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 (1سلسلة نصوص تراثية للباحثين )

 ما فعل الله بك
 (؟بكما فعل الله رؤي في المنام وقيل له  )من
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 لله والصالة والسالم على رسول الله اما بعدالحمد 

 من برمجيات الدكتور سعود شاملة وورد باستخدام برنامج جمعتنصوص فهذه 
 المكتبة الشاملة العقيل بواسطة

ستفادة وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها واالعلى توظيف الكلمة المفتاحية معتمدة 
 منها وهي مشاعة لمن يستفيد منها

 الموفق نشرها واللهيسر الله  أخرىنصوص وسيتبعها 
 الحوشانيوسف 

yhoshan@gmail.com 
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 (702فتوح الشام، الواقدي )م -1
بنتكك فهي لكك هدية منا  أ أن خالدا اقلق ابنة "إلى ذلك من سبيل فما قصرت وأما ا

الملك هرقل وسكككككلمها للشكككككي  ولأ يئخذ في فدالها شكككككي ا فلما بلى ذلك الرسكككككول إلى الملك 
هرقل وسككلمها للشككي  ولأ يئخذ في فدالها شككي ا فلما بلى ذلك الرسككول إلى الملك هرقل قال 

ن ي وسكككككككككككيكون اكمر اعظأ ولكلعظماء الروم هذا الذي اشكككككككككككرت عليكأ فلأ تقبلوه واردتأ قتل
 ليس هذا منكأ بل هو من رب السماء.

قال الواقدي: فبكت الروم بكاء شككديدا وسككار خالد حتى أتى دمشككق وكان المسككلمون 
وابو عبيكدة قكد أيسككككككككككككككوا من خكالد ومن معه فهأ في أعظأ القلق وااليال إذ قدم عليهأ خالد 

على  بالسككالمة وسككلأ المسككلمون بع ككهأ رضككي الله عنه والمسككلمون فخرجوا إلى لقاله وهن وه
بعض ووجد خالد في دمشكككككق عمرو بن معد يكرب ال بيدي ومالك بن االشكككككتر النخعي ومن  
ككان معهمككا واقبككل خككالككد إلى جككانككه ابي عبيككدة وهو يحككد ككه بمككا القى في   وتككه وابو عبيككدة 

رق فبتعجه من شككككككككككجاعته وجسككككككككككارته فلما اسككككككككككتقر بخالد مكانه أخذ الخمس من ال نالأ و 
الباقي على المسلمين  أ أن خالدا اعطى من ماله ليونس وقال خذ هذا فت وج به او اشتر به 
جكاريكة لكك من بنكات الروم قكال يونس واللكه ال أت وج في هكذا الكدار الكدنيكا ووجة ابدا وما أريد 
ل اإال أن أت وج في اكخرة بعيناء من الحور لعين قال رافع بن عميرة الطالي فشككككككككهد معنا القت

إلى يوم اليرموك فمككا كنككت أراه في حرب إال ويجككاهككد جهككادا عظيمككا وقككد أبلى في الروم بالء 
حسككككككككككككككنا فئتاه سككككككككككككككهأ في لبته فخر ميتا رحمه الله تعالى قال رافع فح نت عليه واكثرت من 
الترحأ عليكككه فرأيتكككه في النوم وعليكككه حلكككل تلمع وفي رجليكككه نعالن من ذهكككه وهو يجول في 

قال  فر لي واعطاني بدال من ووجتي سككككككككبعين  ما فعل الله بكله:  روضككككككككة خ ككككككككراء فقلت
حوراء لو بدت واحدة منهن فى الدنيا لكف ضككككككوء وجهها نور الشككككككمس والقمر فج اكأ الله 

 (2)خيرا فقصصت الرؤيا على خالد فقال ليس والله سوى الشهادة قوبى لمن روقها." 
 

                                         
 .2/38( 102فتوح الشام، الواقدي )م  (2)



 

 4 

 (711عاني )م تاريخ صنعاء، عبد الرزاق الصن-3
( شكككهد يوم الجمل مع 2"قلحة وصكككار عقبة في المدينة. وأخوهأ اكسكككود بن عو  )

عالشكة، وكانت له صكحبة مع رسول الله صل ى الله عليه وهله وسل أ، وأولد عبد الله في اليمن 
فعقبككه فيككه. وكككان خروجككه إلى اليمن في أيككام عمر بن الخطككاب. فعقبككه جرير بن عون اللككه بن 

 ( بن عبد عو .1) اكسود[
 فصل

( قال: قال رجل كان يقال ]له[ ابن 8حد نا الشكككي  إسكككحق بن أحمد بن أبي يحيى )
ال دا  من أهل صككككككككنعاء، قال: كنت بالعراق فتوفي رجل كان معروفا بالفسككككككككاد والقبي  وقلة 
 الصككالح، فكره الن ال أن يقبروه ولأ يشككي عه أحد لما كان معروفا به فرهه بعض الصكككالحين في

قال:  فر بعد مصككيرك إليه ف ما فعل الله بكالنوم على حالة حسككنة فسككئله في نومه: يا هذا 
( فبماذا قال بتبخيل النال له في وقلة شككككككككككفاعتهأ لي وبحرفين كتبتهما على 4الله لي قلت )

فص  خاتمي، فقال له: وما هما قال: ال إله إال  الله عدة للقاء الله والخاتأ تحت رأسي فلما 
ككككككككككك ب[ الرجل فنشد الخاتأ وأخبر برؤياه فطله الخاتأ فوجد تحت رأسه  66م ى ] أصب 

 فى المخد ة.
 قال ال دا : فكته هذين الصدرين جميع من كان في البلد ومن سمعه بذلك.

وحد ني إسككحق بن أحمد هذا قال حد ه شككريأ بن عبد الله المسككود، وهو ممن سككمع 
 ال مالة قال: ختمت( في سنة عشرين و 5من ابن عبد الوارث )

__________________ 
 .45: 2( اإلصابة 2)
 ( ويادة من مخطوقة اكمبروويانا اإليطالية.1)
إسكككككحق بن يحيى أحد الرواة عنده وهو يروى عنه  211( في تاري  صكككككنعاء للراوي 8)

عن علي بن معبد بن شداد العبدي عن إسحق المذكور في حين روى مؤلف كتابنا هذا عنه 
 مما يدل على تقدم المؤلف عن الراوي بطبقة واحدة.مباشرة 
 «.قال فلماذا»( مخطوقة إيطاليا 4)
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 (2)(." 5( هو أبو الحسن علي بن الحسن بن عبد الوارث )انظر تاري  صنعاء: 5)
 

 (792طبقات الشعراء البن المعتز، ابن المعتز )م -4
قككدول في المنككام "وحككد ني أحمككد بن إبراهيأ المعبر قككال: رأيككت صكككككككككككككككال  بن عبككد ال

؟ وكيف نجوت مما كنت فيه؟ فقال: إني ما فعل الله بكضكككككككاحكار مسكككككككتبشكككككككرار، فقلت له: 
وردت على رب ال تخفى عليه خافية، فاستقبلني برحمته وقال: قد علمت براءتك مما كنت 

 تعر  به وترمى باعتقاده.
رنا على ما صككككوأشككككعاره كثيرة، إال أنها موجودة عند جميع النال مسككككتفي ككككة فيهأ، فاقت

 ذكرنا منها
 

 أخبار إبراهيأ بن سيابة
حكدث ني أبن أبي قبكاذ قكال: قكال العوفي: ككان سككككككككككككككيكابة حجامار، وفيه يقول عتبة اكعور 

 يهجوه ويذكر صناعته:
 أبوك أوهى النجاد عاتقه ... كأ من كمي أدمي ومن بطل
 يئخذ من ماله ومن دمه ... لأ يمس من  ئره على وجل

 وك خاضعة ... من بين حا  له ومنتعلذلت رقاب المل
وكان يرمي بال ندقة وكان المهدي أخذه وأح ككككر كتبه فلأ يوجد فيها شككككيء من ذلك، 
فآمنه واسككتكتبه، وكان يكته في مجلسككه وبين يديه وكان من أبلى النال وأفصككحهأ  أ صكك  

حتاج إلى اعنده أن فيه شككككي ار مما كان اتهأ به، فاقرحه وأقصككككاه، فسككككاءت بعد ذلك حاله، و 
 مسئلة النال، وكان أحد المطبوعين، وكان محجاجار منطيقار.

 ومما رويناه له قوله:
 (1)جاء البشير مقدم البشراء ... منه علي  بئعظأ العظماء" 

                                         
 .260( ص/122تاري  صنعاء، عبد الرواق الصنعاني )م  (2)
 .11( ص/116قبقات الشعراء البن المعت ، ابن المعت  )م  (1)
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تااريخ الببري   تااريخ الر ااام والموول، وصاااوا  تاريخ -5
 (310الببري، الببري، أبو جعفر )م 

 "سنه  مان واربعين و ال مالة
 هذه السنه، وافى ابو إسحاق القراريطى مصر مع الحاج.في 

 في شهر ربيع االول، توفى ابو بكر محمد بن جعفر االدمى القارئ.
قكال دره الصككككككككككككككوفى: كنكت بكالتكا بكلواذى على سككككككككككككككط  عكال، فلمكا هكدئ الليل قمت 
كصكككلي، فسكككمعت صكككوتا ضكككعيفا يجيء من بعد، فئصككك يت اليه وتاملته شكككديدا، ف ذا صكككوت 

االدمى، فقكدرتكه منحكدرا في دجلكة، فلأ أجكد الصككككككككككككككوت يقرب، وال ي يكد على ذلك  ابى بكر
 القدر ساعه  أ انقطع، فشككت في اكمر وصليت ونمت.

فبكرت فدخلت ب داد بعد سكككاعتين من النهار، وكنت مجتاوا في السكككميريه، ف ذا بابى 
ضه جعفر تي بقرب فر بكر االدمى ين ل الى الشط، من دار ابى عبد الله الموسوى العلوي، ال

على دجلة، فصكككككككعدت اليه وسكككككككئلته عن خبره، فئخبرني بسككككككككالمته، فقلت: اين بت البارحه؟ 
 فقال: في هذه الدار، فقلت: قرات النوبه الفالنية؟

قال: نعأ قبل نصكككككككككف الليل، فعلمت انه الوقت الذى سكككككككككمعت فيه صكككككككككوته بكلواذى، 
 لك؟ فاخبرته، قال:فعجبت من ذلك عجبا شديدا بان ما في له، فقال: ما

 فاحكها للنال عنى، فانا احكيها دالما.
وقككال ابو جعفر عبككد اللككه بن اسككككككككككككككمككاعيككل االمككام: رايككت أبككا بكر االدمى في النوم بعككد 

ورا ؟ فقال: أوقفني بين يديه وقاسكككككككيت شكككككككديدا وأمما فعل الله بكمديده من وفاته، فقلت: 
نها  قال: ما كان شككيء أضككر على منها، كصككعبه، قلت له: فتلك الليالى والمواقف والقرهن؟ ف
 كانت للدنيا، قلت له: فالى اى شيء انتهى امرك؟

 (2)قال: قال لي الله تعالى: هليت على نفسي اال اعذب أبناء اليثانين" 
 

                                         
 .22/832( 820تاري  الطبري = تاري  الرسل والملوك، وصلة تاري  الطبري، الطبري، أبو جعفر )م  (2)
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الجرح والتعديم البن أبي حاتم، الرازي، ابن أبي حاتم )م -2
372) 

 "أو رهه.
( 1حكأ يقول أحمد بن حنبل بسكككككككككككككمرقند )( قال 2حد نا عبد الرحمن نا أبو معين )

 وأحمد حي.
 

باب اسكككككتحقاق الرجل السككككككنة بمحبة أحمد بن حنبل حد نا عبد الرحمن نا أحمد بن 
( بن عطية قال سككككمعت عبد الله بن أحمد بن شككككبويه المرووي يقول سككككمعت ابا 8القاسككككأ )
لأ أنه بل فئعيقول: إذا رأيكت الرجكل يحكه أحمكد بن حن -يعني قتيبكة ابن سككككككككككككككعيكد  -رجكاء 

 صاحه سنة وجماعة.
حد نا عبد الرحمن نا محمد بن علي بن سكككعيد النسكككالي قال سكككمعت قتيبة بن سكككعيد 

 يقول: إذا رأيت الرجل يحه أحمد بن حنبل فئعلأ أنه على الطريق.
( بن موسى يقول رأيت رجال من 4حد نا عبد الرحمن سكمعت عبد الله بن الحسين )

قال  فر الله  ؟ما فعل الله بكرى النالأ فقلت له: بالله عليك توفي فميا ي -اهكل الحكدي  
( ؟ قال: 6( فقلكت: بمكاذا  فر اللكه لك )5لي فقلكت: بكاللكه؟ فقكال: بكاللكه أنكه  فر اللكه لي )

 بمحبتي كحمد بن حنبل، فقلت فئنت في راحة، فتبسأ وقال: أنا في راحة وفي فرح.
أ الرجل يحه احمد ابن حنبل فئعلأ حد نا عبد الرحمن سكككككككككككمعت أبي يقول: إذا رأيت

 أنه صاحه سنة.
 حد نا عبد الرحمن قال: سمعت أبا جعفر محمد بن هارون المخرمي

__________ 
( م " 4( م " الهيثأ " خطئ )8( م " ... حنبل سنين " )1( د " أبو معن " خطئ )2)

 ( م "  فر لك ".6( م "  فر لي )5الحسن " )
 ")*((2) 

                                         
 .2/803( 812اتأ )م الجرح والتعديل البن أبي حاتأ، الراوي، ابن أبي ح (2)
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 (354اخرى، ابن حبان )م  -بان طالثقات البن ح-2
[ كنيته أبو الحسكككككن، يروي عن الف كككككل بن موسكككككى الشكككككيباني، وأهل 20: ص 5"]ج 

بلده، روى عنه ابنه عبد الله بن أحمد بن شككبويه، مات سككنة  ال ين ومالتين، وهو ابن سككتين 
 سنة.

، يقول: سكككككمعت إسكككككحاق بن الجراح اكذني، 20: 5]-( 422) [ سكككككمعت مكحوالر
معت أحمد بن شبويه، يقول: عن ابن المبارك، قال: كته إلي أبو بكر بن عياش، يقول: س

 إن كان الف ل بن موسى يخالط السلطان، فال يقرله مني السالم.
 أحمد بن عمران اكخنسي، أبو عبد الله الكوفي

يروي عن وكيع، وابن ف ككككككيل، وأهل الكوفة، ح دث نا عنه أبو يعلى، مسككككككتقيأ الحدي ، 
  مان وعشرين ومالتين.مات سنة 

 أحمد بن نصر بن مالك الشهيد المرووي
يروي عن: ابن عيينة، قتل في المحرم يوم السكككككككبت  رة رم كككككككان سكككككككنة إحدى و ال ين 

 ومالتين، قتله المعتصأ صبررا.
[ حكككد ني محمكككد بن إسككككككككككككككحكككاق بن ي يكككد الوراق،  نكككا إبراهيأ بن 20: 5]-( 423)

قال: رأيت أحمد بن نصكككككر الخ اعي في المنام،  إسكككككحاق اكنصكككككاري، عن أبي نصكككككر التمار،
 ؟ قال: أول تحفة أتحفني بها ربي أن  فر لكل من ساء قبلي.ما فعل الله بكفقلت له: 
،  نا ُمح مثُد ْبُن ع ْبدِ 20: 5]-( 421) تك ر  ْيٍر، بُِتسكككككككككْ ُد ْبُن ب ْحِر ْبِن وُه   اللثِه [ ح دث نا أ ْحم 

ُلوُب،  نا ع ِلي  ْبُن اْلحُ ْبِن اْلُمب ار ِك اْلم ْخر ِمي   ِهيُد اْلم صككْ ٍر الشككث ُد ْبُن ن صككْ ْيِن ْبِن و اِقٍد، ،  نا أ ْحم  سكك 
ا تُكْرج ُعون  فِ  اٍل،   و اتكثُقوا يك ْومكككر ة ، ع ِن اْبِن ع بكككث يكككِه إِل ى ع ْن أ بِيكككِه، ع ْن ي  ِيكككد  النثْحِويِ ، ع ْن ِعْكرِمككك 

   ل ْت ع ل ى ر ُسوِل اللثِه صلى الله عليه وسلأ "اللثِهق: " أ نكثه ا هِخُر هي ٍة نك  
 أحمد بن وكيع بن الجراح

يروي عن أبيككه، وهو أخو فلي  وسككككككككككككككليمككان ابني وكيع، روى عنككه أهككل الكوفككة، وكككان 
صككالحرا يؤم بئبيه في الفرالض. سككمعت ابن قتيبة، يقول: سككمعت حسككين بن السككري، يقول:  
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لكوفة، ووكيع يصلي خلفه، إذا  اب أحمد صلى بنا كان أحمد بن وكيع بن الجراح يؤمنا با
 وكيع.

 أحمد بن عبد الله بن مسلأ أبي شعيه الحراني القرشي
مولى عمر بن عبد الع ي ، كنيته أبو الحسكككككككككككن، يروي عن موسكككككككككككى بن أعين، ووهير بن 
معاوية، روى عنه محمد بن يحيى الذهلي، وحد نا عنه عمر بن سككككككككككعيد بن سككككككككككنان بمنبج، 

 (2)ال ين ومالتين." مات سنة  
 

 (354اخرى، ابن حبان )م  -الثقات البن حبان ط-8
أحمد بن نصكككككر بن مالك الشكككككهيد المرووي يروى عن بن عيينة قتل في  - 21052" 

المحرم يوم السككككككبت  رة رم ككككككان سككككككنة إحدى و ال ين ومالتين قتله المعتصككككككأ صككككككبرا حد ني 
سكحاق اكنصاري عن أبى نصر التمار قال محمد بن إسكحاق بن ي يد الوراق  نا إبراهيأ بن إ

حفنى قال أول تحفة أت ما فعل الله بكرأيت أحمد بن نصككككككككككر الخ اعي في المنام فقلت له 
بها ربي أن  فر لكل من سككاء قبلى حد نا أحمد بن بحر بن وهير بتسككتر  نا محمد بن عبد 

ن بن واقد بن الحسيالله بن المبارك المخرمي  نا أحمد بن نصكر الشكهيد المصكلوب  نا على 
عن أبيه عن ي يد النحوي عن عكرمة عن بن عبال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أنها هخر 

 (1)هية ن لت على رسول الله صلى الله عليه و سلأ " 
 

 (354الثقات البن حبان، ابن حبان )م -9
ِهيد اْلمرووِي يْروى ع ن بن عُ  - 21052" ن  أ ْحمد بن نصكككككككر بن م الك الشكككككككث ة قتل ِفي يك يكْ

ان سكككككنة ِإْحد ى و   ال  ِين  و ِمالك تك ْيِن ق تله المعتصكككككأ صكككككبرا ح د ِني  اْلمحرم يك ْوم السكككككبت  رثة ر م  ككككك 
ُمح مثد بن ِإْسح اق بن ي ِيد اْلوراق  ك ن ا ِإبْكر اِهيأ بن ِإْسح اق اْكْنص ارِي  ع ن أبي نصر التمار ق ال  

ن ام ف قلت ل ُه ر أ ْيت أ ْحمد بن نصككككككككككر اْلُخ  اعِ   أول تحفة أتحفني ق ال   َما فعل الله بكي  ِفي اْلم 
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ْيٍر بُِتْستك ر   ك ن ا ُمح مثد ُد ْبُن ب ْحِر ْبِن وُه  اء  قبلي ح دث نا أ ْحم  ْبن ع ْبد  به ا ر بِ ي أ ن  فر لكل من سك 
ٍر الشثهِ  ُد ْبُن ن صكْ ْيِن ْبِن و اِقٍد يُد اْلم ْصُلوُب  ك ن  اللثه ْبن اْلُمب ار ِك اْلم ْخر ِمي   ك ن ا أ ْحم  ا ع ِلي  ْبُن اْلُحس 

ا تُكْرج ُعون  ِفيككِه إِل ى اٍل و اتكثُقوا يك ْومككر ة ع ن بن ع بككث ا  ع ْن أ بِيككِه ع ْن ي  ِيككد  النثْحِويِ  ع ْن ِعْكرِمكك  اللككه أ نكثهكك 
 (2)و سلأ" هِخُر هي ٍة نك   ل ْت ع ل ى ر ُسوُل اللثِه ص لثى اللثُه ع ل ْيِه 

 

 (354المجروحين البن حبان ت حمدي، ابن حبان )م -10
"وبالكوفة سكككككفيان الثوري وابن عيينة وإسكككككراليل بن يونس، وبالحجاو ابن جريج ومالك 

 ومحمد بن إسحاق.
 قال أبو ورعة: وصار حدي  هؤالء إلى يحيى بن معين.

قال: حد نا عبد  أخبرنا ال ككحاك بن هارون، قال: حد نا أحمد بن محمد اكصككفري،
الله بن عمر القواريري، قال: سكككككككمعت يحيى بن سككككككككعيد، يقول: تلوموني على حه علي بن 

 المديني وأنا أتعلأ منه.
أخبرنا محمد بن إسككككحاق الثقفي، قال: سككككمعت محمد بن إسككككماعيل البخاري وقلت 

 له: ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن أقدم العراق وعلي بن المديني حي فئجالسه.
محمد بن أحمد المسكككككندي، يقول: سكككككمعت محمد بن نصكككككر الفراء، يقول: سكككككمعت 

ا فيمككا بيني وبين اللككه ع   سككككككككككككككمعككت علي بن المككديني، يقول: اتخككذت أحمككد بن حنبككل إمككامككر
 وجل، ومن يقوى على ما يقوى أبو عبد الله؟

أخبرنكا عبكد الملك بن محمد، قال: حد نا أحمد بن علي اكبار، قال: حد نا مجاهد 
، قال: قال يحيى بن معين: كتبنا عن الكذابين وسككجرنا به التور، فئخرجنا به خب را بن موسككى
 ن يجرا.

سكككككمعت هارون بن عيسكككككى ببلد، قال: سكككككمعت عبال بن محمد، يقول: رأيت أحمد 
 بن حنبل بين يدي يحيى بن معين جا يرا وهو يقول: يا أبا وكريا ما تقول في فالن؟ .
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بصكور، قال: حد نا علي بن سكعيد اكنصاري، قال:  أخبرنا محمد بن جعفر الهمداني
سكككول وحمل على نعش ر  -صكككلى الله عليه وسكككلأ  -مات يحيى بن معين في مدينة الرسكككول 

فرأيتهأ ينادون: معاشككككر النال هذا ذاب الكذب عن رسككككول  -صككككلى الله عليه وسككككلأ  -الله 
 كذا وكذا عامرا.  -صلى الله عليه وسلأ  -الله 

بن عبد الواحد الب دادي، قال: سمعت جعفر بن أبي عثمان الطيالسي، أخبرنا إبراهيأ 
ا فعل الله ميقول: سكمعت حبيس بن مبشر، يقول: رأيت يحيى بن معين في النوم، فقلت: 

 (2)؟ قال:  فر لي وووجني  الث م ة" بك
 

 (354المجروحين البن حبان ت حمدي، ابن حبان )م -11
بين النال، وقال لي: يا يحيى ت م نث ما شكككككككك ت،  "حوراء، وعمل لي سككككككككماقرا، وأقعدني

 قال: قلت: فمن أو ق النال؟ قال: شعبة وسفيان ووالدة، شيء عجه مرتين أو  ال را.
أخبرنا أحمد بن محمد بن سككككككعيد المرووي بالبصككككككرة، قال: حد نا محمد بن الحسككككككن 

،  داديالسككككلمي، قال: سككككمعت قالوت بن لقمان، يقول: سككككمعت أبا يحيى السككككمسككككار الب
يقول: رأيت أحمد بن حنبل رحمه الله في المنام وعلى رأسككككككككككككه تاج مرصكككككككككككككع بالجوهر، وإذا 

؟ قال: بك ماا فعل اللهيخطر خطرة لأ أعرفهكا لكه في دار الكدنيكا، فقلكت لكه: يكا أبكا عبكد اللكه 
 فر لي وأدناني من نفسه، وتوجني بهذا التاج، وقال: هذا لك بقولك: القرهن كالم الله  ير 

ق، قلت: فما هذه الخطرة التي لأ أعرفها لك في الدنيا؟ قال: هذه مشككككككككية الخدام في مخلو 
 دار السالم.

أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسككككككككككن البلخي بجرجان، قال: حد نا العبال بن محمد 
الخالل، قال: حد نا إبراهيأ بن شكككككككمال، قال: سكككككككمعت وكيع بن الجراح وحفص بن  ياث 

 ل ذلك الفتى، يعنيان أحمد بن حنبل.يقوالن: ما قدم الكوفة مث
أخبرني محمد بن اللي  الوراق، قال: سككككككككمعت محمد بن مشكككككككككان، يقول: قال عبد 

 الرواق: ما قدم علي أحد كان يشبه أحمد بن حنبل رحمه الله.
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قال أبو حاتأ:  أ أخذ عن هؤالء مسلك االنتقاد في اكخبار وانتقاء الرجال في اآل ار 
ن يحيى الهذلي النيسابوري، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وأبو جماعة، منهأ محمد ب

ورعككة عبيككد اللككه بن عبككد الكريأ بن ي يككد الراوي، ومحمككد بن إسككككككككككككككمككاعيككل الجعفي البخككاري، 
ومسلأ بن الحجاج النيسابوري، وأبو داود سليمان بن اكشع  السجستاني، في جماعة من 

ن الكتابة، وأفرقوا في الرحلة، ]و[ واظبوا على السكككككككككككككن أقرانهأ، أمعنوا في الحفظ، وأكثروا في
والمذاكرة، والتصكككككككككنيف والمدارسكككككككككة حتى أخذ عنهأ من نشكككككككككئ من بعدهأ من شكككككككككيوخنا هذا 

 (2)المذهه، وسلكوا هذا المسلك، حتى أن" 
 

المجروحين البن حبااان  ط الصاااميعين، ابن حبااان )م -17
354) 

حمد بن محمد اكصكككككككككككفري، قال: ح دث نا "أخبرنا ال كككككككككككحاك بن هارون، قال: ح دث نا أ  
ُعب يد الله بن ُعم ر القواريري، قال: سكككمعت يحيى بن سكككعيد، يقول: تلوموني على حه علي 

 بن المديني وأنا أتعلأ منه.
أخبرنا محمد بن ِإسككحاق الثقفي، قال: سككمعت محمد بن إسككماعيل البخاري، وقلت 

 ي بن المديني حي فئجالسه.له ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن أقدم العراق وعل
سكككككمعت محمد بن أ حمد المسكككككندي، يقول: سكككككمعت محمد بن نصكككككر الفراء، يقول: 
سككككككككككككككمعككت علي بن المككديني، يقول: اتخككذت أ حمككد بن حنبككل إمككامككار فيمككا بيني وبين اللككه ع  

 وجل، ومن يقوى على ما يقوى أبو عبد الله؟
علي اكبار، قال: ح دث نا مجاهد أخبرنكا عبكد الملك بن محمد، قال: ح دث نا أ حمد بن 

بن موسكككى، قال: قال يحيى بن م ِعين كتبنا عن الكذابين وسكككجرنا به التنور، فئخرجنا به خب ار 
 ن يجا.

سكككككمعت هارون بن عيسكككككى ببلد، قال: سكككككمعت عبال بن محمد، يقول: رأيت أ حمد 
 فالن؟ ل فيبن حنبل بين يدي يحيى ين معين جا يا وهو، يقول: يا أبا وكريا ما تقو 
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أخبرنا محمد بن جعفر الهمداني بصكور، قال: ح دث نا علي بن سكعيد اكنصاري، قال: 
لى الله ع ليِه و سككككلأ وحمل على نعش رسككككول الله  مات يحيى بن م ِعين في مدينة الرسككككول صكككك 
لى  لى الله ع ليِه و سككلأ فرأيتهأ ينادون: معاشككر النال، هذا ذاب الكذب عن رسككول الله صكك  صكك 

 ع ليِه و سلأ كذا وكذا عامار. الله
أخبرنا إبراهيأ بن عبد الواحد الب دادي، قال: سمعت جعفر بن أ بي عثمان الطيالسي، 

ا فعل الله ميقول: سكمعت حبيس بن مبشر، يقول: رأيت يحيى بن م ِعين في النوم، فقلت: 
وقال  ال،؟ قال:  فر لي وووجني  الث م ة حوراء، وعمل لي سككككككككككماقار وأقعدني بين النبك

لي: يا يحيى تمن ما شك ت، قال: قلت: فمن أو ق النال؟ قال: شكعبة وسكفيان ووالدة شككيء 
 (2)عجه مرتين، أ و  ال را." 

 

المجروحين البن حبااان  ط الصاااميعين، ابن حبااان )م -13
354) 

"أخبرنا أ حمد بن محمد بن سككككعيد المرووي بالبصككككرة، قال: ح دث نا محمد بن الحسككككن 
سككككمعت قالوت بن لقمان، يقول: سككككمعت أبا يحيى السككككمسككككار الب دادي،  السككككلمي، قال:

يقول: رأيكت أ حمد بن حنبل رحمه الله في المنام وعلى رأسككككككككككككككه تاج مرصككككككككككككككع بالجوهر وإذا 
؟ قال: بك ماا فعل اللهيخطر خطرة لأ أعرفهكا لكه في دار الكدنيكا، فقلكت لكه: يكا أبكا عبكد اللكه 

 التاج، وقال: هذا لك بقولك القرهن كالم الله  ير  فر لي وأدناني من نفسكككككه، وتوجني بهذا
مخلوق، قلت: فما هذه الخطرة التي لأ أعرفها لك في الدنيا؟ قال: هذه مشككككككككية الخدام في 

 دار السالم.
أخبرنا أ حمد بن محمد بن الحسككككككككككن البلخي بجرجان، قال: ح دث نا العبال بن محمد 

: سكككككككمعت وكيع بن الجراح وحفص بن  ياث الخالل، قال: ح دث نا إبراهيأ بن شكككككككمال، قال
 يقوالن: ما قدم الكوفة مثل ذلك الفتى: يعنيان أ حمد بن حنبل.
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أخبرني محمد بن اللي  الوراق، قال: سككككككككمعت محمد بن مشكككككككككان، يقول: قال عبد 
 الرواق: ما قدم علي أحد كان يشبه أ حمد بن حنبل رحمه الله.

نتقاد في اكخبار وانتقاء الرجال في اآل ار قال أبو حاتأ:  أ أخذ عن هؤالء مسلك اال
 ،، جمكاعكة، منهأ محمكد بن يحيى الهكذلي النيسككككككككككككككابوري، وع بد الله بن عبد الرحمن الدثارِمي 
وأ بو ورعة ُعب يد الله بن عبد الكريأ بن ي يد الراوي، و ُمحمد بن إسكككككككماعيل الجعفي البخاري، 

يمان بن اكشع  السجستاني في جماعة من ومسلأ بن الحجاج النيسابوري،، وأ بو داود سل
أقرانهأ أمعنوا في الحفظ، وأكثروا في الكتككككابككككة، وأفرقو في الرحلككككة، وواظبوا علي السككككككككككككككنن 
والمذاكرة والتصكنيف والمدارسة، حتى أخذ عنهأ من نشئ بعدهأ من شيوخنا هذا المذهه، 

 (2)وسلكوا هذا المسلك، حتى أن" 
 

 (354الوعي(، ابن حبان )م المجروحين البن حبان )دار -14
 كذاوكذا عاما .  -صلى الله عليه وسلأ  -"هذا ذاب الكذب عن رسول الله 

أخبرنا إبراهيأ بن عبد الواحد الب دادي قال : سككمعت جعفر بن أبي عثمان الطيالسككي 
ا فعل ميقول : سكككككمعت حبيش بن مبشكككككر يقول : رأيت يحيى بن معين في النوم ، فقلت : 

 :  فر لي وووجني  ال مالة حوراء وعمل لي سماقا وأقعدني بين النال .؟ قال  الله بك
 ( وقال لي :8)

__________ 
 ( في المخطوقة : " محمد بن أحمد السندي العطار " .2)
 ( في الهندية : ) أتحدث ( .1)
 ( في المخطوقة : " بين البابين " .8)
$[2/52] 

 يا يحيى تمن على ما ش ت .
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و ق النال ؟ قال : شككعبة وسككفيان ووالدة شككيء عجه مرتين ، أو قال : قلت : فمن أ
  ال ا .

أخبرنا أحمد بن محمد بن سكككككككككككككعيد المرووي بالبصكككككككككككككرة ، حد نا محمد بن الحسكككككككككككككن 
السلمي قال : سمعت قالوت بن لقمان يقول : سمعت أبا يحيى السمسار الب دادي يقول 

رأسكككه تاج مرصكككع بالجوهر ، وإذا  في المنام ، وعلى -رحمه الله  -: رأيت أحمد بن حنبل 
فعل الله  ما( لأ أعرفها له في دار الدنيا ، فقلت له : يا أبا عبدالله 2هو ) يخطر خطرة ( )

 ؟ قال :  فر لي وأدناني من نفسه . بك
وتوجني بهككذا التككاج ، وقككال : هككذا لككك بقولككك القرهن كالم اللككه  ير مخلوق ، قلككت : 

 ا لك في الدنيا ؟ قال : هذه مشية الحدام في دار السالم .فما هذه الخطرة التي لأ أعرفه
أخبرنككا أحمككد بن محمككد بن الحسككككككككككككككن البلخى بجرجككان ، حككد نككا العبككال بن محمككد 
الخالل حد نا إبراهيأ بن شمال قال : سمعت وكيع بن الجراح وحفص بن  ياث يقوالن : 

راق قال حمد بن اللي  الو ما قدم الكوفة مثل ذلك الفتى : يعنيان أحمد بن حنبل أخبرني م
: سككككمعت محمد بن مشكككككان يقول : قال عبد الرواق : ما قدم على أحد كان يشككككبه أحمد 

 (2)بن حنبل رحمه الله ." 
 

(، أبو الفرج 352أخابااار أبااي نوال   اوغا ا )اااني )-15
 (352ا صبهاني )م 

 " 
 ) إن كان ال يرجوك إال محسن ** فمن الذي يدعو ويرجو المجرم (  
 ) أدعوك رب كما أمرت ت رعا ** ف ذا رددت يدي فمن ذا يرحأ (  
 ) مالي إليك وسيلة إال الرجا ** وجميل ظني  أ إني مسلأ (  
فئخذت الرقعة وعرفت أهله ما رأيت وبشكككككرتهأ به وبلى ذلك أبا العتاهية فاسكككككتحسكككككن  

 الشعر وواد فيه أبياتا 
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 قال الكرخي  
فقلككت لككه مككا أشكككككككككككككككد مككا بككك من االلأ فقككال ألأ  دخلككت على أبي نوال في علككة موتككه 

 الذنوب فرجوت الله تعالى له عند ذلك 
 كان محمد بن نافع الناسك صديقا كبي نوال قال   
فلما بل ني موته أسككككككككككككككفت عليه وكان يجول في فكري فرأيته في النوم فقلت أبا نوال  

لي قلت  قال  فر بكما فعل الله قال الت حين كنية قلت الحسن بن هانئ قال نعأ قلت 
بكئي شككككككككككككككيء قكال بتوبكة تبتهكا قبكل موتي وبكئبيكات قلتها قلت وما هي قال هي عند اهلي قال 
فصككككرت إلى أمه فلما رأتني أجهشككككت بالبكاء فقلت لها إني رأيت كذا وكذا فكئنها سكككككنت 

 وأخرجت إلي كتبا مقطعة فوجدت فيها بخط كئنه قريه 
 اتما أبي نوال ووصيته البن عبد الواحد  ) يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة ** (  خ 
 اكبيات  
 قال محمد بن عبد الواحد 

____________________ 
 "(2) 
 

(، أبو الفرج 352أخابااار أبااي نوال   اوغا ا )اااني )-12
 (352ا صبهاني )م 

 " 
كان الحسكككككككككككن بن هانئ ناوال علي فح كككككككككككره الموت وكان له خاتمان احدهما حديد   

كتوب الحسن بن هانئ يشهد أن ال إله إال الله مخلصا وعلى االخر وهو صيني مربع عليه م
 عقيق أحمر مربع 

 ) تعاظمني ذنبي فلما قرنته ** بعفوك ربي كان عفوك أعظما (  

                                         
 .821( ص/856صبهاني )م (، أبو الفرج اك856أخبار أبي نوال = ملحق اك اني ) (2)
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فقال لي إذا انا مت فاقلع الفص الحديد وا سككككككككككله مرارا ف ذا كفنت فصككككككككككيره في فمي  
 وخلني وربي ع  وجل 

 ص العقيق ليذكره به ففعل فلأ ي ل في يده حتى مات قال وسئل عمي أن يلبس الف 
 قال محمد بن عمر  
ين كنية فقال ان الت ح ما فعل الله بكرأيت أبا نوال في المنام فقلت له أبا نوال  

قلت الحسككن قال  فر لي فئدخلني الجنة قلت بماذا وقد كنت تشككرب الخمر وتقول الشككعر 
لككه بهككا وأقولهككا وهي في وسككككككككككككككادتي قككال فككئتيككت من   قكال  فر لي بكئبيككات كنككت كثيرا مككا أتمثككل

 فئخبرتهأ بما رأيت في منامي فئتوني بوسادته فاستخرجت الرقعة منها ف ذا فيها مكتوب 
 ) إني رضيت أبا حفص وصاحبه ** كما رضيت عتيقا صاحه ال ار (  
 ) وقد رضيت عليا قدوة علما ** وما رضيت بقتل الشي  في الدار (  
 ة عندي فاضل علأ ** فهل علي بهذا القول من عار ( ) كل الصحاب 
 ) إن كنت تعلأ أني ال أحبهأ ** إال لوجهك فاعتقني من النار (  
 قال القصافي الشاعر  
 قال  فر لي قلت بئي شككككككككككككككيء قال ماا فعل الله بكرأيكت أبكا نوال في النوم فقلكت  

 بحسن ظني 
 قال الحسين الخليع 

____________________ 
 "(2) 
 

 (325الفكر، ابن عدي )م  -الكاام في ضعفاء الرجال -12
"أخبرنا أحمد بن حفص السككعدي ، أخبرنا أحمد بن سككعيد الدارمي ، سككمعت العالء 

ا فعل الله مايقول : أخبرني رجكل قكال : رأيكت عبكد اللكه بن المبكارك في المنكام ، فقلكت لكه : 
د ، حمن الد ولي ، أخبرنا ابن قه ا؟ قكال :  فر لي برحلتي . أخبرنكا محمكد بن عبد الر  باك

                                         
 .828( ص/856(، أبو الفرج اكصبهاني )م 856أخبار أبي نوال = ملحق اك اني ) (2)
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أخبرنا علي بن الحسكككن ، أخبرنا عبد الله ابن المبارك عن سكككفيان بن عيينة عن ابن قاول ، 
عن أبيه قال : ليس في القلس وضوء . وأنبئنا بهلول بن إسحاق اكنباري ، أخبرنا سعيد بن 

عن  -نه يريد ابن المبارك ظننا أ -منصككككككككككور ، أخبرنا أبو اكحوص ، أخبرنا أبو عبد الرحمن 
جعفر بن برقان فذكره . حد نا محمد بن جعفر المطيري ، أخبرنا أبو إسكككككككككماعيل الترمذي ، 
أخبرنا نعيأ ، أخبرنا معتمر ، حد ني صاحه لنا ، عن أيوب ، عن الحسن قال : رمي  كله 

 أحمد رحمة ، فقلت له : من هو ؟ قال : ابن المبارك . أخبرنا أحمد بن سكككككعيد ، سكككككمعت
بن وهير يقول : سككككمعت موسككككى بن إسككككماعيل يقول : سككككمعت ابن المبارك يقول : حد ت 
سفيان الثوري بحدي   أ ج ته بعد ذلك ، ف ذا هو يدلسه عني ، فلما رهني استحى فقال : 
نروي عنك . وحدث عبد الله بن المبارك رباح بن ي يد الصكككنعاني بئحادي  . أخبرنا محمد 

أحمد بن عمير الطرسكككككككككوسكككككككككي ، أخبرنا محمد بن خالد النصككككككككككيبي ،  بن أبي علي ، حد ني
أخبرنا إبراهيأ بن خالد الصككككككككككككنعاني ، أخبرنا رباح بن ي يد ، عن ابن المبارك ، عن سكككككككككككككفيان 
الثوري ، عن شكككككككعبة بن الحجاج ، عن قتادة ، عن أنس ، أن أبا بكر وعمر قطعوا في مجن 

لبلخي ، التستري ، أخبرنا إبراهيأ بن عبد الله ا قيمته  ال ة دراهأ . أخبرنا الحسن بن عثمان
أخبرنا الوليد بن مسكككلأ ، قال : اجتمعت أنا وابن المبارك ومروان الف اري عند سكككفيان الثوري 
، وسكعيد بن سكالأ القداح ، إذ جاء سفيان بن عيينة فتذاكرنا من العدل في اإلسالم ، فكلنا 

العلأ  عبد الله بن المبارك ، فقال : من رضيه أهل نظرنا إلى سفيان الثوري أن يتكلأ ، فبادر
فكتبوا عنه حديثه ، فهو عدل جال  الشكككهادة ، فتبسكككأ سكككفيان الثوري ، وقال : أحسكككن والله 
أبو عبد الرحمن . أخبرنا المدالني ، أخبرنا اللي  بن عبدة ، أخبرنا إسكماعيل بن مسلمة بن 

 : من فقيه العرب ؟ قال : سكككككككفيان الثوري قعنه ، أخبرنا محمد بن معتمر قال : قلت كبي
 ، فلما مات سفيان ، قلت له : من فقيه العرب ؟ قال : عبد الله بن المبارك .

 "____________________(2) 
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 (325الفكر، ابن عدي )م  -الكاام في ضعفاء الرجال -18
حري  بن عثمككان أبو عثمككان الحمصككككككككككككككي الرحبي يكنى أبككا عثمككان حككد نككا  - 568" 

لجنيدي  نا البخاري قال حري  بن عثمان أبو عثمان الحمصككي الرحبي يكنى أبا عثمان عن ا
راشكككككككد بن سكككككككعد روى عنه الحكأ بن نافع قال معاذ  نا حري  بن عثمان أبو عثمان وال أعلأ 
أني رأيت أحدا من أهل الشكككام اف كككله عليه قال أبو اليمان كان حري  يتناول رجال يعني عليا 

يد بن عبد ربه مات حري  سككنة  الث وسككتين ومالة ومولده سككنة  مانين  نا عبد  أ ترك قال ي  
الملك بن محمد  نا عبال بن محمد قال سككككككككككمعت أبا مسككككككككككلأ المسككككككككككتملي يقول حري  بن 
عثمان يكنى أبا عثمان أخبرني بذاك نصككككككككككككر البجلي الوراق أبو الحارث وقال عمرو بن علي 

وككان حكافظكا لحكديثه وسككككككككككككككمعت معاذ يحدث عنه وحري  بن عثمكان يتنقص عليكا وينكال منكه 
وي يد بن هارون وعمر بن علي وشككيوخنا  نا الحسكككن بن علي بن عاصكككأ  نا الحسكككن بن علي 
بن راشككككككد قال جلسككككككنا نتذاكر الحدي  فقال بعض أصككككككحابنا رأيت ي يد بن هارون في النوم 

بأ عاتبك فقال  فر لي ورحمني وعاتبني فقلت  فر لك وشككككككككككككفعك  ما فعل الله بكفقلت 
قال كتبت عن حري  بن عثمان فقلت ما أعلأ إال خيرا قال أنه كان يتنقص أبا الحسكككككن علي 
بن أبي قاله  نا بن أبي عصككككككككككككمة  نا أحمد بن أبي يحيى سككككككككككككمعت أحمد بن حنبل يقول 
حدي  حري  نحو من  ال مالة وهو صحي  الحدي  إال أنه يحمل على علي بن أبي قاله 

خاري قال قال معاذ بن معاذ ال أعلأ أحدا من أهلي اف ككككككككككككككله عليه يعني  نكا الجنيكدي  نكا الب
حري  كته إلي محمد بن الحسككككككن حد نا عمرو بن علي سككككككئلت يحيى عن حدي   ور عن 
حري  عن أبي خداش فقال لي معاذ سمعت من حري  فسئلت عنه فلأ ادعه حتى حد ني به 

 (2)فقال حد نا " 
 

 (325عدي )م  الكاام في ضعفاء الرجال، ابن-19
" 
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معُت ا ا يك ُقوُل: سككككك  معُت نُكع ْيمر ِمْعُت ج ْعف ر  ْبن  أ ْحم د  ْبِن ع ِليِ  ْبِن بك ي اٍن يك ُقوُل: سككككك  ْبن  سككككك 
، ف ال تُكب اِلي م ت ى مات. بكْع ة  أ ح اِدي    اْلُمب ار ِك يك ُقوُل: ِإذ ا ر و ْيت  ع ِن الشثْيِ  س 

ت رِي ، أ ْخب رنا أبُو ُوْرع ة  الرثاوِي ، ح دث ني أ حْ ح دث ك ن ا الْ  ْيُن ْبُن ُعْثم ان  الت سككككْ ِميٍل ُحسكككك  م ُد ْبُن ج 
يْ  اع ةر،  ُأث سككككارثه بشكككك  : د خ ْلُت م ع  اْبِن اْلُمب ار ِك ع ل ى اْلُمح ارِِبيِ  بِاْلُكوف ِة فك ت ذ اك ر ا سكككك  ٍء ف ج ع ل  ق ال 

ار ِك يك   ا قلككت لكك ُه: يكك ا أ بكك ا ع بككد الرثْحم  اْبُن اْلُمبكك  ا خ ر ْجنكك  ُه، فك ل مككث ِه ال أ ْرِوي ع نككْ ِن، و اللككثِه ال ُقوُل: و اللككث
اِل، و اْلُمت ك ل ِ  ْئُمرُِني أ ْن أ ْرِوي ع ْن ُفالٍن و هو يك ت ك لثُأ ِفي النكككث : يككك  ال  ان ؟ قككك  ُه أ ْيش كككك  ُأ ِفي أ ْرِوي ع نككْ

اِدقرا فك ُهو  ُمْ ت اِب، و  النثاِل ال ي ْخُلو ِمْن  اِدِق، و ِإمثا ك اِذِب، ف ِ ْن ك ان  صككككككك  ِإْن ك ان   ُخلثتين ِإمثا صكككككك 
اِذبرا فك ُهو  بك هثاِت، ف ال ي ِحل  ِلي أ ْن أ ْرِوي  ع ِن اْلُمْ ت اِب، وال  عن البه ات.  ك 

اتِأٍ  ُة بْ ح دث ك ن ا أ ْحم ُد ْبُن ُمح مد ْبِن ُعم ر، أ ْخب رنا أ بُو ح  ل ْيم ان  اْلم ْرو وِي ، ، أ ْخب رنا ع ْبد  ُن سكككُ
ُة. اِبذ  ا اْلج ه  : ت ِعيُش ل ه  اِديُ  اْلم ْصُنوع ُة، ق ال  ِذِه اك ح   ق ال: ِقيل الْبِن اْلُمب ار ِك: ه 

ِمعْ  ، سككككككك  ِعيد الدثار ِمي  ْعِدي ، أ ْخب رنا أ ْحم ُد ْبُن سككككككك   اْلع الء  تُ ح دث ك ن ا أ ْحم ُد ْبُن ح ْفٍص السكككككككث
ن اِم فك ُقْلُت ل ُه:  : ر أ ْيُت ع بد اللثِه ْبن  الُمب ارك ِفي اْلم  ِل قك ال  ؟ ا فَاَعَل اللهه  بككَ مَ يك ُقوُل: أ ْخبك ر ِني ر جكُ

:  فر لي برحلتي.  ق ال 
دث ك نك ا ُمح مد ْبُن ع بد الرثْحم ِن الد ولي، أ ْخب رنا ابن قه اد، أ ْخب رنا ع ِلي  ْبُن  ِن، احك  ْلح سكككككككككككككك 

: ل يْ  ْفي ان  ْبِن ُعي ينة، ع ِن اْبِن قاوول، ع ْن أ بِيِه ق ال  س  ِفي أ ْخب رنا ع بد اللثِه ْبُن الُمب ارك، ع ْن سككككككككككُ
 اْلق ْلِس و ُضوِء.

وٍر، أ ْخب رنا أ بُو اك حْ  ِعيد ْبُن م ْنصكككككككُ ح اق  اك نْكب ارِي ، أ ْخب رنا سككككككك  و ِص، و أ نْكب ئ ن ا بُكْهُلوُل ْبُن ِإسكككككككْ
ن ا أ نثُه يُرِيُد اْبن  اْلُمب ار ِك، ع ْن ج ْعف ِر ْبِن بك ْرق ان ؛ ف ذ ك ر    ُه.أ ْخب رنا أ بُو ع بد الرثْحم ِن، ظ نكْ

اِعيل  التِ رِمِذي ، أ ْخب رنا نُكع ْيأِ  م  ، أ ْخب رنا" ح دث ك ن ا ُمح مد ْبُن ج ْعف ٍر اْلم ِطيرِي ، أ ْخب رنا أ بُو ِإسككككْ
(2) 
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 (325الكاام في ضعفاء الرجال، ابن عدي )م -70
"وهذه اكحادي  التي أمليت، عِن ابن ل ِهيع ة ولحيي بهذا اإلسكككككككناد  ير ما ذكرت عن  
كامل بن قلحة، عِن ابن ل ِهيع ة ولحيي بهذا اإلسكككناد  ير ما ذكرت وأرجو أنه ال بئل به إذا 

 روى عنه  قة.
 

 رحبي، ُيك نثى أبا عثمان.حري  بن عثمان أبو عثمان الحمصي ال -568
ح دث ك ن ا الجنيدي، ح دث  نا الُبخارِي  قال حري  بن عثمان أبو عثمان الحمصكككككككككككي الرحبي، 

 ُيك نثى أبا عثمان.
عن راشككككككككككد بن سككككككككككعد روى عنه الحكأ بن نافع قال معاذ، ح دث  نا حري  بن عثمان أبو 

 ليه.عثمان، وال  أعلأ أني رأيت أحدا من أهل الشام أف له ع
 قال أبو اليمان كان حري  يتناول رجال يعني عليا  أ ترك.

 قال ي يد بن ع بد ربه مات حري  سنة  الث وستين وِم  ة ومولده سنة  مانين.
ِمْعُت أبا مسككككككككككككككلأ  : سكككككككككككككك  لِكِك ْبُن ُمح مكد، ح دث  نا ع بثاُل ْبُن ُمح مد، ق ال  دث ك نك ا ع بكد اْلم  حك 

 ، ُيك نثى أبا عثمان أخبرني بذاك نصكككككككككككر البجلي الوراق أبوالمسكككككككككككتملي يك ُقوُل حري  بن عثمان
الحككارث وقككال ع ْمرو بن علي وحري  بن عثمككان يتنقص عليككا وينككال منككه وكككان حككافظككا لحككديثككه 

 وسمعت معاذ يحدث عنه وي يد بن هارون وعمر بن علي وشيوخنا.
ُن  ُن ْبُن ع ِليِ  ْبِن عاصكككككككأ، ح دث  نا اْلح سككككككك  راشكككككككد قال جلسكككككككنا  ْبُن ع ِليِ  ْبنِ ح دث ك ن ا اْلح سككككككك 

 َعَل اللهه  بككَ َما فاَ نتذاكر الحدي  فقال بعض أصكككحابنا رأيت ي يد بن هارون في النوم فقلت 
 (2)ق ال   فر لي ورحمني وعاتبني فقلت  فر لك وشفعك فبأ عاتبك قال كتبت عن" 
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الساار اوي، ابن عدي )م  -الكاام في ضاعفاء الرجال ت -71
325) 
ح د نا الحسكن بن علي بن عاصكأ، ح د نا الحسكن بن علي بن راشد قال:  - 5115"

ا مجلسكككككككككككنا نتذاكر الحدي  فقال بعض أصكككككككككككحابنا: رأيت ي يد بن هارون في النوم، فقلت: 
؟ قال:  فر لي ورحمني وشككككككككككككفعني وعاتبني، فقلت:  فر لك وشككككككككككككفعك، فبأ فعل الله بك

أبا  أعلأ إال خيررا، قال: إنه كان يب ض عكاتبكك؟ قكال: كتبت عن حري  بن عثمان، فقلت: ما
 الحسن علي بن أبي قاله.

 "(2) 
 

طبقات المغدثين بأصبهان والواردين عويها، أبو الشيخ -77
 (329ا صبهاني )م 

ث ِأ ر و ى - 288"§ يكْ بِ ي  أ بُو اْله  اِوِر ال ككث ى ْبِن اْلُمسكك  اِوِر ْبِن ُموسكك  ى ْبُن اْلُمسكك  ع ْن  ُموسكك 
ْفي ان  بْ  الر ،سكككككككُ يِ ررا ف اضكككككككِ ن ة  ، و ع ْبِد اللثِه ْبِن ُمع اٍذ ، و و ِكيٍع ، و النثاِل ، و ك ان  خ  تك ر ك  م ا و رِ  ُه  ِن ُعيك يكْ

ْلط انِ  يكْ را ، ِك نث أ ب اُه ك ان  يك تك و لثى لِلسكككككككك  ْخو تِِه تك و ر عرا ، و ل ْأ ي ْئُخْذ ِمْنُه شكككككككك  ى  ، و أ نْكف ق  ع ل  ع ْن أ بِيِه إِلِ
ِثير ِة و رِبكك اقكك اِت ، و بك ل   ِني أ نككثُه رُ  ا ، و لكك ُه ه كك اِر ك  االر ع ِظيمككر ِح الط ُرِق مكك  ال  ِلي  ِفي الر ِبكك اقكك اِت ، و ِإصككككككككككككككْ

د  م ْوتِكِه ف ِقيل  ل ُه:  نك اِم بك عكْ :   ف ر  ِلي ، يك وْ َما فَاَعَل اللهه  بككَ اْلم  ْرأ ٍة ت ْحِمُل جِ ؟ فك ق ال  ر ابرا مرا م ر ْرُت ِبم 
ْلتُكه ا م ع ه ا ، ف ش ك ر  اللثُه ذ ِلك  ِلي فك   ف ر  ِلي"  ْمُلُه ، ف ح م   (1)، فك ثك ُقل  ع ل يكْه ا ح 

 

طبقات المغدثين بأصبهان والواردين عويها، أبو الشيخ -73
 (329ا صبهاني )م 

" 

                                         
 .4/128( 865السرساوي، ابن عدي )م  -الكامل في ضعفاء الرجال ت  (2)
 .1/254( 861قبقات المحد ين بئصبهان والواردين عليها، أبو الشي  اكصبهاني )م  (1)
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 ي ع اِصٍأ النثِبيلُ أ بُو ب ْكٍر أ ْحم ُد ْبُن ع ْمرِو ْبِن أ بِ  - 410
يْ  ، و ُعم  ، و اْلح ْوِقيِ  ِر ْبِن م ْرُووٍق، و ِلي  اْلق   اء  بِئ ْصبك ه ان ، يك ْرِوي ع ْن أ ِبي اْلو لِيِد، و التكثُبوذ ِكيِ 
ل م ة ، و ك ان  اْبن  بِْنِت التكث  ِمع  ِمن  التكثُبوذ ِكيِ  ُكتُكه  ح مثاِد ْبِن سكككككككككككككك  ُه أ نكثُه سكككككككككككككك  ، و ر د  بُ و ذ ك ر  ع نكْ وذ ِكيِ 

ي ان ِة و اْلعِ  بْكر اِهيأ  ْبِن أ ْحم د  اْلخ طثاِبيِ  ُمدثةر، و ك ان  ِمن  الصككككِ  نك ه ا، و و ِلي  إِلِ ك  بك ه ان  و سكككك  فثِة ِبم ح لٍ  أ صككككْ
ن ِة ا كْ  ب ٍل إِل ى سكككككككككككككك  نكْ اِلِ  ْبِن أ ْحم د  ْبِن ح  اء  بك ْعد  و ف اِة صكككككككككككككك  انِين  نك  ع ِجيٍه،  ُأث و ِلي  اْلق  كككككككككككككك  ْيِن و   م 

انِين  و ِمالك تك   ْبٍع و   م  ن ة  سككك  ُع ِمْنُه إِل ى أ ْن تُكُوفِ ي  سككك  م  يرا و ِمالك تك ْيِن،  ُأث ب ِقي  ُيح دِ ُث و ي سكككْ ْيِن، و ك ان  ق اضكككِ
تك ق ام  أ ْمرُُه، إِل ى أ ْن و ق ع   ُهوُد ِفي أ يثاِمِه و اسكككْ ثُكر  الشككك  ن ةر، و ك  ر ة  سككك  ث  ع شكككْ ن ُه و بك ْين  ع ِليِ  ْبِن أ     ال  ْمِر بك يكْ

ار  إِل ى ع ِليِ  ْبِن م ُثوب ة  قك ْوِم ِمن  ا ُه ِقو ال  أ يثاِمِه، ف ئ يْكق ُنوا أ نثُه صكككككككككككككك  ِديقك  ان  صكككككككككككككك  ْلُمر اِبِطين ، م ُثوبك ة  و كك 
ُهْأ، و اْحتك دث  ِه خ ر اب  الر ِبكك اقك اِت، و تكك ئ خثر  اْكجراُء ع نكْ ْوا إِل يكْ ك   ْبُن م ُثوبكك ة ، و ذ ك ر  اْبُن أ ِبي ع ِلي   ف شكككككككككككككك 

بك ُر اْبن  أ ِبي ع اِصٍأ، فك   ْمِد، فك بك ل ى  اْلخ  ي ْحُسُن يُكق وِ ُم ُسور ة  اْلح  : أ نثُه ال  تك   اف ل  ع ل ْيِه ع اِصٍأ، ح تثى ق ال 
ر   ُهْأ و قك ر أ  ع ل   -[832]-إِل ى أ ْن ح  ككك  ت ْدر ج  ُه، ف اسكككْ ُهوُد ِعْند  ور ة  اْلح  الشككك  ْمِد فك ق وثم ه ا،  ُأث ْيِهْأ سككككُ

ُتْأ ِقر اء تِ  يكْ : ه ِل اْرت  ككك  يِر و اْلم ع اِني،  ُأث أ قكْب ل  ع ل ْيِهْأ، فك ق ال  ي ل ه ا و تك ْقوِيِمي ذ ك ر  م ا ِفيه ا ِمن  التكثْفسكككِ
ُن تك ْقوِي ُأْحسككِ : ف م ْن و ع أ  أ نِ ي ال  ْمِد، ك  ِإيثاه ا؟ ق اُلوا: بك ل ى، ق ال  ور ِة اْلح  ْيف  ُهو  ِعْند ُكْأ؟ ق اُلوا:  أ  سككِ

ب   ا السككككككث ٍأ ع ل ى ع ِليِ  ْبِن م ُثوب ة  ِبه ذ  ُه، ف ح ج ر  اْبُن أ ِبي ع اصككككككِ د  ِه، فك ه اج  ك ذثاِب، و ل ْأ يك ْعرُِفوا ق صككككككْ
ِليف ة  أ ِخيِه عُ  ن ِة م ر  ْبنِ النثاُل و اْجت م ُعوا ع ل ى ب اِب أ ِبي ل يكْل ى، و ك ان  خ   ع ْبِد اْلع  ِيِ ، و ذ ِلك  ِفي سكككككككككك 

ُه،  ُأث ض ُعف  ب ْصرُُه فك و ر   ُه أ بُو ل يكْل ى ع ل ى ف ْسِخِه فك ف س خ  ، ف ئ ْكر ه  انِين  " ِإْحد ى و   م   (2)د  ص 
 

طبقات المغدثين بأصبهان والواردين عويها، أبو الشيخ -74
 (329ا صبهاني )م 

 ُمح مثُد ْبُن ع ْبِد الرثْحم ِن اك ْروُن اِني   أ بُو ج ْعف رٍ  - 612"
ِ ِمال ٍة، ك ت ه  ع ْن أ ْحم د  ْبِن ِمْهر ان ، و اْرت ح ل   رِين  و   ال  ن ة  ا ْكنك تك ْيِن و ِعشكككككْ اِم تُكُوفِ ي  سككككك   إِل ى الشكككككث

، و ف ِهأ .  و ِمْصر  و ُخر اس ان ، ُعِني  بِاْلح ِديِ ، و ص نثف 

                                         
 .8/830( 861شي  اكصبهاني )م قبقات المحد ين بئصبهان والواردين عليها، أبو ال (2)
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ِمْعُت اْبن   ن اِم ، فك ُقْلُت: سككككككككككككك  ؟ ا فَاَعَل اللهه  بككَ مَ اْلُمو فثِق ، يك ُقوُل: ر أ ْيُت أ ب ا ج ْعف ٍر ِفي اْلم 
: أ ِمْنُت ِبِه ِمن  اْلف   ع ْينِ  ، فك ق ال   أ ر ْدُت ِبِه اْلح ِدي  

ِمْعُت ع ْبد  اللثِه ْبن  أ ِبي اْلق اِسِأ ، يك ُقوُل: ر أ ْيُت أ ب ا ج ْعف ٍر ِفي ا ن اِم، فك ُقْلُت: لْ و سك  َما فَاَعَل م 
: أ ْعط اِني ُمن اِلي، أ ْعط اِني ُمن اِلي" اللهه  بككَ   (2)؟ فك ق ال 
 

اغققا، أبو -طبقات المغدثين بأصاابهان والواردين عويها-75
 (329الشيخ ا صبهاني )م 

ن ة. كما ألف عدد من  "عقيدة السكككككككككلف الصكككككككككال ، كتابه في العقيدة، وهو كتاب السككككككككك 
السككككككككككككلف مؤلفات بهذا االسككككككككككككأ، كئحمد، وأبي داود، والطبراني، وابن أبي عاصككككككككككككأ،  علماء

 (.2والاللكالي، والمرووي، و يرهأ )
 صالحه وعبادته:

 «.أنه كان واسع العلأ، صدوقا، قانتا لله»ذكر ابن عبد الهادي: 
ما دخلت على الطبراني إال  وهو يم ح أو ي كككككككككحك، وما دخلنا »وقال بعض العلماء: 

 (.1« )أبي الشي  إال  وهو يصليعلى 
رأيت في النوم كئني دخلت مسكككجد الكوفة، فرأيت »وقال الحافظ يوسككف بن خليل: 

شيخا قواال لأ أر شيخا أحسن منه، فقيل لي: هذا أبو محمد ابن حيان، فتبعته، وقلت له: 
؟ قال: بلى، قلت: فبالله  فعل ا مأنكت أبو محمكد بن حيكان. قكال: نعأ. قلت: أليس قد مت 

الحمد لله الذي صككككككككدقنا وعده وأور نا اكرم نتبوأ من الجنة حي  نشككككككككاء »؟ قال: الله بك
ل  8« )فنعأ أجر العاملين (. فقلت: أنا يوسككككككككككف بن خليل ج ت كسككككككككككمع حديثك وأحصكككككككككك 

كتبك، فقال: سكككلمك الله، وفقك الله،  أ  صكككافحته، فلأ أر شكككي ا قط ألين من كفه، فقبلتها 
 .(4« )ووضعتها على عيني

 (.5« )هو أحد عباد الله الصالحين،  قة مئمون»وقال أبو القاسأ السوذرجاني: 
 مع ما ذكر من عبادته، كان ما يكتبه كل يوم»قال أبو موسى المديني: 

                                         
 .4/118( 861قبقات المحد ين بئصبهان والواردين عليها، أبو الشي  اكصبهاني )م  (2)
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__________________ 
 .83ك  82ص « الرسالة المستطرفة»( انظر 2)
« ينقبقات المفسككككككككككر »، و 1/ 185« مختصككككككككككر قبقات علماء الحدي »( انظر 1)
 .142/ 2للداودي 
 .24( سورة ال مر هية 8)
/ 2« قبقات المفسكككككككككككرين»، و 1/ 185« مختصكككككككككككر قبقات علماء الحدي ( »4)
 للداودي. 142
 (2)للذهبي."  20/ 126« سير النبالء»( انظر 5)
 

اغققا، أبو -طبقات المغدثين بأصاابهان والواردين عويها-72
 (329الشيخ ا صبهاني )م 

 ن المساور بن موسى بن المساور ال بي أبو الهيثأ )*(:موسى ب 52/ 5 288"
روى عن سكككفيان بن عيينة، وعبد الله بن معاذ، ووكيع، والنال. وكان خي را فاضكككال ترك 
ما ور ه عن أبيه إلخوته تور عا، ولأ يئخذ منه شي ا؛ كن أباه كان يتولى للسلطان، وأنفق على 

 (.2 ار كثيرة ورباقات )الرباقات وإصالح الطرق ماال عظيما، وله ه
؟ فقككال:  فر مااا فعاال اللااه بااك(: 1وبل ني أنككه رلي في المنككام بعككد موتككه، فقيككل )لكه( )

( مررت بمرأة تحمل جرابا، فثقل عليها حمله، فحملتها معها، فشكر الله ذلك 8لي، يوما )
 (.4لي، ف فر لي )

ساور، قال:  نا (، قال:  نا موسى بن الم5( حد نا أحمد بن المساور ال بي )228)
 عبد الله بن معاذ، عن معمر، عن ال هري، قال:  ني أبو سلمة أن

__________________ 

                                         
 .2/18( 861محققا، أبو الشي  اكصبهاني )م -قبقات المحد ين بئصبهان والواردين عليها (2)
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)*( ال ككبي كككككككككككككككك بفت  ال ككاد المعجمة، وتشككديد الموحدة كككككككككككككككك نسككبة إلى ضككب ة بن أدين 
/ 1 «اللباب»قابخة، وضكككككككككبة قرية بالحجاو على سكككككككككاحل البحر مما يلي الشكككككككككام، كما في 

 (.810/ 20« )الحلية»(، وفي 822ك  820/ 1« )أخبار أصبهان». له ترجمة في 162
 ( كذا في المصدرين السابقين كبي نعيأ.2)
 (.820/ 1« )أخبار أصبهان»( بين الحاج ين من 1)
 ( في المصدر السابق: بتقديأ مررت، أي مررت يوما.8)
وعاء ل( كذا في المصكككككككدرين السكككككككابقين كبي نعيأ، والجراب بالكسككككككككر: الم ود، أو ا4)

 (.45/ 2« )القامول»..... انظر 
 ( تراجأ الرواة:5)

« نأخبار أصككككبها»أحمد بن المسككككاور بن سككككهيل ال ككككبي أبو جعفر: شككككي   قة. انظر 
 (2)(. ك" 224/ 2)

 

اغققا، أبو -طبقات المغدثين بأصاابهان والواردين عويها-72
 (329الشيخ ا صبهاني )م 

براهيأ بن أورمة قال: قال نصر بن علي: "قال أبو عبد الله محمد بن يحيى: سمعت إ
اذا؟ ؟ قكال: دخلكت الجنكة. قلت: بمماا فعال اللاه باكرأيكت ي يكد بن وريع في المنكام، فقلكت 

(: ذكرت إلبراهيأ بن أورمة ما حد نا به رسكككته 1(. قال أبو عبد الله )2قال: بكثرة الصكككالة )
 الحكاية كذب.من قول شعبة، أن  نصف ما كتبت كذب، فقال لي إبراهيأ: هذه 

حد نا محمد بن يحيى، قال: سمعت إبراهيأ بن أورمة يذكر أن  رجال قال عند سفيان 
الثوري: أللهأ ال تخل فنا في اكشككككرار. فقال سككككفيان: قد خل فت في اكشككككرار، فاد  الله أن ال 

 يجعلك منهأ.
يأ بن (، قككال:  ني إبراه8حككد نككا عبككد اللككه بن محمككد بن يعقوب، قككال:  نككا أبو حككاتأ )

 ( حجر إلى أخ له:4أورمة، قال: كته علي  بن )

                                         
 .1/254( 861بهاني )م محققا، أبو الشي  اكص-قبقات المحد ين بئصبهان والواردين عليها (2)
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 ( في كتاب ...5أحن  إلى عتابك  ير أن ي ... أجل ك من عتابك )
 ونحن إن التقينا قبل موت ... شفيت عليل صدري من عتاب ...
 وإن سبقت بنا ذات المنايا ... فكأ من عاته تحت التراب ...

 بكتبت ولو قدرت لكنت ... سطيرا في الكتا
 

* * * 
__________________ 

(، وترجأ له، وذكره في ضمن ترجمته، وكذا 156/ 2« )تذكرة الحفاظ»( كذا في 2)
 (.812/ 22« )التهذيه»في 

 ( هو محمد بن يحيى بن منده المتقدم.1)
 .110( أبو حاتأ: هو محمد بن إدريس بن المنذر الراوي. تقدم بترجمة رقأ 8)
 (.422/ 22« )تاري  ب داد»(، وفي 118/ 2« )يهالتهذ»( انظر ترجمته في 4)
 (2)(: عتاب." 422/ 22« )تاري  ب داد»( في 5)
 

اغققا، أبو -طبقات المغدثين بأصاابهان والواردين عويها-78
 (329الشيخ ا صبهاني )م 

"الشككككككككهود عنده، فاسككككككككتدرجهأ، وقرأ عليهأ سككككككككورة الحمد، فقو مها،  أ ذكرها فيها من 
 أ أقبل عليهأ، فقال: هل ارت ككككككككككككيتأ قراءتي لها، وتقويمي إي اها؟ قالوا: التفسككككككككككككير والمعاني، 

بلى. قال: فمن وعأ أني ال أحسككككن تقويأ سككككورة الحمد كيف هو عندكأ؟ قالوا: كذ اب، ولأ 
يعرفوا قصده، فحج  ابن أبي عاصأ على علي بن متويه بهذا السبه، فهاج النال، واجتمعوا 

أخيه عمر بن عبد الع ي ، وذلك في سككككككنة إحدى و مانين، على باب أبي ليلى، وكان خليفة 
فئكرهه أبو ليلى على فسككككخه، ففسككككخه،  أ ضككككعف بصككككره، فورد صككككرفه. سككككمعت عبد الر واق 
ابني يحكي عن أبي عبد الله الكسالي، قال: رأيت ابن أبي عاصأ فيما يرى النالأ كئن ه كان 
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رد  فدنوت منه، فسل مت عليه. ف جالسكا في مسكجد الجامع عند الباب وهو يصلي من قعود،
، فقلكت لكه: أنكت أحمد بن عمرو؟ قال: نعأ، قلت:  ني ؟ قال: يؤنسككككككككككككككما فعل الله بكعلي 

. قلت: يؤنسك رب ك؟ قال: نعأ، فشهقت شهقة، وانتبهت.  ربي 
قال أبو عبد الله: وسكككمعت ابن أبي عاصكككأ يقول: لما كان من أمر العلوي بالبصكككرة ما  

(  2ق منها شكككككككككيء، فئعدت من ظهر قلبي خمسكككككككككين ألف حدي  )كان ذهه كتبي، فلأ يب
كنت أمر  إلى دكان بق ال، فكنت أكته ب وء سراجه، فتذكرت بعد ذلك في نفسي أن ي لأ 

 أستئذن صاحه السراج، فذهبت إلى البحر، ف سلته،  أ أعدته  انيا.
أي ها  (: وكنكت عنكده جكالسككككككككككككككا وعنكده قوم، فقال واحد من القوم:1قكال أبو عبكد اللكه )

القاضكككي بل نا أن   ال ة نفر كانوا بالبادية وهأ يقلبون الر مل، فقال واحد من القوم: اللهأ إن ك 
 ( على لون هذا8قادر على أن تطعمنا خبيصا )

__________________ 
 (.642/ 1« )تذكرة الحفاظ»( كذا ذكره الذهبي في 2)
 ( هو الكسالي.1)
 (2)(." 10/ 2« )لسان العرب»و  انظر ( الخبيص: الحلواء المخبوصة: معر 8)
 

اغققا، أبو -طبقات المغدثين بأصاابهان والواردين عويها-79
 (329الشيخ ا صبهاني )م 

 أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن اكروناني )*(: 112/ 22ك  20 612"
توفي سككككككنة ا نتين وعشككككككرين و ال مالة، كته عن أحمد بن مهران، وارتحل إلى الشككككككام 

 سان، عني بالحدي ، وصنف، وفهأ.ومصر وخرا
؟ أردت ما فعل الله بكسمعت ابن الموفق يقول: رأيت أبا جعفر في المنام، فقلت: 

 به الحدي ، فقال: أمنت به من الف عين.
 وسمعت عبد الله بن أبي القاسأ يقول:
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 ؟ فقككال: أعطككاني منككالي أعطككانيمااا فعاال اللااه بااكرأيككت أبككا جعفر في المنككام، فقلككت: 
 منالي.
(، قككال:  نككا أحمكد بن مهران بن 2( حككد نككا أبو جعفر محمككد بن عبككد الرحمن )135)
 (، قال:  نا سفيان، عن8(، قال:  نا الحسن بن قتيبة )1خالد )

__________________ 
وفي «. ابن وياد»(، وواد في نسكككككككبه: 161/ 1« )أخبار أصكككككككبهان»)*( له ترجمة في 

فت  اكلف، وسكككون الراء، وضككأ ال اي، وباكلف (، وفيه: اكروناني كككككككككككككككك ب41/ 2« )اللباب»
الساكنة بين النونين ككككككككككككككك هذه النسبة إلى أرونان، وهي من قرى أصبهان، والمنتسه إليها ... 

 أبو جعفر ... الحافظ من الحفاظ اك بات، وفيه: توفي سنة سبع عشرة و ال مالة.
 صويه مم ا تقدم.، وهو خطئ من الناس ، والت«عبد الر حيأ»( جاء في اكصل: 2)
( هو أبو جعفر، من أهل ي د. مات سككككككككككككنة سككككككككككككت و مانين ومالتين. كذا ذكره ابن 1)

 (.826/ 2« )اللسان»حجر في 
( هو الخ اعي المكدالني. قكال ابن عكدي: أرجو أنك ه ال بئل به، عقبه الذهبي بقوله: 8)

 (2)ك" 
 

طبقات الصاوفي  لوسومي ويوي  كرر النسو  المتعبدات -30
 (417ت، أبو عبد الرحمن السومي )م الصوفيا

ِمعت ذ ا الن ون يك ُقول ك ان  لي صككككديق ف قير ف م ات  فرأيته  ْين يك ُقول سكككك  ف بن اْلُحسكككك  "يُوسككككُ
ا فعال اللاه باكِفي الن وم ف قلكت لك ُه  فل ق ال  ق ال  لي قد  فرت ل ك بترددك إِل ى ه ُؤال   ماَ ِء السكككككككككككككك 

نْكي ا ِفي ر يف قبل أ ن يع  طوكأ بن اء الد 
ِمعت أ ب ا اْلف كككل اْلع بثال  ِمعت أ ب ا ج ْعف ر ُمح مثد بن أ ْحمد بن سكككعيد الرثاوِي  يك ُقول سككك  سككك 
ِمعت ذ ا الن ون يك ُقول ك ان  الرجل من أهل اْلعلأ يْ د اد ِبِعْلِمِه ب  ا للدنيا وتركا  بن ح ْم  ة ق ال  سك 

اْليك ْوم تكسه حبا و لها قلبا و ك ان  الرجل م اله على علمه و  ل ه ا و اْليك ْوم يْ د اد الرجل ِبِعْلِمِه للدنيا 
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احه اْلعلأ وِي اد ة ِفي ب اِقنه و ظ اهره و اْليك ْوم يرى على كث ير الرجل ِبِعْلِمِه م اال و ك ان  يرى على صككك 
 من أهل اْلعلأ ف س اد اْلب اِقن و الظثاِهر

ْين ُمح مثد بن أ ْحمد اْلف   ِمعت أ ب ا اْلُحسكككك  ا يك ُقول سكككك  سكككك  ِمعت ف ارِسككككر ي يك ُقول سكككك  ِمعت ارِسككككِ
اع ة  ِمعت ذ ا الن ون يك ُقول اْلع اِر  كل يك ْوم أخشككككككع ِك نثُه كل سكككككك  ْين يك ُقول سكككككك  ف بن اْلُحسكككككك  يُوسككككككُ

 أقرب
ق ال  و سكككككككككككمعت ذ ا الن ون يك ُقول ي ا معشكككككككككككر المريدين من أ ر اد  ِمْنُكأ الطثرِيق فليلق اْلعلم اء 

ْهِل و   ال هاد بالر بة و أهل اْلمعرف ة بِالصثْمتِ بِاْلج 
ِمعت ذ ا الن ون يك ُقول ِمعت اْلع بثال بن ح ْم  ة يك ُقول سككك  ِمعت أ ب ا ج ْعف ر الرثاوِي  يك ُقول سككك   سكك 

ت كله ا"  ا يْل م ربه ِفي اْلح اال  ة ِإنثم  ال ة و اِحد   (2)ِإن اْلع اِر  ال  يْل م ح 
 

وي  كرر النسو  المتعبدات طبقات الصاوفي  لوسومي وي-31
 (417الصوفيات، أبو عبد الرحمن السومي )م 

الِفُه ف ئ خذه الرجل و اْستك ْعملُه ِفي نس  اْلخ    ِسِنين  "خير و ك ان  أسود ف لأ ُيخ 
ِنين أ نككا   لطكت ال  أ نكْكت  ان  يك ُقول لك ُه يكك ا خير فك يك ُقول لبيكْك  أث قك ال  لك ُه الرجككل بعكد سككككككككككككككِ و كك 

 ال  اْسمك خيرع بِدي و  
ما سككماني ِبِه رجل ُمسككلأ ع اش  مال ة  ف لذ ِلك سككمي خير النسككاج و ك ان  يك ُقول ال  أ ير اسككْ

 و عْشرين سنة
ئ لت من  اِلِكي يك ُقول سكككككك  ْين اْلم  ِمعت أ ب ا اْلُحسكككككك  ِمعت أ ب ا اْلحسككككككن اْلقْ ِويِني يك ُقول سكككككك  سكككككك 

ة اْلم رب  شكي ع ل ْيِه  أث فح كر موت خير النسكاج ع ن أمره فك ق ال  لما ح  كرته صك   نك ْيِه ال  ت  ع يكْ
ا أ ْنت عبد م ْئُمور و أ نا عبد م ْئُمور و م ا  ئ  إِل ى نك احيك ة بك اب اْلبك يكْت و قك ال  قف عكافكاك اللكه ِإنثمك  و أ ْومك 
ْعِني أم ككككككككككي ِفيم ا أمرت ِبِه  أث اْمِض لما أمرت  ِه بِ أمرت ِبِه ال  يفوتك و م ا أمرت ِبِه يفوتني ف د 

نك ْيِه و تشهد و م ات  ف د ع ا ِبم اء فك تك و ضثئ و صلى  أث تمدد و مض ع يكْ
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ابن ا أ نه ر هُه ِفي الن وم فك ق ال  ل ُه  ح  ق ال  ال  تسكككالني ع ن  كَما فعل الله بو أ ْخبرِني بعض أ صككْ
ا و ل ِكنِ ي استرحت من دنياكأ الوضرة  ه ذ 

مِ  ِمعت أ ب ا بكر الرثاوِي  يك ُقول سكككككك  نْكي ا قدره  سكككككك  ا عت خيرا النسككككككاج يك ُقول من عر  من الد 
نْكي ا ن رها  وجد من اآْلِخر ة ح ق ه ا و من جهل من اآْلِخر ة ح ق ه ا ق تله من الد 

ق اْلِكر ام"  ق الر ِج ال و الرِ ض ا من أ ْخال   (2)ق ال  و ق ال  خير النساج الصثْبر من أ ْخال 
 

ن، أبو نعيم ا صبهاني )م تاريخ أصبهان   أخبار أصبها-37
430) 

ِمْعُت أ ب ا ُعم ر  اْلق طثان ، يك ُقوُل: ر أ ْيُت ع ْبد   يثان ، يك ُقوُل: سككك  ِمْعُت أ ب ا ُمح مثِد ْبن  ح   اللثِه "سككك 
نك اِم فك ُقلكُْت لك ُه:  َل اللاهه  بككَ ْبن  ج ْعف ٍر ِفي اْلم  ا فَاعاَ : ماَ ل  اْك ْنِبي اِء، ر  ِلي و أ نْك  ل ِني م ن اوِ   ف  §؟ قك ال 

: ح   ْرُت م ْوت  ع ْبِد اللثِه ْبِن ج ْعف   نثاُط، ق ال  ٍر، ف ُكنثا ق ال  أ بُو ُمح مثٍد: و ح ك ى ل ن ا أ بُو ج ْعف ٍر اْلح 
ا يثِة: اْقِبْض ُروِحي ك م  ا م ل ُك اْلم ْوِت ق ْد ج اء ، فك ق ال  بِاْلف ارِسكككككككككِ : ه ذ  ُه فك ق ال  ا ِعْند  ْقِبُض تك   ُجُلوسكككككككككر

ا ر ُسوُل اللثِه"   (1)ُروح  ر ُجٍل يك ُقوُل ِتْسِعين  س ن ةر: أ ْشه ُد أ ْن ال  إِل ه  ِإالث اللثُه و أ نث ُمح مثدر
 

تاريخ أصبهان   أخبار أصبهان، أبو نعيم ا صبهاني )م -33
430) 

ِمْعُت اْبِني ع   يثان ، يك ُقوُل: سككك  ِمْعُت أ ب ا ُمح مثِد ْبن  ح  ْحِكي، ع ْن أ ِبي ع ْبِد ْبد  الرثوثاِق، ي  "سكك 
 : ، ق ال  اِليِ  اِلِس فِ §" الله اْلِكسككككك  ا يك ر ى النثالُِأ ك ئ نثُه ج  ٍأ ِفيم  ِجِد ر أ ْيُت اْبن  أ ِبي ع اصكككككِ ي اْلم سكككككْ

لثْمُت ع ل يْ  نك ْوُت ِمْنُه ف سككككك  لِ ي ِمْن قُكُعوٍد، ف د  اِمِع ِعْند  اْلب اِب و ُهو  ُيصكككك  ، فك ُقْلُت: أ ْنت  هِ اْلج   فك ر دث ع ل يث
: نك ع ْأ، قُكْلُت:  ِني ر بِ يَما فَاَعَل الله بككَ أ ْحم ُد ْبُن ع ْمرٍو؟ ق ال  : يُكْؤِنسكككككككككُ ك  ؟ ق ال  ، قُكْلُت: يُكْؤِنسكككككككككُ

: نك ع ْأ، ف ش ِهْقُت ش ْهق ةر و انْكتك بك ْهُت ". ذ ك ر ُه ل ن ا ِفي ت ْئرِيِخِه"  ؟ ق ال   (8)ر ب ك 
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خ أصبهان   أخبار أصبهان، أبو نعيم ا صبهاني )م تاري-34
430) 

ث ِأ ر و   - 2242"§ يكْ ى ع ْن ُموس ى ْبُن اْلُمس اِوِر ْبِن ُموس ى ْبِن اْلُمس اِوِر ال ثبِ ي  أ بُو اْله 
ن ة ، و ع ْبِد اللثِه ْبِن ُمع اٍذ، و و ِكيٍع، و ع ْبِد اْلم ِجيِد ْبِن أ ِبي ْفي ان  ْبِن ُعيك يكْ اِم ْبِن ي  ِيد  ر   سككككككككُ وثاٍد، و ِعصكككككككك 

ا إِلِخْ  ا و تك ر ك هكك  تكِكِه تك و ر عككر د  ِفي ت رِك  ْلطكك اِن فك   هككِ ان  أ بُوُه يك تك و لثى لِلسكككككككككككككك  ، و النككثاِل، ككك  بكثر  و تكِكِه، و لكك ُه اآْل كك اُر ج 
ِح الط ُرِق، و اآْلب ارِ  ِثيُر، رُِلي  بك ْعد   ِفيه ا، اْلم ْشُهور ُة ِمن  الر ِب اق اِت، و اْلق ن اِقِر، و ِإْصال  ل ُه اْلف ْ ُل اْلك 

ا يك ر ى النكثالُِأ ف ِقيكل  لك ُه:  ا فَاَعَل اللهه  بككَ و فك اتِكِه ِفيمك  : م ر ْرتُ ماَ  يك ْومرا بِاْمر أ ٍة  ك ُقل  ع ل يكْه ا ِجر اِب ؟ ق ال 
ك ر  اللثُه ِلي ذ ِلك  فك   ف ر  ِلي. ر و ى  ْلُتُه ع ل يكْه ا ف شكككك  ُر ع ْنُه ع ْبُد اف ح م  ت ُة، و النث ككككْ لرثْحم ِن ْبِن ُعم ر  ُرسككككْ

 (2)ْبُن ِهش اٍم" 
 

 (458اناقب الشافعي لوبيهقي، البيهقي، أبو بكر )م -35
"وكئن ه يقال لي: يخرج به بعد العصكككر فئصكككبحت فقيل لي: مات الشكككافعي، وقيل لي: 

ر. وكئني ي: نخرج به بعد العصكككككككككككنخرج به بعد الجمعة. فقلت: الذي رأيته في المنام. قيل ل
( حين أخرج به كان معه سككرير امرأة ر  ة السككرير. فئرسككل أمير مصككر أن ال 2رأيت في المنام )

 ُيخرج به إال بعد العصر، فحبس إلى بعد العصر.
(: فشككهدت جناوته، فلما صككرت إلى الموضككع الواسككع رأيت سككريرار مثل 1قال الع ي ي )

 ير مع سريره.سرير تلك المرأة ر ة السر 
ورواه أي كا أبو الحسن العاصمي، عن ال بير بن عبد الواحد، عن محمد ابن سعيد بن 
عبد الله، عن أبي علي: الحسكككككككككين بن حري  القصكككككككككري، عن أبي عبد الرحمن الع ي ي هذا، 

 قال:
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رأيت ليلة مات الشكككافعي: أني بنعش وعليه قطيفة، وعليه رجل في أكفانه حتى وضكككع 
فسمعت قالال يقول: الليلة مات، النبي، صلى الله عليه وسلأ، فلما أصبحنا عند المقصورة، 

 أتى بالشافعي على مثل ذلك النعش، في مثل تلك القطيفة، وفي مثل ذلك الكفن.
لمي قال: سكككمعت أبا العبال: الوليد  أخبرنا أبو عبد الرحمن: محمد بن الحسكككين السككك 

حاتأ يقول: سككككمعت محمد بن مسكككككلأ بن بن محمد الواعظ الراوي يقول: سككككمعت ابن أبي 
قال: قال  ؟ماا فعل الله بكوارة يقول: لمكا مكات أبو ورعكة الراوي رأيتكه في المنكام فقلكت لكه: 

 (: ألحقوه بئبي عبد الله، وأبي عبد الله، وأبي عبد الله.8لي الجبار ]سبحانه[ )
__________ 

 «.في النوم حين خرج به»( في ح: 2)
 ( ليست في ح.1)
 (2)( ال يادة من ح." 8)
 

تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب -32
 (423البيدادي )م 

"أخبرنا أ بو بكر محمد بن الحسين بن إبراهيأ الخفا ، قال: حد نا أ بو الحسن علي 
بن أ حمد الصوفي الواسطي في مجلس بن مالك القطيعي، قال: س ِمْعُت أبا بكر بن مجاهد 

ا ع بد الع ي  بن علي الوراق، قال: ح د نا يوسككككككككككككككف بن عمر القوال قال، حد نا يقول وأخبرنك
علي بن أ حمد الواسكطي قال سمعُت ابن مجاهد المقرئ إمام ال مان قال رأيت أبا ع مرو بن 

ب داد فقال لي دعني مما فعل الله بي من أقام ب ما فعل الله بكالعالء في النوم، فقلكُت له: 
 (1)ة ومات نقل من جنة إلى جنة." على السنة والجماع

 

                                         
 .1/801( 453مناقه الشافعي للبيهقي، البيهقي، أبو بكر )م  (2)
 .2/843( 468دي، الخطيه الب دادي )م تاري  مدينة السالم للخطيه الب دا (1)
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تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب -32
 (423البيدادي )م 

"وأخبرنكا ابن الف ككككككككككككككل، قكال: أ خب رنكا جعفر الخلكدي، قكال: ح د نا محمد بن ع بد الله 
الح ككككككرمي قال سككككككنة أربع و ال ين وم تين فيها مات سككككككليمان بن داود الشككككككاذكوني المنقري 

 ان.بئصبه
وكذلك ذكر محمد بن جرير الطبري أن وفاته كانت بئصكككبهان في جمادى اكولى من 

 سنة أربع و ال ين.
ِمْعُت أبا الحسككككككككككككين بن قانع يقول:  حد ت عن محمد بن المظفر الحافظ، قال: سكككككككككككك 
ِمعُت إسككككماعيل بن الف ككككل بن قاهر يقول رأيت سككككليمان الشككككاذكوني في النوم فقلت  ا مسكككك 

بكا أيوب قكال  فر لي قلت بماذا قال كنت في قريق أصككككككككككككككبهان أمر إليها يكا أ فعال اللاه باك
فئخذني مطر، و كان معي كته ولأ أكن تحت سككككككقف وال شككككككيء فانكببت على كتبي حتى 

 (2)أصبحت وهدأ المطر ف فر الله لي بذلك." 
 

تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب -38
 (423البيدادي )م 

ُت أبكا الحسككككككككككككككين ابن "أخبرنكا البرقكاني،  ِمعكْ قكال: أ خب رنكا محمكد بن العبكال، قكال: سكككككككككككككك 
المديني صكديقنا، قال: س ِمْعُت أبا ُعب يد بن حربويه يقول ح رت جناوة سري السقطي فلما  

ولمن ح ككككككككككككككر  قال  فر الله لي ما فعل الله بككان في بعض الليالي رأيته في النوم فقلت 
ناوتك وصكككككلى عليك قال فئخرج درجا فنظر جناوتي وصكككككلى على فقلت ف ني ممن ح كككككر ج

 (1)فيه فلأ ير لي فيه اسما فقلُت: بلى قد ح رت قال فنظر ف ذا اسمى في الحاشية." 
 

                                         
 .20/64( 468تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م  (2)
 .20/166( 468تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م  (1)
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تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب -39
 (423البيدادي )م 

سكككككككالمة بن سكككككككليمان بن أيوب بن هارون أ بو الحسكككككككين السكككككككلمي المقرئ  - 4282"
 الباجدالي.

ق ِدم  ب داد، و ح دثث بها، ع ن أبي ي عل ى الموصككككككككلي وعلي  بن ع بد الحميد ال  ككككككككالري، 
 وأبي عروبة الحراني، وأبي بدر أ حمد بن خالد بن مسرج، وُمح مد بن أبي شي  الرافقي.

 حد نا عنه أ بو الحسن بن روقويه وما علمت من حاله إال خيرا.
د نا سككككككككككالمة بن سككككككككككليمان الباجدالي، قال: أخبرنا محمد بن أ حمد بن روق، قال: ح  

ح د نا محمد بن أبي شي ، قال: ح د نا ع لي  بن الحسين التميمي، قال: ح د نا بندار، ق ال: 
قُلُت لعبد الرحمن بن م هدي صكككككككككف لي الثوري قال فوصكككككككككفه لي فسكككككككككئلت الله أن يرينيه في 

رحمن، لتي وصكككككفها لي ع بد المنامي فلما أن مات ع بد الرحمن رأيته في منامي في الصكككككورة ا
قال  فر لي قال ف ذا في كمه شكككككككككككيء فقلت أيش في كمك قال  ما فعل الله بكفقلُت له: 

أعلأ أنككه قككدم بروح أ حمككد بن حنبككل فككئمر اللككه جبريككل أن ينثر عليهككا الككدر والجوهر وال برجككد 
 وهذا نصيبي منه.

 (2)بن حنبل والله أعلأ." قلت: يشبه أن يكون هذا المنام رهه بُندار عند موت أ حمد 
 

تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب -40
 (423البيدادي )م 

د نكككا العبكككال بن العبكككال  د نكككا محمكككد بن العبكككال، قكككال: حككك  "أخبرنكككا العتيقي، قكككال: حككك 
الجوهري، قال: ح د نا ع بد الله بن عمرو، قال: ح د نا محمد بن بيان المكي، ق ال: ح د ني 

لما مات ع بد الله بن الفرج ح كككككككرت جناوته فلما واريته رأيته في الليل في النوم  صكككككككاعد قال

                                         
 .20/130( 468تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م  (2)
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ال  فر لي ق ما فعل الله بكجالسككككككككا على شككككككككفير قبره معه صكككككككككحيفة ينظر فيها، فقلُت له: 
 (2)ولكل من شيع جناوتي قلت أنا كنت معهأ قال هو ذا اسمك في الصحيفة." 

 

ادي، الدبيااب تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البيااد-41
 (423البيدادي )م 

"أخبرنككا علي بن محمككد بن ُعب يككد اللككه المعككدل، قككال: أ خب رنككا الحسككككككككككككككين بن صككككككككككككككفوان 
البرذعي، قكال: ح د نا ع بد الله بن محمد بن أبي الدنيا، قال: ح د ني علي بن محمد، ق ال: 

م بعد ما لنو ح د ني محمد بن ع بد الرحمن المخ ومي قال رأى رجل ابن عالشككككة التيمي في ا
 (1)قال  فر لي بحبي إياه."  ما فعل الله بكمات فقال 
 

تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب -47
 (423البيدادي )م 

"أخبرني أ بو الفت  ع بد الواحد بن أبي أ حمد بن علول اكسككككداباذي رفيقي بنيسككككابور، 
 د نا أ بو العبال الف ككككككككككككككل بن الف ككككككككككككككلقال: ح د نا أ حمد بن إبراهيأ الهمذاني بها، قال: ح  

الكندي، قال: ح د نا الحسكككككن بن عثمان، قال: ح د نا أ حمد بن محمد أ بو العبال المرادي 
عالى فقال فقال لقيت ربي ت ما فعل الله بكقكال رأيت أبا ورعة في المنام فقلت يا أبا ورعة 

بادي ن حفظ السككككككككككككككنن عن علي: يكا أبكا ورعة إني أوتي بالطفل فآمر به إلى الجنة فكيف بم
 (8)تبوأ من الجنة حي  ش ت." 

 

                                         
 .22/111( 468ري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م تا (2)
 .21/11( 468تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م  (1)
 .21/42( 468تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م  (8)
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تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب -43
 (423البيدادي )م 

"حد نا ع بد الع ي  بن علي الوراق، قال: ح د نا القاضكككي أ بو الحسكككن علي بن الحسكككن 
ِمْعُت محمد ب  ن محمد بن أبيالجراحي، قال: ح د نا أ حمد بن محمد بن الجراح، قال: سكك 

ا فعل مالورد يقول قال لي مؤذن بشكككككر بن الحارث رأيت بشكككككر بن الحارث في المنام فقلت 
قال  فر لي قلت فما فعل بئحمد بن حنبل فقال  فر له فقلت فما فعل بئبي نصر  الله بك

التمكار فقككال هيهككات ذاك في عليين فقلككت بمككاذا نكال مككا لأ تنككااله فقكال بفقره وصككككككككككككككبره على 
 (2)ه." بنيات

 

تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب -44
 (423البيدادي )م 

"أخبرني محمككد بن جعفر بن عالن الوراق، قككال: أ خب رنككا أ حمككد بن جعفر بن محمككد 
د نكا أ حمد بن الحسككككككككككككككن المقرئ دبيس، قال: ح د ني محمد بن  بن الفرج الخالل، قكال: حك 

ل يج ينا ي تاب الكسكككالي ويتكلأ فيه فكنت أنهاه أ حمد بن   ال اإلسككككا ، قال: كان رج
فما كان ين جر فجاءني بعد أيام فقال لي: يا أبا جعفر رأيت الكسالي في النوم أبيض الوجه 

ِه يا أبا الحسن قال  فر لي بالقرهن إال أني رأيت النبي ص لى الله ع لي ما فعل الله بكفقلت 
سكككككول الله قال اقرأ قلت وما أقرأ يا رسكككككول الله وسكككككلأ  فقال لي أنت الكسكككككالي فقلت نعأ يا ر 

ي اِت قال اقرأ }و الصثافثاِت ص فًّا{ قال فقرأت }و الصثافثاِت ص فًّا{ }ف ال ثاِجر اِت و ْجررا{ }ف التثالِ 
 (1)ذِْكررا{ }ِإنث إِل ه ُكْأ ل و اِحِد{ ف رب بيده كتفي وقال كباهين بك الماللكة  دا." 

 

                                         
 .21/221( 468لب دادي )م تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه ا (2)
 .28/858( 468تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م  (1)
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  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب تاااريخ اااديناا-45
 (423البيدادي )م 

د ني إبراهيأ بن  د نككا أ حمككد بن محمككد بن عمران، قككال: حكك  "أخبرني الخالل، قككال: حكك 
ِمْعُت محمد بن ي حي ى، قال:  د نا أ حمد بن الحسككككككككككككككين، قال: سكككككككككككككك  أ حمكد الب وري، قكال: حك 

ِمْعُت أبا مسكحل ع بد الوهثاب بن حريش قال رأيت الك ا فعل مسالي في النوم، فقلُت له: سك 
فيان الثوري قال فوقنا ما نراهأ  الله بك قال  فر لي بالقرهن قلت ما فعل حم ة ال يات، وسككككككُ

 (2)إال كالكوكه الدري قال محمد بن ي حي ى فلأ يد  قراءته حيا وال ميتا." 
 

تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب -42
 (423البيدادي )م 

علي بن محمكككد بن ع بكككد اللكككه بن ع بكككد الرحمن بن محمكككد أ بو الحسككككككككككككككن  - 6421"
 الحذاء المقرئ.

سككككككككككككككمع أبككا بحر بن كو ر البربهككاري وأ حمككد بن جعفر بن سككككككككككككككلأ، و أ بككا بكر بن مككالككك 
 القطيعي ومخلد بن جعفر الدقاق وجماعة من هذه الطبقة.

ليأ من الجانه كتبنا عنه، و كان صكككككككككدوقا فاضكككككككككال عالما بالقراءات يسككككككككككن درب سككككككككك
 الشرقي ومات يوم اكربعاء كربع خلون من المحرم سنة خمس عشرة وأربع ِم  ة.

حد ني الووير أ بو القاسأ علي بن الحسن بن أ حمد بن المسلمة قال رأيت أبا الحسن 
 ه بااكمااا فعاال اللااالحككذاء في المنككام بعككد موتككه  الث دفعككات وكككئني أقول لككه في كككل دفعككة 

ت لكه في هخر دفعكة كيف عنكدكأ حكأ االختال  في القراءات فقال كله فيقول  فر لي وقلك
واحكككد قلكككت فكككاالختال  في فرو  الكككدين فقكككال كلكككه واحكككد فكككئردت أن أقول فكككاالختال  في 
اكصكول فاعتقل لسككاني ولأ أقدر على الكالم فاعتقدت أني ممنو  عن ذلك السككؤال ونويت 

لي وراجعني الع م على أن أسكككئل عن  أال أسكككئل عنه فانطلق لسكككاني فقلت هذا عارم عرم

                                         
 .28/853( 468تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م  (2)
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االختال  في أصكككول الدين فاعتقل لسكككاني فنويت ترك السكككؤال عنه فانطلق لسكككاني فراجعني 
 (2)الع م على المسئلة فاعتقل لساني فنويت ترك السؤال فانطلق لساني وانتبهت." 

 

تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب -42
 (423البيدادي )م 

د نكككا أ بو قكككاهر محمكككد بن ع بكككد  "حكككد نكككا علي بن أبي علي المعكككدل إمالء، قكككال: حككك 
د ني أ بو بكر أ حمكد بن علي الكدهني المعرو  بكابن القطكان قال  الرحمن المخلص، قك ال: حك 

مع  ا فعل الله بكمرأيت أبا السكاله عتبة بن ُعب يد الله قاضي الق اة بعد موته، فقلُت له: 
ي فر لي فقلت فكيف ذاك فقال إن الله تعالى عرم علي أفعالتخليطكك بهذا اللفظ فقال  

القبيحة  أ أمر إلى الجنة وقال لوال أني هليت على نفسكككككككككككككي أن ال أعذب من جاوو الثمانين 
 (1)لعذبتك ولكني قد  فرت لك وعفوت عنك اذهبوا به إلى الجنة فئدخلتها." 

 

تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب -48
 (423ادي )م البيد

"أخبرني ابن يعقوب، قال: أ خب رنا محمد بن نعيأ، قال: س ِمْعُت عمر بن أ حمد ال اهد 
ِمعُت الثقة من أصككحابنا وأكثر ظني أنه أ بو سككعيد بن يعقوب يقول رأيت فيما يرى  يقول: سكك 
النالأ كئن أبا علي ال  وري يم ككككككي في شككككككار  الحيرة وبيده ج ء من كتاب مسككككككلأ يعني ابن 

 (8)فقال نجوت بهذا وأشار إلى ذلك الج ء."  ما فعل الله بكلحجاج، فقلُت له: ا
 

                                         
 .28/530( 468تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م  (2)
 .24/125( 468السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م تاري  مدينة  (1)
 .25/218( 468تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م  (8)
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تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب -49
 (423البيدادي )م 

"مات هبة الله الطبري بالدينور، و كان خرج إليها لحاجة له فتوفي يوم الثال اء لسكككككككككككت 
 خلون من شهر رم ان سنة  مان وأربع ِم  ة.

حد ني ع لي  بن الحسككككين بن جدا العكبري قال رأيت أبا القاسككككأ هبة الله بن الحسككككن 
فية قكال  فر لي قلت بماذا فكئني به قال كلمة خ ما فعل الله بكالطبري في المنكام فقلكت 

 (2)يقول بالسنة." 
 

تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب -50
 (423البيدادي )م 

ال: ح د نا محمد بن الحسن الصيرفي، قال: ح د نا أ بو أ حمد ابن "أخبرني اكوهري، ق
المهتدي بالله، قال: ح د ني الحسككككككككين بن الخصككككككككيه، قال: ح د ني حبيش بن مبشككككككككر قال 

ه وووجني قككال أدخلني عليككه في دار  مااا فعاال اللااه بااكرأيككت ي حيى بن م ِعين في النوم فقلككت 
 (1)إلى عبدي كيف تطرى وحسن."  الث ِم  ة حوراء  أ قال للماللكة انظروا 

 

تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب -51
 (423البيدادي )م 

"أخبرنا القاضككككككي أ بو العالء الواسككككككطي، قال: ح د نا أ بو بكر محمد بن أ حمد المفيد، 
قال: ح د نا عمر بن سككككعيد بن سككككنان الطالي، قال: ح د نا محمد بن سككككلأ الخواص الشككككي  

 قال رأيت ي حي ى بن أكثأ القاضي في المنامالصال  

                                         
 .26/201( 468تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م  (2)
 .26/126( 468)م تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي  (1)
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بتك فقال أوقفني بين يديه وقال لي: يا شي  السوء لوال شي ما فعل الله بكفقلت له: 
كحرقتك بالنار فئخذني ما يئخذ العبد بين يدي مواله فلما أفقت قال لي: يا شككككككي  السككككككوء 

ال لي: يا واله فلما أفقت قلوال شككككككككككيبتك كحرقتك بالنار فئخذني ما يئخذ العبد بين يدي م
شككككككي  السككككككوء فذكر الثالثة مثل اكولتين فلما أفقت قلت يا رب ما هكذا حد ت عنك فقال 
الله تعالى وما حد ت ع نِ ي وهو أعلأ بذلك قلت: ح د ني ع بد الرواق بن همام، قال: ح د نا 

لى  ِه وسكككلأ  الله ع ليمعمر بن راشكككد، عن ابن شكككهاب ال  ْهرِي  عن أنس بن مالك عن نبيك صككك 
عن جبريل عنك يا عظيأ أنك قلت ما شككككاب لي عبد في اإلسككككالم شككككيبة إال اسككككتحييت منه 
أن أعذبه بالنار فقال الله صككككككككدق ع بد الرواق وصككككككككدق معمر وصككككككككدق ال  ْهرِي  وصككككككككدق أنس 

 (2)وصدق نبيي وصدق جبراليل أنا قلت ذلك انطلقوا به إلى الجنة." 
 

لودبيااب البياادادي، الدبيااب تاااريخ اااديناا  السااا م -57
 (423البيدادي )م 

"أخبرنا أ بو الفرج الحسككككككككككين بن ع بد الله بن أ حمد بن أبي عالنة المقرئ، قال: ح د نا 
أ بو بكر أ حمد بن إبراهيأ بن شككككككاذان، قال: ح د نا أ بو محمد السكككككككري، قال: ح د نا ي حي ى 

ال كنت نافع ابن بنت ي يد بن هارون قبن ِإسككحاق بن ِإبراهيأ بن سكككافري، قال: ح د ني أ بو 
عند أ حمد بن حنبل وعنده رجالن وأحسككككككبه قال شككككككيخان قال فقال أحدهما يا أبا ع بد الله 

ر لي قككال  ف مااا فعاال اللااه بااكرأيككت ي يككد بن هككارون في المنككام، فقلككُت لككه: يككا أبككا خككالككد 
: قال لي: يا لوشكككككككككفعني وعاتبني، ق ال: قُلُت  فر لك وشككككككككككفعك قد عرفت ففيأ عاتبك، قا

ان ) (؟! قك ال: قُلكُت يكا رب ما علمت إال خيرا قال: يا ي يد 2ي يكد أ تحكدث عن ح رِي  بن ُعثمك 
إنه كان يب ض أبا حسككككن علي بن أبي قاله قال وقال اآلخر: وأنا رأيت ي يد بن هارون في 

ن مالمنكام، فقلكُت لكه: هكل أتكاك منكر ونكير قكال أي واللكه وسككككككككككككككئالني من ربكك ومكا دينكك و 
نبيك قال فقلت ألمثلي يقال هذا وأنا كنت أعلأ النال بهذا في دار الدنيا فقاال لي صدقت 

 فنأ نومة العرول ال بؤل عليك.

                                         
 .26/116( 468تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م  (2)
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 _حاشية__________
( تحر  في قبعة دار ال رب اإلسككككككككالمي إِلى: "جرير بن ُعثمان"، والقصككككككككة وردت 2)

، و"سكككير أعالم 180/ 5 ، و"تاري  اإلسكككالم"852/ 21على الصكككواب في "تاري  دمشكككق" 
 (2)." 865/ 1النبالء" 
 

تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب -53
 (423البيدادي )م 

"حد ني الحسككن بن محمد الخالل لفظا قال وجدت بخط أبي الفت  القوال، ح د نا 
ه بن لصككدقة بن هبيرة الموصككلي، قال: ح د نا محمد بن ع بد الله الواسككطي، قال: قال ع بد ال

ول ضرب قالت  فر لي بئول مع ما فعل الله بكالمبارك ال من رأيت وبيدة في المنام فقلت 
في قريق مكة قلت فما هذه الصككككفرة في وجهك قالت دفن بين ظهرانينا رجل يقال له بشككككر 

 (1)المريسي وفرت جهنأ عليه وفرة فاقشعر لها جسدي فهذه الصفرة من تلك ال فرة." 
 

السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب تاااريخ اااديناا  -54
 (423البيدادي )م 

ل: ال  تسككئلني ؟ فقاما فعل الله بك"وأخبرني بعض أصككحابنا أنه رهه في النوم فقال له 
 (8)أنت عن هذا ولكن استرحنا من دنياكأ الوضرة." 

 

                                         
 .26/504( 468تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م  (2)
 .26/610( 468تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م  (1)
 .1/831( 468لخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م تاري  مدينة السالم ل (8)
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تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب -55
 (423البيدادي )م 

علي المعدل، قال: حد نا أ بو بكر بن أبي موسى القاضي، وأبو "حد ني علي بن أبي 
إسككككككككحاق الطبري و يرهما قالوا سكككككككككمعنا أبا جعفر ع بد الله بن إسكككككككككماعيل بن إبراهيأ بن برية 

؟ الله بك ما فعلاإلمكام يقول رأيكت أبكا بكر اكدمي في النوم بعكد موتكه بمكديكدة، فقلكُت لكه: 
ف وأمورا صككككككككككعبة، فقلُت له: فتلك الليالي والمواق فقال أوقفني بين يديه وقاسككككككككككيت شككككككككككديدا

والقرهن؟ فقال ما كان شككككككيء أضككككككر علي منها كنها كانت للدنيا، فقلُت له: فالى أي شككككككيء 
 انتهى أمرك؟، قال: قال لي تعالى هليت على نفسي أن ال أعذب أبناء الثمانين.

عفر ات محمد بن جقال محمد بن أبي الفوارل سكككنة  مان وأربعين و الث ِم  ة فيها م
 (2)اكدمي، و كان قد خلط فيما حدث." 

 

تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب -52
 (423البيدادي )م 

"أخبرنكا أ بو حكاوم عمر بن أ حمكد بن إبراهيأ العبدويي بنيسككككككككككككككابور قال أخبرني ع لي  بن 
ِمْعُت أ حمد بن محمود ال نجاني، قال سكككككم  عت الحسكككككن بن اللي مفل  الق ويني، قال: سككككك 

؟ له بكما فعل الالراوي قكال رأيكت محمكد بن حميكد الراوي في المنكام فقلكت يكا أبا ع بد الله 
 (1)قال  فر لي فقلت بماذا؟ قال برجالي إياه منذ  مانين سنة." 

 

                                         
 .1/513( 468تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م  (2)
 .8/66( 468تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م  (1)
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تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب -52
 (423البيدادي )م 

كى لي الحمدوني أن إسككككككماعيل القاضككككككي بب داد كان "حد نا أ بو بكر البرقاني قال ح
يحكه االجتمكا  مع إبراهيأ الحربي فقيكل إلبراهيأ لو لقيتكه فقكال مكا أقصككككككككككككككد من لكه حكاجككه 
فقيل ذلك إلسككككماعيل فنحى الحاجه عن بابه أياما فذكر ذلك إلبراهيأ فقصككككده فلما دخل 

راهيأ قالما فلما ن   إب تلقاه أ بو عمر محمد بن يوسكككككف القاضكككككي، و كان بين يدي إسكككككماعيل
نعلكه أمر أ بو عمر  المككا أن يرفع نعككل إبراهيأ في منكديككل معككه فلمككا قككال المجلس بين إبراهيأ 
وإسكككككككككماعيل وجرى بينهما من العلأ من تعجه منه الحاضكككككككككرون وأراد إبراهيأ القيام تقدم أ بو 

ديككل فقككال المنكك عمر إلى ال الم أن ي ككككككككككككككع نعلككه بين يككديككه من حيكك  رههككا إبراهيأ ملفوفككة في
إبراهيأ كبي عمر رفع الله قدرك في الدنيا واآلخرة فقيل إن أبا عمر لما توفي رهه بع هأ في 

ي، فقال أدركتنى دعوة الرجل الصال  إبراهيأ ف فر لي قال البرقان ما فعل الله بكالمنام فقال 
 (2)أ و كما قال لي الحمدوني." 

 

ي، الدبيااب تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البيااداد-58
 (423البيدادي )م 

ِمْعُت ع بد القادر بن محمد بن يوسككككف  "حد ني ع لي  بن الحسككككين العكبري، قال: سكككك 
قال: أنا ف ما فعل الله بكيقول رأيت أبا الحسككككككن ابن الحمامي المقرئ في المنام فقلت له 

ي فقال دفي الجنة قلت، وأبي قال وأبوك معنا قلت وجدنا، ي عني أبا الحسكين بن السكوسنجر 
 (1)في الحظيرة قلت حظيرة القدل؟ قال: ن عأ، أ و كما قال." 

 

                                         
 .4/368( 468تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م  (2)
 .5/812( 468تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م  (1)
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تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب -59
 (423البيدادي )م 

"أخبرنا إسككككماعيل بن أ حمد الحيري، قال: أ خب رنا محمد بن الحسككككين السككككلمي، قال: 
ِمعُت أبا  ِمْعُت محمد بن ع بد الله الحافظ يقول: سكككككككككك  هل سكككككككككك  بكر أ حمد بن محمد بن سكككككككككك 

 لله بكما فعل االصككككككككككككوفي بمكة يقول رأيت أبا العبال بن مسككككككككككككروق في المنام، فقلُت له: 
 (2)فقال  فر لي فقلت ما فعل الجنيد فقال في القدل." 

 

تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب -20
 (423البيدادي )م 

مر بن بن إبراهيأ الجرباذقاني بها، قال: ح د نا مع"أخبرنا أ بو نصكككر إبراهيأ بن هبة الله 
أ حمكد اكصككككككككككككككبهكاني قكال أخبرني أ بو ع مرو عثمكان بن محمكد العثمكاني إجكاوه، ق ال: ح د ني 

 علي بن محمد بن إبراهيأ، قال: ح د نا أبي،
قال: ح د نا إبراهيأ بن إسككككماعيل بن خلف، قال: كان أ حمد بن نصككككر خلي فلما قتل 

له رأسككه أخبرت أن الرأل يقرأ القرهن فم ككيت فبت بقرب من الرأل مشككرفا في المحنة وصكك
عليكه، و ككان عنكده رجكالكة وفرسككككككككككككككان يحفظونه فلما هدلت العيون سككككككككككككككمعت الرأل تقرأ }الأ 
ه  النثاُل أ ن يُكتكْر ُكوا أ ن يك ُقوُلوا هم نثا و ُهْأ ال  يُكْفتك ُنون { فاقشكككككككعر جلدي  أ رأيته بعد ذل ك أ ح سكككككككِ

ا أخي قال ي ما فعل الله بكام وعليه السكككككككندل واإلسكككككككتبرق وعلى رأسكككككككه تاج فقلت في المن
لى   فر لي وأدخلني الجنة إال أني كنت م موما  ال ة أيام قلت ولأ قال رأيت رسككول الله صكك 
الله ع ليِه وسككلأ  مر بي فلما بلى خشككبتي حول وجهه عني، فقلُت له: بعد ذلك يا رسككول الله 

لى البكاقكل فقكال أنكت على الحق ولكن قتلكك رجكل من أهل بيتي ف ذا قتلكت على الحق أو ع
 (1)بل ت إليك أستحي منك." 

 
                                         

 .6/134( 468تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م  (2)
 .6/408( 468تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م  (1)
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تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب -21
 (423البيدادي )م 

"أخبرني الحسككككككككككن بن أبي قاله، قال: ح د نا يوسككككككككككف بن عمر القوال، قال: ح د نا 
مِ  ْعُت حجاج بن الشاعر يقول لسليمان اللؤلؤي رؤى أ حمد بن الحسكين بن الجنيد، قال: سك 

ا بشر ما يا أبا نصر قال  فر لي وقال: ي ما فعل الله بكبشر بن الحارث في النوم فقيل له 
 (2)عبدتني على قدر ما نوهت باسمك." 

 

تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب -27
 (423البيدادي )م 

مكد بن إبراهيأ العبكدويي الحافظ بنيسككككككككككككككابور قال أخبرني "أخبرنكا أ بو حكاوم عمر بن أ ح
ُت حم ة بن محمككد بن إبراهيأ يقول:  ِمعككْ محمكد بن ع بككد اللكه بن شككككككككككككككاذان بهراة، قكال: سكككككككككككككك 

ِمعُت الحسككن بن مروان يقول رأيت بشككر بن الحارث في المنام فقلت يا أبا نصككر  ا فعل مسكك 
قد الكسرة." قُلُت ففيأ العمل قال افت قال  فر لي و فر لكل من تبع جناوتي، ق ال: الله بك

(1) 
 

تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب -23
 (423البيدادي )م 

"أخبرني الحسككككككككككككككن بن علي التميمي، قكال: أ خب رنكا أ بو حفص عمر بن أ حمكد الواعظ، 
نبه مقال: ح د نا أ بو شكجا  المروذي أو  يره الشك من أبي حفص، قال: ح د نا القاسأ بن 

وقال  يا بشكككككككر قال قد  فر لي ما فعل الله بكقال رأيت بشكككككككر بن الحارث في النوم فقلت 

                                         
 .2/562( 468الخطيه الب دادي )م تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي،  (2)
 .2/562( 468تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م  (1)
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لي: يا بشككككر قد  فرت لك ولكل من تبع جناوتك فقلت يا رب ولكل من أحبني قال ولكل 
 (2)من أحبك إلى يوم القيامة." 

 

تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب -24
 (423البيدادي )م 

رنا اكوهري، قال: ح د نا ُعب يد الله بن محمد العكبري، قال: ح د نا أ بو الف ككككككككككككل "أخب
هل النيسككككابوري، قال: ح د نا سككككعيد بن عثمان الحناط، قال: ح د نا  محمد بن أ حمد بن سكككك 
علي بن إسككككككككماعيل قال رأيت جعفر المتوكل بطرسككككككككول في النوم وهو في النور جالس قلت 

قال  فر لي قلت بماذا قال بقليل من السككككككككككككككنة  ماا فعل الله بكالمتوككل قكال المتوككل قلكت 
 (1)أحييتها." 
 

تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب -25
 (423البيدادي )م 

ِمعُت  ِمْعُت محمد بن الحسككين بن موسككى يقول: سكك  "أخبرنا أ بو نُعيأ الحافظ، قال: سكك 
ِمعُت أبا بكر ال تأ عطوي يقول كنت عند الجنيد حين مات فخأبا ع بد الله الراوي يقول: سكككككككك 

 القرهن  أ ابتدأ من البقرة فقرأ سبعين أية  أ مات.
وأخبرنككا أ بو نعيأ، قككال: أ خب رنككا جعفر الخلككدي في كتككابككه قككال رأيككت الجنيككد في النوم 

قكال قكاحكت تلكك اإلشككككككككككككككارات و كابكت تلكك العبكارات وفنيت تلك  ماا فعال اللاه باكفقلكت 
 (8)رسوم وما نفعنا إال ركعات كنا نركعها في اكسحار." العلوم ونفذت تلك ال

 

                                         
 .2/562( 468تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م  (2)
 .3/51( 468تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م  (1)
 .3/226( 468نة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م تاري  مدي (8)
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تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب -22
 (423البيدادي )م 

د نككا محمككد  "أخبرنككا علي بن محمككد المعككدثل، قككال: أ خب رنككا عثمككان بن أحمككد، قككال: حكك 
د ني أ حمككد  د نككا عمر بن مككدرك، قككال: حكك  د بن ي حي ى عن محمككبن أ حمككد بن البراء، قككال: حكك 

بن نكافع، قكال: كان أ بو نوال لي صككككككككككككككديقا فوقعت بيني وبينه هجرة في هخر عمره  أ بل ني 
وفاته فت كككككككككككاعف علي الح ن فبينا أنا بين النالأ واليقظان إذا أنا به فقلت أبا نوال قال الت 

ات قلتها يقال  فر لي بئب ما فعل الله بكحين كنية قلت الحسن بن هانئ؟ قال: ن عأ قلت 
هي تحت  ني الوسككككككككادة فئتيت أهله فلما أحسككككككككوا بي أجهشككككككككوا بالبكاء فقلت لهأ هل قال 
أخي شككككككككككككعرا قبل موته قالوا ال نعلأ إال أنه دعا بدواة وقرقال فكته شككككككككككككي ا ال ندري ما هو 
فقلت أتئذنوا لي أدخل قال: فدخلت إلى مرقده ف ذا  يابه لأ تحرك بعد فرفعت وسككككككككككادة فلأ 

 رفعت أخرى ف ذا أنا برقعة فيها مكتوب }من الكامل{: أر شي ا  أ
 يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة ... فلقد علمت بئن عفوك أعظأ
 إن كان ال يرجوك إال محسن ... فمن الذي يدعو ويرجو المجرم
 أدعوك رب كما أمرت ت رعا ... ف ذا رددت يدي فمن ذا يرحأ

 (2)إني مسلأ"  مالي إليك وسيلة إال الرجا ... وجميل عفوك  أ
 

تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب -22
 (423البيدادي )م 

"حد ني علي بن الحسكككككككككككن بن جدا العكبري قال رأيت حم ة بن محمد بن قاهر في 
 (1)قال  فر لي قلت بماذا قال بف له وكرمه."  ما فعل الله بكالمنام فقلت 

 

                                         
 .3/412( 468تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م  (2)
 .1/61( 468تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م  (1)
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الدبيااب  تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي،-28
 (423البيدادي )م 

"أخبرنا محمد بن الحسكككين بن محمد اكورق، قال: ح د نا محمد بن الحسكككن النقاش 
المقرئ، قال: ح د نا مسككب  بن حاتأ، قال: ح د نا سككعيد بن سككافري الواسككطي قال كنت في 
 تُ مجلس أ حمكد بن حنبكل فقكال لكه رجكل يكا أبكا ع بكد اللكه رأيت ي يد بن هارون في النوم، فقل

قكال  فر لي ورحمني وعاتبني فقلت  فر لك ورحمك وعاتبك؟ قال:  ماا فعال اللاه بكلكه: 
ن عأ قككال لي: يككا ي يككد بن هككارون كتبككت عن حري  بن عثمككان قلككت يككا رب الع ة مككا علمككت إال 

 (2)خيرا قال إنه كان يب ض أبا الحسن علي بن أبي قاله." 
 

بيااب تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الد-29
 (423البيدادي )م 

"قال لي أ بو نُعيأ الحافظ، وذكر خيرا سمعت علي بن هارون الحربي يحكى عن  ير 
واحد ممن ح كككككر موته من أصكككككحابه أنه  شكككككي عليه عند صكككككالة الم رب  أ أفاق ونظر إلى 
نكاحيكة من بكاب البيكت فقكال قف عكافكاك اللكه فكانمكا أنكت عبد مئمور وأنا عبد مئمور ما أمرت 

يفوتكك ومكا أمرت بكه يفوتني فكدعني أم ككككككككككككككي لما أمرت به  أ امض أنت لما أمرت به بكه ال 
ودعا بماء فتوضكككئ للصكككالة وصكككلى  أ تمدد و مض عينيه وتشكككهد فمات فرهه بعض أصكككحابه 

قال: ال  تسكككككككككككئلني عن هذا ولكن اسكككككككككككترحت من دنياكأ  ما فعل الله بكفي المنام فقال له 
 الوضرة.

 (1)تين وعشرين و الث ِم  ة." بل ني أن خيرا مات سنة ا ن
 

                                         
 .1/235( 468م تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي ) (2)
 .1/820( 468تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م  (1)
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تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب -20
 (423البيدادي )م 

"قال لي محمد بن علي الصكوري ولد داود بن علي اكصبهاني وإسماعيل بن إسحاق 
 القاضي في سنة م تين.

قلت: وكذلك حكى الدثار ُقطني، ع ن أبي قاهر محمد بن أ حمد بن نصككككككككككر القاضككككككككككي 
 الذهلي.

أخبرنا محمد بن عمر الداودي، قال: قال لنا أ بو القاسكككككككأ ع بد الله بن محمد بن ع بد 
الله الشاهد قال لنا أ بو الحسين أ حمد بن جعفر بن محمد بن ُعب يد الله المنادي مات داود 
بن علي بن خلف أ بو سكككككككليمان الفقيه المعرو  باكصكككككككبهاني في ذي القعدة سكككككككنة سكككككككبعين 

ن دفن في من له وقد بلى فيما بل نا  مانيرا وسكككتين سكككنة وقيل إن ميالده كان سكككنة ا نتيوم تين و 
 وم تين وفي كتبه حدي  صال  كان يرويه فيها.

وأخبرنا الداودي، قال: ح د نا ع بد الله بن محمد الشككككككككاهد، قال: ح د ني ع بد الله بن 
 اني قال رأيت أبي داود فيمحمد بن يعقوب القاللي، قال: ح د نا محمد بن داود اكصككككككككبه

قال  فر لي وسكككككامحني قلت  فر لك فمأ سكككككامحك قال: يا  ما فعل الله بكالمنام فقلت 
 (2)بني اكمر عظيأ والويل كل الويل لمن لأ يسام ." 

 

تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب -21
 (423البيدادي )م 

 رشيق أ بو الحسن الرقي. - 4502"
بن عيسكككى بن ع بد الع ي  الب او بهمذان، قال: ح د نا أ بو الحسكككن رشكككيق  أخبرنا محمد

الرقي المصككيصكككي بب داد، قال: ح د نا أ بو بكر أ حمد بن سكككعيد الوراق، قال: ح د نا عمر بن 
 عل الله بكما فسعيد، ع ن ع بد الرحمن بن مهدي قال رأيت سفيان الثوري في النوم فقلت 

ي اللحد حتى وقفت بين يدي الله تعالى فحاسكككككككبني حسكككككككابا قال لأ يكن إال أن وضكككككككعت ف
                                         

 .1/841( 468تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م  (2)
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يسككيرا  أ أمر بي إلى الجنة فبينا أنا أدور بين أشككجارها وأنهارها وال أسككمع حسككا وال حركة إذ 
سمعت قالال يقول سفيان بن سعيد فقلت سفيان بن سعيد قال تحفظ أنك ه رت الله على 

 (2)واني النثار من جميع الجنة." هواك يوما ما، ق ال: قُلُت إي والله فئخذني ص
 

تاااريخ اااديناا  السااا م لودبيااب البياادادي، الدبيااب -27
 (423البيدادي )م 

"أخبرني علي بن محمكد بن الحسككككككككككككككين الكدقكاق قكال: قرأنا على الحسككككككككككككككين بن هارون 
ال ككككككككككككككبي، ع ن أبي العبال أ حمد بن محمد بن سككككككككككككككعيد، ق ال: ح د ني جعفر بن محمد بن 

ِمْعُت أبي يقول رأيت وافر بن سككككليمان في النوم بعد موته  سككككيف اكسككككدي الخياط، قال: سكككك 
قال أول ما حباني به أن  فر لمن شككككككككككيعني  أ ال تسككككككككككل يا أبا  ما فعل الله بكبئيام فقلت 

 (1)جعفر ال تسل اكمر أيسر من ذاك ولكن ال ت تر ال ت تر ومد بها صوته." 
 

دادي )م تااريخ بياداد او ادين  السااا م، الدبيب البي-23
423) 

"أخبرنا رضككككوان بن محم د بن الحسككككن الد ينوري  قال نبئنا أبو عبد الله محم د بن على 
ابن أحمد بن مهدي  بواسكككككككككط قال نبئنا ابن شكككككككككوذب المقرئ قال نبئنا جعفر بن محم د ابن 
عامر قال نبئ أحمد بن عبد الحميد قال سمعت ابن علي ة يقول: ما رأيت قوما أحسن ر بة، 

 عقل لطله الحدي  من أهل ب داد.وال أ
و ا  ك  أخبرنا محم د بن أحمد بن روق الب  ار قال نا أبو بكر محم د بن يوسككككككككككف الصكككككككككك 
إمالء من لفظه من كتابه كككككككككككككككككك قال نبئنا بكر بن أحمد التنيسككككي قال نبئنا محم د بن على ابن 

                                         
 .1/440( 468تاري  مدينة السالم للخطيه الب دادي، الخطيه الب دادي )م  (2)
 .1/515( 468الب دادي، الخطيه الب دادي )م  تاري  مدينة السالم للخطيه (1)
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دي ين، اميمون الر قي قال سككككككمعت أبي يقول: سككككككمعت سككككككفيان بن عيينة يقول: شككككككباب الب د
 أحسن ر بة من شباب البصريين والكوفي ين.

أخبرنا عمر بن إبراهيأ الفقيه، والحسككن بن على الجوهري ، وعلي  بن أبي على المعد ل 
افعي   قالوا: نا محم د بن العب ال قال نا الصكككولي قال نا أبو ذكوان قال حد  ني من سكككمع الشككك 

 داد ف ني حين دخلتها عددتها وقنا.يقول: ما دخلت بلدا قط إال عددته سفرا؛ إال ب 
أخبرنا أبو بكر محم د بن الحسككككين بن إبراهيأ الخف ا  قال نبئنا أبو الحسككككن على بن 
أحمد الص وفي  الواسطي  ككككككك في مجلس ابن مالك القطيعي ككككككك قال سمعت أبا بكر بن مجاهد 

ئ على بن ال نبككيقول: وأخبرنككا عبككد الع ي  بن على الور اق قككال نككا يوسككككككككككككككف بن عمر القو ال قكك
أحمد الواسطي  قال: سمعت ابن مجاهد المقرئ إمام ال مان قال: رأيت أبا عمرو بن العالء 

؟ فقككال لي: دعني ممككا فعككل اللككه بي، من أقككام بب ككداد مااا فعاال اللااه بااكفي النوم فقلككت لككه: 
 على الس نة والجماعة ومات نقل من جنة إلى جنة.

 ك فيما أذن أن نرويه عنه ك قال نا محم د بن عمر أخبرنا على بن محم د بن عيسى الب  ار
بن سالأ القاضي قال سمعت عمر بن أي وب بن مالك يقول سمعت أبا معمر الهذلي يقول: 
قلت لرجل من أهل الكوفة: خير موضككككككككككككككع بالكوفة أين هو؟ قال: مسككككككككككككككجد الجامع. قلت: 

قتل،  أ الله عثمانوسكككوء موضكككع عندنا دار البطي ، فلو قال رجل في خير موضكككع عندكأ رح
ولو قال في سككككككوء موضككككككع عندنا ال رحأ الله معاوية قتل؛ فشككككككر موضككككككع عندنا خير من خير 

 موضع عندكأ.
حد  نا أبو قاله يحيى بن على بن الط ي ه الدسكري كككككككك لفظا بحلوان كككككككك قال أنبئنا أبو 

ر بن موسى شبكر المقرئ بئصبهان قال أنبئنا أحمد بن عبيد بن اكصبى الحراني قال نبئنا ب
قال نبئنا سككككككعيد بن منصككككككور قال سككككككمعت ابن المبارك يقول: من أراد الشككككككهادة فليدخل دار 

 (2)البطي  بالكوفة، وليقل: رحأ الله عثمان بن عفان." 
 

                                         
 .2/20( 468تاري  ب داد او مدينة السالم، الخطيه الب دادي )م  (2)
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تااريخ بياداد او ادين  السااا م، الدبيب البيدادي )م -24
423) 

 أحمد بن "أخبرني الحسككككككككككككككن بن أبي قكالكه حكد  نكا يوسككككككككككككككف بن عمر القوال حكد  نا
اعر يقول لسككليمان اللؤلؤي: رؤى بشككر ابن  الحسككين بن الجنيد قال: سككمعت حجاج بن الشكك 

يا أبا نصككككككككككككككر؟ قال:  فر لي وقال يا بشككككككككككككككر ما  ما فعل الله بكالحكارث في النوم فقيل له: 
 عبدتني على قدر ما نوهت باسمك.

ني محم د بور ك أخبر أخبرنا أبو حاوم عمر بن أحمد بن إبراهيأ العبدوي الحافظ ك بنيسا
بن عبد الله بن شكاذان ككككككككككككككك بهراة ككككككككككككككك قال سمعت حم ة بن محم د بن إبراهيأ يقول: سمعت 

عل الله ما فالحسكككن بن مروان يقول: رأيت بشكككر بن الحارث في المنام فقلت: يا أبا نصكككر، 
 ؟ قال:  فر لي و فر لكل من تبع جناوتي، قال قلت: ففيأ العمل؟ قال: افتقد الكسرة.بك

خبرني الحسكككككككككن بن على الت ميمي  أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد الواعظ حد  نا أبو أ
شجا  المروذي ككككككك أو  يره الشك من أبي حفص ككككككك قال: حد  نا القاسأ بن منبه. قال: رأيت 

: يا يا بشككككر؟ قال: قد  فر لي، وقال لي ما فعل الله بكبشككككر بن الحارث في النوم فقلت: 
تبع جناوتك. فقلت: يا رب ولكل من أحبني. قال: ولكل  بشكككككككككككر، قد  فرت لك ولكل من

 (.15من أحبك إلى يوم القيامة )
 ك بشر بن الوليد بن خالد، أبو الوليد الكندي : 8523

سكككمع مالك بن أنس وعبد الر حمن بن سكككليمان بن ال سكككيل، وحم اد بن ويد، وصكككالحا 
سكككف سكككالم بن سكككليأ، وأبا يو المري، وحشكككرج بن نباتة، وشكككريك بن عبد الله، وأبا اكحوص 

 القاضي.
وكان بشككككككر أحد أصككككككحاب أبي يوسككككككف، أخذ عنه الفقه. روى عنه الحسككككككن بن علوية 
القط ان، وأحمد بن الوليد بن أبان، وأحمد بن القاسأ البرتى، وأحمد بن على اكبار، وحامد 

كان و  بن محم د بن شكككككككككككعيه البلخي. وأبو القاسكككككككككككأ الب وي، وعبيد الله بن جعفر بن أعين.
جميل المذهه، حسكككككن الطريقة، وولى الق كككككاء بعسككككككر المهدي  من جانه ب داد الشكككككرقي 
لما ع ل عنه محم د بن عبد الر حمن المخ ومي. وذلك في سككككككككككككككنة  مان ومالتين، فئقام على 
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واليته سنين،  أ ع ل وولى ق اء مدينة المنصور في سنة عشر، فلأ ي ل يتواله إلى أن صر  
 ة ومالتين.عنه سنة  الث عشر 

__________________ 
 .201/ 4( انظر الخبر في: تهذيه الكمال 15)

 (2)." 160/ 22ك انظر: المنتظأ، البن الجووي  8523
 

تااريخ بياداد او ادين  السااا م، الدبيب البيدادي )م -25
423) 

"أبو بكر الصككككككككد يق، قاتل أهل الردة حتى اسككككككككتجابوا له وعمر بن عبد الع ي  رد مظالأ 
 أمية، والمتوكل محا البد  وأظهر السنة. بني

د بن  د العكبري حككد  نككا أبو الف كككككككككككككككل محمكك  أخبرنككا اكوهري حككد  نككا عبيككد اللككه بن محمكك 
أحمد بن سكككهل الن يسكككابوري  حد  نا سكككعيد بن عثمان الحناط حد  نا علي بن إسكككماعيل قال: 

ل: وككككل؟ قككككارأيكككت جعفر المتوككككل بطرسككككككككككككككول في النوم وهو في النور جككككالس، قلكككت: المت
؟ قككال:  فر لي، قلككت: بمككا ذا؟ قككال بقليككل من السككككككككككككككنككة مااا فعاال اللااه بااكالمتوكككل. قلككت: 

 أحييتها.
أخبرني أبو بكر أحمد بن محم د بن أحمد بن جعفر الي دي ككككك بئصبهان ككككك حد  نا عبد 
الله بن محم د بن جعفر بن حي ان كككككك إمالء كككككك حد  ني محم د بن عيسى المكته عن عمر بن 

حكد  نكا عبكد اللكه بن عبكد الر حمن. قكال: رأيكت المتوككل فيما يرى النالأ فقلت: يا حفص قكال 
متوككل، مكا فعكل بك ربك؟ قال:  فر لي ربي، قلت:  فر لك ربك! وقد عملت ما عملت؟ 

 قال: نعأ بالقليل من السنة التي أظهرتها.
ن ب أخبرني الحسككككككككككككككن بن أبي قكالكه أخبرنكا أحمد بن محم د بن عمران حد  نا محم د

يحيى النديأ حد  ني الحسككككككين بن إسككككككحاق قال سككككككمعت صككككككال  بن أحمد بن حنبل يقول: 
 سهدت ليلة  أ نمت، فرأيت في نومي كئن رجال يعرج به إلى السماء وقالال يقول:
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 ملك يقاد إلى مليك عادل ... متف ل في العفو ليس بجالر
 

 إلى ب داد. أ أصبحنا، فما أمسينا حتى جاء نعي المتوكل من سر من رأى 
أخبرنا محم د بن أحمد بن روق حد  نا محم د بن يوسف بن حمدان الهمذاني حد  نا 
أبو علي الحسككككككككككككن بن ي يد الد ق اق حد  نا عبد الع ي  بن محم د الحار ي حد  نا عمر بن عبد 
الله اكسكككككككككككككدي  قال سكككككككككككككمعت أبا عبد الله أحمد بن العالء قال: قال لي عمرو بن شكككككككككككككيبان 

ت في الليلة التي قتل فيها المتوكل فيما يرى النالأ حين أخذت م ككككككككجعي، كئن الحلبي: رأي
 هتيا أتانى فقال لي:

 يا نالأ العين في أقطار جثماني ... أفض دموعك يا عمرو بن شيبان ...
 أما ترى الفتية اكرجال ما فعلوا ... بالهاشمي وبالفت  بن خاقان ...

 السموات من مثنى ووحدان ... وافى إلى الله مظلوما ف ج له ... أهل
 وسو  تئتيكأ أخرى مسومة ... توقعوها لها شئن من الشان ...

 (2)فابكوا على جعفر وار وا خليفتكأ ... فقد بكاه جميع اإلنس والجان" 
 

تااريخ بياداد او ادين  السااا م، الدبيب البيدادي )م -22
423) 

 قول: كنكت عنككد الجنيكد حين"أبكا عبكد اللكه الراوي يقول: سككككككككككككككمعككت أبكا بكر العطوي ي
 مات، فختأ القرهن،  أ ابتدأ من البقرة فقرأ سبعين هية  أ مات.

وأخبرنا أبو نعيأ أخبرنا جعفر الخلدي ككككك في كتابه ككككك قال: رأيت الجنيد في النوم فقلت 
؟ قال: قاحت تلك اإلشكككارات، و ابت تلك العبارات، وفنيت تلك العلوم، ما فعل الله بك
 وم، وما نفعنا إال ركعات كنا نركعها في اكسحار.ونفدت تلك الرس

حد  نا عبد الع ي  بن علي الور اق حد  نا علي بن عبد الله الهمذاني كككككككككك بمكة كككككككككك حد  نا 
علي بن محم د بن حاتأ. قال لما ح كككر جنيد بن محم د الوفاة، أوصكككى بدفن جميع ما هو 
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 ا  يراني الله وقد تركت شككككككككككككيمنسككككككككككككوب إليه من علمه، فقيل: ولأ ذلك؟ فقال: أحببت أن ال
 منسوبا إلى، وعلأ الرسول صلى الله عليه وسلأ بين ظهرانيهأ.

 أخبرنا اكوهري أخبرنا أحمد بن حمد بن موسى.
د بن العبك ال. قكاال: حكد  نا أبو الحسككككككككككككككين بن المنادي.  وأخبرنكا الجوهري  أخبرنكا محمك 

 ، وكان ذلك في سكككنة  مان وتسكككعينقال: مات الجنيد بن محم د ليلة النيروو، ودفن من ال د
ومالتين، فذكر لي أنهأ ح روا الجمع يوم ذ الذين صككلوا عليه نحو سككتين ألف إنسككان،  أ ما 
قطي  في  وال النال ينتابون قبره في كل يوم نحو الشككككككهر أو أكثر، ودفن عند قبر سككككككرى السكككككك 

 مقابر الشوني ي.
ن ن يسكككابوري  قال سكككمعت علي بأخبرنا إسكككماعيل الحيري حد  نا محم د بن الحسكككين ال

سعيد الش يراوي  ككككككككككك بالكوفة ككككككككككك يقول سمعت أبا محم د الحريري يقول: كان في جوار الجنيد 
رجل مصكككككاب في خربة، فلما مات الجنيد ودفناه ورجعنا من جناوته، تقدمنا ذلك المصكككككاب 

، وقد فقدت ةوصككعد موضككعا رفيعا واسككتقبلني وقال: يا أبا محم د أتراني أرجع إلى تلك الخرب
 ذلك السيد؟  أ أنشئ يقول:

 وا أسفي من فراق قوم ... هأ المصابي  والحصون ...
 والمدن والم ن والر واسي ... والخير واكمن والس كون ...

 لأ تت ي ر لنا الل يالي ... حت ى توف تهأ المنون ...
 (2)فكل  جمر لنا قلوب ... وكل  ماء لنا عيون" 

 

دين  السااا م، الدبيب البيدادي )م تااريخ بياداد او ا-22
423) 

 ؟ما فعل الله بك"قكال: الت حين كنيكة، قلكت: الحسككككككككككككككن بن هكانئ؟ قكال نعأ! قلت 
قال  فر لي بئبيات قلتها هي تحت  نى الوسكككككككككادة. فئتيت أهله فلما أحسكككككككككوا بى أجهشكككككككككوا 

قرقال و  بكالبككاء فقلكت لهأ هكل قكال أخى شككككككككككككككعرا قبكل موتكه؟ قكالوا ال نعلأ إال أنه دعا بدواة
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وكته شي ا ال ندري ما هو. فقلت أتئذنون لي فئدخل؟ قال فدخلت إلى مرقده ف ذا  يابه لأ 
 تحرك بعد، فرفعت وسادة فلأ أر شي ا. فرفعت أخرى ف ذا برقعة فيها مكتوب:
 يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة ... فلقد علمت بئن عفوك أعظأ ...

 عو ويرجو المجرم؟ ...إن كان ال يرجوك إال محسن ... فمن الذي يد
 

 أدعوك رب كما أمرت ت رعا ... ف ذا رددت يدي فمن ذا يرحأ؟ ...
 ما لي إليك وسيلة إال الرجا ... وجميل عفوك،  أ إنى مسلأ

 
 ك الحسن بن هارون بن عف ان، ابن أخي سلمة بن عف ان: 4023

نه وى عحدث عن جرير بن عبد الحميد، وإسككككككماعيل بن علية، وأبى خالد اكحمر. ر 
أحمد بن علي الخ او، وأبو العب ال بن مسروق الطوسي، وأحمد بن محم د بن بش ار بن أبي 

 العجوو.
أخبرنا محم د بن عمر بن إسككككماعيل الد اودى وعلي بن أبي علي المعد ل. قاال: أخبرنا 
ار حد  نا الحسككككككككن بن هارون بن  محم د بن المظف ر الحافظ حد  نا أحمد بن محم د بن بشكككككككك 

ان بن أخى سككككككككككككلمة بن عف ان حد  نا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك ابن عمير عن عف  
ان ال يملين مصكككاحفنا إال  لم»جابر بن سكككمرة. قال قال رسكككول الله صكككلى الله عليه وسكككلأ: 

 «.قريش و قيف
هكذا رواه الحسكككككن بن هارون عن جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سكككككمرة 

بن منصكككككور عن جرير عن عبد الملك عن جابر بن سكككككمرة عن عمر بن  مرفوعا. ورواه سكككككعيد
الخطك اب قولكه. وخكالفكه جرير بن حاوم فرواه عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن معقل 

 عن عمر بن الخط اب.
 أما حدي  سعيد:

فئخبرناه محم د بن الحسكككككين القط ان أخبرنا دعلج بن أحمد أخبرنا محم د بن علي بن 
 (2)الى أن سعيد بن منصور حد هأ قال حد  نا جرير بن عبد الحميد عن عبد" ويد الص  
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تااريخ بياداد او ادين  السااا م، الدبيب البيدادي )م -28
423) 

"محم د بن قاهر في سككككككككككحر يوم اكحد السككككككككككادل من شككككككككككهر ربيع اآلخر سككككككككككنة أربع 
ه أي كككا، دفن وعشكككرين وأربعمالة، وح كككرت الصكككالة على جناوته في جامع المدينة، وح كككرت

 ودفن في مقابر باب الشام.
حد  ني محم د بن يحيى الكرماني كككك بعد موت حم ة بنحو من شهرين. قال: رأيت أبا 
قكاهر في المنام بهي ة جميلة وعليه  ياب بيام وهو ي ككككككككككككككحك،  أ رأيته دفعة أخرى فقلت 

نيكا، وصككككككككككككككرت في جملكة الموتى، ف ي هل ئخبرنلكه: أنكا أعلأ أنكك قكد فكارقتنكا وخرجكت من الكد 
 رضى الله عنك؟ فقال: نعأ ]قلت[ فدلني على ما يرضي الله! فئراد أن يجيبني فانتبهت.

حد  ني علي  بن الحسكككككككككككن بن جدا العكبري قال: رأيت حم ة بن محم د بن قاهر في 
 ؟ قال:  فر لي. قلت: بما ذا؟ قال: بف له وكرمه.ما فعل الله بكالمنام فقلت: 
ن أحمد بن القاسككككأ بن شككككعيه، أبو قاله الدالل، كككككككككككككككككك حم ة بن الحسككككين ب 4822

 ويعر  بابن الكوفي :
اك، وأحمككد بن عثمككان بن يحيى اكدمي  وأحمككد بن   مكك  حككد ث عن أبي عمرو بن السكككككككككككككك 
، وأحمد بن يوسككككككككككككككف بن خالد، وعلي  بن محم د  افعي  ككامكل القكاضككككككككككككككي، وأبي بكر الشكككككككككككككك 

 .ستان ناحية الرصافةالشوني ي. كتبت عنه، وكان يسكن بالجانه الشرقي درب الب
أنبئنا حم ة بن الحسين، أنبئنا أحمد بن يوسف بن خالد العط ار، حد  نا الحارث ابن 
محم د بن أبي أسككككامة، حد  نا ي يد بن هارون، أنبئنا محم د بن عمرو بن أبي سككككلمة عن أبي 

، تفجرت أربعة أنهار من الجنة، الفرا»هريرة عن رسككككككككول الله صككككككككلى الله عليه وسككككككككلأ قال: 
 («.2والنيل، وسيحان، وجيحان )

د صكككحيحا، وسكككمعت منه قديما فلما كان بئخرة  كان سكككما  هذا الشكككي  من ابن خال 
حد ث عن الشكيوخ الذين سكميتهأ وذكر لي الصولي أنه كته عنه عن أبي عمرو بن الس م اك 

 ج ءا لطيفا، رأى سماعه فيه صحيحا.
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لى حم ة بن الكوفي  ج ءا عن أحمد وحكد  ني محم د بن محم د الحديثي قال: أخرج إ
، فرأيككت فيككه سككككككككككككككمككاعككه مع أبيككه، ففرحككت بككه،  أ أخرج إلى  ج ءا  يره  بن عثمككان بن اكدمي 

 وجدت فيه سماعه ملحقا بين اكسطر،  أ نظرت ف ذا الج ء الذي كان فيه
__________________ 

. 85884. وكن  العمال 162/ 1ككككككككككككككككك انظر الحدي  في: مسكككند احمد  4822( 2)
 (2)." 16/ 2والبداية والنهاية 

 

تااريخ بياداد او ادين  السااا م، الدبيب البيدادي )م -29
423) 

"أنبئنا محم د بن الحسكككين بن محم د اكورق حد  نا محم د بن الحسكككن النقاش المقرئ 
حد  نا مسكككككب  بن حاتأ حد  نا سكككككعيد بن سكككككافري الواسكككككطي  قال كنت في مجلس أحمد بن 

ا فعل الله مل: يكا أبكا عبكد اللكه رأيكت ي يكد بن هكارون في النوم فقلت له: حنبكل، فقكال لكه رجك
؟ قكال  فر لي ورحمني وعكاتبني، فقلكت  فر لكك ورحمكك وعكاتبكك؟ قكال: نعأ! قكال لي باك

يكا ي يكد بن هكارون كتبكت عن حري  بن عثمان؟ قلت يا رب الع ة ما علمت إال خيرا. قال إنه  
 اله.كان يب ض أبا الحسن علي  بن أبي ق

أنبئنا أبو بكر عبد الله بن علي  بن حمويه بن أبرك الهمذاني كككككككك بها كككككككك أنبئنا أحمد ابن 
عبد الر حمن الش يراوي حد  نا أبو حفص عمر بن أحمد بن مؤنس بن نعيأ الب دادي  كككككككككككك بها ك 
حاك  حد  ني أبو علي  الحسكككككككين بن أحمد بن عبد الله المالكي  حد  نا عبد الوه اب بن ال ككككككك 

نا إسكككككككككماعيل بن عياش قال سكككككككككمعت حري  بن عثمان. قال: هذا الذي يرويه النال عن حد  
( حق ولكن 1« )أنت منى بمن لة هارون من موسككى»النبي صككلى الله عليه وسككلأ قال لعلي: 

أخطئ السكامع، قلت: فما هو؟ قال: إنما هو أنت منى مكان قارون من موسى. قلت: عمن 
 الملك يقوله وهو على المنبر.ترويه؟ قال سمعت الوليد بن عبد 
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حاك كان معروفا بالكذب في الرواية، وال يصككك  االحتجاج  قلت: عبد الوه اب بن ال كك 
 بقوله.

أنبئنا القاضكككككككي أبو عمر القاسكككككككأ بن جعفر الهاشكككككككمي  حد  نا محم د بن أحمد اللؤلؤي 
ب ي  أنبئنا مع ن معاذ اذ بحد  نا أبو داود سككككككككككليمان بن اكشككككككككككع  حد  نا أحمد بن عبدة ال كككككككككك 

 أخبرني أبو عثمان الشامي ك وال إخالني رأيت شاميا أف ل منه ك يعني حري  بن عثمان ك.
أخبرنا ابن الف كككككككل القط ان أخبرنا عبد الله بن جعفر حد  نا يعقوب بن سكككككككفيان حد  نا 
أبو بشكر بكر بن خلف حد  نا معاذ بن معاذ حد  نا حري  بن عثمان الرحبي الشامي ككككككككككككككك قال 

وال أعلمني رأيت شكككككاميا أف كككككل منه ككككككككككككككككككك قال يعقوب: وبل ني عن علي  بن عياش قال معاذ: 
حد  ني حري  بن عثمان وسمعته يقول: ككككككك يعنى لرجل ككككككك ويحك، ت عأ أني أشتأ علي  بن أبي 

 قاله، والله ما شتمت عليا قط.
 أخبرني السكري قال أنبئنا محم د بن عبد الله الش افعي  حد  نا جعفر بن محم د بن

__________________ 
 (2)( الحدي  سبق تخريجه، راجع الفهرل." 1)
 

تااريخ بياداد او ادين  السااا م، الدبيب البيدادي )م -80
423) 

"فعاقبني الله بما سكمعت. وكان يقول: ال نسككه أشكر  من نسككه من خلقه الله بيده 
ت جريان في وق فلأ يعصكككككككككمه، وال علأ أرفع من علأ من علمه الله اكسككككككككككماء كلها فلأ ينفعه

 الق اء عليه.
قلت: جعفر الخلدي  قة، وهذه الحكاية ظريفة جدا يسكككككككككبق إلى القله اسكككككككككتحالتها، 
وقد كان الخلدي كته إلى شيخنا أبي نعيأ يجي  له رواية جميع علومه عنه، وكته أبو نعيأ 
 هذه الحكاية عن أبي الحسككن بن مقسككأ عن الخلدي، ورواها لنا عن الخلدي نفسككه إجاوة،

 وكان ابن مقسأ  ير  قة. والله أعلأ.
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حكد  نكا عبد الع ي  بن علي  الور اق حد  نا علي  بن عبد الله الهمذاني حد  ني أحمد ابن 
عطاء قال: كنت مع خير النسكككككككاج وهو من شكككككككيوخ خالي في السكككككككما ، وكان قد احدودب، 

 ن الوجود عادوكان إذا سككمع السككما  قام ظهره ورجعت قوته كالشكككاب المطلق، ف ذا  اب ع
 إلى حاله، وقد كان عم ر مالة وعشرين سنة، وكان يذكر أن إبراهيأ الخواص صحبه.

قال لي أبو نعيأ الحافظ: ككككككككك وذكر خيرا ككككككككك سمعت علي  بن هارون الحربي  يحكي عن 
 ير واحد ممن ح كككر موته من أصككككحابه أنه  شككككى عليه عند صككككالة الم رب،  أ أفاق ونظر 

ت فقال: قف عافاك الله، ف نما أنت عبد مئمور، وأنا عبد مئمور، ما إلى ناحية من باب البي
أمرت بكه ال يفوتكك، وما أمرت به يفوتني، فدعني أم ككككككككككككككي لما أمرت به،  أ امض أنت لما 
أمرت به، ودعا بماء فتوضكككككئ للصكككككالة وصكككككلى،  أ تمدد و مض عينيه، وتشكككككهد فمات، فرهه 

؟ قال: ال تسككككككككككككككئلني عن هذا، ولكن بك ما فعل اللهبعض أصككككككككككككككحكابكه في المنكام فقكال لكه: 
 استرحت من دنياكأ الوضرة.

 («.2بل ني أن خيرا مات سنة ا نتين وعشرين و ال مالة )
 انق ى باب الخاء

__________________ 
 (2)( هخر الج ء الثامن والخمسين من تج لة المؤلف." 2)
 

تااريخ بياداد او ادين  السااا م، الدبيب البيدادي )م -81
423) 

الجنه فهو مخلوق. قال القاضككككككي: هذا مذهه يذهه إليه الناشككككككئ المتكلأ، وهو  "و 
كفر بالله، صكك  الخبر عن رسككول الله صككلى الله عليه وسككلأ: أنه نهى أن يسككافر بالقرهن إلى 
أرم العدو، مخافة أن يناله العدو. فجعل صكككككلى الله عليه وسكككككلأ ما كته في المصكككككاحف، 

 . والقرهن على أى وجه قرئ وتلى فهو واحد  ير مخلوق.والصحف، واكلواح و يرهما قرهنا
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د بن  د بن العبكك ال الخ  او قككال: قككال محمكك  أخبرني عبيككد اللككه بن أبي الفت  حككد  نككا محمكك 
:  خلف أنشدني أبو العب ال عبد الله بن محم د الناشئ يهجو داود بن علي  اكصبهاني 

 لنظامين في الشعر ...أقول كما قال الخليل بن أحمد ... وإن ش ت ما بين ا
 عذلت علي ما لو علمت ببع ه ... فسحت مكان اللوم والعذل من عذر ...

 جهلت ولأ تعلأ بئنك جاهل ... فمن لي بئن تدري بئنك ال تدري؟!
 

