فاف قد عذلته غري مرة وأفاد التسرت قليال مع احتأمسك على هيئة غري مرضية لرجي له اخلري و 
قرانء السوء به وآل أمره مع عدم انفكاكه عماال يرتضي إىل استكمال الوظائف املشار إليها مع 
قضاء العسكر وغريه بعد موت شريكه أيب السعادات يف ربيع األول سنة تسعني بكليفة إال 

 اب الطوخي فيه:القانبيهية فإهنما كاان نزال عنها. وقال الشه

 )لقد فتح هللا العظيم على اورى ... أبعظم فتح وهو أكرم فاتح(

 

 )وويل عليهم ذا املكارم واحلجى ... وال بدع يف ذا إنه سر صاحل(

وابجلملة فكان ساكنا مداراي وهو يف آخر عمره أحسن منه قبله سيما بعد موت املشار إليه فإنه 
روب ة ابلتقرير وغريه ولكنه مل ميتع، بل مات عن قرب يف غابلغ يف التودد واإلحسان إىل الطلب

يوم اجلمعة اثمن رجب سنة اثنتني وتسعني وصلى عليه من الغد جبامع احلاكم ودفن مبدرستهم، 
واستقر بعده يف اخلشابية والشريفية وقضاء العسكر ببذل كثري ابن أخيه ألمه رمحه هللا وعفا عنه 

، عن الفخر الضرير كما أخربالقراءات الشمس الكركي. أخذ  وإايان. حممد بن صاحل بن حيىي
وكتب عنه شيخنا الزين رضوان ببعض االستدعاءات سنة أربع وثالثني. حممد بن صاحل التاج أبو 
اخلري بن العلم القرشي الطنبدي األصل القاهري الشافعي الفافا ويعرف كسلفه اببن عرب. اشتغل 

ه وع تعليقا، وحضر عند شيخنا يف اإلمالء وشارك يف الفقوبرع يف الفرائض وكتب على اجملم
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وغريه، ورافق الزين قاسم الزبريي يف الشهادة وقتا وكتب للشهود وراقه مث استنابه العلم البلقيين 
 فمن بعده يف القضاء، وكان خريا. مات يف العشر الثاين من(

مث القاهري  بن صاحل النمراويربيع األول سنة ثالث وسبعني عن بضع ومخسني رمحه هللا. حممد 
 (1)والد عبد العزيز املاضي ويعرف اببن". 

 

"صاحل. شيخ معتقد عند الغمري فمن دونه له أحوال صاحلة وكرامات مذكورة -239 .291
مع ظرف ولطف وخفة روح حبيث كان شيخنا يستظرفه، وقد اجنذب وقتا مث صار إىل الصحو 

ي ن مسع بقراءيت وعلى أشياء بل كان حيضر عندأقرب، ومسعت من يقول إنه كان يتسرت وهو مم
يف األمايل كثريا ويبالغ يف شأين فال يسميين إال ابن حجر. مات يف ربيع األول سنة ست وسبعني 
بعد تعلله مديدة ابلفاجل وغريه وصلي عليه بعد صالة العصر جبامع األزهر يف مشهد حافل مث 

ارهبا وغريه ويف الظن أنه جاز السبعني أو قدفن برتبة طشتمر محص أخضر جوار الشيخ سليم 
رمحه هللا ونفعنا به. حممد بن صدقة بن خليل بن احلسن الشمس بن الزين بن البدر احلليب ويعرف 
اببن الفرفور بفاءين أوالمها مفتوحة. ولدكما قرأته خبطه يف ليلة االثنني منتصف شعبان سنة ست 

ضل الشهاب أمحد بن عبد العزيز بن املرحل ف وستني وسبعمائة حبلب، ونشأ هبا فسمع على
الرمي للقراب وغريه، وحدث مسع منه الفضالء، أجاز يل يف سنة إحدى ومخسني، وكان يتكسب 

لقراءات اابلشهادة ذا إملام ابلشروط مع حسن اخلط واخلري. مات بعد سنة إحدى وأبوه ممن قرأ 
صاحل املطري القاهري أحد مجاعة  وأما جده فكان كاتب الديوان حبلب. حممد بن صدقة بن

بيت البلقيين ويعرف ابلشمس املطري. ولد يف شعبان سنة مثان ومثامنائة وحضر املواعيد وجمالس 
احلديث وتكسب بزازا يف بعض احلوانيت، وتنزل يف سعيد السعداء وغريها وفيه كالم. مات يف 

بن عمر الكمال  نه. حممد بن صدقةليلة اثين عشري ربيع الثاين سنة اثنتني وتسعني عفا هللا ع
الدمياطي مث املصري القاهري الشافعي اجملذوب ويعرف بلقبه. اشتغل وحفظ القرآن والتنبيه وألفية 
ابن ملك وتكسب ابلشهادة مبصر وقتا، وكان على طريقة حسنة كما مسعته من شيخنا مث اجنذب 

ن شاهد بعضها، ومما حكى يل أن وحكيت عنه على األلسن الصادقة الكرامات اخلارقة وكنت مم
شخصا سأله يف حاجة فأشار بتوقفها على مخسني دينارا فأرسلها إليه فبمجرد أن دفعها إليه 
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القاصد وكان جالسا بباب الكاملية اجتازت امرأة فأمره بدفعها إليها وثقل ذلك عليه مث علم منها 
و مضى هذا خيشى عليه من إتالفه لأن ابنها يف احلبس على هذا املبلغ عند من ال يرمحه حبيث 

 اليوم ومل يدفع إليه، إىل غري هذا من منطه حبيث اشتهر صيته وهرع(

األكابر لزايرته وطلب الدعاء منه وممن كان زائد االنقياد معه والطواعية له يف كل ما يرومه منه 
عه يف الشارع مالكمال إمام الكاملية لشدة اعتقاده فيه حبيث كان يضعه يف احلديد وميشي به 

 (1)وهو". 
 

"مات عنه وهو يف املسودة ومل يسمه وال عمل له خطبة فانتدب لتبييضه مراجعا -240 .292
 أصوله وتعب يف ذلك جدا(

خصوصا وقد زاد عليه زايدات مهمة وحرر ما حصل السهو فيه حبيث جاء يف مثانية أسفار كبار 
در املاضي ولكنه عمر حىت مات يف وعمل له خطبة ومساه، وهو من أقران التاج حممد بن هبا

أواخر سنة إحدى وسبعني يف منزله من العنابة بدمشق وكان قد دخل القاهرة يف رمضان سنة 
مخس وأربعني رمحه هللا وإايان. حممد بن عبد الرمحن بن عوض بن منصور بن أيب احلسن الشمس 

لشافعي خو الشهاب أمحد ااألندلسي األصل الطنتدائي مث القاهري احلنفي نزيل البيربسية وأ
املاضي. ولد يف سنة سبعني وسبعمائة بطندات بفتح املهملتني بينهما نون ساكنة من الغربية وقرأ 
هبا القرآن واجلعربية يف الفرائض وبعض الشاطبية ومسع هبا على بعض الغرابء شيئا، مث حتول إىل 

لشمسني طبية وتال ابلسبع على االقاهرة يف سنة مخس ومثانني فأقام عند أخيه حىت أكمل الشا
الزراتييت والنشوي والنور علي بن آدم والشرف يعقوب اجلوشين وأذن له األول والثالث يف اإلقراء، 
ومسع يف تلك السنة البخاري أو بعضه على النجم بن الكشك، وكان للشيخ انصر الدين بن 

افعي ألمر اقتضاه غل يف مذهب الشأنس احلنفي إمام البيربسية به عناية فشغله حنفيا بعد أن اشت
وحفظه املنظومة واملختار ونصف اهلداية ومجيع ألفية ابن ملك وأخذ عنه وعن البدر بن خاص 
بك والسراج قاري اهلدية وغريهم الفقه وعنه فقط الفرائض رفيقا للجالل احمللى وعن اجلالل 

نن أيب داود ومسع على األبياري يف س املارداين امليقات وعن النور األبياري اللغوي وغريه العربية،
وابن ماجة وغريمها، وحج يف سنة مخس عشرة مث يف سنة سبع وثالثني حني حج جقمق العالئي 
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وكانت له به عناية وحسن اعتقاد فلما استقر يف السلطنة مل يكثر الرتدد إليه مع تفقده له وتقرير 
امع الظاهر ن إمام احلنفية مبجلسها وخطيب جمرتب له يف اجلوايل، ولزم اإلقامة يف البيربسية وكا

مدميا كتابة املصاحف وحنوها لالسرتزاق مع الرغبة يف الصدقة واإلحسان للفقراء وبرهم ابإلطعام 
وغريه وكثرة التالوة، كل ذلك مع الرباعة يف الكتابة حىت كتب عليه السراج العبادي يف خلق ويف 

ود املالكي ويف امليقات حىت كان ممن أخذه عنه النور الفرائض حىت كان ممن أخذها عنه أبو اجل
 حبيث أخذها عنه النور السنهوري وقد قرأت عليهالقراءات النقاش والسراج عمر الطوخي ويف 

بعض الصحيح، وكان خريا وقورا طواال هبي الشبة طارحا للتكلف. مات بعد أن رغب عن 
 ري ذي(اخلطابة لنور الدين بن داود يف يوم األحد اثلث عش

 (1)القعدة سنة اثنتني ومخسني خبانقاه بيربس وصلى". 
 

"دخل متر الروم وقتل ابن عثمان توصل إليه ودخل معه مسرقند فأقام هبا حىت -241 .293
مات فتحول لشرياز ونشر هبا أيضا القراآت واحلديث وانتفعوا به وويل قضاءها وغريها من البالد 
من جهة أوالد متر مدة طويلة، مث قصد احلج يف سنة اثنتني وعشرين فنهب يف الطريق حبيث تعوق 

احلج وأقام بينبع مث ابملدينة وكان دخوله هلا يف ربيع األول من اليت تليها مث توجه منها  عن إدراك
إىل مكة فدخلها مستهل رجبها فجاور فيها بقيتها وحدث يف كل منهما مث سافر مع العقليني 
طالبا بالد العجم مث قدم دمشق يف سنة سبع وعشرين فاستأذن منها يف قدوم القاهرة فأذن له 

ها واجتمع ابلسلطان األشرف فعظمه وأكرمه وتصدى لإلقراء والتحديث وكان كاتب املؤيد فقدم
قبل ذلك يف دخوهلا فمات املؤيد يف تلك السنة إىل أن كان دخوله اآلن مث توجه فيها ملكة مع 

احلاج مث سافر يف البحر لبالد اليمن اتجرا فأمسع احلديث عند صاحبها ووصله حبيث رجع ببضائع  
ة وعاد ملكة فحج سنة مثان مث رجع إىل القاهرة فدخلها من أول اليت تليها مث سافر منها على كثري 

طريق الشام مث على طريق البصرة إىل شرياز فكانت منيته هبا قبل ظهر يوم اجلمعة خامس ربيع 
ه لاألول سنة ثالث وثالثني مبنزله من سوق اإلسكافيني منها ودفن مبدرسته اليت أنشأها هناك. و 

اآت تصانيف مفيدة كالنشر يف القراآت العشر يف جملدين والتقريب خمتصره وحتبري التيسري يف القر 
العشر والتمهيد يف التجويد ومها مما ألفه قدميا وله سبع عشرة سنة كذلك نظم اهلداية يف تتمة 
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ملهرة يف االعشرة ومساه الدرة وله مثان عشرة سنة ورمبا حفظها أو بعضها بعض شيوخه، وإحتاف 
لعشر يف ألف االقراءات تتمة العشرة وإعانة املهرة يف الزايدة على العشرة نظم وطيبة النشر يف 

بيت واملقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه يف التجويد ومنجد املقرئني وطبقات القراء يف جملد 
يف  د املرسلنيضخم وغاايت النهاايت يف أمساء رجال القراآت واحلصن احلصني من كالم سي

األذكار والدعوات غاية يف االختصار واجلمع وعدة احلصن احلصني وجنة احلصن احلصني 
والتعريف ابملولد الشريف وعرف التعريف خمتصره والتوضيح يف شرح املصابيح والبداية يف علوم 

يف األحاديث  ئالرواية واهلداية يف فنون احلديث أيضا نظم واألولوية يف أحاديث األولية وعقد الآلل
املسلسلة العوايل واملسند األمحد فيما يتعلق مبسند أمحد والقصد األمحد يف رجال مسند أمحد 

 واملصعد األمحد يف ختم مسند أمحد(

واإلجالل والتعظيم يف مقام إبرهيم واإلابنة يف العمرة من اجلعرانة والتكرمي يف العمرة من التنعيم 
 (1)حراء وأحاسن املنن وأسىن املطالب يف مناقب علي بن".  وغاية املىن يف زايرة مىن وفضل

 

"صالح الدين بن صاحل مث النجم بن ظهرية واستولدها وسكن عندهم ابلشمسية -242 .294
)أبو بكر( بن أمحد بن علي بن شرف الزين احلنبلي امليقايت أحد الشهود حبانوهتم  56املشار إليها 

سعني ومثانني وسبعمائة فاهلل أعلم مات سنة إحدى وت ابحللوانيني كتب خبطه أنه ولد سنة مثان
)أبو بكر( بن أمحد بن علي ويعرف ابلقرعان بضم القاف مث مهملة وآخره نون اتجر  57ظنا 

مستور يف حانوت بقيسارية طيالن ممن مسع مين )أبو بكر( بن أمحد بن عمر الشرف بن الشهاب 
ن ه والده حممد أيضا )أبو بكر( بن أمحد بالعجلوين مضى يف احملمدين ومسى شيخنا يف معجم

}أبو بكر( بن أمحد  5فالح مضى فيمن جده إبراهيم بن حممد بن حممد بن حممد بن عمر قريبا 
بن حممد بن أمحد بن عمر بن علي التقي بن الشهاب احلوارين احلموي األصل الدمشقي املولد 

ب ولد يف بن عمر املاضي وزوج أخته شانزيل مكة ويعرف كأبيه اببن احلوراين وهو ابن عم حيىي 
الفقه والعربية و القراءات سنة ست وسبعني ومثامنائة بدمشق وقرأ مبكة عند حسن الطلخاوي يف 

وزوجه أبوه ابنة أخيه عمر واستولدها والزمين يف سنة ثالث وتسعني مبكة حىت مسع بقراءة ابن 
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ها سمعها من لفظي وقرأ هو بعضعمه املذكور الصحيح سوى قطعة من أوله هي جزآن ونصف ف
مع بعض أربعي النووي وحدثته بباقيها مع املسلسل ابألولية وسورة الصف وحديث زهري العشاري 

)أبو بكر( بن احملب أمحد بن اجلمال  59وغري ذلك وكذا مسع مين وعلى أشياء وكتبت له إجازة 
ول سنة يف سلخ ربيع األ حممد بن عبد هللا بن ظهرية القرشي املكي مات وهو ابن نصف شهر

)أبو بكر( بن أمحد بن حممد بن عثمان الطنبداوي املكي مات يف ذي القعدة  60ثالث عشرة 
)أبو بكر( بن أمحد بن حممد بن عمر بن حممد بن  6سنة إحدى وسبعني مبكة أرخه ابن فهد 

لشرف اعبد الوهاب بن حممد بن ذؤيب بن مشرف التقي بن الشهاب بن الشمس بن النجم بن 
األسدي الشهيب الدمشقي الشافعي والد البدر حممد ومحزة من بيت كبري أشرت ملن عرفته منهم 
يف املعجم ويعرف كسلفه اببن قاضي شهبة لكون النجم والد جده أقام قاضيا بشهبة السوداء 
أربعني سنة ولد يف رابع عشري ربيع األول سنة تسع وسبعني وسبعمائة بدمشق ومات أبوه وهو 

بن إحدى عشرة سنة بعد أن أحضره على والده يف الثانية والثالثة والرابعة ومما محله عنه البخاري ا
 (1)فاشتغل ابلعلم وأخذ عن مجاعة منهم كما قرأته خبطه". 

 

 "وحملمد الفراش أوهلا-243 .295

 )ملوتك أيها الصدر الرئيس ... تعطل الدارس واملدروس(

ال ربعاء درس ابلتقوية وذكر اخلالف يف موت الفجأة مث قومل خيلف بعده مثله وكان يف يوم األ
وأان أختاره ملن هو على بصرية ألن أقل ما فيه أمن الفتنة عند املوت مث ركب منها فلما استوى 

 على بغلته قال لولده البدر وهللا اي بين ما بقي فينا شيء مث توجه للناصرية فدرس هبا وجره الكالم
ين ة وليلتها مث سأل هللا الوفاة يف ذلك فأجاب هللا دعوته فإنه ملا كان اثإىل فضل املوت يوم اجلمع

يوم بعد العصر وهو جالس حيدث ولده والقلم بيده وهو يكتب فوضع القلم يف الدواة واستند 
إىل املخدة والتوى رأسه فقام إليه ولده فوجده قد مات حبيث قال ولده وهللا وهللا ما أعلم أنه 

)أبو بكر( بن  6املوت ما حيصل من أمل الفصادة إال دون ذلك رمحه هللا وإايان حصل له من أمل 
أمحد بن حممد الزكي املصري الشافعي املقرئ الضرير ويعرف ابلسعودي ولد تقريبا قبل سنة سبعني 
وسبعمائة مبصر وأخرب أن أمه سافرت به يف صغره إىل اسكندرية فرآه الشيخ هنارا فقال هلا أنه 

                                         
 11/21الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  (1)



334 

 

قليل وأنه يكون يف آخر عمره خريا منه يف أوله وال ميوت إال مستورا فكف وسنه مخسة يكف بعد 
أشهر ونشأ فحفظ القرآن والعمدة واملنهاج أو التنبيه والشاطبية والكافية الشافية واستمر على 
حفظها إىل آخر وقت وعرض على السراج البلقيين واألبناسي والعز بن الكويك وأجازوا له وقرأ 

ن مبصر على الصدر السفطي شيخ اآلاثر وتال ابلسبع عليه وعلى مظفر وخليل املشبب القرآ
والشمس العسقالين والزمه كثريا ومسع عليه الشاطبيتني والفخر البلبيسي إمام األزهر والشمس 
بن القطان ومسعت أنه كان يرجحه على سائر شيوخه بل قيل أنه أخذها عن التقي عبد الرمحن 

يف الفقه على ابن القطان وغريه ومسع دروسا يف النحو على الشمس الغماري  البغدادي وحبث
يتها مع حذق بتعبري الرؤاي وحج يف سنة أربع عشرة وجاور بقالقراءات ولكنه مل يتميز يف غري 

مع سنتني بعدها ودخل اليمن وأقرأ بتعز وسافر إىل طرابلس وأخذ عنه مجاعة وقرأ عليه الزين 
فاحتة وإىل املفلحون ومل يكن يسمح ابإلجازة إال ملن يقرأ وما أظن قصده يف جعفر السنهوري ال

ذلك إال مجيال وإن قال البقاعي أنه جمرد حرمان له لسوء ابطنه وقد فاته خري كثري وما اكتفى 
بذلك حىت قال له أنت شيخ قد أعمى هللا بصريتك كما أعمى بصرك وذكره شيخنا يف معجمه 

وكان قد ات القراءببن املقري ولد سنة بضع وستني وتعاىن االشتغال فقال أبو بكر الزكي 
 (1)أضر فحمل عن العسقالين خامتة أصحاب الصائغ وأجاز له ومهر يف تعبري املنامات". 

 

"واشتهر بذلك وكان يالزم التالوة وذكر يل يف شوال سنة اثنتني وثالثني أنه رأى -244 .296
زين رضوان لرتمجته ابختصار وأن الشمس بن احلصري مناما وقصة على انتهى وأشار شيخنا ال

عن العسقالين وقال غريه إنه كان طواال حمتدا مات مبصر يف حدود القراءات أخربه أنه أخذ 
)أبو بكر( بن أمحد بن حممد اجليزي مث القاهري الشافعي  63سنة سبع وأربعني رمحه هللا وإايان 

دائي ين زكراي وغريه وفضل وجل انتفاعه مبحمد الطنتنزيل مكة وأخو حممد املاضي اشتغل على الز 
الضرير وصحب ابن أخت الشيخ مدين وسافر يف البحر ملكة فقطنها وتوجه منها إىل اهلند صحبة 

ولد حسني بن قاوان وكان وهو مبكة أيخذ عن أبيه وعن قاضيها مث عاد مع حافظ رسول صاحب  
انية سنة أن مات ابملدينة النبوية يف مجادى الثكلربجة بعد أن صاهره وقد ترفع حاله فلم يلبث 
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)أبو  64مثان ومثانني وكان قدمها للزايرة ودفن ابلبقيع وأظنه قارب األربعني أو جازها رمحه هللا 
بكر( بن أمحد بن حممد العمراين اليماين ويعرف يف بلده وبني مجاعته ابلشنيين رأيت خطه على 

بن أمحد بن حممد الزين الفنشي األصل بفاء مث نون ساكنة )أبو بكر(  65استدعاء بعد اخلمسني 
مث شني معجمة من عمل البهنسا القاهري ابن أخي عبد الباسط مباشر جدة وحمتسبها هو إىل 

 66أن صرف عنها على يد انظرها برد بك مع إهانته له واستقر عوضه أخو ابن كاتب البزادرة 
لنا عن احملب بن الشحنة أنه قال رحلت يف خدمة )أبو بكر( بن أمحد بن حممد املشريقي روى 

اخلطيب انصر الدين بن عشائر إىل القاهرة فلما نزلنا الصاحلية ذكر لنا أن شيخا هبا اختطفه اجلن 
ويف الظن أنه مساه حممدا وهو مشهور عندهم ابملخطوف فاجتمعنا به فذكر لنا أنه قتل وزغة 

طلب  اجلن كل يدعى أنه قاتل قريبه فلقنه شخص جبامع الصاحلية فاختطف واحتوشه مجاعة من
شرع هللا فصاح بقوله شرع هللا شرع هللا فأحضر إىل شخص هو القاضي جالس على كرسي وعلى 
رأسه برنس فادعى عليه عنده فأنكر فسأل القاضي املدعي يف أي صورة ظهر قريبك فقال يف 

 هللا عنه عن النيب صورة وزغة فالتفت إىل من عنده وقال أمل خيربان علي رضي

أنه قال من تزاي بغري زيه فقتل فدمه هدر دعوه مث سأله هل حتسن قراءة القرآن فقال نعم فعرض 
عليه أن يقيم عندهم ليعلمهم فأىب وذكر له أنه قرأ الفاحتة على علي فتلقنها املخطوف منه وتلقنها 

 (1)من املخطوف ابن عشائر وخادمه". 
 

)أبو  9"ذكره ابن خطيب الناصرية مث شيخنا وأرخه يف مجادى األوىل فاهلل أعلم -245 .297
بكر( بن سليمان بن علي بن عيسى بن أيب بكر السلمي املكي الشافعي ويلقب جده أبيب 
اجلدر ويعرف صاحب الرتمجة ابلشلح وهو لقب ألبيه ولد يف غرة شعبان سنة ست وثالثني 

نني فحفظ القرآن وصلى به الرتاويح ابملسجد احلرام حباشية الطواف عدة سومثامنائة مبكة ونشأ هبا 
وأربعي النووي والعقيدة الغزالية والشاطبية واملنهاج الفرعي واألصلي وألفية ابن مالك وعرض على 
قضاة مكة أيب السعادات وأيب اليمن واحملب الطربي اإلمام والسوبيين الشافعيني وأيب البقاء وأيب 

ين الضياء احلنفيني وعبد القادر املالكي وعبد اللطيف الفاسي والشمس املقدسي احلنبليني حامد اب
ومن قضاة طيبة أيب الفتح بن صاحل ومن غري القضاة التقي بن فهد وأيب الفتح وأيب الفرج ابين 
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اجي ياملراغي وابن عياش املقري والشوايطي وأيب الربكات بن الزين ومن الواردين األقصرائي والكاف
والعضد الصريامي وأفضل الدين القرمي والنور بن يفتح هللا وأيب القاسم النويري وأيب عبد هللا 
اجلزويل وطاهر ومل يعني األخري وال األمني والثالثة بعده إجازة خبطهم والعز والبدر احلنبليني وابن 

ته وقراءة غريه على بقراء أيب زيد وأجازوا وأمحد بن أيب القاسم الضراسي بل اشتغل يف الفقه وغريه
ي مربيه وبركته أيب سعد اهلامشي وبربكته انل أكثر ما اشتمل عليه وإمام الكاملية وأيب الربكات اهليثم

لقراءات اوقاسم الزفتاوي والزين خطاب وإبراهيم الشرعيب والتقي األوجاقي أخذ األحياء ويف 
مالحظة شرحه  قرأ يف الشاطبية حبثا مععلى علي الديروطي والشوائطي والشريف الطباطيب وعليه 

وكذا على إبراهيم الشرعيب ويف النحو على أمحد بن يونس محل عنه شرح اجلرومية للسيد وعلى 
يعقوب املغريب والبدر حسني العليف املنت وعلى املرداوي ومل حيقق تعيينه يف األلفية ومسع على 

فهد وولده  ه الشمائل والربهان الزمزمي والتقي بنأيب الفتح املراغي والزين األميوطي ومما مسعه علي
النجم والزم صحبته وانتفع به يف مساع أشياء وكذا يف االستجازة من طائفة واهتدى بكثري من 
خصاله وأحواله وعادت بركته عليه يف آخرين ومسع ابلقاهرة على الزكي أيب بكر املناوي وكذا 

راغي وملا  وقرأ بنفسه ابملدينة النبوية على أيب الفرج املحضر كثريا من جمالس عامل احلجاز الربهان 
كنت مبكة يف سنة ست ومثانني الزمين كثريا وكتب من تصانيفي مجلة وأثبت له ما حتمله عين 
حسبما أوردته يف الكبري وقدم القاهرة مرارا والزمين يف غريها من اجملاورات ومسع على هذا الكتاب 

 (1)وغريه". 
 

الب البخاري يف الظاهرية القدمية ومتيز يف الفروع وشرح التنبيه قدميا والغ "ومسع ختم-246 .298
)أبو بكر( بن حممد بن شاذي التقي احلصين الشافعي نزيل القاهرة ولد سنة  21عليه احلمق 

مخس عشرة ومثامنائة مبدينة حصن كيفا وكان أبوه من مياسري جتارها فنشأ يف كفالته وحفظ القرآن 
اوي والشافية والكافية ومتام عشرة كتب على ما كان خيرب وجود القرآن على بعض والشاطبية واحل

 أيضا على ولد البن اجلزري وأخذ عنه طريقة يف تقرير تصريفالقراءات شيوخ بلده بل وقرأ 
العزى وكذا أخذ املتوسط واجلاربردي وغريمها عن اجلالل حممد بن العز احللوائي وكتب املنسوب 
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ة لبساطي حبلب يف سنة ست وثالثني واستفاد منه يسريا وأثىن البساطي على جودوارحتل فلقي ا
فهمه حىت أنه قال مل جيئنا مما وراء النهر مثل هذا الشاب مث إنه مل يتيسر له دخول القاهرة إال يف 
مرض موته وذلك يف سنة اثنتني وأربعني فقرأ على القااييت يف العضد وكان حيكي ما يدل على 

يرتض أمره فيه وعلى العلم البلقيين يف الفقه والعالء القلقشندي يف آخرين منهم الشمس أنه مل 
رفيقا البن كزلبغا عن حبيب العجمي وأقام القراءات الشرواين وعبد السالم البغدادي وأخذ 

يسريا مث عاد لبلده فوجد قاصد صاحبها متوجها إىل هراة فرافقه إليها فلزم عاملها مال حممد بن 
ى اجلاجرمي تلميذ يوسف احلالج تلميذ السيد حىت قرأ عليه العضد بكماله ومسع شرح موس

املواقف وشرح الطوالع وأقام هناك مخسة أعوام فأكثر مدميا لالشتغال جمدا يف التحصيل إىل أن 
برع وارتفق يف إقامته مبرياثه من أبيه وحصل هناك من نفائس الكتب أشياء وعاد من طريق العراق 

دخل القاهرة بعد أن اقتطع مبكان يقال له وادي السباع وأخذ مجيع ما معه من كتب فحج و 
وغريها فألقيت الكتب ابلربية لعدم التفاهتم إليها ولكنه مل جيد حممال هلا فرتكها وجنا بنفسه مع 

 أخذ يسري مما أمكنه منها وأتسف كثريا بسببها حىت أنه صار كلما تذكر يتأمل وأنشد لنفسه

 س ال جتزعي مما جرى ... وارضي بتقدير العزيز الغفور()اي نف

 

 )واتلي على الطاغني يف ظلمهم

 )أال إىل هللا تصري األمور(

وتصدى حينئذ وذلك بعد سنة مخس وأربعني لإلقراء جبامع األزهر وابملدرسة امللكية والبدرية 
ستادار يف تدريس ه الزيين االاجملاورين للمشهد لسكناه هناك وقتا وجترع فاقة كبرية إىل أن استقرب

مدرسته األوىل املقابلة للحوض اجملاور لبيت البساطي كان بني السورين مث عزله عنها بطعن أيب 
 العباس اجملديل عنده يف علمه وترجيحه لنفسه عليه وقرر املذكور عوضه مث مل يلبث أن صرفه حيث

 (1)ذكر له". 
 

ن حممد الرضي أبو حممد بن اجلمال )أبو بكر( بن حممد بن صاحل ب - 213"-247 .299
اهلمذاين اجلبلي بكسر اجليم بعدها موحدة ساكنة مث التعزي اليماين الشافعي ويعرف اببن اخلياط 
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واختار اءات القر بولد يف مجادى األوىل سنة اثنتني وأربعني وسبعمائة وحفظ القرآن وتاله 
قراءة ابن كثري واحلاوي وتفقه مبحمد بن عبد الرمحن بن أيب الرجا وبه تدرب بل كان أغلب أخذه 
للفقه عنه مث بعمه حسن بن أيب الرجا وارحتل للحج مرة بعد أخرى فأخذ مبكة يف األوىل عن 

ر بن علي كاحلراري ويف الثانية عن العفيف اليافعي وأخذ بتعز عن الفقيه اجلمال الرميي وأيب ب
الناشري وكان يتبجح به ويقول له أنت أعرف بوسيط الغزايل مين واتفق أن اجلمال الرميي سأله 
عن اإلقالة يف النكاح هل تصبح كالفسخ فقال له املسألة يف الوسيط فأحضره إليه فلم جيدها 

 يف فاستمهله فأمهله ثالثة أايم وانل منه ومن شيخه الرضي الناشري فخرج من عنده وأخذ
التفتيش عليها حىت مضى معظم الليل ومل جيدها فلما كان يف السحر غلبته عيناه فرأى شيخه 
الرضي فعني له موضعها فلما استيقظ وجدها يف املكان املعني فكانت غريبة والزم النفيس العلوي 

نه أحىت قرأ عليه الكتب الستة وغريها بل ومن شيوخه يف العلم اجلمال األسنوي واألبناسي وك
لقيهما مبكة كما هو ظاهر كالم النفيس العلوي وقال إن صاحب الرتمجة أجل من حصل عليه 
وترمجه فأطنب قال وقد ترمجه الشهاب علي بن حسن اخلزرجي يف كتابه طراز اليمن برتمجة كبرية 
وهو هلا أهل وكذا ترمجه الطيب الناشري وأجاد يف آخرين وترقى يف العلوم وتزايد استحضاره 

حاوي وشروحه وكان له منه جزء يف كل يوم كالقرآن بل هو أول من ابتكر معرفته التامة به يف لل
اجلبال وله عليه حواش مفيدة تناقلها الفقهاء هناك على نسخهم هبا واشتهر ذكره سيما حني 
مسع عبد العليم أحد األولياء املقيمني بتعز يقول وقد استيقظ ببعض املدارس بصوت عال الليلة 

ذه فتح على ابن اخلياط ابلعلم وقذف يف قلبه النور فإنه بعد انتشار هذه املقالة ازداد بني الناس ه
ته قبوال واتسعت حلقته ودائرته ومل يلبث أن خطبه الوزير التقي بن معيبد سنة تسع وسبعني ملدرس

ليه ابنه إفدرس فيها وكذا عينه األفضل للمدرسة الشمسية واألشرف للمعينية يف تعز مث أضاف 
الناصر أمحد مدرسة والده وقربه واخرتاه من بني سائر علماء اليمن وعود على فتياه بتعز وذي 
جبلة وهي مسكنه غالبا وانتهت إليه رايسة الفقه وجرى بينه وبني اجملد الشريازي مراجعات بسبب 

مع صوفية زبيد  اإنكاره على املشتغلني بكتب ابن عريب وصنف يف املنع جزءا رد عليه اجملد تعصب
 (1)وله بكتب". 
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بن حممد بن حممد بن أيوب بن سعيد التقي البعلي مث  9)أبو بكر  - 234"-248 .300
الطرابلسي احلنبلي ويعرف اببن الصدر ولد يف أواخر سنة سبع وسبعني وسبعمائة ببعلبك ونشأ 

لشهاب الفراء ا السبع علىالقراءات هبا فقرأ القرآن على ابن الشيخ حسن الفقيه وتال مبعظم 
وحفظ املقنع واآلداب البن عبد القوي وامللحة وبعض ألفية النحو وعرض على شيخه الشمس 
حممد بن علي بن اليواننية وعنه أخذ الفقه وكذا عن العماد بن يعقوب أخي ابن احلبال ألمه 

بن  بوغريمها وانتقل من بلده إىل طرابلس يف سنة تسع عشرة فناب هبا يف القضاء عن الشها
احلبال مث استقل به يف سنة أربع وعشرين حني انتقال الشهاب إىل دمشق ومل ينفصل عنه حىت 
مات سوى خيلل بعزل يسري ومسع الصحيح بكماله على شيخه ابن اليواننية والشريف حممد بن 
حممد بن إبراهيم احلسين وحممد بن حممد بن أمحد اجلردي وغريهم وحج غري مرة وزار بيت املقدس 
وويل عدة أنظار وتداريس ومشيخات بطرابلس وحدث مسع منه الفضالء قرأت عليه ببلده املائة 
املنتقاة البن تيمية من الصحيح وكان شيخا حسنا منور الشيبة مجيل اهليئة له جاللة بناحيته مع 
استحضار وفضل وسرية يف القضاء حممودة وبلغنا أن اللنك أسروه مث خلص منهم وكان ذلك 

لسقوط أسنانه مات يف رمضان سنة إحدى وسبعني رمحه هللا )أبو بكر( بن حممد بن حممد سببا 
بن أيب بكر بن احلسني الزين حممد بن أيب عبد هللا بن انصر الدين أيب الفرج العثماين املراغي 

)أبو بكر( بن الشيخ فتح الدين أيب  235املدين الشافعي وهو بلقبه أشهر مضى يف احملمدين 
حممد بن حممد تقي بن عبد السالم الكازروين املدين الشافعي أخو الشمس حممد وعبد الفتح 

السالم وأبو بكر أصغرهم وأمه فاطمة ابنة أيب اليمن املراغي ولد سنة سبع وأربعني ابملدينة ونشأ 
فحفظ أربعي النووي ومنهاجه واشتغل عند أبيه واألبشيطي وغريمها والزم للسمهودي ومسع على 

لفرج املراغي وغريه وتزوج أم كلثوم أخت الربهان اخلجندي واستولدها حممدا وأاب الفتح ودخل أيب ا
)أبو بكر(  236مصر والشام وغريمها لطلب الرزق ومتيز وفضل وهو يف سنة مثان وتسعني حبلب 

بن حممد املدعو أبيب اليمن بن حممد بن علي بن أمحد بن عبد العزيز الفخر بن القاضي األمني 
يب اليمن اهلامشي النويري املكي الشافعي املاضي اخوته علي وعمر وحممد وأبوهم ويعرف اببن أ

أيب اليمن ولد يف مجادى األوىل سنة اثنتني وأربعني ومثامنائة مبكة وأمه أم كلثوم ابنة القاضي أيب 
ربع ومخسني أعبد هللا حممد بن علي النويري وحفظ القرآن وصلى به الرتاويح مبقام املالكية سنة 



340 

 

 (1)والعمدة واملنهاج". 
 

"شرف الدين الكردي األصل القاهري احلسيين سبط القاضي الشمس حممد بن -249 .301
يوسف بن أيب بكر احلالوي املاضي وأبوه ويعرف األب بكرد وهو بسبط احلالوي كان من ذوي 

ه كالشرف كان يعرفاليسار جدا مث أملق من مدة متطاولة حبيث صار يرتدد لكثري من األعيان ممن  
األنصاري تعرضا لنائلهم فلما أخذ أمره معهم يف التناقص عدل إىل اإلقبال على الكتابة خبطه 
اجليد ألبناء الغمر وحنوه وقصد من يرغب يف اقتناء الدفاتر من املتمولني بذلك ومع هذا فلم يزل 

ادى اآلخرة سنة ة يف مجفقره يف ازدايد وتشكيه مستفيض بني العباد إىل أن مات بعد تعلله مد
مثان ومثانني ودفن حبوش معروف هبم ابلقرب من الروضة خارج ابب النصر وكان يرتدد إيل كثريا 

)أبو بكر( بن يوسف بن خالد بن أيوب بن حممد  269بسبب االستعارة وغريها رمحه هللا وإايان 
بقاء حممد بن لعزايب الالشرف بن قاضي القضاة اجلمال الربعي احلسفاوي احلليب الشافعي عم ا

إبراهيم بن يوسف قاضي القضاة ولد بعد سنة عشر ومثامنائة ومسع الربهان احلليب وشيخنا والشهاب 
بن زين الدين وغريهم واشتغل قليال وانب يف القضاء عن الشهاب الزهري واستقل بسرمني حنوا 

ه ومات يف القاهرة يستخلفمن ثالثني سنة فلما أعيد ابن أخيه العز لقضاء حلب أرسل إليه من 
)أبو بكر( بن يوسف بن أيب الفتح رضي الدين العدين  270سنة سبع ومثانني عفا هللا عنه 

اخلطيب ويعرف اببن املستأذن قال شيخنا يف معجمه اشتغل ببلده وقرأ على بعض مشاخينا 
نظمه  من ودخل مصر مرارا وكان يتكلم على الناس جبامع عدن وينظم الشعر املقبول أنشدين

وكان بعض أصحابنا ينسبه إىل اجملازفة وقال يف إنبائه حج كثريا وقدم القاهرة وتعاىن النظر يف 
وتكلم على الناس وخطب ومل ينجب مسعت من نظمه ومسع مين  القراءات األدب ومهر يف 

كثريا مات سنة ست عشرة وقد جاز السبعني وذكره املقريزي يف عقوده وأنه أخذ ابلقاهرة عن 
)أبو بكر( بن زين الدين بن إسحاق بن عثمان اهلمداين اخلياط  27علمائها وقد دخلها مرارا 

)أبو بكر( بن أيب طلحة يزيد زكي  27مات مبكة يف ذي احلجة سنة سبع وستني أرخه ابن فهد 
 ةالدين امليدومي األصل املصري الشافعي ويل أمانة احلكم مبصر القدمية مع النيابة وكان هبج الرؤي

)أبو بكر( بن اجلندي الدمشقي الساعايت كان عارفا حبساب  273مات يف سنة بضع ومثانني 
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 (1)النجوم ممن أخذ عن ابن القماح وكان ابن القماح يقدمه على نفسه مات يف شعبان سنة". 
 

"خرج هاراب واستمر هذا مقيما ببلده مصروفا )أبو الطيب( بن حيىي بن عبد هللا -250 .302
}أبو الطيب( األسيوطي حممد بن حممد بن حممد بن  36أبوه مضى يف احملمدين  احلنفي املزين

علي بن الركن عمر بن حسن احملب بن الشمس الشافعي نزيل القاهرة ووالد أصيل الدين حممد 
املاضي ويعرف يف بلده اببن الركن لقب جده األعلى ويف القاهرة بكنيته ولد سنة مثان وعشرين 

دم حفظ هبا القرآن والشاطبية واملنهاج وألفية النحو عند احملب بن النقيب مث قومثامنائة أبسيوط و 
ن الزين عبد عالقراءات القاهرة بعد األربعني فنزل عند ابن عمه أيب احلجاج السيوطي وأخذ يف 

الغين اهليثمي والعربية عن خري الدين بن الرومي وتفقه ابلشهاب املسريي قرأ عليه املنهاج والزم 
اوي يف عدة تقاسيم وكذا الزم تلميذه اجلوجري يف الفقه وأصوله والعربية وغريها وحضر أيضا املن

عند املقسي ومسع يف الظاهرية القدمية على األربعني وعلى أم هاين اهلورينية وطائفة وتدرب يف 
 يفصناعة الشروط مبسلم بلديه واببن النبيه والقرايف والنرباوي وراجع فضالء أرابب املذاهب 

مسائل اخلالف حىت متيز وأشري إليه ابلفضيلة وحسن الفهم والتؤدة والتثبت وجودة اخلط والعبارة 
فارتقى والزال يف ترق إىل أن انفرد ابشتغال السلطان فمن أونه وركن الناس إليه واعتمدوه وتوسل 

مبا تصل به ر  به يف قضااي فأهناها كل ذلك مع احلشمة والرايسة وحسن الشكالة وعلى اهلمة اليت
إىل التعصب وااللتفات للفقري واإلحسان إليه وحج مرارا واستقر يف خدمة الشيخونية بعد الشحنة 
وكثرت جهاته وتزايدت وجاهته فلما كان يف مجادى الثانية سنة اثنتني وتسعني قام على ابن شرف 

ح يف أول رجب ر محية للشافعي فتمقته السلطان لعدم موافقته لغرضه وكلمه بكالم ايبس بل ص
مع كونه غائبا بلعنه وأنه نقص من عينه وحنو ذلك فلم حيتمل هذا واستمر يتجلد ويتنهد إىل أن 
غرق يف صفر من اليت تليها ومل خيلف يف جمموعه مثله رمحه هللا وإايان )أبو الطيب( السحويل حممد 

)أبو الطيب(  369د بن عمر بن علي )أبو الطيب( العسقالين شعبان بن حممد بن حممد بن حمم
القنبشي املكي حممد بن يوسف بن علي ممن كان حيفظ القرآن ويتكسب كان بزازا بدار اإلمارة 
من مكة حبيث أثرى بعد الفاقة مع خري وتالوة ومات يف ذي احلجة سنة مخس ومثانني ودفن 

من وأيب النجا  اليابلقرب من القرب املنسوب ألم املؤمنني خدجية من املعالة وهو والد احملمدين أيب
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)أبو الطيب( النسرتاوي حممد بن حممد بن حممد بن عبد هللا بن أمحد )أبو الطيب( النقاوسي 
 (1)املغريب حممد بن أيب عبد هللا حممد بن حممد بن". 

 

"قبله السيما وقد أشار عليه بذلك بعض املعتقدين فقطنها ولزم القااييت يف دروسه -251 .303
 كا لغريه يف أايم قضائه النقابة بل وأمانة احلكم أايما مث خدم يف النقابةوغريها وابشر عنده شري

عند العلم البلقيين من سنة اثنتني ومخسني إىل أن مات وانب عنه وكذا ابشر النقابة عن كل من 
بعده حىت الزيين زكراي ما عدا املناوي ومحدت دربته وسياسته وكثرة تالوته للقرآن وكانت زهرته يف 

العلمية مث تناقص حىت صار يف ابب القاضي كاآلحاد بل كان الولوي األسيوطي يتمقته  األايم
ويشافهه ابلتقبيح وحنوه كثريا وحج يف سنة سبع وستني وكان قاضي الركب فيها صحبة بردبك 
هجني ومل خيرج من القاهرة إال للحج بل طلع لصاحلية الشرقية صحبة الولوي حني توجه للخطبة 

ات بعد أن توعك مدة يف ليلة األحد اثين ذي احلجة سنة سبع ومثانني وصلى عليه ابلسلطان وم
ان مبصلى ابب الوزير تقدم الشافعي زكراي للصالة عليه ودفن برتبة فتح هللا ابلصحراء رمحه هللا وإاي

)أبو القسم( بن حممد بن مقبل بن عبد هللا بن عبد الرمحن املكي ويعرف ابلغلة املاضي  456
ممن يتعاىن التكسب وعنده تودد وخري بل كان من أصحاب صاحبنا ابن فهد ولد يف سنة أبوه 

احدى وثالثني ظنا مبكة ممن يتعاىن التكسب وسافر هلرموز واليمن وغريمها وتعاىن املغاص على 
 على أيبالقراءات )أبو القسم( بن حممد الشهامي املقرئ الصاحل قرأ  475الآللئ متجرا فيه 

ها بن انفع مث اشتغل ابلعبادة والسياحة فاعتقده الناس وصار يتكلم أبشياء قبل وقوع بكر بن علي
فتصح مات يف سنة سبع عشرة )أبو القسم( بن حمب الدين مضى يف عبد العزيز بن حممد بن 

}أبو القسم( بن موسى بن حممد بن موسى العبدوسي املغريب  45حممد بن أمحد بن عبد العزيز 
كي كان واسع الباع يف احلفظ والرواية مع عدم عربية وممن لقيه ابن يونس بل قيل نزيل تونس املال

إن ممن أخذ عنه أبو املواهب بن زغدان مات سنة سبع وثالثني قبل أيب فارس بيسري وقد أجاز 
)أبو القسم( بن  459لولد شيخنا وغريه من املتأخرين يف سنة عشرين وذكره شيخنا يف معجمه 

ل بن علي بن حممد بن داود املكي الزمزمي املاضي أبوه قرأ القرآن ومسع احلديث انبت بن إمساعي
)أبو القسم( بن حيىي بن عبد هللا املراكشي املغريب ممن مسع مين مبكة )أبو  460والزم فيه والده 
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القسم( اإلمام شرف الدين بن زبيدة اليماين مضى قريبا يف ابن علي بن حممد بن علي )أبو 
 (1)شريف املغريب شيخ تربة خشقدم أييت يف احلداد من األلقاب". القسم( ال

 

"سنة ثالث ومثانني وصلى عليه السلطان وغريه من املقدمني وغريهم من الغد -252 .304
مبصلى املؤمين مث دفن برتتبه من جهة ابب الوزير وكان ال أبس به حمبا يف العلماء والصلحاء راغبا 

 48ايان  مرة وكان األشرف قايتياي مييل إليه ويبجله رمحه هللا وإيف اإلطعام والرب النسيب وحج غري
}أبو يزيد( التمربغاوي متربغا املشطوب الظاهري برقوق ويدعى ابيزيد اتصل بعد استاذه خلدمة 
األمري ططر فلما تسلطن عمله خاسكيا مث صار ساقيا يف الدولة األشرفية برسباي مث يف أواخرها 

خاانه يف أايم اينال مث قدمه يف حدود سنة ستني إىل أن مات يف ذي أمري عشرة مث صار طبل
)أبو يزيد(  489احلجة سنة ثالث وستني ابلقاهرة وكان ساكنا عاقال متوسط السرية رمحه هللا 

اخلواجا الدامغاين ويقال له ابيزيد نزيل مكة وصهر اخلواجا الفومين على ابنته خاتون ممن قطنها 
 د منها إىل كنباية يف املتجر مات مبكة يف مجادى األوىل سنة اثنتني وستنيوتزوج هبا وكان يرتد

)أبو يزيد( الطهطاوي الصعيدي مث القاهري املالكي أحد الفضالء  490ذكره ابن فهد يف املوحدة 
من أتباع الشيخ مدين اشتغل كثريا وحفظ املختصر مث الشاطبية والزم عبادة وطاهرا وأاب القسم 

بدي وأاب اجلود وعنه وعن الزين البوتيجي أخذ الفرائض يف آخرين من أئمة مذهبه النويري واأل
ومن سواهم كابن اهلمام والقااييت وقرأ عليه املختصر األصلي واملناوي وأخذ عنه يف شرح ألفية 
العراقي واحمليوي الدماطي وأخذ عن من دب ودرج واختص ابلشيخ مدين وقطن زاويته وويل 

يه كثريا من كتب التصوف واشتهر بصحبته بني الرؤساء وغريهم وانله هبذه خطابتها وقرأ عل
ة وكثرت مراجعته يل يف أماكن من شرح النخبالقراءات الواسطة مجلة من الوظائف وغريها وقرأ 

وغريها وبرع يف الفرائض واحلساب وامليقات وابشر سيد البياكيم ورمبا عمل األرابع وشارك يف 
را للمختصر كثري احملفوظ حريصا على التحصيل واالستفادة متوددا الفضائل وكان مستحض

للخاص والعام مع مالزمة السهر واحلرص على القيام وعدم تضييع أوقاته وكتب خبطه الكثري ومل 
يكن يسمع بكتاب عزيز اال اجتهد يف حتصيله وأقرأ بعض الطلبة وأعاد يف بعض اجلهات وحج 

 مع زوجة له اتصل هبا بعد موت شيخه ورجع مث رجع فسقط يفغري مرة آخرها قبيل موته بسنة 
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توجهه عن بعريه فانقطع خناعه فمات وذلك يف شوال سنة أربع وستني وأظنه جاز الستني رمحه 
 (1))أبو يزيد( الظاهري برقوق اجلركسي كان من خاسكيته مث أتمر عشرة يف".  49هللا وإايان 

 

يشهد مبكة يف ابب السالم )ابن عبد الكرمي(  "أجاز لنا وابنه أبو اليسر حممد-253 .305
موسى بن سليمان بن عبد الكرمي )ابن عبد اللطيف( الربلسي حممد وعلي ولعلي عمر وعبد 
الرمحن عدة بنات احداهن مع امحد بن يعقوب وأخرى كانت حتت أمحد بن مرعي فطلقها 

بد اهلادي أمحد بن حسن بن ع وتزوجها أبو الفتح بن كرسون )ابن عبد املنعم( )ابن عبد اهلادي(
وابنه حسن امللقب ابملربد وابنه يوسف ومجاعة )ابن عبد الواحد( أمحد وابنه جالل الدين وعمه 
عبد الغين وهو األكرب )ابن عبد الوارث( النجم عبد الرمحن وابنه احمليوي عبد القادر وابنه البدر 

مد  وهو حممد بن عبد الوارث بن حمحممد مالكيون وآخر عمل قاضي احململ سنة اثنتني وتسعني
بن حممد بن حممد وأظنه شافعيا )ابن عبد الوهاب( اخلانكي حممد بن عبد الوهاب بن سليمان 
ووكيل )ابن العبسي( يف العبسي )ابن عبود( حسن بن علي بن حممد )ابن عبيد هللا( حممود )ابن 

انية مشددة موحدة مفتوحة وحتت عبيد( حممد مضى هو وأبوه يف ابن حليمة )ابن عبية( بضم مث
أمحد بن حممد بن حممد بن عبية املقدسي وأمحد بن علي بن أمحد البقاعي )ابن العتال( كان يقرأ 
البخاري وغريه يف اجلوامع وحنوها ممن أخذ عن الدميي وجازف )ابن عثمان( نسبة لعثمان بن 

اه أمحد عبد الرمحن بن عثمان وابن امساعيل بن ابراهيم األنصاري عبد القادر بن العالء حممد بن
وعبد اللطيف وابن أوهلما حممد حي وابن عثمان ملك الروم يف حممد بن مراد بك )ابن العجل( 
قاضي فاس هو )ابن العجمي( الصدر أمحد بن اجلمال حممود بن حممد بن عبد هللا )ابن عجيل( 

بن أمحد بن  مساعيل بن أمحد وموسىابلتصغري اليماين وامساعيل بن ابراهيم وابنه أمحد وحفيده ا
علي بن عجيل وابناه أمحد وعبد اللطيف )ابن العجيمي( يف العجيمي )ابن العدوي( والصالح 
حممد بن عبد هللا بن عبد السالم وكيل السلطان بدمشق )ابن العدمي( مجاعة كثريون ذكر بعضهم 

ر بة أمحد بن حممد بن عميف ابن أيب جرادة )ابن أيب عذيبة( بضم مث معجمة مصغر من عذ
وتال  القراءاتاملقدسي )ابن عرادة( مبهمالت مفتوحات وامسه حممد شافعي من نطوبس قرأ 

عليه بلديه التاج السكندري وما علمت من خربه زايدة على هذا )ابن العراقي( يف العراقي )ابن 
                                         

 11/150الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  (1)



345 

 

 (1)عربشاه( أمحد بن حممد بن عبد هللا بن إبراهيم وأخوه الظريف". 
 

"صالح الدين حممد )ابن أيب كم( حيىي بن حممد بن عبد الرزاق أخي حيىي أيب  -254 .306
كم وأبوه أبو اخلري حممد )ابن الكوار( الشهاب أمحد بن علي بن حممد البصري التاجر نزيل مكة 
)ابن الكوير( علم الدين داود وصالح الدين خليل ابنا عبد الرمحن وألوهلما سليمان والزين عبد 

ما سليمان فوالد البدر حممد وأما عبد الرمحن فوالد صالح الدين حممد شهاب الدين الرمحن فأ
)ابن الكويك( احملمدان الشرف والسراج ابنا العز حممد بن عبد اللطيف وحممد وقاسم ابنا )ابن 

 الكيال(

 )حرف الالم(

ري وأمحد بن ملق)ابن اللبان( عمر بن أيب املعايل حممد بن أمحد بن علي بن احلسن املقري ابن ا
عبد هللا بن أمحد على ما حيرر وابن اللبان آخر يف سبط اللبان )ابن اللبودي( أمحد بن خليل بن 
أمحد بن إبراهيم )ابن اللحام( علي بن أمني الدولة احلنبلي يف سنة ثالث ومثامنائة )ابن اللفت( 

ابن لولو( )القراءات  عالء الدين شيخ ألمحد بن أمحد بن حممود بن موسى العجيمي املاضي يف
 علي

 )حرف امليم(

)ابن مباركشاه( هو أمحد )ابن املربد( يوسف بن حسن بن أمحد بن عبد اهلادي )ابن اجملرب( 
اجلمال يوسف بن حممد )ابن اجملدي( أمحد بن رجب بن طيبغا )ابن اجملروح( الكاتب حممد بن 
أمحد )ابن حمب الدين( الطرابلسي االستادار كتبته يف احلسن بن عبد هللا وحسن بن حممد فيجمع 

هما )ابن احملب( الشمس حممد وأمة اللطيف ابنا حممد بن حممد بن أمحد بن أمحد بن احملب بين
عبد هللا وابن عمهما عبد الرحيم بن أمحد بن حممد والبدر حممد بن احملب أمحد بن حممد بن 
حممد بن علي املالكي أحد الفضالء النواب وأبوه وجده )ابن احملتسب( يوسف بن حسني بن 

ألبيه ألنه كان ينوب يف حسبة مكة وابناه أبو عبد هللا حممد وأمحد وابن أوهلما حممد  يوسف نسبه 
كنت مبكة حني وفاته ويل إجازة من عمه أمحد وحسني فمن دونه مذكورون يف أماكنهم )ابن 
احملرقي( يف احملرقي )ابن أخي احملروق( عبد اللطيف بن علي بن أمحد )ابن حمفوظ( اتجر )ابن 
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ركات( صاحب احلجاز يف حنتم )ابن حملمد بن حسن( املرجوشي جاران املاضي مات حملمد بن ب
 (1)سنة احدى وسبعني". 

 
 
 

وى ورزقه األخالص يف الهعلم َوهللا درمها  .307 "ِإالا على من َوفقه هللا تَ َعاىَل َوَعَصَمُه من اهله
 َها فَ لهيَ تَ َناَفس الهُمتَ َنافُسونَ الهَعاِمُلوَن وفي َوَهَكَذا فلتكن العزائم َوَهِذه َوهللا ِهَي املناقب وملثلها فليعمل

ة ا ين عبد هللا ابهن أيب الهفضل ظهرية مبَكا ملشرفة وفيَها يف َأَواِئل شهر َرَجب تويفي الَقاِضي عفيف الدي
 َرمَحه هللا تَ َعاىَل 

ين أَبُو املكارم ابهن ا ِ تويفي الهَعالَمة مجال الدي َننيه َلة ااِلث ه ة املشرفة أَيهضا لرااِفِعيي ابه َويف لَي ه ن ظهرية مبَكا
 َرمَحه هللا

ين احل املعمر مجال الدي ُروَن ِمنههُ تويفي الهَفِقيه الهمقري الصا َلة الثُّاَلاَثء الثااِلث َوالهعشه د بن أيب  َويف لَي ه حُمَما
القراءات يَة يف علم ابكر بن بدير َعن تسعني سنة ممتعًا بسمعه وبصره وعقله وََكاَنت اليه النِيهَ 

بع َرمَحه هللا تَ َعاىَل   السا

د بن َعل ين حُمَما َرهبَ َعاء الثااِمن عشر من شهر َشواال تويفي الهَفِقيه الهَعالَمة مجال الدي َلة األه يي َويف لَي ه
ََنِفياة جِبَاِمع زبيد َوصلي َعَليهِه ابجلامع الهَمذهُكور بعد َصاَل  بهح َودفن ِإىَل الطييب أََمام مَقام احله ة الصُّ

 جنب أَبِيه وأخيه مبقربة اَبب ِسَهام َرمحَه هللا تَ َعاىَل 

ر الهَمذهُكور تويفي الهَفِقيه الهَعالَمة أَبُو بكر بن عبد هه َِميس التااِسع عشر من الشا م اخله هللا  َويف آخر يَ وه
اِفِعي َوصلي َعَليهِه ابجلامع بزبيد بعد َصاَلة الصُّ  د املزجاجي بهح َودفن برت قعيس الشا يهخ َأمحه بة الشا

 َرمَحه هللا ونفع بِهِ 

َرَام تويفي الهَفِقيه النبيه الصااحل املعمر ع ة احله جا َاِمس من شهر ِذي احله ُُمَعة اخله م اجله فيف َويف صبح يَ وه
ََنِفيي مبَدِ  ين عبد الهَعِليم بن أيب الهَقاِسم بن ُعثهَمان أقبال القربيت احله َنة زبيد َوصلي َعَليهِه ابجلامع يالدي

داد نفع هللا هبما وَكَ  هد الهَفِقيه أيب بكر احله ُُمَعة َودفن مبجنة اَبب القرتب غريب مشه اَن بعد َصاَلة اجله
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رين َومَثَامنِائَة َرمحَه هللا ونفع ِبِه ... ِ َوعشه َننيه هد َعِظيم ومولده يف سنة اث ه  َلُه مشه

ر الهَمذهكُ  هه ُعود ور كتب الشريف بَ رََكات ِإىَل واليه جِبَزِيَرة القنفدة أَيهُمرهُ بتغريق الَويف الشا َقاِضي أيب السُّ
رجُه من."   (1)َوَأن اَل يُ رَاِجعُه يف َذِلك َفأخه

َن النااِشرِيي أبقاه هللا تَ َعاىَل اتيفق لَصاح .308 د بن عبد الرامحه ب "قَاَل الهَعالَمة مفيت الهَوقهت َأمحه
رث ة َما مل يتافق ألحد قبله مبحارث الهَوادي زبيد َوَذِلَك أَنه زرع الهرب يف أرضه واستغله وحالرتاهمجََ 

َوال اللوز َوالهَعَسل قَاَل َومن جسام نعم هللا َعَليه  َحه ِه َغريه فَلم يتم َلُه َذِلك وََكاَن قوته يف َغالب األه
راه بوابل الغفران َومل خيرج من بَيته جِبَنازَة بل هللا ث أَنه مكث أَرهبَِعنَي سنة َما رزء يف أحد من بَيته

 والرضوان

احل َتِقيي الدي  ُُمَعة اَثين عشر شهر ربيع اآلخر تويفي الهَفِقيه الهَكِبري الصا َلة اجله ين عمر بن وفيَها يف لَي ه
د بن أيب بكر جغمان بِبَ يهت الهَفِقيه ابهن عجيل  حُمَما

م السبت اثَ  د بن عوفيَها يف يَ وه د بن حُمَما د ابهن َأمحه ة تويفي الشَهاب َأمحه جا بد هللا بن ين عشر ِذي احله
ق َود ُصوَرة َجامع بين أُمياة ِبِدَمشه اِعر ِإَمام َمقه اِفِعي الهمقري الشا ِقي الشا َمشه ِليي مثا الدِي فن زَُهريه الرامه

رملة َوَنَشأ هبَا مثا حتول أَربع َومخسني َومَثَامنِائَة ابل بَِباب الصاِغري وََكاَن مولده يف شهر ربيع األول سنة
َِديث والشاطبيتني والدرة يف  و واحله َهاج وألفية الناحه الثااَلث اِلبهِن لقراءات اِإىَل دمشق َوحفظ الهِمن ه

ِدِسي َوابهن عمرَان  َزرِي َوعرض على مجَاَعة َوممانه َأخذ َعنُه أَبُو زرهَعة الهَمقه خطاب َوعمر الطايِييبي و اجله
والزين اهليتمي وجعفر اِبلهَقاِهَرِة ودمشق ومتيز ِفيَها َوويل مشيخة االقراء جِبَاِمع بين أُمياة وبدار 
احل بعد البقاعي وََكاَن اَلزمه ِحني  احلَِديث األشرفية وبرتبة األشرفية بعد خطاب وبرتبة أم الصا

ق َحىتا َأخذ َعنُه  ُهم ِبَسَبِبِه يف الفية احلَِديث َوَغريَها وعادى أهل بَ َلده أَو الهكثري مِ اقامته ِبِدَمشه ن ه
س بن َحاِمد يف الهِفقه  مه ه والعربية َوالهعُروض َوَغريَها ِقرَاَءة ومساعا َوالشا ه وََكَذا اَلزم خطااب يف الهِفقه

َتصر ِقرَاَءة  اِبلهَقاِهَرةِ واطراه ِفيِه والنجم ابهن قَاِضي عجلون يف آَخرين كالعبادي والبكري  َوأخذ الهُمخه
مرقَ نهِدي وََكَذا َأخذ َعنُه العقائد َوبَعض شرح املواقف وتكرر قدومه  واملطول مَسَاعا َعن مالزاده السا

 الهَقاِهَرة
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َكَذا ذكره السخاوي يف تَ رهمَجته قَاَل وقصدين يف بعض قدماته َوأخذ عين وأنشدين قصيدة من 
 (1)ا اخلضريي وََكاَن اَنئِبه يف." نظمه امتدح هبَ 

"والفرائض واحلساب واجلرب واملقابلة َوَغريَها َعن ابهن اجملدي وقرا َعَليهِه من تصانيفه أشباه  .309
ُموع  ُود اللايهِثيي الهَمجه َجازِي والبوشنجي َكَذا َعن أيب اجله س احلِه مه الهَفرَاِئض واحلساب أَيهضا َعن الشا

كِمياة رف بن اخلشاب الهعُروض َعن  والفصول احله َعن الشرواين وجعفر الهَمذهُكور الطِيبي َعن الشي
ُهم أَبُو عبد هللا  ََنِفيي التصوف َعن مجَاَعة ِمن ه د بن قرقماز احله َرهف َعن حُمَما السراج الورودي علم احله

َحاب أيب  د الغومي وَِكاَلمُهَا من َأصه د األذكاوي َوحُمَمي َحاق األذ الغمري والشهاب َأمحه كاوي َعن ِإسه
د بن الهَفِقيه عَ  ُهم َومن الهَفِقيه َأمحه َن اخلليلي وتلقن ِمن ه ليي بن السراج عمر البُ لهِقييِني والزين عبد الرامحه

َزه  د بن محيد الدمياطي عرف ابلزلباين الذيكر تلى ابلسبع على كل من النُّور البُ لهِقييِني أََمام األه َهر حُمَما
وَ   ان والشهاب القلقيلي الكسندراين بعد تدريسه يف َذِلك لَبعض طلبتهم وابلثالثوالزين الرضه

َزرِي يف النشر والتقريب والطيبية على الزين ظَاهر َها مماا تضمنته مصنفات ابهن اجله  الزااِئَدة َعَلي ه
يي  ط َوَعن الزين َأخ الهَماِلِكي ابلعشر َلِكن ِإىَل املفلحون فَ َقط َعن الزين ابهن َعيااش الهَمكِي ذ رسوم اخله

ث من شرح الشاطبية للجعربي َومحل َعنُه كتبا مجة يف  لقراءات ارضَوان مسع َعَليهِه يف الهَبحه
رهح بَِتَماِمِه  مام َأخذ َهَذا الشا َِديث َوَغريمهَا كجملة من شرح الفية احلَِديث للعراقي َعن أبن اهله واحله

الح وَ  مَسَاعا َوبَعضه ِقرَاَءة َوَعن يع شرح القااييت بعضه َأخذ َعن َشيخَنا الهكثري ِمنهُه َومن ابهن الصي مجَِ
 النخبة لَهُ 

َياء َغريَها َومسع يف  َنن أِلَبهِن ماجة َوَأشه َبوِياة أِلَبهِن سيد النااس ومعظم السي  َصِحيح وقرا َعَليهِه والسرية الن ا
ث أِلَبهِن أيب َداُود وَ ُمسلم َعن الزين الزارهَكِشيي َكَذا مسع على ا َغريه على سارة لهِعزي ابهن الهُفَرات الهبَ عه

احِلِي والرشيدي وَكثري  ممان تقدم  ابهنه ابهن مجَاَعة يف املعجم الهَكِبري للطرباين بقرائيت وَعلى الهرُبهَهان الصا
لم َوالناَساِئيي والبوشنجي ُمس كالزين رضَوان واشتدت عنايته مبالزمته َلُه يف َذِلك َحىتا قَ رََأ َعَليههِ 

رف أيب الهَفتهح املراغي والتقي ابهن َفهد والقاضيني  والبلقيين ومبكة سنة مخسني ِحني حج على الشي
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زهء أيب الهيمن النويري َوأيب السعادات أبن ظهريه يف آَخرين اِبلهَقاِهَرِة َوَغريَها كتب َلُه َأَسانِيد يف جُ 
يع ُشُيوخه يف." َوَأَجاَز لَُه يف ذَ   (1)ِلك بعض من ذكر من مجَِ

لهطَان ِإىَل َغايَة فحسده الوزراء  .310 َبب َذِلك انه حظى ِعنهد السُّ "َوحكي انه َماَت ابلسم َوالسا
َهاَدة وانهيك هبَا من َسَعاَدة َومن أحسن َما قيل ِفيِه َهَذا  ُهم َما أوجب َلُه الشا على َذِلك فَ َوقع ِمن ه

ضهِ  م ميدحه ... ألي الهمَعاين زيدت الهَقاف يف أمسكم ... َوَما غريت َشيهئا ِإذا ِهَي الدوبيت لبَ عه
 تذكر

ر َشأهنه ... اذا زيد ِفيِه الشىء اَل يتَ َغريا ...  النك حَبر الهعلم َوالهَبحه

 

د أمسك الهَمعه  ُصوفارُ َومثله َقول اآلخر ِفيِه أَيهضا ... َفأَنت حَبر وقاف َما لَُه طرف ... حُمَما  وف َموه

رِيًفا ... َاَنم الطااِهر من مضى ... يهناك يهناك َهَذا الهَفخر َتشه  مسي خري األه

 

ََنِفيي  د بن عبد هللا الهِكَناين احلوراين الهمقري احله د بن ُسَليهَمان بن حُمَما  املغريب وفيَها تويفي الشَهاب َأمحه
ة ببلدة َغزاة َودفن هبَا َوولد يف  تني َومَثَامنِاَئة بغزة َوَنَشأ هبَ  نزيل َمكا ا فحفظ الهُقرهآن َوجممع ُحُدود السِي

رين وطيبة النشر َوَغريمهَا واشتغل  وأشتغل ِفيَها وقطن  ومتيز ِفيَها َوفهم الهَعَربياةالقراءات بالهَبحه
ة على خري واجنماع َمَع حترز وتبجل َكَذا ذكره السخاوي قَاَل َوقد الزمين يف  رَايَة َوالريَِوايَة اَمكا لدِي

َا ... مكدرة لذاهتا  وكتبت َلُه إَجاَزة وومسعته ينشدين نظمه شعر ... َسالم على َدار الهغُرور أِلَهنا
 ابلفجائع

 فَِإن مجعت َبني احملبني َساَعة ... فعما قَِليل اردفت ابملوانع ...

 

ر يف َرَمَضان سنة َرِيق تسع َومَثَاِننَي وأنشدين من َلفظه ق قَاَل مثا قدم الهَقاِهَرة من الهَبحه صيدتني يف احله
ة وكتبهما يل خِبَطِيِه وسافر لغزة لزايرة امِه َوأَقهبل َعَليهِه مجَاَعة م  ن اهلهاوالسيل الهَواِقع اِبلهَمِديَنِة َوَمكا

تمعت بِِه يف غَ  يهخ َجار هللا بن َفهد َرمحَه هللا َوبعد الهُمؤلف اجه رين زا قَاَل الشا ِ َوعشه َننيه ة سنة اث ه
َناء َمَع فق َب ه َرف قايتباي ِفيَها ويقرىء األه َشه عِماَئة َوُهَو يعظ هبَا وخيطب انئبها جِبَاِمع األه ره وفضله َوِتسه
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ة َثاَلثَة عشر سنة َوتردد ِإىَل الهَمِديَنة والي من َوحسن نظمه وكتبت َعنُه بعضه َوقَاَل يل أَنه اقام مبَكا
 (1)أخذ َعن مجَاَعة ِفيَها َويف الهَقاِهَرة َوُهَو مبارك متقشف نفع هللا بِِه." وزيلع وَ 

ه فَ َقط ِعنهد السنهوري وََكَذا َأخذ َعنُه َوَعن النفيس والنور الهوراق واآلمدي الهَعَربياة  .311 "الهِفقه
اَلم الهبَ غهَداِديي الصيرهف َوَعن الشرواين والسنه النفيس الهمَعاين وري و َوَعن احلصين والعز عبد السا

يِيد َعليي الرضي الهَفرَاِئض واحلساب واليسري من الهَفرَاِئض فَ َقط َعن أيب  َوالهبَ َيان َوَعن الهوراق َوالسا
ََنِفيي ِقطهَعة من َأوهلَما َوبَعض  يهف احله اف وحاشيته َوَعن السا ُود َوَعن الشرواين ِقطهَعة من الهَكشا اجله

ََنِفيي َوالهكثري مِ الهبَ يهَضاِويي َعن  نههُ َعن الهَمَناِويي الشمين َوشرح الفية الهِعرَاِقيي بَِتَماِمِه َعن الزين قَاسم احله
َطهرَاف َعن النُّور اإِلَمام ومجعا َفَأمالقراءات و َناء األه بع ومجعاً ِإىَل أث ه رَاد الهَغاِلب السا ا َعن بقرَاَءته أَف ه

َخه ابهن َأسد بل قَ رََأ على الشَهاب  ضهمه يف األه ذ َأكثر السكندري يسري النافع ِإىَل غري َهُؤاَلِء َوبَ عه
اين من بعض َوجل أنتفاعه ابلتقي احلصين مثا ابلشمين َومماا َأخذه َعنُه َحاِشَيته على الهُمغيِن والشرو 

َقاَلين والبدر الهَعيهيِني والعز بن فرآت آَخُروَن فَِإذن َلُه غري وَ  َوَأَجاَز َلُه شيخ االسالم أبن حجر الهَعسه
َدة كتدريس احلَِديث يف موِضعني  َواِحد ابلتدريس واألفتاء َوويل املناصب اجلليلة يف أََماِكن ُمتَعدِي

َزهَهر َوَغريه وَكثر اآلخذون َعنُه َوحج َمَع  وِفياة َوغري َذِلك وتصدى لالقراء ابجلامع األه ومشيخة الصُّ
نة اأَبِيه َومسع ُهَناَك َيسِ  ة يف السي لايِت تَِليَها مثا اِبلهَمِديَنِة ريا مثا حج بعده يف سنة أثنني َومَثَاِننَي وجاور مبَكا

ة أَيهضا واقرأ الطيلَبة ابملسجدين متوانً َكِثريَة بل أَقرَأ جِبَاِنب بُ واة الايِت تَِليَها مثا مبَكا َبوِياة  الن ُّ َرة الن ا احلهُجه
رَاء واألفتاء َهَذا ملخص َما ذكره السخاوي قَاَل غري َواِحد من  َق ه الهكتب مثا َرَجَع فاستمر على األه

ن أحس ريه حِبَيهُث أَنه اآله َواُضع والسكون َوالهعقل َويف أزدايد من اخلَه ن َوُهَو على طَريَقة مجيَلة يف الت ا
َاِمع  مدرسي اجله

يهخ َجار هللا بن َفهد َوبعد َوفَاة  ة منقَاَل الشا كا
َ

عِماَئة َعاد مل َاج وجاور  الهُمؤلف سنة َثاَلث َوِتسه احله
َاج َوأقَام اِبلهَقاهِ  ة ُعُلوم مثا َرَجَع َمَع احله نة الايِت تَِليَها وزار الهَمِديَنة واقرأ هبَا عدا َرِة يدرس هبَا يف السي

َِديث وَكنت أحد الهُقرااء َعَليهِه بل اَل خيلوا سَ  ه واحله َهار َمَع ضعفالهِفقه ه اِبلهمرِض وَكرب سنه اَعة من الن ا
َناء مُجَاَدى األوىل َوأقَام هبَا ِإىَل آخ َرة عائلته َوقلة َما بَِيِدِه مثا توجه ِإىَل الهَمِديَنة يف أث ه ر َرَجب مثا وََكث ه
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َاج قَاَل مثا ملك كتبه ألوالده َونزل هَلُم َعن وظائ ة وسافر َمَع احله كا
َ

َيا فَرَجَع مل ن ه ه وختلى َعن الدُّ
 (1)وتكفل ِبِه َأوهاَلده." 

ُهم }وَ القراءات "َولَذِلك قرى يف بعض  .312 َما أرسلَنا َوِهي ِقرَاَءة بعض الصاَحابَة َرِضي هللا َعن ه
 من قبلك من َرُسول{ َواَل َنيب َواَل حُمدث األية

لفَوقَاَل صلى هللا َعَليهِه َوسلم َأن من أميِت حمدثني َوَأن عم ربين  ر ملنهم يَ ُقول بعض السي احل َأخه الصا
اَلم على أ ق على ِلَسان كل قَاِئل َوالسا ربين َريبِي َعن قليب َوقد َصحا َأن احله هل قليب َعن َريبِي َوَأخه

ِليم  التاسه

َرهبَ عَ  1559َوَسأََلُه الهَفِقيه مرجان َوُهَو ِحيَنِئٍذ مبَِديَنة تعز سنة  َلة األه ِخَرة َعنيف لَي ه  اء من مُجَاَدى اآله
له َرِضي هللا َعنُه ... بلبل اجلحف الهَيَمايني ... مل َاِدي َوِهي قَ وه يهخ عبد اهله  معىن قصيدة بَيت الشا

 أزل ِمنهُه مبلبل

 كلما غىن شجاين ... قطي اَل مليت َواَل مل

 قد عناه َما عناين ... فَلَهَذا َمال وميل

جم َوُهَو مهمل ...فلمه اَي أهل الهمَعاين   ... اان ُمعه

 

ق يف قُ ُلوب  َفَأَجابَُه سيداَن وموالان هبذ النافس الهُمعظم بلبل اجلحف الهَيَمايني البلبل َداِعي احله
له صلى هللا َعَليهِه َوسلم اين ألجد نفس  الهُمؤمِننَي واجلحف منعطف الهَوادي وأضافته ِإىَل الهيمن لَقوه

َن من قبل اله  مال َويذكرُهمه زمن الهِوَصال قبل ااِلنهِفَصال َحيه الرامحه ِتف بعشاق اجله ُث قَاَل يمن فَ ُهَو يَ هه
اء والطني{ َواَل بُد للنايب من قَابل يت

َ
رَب واحملبوب األفخر }كنت نَبيا وآَدم َبني امل َكه يِيد األه َلقاى السا

بُ واة الايِت شرف هبَا فَِإن َكاَن من  َره َعنُه أسرار الن ُّ َواح فالقابل من َعامل األه َره َواح وان َكاَن من َعامل األه
ر َما َكاَن بِِه يف َذِلك الهَعامل قبل ضرب احله  جاب َعامل االشباح فالقابل من َعامل األشباح َفاَل يزَال يَتذَكا

ر سوابقه وحيقق لواح ك واالرتياب فَلم يزل الهَعاِرف املعتىن ِبِه يَتذَكا ه فَلم يزل مبلبل قَوُحُصول الشا
ق َحىتا تظهر َلُه كلمة السا  بق يف البال والبال الهقلب َأي َفلم يزل قلبه متحركاً متقلباً يف َأوديَة الهِعشه

ق  َعامل احله
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رَب  َكه يَ ُقول كلما غىن شجاين َأي كلما كرر يف السجوع احرم عني الهُمحب اهلجوع قَاَل الرتمجان األه
يهخ." ان هللا اَل ميل َحىتا   (1) متلوا قَاَل الشا

اَلك وعمرها مثا ضعف يف آخر عمره وطلع َلهُ فتق يف بدنه وأنقطع يف بَيته حَنهو مج .313 َمه عية "األه
ُُمعَ  م اجله تِِه يَ وه َنة الهَقربه مبَوه َهاَدة َووقى فت ه ة وانهيك ابالسهال مثا ماتع بعد َوِصياة َوحصل ابإلسهال الشا

قد َرمحَه هللا تَ َعاىَل واايان َوخلف عبد هللا َوعمر َوعبد الهَقاِدر َوَأاب السعادات قلت وَ هبما من َسَعاَدة 
نة الايِت توفو  ُهم ِعنهد ذكر السي ا أشتهر كل من َأوهاَلده مبزيد الهعلم خال عمر َوَسَيأهيت ذكر الثااَلثَة ِمن ه

 ِفيَها فَليعلم

يِيد الشريف الهَفِقيه حُ  د بن َعليي َأاَب جبهان َأاَب علوفيَها تويفي السا وي وََكاَن َفِقيها فَاضال َسنيه بن َأمحه
د بن َعليي خرد  َصاحب إتقان َوحَتهِقيق تفقه جِبََماَعة من أهل عصره وعلماء مصره كالفقيه َأمحه

د َأاَب ُقَشريه َصاحب القالئد وال قيه َعليي فامللقب قَاِضي شرِيف والعالمة الهَفِقيه َوعبد هللا بن حُمَما
َن َأاَب حرمي والفقيه الزين بن الهَفِقيه عبد هللا َأاَب فضل وََكاَن كحفوظه االرشاد للم قري بن عبد الرامحه

و والشاطبية يف  ه وألفية ابهن َمالك يف الناحه َها القراءات يف الهِفقه ج للنووي مرَارًا َوقَ رَأَ روض وقرد الهِمن ه
ره  َهب وََكاَنت َوفَاته بالهمقري واإلسعاد شرح اإلهِ روره َشاد أِلَبهِن أيب شرِيف َوغري َذِلك من كتب الهَمذه

ين َرمَحه هللا تَ َعاىَل آمني  من بر سعد الدي

عماَئة )  ( ه 937سنة سبع َوَثاَلِثنَي بعد التسه

يهخ عبد هللا العيدروس لِلهَحجِي وأستصحب َمَعه َولَ  ه َسيِيدي دَويف سنة سبع َوَثاَلِثنَي َسار جدي الشا
ا  ة من الزامن فَ َلما َها ُمدا نة حصروا عدن َومنُعوا املراكب َأن تسري إِلَي ه الهَواِلد وََكاَن األروام يف تِلهَك السي

ِنهد فتوة يف  َِمري مصطفى هبهرَام الرُّوِمي وََكاَن يُرِيد اهله د ِإىَل الشحر َومسع ِبِه األه الشحر  وصل َسيِيدي اجله
َها وََكاَن ُدُخوله فِ َجاَء اليه يز  د أِبَناُه يُرِيد عدن فَأذن لَُه َوَسار إِلَي ه ربُه َسيِيدي اجله ًما وره َفأخه يَها يَ وه

رَام  مِئٍذ َعامر بن َداُود آخر ُمُلوك ُمُلوك بين طَاِهر فقابله ابإلجالل َواإلهِكه مشهوداً وََكاَن سلطاهنا يَ وه
 َوقَاَم بواجبه أمت الهقيام

عماَئة )سنة مَثَان وَ   ( ه 938َثاَلِثنَي بعد التسه
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د بن شرف َلة السبت سادس عشر َشواال َعام مَثَان َوَثاَلِثنَي تويفي حيىي بن َعليي بن َأمحه ين  َويف لَي ه الدي
يي الهَماِلِكي َويعرف."  ل الهَمكِي  (1)الراحيب اأَلصه

رم أول سنة ِستي َوِستِينَي َومَثَامنِاَئة مبنزل  .314 َها َوَغاَب َواِلدي َعن"احله َمِديَنة زبيد يف  َواِلدي ِمن ه
احل الهَعاِرف  نة الايِت ولدت ِفيَها َومل تره َعيهين قطي ونشأت يف حجر جدي ألمي الهَعالَمة الصا آخر السي

اِفِعي َرمحَه هللا د مبارز الشا َاِعيل بن حُمَما ُروف ِإمسه ين أيب الهَمعه انتفعت بدعائه و  اِبَّللا تَ َعاىَل شرف الدي
َجابَة َوَغريَها َوُهَو الاِذي حدب َعليي ورابين وأطعمين وسقاين وكساين وواساين  قَات اإلهِ يل يف َأوه
َِة والرضوان وََكاَن الهَمذهُكور على قدم يف  َساِن وقابله اِبلرامحه حه وعليين وأوصاين جزاه هللا عين اِبإلهِ

ََماَعة يف العَباَدة هللا عز َوجل حمافظاً على ق َلَوات يام اللايهل واحياء َما َبني العشائني ومالزمة اجله صا
 املفروضات اتلياً لكتاب هللا تَ َعاىَل َعارِفًا ِبسنة َرُسول هللا صَلة هللا َعَليهِه َوسلم

ين الفخري واخلطيب َكَما َياخ قطره َوَغريهم كالعالمة نور الدي  لَأخذ الهعلم َعن غري َواِحد من َأشه
ين اجلزوي َوالهَقاِضي يهخ أيب الهَفتهح املاريف واملقري مشس الدي ين الضجامي والنفيس الهعلِوي َوالشا  الدي

ُروف  ين َأاَب الهَمعه احل شرف الدي يهخ الصا َة هللا َعَليهِهم َوَصحب الشا ين مكي َوَغريهم َرمحه زين الدي
ويف نفع هللا ِبهِ  م وحفظه وامساعيل بن أيب بكر اجلربيت الصُّ ا وََكاَنت َلُه الهَيد الطُّوىل َوقَ رَأَ كتب الهَقوه