قال لي محم د بن علي  الصكوري: ولد داود بن علي  اكصبهاني  وإسماعيل بن إسحاق 
 القاضي في سنة مالتين.
ى الد ارقطني  عن أبي قاهر محم د بن أحمد بن نصككككككككككر القاضككككككككككي وقلت: وكذلك حك

الذهلي أخبرنا محم د بن عمر الد اودي قال قال لنا أبو القاسككككككككككأ عبد الله بن محم د بن عبد 
اهد قال لنا أبو الحسككككككككككين أحمد بن جعفر بن محم د بن عبيد الله المنادي: مات  الله الشكككككككككك 

عين المعرو  باكصكبهاني  في ذى القعدة سنة سبداود بن علي  بن خلف أبو سكليمان الفقيه 
ومالتين، ودفن في من له، وقد بلى فيما بل نا  مان وسكككككككتين سكككككككنة، وقيل إن ميالده كان سكككككككنة 

 ا نتين ومالتين، وفي كتبه حدي  صال  كان يرويه فيها.
اهد حد  ني عبد الله بن محم د بن  وأخبرنكا الكد اودي حكد  نكا عبكد اللكه بن محم د الشكككككككككككككك 

. قال: رأيت أبي داود في المنام، فقلت: يع قوب القاللي حد  نا محم د بن داود اكصككككككككبهاني 
؟ قال  فر لي وسككككامحني، قلت:  فر لك  أ سككككامحك؟ قال: يا بني اكمر ما فعل الله بك

 عظيأ، والويل كل الويل لمن لأ يسام .
 ك داود بن سليمان بن سعيد، أبو سليمان الس اجي : 4424

أ بن إبراهيأ وسكككككككككككليمان بن حرب. وأبي عمر الحوضكككككككككككي. روى عنه حد ث عن مسكككككككككككل
 محم د بن العب ال بن نجي ، وعبد الص مد بن علي  الطستي  أحادي  مستقيمة.

أخبرنا الحسن بن أبي بكر حد  نا محم د بن العب ال بن نجي  ك من لفظه ك حد  نا داود 
 عمرو بن مرة. قال: سككمعت بن سكليمان السكاجي حد  نا سككليمان بن حرب حد  نا شكعبة عن

 (2)سويد بن الحارث يحدث عن أبي ذر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلأ" 
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تااريخ بياداد او ادين  السااا م، الدبيب البيدادي )م -87
423) 

"الرقي المصيصي ككككككككككككك بب داد ككككككككككككك حد  نا أبو بكر أحمد بن سعيد الور اق حد  نا عمر بن 
ا فعل الله مدي . قال: رأيت سكككككفيان الثوري في النوم، فقلت سكككككعيد عن عبد الر حمن بن مه

؟ قال لأ يكن إال أن وضكككككككككعت في اللحد، حتى وقفت بين يدي الله تعالى، فحاسكككككككككبني بك
حسكككابا يسكككيرا،  أ أمر بي إلى الجنة، فبينا أنا أدور بين أشكككجارها وأنهارها، وال أسكككمع حسكككا 

ظ ؟ فقلت سككفيان ابن سككعيد. قال: تحفوال حركة، إذ سككمعت قالال يقول: سككفيان بن سككعيد
أنك ه رت الله على هواك يوما ما؟ قال: قلت: أى والله، فئخذني صككككككككككواني النثار من جميع 

 الجنة.
 (2)انق ى حر  الراء" 

 

تااريخ بياداد او ادين  السااا م، الدبيب البيدادي )م -83
423) 
" 

أبا داود عن وافر بن سليمان السجستاني فقال وقال أبو عبيد في موضع هخر: سئلت 
  قة، كان رجال صالحا.

أخبرني البرقاني  حد  ني محم د بن أحمد اكدمي  حد  نا محم د بن علي  اإليادي حد  نا 
 وكري ا بن يحيى الساجي. قال: وافر بن سليمان القوهستاني كان يكون بالري، كثير الوهأ.

 بن سعيد بن سعد حد  نا عبد الكريأ بن أحمد بن شعيهأخبرنا البرقاني  أخبرنا أحمد 
الن سالي  قال حد  نا أبي قال: وافر بن سليمان القوهستاني ك أبو سليمان ك عنده حدي  منكر 
د بن  عن مككالككك، أخبرنككا بككالحككديكك  علي  بن أحمككد بن عمر المقرئ، حككد  نككا جعفر بن محمكك 
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اكقروش ككككككككككككككك في دار الندوة ككككككككككككككك حد  نا الحج اج الموصلي  حد  نا محم د بن جمعة بن خلف 
محم د بن حميد حد  نا وافر بن سكككليمان عن مالك بن أنس عن يحيى بن سكككعيد اكنصكككاري  
عن أنس بن مالك قال: لما كان اليوم الذي احتملت فيه أخبرت النبي صلى الله عليه وسلأ 

منه. قال أبو قال: فما أتى علي يوم كان أشكككككككككككككد « ال تدخل على النسككككككككككككاء إال ب ذن»فقال: 
قريش كككككك يعني محم د بن جمعة كككككك ذكر هذا الحدي  لمحم د بن إسماعيل البخاري  فقال: ما 

 أحسنه، ما أدري كيف وقع عليه وافر، وليس هذا حديثا يرويه أحد عن مالك إال وافر.
ب ي  أخبرني علي  بن محم د بن الحسكككين الد ق اق قال قرأنا على الحسكككين بن هارون ال ككك 

عب ال أحمد بن محم د بن سعيد قال حد  ني جعفر بن محم د بن يوسف اكسدي  عن أبي ال
ا مالخي اط قال سكككككككككمعت أبي يقول: رأيت وافر بن سكككككككككليمان في النوم بعد موته بئيام، فقلت 

؟ قال: أول ما حباني به أن  فر لمن شيعني.  أ ال تسئل يا أبا جعفر ال تسل فعل الله بك
 ت تر، ال ت تر، ومد بها صوته. اكمر أيش من ذاك، ولكن ال

 ك وفر بن وهه بن عطاء، أبو علي  اكصبهاني : 4601
حد ث أحمد بن نصر بن عبد الله الذرا  عنه عن محم د بن حرب النشالي، وذكر أنه 

 قدم ب داد حاج ا، والذرا  ليس بحجة.
ي  وفر لأخبرنا الحسكككككن بن الحسكككككين النعالي أخبرنا أحمد بن نصكككككر الذرا  حد  نا أبو ع

( حاج ا كككككككككككككككك قال: حد  نا محم د بن حرب 2ابن وهه بن عطاء اكصككبهاني  كككككككككككككككك]قدم علينا[ )
( عن 1النشكككالى قال حد  نا داود بن محبر حد  نا صكككفدي بن سكككنان ]أبو معاوية البصككككري [ )

والتنور  الشككاة بركة، والب ر بركة،»قتادة عن أنس. قال: قال رسككول الله صككلى الله عليه وسككلأ: 
 («.8والقداحة بركة ) بركة

__________________ 
 ك ما بين المعقوفتين سقط من اكصل. 4601( 2)
 ( ما بين المعقوفتين سقط من اكصل.1)
 (2). وكن  العمال " 224/ 1( انظر الحدي  في: العلل المتناهية 8)
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تااريخ بياداد او ادين  السااا م، الدبيب البيدادي )م -84
423) 

ة، أو كما قال. فسككككككككككئلت من ح ككككككككككره عن حاله عند خروج "قد أخرجت قبل الصككككككككككال
روحه. فقال إنه لما ح كككككككر  شكككككككي عليه  أ فت  عينيه وأومئ إلى ناحية باب البيت وقال قف 
عككافككاك اللككه، فكك نمككا أنككت عبككد مككئمور وأنككا عبككد مككئمور، ومككا أمرت بككه ال يفوتككك، ومككا أمرت بككه 

به، فدعا بماء فتوضكككككككككككئ للصكككككككككككالة يفوتني، فدعني أم كككككككككككي لما أمرت به،  أ امض لما أمرت 
وصككككلى،  أ تمد د و مض عينيه وتشككككهد. وأخبرني بعض أصككككحابنا أنه رهه في النوم فقال له: 

 ؟ فقال: ال تسئلني أنت عن هذا، ولكن استرحنا من دنياكأ الوضرة.ما فعل الله بك
 (:2ك محم د بن إسماعيل بن إسحاق بن بحر، أبو عبد الله الفارسي  ) 442

افعي . وحد ث عن أبي ورعة الدمشكككككككككككككقي، وعبد الله بن كان يتفق ه على مذهه الشككككككككككككك 
، وبكر بن سككككككككككككككهل الدمياقي،  د بن أبي مريأ المصككككككككككككككري، وعثمان بن خرواذ اكنطاكي  محمك 
وإسككككككككككككككحاق بن إبراهيأ الديري، وجماعة من هذه الطبقة. روى عنه أبو الحسككككككككككككككن الد ارقطني  

عنه أبو عمر بن مهدي  وهو هخر من حد ث  فئكثر، وأبو الحسين بن حمد الخالل. وحد  نا
 عنه. وكان  قة  بتا فاضال.

د بن عبكد اللكه بن مهكدي  قكال أنبكئنكا أبو عبد الله  أخبرنكا أبو عمر عبكد الواحكد بن محمك 
محم د بن إسككماعيل الفارسككي  في سككنة تسككع وعشككرين و ال مالة قال نبئنا عبد الله بن محم د 

محم د بن يوسككككككككف الفريابي قال نبئنا سككككككككفيان عن أبيه عن بن سككككككككعيد بن أبي مريأ قال نبئنا 
إبراهيأ الت يمي  عن عمرو بن ميمون عن خ يمة بن  ابت اكنصككككككككككاري . قال جعل رسككككككككككول الله 

 صلى الله عليه وسلأ المس  على الخفين للمسافر  ال ا، وللمقيأ يوما.
ج بخطه، قال أبو عبد الله ال : ولدت في فارسككككككي  قرأت في كتاب أبي القاسككككككأ بن الث ال 

 سنة  مان ك أو تسع ك وأربعين ومالتين.
حد  ني عبيد الله بن أبي الفت  عن قلحة بن محم د بن جعفر. وأخبرنا الس مسار قال 
ف ار قال: نبئنا ابن قانع أن الفارسككككي  مات في سككككنة خمس و ال ين و ال مالة. قال  أنبئنا الصكككك 

  ير الص ف ار عن ابن قانع في شوال.
__________________ 
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ككككككككككككككك الفارسي: هذا االسأ لعدة من المدن الكبيرة وهي من اكقاليأ المعروفة  442( 2)
 (2)(." 125/ 1أصلها وارد مملكتها شيراو )اكنساب 

 

تااريخ بياداد او ادين  السااا م، الدبيب البيدادي )م -85
423) 

ن محم د يى ب"وأخبرنا علي  بن المحسككككككككككن قال حد  ني أبي قال حد  ني أبو محم د يح
وفي  قال: كنت بالتا بكلواذي على سط  عال، فلما هدأ الليل  ابن فهد قال حد  ني ذرة الصك 
قمت كصكلي، فسكمعت صوتا ضعيفا يجيء من بعد، فئص يت إليه وتئملته شديدا، ف ذا هو 
، فقدرته منحدرا في دجلة، وأصككككككك يت فلأ أجد الصكككككككوت يقرب وال  صكككككككوت أبي بكر اكدمي 

ك القدر ساعة  أ انقطع، فشككت في اكمر وصليت ونمت، وبكرت فدخلت ي يد على ذل
ب داد على سكككككككككاعتين من النهار أو أقل، وكنت مجتاوا في السكككككككككمارية، ف ذا بئبي بكر اكدمي  
ين ل إلى الشكككط من دار أبي عبد الله الموسكككالى العلوي التي بقرب فرضكككة جعفر على دجلة، 

هذه  ني بسككككالمته، وقلت: أين بت البارحة؟ فقال فيفصككككعدت إليه وسككككئلته عن خبره، فئخبر 
الدار. فقلت قرأت؟ قال نعأ. قلت: أي وقت؟ قال بعد نصكككككككككككككف الليل إلى قريه من الثل  
اكخير. قال فنظرت ف ذا هو الوقت الذي سكككككككمعت فيه صكككككككوته بكلواذي، فتعجبت من ذلك 

. فقال: مالك؟ فقلت إني سكككمعت صكككوتك البارح ط  ة وأنا على سكككعجبا شكككديدا بان له في 
بكلواذي وتشكككككككت، فلو ال أنك أخبرتني السكككككاعة بهذا على  ير اتفاق ما صكككككدقت. قال: 

 فاحكها للنال عني. فئنا أحكيها دالما.
حكد  ني علي  بن أبي علي المعكد ل قال نبئنا أبو بكر بن أبي موسككككككككككككككى القاضككككككككككككككي وأبو 

ن برية إسكككككككككماعيل بن إبراهيأ بإسككككككككحاق الط بري  و يرهما قالوا سكككككككككمعنا أبا جعفر عبد الله بن 
؟ ل الله بكما فعاإلمكام يقول: رأيكت أبكا بكر اكدمي  في النوم بعد موته بمديدة، فقلت له: 

فقال: أوقفني بين يديه، وقاسكككككيت شكككككديدا، وأمورا صكككككعبة. فقلت له: فتلك الليالي والمواقف 
يء ه: ف لى أي شككككككوالقرهن؟ فقال ما كان شككككككيء أضككككككر علي منها كنها كانت للدنيا. فقلت ل
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انتهى أمرك؟ قال قال لي تعالى: هليت على نفسكككككككككي أن ال أعذ ب أبناء الثمانين. قال محم د 
، وكان قد  بن أبي الفوارل سككككككككككككنة  مان وأربعين و ال مالة فيها مات محم د بن جعفر اكدمي 

 خلط فيما حد ث.
: ر اأخبرنا الحسككن بن أبي بكر قال سككمعت أبي يسككئل أبا بكر محم د بن جعف كدمي 
 في أي سنة ولدت؟ فقال: يوم اكحد لعشر بقين من رجه سنة ستين ومالتين.

حد  نا محم د بن الحسككككككككككين بن الف ككككككككككل إمالء قال: توفى أبو بكر اكدمي  القارئ يوم 
 (2)اكربعاء لليلتين بقيتا من شهر ربيع اكول ودفن في هذا اليوم سنة  مان وأربعين" 

 

ن  السااا م، الدبيب البيدادي )م تااريخ بياداد او ادي-82
423) 

"قككال: من علي  بن مجككاهكككد وقع الكتكككاب إلى حكككاذق ال يجهكككل مكككا بين علي  إلى أبي 
د بن حميكككد وقكككال فيهكككا: حكككد  نكككا علي  بن  وهير، وكتبكككت منهكككا أحكككاديككك  فقرأهكككا علي  محمككك 
مجاهد، فئسكككقط في يدي وتحيرت، فئتيت الشكككاب الذي كان معي يوم أتيت ذلك الشكككي ، 

ئخذت بيده فصككككككككككرنا جميعا إلى الشككككككككككي ، فسككككككككككئلناه عن الكتاب الذي كان قد أخرجه إلينا ف
يوم ذ، فقال: ليس الكتاب عندي اليوم، قد استعاره مني محم د بن حميد منذ أيام. قال أبو 

 حاتأ: فبهذا استدلت على أنه كان يومئ إلى أنه أمر مكشو .
نبئنا  أ قال: نبئنا أبو أحمد بن فارل قال:أخبرنا ابن الف ل قال: أنبئنا علي  بن إبراهي

 البخاري .
فار قال: نبئنا ابن قانع: أن محم د بن حميد مات  مسكككككار قال: أنبئنا الصككككك  وأخبرنا السككككك 

 في سنة  مان وأربعين ومالتين.
أخبرنكا أبو حكاوم عمر بن أحمد بن إبراهيأ العبدوي بنيسككككككككككككككابور قال: أخبرني علي  ابن 

سكككككككمعت أحمد بن محمود ال نجاني قال: سكككككككمعت الحسكككككككن بن الل ي  مفل  الق ويني  قال: 

                                         
 .1/246( 468تاري  ب داد او مدينة السالم، الخطيه الب دادي )م  (2)
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د بن حميككد الر اوي  في المنككام فقلككت: يككا أبككا عبككد اللككه  عاال اللااه مااا فالر اوي . قككال: رأيككت محمكك 
 ؟ قال:  فر لي. فقلت: بما ذا؟ قال: برجالي إياه منذ  مانين سنة.بك

 (:2و بكر المخرمى  )ك محم د بن حميد بن سهيل بن إسماعيل بن شد اد، أب 284
سككمع أبا خليفة الف ككل بن الحباب الجمحي، وجعفر بن محم د الفريابي، والهيثأ ابن 
خلف الدوري، وقاسكككككككككككأ بن وكري ا المطر و، وأبا العب ال البرا ي، وأحمد بن الحسككككككككككككن ابن عبد 
د بن جرير الط بري . روى عنككككه  ان، ومحمكككك  ، وعلي  بن الحسككككككككككككككين بن حبكككك  وفي  ار الصكككككككككككككك  الجبككك 

. وحد  نا عنه الحسككككككككككككككن بن روقويه، وهالل بن محم د الحف ار، وعبيد الله ابن عمر ال د ارقطني 
، وبشككككرى بن عبد الله الرومي، ومحم د ابن عمر بن  بن البقال، وعلي  بن المظفر اكصككككبهاني 

 درهأ، وأبو نعيأ الحافظ.
د بن حميككد بن سككككككككككككككهيككل المخر   ار قككال نبككئنككا محمكك  د الحفكك  أ مي   أخبرنككا هالل بن محمكك 

أخبرنا أبو القاسككككككككككككككأ اكوهري قال نبئنا علي  بن عمر الحافظ قال حد  ني عمر بن أحمد ابن 
القصكككككباني ومحم د بن حميد بن سكككككهيل قال نبئنا أبو حامد النيسكككككابوري أحمد بن وكري ا قال 

 حد  ني محم د بن إسحاق البكراوي قال نبئنا يحيى قال قرأت على مالك
__________________ 

." 582/ 8ومي ان االعتدال  128/ 24ككككككككككككككك انظر: المنتظأ، البن الجووي  284( 2)
(2) 

 

تااريخ بياداد او ادين  السااا م، الدبيب البيدادي )م -82
423) 

"التفت إلينا فقال: إنكأ اسكتحسكنتموه بئجمعكأ، ولو استحسنه واحد لوهبته له، فلما 
حد شككككيء منه إال بئن أجعله اشككككتركت في اسككككتحسككككانه لأ أجد قريقا إلى أن يحصككككل لكل وا

 قالنس، فيئخذ كل واحد منكأ واحدة منها.

                                         
 .1/162( 468تاري  ب داد او مدينة السالم، الخطيه الب دادي )م  (2)
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سككككمعت على بن محم د بن الحسككككن الحربي يقول: كان يقال إن إسككككماعيل القاضككككي: 
بكاتبه، ويوسكف القاضكي: بابنه. وأبو الحسكين بن أبي عمر: بئبيه. والوصف في جميع هذه 

 اكمور عالد إلى أبي عمر. أو كما قال.
و بكر البرقاني قال حكى لي الحمدوني أن إسكككككككككماعيل القاضكككككككككي بب داد كان حد  نا أب

يحه االجتما  مع إبراهيأ الحربي، فقيل إلبراهيأ لو لقيته؟ فقال: ما أقصككد من له حاجه. 
فقيل ذلك إلسكككككككككككككماعيل، فنحى الحاجه عن بابه أياما. فذكر ذلك إلبراهيأ فقصكككككككككككككده فلما 

اضكككككككي وكان بين يدي إسكككككككماعيل قالما، فلما ن   دخل تلقاه أبو عمر محم د بن يوسكككككككف الق
إبراهيأ نعلككه أمر أبو عمر  المككا لككه أن يرفع نعككل إبراهيأ في منككديككل معككه، فلمككا قككال المجلس 
بين إبراهيأ وإسككككككككككككككمكاعيكل، وجرى بينهما من العلأ ما تعجه منه الحاضككككككككككككككرون، وأراد إبراهيأ 

منديل، من حي  رهها ملفوفة في الالقيام، نفذ أبو عمر إلى ال الم أن ي ككككككككككع نعله بين يديه 
نيا واآلخرة. فقيل إن عمر لما توفى رهه  فقال كككككككككككك إبراهيأ ككككككككككككك كبى عمر: رفع الله قدرك في الد 

ال  إبراهيأ فما فعل الله بكبع ككككهأ في المنام فقال:   فر ؟ فقال: أدركتنى دعوة الرجل الصكككك 
 لي، قال البرقاني: أو كما قال لي الحمدوني.

المحسن كككككك من حفظه كككككك حد  نا القاضي أبو محم د عبد الله بن محم د  حد  نا على بن
اكسكككدى قال قال لي أبي: دخلت يوما على القاضكككي أبو عمر محم د بن يوسكككف وبين يديه 

 ابن ابنه أبو نصر ك وقد ترعر ، فقال لي: يا أبا بكر:
 إذا الر جال ولدت أوالدها ... واضطربت من كبر أع ادها ...

 ها تعدادها ... فهي ورو  قد دنا حصادهاوجعلت إعالل
 

فقلت: يبقى الله القاضككي. فقال:  أ أيش؟! حد  نا أحمد بن أبي جعفر قال: سككمعت 
القاضككككككي أبا الحسككككككن الجر احى يقول: وأخبرني عبيد الله بن أحمد بن على الصككككككيرفي. قال: 

 لة.و ال ماقال لنا أحمد بن محم د بن عمران: توفى القاضي أبو عمر في سنة عشرين 
قرأت على الحسككككككككككن بن على بن أبي بكر عن أحمد بن كامل. وأنبئنا عمر بن إبراهيأ 

 (2)الفقيه حد  نا عيسى بن حامد القاضي. قاال: مات أبو عمر القاضي يوم" 
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 71 

 

تااريخ بياداد او ادين  السااا م، الدبيب البيدادي )م -88
423) 

؟ كما فعل الله بنام. فقلت: "يقول: رأيت أبا الحسككككككككككككككن بن الحماني المقرئ في الم
قكككال: أنكككا في الجنكككة. قلكككت: وأبى؟ قكككال: وأبوك معنكككا: قلكككت: وجكككدنكككا يعنى أبكككا الحسككككككككككككككين 

 السوسنجردى؟ فقال: في الحظيرة. قلت: حظيرة القدل؟ قال نعأ. أو كما قال.
 (:2ك أحمد بن عبد الله بن الحسين، أبو بكر الب  ار ) 1126

م اك، وأحم د بن كامل، وأبا بكر النك ق اش، وقبقتهأ. كته عنه سككككمع أبا عمرو بن السكككك 
 ير واحد من أصكككحابنا وكان  قة. وذكر لي عبد الع ي  بن على أنه مات في شكككوال من سكككنة 

  الث وأربعمالة.
 (:1ك أحمد بن عبد الله بن محم د بن كثير، أبو عبد الله البي ع ) 1122

، وأبا بكر ا كان لن ج اد ونحوهما. كتبت عنه و سكككككككككككككمع على بن محم د بن ال  بير الكوفي 
 صدوقا دينا. سكن بستان أم جعفر.

أخبرنككا أحمككد بن عبككد اللككه بن كثير في جككامع المككدينككة قككال أخبرنككا أبو بكر أحمككد بن 
سكككككككلمان بن الحسكككككككن الفقيه حد  نا هالل بن العالء بن هالل الباهلي بالرقة قال أخبرنا عمرو 

ه عبد الكريأ عن عطاء عن جابر. عن النبي صلى اللبن خالد حد  نا عبيد الله بن عمرو عن 
عليكه وسككككككككككككككلأ: أن رجال أعتق عبدا له عن دبر منه، فاحتاج مواله فئمره ببيعه فباعه بثمانمالة 

 (.8« )أنفقها على عيالك ف نما الصدقة عن ظهر  نى، وابدأ بمن تعول»درهأ فقال: 
ي ي يوم الثال ككككاء الحككككادمككككات أبو عبككككد اللككككه بن كثير ودفن في مقبرة معرو  الكرخ

 والعشرين من جمادى اآلخرة سنة سبع عشرة وأربعمالة، وح رت الصالة عليه.
كككككككككككككككك أحمد بن عبد الله بن الحسككين بن إسككماعيل بن محم د بن إسككماعيل ابن  1123

، المعرو  بابن المحاملي  )  (:4سعيد بن أبان، أبو عبد الله ال  ب ي 
سككهل بن وياد القط ان، وحامد بن محم د الهروي، سككمع أحمد بن سككلمان الن ج اد وأبا 

وأبا بكر الشافعي، وأبا بكر بن مالك اإلسكافى، وأبا على بن الصوا ، وعمر بن جعفر بن 
 سلأ، ودعلج بن أحمد، و يرهأ.
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__________________ 
 في المطبوعة. 2160ك هذه الترجمة برقأ  1126( 2)
 مطبوعة.في ال 2162ك هذه الترجمة برقأ  1122( 1)
 .26161. وكن  العمال 4536( انظر الحدي  في: الجامع الكبير 8)
 (2)في المطبوعة."  2161ك هذه الترجمة برقأ  1123( 4)
 

تااريخ بياداد او ادين  السااا م، الدبيب البيدادي )م -89
423) 

"أخبرنا محم د بن عبد الواحد، حد  نا محم د بن العب ال قال: قرئ على ابن المنادي ك 
أنا أسمع ككككككككككككك وأخبرنا الس مسار، أخبرنا الص ف ار، حد  نا ابن قانع قاال: جميعا: إن أبا العب ال و 

 بن مسروق مات في سنة  مان وتسعين ومالتين ك واد ابن المنادي ك في صفر.
لمي  قال: سكككمعت  أخبرنا إسكككماعيل بن أحمد الحيري، أخبرنا محم د بن الحسكككين السككك 

يقول: سمعت أبا بكر أحمد بن محم د بن سهل الص وفي  بمكة محم د بن عبد الله الحافظ 
ال:  فر لي. ؟ فقما فعل الله بكيقول: رأيت أبا العب ال بن مسككككككككككروق في المنام فقلت له: 

 فقلت: ما فعل الجنيد؟ فقال: في القدل.
 (:2ك أحمد بن محم د بن المؤمل، أبو بكر الص وري  ) 1321

ن ميمون المفسككككككككككر، وعبد الواحد بن شككككككككككعيه قدم ب داد وحدث بها عن الحسككككككككككين ب
الجبلي، وحميككد بن سككككككككككككككعيككد بن أبي دعلج، والحسككككككككككككككن بن عرفككة، ويونس بن عبككد اكعلى، 
ال بن الوليكككد البيروتي. روى عنكككه أبو عمرو ابن  د بن عبكككد اللكككه بن عبكككد الحكأ، وعبككك  ومحمككك 

 . افعي، وعبيد الله بن محم د بن سككككليمان المخرمي  يد الله: وذكر عبالسككككماك، وأبو بكر الشكككك 
 أنه سمع منه في سنة تسع وتسعين ومالتين.

د بن عبكككد اللككككه  د بن إبراهيأ بن  يالن الب  او، حكككد  نكككا محمككك  د بن محمككك  أخبرنكككا محمككك 
الش افعي، حد  ني أحمد بن محم د بن مؤمل، حد  نا عبد الواحد بن شعيه الجبلي ك بجبلة ك 

                                         
 .4/461( 468او مدينة السالم، الخطيه الب دادي )م  تاري  ب داد (2)
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عثمان، عن أبي موسى قال: قال رسول الله حد  نا خالد بن حباب، حد  نا سليمان عن أبي 
احتج هدم وموسككى، فقال موسككى: أنت هدم الذي خلقك الله بيده، »صككلى الله عليه وسككلأ: 

وأسكككجد لك ماللكته عملت الخطي ة التي أخرجتك من الجنة؟ قال هدم: أنت موسكككى الذي 
« بقت خلقي؟سككك اصكككطفاك الله برسكككالته، وأن ل عليك التوراة، وكلمك تكليما، فبكأ خطي تي

 («.1فحج هدم موسى )»قال رسول الله صلى الله عليه وسلأ: 
د بن مخلكد العطار، حد  نا أبو حاتأ الر اوي ،  أخبرنكاه أبو عمر بن مهكدي، أخبرنكا محمك 
حد  نا خالد بن الحباب كككككككك كتبت عنه بالشام كككككككك حد  نا سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن 

 .«احتج هدم وموسى، فحج هدم موسى»ليه وسلأ قال: أبي موسى عن النبي صلى الله ع
 (:8ك أحمد بن محم د بن الم ل س، أبو العب ال الحم اني  ) 1310

 قرأت بخط أبي الحسن الدار قطني ك وحد  نيه أحمد بن أبي جعفر عنه ك قال: أحمد
__________________ 

 في المطبوعة. 1508ك هذه الترجمة برقأ  1321( 2)
 يجه، راجع الفهرل.( سبق تخر 1)
 (2)في المطبوعة."  1504ك هذه الترجمة برقأ  1310( 8)
 

تااريخ بياداد او ادين  السااا م، الدبيب البيدادي )م -90
423) 

"يسكككككككتدير إلى القبلة بوجهه فيقرأ سكككككككورة يس بلسكككككككان قلق، وأنه لما أخبر بذلك قله 
 فخا  على نفسه فهرب.

ن إبراهيأ الجرباذقاني ككككككككككككككك بها ككككككككككككككك حد  نا معمر ب أخبرنا أبو نصر إبراهيأ بن هبة الله بن
أحمد اكصككبهاني، أخبرني أبو عمرو عثمان بن محم د العثماني إجاوة قال: حد  ني علي بن 
د بن إبراهيأ، حكد  نا أبي، حد  نا إبراهيأ بن إسككككككككككككككماعيل بن خلف قال: كان أحمد بن  محمك 

بت ل يقرأ القرهن، فم كككيت فنصكككر خلى، فلما قتل في المحنة وصكككله رأسكككه أخبرت أن الرأ

                                         
 .1/801( 468تاري  ب داد او مدينة السالم، الخطيه الب دادي )م  (2)
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بقرب من الرأل مشككككككككككككككرفكا عليكه، وككان عنكده رجكالكة وفرسككككككككككككككان يحفظونكه، فلما هدأت العيون 
ه  النثاُل أ ْن يُكتكْر ُكوا أ ْن يك ُقوُلوا هم نثا و ُهْأ ال يُكْفتك ُنون ( ]العنكبوت  سكككمعت الرأل تقرأ: )الأ أ ح سكككِ

سكككه م وعليه السكككندل واإلسكككتبرق وعلى رأ[ فاقشكككعر جلدي.  أ رأيته بعد ذلك في المنا1، 2
يككا أخي؟ قككال:  فر لي وأدخلني الجنككة إال  أني كنككت م مومككا  مااا فعاال اللااه بااكتككاج فقلككت: 

 ال ة أيام. قلت: ولأ؟ قال: رأيت رسككول الله صككلى الله عليه وسككلأ مر  بي فلما بلى خشككبتي 
اقل؟. أو على الب حو ل وجهكه عني، فقلكت لكه بعكد ذلكك: يكا رسككككككككككككككول الله، قتلت على الحق

 فقال: أنت على الحق ولكن قتلك رجل من أهل بيتي. ف ذا بل ت إليك أستحي منك.
، عن أبي إسككككككككككككككحكاق إبراهيأ بن محم د بن يحيى الم كي،  قرأت على أبي بكر البرقكاني 
ر اج قال: سككككككككككمعت أبا بكر المطوعي قال: لما جيء برأل  أخبرنا محم د بن إسككككككككككحاق السكككككككككك 

 على الجسر، كانت الري  تديره قبل القبلة، فئقعدوا له رجال معه قصبةأحمد بن نصر صلبوه 
 أو رم ، فكان إذا دار نحو القبلة أداره إلى خال  القبلة.

قال: وسمعت خلف بن سالأ يقول: بعد ما قتل أحمد بن نصر وقيل له أال تسمع ما 
نصككككككككككككككر يقرأ القرهن.  النكال فيكه يكا أبكا محم د؟ قال: وما ذاك! قال: يقولون إن رأل أحمد بن

 قال: كان رأل يحيى بن وكريا يقرأ.
ر اج: سكككمعت عبد الله بن محم د يقول: حد  نا إبراهيأ بن الحسكككن قال: رأى  وقال السككك 
بعض أصككككككككككككحابنا أحمد بن نصككككككككككككر بن مالك في النوم بعد ما قتل، فقال: ما فعل بك ربك؟ 

.  فقال: ما كانت إال   فوة حتى لقيت الله ف حك إلي 
ا أبو عبد الله محم د بن أحمد بن محم د بن أحمد بن أبي قاهر الد ق اق، أخبرنا أخبرن

أبو بكر النجاد، حد  نا عبد الله بن أحمد، حد  نا أبو الحسككككن بن العطار محم د ابن محم د 
 (2)قال: سمعت أبا جعفر اكنصاري  قال: سمعت محم د بن عبيد ك وكان" 

 

                                         
 .1/832( 468تاري  ب داد او مدينة السالم، الخطيه الب دادي )م  (2)
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 (423البيدادي )م تالي توديص المتشاب ، الدبيب -91
( و اْلف ككل بن اْلف ككل بن اْلع بثال أ بُو اْلع بثال اْلِكْنِدي  الهمذاني حدث ع ن أبي 122")

 خ ليف ة اْلف ل بن اْلحباب الُجم ِحي و أبي
اِجي و ُمح م د بن ُمح مثد بن  ِلي وعبدان اْك ْهو اوِي وو ك رِيا بن يحيى السكككككككككككككث يعلى اْلموصكككككككككككككِ

ل ْيم ان البا ن لم ة و أ بُو اْلحسكككككككسكككككككُ ْين بن ع لي  بن سككككككك  ن دي و   يرهأ ح د ن ا ع نُه أ بُو ق اِهر اْلُحسككككككك 
 ب( 52ُمح مثد بن أ ْحمد بن ِإبْكر اِهيأ بن شاذي الهمذانيان )

لم ة الهمذاني  - 103 ْين بن ع لي  بن اْلحسككن بن ُمح مثد بن سكك  ح د ن ا أ بُو ق اِهر اْلُحسكك 
ِجد الْ  ج اِمع بهمذان ح د ن ا اْلف كككككككككككل بن اْلف كككككككككككل اْلِكْنِدي  ح د ن ا ح ْم  ة بن إمالء ِفي اْلم سكككككككككككْ

د نك ا عبكد اللكه بن عبيد الله الخ او ح د ن ا ِإبْكر اِهيأ بن عبيد الله ح د ن ا ج ْعف ر ب ْين حك  ن اْلُحسكككككككككككككك 
ن ام ف قلت ل ُه  ل ْيم ان ق ال  ر أ ْيت ع طاء السليمي ِفي اْلم  طاء ق ال  أكرمني ا ع  ي   َما فعل الله بكسكُ

ورحمني ووبخني و ق ال  لي ي ا ع طاء أما اسككككتحييت مني تخافني ذ ِلك اْلخ ْو  أما علمت أ نِ ي 
 (2)أْرحأ الرثاِحِمين " 

 

تااريخ بياداد وكيولا  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م -97
423) 
" 

ن الدينوري قال نبئنا أبو عبد الله محم د بن عأ ْخبك ر ن ا رضككككككوان بن ُمح مثِد ْبِن اْلح   لى سكككككك 
ابن أحمد بن مهدي  بواسكككككككككط قال نبئنا ابن شكككككككككوذب المقرئ قال نبئنا جعفر بن محم د ابن 
عامر قال نبئ أ ْحم د ْبن ع ْبد الحميد ق ال  سمعت ابن علية يقول: ما رأيت قوما أحسن ر بة، 

 وال أعقل لطله الحدي  من أهل ب داد.
 -ر ن ا ُمح مثد ْبُن أ ْحم د  ْبِن رِْوٍق الب ار قال نا أ بُو بكر ُمح مثد ْبن يوسككككككككف الصككككككككوا أ ْخبك  

قال نبئنا بكر بن أحمد التنيسككككككككككككككي قال نبئنا محم د بن على ابن  -إمالء من لفظكه من كتكابكه

                                         
 .2/845( 468تالي تلخيص المتشابه، الخطيه الب دادي )م  (2)
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ميمون الر قي ق ال  سككككككمعت أ ِبي يقول: سككككككمعت سككككككفيان ْبن عيينة يقول: شككككككباب الب داديين، 
 ر بة من شباب البصريين والكوفيين. أحسن

 أ ْخبك ر ن ا ُعم ر ْبن ِإبْكر اِهيأ  الفقيه، والحسن ْبن ع ِلي  الجوهري، وعلي ْبن أبي على المعد ل
قالوا: نا محم د بن العب ال قال نا الصكككولي قال نا أ بُو ذكوان ق ال  ح دث  ِني من سكككمع الشكككافعي 

 ا؛ إال ب داد ف ني حين دخلتها عددتها وقنا.يقول: ما دخلت بلدا قط إال عددته سفر 
ن ع   ْيِن ْبِن ِإبْكر اِهيأ  الخفا  ق ال  نبئنا أ بُو اْلح سككك  ِلي  ْبن أ ْخبك ر ن ا أ بُو ب ْكٍر ُمح مثد ْبن اْلُحسككك 

ِمْعُت أ ب ا ب ْكر بْ  -في مجلس اْبن مالك القطيعي -أ ْحم د الصككوِفي الواسككطي ن مجاهد ق ال  سكك 
ُد اْلع  ِيِ  ْبُن ع ِليٍ  اْلو رثاُق قك ال  نكا يوسككككككككككككككف بن عمر القو ال قكال نبكئ ع لِ يك ُقول: وأ خْ  ي  ْبن بك ر نك ا ع بكْ

: رأيت أبا عمرو ْبن العالء  : سمعت اْبن مجاهد المقرئ إمام ال مان ق ال  أ ْحم د الواسطي ق ال 
ال  لي: دعني ممككا فعككل امااا فعاال اللااهه بااكِفي النوم فقلككُت لكك ُه:  ن أقككام بب ككداد للككه بي، م؟ فك قكك 

 على السنة والجماعة ومات نقل من جنة إِل ى جنة.
ال نا محمد بن ق -فيما أذن أن نرويه عنه -أ ْخبك ر نك ا ع ِلي  ْبن ُمح مثد ْبن عيسككككككككككككككى الب  ار

ي ق ال  سككمعت ُعم ر ْبن أيوب ْبن مالك يقول سككمعت أبا معمر الهذلي  عمر بن سككالأ اْلق اضككِ
:يقول: قلت لرجل م  ن أهل الكوفة: خير موضع بالكوفة أين هو؟ ق ال 

مسككجد الجامع. قلت: وسككوء موضككع عندنا دار البطي ، فلو ق ال  رجل في خير موضككع 
عندكأ رحأ الله عثمان قتل، ولو قال في سكككككوء موضكككككع عندنا ال رحأ الله معاوية قتل؛ فشكككككر 

 موضع عندنا خير من خير موضع عندكأ.
قال أنبئنا أبو  -وانلفظا بحل -ي ْحي ى ْبن ع ِلي  ْبِن الطيه الدسككككككككري ح دث ك ن ا أ بُو ق اِلهٍ 

بكر المقرئ بئصبهان قال أنبئنا أ ْحم د ْبن عبيد ْبن اكصبى الحراني ق ال  نبئنا بشر بن موسى 
 (2)قال نبئن" 
 

                                         
 .2/20( 468ط العلمية، الخطيه الب دادي )م تاري  ب داد وذيوله  (2)
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تااريخ بياداد وكيولا  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م -93
423) 

 ة"حر  الفاء من هباء العبادل
 [ :2عبد اللثه بن الفرج، أبو ُمح مثد القنطري ] 5261

كان أحد العباد، وكان بشككككر بن الحارث يوده وي وره. حكى عن فت  الموصككككلي و يره 
ْين البرجالني، وأحمكد بن محم د التاحي، وعلي بن  د بن اْلُحسكككككككككككككك  حككايكات. روى عنكه ُمح مكث

 الموفق، و يرهأ.
ْخبك ر ن ا أ ْحم د ْبن ُمح مثد ْبن الجراح الخ او، حد  نا حد  نا هالل بن المحسككن الكاته، أ  

: سكككككككككككككمعت عبد اللثه بن  محم د بن القاسكككككككككككككأ اكنباري ، حد  ني أحمد بن محم د التاحي ق ال 
ق ال  أرقاة بن  -وكان عبد اللثه بن الفرج ي شكككاه بشكككر بن الحارث ل هده وف كككله -الفرج يك ُقول

 أ، فهي واللثه أسحر من هاروت وماروت.المنذر: احذروا الدنيا ال تسحرك
د  الكدثقكثاق، ح دث ك ن ا  ان ْبن أ ْحمك  أ ْخبك ر نك ا علي بن محمكد بن عبكد اللكه المعكدل، أخبرنكا ُعْثمك 
: ق ال  عبد الله بن الفرج: سككككككلوا اللثه  ُمح مثد ْبن أحمد بن البراء، ح دث ك ن ا ِإبْكر اِهيأ بن سككككككهل ق ال 

: ، قكك ال  : أن يككئمر بككك من  عفورا جميالر د أي شككككككككككككككيء العفو الجميككل؟ قكك ال  فقلنككا يككا أبككا ُمح مككث
 الموقف وال يفتشك.

يْ  ِن أ ْخبك ر ن ا عبد الملك بن ُمح مثد بن عبد الله الواعظ، أ ْخبك ر ن ا أ بُو ب ْكٍر ُمح مثُد ْبُن اْلُحسككك 
: بل ني أن عبد اللثه بن الفرج لما مات، لأ -ِبمكة -اآلُجر ِي    -إلخوانه بموته تعلأ ووجته ق ال 

ان له، ف سككككككككككككككلته وكفنته في كسككككككككككككككاء ك -وهأ جلول بكالبكاب ينتظرون الكدخول عليه في علته
وأخذت فرد  باٍب من أبواب بيته وجعلته فوقه وشكككككككككدته بشكككككككككريط،  أ ق ال ت إلخوانه: قد مات 

 وقد فر ت من جهاوه، فدخلوا فاحتملوه إلى قبره، و لقت الباب خلفهأ.
د بن العبك ال، حكد  نا العب ال بن العب ال الجوهري ، حد  نا أخبرنكا ال عتيقي، حكد  نكا محمك 

: لما مات عبد  : ح دث  ِني صكككككككككككاعد ق ال  عبد الله بن عمرو، ح دث ك ن ا ُمح مثد بن بيان المكي ق ال 
ا على شككككككفير قبره،  اللثه بن الفرج ح ككككككرت جناوته، فلما واريته رأيته في الليل في النوم جالسككككككر

:  فر لي ولكل من شيما فعل اللهه بكومعه صحيفة ينظر فيها، فقلت له:  ع جناوتي، ؟ ق ال 
: هو ذا اسمك في الصحيفة.  قلت: أنا كنت معهأ، ق ال 
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__________ 
 (2)." 20/201انظر: المنتظأ، البن الجووي  5261[ 2]
 

تااريخ بياداد وكيولا  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م -94
423) 

بد الرحمن المخ ومي قال: رأى رجل ابن عالشكككككككة التيمي في النوم بعد ما مات "ابن ع
:  فر لي بحبي إياه.ما فعل اللهه بكفقال:   ؟ ق ال 

 عبيد الله بن أحمد بن  اله، مولى الربيع الحاجه: -5468
 ولي الق اء بعسكر المهدي في أيام الوا ق.

د بن عمران ال دث  ِني أبو بكر أحمككد بنأ ْخبك ر ِني الصككككككككككككككيمري، حككد  نككا محمكك    مروبككاني، حكك 
: ك ان  أ بُو ع ْبد اللثه أ ْحم د ْبن أبي دؤاد على ق ككككككككككاء الق ككككككككككاة في أيام المعتصككككككككككأ،  كامل ق ال 
فاسكككتخلف ابنه أبا الوليد على عمله، وكان سكككعيد بن شكككعيه على ق ككككاء ب داد من قبله،  أ 

يه كبر يه سكككويقة  اله، وكان فاسككتق كككى بعده عبيد الله بن أحمد بن  اله الذي تنسكككه إل
 وتجبر.

أخبرني اكوهري، أخبرنا أحمد بن إبراهيأ، حد نا إبراهيأ بن محمد بن عرفة قال: وفي 
ع ل الوا ق عبد الرحمن بن إسككككككككككحاق،  -يعني سككككككككككنة  مان وعشككككككككككرين ومالتين -هذه السكككككككككنة

ولى و وشكككككعيه بن سكككككهل، وولى الحسكككككن بن علي بن الجعد وكان عبد الرحمن علي ال ربي، 
عبد الله بن محمد الخلنجي الشكككككرقية، وولى الجانه الشككككككرقي عبيد الله بن أحمد بن  اله 

 مولى الربيع.
أ ْخبك ر ن ا علي ْبن المحسككككككككككككن، أ ْخبك ر ن ا قلحة ْبن محمد بن جعفر قال: كان عبيد الله بن 
، دأحمكد بن  كالكه فقيهكا عكالما ع ل ى مذهه أهل العراق، وك ان  من أصككككككككككككككحاب ابن أبي دؤا
 وهو خال عمر بن  اله، وكان مولده سنة  مانين ومالة، ولأ يحدث بشيء فيما أعلمه.

                                         
 .20/44( 468تاري  ب داد وذيوله ط العلمية، الخطيه الب دادي )م  (2)
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قلت: ولأ ي ل على الق ككاء إلى أن ع له جعفر المتوكل في سككنة أربع و ال ين ومالتين، 
 وكان مذموم الوالية، سيئ السيرة، قبي  الطريقة.

خط أبي وباني قال: وجدت بح دث  ِني الحسن بن على الجوهري عن أبي عبيد الله المر 
بكر الصككككككككككككككولي: و كه عبيد الله بن أحمد بن  اله على مسككككككككككككككجد يصككككككككككككككلي فيه قالفة من 

 المسلمين فجعله حانوتا يست له الطفيف، فكته إليه عتاهية بن أبي العتاهية:
 فقدت الذي لأ ير  عما ووالدا ... وإن كان مفقودا إذا كان شاهدا

 وأل مته وسما على الدهر خالداجعلت له ذكرا وإن كان خامال ... 
 إذا است لق المعنى علي بسبه ... كفتني مخاويه الف اح القصالدا
 (2)متى يتق الله الذي ال يخافه ... إذا كان يوما يست ل المساجدا؟" 

 

تااريخ بياداد وكيولا  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م -95
423) 

 أتى بطاهر الحلقاني فاسكككتعديت"قلت: يا رب انهأ خاذلوا دينك، فقال صكككدقت،  أ 
عليكه إلى ربي تعكالى ف ككككككككككككككرب الحكد مكالكة،  أ أمر بكه إلى الحبس،  أ قكال: ألحقوا عبيد الله 
بئصككككككككحابه، بئبي عبد الله، وأبي عبد الله، وأبي عبد الله، سككككككككفيان الثوري، ومالك بن أنس، 

 وأحمد بن محم د بن حنبل.
نا أحمد حمد بن علول رفيقي بنيسككككككابور، حد  أ ْخبك ر ِني أبو الفت  عبد الواحد بن أبي أ

حد نا أبو العبال الف كككككل بن الف كككككل الكندي، حد  نا الحسكككككن  -بها -بن إبراهيأ الهمذاني
دث ك نك ا أحمككد بن محمكد قكال: رأيككت أبكا ورعككة في المنككام  -أبو العبكال المرادي -بن عثمكان، حكك 

عة إني أوتي ى فقال لي: يا أبا ور ؟ فقال: لقيت ربي تعالما فعل الله بكفقلكت: يكا أبا ورعة 
بكالطفكل فكآمر بككه إلى الجنكة، فكيف بمن حفظ السككككككككككككككنن عن عبككادي؟! تبوأ من الجنككة حيكك  

 ش ت.
 عبيد الله بن إسماعيل الب دادي، والد أبي بكر الفرال ي: -5420

                                         
 .20/823( 468تاري  ب داد وذيوله ط العلمية، الخطيه الب دادي )م  (2)
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روى عن محمككد بن سككككككككككككككابق، وأبي عبككد الر حمن المقرئ، وعفككان، ومعككاويككة بن عمرو، 
 أ بن سالم.وأبي عبيد القاس

: سمعت منه بالري وهو صدوق.  ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتأ و ق ال 
 [ :2عبيد الله بن النعمان، أبو عمرو المنقري الدالل ] 5422

اد و حدث بها عن أبي عاصكككككأ النبيل، وسكككككعيد بن  ر ة سككككككن بك ْ د  أحسكككككبه من أ ْهل اْلب صكككككْ
المطيري، وعلي بن إسككككككككحاق  سككككككككالم العطار. روى عنه محمد بن مخلد، ومحمد بن جعفر

 المادراني.
ار، حكككد  نكككا عبيكككد اللكككه بن  د بن مخلكككد العطككك  أخبرنكككا أبو عمر بن مهكككدي ، أخبرنكككا محمككك 
وُر ْبُن ع ْبِد الرثْحم ِن، ع ْن  الن عمان، حد  نا سكككعيد بن سكككالم، حد  نا ابن أبي رو اد، ح دث  ِني م ْنصكككُ

ب ة ، ع ْن ع   يكْ ِفيثة  بِْنِت شككككك  لث أُمِ ِه صككككك  لثى اللثُه ع ل ْيِه و سككككك  ة : أ نث النثِبيث صككككك  الِِه، اِلشككككك  أ  تك   وثج  اْمر أ ةر ِمْن ِنسككككك 
 فك نك ثك ُروا ع ل ى ر ْأِسِه ت ْمر  ع ْجو ٍة.

 عبيد الله بن عمران بن خلف، الب دادي: 5421
 ْبِن ِبْشٍر ف  حدث عن عفان بن مسكلأ، وعبيد الله القواريري. ر و ى ع ْنُه ُمح مثُد ْبُن يُوسُ 

 الهروي  ساكن دمشق.
__________ 

الدالل: هذه الحرفة لمن يتوسككككككككككككط بين النال في البياعات وينادى على  5422[ 2]
 (2)( ." 5/835السلعة من كل جنس )اكنساب 

 

تااريخ بياداد وكيولا  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م -92
423) 

د ْبن ج ْعف ِر ْبن ع   د ْبن جعفر ْبن مُ "أ ْخبك ر ِني ُمح مكككث ا أ ْحمككك  د ْبن الن  اْلو رثاُق، أ ْخبك ر نككك  ح مكككث
حد ني محم د بن أحمد بن   ال  -دبيس -الفرح الخالل، حد  نا أحمد بن الحسن المقرئ

اإلسكككافي قال: كان رجل يجي نا ي تاب الكسككالي ويتكلأ فيه، فكنت أنهاه فما كان ين جر، 
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ا مفر رأيت الكسككككككككككككككالي ِفي النوم أبيض الوجه، فقلت: فجكاءني بعكد أيكام، فقال لي يا أبا جع
ْيِه و س لثأ ، يا أبا الحسن؟ ق ال   فر لي بالقرهن، إال ِإنِ ي ر أ ْيُت النثِبيث ص لثى اللثُه ع ل   فعل اللهه بك

 : فقال لي أنت الكسكالي؟ فقلت نعأ يا رسكول اللثه! ق ال  اقرأ قلت وما أقرأ يا رسول اللثه؟ ق ال 
 اقرأ: و الصثافثاِت ص فًّا

: فقرأت: و الصثافثاِت ص فًّا.  ، ق ال 
 ف ال ثاِجراِت و ْجرار. ف التثالِياِت ذِْكرار. ِإنث إِله ُكْأ ل واِحدِ 

 ف رب بيده كتفي وقال:
 كباهين بك الماللكة  دا.

د بن الجر اح، حد  نا أ ر بن بو بكأ ْخبك ر نك ا هالل ْبن المحسككككككككككككككن، أخبرنكا أحمكد بن محمك 
: اجتاو الكسالي بحلقة يونس بالبصرة استند وكان شخص مع المهدي إليها ف -اكنباري ق ال 

 إِل ى أسطوانة تقرب من حلقته، فعر  يونس مكانه. فقال: ما تقول ِفي قول الفرودق:
  داة أحلت البن أصرم قعنة ... حصين عبيطات السدالف والخمر

سككككالي، فقال يونس: أشككككهد أن الذين رأسككككوك على أي شككككيء رفع الخمر؟ فئجاب الك
 رأسوك باستحقاق.

 ح دث  ِني الحسككككككككككككككن ْبن ُمح مثد الخالل، ح دث ك ن ا ُعبك ْيُد اللثِه ْبُن أ ْحم د  ْبِن يك ْعُقوب  المقرئ،
ح اق دث ك ن ا حد ني الحسككين بن محم د بن فهأ، ح   -أ بُو بكر الملحمي -ح دث ك ن ا أ ْحم د ْبن ِإسككْ

: كنت عند الكسالي فئتاه أعرابي، فقال أنت الكسالي؟ القعقا   المقرئ ق ال 
ق ال  نعأ! قال كوكه ماذا؟ قال در ي، ودر ي، ودر ي فالد ري يشكككبه الد ر، والد ري جار، 

 [ ما ِفي العرب أعلأ منك.2والد ري يلتمع. قال ]اكعرابي[ ]
ي أبو العالء الواسكطي، أ ْخبك ر ن ا  ، حأ ْخبك ر ن ا اْلق اضكِ د  نا أبو علي  ُمح مثُد ْبُن جعفر الت ميمي 

: سككككككككككككككمعككت أبككا ُعم ر الككدوري يك ُقوُل: قرأت هككذا الكتككاب د ْبن فرح قكك ال  دث ك نكك ا أ ْحمكك   -النقككار، حكك 
اد  على أ ِبي مسحل وعلى الطوال، وعلى سلمة،  -معاني الكسكالي ِفي مسكجد السثواقين بِبك ْ د 

 و قرئ هذا الكتاب عشر مرات الحتاج من قرأه أن يقرأه.وجماعة. ق ال  فقال: أ بُو مسحل: ل
__________ 
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 (2)[ ما بين المعقوفتين سقط من اكصل." 2]
 

تااريخ بياداد وكيولا  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م -92
423) 
" 

ا فعل م ككئن وجهكه البكدر، فقلكت لك ُه مكا فعل: بك ربك؟ ق ال   فر لي بالقرهن، فقلت:
: ذاك ِفي عليين، ما نراه إال كما يرى الكوكه الدري.  بحم ة ال يات؟ ق ال 

د بن عمران، حكككككد ني إبراهيأ بن أحمكككككد  أخبرني الخالل، حكككككد  نكككككا أحمكككككد بن محمككككك 
الب وري، ح دث ك ن ا أ ْحم د ْبن الحسكككككن ق ال  سكككككمعت ُمح مثد ْبن ي ْحي ى ق ال  سكككككمعت أبا مسكككككحل 

: رأيت الكسككككككككككككككالي ِفي النوم. فقلت: له ع بكْد الوهاب ْبن حري ؟ ق ال  ه بكما فعل الله ش. ق ال 
: فوقنككا، مككا نراهأ إال    فر لي بككالقرهن، قلككت مككا فعككل بحم ة ال يككات، وسككككككككككككككفيككان الثوري؟ قكك ال 

 كالكوكه الدري. ق ال  ُمح مثد ْبن ي ْحي ى: فلأ يد  قراءته حيا وال ميتا.
 علي ْبن حرملة، التيمي: -6112
اد  ِفي أيام هارون الر شكككيد بعد موت محم د ابن من تي أ الرباب ولي ق كككاء الق كككاة بِبك ْ د 

 الحسن. وكان من أصحاب أ ِبي حنيفة وأبي يُوُسف، وقد حدث ع ن أ ِبي يُوُسف.
 روى عنه علي ْبن مكنف الكوفي.

ِن، أ ْخبك ر ن ا قلحة ْبن ُمح مثد ْبن جعفر، د  نا أحمد بن محم د ح أ ْخبك ر ن ا ع ِلي  ْبُن اْلُمْحسككِ
 [ ح دث ك ن ا ع ِلي  ْبُن ِمْكن ٍف اْلف ِقيُه ع نْ 2بن سعيد الهمذاني ، حد  نا أحمد بن محم د بن فنتى ]

ِعيِد ْبنِ  ، ع ْن سكككككككككككك  ِنيف ة ، ع ْن و بِيٍد، ع ْن ذ رٍ  ، ع ْن أ ِبي ح  ف   ع ْبِد ع ِليِ  ْبِن ح ْرم ل ة ، ع ْن أ ِبي يُوسككككككككككككُ
لثأ  أ نثُه ك ان  يك ْقر أُ  الرثْحم ِن ْبنِ  لثى اللثُه ع ل ْيِه و سكككككك  ِفي الرثْكع ِة اُكول ى ِمن   أ بْك  ى ع ْن أ بِيِه ع ِن النثِبيِ  صككككك 

 اْلوِْتِر ِب س بِ ِ  اْسأ  ر بِ ك  اْك ْعل ى
ا اْلكاِفُرون .  ، و في الثثانِي ِة ُقْل يا أ يك ه 

 ُه أ ح دِ و ِفي الثثالِث ِة ُقْل ُهو  اللث 
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. قكك ال  قلحككة: علي ْبن حرملككة مقككدم ِفي العلأ حسككككككككككككككن المعرفككة، وقككد حمككل عنككه العلأ  
كثير، وله حدي  صككككال  وأخبار. وتقلد ق ككككاء الق ككككاة، وكان مع هرون الرشككككيد بعد ُمح مثد 

 ْبن الحسن.
 [ :1علي ْبن حفص، أ بُو الحسن المدالني ] -6111

 ْبن قلحة ْبن مصر ، وعبيد بن عمرسمع شعبة، وورقاء ْبن ُعم ر، ومحمد 
__________ 

 هكذا في النسختين. -6112[ 2]
( . وتاري  الدارمي: الترجمة 10/403) 4054انظر: تهذيه الكمال  -6111[ 1]
 ، وابن الجنيد:641

، 224، 228، 252، 2/22، وعلككككككل أحمككككككد: 421، وابن محرو: الترجمككككككة 18
، ورجال صكحي  مسلأ البن 3/465ابن حبان ، و قات 113/الترجمة 6والجرح والتعديل: 
، وضككككككككككككككعفاء ابن الجووي، الورقة 2/853، والجمع البن القيسككككككككككككككراني: 214منجويه، الورقة 

 (2)" 8/الترجمة 1، والكاشف: 220
 

تااريخ بياداد وكيولا  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م -98
423) 

 ْبِن يك ْعُقوب  ح مثِد ْبِن ع ِلي ِ "قرأت ِفي كتاب بعض أصككككحابنا نسككككه اإليادي: ع ِلي  ْبُن مُ 
ح اق ْبن ويد ْبن حبيه بن مالك بن عو   ابن يوسككككف بن يعقوب بن الرالد ْبن علي ْبن ِإسككككْ
بن مكالكك ْبن عكامر ْبن  علبكة ْبن مالك ْبن ع ْمرو ْبن عو  بن الهون بن واللة بن الظم ان بن 

 ن ار معد ْبن عدنان. مات اإلياديعو  بن مناة بن مقدم ْبن أفصكككككى ْبن دعمي ْبن إياد ْبن 
 ِفي يوم الخميس الرابع عشر من ذي الحجة سنة أربع عشرة وأربعمالة.

علي  ْبن ُمح مثد ْبن ع ْبد اللثه ْبن ع ْبد الر حمن بن محم د، أ بُو الحسككن الحذاء  -6516
 [ المقرئ:2]
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مالك  بكر ْبنسككككككككككككككمع أبكا بحر ْبن كو ر البربهكاري، وأحمد ْبن جعفر ْبن سككككككككككككككلأ، وأبا 
القطيعي ومخلد ْبن جعفر الدقاق، وجماعة من هذه الطبقة. كتبنا عنه وكان صككككدوقا فاضككككال 
عالما بالقراءات يسككن درب سكليأ من الجانه الشرقي. ومات يوم اكربعاء كربع خلون من 

 المحرم سنة خمس عشرة وأربعمالة.
أ ع ِلي  ْبن اْلح سككككككككككك   : ر ح دث  ِني الووير أ بُو اْلق اسكككككككككككِ أيت أبا ن ْبن أ ْحم د ْبن المسكككككككككككلمة ق ال 

ا فعل اللهه مالحسككككككن الحذاء ِفي المنام بعد موته  الث دفعات، وكئني أقول له ِفي كل دفعة 
؟ فيقول:  فر لي، وقلت له ِفي هخر دفعة: كيف عندكأ حكأ االختال  ِفي القراءات؟ باك

كلكككه واحكككد، فكككئردت أن أقول   فقكككال: كلكككه واحكككد، قلكككت: فكككاالختال  ِفي فرو  الكككدين؟ فقكككال
فاالختال  ِفي اكصككككككككول، فاعتقل لسككككككككاني ولأ أقدر على الكالم، فاعتقدت أني ممنو  ع ن 
ذلك السكككككؤال ونويت أال  أسكككككئل عنه، فانطلق لسكككككاني، فقلت هذا عارم عرم لي وراجعت 
 هالع م على أن أسككئل ع ن االختال  ِفي أصككول الدين، فاعتقل لسككاني فنويت ترك السككؤال عن

فانطلق لسكككككاني، فراجعني الع م على المسكككككئلة، فاعتقل لسكككككاني، فنويت ترك السكككككؤال، فانطلق 
 لساني وانتبهت.
علي  ْبن ُمح مثد ْبن ع ْبد اللثه ْبن بشران ْبن ُمح مثد ْبن بشر ْبن مهران ابن ع ْبد  -6512

 [ :1اللثه، أ بُو الحسين اكموي المعدل ]
ي ْبن ُمح مثد المصكككري، وإسككماعيل ْبن ُمح مثد الصكككفار، وهو أخو ع ْبد الملك سككمع عل

 و ُمح مثد ْبن عمرو الر و او، وأبو الحسين بن اكشناني وأبا عمرو بن السماك،
__________ 

 (4/36الحذاء: هذه النسبة إلى حذو النعل وعملها )اكنساب  -6516[ 2]
 (2)." 25/262انظر: المنتظأ، البن الجووي  -6512[ 1]
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تااريخ بياداد وكيولا  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م -99
423) 

: سكككككمعت ُمح مثد ْبن الحسكككككين  "حاتأ قال: سكككككمعت محم د بن الحسكككككين النخعي ق ال 
البرجالني يقول: قال الرشككككككككككككككيد البن السككككككككككككككماك: عظني، فقال: يا أمير المؤمنين إنك تموت 

لمؤمنين إنما هو دبيه من وحدك، وت سكككككككككل وحدك، وتكفن وحدك، وتقبر وحدك، يا أمير ا
سككككككككككككككقأ، فيؤخذ بالكظأ، وت ل القدم، ويقع الفوت والندم، فال توبة تنال، وال عثرة تقال، وال 

 يقبل فداء بمال.
: توفي أ بُو السككككككككككاله عتبة ْبن عبيد اللثه قاضككككككككككي  ح دث  ِني أ ْحم د ْبن علي بن التووي ق ال 

ن مولده اآلخر سكنة خمسين و ال مالة، وكاالق كاة في يوم اال نين لسكبع بقين من شكهر ربيع 
 في سنة أربع وستين ومالتين.

دث ك نكك ا علي ْبن أبي علي المعككدل دِ  -إمالء -حكك  ُد ْبُن ع بككْ دث ك نكك ا أ بُو قكك اِهٍر ُمح مككث  الرثْحم ِن حكك 
: ح دث  ِني أ بُو ب ْكر أ ْحم د ْبن علي  الدهني :ق   -طانالمعرو  بابن الق -اْلُمخ لِ ُص ق ال   ال 

ا فعل اللهه مرأيت أبا السككككاله عتبة ْبن عبيد اللثه قاضككككي الق ككككاة بعد موته، فقلت له: 
ه تعكككالى  بااك مع تخليطكككك بهكككذا اللفظ؟ فقكككال:  فر لي، فقلكككت فكيف ذاك؟ فقكككال: إن اللكككث

عرم علي أفعكالي القبيحكة،  أ أمر بي إلى الجنكة، و قك ال  لوال أني هليكت على نفسككككككككككككككي أن ال 
وو الثمانين لعذبتك، ولكني قد  فرت لك وعفوت عنك، اذهبوا به إلى الجنة أعذب من جا

 فئدخلتها.
 عطية ْبن سعيد ْبن ع ْبد اللثِه، أ بُو ُمح مثد اكندلسي الحافظ: -6266

قدم ب داد وحدث بها ع ْن واهر ْبن أ ْحم د السككككرخسككككي، وعبد اللثه ْبن خيران القيرواني، 
 ر اكذني.وعلي ْبن الحسين ْبن بندا

د ْبن ع بكْد الع ي  ْبن المهكدي الخطيكه و ق ال  لي: كان  ُه أ بُو الف ككككككككككككككل ُمح مكث دث  ِني ع نكْ حك 
 عطية واهدا، وكان ال ي ع جنبه على اكرم، وإنما ينام محتبيا. ق ال  أ بُو الف ل:

 .-فيما أظن -ومات في سنة  الث وأربعمالة
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 (2)انق ى حر  العين" 
 

كيول  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م تااريخ بيداد و-100
423) 

، أ ْخبك ر نكك ا أ بُو  ب ي  د بن نعيأ ال كككككككككككككك  د بن أحمككد بن يعقوب، أخبرنكككا محمككك  "أخبرني محمكك 
: سكككككككككمعت أحمد بن سكككككككككلمة يقول: رأيت أبا ورعة وأبا حاتأ  ل ُمح مثد ْبن ِإبْكر اِهيأ ق ال  اْلف  ككككككككْ

 ي  عصرهما.يقدمان مسلأ بن الحجاج في معرفة الصحي  على مشا
: سككككككككككككككمعككت الحسككككككككككككككين بن محمككد  وأ ْخبك ر ِني ابن يعقوب، أ ْخبك ر نكك ا محمككد بن نعيأ قكك ال 
الماسككككككرجسككككككي يقول: سككككككمعت أبي يقول: سككككككمعت مسككككككلأ بن الحجاج يقول: صككككككنفت هذا 

 المسند الصحي  من  ال مالة ألف حدي  مسموعة.
: -ئصبهانب -علي السوذرجاني ح دث  ِني أ بُو اْلق اِسِأ ع ْبُد اللثِه ْبُن أ ْحم د  ْبنِ   ق ال 

سكككككككككككمعت محمد بن إسكككككككككككحاق بن منده يقول: سكككككككككككمعت أبا علي الحسكككككككككككين بن علي 
النيسكككككككككككابوري يقول: ما تحت أديأ السكككككككككككماء أصككككككككككك  من كتاب مسكككككككككككلأ بن الحجاج في علأ 

 الحدي .
: سككمعت عمر بن أحمد ال اهد يقول:  أخبرني ابن يعقوب، أ ْخبك ر ن ا محمد بن نعيأ ق ال 

ما يرى يقول: رأيت في -وأكثر ظني أنه أبو سكككككعيد بن يعقوب -الثقة من أصكككككحابنا سكككككمعت
يعني ابن  -النالأ كئن أبا علي ال عوري يم كككي في شكككار  الحيرة وبيده ج ء من كتاب مسكككلأ

: نجوت بهذاما فعل اللهه بكفقلُت ل ُه:  -الحجاج  وأشار إلى ذلك الج ء. -؟ فك ق ال 
دِ أ ْخبك ر ِني أ بُو ب ْكٍر  ا أ بُو ع بككْ دث ك نكك  ِد ْبِن عبككد الواحكككد المنكككدري، حككك  ُد ْبُن ُمح مككث ِه أ ْحمكك   اللكككث

مي ، حد  نا محم د بن إبراهيأ الهاشككككككككككككك -بنيسكككككككككككككابور -ُمح مثُد ْبُن ع ْبِد الله بن محم د الحافظ
: سكمعت الحسكين بن منصكور يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيأ  ح دث ك ن ا أحمد بن سكلمة ق ال 

فقال: مراد كابن بوذ قال المنكدري وتفسكككككككككككيره: أي  -وذكر مسكككككككككككلأ بن الحج اج -يالحنظل
 رجل كان هذا؟
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: سمعت محمد بن إسحاق بن منده يقول:  ح دث  ِني أبو القاسأ السوذرجاني ق ال 
قلما يفوت البخاري  -وذكر كالمكا معنكاه -سككككككككككككككمعكت محمكد بن يعقوب اكخرم يقول

 ومسلما ما يثبت من الحدي .
: سكككككككككمعت أبا العب ال حد ت ع ان  اْلِحيرِي  ق ال  ن أبي ع ْمرٍو ُمح مثُد ْبُن أ ْحم د  ْبِن ح ْمد 

وسكككككككككككئلته عن ُمح مثد ْبن إسكككككككككككماعيل البخاري، ومسكككككككككككلأ ْبن الحجاج  -ابن سكككككككككككعيد بن عقدة
 فقال: كان محمد بن إسماعيل عالما، ومسلأ عالما. -النيسابوري، أيهما أعلأ؟ 

يجيبني بمثككل هككذا الجواب.  أ قكك ال  لي: يككا أبككا عمرو: قككد يقع"  وكررت عليككه مرارا وهو
(2) 

 

تااريخ بيداد وكيول  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م -101
423) 

ا فقلُت ل ُه: ل ْيس  الحدي  عندي. فقال هبة الله: قد   ِلط  أ بُو  "مكان الحدي  مبي كككككككر
م اعِ  ُعود ِفي ترجمته، وإن ما هذا الحدي  ع ن ِإسككككككْ أ بِيِه،  يل ْبن ج ْعف ر ع ن أبي سككككككهيل ع نم سككككككْ

 . ع ن أبي ُهر يْكر ة ، وأبو سكككهيل ُهو  نافع ْبن مالك. ق ال  البرقاني: فنظرُت ف ذا اكمُر ع ل ى ما ق ال 
ا ِفي تعليقه، ذكر حديثرا هخر ِبهذا اإلسكككككككككناد  ق ال  البرقاني: وقد  لط خلف الواسكككككككككطي أي كككككككككر

 ن ج ْعف ر ع ن سهيل وإن ما ُهو  ع ن أبي سهيل.وجعله ِفي ترجمة ِإْسم اِعيل بْ 
مكات هبة الله الطبري بالدينور، وكان خرج إليها ِلحاجة ل ُه فتوفي يوم الثال اء لسككككككككككككككت 

 خ ل ون من شهر رم ان سنة  مان عشرة وأربعمالة.
ن الط أ هبة اللثه ْبن اْلح سكككك  : رأيُت أ ب ا اْلق اسككككِ ري بحد ني علي بن الحسككككين اْلُعكبري ق ال 

:   ف ر لي. قلت: ِبماذا؟ فكئني ِبِه ق ال  كلمة خماا فعال اللاهه بكِفي المنكام فقلكت:  فيثة ؟ ق ال 
 يك ُقوُل: بالس نثة.
 [ :2هبة الله بن الحسن، أبو الحسين، المعرو  بالحاجه ] -2421
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كان من أهل الف كل واكدب متدينرا مواظبرا على الجمعات، وكان شاعررا ملي  الشعر. 
 نشدني لنفسه:أ

 ما ليلة سلك ال ما ... ن. بطيبها في كل مسلك
 إذ أرتعي روم المسر ... ة مدركرا ما ليس يدرك
 والبدر قد ف   الظال ... م، فستره فيه مهتك
 وكئنما وهر النجو ... م بلمعها شعل تحرك
 وال يأ أحيانا يلو ... ح، كئنه  وب ممسك
 ركوكئن تجعيد الريا ... ح، لدجلة  وب مف

 وكئن نشر المسك سف ... ح في النسيأ إذا تحرك
 وكئنما المنثور مصف ... ر الذرى ذهه مشبك
 والنور يبسأ في الريا ... م، ف ن نظرت إليه سرك
 شارقت نفسي أن أقو ... م بحقها والشرط أملك
 حتى تولى الليل من ... ه ما وجاء الصب  ي حك

 تركواه الفتى، لو أنه ... في ظل قيه العيش ي
 والدهر يحسه عمره ... ف ذا أتاه الشيه فذلك

__________ 
." 21/41. والبككدايككة والنهككايككة 25/162انظر: المنتظأ، البن الجووي  -2421[ 2]

(2) 
 

تااريخ بيداد وكيول  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م -107
423) 
" 
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: قك ر   لأ حأ ْخبك ر ن ا اْلبك ْرق اِني  ق ال  د كأ أ بُو أ ي وب  ْأُت ع ل ى أ ِبي ب ْكِر أ ْحم د ْبن ج ْعف ر ْبن سكككككككك 
: مات أ بُو وكريا ي ْحي ى ْبن معين سكككنة  الث و ال ين وهو حاج  ي  ق ال  ٍر الطثي اِلسكككِ ُد ْبُن ِبشكككْ أ ْحم 

ن ال يليال بقين من ذي القعدة سكنة  الث و  -أو لسكبع -بالمدينة ذاهبرا قبل أن يحج لتسكع
 ومالتين.

ِعيد الصكككككيرفي قاال: ح دث ك ن ا أ بُو اْلع بثال ُمح مث  د أ ْخبك ر ن ا القاضكككككي أ بُو ب ْكر الحيري وأبو سككككك 
: سكمعُت اْلع بثال ْبن ُمح مثد الدوري يك ُقوُل: مات ي ْحي ى ْبن معين سنة  ابن يعقوب اكصكأ ق ال 

 .-وهأو نح -إال عشرة أيام  الث و ال ين ومالتين، وكان قد بلى سنة سبعرا وسبعين
 قلت: هكذا ذكر الدوري مبلى سنه، والصحي  ما:

 ، أخبرنا الصكيمري، حد نا علي بن الحسن الر اوي ، حد نا محم د بن الحسين ال  عفراني 
: ُوِلد  ي ْحي ى ْبن معين سككككككككنة   مان وخمسككككككككين ومالة، ومات بمدينة  ح دث ك ن ا أ ْحم د ْبن وهير ق ال 

وِل اللث  لثأ  لسككبع ليال بقين من ذي القعدة سككنة  الث و ال ين و ر سككُ لثى اللثُه ع ل ْيِه و سكك  مالتين ه صكك 
ا وسكككككبعين سكككككنة ودخل ِفي السكككككت. وُدِفن  بالبقيع وصكككككلى عليه صكككككاحه  وقد اسكككككتوفى خمسكككككر

 الشرقة.
أخبرنا محم د بن الحسكككككككن اكورق، أخبرنا أبو سكككككككهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن 

االقط ان، ح   : سككككككمعُت ُحبيشككككككر ر -دث ك ن ا ج ْعف ُر ْبُن أ ِبي ُعْثم ان الطيالسككككككي ق ال   -يعني ابن ُمب شككككككِ 
الفقيه يك ُقوُل: رأيُت ي ْحي ى ْبن معين ِفي النوم فقلُت: ما فعل ربك بك؟ قال: أعطاني وحباني 

 وووجني  ال مالة حوراء، ومهد لي بين النال.
يرفي ، حد نا أبو أحمد بن المهدي أ ْخبك ر ِني اكوهري، حد نا محم د بن  الحسككككككككن الصكككككككك 

: رأيُت ي ْحي ى ْبن معين  بالله، حد ني الحسككككين بن الخصككككيه، حدث  ِني ُحبك ْيش ْبن ُمبشككككر ق ال 
: أدخلني ع ل ْيِه ِفي داره. وووجني  ال مالة حور ماا فعال الله بكِفي النوم فقلكُت:  اء،  ُأث ؟ قك ال 

 .-[ وح ُسن  2دي كيف تطرثى ]ق ال  للماللكة: انظروا إلى ع بْ 
 [ :1ي ْحي ى ْبن ع ْبد الرحيأ ْبن ُمح مثد، أ بُو وكريا الب دادي الخشرمي ] -2435

، والف ككككككل  ن يل مصككككككر. ر و ى ع ن ع ْبد الله ْبن عثمان ْبن سككككككعد ْبن أبي وقاص اْلم ِديِني 
ي حاتأ م ن ْبن أ بِ ابن عبد الحميد الموصككككككككككككككلي، وابن أبي عالج الموصككككككككككككككلي. ذكره ع ْبد الرثحْ 

 الرثاوِي  وقال: سمع منه أبي بمصر.
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__________ 
 « .لعله ن ر من الن رة»[ في هامش اكنماقي: 2]
 (2)الخشرمي: هذه النسبة إلى الجد وهو خشرم )اكنساب "  -2435[ 1]
 

تااريخ بيداد وكيول  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م -103
423) 
" 

: ق ال  أ ْحم د ْبن كامل القاضي: تُكُوفِ ي  أ بُو ُمح مثد ي حْ  ي ى أ ْخبك ر ن ا اْلح س ن ْبن أ ِبي ب ْكر ق ال 
ْبن أكثأ ْبن ُمح مثد ْبن قطن بن سكككككككمعان بن مشكككككككنج من ولد أكثأ ْبن صكككككككيفي ِفي ُ ر ة سكككككككنة 

  الث وأربعين ومالتين بعد منصرفه من الحج ودفن  بالربذة.
ل ْيم ان  المعدل، أخبرنا أبو الف ككل ال  هري ، ح  أ ْخبك ر   ْيِن ْبِن أ ِبي سككُ دث ك ن ا ن ا ُمح مثُد ْبُن اْلُحسكك 

 أ ْحم د ْبن ُمح مثد ال عفراني.
 ال:و أ ْخبك ر ن ا ِإبْكر اِهيأ بن عمر البرمكي، أ ْخبك ر ن ا ُعبك ْيد اللثِه ْبن ع ْبد الرثْحم ن ال  ْهرِي  ق

: سكككككككككمعت حد ني أبو الحسكككككككككن  ، ح دث ك ن ا أ بُو اْلع بثال ْبن واصكككككككككل المقرئ ق ال  ال  عفراني 
: رأى جككاِر لنككا ي ْحي ى ْبن أكثأ بعككد موتككه ِفي منككامككه،  د ابن ع بكْد الرثْحم ن الصككككككككككككككيرفي قكك ال  محمك 
: وقفت بن يديه فقال لي سوءة لك يا شي ، فقلُت: يا رب  فقال ل ُه: ما فعل بك ربك؟ ق ال 

ل  إنك لتسككككككككتحي من أبناء الثمانين أن تُعذبهأ وأنا ابن   مانين أسككككككككيُر الله ِفي إن رسككككككككولك ق ا
 اكرم، فقال لي: صدق رسولي، قد عفوُت عنك.

، ح دث ك ن ا أ بُو ب ْكٍر ُمح مثُد ْبُن أ ْحم د  اْلُمِفيُد، حد ن ا أ ْخبك ر ن ا القاضكككككي أبو العالء الواسكككككطي 
، ح دث  : -الشي  الصاِل  - ك ن ا ُمح مثد ْبن سلأ الخواصعمر بن سعد بن سنان الط الي   ق ال 

فقال: أوقفني  ؟ما فعل اللهه بكرأيكُت ي ْحي ى ْبن أكثأ القاضككككككككككككككي ِفي المنام فقلُت ل ُه: 
بين يديه وقال لي: يا شككككي  السككككوء لوال شككككيبتك كحرقتك بالنار، فئخذني ما يئخُذ العبد بن 

شككككككي  السككككككوء لوال شككككككيبتك كحرقتك بالنار، فئخذني ما يدي موالُه، فلما أفقُت ق ال  لي: يا 
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يئخُذ العبد بين يدي موالُه، فلما أفقُت ق ال  لي: يا شككككي  السككككوء، فذكر الثالثة مثل اكوليين، 
د كت عنكك، فقكال الله تعالى: وما ُحد ت عني وهو  -فلمكا أفقكُت قلكت: يكا رب مكا هككذا حكُ

ه اٍب ن هم ام، ح دث ك ن ا معمر ْبن راشككككككككد، ع ِن اْبِن شككككككككِ قلُت: حدث  ِني ع ْبد الرواق بْ  -أعلُأ بذلك
لثأ  ع ن جبريل ع نك يا عظيُأ أن لثى اللثُه ع ل ْيِه و سكككك  ك ال  ْهرِيِ ، ع ْن أ ن ِس ْبِن مالك، ع ن نبيك صكككك 

م شككككككيبة إال اسككككككتحييُت منه أن أعذبه بالنار. فقال الله:  ال  قلت: ما شككككككاب لي عبِد ِفي اإْلسككككككْ
د الرواق وصكدق معمر وصكدق ال  ْهرِي  وصكدق أنس وصكدق نبيي وصدق جبراليل، صكدق ع بْ 

 أ ن ا قلت ذ ِلك  انطلقوا ِبِه إلى الجنة.
 ي ْحي ى الج الء: -2410

ا صاِلحرا. ر و ى ع ْنُه أ ْحم د ْبن"   (2)صحه  بشر ْبن الحارث، وحكى ع ْنُه وكان عبدر
 

ب البيدادي )م تااريخ بيداد وكيول  ط العومي ، الدبي-104
423) 
" 

 ، أخبرنا ابن الف كككككككككككككل، أ ْخبك ر ن ا جعفر الُخْلدي، ح دث ك ن ا ُمح مثد ْبن ع ْبد الله الح كككككككككككككرمي 
: ُولد  ي يد ْبن هارون سنة سبع عشرة أو   مان عشرة. اِبر ْبن كردي ق ال   ح دث ك ن ا ج 

اِبر ْبن كر  : مات ي يد ْبن هارون سكككنة سكككت ومالتينوقال الح كككرمي: ح دث ك ن ا ج   دي ق ال 
اِلد.  وكان واسطيرا ُيكنى أ ب ا خ 

: حد نا الوليد بن بكر االندلسككككككككككككككي، حد نا أبو  أ ْخبك ر نك ا حم ة ْبن محمكد بن قكاهر قك ال 
: ي يد ْبن هارون ُيكنى بابي  مسككككككككلأ صككككككككال  بن أحمد بن عبد الله العجلي ، حدث  ِني أبي ق ال 

اِلد  قِة، ا. تُكُوفِ ي  سنة ست ومالتين. خ   وكان أعمى ُمتنسكرا عابدر
: سكككمعُت أ ب ا ي ْحي ى وإسكككماعيل ابن  أخبرنا ابن روق، أخبرنا الم كى، أ ْخبك ر ن ا السكككراج ق ال 

 أبي الحارث يقوالن: مات ي يد ْبن هارون سنة ست ومالتين.
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ل، أ ْخبك ر ن ا ع ْبُد اللثِه ْبُن ج عْ  : ق ال  ف ٍر، ح دث ك ن ا يعقوب بْ أخبرنا اْبن اْلف  كككككككككككْ ْفي ان ق ال  ن سكككككككككككُ
 يعني ابن ف ل: مات ي يد أول سنة ست ومالتين، وولد سنة سبع عشرة ومالة. -ُمح مثد

د بن أحمككد بن يعقوب،  أخبرني اكوهري، حككد نككا عبككد الر حمن بن عمر، حككد نككا محمكك 
: ي يد ْبن هارون  قِة وهو مولى لبني سكككككُ  ن ْبن واذي. ليأ، وهو ي يد ْبن هارو ح دث ك ن ا جدي ق ال 

وكان ممن يُعد  من اآلمرين بالمعرو  والنثاهين ع ن المنكر. تُكُوفِ ي  بواسككككككككككككط  رة شكككككككككككككهر ربيع 
 اآلخر سنة ست ومالتين.

ْيُن ْبُن ع ْبِد اللثِه ْبِن أ ْحم د ْبن أ ِبي عالنة المقرئ، ح دث ك ن   و ب ْكٍر ا أ بُ أ ْخبك ر ن ا أ بُو اْلف ر ِج اْلُحس 
ك ري، حد نا يحيى بن إسكككككككككحاق ابن  اذ ان ، حد نا أبو محم د السككككككككك  ُد ْبُن ِإبْكر اِهيأ  ْبِن شككككككككك  أ ْحم 
: كنت ِعْند  أ ْحم د ْبن حنب ل إبراهيأ بن سافري، حدث  ِني أ بُو نافع اْبن بِْنت ي  ِيد ْبن هارون ق ال 

: فقال أحدهما: -وأحسككككككككبه ق ال  شكككككككككيخان -وعنده رجالن د ْبن يا أ ب ا ع ْبد اللثِه رأيت ي ي ق ال 
اِلد،  :  فر لي وشككككككفعما فعل اللهه بكهارون ِفي المنام، فقلت ل ُه يا أ ب ا خ  ني وعاتبني. ؟ ق ال 

: قلكت  فر لكك وشككككككككككككككفثعكك قكد عرفكت. ففيأ عكاتبكك؟ ق ال  ق ال  لي: يا ي يد أتحدث ع ن  قك ال 
: قلُت يا رب ما علمُت إ :جرير ْبن عثمان؟ ق ال   ال خيررا. ق ال 

: وقال اآلخر: أنا رأيت ي يد  يا ي يد إنه ك ان  يُب ُض أ ب ا حسكن ع ِلي  ْبن أبي قاله. ق ال 
: إي والله: وسئالني؟ من ربك؟  ابن هارون ِفي المنام، فقلت ل ُه: ه ْل أتاك ُمنكر ون كير؟ ق ال 

: فقلت ألمثلي يُقال هذا؟ وأنا "   (2)وما دينك؟ ومن نبيك؟ ق ال 
 

تااريخ بيداد وكيول  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م -105
423) 
أم جعفر أمككة الع ي  بنككت جعفر بن أبي جعفر المنصككككككككككككككور، المعروفكة ب بيككدة  -2301"

 ووجة هارون الرشيد وأم ولده اكمين:
كانت معروفة بالخير واإلف كككككككال على أهل العلأ، والبر للفقراء والمسكككككككاكين، ول ها ه ار  

قريق مكة من مصكككككككانع حفرْتها، وبرك أحد تها. وكذلك ِبمكة والمدينة، وليس في كثيرة في 
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بنات هاشكككككككككأ عباسكككككككككية ولدت خليفة إال هي. ويقال إنها ُولدت في حياة المنصكككككككككور، فكان 
 المنصور يرقصها وهي ص يرة، فيقول ل ها أنت وُبدة، وأنت وُبيدة.

 ف له ذلك على اسمها.
ه علي الور اق، حد نا أحمد بن محم د بن عمران، حد نا عبد اللأ ْخبك ر ِني ع ْبد الع ي  ْبن 

: ح دث ك ن ا رجِل من  قيف يقال له محم د ابن ع ْبد  ل ْيم ان ق ال  بن سكككليمان، ح دث ك ن ا هارون ْبن سكككُ
م اِعيل ْبن ج ْعف ر ْبن ُسل ْيم ان يك ُقوُل: حجت أم ج ْعف ر فبل ت نفقتها فِ  ِمْعُت ِإسكْ : سك   يالله ق ال 

 ستين يومرا أربعة وخمسين ألف ألف.
ِن ع ِلي  ْبُن ُمح مثِد بْ  ْين ْبن ُمح مثد ْبن ج ْعف ر الخالع، أ ْخبك ر ن ا أ بُو اْلح سككككككككككك  ِن أ نْكب ئن ا اْلُحسكككككككككك 

: سكككمعُت الف كككل ْبن مروان  ري  الهمداني  الور اق، أخبرنا جحظة، أ ْخبك ر ِني أ بُو دهقانة ق ال  السككك 
نك ِعْند  دخوله ب داد: أهنيك بخالفة قد هنثئت نفسكككككككككي ِبه ا ع -وُبيدة للمئمونيك ُقوُل: ق ال ْت 

قبل أن أراك، ول ن كنت قد فقدت ابنرا خليفة لقد عوضت ابنرا خليفة ل أ ألده، وما خسر من 
اعتام مثلك، وال  كلت أم مألت يدها منك. وأنا أسككككككككككككككئل الله أجرا على ما أخذ، وامتنانا 

 بما عوم.
: ماتت أم ج ْعف ر بِْنتأنبئنا إب م اِعيل ْبن علي اْلُخط بي ق ال   راهيأ بن مخلد، أ ْخبك ر ن ا ِإسكككككككككْ

يعني  -بب داد ِفي جمادى اكولى سككككنة سككككت عشكككككرة -واسككككمها وُبيدة -ج ْعف ر ْبن أبي ج ْعف ر
 .-ومالتين

ٍد اْلخ اللُ  ُن ْبُن ُمح مككث دث  ِني اْلح سكككككككككككككك  : وجككدُت ِبخط أبي  -ل ْفظككرا -حكك  لفت  القوال اقكك ال 
: قال عبد الله اب ، ح دث ك ن ا ُمح مثد ْبن ع ْبد الله الواسطي ق ال  ن ح دث ك ن ا صدقة ْبن هبيرة اْلم ْوِصلي 

بئول معول  ؟ ق ال ْت:  فر ليما فعل اللهه بكالمبكارك ال من: رأيكُت وبيكدة ِفي المنكام. فقلت: 
رب  ِفي قريق مكة. قلت: فما هذه الصكككككككككفرة ِفي وجه نا رجِل ك؟ ق ال ْت: ُدِفن  بين ظهرانيضكككككككككُ

يُقال ل ُه بشكككككر المريسكككككي، وفرت جهنأ عليه وفرة فاقشكككككعر لها جلدي، فهذه الصكككككفرة من تِْلك  
 (2)ال فرة." 
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تااريخ بيداد وكيول  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م -102
423) 

 "يا موقد النار يذكيها ويخمدها ... قر الشتاء بئرواح وأمطار
 طل النار من قلبي م رمة ... بالشوق ت ن بها يا موقد النارقأ فاص
 علي بن هالل بن خميس الفاخراني، أبو الحسن ال رير: -2011

من أهل الفاخرانية، قرية من أعمال واسكككككككط. قدم ب داد واسكككككككتوقنها، وقرأ القرهن وتفقه 
تبة، اعلى مذهه أحمد بن حنبل، وسمع الحدي  من أبي الحسين بن يوسف، وشهدة الك

وخديجة بنت النهرواني، وأمثالهأ، وكان فقيها فاضال متدينا حسن الطريقة، وقد سمعت منه 
 الحدي  وال أعرفه.

قرأت بخط أبي القاسكككككأ عبيد الله بن المبارك بن الشككككككيبي قال: أنشكككككدني أبو الحسككككككن 
 علي بن هالل بن خميس الفاخراني الواسطي:

 نام ببلور ومرجانصب ت دواتك من يوميك فاشتبهت ... على اك
 [ قان بالدم القاني2فيوم سلمك مبيض بصفو يدي ... ويأ ]حربك[ ]

توفي الفككاخراني يوم الخميس الحككادي والعشككككككككككككككرين من ذي الحجككة من سككككككككككككككنككة ا نتين 
 وتسعين وخمسمالة، ودفن بباب حرب.

ه تذكر عبد المنعأ بن أبي نصكر الباجسرالي الفقيه أنه رأى الفاخراني في المنام بعد مو 
: احترمني كما يحترم الفقهاء، وأذن لي أن هكل وأشككككككككككككككرب، ما فعل اللهه بكفك ق ال  له:  ؟ ق ال 

 وال أبول وال أت وط.
علي بن هالل بن البواب، أبو الحسن الكاته، مولى معاوية بن أبي سفيان  -2080

[1: ] 
 صككحه أبا الحسككين بن سككمعون الواعظ، وقرأ اكدب على أبي الفت  بن جني، وسككمع
من أبي عبيكد اللكه المروبككاني و يره، وككانكت عنكده معرفكة بتعبير الرؤيككا، وككان يقص على النككال 
بجامع المنصككككككور، وكان له نظأ ونثر حسككككككن، وإليه انتهت الرلاسككككككة في حسككككككن الخط وجودة 

[ اقتدى النال به فيها وشكككككككككككككبهوا بخطه، ونال من رفيع 8الكتابة، واتخذ لنفسكككككككككككككه ]قريقة[ ]
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بة في الخط ما لأ ينله أحد من أبناء جنسككككككككككككككه، وروق من حالوة الخط الكذكر وسككككككككككككككمو المرت
 وعبرته وعال قيمته وتهافت النال عليه ما لأ يروقه من كان قبله من الكتاب.

__________ 
 [ ما بين المعقوفتين سقط من اكصل.2]
 .8/228. والعبر 25/210[ انظر ترجمته في معجأ اكدباء 1]
 (2)ط من اكصل." [ ما بين المعقوفتين سق8]
 

تااريخ بيداد وكيول  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م -102
423) 

. فسككككككككككالت من ح ككككككككككره عن حاله عند خروج  "قد أخرجت قبل الصككككككككككالة، أو كما ق ال 
روحه. فقال إنه لما ح كككككككر  شكككككككي عليه  أ فت  عينيه وأومئ إلى ناحية باب البيت و ق ال  قف 

ئمور وأنككا عبككد مككئمور، ومككا أمرت بككه ال يفوتككك، و مككا أمرت بككه عككافككاك اللككثه، فكك نمككا أنككت ع بككْد مكك
يفوتني، فدعني أم كككككككككككي لما أمرت به،  ُأث امض لما أمرت به، فدعا بماء فتوضكككككككككككئ للصكككككككككككالة 
و صككككلى،  ُأث تمدد و  مض عينيه وتشككككهد. و أ ْخبك ر ِني بعض أصككككحابنا أنه رهه في النوم فقال له: 

 نت عن هذا، ولكن استرحنا من دنياكأ الوضرة.؟ فقال: ال تسئلني أما فعل الله بك
 [ :2محمد بن إسماعيل بن إسحاق بن بحر، أبو عبد الله الفارسي ] -442

كان يتفقه على مذهه الشكككككككككككككافعي. وحدث عن أبي ورعة الدمشكككككككككككككقي، وع ْبُد اللثِه ْبُن 
ِد ْبِن أ ِبي م ْري أ  المصككككككككككككككري، وعثمان بن خرواذ اكنطاكي، وبكر بن سككككككككككككككه مياقي، ل الدُمح مكث

وإسككككككككككككككحاق بن إبراهيأ الديري، وجماعة من هذه الطبقة. روى عنه أبو الحسككككككككككككككن الد ارقطني  
فئكثر، وأبو الحسين بن حمد الخالل. و ح دث ك ن ا عنه أبو عمر بن مهدي وهو هخر من حدث 

 عنه. وكان  قة  بتا فاضال.
ِد  ِد ْبُن ُمح مكث ُد اْلو احكِ نا أ بُو ع ْبِد اللثِه ْبِن عبكد اللكه بن مهكدي قكال أنبكئأ ْخبك ر نك ا أ بُو ُعم ر  ع بكْ

ي  في سككنة تسككع وعشككرين و ال مالة قال نبئنا ع ْبُد اللثِه ْبُن ُمح   اِعيل  اْلف ارِسككِ م  مثِد ُمح مثُد ْبُن ِإسككْ
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ْفي اُن ع ْن أ بِي ِعيِد ْبِن أ ِبي مريأ قال نبئنا محم د بن يوسككككككككف الفريابي قال نبئنا سككككككككُ  ع ْن هِ ْبِن سكككككككك 
. ق ال  ج ع ل  ر سكككككككككُ  ارِيِ  وُل اللثِه ِإبْكر اِهيأ  التكثْيِميِ  ع ْن ع ْمرِو ْبِن م ْيُموٍن ع ْن ُخ  ْيم ة  ْبِن   اِبٍت اك ْنصككككككككك 

 ص لثى اللثُه ع ل ْيِه و س لثأ  اْلم ْس   ع ل ى اْلُخفثْيِن لِْلُمس اِفِر   ال را، و لِْلُمِقيِأ يك ْومرا.
ِأ ْبِن الثثالِج بخطه، ق ال  أبو عبد الله الفارسكككككي: ولدت فقك ر ْأُت فِ  ي ي ِكت اِب أ ِبي اْلق اسكككككِ

 وأربعين ومالتين. -أو تسع -سنة  مان
ح دث  ِني عبيد اللثه ْبن أبي الفت  عن قلحة ْبن ُمح مثد ْبن جعفر. وأ ْخبك ر ن ا السمسار قال 

 سي مات في سنة خمس و ال ين و ال مالة.أنبئنا الص ف ار قال: نبئنا ابن قانع أن الفار 
 ق ال   ير الصفار عن ابن قانع في شوال.

__________ 
الفارسكككككي: هذا االسككككككأ لعدة من المدن الكبيرة وهي من اكقاليأ المعروفة  -442[ 2]

 (2)( ." 1/125أصلها وارد مملكتها شيراو )اكنساب 
 

ادي )م تااريخ بيداد وكيول  ط العومي ، الدبيب البيد-108
423) 

"وأ ْخبك ر ن ا علي بن المحسكككككككككن ق ال  ح دث  ِني أبي ق ال  ح دث  ِني أبو محمد يحيى بن محمد 
: كنت بالتا بكلواذى على سط  عال، فلما هدأ الليل  ابن فهد ق ال  ح دث  ِني ذرة الصكوفي ق ال 

 ذا هو ف قمت كصكلي، فسكمعت صوتا ضعيفا يجيء من بعد، فئص يت إليه وتئملته شديدا،
صكككككككوت أبي بكر اكدمي، فقدرته منحدرا في دجلة، وأصككككككك يت فلأ أجد الصكككككككوت يقرب وال 
ي يد على ذلك القدر ساعة  أ انقطع، فشككت في اكمر وصليت ونمت، وبكرت فدخلت 
ب داد على سكككككككككاعتين من النهار أو أقل، وكنت مجتاوا في السكككككككككمارية، ف ذا بابي بكر اكدمي 

أبي عبد الله الموسكككالي العلوي التي بقرب فرضكككة جعفر على دجلة،  ين ل إلى الشكككط من دار
فصككككعدت إليه وسككككئلته عن خبره، فئخبرني بسككككالمته، وقلت: أين بت البارحة؟ فقال في هذه 

 الدار. فقلت قرأت؟ ق ال  نعأ. قلت:
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أي وقكت؟ قك ال  بعكد نصككككككككككككككف الليكل إلى قريكه من الثلك  اكخير. ق ال  فنظرت ف ذا هو 
 سمعت فيه صوته بكلواذي، فتعجبت من ذلك عجبا شديدا بان له في. الوقت الذي

فقال: مالك؟ فقلت إني سمعت صوتك البارحة وأنا على سط  بكلواذى وتشككت، 
:  فلوال أنك أخبرتني الساعة بهذا على  ير اتفاق ما صدقت. ق ال 

 فاحكها للنال عني. فئنا أحكيها دالما.
دث  ِني ع ِلي  ْبن أ ِبي ع لِ  بو ي  المعكدل ق ال  نبئنا أبو بكر بن أبي موسككككككككككككككى القاضككككككككككككككي وأحك 

م اِعيل ْبن ِإبْكر اِهيأ بن برية  إسككككككككحاق الطبري و يرهما قالوا سككككككككمعنا أبا ج ْعف ٍر ع ْبد اللثه ْبن ِإسككككككككْ
؟ عل اللهه بكما فاإلمكام يقول: رأيكت أبكا بكر اكدمي في النوم بعد موته بمديدة، فقلُت ل ُه: 

: أوقف ني بين يديه، وقاسكككككيت شكككككديدا، وأمورا صكككككعبة. فقلت له: فتلك الليالي والمواقف فك ق ال 
 والقرهن؟ فقال ما كان شيء أضر علي منها كنها كانت للدنيا. فقلت له:

ف لى أي شككككيء انتهى أمرك؟ ق ال  ق ال  لي تعالى: هليت على نفسككككي أن ال أعذب أبناء 
ان وأربعين و ال مككالككة فيهككا مككات محمككد بن الثمككانين. قكك ال  محمككد بن أبي الفوارل سككككككككككككككنككة  مكك

 جعفر اكدمي، وكان قد خلط فيما حدث.
 أ ْخبك ر ن ا اْلح س ُن ْبُن أ ِبي ب ْكٍر ق ال  س ِمْعُت أبي يسئل أبا بكر محمد بن جعفر اكدمي:

 في أي سنة ولدت؟ فقال: يوم اكحد لعشر بقين من رجه سنة ستين ومالتين.
: توِفي أ بُو بكر اكدمي القارئ يوم ح دث ك ن ا محمد بن الحسكككككككككك ين ْبن الف ككككككككككل إمالء ق ال 

 (2)اكربعاء لليلتين بقيتا من شهر ربيع اكول ودفن في هذا اليوم سنة  مان وأربعين" 
 

تااريخ بيداد وكيول  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م -109
423) 

: من علي بن مجككاهكككد وقع الكتكككاب إلى حكككاذق ال يجهكككل مكككا ب ال  ين علي إلى أبي "قكك 
ا علي بن  دث ك نككك  ال  فيهكككا: حككك  وهير، وكتبكككت منهكككا أحكككاديككك  فقرأهكككا علي محمكككد بن حميكككد و قككك 
مجاهد، فئسكككقط في يدي وتحيرت، فئتيت الشكككاب الذي كان معي يوم أتيت ذلك الشكككي ، 
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فئخذت بيده فصككككككككككرنا جميعا إلى الشككككككككككي ، فسككككككككككئلناه عن الكتاب الذي كان قد أخرجه إلينا 
 ليس الكتاب عندي اليوم، قد استعاره مني محمد بن حميد منذ أيام. يوم ذ، فقال:

 قال أبو حاتأ: فبهذا استدلت على أنه كان يومئ إلى أنه أمر مكشو .
 أخبرنا ابن الف ل قال: أنبئنا علي  بن إبراهيأ قال: نبئنا أبو أحمد بن فارل قال:

 نبئنا البخاري .
فار  مسكككككار قال: أنبئنا الصككككك  قال: نبئنا ابن قانع: أن محمد بن حميد مات وأخبرنا السككككك 

 في سنة  مان وأربعين ومالتين.
أ ْخبك ر نك ا أبو حاوم عمر بن أ ْحم د ْبُن إبراهيأ العبدوي بنيسككككككككككككككابور قال: أخبرني علي  ابن 
: سكككككككمعت الحسكككككككن بن اللي   : سكككككككمعت أحمد بن محمود ال نجاني ق ال  مفل  الق ويني ق ال 

: رأيككت محمكك عاال اللااهه مااا فد بن حميككد الراوي في المنككام فقلككت: يككا أبككا عبككد اللككثه الراوي. قكك ال 
: برجالي إياه منذ  مانين سنة.بك :  فر لي. فقلت: بماذا؟ ق ال   ؟ ق ال 

 [ :2محمد بن حميد بن سهيل بن إسماعيل بن شداد، أبو بكر المخرمي ] -284
الهيثأ ابن ريابي، و سككمع أبا خليفة الف ككل بن الحباب الجمحي، وجعفر بن محم د الف

خلف الدوري، وقاسكككككككككككأ بن وكريا المطرو، وأبا العب ال البرا ي، وأحمد بن الحسككككككككككككن ابن ع ْبد 
الجبكككار الصككككككككككككككوفي، وعلي ْبن الحسككككككككككككككين ْبن حبككككان، ومحمككككد بن جرير الطبري. روى عنككككه 
. وحد  نا عنه الحسككككككككككككككن بن روقويه، وهالل بن محمد الحفار، وعبيد الله ابن عمر  الد ارقطني 

ن البقال، وعلي بن المظفر اكصككككبهاني، وبشككككرى بن عبد الله الرومي، ومحم د ابن عمر بن ب
 درهأ، وأبو نعيأ الحافظ.

ٍل اْلم ْخر ِمي   ُ  يكْ ه  ِد ْبِن سككككككككككككككُ يكْ ُد ْبُن ُحم  اُر قكال نبككئنكا ُمح مككث ٍد اْلح فكث أث أ ْخبك ر نك ا ِهالُل ْبُن ُمح مككث
اِفُظ ق ال  ح دث  ِني ُعم ُر بن أحأخبرنا أبو القاسككككككككككككككأ اكوهري قال نبئنا ع   مد اْبِن ِلي  ْبُن ُعم ر  اْلح 

ابُورِي  أ ْحم ُد ْبُن و   اِمٍد النكثْيسككككك  ْيٍل قال نبئنا أ بُو ح  ه  ْيِد ْبِن سكككككُ ب اِنيِ  و ُمح مثُد ْبُن ُحم  ك رِيثا ق ال  اْلق صككككك 
 مالكحد  ني محم د بن إسحاق البكروي قال نبئنا يحيى قال قرأت على 

__________ 
 (2)." 8/582ومي ان االعتدال  24/128انظر: المنتظأ، البن الجووي  -284[ 2]
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تااريخ بيداد وكيول  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م -110
423) 

"ليلة اإل نين لثمان خلون من جمادى اآلخرة من سككككككككنة إحدى وسككككككككتمالة، وح ككككككككرت 
 ته إلى باب حرب فدفن هناك.الصالة عليه من ال د بالمدرسة النظامية وشيع

وكنت سمعته يقول: مولدي سنة خمس وستين وخمسمالة، ورأيته في المنام بعد موته 
 .ما فعل اللهه بكبخمسة عشر يوما وعليه  ياب جميلة وهو فرحان، فقلُت ل ُه: 

: اآلن خرجت من الحبس.  فك ق ال 
 عمر بن سهيل، أبو حفص الحنبلي الصيدالني الب دادي: -2231

ذكره أبو القاسأ يحيى بن على بن الطحان الح رمي في كتاب تاري  ال رباء القادمين 
 من جمعة وقال: روى عن الفيريابى و يره، حد ني عنه أبى.« مصر

[ 2عمر بن ع ْبِد اللثِه ْبِن ع ِلي  ْبِن ُمح مثِد ْبِن أ ِبي قاهر، أبو حفص المقرئ ] -2238
: 

بحر  الكسككككككككككككالي على  ابت بن بندار البقال، وقرأ على من أهل الحربية، قرأ القرهن: 
ْيُن ْبُن   يره، وسككككككمع الكثير من أبي الخطاب نصككككككر بن أحمد بن البطر وأبي ع ْبِد اللثِه اْلُحسكككككك 
د ال ينبي وأبي بكر محمككد  ٍد بن قلحككة والنقيككه أبي الفوارل قراد بن ُمح مككث د  ْبِن ُمح مككث أ ْحمكك 

حكد بن علوان بن عقيكل الشككككككككككككككيبكاني وجمكاعة  يرهأ، وأقرأ النال ابن على الطريثيثي وعبكد الوا
القرهن. وحدث بالكثير، وكان صكككككككدوقا صكككككككالحا محبا لرواية الحدي  وإفادة النال، روى لنا 
عنككه أبو محمككد بن اكخ ككككككككككككككر وأبو على بن الخريف وبركككة وعبككد الواحككد ابنككا ن ار ]ابن عبككد 

بن ُمح مثد بن الحسككككككككككككككن البيع وعلى ابن عبد  [ الجمكال وعبكد اللكثه بن عثمان1الواحكد بن[ ]
 الرواق ابن على بن الجووي و يرهأ.

ِد اللكثِه ْبِن ع ِليٍ  الحرب ُر ْبُن ع بككْ ي أخبرنكا على بن عبككد الرواق بن على بن الجووي أ نْكبكك ئ  ُعم 
لحسككككككككن محمد ابن أحمد احد نا أ بُو اْلف و اِرِل ِقر اُد ْبُن ُمح مثِد ْبِن ع ِليٍ  ال ينبي إمالء أنبئ أبو 

بن روقويكككه أنبكككئ محمكككد بن يحيى ابن عمر بن على بن حرب حكككد نكككا جكككدي على ابن حرب 
اِعِديِ  أ نث النثِبيث  ْيٍد السكككككث ن ة  ع ِن ال  ْهرِيِ  ع ْن عروة ع ْن أ ِبي ُحم  ْفي اُن ْبُن ُعيك يكْ لثى الله ح دث ك ن ا سكككككُ  صككككك 
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 له ابن اللتبية على الصكككدقة فلما قدم قال: هذا لكأ عليه وسكككل أ اسكككتعمل رجال من اكود يقال
ب ِر ف ح ِمد  اللثه  و أ  ْكن ى ع ل ْيِه  ُأث قال ما : »وهذا لي، فقام النبي صكككككككل ى الله عليه وسكككككككل أ ع ل ى اْلِمنكْ

 بال من
__________ 

 .518[ انظر ترجمته في: قبقات القراء للج رى 2]
 (2)." 2/805التاري   [ ما بين المعقوفتين ويادة من ذيل1]
 

تااريخ بيداد وكيول  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م -111
423) 

"التفت إلينا فقال: إنكأ اسكتحسكنتموه بئجمعكأ، ولو استحسنه واحد لوهبته له، فلما 
اشككككتركت في اسككككتحسككككانه لأ أجد قريقا إلى أن يحصككككل لكل واحد شككككيء منه إال بئن أجعله 

 أ واحدة منها.قالنس، فيئخذ كل واحد منك
 سمعت علي بن محمد بن الحسن الحربي يقول: كان يقال إن إسماعيل القاضي:

بكاتبه، ويوسف القاضي: بابنه. وأبو الحسين بن أبي عمر: بئبيه. والوصف في جميع 
.  هذه اكمور عالد إلى أبي عمر. أو كما ق ال 

د كان عيل القاضكككككككككي بب داح دث ك ن ا أبو بكر البرقاني ق ال  حكى لي الحمدوني أن إسككككككككما
يحه االجتما  مع إبراهيأ الحربي، فقيل إلبراهيأ لو لقيته؟ فقال: ما أقصككد من له حاجه. 
فقيل ذلك إلسكككككككككككككماعيل، فنحثى الحاجه عن بابه أياما. فذكر ذلك إلبراهيأ فقصكككككككككككككده فلما 
دخل تلقاه أبو عمر محمد بن يوسكككككككف القاضكككككككي وكان بين يدي إسكككككككماعيل قالما، فلما ن   
إبراهيأ نعلككه أمر أبو عمر  المككا لككه أن يرفع نعككل إبراهيأ في منككديككل معككه، فلمككا قككال المجلس 
بين إبراهيأ وإسككككككككككككككمكاعيكل، وجرى بينهما من العلأ ما تعجه منه الحاضككككككككككككككرون، وأراد إبراهيأ 
القيام، نفذ أبو عمر إلى ال الم أن ي ككككككككككع نعله بين يديه من حي  رهها ملفوفة في المنديل، 
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كبي عمر: رفع اللككه قككدرك في الككدنيككا واآلخرة. فقيككل إن عمر لمككا توفي رهه  -هيأإبرا -فقككال
 ؟ فقال:ما فعل الله بكبع هأ في المنام فقال: 

ال  لي  ال  البرقكككككاني: أو كمكككككا قككككك  أدركتني دعوة الرجكككككل الصككككككككككككككككككال  إبراهيأ ف فر لي، قككككك 
 الحمدوني.

لثِه ْبن ُمح مثد ي أ بُو ُمح مثد ع ْبد الح دث ك ن ا اْلق اضكِ  -من حفظه -ح دث ك ن ا على بن المحسكن
اكسكككدي ق ال  ق ال  لي أبي: دخلت يوما على القاضكككي أبو عمر محمد بن يوسكككف وبين يديه 

 وقد ترعر ، فقال لي: يا أبا بكر: -ابن ابنه أبو نصر
 إذا الرجال ولدت أوالدها ... واضطربت من كبر أع ادها

 و  قد دنى حصادهاوجعلت إعاللها تعدادها ... فهي ور 
: سككمعت  فقلت: يبقى الله القاضككي. فقال:  أ أيش؟! حد  نا أحمد بن أبي جعفر ق ال 

 اْلق اِضي أبا اْلح س ن الجراحي يقول:
: قكك ال  لنككا أحمككد بن محمككد بن  د ْبن علي الصككككككككككككككيرفي. قكك ال  وأ ْخبك ر ِني عبيككد اللككثه ْبن أ ْحمكك 

 و ال مالة.عمران: توفي القاضي أبو عمر في سنة عشرين 
قرأت على الحسككككككككككن بن علي بن أبي بكر عن أحمد بن كامل. وأنبئنا عمر بن إبراهيأ 

 (2)الفقيه ح دث ك ن ا عيسى بن حامد القاضي. قاال: مات أبو عمر القاضي يوم" 
 

تااريخ بيداد وكيول  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م -117
423) 
" 

؟ كما فعل اللهه بالحسككككككككككككككن بن الحمكاني المقرئ ِفي المنكام. فقلكت:  يقول: رأيكت أبكا
: وأبوك معنكككا: قلكككت: وجكككدنكككا يعنى أبكككا الحسككككككككككككككين  ال  ِة. قلكككت: وأبي؟ قككك  نكككث قكككال: أنكككا ِفي اْلج 

. : ِفي الحظيرة. قلت: حظيرة القدل؟ ق ال  نعأ. أو ك م ا ق ال   السوسنجردي؟ فك ق ال 
 [ :2ين، أبو بكر الب  ار ]أ ْحم د ْبن عبد الله بن الحس -1126
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م اك، وأحمد بن كامل، و أ ب ا بكر النقاش، وقبقتهأ. كته ع ْنُه  سكككككمع أبا عمرو بن السككككك 
 ير واحد من أصكككحابنا و ك ان   ِق ةر. وذكر لي ع ْبد الع ي  ْبن ع ِلي  أنه مات ِفي شكككوال من سكككنة 

  الث وأربعمالة.
 [ :1د ْبن كثير، أ بُو ع ْبد اللثه البيع ]أ ْحم د ْبن ع ْبد اللثه ْبن ُمح مث  -1122

سككككككككككككمع ع ِلي  ْبن ُمح مثد ْبن ال  بك ْير الكوِفي، و أ ب ا ب ْكر النجاد ونحوهما. كتبت ع ْنُه و ك ان  
 صدوقا دينا. سكن بستان أم جعفر.

ِة قكك ال   ِدينكك  اِمِع اْلمكك  ِثيٍر ِفي جكك  ِد اللككثِه ْبِن ك  ُد ْبُن ع بككْ ُد ْبُن أ   أ ْخبك ر نكك ا أ ْحمكك  ْخبك ر نكك ا أ بُو ب ْكٍر أ ْحمكك 
ِن الفقيه ح دث ك ن ا ِهالُل ْبُن اْلع الِء ْبِن ِهالٍل اْلب اِهِلي  بالرقة قال أخبرنا ع ْلم ان  ْبِن اْلح سككككككك  مرو سكككككك 

اِبٍر. ع   دث ك ن ا ُعبك ْيُد اللثِه ْبُن ع ْمرٍو ع ْن ع ْبِد اْلك رِيِأ ع ْن ع ط اء  ع ْن ج  لثى نِ بن خكالكد حك   النثِبيِ  صكككككككككككككك 
ا ل ُه ع ْن ُدبٍُر ِمْنُه، ف اْحت اج  م ْوالُه فئمره ببيع ه فباعه بثمانمالة اللثُه ع ل ْيِه و س لثأ : أ نث ر ُجال أ ْعت ق  ع ْبدر

 : ْأ ِبم نْ »ِدْره ٍأ فك ق ال  ق ُة ع ْن ظ ْهِر ِ نرى، و اْبد   [8« ]ُعولُ تك   أ ْنِفْقه ا ع ل ى ِعي اِلك  ف ِ نثم ا الصثد 
ه ْبن كثير ودفن ِفي مقبرة معرو  الكرخي يوم الثال كككاء الحكككادي  د اللكككث . مكككات أ بُو ع بكككْ

 والعشرين من جمادى اآلخرة سنة سبع عشرة وأربعمالة، وح رت الصالة ع ل ْيِه.
م اِعيل ْبن ُمح مثد ْبن إِ  -1123 ْيِن ْبِن ِإسككككككْ م اِعيل ابن سككككككْ أ ْحم ُد ْبُن ع ْبِد اللثِه ْبِن اْلُحسكككككك 

 [ :4سعيد ْبن أبان، أ بُو ع ْبد اللثه ال بي، اْلم ْعُرو  بابن المحاملي ]
سككمع أ ْحم د ْبن سككلمان النجاد و أ ب ا سككهل ْبن وياد القطان، وحامد ْبن ُمح مثد اْله ر ِوي ، 

، و أ ب ا ب ْكر بن مالك اإلسكافى، وأبا على بن الصوا  وعمر ْبن جعفر ْبن  ،و أ ب ا ب ْكر الشثاِفِعي 
 سلأ، ودعلج بن أحمد، و يرهأ.

__________ 
 في المطبوعة. 2160هذه الترجمة برقأ  -1126[ 2]
 في المطبوعة. 2162هذه الترجمة برقأ  -1122[ 1]
 (2). وكن " 4536[ انظر الحدي  في: الجامع الكبير 8]
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تااريخ بيداد وكيول  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م -113
423) 
" 

 -أخبرنكا محمد بن عبد الواحد، ح دث ك ن ا محمد بن العبال قال: قرئ على ابن المنادي
ف ار، ح دث ك ن ا اْبن قانع ق اال: جميعرا: إن أ ب ا اْلع بثال  -وأنا أسككمع مسككار، أخبرنا الصكك  وأخبرنا السكك 

 ِفي صفر. -اْبن المناديواد  -ْبن مسروق مات ِفي سنة  مان وتسعين ومالتين
ِمْعُت  : سكك  ْين السككلمي ق ال  أ ْخبك ر ن ا إسككماعيل بن أحمد الحيري، أ ْخبك ر ن ا ُمح مثد ْبن اْلُحسكك 
ِمْعُت أ ب ا ب ْكر أ ْحم د ْبن ُمح مثد ْبن سككككككككككهل الصككككككككككوِفي  ُمح مثد ْبن ع ْبد اللثِه الحافظ يك ُقوُل: سككككككككك 

:كما فعل اللهه بروق ِفي المنام فقلُت ل ُه: بمكة يقول: رأيت أبا اْلع بثال ْبن مس  ؟ فك ق ال 
: ِفي القدل.   فر لي. فقلت: ما فعل الجنيد؟ فك ق ال 

 [ :2أ ْحم د ْبن ُمح مثد ْبن اْلُمؤ مثِل، أ بُو ب ْكر الصوري ] -1321
ْين ْبن ميمون المفسككككككككككر، وعبد الواحد ْبن شككككككككككعيه  قدم ب داد وحدث ِبه ا ع ِن اْلُحسكككككككككك 

د اكعلى،  الجبلي، ِعيككد ْبن أ ِبي دعلج، و الحسككككككككككككككن ْبن عرفككة، ويونس ْبن ع بككْ وحميككد ْبن سكككككككككككككك 
ُه أ بُو ع ْمرو اْبن د الحكأ، وعبكككال ْبن الوليكككد البيروتي. ر و ى ع نكككْ ِه ْبن ع بكككْ د اللكككث ُد ْبُن ع بكككْ  وُمح مكككث

ل ْيم   . وذكر عبيد اللثه: ان  اْلُمخ  السككككماك، و أ بُو بكر الشككككافعي، وُعبك ْيُد اللثِه ْبُن ُمح مثِد ْبِن سككككُ ر ِِمي 
 أنه سمع منه ِفي سنة تسع وتسعين ومالتين.

د بن عبكككد اللكككه  ِد ْبِن ِإبْكر اِهيأ  ْبِن   ْيالن  الب  او، حكككد  نكككا محمككك  ُد ْبُن ُمح مكككث ا ُمح مكككث أ ْخبك ر نككك 
د بن مؤمكل، ح دث ك ن ا ع ْبُد اْلو اِحِد ْبُن  افعي، حكد  ني أحمكد بن محمك  ع ْيهٍ الشكككككككككككككك  ب ِلي  شككككككككككككككُ  - اْلج 

: -بجبلة  حد  نا خالد بن حباب، ح دث ك ن ا ُسل ْيم اُن ع ْن أ ِبي ُعْثم ان ، ع ْن أ ِبي ُموس ى ق ال 
لثأ :  لثى اللثُه ع ل ْيِه و سكككك  وُل اللثِه صكككك  ى، فك ق  »ق ال  ر سككككُ ى: أ ْنت  هد ُم اْحت جث هد ُم و ُموسكككك  ال  ُموسكككك 

ت ُه ع ِمْلت  اْلخ ِطي  ة  الثِتي أ ْخر ج ْتك   الثِذي خ ل ق ك  اللثهُ  ج د  ل ك  م الِلك  نثِة؟ ق ال  بِي ِدِه، و أ سكككككْ  ِمن  اْلج 
ال ِتِه، و أ نْك  ل  ع ل ْيك  التكثْور اة ، و ك لثم ك  ت ْكِلي ط ف اك  اللثُه ِبرِسكككككك  ى الثِذي اصككككككْ مرا، ف ِبك ْأ هد ُم: أ ْنت  ُموسكككككك 

 [ «1ف ح جث هد ُم ُموس ى ]»ق ال  ر ُسوُل اللثِه ص لثى اللثُه ع ل ْيِه و س لثأ : « خ ْلِقي؟ خ ِطي  ِتي س بك ق تْ 
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د بن مخلكككد العطكككار، حكككد  نكككا أبو حكككاتأ  اُه أ بُو ُعم ر  ْبُن مهكككدي، أخبرنكككا محمككك  . أ ْخبك ر نككك 
اِلُد ْبُن اْلُحب ابِ  تك ْبُت"   -الر اوي ، ح دث ك ن ا خ   (2)ك 

 

د وكيول  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م تااريخ بيدا-114
423) 
" 

يسككككككككتدير إِل ى القبلة بوجهه ِفيقرأ سككككككككورة يس بلسككككككككان قلق، وأنه لما أخبر بذلك قله 
 فخا  ع ل ى نفسه فهرب.

ر بن حد  نا معم -هاب -أ ْخبك ر نك ا أ بُو نصككككككككككككككر ِإبْكر اِهيأ ْبن هبكة اللكثه ْبن إبراهيأ الجربكاذقكاني
: ح دث  ِني ع ِلي  ْبن  أحمد اكصبهاني، أ ْخبك ر ِني أ بُو عمرو عثمان ْبن ُمح مثد العثماني أجاوه ق ال 

:  ُمح مثد ْبن إبراهيأ، حد  نا أبي، ح دث ك ن ا ِإبْكر اِهيأ ْبن إسماعيل ْبن خلف ق ال 
أل يقرأ الر  ك ان  أ ْحم د ْبن نصكككككر خلى، فلما قتل ِفي المحنة وصكككككله رأسكككككه أخبرت أن

القرهن، فم كككككككيت فبت بقرب من الرأل مشكككككككرفا ع ل ْيِه، وك ان  عنده رجالة وفرسكككككككان يحفظونه، 
ه  النثاُل أ ْن يُكتكْر ُكوا أ ْن يك ُقوُلوا هم نثا و ُهْأ ال  فلما هدأت العيون سكككككككككمعت الرأل تقرأ: الأ أ ح سكككككككككِ

 يُكْفتك ُنون  
ِفي المنام وعليه السككككككككككككككندل  [ فكاقشككككككككككككككعر جلكدي.  أ رأيته بعد ذلك1، 2]العنكبوت 

 يا أخي؟ ما فعل اللهه بكو اإلستبرق وعلى رأسه تاج فقلت: 
: ر أ ْيُت  :  فر لي وأدخلني الجنكة إال أني كنكت م مومكا  ال ة أيام. قلت: ولأ؟ ق ال  قك ال 

لثأ  مر بي فلما بلى خشكككككبتي حول وجهه عني، فقلت  لثى اللثُه ع ل ْيِه و سككككك  ول  اللثِه صككككك  ه بعد لر سكككككُ
: أ ْنت  ع ل ى الحق ولكن قتلك  ول  اللثه، قتلت ع ل ى الحق أو ع ل ى الباقل؟. فك ق ال  ذلك: يا ر سكككُ

 ر ُجل من أهل بيتي. ف ذا بل ت إليك أستحي منك.
ح اق ِإبْكر اِهيأ ْبن ُمح مثد ْبن ي ْحي ى الم كي ، ع ن أ ِبي ِإسككككككككككككككْ ، قرأت ع ل ى أ ِبي ب ْكر اْلبك ْرق اِني 

: لما جيء برأل  أخبرنا : سككككككككككمعت أبا بكر المطوعي ق ال  محمد بن إسككككككككككحاق السككككككككككراج ق ال 
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أ ْحم د ْبن نصر صلبوه ع ل ى الجسر، ك ان ت الري  تديره قبل القبلة، فاقعدوا له رجال معه قصبة 
 أو رم ، فك ان  إذا دار نحو القبلة أداره إِل ى خال  القبلة.

: وسمعت خلف ْبن سالأ يقول: بعد  ا ما قتل أ ْحم د ْبن نصر وقيل له أال تسمع مق ال 
: يقولون إن رأل أ ْحم د ْبن نصككككككككككككككر يقرأ القرهن.  : وما ذاك! ق ال  النكال ِفيكِه يكا أبكا ُمح مثد؟ ق ال 

: ك ان  رأل ي ْحي ى ْبن وكريا يقرأ.  ق ال 
:بْ و ق ال  السراج: سمعت ع ْبد اللثِه ْبن ُمح مثد يقول: ح دث ك ن ا ِإبْكر اِهيأ   ن اْلح س ن ق ال 

: ما فعل بك  رأى بعض أصحابنا أ ْحم د ْبن نصر ْبن مالك ِفي النوم بعد ما قتل، فك ق ال 
.  ربك؟ فقال: ما كانت إال  فوة حتى لقيت اللثه ف حك إِل يث

د  ْبِن أ ِبي قككك   ِد ْبِن أ ْحمككك  د  ْبِن ُمح مكككث د ْبُن أ ْحمككك  ِه ُمح مكككث د اللكككث ا أ بُو ع بكككْ ِهٍر الكككدقكككاق، اأ ْخبك ر نككك 
 (2)أخبرنا" 
 

تااريخ بيداد وكيول  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م -115
423) 

"أخبرني الحسككككككككككككككن بن أبي قكالكه حكد  نكا يوسككككككككككككككف بن عمر القوال حكد نا أحمد بن 
الحسككين بن الجنيد قال: سككمعت حجاج بن الشككاعر يقول لسككليمان اللؤلؤي: رؤى بشككر ابن 

يا أبا نصككككككككككككككر؟ قال:  فر لي وقال يا بشككككككككككككككر ما  فعل الله بكما الحكارث في النوم فقيل له: 
 عبدتني على قدر ما نوهت باسمك.

د ْبُن إبراهيأ العبككدوي الحككافظ أخبرني  -بنيسكككككككككككككككابور -أ ْخبك ر نكك ا أبو حككاوم عمر بن أ ْحمكك 
قال سككككككككككككككمعت حم ة بن محمد بن إبراهيأ يقول:  -بهراة -محمد بن عبد الله بن شككككككككككككككاذان

ا ميقول: رأيت بشككككر بن الحارث في المنام فقلت: يا أبا نصككككر، سككككمعت الحسككككن بن مروان 
:  فر لي و فر لكل من تبع جناوتي، قال قلت: ففيأ العمل؟ قال: افتقد فعل اللهه بك ؟ ق ال 

 الكسرة.
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أخبرني الحسكككككككككن بن على الت ميمي  أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد الواعظ حد نا أبو 
 قال: حد نا القاسأ بن منبه. قال: -حفص أو  يره الشك من أبي -شجا  المروذي

ر لي، يا بشكككككر؟ قال: قد  ف ما فعل الله بكرأيت بشكككككر بن الحارث ِفي النوم فقلُت: 
وقال لي: يا بشككككككككر، قد  فرت لك ولكل من تبع جناوتك. فقلت: يا رب ولكل من أحبني. 

 [ .2قال: ولكل من أحبك إلى يوم القيامة ]
 [1أبو الوليد الكندي: ] بشر بن الوليد بن خالد، -8523

ِمع  مالك بن أنس وعبد الرحمن بن سكككليمان بن ال سكككيل، وحماد بن ويد، وصكككالحا  سككك 
المري، وحشكككرج بن نباتة، وشكككريك بن عبد اللثه، وأبا اكحوص سكككالم بن سكككليأ، وأبا يوسكككف 

 القاضي.
وكان بشككككككر أحد أصككككككحاب أبي يوسككككككف، أخذ عنه الفقه. روى عنه الحسككككككن بن علوية 

ان، وأحمد بن الوليد بن أبان، وأحمد بن القاسأ البرتي، وأحمد بن علي اكبار، وحامد القط
بن محمد بن شكككككككككككعيه البلخي. وأبو القاسكككككككككككأ الب وي، وعبيد الله بن جعفر بن أعين. وكان 
جميل المذهه، حسكككككن الطريقة، وولي الق كككككاء بعسككككككر المهدي من جانه ب داد الشكككككرقي 

حمن المخ ومي. وذلك في سككككككككككككككنة  مان ومالتين، فئقام على لما ع ل عنه محمد بن عبد الر 
واليته سنين،  أ ع ل وولي ق اء مدينة المنصور في سنة عشر، فلأ ي ل يتواله إِل ى أن صر  

 عنه سنة  الث عشرة ومالتين.
__________ 

 .4/201[ انظر الخبر في: تهذيه الكمال 2]
 (2) ."22/160انظر: المنتظأ، البن الجووي  -8523[ 1]
 

                                         
 .2/38( 846تاري  ب داد وذيوله ط العلمية، الخطيه الب دادي )م  (2)



 

 116 

تااريخ بيداد وكيول  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م -112
423) 

"أ بُو ب ْكٍر الصككككككككديق، قاتل أهل الردة حتى اسككككككككتجابوا له وعمر بن عبد الع ي  رد مظالأ 
 بني أمية، والمتوكل محا البد  وأظهر السنة.

دث ك نكك ا أ بُو الْ  د العكبري حكك  ُد ْبُن ف  ككككككككككككككْ أخبرنككا اكوهري حككد  نككا عبيككد اللككه بن محمكك  ِل ُمح مككث
 : م اِعيل ق ال  أ ْحم د  ْبِن سكككهل الن يسكككابوري  حد  نا سكككعيد بن عثمان الحناط ح دث ك ن ا ع ِلي  بن ِإسكككْ

 رأيت جعفر المتوكل بطرسول ِفي النوم وهو ِفي النور جالس، قُكْلُت: المتوكل؟
: المتوككل. قُكلكُْت:  :  فر لي، قُكلكْتُ ماا فعال اللاهه باكقك ال   بقليل من : بمكاذا؟ قك ال  ؟ قك ال 

 السنة أحييتها.
ح دث ك ن ا ع ْبُد  -بئصبهان -أ ْخبك ر ِني أ بُو ب ْكٍر أ ْحم ُد ْبُن ُمح مثِد ْبِن أ ْحم د  ْبِن جعفر الي دي

ى المكت -إمالء -اللثِه ْبُن ُمح مثِد ْبِن ج ْعف ِر ْبِن حي ان ه ع ْن عمر ْبِن ح دث  ِني ُمح مثد بن ِعيسككك 
: رأيكت المتوكل فيما يرى النالأ فقلتح   ِد الرثْحم ِن. قك ال  ُد اللكثِه ْبُن ع بكْ دث ك نك ا ع بكْ : يا ْفٍص قك ال  حك 

:  فر لي ربي، قُكْلُت:  فر لك ربك! وقد عملت ما عملت؟  متوككل، مكا فعل بك ربك؟ ق ال 
: نعأ بالقليل من السنة التي أظهرتها.  ق ال 

رنكا أحمد بن محم د بن عمران حد  نا محم د بن أخبرني الحسككككككككككككككن بن أبي قكالكه أخب
 يحيى النديأ ح دث  ِني الحسين بن ِإْسح اق ق ال  سمعت صال  بن أحمد بن حنبل يقول:

 سهدت ليلة  أ نمت، فرأيت ِفي نومي كئن رجال يعرج به إِل ى السماء وقالال يقول:
 ملك يقاد إِل ى مليك عادل ... متف ل ِفي العفو ليس بجالر

 أصبحنا، فما أمسينا حتى جاء نعي المتوكل من سر من رأى إِل ى ب داد.  أ
اِني  ح   ان  اْله م ذ  دث ك ن ا أ ْخبك ر ن ا ُمح مثد ْبُن أ ْحم د  ْبِن روق ح دث ك ن ا ُمح مثُد ْبُن يُوُسف  ْبِن ح ْمد 

ن ا عمر ْبن عبد دث ك  أ بُو ع ِلي  الحسكككككككككككن بن ي يد الدقاق حد  نا عبد الع ي  بن محم د الحار ي ح  
: ق ال  لي عمرو بن شكككككككككككككيبان  ِمْعُت أ ب ا ع ْبد اللثه أ ْحم د ْبن العالء ق ال  اللثه اكسكككككككككككككدي ق ال  سككككككككككككك 
الحلبي: رأيت ِفي الليلة التي قتل فيها المتوكل فيما يرى النالأ حين أخذت م ككككككككجعي، كئن 

 هتيا أتاني فك ق ال  لي:
 . أفض دموعك يا عمرو بن شيبانيا نالأ العين في أقطار جثماني ..
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 أما ترى الفتية اكرجال ما فعلوا ... بالهاشمي وبالفت  بن خاقان
 وافى إِل ى الله مظلوما ف ج له ... أهل السموات من مثنى ووحدان

 وسو  تئتيكأ أخرى مسومة ... توقعوها لها شئن من الشان
 (2)إلنس والجان" فابكوا ع ل ى جعفر وار وا خليفتكأ ... فقد بكاه جميع ا

 

تااريخ بيداد وكيول  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م -112
423) 

ُت أ بك ا ب ْكر العطوي يقول: كنكت عنكد الجنيد حين  ِمعكْ "أبكا ع بكْد اللكثِه الرثاوِي  يك ُقوُل: سكككككككككككككك 
 مات، فختأ القرهن،  أ ابتدأ من البقرة فقرأ سبعين أية  أ مات.

: رأيت الجنيد فِ  -ِفي كتابه -ْعف ر الخلديوأخبرنكا أ بُو نعيأ أخبرنا ج   ي النوم فقلُت ق ال 
: قاحت تلك اإلشكككارات، و ابت تلك العبارات، وفنيت تلك العلوم، ما فعل اللهه بك ؟ ق ال 

 ونفدت تلك الرسوم، وما نفعنا إال ركعات كنا نركعها ِفي اكسحار.
دث ك نك ا ع لِ  دث ك نك ا عبكد الع ي  بن علي الور اق حك  ح دث ك ن ا  -بمكة -ي  ْبن ع بكْد اللكثِه الهمكذانيحك 

ع ِلي  ْبن ُمح مثِد ْبِن حاتأ. ق ال  لما ح كككر جنيد بن ُمح مثد الوفاة، أوصكككى بدفن جميع ما هو 
: أحببت أن ال يراني اللثه وقد تركت شكككككككككككي ا  منسكككككككككككوب إليه من علمه، فقيل: ولأ ذلك؟ فك ق ال 

 لثُه ع ل ْيِه و س لثأ  بين ظهرانيهأ.منسوبا إلي، وعلأ الرسول ص لثى ال
 أخبرنا اكوهري أخبرنا أحمد بن حمد بن موسى.

 وأخبرنا الجوهري  أخبرنا محمد بن العبال. ق اال: ح دث ك ن ا أ بُو الحسين ْبن المنادي.
: مكات الجنيد بن ُمح مثد ليلة النيروو، ودفن من ال د، وكان ذلك ِفي سككككككككككككككنة  مان  قك ال 

لتين، فذكر لي أنهأ ح روا الجمع يوم ذ الذين صكككككككككككلوا عليه نحو سكككككككككككتين ألف وتسكككككككككككعين وما
إنسككككان،  أ ما وال النال ينتابون قبره ِفي كل يوم نحو الشككككهر أو أكثر، ودفن عند قبر سككككري 

 السقطي ِفي مقابر الشوني ي.
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ْيِن النيسكككابوري ق ال  سكككمع ع ِلي  بن  تأخبرنا إسكككماعيل الحيري ح دث ك ن ا ُمح مثُد ْبُن اْلُحسككك 
يقول سكككككمعت أبا محم د الحريري يقول: كان ِفي جوار الجنيد  -بالكوفة -سكككككعيد الشكككككيراوي

رجل مصكككككاب ِفي خربة، فلما مات الجنيد ودفناه ورجعنا من جناوته، تقدمنا ذلك المصكككككاب 
: يا أبا ُمح مثد أتراني أرجع إِل ى تلك الخربة، وقد فق ت دوصككعد موضككعا رفيعا واسككتقبلني و ق ال 

 ذلك السيد؟  أ أنشئ يقول:
 وا أسفي من فراق قوم ... هأ المصابي  والحصون

 والمدن والم ن والرواسي ... والخير واكمن والسكون
 لأ تت ير لنا الليالي ... حتى توفتهأ المنون

 (2)فكل جمر لنا قلوب ... وكل ماء لنا عيون" 
 

ي )م تااريخ بيداد وكيول  ط العومي ، الدبيب البيداد-118
423) 

ن بن هانئ؟ ق ال  نعأ! قُكْلُت  : الت حين كنيكة، قُكلكُْت: اْلح سكككككككككككككك  ؟ لهه بكما فعل ال"قك ال 
ق ال   فر ِلي بئبيات قلتها هي تحت  ني الوسكككككككككادة. فئتيت أهله فلما أحسكككككككككوا بي أجهشكككككككككوا 
 بكالبككاء فقلكت لهأ هكل قك ال  أخي شككككككككككككككعرا قبكل موتكه؟ قكالوا ال نعلأ إال أنه دعا بدواة وقرقال
وكته شي ا ال ندري ما هو. فقلت أتئذنون لي فئدخل؟ ق ال  فدخلت إِل ى مرقده ف ذا  يابه لأ 

 تحرك بعد، فرفعت وسادة فلأ أر شي ا. فرفعت أخرى ف ذا برقعة فيها مكتوب:
 يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة ... فلقد علمت بئن عفوك أعظأ

 يرجو المجرم؟إن ك ان  ال يرجوك ِإال محسن ... فمن الذي يدعو و 
 أدعوك رب كما أمرت ت رعا ... ف ذا رددت يدي فمن ذا يرحأ؟

 ما لي إليك وسيلة ِإال الرجا ... وجميل عفوك،  أ إني مسلأ
 اْلح س ن بن ه اُرون بن عف ان، ابن أخي سلمة بن عف ان: -4023
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حدث ع ْن جرير بن عبد الحميد، وإسككككككماعيل بن علية، وأبي خالد اكحمر. روى عنه 
 أ ْحم د ْبن ع ِلي  الخ او، وأبو اْلع بثال بن مسروق الطوسي، وأ ْحم ُد ْبُن ُمح مثِد ْبِن ب شثاِر ْبِن أ ِبي

 العجوو.
اُوِدي  و ع ِلي  ْبُن أ ِبي ع ِليٍ  اْلُمع دثُل. ق ا  ال:أ ْخبك ر ن ا ُمح مثُد ْبُن ُعم ر  ْبِن ِإْسم اِعيل  الدث

ار حد  نا الحسككن بن أ ْخبك ر ن ا ُمح مثُد  بن المظف ر الحافظ حد  نا أحمد بن محم د بن بشك 
ِميِد ع ْن ع ْبِد الملك ابن  هارون بن عف ان بن أخى سكككككككككلمة بن عف ان ح دث ك ن ا ج رِيُر ْبُن ع ْبِد اْلح 

لثى اللثُه ع ل ْيِه و سككك   وُل اللثِه صككك  ُمر ة . ق ال  ق ال  ر سكككُ اِبِر ْبِن سككك  ْيٍر ع ْن ج  اِحف ن ا »أ : لث ُعم  ال يُْمِلي نث م صككك 
اُن قُكر ْيٍش و   ِقيفٍ   «ِإال ِ ْلم 

اِبِر ْبِن س   ْيٍر ع ْن ج  ا ر و اُه اْلح س ُن ْبُن ه اُرون  ع ْن ج رِيٍر ع ْن ع ْبِد اْلم ِلِك ْبِن ُعم  ُمر ة  . ه ك ذ 
وٍر ع ْن ج رِيٍر ع ْن ع بْ  ِعيُد ْبُن م ْنصكككككُ اِبِر بْ م ْرُفوعرا. و ر و اُه سككككك  ُمر ة  ع ْن ُعم ر  ْبِن ِد اْلم ِلِك ع ْن ج  ِن سككككك 

ْيٍر ع ْن ع ْبِد ال ال ف ُه ج رِيُر ْبُن ح اوٍِم فك ر و اُه ع ْن ع ْبِد اْلم ِلِك ْبِن ُعم  لثِه ْبِن م ْعِقٍل اْلخ طكثاِب قك ْولك ُه. و خ 
 ع ْن ُعم ر  ْبِن اْلخ طثاِب.
 أ مثا ح ِديُ  س ِعيٍد:

محم د بن الحسككككين القط ان أخبرنا دعلج بن أحمد أ ْخبك ر ن ا ُمح مثُد ْبُن ع ِليِ  ْبِن فئخبرناه 
ِميِد ع ْن ع    (2)ْبِد" و ْيٍد الصثاِلُى أ نث س ِعيد  ْبن  م ْنُصوٍر ح دث ك ُهْأ ق ال  ح دث ك ن ا ج رِيُر ْبُن ع ْبِد اْلح 

 

دي )م تااريخ بيداد وكيول  ط العومي ، الدبيب البيدا-119
423) 
" 

ُمح مثد ْبن قاهر ِفي سكحر يوم اكحد السادل من شهر ربيع اآلخر سنة أربع وعشرين 
ا، و دفن ِفي  ِدين ة، و ح كككرت دفنه أ ْي كككر وأربعمالة، و ح كككرت الصكككالة على جناوته ِفي جامع اْلم 

 مقابر باب الشام.
: -مانيح دث  ِني ُمح مثد ْبن ي ْحي ى الكر   بعد موت حم ة بنحو من شهرين. ق ال 
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رأيت أبا قاهر ِفي المنام بهي ة جميلة و عليه  ياب بيام و ُهو  ي كككككحك،  ُأث رأيته دفعة 
أخرى فقلكت لكه: أنكا أعلأ أنكك قكد فكارقتنكا و خرجكت من الكدنيا، و صككككككككككككككرت ِفي جملة الموتى، 

: نعأ ]قلت[ ف ئراد أن يجيبني دلني على ما يرضي اللثه! ففئ ْخبك ر ِني هل رضي اللثه عنك؟ فك ق ال 
 فانتبهت.

: رأيت حم ة بن محم د بن قاهر ِفي  ن ْبن جدا العكبري ق ال  ح دث  ِني علي ْبن اْلح سككككككككككك 
: بف له و كرمه.ما فعل اللهه بكالمنام فقلت:  :  فر لي. قلت: بماذا؟ ق ال   ؟ ق ال 
ْين ْبن أ ْحم د ْبن الْ  -4822 أ ْبن شكككككككككعيه، أ بُو قاله الدالل، حم ة ْبن اْلُحسككككككككك  ق اسكككككككككِ

 و يعر  بابن الكوفي:
ان ْبن ي ْحي ى اكدمي وأحمككد بن   مككاك، و أحمككد ْبن ُعْثمكك  حككدث ع ْن أ ِبي ع ْمرو بن السكككككككككككككك 
ككامكل القكاضككككككككككككككي، وأبي بكر الشككككككككككككككافعي، وأحمد بن يوسككككككككككككككف بن خالد، وعلي بن محمد 

 بستان ناحية الرصافة.الشوني ي. كتبت عنه، وكان يسكن بالجانه الشرقي درب ال
أنبئنا حم ة بن الحسين، أنبئنا أحمد بن يوسف بن خالد العط ار، حد  نا الحارث ابن 
ل م ة  ع ْن أ ِبي  محم د بن أبي أسككككامة، حد  نا ي يد بن هارون، أنبئنا محم د بن عمرو ْبن أ ِبي سكككك 

لثأ   لثى اللثُه ع ل ْيِه و سككككككك  وِل اللثِه صككككككك  :  ُهر يْكر ة  ع ْن ر سكككككككُ نثِة، اْلُفر اُت، ُفجِ ر ْت أ ْربك ع  »ق ال  اٍر ِمن  اْلج  ُة أ نْكه 
 [ «2و النِ يُل، و س ْيح اُن، و ج ْيح اُن ]

ا فك ل مثا ك ان  بُِئْخر   ِحيحرا، و س ِمْعُت ِمْنُه ق ِديمر ْيِ  ِمِن اْبِن خ الٍد صك  ا الشكث م اُ  ه ذ  ٍة . ك ان  سك 
تُكُهْأ و ذ ك ر  ِلي الص وِلي  أ نثُه ك ت ه  ع ْنُه ع ْن أ بِ ح دثث  ع ِن الش ُيوِخ الثذِ  يكْ اِك ين  س مث ي ع ْمرِو ْبِن السثمث

 ُجْ ءرا ل ِطيفرا، ر أ ى س م اع ُه ِفيِه ص ِحيحرا.
: أخرج إلي حم ة ْبن الكوفي ج ءا ع ْن أ ْحم د  دث  ِني ُمح مثد ْبن ُمح مثد الحديثي ق ال  و حك 

ان ْبن اآلدمي، فرأيككت فيككه سككككككككككككككمككاعككه م ع  أبيككه، ففرحككت بككه،  ُأث أخرج إلي ج ءا  يره  ْبن ُعْثمكك 
 و جدت فيه سماعه ملحقا بين اكسطر،  ُأث نظرت ف ذا الج ء الثِذي ك ان  فيه

__________ 
. 85884. وكن  العمال 1/162انظر الحكديك  في: مسككككككككككككككنكد احمد  -4822[ 2]

 (2)" 2/16والبداية والنهاية 
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اريخ بيداد وكيول  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م تا-170
423) 
" 

أنبئنا محم د بن الحسكككككين بن محم د اكورق حد  نا محم د بن الحسكككككن النقاش المقرئ 
حد  نا مسكككككب  بن حاتأ ح دث ك ن ا سكككككعيد ْبن سكككككافري الواسكككككطي ق ال  كنت ِفي مجلس أ ْحم د ْبن 

ال   بك ل، فك قك  نكْ ا فعل اللهه ملكه رجكل: يكا أ بك ا ع بكْد اللكثِه رأيكت ي يد ْبن هارون ِفي النوم فقلت له: ح 
: نعأ! قك ال  لي باك ؟ قك ال   فر لي و رحمني و عكاتبني، فقلكت  فر لكك ورحمكك وعكاتبكك؟ قك ال 

  هيكا ي يكد ْبن هكارون كتبكت ع ْن حري  ْبن ُعْثم ان؟ قلت يا رب الع ة ما علمت ِإال خيرا. ق ال  إن
 ك ان  يب ض أبا اْلح س ن علي ْبن أبي قاله.

ُد اللكثِه ْبُن ع ِليِ  ْبِن حمويكه بن أبرك الهمكذاني أنبئنا أحمد ابن  -بهكا -أنبكئنكا أ بُو ب ْكٍر ع بكْ
ُر ْبُن أ ْحم د  ْبِن مؤنس بن نعيأ الب دادي   يراوي ح دث ك ن ا أ بُو ح ْفٍص ُعم   -بها -عبد الر حمن الشكككك 

حح دث  ِني أ   ْيُن ْبُن أ ْحم د  ْبِن عبد الله المالكي  حد  نا عبد الوه اب بن ال ككككككك  اك بُو ع ِليٍ  اْلُحسككككككك 
: اِعيُل ْبُن ع يثاٍش ق ال  س ِمْعُت ح رِي   ْبن  ُعْثم ان . ق ال   ح دث ك ن ا ِإْسم 
لثأ   لثى اللثُه ع ل ْيِه و سككككككككك  ا الثِذي يك ْرِويِه النثاُل ع ِن النثِبيِ  صككككككككك  : ق   ه ذ  ْن ِل ِة »ال  لِع ِليٍ  أ ْنت  ِمنِ ي ِبم 

 [2« ]ه اُرون  ِمْن ُموس ى
: ِإنثم ا هو أنت منى مكان قارون ِمْن  ؟ ق ال  اِمُع، قُكْلُت: ف م ا ُهو  ح قٌّ و ل ِكْن أ ْخطك ئ  السككككككككككككككث

ب ِر.قُ ُموس ى. قُكْلُت: ع مثْن تك ْرِويِه؟ ق ال  س ِمْعُت اْلو لِيد  ْبن  ع ْبِد اْلم ِلِك يك    ولُُه و ُهو  ع ل ى اْلِمنكْ
قلت: ع ْبد الوهاب ْبن ال ككحاك ك ان  معروفا بالكذب ِفي الرواية، و ال يصككك  االحتجاج 

 بقوله.
ِمي  حد  نا محم د بن أحمد اللؤلؤي  أ ْبن ج ْعف ر اْله اشكككككككِ ي أ بُو ُعم ر اْلق اسكككككككِ أنبئنا اْلق اضكككككككِ

ب ي  أنبئنا معاذ بن معاذ حد  نا أبو داود سككككككككككليمان بن اكشككككككككككع  حد  نا  أحمد بن عبدة ال كككككككككك 
 .-ن ُعْثم انيعني حري  بْ  -و ال أخالني رأيت شاميا أف ل منه -أ ْخبك ر ِني أ بُو ُعْثم ان الشامي

 نا أخبرنا ابن الف ككككككل القط ان أ ْخبك ر ن ا ع ْبُد اللثِه ْبُن ج ْعف ٍر ح دث ك ن ا يعقوب بن سككككككفيان حد  
ق ال   - نا معاذ بن معاذ ح دث ك ن ا حري  ْبن ُعْثم ان الرحبي الشككككككاميأبو بشككككككر بكر بن خلف حد  
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 ق ال  يعقوب: و بل ني ع ْن علي ْبن ع يثاٍش ق ال   -معاذ: و ال أعلمني رأيت شككككككككككككاميا أف ككككككككككككل منه
أ علي بن أبي و يحك، ت عأ أني أشت -يعنى لرجل -ح دث  ِني حري  ْبن ُعْثم ان و سمعته يقول: 

 ا شتمت عليا قط.قاله، والله م
 (2)أ ْخبك ر ِني ال" 

 

تااريخ بيداد وكيول  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م -171
423) 

"فعاقبني اللثه بما سكمعت. و ك ان  يقول: ال نسككه أشكر  من نسككه من خلقه اللثه بيده 
ن افلأ يعصكككككككككمه، و ال علأ أرفع من علأ من علمه اللثه اكسككككككككككماء كلها فلأ ينفعه ِفي و قت جري

 الق اء ع ل ْيِه.
قلت: ج ْعف ر الخلدي  قة، و هذه الحكاية ظريفة جدا يسكككككككككبق إِل ى القله اسكككككككككتحالتها، 
و قد ك ان  الخلدي كته إلى شيخنا أبي نعيأ يجي  له رواية جميع علومه عنه، وكته أبو نعيأ 

ن ْبن مقسككأ ع ِن الخلدي، و رواها لنا ع ِن الخ سككه إجاوة، لدي نفهذه الحكاية ع ْن أ ِبي اْلح سكك 
 و ك ان  اْبن مقسأ  ير  قة. و الله أعلأ.

دث ك ن ا ع ْبد الع ي  ْبن ع ِلي  الوراق حد  نا علي  بن عبد الله الهمذاني حد  ني أحمد ابن  حك 
: كنت م ع  خير النسكككككككاج و ُهو  من شكككككككيوخ خالي ِفي السكككككككما ، و ك ان  قد احدودب،  عطاء ق ال 

ظهره و رجعت قوته كالشكككاب المطلق، ف ذا  اب ع ِن الوجود عاد  و ك ان  إذا سككمع السككما  قام
 إِل ى حاله، و قد ك ان  ُعم ر مالة و عشرين سنة، و ك ان  يذكر أن ِإبْكر اِهيأ الخواص صحبه.

ع ْن  سكككككمعت ع ِلي  ْبن هارون الحربي يحكى -و ذكر خيرا -ق ال  لي أ بُو نعيأ اْلح اِفظ: 
أصككككحابه أنه  شككككي ع ل ْيِه عند صككككالة الم رب،  ُأث أفاق و نظر  ير و احد ممن ح كككر موته من 

: قف عافاك اللثه، ف نما أنت ع ْبد مئمور، و أنا ع ْبد مئمور، ما  إِل ى ناحية من باب البيت فك ق ال 
أمرت بكه ال يفوتكك، و ما أمرت به يفوتني، فدعني أم ككككككككككككككي لما أمرت به،  ُأث امض أنت لما 

توضكككككئ للصكككككالة و صكككككلى،  ُأث تمدد و  مض عينيه، و تشكككككهد فمات، فرهه أمرت به، و دعا بماء ف
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ال  له:  : ال تسككككككككككككككئلني ع ْن هذا، و لما فعل اللهه بكبعض أصككككككككككككككحكابكه ِفي المنكام فك قك  كن ؟ ق ال 
 استرحت من دنياكأ الوضرة.

 [ « .2بل ني أن خيرا مات سنة ا نتين وعشرين و ال مالة ]
 انق ى باب الخاء
__________ 

 (2)هخر الج ء الثامن والخمسين من تج لة المؤلف." [ 2]
 

تااريخ بيداد وكيول  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م -177
423) 
" 

ي: هذا مذهه يذهه إليه الناشككككككككئ المتكلأ، و ُهو    و الجنه فهو مخلوق. ق ال  اْلق اضككككككككِ
لث  ول اللثِه صكك  لثأ : أنه نك ه ى أ ْن يُ كفر بالله، صكك  الخبر ع ْن ر سككُ افك ر  بِاْلُقْرهِن إِل ى ى اللثُه ع ل ْيِه و سكك  سكك 

لثأ  ما كته في المصكككككاحف،  لثى اللثُه ع ل ْيِه و سككككك  ، مخافة أن يناله العدو. فجعل صككككك  أ ْرِم اْلع ُدوِ 
 والصحف، واكلواح و يرهما قرهنا. و القرهن على أي و جه قرئ و تلي فهو و احد  ير مخلوق.

: ق ال  ُمح مث  د ْبن اْلع بكثال الخ او قك ال  دث ك نك ا ُمح مكث د ْبن أ ْخبك ر ِني ُعبك يكْد اللكثِه بن أبي الفت  حك 
:  خلف أنشدني أ بُو اْلع بثال ع ْبد اللثِه ْبن ُمح مثد الناشئ يهجو د اُود ْبن ع ِلي  اك ْصبك ه اِني 

 ا بين النظامين ِفي الشعرأقول كما ق ال  الخليل ْبن أحمد ... وإن ش ت م
 عذلت على ما لو علمت ببع ه ... فسحت مكان اللوم و العذل من عذر

 جهلت و لأ تعلأ بئنك جاهل ... فمن لي بئن تدري بئنك ال تدري؟!
ق ال  لي ُمح مثد ْبن ع ِلي  الصوري: و لد د اُود ْبن ع ِلي  اك ْصبك ه اِني  و إسماعيل ْبن إسحاق 

 مالتين.القاضي في سنة 
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ي  وقلت: و كذلك حكى الدارقطني ع ْن أ ِبي قاهر ُمح مثد ْبن أ ْحم د ْبن نصككككككككككر اْلق اضككككككككككِ
ِأ ع ْبُد اللثِه ْبُن ُمح مثِد ْبِن ع   ْبد الذهلي أ ْخبك ر ن ا ُمح مثد ْبن ُعم ر الداودي ق ال  ق ال  لنا أ بُو اْلق اسكككككككككِ

 نادي:د ْبن ج ْعف ر ْبن ُمح مثد ْبن ُعبك ْيد اللثِه الماللثه الشاهد ق ال  لنا أ بُو اْلُحس ْين أ ْحم  
ل ْيم ان الفقيه المعرو  باكصككبهاني ِفي ذي القعدة  مات د اُود ْبن ع ِلي  ْبن خلف أ بُو سككُ
سككنة سككبعين و مالتين، و دفن ِفي من له، وقد بلى فيما بل نا  مان و سككتين سككنة، و قيل إن ميالده  

 ين، و في كتبه ح ِدي  صال  ك ان  يرويه فيها.ك ان  سنة ا نتين و مالت
اهد ح دث  ِني ع ْبد اللثِه ْبن ُمح مثد ْبن  وأخبرنكا الكد اودي حكد  نكا عبكد اللكه بن محم د الشكككككككككككككك 
: رأيت أ ِبي د اُود ِفي المنام، فقلت:  . ق ال  بك ه اِني  يعقوب القاللي ح دث ك ن ا ُمح مثد ْبن د اُود اك صككككككْ

: يا بني اكمر كما فعل اللهه ب ؟ ق ال   فر لي و سككككامحني، قلت:  فر لك  أ سككككامحك؟ ق ال 
 عظيأ، و الويل كل الويل لمن لأ يسام .

 د اُود ْبن ُسل ْيم ان ْبن س ِعيد، أ بُو ُسل ْيم ان الساجي: -4424
حدث ع ْن مسكككككككككككلأ ْبن ِإبْكر اِهيأ  و سكككككككككككليمان ْبن حرب. و أبي ُعم ر الحوضكككككككككككي. روى عنه 

 ْبن اْلع بثال بن نجي ، وعبد الصمد ْبن ع ِلي  الطستي أحادي  مستقيمة.ُمح مثد 
 (2)أ ْخبك ر ن ا اْل" 

 

تااريخ بيداد وكيول  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م -173
423) 

ِعيد الوراق ح دث ك ن ا ُعم   -بب داد -"الرقي المصكككككيصكككككي ر ْبن ح دث ك ن ا أ بُو ب ْكر أ ْحم د ْبن سككككك 
ِعيد ع ْن ع   : رأيت سكككككفيان الثكثْورِي  ِفي النوم، فقلُت سككككك  ا فعل الله مْبد الرثْحم ِن ْبن م ْهِدي . ق ال 

؟ قال لأ يكن ِإال أن و ضكككككككككعت ِفي اللحد، ح تثى و قفت بين يدي اللثه تعالى، فحاسكككككككككبني بك
مع حسكككا سكككحسكككابا يسكككيرا،  ُأث أمر بي إِل ى الجنة، فبينا أنا أدور بين أشكككجارها و أنهارها، و ال أ

: تحفظ  ِعيد. ق ال  و ال حركة، إذ سككمعت قالال يقول: سككفيان ْبن سككعيد؟ فقلت سككفيان ابن سكك 
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: قلت: إي و الله، فئخذني صككككككككككواني النثار من جميع  أنك ه رت اللثه على هواك يوما ما؟ ق ال 
 الجنة.

 (2)انق ى حر  الراء" 
 

 تااريخ بيداد وكيول  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م-174
423) 
" 

و ق ال  أ بُو ُعبك ْيد ِفي موضع هخر: سئلت أبا د اُود ع ْن وافر ْبن ُسل ْيم ان السجستاني فك ق ال  
  قة، ك ان  رجال صالحا.

د بن علي  اإليكككادي  د بن أحمكككد اكدمي  حكككد  نكككا محمككك  اِني  حكككد  ني محمككك  أ ْخبك ر ِني اْلبك ْرقككك 
ل ْيم ان القوهسكككككتاني ك ان  ي ُكون بالري ح دث ك ن ا و ك رِيثا : وافر ْبن سكككككُ ، كثير ْبن ي ْحي ى السكككككاجي. ق ال 

 الوهأ.
أخبرنا البرقاني  أخبرنا أحمد بن سعيد بن سعد حد نا عبد الكريأ بن أحمد بن شعيه 

ل ْيم ان القوهسككككككتاني : وافر ْبن سككككككُ ل يْ  -النسككككككالي ق ال  ح دث ك ن ا أ ِبي ق ال  عنده ح ِدي   -م انأ بُو سككككككُ
ِد منكر عن مكالك، أ ْخبك ر ن ا بِاْلح ِديِ  ع ِلي  ْبُن أ ْحم د  ْبِن ُعم ر  المقرئ، ح دث ك ن ا ج ْعف ُر ْبُن ُمح مث 

ِلي  ح دث ك ن ا ُمح مثُد ْبُن ُجُمع ة  ْبِن خ ل ٍف اُكْقُروشُ  حد  نا  -في دار الندوة -ْبِن اْلح جثاِج اْلم ْوصكككككِ
ِعيٍد اك  محم د بن حميد  ل ْيم ان  ع ْن م اِلِك ْبِن أ ن ٍس ع ْن ي ْحي ى ْبِن سككك  ارِيِ  ح دث ك ن ا و اِفُر ْبُن سكككُ ْنصككك 

: ل مثا ك ان  اْليك ْوُم الذي احتملت ِفيِه أ ْخبك ْرُت النثِبيث ص لثى اللثُه ع   ل ْيِه و س لثأ  ع ْن أ ن ِس ْبِن م اِلٍك ق ال 
 :  «ى النِ س اِء ِإال بِِ ْذنٍ ال ت ْدُخْل ع ل  »فك ق ال 

دث ِمْنُه. ق ال  أ بُو قُكر ْيشٍ  ا أ ت ى ع ل يث يك ْوِم ك ان  أ شكككككككك  : ف م  ذُِكر   -ُمح مثد  ْبن  ُجُمع ة   يك ْعِني -ق ال 
ن ُه، م ا أ ْدرِي ك ْيف  و ق ع   : م ا أ ْحسككككككككككككك  اِعيل  اْلُبخ ارِيِ  فك ق ال  م  ا اْلح ِديُ  لُمح مثِد ْبِن ِإسكككككككككككككْ ل ْيِه ع   ه ذ 

ِديثرا يك ْرِويِه أ ح ِد ع ْن م اِلٍك ِإال و اِفِر. ا ح   و اِفِر، و ل ْيس  ه ذ 
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ْين ْبن هارون ال كككبي ْين الدثقثاق ق ال  قرأنا على اْلُحسككك   أ ْخبك ر ِني ع ِلي  ْبن ُمح مثد ْبن اْلُحسككك 
مثد بن يوسف اكسدي ِني ج ْعف ر ْبن ُمح  ع ْن أ ِبي اْلع بثاِل أ ْحم د ْبن ُمح مثد ْبن س ِعيد ق ال  ح دث   

ل ْيم ان ِفي النوم بعد موته بئيام، فقلت  ا ماْلخ يثاط ق ال  سكككككككككمعت أ ِبي يقول: رأيت وافر ْبن سكككككككككُ
: أول ما حباني به أن  فر لمن شيعني.  أ ال تسئل يا أبا جعفر ال تسل فعل اللهه بك ؟ ق ال 

 ت تر، و مد بها صوته.اكمر أيش من ذاك، و لكن ال ت تر، ال 
 وفر ْبن و هه ْبن عطاء، أ بُو علي اك ْصبك ه اِني : -4601

حدث أ ْحم د ْبن نصر بن عبد الله الذرا  عنه ع ْن ُمح مثد ْبن حرب النشالي، و ذكر أنه 
 قدم ب داد حاج ا، والذرا  ليس بحجة.
ْيِن الن "   (2)أ ْخبك ر ن ا اْلح س ُن ْبُن اْلُحس 

 

بيداد وكيول  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م تااريخ -175
423) 

"وككذلكك ذكر محمد بن جرير الطبري أن وفاته كانت بئصككككككككككككككبهان في جمادى اكولى 
 من سنة أربع و ال ين.

 حد ت عن محمد بن المظفر الحافظ قال: سمعت أبا الحسين ابن قانع يقول:
 ذكوني ِفي النومسككككككمعت إسككككككماعيل بن الف ككككككل بن قاهر يقول: رأيت سككككككليمان الشككككككا

ه بااكفقلككُت  يكككا أبككا أيوب؟ قكككال:  فر لي. قلكككت بمكككاذا؟ قكككال: كنكككت في قريق  مااا فعاال اللااه
أصبهان أمر إليها، فئخذني مطر وكان معي كته، ولأ أكن تحت سقف وال شيء فانكببت 

 على كتبي حتى أصبحت، وهدأ المطر، ف فر الله لي بذلك.
 [ :2لبصري ]سليمان بن أيوب، أبو أيوب صاحه ا -4613

حدث عن حماد بن ويد، وهارون بن دينار. روى عنه وكريا بن يحيى ال رير المدالني، 
وإسماعيل بن إسحاق القاضي، وصال  بن محمد ج رة، وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار 

 الصوفي وأبو القاسأ الب وي. وكان من أهل البصرة، وقدم ب داد وحد ث بها.
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د ا ِد ْبِن ع ِليٍ  النكثاقكِكُد، حككد  أخبرنكا الحسككككككككككككككين بن محمكك  ُر ْبُن ُمح مككث دث ك نك ا ُعم  ل، حكك  نككا لخال 
وفي ، حد  نا سليمان بن أبي أ ي وب   ، فِ  -أحمد بن الحسكن الصك  ي م ْن ِِل ُعبك ْيِد ص اِحُه اْلب ْصرِيِ 

ئ   -اللثِه القواريري : سك  ِر ْلتُ ح دث ك ن ا ح مثاُد ْبُن و ْيٍد ع ْن أ ِبي ال  بك ْيِر ق ال   اْبُن ُعم ر  ع ِن اْسِتالِم اْلح ج 
: قُكْلُت: ول  اللثِه ص لثى اللثُه ع ل ْيِه و س لثأ  ي ْست ِلُمُه و يُكق بِ ُلُه. ق ال  : ر أ ْيُت ر سكُ أ ر أ ْيت  ِإْن ُوِحْمُت،  فك ق ال 

ا ق ال   : اْجع ْل أ ر أ ْيت  بِاْلي م ِن. ك ذ  أ ِبي ال بير، والصكككككواب:  ِلي اْلخ الُل ع نِ  أ ر أ ْيت  ِإْن ُ ِلْبُت؟ ق ال 
 عن ال بير وهو ابن عدي.

أخبرنا الجوهري ، أخبرنا محم د بن العب ال، حد  نا محم د بن القاسككككأ الكوكبي، حد نا 
إبراهيأ بن عبد الله بن الجنيد قال: قال لي يحيى بن معين: هذا البصري أبو أيوب صاحه 

 أكته عنه.البصري  قة صدوق حافظ معرو ، 
 -أخبرنا أ بُو سعد الماليني، أ ْخبك ر ن ا ع ْبد اللثه ْبن أ ْحم د ْبن علي  ْبن أبي قاله الب دادي

قال: أبو وكري ا سكككككككليمان ابن  -قال: وجدت في كتاب جد أبي الحسكككككككين بن حبان -بمصككككككر
أيوب صككككككككاحه البصككككككككري من الحفاظ الثقات كان يتحفظ عند يحيى بن سككككككككعيد، يئنف أن 

 نده.يكته ع
__________ 

 (2)." 22/112انظر: المنتظأ، البن الجووي  -4613[ 2]
 

تااريخ بيداد وكيول  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م -172
423) 

"الثال اء لسكككت ليال خلون من شكككهر رم كككان سكككنة  الث وخمسكككين ومالتين، بعد أذان 
 الفجر، ودفن بعد العصر.

 د.بره ظاهر معرو ، وإلى جنبه قبر الجنيقلت: وكان دفنه في مقبرة الشوني ية، وق
: سككككككككككككككمعُت أ ب ا الحسككككككككككككككن بن المديني ، أ ْخبك ر ن ا ُمح مثد ْبن اْلع بثال ق ال   -أخبرنكا البرقاني 

قال: سكككمعت أبا عبيد بن حربويه يقول: ح كككرت جناوة سكككري السكككقطي فلما كان  -صكككديقنا
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ولمن ح ككككككككككككككر  قكال:  فر الله لي ؟ماا فعال اللاه بكفي بعض الليكالي رأيتكه ِفي النوم فقلكُت: 
 جناوتي وصلى علي، فقلت: ف ني ممن ح ر جناوتك وصلى عليك، قال:

فئخرج درجا فنظر فيه فلأ ير لي فيه اسكككككما، فقلت: بلى قد ح كككككرت، قال: فنظر ف ذا 
 اسمي في الحاشية.

 [ :2السري بن عاصأ، أبو سهل الهمداني ] -4220
ية، ويحيى بن سكككككككعيد اكموي، وعبد حدث عن عيسكككككككى بن يونس، وإسكككككككماعيل بن عل

 السالم بن حرب، وحفص بن  ياث وحرمي بن عمارة، وحفص بن عمر اكبلي.
روى عنه عبد الرحمن بن عمر بن خراش، وأبو بكر بن عبد الخالق الور اق، والحسككككككككن 
ابن محمد بن شكككعبة اكنصكككاري، وعلي بن الحسكككن بن الحارث المروذي، و أ ْحم ُد ْبُن ُمح مثِد 

 ِن ِإْسم اِعيل  اك د ِمي  و أ ْحم ُد ْبن ُمح مثد ْبن ي  ِيد ال عفراني، والقاضي المحاملي، و يرهأ.بْ 
 أ ْخبك ر ِني هالل بن محم د الحف ار، ح دث ك ن ا ُمح مثُد ْبُن أ ْحم د  ْبِن اْلح س ِن الصثوثاُ  قال:

ند يذكر أنه كان ع -جارنا -وجدت في كتابي عن محمد بن الحسكككين بن خالد الب او
لثأ  فسككككككمع كالما في ناحية  لثى اللثُه ع ل ْيِه و سكككككك  السككككككري بن عاصككككككأ، وهو يحد هأ عن النبي صكككككك 

 المجلس، فقال:
لثأ  فسكككككككمع   لثى اللثُه ع ل ْيِه و سككككككك  ما هذا؟ كنا عند حماد بن ويد وهو يح دث ك ن ا عن النبي صككككككك 

لثى اللثُه كالما في ناحية المجلس فقال: ما هذا؟ كانوا  يعدون الكالم عند حدي  النبي صككككككككككك 
 ع ل ْيِه و س لثأ ، كرفع الصوت فوق صوته.

ف ار، ح دث ك ن ا أ بُ  ْيُن ْبُن علي  الط ناجيري ، أخبرنا عبد الله بن عثمان الصكككككك  و أ ْخبك ر ِني اْلُحسكككككك 
ري  بن  ِن أ ْحم ُد ْبُن ُمح مثِد ْبِن ي يد ال عفراني، حد  نا السكك  اِعيُل اْبُن عاصككأ، ح دث اْلح سكك  م   ك ن ا ِإسككْ

لثى اللثُه ع ل يْ  لثأ  نك ه ى أ ْن ُعل يثة  ع ْن ي ْحي ى ْبِن ع ِتيٍق ع ْن ُمح مثٍد ع ْن أ ِبي ُهر يْكر ة : أ نث النثِبيث صككككك  ِه و سككككك 
اِء الراكد.  يُكب ال  ِفي اْلم 

__________ 
 (2)." 8031/ت 1انظر: مي ان االعتدال  -4220[ 2]
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تااريخ بيداد وكيول  ط العومي ، الدبيب البيدادي )م -172
423) 

"الرحمن بن مهدي: صكككككككف لي الثوري، قال: فوصكككككككفه لي، فسكككككككئلت الله أن يرينيه في 
منامي، فلما أن مات عبد الرحمن رأيته في منامي في الصكككورة التي وصكككفها لي عبد الرحمن، 

:  فر لي، قاما فعل اللهه بكفقلت له:   ل: ف ذا في كمه شيء. فقلت:؟ ق ال 
أيش في كمككك؟ قككال: اعلأ أنككه قككدم بروح أحمككد بن حنبككل، فككئمر اللككه جبريككل أن ينثر 

 عليها الدر، والجوهر، وال برجد، وهذا نصيبي منه.
 قلت: يشبه أن يكون هذا المنام رهه بندار عند موت أحمد بن حنبل، والله أعلأ.

 بن القاسأ، أبو الحسن النصيبي:سالمة بن عمر بن عيسى بن الحارث  -4221
سككن ب داد و ح دثث  ِبها ع ْن أ ْحم د ْبن يوسكف بن خالد، ومحمد بن عيسى بن دي ك 

 البروجردي، وابن مالك القطيعي.
كتبت عنه وكان صدوقرا، وكان يذكر أنه ولد بنصيبين في سنة سبع و ال ين و ال مالة، 

 رين من صككككفر سككككنة سككككبع عشككككرة وأربعمالة، وكنتومات بب داد في يوم الثال اء الثامن والعشكككك
 فيمن صلى عليه، ودفن من يومه.

 سالمة بن الحسين، أبو القاسأ المقرئ الخفا : -4230
سكمع أبا الحسكن الدارقطني. كتبت عنه وكان صككالحا دينا  قة، سككن وراء نهر عيسككى 

وأربعمالة،  ن عشككككرةناحية قطفتا، ومات في ليلة اكربعاء الرابع والعشككككرين من صككككفر سككككنة  ما
 ودفن صبيحة تلك الليلة في مقبرة معرو  الكرخي.

 ذكر من اسمه سعدان
 [ :2سعدان بن المبارك، أبو عثمان ال رير ] -4232

مولى عككاتكككة موالة المهككدي امرأة المعلى بن أيوب بن قريف، وكككان أبوه المبككارك من 
ان واكدب من الب داديين، وكسكككككككككككبي قخارسكككككككككككتان. ذكره أبو بكر بن اكنباري في رواة العلأ 

 يروي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أشياء من كتبه. حدث عنه محمد بن
__________ 
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. ون هكككة اكلبكككاء 154. وب يكككة الوعكككاة 4/111انظر: إرشككككككككككككككككاد اكريكككه  -4232[ 2]
 .1/55. وإنباه الرواة 106

 (2)." 8/31. واكعالن 252ونكت الهميان 
 

 (423، الدبيب البيدادي )م تاريخ بيداد ت بشار-178
 "من أهل ب داد.

د ْبن يوسككككككككككككككف  ا أ بُو بكر ُمح مكككث دث ك نككك  : حككك  ال  د ْبن روق الب ار، قككك  د ْبن أ ْحمككك  أ ْخبك ر نككك ا ُمح مكككث
: ح دث ك ن ا ُمح مثد  : ح دث ك ن ا بكر ْبن أ ْحم د التنيسي، ق ال  الصكوا  إمالء من لفظه من كتابه، ق ال 

: سكككككمعت سكككككفيان ْبن عيينة، يقول: ْبن ع ِلي  ْبن ميمو  : سكككككمعت أ ِبي يقول، ق ال  ن الرقي، ق ال 
 شباب الب داديين، أحسن ر بة من شباب البصريين والكوفيين.

ا ُعم ر ْبن ِإبْكر اِهيأ  الفقيكككككه، والحسككككككككككككككن ْبن ع ِلي  الجوهري، وعلي ْبن أ ِبي ع ِلي   أ ْخبك ر نككككك 
د ْبن العبكال : ح دث ك ن ا أ بُو ذكو المعكدل، قكالوا: أخبرنكا ُمح مكث دث ك نك ا الصككككككككككككككولي، قك ال  : حك  ان، ، قك ال 

: ح دث  ِني من سمع الشافعي، يقول: ما دخلت بلدا قط إال عددته سفرا، إال ب داد، ف ني  ق ال 
 حين دخلتها عددتها وقنا.

: ح دث ك ن ا  بُو اْلح س ن ع ِلي  أ  أ ْخبك ر ن ا أ بُو بكر ُمح مثد ْبن الحسكين ْبن ِإبْكر اِهيأ  الخفا ، ق ال 
: سككككككككككككمعت أبا بكر ْبن  ْبن أ ْحم د الصككككككككككككوفي الواسككككككككككككطي في مجلس اْبن مالك القطيعي، ق ال 
: ح دث ك ن ا يوسككككككككككككككف ْبن ُعم ر القوال،  مجكاهكد، يقول: و أ ْخبك ر نك ا ع بكْد الع ي  ْبن ع ِلي  الوراق، ق ال 

: سككككككمع : ح دث ك ن ا ع ِلي  ْبن أ ْحم د الواسككككككطي، ق ال  : ت اْبن مجاهد المقرئ إمام ال مان، ق ال  ق ال 
ما فعل ، فقكال لي: دعني مماا فعال اللاه باكرأيكت أبكا عمرو ْبن العالء في النوم، فقلكت لكه: 

 الله بي، من أقام بب داد على السنة والجماعة ومات نقل من جنة إِل ى جنة.
: ح  أ ْخبك ر ن ا ع ِلي  ْبن ُمح مثد ْبن ِعيس ى الب او فيما أذن أن نر  دث ك ن ا ُمح مثد ْبن ويه عنه، ق ال 

: سكككككككمعت ُعم ر ْبن أيوب ْبن مالك، يقول: سكككككككمعت أبا معمر  ي، ق ال  ُعم ر ْبن سكككككككلأ اْلق اضكككككككِ

                                         
 .1/102( 468دادي )م تاري  ب داد وذيوله ط العلمية، الخطيه الب  (2)



 

 121 

: مسككككككككككككككجد  الهذلي، يقول: قلت لرجل من أهل الكوفة: خير موضكككككككككككككع بالكوفة أين هو؟ ق ال 
 (2)الجامع، قلت: وشر موضع عندنا دار" 

 

 (423ر، الدبيب البيدادي )م تاريخ بيداد ت بشا-179
" 

سككككككككليمان بن داود بن بشككككككككر بن وياد أبو أيوب المنقري البصككككككككري المعرو   - 4530
 بالشاذكوني

 حدث عن عبد الواحد بن وياد، وحماد بن ويد، ومن بعدهما.
ن اوكان حافظا مكثرا، وقدم ب داد وجالس الحفاظ بها وذاكرهأ،  أ خرج إلى أصكككككككككككبه

 فسكنها، وانتشر حديثه بها.
روى عنككه أبو قالبككة الرقككاشككككككككككككككي، وأبو مسككككككككككككككلأ الكجي، ومحمككد بن يونس الكككديمي، 

 وحمدون بن أحمد بن سلأ السمسار، و يرهأ.
أ ْخبك ر ِني علي بن الحسككككككككككككككن بن محمككد الككدقككاق، قككال: أ ْخبك ر نكك ا أحمككد بن إبراهيأ، قككال: 

و قال: ح دث ك ن ا حنبل بن إسككككحاق، قال: قال أبح دث ك ن ا عمر بن محمد بن شكككعيه الصككككابوني، 
 عبد الله يعني أحمد بن حنبل: قدم ابن الشاذكوني فن ل على هشيأ.

حد ت عن عبيد الله بن عثمان الدقاق، قال: أ ْخبك ر ن ا الحسككككككن بن يوسككككككف الصككككككيرفي، 
ين، قككال: مط قككال: أ ْخبك ر نكك ا أبو بكر الخالل، قككال: أ ْخبك ر نكك ا محمككد بن عبككد اللككه بن سككككككككككككككليمككان

ذكرنا كبي عبد الله ابن الشككككككاذكوني، فقال أحمد: قدم علينا هاهنا سككككككنة  مانين، فن ل على 
 هشيأ في دهلي ه، وكان يلقي على هشيأ تلك اكبواب.

قكال أحمكد: وككان حكافظكا، وككانكت هي تكه هي كة حسككككككككككككككنكة،  أ قدم علينا بعد، ف ذا هي ته 
 سوى تلك الهي ة،  ياب قوال وهي ة.

 مد: فقلت في نفسي: كأ بين تلك الهي ة إلى هذه.قال أح
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أ ْخبك ر نكك ا أبو نعيأ الحككافظ، قككال: في كتككابي عن محمككد بن أحمككد بن بطككة عن عبككد اللككه 
 بن أحمد بن أسيد.

قكال أبو نعيأ وأظن أن أبا محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، ح دث ك ن ا قال: 
ال: دث  ِني أحمد بن عمرو بن أبي عاصككأ النبيل القاضككي، قح دث ك ن ا عبد الله بن أسكيد، قال: ح  

 ح دث  ِني هارون بن سفيان، قال: سمعت عمرا الناقد، يقول: قدم سليمان الشاذكوني ب داد.
 فقال لي أحمد بن حنبل: اذهه بنا إلى سليمان نتعلأ منه نقد الرجال.

 بن أحمد بن الحسككككككككككن الصكككككككككككوفي،أ ْخبك ر ن ا أحمد بن عمر بن روح، قال: أ ْخبك ر ن ا قلحة 
قال: ح دث ك ن ا أبو الحسككككن محمد بن أحمد بن أبي مه ول، قال: سككككمعت محمد بن حفص، 
يقول: سمعت عمرا الناقد، يقول: ما كان في أصحابنا أحفظ لألبواب من أحمد بن حنبل، 
يه لوال أسكرد للحدي  من ابن الشاذكوني، وال أعلأ باإلسناد من يحيى ما قدر أحد يقله ع

 إسنادا قط.
دث ك نكك ا حنبككل  أ ْخبك ر نكك ا محمككد بن أحمككد بن روق، قككال: أ ْخبك ر نكك ا عثمككان بن أحمككد، قككال: حكك 
بن إسحاق، قال: سمعت أبا عبد الله، يقول: كان أعلمنا بالرجال يحيى بن معين، وأحفظنا 

 لألبواب سليمان الشاذكوني، وكان علي أحفظنا للطوال.
 (2)ل: أ" أ ْخبك ر ن ا البرقاني، قا

 

 (423تاريخ بيداد ت بشار، الدبيب البيدادي )م -130
" 

 السري بن الم لس أبو الحسن السقطي - 4211
 كان من المشاي  المذكورين، وأحد العباد المجتهدين، صحه معروفا الكرخي.
مان، يوحدث عن هشككيأ بن بشككير، وأبي بكر بن عياش، وعلي بن  راب، ويحيى بن 

 وي يد بن هارون، و يرهأ.
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روى عنه أبو العبال بن مسكككروق الطوسكككي، والجنيد بن محمد، وأبو الحسكككين النوري، 
ومحمد بن الف ككل بن جابر السككقطي، وإبراهيأ بن عبد الله بن أيوب المخرمي، والعبال بن 

 يوسف الشكلي، في هخرين.
ُن ْبُن ِد ْبِن ع ْبِد اللثِه اْلُمع دثُل و الْ [ أ ْخبك ر ن ا ع ِلي  ْبُن ُمح مث 160: 20]-( 8043) ح سككككككككككككك 

م ِد ْبُن ع ِليٍ  ا ُن أ ْخبك ر ن ا ع ْبُد الصككث اذ ان ، ق ال  ع ِليٌّ: ح دث ك ن ا، و ق ال  اْلح سكك  ، أ ِبي ب ْكِر ْبِن شكك  ِتي  لطثسككْ
، و اد   اِبٍر السثق ِطي  : ح دث ك ن ا ُمح مثُد ْبُن اْلف ْ ِل ْبِن ج  : اْبُن ش اذ ان : أ   ق ال  بُو ج ْعف ٍر،  ُأث اتكثف ق ا، ق ال 

: أ ْخبك ر ن ا ع ِلي  ْبُن ُ ر اٍب، ع ْن ِهش اِم ْبِن ُعْرو ة   ، ق ال  رِي  ْبُن ُم  لِ ٍس السثق ِطي  ، ع ْن أ ِبيِه، ح دث ك ن ا سك 
وُل اللثِه صككككك   ت ك ى ر سكككككُ : ل مثا اشكككككْ : أ ْخبك ر ِني أ ِبي، ق ال  : " ُمُروا أ ب ا ب ْكٍر لثى اللثُه ع ل ْيِه و سككككك  ق ال  لثأ  ق ال 

: ف ص لثى ِبِهْأ، فك و ج د  ر ُسوُل اللثِه ص لثى اللثُه ع ل ْيِه و س لثأ  خِ  فثةر، ف خ ر ج ، فك ل مثا فك ْلُيص لِ  بِالنثاِل " ق ال 
ار  إِل ْيِه ا لثى اللثُه ع ل ْيِه و سكككك  ر هُه أ بُو ب ْكٍر ذ ه ه  يك ت ئ خثُر، ف ئ شكككك  لثى اللثُه لنثِبي  صكككك  لثأ   ُأث ذ ه ه  النثِبي  صكككك 

ولِ  الِة ر سكككُ لِ ي ِبصككك  ْنِه أ ِبي ب ْكٍر، ف ك ان  أ بُو ب ْكٍر ُيصككك  لثأ  ح تثى ج ل س  إِل ى ج  لثى  ع ل ْيِه و سككك  اللثِه صككك 
ل ون  بِ  لثأ  و النثاُل ُيصكككك  الِة أ ِبي ب ْكٍر، أ بُو ب ْكٍر ق الِِأ، و ر  اللثُه ع ل ْيِه و سكككك  لثى اللثُه ع ل ْيِه صكككك  وُل اللثِه صكككك  سككككُ

و س لثأ  ق اِعِد أ ْخبك ر ن ا أبو نعيأ الحافظ، قال: سمعت محمد بن علي بن حبش، يقول: سمعت 
عبد الله بن شكككككككككاكر، يقول: قال سكككككككككري السكككككككككقطي: صكككككككككليت وردي ليلة، ومددت رجلي في 

يت: يا سكككككككككككككري كذا تجالس الملوك؟ قال: ف كككككككككككككممت إلي رجلي،  أ قلت: المحراب، فنود
 وع تك ال مددت رجلي أبدا.

أ ْخبك ر ن ا سكككككالمة بن عمر النصكككككيبي، قال: أ ْخبك ر ن ا أحمد بن جعفر القطيعي، قال: ح دث ك ن ا 
العبال بن يوسككككف، قال: ح دث  ِني سككككعيد بن عثمان، قال: سككككمعت السككككري بن م لس، قال: 

 (2)جال فن لنا خربة للروم: فئلقيت نفسي  "   وت را
 

 (423تاريخ بيداد ت بشار، الدبيب البيدادي )م -131
سكككككككالمة بن سكككككككليمان بن أيوب بن هارون أبو الحسكككككككين السكككككككلمي المقرئ  - 4282"

البككككاجككككدالي قككككدم ب ككككداد، وحككككدث بهككككا عن أبي يعلى الموصككككككككككككككلي، وعلي بن عبككككد الحميككككد 
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وأبي بدر أحمد بن خالد بن مسككرح، ومحمد بن أبي شككي   ال  ككالري، وأبي عروبة الحراني،
 الرافقي.

 ح دث ك ن ا عنه أبو الحسن بن روقويه، وما علمت من حاله إال خيرا.
أ ْخبك ر ن ا محمد بن أحمد بن روق، قال: ح دث ك ن ا سكككككككككالمة بن سكككككككككليمان الباجدالي، قال: 

بندار،  سكككككككككككين التميمي، قال: ح دث ك ن اح دث ك ن ا محمد بن أبي شكككككككككككي ، قال: ح دث ك ن ا علي بن الح
قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: صككككككككف لي الثوري، قال: فوصكككككككككفه لي، فسكككككككككئلت الله أن 
يرينيه في منامي، فلما أن مات عبد الرحمن رأيته في منامي في الصككورة التي وصككفها لي عبد 

 يء.؟ قال:  فر لي، قال: ف ذا في كمه شما فعل الله بكالرحمن، فقلت له: 
فقلكت: أيش في كمكك؟ قكال: اعلأ أنه قدم بروح أحمد بن حنبل، فئمر الله جبريل أن 

 ينثر عليها الدر، والجوهر، وال برجد، وهذا نصيبي منه.
قلت: يشككككككككككككككبه أن يكون هذا المنام رهه بندار عند موت أحمد بن حنبل، والله أعلأ." 

(2) 
 

 (423تاريخ بيداد ت بشار، الدبيب البيدادي )م -137
" 

د القنطري كككان أحككد العبككاد، وكككان بشككككككككككككككر بن  - 5211 عبككد اللككثه بن الفرج أبو ُمح مككث
 الحارث يوده وي وره.

 حكى عن فت  الموصلي و يره حكايات.
روى عنه ُمح مثد بن اْلُحس ْين البرجالني، وأ ْحم د بن ُمح مثد اليتاخي، وعلي بن الموفق، 

 و يرهأ.
: أ ْخبك ر ن ا أ ْحم د بن ُمح مثد بن الجراح الخ او، أخبر  نا هالل بن المحسكككككككككن الكاته، ق ال 

: ح دث ك ن ا أ ْحم د بن ُمح مثد  : ح دث  ِني أبي، ق ال  : ح دث ك ن ا ُمح مثد بن القاسككككككككككككككأ اكنباري، ق ال  قك ال 
: سكككمعت عبد اللثه بن الفرج، يك ُقول: قال: وكان عبد ا رج ي شكككاه بشكككر للثه بن الفاليتاخي، ق ال 
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بن الحارث ل هده وف له: ق ال  أرقاة بن المنذر: احذروا الدنيا ال تسحركأ، فهي واللثه أسحر 
 من هاروت وماروت.

د الككدقككاق،  : أ ْخبك ر نكك ا عثمككان بن أ ْحمكك  د بن عبككد اللككثه المعككدل، قكك ال  أ ْخبك ر نكك ا علي بن ُمح مككث
: ح دث ك ن ا ُمح مثد بن أ   : ق ال  عبق ال  : ح دث ك ن ا ِإبْكر اِهيأ بن سهل، ق ال  د اللثه بن ْحم د بن البراء، ق ال 

: أن  : فقلنا: يا أبا ُمح مثد أي شكككككيء العفو الجميل؟ ق ال  ، ق ال  الفرج: اسكككككئلوا اللثه عفورا جميالر
 يئمر بك من الموقف وال يفتشك.

د بن عبككد اللككثه ا : أ ْخبك ر نكك ا أبو بكر ُمح  أ ْخبك ر نكك ا عبككد الملككك بن ُمح مككث د بن لواعظ، قكك ال  مككث
: بل ني أن عبد اللثه بن الفرج لما مات لأ تعلأ ووجته إلخوانه  ْين اآلجري ِبمكة، ق ال  اْلُحسكككككككككك 
بموته، وهأ جلول بالباب ينتظرون الدخول عليه في علته، ف سلته وكفنته في كساء كان له، 

مات  فوقه وشكككككككككدته بشكككككككككريط،  أ ق ال ت إلخوانه: قدوأخذت فرد  باٍب من أبواب بيته وجعلته 
 وقد فر ت من جهاوه، فدخلوا فاحتلموه إلى قبره و لقت اكبواب خلفهأ.

ا العبكككال بن العبكككال  دث ك نككك  : حككك  ال  د بن العبكككال، قككك  ا ُمح مكككث دث ك نككك  : حككك  ال  ا العتيقي، قككك  أ ْخبك ر نككك 
: ال  ه بن عمرو، قككك  ا عبكككد اللكككث دث ك نككك  : حككك  ال  د بن بيكككان المكي، قككك   الجوهري، قككك  ا ُمح مكككث دث ك نككك  : حككك  ال 

: لما مات عبد اللثه بن الفرج ح ككرت جناوته، فلما واريته رأيته في الليل  ح دث  ِني صككاعد، ق ال 
 في النوم جالسرا على شفير قبره معه صحيفة ينظر فيها.

:  فر لي ولكل من شيع جناوتي.ما فعل اللهه بكفقلت له:   ؟ ق ال 
: قل : هو ذا اسمك في الصحيفة.ق ال   ت أنا كنت معهأ، ق ال 

: ح دث ك ن ا  د الدقاق، ق ال  : أ ْخبك ر نك ا عثمكان بن أ ْحمك  د بن روق، قك ال  د بن أ ْحمك  أ ْخبك ر نك ا ُمح مكث
: ح دث  ِني"  : ح دث  ِني عبد اللثه بن عمرو، ق ال   (2)ُمح مثد بن أ ْحم د بن البراء، ق ال 
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عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسككككككى بن عبيد الله بن معمر،  - 5425
أبو عبد الرحمن التيمي، يعر  بابن عالشككككككككككة كنه من ولد عالشككككككككككة بنت قلحة بن عبيد الله 

 التيمي.
  .سمع حماد بن سلمة، وكان عنده تسعة هال  حدي

وسكمع أي كا وهيه بن خالد، وعبد الع ي  بن مسكلأ القسملي، وأبا عوانة، ومهدي بن 
 ميمون، وعبد الواحد بن وياد، وصال  المري، وسفيان بن عيينة.

روى عنككككه أحمككككد بن حنبككككل، ومحمككككد بن الحسككككككككككككككين البرجالني، وعبككككد اللككككه بن روح 
أ ن شكاكر الصالى، وإبراهيالمدالني، والحسكن بن مكرم، وعبال الدوري، وجعفر بن محمد ب

الحربي، ومحمد بن هشكككككام بن أبي الدميك، وأحمد بن علي اكبار، وأحمد بن الحسكككككن بن 
 عبد الجبار الصوفي، وأبو القاسأ الب وي.

 وكان من أهل البصرة، فقدم ب داد وحدث بها،  أ عاد إلى البصرة.
 م النال.وكان فصيحا أديبا، سخيا، حسن الخلق،   ير العلأ، عارفا بئيا

دث ك نك ا عمر بن الحسككككككككككككككين بن إبراهيأ الخفكا ، قال: أ ْخبك ر ن ا عمر بن محمد بن علي  حك 
الجهبذ، قال: ح دث ك ن ا أحمد بن الحسكككككن بن عبد الجبار الصكككككوفي، قال: ح دث ك ن ا عبيد الله بن 
محمد بن حفص بن عمر بن موسككككككككككككككى بن عبيد الله بن معمر التيمي العيشككككككككككككككي، بب داد في 

 ه ال ربي في قريق اكنبار، شار  الكوفة، سنة تسع عشرة وم تين، فذكر عنه حديثا.الجان
ا عبيكككد اللكككه بن محمكككد بن محمكككد بن  دث ك نككك  أ ْخبك ر ِني إبراهيأ بن عمر البرمكي، قكككال: حككك 
حمكدان الفقيه العكبري، قال: ح دث  ِني محمد بن أيوب بن المعافى، قال: سككككككككككككككمعت إبراهيأ 

دث أحمد بن حنبل، عن العيشكككككي، يعني ابن عالشكككككة،  أ قال إبراهيأ: الحربي، يقول: قد ح
دث ك نكك ا عبيككد اللككه بن محمككد التيمي، عن مهككدي بن ميمون،  دث ك نكك ا أحمككد بن حنبككل، قككال: حكك  حكك 
عن هشككككككام بن حسككككككان، قال: اشككككككترت حفصككككككة جارية أظنها سككككككندية، فقيل لها: كيف رأيت 

ا سككككككيره: إنها امرأة صككككككالحة إال أنها قد أذنبت ذنبموالتك؟ فذكر إبراهيأ كالما بالفارسككككككية، تف
عظيما، فهي الليل كله تبكي وتصكككككككككلي أ ْخبك ر ن ا أبو قاله عمر بن إبراهيأ الفقيه، قال: أ ْخبك ر ن ا 
مقكاتكل بن محمكد بن بنكان العكي، قال: سككككككككككككككمعت إبراهيأ بن إسككككككككككككككحاق المرووي المعرو  

ل له: يا أبا إسكككككككككككككحاق رأيت أحمد بن بالحربي، يقول: ما رأت عيني مثل ابن عالشكككككككككككككة، فقي
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حنبل، ويحيى بن معين، وإسحاق بن راهويه، تقول: ما رأيت مثل ابن عالشة؟! فقال: نعأ، 
بلى الرشكيد سكناء أخالقه، فبع  إليه فئح كره، فعدد عليه جميع ما سمع، يقول بف ل الله، 

 (2)ير المؤمني" وف ل أمير المؤمنين، فلما أن صمت الرشيد، قال له ابن عالشة: يا أم
 

 (423تاريخ بيداد ت بشار، الدبيب البيدادي )م -134
" 

عبيكد اللكه بن عبد الكريأ بن ي يد بن فروخ أبو ورعة الراوي، مولى عياش بن  - 5411
مطر  القرشككي سككمع: خالد بن يحيى، وأبا نعيأ، وقبيصككة بن عقبة، ومسككلأ بن إبراهيأ، وأبا 

الطيالسككككككي، وأبا سككككككلمة التبوذكي، والقعنبي، وأبا عمر الحوضككككككي، وإبراهيأ بن موسككككككى الوليد 
 الفراء، ويحيى بن بكير المصري.

 وكان إماما ربانيا، متقنا، حافظا، مكثرا صادقا.
قكككككدم ب كككككداد  ير مرة، وجكككككالس أحمكككككد بن حنبكككككل وذاكره، وحكككككدث، فروى عنكككككه من 

 الله بن أحمد بن حنبل، وقاسككككككككككككككأ بن وكرياالب كداديين: إبراهيأ بن إسككككككككككككككحاق الحربي، وعبد 
 المطرو.
: أ ْخبك ر ن  88: 21]-( 8462) اِتُه، ق ال  ا أ بُو [ أ نْكب ئ ن ا أ ْحم ُد ْبُن ُمح مثِد ْبِن ع ْبِد اللثِه اْلك 

: أ ْخبك ر ِني أ بُ  ِد اللكثِه ْبِن ِمْهر ان ، قك ال  ِد ْبِن ع بكْ ُد الرثْحم ِن ْبُن ُمح مكث ِلٍأ ع بكْ ُر ْبُن  وُمسككككككككككككككْ ِد اللكثِه ُعم  ع بكْ
اِلٍ  أ بُو ع ْبِد اللثِه اْلبك  ْ  : ح دث ك ن ا ُمح مثُد ْبُن صكككككككككككك  ، ق ال  ح اق  اْلع طثاُر بِالرثيِ  اِدي ، ُمح مثِد ْبِن ِإسككككككككككككْ د 

ب ٍل و ح دث  ُه، و ر أ   نكْ : ر أ ْيُت أ ب ا ُوْرع ة  الرثاوِيث د خ ل  ع ل ى أ ْحم د  ْبِن ح  ُتُه ق ْد م ْجم ج  ع ل ى ح ِديٍ   يكْ ق ال 
ول  اللثِه صككك   اِبٍر، أ نث ر سكككُ اِلٍأ، ع ْن ج  وٍر، ع ْن سككك  لثى ك ان  ح دث  ُه ع ْبُد الرثوثاِق، ع ْن م ْعم ٍر، ع ْن م ْنصكككُ

بك ْيِه "، و ق ْد م ْجم ج  ع ل ْيهِ  نكْ ج د  ج اف ى بك ْين  ج  لثأ  كان " ِإذ ا سككككك  ْحم ُد، فك ق ال  ل ُه أ بُو أ   اللثُه ع ل ْيِه و سككككك 
: أ خ اُ  أ ْن ي ُكون    ل طرا ع ل ى ر ُسوِل اللثِه ص لثى ا اْلح ِديِ ؟ فك ق ال  بك ُر ه ذ  اللثُه  ُوْرع ة : أ ي  ش ْيٍء خ 

وٍر، ع ْن ِإبْكر اِهيأ ، أ نثُه ك   ْفي ان  ق ْد ح دثث  ع ْن م ْنصككككُ لثأ  و ذ ِلك  أ نث سككككُ ج د  ج اف ى اع ل ْيِه و سكككك  ن  ِإذ ا سكككك 
ِحيِ  فك ن ظ ر  إِل ْيِه، بك ْيِه، فك ق ال  ل ُه أ بُو ُوْرع ة : ي ا أ ب ا ع ْبِد اللثِه اْلح ِديُ  صككككككككككك  نكْ فك ق ال  أ بُو ُوْرع ة :  بك ْين  ج 
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: ح دث ك ن ا ِرضْ  : ح دث ك ن ا و  ح دث ك ن ا أ بُو ع ْبِد اللثِه اْلُبخ ارِي  ُمح مثُد ْبُن ِإْسم اِعيل ، ق ال  اُن اْلُبخ ارِي ، ق ال 
لثى اللثُه ع ل ْيهِ  ول  اللثِه صككك  اِبٍر: أ نث ر سكككُ اِلٍأ، ع ْن ج  وٍر، ع ْن سكككك  ْيُل ْبُن ِعي اٍم، ع ْن م ْنصكككُ لثأ   ُف ككك   و سكككك 

بك ْيِه. نكْ  ك ان  ِإذ ا س ج د  ج اف ى بك ْين  ج 
: ح دث   (2)ي"  ك ن ا ِهش اُم ْبُن يُوُسف  الصثنكْع انِ و ح دث ك ن ا ِإبْكر اِهيُأ ْبُن ُموس ى، ق ال 

 

 (423تاريخ بيداد ت بشار، الدبيب البيدادي )م -135
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عبد الملك بن عبد الع ي  أبو نصكككككر التمار سكككككمع: مالك بن أنس، وسكككككعيد  - 5582
 يأ.بن عبد الع ي ، والحمادين، وعبيد الله بن عمرو الرقي، وكو ر بن حك

روى عنه: أحمد بن منيع، وأبو قدامة السرخسي، وأبو حفص عمرو بن علي الفالل، 
ومحمد بن المثنى العن ي، ومحمد بن إسكككككككحاق الصكككككككا اني، وأبو ورعة، وأبو حاتأ الراويان، 
ومسكككككككككككلأ بن الحجاج في صكككككككككككحيحه، وأحمد بن أبي خيثمة، والحسكككككككككككن بن علي المعمري، 

 صوفي، وعبد الله بن محمد الب وي.وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار ال
 وكان من أهل نسا، فسكن ب داد إلى حين وفاته.

 وكان عابدا واهدا يعد في اكبدال.
: أ ْخبك ر نكك ا ج ْعف ُر ْبُن 220: 21]-( 8524) د  ْبِن رِْوٍق، قكك ال  ُد ْبُن أ ْحمكك  [ أ ْخبك ر نكك ا ُمح مككث

ْيٍر اْلخ ل ِدي  و أ ْحم ُد  ث ِأ التثمثاُر، ق اال: ح دث ُمح مثِد ْبِن ُنصككك  يكْ ى ْبِن اْله  ُن ْبُن ع ِليِ  ْبُن ِعيسككك   ك ن ا اْلح سككك 
ٍر و ُهْدب ُة بْ  : ح دث ك ن ا ع ْبُد اْلم ِلِك ْبُن ع ْبِد اْلع  ِيِ  أ بُو ن صككْ ِبيٍه اْلم ْعم رِي ، ق ال  اِلٍد، ق اال: ْبِن شكك  ُن خ 

ْيِل ْبِن أ ِبي ص اِلٍ ، ع ْن أ بِيِه، ع ْن أ ِبي ُهر يكْ ح دث ك ن ا ح مثاُد ْبُن س ل م ة ، ع ْن سُ  : ق ال  ر ُسوُل ه  ر ة ، ق ال 
ْبح ان  اللثِه و ِبح مْ  ِبُ  ِمال ة  م رثٍة: سككككككُ لثأ : " م ْن ق ال  ِحين  ُيصككككككْ لثى اللثُه ع ل ْيِه و سكككككك  ِدِه، و ِحين  اللثِه صكككككك 

ْمِدِه مِ  ْبح ان  اللثِه و ِبح  ي: سككككككككُ ان ْت أ ْكثك  يُْمسككككككككِ ر  ِمْن و ب ِد اْلب ْحِر " ال ة  م رثٍة، ُ ِفر ْت ل ُه ُذنُوب ُه، و ِإْن ك 
 قلت: وكان أبو نصر ممن امتحن في أمر القرهن فئجاب.
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أ ْخبك ر ن ا البرقاني، قال: ح دث ك ن ا يعقوب بن موسى اكردبيلي، قال: ح دث ك ن ا أحمد بن قاهر 
عيد بن عمرو البرذعي، قال: سككمعت أبا ورعة، وهو الراوي، يقول:  بن النجأ، قال: ح دث ك ن ا سكك

كان أحمد بن حنبل ال يرى الكتابة عن أبي نصر التمار، وال يحيى بن معين، وال أحد ممن 
ا أبو علي  امتحن فكككئجكككاب أ ْخبك ر ِني محمكككد بن الحسككككككككككككككن بن أحمكككد اكهواوي، قكككال: أ ْخبك ر نككك 

ن ا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري، قال: سكككككك ل، الحسككككككين بن محمد الشككككككافعي، قال: ح دث ك  
يعني أبا داود سكككليمان بن اكشكككع ، عن أبي نصكككر التمار، فقال:  قة أ ْخبك ر ن ا محمد بن علي 
الصكوري، قال: أ ْخبك ر ن ا الخصكيه بن عبد الله القاضي، قال: أ ْخبك ر ن ا عبد الكريأ بن أحمد بن 

ة قال: أبو نصككككككككر عبد الملك بن عبد الع ي  التمار  قشككككككككعيه النسككككككككالي، قال: أ ْخبك ر ِني أبي، 
 (2)خراساني، ن ل ب داد أ ْخب ر" 

 

 (423تاريخ بيداد ت بشار، الدبيب البيدادي )م -132
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 علي ْبن حم ة أ بُو الحسن اكسدي المعرو  بالكسالي النحوي - 6148
اد، وكان يعلأ بها الرشيد،  أ اكمين من أحد ألمة القراء من أهل الكوفة، استوقن  بك ْ د 

اد  ومانا بقراءة حم ة،  أ اختار لنفسككككككه قراءة  بعده، وكان قد قرأ على حم ة ال يات، فئقرا بِبك ْ د 
اد  وبالرقة و يرهما من البالد، وحفظت عنه.  فئقرأ بها النال، وقرأ عليه بها خلق كثير بِبك ْ د 

ل ْيم ان ْبن وصككككككككنف " معاني القرهن " " واآل  ار ِفي القرءات "، وكان قد سككككككككمع من سككككككككُ
 أرقأ، وأبي بكر ْبن عياش، ومحمد ْبن عبيد اللثه العرومي، وسفيان ْبن عيينة، و يرهأ.

روى عنه أ بُو توبة ميمون ْبن حفص، وأبو وكريا الفراء، وأبو عبيد القاسكككككككككأ ْبن سكككككككككالم، 
 وأبو ُعم ر حفص ْبن ُعم ر الدوري، وجماعة.

: أ ْخبك ر ن ا ُمح مثد ْبن ُمح مثد ْبن ُمو أ خْ  ى بك ر ن ا أ بُو نصكككككر أ ْحم د ْبن ع ْبد اللثه الثابتي، ق ال  سككككك 
: علي ْبن حم ة الكسككككالي هو  : أ ْخبك ر ن ا أ بُو بكر ُمح مثد ْبن ي ْحي ى الصككككولي، ق ال  القرشكككي، ق ال 

ي أ بُو العالء بني أسككككككككككد أ ْخبك ر ن ا القاضككككككككككعلي ْبن حم ة ْبن ع ْبد اللثه ْبن بهمن ْبن فيروو، مولى 
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 : د ْبن هارون التميمي بالكوفة، ق ال  د ْبن جعفر ْبن ُمح مكث : أ ْخبك ر نك ا ُمح مكث د ْبن علي، قك ال  ُمح مكث
: ح دث ك ن ا أ بُو بديل : ح دث ك ن ا أ بُو جعفر عقدة، ق ال   ح دث ك ن ا أ بُو علي الحسككن ْبن داود النقار، ق ال 

: ق ال  لي الفراء: إنما تعلأ الكسكالي النحو على الكبر، وكان سبه تعلمه أنه الوضكاح ي، ق ال 
جاء يوما، وقد مشككككككككككككككى حتى أعيي، فجلس إِل ى الهباري ِين، وكان يجالسككككككككككككككهأ كثيرا، فقال قد 
عييت، فقالوا له: أتجالسكككككككككككككنا؟!، وأنت تلحن، فقال: كيف لحنت؟ قالوا له: إن كنت أردت 

ييت، وإن كنت أردت من انقطا  الحيلة والتحير ِفي اكمر، فقل: عييت من التعه، فقل: أع
مخفقة، فئنف من هذه الكلمة،  أ قام من فوره ذلك، فسكككككككككئل عمن يعلأ النحو، فئرشككككككككككدوه 
إِل ى معاذ الهراء، فل مه حتى أنفد ما عنده،  أ خرج إِل ى البصككككككككككككككرة، فلقي الخليل، وجلس ِفي 

تركت أسككككككد الكوفة وتميمها، وعندها الفصككككككاحة، وج ت  حلقته، فقال له رجل من اكعراب:
إِل ى البصككككككككككككككرة؟ فقكال للخليكل: من أين أخكذت علمكك هذا؟ فقال: من بوادي الحجاو ونجد 
وتهامة، فخرج، ورجع، وقد أنفد خمس عشككككككككككرة قنينة حبرا ِفي الكتابة ع ن العرب سكككككككككككوى ما 

وضكككعه ات، وقد جلس ِفي محفظ، فلأ يكن له هأ  ير البصكككرة والخليل، فوجد الخليل قد م
يونس النحوي، فمرت بينهأ مسككالل أقر له يونس فيها، وصككدره موضككعه أنبئنا علي ْبن أ ْحم د 

 (2)ب" 
 

 (423تاريخ بيداد ت بشار، الدبيب البيدادي )م -132
 علي ْبن ُمح مثد ْبن ع ْبد اللثه ْبن ع ْبد الرثْحم ن أ بُو الحسن الحذاء المقرئ - 6421"

ا بحر ْبن كو ر البربهكاري، وأحمد ْبن جعفر ْبن سككككككككككككككلأ، وأبا بكر ْبن مالك سككككككككككككككمع أبك
 القطيعي، ومخلد ْبن جعفر الدقاق، وجماعة من هذه الطبقة.

كتبنا عنه، وكان صككككككدوقا فاضككككككال، عالما بالقراءات، يسكككككككن درب سككككككليأ من الجانه 
 ع مالة.الشرقي، ومات يوم اكربعاء كربع خلون من المحرم سنة خمس عشرة وأرب

: رأيت أبا  ح دث  ِني الووير أ بُو القاسككككككككككأ علي ْبن الحسككككككككككن ْبن أ ْحم د ْبن المسككككككككككلمة، ق ال 
ا فعل اللهه مالحسن الحذاء ِفي المنام بعد موته  الث دفعات، وكئني أقول له ِفي كل دفعة: 
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 ؟؟ فيقول:  فر لي، وقلت له ِفي هخر دفعة: كيف عندكأ حكأ االختال  ِفي القراءاتباك
 فقال: كله واحد.

 قلت: فاالختال  ِفي فرو  الدين؟ فقال: كله واحد.
فئردت أن أقول: فاالختال  ِفي اكصكككككككككككول، فاعتقل لسكككككككككككاني، ولأ أقدر على الكالم، 
فاعتقدت أني ممنو  ع ن ذلك السككككككؤال، ونويت أن ال أسككككككئل عنه، فانطلق لسككككككاني، فقلت: 

ع ن االختال  ِفي أصككككككككككككككول الككدين، هككذا عككارم عرم لي، وراجعني الع م على أن أسككككككككككككككئل 
فاعتقل لسكككككككككاني، فنويت ترك السكككككككككؤال عنه، فانطلق لسكككككككككاني، فراجعني الع م على المسكككككككككئلة، 

 (2)فاعتقل لساني، فنويت ترك السؤال، فانطلق لساني، وانتبهت." 
 

 (423تاريخ بيداد ت بشار، الدبيب البيدادي )م -138
" 

عبيد اللثه ْبن موسكككككككككككككى ْبن عبيد اللثه، أ بُو السككككككككككككككاله الهمذاني ولي  عتبة ْبن - 6223
الق كككاء بمدينة المنصككككور، من الجانه ال ربي،  أ نقل إلى ق كككاء الجانه الشككككرقي،  أ تولى 

 ق اء الق اة، وذلك في أيام الخليفة المطيع لله.
: أ ْخبك ر ن ا قلحة ْبن ُمح مثد ْبن : لما قبض جعفر، ق ال   فئخبرن ا علي ْبن المحسككككككككككككككن، ق ال 

المسكككككككتكفي على ُمح مثد ْبن الحسككككككككن ْبن أبي الشككككككككوارب، وكان قاضككككككككيا على الجانه ال ربي 
بئسككره، قلد مدينة أبي جعفر القاضككي أبا السككاله عتبة ْبن عبيد اللثه ْبن موسككى ْبن عبيد اللثه، 

ن عيسكككككككككككككى ح مثد بْ وذلك في صكككككككككككككفر سكككككككككككككنة أربع و ال ين و الث مالة،  أ قتل أبا عبد اللثه مُ 
اللصككككوص، وكان قاضككككيا على الجانه الشككككرقي، فنقل أ بُو السككككاله ع ْن مدينة أبي جعفر إلى 

 الق اء بالجانه الشرقي، وذلك في يوم اال نين مستهل شهر ربيع اآلخر من هذه السنة.
ق ال  قلحة: والقاضكككككككككي أ بُو السكككككككككاله رجل من أهل همذان، وكان أبوه عبيد اللثه تاجرا 

 ورا دينا.مست
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أ ْخبك ر ِني جماعة من الهمذانيين أنه كان يؤمهأ في مسجد لهأ فوق الثال ين سنة، ونشئ 
أ بُو الساله يطله العلأ، و له عليه في ابتداء أمره علأ التصو  والميل إلى أهل ال هد في 
أ هالدنيا،  أ خرج ع ْن بلده وسككككككافر ودخل الح ككككككرة في أيام الجنيد، ولقي العلماء، وعني بف

القرهن، وكته الحدي ، وتفقه على مذهه الشكككككككككافعي، وتقلد الحكأ، واتصكككككككككلت أسكككككككككفاره، 
فدخل المرا ة، وبها عبد الرحمن الشكككككي ي، وكان صكككككديقه، وكان عبد الرحمن  البا على أبي 
القاسكأ ْبن أبي السكاج، فعر  اكمير أبا القاسككأ خبر أبي السكاله، وما هو عليه من الف ككل، 

فاضككككككككككككككال عاقال، فقلده الحكأ بالمرا ة، و له على أبي القاسككككككككككككككأ ْبن أبي فكئدخلكه إليه فرهه 
السكككككككككككاج، وتقلد جميع أذربيجان مع المرا ة، وعظمت حاله، وقبض على اْبن أبي السكككككككككككاج، 
وعاد إلى الجبل بعد الحاد ة على اْبن أبي السكككككاج، وتقلد همذان،  أ عاد إلى ب داد، فقطن 

 اء ف ككله وعقله، وتقلد أعماال جليلة بالكوفة، ودياربها، وتقدم عند السككلطان، وعر  الرؤسكك
مصككككككككر، واكهواو، وتقلد عامة الجبل، وقطعة من السككككككككواد، وتقدم عند قاضككككككككي الق كككككككككاة أبي 
الحسكككككين ْبن أبي عمر، وسكككككمع شكككككهادته، واسكككككتشكككككاره في كثير من أموره،  أ ما وال على أمر 

اة، وله ف نه تقلد ق كاء الق جميل، وفعل حميد إلى رجه سكنة  مان و ال ين و الث مالة، 
أخبار حسكككككان، وعلقت عنه أشكككككياء كثيرة، وجوابات في مسكككككالل القرهن عجيبة، وذكر لي أن 

 عامة كتبه بهمذان.
: ح دثث" 128: 24]-( 4214)  (2)[ أ ْخبك ر ن ا ع ِلي  ْبُن اْلُمح سِ ِن، ق ال 
 

 (423تاريخ بيداد ت بشار، الدبيب البيدادي )م -139
" 

مسككلأ بن الحجاج بن مسككلأ أبو الحسككين القشككيري النيسككابوري أحد اكلمة  - 2042
من حفاظ الحدي ، وهو صكككاحه المسكككند الصكككحي ، رحل إلى العراق، والحجاو، والشكككام، 
ومصكر، وسكمع: يحيى بن يحيى النيسكابوري، وقتيبة بن سعيد، وإسحاق بن راهويه، ومحمد 

مكد بن مهران الجمكال، وإبراهيأ بن موسككككككككككككككى الفراء، وعلي بن الجعد، بن عمرو ونيجكا، ومح
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وأحمد بن حنبل، وعبيد الله القواريري، وخلف بن هشككككككام، وسككككككريج بن يونس، وعبد الله بن 
مسككككككككككككككلمككة القعنبي، وأبككا الربيع ال هراني، وعبيككد اللككه بن معككاذ بن معككاذ، وعمر بن حفص بن 

إسماعيل النهدي، وأحمد بن يونس، وأحمد بن  ياث، وعمرو بن قلحة القناد، ومالك بن 
جوال، وإسككككككككككماعيل بن أبي أويس، وإبراهيأ بن المنذر، وأبا مصككككككككككعه ال هري، وسككككككككككعيد بن 

 منصور، ومحمد بن رم ، وحرملة بن يحيى، وعمرو بن سواد، و يرهأ.
وقدم ب داد  ير مرة، وحدث بها، فروى عنه من أهلها: يحيى بن صككاعد، ومحمد بن 

 ر قدومه ب داد كان في سنة تسع وخمسين ومالتين.مخلد، وهخ
ِه ْبنِ 211: 25]-( 4408) ِد اللكككث ِد ْبِن ع بكككْ ِد ْبُن ُمح مكككث ُد اْلو احكككِ ا أ بُو ُعم ر  ع بكككْ  [ أ ْخبك ر نككك 

ِلُأ ْبُن اْلح جثاجِ  : ح دث ك ن ا ُمسككْ : أ ْخبك ر ن ا ُمح مثُد ْبُن م ْخل ٍد الد ورِي ، ق ال  ، ق ال  : ح دث ك ن ا  ،م ْهِديٍ  ق ال 
ْعدٍ  اِد ْبِن ُعْقب ة ، ع ْن وِي اِد ْبِن سكككك  ، ع ْن ُمصكككك  ُر ْبُن أ ي وب  : ح دث ك ن ا ُعم  ، ع ِن ُمح مثُد ْبُن ِمْهر ان ، ق ال 

: " ر أ ْيُت ر ُسول  اللثِه ص لثى اللثُه ع ل يْ  ِه، ق ال   و س لثأ  ُمْستك ْلِقيرا هِ ال  ْهرِيِ ، ع ْن ع بثاِد ْبِن ت ِميٍأ، ع ْن ع مِ 
: أ ْخبك ر ن   ِه ع ل ى اُكْخر ى " أ ْخبك ر ِني محمكد بن أحمكد بن يعقوب، ق ال  د ى رِْجل يكْ ا ِلظ ْهرِِه ر اِفعكرا ِإحكْ
: سكككمعت أحمد بن  : أ ْخبك ر ن ا أبو الف كككل محمد بن إبراهيأ، ق ال  محمد بن نعيأ ال كككبي، ق ال 

حاتأ، يقدمان مسلأ بن الحجاج في معرفة الصحي  على سكلمة، يقول: رأيت أبا ورعة، وأبا 
: سككمعت الحسككين  : أ ْخبك ر ن ا محمد بن نعيأ، ق ال  مشككاي  عصككرهما وأ ْخبك ر ِني ابن يعقوب، ق ال 
بن محمد الماسكككككرجسكككككي، يقول: سكككككمعت أبي، يقول: سكككككمعت مسكككككلأ بن الحجاج، يقول: 

 .صنفت هذا المسند الصحي  من  الث مالة ألف حدي  مسموعة
: سكككمعت  ح دث  ِني أبو القاسكككأ عبد الله بن أحمد بن علي السكككوذرجاني بئصكككبهان، ق ال 
محمد بن إسحاق بن منده، يقول: سمعت أبا علي الحسين بن علي النيسابوري، يقول: ما 

 (2)تحت أديأ السماء أص  من كتاب مسلأ بن الحجاج في علأ الحدي  أ ْخبك ر ِن" 
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 (423لدبيب البيدادي )م تاريخ بيداد ت بشار، ا-140
ن ْبن منصكككككور أ بُو القاسكككككأ الراوي قبري اكصكككككل ويُعر   - 2820" هبة الله ْبن اْلح سككككك 

 بالاللكالي
قدم ب داد فاسككككككككتوقنها، ودرل  فقه الشككككككككافعي ع ل ى أبي حامد اإلسككككككككفراييني، وسككككككككمع: 

ن اْبن ا ي، وقبقتهأ لجندعيسككككى ْبن ع ِلي  ْبن عيسككككى الووير، وأبا قاهر المخلص، وأبا اْلح سكككك 
 ومن بعدهأ.

د ْبن ُعم ر  د اللكككه الفنكككاكي، وعلي ْبن ُمح مكككث ِمع  بكككالري من ج ْعف ر ْبن ع بكككْ وكككان قككد سكككككككككككككك 
 القصثار، والعالء ْبن ُمح مثد الروياني، و يرهأ.

كتبنا ع ْنُه، وكان يفهأ ويحفظ، وصككككنف كتابرا ِفي السككككنن، وكتابرا ِفي معرفة أسككككماء من 
، وعاجلته المنية فلأ يُنش ر ع ْنُه كثيِفي الصكحيحين، وك ر شيء تابرا ِفي شكرح السنة، و ير ذ ِلك 

 من الحدي .
ف  النكثه ارِ 4642) : ج اء ِني ِهب ُة اللثِه الطثب رِي  يك ْومرا ِنصككككككككككككككْ ، قك ال  دث  ِني اْلبك ْرقك اِني  ، فك ق ال  ( حك 

ِقي  ِفي تك ْعِليقِ  م شككْ ُعوٍد الدِ  حِ ِلي: ذ ك ر  أ بُو م سككْ ِلمرا أ ْخر ج  ِفي الصككث يِ  ح ِدي   أ ِبي ُهر يْكر ة ، ِه أ نث ُمسككْ
، ص لثى اللثُه ع ل ْيِه و س لثأ : " هي ُة اْلُمن اِفِق   الِث ".  ع ِن النثِبيِ 

ْيٍل، ع ْن أ بِيِه، ع ْن أ ِبي ُهر يْكر ة ، ف ئُرِيُد  ه  م اِعيل  ْبِن ج ْعف ٍر، ع ْن سكككككُ ُه أ  ِمْن ق رِيِق ِإسككككْ ْن ُتْخرِج 
ا، فقلُت  ، ق ال  البرقاني: فنظرُت ِفي صككككككككحيحي، فرأيُت مكان الحدي  مبي ككككككككر ِلي ِمْن ِكت اِبك 
ُعود ِفي ترجمتككه، وإن مككا هككذا  لكك ُه: ل ْيس  الحككديكك  عنككدي، فقككال هبككة اللككه: قككد   ِلط  أ بُو م سككككككككككككككْ

م اِعيل ْبن ج ْعف ر، ع ن أبي سككهيل، ع ن أ بِيِه، ع   ة ، وأبو سكككهيل ُهو  ن أبي ُهر يْكر  الحدي  ع ن ِإسككْ
، ق ال  البرقاني: وقد  لط خلف  نكافع ْبن مكالكك، قك ال  البرقكاني: فنظرُت ف ذا اكمُر ع ل ى ما ق ال 
م اِعيل ْبن  ا ِفي تعليقه، ذكر حديثرا هخر ِبهذا اإلسككككككناد وجعله ِفي ترجمة ِإسككككككْ الواسككككككطي أي ككككككر

 يل.ج ْعف ر، ع ن سهيل، وإن ما ُهو  ع ن أبي سه
مكات هبة الله الطبري بالدينور، وكان خرج إليها ِلحاجة ل ُه فتوفي يوم الثال اء لسككككككككككككككت 

 خ ل ون من شهر رم ان سنة  مان عشرة وأربع مالة.
: رأيُت أ ب ا القاسأ هبة الله ْبن اْلح س   ا اْلُعكبري، ق ال  ن حدث  ِني ع ِلي  ْبن اْلُحس ْين ْبن جدث

:   ف ر لي.ما فعل الله بكالطبري ِفي المنام، فقلت:   ؟ ق ال 
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 قلت: ِبماذا؟ فكئني ِبِه.
 (2)ق ال  كلمة خفيثة، يك ُقوُل: بالس نثة." 

 

 (423تاريخ بيداد ت بشار، الدبيب البيدادي )م -141
" 

يحيى بن معين بن عون بن وياد بن بسطام بن عبد الرحمن وقيل يحيى بن  - 2486
 ياث بن وياد بن عون بن بسكككككطام أبو وكريا المري مرة  طفان سكككككمع: عبد الله بن  معين بن

المبارك، وُهشيمرا، وعيسى بن يونس، وسفيان بن عيينة، و ندررا، ومعاذ بن معاذ، ويحيى بن 
 سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ووكيعرا، وأبا معاوية في أمثاِلهأ.

مة وهير بن حرب، ومحمد بن سككككككككككككككعد الكاته، روى عنكه: أحمد بن حنبل، وأبو خيث
ويعقوب، وأحمد الدورقيان، ومحمد بن إسككككككككحاق الصككككككككا اني، وعبال الدوري، ويعقوب بن 
شكيبة، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وأحمد بن أبي خيثمة، وحنبل بن إسحاق، وأبو داود 

، وإبراهيأ لالسكككجسكككتاني، وجعفر الطيالسكككي، والحسكككين بن فهأ، وعبد الله بن أحمد بن حنب
 بن الجنيد، و يرهأ.

 وكان إمامرا ربثانيرا عاِلمرا، حافظرا،  بتا، متقنرا.
 : اِعيككل ْبن علي  اْلُخطبي، قكك ال  مكك  : أ ْخبك ر نكك ا ِإسككككككككككككككْ د ْبن روق، قكك ال  د ْبن أ ْحمكك  أ ْخبك ر نكك ا ُمح مككث

: سكككمعُت ي ْحي ى ْبن معين، يك ُقوُل:  ْين ْبن فك ْهأ، ق ال  ي خالفة أبي ج ْعف ر ولدت فِ ح دث ك ن ا اْلُحسككك 
 : سنة   مان وخ ْمسين ومالة ِفي هخرها أ ْخبك ر ن ا أ بُو سعد أ ْحم د ْبن ُمح مثد الماليني، قراءة، ق ال 
: حدث  ِني : أ ْخبك ر ن ا ُمح مثد ْبن خ ل ف ْبن المروبان، ق ال   أ ْخبك ر نك ا ع بكْد اللكه ْبن عكدي الحكافظ، ق ال 

ال الْ  ا، ويُقكككاُل: إنأ بُو اْلع بكككث اُل ل هكككا: نِْقيككك  ان  ي ْحي ى من قريكككة نحو اكنبكككار، يقككك  : كككك  ال   م ْرو وِي ، قككك 
ا الوليكككد ْبن ب ْكر  دث ك نككك  : حككك  ال  د ْبن قكككاهر، قككك  ا أ ْخبك ر نككك ا حم ة ْبن ُمح مكككث ان  من أهكككل نِْقيككك  فرعون  كككك 

: ح دث ك ن ا ع ِلي  ْبن أ ْحم د ْبن وكريا الهاشككمي : ح دث ك ن ا أ بُو مُ اكندلسككي، ق ال  ِلأ صككاِل  ْبن ، ق ال  سككْ
: ي ْحي ى ْبن م عين من أهككل اكنبككار، ع ل ى  : حككدث  ِني أبي، قكك ال  د ْبن ع بككْد اللككه العجلي، قكك ال  أ ْحمكك 

                                         
 .26/203( 468تاري  ب داد ت بشار، الخطيه الب دادي )م  (2)



 

 136 

خرا من ب داد، ك ان  أبوُه كاتبرا لعبد الله ْبن مالك أ ْخبك ر ن ا القاضكككككككككي أ بُو ب ْكر  ا ني عشكككككككككر فك ْرسككككككككك 
ى الصككيرفي؛ قاال: ح دث ك ن ا أ بُو اْلع بث أ ْحم د ْبن الْ  ِعيد ُمح مثد ْبن ُموسكك  ن الحرشككي، وأبو سكك  ال ح سكك 

: سكككككمعُت اْلع بثال ْبن ُمح مثد الدوري، يك ُقوُل: سكككككمعُت ي ْحي ى  ُمح مثد ْبن يعقوب اكصكككككأ، ق ال 
عين ِعْند  ع بثال النرسي م ْبن معين، يك ُقوُل بالبصرة، وسئله ع بثال العنبري، ونحُن م ع  ي ْحي ى ْبن

: لسككككككُت من العرب، ولكني مولى  نسككككككمُع منه، فقال ل ُه: يا أ ب ا وكريا، من أي العرب أنت ق ال 
 "  (2)للعرب أ ْخبك ر 

 

 (423تاريخ بيداد ت بشار، الدبيب البيدادي )م -147
" 

مشكككنج من ولد أكثأ بن  يحيى بن أكثأ بن محمد بن قطن بن سكككمعان بن - 2442
 صيفي التميمي يكنى أبا محمد وهو مرووي

سكككككمع: عبد الله بن المبارك، والف كككككل بن موسكككككى السكككككيناني، وحفص بن عبد الرحمن 
النيسككككككككككككككابوري، ويحيى بن ال ككككككككككككككريس، ومهران بن أبي عمر الراويين، وجرير بن عبككد الحميككد 

، وعيسى بن وعبد الع ي  الدثر او ْرِدي  ال كبي، وعبد الله بن إدريس اكودي، وسفيان بن عيينة، 
 يونس، ووكيع بن الجراح، وعليث بن عياش الحمصي، وأبا توبة الحلبي.

روى عنه: محمد بن إسككككككماعيل البخاري، وأبو حاتِأ الراوي، وإسككككككماعيل بن إسككككككحاق 
القاضككككككككككككي، وأخوه حماد بن إسككككككككككككحاق، ومحمد بن إبراهيأ البرتي، وأبو عيسكككككككككككككى بن الع رثاد، 

 هأ، وكان عاِلمرا بالفقه، بصيررا باكحكام، وواله المئمون الق اء بب داد.و ير 
ْيِن ُمح مثُد ْبُن ع ْبِد الرثْحم ِن ْبِن ُعْثم ان  بْ 131: 26]-( 4611) ِن [ أ ْخبك ر ن ا أ بُو اْلُحسكككككككك 

ي أ بُو ب ْكٍر يُو  : أ ْخبك ر ن ا اْلق اضككِ ، ق ال  ق  ، ِبِدم شككْ ِأ التثِميِمي  فُ اْلق اسككِ : سككُ ، ق ال  ي اِنِجي  ِأ اْلم   ْبُن اْلق اسككِ
: ح دث ك ن ا ع   : ح دث ك ن ا ي ْحي ى ْبُن أ ْكث أ ، ق ال  اد ، ق ال  ى ْبُن ع رثاٍد، بِبك ْ د  ْبُد اللثِه ْبُن ح دث ك ن ا أ بُو ِعيسكككككككككككككك 

، أ نث النثبِ  ، ع ْن ُعبك ْيِد اللثِه، ع ْن ن اِفٍع، ع ِن اْبِن ُعم ر  لثىِإْدرِيس  ، صكككككككككك  ر ب  يث لثأ  ضكككككككككك  اللثُه ع ل ْيِه و سكككككككككك 
. ، و أ نث ُعم ر  ض ر ب  و   رثب  ، و أ نث أ ب ا ب ْكٍر ض ر ب  و   رثب   و   رثب 
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ا ح دث ك ن اُه اْبُن ع رثاٍد، ع ْن ي ْحي ى ْبِن أ ْكث أ   : ه ك ذ  ي اِنِجي  ي أ بُو ب ْكٍر اْلم  ا ق ال  اْلق اضكككككككككككككِ ، و ه ذ 
ِديك ُ  إال أن  ِإنثم ا ُهو  م ْعُروِ ، ع ْن أ ِبي ُكر ْيٍه، و ِإنثُه اْلُمنكْف رُِد ِبِه قلت: اكمُر ع ل ى ما ذكر، اْلحك 

جماعة قد رووه ع ن ع ْبد الله ْبن إدريس هكذا مرفوعرا متصال، ول ْأ يكن فيهأ  بِت سوى أبي  
افع، ع ن ن ُعبك ْيد الله، ع ن نُكريه، ورواُه يوسككككككككف ْبن ُمح مثد ْبن سككككككككابق، ع ن ابن إدريس، ع  

 النثِبي ، ص لثى اللثُه ع ل ْيِه و س لثأ  مرسال.
ِعيد اكشكككككككككج فروياُه ع ن ابن إدريس، ع ن  وخالفه ُمح مثد ْبن ع ْبد الله ْبن نُمير، وأبو سككككككككك 

لأ و ُعبيد الله، ع ن نافع، ع ن ابن ُعم ر: أن أ ب ا ب ْكر ضككككككرب  و ر ب، وأن  ُعمر ضككككككرب  و  ر ب، 
 يذكرا النثِبي ، ص لثى اللثُه ع ل ْيِه و س لثأ  وهو الصواب.

: ح دث"  : أ ْخبك ر ن ا أ بُو ع ِلي  اْبن الصوا ، ق ال   (2)أنبئنا ُمح مثد ْبن أ ْحم د ْبن روق، ق ال 
 

 (423تاريخ بيداد ت بشار، الدبيب البيدادي )م -143
" 

هككارون بن واذي بن  ككابككت أبو خككالككد السككككككككككككككلمي موالهأ من أهككل  ي يككد بن - 2628
ا  واسكككككط، سكككككمع: يحيى بن سكككككعيد اكنصكككككاري، وسكككككليمان التيمي، وعاصكككككمرا اكحول، وُحميدر
الطويكل، وداود بن أبي هنكد، وعبكد اللكه بن عون، وحسككككككككككككككينكرا المعلأ، وحجكاج بن أبي وينه، 

شكككككككام بن حسكككككككان، وأبا  سكككككككان وعوام بن حوشكككككككه، وحجاج بن أرقاة، وبك ْه  بن حكيأ، وه
ا  محمكككد بن مطرِ  ، وشككككككككككككككعبكككة بن الحجكككاج، ومحمكككد بن عمرو الليثي، والحمكككادين، وخلقكككر

 سواهأ.
روي عنه: أحمد بن حنبل، وعلي ابن المديني، وأبو خيثمة، وأبو بكر بن أبي شككككككيبة، 
وخلف بن سككككككككككككككاِلأ، وأْحمكد بن منيع، ومحمكد بن عبد الرحيأ صككككككككككككككاعقة، ويعقوب الدورقي، 

د بن حسككككككان اكورق، والحسككككككن بن الصككككككباح الب ار، والحسككككككن بن محمد بن الصككككككباح ومحم
ال عفراني، والحسكككككككككن بن عرفة، وسكككككككككعدان بن نصكككككككككر، والحسكككككككككن بن مكرم، والحارث بن أبي 

 أسامة، في هخرين.
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 قدم ي يد ب داد، وحدث ِبها  ُأ عاد إلى واسط فمات ِبها.
ن بن أحمكد الكدقكاق، قكال: حد نا أخبرنكا محمكد بن أحمكد بن روق، قكال: أخبرنكا عثمكا

حنبل بن إسككككحاق، قال: حد ني أبو عبد الله، قال: ي يد بن هارون  مان عشككككرة، يعني: ولد 
 سنة  مان عشرة ومالة.

: ح دث ك ن ا  ن، ق ال  : ح دث ك ن ا ُمح مثد ْبن أ ْحم د ْبن اْلح سكككككككككك  أ ْخبك ر ن ا ع ِلي  ْبن أ ْحم د الرواو، ق ال 
.بشر ْبن ُموس ى،  : ح دث ك ن ا عمرو ْبن علي، ق ال   ق ال 

: أ ْخبك ر ن ا مُ  : أ ْخبك ر ن ا ِإبْكر اِهيأ ْبن ُمح مثد ْبن ي ْحي ى الم كي، ق ال  ح مثد و أ ْخبك ر ن ا ابن روق، ق ال 
: سككمعُت ُمح مثد ْبن حسككان، يك ُقوُل: ولد ي يد ْبن هارون سككنة   مان  ح اق السككراج، ق ال  ْبن ِإسككْ

 عشرة ومالة.
: أ ْخبك ر نكك ا  ان  من ُبخككارى أ ْخبك ر ِني أ بُو الوليكد الكدربنكدي، قك ال  قلكت: ويُقكال: إن أصككككككككككككككلكه كك 
: أ ْخبك ر ن ا أ بُو نصككككككر ُمح مثد ْبن  ل ْيم ان الحافظ بُبخارى، ق ال  ُمح مثد ْبن أ ْحم د ْبن ُمح مثد ْبن سككككككُ

: ح دث ك ن ا ى الب او، ق ال  م اِعيل ا أ ْحم د ْبن ُمح مثد ْبن ُموسكككككك  ن ْبن ِإسككككككْ لفارسككككككي، أ بُو علي اْلح سكككككك 
: سكككككككمعُت أ ب ا معشكككككككر حمدويه ْبن اْلخ طثاب، يك ُقوُل: سكككككككمعُت ع ْبد الله ْبن ع ْبد الرثْحم ن،  ق ال 
د الم كي، : أ ْخبك ر نكك ا ِإبْكر اِهيأ ْبن ُمح مككث ان  ي يككد ْبن هككارون ُبخككاريككرا أ ْخبك ر نكك ا ابن روق، قكك ال   يك ُقوُل: ككك 

: سمعُت أ ب ا ي ْحي ى، يك ُقوُل: ك ان  ي يد ْبن هارون ق ال   ح اق السكراج، ق ال  : أ ْخبك ر ن ا ُمح مثد ْبن ِإسكْ
: ح دث ك ن ا ع ِلي  ْبن ُ "   (2)يخ ه خ ابرا قانيرا إلى الحمرة ما ُهو  أ ْخبك ر ِني التنوخي، ق ال 

 

 (423تاريخ بيداد ت بشار، الدبيب البيدادي )م -144
أم جعفر أمكة الع ي  بنت جعفر بن أبي جعفر المنصككككككككككككككور المعروفة ب بيدة  - 2254"

ووجة هارون الرشككككككككيد وأم ولده اكمين كانت معروفة بالخير واإلف ككككككككال على أهل العلأ، والبر 
للفقراء والمسككككككككككككككاكين، ول هكا ه كار كثيرة في قريق مككة من مصككككككككككككككانع حفرْتها، وبرك أحد تها، 

بنات هاشككككككككأ عباسككككككككية ولدت خليفة إال هي، ويقال: إنها  وكذلك ِبمكة والمدينة، وليس في

                                         
 .26/418( 468تاري  ب داد ت بشار، الخطيه الب دادي )م  (2)



 

 139 

ُولدت في حياة المنصور، فكان المنصور يرقصها وهي ص يرة، ويقول ل ها: أنت وُبدة، وأنت 
 وُبيدة، ف له ذلك على اسمها.

: ال  د ْبن عمران، قكك  د ْبن ُمح مككث ا أ ْحمكك  دث ك نكك  : حكك  ال  د الع ي  ْبن علي الوراق، قكك   أ ْخبك ر ِني ع بككْ
: ح دث ك ن ا رجِل من  قيف ل ْيم ان، ق ال  : ح دث ك ن ا هارون ْبن سككككُ ل ْيم ان، ق ال  ، ح دث ك ن ا ع ْبد الله ْبن سككككُ

ل ْيم ان، يك ُقوُل: حجت  م اِعيل ْبن ج ْعف ر ْبن سككُ ِمْعُت ِإسككْ : سكك  يُقال ل ُه: ُمح مثد ْبن ع ْبد الله، ق ال 
 أربعة وخمسين ألف ألفأم ج ْعف ر فبل ت نفقتها ِفي ستين يومرا 

ن علي ْبن ُمح مث  : أ ْخبك ر ن ا أ بُو اْلح سكككككك  ْين ْبن ُمح مثد ْبن ج ْعف ر الخالع، ق ال  د أ نْكب ئن ا اْلُحسكككككك 
: سكككككككمعُت  : أ ْخبك ر ِني أ بُو دهقانة، ق ال  : أ ْخبك ر ن ا جحظة، ق ال  ْبن السكككككككري الهمداني الوراق، ق ال 

 ْت وُبيدة للمئمون ِعْند  دخوله ب داد: أهنيك بخالفة قد هنثئتالف كككككككككل ْبن مروان، يك ُقوُل: ق ال  
نفسككككككككي ِبه ا عنك قبل أن أراك، ول ن كنت قد فقدت ابنرا خليفة لقد عوضككككككككت ابنرا خليفة ل أ 
ألده، وما خسر من اعتام مثلك، وال  كلت أم مألت يدها منك، وأنا أسئل الله أجررا ع ل ى 

: أ ْخبك ر ن ا ِإْسم اِعيل ْبن علي الْ ما أخذ، وإمتاعرا ِبما ع وثم أ   ُخط بي، نْكب ئن ا ِإبْكر اِهيأ ْبن م خلد، ق ال 
: ماتت أم ج ْعف ر بِْنت ج ْعف ر ْبن أبي ج ْعف ر، واسكككككككككككمها وُبيدة، بب داد ِفي جمادى اكولى  ق ال 

 : ن ْبن ُمح مثد الخالل لفظرا، ق ال  جدُت و سككككككنة سككككككت عشككككككرة، يعني: ومالتين حدث  ِني اْلح سكككككك 
: ح دث ك ن ا ُمح مثد ْبن ع ْبد الل ، ق ال  لي  ه ِبخط أبي الفت  القوال: ح دث ك ن ا صككككدقة ْبن هبيرة اْلم ْوصككككِ

: ق ال  ع ْبد الله ْبن المبارك ال من: رأيُت وبيدة ِفي المنام، فقلت:  ا فعل الله مالواسككككككطي، ق ال 
رب  ِفي قريق مكة، قبك جهك؟ لت: فما هذه الصككفرة ِفي و ؟ ق ال ْت:  فر لي بئول معول ضككُ

ا ق ال ْت: ُدِفن  بين ظهرانينا رجِل، يُقال ل ُه: بشكككككر المريسكككككي، وف رت جهنأ ع ل ْيِه وفرة فاقشكككككعر ل ه  
 (2)جسدي، فهذه الصفرة من تِْلك  ال فرة" 

 

 (423تاريخ بيداد ت بشار، الدبيب البيدادي )م -145
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إسككماعيل المعرو  بخير النسككاج يكنى أبا الحسككن وكان من كبار محمد بن  - 816
: صككككحه سككككريا  الصككككوفية، ذكر لي أبو نعيأ الحافظ أنه من أهل سككككامراء سكككككن ب داد، و ق ال 

 السقطي، وأبا حم ة.
 : : أخبرنا محمد بن الحسككككين السككككلمي، ق ال  و أ ْخبك ر ن ا إسككككماعيل بن أحمد الحيري، ق ال 

كان اسكككككأ خير النسكككككاج، محمد بن إسكككككماعيل السكككككامري، وكان أسكككككتاذ   ق ال  فارل الب دادي:
 إبراهيأ الخواص.

، ولعله: كان أسكككككككككتاذه إبراهيأ الخوال، والله أعلأ، وللصكككككككككوفية عن خير  قلت: كذا ق ال 
 حكايات عجيبة جدا نحن نذكر بع ها مع البراءة من عهدتها.

: أ ْخبك ر ِني الح ْخبك ر ِني عبيد سكككككككين بن جعفر بن علي، ق ال  أ  أ ْخبك ر ن ا أبو نعيأ الحافظ، ق ال 
: ق ال  أبو الخير الديلمي: كنت جالسكككككككا عند خير النسكككككككاج فئتته  الله بن إبراهيأ الجروي، ق ال 

 امرأة وقالت: أعطني المنديل الذي دفعته إليك.
: نعأ.  ق ال 

: درهمان.  فدفعه إليها، فقالت: كأ اكجرة؟ ق ال 
وأنا قد ترددت إليك مرارا فلأ أرك، هتيك به  دا إن شاء قالت: ما معي السكاعة شيء 

 الله.
 فقال لها خير: إن أتيتيني به ولأ تريني فارمي به في الدجلة، ف ني إذا رجعت أخذته.

فقالت المرأة: كيف تئخذ من الدجلة؟ فقال خير: هذا التفتيش ف ككول منك افعلي ما 
 أمرتك.

 قالت: إن شاء الله.
 فمرت المرأة.

أبو الخير: فج ت كال د وكان خير  البا، ف ذا بالمرأة قد جاءت ومعها خرقة فيها  ق ال  
درهمان فلأ تر خيرا، فقعدت ساعة  أ قامت ورمت بالخرقة في دجلة، ف ذا بسرقان تعلقت 
بالخرقة و اصت، وبعد ساعة جاء خير، وفت  باب حانوته، وجلس على الشط يتوضئ، ف ذا 

ى نحوه والخرقة على ظهرها، فلما قربت من الشككي  أخذها، بسككرقان خرجت من الماء تسككع
 فقلت له: رأيت كذا وكذا.
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 فقال: أحه أن ال تبوح به في حياتي، فئجبته إلى ذلك.
: سككككككككككككككمعت علي بن عبد الله  ح دث  ِني عبد الع ي  بن أبي الحسككككككككككككككن القرمسككككككككككككككيني، ق ال 

: حد ي،  نا أبو الحسكككين المالكالهمداني بمكة، يقول: حد نا علي بن محمد الفرضكككي، ق ال 
: كنت أصكككحه خيرا النسكككاج سكككنين كثيرة ورأيت له من كرامات الله تعالى ما يكثر ذكره  ق ال 
 ير أنكه قك ال  لي قبكل وفكاتكه بثمكانية أيام: إني أموت يوم الخميس الم رب، وأدفن يوم الجمعة 

 قبل الصالة، وستنسى فال تنساه.
الجمعككة، فلقيني من خبرني بموتككه، فخرجككت قكك ال  أبو الحسككككككككككككككين: فككئنسككككككككككككككيتككه إلى يوم 

 كح ر جناوته فوجدت النال راجعين، فسالتهأ: لأ رجعوا؟ فذكروا أنه يدفن بعد الصالة.
.  فبادرت ولأ ألتفت إلى قولهأ فوجدت الجناوة قد أخرجت قبل الصالة، أو كما ق ال 

 "(2) 
 

 (423تاريخ بيداد ت بشار، الدبيب البيدادي )م -142
" 

محمككد بن جعفر بن محمككد بن ف كككككككككككككككالككة بن ي يككد بن عبككد الملككك أبو بكر  - 525
اكدمي القارئ الشكككككككاهد صكككككككاحه اكلحان كان من أحسكككككككن النال صكككككككوتا بالقرهن، وأجهرهأ 

 بالقراءة.
وحدث عن أحمد بن عبيد بن ناصككككك ، وعبد الله بن الحسكككككن الهاشكككككمي، ومحمد بن 

بن عبيد الله النرسككي، وأحمد بن موسككى الشككطوي، والحارث بن  يوسككف ابن الطبا ، وأحمد
محمكد بن أبي أسككككككككككككككامكة، وعبكد الله بن أحمد بن إبراهيأ الدورقي ومحمد بن عثمان بن أبي 

 شيبة.
ح دث ك ن ا عنه أبو الحسكككككن بن روقويه، وأبو نصكككككر أحمد بن محمد بن حسكككككنون النرسكككككي، 

 المقرئ، وأبو علي بن شاذان، و يرهأ.وأبو الحسين بن بشران، وعلي بن أحمد بن عمر 
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ح دث ك ن ا القاضي أبو القاسأ علي بن المحسن التنوخي من حفظه في المذاكرة  ير مرة، 
: حد نا القاضكككككككككي أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله اكسكككككككككدي، المعرو  بابن  ق ال 

: سككككمعت أبي، يقول: حججت في بعض السككككنين، وحج في تل سككككنة أبو ك الاككفاني، ق ال 
القاسأ عبد الله بن محمد الب وي، وأبو بكر اكدمي القارئ، فلما صرنا بمدينة الرسول ص لثى 
لثأ  جاءني أبو القاسكككككأ الب وي فقال لي: يا أبا بكر هاهنا رجل ضكككككرير قد جمع  اللثُه ع ل ْيِه و سككككك 

لثأ  وقعد يق لثى اللثُه ع ل ْيِه و سكك  من اكحادي   ص ويروي الكذبحلقة في مسكجد رسككول الله صك 
الموضككككككككوعة، واكخبار المفتعلة، ف ن رأيت أن تم ككككككككي بنا إليه لننكر عليه ذلك ونمنعه منه؟ 
فقلت له: يا أبا القاسكككككككككأ، إن كالمنا ال يؤ ر مع هذا الجمع الكثير، والخلق العظيأ، ولسكككككككككنا 

على  لصكككككواب، وأقبلتبب داد فيعر  لنا موضكككككعنا، ونن ل مناولنا، ولكن هاهنا أمر هخر، هو ا
 أبي بكر اكدمي، فقلت له: استعذ واقرأ.

فما هو إال أن ابتدأ بالقراءة حتى انفلت الحلقة، وانفصككككككككككككككل النال جميعا وأحاقوا بنا 
يسكككمعون قراءة أبي بكر وتركوا ال كككرير وحده، فسككككمعته يقول لقالده: خذ بيدي فهكذا ت ول 

 النعأ.
: دث  ِني أبو محمككد يحيى ب و أ ْخبك ر نكك ا علي بن المحسككككككككككككككن، قكك ال  : حكك  دث  ِني أبي، قكك ال  ن حكك 

: كنت بالتا بكلواذى على سط  عال، فلما  : ح دث  ِني ذرة الصكوفي، ق ال  محمد بن فهد، ق ال 
هدأ الليل قمت كصكككككككلي، فسكككككككمعت صكككككككوتا ضكككككككعيفا يجيء من بعد، فئصككككككك يت إليه وتئملته 

ا في دجلة وأصككككككككككك يت فلأ أجد شكككككككككككديدا، ف ذا هو صكككككككككككوت أبي بكر اكدمي، فقدرته منحدر 
الصككككككككوت يقرب وال ي يد على ذلك القدر سككككككككاعة  أ انقطع، فشككككككككككت في اكمر وصككككككككليت 
ونمت، وبكرت فدخلت ب داد على سككككاعتين من النهار أو أقل، وكنت مجتاوا في السككككمارية 

 (2)ف ذا بابي بكر اكدمي ين ل إلى الشط من دار أبي عبد الل" 
 

 (423الدبيب البيدادي )م تاريخ بيداد ت بشار، -142
" 
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محمكد بن حميكد بن حيكان أبو عبكد اللكه الراوي قكدم ب داد، وحدث بها عن:  - 631
عبكككد اللكككه بن المبكككارك، ويعقوب بن عبكككد اللكككه القمي، وجرير بن عبكككد الحميكككد، وإبراهيأ بن 

 المختار، ومهران بن أبي عمر، وحكام بن سلأ.
بن حنبل، وابنه عبد الله بن أحمد، والحسكككككككككككن بن علي بن شككككككككككككبيه  روى عنه: أحمد

المعمري، وأحمكككككد بن علي اكبكككككار، وعبكككككد اللكككككه بن محمكككككد الب وي، ومحمكككككد بن محمكككككد 
 البا ندي، و يرهأ.

: أ ْخبك ر ن ا أبو بكر ابن المقرئ،  ح دث ك ن ا أبو قاله يحيى بن علي الدسكري بحلوان، ق ال 
: ح دث ك ن ا علي بن  : سكككمعت أبا ورعة، ق ال  : ح دث ك ن ا مهران، ق ال  محمد بن الطالل الراوي، ق ال 

يقول: من فاته ابن حميد يحتاج أن ين ل في عشرة هال  حدي ، ومن فاته هشام بن عمار 
: سكككمعت أبي، يقول:  يحتاج أن ين ل في عشكككرة هال  حدي  أ ْخبك ر ن ا أبو نعيأ الحافظ، ق ال 

طان، يقول: سكككككككككمعت محمد بن حميد، يقول: دخلت ب داد سكككككككككمعت إبراهيأ بن مالك الق
فاسككككككككتقبلني أحمد بن حنبل ويحيى، فسككككككككئلوني أحادي  يعقوب القمي، فووعوا اكوراق فيما 
دث ك   : حكك  دث ك نكك ا أبي، قكك ال  : حكك  نكك ا بينهأ وكتبوه وقرأتككه عليهأ أ ْخبك ر نكك ا عبيككد اللككه بن عمر الواعظ، قكك ال 

: ح دث ك   : سككككككككككككككمعت أبي، يقول: ال ي ال بالري مكرم بن أحمد، ق ال  ن ا عبد الله بن أحمد، ق ال 
 علأ ما دام محمد بن حميد حيا.

قك ال  أبو عبكد الرحمن عبكد اللكه: حي  قدم علينا محمد بن حميد، يعني: الراوي، كان 
أبي بالعسككككككككككر، فلما خرج قدم أبي وجعل أصكككككككككحابه يسكككككككككئلونه عن ابن حميد، فقال لي: ما 

عن ابن حميد؟، قلت: قدم ههنا فحد هأ بئحادي  ال يعرفونها، ق ال  لي:  لهؤالء يسككككككككككئلوني 
: اعرم علي، فعرضككتها عليه، فقال: أما حديثه  كتبت عنه؟ قلت: نعأ كتبت عنه ج ءا، ق ال 

 عن ابن المبارك وجرير فهو صحي ، وأما حديثه عن أهل الري فهو أعلأ.
: أ   ال  ا بشككككككككككككككرى بن عبكككد اللكككه الرومي، قككك  ا أبو عمرو محمكككد بن محمكككد بن أ ْخبك ر نككك  ْخبك ر نككك 

: سكككككككمعت أبا قريش محمد بن جمعة بن خلف القايني  إسكككككككماعيل الفامي النيسكككككككابوري، ق ال 
: أال  الحككافظ، يقول: قلككت لمحمككد بن يحيى الككذهلي: مككا تقول في محمككد بن حميككد؟ قكك ال 

: وكنت في مجلس أبي بكر الصككككككككا اني، محمد بن إ ، سككككككككحاقتراني هوذا أحدث عنه، ق ال 
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دث ك نك ا محمكد بن حميكد، فقلكت: تحكدث عن ابن حميكد؟ فقكال: ومكا لي ال أحدث،  فقكال: حك 
 وقد حدث عنه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين؟.

: قرأنا على الحسككككككين بن هارون ال ككككككبي، عن  أ ْخبك ر ِني الحسككككككن بن علي الجوهري، ق ال 
: سمعت عبد الله بن أحمد، يقول  (2):" أبي العبال بن سعيد، ق ال 

 

 (423تاريخ بيداد ت بشار، الدبيب البيدادي )م -148
" 

محمد بن يوسككككف بن يعقوب بن إسككككماعيل بن حماد بن ويد بن درهأ أبو  - 2213
عمر القاضكككي اكودي مولى هل جرير بن حاوم سكككمع محمد بن الوليد البسكككري، والحسكككن بن 

 م، وعثمكان بن هشككككككككككككككام بن دلهأ، ومحمد بن إسككككككككككككككحاق أبي الربيع الجرجكاني، وويكد بن أخ
 الصا اني، وقبقتهأ.

 وكان  قة فاضال.
روى عنه: أبو بكر اكبهري الفقيه، وأبو الحسكككككككن الدارقطني ويوسكككككككف بن عمر القوال 

 وأبو القاسأ بن حبابة و يرهأ.
: أبو عمر القاضي،   قرأت على الحسن بن أبي بكر، عن أحمد بن كامل القاضي، ق ال 

ان مولده بالبصكككككرة لتسكككككع خلون من رجه سكككككنة  الث وأربعين ومالتين أ ْخبك ر ِني أبو القاسكككككأ ك
: وفي  دث ك نك ا إبراهيأ بن محمد بن عرفة، ق ال  : حك  : أخبرنكا أحمكد بن إبراهيأ، قك ال  اكوهري، قك ال 
هذه السككككنة، يعني سككككنة أربع و مانين ومالتين، ولي أبو عمر محمد بن يوسككككف ق ككككاء مدينة 

منصككككككككور، واكعمال المتصككككككككلة بها، والق ككككككككاء بين أهل ب رج سككككككككابور، والراذانين، ومسكككككككككن ال
 وقطربل، وجلس في المسجد الجامع بالمدينة.

وأبو عمر محمككد ابن يوسككككككككككككككف في الحكككام ال نظير لككه عقال وحلمككا وذكككاء، وتمكنككا 
حسكككن التئني و  واسكككتيفاء للمعاني الكثيرة باللفظ اليسكككير، مع معرفته باقدار النال ومواضكككعهأ،

: أخبرنا قلحة بن  في اكحكام، والحفظ لما يجرى على يده أخبرنا علي بن المحسكككككن، ق ال 

                                         
 .8/60( 468تاري  ب داد ت بشار، الخطيه الب دادي )م  (2)
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: أبو عمر محمد بن يوسكككككككككف، من تصكككككككككف  أخبار النال لأ  محمد بن جعفر الشككككككككاهد، ق ال 
يخف عليه موضكككعه، وإذا بال نا في وصكككفه كنا إلى التقصكككير فيما نذكره من ذلك أقرب، ومن 

أن المثل ضككرب بعقله وحلمه، وانتشككر على لسككان الخطير والحقير ذكر ف ككله، سككعادة جده 
: كئنه أبو عمر القاضككككككككككي، وإذا امتأل  حتى إن اإلنسككككككككككان كان إذا بالى في وصككككككككككف رجل ق ال 
: لو أني أبو عمر القاضكككككي ما صكككككبرت سكككككوى ما ان كككككا  إلى ذلك من  اإلنسكككككان  يظا، ق ال 

واحتمال كل جريرة إن لحقته من عدوه، و لط إن الجاللة والرياسككككككككككة والصككككككككككبر على المكاره 
جرى من صككككديقه، وتعطفه باإلحسككككان إلى الكبير والصكككك ير، واصككككطنا  المعرو  عند الداني 

 والقاصي، ومداراته للنظير والتابع.
ولأ ي ل على قول ال مان ي داد جاللة ونبال،  أ اسككككتخلف كبيه يوسككككف على الق كككككاء 

ن أهل مدينة المنصكككور رياسكككة، وبين أهل الجانه الشكككرقي بالجانه الشكككرقي، فكان يحكأ بي
خالفة، إلى سكككنة ا نتين وتسكككعين ومالتين، ف ن أبا حاوم توفي، وكان قاضكككيا على الكرخ أعنى 
الشرقيه فنقل أبو عمر عن مدينة المنصور إلى ق اء الشرقيه، فكان على ذلك إلى سنة ست 

 وتسعين ومالتين.
 (2)يع ما كان إليهما، وتوفي والده سنة"  أ صر  هو ووالده يوسف عن جم
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ْين المعدل اْلم ْعُرو   - 1113" أ ْحم د ْبن ع ْبد اللثه ْبن الخ ككككر ْبن مسككككرور أ بُو اْلُحسكككك 

سلمان  نبابن السكوسنجردي سمع ُمح مثد ْبن عمرو الرواو، و أ ب ا عمرو اْبن السماك، وأحمد بْ 
، ومحمد ْبن جعفر اكدمي القارئ، وإسماعيل ْبن  النجاد، وعلي ْبن ُمح مثد ْبن ال  بك ْير اْلُكوِفي 

، ونحوهأ.  ع ِلي  الخطبي، و أ ب ا ب ْكر الشثاِفِعي 
د الع ي  ْبن ع ِلي   ُه ع بككْ دث  ِني ع نككْ د ْبن أ ِبي الفوارل، و حكك  ُه بككانتخككاب ُمح مككث  كتككه النككال ع نككْ

 وجي.اك
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و ك ان   ِق ةر مئمونا دينا مسكككتورا، حسكككن االعتقاد، شكككديدا ِفي السكككنة، وسكككمعت من يذكر 
ع ْنُه أنه اجتاو يوما ِفي سكككوق الكرخ، فسكككمع سكككه بعض الصكككحابة، فجعل على نفسكككه أنه ال 

 يمشي قط ِفي الكرخ، و ك ان  يسكن باب الشام، فلأ يعبر قنطرة الصراة حتى مات.
ن ْبن ُمح مثد الخالل، وعبد الع ي  ْبن ع ِلي  الوراق، أن اْبن السوسنجردي ح دث  ِني اْلح س  

 مات ِفي رجه من سنة ا نتين وأربع مالة.
ان  يوم اكربعاء لثالث خلون من رجه، ودفن ِفي مقبرة باب  ذكر  يرهمكا: أن وفكاتكه كك 

 حرب، و ك ان  مولده ِفي جمادى اآلخرة من سنة خمس وعشرين و الث مالة.
ِمْعُت ع ْبد القادر ْبن ُمح مثد ْبن يوسككككف، ح   : سكككك  ْين العبكري، ق ال  دث  ِني على ْبن اْلُحسكككك 

ن اْبن الحمككامي المقرى ِفي المنككام، فقلككت لكك ُه:  ؟ للااهه بااكمااا فعاال ايك ُقوُل: رأيككت أ بكك ا اْلح سكككككككككككككك 
: وأبوك معنا، قلت: وجدنا، يك ْعنِ  نثِة، قلت: وأبي، ق ال  : أنا ِفي اْلج  ْين اْبن ي: أ  فك ق ال  ب ا اْلُحسكككككككككككككك 

 ". : نعأ، أو ك م ا ق ال  : ِفي الحظيرة، قلت: حظيرة القدل؟ ق ال   (2)السوسنجردي، فك ق ال 
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" 

وسكككككي حدث لطأ ْحم د ْبن ُمح مثد ْبن مسكككككروق أ بُو اْلع بثال الصكككككوِفي يعر  با - 1221
، وعلي ابن المديني، ومحمد ْبن  يثِبيِ  ح اق الُمسكككك  ام الب ار، ومحمد ْبن ِإسككككْ ع ن خلف ْبن ِهشكككك 
حسكككككان السكككككمتي، وعلي ْبن الجعد، وداود ْبن رشكككككيد، وهناد ْبن السكككككري، ومحمد ْبن حميد 

برجالني، لالراوي، و الحارث المحاسككككككبي، وأ ْحم د ْبن ِإبْكر اِهيأ الدورقي، ومحمد ْبن الحسككككككين ا
 و ال بير ْبن بكار.

د ْبن مخلكككد، وأبو عمرو اْبن السككككككككككككككمكككاك، وج ْعف ر الخلكككدي، وأبو بكر  روى عنكككه ُمح مكككث
ن الق او، ومخلد ْبن ج ْعف ر الدقاق، و الحسككككككككين ْبن ُمح مثد ْبن  الشككككككككافعي، وحبيه ْبن اْلح سكككككككك 

 عبيد العسكري، و يرهأ.
 وك ان  معروفا بالخير مذكورا بالصالح.
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: سكككككككككمعت ج ْعف ر ْبن أ خْ  بك ر ن ا أ بُو الحسككككككككين أ ْحم د ْبن الحسككككككككين ْبن أ ْحم د الواعظ، ق ال 
ُمح مثد ْبن نصككككير الخلدي، يقول: سككككمعت أ ْحم د ْبن ُمح مثد ْبن مسككككروق، يقول: الحه قيد 
 المحبين إذا ص ، وومام المحبوبين إِل ى المحبين تعطف من الحق ع ل ى المحبوب بصدقه.

دث ك نك   دث  ِني ع ِلي  ْبن ع ْبد اللثِه ْبن الْ حك  : حك  ن ا ع بكْد الع ي  ْبن ع ِلي  الوراق لفظكا، قك ال  ح سكككككككككككككك 
: دخلت إِل ى  : ح دث  ِني أ ْحم د ْبن مسكككككككككككروق، ق ال  : ح دث ك ن ا الخلدي، ق ال  الهمذاني بمكة، ق ال 

ته كر، فلقيالري فقصكككككككككككدت أبا موسكككككككككككى الدوالبي، وك ان  ِفي ذلك الوقت من أشكككككككككككر  من يذ 
ان  لككه تالمككذة يتكلأ عليهأ، فككئردت  ِه وأقمككت عنككده ِفي من لككه  ال ككة أيككام، وككك  فسككككككككككككككلمككت ع ل يككْ
: يا  الم، ال ككككككككككككككيافة  ال ة أيام، وما ك ان  فوق  ِه كودعكه، فابتدأني، و ق ال  الخروج فوقفكت ع ل يكْ

.  ذلك فهو صدقة منك ع ِلي 
ن  ن ْبن الحسأ ْخبك ر ن ا أ ْحم د ْبن ع ِلي  ْبن اْلح سك  : ح دث ك ن ا اْلح سك  ين الفقيه المحتسكه، ق ال 

: سكككككككككمعت ج ْعف ر الُخْلِدي، يقول: سكككككككككمعت أبا اْلع بثال ْبن مسكككككككككروق، يقول:  الهمذاني، ق ال 
أردت السككككككككفر فودعت و الدتي و خ رجت وم ككككككككى لي أيام، فلما ك ان  ِفي يوم من اكيام وقفت 

أدر مككا العلككة! فرجعككت، فج ككت بككاب الككدار، ففتحككت وقفككة، فلأ يكن لي قككدم إِل ى قككدام، ولأ 
الجارية الباب، فرأيت و الدتي ِفي بيت الدهلي  وقد لبسككككككككت سككككككككوادا فهالني ذاك منها، فقلت 
لهككا: يككا أمي أيش الخبر؟ فقككالككت: يككا بني اعتقككدت من وقككت خرجككت أن أل م هككذا البيككت، 

 فة كان كجلها.وأصوم، وال أدخل الدار، حتى تجيء فعلمت أن رجوعي وتلك الوق
: سمعت ُمح مثد ْبن  أ ْخبك ر ن ا أبو القاسكأ عبد الكريأ بن هواون القشيري النيسابوري، ق ال 

 (2)الحسين السلمي، يقول: سمعت أبا بكر " 
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هيثأ ْبن عو  ْبن وهه ْبن عميرة ْبن هاجر أ ْحم د ْبن نصكككر ْبن مالك ْبن ال - 1318
د اللككثِه  د الع ى ْبن قمير ْبن حبشككككككككككككككيككة ْبن سككككككككككككككلول ْبن كعككه ْبن ُعم ر أ بُو ع بككْ ْبن عمير ْبن ع بككْ
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الخ اعي وسككويقة نصككر بب داد منسككوبة إِل ى أ بِيِه، ومالك ْبن الهيثأ، جد أ ْحم د ْبن نصككر، ك ان  
و ْبن اء الدولة الهاشمية، وعمرو الثِذي سقنا نسبه إليه هو عمر أحد نقباء بني اْلع بثال ِفي ابتد

لثأ : " رأيت عمرو ْبن  لثى اللثُه ع ل ْيِه و سكككككككك  وُل اللثه صكككككككك  لحي ْبن قمعة ْبن خند  الثِذي ق ال  ر سككككككككُ
لحي أبا بني كعه هؤالء يجر قصككككبه ِفي النار، كنه أول من بحر البحيرة، وسككككيه السكككككالبة، 

 ، وحمى الحامي، و ير دين إسماعيل ْبن ِإبْكر اِهيأ عليهما السالم ".ووصل الوصيلة
قككثاُق و أ بُ 2385) د  الككدث اُن ْبُن أ ْحمكك  : أ ْخبك ر نكك ا ُعْثمكك  ُن ْبُن أ ِبي ب ْكٍر، قكك ال  و ( أ ْخبك ر نكك ا اْلح سكككككككككككككك 

بثاِر اْلُعط ا ْهِل ْبُن وِي اٍد، ق اال: ح دث ك ن ا أ ْحم ُد ْبُن ع ْبِد اْلج  ْهِل رِِدي ، ق ال  سكككككك  : ح دث  ِني أ ِبي، ع ْن سكككككك 
لث  لثى اللثُه ع ل ْيِه و سكككك  وُل اللثِه صكككك  : ق ال  ر سككككُ ، ق ال  ل ِميِ  ْفي ان  اك سككككْ ع ْيٍه، ع ِن اْبِن سككككُ أ : " نك   ل  ْبِن شككككُ

ْعبك ْيِن، ك ْعِه ْبِن ُلؤ يٍ  و ُهو  أ بُو قُكر ْيٍش، و ك    ِه ْبِن ع ْمرٍو و ُهو  أ بُو ُخ  اع ة  "عْ اْلُقْرهُن ع ل ى لُ  ِة اْلك 
: ح دث ك ن   ن الراوي، ق ال  : أ ْخبك ر ن ا ع ِلي  ْبن اْلح سككك  ا أ ْخبك ر ن ا الحسكككين ْبن ع ِلي  الصكككيمري، ق ال 
: أ ْخبك ر ن ا مصكككككككككعه و ُهو  اْبن  : ح دث ك ن ا أ ْحم د ْبن وهير، ق ال  ُمح مثد ْبن الحسكككككككككين ال عفراني، ق ال 

: عمرو ْبن لحي ْبن قمعكة ْبن خنككد  يقولون أنككه أ بُو خ اعككة، وخ اعككة، ع بكْد  اللككثِه ال بيري، قكك ال 
تقول: كعه ْبن عمرو ْبن ربيعة ْبن حار ة ْبن عمرو ْبن عامر ْبن  سان، ويئبون هذا النسه، 

لثأ  ق ال  ما روى  لثى اللثُه ع ل ْيِه و سككك  وُل اللثه صككك  سكككول اللثه أعلأ، وما ق ال  فر و الله أعلأ، إن ك ان  ر سكككُ
 فهو الحق.

قلت: وك ان  أ ْحم د ْبن نصككككر من أهل الف ككككل و العلأ، مشكككككهورا بالخير أمارا بالمعرو ، 
ِديكك  من مككالككك ْبن أنس، وحمككاد ْبن ويككد، وربككاح ْبن ويككد، وعبككد  قو اال بككالحق، وسككككككككككككككمع الحكك 

لي ْبن ة، ومحمد ْبن  ور، وعالصككككككمد ْبن معقل، وهشككككككيأ ْبن بشككككككير، وعبد الع ي  ْبن أ ِبي روم
 الحسين ْبن واقد، ولأ يرو إال شي ا يسيرا.

ف  روى عنه: ي ْحي ى ْبن معين، ويك ْعُقوب، وأ ْحم د ابنا ِإبْكر اِهيأ الدورقي، ومحمد ْبن يُوسكككُ
 (2)اْبن الطبا " 
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" 

بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هالل بن ماهان بن عبد الله  - 8420
أبو نصككككر المعرو  بالحافي مرووي، سكككككن ب داد، وهو ابن عأ علي بن خشككككرم، وكان ممن 
فاق أهل عصكككككككككككككره في الور  وال هد، وتفرد بوفور العقل، وأنوا  الف كككككككككككككل، وحسكككككككككككككن الطريقة، 

لف كككككول، وسكككككمع: إبراهيأ بن سكككككعد ال هري، واسكككككتقامة المذهه، وع و  النفس، وإسكككككقاط ا
وعبد الرحمن بن ويد بن أسككككككككلأ، وحماد بن ويد، وشككككككككريك بن عبد الله، والمعافى بن عمران 
الموصككككككلي، وعبد الله بن المبارك، وعلي بن مسككككككهر، وعيسككككككى بن يونس، وعبد الله بن داود 

 الخريبي، وأبا معاوية ال رير، وويد بن أبي ال رقاء.
دي  إال أنه لأ ينصكككككككه نفسكككككككه للرواية، وكان يكرهها، ودفن كتبه كجل وكان كثير الح

ذلك، وكل ما سككككككمع منه ف نما هو على سككككككبيل المذاكرة، روى عنه: نعيأ بن الهيصككككككأ، وابنه 
محمد بن نعيأ، وإبراهيأ بن هاشككأ بن مشكككان، ونصككر بن منصككور الب او، ومحمد بن المثنى 

 نئ النيسابوري، وعمر بن موسى الجالء، و يرهأ.السمسار، وسري السقطي، وإبراهيأ بن ها
أخبرنا الحسكككككين بن أبي الحسكككككن الوراق، قال: حد نا عمر بن أحمد بن عثمان، قال: 
سكككمعت عبد الله بن سكككليمان، يقول: قلت لعلي بن خشكككرم لما أخبرني أن سكككماعه، وسكككما  

ماعي معه، أم ور ؟ فقال: س  Q Qبشر بن الحارث من عيسى واحد، قلت: فئين حدي   
وكتبت إليه أن يوجه به إلي  فكته إلي: هل عملت بما عندك حتى تطله ما ليس عندك؟! 

 قال علي: وولد بشر في هذه القرية وهي مرو، وكان بشر يتفتى في أول أمره، وقد جرح.
: ح دث ك ن ا أ بُ 546: 2]-( 1146) ، ِقر اء ةر، ق ال  الِيِني  ْعٍد اْلم  ِأ  و[ أ ْخبك ر ِني أ بُو سكككككككك  اْلق اسككككككككِ

ِل ج ْعف ُر ْبُن ُمح مثٍد الصكككككككككث  : ح دث ك ن ا أ بُو اْلف  كككككككككْ ن انِيرِي ، ق ال  : ع ْبُد اْلع  ِيِ  ْبُن ج ْعف ٍر الدث ، ق ال  ِلي  ْند 
ِمْعُت الْ  ر  ْبن  اْلح اِرِث، يك ُقوُل: سكك  ِمْعُت ِبشككْ : سكك  اُر، ق ال  ْمسكك  ْوِفيث ع  ح دث ك ن ا ُمح مثُد ْبُن اْلُمثك نثى السككِ 

ا فك ل   ات مر : " اتثخ ذ  النثِبي  ص لثى اللثُه ع ل ْيِه و س لثأ  خ  ِبس ُه،  ُأث أ ْلق اُه ي ْذُكُر ع ِن ال  ْهرِيِ ، ع ْن أ ن ٍس، ق ال 
: ُهو  ِإبْكر اِهيُأ ْبُن س ْعِد ْبِن ِإبْكر اِهيأ  ْبِن ع ْبِد الرثْحم ِن ْبِن ع ْو ٍ   "، اْلع ْوِفي 
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: أ ْخبك ر نك ا ُعبك  546: 2]-( 1142) ، قك ال  ُد ْبُن ُعم ر  ْبِن ر ْوٍح النكثْهر و اِني  ْيُد [ أ ْخبك ر نك ا أ ْحمك 
: ح دث ك ن ا ُمح مثُد ْبُن اْلق اِسِأ ْبِن ج"   (2)اللثِه ْبُن أ ْحم د  ْبِن يك ْعُقوب  المقرئ، ق ال 
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" 

جعفر أمير المؤمنين المتوكل ع ل ى الله بن ُمح مثد المعتصكككككككأ بالله بن هارون  - 8565
الرشككككيد بن ُمح مثد المهدي بن عبد الله المنصككككور بن ُمح مثِد ْبِن ع ِلي  بن ع ْبِد اللثِه ْبِن العبال 

 بن عبد المطله يكنى أ با الف ل
 د الوا ق، وكان مولده بفأ الصل ، ومن له بسر من رأى.بويع له بالخالفة بع

 : ى، ق ال  : ح دث ك ن ا ُمح مثُد ْبُن عمران بن ُموسككككك  أخبرني الحسكككككين بن ع ِلي  الصكككككيمري، ق ال 
دث  ِني ميمون بن هكارون، ع ْن جمكاعككة سككككككككككككككمكاهأ أن  : حك  دث  ِني أ بُو عبككد اللككه الحكيمي، قك ال  حك 

التركي، وأحمكككد بن أبي داود، ومحمكككد بن عبكككد الملكككك، الوا ق لمكككا مكككات اجتمع وصككككككككككككككيف 
د بن  وأحمكككد بن خكككالكككد المعرو  بكككئبي الووير، وعمر بن فرج فع م أكثرهأ ع ل ى توليكككة ُمح مكككث

 الوا ق.
فئح روه، هو  الم أمرد قصير، فك ق ال  أحمد بن أبي دؤاد: أما تتقون الله، كيف تولون 

ي إِل ى جعفر بن المعتصكككككأ، فئح كككككروه، فقام ابن أبمثل هذا الخالفة؟! فئرسكككككلوا ب ا الشكككككرابي 
: السالم عليك  دؤاد فئلبسه الطويلة ودراعة، وعممه بيده ع ل ى الطويلة، وقبل بين عينيه، و ق ال 

 يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته.
  أ  سل الوا ق وصلى عليه المتوكل، ودفن.

: كان  را المتوكل قد رأى ِفي النوم كئنه سككككككق ال  ميمون: فحد ني سكككككعيد الصككككك ير، ق ال 
سكككليمانيا يسكككقط عليه من السكككماء، مكتوب عليه جعفر المتوكل ع ل ى الله، ق ال  ميمون: فلما 
: ُمح مثد بن عبد الملك نسكككككككميه المنتصكككككككر، وخام النال ِفي ذلك،  صكككككككلى ع ل ى الوا ق، ق ال 
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ه موافقا، فئم ككككككككككككككى، وكته بفحدث المتوكل أحمد بن أبي دؤاد بما رأى ِفي منامه، فوجده 
 إِل ى اآلفاق.

د  ْبِن أبي قيس،  : أخبرنكككا ع ِلي  بن أ ْحمككك  ال  د  ْبِن عمر المقرئ، قككك  أخبرنكككا ع ِلي  بن أ ْحمككك 
: ح دث ك ن ا ع ْبد اللثِه ْبن ُمح مثِد ْبِن أبي الدنيا.  ق ال 

ُد ْبُن ِإبكْ  : أخبرنا أ ْحم  ِأ اكوهري، ق ال  : ح دث وأخبرني أ بُو اْلق اسكككككككككككِ  ك ن ا ِإبْكر اِهيُأ بن ر اِهيأ، ق ال 
ُمح مثِد ْبِن عرفة، قاال: بويع المتوكل ع ل ى الله ق ال  ابن أبي الدنيا بسككككككر من رأى،  أ اتفقا يوم 

 اكربعاء لسٍت بقين من ذي الحجة سنة ا نتين و ال ين ومالتين.
أم ولد يقال لها ق ال  ابن عرفة وسككككككككنه سككككككككت وعشككككككككرون سككككككككنة يوم ذ، قاال جميعا وأمه 

 شجا .
ق ال  ابن عرفة وكانت من سككككروات النسككككاء سككككخاء وكرما، و ق ال  ابن أبي الدنيا: ق ال  ي يد 

 بن المهلبي سمعت المتوكل ع ل ى الله يقول: ميالدي سنة سبع ومالتين.
ْيِن ُمح مثُد ْبُن ا" 42: 3]-( 1802)  (2)[ أ ْخبك ر ن ا أ بُو اْلُحس 
 

 (423ت بشار، الدبيب البيدادي )م تاريخ بيداد -154
" 

ِأ الخ او ويقال القواريري وقيل: كان  - 8611 الجنيد بن ُمح مثِد ْبِن الجنيد أ بُو اْلق اسككككِ
أبوه قواريريا، وكان هو خ اوا، وأصككككككككله من نهاوند إال أن مولده ومنشككككككككئه بب داد، وسككككككككمع بها 

الفقه ع ل ى أ ِبي  ور، وصحه جماعة من الصالحين، واشتهر  الحدي ، ولقي العلماء، ودرل
 منهأ بصحبة الحارث المحاسبي، وسري السقطي.

 أ اشككككت ل بالعبادة والومها حتى علت سككككنه، وصككككار شككككي  وقته، وفريد عصككككره ِفي علأ 
 اكحوال والكالم ع ل ى لسان الصوفية، وقريقة الوعظ.

 ند الحدي  ع ِن اْلح س ن بن عرفة.وله أخبار مشهورة، وكرامات مئ ورة، وأس

                                         
 .3/45( 468تاري  ب داد ت بشار، الخطيه الب دادي )م  (2)



 

 152 

: أ ْخبك ر ن ا أ بُو اْلق اسكككككككككِ 263: 3]-( 1822) ، ِقر اء ةر، ق ال  الِيِني  ْعٍد اْلم  ِأ [ أ ْخبك ر ِني أ بُو سككككككككك 
: ح دث ك ن ا ج ْعف ُر ْبُن ُمح مثٍد اْلُخْلدِ  اِدي ، ق ال  د  ْبِن ُمْقبِكٍل اْلبك ْ د  ِد ْبِن أ ْحمك  ُر ْبُن ُمح مكث : ي  ُعم  ، ق ال 

 ح دث ك ن ا اْلُجنك ْيُد ْبُن ُمح مثٍد، ع ِن اْلح س ِن ْبِن ع ر ف ة .
: أ ْخبك ر ن ا ع ْبُد اللثِه ْبُن ُعْثم ان  ال ْيُن ْبُن ع ِليٍ  الطثن اِجيرِي ، ق ال  : و أ ْخبك ر ِني اْلُحسككك  فثاُر، ق ال  صكككث

: ح دث ك ن ا اْلح   : ح دث ك ن ا ُمح مثُد ْبنُ ح دث ك ن ا اْبُن م ْخل ٍد، ق ال  ُن ْبُن ع ر ف ة ، ق ال  ، ع ْن   سككككككككك  ِثيٍر اْلُكوِفي  ك 
وُل اللثِه صكك   : ق ال  ر سككُ ، ق ال  ِعيٍد اْلُخْدرِيِ  ، ع ْن ع ِطيثة ، ع ْن أ ِبي سك  لثى اللثُه ع ْمرِو ْبِن قك ْيٍس اْلُمالِليِ 

ة  اْلُمْؤمِ  لثأ : " اتكثُقوا فك ر اسكككككككككككككككك  ِه و سكككككككككككككك  ِه،  ُأث قك ر أ  }ع ل يككْ ِ نكككثُه يك ْنظُُر بُِنوِر اللككث ِإنث ِفي ذ لكككِك  آليككك اٍت ِن فككك 
 لِْلُمتك و سِ ِمين {

 : ْين النيسابوري، ق ال  : أخبرنا ُمح مثُد ْبُن اْلُحسك  م اِعيل بن أ ْحم د الحيري، ق ال  أخبرنا ِإسكْ
: هو ب داديسككككككككككئلت أبا القاسككككككككككأ النصككككككككككرهباذي، قُكْلُت ل ُه: الجنيد كان من أهل ب   داد؟ ق ال 

 المنشئ والمولد، ولكني سمعت مشايخنا بب داد يقولون: كان أصله من نهاوند قديما.
: أخبرنا أ ْحم ُد ْبُن محمد بن ُموس ى القرشي.  أخبرنا اكوهري، ق ال 

ُد ْبُن ج عْ  ُد ْبُن اْلع بككثال، قكك اال: أخبرنكك ا أ ْحمكك  : أخبرنككا ُمح مككث ر بن ف  وأخبرنككا الجوهري، قكك ال 
: كان الجنيد بن ُمح مثِد ْبِن الجنيد، قد سككككككككككككككمع الحدي   ُمح مثِد ْبِن ُعبك ْيد اللثِه المنادي، ق ال 
الكثير من الشكيوخ، وشاهد الصالحين وأهل المعرفة، وروق من الذكاء وصواب الجوابات ِفي 

 (2) نا منه، م"فنون العلأ ما لأ ير ِفي ومانه مثله، عند أحد من قرناله، وال ممن أرفع س
 

 (423تاريخ بيداد ت بشار، الدبيب البيدادي )م -155
" 

ن بن هكانئ أ بُو ع ِلي  الحكمي الشككككككككككككككاعر المعرو  بئبي نوال ولد  - 8120 اْلح سكككككككككككككك 
باكهواو، ونشكككككئ بالبصكككككرة، واختلف ِفي قله الحدي ، فسكككككمع ح مثاد بن ويد، وعبد الواحد 

 مر بن ُسل ْيم ان، ويحيى بن سعيد اْلق طثان، وأوهر بن سعد السمان.بن وياد، ومعت
 وقرأ القرهن ع ل ى يك ْعُقوب الح رمي.
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واختلف إِل ى أ ِبي ويككد النحوي، فكتككه عنككه ال ريككه، واكلفككاظ، وحفظ ع ْن أ ِبي عبيككدة 
ى حين، ل  معمر بن المثنى أيام النال، ونظر ِفي نحو سككككككككككيبويه، وانتقل إِل ى ب داد فسكككككككككككنها إِ 

 وفاته.
ن بن هانئ بن صكككككباح بن ع ْبِد اللثِه ْبِن الجراح بن هنه بن ذوة بن  نأ بن  وهو اْلح سككككك 
سكككلهأ بن حكأ بن سكككعد العشكككيرة بن مالك بن ع ْمرِو ْبِن ال وث بن قيء بن أدد بن شكككبيه 

ْبِن  وبن ع ْمرِو ْبِن سككككبيع بن الحارث بن ويد بن عدي بن عو  بن ويد بن هميسككككع بن ع ْمرِ 
يشكككجه بن عريه بن ويد بن كهالن بن سكككبئ بن يشكككجه بن يعرب بن قحطان بن عابر بن 

 شال  بن أرفخشذ بن سام بن نوح.
 ذكر نسبه هكذا ع ْبد اللثِه ْبن أ ِبي سعد اْلو رثاق.

ُد ْبُن ِإبْكر اِهيأ بن اْلح سكككك   : أ ْخبك ر ن ا أ ْحم  ِأ اكوهري، ق ال  : ح دث ك ن ا نو ح دث  ِني أ بُو اْلق اسككككِ ، ق ال 
: ح دث ك ن ا ابن أ ِبي سعد بذلك.  ُعبك ْيد اللثِه بن ع ْبد الرثْحم ِن السكري، ق ال 

ن بن هكانئ بن الصككككككككككككككبكاح مولى الجراح بن ع ْبد اللثِه الحكمي والي  وقيكل: هو اْلح سكككككككككككككك 
 خراسان.

ان : أ ْخبك ر نك ا ُعبك يكْد اللكثِه بن ُعْثمك  دث  ِني اكوهري، قك ال  : ح دث ك ن ا ُمح مثُد ْبُن بن ي ْحي ى، ق   حك  ال 
دث  ِني ُعم ر بن  : حكك  اُرون الكككاتككه، قكك ال  : أ ْخبك ر نكك ا ميمون بن هكك  د  ْبِن ِإبْكر اِهيأ الكككاتككه، قكك ال  أ ْحمكك 
: ق ال  أ بُو عبيدة: ك ان  أ بُو نوال للمحد ين مثل امرئ القيس للمتقدمين.  شبة أ بُو ويد، ق ال 

: ق ال  أ بُو نوال: ما قُكْلُت ق ال  ميمون  و ح دث  ِني الجريري، ع ْن ِإْسح اق بن ِإْسم اِعيل، ق ال 
الشعر حتى رويت لستين امرأة من العرب، منهأ الخنساء، وليلى، فما ظنك بالرجال؟! و ق ال  
: إذا  ميمون: سككككككئلت يك ْعُقوب بن السكككككككيت عما يختار ِلي روايته من أشككككككعار الشككككككعراء، فك ق ال 

يت من الجاهليين المرئ القيس، واكعشككككككككككككككى، ومن اإلسككككككككككككككالميين لجرير، والفرودق، ومن رو 
 المحد ين كبي النوال، فحسبك.

: ح دث ك ن ا أ بُو ُعبك ْيد اللثِه ُمح مثد بن عمران  ْين بن ع ِلي  الصككككككككككككككيمري، قك ال  أ ْخبك ر ِني اْلُحسكككككككككككككك 
دث  نِ  : حكك  دث  ِني الحكيمي، قكك ال  : حكك  اُرون الكككاتككه، ع ْن أ  المروبككاني، قكك ال  ِبي ُ " ي ميمون بن هكك 

(2) 

                                         
 .3/425( 468ار، الخطيه الب دادي )م تاري  ب داد ت بش (2)



 

 154 

 

 (423تاريخ بيداد ت بشار، الدبيب البيدادي )م -152
حم ة ْبن ُمح مثد ْبن قاهر ْبن يونس ْبن ج ْعف ر ْبن ُمح مثد ْبن الصككككككككباح أ بُو  - 4168"

اذان، ن شكككككككككقاهر الدقاق مولى أمير المؤمنين المهدي سكككككككككمع ُمح مثد ْبن المظفر، و أبا بكر بْ 
و علي ْبن ُعم ر السككري، و أبا اْلح س ن الدارقطني، و أبا حفص ْبن شاهين، و الحسن ْبن أ ْحم د 

 ْبن سعيد المالكي، و من ِفي قبقتهأ و بعدهأ.
كتبنا عنه، و ك ان  صكككدوقا، فهما، عارفا، يسككككن شكككار  دار الرقيق، و ولد ِفي شكككهر ربيع 

 من سنة ست و ستين و  الث مالة.
: سككككككككككككككمعكت أبكا بكر البرقكاني، يقول: مككا حك   د ْبن قكاهر، قك ال  ْين ْبن ُمح مكث دث ك نكك ا اْلُحسكككككككككككككك 

 اجتمعت قط م ع  أ ِبي قاهر حم ة ففارقته إال بفالدة علأ.
ْين و سمعت ُمح مثد ْبن أ ِبي الفوارل، يقول مثل ذلك مات حم ة ْبن ُمح مثد  ق ال  اْلُحسك 

ل من شكككهر ربيع اآلخر سكككنة أربع و عشكككرين و أربع مالة، ْبن قاهر ِفي سككحر يوم اكحد السكككاد
ا، و دفن ِفي مقابر باب  ِدين ة، و ح ككرت دفنه أ ْي ككر و ح ككرت الصككالة على جناوته ِفي جامع اْلم 

 الشام.
: رأيت أبا  ح دث  ِني ُمح مثد ْبن ي ْحي ى الكرماني بعد موت حم ة بنحو من شكككككككككهرين، ق ال 

لت ة و عليه  ياب بيام و ُهو  ي ككككككككككحك،  ُأث رأيته دفعة أخرى، فققاهر ِفي المنام بهي ة جميل
له أنا أعلأ أنك قد فارقتنا و خرجت من الدنيا، و صرت ِفي جملة الموتى، فئ ْخبك ر ِني هل رضي 

: نعأ، قلت: فدلني على ما يرضي اللثه.  اللثه عنك؟ فك ق ال 
ن ال  رأيت حم ة ْبن جدا العكبري، ق   فئراد أن يجيبني فانتبهت ح دث  ِني علي ْبن اْلح سككك 

د اْبن قكاهر ِفي المنكام، فقلكت:  :  فر لي قلت: بمماا فعل اللهه بكْبن ُمح مكث : ، ق ال  اذا؟ ق ال 
 (2)بف له و كرمه" 
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 (423تاريخ بيداد ت بشار، الدبيب البيدادي )م -152
" 

ان ْبن جبر ْبن  - 4823 ان و قيككل أ بُو عونحري  ْبن ُعْثمكك   أحمر ْبن أسككككككككككككككعككد أ بُو ُعْثمكك 
ْبن  الرحبي الحمصكي سكمع ع ْبد اللثِه ْبن بسر صاحه ر ُسول اللثِه ص لثى اللثُه ع ل ْيِه و س لثأ  و راشد

ْعد، و عبد الرحمن ْبن ميسكككككككرة، و عبد الواحد ْبن ع ْبد اللثِه النصكككككككري، و عبد الرحمن ْبن أ ِبي  سككككككك 
 حبان ْبن ويد الشرعبي.عو  الجرشي، و  

م اِعيل ْبن ع يثاٍش، و بقية ْبن الوليد، و عيسكككككككككككى ْبن يونس، و إسكككككككككككحاق ْبن  روى عنه ِإسكككككككككككْ
ُسل ْيم ان الراوي، و معاذ ْبن معاذ العنبري، و عثمان ْبن كثير ْبن دينار، و ي يد ْبن هارون، و شبابة 

ر الحارث ْبن النعمان الب او، و   ى علي ْبن الجعد، و الحسككككككككن ْبن ُموسكككككككك  ْبن سككككككككوار، و أبو النث ككككككككْ
 اكشيه، و هدم ْبن أ ِبي إيال، و أبو اليمان، و علي ْبن ع يثاٍش.

اد فسككككككككككككككمع بها منه العراقيون، ق ال  شككككككككككككككبابة: لقيت حري  ْبن ُعْثم ان  ان  قكد قكدم بك ْ د  و كك 
اد .  بِبك ْ د 
الِم ْبنُ 238: 1]-( 1252) ، ع ْبِد اْلو هثاِب ا [ أخبرنكا أ بُو اْلف ر ِج ع ْبُد السككككككككككككككث ي  ْلُقر شككككككككككككككِ

ُر بْ  : ح دث ك ن ا ِبشكككْ ، ق ال  اُن ْبُن أ ْحم د  ْبِن أ ي وب  الطثبك ر اِني  ل ْيم  : أخبرنا سكككُ بك ه ان ، ق ال  ى، بِئ صكككْ ُن ُموسككك 
ل ْيم اُن: و ح دث ك ن ا أ ْحم ُد ْبنُ  : سكككُ ي ُه، ق ال  ى اك شكككْ ُن ْبُن ُموسككك  : ح دث ك ن ا اْلح سككك  ْبِد اْلو هثاِب ْبِن ع   ق ال 

: ح دث ك ن ا ِحبث  : ح دث ك ن ا ع ِلي  ْبُن ع يثاٍش، ق اال: ح دث ك ن ا ح رِيُ  ْبُن ُعْثم ان ، ق ال  ة ، ق ال  اُن ْبُن و ْيٍد ن ْجد 
، ع ِن النثِبيِ  ص لث  ، و ق ال  اك ْشي ُه: ِحبثاُن، ع ْن ع ْبِد اللثِه ْبِن ُعم ر  :  ىالشثْرع ِبي  اللثُه ع ل ْيِه و س لثأ  ق ال 

ر ِين  الثِذين  ُيصككككككِ  ر ون  ع ل ى " اْرح ُموا تُكْرح ُموا، و اْ ِفُروا يُكْ ف ْر ل ُكْأ، و ْيِل ك ْقم اِ  اْلق ْوِل، و ْيِل لِْلُمصككككككِ
 م ا فك ع ُلوا و ُهْأ يك ْعل ُمون  "

: أخبرنا أ ْحم د بْ  م اِعيلأخبرنا يوسككف ْبن رباح البصككري، ق ال  المهندل  ن ُمح مثد ْبن ِإسككْ
 : : ح دث ك ن ا أ بُو عبيد اللثه معاوية ْبن صكككككال ، ق ال  : ح دث ك ن ا أ بُو بشكككككر الدوالبي، ق ال  بمصكككككر، ق ال 

 حري  ْبن ُعْثم ان الرحبي، ق ال  ي ْحي ى ْبن معين  قة.
ل: هو من المعكككككدودين م ع  ع بكككككْ  بككككك  نكْ د، يعني اْبن ح  ال  لي أ ْحمككككك  ي يكككككد  د الرثْحم ِن ْبنو قككككك 

 و أصحابه.
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: ق ال  أ بُو ع ْبد اللثِه: أدرك المهدي و قدم ع ل ْيِه أ ْخبك ر ِني ع ْبد اللثِه ْبن ي ْحي ى السكككري، ق   ال 
 (2)أخبرنا ُمح مثد ْبن ع ْبد الل" 

 

 (423تاريخ بيداد ت بشار، الدبيب البيدادي )م -158
" 

ن النسكككككاج الصكككككوفي من أ ْهل سكككككر من رأى ن ل  - 4402 خير ْبن ع ْبد اللثِه أ بُو اْلح سككككك 
اد، و ك ان  له حلقة يتكلأ فيها، و ك ان  قد صككككككككككككحه أبا حم ة ُمح مثد ْبن ِإبْكر اِهيأ  الصككككككككككككوفي  بك ْ د 

و أبو ب ْكر  ،و  يره، و صككككككككككككككحبه الجنيد ْبن ُمح مثد، و أبو اْلع بثال ْبن عطاء، و أبو ُمح مثد الجريري
 الشبلي، و عمر عمرا قويال ح تثى لقيه أ ْحم د ْبن عطاء الروذباري.
 و للصوفية عنه حكايات  ريبة، و أمور مستظرفة عجيبة.

م اِعيل و لقبه خير، و قد ذكرنا ذلك ِفي  و ذكر فارل الب دادي أن اسكككككككمه ُمح مثد ْبن ِإسكككككككْ
 باب المحمدين.

: لرثْحم ِن بن ُمح مثد ْبن أ ْحم د ْبن ف ككككككالة النيسككككككابوري بالريأ ْخبك ر ن ا أ بُو علي ع ْبد ا ، ق ال 
: سمعت أبا اْلح س ن خير النساج،  أ ْخبك ر ن ا ُمح مثد ْبن ع ْبد اللثِه ْبن شاذان الرثاوِي  بنيسابور، ق ال 

أ ع ْبد الكريأ ْبن ايقول: إذا أحبك دللك و عافاك، و إذا أحببته أتعبك و أبالك أ ْخبك ر ن ا أ بُو اْلق   سكككِ
م اِعيل، و إنما سككمي خير  : خير النسككاج، قيل: ك ان  اسككمه ُمح مثد ْبن ِإسككْ هواون القشككيري، ق ال 
: أنت عبدي و اسكككككككككككككمك  النسكككككككككككككاج كنه خرج إِل ى الحج فئخذه رجل على باب الكوفة، و ق ال 

ا خير، يقول: يخير، و ك ان  أسكككككككككككود، فلأ يخالفه، فاسكككككككككككتعمله الرجل ِفي نسكككككككككككج الخ ، فكان 
 فيقول: لبيك.

  ُأث ق ال  الرجل له بعد سنين:  لطت ال أنت عبدي و ال اسمك خير.
: ال أ ير اسما سماني به رجل مسلأ.  فم ى و ق ال 

حكيت هذه الحكاية ع ْن ج ْعف ر الخلدي ع ْن خير على و جه قريف، و سككككككككككككككياقة قويلة 
اِفظ، قك ال   : سككككككككككككككئلت خيرا : أ ْخبك ر نك ا ج ْعف ر الخلكدي ِفي كتابه، ق ال  عجيبكة أ ْخبك ر نك ا أ بُو نعيأ اْلحك 
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: كنت عاهدت  : ال، قلت: فمن أين سككككميت به؟، ق ال  النسكككاج، أكان النسكككج حرفتك؟، ق ال 
اللثه تعالى أن ال هكل الرقه أبدا، ف لبتني نفسككككككي يوما، فئخذت نصككككككف رقل، فلما أكلت 

: خير يا ه  بق، هربت مني.و احدة إذا رجل نظر إِلي، و ق ال 
و ك ان  له  الم هرب اسكككمه خير فوقع علي شكككبهه و صكككورته، فاجتمع النال، فك ق اُلوا: هذا 
و اللكككه  المكككك خير، فبقيكككت متحيرا، و علمكككت بمكككا أخكككذت و عرفكككت جنكككايتي، فحملني إِل ى 

عمل احانوته الثِذي ك ان  ينسككككككج فيه  لمانه، فك ق اُلوا: يا ع ْبد السككككككوء تهرب من موالك، ادخل ف
عملكك الكثِذي كنكت تعمكل، و أمرني بنسككككككككككككككج الكربكال، فكدليكت رجلي على أن أعمكل و أخذت 
بيدي هلته، فكئني كنت أعمل من سكنين فبقيت معه أشكهرا أنسج له، فقمت ليلة فتمسحت 

 (2)و قمت إِل ى صالة ال داة، فسجدت، و قلت ِفي سجود" 
 

 (423تاريخ بيداد ت بشار، الدبيب البيدادي )م -159
" 

ل ْيم ان الفقيه الظاهري أصكككككككككككبهاني اكصكككككككككككل  - 4416 د اُود ْبن ع ِلي  ْبن خلف أ بُو سكككككككككككُ
ل ْيم ان ْبن حرب، و عمرو ْبن مرووق، و القعنبي، و محمد ْبن كثير العبدي، و مسككككددا  سككككمع: سككككُ

اد فسكككنها  ُأث قدم بك  و رحل إِل ى نيسككابور، فسككمع من إسككحاق ْبن راهويه المسككند و التفسككير،  ْ د 
 و صنف كتبه بها.

 وهو إمام أصحاب الظاهر، و ك ان  و رعا ناسكا واهدا.
 و في كتبه ح ِدي  كثير، ِإال أن الرواية عنه ع ي ة جدا.

د، و وكريككا ْبن ي ْحي ى السكككككككككككككككاجي، و يوسككككككككككككككف ْبن يعقوب ْبن مهران  روى عنككه ابنككه ُمح مككث
 مذكر.الداودي، و العبال ْبن أ ْحم د ال

ي أ بُو 841: 1]-( 1348) : ح دث ك ن ا اْلق اضككككككككككككِ ُن ْبُن أ ِبي ق اِلٍه، ق ال  [ أ ْخبك ر ن ا اْلح سكككككككككككك 
ُف ْبُن يك ْعُقوب  ْبِن مِ  ى يُوسككككككُ : ح دث ك ن ا أ بُو ِعيسكككككك  ، ق ال  ِن اْلج رثاِحي  ِن ع ِلي  ْبُن اْلح سكككككك  ْهر ان  اْلح سككككك 

اُوِدي .  الدث
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ي  : ح دث و أ ْخبك ر ن ا اْلق اضككِ اُوِدي ، ق ال  م اِعيل  الدث  ك ن ا ع ْبُد اللثِه أ بُو ب ْكٍر ُمح مثُد ْبُن ُعم ر  ْبِن ِإسككْ
رُ  ِل اْلع بثاُل ْبُن أ ْحم د  اْلُمذ كِ  : ح دث ك ن ا أ بُو اْلف  ككْ اِهُد، ق ال  يُه ْبُن ُمح مثِد ْبِن ع ْبِد اللثِه الشككث  اْلخ  ككِ

وِق اْلع ط ِش ِفي  ل ْيم اِفي سككككُ رِين  و   الِث ِمال ٍة، ق اال: ح دث ك ن ا أ بُو سككككُ ن ِة خ ْمٍس و ِعشككككْ ن  د اُوُد ْبُن سكككك 
ى ْبنُ  : ح دث ك ن ا ِعيسككككك  ، ق ال  ْنظ ِلي  ح اُق ْبُن ِإبْكر اِهيأ  اْلح  : ح دث  ِني ِإسكككككْ ، ع ِليِ  ْبِن خ ل ٍف، ق ال   يُوُنس 

، ع ْن إِ  : ح دث ك ن ا اك ْوو اِعي  ل م ة ، ع نْ ق ال   أ ِبي ُهر يْكر ة ، ع ْن بْكر اِهيأ  ْبِن ُمرثة ، ع ِن ال  ْهرِيِ ، ع ْن أ ِبي سككككككك 
ت ْئذ ن ، و لِلثكثي ِ  : " ال تُكْنك ُ  اْلِبْكُر ح تثى ُتسكككْ لثأ  ق ال  لثى اللثُه ع ل ْيِه و سككك  وِل اللثِه صككك  يِه ِمْن ر سكككُ ِه ن صكككِ

ا، رُِفع  أ ْمرِه ا م ا ل ْأ ت دُْ  إِل ى سككككك   ا إِل ى الرِ ضككككك  ْخط ٍة و أ ْولِي اُؤه  ا إِل ى ْخط ٍة، ف ِ ذ ا د ع ْت إِل ى سككككك  ْئنُكه   شككككك 
ى: هِخُر اْلك الِم ِمْن ك الِم ال  ْهرِيِ  أ و  ِفي اْلح ِديِ ؟  ح اُق: فك ُقْلُت لِِعيسككككككك  ْلط اِن "، ق ال  ِإسكككككككْ السككككككك 

ا ِفي اْلح ِديِ  ف ال أ ْدرِي : ه ك ذ   ق ال 
ُد اللككثِه ْبنُ 848: 1]-( 1344) دث ك نكك ا ع بككْ : حكك  اُوِدي ، قكك ال  ُد ْبُن ُعم ر  الككدث  [ أ ْخبك ر نكك ا ُمح مككث

: ح دث ك ن ا د اُوُد ْبُن ع ِليِ  ْبنِ  ُر، ق ال  : ح دث ك ن ا اْلع بثاُل ْبُن أ ْحم د  اْلُمذ كِ   خ ل ٍف، ُمح مثٍد الشثاِهُد، ق ال 
 (2)ق ا" 

 

 (423ت بشار، الدبيب البيدادي )م  تاريخ بيداد-120
ن الرثقِ ي  أ ْخبك ر ن ا ُمح مثد ْبن عيسكككككككككى ْبن ع ْبد الع ي  الب او  - 4502" رشكككككككككيق أ بُو اْلح سككككككككك 

: ح دث ك ن ا أ بُو ب   اد ، ق ال  ي  بِبك ْ د  يصككككككككِ ن رشككككككككيق الرثقِ ي  اْلِمصكككككككِ  : ح دث ك ن ا أ بُو اْلح سككككككك  ْكر بهمذان، ق ال 
عِ  : أ ْحم د ْبن سككككككككككككك  ِعيد، ع ْن ع ْبد الرثْحم ِن ْبن م ْهِدي ، ق ال  : ح دث ك ن ا ُعم ر ْبن سككككككككككككك  يد الوراق، ق ال 

: لأ يكن ِإال أنما فعل اللهه بكرأيت سكككككفيان الثكثْورِي  ِفي النوم، فقلت:  و ضكككككعت ِفي  ؟، ق ال 
إِل ى الجنة،  ياللحد، ح تثى و قفت بين يدي اللثه تعالى، فحاسكككككككبني حسكككككككابا يسكككككككيرا،  ُأث أمر ب

فبينا أنا أدور بين أشككككككككجارها و أنهارها و ال أسككككككككمع حسككككككككا و ال حركة، إذ سككككككككمعت قالال يقول: 
: تحفظ أنك ه رت اللثه على هواك يوما ما؟  سفيان ْبن س ِعيد؟ فقلت: سفيان ْبن س ِعيد، ق ال 

: قلت: إي و الله فئخذني صواني النثار من جميع الجنة"   (1)ق ال 
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 (423بيداد ت بشار، الدبيب البيدادي )م  تاريخ-121
" 

 وافر ْبن ُسل ْيم ان أ بُو ُسل ْيم ان اإِلي اِدي  القهستاني - 4562
 ك ان  قاضي سجستان، و ن ل الري فكان يختلف منها إلى الكوفة ِفي التجارة.

اد، و حدث ع ْن لي  ْبن أ ِبي سككككككككككل ان الثكثْورِي ، يأ، و إسككككككككككراليل، و سككككككككككفي ُأث انتقل إِل ى بك ْ د 
و مالك ْبن أ ن س، و شككككككككككعبة ْبن الحجاج، و ورقاء ْبن ُعم ر، و عبد الملك ْبن جريج، و عبد الع ي  

 ْبن أ ِبي رواد.
ى، و الحسكككككين ْبن ع ِلي  الجعفي، و خلف  روى عنه: يعلى ْبن ُعبك ْيد، و عبيد اللثه ْبن ُموسككككك 

 الجراح، و محمد ْبن مقاتل اْلم ْرو وِي . ْبن تميأ، و عبد اللثه ْبن
اد  أ بُو النثْ ر هاشأ ْبن اْلق اِسأ، و محمد ْبن بكار ْبن الريان، و يحيى ْبن  و سمع منه بِبك ْ د 

 معين، و الحسن ْبن عرفة.
د ْبن اْلع بككثال، قكك ال   : أ ْخبك ر نكك ا ُمح مككث د الواحككد اككبر، قكك ال  د ْبن ع بككْ أ ْخبك ر نكك ا  :أ ْخبك ر نكك ا ُمح مككث

: سككككككككككككككمعت ي ْحي ى ْبن معين  : ح دث ك ن ا ع بثال ْبن ُمح مثد، ق ال  ِعيد ْبن مرابا، ق ال  أ ْحم د ْبن سكككككككككككككك 
اد  ل ْيم ان ك ان  سكككككككككجسكككككككككتانيا، ك ان   قة، ك ان  يجله المتا  القوهي إلى بك ْ د  يقول: وافر ْبن سكككككككككُ

: : ح دث ك ن ا أ ْخبك ر ن ا ُمح مثد ْبن ع ْبد اللثِه ا أ ْخبك ر ِني ع ْبد اللثِه ْبن ي ْحي ى السكككري، ق ال  ، ق ال  اِفِعي  لشككث
: قكك ال  ي ْحي ى ْبن معين: وافر ْبن  ا اْبن ال البي، قكك ال  دث ك نكك  : حكك  د ْبن اكوهر، قكك ال  ج ْعف ر ْبن ُمح مككث

: أ ْخبك ر ن ا ع ِلي  بْ  ل ْيم ان  قة، و قد رأيته أ ْخبك ر ن ا اْبن الف كككككككل، ق ال  : ن إِ سكككككككُ بْكر اِهيأ  المسكككككككتملي، ق ال 
ل ْيم ان القوهسككككككككتاني ك ان   : وافر ْبن سككككككككُ : ح دث ك ن ا اْلُبخ ارِي ، ق ال  حد نا أ بُو أ ْحم د ْبن فارل، ق ال 
اد  ح دث  ِني ُمح مثد ْبن يوسف  ي ُكون بالري عنده مراسيل، و وهأ، و يقال: كوفي إيادي ن ل بِبك ْ د 

: أ   : أ ْخبك ر ن ا ع ْبد الكريأ ْبن أ  اْلق طثان، ق ال  ي، ق ال  ِبي ع ْبد ْخبك ر ن ا الخصكككككككيه ْبن ع ْبد اللثِه اْلق اضكككككككِ
ل ْيم ان الكوفي، و يقال  ل ْيم ان وافر ْبن سككككككككككُ : أ بُو سككككككككككُ : أ ْخبك ر ِني أ ِبي، ق ال  الرثْحم ِن النسككككككككككالي، ق ال 

اد أ ْخبك ر ن ا أ حْ  : أ خْ قهستاني ك ان  ي ُكون بالري ن ل بك ْ د  بك ر ن ا ُمح مثد عدي م د ْبن أ ِبي ج ْعف ر، ق ال 
: سئلت أبا د اُود، ع نْ  : ح دث ك ن ا أ بُو ُعبك ْيد ُمح مثد ْبن ع ِلي  اآلجري، ق ال   البصري ِفي كتابه، ق ال 
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ل ْيم ان فيحد : ك ان   قة، و ق ال  فالن: كنت أجلس إِل ى وافر ْبن سككككككككُ ل ْيم ان، فك ق ال   ثوافر ْبن سككككككككُ
 (2)ع ْن سفيان ع ن" 

 

تكمو  تاريخ الببري، المقد ااي، اغمد بن عبد المو  -127
 (571)م 

 "سنة   م ان واربعين و ال مالة
 ِفي ه ِذه الس نة وافى ابو اسحاق القراريطي من مصر م ع  اْلح اج

 (2ِفي شهر ربيع االول توف ي ابو بكر ُمح مثد بن بن االدمي اْلق ارِي )
( 8الص وِفي كنت بالتا بكلواذي على سط  ع ال فك ل مثا هدى اللثْيل قلت ) (1ق ال  درة )

وت ابي  ِديدا فاذا صكك  ِعيفا يجىء من بعد فئصكك يت اليه وتئملته شكك  وتا ضكك  الصككلي ف سككِمعت صكك 
ْوت يقرب و ال  ي ْد على ذ ِلك اْلقدر 4بكر ) ( االدمي فقدرته منحدرا ِفي دجلة ف لأ اجد الصككككككككث

 نْكق طع فشككت ِفي االمر و صليت ونمتس اع ة  أث ا
اد بعد سككككككككاعتين من النكثه ار و كنت مجتاوا ِفي السككككككككميرية ) ( فاذا 5فبكرت ف دخلت بك ْ د 

( اْلعلِوي الثِتى ِبقرب 6ب ابي بكر االدمي ين ل الى الشكككككككككككط من د ار ابي عبد الله الموسكككككككككككاي )
ئ لته ع ن خ بر  عدت اليه و سككككككك  ف قلت اْين  بت  ه ف ئ ْخبرِني بسكككككككالمتهقرضكككككككة ج ْعف ر على دجلة ف صككككككك 

نِيككثة قكك ال  نعأ قبككل ) ِذه الككدثار ف قلككت قك ر أت الن وبكك ة اْلُفال  ال  ِفي هكك  ل 2البككارحككة فك قكك  ( نصككككككككككككككف اللثيككْ
ِديدا ب ان ِفي  وته بكلواذى فعجبت من ذ ِلك عجبا شكك  ِمعت ِفيِه صكك  ف علمت انه اْلو ْقت الثِذي سكك 

 ئ ْخب رته ق ال  فاحكها للنثال عني ف ئ نا احكيها د اِلما( فك ق ال  م الك ف  3ل ُه )
( االمام ر أ ْيت ابا بكر االدمي ِفي الن وم بعد 1و ق ال  ابو ج ْعف ر عبد الله بن اسكككككككككماعيل )

ِديد َما فعل الله بكمديدة من و ف اته ف قلت  ْيِه وقاسككيت شكك  ا وامورا صككعبة فك ق ال  اوقفني ب ين ي د 
لدنيا اللثي اِلي والمواقف و اْلُقْرهن فك ق ال  م ا ك ان  شىء اضر ع لي  ِمنكْه ا النها ك ان ت لقلت ل ُه ف تلك 

ي ان ال  اعذب  قلت ل ُه فالى اي شككككككككىء اْنتهى امرك ق ال  ق ال  لي الله تك ع ال ى هل ْيت على ن فسككككككككِ
 (20ابناء اليمانين )

                                         
 .1/518( 468تاري  ب داد ت بشار، الخطيه الب دادي )م  (2)
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ين ار و حكي ق ال  اْلُقْرهِن   ال  ِمال ة الف دِ و ك ان  ابو بكر محبوبا إِل ى النثال فك ق ال  كسككككبت بِ 
 (2)( ابو عبد الله ق ال  ِجْ ت الى مونس المظفر وحد ته" 22لما ولد اْبني )

 

 (572طبقات الغنابو ، ابن أبي يعوى )م -123
"وب سككككككككككككناده ق ال  أحمد بن محمد الكندي رأيت أحمد بن حنبل ِفي المنام فقلت: يا 

نع اللثه بك ق ال   فر لي  أ ق ال  يا أحمد ضككككربت ِفي قال قلت: نعأ يارب أبا عبد اللثه ما صكككك
 ق ال  يا أحمد هذا وجهي فانظر إليه فقد أبحتك النظر إليه.