َة هللا تَ َعاىَل يؤثرين َحىتا على َأوهاَلده الاذين لصلبه آثر هللا حبب ه وقربه مثا ِإينيِ يف فتح مغلقها وََكاَن َرمحه
ين َعليي بن أيب بكر طاب َكاَن هللا لَُه َحىتا خ تعملت الهُقرهآن الهَكرمي ِعنهد َسيِيدي الهَفِقيه نور الدي

تَ َقلت ِإىَل َسيِيدي وخايل الهفَ  ِقيه الهَعالَمة بلغت ُسوَرة يس وانتفعت ِبِه كثريا َوَظَهرت جنابيت ِعنهده مثا ان ه
ا رأى جنابيت أَمرين  د الطييب بن امساعيل مبارز جزاه هللا عين خريا فَ َلما ين أَبُو النجباء حُمَما  مجال الدي

ل  حفظته الهُقرهآن الهَعِظيم من أول ُسوَرة الهبَ َقَرة ِإىَل آخر فقرآته ِعنهده شرفًا َواِحًدا َحىتا ختمته و بِنَ قه
َة هللا َمد مثا توىف هللا َواِلدي ِإىَل َرمحه رف َعن ظهر الهقلب َوَأان ابهن عشر ِسِنني َوهللا احله  بذلك الشي

ِنهد يف أَ  اثه سوى مَثَانَِية َواِخر سنة ِستي َوسبعني َومل حيصل يل من ِمريَ تَ َعاىَل ببندر الديو من ِباَلد اهله
بع فنقلت  القراءاتَداَنِنري َذَهبا مثا أخذت بعد ختم الهُقرهآن على َخايل الهَمذهُكور يف علم  السا

د." القراءات الشاطبية مثا قَ رَأت  رَدة وجمموعة َومتي يل َذِلك حِبَمه  (2)ِعنهده ُمفه
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ِجد ِإىَل الهبَ يهت ِإالا ُهَو يد"ُحَسنيه  .315 ق ُحَسنيه َثاَلث َمراات َفحسب أنيجيئ اجلائي من الهَمسه
رَب  ُتم طلبتموان فالوا نعم واخربوه اخلَه  الهَباب َويَ ُقول أَن ه

لَِياء َوذكروا عَ  َوه َن زين َأاَب َفِقيه َأاَب علوي وََكاَن من األه احل الشريف عبد الرامحه ُه  نوفيَها تويفي الصا
 كرامات َرمَحه هللا

مام ويل يهخ اإِلَمام واحلرب اهله َلة السبت اَثين عشر صفر تويفي الشا َخري من لَي ه نهف األه  هللا وفيَها يف الصِي
د أَبُو عبد هللا الرعيين االندلسي اأَلصه  َن ابهن ُحَسنيه بن حُمَما د بن عبد الرامحه ل تَ َعاىَل الهَعالَمة حُمَما

طَاِب ويتميز َعن َشِقيق َلُه أالطرابلسي امل ة َويعرف ُهَناَك كسلفه اِبخلِه كرب ولد الهَماِلِكي نزيل َمكا
رَتَكا يف َذِلك َلِكن للتمييز َويعرف طَاِب َوَأن اشه د أَيهضا ابلرعيين َوَذِلَك اِبخلِه ة  ِمنهُه ُأمَسِيِه حُمَما يف َمكا

ُُمَعة من ال امنِائَة عغشر األخرير من صفر سنة احدى َوِستِينَي َومثََ ابلطرابلسي ولد َوقت َصاَلة اجله
َتص د الهَقاِبِسيي َوُرمبَا حيذف الفه وَعلى َأِخيه يف الهُمخه ر مثا حتول بطرابلس َوَنَشأ ِفيَها َيِسريا على حُمَما

ة سنة سبع َوسبعني فحجوا َوَرَجُعوا  َمَع أَبَ َويهِه وأخيه ومجاعتهم ِإىَل َمكا

ة سنَوقد تويفي  جا ُبوع َواِحد يف ِذي احله َدى  بَعضهم فأقاموا هبَا ِسِنني َوَمات كل من أَبَ َويهِه يف ُأسه ة ِإحه
ة يف موسم سنة أَربع ومثاين فحجا مثا  كا

َ
تمري ُهَو َوَأُخوُه هبَا ِإىَل َأن عادا مل  َومَثَاِننَي ابلطاعون َواسه

َبوِياة َوقَ رَأَ  يفي يف الهَعَربياة وََكَذا حض جاورا اِبلهَمِديَنِة الن ا س الهَعوه مه ر ِعنهد السراج معمر يف هبَا على الشا
يهخ ُموَسى احلاجيب َوقَ رََأ ِفيَها  ة فالزم الشا كا

َ
ه َوَغريه َوَعاد مل على ُموَسى املراكشي ات القراءالهِفقه

عني على أبنته بل َأخذ َعن الشَها َدى َوِتسه  َمَع َكونه أفضل ب بن َحامتِ وصاهر بن حزم يف سنة ِإحه
ه والعربية وَ  َاِفظ السخاوي َوجلَس لالقراء يف الهِفقه ِطي َومسع من احله َغريَها ِمنههُ وَكثر انتماؤه ِبَعبهد الهُمعه

 َوويل مشيخة راَِبط الهُمؤلف وابشر يف عَماَرة وقف الطرحا كل َذِلك َمَع الفاقه والعفة َونعم الرجل

 (1)هللا بن َفهد أَُقول َوقد فتح َعَليهِه يف آخر عمره." قَاَل الشيخ َجار 
ه للنووي والشاطبية يف  .316 ِدِسي وَ القراءات "يف الهِفقه َرهبَِعنَي النواوية والعمدة يف احلَِديث الهَمقه األه

َرهف والفلك و وخمتصر أيب ُشَجاع وََكاَنت لَُه الهَيد الطُّوىل يف علم احله امليقات و  واالجرومية يف الناحه
احِلني لف الصا نة َوطَرِيَقة السي ِتاَلط اِبلنااِس متمسكاً اِبلهكتاب َوالسي  َمَع وََكاَن َشِديد الهَورع قَِليل ااِلخه

َوى املفرطة واخلمول الزااِئد  الت اقه
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ام فاستغاث اِبلنايبِي صلى هللا َعَليهِه َوسلم فَ رَ  ُه يف الهَمَنام آَوحكي ان َواِلده مرض َمرضا َشِديدا اِبلشا
د فانتبه معافا من َذِلك امرض َومل يكن َمَعه اذ ذَ  رب على كتفه َويَ ُقول َلُه ُقم اَي َأاَب حُمَما اك َوُهَو يضه

رَب ابهنا وضعت ُغاَلما َفسَ  ر َحاِمال بِِه فَبعد اايم َجاءَ اخلَه َد وََكاَن قد ترك َزوجته مبصه ه امحه ماُه ولد امسه
د َومن شعر  رِيرَأمحه  ه ... َكاَن الُبَخارِيي َحاِفظًا وحمداث ... مجع الصاِحيح مكمل التاحه

 ميالده صدق ودة عمره ... ِفيَها محيد وانقضى نور ...

 

ِطاَلح  تَِية الايِت نظم ِفيَها بَعضهم َما لكل فصل من الهمَنازل على اصه َوملا وقف على االبيات اآله
يف قد كمال أهل الهيمن َوِهي ... َشرط البطني  ثره اَي دبر هقعتها ... وهنعة الذرع فصل الصا

 فنثرة الطيرف جبهة الزبرة انصرفت ... عوا مساك َفذا فصل اخلريف خال

 غفر زابان تكلل قلب شولتها ... نعائم بَ لهَدة فصل الشَتاء كمال

َبحه بالعاً سعود واخب فرعهما ... يف بطن حوت َفذا فصل الريبيع َتال ..  .َواذه
 

مني يف الهمَنازل َحيهثُ  تمد يف َذِلك على ِحَساب الهُمتَ َقدِي  استحسنها َوقَاَل انه َأَجاد ِفيَها غري انه اعه
رين يكون الفرغ الهُمؤخر قَاَل فقفوت اثره يف القافية وابتد أت َبَدأَ ابلشرطني وَعلى ِحَساب الهُمَتَأخِي

رين  ا وهقع َفقلت ... ُمَؤخرا ورشا َشرط البطني ثروا ... دبر ابلفرغ الهُمؤخر على ِحَساب الهُمَتَأخِي
يف قد كمال  ففصل الصا

 وهنعة الذرع نثراً لطرف جبهتها ... وزيرة الصيرهف َذا فصل اخلريف َتال

 (1)عوى السماك َوغفر الزين ُكله ... قلب وشولة َذا فصل الريبيع َتال ...." 
ََواِمع يف أُصول اله  .317 و وتلخيص"احلنابله َومجع اجله ه والفية ابهن َمالك يف الناحه َتاح يف  ِفقه الهِمفه

ري اِلبهِن سيد النااسالقراءات الهمَعاين َوالهبَ َيان والشطبية يف  وََكاَن حيفظ الهُقرهآن  َونور الهُعُيون يف السي
َها الاِذي ُنَكلِيم دالهَعِظيم ويقرا للسبعة َمَع التجويد ونظم ونثر والف غري َواِحَدة من الرسائل املفي ة ِمن ه

َبهَصار يف فقه ى نور األه َها شرح خُمهَتصر االنوار الهُمَسمي  ِفيَها على آيَة الهُكرهِسيي َوِهي مفيدة جدا َوِمن ه
ظ يف  َها كتاب جليل جعله ابسم بعض السالطني ورزق احلَه َها رَِساَلة يف اللَُّغة َوِمن ه اِفِعياة َوِمن ه  الشا

 ته يَ ُقول االنس اِبَّللا نور َساِطع واالنس اِبلنااِس سم قَاطعَزَمانه ومسع
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َهام االنكاري  ِتفه َومن َغرِيب ااِلتيَِفاق انه قَاَل حضرت جمهِلس بعض الوزراء فَ َوقع الهَكاَلم يف ااِلسه
لِه }اأتمرون النااس اِبلهربِي وتنسون انفسكم وانتم تتلو  الهكتاب أَفال  نفَ َقاَل بعض أهل الهعلم َهَذا َكَقوه

له  تعقلون{ َوَأَشاَر ِإيَلي ابلعريض ففهمت ِمنهُه َذِلك فاستحضرت ِحيَنِئٍذ َوقلت خُمَاطبا لَُه قَ وه
ة }أَفَ رَأَيهت من اختذ آهله َهَواُه وأضله هللا على علم َوختم على مَسعه َوقَلبه َوجعل على َبَصره غشاو 

يه شيخَفمن يهديه من بعد هللا أَفال تذكُروَن{ َفخَ  االسالم  ِجَل َذِلك الرجل وََكاَن َواِلدي ُيَسمِي
رَاف َوالهعرب  َشه وََكاَن جواداً قَاَل بَعضهم َما رايت اسخى ِمنهُه َوقَاَل آخر َما َأظن َأن أحدا من األه

ِنهد ِإالا َوله َعَليهِه احسان وََكاَن اَل ميسك َشيهئا َولَذِلك َكاَن كثري االستقراض وَكَ  َن تغلب ادخل اهله
َحابه ُرمبَا ينسبونه ِإىَل التملق وََكاَن َلُه عقيدة مفرطة يف   َعَليهِه احلدة وََكاَن من شسدة تواضعه أَلصه

ت لزايرهتم فلقى مجَاَعة من اعياهنم وعادت َعَليهِه بركتهم  ادة آل َأاَب علوي َوذهب ِإىَل َحضرَموه السا
ِنهد َوأقَام هبَا مديدة مثا رَ  ة املشرفة يف سنة سبع َومخسني فحَودخل اهله ج َذِلك الهَعام َجَع ِإىَل َوطنه َمكا

ِنهد يف سنة سِ  نة الايِت تَِليَها َوَعاد ِإىَل اهله عِمائَة وزار النايب صلى هللا َعَليهِه َوسلم مثا حج يف السي تِينَي َوِتسه
نه لقب اخيه قدره يغهضب من ذكر الفار َوقيل افاقام هبَا ِإىَل َأن تويفي َرمَحه هللا وََكاَن َمَع جاللة 

 (1)عبد الهَقاِدر." 
ل ، ماهرا يف التفسري. وكان يذكر الناس كالقراءات"حافظا للقرآن العظيم، عارفا بعلم  .318

يوم مجعة اترة يف أاي صوفيا، واترة يف جامع السلطان حممد خان، وكان حسن األخالق، قنوعا 
 مشتغال إبصالح نفسه، منقطعا إىل هللا تعاىل. صنف تفسري سورةراضيا ابلقليل من العيش، 

الدخان، وكتب حواشي على تفسري القاضي البيضاوي، وحاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعة، 
وملا آن أوان انقضاء مدته ختم التفسري يف أاي صوفيا، مث قال: أيها الناس إين سألت هللا تعاىل أن 

ى العظيم، فلعل هللا تعاىل خيتم يل ابخلري واإلميان، ودعا فأمن الناس علميهلين إىل ختم القرآن 
رمحه هللا تعاىل  -دعائه، مث أتى إىل بيته ومرض. وتويف ابلقسطنطينية يف سنة إحدى وتسعمائة 

-. 
حممد بن اخلطيب: حممد بن إبراهيم، العامل العالمة، املوىل حمي الدين الشهري اببن اخلطيب  - 33

احلنفي، وكان من مشاهري موايل الروم. قرأ على والده املوىل اتج الدين، وعلى العالمة الرومي 
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علي الطوسي واملوىل خضر بيك، وتوىل املناصب، وترقى حىت جعله السلطان حممد بن عثمان 
معلما لنفسه، مث ادعى البحث مع املوىل خواجه زاده، فقال له السلطان حممد: أنت تقدر على 

قال: نعم سيما ويل مرتبة عند السلطان، فعزله السلطان هلذا الكالم، وملا توىل البحث معه. 
السلطان أبو يزيد خان مجعه يف واليته مع املوىل عالء الدين العريب يف حمفل من العلماء، فجرى 
بينهما مباحثة يف الرؤية والكالم. انتهى فيها البحث إىل كالم أنكره عليه السلطان، ففطن ابن 

ب لذلك، وصنف رسالة يف البحث املذكور، وذكر يف خطبتها اسم السلطان، وأرسلها إليه اخلطي
على يد وزيره إبراهيم ابشا، فلما عرضها على السلطان، فقال السلطان: ما اكتفى بذلك الكالم 
الباطل ابللسان حىت كتبه يف األوراق. اضرب برسالته وجهه، وقل له: خيرج البتة من مملكيت، 

لوزير، وكتم غضب السلطان عن ابن اخلطيب، وانتظر ابن اخلطيب جائزة الرسالة، وأتمل فتحري ا
من أتخرها، وقال للوزير: أستأذن السلطان أن أذهب من مملكته وأجاور مبكة وأدى أمره إىل 
االختالل عند السلطان، وحتري الوزير، مث أرسل إىل ابن اخلطيب من ماله ابسم السلطان عشرة 

وانسى السلطان القضية، مث أن املوىل جالل الدين الدواين رمحه هللا تعاىل أرسل   آالف درهم،
كتااب إىل بعض أصدقائه إىل الروم، وهو املفيت يومئذ وكتب يف حاشيته: السالم على املوىل ابن 
اخلطيب، وعلى املوىل خواجه زاده، فسمع ابن اخلطيب بذلك، فطلب الكتاب وأرسله إىل الوزير 

إنه يعتقد فضل خواجه زاده علي، وأان مفضل عليه ببالد الروم. يدل عليه كتاب املوىل  وقال له:
جالل الدين حيث قدمين عليه ذكرا، فلما وصل الكتاب إىل الوزير قال: إنه سؤال دوزي، والتقدمي 

 (1)يف." 
"احلنفي املقري، عرف اببن أيب عامر، أخذ عن الشهاب، أيب الطيب حممد بن أمحد بن  .319

احلجازي الشافعي، األدب احملدث، وأخربه أنه يروي ألفية احلديث، والقاموس عن مؤلفيهما،  علي
 وتلخيص املفتاح عن إبراهيم الشامي عن املؤلف.

حممد بن الذهيب: حممد بن إبراهيم، الشيخ اإلمام العامل الفاضل، أبو الفضل مشس الدين  - 37
ر ن الذهيب، أحد الشهود املعتربين بدمشق، ذكبن صارم الدين الرملي الشافعي، الشهري،، ابب

النعيمي، أنه كان قدميا خبدمة الشيخ رضي الدين الغزي اجلد، وأن ميالده كان سنة تسع ومخسني 
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ومثامنائة، وقال الشيخ شهاب الدين احلمصي: أنه كان فاضال، ورأيت خبط شيخ اإلسالم الوالد، 
مائة معة اثلث عشر احملرم سنة سبع عشرة وتسعوكانت وفاته ليلة اجلالقراءات أنه كان يعرف 

 بدمشق، بعد عوده من القاهرة.

حممد بن مزهر: حممد بن أيب بكر القاضي، كمال الدين بن مزهر، كاتب اإلسرار ابلداير  - 38
املصرية، تويف مطعوان، يوم السبت خامس عشرين رمضان، سنة عشر وتسعمائة ابلقاهرة، ودفن 

 محه هللا تعاىل.برتبة البارزي هبا ر 

حممد بن هالل: حممد بن أيب بكر بن حممد بن أيب بكر بن مضر بن عمر بن هالل:  - 39
الشيخ الفاضل العالمة الزاهد قوام الدين أبو يزيد احليشي األصل، احلليب، الشافعي. كان عاملا 

ها ضفاضال مناظرا، له حدة يف املناظرة، وذكاء مفرط، وحفظ عجيب. حفظ الشاطبية، وعر 
حبلب يف سنة ثالث مثانني ومثامنائة، وسافر مع أبيه إىل بيت املقدس، فعرض أماكن منها ومن " 
الرائية " على إمام األقصى عبد الكرمي بن أيب الوفاء مث جاور مبكة سنني، واشتغل هبا، ومسع مع 

ويف، وقرأ يأبيه على احلافظ السخاوي، مث عاد من مكة إىل حلب، واشتغل على عاملها البدر الس
عليه اإلرشاد البن املقري، ومسع بقرائة الشيخ زين الدين بن الشماع، ودرس جبامع حلب، ووعظ 
به وكان أييت يف وعظه بنوادر الفوائد، وسرد مرة النسب النبوي طردا وعكسا، مث أعرض عن 

ته يف اذلك، وكان صوفيا بسطاميا كأبيه يلف املئزر، ويرخي له عذبه رعاية للسنة، وكانت وف
حياة أبيه يف شوال سنة أربع وعشرين وتسعمائة، وصلى عليه والده يف جامع حلب يف مشهد 

 (1)عظيم، ودفن يف تربة أسالفه ابألطعانية.." 
"الظهور، فقال سيدي حممد: وعزة هللا لوال خوف الظهور لسألت هللا تعال أن جيعلها  .320

ن يخ مشس الطبخي وهو صهر سيدي حممد ببركة يشرب منها البهائم إىل يوم القيامة، وقال الش
عنان: إن شخصا كان يف مقربة برمهتوش، يصيح كل ليلة يف قربه، فأعلموا سيدي الشيخ حممد 
بذلك، فمشى إىل قربه، وقرأ عليه سورة امللك، ودعا هللا تعاىل ساعة، فمن تلك الليلة ما مسعوا 

 للناس وهو مريض يتحمل عنه املرض له صياحا، وكان إذا دخل على فقري من إخوانه النافعني
ويضطجع، فيقوم ذلك املريض يف احلال، كأن مل يكن به مرض، وفعل ذلك مع الشيخ أيب العباس 
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الغمري وغريه، قال الشيخ عبد الوهاب: وملا حضرته الوفاة فوق سطوح جامع ابب البحر خبط 
ضجعوين ن الصالة أشار إيل أاملقسم، مات نصفه األسفل، فصقى وهو جالس ابإلمياء، فلما فرغ م

فأضجعناه، فما زال يهمهم بشفتيه والسبحة يف يده، حىت كانت آخر حركة يده وشفته طلوع 
روحه، وكان ذلك يف شهر رييع األول، سنة اثنتني وعشرين وتسعمائة، ودفن خلف حمراب جامع 

 .-رمحه هللا تعاىل  -املقسم، وبىن عليه ولده الشيخ أبو الصفا قبة وزاوية 
حممد بن الدادخيي: حممد بن حسني الشيخ مشس الدين اجملود املقرئ الدادخيي، مث احلليب  - 65

ه عن مغريب كان بداديخ، وبرع فيالقراءات الشافعي، كان دينا خريا، وله أخالق حسنة. أخذ 
 ويف غريه، وأخذ عن البازيل حبماة، وعن البدر السيويف حبلب، ومها أجل شيوخه. مث كان يشغل

 الطلبة يف قبة جبامع عبيس، ويؤدب األطفال، وتويف سنة ثالث وعشرين وتسعمائة.

حممد بن محزة احلسيين: حممد بن محزة بن أمحد بن علي بن حممد بن علي بن احلسن بن  - 66
محزة، الشيخ اإلمام شيخ اإلسالم، مفيت دار العمل بدمشق، السيد الشريف احلسيب النسيب، 

الدين احلسيين الدمشقي الشافعي الشهري أببيه، ولد يف مجادى األوىل سنة أيب عبد هللا كمال 
مخسني ومثامنائة، كما قرأته خبطه يف إجازته ألوالد مفلح، وبلغين أن والده استجاز له من ابن 
حجر، وال يبعد فإن وفاة ابن حجر كانت ليلة السبت اثمن عشر ذي احلجة سنة اثنتني ومخسني 

يف العلم على والده وخاليه النجمي والتقوي ابين قاضي عجلون، وعلى غريهم،  ومثامنائة، واشتغل
 (1)وبرع وفضل وتردد إىل مصر يف االشتغال." 

"قال وأشياخنا كاإلمام البالطنسي وغريه، كانوا أيمرون الطلبة مبطالعتها قال: وأول  .321
اجتماعي ابلسيد املذكور سألين عن حمل إقاميت، فقلت: مبيدان احلصا، فقال يل: هذه احمللة 
خصها هللا تعاىل بثالثة أابرية كل منهم انفرد بفن ال يشارك فيه الشيخ إبراهيم الناجي بعلم 

 تهى.، والشيخ إبراهيم بن قرا يف التصوف. انالقراءات، والشيخ إبراهيم القدسي بفن احلديث

ورأيت للشيخ الصاحل العالمة عالء الدين بن صدقة قصيدة يتغزل فيها ويتخلص ملدح صاحب 
 الرتمجة، فأحببت إثباهتا هذا وهي هذه:

 يل يف احملبة شاهد بفنائي ... عند األحبة، وهوعني بقائي
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 ي يف الغرام، ومل أدع ... من مجليت إال حمل رجائيأذهب كل

 فتبوأ اإلحسان مين منزال ... وسط الفؤاد، وسائر األعضاء

 ملكتهم رقي، وقلت برقة ... إن تقبلوا فأان من السعداء

 ما زلت أسفح يف هواكم أدمعي ... حىت مهت ممزوجة بدماء

 واءفأان الغريق بعربة يف جلة ... أشكو هبا من فقد انر ج

 لوكنت يف جلج ومل تك يف احلشا ... أهل املودة زاد حر ظمائي

 فبحق ساعات الوصال تعطفوا ... وأحيوا بوصل ميت األحياء

 إن تقتلوا مضناكم اي حبذا ... إذ تدخلوه بزمرة الشهداء

 أو ترمحوا صبا كئيبا ترمحوا ... مبراحم من أرحم الرمحاء

 عليه سطت يد الربحاءبرح املتيم يف اهليام صبابة ... ملا 

 اي من هم قصدي وسؤيل واملىن ... إين كلفت بكم وطال عنائي

 جودوا وجوروا ساديت فأان على احل ... الني مل أنقض عهود والئي

 أعرضت عن قومي ألجل رضاكم ... وغدوت عبدا يف اهلوى برضائي

 أصبحت عن أهلي غريبا انزحا ... وارمحتاه لغربة الغرابء

 غريب دار إمنا ... عندي الغريب املستهام النائيليس الغريب 

 وأان الذي عين أخالئي أنوا ... والصرب مين ذاهب متناهي

 ملا ترحلت األحبة حل يب ... داء ضنيت به وعز دوائي

 ساروا إىل حنو اخليام وهم معي ... قد خيموا يف القلب واألحشاء

 الظلماء تلك الليايل املاضيات بقرهبم ... كوميض برق يف دجى

 ماذا عليهم لو أاتين منهم ... من يكشف الضراء ابلسراء

 (1)وأقول: مهال اي رعاك هللا إن ... جزت املنازل جز على اللمياء." 
حممد الضرير: حممد بن عبيد، الشيخ اإلمام العالمة املقرئ اجملود مشس الدين  - 89" .322

 اشتغل قفافيا مبيدان احلصا بدمشق، مثحممد الضرير. ولد يف سنة مخس وأربعني ومثامنائة، وكان 
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يف العلم، وأم وأقرأ مبسجد الباشورة ابلباب الصغري، وكان عاملا صاحلا. قال والد شيخنا: كان 
لق كثري. والتجويد، وانتفع عليه خالقراءات ، ويقرأ الشاطبية وغريها من كتب القراءاتيعرف 
 انتهى.

الصغري  ة ست وعشرين وتسعمائة، ودفن مبقربة اببتويف يوم األربعاء اتسع عشري يف القعدة سن
 .-رمحه هللا تعاىل  -ابلقرب من ضريح محاد 

حممد البايب: حممد بن عثمان بن إمساعيل الشيخ مشس الدين املعروف اببن الدغيم البايب  - 90
قاضي قضاة حلب، وكاتب سرها، وانظر جيوشها، كان ذكيا فقيها متموال. تويف سنة مخس 

 ة.وتسعمائ

حممد بن عرب: حممد بن عرب، الشيخ اإلمام العامل العالمة أقضى القضاة حمب الدين  - 91
أبو الفضل املصري الشافعي، احلكم العدل ابلداير املصرية. قال احلمصي: كان عاملا فاضال مفننا 

ه هللا رمح -ذكيا فقيها، كثري األدب. تويف ابلقاهرة اثمن عشري احملرم سنة اثنيت عشرة وتسعمائة 
 .-تعاىل 

حممد بن عز: حممد بن عز، الشيخ الصاحل اجملذوب، كان ساكنا يف الزاوية احلمراء خارج  - 92
مصر، وكان يلبس ثياب اجلند، وكان ميشي ابلسالح والسيف، وكان أكابر مصر حيرتمونه، وللناس 

ضحك واترة جر، اترة يفيه مزيد اعتقاد، وكان ال ينام شيئا من الليل، ويستمر من العشاء إىل الف
يبكي، حىت يرق له من يراه، وكان ال خيرب بواليته أحدا، وعزله يف وقت معني ال خيطئ أبدا، 
وكان جماب الدعوة زمحه إنسان بني القصرين، فرماه على ظهره، فدعا عليه ابلتوسيط، فوسطه 

نة ثالثني مراء يف سالباشا آخر النهار، وكانت وفاته غريقا يف اخلليج ابلقرب من الزاوية احل
حممد بن القصيف: حممد بن علي بن أمحد بن جالل بن  - 93 -رمحه هللا تعاىل  -وتسعمائة 

عثمان بن عبد الرمحن قاضي القضاة أبو الفضل حمب الدين بن القصيف الدمشقي احلنفي. ولد 
ني أو سنة عسنة ثالث وأربعني ومثامنائة مبنزلة ذات حج من درب احلاج، وقيل: سنة إحدى وأرب

 (1)أربعني، وحفظ القرآن مث املختار، وعدة كتب، واشتغل وبرع وأفىت، ودرس ابملدرسة." 
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يف النحو  ، ولهابلقراءات"الدين الضرير الدمشقي. امليداين املقريء. وكان من أهل العلم  .323
مؤلفات منها كتاب مطول مساه " ذخر الطالب، يف علم اإلعراب "، وكتاب آخر خمتصر مساه 

تنقيح اللباب، فيما ال بد منه أن يعتين يف فن اإلعراب "، قال والد شيخنا: وقرأته عليه، وكان  "
فقريا من الدنيا. وكان الشيخ مشس الدين بن طولون يرتدد إليه كثريا، وانتفع به مجاعة. تويف يوم 

ن فاخلميس قبل املغرب سابع عشري صفر سنة ثالث وعشرين وتسعمائة. قال والد شيخنا ود
مبقربة اجلوزة مبحلة امليدان، وفيها سادات كالشيخ إبراهيم القدسي، وإخوانه قلت وكانت وفاة 
الشيخ إبراهيم القدسي املقريء كاتب املصاحف املذكور يف كالم والد شيخنا يف دخول القرن 

 فق.و العاشر. " وذلك " يف اثين رمضان سنة أربع وتسعني ومثامنائة، وهللا سبحانه تعاىل هو امل

حممد ابجه زاده: حممد بن يعقوب، العامل فاضل املوىل حميي الدين الرومي احلنفي الشهري  - 115
ابجه زاده. قرأ على علماء عصره، مث وصل إىل خدمة املوىل الفاضل خطيب زاده، مث ويل 
الوالايت، وتنقل فيها حىت صار قاضي بروسا، مث عزل ومات وهو معزول. قال يف الشقائق: كان 
عاملا فاضال ذكيا، سليم الطبع، مبارك النفس، مقبال على اخلري، متواضعا متخشعا، صاحب كرم 

 .-رمحه هللا تعاىل  -وأخالق. وكانت وفاته يف ثالث أو أربع وعشرين وتسعمائة 
حممد الطولقي: حممد بن حيىي بن عبد هللا قاضي القضاة أبو عبد هللا مشس الدين بن  - 116

يب الطولقي املالكي. مسع على العالمة مجال الدين الطمطامي. قال ابن طولون: أيب زكراي املغر 
قدم علينا دمشق، وأجتر حبانوت بسوق الذراع، مث ويل قضاء دمشق عوضا عن قاضي القضاة 
مشس الدين املريين، وعزل عن القضاء، مث وليه مرارا، مث استمر معزوال خمموال إىل أن تويف يوم 

ري شعبان سنة مثان وعشرين وتسعمائة فجأة. كما قيل، وكان له مدة قد أضر، األربعاء اثلث عش
وصار يستعطي ويرتدد إىل اجلامع األموي وكان يكتب عنه على الفتوى ابألجرة ىل، وصلي عليه 

 ابجلامع األموي، ودفن مبقربة ابب الصغري.

لقضاة لدين ابن قاضي احممد الباعوين: حممد بن يوسف بن أمحد، الشيخ العالمة هباء ا - 117
 (1)مجال الدين الباعوين الشافعي. ولد يف سنة سبع أو تسع ومخسني ومثامنائة." 
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"انتفع به كثريون يف فنون كثرية منها: العربية واملنطق واحلساب والفرائض، والفقه  .324
صره ب والتفسري قال: وكنت ممن انتفع به يف العربية واملنطق والتجويد، قال: وملا كفالقراءات و

رأى النيب صلى هللا عليه وسلم، يف املنام، فوضع يده الشريفة على إحدى عينيه قال: فكانت هلا 
 بعد ذلك رؤية ما. كما نقل لنا عنه صاحبنا الشيخ الصاحل برهان الدين إبراهيم الصهيوين.

رمحه هللا  - قال: مث كانت وفاته ليلة الثالاثء رابع عشر مجاداىآلخرة سنة ثالث وثالثني وتسعمائة
 .-تعاىل 
إبراهيم بن إدريس اهلمداين: إبراهيم بن إدريس، الشيخ الصاحل برهان، اهلمداين الشافعي  - 199

القاطن برواحية حلب. خليفة الشيخ يونس اهلمداين. كان صاحلا سليم الصدر، متجردا، مل يتزوج 
أجداده  ن كثرية قيل: وكان أحدقط، ومل ابلرواحية مالزما لألوراد الفتحية يف طائفة من املريدي

 صوفيا بدمشق من أولياء هللا تعاىل، مىت ضرب بسيفه من يستحق القتل قطع، وإال مل يقطع.

قال ابن احلنبلي: وكان ممن أخرب بزوال دولة اجلراكسة ملنام رأى فيه رجال قصريا راكبا على فرس 
ملك  عنه سائل من هذا؟ فقيل: إنهوأمامه آخر يذود الناس بني يديه ابللسان الرتكي، وقد سأل 

الروم. وكانت وفاته حبلب سنة مخس وعشرين وتسعمائة، وصلى عليه إماما صاحبه الشيخ زين 
 .-رمحه هللا تعاىل  -الدين بن الشماع، ودفن شرقي مزار الشيخ ثعلب على اجلادة 

هاين مة الرب إبراهيم بن سالمة كاتب األسرار بدمشق بن حمب الدين: إبراهيم بن سال - 200
انظر القلعة الدمشقية ابن القاضي حمب الدين، كاتب األسرار بدمشق. مات يف أوائل مجادى 
اآلخرة سنة ثالث عشرة وتسعمائة، وكان يومئذ غائبا ابلقاهرة، فلما بلغه موته عاد من القاهرة، 

انكر بعض ف فأقام على قربه أايما، وبىن عليه بنياان ابلقرب من ضريح سيدي الشيخ أرسالن،
أعيان دمشق، وقالوا: هذا بىن يف مقربة مسبلة، فاستفيت السيد كمال الدين بن محزة يف ذلك، 

 (1)فأفىت ابهلدم، واستفيت شيخ اإلسالم التقوي ابن قاضي عجلون بعدم اهلدم ألنه أدخل." 
أمحد بن عبد الوهاب العيين: أمحد بن عبد الوهاب بن عبد القادر الدمشقي  - 280" .325

نفي، الشاب الفاضل شهاب الدين ابن القاضي اتج الدين ابن ديوان القلعة، سبط شيخ احل
اإلسالم زين الدين العيين. قرأ بدمشق على القطب ابن سلطان اآليت ذكره يف الطبقة الثانية، 
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ومسع على علماء عصره ابجلامع األموي، وتويف مطعوان اثلث عشر رجب سنة ثالثني وتسعمائة 
 عشرة سنة، وتقدم للصالة عليه السيد كمال الدين بن محزة، وأتسف الناس عليه عن حنو مثاين

 رمحه هللا تعاىل رمحة واسعة.

أمحد بن عثمان منال زاده: أمحد بن عثمان، الشيخ اإلمام العامل العالمة الشهري مبنال  - 281
، لقراءاتابارفا زاده اجلرخي السمرقندي، اخلطايب الشافعي. دخل بالد العرب، وكان فقيها ع

وكان بينه وبني الشاطيب أربعة رجال، ومجع بني اهلداية واحملرر يف أتليف واحد، ومن مؤلفاته شرح 
هداية احلكمة، وله مؤلفات أخرى حافلة، دخل حلب ودمشق وأخذ عنه شيخ اإلسالم اجلد، 

يف عن عبارة و وقرأ عليه املتوسط، وشرح الشمسية وغريمها، وسأله مفيت حلب البدري حسن السي
أشكلت عليه يف املطول، فرفع له اإلشكال إبرجاع ضمري فيها إىل خالف ما ظنه السيويف. 
فاعتقد فضله، مث أخذ عنه " تفسري البيضاوي " وصار يثين عليه الثناء اجلميل، وكان خيرب عنه 

نقله  اأنه كان يقول: عجبت ملن حيفظ شيئا كيف ينساه: قال الشيخ مشس الدين اخلناجري فيم
ابن احلنبلي يف اترخيه: وقد كنت مع البدر ابن السيويف يوم توديعه إايه، فلما عزم الناس على 
املسري يف خدمته، قال له البدر: أمنشي خلفكم أو قدامكم؟ فقال له: كيف دستور العرب؟ قال: 

رك تأن منشي قدام الشيخ ليال وخلفه هنارا، ولكن كيف دستور العجم؟ قال: دستوران حنن 
 التكلف. فساروا يف خدمته كما أراد. انتهى.

 .-رمحه هللا تعاىل  -ولعل وفاته أتخرت إىل أول القرن العاشر 
أمحد بن علي الشعراوي: أمحد بن علي بن شهاب، الشيخ العامل الصاحل شهاب الدين  - 282

الشيخ نور  هالشعراوي الشافعي والد الشيخ عبد الوهاب الشعراوي. اشتغل يف العلم على والد
الدين علي الشعراوي، ووالده محل العلم عن احلافظ بن حجر، والعلم صاحل البلقيين، والشرف 
حيىي املناوي، وكان فقيها حنواي مقرائ، وله صوت شجي يف قراءة القرآن خيشع القلب عند مساع 

ن فرط متالوته حبيث صلى خلفه قاضي القضاة كمال الدين الطويل، فكاد أن خير إىل األرض 
 (1)اخلشوع، وقال له: أنت ال يناسبك إال إمامة جامع األزهر،." 
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أمحد بن انبتة: أمحد، الشيخ الفاضل الصاحل الفقيه املقري شهاب الدين،  - 320" .326
املعروف اببن انبتة املصري احلنفي. حضر يف الفقه طى العالمة الشمس قاسم بن صبغا، وأخذه 

عن الشمس احلمصاين، وكان متزهدا القراءات ولسي، أيضا عن الشيخ جالل الدين الطراب
متقلال، وأقبلت عليه الطلبة، واشتغل الناس عليه، وأصيب ابلفاجل أشهرا، مث مات به يف ليلة 
األربعاء حادي عشر ربيع الثاين سنة سبع وعشرين وتسعمائة، وهو يف أواخر الثمانني، ودفن 

 تعاىل.برتبة الشيخ جالل الدين السيوطي رمحه هللا 

أمحد املنويف: أمحد، الشيخ الفاضل احملدث املعتقد القاضي شهاب الدين املنويف الشافعي  - 321
متويل الظاهرية القدمية مبصر، ويل قضاء بلدة منوف العليا، فباشر القضاء بعفة ونزاهة، وطرد 

وم من بالد صالبغااي من تلك الناحية، وأزال املنكرات، واستخلص احلقوق حبيث كانت أتتيه اخل
بعيدة أفواجا، وتستخلص هبمته وعدله حقوقا كانت قد ماتت. قال العالئي: وقد أوقفىن على 
عدة خمتصرات له يف الفقه، والفرائض، واحلساب، والعربية حوت مع االقتصار فوائد وفرائد خلت 

سعمائة تمنها كثري من املختصرات واملطوالت، وكانت وفاته يف مستهل شوال سنة سبع وعشرين و 
 رمحه هللا تعاىل.

أمحد السنباطي: أمحد الشيخ الفاضل الصاحل شهاب الدين السنباطي املصري، وهو  - 322
غري الشيخ شهاب الدين بن عبد احلق السنباطي، فإنه متأخر عن هذه الطبقة، وكان صاحب 

يب خلطالرتمجة شاهدا حبارة عبد الباسط. قال العالئي: وهو آخر من يروي عن ابن حجر وا
 الرشيدي. تويف يف أواخر رجب سنة مثان وعشرين وتسعمائة.

أمحد الراعي: أمحد، الشيخ الفاضل العريق املعترب شهاب الدين ابن الشيخ العامل، املعروف  - 323
ابلراعي شارح اجلرومية. قال العالئي: وهو ممن مسع على شيخ اإلسالم ابن حجر، وتقدم يف 

ان اعترب، وله فيه مصنفات، وتويف يف اتسع مجادى األوىل سنة مثصناعة التوريق والتسجيل. و 
 وعشرين وتسعمائة رمحه هللا تعاىل.

أمحد أبو طاقية: أمحد. الشيخ املعتقد أبو طاقية املصري. كانت اجلراكسة وغريهم  - 324
 (1)يعتقدونه وجييئون إليه، وكان يلبس عليه عرقية بغري عمامة، وجبة صوف صيفا." 
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ينا، خريا، متواضعا، مشغوال إبقراء الطلبة يف الفقه والعربية وغريمها، ولف يف آخر "وكان د .327
 عمره مئزرا على رأسه، وتويف سنة ثالنني وتسعمائة كما قال ابن احلنبلي رمحه هللا تعاىل.

جربيل الشافعي: جربيل قال احلمصي يف اترخيه: سنة سبع عشرة وتسعمائة رابعة اجلمعة  - 359
صالة الغيبة على الشيخ العالمة وجيه الدين جربيل  -يعين بدمشق  -مع األموي صلي ابجلا

الشافعي مفيت حلب، وتويف هبا قلت: الظاهر أنه غري جربيل املتقدم، ومل يذكره ابن احلنبلي يف 
 اترخيه.

 جعفر بن إبراهيم السنهوري: جعفر بن إبراهيم، الشيخ اإلمام العالمة املقريء اجملود نور - 360
الدين أبو الفتح ابن الشيخ صارم الدين أيب إسحاق السنهوري، املصري، الشافعي، البصري أخذ 

عن الشيخ شهاب الدين أيب جعفر أمحد الكيالين، املعروف اببن احلافظ وعن غريه، القراءات 
 وكانت وفاته يف سنة ثالث وعشرين وتسعمائة رمحه هللا تعاىل.