وب سككككككككناده ق ال  محمد بن الحسككككككككين اكنماقي كنا ِفي مجلس فيه ي ْحي ى بن معين وأبو 
ذكرون ع ل ى أحمد بن حنبل وي خيثمكة وهير بن حرب وجمكاعكة من كبار العلماء فجعلوا يثنون

ف ككككككككككككككالله فقال رجل ال تكثروا بعض هذا القول فقال ي ْحي ى بن معين وكثرة الثناء ع ل ى أحمد 
 بن حنبل تستكثر لو جلسنا مجلسنا بالثناء عليه ما ذكرنا ف الله بكمالها.

ا علي ب ا إبراهيأ وعبكككد الع ي  قكككاال أ ْخبك ر نككك  ا المبكككارك أ ْخبك ر نككك  ا عبكككد ن مأ ْخبك ر نككك  دث ك نككك  ردك حككك 
الرحمن بن أبي حاتأ ق ال  سمعت عبد اللثه بن الحسين بن موسى يقول رأيت رجال من أهل 

قكك ال   فر لي  كمااا فعاال اللااهه باالحكديكك  توفي فرأيتككه فيمككا يرى النككالأ فقلككت: لككه بككاللككه عليككك 
مككد بن حنبككل حفقلككت: بككاللككه قكك ال  بككاللككه إنككه  فر لي فقلككت: بمككاذا  فر لككك فقككال بمحبتي ك

 فقلت: فئنت ِفي راحة فتبسأ وقال أنا ِفي راحة وفرحة.
أخبرنا الوالد السكككككككككعيد ِقر اء ةر ع ْن يوسككككككككككف ال اهد ح دث ك ن ا محمد بن شككككككككككجا  المروروذي 
دث ك نكك ا يوسككككككككككككككف بن بختككان وكككان من خيككار  دث ك نكك ا أبو بكر عبككد اللككثه بن محمككد القرشككككككككككككككي حكك  حكك 

بن حنبل رأي رجل ِفي منامه كئن ع ل ى كل قبر قنديال فقال المسكككككككلمين ق ال  لما مات أحمد 
مككا هككذا فقيككل لككه أمككا علمككت أنككه نور كهككل القبور قبورهأ بن ول هككذا الرجككل بين أظهرهأ وقككد  

 كان فيهأ من يعذب فرحأ.

                                         
 .225( ص/512تكملة تاري  الطبري، المقدسي، محمد بن عبد الملك )م  (2)



 

 162 

ولو ذهبنا نذكر ف الله والمنامات التي تطابقت بعد وفاته لطال بها الكتاب ولأ يكن 
 (2)وإنما أردنا أن نذكر من روى" قصدنا ذكر الف الل 

 

 (572طبقات الغنابو ، ابن أبي يعوى )م -124
"وقال أ ْحم د ْبن نصككككككر رأيت مصككككككابا بالصككككككر  قد وقع فقرأت ِفي أذنه فكلمتني الجنية 

 من جوفه فقالت يا أبا عبد اللثه دعني أخنقه ف نه يقول القرهن مخلوق.
ة الوا ق قد ختأ له بالشككككككككككككككهادة وقتل ِفي خالف وذكره ي ْحي ى ْبن معين فترحأ عليكه وقكال

المتناعه ع ِن القول بخلق القرهن سككككنة إحدى و ال ين ومالتين وكان قد أخذه الوا ق فقال: له 
: كذا جاءت الرواية به  : أفترى ربكك يوم القيكامكة قك ال  مكا تقول ِفي القرهن فقكال: كالم اللكثه قك ال 

إليه فال يقومن أحد معي ف ني أحتسككه خطاي إلى فدعا الوا ق بالصككمصككامة وقال إذا قمت 
هذا الكافر الذي يعبد ربرا ال نعبده وال نعرفه بالصكككككفة التي وصكككككفه بها  أ أمر بالنطع فئجلس 
عليه وهو مقيد وأمر بشككككد رأسككككه بحبل وأمرهأ أن يمدوه ومشككككى إليه حتى ضككككرب عنقه وأمر 

 في الجانه ال ربي أياما.بحمل رأسه إلى ب داد فنصه ِفي الجانه الشرقي أياما و 
ق ال  جعفر بن محمد الصككككالى بصككككر عيني وإال فعميتا وسككككمع أذني وإال فصككككمتا أ ْحم د 

 ْبن نصر الخ اعي حي  ضربت عنقه يقول رأسه ال الله إال الله.
وقال المروذي سككككككككككككمعت أبا عبد اللثه وذكر أ ْحم د ْبن نصككككككككككككر فقال: رحمه اللثه ما كان 

 .أسخاه لقد جاد بنفسه
م اِعيل  ْبِن خلف كان أ ْحم د ْبن نصككككككككر خلي فلما قتل ِفي المحنة  وقال ِإبْكر اِهيأ ْبن ِإسككككككككْ
وصككككككله رأسككككككه أخبرت أن الرأل يقرأ القرهن فم ككككككيت فبت بقرب الرأل مشككككككرفا عليها وكان 
ه  النثاُل  عنده رجالة وفرسكككككان يحفظونه فلما هدأت العيون سكككككمعت الرأل يقول " الأ أ ح سكككككِ

يه ر ُكوا أ ْن يك ُقوُلوا هم نثا و ُهْأ ال يفتنون " فاقشككككككككعر جلدي  أ رأيته بعد ذلك ِفي المنام وعلأ ْن يُكتكْ 
:  ف ما فعل اللهه بكالسككككككككككككندل واالسككككككككككككتبرق وعلى رأسككككككككككككه تاج فقلت: له  ر لي يا أخي ق ال 

 وأدخلني الجنة.

                                         
 .2/21( 516قبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى )م  (2)
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 (2)ب داد"  وقال أ ْحم د ْبن كامل القاضي حمل أ ْحم د ْبن نصر ْبن مالك الخ اعي من
 

 (572طبقات الغنابو ، ابن أبي يعوى )م -125
"أربعين مرة فخطر ِفي قلبي أن ور شككككككككككككككيخكك الجنيكد فانحدرت إلى ب داد فلما ج ت 
الحجرة التي هو فيها قرقت الباب فقال: لي ادخل يا أبا ع ْمرو أتذنه بالرحبة ونست فر لك 

د الجريري كنكت واقفكا  ان يوم ع ل ى رأل الجنيكد ِفي وقكت وفكاته وكبب كداد؟ وقكال لي أبو ُمح مكث
جمعة ويوم نيروو وهو يقرأ القرهن فقلت: له يا أبا القاسككأ ارفق بنفسككك قال: يا أبا ُمح مثد ما 

 رأيت أحوج إليه مني ِفي هذا الوقت وهو ذا تطوى صحيفتي.
ه بااكوقككال الخلككدي رأيككت الجنيككد ِفي النوم فقلككت:  : قككاحككت ت مااا فعاال اللااه لككك قكك ال 

اإلشككككككككككككككارات و كابكت تلكك العبكارات وفنيكت تلكك العلوم ونفكدت تلك الرسككككككككككككككوم وما نفعنا إال 
 ركيعات كنا نركعها ِفي اكسحار.

: مككات الجنيككد ليلككة النيروو ودفن من  د ْبن المنككادي قكك ال  ئ نكك ا الجوهري أ ْخبك ر نكك ا ُمح مككث وأ نْكبكك 
 ال د وكان ذلك ِفي سنة  مان وتسعين ومالتين.

 
 جهأ العكبري

 صحه إمامنا أ ْحم د وبشررا الحافي.
: فوقع أحد عطفي  ق ال  جهأ أتيت يوما أ ْحم د بن حنبل فدخلت عليه وهو متش  ق ال 
إواره ع ْن منكبه فنظرت إلى موضككع ال ككرب فدمعت عيني ففطن أ ْحم د فرد الثوب إلى منكبه 

:  أ صككككككككككككككرت إلى بشككككككككككككككر بن الحرث فحكد تكه الحدي  فقال: لي ويحك إن أ   ار ْحم د ققك ال 
 بخطامها وعنانها ِفي اإلسالم.

 
 ب اُب الحاء

 الحسن ْبن أ ْحم د ْبن أبي اللي  الراوي

                                         
 .2/32( 516 قبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى )م (2)
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ب ل رقعة من الحسككككككككككككككن ْبن  نكْ : دفعت إلى أ ْحم د ْبن ح  نقل ع ْن إمامنا أشككككككككككككككياء منها ق ال 
 (2)الصباح فيها مسئلة" 

 

 (572طبقات الغنابو ، ابن أبي يعوى )م -122
ُه تعكك ال  اللككث الى لككه من أين لككك هككذا فقككال: اللوح كككذا جرى القلأ ع ِلي  فككئتي بككالقلأ "فقكك 

: اللككثُه ع  وجككل لككه يككاقلأ مككا تقول ِفي القرهن فقككال:  ال  لث فقكك  حتى وقف بين يككدي اللككثه ع  ث و جكك 
: اللككثُه من أين لككك هككذا فقككال: القلأ أنككت نظقككت وأنككا جريككت  ال  القلأ كالمككك اللهأ لككك فقكك 

: اللثهُ   ع  ث و ج لث صدق القلأ صدق اللوح صدق إسرافيل صدق جبريل فق ال 
ة صككككدق عروة صككككدق ال هري صككككدق معمر صككككدق عبد  صككككدق ُمح مثد صككككدقت ع اِلشكككك 

 الرواق صدق أ ْحم د بن حنبل القرهن كالمي  ير مخلوق.
ق ال  سكككككليمان السكككككج ي فو ه عند ذلك المعتصكككككأ فقال: صكككككدقت يا ابن حنبل وتاب 

 كككككرب رقبة بشكككككر المريسكككككي وابن أبي دؤاد وأكرم أ ْحم د بن حنبل وخلع عليه المعتصكككككأ وأمر ب
 فامتنع من ذلك فئمر به فحمل إلى بيته.

 
 سليمان القصير سئل إمامنا ع ْن أشياء:

 : : أ ْخبك ر ِني ُمح مثد ْبن ع ْمرِو ْبن مكرم الصككككككككككككككفار ق ال  منهكا مكا رواه أبو بكر الخالل ق ال 
: قلت: كحمد بن حنبل يا أبا ع ْبد اللثِه إيش تقول ِفي رجلح دث  ِني سككككككككككليمان القصككككككككككي  ر ق ال 

: نعأ.  ليس عنده شيء وله قرابة عندهأ وليمة ترى أن يقترم ويهدي لهأ ق ال 
 

سككليمان ْبن سككافري الواسككطي ح ككر مجلس إمامنا وحدث عنه بئشكككياء روى الخطيه 
سكككككككككككككين محمد اكورق ح دث ك ن ا ُمح مثد ْبن الح أ ْحم د ْبن  ابت أ ْخبك ر ن ا ُمح مثد ْبن الحسكككككككككككككين بن

: كنت ِفي  النقاش المقرىء ح دث ك ن ا مسكككي  ْبن حاتأ ح دث ك ن ا سكككليمان ْبن سكككافري الواسكككطي ق ال 
د بن حنبكل فقكال: لكه رجل يا أبا ع ْبد اللثِه رأيت ي  ِيد ْبن ه اُرون  ِفي النوم فقلت:  مجلس أ ْحمك 

                                         
 .2/211( 516قبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى )م  (2)
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: ق ال   ماا فعال اللاهه باكلكه  :  فر لي ورحمني وعاتبني فقلت:  فر لك ورحمك وعاتبك ق ال 
: قلت: يا رب ما علمت إال  ان  ق ال  اُرون  كتبكت ع ْن حري  ْبن ُعْثمك  : لي يكا ي  ِيكد ْبن هك  نعأ قك ال 

: إنه كان يب ض أبا الحسن ع ِلي  ْبن أبي قاله رضي اللثه عنه.  خيررا ق ال 
ي سككمعت ي  ِيد ْبن ه اُرون  يقول رأيت رب الع ة تعالى فِ  وب سككناده ق ال  أ ْحم د ْبن سككنان

 (2)النوم فقال: لي يا ي  ِيد تكته ع ْن حري  بن عثمان فقلت:" 
 

 (572طبقات الغنابو ، ابن أبي يعوى )م -122
: أ بُو ورعة ِفي شكككككيء ما كتبته منذ خمسكككككين سكككككنة ولأ أقالعه منذ كتبته  "وب سكككككناده ق ال 

 اب هو؟ ِفي أي ورقة هو؟ ِفي أي سطر هو؟.وإني أعلأ ِفي أي كت
وب سكككناده ق ال  أ ْحم د بن حنبل صككك  من الحدي  سكككبعمالة ألف حدي  وكسكككور وهذا 

 الفتى يعني أبا ورعة قد حفظ ستمالة ألف.
: ِإْسح اق ْبن راهويه كل حدي  ال يعرفه أ بُو ورعة الراوي ليس له أصل.  وب سناده ق ال 

البردعي ع ل ى أبي ورعة لكتابه الحدي  فرأي ِفي بعض  وب سككككككككككككككناده قال: قدم حمدون
: وككان ذلكك كخيكه فهأ أن يرجع وال يكتكه عنكه فلما كان من  داره أواني وفرشككككككككككككككار كثيرة قك ال 
الليل رأي كئنه ع ل ى شكككط بركة ورأي ظل شكككخص ِفي الماء فقال: أنت الذي وهدت ِفي أبي 

 ل فلما أن مات أبدل اللثه مكانه أبا ورعة.ورعة أعلمت أن أ ْحم د بن حنبل كان من اكبدا
: أ بُو حاتأ الراوي أ بُو ورعة إمام.  وب سناده ق ال 

: حفص ْبن عبيد اللثه اشككككككتهيت أن أرحل إلى أبي ورعة الراوي فلأ يقدر  وب سككككككناده ق ال 
لي فدخلت إلى الري بعد موته فرأيته ِفي النوم يصكككككككككلي ِفي السكككككككككماء الدنيا بالماللكة فقلت: 
: كتبكت بيدي ألف ألف حدي   : نعأ قلكت: بأ نلكت هكذا قك ال  عبيكد اللكثه ْبن عبكد الكريأ قك ال 

ول اللثِه  لثأ   -أقول فيها ع ْن ر سككُ لثى اللثُه ع ل ْيِه و سكك  وُل ا -صكك  : ر سككُ لثى اللثُه ع ل ْيِه  -للثِه وقد ق ال  صكك 
 شررا ".: " من صلى ع ِلي  صالة صلى اللثه عليه ع-و س لثأ  
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: أ بُو اْلع بثال المرادي رأيت أبا ورعة ِفي المنام فقلت: يا أبا ورعة  ا فعل موب سناده ق ال 
: لقيكت ربي فقكال: لي يكا أبكا ورعكة إني أوتي بكالطفكل فآمر به إلى الجنة فكيف  اللاهه باك قك ال 

 بمن حفظ السنن ع ل ى عبادي تبوأ من الجنة حي  ش ت.
 (2)ِفي الرؤية"  -ص لثى اللثُه ع ل ْيِه و س لثأ   -ر التي ع ْن ر ُسول اللثِه وقال أ بُو ورعة اكخبا

 

 (572طبقات الغنابو ، ابن أبي يعوى )م -128
 "ليس التقي بمتق اإللهه ... حتى يطيه شرابه وقعامه

 ويطيه ما يحوي ويكسه كفه ... ويكون ِفي حسن الحدي  كالمه
 ... فعلى النثِبي  صالته وسالمهنطق النثِبي  لنابه ع ْن ربه 

ْبد ذكر أ بُو نصكر ْبن أبي بكر النيسابوري أ ْخبك ر ن ا أ بُو ع ِلي  ْبن أبي سعيد ال  ال أ ْخبك ر ن ا ع  
: سمعت  اللثِه ْبن يوسكف ح دث ك ن ا أ بُو الطيه المظفر ْبن سكهل ح دث ك ن ا أ بُو أيوب الطيالسكي ق ال 

ِفي أ ْحم د بن حنبل سككككككككككككككت خصككككككككككككككال ما رأيتها ِفي عالأ قط كان ي ْحي ى ْبن معين يقول كان 
ا وكان عاقال.  محد ا وكان حافظا وكان عالما وكان ورعا وكان واهدر

وقال ي ْحي ى اكحول تلقينا ي ْحي ى ْبن معين عند قدومه من مكة فسكككككككئلناه ع ِن الحسكككككككين 
: لي يككا أبككا   وكريككا أترى مككا هو مكتوببن حيككان فقككال: أحككد كأ أنككه لمككا كككان بككآخر رمق قكك ال 

: بلى أرى مكتوبا ي ْحي ى ْبن معين يق ككى أو يف ككل بين  ع ل ى الخيمة قلت: ما أرى شككي ا ق ال 
 الظالمين  أ خرجت نفسه.

وقكال عبككال الككدوري مككات ي ْحي ى ْبن معين بككالمككدينكة أيككام الحج قبككل أن يحج وهو يريككد 
رج له مدينة فكلأ الخ امي الوالي فئخمكة سككككككككككككنة  ال ة و ال ين ومالتين وصككككككككككككلى عليه والي ال

لثأ   -سكككككرير النثِبي   لثى اللثُه ع ل ْيِه و سككككك  أ صكككككل ى عليه مرارار فحمل عليه وصكككككل ى عليه الوالي   -صككككك 
ومات يحيى وسككنه سككبع وسككبعون سككنة إال أياما وقيل مات وقد اسككتوفى خمسككا وسككبعين سككنة 

 ودخل ِفي الست وهو الصحي  ودفن بالبقيع.
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الخطيه أ ْخبك ر ِني اكوهري ح دث ك ن ا ُمح مثد ْبن الحسككككككن الصككككككيرفي ح دث ك ن ا أ بُو أ ْحم د وقال 
: رأيت ي ْحي ى  ْبن المهتدي بالله ح دث  ِني الحسككين ْبن الخصككيه ح دث  ِني حبيش ْبن مبشككر ق ال 

ه بااكْبن معين ِفي النوم فقلككت:  : أدخلني عليككه ِفي داره وووج مااا فعاال اللااه ي  ال مككالككة نقكك ال 
: للماللكة انظروا إلى عبدي كيف تطرى وحسن؟"   (2)حوراء  أ ق ال 

 

 (572طبقات الغنابو ، ابن أبي يعوى )م -129
: سكككمعت أبا الحسكككن ْبن بشكككار أي كككا يقول أعر  رجال منذ  ال ين سكككنة يشكككتهي  "ق ال 

 أن يشتهي ليترك ما يشتهي فما يجد شي ا يشتهي.
 ح دث ك ن ا إسككماعيل الصككابوني ح دث ك ن ا إسككحاق ْبن إبراهيأ العدل وأنبئنا أ بُو مسككلأ الكشككي

د  ْبِن حمكاد الوراق ح دث ك ن ا أ بُو الحسككككككككككككككن القناد الصككككككككككككككوفي ح دث ك ن ا أ بُو  ُد ْبُن أ ْحمك  دث ك نك ا ُمح مكث حك 
: مرت بنا جناوة ونحن عود ق الحسكككن بن بشكككار العبد الصكككال  ح دث  ِني عبد اللثه ْبن أ ْحم د ق ال 

ع ل ى مسكككجد أ ِبي فك ق ال  أ ِبي ما كانت صكككنعة صكككاحه الجناوة ق اُلوا ك ان  يبيع ع ل ى الطريق ق ال  
: ع  علي ع  علي إن ك ان  فناء يتيأ أو  يره فق د ِفي فناله أو فناء  يره ق اُلوا ِفي فناء  يره ق ال 

: قأ نصككككلي ع ل ْيِه عسككككى اللثه أ قال: فكبر عليه  ن يكفر ع ْنُه سككككي اتهذهبت أيامه عطال  ُأث ق ال 
أربع تكبيرات  ُأث حملنككاه إلى قبره ودفنككاه ونككام أ ِبي تلككك الليلككة وهو م تأ بككه فكك ِ ذ ا نحن بككامرأة 
من بعض جيراننا جاءت إلى أ ِبي فقالت: يا أبا عبد اللثه أال أبشككككرك بشككككارة؟ فك ق ال  لها: قولي 

البارحة فرأيت صاحه الجناوة الثِذي مررت معه وهو يا مباركة أنت امرأة صالحة قالت نمت 
ال    كككككبان ع ل ى ق   ما فعل اللهه بكيجري ِفي الجنة جريار وعليه حلتان خ كككككراوان فقلت له: 

 وقت خروج روحي فصلى علي أ ْحم د ْبن حنبل ف فر ذنوبي ومتعني بالجنة.
يحككه أبككا  : ِإذ ا رأيككت الب كداديوأنبكئنكا ع ل ى المحكدث عن أ ِبي عبكد اللككثه الفقيككه أنكه قكك ال  
 الحسن ْبن بشار وأبا ُمح مثد البربهاري فاعلأ أنه صاحه سنة.

قُكْلُت أنا: و ك ان  قد سكككككككمع جميع مسكككككككالل صكككككككال  كبيه أ ْحم د من صكككككككال  وحدث بها 
ُهْأ أ بُو حفص ْبن بدر الم الي وأحمد البرمكي و يرهأ  فسكككككككككككمعها من اْبن بشكككككككككككار جماعة ِمنكْ
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خ قالفتين يقصكككككككككدونه ويعظمونه أ بُو ُمح مثد البربهاري وأبو بكر الخالل وأبو بكر و ك ان  شكككككككككيو 
 عبد الع ي  وأشكالهأ.

و ك ان  اْبن بشكككككار يقول ِفي دعاله: اللهأ صكككككل ع ل ى أبينا هدم الثِذي خلقته بيدك وأنحلته 
 (2)صورتك وأسجدت له ماللكتك وووجته حواء أمتك فسبق" 

 

 (572ابن أبي يعوى )م طبقات الغنابو ، -120
"حد ني ع ْنُه عبد الع ي  اكوجي وكان  قة مئمونا دينا مسكككككتورا حسكككككن االعتقاد شكككككديدا 

 ِفي السنة.
وسكككمعت من يذكر ع ْنُه: أنه اجتاو يوما ِفي سكككوق الكرخ فسكككمع سكككه بعض الصكككحابة 

 فجعل ع ل ى نفسه أن ال يمشي قط في الكرخ.
 نطرة الصراة حتى مات.و ك ان  يسكن باب الشام: فلأ يعبر ق

وحد ني الحسكن ْبن ُمح مثد الخالل وعبد الع ي  ْبن ع ل ى الوراق: أن اْبن السوسنجردي 
 مات ِفي رجه سنة ا نتين وأربعمالة ودفن ِفي مقبرة باب حرب.

 ومولده: ِفي جمادى اآلخرة من سنة خمس وعشرين و ال مالة.
 : سككككككككككككككمعت عبد القادر ْبن ُمح مثد ْبن قال: وحد ني علي ْبن الحسككككككككككككككين العكبري ق ال 

: أنا  ؟ما فعل اللهه بكيوسكككككف يقول: رأيت أبا الحسكككككن الحمامي ِفي المنام فقلت له:  فك ق ال 
: وأبوك معنا فقلت: وجدنا؟ يعني أبا الحسككككين ْبن السككككوسككككنجردي  ِفي الجنة قُكْلُت: وأبي ق ال 

: نعأ  : ِفي الحظيرة قُكْلُت: حظيرة القدل؟ ق ال  .فك ق ال   أو كما ق ال 
 قُكْلُت أنا: و ك ان  قد صحه اْبن بطة وأبا حفص البرمكي.

 
 عثمان ْبن عيسى أ بُو عمرو الباقالني:
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ان   ان  يقول: ِإذ ا كككك  ان  أحكككد ال هكككاد المتعبكككدين منقطعكككا عن الخلق مالومكككا للخلوة و كككك  كككك 
إلفطار اوقت  روب الشكمس أحسست بروحي كئنها تخرج يعني الشت اله في تلك الساعة ب

 عن الذكر.
ي ال اُن ْبُن ِعيسكككككككككككككك  : أ ْخبك ر ن ا ُعْثم  ُد ْبن ع ِليِ  ْبِن المهتكدي بالله ق ال  ُه ُمح مكث دث ك نك ا ع نكْ  ثاِهُد حك 

: ح دث  ِني ُلْؤُلُؤ ْبنُ  ْيُن ْبُن أ ِبي النثْجِأ ق ال  : ح دث  ِني اْلُحس   (2)"  ع ْبِد اللثهِ اْلم ْعُروُ  بِاْلب اِقالِنيِ  ق ال 
 

 (572طبقات الغنابو ، ابن أبي يعوى )م -121
: القاضكككي أ بُو  ا الثِذي ع ل ى النعش ع ل ى السكككبايك؟ فك ق ال  "بئبي حكيأ فقلت ل ُه: من ه ذ 
: ذاك المدفون ِفي  ِذِه البركة؟ فك ق ال  يعلي فقلت ل ُه: يا أبا حكيأ أليس قد دفن القاضككككككي ِفي ه 

.البركة ي وره الخلق وهذا رفعن  اه مكانا عليا أو كما ق ال 
وسككمعت ُمح مثد ْبن مواهه يقول: سككمعت أبا الحسككن ْبن جدا يقول: كنت نالما ِفي 

:  داري ليلة مات القاضي أ بُو يعلي فهتف لي هاتف و ق ال 
 ما العيش بعدك مستطاب ... هيهات أن ي شى لمثلك باب
مام لصكككالة ع ل ى القاضكككي اإلفانتبهت فلما أسكككفر الفجر سكككمعت مناديا ينادى من أراد ا

 أبى يعلى فعلمت أن الهاتف والبيت الشعر كجله.
ق ال  اْبن جدا: سككككككئلت اللثه تعالى بعد موت القاضككككككي اإلمام أ ِبي يعلي أن أراه ِفي النوم 

 ؟ فك ق ال  لي: يا أبا الحسين وحقك لقد هدينا كمر عظيأ.ما فعل اللهه بكفرأيته فقلت: 
سكككككككئلت الله أن أرى القاضكككككككي أبا يعلى في النوم دفعة أخرى فقلت: يا ق ال  اْبن جدا: و 

سكككككككككككيدي كيف المذهه  ُأث؟ فك ق ال  لي: يا أبا الحسكككككككككككن المذهه بيننا وبين جهنأ سكككككككككككد من 
 حديد.

قُكْلُت أنا: و ق ال  اْبن سككيرين: " ما حد ك الميت بشككيء ِفي النوم فهو حق كنه في دار 
 حق ".
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ُه: رأيت اْبن بكير العكبري ِفي النوم بعد موته فقلت ل  وسكككمعت بعض أصكككحابنا يقول: 
: أنا عند القاضككككككككككككككي أ ِبي يعلى فقلت له: تقد علمت أنك قريه من ماا فعال اللهه بك ؟ فك ق ال 

. : أنا عنده ِفي الجنة أو كما ق ال   تربته فك ق ال 
: كنت ع د نوسكككككككككمعت أ ْحم د ْبن علي الحنبلي يقول: حكى لي سكككككككككعيد ْبن ج ْعف ر ق ال 

: رأيت كئني ِفي جامع باكرما"   (2)بعض شيوخي فدخل بعض أصحابي فك ق ال 
 

 (572طبقات الغنابو ، ابن أبي يعوى )م -127
 "ِإذ ا سيد منا م ى قام سيد ... قؤول بما ق ال  الكرام فعول

  ُأث أذن ل ُه بالم ي إلى من له بعد بيعته.
 امنا أحمد.وانتهي إِل ْيِه ِفي وقته الرحلة بطله مذهه إم

وتوفي يوم الخميس النصف من صفر سنة سبعين وأربعمالة وأخرجت جناوته ِفي  داة 
يوم الجمعة وح ككككككككككرت الجناوة و ك ان  يوما مشككككككككككهودا لكثرة الخلق وعظأ الح ن والبكاء و ك ان  

 جمعا لأ أر مثله لجناوة بعد جناوة الوالد السعيد.
نا أ ْحم د جامع المدينة وحفر ل ُه بجنه قبر إماموتقدم للصكككالة ع ل ْيِه أخوه أ بُو الف كككل ب

 فدفن ِفيِه وأخذ النال من تراب قبره الكثير تبركا به.
 ول م النال قبره ليال ونهارا مدة قويلة ويقرأون ختمات ويكثرون الدعاء.

 ولقد بل ني أنه ختأ ع ل ى قبره ِفي مدة شهور ألو  ختمات.
 الصالحة ل ُه.وكثرت المنامات من الصالحين بالرؤى 

ا فعاال ماافمن جملكة مكا رلي لك ُه ِفي المنكام بعكد وفككاتككه: أن الرالي لكك ُه حكى: أنكه قكك ال  لكك ُه: 
؟ فقال: لما وضعت ِفي قبري رأيت قبة من درة بي اء لها  ال ة أبواب وقالل يقول: اللهه بك

 ه ِذِه لك ادخل من أي أبوابها ش ت.
ال  لك هُ  : التقيت بئحماا فعال اللاهه باك: ورهه إنسككككككككككككككان هخر ِفي المنكام فك قك  ال  مد ْبن ؟ فك قك 

 حنبل فك ق ال  لي: يا أبا ج ْعف ر لقد جاهدت ِفي اللثه حق جهاده وقد أعطاك اللثه تعالى الرضا.
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ال  لكك ُه:  ال  لكك ُه: كمااا فعاال اللااهه بااورهه أ بُو بكر المعرو  بككاْبن القيمككة ِفي المنككام فك قكك  ؟ فك قكك 
." مات النال وكنت هخرهأ أو    (2)كما ق ال 

 

 ير السوف الصالغين إل ماعيم بن اغمد ا صبهاني، -123
 (535إ ماعيم ا صبهاني )م 

ب ِة أ بك و يث  ب ِة اللثِه ِإيثاي  و بك ْين  ُمح اسكككككككككك  ْختك ْرُت "فك ق ال  ح مثاِد: و اللثِه ل ْو ُخيِ ْرت  بك ْين  ُمح اسكككككككككك   ال 
 بك و يث، و ذ ِلك  أ نث اللثه  أ ْرح ُأ ِبي ِمْن أ بك و يث.ُمح اس ب ة  اللثِه ع ل ى ُمح اس ب ِة أ  

 
 ف ْصلِ 

صِ يِن ق ال  ُمح مثُد ْبُن اْلح جثاِج: ك ان  ر ُجِل ي ْسم ُع م ع ن ا ِعْند  ح مثاِد ْبِن س ل م ة  فك ر ِكه  إِل ى ال
ا ِديكككثةر، فك قكك  ة  هكك  ل مكك  اِد ْبِن سكككككككككككككك  د ى إِل ى ح مككث ا ر ج ع  أ هككْ اِد: ِإنِ ي ِإْن ق ِبلْ ف لمككث دِ  كككْك  ل  ح مكككث ا ل ْأ ُأحكك  تُكهككك 

ْ ِني. : ال  تك ْقبك ْله ا و ح دِ  ، ق ال  بك ْله ا ح دث ْكُتك   ِبح ِديٍ ، و ِإْن ل ْأ أ قكْ
نك اِم ف ِقيكل  لك ُه:  اُد ْبُن ي  ِيكد  ِفي اْلم  ِد الرثِحيِأ: رُِلي  ح مكث ؟ بككَ ا فَاَعَل اللهه  ماَ و قك ال  أ بك اُن ْبُن ع بكْ

يكْه ات  ذ اك  ِفي أ ع ل ى ِعلِ يِ ين ."  : ه  ا فك ع ل  ح مثاُد ْبُن س ل م ة ؟ ق ال  : ف م  :   ف ر  ِلي، ق ال   (1)ق ال 
 

 ير السوف الصالغين إل ماعيم بن اغمد ا صبهاني، -124
 (535إ ماعيم ا صبهاني )م 

ْرقك ْنِديِ  ر    ِضي  اللثُه ع ْنهُ "ذِْكُر أ ِبي اْلق اِسِأ اْلح ِكيِأ السثم 
اِل يك ْرِجُع إِل ى ُعُلو  ِم ِفي هف اِت النك ُفوِل و اْك ْعم  ِوي : ل ُه ك ال  تثى، ق ال  أ بُو اْلع بثاِل النثسكككككك  ٍم شكككككك 

ِت و ِعْلِأ الظثاِهِر ح تثى اْستُكْقِ يث ِفي هِخِر ُعْمرِِه.  ِعْلِأ اْلُمع ام ال 

                                         
 .1/142( 516قبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى )م  (2)
 .112( ص/585سير السلف الصالحين إلسماعيل بن محمد اكصبهاني، إسماعيل اكصبهاني )م  (1)
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ِأ اْلح ِكيأِ  ِ ل  أ بُو اْلق اسككككككككِ : ِإذ ا ر أ ْيت  اللثه  يُ  سككككككككُ ِتْدر اِج، فك ق ال  م ِة االسكككككككككْ  ِيُدك  نِع مرا، ع ْن ع ال 
: ك ْأ ُمْست ْدر ٍج بِاإْلِْحس ا ت ْدر ِج،  ُأث ق ال  ي انرا ف اْعل ْأ أ نثك  ُمسكْ ك  تك ْ د اُد ِعصكْ ْأ و ر أ ْيت  نك ْفسك  ِن إِل ْيِه! و ك 

ْتِر ع ل ْيِه! و ق ال  ي ْحي ى ْبنُ ِمْن ُمْ تك رٍ  بِالثكثن اِء ع ل ْيهِ  ٍم: ر أ ْيُت ! و ك ْأ ِمْن م ْفُتوٍن بِالسكككككث الث  ُمح مثِد ْبِن سككككك 
ٍث، فك ُقْلُت:  ِأ اْلح ِكيأ  ِفي النكثْوِم بك ْعد  و ف اتِِه بِث ال  : }ِإنثا ُكنثا َعَل اللهه  بككَ َما فاَ أ بك ا اْلق اسككككككككككككككِ ؟ فك ق ال 

فِ  ُموِم{ ]الطور: 16ِقين  }قك ْبُل ِفي أ ْهِلن ا ُمشكككككْ ن ا و و ق ان ا ع ذ اب  السكككككث [ 12-16{ ف م نث اللثُه ع ل يكْ
. 

ا اْك ْعم ى م ْن تك ْعم ى  رُُه ِإنثمكك  ِأ اْلح ِكيُأ: ل ْيس  اْك ْعم ى م ْن يك ْعم ى ب صكككككككككككككك  اسككككككككككككككِ و قكك ال  أ بُو اْلقكك 
ا ال تك عْ  ِ نكثهكك  لث: }فكك  ُه ع  ث و جكك  ال  اللككث ير تككُُه، قكك  اُر و ل ِكْن تك ْعم ىب صككككككككككككككِ اْلُقُلوُب الثِتي ِفي  م ى اك ْبصككككككككككككككك 

 (2)[ ." 46الص ُدوِر{ ]الحج: 
 

 ير السوف الصالغين إل ماعيم بن اغمد ا صبهاني، -125
 (535إ ماعيم ا صبهاني )م 

ُه اللثُه تك ع ال ى  "ذِْكُر ُموس ى ْبُن اْلُمس اِوِر ال ثبِ يِ  ر ِحم 
يِ ررا ف اضكِ  يكْ را ِك نث أ ب اُه ك ان   الر تك ر ك  م ا و رِ  ُه ع ْن أ بِيِه ِكُْخو تِِه تك و ر عرا، و ل ْأ ي ْئُخْذ ِمْنهُ ك ان  خ  ش 

ِح الط ُرِق م االر ع ِظيمرا.  يك تك و لثى الس ْلط ان  و أ نْكف ق  ع ل ى الر ِب اق اِت و ِإْصال 
د  م ْوتِكِه ف ِقيكل  لك   نك اِم بك عكْ َل اللاهه  بككَ ُه: رُِلي  ِفي اْلم  ا فَاعاَ :   ف ر  ِلي م ر ْرُت يك ْومرا بِاْمر أ ٍة ؟ قك اماَ ل 

ْلُتُه م ع ه ا، ف ش ك ر  اللثُه ذ ِلك  ِلي فك   ف ر  ِلي ْمُلُه ف ح م   .ت ْحِمُل ِجر ابرا فك ثك ُقل  ع ل يكْه ا ح 
 

ُه اللثهُ  ِدين ِة ر ِحم   تك ع ال ى ذِْكُر ح مثاٍد اْلم ْكت ِه ِمْن أ ْهِل اْلم 
: ك ان  ح مثاِد اْلم ْكت ِه ي ْكُتُه ِمن   ِل النثاِل، ح ك ى ِإبْكر اِهيُأ ْبُن ع اِمٍر، ق ال   ك ان  ِمْن أ ف اضككككِ

ه  بكِكاْك يْكتكك اِم إِ  ِة ذ هكك  ان  يك ْوم  اْلُجُمعكك  ان  ِإذ ا ككك  ُه، و ككك  ا ِفيككِه الثكثو اِب و اْلبكك اِقي يك تكْرُكككُ ِديككِ  مكك   ل ى م ْن ِلكِكهِ اْلحكك 
 (1)فك ي ْدِهُن ُرُءوِسِهْأ." 

                                         
 .2121( ص/585ن محمد اكصبهاني، إسماعيل اكصبهاني )م سير السلف الصالحين إلسماعيل ب (2)
 .2812( ص/585سير السلف الصالحين إلسماعيل بن محمد اكصبهاني، إسماعيل اكصبهاني )م  (1)
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 ير السوف الصالغين إل ماعيم بن اغمد ا صبهاني، -122
 (535إ ماعيم ا صبهاني )م 

 "فك ل ْأ يُكْنِجِه ذ ِلك  ِمن  اْلم ْسُبوِق ع ل ْيِه.
اِبق ٍة ل ُهْأ إِ  ر اد ٍة ل ُه ل  و قك ال  ِإبْكر اِهيُأ اْلخ وثاُص: اْختك ار  م ِن اْختك ار  ِمْن ِعب اِدِه ال  ِلسكككككككككككككك  ْيِه، ِبْل إِلِ

: }اْختك ْرنكك اُهْأ ع ل ى ِعْلٍأ{ ]الككدخكك ال  ُدو ع ل ْيِهْأ، فك قكك  ا يك بككْ ُهْأ، و مكك  ا ي ْخرُُج ِمنكْ ان: ِفيِهْأ،  ُأث ع ِلأ  مكك 
ال ف اِت ِك نث م ِن اْشتك ر ى ِسْلع ةر يك ْعل ُأ ُعُيو 81 ا ِفيِهْأ ِمْن أ نْكو اِ  اْلُمخ   ه ا ال  يك ُرد ه ا.بك  [ أ ْي ِمنثا ِبم 

: ل   اِج ع ْن أ ْمرِِه فك ق ال  ْيٍر النثسككككث ر  م ْوت  خ  ئ ْلُت م ْن ح  كككك  : سكككك  اِلِكي  ْيِن اْلم  مثا ق ال  أ بُو اْلُحسكككك 
نك ْيِه و أ ْوم ئ  إِل ى ن اِحي ِة اْلبك ْيِت و ق ال   ي  ع ل ْيِه،  ُأث فك ت    ع يكْ ة  اْلم ْ ِرِب ُ شككككككِ ال  ر  صكككككك  ع اف اك   : ِقفْ ح  كككككك 

ا أُِمْرُت بككِِه يك   ا أُِمْرت  بكِكِه ال  يك ُفوتكك ك  و مكك  ْئُموِر، مكك  ِد مكك  ْئُموِر و أ نكك ا ع بككْ ِد مكك  ا أ نككْت  ع بككْ ُفوتُِني اللككثُه، فكك ِ نثمكك 
ال   ئ  لِلصكككث اٍء فك تك و ضكككث ا أُِمْرت  ِبِه، ف د ع ا ِبم  ا أُِمْرُت ِبِه،  ُأث أ ْمِض ِلم  ي  ِفيم  ْعِني ِك ْم كككِ لثى  ُأث ف د  ِة و صككك 
ابِن ا أ نثُه رُِلي  ِفي ح  : ف ئ ْخبك ر ِني بك ْعُض أ صكككككككككْ ، ق ال  هثد  و م ات  نك ْيِه و ت شككككككككك  النكثْوِم ف ِقيل   ت م دثد  و   مثض  ع يكْ

تك ر ْحُت ِمْن ُدنْكي اكُ َما فَاَعَل اللهه  بككَ ل ُه:  ا و ل ِكنِ ي اسككككككْ ئ ل ِني ع ْن ه ذ  : ال  ت سككككككْ اْلق ِذر ِة، و ِفي ُأ ؟ فك ق ال 
ٍة، اْلو ِضر ِة."   (2)ُنْسخ 

 

ترتيب المدارل وتقريب المسااال ، القاضااي عيا  )م -122
544) 

 "قال بلى.
فقلت ف لى ما صككككككككككرت؟ قال قدمت على ربي فكلمني كفاحار، قال: سككككككككككلني أعطيك، 

 وتمن علي أرضيك.
رت رقها إذا مر وذكر أن الف ككككككككككيل بن عيام رأى أنه دخل الجنة، قال: بينما أنا في ق

 ي يد بن أسلأ  رفة من  رفا وعليه قلنسوة قويلة.

                                         
 .2812( ص/585سير السلف الصالحين إلسماعيل بن محمد اكصبهاني، إسماعيل اكصبهاني )م  (2)
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 فقلت ويد؟ قال نعأ.
 قلت له سكنك الله وشرفك، فئين مالك ال أراه؟ قال: أين مالك؟ مالك فوق ذلك.

؟ قال كما فعل الله بفما وال يقول فوق حتى وقعت قلنسكككككككككوته، ورهه هخر، فقال له: 
  فر لي.

ثمان التي كان يقولها إذا رأى الميت: سكككككككبحان الحي الذي قال لماذا؟ قال: بكلمة ع
 اليموت.

قكال ابن أبي أويس: كككان يحيى بن ي يكد النوفلي من ال هككاد العبككاد وككان ال يكلأ مككالكككار 
وال ابن أبي ذلككه وال ابن عمران، وكتككه إلى كككل واحككد منهأ كتككابككار يعظهأ في إقبككالهأ على 

 الدنيا.
 (2)وأما اآلخران فئ لظا عليه في القول،"  فئما مالك فئجابه أحسن جواب،

 

ترتيب المدارل وتقريب المسااال ، القاضااي عيا  )م -128
544) 

ثرت علي ؟ فقال لي أكما فعل الله بك"قال التسككككتري: رأى أبو ورعة الراوي فقيل له: 
يا أبا ورعة، وكيف يكثر مخاصكككككمة في النوم أصككككككحاب المقاالت وقال: فقلت إلى ربي أنهأ 

 ا دونك.حاولو 
 فقال اجعلوه مع أبي عبد الله وأبي عبد الله وأبي عبد الله.

 (1)مالك والثوري وابن حنبل." 
 

                                         
 .1/241( 544القاضي عيام )م ترتيه المدارك وتقريه المسالك،  (2)
 .1/252( 544ترتيه المدارك وتقريه المسالك، القاضي عيام )م  (1)
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اناازل ا مما  ا ربعا  أبي حنيفا  واال  والشاااافعي -129
 (550وأحمد، يغيى بن إبراهيم السوما ي )م 

ِس وال في نْ "وقال رجل للم ني: يا أبا إبراهيأ إن فالنار يب  كككككككككككك. قال: ليس في قُكْربه أُ 
 .2بُكْعِده و ْحشه

عل الله ما فقال أبو الحسكن الحذاء المصكري: رأيت فيما يرى النالأ الم ني فقلت له: 
 ؟ قال: ما نفعنا تلك المناظرات، لوال الصوم والصالة لكنا من الهالكين.بك

وعن الفريابي قال: كنا نتناظر بين يدي الم ني، وكان يسكككتمع إلى المناظرة حتى نتوهأ 
 أنه ال يعر  في الفقه شي ار،  أ يتكلأ بعد ما حفظ على المتناظرين.

وعن أبي سككككككككككككككعيكد محمكد بن عقيل قال: قلت للم ني ما تقول في قول الله ع  وجل: 
ِدين {  ْيت  قك ْبُل و ُكْنت  ِمن  اْلُمْفسككِ فلأ يقبل منه اإليمان، وقول النبي صككلى  1}هآلن  و ق ْد ع صكك 

ه أ /أ ]همنت 280بي قاله حي  عرم عليه اإليمان فقال: "يا عأ إن[ الله عليه وسلأ لعمِ 
. وهذا في الموت، وفرعون في الموت ما الفرق بينهما؟ قال: فقال 8أشككككككككككككككهكد لك عند الله"

الم ني: كككان فرعون خرج من مفككاخرة الكككدنيكككا وي س من الحيككاة فلأ يقبككل منككه اإليمككان، وأبو 
 ن الحياة فيقبل منه اإليمان.قاله بعد في مفاخرة الدنيا ول ْأ يي ْس م

__________ 
 .1/855البيهقي في مناقه الشافعي  2
 .12سورة يونس / 1
قصككككككة وفاة أبي قاله وعرم النبي صككككككلى الله عليه وسككككككل أ اإلسككككككالم عليه، أخرجها  8

 (2)." 2/54،55( ومسلأ 3/842البخاري )ر: فت  
 

                                         
 .180( ص/550مناول اكلمة اكربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يحيى بن إبراهيأ السلماسي )م  (2)
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المنتدب ان اعجم شاايوا الساامعاني، الساامعاني، -180
 (527لكريم )م عبد ا

"أخبرنا أبو القاسككككأ إسككككماعيل بن أحمد بن عمر الحافظ بب داد، سككككمعت أبا القاسككككأ 
يوسكككف بن الحسكككن التفكري، سكككمعت أبا المظفر محمد بن أحمد الخراسككككاني هو الروذي، 

ي ولأ ؟ قككال:  فر لمااا فعاال اللااه بااكيقول: رؤي أبو جعفر الكككا ككذي في المنككام، فقيككل لككه: 
 يحاسبني.

ذا؟ قال: أما الم فرة، ف ني كنت أقول في رواياتي لمشكككككككايخي: أخبرك رضكككككككي قيل: بما
 الله عنك فالن،  أ أقول: حد ني فالن رحمه الله.

 وأما ترك المحاسبة، كني كنت أقول في كل حدي : صلى الله عليه وسلأ.
فاسككككككككتخرت الله تعالى وشككككككككرعت في جمعه ضككككككككحوة يوم اكحد الثاني عشككككككككر من ذي 

وخمسكككككككين وخمس مالة، وقدم بعض ألمتنا من اسكككككككمه محمد في ابتداء  الحجة سكككككككنة  الث
 مجموعه تبركا باسأ نبينا المصطفى، صلى الله عليه وسلأ.

وابتدأت أنا بئحمد، كن محمدا وأحمد كالهما من أسكككككككككككماء النبي، صكككككككككككلى الله عليه 
وُل اللثِه{ ]الفت :  ررا [ ، وقال ع  م11وسكككلأ، قال الله تعالى: }ُمح مثِد ر سكككُ ن قالل: }و ُمب شكككِ 

 (2)[" 6ِبر ُسوٍل ي ْئِتي ِمْن بك ْعِدي اْسُمُه أ ْحم ُد{ ]الصف: 
 

تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -181
521) 

 أو هو بدأني فقال  فر الله لي ما فعل الله بك( فال أدري قلت له 2"فرحان يبتسأ )
يعني بكالتوحيكد الله يرحمه أو ي فر له فابشككككككككككككككروا  ( فوقع لي أنكه1أو رحمني وككل من يجكه )

( بذلك فرحا شكككديدا 4( بئشكككياء ال أتحققها اآلن وانتبهت فرحانا )8وحد ني في هذا الفن )
أحمد بن علي بن جعفر بن محمد أبو بكر الحلبي  - 22وذلك بعد وفاته بايام رحمه الله 

ن دمشكككككق وحدث عن أبي الوراق المعرو  بالواصكككككلي مؤدب أبي محمد بن أبي نصكككككر سكككككك
                                         

 .226( ص/561المنتخه من معجأ شيوخ السمعاني، السمعاني، عبد الكريأ )م  (2)
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( وأبي بكر أحمكككد بن محمكككد بن أبي إدريس 5بكر أحمكككد بن عبكككد اللكككه بن الفرج البرامي )
اإلمام وأحمد بن إسككككككككككككحاق القاصككككككككككككي الحلبيين وأبي بكر محمد بن إبراهيأ بن عبد الله بن 

( اكنطاكي وأبي عبد الله الب داذي المقرئ ال ككككككككككككرير وأحمد بن محمد 6يعقوب بن وووان )
وكريا الربعي حدث عنه أبو محمد بن أبي نصككككككر وأبو نصككككككر بن الجبان ومكي بن محمد بن 

( وأبو الحسككككن أحمد بن محمد بن القاسككككأ بن مرووق البصككككري اشككككتكت عيني 2بن ال مر )
فشككككككككككوت إلى أبي الحسكككككككككن علي بن المسكككككككككلأ الفقيه فقال انظر في المصكككككككككحف ف ن عيني 

 أحمد فقالاشتكت فشكوت إلى أبي محمد عبد الع ي  بن 
_________ 

 ( في المطبوعة: يتبسأ2)
 ( كذا وفي المختصر: " يجئ به " وفي المطبوعة: " نجى "1)
 ( كذا وفي المختصر: المعنى8)
 ( كذا باالصل والمختصر منونة والصواب عدم تنوينها4)
( قال ابن نقطة: وأما البرامي بكسر الباء المعجمة بواحدة وفت  الراء الخفيفة وبعد 5)

االلف ميأ فهو أبو محمد عبد الله بن الفرج بن عبد الله القرشي حدث بدمشق عن القاسأ 
( وانظر 583/  2بن عثمان الجوعي حدث عنه ابن المقرئ في مجعمه )حاشككككككية االكمال 

 وما كته في الحاشية 82/  2المطبوعة 
 باالصل " عروران " 645/  1( عن تبصير المنتبه 6)
 (2)" 122/  8ال مر " والمثبت وال بط عن تبصير المنتبه  ( باالصل: " بن أبي2)
 

تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -187
521) 

( 8( من أبي الوليد الطيالسي وعمرو بن مرووق )1( وسمع )2"كته حماد بن ويد )
 اومحمد بن كثير صكككحه عثمان بن صكككخر ال اهد أسكككتاذ أبي تراب وصكككحه أبا تراب أخبرن

                                         
 .5/42( 522تاري  دمشق البن عساكر، ابن عساكر، أبو القاسأ )م  (2)



 

 178 

أبو سككككككككعد محمد بن محمد بن المطرو وأبو علي الحسككككككككن بن أحمد وأبو القاسككككككككأ  انأ بن 
محمد بن عبيد الله إجاوة  أ أخبرنا أبو المعالي عبد الله بن أحمد بن محمد الب ار بمرو أنا 
أبو علي الحكداد قكالوا أنكا أبو نعيأ الحكافظ قكال سككككككككككككككمعكت أبكا محمد عبد الله بن محمد بن 

قول ومات أحمد بن عمرو بن أبي عاصكككككأ النبيل بئصكككككبهان في ربيع اآلخر جعفر بن حيان ي
من سكنة سكبع و مانين يعني ومالتين أخبرني أبو القاسكأ هبة الله بن عبد الله الواسطي أنا أبو 
بكر الخطيه وأنبئنا أبو علي الحداد وحد ني أبو مسككككككككككككعود عبد الرحيأ بن علي عنه قاال أنا 

سمعت أبا محمد بن حيان يقول سمعت ابني عبد الرواق يحكي ( 4أبو نعيأ الحافظ قال )
عن أبي عبككد اللككه الكسككككككككككككككالي قككال رأيككت ابن ابي عككاصككككككككككككككأ فيمككا يرى النككالأ كككئنككه جككالس في 
المسكككجد الجامع عند الباب وهو يصكككلي من قعود فدنوت منه فسكككلمت عليه فرد علي فقلت 

 ي ربي قلت يؤنسكككككككككك ربكقال يؤنسكككككككككن ما فعل الله بكأنت أحمد بن عمرو قال نعأ قلت 
 قال نعأ فشهقت شهقة فانتبهت

أحمكككد بن عمرو الب كككداذي المعرو  بكككالرومي حكى عن أبي بكر محمكككد بن  - 68
إبراهيأ الدينوري الصكككككككككككوفي وأبي علي بن أبي السكككككككككككمراء اكقرابلسكككككككككككي حكى عنه أبو محمد 

 الحسن بن إسماعيل بن ال راب المصري ودخل أقرابلس من ساحل دمشق
_________ 

 ( في أخبار أصبهان: سلمة2)
 ( لفظة " سمع " سقطت من أخبار أصبهان1)
 ( بعدها في أخبار أصبهان: " والحوضي "8)
 (2)" 161/  2والوافي بالوفيات  286/  1( أخبار أصبهان 4)
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تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -183
521) 

جمعة قال وصككلى عليه محمد بن عبد الله بن "النسكاء سكتين ألف امرأة وكان دفنه يوم 
قاهر أخبرنا أبو عبد الله الفراوي أنا أبو عثمان إسكككككماعيل بن عبد الرحمن الصكككككابوني أنا أبو 

( بن وكريا الشكيباني أنا أحمد بن محمد بن إسكماعيل الفقيه الطوسي نا أبو عبد الله 2بكر )
محمد بن صكككككككككال  العبكري الن كككككككككر بن الحسكككككككككين بن محمد أحمد اكسكككككككككدي نا محمد بن 

( بن خ يمة اإلسككككككككككندراني ب سككككككككككندرية قال لما مات أحمد بن 1بالبصكككككككككرة حد ني أحمد )
حنبل بل ني ذلك فا تممت من ذلك  ما شديدا فلما أن جن الليل أخذت وردي من الليل 
 أ نمت فرأيت أحمد بن حنبل عليه أ واب خ كككككككككككر وعلى رأسكككككككككككه تاج من ذهه وفي رجليه 

ي مشككية يختال فيها فقلت يا أبا عبد الله أي مشككية هذه قال مشكككية الخدام نعالن وهو يمشكك
ال قال  فر لي وألبسككككني هذين النعلين وهذا التاج وق ما فعل الله بكفي دار السككككالم فقلت 

لي يكا أحمكد بن حنبل هذا بما قلت القرهن كالمي  أ دخلت الجنة ف ذا سككككككككككككككفيان الثوري له 
من نخلة إلى نخلة وهو يقول " الحمد لله أور نا اكرم جناحان أخ كككككككككككران وهو يطير بهما 

( أخبرنا أبو القاسكككككأ نصكككككر بن أحمد بن 8نتبوأ من الجنة حي  نشكككككاء فنعأ أجر العاملين " )
مقاتل أنا جدي أبو محمد السككوسككي قال سككمعت أبا علي الحسككن بنعلي بن إبراهيأ المقرئ 

( يقول سمعت أبا 4هيأ الرويابادي )يقول سكمعت أبا القاسأ عبد الملك بن إسحاق بن إبرا
الحسككككككن علي بن عبد الله بن خفيف يقول سككككككمعت أبا بكر محمد بن محمد بن سككككككليمان 

( حججت إلى بيت الله الحرام فلما ق كككككككيت حجتي 5البا ندي يقول سكككككككمعت أبي يقول )
دخلت المسكككجد الحرام فنعسكككت فنمت في المسكككجد فرأيت في المنام علما أخ كككر قد ن ل 

اء إلى اكرم فيه مكتوب بالبيام ال إله إال الله محمد رسول الله أحمد بن حنبل من السم
 بايع الله تحت العرش وكان ذلك في أيام المحنة

_________ 
 110/  2( ما بين معكوفتين بيام باالصل والمثبت عن مطبوعة ابن عساكر 2)
" محمد  155/  8( كذا وسككيئتي بعد خبرين " محمد " وفي مختصككر ابن منظور 1)

" 
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 باختال  24( سورة ال مر االية: 8)
 ( كذا ولأ أصل إليها4)
 (2)( قوله " سمعت ابي يقول " مكررة باالصل" 5)
 

تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -184
521) 

"حككد ني أبو مسككككككككككككككعود عبككد الرحيأ بن علي بن حمككد أنككا أبو علي الحسككككككككككككككن بن علي 
( سمعت أبا جعفر محمد بن أحمد 2و علي أنا أبو نعيأ الحافظ قال )المقرئ وأجاوه لي أب

( يقول نككككا محمككككد بن الحسككككككككككككككن المقرئ النقككككاش بب ككككداذ نككككا أبو أيوب الخالل 1بن عمر )
الموصككلي قال كنت أتمنى أن أرى أحمد بن حنبل في المنام فرأيته وعليه حلتان وعلى رأسككه 

( في الدنيا تمشككككي هذه المشككككية 4ما عهدتك )( فقلت له يا أبا عبد الله 8تاج وهو يسككككير )
فقال هذه مشككككية الخدام في دار السككككالم أخبرنا أبو عبد الله الفراوي وأبو القاسككككأ الشككككحامي 
و يرهما مكاتبة أن أبا عثمان الصككابوني أجاو لهأ  أ أخبرني أبو المظفر عبد المنعأ بن عبد 

نصكككور ن عبد الرحمن الصكككابوني أنا أبو مالكريأ أنا أبو بكر البيهقي نا أبو عثمان إسكككماعيل ب
الحمشككادي قال سككمعت أبا بكر محمد بن عبد الله الراوي قال سككمعت أبا القاسككأ عبد الله 

( بن خ يمة 5بن محمكد العبكد الصككككككككككككككال  بك سكككككككككككككككنكدريكة يقول حكد ني أبو عبكد اللكه محمد )
ته في رأياإلسكككككككندراني قال لما مات أحمد بن حنبل ا تممت  ما شككككككديدا فبت من ليلتي ف

المنام وهو يتبختر في مشكيته فقلت له يا أبا عبد الله أي مشية هذه فقال هذه مشية الخدام 
قال  فر لي وتوجني وألبسككككككككككني نعلين من ذهه  ما فعل الله بكفي دار السككككككككككالم فقلت له 

(  أ قككال لي يككا أحمككد ادعني 6وقككال لي يككا أحمككد هككذا بقولككك القرهن كالمي  ير مخلوق )
( عن سككككككككفيان الثوري التي كنت تدعو بهن في دار الدنيا قال 2ات التي بل تك )بتلك الدعو 

قلت يا رب كل شككئ بقدرتك على كل شككئ ال تسككئلني عن شككئ ا فر لي كل شكككئ فقال لي 
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يا أحمد هذه الجنة فقأ ادخل إليها فدخلت ف ذا أنا بسككككككفيان الثوري وله جناحان أخ ككككككران 
 يطير بهما من نخلة

_________ 
 في ترجمة محمد بن احمد بن عمر الطهراني 801/  1أخبار أصبهان  ( ذكر2)
 ( باالصل: " عمرو " خطئ والمثبت عن أخبار أصبهان1)
 ( في أخبار أصبهان: يشمر8)
 ( اخبار أصبهان: ما عهدناك في دار الدنيا4)
 ( تقدم قريبا " احمد " وفي مختصر ابن منظور: " محمد "5)
أ يرد في مختصكككككككر ابن منظور وال في سكككككككير أعالم النبالء ( قوله: "  ير مخاوق " ل6)
 210/  1وأ بت في رواية حلية االولياء  843/  22

 (2)(  ير واضحة باالصل والمثبت عن المختصر" 2)
 

تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -185
521) 

حبسككه فلما كان ال بد ( سككوط  أ أمر ب2"الجالدين فئتي بالجالدين ف ككربه أربع مالة )
دعا به ف كككككككككككربه أربع مالة سكككككككككككوط هخر  أ قطع يده فلما أن كان في اليوم الثال  قطع رجليه 
فلما أن كان في اليوم الرابع قطع عنقه وصككلبه  أ دعا بذلك الجندي من الحبس ف ككربه مالة 
عصككاة وأسكككقط اسكككمه وقال أنت ليس فيك خير لنفسكككك حي  رأيت أعرابيا واحدا ليس معه 
أحد وال  لمان وال أصككككحاب اسككككتخذيت له وخ ككككعت له حتى فعل بسككككبالك ما فعل كيف 
يكون لي فيككككك خير إذا احتجككككت إليككككك وقرده قرأت بخط أبي أحمككككد بن علي بن جعفر 

( الفندق الذي في 1الواصكككككككككلي الحلبي سكككككككككمعت أبا يعقوب اكذرعي يقول لما بنى ماجور )
ة قال الشكككي  فما عاش بعد أن كته ذلك الخواصكككين بدمشكككق كته على بابه مالة سكككنة وسكككن

إال مالة يوم ويوم قرأت على أبي محمد السلمي عن أبي محمد التميمي أنا مكي بن محمد 
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( قال وفيها يعني سنة أربع وستين ومالتين مات أما جور 8بن ال مر أنا أبو سليمان بن وبر )
ا رشكككككككككئ بن ركات الفقيه عنه أنأمير دمشكككككككككق أنبئنا أبو القاسكككككككككأ علي بن إبراهيأ وحد ني أبو الب

نظيف المقرئ إجكككاوة أنكككا عبكككد الوهكككاب بن جعفر بن علي الميكككداني أنكككا أبو بكر محمكككد بن 
سككككليمان بن يوسككككف الربعي حد نا عبد الرحمن بن إسككككماعيل الكوفي حد نا أبو الحسككككن بن 

ما  هقريش أبو علي المحاملي الحراني بدمشككككككككككق قال أرأيت أما جور اكمير في النوم فقلت ل
 قال  فر لي قال قلت لماذا فقال ب بطي قريق المسلمين وقريق الحجاج فعل الله بك
أمد بن أبد الح ككرمي اليماني أحد المعمرين اسككتقدمه معاوية بن أبي سككفيان  - 305

أنبككئنكككا أبو الفرج  يككك  بن علي الخطيكككه حكككد نككا أبو بكر أحمكككد بن علي بن  كككابكككت أنكككا أبو 
 ق الكاته أنا أبو بكر أحمد بن بشر بن سعيدمنصور محمد بن علي بن إسحا

_________ 
 ( في الوافي: ألف سوط2)
 ( كذا باكصل وم هنا بدون ألف1)
 (2)( باكصل " وبير " خطئ والصواب عن م وقد تقدم" 8)
 

تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -182
521) 

بو العبكال عبكد الله بن يعقوب بن "والكدي أبو عبكد اللكه محمكد بن إسككككككككككككككحكاق أخبرنكا أ
إسحاق الكرماني حد نا أبو وكريا يحيى بن يحيى حد نا حماد بن ويد عن أيوب السختياني 
وعمرو بن دينار المكي عن سكككككعيد بن جبير عن ابن عبال قال بينما رجل واقف مع رسكككككول 

ه )صككككلى الله ( راحلته فمات فقال رسككككول الل2الله )صككككلى الله عليه وسككككلأ( بعرفة فئوقصككككته )
( وكفنوه في  وبين وال تحنطوه وال تخمروه ف ن الله يبعثه 1عليه وسككلأ(  سككلوه بماء وسككدر )

يوم القيكامكة ملبيكا وقكال عمرو بن دينكار مكممكا أخبرنكا عكاليكا أبو بكر محمكد بن ظفر بن عبد 
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الواحكد الخطيكه ومحمكد بن جعفر بن محمكد بن أحمكد بن مهران و يرهمكا بكئصككككككككككككككبهكا قالوا 
 رنا أبو عمرو بن منده أنبئنا أبي فذكر مثلهأخب

( الرملي قدم دمشككككككككككككككق وحدث بها عن 4( بن عبد الله الرومي )8بشككككككككككككككرى ) - 322
القاضكي عبيد الله بن الحسكن اكنطاكي الصابوني وعلي بن عبد الحميد ال  الري روى عنه 

محمد بن  ا أبوعبد الوهاب بن عبد الله الم ني وأبو بكر أحمد بن الحسكككككككن بن الطيان أنبئن
صابر أنبئنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عثمان بن سعيد بن قاسأ ال ساني حد نا بشر بن 
عبككد اللكككه الخكككادم مولى المقتككدر بكككاللككه بكككدمشككككككككككككككق من حفظكككه حككد نكككا علي بن عبكككد الحميكككد 
ال  الري حد نا أحمد بن علي الخواص قال رأيت يحيى بن أكثأ القاضي في المنام فقلت 

( ما يلحق العبد بين يدي سككككككككككيده وقال 5قال أوقفني ووبخني فلحقني ) لله بكما فعل اله 
يا شكككككككي  السككككككككوء لوال شككككككككيبتك كحرقتك بالنار فقلت ما هكذا حد نا عنك قال فما حد ت 

 عني قال حد نا
_________ 

 ( وقص عنقه كوعد: كسرها ووقص فهو موقوص ووقصت به راحلته2)
 )القامول(

 واحدة سدرة )قامول(( السدر: شجر النبق ال1)
 231/  5( باالصل " بشري " بالياء والمثبت عن مختصر ابن منظور 8)
 ( في المختصر: الروحي4)
( سككككقطت اللفظة من االصككككل ومن المطبوعة واسككككتدركت عن مختصككككر ابن منظور" 5)

(2) 
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تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -182
521) 

ماعيل المحاملي يقول رأيت القاسككاني في النوم فقلت "يقول سككمعت الحسككين بن إسكك
فئومئ إلي أنه نجا بعد شكككككككككككككدة قلت فما تقول في أحمد بن حنبل قال  فر  ما فعل الله بك

اللكه له قلت فبشككككككككككككككر الحافي قال ذاك تحيه الكرامة من الله في كل يوم مرتين قال وأخبر أبو 
ل عت أبا القاسككأ بن أبي موسككى يقو عبد الرحمن قال سككمعت أبا العبال الب دادي يقول سككم

حد نا عبد الله بن يوسكككف الحذاء أخبرنا أبو القاسكككأ المدالني قال قال أبو حفص بن أخت 
بشككر قلت لخالي بشككر يا أبا نصككر وبل ني أنه اشككتهى الباقالء سككنين فلأ يئكله فرلي بعد موته 

يا  لأ تئكل واشككككككككككربفي المنام قيل له ما فعل بك ربك قال  فر لي وقال كل يا بشككككككككككر مما 
بشكككككر مما لأ تشكككككرب أخبرنا أبو الحسكككككن علي بن أحمد حد نا وأبو منصكككككور عبد الرحمن بن 

( أنبكئنكا أبو بكر الخطيه حد ني الخالل لفظا حد نا عمر بن أحمد بن 2محمكد بن رويق )
جعفر عن عاصكككأ الحربي قال رأيت في المنام كئني قد دخلت درب هشكككام فلقيني بشكككر بن 

ت من أين يا أبا نصكككككككككككر قال من عليين قلت ما فعل بئحمد بن حنبل قال تركت الحارث فقل
السككككككككككككككاعكة أحمكد بن حنبكل وعبكد الوهكاب الوراق بين يكدي اللكه ع  وجكل يئكالن ويشككككككككككككككربان 
ويتنعمكان قلكت فكئنكت قكال علأ اللكه ع  وجكل ر بتي في الطعكام فكئباحني النظر إليه أخبرنا أبو 

كر محمككد بن علي بن محمككد المقرئ الخيككاط حككد نككا أبو ( أخبرنككا أبو ب1بكر بن الم رفي )
علي الحسككككككككن بن الحسككككككككين بن حمكان حد نا أبو بكر محمد بن الحسككككككككن النقاش المقرئ 
بب داد حد نا محمد بن إسكحاق السكهلي قال وسكمعت أحمد بن الفت  يقول رأيت أبا نصر 

قلت له ئكل منها فبشككككر بن الحارث في منامي وهو قاعد في بسككككتان وبين يديه مالدة وهو ي
قال رحمني و فر لي وأباحني الجنة بئسككككككككرها وقال لي كل من  ما فعل الله بكيا أبا نصككككككككر 

جميع  مارهوا شكرب من أنهارها وتمتع بجميع ما فيها كما كنت تحرم نفسكك الشهوات في 
 دار الدنيا فقلت له وادك يا أبا نصر

_________ 
عالم ين " بتقديأ ال اي انظر ترجمته في سير أ( كذا بتقديأ الراء وفي المطبوعة " ور 2)
 " وريق " 61/  10النبالء 
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( في المطبوعة: " الم رقي " خطئ والصواب ما أ بت وهذه النسبة إلى الم رقة وهي 1)
 (2)قرية كبيرة ب ربي ب داد على خمسة فراس  منها" 

 

تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -188
521) 

بن إبراهيأ يقول سككككمعت الحسككككن بن مروان يقول رأيت بشككككرا بن الحارث في  "محمد
فيأ قال  فر لي و فر لمن تبع جناوتي قال قلت ف ما فعل الله بكالمنام فقلت يا أبا نصككككر 

العمر قال افتقد الكسككككككككرة قال وأخبرني الحسككككككككن بن علي التميمي أخبرنا أبو حفص عمر بن 
ووي أو  يره الشككككككك من أبي حفص حد نا القاسككككككأ بن أحمد الواعظ حد نا أبو شككككككجا  المر 

 فر لي  يا بشكككككككككر قال قد ما فعل الله بكمنبه قال رأيت بشكككككككككر بن الحارث في النوم فقلت 
وقال لي يا بشكككككككككككككر قد  فرت لك ولكل من تبع جناوتك فقلت يا رب ولكل من أحبني قال 

  فككار بن محمككد بنولكككل من أحبككك إلى يوم القيككامككة أخبرنككا أبو الف ككككككككككككككل محمككد بن عبككد ال
( هو ابن محمد بن سككككعيد القاسككككاني المعدل الشككككروقي بئصككككبهان 2إسككككماعيل بن عبد الوا )

أخبرنا القاضكككككككككي أبو منصكككككككككور محمد بن محمد بن حمدويه بن سكككككككككهل المروذي وأخبرنا أبو 
القاسأ بن السمرقندي أخبرنا أبو الحسين بن النقور أنبئنا أبو بكر محمد بن علي بن محمد 

ر الكديبكاجي حكد نكا محمكد بن حمكدويكه المروذي حكد نا عبد الله بن عبد الوهاب بن الن كككككككككككككك
الخوارومي حد نا إسككككحاق بن محمد قال لما مات بشككككر بن الحارث رهه بعض العلماء واقفا 
بين يكدي اللكه ع  وجل فقال الله تبارك وتعالى قد  فرت لك ولمن تبع جناوتك ولتسككككككككككككككعين 

برنا محمد بن قاول أخبرنا أبو ال نالأ بن أبي عثمان ( ممن سككككمعوا بموتك أخ8( ألفا )1)
أنبئنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو علي بن صفوان حد نا أبو بكر بن أبي الدنيا حد ني 
قاسككككككأ بن هاشككككككأ حد ني إسككككككحاق بن عباد حد ني أبو العبال القرشككككككي قال أتيت أبا نصككككككر 

نوم في نا أبو نصككككككككككر رأيته البارحة في الالتمار بعد موت بشككككككككككر بن الحارث بئيام نع يه فقال ل

                                         
 .20/118( 522تاري  دمشق البن عساكر، ابن عساكر، أبو القاسأ )م  (2)
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( 4أحسكككن هي ة فقلت له ما صكككنع بك ربك قال قد اسكككتحيت من ربي من كثرة ما أعطاني )
 أن  فر لمن تبع جناوتي
_________ 

: 31/  20( كذا باالصككككل: " عبد الوا " وبعدها بيام مقدار كلمة وفي المطبوعة 2)
 محمد بن سعيد القاشاني المعدل الشروقي أخبرنا أبو الف ل محمد بن عبد ال فار بن

 ( في المختصر والمطبوعة: ولسبعين1)
 ( باالصل " ألف "8)
 (2)( بعدها في المختصر والمطبوعة: " من الخير وكان فيما أعطاني "" 4)
 

تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -189
521) 

نقور بو محمد الصريفيني وأبو الحسين بن ال"أخبرنا أبو القاسأ بن السمرقندي أخبرنا أ
ح وأخبرنا أبو البركات اكنماقي أخبرنا أبو محمد الصككريفيني وأخبرنا أبو الحسككن محمد بن 
أحمد بن عبد الجبار بن توبة االسككككككككككدي أخبرنا أبو الحسككككككككككين بن النقور قاال أخبرنا أبو بكر 

ي مهتدي حد نا حسكككين بن أبمحمد بن الحسكككن بن عبدان الصكككيرفي حد نا أبو أحمد بن ال
الحصين وقال ابن النقور بن الخصيه حد ني أبو بكر بن حماد قال رأيت النبي )صلى الله 

( فقلت يا رسكككككول الله كيف بشكككككر عنكأ 2عليه وسكككككلأ( في النوم وكان في مسكككككجد الخيف )
قكال أن ل وسككككككككككككككط الجنكة قلكت فئحمد بن حنبل قال أما بل ك واد اكنماقي عني أن الله ع  
وجل إذا أدخل أهل الذكر الجنة ضكككككككحك إليهأ ع  وجل أخبرنا أبو القاسكككككككأ علي بن إبراهيأ 
وأبو الحسككككككن علي بن أحمد قاال وأبو منصككككككور بن خيرون أنبئنا أبو بكر الخطيه أخبرنا أبو 
الفرج بن علي بن عبيككد اللككه الطنككاجيري حككد نككا محمككد بن علي بن سككككككككككككككويككد المؤدب حككد نككا 

ري قال سكككمعت أبي يقول سكككمعت أحمد بن الدورقي يقول مات عثمان بن إسكككماعيل السكككك
جار لي فرأيته في الليل وعليه حلتين قد كسككككككككككككككي فقلت إيش قصككككككككككككككتك ما هذا قال دفن في 

                                         
 .20/115( 522تاري  دمشق البن عساكر، ابن عساكر، أبو القاسأ )م  (2)
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مقبرتنا بشكككر بن الحارث فكسكككي أهل المقبرة حلتين حلتين أخبرنا أبو الحسكككن بن قبيس قاال 
( قال أخبرنا أبو 8د بن وريق )( عبد الرحمن بن محم1حد نا وأبو منصكككككككككككككور بن خيرون نا )

( أخبرني عبككد الع ي  بن علي الوراق حككد نككا القككاضككككككككككككككي أبو 4بكر أحمككد بن علي الحككافظ )
الحسكككككن علي بن الحسكككككن الجراحي حد نا أحمد بن محمد الجراح قال سكككككمعت محمد بن 
محمد بن أبي الورد يقول قال لي مؤذن بشككككر بن الحارث أريت بشككككر بن الحارث في المنام 

 قال ما فعل الله بكت فقل
_________ 

( مسكككككككجد الخيف: الخيف ما انحدر من  لظ الجبل وارتفع عن سكككككككبل الماء ومنه 2)
 سمي مسجد الخيف من منى )معجأ البلدان(

( ما بين معكوفتين سقط من االصل وال يادة ضرورية انظر ترجمة ابن وريق في سير 1)
 61/  10أعالم النبالء 

 تقديأ الراء انظر الحاشية السابقة( باالصل " رويق " ب8)
 (2)في ترجمة أبي نصر التمار"  411/  20( تاري  ب داد 4)
 

تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -190
521) 

" فر لي فقلت ما فعل أحمد بن حنبل فقال  فر له فقلت ما فعل بئبي نصككككككككر التمار 
( فقال بفقره وصككككككككككبره على بنياته 2ما لأ تنااله )قال هيهات ذاك في عليين فقلت بماذا نال 

( روق وعلي بن محمككد بن عبككد اللككه المعككدل قككاال أخبرنككا 8( أخبرنككا ابن )1وقككال أبو بكر )
عثمان بن أحمد الدقاق حد نا أبو الحسكككن محمد بن أحمد بن البراء العبدي حد نا إبراهيأ 

رأيت بشكككككر بن الحارث في  بن سكككككهل وأحمد بن محمد بن بالل عن أبي جعفر السكككككقا قال
النوم فقلت يا أبا نصكككر كيف الحال قال وقفني فرحأ شكككيبتي وجعل يده تحت ذقنه وقال لي 

( قلوب عبادي 4يا بشككر لو سككجدت لي في الدنيا على الجمر ما أديت شكككر ما حشككيت )

                                         
 .20/116( 522تاري  دمشق البن عساكر، ابن عساكر، أبو القاسأ )م  (2)
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عليك وأباحني نصف الجنة ووعدني أن ي فر لمن تبع جناوتي قلت فما فعل أبو نصر التمار 
ال ذاك فوق النككال قككال قلككت بمككاذا قككال بصككككككككككككككبره على بنيككاتككه والفقر أخبرنككا أبو محمككد بن قكك

قاول أخبرنا أبو ال نالأ بن أبي عثمان أنبئنا أبو الحسكككككككككين بن بشكككككككككران أخبرنا الحسكككككككككين بن 
صككككككفوان حد نا أبو بكر بن أبي الدنيا حد ني عبيد الله بن جرير حد ني أبو عيسككككككى الرماني 

( يا 5ن الحارث في النوم فقال له ما فعل الله قال  فر لي وقال لي )عن رجل رأى بشككككككككككككر ب
بشككككككككككككككر لو سككككككككككككككجكدت لي على الجمر مكا ككافكات مكا جعلكت لك في قلوب العباد أخبرنا أبو 

( أخبرني الحسككككن بن 6الحسككككن بن قبيس وأبو منصككككور بن خيرون أخبرنا أبو بكر الخطيه )
بن الحسكككين بن الجنيد قال سكككمعت أبي قاله حد نا يوسككف بن عمر القوال حد نا أحمد 

 ل الله بكما فعحجاج بن الشاعر يقول لسليمان اللؤلؤي رؤي بشر الحارث في النوم فقيل 
 يا أبا نصر قال  فر لي وقال يا بشر ما عبدتني على قدر ما نوهت باسمك

_________ 
 ( باالصل " نااله " والمثبت عن تاري  ب داد2)
 ترجمة أبي نصر التمار في 411/  20( تاري  ب داد 1)
 411/  20( باالصل " أبو " والمثبت عن تاري  ب داد 8)
/  20( باالصكككل: " شككككر أما أخشكككيت " والمثبت عن تاري  ب داد وفي المطبوعة 4)
 شكر ما أحننت 34

 35/  20( ما بين معكوفتين ويادة لالي اح انظر المطبوعة 5)
 (2)" 30/  2( تاري  ب داد 6)
 

اشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م تاريخ د-191
521) 

"أخبرنا أبو الحسككككككن ويد بن الحسككككككن بن ويد الموسككككككوي أخبرنا أبو شككككككجا  محمد بن 
سككعدان المقاري ككي الشككيراوي أنبئنا شككيخي أبو علي الحسككن بن عبد الله بن أحمد الصكككوفي 

                                         
 .20/112( 522تاري  دمشق البن عساكر، ابن عساكر، أبو القاسأ )م  (2)
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يخي ال سكككمعت شكككأخبرنا شكككيخي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المعدل المقاري كككي ق
أبا عبد الله بن خفيف يقول سكككمعت أبا الحسكككن القيصكككري يقول سكككمعت محمد بن خ يمة 
باالسكككككككندرية يقول لما مات أحمد بن حنبل ا تممت  ما شككككككديدا فبت في ليلتي رأيته في 

( مشكككككية هذه فقال مشكككككية الخدام 2المنام وهو يتبختر في مشكككككيته فقلت يا أبا عبد الله أي )
ل فقال  فر لي وتوجني وألبسككككني نعلين من ذهه قا ما فعل الله بكم فقلت في دار السككككال

يكا أحمكد هكذا بقولكك إن القرهن كالمي قكال يكا أحمكد ادعني بتلكك الدعوات التي بل تك عن 
( هيه فقلت بقدرتك 1الثوري كنكت تدعو بها في دار الدنيا فقلت يا رب كل شككككككككككككككئ فقيل )

ني عن شككئ وا فر لي كل شككئ قال قد فعلت على كل شككئ فقال لي صككدقت فقلت ال تسككئل
 أ قكال يكا أحمكد هكذه الجنكة فقأ فكادخكل إليهكا فكدخلكت فك ذا بسككككككككككككككفيكان الثوري ولكه جنكاحان 
أخ ككككككككككككككران يطير بهمكا من نخلكة إلى نخلكة ويقول " الحمكد للكه الذي صككككككككككككككدقنا وعده وأور نا 

ل عبككد اللككه ( فقلككت لككه مككا فعكك8اكرم نتبوأ من الجنككة حيكك  نشكككككككككككككككاء فنعأ أجر العككاملين " )
( من نور ي ار بككه إلى الملككك ال فور قككال قلككت 4الوراق قككال تركتككه في بحر من نور في والل )

له فما فعل بشر يعني بن الحارث قال لي ب  ب  ومن مثل بشر تركته بين يدي الجليل وبين 
يكديه مالدة من الطعام والجليل مقبل عليه وهو يقول كل يا من لأ تئكل واشككككككككككككككرب يا من لأ 

( 5( فئصككككبحت فتصككككدقت بعشككككرة هال  )2شككككرب وانعأ يا من لأ تنعأ في دار الدنيا قال )ي
 درهأ كذا في هذه الرواية وإنما هو عبد الوهاب الوراق وكذلك هو في رواية أخرى

 بشر بن أبي حفص ويقال ابن أبي جعفر الكندي حدث عن مكحول - 331
_________ 

 102/  5( ويادة عن مختصر ابن منظور 2)
 ( االصل والمختصر وفي المطبوعة: فقال: هيه1)
 24( سورة ال مر االية: 8)
( والل: كشككككداد ضككككرب من السككككفن النهرية السككككريعة الحركة كانت معروفة في ب داد 4)

 14في أيام الخلفاء ويسمى أي ا ال اللة )الديارات للشابشتي ص 
) 
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 (2)( باالصل " ألف "" 5)
 

ن عسااارر، أبو القا اام )م تاريخ داشااا البن عسااارر، اب-197
521) 

( أنبككئنككا أبو محمككد 2"اخبرنككا أبو قككالككه بن أبي عقيككل أنبككئنككا أبو الحسككككككككككككككن الخلعي )
النحال أنبئنا أبو سكككككككعيد بن اكعرابي نبئنا عبد الله العتكي نبئنا علي بن الحسكككككككين الدرهمي 

ال قتلني قف ما فعل الله بكنبكئنكا اكصككككككككككككككمعي عن أبيكه قكال رأيت الحجاج في المنام فقلت 
بكل قتلة قتلت بها انسككككانا  أ رأيته بعد الحول فقلت يا أبا محمد ما صككككنع الله بك فقال يا 

 (1ماص بظر امه أما سئلت عن هذا عام أول انتهى )
( وأبو الفوارل عبد الباقي بن محمد 8اخبر أبو السككككككككعود احمد بن علي بن المجلي )

ص له بن الحسككن بن محمد الخالل أنبئنا أبو حفبن عبد الباقي قاال أنبئنا أبو القاسكأ عبد ال
( بن صكككككفوان البردعي نبئنا أبو عبد 4عمر بن إبراهيأ الكتاني امالء نبئنا أبو علي الحسكككككين )

( القاضي يقول كنت عند الرشيد 5الله االب اري نبئنا داود بن رشيد قال سمعت أبا يوسف )
أيته البارحة في النوم قال في أي وي ر  فدخل عليه رجل فقال رأيت يا أمير المؤمنين الحجاج

( وقال يا ماص بظر امه 6قكال مكا ا كه ) ماا فعال اللاه باكقكال قلكت في وي قبي  فقلكت لكه 
قال هارون صككدقت والله أنت رأيت الحجاج حقا ما كان أبو محمد ليد  صككرامته حيا وميتا 

ن عمر أنبئنا أبو يد الله بانتهى اخبرنا أبو القاسأ بن السمرقندي أنبئنا أبو الف ل عمر بن عب
الحسكككككككين بن بشكككككككران أنبئنا عثمان بن احمد نبئنا حنبل بن إسكككككككحاق نبئنا هارون بن معرو  
نبئنا ضككمرة نبئنا ابن شككوذب عن اشككع  الحداني قال رأيت الحجاج في منامي بحال سككي ة 

ال ق قلت يا أبا محمد ما صكككككككككككككنع بك ربك قال ما قتلت احدا قتلة إال قتلني بها قلت  أ مه
 أ أمر بي إلى النار قلت  أ مه قال أرجو ما يرجو أهل ال إله إال الله قال فكان ابن سككككككككيرين 
يقول إني كرجو له قال فبلى ذلك الحسكككن قال فقال الحسكككن أما والله ليخلفن الله ع  وجل 
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رجكاءه فيكه يعني ابن سككككككككككككككيرين أنبكئنكا أبو القكاسككككككككككككككأ عبكد المنعأ بن علي بن احمد وحد نا أبو 
 ن علي بنالحس

_________ 
 ( إعجامها  ير واض  باكصل والصواب عن التبصير2)
 1013/  5( الخبر نقله ابن العديأ 1)
 ( باكصل " المحملي " والصواب وال بط عن التبصير8)
 1013/  5( باكصل " الحسن " والمصبت عن ب ية الطله 4)
 ( باكصل: سفيان " والصواب عن ابن العديأ5)
 (2)ا باكصل وسقطت اللفظة عن ب ية الطله" ( كذا رسمه6)
 

تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -193
521) 

( وعاتبني فقلت  فر لك وشككككفعك 2قال  فر لي وشككككفعني ) ما فعل الله بك"فقلت 
( 1فبمكا عكاتبكك قكال كتبت عن حري  بن عثمان فقلت ما أعلأ إال خيرا قال إنه كان يب ض )

ن علي بن أبي قاله عليه السكككككككككككالم أخبرنا أبو الحسكككككككككككن بن قبيس نا وأبو النجأ أبا الحسككككككككككك
( بن عبد 4( أنا محمد بن عبد الله الهيتي نا الحسككككككككن )8الشككككككككيحي أنا أبو بكر الخطيه )

الله بن روح الجواليقي حد ني هارون بن رضككككككككككى مولى محمد بن عبد الرحمن بن إسككككككككككحاق 
د بن هارون يقول رأيت رب الع ة تبارك وتعالى القاضككككي نا احمد بن سكككككنان قال سكككككمعت ي ي

في المنككام فقككل لي يككا ي يككد تكتككه من حري  بن عثمككان فقلككت يككا رب مككا علمككت منككه إال خيرا 
( فقال لي يا ي يد ال تكته منه شكككككككي ا ف نه يسكككككككه عليا قال وأنا محمد بن الحسكككككككين بن 5)

تأ نا سكككعيد بن سككككافري محمد االورق نا محمد بن الحسكككن النقاش المقرئ نا مسكككب  بن حا
الواسككككككككككككطي قال كنت في مجلس احمد بن حنبل فقال له رجل يا أبا عبد الله رأيت ي يد بن 

( 6قككال  فر لي ورحمني وعككاتبني فقلككت  فر ) مااا فعاال اللااه بااكهككارون في النوم فقلككت لككه 
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لكك ورحمك وعاتبك قال نعأ قال لي يا ي يد بن هارون كتبت عن حري  بن عثمان فقلت يا 
الع ة ما علمت إال خيرا قال انه كان يب ض أبا الحسككككككككككككككن علي بن أبي قاله اخبرنا أبو رب 

قاهر محمد بن أبي بكر محمد بن عبد الله السنجي المؤذن أنا أبو الحسن علي بن احمد 
بن محمكككد المكككديني المؤذن بنيسككككككككككككككككابور نكككا أبو وكريكككا يحيى بن إبراهيأ بن محمكككد بن يحيى 

بكر محمد بن داود بن سكككككليمان ال اهد أن محمد بن الحسكككككين بن الم كي امالء اخبرني أبو 
حميد بن الربيع حد هأ أنا أبو القاسككأ بن بشككار الب دادي نا احمد الوراق قال سككمعت عبيد 

قال  له بكما فعل الاللكه القواريري قكال رأيكت ي يكد بن هكارون بعدما مات في النوم فقلت له 
  فر لي ورحمني وعاتبني في

_________ 
 ( في ابن عدي: ورحمني2)
 ( ابن عدي: ينتقص1)
 162/  3( تاري  ب داد 8)
 ( تاري  ب داد: الحسين4)
 ( ال يادة عن تاري  ب داد5)
 (2)" 162/  3( ما بين معكوفتين سقط من االصل واستدرك عن تاري  ب داد 6)
 

تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -194
521) 

( أخبرنا أبو منصور بن وريق أنا وأبو الحسن بن سعيد 2ري  بن عثمان )"روايتي عن ح
( نا أبو الفرج الحسككككككين بن عبد الله بن احمد بن أبي عالنة المقرئ 1نا أبو بكر الخطيه )

نا أبو بكر احمد بن إبراهيأ بن شككككككككككاذان نا أبو محمد السكككككككككككري نا يحيى بن إسككككككككككحاق بن 
ل ن بنت ي يد بن هارون قال كنت عند احمد بن حنبإبراهيأ بن سككككككككككافري حد ني أبو نافع اب

وعنده رجالن واحسككككككبه قال شككككككيخان قال فقال أحدهما يا أبا عبد الله رأيت ي يد بن هارون 
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لت قال  فر لي وشككككككككككككككفعني وعاتبني قال ق ما فعل الله بكفي المنكام فقلكت لكه يكا أبكا خالد 
  بن  يككد اتحككدث عن حري فر اللكه لكك وشككككككككككككككفعكك قكد عرفكت ففيأ عككاتبكك قكال قكال لي يككا ي

عثمان قال قلت يا رب ما علمت إال خيرا قال يا ي يد انه كان يب ض أبا حسن علي بن أبي 
قكالكه قكال وقكال اآلخر وأنكا رأيكت ي يكد بن هكارون في المنكام فقلت له هل اتاك منكر ونكير 

ا كنت نقال أي والله وسككككككئالني من ربك وما دينك ومن نبيك قال فقلت المثلي يقال هذا وأ
اعلأ النال بهذا في دار الدنيا فقاال لي صكككككككككدقت فنأ نومة العرول ال بؤل عليك أخبرنا أبو 

( اخبرني محمد بن المظفر بن علي 8محمد قاهر بن سكهل بن بشر نا أبو بكر الخطيه )
الدينوري المقرئ نا إبراهيأ بن محمد الم كي بب داد قال سكككككككككككمعت احمد بن محمد الحيري 

عبكد اللكه بن الحكارث الصككككككككككككككنعكاني قكال سككككككككككككككمعكت حو رة بن محمكد المنقري الم كي حكد ني 
ا فعل مالبصكككككككري يقول رأيت ي يد بن هارون الواسكككككككطي في المنام بعد موته بئربع ليال فقلت 

( لي التبعات قلت ما 4قال تقبل مني الحسككككككككنات وتجاوو عني السككككككككي ات ووهه ) الله بك
الكرم  فر لي ذنوبي وأدخلني الجنة قلت  فعكل بكك بعكد ذلكك قال وهل يكون من الكريأ إال

بما نلت الذي نلت قال بمجالس الذكر وقولي الحق وصدقي في الحدي  وقول قيامي في 
 الصالة وصبري

_________ 
 1128/  5( الخبر في ب ية الطله 2)
 24وتكاري  ب داد في ترجمة ي يد بن هارون  1221/  5( الخبر في ب يكة الطلكه 1)

 /846 - 842 
لأ أعثر على هذه الرواية في تاري  ب داد ونقلها عن الخطيه ابن العديأ في ب ية  (8)
 1128 - 1121/  5الطله 
 (2)( باالصل " وذهه " والمثبت عن ابن العديأ" 4)
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تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -195
521) 

القاسكككككأ المقدسكككككي  ( بن2"روى عنه أبو القاسكككككأ مكي بن عبد السكككككالم بن الحسكككككن )
وجماعة واجاو لجماعة من شكككككككيوخنا قرأت بخط بعض أصكككككككحاب الحدي  واظنه الحميدي 
وقد لقي أبا علي  الم الهرال قال مولد أبي علي الحسكككككككككن بن القاسكككككككككأ بن علي الواسكككككككككطي 
المقرئ المعرو  ب الم الهرال سكككككككككككنة أربع وسكككككككككككبعين و ال مالة وتوفي ليلة الجمعة ودفن يوم 

مادى اكولى من سكككككنة  مان وسكككككتين واربعمالة قرأت بخط أبي الف كككككل بن الجمعة سكككككابع ج
خيرون سككككككنة  مان وسككككككتين واربعمالة  الم الهرال الواسككككككطي المقرئ يعني مات بواسكككككككط في 
جمادى اكولى وقد قيل عنه انه خلط في شئ من القراءات وادعى اسنادا في شئ ال حقيقة 

 (1له وروى عجاله )
أبو علي الحراني المحاملي حكى عنه أبو محمد عبد الحسكككككككككككككن بن قريش  - 2411

الرحمن بن إسككككككككماعيل الكوفي أنبئنا أبو القاسككككككككأ علي بن إبراهيأ وحد نا أبو البركات بن أبي 
قاهر عنه أنا رشكككككككئ بن نظيف اجاوة أنا عبد الوهاب بن جعفر بن علي الميداني قراءة ونقلته 

سككف الربعي نا أبو محمد عبد الرحمن بن أنا من خطه أنا أبو بكر محمد بن سككليمان بن يو 
إسكككماعيل أنا الحسكككن بن قريش أبو علي المحاملي الحراني بدمشكككق قال رأيت مئجور اكمير 

ن فقال  فر لي فقلت بماذا فقال ب ككككككككبطي قرق المسككككككككلمي ما فعل الله بكفي النوم فقلت 
 قرق الحاج

_________ 
 الحسين ""  223/  21( كذا وفي ترجمته في سير االعالم 2)
" 4/  21والوافي بالوفيات  411/  2( الخبر نقله الذهبي في معرفة القراء الكبار 1)

(2) 
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تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -192
521) 

( أنا أبو القاسأ عبد الخالق بن 2"أخبرنا أبو عبد الله الفراوي أنا أبو عثمان البحيري )
ر احمد بن محمد بن موسكككى االصكككبهاني بئصكككبهان قال رأى أبو علي المؤذن حد ني أبو بك

ي قكال  فر لي بكئبيكات قلتهكا في النرجس: * تكئمكل ف ماا فعال اللاه باكنوال في المنكام فقيكل 
نبات اكرم وانظر * إلى ه ار ما فعل المليك عيون في لجين فاخرات * وأحداق لكالذهه 

لله له شريك * اخبرنا أبو محمد هبة ا السبيك على قصه ال برجد شاهدات * بئن الله ليس
بن احمد شكفاها نا عبد الع ي  التميمي نا أسكد بن القاسأ الحلبي حد ني خالي عبد الله بن 
صكككال  وكان قد تئدب على الصكككنوبري حد ني من أ ق به انه رأى أبا نوال الحسكككن بن هانئ 

قال  ماا فعال الله بكقكال  (8( نوال قكال نعأ )1في النوم وهو في نعمكة كبيرة فقكال لكه أبكا )
 فر لي وأعطكاني هكذه النعمكة قكال قلكت وممكاذا وأنكت كنت مخلطا فقال لي اليك عني جاء 
بعض الصكالحين إلى المقابر في ليلة من الليالي فبسط رداءه في المقابر وصف قدمه وصلى 
د بركعتين كهل المقابر عن هخرهأ فدخلت أنا في جملتهأ اخبرنا أبو منصككككككككككور محمد بن ع

( أنا علي بن محمد المعدل 4الملك أنا وأبو الحسككن علي بن الحسككن نا أبو بكر الحافظ )
أنكا عثمكان بن احمكد نكا محمكد بن احمد بن البراء نا عمر بن مدرك حد ني احمد بن يحيى 
عن محمد بن نافع قال كان أبو نوال لي صكككديقا فوقعت بيني وبينه هجرة في هخر عمره  أ 

( نوال 5ف علي الح ن فبينا أنا بين النالأ واليقظان إذا انا به فقلت أبا )بل ني وفاته فت كككككاع
فقكال الت حين كنيكة قلكت الحسككككككككككككككن بن هكانئ قكال نعأ قلكت ما فعل الله ع  وجل بك قال 

  فر
_________ 

( تقرأ باالصكككل " البختري " وهو خطئ والصكككواب ما أ بت واسكككمه سكككعيد بن محمد 2)
 208/  23جمته في سير االعالم بن أحمد بن محمد بن جعفر تر 

 ( االصل " أبو "1)
 ( ال يادة الومة لالي اح8)
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 208 - 201/  1وانظر وفيككات االعيككان  441/  2( الخبر في تككاري  ب ككداد 4)
 822وأخبار أبي نوال البن منظور ص 

 (2)( بالصال " أبو " والمثبت عن المصدرين السابقين" 5)
 

ن عسااارر، أبو القا اام )م تاريخ داشااا البن عسااارر، اب-192
521) 

( أبككا الجيش قتككل ليلككة اكحككد 2"إلى جككانككه قبر أبيككه أحمككد بن قولون وذكر  يره أن )
لليلتين بقيتا من ذي القعدة سككككككككككككككنة ا نتين و مانين ومالتين بدمشككككككككككككككق قتله خدمه قاهر ولؤلؤ 
وناشكككككككككككئ وشكككككككككككابور ومحافظ ونظيف فقتلوا جميعا قرأت على أبي محمد السكككككككككككلمي عن أبي 

حمد التميمي أنا أبو الحسكككن مكي بن محمد أنا أبو سككككليمان الربعي قال وفيها يعني سككككنة م
ا نتين و مككانين ومككالتين قتككل أبو الجيش خمككارويككة بن أحمككد بن قولون بككدمشككككككككككككككق هخر ذي 
القعكدة أنبكئنكا أبو محمكد بن اككفاني نا عبد الع ي  الكتاني نا أبو نصككككككككككككككر بن الجبان نا عبد 

ن أبيه قال لحقنا  الء في بعض السكككككككككككنين قال فخرجت إلى حمص الوهاب بن الحسكككككككككككن ع
اشككككككككككككككتري كهلي قوتكا فكئتيكت حمص فن لكت بهكا ودخلكت جكامعهكا فك ذا رجل مؤذن قد عرفني 
وأضكككككككككككافني عنده في المئذنة وكانت ليلة مقمرة قال فلما كان وقت السكككككككككككحر اكول قام يؤذن 

إليه  لى كله عند المئذنة فقامفكانتبهكت فقمكت فكئشككككككككككككككرفت من المئذنة ف ذا بكله قد أقبل إ
فقال له من أين ج ت قال من دمشكككككككق السكككككككاعة قال له وما رأيت فيها قال السكككككككاعة قتل أبو 
الجيش بن قولون قال ومن قتله قال بعض  لمانه قال فقلت للمؤذن أال تسككككككككمع ما أسككككككككمع 
قال نعأ وأصككككككبحنا قال فورخت ذلك اليوم عندي  أ إني سككككككرت إلى دمشككككككق فوجدت الخبر 
صكككككككحيحا وأنه قتل في تلك السكككككككاعة التي حدث بها الكله قرأت بخط أبي الفرج  ي  بن 
علي فيما حكاه على  اله ظنه عن أبي أحمد بن بكر الطبراني قال سككككككككككككككمعت عبد المنعأ 
بن عبككد الملككك يككذكر عن بعض من حككد ككه أن أبككا الجيش بن قولون لمككا مككات دفنوه بحوران 

( بعد ذلك في المنام فقيل له 4( وأنه رلي )8عبيد البسري )( وأراه قال قريبا من قبر أبي 1)

                                         
 .28/465( 522تاري  دمشق البن عساكر، ابن عساكر، أبو القاسأ )م  (2)



 

 197 

قال  فر لي ورحمني فقيل له بماذا فقال عادت علي بركة مجاورة قبر أبي  ماا فعال اللاه بك
 عبيد البسري "

_________ 
 ( سقطت من االصل وكتبت فوق السطر2)
  وحرار ( كروة واسككككككككككككككعكة من أعمكال دمشككككككككككككككق من جهة القبلة ذات قرى كثيرة وم ار 1)
 )ياقوت(
 " أبي عبيدة البراني " وبحاشيته: أبي عبيد التستري 64/  8( في النجوم ال اهرة 8)
 (2)( النجوم ال اهرة: رهه بعض أصحابه في المنام" 4)
 

تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -198
521) 

ن الفرج بن سككككهل نا أصككككبى ب "أنا أبو بكر بن أبي علي نا أبو القاسككككأ الطبراني  نا بكر
قال سكككككككمعت عبد الرحمن بن ويد بن أسكككككككلأ يقول رأيت أبي في المنام وعليه قلنسكككككككوة قويلة 

ق قال وينتني ب ينة العلأ قلت فئين مالك بن أنس قال مالك فو  ماا فعال الله بكفقلكت يكئبكه 
ريا يحيى ( كته إلي أبو وك2فوق فلأ ي ل فوق ويرفع رأسه حتى سقطت القلنسوة عن رأسه )

بن عبكد الوهكاب بن مندة وحد ني أبو بكر اللفتواني عنه أنا عمي أبو القاسككككككككككككككأ عن أبيه أبي 
( مولى عمر بن الخطاب يكنى أبا 1عبد الله قال قال لنا أبو سعيد بن يونس ويد بن أسلأ )

أسكامة قدم االسكندرية روى عنه من أهل مصر عبيد الله بن أبي جعفر والحارث بن يعقوب 
بالمدينة في ذي الحجة سككككنة سكككككت ومالة هذا وهأ وقد أسكككككقط منه و ال ين أخبرنا أبو  توفي

القاسكككككأ علي بن إبراهيأ نبئ أبو بكر الخطيه وأخبرنا أبو القاسكككككأ بن السكككككمرقندي أنا محمد 
بن هبة الله قاال أنا أبو الحسكككين بن الف كككل أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سكككفيان قال 

قول مات ويد بن أسككككككلأ سككككككنة  ال ين أو إحدى و ال ين ومالة وهذا وهأ سككككككمعت ابن بكير ي
( أخبرنا أبو البركات اكنماقي أنا أبو الف كككل بن خيرون أنا أبو القاسكككأ بن بشكككران أنا أبو 8)

                                         
 .22/50( 522تاري  دمشق البن عساكر، ابن عساكر، أبو القاسأ )م  (2)
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علي بن الصكككككوا  نا محمد بن عثمان بن أبي شكككككيبة نا هشكككككام بن محمد نا الهيثأ بن عدي 
الخطاب في خالفة أبي جعفر في أولها أخبرنا أبو  قكال مكات ويكد بن أسككككككككككككككلأ مولى عمر بن

القاسككككككككككككأ بن السككككككككككككمرقندي أنا أبو القاسككككككككككككأ علي بن أحمد بن محمد بن علي أنا أبو قاهر 
المخلص إجكككاوة  نكككا عبيكككد اللكككه بن عبكككد الرحمن أخبرني عبكككد الرحمن بن محمكككد بن الم يرة 

 أخبرني أبي حد ني أبو عبيد القاسأ بن سالم
_________ 

 8115/  1خبر في ب ية الطله ( ال2)
 ( باالصل: اسامة خطا والصواب ما أ بت وهو صاحه الترجمة1)
( أصكككككككككككككككاب ابن عسكككككككككككككككاكر في توهيمككه ولأ اعثر على هككذا الخبر في كتككاب المعرفككة 8)

 (2)والتاري  ليعقوب الفسوي وسيرد قوله باختال  قريبا" 
 

تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -199
521) 

"قال سكككككككمعت أبا الحسكككككككن بن مقسكككككككأ المقرئ بب داد يقول مات سكككككككري سكككككككنة إحدى 
وخمسين ومالتين أخبرنا أبو الحسن بن قبيس حد نا وأبو النجأ بدر بن عبد الله أنا أبو بكر 

( قككال 1( أخبرني اكوهري قككال قككال لنككا أبو عمر محمككد بن العبككال بن حيويككة )2الخطيككه )
الحسككككين بن حرب القاضككككي توفي أبو الحسككككن السكككككري بن الم لس  أنا أبو عبيد الله علي بن

السكككقطي يوم الثال اء لسكككت ليال خلون من شكككهر رم كككان سكككنة  الث وخمسكككين ومالتين بعد 
( دفنه في مقبرة الشكككككككوني ي وقبره ظاهر 8أذان الفجر ودفن بعد العصكككككككر قال الخطيه وكان )

( أبو عبد 4رسككككككككككككككي أنكا أبو بكر أنكا )معرو  وإلى جنبكه قبر الجنيكد أنبكئنكا أبو الحسككككككككككككككن الفكا
الرحمن أخبرني أبو ورعة إجاوة قال سكككككككئلت الخلدي قال سكككككككئلت الجنيد عن موت السكككككككري 

( أخبرنا أبو المظفر القشككككيري أنبئنا أبي القاسككككأ 5فقال مات سككككنة سككككبع وخمسككككين ومالتين )
نا أبو بكر أقال مات السري سنة سبع وخمسين ومالتين أخبرنا أبو الحسن حد نا أبو النجأ 

                                         
 .21/118( 522تاري  دمشق البن عساكر، ابن عساكر، أبو القاسأ )م  (2)
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( صكككككديقنا 2( أنا البرقاني أنا محمد بن العبال سكككككمعت أبا الحسكككككين المديني )6الخطيه )
قال سكككمعت أبا عبيد بن حربويه يقول ح كككرت جناوة سكككري السكككقطي فسكككررت فحد نا رجل 

ا فعل معن هخر أنه ح كر جناوة سري السقطي فلما كان في بعض الليل رهه في النوم فقال 
لي ولمن ح كككككككككر جناوتي وصكككككككككلى علي فقلت ف ني ممن ح كككككككككر جناوتك  قال  فر الله بك
 وصلى

_________ 
 211/  1( تاري  ب داد 2)
 ( في تاري  ب داد: حمويه1)
 ( باالصل وم: " قال " والمثبت عن تاري  ب داد8)
( ويادة منا لإلي ككككككككككككككاح وأبو بكر هو محمد بن يحيى الم كي وأبو عبد الرحمن هو 4)
 السلمي
 وم ة ( باالصل:5)

 4111/  1والتصحي  عن م وب ية الطله 
 211/  1( تاري  ب داد 6)
( رسككككمها باالصككككل وم: " الرسككككى " والمثبت عن تاري  ب داد وفيه " أبا الحسككككن بن 2)

 (2): النرسي" 4111/  1المديني " وفي ب ية الطله 
 

تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -700
521) 

( اكصكأ يقول كنا مع شكقيق البلخي ونحن مصكافوا الترك في يوم ال 2"سكمعت حاتأ )
( وسكيوفا تقطع ورماحا تقصكر فقال لي شكقيق ونحن بين الصفين  1أرى فيه إال رؤوسكا تندر )

كيف ترى نفسككك يا حاتأ في هذا اليوم تراه مثل الليلة التي وفت إليك امرأتك قلت ال والله 
ن مثلككه في الليلككة التي وفككت فيهككا امرأتي قككال  أ نككام بيقككال لكني أرى نفسككككككككككككككي في هككذا اليوم 

                                         
 .10/213( 522تاري  دمشق البن عساكر، ابن عساكر، أبو القاسأ )م  (2)
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الصكككككفين ودرقته تحت رأسكككككه حتى سكككككمعت  طيطه قال حاتأ ورأيت رجال من أصكككككحابنا في 
( أجرك صار إلى الله وإلى 8ذلك اليوم يبكي فقلت ما لك قال قتل أخي قال قلت يحبط )

كني أبكي أسكككككككككفا أن ال ( وال على قتله ول4رضكككككككككوانه قال فقال لي اسككككككككككت ما أبكى على )
أكون دريت كيف كان صكككككككبره وقلبه عند وقو  السكككككككيف به قال حاتأ فئخذني في ذلك اليوم 
تركي فئضكككجعني للذب  فلأ يكن قلبي به مشككك وال كان قلبي باله مشككك وال أنظر ماذا يئذن الله 

( جكاءه بهأ فكذبحكه فئلقاه عني ذكر أبو 6( خفكه إذ )5في فبينكا هو يطلكه السكككككككككككككككين من )
لقاسكككأ بن إسكككحاق بن إبراهيأ بن عبد الرحمن الهروي أن شككككقيق بن إبراهيأ البلخي قتل في ا

( سككككككككككككككنكة أربع وتسككككككككككككككعين ومكالكة أنبكئنا أبو جعفر أحمد بن محمد المكي أنبئ 2  وة كوالن )
الحسكين بن يحيى أنبئ الحسكين بن علي أنبئ أبو الحسكن بن جه أ قال سمعت أبا الحسن 

له يقول سمعت محمد بن عبيد المصري يقول سمعت عمر بن بندار بن الحسين بن المه
ا م( يقول رأيت شكككقيق البلخي في النوم فقلت له 3السكككري يقول سكككمعت أبا سكككعيد الحرار )

فقككال  فر لي  ير أنككا ال نلحقكأ فقلككت ولأ ذاك قككال إنككا توكلنككا على اللككه ع   فعاال اللااه بااك
 ة قال فسككككككككمعت الصككككككككراخ صككككككككدق صككككككككدقوجل بوجود الكفاية وتوكلتأ على الله بعدم الكفاي

 فانتبهت وأنا أسمع الصراخ
_________ 

 ( كذا2)
 ( مهملة بدون نقط باكصل والمثبت عن الحلية1)
 ( في الحلية: حظ8)
 ( كذا بيام باكصل وفي الحلية ما أبكي أسفا عليه وال على قتله4)
 ( في الحلية: من جفنه5)
 ( باكصل: إذا6)
 ي حدود بالد الترك من ناحية بما وراء النهر )ياقوت(( كوالن: بليدة قيبة ف2)
: " الخراو " وهو أحمد بن عيسكككى أبو 815/  20( كذا وفي مختصكككر ابن منظور 3)

 (2)" 421/  28سعيد الب دادي الخراو ترجمته في سير اكعالم 
                                         

 .18/245( 522تاري  دمشق البن عساكر، ابن عساكر، أبو القاسأ )م  (2)
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تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -701
521) 

الله بن عبد الرحمن بن محمد السكككككككككككككككري نا وكريا بن يحيى "قاهر المخلص نا عبيد 
المنقري قال مات عبد الله بن داود سككككككككنة  الث عشككككككككرة أخبرنا أبو القال علي بن إبراهيأ نا 

( بن محمد بن رامين 2أبو بكر الخطيه أنا القاضككككككككككي أبو محمد الحسككككككككككن بن الحسككككككككككين )
البنا  صكككر بن رضكككوان وأبو  اله بناكسكككتراباذي ح  أ أخبرنا أبو القاسكككأ بن الحصكككين وأبو ن

قكالوا أنككا أبو محمككد الجوهري قككاال أنككا أبو بكر بن مككالككك نكا محمكد بن يونس القرشككككككككككككككي قككال 
ومات عبد الله بن داود سكككنة  الث عشكككرة ومالتين للنصكككف من شكككوال أخبرنا أبو القاسكككأ بن 

نا أبو  حمد قاالالسكككمرقندي أنا أبو علي بن المسكككلمة وأبو القاسكككأ عبد الواحد بن علي بن م
الحسككككن بن الحمامي أنا أبو القاسككككأ الحسككككن بن محمد بن الحسككككن السكككككوني نا أبو جعفر 
محمد بن عبد الله بن سكككككليمان الح كككككرمي قال وفيها يعني سكككككنة  الث عشكككككرة ومالتين مات 
عبد الله بن داود الهمداني الخريبي قرأت على أبي محمد السكككككككككككككلمي أنا أبو محمد التميمي 

( قال سكنة  الث عشرة ومالتين فيها 1ن محمد بن ال مر أنا أبو سكليمان بن وبر )أنا مكي ب
مككات عبككد اللككه بن داود الهمككداني الخريبي بخريبككة البصككككككككككككككرة في شككككككككككككككوال وكككذا ذكر أبو أميككة 
الطرسوسي في وفاته وكذا ذكر أبو حسان ال يادي أخبرنا أبو محمد بن قاول أنا أبو ال نالأ 

الحسكككككين بن بشكككككران أنا أبو علي بن صكككككفوان نا أبو بكر بن أبي الدنيا بن أبي عثمان أنا أبو 
حككد ني عبيككد اللككه بن جرير اكودي حككد ني أبو عبككد اللككه بن الحككداد عن محمككد بن المهلككه 

نسككككككككككككككئل الله  فقال ماا فعال اللاه بكبن الم يرة قكال رأيكت عبكد اللكه بن داود في النوم فقلكت 
 السالمة كهي ة حماد بن سلمة

_________ 
/  2( باكصكككككل وم: " الحسكككككن " خطئ والصكككككواب ما أ بت ترجمته في تاري  ب داد 2)
800 
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 (2))( باكصل وم: ويد خطئ والصواب ما أ بت وقد مر التعريف به"  - 1
 

تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -707
521) 

د بن بكير بن "أبو عبكككد اللكككه محمكككد بن أحمكككد بن محمكككد الحكككافظ نكككا أبو بكر محمككك
( نكا أبو حفص عمر بن حفص بن أحلأ قكال سككككككككككككككمعت محمد بن إسككككككككككككككحاق بن 2خلف )

عثمان السككمسككار يقول كان أخوين بنيسككابور من أهل مرو وكانا يب  ككان أبا بكر وعمر أشككد 
الب ض وكككانككا يسكككككككككككككككنككان في بيككت وكككان أمرهمككا وكالمهمككا وقعككامهمككا واحككدا وكككان ال يفككارق 

بيتهما صورتيهما فكان ي ربانهما كل يوم ضربات فما م ى  أحدهما صكاحبه وقد صورا في
أيام حتى احترقا كالهما في النار في المن ل قال محمد بن إسكككككحاق كان هذا بنيسكككككابور وأنا 

( نا أبو الحسككين بن المهتدي نا أبو حفص بن شككاهين نا 1بها أخبرنا أبو بكر بن الم رفي )
بككككد الع ي  بن الخطككككاب نككككا عبككككد الرحمن علي بن محمككككد  نككككا أحمككككد بن داود المكي نككككا ع

المحاربي قال ح رت رجال الوفاة فقيل له قل ال إله إال الله قال ال أقدر كنت أصحه قوما 
يئمروني بشكككككتأ أبي بكر وعمر أنبئنا أبو عبد الله الفراوي و يره عن أبي عثمان الصكككككابوني أنا 

( نا أبو عبد الله 8بال ببوشككنج )أبو القاسكأ بن حبيه المفسككر أنا أبو القاسككأ منصككور بن الع
محمككد بن إبراهيأ الهروي نككا ابن أبي الككدنيككا نككا الحسككككككككككككككين بن عبككد الرحمن قككال لقيككت عنى 
مجنونا مصكككروعا فلما أراد أن يؤدي فري كككة أو يذكر الله صكككر  فقلت على ما يقول النال إن  

حمد إال مكنتأ يهود فبحق موسككى وإن كنتأ نصككارى فبحق عيسككى وإن كنتأ مسككلمين فبحق 
ما خليتأ عنه فقال لسكككككنا بيهود وال بنصكككككارى ولكنا وجدناه يب ض أبا بكر وعمر فمنعناه من 
أشككككككككككككد أموره أخبرنا أبو محمد بن قاول أنا أبو ال نالأ بن أبي عثمان أنا أبو الحسككككككككككككين بن 
بشكككران أنا أبو علي بن صكككفوان نا أبو بكر بن أبي الدنيا نا أبو بكر الصكككيرفي قال مات رجل  

ان يشككككككككتأ أبا بكر وعمر ويرى رأي جهأ فئريه رجل في النوم كئنه عريان على رأسككككككككه خرقة ك

                                         
 .13/84( 522تاري  دمشق البن عساكر، ابن عساكر، أبو القاسأ )م  (2)
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( وعون بن 4قال جعلني مع بكر العس ) ما فعل الله بكسككككككككككوداء وعلى عورته أخرى فقال 
 اكعنس وهذان نصرانيان
_________ 

 ( في م: أبو بكر بن خلف2)
 ( باكصل وم: المروقي تحريف1)

 مر التعريف به
( باكصكككككل وم بالسكككككين المهملة خطئ والصكككككواب بالشكككككين المعجمة ومر التعريف بها 8)

 وانظر معجأ البلدان
 (2)( كذا رسمها باكصل وم" 4)
 

تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -703
521) 

( عبد 2"اوور الرب فكن أميني في السكككككككماء كما كنت اميني في اكرم قال وأنا أبو )
اخبرني أبو نصككككككككككككككر محمككد بن عمر نككا أبو عبككد الرحمن يعني محمككد بن المنككذر حككد ني اللككه 

محمد بن حماد الحمصي قاضي جبلة نا إسماعيل بن إبراهيأ بن أبي جعفر المصيصي قال 
فر لي يكا أبكا عبكد اللكه قكال   ماا فعال اللااه باك( رأيكت الحكارث بن عطيكة في النوم فقلكت 1)

  إن ابن المبارك في عليين ممن يلج على الله في كل يوم ( المبارك قال ب  ب8قلكت فكابن )
مرتين أخبرنا أبو عبد الله الفراوي أنا أبو عثمان الصكككككككككككككابوني أنا خالي أبو الف ككككككككككككككل عمر بن 

( نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف االخرم قال 4إبراهيأ ال اهد نا أبي أبو سعيد )
هر محمد بن عيسكى قال سمعت إبراهيأ بن سكمعت أبا الف كل جعفر بن محمد بن نوح صك

نوح الموصكلي يحدث عن محمد بن عيسى عن رجل من أهل خراسان من العباد قال رأيت 
( عبد 5قال عفا عني قلت ما فعل أبو ) ما فعل الله بكسككككككككككككككفيكان الثوري في المنكام فقلكت 

لحسككككككككككككككن وا االرحمن بن المبكارك فقكال هيهات هيهات ذاك ممن يرى كل يوم مرتين أخبرنا اب
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قككاال علي بن احمككد الفقيككه وعلي بن الحسككككككككككككككن بن سككككككككككككككعيككد قككاال نككا وأبو النجأ أنككا أبو بكر 
( وأخبرنككا أبو محمككد بن قككاول أنككا أبو ال نككالأ بن أبي عثمككان قككاال نككا أبو 3( )2الخطيككه )

الحسككككككككين بن بشككككككككران نا الحسككككككككين بن صككككككككفوان البردعي نا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا 
( حد ني علي بن إسكحاق حد ني صكخر بن راشد قال رأيت 1ن الحسكين )حد ني محمد ب

 عبد الله بن المبارك في منامي بعد موته فقلت اليس قد مت قال بلى قلت
_________ 

 ( ويادة الومة منا لإلي اح2)
 422/  3وسير اكعالم  142( ص 210 - 232( تاري  اإلسالم )1)
 ( في المطبوعة: فئبن المبارك8)
 مطبوعة: أبو سعد( ال4)
 ( باكصل: أبا5)
 ( باكصل: " أبو "6)
 261/  20( تاري  ب داد 2)
 ( في المطبوعة: ح وأخبرنا ب يادة حر  التحويل وهو أظهر3)
 (2)( باكصل: الحسن والصواب عن تاري  ب داد" 1)
 

تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -704
521) 

ق بن إبراهيأ بن عبد الرحمن الهروي أن أبا سكككككككككليمان مات "وذكر أبو يعقوب إسكككككككككحا
سنة خمس عشرة ومالتين أخبرنا أبو محمد بن اككفاني نا عبد الع ي  بن أحمد أنا علي بن 

( نكككا علي بن يعقوب نككا جعفر بن محمككد بن 2محمككد الطبراني أنكككا عبكككد الجبككار الخوالني )
ان سككنة خمس و ال ين وم تين وعاش عاصككأ قال قال أحمد بن أبي الحواري مات أبو سككليم

( ومات كذا قال وقوله و ال ين وهأ والله أعلأ أخبرنا أبو 1ابنه سكليمان بعده سنتين وأشهرا )
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محمد قاهر بن سكككككهل أنا عبد الدالأ بن الحسكككككن أنا عبد الوهاب الكالبي قال سكككككمعت أبا 
رى أبا منيت أن أبكر محمد بن خريأ العقيلي يقول سككككككمعت أحمد بن أبي الحواري يقول ت

ال يا أحمد ق ما فعل الله بكسككككككليمان الداراني في المنام فرأيته بعد سككككككنة فقلت له يا معلأ 
دخلت من باب الصكك ير فلقيت وسككق شككي  وأخذت منه عودا فال أدري تخللت به أم رميت 

 (8به فئنا في حسابه من سنة إلى هذه ال اية )
ر بن عمر أبو محمد السككككككككككككككلمي عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن صككككككككككككككاب - 8281

( سمع أبا القاسأ بن أبي العالء وأبا عبد الله بن أبي الحديد وأبا الفت  4يعر  بابن سيده )
( 5المقدسي ال اهد وأبا الفرج اإلسفرايني وأبا الحسن بن أبي الح ور وأبا محمد بن ف يل )

( النسوي وأبا 6ن أبي نعيأ )وأبا نصر الطريثيثي وأبا البركات بن قاول وأبا عبد الله محمد ب
 الف ل بن الفرات وأبا الفت  نصر بن أحمد الهمداني وأبا عبد الله محمد بن إبراهيأ

_________ 
 202( تاري  داريا ص 2)
 ( باالصل وم وتاري  داريا " وأشهر " وصوبها محققه " وأشهرا " كما أ بتناه1)
ابن عسككككاكر والذبي نقله في سككككر  نقال عن 131/  20( الخبر في البداية والنهاية 8)
 236 - 235/  20االعالم 
/  205ومشكيخة ابن عساكر  418/  21( ترجمته وأخباره في سكير أعالم النبالء 4)
 وفيها بن أحمد بن علي بن عمر بن صابر 602ب رقأ 
( كذا باالصكككككككل وم " الف كككككككل " وفي المطبوعة: " ابن ف كككككككيل " وفي مشكككككككيخة ابن 5)
 ن الف يل " وهو ما أ بت/ ب " ب 205عساكر 
 (2)( كذا رسمها باالصل وم وفي المطبوعة: بن إبراهيأ" 6)
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تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -705
521) 

( بن سكككككككككككليمان الحافظ ببخاري قال قتل أبو مسكككككككككككلأ 2"محمد بن أحمد بن محمد )
( 1نا )دالن قتل ال بب داد أصككككككككاحه الدولة بب داد في سككككككككنة أربعين ومالة قال الخطيه بالم

أبو محمككد بن قككاول انككا أبو ال نككالأ محمككد بن علي بن أبي عثمككان أنككا علي بن محمككد بن 
بشكككران انا الحسكككين بن صكككفوان نا أبو بكر بن أبي الدنيا حد ني دارم بن ابراهيأ عن علي بن 

ي المنام ه فحسككككككككين بن واقد عن أبيه قال لما قتل أبو مسككككككككلأ ابراهيأ الصككككككككايى أحببت أن أرا
قال  قكال  فر لي م فرة بعكدهكا م فرة قلكت فكئين ي يد النحوي ماا فعال اللاه باكفرأيتكه فقلكت 

أيهككات هو أرفع مني بككدرجككات قلككت لأ وقككد كنتمككا لقراءة القرهن قككال فرأيككت في منككامي رجال 
على مقالة على النار يقلى فقلت من هذا فقال أبو مسلأ قال علي فئخبرني بعض أهل بيتي 

أبي قال قيل لي في منامي انه سيرى في كل بلد من خراسان مثل ما رأيت في هذه اللية عن 
عبد الرحمن بن مسكلأ حدث عن واقد بن عبد الله البصري روى عنه ابراهيأ  - 8161( 8)

بن محمد المرووي أخبرنا أبو القاسككككككككككككأ بن السككككككككككككمرقندي أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن 
( بقراءتي عليه 5( القصككككككككككككككار الكنداحي )4( محمد بن عبد الله )4محمد بن عبد الله بن )

( عبكد الرحمن بن عبيكد الله الحربي أنا محمد بن الحسككككككككككككككن المقرئ نا 6قلكت لكه أحكد كأ )
ابراهيأ بن محمد المرووي بنيسكككابور نا عبد الرحمن بن مسكككلأ الدمشكككقي نا واقد بن عبد الله 

اللككه بن عمر قكال لمكا قعن عمر وأمر البصككككككككككككككري عن معمر عن ال هري عن سككككككككككككككالأ عن عبكد 
( ان النال ي عمون ان هؤالء السكككتة 2بالشكككورى دخلت عليه حفصكككة ابنته فقالت له يا أبت )

 ليسوا برضا فقال سندوني سندوني فلما ان سندوه قال ما عسى
_________ 

 ( " بن محمد ليس في تاري  ب داد2)
 ( في م: أخبرنا1)
 ( الخبر السابق سقط من م8)
 ( " بن محمد بن عبد الله " سقط من م4)
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( كذا باكصككككككككككككل وم ولعل الصككككككككككككواب: " الكندايجي " نسككككككككككككبة إلى كندايج من قرى 5)
 أصبهان )اكنساب(

 ( في م أخبركأ6)
 (2)( في م: يا أبة" 2)
 

تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -702
521) 

( أنا السكككيد أبو الحسكككن 2سكككعد الجن رودي )"أخبرنا أبو القاسككأ واهر بن قاهر أنا أبو 
محمد بن علي بن الحسكككين الهمذاني قال سكككمعت عبد الرحمن بن أحمد يقول سكككمعت أبا 

وقفني بين  قككال مااا فعاال اللااه بااكالعبككال الواعظ الراوي يقول رلي أبو ورعككة في النوم فقيككل 
لي سكككككككككمعت ع يديه فقلت يا رب لقد أوذيت فيك فقال هال تركت خلقي علي وأقبلت أنت

أبا القاسككأ إسككماعيل بن محمد بن الف ككل يقول سككمعت أبا قاهر عبد الرحمن بن علك بن 
دات قال سككككككمعت أبا الحسككككككين عبد الله بن محمد الفارسككككككي يقول سككككككمعت أبا سككككككعيد عبد 
الرحمن بن أحمد بن محمد بن بندار بسكككككككمرقند قال سكككككككمعت أبا عمرو سكككككككعيد بن القاسكككككككأ 

( أحمد بن محمد بن بحر ببل  قال سمعت أبا عبد 1ا عمر )البردعي بطراو قال سمعت أب
الله محمد بن عبيدة بمرو قال سككككمعت ي يد بن مخلد الطرسككككوسككككي يقول رأيت أبا ورعة في 
المنام بعد موته وكنت أشكككككككتهي أن أراه في حياته فرأيته كئنه يصكككككككلي في السكككككككماء الدنيا بقوم 

نوت منه يهأ في الصكككككككككككالة فلما سكككككككككككلأ دعليهأ  ياب بيض وعليه  ياب بيض وهأ يرفعون أيد
فقلكت يكا أبككا ورعكة من هؤالء قكال هؤالء الماللكككة قلكت بككئي شككككككككككككككئ أدرككت أن تصككككككككككككككلي مع 
الماللكة قال برفع اليدين في الصككككككككككككالة قلت ف ن الجهمية المرج ة قد أذوا أصككككككككككككحابنا بالري 

الفراوي  هفقال أسكككككت ف ن أحمد بن حنبل قد سككككد الماء عليهأ من فوق أخبرنا أبو عبد الل
وأبو المظفر بن القشكككيري قاال أنا سكككعيد بن محمد بن أحمد أنا الحاكأ أبو عبد الله محمد 
بن عبكد اللككه الحكافظ أنككا عبكد الع ي  بن عبكد الملكك اكموي نكا محمككد بن القكاسككككككككككككككأ الق ويني 
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وكان من الثقات قال سمعت أبا محمد إسحاق بن محمد بن ي يد بن كيسان يقول سمعت 
سككككككككككككككلأ بن وارة الراوي يقول لمكا مكات أبو ورعة رأيته في المنام فقلت يا أبا ورعة محمكد بن م

مكاذا فعككل اللككه بككك فقككال قككال لي الجبككار ع  وجككل ألحقوه بككئبي عبككد اللككه وأبي عبككد اللككه وأبي 
عبككد اللككه فككئبو عبككد اللككه اكول مككالككك بن أنس وأبو عبككد اللككه الثككاني الشككككككككككككككافعي وأبو عبككد اللككه 

حنبل أخبرنا أبو الحسككككككككككككككن علي بن أحمد بن منصككككككككككككككور الفقيه أنا أبي أبو الثكالك  أحمد بن 
العبال المالكي أنا أبو نصر بن الجبان نا القاضي يوسف بن القاسأ إمالء قال سمعت عبد 

 الرحمن بن أبي
_________ 

 ( رسمها في م: )الحبرودى( تصحيف2)
 (2)( في م: عمرو" 1)
 

ر، أبو القا اام )م تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااار-702
521) 

"يصككلي في سككماء الدنيا بالماللكة فقلت واد ابن أبي العالء السككالم عليك وقاال عبيد 
اللككه بن عبككد الكريأ قككال نعأ قلككت بمككا نلككت هككذا قككال كتبككت بيككدي ألف ألف حككديكك  أقول 
فيها عن النبي )صككلى الله عليه وسككلأ( وقد قال النبي )صككلى الله عليه وسككلأ( من صككلى علي 

 صالة صلى الله عليه عشرا
 
[ أخبرنا أبو منصككككور بن وريق أنا وأبو الحسككككن بن سككككعيد نا أبو بكر الخطيه 2531]

( أخبرني أبو الفت  عبد الواحد بن أبي أحمد بن علول اكسكككدا باذي رفيقي بنيسكككابور نا 2)
 ( نا أبو العبال الف كككككككككل بن الف كككككككككل الكندي نا الحسكككككككككن بن1أحمد بن إبراهيأ الهمذاني )

عثمككان نككا أحمككد بن محمككد أبو العبككال المرادي قككال رأيككت أبو ورعككة في المنككام فقلككت يككا أبككا 
قكال لقيكت ربي تعكالى فقكال لي يكا أبكا ورعة إني أؤتي بالطفل فئمر به  ماا فعال اللاه باكورعكة 
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 219 

عبيد  - 4465إلى الجنة فكيف بمن حفظ السكككنن عن عبادي تبوأ من الجنة حي  شككك ت 
بن محمككد بن أحمككد بن عثمككان بن الوليككد بن الحكأ بن سككككككككككككككليمككان أبو اللكه بن عبككد الواحككد 

محمد بن أبي الحديد السككككلمي المعدل سككككمع جده أبا بكر وأباه أبا الف ككككل وأبا محمد بن 
أبي نصكككككر روى عنه نجا بن أحمد وعمر بن عبد الكريأ الدهسككككككتاني وأبو الحسككككككن بن قاهر 

بن  اسككأ النسككيه أخبرنا أبو القاسككأ عليالنحوي و ي  بن علي الصككوري وحد نا عنه أبو الق
إبراهيأ أنا أبو محمد عبيد الله بن عبد الواحد بن محمد السككككلمي أنا جدي أبو بكر محمد 
بن أحمد بن أبي حديد أنا محمد بن جعفر بن محمد بن سكككهل السككككامري نا عمر بن شككككبة 

قالبككة عن  ن أبي( بن عبيككدة النميري نككا عبككد الوهككاب بن عبككد المجيككد الثقفي نككا أيوب ع8)
أبي المهله عن عمران بن حصككككين قال بينما رسككككول الله )صككككلى الله عليه وسككككلأ( في بعض 

( منها فلعنتها فقال رسول الله )صلى 4أسفاره إذا إمرأة من اكنصار على ناقة لها ت جرت )
 الله عليه وسلأ( خذوا ما عليها وأعروها ف نها ملعونة( قال فكئني

_________ 
 882 - 886/  20ب داد  ( تاري 2)
 ( االصل وم: الهمداني بالدال المهملة والصواب عن تاري  ب داد1)
 ( في م: شيبه تصحيف8)
 (2)" 840/  25( االصل وم: ف جرت والمثبت عن المختصر 4)
 

تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -708
521) 

( واجعلها في قدح الفكرة 1الجهد ) ( الرضكككككككككككا وروحها بمروحة2" أ أفر ها في جام )
( اإلسكككككت فار فلن يعود إلى المعصكككككية أبدا قال فشكككككهق الطبيه وخر م شكككككيا 8وذقها بملعقة )

عليه  أ فارق الدنيا قال عطاء  أ رأيت عليان بعد حولين في الطوا  فقلت له وعظت رجال 
تككه عليككه قميص افقتلتككه قككال بككل أحييتككه قلككت وكيف قككال رأيتككه في منككامي بعككد  الث من وفكك
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ال يا عليان ق ما فعل الله بكأخ ككر ورداء وبيده ق ككيه من ق ككبان الجنة فقلت له حبيبي 
( رواه  يره فقككككككال 5(  فر ذنبي وقبككككككل توبتي وأقككككككالني عثرتي )4وردت على رب رحيأ )

 الصيدالني فالله أعلأ
_________ 

 ( الجام: إناء من ف ة )القامول(2)
 عقالء المجانبين: بمروحة الحمد ( االصل وم والمختصر وفي1)
 ( االصل وم: بمعلقة والمثبت عن عقالء المجانين8)
 ( في عقالء المجانين: رب كريأ رحيأ4)
( ويد في عقالء المجانين: برحمته ال بعملي وها أنا ذا في جوار المصكككطفي صكككلى 5)

 (2)الله عليه وسلأ" 
 

م )م تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اا-709
521) 

( بن المؤذن 2"كنت واقفا على دار بني نصككككككر اقله لووا مصككككككلحا إذ أقبل حبشككككككي )
( معه لوو فسككاومه به وأعطاه عطية فلأ يوجه  أ انصككر  1إلى رجل من أهل قرية حلفبلتا )

عنكه إذ أقبككل عمير بن جصككككككككككككككوا فوقف عليكه فقككال بكأ القفي  قككال بككذا وكككذا درهمكا فكئعطككاه 
يا أبا حفص قد أعطاني حبشككككككككككي بن المؤذن أكثر مما أعطيتني بدرهأ  عطية فقال له الرجل

فلأ أوجبه له فقال هو لك بما أعطاك إذا أقبل حبشكككككي بن المؤذن فقال له قد وادك الله قال 
إني قد بعته من أبي حفص قال فالتفت حبشكككككككئ إلى عمير فقال يا ابن اليهودية تدخل علي 

ا ماص بظر أمه إنما أبوك قسكككيس من أهل حوارين في سكككومي فقال له ويلي عليك يا نبطي ي
( نبطي وأنا رجل من ولد هارون بن عمران عليه السكالم دخلنا في اإلسككالم ر بة فيه ف دنا 8)

( رسكول الله )صكلى الله عليه وسكلأ( فانصر  حبشي خاويا 4شكرفا على شكر  نحن موالي )
ن ه وأنبئنيه أبو محمد بمما أجابه قرأت في كتاب محمد بن علي بن موسكككككككككككككى الحداد بخط
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اككفاني عنه أنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسأ بن أبي نصر حد ني أبو علي 
حد ني أبو إسحاق إبراهيأ بن أبي  ابت نا إسماعيل بن أسامة وكان شيخا صالحا قال رلي 

يت من وال ال ما رأق ما فعل الله بكعمير بن يوسكف بن جوصككا بعد وفاته في النوم فقيل له 
 به أكرم من الله عفا عن السي ات وقبل الحسنات وت من التبعات والله تعالى أعلأ

_________ 
 ( اكصل: " من " والمثبت عن م2)
( إعجامها باكصكككككككككككل وم والمثبت عن معجأ البلدان وهي من قرى دمشكككككككككككق وراجع 1)

 262 وقة دمشق لمحمد كرد علي ص 
 جأ البلدان(( حوارين: حصن من ناحية حمص )مع8)
مولى بني هاشككأ  25/  25( جاء في ترجمة ابنه أحمد بن عمير في سككير اكعالم 4)

 (2)ويقال مولى محمد بن صال  الكالبي" 
 

تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -710
521) 

"ح وأنبئنا أبو الحسككن علي بن المسككلأ الفرضكككي أنبئنا محمد بن علي بن أحمد الفراء 
أبو السككككككككككككرايا  نالأ بن أحمد بن أبي الوبر قاال أنبئنا رشككككككككككككئ بن نظيف قراءة أنبئنا أحمد بن و 

( بن صكككككفوان حد نا أبو بكر بن أبي الدنيا حد نا عبد 2محمد بن يوسكككككف أنبئنا الحسكككككين )
الله ابن أشككككككككككككككهه التميمي حد ني بعض أهل العلأ عن أبان بن ت له قال قال لي الكميت 

ن ال تخبر النال فقرأ وإن مت ه ال ف ن الفقير تريكة من الترالك ال يعبئ بها وأنا أحاد ه يا ابا
وال يلتفت إليها وأنشككككدني قوله: وما أنتأ يا كله إال تريكة * كما تركت في دمنة خلق النعل 
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الف كل أنبئنا أبو الحسكين الفارسي أنبئنا أبو سليمان الخطابي 

بو رجككاء ال نوي حككد نككا أبي حكككد ني أبو أيوب سككككككككككككككليمككان بن أيوب قككال قيكككل ( أخبرني أ1)
للكميكت لأ لأ ترث أخاك قال إن مر يته ال ترد مرويته قرأت بخط أبي الحسككككككككككككككن رشككككككككككككككئ بن 
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نظيف وأنبئنيه أبو القاسككككككككككككككأ العلوي وأبو الوحش المقرئ عنه أنبئنا أبو الحسككككككككككككككن محمد بن 
ن جعفر بن التيان الشكككككي  الصكككككال  حد نا علي ب جعفر بن النجار أنبئنا أبو جعفر محمد بن

محمد ال هري حد ني الحسككككككككككككن بن محمد الراوي حد ني أحمد بن محمد الق ويني حد ني 
( الري حد نا محمد بن اكصككككأ عن سككككليمان بن الحكأ حد نا نور 8داود وكان ين ل خوار )

ال  فر ق الله بك ما فعل( قال: رأيت الكميت بن ويد في النوم فقلت 4بن ي يد الشكككككامي )
لي قال بماذا قال نصككككككه لي كرسككككككيا وأجلسككككككني عليه وأمرت ب نشككككككاد قربت فلما بل ت إلى 

( قال 6( حنانيك رب النال من أن ي رني * كما  رهأ شكككككككككرب الحياة المن ككككككككككه )5قولي )
صكككككككككككدقت يا كميت إنه ما  رك ما  رهأ فقد  فرت لك بصكككككككككككدقك في صككككككككككككفوتي من بريتي 

لك بكل منشككككككككد أنشككككككككد بيتا من مدحك هل محمد رتبة أرفعها  وخيرتي من خليقتي وجعلت
لك في اآلخرة إلى يوم القيامة قال وأنبئنا أبو الحسكككككككككن بن النجار قال سكككككككككمعت أبا عبد الله 

 المفجع يقول
_________ 

 ( في م: الحسن2)
 611/  2(  ريه الحدي  للخطابي 1)
رسخا بين الري نحو عشرين ف( خوار: ب أ أوله مدينة كبيرة من أعمال الري بينها و 8)

 )معجأ البلدان(
 ( في م: السامي4)
 61البيت  21( شرح الهاشميات ص 5)
 (2)( اكصل وم: المصرد والقصيدة بالية والمثبت عن شرح الهاشميات" 6)
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تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -711
521) 

العبد  ة  الث وسككككككتين و ال مالة توفي"قال لنا أبو محمد بن اككفاني وفيها يعني سككككككن
الصكككال  ال اهد أبو بكر محمد بن أحمد بن سككككهل بن نصككككر الرملي المعرو  بابن النابلسككككي 
وكان يرى قتال الم اربة وب  ككككهأ أنه واجه وكان قدهرب من الرملة إلى دمشككككق فقبض عليه 

شكككككككهر  ه فيالوالي بها أبو محمود الكتامي صكككككككاحه الع ي  بن تميأ بدمشكككككككق وأخذه وحبسككككككك
رم ككان سككنة  الث وسككتين و ال مالة وجعله في قفص خشككه وحمله إلى مصككر فلما حصككل 
بمصككر قيل له أنت الذي قلت لو أن معي عشككرة أسككهأ لرميت تسككعة في الم اربة وواحدا في 
الروم فاعتر  بذلك وقال قد قلته فئمر أبو تميأ بسكككككلخه فسكككككل  وحشكككككي جلده تبنا وصكككككله 

الحسككككككككين رحمه الله يقول سككككككككمعت أبا قاهر أحمد بن محمد  رحمه الله سككككككككمعت أخي أبا
اكصكككككككككككبهاني يقول سكككككككككككمعت المبارك بن عبد الجبار بب داد يقول سكككككككككككمعت محمد بن علي 
الصككككككككككككككوري الحكافظ وكتبكه لي بخطكه قكال سككككككككككككككمعكت أبا بكر محمد بن علي اكنطاكي يقول 

المنام وهو في  يسكمعت ابن الشكعشكا  المصري يقول رأيت أبا بكربن النابلسي بعدما قتل ف
فقال * حباني مالكي بدوام ع  * وواعدني بقرب  ما فعل الله بكأحسككككككككككككككن هي كة فقلكت لكه 

االنتصككككككككككككككار وقربني وأدناني إليه * وقال أنعأ بعيش في جوار * وكان الذي تولى القبض على 
أبي بكر النابلسككككككي ظالأ بن مرهوب العقيلي الذي كان أوال في جملة أصككككككحاب القرمطي  أ 

 وصار في جملة المصريين خالفه
محمد بن أحمد بن أبي سككككككهل أبو عبد الله المروذي قدم دمشككككككق وحدث  - 5102

 ( روى عنه علي بن الخ ر بن سليمان السلمي2عن أبي الحسن بن الصلت المجبر )
محمد بن أحمد بن سككككككالمة بن بشككككككر بن بديل العذري روى عن جده أبي   - 5103

  الوحاظي روى عنه ابنه أبو بكر أحمد بن محمد وقد كلثأ سالمة بن بشر ويحيى بن صال
 تقدم حديثه في ترجمة أبيه
_________ 
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/  22( هو احمد بن محمد بن موسككككى بن القاسككككأ ترجمته في سككككير اعالم النبالء 2)
236 "(2) 

 

تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -717
521) 

بئنا د الفقيه عن أبي الفرج سكككككهل بن بشكككككر أن"قرأت على أبي الفت  نصكككككر الله بن محم
أبو الحسككككين محمد بن الحسككككن بن علي بن الترجمان بعسككككقالن أنبئنا محمد بن إبراهيأ بن 
أحمد السكوسككي بدمشكق أنبئنا أبو عبد الله أحمد بن عطاء الروذباري أخبرني أبو صككال  عبد 

رحمن بن حد نا عبد ال الله بن صكككككككككال  حد نا مسكككككككككب  بن حاتأ عن عبد الجبار بن عبد الله
أن  فقككال لأ يكن إال مااا فعاال اللااه بااكمهككدي قككال رأيككت سككككككككككككككفيككان الثوري في النوم فقلككت 

وضككككككعت في اللحد ووقفت بين يدي الله ع  وجل فحاسككككككبني حسككككككابا يسككككككيرا  أ أمر بي إلى 
الجنة فبينا أنا بين رياحينها وأشككجارها ال أسككمع حسككا وال حركة ف ذا بصككوت يقول يا سككفيان 

سكككككعيد هل تعلأ أنك ه رت الله على نفسكككككك فقلت أي والله فئخذتني صكككككواني النثار من  بن 
كل جانه قرأت على ابي الفت  أي ككا عن نصككر بن إبراهيأ ال اهد أنبئنا أبو الحسككن علي بن 
عبيد الله الهمداني إجاوة قال سمعت أبا الفرج محمد بن المظفر الطرسوسي ببيت المقدل 

اله في المنام على عجلة من نور يسكككككككككير في الهواء فقال لي يا أبا قال رأيت علي بن أبي ق
الفرج أبو بكر السككككوسككككي صككككوفي قالها  ال ا قال وسككككمعت أبا بكر السككككوسككككي بدمشككككق سككككنة 
إحدى و مانين و ال مالة يقول ما عقدت لنفسكككي قط على دينار وال درهأ وال ا تسككككلت من 

منكام قال كان ذلك قبل دخولي في مبكاشككككككككككككككرة حالل وال حرام قط فقلكت أكنكت تحتلأ في ال
قريق الجككد  أ وال عني أخبرنككا أبو محمكككد بن اككفكككاني حكككد نكككا أبو محمكككد الكتكككاني أنبكككئنكككا 
أحمد بن علي بن  ابت الحافظ أنبئنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني قال توفي أبو بكر 

مد عبد و محمحمد بن إبراهيأ السكوسكي في ذي الحجة سكنة ست و مانين و ال مالة قال أب
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الع ي  بدمشككككككق كانت وفاته وكان شككككككي  الصككككككوفية وقد حدث به وقرأت بخط عبد المنعأ بن 
 علي النحوي أنه توفي في يوم الجمعة ال نتي عشرة ليلة خلت من ذي الحجة

محمد بن إبراهيأ بن أحمد أبو بكر اإلمام المؤدب المعرو  بالشراك روى  - 6012
 (2)علي الحنالي وعلي بن الخ ر وعبد الع ي  بن أحمد" عن أبي سليمان بن وبر روى عنه 

 

تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -713
521) 

"ابن حمدان الطرالفي يقول سمعت أبا الحسن الشافعي بب داد يقول رأيت رسول الله 
ريس د)صكككككككككلى الله عليه وسكككككككككلأ( فيما يرى النالأ فقلت يا رسكككككككككول الله بما ج ي محمد بن إ

الشكككافعي حين يقول في ذكر الصككككالة عليك في كتاب الرسككككالة وصككككلى الله على محمد كلما 
ذكره ذاكر و فكل عن ذكره  كافكل قكال ج ي أنكه ال يوقف للحسككككككككككككككاب يوم القيكامكة أخبرنا أبو 

( أبو الحسككككن علي بن الحسككككن ابن عبد 1( بن الحسككككين بن عبدان أنا )2القاسككككأ الخ ككككر )
( عبد 5( بن السكككمسكككار حد نا أبو أحمد )4( أنبئنا أبو الحسكككن )8السكككالم بن أبي الح ور )

الله بن بكر حد ني البردعي أحمد بن محمد قال سكككككككمعت بكار بن محمد السكككككككلمي يقول 
 ا فعل الله بكمسكمعت الربيع بن سكليمان يقول  ير مرة رأيت الشافعي في المنام فقلت له 

رنا أبو نفته وسكككككميته بكتاب الرسكككككالة أخبقال أنا في الفردول اكعلى فقلت بماذا بكتاب صككككك
اكع  قراتكين بن اكسككككككككككعد أنبئنا أبو محمد الجوهري أنبئنا أبو الحسككككككككككن بن مردك أنبئنا أبو 
محمككد بن أبي حككاتأ حككد نككا عبككد الملككك بن عبككد الحميككد بن ميمون بن مهران قككال قككال لي 

رت كته حتى ظهأحمد بن حنبل ما لك ال تنظر في كته الشككككككافعي فما من أحد وضككككككع ال
أتبع للسككككككنة من الشككككككافعي قال وأنا أبو محمد نا أبو ورعة قال نظر أحمد بن حنبل في كته 

( أخبرنا أبو الفت  الفقيه أنبئنا أبو البركات بن قاول أنبئنا أبو القاسكككككأ اكوهري 6الشكككككافعي )
بي أ أنبئنا أبو علي بن حمكان حد نا محمد بن الحسككن النقاش حد نا أبو نعيأ إسككحاق بن
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عمران قال سكككككككككمعت الصكككككككككومعي يقول سكككككككككمعت أحمد بن حنبل يقول صكككككككككاحه حدي  ال 
 يست ني عن كته الشافعي أخبرنا أبو محمد بن اككفاني قراءة أنبئنا عبد الدالأ

_________ 
 ( مكانها بيام في م2)
 ( سقطت من االصل واستدركت لتقويأ السند عن م و " و " ود1)
 سورة في " و " ضبط قلأ( ضبطت بتشديد الواو المك8)
 ( بيام باالصل واستدركت اللفظة عن م و " و " ود4)
 ( باالصل: حمد والمثبت عن م و " و " ود5)
 (2)( ما بين معكوفتين سقط من االصل واستدرك عن م و " و " ود" 6)
 

تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -714
521) 

أين  بعد موته بيسككير فوقف علينا أعرابي فسككلأ  أ قال "كنا جلوسككا في حلقة للشككافعي
هكككككك فبكى بكاء شديدا وقال رحمه الله و فر له فلقد  Bقمر هذه الحلقة وشمسها فقلنا توفي 

( الحجة ويسكككككد على خصكككككمه واضككككك  المحجة وي سكككككل من العار 2كان يفت  ببيانه من لق )
أنبئنا ابن حمكان حد نا محمد وجوها مسككودة ويوسككع بالرأي أبوابا منسككدة  أ انصككر  قال و 

بن هكككارون ال نجكككاني ب نجكككان حكككد نكككا عبكككد اللكككه بن أحمكككد بن حنبكككل حكككد نكككا أبي قكككال رأيكككت 
قال  كما فعل الله بالشككككككككككككككافعي أبكا عبكد اللكه محمكد بن إدريس في المنكام فقلت له يا أخي 

ك تكك فر لي وتوجني وووجني وقككال لي هككذه بمككا لأ تره بمككا أرضككككككككككككككيتككك ولأ تتكبر فيمككا أعطي
( أبو منصكككككور بن 1أخبرنا أبو القاسكككككأ علي بن إبراهيأ وأبو الحسكككككن بن قبيس قاال حد نا و )

( أنبئنا إسكككماعيل بن علي اكسكككتراباذي قال سكككمعت 8خيرون أنبئنا أبو بكر أحمد بن علي )
قاهر بن محمد البكري يقول حد نا الحسن بن حبيه الدمشقي حد ني الربيع ابن سليمان 

عي بعد وفاته في المنام فقلت يا أبا عبد الله ما صككنع الله بك قال أحلسككني قال رأيت الشككاف
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على كرسككككككي من ذهه ونثر علي اللؤلؤ الرقه أخبرنا أبو القاسككككككأ الخ ككككككر بن الحسككككككين بن 
عبدان أنبئنا علي بن الحسكككن بن عبد السكككالم أنبئنا أبو الحسكككن بن السكككمسكككار أنبئنا أبو علي 

ئنكا أبو يحيى البلخي حكد نكا محمكد بن عبكد الرحمن الحسككككككككككككككن بن محمكد بن درسككككككككككككككتويكة أنبك
اكصكككبهاني حد نا أحمد بن جعفر اكصكككبهاني حد نا محمد بن يحيى الذهلي قال سكككمعت 
محمد بن عبد الله بن الف ل الهاشمي قال وكان ما علمته صدوق اللسان يقول رأيت النبي 

نة أخبرنا نة أو من أهل الج)صكككلى الله عليه وسكككلأ( في النوم فقال الشككككافعي المطلبي في الج
أبو الفت  الفقيكه أنبكئنكا أبو البرككات بن قكاول أنبكئنكا أبو القكاسككككككككككككككأ اكوهري أنبانا أبو علي بن 
حمكان حد نا ال بير بن عبد الواحد اكسككدهباذي حد نا الحسككن بن سككفيان بنسككا نا سككفيان 