 ن اتجي بيك املوىل الفاضل الرومي احلنفي، كان والدهجعفر بن اتجي بيك: جعفر ب - 361
يف خدمة السلطان أيب يزيد خان حني كان أمريا على أماسية، ورغب هو يف طلب العلم، وخدم 
املوايل كاملوىل بن احلاج حسن، واملوىل القسطالين، واملوىل خطيب زده، واملوىل خواجه زاده، 

وأعطاء السلطان أبو يزيد خان مدرسة حممود ابشا واشتهر ابلفضل، ورغب يف خدمة الفضالء، 
ابلقسطنطينية، ودرس هبا وأفاد، مث جعله موقعا ابلديوان السلطاين، وعاش يف دولة وافرة، ونكب 
فانتهبت اثره، وعزل عن منصبه يف آخر سلطنة السلطان أيب يزيد حبادثة يطول شرحها، وأعطي 

 تسلطن السلطان سليم خان أضاف إليها قضاء بعض تقاعدا مائة درهم كل يوم، فلم يقبله، وملا
البالد فقبلها، مث جعله موقع الديوان، مث قاضيا ابلعساكر األانظولية، مث قتله ألمر أوجب ذلك 

 يف قصة يطول شرحها.

مجال خليفة القراماين: مجال خليفة، الشيخ العارف ابهلل تعاىل مجال الدين القراماين  - 362
يف العلم، فاضال يف فنونه. قرأ على قاضي زاده. وخدم املوىل مصلح الدين  احلنفي: كان مشتغال

القسطالين، وكان خطه حسنا استكتبه السلطان حممد خان يف نسخة من كافية ابن احلاجب، 
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وأجازه مبال حج به، مث رجع إىل القسطنطينية، فدخل يوما على القسطالين، وهو يومئذ قاض 
 (1)ط أرغون الكاتب لبعض إخوانه." ابلقسطنطينية، ومعه مصحف خب

"مجاعة من مريديه، فقال هلم: إن يقدر شيخكم أن يريين الرب يف يوم واحد، فلطمه  .328
أحدهم لطمة شديدة حىت خر مغشيا عليه، فعلم السيد حيىي هبذه القصة، فدعا الشيخ، وقال 

وس يف أمره ابجللله: ال أبس عليك إن الصوفية تغلب الغرية عليهم، وإن األمر كما ظننت، و 
موضع معني، وأن يقص عليه ما يراه، مث قال ملريديه: إنه من العلماء، فحكي عن الشيخ أنه 
قال: ملا دخلت من املوضع جاءتين جتليات احلق مرة بعد أخرى، وفنيت عن كل مرة، مث داوم 

مدة أبنقرة،  نعلى خدمة السيد حيىي اثنيت عشرة سنة، مث استأذن منه، وعاد إىل بالد الروم، وسك
والزم زايرة الشيخ املعروف حباج بريام، وصحبة الشيخ آق مشس الدين، واألمري النقشبندي 
القصريي، والشيخ عبد املعطي الرسي وغريهم، وكان له أشراف على اخلواطر، ومل يره أحد راقدا، 

دفن يف مدينة و  سنة اثنتني وتسعمائة، -رمحه هللا تعاىل  -وال مستندا إال يف مرض موته. تويف 
 إماسية بعمارة حممد ابشا.

حسام بن الدالك: حسام العامل املوىل الرومي احلنفي، املعروف اببن الدالك. كان خطيبا  - 365
جبامع السلطان حممد خان ابلقسطنطينية، وكان يعرف العربية، وكان له مهارة اتمة يف علم 

 القرن العاشر رمحه هللا تعاىل.. حسن الصوت، حسن التالوة. مات يف أوائل القراءات

حسن بن حممد بن سعد الدين اجلباوي: حسن بن حممد اجلباوي، مث الدمشقي القبيبايت  - 366
الشافعي، الصويف، املعروف اببن الشيخ سعد الدين اجلباوي. سأله الشيخ مشس الدين بن طولون: 

استجازه فأجاز له، ومن هل أخذت عن أحد؟ فذكر له أنه أخذ عن الشمس االرحتي ومجاعة، ف
املشهورين طريقهم أهنم يربئون من اجلنون إبذن هللا تعاىل بنشر خيطون فيها خطوطا كيف اتفق، 
فيشفى هبا العليل، وحيتمي لشرهبا عن كل ما فيه روح، مث يكتبون للمبتلى عند فراغه من شرب 

الحه وصدقه ن اعتقد صالنشر حجااب.، ويف الغالب حيصل الشفاء على أيديهم، وأخربين بعض م
من مجاعتهم أهنم يقصدون بتلك اخلطوط اليت يكتبوهنا يف نشرهم وحجبهم: بسم هللا الرمحن 
الرحيم، وهم يتلفظون هبا حال الكتابة، وأصل هذه اخلاصية اليت هلم أن جدهم الشيخ سعد الدين 
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رضي هللا تعاىل  -علي و ملا فتح هللا تعاىل عليه، وكوشف ابلنيب صلى هللا عليه وسلم، وأيب بكر 
رضي هللا  -وكان قبل ذلك من قطاع الطريق، فأمر النيب صلى هللا عليه وسلم عليا  -عنهما 

أن يطعمه مثرات أغمي على الشيخ سعد الدين أايما، مث ملا يفق إال وقد اتب هللا  -تعاىل عنه 
 (1)" تعاىل عليه وفتح عليه، مث كشف هللا تعاىل. له عن كبري اجلان، فأخذ.

"عليه العهد بذلك، وكانت وفاة صاحب الرتمجة يوم اخلميس عاشر مجادى األوىل سنة  .329
 عشر وتسعمائة رمحه هللا تعاىل.

حسن بن حممد بن الشويخ: حسن بن حممد ابن الشيخ العالمة املقرئ الصويف بدر  - 367
بس خرقة ، ولءاتالقراالدين ابن الشيخ حممد املقدسي الشافعي، املعروف اببن الشويخ. أخذ 

التصوف من الشيخ مشس الدين حممد بن عبد الرمحن بن علي إمام الكاملية بني القصرين ابلقاهرة 
حبق لباسه هلا من الشيخ العالمة املقري الصويف، املعروف اببن اجلزري، ولبسها أيضا من الشيخ 

ل قلعة اجلبل صر أسفحممد البسطامي شيخ زاوية سيدي تقي الدين العجمبم البسطامي الكائنة مب
ابملصنع، وأخذ عليه العهد ولقنه الذكر مبكة يف سابع رمضان سنة مخس وتسعمائة، وأخذ احلديث 

 عنه احلافظ عثمان الدميي الشافعي رمحه هللا تعاىل.

حسن بن حممد منال بدر الدين: حسن بن حممد منال بدر الدين الرومي احلنفي قدم  - 368
 عمر الفيقي، وكان يقريء ولده، فأخذ له تدريس القصاعية احلنفية، دمشق مع الدفرتدار الزيين

فدرس هبا، وحضره بعض أوالد العرب منهم القطب بن سلطان مدرس القاهرية اجلوانية، وحج 
يف سنة مثان وعشرين وتسعمائة، وتويف يوم األربعاء اثمن عشري مجادى اآلخرة سنة تسع بتقدمي 

 ه هللا تعاىل رمحة واسعة.املثناة وعشرين وتسعمائة رمح

حسن بن إبراهيم الدسوقي: حسن بن إبراهيم، الشيخ الصاحل ابن الشيخ املعتقد املاوردي  - 369
الزبداين، املعروف اببن الدسوقي. كان له لطف وحماورة. قال ابن طولون: أنشدان ببيته ابلزبداين 

 أليب احلسن القريواين:

 بلوت املر من أخالقه كم من أخ قد كان عندي شهدة ... حىت

 كامللح حيسب سكرا يف لونه ... وجمسه وحيول عند مذاقه
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 .- رمحه هللا تعاىل -تويف ليلة األربعاء سادس عشر القعدة سنة سبع عشرة وتسعمائة 
 (1)حسن بن إبراهيم احلنبلي: حسن بن إبراهيم بن أمحد بن خليل بن."  - 370

ه منهاج البيضاوي " يف األصول و " الطوالع ". ل"العراقي يف احلديث، ويف السرية، و "  .330
ة و " الكافية " البن احلاجب، و " األلفيالقراءات أيضا يف أصول الدين، و " الشاطبية " يف 

" البن ممالك يف النحو، و " تصريف العزي " يف الصرف، و " الشمسية " يف املنطق، وقرأ 
بارك شاه راء أيب حممد سليمان بن أيب بكر بن املالشاطبية والقرآن العظيم مبضموهنا على شيخ الق

اهلروي، وهو على اجلالل أيب عبد هللا يوسف بن رمضان بن اخلضر اهلروي، وهو عن ابن اجلزري، 
وأخذ عن اهلروي املذكور أيضا علم العروض، وأهنى عليه كتاب القسطاس للزخمشري قراءة حبلب، 

القاهرة،  يت نزيل سطح اجلامع األزهر يف دخلته إىلوقرأ أيضا بعض السبع على أيب احلسن اجلرب 
وقرأ مثن حزب أو دونه لألربعة عشر على الزين جعفر السنهوري، وأخذ الفقه وغريه هبا عن 
الشيخ العالمة مشس الدين اجلوجري، ومسع عليه، وأخذ ابلقدس عن الكمال بن أيب شريف بعض 

ابن  قائد، وشيئا من شرحه على املسايرة لإلمام" احلاوي " وقرأ عليه أيضا حاشيته على شرح الع
اهلمام، وشيئا من حاشيته على شرح احمللي جلمع اجلوامع، وكان صاحب الرتمجة كتب على 
هوامش نسخته أنظارا على شيخه املؤلف املشار إليه، فلما دفع إليه نسخته ليكتب عليها اإلجازة 

لع عليها، وردها عن آخرها، وأجازه من تذكرها، فتكدر حياء من شيخه، فاتفق أن الشيخ اط
غري اكرتاث، وال تغري عليه، وهذه منقبة عظيمة للكمال بن أيب شريف، ولصاحب الرتمجة رواية 
أيضا عن القطب اخليضري، وقرأ الشاطبية أيضا على الشمس السالمي احلليب هبا، وأخذ عنه 

ضا ألفية ابن العراقي، ومحل عنه أيالفقه واحلديث أيضا، وقرأ عليه يف الصحيحني، وشرح ألفية 
معطي، وألفية بن مالك كالمها يف النحو، وأخذ عن الشيخ علي قرا ثرويش األصول واملنطق 
واملعاين والبيان، وأخذ احلديث أيضا من الشيخ أيب ذز بن الربهان احلليب، وقرأ عليه يف الصحيحني 

نهاج " له، وعن الشيخ نصر هللا " و " الشفاء " للقاضي عياض، وأخذ عنه أيضا " إعراب امل
الكافية " البن احلاجب، وعن منال زاده " تفسري البيضاوي ". وتلمذ أيضا للعالمة احملقق منال 
عبد الرمحن اجلامي، وحج قدميا سنة ست وستني ومثامنائة، وأخذ مبكة عن التقي بن فهد، ومسع 
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شارة احملبوب، وستني أتليفه املسمى ب على الشيخ عبد الرمحن بن خليل األذرعي بدمشق سنة سبع
بتكفري الذنوب، وأخذ عن الربهان البقاعي سنة إحدى ومثانني ومثامنائة، وأجازه ابإلفتاء والتدريس 
مجاعة، وصار أعجوبة زمانه، وواسطة عقد أقرانه، مث تصدر ببلده لإلفادة، وانتفع الناس بتدريسه 

ر ومدققها مع الداينة والصيانة، غري أنه كان يكثوإفادته، وصار شيخ بلده ومفتيها وحمققها 
الدعوى والتبجح واملشاححة لطلبة العلم يف ألفاظ وغريها، وتنافس يف املباحثة مع الشيخ عبد 

 (1)الغين املغريب شيخ املالكية بدمشق ومع غريه.." 
"الغوري يف حادثة تعصب الغوري فيها، فعلم الغوري ابن الشيخ جاء يف ذلك، فأمر  .331

لبوابني، فوضعوا السلسلة على اببه، فجاء الشيخ وهو راكب على بغلته، فقطع السلسلة بكراسة  ا
كانت يف يده من غري اكرتاث مث دخل ودخل الناس معه وابجلملة فقد صار أمثل أهل زمانه 
وأرأس العلماء من أقرانه، ورزق الربكة يف عمره، وعلمه وعمله، وأعطي احلظ يف مصنفاته وتالميذه 

ىت مل يبق مبصر إال طلبته وطلبة طلبته، وقرئ عليه شرحه على البهجة سبعا ومخسني مرة حىت ح
حرره أمت حترير، ومل ينقل ذلك عن غريه من املؤلفني، وكانت مؤلفاته " شرح الروض " و " شرح 
البهجة " و " املنهج " وشرحه يدرسها الناس، ويرجع إليها مدرس كل كتاب منها يف حل 

وأقرأ شيخ اإلسالم اجلد يف شرحه على الروض وغريه، وراجعه يف مواضع منه،  مشكالته،
فأصلحها، ومؤلفاته كلها حافلة، جليلة، معتربة، مقبولة فما يتعلق ابلفقه منها " املنهج وشرحه 
" وشرحا البهجة الكبري والصغري، ومساه ابخلالصة، وشرح الروض، وشرح التنقيح وخمتصره، وشرحه 

القضاء للغزي، والفتاوي وما يتعلق بعلم الفرائض شرحان على الفصول، وشرح خمتصر أدب 
الكفاية البن اهلائم، وشرح النفحة القدسية البن اهلائم أيضا، وما يتعلق ابألول خمتصر مجع 
اجلوامع، وشرح املختصر املذكور، وحاشية على شرح مجع اجلوامع للمحلي، وقطعة على خمتصر 

طوالع يف أصول الدين، وما يتعلق ابلتفسري حاشية على البيضاوي، ومقدمة ابن احلاجب، وشرح ال
ية، ، والتجويد خمتصر املرشد للعمادي، وشرح اجلزر ابلقراءاتيف البسملة واحلمدلة، وما يتعلق 

وخمتصر قرة العني يف الفتح، واإلمالة، ومقدمة يف أحكام النون الساكنة والتنوين، وما يتعلق 
خاري واإلعالم أبحاديث األحكام، وخمتصر اآلداب للبيهقي وشرح الفية ابحلديث شرح الب
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العراقي، ومما يتعلق ابلتصوف شرح رسالة القشريي، وشرح رسالة الشيخ أرسالن، وما يتعلق 
ابلنحو والتصريف حاشية على ابن املصنف، وشرح الشافية البن احلاجب، وشرح الشذور البن 

يساغوجي، وما يتعلق ابجلدل شرح آداب البحث، وما يتعلق هشام، وما يتعلق ابملنطق شرح إ
بغري ذلك خمتصر بنل املاعون، وشرحا املنفرجة كبري وصغري، وديوان خطب، والثبت الذي أثبت 
فيه مروايته وجميزيه، فجملة مؤلفاته أحد وأربعون مؤلفا، وكلها نرويها ابإلجازة اخلاصة من شيخ 

 ني كان يف طلب العلم ابلقاهرة.اإلسالم الوالد حبق أخذها عنه ح

وكان صاحب الرتمجة معما كان عليه من االجتهاد يف العلم اشتغاال، واستعماال وإفتاء، وتصنيفا، 
ومعما كان عليه من مباشرة القضاء، ومهمات األمور، وكثرة إقبال الدنيا ال يكاد يفرت عن الطاعة 

م مع كرب با، مؤانسا، مالطفا يصلي النوافل من قياليال وهنارا، وال يشتغل مبا ال يعنيه، وقورا، مهي
 (1)سنه وبلوغه مائة سنة وأكثر، ويقول: ال أعود نفسي الكسل." 

 "وطفقت أسأل عن نعومة ماطقي ... قالت: فما تبغيه جنسي أحبري .332

وكانت وفاته يوم اخلميس خامس شعبان سنة إحدى وعشرين وتسعمائة، وصلي عليه غائبة 
 ة آمني.رمحه هللا تعاىل رمحة واسع -دمشق احملمية خامس عشر شعبان املذكور جبامع بين أمية ب

عبد احلق بن حممد البالطنسي: عبد احلق بن حممد، الشيخ اإلمام العالمة زين الدين  - 450
ابن الشيخ اإلمام العالمة مشس الدين البالطنسي الشافعي. ولد. يف سنة ست ومخسني ومثامنائة، 

 األربعاء سابع شعبان سنة مثاين عشرة وتسعمائة، وصلي عليه غائبة جبامع دمشقوتويف فجأة يوم 
 يوم اجلمعة اثلث رمضان السنة املذكورة رمحه هللا تعاىل رمحة واسعة.

عبد احلق بن حممد السنباطي: عبد احلق بن حممد، الشيخ اإلمام، شيخ اإلسالم احلرب  - 451
ة اهري، الشافعي خامتة املسندين. ولد يف أحد اجلمادين سنالبحر، العالمة الفهامة السنباطي، الق

اثنتني وأربعني ومثامنائة كما قرأت خبط ابن طولون نقال عن كتاب حمدث مكة جار هللا بن فهد، 
وقرأت أيضا خبط الشيخ جنم الدين الغيطي، وقرأت خبط الوالد أن الشيخ عبد احلق نفسه ذكر 

ن العالمة كمال الدين بن اهلمام، والشيخ أمني الدين والسماع عالقراءات بله ذلك، وأخذ 
األقصرائي، والشيخ حميي الدين الكافيجي، والشيخ تقي الدين الشمين، والشيخ تقي الدين 
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احلصكفي، والشيخ شهاب الدين السكندري املقريء تلميذ العسقالين، والشيخ احملقق جالل 
 لبلقيين، والشمس الدواين وعن غريهم، ومسعالدين احمللي، والشيخ العالمة علم الدين صاحل ا

السنن البن ماجة على املسندة األصلية أم عبد الرمحن ابي خاتون ابنة القاضي عالء الدين بن 
البهاء أيب البقاء حممد بن عبد الرب السبكي، عن املسند أيب عبد هللا حممد بن الفخر البعلي، عن 

رع، كان جلدا يف حتصيله، مكبا على اإلشتغال حىت باحلجار، وأجازه ابن حجر، والبحر العيين.  
وانتهت إليه الرائسة مبصر يف الفقه واألصول واحلديث، وكان عاملا عابدا متواضعا طارحا للتكليف. 
من رآه شهد فيه الوالية والصالح قبل أن خيالطه، أخذ عنه شيخ اإلسالم فيما بلغين، والعالمة 

الفاضل العالمة شهاب الدين أمحد، والشيخ عبد الوهاب بدر الدين العالئي، وولده الشيخ 
 (1)الشعراوي، والقطب." 

"مناقبه ما حكاه عنه الشيخ عبد الوهاب الشعراوي، أن السلطان قايتباي أرسل إليه  .333
مرسوما، بعشرة أنصاف مصرية من اجلوايل يف كل يوم، فانقبض خاطر الشيخ من ذلك، فوضع 

 محارته، وخرج حلاجة فبينما هو حتت بيت إذ مسع امرأة تقول جلارهتا:املرسوم يف عمامته، وركب 
هذا الشيخ هو الذي أخذ جوايل ولدي، فعرف البيت، وأرسل املرسوم إىل قايتباي، وقال: إن  

كنت تريد الرب يل فامسح امسي، واكتب اسم ولد املتويف، وما زال يربم على السلطان حىت كتب 
رأة، وهو ولد املتويف، مث جاءها ابملرسوم وأعطاها إايه، وقال: ابرئي العشرة أنصاف لولد تلك امل

ذمة عبد الرحيم، وادعي له ابملوت على اإلسالم، فإين خائف من سوء اخلامتة، فبكت املرأة وبكى 
 الشيخ، ولعله أدرك أوائل هذه الطبقة، رمحه هللا تعاىل.

 ملريب املسلك الشافعي احلموي القادريعبد الرزاق: عبد الرزاق...... الشيخ الصاحل ا - 475
نسبا وخرقة، تويف حبماة يف سنة إحدى وتسعمائة، وصلي عليه غائبة ابألموي بدمشق يوم اجلمعة 

 اتسع ربيع األول منها.

عبد الرزاق بن أمحد األرحيي: عبد الرزاق بن أمحد بن حممد الشيخ ويل الدين بن زين  - 476
ن األرحيي، ولد سنة مخس وأربعني ومثامنائة، وتويف سنة اثنتني الدين الشيخ العالمة مشس الدي

 وتسعمائة، رمحه هللا تعاىل رمحة واسعة.
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عبد الرزاق بن أمحد العجيمي: عبد الرزاق بن أمحد بن أمحد بن حممود بن موسى،  - 477
ضل ااملعروف جده أمحد يف القدس الشريف ابلعجيمي، وجده األعلى موسى ابلرتكماين الشيخ الف

املقري اجملود زين الدين ابن الشيخ اإلمام املقرئ، كاتب املصاحف شهاب الدين أمحد املقدسي 
األصل، الدمشقي السافعي، ولد يف سادس عشر مجادى اآلخرة سنة اثنتني وأربعني ومثامنائة، 

 وغريها عن والده وغريه، وتويف يف سنة تسع وتسعمائة، ودفن مبقربة املزرعةالقراءات وأخذ 
 املعروفة اآلن ابجلورة ابلقرب من ميدان احلصا عند أخيه الشيخ إبراهيم املقدسي.

 (1)عبد السالم: عبد السالم، الشيخ الصاحل، خادم الشيخ علي أيب تراب، الكائن."  - 478
"مخس وعشرين وتسعمائة، وصلوا عليه ابجلامع األموي، ورجعت جنازته على الرؤوس:  .334

 واسعة. -رمحه هللا تعاىل رمحة  -اسيوين بوصية منه ودفن ابلروضة ابلسفح الق

علي اجلارحي: علي الشيخ الفاضل، العالمة نور الدين اجلارحي املصري شيخ مدرسة  - 569
الغوري، وكان مبجال عند اجلراكسة، وكان من قدماء فقهاء طباقهم يكتب اخلط املنسوب، وظفر 

هو والشيخ  القراءاتكان قد انفرد يف مصر بعلم   منهم بعز وافر. قاله العالئي. وقال الشعراوي:
نور الدين السمنهودي، وكان يقريء األطفال جتاه اجلامع الغمري، وكان إذ نظر إىل الطفل رعد 
من هيبته، وكان مذهب اإلمام الشافعي نصب عينيه، وما دخل عليه وقت وهو على غري طهارة، 

 يتهجد كل ليلة بثلث القرآن انتهى.وقال: إنه كان ليله وهناره يف طاعة ريه وكان 

 وكان وفاته يف شعبان سنة إحدى وثالثني وتسعمائة. رمحه هللا تعاىل.

علي األمشوين: علي، الشيخ اإلمام العامل العامل، الصدر الكامل أبو احلسن نور الدين  - 570
الم الوالد خبطه، ساألمشوين، الشافعي، الفقيه املقريء، األصويل. كما ترمجه بذلك تلميذه شيخ اإل

عن ابن اجلزري، وقال الشعراوي: إنه نظم املنهاج يف الفقه وشرحه، القراءات وذكر أنه أخذ 
ونظم مجع اجلوامع يف األصول، وشرحه، وشرح ألفية ابن مالك شرحا عظيما، وكان متقشفا يف 

لثالثني ا مأكله وملبسه وفرشه، وكانت وفاته يف حدود هذه الطبقة لعلها بني العشرين إىل
 وتسعمائة رمحه هللا تعاىل رمحة واسعة.

علي الشربوين: علي الشربوين املصري، الشيخ الصاحل القدوة أحد أصحاب سيدي  - 571
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الشيخ شعبان القطوري الشاذيل. كان يغلب عليه االستغراق، يلبس الثياب الفاخرة حىت حيسبه 
ا شكرا، وكان ينظم املوشحات الغريبة من رآه قاضيا، وكان له خوارق وكرامات، ورمبا حتدث هب

 يف معامل الطريق. تويف سنة ثالث وثالثني وتسعمائة.

عمر بن إبراهيم بن مفلح احلنبلي: عمربن إبراهيم بن حممد بن مفلح قاضي قضاة احلنابلة  - 572
 .جنم الدين ابن قاضي قضاهتا برهان الدين بن مفلح الراميين األصل الصاحلي الدمشقي احلنبلي

ولد يف سنة مثان وأربعني ومثامنائة، وكان من أعيان دمشق وأصالئها. أخذ عن والده وعن غريه، 
وويل قضاء احلنابلة بدمشق مرارا آخرها يف سنة عشر وتسعمائة، واستمر فيه إىل أن تويف ليلة 

 (1)عشرة."  -بتقدمي املثناة  -اجلمعة اثين شوال سنة تسع 
لى ويل هللا الشيخ أيب عبد هللا أمحد البكي املغريب، "صحيح البخاري، وصدر مسلم ع .335

حبق روايته لذلك عن شيخ اإلسالم، ابن حجر املصري، وفضل يف بالده، وبرع، ومتيز، وويل 
قضاء عسكر تونس، يف دولة سلطاهنا موالي حسن بن حممد بن عثمان بن املنصور بن عبد 

ان بن طينية، يف دولة السلطان سليمان خالعزيز احلفصي، مث قدم من طريق البحر، إىل القسطن
عثمان خان، فعظمه، وأكرم مثواه، ورتب له علوفة حسنة، وشاع فضله بني أكابرها، وأخذ عنه 
مجاعة من أعياهنا حىت صار قاضيا للعسكر إذ ذاك، ومل يزل هبا معظما مبجال، نشر الفوائد، 

ا يف ي، إىل أثنائه، وكان مسكنه هبوحرر الفرائد، وأملى هبا أمايل على شرح الشاطبية للجعرب 
عمارة الوزير حممود ابشا، مث استأذن من السلطان، يف الرحلة إىل مصر واعتذر بعدم صربه على 
شتاء الروم، وشدة بردها فأذن له يف الرحلة إليها، وأمر أن يستويف ما عني له، من العلوفة من 

دخل حلب  سنة أربع وأربعني وتسعمائة، فخزنتها، فتوجه إىل البالد املصرية، من طريق الرب يف
وانتدب للقراءة عليه، واألخذ عنه مجاعة، من أهلها منهم ابن احلنبلي، وقرأ عليه يف العضد 
دروسا، مث توعك هبا، وعويف، مث سافر من حلب يف صحبته الشمس الطبلي ودخال طرابلس، 

ثالاثء منها إىل دمشق فدخالها يوم الوأقام هبا مدة وانتفع به، أهلها يف النحو وغريه، مث رحال 
رابع مجادى األوىل من السنة املذكورة، ونزل جبامع تنكز، مث انتقل إىل بيت القاضي زين الدين 
معروف الصهيوين الشافعي، داخل دمشق فاجتمع به أفاضلها، وشهدوا له ابلعلم، والتحقيق 
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بيان وقالوا: ، واملعاين، والوالقراءات خصوصا يف التفسر، والعربية، واملنطق، والكالم، والعروض،
لو يرد إىل دمشق من مستحضر كالم السعد التفتازاين، والسيد الشريف، ويقرره، وما يرد عليه، 
وقرأ عليه الشيخ عالء الدين بن عماد الدين الشافعي، يف أوائل تفسري القاضي البيضاوي، فأفاد 

 القاضي معروف رسالة الوجود للسيد الشريف، وأجاد إىل الغاية، حىت أذهل العقول، وقرأ عليه
، لقراءاتاوبعض شرح آداب البحث للمسعودي، وقرأ عليه الشيخ شهاب الدين الطييب يف 

وأجازه إجازة حافلة، مث سافر من دمشق يف يوم االثنني سادس عشر مجادى اآلخرة من السنة 
فا يف شيخ شهاب الدين الطييب مؤلاملذكوره، وودعه مجاعة من الطلبة إىل داراي وألف تلميذه ال

اتريخ سفره، ابلكسور العددية، ومساه السكر املرشوش يف اتريخ سفر الشيخ مغوش، وقال ابن 
احلنبلي يف ترمجته، كان عاملا عالمة متفننا مفننا، ذا ادراك عجيب، واستحضار غريب، حىت أنه  

ن مطالعة، قال ولده حممد: وكان مكان يف قوته أن يقريء مثل العضد املرة بعد املرة، من غري 
عادته االستلقاء على القفا، ولو حالة التدريس، وعدم النهوض ملن ورد عليه، من األكابر إال 
لبعض األفراد، وقليل ما هم كل ذلك ملا كان عنده من حب الرفاهية، والراحة، واالنبساط، 

 (1)والشهامة، انتهى.." 
ن شهر شعبان سنة ثالث وستني وتسعمائه، ودفن "قال والد شيخنا ولعله يوم اجلمعة م .336

 بباب الفرادس، وصلى عليه قاضي القضاة أبو عبد الكرمي يف جم غفري.

 

 حممد بن إدريس احلنفي

حممد بن إدريس املوىل الفاضل السيد الشريف حميي الدين احلنفي، أحد موايل الروم الشهري مبعلول 
ا أربع وأربعني وتسعمائة ذاهبا إىل مصر متوليأفندي، دخل إىل دمشق اثلث عشر شعبان سنة 

 قضاءها.

 

 حممد بن إمساعيل العجلوين

حممد بن إمساعيل بن حممد بن علي بن إدريس الشيخ اإلمام العالمة، مشس الدين العجلوين، ابن 
الشيخ الصاحل اإلمام العامل الورع، عماد الدين امليموين الشافعي، قاضي عجلون كان من أخص 
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خ اإلسالم الوالد، وتالميذه، قسم عليه املنهاج واملنهج والتنبيه، وغري ذلك، ومسع عليه مجاعة شي
جانبا من صحيح البخاري، بقراءة الشيخ برهان الدين البقاعي، وقرأ عليه شرح املنفرجة الكبري 
للقاضي زكراي، وقسم عليه شرح مجع اجلوامع هو والشيخ أبو بكر، والشيخ عمر ولدا شيخ 

مشس الدين ابن أيب اللطف املقدسيان، وكتب له الشيخ إجازة مطولة أذن له فيها ابإلفتاء  اإلسالم
لقراءات اوالتدريس، وأثىن عليه كثريا وقال يف حقه: إنه من الفضالء املتمكنني ذو يد طوىل يف 

والفقه، ومشاركة حسنة يف احلديث واألصول والنحو وغري ذلك، قلت: وكانت وفاته يف سنة 
 و ست ومخسني وتسعمائة رمحه هللا.مخس أ

 

 حممد بن الياس الرومي جوي زاده

حممد بن الياس، املوىل الفاضل العالمة الكامل، حميي الدين احلنفي، أحد املوايل الرومية، الشهري 
جبوي زاده، قرأ على علماء عصره ووصل إىل خدمة سعدي جليب ابن الناجي، مث خدم املوىل ابيل 

دا لدرسه، مث أعطي تدريس مدرسة أمري األمراء مبدينة بروسا، مث ترقى يف األسود، وصار معي
التدريس حىت أعطي إحدى الثماين، مث صار قاضيا مبصر، مث عاد من مصر وقد أعطي قضاء 
العساكر األانظولية عوضا عن قادري جليب، فدخل دمشق يوم الثالاثء اثمن رجب سنة أربع 

ائتا ابلقسطنطينية، مث تقاعد عن الفتوى، وعني له كل يوم م وأربعني وتسعمائة، مث صار مفتيا
عثماين، وكان تقاعده عن الفتوى يف خامس عشري صفر سنة مثان وأربعني وتسعمائة، ويومئذ 
توجه السلطان سليمان خان إىل بالد قزوين وصدوين، وكان سبب عزله عن الفتوى احنراف." 

(1) 
 "حممد بن اخلليل احلليب .337

اخلليل ابن احلاج علي بن أمحد بن انصر الدين بن حممد بن قصري العجمي، جده قنرب، حممد بن 
واشتهر به احلليب الشيخ اإلمام الفاضل العامل العالمة العامل البارع األوحد الكامل مشس الدين. 
مولده سنة إحدى وتسعمائة قال شيخ اإلسالم الوالد: حضر بعض جمالس يف قراءة احلاوي، 

بيب يف سنة ثالث وثالثني وتسعمائة بدمشق، مث رحل إىل بلد حلب قلت، مث اجتمع ومغين الل
 به يف رحلته إىل الروم سنة ست وثالثني وتسعمائة.
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 حممد بن سامل الطبالوي

حممد بن سامل بن علي الشيخ اإلمام العالمة شيخ اإلسالم، بقية السلف الكرام الشيخ انصر 
علماء األفراد مبصر أجاز شيخنا العالمة الشيخ حممود البيلوين الدين الطبالوي الشافعي، أحد ال

احلليب كتابة يف مستهل مجادى األوىل سنة اثنتني وتسعني ومثامنائة قال: تلقيت العلم عن أجلة 
من املشايخ منهم قاضي القضاة زكراي، وحافظ عصرهم الفخر بن عثمان الديلمي، والسيوطي، 

عروف، وابإلجازة العالية مشافهة عن الشيخ شهاب الدين والربهان القلقشندي بسندهم امل
البيجوري، شارح جامع املختصرات، نزيل الثغر احملروس بدمياط ابإلجازة العالية، عن شيخ القراء 
واحملدثني، حممد بن اجلزري وقال الشعراوي: صحبته حنو مخسني سنة ما رأيت يف أقرانه أكثر 

ت عبادة، إما يقرأ القران، وإما يصلي، وإما يعلم الناس العلم، وانته عبادة لدينه ال تكاد تراه إال يف
إليه الرائسة يف سائر العلوم بعد موت أقرانه قال: وملا دخلت مصر يف سنة إحدى عشرة وتسعمائة، 

ليه مشهورا يف مصر برؤية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأقبل ع -رضي هللا تعاىل عنه  -وكان 
 كثريا بسبب ذلك، فأشار عليه بعض األولياء إبخفاء ذلك، فأخفاه قال وليس يف اخلالئق إقباال

مصر أحد اآلن يقرر يف بيان العلوم الشرعية، وآالهتا إال هو حفظا، وقد عدوا ذلك من مجلة  
 والبيان والفقه واحلديث واألصول واملعاينالقراءات وكراماته، فإنه من املتبحرين يف التفسري 

طق والكالم والتصوف، وله الباع الطويل يف كل فن من العلوم، وما رأيت أحدا يف والطب واملن
 (1)مصر أحفظ ملنقوالت هذه العلوم منه، ومجع على البهجة شرحني، مجع فيهما من." 

"آخرا يف رفاهية وطيب عيش، واملسلمون ساملون من يده ولسانه، ومل يكن خيرج من بيته  .338
ورمبا شهد بعض اجلنائز وكانت وفاته هنار األربعاء اثين شوال سنة إال لصالة اجلمعة والعيدين، 

 إحدى ومخسني وتسعمائة رمحه هللا تعاىل.

 

 حممد بن علي الفلوجي

حممد بن علي اإلمام العالمة مشس الدين بن الفلوجي، مث الدمشقي الشافعي الواعظ املقرىء، 
ن الشيخ سن منه إال أنه تويف شااب، أخذ عأخو الشيخ أمحد الفلوجي، اآليت يف الطبقة الثالثة، وأ
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الوالد اإلرشاد، واللمحة البدرية له يف النحو وغري ذلك، وعلى الشيخ تقي الدين القاري، وعن 
الشيخ سعد الذهيب وغريهم، ومكث ابلقاهرة سنني يف االشتغال، مث قدم دمشق يوم السبت اثين 

صالة  ظ حتت قبة النسر ابألموي عقبعشري رمضان سنة تسع وثالثني وتسعمائة، مث شرع يع
اجلمعة، وابتدأ يوم عيد الفطر، وتكلم على أول األعراف، وكان جيلس على جلد كعادة الوعاظ 
املصريني، وكان حيض على الواقعة يف وعظه. قال والد شيخنا: كان شااب ذكيا واعظا يفيت ويدرس 

ا شهاب الدين الطييب، وكان عارفيف الشامية الربانية، وأم مبقصورة األموي شريكا للشيخ 
فقيها حسنا كتابه اإلرشاد، كان يثلب أرابب الدولة على ظلمهم سرعة خوفه القراءات ب

منهم، واشتهر بني العوام ابلوعظ واإلفتاء وأقبلوا عليه، وذكر ابن احلنبلي يف اترخيه، أنه دخل 
لب أنه يكفر نه أشيع عنه حبحلب يف سنة اثنتني وأربعني وتسعمائة جرت له هبا حمنة، وذلك أ

ابن العريب ومن يعتقده، وغالب الدولة واحلكام يعتقدونه، فوصل ذلك إىل مجاعة من أرابهبا، 
فشكوا عليه عند القاضي، وسعوا يف قتله فاختفى من حلب، مث ظهر يف مدينة أبيه، وتراءى على 

أنه حكى كالم  علموا من حاله عيسى ابشا فعرفه األكابر، فكتبوا له حمضرا بعدم التعرض له، ملا
املكفرين من غري اعتقاد تكفريه، مث عاد إىل حلب، مث رجع إىل دمشق، وتويف ليلة السبت سادس 
عشر رمضان سنة اثنتني ومخسني وتسعمائة، وصلي عليه ابجلامع األموي، ودفن مبقربة ابب 

 .رمحة واسعة آمنيالصغري وكانت له جنازة عظيمة، وأتسف الناس عليه رمحه هللا تعاىل 
 

 حممد بن علي اجلعربي احلليب

حممد بن علي بن يوسف اجلعربي، مث احلليب املولد والدار، املتعبد على مذهب أيب حنيفة رمحه 
هللا تعاىل القصاب مبدينة حلب، املعروف اببن اهلويدي، كان شيخا معمرا، كثري التالوة ابللفظ 

ة، يق، غزير البكاء عند تالوة القرآن، إذا مر آبية رمحالواضح اجللي، حىت يف حال سريه يف الطر 
أو آية عذاب منفردا عن أبناء حرفته هبذا الشأن، وكان كثري الثناء على الشيخ عبد القادر األابر، 

 (1)وعلى ما حضره من." 
 "واتبعوا احلق كما ينبغي ... فإهنا األنفاس معدوده .339

 ن دودهفأطيب املأكول من حنلة ... وأفخر امللبوس م
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يوم األحد حادي عشر أو اثين عشر مجادى األوىل سنة ثالث ومخسني  -رمحه هللا تعاىل  -تويف 
وتسعمائة، ودفن برتبتهم، عند عمه القاضي مجال الدين، ابلسفح قبلي الكهف اخلوارزمية، ومل 

 يعقب أحدا، ومل يكن له زوجة حني مات.

 

 حممد بن حممد بن عوض

شرف الدين أيب املكارم، محزة بن عوض، الواعظ املشهور ابلداير  حممد بن حممد ابن الشيخ
الرومية، مبنال عرب األنطاكي احلنفي، ولقبه ابن طولون زين العرب، كان جده مما وراء النهر من 
تالميذ الفاضل التفتازاين، مث رحل فاستوطن أنطاكية، وهبا ولد حممد هذا، وحفظ القرآن يف 

اطبية، وغريمها وتفقه على أبيه وعميه الشيخ حسن والشيخ أمحد صغره، مث حفظ الكنز والش
زل ، والعربية، مث سار إىل حصن كيفا، وآمد، مث نوالقراءاتفكاان فاضلني، وقرأ عليهما األصول 

إىل تربيز وأخذ عن علمائها واشتغل هناك سنني، وممن أخذ عنهم بتربيز موالان مزيد، مث رجع إىل 
دة ووعظ ودرس وأفىت، مث رحل إىل مكة فحج مث إىل مصر فأخذ عن أنطاكية، وحلب وأقام م

اجلالل السيوطي وغريه ووعظ هبا وأفىت وحصل له قبول اتم حىت طلبه قايتباي امللك األشرف، 
فدخل عليه ووعظه وألف له كتااب يف الفقه مساه " النهاية " فأحسن جائزته وأكرمه غاية اإلكرام، 

قام ة ثالث وتسعمائة، مث سافر إىل الروم، ودخل بروسا فأحبه أهلها فأوبقي عنده إىل أن تويف سن
عندهم، واشتغل ابلوعظ والنهي عن املنكرات، مث ذهب إىل القسطنطينية فأحبه أهلها، ومسع 
السلطان أبو يزيد خان وعظه، فمال إليه كل امليل وألف له كتااب مساه هتذيب الشمائل يف السرية 

ني يف التصوف وخرج معه إىل السفر، وحضر فتح قلعة متون، وكان اثين الداخلالنبوية، وكتااب آخر 
إليها أو اثلثهم، مث رجع إىل القسطنطينية، وبقي هبا أيمر ابملعروف، وينهي عن املنكر، ال خياف 
يف هللا لومة الئم وكان ينكر على املالحدة والرافضة، مث رجع ومعه أهله إىل حلب، فأكرمه ملك 

ري بك جدا، وقرأ عليه والتزم جبميع مصاحله، فمكث مثاين سنني مشتغال ابلتفسري، األمراء خ
واحلديث، والوعظ والرد على املالحدة، والرافضة سيما على طائفة أردبيل، وكانت تلك الطائفة 
يبغضونه، حبث يلعنونه مع الصحابة يف اجلامع. قال ابن احلنبلي: واتفق له أن حضر يف جملس 

تسلح من أتباع اإلجيي، بعثه شاه إمساعيل إىل الغوري، صاحب مصر، فتوجه إليه وعظه شيعي م
وعاد من عنده إىل حلب، فهم إبشهار سيفه فقتله: احللبيون وحرقوه فتغري االجيي من ذلك، 
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وكاتب الغوري يف ذلك، فاضطرب له فإذا حمضر خري بك كافل حلب يتضمن إمخاد الفتنة، 
شيخ، مث بد للغوري فكتب أمرا خبروجه من حلب فاجتمع به وتسكني غضب الغوري، على ال

 (1)خري بك خفية فأخرب به خري بك خفية، فأخربه مبا وردت به." 
والتفسري واطالع على العلوم الغريبة، كاألوفاق واجلفر القراءات "وله مهارة يف  .340

ف كتاب روضة ، صنواملوسيقي، مع املشاركة يف كثري من العلوم وكان له يد يف الوعظ، والتذكري
األخيار يف علوم احملاضرات وحواشي على شرح الفرائض، للسيد وحواشي على أوائل شرح الوقاية 
لصدر الشريعة ومات يف سنة أربعني وتسعمائة وصلي عليه وعلى ابن كمال ابشا غائبة يف جامع 

 دمشق يوم اجلمعة اثين ذي القعدة من السنة املذكورة.

 

 يحممد بن فتيان املقدس
حممد بن فتيان، الشيخ اإلمام العالمة، الواعظ املذكور أبو الفتح ابن فتيان املقدسي الشافعي،  

كان إماما ابلصخرة ابملسجد األقصى أربعني سنة وتويف رمحه هللا يف ربيع اآلخر سنة مخس وستني 
 وتسعمائة.

 

 حممد بن حممود الطنيخي

مام شهاب الدين الطنيخي، املصري الشافعي، إ حممد بن حممود الشيخ العامل اجملمع على جاللته
جامع الكبري كان كرمي النفس، حافظا للسانه، مقبال على شأنه. زاهدا، خاشعا، سريع الدمعة، 
عند ذكر الصاحلني، ومل يزاحم قط على شيء من وظائف الدنيا، أخذ عن الشيخ انصر الدين 

التدريس ين البالطنسي، وأجازوه ابإلفتاء و اللقاين، والشيخ شهاب الدين الرملي، والشيخ مشس الد
فدرس، وأفىت وانتفع به خالئق، وكان والده الشيخ حممود عبدا صاحلا، من أهل القرآن واخلري، 
ذكر ذلك كله الشيخ عبد الوهاب الشعراوي، وقرأت خبط شيخ اإلسالم الوالد، أن صاحب 

ل فاضل الكافية، قال: وهو رج الرتمجة حضر بعض دروسه، ومسع عليه بعض شرح املتقدم، على
مستحضر ملسائل الفقه، وخالفها وكان ذلك يف سنة اثنتني ومخسني وتسعمائة، ويؤخذ من طبقاته 

 أنه كان موجودا يف سنة إحدى وستني وتسعمائة.
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 حممد بن حممود املغلوي

حممد بن حممود أحد املوايل الرومية، املعروف اببن الشيخ حممود املغلوي الوفائي، احلنفي خدم 
املوىل سيدي القراماين، وصار معيدا لدرسه، مث درس ببعض املدارس، فانتهى إىل مدرسة فرهات 

 اابشا مبدينة بروسا، مث اختار القضاء فوليه بعدة بالد، مث عاد إىل التدريس حىت صار مدرس
 (1)ابحدى الثماين، مث أعطي." 

"املوىل، إبراهيم احلليب قال يف الشقائق: كان من مدينة حلب، وقرأ هناك على علماء  .341
عصره، مث ارحتل إىل مصر وقرأ على علمائها يف احلديث والتفسري واألصول والفروع، مث إىل بالد 

طان ما وخطيبا جبامع السلالروم، وقطن بقسطنطينية، وصار إماما ببعض اجلوامع، مث صار إما
حممد بقسطنطينية، وصار مدرسا بدار القراء اليت بناها الفاضل سعدي جليب املفيت، مث قال: كان 

قه واألصول، ، وكانت له يد طوىل يف الفالقراءاتعاملا ابلعلوم العربية والتفسري واحلديث وعلوم 
يف بيته  ابلعلم، وال يراه أحد إال وكانت مسائل األصول نصب عينيه، وكان مالزما لبيته مشتغال

أو يف املسجد، وإذا مشى يف الطريق يغض بصره عن الناس، ومل يسمع أحد أنه ذكر أحدا بسوء، 
ومل يلته بشيء من الدنيا إال ابلعلم والعبادة والتصنيف، والكتابة وقال ابن احلنبلي: كان سعدي 

شيخها  تاوي، وملا عمر دارا للقراء جعلهجليب مفيت الداير الرومية يعول عليه يف مشكالت الف
، القراءاتو إال أنه كان منتقدا على ابن العريب، كثري احلط عليه ومع هذا كان متبحرا يف التجويد 

والفقه، وله آتليف عدة منها شرح على منية املصلي. قال يف الشقائق: مساه بغية املتملي ما أبقي 
اخلالفيات، على أحسن وجه وألطف تقرير قال ابن  شيئا من مسائل الصالة إال أورده فيه من

احلنبلي: وفيه استمداد زائد من شرحها ألبن أمري حاج احلليب، ومن مصنفاته كتاب يف الفقه مساه 
مبلتقى األحبر قال ابن احلنبلي: مجع فيه بني القدوري واملختار والكنز والوقاية، مع فوائد أخرى 

مع به شيخ اإلسالم الوالد يف رحلته إىل الروم سنة ست قال: ولنعم التأليف هو قلت: واجت
وثالثني وأثىن عليه يف املطالع البدرية. وقال: اجتمع يف مرات وتوفد وصار بيننا وبينه أعظم مودة 
وأوكد وأعارين من كتبه عدة أايم أتليف ما ألفت ببالد الروم، كتفسري آية الكرسي، وشرح الربدة 

 ست ومخسني وتسعمائة رمحه هللا تعاىل. وقال يف الشقائق: مات سنة
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 إبراهيم بن حممد بن البيكار

إبراهيم بن حممد بن علي الشيخ العالمة املقرىء اجملود برهان الدين املقدسي األصل الدمشقي 
البصري، املعروف اببن البيكار نزيل حلب. مولده ابلقابون قرية من قرى دمشق، سنة ثالث ومثانني 

لقرارات بدمشق على الشيخ شهاب الدين بن بدر الطييب اآليت يف األمحدين، من ومثامنائة وقرأ ا
هذه الطبقة، وعلى الشيخ الرحلة صاحل اليمين، والشهاب أمحد الرملي إمام جامع األموي، والشيخ 
أمحد البصري، مث رحل إىل مصر سنة ثالث وعشرين وتسعمائة، فقرأ على الشيخ الشمس حممد 

أيب النجاء حممد النحاس، والشيخ نور الدين أيب الفتح جعفر السمهودي السمديسي، والشيخ 
قال ابن احلنبلي: ومما حكي عن الشيخ برهان الدين أنه كثريا ما كان ميرض، فريى رسول هللا 

 (1)صلى هللا عليه وسلم يف." 
 "إبراهيم بن حسن العمادي .342

شيخ اإلسالم، برهان الدين ابن ال إبراهيم بن حسن بن عبد الرمحن بن حممد الشيخ اإلمام، شيخ
اإلمام، العالمة زين الدين احلليب الشافعي، الشهري اببن العمادي، ولد بعد الثمانني ومثامنائة حبلب 
ونشأ هبا، وأخذ العلوم عن مجاعة من أهلها وممن ورد إليها، منهم والده والشمس البازيل، والشيخ 

خ ازي نزيل حلب، وأخذ العربية ابتداء على الشيأبو بكر احليشي، والشيخ مظفر الدين الشري 
إبراهيم فقيه اليشبكية، وقرأ املطول، وبعض العضد على البدر بن السيويف، والفقه وغريه عن 
احمليوي عبد القادر األابر وجد واجتهد، حىت فضل يف فنون، ودرس وأفىت، ووعظ مع الداينة، 

ق القاهرة، وأخذ من مجاعة من أعياهنا  والسكون ولني اجلانب، وحسن اخللق، وحج من طري
كشيخ اإلسالم زكراي، والربهان ابن أيب شريف، ومسع على الثاين ثالثيات البخاري، بقراءة ابن 
الشماع، وقرأها على العالمة نور الدين احمللي، ومسعها بقراءته من ابن الشماع، وأخذ عن الشهاب 

ثيات ي، والطرباين وابن حيان، واألربعني الثالالقسطالين املسلسل ابألولية، وثالثيات البخار 
املستخرجة، من مسند أمحد وشرحه على البخاري، واملواهب اللدنية وفتح الداين من كنز حرز 
األماين، وأخذ مبكة عن العز بن فهد وابن عمه اخلطيب، والسيد أصيل الدين األجيي، ولقي هبا 

رحيم ابن صدقة، فأخذ عنهما أيضا وأخذ بغزة من مشايخ القاهرة عبد احلق السنباطي، وعبد ال
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عن شيخها الشهاب ابن شعبان، ومسع صحيح البخاري حبلب، على الكمال حممد بن الناسخ 
، واحلديث والفقه وأصولهالقراءات والطرابلسي، مث أكب على إفادة الوافدين إليه ابلعربية 

ان وإن كان بليدا ودرس وأفىت، وك وعلومه، والتفسري وغري ذلك، وكان ال يرد أحدا من الطلبة،
ال أيخذ على الفتوى شيئا، وانتهت إليه رائسة الشافعية حبلب، قال ابن احلنبلي: وكان قد عبث 
مرة حبل زايرجة السبيت، فحل منها شيئا ما وعلق ابلكيمياء أايما، مث تركها ومل تكن تراه إال أسر 

الشيخ  ا معتقدا لكل صويف له مزيد اعتقاد يفاألخالق، متبسما حالة التالق، حليما صبورا صوفي
الزاهد حممد اخلاتوين، وكانت وفاته يوم اجلمعة يف شهر رمضان سنة أربع ومخسني وتسعمائة، 

 (1)ودفن وراء املقام." 
والفقه واألصول. نظم أرجوزة لطيفة يف عقيدة أهل القراءات و"املنقول، عاملا ابلنحو  .343

 د حروف الفاحتة:السنة، وله شعر حسن منه يف عد

 وعدد احلروف للفاحتة ... عشرون مع أربعة ومائة

 وعدد الشدات فيها أربع وعش ... ر شدات عليها أمجعوا

 ومل أعد مهزات الوصل ... وكل حرف ساقط يف األصل

 لساكن فاملتصل ال جيب ... عليه نطق جبميع الكتب

 وزدت فيه ألفات أربعا ... إذ جيب النطق هبن مجعا

 ف مدغم أسقطته ... كيف ويف التشديد قد ذكرتهوكل حر 

 وذا الذي ذكرت يف الكل جلي ... وظاهر يعرف ابلتأمل

وذكر ابن طولون أنه دخلت على الشيخ تقي الدين يف يوم اجلمعة مستهل ربيع األول األنور سنة 
الد و  مخس وثالثني وتسعمائة شقة بوضع يف الرتسيم أبمر املفتش أن ألزم مبال احلرمني. قال

شيخنا: اعرتاه يف آخر عمره حنول وذبول وسعال، ومع ذلك كان يشتغل الناس عليه حىت غلبه 
املرض، وتويف ليلة األربعاء اثلث عشر ربيع األول سنة مخس وأربعني وتسعمائة عن مخس وستني 
سنة، وحضر جنازته. والصالة عليه ابألموي جم غفري من أهل العلم وغريهم، منهم الشيخ مشس 
الدين حامد الغزي، وتقدم للصالة عليه خطيب دمشق الشيخ جالل الدين البصروي، ودفن 
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مبقربة ابب الصغري عن ميني الطريق السالك من الغرب إىل الشرق ابلقرب من جامع جراح، وويل 
تدريس الشامية بعده شيخ اإلسالم الوالد، وإمامة املقصورة شيخ اإلسالم شهاب الدين الطييب 

 ذه.أحد تالمي

 

 أبو بكر بن عبد اجلليل القواس

أبو بكر بن عبد اجلليل األستاذ تقي الدين ابن األستاذ القواس، الشاب الفاضل، الصاحل، اخلري، 
الشافعي أخو الشيخ حمب الدين املتقدم مولده سادس عشر احملرم سنة ست وتسعمائة. قرأ على 

رح الورقات، وامللحة وغريمها يف النحو، ويف ش شيخ اإلسالم الوالد غالب املنهاج يف الفقه واجلرومية
ويف إذكار النووي، وبرع وكان من املباركني الصاحلني، وتويف يوم اجلمعة رابع ذي احلجة سنة ست 

 وثالثني وتسعمائة رمحه هللا تعاىل.

 

 أبو بكر بن عبد الكرمي اخلليصي

عي إمام املدرسة ل، احلليب الشافأبو بكر بن عبد الكرمي، الشيخ الصاحل تقي الدين اخلليصي األص
 (1)البالطية حبلب املشهور ابلزاهد،." 

 "أبو بكر بن فهد .344

أبو بكر، الشيخ العالمة تقي الدين بن فهد احلنفي. قدم دمشق من مكة صحبة الوزير الطواشي، 
مث عاد إليها مع احلاج مبشرا للسلطان ابن أيب مني برضى السلطان سليمان يف سنة ست وأربعني 

 وتسعمائة.

 

 أبو بكر األبياري

أبو بكر الشيخ تقي الدين األبياري، املصريف، الصويف. كان فقيها زاهدا عابدا، وكان مع ذلك 
، والنحو، واألصول، واهليئة، وكان يقريء األطفال احتسااب، والقراءاتيعرف الفقه، واحلديث، 

ري أنه يزرع به. رأى يف منامه وهو صغومل يتناول على التعليم شيئا، وما قرأ عليه أحد إال انتفع 
شجر النبق، فزرع ستني نبقة، فلم خيس منهن واحدة، فعرض ذلك على شيخ املغريبية الشيخ أيب 
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اخلري بن نصر، فقال له تفسري ذلك: أنه ال يقرأ عليك أحد إال انتفع، وكان األمر كذلك، وكان 
ينفق  مع ذلك ال راتب له، وال معلوم بل موردا للفقراء ببلدة أبيار ال ينقطع عنه الضيف، وكان

من حيث ال حيتسب، أخذ الطريق عن الشيخ حممد النشاوي: وأذن له يف تربية املريدين، فلم 
 يفعله احتقارا لنفسه، وهو من هذه الطبقة رمحه هللا تعاىل.

 

 أبو بكر املنال

، املعروف بشيخ ملذهب أيضاأبو بكال املنال العلوي، احلنفي نسبة إىل حممد بن احلنفية احلنفي ا
زاده. كان من كبار الفضالء واألذكياء مع ما له من املال والرزق والكتب النفيسة، وكان صاحلا 
متواضعا ال حيب التصنع ال من نفسه وال من غريه، وكان يغلظ على من يرى منه خالف ذلك. 

 سنة ها. دخل حلب يفوينصحه، وكان جليل القدر بسمرقند بواسطة أن خالته كانت زوجا مللك
ثالث وثالثني وتسعمائة، وكان رفيقا البن احلنبلي يف صدر الشريعة على الشهاب أمحد 
األنطاكي، مث سافر إىل مكة، وجاور هبا سنني، مث عاد منها بعد سبع سنني إىل حلب، مث سافر 

 إىل بلده، وقطن هبا، مث كان ابهلند.

 

 أبو السعود بن بدر الدين زاده

د املوىل الفاضل، الشهري اببن بدر الدين زاده أحد موايل الروم. ولد بربوسا، وتزوجت أبو السعو 
 (1)أمه بعد أبيه ابملوىل سيدي احلميدي فقرأ." 

"املظفري بسفح قاسيون، قال ابن طولون: كان مولده مبردا، ونشأ هناك إىل أن عمل  .345
عض الدين الذويب احلنبلي لبديواان هبا، مث قدم دمشق، فقرأ القرآن هبا على الشيخ شهاب 

السبعة، وأخذ احلديث عن اجلمال بن املربد وغريه، وتفقه عليه، وعلى الشهاب العسكري على 
مذهب احلنابلة، وويل إمامة جامعهم ابلسفح نيفا وثالثني سنة، وتويف ليلة اجلمعة سابع عشر 

فة الدعاء أسفل لة، ودفن بصاحملرم سنة أربعني وتسعمائة فجأة بعد أن صلى املغرب جبامع احلناب
الروضة بسفح قاسيون، وكانت له جنازة حافلة، وويل اإلمامة بعده ابجلامع املذكور الشيخ موسى 

 احلجاوي.
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 أمحد بن حممد بن محادة

أمحد بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن أمحد، الشيخ اإلمام العالمة الورع، الشيخ شهاب الدين 
لقاضي مجال الدين األنطاكي، احلليب، احلنفي، املعروف اببن محادة. ابن الشيخ مشس الدين ابن ا

لعظيم، ومثامنائة، ونشأ هبا، وحفظ القرآن ا -بتقدمي السني  -ولد أبنطاكية سنة إحدى وسبعني 
وخترج يف صنعة التوقيع جبده، وأخذ النحو والصرف عن الشيخ عالء الدين العدسي األنطاكي، 

على الشيخ املعمر الصاحل الفاضل حمي الدين بن حممد بن صاحل بن  واملنطق والكالم واألصول
حلام عرف اببن عرب األنطاكي احلنفي. تلميذ قاضي زاده الرومي، مث قدم حلب والزم فيها البدر 

على الشيخ حممد الدادخيي، وتعاطى صنعة الشهادة، مث صار القراءات بالسيويف،. واشتغل 
لب، وحج وأجاز له مبكة احملدث عبد العزيز بن احلافظ جنم مدرسا يف توسعة جامع الصروي حب

الدين بن فهد، وابلقاهرة قاضي القضاة زكراي، والشيخ العالمة شهاب الدين القسطالين، ومل يزل 
مكبا على التدريس والتحديث والتكلم على األحاديث النبوية ابلعريب والرتكي ابجلامع املذكور، 

  حبلب، فأعرض عنه الطالعه على ما كتب على ابهبا من اشرتاط وعرض عليه تدريس السلطانية
كون مدرسها شافعيا، وويل خطابة اجلامع املذكور، مث أعرض عنها خلطابة اجلامع الكبري إببرام 
قاضي حلب املوىل حميي الدين بن قطب الدين، مث ملا ويل املذكور قضاء العساكر األانظولية ضم 

حرك ية واإلفتاء حبلب، مث حج اثنيا سنة تسع وأربعني وتسعمائة، فتله مع اخلطابة تدريس احلالو 
عليه وجع النقرس وهو بدمشق، وكان يعرتيه أحياان، واستمر حىت دخل املدينة، فخف عنه، مث 

 (1)تويف أخرا منه، وذكر ابن طولون يف." 
 ة"جليب ابن املوىل أفضل زاده، وهو مدرس إحدى الثماين، مث رحل إىل مصر يف دول .346

السلطان ابيزيد خان، وقرأ على بعض علمائها يف الكتب الستة وأجازه، ويف التفسري والفقه 
واألصول واهلندسة واهليئة، وقرأ املطول بتمامه، ودرس مبصر، وأقرأ الطلبة هناك يف العضد واملطول 

ه الوزير ل وغريمها، واشتهرت فضائله ابلقاهرة، وشهدوا له ابلفضل، مث جاء إىل بالد الروم، فبىن
درس هبا و  -رضي هللا تعاىل عنه  -قاسم ابشا مدرسة ابلقرب من مدرسة أيب أيوب األنصاري 

مدة عمره، وكان أكثر اشتغاله ابلفقه وتفسري القاضي البيضاوي، وكان عاملا عابدا، حمبا للخري، 
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محه هللا ر صحيح العقيدة، حسن السمت، وانتفع به كثري من الناس. تويف سنة مخسني وتسعمائة 
 تعاىل.

 

 أمحد بن محزة بن قيما

أمحد بن محزة الشيخ املعمر شهاب الدين القلعي احلليب احلنفي، مث الشافعي، املشهور اببن قيما، 
، وتزوج اببنة الشيخ نور الدين حممود البكري الشافعي خطيب املقام، فانتقل ابلقراءاتاعتىن 

، وأخذ و وأبوه، وقرأ عليه حبلب القرآن أليب عمروإىل مذهبه، فصار شافعيا بعد أن كان حنفيا ه
أيضا ابلقاهرة عن النشار املقريء صاحب التآليف املشهورة. وتويف حبلب يف أول ذي احلجة سنة 

 مخسني وتسعمائة.

 

 أمحد بن محزة بن بليس

ل يف غأمحد بن محزة، املوىل الفاضل بري أمحد ابن املوىل نور الدين، الشهري اببن بليس جليب، اشت
العلم، وحصل ودرس ببعض املدارس، مث مبدرسة أسكوب، مث مبدرسة مصطفى ابشا 
ابلقسطنطينية، مث صار قاضيا أبسكوب، مث قربس، مث أبدرنة، مث بدار احلديث ابملدينة املنورة، مث 
إبحدى الثماين، مث صار قاضيا مبصر، مث عزل عنها، وأعطي تقاعدا بتسعني عثمانيا، مث أعيد إىل 

ائها اثنيا، مث أعطي تقاعدا عنها مبائة عثماين، ومات على ذلك، وكان ذا ثروة عظيمة، ومجع  قض
 كتبا كثرية، ومل يصنف شيئا، تويف يف سنة اثنتني ومخسني وتسعمائة رمحه هللا تعاىل.

 

 أمحد بن حممد املنزالوي

نزلة الشيخ يف دمياط، واملأمحد بن حممد بن داود، الشيخ الصاحل الورع الزاهد حميي السنة احملمدية 
شهاب الدين املنزالوي. كان حمداث فقيها، صوفيا كرميا، خيدم الفقراء بنفسه كما كان والده، وكان 
يقري الضيوف كثريا، وتظهر عليه اخلوارق يف ذلك، فرمبا وضع املاء واألرز يف القمر، فيجعل هللا 

ق من البئر قت ألذ منه، ورمبا مأل اإلبريتعاىل فيه الدسم من لنب وغريه حىت، يقول الضيف: ما ذ
 (1)شريجا أو عسال." 
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 وثالثني وتسعمائة، وزار ابن العريب ومعه مجاعة من طلبته. -بتقدمي التاء  -"تسع  .347

 

 حامد احلارثي

حامد بن جالل الدين احلارثي، امللتاين، احلنفي، قدم حلب ستة مخسني، وسأله ابن احلنبلي: 
السند؟ فقال: أان من ملتان، وهي بينهما إال أين اشتهرت ابهلندي، وحكي أمن اهلند أنتم أم من 

أنه دخل بعلبك، فاجتمع به طائفة األويسية، فقالوا: إنه يظهر من بيننا رجل يقال له: حامد 
اهلندي، ويكون مقدمة للمهدي، وطلبوا منه أن يستقر بينهم، فلم يفعل، وتربأ من ذلك، وذهب 

 ، فأقام هبا مدة، ومل حيصل له هبا إقبال، ومات ابلبيمارستان هبا سنة تسعآخرا إىل القسطنطينية
 ومخسني وتسعمائة.

 

 حسن بن إسكندر

حسن بن إسكندر بن حسن بن يوسف بن حسن، الشيخ الفاضل العامل العالمة بدر الدين 
بتقدمي  -النصييب، احلليب مث املصري الضرير، املعروف ابلشيخ حسن. مولده سنة اثنتني وسبعني 

يخ اإلسالم والتجويد. قرأ عليه شالقراءات وومثامنائة، كان عاملا ابرعا يف الفقه والنحو  -السني 
الوالد يف صفر القرآن العظيم، واملنهاج، واأللفية حفظا مبصر، مث رحل إىل أهله يف البحر، وأقام 

الم الوالد: اإلس عندهم سنني، مث قدم دمشق يف صفر سنة أربع وثالثني وتسعمائة. قال شيخ
وحضر دروسي يف تقسيم احلاوي وغريه، وأخذ عين، وحصل له بذلك سرور زائد. قال: ورام 
اإلقامة بدمشق، فضاعت له دراهم، فتغري بسببها، واضطرب ظاهرا وابطنا، مث سافر إىل طرابلس، 

نة املذكورة. سوشىت هبا على أن يرجع بعد فراغ الشتاء إىل مصر، مث عاد إىل مصر يف البحر يف ال
انتهى. قلت: وكان يعرف مبصر ابلشيخ حسن الشامي، مث الغمري. ذكره الشعراوي وقال: شيخي 
وقدويت إىل هللا تعاىل العالمة، الورع، الزاهد. كان عاملا عامال، حافظا ملتون الكتب الشرعية وآالهتا 

، غزير ة الظاهرة والباطنةعلى ظهر قلب، وكان حافظا للسانه، مالزما لشأنه، مواظبا على الطهار 
الدمعة، ال يسمع آية أو حديثا أو شيئا من أحوال الساعة، وأهوال يوم القيامة إال بكى حىت 

 (1)أرمحه من." 
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 "حسن السرميين الينابيعي .348

حسن، الشيخ بدر الدين السرميين، املشهور اببن الينابيعي، احلليب، الشافعي، الغزي قال ابن 
ر اضال، تلمذ للبدر السيويف وغريه، أدرك الشيخ ابكري صاحب الزاوية املشهو احلنبلي: كان عاملا، ف
، وكان من العارفني هبا. تويف سنة ثالث ومخسني وتسعمائة، وقد القراءاتبسرمني، وأخذ عنه 

 قارب املائة وقوته حمفوظة.

 

 حسن الدجناوي

ر نوبة والتصرف مبصحسن الشيخ الدجناوي ذكره الشعراوي وأشار إىل أنه كان من أصحاب ال
 مات يف مجادى األوىل سنة إحدى وستني وتسعمائة رمحه هللا تعاىل.

 

 حسني بن أمحد اخلوارزمي

حسني بن أمحد بن إبراهيم، الشيخ العابد، الصويف اخلوارزمي خليفة الشيخ حممد اخلبوشاين. كان 
ن من مريدين قيل: وكاشيخا معمرا مهيبا ذكر أن له من األتباع حنو مائة ألف ما بني خلفاء و 

أحواله إذا ذكر يف املسجد الذي هو فيه مع مريديه يطول حىت يراه من كان خارجا من املسجد 
من غري منفذ من منافذه، فدخل بالد الشام حاجا، فحج ورجع إىل دمشق، فأعجبته فعمر هبا 

إىل  ، مث عادخانقاه للفقراء من ماله، وكان متموال جدا حىت عمر عدة خوانق يف بالد عديدة
حلب، وقصد أن يشرتي هبا بستاان، ويعمر به عمارة، فمرض هبا، وتويف يف عشري شعبان سنة 
مثان ومخسني وتسعمائة، ودفن هبا يف اتبوت، مث نقل بعد أربعة أشهر إىل دمشق، ومل يتغري أصال، 

 ودفن هبا رمحه هللا تعاىل.

 

 حسني بن عبد القادر الكيالين

بن حممد بن عبد القادر بن حيىي بن أمحد بن حممد بن نصر بن عبد الرزاق  حسني بن عبد القادر
بن القطب الكبري، سيدي عبد القادر الكيالين، السيد الشريف، احلسيب، النسيب، الشيخ 
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عفيف الدين ابن الشيخ حميي الدين احلليب، مث احلموي، الشافعي، سبط النظام التاديف. احلنبلي. 
 (1)ولد حبلب سنة ست." 

 "عبد هللا اهلندي .349

عبد هللا بن منال صدر الدين بن منال كايل اهلندي، احلنفي. اشتغل حبلب يف كربه ابلعلم، واعتىن 
، ومجع للسبعة، مث للعشرة، وأخذ هبا عن الشيخ إبراهيم اليشبكي، والشيخ إبراهيم ابلقراءات

الصرييف، واألرحياوي، والشيخ أمحد بن قيما، مث دخل إىل القاهرة، وأخذ عن الشيخ انصر الدين 
 ، وحج سنة سبع ومخسنيالقراءاتالطبالوي وغريه، مث رجع إىل حلب، ولزمه الطلبة يف 

 وهو راجع يف طريق احلج.وتسعمائة، فتوىف 

 

 عبد هللا اجلراعي احلنبلي

عبد هللا بن عبد هللا بن زيد، الشيخ العامل الصاحل موفق الدين اجلراعي، احلنبلي، الصاحلي. أثىن 
عليه الشيخ الوالد، وذكره يف فهرست تالميذه، وأشار إىل أنه قرأ عليه أشياء من مجلتها، خمتصر 

ف الوالد، وكتب شيئا من شعره، واستجازه فأجازه، وكان موجودا امللحة املسمى ابللمحة تصني
 يف أوائل حدود هذه الطبقة.

 

 عبد هللا الكردي

وحدة والتصغري ابمل -عبد هللا بن عبد الرمحن بن أصفهان الكردي الشافعي، املنسوب إىل بزين 
ن، والنحو على رمحقبيلة من االكراد، وقرأ يف الصرف وغريه على أبيه الفقيه احملدث عبد ال -

موالان حسني العمادي املقيم بسمرقند، واملنطق على منال نصري األسرتاابذي، والكالم على منال 
ني وملا دخلت سنة تسع وأربع -بزاي قبلها واو ساكنة بعد حاء مهملة  -علي الكردي احلوزي 

طه تفسري منال عبد ب خبلزم ابن احلنبلي يف علم البالغة. قال ابن احلنبلي: وكان فاضال ذكيا. كت
 الرمحن اجلامي، وطالعه. تويف ببلد القصري مطعوان يف سنة اثنتني وستني وتسعمائة.

 

 عبد هللا بن أيب بدرون
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عبد هللا بن عبد اللطيف بن أيب بدرون، السيد الشريف عفيف الدين احلسيين، الفاسي، املكي 
خط ابن طولون عن كتاب العالمة  قريب مؤرخ مكة القاضي تقي الدين. مولده كما نقلته من

شهاب الدين البخاري املكي اإلمام مبقام احلنفية أنه يف شوال سنة سبع وأربعني ومثامنائة، وأجازه 
احلافظ أبو الفضل بن حجر، ومن يف طبقته ابستدعاء احملدث جنم الدين عمر بن فهد يف سنة 

 شوال سنة ست ي العثماين وغريه. تويف يفمخسني ومثامنائة، وله مساع على الشيخ أيب الفتح املراغ
 وثالثني وتسعمائة،.

 

 عبد هللا اجملذوب

 (1)عبد هللا الذي كان يصحن احلشيش يف خزائن األزبكية." 
"نضارهتا إىل قرية خربة جببل األقرع، فعمر له هبا دارا، فعمر غريه دورا،  واعتزل هبا إىل  .350

وأظهر التوبة عما كان عليه من عدم الرضى مما عليه أن ورد عليه ولده الشيخ أمحد، وقبل يده، 
أبوه، فجعله خليفة، وانقطع جملرد العبادة، وكان له مريدون كثريون إال أهنم مل يبلغوا قدر مريدي 
ولده الشيخ أمحد، وال كان يشتغل بعلوم الظاهر كما كان ولده، وكان الشيخ عبدو من اجملدين 

جه وأصحابه وأتباعه ابملآزر السود، ويلبس التاج املضرب، وتو يف العبادة فوق العادة يتعمم هو 
بعضهم إىل زايرته، فرأى حول داره دواب ال حتصى للزوار وغريهم فحدثته نفسه أن يشرتي لدابته 
علفا خشية عليها أن متوت جوعا بني تلك الدواب الكثرية. قال فدخلت على الشيخ. فقال يل 

 دم العلف؟ قال: فعلمت أنه كاشفين، وتويف الشيخ عبدو يفبديهة: أختاف عليها من املوت لع
 وطنه سنة أربع وأربعني وتسعمائة.

 

 عبيد هللا بن يعقوب

عبيد هللا بن يعقوب، املوىل الفاضل أحد املوايل الرومية، سبط الوزير أحد ابشا ابن الفناري. قال 
الفاضل  ، مث وصل إىل خدمةيف الشقائق: قرأ على علماء عصره، واشتغل ابلعلم غاية االشتغال

مصلح الدين البارحصاري، مث انتقل إىل خدمة الشيخ حممود قاضي العسكر املنصور، مث صار 
، لقراءآتاقاضيا حبلب، مث قال: كان فاضال ذكيا كانت له مشاركة يف العلوم، ومعرفة اتمة بعلم 
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كان محيدة جدا، و  وكان قوي احلفظ. حفظ القرآن العظيم يف ستة أشهر، وكان صاحب أخالق
من الكرم يف غاية ال ميكن املزيد عليها إىل أن قال: وملك كتبا كثرية، وهي على ما يروى عشرة 

 آالف جملد. قال رأيت له شرحا للقصيدة املسماة ابلربدة وهو أحد شروحها انتهى.

ه مدة لويل قضاء حلب يف سنة اثنتني وعشرين وتسعمائة، ومكث هبا مدة قال ابن احلنبلي كان 
إقامته حبلب شغف جبمع الكتب مسينها وغثها، جديدها ورثها، حىت مجع منها ما يناهز تسعة 
آالف جملد، وجعل فهرستها جملدا مستقال. يذكر فيه الكتاب ومؤلفه، ومل يعرف مؤلفي عدة 
منها، فكتب أمساءها، وفرقها على علماء حلب ليعرفوه، وكان مع أصالته فاضال سيما يف 

، عارفا ابللسان العريب، سخيا يف كثري من رسوم احملكمة، ومعتقدا يف الصوفية، كثري تالقراءا
الرتدد إىل جملس الشيخ علي الكيزواين لتقبيل يده من غري حائل، وال يتغاىل يف ملبسه، لكنه كان 

 (1)مرتفها يف مأكله ومشربه، مغرما ابلعمائم وحتسينها ابلنقوش." 
 "عز الدين العجمي .351

ن املازندراين، العجمي، جاور مبكة، مث قدم حلب سنة إحدى وثالثني وتسعمائة، وظهر عز الدي
هشام، فإنه كان فيه أمة وألف فيكتااب يف وقف محزة و القراءات له فضل يف علوم شىت ال سيما 

وله شرح على اجلرومية أجاد فيها وأتى بعبارات حمكمة لكنها مغلقة على املبتدىء، مث رحل إىل 
 فمات هبا يف حدود هذه الطبقة.بالده، 

 

 علي بن حممد املقدسي

علي بن حممد بن علي، الشيخ اإلمام العالمة أبو الفضل بن أيب اللطف املقدسي الشافعي نزيل 
دمشق. قرأت خبطه يف إجازة أوالد مفلح أن مولده يف مجادى األوىل سنة ست ومخسني ومثامنائة 

ت أنه يف العشر األوسط من مجادى األوىل، وأنه ولد ببي زاد يف إجازة الشيخ شهاب الدين الطييب
املقدس، وذكر أنه أخذ عن الشهاب احلجازي، والسيد عالء الدين بن السيد عفيف الدين 
اإلجيي، وشيخ اإلسالم الشيخ ماهر املصري، وهو أعلى شيوخه يف الفقه، وقرأت خبط تلميذه 

ه ولده شيخنا شيخ اإلسالم شهاب الدين أن والد شيخنا الشيخ يونس العيثاوي، وأخربانه عنه
تفقه على الشيخ كمال الدين ابن أيب شريف يف بيت املقدس، ورحل إىل مصر، وأخذ عن 
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علمائها الفقه واحلديث عن الشيخة أم اخلري احملدثة ابلداير املصرية لعلو سندها، وقال هلا على 
ا. لكن أنشدين والدي، وقد مر على عادة أخذه السند أمسعينا من نظمك. فقالت: مل أنظم شيئ

 مسجد خراب مكتوب على جداره هذا البيت:

 أبي جريرة وأبي ذنب ... بيوت هللا خرهبا الزمان

 وعاد بعد مدة فرأى إىل جانب هذا البيت:

 فساد الناس خرهبا ولوال ... فساد الناس ما خرب الزمان

دين ج الدين العبادي، والشيخ فخر الوأخذ الفقه أيضا عن شيخ اإلسالم زكراي، وعن الشيخ سرا 
املفيت مبصر، ومسع على الشيخ تقي الدين أيب بكر بن عبد الكرمي بن عبد الرمحن بن حممد بن 

 (1)إمساعيل بن علي بن احلسن بن إمساعيل بن صاحل بن سعيد القلقشندي." 
 ."اثنتني ومخسني وتسعمائة، وكانت جنازته مشهورة ودفن جبوار اإلمام الشافعي .352
 

 علي بن حممد الشامي

علي بن حممد بن علي بن عبد الرمحن الشيخ العالمة الفقيه املقريء سعد الدين الشامي، مث 
احلجازي الشافعي، ولد سيدي حممد بن عراق ولد كما ذكره والده يف السفينة العراقية يف سابع 

لعظيم، وهو آن اوتسعمائة بساحل بريوت، وحفظ القر  -بتقدمي السني  -ذي احلجة سنة سبع 
ابن مخس سنني يف سنتني، والزم والده يف قراءة ختمة كل مجعة ست سنني، فعادت بركة أبيه 

محد بن أوال عن تلميذ أبيه الشيخ أالقراءات عليه، وحفظ كتبا عديدة يف فنون شىت، وأخذ 
ضا واثنيا على تلميذ والده أيالقراءات عبد الوهاب خطيب قرية جمدل معوش، وأفرد عليه 

الشيخ حممود بن محيدان املدين يف أربع ختمات، مث عن شيخه اخلطيب مشس الدين حممد بن 
ومشاركة  ،والقراءاتزين الدين القطان ختمة العشرة، وكان له قدم راسخة يف الفقه، واحلديث 

جيدة يف غريها، وله اشتغال يف الفرائض، واحلساب، وامليقات، وقوة يف نظم األشعار الفائقه، 
قتدار على نقد الشعر، وكان ذا سكينة ووقار، لكن كان أصم صمما فاحشا قيل: وكان سببه وا

أنه كان مكبا على مساع األنغام الطيبة فنهاه عنها والده، فلم ينته فعوقب بذلك وويل خطابة 
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املسجد النبوي صلى هللا عليه وسلم على صاحبه، وكان ابذال للهمة طارحا للتكلف مالزما 
كرم النفس دخل دمشق وحلب يف رحلته إىل الروم، وقدم دمشق مع احلاج يف صفر للتعفف، و 
ال وأربعني وتسعمائة ونزل خبلوة الشيخ حممد األجيي تلميذ والده ق -بتقدمي السني  -سنة سبع 

ابن طولون: فسلمت عليه هبا فوجدته عرض له صمم يف تلك البالد قال: وذكر يل أنه عمل 
بيها لصنع القسطالين على صحيح البخاري، وشرع يف كتابة شرح شرحا على صحيح مسلم ش

على العباب يف فقه الشافعية، وكان سبقه إليه العالمة أبو احلسن البكري، لكن ابختصار، مث 
ذكر ابن طولون أن الشيخ علي بن عراق سافر من دمشق لزايرة بيت املقدس يوم اخلميس اثلث 

زار، مث انصرف إىل مصر وذكر أنه يف مدة إقامته بدمشق أنه  مجادى اآلخرة من السنة املذكورة، ف
كان يزور قرب ابن العريب، وأنه يبيت عنده، وأنه أشهر شرب القهوة بدمشق، فاقتدى به الناس، 
وكثرت من يومئذ حوانيتها. قال: ومن العجب أن والده كان ينكرها، وخرب بيتها مبكة، وذكر 

 يات:ي بن عراق، وهو حبلب يستفتيه يف القهوة هذه األبابن احلنبلي أنه كتب إىل الشيخ عل

 (1)أيها السامي بكلتا الذروتني ... جبوار املصطفى واملروتني." 
 "وإذا أتلق ابرق من ابرق ... طفقت تنم عليه أسرار اجلوى .353

 فذيل عليه الدرويش علي بقوله:

 وأان نذير العاشقني فمن يرد ... طول احلياة فال يذوقن اهلوى

 فخذوا أحاديث اهلوى عن صادق ... ما ضل عن شرع الغرام وال غوى

 مات سنة مثان وأربعني وتسعمائة رمحه هللا تعاىل.

 

 علي بن حسن اجلراعي

علي بن حسن بن أيب مشعل، الشيخ اإلمام العالمة عالء الدين اجلراعي، مث الدمشقي، الشافعي، 
لقراءات اية جتاه القيمرية الكربى. قرأ يف علم املشهور ابلقيمري لكونه كان يسكن مبحلة القيمر 

على الشيخ مشس الدين ابن املالح، وفيه ويف العربية على اجلمال البويضي، وتفقه على الشيخ 
تقي الدين القارىء، وأجازه ابإلفتاء والتدريس. كذا قال ابن طولون، وذكره شيخ اإلسالم الوالد 

روسا من اخلزرجية، ودروسا من أوائل شرحي على يف فهرست من قرأ عليه، وقال: قرأ علي د
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منظومة الوالد يف األصول، وجانبا من تفسري البيضاوي. قال: وصحبين يف قرآيت على شيخ 
اإلسالم تقي الدين ابن قاضي عجلون، ومسعت بقراءته عليه ربع صحيح البخاري األول، وشيئا 

ء ماجة. قال: وهو من احملبني الصلحامن صحيح مسلم، وشيئا من سنن أيب داود، وشيئا من ابن 
 األفاضل. انتهى.

 وقال ابن طولون: كان يقرىء األطفال، مث ويل نصف إمامة الشافعية ابجلامع األموي.