 مكة قكد قكامت والنال( قكال رأيكت فيمكا يرى النكالأ بعكد موت أبي وأخي ككئن القيكا4بن وكيع )
 في أمر

_________ 
 ( في و: م لق2)
 ( ويادة عن د وو لتقويأ السند1)
وعن الخطيككه رواه الم ي في  20/  1( رواه أبو بكر الخطيككه في تككاري  ب ككداد 8)

 58/  26تهذيه الكمال 
 ( بيام باالصل والمستدرك بين معكوفتين عن و ود4)

 (2)ربيع" وفي و: شقيق بن رفيع وفي د: سفيان بن 
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521) 
محمد بن بيهس أبو اكسككود المقرئ الشكككاعر أخبرنا أبو عبد الله الحسكككين  - 6242"

بن عبد الملك أنبئنا أحمد بن الف ل بن محمد الباقرقاني إجاوة أنبئنا أحمد بن محمد بن 
اود أبو الحسن الداراني قرأت على أبي اكسود محمد يوسف بن مردة قال قال لنا علي بن د
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بن بيهس الشككككاعر وكان من أفصكككك  النال بتالوة القرهن ورواية الشككككعر حر  التاء في أسككككماء 
 هبالهأ

محمد تسكككككككنيأ حكي عنه منام رهه لشكككككككعبة روى عنه هارون بن ه اري أنبئنا  - 6243
ف كككككل اكصكككككبهانيان قاال أنبئنا أبو قاهر أحمد بن محمد بن أحمد وأبو نصكككككر محمود بن ال

( حد نا 2أبو علي أحمد بن محمد بن أحمد البرداني بب داد أنبئنا هناد بن إبراهيأ النسفي )
القاضي أبو العبال أحمد بن الحسين النهاوندي حد نا علي بن الحسن بن محمد الق ويني 

محمد  ال سكككككككمعتحد نا أبو معاذ عبيد الله بن الحسكككككككين البجلي حد نا هارون بن ه اري ق
بن تسكككككنيأ الدمشكككككقي يقول رأيت شكككككعبة ومسكككككعرا في النوم وكف مسكككككعر في كف شكككككعبة قال 

اني إلهي في فئنشئ يقول * حب ما فعل الله بكوكنت بشعبة أنس مني بمسعر فقلت لشعبة 
الجنان بقبة * لها ألف باب من لجين وجوهر ونقلي لثام الحور الله خصككني * بقصككر مشككيد 

 ر وقال لي الجبار يا شعبة الذي * تبحر في جمع العلوم فئكثر * تنعأ بذكريتربه القصر عنب
انني عنك راضكيا * وعن عبدي القوام بالليل مسكعر كفى مسكعرا ع ا بئن سكي ورني * فاكشككف 
عن وجهي له  أ ينظر له كل يوم نظرتان وإنني * سككئجلسككه للمصككطفى فوق منبر فهذا فعالي 

 ي سالف الدهر منكر *بالذين رضيتهأ * ولأ يركبوا ف
_________ 

 (2)( باالصل: " الشيعي " والمثبت " النسفي " عن " و " ود" 2)
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521) 

"علمت منه وما لأ أعلأ وأسئلك من خير ما سئلك منه عبدك ورسولك محمد )صلى 
ه عبدك ورسكولك محمد )صكلى الله عليه وسلأ( الله عليه وسكلأ( وأسكتعيذك مما اسكتعاذك من

 وأسئلك ما ق يت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا
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[ الكلمة اكخرى الجوامع كذا نسككككككككككبه ابن أبي صككككككككككدام وإنما هو محمد بن 22810]
 عبد الكريأ وسيئتي في موضعه

( عن 2محمككد بن عبككد الرحمن أبو عبككد اللككه الجرجككاني حككدث بككئقرابلس ) - 6644
ر أحمد بن صكككككككال  بن عمر المقرئ روى عنه أبو محمد عبد الصكككككككمد بن محمد بن أبي بك

 (8( اكقرابلسي )1عبد الصمد ال رافي )
 محمد بن عبد الرحمن أبو الفرج الطرسوسي ذكره أبو محمد بن صابر - 6645
( سكككمع بدمشكككق أبا عبد الله 4محمد بن عبد الرحمن أبو بكر النهاوندي ) - 6646

الحلبي روى عنه أبو وكريا بن مندة أنبئنا أبو وكريا يحيى بن عبد الوهاب  الحسككين بن محمد
العبكدي أنبكئنكا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن النهاوندي قدم علينا همذان وأخبرنا أبو الفرج 
 ي  بن علي قراءة أنبئنا أبو الفت  محمد ابن الحسكككككككن قاال أنبئنا أبو عبد الله الحسكككككككين بن 

أحمد بن عطاء الصككككككوفي بصككككككور قال سككككككمعت أبا صككككككال  عبد الله بن  محمد الحلبي حد نا
 ما فعل الله بك( بعض أصككككككحاب الحدي  في المنام فقيل 5صككككككال  الصككككككوفي يقول روى )

(  فر لي فقيل له بئي شئ فقال بصالتي في كتبي على رسول الله )صلى الله عليه 6فقال )
 وسلأ(

د الله بن أبي الربيع القيسككككككككككككككي محمكد بن عبكد الرحيأ بن سككككككككككككككليمكان أبو عب - 6642
اكندلسككي ال رناقي ذكر لي أنه ولد سككنة  الث وسككبعين وأربعمالة وأنه قدم اإلسكككندرية سككنة 

  مان
_________ 

 ( باالصل: بالطرابلسي والمثبت عن د و " و "2)
 ( في " و ": الوراقي1)
 ( باالصل: الطرابلسي والمثبت عن د و " و "8)
 261/  1نهاية ( ترجمته في  اية ال4)
 ( استدركت على هامش " و "5)
 (2)( باالصل: فقيل والمثبت عن د و " و "" 6)
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521) 
( الخراط اإلمكككام 2محمكككد بن علي بن محمكككد أبو بكر الف اري ال كككداني ) - 6322"

 سككن الحنالي أخبرني أبو بكر محمدحكى عنه علي بن محمد الحنالي قرأت بخط أبي الح
( الف اوي ال داني قال بل ني أن بعض إخوان أحمد بن 1بن علي بن محمكد اإلمكام الخراط )
ا أحمد فقال أوقفني بين يديه وقال لي ي ما فعل الله بكحنبكل رهه في النوم فقكال يكا أحمكد 

 تي كسككككمعنك  ( إن كالمي من ل  ير مخلوق وع8صكككبرت على ال كككرب إن قلت ولأ تت ير )
 كالمي إلى يوم القيامة فئنا أسمع كالم ربي ع  وجل

( قككدم دمشككككككككككككككق 4محمككد بن علي بن حيون أبو عبككد اللككه اكودي البرقي ) - 6321
( وروى عن أبي نصر 5قاله علأ وسكمع بها أبا محمد بن أبي نصكر وأبا القاسكأ الجوبري )

فاني تاني أخبرنا أبو محمد بن اككمحمكد بن عبكد الجليكل الهروي أنبكئنكا عنكه عبكد الع ي  الك
 نككا أبو محمككد الكتككاني أنبككئنككا أبو عبككد اللككه محمككد بن علي ابن حيون البرقي قككدم علينككا أنبككئنككا 
أبو نصككككككككككككر محمد بن عبد الجليل الهروي الصككككككككككككوفي  نا أبو محمد داعي بن مهدي بن أبي 

الله بن أبي   نا عبدقاهر اكسككككتراباذي  نا الشككككي  أبو نصككككر أحمد بن علي الفامي بنيسككككابور 
( عن أبي هريرة قال سككككككككككمعت 6المردة اكنباري  نا ي يد بن هارون  نا محمد بن عمرو عن )

رسككككول الله )صككككلى الله عليه وسككككلأ( يقول إن لله في السككككماء جندا وفي اكرم جندا فجنده 
 في السماء الماللكة وجنده في اكرم أهل خراسان

 
 سناده مجهولون[ هذا حدي   ريه شاذ وفي إ22583]

( أبو قككاهر البخككاري ال راد 2محمككد بن علي بن محمككد بن علي بن بوبككه ) - 6328
 ( قدم دمشق حاجا سنة إحدى وعشرين وأربعمالة3)

_________ 
 ( صحفت في " و " إلى: الهمذاني2)
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( ما بين معكوفتين سككقط من االصككل واسككتدرك لتقويأ المعنى ولرفع الخلل عن د و 1)
 " و "
 " و ": ت ير ( في8)
 ( كذا باالصل ود و " و " وفي المختصر: " الرقي "4)
 ( كذا باالصل ود وفي " و ": الجريري5)
 ( بيام باالصل ود و " و "6)
 ( باالصل ود و " و ": " توبه " والمثبت عن االنساب2)
 ( ترجمته في االنساب )ال راد(3)

 وال راد منسوب إلى صنعة الدرو  والسالح
 (2)و " إلى " الوردان " وفي د إلى: الووان"  وصحفت في "
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521) 

"إمام المسكلمين فقدموه في محراب المقصكورة في الجامع ليصكلي بالنال فكبر وصلى 
ي ( أخبرن2بالنال أخبرنا أبو الحسن بن قبيس نا وأبو منصور المقرئ أنا أبو بكر الخطيه )

محمد بن أحمد بن يعقوب نا محمد بن نعيأ ح وأنبئنا أبو نصر عبد الرحيأ بن عبد الكريأ 
( سككككككككككككككمعت الحسككككككككككككككين بن محمد 1أنا أحمد بن الحسككككككككككككككين أنا أبو عبد الله الحافظ قاال )

الماسككرجسككي يقول سككمعت أبي يقول سككمعت مسككلأ بن الحجاج يقول صككنفت هذا المسككند 
( أخبرنا أبو محمد عمر بن محمد بن 8موعة )الصككككككككحي  من  الث مالة ألف حدي  مسكككككككك

أبي بكر وأبو نصككككككككككر واضكككككككككك  بن عبد الله بن علي بن عبد الله قاال سككككككككككمعنا محمد بن عبد 
الواحد الدقاق قال سكككككمعت أبا بكر أحمد بن الف كككككل المقرئ قال سكككككمعت أبا عبد الله بن 

من كتاب مندة يقول سكككككككككمعت أبا علي الحافظ يقول ما تحت أديأ السكككككككككماء كتاب أصككككككككك  
( أخبرنا أبو الحسكككن علي بن أحمد نا وأبو منصكككور بن عبد الملك أنا 4مسككلأ بن الحجاج )
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( حد ني أبو القاسكأ عبد الله بن أحمد بن علي السوذرجاني بئصبهان 5أبو بكر الخطيه )
قال سكمعت محمد بن إسحاق بن مندة يقول سمعت أبا علي الحسين بن علي النيسابوري 

( 6السككككماء أصكككك  من كتاب مسككككلأ بن الحجاج في علأ الحدي  قال ) يقول ما تحت أديأ
وأخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب أنا محمد بن نعيأ قال سكككككككمعت عمر بن أحمد ال اهد 
يقول سككككمعت الثقة من أصككككحابنا وأكثر ظني أنه أبو سككككعيد بن يعقوب يقول رأيت فيما يرى 

ما ه وبيده ج ء من كتاب مسككلأ فقلت ل النالأ كئن أبا علي ال  وري يم ككي في شككار  الحيرة
 فقال نجوت بهذا واشار إلى ذلك الج ء فعل الله بك

_________ 
 202/  28( تاري  ب داد 2)
 ( باالصل وبقية النس : قال1)
والبداية  565/  21وسكككككككككير االعالم  531/  1( ورواه الذهبي في تذكرة الحفاظ 8)
 88/  22والنهاية 
 531/  1وتذكرة الحفاظ  566/  21( سير أعالم النبالء 4)
 202/  28( تاري  ب داد 5)
وتهذيه الكمال  202/  28( القالل: أبو بكر الخطيه والخبر في تاري  ب داد 6)
23  /21 - 28 "(2) 
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521) 

ها وأنذرتأ الكنوو ها فطلبتمو "تتنافسكككككون أمرتأ بطالق الدنيا فخطبتموها ونيهتأ عن قلب
فكن تموها دعتكأ إلى هذه ال  ارة دواعيها فئجبتأ مسكككككككككرعين مناديها كئن قد جذبكأ الرحيل 
وانقطع بكأ ال اد القليل وبين أيديكأ سككككككككككفر قويل وليس كحد منكأ بديل أنى لكأ من الله 

ن عبد الله نا نصكككككككر فت  ب الفرار أين التذكر واالسكككككككت فار قال وأنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو
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أحمد بن عمروية الناجر نا سكككككليأ بن منصكككككور بن عمار قال سكككككمعت أبي يقول دخلت على 
المنصككككككككككككككور أمير المؤمنين فقال لي يا منصككككككككككككككور عظني وأوج  فقلت إن من حق المنعأ على 
المنعأ عليه أن ال يجعل ما أنعأ به عليه سكككككببا لمعصككككككيته فقال أحسككككككنت وأوج ت أخبرنا أبو 

( بن الحسن بن محمد أنا سهل بن بشر بن أحمد أنا محمد بن أحمد 2قاسكأ الحسكين )ال
بن عيسككى إجاوة نا أبو بكر أحمد بن الحسككن بن السككري نا أحمد بن عبد الع ي  الصككريفيني 
حد ني سكككككككهل بن وكريا حد ني بعض أصكككككككحابنا قال سكككككككمعت منصكككككككور بن عمار يقول ترجو 

فعل الخيار قال ورأيت منصكككككورا في النوم فقلت له يا أبا  مناول اكبرار بعمل الفجار ما هكذا
قال أو قني في عذابه وقال لي كنت تخلط ولكني قد  فرت لك  ما فعل الله بكالسككككككككككككري 

( إلي خلقي قأ فمجكدني بين ماللكتي كما كنت تمجدني في الدنيا 1كنكك كنكت تحبكه )
و منصككور بن بن قبيس نا وأبفوضككع لي كرسككي فمجدت الله بين ماللكته أخبرنا أبو الحسككين 

( أنا الجوهري ح وقرأت على أبي منصككككككككككككككور بن خيرون عن 8خيرون أنكا أبو بكر الخطيكه )
الجوهري أنا محمد بن العبال أنا أبو بكر محمد بن خلف بن المروبان قال أنشكككككككدت كبي 

 العتاهية في منصور بن عمار إن يوم الحساب يوم عسير * ليس للظالمين فيه مجير
_________ 

 ( في م: الحسن2)
 ( كذا باكصل: " تحبه إلي خلقي " وفي د و " و " وم: تحببني إلى خلقي1)
 (2)" 26/  28( رواه أبو بكر الخطيه في تاري  ب داد 8)
 

تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -770
521) 

 حمكد الطبري"ومحمكد بن علي بن نصككككككككككككككر اكدرقككاني وأبو جعفر محمككد بن علي بن م
وابو المظفر عبد الفاقر بن عبد الرحيأ بن عبد الله السقطي المقرئ بهراة وأمه الرحمن بنت 
محمد بن أحمد العار  قالوا أنا أبو سككككككككككهل نجيه بن ميمون بن سككككككككككهل الواسككككككككككطي بها نا 
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محمككد بن أحمككد بن أبي العوام الريككاحي حككد ني أبي حككد ني بعض أصككككككككككككككحككابنككا قككال رأيككت 
ي يا قال  فر لي وقال ل ما فعل الله بكفي المنام فقلت يا أبا السككككككككككري منصككككككككككور بن عمار 

منصكككككككككككككور ج ت لي بتخليط كثير ولكن عفوت عنك بما كنت تحببني إلى خلقي أخبرنا أبو 
( سكككمعت أبا عبد الرحمن السكككلمي 2المظفر بن القشكككيري أنا أبي اكسكككتاذ أبو القاسكككأ قال )

ا العبال القاضكككككي يقول سكككككمعت أبا الحسكككككن يقول سكككككمعت أبا بكر الراوي يقول سكككككمعت أب
ل لي أنت فقال قا ما فعل الله بكالشككككعراني يقول رأيت منصككككور بن عمار في المنام فقلت 

منصككككككككككككككور بن عمار قلت بلى يا رب قال أنت الذي كنت ت هد النال في الدنيا وتر ه فيها 
ة على بالصككككككالقلت قد كان ذلك ولكني ما اتخذت مجلسككككككا إال بدأت بالثناء عليك و نيت 

نبيك )صكلى الله عليه وسكلأ( و لثت بالنصكيحة لعبادك فقال صكدق ضعوا له كرسيا يمجدني 
( عبادي أخبرنا أبو منصور بن خيرون نا أبو 8( في سكمالي كما مجدني في ارضكي بين )1)

( أخبرني أبو القاسككككككككأ اكوهري نا عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري بها 4بكر الخطيه )
هيأ بن جعفر التسككتري قال سككمعت أبا الحسككن علي بن الحسككن الواعظ يقول سككمعت نا إبرا

( في 5ابا بكر الصكيدالني يقول سمعت سليأ بن منصور بن عمار يقول رأيت أبي منصورا )
المنام فقلت ما فعل بك ربك فقال إن الرب قربني وأدناني وقال لي يا شكي  السككوء تدري لأ 

قال إنك جلسكككككككت للنال يوما مجلسكككككككا فبكيتهأ فبكى فيهأ  فرت لك قال قلت ال يا إلهي 
عبد من عبادي لأ يبك من خشككككككككككيتي قط ف فرت له ووهبت أهل المجلس كلهأ له ووهبتك 
فيمن وهبته له أخبرنا أبو القاسكككككككككككأ علي بن إبراهيأ وأبو الحسكككككككككككن علي بن أحمد قال نا وأبو 

 منصور بن
_________ 

 414هواون القشكككككيري في الرسكككككالة القشكككككيرية ص ( رواه أبو القاسكككككأ عبد الكريأ بن 2)
 )قبعة بيروت(

 ( اكصل وم ود و " و ": " يحمدني " والمثبت عن الرسالة القشيرية1)
 ( اكصل ود و " و " وم: " من " والمثبت عن الرسالة القشيرية8)
 21/  28( رواه أبو بكر الخطيه في تاري  ب داد 4)
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 (2)عن د و " و "" ( اكصل وم: " منصور " والمثبت 5)
 

تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -771
521) 

"أبو الحسككن بن ال عفران نا أبو العبال بن واصككل المقرئ قال سككمعت محمد بن عبد 
الرحمن الصككككككككككككككيرفي قال رأى جار لنا يحيى بن أكثأ بعد موته في منامه فقال له ما فعل بك 

لي سكككككككككؤة لك يا شكككككككككي  فقلت يا رب إن رسكككككككككولك قال إنك ربك قال وقفت بين يديه فقال 
لتسككككتحي من أبناء الثمانين أن تعذبهأ وأنا ابن  مانين أسككككير الله في اكرم فقال لي صككككدق 
رسككككككولي فقد عفوت عنك سككككككمعت أبا المظفر بن القشككككككيري يقول سككككككمعت أبو اكسككككككتاذ أبا 

حمد الم كي نا أبو وكريا ( سكككمعت أبا الحسكككن عبد الرحمن بن إبراهيأ بن م2القاسكككأ يقول )
يحيى بن محمد اكديه نا الف كككل بن صكككدقة حد ني أبو عبد الله الحسكككين بن عبد الله بن 

( قال كان يحيى بن أكثأ القاضككككككككككي صككككككككككديقا لي وكان يودني وأوده فمات يحيى 1سككككككككككعد )
ل ما فعلت فرأيته ليلة في المنام فق ما فعل الله بكفكنت أشكككككككتهي أن أراه في المنام فئقول 

قككال  فر لي إال أنككه قككال وبخني  أ قككال لي يككا يحيى خلطككت علي في دار الككدنيككا  اللااه بااك
فقلت أي رب اتكلت على حدي  حد ني أبو معاوية ال كككككرير عن اكعمش عن أبي صكككككال  

( كسككككتحي أن 8عن أبي هريرة قال قال رسككككول الله )صككككلى الله عليه وسككككلأ( أنك قلت إني )
ال قد عفوت عنك يا يحيى وصكككككككككدق نبيي )صكككككككككلى الله عليه ( فق4أعذب ذا شكككككككككيبة بالنار )

 ( الدنيا5وسلأ( إال أنك خلطت علي في دار )
 
[ أخبرنا أبو الحسككن الفقيه الشككافعي نا عبد الع ي  بن أحمد نا عبد الوهاب 28056]

بن عبد الله نا أبو العبال أحمد بن محمد بن علي البردعي الصككوفي نا أبو علي الحسككن بن 
مد الوراق بب داد نا أبي قال سككككككككككككككمعت علي بن هارون ال اهد يقول رأيت يحيى علي بن مح

بن أكثأ القاضككككككككي في المنام فقلت له ألسككككككككت يحيى بن أكثأ قال نعأ قلت فما صككككككككنع بك 
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ربككك قككال وقفككت بين يككدي ربي تبككارك وتعككالى فقككال لي كعككذبنككك يككا يحيى فقلككت مككا هكككذا 
 ذي بل ك عني قلت حد نيبل ني عنك يا رب وال حد ت عنك قال وما ال

_________ 
 283 - 282( الخبر في الرسالة القشيرية ص 2)
 ( كذا باالصل وم وفي الرسالة القشيرية: أبو عبد الله الحسين بن سعيد1)
 ( سقطت من االصل وويدت عن م والرسالة القشيرية8)
 622/  25( كن  العمال 4)
 (2)رية" ( سقطت من االصل وم وويدت عن الرسالة القشي5)
 

تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -777
521) 

"عبد الرواق عن معمر عن ال هري عن أنس عن نبيك )صككككككككككككلى الله عليه وسككككككككككككلأ( عن 
جبريل عنك أنك قلت وقولك الحق إني كسكككككككككتحي من عبدي إذا شكككككككككاب في اإلسكككككككككالم أن 

صكككككدق ال هري وصكككككدق ( و 2أعذبه فقال صكككككدق جبريل وصكككككدق محمد نبيي وصكككككدق أنس )
معمر وصكككككككدق عبد الرواق وقد  فرت لك أخبرنا أبو منصكككككككور الشكككككككيباني أنا وأبو الحسكككككككن نا 

( أنا القاضكككككككي أبو العالء الواسككككككككطي نا أبو بكر محمد بن أحمد المفيد نا عمر 1الخطيه )
( بن سككنان الطالي نا محمد بن سككلأ الخواص الشككي  الصككال  قال رأيت يحيى 8بن سككعيد )
ال لي يا فقال أوقفني بين يديه وق ماا فعال الله بكالقكاضككككككككككككككي في المنكام فقلكت لكه بن أكثأ 

شكككي  السكككوء لوال شكككيبتك كحرقتك بالنار فئخذني ما يئخذ العبد بين يدي مواله فلما أفقت 
قال لي يا شكككككي  السكككككوء لوال شكككككيبتك الحرقتك بالنار فاخذني ما ياخذ العبد بين يدي مواله 

ي  السكككككككككككككوء فذكر الثالثة مثل اكوليين فلما أفقت قلت يا رب ما فلما أفقت قال لي: يا شككككككككككككك
هككذا حكد ت عنك فقال الله وما حد ت عني وهو أعلأ بذلك قلت حد ني عبد الرواق بن 
همام نا معمر بن راشد عن ابن شهاب ال هري عن أنس بن مالك عن نبيك )صلى الله عليه 
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ت عبد في اإلسالم شيبة إال استحييوسلأ( عن جبريل عنك يا عظيأ أنك قلت ما شاب لي 
منه أن أعذبه بالنار فقال الله صكككدق عبد الرواق وصكككدق معمر وصكككدق ال هري وصكككدق أنس 

 وصدق نبيي )صلى الله عليه وسلأ( وصدق جبريل أنا قلت ذلك انطلقوا به إلى الجنة
 
 [ رواه  يرهمككا فقككال عن معمر عن قتككادة بككدال من ال هري أخبرنككا بككذلككك أبو28052]

الفت  المظفر بن الحسككككككككككين بن علي بن أبي ن ار وأبو القاسككككككككككأ بن السكككككككككككمرقندي قاال أنا أبو 
منصككككككور محمد بن محمد بن أحمد أنا محمد بن عبد الله الجعفي نا أبو الحسككككككن علي بن 
محمد بن هارون الحميدي حد ني عبيد بن يحيى بن عبد الله عن رجل من أهل سككككككككككككككامراء 

 ثأ رلي في المنام فقيل له إلى أي شئ صرت قال إلى( لما مات يحيى بن أك4قال )
_________ 

 ( ما بين معكوفتين سقط من االصل واستدرك عن م2)
 108/  24( رواه الخطيه الب دادي في تاري  ب داد 1)
 ( كذا باالصل وم وفي تاري  ب داد: سعد8)
 (2)" 11/  10( مختصرا عنه في تهذيه الكمال 4)
 

عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م تاريخ داشااا البن -773
521) 

"حمص نا أبو بكر بن أبي خيثمة نا يحيى بن أيوب المقدسككككككككي قال رأيت كئن النبي 
)صكككلى الله عليه وسكككلأ( نالأ وعليه  وب م طى وأحمد ويحيى يذبان عنه أخبرنا أبو منصكككور 

أحمد بن ( أنا محمد بن الحسككككككككككين اكورق أنا أبو سككككككككككهل 2أنا وأبو الحسككككككككككن نا الخطيه )
( القطان نا جعفر بن أبي عثمان الطيالسكككككككككككككي قال سكككككككككككككمعت 1محمد بن عبد الله بن وياد )

( بن معين في النوم فقلت ما فعل بك 8حبيشكككككككا يعني ابن مبشكككككككر الفقيه يقول رأيت يحيى )
( أخبرنكككا أبو 4ربكككك قكككال أعطكككاني وحبكككاني وووجني  ال مكككالكككة حوراء ومهكككد لي بين البكككابين )
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نا أبو بكر الخطيه قال كته إلي أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان  محمد قاهر بن سهل
الدمشككككككقي يذكر أن أبا الحسككككككين أحمد بن جعفر الصككككككيدالني الب دادي أخبرهأ بدمشككككككق نا 

( حد ني حبيش بن مبشككككككر قال رأيت يحيى بن معين في 6الحسككككككين بن عبيد الله اكب اري )
أ ضكككرب صكككراعين يعني ما بين بابي الجنة  قال مهد لي بين الم ما فعل الله بكالنوم فقلت 

بيكده إلى كمكه فكئخرج درجكا يعني وقكال إنمكا نلنكا مكا نلنكا بهكذا يعني كتابة الحدي  أخبرنا أبو 
محمد بن قاول أنا أبو ال نالأ بن أبي عثمان أنا أبو الحسككككككككككين بن بشككككككككككران أنا أبو علي بن 

ن بيش بن مبشككر رأيت يحيى بصككفوان نا ابن أبي الدنيا حد ني محمد بن أحمد قال قال ح
وراء قال  فر لي وأعطاني وحباني وووجني  ال مالة ح ما فعل الله بكمعين في النوم فقلت 
( 3( أخبرنا أبو منصكككككككككككور الشكككككككككككيباني أنا وأبو الحسكككككككككككن نا الخطيه )2وأدخلني عليه مرتين )

 أخبرني اكوهري نا محمد بن الحسن الصيرفي نا أبو أحمد بن المهتدي بالله
_________ 
 232/  24( رواه أبو بكر الخطيه في تاري  ب داد 2)
 ( سقطت من تاري  ب داد1)
 ( ما بين معكوفتين سقط من االصل واستدرك لالي اح عن " و و وم وتاري  ب داد8)
 ( كذا باالصل وم و " و " وفي تاري  ب داد: النال4)
 186/  10( من قريقه رواه الم ي في تهذيه الكمال 5)
 ما بين معكوفتين سقط من االصل واستدرك عن " و " وم وتهذيه الكمال( 6)
 186/  10( تهذيه الكمال 2)
 (2)" 232/  24( تاري  ب داد 3)
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تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -774
521) 

"ح وأخبرنا أبو القاسككككأ بن السككككمرقندي وأبو الحسككككن محمد بن أحمد بن عبد الجبار 
ة قاال أنا أبو الحسككككككين بن النقور ح وأخبرنا أبو القاسككككككأ بن السككككككمرقندي وأبو البركات بن توب

اكنمكاقي قكاال أنكا أبو محمكد الصككككككككككككككريفيني قكاال أنكا أبو بكر محمكد بن الحسككككككككككككككن بن عبدان 
( 1( )2الصكككككككككككيرفي نا أبو أحمد وهو ابن المهتدي حد ني حسكككككككككككين يعني ابن الخصكككككككككككيه )

قال  ه بكماا فعال اللحيى بن معين في النوم فقلكت حكد ني حبيش بن مبشككككككككككككككر قكال رأيكت ي
أدخلني عليكه في داره وووجني  ال مالة حوراء  أ قال للماللكة وقال ابن السككككككككككككككمرقندي وابن 

( وحسككن أخبرنا أبو منصككور أنا وأبو الحسككن 8توبة لماللكته انظروا إلى عبدي كيف تطرى )
في ما أذن أن نرويه عنه أنا علي ( أنا الحسككككين بن محمد بن جعفر الخالعي 4نا الخطيه )

بن محمكد الهمكداني حد ني موسككككككككككككككى بن هارون ال يات حد ني عبد الله بن أحمد قال قال 
بعض المحككد ين في يحيى بن معين ذهككه العليأ بعيككه كككل محككدث * وبكككل مختلف من 

 اإلسناد وبكل وهأ في الحدي  ومشكل * يعيا به علماء كل بالد *
( ممن قتكككل الوليكككد بن ي يكككد بن 5لحجوري الهمكككداني )يحيى بن معيو  ا - 3125

 عبد الملك له ذكر
يحيى بن منقذ الفراديسكي سكمع مكحوال روى عنه الوليد بن مسلأ وجدت  - 3126

بخط أبي الحسن بن جوصا وقرأت على أبي القاسأ الخ ر بن الحسين بن عبدان عن عبد 
وروان أنا عبد الوهاب بن الحسكككككن الع ي  بن أحمد أنا أبو الحسكككككن علي بن الحسكككككن بن أبي 

 أنا أحمد بن
_________ 

 12/  22( من قريقه روي الخبر في سير االعالم 2)
 ( ما بين معكوفتين سقط من االصل واستدرك لتقويأ السند عن " و " وم1)
( كته مصككككح  تاري  ب داد في الحاشككككية: " تطرى " في هامش مجلد االنماقي: 8)

 لعله ن ر من الن رة "
 186/  10وتهذيه الكمال  236/  24( الخبر والبيتان في تاري  ب داد 4)
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 (2)( كذا باالصل وم وفي " و ": الهمذاني" 5)
 

تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -775
521) 

"يسكككككككيرا  أ أمر به ذات اليمين إلى الجنة  أ نادى المنادي أين عثمان بن عفان فخرج 
ة حسكككككككككككن الوجه قلق يتبسكككككككككككأ أحيانا يصكككككككككككفر لحيته فئخذت الماللكة بيده رجل قويل القام

فئوقفوه أمام الله فحوسككككه حسككككابا يسككككيرا  أ أمر به ذات اليمين إلى الجنة  أ نادى المنادي 
( السكككككاقين أصكككككلع أبيض 2أين علي بن عبد منا  فخرج رجل ربعة عظيأ البطن م كككككطرب )

ذات  ه أمام الله فحوسه حسابا يسيرا  أ أمر بهالرأل واللحية فئخذت الماللكة بيده فئوقفو 
اليمين إلى الجنة  أ قال عمر يا أبا حاوم فلما أن قرب اكمر مني شكككككككككككك لت بنفسككككككككككككي فجعل 
المنكككادي ينكككادي بكككالخلفكككاء الكككذين بيني وبين علي أين فالن ال أدري مكككا يفعكككل بهأ إذ نكككادى 

ت لكككذي رأيتموه  أ أخكككذالمنكككادي أين عمر بن عبكككد الع ي  فتصككككككككككككككببكككت عرقكككا فكككذلكككك العرق ا
الماللككة بيكدي فكئوقفوني أمكام اللكه فسككككككككككككككئلني عن الفتيكل والنقير والقطمير وعن كل ق ككككككككككككككية 
ق ككككككككيت بها حتى ظننت أني لسككككككككت بناج  أ إن الله تف ككككككككل علي برحمته ف فر لي وأمر بي 
ذات اليمين إلى الجنككة فمررت بجيفكككة ملقكككاة فقلكككت للماللككككة من هككذا قككالوا كلمككه يكلمكككك 

برجلي فرفع رأسكككككه وفت  عينيه ف ذا رجل أفطس أ رم شكككككديد اكدمة وحش المنظر فقال  فوك ته
نه قلت تف ككككككككككككككل علي برحمة م ماا فعال اللاه باكلي من أنكت قلكت عمر بن عبكد الع ي  قكال 

ف فر لي وأمر بي ذات اليمين قكال فمكا فعكل أصككككككككككككككحابك الخلفاء الذين معك قلت أما أربعة 
إلى الجنككة وأمككا البككاقون فال أدري مككا فعككل بهأ فسككككككككككككككبق إلي ف فر لهأ وأمر بهأ ذات اليمين 

البكاء  أ قال لي هناك ما صككككككككككرت إليه قلت من تكون قال أنا الحجاج بن يوسككككككككككف قدمت 
على ربي فوجدته شككككككككديد العقاب ذا بطشككككككككة منتقأ ممن عصككككككككاه فقتلني بكل قتلة قتلت قتلة 

( أنتظر ما ينتظر الموحدون 1)وبكل شئ قتلت قتلة مثله  أ ها أنا ذا موقو  بين يدي ربي 
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من ربهأ إما إلى الجنة وإما إلى النار قال أبو حاوم فئعطيت الله عهدا من رؤيا عمر بن عبد 
 (8الع ي  أال أقطع الشهادة على أحد يقول ال إله إال الله انتهى )

_________ 
 ( في الحلية: دقيق الساقين2)
 لية( سقطت من االصل واستدركت لالي اح عن الح1)
: قلت: قد تقدم في حر  السكككككين في 222( قال أبو شكككككامة في المختصكككككر الورقة 8)

ترجمة سككككككككككككككلمة بندينار أبي حاوم االعرج دون هذه الترجمة إن كان صككككككككككككككاحه هذه الترجمة 
معروفا ف ن أدا من الحفاظ لأ يذكره في كتابه ولأ يسكككككبق الحافظ ذكره في شكككككئ سكككككوى هذه 

 (2)الوليد على ضعفه عن رجل مجهول فكيف"  الحكاية االولى وراويها بقية بن
 

تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -772
521) 

، ]وأبو القاسككككككككككأ علي بن أحمد البسككككككككككتي « 2»"وتال عليه مهدي بن قرارة، وقالفة[ 
 « .1»المقرىء شي  الواحدي، وسعيد بن محمد الحيري[ 

 ]قال الحاكأ:
 « .8»له في القراءات[ « الشامل»ن كتاب قرأت ببخارى على ابن مهرا

 روى بسنده عن جابر بن عبد الله اكنصاري قال:
 نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلأ بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
مرم أبو بكر بن مهران في العشككر اكواخر من رم ككان  أ اشككتد به المرم في شككوال 

ابع والعشككككككرين من شككككككوال سككككككنة إحدى و مانين و الث م ة، وهو يوم وتوفي يوم اكربعاء السكككككك
 صاحه الفالسفة.« 4»مات ابن ست و مانين سنة. وتوفي ذلك اليوم أبو الحسن العامري 
 قال عمر بن أحمد ال اهد: سمعت الثقة من أصحابنا يذكر.
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ال: قكككأنككه رأى أبكككا بكر بن الحسككككككككككككككين بن مهران في المنكككام في الليلكككة التي دفن فيهكككا، 
 فقلت:

؟ فقال: إن الله ع  وجل أقام أبا الحسككككككككككككككن العامري ما فعل الله بكأيهكا اكسككككككككككككككتكاذ، 
 « .5»بحذالي وقال لي: هذا فداؤك من النار 

 
 [ ]أحمد بن الحسين بن المؤمل أبو الف ل المعرو  بابن الشواء1608]

ذكره  .وكته عنه الحافظ أبو القاسكككأ علي بن الحسكككن الشكككافعي الدمشكككقي بها إنشكككادا
 في معجأ شيوخه.

__________ 
 (2)." 612 -1/616[ استدركت ترجمته بكاملها عن ب ية الطله 1608]
 

تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -772
521) 

 "نال الخالفة إذ كانت له قدرا كما أتى رب ه موسى على قدر
 الذ كرهذي اكرامل قد ق  يت حاجتها فمن لحاجة هذا اكرمل 

 «2»الخير ما دمت حي ا ال يفارقنا بوركت يا عمر الخيرات من عمر 
فقككال: يككا جرير: مككا أرى لككك فيمككا هككا هنككا حقككا، قككال: بلى يككا أمير المؤمنين، أنككا ابن 

 سبيل ومنقطع بي، فئعطاه من صله ماله م ة درهأ.
أ،  الث م ة درهوذكر أنه قال له: ويحك يا جرير! لقد ول ينا هذا اكمر وما نملك إال  

، وم ة أخذتها أم  عبد الله. يا  الم، أعطه الم ة الثالثة. فئخذها « 1»فم ة أخذها عبد الله 
 وقال:

 والله لهي أحه ما اكتسبته إلي.
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قال:  أ خرج، فقال له الشككككككككعراء: ما وراءك؟ قال: ما يسككككككككوءكأ، خرجت من عند أمير 
رأيت رقى « : 8»ني عنه لرام. وأنشئ يقول المؤمنين، وهو يعطي الفقراء ويمنع الشكعراء، وإ

 الش يطان ال تستف  ه وقد كان شيطاني من الجن  راقيا
وفي سككككككنة إحدى عشككككككرة وم ة توفي الفرودق بن  اله الشككككككاعر بالبصككككككرة، وتوفي بعده 

 « .4»بئربعين يوما جرير بن الخطفى. وقيل في سنة عشر 
 قال اكصمعي: حد ني أبي قال:

برتهككا ؟ فقككال:  فر لي بتكبيرة كمااا فعاال اللاه بااكالمنككام فقككال لككه: رأى رجككل جريرا في 
 على ظهر المقر. قال: ما حول الفرودق؟ قال: إيها، وأهلكه قذ  المحصنات.

 قال اكصمعي: ما تركه جرير في المحيا وال في الممات.
 
 [ جرير بن  طفان ابن جرير، أبو القاسأ1235]

قال: قال رسكككككككككككول الله صكككككككككككلى الله عليه « 5»حدث عن عفان بسكككككككككككنده عن عبد الله 
 (2)وسلأ:" 
 

تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -778
521) 

د بن جعفر بن حيككان يقول:  د عبككد اللككه بن محمكك  "قككال أبو نعيأ: سككككككككككككككمعككت أبككا محمكك 
وفيها يعني سكككككنة سكككككبع وسكككككبعين وم تين « : 2»سكككككمعت أحمد بن محمود بن صكككككبي  يقول 

سكككككفيان بفسكككككا وكان بين موت يعقوب وأبي حاتأ شكككككهر فقدم موت يعقوب مات يعقوب بن 
 على أبي حاتأ.

ا مرأيت يعقوب بن سكككككككفيان في النوم، فقلت: « : 1»قال عبدان بن محم د المرووي 
؟ قال:  فر لي، وأمرني أن أحد ث في السككماء، كما كنت أحدث في اكرم، فعل الله بك
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الم من الماللكة، واسككتملى علي  جبريل، وكتبوا بئق فحد ت في السككماء الرابعة، فاجتمع علي  
 ذهه.

 وقال يعقوب بن سفيان: القلأ إذا كان دون اكصبعين يوجع الكبد.
]روي عن أبي الحسككككككككن النعمان بن أحمد القاضككككككككي بمصككككككككر، قال: مات أبو يوسككككككككف 

ا أبا ييعقوب بن سككفيان الفسكككوي، وكان ممن لأ تر عيناي مثله، فرأيته في المنام، فقلت له: 
، فقلت له: أ فر لك؟ قال: نعأ  فر لي، قلت:ما فعل الله بكيوسف   ؟ قال: أحسن إلي 

أفكئدخلكك الجنكة؟ قكال: نعأ أدخلني الجنك ة، فقلكت لكه: أفكئكلكت من  مكارها؟ قال: نعأ 
نككثُة  ِت اْلج  أكلككت من  مككارهككا، فقلككت: رأيككت رب الع  ة؟ قككال: ال، ولكن سككككككككككككككمعتككه يقرأ: و أُْولِفكك 

 ِقين  لِْلُمتث 
« ]8. » 
 
[ يعقوب بن سككككلمة بن عبد الله بن الوليد بن الوليد بن الم يرة ابن عبد الله 20211]

، ووالد أم سكككككككلمة ووج مسكككككككلمة بن « 4»بن عمر بن مخ وم القرشككككككي المخ ومي أخو أيوب 
 هشام بن عبد الملك التي خلف عليها أبو العبال السفاح. وفد يعقوب على هشام.

، أن ه وداود « 5»الكوفي: كان من شئن ويد بن علي وسبه قتله قال محم د بن علي 
بن علي بن عبكد الله بن عبال قدما على خالد بن عبد الله القسككككككككككككككري والرين له، وهو عامل 

 (2)لهشام بن عبد الملك على" 
 

تاريخ داشااا البن عسااارر، ابن عسااارر، أبو القا اام )م -779
521) 

يجود بنفسكككككككه، فقيل له: يا أبا يعقوب قل "ح كككككككرنا يوسكككككككف بن الحسكككككككين الراوي وهو 
شكككككي ا. فقال: اللهأ إني نصكككككحت خلقك ظاهرا، و شكككككشكككككت نفسكككككي باقنا، فهه لي  شكككككي 

 لنفسي لنصحي لخلقك،  أ خرجت روحه.
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]أبو الحسككين علي بن إبراهيأ الراوي قال: حكى لي أبو خلف الووان[ عن يوسككف بن 
 لككه بككك؟ قككال:  فر لي ورحمني، فقيككل:الحسككككككككككككككين أنككه رلي في المنككام فقيككل لككه: مككاذا فعككل ال

 بماذا؟
قككال: بكلمككة أو كلمككات قلتهككا عنككد الموت، قلككت: اللهأ إني نصككككككككككككككحككت النككال قوال، 

 « .2»وخنت نفسي فعال فهه خيانة فعلي لنص  قولي 
 ]وقال: يتولد اإلعجاب بالعمل من نسيان رؤية المن ة.

 ك لله ع  وجل يحبكوقكال: على قكدر خوفكك من اللكه يهكابكك الخلق، وعلى قدر حب
 الخلق، وعلى قدر ش لك بئمر الله يشت ل الله الخلق بئمرك.

 « .1»وقال: علأ القوم أن الله يراهأ، واستحيوا من نظره أي يراعوا شي ا سواه[ 
 قال اكستاذ أبو القاسأ القشيري:

ر لي، ؟ فقال:  فما فعل الله بكورلي يوسكككككككككككككف بن الحسكككككككككككككين في المنام، فقيل له: 
 فقيل:

 بماذا؟ فقال: كني ما خلطت جدا به ل.
 مات يوسف بن الحسين سنة أربع و ال مالة.« : 8»قال عبد الله بن عطاء 

 
[ يوسككككككككككف بن الحكأ بن أبي عقيل عمرو ابن مسككككككككككعود بن عامر بن معت ه 20234]
 الثقفي

 والد الحجاج بن يوسف الث قفي. أصله من الطالف، وخرج منها في بع  مسلأ بن
__________ 

 6/153وتهككككذيككككه التهككككذيككككه  10/430[ ترجمتككككه في تهككككذيككككه الكمككككال 20234]
 (2)." 3/826والتاري  الكبير  1/110والجرح والتعديل 
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 (521تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م -730
"والكدي أبو عبكد الله محمد بن إسككككككككككككككحاق، أخبرنا أبو العبال عبد الله بن يعقوب بن 

اد بن ويككد، عن أيوب إسككككككككككككككحككاق الكرمككاني، حككد    نككا أبو وكريككا يحيى بن يحيى، حككد  نككا حمكك 
ختياني وعمرو بن دينار المكي، عن سككككككككككعيد بن جبير، عن ابن عبال قال: بينما رجل  السكككككككككك 

( راحلته فمات، فقال رسككككول 2واقف مع رسككككول الله صككككلى الله عليه وسككككلأ بعرفة فئوقصككككته )
( وكف نوه في  وبين، وال تحن طوه وال 1 سككككككككلوه بماء وسككككككككدر )»الله صككككككككلى الله عليه وسككككككككلأ: 

 [.1580وقال عمرو بن دينار: مكمما ]« تخم روه، ف ن الله يبعثه يوم القيامة ملب يا
أخبرنكا عكاليكا أبو بكر محمكد بن ظفر بن عبكد الواحكد الخطيكه، ومحمد بن جعفر بن 

أبي  أنبئنامحمكد بن أحمكد بن مهران و يرهمكا بكئصككككككككككككككبهكان قالوا: أخبرنا أبو عمرو بن منده، 
 فذكر مثله.
 ( الر ملي4( بن عبد الله الرومي )8ك بشرى ) 322

قدم دمشكق وحد ث بها عن القاضكي عبيد الله بن الحسين اكنطاكي الص ابوني، وعلي 
 بن عبد الحميد ال  الري.

 روى عنه عبد الوهاب بن عبد الله الم ني، وأبو بكر أحمد بن الحسن بن الط ي ان.
بن صككككابر، أنبئنا أبو الحسككككن علي بن أحمد بن عثمان بن سككككعيد بن  أنبئنا أبو محمد

اني، حد  نا بشككر بن عبد الله الخادم كككككككككككككككك مولى المقتدر بالله بدمشككق من حفظه ك  قاسككأ ال سكك 
حد  نا علي بن عبد الحميد ال  كككككككككككككالري، حد  نا أحمد بن علي الخو اص، قال: رأيت يحيى 

حقني[ ؟ قال: أوقفني ووب خني ]فلفعل الله بكما بن أكثأ القكاضككككككككككككككي في المنكام فقلكت له: 
وء، لو ال شكككيبتك كحرقتك بالنار. 5) ( ما يلحق العبد بين يدي سكككيده، وقال: يا شكككي  السككك 

 فقلت ما هكذا حد  نا عنك. قال: فما حد  ت عني؟ قال: حد  نا
__________________ 

 مول(.. )القا( وقص عنقه كوعد: كسرها، ووقص فهو موقوص، ووقصت به راحلته2)
 ( السدر: شجر النبق الواحدة سدرة )قامول(.1)
 .231/ 5بالياء، والمثبت عن مختصر ابن منظور « بشري»( باكصل 8)
 ( في المختصر: الروحي.4)
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( سكككقطت اللفظة من اكصكككل ومن المطبوعة واسكككتدركت عن مختصكككر ابن منظور." 5)
(2) 

 

 (521م )م تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا -731
"ويكنى أبا نصككككر عشككككية اكربعاء لعشككككر بقين من شككككهر ربيع اكول، وقد بلى من السككككن  
خمسا وسبعين سنة وحشر النال لجناوته؛ قال: وأخبرني أبو العالء الواسطي، حد  نا محمد 

( الر ق ي، حكد  نكا أبو الفت  محمد بن أحمد النحوي ك 1( يعقوب )2بن يوسككككككككككككككف ]حكد  نكا[ )
ال: سمعت الحسين بن أحمد بن صدقة الفرال ي يقول: سمعت أحمد بن وهير بالرملة كككككك ق

( يقول: رأيت أبا نصككككككر الت م ار وعلي بن 8يقول: سككككككمعت يحيى بن عبد الحميد الحم اني )
المديني في جناوة بشككر بن الحارث يصككيحان في الجناوة: هذا والله شككر  الدنيا قبل شككر  

جت جناوته بعد صكالة الصب ، ولأ يحصل في القبر اآلخرة، وذلك أن بشكر بن الحارث أخر 
إال  في الليكل، وكان نهارا صككككككككككككككيفا، والنهار فيه قول، ولأ يسككككككككككككككتقر في القبر إلى العتمة قال: 
وأخبرني اكوهري، حكد  نكا أحمكد بن منصككككككككككككككور الور اق، حككد  نكا محمكد بن مخلكد، حكد  ني أبو 

 شر بن الحارث، قال: كنتحفص عمر بن سليمان المؤدب، حد  ني أبو حفص بن أخت ب
( فيه  ير مرة سكككككمعت الجن  4أسكككككمع الجن تنوح على خالي في البيت الذي كان ]يكون[ )

 تنوح عليه.
أخبرنا أبو الحسكككككككن الد ينوري، حد  نا أبو الحسكككككككن الق ويني، حد  نا يوسكككككككف بن عمر، 

الحارث  بن[حد  نا إبراهيأ بن عبد الله ككككككك إمالء من حفظه ككككككك حد  نا خشنام ابن أخت بشر ]
وجعل  ؟ قال:  فر ليما فعل الله بكقال: رأيت خالي بشككككككككر بن الحارث في النوم فقلت: 

يكذكر مكا فعكل اللكه به من الكرامة، فقلت له: قال لك شككككككككككككككي ا؟ فقال: نعأ، فقلت له: ما قال 
لك؟ ]قال:[ قال لي: يا بشكككككككر ما اسكككككككتحييت مني، تخا  ذاك الخو  كله على نفس هي 

 لي.
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(، حد  نا محمد بن إبراهيأ، 5الحسككككككن الفارسكككككككي، حد  نا محمد الفارسكككككككي )أنبئنا أبو 
 ( بن أحمد البيهقي6أخبرنا أبو عبد الر حمن الس لمي، قال: سمعت القاضي أبا الحسين )

__________________ 
 ( سقطت من اكصل وويادتها ضرورية، واستدركت عن تاري  ب داد.2)
 بي.( عن تاري  ب داد وباكصل اليعقو 1)
 والمثبت عن اكنساب وتاري  ب داد.« الحافي»( باكصل 8)
 ( مكانها بيام باكصل وم والمثبت عن تاري  ب داد.4)
 .30/ 20سقط من المطبوعة « حد نا محمد الفارسي»( قوله: 5)
 (2)«." سمعت القاضي، أخبرنا علي الحسين»( باكصل: 6)
 

 (521م )م تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا -737
"يقول: سكككككككمعت الحسكككككككين بن إسكككككككماعيل المحاملي يقول: رأيت القاسكككككككاني في النوم 

؟ فكئومكئ إلي  أنكه نجكا بعكده شككككككككككككككدة. قلكت: فمكا تقول في أحمد بن ماا فعال اللاه باكفقلكت: 
حنبل؟ قال:  فر الله له قلت: فبشككككككككككككككر الحافي؟ قال: ذاك تحيه الكرامة من الله في كل يوم 

 مرتين.
و[ عبد الر حمن قال: سككككككمعت أبا العبال الب دادي يقول: سككككككمعت أبا قال: وأخبر ]أب

القاسكأ بن أبي موسكى يقول: حد  نا عبد الله بن يوسكف الحذ اء، أخبرنا أبو القاسأ المدالني 
قال: قال أبو حفص بن أخت بشكككككككككر: قلت لخالي بشكككككككككر: يا أبا نصكككككككككر وبل ني أن ه اشكككككككككتهى 

فر لي، في المنام قيل له: ما فعل بك ربك؟ قال:   الباقالء سككنين فلأ يئكله، فرلي بعد موته
 وقال: كل يا بشر مما لأ تئكل، واشرب يا بشر مما لأ تشرب.

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد، حد  نا وأبو منصور عبد الر حمن بن محمد بن رويق 
ن ع (، أنبئنا أبو بكر الخطيه، حد  ني الخالل كك لفظا ك حد  نا عمر بن أحمد بن جعفر،2)

عاصكككأ الحربي قال: رأيت في المنام كئني قد دخلت درب هشكككام، فلقيني بشكككر بن الحارث 
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فقلكت: من أين يكا أبكا نصككككككككككككككر؟ قكال: من عل ي ين قلكت: ما فعل بئحمد بن حنبل؟ قال: تركت 
السككككككككككككككاعككة أحمككد بن حنبككل وعبككد الوهككاب الور اق بين يككدي اللككه ع وجككل يككئكالن ويشككككككككككككككربككان 

 : علأ الله ع وجل ر بتي في الطعام فئباحني النظر إليه.ويتنعمان. قلت: فئنت؟ قال
(، أخبرنكككا أبو بكر محمكككد بن علي بن محمكككد المقرئ 1أخبرنكككا أبو بكر بن الم رفي )

الخيك اط، حككد  نكا أبو علي الحسككككككككككككككن بن الحسككككككككككككككين بن حمكككان، حكد  نككا أبو بكر محمكد بن 
هلي  قال: وسككمعت أحمد بن الحسككن النقاش المقرئ بب داد، حد  نا محمد بن إسككحاق السكك 

الفت  يقول: رأيت أبا نصكككككككككر بشكككككككككر بن الحارث في منامي وهو قاعد في بسكككككككككتان وبين يديه 
؟ قكال: رحمني و فر لي، ماا فعال اللاه باكمكالكدة وهو يكئككل منهكا فقلكت لكه: يككا أبكا نصككككككككككككككر 

وأباحني الجنة بئسكرها وقال لي: كل من جميع  مارها واشرب من أنهارها، وتمت ع بجميع ما 
 ا كما كنت تحرم نفسك الشهوات في دار الدنيا. فقلت له: وادك يا أبا نصر،فيه

__________________ 
ر بتقككديأ ال اي، انظر ترجمتككه في سككككككككككككككي« وريق»( كككذا بتقككديأ الراء، وفي المطبوعككة 2)

 «.وريق» 61/ 10أعالم النبالء 
فة وهي الم ر خطئ والصواب ما أ بت، وهذه النسبة إلى « الم رقي»( في المطبوعة: 1)

 (2)قرية كبيرة ب ربي ب داد على خمسة فراس  منها." 
 

 (521تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م -733
"محمد بن إبراهيأ يقول: سكمعت الحسن بن مروان يقول: رأيت بشرا بن الحارث في 

، قال: قلت ي؟ قال:  فر لي و فر لمن تبع جناوتما فعل الله بكالمنام فقلت: يا أبا نصر 
ففيأ العمل؟ قال: افتقد الكسككرة. قال: وأخبرني الحسككن بن علي التميمي، أخبرنا أبو حفص 
عمر بن أحمد الواعظ، حد  نا أبو شجا  المرووي كككك أو  يره، الشك من أبي حفص كككك حد  نا 

ا بشر؟ قال: ي ما فعل الله بكالقاسأ بن منب ه قال: رأيت بشر بن الحارث في النوم فقلت: 
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قد  فر لي، وقال لي: يا بشكككككككككر قد  فرت لك ولكل  من تبع جناوتك، فقلت: يا رب  ولكل 
 من أحب ني؟ قال: ولكل  من أحب ك إلى يوم القيامة.

( هو 2أخبرنا أبو الف كككل محمد بن عبد ال فار بن محمد بن إسكككماعيل بن عبد الوا )
ر برنا القاضي أبو منصو ابن محمد بن سعيد القاساني المعد ل الش روقي كككككككككككككك بئصبهان كككككككككككككك أخ

 محمد بن محمد بن حمدويه بن سهل المروذي ح.
مرقندي، أخبرنا أبو الحسككككككككككين بن النك ق ور، أنبئنا أبو بكر  وأخبرنا أبو القاسككككككككككأ بن السكككككككككك 
محمد بن علي بن محمد بن الن ككككككر الد يباجي، حد  نا محمد بن حمدويه المروذي، حد  نا 

د  نا إسكككككككككككحاق بن محمد، قال: لما مات بشكككككككككككر بن عبد الله بن عبد الوهاب الخوارومي، ح
الحارث رهه بعض العلماء واقفا بين يدي الله ع وجل فقال الله تبارك وتعالى: قد  فرت لك 

 ( ممن سمعوا بموتك.8( ألفا )1ولمن تبع جناوتك ولتسعين )
أخبرنككا محمككد بن قككاول، أخبرنككا أبو ال نككالأ بن أبي عثمككان، أنبككئنككا أبو الحسككككككككككككككين بن 

ان، أخبرنا أبو علي بن صككفوان، حد  نا أبو بكر بن أبي الدنيا، حد  ني قاسككأ بن هاشككأ، بشككر 
حد  ني إسككحاق بن عباد، حد  ني أبو العبال القرشككي، قال: أتيت أبا نصككر الت م ار بعد موت 
بشر بن الحارث بئيام نع يه، فقال لنا أبو نصر: رأيته البارحة في النوم في أحسن هي ة فقلت 

(، أن  فر لمن 4صككككككككنع بك رب ك؟ قال: قد اسككككككككتحيت من ربي من كثرة ما أعطاني )له: ما 
 تبع جناوتي.

__________________ 
: 31/ 20وبعدها بيام مقدار كلمة وفي المطبوعة « عبد الوا»( كذا باكصككككككككككل: 2)

 أخبرنا أبو الف ل محمد بن عبد ال فار بن محمد بن سعيد القاشاني المعدل الشروقي.
 لمختصر والمطبوعة: ولسبعين.( في ا1)
 «.ألف»( باكصل 8)
 (2)«." من الخير، وكان فيما أعطاني»( بعدها في المختصر والمطبوعة: 4)
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 (521تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م -734
ريفيني وأبو الحسكككككككين بن  مرقندي، أخبرنا أبو محمد الصككككككك  "أخبرنا أبو القاسكككككككأ بن السككككككك 

 النك ق ور ح.
 برنا أبو البركات اكنماقي، أخبرنا أبو محمد الص ريفيني ح.وأخ

وأخبرنا أبو الحسككككككككككككن محمد بن أحمد بن عبد الجب ار بن توبة اكسككككككككككككدي، أخبرنا أبو 
يرفي، حد  نا أبو  الحسكككين بن النك ق ور، قاال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسكككن بن عبدان الصككك 

ن كككككككككككككككككككك وقال ابن النقور: بن الخصككككككيه ك أحمد بن المهتدي، حد  نا حسككككككين بن أبي الحصككككككي
حد  ني أبو بكر بن حماد، قال: رأيت النبي صكلى الله عليه وسلأ في النوم وكان في مسجد 

( فقلت: يا رسكككول الله كيف بشكككر عنكأ؟ قال: أن ل وسكككط الجنة، قلت: فئحمد 2الخيف )
أهل الذكر الجنة  بن حنبل؟ قال: أما بل ك كككك واد اكنماقي: عني كككك أن الله ع وجل إذا أدخل

 ضحك إليهأ ع وجل.
أخبرنا أبو القاسكككأ علي بن إبراهيأ وأبو الحسكككن علي بن أحمد، قاال: وأبو منصكككور بن 
خيرون، أنبكئنكا أبو بكر الخطيكه، أخبرنكا أبو الفرج بن علي بن عبيكد اللكه الط نكاجيري، حكد  نككا 

كري ي ، قال: سككمعت أبمحمد بن علي بن سككويد المؤدب، حد  نا عثمان بن إسككماعيل السكك 
يقول: سككككككككككككككمعككت أحمككد بن الككد ورقي يقول: مككات جككار لي فرأيتككه في الليككل وعليككه حل تين قككد  
كسككككي، فقلت: إيش قصككككتك ما هذا؟ قال: دفن في مقبرتنا بشككككر بن الحارث، فكسككككي أهل 

 المقبرة حل تين حل تين.
عبد  (1أخبرنا أبو الحسكككككككككككككن بن قبيس، قاال: حد  نا وأبو منصكككككككككككككور بن ]خيرون، نا[ )

(، أخبرني 4(، قكال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ )8الر حمن بن محمكد بن وريق )
عبد الع ي  بن علي الور اق، حد  نا القاضكككككككي أبو الحسكككككككن علي بن الحسكككككككن الجر احي، حد  نا 
أحمد بن محمد الجر اح، قال: سكككمعت محمد بن محمد بن أبي الورد يقول: قال لي مؤذن 

 :؟ قالما فعل الله بكأريت بشر بن الحارث في المنام فقلت:  بشر بن الحارث:
__________________ 

( مسكككككككككجد الخيف: الخيف ما ما انحدر من  لظ الجبل وارتفع عن سكككككككككبل الماء، 2)
 ومنه سمي مسجد الخيف من منى )معجأ البلدان(.
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ي سير ف( ما بين معكوفتين سقط من اكصل وال يادة ضرورية انظر ترجمة ابن وريق 1)
 .61/ 10أعالم النبالء 

 بتقديأ الراء، انظر الحاشية السابقة.« رويق»( باكصل 8)
 (2)في ترجمة أبي نصر التمار."  411/ 20( تاري  ب داد 4)
 

 (521تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م -735
نصكككككككر  ي" فر لي، فقلت: ما فعل أحمد بن حنبل؟ فقال:  فر له، فقلت: ما فعل بئب

ار؟ قككال: هيهككات، ذاك في عل ي ين، فقلككت: بمككا ذا نككال مككا لأ تنككااله ) (؟ فقككال: بفقره 2الت مكك 
 وصبره على بني اته.

( روق وعلي بن محمكد بن عبكد اللكه المعد ل، قاال: 8(: أخبرنكا ابن )1وقكال أبو بكر )
قكك اق، حككد  نككا أبو الحسككككككككككككككن محمككد بن أحمككد بن البرا ، ء العبككديأخبرنككا عثمككان بن أحمككد الككد 

ق ا، قال: رأيت بشكككر  حد  نا إبراهيأ بن سكككهل وأحمد بن محمد بن بالل، عن أبي جعفر السككك 
بن الحارث في النوم فقلت: يا أبا نصر كيف الحال؟ قال: وق فني فرحأ شيبتي ككككككك وجعل يده 
تحت ذقنه كككككككككككككككككك وقال لي: يا بشككككر لو سككككجدت لي في الدنيا على الجمر ما أد يت شكككككر ما 

وب عبككادي عليككك، وأبككاحني نصككككككككككككككف الجنككة، ووعككدني أن ي فر لمن تبع ( قل4حشككككككككككككككيككت )
جناوتي، قلت: فما فعل أبو نصكككككككككككككر الت م ار؟ قال: ذاك فوق النال، قال: قلت: بما ذا؟ قال: 

 بصبره على بني اته والفقر.
أخبرنا أبو محمد بن قاول، أخبرنا أبو ال نالأ بن أبي عثمان، أنبئنا أبو الحسكككككككين بن 

ا الحسكككككككككين بن صكككككككككفوان، حد  نا أبو بكر بن أبي الدنيا، حد  ني عبيد الله بن بشكككككككككران، أخبرن
جرير، حد  ني أبو عيسككى الرماني، عن رجل رأى بشككر بن الحارث في النوم فقال له: ما فعل 

( يا بشككككككككككككككر لو سككككككككككككككجدت لي على الجمر ما كافئت ما 5الله؟ قال:  فر لي، ]وقال لي[: )
 جعلت لك في قلوب العباد.
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(، 6بو الحسكككككككن بن قبيس وأبو منصكككككككور بن خيرون، أخبرنا أبو بكر الخطيه )أخبرنا أ
أخبرني الحسن بن أبي قاله، حد  نا يوسف بن عمر القو ال، حد  نا أحمد بن الحسين بن 
الجنيد، قال: سككككككمعت حجاج بن الشككككككاعر يقول لسككككككليمان اللؤلؤي: رؤي بشككككككر الحارث في 

در قال:  فر لي وقال: يا بشككككككر ما عبدتني على قيا أبا نصككككككر؟  ما فعل الله بكالنوم فقيل: 
 ما نو هت باسمك.

__________________ 
 والمثبت عن تاري  ب داد.« نااله»( باكصل 2)
 في ترجمة أبي نصر التمار. 411/ 20( تاري  ب داد 1)
 .411/ 20والمثبت عن تاري  ب داد « أبو»( باكصل 8)
/ 20ن تاري  ب داد، وفي المطبوعة والمثبت ع« شكككككر أما أخشككككيت»( باكصككككل: 4)
 شكر ما أحننت. 34

 .35/ 20( ما بين معكوفتين ويادة لإلي اح، انظر المطبوعة 5)
 (2)." 30/ 2( تاري  ب داد 6)
 

 (521تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م -732
 ن"أخبرنا أبو الحسكككككن ويد بن الحسكككككن بن ويد الموسكككككوي، أخبرنا أبو شكككككجا  محمد ب

سكعدان المقاري ي الشيراوي، أنبئنا شيخي أبو علي الحسن بن عبد الله بن أحمد الص وفي، 
أخبرنا شكيخي أبو عبد الله محمد بن عبد الر حمن المعد ل المقاري كي قال: سكمعت شيخي 
أبا عبد الله بن خفيف يقول: سكمعت أبا الحسن القيصري يقول: سمعت محمد بن خ يمة 

ا مات أحمد بن حنبل ا تممت  م ا شديدا فبت في ليلتي، رأيته في باالسكندرية يقول: لم
( مشككككككككية هذه؟ فقال؛ مشككككككككية 2المنام وهو يتبختر في مشككككككككيته فقلت: يا أبا عبد الله ]أي[ )

ين ؟ فقال:  فر لي وتو جني، وألبسكككككككني نعلما فعل الله بكالخد ام في دار السكككككككالم، فقلت: 
القرهن كالمي قكككال: يكككا أحمكككد ادعني بتلكككك من ذهكككه، قكككال: يكككا أحمكككد، هكككذا بقولكككك: إن 
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الدعوات التي بل تك عن الثوري، كنت تدعو بها في دار الدنيا، فقلت: يا رب كل  شككككككككككيء، 
(: هيه فقلت: بقدرتك على كل شكككيء، فقال لي: صكككدقت، فقلت: ال تسكككئلني عن 1فقيل )

ليها، ادخل إشككككيء وا فر لي كل  شككككيء، قال: قد فعلت،  أ قال: يا أحمد هذه الجنة فقأ ف
فدخلت ف ذا بسكككككككككفيان الثوري وله جناحان أخ كككككككككران يطير بهما من نخلة إلى نخلة ويقول: 

ْيُ  ن شككككككككككككككاُء، ف ِنعْ  نثِة ح  ُه، و أ ْور  ك ن ا اْك ْرم  نك تك بك وثأُ ِمن  اْلج  ق نا و ْعد  د  ُد لِلكثِه الكثِذي صكككككككككككككك  أ  أ ْجُر )اْلح مكْ
ل )( فقلكت لكه مكا فعل عبد ا8اْلعكاِمِلين ( ) ( 4لله الور اق؟ قال: تركته في بحر من نور، في وال 

من نور ي ار به إلى الملك ال فور قال: قلت له: فما فعل بشر كككككك يعني بن الحارث؟ قال لي: 
ب  ب  ومن مثكل بشككككككككككككككر، تركتكه بين يدي الجليل وبين يديه مالدة من الطعام، والجليل مقبل 

من لأ تشككككرب، وانعأ يا من لأ تنعأ في دار  عليه وهو يقول: كل يا من لأ تئكل، واشككككرب يا
 ( درهأ.6( فئصبحت فتصد قت بعشرة هال  )5الدنيا. ]قال:[ )

 كذا في هذه الرواية وإنما هو عبد الوهاب الور اق، وكذلك هو في رواية أخرى.
 ك بشر بن أبي حفص ويقال: ابن أبي جعفر الكندي 331

 حد ث عن مكحول.
__________________ 

 .102/ 5دة عن مختصر ابن منظور ( ويا2)
 ( اكصل والمختصر، وفي المطبوعة: فقال: هيه.1)
 .24( سورة ال مر، اآلية: 8)
( والل: كشككداد، ضككرب من السككفن النهرية السككريعة الحركة، كانت معروفة في ب داد 4)

 (.14في أيام الخلفاء، ويسمى أي ا ال اللة )الديارات للشابشتي ص 
 .102/ 5ر ابن منظور ( ويادة عن مختص5)
 (2)«." ألف»( باكصل 6)
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 (521تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م -732
(، أنبكئنا أبو محم د 2"أخبرنكا أبو قكالكه بن أبي عقيكل، أنبكئنكا أبو الحسككككككككككككككن الخلعي )

النحككال، أنبككئنككا أبو سككككككككككككككعيككد بن اكعرابي، نبككئنككا عبككد اللككه العتكي، نبككئنككا علي بن الحسككككككككككككككين 
؟ له بكما فعل الهمي، نبئنا اكصككمعي، عن أبيه قال: رأيت الحج اج في المنام فقلت: الدر 

فقال: قتلني بكل قتلة قتلت بها إنسكككككككانا،  أ رأيته بعد الحول فقلت: يا أبا محم د ما صكككككككنع 
 (.1الله بك؟ فقال: يا ماص  بظر أم ه أما سئلت عن هذا عام أو ل، انتهى )

عود أحمد بن ع ( وأبو الفوارل عبد الباقي بن محم د 8لي بن المجلي )أخبر أبو السككككككك 
بن عبد الباقي، قاال: أنبئنا أبو القاسكككككككككككأ عبد الله بن الحسكككككككككككن بن محم د الخالل، أنبئنا أبو 

( بن صفوان البردعي، 4حفص عمر بن إبراهيأ الكتاني ككككككككككك إمالء ككككككككككك نبئنا أبو علي الحسين )
( القاضي يقول:  5ن رشكيد قال: سكمعت أبا يوسكف )نبئنا أبو عبد الله اكب اري، نبئنا داود ب

كنت عند الرشكككيد فدخل عليه رجل فقال: رأيت يا أمير المؤمنين الحج اج البارحة في النوم، 
قال: ما ا ه  ؟ما فعل الله بكقكال: في أي  وي رأيته؟ قال: قلت: في وي قبي ، فقلت له: 

، أنت رأيت الحج اج حقا ما كان ( وقال: يا ماص  بظر أم ه، قال هارون: صكككككككككككدقت والله6)
 أبو محم د ليد  صرامته حيا وميتا، انتهى.

مرقندي، أنبئنا أبو ]الف ككككل[ عمر بن عبيد الله بن عمر،  أخبرنا أبو القاسككككأ ]بن[ السكككك 
أنبئنا أبو الحسكككككين بن بشكككككران، أنبئنا عثمان بن أحمد، نبئنا حنبل بن إسكككككحاق، نبئنا هارون 

ئنا ابن شكككككوذب، عن أشكككككع  الحداني، قال: رأيت الحج اج في بن معرو ، نبئنا ضكككككمرة، نب
منامي بحال سككي  ة قلت: يا أبا محم د ما صككنع بك رب ك؟ قال: ما قتلت أحدا قتلة إال  قتلني 
بهكا، قلكت:  أ مكه؟ قكال:  أ أمر بي إلى النكار، قلكت:  أ مكه؟ قال: أرجو ما يرجو أهل ال إله 

: إن ي كرجو له. قال: فبلى ذلك الحسككككككككككن قال: فقال إال  الله، قال: فكان ابن سككككككككككيرين يقول
 الحسن: أما والله ليخلفن الله ع وجل رجاءه فيه يعني ابن سيرين.

 أنبئنا أبو القاسأ عبد المنعأ بن علي بن أحمد، وحد نا أبو الحسن علي بن
__________________ 

 ( إعجامها  ير واض  باكصل، والصواب عن التبصير.2)
 .1013/ 5قله ابن العديأ ( الخبر ن1)
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 والصواب وال بط عن التبصير.« المحملي»( باكصل 8)
 .1013/ 5والمثبت عن ب ية الطله « الحسن»( باكصل 4)
 والصواب عن ابن العديأ.« سفيان»( باكصل 5)
 (2)( كذا رسمها باكصل، وسقطت اللفظة من ب ية الطله." 6)
 

 (521القا م )م  تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو-738
( وعاتبني، فقلت:  فر لك 2؟ قكال:  فر لي وشككككككككككككككفعني )ماا فعال اللاه باك"فقلكت: 

وشكككككككككفعك، فبما عاتبك؟ قال: كتبت عن حري  بن عثمان، فقلت: ما أعلأ إال  خيرا، قال إنه  
 ( أبا الحسن علي بن أبي قاله عليه السالم.1كان يب ض )

يحي، أنا أبو بكر الخطيه )أخبرنا أبو الحسككككككن بن قبيس، نا وأبو النجأ  (، أنا 8الشكككككك 
( بن عبد الله بن روح الجواليقي، حد  ني هارون 4محمد بن عبد الله الهيتي، نا الحسكككككككككككن )

بن رضى مولى محمد بن عبد الر حمن بن إسحاق القاضي، نا أحمد بن سنان قال: سمعت 
فقكككال لي: يكككا ي يكككد ( 5ي يكككد بن هكككارون يقول: رأيكككت رب الع ة تبكككارك وتعكككالى ]في المنكككام[ )

تكتككه من حري  بن عثمككان؟ فقلككت: يككا رب  مككا علمككت منككه إال  خيرا، فقككال لي: يككا ي يككد ال 
 تكته منه شي ا ف نه يسه  عليا.

قال: وأنا محمد بن الحسين بن محم د اكورق، نا محمد بن الحسن النقاش المقرئ، 
ل مجلس أحمد بن حنبنا مسككككب   بن حاتأ، نا سككككعيد بن سككككافري الواسككككطي، قال: كنت في 

؟ ل اللاه بااكمااا فعافقكال لككه رجكل: يككا أبكا عبكد اللككه رأيكت ي يككد بن هككارون في النوم فقلككت لكه: 
( لكك ورحمكك وعكاتبكك؟ قكال: نعأ، قال 6قكال:  فر ]لي ورحمني وعكاتبني، فقلكت:  فر[ )

لي يككا ي يككد بن هككارون كتبككت عن حري  بن عثمككان؟ فقلككت: يككا رب  الع ة مككا علمككت إال  خيرا، 
 قال: إنه كان يب ض أبا الحسن علي بن أبي قاله.

نجي المؤذن، أنككا أبو  د بن عبككد اللككه السكككككككككككككك  أخبرنككا أبو قككاهر محمككد بن أبي بكر محمكك 
الحسن علي بن أحمد بن محمد المديني المؤذن كككككك بنيسابور كككككك نا أبو وكريا يحيى بن إبراهيأ 
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بن داود بن سليمان ال اهد بن محمد بن يحيى الم ك ي كككككككككككككك إمالء كككككككككككككك أخبرني أبو بكر محمد 
]أن[ محمد بن الحسككين بن حميد بن الربيع حد هأ: أنا أبو القاسككأ بن بشكككار الب دادي، نا 
أحمد الور اق، قال: سكككككككمعت عبيد الله القواريري قال: رأيت ي يد بن هارون بعد ما مات في 

 ؟ قال:  فر لي ورحمني وعاتبني فيما فعل الله بكالنوم فقلت له: 
__________________ 

 ( في ابن عدي: ورحمني.2)
 ( ابن عدي: يتنقص.1)
 .162/ 3( تاري  ب داد 8)
 ( تاري  ب داد: الحسين.4)
 ( ال يادة عن تاري  ب داد.5)
 (2)." 162/ 3( ما بين معكوفتين سقط من اكصل واستدرك عن تاري  ب داد 6)
 

 (521تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م -739
 (.2روايتي عن حري  بن عثمان )"

(، نا 1أخبرنا أبو منصكككور بن وريق، أنا وأبو الحسكككن بن سكككعيد، نا أبو بكر الخطيه )
نة المقرئ، نا أبو بكر أحمد بن إبراهيأ  أبو الفرج الحسين بن عبد الله بن أحمد بن أبي عال 

كري، نا يحيى بن إسككحاق بن إبراهيأ بن سككاف ني أبو ري، حد  بن شككاذان، نا أبو محمد السكك 
نافع ابن بنت ي يد بن هارون، قال: كنت عند أحمد بن حنبل وعنده رجالن وأحسكككككككبه قال: 
شككككككككككيخان قال: فقال أحدهما يا أبا عبد الله رأيت ي يد بن هارون في المنام فقلت له: يا أبا 

؟ قال:  فر لي وشككككككفعني وعاتبني قال: قلت:  فر الله لك وشككككككفعك ما فعل الله بكخالد 
عرفكت، ففيأ عاتبك؟ قال: قال لي: يا ي يد أتحدث عن حري  بن عثمان؟ قال: قلت: يا قكد 

 رب ما علمت إال  خيرا. قال: يا ي يد إنه كان يب ض أبا حسن علي بن أبي قاله.
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قال: وقال اآلخر وأنا رأيت ي يد بن هارون في المنام فقلت له: هل أتاك منكر ونكير؟ 
ك، وما دينك، ومن نبيك؟ قال: فقلت: ألمثلي يقال هذا، قال: أي والله، وسككككككككككئالني من رب

وأنككا كنككت أعلأ النككال بهككذا في دار الككدنيككا؟ فقككاال لي: صكككككككككككككككدقككت فنأ نومككة العرول ال بؤل 
 عليك.

(، أخبرني محمد 8أخبرنا أبو محمد قاهر بن سكككهل بن بشكككر، نا أبو بكر الخطيه )
ت حم د الم ك ي ككككككككك بب داد ككككككككك قال: سمعبن المظفر بن علي الد ينوري المقرئ، نا إبراهيأ بن م

نعاني، قال: سككككككككككككمعت  أحمد بن محمد الحيري الم كي، حد  ني عبد الله بن الحارث الصككككككككككك 
حو رة بن محمد المنقري البصكككري يقول: رأيت ي يد بن هارون الواسكككطي في المنام بعد موته 

السككككككككككككي ات،  ي؟ قال تقب ل مني الحسككككككككككككنات، وتجاوو عنما فعل الله بكبئربع ليال، فقلت: 
( لي التبعككات. قلككت: ومككا فعككل بككك بعككد ذلككك؟ قككال: وهككل يكون من الكريأ إال  4ووهككه )

الكرم،  فر لي ذنوبي، وأدخلني الجنككة، قلككت: بمككا نلككت الككذي نلككت؟ قككال: بمجككالس الككذكر 
 وقولي الحق، وصدقي في الحدي ، وقول قيامي في الص الة، وصبري

__________________ 
 .1128/ 5ة الطله ( الخبر في ب ي2)
/ 24وتكاري  ب كداد في ترجمكة ي يد بن هارون  1221/ 5( الخبر في ب يكة الطلكه 1)
 .842ك  846
( لأ أعثر على هككذه الروايككة في تككاري  ب ككداد، ونقلهككا عن الخطيككه ابن العككديأ في 8)

 .1128ك  1121/ 5ب ية الطله 
 (2)والمثبت عن ابن العديأ." « وذهه»( باكصل 4)
 

 (521يخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م تار-740
( بن القاسككككأ المقدسككككي 2"روى عنه: أبو القاسككككأ مكي بن عبد السككككالم بن الحسككككن )

 وجماعة، وأجاو لجماعة من شيوخنا.

                                         
 .21/851( 522تاري  مدينة دمشق، ابن عساكر، أبو القاسأ )م  (2)



 

 249 

قرأت بخط بعض أصكككحاب الحدي  وأظنه الحميدي وقد لقي أبا علي  الم الهر ال، 
ي الواسكككككككطي المقرئ المعرو  ب الم الهر ال قال: مولد أبي علي الحسككككككن بن القاسكككككككأ بن عل

سككنة أربع وسككبعين و ال مالة، وتوفي ليلة الجمعة ودفن يوم الجمعة سككابع جمادى اكولى من 
 سنة  مان وستين وأربعمالة.

قرأت بخط أبي الف ككل بن خيرون سكككنة  مان وسكككتين وأربعمالة  الم الهر ال الواسكككطي 
ولى، وقد قيل عنه إنه خلط في شككككككككيء من المقرئ كككككككككككككككككككككك يعني مات بواسككككككككط في جمادى اك

 (.1القراءات واد عى إسنادا في شيء ال حقيقة له، وروى عجاله )
 ك الحسن بن قريش 2411

 أبو علي الحر اني المحاملي
 حكى عنه أبو محمد عبد الر حمن بن إسماعيل الكوفي.

 أنبئنا أبو القاسأ علي بن إبراهيأ.
عنه، أنا رشئ بن نظيف ككك إجاوة ككك أنا عبد الوهاب بن وحد  نا أبو البركات بن أبي قاهر 

جعفر بن علي الميداني كككككككككككككك قراءة، ونقلته أنا من خطه كككككككككككككك أنا أبو بكر محمد بن سليمان بن 
يوسككككككككككف الر بعي، نا أبو محمد عبد الر حمن بن إسككككككككككماعيل، أنا الحسككككككككككن بن قريش أبو علي 

؟ كما فعل الله بفي النوم فقلت: المحاملي الحر اني كككككككك بدمشق كككككككك قال: رأيت ماجور اكمير 
 فقال:  فر لي، فقلت: بما ذا؟ فقال: ب بطي قرق المسلمين وقرق الحاج .

__________________ 
 «.الحسين» 223/ 21( كذا وفي ترجمته في سير اكعالم 2)
/ 21والوافي بككككالوفيككككات  411/ 2( الخبر نقلككككه الككككذهبي في معرفككككة القراء الكبككككار 1)
104 ".(2) 
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 (521تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م -741
(، أنا أبو القاسكككككأ عبد الخالق 2"أخبرنا أبو عبد الله الفراوي، أنا أبو عثمان البحيري )

بن علي المؤذن، حد  ني أبو بكر أحمد بن محم د بن موسى اكصبهاني كككككك بئصبهان كككككك قال: 
 رجس:ال:  فر لي بئبيات قلتها في الن؟ قما فعل الله بكرأى أبو نوال في المنام فقيل: 

 تئمل في نبات اكرم وانظر ... إلى ه ار ما فعل المليك ...
 عيون في لجين فاخرات ... وأحداق لكالذهه السبيك ...
 على قصه ال برجد شاهدات ... بئن الله ليس له شريك

 
ن نا أسكد ب أخبرنا أبو محم د هبة الله بن أحمد ككككككككككككككك شكفاها ككككككككككككككك نا عبد الع ي  التميمي،

القاسككككأ الحلبي، حد  ني خالي عبد الله بن صككككال ، وكان قد تئدب على الصككككنوبري، حد  ني 
( 1من أ ق به أنه رأى أبا نوال الحسككككن بن هانئ في النوم وهو في نعمة كبيرة فقال له: أبا )

؟ قككال:  فر لي وأعطكاني هككذه النعمكة، قككال: ماا فعال اللااه باك( قككال: 8نوال؟ ]قكال: نعأ[ )
ت: ومما ذا وأنت كنت مخلطا فقال لي: إليك عني. جاء بعض الصكككككككككككالحين إلى المقابر قل

في ليلة من الليالي فبسكككككككط رداءه في المقابر وصكككككككف  قدمه وصكككككككل ى ركعتين كهل المقابر عن 
 هخرهأ فدخلت أنا في جملتهأ.

أخبرنا أبو منصكككككككور محم د بن عبد الملك، أنا وأبو الحسكككككككن علي بن الحسكككككككن، نا أبو 
(، أنا علي بن محم د المعد ل، أنا عثمان بن أحمد، نا محم د بن أحمد بن 4ر الحافظ )بك

البراء، نكا عمر بن مكدرك، حكد  ني أحمد بن يحيى، عن محم د بن نافع، قال: كان أبو نوال 
لي صكككككككديقا فوقعت بيني وبينه هجرة في هخر عمره،  أ بل ني وفاته فت ككككككككاعف علي  الح ن، 

( نوال؟ فقكال: الت حين كنيكة، قلككت: 5لأ واليقظكان إذا أنكا بكه فقلكت: أبككا )فبينكا أنكا بين النكا
 الحسن بن هانئ؟ قال: نعأ، قلت: ما فعل الله ع وجل بك؟ قال:  فر

__________________ 
وهو خطئ والصكككواب ما أ بت، واسكككمه سكككعيد بن محمد « البختري»( تقرأ باكصكككل 2)

 .208/ 23اكعالم  بن أحمد بن محمد بن جعفر، ترجمته في سير
 «.أبو»( اكصل 1)
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 ( ال يادة الومة لإلي اح.8)
وأخبار  208كككككككك  201/ 1وانظر وفيات اكعيان  441/ 2( الخبر في تاري  ب داد 4)

 .822أبي نوال البن منظور ص 
 (2)والمثبت عن المصدرين السابقين." « أبو»( باكصل 5)
 

 (521م )م تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا -747
( أبكا الجيش قتل ليلة اكحد 2"إلى جكانكه قبر أبيكه أحمكد بن قولون، وذكر  يره أن )

لليلتين بقيتا من ذي القعدة سككككككنة ا نتين و مانين ومالتين بدمشككككككق، قتله خدمه قاهر، ولؤلؤ، 
 وناشئ، وشابور، ومحافظ، ونظيف فقتلوا جميعا.

ميمي، أنا أبو الحسككككككككككن مكي بن قرأت على أبي محم د السككككككككككلمي، عن أبي محم د الت
محم د، أنا أبو سليمان الربعي، قال: وفيها ككككككككككككككك يعني سنة ا نتين و مانين ومالتين ككككككككككككككك قتل أبو 

 الجيش خمارويه بن أحمد بن قولون بدمشق هخر ذي القعدة.
أنبئنا أبو محم د بن اككفاني، نا عبد الع ي  الكتاني، نا أبو نصكككككككر بن الجب ان، نا عبد 

الحسككككككككككككككن، عن أبيكه، قكال: لحقنكا  الء في بعض السككككككككككككككنين، قال: فخرجت إلى  الوهكاب بن
حمص أشككككككككتري كهلي قوتا، فئتيت حمص فن لت بها ودخلت جامعها، ف ذا رجل مؤذن قد 
عرفني وأضكككافني عنده في المئذنة وكانت ليلة مقمرة، قال: فلما كان وقت السكككحر اكول قام 

قام ف ذا بكله قد أقبل إلى كله عند المئذنة فيؤذن، فانتبهت فقمت، فئشرفت من المئذنة 
إليه فقال له: من أين ج ت قال: من دمشكككككق السكككككاعة قال له: وما رأيت فيها؟ قال: السكككككاعة 
قتككل أبو الجيش بن قولون، قككال: ومن قتلككه؟ قككال: بعض  لمككانككه، قككال: فقلككت للمؤذن: أال 

عندي،  أ إني سككككرت إلى تسككككمع ما أسككككمع؟ قال: نعأ، وأصككككبحنا، قال: فور خت ذلك اليوم 
 دمشق فوجدت الخبر صحيحا وأنه قتل في تلك الساعة التي حد ث بها الكله.

قرأت بخط أبي الفرج  يك  بن علي فيمككا حكككاه على  ككالكه ظنككه، عن أبي أحمككد بن 
بكر الط براني، قال: سككككككككككككككمعت عبد المنعأ بن عبد الملك يذكر عن بعض من حد  ه: أن أبا 

                                         
 .28/465( 522نة دمشق، ابن عساكر، أبو القاسأ )م تاري  مدي (2)
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(، وأراه قككال قريبككا من قبر أبي عبيككد البسككككككككككككككري 1ت دفنوه بحوران )الجيش بن قولون لمككا مككا
ي، ؟ قال:  فر لي ورحمنما فعل الله بك( بعكد ذلك في المنام فقيل له: 4(، وأنكه رلي )8)

 فقيل له: بما ذا؟ فقال: عادت علي  بركة مجاورة قبر أبي عبيد البسري.
__________________ 

 طر.( سقطت من اكصل وكتبت فوق الس2)
( كورة واسكككككككككككككعة من أعمال دمشكككككككككككككق من جهة القبلة، ذات قرى كثيرة وم ار  وحرار 1)

 )ياقوت(.
 .وبحاشيته: أبي عبيد التستري« أبي عبيدة البراني» 64/ 8( في النجوم ال اهرة 8)
 (2)( النجوم ال اهرة: رهه بعض أصحابه في المنام." 4)
 

 (521)م تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م -743
"أنا أبو بكر بن أبي علي، نا أبو القاسككككككككأ الطبراني،  نا بكر بن سككككككككهل، نا أصككككككككبى بن 
الفرج، قال: سككمعت عبد الرحمن بن ويد بن أسككلأ يقول: رأيت أبي في المنام وعليه قلنسككوة 

؟ ؟ قككال: وينني ب ينككة العلأ قلككت: فككئين مككالككك بن أنسمااا فعاال اللااه بااكقويلككة، فقلككت: يككئبككه 
 (.2وق فوق، فلأ ي ل فوق ويرفع رأسه حتى سقطت القلنسوة عن رأسه )قال: مالك ف

كتككه إلي  أبو وكريككا يحيى بن عبككد الوهككاب بن منككدة، وحككد ني أبو بكر اللفتواني عنككه، 
أنا عمي أبو القاسككأ، عن أبيه أبي عبد الله، قال: قال لنا أبو سككعيد بن يونس: ويد بن أسككلأ 

أسكككككككامة قدم االسككككككككندرية، روى عنه من أهل مصكككككككر  ( مولى عمر بن الخطاب، يكنى أبا1)
عبيد الله بن أبي جعفر، والحارث بن يعقوب، توفي بالمدينة في ذي الحجة سككككككككككككنة سككككككككككككت 

 ومالة.
 هذا وهأ، وقد أسقط منه: و ال ين.

 أخبرنا أبو القاسأ علي بن إبراهيأ، نبئ أبو بكر الخطيه.

                                         
 .22/50( 522تاري  مدينة دمشق، ابن عساكر، أبو القاسأ )م  (2)
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مرقندي، أنا محمد بن ه  بة الله، قاال: أنا أبو الحسككككين بنوأخبرنا أبو القاسككككأ بن السكككك 
الف ككككل، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب بن سككككفيان، قال: سككككمعت ابن بكير يقول: مات 

 (.8ويد بن أسلأ سنة  ال ين أو إحدى و ال ين ومالة، وهذا وهأ )
أخبرنا أبو البركات اكنماقي، أنا أبو الف ككل بن خيرون، أنا أبو القاسككأ بن بشككران، أنا 

و ا ، نا محمد بن عثمان بن أبي شكككيبة، نا هشكككام بن محمد، نا الهيثأ بن أبو  علي بن الصككك 
 عدي، قال: مات ويد بن أسلأ مولى عمر بن الخطاب في خالفة أبي جعفر في أولها.

مرقندي، أنا أبو القاسكككأ علي بن أحمد بن محمد بن علي،  أخبرنا أبو القاسكككأ بن السككك 
ا عبيد الله بن عبد الرحمن، أخبرني عبد الرحمن بن محمد أنكا أبو قاهر المخل ص إجاوة،  ن

م،  بن الم يرة، أخبرني أبي، حد  ني أبو عبيد القاسأ بن سال 
__________________ 

 .8115/ 1( الخبر في ب ية الطله 2)
 ( باكصل: أسامة، خطئ، والصواب ما أ بت وهو صاحه الترجمة.1)
ثر على هكذا الخبر في كتاب المعرفة ( أصككككككككككككككاب ابن عسككككككككككككككاكر في توهيمكه، ولأ أع8)

 (2)والتاري  ليعقوب الفسوي، وسيرد قوله باختال  قريبا." 
 

 (521تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م -744
"قال: سكككككمعت أبا الحسكككككن بن مقسكككككأ المقرئ بب داد يقول: مات سكككككري سكككككنة إحدى 

 وخمسين ومالتين.
يه وأبو النجأ بدر بن عبد الله، أنا أبو بكر الخطأخبرنا أبو الحسن بن قبيس، حد  نا 

(، قال: أنا أبو 1(، أخبرني اكوهري، قال: قال لنا أبو عمر محم د بن العبال بن حي وية )2)
عبيد الله علي بن الحسكين بن حرب القاضي، توفي أبو الحسن الس ري بن الم ل س الس قطي 

ة  الث وخمسككككككين ومالتين، بعد أذان يوم الثال اء لسككككككت  ليال خلون من شككككككهر رم ككككككان سككككككن
 الفجر، ودفن بعد العصر.

                                         
 .21/118( 522تاري  مدينة دمشق، ابن عساكر، أبو القاسأ )م  (2)
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( دفنه في مقبرة الشككككككككككككككوني ي، وقبره ظاهر معرو ، وإلى جنبه 8قكال الخطيه: وكان )
 قبر الجنيد.

( أبو عبد الر حمن، أخبرني أبو ورعة ك 4أنبئنا أبو الحسككن الفارسككي، أنا أبو بكر ]أنا[ )
ري فقال: مات سنة سبع إجاوة ككككككككككككككك قال: سكئلت الخل دي قال: سكئ لت الجنيد عن موت السك 

 (.5وخمسين ومالتين )
(، أنككا البرقككاني، أنككا 6أخبرنككا أبو الحسككككككككككككككن، حككد  نككا أبو النجأ، أنككا أبو بكر الخطيككه )

( ككككككك صديقنا ككككككك قال: سمعت أبا عبيد بن 2محم د بن العبال، سمعت أبا الحسين المديني )
ة سررت فحد  نا رجل عن هخر: أنه ح ر جناو حربويه يقول: ح رت جناوة سري  الس قطي ف

قطي فلما كان في بعض الليل رهه في النوم فقال:  قال:  فر لي  ؟ما فعل الله بكسككري  السكك 
، فقلت: ف ني ممن ح ر جناوتك وصل ى  ولمن ح ر جناوتي وصل ى علي 

__________________ 
 .211/ 1( تاري  ب داد 2)
 ( في تاري  ب داد: حمويه.1)
 والمثبت عن تاري  ب داد.« قال»اكصل وم: ( ب8)
( ويادة منا لإلي كككاح، وأبو بكر هو محمد بن يحيى الم كي، وأبو عبد الرحمن هو 4)
 السلمي.
 .4111/ 1( باكصل: ومالة. والتصحي  عن م وب ية الطله 5)
 .211/ 1( تاري  ب داد 6)
بن  أبا الحسككككن»يه والمثبت عن تاري  ب داد، وف« الرسككككى»( رسككككمها باكصككككل وم: 2)
 (2): النرسي." 4111/ 1وفي ب ية الطله « المديني
 

                                         
 .10/213( 522تاري  مدينة دمشق، ابن عساكر، أبو القاسأ )م  (2)
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 (521تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م -745
( اكصكككأ يقول: كنا مع شكككقيق البلخي ونحن مصكككافوا الترك في يوم 2"سكككمعت حاتأ )

ن ونحن بي ( وسكككككيوفا تقطع، ورماحا تقصكككككر، فقال لي شكككككقيق1ال أرى فيه إال  رءوسكككككا تندر )
فين: كيف ترى نفسكككككككك يا حاتأ في هذا اليوم، تراه مثل الليلة التي وف ت إليك امرأتك؟  الصككككككك 
قلت: ال والله، قال: لكني أرى نفسككككككككككككككي في هذا اليوم مثله في الليلة التي وف ت فيها امرأتي، 

 قال:  أ نام بين الص فين ودرقته تحت رأسه حتى سمعت  طيطه.
ن أصكككككحابنا في ذلك اليوم يبكي، فقلت: ما لك؟ قال: قتل قال حاتأ: ورأيت رجال م

( أجرك، صار إلى الله وإلى رضوانه، قال: فقال لي: اسكت ما 8أخي، قال: قلت: يحبط )
( وال على قتله، ولكني أبكي أسككككفا أن ال أكون دريت كيف كان صككككبره وقلبه 4أبكى على )

يف به، قال حاتأ: فئخذني في ذلك اليوم لأ يكن تركي، فئضككجعني للذب ، ف عند وقو  السكك 
، فبينا هو يطله السكككين  قلبي به مشكك وال، كان قلبي بالله مشكك وال، أنظر ما ذا يئذن الله في 

 ( جاءه بهأ فذبحه فئلقاه عن ي.6( خف ه إذ )5من )
ذكر أبو القاسكككأ بن إسكككحاق بن إبراهيأ بن عبد الر حمن الهروي: أن شكككقيق بن إبراهيأ 

 ( سنة أربع وتسعين ومالة.2وة كوالن )البلخي قتل في    
أنبئنا أبو جعفر أحمد بن محم د المك ي، أنبئ الحسككككككككككين بن يحيى، أنبئ الحسككككككككككين بن 
علي، أنبئ أبو الحسككن بن جه كككأ، قال: سكككمعت أبا الحسكككن بندار بن الحسكككين بن المهله 
يقول: سكككمعت محم د بن عبيد المصكككري يقول: سكككمعت عمر بن السكككري يقول: سكككمعت أبا 

فقال:  ؟ما فعل الله بك( يقول: رأيت شككككككقيق البلخي في النوم فقلت له: 3سككككككعيد الحرار )
ا توكلنكككا على اللكككه ع وجكككل بوجود  ا ال نلحقكأ، فقلكككت: ولأ ذاك؟ قكككال: إنككك   فر لي،  ير أنككك 
راخ: صككككدق، صككككدق، فانتبهت  الكفاية، وتوكلتأ على الله بعدم الكفاية، قال: فسككككمعت الصكككك 

 وأنا أسمع الص راخ.
__________________ 

 ( كذا.2)
 ( مهملة بدون نقط باكصل والمثبت عن الحلية.1)
 ( في الحلية: حظ.8)
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 ( كذا بيام باكصل، وفي الحلية: ما أبكي أسفا عليه وال على قتله.4)
 ( في الحلية: من جفنه.5)
 ( باكصل: إذا.6)
 ء النهر )ياقوت(.( كوالن: بليدة قيبة في حدود بالد الترك من ناحية بما ورا2)
وهو أحمد بن عيسككككى أبو « الخراو: »815/ 20( كذا، وفي مختصككككر ابن منظور 3)

 (2)." 421/ 28سعيد الب دادي الخراو ترجمته في سير اكعالم 
 

 (521تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م -742
يحيى  ا وكريا بن"قاهر المخل ص، نا عبيد الله بن عبد الر حمن بن محم د السكككككري، ن

 المنقري، قال: مات عبد الله بن داود سنة  الث عشرة.
أخبرنكا أبو القكاسككككككككككككككأ علي بن إبراهيأ، نكا أبو بكر الخطيكه، أنكا القاضككككككككككككككي أبو محم د 

 ( بن محم د بن رامين اكستراباذي.2الحسن بن الحسين )
لبنا، قالوا: ا ح  أ أخبرنا أبو القاسأ بن الحصين، وأبو نصر بن رضوان، وأبو  اله بن

د بن يونس القرشككككككككككككككي قككال:  د الجوهري، قككاال: أنككا أبو بكر بن مككالككك، نككا محمكك  أنككا أبو محمكك 
 ومات عبد الله بن داود سنة  الث عشرة ومالتين للنصف من شوال.

مرقندي، أنا أبو علي بن المسكككلمة، وأبو القاسكككأ عبد الواحد  أخبرنا أبو القاسككأ بن السككك 
نا أبو الحسككن بن الحم امي، أنا أبو القاسككأ الحسككن بن محم د بن بن علي بن محم د، قاال: 

كوني، نا أبو جعفر محم د بن عبد الله بن سككككككليمان الح ككككككرمي، قال: وفيها ك  الحسككككككن السكككككك 
 يعني سنة  الث عشرة ومالتين ك مات عبد الله بن داود الهمداني الخريبي.

د التميمي، أ د السككككككككككككككلمي، أنكككا أبو محمككك  د بن قرأت على أبي محمككك  نكككا مكي بن محمككك 
( قال: سككككككنة  الث عشككككككرة ومالتين فيها مات عبد الله بن 1ال مر، أنا أبو سككككككليمان بن وبر )

 داود الهمداني الخريبي بخريبة البصرة في شوال.
 وكذا ذكر أبو أمية الطرسوسي في وفاته، وكذا ذكر أبو حس ان ال يادي.
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ان، بي عثمان، أنا أبو الحسين بن بشر أخبرنا أبو محم د بن قاول، أنا أبو ال نالأ بن أ
أنككا أبو علي بن صككككككككككككككفوان، نككا أبو بكر بن أبي الككدنيككا، حككد  ني عبيككد اللككه بن جرير اكودي، 
حكد  ني أبو عبد الله بن الحداد، عن محم د بن المهل ه بن الم يرة، قال: رأيت عبد الله بن 

 لمة.س المة، كهي ة حم اد بن س؟ فقال: نسئل الله الما فعل الله بكداود في النوم، فقلت: 
__________________ 

/ 2خطئ والصواب ما أ بت انظر ترجمته في تاري  ب داد « الحسن»( باكصل وم: 2)
800. 
 (2)( باكصل وم: ويد، خطئ والصواب ما أ بت، وقد مر  التعريف به." 1)
 

 (521تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م -742
د بن بكير بن "أبو عبككد ال د الحككافظ، نككا أبو بكر محمكك  د بن أحمككد بن محمكك  لككه محمكك 

(، نا أبو حفص عمر بن حفص بن أحلأ، قال: سكككككككمعت محم د بن إسكككككككحاق بن 2خلف )
عثمان السمسار يقول: كان أخوين بنيسابور من أهل مرو، وكانا يب  ان أبا بكر وعمر أشد  

مهما وقعامهما واحدا، وكان ال يفارق الب ض، وكانا يسكككككككككككككككنان في بيت، وكان أمرهما وكال
أحدهما صكككككاحبه، وقد صكككككورا في بيتهما صكككككورتيهما فكان ي كككككربانهما كل  يوم ضكككككربات، فما 
د بن إسككككككككككككككحكاق: ككان هذا  م ككككككككككككككى أيكام حتى احترقكا كالهمكا في النكار في المن ل قكال محمك 

 بنيسابور وأنا بها.
تكككدي، نكككا أبو حفص بن (، نكككا أبو الحسككككككككككككككين بن المه1أخبرنكككا أبو بكر بن الم رفي )

شكككككككككككاهين، نا علي بن محم د،  نا أحمد بن داود المكي، نا عبد الع ي  بن الخطاب، نا عبد 
الر حمن المحكاربي، قال: ح ككككككككككككككرت رجال الوفاة، فقيل له: قل ال إله إال  الله، قال: ال أقدر،  

 كنت أصحه قوما يئمروني بشتأ أبي بكر وعمر.
ه ره عن أبي عثمان الصككككككابوني، أنا أبو القاسككككككأ بن حبيأنبئنا أبو عبد الله الفراوي و ي

( ككككك نا أبو عبد الله محم د بن إبراهيأ 8المفس ر، أنا أبو القاسأ منصور بن العب ال ككككك ببوشنج )
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الهروي، نا ابن أبي الدنيا، نا الحسككككككين بن عبد الر حمن، قال: لقيت عنى مجنونا مصككككككروعا، 
ق صر ، فقلت على ما يقول النال إن كنتأ يهود فبح فلما أراد أن يؤدي فري ة أو يذكر الله

موسككى، وإن كنتأ نصككارى فبحق عيسككى، وإن كنتأ مسككلمين فبحق محم د إال  ما خليتأ عنه، 
 فقال: لسنا بيهود وال بنصارى ولكنا وجدناه يب ض أبا بكر وعمر فمنعناه من أشد  أموره.

ران، عثمان، أنا أبو الحسين بن بشأخبرنا أبو محم د بن قاول، أنا أبو ال نالأ بن أبي 
أنا أبو علي بن صككفوان، نا أبو بكر بن أبي الدنيا، نا أبو بكر الصككيرفي قال: مات رجل كان 
يشككككككككككككككتأ أبكا بكر وعمر، ويرى رأي جهأ فكئريه رجل في النوم كئنه عريان، على رأسككككككككككككككه خرقة 

( وعون 4العس ) ؟ قال: جعلني مع بكرما فعل الله بكسوداء، وعلى عورته أخرى، فقال: 
 بن اكعنس، وهذان نصرانيان.

__________________ 
 ( في م: أبو بكر بن خلف.2)
 ( باكصل وم: المروقي، تحريف. مر  التعريف به.1)
( باكصل وم بالسين المهملة خطئ، والصواب بالشين المعجمة، ومر  التعريف بها، 8)

 وانظر معجأ البلدان.
 (2)( كذا رسمها باكصل وم." 4)
 

 (521تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م -748
، فكن أميني في السماء، كما كنت أميني في اكرم.  "أوور الرب 

( عبد الله، أخبرني أبو نصككككككر محم د بن عمر، نا أبو عبد الر حمن ك 2قال: وأنا ]أبو[ )
ن بلة كك نا إسماعيل بيعني: محم د بن المنذر كك حد  ني محم د بن حم اد الحمصي كك قاضي ج

 (:1إبراهيأ بن أبي جعفر المص يصي قال )
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ل:  فر يا أبا عبد الله؟ قا ماا فعال اللاه باكرأيكت الحكارث بن عطيكة في النوم فقلكت: 
( المبككارك، قككال: ب  ب ، إن  ابن المبككارك في علي ين ممن يلج على اللككه 8لي، قلككت: فككابن )
 في كل يوم مر تين.

فراوي، أنا أبو عثمان الصككككككككابوني، أنا خالي أبو الف ككككككككل عمر بن أخبرنا أبو عبد الله ال
(، نا أبو عبد الله محم د بن يعقوب بن يوسككككككف اكخرم 4إبراهيأ ال اهد، نا أبي أبو سككككككعيد )

قال: سككككمعت أبا الف ككككل جعفر بن محم د بن نوح صككككهر محم د بن عيسككككى، قال: سككككمعت 
، عن رجل من أهل خراسكككككككان من إبراهيأ بن نوح الموصكككككككلي يحد ث، عن محم د بن عيسكككككككى

ني، قلت: ؟ قال: عفا عما فعل الله بكالعب اد قال: رأيت سكككككككفيان الثوري في المنام فقلت: 
( عبككد الر حمن بن المبككارك؟ فقككال: هيهككات هيهككات، ذاك ممن يرى اللككه كككل 5مككا فعككل أبو )
 يوم مر تين.

ا ك ن سعيد، قاال: ن( الحسكن: علي بن أحمد الفقيه، وعلي بن الحسكن ب6أخبرنا أبوا )
 (.2وأبو النجأ، أنا ك أبو بكر الخطيه )

 ( وأخبرنا أبو محم د بن قاول، أنا أبو ال نالأ بن أبي عثمان.3)
قاال: نا أبو الحسين بن بشران، نا الحسين بن صفوان البردعي، نا عبد الله بن محم د 

حاق، حد  ني صخر بن (، حد  ني علي بن إس1بن أبي الدنيا، حد  ني محم د بن الحسين )
 راشد، قال:

؟ قككال: بلى،  رأيككت عبككد اللككه بن المبككارك في منككامي بعككد موتككه فقلككت: أليس قككد مككت 
 قلت:

__________________ 
 ( ويادة الومة منا، لإلي اح.2)
 .422/ 3وسير اكعالم  142( ص 210ك  232( تاري  اإلسالم )1)
 ( في المطبوعة: فئبن ابن المبارك.8)
 بوعة: أبو سعد.( المط4)
 ( باكصل: أبا.5)
 «.أبو»( باكصل: 6)
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 .261/ 20( تاري  ب داد 2)
 ( في المطبوعة: ح وأخبرنا، ب يادة حر  التحويل، وهو أظهر.3)
 (2)( باكصل: الحسن، والصواب عن تاري  ب داد." 1)
 

 (521تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م -749
بن إبراهيأ بن عبد الر حمن الهروي أن: أبا سككككككليمان مات  "وذكر أبو يعقوب إسككككككحاق

 سنة خمس عشرة ومالتين.
د بن اككفاني، نا عبد الع ي  بن أحمد، أنا علي بن محم د الطبراني،  أخبرنكا أبو محمك 

(، نا علي بن يعقوب، نا جعفر بن محم د بن عاصكأ، قال: قال 2أنا عبد الجبار الخوالني )
مات أبو سككليمان سككنة خمس و ال ين ومالتين، وعاش ابنه سككليمان  أحمد بن أبي الحواري:
 ( ومات.1بعده سنتين وأشهرا )

 كذا قال، وقوله: و ال ين وهأ، والله أعلأ.
اب  د قككاهر بن سككككككككككككككهككل، أنككا عبككد الككدالأ بن الحسككككككككككككككن، أنككا عبككد الوهكك  أخبرنككا أبو محمكك 

ت أحمد بن أبي الكالبي، قكال: سككككككككككككككمعكت أبكا بكر محم د بن خريأ العقيلي يقول: سككككككككككككككمع
الحواري يقول: تمن يت أن أرى أبا سككليمان الداراني في المنام، فرأيته بعد سككنة، فقلت له: يا 

؟ قال: يا أحمد دخلت من باب الصكك ير، فلقيت وسككق شككي  وأخذت ما فعل الله بكمعل أ 
 (.8منه عودا فال أدري تخللت به أم رميت به، فئنا في حسابه من سنة إلى هذه ال اية )

 ك عبد الر حمن بن أحمد بن علي بن صابر بن عمر 8281
 (4أبو محم د السلمي، يعر  بابن سي ده )

سككككككمع أبا القاسككككككأ بن أبي العالء، وأبا عبد الله بن أبي الحديد، وأبا الفت  المقدسككككككي 
(، وأبا 5ال اهد، وأبا الفرج اإلسكككفرايني، وأبا الحسكككن بن أبي الح و ر، وأبا محم د بن ف كككيل )

( الن سككوي، وأبا 6الطريثيثي، وأبا البركات بن قاول، وأبا عبد الله محم د بن أبي نعيأ )نصككر 
 الف ل بن الفرات، وأبا الفت  نصر بن أحمد الهمداني، وأبا عبد الله محم د بن إبراهيأ
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__________________ 
 .202( تاري  داريا ص 2)
 كما أ بتناه.« أشهراو »وصوبها محققه « وأشهر»( باكصل وم وتاري  داريا 1)
نقال عن ابن عساكر، والذهبي نقله في سر  131/ 20( الخبر في البداية والنهاية 8)
 .236ك  235/ 20اكعالم 
/  205ومشكككيخة ابن عسكككاكر  418/ 21( ترجمته وأخباره في سكككير أعالم النبالء 4)
 وفيها بن أحمد بن علي بن عمر بن صابر. 602ب رقأ 
وفي مشككككككككيخة ابن « ابن ف ككككككككيل»، وفي المطبوعة: «الف ككككككككل»( كذا باكصككككككككل وم 5)
 وهو ما أ بت.« بن الف يل»/ ب  205عساكر 
 (2)( كذا رسمها باكصل وم، وفي المطبوعة: بن إبراهيأ." 6)
 

 (521تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م -750
قتل أبو مسلأ ( بن سليمان الحافظ كككك ببخارى كككك قال: 2"محم د بن أحمد بن محم د )

 صاحه الدولة بب داد في سنة أربعين ومالة.
 ك قال الخطيه: بالمدالن قتل ال بب داد ك.

د بن قكاول، أنكا أبو ال نالأ محم د بن علي بن أبي عثمان، أنا علي 1أنكا ) ( أبو محمك 
بن محم د بن بشككككككران، أنا الحسككككككين بن صككككككفوان، نا أبو بكر بن أبي الدنيا، حد ني دارم بن 

 يأ، عن علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، قال:إبراه
ا فعل الله ملما قتل أبو مسلأ إبراهيأ الصالى أحببت أن أراه في المنام فرأيته، فقلت: 

؟ قكال:  فر لي م فرة بعكدهكا م فرة، قلكت: فكئين ي يد النجوي قال: أيهات هو أرفع مني باك
 في منككامي رجال على مقالة علىبككدرجككات، قلككت: لأ وقككد كنتمككا لقراءة القرهن؟ قككال: فرأيككت 

 النار يقلى، فقلت: من هذا؟ فقال: أبو مسلأ.
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قكال علي: فئخبرني بعض أهل بيتي عن أبي قال: قيل لي في منامي: إنه سككككككككككككككيرى في  
 (.8كل  بلد من خراسان مثل ما رأيت في هذه الليلة )

 ك عبد الر حمن بن مسلأ 8161
 حد ث عن: واقد بن عبد الله البصري.

 نه: إبراهيأ بن محم د المرووي.روى ع
مرقندي، أنا أبو بكر محم د بن عبد الله بن محم د بن عبد  أخبرنا أبو القاسككككأ بن السكككك 

ار الكنداحي )5( محم د بن عبد الله )4الله بن ) ( كككككككككككككككك بقراءتي عليه كككككككككككككككك قلت له: 6( القصكك 
اهيأ رئ، نا إبر ( عبد الر حمن بن عبيد الله الحربي، أنا محم د بن الحسككككككككككككككن المق2أحد كأ )

بن محم د المرووي كككككككككككككك بنيسابور كككككككككككككك نا عبد الر حمن بن مسلأ الدمشقي، نا واقد بن عبد الله 
 البصري، عن معمر، عن ال هري، عن سالأ، عن عبد الله بن عمر قال:

(، إن  3لما قعن عمر وأمر بالشككككككورى دخلت عليه حفصككككككة ابنته، فقالت له: يا أبت )
تة ليسككوا برضككا، فقال: سككن دوني، سككن دوني، فلما أن سككن دوه قال: النال ي عمون أن هؤالء السكك

 ما عسى
__________________ 

 ليس في تاري  ب داد.« بن محمد( »2)
 ( في م: أخبرنا.1)
 ( الخبر السابق سقط من م.8)
 سقط من م.« بن محمد بن عبد الله( »4)
 سقط من م.« بن محمد بن عبد الله( »5)
نسكككككككككككبة إلى كندايج من قرى « الكندايجي»لعل الصكككككككككككواب: ( كذا باكصكككككككككككل وم، و 6)

 أصبهان )اكنساب(.
 ( في م: أخبركأ.2)
 (2)( في م: يا أبة." 3)
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 (521تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م -751
(، أنا السيد أبو الحسن 2"أخبرنا أبو القاسأ واهر بن قاهر، أنا أبو سعد الجن رودي )

لحسككككين الهمذاني قال: سككككمعت عبد الر حمن بن أحمد يقول: سككككمعت محم د بن علي بن ا
قال: وقفني  ؟ما فعل الله بكأبكا العبكال الواعظ الراوي يقول: رلي أبو ورعكة في النوم فقيكل: 

.  بين يديه، فقلت: يا رب  لقد أوذيت فيك، فقال: هال  تركت خلقي علي  وأقبلت أنت علي 
بن الف كككككككل يقول: سكككككككمعت أبا قاهر عبد سكككككككمعت أبا القاسكككككككأ إسكككككككماعيل بن محم د 

الر حمن بن علك بن دات قال: سككككككككمعت أبا الحسككككككككين عبد الله بن محم د الفارسككككككككي يقول: 
سمعت أبا سعيد عبد الر حمن بن أحمد بن محم د بن بندار كككككككك بسمرقند كككككككك قال: سمعت أبا 

م د بن ( أحمد بن مح1عمرو سعيد بن القاسأ البردعي ككككككككككك بطراو ككككككككككك قال: سمعت أبا عمر )
بحر ك ببل  ك قال: سمعت أبا عبد الله محم د بن عبيدة ك بمرو ك قال: سمعت ي يد بن مخلد 
الطرسوسي يقول: رأيت أبا ورعة في المنام بعد موته، وكنت أشتهي أن أراه في حياته، فرأيته  
كئنه يصككلي في السككماء الدنيا بقوم عليهأ  ياب بيض وعليه  ياب بيض، وهأ يرفعون أيديهأ 
في الصكككككككككككككالة، فلما سكككككككككككككل أ دنوت منه، فقلت: يا أبا ورعة من هؤالء؟ قال: هؤالء الماللكة، 
قلت: بئي شككككيء أدركت أن تصككككلي مع الماللكة؟ قال: برفع اليدين في الصككككالة، قلت: ف ن 
الجهمية المرج ة قد أذوا أصكككحابنا بالري ، فقال: اسككككت ف ن  أحمد بن حنبل قد سكككد الماء 

 عليهأ من فوق.
نا أبو عبد الله الفراوي، وأبو المظف ر بن القشكككككيري، قاال: أنا سكككككعيد بن محم د بن أخبر 

د بن عبكد اللكه الحكافظ، أنكا عبكد الع ي  بن عبد الملك  أحمكد، أنكا الحكاكأ أبو عبكد اللكه محمك 
اكموي، نا محم د بن القاسكككأ الق ويني، وكان من الثقات، قال: سكككمعت أبا محم د إسكككحاق 

 بن كيسان يقول: سمعت محم د بن مسلأ بن وارة الراوي يقول: بن محم د بن ي يد
لمكا مكات أبو ورعكة رأيتكه في المنام، فقلت: يا أبا ورعة ما ذا فعل الله بك؟ فقال: قال 
لي الجبككار ع وجككل: ألحقوه بككئبي عبككد اللككه، وأبي عبككد اللككه، وأبي عبككد اللككه، فككئبو عبككد اللككه 

ثككاني: الشككككككككككككككافعي، وأبو عبككد اللككه الثككالكك : أحمككد بن اكول: مككالككك بن أنس، وأبو عبككد اللككه ال
 حنبل.
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أخبرنا أبو الحسكككككن علي بن أحمد بن منصكككككور الفقيه، أنا أبي أبو العبال المالكي، أنا 
أبو نصر بن الجب ان، نا القاضي يوسف بن القاسأ ككككككككك إمالء ككككككككك قال: سمعت عبد الر حمن بن 

 أبي
__________________ 

 تصحيف.« ؟؟؟الحرودى»( رسمها في م: 2)
 (2)( في م: عمرو." 1)
 

 (521تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م -757
"يصلي في سماء الدنيا بالماللكة، فقلت كككك واد ابن أبي العالء: السالم عليك كككك وقاال: 
عبيكككد اللكككه بن عبكككد الكريأ قكككال: نعأ، قلكككت: بمكككا نلكككت هكككذا؟ قكككال: كتبكككت بيكككدي ألف ألف 

من »عن النبي صلى الله عليه وسلأ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلأ: حدي  أقول فيها 
 [.2531« ]صل ى علي  صالة صل ى الله عليه عشرا

(، 2أخبرنا أبو منصور بن وريق، أنا كككككك وأبو الحسن بن سعيد، نا كككككك أبو بكر الخطيه )
ابور، نا سككككككككككككككأخبرني أبو الفت  عبد الواحد بن أبي أحمد بن علول اكسككككككككككككككدهباذي رفيقي بني

(، نا أبو العبال الف كككككل بن الف كككككل الكندي، نا الحسكككككن بن 1أحمد بن إبراهيأ الهمذاني )
عثمان، نا أحمد بن محم د أبو العبال المرادي قال: رأيت أبا ورعة في المنام، فقلت: يا أبا 

مر آ؟ قكال: لقيكت رب ي تعكالى فقال لي: يا أبا ورعة إن ي أوتى بالطفل فماا فعال اللاه باكورعكة 
 به إلى الجنة، فكيف بمن حفظ السنن عن عبادي؟ تبوأ من الجنة حي  ش ت.

 ك عبيد الله بن عبد الواحد بن محم د 4465
 ابن أحمد بن عثمان بن الوليد بن الحكأ بن سليمان

 أبو محم د بن أبي الحديد الس لمي المعد ل
 سمع: جده أبا بكر، وأباه أبا الف ل، وأبا محم د بن أبي نصر.
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وى عنه: نجا بن أحمد، وعمر بن عبد الكريأ الد هسككككككككتاني، وأبو الحسككككككككن بن قاهر ر 
 النحوي، و ي  بن علي الص وري، وحد  نا عنه أبو القاسأ الن سيه.

أخبرنا أبو القاسكككككككأ علي بن إبراهيأ، أنا أبو محم د عبيد الله بن عبد الواحد بن محم د 
د بن أحمككد بن أ لمي، أنككا جككدي أبو بكر محمكك  د بن جعفر بن السكككككككككككككك  بي الحككديككد، أنككا محمكك 

( بن عبيدة الن ميري، نا عبد الوهاب بن عبد 8محم د بن سكككهل السكككامري، نا عمر بن شكككب ة )
 المجيد الثقفي، نا أيوب، عن أبي قالبة، عن أبي المهل ه، عن عمران بن حصين قال:

ار على صككككبينما رسككككول الله صككككلى الله عليه وسككككلأ في بعض أسككككفاره، إذا امرأة من اكن
ا ما خذو »( منها، فلعنتها، فقال رسكككككككول الله صكككككككلى الله عليه وسكككككككلأ: 4ناقة لها ت كككككككج رت )

 قال: فكئني« عليها، وأعروها، ف نها ملعونة
__________________ 

 .882ك  886/ 20( تاري  ب داد 2)
 ( اكصل وم: الهمداني، بالدال المهملة، والصواب عن تاري  ب داد.1)
 ، تصحيف.( في م: شيبة8)
 (2)." 840/ 25( اكصل وم: ف جرت، والمثبت عن المختصر 4)
 

 (521تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م -753
(، واجعلهككا في قككدح 1( الرضكككككككككككككككا، ورو حهككا بمروحككة الجهككد )2" أ أفر هككا في جككام )

ه هق الطبي( االسككككككككت فار، فلن يعود إلى المعصككككككككية أبدا، قال: فشكككككككك8الفكرة، وذقها بملعقة )
وخر  م شيا عليه،  أ فارق الدنيا، قال عطاء:  أ رأيت عليان بعد حولين في الطوا ، فقلت 
له: وعظت رجال فقتلته، قال: بل أحييته، قلت: وكيف؟ قال: رأيته في منامي بعد  الث من 
ا موفاته، عليه قميص أخ ككككككر، ورداء، وبيده ق كككككككيه من ق كككككككبان الجنة، فقلت له: حبيبي، 

(،  فر ذنبي، وقبككل توبتي، وأقككالني 4؟ قككال: يككا عليككان وردت على رب  رحيأ )لاه باكفعال ال
 (.5عثرتي )

                                         
 .83/81( 522تاري  مدينة دمشق، ابن عساكر، أبو القاسأ )م  (2)



 

 266 

 رواه  يره، فقال الص يدالني، فالله أعلأ.
__________________ 

 ( الجام: إناء من ف ة )القامول(.2)
 ( اكصل وم والمختصر، وفي عقالء المجانين: بمروحة الحمد.1)
 والمثبت عن عقالء المجانين. ( اكصل وم: بمعلقة،8)
 ( في عقالء المجانين: رب كريأ رحيأ.4)
( ويد في عقالء المجانين: برحمته ال بعملي، وها أنا ذا في جوار المصطفى صلى 5)

 (2)الله عليه وسلأ." 
 

 (521تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م -754
( المؤذن 2إذ أقبل حبشككككككي  بن ) "كنت واقفا على دار بني نصككككككر أقله لووا مصككككككلحا

( معككه لوو، فسكككككككككككككككاومككه بككه وأعطككاه عطيككة، فلأ يوجككه،  أ 1إلى رجككل من أهككل قريككة حلفبلتككا )
انصككككككككككككككر  عنكه إذ أقبكل عمير بن جوصككككككككككككككا، فوقف عليكه فقال: بكأ القفي ؟ قال: بكذا وكذا 

كثر أدرهما، فئعطاه عطية، فقال له الرجل: يا أبا حفص، قد أعطاني حبشكككككي  ]بن[ المؤذن 
ممكا أعطيتني بكدرهأ فلأ أوجبكه له، فقال: هو لك بما أعطاك، إذ أقبل حبشككككككككككككككي بن المؤذن 
فقال له: قد وادك الله، قال: إن ي قد بعته من أبي حفص، قال: فالتفت حبشككككككككككككككي  إلى عمير 
، يا ماص  بظر  فقال: يا ابن اليهودية، تدخل علي  في سكككومي؟ فقال له: ويلي عليك يا نبطي 

، وأنا رجل من ولد هارون بن عمران عليه 8ا أبوك قسككككيس من أهل حو ارين )أم ه، إن م ( نبطي 
( رسككككول الله 4السككككالم، دخلنا في اإلسككككالم ر بة فيه، ف دنا شككككرفا على شككككر ، نحن موالي )

 صلى الله عليه وسلأ.
 فانصر  حبشي خاويا مما أجابه.

د بن علي بن موسككككككككككككككى الحككداد بخطككه، وأنبككئنيكك د بنقرأت في كتككاب محمكك   ه أبو محمكك 
اككفاني عنه، أنا أبو محم د عبد الر حمن بن عثمان بن القاسكككككككأ بن أبي نصكككككككر، حد  ني أبو 
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علي، حد  ني أبو إسحاق إبراهيأ بن أبي  ابت، نا إسماعيل بن أسامة ككك وكان شيخا صالحا 
 ك قال:

ال: ؟ قله بكما فعل الرلي عمير بن يوسككف بن جوصككا بعد وفاته في النوم، فقيل له: 
ما رأيت من وال به أكرم من الله عفا عن السكككككي ات، وقبل الحسكككككنات وت كككككم ن الت بعات، والله 

 تعالى أعلأ.
__________________ 

 والمثبت عن م.« من»( اكصل: 2)
( إعجكامهكا م ككككككككككككككطرب بكاكصككككككككككككككل وم، والمثبكت عن معجأ البلدان، وهي من قرى 1)

 .262دمشق. وراجع  وقة دمشق لمحمد كردعلي ص 
 ( حوارين: حصن من ناحية حمص )معجأ البلدان(.8)
مولى بني هاشككأ،  25/ 25( جاء في ترجمة ابنه أحمد بن عمير في سككير اكعالم 4)

 (2)ويقال مولى محمد بن صال  الكالبي." 
 

 (521تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م -755
؟ أو هو بدأني، فقال:  فر كما فعل الله ب(، فال أدري: قلت له: 2"فرحان يبتسككككأ )

( ككككك فوقع لي أنه يعني: بالتوحيد ككككك الله يرحمه أو ي فر 1الله لي، أو رحمني، وكل  من يجه )
 له، فابشروا.

( بذلك فرحانا 4( بئشياء ال أتحققها اآلن، وانتبهت فرحانا )8وحد ني في هذا الفن )
 شديدا وذلك بعد وفاته بئي ام رحمه الله.

 ي بن جعفر بن محم دك أحمد بن عل 22
 أبو بكر الحلبي الور اق
 المعرو  بالواصلي

 مؤدب أبي محمد بن أبي نصر، سكن دمشق.
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(، وأبي بكر أحمككد بن 5وحككدث عن أبي بكر أحمككد بن عبككد اللككه بن الفرج البرامي )
محم د بن أبي إدريس اإلمام، وأحمد بن إسككككككككحاق القاصككككككككي الحلبي ين، وأبي بكر محم د بن 

( اكنطكككاكي، وأبي عبكككد اللكككه الب كككداذي المقرئ 6عبكككد اللكككه بن يعقوب بن وووان )إبراهيأ بن 
 ال رير، وأحمد بن محم د بن وكريا الر بعي.

حدث عنه أبو محم د بن أبي نصر، وأبو نصر بن الجب ان، ومكي بن محم د بن ال مر 
 (، وأبو الحسن أحمد بن محم د بن القاسأ بن مرووق البصري.2)

شككككككككوت إلى أبي الحسكككككككن علي بن المسكككككككل أ الفقيه فقال: انظر في اشكككككككتكت عيني، ف
 المصحف، ف ن عيني اشتكت، فشكوت إلى أبي محم د ]عبد الع ي  بن أحمد فقال:

__________________ 
 ( في المطبوعة: يتبسأ.2)
 «.نج ى»وفي المطبوعة « يجيء به»( كذا، وفي المختصر: 1)
 ( كذا وفي المختصر: المعنى.8)
 ا باكصل والمختصر منونة، والصواب عدم تنوينها.( كذ4)
( قال ابن نقطة: وأما البرامي بكسر الباء المعجمة بواحدة وفت  الراء الخفيفة وبعد 5)

اكلف ميأ فهو أبو محمد عبد الله بن الفرج بن عبد الله القرشي حد ث بدمشق عن القاسأ 
( وانظر 583/ 2ية االكمال بن عثمان الجوعي حدث عنه ابن المقرئ في معجمه )حاشكككككككككك

 وما كته في الحاشية. 82/ 2المطبوعة 
 «.عروران»باكصل  645/ 1( عن تبصير المنتبه 6)
 (2)." 122/ 8والمثبت وال بط عن تبصير المنتبه « بن أبي ال مر»( باكصل: 2)
 

 (521تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م -752
( من أبي الوليد الطيالسكككككككككي، وعمرو بن مرووق 1) ( وسكككككككككمع2"كته حم اد بن ويد )

 (، ومحم د بن كثير. صحه عثمان بن صخر ال اهد أستاذ أبي تراب، وصحه أبا تراب.8)
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أخبرنا أبو سعد محم د بن محم د بن المطرو وأبو علي الحسن بن أحمد، وأبو القاسأ 
م د بد الله بن أحمد بن مح انأ بن محم د بن عبيد الله ككككككككك إجاوة ككككككككك  أ أخبرنا أبو المعالي ع
 الب ار ك بمرو ك أنا أبو علي الحداد قالوا أنا أبو نعيأ الحافظ قال:

د عبكد اللكه بن محمكد بن جعفر بن حيكان يقول: ومات أحمد بن  سككككككككككككككمعكت أبكا محمك 
 عمرو بن أبي عاصأ النبيل بئصبهان، في ربيع اآلخر من سنة سبع و مانين يعني ومالتين.

 هبة الله بن عبد الله الواسطي، أنا أبو بكر الخطيه.أخبرني أبو القاسأ 
 وأنبئنا أبو علي الحداد، وحد ني أبو مسعود عبد الرحيأ بن علي عنه.

(: سكككمعت أبا محمد بن حيان يقول: سكككمعت ابني 4قاال: أنا أبو نعيأ الحافظ قال )
رى النالأ ك  ي عبد الرواق يحكي عن أبي عبد الله الكسالي قال: رأيت ابن أبي عاصأ ككككككككككك فيما

كئنه جالس في المسككككككجد الجامع عند الباب، وهو يصككككككلي من قعود. فدنوت منه فسككككككلمت 
ال: ؟ قككمااا فعاال اللااه بااكعليككه، فرد  علي فقلككت: أنككت أحمككد بن عمرو؟ قككال: نعأ، قلككت: 

 يؤنسني ربي. قلت: يؤنسك ربك؟ قال: نعأ، فشهقت شهقة فانتبهت.
 ك أحمد بن عمرو الب داذي 68

 لر وميالمعرو  با
وفي، وأبي علي بن أبي السكككككككمراء  حكى عن أبي بكر محمد بن إبراهيأ الد ينوري الصككككككك 

 اكقرابلسي.
 حكى عنه أبو محم د الحسن بن إسماعيل بن ال ر اب المصري.

 ودخل أقرابلس من ساحل دمشق.
__________________ 

 ( في أخبار أصبهان: سلمة.2)
 سقطت من أخبار أصبهان.« سمع»( لفظة 1)
 «.والحوضي»( بعدها في أخبار أصبهان: 8)
 (2)." 161/ 2والوافي بالوفيات  286/ 1( أخبار أصبهان 4)
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 (521تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م -752
"النسكككاء سكككتين ألف امرأة. وكان دفنه يوم جمعة قال: وصكككل ى عليه محم د بن عبد الله 

 بن قاهر.
ابوني، أنا أخبرنا أبو عبد الله الفر  اوي، أنا أبو عثمان إسككككككككماعيل بن عبد الر حمن الصكككككككك 

( بن وكريا الشككيباني، أنا أحمد بن محم د بن إسككماعيل الفقيه الطوسككي، نا أبو 2]أبو بكر[ )
عبد الله الن ككككر بن الحسككككين بن محم د بن أحمد اكسككككدي، نا محم د بن محم د بن صككككال  

خ يمة اإلسكندراني ككككككك ب سكندرية كككككككك قال: لما ( بن 1العكبري، ككككككك بالبصرة ككككككك حد ني أحمد )
ا شكككككككككككككككديككدا، فلمككا أن جن  الل يككل  مككات أحمككد بن حنبككل بل ني ذلككك فككا تممككت من ذلككك  مكك 
أخذت وردي من الليل،  أ نمت فرأيت أحمد بن حنبل عليه أ واب خ ر، وعلى رأسه تاج 

لله، أي  ا من ذهه، وفي رجليه نعالن، وهو يمشككككككككككككي مشككككككككككككية يختال فيها فقلت: يا أبا عبد
 ؟ قال:  فر ليما فعل الله بكمشككككككككية هذه؟ قال: مشككككككككية الخد ام في دار السككككككككالم، فقلت: 

وألبسككككككككككككككني هككذين النعلين وهككذا التككاج وقككال لي: يككا أحمككد بن حنبككل، هككذا بمككا قلككت: القرهن  
كالمي،  أ دخلت الجنة ف ذا سكفيان الثوري له جناحان أخ ران، وهو يطير بهما من نخلة 

ْيُ  ن شككككككككككاءُ إلى نخلة وه نثِة ح  ْمُد لِلثِه الثِذي ... أ ْور  ك ن ا اْك ْرم  نك تك بك وثأُ ِمن  اْلج   ف ِنْعأ  و يقول: )اْلح 
 (.8أ ْجُر اْلعاِمِلين ( )

أخبرنا أبو القاسككككككأ نصككككككر بن أحمد بن مقاتل، أنا جدي أبو محم د السككككككوسككككككي، قال: 
 ل: سككككمعت أبا القاسككككأ عبد الملكسككككمعت أبا علي الحسككككن بن علي بن إبراهيأ المقرئ يقو 

( يقول: سكككككككككككمعت أبا الحسكككككككككككن علي بن عبد الله بن 4بن إسكككككككككككحاق بن إبراهيأ الرويابادي )
خفيف يقول: سككككمعت أبا بكر محم د بن محم د بن سككككليمان البا ندي يقول: سككككمعت أبي 

(: حججت إلى بيت الله الحرام، فلما ق ككككككيت حجتي، دخلت المسككككككجد الحرام، 5يقول )
نمت في المسكجد، فرأيت في المنام علما أخ كر قد ن ل من الس ماء إلى اكرم، فنعسكت ف

د رسككككككككككككككول اللكه أحمكد بن حنبكل بكايع الله تحت »فيكه مكتوب بكالبيكام:  ال إلكه إال  اللكه محمك 
 ، وكان ذلك في أيام المحنة.«العرش

__________________ 
 .110/ 2عساكر  ( ما بين معكوفتين بيام باكصل، والمثبت عن مطبوعة ابن2)
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 155/ 8وفي مختصككككككككككككككر ابن منظور « محمكككد»( ككككذا، وسككككككككككككككيكككئتي بعكككد خبرين 1)
 «.محمد»

 باختال . 24( سورة ال مر، اآلية: 8)
 ( كذا، ولأ أصل إليها.4)
 (2)مكررة باكصل." « سمعت أبي يقول»( قوله: 5)
 

 (521تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م -758
د عبد الر حيأ بن علي بن حمد، أنا أبو علي الحسككككككككككككككن بن علي "حكد  ني أبو مسككككككككككككككعو 

(: سمعت أبا جعفر محم د بن 2المقرئ كككككككك وأجاوه لي أبو علي كككككككك أنا أبو نعيأ الحافظ قال )
( يقول: نا محم د بن الحسككن المقرئ النقاش كككككككككككككككك بب داذ كككككككككككككككك نا أبو أي وب 1أحمد بن عمر )

ل الموصكككككلي قال: كنت أتمنى أن أرى أحمد  ، بن حنبل في المنام، فرأيته وعليه حل تانالخال 
نيا 4(، فقلت له: يا أبا عبد الله، ما عهدتك )8وعلى رأسككككككككككككككه تاج، وهو يسككككككككككككككير ) ( في الد 

 تمشي هذه المشية، فقال: هذه مشية الخد ام في دار الس الم.
 أخبرنا أبو عبد الله الفراوي وأبو القاسأ الش ح امي ككككككككككك و يرهما مكاتبة ككككككككككك أن أبا عثمان
الص ابوني أجاو لهأ،  أ أخبرني أبو المظف ر عبد المنعأ بن عبد الكريأ، أنا أبو بكر البيهقي، 
ابوني، أنا أبو منصككور الحمشككادي قال: سككمعت  نا أبو عثمان إسككماعيل بن عبد الر حمن الصكك 
أبا بكر محم د بن عبد الله الراوي قال: سكمعت أبا القاسكأ عبد الله بن محم د العبد الصال  

( بن خ يمة اإلسكندراني قال: لما مات 5ب سكندرية ك يقول: حد ني أبو عبد الله محم د ) ك
أحمد بن حنبل ا تممت  م ا شديدا، فبت  من ليلتي فرأيته في المنام وهو يتبختر في مشيته 
فقلت له: يا أبا عبد الله، أي مشكككية هذه؟ فقال: هذه مشكككية الخد ام في دار السكككالم، فقلت 

؟ قال:  فر لي وتو جني وألبسككككككني نعلين من ذهه، وقال لي: يا أحمد، ل الله بكما فعله: 
(،  أ قككال لي: يككا أحمككد ادعني بتلككك الككدعوات 6هككذا بقولككك: القرهن كالمي  ير مخلوق )

يا »( عن سككككككككككككككفيان الثوري، التي كنت تدعو بهن في دار الدنيا، قال: قلت: 2التي بل تك )
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قال ف«. ال تسكككئلني عن شكككيء، ا فر لي كل شكككيء رب كل شكككيء، بقدرتك على كل شكككيء،
لي: يكا أحمكد هكذه الجنكة فقأ ادخكل إليهكا، فكدخلكت فك ذا أنكا بسككككككككككككككفيكان الثوري ولكه جناحان 

 أخ ران يطير بهما من نخلة
__________________ 

 في ترجمة محمد بن أحمد بن عمر الطهراني. 801/ 1( ذكر أخبار أصبهان 2)
 مثبت عن أخبار أصبهان.خطئ وال« عمرو»( باكصل: 1)
 ( في أخبار أصبهان: يشمر.8)
 ( أخبار أصبهان: ما عهدناك في دار الدنيا.4)
 «.محمد»وفي مختصر ابن منظور: « أحمد»( تقدم قريبا 5)
لأ يرد في مختصكككككككككر ابن منظور وال في سكككككككككير أعالم النبالء «  ير مخلوق»( قوله: 6)
 .210/ 1وأ بت في رواية حلية اكولياء  843/ 22

 (2)(  ير واضحة باكصل، والمثبت عن المختصر." 2)
 

 (521تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م -759
"ح وأنبئنا أبو الحسككككككككككن علي بن المسككككككككككل أ الفرضككككككككككي، أنبئنا محم د بن علي بن أحمد 

ءة كككككككككك أنبئنا االفر اء، وأبو السرايا  نالأ بن أحمد بن أبي الوبر، قاال: أنبئنا رشئ بن نظيف كككككككككك قر 
( بن صككفوان، حد  نا أبو بكر بن أبي الدنيا، 2أحمد بن محم د بن يوسككف، أنبئنا الحسككين )

 حد  نا عبد الله ابن أشهه التميمي، حد  ني بعض أهل العلأ عن أبان بن ت له قال:
قككال لي الكميككت وأنككا أحككاد ككه: يككا أبككان ال تخبر النككال فقرأ وإن مككت ه ال، فكك ن الفقير 

 الترالك ال يعبئ بها وال يلتفت إليها، وأنشدني قوله: تريكة من
 وما أنتأ يا كله إال  تريكة ... كما تركت في دمنة خلق النعل
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أخبرنا أبو عبد الله محم د بن الف ككل، أنبئنا أبو الحسككين الفارسككي، أنبئنا أبو سككليمان 
يوب سككككككككككككككليمان بن أ (، أخبرني أبو رجاء ال نوي، حد  نا أبي، حد  ني أبو أيوب1الخطابي )

 قال: قيل للكميت لأ لأ ترث أخاك؟ قال: إن  مر يته ال ترد  مرويته.
قرأت بخط أبي الحسكككككككككن رشكككككككككئ بن نظيف، وأنبئنيه أبو القاسكككككككككأ العلوي، وأبو الوحش 
المقرئ عنه، أنبئنا أبو الحسن محم د بن جعفر بن النجار، أنبئنا أبو جعفر محم د بن جعفر 

ل ، حد  نا علي بن محم د ال هري، حد  ني الحسككن بن محم د الراوي، بن التي ان الشككي  الصككا
( الري كككك حد  نا محم د 8حد  ني أحمد بن محم د الق ويني، حد  ني داود كككك وكان ين ل خوار )
 ( قال:4بن اكصأ، عن سليمان بن الحكأ، حد  نا  ور بن ي يد الشامي )

ما ذا؟ ؟ قال:  فر لي، قال: ببك ما فعل اللهرأيت الكميت بن ويد في النوم فقلت: 
 (:5) فلما بل ت إلى قولي« قربت»قال: نصه لي كرسيا وأجلسني عليه وأمرت ب نشاد: 

 (6حنانيك رب النال من أن ي ر ني ... كما  ر هأ شرب الحياة المن ه )
 

قال: صكككككدقت يا كميت، إنه ما  ر ك ما  ر هأ، فقد  فرت لك بصكككككدقك في صكككككفوتي 
ي من خليقتي، وجعلت لك بكل  منشككككككد أنشككككككد بيتا من مدحك هل محم د من بريتي، وخيرت

 رتبة أرفعها لك في اآلخرة إلى يوم القيامة.
 قال: وأنبئنا أبو الحسن بن النجار قال: سمعت أبا عبد الله المفجع يقول:

__________________ 
 ( في م: الحسن.2)
 .611/ 2(  ريه الحدي  للخطابي 1)
مكدينة كبيرة من أعمال الري، بينها وبين الري نحو عشككككككككككككككرين  ( خوار: ب ككككككككككككككأ أولكه8)

 فرسخا )معجأ البلدان(.
 ( في م: السامي.4)
 .61البيت  21( شرح الهاشميات ص 5)
 (2)( اكصل وم: المصرد، والقصيدة بالية، والمثبت عن شرح الهاشميات." 6)

                                         
 .50/152( 522تاري  مدينة دمشق، ابن عساكر، أبو القاسأ )م  (2)



 

 274 

 

 (521تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م -720
ا أبو محم د بن اككفاني: وفيها كككككككككككك يعني كككككككككككك سنة  الث وستين و ال مالة توفي "قال لن

العبد الصككككككككككال  ال اهد أبو بكر محم د بن أحمد بن سككككككككككهل بن نصككككككككككر الر ملي المعرو  بابن 
النابلسككي، وكان يرى قتال الم اربة وب  ككهأ أنه واجه، وكان قد هرب من الر ملة إلى دمشككق 

مود الكتامي صكككاحه الع ي  بن تميأ بدمشكككق، وأخذه وحبسكككه فقبض عليه الوالي بها أبو مح
في شككهر رم ككان سككنة  الث وسككتين و ال مالة، وجعله في قفص خشككه، وحمله إلى مصككر، 
فلم ا حصكككككككل بمصكككككككر قيل له: أنت الذي قلت: لو أن  معي عشكككككككرة أسكككككككهأ لرميت تسكككككككعة في 

فسكككككككككككل   و تميأ بسكككككككككككلخه،الم اربة وواحدا في الروم، فاعتر  بذلك، وقال: قد قلته، فئمر أب
 وحشي جلده تبنا وصله ك رحمه الله.

سكككككككككككككمعت أخي أبا الحسكككككككككككككين رحمه الله يقول: سكككككككككككككمعت أبا قاهر أحمد بن محم د 
اكصككككككككبهاني يقول: سككككككككمعت المبارك بن عبد الجب ار بب داد يقول: سككككككككمعت محم د بن علي 

وري الحافظ وكتبه لي بخطه قال: سككككككككككككمعت أبا بكر محم د بن علي اكنط يقول:  اكيالصكككككككككككك 
سكمعت ابن الشكعشكا  المصكري يقول: رأيت أبا بكر بن النابلسي بعد ما قتل في المنام وهو 

 ؟ فقال:ما فعل الله بكفي أحسن هي ة، فقلت له: 
 حباني مالكي بدوام ع   ... وواعدني بقرب االنتصار ...

 وقر بني وأدناني إليه ... وقال: أنعأ بعيش في جوار
 

ض على أبي بكر النابلسككككككككككككي ظالأ بن مرهوب العقيلي الذي كان وكان الذي تولى القب
 أوال في جملة أصحاب القرمطي،  أ خالفه وصار في جملة المصريين.

 ك محم د بن أحمد بن أبي سهل أبو عبد الله المروذي 5102
 (.2قدم دمشق، وحد ث عن أبي الحسن بن الصلت المجب ر )

 .روى عنه: علي بن الخ ر بن سليمان السلمي
 ك محم د بن أحمد بن سالمة بن بشر بن بديل العذري 5103

 روى عن جده أبي كلثأ سالمة بن بشر، ويحيى بن صال  الوحاظي.
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 روى عنه: ابنه أبو بكر أحمد بن محم د، وقد تقدم حديثه في ترجمة أبيه.
__________________ 

/ 2 2النبالء  ( هو أحمد بن محم د بن موسككى بن القاسككأ، ترجمته في سككير أعالم2)
236 ".(2) 

 

 (521تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م -721
"قرأت على أبي الفت  نصكر الله بن محم د الفقيه، عن أبي الفرج سهل بن بشر، أنبئنا 
أبو الحسكككين محم د بن الحسكككن بن علي بن الت رجمان بعسكككقالن، أنبئنا محم د بن إبراهيأ بن 

وسككككي بدمشككككق، أنبئنا أبو عبد الله أحمد بن عطاء الر وذباري، أخبرني أبو صككككال   أحمد السكككك 
عبد الله بن صكال ، حد  نا مسب  بن حاتأ عن عبد الجب ار بن عبد الله، حد  نا عبد الر حمن 

أ يكن إال  ؟ فقال: لما فعل الله بكبن مهدي قال: رأيت سكككككككككككفيان الثوري في النوم فقلت: 
 دي الله ع وجل، فحاسبني حسابا يسيرا  أ أمر بي إلىأن وضكعت في اللحد، ووقفت بين ي

الجن ة، فبينا أنا بين رياحينها وأشكككككككجارها ال أسكككككككمع حسكككككككا وال حركة، ف ذا بصكككككككوت يقول: يا 
سكفيان بن سكعيد، هل تعلأ أنك ه رت الله على نفسكك؟ فقلت: أي والله، فئخذتني صككواني 

 النثار من كل جانه.
ر بن إبراهيأ ال اهد، أنبئنا أبو الحسكككككككن علي بن قرأت على أبي الفت  أي كككككككا، عن نصككككككك

عبيد الله الهمداني كككككككك إجاوة كككككككك قال: سمعت أبا الفرج محم د بن المظف ر الط رسوسي كككككككك ببيت 
 المقدل ك قال:

رأيت علي بن أبي قاله في المنام على عجلة من نور، يسكككككير في الهواء فقال لي: يا 
 ال ا.أبا الفرج أبو بكر الس وسي صوفي، قالها  

وسككككككي بدمشككككككق سككككككنة إحدى و مانين و ال مالة يقول: ما  قال: وسككككككمعت أبا بكر السكككككك 
عقدت لنفسككككككككككي قط على دينار وال درهأ، وال ا تسككككككككككلت من مباشككككككككككرة حالل وال حرام قط ، 
 فقلت: أكنت تحتلأ في المنام؟ قال: كان ذلك قبل دخولي في قريق الجد ،  أ وال عن ي.
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د بن اككفككاني د الكتكك اني، أنبككئنككا أحمككد بن علي بن أخبرنكا أبو محمكك  ، حككد  نككا أبو محمكك 
 كابكت الحكافظ، أنبكئنكا أبو سككككككككككككككعكد أحمكد بن محم د الماليني، قال: توفي أبو بكر محم د بن 

 إبراهيأ الس وسي في ذي الحج ة سنة ست و مانين و ال مالة.
 ه.بقال أبو محم د عبد الع ي : بدمشق كانت وفاته، وكان شي  الصوفية، وقد حد ث 

وقرأت بخط عبد المنعأ بن علي النحوي أنه توفي في يوم الجمعة ال نتي عشككككككككككرة ليلة 
 خلت من ذي الحج ة.

 ك محم د بن إبراهيأ بن أحمد أبو بكر اإلمام المؤد ب المعرو  بالشراك 6012
 روى عن أبي سليمان بن وبر.

 (2)روى عنه: علي الحن الي، وعلي بن الخ ر، وعبد الع ي  ]بن أحمد[." 
 

 (521تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م -727
افعي بب داد يقول: رأيت رسكككول  "ابن حمدان الطرالفي يقول: سككمعت أبا الحسكككن الشككك 
الله صكككككلى الله عليه وسكككككلأ فيما يرى النالأ فقلت: يا رسكككككول الله بما ج ي محم د بن إدريس 

افعي حين يقول في ذكر الصكككالة عليك في:  محم د   وصكككلى الله على«: اب الرسكككالةكت»الشككك 
 كلما ذكره ذاكر، و فل عن ذكره  افل، قال: ج ي أنه ال يوقف للحساب يوم القيامة.

( أبو الحسككن علي بن 1( بن الحسككين بن عبدان ]أنا[ )2أخبرنا أبو القاسككأ الخ ككر )
سار، حد  نا ( ابن السم4(، أنبئنا أبو ]الحسن[ )8الحسن ابن عبد الس الم بن أبي الح و ر )

( عبد الله بن بكر، حد  ني البردعي أحمد بن محم د قال: سككككككككككمعت بك ار بن 5أبو أحمد )
افعي في المنام،  محم د السكككلمي يقول: سكككمعت الربيع بن سكككليمان يقول  ير مرة: رأيت الشككك 

؟ قككال: أنككا في الفردول اكعلى، فقلككت: بمككا ذا؟ قككال: بكتككاب مااا فعاال اللااه بااكفقلككت لككه: 
 سميته بكتاب الرسالة.صن فته و 

أخبرنا أبو اكع   قراتكين بن اكسكعد، أنبئنا أبو محم د الجوهري، أنبئنا أبو الحسن بن 
د بن أبي حككاتأ، حككد  نككا عبككد الملككك بن عبككد الحميككد بن ميمون بن  مردك، أنبككئنككا أبو محمكك 
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افعي، فما من أحد ضككع و  مهران قال: قال لي أحمد بن حنبل: ما لك ال تنظر في كته الشكك 
 الكته حتى ظهرت أتبع للسن ة من الش افعي.

د، نككا أبو ورعككة قككال: نظر أحمككد بن حنبككل في كتككه الشككككككككككككككافعي[  ]قككال: وأنككا أبو محمكك 
(6.) 

أخبرنا أبو الفت  الفقيه، أنبئنا أبو البركات بن قاول، أنبئنا أبو القاسككككأ اكوهري، أنبئنا 
، حد  نا أبو نعيأ إسككككككككككحاق بن أبي أبو علي بن حمكان، حد  نا محم د بن الحسككككككككككن النق اش

عمران قال: سكككككمعت الصكككككومعي يقول: سكككككمعت أحمد بن حنبل يقول: صكككككاحه حدي  ال 
 يست ني عن كته الش افعي.

الأ بن الحسن، أنبئنا عبد الوه اب  أخبرنا أبو محم د بن اككفاني ك قراءة ك أنبئنا عبد الد 
__________________ 

 ( مكانها بيام في م.2)
 ، ود.«و»طت من اكصل، واستدركت لتقويأ السند عن م، و ( سق1)
 ، ضبط قلأ.«و»( ضبطت بتشديد الواو المكسورة، في 8)
 ، ود.«و»( بيام باكصل، واستدركت اللفظة عن م، و 4)
 ، ود.«و»( باكصل: حمد، والمثبت عن م، و 5)
 (2)، ود." «و»( ما بين معكوفتين سقط من اكصل، واستدرك عن م، و 6)
 

 (521تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م -723
"كنا جلوسككككا في حلقة للشككككافعي بعد موته بيسككككير، فوقف علينا أعرابي فسككككل أ  أ قال: 
أين قمر هذه الحلقة وشكمسكها؟ فقلنا: توفي رضي الله عنه، فبكى بكاء شديدا وقال: رحمه 

حجة، ويسكد على خصمه واض  المحجة، ( ال2الله و فر له، فلقد كان يفت  ببيانه من لق )
 وي سل من العار وجوها مسودة، ويوسع بالرأي أبوابا منسدة،  أ انصر .
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قال: وأنبئنا ابن حمكان، حد  نا محم د بن هارون ال  نجاني كك ب نجان ك حد  نا عبد الله 
د بن إدريس ف افعي أبككا عبككد اللككه محمكك   يبن أحمككد بن حنبككل، حككد  نككا أبي قككال: رأيككت الشككككككككككككككك 

 ؟ قال:  فر لي، وتو جني، ووو جني، وقال لي هذهما فعل الله بكالمنام، فقلت له: يا أخي 
 بما لأ تره بما أرضيتك، ولأ تتكبر فيما أعطيتك.

( أبو 1أخبرنا أبو القاسأ علي بن إبراهيأ، وأبو الحسن بن قبيس، قاال: حد  نا ]كككك و[ )
(، أنبئنا إسماعيل بن علي اكستراباذي 8) منصور بن خيرون، أنبئنا ك أبو بكر أحمد بن علي

قال: سككككمعت قاهر بن محم د البكري يقول: حد  نا الحسككككن بن حبيه الدمشككككقي، حد  ني 
افعي بعد وفاته في المنام، فقلت: يا أبا عبد الله ما صكككنع  الربيع ابن سككليمان قال: رأيت الشككك 

 الرقه.الله بك؟ قال: أجلسني على كرسي من ذهه، ونثر علي  اللؤلؤ 
أخبرنا أبو القاسككككككككأ الخ ككككككككر بن الحسككككككككين بن عبدان، أنبئنا علي بن الحسككككككككن بن عبد 
الس الم، أنبئنا أبو الحسن بن السمسار، أنبئنا أبو علي الحسن بن محم د بن درستويه، أنبئنا 
د بن عبككد الر حمن اكصككككككككككككككبهككاني، حككد  نككا أحمككد بن جعفر  أبو يحيى البلخي، حككد  نككا محمكك 

نا محم د بن يحيى الذهلي قال: سككككككمعت محم د بن عبد الله بن الف ككككككل اكصككككككبهاني، حد  
الهاشكككمي قال: وكان ما علمته صكككدوق اللسكككان يقول: رأيت النبي صكككلى الله عليه وسكككلأ في 

 النوم فقال: الش افعي المطلبي في الجن ة، أو من أهل الجن ة.
اكوهري، أنبئنا  أبو القاسككككأ أخبرنا أبو الفت  الفقيه، أنبئنا أبو البركات بن قاول، أنبئنا

أبو علي بن حمكان، حد  نا ال بير بن عبد الواحد اكسدهباذي، حد  نا الحسن بن سفيان ]ك 
 ( قال:4بنسا ك نا سفيان بن وكيع[ )

 رأيت فيما يرى النالأ ]بعد موت أبي وأخي[ كئن القيامة قد قامت، والنال في أمر
__________________ 

 ( في و: م لق.2)
 ( ويادة عن د، وو، لتقويأ السند.1)
وعن الخطيكككه رواه الم ي في  20/ 1( رواه أبو بكر الخطيكككه في تكككاري  ب كككداد 8)

 .58/ 26تهذيه الكمال 
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( بيام باكصككككل، والمسككككتدرك بين معكوفتين عن و، ود. وفي و: شككككقيق بن رفيع، 4)
 (2)وفي د: سفيان بن ربيع." 