قلت: وكانت واليته لنصف اإلمامة املذكورة بتفرغ شيخ اإلسالم الوالد له عنها يف سنة مخس 
مة الثانية، ي الدين القارىء املتويل لنصف اإلماوأربعني وتسعمائة، وهي سنة وفاة شيخنا الشيخ تق

ووجه النصف املذكور بعده للشيخ شهاب الدين الطييب تلميذه يف السنة املذكورة، مث ويل نصف 
اإلمامة بعد القيمري الشيخ شهاب الدين الفلوجي شريكا للطييب، وتصدر الشيخ عالء الدين 

ي، ومات يف تفسري البيضاوي، مث يف تفسري البغو القيمري آخرا لإلقراء مبقصورة اجلامع األموي 
ومل يكمله، مث درس يف البقعه املذكورة بعد القيمري الشيخ عالء الدين بن عماد الدين، وكان 
القيمري يكتب املصاحف للسبعة وللعشرة من طريق حتبري التيسري، وحرز األماين، واحلرة، وكان 

 (1)شهيدا يوم السبت."  خطه حسنا. قاسى علة البطن مدة، مث مات هبا
 "أطوي الفيايف قاصدا ... حنوه ميمما سدته العاليه .354

 فاستحقرت عيناي من كنت قد ... أبصرته يف األعصر املاضيه

 من أبصر البحر فمن شأنه ... أن يستقل النهر والساقيه

 موالي عذرا إن فكري غدا ... مشتتا من سوء أحواليه

 موالي على ابليه صفاتكم أعلى مناال من أن ... ختطر

 وهذه األبيات كاللغو واألست ... اذ ال يستمع الالغيه

 خلت من املعىن فكن قانعا ... موالي ابلوزن مع القافيه

 ال زال حسادك يف ذلة ... ومقلة دامعة داميه

 وال برحت الدهر ذا عزة ... ونعمة واسعة صافيه

وتسعني  جلمعة رابع عشري صفر سنة أربعوكانت وفاة سيدي حممد البكري رمحه هللا تعاىل ليلة ا
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بتقدمي التاء وتسعمائة، وتقدم أن وفاة سيدي الشيخ حممد الصمادي ليلة اجلمعة عاشر صفر 
املذكور فبني وفاتيهما ثالثة عشر يوما يف يوم واحد يف شهر واحد يف ليلة واحدة من األسبوع 

 رضي هللا تعاىل عنهما وقيل يف اتريخ وفاته:

 أيب بكر فىت ... كان يف مصر له قدر مكني مات من نسل

 قلت ملا الدمع من عيين جرى ... ارحوه مات قطب العارفني

 

 حممد بن عمر ابن الشيخ عمر العقييب

حممد بن عمر، الشيخ مشس الدين ابن الشيخ عمر العقييب، أخذ الطريق عن أبيه، وكان القاضي 
الده يف سنة مثانني وتسعمائة، ودفن عند و  أكمل الدين مفلح يصحبه كثريا ويرتدد إليه تويف

 زاويتهم، وقام بعده يف املشيخة أخوه الشيخ علي رمحه هللا تعاىل رمحة واسعة.

 

 حممد بن عمر القصري

حممد بن عمر بن سامل أبو البقاء القصري املوصلي األصل، مث الدمشقي الشافعي جده ألمه قاضي 
يمي جدة أيب البقاء هي أخت الشيخ مشس الدين القضاة حميي الدين النعيمي، وزوجة النع

عن والده وعن ابن سامل، والشيخ حسن الصليت، القراءات والكفرسوسي. أخذ احلديث، 
والطييب، وغريهم، وكان حيفظ القرآن العظيم وشهد يف عدة حماكم، مث صار لكشف السجالت، 

ا الم الوالد، وكان قائموكان صاحب الشيخ عالء الدين بن عماد الدين مث اختص بشيخ اإلس
 (1)مبصاحله عند القضاة، واحلكام، وكيال عنه فيما." 

"حيتاج إليه من إجارة، أو طلب حق، أو غري ذلك انصحا يف خدمته خملصا يف حمبته،  .355
وكان شيخ اإلسالم يدعو له ويقول: اللهم كما كفاين أبو البقاء هم دنياي، فأكفه هم آخرته 

حبة الشيخ، وخدمته تويف يف غرة مجادى اآلخرة سنة مثان ومثانني وكان الناس يغبطونه على ص
 وتسعمائة رمحه هللا تعاىل.

 

 حممد بن أيب الوفاء بن املوقع
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حممد بن أيب الوفاء، الشيخ اإلمام العامل الصاحل كمال الدين املصري األصل، احلليب املولد، الصويف 
الشافعي، املعروف اببن املوقع. كان أبوه موقعا عند خري بك كافل حلب، وملا انقصت دولة 

عة ااجلراكسة سافر الشيخ كمال الدين إىل القاهرة، وجد يف طلب العلم النقل، والعقل عن مج
منهم أبو السعود اجلارحي وسيدي حممد بن عراق الدمشقي، مث املكي، وابن مرزوق اليمين، 
والقاضي زكراي، والشيخ عبد احلق السنباطي، والسيد الشريف حممد بن أمحد كمال الدين إمام 
اجلامع العمري وخطيبه ابلقاهرة، والدجلي، والصايب، وصحب الشيخ أاب احلسن البكري قال 

ات يف ، والنحو، واملعاين، وله عدة مؤلفوالقراءاتوي، تبحر يف علم األصول، والتفسري، الشعرا
هذه العلوم، وإجازة العلماء ابإلفتاء، والتدريس، فدرس العلم مدة وانقطع يف بيته للعبادة وما 

يء شمسعته قط يذكر أحدا بسوء وال رأيته يرتدد إىل أحد من الوالة وأبناء الدنيا وال يزاحم على 
 من مناصبها انتهى.

وذكر ابن احلنبلي من مؤلفاته شرح تصحيح املنهاج البن قاضي عجلون، والشمعة املضية يف نشر 
قراءات السبعة املرضية والتلويح، مبعاين أمساء هللا احلسىن الواردة يف الصحيح، والفتح، ملغلق حزب 

مة إمداد واهلام املفتاح حبك الفتح، وهو شرح وضعه على ورد حزب أستاذه أيب احلسن البكري
األرواح، من عاملها العلوي وبثها يف األشباح، واحلكم اللدنية، واملنازالت الصديقية وله اتئية 

 (1)منها:." 
"الدمشقي الشافعي، وهو أخو شهاب الدين إمام األموي كان خطب جامع يلبغا مبحلة  .356

ومثانني وتسعمائة  اثمن عشر شوال سنة مخس حتت القلعة وإماما ابلتربيزية مبحلة قرب عاتكة تويف يف
 وأخذ اخلطابة عنه الشيخ أمحد املغريب املالكي رمحه هللا تعاىل.

 

 حممد بن يوسف الشفري

حممد بن يوسف بن أمحد، الشيخ مشس الدين الشعري، بفتح املعجمة، واملهملة الشهري ابملخرتيف، 
لب يخ أيب العون املغريب، ولبس اخلرقة حبابخلاء املعجمة، أخذ الطريق عن الشيخ حممد بن الش

من الكيزواين وتفقه هبا على الربهان العمادي، وكان فيه مع صالحه رعانة، وممازحة، ولطف 
حماورة، وخفة روح، ولطافة طبع، حبيث إذا حضر جملسا مل يدع أحدا غري متبسم تويف مقتوال يف 

                                         
 3/66الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرة، الغزي، جنم الدين  (1)



398 

 

 طريق الشعر سنة سبعني وتسعمائة رمحه هللا تعاىل.

 

 حممد بن يوسف الطبيب

حممد بن يوسف بن علي الرئيس زين العابدين الطرابلسي الطبيب كان حاذقا ابرعا يف الطب، 
وله معرفة اتمة مبعرفة النبض، ومعرفة العالج. أخذ الطب عن صهره ابن مكي، وابن القريضي، 

ا بشيخ اإلسالم صوغريمها، وكان ينسب إىل التشيع إال أنه كان كان يتسبب ابلتجارة، وكان خصي
الوالد، وكان يبالغ يف خدمته وعالجه، وعالج من عنده إذا احتيج إليه، وكان الناس يقولون إن 
خدمته للوالد تقية وحج مرارا، مث حج بعد موت شيخ اإلسالم، وجاور مبكة أربع سنني، وحظي 

 مضاهنا.يف ر عند سلطان مكة، وأهلها، مث عاد إىل دمشق سنة ثالث وتسعني وتسعمائة، ومات 

 

 حممد إمام جامع املسلوت

حممد الشيخ الصاحل، مشس الدين إمام جامع مسلوت قرأ صحيح البخاري على الشيخ يونس 
 والد شيخنا، وتويف يف شوال سنة سبع وستني وتسعمائة رمحه هللا تعاىل.

 

 حممد العاتكي

ه املذكور ما قرأه رفيق حممد الشاب الفاضل الصاحل، مشس الدين العاتكي، مسع على والد شيخنا
قبله من صحيح البخاري، ومسند الشافعي، وقرأ على ولده الشيخ اتج الدين يف النحو، واملعاين، 

، وفنون من القراءاتوالبيان، والنحو على الشيخ مشس الدين بن طولون وفضل، وصار له يد يف 
سعمائة، وسبعني وت العلم مات يف هنار اجلمعة بعد العصر اثلث عشري ذي القعدة سنة سبع

 (1)وأتسف الناس عليه رمحه هللا تعاىل.." 
"اإلسالم مشس الدين الكفرسوسي، الشافعي، الواعظ. تويف يوم اجلمعة خامس عشرة  .357

 مجادى اآلخرة سنة ثالث ومثانني وتسعمائة، ودفن عنده والده رمحه هللا تعاىل.

 

 أمحد بن حممد الغزي
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أمحد، الشيخ اإلمام العالمة احملقق شيخ اإلسالم شهاب أمحد بن حممد بن حممد بن حممد بن 
الدين الغزي الشافعي. ولد يف شوال سنة إحدى وثالثني وتسعمائة، وقرأ القرآن العظيم على 
شيخنا الشيخ حيىي العمادي املغريب، وتاله للسبعة على والده، وعلى شيخنا املقرىء اجمليد، الشيخ 

البيان، والده، والزمه يف األصول، والفقه، والنحو، واملعاين، و  حسن الصليت، واشتغل يف العلم على
، وقرأ مبصر على شيخ اإلسالم بدر الدين ابن الطباخ املصري، ومحل عنه والقراءاتوالتفسري، 

مصنفاته على الشيخ العالمة السيد الشريف قطب الدين عيسى اإلجيي، ومحل عنه شرح الكافية 
ل طه، وعلى شيخ اإلسالم شهاب الدين الرملي، وغريهم حني دختصنيفه، وقرأه عليه وكتبه خب

مصر يف صحبة والده سنة اثنتني ومخسني وتسعمائة، ولقي العارف ابهلل أمحد اجلاين املقدسي، 
وأخذ عنه الطريق، وأجاز له شيخ اإلسالم السيد عبد الرحيم العباسي اإلسالم بويل مبصنفاته  

اته، ص، ومروايته. وبرع وأفىت ودرس، يف اليوم الذي قبل وفكشرح البخاري، وشرح شواهد التلخي
وكان متضعفا. الزم والده، وكان أبر الناس أببيه، وقال: أريد أن أتودع من الشيخ، وكان الشيخ 

ميتحن صحبته بتوجيه الفتاوي إليه، وكان يوم مجعة، فكتب ذلك اليوم على بضع وعشرين رقعة  
ويتأملها، وحيمد هللا، وكان أود أهل زمانه هلم، وأرأفهم عليهم  كلما كتب على رقعة أيخذها والده

يفيدهم العلم وينشره، ويضوع كل جملس جلس فيه ويعطره مجاال حمضا، وهباء صرفا، خاشعا بكاء 
من خشية هللا تعاىل لطيف احملاضرة، حسن اجملاورة، حلو املذاكرة، لطيف الذات والصفات، 

وادا كرميا، يؤثر إخوانه، ويوقر أقرانه، ويتودد إىل من يعاديه،  حسن األخالق، حليما، حكيما، ج
كما يتودد إىل من يواليه، تنجذب إليه القلوب، وتراتح إليه األرواح، وتنشرح جلمال طلعته 
الصدور، وأمجع الناس على حمبته واعتقاده، وتقدميه واعتياده، ورجاء بركته وطلب الدعاء، ال يرى 

 مشى فيها، وال يسمع مبسجد خراب إال ذهب إليه، وتردد إليه، يعمره جنازة غريب أو فقري إال
 ابلصالة والذكر والتدريس كما قلت:

 إمام له يف العلم ابع وساعد ... ويف احللم أخالق طراف واتلد

 ويف الفضل واجملد األثيل مصاعد ... ويف املأل األعلى الكرمي مقاعد
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 حوال الغرام يكابدتعشق كل الكون معىن مجاله ... فأضحى أل

 (1)كأن له ذات الوجود أبسرها ... مبعناه من فرط اهليام تواجد." 
، واحلديث ويف مؤلفاته، وصحب سيدي حممد ابن الشيخ علوان، وهو القراءات"ويف  .358

حبلب سنة أربع ومخسني، ومسع منه حنو الثلث من البخاري، وحضر مواعيده، ومسع املسلسل 
ادي، وأجاز له، وقرأ ابلتجويد على الشيخ إبراهيم الضرير الدمشقي نزيل ابألولية من الربهان العم

حلب كثريا، وأجاز له وذلك يف سنة مخس وستني، ورحل إىل دمشق رحلتني، وأخذ هبا عن شيخ 
اإلسالم الوالد، وحضر دروسه ابلشامية، وحبث فيها حبواث حسنة مفيدة أابن فيها عن يد يف 

من مسألة إىل غريها تال لسان حاله: " ولآلخرة خري لك من األوىل الفنون طوىل، وكلما انتقل 
" كما شهد بذلك الوالد يف إجازته له، وقرأ على النور النسفي قطعة من البخاري، ومسلم، 
وحضر عنده دروسا من احمللي وشرح البهجة وأجاز له، وقرأ هبا شرح منال زاده على هداية احلكمة 

األصفهاين مساعه عليه يف التفسري، وقرأ قطعتني صاحلتني من املطول و  على حمب الدين التربيزي مع
على الشيخ أيب الفتح السبسرتي ورحل سنة مثان ومخسني إىل القسطنطينية، فأخذ رسالة 
اإلسطرالب عن نزيلها الشيخ غرس الدين احلليب، واجتمع ابلفاضل احملقق السيد عبد الرحيم 

 خاري فأجاز له ومدحه بقوله:العباسي، واستجاز منه رواية الب

 لك الشرف العايل على قادة الناس ... ومل ال؟ وأنت الصدر من آل عباس

 حويت علوما أنت فيها مقدم ... ويف نشرها أضحيت ذا قدم رأس

 وقفت بين األداب قدرا ورتبة ... وسدهتم اجلود والفضل والباس

 ا واي أوحد الناسفيا بدر أفق الفضل اي زاهر السنا ... واي عامل الدني

 إىل اببك العايل أاتك ميمما ... كليم بعضب عدت أنت له آسي

 فىت عاري اآلداب اي ذا احلجى فما ... سواك لعار عن سنا الفضل من كأسي

 فاقبسه من مشكاة نورك جذوة ... وعلله من ورد الفضائل ابلكاس

 وساحمه يف تقصريه ومدحيه ... فمدحك حبر فيه من كل أجناس
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 زلت حممود املآثر حاوي ... املفاخر خمصوصا أبطيب أنفاسفال 

 (1)مدى الدهر ما امحرت خدود شقائق ... وما قام غصن الورد يف خدمة اآلس." 
 "مث إنه استغفر ورفع رأسه وقال: .359

 نفس احملب على اآلالم صابرة ... لعل متلفها يوما يداويها

عد يومني أو ثالثة سنة ثالث وسبعني فبكى األخ، واحلاضرون، وخرجوا من عنده، مث مات ب
 بتقدمي السني وتسعمائة رمحه هللا تعاىل.

 

 أمحد بن أمحد الطييب

أمحد بن أمحد بن أمحد بن بدر، الشيخ العالمة املقرىء شهاب الدين، ابن الشيخ العالمة املقرىء 
ه من خط والده تشهاب الدين الطييي املتقدم ذكر جده يف الطبقة األوىل الشافعي، مولده كما قرأ

هنار االثنني بعد العصر مستهل مجادى األوىل سنة إحدى ومخسني وتسعمائة. اشتغل على والده، 
والتفسري، وحضر  ،والقراءاتوغريه، وبرع يف الفقه واألصول، والنحو واملعاين، والبيان، والتجويد، 

خ العالمة ن انتفع به الشيدورس شيخ اإلسالم الوالد ومسع منه، وأجازه ابإلفتاء، والتدريس، ومم
حسن البوريين، والفاضل الشيخ حممد احلمامي يف آخرين وحج كما رأيته خبط والده سنة مثان 
وسبعني وتسعمائة. وكان يوم عرفة يوم اجلمعة، ودخل إىل دمشق يوم األحد الثاين والعشرين من 

د، والوعظ اءة املواعيصفر سنة تسع وسبعني، وفرغ له والده سنة حج عن تدريس العادلية وقر 
ابجلامع األموي، وسائر وظائفه، وويل إمامة اجلامع ابملقصورة شركة شيخنا بعد أبيه، وخطابة 
التربيزية مبحلة قرب عاتكة خارج دمشق، وكان يعظ أوال من الكراس على طريقة أبيه، مث وعظ 

ن مرض حنو نية بعد أغيبا يف التفسري. من أول سورة الكهف إىل أثناء سورة طه، واخرتمته امل
يس، سنتني، فتويف يف رابع عشر رمضان سنة أربع وتسعني بتقدمي املثناة ودفن عند قرب والده ابلفراد

 ومن شعره:

 وخري عباد هللا أنفعهم هلم ... رواه عن األلباب كل فقيه

 وإن إله العرش جل جالله ... يعني الفىت ما دام عون أخيه

 أنشدين لنفسه يف مستكرب:
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 يته مستكربا ... جير ذيل السرفرأ

 قلت له حمذرا ... من كربه: أليس يف؟

 

 أمحد بن أمحد الطييي

 (1)أمحد بن أمحد بن بدر، الشيخ اإلمام العالمة." 
"وصاحب سيدي حممد بن عراق. كان حيفظ القرآن العظيم، واملنهاج للنووي. وحدثين  .360

ين كان اين األربدي أن الشيخ أمحد الدجاتلميذه الشيخ الصاحل العارف ابهلل تعاىل يوسف الدج
ال يعرف النحو، فبينما هو يف خلوته ابألقصى إذ كوشف بروحانية النيب صلى هللا عليه وسلم، 
فقال له: اي أمحد تعلم النحو. قال: فقلت له: اي رسول هللا علمين، فألقى علي شيئا من أصول 

ك اي رسول خللوة، فقلت: الصالة والسالم عليالعربية، مث انصرف قال: فلما وىل حلقته إىل بيت ا
هللا، وضممت الالم من رسول. قال: فعاد إيل. وقال يل: أما علمتك النحو أن ال تلحن قل: 
رسول هللا بفتح الالم. قال: فاشتغلت يف النحو، ففتح علي فيه. دخل إىل دمشق يف أوائل رجب 

، ند انئب الشام، وكاتب الوالايتسنة إحدى ومخسني وتسعمائة بسبب قضاء حوائج للناس ع
وخطب جبامع دمشق يوم اجلمعة منتصف رجب، وشكره الناس على خطبته، وزار الشيخ حميي 
الدين بن العريب، وأقام الذكر عنده. قال ابن طولون: وحذوه فيه حذو شيخه الشيخ حممد بن 

ال: حنو مثان ه. فقعراق، وسألته عن سنه وقت موت الشيخ حممد اجللجويل رضي هللا تعاىل عن
سنني قلت: وتقدم أن وفاته كانت سنة عشر وتسعمائة، وسافر راجعا إىل القدس الشريف 
مستهل شعبان صحبه الشيخ عيسى الصفوري، وكان الشيخ عيسى ذاهبا إىل مصر يف قافلة. 
قلت: وحدثين الشيخ أمحد بن سليمان أنه ملا اجتمع بصاحب الرتمجة يف القدس، وهو يف صحبة 

لشيخ شهاب الدين أخي حدثهم أهنم كانوا يف حضرة الشيخ علي بن ميمون، فشكوا إليه ا
خاطرا، فطردهم، فكانوا على ابب اخللوة أايما، مث شكوا إليه فقال: تتوبون قالوا: نعم. فقال: 
قولوا: اي إهلي تب علينا، واعف عنا أمجعني اي رمحان اي رحيم وكرروها، ففعلوا، فردهم، مث استحسن 
الشيخ أن يالزموا على ذلك يف جمالس الذكر عند اخلتام، فصار ذلك من طريقتهم، وقال يل والد 
شيخنا: ورد اخلرب مبوت الشيخ الصاحل العابد أمحد الدجاين ببيت املقدس. وأنه تويف يف مجادى 
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 األوىل سنة تسع بتقدمي التاء وستني وتسعمائة. قال: وصليت عليه يف جامع اجلديد يف مجادى
 اآلخرة رمحه هللا تعاىل.

 

 أمحد الشالح

أمحد بن عمر الشالح، الشيخ الفاضل املقرىء اجملود، احلافظ لكتاب هللا تعاىل شهاب الدين 
أمحد الضرير. كان حيضر دروس الشيخ الوالد يف التقوية وغريها، ويقرأ القرآن العظيم يف اجمللس. 

عشر، در ابن التينة مؤدب األطفال، وأقرأه إايها للقرأ القرآن العظيم على الشيخ أمحد بن عبد القا
على الشيخ شهاب الدين الطييب، وكان الوالد، والشيخ الطييب يقول كل القراءات مث قرأ يف 

منهما: من أراد أن يسمع القرآن كما أنزل، فليسمعه من الشيخ أمحد الضرير، وكان يقرأ يف 
 ع من احلزب يف كل ليلة يبدأ من أول القرآن إىلاجلامع على الكرسي بعد صالة املغرب دون الرب

 (1)ختمه حاال مرجتال ما كان." 
"الصويف، القصريي الطريقة. كان معتقدا خيالط الروم وغريهم، وله طالقة لسان يتظاهر  .361

بزي أهل اخلري، وكان للدولة فيه اعتقاد، وعني له من اجلوايل، وكان جسيما أبيض اللون، كحيل 
شوال سنة مخس وتسعني بتقدمي التاء وتسعمائة عن حنو سبعني سنة، ودفن  العينني، مات يف

 ابلصوفية من السفح رمحه هللا تعاىل رمحة واسعة.

 

 أمحد بن حيىي بن كرمي الدين

أمحد بن حيىي بن كرمي الدين الدمشقي أحد العدول بدمشق، ورئيس الشهود هبا. أخذ صناعة 
بلس، وكتب يف عدة حماكم آخرها ابلباب، وملا مات التوريق عن القاضي شهاب الدين قاضي ان

رئيس الشهود هبا أمحد ابن املستويف جلس مكانه، وصار رئيس الشهود بدمشق، وكان عارفا 
بصناعة التوريق، وعلى خطه القبول، مات يف ربيع األول سنة اثتنني وسبعني وتسعمائة بتقدمي 

 رمحه هللا تعاىل رمحة واسعة.السني أعقب ولدين القاضي حممود، والقاضي يوسف 

 

 أمحد األيدوين
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أمحد بن حيىي حميي الدين بن أمني الدين بن حميي الدين األيدوين الشافعي، الشيخ اإلمام املقرىء 
اجملود، الشيخ شهاب الدين إمام املقصورة ابألموي أحد املنعم عليهم حبسن الصوت، وجودة 
القراءة، وحسن التأدية. كان ميد الذهب مدة، مث تال القرآن العظيم على الشيخ تقي الدين 
القارىء، مث على تلميذه الشيخ شهاب الدين الطييب، وقرأ الفقه والتفسري على الوالد مث لزم الشيخ 
حممد اإلجيي، وتعلم منه الفارسية، ودرس ابألموي، وويل إمامته شريكا لشيخه الطييب. كان حسن 

وجي بعد لالقراءة. أيخذ مبجامع القلوب أعطي اإلمامة عن الفلوجي لتطويله، مث أعيدت إىل الف
سنني مبحضر كتب للفلوجي أنه أحق ابإلمامة، ومل جيمع على ذلك أهل دمشق، وكان له بستان 
بقرية عراب، وكان يتعاهده ابلسقي وغريه بنفسه، وكان شجاعا، وله فضيلة يف العلم، ويد طوىل 

 يف ، وكان من أخص الناس ابلشيخ الوالد، وأحفظهم لصحبته، شارك الشيخ الطييبالقراءاتيف 
مشاخيه، وتويف كما وجدته خبط الشيخ الطييب ليلة اخلميس رابع عشر ربيع اآلخر سنة مثان 
وسبعني بتقدمي السني وتسعمائة، ودفن صبيحة اليوم املذكور برتبة احلمرية بعد أن صلي عليه 
جبامع بين أمية، وراثه حممد ابن أخت الشيخ أمحد اإلجيي بقصيدة. أرخ فيها وفاته يف نصف 

 ت وهو:بي

 قاري الزمان إىل اجلنان لقد رحل.

 حبذف اهلمزة من قاري على اللفظ، وحكاه الطييب يف بيتني فقال:

 الشيخ األيدوين عاما قد رحل ... لرمحة هللا الذي عز وجل

 (1)فقال يف اترخيه من قد وصل: ... قاري الزمان إىل اجلنان لقد رحل." 
 رعا، وكانت سريته حممودة، وترددت إليه علماء"حنو سنتني، وكان عاملا فاضال دينا متو  .362

دمشق، وأحبوه، مث توىل قضاء مصر، مث ترقى حىت صار مفتيا ابلقسطنطينية، ومات وهو مفتيها 
 سنة أربع ومثانني وتسعمائة رمحه هللا تعاىل.

 

 حسن السعدي

باوي، جلحسن بن حممد بن حممد بن سعيد السعدي، وقيل: ينتهي نسبه إىل الشيخ سعد الدين ا
الشيخ الصاحل املريب املزازي الشاغوري، الشافعي املذهب. مات يف سنة مثان ومثانني وتسعمائة، 
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 ودفن مبسجد الذابن لصيق مقربة ابب الصغري رمحه هللا تعاىل رمحة واسعة.

 

 حسن الصفدي

لدين ا حسن بن حممد بن الشيخ العامل املسند املعمر بدر الدين ابن الشيخ الصاحل العالمة مشس
حامد الصفدي الشافعي. ولد بصفد صبيحة يوم اخلميس اثين مجادى األوىل سنة مثان وتسعني 
ومثامنائة. أخذ عن والده، ورحل إىل مصر يف سنة مخس وعشرين وتسعمائة، فأخذ عن القاضي 
زكراي، والربهان بن أيب شريف والقلقشندي، والسنباطي، والكمال الطويل، والشهاب ابن النجار، 
والنور احمللي، والشبلي وشهاب الدين أمحد بن حممد بن الطحان القادري، وعاد إىل دمشق، 
فأخذ عن التقوي ابن قاضي عجلون، والسيد كمال الدين بن محزة، وعاد إىل صفد، وتويف يف 

 حدود التسعني بتقدمي املثناة فوق وتسعمائة رمحه هللا تعاىل.

 

 حسن بن نصري

ن نصر بفتح النون فيهما الشيخ اإلمام املقرىء، اجملود املتقن بدر الدي حسن بن حممد بن نصري أو
الصليت األصل، الدمشقي الدار واملنشأ، الشافعي. مولده أواخر القرن التاسع، وكتابه اإلرشاد 

عن الشمس إمام الباشورة وغريه، ولقي شيخ اإلسالم التقوي ابن قاضي عجلون، القراءات أخذ 
، وأيب الفضل بن أيب اللطف، والبالطنسي، والقاري، ولقي أاب العون وأخذ عن صاحل اليمين

الغزي، وسيدي علي بن ميمون، والزم شيخ اإلسالم اجلد، وكان حيفظ القرآن العظيم جمودا 
للعشر، وقصد لألخذ عنه من سائر اآلفاق، وأحلق األوالد ابألجداد واألحفاد، وكان مالزما 

رىء الناس فيه، وله بيت لصيق اجلامع من جهة الشمال، وكان جلامع كرمي الدين ابلقبيات يق
أيكل من كسب ميينه بنسج القطن، وكانت عليه نضرة القراء، وأهبة العلماء، ونورانية األولياء 

الشيخ شهاب الدين األخ، وقرأت عليه لعاصم القراءات رضي هللا تعاىل عنه وممن أخذ عنه 
ائة رمحه اخلميس اتسع عشري احملرم سنة ثالث وتسعني وتسعم البقرة، وأدركته املنية، فتويف يوم

 (1)هللا تعاىل.." 
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"املالزم للمحيا كان من أخص مجاعة الوالد، وبلغين أنه كان من األبدال، وكان من  .363
أصحاب األخ الشيخ شهاب الدين. مات يف حدود الثمانني وتسعمائة، وكان له ولد صاحل امسه 

ه اعتقاد، وحيبون اإلحسان إليه. صحبناه، ومات قبل األلف رمحه الشيخ حممد، وكان للناس في
 هللا تعاىل.

 

 عبد الباسط العلماوي

عبد الباسط بن موسى بن حممد بن إمساعيل العلماوي الشافعي رئيس املؤذنني جبامع دمشق 
األموي. مولده. خامس عشر رجب سنة سبع بتقدمي السني وتسعمائة. توىل بعد أبيه خطابة 

برسباي بسوق صاروجا، ورائسة املؤذنني بعد أيب البقاء ابن عقلقون يف سنة مثان وثالثني جامع 
وتسعمائة، وكان له فضل، يف علم امليقات، وعلم النغمة، والتلحني، وله إنشاءات وعظية 
يستعملها رؤساء املولد، وكان يعظ الناس يوم اخلميس يف رجب وشعبان ورمضان يف األموي، 

 لد والوفائي، واحرتقت داره، وفيها أسبابه، وكتبه سنة ستني وتسعمائة، وتويف سنةوقرأ على الوا
إحدى ومثانني، وأخرجت عنه رائسة املؤذنني للجالل الرملي قبل موته مبدة قريبة، وصلى عليه 

 شيخ اإلسالم الوالد إماما، ودفن بباب الفراديس رمحه هللا تعاىل.

 

 عبد الرمحن البرتوين

ن حممد بن عبد السالم بن أمحد الشيخ العالمة، زين الدين، ابن الشيخ الفقيه جنم عبد الرمحن ب
الدين، ابن الشيخ املقرىء عبد السالم البرتوين مث الطرابلسي، مث احلليب الشافعي، مث احلنفي 
الصويف، واعظ حلب، ووالد مفتيها الشيخ أيب اجلود، والشيخ أيب اليمن احليني، اآلن، قرأ على 

علوان احلموي، يف غاية االختصار واجلرومية، واستفاد منه، مث حفظ األلفية، وحلها على سيدي 
، واألصول، وطالع كتب التفسري، واحلديث، والقراءاتبعض النحاة، واشتغل يف التجويد، 

والوعظ، مث نظم، تصريف الزجناين يف أرجوزة، وشرح اجلزرية، وكتب على اتئية ابن حبيب تعليقه 
ا من شرح شيخه الشيخ علوان، وقدم حلب سنة أربع وستني وتسعمائة بدين عظيم استمد فيه

ركبه، فتلقاه بعض أهل اخلري، وهو بدر الدين اخلليصي، حفيد الشيخ أيب بكر الزاهد اخلليصي، 
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وكان كثريا اإلحسان إىل املذكور، حسن االعتقاد فيه، ونزله بزاوية الشيخ عبد الكرمي، واجتمع 
 (1) فيها لكونه من أهل الطريق، فلم يكرم نزله بل وخبه أبنه مل يتهجد." ابلشيخ الزيين

"موسى بن علي بن حسن بن حممد الشيخ اإلمام العالمة، اللوذعي، واألملعي الفهامة،  .364
الشيخ عالء الدين الدمشقي، الشافعي الشهري اببن عماد الدين، وابن الوس بكسر الواو، وتشديد 

ه مسسارا يف القماش بسوق جقمق. مولده كما رأيت خبط الشيخ حيىي بن السني املهملة. كان أبو 
النعيمي ليلة السبت خامس عشري رجب سنة سبع عشرة وتسعمائة. الزم يف الفقه الشيخ تقي 
الدين القاري وغريه، وأخذ احلديث عن مجاعات منهم الشيخ شهاب الدين احلمصي، مث 

لتيسري، السبع مبضمون االقراءات البقاعي وأخذ  الدمشقي اخلطيب، وعن احلافظ برهان الدين
والشاطبية، عن الشيخ تقي الدين القاري، عن شيخ اإلسالم زكراي األنصاري عن ابن اجلزري 
والتفسري والعربية عنه أيضا، وعن الشيخ مشس الدين بن طولون احلنفي، وعن الشيخ كمال الدين 

لكالم بائي التربيزي حني قدم دمشق حاجا، ويف ابن شقري، ويف األصول على املوىل أمري جان الك
واحلكمة على منال حبيب هللا األصفهاين، وأخذ العربية أيضا، والتفسري عن الشيخ مغوش املغريب، 
عن سيدي حممد السنوسي البوين األصل، والكالم عن الشمس أمحد الشريازي عن سيدي غياث 

كة على الشيخ أيب الفتح السبسرتي، وحج وقرأ مبالدين منصور، وقرأ املعاين، والبيان، والكالم 
على قاضيها ابن أيب كثري، واشتهر بدمشق أنه قرأ على شيخ اإلسالم الوالد، مث احنرف هو عن 
الشيخ، وصار بينهما ما هو مشهور، مث رأيت شيخ االسالم عدة يف فهرست تالميذه، ووصفه 

ا، ر، وألفية ابن مالك وحضر دروسه كثري فيها ابلشاب الفاضل، وذكر أنه قرأ عليه يف األذكا
وطاملا كنت أريد أن أعرف السبب الداعي إىل نفرة الشيخ عالء الدين، عن أستاذه الوالد، فال 
أرى من خيربين به حىت حدثين الشيخ الصاحل ويل هللا تعاىل يوسف اجلريامي، أحد مجاعة الشيخ 

فذكر يف اجمللس الشيخ عالء الدين، وقلة  أمحد الدجاين املقدسي، أنه كان عند الشيخ الوالد،
أدبه معه مع أنه قرأ عليه، فقيل للشيخ الوالد: ما سبب اجلفاء احلاصل من الشيخ عالء الدين 
لكم؟ فقال: سببه أنه كان مرة يف جملس درسي فضحك يف اجمللس، واستغرب يف الضحك، 

هللا يدفع د ذلك كان يؤذي الشيخ، وفزجرته فقام، ومل يعد إىل الدرس مث إن الشيخ عالء الدين بع
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عنه أذيته حىت محلته محيته، وكان جارا للشيخ على أن تعرض ملاء جيري إىل داران، وإىل سبيل 
ابلقرب منها فقطعه، وأجراه إىل سكنه فقيل للشيخ: أال تتصدى اي موالان لالنتصاف منه؟ قال: 

رجت ات الشيخ عالء الدين، فما خبل هللا ينصفنا منه، ويكفينا إايه، فلم متض سنة حىت م
 جنازته حىت عاد املاء إىل جماريه وقال الشيخ أبو الفتح املالكي يف ذلك:

 قطعوا السبيل فعوقبوا ... قطعا مبتصل الظما

 (1)ومنا السرور هلم به ... فرحا وكان املأمتا." 
 "وثلج مث مشروب وماء ... فإن اللحم إذ يشوى يعطش .365

 ولكن ... على البدر املنري به نفتشحوى لطفا ومعروفا، 

تويف القاضي معروف كما قرأته خبط الشيخ حيىي بن النعيمي أبسكودار إسالم بول اثمن عشري 
 ذي احلجة سنة إحدى وسبعني بتقدمي السني وتسعمائة رمحه هللا تعاىل.

 

 مفتاح احلبشي

قد ذكره الشيخ الفاضل، املعت مفتاح بن عبد هللا احلبشي، مث اهلندي نزيل دمشق، الشيخ العالمة،
 الوالد يف تالميذه، وأثىن عليه، وقال: حضر جملسي كثريا، وقرأ علي يف املنهاج انتهى.

وكان من أخص الناس ابلشيخ الوالد، وابلشيخ شهاب الدين األخ، وكان يقول: حط الفقه رواقة 
. تويف هنار األربعاء ييبركابه يف بيت الطالقراءات يف بيت الشيخ رضي الدين الغزي، وحط علم 

اثلث عشر شعبان سنة ثالث ومثانني وتسعمائة، ودفن بباب الفراديس ابلقرب من الشيخ شهاب 
 الدين الطييب رمحه هللا تعاىل.

 

 منجك بن أيب بكر

منجك بن أيب بكر بن عبد القادر بن منجك األمري الكبري الدمشقي والد األمري حممد أخربين 
أابه قرأ على الشيخ الوالد يف احلديث وغريه، ومسع دروسه كثريا، وكانت  ولده األمري حممد أن

 وفاته سنة اثنتني ومثانني وتسعمائة، وصلى عليه الشيخ الوالد إماما رمحه هللا تعاىل.
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 منصور بن حمب الدين

منصور بن إبراهيم بن سالمة حمب الدين الدمشقي، الشيخ املسند نور الدين أبو السرور. ولد 
شق ليلة الثالاثء خامس عشر شوال سنة اثنتني وتسعمائة. أخذ عن القاضي زكراي، والربهان بدم

القلقشندي، واحلافظ عبد احلق السنباطي املصريني، والتقوي ابن قاضي عجلون، والسيد كمال 
الدين الدمشقيني، وكان من حفاظ كتاب هللا تعاىل. أخذ عنه ولده الشيخ حممد، والشيخ إبراهيم 

سبائي وغريهم. تويف يوم اإلثنني سادس عشري مجادى اآلخرة سنة سبع وسبعني بتقدمي بن ك
 السني فيهما وتسعمائة وهي سنة ميالدي رمحه هللا تعاىل.

 

 منصور الشراابيت

منصور بن أمحد بن منصور الشراابيت، الشافعي كاتب املصاحف. قرأ على الشيخ الوالد يف الغاية 
 (1) يف حدود الثمانني وتسعمائة رمحه هللا تعاىل.." وغريها، وحضر دروسه. تويف

"القعدة سنة اثنتني وتسعمائة، وأخذ عن غري واحد، وقرأ على شيخ اإلسالم الوالد يف  .366
تقسيم التنبيه واملنهاج، وحضر دروسه كثريا، وتويف كما نقلته من خط الشيخ شهاب الدين الطييب 

دفن ابحلمرية ع وسبعني بتقدمي السني فيهما وتسعمائة، و يف هنار األربعاء اتسع ربيع األول سنة سب
وهو والد الشيخ أمحد خطيب أايصوفيا ابلقسطنطينية، وعبد القادر األطروش، ومات يف غيبته، 

 وقد ذهب إىل زايرة أخيه ابلروم رمحه هللا تعاىل.

 

 حيىي بن املقرىء

لم األطفال ليم القرآن العظيم معحيىي بن العمادي، الشيخ الصاحل املقرىء اجملود شيخنا يف تع
ابلعزيزية وغريها. كان من عباد هللا الصاحلني ال يقعد يف جملس التعليم إال على وضوء أبدا، وكان 
يصوم رجب وشعبان مع رمضان دائما، وكان يزور مقابر الصاحلني يوم اخلميس بعد صالة الظهر، 

يقرئه، وكان ئما، ويف اعتكافه يقرأ القرآن و ويصلي اجلمعة يف األموي، ويبقى معتكفا إىل العصر دا
، لقراءاتاوجهه يتوقد نورا، وكان حيفظ القرآن العظيم، والشاطبية، والرائية، وكان التيسري يف 

ورسالة ابن أيب زيد يف فقه املالكية نصب عينيه، وكان من أولياء هللا تعاىل ممن تطوى له األرض  
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د بقي من أجله شهران، وكان يف غاية الصحة، فمرض بع كما شاهدته منه وأخربين قبل موته أنه
ذلك ومات لتمامهما، وحدثين قريب موته أن من أولياء هللا تعاىل من كرامته أن خيرب بوقت موته 
قبل موته ليتأهب للقاء هللا تعاىل قال: وهي أفضل الكرامات، وكانت وفاته يف حدود سنة تسع 

 اب الصغري رمحه هللا تعاىل.ومثانني أو تسعني وتسعمائة، ودفن بب

 

 حيىي السايس

حيىي القدسي، الشهري ابلسايس. مسعت من كثري أنه كان صاحلا قطعت رأسه بسبب أنه سب 
شريفا، وسب جده، وأثبت ذلك عليه ابلتعصب، وضربه اجلالد ابلسيف مرتني أو ثالاث، فلم 

وم اخلميس اثمن كاكني، وذلك يينقطع عنقه، فذحبه ذحبا، فثار الينكجرية ابجلالد وقطعوه ابلس
 عشر ذي احلجة سنة سبع بتقدمي السني ومثانني وتسعمائة رمحه هللا تعاىل.