 

 (521أبو القا م )م تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، -724
 ك محم د بن بيهس أبو اكسود المقرئ الش اعر 6242"

أخبرنكا أبو عبكد اللكه الحسككككككككككككككين بن عبكد الملكك، أنبكئنكا أحمكد بن الف ككككككككككككككل بن محم د 
الباقرقاني ك إجاوة ك أنبئنا أحمد بن محم د بن يوسف بن مردة قال: قال لنا علي بن داود أبو 

اعر وكان من أفصككككك  النال الحسكككككن الداراني: قرأت على أبي اك سكككككود محم د بن بيهس الشككككك 
 بتالوة القرهن ورواية الشعر.

 حر  التاء في أسماء هباء المحمدين
 ك محم د تسنيأ 6243

 حكي عنه منام رهه لشعبة.
 روى عنه: هارون بن ه اري.

أنبئنا أبو قاهر أحمد بن محم د بن أحمد، وأبو نصر محمود بن الف ل اكصبهاني ان، 
: أنبئنا أبو علي أحمد بن محم د بن أحمد البرداني ككككككككككككككك بب داد ككككككككككككككك أنبئنا هن اد بن إبراهيأ قاال

(، حد  نا القاضكككككككككي أبو العب ال أحمد بن الحسكككككككككين النهاوندي، حد  نا علي بن 2الن سكككككككككفي )
الحسن بن محم د الق ويني، حد  نا أبو معاذ عبيد الله بن الحسين البجلي، حد  نا هارون بن 

ل: سكمعت محم د بن تسكنيأ الدمشكقي يقول: رأيت شعبة ومسعرا في النوم، وكف  ه اري، قا
عل الله ما فمسكككككعر في كف شكككككعبة، قال: وكنت بشكككككعبة هنس مني بمسكككككعر، فقلت لشكككككعبة: 

 ؟ فئنشئ يقول:بك
 حباني إلهي في الجنان بقب ة ... لها ألف باب من لجين وجوهر ...

 شيد تربة القصر عنبر ...ونقلي لثام الحور الله خص ني ... بقصر م
 وقال لي الجبار: يا شعبة الذي ... تبح ر في جمع العلوم فئكثر ...
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 تنعأ بذكري انني عنك راضيا ... وعن عبدي القو ام بالليل مسعر ...
 كفى مسعرا ع  ا بئن سي ورني ... فاكشف عن وجهي له  أ ينظر ...

 منبر ... له كل  يوم نظرتان وإنني ... سئجلسه للمصطفى فوق
 فهذا فعالي بالذين رضيتهأ ... ولأ يركبوا في سالف الدهر منكر

__________________ 
 (2)، ود." «و»عن « النسفي»والمثبت « الشيعي»( باكصل: 2)
 

 (521تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م -725
محم د  "علمت منه وما لأ أعلأ، وأسكككككككككئلك من خير ما سكككككككككئلك منه عبدك ورسكككككككككولك

صكككلى الله عليه وسكككلأ، وأسكككتعيذك مم ا اسكككتعاذك منه عبدك ورسكككولك محم د صكككلى الله عليه 
 [.22810« ]وسلأ، وأسئلك ما ق يت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا

 الكلمة اكخرى: الجوامع.
 كذا نسبه ابن أبي صدام، وإنما هو: محم د بن عبد الكريأ، وسيئتي في موضعه.

 عبد الر حمن أبو عبد الله الجرجاني ك محم د بن 6644
 ( عن أبي بكر أحمد بن صال  بن عمر المقرئ.2حد ث بئقرابلس )

مد ال رافي ) مد بن محم د بن عبد الصككك  ( اكقرابلسكككي 1روى عنه: أبو محم د عبد الصككك 
(8.) 

 ك محم د بن عبد الر حمن أبو الفرج الط رسوسي 6645
 ذكره أبو محم د بن صابر.

 (4د بن عبد الر حمن أبو بكر النهاوندي )ك محم   6646
 سمع بدمشق أبا عبد الله الحسين بن محم د الحلبي.

 روى عنه: أبو وكريا بن مندة.
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د بن عبد الر حمن  اب العبكدي، أنبكئنكا أبو بكر محمك  أنبكئنكا أبو وكريكا يحيى بن عبكد الوهك 
فت  راءة كككككككككككك أنبئنا أبو الالنهاوندي قدم علينا همذان، ح وأخبرنا أبو الفرج  ي  بن علي كككككككككككك ق

محم د ابن الحسكككككككن، قاال: أنبئنا أبو عبد الله الحسكككككككين بن محم د الحلبي، حد  نا أحمد بن 
( 5عطاء الص وفي ككك بصور ككك قال: سمعت أبا صال  عبد الله بن صال  الص وفي يقول: روى )

ل له: (:  فر لي، فقي6؟ فقال )ما فعل الله بكبعض أصككككككككحاب الحدي  في المنام فقيل: 
 بئي  شيء؟ فقال: بصالتي في كتبي على رسول الله صلى الله عليه وسلأ.

 ك محم د بن عبد الر حيأ بن سليمان 6642
 أبو عبد الله بن أبي الر بيع القيسي اكندلسي  ال رناقي

 ذكر لي أنه ولد سنة  الث وسبعين وأربعمالة، وأنه قدم اإلسكندرية سنة  مان
__________________ 

 «.و»باكصل: بالطرابلسي، والمثبت عن د، و  (2)
 الوراقي.«: و»( في 1)
 «.و»( باكصل: الطرابلسي، والمثبت عن د، و 8)
 .261/ 1( ترجمته في  اية النهاية 4)
 «.و»( استدركت على هامش 5)
 (2)«." و»( باكصل: فقيل، والمثبت عن د، و 6)
 

 (521)م  تاريخ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م-722
 ( الخراط اإلمام2ك محم د بن علي  بن محم د أبو بكر الف اري ال داني  ) 6322"

حكى عنه: علي  بن ]محم د الحنالي. قرأت بخط أبي الحسككككككككن الحنالي، أخبرني أبو 
 ( الف اري ال داني، قال:1بكر محم د بن علي  بن محم د اإلمام الخراط[ )
لااه مااا فعاال الهه في النوم، فقككال: يككا أحمككد بل ني أن بعض إخوان أحمككد بن حنبككل ر 

؟ فقال: أوقفني بين يديه وقال لي: يا أحمد صككككككككككككبرت على ال ككككككككككككرب إن قلت ولأ تت ير بك
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(، إن  كالمي من ل  ير مخلوق، وع  تي كسككككككككككمعنك كالمي إلى يوم القيامة، فئنا أسككككككككككمع  8)
 كالم رب ي ع وجل.

 (4ودي  البرقي )ك محم د بن علي  بن حي ون أبو عبد الله اك 6321
قدم دمشكككككككق قاله علأ، وسكككككككمع بها أبا محم د بن أبي نصكككككككر، وأبا القاسكككككككأ الجوبري 

(5.) 
 وروى عن أبي نصر محم د بن عبد الجليل الهروي.

 أنبئنا عنه: عبد الع ي  الكت اني.
د الكتك اني، أنبئنا أبو عبد الله محم د بن  د بن اككفكاني،  نكا أبو محمك  أخبرنكا أبو محمك 

بن حي ون البرقي، قدم علينا، أنبئنا أبو نصكككككككر محم د بن عبد الجليل الهروي الصكككككككوفي، علي ا
 نا أبو محم د داعي بن مهدي بن أبي قاهر اكسكككككككتراباذي،  نا الشكككككككي  أبو نصكككككككر أحمد بن 
علي الفامي كككككك بنيسابور كككككك  نا عبد الله بن أبي المردة اكنباري،  نا ي يد بن هارون،  نا محم د 

إن  »(، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلأ يقول: 6ن )بن عمرو، ع
لله في السككككككككماء جندا، وفي اكرم جندا، فجنده في السككككككككماء الماللكة، وجنده في اكرم 

 [.22583« ]أهل خراسان
 هذا حدي   ريه شاذ، وفي إسناده مجهولون.

أبو قاهر البخاري  ال ر اد  (2ككككككككككككككككككك محم د بن علي  بن محم د بن علي  بن بوبه ) 6328
(3) 

 قدم دمشق حاجا سنة إحدى وعشرين وأربعمالة.
__________________ 

 إلى: الهمذاني.« و»( صحفت في 2)
( ما بين معكوفتين سككككقط من اكصككككل واسككككتدرك لتقويأ المعنى ولرفع الخلل عن د، 1)

 «.و»و 
 ت ير.«: و»( في 8)
 «.الرقي»ر: ، وفي المختص«و»( كذا باكصل ود، و 4)
 الجريري.«: و»( كذا باكصل ود، وفي 5)
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 «.و»( بيام باكصل ود، و 6)
 والمثبت عن اكنساب.« توبه«: »و»( باكصل ود، و 2)
( ترجمته في اكنسكككككككككاب )ال راد(. وال راد منسكككككككككوب إلى صكككككككككنعة الدرو  والسكككككككككالح. 3)

 (2)وفي د إلى الووان." « الوردان»إلى: « و»وصحفت في 
 

 (521خ ادين  داشا، ابن عسارر، أبو القا م )م تاري-722
( سكككككوط،  أ أمر بحبسكككككه، فلم ا كان 2"الجالدين، فئتي بالجالدين ف كككككربه أربع مالة )

ال بد دعا به ف ككككككككربه أربع مالة سككككككككوط أخر،  أ قطع يده، فلما أن كان في اليوم الثال  قطع 
حبس عا بذلك الجندي من الرجليكه، فلمكا أن ككان في اليوم الرابع قطع عنقه وصككككككككككككككلبه،  أ د

ف ككككربه مالة عصككككاة وأسككككقط اسككككمه، وقال: أنت ليس فيك خير لنفسكككككك حي  رأيت أعرابيا 
واحدا ليس معه أحد وال  لمان وال أصكحاب اسكتخذيت له وخ كعت له حتى فعل بسبالك 

 ما فعل كيف يكون لي فيك خير إذا احتجت إليك، وقرده.
اصككككككككككككككلي الحلبي، سككككككككككككككمعككت أبككا يعقوب قرأت بخط أبي أحمككد بن علي بن جعفر الو 

( الفندق الذي في الخو اصككككككككين بدمشككككككككق كته على بابه: 1اكذرعي يقول: لما بنى ماجور )
 مالة سنة وسنة قال الشي  فما عاش بعد أن كته ذلك إال  مالة يوم ويوم.

لمي عن أبي محمكككد التميمي، أنكككا مكي بن محمكككد بن  قرأت على أبي محمكككد السكككككككككككككك 
(، قال: وفيها يعني سككنة أربع وسككتين ومالتين مات أماجور 8مان بن وبر )ال مر، أنا أبو سككلي

 أمير دمشق.
أنبئنا أبو القاسككككأ علي بن إبراهيأ، وحد  ني أبو البركات الفقيه عنه، أنا رشككككئ بن نظيف 
المقرئ ك إجاوة ك أنا عبد الوهاب بن جعفر بن علي الميداني، أنا أبو بكر محمد بن سليمان 

عي، حد  نا عبد الر حمن بن إسكككككماعيل الكوفي، حد  نا أبو الحسكككككن بن قريش بن يوسكككككف الر ب
ا فعل مأبو علي المحاملي الحر اني ككك بدمشق ككك قال: رأيت أماجور اكمير في النوم فقلت له: 

 ؟ قال:  فر لي، قال: قلت لما ذا؟ فقال: ب بطي قريق المسلمين وقريق الحج اج.الله بك
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 اليماني ك أمد بن أبد الح رمي 305
 أحد المعم رين، استقدمه معاوية بن أبي سفيان.

أنبكئنكا أبو الفرج  يك  بن علي الخطيكه، حكد  نا أبو بكر أحمد بن علي بن  ابت، أنا 
 أبو منصور محمد بن علي بن إسحاق الكاته، أنا أبو بكر أحمد بن بشر بن سعيد

__________________ 
 ( في الوافي: ألف سوط.2)
 ل وم هنا بدون ألف.( كذا باكص1)
 (2)خطئ، والصواب عن م، وقد تقدم." « وبير»( باكصل 8)
 

في )م -728
َ
و
ِّ
 (522اعجم السفر، أبو طاهر الس

" 
ِمي   ٍر ُمح مثُد ْبُن ُمح مثِد ْبِن ع ِليٍ  اْله اشككِ او ه أ ن ا أ بُو ن صككْ ِدين ِة بسكك  ي اْلم  اد   ببك  الطثب رِي  ق اضككِ ْ د 

 ْبِن ع ْبِد اْلع  ِيِ  أ ن ا أ بُو ق اِهٍر ُمح مثُد ْبُن ع ْبِد الرثْحم ِن ْبِن اْلع بثاِل الذثه ِبي   ك ن ا ع ْبُد اللثِه ْبُن ُمح مثدِ 
ٍأ اْك ْحو ِل  ل م ة  ع ْن ع اصككِ ول  ع  اْلبك   ِوي   ك ن ا ع ْبُد اْك ْعل ى ْبُن ح مثاٍد  ك ن ا ح مثاُد ْبُن سكك  ْن أ ن ٍس أ نث ر سككُ

ِدي  ن ةِ اللثِه ص لثى اللثُه ع ل ْيِه و س لثأ  ح ال ف  بك ْين  اْلُمه اِجرِين  و اْك ْنص اِر ِفي د اِر أ ن ٍس بِاْلم 
ِفيكًّا لُ  وِيًّا ن ْحوِيًّا اجْ  - 1 ِبيكًّا ِخال  ْذه  ِلِمين  مك  اِء اْلُمسككككككككككككككْ ان  ِمْن ُعل مك  ا كك  ذ  ْعن ا ت  أ بُو م ْخلك ٍد هك  م 

لثأ  ُمدث  لثى اللثُه ع ل ْيِه و سكككك  وِل صكككك  اء  م ِدين ِة الرثسككككُ او ة  و ق ْد ُولِ ي  ق  كككك  اد  و نُكه او ْند  و سكككك  ْرُت بِبك ْ د  ةر و ح  كككك 
ُه اللثهُ   م ْجِلس  و ْعِظِه بِنُكه او ْند  و اْست ْحس ْنُت و ْعظ ُه ر ِحم 

ْيِن أ ْحم د   - 20 ِمعت أ ب ا اْلُحسكككك  ف  ْبِن ع ِليٍ  اْك ْوِديث اْلب ْحرِيث ب سكككك  رِيثِة ْبن  يُوسككككُ ْند  ك  سككككْ اإْلِ
ن اِم و ك ان  ِمْن أ   ْيِميث اْلُمْقرِئ  باْلم ح لثِة بك ْعد  م ْوتِِه ِفي اْلم  ْهِل ك ف ْرق اب  يك ُقوُل ر أ ْيُت أ ب ا اْلح س ِن ال  ح 

ت ا َما فَاَعَل اللهه  بككَ فك ُقْلُت  ار  ُذ فك ق ال  اْك ْمُر ع ِظيِأ اْك ْمُر ع ِظيِأ  ُأث ر أ  ي ا ُأسكككككككْ ْيُت اْبن  ع مثاٍر اْلع شكككككككث
ْيِن اْك ْمُر ع ِظيِأ و الرثب  ر ِحيأِ  الِِه فك ق ال  ي ا أ ب ا اْلُحس  ن اِم ف س ئ ْلُتُه ع ْن ح   ِفي اْلم 
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ورِي   - 22 ِل صككككُ ا أ ْرم ِلي  اْك صككككْ ْيِن ه ذ  ْوِلِد ع ل ى م ا ذ ك ر ُه لِ  أ بُو اْلُحسكككك  ي و ك ان  ِمْن أ ْهِل اْلم 
ْيِر ص ِحه  ن ْصر  ْبن  ِإبْكر اِهيأ  النثابُكُلِسيث اْلف ِقيه  و ِإبْكر اِهيأ  اْلِقب اِبيث  ِح و اْلخ   الص وِفيث و هخ رِين   الصثال 

ْي   ا ح اق  اْلِقب اِبيث شككك  ِمْعُتُه يك ُقوُل ر أ ْيُت أ ب ا ِإسكككْ وِفيثِة ِبصكككُ سككك  ِة ف ِ ذ ا لصككك  ُه ف اِكه  وِر اْلع ج ِأ و ِعْند 
ُه اللثهُ د خ ل  إِل ْيِه ص ِبيٌّ ص ِ يِر م ع  أ بِيِه أ ْو ق رِيِه ل ُه د ف ع  إِل ْيِه ِمنكْه ا و ض ِحك  ِفي و ْجِهِه ر    ِحم 

ْيٍر ع ل ى م ْرح ل ٍة ِجر  اآْلِمِديث بس ِمعت أ ب ا ن ْصٍر أ ْحم د  ْبن  ُمح مثِد ْبِن ُعْلو ان  التثا - 21 ُ م 
 (2)ِمْن ِدم ْشق  يك ُقوُل ع بك ْرن ا ع ل ى قك ْنط ر ٍة" 

 

في )م -729
َ
و
ِّ
 (522اعجم السفر، أبو طاهر الس

 ح ْرُ  الظثاءِ  -"
- 

ارِي  الرثشككككِ  - 406 ْلم ان  ْبِن ح م وٍد اْك ْنصكككك  وٍر ظ اِفُر ْبُن سكككك  ِني أ بُو م ْنصككككُ د  ِدي  بِالثكثْ ِر يأ ْنشكككك 
 لِنك ْفِسهِ 

ب ا(  )ال  ت ْئم ِن الدثْهر  ِفي تك ق ل ِبِه ... و ِإْن ح و ْيت  الن   ار  و الذثه 
 )فك و الثِذي ي ْسُجُد اْلِعب اُد ل ُه ... ل ي ْست رِدثنث ِمْنك  م ا وهبا( // المنسرح //

يٍد م ِدين ِة  - 402 ا ِمْن أ ْهِل ر شككككككككِ رِيثِة و ك ان  ق  ظ اِفِر ه ذ  ْند  ك  سككككككككْ اف اِت اإْلِ ْد ت ئ دثب  ِمْن ُم كككككككك 
تك بك ه ا ِلي بِ  ِني ُمق طثع اٍت و ك  د  ْدتُُه ف ئ ْنشكككك  تك ْنشكككك  ةر و اسككككْ ِميد  ُلُك ق رِيق ةر ح  ِهد  ِبه ا و ي سككككْ خ طِ ِه و تُكُوفِ ي  و شكككك 

ُه اللثهُ   قك ْبل  أ ْن ش اخ  و ك ان  م اِلِكيث اْلم ْذه ِه ر ِحم 
يثار  بِ  - 403 يث اْلج  وٍر اْلُقر شكككِ وِر ظ اِفر  ْبن  ع ْبِد الظثاِهِر ْبِن م ْنصكككُ ِمعت أ ب ا اْلم ْنصكككُ الثكثْ ِر سككك 

ن اِم بك ْعد  م ْوتِ  ْنِدل  ِفي اْلم  ت  يك ُقوُل ر أ ْيُت ُعبك ْيد  ْبن  ع ْبِد الرثِحيِأ ْبِن أ ِبي رُقك يكْق ة  اْلُمه  ِه فك ُقْلُت أ ل سكككككككككككْ
تث  ت  فك ُقلككُْت  قكك ْد مككِ ال  بك ل ى قكك ْد مككِ َل اللااهه  بااككَ فك قكك  ا فَاعااَ ا ر أ يكْكتُ  مااَ ال  مكك  لث فك قكك  ال ى ِإالث كككُ  ِمن  اللككثِه تك عكك 

هُ  ُه م ا لِْلع ْبِد ِإالث م ْوال  ْيٍر  ُأث تك ب سثأ  و ق ال  ي ا ظ اِفُر م ا لِْلع ْبِد ِإالث م ْوال   خ 
 (1)ُت" و ج ع ل  ُيك ر ِرُُه و انْكتك بك هْ 
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في )م -720
َ
و
ِّ
 (522اعجم السفر، أبو طاهر الس

" 
اِم( اِم ... د ْمعرا ك ص ْوِب اْل  م  ا ُيْجرِي بِاْنِسج   )  د 
ِم(  )ي ْشُكو ِلُكلِ  اْك ن اِم ... م ا بِاْلح ش ا ِمْن ك ال 

مثع  ع ل يث  - 444 اِلِ  سككك  ا ر ُجِل صككك  ال ة  أ ِبي ُمح مثِد ْبِن أ   اْبُن ُمُلوٍك ه ذ  ِبي و ْيٍد ِفي ِفْقِه رِسككك 
اِعيِ  و     ي اْلُق ككككك  ه اِب لِْلق اضككككِ اِو و ِكت اب  الشككككِ  رِيثِة بك ْعد  قُكُفولِِه ِمن  اْلِحج  ْند  ك  سككككْ يكْر  ذ ِلك  م اِلٍك بِاإْلِ

و تِهِ  اِوُم ع ل ى ِتال   و ك ان  ي ْحف ُظ اْلُقْرهن  و يُد 
ْرتُُه هنِفرا ِبش رْ و فُكل ْيُش الثتِ   ِق اْك ْند ُلسِ ي ِهي  م ْسق ُط ر ْأِسِه قك ْري ِة ِمْن قُكر ى ل رِق ِة ك م ا ذ ك 

ْند   - 445 ك  سككْ ر ِميث بِاإْلِ ِل ْبِن ُدل ْيٍل اْلح  ككْ ا ع ْبد  اللثِه ْبن  اْلف  كْ ِمعت أ ب ا الرِ ضكك  رِيثِة يك ُقوُل سك 
ِمعت ج ْعف ر  ْبن  ِعْمر ان  اْلمُ  ر  يك وْ سككككك  اِكِأ ِبِمصكككككْ ر ِة اْلح  ِم }ف ال ْقرِئ  يك ُقوُل قك ر أ  ق ارِِئ ِبح  كككككْ ال  م  السكككككث

ِهْأ ح ر جر  نك ُهْأ  ُأث ال  ي ِجُدوا ِفي أ نْكُفسككككككككككككككِ ج ر  بك يكْ ُموك  ِفيم ا شكككككككككككككك  ا ِممثا و ر بكِ ك  ال  يُكْؤِمُنون  ح تثى ُيح كِ 
يُر ِفي ذ ِلك  إِل   ِليمرا{ و ُيشكككككككِ ُر يُكْعر ُ  بِاْبِن ْيِه و ك ان  ِمْن قُكرثاِء اْلم ْجِلِس هق كككككككيت ويسكككككككلموا ت سكككككككْ خ 

ت ِمُعوا ل ُه ِإنث  ِرب  م ث ِل ف اسككككْ ا النثاُل ضككككُ ْوت ُه ِبق ْولِِه تك ع ال ى }ي ا أ يه  جثِر فك ر ف ع  صكككك   الثِذين  ت ْدُعون  اْلُمشكككك 
ُهُأ الذ ب ابُ  ِمْن ُدوِن اللثِه ل ْن ي ْخُلُقوا ُذب ابرا و ل ِو اْجت م ُعوا لُبكْ تك ْنِقُذوُه ِمْنُه ل ُه و ِإْن ي سككككككككْ يكْ را ال  ي سككككككككْ  شكككككككك 

ُروا اللثه  حق قدره{  ض ُعف  الطثاِلُه و اْلم ْطُلوُب م ا ق د 
ْطو تِِه ف ئ م ر  ل   - 446 اِكِأ ف ِخيف  ع ل ْيِه ِمْن سكككككككك  ف رث و ْجُه اْلح  ُه ِبِمال ِة و اْرت جث اْلم ْجِلُس و اصككككككككْ

بِ ِدين ا ْطو ت ُه ِك نثُه ك  ْيٍء ف ِقيل  ل ُه م ا ن ْئم ُن ع ل ْيك  سككككككككك  ال ِة ٍر و ل ْأ ي ْئُمْر لِْلق ارِِئ اْك وثِل ِبشككككككككك  ِتح  ير االسككككككككككْ
ن اِم بك ْعد  م ْوتِ  ا فَاَعَل مَ ِه ف ِقيل  ل ُه ف اْست ْئذ ن ُه ِفي اْلح جِ  ف ئ ِذن  ل ُه فك   رِق  ِفي ب ْحِر ع ْيذ اب  فك رُِلي  ِفي اْلم 

نثةِ  اللهه  بككَ   فك ق ال  م ا ق صثر  الر بثاُن أ ْرس ى بِن ا ع ل ى ب اِب اْلج 
ِه ظ اِهر   - 442 ْذهك  اِلِكيث اْلمك  رِيكثِة مك  نكْد  ك  سككككككككككككككْ ان  نك الِكه  اْلُحْكِأ بِكاإْلِ ا كك  ذ  ا هك  أ بُو الرِ ضكككككككككككككك 

ِح و ق ْد س ِمع  اْلح ِدي   ع ل ى أ ِبي ع ْبِد اللث   (2)ِه اْلح ْ ر ِميِ  و ك ان  ُي" الصثال 
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في )م -721
َ
و
ِّ
 (522اعجم السفر، أبو طاهر الس

ُت  اِد ع ل ى أ يككِْدي الر وِم   يكْر  ُمو لٍ  فك ُقلككْ َل ا"و قُتككِل  ِفي اْلِجهكك  ا فَاعااَ ال  أ ْدخ ل ِني  للااهه  بااككَ مااَ فك قكك 
اٍب فك ق ال   اٍب فك ُقْلُت ِب  ْيِر ِحسكككككككك  نثة  ِب  ْيِر ِحسكككككككك  اِبُرون   نك ع ْأ ك م ا ق ال  تك ع ال ى اْلج  ا يُكو فثى الصككككككككث }ِإنثم 

 اٍب.أ ْجر ُهْأ ِب  ْير ِحس اب{ ص بك ْرُت ع ل ى ق ْعِن اْلُكفثاِر و ض ْرِبِهْأ فك و فثاِني اْك ْجر  ِب  ْيِر ِحس  
ِثيررا و يُكو اِظُه ع ل ى ا - 362 ُر ِعْنِدي ك  ا ك ان  ي ْح كُ صثل و اِت اْلخ ْمِس ِفي لاْبُن اْلِمج نِ  ه ذ 

عْ  ْعِر ِمْن   ْيِر ِقر اء ٍة ِلأل د ِب و م ْعرِف ٍة ِبُفُنونِِه و ل ُه شكككِ ِثيِر و ع لثْقُت اْلج م اع ِة و ل ُه ق ْبِع ِفي ع م ِل الشككِ  ِر ك 
نِيه ا.  ع ْنُه ُمق طثع اٍت أ ْنش د 

ِن ع ِليث ْبن  ُمح مثِد ْبنِ  - 363 ِمعت أ ب ا اْلح سككككككك  ِفيث الرثك   سككككككك  د  ان  الصكككككككث انِ يث ق ِدم  الثكثْ ر  م ْعد 
ُلِس يك ُقوُل ك ان  لِب اِديس  بْ  ْنِكِبيث بِاْك ْند  ِن ع ِليث ْبن  م ْرو ان  اْلم  ِمعت أ ب ا اْلح سكككككككك  ِن ح ُبول  يك ُقوُل سكككككككك 

تك ْوو ر   اِحِه   ْرن اق ة  و وِيِر يك ُهوِديٌّ فك ه ل ك  و اسككْ ُه ن صككْ  اْلِحْمي رِيِ  صكك  ِأ خ ل ُف بك ْعد  ر انِيًّا فك ق ال  أ بُو اْلق اسككِ
خر  ا ُنسكككككك  يِر   ال   ة  أ بْكي اٍت و ك ت ه  ِبه  ْيسكككككِ م  ُبوُو بِالسكككككك  نكْ اِعُر اْلم  ا ِعدثةر و ر م اه ا ِفي ْبُن فك ر ٍج اللثِبيرِي  الشكككككث

اع ِتِه إِل ى الْ  ار  ِمْن سككك  و ارِِ  اْلبك ل ِد و الط رُق اِت و سككك  ا بِاْلُمعْ شككك  مر م اِدح  و ق ار ِت م رِيثِة ُمْعت صكككِ ِأ ْبِن صككك  ت صكككِ
ْيِل فك   ُلِس و ل مثا و ق ف  ب اِديُس ع ل يكْه ا أ ْرس ل  و ر اء ُه أ ْصح اب  اْلخ  ف اتك ُهْأ و ل ْأ اْك بْكي اُت ِفي أ ْقط اِر اْك ْند 

 يك ْلح ُقوُه و اْك بْكي اُت ف ِهي  
 ... بُدِ ل  اْلبك ْوُل بِاْلخ ر ا( )ُكلث يك ْوِم إِل ى و ر ا

 )ف مانا تهودا ... وومانا تنصرا(
 )وسيصبوا إِل ى اْلم ُجوِل ... ِإِن الشثْيُ  ُعمِ ر ا( // اْلخ ِفيف //

ا اْختك ار ُه ِمن  اْلف و الِكِد و لك ُه أ ِخ أ   - 361 تك ه  ع نِ ي مك  ا ُمْقرِئ ُمج وِ ِد و ك  ذ  ان  هك  د  ِديِه اْبُن م عكْ
تك ْبُت أ ن ا ع ْنُه ِمْن ِشْعرِِه و ِشْعِر    ق دِ  ا و ك ت ه  ِمْن ِشْعرِي ُجْمل ةر و ك  ن ا الثكثْ ر  أ ْي كر ْيرِِه ُمق طثع اٍت" م  ع ل يكْ
(2) 
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في )م -727
َ
و
ِّ
 (522اعجم السفر، أبو طاهر الس

ِأ ع ْبد  اْلم ِلِك ْبن  ي ْحي ى اْلح ْ ر مِ  ن اِم فك ُقْلُت يث فِ "يك ُقوُل ر أ ْيُت أ ب ا اْلق اسكِ َما فَاَعَل اللهه  ي اْلم 
 فك ق ال  ي ا   اِدي م ْن س ِهر  اللثْيل  ش أث الرثْيح ان . بككَ 

ٍد الكذثه ِبي   ُأث ح ك اه ا ُهو   - 2036 ُر ْبُن ُمح مكث ايك ة  ِلي ع ْن  ك اِدي ُعم  ِذِه اْلِحكك  ح ك ى هك 
ِح و مِ  ال  ِن ع ِليٌّ الرثُجُل الصككككث ِلي و ك ان  ِمْن أ ْهِل الصككككث ْيِر أ ُخوُه أ بُو اْلح سكككك  اِلُ  و ذ ك ر  ِلي ْن بك ْيِت اْلخ 

ر ِميِ  و   ْيرِهِ  يِ  و أ ِبي ع ْبِد اللثِه اْلح  كككككْ ر ُقوسكككككِ ِأ السكككككث ِمع  اْلح ِدي   ع ل ى أ ِبي اْلق اسكككككِ م ا و ق رِيق ُتُه أ نثُه سكككك 
يثِة و الثكثن اُء ع ل ْيِه ج مِ  ْقبك ر ِة يِل و ُتوفِ ي سككككنة تسككككع عشككككر ة و خ ْمسككككِمالة ِفي ِذي اْلق عْ م ْرضككككِ ِة و ُدِفن  ِبم  د 

ُه اللثُه و ع ِليٌّ أ ُخوُه أ ْكبك ُر ِمْنهُ  ن ا ع ل ْيِه ِعْند  اْلب اِب اْك ْخ  ِر ر ِحم    ِسنًّا.و ْعل ة  بك ْعد  أ ْن ص لثيكْ
ْيِفي ا قك رْ د خ ل    رِيُه ْبُن ع ْبِد اللثِه الْ  - 2032 ن ا رِب اط  شكككككككككك  ِوُل ع ل يكْ بكْع ِة ُمو سككككككككككْ ي ِة ع ل ى سكككككككككك 

يكْ را ف ئ ك ل ُه و م   ح  م ع ُه الص وِفيثُة ف ط اب  و قكْ  اِدُم ش   ُتُه و أ ْنش د  فك ر اِس   ِمْن و اِسٍط فك ق دثم  إِل ْيِه اْلخ 
) ُ  )ل ْو ك ان  ِمْنك  اْنِتص اُ  ... م ا ك ان  ِمنِ ي اْخِتال 

 )ل مثا ب د ْأت  ِبه ْجرِي ... و قك ْعت  ِفيم ا ت خ اُ ( // المجت  //
 و ق ام  ف خ ر ج .

ِدين ِة اْلق صككككككْ  - 2033 ِر أخبرن ا أ بُو ع اِمٍر   اِلُه ْبُن ع ِليِ  ْبِن أ ِبي   اله اكسككككككتراباذي ِبم 
ٍر أ ْحم ُد ْبُن ُمح   اٍن أ ن ا أ بُو ن صكْ يِن ِبم ك  ير اوِي  و ك ان  ِمن  الدِ  ٍم الشكِ  ال   ِبِشير او  أ ن ا أ بُو س ْعٍد مثِد ْبِن سك 

ُن ْبُن ع ْبِد اللثِه اْلُخووِي   ك   ن ا ع ْبُد أ ْحم ُد ْبُن ع ْبِد اْلو اِحِد ْبِن أ ْحم د  اْلِكْرم اِني  أ ن ا أ ِبي أ ن ا اْلح سكككككككككككككك 
ا  ك ن ا أ ِبي ع نْ اللثِه ْبُن أ ْحم د  الطثاِلي   ك ن ا أ ِبي  ك ن ا ع لِ  ى الرِ ضكككك   أ بِيِه ع ْن ُمح مثِد ْبِن ع ِليٍ  ي  ْبُن ُموسكككك 

ْيِن ْبِن ع ِليٍ  ع ِلْمت  ف اْعم ْل. ات ِأ اْلُحس   ع ْن أ بِيِه ق ال  ك ان  نك ْقُش خ 
اِء ف اِضِل ِفي فُكُنوٍن ِمن  اْلِعْلِأ س ئ   - 2031 ا ِمْن أ ْعي اِن اْلُعل م   (2)ُتُه ع ْن" لْ أ بُو ع اِمٍر ه ذ 

 

نزه  ا لباء في طبقات ا دباء، أبو البررات ا نباري )م -723
522) 

 "بن الرشيد.
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وقيل: ولد سكككككككنة سكككككككت و ال ين ومالة ومات سكككككككنة خمس وتسكككككككعين ومالة، وكان عمره 
 تسعار وخمسين سنة، ودفن في مقابر الشوني ي.

ال لي صكككككككككككديقار، فوقعت وقال أحمد بن يحيى، عن محمد بن رافع، قال: كان أبو نو 
بيني وبينه هجرة في هخر عمره،  أ بل تني وفاته؛ فت كككككككككاعف علي الح ن؛ فبينا أنا بين النالأ 
واليقظكان؛ إذا أنكا بكه، فقلكت: أبو نوال! فقكال: الت حين كنية! قلت: الحسككككككككككككككن بن هانئ؟ 

ة؛ د؟ قال:  فر لي بئبيات قلتها، هي تحت  ني الوسككككككككككككككاماا فعل الله بكقكال: نعأ، قلكت: 
فئتيت أهله؛ فلما أحسككككوا بي أجهشككككوا بالبكاء، فقلت: هل قال أخي شككككعرار قبل موته؟ قالوا: 
ال نعلأ؛ إال أنكه دعكا بكدواة وقرقال، وكته شككككككككككككككي ار، ال ندري ما هو؟ فقلت: أتئذنون لي أن 
أدخل؟ فدخلت إلى مرقده، ف ذا  يابه لأ تحرك بعد؛ فرفعت وسكككككادة فلأ أر شكككككي ار،  أ رفعت 

  ذا أنا برقعة فيها مكتوب:أخرى؛ ف
 يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة ... فلقد علمت بئن عفوك أعظأ
 إن كان ال يرجوك إال محسن ... فبمن يلوذ ويستجير المجرم

 (2)أدعوك رب، كما أمرت، ت رعار ... ف ذا رددت يدي، فمن ذا يرحأ" 
 

الصاااواا  في تاااريخ أمماا  ا ناادلل البن بشاااكوال، ابن -724
 (528بشكوال )م 

"إلى قبره، مكفنككا في حبرة، ونككادى منككاٍد بين يككديككه: ال ينككال الشككككككككككككككفككاعككة إال من أحككه 
 السنة والجماعة.

وقرأت بخطه قال: سكمعت أبا نصكر أحمد بن الحسين الشيراوي الواعظ بمصر يقول: 
سككمعت أبا بكر محمد بن الحسككن بن أحمد بن محمد الصككفار بشككيراو يقول: لما مات أبو 

منصككككككككككككككور الحكافظ جاء رجل إلى والدي فقال: رأيت البارحة في المنام أبا  العبكال أحمكد بن
العبال أحمد بن منصكككككور وهو واقِف في المحراب في جامع شكككككيراو وعليه حلة وعلى رأسكككككه 
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ني ؟ قال.  فر لي، وأكرمني، وتوجني، وأدخلما فعل الله بكتاج مكلِل بالجوهر. فقلت له 
 تي على رسول الله صلى الله عليه وسلأ.الجنة. فقلت: بماذا؟ فقال: بكثرة صال

 جابر بن أحمد بن خلف الجذامي من أهل رية، يكنى: أبا الحسن.
سككككمع بقرقبة: من أبي القاسككككأ حاتأ بن محمد، والقاضككككي أبي القاسككككأ سككككراج بن عبد 
الله، وأبي مروان الطبني، وأبي عبد الله بن بقى القاضككككي و يرهأ. وتفقه عند الفقيه أبي عمر 

 ان.القط
قال لي شكككككيخنا أبو القاسكككككأ بن بقى: كان جابر هذا من أهل المعرفة والذكاء والنباهة، 
وكان يجلس للو الق بجوفي المسكجد الجامع بقرقبة،  أ صار إلى بطليول وأخذ النال عنه 

 وبها توفي رحمه الله. قال ابن مدير: توفي عند الثمانين وأربع مالة.
 افقي: من أهل قرقبة، يكنى: أبا عبيدة.جراح بن موسى بن عبد الرحمن ال 

روى عن أبي عبد الله محمد بن فرج، وأبي عبد الله بن المحتسككككككككككككككه و يرهما. وكان 
أديبا فاضكككككككال حافظا، حاذقا، يعلأ العربية والل ة والشكككككككعر. وكان فاضكككككككال مقبال على ما يعنيه. 

 (2)وتوفي: في صفر سنة سبع وخمس مالة." 
 

ا ناادلل البن بشاااكوال، ابن  الصاااواا  في تاااريخ أمماا -725
 (528بشكوال )م 

"وكته إليه من أهل المشكككرق أبو يعقوب بن الدخيل، وأبو القاسكككأ السكككقطي و يرهما. 
وعني بالحدي  ونقله، وروايته وضكككككبطه، وكته بخطه علما كثيرا ورواه. وكان حسكككككن الخط، 

 جيد ال بط،  قة فيما رواه وقيده.
وأبو عمر بن عبد البر، وأبو حفص ال هراوي  حدث عنه القاضكككي أبو عمر بن سكككميق،

و يرهأ وقرأت بخطكه: نا خلف بن القاسككككككككككككككأ، قال: نا أبو بكر بن الحداد، قال: نا أبو عبد 
الرحمن السككككككككككككككج ي، قككال: نككا عبيككد اللككه القواريري، قككال: مككات جككاِر لنككا وكككان وراقككا فرأيتككه في 
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ي  ؟ قككال: كنككت إذا كتبككت النب؟ قككال:  فر لي. قلككت: بمككاذامااا فعاال اللااه بااكالمنككام فقلككت: 
 كتبت صلى الله عليه وسلأ.

 (2)هخر الج ء الخامس والحمد لله حق حمده. وصلى على محمد وهله" 
 

الصاااواا  في تاااريخ أمماا  ا ناادلل البن بشاااكوال، ابن -722
 (528بشكوال )م 

"ابن أبي حاوم قال: قلت لمالك بن أنس: ما شكككككككككككرابك؟ قال: شكككككككككككرابي في الصكككككككككككيف 
لشككتاء العسككل. وتوفي أبو حفص هذا في سككنة  مانين و الث مالة. ذكر وفاته السكككر، وفي ا
 بن عفيف.

 عمر بن عبادل الرعيني: من أهل رية. سكن قرقبة، يكنى: أبا حفص.
سكمع: من أبي القاسأ مسلمة بن القاسأ و يره، وكان معلأ كتاب. وكان رجال صالحا 

 في  ير موضككككككع من تصككككككانيفه. وذكر واهدا ورعا وقد حدث عنه القاضككككككي يونس بن عبد الله
في كتكاب المتجهكدين من تئليفه عن معوذ بن داود التاكرني الرجل الصككككككككككككككال  قال: رأيت أبا 

؟ بااك مااا فعاال اللااهحفص عمر بن عبككادل الرعيني ال اهككد في منككامي بعككد موتككه فقلككت لككه: 
خيرا،  هفقال: لو كنت أعلأ ال يه السككككككككككككتكثرت من الخير. قال معوِذ: فتئولت ذلك على أن

 ولكنه ود أن يكون ذلك الخير أكثر. قال ابن مفرج: وتوفي سنة  ماٍن وسبعين و الث مالة.
عمر بن محمد بن حفص بن عبد الله بن سكككككككككككككعيد المرادي المقرىء: من أهل تطيلة، 

 يكنى: أبا حفص.
حدث عن أبي موسكككى بن جبيلية المقرىء الفاسكككي، وعلي بن خليفة و يرهما. حدث 

 رحمهما الله. عنه الصاحبان
 عمر بن علي الحجاري: منها، يكنى: أبا حفص.

روى عن أبي جعفر بن عون اللككه، وابن مفرج، وعبككال بن أصككككككككككككككبى، وأحمككد بن خككالككد 
التاجر. وله رحلة لقي فيها أبا عبد الله بن الوشككككككا بمصككككككر ونظراءه وكته عنهأ وسككككككمع منهأ 
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خطه سنة فئجاو لي جميع روايته ب روايات وفوالد كثيرة. حدث عنه الخوالني وقال: استج ته
 (2)سبع وتسعين و الث مالة." 

 

تجرياد ا  ااامااء والكنى المافرور  في رتاف المتفا -722
 (580والمفترق، أبو القا م بن الفراء )م 

 "روى عنه قرة بن حبيه البصري.
قال الخطيه: أنا اكوهري: أنا أحمد بن إبراهيأ بن الحسككككككككككن: نا أحمد بن سككككككككككليمان 

: نا ال بير بن بكار أخبرني بعض الُقرشككيين أن أحمد بن محمد بن ال ككحاك جالس الطوسككي
الواقدي يئخذ عنه العلأ، فقال الواقدي: هذا الفتى خامس خمسككككككككة جالسككككككككتهأ وجالسككككككككوني 
على قلكه العلأ هو كمكا ترون، وأبوه محمد بن ال ككككككككككككككحاك، وجده ال ككككككككككككككحاك بن عثمان، 

 بد الله بن خالد بن ح ام.وعثمان بن ال حاك وال حاك بن عثمان بن ع
قال الخطيه: قرأت على ابن الف كككل القطان، عن دعلج بن أحمد أنا أحمد بن علي 
اكبار قال: سككككئلت مصكككككعبار ال بيري عن ال كككككحاك بن عثمان فقال: الكبير! قلت: نعأ، قال: 

  قة، والص ير الذي أدركناه  قة.
 
 وال حاك بن عثمان الثال   ير مشهور. - 8

أ[ الخطيه: أخبرني محمد بن علي المقرئ، عن محمد بن عبد الله بن  - 56قال ]
يعني -محمكد النيسككككككككككككككابوري، قكال: حد ني محمد بن أحمد الحقا : نا محمد بن المنذر 

: حد ني محمد بن حماد: حد ني ال كككككككحاك بن عثمان من أهل وربة قال: -شككككككككر الهروي
وم سكككككككككفيان بن سكككككككككعيد الثوري سكككككككككمعت أبا محمد خادم سكككككككككفيان الثوري يقول: رأيت في الن

 يا عبد الله؟ قال:  فر لي، قلت: فعبد الله بن المبارك، قال: ارفع ماا فعال اللاه بكفقلكت: 
 (1)رأسك ما ترى ذلك الكوكه الدري، ذلك من ل ابن المبارك." 

                                         
 .824( ص/523الصلة في تاري  ألمة اكندلس البن بشكوال، ابن بشكوال )م  (2)
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 (584طبقات الغضيكي، اغمد بن أحمد الغضيكي )م -728
جككاءتككه امرأة في حلقككة  2سككككككككككككككي و هككذا نظير مككا يحكى أن أبككا الحسككككككككككككككن القككاب 133"

تدريسككككككه، ]فسككككككار ته[، فقطع المجلس فدخل، و لأ يمض إال قليل فمات،  أ سكككككك لت المرأة 
 فقالت:

رأيت رسكككول الل ه صكككلى الل ه عليه و سكككلأ فقال لي: أقرلي السكككالم أبا الحسكككن، فئخبرته 
 به، فرأى منها ح ور أجله.

تردنت، الثاني سنة إحدى و ألف ب توفي رحمه الل ه ليلة الخميس لعشر خلون من ربيع
 و دفن في قبلة الجامع الكبير، و هو أول مدفون فيه.

و أخبر بعض الفقهاء عن رجل من أهل الخير و الصكككككالح، كان يرى النبي صكككككلى الل ه 
عليه و سككككككلأ يقظة أنه قال: لقيت يوما رسككككككول الل ه صككككككلى الل ه عليه و سككككككلأ بباب من أبواب 

ل الل ه أين تريد؟ فقال: أريد داري، فقلت له: أين دارك بتردنت؟ تردنت، فقلت له: يا رسككككككككككككو 
 قال: دار الشي  التلمساني هي داري بتردنت.

و أخبرت امرأة من الصكككالحات أنها رأت النبي صكككلى الل ه عليه و سكككلأ في نومها دخل 
و هو راكه على دابته، و صككككككككفتها بصككككككككفة البراق، و بين كتفيه  1تردنت من باب الخميس 

دالرة القمر، قالت: فقلت للنال: من هذا؟ قالوا لي: /هذا رسككول الل ه صككلى الل ه عليه و  مثل
سككلأ ذهه لدار سككيدي محمد التلمسككاني الذي يصككنع له وليمة كل سككنة، فتبعته حتى دخل 
داره، فتلقاه سككككككيدي محمد، و أخذ بركابه حتى ن ل، و نصككككككه له كرسككككككيا في صككككككحن داره، 

 هو و رجل هخر و امرأة سم تهما من أهل البلد، قالت: فانتبهت فجلس عليه، و لأ يقربه إال
 مرعوبة ]مما رأيت[.

، و كان من الف كالء، أنه بينما 8و أخبرني اكسكتاذ سكيدي محمد بن إبراهيأ التامري 
هو يقرأ ورده منالقرهنبعد العشاء إذ أخذته نعسة؛ قال: فرأيت الشي  في أحسن حال، فقلت 

إذ أقبلت عليه؟ فقال لي: ضكككككحك، ضكككككحك، فقلت له: بأ يتقرب إلى  ما فعل الّله بكله: 
 الل ه عندكأ؟ فقال: بقراءةالقرهن، فنحن ما وجدنا إال بركاته.
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 في الفوالد: فئسر ته.
 

 ساقط من ت.
 
( علي بن محمد بن خلف المعافري القابسككككككككي، من كبار حفاظ الحدي  و شككككككككي  2

، شككككككككككككذرات 201/ 8)راجع: وفيات اكعيان:  م. 2028/ ه 408المالكية ب فريقية، توفي 
 (.263/ 8الذهه: 
 ( يقع في الشمال الشرقي من المدينة، و هو مواجه لألقلس الكبير.1
( أسككككككككككتاذ فاضككككككككككل، و هو ممن اعتمد عليهأ صككككككككككاحه الفوالد في تدوين أخبار ابن 8

 (2)الوقاد، و لعله ينتسه إلى أيت تامرا، و توجد بقبيلة رسموكة و حاحة." 
 

 (584طبقات الغضيكي، اغمد بن أحمد الغضيكي )م -729
 الصال  سيدي عبد الل ه بن حسين صاحه تامصلحت، و  يرهأ. 110"
 
 ( محمد بن يوسف التر ي812)
 

 -رضككككككي الل ه عنه-مولدا، المراكشككككككي دارا. كان 2محمد بن يوسككككككف التر ي الفاسككككككي 
من   ن و التفسككككككير، تشككككككد إليه الرحالأسككككككتاذا جليال، و عالما كبيرا، ماهرا باهرا في علوم القره

كل جهة كخذ علوم القرهن قول عمره، و عنه انتشكككككككككككرت في البالد الم ربية القراءة بسكككككككككككالر 
 قرقها.

و قال  قة من تالمذته: كان الجن تئتي داره، تصطف على قرمودها في صورة الثعابين 
لجاه را  و ذوي التسككككككككمع قراءته و تجويده للطله في دهلي ، و إنه كان أوال يحض اكشكككككككك

، و يعرم عن ال كككككككككككككعفة، فئصكككككككككككككيه بالعمى فرأى أنه ]بلي[ من قبل ذلك، فتاب و أقبل 1

                                         
 .133( ص/534قبقات الح يكي، محمد بن أحمد الح يكي )م  (2)
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بالجد و الح م، و شكككككككككككد م  ره باعتناء و ر بة على/تعليأ الكل و تعميأ النفع بالهمة العالية، 
 فرد الل ه عليه بصره و عافاه.

 8ف سنة أربع عشرة و ألو شكمر على الجهاد حتى توفي شهيدا بالطاعون رحمه الل ه 
ه بااكبمراكش. رلي في النوم فقيككل لككه:   ؟ فقككال:  فر لي و لكككل من مككات يوممااا فعاال اللااّ

موتي حتى ]عجوو رجككل مكككال[ كككان على المكس بمراكش، فبحكك  عنككه فوجككد مككات يوم 
 .4موته، و ما ذلك إال لما روي أن القرهنشافع مشف ع 

روبي الطرابلسككككككي، و أبي القاسككككككأ بن أخذ عن سككككككيدي رضككككككوان الفاسككككككي، و اإلمام الخ
 إبراهيأ، و  يرهأ.

 
 ( محمد بن علي الج ولي813)
 

حسكككككككككككن النية في التعليأ، -رضكككككككككككي الل ه عنه-. كان5محمد بن علي الج ولي الكفيف 
صكادقا في التعلأ و الطله و العمل، حريصكا على اإلقراء و اإلرشاد. أخذ عن الشي  محمد 

 بن م،  : أوتي.
 

  : ع وو المكاسي. و التصحي  من الصفوة.في جميع النس
 
، التقاط الدرر: 11( نسككككككككككككككبكة إلى بني تر كة من قبكالكل الريف، ترجأ له في: الفوالد: 2

، 822، اإلعالم بمن  بر: 280، الصكككككككفوة: 264/ 1، درة الحجال: 804، اإلكليل: 85
 .830، الحركة الفكرية: 43البشارة: 
 (.211/ 5وك السعديين. )انظر اإلعالم: ( حي  كان معلما و مؤدبا كبناء مل1
 م. 2602/ ه 2001( أرخ كل من القادري و المراكشي لتاري  وفاته بسنة 8
. «اقرأوا القرهن ف نه يئتي يوم القيامة شكككككفيعا كصكككككحابه»( لعله تلمي  إلى الحدي : 4

 (.258/ 8)انظر معجأ و نسنك: 
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، 116/ 4اإلعالم للمراكشكككي:  ،284، الصكككفوة: 41( ترجأ له أي كككا في: الفوالد: 5
 (2)." 561/ 1الحركة الفكرية: 

 

 (584طبقات الغضيكي، اغمد بن أحمد الغضيكي )م -780
للشككككككككككككككي  محمكد بن أحمد  2و لكه تكآليف: شككككككككككككككرح المنحكة على قراءة المكي  410"

، و  ير ذلك، و 8، وتعليق على عقيدة السكككككككككنوسكككككككككي 1المصكككككككككمودي، وشكككككككككرح جامع بهرام 
 .4ى مختصر خليل لهحاشية لطيفة عل

توفي رحمه الل ه يوم الثال اء السكككككادل و العشكككككرين من ذي الحجة الحرام سكككككنة ا نين و 
خمسكككككككين و ألف عن نحو أربع و  مانين سكككككككنة، و صكككككككلى عليه ما ال يحصكككككككى من الرجال و 

 النساء.
عني ؟ قال: أكرمني ربي و أنعأ علي، و شككفما فعل الّله بكو رلي بعد موته فقيل له: 

من صككككككلى علي أو نوى أن يصككككككلي علي وفاتته الصككككككالة، و في كل من قرأ علي حرفا في كل 
فئكثر، و في كل جماعة رفعوا إلى فوقع مني الفصكككككل بينهأ بخير،  أ حمد الل ه تعالى  الث 

 مرات، فسكت.
و أما تالمذته، فمنهأ شكككككككي  شكككككككيوخنا سكككككككيدنا القدوة العالأ الولي الصكككككككال  إبراهيأ بن 

رسكيفي، و نسكيبه سكيدي الحسكن بن عبد الل ه الجرسكيفي، وجدنا سكيدي محمد العثماني الج
، و 6، و سكككككككككككيدي محمد بن يوسكككككككككككف القنبوري التملي 5عبد الل ه ابن محمد الح كككككككككككيكي 

سككيدي أحمد بن سككعيد التملي أي ككا، و كان هذا صككحه الشككي  نحو  مانية عشككرة عاما ال 
وعا. للسككماء حياء و هيبة و خشككيفهأ و ال يحفظ شككي ا، و هو ال يرفع بصككره للسككقف و ال 

 أ ن   الشككي  منه اللوح و دعا له، فرجع إليه كل ما سككمع حفظا و فهما و شككيعه إلى أسككرير 
 بوادي نون، و كان الشي  يحبه و يثني عليه.

، و سيدي أحمد بن علي أبه، و 2و منهأ سكيدي محمد بن بلقاسأ التملي التنكرتي 
 محمد بن يع ى أم  ر البعقيلي، و منهأ سيدي ، و سيدي أحمد بن3به عر  البعقيلي 

                                         
 .110( ص/534أحمد الح يكي )م  قبقات الح يكي، محمد بن (2)



 

 297 

 
 2581( المنحة المكية لمبتدئ القراءة المكية في قراءة ابن كثير )م. خ.  . رقأ: 2

 د( ضمن مجمو .
 ( توجد منه نسختان: اكولى نسخة بخ انة أدوو، و الثانية بخ انة العوفي بت نيت.1
 ( نسخة بخ انة أدوو.8
 ( مخطوط بخ انة أدوو.4
م، نجهككل الشككككككككككككككيء الكثير عنككه. )انظر  2640/ ه 2050كككانككت وفككاتككه سككككككككككككككنككة   (5

 (.44رجاالت: 
( ترد أسككككككماء قريبة منه، و ال يسككككككتبعد أن تكون لنفس الشككككككخص. توفي أواخر القرن 6

 (.42، رجاالت: 81/ 5الحادي عشر. )انظر المعسول: 
، 81 - 21/ 5م. )راجع: المعسككول:  2641/ ه 2051( فقيه مفتي، توفي سككنة 2

 (.42رجاالت: 
، 81/ 5م. )انظر: المعسككككككككككككككول:  2645/ ه 2055( عالمة و مؤلف كبير، توفي 3

 (2)(." 81، رجاالت: 234سول العالمة: 
 

 (584طبقات الغضيكي، اغمد بن أحمد الغضيكي )م -781
ولي ق ككاء الجماعة بالسكككول اكقصكككى نيفا و  ال ين سكككنة، فئحسكككن السكككيرة، و  535"

ى، و أ لظ على أهككل الجرأة و العككدى، و أجرى الحكومككة على السككككككككككككككنن جمع كلمككة الهككد
القويأ في الق كككككككككككاء، و أوضككككككككككك  بقطره قريقته على نهج من م كككككككككككى، و أحيا المروءة و أقام 
شككرالطها، و نشككر الحكمة و أ بط القطها، و شككد العدل و رم  دارسككه، و سككد فأ الهوى ورد 

 ضارسه.
ق اء استشار في ذلك شي  اإلمام العالأ الصدر و لما ع م عليه سكلطان وقته بوالية ال

الكبير محمد بن مهدي ن يل درعة، فكته إليه: ال حيلة يشير بها عليك أخوك إال االعتماد 

                                         
 .410( ص/534قبقات الح يكي، محمد بن أحمد الح يكي )م  (2)
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على الل ه و التوكل عليه، و اتخاذ الشكككككككهود الصكككككككالحين، و اتبا  قريقة السكككككككلف الصكككككككال ، و 
 االستعداد للموت، انتهى.

به فيمختصكككككر الفروعالبن الحاجه، /و الشكككككي  [ ح ككككرت دروسكككككه، و انتفعت 451]
خليل، و التفسكككككككككككككير، و العربية، وتنقيحالقرافي، و كتابالتذكير. و تجري في مجلسكككككككككككككه نكت 
  يرة، و مل  مفيكدة، و حككايكات و نوادر، قل  أن توجد مع  يره. و قيدت عنه في الفتاوي 

وسككككككككككعة قلبة العلأ بت تقاييد، و جمع من أجوبته كراريس حسككككككككككنة. و له عطف والد عام على
 العطاء من اكحبال و  يرهأ من النال.

من ال هد و الور  بمكان، حتى إنه ال يجري على يديه شككككيء -رضككككي الل ه عنه-و كان
من الدنيا و أسككككككككككبابها،  أ مع ذلك ندم في مرم وفاته أشككككككككككد الندم على والية الق ككككككككككاء. و 

 يقول:
 أكل ]السأ[ أولى لي منها.

مكاشكككككفات و فراسكككككات صكككككادقة، كاشكككككف نالبه الفقيه أحمد بن -رضكككككي الل ه عنه-و له
مسكككككككككككعود يوما في ناولة ع م الناله على تنفيذ الحكأ، فبع  إليه في الحين، فجاءه، و فت  
الشكككككككككككي  كتابا بين يديه، و قرأ منه عين الحكأ في الناولة، و لأ يقرأ ما قبله و ال ما بعده، و 

له: أنفذ الحكأ بما أملي عليك، و كان الناله ع م ما قال له شكككككي ا إال ما سكككككرد له،  أ قال 
 على خال  ذلك. و فوالده رحمه الل ه كثيرة.

ولد سككككنة  الث عشككككرة و تسككككعمالة، و توفي رحمه الل ه ليلة اال نين لثمان عشككككرة خلت 
فعل  مامن صكككككككفر سكككككككنة إحدى و ألف، و دفن بباب الخميس. و ريء بعد موته، فقيل له: 

 لي بحبي أهل البيت، و كان يعظمهأ. ؟ فقال:  فرالّله بك
و وجد في تركته كتاب بخط مشكرقي لأ يعلأ به أحد إال بعد وفاته، و نصكه: بسككأ الل ه 
الرحمن الرحيأ، الحمد لل ه وحده، إليه يرجع اكمر كله، و صككككككككلى الل ه على من ال نبي بعده، 

 (2)م، ل، ن: الشي ." 
 

                                         
 .535( ص/534قبقات الح يكي، محمد بن أحمد الح يكي )م  (2)
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ن الجوزي )م الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام، اب-787
592) 
ِد الرثْحم ِن ْبِن ع ْوٍ ، أبو  -2201" سككككككككككككككعككد بن إبراهيأ بن سككككككككككككككعككد ْبِن ِإبْكر اِهيأ  ْبِن ع بككْ

 إسحاق ال  ْهرِي  
[2. ] 

سمع أباه و يره، روى ع ْنه: أحمد بن حنبل، وخلف بن سالأ، وكان صدوقا  قة، ولي 
ق دي بب داد،  أ ع ل فلحالق كككككاء بواسكككككط في خالفة هارون،  أ ولي ق كككككاء العسككككككر للمه

 بالحسن بن سهل، وهو بفأ الصل  فواله ق اء عسكره.
 [ وهو ابن  الث وستين سنة.1وتوفي بالمبارك في هذه السنة ]

 عبد الله بن الفرج، أبو محمد القنطري -2208
[8. ] 

 [ وي وره.5[ ، وكان بشر الحافي يوده ]4كان أحد العباد ]
 ن الموفق.روى ع ْنه: البرجالني، وعلي ب

[ قككال: حككد نككا 2[ قككال: أخبرنككا العتيقي ]6أخبرنككا الق او قككال: أخبرنككا أحمككد بن علي ]
: حككد نككا عبككد اللككه بن عمرو  : حككد نكا العبكال بن العبككال الجوهري قكك ال  محمكد بن اْلع بككثال قكك ال 

دث ك نك ا محمد بن بيان ] : حك  : لما مات عبد الله3قك ال  : حد ني صككككككككككككككاعد ق ال  بن  [ المكي ق ال 
الفرج ح كككككككككرت جناوته، فلم ا واريته رأيته في الليل في النوم جالسكككككككككا على شككككككككككفير قبره، ومعه 

قال:  فر لي ولكل من شكككيع  ما فعل الله بك[ : 20[ فقلت ]له[ ]1صكككحيفة ينظر فيها ]
[ : ] : ُهو  ذا اسمك في الصحيفة ]22جناوتي ]ق ال   [ /.21[ قلت ل ُه: أنا كنت معهأ ق ال 

__________ 
 .214 -218/ 1[ انظر ترجمته في: تاري  ب داد 2]
 ساقطة من ت.« في هذه السنة[ »1]
 .41 -42/ 20[ انظر ترجمته في: تاري  ب داد 8]
 وما أ بتناه من اكصل.« ال هاد»[ في ت: 4]
 « .يرده»[ في ت: 5]
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 « .محمد بن علي»[ في ت: 6]
 « .العتيبي»[ في ت: 2]
 .« محمد بن البيان»[ في ت: 3]
 ساقطة من ت.« . جالسا على شفير قبره، ومعه صحيفة ينظر فيها[ »1]
 [ ما بين المعقوفتين: ساقط من اكصل، وأ بتناه من ت.20]
 [ ما بين المعقوفتين: ساقط من اكصل، وأ بتناه من ت.22]
 (2)." 41/ 20[ انظر الخبر في: تاري  ب داد 21]
 

ن الجوزي )م الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام، اب-783
592) 

ال  لكككه: نعأ قكككال: فخرج إلى واسككككككككككككككط، فجكككاء إلى ي يكككد بن هكككارون، فكككدخكككل عليكككه  "فك قككك 
اِلد، إن أمير المؤمنين يقرلك السالم ويقول لك إني  المسكجد، وجلس إليه فك ق ال  ل ُه: يا أبا خ 

: ككذبت على أمير المؤمنين، أمير المؤمنين ال ال  يحمل  أريكد أن أظهر أن القرهن مخلوق. فك قك 
[ ، ف ذا اجتمع النال 2النال على ما ال يعرفونه، ف ن كنت صكككككككادقا فعد  دا إلى المجلس ]

اِلد، رضكككككككي الله عنك، ] : يا أبا خ  : فلما كان ال د اجتمع النال فقام، فك ق ال  [ إن 1فقل، ق ال 
[ أن أظهر أن القرهن مخلوق، فمككا 8أمير المؤمنين يقرلككك السككككككككككككككالم ويقول لككك: إني أريككد ]

: كككذبككت في ذلككك على ] [ أمير/ المؤمنين، أمير المؤمنين ال يحمككل 4عنككدك في ذلككك؟ قكك ال 
: يا أمير المؤمنين، كنت أنت  : فقدم فك ق ال  النكال على مكا ال يعرفونكه ومكا لأ يقكل لكه أحكد ق ال 

 أعلأ.
[ ]: [ توفي 6[ وكان من القصككككككككككككة كيت وكيت. فقال له: ويحك، تلعه بك. ]5]ق ال 
 ة ربيع اآلخر من هذه السنة.ي يد بواسط  ر 

[ قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا الحسين 2أخبرنا عبد الرحمن ]من محمد[ ]
: حكد نكا أبو  ْبن ع بكْد اللكه بن أحمكد بن أبي عال كة حكد نكا أحمكد بن إبراهيأ بن شككككككككككككككاذان قك ال 

                                         
 .20/201( 512المنتظأ في تاري  الملوك واكمأ، ابن الجووي )م  (2)
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: حد : حد نا يحيى بن إسكككحاق بن إبراهيأ بن سكككافري ق ال  كري ق ال  ي أبو نافع  نمحمد السككك 
ال  أحككدهمككا:  ابن بنككت ي يككد بن هككارون قككال: كنككت عنككد أحمككد بن حنبككل وعنككده رجالن، فك قكك 

فعاال اللااه  مااا[ يكا أبكا عبكد اللكه، رأيككت ي يككد بن هكارون في المنكام فقلكت لك ُه: يكا أبكا خككالككد، 3]
:  فر لي وشفعني وعاتبني. فقلت ل ُه ]بك  [ :  فر لك1؟ ق ال 

__________ 
 قطة من ت.سا« إلى[ »2]
 ساقطة من ت.« رضي الله عنه[ »1]
 « .إني أردت»[ في ت: 8]
 ساقطة من ت.« في ذلك على[ »4]
 ساقطة من اكصل، ت، وأضفناها من تاري  ب داد.« قال[ »5]
 .841/ 24[ انظر الخبر في: تاري  ب داد 6]
 [ ما بين المعقوفتين ساقط من اكصل.2]
 ساقطة من ت.« أحدهما[ »3]
 (2)ساقطة من ت." « له[ »1]
 

الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام، ابن الجوزي )م -784
592) 

 [ بن المبارك قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال:2"أخبرنا عبد الوهاب ]
دث ك ن ا أ ْحم د ْبن جعفر  أخبرنكا أبو الطيكه الطبري قكال: حكد نكا المعكافى بن وكريكا قكال: حك 

ميمون بن هارون قال: حد ني عبد الله بن العبال بن الف كككككككل  ْبن موسكككككككى البرمكي وحد ني
[ من عند 8[ قال: خرج أمير المؤمنين الرشككككككككككيد ]1بن الربيع، عن جده الف ككككككككككل بن الربيع ]

وبيدة وقد ت دى عندها ونام وهو ي كحك، فقلت: قد سكرني سرور أمير المؤمنين، فقال: ما 
ونمت، فسككككككمعت رنة، فقلت: ما هذه، أضككككككحك، إال تعجبا من هذه المرأة، أكلت/ عندها 
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قالوا:  ال مالة ألف دينار وردت من مصكككككككككككر، فقالت: هبها لي يا ابن عأ، فرفعتها إليها، فما 
 برحت حتى عربدت، وقالت: أي خير رأيت منك.

 توفيت أم جعفر بب داد في جمادى اكولى من هذه السنة.
ِد ] ُد الرثْحم ِن ْبُن ُمح مكث : أخبرنكا أحمكد بن علي بن  كابت قال: [ 4أ ْخبك ر نك ا ع بكْ اْلق  ثاِو قك ال 

[ 5حد ني الحسكين بن محمد الخالل قال: وجدت بخط أبي الفت  القوال حد نا صكدقة ]
ابن هبيرة الموصككككلي قال: حد نا محمد بن عبد الله الواسككككطي قال: قال عبد الله بن المبارك 

 ال من:
رب ؟ فقالت:  فر لي بئول معول ضككككككككككما فعل الله برأيت وبيدة في المنام، فقلت: 

في قريق مكة، قلت: فما هذه الصككككككككككفرة في وجهك؟ قالت: دفن بين ظهرانينا رجل يقال له 
 [ عليه وفرة اقشعر لها جسدي فهذه الصفرة من تلك ال فرة.6بشر المريسي وفرت جهنأ ]

 عبد الصمد بن النعمان، أبو محمد الب او النسالي -2114
[ ، وروى 3ث بها عن ابن أبي ذله، وشعبة، وحم ة ال يات ][ سكن ب داد، وحد2]

 عنه: عبال الدوري، وكان  قة.
__________ 

 « .عبد الرحمن»[ في اكصل: 2]
 « .قال: أخبرنا الربيع ... »[ في ت: 1]
 ساقطة من ت.« الرشيد[ »8]
 ساقطة من ت.« أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال[ »4]
 .« في صدقة»[ في اكصل: 5]
 « .فربرت عليه»[ في ت: 6]
 .40 -81/ 22[ انظر ترجمته في تاري  ب داد 2]
 (2)« ." حم ة بن محمد الهاشمي»[ في ت: 3]
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الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام، ابن الجوزي )م -785
592) 
" 

حد ْبن ُمح مثد ، ح دث ك ن ا عبد الواع ِلي  الصكككككككككككوري، أ ْخبك ر ن ا ُمح مثد ْبن ع ْبد الرثْحم ِن اكودي
: منصككككور ْبن عم ار يكنى أبا السككككري، قدم 2ْبن مسككككرور، ح دث ك ن ا أ بُو سككككعيد ] [ ْبن يونس ق ال 

مصكر وجلس يقص ع ل ى الن ال، فسمع كالمه اللي  ْبن سعد، فاستحسن قصصه وفصاحته، 
: قلبت أن أكسككككككككككه ِبه ا ألف 1فذكر أن اللي  ق ال  ل ُه: م ا الذي أقدمك إِل ى بلدنا؟ ] [ ق ال 

ا الحسككككككككن، وال تتبذل. فئقام 8دينار فك ق ال  ]ل ُه[ ] [ اللي : فهي لك علي وصككككككككن كالمك ه ذ 
بمصر ِفي جملة اللي  ْبن سعد ِفي جرايته، إِل ى أن خرج عن مصر فدفع إليه اللي  ْبن سعد 

فخرج وسككككن ب داد ]وتوفي  [ ألف دينار،5[ ألف دينار، ودفع إليه بنو اللي  ]أي كككا[ ]4]
 ِبه ا. و ك ان  ِفي قصصه وكالمه شي ا عجبا لأ يقص ع ل ى النال مثله.

[ أخبرنككا اكوهري، أنبككئنككا ابن بطككة، أ ْخبك ر نكك ا 6أ ْخبك ر نكك ا أبو منصككككككككككككككور، أ ْخبك ر نكك ا أبو بكر[ ]
: سمعت أبا الحسن علي ْبن الحسن الواعظ يقو   :لإبراهيأ ْبن ج ْعف ر التستري ق ال 

سمعت أبا بكر الصثْيدالني  يقول: سمعت سليأ ْبن منصور ْبن عم ار يقول: رأيت أبي 
: إن الرب قربني وأدناني وقال ]لي[ ] [ 2منصككككككككورا ِفي المنام فقلت: م ا فعل بك ربك؟ فك ق ال 

: إنك جلسكككت للنال  : ي ا شكككي  السكككوء، تدري لأ  فرت لك؟ قال: فقلت: ال ي ا إلهي، ق ال 
 [ قط.3تهأ، فبكى فيهأ عبد من عبادي لأ يبك من خشيتي ]مجلسا فبكي

 [ .20[ ، ووهبتك فيمن وهبت ل ُه ]1ف فرت ل ُه، ووهبت أهل المجلس كلهأ ل ُه ]
[ القاسككككككككككككأ، أنبئنا روق الله ْبن عبد الوهاب عن أبي ع ْبد 22أ ْخبك ر ن ا محمد ْبن ]أبي[ ]

: سككككككمعت أبا بكر ال ل ِمي  ق ال   راوي يقول ]سككككككمعت أبا العبال القاضككككككي يقول:[الرثْحم ِن السكككككك 
ا مَ [ يك ُقوُل: رأيت منصكككككور ْبن عم ار ِفي المنام، فقلت ل ُه: 28[ سكككككمعت أبا الحسكككككين ]21]

ال  لي: أنككت الككذي كنككت ت هككد النككال ِفي الككدنيككا فعاال اللااه بااك : وقفككت بين يككديككه فك قكك  ؟ قكك ال 
ا اتخكذت24وتر كه عنهكا ] ان  ذلكك، ولكن مك  مجلسككككككككككككككا إال وبكدأت بكالثناء  [ ، قلكت: قكد كك 

 عليك
__________ 
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 « .أبو سعد»[ في ت: 2]
 « .إلى بالدنا»[ في ت: 1]
 [ ما بين المعقوفتين ساقط من اكصل.8]
 ساقطة من ت.« بن سعد[ »4]
 [ ما بين المعقوفتين ساقط من اكصل.5]
 [ ما بين المعقوفتين ساقط من اكصل.6]
 صل.[ ما بين المعقوفتين ساقط من اك2]
 « .من خير قط»[ في اكصل: 3]
 « .كله له»[ في اكصل: 1]
 .21/ 28[ تاري  ب داد 20]
 [ ما بين المعقوفتين ساقط من اكصل.22]
 (2)[ ما بين المعقوفتين" 21]
 

الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام، ابن الجوزي )م -782
592) 
" 

ا ]اْبن[ ]2ا ق ]أ ِمير اْلُمْؤِمِنين  الو  [ ال يككات فككئنككا أحرقتككه 1[ إال كككافرا، قكك ال  المتوكككل: أمكك 
ا هر مكة فك نكه هرب، فكاجتكاو بقبيلكة من خ اعكة ] [ فقطعوه إربكا إربكا، وأم ا اْبن أبي 8بكالنكار، وأمك 

 [ .5[ سجنه الله ِفي جلده ]4دؤاد فقد ]
: أ ْخبك ر نكك ا الخطيككه د الرحمن[ الق او قكك ال  د ْبن ع لي ْبن  كك أ ْخبك ر نكك ا ]ع بككْ [ 6ابككت[ ]]أ ْحمكك 

: أخبرني أبو  أ ْخبك ر ن ا إبراهيأ ْبن هبة الله الجرباذقاني، أ ْخبك ر ن ا معمر ْبن أحمد اكصككككككككبهاني ق ال 
ا  دث ك نكك  : حككد ني علي ْبن محمككد ْبن إبراهيأ ]حكك  اني إجككاوة قكك ال  ان ْبن محمككد العثمكك  عمرو ُعْثمكك 

م اِعيل ْبن خ2إبراهيأ[ ] : ك ان  أحمد ْبن نصككككككر خلي/، فلما قتل [ ْبن ِإسككككككْ / أفي 25لف ق ال 
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المحنة وصككككله رأسككككه، أخبرت أن الرأل يقرأ القرهن، فم ككككيت فبت بقرب من الرأل مشككككرفا 
ان  عنكده رجكالكة وفرسككككككككككككككان يحفظونه، فلم ا هدأت العيون سككككككككككككككمعت الرأل يقرأ: الأ  ِه، و كك  ع ل يكْ

ه  النثاُل أ ْن يُكتكْر ُكوا أ ْن يك ُقو  [ اآلية، فاقشككككككككككككعر 3] 1 -2: 11ُلوا هم نثا و ُهْأ ال يُكْفتك ُنون  أ ح سككككككككككككِ
ا مَ جلدي،  أ رأيته بعد ذلك ِفي المنام وعليه السكككندل واإلسكككتبرق وعلى رأسكككه تاج، فقلت: 

ا  ال ككة أيكككام،  فعاال اللااه بااك :  فر لي وأدخلني الجنكككة، إال أني كنكككت م مومككك  ال  يككك ا أخي؟ قككك 
ولُ  : ك ان  ر سكككُ لثأ  مر بي، فلم ا بلى فقلت: ولأ؟ ق ال  لثى اللثُه ع ل ْيِه وهله و سككك  [ 1خشكككبتي ] اللثِه صككك 

 : حول وجهه عني، فقلت ل ُه بعد ذلك: ي ا ر ُسول اللثِه، قتلت ع ل ى الحق أم ع ل ى الباقل؟ ق ال 
 [ .20أنت ع ل ى الحق، ولكن قتلك رجل من أهل بيتي، ف ذا بل ت إليك أستحي منك ]

: قرأت ع ل ى أبي بكر البرقككاني، أ ْخبك ر نكك ا  د الرثْحم ِن ْبن محمككد، أ ْخبك ر نكك ا الخطيككه قكك ال  ع بككْ
ح اق ِإبْكر اِهيُأ ْبُن ُمح مثٍد اْلُم  كِ ي، أ ْخبك ر ن ا ُمح مثُد ْبُن إسككحاق السككراج قال: سككمعت  عن أبي ِإسككْ

: لم ا جيء برأل أحمد ْبن نصككككككر صككككككلبوه ع ل ى الجسكككككك الري   ر، فكانتأبا بكر المطوعي ق ال 
تكديره قبكل القبلكة، فكئقعكدوا لك ُه رجال معكه قصككككككككككككككبكة أو رم ، فكان إذا دار نحو القبلة أداره إِل ى 

 [ .22خال  القبلة ]
 ق ال  السراج: قتل أحمد ْبن نصر يوم السبت  رة رم ان سنة إحدى و ال ين،

__________ 
 ساقطة من ت.« الوا ق[ »2]
 ن اكصل.[ ما بين المعقوفتين ساقط م1]
 « .بقبيلة خ اعة»[ في ت: 8]
 ساقطة من ت.« فقد[ »4]
 .223 -222/ 5[ تاري  ب داد 5]
 [ ما بين المعقوفتين ساقط من اكصل.6]
 [ ما بين المعقوفتين ساقط من اكصل.2]
 (2)[ سورة: العنكبوت، ا" 3]
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الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام، ابن الجوزي )م -782
592) 

:"ور اه بعض ا  لمحد ين فك ق ال 
 ذهه العليأ بعيه كل محدث ... وبكل مختلف من اإلسناد
 [2/ وبكل وهأ ِفي الحدي  ومشكل ... يعيى به علم اء كل بال ]

:1/ ب أ ْخبك ر ن ا ع ْبُد الرثْحم ِن ْبُن ُمح مثٍد، أ ْخبك ر ن ا ]أ ْحم ُد ْبن علي[ ]31  [ الخطيه ق ال 
: سكككمعت 8سكككمعت ] [ ُمح مثد ْبن الحسكككن الصكككيرفي ق ال  ح دث ك ن ا أبو 4][ اكوهري ق ال 

: حد ني حبيش ْبن مبشر.  : حد ني الحسين ْبن الخصيه ق ال  أحمد ْبن المهتدي باللثه ق ال 
:  ق ال 

ِه ِفي داره، ؟ قال: أدخلني ع ل يْ ماا فعال الله بكرأيكت يحيى ْبن معين ِفي النوم فقلكت: 
 [ ؟.5للماللكة: انظروا إِل ى عبدي كيف تطرى وحسن ] وووجني  ال م الة حورية،  أ ق ال  

[ الق او، أخبرنككا أحمككد بن علي بن 6أ ْخبك ر نكك ا أبو منصككككككككككككككور ]ع بككْد الرثْحم ِن بن محمككد[ ]
[ ح دث ك ن ا صككككككككككال  ْبن أحمد 2 ابت، أخبرنا أ بُو منصككككككككككور ُمح مثد ْبن عيسككككككككككى ْبن عبد الع ي  ]

: سككمعت أبا عبد اللثه  [ يقول: سككمعت أبي يقول: خلف 3محمد ْبن عبد الله ]الحافظ ق ال 
[ 1يحيى من الكته م الة قمطر، وأربعة عشككككر قمطرا، وأربعة حباب شككككرابية مملوءة ]كتبا[ ]

. 
]أم عيسكككككككككككى بنت موسكككككككككككى الهادي. ووجة المئمون. ماتت في هذه السكككككككككككنة[ -2863

[20. ] 
__________ 

 .242/ 6يه التهذيه . وتهذ236/ 24[ انظر الخبر في: تاري  ب داد 2]
 [ ما بين المعقوفتين ساقط من اكصل.1]

 « .حد نا الخطيه»وفي اكصل: 
 « .أخبرني»[ في ت: 8]
 « .حد نا»[ في ت: 4]
 .232/ 24[ انظر الخبر في: تاري  ب داد، 5]
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 [ ما بين المعقوفتين ساقط من اكصل.6]
 « .بن عبد الله بن ال رير»[ في ت: 2]
 « .دبن أحم»[ في ت: 3]
 [ ما بين المعقوفتين ساقط من اكصل.1]

 .131/ 22انظر الخبر في: تهذيه التهذيه 
 (2)[ هذه الترجمة ساقطة من اكصل ت، وح." 20]
 

الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام، ابن الجوزي )م -788
592) 

ِذِه السنة بئصبهان ]  [ .2"توفي الشاذكوني ِفي جم ادى اآلخرة من ه 
: سكككمعت أبا القاسكككأ يوسكككف ْبن الحسكككن ال نجاني ]أنبئنا إسكككم ا [ 1عيل ْبن أحمد ق ال 

[ 8يقول: سككمعت أبا نعيأ أحمد ْبن عبد الله الحافظ يقول: سككمعت أبا الحسككين ْبن قانع ]
يقول: سكككككككككمعت إسكككككككككم اعيل ْبن قاهر البلخي يقول: رأيت سكككككككككليم ان الشكككككككككاذكوني ِفي النوم، 

ا فعال اللاه باكفقلكت:  :  فر ]الله[ ]ي ا أبا أ ي و  ماَ : كنت 4ب؟ فك ق ال  [ لي. قلت: بم اذا؟ ق ال 
[ معي كته، ولأ أكن تحت 5[ فئخذتني مطرة، وكانت ]4ِفي قريق أصككبهان ]أمر إليها[ ]

[ وهدأ المطر، ف فر لي الله بذلك 6سككقف وال شككيء، فانكببت ع ل ى كتبي ح تثى أصككبحت ]
[2. ] 

 [ . فارسي اكصل.3قطان ]علي ْبن بحر ْبن بري، أبو الحسن ال -2824
 سمع هشام ْبن يوسف، وجرير ْبن عبد الحميد.

 روى عنه أحمد بن حنبل، وقال: ُهو   قة. توفي بالبصرة في هذه السنة.
ا رجل يقال ل ُه: علي ْبن بري، وليس فيه:   « .بحر»ودون ه ذ 

 حدث بب داد أي ا عن سلمة ْبن شبيه، وروى عنه: أبو بكر الشافعي.
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ي ْبن عبكككد اللكككه ْبن جعفر ْبن يحيى ْبن بكر ْبن سككككككككككككككعكككد، أبو الحسككككككككككككككن عل -2825
 [ .1السعدي موالهأ، ويعر  بابن المديني ]

 [ ، ولد سنة إحدى وستين وم الة.22[ ، كوفي المنشئ ]20بصري المولد ]
 وسمع حم اد ْبن ويد، وهشام ْبن بشير، وسفيان ْبن عيينة، وخلقا كثيرا.

 ظ وقته، و ك ان  سفيان ْبن عيينة يقول: والله إني أتعلأ منو ك ان  المقدم ع ل ى حفا
__________ 

 ساقطة من ت.« بئصبهان[ »2]
 « .ابن الحسين ال نجاني»[ في اكصل: 1]
 « .أبا الحسين بن نافع»[ في اكصل: 8]
 [ ما بين المعقوفتين سقط من ت، ح.4]
 « .وكان»[ في ت: 5]
 « .أصبحنا»[ في ت: 6]
 .43/ 1بر في: تاري  ب داد [ انظر الخ2]
 .858/ 22[ انظر ترجمته في: تاري  ب داد 3]
 .453/ 22[ انظر ترجمته في: تاري  ب داد 1]
 « .بصري الدار»[ في ت، ح: 20]
 (2)ساقطة من ت." « [ كوفي المنشئ22]
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 عن الثقات عجاله ال يتابع ع ل يكْه ا."وقال أبو الفت  اكودي: روى 
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[ 2ق ال  المصكككنف: ك ان  يحيى ْبن أكثأ قد خرج إِل ى مكة وع م على المجاورة، فبل ه ]
ة توفي ِبه ا، ودفن 1أن المتوكل قد صل  قلبه ل ُه ] [ ، فرجع يريد العراق، فلم ا وصل إِل ى الرثب ذ 

 و  اْبن  الث و م انين سنة.[ في هذه السنة. وقيل: سنة ا نتين، و هُ 8هناك ]
: أخبرنا أ ْحم د ]ْبن علي[ الحافظ قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن  أ ْخبك ر ن ا الق او ق ال 

: ح دث ك ن ا أحمد ْبن محمد ال عفراني 4سليمان ] : أ ْخبك ر ن ا أبو الف ل ال هري ق ال  [ المعدل ق ال 
: : ح دث ك ن ا أبو العبال ْبن واصككككل ق ال  : رأى سككككمعت محمد ْبن ع ْبد الرثْحم ِن الصككككيرفي ق ا ق ال  ل 

 ؟َما فعل الله بكجار لنا يحيى ْبن أكثأ بعد موته ِفي منامه، فك ق ال  ل ُه: 
: وقفت بين يديه فك ق ال  لي سكوءة لك ي ا شكي ، فقلت: ي ا رب، إن رسكولك ص لثى  فك ق ال 

ن  م انين أسير وأنا ابْ « م انين أن تعذبهأإنك لتستحي من أبناء الث»الله عليه وهله وسل أ قال: 
 [ .6[ : صدق رسولي، قد عفوت عنك ]5الله ِفي اكرم، فك ق ال  لي ]

: أخبرنكا أحمكد ]بن علي[ ] : أ ْخبك ر ن ا القاضككككككككككككككي أ بُو 2أ ْخبك ر نك ا الق او قك ال  [ الخطيكه ق ال 
: ح دث ك ن ا أ بُو ب ْكٍر ُمح مثُد ْبُن أ   ن سككعد ْبن ْحم د  المفيد قال: حد نا عمر بْ العالء الواسككطي ق ال 

: رأيت يحيى بن أكثأ القاضككككككككي في 3سككككككككنان ] : ح دث ك ن ا محمد ْبن سككككككككلأ الخواص ق ال  [ ق ال 
؟ فك ق ال  لي: وقفني بين يديه وقال لي/: ما فعل الله بك[ : 1/ ب المنام، فقلت له ]288

، فلم ا ا يئخذ العبد بين يدي موالهي ا شككككي  السككككوء، لوال شككككيبتك كحرقنك بالنار، فئخذني م  
[ لوال شككككككككيبتك كحرقنك ]بالنار[ ، فئخذني م ا يئخذ 20أفقت ق ال  لي: ي ا شككككككككي  السككككككككوء ]

[ ، لوال شكككككككيبتك كحرقنك 22العبد بين يدي مواله، فلم ا أفقت ق ال  لي: ي ا شككككككي  السككككككوء ]
ال  ا ا هكككذا حككد ككت عنككك، فك قكك  ا أفقككت قلككت: يكك ا رب، مكك  ا حككد ككبككالنككار، فلمكك  ت للككه تعككالى: ومكك 

 قلت: -وهو أعلأ بذلك -عني
__________ 

 « .فبلى»[ في ت: 2]
 ساقطة من ت.« له[ »1]
 « .بها»[ في ت: 8]
 « .ابن أبي سليمان»[ في اكصل: 4]
 « .قال: صدق ... »[ في ت: 5]
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 .108/ 24[ انظر الخبر في: تاري  ب داد 6]
 [ ما بين المعقوفتين ساقط من اكصل.2]
 « .يسار»في ت:  [3]
 ساقطة من ت.« . له[ »1]
 ساقطة من ت.« السوء[ »20]
 (2)ساقطة من ت." « السوء[ »22]
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 [ .2"ح رة صاحبه، ف عا من أن يذهه ابنه خلف الرسول فيئخذ الم ال ]
[ الشككككككككككككاتي وقد لبس 1ْبن رافع ِفي الشككككككككككككتاء ]ق ال  وكريا: وربم ا ك ان  يخرج إلينا محمد 

 لحافه ال ذي يلبسه بالليل.
ق ال  الحاكأ: وقد دخلت ع ل ْيِه داره، وتبركت بالصكككالة ِفي بيته واسكككتندت إِل ى الصكككنوبرة 

 التي ك ان  يستند إليها.
 وتوفي في هذه السنة وصلى ع ل ْيِه محمد ْبن يحيى.

: بشرني بالروح والراحة.الله بك َما فعلورلي ِفي المنام فقيل ل ُه:   ؟ ق ال 
 [ .8محمد ْبن القاسأ، أبو الحسن المعرو  بم اني الموسول ] -2435

 [ . قدم ب داد ِفي أيام المتوكل، وله شعر مستحسن.4من أهل مصر ]
: أ ْخبك ر ن ا إسككككم اعيل  ]أ ْخبك ر ن ا أبو منصككككور الق او قال: أخبرنا أحمد بن علي ْبن   اِبت ق ال 

: أ ْخبك ر ن ا حم ة ْبن علي اكشككككككككككروسككككككككككني ح دث ك ن ا[ ]بْ  [ 5ن أ ْحم د ْبن عبد الله النيسككككككككككابوري ق ال 
: أنشككدني عبد الع ي  ْبن محمد ْبن الفهري، لم اني  الحسككن ْبن ُمح مثد ْبن حبيه المذكر ق ال 

 الموسول:
 وعموا أن من تشا ل باللذات ... عمن يحبه يتسلى

                                         
 .22/810( 512المنتظأ في تاري  الملوك واكمأ، ابن الجووي )م  (2)



 

 311 

 البدن ... ومن عاذ بالطوا  وصلى/ كذبوا والذي تساق ل هُ 
 [6/ أأن نار الهوى أحر من الجمر ... ع ل ى قله عاشق يتقلى ]242

، لماني:2]ق ال  اْبن حبيه ]  [ : وأنشدنا يحيى بن المتمأ الدوسي 
__________ 

 .16/ 4[ انظر الخبر في: صفة الصفوة 2]
 « .في اليوم»[ في ح، ت: 1]
 .220 -261/ 8ب داد [ انظر ترجمته في: تاري  8]
 ساقطة من ت.« من أهل مصر[ »4]
 « .وعن الحسن بن محمد بن حبيه»[ في اكصل: 5]

 وما بين المعقوفتين ساقط من اكصل.
 « .يتسلى»[ في اكصل: 6]
 (2)[ من هنا حتى نهاية الترجمة والترجمة التالية لهذه ساقط من اكصل." 2]
 

، ابن الجوزي )م الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام-791
592) 

ا ] ذ  ا وقكككال: ويحكككك كيف وقع لكككك أن ت ني بمثكككل هككك  ذ  [ ، 2"فتطير المتوككككل من هككك 
[ المهين،  أ عاد فدعا الم ني ف نى 8[ : اصككككككككككككككرفوا ]1فكذهه لي نيه ب يره، فئعاده، فقالوا ]
 [ وصكككككككف ل ُه سكككككككيف لأ ير مثله فابتاعه فاختار با ر4الصكككككككوت، وا تأ المتوكل و ك ان  ]قد[ ]

 [ ل ُه، فيقال: إنه قتله به.5فوهبه ]
: أخبرنككا أحمككد بن علي الخطيككه الحككافظ  ِد اْلق  ثاِو قكك ال  ُد الرثْحم ِن ْبُن ُمح مككث ]أ ْخبك ر نكك ا ع بككْ
: حد ني أبي، ح دث ك ن ا محمد بن عبد الواحد قال:  : ح دث ك ن ا عبيد الله ْبن عمر الواعظ ق ال  ق ال 

ان[ ] أخبرني أبو أيوب جعفر ْبن : أخبرني بعض ال م اومة الذي 6أبي عثمك  [ الطيالسككككككككككككككي ق ال 
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:  كارت وم م ليلكة من الليكالي فئرخناها، فجاءنا ] [ الخبر أنها الليلة التي 2يحفظون وم م قك ال 
 [ .3قتل فيها المتوكل ]

دُ  : أ ْخبك ر نك ا أ ْحمك  ِد اْلق  ثاِو قك ال  ُد الرثْحم ِن ْبُن ُمح مكث  ع ِليِ  ْبِن  ك ابِكٍت اْلخ ِطيُه ْبنُ  ]أ ْخبك ر نك ا ع بكْ
: أ ْخبك ر ن ا عبيد الله ْبن محمد العكبري، ح دث ك ن ا أبو الف ككككككككككل  الحافظ قال: أ ْخبك ر ن ا اكوهري ق ال 

: : ح دث ك ن ا سعيد ْبن عثم ان الحناط ق ال   محمد ْبن أحمد النيسابوري ق ال 
دث ك نكك ا[ ] : رأيككت1حكك  اعيككل قكك ال  جعفر المتوكككل ِفي النوم و ُهو  ِفي النور  [ علي ْبن إسككككككككككككككمكك 

: المتوكل قلت:  :  فر لي. قلتَما فعل الله بكجالس قلت: المتوكل؟ فك ق ال   : بم اذا؟؟ ق ال 
: بقليل من السنة أحييتها ]  [ .20ق ال 

 أ ْخبك ر ن ا أبو منصور الق او قال أخبرنا أحمد بن علي الخطيه قال أخبرنا محمد بن
__________ 

 « .أن ت ني بهذا»في ت:  [2]
 « .فقال»[ في ت: 1]
 « .اصرفه»[ في اكصل: 8]
 [ ما بين المعقوفتين ساقط من اكصل.4]
 « .فواهبه»[ في ت: 5]
 [ ما بين المعقوفتين ساقط من اكصل.6]

 « .أخبرنا الق او قال الخطيه باسناد له عن الطيالسي»وفي اكصل: 
 « .فحفظناها فجاء»[ في ت: 2]
 .221/ 2انظر الخبر في: تاري  ب داد [ 3]
 [ ما بين المعقوفتين ساقط من اكصل.1]

 « .أخبرنا الق او أنا الخطيه ب سناد له عن علي بن ... »وفي اكصل: 
 (2)." 220/ 2[ انظر الخبر في: تاري  ب داد 20]
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 [2فيه لي فرج ... فامنن علي به ما دام لي رمق ]"يا رب إن كان شيء 
[ الفجر، 1توفي السككككري يوم الثال اء لسككككت خلون من رم ككككان هذه السككككنة بعد هذان ]

ا فعل م[ وقبره ظاهر بالشككككككككوني ية. ورلي في المنام بعد موته، فقيل له: 8ودفن بعد العصككككككككر ]
:  فر لي ولمن ح ر جناوتي ]الله بك  [ .4؟ ق ال 

 [ .5بن شعيه بن عدي بن همام، أبو الحسن السمسار ]علي  -2556
قوسككي اكصككل، سككمع هشككيما، وابن عيينة، وروى عنه الب وي وابن صككاعد، وكان  قة، 

 توفي في شوال هذه السنة.
[ 6محمد ْبن عبد الله ْبن قاهر ْبن الحسكككككككككككككين بن مصكككككككككككككعه، أبو العبال ] -2552
 [ .2الخ اعي ]

ل، وأبوه أمير، وجكككده أمير، وككككان مكككئلفكككا كهكككل العلأ ولي إمكككارة ب كككداد في أيكككام المتوكككك
 واكدب، وقد أسند الحدي .

د الرحمن بن محمككد ]قككال:[ أخبرنككا ]أحمككد بن علي بن  ككابككت[ الخطيككه  أ ْخبك ر نكك ا ع بككْ
ا ] دث ك نكك  د بن علي بن مخلككد، أخبرنككا أحمككد بن محمككد بن عمران ]قككال:[ حككد نككا 3حكك  [ ُمح مككث

: كان الحسككككككككككككن بن وهه عند [ ح1محمد بن يحيى ]قال:[ ] د  نا محمد بن موسككككككككككككى ق ال 
[ ، فقال  22[ بن ع ْبد اللثِه بن قاهر فعرضكككت سكككحابة فرعدت وبرقت ومطرت ]20ُمح مثد ]

 كل من ح ر فيها شي ا، فقال الحسن:
__________ 

 .212/ 1[ تاري  ب داد 2]
 « .بعد قلو  الفجر»[ في ت: 1]
 .211/ 1[ تاري  ب داد 8]
 .211/ 1ي  ب داد [ تار 4]
 .486، 485/ 22[ تاري  ب داد 5]
 ساقطة من ت.« أبو العبال[ »6]
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 .411 -423/ 5[ تاري  ب داد 2]
 « .أخبرنا»[ في ت: 3]
 [ ما بين المعقوفتين في السند ساقط من اكصل.1]
 ساقطة من ت.« محمد بن[ »20]
 (2)« ." وبرقت وأمصرت»وفي اكصل: « . وأبرقت ومطرت»[ في ت: 22]
 

الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام، ابن الجوزي )م -793
592) 
" 

وٍر[ اْلق  ثاُو أ ْخبك ر ن ا ]أ بُو ب ْكٍر ْبُن   اِبٍت[ اْلخ ِطيُه ] [ أ ْخبك ر ن ا أ بُو ع ِليٍ  2أ ْخبك ر ن ا ]أ بُو م ْنصككككككككُ
ح مثُد ْبُن ع ْبِد م د  ْبِن ف الة النكثْيس ابُورِي ، أ ْخبك ر ن ا أ بُو ب ْكٍر مُ [ ْبُن ُمح مثِد ْبِن أ حْ 1ع ْبُد الرثْحم ِن ]

ْرن ا أ ب ا ُوْرع ة  و ك ان  ِفي ت رِيث يك ُقوُل: ح  كككك  ِمْعُت أ ب ا ج ْعف ٍر الت سككككْ : سكككك  اذ ان  ق ال  وِق،  اللثِه ْبِن شكككك  السكككك 
لِ  ُد ْبُن ُمسككككككككككككككْ اتٍِأ، و ُمح مكث ُه أ بُو حك  اع ِة ِمن  اْلُعل م  و ِعنكْد  اذ ان ، و ج مك  ِذُر ْبُن شكككككككككككككك  اِء، ف ذ ك ُروا ٍأ، و اْلُمنكْ

لثأ   لثى اللثُه ع ل ْيِه و سكك  ت ْحيك ْوا « .  إِل ه  ِإال اللثهُ ل ِقن وا م ْوت اُكْأ ال»ح ِدي   التكثْلِقيِن، و قك ْول ُه صكك  : ف اسككْ ق ال 
ابُوا أ ْن يُكل ق ِ  ة ، و هكك  ال  ُمح مككث ِمْن أ ِبي ُوْرعكك  . فك قكك  ِديكك   ال ْوا نكك ذكر اْلحكك  اُلوا: تك عكك  ِلٍأ: ُنوُه، فك قكك  ُد ْبُن ُمسككككككككككككككْ

اِوْو، و اْلب   اِلٍ . و ل ْأ ُيج  ِميِد ْبِن ج ْعف ٍر، ع ْن صكككككككككك  حثاُك ْبُن م ْخل ٍد، ع ْن ع ْبِد اْلح  اُقون  ح دث ك ن ا ال ككككككككككث
ُتوا.  س ك 

وِق:  ٍأ، ح  فك ق ال  أ بُو ُوْرع ة  و ُهو  ِفي السكككك  اِر، ح دث ك ن ا أ بُو ع اصككككِ ِميِد ح دث ك ن ا بُكْند  دث ك ن ا ع ْبُد اْلح 
ب   ، ع ْن ُمع اِذ ْبِن ج  ر ِميِ  ِثيِر ْبِن ُمرثة  اْلح  كككككككْ اِلِ  ْبِن أ ِبي   رِيٍه، ع ْن ك  : ْبُن ج ْعف ٍر، ع ْن صككككككك  ٍل ق ال 

نثة  م ْن ك ان  هِخُر ك الِمِه ال إِل ه  ِإال ال»ق ال  ر ُسوُل اللثِه ص لثى اللثُه ع ل ْيِه و س لثأ   و تُكُوفِ ي  « لثُه د خ ل  اْلج 
ُه ]  [ اللثُه.8ر ِحم 

ِذِه السنة[ ]  [ .4]تُكُوفِ ي  أ بُو ُوْرع ة  بِالريِ  ِفي هِخِر ِذي اْلِحجثِة ِمْن ه 
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دُ  ٍد[ ، أ ْخبك ر نكك ا أ ْحمكك  ُد الرثْحم ِن ]ْبُن ُمح مككث : أ ْخبك ر ِني أ بُو ْبِن ع ِليِ  ْبِن  كك   أ ْخبك ر نكك ا ع بككْ ابكِكٍت قكك ال 
د اإلسككككككككككككككتراباذي، أ ْخبك ر ن ا ]أ ْحم د بن[ ] [ إبراهيأ الهمداني، 5الفت  عبكد الواحكد بن أبي أ ْحمك 

أ ْخبك ر ن ا أبو العبال الف ككل بن الف ككل الكندي، ح دث ك ن ا الحسككن بن عثمان، ح دث ك ن ا أبو العبال 
د بن ُمح مككث  : رأيككت أبككا ورعككة في المنكام فقلككت: يككا أبككا ورعككة، أ ْحمك  ل اللااه مااا فعاد المرادي قك ال 

: لقيككت ربي تعككالى فقككال لي: يككا أبككا ورعككة، إني أوتي بككالطفككل فككآمر بككه إلى الجنككة، بااك ؟ قكك ال 
 [ .6فكيف من حفظ السنن على عبادي، تبوأ من الجنة حي  ش ت ]

__________ 
 ن المعقوفتين ساقط من اكصل.ساقطة من ك. وما بي« الخطيه[ »2]
 (2)[ في ال" 1]
 

الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام، ابن الجوزي )م -794
592) 

"إمام نيسكابور في الفتوى والرلاسة، وابن إمامها. سمع: يحيى بن يحيى، وابن راهويه، 
  [ ، وخلقا2وعلى بن الجعد، وأحمد بن حنبل، وأبا الوليد الطيالسككي، ومسككدد بن مسككرهد ]

د بن يحيى اإلمكككام، وككككان يقول: أبو وكريكككا والكككد، ومحمكككد بن  كثيرا. روى عنكككه: أبوه ُمح مكككث
إسكككككككحاق بن خ يمة، وخلق كثير، وكان قد اختلف هو وأبوه في مسكككككككئلة، فحكما ُمح مثد بن 
إسكحاق بن خ يمة، فحكأ ليحيى على أبيه، وكان أ ْحم د بن ع ْبد اللثِه الخجستاني قد خرج، 

يسككككابور، وكان خارجيا ظالما، فخرج عن نيسككككابور، واسككككتخلف إبراهيأ بن نصككككر ف له على ن
د ]1فتهول ] مكككككث [ في خلق كثير، وحكككككاربوا القواد الكككككذين 8[ البلكككككد، فنهض يحيى ْبن ُمح 

د، فجيء بككه فقتلككه في جمككادى اآلخرة من  د قلككه يحيى بن ُمح مككث خلفهأ، فلمككا عككاد أ ْحمكك 
 هذه السنة، وقيل: إنه  لبه.

، و أ بُو ب ْكٍر اْلبك يكْه قِ أ نْكب   ابُوِني  : أ نْكب ئ ن ا أ بُو ُعْثم ان  الصكككككككككث ي  ق اال: أ ْخبك ر ن ا ئ ن ا و اِهُر ْبن ق اِهٍر ق ال 
 أ بُو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكأ قال: سمعت الحسن بن يعقوب المعدل يقول:
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[ في 4يحيى بن ُمح مثد ] سككمعت أبا عمرو أ ْحم د بن المبارك المسككتملي يقول: رأيت
: هو في ما فعل الله بكالمنام فقلت:  ؟ قال:  فر لي. قلت: فما فعل الخجسككككككككككككتاني؟ ق ال 
 [ والمفتاح بيدي.5تابوت من نار ]
 العابدة اليمنية. -2286

[ ، أ ْخبك ر ن ا 6أ ْخبك ر ن ا ُمح مثد بن ناصكككككككككككككر، أ ْخبك ر ن ا أبو الفت  ُمح مثد بن علي المصكككككككككككككري ]
[ الم ني قاال: أ ْخبك ر ن ا 2فق بن أبي الحسككككن ]التمار، وأبو الحسككككن ُمح مثد بن الحسككككن[ ]المو 

: أ ْخبك ر ن ا ]أبو[ منصككككككككور بن الحسككككككككن  أبو عثمان سككككككككعيد بن العبال بن ُمح مثد القرشككككككككي ]ق ال 
 كربالبوشنجي، ح دث ك ن ا ُمح مثد بن المنذر، ح دث ك ن ا علي بن الحسن الفلسطيني، حد  نا أبو 

__________ 
 « .م هد»[ في اكصل: 2]
 «فهرش»[ في اكصل: 1]
 «محمد بن يحيى»[ في ك: 8]
 « .محمد بن يحيى»[ في اكصل: 4]
 « .هو في تابون من والمفتاح»[ في ك: 5]
 « .المعري»[ في ك: 6]
 (2)[ ما بين المعقوفتين ساقط من اكصل." 2]
 

الجوزي )م  الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام، ابن-795
592) 

[ مجلس أمير المؤمنين عن 2"قوموا بنا حتى نتناظر في  ير هذا الموضكككككككككع، وأكرموا ]
ارتفا  اكصكوات فيه. فئخذ بئيديهأ وأخرجهأ من م كرب المعتمد، وأدخلهأ م رب نفسه، 
كنه لأ يكن بقي م كككككككككرب  ير م كككككككككربه، فلما دخلوا ح كككككككككر بالقيود، فشكككككككككد  لمانه عليهأ، 

[ في شكككككخوصكككككه عن دار ملكه وملك هباله، وفراقه 1إلى المعتمد فعدله ] فقيدوهأ  أ م كككككى
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[ على الحال التي هو بها،  أ رده إلى سككككامراء في شكككككعبان، فخلع على ابن كنداج، 8أخاه ]
 وسمى ذا السيفين.

[ ، وعقد له على 4وخرج اكمر في هذه السككككككككككككنة بتكنية صككككككككككككاعد بالعالء في الكته ]
وفق، واسكتخلف ابنه العالء، وسكمى صاعد: ذا الووارتين، وكانوا بالد، وانحدر صكاعد إلى الم

[ ع موا أن يسككككموه: ذا التدبيرين. فقال لهأ أبو عبيد الله: ال تسككككموه بشككككيء ينفرد به، 5قد ]
 ولكن سموه: ذا الووارتين، أو ذا الكفايتين، ليكون م افا إليكأ. فسموه ذا الووارتين.

: حد ني : سعوا إلى الموفق بصاعد، وروى أبو بكر الصولي ق ال   المعلي بن صاعد ق ال 
وضككككككككككككككمنوه بمككال عظيأ، وجعلوا الرقعككة تحككت ذنككه قككالر، وأقلقوه، وكككان أبي قككد أنكر من 
: والله ال فعلت،  الموفق شككككككككككككككي كا، فع م أن يحمكل إليكه مكالتي ألف درهأ ككانكت عنده،  أ ق ال 

، يوم الذي ركه/ فيه وورقوكتصككككككككككككككدقن بمكالة ألف درهأ منها. ففعل ذلك في  داة ذلك ال
فبينا هو يسككككككككير إذ سككككككككقط في وورقه قالر، فئخذ فوجدت فيه رقعة فقرأها صككككككككاعد، ف ذا هي 
سككككككككككككككعاية به، فعلأ أن الله تعالى كفاه كجل صككككككككككككككدقته، ودخل إلى الموفق فئراه الطالر، وأراه 

: 6الرقعكة، وعرفكه مكا عمكل، فعظأ في عينكه، وجلكت مككانتكه ]  الله بك ماا فعل[ عنكده، و قك ال 
 هذا إال لخير خصك به.

 وفي هذا الشهر: أحرق أصحاب الموفق قصر ملك ال نج، وانتهبوا ما فيه، وذلك
__________ 

 « .ال موا»[ في ك: 2]
 ساقطة من ك.« فعدله[ »1]
 «وقد أقر أخاه»[ في ك: 8]
 « .في الكنية»[ في ك: 4]
 ساقطة من ك.« قد[ »5]
 (2)« ." وجلت حاله»[ في ك: 6]
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الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام، ابن الجوزي )م -792
592) 

: يكككا أحمق، إنمكككا  ال  "فكككئرة، فرجعكككت على ذلكككك ال يظ، فلمكككا رهني عر  مكككا بي، فك قككك 
 جربناك، التمنتك على فئرة فخنتني على اسأ الله اكعظأ؟ سر عني فال أراك.

ٍد، أ ْخبك ر نكك ا  ُد الرثْحم ِن ْبُن ُمح مككث : حكد ني[ ]أ ْخبك ر نك ا ع بككْ ُد ْبن ع لي قكك ال  [ عبكد الع ي  2أ ْحمك 
: سككككككمعت أبا الحسككككككن ع لي 8[ اكوجي، ح دث ك ن ا ُمح مثد ْبن أ ْحم د المفيد ]1ْبن ع لي ] [ ق ال 

ف ْبن الحسكككككين أنه رلي ِفي  ْبن إبراهيأ الراوي/، يقول: حكى لي أ بُو خلف الووان، عن يُوسكككككُ
:  فر لي ورحمني فقيل: بماذا؟كَما فعل الله بالمنام، فقيل ل ُه:   ؟ ق ال 

: بكلمككة أو بكلمككات قلتهككا عنككد الموت، قلككت: اللهأ أنى نصككككككككككككككحككت النككال قوال  قكك ال 
 وخنت نفسي فعال فهه لي خيانة فعلي لنص  قولي. توفي يُوُسف في هذه السنة.

 [ العبدي:4يموت ْبن الم ر  ْبن يموت، أ بُو بكر ] -1284
 كداد وحدث بها عن أبي عثمان الماوني، وأبي حاتأ من عبكد القيس، بصككككككككككككككرى قكدم ب

[ وهداب ومل ، وهو ابن أخت 5السكجسكتاني، وأبي الف ل الرياشي، و ك ان  صاحه أخبار ]
ا، ف له االسأ اكول عليه.6الجاحظ ]  [ ، واسمه يموت  أ تسمى محمدر

: أ نْكب ئ ن ا أ بُو بك وٍر اْلق  ثاُو، ق ال  [ ، قال: أخبرني محمد بن 2ر  ابت ])أ ْخبك ر ن ا أ بُو م ْنصككككككككككككُ
: أخبرني ]  [ القاضي في كتابه، قال:1[ الحسين ْبن عمر ْبن محمد ]3الي دي، ق ال 

__________ 
 [ ما بين المعقوفتين: ساقط من ت.2]
 ساقطة من ص، ل.« : بن علي[ »1]
 ساقطة من ص.« : المفيد[ »8]
، 62: 58/ 2يكككات اكعيكككان ، ووف853/ 24[ انظر ترجمتكككه في: )تكككاري  ب كككداد 4]

/ 3، واكعالم 132، وجمهرة اكنساب 212/ 8، والنجوم ال اهرة 805/ 2وإرشكاد اكريه 
. 52/ 10. ومعجأ اكدباء 148/ 1، وشذرات الذهه 212/ 22، والبداية والنهاية 101
. ومعجأ 216/ 4. ومروج الذهه 268. ون هة اكلباء 410. وب ية الوعاة 213/ 1والعبر 

 ( .185 بيدي ال
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 « .وكان صاحه ف ل»[ في ك: 5]
 خطئ.« وهو ابن أبي أخت الجاحظ»[ في ت: 6]
 « .[ في ت: أخبرنا أبو بكر ابن  ابت2]
 العبارة ساقطة من ص، ل.« : أخبرنا أبو منصور ... قال: أخبرني[ »3]
 (2)ساقطة من ص، ل." « : بن محمد[ »1]
 

بن الجوزي )م الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام، ا-792
592) 

: أ ْخبك ر نكك ا أ بُو بكر  د ْبن ع لي، قكك ال  "أخبرنككا عبككد الرحمن بن محمككد، قككال: أخبرنككا أ ْحمكك 
: حكى لي الحمدوني: أن إسكككككماعيل القاضكككككي بب داد ك ان  يحه االجتما  مع  البرقاني، ق ال 

: مكككا أقصككككككككككككككككد من لكككه حكككاجكككه، ف ال  يكككل ذلكككك قإبراهيأ الحربي، فقيكككل إلبراهيأ لو لقيتكككه؟ فك قككك 
إلسكككككماعيل فنحى الحاجه عن بابه أياما فذكر ذلك إلبراهيأ فقصككككككده، فلما دخل تلقاه أ بُو 

ف القاضككككي و ك ان  بين يدي إسككككماعيل  الم ] [ قالأ، ولما ن   إبراهيأ 2عمر ُمح مثد ْبن يُوسككككُ
 ننعلككه أمر أ بُو عمر  المككا لككه أن يرفع نعككل إبراهيأ في منككديكككل معكككه، فلمككا قككال المجلس بي
[ 1إسككككككماعيل وإبراهيأ وجرى بينهما من العلأ ما تعجه منه الحاضككككككرون، ولما أراد إبراهيأ ]

القيكام تقكدم أ بُو عمر إلى ال الم أن ي ككككككككككككككع نعلكه بين يكديكه من حيك  رههكا إبراهيأ ملفوفة في 
 المنديل، فك ق ال  إبراهيأ كبي عمر: رفع الله قدرك في الدنيا واآلخرة، فقيل:

ال  لكك ُه:  إن أبككا عمر لمككا ا فعاال اللااه بااكتوفي رهه بع ككككككككككككككهأ في المنككام، فك قكك  :  ؟مااَ ال  فك قكك 
 [ ق ال  الحمدوني.8أدركتني دعوة الرجل الصال  إبراهيأ ]الحربي أو كما[ ]

[ هذه السكككككككنة، وهو ابن  مان 4توفي أ بُو عمر يوم اكربعاء لسكككككككت بقين من رم كككككككان ]
 . [6[ ، ودفن في داره ]رحمه الله[ ]5وسبعين سنة ]

__________ 
 « .يدي إسماعيل قالما»[ في ص، ل: 2]
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 . «قال المجلس وبقي بينهأ من الحاضرين من العلأ أراد إبراهيأ»[ في ت: 1]
 [ ما بين المعقوفتين: ساقط من ت.8]
 « .لسبع بقين من رم ان»[ في ت: 4]
 ساقط من ص، ل.« : سنة[ »5]
نتهى صككككككككلة تاري  الطبري لمحمد [ ما بين المعقوفتين: سككككككككاقط من ت. وإلى هنا ا6]

 (2)بن عبد الملك الهمذاني." 
 

الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام، ابن الجوزي )م -798
592) 

"الم رب، وأدفن يوم الجمعة قبل الصككككككالة وسككككككتنسككككككى فال تنسككككككاه.، ق ال  أ بُو الحسككككككين 
ت النال دفئنسكككيته إلى يوم الجمعة/ فلقيني من خبرني بموته، فخرجت كح كككر جناوته فوج

راجعين، فسككككككككئلتهأ: لأ رجعوا؟ فذكروا أنه يدفن بعد الصككككككككالة، فبادرت ولأ ألتفت إلى قولهأ 
، فسكككئلت من ح كككره ]عن حاله[ ] [ 2فوجدت الجناوة قد أخرجت قبل الصكككالة أو كما ق ال 

: إنه لما احت كككككر  شكككككي عليه،  أ فت  عينيه وأومئ إلى ناحية البيت،  عند خروج روحه، فك ق ال 
: قف عكافاك الله ]ف نما[ ]و قك ا [ أنت عبد مئمور وأنا عبد مئمور، وما أمرت به ال يفوتك 1ل 

وما أمرت به يفوتني، فدعني أم كككي لما أمرت به،  أ امض لما أمرت به، فدعا بماء فتوضكككئ 
 للصالة وصلى  أ تمدد و مض عينيه وتشهد  أ مات.
 : : ال تسكككككئلني ؟ فك ق  فعل الله بكما وأخبرني بعض أصكككككحابنا أنه رهه في النوم، فك ق ال  ال 

 أنت عن ذا، ولكن استرحنا من دنياكأ الوضرة.
 بلى خير النساج من العمر م الة وعشرين سنة، وتوفي في هذه السنة.

ُمح مثد ْبن سككككككككككككككليمان ْبن ُمح مثد ْبن عمرو ْبن الحسككككككككككككككين أ بُو جعفر الباهلي  -1881
 [ :8النعماني ]
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د ْبن بككديككل و ي ره. وروى عنككه الككدارقطني، مككات بككالنعمككانيككة في هككذه حككدث عن أ ْحمكك 
 السنة.

د ْبن عيسككككككككككككككى ْبن البخترى، أ بُو بكر الب او 4يعقوب ْبن إبراهيأ ] -1840 [ ْبن أ ْحمكك 
 [ :5ويعر  بالحراب ]

 ولد سنة سبع و ال ين ومالتين، سمع الحسن ْبن عرفة، وعمر بن شبة. روى عنه
__________ 

 ساقط من ت.[ ما بين المعقوفتين: 2]
 [ ما بين المعقوفتين: ساقط من ت.1]
 « .ابن محمد بن عمر بن الحسين»[ في ت: 8]

 ( .801/ 5وانظر ترجمته في: )تاري  ب داد 
 « .يوسف بن إبراهيأ»[ في ت: 4]
ومككا أوردنككاه من ت، وتككاري  « . ويعر  بككالحراب»[ في ك، ص، ل، والمطبوعككة: 5]
 ب داد.

 (2)( ." 114، 118/ 24ب داد وانظر ترجمته في: )تاري  
 

الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام، ابن الجوزي )م -799
592) 

"قال: أخبرنا أحمد بن علي بن  ابت قال: قال محمد بن أبي الفوارل: سككككككككككككككنة  مان 
[ اآلدمي وكككان قككد خلط فيمككا 2وأربعين و ال مككالككة فيهككا مككات ]محمككد بن جعفر[ أ بُو ب ْكر ]

 [ .1حدث ]به[ ]
ٍد ]أ خْ  ُد الرثْحم ِن ْبُن ُمح مككث ُد بن علي قككال: حككد ني علي بن أبي 8بك ر نكك ا ع بككْ [ أ ْخبك ر نكك ا أ ْحمكك 

علي المعدل، أخبرنا أبو بكر بن أبي موسكككى القاضكككي، وأبو إسكككحاق الطبري، و يرهما قالوا: 
د عسككككككككمعنا أبا جعفر عبد الله بن إسككككككككماعيل بن بويه يقول: رأيت أبا بكر اآلدمي في النوم ب
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؟ فك ق ال  لي: وقفني بين يديه، وقاسككككككيت شككككككدالد َما فعل اللهه بك[ 4موته بمديدة فقلت ل ُه ]
وأمورا صكككككككككعبة. فقلت له: فتلك الليالي والمواقف والقرهن؟ فقال: ما كان شكككككككككيء أضكككككككككر على 
منها، كنها كانت للدنيا. فقلت له: ف لى أي شكككككيء انتهي أمرك؟ قال: قال لي الله ع ث وجل 

 ليت على نفسي أن ال أعذب أبناء الثمانين.[ ه5]
__________ 

 « .فيها مات أبو بكر اآلدمي»[ في اكصل: 2]
 [ ما بين المعقوفتين سقط من اكصل.1]
 سقط من ت.« بن محمد[ »8]
 سقطت من ت.« له[ »4]
 (2)« ." تعالى»وفي ص، ل: « . تعال»[ في اكصل: 5]
 

، ابن الجوزي )م الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام-300
592) 

وٍر اْلق  ثاُو أ ْخبك ر ن ا أ بُو ب ْكٍر بن  ابت، أ ْخبك ر ن ا على ْبن أ ِبي علي المعدل،  "أ ْخبك ر ن ا أ بُو م ْنصكككُ
ا أ بُو ب ْكٍر أحمكككد بن علي الكككذهبي ] اِهٍر اْلُمخ لِ ُص، أ ْخبك ر نككك  ا أ بُو قككك  [ المعرو : بكككابن 2أ ْخبك ر نككك 

ا فعل ما السكككاله عتبة بن عبيد الله قاضكككي الق كككاة بعد موته، فقلت: القطان، قال: رأيت أب
مع تخليطكك بهذا اللفظ؟ فقال:  فر لي، فقال: فكيف ذلك؟ فقال إن الله تعالى  اللاه بك

عرم عليث أفعالي القبيحة  أ أمر بي إلى الجنة، وقال: لوال هليت على نفسكككككي أن ال أعذب 
 فرت لكككك وعفوت عنكككك، اذهبوا بكككه إلى الجنكككة.  من جكككاوو الثمكككانين لعكككذبتكككك، ولكني قكككد

 فئدخلتها.
 محمد بن أحمد بن حبيه بن أحمد بن راجبان، أبو بكر الدهقان -1626

[1. ] 

                                         
 .24/215( 512المنتظأ في تاري  الملوك واكمأ، ابن الجووي )م  (2)
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ب دادي سكككككككككككن بخارى، وحدث بها عن يحيى بن أبي قاله، والحسككككككككككن بن محرم، 
، ودخل نوأبي قالبة الرقاشي و يرهأ، ولد أبو بكر بن حبيه بب داد سنة ست وستين ومالتي

بخارى سككككككنة سككككككبع و مانين ومالتين، ومات ببخارى يوم السككككككبت  رة رجه سككككككنة خمسككككككين 
 و ال مالة
[8. ] 

ِدُي، -1622 ]محمكككد بن أحمكككد بن محمكككد بن أحمكككد ْبن يقطين، أ بُو ب ْكر اكسكككككككككككككككك 
 المقرئ الب دادي

[4. ] 
ن ْبن ِعيس ى الناسرجي، ون ل مكثة وتُكوُ  ي  بها في فروى عن أحمد بن محمد ابن اْلح سك 

 هذه السنة. وكان  قة.
 ُمح مثد ْبن ع ِلي  ْبن مقاتل، أ بُو ب ْكر المقري. -1623

ن ة. ووجد ِفي داره دفالن مبل ها  ِذِه السككث ك ان  ذا مال عظيأ. وتُكُوفي  بمصككر ِفي شككعبان ه 
 [ .5 مانية وتسعين ألف دينار، وأخذت ل ُه ودالع وجوهر  منه مالتا ألف دينار[ ]

__________ 
 « .الدهني»[ في تاري  ب داد: 2]
محمد بن أحمد بن خنه بن »وفيه:  116/ 2[ انظر ترجمتكه في: )تكاري  ب داد 1]

 « .أحمد بن راجيان..
 .181/ 22والبداية والنهاية 

وإذا أ بتت في اكصكككل كان ذلك  ير صكككحي ، « وصكككليت على جناوته»[ في ت: 8]
الجووي، بينما في الواقع هو الحافظ  نجار كما يظهر كن ظاهر الكالم أن المتكلأ هو ابن 

 .116/ 2من تاري  ب داد 
 ( .841/ 2[ انظر ترجمته في: )تاري  ب داد 4]
[ ما بين المعقوفتين سكككككاقط من اكصكككككل. ويبدأ من بداية ترجمته: محمد بن أحمد 5]

 (2)بن محمد بن يقطين." 

                                         
 .24/283( 512تظأ في تاري  الملوك واكمأ، ابن الجووي )م المن (2)
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زي )م الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام، ابن الجو-301
592) 

"حد نا التنوخي قال: كان أبو بكر الجراح يقول: كتبي بعشككككككككككككككرة هال  درهأ وجاريتي 
بعشرة هال  درهأ، وسالحي بعشرة هال  درهأ، ودوابي بعشرة هال ، درهأ، قال التنوخي: 
وكان أحد الفرسككان يلبس أداته ويركه فرسككه ويخرج إلى الميدان، ويطارد الفرسككان فيه، توفي 

 اآلخرة من هذه السنة.في جمادى 
 أحمد بن الحسين بن مهران أبو بكر المقرئ: -1338

توفي في شكككوال هذه السكككنة، أنبئنا واهر ْبن قاهر، أ ْخبك ر ن ا أحمد ْبن الحسكككين البيهقي، 
أنبكئنكا أبو عبكد اللكه محمكد ْبن عبكد الله الحافظ قال: توفي أبو بكر أحمد بن الحسككككككككككككككين بن 

سككابع عشككرين شككوال سككنة إحدى و مانين و ال مالة وهو ابن سككتة  مهران المقرئ يوم اكربعاء
و مانين سنة، وتوفي في ذلك اليوم أبو الحسن العامري صاحه الفلسفة قال: فحد ني عمر 
بن أحمد ال اهد قال سكمعت الثقة من أصحابنا يذكر أنه رأي أبا بكر أحمد بن الحسين بن 

 ال: فقلت له:مهران في المنام في الليلة التي دفن فيها ق
، فقال: إن الله ع  وجل أقام أبا الحسكككن العامري ب والي ما فعل الله بكأيها اكسكككتاذ 

 وقال هذا فداؤك من النار.
الحسين بن عمر بن عمران بن حبيش، أبو عبد الله ال راب، ويعر : بابن  -1334

 ال رير:
لتنوخي، هري، واولد سككككنة تسككككع وتسككككعين ومالتين، فروى عن البا ندي، وروى عنه اكو 

 وتوفي في ربيع اآلخر من هذه السنة وكان  قة.
 عبيد الله بن أحمد بن معرو ، أبو محمد -1335

[2: ] 
ولد سنة ست و ال مالة، وولي ق اء ]الق اة[ بب داد، وحدث عن ابن صاعد و يره، 

ء، الروى عنه الخالل، واكوهري، وأبو جعفر بن المسككككككككككككككلمة، وكان من العلماء الثقات، العق
 الفطناء اكلباء، وكان وسيأ المنظر ملي  الملبس. مهيبا عفيفا عن اكموال.
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__________ 
 (2)( ." 865/ 20[ انظر ترجمته في: )تاري  ب داد 2]
 

الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام، ابن الجوزي )م -307
592) 

ير، "سككككككككككككككوداء هكاجكت عنكد حصككككككككككككككول الحاج ب باال، وفقدوا الماء فهلك منهأ خلق كث
وبل كت الم ادة من المكاء مككالكة درهأ، وتخفر جمككاعكة ببني خفكاجككة ورجعوا إلى الكوفكة وعمككل 

[ 2ال دير وال ار على سكككككككون وقمئنينة، وأظهرت الفتيان من التعليق شككككككي ا كثيرا واسككككككتعان ]
 أهل السنة باكتراك فئعاروهأ الثياب والفروش الحسان والمصاغ واكسلحة.

 [ من اككابر1نة ]ذكر من توفي في هذه الس
[ بن عبد الله بن الخ كككككككككككككر بن مسكككككككككككككرور، أبو الحسكككككككككككككين المعدل 8أحمد ] -8013

 المعرو  بابن السوسنجردي
[4: ] 

سكككمع أبا عمر وابن السكككماك، وأحمد بن سكككلمان النجاد، وأبا بكر الشكككافعي، و يرهأ، 
ه بعض س وكان  قة دينا، حسكن االعتقاد، شكديدا في السكنة، واجتاو يوما في الكرخ فسكمع

الصكحابة فجعل على نفسكه أن ال يمشكى في الكرخ، وكان يسككن باب الشام فلأ يعبر قنطرة 
 الصراة حتى مات.

 توفي في رجه هذه السنة عن نيف و مانين سنة.
أ ْخبك ر ن ا ع ْبُد الرثْحم ِن ْبُن ُمح مثٍد، أ ْخبك ر ن ا أ ْحم ُد بن علي، قال: حد ني على بن الحسكككين 

ل: سمعت عبد القادر بن محمد بن يوسف، يقول: رأيت أبا الحسن الحمامي العكبري، قا
؟ قكال: أنكا في الجنكة، قلكت: وأبي؟ قال: وأبوك ماا فعال اللاه باكالمقرئ في المنكام، فقلكت: 

 معنا، فقلت: وجدنا/ يعنى أبا الحسين السوسنجردي؟
 فقال: في الحظيرة، قلت: حظيرة القدل؟ قال: نعأ أو كما قال.

                                         
 .24/853( 512المنتظأ في تاري  الملوك واكمأ، ابن الجووي )م  (2)
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[ بن الحسكككككككككين بن على بن الحسكككككككككن بن هارون، أبو محمد 5إسكككككككككماعيل ] -8011
 البخاري الفقيه ال اهد

[6: ] 
__________ 

 « .واستعمل»[ في ص، ل: 2]
 [ بيام في ت.1]
 [ بيام في ت.8]
 ( .182/ 4[ انظر ترجمته في: )تاري  ب داد 4]
 [ بيام في ت.5]
 (2)( ." 820/ 6[ انظر ترجمته في: )تاري  ب داد 6]
 

الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام، ابن الجوزي )م -303
592) 

"أخبرنا الق او، أخبرنا أحمد بن علي بن  ابت، قال: أنشككدنا محمد بن المظفر، قال: 
 أنشدني أبو إسحاق إبراهيأ بن هالل الصابي لنفسه:

 قد كنت للحدة من ناظري ... أرى السهى في الليلة المقمره
 ى ... إال بعين تشتكي الشبكرهاآلن ما أبصر بدر الدج

 كنني أنظر منها وقد ...  ير مني الدهر ما  يره
 ومن قوى الستين من عمره ... رأى أمورا فيه مستنكره
 وإن تخطاها رأى بعدها ... من حاد ات الدهر ما  يره

 [ توفي ابن المظفر، في جمادى اكولى من هذه السنة رحمه الله.2]
 سالمة، أبو القاسأ ال رير المفسر [ بن1/ هبة الله ]-8011

[8: ] 

                                         
 .25/35( 512المنتظأ في تاري  الملوك واكمأ، ابن الجووي )م  (2)
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كان من أحفظ النال لتفسكككككير القرهن، وكان له حلقة في جامع المنصكككككور، وقد سكككككمع 
 الحدي  من أبي بكر بن مالك القطيعي و يره.

ُد ْبُن أ ِبي قكك اِهٍر اْلبك  ثاُو، ع ْن أ ِبي قككالككه العشككككككككككككككاري ] [ ، أخبرنككا هبككة اللككه 4أنبككئنككا ُمح مككث
[ المفسككككككككككر، قال: كان لنا شككككككككككي  نقرأ عليه في باب 5برنا هبة الله بن سككككككككككالمة ]المقرئ، أخ

:  فر لي، ؟ قالما فعل الله بكمحول، فمات بعض أصككحابه فرهه الشككي  في النوم، فقال: 
قال: فما حالك مع منكر ونكير؟ قال: يا أسككككككككككتاذ لما أجلسككككككككككاني وقاال من ربك من نبيك؟ 

حق أبي بكر وعمر دعكاني، فقكال: أحكدهما ل خر قد ألهمني اللكه ع  وجكل أن قلكت لهمكا ب
 أقسأ علينا بعظيأ دعه فتركاني، وانصرفا.

 توفي هبة الله في هذه السنة في رجه، ودفن في مقبرة جامع المنصور.
__________ 

 « .من حاد ات النقص ما لأ يره»[ في ص، ت: 2]
 [ بيام في ت.1]
 ( .3/ 21والبداية والنهاية  ،22/ 24[ انظر ترجمته في: )تاري  ب داد 8]
 « .أبي قاهر العشاري»[ في اكصل: 4]
 (2)« ." حد نا هبة الله بن سالمة»[ في ص، ل: 5]
 

الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام، ابن الجوزي )م -304
592) 

"عجيبة، وعندي عنه من تلك اكباقيل أشكككككياء، وكنت عرضكككككت بع كككككها علي هبة الله 
 كتابي بها وجعل يعجه مني كيف أسمع منه.  بن الحسن الطبري، فخرق

 توفي الخفا  في ذي الحجة من هذه السنة.
[ بن منصكككور، أبو القاسكككأ الراوي قبري اكصكككل 1[ بن الحسكككن ]2هبة الله ] -8258

 ويعر  بالاللكالي

                                         
 .25/283( 512المنتظأ في تاري  الملوك واكمأ، ابن الجووي )م  (2)
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[8: ] 
سكككككككمع عيسكككككككى بن علي بن عيسكككككككى الووير، والمخلص، وخلقا كثيرا. ودرل الفقه على 

د أبي حامد اكسفراييني، وكان يفهأ ويحفظ، وصنف كتبا وأدركته المنية مذهه الشافعي  عن
 قبل أن ينتشر عنه شيء، فتوفى بالدينور في رم ان هذه السنة.

أخبرنكا الق او، أخبرنككا الخطيكه، قككال: حكد ني علي بن الحسككككككككككككككين بن جكداء العكبري، 
 ؟ قال:ما فعل الله بكقال: رأيت أبا القاسأ الطبري في المنام فقلت له: 

  فر لي، قلت: بماذا؟ فكئنه قال كلمة خفية بالسنة.
 [ بن القادر باللثه4أبو القاسأ ] -8254

[ : توفي ليلة اكحد لليلة خلت من جمادى اآلخرة، وصككلى عليه أخوه أبو جعفر، 5]
ومشككككى النال بين يدي جناوته من رأل الجسككككر إلى التربة بالرصككككافة، وأعاد الصككككالة عليه أبو 

لحسككككككككككن بن عيسككككككككككى بن المقتدر، وقطع ضككككككككككرب الطبل في دار الخالفة أياما كجل محمد ا
 المصيبة، ولحق الخليفة عليه من الح ن أمر عظيأ.

 [ ابن قباقبا الشريف6أبو الحسن ] -8255
[2: ] 

 له شعر ملي ، ومنه أن رجال كته إليه، فئجابه على ظهر رقعته فقال:
 سي وسميريوقرأت الذي كتبت وما وال ... نجيي ومؤن

__________ 
 [ بيام في ت.2]
 « .ابن الحسين»[ في ت: 1]
، والبداية والنهاية 268/ 3، والككامل 22/ 24[ انظر ترجمتكه في: )تكاري  ب كداد 8]
21 /14. ) 

 [ بيام في ت.4]
 ( .14/ 21[ انظر ترجمته في: )البداية والنهاية 5]
 [ بيام في ت.6]
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 (2)( ." 14/ 21، والبداية والنهاية 682/ 3[ انظر ترجمته في: )الكامل 2]
 

الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام، ابن الجوزي )م -305
592) 

[ وشكككهد عند قاضكككى الق كككاة أبى عبد الله بن ماكوال، 2"وكان من سكككادات الثقات، ]
والدام اني، فقبال شكككهادته وتولى النظر في الحكأ بحريأ دار الخالفة، وكان إماما في الفقه، 

/ 252تصكككككانيف الحسكككككان الكثيرة/ في مذهه أحمد، ودرل وأفتى سكككككنين، وانتهى إليه له ال
أالمذهه، وانتشكككرت تصكككانيفه وأصكككحابه، وجمع اإلمامة، والفقه، والصكككدق، وحسكككن الخلق، 

[ ، وحسكككككن السكككككمت، والصكككككمت، عما ال يعني واتبا  1والتعبد، والتقشكككككف، ]والخشكككككو [ ]
 السلف.

 قي، وأبو سعد ال ووني.حد نا عنه أبو بكر بن عبد البا
وتوفي في ليلة اال نين وقت العشكاء، ودفن يوم اال نين لعشكرين من رم ان هذه السنة، 
وهو ابن  مان وسكبعين سكنة، و سكله الشكريف أبو جعفر بوصية إليه، وكان من وصيته إليه إن 

، وال [ معه القبر  ير ما   له لنفسككككككككككككككه من اككفان8يكفن في  ال ة أ واب، وأن ال يدخل ]
يخرق عليه  وب، وال يقعد لع اء، واجتمع له خلق ال يحصكككككون، وعطلت اكسكككككواق، ومشكككككى 
مع جناوته القاضككككككككككككي أبو عبد الله الدام اني وجماعة الفقهاء والق ككككككككككككاة والشككككككككككككهود، ونقيه 
الهاشككككككككميين أبو الفوارل قراد، وأرباب الدولة، وأبو منصككككككككور بن يوسككككككككف، وأبو عبد الله ابن 

[ ، وكان 4ابنه أبو القاسكككأ عبيد الله وهو يوم ذ ابن خمس عشكككرة سكككنة ]جردة، وصكككلى عليه 
[ ، وأبا حاوم، وافطر جماعة ممن تبعه لشكككككككككدة الحر، 5قد خلف عبيد الله، وأبا الحسكككككككككن ]
 [ من هب، وقبره ظاهر بمقبرة باب حرب.6كنه دفن في اليوم الثال  عشر ]

؟ عل الله بكما فلت له: يا سككيدي، ق ال  أبو علي البرداني: رأيت القاضككي أبا يعلى فق
 فقال لي وجعل يعد بئصابعه: رحمني و فر لي، ورفع من لتي، وأكرمني. فقلت:

 بالعلأ؟ فقال لي: بالصدق.

                                         
 .25/233( 512ي تاري  الملوك واكمأ، ابن الجووي )م المنتظأ ف (2)
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__________ 
 مكانها بيام في ص.« الثقات[ »2]
 [ ما بين المعقوفتين سقط من اكصل.1]
 « .ال يدفن»[ في ص: 8]
 سقط من ص.« يوم ذ ابن خمس عشرة سنةأبو القاسأ عبيد الله وهو [ »4]
 « .الحسين»[ في اكصل: 5]
 (2)سقط من ص، ت." « عشر[ »6]
 

الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام، ابن الجوزي )م -302
592) 

 " أ دخلت سنة  الث و مانين واربعمالة
 / أفمن الحوادث فيها:281

ية التدريس ن نظام الملك بتولأنه ورد أبو عبد الله الطبري الفقيه في المحرم بمنشكككور م
بكالنظكاميكة، فدرل بها،  أ وصككككككككككككككل في ربيع اآلخر أبو محمد عبد الوهاب الشككككككككككككككيراوي ومعه 

 منشور بالتدريس بها، فتقرر أن يدرل فيها هذا يوما وهذا يوما.
وفي ربيع اآلخر: خلع على أبي القككاسككككككككككككككأ علي بن قراد، وكتككه لككه منشككككككككككككككور بنقككابككة 

 العباسيين بعد أبيه.
 البصرة رجل كان ينظر في علأ النجوم[ ]ورد

وفي جمككادى اكولى: ورد البصككككككككككككككرة رجككل كككان ينظر في علوم النجوم يقككال لككه: تليكككا، 
واسكككت وى جماعة، وادعى أنه اإلمام المهدي، وأحرق البصككككرة فئحرقت دار كته عملت قبل 

تي [ عملت في اإلسكككككالم، وخربت وقو  البصكككككرة ال2ع ككككد الدولة، وهي أول دار ]كته[ ]
وقفككت على الككدواليككه التي تككدور، وتحمككل المككاء فتطرحككه في قنككاة الرصكككككككككككككككاص الجككاريككة إلى 

 المصانع التي أماكنها على فرس  من الماء.
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وحكى قالوت بن عباد: أنه رأى محمد بن سككككليمان أمير البصككككرة في المنام فك ق ال  ل ُه: 
:  فر لي ولوال حوم المربد لهلكت.َما فعل الله بك  ؟ فك ق ال 

ان محمد قد ابتدأ بهذا المصككنع عند خروجه إلى مكة، وعاد إلى البصككرة، فاسككتقبل وك
 بمالة فشربه وصلى على جانبه ركعتين شكرا للثه تعالى على تمام هذه

__________ 
 (2)[ ما بين المعقوفتين سقط من اكصل." 2]
 

الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام، ابن الجوزي )م -302
592) 

  التي تنككاهككت إليهككا الكثرة وشكككككككككككككك ككل النككال ذلككك اليوم وفيمككا بعككده عن "وهككذه الجمو 
 المعاش، فلأ يقدر أحد من نقاد الباعة في ذلك اكسبو  على تحصيل نقده.

 وقال لي أبو محمد سبطه: دخل إلى رجل بعد رجوعي من قبر جدي، فقال لي:
رج، يشكككككككككككير [ ؟ فقلت: ال، فقال لي: ذاك من ها هنا خ2رأيت مثل هذا الجمع قط ]

 إلى المسجد ويئمرني فيه باالجتهاد.
يأ الصككككبيان ؟ فقال:  فر لي بتعلما فعل الله بكورلي أبو منصككككور في النوم، فقيل له: 

 فاتحة الكتاب.
محمد بن عبد الله بن يحيى: أبو البركات، ويعر  بابن الشككككككككككككككيرجي، وبابن  -8251
 الوكيل المقرئ

[1: ] 
ن سككنة سككت وأربعمالة، وقرأ القرهن على أبي العالء ولد يوم الجمعة العشككرين من رم ككا

/ أأبي 42الواسككككطي و يره، وسككككمع الحدي  من أبي القاسككككأ بن بشكككككران و يره، وتفقه/ على 
 [ ، وكان يتهأ باالعت ال.8الطيه الطبري سنين، وسكن الكرخ، وروى عنه أشياخنا ]

 شوني ي.في مقبرة ال وتوفي يوم الثال اء خامس عشر ربيع اكول من هذه السنة، ودفن
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 محمد بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين، أبو الفرج البصري -8260
[4: ] 

قاضكككي البصكككرة، سكككمع من علماء البصكككرة،  أ ورد ب داد فسكككمع أبا الطيه الطبري، وأبا 
القاسكككككككككأ التنوخي، وأبا الحسكككككككككن الماوردي، وأبا محمد الجوهري، و يرهأ. وسكككككككككمع بالكوفة 

 [ . سمع من أبي القاسأ الرقي،5 يرها، وكان يعر  اآلداب ]واكهواو وبواسط و 
__________ 

 « .رأيت مثل ذلك الجمع قط»[ في اكصل: 2]
أبو البركات بن الوكيل »، وفيه: 420/ 8[ انظر ترجمتكه في: )شككككككككككككككذرات الكذهكه 1]

 « ( .محمد بن عبد الله بن يحيى الخباو الدبال الكرخي الشافعي  
 « .شايخناروى عنه م»[ في ص: 8]
 ( .266/ 21[ انظر ترجمته في: )البداية والنهاية 4]
 (2)« ." وكان يعر  اكدب»[ في ص: 5]
 

الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام، ابن الجوزي )م -308
592) 

 "في داره بخرابة الهرال،  أ نقل بعد مدة إلى مقبرة باب حرب.
مكككاخرة، أبو سككككككككككككككعكككد  أحمكككد بن محمكككد بن علي بن محمود بن إبراهيأ بن -4024

 ال ووني:
/ أولد في ذي الحجة سككككككككنة تسككككككككع وأربعين/ وسككككككككمع القاضككككككككي أبا يعلى، وابن 1[ 2]

المسككككلمة، وابن المهتدي، وحد نا عنهأ، وهو هخر من حدث عن القاضككككي أبي يعلى، وكان 
قد م ككككى إلى صككككريفين فسككككمع الجعديات كلها من أبي محمد الصككككريفيني، وسككككمع من أبي 

[ الحسكككين ابن النقور، وأبي منصكككور ابن العكبري، 1بر بن ياسكككين وأبي ]علي بن وشكككاح وجا
وأبي بكر الخطيه و يرهأ، وكانوا ينسبونه إلى التسم  في دينه، وحكى أبو سعد السمعاني 
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[ من أين علأ ذلك، ومرم فبقي خمسككة و ال ين 8أنه كان منهمكا في الشككراب وال أدري ]
 يوما بعلة النصه لأ ي طجع.

م الخميس تاسككككع عشككككر شككككعبان من هذه السككككنة، ودفن يوم الجمعة عند رباط وتوفي يو 
 جده أبي الحسن ال ووني حذاء جامع المنصور.

ا مَ قال شككككيخنا أبو الف ككككل ابن ناصككككر: رأيته في المنام وعليه  ياب حسككككنة، فقلت ل ُه: 
:  فر لي، فقلت له: وأين أنت؟ قال: أنا وأبي في الجنة.فعل اللهه بك  ؟ فك ق ال 
 ِإْسم اِعيل بن أحمد بن عمر بن أبي اكشع ، أبو القاسأ السمرقندي: -4025

[ ولد بدمشكق في رم كان سكنة أربع وخمسين وسمع شيوخ دمشق  أ ب داد فسمع 4]
ابن النقور، وكان يالومه حتى قال: سككمعت منه ج ء يحيى بن معين ا ني عشككرة مرة، وسككمع 

  يرهأ.  أ انفرد بئشياخ لأ يبق منالصريفيني، وابن المسلمة، وابن البسري و 
__________ 

( 221/ 4وانظر ترجمته في: )شككككذرات الذهه « . أبو سكككعيد ال ووني»[ في ت: 2]
. 

 [ في اكصل: أبا.1]
 « .وال أدري»[ في ص: 8]
 « .بن أبي اكشع  بن أبي بكر»[ في ت: 4]

، والكامل 221/ 4، وشذرات الذهه 123/ 21وانظر ترجمته في: )البداية والنهاية 
1 /815 ". )(2) 

 

الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام، ابن الجوزي )م -309
592) 

/ 80"والتوقيعات تصكدر بمراضي ابن المرخأ ومسخطات ال ينبي، ولأ يبق إال  االسأ/ 
أفمرم وتوفي سككحرة اكربعاء يوم عيد النحر من هذه السككنة وله سككت وسككبعون سككنة، وصككلى 
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ن علي نقيكه النقباء وناله الووارة، وكان الجمع كثيرا جدا، ودفن في عليكه ابن عمكه قلحكة ب
مشككهد أبي حنيفة إلى جانه أبيه أبي قاله ال ينبي، وخلف جماعة من البنين ماتوا ما أظن 

 أحدا منهأ عبر  ال ين سنة.
قال المصككككنف رحمه الله: وحد ني أبو الحسككككن البراندسككككي عن بعض العدول أن رجال 

:  فر لي،  أ أنَما فعل الله بكة في المنام، فك ق ال  ل ُه: رأى قاضي الق ا  شد:؟ فك ق ال 
 وان امرأ ينجو من النار بعد ما ... ت ود من أعمالها لسعيد

قال:  أ قال لي: امض إلى أبي عبد الله يعني ابن البي ككككاوي القاضككككي، وهو ابن أخي 
قال يعني سككككراريه، فقاضككككي الق ككككاة، وأحد أوصككككياله فقل له لأ ت ككككيق صككككدر  صككككن وشككككهية 

الرجل: وما عرفت أسكككككماءهن قط فم كككككيت، وقلت ما رأيت فقال: سكككككبحان الله كنا البارحة 
 في السحر نتحدث في تقليل ما ينوبهن.

محمكد بن علي الب كدادي، أبو  كالكه بن أبي الحسككككككككككككككن، يعر  بكابن الداية  -4255
 [ المكبر:2]

 [1سمع أبا جعفر بن المسلمة. ]وتوفي في المحرم[ ]
 [ الرفاء:8المبارك بن المبارك بن ووما، أبو نصر ] -4256

ولد سنة  مان و مانين واربعمالة، قرأ القرهن على أبي بكر بن الدنف، وسمع الحدي  
من أبي قاله بن يوسكككككف و يره، وكان حنبليا  أ انتقل فصككككككار شكككككافعيا، وتفقه على شككككككيخنا 

ة إخراجا برو في الفقه،  أ اخرج من المدرسالدينك و ري ، وتفقه على أسعد  أ على ابن الرواو، و 
 عنيفا.

__________ 
 ( .2112[ انظر ترجمته في: )تذكرة الحفاظ 2]
 [ ما بين المعقوفتين: ساقط من اكصل، ص، ط.1]
 (2)( ." 852/ 1[ انظر ترجمته في: )الكامل 8]
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الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام، ابن الجوزي )م -310
592) 

ة الرواية بل أخذ من قبل ان يبلى إلى مراده، ونعوذ باللثه من سككككوء القصككككد "وال بلى مرتب
 والتعصه.

/ 42توفي شككيخنا ابن ناصككر ليلة الثال اء الثامن عشككر من شككعبان هذه السككنة، وصككلي 
أعليه قريبا من جامع السككلطان  أ بجامع المنصككور  أ في الحربية  أ دفن بمقبرة/ باب حرب 

[ ابن الحصككككري 2بي منصككككور ابن اكنباري، وحد ني ]أبو بكر[ ]تحت السككككدرة إلى جانه أ
د  فرت ؟ فقال:  فر لي، وقال لي قماا فعال اللاه باكالفقيكه، قكال: رأيتكه في المنكام فقلكت: 

 لعشرة من أصحاب الحدي  في ومانك كنك رليسهأ وسيدهأ.
 محمد بن علي بن الحسن بن أحمد، أبو المظفر الشهرووري . -4101

ع وسكبعين وأربعمالة، وسمع أبا عبد الله حسين بن أحمد بن قلحة، وأبا ولد سكنة تسك
الف ل بن خيرون و يرهما، وروى الحدي ، وكانت له معرفة حسنة بعلأ الفرالض والحساب 
انفرد بها، وكان  قة من أهل الدين والخير، وكان يبيع العطر في دكان عند مسكككككككجد شكككككككيخنا 

،  أ سككككككككككافر إلى بالد الموصككككككككككل لدين ارتكبه فبقي بها أبي محمد المقرئ، ويقرأ عليه هنالك
 مدة  أ رجع عنها إلى بعض   ور أذربيجان.

 وتوفي بمدينة خالط في رجه هذه السنة.
 المبارك بن الحسن بن أحمد، أبو الكرم الشهرووري -4108

[1: ] 
ولد في ربيع اآلخر سكككككككنة إحدى وسكككككككتين وقرأ القرهن وسكككككككمع من التميمي وابن خيرون 

 د وجماعة.وقرا
وتوفي في ذي الحجة من هذه السنة ]ودفن في دكة بشر الحافي إلى جانه أبي بكر 

 الخطيه.
 ]هارون بن المقتدي، عأ المقتفي-4104

[8: ] 
 توفي يوم اك نين  ال  عشرين شوال وصلي عليه، وحمل في ال ب ب إلى الترب،
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__________ 
 [ ما بين المعقوفتين: ساقط من اكصل.2]
 (2111، وتذكرة الحفاظ 252/ 4ظر ترجمته في: )شذرات الذهه [ ان1]
 (2)[ هذه الترجمة ساقطة من اكصل، ص، ط." 8]
 

الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام، ابن الجوزي )م -311
592) 

 "ذكر من توفي في هذه السنة من اككابر
 / أ13

 ب[ ، أبو محمد الخشا2عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد ] -4112
[1. ] 

قرأ القرهن وسككككككككككككككمع الحكدي  الكثير وقرأ منه ما ال يحصككككككككككككككى وقرأ النحو والل ة وانتهى 
علمها إليه ومرم في شعبان هذه السنة نحو عشرين يوما فدخلت عليه في مرضه وقد ي س 

 من نفسه فقال لي عند الله احتسبت نفسي.
[ يوم 4ر ][ رم كككككككككان وصكككككككككلى عليه بباب جامع المنصكككككككككو 8وتوفي يوم الجمعة  ال  ]

 السبت ودفن بمقبرة أحمد قريبا من بشر.
وحد ني عبد الله الحياني العبد الصككككال  قال رأيته في النوم بعد موته بئيام ووجهه منير 

؟ قال  فر لي، قلت وأدخلك الجنة؟ قال وأدخلني الجنة إال ما فعل الله بكم ككيء فقلت 
 العلماء تركوا العمل.أنه أعرم عني قلت أعرم عنك؟ قال: نعأ وعن جماعة من 

 محمد بن محمد بن محمد، أبو المظفر البروي -4111
[5. ] 
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تفقكككه على محمكككد بن يحيى ونكككاظر ووعظ وقكككدم ب كككداد فجلس للوعظ في أول واليكككة 
المسكككككككككت كككككككككيء وأظهر مذهه اكشكككككككككعري وتعصكككككككككه على الحنابلة وبالى فئخذه قيام الدم في 

 رم ان هذه السنة في يوم.
 أبي إسحاق الشيراوي.وتوفي ودفن في تربة 

 ناصر الخويي -4118
[6. ] 

كان متصكككككككككوفا مقامه بمحلة التو ة  أ انتقل فئقام بجامع المنصكككككككككور وكان يمشكككككككككي في 
 قله الحدي  حافيا.

 [ .2وتوفي فصلى عليه بجامع المنصور ]ودفن في التو ة[ ]
__________ 

 سقطت من ت.« بن أحمد[ »2]
/ 21. والبكدايكة والنهكاية 112، 110/ 4[ انظر ترجمتكه في: )شككككككككككككككذرات الكذهكه 1]
 ( .83/ 20. والكامل 161

 « . اني رم ان»[ في اكصل: 8]
 « .جامع السلطان»[ في اكصل: 4]
والبداية « . أبو حامد»، وفيه: 114/ 4[ انظر ترجمتكه في: )شككككككككككككككذرات الذهه 5]
 ( .83/ 20. والكامل 161/ 21والنهاية 
ية والنهاية انظر ترجمته في: )البداية والنهاية وكذلك من البدا« الجوني»[ في ت: 6]
21 /161. ) 

 (2)[ ما بين المعقوفتين سقط من اكصل." 2]
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الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام، ابن الجوزي )م -317
592) 

 "عمى في عمى في ظلمة فوق ظلمة ... تراكمها من دونه يعج  الصبر
بككالطلكككه من النكككال ال عن حكككاجكككة وكككان مع هككذا االعتقكككاد يعر  منكككه فواحش وأ رى 

 فخلف  ال مالة دينار.
ومات يوم السككككبت  ال  عشككككر ربيع اآلخر وصككككلى عليه في رحبة الجامع ودفن بمقبرة 

 باب حرب.
وكتكه إلى أبو بكر الكدالل وككان من أهكل السككككككككككككككنكة الجيكاد قال رأيت في ما يرى النالأ  

جة/ ماعة فتبعته فصكككعد در كئني في سكككوق وكئن صكككدقة بن الحسكككين الحداد عريان وحوله ج
ه ؟ فقال لي ما  فر لي، فقلت لما فعل الله بكفصككككككككككعدت خلفه فقلت يا شككككككككككي  صككككككككككدقة 

/ أكذا؟ قال نعأ وأعاد القول مرة أخرى و ير عبارته قال قلت له ا فر لي قال ما أ فر 223
لك ون ل من الدرجة فقلت أين تسككككككككن؟ فقال في بيت في خان فانتبهت فلقيت رجال كان 

صكككككككدقة فحد ته بما رأيت فقال لي إني رأيت في المنام امرأة أعر  أنها ميتة فقلت  صكككككككديق
ي ؟ قال قد وكل بي كل ملك فما فعل الله بكلها رأيت صكككككككككدقة؟ قالت نعأ رأيته وسكككككككككئلته 

 السماء وقد ضايقوني حتى قد حنقوني فقلت أين تكون؟ قال مسجون.
 فاقمة بنت نصر بن العطار -4812

كربعاء سككككككادل عشككككككر رم ككككككان واخرجت جناوتها بكرة الخميس إلى [ توفيت يوم ا2]
[ الووير 1جامع القصكر ونحي شكباك المقصورة كجلها وح ر جميع أرباب الدولة ]سوى[ ]

وصككلى عليها أخوها صككاحه المخ ن وامتألت اكسككواق والشككوار  بالنال أكثر من يوم العيد 
اككابر ودفنت عند أبيها وشكككا  عنها [ إلى مقبرة أحمد بن حنبل خلق كثير من 8وشكككيعها ]

الكذكر الجميكل وال هكد في الكدنيكا، وحكد ني أخوها صككككككككككككككاحه المخ ن أنها كانت كثيرة التعبد 
شككككككككديدة الخو  ما خرجت في عمرها من بيتها إال  الث مرات ل ككككككككرورة وما كانت تلتفت 

 الى وينة الدنيا.
__________ 

 ( .111/ 21[ انظر ترجمتها في: )البداية والنهاية 2]
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 [ ما بين المعقوفتين سقط من اكصل.1]
 (2)« ." وتبعها»[ في ص: 8]
 

الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام، ابن الجوزي )م -313
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"قال: فبكي بكاء قويال  أ قال لي: يا أبا حاوم، أما ينب ي لي أن أضمر نفسي لتلك 
هذا البالء الذي ابتليت به من [ ، وما أظن أني مع 2العقبكة فعسككككككككككككككى أن أنجو منها يوم ذ ]

[ فمككا فعككل بككه مككا ترون إال 1أمور النككال بنككاج.  أ رقككد  أ تكلأ النككال، فقلككت: أقلوا الكالم ]
سهر الليل،  أ تصبه عرقا في يوم الله أعلأ كيف كان،  أ بكى حتى عال نحيبه،  أ تبسأ، 

 إنككك لمككا رقككدت فسككككككككككككككبقكت النككال إلى كالمككه، فقلككت: يككا أمير المؤمنين، رأيكت منككك عجبككا،
 تصببت عرقا حتى ابتل ما حولك،  أ بكيت حتى عال نحيبك  أ تبسمت، فقال لي:

[ ذلككك؟ قلككت: نعأ ومن كككان حولككك من النككال رهه، فقككال لي: يككا أبككا 8وقككد رأيككت ]
حاوم، إني لما وضكككككككككعت رأسكككككككككي فرقدت، رأيت كئن القيامة قد قامت واجتمع النال، فقيل: 

[ مهطعين إلى 4اكفق، أمة محمد من ذلك  مانون صكككفا ] انهأ عشكككرون ومالة صكككف فمل وا
[ ينتظرون متى يدعون إلى الحسكككككاب، إذ نودي: أين عبد الله بن عثمان أبو بكر 5الداعي ]

الصككككككديق؟ فئجاب فئخذته الماللكة فئوقفوه أمام ربه ع  وجل، فحوسككككككه  أ نجا ]وأخذ به 
[ وأمر 6أمام ربه، فحوسكككككككه  أ نجا[ ]ذات اليمين،  أ نودي بعمر فقربته الماللكة، فوقفوه 

به وبصاحبه إلى الجنة.  أ نودي بعثمان، فئجاب، فحوسه يسيرا،  أ أمر به إلى الجنة،  أ 
[ . فلما قرب اكمر مني أسقط 2نودي بعلي بن أبي قاله، فحوسه  أ أمر به إلى الجنة ]

؟ عبككككد الع ي  في يككككدي،  أ جعككككل يؤتى بقوم ال أدري مككككا حككككالهأ،  أ نودي: أين عمر بن
[ ،  أ 3فتصكككببت عرقا،  أ سككك لت عن الفتيل والنقير والقطمير وعن كل ق كككية ق كككيت بها ]

 فر لي، فمررت بجيفككة ملقككاة، فقلككت للماللكككة: من هككذا؟ فقككالوا: إنككك لو كلمتككه كلمككك، 
فوك ته برجلي فرفع رأسكككككككككككككه إلي وفت  عينيه، فقلت له: من أنت؟ فقال لي: من أنت؟ فقلت: 

                                         
 .23/145( 512وك واكمأ، ابن الجووي )م المنتظأ في تاري  المل (2)
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خلفاء ؟ قلت: تف ل علي وفعل بي ما فعل بالما فعل الله بكن عبد الع ي ، قال: أنا عمر ب
 اكربعة الذين  فر لهأ، وأما الباقون فما أدري ما فعل بهأ،

__________ 
 « .أنجو منها يوم القيامة»[ في ت: 2]
 « .اقووا الكالم»[ في ت: 1]
 « .ورأيت»[ في ت: 8]
 سقطت من ت.« : صفا[ »4]
 سقط من ت.« . الداعيإلى [ »5]
 [ ما بين المعقوفتين ساقط من اكصل، أوردناه من ت.6]
 ساقطة من ت.« :  أ نودي بعلي ...  أ أمر به إلى الجنة[ »2]
 (2)وما أوردناه من ت." « . ق يتها بها»[ في اكصل: 3]
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العبال أخرج هشكككام من قبره فصكككله. وكان قتل ويد في هذه "وصكككله، فلما ظهر ولد 
 السنة، وكان ابن ا نتين وأربعين سنة.

 [2عطاء السليمي: ] -656
 كان شديد الخو  والحياء من الله، لأ يرفع رأسه إلى السماء أربعين سنة.

وكان يبكي حتى يبل ما حوله، فعوته في بكاله، فقال: إذا ذكرت أهل النار وما ين ل 
 هأ من العذاب تمثلت نفسي بينهأ، فكيف لنفس ت ل وتسحه في النار؟ أال تبكي؟!.ب

 وكان يقول: ارحأ في الدنيا  رتي، وفي القبر وحدتي وقول مقامي  دا بين يديك.
[ : التقى  ابت وعطاء السكككككككككككليمي  أ افترقا، فلما كان 1وقال جعفر ]بن سكككككككككككليمان[ ]

يككه فقككالككت: أخوك عطككاء، فخرج إليككه فقككال: يككا وقككت الهككاجرة جككاء عطككاء فخرجككت الجككاريككة إل
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[ جهنأ 8أخي في هكذا الحر، قكال: ظللكت صككككككككككككككالمكا فكاشككككككككككككككتكد علي الحر، فكذكرت ]حر[ ]
 فئحببت أن تعينني على البكاء، فبكيا حتى سقطا.

 ؟ قال:ما فعل الله بكقال جعفر: ولما مات عطاء رأيته في المنام، فقلت: 
اسككككككككككككككتحييت مني، تخافني ذلك الخو  كله، رحمني ووبخني وقال لي: يا عطاء، ما 

 أما علمت أني أرحأ الراحمين.
 [4عطية بن قيس الكالبي ] -652

 من أهل القرهن والف ل، توفي في هذه السنة وهو ابن مالة سنة وأربع سنين.
 [ :5محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ بن عمرو بن مالك، أبو عبد الله ] -653

لثى اللُه عليه وسككككلأ، وكان يفتي، وكان كثير  كانت له حلقة في مسككككجد رسككككول الله صكككك 
 الحدي   قة.

 توفي بالمدينة في هذه السنة.
__________ 

 « .عطاء السلمي». وجاء في اكصل: 125/ 6[ حلية اكولياء 2]
 [ ما بين المعقوفتين: ساقط من اكصل، أوردناه من ت.1]
 من ت. [ ما بين المعقوفتين: ساقط من اكصل، أوردناه8]
 .241/ 5، حلية اكولياء 838/ 6[ الجرح والتعديل 4]
، والتاري  الكبير 110/ 6[ قبقات ابن سعد الج ء المخطوط، وتهذيه التهذيه 5]

 (2)." 211/ 3، الجرح والتعديل 166/ 2/ 2
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 ذ ، ذلك منصور، وقد مات."ليس أراه، قالت: يا بني ليس ذلك ج
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: أ ْخبك ر ن ا أ بُو نعيأ اكصككككككككفهاني،  ، ق ال  ُد ْبُن أ ْحم د  أخبرنا ابن منصككككككككور، قال: أ ْخبك ر ن ا ح م 
 قال: حد نا أبو محمد بن حيان، قال: حد نا محمد بن يحيى، قال:

 حد نا أوهر بن جميل، قال: حد  نا ابن عيينة، قال:
ى ؟ قال: كدت أن ألقما فعل الله بكمنام، فقلت: رأيت منصكككككككككككككور بن المعتمر في ال

 الله بعمل نبي.
 قال سفيان: إن منصورا صام ستين سنة يقوم ليلها ويصوم نهارها.

 مروان بن محمد بن مروان بن الحكأ: -211
 قتل في ذي الحجة من هذه السنة وهو ابن ا نتين وستين سنة، وقيل: تسع وستين.

يته خمس سكككنين وعشكككرة أشكككهر وسكككتة عشكككر يوما." وقيل:  مان وخمسكككين. وكانت وال
(2) 
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: : ح دث ك ن ا ُمح مثد ْبن إسحاق ق ال   "ق ال  أ بُو نعيأ: وحد نا أ بُو حامد ْبن جميل ق ال 
: رأيت : سكككككككككككمعت جريرا، ع ْن رقبة ق ال   ة ِفي رب الع ح دث ك ن ا يوسكككككككككككف ْبن موسكككككككككككى ق ال 

 يعني/ التيمي. -/ ب فقال: وع تي ككرمن  مثوى سليمان21المنام، 
: رأيت رب الع ة ِفي النوم فك ق ال  لي: يا رقبة، وع تي  وبل نكا من قريق هخر ع ْن رقبكة ق ال 
وجاللي ككرمن مثوى سككككليمان التيمي، ف نه صككككلى لي أربعين سككككنة ال داة على ظهر العتمة. 

: فج ت إِ  :ق ال  ا؟ قلت: نعأ. ق ال  : أنت رأيت ه ذ   ل ى سليمان فحد ته فك ق ال 
ِذِه  كحد نك بمالة حدي  عن رسكككككككككول الله صكككككككككلى الله عليه وسكككككككككلأ بما ج تني من ه 

: فلما ك ان  بعد مديدة مات فرأيته ِفي المنام. فقلت:  . قال: بك ما فعل اللهالبشككككككككككككككارة. ق ال 
: هكذا أفعل بئْبناء  الث و مانين.1ه[ ][ ]بيد2 فر لي وأدناني وقرْبني و لفني ]  [ . و ق ال 

 أسند سليمان التيمي ع ْن أنس ْبن مالك وعن جماعة من أكابر التابعين.
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 وتوفي بالبصرة في هذه السنة.
 فاقمة ْبنت ُمح مثد ْبن المنكدر -255

: كانت فاقمة ق  أ ْخبك ر ن ا ُمح مثد ْبن ناصكككككر ب سكككككناد ل ُه ع ْن ِإبْكر اِهيأ ْبن مسكككككلأ القرشكككككي  ال 
د ْبن المنككدر تكون نهارها، ف ذا جنها الليل تنادي بصككككككككككككككوت ح ين: هدأ الليل،  ْبنكت ُمح مكث
واختلط الظالم، وأوى ككككل حبيكككه إِل ى حبيبكككه، وخلوتي بكككك أيهكككا المحبوب أن تعتقني من 

 النار.
نصكككاري يحيى ْبن سكككعيد ْبن قيس ْبن ع ْمرو ْبن سكككهيل ْبن  علبة، أ بُو سكككعيد اك -256
 [ .8المديني ]

سككمع من أنس بن مالك، والسككاله بن ي يد، وع ْبد اللثه ْبن عامر ْبن ربيعة، وسككعيد ْبن 
 المسيه، والقاسأ، و يرهأ.

  ُأث روى عنه هشام ْبن عروة، ومالك، واْبن جري ، وشعبة، و يرهأ.
لثى اللثُه ع ل يْ  لثأ  ِفي أيام الوليد بن ِه و  و ك ان  فقيها  قة يتولى الق كككاء بمدينة الرسكككول صككك  سكككك 

 عبد الملك،
__________ 

 وما أ بتناه من ت.« وعلمني»[ في اكصل: 2]
 [ ما بين المعقوفتين ساقط من اكصل وما أ بتناه من ت.1]
. 112/ 22. وتهكككذيكككه التهكككذيكككه 202/ 24[ انظر ترجمتكككه في: تكككاري  ب كككداد 8]

 .125/ 3والتاري  الكبير 
 (2)." 242 /1والجرح والتعديل 

 

الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام، ابن الجوزي )م -312
592) 

: : أ ْخبك ر ن ا الحسين بن عبد الله بن روح الجواليقي  ق ال   "ع ْبد اللثه ْبن أبان الهيتي ق ال 
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 : ح اق القاضكككككككككي ق ال  ح دث  ِني هارون ْبن رضكككككككككى مولى ُمح مثد ْبن ع ْبد الرثْحم ِن/ ْبن ِإسكككككككككْ
: سمعت ي يد ْبن هارون يك ُقول: رأيت رب الع ة تعالى / ب 210 ح دث ك ن ا أ ْحم د ْبن سنان ق ال 

ا علمككت  ان، فقلككت: يككا رب مكك  ال  لي: يككا أبككا ي يككد ال تكتككه ع ْن جرير ْبن ُعْثمكك  ِفي المنككام، فك قكك 
 منه إال خيرا، فك ق ال  لي: يا أبا ي يد ال تكته عنه ف نه يسه عليا.

نصككككككور الق او قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أ ْخبك ر ن ا ُمح مثد ْبن الحسككككككين أ ْخبك ر ن ا أ بُو م
 : : ح دث ك ن ا مسككي  ْبن حاتأ ق ال  : ح دث ك ن ا ُمح مثد ْبن الحسككين النقاش ق ال  ْبن ُمح مثد اكورق ق ال 

: كنت ِفي مجلس أ ْحم د ْبن حنبل فك ق ال   ِعيد ْبن شككككادي الواسككككطي ق ال  ُه رجل: يا ل   ح دث ك ن ا سكككك 
 ؟ما فعل الله بكأبا عبد الله رأيت ي يد بن هارون في المنام، فقلت له: 

قكال:  فر لي ورحمني وعككاتبني، فقلكت:  فر لكك ورحمكك وعكاتبككك، فقكال: نعأ، قكك ال  
ا علمككت إال خيرا،  ان؟ قلككت: يككا رب الع ة مكك  لي: يككا ي يككد ْبن هككارون كتبككت ع ْن جرير ْبن ُعْثمكك 

: إنه ك ان    يب ض أبا الحسن علي بن أبي قاله. ق ال 
: والله م ا سككككككككككككككببته قط وإني أترحأ 2]قك ال  المؤلف[ : ] [ وقد روينا من قريق هخر ق ال 

 عليه.
 تُكُوفي هذه السنة، وقيل: ِفي سنة ست وستين.

 سليمان ْبن القاسأ ْبن ع ْبد الرثْحم ِن مولى قريش،  ُأث مولى لْبني سهأ. -323
 للثه ْبن وهه و يره، و ك ان  من العابدين ال هاد.روى عنه: ع ْبد ا

 تُكُوفِ ي  في هذه السنة.
 [ .1ُعْثم ان ْبن الحكأ الجذامي ] -321

روى ع ْن موسكككككككى ْبن عقبة و يره، و ك ان  فقيها متدينا. عرم عليه الق كككككككاء بمصكككككككر فلأ 
 يقبل. و ك ان  اللي  أشار بواليته فهجر اللي  لذلك.

 لسنة.تُكُوفِ ي  في هذه ا
__________ 

 [ ما بين المعقوفتين ساقط من اكصل.2]
 (2)." 2/ 1[ انظر ترجمته في: تقريه التهذيه 1]
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لثأ  يك قُ  لثى اللثُه ع ل ْيِه و سككك  ول  اللثِه صككك  ِمْعُت ر سكككُ ِمْعُت أ ن س  ْبن  م اِلٍك يك ُقوُل: سككك  ِإنث »ُل: و "سككك 
ْيٍء، و ِإذ ا أ ر اد  أ ْن ي ْكت ِن   ِبِه اْلُكُنوو  ه اب   ل  شكككككككككككككك  ابك ُه ككُ ه  اللكثِه هك  ِه و جكْ اِلأ  ِإذ ا أ ر اد  ِبِعْلمكِ  ِمْن ُكلِ  اْلعك 

ْيءٍ  : أرددها « . شككك  : ]أربعون[ ألف درهأ تئخذها تسكككتعين بها ع ل ى م ا أنت عليه. فك ق ال  فك ق ال 
: ال حاجة لي ِفيه ا أووها عني  ع ل ى من ظلمتكه : واللكه م ا أعطيك إال م ا ور ته، ق ال  ال  بهكا، فك قك 

: فلعلي إن عدلت ِفي قسككككككككمتها أن يقول بعض  : فنقسككككككككمها، ق ال  ووى اللثه عنك أووارك، ق ال 
 من لأ يروق منها لأ يعدل، أووها عني ووى اللثه عنك أووارك.

 د ْبن سلمة ع ْن خلق كثير من التابعين.[ : أسند حما2]ق ال  مؤلف الكتاب[ ]
 وتوفي في هذه السنة ِفي المسجد و ُهو  يصلي.

أ ْخبك ر ن ا اْبن ناصر، وعلي ْبن أبي ُعم ر قاال: أ ْخبك ر ن ا روق اللثه وقراد قاال: أ ْخبك ر ن ا علي بن 
: أ   ْفو ان  ق ال  ْيُن ْبن صككككككككككك  : أ ْخبك ر ن ا اْلُحسككككككككككك  ر ان  ق ال  : ْخبك ر ن ا أ بُو بمحمد ْبُن ِبشكككككككككككْ كر ْبن عبيد ق ال 

: رأيت حماد ْبن سلمة ِفي النوم، فقلت:  ، ع ْن أبيه ق ال  ا فعل مَ ح دث  ِني أ بُو ع ْبد اللثه التثِميِمي 
: قيل لي قال م ا كدرت نفسك فاليوم أقيل راحتك اللهه بك : خيرا: قلت: فماذا؟ ق ال  ؟ ق ال 

 ب  ب  ماذا أعددت لهأ.وراحة المتعوبين ِفي الدنيا، 
 [ .1حماد عجرد ] -108

: هو حمكككاد ْبن ُعم ر ْبن يونس ْبن   ال  ا أ بُو بكر الخطيكككه قككك  : أ ْخبك ر نككك  ال  ا الق او قككك  أ ْخبك ر نككك 
 كليه، م ْول ى لْبني سوأة ْبن عامر ْبن صعصعة، يكنى أبا ع ْمرو، و ُهو  كوفي. ويقال:

د  الم يلعه م ع  الصككككككبيان ِفي يوم شككككككديد البر  واسككككككطي، ويقال: إن أعرابيا، مر به و ُهو  
ال  لك ُه: تعجردت يكا  الم، فسككككككككككككككمي عجرد، والمتعجرد المتعري، و ك ان  خليعا  و ُهو  عريكان، فك قك 

ين و ُهو  فحل الشككككككككككككعراء/ المجيد -ماجنا ظريفا، ونادم الوليد بن ي يد وهاجى بشككككككككككككار ْبن برد
 [ .8اد في أيام المهدي ]فانتصف منه، و ك ان  بشار ي ج منه، وقدم ب د

__________ 
 [ ما بين المعقوفتين ساقط من اكصل.2]
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 .241 -243/ 3[ انظر ترجمته في: تاري  ب داد 1]
 (2)." 241/ 3[ انظر الخبر في: تاري  ب داد 8]
 

الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام، ابن الجوزي )م -319
592) 

د ْبن عبككد اللككه الثككابتي، أخبر "أ ْخبك ر نك ا اْلق  ثاُو ]أ ْخبك ر نكك ا ا نككا أحمككد بن لخطيككه، أ ْخبك ر نكك ا أ ْحمكك 
موسككككى القرشككككي، أخبرنا محمد بن يحيى الصككككولي، حد نا عون بن محمد الكندي، حد نا[ 

[ سككككككلمة بن عاصككككككأ قال: حلفت أن ال أكلأ عاميا إال بما يوافقه ويشككككككبه كالمه، فوقفت 2]
 [ .1: بسلحتان يا مصفعان ]على نجار فقلت: بكأ هذان البابان؟ فك ق ال  

توفي الكسكككككالي في هذه السكككككنة. هكذا ذكر ابن عرفة، وابن كامل القاضكككككي. وذكر ابن 
 : ن، فدفنهما الرشكككككككيد، ق ال  اكنباري أنه مات في سكككككككنة ا نتين و مانين هو ومحمد بن الح سككككككك 

 وبلى الكسالي سبعين سنة.
ْكر ن عمر المقرئ، أخبرنا أبو ب  أخبرنا الق او، أخبرنا الخطيه، أخبرنا علي بن أحمد ب

:  بن مقسأ، حد نا ابن ف الن، حد نا الكسالي الص ير، حد نا أبو مسحل ق ال 
 فر لي  ؟ قال:ما فعل الله بكرأيت الكسكككككككككالي في النوم كئن وجهه البدر فقلت له: 

: ذاك في عليين مككا نراه إال كمككا نرى الكوكككه  بككالقرهن، فقلككت: مككا فعككل حم ة ال يككات؟ قكك ال 
 [ .8الدري ]

محمد بن الحسكككككككن بن فرقد، أبو عبد الله الشكككككككيباني موالهأ، صكككككككاحه أبي  -2088
 حنيفة
[4. ] 

أصككككككككله دمشككككككككقي من قرية هناك، قدم أبوه العراق فولد محمد بواسككككككككط في سككككككككنة ا نتين 
و ال ين، ونشكككككككئ بالكوفة وسككككككككمع العلأ بها من أبي حنيفة، ومسككككككككعر، والثثورِي، وعمر بن ذر، 

                                         
 .3/116( 512المنتظأ في تاري  الملوك واكمأ، ابن الجووي )م  (2)
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ُهم ا، واكوواعي، وأبي يوسككككككككككككككف ومالك بن مِ  ْ و ل، وكته عن مالك بن أنس رضككككككككككككككي الله ع نكْ
 القاضي.

 سكن ب داد وحدث بها، و له عليه الرأي، وبلى فيه ال اية. وروى عنه:
 الشافعي، وأبو ُعبك ْيد/ وجماعة.

 [ فقدم ب داد، فلما5وخرج إلى الرقة، والرشيد بها، فواله ق اء الرقة،  أ ع له ]
__________ 

 [ ما بين المعقوفتين ساقط من اكصل، وأضفناه من تاري  ب داد.2]
 « .أخبرنا الق او ب سناده عن سلمة بن عاصأ»وفي اكصل: 

ط. دار الكته  120/ 20. والبكدايكة والنهاية 8428، 421/ 22[ تكاري  ب كداد 1]
 العلمية.
 .425، 424/ 22[ تاري  ب داد 8]
 .231 -121/ 1[ تاري  ب داد 4]
 (2)والتصحي  من تاري  ب داد." «   اة»[ في اكصل: 5]
 

الامنتمم في تاااريخ الموول وا ام، ابن الجوزي )م -370
592) 

: يا بني أبع   "السكككككككر، وتبقى الدهر فئنفذها إلي. فئنفذها وأرسككككككل إلى جعفر، فك ق ال 
سككككه: ابع  أإلي بئلف ألف درهأ لحق ل مني. فبع  إِل ْيِه، ففكر سككككاعة  أ قال لخادم على ر 

: هذا عقد أمير  إلى دنكانير وقكل لهكا هكات العقكد الكذي وهبكه لك أمير المؤمنين فئهديه. فك ق ال 
المؤمنين بمالة وعشككككككككككرين ألف دينار. فوهبه لدنانير، وقد قومناه عليك بئلفي ألف درهأ ليتأ 
المال، فخل عن صككاحبنا. فئخذت ذلك، ورددت منصككورا معي، فلما صككرنا إلى الباب تمثل 

 منصور:
 فما بقيا علي تركتماني ... ولكن خفتما صرد النبال

                                         
 .1/228( 512المنتظأ في تاري  الملوك واكمأ، ابن الجووي )م  (2)
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/ قال صال : فقلت في نفسي ما أحد أكرم من يحيى، وال أردأ قبعا من هذا النبطي، 
[ البيت، خوفا 2إذ لأ يشككر من أحيا نفسكه. وصرت إلى الرشيد فعرفته ما جرى إال إنشاد ]

ال، لأ إال بئهل هذا البيت، فاقبض المعليه أن يقتله. فقال الرشككككككككككيد: قد علمت أنه ال يسكككككككككك
 واردد العقد، فما كنت كهه هبة  أ أرتجعها.

قال صال : وحملني  يظي من منصور أن عرفت يحيى ما أنشد، فئقبل يحيى يتحمل 
[ لكه لككه، وربمكا نطق بمكا ال يعتقكد، فقلكت: واللككه 1لكه بكال كدر ويقول: إن الخكالف ال يتقى ]

من فعلكك معكه، أو من اعتكذارك عنكه، لكني أعلأ أن ال مان ال أدري من أي فعليكك أعجكه، 
 ال يئتي بمثلك أبدا.

وكان يحيى بن خالد يجري على سكفيان بن عيينة كل شهر ألف درهأ، فسمع سفيان 
يقول في سكككككجوده: اللثهأ  إن يحيى كفاني أمر دنياي فاكفه بهأ هخرته. فلما مات يحيى رهه 

:  فر لي بدعوة ُسْفيان.ما فعل الله بك بعض إخوانه في النوم، فقال ل ُه:  . ق ال 
أخبرنككا الق او، أخبرنككا أحمككد بن علي، أخبرنككا أحمككد بن أبي جعفر اكخرم، أخبرنككا أبو 
علي عيسككككى بن محمد بن أحمد الطوماري، حد نا المبرد قال: حد ني محمد بن جعفر بن 

وهأ في  -[ برمككك8] يحيى ْبن خككالككد بن برمككك قككال: قككال أبي كبيككه: يحيى بن خككالككد بن
 : يا أبت، بعد اكمر والنهي واكموال العظيمة-القيود ولبس الصو  والحبس
__________ 

 « .إنساد»[ في اكصل: 2]
 « .ال يتفى»[ في اكصل: 1]
 (2)«" أظنه محمد بن الف ل بن يحيى»[ في اكصل: 8]
 

                                         
 .1/212( 512جووي )م المنتظأ في تاري  الملوك واكمأ، ابن ال (2)
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البساااتاان الجاااي لجميي تواريخ أهم الزاان، العماد -371
 (592ي )م ا صبهان

(، وذلك أنه أُتي به إليه وهو مقيثد والح ج اج 2"وفيها قتل الح ج اُج سكككككككككككعيد بن ُجب ير )
ْير ) ( إال  8(، أما قِدمت  الكوفة، وقالوا: ال يؤم نا )1راكه، قال له: أنت الشككككككككككككقي  بن ُكسكككككككككككك 

ال يلي ق كككاؤنا ( وقالوا. 4عربي ؟ )قال: بلى. قال: أما وليتك الق كككاء ف كككج  أهل الكوفة؟( )
، فكاسككككككككككككككتقصككككككككككككككيكت أبكا بُردة وامرأتكه أال  يقطع أمررا دونكك. قكال: بلى. قكال: فما 5) ( إال عربي 

( عن شكككككككككيٍء منها؟ قال: بلى. 6أعطيتك ألف ألف تفر قها على أهل الحاجة ولأ أسكككككككككئلك )
قال: فما أخرجك علي ؟ قال: بيعة كانت البن اكشككككككككع  في عنقي من قبل. قال: أفما كان 

عنقككك بيعككة كمير المؤمنين عبككد الملككك بنقض بيعتي، وتبقي بيعككة الحككالككك بن الحككالككك، في 
واللِه كقتلن ك، اختك ْر أي قْتلٍة شككككك ت. قال له سكككككعيد: بل أنت اخت ر لنفسكككككك، ف ن  القصكككككاص 

( اللكككه عن ي إن عفوت عنكككك. قكككال: 2أمكككامكككك.  أ قكككال: يعُف اكمير عن ي. قكككال: ال عفى )
: يا سككككعيد سككككمعت أنك ما ضككككحكت قط، فما أضككككحكك؟ قال: ف ككككحك سككككعيد، فقال له

عجبت من ُصنع الله فيك. فقال: يا ح ر سي  اضربا ُعنقه، ف ربه السي ا  ضربة واحدة، فوقع 
اهد  الث مر ات، فقال في اآلخرة: أشككككككهد أن ال إله إال الله، خفيًّا، ف عق  على اكرم وت شكككككك 

اج من فوق رأسكككككككككككككككه وقككال: فردونككا، ف3) / أنككه يقول: قيودنككا، فقطعوا رِجليككه 61ظن وا/ ( الحجكك 
 وأخذوا القيود.

وقيل: إنه من ذلك اليوم ما عاد يركه، وبقي أربعين يومرا يراه في النوم وهو يراه ماسكرا 
بجامعة  يابه وهو يقول: على م  قتلتني يا فاسكككككككككككق؟ فينتبه مرعوبرا ويقول: ما لي ولسكككككككككككعيد بن 

 جبير؟
لني ؟ فقككال: قتمااا فعاال اللااه بااكوتككه في المنككام، فقيككل لككه: ( بعككد م1وقيككل: إنككه رؤي )

 (.20بكل قتلة قتلة واحدة وقتلني، وبسعيد بن جبير ماية ألف قتلة )
__________ 

 820 - 866هك(  200 - 32( انظر عن )سعيد بن جبير( في: تاري  اإلسالم )2)
 وفيه حشدنا مصادر ترجمته. 125رقأ 

 ُجب ير. ( يعني: ما أنت سعيد بن1)
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 ( في اكصل: "يومنا".8)
 ( ما بين القوسين عن الهامش.4)
 ( الصواب: "ق اءنا".5)
 ( في اكصل: "اسلك".6)
 ( الصواب: "عفا".2)
 ( في اكصل: "فرعك".3)
 ( في اكصل: "رُاي".1)
/ 4، الككامل 20، 1/ 8، العيون والحكدالق 412 - 432/ 6( انظر: الطبري 20)
، 862هكككككككككككككككككككككك(  200 - 32، تاري  اإلسككككككككالم )818، 811/ 12ية اكرب ، نها55، 54
، وفيه: "قتلني بكل 824 - 821/ 1، وفيات اكعيان 12، 16/ 1، البداية والنهاية 863

 (2)(." 824/ 1قتيل قتلته قك ْتلة، وقتلني بسعيد بن جبير سبعين قتلة". )
 

البساااتاان الجاااي لجميي تواريخ أهم الزاان، العماد -377
 (592صبهاني )م ا 

؟ ه بكما فعل الل"وقيكل: إن  رجالر من أهل الكوفة رهه في المنام فقال له: يا ح ج اج، 
قككال:  فر لي. قككال: بمككاذا، فمككا أعر  لككك ف ككككككككككككككيلككة؟ قككال: ببيتين قلتهمككا. قككال: ومككا همككا؟ 

 فقال:
 يا رب  قد و ع أ اكقواُم واجتهدوا. . . أن ي ب ْعمهأ من ساكني النار

 (2على عمياء وْيحُهُأ. . . ما ظن هأ بعظيِأ العفِو   ف اِر )ليحكمون 
 

 خامسة وتسعين
 (.1وفاة الوليد بن عبد الملك )

 (.8وكانت خالفته تسع سنين وتسعة أشهر وعشرين يومرا )

                                         
 .211( ص/512البستان الجامع لجميع تواري  أهل ال مان، العماد اكصبهاني )م  (2)
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 (.4وفيها مات الحج اج )
 

 سادسة وتسعين
 (.5/ ص   عند النال أن  موت الوليد )68/ 

 الملك. وبويع سليمان بن عبد
 (.6وفيها مات محمود بن ل ِبيد اكنصاري  )

__________ 
 ( ورد البيتان باختال  في اكلفاظ:2)

يكا رب  قكد حلف اكعكداء واجتهكدوا ... بكئنني رجل من سككككككككككككككاكني النار أيحلفون على 
ُهُأ ... ما ِعْلُمهأ بكثير العفو   ف ارِ   عمياء ويح 

 وقيل: "بكثير العفو ست ار".
وفيه: "قد خلف" وهو  لط، ومختصكككر تاري  دمشكككق  215/ 21اري  دمشكككق انظر: ت
، وتاري  58/ 1، ووفيات اكعيان 35/ 4، وتهذيه تاري  دمشكككككككككككق 182/ 6البن منظور 
، وب ية الطله في تاري  حله 283/ 1، والبداية والنهاية 816هكككك(  200 - 32اإلسالم )

، 202/ 2، وشككككككذرات الذهه 803/ 22، والوافي بالوفيات 101/ 5البن العديأ الحلبي 
وترجمة الحج اج بن يوسككككف الثقفي من تاري  دمشككككق، رسككككالة ماجسككككتير في التاري ، تحقيق 

لية ك  -محمد شككككوقي خالد عواد ب شككككرا  أ. د. عمر عبد السككككالم تدمري، الجامعة اللبنانية 
 .141ص  - 2111الفر  الثال ، قرابلس  -قسأ التاري   -اآلداب 
 - 416هككك(  200 - 32)الوليد بن عبد الملك( في: تاري  اإلسالم ) ( انظر عن1)
 وفيه حشدنا مصادر ترجمته. 500
 و يره: خالفته تسع سنين و مانية أشهر. 111( في اإلنباء 8)
 - 824هكككككككككك(  200 - 32( انظر عن )الحج اج بن يوسف( في: تاري  اإلسالم )4)
 ب. 21جمته، وتاري  الصالحي، ورقة وفيه حشدنا عشرات المصادر لتر  188رقأ  812
 ( هكذا في اكصل.5)
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 32( في اكصكل: "سكليمان بن لبيد اكصكفهاني"، والتصحي  من: تاري  اإلسالم )6)
 (2)وفيه حشدنا مصادر ترجمته."  401، رقأ 428هك(  200 -

 

 (592اناقب اإلاام أحمد، ابن الجوزي )م -373
أنت  ي المنام فُقمت إليه، فقال لي: ت قوم إلي  و "رأيُت النبي صكككككككككلى الله عليه وسكككككككككلأ ف

خليفة! فقلت له: أبشككككككككككككر يا أمير المؤمنين، أم ا قيامك إليه فقيامك بالسككككككككككككن ة، وق د ع دثك من 
 الُخلفاِء، ف ُسرث بذلك.

أخبرنككا عبككد الرحمن، قككال: أخبرنككا أحمككد بن علي، قككال: حككد نككا اكوهري قككال: حككد نككا 
هكككل عبيكككد اللكككه بن محمكككد الُعكْ  ب ري، قكككال: حكككد نكككا أبو الف ككككككككككككككككل محمكككد بن أحمكككد بن سكككككككككككككك 

النثيسكككككابوري، قال: حد نا سكككككعيد بن عثمان الخياط، قال: حد ني علي بن إسكككككماعيل، قال: 
رأيكككُت ج عفرار المتوككككل بطرسككككككككككككككول في النوم وهو في الن ور جكككالس، قلكككُت: المتوككككل؟ قكككال: 

بمككاذا؟ قككال: بقليككل من السككككككككككككككنكك ة ؟ قككال:   فر لي، قلككُت: مااا َفعاال اللااه بااكالمتوكككل، قلككت: 
 أحييُتها.

 قلت: أقفئ المتوكل نيران البدعة، وأوقد م صابي  السنة.
أخبرنا أبو منصكككككور الق او، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن  ابت، قال: أخبرني 
اكوهري، قككال: أخبرنككا أحمككد بن إبراهيأ، قككال: حككد نككا إبراهيأ بن محمككد بن ع رفككة، قككال: في 

نة أربع و ال ين وم تين أشكككخص المتوكل الُفقهاء والمحد  ين، وكان فيهأ ُمصكككعه ال  بيري،  سككك 
يبة،  وإسكككككككحاق بن أبي إسكككككككراليل، وإبراهيأ بن ع بد الله اله ر وين وعبد الله وعثمان ابنا أبي شككككككك 
فك ُقسكككككككككككككمت بينهأ الجوال ، وأجريت عليهأ اكرواق، وأمرهأ المتوكل أن ي جلسكككككككككككككوا للنال وأن 

 (1)وا باكحادي  التي فيها الرد  على المعت لة والج همية، وأن ُيحد وا باكحادي  في" ُيحد 
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 (592اناقب اإلاام أحمد، ابن الجوزي )م -374
"أخبرنا أبو منصككككور الق او، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الخطيه، قال: حد نا 

ْرب اْذق اني، قال:  قال:  حد نا م عمر بن أحمد اكصكككككككككككبهاني،أبو ن صكككككككككككر إبراهيأ بن ِهبة الله الج 
أخبرني أبو ع مرو عثمككككان بن محمككككد العثمككككاني إجككككاوةر، قككككال: حككككد ني علي بن محمككككد بن 
إبراهيأ، قال: حد نا إبراهيأ بن إسكككككككماعيل بن خ لف، قال: كان أحمد بن ن صكككككككر ِخلِ ي، فلما 

له رأسكككه، أْخبرت أن الرأل ي قرأ القرهن، فم كككيت قرٍب من الرأل فبت  ب قُتل في الِمحنة وصكككُ
ُمشكككككككرفار عليه، وكان  عنده رجالة وفُرسكككككككان يحفظونه، فلما هدأت العيون سكككككككمعُت الرأل يقرأ: 
ه  النثاُل أ ْن يُكتكْر ُكوا أ ْن يك ُقوُلوا هم نثا و ُهْأ ال يُكْفتك ُنون {. فاقشككككككعرث جلدي،  أ رأيتُ  ه }الأ * أ ح سككككككِ

يا  الله بكَ  ما فعلرق، وعلى رأسككه تاج، فقلت: بعد ذلك في المنام وعليه السككندل واإلسككتب
أخي؟ قكال:   فر لي وأدخلني الجنكة، إال أني كنكت م  مومكار  ال كة أيكام، قلكُت: وِلأ  قكال: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلأ م رث بي، فلما ب لى خشبتي حوثل، وجهه، فقلت له بعد ذلك: 

قل؟ فقال لي: أنت  على الحق، ولكن قتلك يكا رسككككككككككككككول اللكه، قُتلكت على الحق أو على البكا
 ر جل من أهل بيتي، ف ذا بل ُت إليك  أستحيي منك.

أخبرنككا الق او، قككال: أخبرنككا أبو بكر الخطيككه، قككال: قرأُت على أبي بكر البرقككاني عن 
أبي إسكككككككككككحاق إبراهيأ بن ُمحمد الُم  كِ ي، قال: أخبرنا محمد بن إسكككككككككككحاق السكككككككككككر اجن قال: 

بن محمد، يقول: حد نا إبراهيأ بن الحسكككككككن، قال: رأى بعُض أصكككككككحابنا  سكككككككمعُت عبد الله
 (2)أحمد  بن نصر في النوم بعد ما قُتل، فقال" 

 

 (592اناقب اإلاام أحمد، ابن الجوزي )م -375
ي وأدناني  ؟ قال:  فرما َفعل الله بك"لكه في دار الكدنيكا، فقلكُت لكه: يا أبا عبد الله، 

ذا بقولك: القرهن كالم الله  ير مخلوق، وهذه مشيُة الخدام في دار وتك وثجني التاج، فقال: ه
 السالم.
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أخبرنكا المحمكدان: ابن ناصككككككككككككككرن وابن عبد الباقي، قاال: أخبرنا ح ْمد بن أحمد، قال: 
أخبرنا أبو نُكع ْيأ الحافظ، قال: حد نا عبد الله بن محمد بن جعفر، قال: قرأت على ُمسكككككبِ   

: حككد نككا إبراهيأ بن جعر الم رو وي، قككال: رأيككُت أحمككد بن حنبككل في بن حككاتأ الُعْكِلي، قككال
النمام يمشكككككي مشكككككية ي ختال فيهان فقلُت: ما هذه المشكككككية يا أبا عبد الله؟ قال: هذه مشكككككية 

 الخدام في دار السالم.
أخبرنكا المحمكدان: ابن عبكد الملكك، وابن نكاصككككككككككككككر، قكاال: أخبرنكا أحمد بن الح سككككككككككككككن 

 الشاهد.
ون، قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار، قاال: أخبرنا وأخبرنا علي  بن محمد بن حسكككككك 

عبكدالع ي  بن علي الطحكان، قكال: حكد نكا محمكد بن أحمكد الحكا ، قكال: حكد نا محمد بن 
الحسككككين الحار ي، قال: حد نا أبو بكر المر وذي، قال: رأيُت أحمد بن حنبل في النوم كئنه 

ن، وعلى رأسكككه تاِج من النور وإذا هو يمشكككي مشكككية لأ أكن في ر وضكككة وعليه ُحل تان خ  كككراوا
أعرفها فقلُت: يا أحمد، ما هذه المشكية التي ال أعرفها لك؟ فقال: هذه مشية الخدام فيدار 
السككككككككككككككالم، فقلكت له: ما هذا التاج الذي أراه على رأسككككككككككككككك؟ فقال: إن ر بي ع   وجل  وقفني 

 (2)ذا" بني وأباحني النظر إليه وتك و جني بهفحاسبني حسابار يسيرار وكساني وح باني وقر  
 

 (592اناقب اإلاام أحمد، ابن الجوزي )م -372
"فقلُت: يا أبا عبد الله، ما هذه المشية؟ قال: مشية الخدام في دار السالم. فقلت له 

؟ فقال:   فر لي وتوثجني وألبسككككككككككككككني ن علين من ذهه، وقال لي: يا أحمد، ماا َفعال اللاه بك
القرهن كالمي.  أ قال لي: يا أحمد، لأ  كتبت  عن ح ري  بن عثمان؟ فقلُت: يا  هكذا بقولكك:

ربن كان  قة، فقال: صككككككككككككككدقت  ولكنه كان يُب ض عليثا أب  ككككككككككككككه الله،  أ قال لي: يا أحمد، 
فيان الثوري كنت  تدعو بها في دار الدنيا، فقلت  ادعني بتلك الدعوات التي بل تك عن سكككككككككككُ

هيه، فقلت: بقدرتك على كل شكككككيء، فقال: صكككككدقت، فقلت: ال  يا رب  كل شكككككيٍء، فقال:
تسككئلني عن شككيٍء، وا فر لي كل شككيٍء، فقال: يا أحمد، هذه الجنة فادخل إليها، فدخلُت 
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ف ذا أنا بسكككككككككككفيان الثوري، وله جناحان أخ كككككككككككران ي طير بهما من نخلة إلى نخلة وهو يقول: 
هُ  د  قك نك ا و عكْ د  ُد لِلكثِه الكثِذي صكككككككككككككك  ْيُ  ن   }اْلح مكْ نكثِة ح  اُء ف ِنْعأ  أ ْجُر و أ ْور  ك نك ا اك ْرم  نك تك بك وثأُ ِمْن اْلج  شكككككككككككككك 

اِمِلين {، فقلككت لككه: فمككا فعككل عبككد الوهككاب الور اق؟ فقككال: تركتككه في بحر من نور في والل  اْلعكك 
قال لي: ب ٍ  ف -يعني الحافي  -من نور يرى ربكه الملكك ال فور. فقلكت له: ف ما فعل بشككككككككككككككر 

وم ن مثل بشككككرن تركته بين يدي الجليل وبين يديه مالدة من الطعام والجليل ُمقبل عليه،  ب ٍ ،
ل يككا من لأ يكك ئكككل، واشككككككككككككككرب يككا من لأ يشككككككككككككككرب، وانعأ يككا من لأ ي نعأ، قككال:  وهو يقول: كككُ

 فئصحبت، فتصدقت بعشرة هال  درهأ أو كما قال.
خبرنا مبارك بن علي، قال: أقلت: وق د ُرويت لنا هذه القصة من قريق هخر، فئخبرنا ال
 (2)سعدالله بن علي بن أيوب، قال: أخبرنا هناد بن إبراهيأ، قال:" 

 

 (592اناقب اإلاام أحمد، ابن الجوزي )م -372
"أخبرنا أحمد بن عمر بن الحسن، قال: حد نا أحمد بن الحسن بن أحمد التكريتي، 

ُت أبككا ُعبيككد اللككه بن بهرام قككال: رأيككقككال: حككد نككا أبو بكر التميمي، قككال: حككد نككا عبككد اللككه بن 
راكهما من اللؤلؤ وهو ي خطر،  عبد لله أحمد بن حنبل في المنام، وعليه نعالن من ذهه شككككككِ
ا مفقلت: ما هذا المشككككية يا أبا عبد الله؟ قال: هذه مشككككية الخدام في دار السكككككالم، فقلت: 

لوق. هن كالمي  ير مخ؟ فقككال:  فر لين وقكال لي: ادخككل الجنككة بقولكك: القر فعال اللااه بااك
فيان الثوري، فقلُت:   أ قكال لي: يكا أحمكد، ادعني ومجكدني بالدعوات التي بل تك عن سككككككككككككككُ
يارب كل شكككككيٍء، ويا من عنده كل شكككككيٍء، ويا من بيده كل شكككككيٍء، ويا من بيده كل شكككككيٍء، 
هه لي كل شكيٍء، وال تسكئلني عن شيٍء، فدخلُت الجنة فرأيُت ُسفيان الثوري وله جناحان 

خ ككككككككككككككران وهو يطير من هكككذه النخلكككة إلى هكككذه النخلكككة ويكككئككككل الرقكككه، ويقرأ هكككذه اآليكككة: أ
اُء ف ِنعْ  ْيُ  ن شكككككككككككككك  نكثِة ح  ُه و أ ْور  ك نك ا اك ْرم  نك تك بك وثأُ ِمْن اْلج  د  قك نك ا و عكْ د  ُد لِلكثِه الكثِذي صكككككككككككككك  أ  أ ْجُر }اْلح مكْ

كته بين يدي ب ٍ ، من مثل بشككككككر، تر  اْلع اِمِلين {. فقلت له: ما فعل بشكككككر الحافي قال لي: ب  ٍ 
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الله وبين يديه مالة وهو يقول له: كل يا م ن لأ يئكل، واشكرب يا م ن لأ يشرب، وانعأ يا م ن 
 لأ ينعأ.

قلت: وقد ُرويت من قريق هخر؛ أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبئنا أبو علي الحسن 
 ر بن أحمد البك ْرم كي، قال: وجدتُ بن أحمد الفقيه، قال: أخبرنا أبو إسككككحاق إبراهيأ بن عم

في كتاب أبي بخط يده، أخبرنا أبو ب كر بن شكاذان، قال: أخبرنا أبو عيسى يحيى بن سهل 
الُعْكب ري إجاوة، قال: حد نا أبو ب كر السككككككككككام ر ي القاسككككككككككأ بن الحسككككككككككن قال: حد نا علي بن 

 (2)محمد" 
 

 (592اناقب اإلاام أحمد، ابن الجوزي )م -378
ي، قال: حد نا عبد الله بن عبد الرحمن قال: رأيُت أحمد بن حنبل في المنام "الق ْصرِ 

وعليه  ياِب بيض، وعلى رأسككككككككه تاج من الدر ُمكللث بالياقوت، وفي رجليه نعالن من الذهه 
راكهما من ال ثبرجد، فقلت: يا أحمد،  ؟ قال: خيرار، كسككككككككككككككاني وحالني ما فعل الله بكشككككككككككككككِ

هن كالمي، قكال:  أ قكال لي: يا أحمد، قلت: لبيك، قال: ادعني وقكال: هكذا بقولكك في القر 
فيان الثوري له ج ناحان أخ كككككككككككككران وهو يطير من  بتلك الدعوات التي كان يدعوى، بها سككككككككككككُ
ُه و أ ْور  ك ن ا اك ْرم  نك تك بك وثأُ ِمْن اْلج   قك ن ا و ْعد  د  ْمُد لِلثِه الثِذي صككككككككككك  نثِة نخلة إلى نخلة وهو يقول: }اْلح 

اُء ف ِنْعأ  أ ْجُر اْلع اِمِلين {. فقلت: يا أبا عبد الله، ما فعل عبد الوهاب الور اق؟ قال: ح   ْيُ  ن شككككك 
تركته في والل من نور يشككككككككككككير في رحل الكافور إلى الملك ال فور. قلت: ما فعل بشككككككككككككر بن 

م، االحككارث قككال: تركتككه بين يككدي الجليككل وبين يككديككه مككالككدة يُراح وي ككدي عليككه بككئقككايككه الطعكك
والجليل مقبل عليه يقول: ُكل يا من لأ يئكل، واشككككككككككككرب يا من لأ ي شككككككككككككرب، وانعأ يا من لأ 
ينعأ. قلكت: مكافعلت مسكككككككككككككككينة الط فاوي ة؟ ف ذا هي من ورالي تقول هيهات هيهات، ذهبت 

 المسكنة اليوم، وجاء ال نى.
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 أنبئنا محمد بن أبي منصككككككورن عن أبي نصككككككر السككككككاجي، قال: سككككككمعُت أبا إسككككككماعيل
ُت كئن يقول: رأي -وهي في نواحي نيسككابور -اكنصككاري، يقول: سككمعُت بعض أهل باخ ْرو 
 (2)القيامة قد قامت وإذا برجل على فرل به من" 

 

 (592اناقب اإلاام أحمد، ابن الجوزي )م -379
"الُحسككككككككككككككن مكا اللكه بكه عليأ، وُمناٍد ينادي: أال ال يتقدم نث اليوم أحد، فقلُت: م ن هذا؟ 

 ا أحمد بن حنبل رحمه الله.فقالو 
أخبرنا عبد الملك الك ُروخي، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد اكنصككككككاري، قال: أخبرنا 
ب عي، قال: سكككككمعُت  الف كككككل بن أبي الف كككككل، قال: حد نا محمد بن محمد بن يعقوب ال ككككك 

ُت يإبراهيأ بن محمد بن عبد المجيد، قال: سككككمعُت عبد الله بن أحمد بن حنبل، يقول: رأ
: يككا ؟ قككال: و قفني بين يككديككه، وقككال ليمااا َفعاال اللااه بااكأبي في المنككام فقلككُت لككه: يككا أبككة، 

 أحمد، بسببي ُضربت  وامُتحنت  من أجلي، ها وجهي فقد أبحتك النظر إلي.
أخبرنا ابن ناصككر، قال: أنبئنا الحسككن بن أحمد الفقيه، قال: أخبرنا هالل ابن محمد، 

اك، قكال: حد نا محمد بن أحمد بن المهدي، قال:  قكال: حكد نكا عثمكان بن أحمكد السككككككككككككككمك 
حكد نكا أحمد بن محمد الكندي، قال: رأيُت أحمد ابن حنبل في المنام، فقلت: يا أبا عبد 
رْبت  ِفي  قال: قلت: نعأ يا  الله، ما صككككككككنع الله بك؟ قال:   فر لي، وقال لي: يا أحمد، ضككككككككُ

، قال: هذا و جهي فانظر إليه، فقد أب ْحتُ   ك  النظر إليه.رب 
أخبرنككا عبكككد الرحمن بن محمكككد الق او، قكككال: أخبرنكككا أحمكككد بن علي بن  كككابكككت، قكككال: 

 (1)أخبرنا علي بن أحمد الرو او، قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الد قاق،" 
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 (592اناقب اإلاام أحمد، ابن الجوزي )م -330
: ب بد ، قال"ولكل من صككككككككككككلى علي، قلت: يا أبا عبد الله، فقد كان فيهأ أصككككككككككككحا

 أول ك أخروا.
أخبرنا ابن ناصر، قال: أنبئنا الحسن بن أحمد الفقيه، قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيأ 
بن عمر البرمكي، قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده: حد نا أبو بكر بن شككككككككاذان، قال: 
 حد نا أبو عيسكككككى يحيى بن عبد الوهاب بن أبي عصكككككمة، قال: حد نا أبو الحسكككككن علي بن
الحسككككككين، قال: سككككككمعت بندارار محمد ابن بشككككككار العبدي، يقول: رأيت أحمد بن حنبل في 
المنام شبيه الم  ه، فقلت: يا أبا عبد الله، أراك م  بار، فقال: وكيف ال أ  ه وجاءني 
منكر ونكير يسككككككئالن: من ربك؟ فقلت لهما: ولمثلي يقال من ربك! فقاال لي: صككككككدقت يا 

 ا أمرنا فاعذرنا.أبا عبد الله، ولكن بهذ
أنبئنا ابن ناصر، قال: أخبرنا يحيى بن عبد الوهاب بن مندة، قال: أخبرنا عمي، قال: 
أخبرنا علي بن محمد بن علي، قال: سكككككمعت أبا الفرج الهندبالي، يقول: سكككككمعت عبد الله 

جاءك  ؟ قال:  فر لي، قلت:ما فعل الله بكبن أحمد، يقول: رأيت أبي في المنام فقلت: 
ر ونكير؟ قال: نعأ! قاال لي: من ربك؟ قلت: سكككككبحان الله، أما تسكككككتحيان مني؟! فقال منك

 (2)لي: يا أبا عبد الله، اعذرنا بهذا أمرنا." 
 

 (592اناقب اإلاام أحمد، ابن الجوزي )م -331
"الباجدالي، قال: حد نا محمد بن أبي شي ، قال: حد نا علي بن الحسين التميمي، 

قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: صككككف لي الثوري، قال: فوصككككفه لي، قال: حد نا بندار، 
فسئلت الله أن يرينيه في منامي، فلما أن مات عبد الرحمن، رأيته في منامي في الصورة التي 

؟ قال:  فر لي، قال: وإذا في كمه شككككككككككيء، ما فعل الله بكوصكككككككككفها عبد الرحمن، فقلت: 
م بروح أحمكد بن حنبكل فئمر الله ع  وجل فقلكت: أي شككككككككككككككيء في كمكك؟ قكال: اعلأ أنكه قكد
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جبريل عليه السككككككالم أن ينثر عليها الدر والجوهر واوبرجد، وهذا نصككككككيبي منه. قال الخطيه: 
 يشبه أن يكون هذا المنام رهه بندار عند موت أحمد بن حنبل، والله أعلأ.

مر، ابن عأخبرنكا ابن نكاصككككككككككككككر، قكال: أخبرنكا عبكد القادر بن محمد، قال: أنبئنا إبراهيأ 
قكككال: أنبككككئنكككا عبككككد الع ي  بن جعفر، قكككال: حككككد نكككا أبو بكر الخالل، قككككال: حكككد نككككا العبككككال 
القراقيسكككككي، قال: حد نا إسككككككماعيل بن عبد اكعلى، قال: رأيت أحمد بن عمرو في المنام، 
فقلت: أحمد، أحمد، ورأيت يده م مومة هكذا، فقلت: ما صنع الله بك؟ قال:  فر لي، 

 ؟ قال: قدم علينا أحمد بن حنبل الجنة فهذا من نثاره.قلت: يدك م مومة
قال الخالل: ورأيت في كتابي بخطي عن أبي بكر المروذي، قال: سككمعت أحمد بن 

 (2)يعقوب البخاري، يقول: قال أبو عبد الله المحاربي: رأيت عبد الله بن" 
 

 (592اناقب اإلاام أحمد، ابن الجوزي )م -337
ار في القبلة، فسككلمت عليه، فقلت: إلى ما صككرت؟ فقال: إلى "الصككباح في المنام قاعد

 خير، وعليكأ بابن حنبل، وعليكأ بابن حنبل، وعليكأ بابن حنبل.
قال: ورأى الف كل بن وياد في المنام في من ل قد وصفه، قال: فقلت: بأ انتفعت به؟ 

 جه.الح قال: بالسنة، قال: فقلت: فما حال أحمد بن حنبل؟ قال: حالت بيننا وبينه
أخبرنكككا عبكككد الملكككك بن أبي القكككاسككككككككككككككأ الكروخي، قكككال: أخبرنكككا عبكككد اللكككه بن محمكككد 
اكنصاري، قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيأ المعدل، قال: أخبرنا أحمد بن أبي عمران، قال: 
حد نا محمد بن أحمد بن الف كككككككككككل، قال: حد نا علي بن أحمد بن عيسكككككككككككى، قال: حد نا 

قال: حد نا إبراهيأ الحربي، قال: رأيت بشككر بن الحارث، كئنه  إسككحاق بن إبراهيأ الصككفار،
ر لي ؟ قال:  فما فعل الله بكخارج من مسككككجد الرصككككافة وفي كمه شككككيء يتحرك، فقلت: 

وأكرمني، قلككت: فمككا هككذا الككذي في كمككك؟ قككال: قككدم علينككا البككارحككة روح أحمككد بن حنبككل، 
ن ا فعككل يحيى بن معين، وأحمككد بونثر عليككه الككدر واليككاقوت، فهكككذا مككا التقطككت، قلككت: فمككك

 حنبل؟ قال: تركتهما وقد وارا رب العالمين، ووضعت لهما الموالد.
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أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أخبرنا أبو الحسين بن الطيوري، قال: أخبرنا أبو محمد 
الحسكككككن بن محمد الخالل، قال: حد نا أحمد بن إبراهيأ بن شكككككاذان، قال: حد نا عبد الله 

سكككعيد الحمال، قال: حد نا أبو جعفر أحمد بن سكككهل البندار، قال: سكككمعت  بن محمد بن
 (2)أسود بن سالأ، يقول: بينا أنا نالأ،" 

 

 (592اناقب اإلاام أحمد، ابن الجوزي )م -333
"أبو عبد الله الطهراني، عن الحسن بن عيسى عن أخي أبي عقيل الق ويني،  أ لقيت 

 ت شككككككابار توفي بق وين في النوم، فقلت: ما فعل بكأخا أبي عقيل، فسككككككمعت منه، قال: رأي
ربككك؟ قككال:  فر لي، قلككت:  فر لككك؟ قككال: نعأ، وتعجككه! ولفالن وفالن، قلككت: فمككا لي 
أراك مسكتعجالر؟ قال: كن أهل السككماوات من السككماء السكابعة إلى السككماء الدنيا قد اشككت لوا 

 لك اكيام.له. وكان توفي أحمد في تبعقد اكلوية الستقبال أحمد بن حنبل، وأنا أريد استقبا
أخبرنا المحمدان: ابن ناصكككككككككر، وابن عبد الباقي، قاال: أخبرنا أبو الف ككككككككككل بن أحمد، 
قكال: حكد نكا أبو نعيأ، قال: حد نا أبي، قال: حد نا أحمد بن محمد بن عمر، قال: حد نا 

 يعقوب بننصكككككككككر بن خ يمة، قال: ذكر ابن مجمع، عن أبي القاسكككككككككأ اكحول، قال: حد نا 
احني النظر ؟ قال: أبما فعل الله بكعبد الله، قال: رأيت سكككريار السكككقطي في النوم، فقلت: 

إلى وجهه، قلت: فما فعل أحمد بن حنبل وأحمد بن نصكككككر؟ فقال: شككككك ال بئكل الثمار في 
 الجنة.

قكال نصككككككككككككككر: وحككد ني محمككد بن مخلككد، قككال: حككد نككا محمككد بن الحسككككككككككككككين بن عبككد 
عمر بن يونس، قال: حد نا أبو عبد الله السككككككجسكككككككتاني، قال: رأيت  الرحمن، عن أحمد بن

رسككككول الله صككككلى الله عليه وسككككلأ في المنام، فقلت: يا رسككككول الله من تركت لنا في عصككككرنا 
 (1)هذا من أمتك نقتدي به في ديننا؟ قال: عليكأ بئحمد بن حنبل." 
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 (592اناقب اإلاام أحمد، ابن الجوزي )م -334
ل اللااه مااا فعااد اللككه بن المبككارك ال من: رأيككت وبيككدة في المنككام، فقلككت: "قككال: قككال عبكك

؟ قكالكت:  فر لي في أول معول ضككككككككككككككرب في قريق مككة. قلكت: فما هذه الصككككككككككككككفرة في باك
وجهكك؟ قكالكت: دفن في ظهرانينكا رجكل يقال له: بشككككككككككككككر المريسككككككككككككككي، وفرت عليه جهنأ وفرة 

ت: فما فعل أحمد بن حنبل؟ قال فاقشكككككككعر لها جلدي، فهذه الصكككككككفرة من تلك ال فرة. قلت:
السكككاعة فارقني أحمد بن حنبل في قيار من درة بي كككاء في لجة حمراء يريد ويارة الجبار ع  

 وجل. قلت: بأ نال ذلك؟ قالت: بقوله: القرهن كالم الله  ير مخلوق.
أنبئنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي، قال: أخبرنا هناد بن إبراهيأ قال: أخبرنا علي بن 
محمكد بن عبكد اللكه، قكال: حكد نكا عثمكان بن أحمكد، قال: حد نا حنبل، قال: حد ني بعض 
من أ ق به، أن امرأة رأوها في النوم وقد شككككاب صككككد ها، فقيل لها: ما هذا الشكككككيه؟ قالت: 

 لما ضرب أحمد بن حنبل وفرت جهنأ وفرة لأ يبق منا أحد إال شاب.
ن الحسكككككككين بن خلف، قال: أخبرنا عبد أنبئنا يحيى بن الحسكككككككن، قال: أنبئنا محمد ب

الله بن أحمد، قال: أخبرنا أبو عمر بن حيويه، أن ابن مخلد أخبرهأ، قال: أخبرنا أبو خالد 
ي يكد بن خالد بن قهمان، قال: حد نا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: بل ني عن رجل له 

 (2)حال، أنه رأى رؤيا، فئحببت" 
 

 (592ابن الجوزي )م اناقب اإلاام أحمد، -335
"أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك، ويحيى بن علي، قاال: أخبرنا أبو محمد الصكككريفيني، 
قال: أخبرنا أبو بكر بن عبدان، قال: أخبرنا أبو أحمد بن المهتدي، قال: حد نا حسين بن 

م، و الخصيه، قال: حد ني أبو بكر بن حماد، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلأ في الن
وكئني في مسككككككككجد الخيف، فقلت: يا رول الله، كيف بشككككككككر عندكأ؟ قال: أن ل في وسككككككككط 
الجنكة، قلكت: فكئحمكد بن حنبكل؟ قكال: أمكا بل كك أن اللكه تعكالى إذا أدخكل أهل الذكر الجنة، 

 ضحك إليهأ ع  وجل.
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أخبرنككا يحيى بن علي المككديني، قككال: أخبرنككا أبو بكر محمككد بن علي الخيككاط، قككال: 
لحسككككككن بن الحسككككككين بن حمكان، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسككككككن النقاش: أخبرنا ا

حد نا محمد بن إسكككككككحاق السكككككككراج، قال: سكككككككمعت أحمد بن الفت ، يقول: رأيت بشكككككككر بن 
الحارث في منامي وهو قاعد في بسككككككككككتان وبين يديه مالدة وهو يئكل منها، فقلت له: يا أبا 

لي وأباحني الجنة بئسككككرها، فقلت: فئين أخوك ؟ قال: رحمني و فر ما فعل الله بكنصككككر، 
أحمد بن حنبل؟ فقال: هو قالأ على باب الجنة يشككككككفع كهل السككككككنة ممن يقول: إن القرهن  

 (2)كالم الله  ير مخلوق." 
 

 (592اناقب اإلاام أحمد، ابن الجوزي )م -332
ر بشكككككككككككككك"حد نا محمد بن أحمد بن البراء، قال: حد نا محمد بن المثنى، قال: رأيت 

قلت:  ؟ قال:  فر لي، قال:ما فعل الله بكبن الحارث في المنام، فقلت له: يا أبا نصكككككر، 
أو  -يا أبا نصككككككككككككككر، ما فعل أحمد بن حنبل، وعبد الوهاب الوراق؟ قال: أول ك في الفردول

 يئكلون ويشربون. -في الجنة
، قال: اريأخبرنا عبد الملك بن أبي القاسككككككأ، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد اكنصككككككك

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيأ، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله البيع، قال: حد ني أبو عبد الله 
بن إبراهيأ المؤذن، قككال: أخبرني محمككد بن أحمككد بن وكريككا، عن سككككككككككككككعيككد بن جمعككة، قككال: 
سككككككككككككككمعت أبا ورعة المكي، يقول: سككككككككككككككمعت عثمان بن خرواذ اكنطاكي، يقول: رأيت كئن 

قكامكت، ومناديار من بطنان العرش ينادي: أال أدخلوا أبا عبد الله وأبا عبد الله وأبا القيكامكة قكد 
عبككد اللككه وأبككا عبككد اللككه الجنككة. فقلككت لملككك بجنبي: من هؤالء؟ قككال: أولهأ مككالككك، والثككاني 
الثوري، والثككالكك  محمككد بن إدريس، ورابعهأ أحمككد بن حنبككل، وفي روايككة أخرى: هؤالء ألمككة 

 بق بهأ إلى الجنة.أمة محمد وقد س
أخبرنككا عبككد الملككك، قككال: أخبرنككا عبككد اللككه بن محمككد اكنصكككككككككككككككاري، قككال: أخبرنككا أبو 
يعقوب، قال: حد نا أسكككككد بن رسكككككتأ، قال: أخبرنا الحسكككككين بن أحمد البيهقي، قال: حد نا 
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الحسككين بن إسككماعيل المحاملي، قال: رأيت القاشككاني فيما يرى النالأ. فقلت: ما تقول في 
 ن حنبل؟ قال:  فر الله له.أحمد ب

أخبرنكا إسككككككككككككككمكاعيكل بن أحمكد، ومحمكد بن عبكد البكاقي، قكاال: أخبرنا حمد بن أحمد، 
 (2)قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ، قال: حد نا عثمان بن أحمد،" 

 

 (592اناقب اإلاام أحمد، ابن الجوزي )م -332
أ ر بن محمد، قال: أخبرنا إبراهي"أخبرنا محمد بن أبي منصور، قال: أخبرنا عبد القاد

بن عمر، قككال: أخبرنكككا علي بن عبكككد الع ي ، قكككال: أخبرنككا عبكككد الرحمن بن أبي حككاتأ، قكككال: 
سككككمعت عبد الله بن الحسككككن بن موسككككى، يقول: رأيت رجالر من أهل الحدي  توفي، فقلت 

  وجل لي، ع ؟ فقكال:  فر لي، فقلكت: بالله؟ فقال: بالله إنه  فر اللهماا فعال اللاه باكلكه: 
فقلكككت: فبمكككاذا  فر اللكككه لكككك؟ قكككال: بمحبتي كحمكككد بن حنبكككل، فقلكككت: فكككئنكككت في راحكككة؟ 

 فتبسأ، وقال: أنا في راحة وفي فرح.
 أخبرنا المحمدان: ابن ناصر، وابن عبد الباقي، قاال: أخبرنا حمد بن أحمد.
برنا أبو أخوأخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أخبرنا أحمد بن علي بن  ابت، قاال: 

نعيأ الحافظ، قال: حد نا الحسكككككككككككين بن محمد ال عفراني، قال: حد نا أحمد بن محمد بن 
عمر، قال: حد نا أبو بكر بن بحر، قال: حد نا محمد بن الهيثأ الفسكككككككككككوي، قال: لما قدم 
حمكدون البرذعي على أبي ورعكة لكتكابكة الحكديك ، دخكل فرأى في داره أواني وفرشككككككككككككككار كثيرة، 

خيكه، فهأ أن يرجع وال يكتكه عنكه، فلمكا ككان من الليل رأى كئنه على شككككككككككككككط وككان ذلكك ك
بركة، ورأى ظل شخص في الماء، فقال: أنت الذي وهدت في أبي ورعة؟ أعلمت أن أحمد 

 (1)بن حنبل كان من اكبدال، فلما مات أحمد بن حنبل أبدل الله مكانه أبا ورعة؟!" 
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 (592 اناقب اإلاام أحمد، ابن الجوزي )م-338
"أنبئنا محمد بن أبي منصككور، عن أبي علي الحسككن بن أحمد الفقيه، قال: لما ماتت 

فقالت:  كما فعل الله بأم القطيعي، دفنهكا في جوار أحمد بن حنبل فرهها بعد ليال فقال: 
أو قالت:  -يا بني، رضككككككي الله عنك، فلقد دفنتني في جوار رجل ين ل على قبره في كل ليلة

 رحمة تعأ جميع أهل المقبرة، وأنا منهأ. -عةفي كل ليلة جم
 قال: قرأت ليلة وأنا في مقبرة -شكي  صال  -قال أبو علي: وحكى أبو قاهر الجمال

ِعيِد{.  أ حملتني عيني، فسككككككمعت قالالر  ِقيٌّ و سكككككك  ُهْأ شكككككك  أحمد بن حنبل، قوله تعالى: }ف ِمنكْ
 يقول: ما فينا شقي والحمد لله ببرك احمد بن حنبل.

وبل ني عن بعض السكككككلف القدماء، قال: كانت عندنا عجوو من المتعبدات قد قلت: 
خلت بالعبادة خمسكككين سكككنة، فئصكككبحت ذات يوم مذعورة، فقالت: جاءني بعض الجن في 
منامي، فقال: إني قرينك من الجن، وإن الجن استرقت السمع بتع ية الماللكة بع ها بع ار 

وتربته في موضكككككككككككككع كذا، وإن الله ي فر لمن  بموت رجل صكككككككككككككال  يقال له: أحمد بن حنبل،
جاوره، ف ن استطعت أن تجاوريه في وقت وفاتك فافعلي، ف ني لك ناص ، وإنك ميتة بعده 

 بليلة، فماتت كذلك، فعلمنا أنه منام حق.
أنبئنا محمد بن ناصككككككككككر الحافظ، قال: حد ني أبو البركات قلحة بن أحمد بن قلحة 

مه  ابت، وكان رجالر صالحار يقرأ القرهن، ويئمر بالمعرو ، القاضي، قال: كان لي صديق اس
 (2)وينهى عن المنكر، فتوفي، فلأ أصل عليه لعذر" 

 

 (592اناقب اإلاام أحمد، ابن الجوزي )م -339
"وشككككككككدث على أيديهأ، ف نهأ وصككككككككاحبهأ من سككككككككاد ة أُمة محمد، وقد عر  الله كحمد 

ه موته، أصكككحابه أجلِ  اكصكككحاب، وأنا أظن أن الل صكككبره وبالءه، ورفع علمه أيام حياته وبعد
 تعالى يُعطى أحمد  واب الصد يقين.

                                         
 .648( ص/512مناقه اإلمام أحمد، ابن الجووي )م  (2)



 

 365 

أخبرنا محمد بن أبى منصككككككككككور، قال: أخبرنا عبد القادر بن محمد، قال: أنبئنا إبراهيأ 
بن عمر، قكككال: أنبكككئنكككا عبكككد الع ي  بن جعفر، قكككال: حكككد نكككا أبو بكر الخالل، قكككال: حكككد نكككا 

حكت، خ تن ابن حبكاب الجوهرى: رأيكُت فى المنام جماعة الم روذى، قكال: قكال ل ى ابن سككككككككككككككُ
 ورجالر عليه  ياب بيض يقول:   فر الله كحمد ابن حنبل ولكل من ذ ب  عنه.

سكمعت أبا بكر بن عبد الباقى الب او، يقول: سكمعُت أبا المظفر هناد إبراهيأ النسفى، 
الوا ق، يقول: سكككككككككمعُت بعض  يقول: سككككككككمعُت أبا القاسككككككككأ عبد الواحد بن عبد السككككككككالم بن
فقال:   فر  ؟ما َفعل الله بكالصكككككككككككالحين، يقول: رُلى بعض الصكككككككككككالحين فى النوم فقيل له: 

لى. قيل: م ن وجدت أكثر أهل الجنة؟ قال: أصكحاب الشكافعى. قال: فئين أصحاب أحمد 
بن حنبل؟ قال: سكككككككئلتنى عن أكثر أهل الجنة، ما سكككككككئلتنى عن أعلى أهل الجنة، أصكككككككحاب 

 حمد أعلى أهل الجنة، وأصحاب الشافعى أكثر أهل الجنة.أ
أنبككئنككا أحمككد بن الحسككككككككككككككن بن البك نكك ا، قككال: أنبككئنككا أبى، قككال: قككال أبو حفص عمر ابن 
هل الثقفى، قال: حد نا أبو  المسكككككككككككككلأ الُعْكب رى: حد نا أبو محمد يحيى بن محمد بن سككككككككككككك 

 محمككد عبككد اللككه بن إبراهيأ، بكر، قككال: حككد نككا يحيى بن أحمككد الخ واص، قككال: حككد نككا أبو
قكال: حكد نكا ي يكد بن أبى ي يكد، قكال: حد نا يحيى الِحمثانى، قال: رأيُت فى المنام كئنى فى 

 "  (2)ُصفة لى، إذ جاء  النبى صلى الله عليه وسلأ، فئخذ 
 

 (592اناقب اإلاام أحمد، ابن الجوزي )م -340
نه ُأخذ وُحبس؛ ف ككككككككككككككج النال من "المبتكدعكة، فقمعهأ، وككان النثصككككككككككككككر لطكالفته، إال أ

ح بسكككه، فئخرج إلى الحريأ الطاهري بالجانه ال ربي، فتوفى هناك في يوم الخميس للنصكككف 
فر سكككككنة سكككككبعين وأربع م ة وكان يومرا مشككككككهودرا، وُحفر له إلى جانه قبر أحمد، ول م  من صككككك 

 رة هال  ختمة.من عشالنال قبره ليالر ونهاررا، فيقال: إنه ُختأ على قبره في مدة شهور أكثر 
 قبة ؟ قال: لما ُوضعت في قبري رأيتُ ما َفعل الله بكورهه بع هأ في المنام؟ فقال: 

من ُدرة بي كككككككككككاء لها  ال ة أبواب، وقالل يقول: هذه لك  ادخل من أي أبوابها شككككككككككك ت. ورهه 
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ال ق؟ قال: التقيُت بئبي عبد الله أحمد بن حنبل، فماا فعل الله بكهخر في المنكام، فقكال: 
 لي: يا أبا جعفر، لقد جاهدت  في الله حق جهاده؛ وقد أ عطاك الله الرضا.

 
ة اكصكككككبهاني أبو القاسكككككأ، له التصكككككانيف،  عبد الرحمن بن محمد بن إسكككككحاق بن م ْند 

 وكان من أهل السن ة الكبار، توفى سنة سبعين وأربع م ة.
ه، سككككككككككككككمع من أبي أبو بكر أحمككد بن محمككد الراوي المقرئ، المعرو  بككابن ح مككدويكك

معون و يره، وتفقه على القاضككككككككي أبي يعلى، وتوفي في ذي الحجة سككككككككنة  الحسككككككككين بن سكككككككك 
 سبعين.

أبو علي الحسككن بن أحمد بن البنا، سككمع الحدي  الكثير وقرأ بالقراءات، وتفقه على 
 القاضي أبي يعلى، ودرل التصانيف الكثيرة في فنون العلوم.

له حلقة للفقه والحدي ، وتوفي في رجه  وقال: صككنفت خمس م ة مصككن ف، وكانت
 (2)سنة إحدى وسبعين، ودفن بمقبرة أحمد." 

 

أخرى، ابن -الاماناتامم في تاااريخ الموول وا ام ط-341
 (592الجوزي )م 

" والحجاو والشام ومصر والج يرة ورحل الى اليمن مرتين والى البصرة  ماني عشرة مرة 
نين والثقككات المككئمونين وكككان احمككد بن حنبككل يثني وكككان احككد العلمككاء العككارفين وحفككاظ المتق

 عليه وينشر ف له ودخل على احمد فقام احمد اليه وقال الصحابه اكتبوا عنه 
وروى عنككه البخككاري وابو ورعككة وابو حككاتأ وابو داود و يرهأ وتوفي في ربيع االخر من  

ا رأيت سككككككنة فمهذه السككككككنة وهو ابن سككككككت و مانين سككككككنة وكانت جارية تقول خدمته  ال ين 
 ساقه وانا ملك له 

اخبرنككا عبككد الرحمن بن محمككد اخبرنككا احمككد بن على ابن  ككابككت اخبرنككا هبككة اللككه بن  
الحسكككن الطبري اخبرنا عبد الله بن محمد بن علي النيسكككابوري اخبرنا ابو حامد ابن الشكككرقي 
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بد الله عقال سكككككككككككمعت ابا عمر والخفا  يقول رأيت محمد بن يحيى في النوم فقلت يا ابا 
 فقال  فر لي قلت ما فعل علمك قال كته بماء الذهه ورفع الى عليين  ما فعل الله بك

 81  
 يحيى ين معاذ  - 
ابو وكريا الراوي الواعظ سككككككمع اسكككككككحاق بن سكككككككليمان الراوي ومكي بن ابراهيأ البلخي  

 وعلى بن محمد الطنافسي 
 ويحيى بن وكريا المقابري روى عنه ابو عثمان ال اهد وابو العبال الماسر جسي  
 دخل بالد خراسان  أ انصر  الى نيسابور فسكنها الى ان توفي بها  
انبككئنككا ابو بكر بن محمككد بن عبككد البككاقي اخبرنككا ابراهيأ بن محمككد على الجووي قككال  

سككككمعت عبد الجبار بن عبد الع ي  المصككككري يقول سككككمعت ابا الحسككككن بن العبال الكرماني 
احد بن محمد يقول جاء الى شكككككككككيراو يحيى بن معاذ الراوي وله عيبه يقول سكككككككككمعت عبد الو 

حسكنة ولبس دسكت  ياب اسكود فكان احسكن شكيء فصعد الكرسي فاجتمع اليه النال واول 
مكا بكدأ بكه أنشككككككككككككككا يقول ... مواعظ الواعظ لن تقبال ... حتى يعيهكا قلبكه اوال ... يا قوم من 

ال ... اظهر بين النككال احسكككككككككككككككانككه ... وبككارو اظلأ من واعظ ... خككالف مككا قككد قككالككه في الم
 الرحمان لما خال ... 

وسككككقظ عن الكرسككككي و شككككي عليه ولأ يتكلأ في ذلك اليوم  أ انه ملك قلوب اهل "  
(2) 

 

أخرى، ابن -الاماناتامم في تاااريخ الموول وا ام ط-347
 (592الجوزي )م 

واني اعلأ في  بته" يقول ان في بيتي ما كتبته في خمسكككككين سكككككنسككككككة ولأ اقالعه منذ كت
أي كتاب هو في أي ورقة هو في أي صكف  هو في أي سكطر هو ما سكمعت اذني ش يا من 
العلأ اال وعاه قلبي واني امشكككي في سكككوق ب داد فاسكككمع من ال ر  صكككوت الم نيات فاضكككع 
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اصبعي في اذني مخافة ان يعيه قلبي اخبرنا ابو منصور الق او اخبرنا ابو بكر بن  ابت اخبرنا 
علي بن عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن ف ككككككالة النيسككككككابورى اخبرنا ابو بكر محمد ابو 

بن عبد الله بن شاذان قال سمعت ابا جعفر التستري يقول ح رنا ابا ورعة وكان في السوق 
وعنده ابو حاتأ ومحمد بن مسكككككككلأ والمنذر ابن شكككككككاذان وجماعة من العلماء فذكروا حدي  

ة ليه و سكككككلأ لقنوا موتاكأ ال اله اال الله قال فاسكككككتحيوا من ابي ورعالتلقين وقوله صكككككلى الله ع
وهابوا ان يلقنوه فقالوا تعالوا نذكر الحدي  فقال محمد بن مسلأ حد نا ال حاك بن مخلد 
عن عبد الحميد ابن جعفر عن صككككككككككال  ولأ يجاوو والباقون سكككككككككككتوا فقال ابو ورعة وهو في 

حد نا عبد الحميد بن جعفر عن صال  بن ابي  ريه السوق حد نا بندار حد نا ابو عاصأ 
عن كثير بن مرة الح ككرمي عن معاذ بن جبل قال قال رسككول الله صككلى الله عليه و سككلأ من  
كككان هخر كالمككه ال الككه اال اللككه دخككل الجنككة وتوفي رحمككه اللككه توفي ابو ورعككة بككالري في هخر 

خبرنا احمد بن علي اخبرني ابو ذي الحجة من هذه السككككككككككنة اخبرنا عبد الرحمن بن محمد ا
الفت  عبد الواحد بن ابي احمد االسكككككككككككككترابا ذي اخبرنا احمد بن ابراهيأ الهمذاني اخبرنا ابو 
العبال الف كككككككل بن الف كككككككل الكندي حد نا الحسكككككككن بن عثمان حد نا ابو العبال احمد بن 

لقيت  قال له بكما فعل المحمكد المرادي قكال رأيكت ابكا ورعكة في المنكام فقلكت يكا ابكا ورعة 
ربي تعالى فقال لي يا ابا ورعة اني اوتي بالطفل فآمر به الى الجنة فكيف من حفظ السكككككككنن 

 على عبادي تبوأ من الجنة حي  ش ت 
 قبيحة ام المعت   - 220 
 (2)توفيت في هذه السنة "  
 

أخرى، ابن -الاماناتامم في تاااريخ الموول وا ام ط-343
 (592الجوزي )م 

ى خلفه شكككككهر رم كككككان و يره وتوفي يوم الجمعة الربع خلون من ربيع " ويكرمه ويصكككككل
 اآلخر في هذه السنة 
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 يحيى بن محمد بن يحيى  - 248 
ابن يحيى بن عبيكد اللكه بن فكارل ابو وكريكا الذهلي يلقه حيكان امام نيسككككككككككككككابور في  

مد بن حالفتوى والرياسككككككة وابن امامها سككككككمع يحيى بن يحيى وابن راهويه وعلى بن الجعد وا
حنبل وابا الوليد الطيالسككككككي ومسككككككدد بن مسككككككرهد وخلقا كثيرا روى عنه ابوه محمد بن يحيى 
االمام وكان يقول ابو وكريا والد ومحمد بن اسككككككككحاق بن خ يمة وخلق كثير وكان قد اختلف 
هو وابوه في مسككككككككككككككئلة فحكما محمد بن اسككككككككككككككحاق بن خ يمة فحكأ ليحيى على ابيه وكان 

لججسككككككككككككككتاني قد خرج ف له على نيابور وكان خارجيا ظالما فخرج عن احمد بن عبد الله ا
نيسكككككككابرو وامسكككككككتخلف ابراهيأ بن نصكككككككر فتهول البلد فنهض محمد بن يحيى في خلق كثير 
وحكككاربوا القواد الكككذين خلفهأ فلمكككا عكككاد احمكككد قلكككه يحيى بن محمكككد فجيء بكككه فقتلكككه في 

ي هر بن قاهر انبئنا ابو عثمان الصكككابونجمادي االخرة من هذه السكككنة وقيل انه  لبه انبئنا وا
وابو بكر البيهقي قاال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكأ قال سكككككككمعت الحسكككككككن 
بن يعقوب المعدل يقول سكككككككمعت ابا عمرو احمد بن المبارك المسكككككككتملي يقول رأيت يحيى 

اني قال ججسككككككككككككككتقال  فر لي قلت فما فعل ال ما فعل الله بكبن محمكد في المنكام فقلت 
 هو في تابوت من والمفتاح بيدي 

 العابدة اليمنية  - 244 
اخبرنا محمد بن ناصكككككككر اخبرنا ابو الفت  محمد بن علي المصكككككككري اخبرنا الموفق بن  

ابي الحسككككن التمارو ابو الحسككككن محمد بن الحسككككن الم ني قال اخبرنا ابو عثمان سككككعيد بن 
بن الحسككن البوشككنجي حد نا محمد بن المنذر  العبال بن محمد القرشككي اخبرنا ابو منصككور

حد نا علي بن الحسككن الفلسككطيني حد نا ابو بكر التيمي حد نا محمد بن سككليمان القرشككي 
 (2)قال بينا انا اسير في قريق اليمن اذا انا ب الم واقف في الطريق في اذنيه قرقان " 
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أخرى، ابن -الاماناتامم في تاااريخ الموول وا ام ط-344
 (592م الجوزي )

" اخبرنا ابو منصكككككككككور الق او اخبرنا احمد بن على بن  ابت قال حد نى عبد الع ي  ابن 
ابى قاهر الصككككوفى قال اخبرنا ابو قاله عقيل بن عبيد الله بن احمد السككككمسكككككار اخبرنا ابو 
الحسككككين محمد بن عبد الله بن جعفر بن الجنيد الراوى قال سككككمعت يوسككككف ابن الحسككككين 

ا النون المصككرى يعر  اسككأ الله االعظأ فدخلت مصككر فذهبت اليه فبصككر يقول قيل لى ان ذ
بى وانا قويل اللحية ومعى ركوة قويلة فاسكككككككتبشكككككككع منظرى فلأ يلتفت الى فلما كان بعد ايام 
جكاء اليكه رجككل صككككككككككككككاحككه كالم فنككاظر ذا النون فلأ يقأ ذا النون بككالحجج عليكه فككئخكذتككه الى 

انا فقام الى وعانقنى وجلس بين يدى وهو شككككككككككي  و وناظرته فقطعته فعر  ذو النون ف ككككككككككلي 
شككككككككاب وقال اعذرنى فلأ اعرفك فعذرته وخدمته سككككككككنة فلما كان بعد رأل السككككككككنة قلت له يا 
اسككتاذ قد خدمتك وقد وجه حقى عليك وقيل لى انك تعر  اسككأ الله االعظأ وقد عرفتنى 

بنى وكئنه نون ولأ يجفال تجد له موضعا مثلى فئحه ان تعلمنى اياه قال فسكت عنى ذو ال
اومى الى انه يخبرنى قال فتركنى بعد ذلك سكككككككككككككتة اشكككككككككككككهر  أ اخرج الى من بيته قبقا ومكبة 
مشكككككدودا فى منديل وكان ذو النون يسككككككن الجي ة فقال تعر  فالنا صكككككديقنا فى الفسكككككطاط 
قلت نعأ قال فئحه ان تؤدى هذا اليه فئخذت الطبق وهو مشكككككككككدود وجعلت امشكككككككككى قول 

ا متفكر فيككه مثككل ذى النون يوجككه الى فالن ترى ايش هو قككال فلأ اصككككككككككككككبر الى ان الطريق وانكك
بل ت الجسر فحللت المنديل ورفعت المكبة فاذا فئرة قف ت من الطبق ومرت قال فا تظت 
 يظا شككككديدا وقلت ذو النون يسككككخر بى وبوجه مع مثلى فئرة فرجعت على ذلك ال يظ فلما 

ا جربناك إلتمنتك على فئرة فخنتنى فئتمنك على اسككككككككككأ رهنى عر  ما بى فقال يا احمق انم
الله االعظأ سرعنى فال أراك اخبرنا عبد الرحمن بن محمد اخبرنا احمد بن على قال حد نى 
عبد الع ي  بن علي االوجى حد نا محمد بن احمد قال سكككمعت ابا الحسكككن على بن ابراهيأ 

له  سككككككين انه رلى فى المنام فقيلالراوى يقول حكى لى ابو خلف الووان عن يوسككككككف بن الح
 (2)قال  فر لى ورحمنى "  ما فعل الله بك
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أخرى، ابن -الاماناتامم في تاااريخ الموول وا ام ط-345
 (592الجوزي )م 

" ام كككككككككوا الى القاضكككككككككى ونراعى ما يحكأ به فيدافع عن االحكام مدافعة احسكككككككككن من 
عود ان لأ نفككت فتفصككككككككككككككل الحكأ  أ نجينككا الفتككاوى فى تلككك القصككككككككككككككص فنخككا  ان تحرج 

الفتاوى اليه فيحكأ بما يفتى به الفقهاء فما عثرنا عليه بخطئ قال على وسمعت ابا اسحاق 
ابراهيأ بن احمد الطبرى يقول سكمعت بعض شكهود الح رة القدماء يقول كنت بح رة ابى 
عمر القاضككككى وجماعة من شككككهوده وخلفاله فاح ككككر  وبا يمانيا قبل فى  منه خمسككككون دينارا 

تحسككككنه كل من ح ككككر المجلس فقال يا  الم هات القالنسككككى فجاء فقال اقطع جميع فاسكككك
هذا الثوب قالنس واحمل الى كل واحد من اصككككككككككككحابنا قلنسككككككككككككوة  أ التفت اليها فقال انكأ 
اسككتحسككنتموه بئجمعكأ ولو اسككتحسككنه واحد منكأ لوهبته له فلما اشككتركتأ فى اسككتحسككانه لأ 

ىء منه اال بئن يجعله قالنس يئخذ كل واحد منا اجد قريقا الى ان يحصكككككككككل لك واحد شككككككككك
 واحدة 
اخبرنكككا عبكككد الرحمن بن محمكككد اخبرنكككا احمكككد بن على اخبرنكككا ابو بكر البرقكككانى قكككال  

حكى لى الحمدونى ان اسكككككككماعيل القاضكككككككى بب داد كان يحه االجتما  مع ابراهيأ الحربى 
الحاجه  السككككماعيل فنحى فقيل البراهيأ لو لقيته فقال ما اقصككككد من له حاجه فقيل ذلك

عن بكابكه ايكامكا فكذكر ذلكك البراهيأ فقصككككككككككككككده فلمكا دخل تلقاه ابو عمر محمد بن يوسككككككككككككككف 
القاضكى وكان بين يدى اسماعيل  الما قالما ولما ن   ابراهيأ نعله امر ابو عمر  الما له ان 

هما من نيرفع نعل ابراهيأ فى منديل معه فلما قال المجلس بين اسككككككماعيل وابراهيأ وجرى بي
العلأ ما تعجه منه الحاضرون ولما اراد ابراهيأ القيام تقدم ابو عمر الى ال الم ان ي ع نعله 
بين يككديككه من حيكك  رههككا ابراهيأ ملفوفككة فى المنككديككل فقككال ابراهيأ كبى عمر رفع اللككه قككدرك 

 الله بك ا فعلمفى الدنيا واآلخرة فقيل ان ابا عمر لما توفى رهه بع كككهأ فى المنام فقال له 
فقكال ادركتنى دعوة الرجكل الصككككككككككككككال  ابراهيأ الحربى وكمكا قككال الحمككدونى توفى ابو عمر يوم 
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االربعاء لسككت بقين من رم ككان هذه السككنة وهو ابن  مان وسككبعين سككنة ودفن فى داره رحمه 
 (2)الله " 
 

أخرى، ابن -الاماناتامم في تاااريخ الموول وا ام ط-342
 (592الجوزي )م 

 وروى عنه الدارقطنى وابن شاهين وتوفى فى هذه السنة " وسمع جماعة 
محمد بن اسككككككككككماعيل المعرو  بخير النسككككككككككاج يكنى ابا الحسككككككككككن من كبار  - 418 

الصكككككوفية من اهل سكككككامرا سككككككن ب داد وصكككككحه سكككككريا وابا حم ة وتاب فى مجلسكككككه ابراهيأ 
برنا يحيى ت اخالخواص والشبلى اخبرنا عبد الرحمن ابن محمد اخبرنا احمد بن على بن  اب

بن على قا حد نا عبد الع ي  بن ابى الحسككككككككككن القرميسككككككككككينى قال سككككككككككمعت على بن عبد الله 
الهمكذانى يقول حكد نكا على بن محمكد الفرضككككككككككككككى حكد نكا ابو الحسككككككككككككككين المكالكى قال كنت 
اصككككككحه خير النسككككككاج سكككككككنين كثيرة ورأيت له من كرامات الله ما يكثر ذكره  ير انه قال لى 

يكككة ايكككام انى اموت يوم الخميس الم رب وادفن يوم الجمعكككة قبكككل الصككككككككككككككالة قبكككل وفكككاتكككه بثمكككان
وسكككككككتنسكككككككى فال تنسكككككككاه قال ابو الحسكككككككين فانسكككككككيته الى يوم الجمعة فلقينى من خبرنى بموته 
فخرجت الح كككككككككككككر جناوته فوجدت النال راجعين فسكككككككككككككئلتهأ لأ رجعوا فذكروا انه يدفن بعد 

لجناوة قد اخرجت قبل الصككككككالة او كما قال الصككككككالة فبادرت ولأ التفت الى قولهأ فوجدت ا
فسكئلت من ح كره عن حاله عند خروج روحه فقال انه لما احت ر  شى عليه  أ فت  عينيه 
واومكئ الى نكاحيكة البيكت وقال قف عافاك الله فانما انت عبد مئمور وانا عبد مئمور وما امرت 

فدعا بماء  امض لما امرت بهبه اليفوتك وما امرت به يفوتنى فدعنى ام ى لما امرت به  أ 
فتوضئ للصالة وصلى  أ تمدد و مض عينيه وتشهد  أ مات واخبرنى بعض اصحابنا انه رهه 

فقال ال تسككككككككككككككئلنى انت عن ذا ولكن اسككككككككككككككترحنا من دنياكأ  ماا فعل الله بكفى النوم فقكال 
 الوضرة بلى خير النساج من العمر مالة وعشرين سنة وتوفى فى هذه السنة 
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حمد بن سكككككككككككككليمان ابن محمد بن عمرو بن الحسكككككككككككككين ابو جعفر الباهلى م - 414 
النعمككانى حككدث عن احمككد بن بككديككل و يره وروى عنككه الككدارقطنى مككات بككالنعمككانيككة فى هككذه 

 (2)السنة " 
 

أخرى، ابن -الاماناتامم في تاااريخ الموول وا ام ط-342
 (592الجوزي )م 

تين لت ب داد على سككاع"  أ انقطع فتشككككت فى االمر وصككليت ونمت وبكرت فدخ
من النهار او اقل وكنت مجتاوا فى السكككككمارية فاذا بئبى بكر اآلدمى ين ل الى الشكككككط من دار 
ابى عبد الله الموسكككوى العلوى التى تقرب من فرضكككة جعفر على دجلة فصكككعدت اليه وسكككئلته 

نعأ  لعن خبره فئخبرنى بسالمته وقلت اين كنت البارحة فقال فى هذه الدار فقلت قرأت قا
قلت اى وقت قال بعد نصكككككككف الليل الى قريه من الثل  اآلخر قال فنظرت فاذا هو الوقت 
الذى سككككككككمعت فيه صككككككككوته بكلواذى فعجبت من ذلك عجبا شككككككككديدا بان له فى فقال مالك 
فقلت انى سكككمعت صكككوتك البارحة وانا على سكككط  بكلواذي وتشكككككت فلوال انك اخبرتنى 

قال فاحكها عنى فانا احكيها دالما توفى ابو بكر اآلدمى  الساعة على  ير اتفاق ما صدقته
يوم االربعاء لليلتين بقيتا من ربيع االول ودفن فى هذا اليوم فى الصكككككككككككككفة التى بحذاء معرو  

 الكرخى 
اخبرنا عبد الرحمن بن محمد اخبرنا احمد بن على بن  ابت قال قال محمد بن ابى  

يها مات محمد بن جعفر اآلدمى وكان قد خلط فيما الفوارل سكككككككككنة  مان واربعين و لثمالة ف
 حدث به 
اخبرنككا عبككد الرحمن بن محمككد اخبرنككا احمككد بن على قككال حككد نى على بن ابى على  

المعدل اخبرنا ابو بكر بن ابى موسككى القاضككى وابو اسككحاق الطبرى و يرهما قالوا سككمعنا ابا 
ه بمديدة ر اآلدمى فى النوم بعد موتجعفر عبد الله بن اسكككككككككككماعيل بن بريه يقول رأيت ابا بك

 فقا لى وقفنى بين يديه وقاسكككككككيت شكككككككدالد وامورا صكككككككعبة فقلت له ما فعل الله بكفقلت له 
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فتلك الليالى والمواقف والقرهن فقال ما كان شككككىء اضككككر على منها كنها كانت للدنيا فقلت 
 اء الثمانين اعذب ابن له فالى اى شىء انتهى امرك قال قال لى تعالى هليت على نفسى ان ال

 سنة  أ دخلت سنة تسع واربعين و لثمالة  
فمن الحوادث فيها انه يوم الخميس لثالث خلون من شكككككعبان وقعت فتنة بين السكككككنة  

 (2)والشيعة فى القنطرة الجديدة وتعطلت الجمعة من ال د فى جميع المساجد " 
 

أخرى، ابن -الاماناتامم في تاااريخ الموول وا ام ط-348
 (592وزي )م الج

" كان يؤمهأ فى مسككجد لهأ فوق الثال ين سككنة ونشككئ ابو السككاله يطله العلأ و له 
عليككه فى ابتككداء امره علأ التصككككككككككككككو  والميككل الى اهككل ال هككد  أ خرج عن بلككده ولقى العلمككاء 
وعنى بفهأ القرهن وكته الحدي  وتفقه على مذهه الشافعي واتصلت اسفاره فعر  االمير 

ن ابى السكاج خبره وما هو عليه من الف ل فئدخل اليه فرهه فاضال عاقال فقلده ابو القاسكأ اب
الحكأ بمرا ة وتقلد جميع هذربيجان مع مرا ة وعظمت حاله وقبض على ابن ابى السككككككككككككاج 
فعكاد الى الجبكل وتقلكد همكذان  أ عكاد الى ب ككداد وتقلكد اعمككاال جليلكة بككالكوفكة ديكار م ككككككككككككككر 

ن السكواد وتقدم عند قاضكي الق اة ابى الحسين بن ابى عمر واالهواو وعامة الجبل وقطعة م
وسمع شهادته واستشاره فى جميع اموره ولما قبض المستكفى بالله على محمد بن الحسن 
بن ابى الشكككككوارب قلد ابا السكككككاله مدينة ابى جعفر  أ قتل اللصكككككوص ابا عبد الله محمد بن 

ن ق كككاة فى رجه سكككنة  مان و ال يعيسكككى وكان قاضكككيا على الجانه الشكككرقى تقلد ق كككاء ال
 و لثمالة 
اخبرنكا عبكد الرحمن بن محمككد اخبرنكا ابو بكر احمككد بن على بن  كابككت اخبرنكا احمككد  

بن على التووى قال ولد ابو السكاله فى سكنة اربع وسكتين ومالتين وتوفى فى ربيع اآلخر سنة 
 خمسين و لثمالة قال المصنف رحمه الله ودفن فى داره بسوق يحيى 
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اخبرنكا ابو منصككككككككككككككور الق او اخبرنكا ابو بكر بن  كابكت اخبرنا على بن ابى على المعدل  
اخبرنكا ابو قكاهر المخلص اخبرنكا ابو بكر احمكد بن على الدهنى المعرو  بابن القطان قال 

مع  لله بكما فعل ارأيت ابا السكككككككككاله عتبة بن عبيد الله قاضكككككككككى الق كككككككككاة بعد موته فقلت 
 ال  فر لى فقلت فكيف ذاك فقال ان الله تعالى عرم على افعالىتخليطكك بهذا اللفظ فق

القبيحكة  أ أمر بى الى الجنكة وقكال لوال هليت على نفسككككككككككككككى ان ال اعذب من جاوو الثمانين 
 (2)لعذبتك ولكنى قد  فرت لك وعفوت عنك اذهبوا به الى الجنة فئدخلتها " 

 

أخرى، ابن -الاماناتامم في تاااريخ الموول وا ام ط-349
 (592لجوزي )م ا

" جه ها بمال عظيأ فعادت والدته بالر اله له وكبيه فسككككر بذلك واظهر قاعة الع ي  
ولبس خلعة وعر  ابو الفتوح الحال فئيس معها من نفسككككككككه وركه الى المفرج مسككككككككتجيرا به 
وقال انما فارقت نعمتى وابديت للع ي  صككككككككككفحتى سكككككككككككونا الى ذمامك وانا اآلن خالف من 

ل نى مئمنى وسكككككيرنى الى وقنى فرده الى مكة وكاته الع ي  صكككككاحه مصكككككر  در حسكككككان فئب
 واعتذر اليه فعذره 

 ذكر من توفى فى هذه السنة من االكابر  
 احمد بن محمد  - 160 
ابن الف ككككككككككككككل بن جعفر بن محمكد بن الجراح ابو بكر الخ او روى عن جمكاعكة منهأ  

بو يبا كثير الكته ظاهر الثروة اخبرنا اابن دريد وابن االنبارى وكان  قة صككككككككككككدوقا فاضككككككككككككال اد
منصككككككككككككككور الق او اخبرنكا ابو بكر بن  كابكت الخطيكه حكد نا التنوخى قال كان ابو بكر الجراح 
يقول كتبى بعشككككككرة هال  درهأ وجاريتى بعشككككككرة هال  درهأ وسككككككالحى بعشككككككرة هال  درهأ 

سكككه ويخرج ركه فر ودوابى بعشكككرة هال  درهأ قال التنوخى وكان احد الفرسكككان يلبس اداته وي
 الى الميدان ويطارد الفرسان فيه توفى فى جمادى اآلخرة من هذه السنة 

 احمد بن الحسين  - 162 
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ابن مهران ابو بكر المقرئ توفى فى شكككككككككككوال هذه السككككككككككككنة انبئنا واهر بن قاهر اخبرنا  
بو بكر ااحمد بن الحسين البيهقى اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال توفى 

احمد بن الحسكككين بن مهران المقرئ يوم االربعاء سكككابع عشكككرين شكككوال سكككنة احدى و مانين 
و لثمالة وهو ابن سكككككككككنه و مانين سكككككككككنة وتوفى فى ذلك اليوم ابو الحسكككككككككن العامرى صكككككككككاحه 
الفلسككفة قال فحد نى عمر بن احمد ال اهد قال سككمعت الثقة من اصككحابنا يذكر انه رأى ابا 

سككككككككككككككين بن مهران فى المنككام فى الليلككة التى دفن فيهككا قككال فقلككت لككه ايهككا بكر احمككد بن الح
فقال ان الله ع  و جل اقام ابا الحسكككككككن العامرى باوالى وقال هذا  ما فعل الله بكاالسكككككككتاذ 

 (2)فداءك من النار " 
 

أخرى، ابن -الاماناتامم في تاااريخ الموول وا ام ط-350
 (592الجوزي )م 

هأ بسككككحابة أظلتهأ ومطرت وشككككربوا وسككككقوا ووصككككلوا الى "  أ تف ككككل الله سككككبحانه علي
القوم وهأ خلق عظيأ ومعهأ سكككككتمالة فيل فظفر بهأ وأخذ  نالمهأ وعاد وكان ابو الحسكككككين 
عبد الله بن دنجا عامال على البصككككككرة وكان ملقبا بذى الرتبتين وكان بينه وبين أبى سككككككعد بن 

لحسكككككككين فوكل بداره  أ اعتل ابو ماكوال وحشكككككككة فمرم ابو سكككككككعد مرضكككككككا صكككككككعبا فئنفذ ابو ا
الحسككككككككككين ومات وتما ل ابو سككككككككككعد فئنفذ الى داره بئول ك الموكلين حتى احتاقوا على ماله 

 وقب وا على اصحابه 
وفى ذى الحجة ورد كتاب أبى الحارث محمد بن محمد بن عمر بان ريحا سكككككككوداء  

من  بل ت الم ادةهكاجكت عند حصككككككككككككككول الحاج ب بالى وفقدوا الماء فهلك منهأ خلق كثير و 
المككاء مككالككة درهأ وتخفر جمككاعككة ببنى خفككاجككة ورجعوا الى الكوفككة وعمككل ال ككدير وال ككار على 
سكككككككككككون وقمئنينة واظهرت الفتيان من التعليق شكككككككككككي ا كثيرا واسكككككككككككتعمل اهل السكككككككككككنة باكتراك 
فئعاروهأ الثياب والفروش الحسككككككان والمصككككككاغ واالسككككككلحة ذكر من توفى فى هذه السككككككنة من 

 ر االكاب
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احمد بن عبد الله ابن الخ ككككككر بن مسككككككرور ابو الحسككككككين المعدل المعرو   - 404 
بابن السكوسككنجردى سككمع ابا عمر وابن السككماك واحمد بن سككلمان النجاد وابا بكر الشككافعى 
و يرهأ وكان  قة دينا حسكككن االعتقاد شكككديدا فى السكككنة واجتاو يوما فى الكرخ فسكككمع سكككه 

ن ال يمشككى فى الكرخ وكان يسكككن باب الشككام فلأ يعبر بعض الصككحابة فجعل على نفسككه ا
قنطرة الصككككككككككككراة حتى مات توفى فى رجه هذه السككككككككككككنة عن نيف و مانين سككككككككككككنة اخبرنا عبد 
الرحمن بن محمد اخبرنا احمد بن على قال حد نى على بن الحسكين العكبرى قال سمعت 

لت ئ فى المنام فقعبد القادر بن محمد بن يوسكككككف يقول رأيت ابا الحسكككككن الحمامى المقر 
قال انا فى الجنة قلت وابى قال وابوك معنا فقلت وجدنا يعنى ابا الحسكككين  ما فعل الله بك

 (2)السوسنجردى فقال فى الحظيرة قلت " 
 

أخرى، ابن -الاماناتامم في تاااريخ الموول وا ام ط-351
 (592الجوزي )م 

قرىء سكككمع ابا محمد بن اسكككد ابن على بن سككعيد ابو الحسكككن الكاته الم - 465" 
بكر النجاد وجعفر الخلدى و يرهما وكان صككدوقا وتوفى يوم االحد لليلتين خلتا من المحرم 

 ودفن بالشوني ى 
محمد بن المظفر ابن عبد الله ابو الحسككككككن المعدل المعرو  بابن السككككككراج  - 466 

 روى عن ابى بكر النجاد و يره 
ل انشكككككككككككككككدنككا محمككد بن المظفر قككال اخبرنككا الق او اخبرنككا احمككد بن على بن  ككابككت قككا 

انشدنى ابو اسحاق ابراهيأ بن هالل الصابى لنفسه ... قد كنت للحدة من ناظرى ... أرى 
السكككهى فى الليلة المقمرة ... اآلن ما أبصكككر بدر الدجى ... اال بعين تشكككتكى الشكككبكره ... 

ن عمره ... راى كننى انظر منها وقد ...  ير منى الدهر ما  يره ... ومن قوى السكككككككككككتين م
 أمورا فيه مستنكره ... وان تخطاها رأى بعدها ... من حاد ات النقص مالأ يره ... 

 توفى ابن المظفر فى جمادى االولى من هذه السنة  
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 هبة الله بن سالمة  - 462 
ابو القاسكككككأ ال كككككرير المفسكككككر كان من احفظ النال لتفسككككككير القرهن وكان له حلقة فى  

 سمع الحدي  من أبى بكر بن مالك القطيعى و يره جامع المنصور وقد 
 انبئنا محمد بن ابى قاهر الب او عن ابى قاله العشارى حد نا هبة الله بن المقرىء  
حد نا هبة الله بن سككالمة المفسككر قال كان لنا شككي  نقرأ عليه فى باب محول فمات  

ا حالك مع ر لى قال فمقال  ف ما فعل الله بكبعض اصككككككحابه فرهه الشككككككي  فى النوم فقال 
منكر ونكير قال يا اسككككككتاذ لما أجلسككككككانى وقاال من ربك من نبيك الهمنى الله ع  و جل ان 

 (2)قلت لهما بحق ابى بكر وعمر دعانى فقال احدهما ل خر قد اقسأ " 
 

أخرى، ابن -الاماناتامم في تاااريخ الموول وا ام ط-357
 (592الجوزي )م 

 " القطيعي و يره 
 او ابو بكر بن علي الحكككافظ حكككد نكككا محمكككد بن الحسككككككككككككككين الخفكككا  عن اخبرنكككا الق 

جماعة كثيرة ال تعر  ذكر أنه كته عنهأ في السككككككفر وكان  ير  قة ال شككككككك انه كان يركه 
االحادي  وي كككعها على من يرويها عنه ويختلق اسكككماء وانسكككابا عجيبة وعندي عنه من تلك 

بها  بن الحسككككككن الطبري فخرق كتابي اكباقيل اشككككككياء وكنت عرضككككككت بع ككككككها علي هبة الله
 وجعل يعجه مني كيف اسمع منه توفي الخفا  في ذي الحجة من هذه السنة 

 هبة الله بن الحسن  - 51 
ابن منصكككور ابو القاسكككأ الراوي قبري اكصكككل ويعر  باكلكاني سكككمع عيسكككى بن علي  

بي حامد عند ا بن عيسككككككككى الووير والمخلص وخلقا كثيرا ودرل الفقه على مذهه الشككككككككافعي
االسكككككفراليني وكان يفهأ ويحفظ كتبا وادركته المنية قبل ان ينتشككككككر عنه شككككككيء فتوفى بالدينور 

 في رم ان هذه السنة 
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اخبرنكا الف او اخبرنكا الخطيه قال حد ني علي بن الحسككككككككككككككين بن جداء العكبري قال  
بماذا فكئنه  ي قلتقال  فر ل ما فعل الله بكرأيت ابا القاسكككككأ الطبري في المنام فقلت له 

 قال كلمة خفية بالسنة 
 ابو القاسأ بن القادر بالله  - 60 
توفي ليلة االحد الليلة خلت من جمادي اآلخرة وصككلى عليه ابو جعفر ومشككى النال  

بين يدي جناوته من رأل الجسكككر الى التربة بالرصكككافة واعاد الصكككالة عليه ابو محمد الحسكككن 
الطبل في دار الخالفة اياما الجل المصككككككككككككيبة ولحق  بن عيسككككككككككككى بن المقتدر وقطع ضككككككككككككرب

 الخليفة عليه من الح ن امر عظيأ 
 ابو الحسن ابن قباقبا  - 62 
الشكككككككككككككريف له شكككككككككككككعر ملي  ومنه أن رجال كته اليه فئجابه على ظهر رقعته فقال ...  

 (2)وقرأت الذي كتبت وما وا ... ل نجيى ومؤنسي وسميري " 
 

أخرى، ابن -موول وا ام طالاماناتامم في تاااريخ ال-353
 (592الجوزي )م 

" وتولى النظر في الحكأ بحريأ دار الخالفكككة وككككان امكككامكككا في الفقكككه لكككه التصككككككككككككككككانيف 
الحسان الكثيرة في مذهه احمد ودرل وافتى سنين وانتهى اليه المذهه وانتشرت تصانيفه 

وحسكككن  خشككو واصككحابه وجمع االمامة والفقه والصكككدق وحسككن الخلق والتعبد والتقشكككف وال
السكككمت والصكككمت عما ال يعني واتبا  السكككلف حد نا عنه ابو بكر بن عبد الباقي وابو سكككعد 
ال ووني وتوفي في ليلة اال نين وقت العشكاء ودفن يوم اال نين العشكرين من رم كان هذه السنة 
وهو ابن  مان وسكككبعين سكككنة و سكككله الشكككريف ابو جعفر بوصكككية اليه وكان من وصكككيته اليه ان 

ن في  الث ا واب وان ال يككدفن معككه القبر  ير مككا   لككه لنفسككككككككككككككه من االكفككان وال يخرق يكف
عليه  وب وال يقعد لع اه واجتمع له خلق ال يحصكككككون وعطلت االسكككككواق ومشكككككى مع جناوته 
القاضكككككككي ابو عبدالله الدام اني وجماعة الفقهاء والق كككككككاة والشكككككككهود ونقيه الهاشكككككككميين ابو 
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لة وابو منصككككور بن يوسككككف وابو عبدالله ابن جردة وصككككلى عليه ابنه الفوارل قراد وارباب الدو 
وكان قد خلف عبيد الله وابا الحسككككككككككن وابا حاوم وافطر جماعة ممن تبعه لشككككككككككدة الحر كنه 
دفن في اليوم الثكككالككك  من هب وقبره ظكككاهر بمقبرة بكككاب حرب قكككال ابو علي البرداني رأيكككت 

ه رحمني فقال لي وجعل يعد بئصككككابع لله بكما فعل االقاضككككي ابا يعلى فقلت له يا سككككيدي 
 و فر لي ورفع من لتي واكرمني فقلت بالعلأ فقال لي بالصدق 

  451سنة  
  أ دخلت سنة تسع وخمسين واربعمالة  
فمن الحوادث فيها ان السككككككككيدة ارسككككككككالن خانون ووجة الخليفة دخلت الى ب داد في  

ا وير فخر الدولة على نحو فرسككككككك  وخدمهجمادي االولى وخرج النال لتلقيها واسكككككككتقبلها الو 
بالدعاء على ظهر فرسه وح ر العميد ابو سعد المستوفى في بيت النوبة حتى قرلت الكته 
الواردة في هذه الصكككحبة وهي مشكككتملة على التمسكككك بالطاعة والتصكككر  على قوانين الخدمة 

لرليس يكته اليه ا واالجكابكة الى المرسككككككككككككككوم و خوقكه فيها الووير بالووير االجل بعد أن كان
 (2)االجل " 
 

أخرى، ابن -الاماناتامم في تاااريخ الموول وا ام ط-354
 (592الجوزي )م 

" فمن الحوادث فيها انه ورد ابو عبد الله الطبري الفقيه في المحرم بمنشكككككور من نظام 
الملك بتولية التدريس بالنظامية فدرل بها  أ وصككككككككل في ربيع االخر ابو محمد عبد الوهاب 

يراوي ومعه منشور بالتدريس بها فتقرر ان يدرل فيها هذا يوما وهذا يوما وفي ربيع اآلخر الش
 خلع على ابي القاسأ علي بن قراد وكته له منشور بنقابة العباسيين بعد ابيه 

وفي جمادي االولى ورد البصرة رجل كان ينظر في علوم النجوم يقال له تليا واست وى  
المهدي واحرق البصكرة فاحرقت دار كته عملت قبل ع كد الدولة جماعة وادعى انه االمام 

وهي اول دار كته عملت في االسكككككككككككالم وخربت وقو  البصكككككككككككرة التي وقفت على الدواليه 
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التي تدور وتحمل الماء فتطرحه في قناة الرصككككككككاص الجارية الى المصككككككككانع التي اماكنها على 
ن سكككككليمان امير البصكككككرة في المنام فرسككككك  من الماء وحكى قالوت بن عباد انه رأى محمد ب

فقككال  فر لي ولوال حوم المربكد لهلكككت وكككان محمكد قككد ابتككدأ  ماا فعاال اللااه باكفقكال لككه 
بهذا المصكنع عند خروجه الى مكة وعاد الى البصرة فاستقبل بمالة فشربه وصلى على جانبه 

ف عليه قركعتين شككككككرا لله تعالى على تمام هذه المصكككككلحة فئصكككككب  قالوت فعمل مصكككككنعا و 
 وقوفا 
قال المصكككنف وقرأت بخط ابن عقيل اسكككتفتى على المعلمين في سكككنة  الث و مانين  

فئخرجهأ ظهير الدين يعني من المساجد وبقي خالوه مجيرا وكان رجال صالحا من اصحاب 
أ الشككافعي في مسككجد كبير يصككونه ويصككلي فيه بهأ وينظفه فاسككتثنى بالسككؤال فيه فقال قالل ل

ابن عقيل قد ورد التخصكيص بالف الل في المساجد خاصة قال النبي صلى يخص هذا قال 
الله عليه و سككككلأ سككككدوا هذه الخوخات التي في المسككككجد اال خوخة ابي بكر وال نشككككك انه 
انما خصكه لسكابقته وهذا فقيه يدري كيف يصان المساجد وله حرمة وهو فقير ال يقدر على 

 توفي في هذه السنة من االكابر است جار من ل فجاو تخصيصه بهذا ذكر من 
 جعفر بن محمد  - 35 
ابن جعفر بن المكتفي بالله ابو محمد سكمع ابا القاسأ بن بشران حدث عنه شيخنا  

 "(2) 
 

أخرى، ابن -الاماناتامم في تاااريخ الموول وا ام ط-355
 (592الجوزي )م 

ني ق وي" الحدي  من ابي القاسككككككأ بن بشككككككران وابي منصككككككور السككككككواق وابي الحسككككككن ال
و يرهأ وأقرأ السككككككككككنين الطويلة وختأ القرهن الوفا من النال وروى الحدي  الكثير فحد نا عنه 
ابن بنته ابو محمد المقرى وكان من كبار الصالحين ال اهدين المتعبدين حتى انه كان له ورد 

ى حبين العشكككالين يقرأ فيه سكككبعا من القرهن قالما وقاعدا فلأ يقطعه مع علو السكككن وتوفي ضككك
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نهار يوم االربعاء سككادل عشككر المحرم عن سككبع وسككبعين ممتعا بسككمعه وبصككره وعقله واخرج 
من ال د فصككلى عليه سككبطه ابو محمد في جامع القصككر وح ككر جناوته ما ال يحد من النال 
حتى ان االشككككككككككككككيككاخ بب ككداد كككانوا يقولون مككا راينككا جمعككا قط هكككذا ال جمع ابن الق ويني وال 

 جمع الشككككريف ابي جعفر وهذه الجمو  التي تناهت اليها الكثرة وشككككك ل جمع ابن الفراء وال
النكال ذلكك اليوم وفيما بعده عن المعاش فلأ يقدر احد من نقاد الباعة في ذلك االسككككككككككككككبو  
على تحصككككككككككككيل نقده وقال لي ابو احمد سككككككككككككبطه دخل الى رجل بعد رجوعي من قبر جدي 

لي ذاك من هككا هنككا خرج يشككككككككككككككير الى فقككال لي رأيككت مثككل هككذا الجمع قط فقلككت ال فقككال 
فقال  ه بكما فعل اللالمسكككككككككجد ويئمرني فيه باالجتهاد ورلي ابو منصكككككككككور في النوم فقيل له 

  فر لي بتعليأ الصبيان فاتحة الكتاب 
 محمد بن عبد الله  - 182 
ابن يحيى ابو البرككات ويعر  بابن الشككككككككككككككيرجي وبابن الوكيل المعرى ولد يوم الجمعة  
من رم كككان سكككنة سككت واربعمالة وقرأ القرهن على ابي العالء الواسكككطي و يره وسكككمع العشككرين 

الحدي  من ابي القاسأ بن بشران و يره وتفقه على ابي الطيه الطبري سنين وسكن الكرخ 
وروى عنه اشكككياخنا وكان يتهأ باالعت ال وتوفي يوم الثال اء خامس عشكككر ربيع االول من هذه 

 شوني ي السنة ودفن في مقبرة ال
 محمد بن عبيد الله  - 183 
ابن الحسكككن بن الحسكككين ابو الفرج البصكككري قاضكككي البصكككرة سكككمع من علماء البصكككرة "  

(2) 
 

أخرى، ابن -الاماناتامم في تاااريخ الموول وا ام ط-352
 (592الجوزي )م 

" فال ادري من اين علأ ذلككك ومرم فبقي خمسككككككككككككككة و ال ين يومككا بعلككة النصككككككككككككككه لأ 
الخميس تاسكع عشر شعبان من هذه السنة ودفن يوم الجمعة عند رباط  ي كطجع وتوفي يوم
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جده ابي الحسكككن ال ووني حذاء جامع المنصككككور قال شكككيخنا ابو الف ككككل ابن ناصككككر رأيته في 
ت قال فقال  فر لي فقلت له واين ان ما فعل الله بكالمنام وعليه  ياب حسكككككككككككككنة فقلت له 

 انا وابي في الجنة 
 مد اسمعيل بن اح - 212 
ابن عمر بن ابي االشككع  ابو القاسككأ السكككمرقندي ولد بدمشككق في رم ككان سكككنة اربع  

وخمسكين وسمع شيوخ دمشق  أ ب داد فسمع ابن النقور وكان يالومه حتى قال سمعت منه 
ج ء يحيى بن معين ا ني عشكرة مرة وسكمع الصككريفيني وابن المسكلمة وابن البسككرى و يرهأ  أ 

يروي عنهأ  يره وككان مكثرا فيكه وكان دالال في بيع الكته فدار انفرد بكاشككككككككككككككيكاخ لأ يبق من 
على يده حدي  ب داد باشككككياخ فادخر االصككككول وسككككمع منه الشككككيوخ والحفاظ وكان له يقظة 
ومعرفة بالحدي  واملى بجامع المنصككككككككككككككور ويادة على  لثمالة مجلس وسككككككككككككككمعت منه الكثير 

لعالء مذاني و يرهما وبقراءتي وكان ابو ابقراءة شكككيخنا ابي الف كككل بن ناصكككر وابي العالء اله
يقول ما اعدل به احدا من شكيوخ خراسكان وال العراق انبئنا ابو القاسأ السمرقندي قال رأيت 
النبي صككككككككككككككلى اللكه عليكه و سككككككككككككككلأ في النوم ككانكه مريض وقكد مكد رجله فدخلت فجعلت اقبل 

شر يا لخاضبة فقال أباخمص رجليه وامر وجهي عليهما فحكيت هذا المنام البي بكر ابن ا
ابا القاسأ بطول البقاء وبانتشار الرواية عنك الحادي  رسول الله صلى الله عليه و سلأ فان 
تقبيل رجليه اتبا  ا ره وأما مرم النبي صككلى الله عليه و سككلأ فوهن يحدث في االسككالم فما 

توفي و  أتى على هكذا إال قليل حتى وصككككككككككككككل الخبر ان االفرنج اسككككككككككككككتولت على بيت المقدل
شكيخنا اسكمعيل ليلة الثال اء سكادل عشكرين ذي القعدة عن ا نتين و مانين سكنة و ال ة اشككهر 
ودفن بباب حرب في المقابر المنسكككككككككوبة الى الشكككككككككهداء وهذه المقبرة قريبة من قبر احمد وال 

 (2)نعر  لهذا " 
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أخرى، ابن -الاماناتامم في تاااريخ الموول وا ام ط-352
 (592الجوزي )م 
عذاب  أ اذن في قتله فدفع الله عنه  أ بع  من الديوان السككككتخالصككككه فجيء " من ال

به فبايع المقتفي  أ ناب في الووارة لما التجئ ابن عمه علي بن قراد الى دار السلطان  أ ان 
المقتفي اعرم عنه بالكلية قال المصككككككككنف وقال لي النقيه الطاهر انه جاء الي فقال يا ابن 

فان الخليفة معرم عني فكتبت الى المقتفي فاعاد الجواب بانه  عمر انظر ما يصككككككككككككنع معي
فعل كذا وكذا فعذرته وجعلت الذنه البن عمي  أ جعل ابن المرخأ مناظرا له وناق كككككككككككا لما 
يبنيه والتوقيعات تصككككدر بمراضككككي ابن المرخأ ومسككككخطات ال ينبي ولأ يبق اال االسككككأ فمرم 

ن ه السككنة وله سككت وسككبعون سككنة وصككلى عليه ابوتوفي سككحرة االربعاء يوم عيد النحر من هذ
عمه قلحة بن علي نقيه النقباء وناله الووارة وكان الجمع كثيرا جدا ودفن في مشكككككهد ابي 
حنيفكة الى جكانكه ابيكه ابي قكالكه ال ينبي وخلف جمكاعكة من البنين مكاتوا ما اظن احدا منهأ 

لعدول لبراندسككككي عن بعض اعبر  ال ين سكككنة قال المصكككنف رحمه الله وحد ني ابو الحسكككن ا
د ... فقال  فر لي  أ انشككك ما فعل الله بكان رجال رأى قاضكككي الق كككاة في المنام فقال له 

 وان امرءا ينجو من النار بعدما ... ت ود من اعمالها لسعيد ... 
قال  أ قال لي امض الى أبي عبد الله يعني ابن البي ككككككككككاوي القاضككككككككككي وهو ابن اخي  

وصككياله فقل له لأ ت ككيق صكدر  صككن وشككهية يعني سككراريه فقال الرجل قاضكي الق ككاة وأحد أ
وما عرفت اسكككماءهن قط فم كككيت وقلت ما رأيت فقال سكككبحان الله كنا البارحة في السكككحر 

 نتحدث في تقليل ما ينوبهن 
 محمد بن علي الب دادي  - 106 
 لمة سابو  اله بن ابي الحسن يعر  بابن الداية المكبر سمع ابا جعفر بن الم 
 المبارك بن المبارك  - 102 
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ابن ووما ابو نصكككر الرفاء ولد سكككنة  مان و مانين واربعمالة قرأ القرهن على ابي بكر بن  
الدنف وسككمع الحدي  من ابي قاله بن يوسككف و يره وكان حنبليا  أ انتقل فصككار شككافعيا 

 (2)وتفق على شيخنا الدينوري وتفقه على اسعد  أ على " 
 

أخرى، ابن -في تاااريخ الموول وا ام ط الاماناتامم-358
 (592الجوزي )م 

" وابي الخطكككاب ابن النظر ومن دونهأ واكثر من الشككككككككككككككيوخ المتكككئخرين وككككان حكككافظكككا 
ضكككككككابطا متقنا  قة ال م م  فيه وهو الذي تولى تسكككككككميعي الحدي  فسكككككككمعت مسكككككككند االمام 

لي ما  شككككككككككككككياخ وكان يثبتاحمد بن حنبل بقراءته و يره من الكته واالج اء العوالي على اال
اسككمع وذكره ابو سككعد السككمعاني في كتابه فقال كان يحه ان يقع في النال قال المصككنف 
وهذا قبي  من ابي سكككككككعد فان صكككككككاحه الحدي  ما وال يجرح ويعدل فاذا قال قالل ان هذا 
وقو  في النال دل على انه ليس بمحدث وال يعر  الجرح من ال يبة وكتاب السككككككككمعاني ما 

اال ابن ناصكككر والدله على احوال المشكككاي  احد مثل ابن ناصكككر وقد احتج بكالمه اكثر  سككواه
التراجأ فكيف عول عليه في الجرح والتعديل  أ قعن فيه ولكن هذا منسككككككككوب الى تعصككككككككه 
ابن السككككمعاني على اصككككحاب احمد ومن قالع في كتبه رأى تعصككككبه البارد وسككككوء قصككككده ال 

رتبة الرواية بل اخذ من قبل ان يبلى الى مراده ونعوذ بالله جرم لأ يمتع بمكا سككككككككككككككمع وال بلى م
من سككوء القصككد والتعصككه توفي شككيخنا ابن ناصككر يوم الثال اء الثامن عشككر من شككعبان هذه 
السكنة وصككلى عليه قريبا من جامع السكلطان  أ بجامع المنصككور  أ في الحربية  أ دفن بمقبرة 

 ابن االنباري وحد ني أبو بكر ابن الحصريباب حرب تحت السدرة الى جانه ابي منصور 
رت لعشكككككككككككككرة فقال  فر لي وقال لي قد  ف ما فعل الله بكالفقيه قال رأيته في المنام فقلت 

 من اصحاب الحدي  في ومانك كنك رليسهأ وسيدهأ 
 محمد بن علي بن الحسن  - 158 
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ا عبد الله مع ابابن احمد ابو المظفر الشكهرووري ولد سنة تسع وسبعين واربعمالة وس 
حسككككين بن احمد بن قلحة وابا الف ككككل بن خيرون و يرهما وروى الحدي  وكانت له معرفة 
حسككككككككنة بعلأ الفرالض والحسككككككككاب انفرد بها وكان  قة من اهل الدين والخير وكان يبيع العطر 
في دكان عند مسكككككككككككككجد شكككككككككككككيخنا ابي محمد المقرئ ويقرأ عليه هنالك  أ سكككككككككككككافر الى بالد 

ن ارتكبكه فبقي بهكا مدة  أ رجع عنها الى بعض   ور اذربيجان وتوفي بمدينة الموصككككككككككككككل لكدي
 (2)خالط في رجه هذه السنة " 

 

أخرى، ابن -الاماناتامم في تاااريخ الموول وا ام ط-359
 (592الجوزي )م 

" الشرابي وأعيد عليه ما كان أخذ منه وفي صبيحة الثال اء نهبت دار الووير ودار ولده 
 ر وفي  اني عشر شوال استنيه صاحه المخ ن ابن جعفر في الووارة فئخذ منها الكثي

وفي سكككككككابع عشكككككككر شكككككككوال وقع حريق عظيأ في السكككككككوق الجديد من درب حديد الى  
 قريه من عقد الجديد احترقت فيه الدكاكين من الجانبين 

 وفيه فوم الى ابن المعلأ مدارل الحنفية يرته فيها من يشاء  
حجة وصكككلت رسكككل ملك البحرين وكيش بهدايا فيها الواح وفي سكككادل عشكككرين دي ال 

 صندل وهبنول وقيه وناب فيل 
 ذكر من توفي في هذه السنة من االكابر  
 عبد الله بن احمد  - 882 
ابن احمد بن احمد ابو محمد الخشكككككاب قرأ القرهن وسكككككمع الحدي  الكثير وقرأ منه  

ن ومرم في شككعبان هذه السككنة نحو عشككري ماال يحصككى وقرأ النحو والل ة وانتهى علمها اليه
يوما فدخلت عليه في مرضككككه وقد ي س من نفسككككه فقال لي عند الله أحتسككككه نفسككككي وتوفي 
يوم الجمعة  ال  رم ككان وصككلى عليه بباب جامع المنصككور يوم السككبت ودفن بمقبرة احمد 

د موته بايام عقريبا من بشككككككككككككككر وحد ني عبد الله الحياني العبد الصككككككككككككككال  قال رأيته في النوم ب
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قال  فر لي قلت وادخلك الجنة قال وادخلني  ما فعل الله بكووجهه منير م ككككككككيء فقلت 
 (2)الجنة اال انه اعرم عني " 

 

أخرى، ابن -الاماناتامم في تاااريخ الموول وا ام ط-320
 (592الجوزي )م 

" والحلوى في وقت ال اقدر أن هكله وهذا من جنس اعتراضككككككات ابن الريوندي وكنت 
ا أتئمل عليه اذا قام الى الصككككالة فاكون في اوقات الى جانبه فال ارى شككككفتيه تتحرك اصككككال ان

وكته الي في قصككيدة انشككئها بخطه ... واحيرتا من وجود ما تقدمنا ... فيه اختيار وال علأ 
فنقتبس ... ونحن في ظلمات مالها قمر ... ي كككيء فيها وال شكككمس وال قبس ... مد لفين 

ا ... جهل تجهمنا في وجهه عبس ... والفعل فيه بال ريه كال عمل ... حيكارى قكد تكنفنك
 والقول فيه كالم كله هول ... 

وله في أخرى يذم الدنيا ... ال توقنها فليسككككت بمقام ... واجتنبها فهي دار االنتقام  
 ... أتراها صنعة من صانع ... ام تراها رمية من  ير رامي ... 

منه وعج  تئويلي له هجرته سككككككككككككنين ولأ اصككككككككككككل عليه حين فلما كثر عثوري على هذا  
مكات وحكي عنكه ابو يعلى المقرئ قكال كنا عنده فسككككككككككككككمع صككككككككككككككوت الرعد فقال فوق خباط 
واسككككككككككفل خباط فقال ابو يعلى وقال ابياتا اخذتها منه بخطه وهي ... نظرت بعين القله ما 

. نروح ون د ر سكككياسكككة ..صكككنع الدهر ... فئلفيته  را وليس له خبر ... فنحن سكككدى فيه ب ي
وقد تكنفنا الشككر ... فال من يحل ال يج وهو منجأ ... وال من عليه الوحي ين ل والذكر ... 
يحل لنا ما نحن فيه فنهتدي ... وهل يهتدي قوم اضككككككككلهأ السكككككككككر ... عمى في عمى في 

 ظلمة فوق ظلمة ... تراكمها من دونه يعج  الصبر ... 
منككه فواحش وا رى بككالطلككه من النككال ال عن حككاجككة  وكككان مع هككذا االعتقككاد يعر  

فخلق  لثمالة دينار ومات يوم السكككبت  ال  عشكككر ربيع اآلخر وصكككلى عليه في رحبة الجامع 
ودفن بمقبرة باب حرب وكته الى ابو بكر الدالل وكان من اهل السنة الجياد قال رأيت في 
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ته عريان وحوله جماعة فتبع ما يرى النالأ كئني في سككككككوق وكئن صككككككدقة بن الحسككككككين الحداد
فر لي فقال لي ما   ما فعل الله بكفصككككككعد درجة فصككككككعدت خلفه فقلت يا شككككككي  صككككككدقة 

 (2)فقلت له كذا قال نعأ واعاد " 
 

أخرى، ابن -الاماناتامم في تاااريخ الموول وا ام ط-321
 (592الجوزي )م 

الدرجة  ن ل من" القول مرة اخرى و ير عبارته قال قلت له ا فر لي قال ما ا فر لك و 
فقلت اين تسككككن فقال في بيت في خان فانتبهت فلقيت رجال كان صكككديق صكككدقة فحد ته 
بما رأيت فقال لي اني رأيت في المنام امرأة اعر  انها ميتة فقلت لها رأيت صككككككككككككدقة قالت 

قال قد وكل بي كل ملك في السكككككماء وقد ضكككككايقوني حتى قد  ما فعل الله بكنعأ وسكككككئلته 
 (1)اين تكون قال مسجون " حنقوني فقلت 

 

التاادوين في أخبااار قزوين، الرافعي، عبااد الكريم )م -327
273) 

د ْبن الحجكاج وككان عمكال خكالكد ْبن ع بكْد اللكثه القسككككككككككككككري  "عليكه هكذا ممكا أمر بكه ُمح مكث
وسكككككككككالر عمال بني أمية يلعنون في هذا المسكككككككككجد عليا رضكككككككككي اللثه عنه حتى و ه رجل من 

 تل الخطيه وانقطع اللعن من يوم ذ.موالي بني الجند وق
د ْبن حمكككاد الطهراني فيمكككا رأيكككت بخط علي ابن  كككابكككت  د الرحمن ْبن ُمح مكككث روى ع بكككْ
: نبا علي ْبن شككككككككهاب  نا مقاتل ْبن ُمح مثد النصككككككككر أبادي ق ال  كان بق وين في  الب دادي ق ال 

ه في هخر ال إله إال اللث مسجد التوث رجل يؤذن فئتى في منامه فقيل له: إذا فر ت من كلمة 
اكذان فقل الواحد القهار رب السككككككماوات واكرم وما بينهما الع ي  ال فار فكان يقوله حتى 
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نت أقولها ؟ فقال:  فر لي بالكلمات التي كما فعل اللهه بكتوفي فرلي في المنكام وقيكل له: 
 بعد اكذان.

 الق.ُمح مثد ْبن سعيد ابن س منها: مسجد بني مرار في المدينة العتيقة كان يؤم فيه
منها: مسكككجد الطيبين في المدينة أي كككا وذكر لي أنه المسكككجد الذي ينسكككه اليوم إلى 

 القاضي أبي خليفة.
منها: مسكككككجد أبي ع ْبد اللثه النسكككككاج في هخر قريق الري ومسكككككجد ُمح مثد ْبن مسكككككعود 

 وكان يصلي فيه بعده علي ْبن أ ْحم د  ْبن صال .
 لقاضي إسماعيل المالكي وسلفه برأل قريق الصام ان.منها: مسجد ا

 منها: مسجد بني مادا بطريق دوج والمسجد عند حوم النبي ص لثى اللثُه ع ل ْيِه و س لثأ  
 (2)ِمنكْه ا: مسجد الكتاب بطريق الجوسق ومسجد أبي ال ريه ومسجد" 
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و بكر محمد بن عبد الله البجلي سككمعت أبا العبال ْبن عطاء يقول: رأيت الجنيد "أب
؟ فقككال: تككذكر السككككككككككككككنككة الفالنيككة وقككد احتبس على النككال مااا فعاال اللااهه بااكفي النوم فقلككت: 

ه على  المطر؟ فقلكككت: بلى، فقكككال: قلكككت مع النكككال مكككا أحوج النكككال إلى المطر فوبخني اللكككث
يككك أن النككال يحتككاجون إلى المطر؟ وأنككا أدبر الخليقككة بعلمي ذلككك. فقككال: يككا جنيككد مككا يككدر 

إني عليأ خبير اذهه فقد  فرت لك وعن أبي منصكككككككور أنبا الراشكككككككدي أنشكككككككدني أبو سككككككككعد 
اإلدريسككي الحافظ أنشكككدني ُمح مثد ْبن جعفر ْبن الحسكككين أبو بكر الب دادي أنشكككدني وشكككاح 

 .2ْبن الحسين أنشدنا علي ْبن ُمح مثد الخ او
 ا تدور بئهلها في كل يوم مرتين ... ف دوها لتجمع ورواحها تشتيت بيندني

 توفي أبو منصور سنة سبع أو  مان و مانين وأربعمالة.
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ُمح مثد ْبن الحسكككككككككين ْبن أ ْحم د  الصكككككككككوفي سكككككككككمع أبا الحسكككككككككن ْبن إدريس بق وين أنبئنا 
ه أنبا أبو ي هذا كتابالحافظ شككككككككهردار ْبن شككككككككيرويه عن أبيه أنبا ُمح مثد ْبن الحسككككككككين الصككككككككوف

الحسين علي ْبن الحسن ْبن أ ْحم د  ْبن إدريس القرشي بق وين أنبا علي ْبن إبراهيأ القطان  نا 
أبو العبال جعفر ْبن سككككككككككككككعد حد ني أبو جعفر الخواص ق ال  ق ال  عبد الله ْبن المبارك أردت 

 ة.ر حكاية معروقالحج فمررت في بعض قرقات الكوفة ف ذا أنا بامرأة تجرشاة مية وذك
__________ 

 (2)في ضبطه اختال  في النس  وجاء فيها الخ او والج ار."  2
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"من الشككككككرك سككككككمعته يقول سككككككمعت اإلمام أبا نصككككككر القشككككككيري يقول إذا قرأ المصككككككلي 
صكككككككككككككك  ف بين الالم الثكانيكة وبين الهاء لأ تالفكاتحكة فقكال بسككككككككككككككأ اللكثه أو الحمكد للكه بترك اكل

 صالته.
سككككككككككككمعت اإلمام أبا قاهر العطاري يقول: رأيت اإلمام أبا حامد ال  الي رحمه اللثه في 

دنيا وي يد في ؟ فقال: اللثه يعطي في الماا فعال اللاهه بكالمنكام بعكد وفكاتكه بكئربع ليكال فقلكت: 
ور تجوو رؤية اللثه تعالى في المنام في الصككك اآلخرة سكككمعت اإلمام أبا الفت  اكنصكككاري يقول:
 واكشكال مع تعالى ذاته عن الصور واكشكال.

: رأيت اللثه تعالى في المنام فجرى  حكى عن أبيه اإلمام أبي القاسأ اكنصاري أنه ق ال 
 على لساني:

وما كنت ممن يدخل العشككككق قلبه  أ انتبهت فئتممت البيت وقلت: ولكن من يبصكككككر 
: ورأيته مرة أخرى وكان القيامة قد قامت ورأيت جماعة على منابر وحول  جفونك ي عشق ق ال 

كل واحد منهأ خلق كثير ي دحمون عليه ورأيت اكسككككككككتاذ أبا القاسككككككككأ القشككككككككيري على أقرب 
المنابر إلي واحتف بي نال وهو يرمي إلى كل واحد منهأ قطع كا ذ صكككككككك يرة فسككككككككئلت عنه 
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 لى الجنة فقال اللثه تعالى: أذهه إلى أبي القاسأ فخذ جواوكفقيل يعطيهأ اكسكتاذ الجواو إ
 2فقلت: إلهي ال أريد الجنة وال الحوالة على  يرك

__________ 
ان الله بجسككككككككككأ وال صككككككككككورة حتى يرى في النوم أو  يره، وهذه الرواية صككككككككككدرت من  2

ردة عن الخيككاالت واالوهككام الفككاسكككككككككككككككدة، والعجككه من المؤلف كيف ذكر هككذه الخرافككات الوا
 (2)راجع التعليقات."  -المشبهة والمجسمة 
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"من أبي العبال بن اكصككككككككككأ بنيسككككككككككابور سككككككككككنة ا نتين وأربعين و ال مالة عن ُمح مثد ْبن 
ال في نسككبه يق الجهأ عن الفراء وسككمع أي ككا أبا ع ْبد اللثه ُمح مثد ْبن إسككحاق الكيسككاني وقد

 ُمح مثد ْبُن ُعم ر  ْبِن أ ْحم د  ْبِن هواد.
ُمح مثد ْبن عمر ْبن بختيار المعرو  بابن النواحة يتفقه ويحتسككككككككككككه سككككككككككككمع اإلمام أبا 

م اِعيل  ُيح دِ ُث ع ْن ع ْبد الجبار الخواري أ نْكب ئ ن ا أ بُو ب ْكٍر اْلبك يكْه ِقي  أ نكْ  بُو ب ئ  أ  الخير أ ْحم د  ْبن  ِإسككككككككككْ
ْيُن ْبُن ُمح مثٍد الر وْذب ارِ  ي   ك ن ا أ بُو ق اِهٍر ُمح مثُد ْبُن ُمح مثِد ْبِن م ْحم ٍش اْلف ِقيُه  ك ن ا أ بُو ع ِليٍ  اْلُحسكك 

ى أ نْكب ا اك ْوو   اتٍِأ  ك ن ا ُعبك ْيُد اللثِه ْبُن ُموسككك  اِعي  ع ْن قُكرثة  ع ِن ب ْكٍر ُمح مثُد ْبُن م ْهُرو ْيِه الرثاوِي   ك ن ا أ بُو ح 
لثى اللثُه ع ل ْيِه وهله و س لثأ  ق ال   ل م ة  ع ْن أ ِبي ُهر يْكر ة  ع ِن النثِبيِ  صك  : "ُكل  أ ْمٍر ِذي ال  ْهرِيِ  ع ْن أ ِبي سك 

ْمِد للثِه فك ُهو  أ ْقط ُع" ق ال  ُعبك ْيُد الله: يعني أبتر. أُ ِفيِه بِاْلح   ب اٍل ال يُكْبد 
د ْبن عمر ْبن بلويه الراوي سككككمع بق وين النصككككف اكول من صككككحي  البخاري من محم

 القاضي إبراهيأ الحميري سنة ا نتين و ال ين وأربعمالة.
ُمح مثد ْبن عمر ْبن أبي الحسككن الفارسككي النيسككابوري أبو البركات الصككوفي سككمع اإلمام 

ة دث عن حيواتي المعروفأ ْحم د ْبن إسككككككككماعيل بق وين سككككككككنة سككككككككبع وأربعين وخمسكككككككككمالة يح
بكدردانة بنت وجيه ْبن قاهر الشككككككككككككككحامي أنبئ ُمح مثد ْبن ع ْبد الواحد الدقاق أخبرني علي ْبن 
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أبي عامر الجرجاني  نا أبو نصككككككككر ُمح مثد ْبن إبراهيأ الهاروني  نا يحيى ْبن أ ْحم د  المروروذي 
م د  ْبِن د ْبن منصككككككككور  نا ُمح مثد ْبن أ حْ  نا أبو الن ككككككككر ُمح مثد ْبن ُمح مثد ْبن الف ككككككككل  نا أ ْحم  

اِلٍ   ك ن ا ُمح مثُد ْبُن إسكككككككحاق الفسكككككككوي سكككككككمعت عبدان ْبن ُمح مثد الفقيه يقول: رأيت أبا  صككككككك 
 (2)؟ قال:  فر لي" ما فعل اللهه بكيوسف يعقوب ْبن سفيان في المنام فقلت 
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ال ق اِني  اْلق ْ ِويِني  "ابن اْلف ر ِج ْبِن فك ر وخ  اْلق ْ ِويِني   نا ِإبْكر اِهيُأ ْبُن اْلح جثاِج و ُهو  اْبُن ُف  ْيٍل الطث 
لثى اللثُه ع ل ْيهِ  ول اللثِه صكك  ع ِر ع ْن قك ت اد ة  ع ْن أ ن ٍس أ نث ر سككُ ُأ ْبُن اْلح ك ِأ  نا ِمسككْ لثأ  و ه  نا اْلق اسككِ لِِه و سكك 

ُه وإبراهيأ ْبن الحجككاج هككذا هو الككذي  ْهررا يكك ْدُعو ع ل ى ح يٍ  ِمْن أ ْحيكك اِء اْلع ر ِب  ُأث تك ر ككك  قك نكك ت  شكككككككككككككك 
أورده الحافظ الخليل ِفي اإلرشكككككاد فقال إبراهيأ ْبن الحجاج الدسكككككتوالي اْلق ْ ِويِني  قديأ سكككككمع 

توفي سنة نيف  مثد الفرج اْلق ْ ِويِني  وقلت الرواية ع ْنهُ سفيان ابن عيينة وروي ع ْنُه أ ْحم د ْبن ُمح  
 وخمسين ومالتين.

إبراهيأ ْبن الحجاج سكككككككككمع ِبق ْ ِوين  أبا بكر أ ْحم د ْبن ُمح مثد الذهبي مع أبي الحسكككككككككن 
 القطان.

إبراهيأ ْبن حيدر البقال سكككمع القاضككككي أبا اليمين خليفة ْبن حمير الخيارجي بها سككككنة 
 ة.سبع وخمسمال
 فصل

إبراهيأ ْبن الحسككككككن ْبن علي اْلق ْ ِويِني  أ بُو إسككككككحاق شككككككي  سككككككمع كتاب الفقيه والمتفقه 
تصكنيف أبي بكر الحافظ الخطيه بتمامه من مصكنفه وفيه أنبئ أ بُو القاسكأ القشكيري سمعت 
أبا سكعيد الشكحام يقول رأيت سكهال الصعلوكي ِفي المنام فقلت أيها الشي  فقال د  التشي  

قال  فر لي ف ما فعل اللهه بكوتلك اكحوال الثِتي شككككككككاهدتها فقال لأ ت ن عنا فقلت فقلت 
 بمسالل كانت تسئل ع نكْه ا العج .
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 (2)إبراهيأ ْبن الحسن ْبن عمر أ بُو إسحاق الماهكي سمع ِبق ْ ِوين  أبا ع ل ى" 
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مد ْبن علي ْبن ع ْبِد اللثِه الديلمي وروي ع ْنُه جعفر اكبهري وأبو الف ككككل "الصككككوفي وأح
 القومساني وعبدوك ْبن ع ْبِد اللثِه و يرهأ.

ُعوُد ْبُن أ ِبي ب ْكِر ْبِن ُعْثم ان  أ نْكب ئ  ع مِ ي أ بُو اْلع الِء ُمح مثُد ْبُن ُعْثم ان    ْبِن أ ِبي أ نْكبك ئ نك ا م سككككككككككككككْ
ْيُن ْبنُ  ب ْكٍر أ نْكب ئ   ْيِن ْبِن ع ْبِد اللثِه ْبِن يسكككين  نا أ بُو ق اِهٍر اْلُحسككك   علي إمالء سكككنة أ بُو ع ِليٍ  اْلُحسككك 

ْنج ا رِي   مان وأربعمالة  نا أ ْحم د ْبُن ُمح مثٍد اْلُمِطيُع اْلف ِقيُه  نا أ ْحم د ْبُن ُمح مثِد ْبِن أ ْحم د السكككِ 
اسأ عن عبد ْبن أ ْحم د  نا ُمح مثُد ْبُن يُوسكُف  الرثاوِي   نا علي ابن الق  نا أ بُو ع ْبد اللثِه الحسكين

تك ْنج ِع ق ال  ِجْ ُت إِل   ِه اْلُمسككْ تك ْنج ِع ع ْن ج دِ  اٍم ع ْن ن اِجي ة  ْبِن ُمح مثِد ْبِن اْلُمسككْ ى النثِبيِ  الله ْبِن ِهشكك 
: " قُكْلُت أ ْخِبْرنِ  ص لثى اللثُه ع ل ْيِه و هلِِه و س لثأ  فك ق ال   ي."ت ْسئ لُِني أ ْم ُأْخِبُرك 

ِة اللكثِه تك ع ال ى و ُأْخِبُرك  أ نث اللثه  تك ع ال ى يك ُقو  ِة ر ْحمك  عك  ئ لُِني ع ْن سككككككككككككككِ : "ِج كْت  ت سككككككككككككككْ ُل: م ا قك ال 
ْنِه ع ْفوِ  فك ل ْو ُكْنُت ُمع جِ الر  ي  ِ ْبُت ع ل ى أ ح ٍد     ِبي ع ل ى ع ْبٍد أ ت ى م ْعِصي ةر فك تك ع اظ م ه ا ِفي ج 

ان ِت اْلع ج ل ُة ِمْن ش ْئِني تك ع جثْلُت لِْلق اِنِطين  ِمْن ر ْحم ِتي و ل ْو ل ْأ أ ْرح ْأ ِعب   اِدي ِإال ِمْن اْلُعُقوب ة  أ ْو ك 
ْوِفِهْأ ِمن  اْلُوُقوِ  بك ْين  ي د يث ل ش ك ْرُت ذ ِلك  ل ُهْأ و ج ع ْلُت  ك و ابك ُهْأ ِمْنهُ  اُفوا".إِ  خ   ال ِمْن ِلم ا خ 

أنبئ الحافظ أ بُو منصور الديلمي عن أبيه سمعت ُمح مثد ْبن عثمان القومساني سمعت 
د ْبن ويرك يقول رأيكت أبا قاهر ْبن سككككككككككككككلمة ِفي المنام  ِد اللكثِه ُمح مكث اِر ْبُن ُعبك يكْ ُد اْل  فكث خكالي ع بكْ

كاري اسكككككككككككتسكككككككككككهام وأتأ عالكأ فكان فقال حاسكككككككككككبني وهو ماه كه ب ما فعل اللهه بكفقلت 
 يتجاوو هكذا ذكر الكالم ملمعا توفي سنة ست عشرة وأربعمالة وولد سنة أربعين و ال مالة.

 (1)الحسن ْبن علي ْبن حماد ْبن مهران اكروق أ بُو ع ْبد الله الجمال" 
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شج بروايته عن الحافظ أبي نعيأ عن أبي بكر الجرجرالي المفيد "ماك و يره نسخة اك
 عن اكشج.

ل ْيم ان  ْبِن ي  ِيد  بق وين  علي ْبن محمد ْبن متويه الراوي سككككمع أبا سككككليمان ُمح مثُد ْبُن سككككُ
 بقراءته عليه سنة خمس و مانين و ال مالة.

من أبي  ح مثد اكبهريعلي ْبن محمد ْبن الشكككابوري سكككمع الرياضكككة للشكككي  جعفر ْبن مُ 
 ع ل ى الموسياباذي بق وين سنة إ نتين وخمسمالة.

علي ْبن محمد ْبن المفل  الق ويني أ بُو الحسككككن الفامي روى عن محمد ابن الحسكككككين 
الراوي أنبكا اإلمكام أحمكد ْبن إسككككككككككككككمكاعيل أنبا هبة الرحمن ْبن ع ْبد الواحد القشككككككككككككككيري أنبا أ بُو 

ُن ارفين من جمعة أنبا أ بُو القاسكككأ السكككراج وهو ع ْبد الرحمن بْ الف كككل الطبسكككي في بسكككتان الع
ُمح مثٍد  نا ع ِلي  ْبُن محمد ْبن مفل  الق ويني  نا محمد ْبن الحسكككككن ْبن حمويه الراوي  نا أ بُو 

 معين  نا صفوان ْبن صال   نا هشام ْبن ي يد.
طان فق يب  كككككككككه وشكككككككككيق ال  ي دو المؤمن بين أربعة كافر يجاهده ومؤمن يحسكككككككككده ومنا

ي كككككككله والذي حدث ع ْنُه أ بُو حاوم عمر ْبن أحمد ْبن إبراهيأ العبدي فيما روى ع ْنُه أ بُو بكر 
الخطيكه في تكاري  ب داد فقال أخبرني علي ْبن مفل  الق ويني سككككككككككككككمعت أحمد ْبن محمود 

منام لال نجاني سكككككككككككككمعت الحسكككككككككككككن ْبن اللي  الراوي ق ال  رأيت محمد ْبن حميد الراوي في ا
 مانين سككككككككنة  ق ال   فر لي قلت بماذا ق ال  برجالي إياه َما فعل اللهه بكفقلت يا أبا ع ْبد اللثِه 

  اله الظن أنه الذي نحن في ذكره نسه إلى جده.
ِه البراو أ بُو الحس الق ويني يعر  بعالن وقكككككد يقكككككال لكككككه  ِد ْبِن م ْهر و يكككككْ مكككككث ع ِلي  ْبُن ُمح 

 (2)ليل الحافظ مشهور كته الحدي  الكثير" الصام اني ق ال  الخ
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التاادوين في أخبااار قزوين، الرافعي، عبااد الكريم )م -329
273) 

"وامتنع الشكاب وقال قد جعلت على نفسكي أال أفطر إال على كسه أمي اكرملة فلما 
فر نا من المناسككككككككك اصككككككككطحبنا حى دخلت ب داد فلأ يئكل وجربت على عادتي فلما أقبلنا 

فلما بل نا رأل الكروم ودعني عن المن ل فقال إذا قلبتني فاقلبني عنده وصككككككككككاح  نحو ق وين
 بي و اب عن عيني.

فلما بل ت الدرب إذا أنا بعجوو فقالت السككككككككككالم عليك يا علك م ا فعل رفيقك فقلت 
عاد إلى بيته وكان ابنها فسئلت عن حاله فئجبتها وقلت أين بيتك قالت في سكة له قلت 

 د بيتك ف ن لذلك الشاب عالمات اكولياء.فهل لك أن أقص
فقالت هو إليك ق ال  فج ت معها إلى بيتها فلما دخلت إذا الشككككككككاب قد سككككككككبقنا فقال 
لهكا أين الحالل من كبسككككككككككككككك فقدمت إليه ر يفا من عدل فئكله  أ ق ال  يا علك كئني بك 

في قصتي  رالسكاعة تح كر  يرك ويحصكل لي في البلد حدي   أ رفع رأسه وقال يا رب انظ
 قبل أن يختلط حالي ويداخلني النال.

ام ق ال  فجالتني أمه عشية ذلك اليوم بنعيه فدفناه تلك العشية فرأيته تلك الليلة في المن
فقال عاتبني على صكحبتك وقال لي من يصكحه الخلق ال تصحه  ما فعل اللهه بكفقلت 

ي ِفي أ بُو ع ْبد الرثْحم ِن السلمالحق  أ سامحني ولوال المسامحة كنت وقعت وقعة سوء وقال 
مقامات اكولياء من جمعه سكككمعت محمد ْبن الحسكككن سكككمعت أحمد ْبن عالن يقول سككك ل 
علك الق ويني عن الفتوة فقال أن ال يبالي من أخذ الدنيا وأصككككككككككككككلها اإليمان ق ال  اللثه تعالى: 

ي ِة هم ُنوا ِبر بِ ِهْأ{"   (2)}ِإنكثُهْأ ِفتكْ
 

ي أخبااار قزوين، الرافعي، عبااد الكريم )م التاادوين ف-320
273) 

 "االسأ السادل والعشرون
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معرو  ْبن الحسككين ْبن شككيرواذ العصككار سككمع أبا الخير أ ْحم د ْبن إسككماعيل سككنة سككبع 
وأربعين وخمسككككككككككككمالة يقول ِفي إمالله أخبرني أ بُو قاهر ُمح مثد وحيوتى المعروفة بدردانه ولد 

ح مثد ْبن ع ْبد الواحد الدقاق الحافظ سككككمعت أحمد ْبن حاتأ ْبن وجيه الشككككحامي قاال أنبئ مُ 
بسكتام ْبن عامر التميمي سكمعت أحمد ْبن عبد اللثه سكمعت أبا الحسكين ْبن المظفر سمعت 

 أبا الحسين ابن قانع سمعت إسماعيل ْبن الف ل ْبن قاهر البلخي يقول:
لت بماذا  أبا أيوب ق ال   فر لي قيا  ما فعل اللهه بكرأيت الشاذكوني ِفي النوم فقلت 

كنت ِفي قريق أصكككككككككبهان أمر إليه فئخذتني مطرة وكانت معي كته ولأ يكن هناك سكككككككككقف 
 فانكبت على كتبي حتى أصبحت وهداء المطر ي فر اللثه لي بذلك.