 

 حيىي بن الطرابزوين

حيىي بن الطرابزوين أحد املوايل الرومية. وصل إىل التدريس إبحدى الثمان، مث تزهد ومات يف سنة 
 .سبعني سنة رمحه هللا تعاىلمثان وتسعني بتقدمي التاء املثناة وتسعمائة عن نيف و 

 

 يوسف األسعردي

يوسف بن حممد، الشيخ العارف ابهلل تعاىل مجال الدين بن مشس الدين الشيباين اإلسعردي نزيل 
املدرسة املقدمية حبلب، املشهور يف بالده اببن الوزير. كان من بيت كبري إبسعرد غري أنه ترك 

 (1)الدنيا، ورحل إىل سيدي حممد بن." 
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ن ملكه هبَا وأتود َوأعهطى فأخجل الهَغيهث اهلامع واستويف  .367 "فأصدر ِفيَها َوأورد وبسق ُغصه
سيبه الداين والشاسع وارتفع لَُه قدر وتغخيم وانتصب َلُه كرهِسي ملك عقيم فامتدت ذيول أوامره 

َعاَدة بِلِ  مَعاين واقتعاد َسان األسعاد والسريف َكَمال َهِذه اله على غري تِلهَك الهِباَلد ولباه ِإنهَسان السا
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َليهَماين ُهَو الهَكرم الاِذي اَل يوضع من األانس ِإالا يف الهُعُيون }َومن يُوَق شح نَفسه  الهُكرهِسيي السُّ
 َفُأولَِئك هم املفلحون{

جر وفيَها  القراءات يخ َماَت شَويف رجبها َهاَجته ريح ِباَل مطر َفرفعت العجاج وَكسرت الشي
ج فطافت َلُه الهمنية من كل فج وََكاَن انهِتقَ  بع جِبَاِمع صنعاء الهَفِقيه على الشرجيي أَرَاَد احلَه اله السا

 مبحروس حلي

اِفِعي َودفن مب ل الشا َرِميي اأَلصه ضه َاِدي القويعي احلَه قربة اَبب َويف رمضاهنا تويفي الهَفِقيه الهَعاِرف عبد اهله
َيا مائال قلبه ِإىَل الهعلم َوأَهله َوله كتب حَنهو ِستيماَئة جُمَلد صَ الهيم ن ه َوال الدُّ اَرت ن َكاَن متجردا َعن َأحه

عَ  سن بن حيىي َحاِبس بعد َوفَاته سوى ثلثَها فقد جعله لفقراء الهُمسلمني ِبَصن ه اء ِإىَل الَقاِضي احله
ل القا ات ويعد ذَ تَباع َوتصرف فيهم وََكاَن لَُه ولوع أبَِكه ِلك عوان ت وهصر أغصانه أبانمل اللاذا

د بن َعليي بن اخلواجا لطف هللا  ين حُمَما على مطلبه َوزاَِيَدة يف مكسبه َوَما أحسن َقول بدر الدي
َعايني املنشاء واملولد ن ه ل الصا ريَازِيي اأَلصه  الشِي

 ()ِإينيِ إمرؤ يل يف الرِيَضا مشرب ... أقطع ِفيِه جلي أوقايت
 )أقنع ابلوصل ِإذا َجاَءين ... وقهوة تبسط أوقايت(

ِتَبار."  قَات ِإالا َمَع إلتزام اإليطاء اِبعه رَار لفظ َأوه  (1)َواَل تتيسر لَُه التورية َمَع تكه
َاء الهمُ القراءات "َماَت شيخ  .368 مَلة َواخله ني الهُمهه د السالخ ِبَضم السِي َعاء حُمَما بع ِبَصن ه َجَمة السا عه

 ِبَوزهن غراب وََكاَن مكفوفا

ييِ  ين َعليي بن أَِمري الهُمؤمِننَي من املخا فوصل إِلَيهِه َوأذن للسا د َويف صفر استدعا اإِلَمام َوَلده مجال الدي
د يف الن ُُّزول ِإىَل ِباَلد واليتهما الع سن وصنوه َأمحه د بن احله َاِعيل بن حُمَما ين ِإمسه دين الهَعالَمة ِضَياء الدي

د بن  َفَسار إِلَيهِه من طَرِيق الناجية ومضيا ِإىَل رماع وهتامة َحىتا دخال َوادي العدين َفَماَت ِبِه َأمحه
نهَشاء َمَع املشارفة ع تقر الضياء بِبَ َلد واَليَته وَكتب لَُه اإلهِ د وقرب ابملذخيرة رَأس العدين َواسه لى حُمَما

َفر بن امل يِيد األديب َجعه َواله للسا  طهر اجلرموزيَأحه

ِ آَخرين َأحدمهَ  َعاء على َيدي ولد رحَيان َورجَلنيه يِيد َصاحل بن ُحَسنيه احملنكي ِبَصن ه ا َوِفيه قتل السا
يِيد وََكاَن خاصه فعامل على قَتله الرجَلنيه َوأخُذوا  ام َكاَن َخاِدًما للسا خر من أهل الشا عبد دالل َواآله
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سه َماله بعد فعلتهم القبيحة فانبعث  مِئٍذ َوُهَو عز اإلهِ د بن شنيع فعلهم ِإىَل َحاكم صنعاء يَ وه اَلم حُمَما
امي فتبع ورد من ِباَلد الظااِهر مثا هتدده اِبلضاره  َاِدم الشا ِب َفأقر املتَ وَكل فضبط الهَعبهَديهِن وانفلت اخله

لَِياء دم السا  َِميع َووصل َأوه ام َوملمبَا َكاَن من الثااَلثَة َفشدد على اجله  (1)ا تعلق." يِيد من الشا
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"والقليل، إىل أن انفقد املشرتي ولو أبخبس الثمان، وذل يف ذلك الوقت كل عزيز -1 .369

وهان، ومل يزل ذلك الظلم يتفاقم ويزكو ويتعاظم، والناس يتمنون املنية، يف كل بكرة وعشية، إىل 
ف برز األمر من موالان السلطان سليم ابلتجهيز إىل مصر آخر شوال سنة مخس عشرة ومائتني وأل

برا وحبرا، فعساكر الرب مبعية يوسف ابشا وعساكر البحر مبعية اإلنكليز، ويف أوائل ذي القعدة 
وردت مراكب اإلنكليز إىل ثغر اإلسكندرية، وجاءت األخبار إىل الفرنساويني أبن يوسف ابشا 

انت احلرب بني اإلنكليز والفرنساوي برا يف اإلسكندرية، وك وعساكره وصلوا إىل العريش، مث وقع
اهلزمية على الفرنساويني، وقتل منهم كثري، مث وقع قتال آخر بينهما فقتل من الفرنسيس مخسة 
عشر الفا. ويف هذه السنة وقع يف مصر طاعون مات فيه خلق كثري، ويف خامس احملرم عام ستة 

ر، ون وأكثروا من نقل املاء والدقيق واألقوات إىل القلعة مبصعشر ومائتني وألف حتصن الفرنساوي
وكذلك البارود والكربيت والقلل والقنابر وغري ذلك، ووضعوا املتاريس خارج البلد وحفروا اخلنادق، 

 وشاعت األخبار أبن العثمانيني واإلنكليز تقدموا ومتلكوا رشيد ودمياط.

 انعقد الصلح الفرنساويني وكان النصر للعثمانيني، مثويف اثلث صفر وقع احلرب بني العثمانيني و 
على خروج الفرنسيس من مصر، وتسليمها للدولة العثمانية، فخرجوا يف أواخر صفر، ودخل 
الوزير يوسف ابشا مصر يف التاسع والعشرين من شهر صفر مبوكب حافل، وكانت مدة متلك 

 ك.و فصلناه لطال املسري على السالالفرنساويني مصر ثالث سنني وشهرا. وهذا جممل ذلك ول

 

 الشيخ أبو بكر بن عمر بن عبد الواحد احلليب الشافعي الفقيه املقرىء

أحد القراء واملشايخ حبلب ولد هبا سنة أربع ومخسني ومائة وألف، وقرأ القرآن العظيم وحفظه 
 (1)عن". القراءات على حيدر بن حممد املقري، وأخذ 

 

بن أمحد احلفناوي الشافعي املصري بسماعه هلا وروايتها عن أيب "جنم الدين بن سامل -2 .370
حامد البديري، وحضر جملس السيد حممد خليل أفندي املرادي حبلب، ومسع منه حديث الرمحة 
املسلسل ابألولية، وهو أول حديث مسعه من لفظه بشرطه وأجازه به ومبا جتوز له روايته عن 
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 ومل أقف على اتريخ موته رمحه هللا.شيوخه، وذلك سنة مخس ومائتني وألف 

 

 الشيخ أمحد بن أسعد بن عبد القادر احلليب احلنفي الشهري ابلضحاك

العامل الفقيه، واإلمام النبيه، الدين التقي والصاحل النقي، مولده أواخر رمضان سنة اثنتني وثالثني 
خ القراء أيب وانتفع بشيوحفظ الشاطبية القراءات ومائة وألف. قرأ القرآن العظيم وحفظه وقرأ 

عبد اللطيف حممد ابن مصطفى البصريي التلحاصدي احلليب والزمه مدة أربعني سنة وجل أخذه 
عنه، وقرأ بعض العلوم على البدر حسن بن شعبان السرميين والزمه وحضر دروسه ومسع عليه، 

ري بطرفيه وأجاز لبخاوقرأ على أيب عبد الفتاح حممد بن احلسني الزخار ومسع عليه صحيح اإلمام ا
له مروايته وكتب له خبطه على مشيخته بعد أن قرأها عليه، ومسع على أيب عبد هللا حممد بن أمحد 
عقيلة املكي مع والده وحضره يف جمالس تسميعه وإلقائه احلديث ملا قدم حلب عام أربعة وأربعني 

 ع عليه صحيح البخاريومائة وألف، وأخذ الفقه عن أيب العدل قاسم بن حممد النجار ومس
بطرفيه، وملا قدم حلب أبو عبد هللا حممد بن حممد الطيب الفاسي املغريب املالكي مسع عليه 
البخاري وغريه من الكتب الصحاح واآلاثر، ورافقه ملا حج تلك السنة سنة سبع وستني ومائة 

ن إبراهيم احل بوألف من حلب إىل مكة، ودخل دمشق واجتمع بعلمائها، وابلشيخ أيب سليمان ص
بن سليمان اجلينيين احلنفي، والشيخ أيب إسحق إبراهيم بن عباس شيخ القراء، وابلشيخ أيب 

 (1)الربكات". 
 

"البصري املكي الدار والوفاة، فقرأ عليه ختمة جمودة من طريق حفص، مث حفظ عليه -3 .371
ن طريق العشر مالقراءات السبع من طريقها، مث حفظ الدرة، وأمت القراءات الشاطبية، وقرأ 

الشاطبية والدرة، مث حفظ الطيبة لشيخ هذا الفن الشيخ حممد بن اجلزري، وقرأ عليه ختمة من 
ربع العشر وما جتوز له روايته، وأقام هناك أالقراءات بطريقها للقراء العشرة، مث أجازه الشيخ 

ة مجعا وغريه، اس عليه ابلقراءسنوات، مث رجع إىل وطنه دمشق الشام سنة سبع ومخسني، فأقبل الن
واشتهر أمره، وارتفع ذكره، وعم نفعه اخلاص والعام، وانفرد هبذا العلم يف مجيع الشام، مث هاجر 
إىل مكة سنة مخس وستني بعد املائتني واأللف، وأقام هبا ثالث عشرة سنة، مشتغال ابإلفادة 
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ائتني واأللف، ومل سبع وسبعني بعد امل والتعليم، وانتفع به هناك خلق كثري مث رجع إىل وطنه سنة
يزل على ما كان عليه من إفادة الناس وتعليمهم، مع حسن املفاكهة ومجيل احملاضرة وأتنيس 
اجلليس بكل أمر نفيس، ويغلب عليه اخلضوع والسكينة واخلشوع وتالوة القرآن، يف غالب 

. القراءاتن م يف بعض قواعد من فاألحيان، وله رسالة يف التجويد مساه اللطائف البهية، وله نظ
القراءات ووابجلملة فهو فريد دهره، ووحيد عصره، أجنب تالمذة فضالء، هلم يف فن التجويد 

اليد البيضاء، بعد أن كاد هذا الفن يعدم من الشام، فكثر القارئون يف زمنه على أمت مرام، غري 
روره فإنه ماع ابلناس، وأما يف وقت سأنه كان يغلب عليه يف بعض األايم السوداء فال حيب االجت

خدن جليس كأن خلق من إيناس، وقد حفظت عليه وهلل احلمد شريف القرآن، مث أخذت جتويده 
 (1)عنه بتمام اإلتقان، تويف رمحه هللا سنة ألف وثالمثائة وسبع". 

 

"قراءة حفص على أستاذي ابلنحو املرحوم مال عبد الرزاق أفندي اجلبوري ويف سنة -4 .372
ربع ومخسني طلبين املرحوم عمي املشهور ابلفضل العميم عبد الباقي أفندي الفاروقي، وكان إذ أ

ذاك ساكنا يف بغداد، وبقيت يف خدمته مقدار ستة أشهر، بعد أن أكملت قراءة األسيوطي على 
املرحوم مال أسعد أفندي املوصلي مدرس جامع اآلصفية، مث عدت إىل املوصل فقرأت أصول 

لم احلساب وطرفا من علم الوضع على العامل الفاضل املرحوم عبد الرمحن أفندي الكالك، الفقه وع
قرأت السبع على خمدومه عبد اللطيف أفندي، و القراءات ومجعت مجع الصغري ومجع الكبري يف 

اإليساغوجي على العامل الزاهد والفاضل العابد املرحوم مال حممد أمني أفندي بن مال عبيده، 
م البديع وطرفا من املعاين والبيان على رئيس العلماء املشهود له ابلعلم والورع املرحوم وقرأت عل

عبد هللا أفندي الفاروقي، مث يف أوائل سنة إحدى وستني طلبين من أيب اثنيا عمي املرحوم ألجل 
 تالبقاء خبدمته، فتوجهت إىل بغداد، وكانت إذ ذاك غاصة ابلفضالء والعلماء واألدابء، فتخرج

عليه يف فنون الشعر وعلم األدب، وطرت جبناح فضله، واستسقيت من هطال وبله، ويف غضون 
ذلك قرأت على سبيل التربك شرح الشمسية، وابن عقيل على خامتة املفسرين وعالمة العلماء 
احملققني املرحوم أيب الثناء شهاب الدين السيد حممود أفندي األلوسي مفيت الزوراء ومرجع 
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وقرأت أيضا كتاب تشريح األفالك على املرحوم الفاضل الشيخ أمحد أفندي السنة يل،  الفضالء،
وأتقنت اللغة الفارسية على خمدومه العامل األكمل الشيخ طه أفندي، وبقيت يف خدمة املرحوم 
العم ببغداد إىل السنة التاسعة والستني فانسلكت خبدمة الدولة العلية العثمانية متقلبا يف البالد 

أوهلا شهر زور، وال زلت من أفضال تلك الدولة أتنقل يف أنواع مأمورايهتا من داخلية وخارجية و 
 (1)ورسومية ومالية، وارتقى إىل درجات رتبها ابلتدريج، حىت". 

 

"الدين، وأدخلوه يف فرقة امللحدين، وساءت فيه الظنون، وكثر عليه الطاعنون، -5 .373
داخل  حياته اتقاء لشره، وتباعدا من ضره، ألنه كان له توصرحوا بعد مماته مبا كانوا خيفونه يف

عجيب يف األعيان، وذوي السلطان والشان، ومع ذوي الصولة، من كل دولة، ومل يزل يعلو 
ويسمو، ويعظم قدره وينمو، إىل أن أصابه مرض خفيف وكان له جملس عظيم يف قلعة مصر قد 

حنق على  ، فنزل من القلعة وافتصد وعاد، وعندهوضعته الدولة املصرية هبا رئيسا على املتعلمني
بعض املتعلمني فضربه بشدة فاحنلت الرفادة وسال منه دم كثري فحم على أثر ذلك واستمر أايما 
إىل أن تويف، ودفن يف جامع السراج البلقيين بني السيارج، وعند ذلك زاد قول الشامتني وصرحوا 

دقة قول مات رئيس امللحدين، وآخر يقول اهندم ركن الزانمبا كانوا خيفونه يف حياته، فمنهم من ي
املارقني ونسبوا إليه أن عنده الذي ألفه ابن الراوندي لبعض اليهود، ومساه دافع القرآن، وأنه كان 
يقرأه ويعتقد به، وأخربوا بذلك رئيس احلكومة، فطلب كتبه فتصفحوها فلم جيدوا هبا شيئا من 

س السابع والعشرين من مجادى الثانية سنة إحدى وثالثني ومائتني ذلك. وكانت وفاته يوم اخلمي
 وألف.

 

 الشيخ حسن بن أمحد بن نعمة هللا احلليب الشافعي

الفقيه الفاضل، والعامل العامل، املقري الدين الناسك الصاحل، أحد القراء املعروفني جبودة احلفظ 
لى وألف، وقرأ القرآن العظيم وحفظه ع والتالوة واألداء الراجح. ولد يف حلب سنة مخسني ومائة

السبع على طريق الشاطبية ابلتلقني من شيخ القراء القراءات عبد القادر املشاطي، ومجع 
الشمس حممد بن مصطفى البصريي التلحاصدي، وأيب اليمن حممد بن طه العقاد، وأتقن وبرع 
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 (1)وحفظ ومسع قصة من صحيح اإلمام أيب عبد هللا". 
 

عض من غرر نثره، وإذا أردت اإلطالة فيما له من املناقب واآلاثر، والفضائل "نظمه وب-6 .374
ومجيل األخبار، خرجت عن املطلوب من االختصار، عليه رمحة العزيز الغفار، مات سنة ألف 

 ومائتني ونيف وتسعني ودفن يف مقربة ايفا وقربه ظاهر مشهور يزار ويتربك بزايرته.

 

 العوضي الشريف احلسن بن علي البدري

السيد األفضل، والسند األكمل، املقري بن املقري، والفهامة الذي بكل فن يدري، والبدر الذي 
أضاء يف ليايل العرفان، والصدر الذي أوضح دقائق املشكالت إبتقان، فلله دره من فاضل أبرز 

 درر اللطائف من كنوزها، وكامل كشف عن حميا الطرائف لثام رموزها، فأظهر األنفس من
نفيسها، وجىن مثار حكمها من افنان غريسها، ولعمري إنه بذلك جدير وحقيق، كيف ال وهو 
اهلمام الذي به كل مدح يليق. ريب يف حجر والده املصون، وحفظ القرآن واملتون، وأتقن 

األربع عشرة، وحضر أشياخ الوقت وأجنب، وقرأ الدروس ونظم الشعر وأطرب وأغرب، القراءات 
ء، والسادة العلماء، وله ديوان مشهور بني الناس، قد امتدح فيه العلماء واألعيان وشهد له الفضال

األكياس، وبينه وبني الصالي وقاسم بن عطا هللا مطارحات أدبية، ومذاكرات شعرية ونثرية، ومن 
مطارحات العامل العالمة، واجلهبذ الفهامة، الشيخ حممد األمري، ذي الفضل الشهري، للمرتجم 

 قوله:

 حي الفقيه الشافعي وقل له ... ما ذلك احلكم الذي يستغرب

 جنس عفوا عنه ولو خالطه ... جنس فإن العفو ابق يصحب

 وإذا طرا بدل النجاسة طاهر ... ال عفو اي أهل الذكاء تعجبوا

 فأجابه املرتجم بقوله:

 (2)حييت إذ حييتنا وسألتنا ... مستغراب من حيث ال يستغرب". 
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 بن إبراهيم بن سعد بن عواد احلموي الشافعي البصري "الشيخ طاهر-7 .375

شيخ القراء حبماة احلافظ الكبري واملقرئ الشهري، والفاضل الفقيه والكامل النبيه، مولده سنة ثالث 
وأربعني ومائة وألف، وقرأ القرآن العظيم وحفظه على أيب عبد هللا حممد بن علي الدمشقي من 

يم بن عباس بن علي الدمشقي، وحفظ الشاطبية والرائية طريق حفص، وعلى أيب إسحق إبراه
وطيبة النشر وشروحها واجلزرية، وقرأ التمهيد يف التجويد، وابن القاصح شرح الشاطبية، واهلمداين 
والنكت والدرة البن اجلزري، وابن املصنف شرح الطيبة وغريها من الشروح واملتون، البعض مع 

تغل بتحصيل الفنون والعلوم، وقرأ على مجاعة، وأخذ الفقه احلفظ والبعض قراءة ومساعا، واش
والعربية عن فرج هللا احلموي وأيب الصدق يوسف الفقيه وأيب حممد عبد هللا احلواط ومشس الدين 
حممد بن أمحد شهاب الدين الديري نزيل دمشق، وقرأ املنطق واملعاين والبيان والتوحيد على اإلمام 

عطار الرشيد الالهوري اهلندي نزيل دمشق، وأيب حممد أمحد بن عبيد هللا ال الكبري عليم هللا بن عبد
الدمشقي، ومسع احلديث وغالب كتب الصحاح على اتج الدين حممد بن طه العقاد احلليب، 
وحممد بن الناقاليت املغريب، وأيب عبد هللا حممد بن حممد احلكيم الالذقي، وسراج الدين عمر بن 

كيايل األدليب وأيب احلسن علي بن عبد الكرمي األرمنازي الشافعي وأجاز له إبراهيم إمساعيل ال
غالب شيوخه ومهر وتفوق وأتقن وحفظ واستفاد وأفاد وشهد له شيوخه ابلنبل والتفوق. وكان 

 كتااب مساه الفوائد. وكانت وفاته بعدالقراءات بمن مشاهري القراء ابلداير الشامية وألف 
 (1)ة رمحه هللا تعاىل.". األلف واملائتني ومخس

 

"احلنفية، وتوىل مشيخة املغاربة بعد وفاة الشيخ عبد الرمحن البناين، وسار فيها أحسن -8 .376
سرية مع شهامة وصرامة وفصاحة لفظ يف اإللقاء. وكان جيد البحث مليح املفاكهة واحملادثة 

حلظ واخلالعة إىل ا واستحضار اللطائف واملناسبات، ليس فيه غلظة وال فظاظة، ومييل بطبعه
 ومساع األحلان واآلالت املطربة.

 تويف رمحه هللا سنة تسع ومائتني وألف كما نقله اجلربيت.

 

 الشيخ عبد الرمحن األجهوري النحراوي الشهري مبقري الشيخ عطية الشافعي املصري
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احل الورع املهذب. صقال اجلربيت: اإلمام العالمة، املفيد الفهامة، عمدة احملققني وخنبة املدققني، ال
خدم العلم وحضر فضالء الوقت ودرس ومهر يف املعقول وبرع يف املنقول، والزم الشيخ عطية 
األجهوري مالزمة كلية، وأعاد الدروس بني يديه، واشتهر ابملقري وابألجهوري لشدة نسبته إىل 

فين ولقنه ن الشيخ احلالشيخ املذكور، ودرس ابجلامع األزهر وأفاد الطلبة، وأخذ طريق اخللوتية ع
، لقراءاتاباألذكار وألبسه اخلرقة والتاج وأجازه ابلتلقني والتسليك. وكان جييد حفظ القرآن 

ويالزم املبيت يف ضريح اإلمام الشافعي يف كل ليلة سبت، يقرأ مع احلفظة بطول الليل، وكان 
 الفران ويذهب به إىل إنساان حسنا متواضعا ال يرى لنفسه مقاما، حيمل طبق اخلبز على رأسه

ويعود به إىل عياله، فإن اتفق أن أحدا رآه ممن يعرفه محله عنه وإال ذهب به، ووقف بني يدي 
الفران حىت أيتيه الدور وخيبزه له. وكان كرمي النفس جدا جيود وما لديه قليل. ومل يزل مقبال على 

يف إىل رمحة هللا حنو السنة، وتو  شأنه وطريقته حىت نزلت به الباردة وبطل شقه، واستمر على ذلك
 (1)يف السنة العاشرة بعد املائتني واأللف.". 

 

 "ألبدع إن جانبت ظال وارفا ... أو كنت من حر األوام مشارفا-9 .377

 وافيت أثر الناس بيتك طائفا ... وأقمت منتظرا ببابك واقفا

 والورد ال يزداد غري تزاحم

 يف.مات املرتجم املذكور سنة ألف ومائتني ون

 

 الشيخ عبد هللا بن حممد بن طه بن أمحد العقاد احلليب الشافعي

أبو الربكات مجال الدين العامل الفاضل واحملدث الكامل، شيخ القراء يف حلب الشهباء، زين 
 الثقات، مجال الرواة.

مولده يوم عيد األضحى سنة مخس وستني ومائة وألف، وقرأ القرآن وحفظه وتاله جمودا، وقرأ 
السبع من طريق الشاطبية، واشتغل ابلتحصيل واألخذ واالنتفاع، وقرأ ومسع وأخذ اءات القر 

الفنون املتنوعة عن كثري من السادة املشايخ يف املدة الطويلة، منهم والده وجل انتفاعه به وعليه، 
وأبو السعادات طه بن مهنا اجلربيين، وأبو حممد عبد الكرمي بن أمحد الشراابيت، ومصطفى بن 
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عبد القادر امللقي، وأبو عبد هللا حممد بن حممد األرحياوي، وأبو عبد هللا حممد بن صاحل املواهيب، 
وأبو حممد عبد القادر بن عبد الكرمي الديري، والشمس حممد بن مصطفى البصريي شيخ القراء 

هللا  دحبلب، واملقري زين الدين عمر بن شاهني، والتاج عبد الوهاب بن أمحد املصري، وأبو عب
حممد بن حممد التافاليت، ولطف هللا بن أمحد األرضرومي، وعالء الدين حممد بن حممد الطيب 
املغريب، وأبو عبد هللا حممد بن إبراهيم الطرابلسي مفيت احلنفية، وأبو احلسن علي الرابقي، وأبو 

حق عبد و إسداود سليمان بن أمحد الكليسي املفيت، وأبو بكر بن أمحد اهلاليل القادري، وأب
 (1)اجلواد بن أمحد الكيايل، وأبو الفرج عبد الرمحن بن". 

 

"احلج، وفاز ابلعج والثج، رجع إىل مسقط رأسه املوصل اخلضراء وقرأ فيها -10 .378
السبع على حيدرة الوطن، حممد أفندي احلاجي حسن، وأخذ الطريقة القادرية من القراءات 

وم السيد حممد أفندي النوري، وبرخصته بل بعد حضرة املرشد الكامل العارف الفاضل املرح
استشارته واستخارته توجه راحال منها إىل مركز اخلالفة العظمى وخصص له ببلدته خري معاش، 
يستوجب االنتعاش، وأخذ فيها الطريقة الرفاعية، من حضرة صاحب السماحة الصارم اهلندي، 

 اآلن، على ما عليه كان، من انقياده يف الشيخ أيب اهلدى السيد حممد أفندي، وهو مل يزل إىل
زمام الوفا، واستناده لسواري األنس والصفا، تتجاذبته أيدي الكرباء، وتتهاداه قلوب األوداء، 
وتتالعب به أفكار الشعراء، وتراتح معه أذهان البلغاء، وتصغي إىل نغماته أمساع اخلطباء، فهو 

جامد  ابر، فتهرع إليه األكابر واألصاغر، فيسيلابلليل أريب، وابلنهار خطيب، يرقى ذروة املن
دموعها، ويهيج كامن ولوعها، ومينعها لذيذ هجوعها، خوفا من رجوعها، وأما شعره فمثل شعوره، 
يتساقط فراش املضامني على مشكاة نوره، يذوب نظمه حالوة، ويكتسي نشره طالوة، فليس 

بيا أو قرأ حزاب من القرآن الكرمي، ختيلت أعلى عينه غشاوة، وإذا غىن ظننت املوصلي إبراهيم، 
يرتمن بصوته الرخيم، وابجلملة فهو نسخة جامعة، وكرة المعة، مع ما ينضم إىل ذلك من الوفاء، 

 (2)وكرم الطبع والصفاء، ومن نظمه ميدح". 
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 "وإن كنت يوما طارحا ثلث أصله ... ففي غور جند ما بقي منه ينظر-11 .379

 ث من ... به لعب الشيطان أو كان يسخروإن قلب الباقي تراه حدي

 ويبدو إذا صحفته فعل من غدا ... عطوفا على صب له كان يهجر

 ومن أصله إن كان قد ابل صدره ... تراه أتى مجا من الناس يكثر

 وله

 ومن عادة األايم رفعة جاهل ... وما حقت العلياء إال لعارف

 تسامت بعارفعفوان عن األايم عن كل ما مضى ... بعصمة أفعال 

وله غري ذلك من النظم واملراثي والتهاين واملديح والقواعد والضوابط رمحه هللا تعاىل آمني ولنكتف 
 هبذا املقدار وإن كان قطرة من حبر أو شذرة من عقد حنر.

ولد رمحه هللا تعاىل سنة مثان وتسعني ومائة وألف بدمشق ونشأ هبا وقرأ القرآن مث جوده على 
ة الشيخ سعيد احلموي شيخ القراء هبا، وقرأ عليه امليدانية واجلزرية والشاطبية بعد ما اإلمام القدو 

حفظها قراة تدبر وإمعان وحبث وإتقان، وحفظ القرآن العظيم عن ظهر قلب، وتلقى منه 
أبوجهها وطرقها حىت مجع عليه. وقرأ عليه طرفا من النحو والصرف وفقه اإلمام القراءات 

ر  تعاىل، وحفظ منت الزبد وكان شافعي املذهب وقتئذ، مث لزم شيخه الشيخ شاكالشافعي رمحه هللا
العقاد رمحه هللا تعاىل وقرأ عليه يف املعقوالت، وألزمه شيخه املذكور ابلتحول ملذهب اإلمام األعظم 
أيب حنيفة النعمان عليه الرمحة والرضوان، فتفقه عليه، وقرأ عليه الفرائض واحلساب حىت مهر يف 

 فن األصول واحلديث والتفسري والتصوف واملعقول، وقرأ عليه يف الفقه امللتقى والكنز والبحر البن
جنيم وصدر الشريعة، والدراية واهلداية وبعض شروحها وغري ذلك، مث شرع يف قراءة الدر املختار 

حلليب، ا على شيخه املذكور مع مجاعة، من مجلتهم عالمة زمانه وفقيه عصره وأوانه الشيخ سعيد
 (1)وبقي مالزما له إىل أن اخرتمته املنية رمحه". 

 

 "الشيخ حممد بن حجازي بن حممد احلليب الشافعي-12 .380

 ه.العامل الفاضل املتقن والعامل اجلهبذ املتفنن، النظار األصويل الفقيه، والنحوي الصريف اجلديل النبي

ولد سنة إحدى وأربعني ومائة وألف، واشتغل ابألخذ والقراءة، فقرأء على أيب الثناء حممود بن 
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شعبان البزستاين احلنفي، وأيب عبد هللا حممد بن كمال الدين الكبيسي، والزم اتج الدين حممد 
 مبن طه العقاد وبه خترج يف أكثر العلوم، ومسع منه أكثر صحيح البخاري وشيئا من صحيح مسل

من طريق الشاطبية وانتفع به، وأخذها أيضا القراءات وغريمها من كتب احلديث، وأخذ عنه 
عن أيب عبد اللطيف حممد بن مصطفى البصري شيخ القراء حبلب، وأيب حممد عبد الرمحن بن 
إبراهيم املصري، وقرأ على أيب السعادات طه بن اجلربيين شيئا من أصول احلديث وشيئا من 

ي، وحضره يف دروسه الفقهيه، وقرأ املنطق وأخذه عن الشهاب أمحد بن إبراهيم صحيح البخار 
الكردي الشافعي مدرس األمحدية حبلب، وقرأ خمتصر يف املعاين والبيان على أيب احلسن علي بن 
إبراهيم العطار وألفية األصول للسيوطي، وشرح السرياجية، وقرأ على أيب حممد عبد القادر الديري 

طرفيه، وشرح املنهج للقاضي زكراي األنصاري وقرأ الكثري على األجالء ومسع منهم وأتقن املنهاج ب
وفضل ومهر ونبل، ودرس وأفاد، وأقرأ مجاعة كثريين وأخذوا عنه وما منهم إال من انتفع به 
واستفاد، وكان من العلماء املشهورين والفضالء املذكورين، وكان حيرتف وأيكل من شغله، وال 

أحد إال ما دعت الضرورة إليه، يغلب على حاله الزهد والعفاف والرضى برزق الكفاف.  يقبل من
وكان قليل اإلختالط بغريه ال أيلف إال ما يفوز منه خبريه، كثري العبادة والتقوى شديد اإلقبال 

 (1)على عامل السر والنجوى، دائم التفكر ابهلل ال يشغله عنه سواه.". 
 

در، مث مجع على أبيه وعلى الشمس البصريي ابلرواايت السبع "على أخيه عبد القا-13 .381
وأتقن وضبط، وقرأ احلديث والفقه على أيب حممد عبد الوهاب بن أمحد املصري القراءات وقرأ 

األزهري نزيل حلب، وأخذ عنه الطريقة الشاذلية، وختلف بعده. وقرأ على أيب السعادات طه بن 
ة عن ن بن مصطفى البكفالوين وغريهم، وأخذ الطريقة الرفاعيحممد اجلربيين وأيب حممد عبد الرمح

خري هللا بن أيب بكر بن الصياد الرفاعي، والطريقة القادرية عن أيب علي عمر بن ايسني بن عبد 
الرزاق الكيالين احلموي، والطريقة اخللوتية عن أيب حممد عبد الرمحن بن عبد هللا بن حممد البخشي. 

ا له خطوطهم، وخلفوه وأذنوا له ابإلرشاد، والزم الطريقة الشاذلية بعد شيخه وأجازه اجلميع وكتبو 
عبد الوهاب املذكور، وأقام األذكار والتوحيد، واختلى كعادهتم، وأقرأ القرآن العظيم ابلرواايت، 
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وأخذ عنه القراآت وبقية الفنون أانس كثريون وانتفعوا به، وأخذ عنه الطريق مجع كثري. وابجلملة 
 كان من خيار الناس وعلمائهم وفضالئهم، تويف رمحه هللا تعاىل سنة ألف ومائتني ونيف.  فقد

 

 السيد حممد بن عبد هللا اخلالدي املالكي اجلزائري

العامل األستاذ والعمدة املالذ، ترمجه ولده الفاضل الشيخ حممد، وقد نقلت من خطه أبنه يتصل 
ني صلى هللا عليه وسلم، وأنه ولد عام ألف ومائتنسب املرتجم بسيدان احلسن سبط رسول هللا 

ومثانية عشر يف جبل هاللة من جزائر املغرب، ونشأ هبا وقرأ القرآن على والده، وكان رمحه هللا 
تعاىل عاملا عامال، تقيا فاضال، فلما حفظ القرآن وأتقنه جمودا أبدع إتقان، توجه إىل بلدة مازونة 

 (1)واشتغل ابلعلوم الشرعية، وحفظ". سنة ألف ومائتني ومخس وأربعني 
 

"وكان عاملا أبنساب الناس وأصوهلم حافظا لألخبار والوقائع، قوي احلافظة حسن -14 .382
النادرة مجيل األخالق كرمي األعراق خامتة علماء وفضالء أهل أرحيا ونبالئها، ومل يرتك مثله يف 

 نواحيه رمحة هللا عليه.

 

 محنالشيخ حممد بن عثمان بن عبد الر 

بن عثمان بن عبد الرزاق بن إبراهيم بن أمحد العمري العقيلي احلليب الشافعي وتقدم بقية نسبه 
 يف ترمجة أخيه عبد الرمحن أيب الربكات وأبيه عثمان أيب الفضل يف حرف العني

وهو العامل الفقيه الفاضل الدين الصاحل الورع الزاهد، املتفنن العابد، مولده سنة ثالث وستني 
ئة وألف، ونشأ بكنف والده وقرأ القرآن العظيم وحفظه وتالوته، وجوده وحفظ الشاطبية، وما

املرواة السبع ابإلتقان من طريق الشاطبية، واشتغل بتحصيل العلوم، وأخذ وانتفع القراءات وأخذ 
از جبوالده وخترج عليه وأكثر من االستفادة لديه وسلكه وأجازه ابإلجازة العامة، ونشأ كما شاء وأ

له مجاعة من احملدثني غب القراءة والسماع، منهم عطا هللا بن أمحد املصري نزيل مكة، وأبو حممد 
عبد الكرمي بن أمحد الشراابيت احلليب، والشهاب أمحد بن عبيد هللا العطار الدمشقي، وأبو جعفر 

تسعني ومائة و  منصور بن مصطفى السرميين احلليب، وآخرون، وملا مات والده يف احملرم سنة ثالث
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وألف قام خليفة بعده، كما خلفه ولزمه تالمذة والده وأحبابه، وأقام األذكار والتوحيد واشتغل 
إبلقاء الدروس، واجتمع ابلسيد خليل املرادي سنة مخس ومائتني وألف وأخذ كل منهما عن 

تقوى لاآلخر واستجاز كل اآلخر، وكان على طريق مستقيم ومنهج قومي. ومل يزل على قدم ا
والعبادة واإلفادة واالستفادة وإقامة األذكار وإرشاد الناس يف الليل والنهار إىل أن اختار اآلخرة 

 (1)والرحلة إىل الدار الفاخرة، وذلك يف سنة ألف ومائتني و.". 
 

 "الشيخ حممد أفندي الشافعي املصري كاتب الرزق األحباسية-15 .383

،  لناهج منهج الصالح واملتمسك بعرى التقوى والفالحالعمدة الفرد والنجيب اللبيب األوحد، وا
شر مع العالقراءات بكان حسن األخالق قد اشتهر يف النواحي واآلفاق. وكان جييد القرآن 
 اإلتقان. مات رمحه هللا تعاىل اثمن ربيع الثاين سنة اثنتني ومائتني وألف.

 

 حممد بن احلسن بن عبد هللا الطيب املصري

ذب األريب، والكامل اللبيب والوحيد النجيب، نشأ يف الرفاهية والنعم وعاىن الشاب األديب امل
طلب العلم فنال منه ما أخرجه من ربقة اجلهل والنقم، وتعلق ابلعروض وأخذه عن الشيخ حممد 
بن إبراهيم العويف املالكي فربع فيه، ونظم الشعر إال أنه كان يعرض شعره للذم ابلتزامه فيه ما ال 

قوافيه، كتب إليه صاحبنا املتقن العالمة السيد إمساعيل بن سعد بن إمساعيل الوهيب يلزم يف 
 املعروف ابخلشاب على ديوانه:

 قل للرئيس أيب احلسني حممد ... خدن املعايل والسري األجمد

 واحلاذق الفطن اللبيب أخي الذكا ... اللوذعي األملعي األوحد

 بشعرك يف احلضيض األوهد ألزمت نفسك يف القريض مذاهبا ... ذهبت

 وتركت ما قد كان فيه الزما ... هال عكست فجئت ابلقول السدي

 (2)كدرت منه مبا صنعت حبوره ... فغدت مشارع ليس ميحوها الصدي". 
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 "الشيخ حيىي بن حممد بن منصور احلليب الشافعي-16 .384

والقادة  من السادة األخيار، الفقيه العامل املقرئ املسند الربكة الدين التقي العابد الزاهد، كان
األتقياء األبرار. مولده سنة عشرين ومائة وألف، وقرأ القرآن العظيم وحفظه وتاله حلفص، وأخذ 

عن الشمس البصريي شيخ القراء حبلب، وأيب حممد عبد الرمحن بن إبراهيم املصري، القراءات 
اح حممد بن كثري، منهم أبو عبد الفتوالزم القراءة واألخذ والتلقي والسماع، وتلقى الكثري على ال

احلسني الزمار ونور الدين علي بن مصطفى بن علي الدابغ امليقايت وأبو حممد صاحل بن رجب 
املواهيب وابيعه وأخذ عنه الطريقة القادرية، والزم بعده ولده أاب عبد هللا حممد وقاسم بن حممد 

سف بن سم بن حممد النجار وأبو احملاسن يو البكرجي وأبو الثناء حممود بن شعبان البزستاين وقا
احلسني الدمشقي وأبو عبد هللا جابر بن عودة احلوراين وعبد الوهاب بن أمحد األزهري وعالء 
الدين حممد بن حممد الطيب املالكي ملا قدم حلب، وأبو جعفر منصور بن علي الصواف وأبو 

مي بن أمحد كمال الدين الكبيسي وعبد الكر السعادات طه بن مهنا اجلربيين وأبو عبد هللا حممد بن  
الشراابيت وغريهم. ويروي عاليا عن الشهاب أمحد بن حممد علوان بن عبد هللا الشراابيت وأي داود 
سليمان بن خالد بن عبد القادر النحوي ومجال الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد عقيله بن سعيد 

عبد الرزاق حممد بن هاشم الديري وأيب حممد  املكي وبدر الدين حسن بن علي الطباخ وأيب
حسن بن شعبان السرميين وآخرين، ومسع األولية من أكثرهم والزم دروسهم وأكثر من السماع 
من صغره وكان ال يفرت عن حضور جمالسهم، وأجازوه ابإلجازة العامة. وكان كثري التالوة للقرآن 

ة مقبال األخيار، واملعمرين األبرار، كثري الداين العظيم يشتغل به غالب أوقاته، وكان من الصلحاء
على األخرى معتنيا مبا يقربه من مواله، رافضا زخارف الدنيا راضيا مبا قسم له، حيب الناس 

 (1)وحيبونه. تويف رمحه هللا تعاىل سنة ألف ومائتني ونيف يف حلب ودفن هبا.". 
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 "عام ثالثة وسبعني ومائة وألف .385

 عمرو السطي

 السطي. كان عالمة مشاركا مدرسا، ودفن داخل ابب الفتوح جبوار-بفتح العني-فيه تويف عمرو
 قرب الشيخ ابن عباد.

 

 املهدي ابرة املكناسي

وفيه تويف املهدي بن احلاج أمحد بن موسى ابرة املكناسي، األستاذ البارع، شيخ اجلماعة يف علم 
 ببلده مكناسة الزيون. تويف ببلده.القراءات 

 

 حوادث

 خروج السلطان سيدي حممد بن عبد هللا إىل مدن الشمال

وفيه ذهب السلطان سيدي حممد بن عبد هللا إىل مدن تطوان وطنجة والعرائش وجتول يف أحناء 
 املغرب.

 

 قتال بني الرببر وأهل فاس

 وفيه وقع قتال بني الرببر وأهل فاس مبحل قرب ابب عجيسة.

 

 احرتاق طراز حبومة القطانني

 (1)وفيه احرتق طراز حبومة القطانني من فاس وضاع بسبب ذلك مال كثري.." 
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 "عام مخسة وتسعني ومائة وألف .386

 عمر بن حممد الييبوركي

 وفيه تويف عمر بن حممد بن عبد هللا الييبوركي اهلشتوكي عالمة مشارك.

 

 حممد البوعصامي

 وفيه تويف حممد البوعصامي املكناسي. كان متجردا سالكا.

 

 بد الرمحان حليمةع

 وفيه تويف عبد الرمحان املدعو حليمة. له كرامات ودفن ابلقليعة.

 

 التهامي بن حممد الفاروقي

وفيه تويف التهامي بن حممد الفاروقي األسفي. كان أديبا مشاركا له نظم املمتع، وشرحه مساه 
 األقمار يف مناقب بعض األخيار.

 

 الطاهر الطنجي

 لسبع.االقراءات بجي من علماء تطوان. كان جمودا مقرائ له معرفة وفيه تويف الطاهر الطن

 

 أمحد اخلضر بن حممد مفرج

وفيه تويف أمحد اخلضر بن حممد مفرج األندلسي، الفقيه املشارك الصاحل أخذ عنه الشيخ سليمان 
 احلوات مبدينة شفشاون.

 

 عمر بن أيب يعزى التازي

 األندلسي، عامل مشارك، تويف ببلده اتزا.وفيه تويف عمر بن أيب يعزى التازي 

 

 حممد الساحلي اهلبطي

 ، تويف بشفشاون.ابلقراءاتوفيه تويف حممد الساحلي اهلبطي. كان مؤداب عارفا 
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 حممد بن حممد الربنسي السطي

وفيه تويف حممد بن حممد بن عبد الرمحان الربنسي السطي. عامل توىل القضاء بقبيلة سطة مدة 
 ك بقبيلة احليانية. تويف مبدينة شفشاون.طويلة، وكذل

 

 احلسني بن اهلامشي حجاج العمراين

 ن.وفيه تويف احلسني بن اهلامشي حجاج العمراين، الفقيه احملدث املفيت املدرس. تويف ببلده شفشاو 

 

 التهامي بن حممد ابن عمرو

ه العالمة املدرس الفقيوفيه تويف التهامي بن حممد بن عمرو بن قاسم األوسي األندلسي الرابطي، 
من أكرب علماء الرابط وهبا تويف. وىل قضاء مدينة الصويرة واخلطابة ابملسجد األعظم ابلرابط، 

 (1)وكان القارئ بني يدى السلطان سيدي حممد بن عبد هللا يسرد كتب احلديث والسري.." 
 "حممد بن حممد السكتاين .387

يل، العامل ن حممد السكتاين مث اهلاليل، الفقيه اجللويف يوم األربعاء آخر ربيع األول تويف حممد ب
النبيل، الصاحل الناسك الناصح األورع صاحب اهلمة العالية، احلاج األبر نزيل زاوية الصوايب من 
سوس، وهو من أشياخ الشيخ حممد بن أمحد بن يعقوب السماليل اآليت الوفاة عام أحد وعشرين 

 جلالس.ومائتني والف، ذكره يف كتاب نزهة ا

 

 العريب الربيربي

ويف اليوم املذكور تويف ابلوابء أيضا العريب الربيربي السالوي، العالمة املشارك، له آتليف، منها 
 تقاييد نفيسة على شرح ابن حجر على اهلمزية. تويف ببلده سال.

 

 عبد الرمحان بن انصر العبدي

قواد على قبائل ن بن انصر العبدي قائد اليف يوم االثنني اثين عشر مجادى الثانية تويف عبد الرمحا
 دكالة والشاوية وعبدة.
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 حممد بن عبد السالم الفاسي

عبد السالم بن  بن-فتحا-ويف يوم األربعاء اثين عشر رجب تويف حممد بن عبد السالم بن حممد
العريب بن الشيخ يوسف الفاسي الفهري، ولد عام ثالثني ومائة وألف، الشيخ األستاذ املقرئ 

علما وعمال حىت أصبح شيخ اجلماعة فيه. له القراءات املشارك العالمة املطلع آخر من أتقن 
آتليف نفيسة، منها شرح على المية األفعال البن مالك يف جملد ضخم؛ وشرح على الدالية البن 

مساه القطوف الدانية يف شرح الدالية؛ وحاشية على شرح اجلعربي حلرز القراءات مبارك يف علم 
ألماين؛ وحاشية على شرح ابن احلاجب؛ وطبقات املقرئني؛ وفهرسة أشياخه، ودفن بروضتهم ا

 ابلقباب.

 

 حممد بن قاسم الفياليل

ويف ليلة األربعاء سابع وعشري رمضان تويف ابلوابء حممد بن قاسم بن حممد بن عبد اجلليل 
لع النوازيل بري، املشارك املطالفياليل السجلماسي نزيل أيب اجلعد، الشيخ الشهري، والعالمة الك

األفضل، له شرح على العمل الفاسي مشهور، عن سن عالية ودفن خلف الشيخ املعطى قريبا 
 منه جدا أبيب اجلعد، وهو من أشياخ املوىل سليمان.

 

 عبد الرمحان التملي

 (1)وفيه تويف عبد الرمحن التملي احلسيين السوسي. كان حريصا على العلم خريا دينا.." 
 "حممد بن علي اللجائي .388

، وقفت لقراءاتاوفيها تويف حممد بن علي اللجائي. كان أستاذا حيفظ السبع، له أتليف يف 
عليه، ذكر فيه أنه أخذ عن الشيخ عبد الرمحان بن إدريس املنجرة املار الوفاة عام تسعة وسبعني 

 ومائة وألف.

 

 الطيب بن بوجيدة ابن جلون

ة ابن جلون، الرابطي العالمة املطلع احملدث كان حيا عام ستة وفيها تويف الطيب بن بوجيد
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 وعشرين ومائتني وألف. تويف ببلده.

 

 علي ابن جلون

 ويف هذه العشرة أو قريب منها تويف علي ابن جلون، من أوالد ابن جلون املعروفني بفاس.

تني وألف مساه طلوع ئله أتليف يف املوىل اليزيد بن سيدي حممد بن عبد هللا املتويف عام ستة وما
 البدر السعيد بوزارة موالان اليزيد، وقفت عليه خمطوطا ابخلزانة العامة ابلرابط.

 

 حوادث

 زايرة املوىل سليمان ملدن الشمال

 (1)ويف هذه العشرة زار املوىل سليمان مدينة طنجة وغريها من مدن الشمال.." 
 "عبد املالك ابن بيهى احلاحي .389

يب منها تويف عبد املالك بن بيهي احلاحي عامل قيادة سوس ومدينة ويف هذه العشرة أو قر 
الصويرة، بقى على ذلك مدة إىل أن وقع إعفاؤه عام أحد عشر ومائتني وألف. كان أستاذا يف 

مع الدين املتني والعمل الصاحل، بقى على حاله إىل أن تويف عن حنو مائة سنة القراءات علم 
رب بضريح سيدي أمحد بن حامد، مث نقل إىل داخل قبة سيدي يف بوترارت من بالد حاحة وأق

 (.52مكدول مبدينة الصويرة أفاد ذلك يف كتاب إيقاظ السريرة )ص.

 

 حممد بن إبراهيم الزداعي

ويف هذه العشرة أو قريب منها تويف حممد بن إبراهيم الزداعي املراكشي الفقيه العالمة املشارك،  
مع ولده املوىل إبراهيم، وتذاكر مع الشيخ حممد ابن عبد  كان متصال ابملوىل سليمان وحج

الوهاب يف احلجاز واقتنع آبرائه، وملا أتى إىل املغرب صار ينشر املذهب الوهايب، فكان العلماء 
 ينسبونه إىل االحنراف يف الدين. تويف ببلده مراكش.

 

 حوادث
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 استبدال بعض القضاة بفاس

ن  عن القضاء بفاس وتوىل مكانه الشيخ عبد اهلادي بيف رابع صفر عزل الشيخ علي التسويل
 عبد هللا العلوي احلسين مرة اثنية وبقى إىل أن تويف عام اثنني وسبعني ومائتني وألف كما اييت.

 

 ظهور الوابء ابملغرب

، -هللا منه أعاذان-ويف يوم الثالاثء مهل رجب ظهر جبميع أحناء املغرب املرض املسمى ابلوابء
 أنواع منهم من يصيبهم يف رجله مث يصري إىل قلبه ميوت، ومنهم من يصيبه يف رأسه مثوكان على 

 يصري إىل قلبه فيموت.

 

 منع اليهود من بناء محام حبارهتم

ويف هذا السنة رام اليهود سكان املالح بفاس اجلديد أن يبنوا محاما حبارهتم ورفعوا طلبهم إىل 
نه فأصدر أمره لعلماء الوقت ابإلفتاء يف ذلك، فأفتوا أب السلطان املوىل عبد الرمحان بن هشام،

ال ميكنهم من ذلك وأنه ال نص يف املسألة ولكن الظواهر والتعليقات تشري إىل املنع. فممن أفىت 
بذلك القاضي موالي عبد اهلادي العلوي والسيد علي التسويل والسيد حممد السوسي والسيد 

عبد الرمحان احلجريت وسيدي بدر الدين احلمومي وسيدي عبد القادر الكوهن وسيدي حممد بن 
عبد السالم بوغالب وسيدي عبد الواحد ابن سودة وأبو عبد هللا حممد الشفشاوين وأبو العباس 
أمحد املريي وأبو زيد عبد الرمحان احللو وسيدي العريب الزرهوين. وهذا األخري رجع وكتب أوراقا 

 (1)ردها إىل العلماء." ابإلابحة وبعث هبا إىل السلطان ف
 "عام سبعة ومخسني ومائتني وألف .390

 إدريس بن عبد هللا البدراوي

يف ليلة األربعاء سادس عشر حمرم بعد صالة العشاء تويف إدريس بن عبد هللا بن عبد القادر بن 
النقيب أمحد بن عيسى احلسين الودغريي الشهري ابلبدراوي، الشيخ األستاذ املقرئ املشارك 

يف وقته. كان خطيبا فصيحا أخذ ذلك عن الشيخ القراءات الشهري، شيخ اجلماعة يف علم 
عبد السالم الفاسي الفهري املار الوفاة عام أربعة عشر ومائتني وألف. توىل اخلطابة حممد بن 
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بفاس العليا مث مبسجد الرصيف مث ابلقرويني، وأتخر عنها يف رجب عام سبعة وأربعني ومائتني 
وألف. له حاشية على اجلعفري؛ وشرح على دالية ابن مبارك السجلماسي؛ وله التوضيح والبيان 

انفع املدين ابن عبد الرمحان؛ وخطب وعظية؛ وله عمدة البيان يف اختصار مورد الظمان يف مقرأ 
فيما ورد من حذف األلفات وتبقيتها اليت وردت يف املصاحف كما رواها انفع عن السلف 
الصاحل، مرتبة على حروف التهجي، عقد لكل حرف فصال مع زايدات زادها عليه من تصوير 

مات والباءات والنوانت؛ وشرحها يف شرح لطيف يزيد على مثانية كراريس؛ اهلمزات امللحقات والال
ومنها آتليف مساه قاموس قراءة انفع بناه على حروف التهجي؛ ومنها نظم مهزة الوصل واحلرف 
بعده؛ ومنها منظومة رجزية يف احلذف والثبت ومقرأ السبع عن قالون ومن معه؛ ومنها رجزية 

ظومة رجزية مساها سلم الفرائض مجع فيها الفرائض وزاد فيها صورا عدة العشرة ومحزة؛ ومنها من
عدد أبياهتا سبعمائة وثالثة وعشرون بيتا؛ ووضع عليها طرارا حسنة؛ ومنها أتليف يف الضبط يف 
حكم الشدة؛ ومنها أتليف مساها أزهار احلدائق يف خمرج الوصف واحلقائق يف خمارج احلروف؛ 

ائض الشيخ خليل لو مجعت لكانت حاشية. ومنها جدول على ومنها طرر جيدة على فر 
 مقاصات الشيخ خليل.

دفن ابلقباب بروضة احلاج الطالب ابن جلون قريبا من الشيخ أمحد اليماين، وويل اخلطابة ابلقرويني 
 يف أوائل خالفة املوىل عبد الرمحان وأخر عنها يف رجب عام سبعة وأربعني ومائتني وألف.

 

 د السنوسيحممد بن أمح

ويف سادس عشر ربيع األول تويف حممد بن أمحد الشهري ابلسنوسي احلسين. كان عالمة مشاركا 
 مدرسا خطيبا مبسجد املوىل إدريس األزهر مدة، ودفن ابلقباب بروضة العلويني.

 

 الطيب بن سليمان العلوي

مد بن عبد هللا حم ويف اثمن عشر ربيع األول تويف الطيب بن السلطان املوىل سليمان بن سيدي
 العلوي ودفن ابلقباب.

 

 عبد هللا التوايت
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ويف يوم اجلمعة سادس وعشري مجادى الثانية تويف عبد هللا التوايت. كان خريا دينا ودفن خارج 
 (1)ابب عجسية.." 

 "عام ثالثة وستني ومائتني وألف .391

 حممد ابن األمني

 التكليف، دفن ابلقباب. يف رابع وعشري صفر تويف حممد بن األمني، جمذوب ساقط

 بقى ذكره على صاحب السلوة.

 

 عبد القادر بن عبد الواحد الفاسي

يف طلوع فجر يوم السبت اثمن عشر ربيع الثاين تويف عبد القادر بن عبد الواحد الفاسي الفهري. 
تقدمت وفاة والده عام ثالثة ومائتني وألف. عالمة مشارك ويل خطابة جامع القرويني مدة مث 

 خر عنها ودفن بروضتهم ابلقباب.أت

 

 علي بن محيدان اللحالح

ويف رابع وعشري ربيع الثاين تويف علي بن محيدان املدعو اللحالح، األستاذ املقرئ ابلسبع الناظم 
 اون.. تويف مبدينة شفشالقراءاتالناثر، له مساجالت مع الشيخ إدريس البدراوي يف علم 

1 
 

 عبد اجلليل بن علي الوزاين

اثلث مجادى الثانية تويف عبد اجلليل بن علي بن أمحد بن الطيب احلسين الوزاين، الفقيه  ويف
 2األديب األريب املعدل الطبيب املاهر اخلري الصاحل العارف. تويف بوزان مسقط رأسه. 

 

 عبد هللا بن حممد شبيكة

 يلة بين مستارة.بويف شوال تويف عبد هللا بن حممد شبيكة الويل اجملذوب له كرامات. تويف بق

 

 التهامي بن املكي ابن رمحون
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ويف يوم األربعاء سادس وعشري ذي القعدة احلرام تويف التهامي بن املكي بن عبد السالم ابن 
رمحون العلمي احلسين، من أوالد ابن رمحون املوجودين بفاس، ودفن بزاوية الشيخ قاسم ابن 

تقييد مينة. عالمة مشارك مطلع، له ولوع كبري ابل رمحون، وقربه أبعلى درج الباب الطالعة من درب
والبحث والرواية واالتصال ابلرجال، وقد مر بك ذكره غري ما مره، له جمموعة يف جملد مجع فيها 
إجازات أشياخه؛ وله الفتح الوهيب مبن أجاز احلاج اهلامشي الرتيب املار الوفاة عام أربعني ومائتني 

ا قيدته من مجهرة التيجان، وهو اختصار فهرسة الزايين، وقد نسب وألف؛ وله الدر والعقيان فيم
( نقال عن ولده  254له يف ترمجته من رفع النقاب أليب العباس أمحد سكريج )اجلزء األول صفحة 

كتاب شذور الذهب يف خري النسب، واألجنم الزاهرة يف الذرية الطاهرة، ومها أليب عبد هللا حممد 
 (1)د ابن رمحون. كان حيا زمن السلطان املوىل إمساعيل انظر الدليل.." التهامي بن حممد بن أمح

 "عام ستة وسبعني ومائتني وألف .392

 عبد الرمحان بن هشام العلوي

يف يوم االثنني اتسع وعشري حمرم تويف السلطان اجلليل املوىل عبد الرمحان بن هشام بن سيدي 
مائتني مبكناسة الزيتون. كانت والدته عام اثنني و حممد بن عبد هللا بن إمساعيل العلوي احلسين 

وألف، وقد أشران إىل بعض حوادثه يف هذه السنني من زمن توليته عام مثانية وثالثني ومائتني 
وألف على وجه االختصار. كان شهما شجاعا مطلعا حمافظا على ذخائر بني املال ال يدفعها 

أايم  لم والعلماء، حصلت له حوادث مؤملة يفيف غري مستحقها مع التحري والتثبت، حمبا للع
سلطنته فتقبلها بصدر رحب وشجاعة وأتن وإقدام، فخرج من الكل ظافرا منتصرا. دفن بني 
العشاءين أول ليلة من صفر بضريح جده املوىل إمساعيل مبكناس، وكان ولده السلطان سيدي 

ه وما وصل إليها حىت وقعت لحممد مبراكش فنهض منها عند مساعه مبرض والده إىل مكناسة، 
 البيعة من مجيع أهل املغرب عدا بعض أهل فاس.

 

 أمحد بن حممد ابن زاكور

ويف ليلة األحد اثين عشر ربيع الثاين تويف أمحد بن حممد ابن زاكور كان عاملا مشاركا واعظا 
 فصيحا.
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 إدريس بن حممد الطرنباطي

 مسعود الطرنباطي األموي. ويف خامس عشر رجب تويف إدريس بن الشيخ حممد بن

تقدمت وفاة والده عام أربعة عشر ومائتني وألف. كان عالمة مشاركا مطلعا. دفن ابلقباب خارج 
 ابب الفتوح أبعلى مطرح اجلنة.

 

 إبراهيم بن حممد السوسي

ويف رجب تويف إبراهيم بن حممد بن عبد الرمحان السوسي، الفقيه القاضي اهلمام رافع راية العلم 
 يع علماء سوس، بنيت عليه قبة بعد وفاته ببلده.جلم

 

 عبد هللا احلاج اإلسالمي

( 14¬)ويف سادس وعشري شعبان تويف عبد هللا عرف ابحلاج بن حممد بن عبد الصادق 
 اإلسالمي. أصله من يهود الصويرة أسلم وحسن إسالمه وحفظ القرآن وثبت على إسالمه.

 السريرة. تويف ابلصويرة، ذكره صاحب كتاب إيقاظ

 

 حممد احلفيان الشرقاوي

ويف ليلة اجلمعة العاشر من رمضان تويف حممد دعي احلفيان الشرقاوي الرابطي، إليه انتهت رايسة 
 يف وقته ابلرابط، تويف ببلده ودفن ابلزاوية املعطوية.القراءات وعلم التجويد 

_________¬ 

 (1)مسلمان!." ( انظر كيف يكون حديث عهد ابإلسالم وأبوه وجده 14)¬
 "املهدي بن حممد ابن احلاج السلمي .393

ويف يوم اجلمعة اثمن شعبان تويف املهدي بن حممد بن الشيخ محدون ابن احلاج السلمي املرداسي.  
كانت والدته عام أربعة وأربعني ومائتني وألف. تقدمت وفاة والده عام أربعة وسبعني ومائتني 

 وألف. كان عالمة مدرسا مشاركا فصيحا، له حاشية وألف، وجده عام اثنني وثالثني ومائتني
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على شرح اخلرشي على املختصر يف حنو ثالثة أسفار؛ وحاشية على شرح التحفة للشيخ التاودي 
ابن سودة إىل آخر اللعان؛ وتوليف يف بيوع اآلجال؛ واختصار شرح ابن زكري على النصيحة 

 الكافية. ودفن بزاوية أهل وزان ابلشرشور.

خبط تلميذه السيد عالل ابن شقرون اآليت الوفاة عام تسعة عشر وثالمثائة وألف أن  ووجدت
وفاته كانت عشية يوم اجلمعة اثلث رجب عام تسعني ومائتني وألف يف يوم قدومه من زايرة املوىل 

 عبد السالم بن مشيش، ودفن بروضة التهاميني بسيدي حممد بن أمحد.

 

 حممد بن عبد السالم متجينوش

 ليلة اخلميس الثاين والعشرين من شوال تويف حممد بن عبد السالم متجينوش الرابطي ويف
حلساب السبع، مع معرفة علم االقراءات األندلسي، العالمة املشارك املقرئ، كان منفردا يف علم 

 والتنجيم والتعديل. طلب العلم بفاس وتويف ببلده.

 

 عبد السالم بن الطايع بو غالب

قعدة تويف عبد السالم بن الطايع بن حم بن السعيد بن عبد الواحد بوغالب ويف سادس عشر 
احلسين اجلوطي. كان عالمة مطلعا مشاركا دراكة حمققا حىت أصبح شيخ اجلماعة يف وقته، حيسن 
جل العلوم، زاهدا عرض عليه القضاء فامتنع منه مرارا. دفن بروضة الشيخ أيب جيدة خارج ابب 

بني العلوم اليت حيسنها علم طرب اآللة ويدرسها ويكثر االستماع إليها.   املسافرين، وكان من
كانت والدته عام سبعة ومائتني وألف. أخذ عن الشيخ ابن عمرو الزروايل وعلي ابن منصور 
وعلى الشيخ محدون ابن احلاج وكان يثىن على الزروايل كثريا، قال يف حقه سيدان اجلد أمحد يف 

قق يف علوم البالغة واملنطق وأصول الدين اثقب الذهن مستحضر القواعد بعض مقيداته: "عامل حم
 متني الدين شديد النفرة من الوالايت والظهور، صويف احلال واملقال"انتهى.

 

 العريب السباعي

 وفيه تويف العريب السباعي، جمذوب هائم ساقط التكليف، دفن ابلقباب بروضة أوالد ابن املليح.

 

 د الفاسيعبد املالك بن أمح
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وفيه تويف عبد املالك بن أمحد بن عبد املالك بن أمحد بن عبد الرمحان بن الشيخ عبد القادر 
الفاسي الفهري، العالمة الفقيه األديب املشارك. تويف مبراكش، ترمجته يف كتاب اإلعالم البن 

 (1)إبراهيم املراكشي.." 
 "عبد اهلادي بن حممد الشاوي العواد .394

 مجادى األوىل تويف عبد اهلادي بن حممد الشاوي أصال عرف ابلعواد.ويف سادس عشر 

 كان خريا دينا صاحلا، له رواية ومساع. ولد يف حدود األربعني ومائتني وألف.

 

 حممد بن عبد القادر الشاوي

ويف ليلة االثنني السابع عشر منه تويف حممد بن عبد القادر الشاوي أصال الفاسي مولدا، يشار 
ري والصالح، ممن تربك به شيخنا عبد احلفيظ الفاسي اآليت الوفاة عام اثنني ومثانني إليه ابخل

 وثالمثائة وألف.

 

 مسعود الطاليب اجملاطي

ويف أواخر مجادى الثانية تويف مسعود الطاليب اجملاطي السوسي، عالمة مشارك كثري التدريس 
 واإلفادة. تويف ليلة االثنني بعد العشاء.

 

 مد السوسياملدين بن حم

ويف يوم اخلميس اثين وعشري مجادى الثانية تويف املدين بن حممد بن احلسني السوسي، الشيخ 
 العالمة املشارك املقرئ برواايت السبع، واألستاذ اجملود املطلع. ترمجته يف كتاب املعسول.

 

 أمحد بن العريب العمراين

 د عام مخسني ومائتني وألف.ويف رمضان تويف أمحد بن العريب العمراين املراكشي. ول

 كان خريا دينا يشار إليه.

 

 علي بن أمحد الرجراجي القرمودي
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ويف غروب ليلة األربعاء سابع وعشري رمضان تويف علي بن أمحد الرجراجي القرمودي املراكشي.  
 معدال، توىل القضاء بقصبة مراكش.القراءات بكان فقيها أستاذا عارفا 

 

 ابن سودةحممد التاودي بن املهدي 

ويف ليلة اخلميس سادس شوال تويف حممد التاودي بن الشيخ املهدي بن الطالب ابن سودة.  
كانت والدته عام سبعة وأربعني ومائتني وألف، وتقدمت وفاة والده عام أربعة وتسعني ومائتني 
وألف. كان عالمة مشاركا مدرسا مطلعا فصيحا، توىل قضاء مدينة طنجة مدة، وله رحلة إىل 

 بالد اآلستانة. دفن بزاوية والده الكائنة أسفل العقبة الزرقاء.

 

 حممد بن عالل الفاسي

ويف سابع عشر شوال تويف حممد بن عالل بن عبد هللا الفاسي الفهري، تقدمت وفاة والده عام 
 أربعة عشر وثالمثائة وألف، الفقيه العالمة اخلطيب املشارك دفن بزاويتهم ابلقلقليني.

 

 عبد الرمحان القندوسيحممد بن 

 (1)ويف شوال تويف حممد بن عبد الرمحان القندوسي. كان أستاذا جمودا صاحلا يشار إليه.." 
"املالك بن حممد العلوي احلسين املعروف ابلضرير املار الوفاة عام مثانية عشر وثالمثائة  .395

 ورته.صوألف، يف جملد وسط. دفن يف روضتهم ابلقباب. له ترمجة يف سل النصال مع 

 

 عبد السالم بن حممد العمراين

ويف سادس وعشري رجب تويف عبد السالم بن حممد بن املعطي العمراين املراكشي. كان عاملا 
مشاركا له رحلة إىل احلج مساها اللؤلؤة الفاسية يف الرحلة احلجازية، رحل مع الشيخ حممد بن عبد 

 راكش.رين وثالمثائة وألف. تويف ببلده مالكبري الكتاين احلسين املار الوفاة عام سبعة وعش

 

 الزين العلوي

 ويف رجب تويف املوىل الزين العلوي الذي كان خليفة مبدينة مراكش مدة طوبلة.
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 عبد الكبري بن هاشم الكتاين

ويف اثمن رمضان تويف عبد الكبري بن هاشم الكتاين احلسين، الفقيه اجلليل املؤرخ املشارك النسابة 
آتليف منها، األنفاس العالية يف بعض الزوااي الفاسية؛ ورفع احلجاب األقصى عن املؤلف، له 

بعض عرب املغرب األقصى؛ وزهر اآلس يف بيواتت فاس؛ والشكل البديع يف النسب الرفيع؛ 
والدر الفريد يف سبيل اخلري املفيد، إىل غري ذلك. دفن بزاوية الشيخ ابن الفقيه أسفل حومة 

له على اإلنسان املعجب واللسان املطرب مات دون إمتامه. له ترمجة يف سل العيون، كما وقفت 
 النصال.

 

 إدريس بن حممد الوزاين

ويف يوم السبت آخر رمضان تويف إدريس بن حممد الوزاين احلسين العالمة املشارك احملقق املدقق 
؛ والرسال عنياملدرس، له آتليف، منها حاشية على شرح الشيخ الطيب ابن كريان للمرشد امل

الذابة عما ورد يف شأن الدابة، إىل غري ذلك. عني مدرسا يف النظام القروي من أهل الطبقة العليا 
ولكن تويف قريبا من ذلك ودفن بزاويتهم ابلشرشور يف قبة الشيخ حممد ابن عالل، له ترمجة يف 

 سل النصال.

 

 عبد الرمحان بن العابد السوسي

ا، د الرمحان بن العابد بن عبد هللا بن عمر السوسي. كان عاملا مدرسويف اثين عشر شوال تويف عب
 له بعض اآلاثر نثرا ونظما. ترمجته يف كتاب املعسول.

 

 حممد املدين بن عبد السالم العلوي

ويف خامس عشر حجة تويف حممد املدين بن عبد السالم بن عمر العلوي. تقدمت وفاة والده يف 
 شبابه. كان أديبا مشاركا شاعرا مقتدرا. هذا العام، تويف يف عنوفان

 

 أمحد الربنوصي الفقيه بوحلية
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وفيه تويف أمحد بن حممد الربنوسي عرف ابلفقيه بوحلية، كان مدرسا مبسجد عقبة ابن صوال، 
 (1)السبع عن تثبت وإمعان وإتقان يف النطق.." القراءات عاملا مشاركا يف 

 "عام ستة ومخسني وثالمثائة وألف .396

 حلفيظ بن احلسن العلويعبد ا

بعد زوال يوم األحد اثلث وعشري حمرم تويف السلطان األسبق املوىل عبد احلفيظ بن السلطان 
 املوىل احلسن العلوي احلسين بباريز، ونقلت جثته إىل فاس ودفن مبوالي عبد هللا.

ف آتليف ه. ألكان عالمة مشاركا حافظا مطلعا شاعرا مقتدرا يبهر العقول يف مذاكراته ومناظرات
 عديدة وله أنظام خمتلفة طبع البعض منها.

 

 سعيد بن علي السماليل

ويف حادي عشر ربيع األول تويف سعيد بن علي بن سعيد السماليل. كانت والدته عام أربعة 
 )وتسعني( ومائتني وألف. عالمة مشارك له شهرة كبرية بسوس، ترمجته يف كتاب املعسول.

 

 احلسن بن أمحد السوسي

ويف اتسع وعشري ربيع الثاين تويف احلسن بن أمحد بن حممد السوسي، العالمة املشارك الشاعر 
 املكثر املتصوف. تويف يف سن عالية، ترمجته يف كتاب املعسول.

 

 أبو شعيب بن عبد الرمحان الدكايل

عيب ش ويف الساعة احلادية عشرة ليال من صبيحة يوم السبت اثمن مجادى األوىل تويف الشيخ أبو
بن عبد الرمحان الدكايل الصديقي. كانت والدته عام اثنني وتسعني ومائتني وألف، آخر حفاظ 
املغرب وحمدثيه، الشيخ اإلمام، عالمة األعالم، احملدث املفسر، آخر من رأينا على طريق احلفاظ 

فهم. يستحضر صاملتقمدين الذين بلغنا وصفهم، ولوال أين رأيته رمحه هللا ميلي لداخلين الشك يف و 
لفظ متون احلديث ويعرف تراجم الرواة على اختالف طبقاهتم ووفياهتم وانحيتهم من حيث 
التعديل والتجريح مع املشاركة يف علم اآللة وتطبيقها على صورها، ونصوص الفقهاء يف املذاهب 
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عي، شر األربعة مع تطبيق املأخذ الذي أخذ به كل إمام من األئمة إن كان خالف يف احلكم ال
والكل بفهم اثقب، وكثريا ما كان ينتصر للمذهب املالكي ويلهج به ألنه مذهبه، بل كان يذكر 
أن أصله صحيح واستنباطه استنباط عجيب، ورمبا انتصر يف بعض األحيان لغري املذهب املالكي 

 على قلة. وترمجته واسعة. دفن بضريح موالي املكي ابلرابط.

الشيخ حممد احلجوجي ذكر فيه أن الشيخ شعيب هذا له اتليف ويف فهرسة أحد تالمذته وهو 
؛ وشرح على املقامات احلريرية؛ وشرح على املختصر وصل فيه إىل اللقطة أبلفاظ القراءاتيف 

احلديث؛ واتليف على قوله خري األمور أوسطها؛ وكل هذه التآليف اليت ذكر له مل أقف عليها 
 (1)ال. له ترمجة واسعة يف سل النصال مع صورته.." بعد البحث. فانظر هل األمر كذلك أم 

 "حممد بن عبد اجمليد أقصيب .397

ويف عشية يوم األحد اثين وعشري شعبان تويف حممد بن عبد اجمليد أقصيب، من أوالد أقصيب 
املعروفني بفاس، عالمة مشارك مدرس حيضر درسه مجيع جنباء طلبة الوقت ال ميلون حديثه 

ن مل يطالع الدرس ويعده. توىل التدريس ابملدارس الثانوية بفاس، مث مدارس وإمالءه، وال يفهمه م
 أوالد السلطان ابلرابط، مث عني عضوا يف جملس االستناف الشرعي.

نور له آتليف، منها حتفة الفئة املبتغية حلل أقفال الرسالة الفتحية يف علم التوقيت يف جملدين؛ وال
اب؛ ؛ وحاشية على شرح املنية لإلمام ابن غازي يف احلسالقراءاتالالئح يف شرح ابن القاصح يف 

واملنح الوافية على األلفية؛ والفوائد النحوية، إىل غري ذلك من التآليف وهي كثرية. تويف ابلرابط. 
 له ترمجة يف سل النصال.

 

 حممد بن عمر ابن اتويت

اجلليل املشارك،  دينة طنجة، الفقيهويف رابع رمضان تويف حممد بن عمر ابن اتويت التطواين نزيل م
أخذ عنه األخ الشيخ داود وذكره يف اتريخ تطوان، وهو والد األستاذ الشهري حممد ابن اتويت 

 الطنجي الباحث الشهري دفني تركيا.

 

 أمحد بن حممد الشامي
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ويف يوم الثالاثء اتسع عشر رمضان تويف أمحد بن حممد الشامي اخلزرجي. كانت والدته عام 
سعة وسبعني ومائتني وألف، تقدمت وفاة والده عام ثالثني وثالمثائة وألف. عالمة مشارك مطلع ت

فصيح حطيب، توىل التوريق بكرسي اخلصة من جامع القرويني ظهر الصومعة، وأدرج مدرسا 
ابلنظام القروي يف الطبقة األوىل من أول أتسيسه، يدرس التاريخ واآلداب. دفن بروضتهم ابلقباب، 

 ترمجة مطولة يف سل النصال مع صورته. له

 

 حممد بن املفضل غريط

ويف سابع شوال تويف حممد بن املفضل بن حممد غريط األندلسي الغرانطي، كانت والدته عام 
مثانية وتسعني ومائتني وألف. تقدمت وفاة والده عام أربعة وأربعني وثالمثائة وألف، خامتة األدابء 

ن كتب وقال الشعر على النمط األندلسي إبحادة وإتقان. كان عاملا ابلداير املغربية، وآخر م
مشاركا مبدعا حلو الكتابة والشعر، إذا رأيت أثرا له أقبلت على قراءته بتلهف من غري تعب وال 

 ملل، وخصوصا إذا رأيت ذلك خبطه اجلميل.

، طبع؛ وله أدب عقيانوله فواصل اجلمان مبن مجعين وإابه الزمان، يريد يف فاس على منط قالئد ال
اجملالس نظما تكلم فيه على اتريخ األندلس واملغرب؛ وله الرخيص والثمني واليسار واليمني: وهو 
ديران شعره يف سفرين؛ وله ذيل عليه مساه الغث والسمني يف ذيل الرخيص والثمني؛ وله حماضرة 

نزهة اجملتلى يف أبناء ييل احملاضرة؛ و الندمي ابملوجز النظيم؛ وله ذبل عليه مساه تزيني املسامرة يف تذ
أيب احلسن علي، وهو نظم يف الدولة العلوية؛ وله الصادح املعرب يف أمداح قطب املغرب؛ وله 
وسيلة احملتدي يف مدح اجلناب األمحدي ومن هبداه يتهدي؛ وجمموعة النزر النصري من إنشاء 

ل النصال مع دفن ابلقباب، له ترمجة يف س الفقري إىل الكثري؛ إىل غري ذلك من التآليف واألنظام.
 (1)صورته.." 

 "عبد الرمحن أنكاي .398

ويف صباح يوم اجلمعة عشري رجب تويف عبد الرمحان أنكاي الريفي رئيس الديوان امللكي يف 
حادث سيارة كان يركبها قرب متارة بني الرابط والدار البيضاء. صلي عليه صالة العصر من يومه 

ط ومحل إىل مدينة طنجة مسقط رأسه ودفن هناك يوم السبت املوايل. كانت جبامع السنة ابلراب
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له ثقافة عصرية وحيسن اللسان اإلسباين، ممن دافعوا عن املغرب وعرشه أايم احملن، ومن أجل 
 ذلك حظي لدى جاللة امللك حممد اخلامس إىل أن صار رئيس ديوانه.

 

 حممد بن حممد ابن جلون

يف حممد بن حممد بن احلاج الطاهر ابن جلون، من أوالد جلون ويف حادي وعشري وجب تو 
ارة وداينة، السبع بفاس، مع خيالقراءات املعروفني بفاس، العامل املقرئ اجملود من آخر من حفظ 

 وحمافظة على األوقات ومست حسن.

 

 التهامي بن احلسن البلغمي

ن البلغمي تويف التهامي بن احلسويف الساعة السابعة صباحا من يوم االثنني خامس عشر شعبان 
 الفياليل، العالمة املشارك املدرس الفقيه املطلع، يستحضر نصوص الفقه املالكي.

 توىل القضاء بعدة ثغور من املغرب وأخريا مبدينة اتزا، بقي يف قضائها مدة وتويف بفاس اجلديد.

 

 التهامي بن املعطي الغريب

س اخلطيب ي الغريب الدكايل الرابطي، العالمة الفقيه املدر ويف اتسع رمضان تويف التهامي بن املعط
املعقويل األديب الشاعر. تويف مبسقط رأسه الرابط ودفن مبقربة الشيخ اخلطاب تقدمت وفاة والده 

 عام عشرة وثالمثائة وألف.

 

 عبد العزيز ابن إدريس العمراوي

ي شهر ان ابن إدريس العمراو ويف يوم اجلمعة خامس عشر شوال تويف عبد العزيز بن عبد الرمح
ابلنسبة إىل جده إدريس. األستاذ العالمة املشارك املطلع املخلص لوطنه وشعبه منذ نشأته. كان 
أول املسجونني وأخر من أطلق سراحهم حبيث قضى عمره سجنا ال عن جرمية وإمنا لكونه يدافع 

مل للحزب ذا احلزب ابملغرب، ويععن وطنه، وكان من اهليأة التنفيذية حلزب االستقالل مند نشأ ه
 عمل املستميت. ويذكرون أن والدته كانت عام مخسة وعشرين وثالمثائة وألف.

قتل ابلضرب على رأسه من أايدي إرهابيني يف حتناوت قرب مدينة مراكش، ونقل إىل فاس ودفن 
 بروضتهم ابلقباب خارج ابب الفتوح.
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 حممد بن أمحد برادة

سع شوال توريف حممد بن أمحد ابن املفضل برادة املكناسي، العامل وبعد غروب يوم السبت ات
العالمة األستاذ اجملود املشارك اخلري الذاكر. دفن من غده بروضة الشيخ بوعودة ببلده مكناس.." 

(1) 
 "عام ستة ومثانني وثالمثائة وألف .399

 عبد العزيز بن إدريس احلوات

من  بن إدريس احلوات احلسين، األديب املشاركيف خامس وعشري ربيع األول تويف عبد العزيز 
أكرب رجال حزب الشورى واالستقالل املدافعني عن الوطن بكل قوة. كان مديرا ملدرسة الشعب 
حبومة القطانني بفاس منذ أتسيسها. تويف بسكتة قلبية، ودفن من غده بزاوية أهل وزان حبومة 

 الشرشور بفاس.

 

 مصطفى بن حممد الصباغ

ربيع الثاين تويف مصطفى بن حممد الصباغ التطواين يف حادثة سيارة كان يركبها من ويف أوائل 
تطوان إىل الرابط. تويف يف عنفوان شبابه وكان كاتبا مقتدرا جميدا من احملررين جبريدة العلم أييت 

 فيها ابملقاالت الراننة املفيدة، نقل إىل بلده تطوان ودفن هناك.

 

 حممد بن حممد مكوار

وم السبت اتسع عشر ربيع الثاين تويف حممد بن حممد مكوار، من أوالد مكوار املعروفني ويف ي
بفاس، األديب الشاعر املدرس املشارك، له نظم متوسط اجلودة مع املشاركة يف العلوم، وله ديوان 

 صغري مطبوع هو ابكورة عمله. تويف بفاس.

 

 حممد احلسن ابن يعيش

بن إدريس  دعي احلسن-فتحا-عشري مجادى الثانية تويف حممدويف عشية يوم األربعاء اثلث و 
ابن يعيش البخاري، كان حاجبا ألربعة ملوك، املوىل عبد احلفيظ واملوىل يوسف واملوىل حممد 
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اخلامس واملوىل احلسن الثاين. تويف عن حنو تسعني سنة. تقدمت وفاة والده عام ستة وعشرين 
 رف مبجرايت األحوال. تويف ابلرابط، ودفن يوم اخلميس منوثالمثائة وألف، احلازم الضابط العا

 غده بعد الزوال.

 

 أمحد بن حممد اجلباري

ويف عشية يوم األربعاء عاشر شعبان تويف العالمة األديب أبو العباس أمحد بن حممد ابن الطاهر 
ة عن ياجلباري القصري. كانت والدته عام واحد وعشرين وثالمثائة وألف، أخذ املبادئ العلم

مث  السبع على الفقيه حممد الريفي الغمري،القراءات باألستاذ حممد الريسوين، وجود القرآن 
التحق مبدينة فاس عام أربعة وأربعني وثالمثائة وألف، فأخذ هبا على جل علماء ذلك الوقت، 

، فنظم هوكان أكثر مالزمة للفقيه ابن إبراهيم يف دروسه وبقى ثالثة أعوام مث رجع إىل مسقط رأس
اجلمعية اخلريية، ويف سنة إحدى وستني وثالمثائة وألف أنشأ املدرسة األهلية احلرة هناك وواجه 
املستعمر، فصار كاتبا يف نظارة األحباس، مث انظرا لألحباس ومكث فيها إىل أن تويف يف التاريخ 

 (1)املذكور. كذا كتب يل أمحد بن علي السوسي أحد علماء القصر الكبري.." 
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