 رمعرو  ْبن صكككال  ْبِن أ ْحم د  ْبِن ع ْبِد الرثْحم ِن بن إبراهيأ بن أحمد ابن ُمح مثد ْبن وهي
أبو أحمد القرالي شكككككي  معرو  بالصكككككالح سكككككمع الخليل القرالي وسكككككمع أي كككككا أبا إسكككككحاق 
الشككككككحاذي سكككككككنة سكككككككت وسككككككبعين وأربعمالة ِفي الجامع وسكككككككمع أي كككككككا لهذا التاري  قرفا من 

 الطواالت كبي الحسن القطان من أبي ويد الواقد ْبن الخليل الخليلي.
اِني  اْلو اِعُظ ح دثث  بِ م ْعُروُ  ْبُن ُمح مثِد ْبِن م ْعُروٍ  أ   ُهوِر ال ثْنج  ق ْ ِوين  عن أبي بُو اْلم شككككككككككككْ

ِميِد  نا علي بن الحسين يكْر ان  ْبِن ع ْبِد اْلح   الحسن ُمح مثد ْبن خ 
__________ 

 (2)كذا في اكصل."   2
 

 -اعجم ا دباااء   إرشااااد ا ريااب إلى اعرفاا  ا ديااب -321
 (272العومي ، الغموي، ياقوت )م 

 " 
 ) دب في السقام سفال وعلوا % وأراني أذوب ع وا فع وا (  
 ) بليت جدتي بطاعة نفسي % وتذكرت قاعة الله ن وا (  
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قال أبو الحسكككككن الدارقطني إبراهيأ الحربي  قة وكان إماما يقال بئحمد بن حنبل في  
اته  وفوهده وعلمه وورعه وهو إمام مصككككنف عالأ بكل شككككيء بار  في كل علأ صككككدوق وذكر 

كمكا تقكدم هكذا هخر مكا نقلتكه من تاري  الخطيه نقلت من خط اإلمام الحافظ أبي نصككككككككككككككر 
عبكد الرحيأ بن وهبكان صككككككككككككككديقنكا ومفيكدنا قال نقلت من خط أبي بكر محمد بن منصككككككككككككككور 
السككككمعاني سككككمعت أبا المعالي  ابت بن بندار البقال يقول حكى لنا البرقاني رحمه الله قال  

القاضككي يشككتهي رؤية إبراهيأ الحربي وكان إبراهيأ ال يدخل عليه  كان إسككماعيل بن إسككحاق
يقول ال أدخكل دارا عليهكا بواب فكئخبر إسككككككككككككككمكاعيكل بكذلكك فقكال أنكا أد  بكابي كبكاب الجامع 
فجاء إبراهيأ إليه فلأ دخل عليه خلع نعليه فئخذ أبو عمر محمد بن يوسكككككف القاضكككككي نعليه 

مس نعليه ى بينهما علأ كثير فلما قام إبراهيأ التولفهما في منديل دبيقي وجعله في كمه وجر 
فكئخرج أبو عمر النعل من كمه فقال له إبراهيأ  فر الله لك كما أكرمت العلأ فلما مات أبو 

أ الحربي فقال أجيبت في دعوة إبراهي ما فعل الله بكعمر القاضكككككي رلي في المنام فقيل له 
 رحمه الله 
 له محمد بن محمد بن محمود بن النجاروحد ني صديقنا الحافظ أبو عبد ال 

____________________ 
 "(2) 
 

 -اعجم ا دباااء   إرشااااد ا ريااب إلى اعرفاا  ا ديااب -327
 (272العومي ، الغموي، ياقوت )م 

 " 
قككال الحككاكأ هو إمككام عصككككككككككككككره في القراءات وأعبككد من رأينككا من القراء وكككان مجككاب  

ل سنة إحدى و مانين و ال مالة وهو يوم مات ابن الدعوة مات في السابع والعشرين من شوا
سكت و مانين سنة وصلينا عليه في ميدان الطاهرية وتوفي في ذلك اليوم أبو الحسن العامري 

 صاحه الفلسفة 
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قال الحاكأ فحد ني عمر بن أحمد ال اهد قال سكككككمعت الثقة من أصكككككحابنا يذكر أنه  
قلت ي المنام في الليلة التي دفن فيها قال فرأى أبا بكر بن الحسكككككككككين بن مهران رحمه الله ف

فقال إن الله ع  وجل أقام أبا الحسكككككن العامري بحذالي وقال  ما فعل الله بكأيها اكسكككككتاذ 
 هذا فداؤك من النار 

 أ ذكر الحاكأ ب سكككناد رفعه إلى أبي موسكككى اكشكككعري قال قال رسكككول الله صكككلى الله  
لله كل رجل من هذه اكمة رجال من الكفار فيقول عليكه وسككككككككككككككلأ إذا ككان يوم القيامة أعطى ا

 هذا فداؤك من النار وهذا الخبر إذا قرن بالرؤيا صار من براهين الشر  
قال الحاكأ سكككمع ابن مهران بنيسكككابور أبا بكر بن محمد بن إسكككحاق بن خ يمة وأبا  

 العبال السراج الثقفي وأبا العبال الماسرجسي 
مل كتاب ال اية كتاب قراءة أبي عمرو كتاب  راله وله من التصكككككككككانيف كتاب الشكككككككككا 

القرهن كتاب وقو  القرهن كتاب االنفراد كتاب شكككككككككرح المعجأ كتاب شكككككككككرح التحقيق كتاب 
اختال  عكدد السككككككككككككككور كتكاب رؤول اآليكات كتاب الوقف واالبتداء كتاب قراءة عبد الله بن 

لمقطع واالنفراد كتاب ا عمرو كتاب علل كتاب المبسكككككوط كتاب هيات القرهن كتاب االتفاق
 والمبادىء 
قال الحاكأ سكككككككككككككمعت أبا بكر بن مهران يقول قرأت على أبي علي محمد بن أحمد  

 بن حامد الصفار المقرىء القرهن من أوله إلى هخره وقال
____________________ 

 "(2) 
 

 -اعجم ا دباااء   إرشااااد ا ريااب إلى اعرفاا  ا ديااب -323
 (272)م  العومي ، الغموي، ياقوت

 " 
 ) فئعرم عني وقال ات د % أليس القطاط أعادي الكالب ( المتقارب  
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 قال فبل ته اكبيات ف  ه منها إال أنه لأ يدر من قاللها  
 أ بل ه أنني قلتها وبل ني ذلك فانقطعت عنه حياء مدة فكتبت إليه شكككعرا أعتذر إليه  

 فكته إلي 
 العال والعالء ( ) يا خليلي نلتما النعماء % وتسنمتما  
 ) ألمما بالشا ور والمسجد المعمور % واستمطرا به اكنواء (  
 ) وامنحا صاحبي الذي كان فيه % كل يوم تحية و ناء (  
 )  أ قوال له اعتبرنا الذي فهت % به مادحا وكان هجاء (  
 ) وقبلنا فيه اعتذارك عما % قاله الجاهلون عنك افتراء ( الخفيف  
 حلة بدمشق بالباب الص ير الشا ور م 
ا فعل موقكال فتيكان بن المعلأ الكدمشككككككككككككككقي رأيكت أبا ن ار في النوم بعد موته فقلت له  

 فقال أنشدته قصيدة ما في الجنة مثلها  الله بك
 فتعلق بحفظي منها أبيات وهي  
 ) يا هذه أقصري عن العذل % فليس في الحق ويك من قبل (  
 بما جنته يداي من ولل (  % ) يا رب ها قد أتيت معترفا 
 ) مالن كف بكل مئ مة % صفر يد من محاسن العمل (  
 ) فكيف أخشى نارا مسعرة % وأنت يا رب في القيامة لي ( المنسرح 

____________________ 
 "(2) 
 

 -اعجم ا دباااء   إرشااااد ا ريااب إلى اعرفاا  ا ديااب -324
 (272العومي ، الغموي، ياقوت )م 

ورقككة وقككال إنككه مقطو  ليككئخككذه بثمن بخس وإذا اسككككككككككككككتعككار من أحككد كتككابككا  " وقطع منككه
 وقالبه به قال دخل بين الكته فال أقدر عليه 
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وصكككنف شكككرح الجمل لل جاجي وشكككرح اللمع البن جني لأ يتأ والرد على ابن بابشكككاذ  
 في شرح الجمل والرد على الخطيه التبري ي في تهذيه إصالح المنطق 

ر ابن هبيرة في النحو يقال إنه وصكككككله عليها بئلف دينار والرد على وشكككككرح مقدمة الووي 
 الحريري في مقاماته 

توفي عشككية يوم الجمعة  ال  رم ككان سككنة سككبع وسككتين وخمسككمالة ووقف كتبه على  
 أهل العلأ 
ال  فر لي ق ما فعل الله بكورلي بعد موته بمدة في النوم على هي ة حسككنة فقيل له  

 قال نعأ إال أن الله أعرم عني قيل ودخلت الجنة 
 قيل أعرم عنك قال نعأ وعن كثير من العلماء ممن ال يعمل بعلمه  
 ومن شعره  
 ) لذ خمولي وحال مره % إذ صانني عن كل مخلوق (  
) نفسككككككي معشككككككوقي ولي  يرة % تمنعني من بذل معشككككككوقي ( السككككككريع وقال مل  ا في   
 كتاب 
 وذو الوجهين للسر مظهر (  ) وذي أوجه لكنه  ير بال  % بسر 
) تناجيك باكسكككككرار أسكككككرار وجهه % فتفهمها ما دمت بالعين تنظر ( السكككككريع وله في  
 شمعة 
 ) صفراء ال من سقأ مسها % كيف وكانت أمها الشافيه (  
 ) عريانة باقنها مكتس % فاعجه لها كاسية عاريه ( السريع وقال  
 كنت ذا رأي يشير على الصحه (   ) إذا عن أمر فاستشر فيه صاحبا % وإن 
 ) ف ني رأيت العين تجهل نفسها % وتدرك ما قد حل في موضع الشهه ( الطويل 

____________________ 
 "(2) 
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 -اعجم ا دباااء   إرشااااد ا ريااب إلى اعرفاا  ا ديااب -325
 (272العومي ، الغموي، ياقوت )م 

بن خكالككد وكولكده أحكد في " يحيى بن أكثأ سككككككككككككككمعكت المككئمون يقول لأ يكن كيحيى 
البال ة والكفاية والجود والشككككككككجاعة وكان يحيى يجري على سككككككككفيان الثوري رضككككككككي الله عنه 
ألف درهأ في كل شككهر فكان إذا صككلى سككفيان يقول في سككجوده اللهأ إن يحيى كفاني أمر 

 قال  فر ما فعل الله بكدنيكاي فكاكفكه أمر هخرتكه فلمكا مكات يحيى رؤي في المنام فقيل له 
لي بدعاء سكككككفيان مات يحيى في سكككككجن الرشكككككيد في الرافقة في أوالل المحرم سكككككنة تسكككككعين 

 ومالة 
 يحيى بن وياد بن عبد الله  - 2011 
ابن منظور بن مروان اكسككككككلمي الديلمي الكوفي مولى بني أسككككككد المعرو  بالفراء أبو  

نه لي وأخذ عوكريا أخذ عن أبي الحسكككككككككككن الكسكككككككككككالي وروى عن قيس بن الربيع ومنذل بن ع
سكككككككككلمة بن عاصكككككككككأ ومحمد بن الجهأ النمري و يرهما كان هو واكحمر أشكككككككككهر أصكككككككككحاب 
الكسككككككككالي وكانا أعلأ الكوفيين بالنحو من بعده وأخذ أي ككككككككا عن يونس بن حبيه البصككككككككري 

 فاستكثر منه والبصريون ينكرون ذلك 
 حكى محمد بن الجهأ قال حد نا الفراء قال أنشدني يونس النحوي  
 حلأ أضاعه عدم المال % وجهل  طى عليه النعيأ ( الخفيف  ) رب 
وعن الفراء أي ككككككككككا قال يونس اآلل من  دوة إلى ارتفا  النهار  أ هو سككككككككككراب سككككككككككالر  

 النهار وإذا والت الشمس فهو فيء وفي  دوة ظل 
 وأنشد كبي ذؤيه  
 ) لعمري كنت البيت أكرم أهله % وأقعد في أفياله باكصالل ( الطويل 
____________________ 
 "(2) 
 

                                         
 .5/621( 616العلمية، الحموي، ياقوت )م  -معجأ اكدباء = إرشاد اكريه إلى معرفة اكديه  (2)



 

 412 

اعجم ا دباااء   إرشاااااد ا ريااب إلى اعرفاا  ا ديااب، -322
 (272الغموي، ياقوت )م 

ا م"لكك كمكا أكرمكت العلأ، فلمكا مكات أبو عمر القكاضككككككككككككككي رؤي في المنكام، فقيكل له: 
 ؟ فقال: أجيبت في  دعوة إبراهيأ الحربي رحمه الله.فعل الله بك

[ حرسككككه 1أبو عبد الله محمد بن محمود بن النجار ][ صككككديقنا الحافظ 2وحد ني ]
الله قال، حد ني أبو بكر أحمد بن سككككككككعيد بن أحمد الصككككككككباغ اكصككككككككبهاني بها قال، حد نا 
أحمد بن عمر بن الف كككككل الحافظ اكصكككككبهاني، ويعر  بجنك، إمالء قال، أخبرنا الحسكككككن 

نعيأ: إنه كان يح ر في  [ ، قال: أظنه عن أبي8بن أحمد المقرىء يعني أبا علي الحداد ]
مجلس إبراهيأ الحربي جماعة من الشككككككبان للقراءة عليه، ففقد أحدهأ أياما، فسككككككئل عنه من 
ح كر فقالوا: هو مشك ول، فسكت،  أ سئلهأ مرة أخرى في يوم هخر، فئجابوه بمثل ذلك، 
 وكان الشكاب قد ابتلي بمحب ة شكخص شك له عن ح ور مجلسه، وعظ موا إبراهيأ الحربي  أن
يخبروه بجلي ة الحال، فلم ا تكر ر السككككككككؤال عنه وهأ ال ي يدونه على أنه مشكككككككك ول قال لهأ: يا 

[ ، أو مديونا اجتهدنا في مسكككككاعدته، أو محبوسكككككا 4قوم إن كان مري كككككا فقوموا بنا لعيادته ]
[ ، فقالوا: نجل ك عن ذلك، فقال: ال بد  5سكككككككعينا في خالصكككككككه، فخب روني عن جلي ة حاله ]

ني، فقالوا: إنه رجل قد ابتلي بعشق صب ي، فوجأ إبراهيأ ساعة  أ قال: هذا الصب ي أن تخبرو 
الذي ابتلي بعشككككقه ملي  هو أم قبي ؟ فعجه القوم من سككككؤاله عن مثل ذلك مع جاللته في 
أنفسكهأ وقالوا: أيها الشكي  مثلك يسئل عن مثل هذا؟ فقال: إنه بل ني أن  االنسان إذا ابتلي 

ة كان بالء يجه االسكككككككتعاذة من مثله، وإن كان مليحا كان ابتالء يجه بمحبة صكككككككورة قبيح
 الصبر عليه واحتمال المشقة فيه، قال: فعجبنا مما أتى به.

قلت: هذه الحكاية مع اإلسككككككناد حد نيه مفاوضككككككة بحله ولأ يكن أصككككككله معه فكتبته 
 بالمعنى واللفظ ي يد وينقص.
__________ 

 .811: 6[ الصفدي 2]
والوفيات  511: 1)انظر الفوات  648ه ذيل تاري  ب داد؛ توفي سنة [ هو صاح1]

 .2224( وحاشيتيهما وسيترجأ له ياقوت رقأ: 1: 5
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[ الحسككككككككككككككن بن أحمككد المقرىء أبو علي الحككداد شككككككككككككككي  أصككككككككككككككبهككان في القراءات 8]
 ( .106: 2)قبقات الج ري  525والحدي : كان  قة صالحا جليل القدر، وتوفي سنة 

 لفوات: قوموا بنا لنعوده.[ الوافي وا4]
 (2)[ ر: أمره." 5]
 

اعجم ا دباااء   إرشاااااد ا ريااب إلى اعرفاا  ا ديااب، -322
 (272الغموي، ياقوت )م 

"- 22- 
 أحمد بن الحسين بن مهران المقرىء أبو بكر النيسابوري

قال الحافظ أبو القاسككككأ: أصككككله من أصككككبهان، سكككككن نيسككككابور. قال الحاكأ: هو إمام 
قراءات وأعبككد من رأينككا من القراء، وكككان مجككاب الككدعوة، مككات في السكككككككككككككككابع عصككككككككككككككره في ال

والعشكككرين من شكككوال سكككنة إحدى و مانين و ال مالة، وهو يوم مات ابن سكككت  و مانين سكككنة، 
وصككككككلينا عليه في ميدان الطاهرية، وتوفي ذلك اليوم أبو الحسككككككن العامري صككككككاحه الفلسككككككفة 

[2. ] 
د ال اهد قال: سككمعت الثقة من أصككحابنا يذكر أنه قال الحاكأ: فحد ني عمر بن أحم

رأى أبكا بكر ابن الحسككككككككككككككين بن مهران، رحمكه اللكه، في المنكام في الليلكة التي دفن فيهكا، قكال 
؟ فقال: إن الله ع  وجل أقام أبا الحسككككككككككككككن العامري ما فعل الله بكفقلكت: أيها اكسككككككككككككككتاذ 

 بحذالي وقال: هذا فداؤك من النار.
سككككناد رفعه الى أبي موسككككى اكشككككعري قال قال رسككككول الله صككككلى الله  أ ذكر الحاكأ با

 عليه وسلأ:
إذا ككان يوم القيكامكة أعطى اللكه ككل  رجككل من هكذه اكمكة رجال من الكفكار فيقول هككذا »

 فداؤك من النار. وهذا الخبر إذا قرن بالرؤيا صار من براهين الشر .
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د بن إسككككككككحاق بن خ يمة وأبا قال الحاكأ: سككككككككمع ابن مهران بنيسككككككككابور أبا بكر محم
 العبال السراج الثقفي وأبا العبال الماسرجسي. وله من التصانيف: كتاب الشامل.

[ . كتكككاب قراءة أبي عمرو. كتكككاب  رالكككه القراءات. كتكككاب وقو  1كتكككاب ال كككايكككة ]
القرهن. كتاب االنفراد. كتاب شكككككككككككككرح المعجأ. كتاب شكككككككككككككرح التحقيق. كتاب اختال  عدد 

ؤول اآليات. كتاب الوقف واالبتداء. كتاب قراءة عبد الله بن عمرو. كتاب السكككككور. كتاب ر 
علكل كتكاب ال كايكة. كتكاب المبسككككككككككككككوط. كتكاب هيكات القرهن. كتكاب االتفكاق واالنفراد. كتاب 

 المقطع والمبادىء.
__________ 

 406: 26وسككككككككككككككير الككذهبي  41: 2ترجمككة ابن مهران في قبقككات الج ري  -[22]
 .13: 8والشذرات  260: 4والنجوم ال اهرة 

[ أبو الحسكككككن العامري: محمد بن أبي ذر يوسكككككف العامري النيسكككككابوري، صكككككاحه 2]
اكمككد على اكبككد، واإلعالم بمنككاقككه اإلسككككككككككككككالم و يرهمككا من المؤلفككات، ذكره التوحيككدي في 
اإلمتا  والمقابسككات، وأورد له مسكككويه في جاويدان خرد مختارات من حكمه وكانت وفاته 

 .832سنة 
 (2)[ هو في القراءات العشر." 1]
 

اعجم ا دباااء   إرشاااااد ا ريااب إلى اعرفاا  ا ديااب، -328
 (272الغموي، ياقوت )م 
 « :2»"ومن شعره أي ا 

 يا ابن الذين ترفعوا في مجدهأ ... وعلت أخامصهأ فرو  شمام
 أنا عالأ ملك بكسر الالم ... فيما أدعيه ال بفت  الالم

عبد الله محمد بن أبي الف ككككككل أحمد بن عبد الوهاب بن  أنشككككككدني عفيف الدين أبو
 ال اكي بن أبي الفوارل السلمي الحراني المعرو  بابن الصيرفي الدمشقي قال:
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أنشكدني فتيان بن علي بن فتيان اكسكدي النحوي في ملك النحاة، وكانت قد ع ك ت 
 يد ملك النحاة سن ور فربطها بمنديل عظيأ:

 ... وقلت أتيت ب ير الصواب عتبت على قط  ملك النحاة
 ع  ت يدا خلقت للندى ... وب   العلوم وضرب الرقاب
 فئعرم عني وقال ات د ... أليس القطاط أعادي الكالب

قال: فبل ته اكبيات ف  ككككككه منها إال أنه لأ يدر من قاللها،  أ بل ه أنني قلتها فبل ني 
:ذلك، فانقطعت عنه حياء مدة، فكتبت إليه شعرا أعتذر إ  ليه، فكته إلي 
 يا خليلي  نلتما النعماء ... وتسن متما العال والعالء

 ألمما بالشا ور والمسجد ... المعمور واستمطرا به اكنواء
 وامنحا صاحبي الذي كان فيه ... كل  يوم تحية و ناء

  أ قوال له اعتبرنا الذي فهت ... به مادحا فكان سماء
 الجاهلون عنك افتراءوقبلنا فيه اعتذارك عم ا ... قاله 

 الشا ور: محلة بدمشق بالباب الص ير.
وقال فتيان بن علي بن فتيان اكسكككككككدي المعلأ الدمشكككككككقي: رأيت أبا ن ار في النوم بعد 

فظي ؟ فقال: أنشكدته قصكيدة ]ما[ في الجنة مثلها فتعلق بحما فعل الله بكموته فقلت له: 
 منها أبيات وهي:

 (2)لست في الحل  ويك من قبلي" يا هذه أقصري عن العذل ... ف
 

اعجم ا دباااء   إرشاااااد ا ريااب إلى اعرفاا  ا ديااب، -329
 (272الغموي، ياقوت )م 

"سككككينة وأبو محمد ابن اكخ كككر، وكان  قة في الحدي  صكككدوقا نبيال حجة، إال أنه 
 لأ يكن في دينه بذاك، وكان بخيال متبذ ال في ملبسككككككه وعيشككككككه، قليل المباالة بحفظ نامول
العلأ، يلعكككه بكككالشككككككككككككككطرنج مع العوام على قكككارعكككة الطريق، ويقف في الشككككككككككككككوار  على حلق 
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المشكككككعوذين والالعبين بالقرود والد باب، كثير الم اح واللعه قيه اكخالق، سكككككئله شكككككخص 
 وعنده جماعة من الحنابلة: أعندك كتاب الجبال؟ فقال له:
 ر.يقصر فقال له: يمد  أ يقص يا أبله أما تراهأ حولي؟! وسئله هخر عن القفا يمد أو

 وقرأ عليه بعض المعل مين قول العجاج:
 أقربا وأنت قنسري  ... وإنما يئتي الص با الصب ي  

بي، فقال له ابن الخشككككاب: هذا عندك في المكته وأما  فقال وإنما يئتي الصكككبي  الصكككك 
 عندنا فال، فخجل المعل أ وقام.

 حتى تسككككككككود  مما يلي رأسككككككككها وتنقطع من وكان يتعمأ بالعمامة فتبقى مدة على حالها
الوسكك ، وترمي عليها الطيور ذرقها. ولأ يت و ج قط وال تسككر ى. وكان إذا ح ككر سككوق الكته 
وأراد شككككككككككككككراء كتكاب  كافكل النكال وقطع منكه ورقة وقال: إنه مقطو  ليئخذه بثمن بخس، وإذا 

 ه.استعار من أحد كتابا وقالبه به قال: دخل بين الكته فال أقدر علي
وصنف: شرح الجمل لل جاجي. وشرح اللمع البن جن ي لأ يتأ. والرد  على ابن بابشاذ 

شككككككككككرح و « . تهذيه إصككككككككككالح المنطق»في شككككككككككرح الجمل. والرد  على الخطيه التبري ي في 
مقدمة الووير ابن هبيرة في النحو، يقال إنه وصككككله عليها بئلف دينار. والرد  على الحريري في 

 « .2»مقاماته 
عشككية يوم الجمعة  ال  رم ككان سككنة سككبع وسككتين وخمسككمالة، ووقف كتبه على  توفي

؟ قال: ه بكما فعل اللأهل العلأ، ورؤي بعد موته بمدة في النوم على هي ة حسككنة فقيل له: 
 فر لي، قيكل: ودخلككت الجنكة؟ قكال: نعأ إال أن اللكه أعرم عني، قيكل: أعرم عنككك؟ قككال: 

  يعمل بعلمه.نعأ، وعن كثير من العلماء ممن ال
 ومن شعره:

 (2)لذ  خمولي وحال مر ه ... إذ صانني عن كل  مخلوق" 
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اعجم ا دباااء   إرشاااااد ا ريااب إلى اعرفاا  ا ديااب، -380
 (272الغموي، ياقوت )م 

 "انصه نهارا في قالب العال ... واصبر على فقد لقاء الحبيه
 حتى إذا الليل بدا مقبال ... و اب فيه عنك وجه الرقيه

 فبادر الليل بما تشتهي ... فانما الليل نهار اكريه
 كأ من فتى تحسبه ناسكا ... يستقبل الليل بئمر عجيه
 ألقى عليه الليل أستاره ... فبات في لهو وعيش خصيه
 ولذة اكحمق مكشوفة ... يسعى بها كل  عدو  مريه

د وا ، وتحوكان يقول لولده: اكتبوا أحسككككككن ما تسككككككمعون، واحفظوا أحسككككككن ما تكتبون
 بئحسن ما تحفظون.

وقال: أنفق من الدنيا وهي مقبلة فان االنفاق ال ينقص منها شكككككككككككككي ا، وأنفق منها وهي 
 مدبرة فان االمساك ال يبقي منها شي ا.

الكدنيكا دول، والمكال عارية، ولنا في من قبلنا أسككككككككككككككوة، ونحن لمن بعدنا « : 2»وقكال 
 عبرة.

ون يقول: لأ يكن كيحيى بن خالد وكولده قال القاضككككي يحيى بن أكثأ سككككمعت المئم
أحد في البال ة والكفاية والجود والشكككككجاعة. وكان يحيى يجري على سكككككفيان الثوري رضكككككي 
الله عنه ألف درهأ في كل شككهر، فكان إذا صككلى سككفيان يقول في سككجوده: اللهأ ان يحيى  

ا فعل الله مله،  كفكاني أمر دنيكاي فكاكفكه أمر هخرتكه، فلمكا مكات يحيى رؤي في المنام فقيل
 ؟ قال  فر لي بدعاء سفيان.بك

 مات يحيى في سجن الرشيد في الرافقة في أوالل المحرم سنة تسعين ومالة.
 [ يحيى بن وياد بن عبد الله بن منظور2115]

 بن مروان اكسلمي الديلمي الكوفي،
__________ 
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وأخبكككار  282وقبقكككات ال بيكككدي:  36[ ترجمكككة الفراء في مراتكككه النحويين: 2115]
وتاري  أبي المحاسككككن:  246: 24وتاري  ب داد  28والفهرسككككت:  52النحويين البصككككريين: 

 (2)وتهذيه"  545والمعار :  232
 

أخرى، ابن ا ثير، أبو الغساان )م _الكاام في التاريخ ط-381
230) 

 "فبقي على حصارها إلى أن رحل عنها، على ما نذكره إن شاء اللثه تعالى.
العلماء باكنسكاب والتواري  قال: كان صكاحه ج يرة صقل ي ة قد أرسل حكي أن بعض 

سككككككري ة في البحر إلى قرابلس ال رب وتلك اكعمال، فنهبوا وقتلوا، وكان بصككككككقلية إنسككككككان من 
العلماء المسكلمين، وهو من أهل الصكالح، وكان صاحه صقل ي ة يكرمه ويحترمه، ويرجع إلى 

سكككككول والرهبان، وكان أهل واليته يقولون إنه مسكككككلأ بهذا قوله، ويقدمه على من عنده من الق
 السبه.

ففي بعض اكيكام كان جالسككككككككككككككا في منظرة له تشككككككككككككككر  على البحر وإذ قد أقبل مركه 
لطيف، وأخبره من فيه أن عسككككره دخلوا بالد اإلسكككالم، و نموا وقتلوا وظفروا، وكان المسكككلأ 

ا تسككككككككككككككمع ما يقولون؟ قال: ال قال: إنهأ إلى جكانبه وقد أ فى، فقال له الملك: يا فالن! أم
يخبرون بككذا وككذا. أين ككان محمكد عن تلكك البالد وأهلهكا؟ فقال له: كان قد  له عنهأ، 
وشككككككككككهد فت  الر ها، وقد فتحها المسككككككككككلمون اآلن، ف ككككككككككحك منه من هناك من الفرنج، فقال 

 الملك:
شككككككككام بار من فرنج الال ت ككككككككحكوا، فو اللثه ما يقول إال الحق ، فبعد أيام وصككككككككلت اكخ

 بفتحها.
وحكي لي جماعة من أهل الدين والصكككالح أن إنسكككانا صكككالحا رأى الشكككهيد في منامه 

 ؟ قال:  فر لي بفت  الر ها.ما فعل اللهه بكفقال له: 
 ذكر قتل نصير الدين جقر ووالية وين الدين علي كوجك قلعة الموصل

                                         
 .6/1321( 616باء = إرشاد اكريه إلى معرفة اكديه، الحموي، ياقوت )م معجأ اكد (2)
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ل ناله أتابك ونكي بالموصككككك في هذه السكككككنة، في ذي القعدة، قتل نصكككككير الدين جقر
 الفرات.« 2»واكعمال جميعها التي شرق 
__________ 

 A "(2)(. جميعها إلى شرق. 2)
 

أخرى، ابن ا ثير، أبو الغساان )م _الكاام في التاريخ ط-387
230) 

 [ حصن بانيال إليهأ.2"وبذل لهأ تسليأ ]
ع ة عسكككككككككككاكره وتتابواجتمع السكككككككككككاحلي ة بملك اكلمان، وخو فوه من سكككككككككككيف الدين وكثر 

[ عن مقاومته، ولأ ي الوا به حتى رحل عن 1اكمداد إليه، وأن ه رب ما أخذ دمشككككككق وت ككككككعف ]
البلد، وتسككككككل موا قلعة بانيال، وعاد الفرنج اكلماني ة إلى بالدهأ وهي من وراء القسكككككككطنطيني ة، 

 وكفى اللثه المؤمنين شر هأ.
ي  دمشككق: أن  بعض العلماء حكى له وقد ذكر الحافظ أبو القاسككأ بن عسككاكر في تار 

 ، وأين أنت؟ما فعل اللهه بكأن ه رأى الفندالوي  في المنام، فقال له: 
 فقال:  فر لي، وأنا في جن ات عدن على سرر متقابلين.

 ذكر ملك نور الدين محمود بن ونكي حصن العريمة
 كه.نج، فمللما سار الفرنج عن دمشق رحل نور الدين إلى حصن العريمة، وهو للفر 

وسكبه ذلك أن ملك اكلمان لما خرج إلى الشام كان معه ولد الفنش، وهو من أوالد 
ملوك الفرنج، وكان جد ه هو ال ذي أخذ قرابلس الشكككام من المسكككلمين، فئخذ حصكككن العريمة 
وتمل كه، وأظهر أن ه يريد أخذ قرابلس من القمص، فئرسككككككككككل القم ص إلى نور الدين محمود، 

، يقول له ولمعين الدين ليقصككككككككككككككدا حصككككككككككككككن العريمة  وقد اجتمع هو ومعين الدين أنر ببعلبك 
ويملكاه من ولد الفنش، فسككككارا إليه مجد ين في عسككككاكرهما، وأرسككككال إلى سككككيف الدين وهو 

 بحمص يستنجدانه،

                                         
 .22/200( 680الكامل في التاري  ط_أخرى، ابن اك ير، أبو الحسن )م  (2)
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 ______________________________ 
 تسل أ. -[2]
 (2)ون عف."  -[1]
 

 (230أبو الغسن )م  الكاام في التاريخ، ابن ا ثير،-383
" 

ُبوا و قك تك ُلوا ؛ و ك ان  ِبِصِقلِ ي ة   أ ْرس ل  س رِيثةر ِفي اْلب ْحِر إِل ى ق ر ابُكُلس  اْل  ْرِب و تِْلك  اْك ْعم اِل، فك نك ه 
ِح، و ك ان   ِلِمين ، و ُهو  ِمْن أ ْهِل الصكثال  اِء اْلُمسكْ اِن ِمن  اْلُعل م  لِ ي ة  ُيْكرُِمُه و ي ْحت رُِمُه، ص اِحُه ِصقِ  ِإْنسك 

ي تِ  وِل و الر ْهب اِن ؛ و ك ان  أ ْهُل ِوال  ُه ِمن  اْلُقسكككُ ُمُه ع ل ى م ْن ِعْند  ِه يك ُقوُلون  ِإنثُه و يك ْرِجُع إِل ى قك ْولِِه، و يُكق دِ 
ا السثب ِه.  ُمْسِلِأ ِبه ذ 

ا اِلسكككككككككككر ِرُ  ع ل ى اْلب ْحِر، و ِإذْ  ف ِفي بك ْعِض اْك يثاِم ك ان  ج   ق ْد أ قكْب ل  م رِْكِه ِفي م ْنظ ر ٍة ل ُه ُتشكككككككككككْ
ِم، و   ِنُموا و قك تك ُلوا و ظ ِفُروا ؛ و   د  اإْلِْسال  ك ان  اْلُمْسِلُأ ل ِطيِف، و أ ْخبك ر ُه م ْن ِفيِه أ نث ع ْسك ر ُه د خ ُلوا ِبال 

انِِبِه و ق ْد أ ْ ف ى، فك ق ال  ل هُ  م ُع م ا يك ُقوُلون ؟ ق   إِل ى ج  ُن! أ م ا ت سكككككككْ : ِإنكثُهْأ اْلم ِلُك: ي ا ُفال  ! ق ال  : ال  ال 
ِد و أ ْهِله ا؟ فك ق ال  ل ُه: ك ان  ق ْد ُ ِله   ِد ع ْن تِْلك  اْلِبال  ان  ُمح مكث ا. أ ْين  كك  ذ  ا و كك  ذ  ُهْأ، ُيْخِبُرون  ِبكك   ع نكْ

ِهد  فك ْت   الر ه ا، و ق ْد فك ت ح ه   ِحك  ِمْنُه م ْن ُهن اك  ِمن  الْ و شككككككك  ِلُمون  اآْلن  ؛ ف  ككككككك  ِفرِْنِج، فك ق ال  ا اْلُمسكككككككْ
ل ِت اْك ْخب اُر ِمْن ِفرِ  ِحُكوا، فك و اللثِه م ا يك ُقوُل ِإالث اْلح قث ؛ فك بك ْعد  أ يثاٍم و صكككك  اِم اْلم ِلُك: ال  ت  ككككْ ْنِج الشككككث

 ِبف ْتِحه ا.
ِهيد  ِفيو ح ك ى ِلي ج م اع ِة ِمْن أ   اِلحرا ر أ ى الشككث انرا صكك  ِح أ نث ِإْنسكك  ال  يِن و الصككث م ن اِمِه،  ْهِل الدِ 

:   ف ر  ِلي ِبف ْتِ  الر ه ا.َما فَاَعَل اللهه  بككَ فك ق ال  ل ُه:   ؟ ق ال 
 

يِن ع ِليٍ  ُكوج ك  قك ْلع ة  الْ  ي ِة و ْيِن الدِ  يِن ج ْقر  و ِوال   ْوِصلِ م  ذِْكُر قك ْتِل ن ِصيِر الدِ 
ْقُر ن اِلُه أ ت اب ك  و ْنِكي بِ  يِن ج  يُر الدِ  ِة، قُِتل  ن صكككككِ ن ِة، ِفي ِذي اْلِقْعد  ِذِه السكككككث ِل ِفي ه  اْلم ْوصكككككِ

ا الثِتي ش ْرق  اْلُفر اِت. ِميِعه   و اْك ْعم اِل ج 

                                         
 .22/282( 680الكامل في التاري  ط_أخرى، ابن اك ير، أبو الحسن )م  (2)



 

 411 

ن  اْلم ْعُرو   بِاْلخ ف اِجي ِ  ال  ب ُه قك ْتِلِه أ نث اْلم ِلك  أ ْله  أ ْرسك  ان   ،و سك  و ل د  الس ْلط اِن م ْحُموٍد، ك 
ح اِب اْك ْقر اِ  أ نث ه   ُعوٍد و أ صكككككككْ ْلط اِن م سكككككككْ ِهيِد، و ك ان  يُْظِهُر لِْلُخل ف اِء و السككككككك  ِذِه ِعْند  أ ت اب ك  الشكككككككث

ت ِظُر و ف اة  الس ل"  ا اْلم ِلِك، و أ ن ا ن الُِبُه ِفيه ا، و ك ان  يك نكْ د  ِله ذ   (2)اْلِبال 
 

 (230الكاام في التاريخ، ابن ا ثير، أبو الغسن )م -384
اِد إِل ْيِه، و أ نثُه رُبثم ا أ خ ذ  ِدم ْشق  و ت ْ ُعُف ع ْن ُمق او م ِتِه، و ل ْأ يك   اُلوا ِبِه ح   تثى ر ح ل  ع ِن "اْك ْمد 

، و ع اد  اْلِفرِْنُج اْك   لثُموا قك ْلع ة  ب انْكي ال  ِدهِ اْلبك ل ِد، و ت سككك  انِيثُة إِل ى ِبال  ط ْنِطيِنيثِة، و ك ف ى ْلم  ْأ ِمْن و ر اِء اْلُقسكككْ
 اللثُه اْلُمْؤِمِنين  ش رثُهْأ.

: أ نث بك ْعض  اْلُعل م اِء ح   ق  اِكر  ِفي ت ارِيِ  ِدم شككْ ِأ ْبُن ع سكك  اِفُظ أ بُو اْلق اسككِ ك ى ل ُه و ق ْد ذ ك ر  اْلح 
وِ  ال  لك ُه: أ نكثُه ر أ ى اْلف نكْد ال  نك اِم، فك قك  َل اللهه  بككَ يث ِفي اْلم  ا فَاعاَ :   ف ر  ِلي، و أ ن ا : و أ  ماَ ؟ فك ق ال  ْين  أ ْنت 

. نثاِت ع ْدٍن ع ل ى ُسُرٍر ُمتك ق ابِِلين   ِفي ج 
 

يِن م ْحُموِد ْبِن و ْنِكي ِحْصن  اْلُعر ْيم ةِ   ذِْكُر ُمْلِك نُوِر الدِ 
ِة، و ُهو  لِْلفِ  ل مثا س ار  اْلِفرِْنُج ع نْ  يِن إِل ى ِحْصِن اْلُعر ْيم  ُه.ِدم ْشق  ر ح ل  نُوُر الدِ   رِْنِج، ف م ل ك 

ب ُه ذ ِلك  أ نث م ِلك  اْك ْلم اِن ل مثا خ ر ج  إِل ى الشثاِم ك ان  م ع ُه و ل ُد اْلُفْنِش، و ُهو  ِمْن أ   ِد و سك  ْوال 
ُه هُ  ، ف ئ خ ذ  ُمُلوِك اْلِفرِْنِج، و ك ان  ج د  ِلِمين  اِم ِمن  اْلُمسككْ ِة  و  الثِذي أ خ ذ  ق ر ابُكُلس  الشككث ن  اْلُعر ْيم  ِحصككْ

ي ل  اْلُقمثُص إِل ى نُوِر الدِ  ُه، و أ ْظه ر  أ نثُه يُرِيُد أ ْخذ  ق ر ابُكُلس  ِمن  اْلُقمثِص، ف ئ ْرسككككككككك  ِن م ْحُموٍد، و ت م لثك 
يِن لِيك قْ و ق ِد اْجت م ع  ُهو  و ُمِعيُن ا ، يك ُقوُل ل ُه و ِلُمِعيِن الدِ  يِن أُنُكُر بِبك ْعل ب كث ِة لدِ  ن  اْلُعر ْيم  ا ِحصككككككككككككْ د  صككككككككككككِ

ي ْيِف الدِ  ال  إِل ى سكككك  اِكرِِهم ا، و أ ْرسكككك  ين  ِفي ع سكككك  ار ا إِل ْيِه ُمِجدِ  اُه ِمْن و ل ِد اْلُفْنِش، ف سكككك  ِن و ُهو  و ي ْمِلك 
انِِه، ف ئ   تك ْنِجد  يِن أ ِبي ب كْ ِبِحْمص  ي سكْ ِثيٍر م ع  اْك ِميِر ِع ِ  الدِ  ا ِبع ْسك ٍر ك  ، ص اِحِه م دثُهم  بك ْيِسيِ  ٍر الد 

اُه و اْمتك ن   ُروُه، و ِبِه اْبُن اْلُفْنِش، ف ح م  ن  و ح صكككك  ع  ِبِه، فك   ح ف  ج  ِير ِة اْبِن ُعم ر  و   ْيرِه ا، فك ن او ُلوا اْلِحصكككْ
 (1)يكْر  م رثٍة، و تك ق دثم " اْلُمْسِلُمون  إِل ْيِه    

                                         
 .1/288( 680الكامل في التاري ، ابن اك ير، أبو الحسن )م  (2)
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العومي ، ابن ا ثير، أبو الغسااان -الكاام في التاريخ ط-385
 (230)م 

@ قتككالككه خوفككا من اجتمككا  الفرنج والمسككككككككككككككير إليككه واسككككككككككككككتنقككاذ البلككد منككه  881"@ 
فسككقطت البدنة التي نقبها النقابون وأخذ البلد عنوة وقهرا وحصككر قلعته فملكها أي ككا ونهه 

موال وسككككككبوا الذرية وقتلوا الرجال فلما رأى أتابك البلد أعجبه ورأى أن تخريه مثله النال اك
ال يجوو في السككككياسككككة فئمر فنودي في العسككككاكر برد ما أخذوه من الرجال والنسككككاء واكقفال 
إلى بيوتهأ وإعادة ما  نموه من أ ا هأ وأمتعتهأ فردوا الجميع عن هخره لأ يفقد منه شكككككككككككككيء 

ي أخذ وفارق من أخذه العسكككر فعاد البلد على حاله اكول وجعل فيه عسكككرا إال النادر الذ
يحفظه وتسكلأ مدينة سروج وسالر اكماكن التي كانت بيد الفرنج شرقي الفرات ما عدا البيرة 
ف نها حصكينة منيعة وعلى شاقئ الفرات فسار إليها وحصرها وكانوا قد أكثروا ميرتها ورجالها 

أن رحكل عنها ما ندكره إن شككككككككككككككاء الله تعالى   حكي أن بعض  فبقي على حصككككككككككككككارهكا إلى
الحكماء باكنسكككاب والتواري  قال كان صكككاحه ج يرة صكككقلية قد أرسكككل سكككرية في البحر إلى 
قرابلس ال رب وتلك اكعمال فنهبوا وقتلوا وكان بصككككقلية إنسككككان من العلماء المسككككلمين وهو 

ويرجع إلى قوله ويقدمه على من  من أهل الصكككككككككالح وكان صكككككككككاحه صكككككككككقلية يكرمه ويحترمه
عنده من القسككول والرهبان وكان أهل واليته يقولون إنه مسككلأ بهذا السككبه ففي بعض اكيام  
ككان جكالسككككككككككككككا في منظرة تشككككككككككككككر  على البحر وإذ قكد أقبل مركه لطيف وأخبره من فيه أن 

فقال له   فىعسكككره دخل بالد اإلسككالم و نموا وقتلوا وظفروا وكان المسككلأ إلى جانبه وقد أ
الملك يا فالن أما تسمع ما يقولون قال ال قال إنهأ يخبرون بكذا وكذا أين كان محمد عن 
تلك البالد وأهلها فقال له كان  اب عنهأ وشككككهد فت  الرها وقد فتحها المسككككلمون اآلن   
ف كككككككككككحك منه من كان هناك من الفرنج فقال الملك ال ت ككككككككككككحكوا فوالله ما يقول إال الحق 

يام وصكككككككككككككلت اكخبار من فرنج الشككككككككككككككام بفتحها   وحكى لي جماعة من أهل الدين فبعد أ
ر لي قال  ف ما فعل الله بكوالصككككككالح أن إنسككككككانا صككككككالحا رأى الشككككككهيد في النوم فقال له 

بفت  الرها $ ذكر قتل نصككككير الدين جقر ووالية وين الدين على كوجك قلعة الموصككككل $   
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ر الدين جقر ناله أتابك ونكي بالموصكككل واكعمال في هذه السكككنة في ذي القعدة قتل نصكككي
 (2)جميعها التي شرق الفرات وسبه قتله أن الملك أله أرسالن المعرو " 

 

العومي ، ابن ا ثير، أبو الغسااان -الكاام في التاريخ ط-382
 (230)م 

@ مالومكة الحرب وأرسككككككككككككككل معين الدين إلى الفرنج ال رباء يقول لهأ إن  854"@ 
قد ح ككككككر ف ن رحلتأ وإال سككككككلمت البلد إليه وحين ذ تندمون   وأرسككككككل إلى ملك المشككككككرق 

فرنج الشكككككام يقول لهأ بئي عقل تسكككككاعدون هؤالء علينا وأنتأ تعلمون أنهأ إن ملكوا دمشكككككق 
أخذوا ما بئيدكأ من البالد السكككاحلية وأما أنا ف ن رأيت ال كككعف عن حفظ البلد سكككلمته إلى 

ملك دمشككق ال يبقى لكأ معه مقام في الشكككام فئجابوه إلى سككيف الدين وأنتأ تعلمون أنه إن 
التخلي عن ملك اكلمان وبذل لهأ تسكككككككككلأ حصكككككككككن بانيال إليهأ واجتمع السكككككككككاحلية بملك 
اكلمان وخوفوه من سككككككككيف الدين وكثرة عسككككككككاكره وتتابع اكمداد إليه وإنه ربما أخذ دمشككككككككق 

لفرنج لموا قلعة بانيال وعاد اوت كككككككككككعف عن مقاومته ولأ ي الوا به حتى رحل عن البلد وتسككككككككككك
اكلمانية إلى بالدهأ وهي ب وراء القسطنطينية وكفى الله المؤمنين شرهأ   وقد ذكر الحافظ 
أبو القاسكككككأ بن عسككككككاكر في تاري  دمشككككككق أن بعض العلماء حكى له أنه رأى الفندالوي في 

رر دن على سككككككككككككككوأين أنكت فقكال  فر لي وأنا في جنات ع ماا فعال اللاه باكالمنكام فقكال لكه 
متقابلين $ ذكر ملك نور الدين محمود بن ونكي حصكككن الع يمة $   لما سكككار الفرنج عن 
دمشكككق رحل نور الدين إلى حصكككن الع يمة وهو للفرنج فملكه وسكككبه ذلك أن ملك اكلمان 
لما خرج إلى الشكككككام كان معه ولد الفنش صكككككاحه قليطلة وهو من أوالد أكابر ملوك الفرنج 

لذي أخذ قرابلس من القمص إلى نور الدين محمود وقد اجتمع هو ومعين وككان جكده هو ا
الدين أن  ببعلبك يقول له ولمعين الدين ليقصدا حصن الع يمة ويملكا ولد الفنش فسارا إليه 
مجدين في عسكككاكرهما وأرسكككال إلى سكككيف الدين وهو بحمص يسكككتنجدانه فئمدهما بعسككككر  

يسكككي صكككاحه ج يرة ابن عمر و يرها فناولوا الحصكككن كثير من اكمير ع  الدين أبي بكر الدب
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وح كككككككروه وبه ابن الفنش وامتنع به ف حف المسكككككككلمون إليه  ير مرة وتقدم إليه النقابون فنقبوا 
السكككككككور فاسكككككككتسكككككككلأ حين ذ من به من الفرنج فملكه المسكككككككلمون وأخذوا كل من به من فارل 

 (2)وا إلى سيف" وراجل وصبي وامرأة وفيهأ ابن الفنش وأخربوا الحصن وعاد
 

العومي ، ابن ا ثير، أبو الغسن )م  -الكاام في التاريخ -382
230) 

 @"881  @ 
قتاله خوفا من اجتما  الفرنج والمسكككككككير إليه واسكككككككتنقاذ البلد منه فسكككككككقطت البدنة التي 
نقبها النقابون وأخذ البلد عنوة وقهرا وحصككر قلعته فملكها أي ككا ونهه النال اكموال وسكككبوا 

رية وقتلوا الرجال فلما رأى أتابك البلد أعجبه ورأى أن تخريه مثله ال يجوو في السكياسة الذ
فئمر فنودي في العسكككككككاكر برد ما أخذوه من الرجال والنسكككككككاء واكقفال إلى بيوتهأ وإعادة ما 
 نموه من أ كا هأ وأمتعتهأ فردوا الجميع عن هخره لأ يفقد منه شككككككككككككككيء إال النادر الذي أخذ 

أخذه العسككر فعاد البلد على حاله اكول وجعل فيه عسككرا يحفظه وتسلأ مدينة  وفارق من
سكككروج وسكككالر اكماكن التي كانت بيد الفرنج شكككرقي الفرات ما عدا البيرة ف نها حصكككينة منيعة 
وعلى شاقئ الفرات فسار إليها وحصرها وكانوا قد أكثروا ميرتها ورجالها فبقي على حصارها 

 ا ندكره إن شاء الله تعالىإلى أن رحل عنها م
حكي أن بعض الحكماء باكنساب والتواري  قال كان صاحه ج يرة صقلية قد أرسل 
سكككككككككرية في البحر إلى قرابلس ال رب وتلك اكعمال فنهبوا وقتلوا وكان بصكككككككككقلية إنسكككككككككان من 
العلماء المسكككككلمين وهو من أهل الصكككككالح وكان صكككككاحه صكككككقلية يكرمه ويحترمه ويرجع إلى 

ويقدمه على من عنده من القسككككككككككول والرهبان وكان أهل واليته يقولون إنه مسككككككككككلأ بهذا قوله 
السكبه ففي بعض اكيام كان جالسا في منظرة تشر  على البحر وإذ قد أقبل مركه لطيف 
وأخبره من فيه أن عسككككره دخل بالد اإلسكككالم و نموا وقتلوا وظفروا وكان المسككككلأ إلى جانبه 

ك يا فالن أما تسكككككككمع ما يقولون قال ال قال إنهأ يخبرون بكذا وكذا وقد أ فى فقال له المل
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أين كان محمد عن تلك البالد وأهلها فقال له كان  اب عنهأ وشكككهد فت  الرها وقد فتحها 
 المسلمون اآلن

ف كككككككككككحك منه من كان هناك من الفرنج فقال الملك ال ت كككككككككككحكوا فوالله ما يقول إال 
 ن فرنج الشام بفتحهاالحق فبعد أيام وصلت اكخبار م

وحكى لي جماعة من أهل الدين والصككككالح أن إنسككككانا صككككالحا رأى الشككككهيد في النوم 
 قال  فر لي بفت  الرها  ما فعل الله بكفقال له 
 ذكر قتل نصير الدين جقر ووالية وين الدين على كوجك قلعة الموصل $ $

صكككككككككل ك ونكي بالمو في هذه السككككككككنة في ذي القعدة قتل نصككككككككير الدين جقر ناله أتاب
 (2)واكعمال جميعها التي شرق الفرات وسبه قتله أن الملك أله أرسالن المعرو " 

 

العومي ، ابن ا ثير، أبو الغسن )م  -الكاام في التاريخ -388
230) 

 @"854  @ 
مالومة الحرب وأرسكككككككل معين الدين إلى الفرنج ال رباء يقول لهأ إن ملك المشكككككككرق قد 

  سلمت البلد إليه وحين ذ تندمونح ر ف ن رحلتأ وإال
وأرسككككل إلى فرنج الشككككام يقول لهأ بئي عقل تسككككاعدون هؤالء علينا وأنتأ تعلمون أنهأ 
إن ملكوا دمشككق أخذوا ما بئيدكأ من البالد السككاحلية وأما أنا ف ن رأيت ال ككعف عن حفظ 

مقام في  عهالبلد سككككككلمته إلى سككككككيف الدين وأنتأ تعلمون أنه إن ملك دمشككككككق ال يبقى لكأ م
الشككككككام فئجابوه إلى التخلي عن ملك اكلمان وبذل لهأ تسككككككلأ حصككككككن بانيال إليهأ واجتمع 
السككاحلية بملك اكلمان وخوفوه من سككيف الدين وكثرة عسككاكره وتتابع اكمداد إليه وإنه ربما 
أخذ دمشككككككككق وت ككككككككعف عن مقاومته ولأ ي الوا به حتى رحل عن البلد وتسككككككككلموا قلعة بانيال 

 الفرنج اكلمانية إلى بالدهأ وهي ب وراء القسطنطينية وكفى الله المؤمنين شرهأوعاد 
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وقد ذكر الحافظ أبو القاسككككأ بن عسككككاكر في تاري  دمشككككق أن بعض العلماء حكى له 
ي وأين أنككت فقككال  فر لي وأنككا ف مااا فعاال اللااه بااكأنككه رأى الفنككدالوي في المنككام فقككال لككه 

 جنات عدن على سرر متقابلين 
 كر ملك نور الدين محمود بن ونكي حصن الع يمة $ذ  $

لما سكككككككككار الفرنج عن دمشكككككككككق رحل نور الدين إلى حصكككككككككن الع يمة وهو للفرنج فملكه 
وسكبه ذلك أن ملك اكلمان لما خرج إلى الشكام كان معه ولد الفنش صاحه قليطلة وهو 

لى نور الككدين من أوالد أكككابر ملوك الفرنج وكككان جككده هو الككذي أخككذ قرابلس من القمص إ
محمود وقكد اجتمع هو ومعين الكدين أن  ببعلبك يقول له ولمعين الدين ليقصككككككككككككككدا حصككككككككككككككن 
الع يمة ويملكا ولد الفنش فسككككارا إليه مجدين في عسككككاكرهما وأرسككككال إلى سككككيف الدين وهو 
بحمص يسككككتنجدانه فئمدهما بعسكككككر كثير من اكمير ع  الدين أبي بكر الدبيسككككي صككككاحه 

يرها فناولوا الحصكككككن وح كككككروه وبه ابن الفنش وامتنع به ف حف المسكككككلمون ج يرة ابن عمر و 
إليه  ير مرة وتقدم إليه النقابون فنقبوا السككككككككككككور فاسككككككككككككتسككككككككككككلأ حين ذ من به من الفرنج فملكه 
المسككككككككككككككلمون وأخككذوا كككل من بككه من فككارل وراجككل وصككككككككككككككبي وامرأة وفيهأ ابن الفنش وأخربوا 

 (2)الحصن وعادوا إلى سيف" 
 

ر )م أع -389
َ
ك
ْ
س
َ
 (232م االق ، ابن ع

"أيوب سليمان بن داود بن عمثيل رضي الله عنه، رواية له عن بعض شيوخه، أن  رجال 
. الله بك ما فعلمن الصكككالحين رأى يحيى بن أكثأ القاضكككي رحمه الله في المنام فقال له: 

وء، لوال شكككككككيب ك كحرقتك تقال أوقفني ربي تبارك وتعالى بين يديه، وقال لي: يا شكككككككي  السككككككك 
بككالنكك ار. قككال: فككئخككذني مككا يككئخككذ العبككد بين يككدي مواله. فلمككا أفقككت قلككت: مككا هكككذا يككا رب  
حكد كت عنكك. فقكال تبكارك وتعكالى: مكا حكد  كت عني، وهو أعلأ بكذلك. فقلت: حد  ني عبد 
نعاني، عن معمر بن راشككد، عن محمد بن شككهاب ال هري، عن أنس بن  الرواق بن همام الصك 

ك محمد صكككككككل ى الله عليه وسكككككككلأ، عن جبريل، عنك يا عظيأ، أن ك قلت: ما مالك، عن نبي  
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شكاب لي عبد في اإلسكالم شكيبة فئعذ به بالن ار. قال، فقال الله تبارك وتعالى: صدق جبريل، 
وصككككدق نبيي محمد، وصككككدق أنس بن مالك، وصككككدق محم د بن شككككهاب ال هري، وصككككدق 

عاني، أنا قلت ذلك، انطلقوا به إلى معمر بن راشككككككككككد، وصككككككككككدق عبد الرواق بن همام الصكككككككككككن
 الجنة. قال يحيى: يا لها من فرحة.

 جعلنا الله من أهل الجن ة بمن ه وكرمه.
 ومنهأ:

 
 سليمان بن عمثيل بن يحيى بن أحمد بن داود العاملي - 260

يكنى أبا أيوب، من وجوه مالقة وذوي الشكككككر  واكصكككككالة فيها، قديأ الحسكككككه معلوم 
مان ه إلى عكاملة الناولين بري ة. وهو على ما ألفيت في بعض التعاليق: سككككككككككككككليالتعي ن، يرجع بيتك

( بن داود بن عبد السالم بن عمثيل بن عكار بن قيدون بن شر  بن خ يمة بن وياد بن 2)
شكككمر بن بشكككر بن حي بن عو  بن مالك بن قاسكككط بن ال اهر بن عاملة بن سكككبئ اككبر بن 

ن شككككككال  بن أرفخشككككككد بن سككككككام بن نوح، وهو هدم يشككككككجه بن عابر بن قحطان بن يعرب ب
( 1الصككككككك ير صكككككككل ى الله عليه وسكككككككلأ. وشكككككككم ر المذكور في هذا النسكككككككه هو الد اخل )إلى( )

اكنكدلس. وككان أبو أيوب سككككككككككككككليمكان المتقكدم الكذكر، معكدودا في قلبكة مكالقكة ونبهكالها. ولي 
 ( بمالقة أيام كونه8الق اء بجهاتها مدة. وناب عن والده )

_________ 
( سلسلة النسه هاته تخص بال بط المذكور قبله. وهي أولى أن تذكر في ترجمة 2)

 المتقدم قبله، يليه.
 ( ويادة يقت يها السياق.1)
 (2)( في اكصل أ: ولده." 8)
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ابوي ا نوار ونزه  البصااامر وا بصااار، ابن خميل )م -390
239) 

ال ه، رواية له عن بعض شيوخه، أن رج"أيوب سليمان بن داود بن عمثيل رضي الله عن
. الله بك ما فعلمن الصكككالحين رأى يحيى بن أكثأ القاضكككي رحمه الله في المنام فقال له: 

قال أوقفني ربي تبارك وتعالى بين يديه، وقال لي: يا شكككككككي  السكككككككوء، لوال شكككككككيبتك كحرقتك 
 ت: مككا هكككذا يككا رببككالنككار. قككال: فككئخككذني مككا يككئخككذ العبككد بين يككدي مواله. فلمككا أفقككت قلكك

حكد كت عنكك. فقكال تبكارك وتعكالى: مكا حكد كت عني، وهو أعلأ بكذلك. فقلت: حد ني عبد 
الرواق بن همام الصكنعاني، عن معمر بن راشككد، عن محمد بن شككهاب ال هري، عن أنس بن 
مالك، عن نبيك محمد صكككككككلى الله عليه وسكككككككلأ، عن جبريل، عنك يا عظيأ، أنك قلت: ما 

سكالم شكيبة فئعذبه بالنار. قال: فقال الله تبارك وتعالى: صدق جبريل، شكاب لي عبد في اإل
وصكككدق نبيي محمد، وصكككدق أنس بن مالك، وصكككدق محمد بن شكككهاب ال هري، ومصكككدق 
معمر بن راشد وصدق عبد الرواق بن همام الصنعاني، أنا قلت ذلك، انطلقوا به إلى الجنة. 

 ل الجنة بمنه وكرمه.قال يحيى: يا لها من فرحة. جعلنا الله من أه
 ومنهأ:

 
 سليمان بن عمثيل بن يحيى بن أحمد بن داود العاملي -260

يكنى أبا أيوب، من وجوه مالقة وذوي الشكككككر  واكصكككككالة فيها، قديأ الحسكككككه معلوم 
التعين، يرجع بيته إلى عاملة الناولين برية. وهو على ما ألفيت في بعض التعاليق: سليمان بن 

م بن عمثيل بن عكار بن قيدون بن شكككككر  بن خ يمة بن وياد بن شكككككمر داود بن عبد السكككككال
بن بشككككككككككككر بن حي بن عو  بن مالك بن قاسككككككككككككط بن ال اهر بن عاملة بن سككككككككككككبئ اككبر بن 
يشككككككجه بن عابر بن قحطان بن يعرب بن شككككككال  بن أرفخشككككككد بن سككككككام بن نوح، وهو هدم 

 هو الداخل )إلى( اكندلس.الصكك ير صككلى الله عليه وسككلأ. وشككمر المذكور في هذا النسككه 
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وككان أبو أيوب سككككككككككككككليمكان المتقكدم الكذكر، معكدودا في قلبكة مكالقكة ونبهكالها. ولي الق ككككككككككككككاء 
 (2)بجهاتها مدة. وناب عن والده بمالقة أيام كونه" 

 

 (242المغمدون ان الشعراء، القفبي، جمال الدين )م -391
ه و محمود الكناني، وحبسكككك"الرملة إلى دمشكككق، فقب ككككه وإليها من قبل معد، واسكككمه أب

في قفص خشكككككه، وحمله إلى مصكككككر، فلما وصكككككل إليها قيل أنت الذي تقول لو كانت معي 
عشككرة أسككهأ لر ميت تسكككعة منها في الم اربة وواحدار في الروم؟ فاعتر ، فئامر به المع  معد، 

له وذلك في سكككككنة  الث وسكككككتين و ال مالة  ل  وحشكككككي جلده تبنار وصكككككُ   -مه الله رح -فسكككككُ
تكه إلي  محمكد بن هبكة اللكه ابن مميكل الراوي ونعمكة العسككككككككككككككقالني قكاال أخبرنكا الحكافظ أبو ك

القاسكككككأ سكككككمعت أخي الحسكككككين يقول سكككككمعت أبا قاهر أحمد بن محمد اكصكككككبهاني يقول 
سككمعت المبارك بن عبد الجبار يقول سككمعت محمد بن علي الصككوريث قال سككمعت أبا بكر 

ابن الشكككككككعشكككككككا  المصكككككككري يقول رأيت أبا بكر ابن محمد بن علي اكنطاكي يقول سكككككككمعت 
 ؟ فقال وافرما فعل الله بكالنابلسي بعدما قتل، في المنام، وهو في أحسن هي ة، فقلت له 

 حباني ماِلكي بدوام ع ٍ  ... وواع دني بقرب االنتصارِ 
 وقربني وأدناني إليه ... وقال: انعأ بعيش في جواري

 
 بد الله الُمجاِشعي الهرويمحمد بن أحمد بن علي أبو ع - 32

 اكديه، كان كرثاِمي ار وفيه أدب، فمن شعره: بسيط:
 أحسن برب ك ظنار إنه أبدار ... يكفي المهأث إذا ما ع ث أو نابا

 كأ قد تكشثر  لي عن ناِبه ومِن ... ف فلث بالف ل منه ذلك النابا
 اب أبواباال تيئسنث لِباٍب ُسدث في قله ... فالله يفت  بعد الب

 وله أي ار: كامل:
ُه المتفر ُِد القي وم  ال تبلسن  لدى المِهأ  ف نه ... يكفيك 

                                         
 .846( ص/681مطلع اكنوار ون هة البصالر واكبصار، ابن خميس )م  (2)
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 (2)أو ليس ما قد سر لأ يك دالمار؟ ... فكذاك ما قد ساء ليس يدوُم" 
 

إنباه الروا  عوى أنباه النغا ، القفبي، جمال الدين )م -397
242) 

له ؟ فقال: خيرا، فقلت: وهل يرحأ البك ماا فعال اللاه"ليلكة فى المنكام ككئنى أقول لكه: 
 .«اكدباء؟ قال: نعأ، قلت: وإن كانوا مقصرين؟ قال: يجرى عتاب كثير  أ يكون النعيأ

 
عبد الله بن أسككككككعد بن على بن عيسككككككى أبو الفرج الموصككككككلى  الفقيه الشككككككافعى   - 825

 [2المعرو  بابن الد هان ]
صكككحبة أبى سكككعد بن أبى عصكككرون  نحوى  أديه، فاضكككل فقيه، شكككاعر. قدم الشكككام فى

وسمع الحدي ، وكته بخطه، إال أنه كان ضي ق العطن، ما كته  -وكان يل م درسه -« 2»
 تصنيفا إال اختصره برأيه، وال يعن  فيه أنه اختصره.

ووير مصككككككر، وسككككككي ر إليه « 1»وكان يمدح الملوك. وهو الذى مدح الصككككككال  بن رو يك 
 فسير إليه جملة.« 8»المدحة، 
__________ 
، 11 - 31: 8، وخريدة القصكككككككككككككر 10 - 31[ ترجمته فى تلخيص ابن مكتوم 2]

، والنجوم ال اهرة 14 - 18: 1، وقبقات ابن قاضى شهبة 152 - 156: 2وابن خلكان 
5 :865 - 866 ".(1) 

 

                                         
 .322( ص/646المحمدون من الشعراء، القفطي، جمال الدين )م  (2)
 .1/208( 646إنباه الرواة على أنباه النحاة، القفطي، جمال الدين )م  (1)
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ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -393
254) 

ماك بن ح   ْرب قال: رأيت في منامي قالالر يقول: إياك "]وحكى ابن عسككككككاكر عن[ سككككككِ
 والصالة  خلف الحجاج، كقِصمن ه كما ي قصأ عبادي.

ا عن اكصكككككككككككمعي، عن أبيه قال: رأيت الحجاج في منامي فقلت له:  ا موحكى أي كككككككككككر
ئلته ؟ فقال: قتلني بكلِ  ق تلة قتلُت ق تلة،  أ رأيته في رأل الحول في منامي فسككككفعل الله بك

، أما أخبرُتك عام أول، وقتلني بقتلة سعيد بن جبير سبعين قتلة، وأنا أرجو ما فقال: يا  ماص 
 (.2يرجو أهل ال إله إال الله )

 (.1]ورهه عمر بن عبد الع ي  في منامه، وسنذكره في ترجمة عمر[ )
 ور اه الفرودق فقال: ]من الطويل[

ين من  ُمستوِحِش الليِل خالفِ  ليك ْبِك على اإلسالم م ن كان باكيرا ... على الدِ 
 وأرملِة لما أتاها ن ِعي ُه ... لجاد ْت له بالواكفاِت الذثواِر ِ 

يها أنيخا فئعِقال ... فقد مات راعي ذ ْوِدنا بالتثنالفِ   وقالت لعبد 
 فليت اككفث الدافناِت ابن  يوُسٍف ... يُكق طثعن إذ ي حثين فوق السثقالفِ 

 ُت الفرودق بالكوفة فقلت: أخبرني عن قولك:قال أبو بكر بن عياش: فلقي
 فليت اككف الدافنات ابن يوسف

 ما معناه؟ فقال: و ِدْدُت والله أن أرُجل هأ تُقط ع مع أيديهأ أي را.
فلما مات الوليد، وقام سككككككككليمان، واسككككككككتعمل ي يد بن المهلثه على العراق، وأمره بقتل 

 طويل[بني ع قيل واست صالهأ؛ قال الفرودق: ]من ال
 لقد أصب  اكحياُء منهأ أِذلثة ... وموتاهُأ في النار ُكْلحرا ِسباُلها

الراِت ب يرهأ ... فصار عليهأ بال  داِة انتقاُلها  وكانوا ي رون الدث
 وكنثا إذا قُلنا اتثِق الله ش مثر ْت ... به ِع ثِة ال ُيستطا  ِجداُلها

 ... به الهند  ألواِح عليها جالُلهاأِلْكني إلى م ن كان بالصِ ين أو ر م ْت 
 هلأث إلى اإلسالم والع ْدِل عندنا ... فقد مات ِمن أرم العراق ُع اُلها

__________ 
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 )مخطوط( وما بين معكوفين من )ص(. 153/ 4( "تاري  دمشق" 2)
( ما بين معكوفين من )ص( وبعدها: انتهت سكيرة الحجاج فصل، وفيها توفي عبد 1)

 (2)معاوية."  الرحمن بن
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -394
254) 
" 

ظ،  أ  فا وتصبثه  عرقرا، وبكى في نومه بكاءر قويالر حتثى عال نحيُبه،  أ تبسثأ واستيق
أ؟ ! فقكال: إني أ ف يُت، ف  في منامي  رأيتُ فقلكت: يكا أمير المؤمنين، مكا هكذا البككاء والتبسكككككككككككككك 

منها  -صلى الله عليه وسلأ  -كئنث القيامة  قد قامت والنال م ة وعشرون صفًّا، أمثُة محمد 
 مانون صكفًّا ينتظرون الحساب، وإذا بمناٍد ينادي: أين ابُن أبي ُقحافة؟ فجيء به، فُحوسه 

بهأ كذلك،  ُفعلحسككككابرا يسككككيررا،  أ أُمر به إلى ذات اليمين،  أ جيء بعمر وعثمان وعلي، ف
 أ نودي: أين ُعمر بن عبد الع ي ؛ فجيء بي، ُفحوسبُت على القليل والكثير والفتيل والنقير، 
مُت فرحرا، ومررُت في قريقي بجيفة؛  وُ فر لي وأُمر بي ذات اليمين، فبك يُت خوفرا، وتبسككككككككككككككث

. قلكت:  اج بُن يوسككككككككككككككف الثقفي  فعل الله  امفحركُتهكا برجلي وقلكت: من أنكت؟ فقكال: الحجكث
ل ةر، وبقتلة سككككككككعيد بِن ُجبير سككككككككبعين قبك تلةر، ؟ قال: قدمُت عليه، فقتلني بكل قك ْتلٍة قتلُت قك تكْ

لفككاء ؟ قلككت: ُ فر لي وللخفمااا فعاال اللااه بااكفمن أنككت؟ قلككت: عمر بن عبككد الع ي . قككال: 
نتظُر أاكربعكة. قكال: فكالبكاقون؟ قلكت: ال علأ لي بهأ.  أ قلكت: مكا تنتظر أنكت هكا هنا؟ قال: 

 ما ينتظر الموحِ دون، إمثا إلى الجنثة وإمثا إلى النار.
 (.2قال أبو حاوم: فعاهدُت الله أن ال أقطع  كحٍد من أهل القبلة بجنثٍة وال نار )

قكال عمر كبي حكاوم: ارف ْع إليث حوالج ك. فقال: قد رفعُتها إلى من ال ُتخت  ُل الحوالج 
، وما منعني منها رضككككككككككككككيُت، وإني نظرت في هذا اكمر ف ذا هو دونكه، فمكا أتكاني منهكا قنعكتُ 

شكككككي ان؛ أحدهما لي، واآلخر ل يري، فئمثا ما كان لي فلو احتلُت بكل  حيلة ما وصكككككلُت إليه 

                                         
 .20/13( 654مرهة ال مان في تواري  اكعيان، سبط ابن الجووي )م  (2)
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ا الككثذي ل يري فال أقمع فيككه، وكمككا ُمنع  يري من روقي؛ فكككذا  ر لي، وأمككث قبككل أوانككه الككثذي قككدِ 
 (؟ !1تعُه نفسي )ُمنعُت من روق  يري، فعالم أُ 
__________ 

( بعدها في )ص( ما صككككككككورتُه: قال بعض العلماء: وهذا عهد وجه على أي حاوم 2)
نق ككككككه، ف نه لأ يكن أور  من الحسككككككن البصككككككري. وينظر الخبر بتمامه ومختصككككككررا في: "حلية 

ترجمة سلمة  -)مصكورة دار البشكير 456/ 2، و"تاري  دمشكق" 801 - 111/ 5اكولياء" 
ا هخر الكتاب ب )ترجمة أبي حاوم اكسككككككككدي ولأ يسككككككككم ه(،  14/ 21ن دينار(، وذكره أي ككككككككر

. وورد بعض القصكككككككككة بين عمر بن عبد الع ي ، ومحمد بن كعه 45 - 48/ 2و"المنتظأ" 
، و"تاري  228/ 2، و"أنسككككككككاب اكشككككككككرا " 862/ 2القرظي. ينظر "قبقات" ابن سككككككككعد 

 )قبعة مجمع دمشق(. 216/ 64دمشق" 
 (2)، و"تاري  " 635 - 621/ 2بنحوه في "المعرفة والتاري " ( 1)
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -395
254) 

 "فئصبحُت ال داة  ألوُم نفسي ... بئمٍر ليس في فيه خيارُ 
ا ... فئصب   ما ي يُء له النهاُر )  (2وكنُت كفاقٍئ عين يِه عمدر

ْت أن يصكلي  عليها الحسكن، فصلثى والفرودق حاضِر،  أ راجعها، وماتت عنده،  وأوصك 
 فلما ُسوثي  عليها قام فقال:

 أخاُ  وراء  القبر إن لأ يُعاِفني ... أشدث من القبر التهابرا وأْضي قا
 ( الفرودق ا1إذا جاءني يوم  القيامة قالِد ... عنيد وسوثاِق يسوُق )

 . إلى النار م لول  الِقالدِة أْور ق القد خاب  من أوالد هدم  م ْن م ش ى ..
 ُيساُق إلى نار الجحيأ ُمس رب الر ... س رابِيل  ق ْطراٍن لباسرا ُمح رثقا
 إذا شربوا فيها الصديد  رأيت هأ ... يذوبون من حرِ  الحميأ تم  قا

                                         
 .20/132( 654مرهة ال مان في تواري  اكعيان، سبط ابن الجووي )م  (2)



 

 424 

فبكى الحسكككككككككن وقال: يا همثام، ماذا أعد دت  لهذا اليوم؟ فقال: شكككككككككهادُة أن ال إله إال 
ا رسككككككككول الله[ منذ  مانين ]أو سككككككككبعين[ سككككككككنة، قال الحسككككككككن: قد كنت  من  الله ]وأن محمدر

، وإنك اليوم كحه  النال إلي  )  (.8أب ض النال إلي 
نٍة  ]وفي رواية: فبكى الحسككككككن وقال: يا همثام، ما أعددت  لهذا اليوم؟ فكأ من ُمحصكككككك 

فكْت ها! فقال: هل لي من توبة؟ قال: نعأ. فقا ن ل: أسكككككككككككككت فر الله. فقال الحسكككككككككككككن: نحقد ق ذ 
 وإياك على اكْ ر، فقال الفرودق:

 (5(  ير أنثنا ... أقمنا قليالر بعدهأ وترحثُلوا[ )4ولسنا بئبقى بعدهأ )
ي الكلمة ؟ فقكال: نفعتنما فعل الله بكفلمكا مكات الفرودق رؤي في المنكام، فقيكل لكه: 

 (.6التي راجعُت الحسن  فيها عند القبر )
وقد ذكرنا اجتما  الحسن والفرودق عند جناوة أبي رجاء الُعطاردي وقول الفرودق: يا ]

 أبا سعيد، ي عأ النال أنه قد اجتمع في هذه الجناوة خير النال وهو
__________ 

 .110/ 12، و"اك اني" 215/ 6( ينظر: "العقد الفريد" 2)
( عنيف وسكككواق 6312أ" )، و"المجالسكككة وجواهر العل811/ 12( في "اك اني" 1)
 يقود.

. وينظر 281 - 282/ 12( الخبر في "تاري  دمشككككككككككككككق" كما في "مختصككككككككككككككره" 8)
 المصدران السالفان.

 : بئنجى منهأ.281/ 12( في "مختصر تاري  دمشق" 4)
 ( المصدر السابق. والكالم بين حاصرتين من )ص(.5)
 (2)." 283/ 12( مختصر تاري  دمشق 6)
 

                                         
 .20/504( 654مرهة ال مان في تواري  اكعيان، سبط ابن الجووي )م  (2)
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ان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م ارآ  الزا-392
254) 

: ال بدث. فقال:  وُبك الذي على جسككككككدك؛ أجعُلُه لي  -رضككككككي الله عنه  -"فقال عليٌّ 
 (.2ك ف نرا يوم  لقاله. فئعطاه جميع  ما كان عليه )

 - صلى الله عليه وسلأ -وحكى أبو القاسكأ ابن عسكاكر أن الُكميت رأى رسول الله 
ْدني: قربُت وما شكككككككككوقرا إلى الِبيِض أقر ُب. . . فئنشكككككككككده، فدعا له  في المنام فقال له: أنشكككككككككِ

ولقومكه بكالبرككة، فككانكت محكال هأ ومنكاوُلهأ مبكارككة، ما دخل ها أحِد إال وجد  أ ر البركة في بني 
 (.1أسد )

ا عن  ور بن ي يد الشكامي قال: رأيُت الُكميت في منامي بعد  وحكى ابن عسكاكر أي كر
ني عليه وقالما فعَل الله بك، فقلت: موته  ؟ فقال:  فر  لي، ونصكككككككه  لي ُكرسكككككككيًّا، وأجل سككككككك 

 (8لي: أنِشْد: قربُت وما شوقرا إلى الِبيض أ قرُب )
عليه السالم  -وحكى ابُن عساكر أي را عن أبي عبد الله المفج ع أنه قال: رأيُت عليًّا 

عر في - ، كأ أهل  البيت. فقال: عليك بالُكميتفي المنكام فقلت: أشككككككككككككككتهي أن أ قول  الشككككككككككككككِ 
فاقتِف أ ر ه، ف نه إماُم شككككعرالنا أهل  البيت وقالُدهأ، وبيده لواُؤهأ. ]قال أبو عبد الله: [ فهذا  

 (.4كان سبه قولي الشعر في أهل البيت )
 ]وقال ابُن عالشة: والُكميت هو القالل في يوم ال دير:

 . وه أٌّ يمتري منها الد ُموعانك ف ى عن عينك اك ر ُق الُهُجوعا ..
 (5لدى الرحمِن يشفُع في المثاني ... وكان له أبو ح س ٍن شفيعا )

 ولوم  الدثْوِح د ْوِح   ِديِر ُخأٍ  ... أبان  له الوالية  لو أُِقيعا
 (2( ... فلأ أر  مثل ها خطررا م ِنيعا )6ولكنث الر ِجال تدافعوها )

__________ 
، ولأ يرد هكذا الخبر، وال الكذي قبلكه في 461/ 51ي "تكاري  دمشككككككككككككككق" ( بنحوه ف2)
 )ص(.
 .464/ 51( المصدر السابق 1)
 . وظاهر أن الخبر موضو .430 - 421/ 51( المصدر السابق 8)
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 . والكالم بين حاصرتين من )ص(.430/ 51( تاري  دمشق 4)
: لدى الرحمن 216( كذا في )ص( )والكالم منها(. وفي "شرح الهاشميات" ص 5)

 يصدُ  في الثاني وكان له أبو حسن مطيعا.
 ( في المصدر السابق: تبايعوها.6)
 (2)( في المصدر السابق: مبيعا." 2)
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -392
254) 

يث وك ف ني. د"فما الثذي أوصككككككككككككككاك به قبل موته؟ قال: دفع  إليث كتابرا وقال: اْجع ْله بين ي
فجعلُته. فئخرج  مالِك الكتاب وقال: أهذا هو؟ قال: إي والله. وصاح  ال اسُل وبكى، وارتفع 

 الصياح في الدار والمحلثة.
فقال شابٌّ من جيرانه: يا مالك، ُخْذ منِ ي م تي ألف درهأ، واْضم ْن لي على الله مثل  

 (.2هذا. فقال: هيهات هيهات! كان ما كان )
 فاته:ذكر و 

واختلفوا فيهككا، فحكينككا عن ابن سككككككككككككككعككد أنككثه قككال: مككات قبككل الطككاعون بيسككككككككككككككير، وكككان 
 (.1الطاعون في سنة إحدى و ال ين وم ة )

( وم ة. وقيل: سكككنة  الث وعشكككرين 8وقال  ير ابن سكككعد: مات سكككنة سكككبع وعشكككرين )
 وم ة.

واحد بن ويد، د الوقيكل: تقكدثمكت وفكاتُكه على هكذا التكاري ؛ فروى ابن أبي الكدنيكا عن عبك
وقيل له: ما كان سبُه وفاِة مالك بن دينار؟ قال: رؤيا رهها، رأى ُمسلأ  بن  يسار في المنام، 

؟ قال: وما يكون من الكريأ؟ ق ِبل  منثا الحسككككككككككككككناِت، وتجاوو  عن ماا فعال اللاه باكفقكال لكه: 
ا، فيُكر  السكككيِ  ات. قال:  أ شكككهق مالك، وخرث م شكككيًّا عليه،  أ لب   أيثامرا  ْون  أنثه انصكككد   مري كككر

 (.4قلُبه فمات )

                                         
 .22/138( 654مرهة ال مان في تواري  اكعيان، سبط ابن الجووي )م  (2)
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 ومسلُأ بُن يسار مات سنة م ة، أو إحدى وم ة.
أسككند مالك عن أنس، والحسككن البصككري، وابن سككيرين، وسككعيد بن جبير، والقاسككأ بن 

 (.5محمد )
قال مالك بن دينار: خرج سكككليمان بن داود عليهما السكككالم يومرا في م وْكبه، فمرث ببلبل 

 ( بذنبه اكرم، فقال سليمان: أتدرون ما يقول هذا؟2(، وضرب )6لى  صن ي ْصِفر )ع
__________ 

 باختال  يسير. 158 - 152( الخبر في "التوابين" ص 2)
 .141/ 1( قبقات ابن سعد 1)
 ( في )خ( و )د( و )ص(: سبع عشرة وم ة، وهو خطئ.8)
فظه من )ص(، ووقع في )خ( و )د( . والكالم السكككالف ل11/ 66( تاري  دمشكككق 4)

 دون نسبة اكقوال لقالليها.
( بعدها في )ص( )والكالم منها(: وجعفر بن سكككككككليمان، وهو خطئ، إنما روى عنه 5)
 جعفر.
 ( في )ص(: فصفر.6)
عليه  -ترجمة سككككككككليمان  -)مصككككككككورة دار البشككككككككير 515/ 2( في "تاري  دمشككككككككق" 2)
 (2)(: وي رب." -السالم 
 

لزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م ارآ  ا-398
254) 
" 

؟ للااه بااكمااا فعاال اقككال ابن أبي الككدنيككا: رؤي  إبراهيُأ في المنككام بعككد موتككه، فقيككل لككه: 
(، فقيل: فما فعل  أبو مسككككككككككككككلأ؟ فقال: هو في مقلى من 2فقكال:  فر لي م فرةر بعكد م فرة )

 (.1نار يُقل ى فيه )

                                         
 .22/488( 654مرهة ال مان في تواري  اكعيان، سبط ابن الجووي )م  (2)
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(، وأبا ال بير محمثد بن مسكككككلأ بن ت ْدُرل 8مع أبو مسكككككلأ عكرمة مولى ابن عبال )سككككك
( بن عبال وابنه إبراهيأ اإِلمام، و ابت بن أسككككككككككككككلأ 4المكي، ومحمكد بن علي بن عبد الله )

 (، وإسماعيل بن عبد الرحمن الس دي.5البُكن اني، وعبد الرحمن بن حرملة اكسلمي )
، وي يد بن منيع )6ن المبارك )وروى عنه عبُد الله ب ُرمة ال بي  (، 2(، وعبد الله بن ُشبكْ

 ( في هخرين.1(، ]و[ المرووي  )3وعبد الله بن المنيه )
واد، فقال: يا أبا مسككككككككككلأ، ما هذا  وقام رجل إلى أبي مسككككككككككلأ وهو يخُطه وعليه السككككككككككث

ابر بن و ال  بير عن جالسككككككككككككككواد الكذي أرى عليكك؟ فقال: هذه  ياُب الهيبة والدولة، حد ني أب
داء، دخل يوم الفت  إلى مكة وعليه عمامِة سككو  -صككلى الله عليه وسككلأ  -عبد الله أنث النبي 

 (.20يا  الم، اضرب عنق ه )
وخطه أبو جعفر بعد قتل أبي مسكككككككككككلأ فقال: أيها النال، ال تخرجوا من أُْنِس الطثاعة 

ر وا  شث اكل ( إال أظهر ه 22مثة، ف نثه لأ يسككر أحِد قط  ]منكررا[ )إلى و ْحشكِة المعصككية، وال ُتسكِ
 الله على صفحاِت وجهه وفلتات لسانه، ومن ناوع نا هذا الثكثْوب  أذقناه حرث ما في

__________ 
: م فرة مككا 406/ 42(، وتككاري  دمشككككككككككككككق 282( في المنككامككات البن أبي الككدنيككا )2)

 بعدها م فرة.
أن راوي المنام قال: فرأيت في منامي رجالر على  406/ 42( في تاري  دمشككككككككككككق 1)

: ورأيت -نقالر عن تاري  دمشككككككق - 141/ 2مقالٍة على النار يقلى. وفي الطبقات السككككككنية 
 في منامي رجالر على ِمْصالٍة على النار ي لي.

 فقال: وهذا  لط، لأ يدركه. 50/ 6( تعقبه الذهبي في سير أعالم النبالء 8)
/ 42(: ومحمد بن عبد الله بن علي. والتصويه من تاري  دمشق ( في )خ( و )د4)
832. 
/ 42( في )خ( و )د(: وعبد الله بن حرملة السكلمي. والتصكويه من تاري  دمشق 5)
832. 
: وال أدرك ابن المبارك الرواية عنه، بل 50/ 6( قال الذهبي في سكككير أعالم النبالء 6)
 رهه.
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 والتصويه من تاري  دمشق. ( في )خ( و )د(: بن أبي منيع.2)
/ 6( تحرفت في )خ( و )د( إلى: المسكككككككيه، والتصككككككككويه من سككككككككير أعالم النبالء 3)
50. 

، وما بين حاصرتين 832/ 42( هو بشر والد مصعه بن بشر. انظر تاري  دمشق 1)
 ويادة يقت يها السياق.

 .462/ 22( تاري  ب داد 20)
 (2)" 4/ 42، وتاري  دمشق 420/ 22( ما بين حاصرتين من تاري  ب داد 22)
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -399
254) 

(  ال ين سككككككنة، وكان 2"وقال يحيى بن سككككككعيد الق طثان: مك  سككككككليمان في قبة لُُبود )
 يقرأ هية واحدة يُردِ ُدها قول الليل.

أ: ري ما يبدو لي من ربي،  أ قر وقيل لسككككككككليمان: أ ْنت  أ نت. قال: ال تقولوا كذا، ال أد
ا ل ُهْأ ِمن  اللثِه م ا ل ْأ ي ُكونُوا ي ْحت ِسُبون { ]ال مر:   [.42}و ب د 

لثُته.  وكان يقول: إن الرثجل ل ُيْذِنُه الذْنه  فُيصب  وعليه م ذ 
 ،(، فنهاه الطبيه أن يُِمسثها بماء، ]فمسث فرج ه[ 1وقال السري: ق د ح  سليمان عين ه )

ئ،  أ أعاد الُقطنة إلى مكانها،  وكان يرى الوضكككوء من مسِ  الف رْج، فن   الُقطنة من عينه وتوضككك 
وجاء الطبيه فنظر ولأ ير شككككككككككي را يُنكره، فقال: انظر، قال: ما أرى شككككككككككي را أُنكره، قال: ف نِ ي 

 (.8توضثئُت، قال: ف ن الله قد روقك العافية )
أبي حين احُت ككككككككككككككر: ي ا معتمر، اقرأ عليث أحادي   وقال ُمعت مر بن سككككككككككككككليمان: قال لي

 الر خ ص؛ لعلِ ي ألقى الله وأنا ح سُن الظنِ  به.
ق لة: رأيُت ربث الع ثة سكككككككككككبحانه في المنام فقال لي: ي ا ر ق بة، وع ثتي  وقال ر ق بة بن م صكككككككككككْ

؛ ف نثه صككككككلى أربعين سككككككنة ال  داة وضككككككوء العتمة،  على وج اللي ُككرمنث م ثوى سككككككليمان التثيمي 

                                         
 .21/34( 654مرهة ال مان في تواري  اكعيان، سبط ابن الجووي )م  (2)



 

 431 

 -يه وسكككككككلأ صكككككككلى الله عل -فئتيُت سكككككككليمان فئخبرتُه، فحدث ني م ة  حدي  عن رسكككككككول الله 
ا موقال: هذا لما ج ت ني به من الِبشككككككككككككارة، فلما كان بعد مدة مات، فرأ يُته في المنام فقلت: 

كذا أفعل بئبناء ( بيكده، وقكال: ه4؟ قكال:  فر لي، وأدنكاني وقرثبني، و  لثفني )فعال اللاه باك
  الث و مانين.

وقال حماد بن سكككككككلمة: ما أتينا سكككككككليمان التثيمي  في سكككككككاعٍة يُطا  الله فيها إالث وجدناه 
مطيعرا، إن كان في سككككاعة صككككالة وجدناه مصككككل يرا، وإن لأ يكن في سككككاعة صككككالة وجدناه إما 

ا في  ا، أو ُمشككيك عرا جناوة، أو قاعدر ا مري كككر نا نرى المسكككجد يسكككبِ  ، وكيتوضككئ للصكككالة، أو عالدر
 أنثه ال ُيحسن أن يعصي الله ع  ث و ج لث.

 وكانت وفاته بالبصرة.
__________ 

 ( اللبود: كل شعر أو صو  متلبِ د، وضرب من الُبُسط. المعجأ الوسيط )لبد(.2)
 (.48/ 2( ق د ح  ع ين ُه: إذا أخرج منها الماء الفاسد. تاج العرول )قدح 1)
 وما بين معكوفين منه. 111/ 8الصفوة ( صفة 8)
 (2)(  ل فني: لط  لحيتي بالطِ يه. اللسان ) لف(." 4)
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -400
254) 

"في المنام، فقلت له: من أين  أقبلت؟ قال: من عند ربِ  الع ثة، أنصكككككككف ني من سكككككككفيان  
 الثوري.

أبيه قال: رأيُت أبا حنيفة في المنام في حالٍة حسنة، فقلت: وروى شبابة بن سوار عن 
(:  فر  لي، قلت: بالعلأ؟ فقال: هيهات: إنث للعلأ هفات، وإنثما 2؟ قلت )ماا فعاَل الله بك

  فر  لي بقول النال فيث ما لأ يعلمه الله منِ ي.

                                         
 .21/225( 654ووي )م مرهة ال مان في تواري  اكعيان، سبط ابن الج (2)
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: ]من بياتوقال القاضككككككككي الصككككككككيمري: ومن مدال  ابِن المبارك في أبي حنيفة هذه اك
 الوافر[

 لقد وان  البالد  ومن عليها ... إماُم المسلمين أبو حنيف هْ 
 بآ اٍر وفقٍه مع حديٍ  ... كآيات ال بوِر على صحيف هْ 

 فما في المشرقيِن له نظيِر ... وال في الم ربين وال بكوف هْ 
 رأيُت العالبين له ِسفاها ... خال  الحقِ  مع ُحجٍج ضعيف هْ 

 ا سهر  الليالي ... وصام  نهار ه لله خيف هْ يبيُت مشمِ رر 
 وصان  لسان ه عن كل ِإْفٍك ... وما والْت جوارحه عفيفة
 يعف عن المحارم والمالهي ... ومرضاُة اإللِه له وظيفهْ 

 فمن كئبي حنيفة  في نداُه ... كهل الفقر في السنِة الجحيف هْ 
 شريف هْ  وكيف يحل أْن يؤذ ى فقيِه ... له في الدين ه ارِ 

 وقد قال ابُن إدريٍس مقاالر ... صحي  النقل في ِحك ٍأ لطيف هْ 
 بئنث النال في فقٍه عياِل ... على فقِه اإلمام أبي حنيف هْ 

 وقيل فيه أشعار كثيرة.
 صكككككككلى الله -وروى الخطيه عن أحمد بن الحسكككككككن الترمذي قال: رأيُت رسكككككككول  الله 

الله، ما ترى ما النال فيه من االختال ؟ فقال: في المنام، فقلت: يا رسككككول  -عليه وسككككلأ 
في أي شكيء؟ فقلُت: فيما بين أبي حنيفة ومالك والشافعي، فقال: أمثا أبو حنيفة فما أدري 

 من هو، وأمثا
__________ 

 (2)( فوقها في )خ(: كذا، وبالهامش: لعلها: قال." 2)
 

                                         
 .21/116( 654مرهة ال مان في تواري  اكعيان، سبط ابن الجووي )م  (2)
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)م  ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي-401
254) 

 "أسند حم ة عن اكعمش و يره.
وروى الخطيُه عن أبي مسككككككحل قال: رأيُت الكسككككككاليث في المنام كئنث وجهه القمُر أو 

؟ فقكككال:  فر لي بقراءة القرهن، فقلكككت: فمكككا فعكككل  بحم ة مااا فعاال اللااه بااكالبكككدر، فقلكككت: 
 (.2كه )ال يثات؟ قال: ذاك في أعلى ِعلِ يين، ال نراه إالث كما نرى الكوا 

 
 الربيع بن أنس

(، وكان 8( بكر بن والل، ذكره ابُن سعد في الطبقة الخامسة من أهل البصرة )1من )
، وله في تفسير القرهن.  عالمرا فاضالر

وكان قد هرب من جوِر الحجثاج، فسكككن  قرية من قُرى مرو، يقال لها: بُكْرو،  أ تحوثل 
 بها حتثى مات.إلى أخرى يقال لها: س ذ وثْر، فئقام  

، فخلص  إليه ابُن المبارك وهو  ولمكا ظهرت دولكُة بني العبال بخراسككككككككككككككان قُِله  فت يثه 
 (.4مختفي، فسمع  منه أربعين  حديثرا )

 (.5وقيل: إنثه مات في أيام أبي جعفر من  ير تاري  )
* * * 

__________ 
 )ترجمة الكسالي(. 853/ 28( تاري  ب داد 2)

، وسككير أعالم 150/ 2حم ة إضككافة إلى ما سككبق في معرفة القراء الكبار  وانظر ترجمة
 .10/ 2النبالء 
 ( في )ج(: ابن. وهو تصحيف، والتصويه من المصادر.1)
فيمن كان بخراسان بعد الصحابة  828/ 1( كذا قال، وذكره ابن سعد في قبقاته 8)

 من الفقهاء والمحد ين.
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عن ابن أبي داود قال: سكككككككككككجن بمرو  ال ين  220/ 6( ونقل الذهبي في السكككككككككككير 4)
سككنة. قال الذهبي: سككجنه أبو مسككلأ تسككعة أعوام، وتحيثل ابن المبارك حتثى دخل إليه فسككمع 

 منه.
/ 8( لأ أقف على من ذكره في هكذه السككككككككككككككنكة. وقكال الكذهبي في تاري  اإلسككككككككككككككالم 5)
 (2)." 220/ 6النبالء : بقي الربيع إلى سنة تسع و ال ين وم ة. وانظر سير أعالم 642

 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -407
254) 

"أحكِد من أهكل بلكدنكا؟ فنظروا، فك ذا أف ككككككككككككككل أهل الكوفة هناك؛ عبد الرحمن ]بن عبد 
 (، وقد ذكرناه.2الملك[ بن أبجر والحسن بن عيثاش )

 (.1ه )ومات ليالر فجاء جرير بن حاوم بعدما ُدِفن  فصلثى علي
 وقال الخطيه: وقد روي أنثه دفن كتبه قبل وفاته.

قلت: وهذا محموِل على أنثه ر وى عن قوم  قات و ير  قات، فاشككككككتبة اكمُر عليه، أمثا 
إذا كانت عن  قات، ف نثه ال يجوُو دفنها، وسكككككككككككنذكر هذا المعنى في ترجمة بشكككككككككككر الحافي، 

 وأحمد بن أبي الحواري.
 المنامات:ذكر ما ُرؤي له من 

حكى الخطيه عن عبد الرحمن بن مهدي قال: رأيُت سككككككككفيان الثوري في المنام بعد 
عُت في اللحد حتى أُوِقفت ما فعل الله بكموته، فقلت:  ؟ فقال: لأ يكن إال خير، ما ُوضككككِ

بين يدي الله تعالى، فحاسكككككككككبني حسكككككككككابرا يسكككككككككيررا،  أ أمر  بي إلى الجنثة، فبينما أنا أدوُر بين 
ها وأنهارها، سكككككككمعُت قالالر يقول: سكككككككفيان؟ قلت: نعأ، قال: تحفُظ يومرا ه رت  الله أشكككككككجار 

 (.8على هواك؟ قلت: إي والله، فئخذتني صواني النثار من جميع الجنة )
 ؟ فقال: ]من الطويل[ما فعَل الله بكوفي رواية فقلت: 

 يدِ نظرُت إلى ربِ ي كفاحرا، وقال لي ... هني را رضالي عنك يا ابن سع

                                         
 .21/161( 654مرهة ال مان في تواري  اكعيان، سبط ابن الجووي )م  (2)
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 فقد كنت  قوثامرا إذا الليل قد س جى ... بعبرِة مح وٍن وقلِه عميدِ 
 فدون ك فاختر أيث قصٍر تريُده ... وورني ف نِ ي منك  ير بعيدِ 

وروى ابُن أبي الدنيا عن ُسع ير بن الِخمس قال: رأيُت سفيان في المنام وهو يطيُر من 
قك ن ا و  شككجرٍة إلى شككجرة، ومن نخلٍة إلى نخلة، وهو يقرأ د  ْمُد لِلثِه الثِذي صكك  ْعد ُه{ : }و ق اُلوا اْلح 

 (.4[ )24]ال مر: 
__________ 

 .111 - 113/ 20( تاري  ب داد 2)
 .142/ 20( تاري  ب داد 1)
 )ترجمة رشيق أبو الحسن الرقي(. 440/ 1( تاري  ب داد 8)
 (2)من  ير قريق ابن أبي الدنيا."  144/ 20( تاري  ب داد 4)
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -403
254) 

 "وقارِْن إذا قارنت  ُحرًّا ف نثما ... ي  ين ويُ ري بالفتى قُرناؤه
 حبيبرا وفيًّا ذا ِحفاٍظ ب  يبٍة ... وبالِبشر والُبشرى يكون لقاؤه
 اؤهأريبرا إذا شاورت  في كلِ  ُمْشكٍل ... أديبرا يسوُء الحاسدين بق

 فلن ي هِلك  اإلنساُن إالث إذا أتى ... من اكمر ما لأ يرض ه ُنصحاؤه
 (2تمسثك بهذا إْن ظفرت  بُودِ ه ... في هنيك منه ُود ه ووفاؤه )

 قال: ]من الطثويل[
 تجنثْه قرين  الس وِء واصرِْم حباله ... ف ْن لأ تجد عنه م حيصرا فدارهِ 

 هِله ... يجْده وراء  البحِر أو في قرارهوم ْن يطله المعرو   من  ير أ
 ولله في ع ْرم السثماواِت جنثِة ... ولكنثها محفوفِة بالمكاره

 وقال: ]من السريع[
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 كلٌّ إلى ال اية محثوُث ... والمرُء موروث ومبعوثُ 
 (1فكن حديثرا ح س نرا سالررا ... بعد ك فالدنيا أحادي  )

(: قتله المهدي ، 8ي  أو عاش بعد ه، فقال الخ طيه )واختلفوا في قتلكه هل قتله المهد
 ي أبيات.ف -صلى الله عليه وسلأ  -وكان قد هجاه، وبل ه عنه أنثه عرثم برسول اللِه 

وقكال أبو اليقظكان: كان صككككككككككككككالِ  يناظر أ با الُهذيل العالث  المعت ليث ويظهر عليه دالمرا 
بع  ف كتابرا في ال ثندقة وع اه إلى صككككال ، و ويحمِ قه ويسككككتجهله، فحمله ذلك على أن صككككنث 

به إلى المهديِ  وقال: هذا تصككنيُف صككال ، فقتله المهدي  في هخر سككنِة  ماٍن وسككتِ ين وم ة، 
 ومات المهدي  في المحرثم أوالل  سنِة تسٍع وستِ ين وم ة، فكان بينهما أقل  من شهر.

لت ت صالحرا في منامي ضاحكرا مستبشررا، فقوقال أحمُد بن عبِد الرثْحم ن المعبِ ر: رأي
ال: ؟ فقال: وردُت على ربٍ  ال تخفى عليه خافية، فاستقبلني برحمته وقما فعل الله  بكله: 

 قد علمُت براءتك مما ُرميت  به، فِطْه نْفسرا وقرث عينرا.
__________ 

 .106/ 3( تاري  دمشق 2)
 .104/ 3، وتاري  دمشق 852/ 6( شعه اإليمان 1)
 (2)." 424 - 428/ 20( في تاريخه 8)
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -404
254) 

. فلأ ي ل يردِ دها إلى الفجر.  "لك ُمحه 
وقكككال: نكككئككككل الخب   والمل   ونقول: الُعرل في الكككدار اُكخرى. وككككان يقول: ق ط ع  ذِْكُر 

 ن. وكان يقول: كابدُت الليل  عشكككككككككرين سكككككككككنة  أ تنعثمت بهالع ْرِم على الله أ وصكككككككككال المحبِ ي
 عشرين سنة.
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ابين  وقال عبُد الواحد بُن ويد: انطلقُت أنا وعتبُة في حاجة، حتثى إذا كنا بر حبة القصكككككككث
ا، وكان ذلك في يوم شاٍت شديِد البرد، فقلُت له في ذلك، فقال:  إذا بُعتبة  ي عر ق ع ر قرا شديدر

 الله فيه. هذا مكاِن عصيتُ 
ام أ قفله وقال: ال تفتحوه حتثى ي ب ل  كأ وكان لُعتبة  بيِت يتعبثد فيه، فلمثا خرج إلى الشككككككككككككث

 موتي، فاسُتشهد في بعض ال    وات، ففتحوه وإذا فيه قبِر محفور وُ لٌّ من حديد.
ا فعل الله  موقال ُقدامة بُن أ ي وب: رأيُت عتبة  في المنام بعد موته، فقلت له: ي ا ُعتبة، 

؟ فقكال: دخلكُت الجنة  بتلك الدثع واِت المكتوبِة في حالط بيتك. قال: فلما أصككككككككككككككبحُت باك
نظرت إلى بيتي، فكك ذا على الحكالط مكتوب: يك ا هكادي  الم ككككككككككككككلِ ين، ويككا راحأ  المككذنبين، ويككا 
اِء يُمقيكل  ع ث رات العكا رين، ارحْأ عبكد ك المسكككككككككككككككين  والمسككككككككككككككلمين أجمعين، واجعلنا مع اكح

يقين والشككككككهداِء والصككككككالحين، همين  ي ا  دِ  المرووقين، مع الذين أ نعمت  عليهأ من النبيِ ين والصككككككِ 
 ربث العالمين.

 
 عيسى بُن موسى

 ابِن محمثد بن عليِ  بن عبِد الله بن العبال، أبو موسى.
فثاِح والمنصككككككككككور، نشككككككككككئ  بالب لقاء،  أ خرج مع أهله إلى العرا ، كان قهو ابُن أخي السككككككككككث

ه أبو العباِل العهد  بعد أبي  جليالر نبيالر في أهل بيته، ولي ِإمرة  الموسِأ في خالفة عمثيه، ووالث
جعفر، ومولُده سككككككنة   الٍث أو أربٍع وم ة، وتوفِ ي أبوه موسككككككى  اويرا في بالد الروِم سككككككنة   ماٍن 

، ف ككمثه إليه إ كان يتيم ه، براهيُأ اإِلمام، فوم ٍة وُعمره سككبِع وعشككرون سككنة، وكان عيسككى قفالر
ته أن اكمر  بعده كبي  ولما أ خذ مرواُن إبراهيأ  وي س من نفسككه، أ وصككى م ن ح ككره من خاصككث

 (، ففعل ذلك أبو العبال مدة  2العباِل  أ لعيسى بِن موسى )
__________ 

 :  أ من بعده كبي جعفر عبد الله بن محمثد،  أ142/ 52( في تاري  دمشككككككككككككق 2)
 (2)لعيسى بن موسى." 
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ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -405
254) 

"حماد: سككمعُت  ابترا البُنانيث يقول. سككمعت أنس بن مالٍك يقول: سككمعُت رسككول  اللِه 
: "إنث العاِلأ  إذا أراد بِعلمه وجه  اللِه هاب ه كل  شكككككككككيء، وإذا أ راد -صكككككككككلى الله عليه وسكككككككككلأ  -

ُ  به الكنوو  هاب من كلِ  شككيء"، فقال: أربعون أنس درهٍأ تئخذها تسككتعين بها على ما يكتن
أ نْكت  عليكه، فقكال: ارُدْدهكا على م ن ظلمتك ه بهكا، فقال: واللِه ما أعطيتك إالث ما ور ُته، قال: ال 

دُل فيها عحاجة  لي فيها، اووها عنِ ي ووى اللُه عنك أووار ك، قال: فتقسمها، قال: فلعلي ال أ  
 (.2فيقول بعُض م ن يُرو ق منها: لأ ي عِدل، اووها عني ووى اللُه عنك أ ووار ك )

وقال موسككككى بُن إسككككماعيل: ما رُلي حماِد ضككككاحكرا قط، كان مشكككك والر بنفسككككه، إمثا أن 
 يقرأ، وإما أن يصلِ ي، وإما أن يسبِ  .

ممطرة، فوكف عليهأ  وقككال حمككاد: كككانككت لي جككارِة ولهككا بنككاِت يتككامى، وكككانككت ليلككةر 
السثقف، فسمعُت المرأة  وهي تقول: ي ا رفيُق ارفْق بنا، فسكن المطُر وانقطع الدثلف، فقلت: 
هذه امرأِة مسككككككتجابُة الدعوة، فئخذُت في كمِ ي دنانير  ون لت، فطرقُت عليها الباب، فقالت:  

اد، ففتحككت البككاب  وقككالككت: مككا ا ل مككة، فقلككت: أنككا حمككث لككذي بككك؟ قلككت: كن حمككاد  بن سكككككككككككككك 
سمعتِك وأنت تقولين: ي ا رفيُق ارفق بنا، فما بلى من رِفقه بك، قالت: قطع الدلف  عنا وأ دفئ  
البيكت، فنكام الصككككككككككككككِ  كار. فكئخرجكُت الكدنكانير  من كمِ ي وقلت: أ نفقي هذه الدنانير  علي بناتك 

ة صكككككوٍ  ا جبث قد خرجْت وعليه -أي: بنُت خمِس سكككككنين-وأ يتاِمك، وإذا بصكككككبيثة ُخماسكككككية 
تسككككككككككككككتبين حروفهكا، فقكالكت: قكد علمنكا يك ا حمكاُد أنثمكا بعثكك إلينكا بكالدنيا ليطرد نا عن بابه، ردث 

 دنانير ك عافاك الله، فنحن في ِ نرى عنها.  أ أ  لقت الباب  ودخلْت، فانصرفُت.
وقال يوُنس بُن محمثد: مات حماِد في المسككككككككجد وهو يصككككككككلِ ي، وقيل: وهو سككككككككاجده 

بو عبِد الله التثميمي  عن أ بيه قال: رأيُت حماد  بن سكككككلمة  في المنام بعد موته، فقلت: وقال أ
ك في دار مااا فعاال اللااه  بااك ؟ فقككال: خيررا، أ وقفني بين يككديككه وقككال: قككال مككا كككددت  نفسكككككككككككككك 

 الدنيا، فاليوم  أُقيل راحت ك وراحة  المتعوبين في الدنيا، بٍ  بٍ  ماذا أ عددُت لهأ!
ْلٍق كثير، واتفقوا1اِد عن الحسن وابِن ِسيرين  )أ سند حم  ( واكوواعيِ  وال  هري وخ 

__________ 
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 (.346، وانظر الجامع كخالق الراوي )215 - 214/ 61( تاري  دمشق 2)
( هو أنس بن سككككككيرين، ولأ تذكر المصككككككادر ممن ذكرهأ المصكككككككنف  ير أنس هذا. 1)

 (2)." 445 - 444/ 2انظر تهذيه الكمال، والسير 
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -402
254) 

 "ومات وُعمره  الث وست ون سنة. وقيل: إنثه مات سنة  ست وسبعين وم ة.
وجاء البريُد إلى الرثشكككككيد بوفاته، فقال: مات سكككككيِ د العلماِء وال هثاد، ما رأيته قط ، ولكن 

 البسيط[ أ رعى له بيترا قاله فينا: ]من
 (2لوال الخالفُة ما قامت لنا ُسُبِل ... وكان أضعُفنا ن هبرا ك قوانا )

 ي ا  الم، اِلذن للنثال يع  وني في أبي عبِد الرثحمن.
وككان ابُن المبكارك قد قدم ب داد، فئتاه هاروُن الرشككككككككككككككيد لل يارة، فقعد على باب البيِت 

، فقام هاروُن وانصككككككككر ، وبع الذي هو فيه فلأ يفتْ  له الباب، وقال: أن إليه  ا عنه في  نىر
يحيى بن خالد يسكككككككككتئذنه في ويارته، فقال له: ي ا يحيى، أ م ا يسكككككككككتحيى مثُلك يكون رسكككككككككول  

 مثله؟ ! ولأ يئذْن له.
ة وبيكككده  ا على بكككاب الجنكككث وقكككال أبو حكككاتِأ الِفر ْبري: رأيكككت ابن  المبكككارِك في منكككامي واقفكككر

لله عليه صكككككككككككككلى ا -: مفتاُح باب الجنثة، دفعه إليث رسكككككككككككككوُل الله مفتاح، فقلت: ما هذا؟ قال
ماء كما كنت  أميني في اكرم  -وسكككككلأ  حتثى أوور  الربث سكككككبحانه وقال: كن أميني في السكككككث

(1.) 
فقال:  ؟ما فعل الله  بكوقال صككككخُر بن راشككككد: رأيت ابن  المبارك في المنام، فقلت: 

 . فر لي م فرةر أحاقت بكلِ  ذنه
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ا: رأيت النثِبي  8وقال صككككككخر ) لثأ  -( أ ي ككككككر لثى اللُه ع ل يِه و سكككككك  نام، فقلت: ي ا في الم -صكككككك 
ُه ع ل يِهْأ ِمن  النثِبيِ ين {  رسككككككككككككككول  اللككه، مككا فعككل اللككُه بككابن المبككارك؟ فقككال: }م ع  الككثِذين  أ نْكع أ  اللككث

 [ اآلية.61]النساء: 
نيا شكككككككككك ا وقُربرا، وأ سككككككككككند عن كبار اكلمثةوكان ابُن المبارك قد قا  الد  ، رقرا و ربرا، وبُعدر

 منهأ: هشاُم بن عروة  وسعيُد بن عبد الع ي  و يرُهما، وروى عنه جأٌّ  فير.
وقال ف   الة النثسوي: كنثا أصحاب  الحدي  إذا اختلفنا في مسئلٍة أو في حديٍ  قلنا: 

 و أعلُأ من الثوريِ  وأف ل.مر وا بنا إلى الطثبيه، يعني ابن  المبارك، وه
__________ 

/ 2، وبهجة المجالس 264/ 3( البيكت من قصككككككككككككككيكدة قويلة، انظر حلية اكولياء 2)
 .132/ 2، وقبقات الشافعية الكبرى 316/ 4، وتاري  اإِلسالم 424/ 3، والسير 181
ه صكككككلى الل -. دفعه إلى محمثد 421/ 3، والسكككككير 311/ 4( في تاري  اإِلسكككككالم 1)

 وقال: حتى أوور الرب تعالى فكن أميني ... -عليه وسلأ 
 (2): الفريابي، بدل صخر." 401/ 22( في تاري  ب داد 8)
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -402
254) 

 "ي يُد بن هارون
 أبو خالد، مولى بني ُسليأ.

ال لفين، وإذا صكككككككلثى الع تمة  ال ي  ولد سكككككككنة   ماني عشكككككككرة  وم ة، وكان من العابدين الخا
 قالمرا حتثى يصلِ ي  ال داة  بذلك الوضوِء نيِ فرا وأربعين سنة.

 وقال له رجل: كأ ج ؤك من اللثيل؟ فقال: وأنام من اللثيل شي را! إذن ال أ نام  اللُه عيني.
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نين،  أ رأيته يوقال الحسككُن بن ع ر فة: رأيت ي يد  بن هارون  بواسككٍط من أ حسككن النثاِل ع
بعككُد بعيٍن واحككدة،  أ رأيتككُه وقككد ذهبككت عينككاه، فقلككت: يككا أبككا خككالككد، مككا فعلككت تلككك العينككاِن 

 الجميلتان؟ فقال: ذهه بهما بكاُء اك سحار.
 وقال ي يُد بن هارون: م ن قله الر ِلاسة في  ير أ وانها، حرمه اللُه إياها في أوانها.

 (.2سنة سبع، أو  ماٍن و مانين وم ة )ومات في سنة ستِ  و مانين. وقيل: 
رضي الله  -( اكنصكاري  و يره، وروى عنه اإلماُم أحمد 1أسكند عن ي ْحي ى بِن سكعيٍد )

 وقبقتُه. -عنه 
وككان  بترا  قةر صككككككككككككككدوقرا، كثير العلِأ والحدي ، قال علي  بن الم ديني: ما رأيت أحفظ  

 منه.
ون: كنكككت عنكككد اإلمكككاِم أحمكككد  بن حنبكككٍل وعنكككده وقكككال أبو نكككافٍع بُن بنكككِت ي يكككد  بن هكككار 

ا فعل الله  مرجالن، فقال أحُدهما: يا أبا عبِد الله، رأيُت ي يد  بن هارون  في المنام، فقلت: 
؟ قال:  فر لي وشكككككككفثعني وعاتبني، قلت: بماذا عاتبك؟ قال: قال لي: يا ي يد، أ تحدِ ث بك

، مكك ا علمككُت إال خيررا، فقككال: إنككثه كككان يُب ض أبككا عن ح رِي  بن عثمككان؟ ! قككال: قلككت: يككا رب 
 الحسن عليث بن أبي قاله، أ ب  ه الله.

 وقال اآلخ ر: رأيت ي يد  بن هارون  في المنام، فقلت: هل أتاك ُمنكر ون كير؟ قال:
__________ 

، 504/ 26( لأ يختلف المؤرخون أنثه توفي سكككنة سكككت وم تين، انظر تاري  ب داد 2)
/ 5، وتاري  اإلسكككككككككالم 822/ 1(، والسكككككككككير 2656، وتهذيه الكمال )253/ 1 والمنتظأ
أنثه توفي وهو ابن سككبع أو  10/ 8، وصككفة الصككفوة 826/ 1. وفي قبقات ابن سككعد 180

  مان و مانين سنة. ولعل ه تسرب إليه الوهأ من هنا، والله أعلأ.
 (2)( في )خ(: عن سعيد، وهو خطئ." 1)
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تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م ارآ  الزاان في -408
254) 

، وإْن بادرُت لأ هم ن  "هذا يحيى بُن خالٍد يسكئلني عن الشيء، ف ن أبطئت عيثه  علي 
 . ال ثلل، فقلت ممتحنرا له: يا أبا الحسكككككن، م ن ي عترم عليك! قل ما شككككك ت  فئنت الكسكككككالي 

 لأ.فئخذ لسان ه بيده وقال: قطعه اللُه إذن إن قلُت ما ال أع
 ذكر وفاته:

مات بالرثيِ  في قريٍة يقال لها ر نْكب ويه سكككككككككككنة  تسكككككككككككٍع و مانين وم ة، ومات في ذلك اليوِم 
 محمثد بن الحسن، فقال هارون: دفنُت الفقة والعربية  بالرثي. وبلى الكسالي  سبعين سنة.

ح ل: رأيت الكسككككككككككالي بعد موتِه في النوم وكئنث وجهه الب در،  ما قلت: فوقال أبو ِمسككككككككككْ
؟ فقكال:  فر لي بالقرهن، فقلت: فما فعل حم ُة ال يثات؟ قال: ذاك في ِعليين، فعل الله  بك

 وما نراه إالث كما يُرى الكوكه الد ر ِي. قال أبو مسحل: فلأ يد  قراءت ه حيًّا وميِ ترا.
القاسككككُأ  هأ سككككند الكسككككالي  عن أبي بكر بِن عيثاش وسككككليمان  بِن أرقأ  و يرِهأ، وروى عن

 بن سالم و يرُه.
 

 محمثد بن الحسِن بن فرق ٍد الشثيباني
 (.2صاحُه أبي حنيفة، وُيكنى أبا عبِد الله، مولى بني ش يبان )

طرا، فولد  تا قريٍة ب وقة دمشككككككق،  أ انتقل إلى العراق وسكككككككن واسككككككِ والحسككككككُن من ح ر سككككككْ
ة  عشر  رك أبي  ال ين ألفرا، فئنفقُت خمسمحمثد بها، وكان أبوه موِسررا ُجنديًّا. قال محمثد: ت

 ألفرا على النثحو والشعر، وخمسة  عشر ألفرا على الفقِه والحدي .
وكان محمثِد إمامرا في جميع العلوم. ولمثا ُولد حمله أبوه تلك الليلة  فئ سمعه الحدي ، 

 وتفقثه على أبي حنيفة، وتوفي أبو حنيفة  وهو ابُن  ماني عشرة  سنة.
ان أبو حنيفة  يتكلثأ في مسككككككئلة الصككككككبيِ  إذا صككككككلثى العشككككككاء  اآلخرة   أ بلى قبل قلوِ  ك

، فقكال أبو حنيفكة: يجكه اإِلعككادُة عليككه؛ لبقككاِء  د قكالِأ في الحلقكة وهو صككككككككككككككبي  الفجر، ومحمكث
 الوقت في حقِ ه، فم ى محمثد وا تسل، وعاد فوقف مكان ه، فاستدعاه أبو حنيفة  

__________ 
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، السكككككير 228/ 1، المنتظأ 562/ 1، تاري  ب داد 883/ 1قبقات ابن سكككككعد  (2)
 (2)." 154/ 4، تاري  اإلسالم 284/ 1

 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -409
254) 

ه ق اء  الرقثة ُمْكر هرا برأي أبي يوسف،  "عليه، ويقول: هو أجدُر بالق اِء من  يره، ووالث
ا لي، فقال: إنِ ي نظرت، ف ذا اللُه قد ب ث  فقال كبي در يوسككككف: إنثما أشككككرت  عليه بذلك ح سكككك 

نا في الدنيا إالث الج يرة  والشامات، فئحببُت أن تكون  بها حتى ينشر  اللُه بك العلأ.  علم 
 ذِكر وفاتِه:

وٍم ي خرج مع هارون  إلى الرثيِ  في سككككككنة تسككككككٍع و مانين وم ة، فتوفِ ي هو والكسككككككالى في
 واحٍد ومحمثِد ابن  ماٍن وخمسين سنة، فقال هارون: دفنُت الفقه  والعربية  بالرثي.

وقال هالِل الرثاوي: دخلُت على محمثٍد وهو يبكي، فقلت: أ تبكي مع العلأ! قال: ال، 
حبككة هككذا الرثجككل، أرأيككت  لو أوقفني اللككُه بين يككديككه وقككال لي: مككا الككذي  وإنثمككا أبكي على صككككككككككككككُ

 دمك إلى الرثي، الجهاُد في سبيلي وابت اُء مرضاتي؟ فما الذي كنُت أقول له.أ ق
 أ سند عن أبي حنيف ة و يرِه، وحدثث عنه اإلمام الشافعي  و يرُه.

 وكان محمثد إذا قيل له: إنث أناسرا يك ق عون فيك، ينشد يقول: ]من البسيط[
 (2لناِل يومرا  ير  محسوِد )ُمح سثدون وشر  الناِل من لةر ... م ن عاش في ا

رأيت محمثد بن الحسككككككككككككككِن بعد موتِه في  -وكان من اك بدال-وقكال محم ُد بن حم ويه 
؟ فقككال:  فر لي وقككال لي: لأ أجعلككْك وعككاءر للعلأ وأنككا مااا فعاال اللااه  بااكمنككامي، فقلككُت لككه: 

ف؟ قكال: فوقي بكدرجات، قلت: ف بك ك، فقلكت: فمكا فعكل أبو يوسككككككككككككككُ و حنيفة؟ ئبأريكد أن أعكذِ 
 قال: فوقي وفوق  أبي يوسف  بطبقات.
 وممثن اسُمه محمثد بن الحسِن:
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 محمثد بن الحسنِ 
 ابن الحسين أبو عبِد الله الدِ مشقي. ومن ِشعره: ]من الطويل[

 ( الُعذثال يوم  لقالنا ... وما لهُأ عندي وعندك من  ارِ 1ف ْن ع  م )
__________ 

 .508/ 25، وتاري  ب داد 56يفة وأصحابه ص ( انظر أخبار أبي حن2)
. وفي تاري  856/ 1، والوافي 823( كذا في )خ(، والمحمثدون من الشككعراء ص 1)
 (2): مخرم. بال ين المعجمة والراء المهملة." 805/ 62دمشق 
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -410
254) 

عن[ محمثد بِن نافع ]قال[: كان أبو نواٍل صديقرا لي، ( ب سناده 2"وقال ]الخطيُه )
ين فوقعت بيني وبينه هجرِة في هخر عمره،  أ بل تني وفاتُه، فت اعف علي  الُحْ ن، فبينا أنا ب

النككالِأ واليقظككان، إذا أنككا بككه، فقلككت: أبو نُوال؟ قككال: الت  حين  ُكنيككة، قلككت: الحسككككككككككككككُن بن 
، ؟ مال:  فر لي بئبياٍت قلُتها، وهي تحت وسادتيه  بكما فعل اللهانئ؟ قال: نعأ، قلت: 

وا بي أْجه شككككككككوا بالبكاء، فقلت لهأ: هل قال أخي شككككككككعررا قبل  قال: فئتيت أهل ه، فلما أ حسكككككككك 
واٍة وِقْرقاٍل وكته شككككككي را ال ندري ما هو ]قال: [ فرفعُت  موته؟ قالوا: ال نعلأ، إالث أنثه دعا بد 

 ها مكتوب: ]من الكامل[وسادت ه ، ف ذا برُقعٍة في
 يا ربِ  إن ع ظُم ت ذنوبي ك ثرةر ... فلقد علمُت بئنث ع ْفو ك أعظأُ 
 إْن كان ال ي رجوك إالث ُمْحسِن ... فم ن الذي ي دعو وي رجو الُمْجرم
 أدعوك ربِ  كما أم ْرت  ت   ر عرا ... ف ذا ر د ْدت  يدي فم ن ذا يك ْرح أ

 (1جا ... وج ميُل ع فوك  أ أ نِ ي ُمْسِلأ )ما لي إليك و سيل ِة إال الرث 
فقال:  ؟ماا فعال اللاه  باكوقكال أحمكد بُن هكارون: رُلي أبو نواٍل في المنكام، فقيكل لكه: 

  فر لي بئبيات، وهي ]من الوافر[
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 تئمثل في نبات اكرِم وانظْر ... إلى ه ار ما ص ن ع الم ليكُ 
ْيٍن ناِظراٍت ... بئحداٍق ل  ها الذثهُه السثبيكعيوٍن من ُلج 

 (8على ُقُ ِه ال  ُمُرد شاهداٍت ... بئنث الله  ليس له شريك )
أسكككند أبو نُوال الحدي   عن ح مثاد بِن ويد ]ومعتمر بن سكككليمان  وعبِد الواحد بن وياٍد 

 (،  ير  إنه ضيثع ذلك بهن اته.5( ويحيى بن سعيد القطثان[ و يرهأ )4)
ْرقك ْندي ب سكككككككناده عن[  ]وحدث نا  يُر واحدٍ  م  عن أبي القاسكككككككأ إسكككككككماعيل  بن أحمد  السكككككككث

 ( دخلنا على أبي نُواٍل في مرم موته، فقلنا له:6محمثد بِن إبرإهيأ  بِن كثير ]قال: [ )
__________ 

 ، وما بين حاصرتين من )ب(.411 - 412/ 3( في تاريخه 2)
 .532/ 5( الديوان ص 1)
 .681/ 4( تاري  دمشق 8)
 .425/ 3( في )ب(: ويد، والمثبت من تاري  ب داد 4)
 ( في )خ(: حماد بن ويد و يره.5)
، 138/ 1( في )خ(: وقككال محمككد بن إبراهيأ بن كثير، والخبر في تككاري  ب ككداد 6)
 (2)." 22/ 20، والمنتظأ 134

 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -411
254) 

ُكويه: رُلي معروِ  وهو تحت العرش، والحق  جلثت قدرته وعظمُته يقول: "وقال ابن با 
يا ماللكتي، م ن هذا؟ قالوا: أنت أعلُأ يا ربثنا، فقال: هذا معرو  الكرخي، سكر من حبِ ي، 

 فما يُفيق إالث بلقالي.
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 ؟مااا فعاال اللااه  بااك( عن معروٍ  أنكككه[ رُلي في النوم فقيكككل لكككه: 2و]روى الخطيكككه )
: أباحني الجنثة،  ير  أنث في نفسي حسرة، حي  خرجت من الدنيا ولأ أت وثج، ووددت فقال

 أنِ ي كنت فعلت ذلك.
]حدث نا  يُر واحٍد عن يحيى بِن عليٍ  المدير ب سككككككككككناده إلى محمد بن أحمد  السككككككككككراج 

(: رأيت ِبشكككككككر  بن الحارث الحافي في منامي وهو 1قال: سكككككككمعت[ أحمد  بن الفت  يقول )
؟ الله  بك ما فعلقاعِد في بسكككككككتان، وبين يديه مالدِة وهو يئكل منها، فقلت: يا أبا نصكككككككر، 

قال: رحمني و فر لي، وأباحني الجنة  بئسرها، وقال لي: كل من جميع  مارِها، واشرب من 
ك من الشثهوات في دار الدنيا، فقلت:  أنهارها، وتمتثع بجميع ما فيها، كما كنت تحرم نفسك 

وك أحمُد بن حنبل؟ فقال: هو قالِأ على باب الجنِة يشككفع كهل السككنثِة ممن يقول: فئين أخ
القرهن كالُم اللكككه  يُر مخلوق، فقلكككت: فمكككا فعكككل معروِ  الكرخي؟ قكككال: هيهكككات هيهكككات، 
حالت الحجُه بيننا وبينه، إنث معروفرا لأ يعبد الله  شكككككوقرا إلى جنثته، وال خوفرا من ناره، وإنثما 

ا إلى لقكككالكككه، فرفعكككه إلى الرثفيع اكعلى، ورفع الحجكككه  بينكككه وبينكككه، ذاك التِ ريكككاق عبكككده  شككككككككككككككوقكككر
المجرثب، فمن كانت له إلى الله حاجِة فليئِت قبر ه وليدْ ، ف نثه يسككككككككككتجاب له إن شككككككككككاء اللُه 

 تعالى.
ه: ( في المنام قالالر يقول ل4( عن[ رجٍل من أهل الشككككام أنه رأى )8]وروى أبو نُعيأ )

اذهه إلى معرو ، فسككككككككككككككلِ أ عليه وقل له: أنت معروِ  في أهل السككككككككككككككماِء معروِ  في أهل 
 اكرم.

__________ 
 . وما بين حاصرتين من )ب(.121/ 25( في تاريخه 2)
 ( في )خ(: وقال أحمد بن الفت .1)
 .865/ 3( في الحلية 8)
 (2)( في )خ(: ورأى رجل من أهل الشام." 4)
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اان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م ارآ  الز-417
254) 

لمي عن[ أحمد  بن العبال قال ) (: خرجت من ب داد  2"]وروى أبو عبد الرحمن السككك 
أريد الحج ، فاستقبلني رجِل عليه أ ُر العبادة، فقال: من أين؟ قلت: من ب داد، خرجت منها 

ا قبور  فقال: ارجع وال تخف، ف نث فيهِلم ا رأيت فيها من الفساد، خفت أن ُيخسف  باهلها، 
أربعٍة من اكولياء، هأ حصكككككككككككككِن لهأ من جميع البالء، قلت: م ن هأ؟ قال: أحمُد بن حنبل، 
، ولأ  ومعروِ  الكرخي، وِبشكككككككر بُن الحارث، ومنصكككككككور بن عمار، فرجعت وُورت تلك القبور 

 أحجث في تلك السثنة.
(، عن أبيه 1[ عن محمد بن الحسكككككين )و]ذكر ابُن خميس في "المناقه" والقشكككككيري  

دك ؟ فقككال:  فر لي، فقلككت: ب هككمااا فعاال اللااه  بااكقككال: رأيككت معروفككرا في المنككام، فقلككت: 
اك ول ومي الفقر  ومحبثتي  وورعككِك؟ قككال: ال، قلككت: بمككاذا؟ قككال: بقبول موعظككِة ابن السككككككككككككككمككث

في خالل   و يعظ النال، فقالللفقراء، كنت يومر مارًّا بالكوفة، فوقفت على ابن السككككككككمثاك وه
كالمكه: م ن أقبكل بقلبكه على اللكه أقبكل اللكه إليكه برحمتكه، وأقبل بجميع وجوِه الخلق إليه، وم ن 
أعرم عن اللكه بكلِ يتكه أعرم اللكُه عنكه جملكة، ومن ككان مرة ومرة، فكاللكه يرحمه. فوقع كالمه 

 في قلبي، وأقبلت على الله وتركت جميع ما كنت عليه.
( وابِن السكككككككمثاك وعبِد الله بن موسكككككككى 8روِ  الحدي   عن بكر بن ُخن يس )أسكككككككند مع

( وعليث بن موسككككككى الرِ ضككككككا، واشككككككت ل بالعبادة عن الرواية. 4و يرهأ، وصككككككحه داود  الطاليث )
ِر قبُر ابِن أخيككه  وقبرُه بب ككداد  ظككاهِر ي ار، وإلى جككانبككه قبُر أخيككه الحسككككككككككككككن، وإلى جككانبككه اآلخ 

 ن.محمِد بن الحس
* * * 

__________ 
 ( في )خ(: وقال أحمد بن العبال.2)
: الحسككككككككككككككن، والمثبككت من الرسككككككككككككككالككة 211/ 2( في )ب( و )خ( ومنككاقككه اكبرار 1)
 .468/ 2، ومرهة الجنان 181/ 5، ووفيات اكعيان 31/ 2القشيرية 
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( بعكدهكا في )خ(: العمي، وهي  ير موجودة في المصككككككككككككككادر. وفي )ب(: أسككككككككككككككند 8)
 لحدي  عن جماعة.معرو  ا
: وذكر السلمي أنه 2122/ 4، وتاري  اإلسكالم 881/ 1( قال الذهبي في السكير 4)

 (2)صحه داود الطالي، ولأ يص ." 
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -413
254) 

 "وم سجُدها بيِ ِن ف  ُله ... على  يره ليس في ذا ِمر ا
 ... لكنتأ كسالر م ن قد يُرى ولوال ويارُة قبر النبي ِ 

 وليس النبي  بها  اويرا ... ولكنثه في الِجنان الُعال
وحكى داوُد عن أبيه عيسككككككككككككككى، عن أخيه محمِد بن عليٍ  قال: دخلُت يومرا على عمر  
بن عبد الع ي  وعنده شكككككيِ  من النصكككككارى، فقال له عمر: م ن تجدون الخليفة  بعد سكككككليمان؟ 

عمُر إلى محمكد وقكال: يكا أبكا عبكِد اللكه، دمي في  يكابكك. قكال محمد:  فقكال: أنكت، فكالتفكت
فلمثا كان بعد ذلك، لقيت النصكككككككككرانيث في الطريق، فذهبت به إلى من لي، وحاد ته حتى أِنس  

ا بعد واحٍد إلى مروان، فئخبرني ) ا يكون من خلفكاِء بني أميكة  واحدر (  أ 2بي، فسككككككككككككككئلتُكه عمكث
بنكُكك ابن الحككار يككة. قككال داود: فككئخبرتني موالِة لنككا قككالككت: وأبو العبككال قككال: ومن بعككد مروان  ا

 (.1يوم ٍذ ح ْمل )
نة، وقيل: تئخثر عنها. أسكككككككككند عن أبيه و يرِه، وروى عنه ابُن  وتوفِ ي داوُد في هذه السكككككككككث

 ابنه محمُد بن عيسى بِن داود.
 ]وفيها توفِ ي[

 
 عبُد الله بُن الف ر ج
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، العككابككُد ال اهككد. كككان من ]العككابككدين، المجتهككدين، وكككان ِبشككككككككككككككِر أبو محمككٍد الق ْنطري
 الحافي ي وره ويحب ه.

وكان قد -( رهه بعُض إخوانه في المنام 8]قال الخطيه: مات في هذه السثنة، فككككككككككك[ )
؟ ا فعل الله  بكموهو جالِس في قبره وبيده صحيفِة ينظر فيها، قال: فقلت:  -شهد جناوت ه

م ن شكككككيثع جناوتي، قال: فقلت: فئنا شكككككيثعت جناوت ك، فقال: قف حتى  قال:  فر لي ولكل ِ 
 أنظر، فنظر في الصثحيفة فقال: هو ذا اسُمك فيها. روى عنه علي بن الموفثق و يرُه.

 ]وفيها توفي[
__________ 

 : وتجاوو عن مروان بن محمد.88/ 6( في تاري  دمشق 2)
لنا هي أ بت للحدي  مني أنه قال: هو اآلن  ( في تاري  دمشكككككككككق: فئخبرتني موالة1)
 حمل.
، 111/ 22( ما بين حاصرتين من )ب(، وقد أخرج الحكاية الخطيه في تاريخه 8)

 (2)." 201/ 20وعنه ابن الجووي في المنتظأ 
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -414
254) 

 "السثح ر منذ أربعين سنة.
: يا أبا 2عن عبد اللِه بن أحمد  ]عن أبيه[ ) وحكى البيهقي   ( قال: قال لي الشككككككككككافعي 

عبِد الله، أنتأ أعلُأ باكخبار منثا، ف ذا كان خبِر صكككككككحي ، فئخِبرني به حتى أذهه  إليه. قال 
: إنثما أراد الشككككككككككككككافعي  أحادي   أهِل العراق، أما أحاديُ  أهِل الحجاو، فالشككككككككككككككافعي   البيهقي 

 من  يره؛ كنثها بلُده ومنشؤه. أعرُ  بها
 -( قككد روى أبو هريرة  عن النبيِ  1]وقككال عبككُد اللككه بن أحمككد  بِن حنبككل: قككال أبي: [ )

أنثه قال: "يبع  اللُه لهذه اكمثِة على رأل كلِ  م ِة سكككككنٍة م ن يجدِ د  -صكككككلى الله عليه وسكككككلأ 
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كول، فككك ذا هو عمُر بن عبكككِد الع ي ، (. قكككال أحمكككد: فنظرنكككا في رأل الم كككِة ا8لهكككا دين هكككا" )
 ونظرنا في الثانية ف ذا هو الشافعي .

ا في ح ْلقة الشكككككككافعيِ  بعد 4]وروى الخطيُه ب سكككككككناده عن[ الرثبيع قال ) (: كنثا جلوسكككككككر
ها؟ قلنا:  ، فسكككككلثأ علينا وقال: أين قمُر هذه الحلقِة وشكككككمسكككككُ موته بيسكككككير، فوقف علينا أ عرابي 

ا وقال: رحمه اللُه و فر له، فلقد كان يفت  ببيانه ُمْ ل ق  الحجث توفِ ي. فبكى بكك ة، اءر شككككككككككككككديكدر
ويسكككد  على خصكككمه واضككك   المحجثة، وي سكككل من العاِر وجوهرا مسكككودثة، ويوسكككع بالرأي أبوابرا 

 منسدثة.  أ انصر .
تِه في (: رأيُت الشككككككافعيث بعد مو 6( عن[ الرثبيع بِن سككككككليمان  قال )5]وذكر الخطيُه )

؟ فقال: أ جلسكككككككككني على كرسكككككككككيٍ  من ذهه، ونثر عليث اللؤلؤ  ما فعل الله  بكالمنام، فقلت: 
 الرثقه.

(: كان للشككككافعيِ  ولِد اسككككمه محمُد بن محمِد الشككككافعي، وُكْنيته أبو 2وقال الخطيه )
 أنثه هٍ عثمان، سككمع أباه وسككفيان  بن ُعيينة، ]قال الخطيه: [ وذ ك ر  لي الحسككُن بن أبي قال

 ولي الق اء  بب داد، وليس بصحي ، وإنثما ولي الق اء  بالج يرة وأعماِلها. وهو
__________ 

 ( ويادة يقت يها السياق.2)
 ( في )خ(: وقال اإلمام أحمد.1)
 (.4112( أخرجه أبو داود )8)
 ( في )خ(: وقال الربيع.4)
 .422/ 1( في تاريخه 5)
 بن سليمان. ( في )خ(: وقال الربيع6)
 (2). وما بين حاصرتين من )ب(." 818/ 4( في تاريخه 2)
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ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -415
254) 

يق.2"بال الم )  ( ف نثه ِصدِ 
 وقال: ال هثاد بُخراسان، والفقهاُء بالعراق، واكبداُل بالشام.

فوسول له وقال: إنث الذي يكلِ مك شيطان، ]وقال: لما كلثأ اللُه موسى، جاءه إبليُس 
ه، ف ذا بالسكككماء قد ُكشكككطت، والعرِش قد  ك، فرفع رأسككك  فئوحى اللُه إليه: يا موسكككى، ارفع رأسككك 

 برو، والماللكِة قياِم في الهواء.
 ذِكر وفاته:
نة. والثاني: 1على  ال ة أقوال ) -فيما ذكر الخطيهُ -اختلفوا  (: أحدها في هذه السككككث

(. 4( وم تين، وذكره السكككككككككككككلمي وابن خ ميس في "المناقه" )8خمس  عشكككككككككككككرة  ) في سكككككككككككككنة
(.  أ قال الخطيه: والقول اكوثل أصكككك  ، يعني 5والثال : في سككككنة خمٍس و ال ين وم تين )

 سنة  خمس وم تين؛ كنثه قول أهِل الشام، وهأ أعرُ  بهذا من  يرهأ.
نثه مات في سكنة خمس  عشرة  وم تين، وال (: وقد قيل: إ6وقال جدِ ي في "المنتظأ" )

 (. وُدفن بداريا وقبرُه بها ظاهِر ي ار.2يص  ، واكص   أنه في سنة خمٍس وم تين )
(: رأيككت أبككا 1( عن[ أحمككد بن أبي الح و اري قككال )3وحكى الحككافُظ ابن عسككككككككككككككاكٍر )

فقال: لي سككنِة  ؟ل الله  بكما فعسكليمان  في المنام بعد وفاته بسكنة، فقلت: يا معلِ أ الخير، 
 في

__________ 
 ( في )ب(: احفظوا نبذ ال الم.2)
 .516 - 515/ 22( القول الثال  لأ يذكره الخطيه، انظر تاريخه 1)
( في )ب(: خمس و ال ين. ولعله سكهو، وهو القول الثال  كما سكيذكر. وانظر ما 8)

 سلف أول الترجمة.
 .. 112/ 2ه اكبرار ، ومناق52( قبقات الصوفية ص 4)
عن  341/ 1، رقمرا ال كتابة، وفي تاري  دمشق 482/ 1( كذا في معجأ البلدان 5)

أحمد بن أبي الحواري: مات أبو سكككككككليمان سكككككككنة خمس وم تين و ال ين )كذا(،  أ قال ابن 
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عسككككككككككككككاكر: كذا قال، وقوله: و ال ين، وهأ، والله أعلأ. اهككككككككككككككككككككككككككككك. قلت: ويؤيد كونه وهمرا أن 
 أخرجه عن أحمد بن أبي الحواري ولأ يذكر فيه: و ال ين. الخطيه
(6 )20 /246. 
: بل ني عن محمد بن يوسككككككف 341 - 342/ 1( وقال ابن عسككككككاكر في تاريخه 2)

: مات سككككككككنة 166/ 1الهروي أن أبا سككككككككليمان مات سككككككككنة أربع وم تين. وفي فوات الوفيات 
 ف.خمس وعشرين وم تين. وهذا القوالن لأ يذكرهما المصن

 . وما بين حاصرتين من )ب(.341/ 1( في تاريخه 3)
 (2)( في )خ(: وقال أحمد بن أبي الحواري." 1)
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -412
254) 

"وروى عنه اإلماُم أحمد بن حنبٍل رحمُة الله عليه ]وعلي  بن الم ديني، والحسككككككككككككككن بن 
 (.2أسامة[ )ع ر فة، والحارُث بن أبي 

واتثفقوا على صككككككككدقه وديِنه وأمانته وف ككككككككله، وكان اإلماُم أحمد يصككككككككفه ويقول: ما كان 
ين والصككككككككككككككالِة وحفِظ الحدي  وُحسككككككككككككككن المذهه، وكان بعدما  أفطن ه وأذكاه، جمع بين الدِ 
 ذهه بصرُه إذا س ل عن حدي ، أمر الجارية  فتقرؤه من كتاب، فيتدبثره احتراورا من ال لط.

(: كنككت عنككد 4( ابِن بنككت ي يككد  بن هككارون  قككال )8( عن[ أيوب  )1روى الخطيككُه )]و 
أحمككد  بن حنبككل وعنككده رجالن، فقككال أحككُدهمككا: يككا أبككا عبككد  اللككه، رأيككت ي يككد  بن هككارون  في 

؟ قكال:  فر لي وشككككككككككككككفثعني وعاتبني، وقال لي: يا ي يد، ماا فعال اللاه  باكالمنكام، فقلكت لكه: 
، ما علمُت إالث خيررا، قال: يا ي يد، إنثه كان أتحدِ ث عن ح رِي   بِن عثمان! قال: قلت: يا رب 

 يتنقص أبا الحسِن عليث بن أبي قاله.
وقككال اآلخ ر: وأنككا واللككِه رأيككت ي يككد  بن هككارون  في المنككام، فقلككت لككه: هككل أتككاك ُمنكر 

لي ؟ فقلت لهما: أ ِلمثونكير؟ قكال: إي واللكه، وسككككككككككككككئالني: م ن ربك ك؟ ومكا ديُنك؟ ومن نبي ك
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نيا منذ  مانين سككككككنة ) (! ؟ فقاال: صككككككدقت، ن ْأ 5يقال هذا، وأنا أعلأ النال بهذا في دار الد 
 نك ْوم ة  العرول، وال بئل  عليك بعد اليوم.

]وليس في الر واة م ن اسكككككُمه ي يُد بن هارون سكككككوى رجلين: أحُدهما هذا، والثاني: ي يُد 
مكككدالني. حكككدثث عن ُمعكككاٍذ الع ْنبري، وروى عنكككه عبكككُد اللكككه بن ر وح بن هكككارون، أبو خكككالكككٍد ال

 (6المدالني.[ )
* * * 

__________ 
 ( في )خ(: و يره، وما بين حاصرتين من )ب(.2)
 . وما بين حاصرتين من )ب(.504/ 26( في تاريخه 1)
 ( في تاري  ب داد: أبو نافع.8)
 ( في )ج(: وقال أيوب ...4)
 منذ  مانين سنة، ليس في تاري  ب داد. ( قوله:5)
 (2)." 505/ 26( ما بين حاصرتين من )ب(، والترجمة في تاري  ب داد 6)
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -412
254) 

(: رأيكككُت وبيكككدة  في 1( عن[ عبكككد اللكككه بن المبكككارك ال ثِمِن قكككال )2"]وروى الخطيكككُه )
ْفرة، فقلت: المنام وفي وجه رب ؟ قالت:  فر لي في أوثل ِمْعو ٍل ضكككككككككُ ما فعل الله  بكك ها صكككككككككُ

ِر  فرُة في وجهك؟ قالت: ُدفن بين أ ظُهونا رجِل يقال له: ِبشكككْ بطريق مكثة، قلت فما هذه الصككك 
فرُة من تلك  الم رِيسككككي، وفرت عليه جهنُأ وفرةر فاقشككككعرث لها ِجلدي ]أو جسككككدي[، فهذه الصكككك 

 (، وأصاب م ن حولي من ذلك.8وفي رواية: فرأيُت في وجهها ُسْفعة[ )ال ثفرة، ]
ا فعل الله  موقال القاضككككككككككككي التثنوخي: إنث وبيدة  لمثا ماتت رُليت في المنام، فقيل لها: 

؟ قالت:  فر لي، قيل: بحفرك اآلبار  والمصككككككككككككككانع وفعِلك بطريق مكثة ما فعلت؟ قالت: بك
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، رجع  وابُها إلى أ ربابها. قيل: فبماذا؟ قالت: جلسككككككككُت يومرا ال، تلك أمواِل كانت م صككككككككوبة
وبين يديث جواري ، فئخذن العيدان  وشكككككككككككرعن  ي نِ ين، وإذا بصكككككككككككوت المؤذِ ن، فقلت: ضكككككككككككْعن 
عيكدانكن ، وقلن  كمكا قكال المؤذِ ن، فلمكا مت  أ وقفني الحق  بين يديه وقال: يا ماللكتي، هذه 

ِتها، ُأشهدكأ أنِ ي قد  فرُت لها. وبيدُة التي ذكرْتني في وقت  لذث
 ]انتهت ترجمة وبيدة، والحمد لله.

 فصل: وفيها توفِ ي
 

 محمُد بن بكثار
ابِن بالل أبو عبِد الله، قاضككككككككككى دمشككككككككككق. ذكره أبو ُورعة  الدمشككككككككككقي  في "أهل الفتوى 

ة  رثم سككككككن( وشككككككهدت جناوت ه عند منصككككككرِفه من الحجِ  في المح4بدمشككككككق" وأ  نى عليه. قال: )
 ستث عشرة  وم تين.

وكان  قةر صكككككدوقرا، أخذ عن اللثي  بِن سكككككعد و يره، وروى عنه ابناه هاروُن والحسككككككن، 
( بن محمثد بن بكار، وأحمُد بن أبي الح و اري، 5وابُن ابنه أبو عليٍ  الحسككككككككككُن ]بن أحمد [ )

 وأبو ُورعة  الدمشقي، وأبو حاتٍِأ الراوي، و يرُهأ.
__________ 

 . وما بين حاصرتين من )ب(.610/ 26( في تاريخه 2)
 ( في )خ(: وقال عبد الله بن المبارك ال من.1)
ْفع ة: سكككواِد في خ دثي المرأة الشكككاحبة. الصكككحاح )سكككفع(. وما بين حاصكككرتين 8) ( السككك 

 من )ب(.
 . والترجمة ليست في )خ(.203/ 1، 138 - 131/ 2( في تاريخه 4)
 (2)، وتهذيه الكمال." 252/ 62تين من تاري  دمشق ( ما بين حاصر 5)
 

                                         
 .24/252( 654مرهة ال مان في تواري  اكعيان، سبط ابن الجووي )م  (2)



 

 454 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -418
254) 

؟ قال:  فر لي، قلت: فما صكككككككككككنع رب ك في دموعك؟ فقال: ما فعل الله بك"فقلت: 
 ن  قكال لي: يكا فت ، ماذا أردت ببكالك الدمع والدم؟ فوع تي لقد صككككككككككككككعد إليث حافظاك أربعي

 (.1( ما فيها خطي ة )2سنة بصحيفتك )
 ]ذكر قر  من كالمه:

( صكككككحبُت  ال ين  شكككككيخرا كانوا يُعد ون 8حكى عنه في "المناقه" و يرها أنثه قال: [ )
 من اكبدال، وكل هأ أوصاني عند فراقي له: إيثاك ومعاشرة  اكحداث.

 وقال: من اشتاق إلى المحبوب وهد  فيما سواه.
ليس اإلنسكككككان إذا امتنع من الطعام والشككككككراب يموت؟ قالوا: بلى، قال: وكذلك وقال: أ

نْكي ا إال م ت اُ   ي اُة الد  ا اْلح  القلكه إذا امتنع  من الكذ ِكر مكات. وقكال: أليس اللكه تعكالى يقول: }و مك 
 [؟ فئي  قله يطم ن إليها بعد هذا؟ !235اْلُ ُروِر{ ]هل عمران: 

( جاءني 4قال: [ ) -وكان من اكبدال-الأ الحداد ]وحكى في "المنكاقكه" عن سكككككككككككككك
اِة، فقال لي: يا سككالأ بعها ) ح  ( فليس عند الصككبيان شككيِء، فنظرت إليه 5فتِ  يومرا ومعه ِمسككْ

ا ولأ ي عكككد إليث وال ذكر 6نظرةر منكرةر وقلكككت: يكككا فت ، أتكككدري من شكككككككككككككككوت ) (؟ فمرث بكككاكيكككر
 المسحاة.

مة رانه، واشككككككت ل  بالعبادة عن الرواية. ]انتهت ترجأسككككككند فتِ  عن عيسككككككى بن يونس وأق
 فت [.

 
 أبو نُكع يأ الف ل بن دُك ين

( قلحككة بن عبككد اللككه 2ودُك ين اسككككككككككككككمككه عمرو بن حمككاد بن وهير بن درهأ، مولى هل )
 التيمي  

__________ 
 ( في )خ( و ) (: وصحيفتك. والمثبت من )ب( وما سلف بين حاصرتين منها.2)
 .231/ 4، وصفة الصفوة 184/ 2كبرار ( مناقه ا1)
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( مكا بين حاصككككككككككككككرتين من )ب(. وجاء مكانها في )خ( و ) (: وقال فت . وانظر 8)
 .184/ 2مناقه اكبرار 

( ما بين حاصككككككككككككرتين من )ب(، وفي )خ( و ) (: وقال سككككككككككككالأ الحداد وكان من 4)
 اكبدال.
 .186/ 2رار ( في )خ( و ) (: دعها، والمثبت من )ب(، ومناقه اكب5)
 ( في ) (: شكرت، وفي )ب(: سكون.6)
( في )خ( و ) (: أبي. والتصويه من المصادر. ولأ ترد ترجمة الف ل بن دكين 2)

 (2)في )ب(." 
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -419
254) 

 "كنثا خلقنا لكلِ  امرٍئ ... كثيِر الصالة بك ر اُه الصيامْ 
 ذة من كالمه:ذكر نب

]حكى في "المناقه" عنه أنثه[ قال: سككرورك  بالمعصككية إذا أظهرت ها شككرٌّ من مباشككرِتك 
 لها.

]قال: [ وقال: سكككككككككككبحان  من جعل قلوب  العارفين أوعيةر للذكر، وقلوب  ال افلين أوعيةر 
توكِ لين أوعية مللطمع، وقلوب  ال اهكدين أوعيةر للتوكل، وقلوب  الفقراء أوعيةر للقناعة، وقلوب  ال

 للرضا.
 (، واحفظ لسانك تسترح من المعذرة.2وقال: اترك الدنيا تسترح من الهأ  )

]قال: [ وقال لرجٍل تاب  أ رجع: ما أراك رجعت  عن قريق اآلخرة إالث من الو حشككككككككككككككة 
 لقلثة سالكيها.

ْ ُله المجاهدُة والرياضكككككة، ور  ِل عارِ  جوقال: النثاُل رجالن، رجِل عارِ  بنفسكككككه، فشكككككُ
 (.1بربِ ه، ف ُشْ ُله الخدمة والعبادة )
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]وقال الخ طيه: [ ُتوفِ ي منصكور ]بن عمار في هذه السنة[ بب داد، وُدفن بباب ح ْرب 
 (.8قريبرا من قبر بشر الحافي، وإلى جانبه ابُنه ُسليأ ]بن منصور. والله أعلأ )

 ذكر ما ُرؤي له من المنامات:
ليأ بن منصككككككككككككككور بن عمار يقول: [ )ذكر الخ طيه ب سككككككككككككككناده إل ( رأيُت أبي 4ى سككككككككككككككُ
السوء،  ، قال: قك رثبني وأدناني وقال: ي ا شي   ما فَاَعل الله بك]منصور[ في المنام، فقلت له: 

ا فبكثيت هأ، فبكى  تدري لأ  فرُت لك؟ فقلت: ال ي ا إلهي، قال: إنثك جلسكككت  للنثال مجلسكككر
شككككككككككككككيتي قط ، ف فرُت لككه، ووهبككُت أهككل  المجلس كلثهأ، فيهأ عبككِد من عبككادي لأ ي بككِك من خ

 (.5ووهبُتك  فيمن وهبُت له )
__________ 

 : ال أ.280، وقبقات الصوفية للسلمي ص 113/ 2( في مناقه اكبرار 2)
 .111 - 113/ 2( انظر مناقه اكبرار 1)
 .31/ 25( انظر تاري  ب داد 8)
 ( و ) (: وقال سليأ بن منصور.( ما بين حاصرتين من )ب(، وفي )خ4)
 (2)." 31/ 25( تاري  ب داد 5)
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -470
254) 

ُد النثال في  "]قلت: وسكبه قول الحقِ  سكبحانه لمنصور: ي ا شي  السوء؛ كنثه كان ي هِ 
و يره،  ه ألوفرا من الدنانير والمتا الدنيا ويئخُذها، كما فعل مع اللي  بن سكككعد، ف نثه أخذ من
 وقد ذكرناه في ترجمة اللي ،  أث إن الله عفا عنه بعد ذلك.

وح دث نا  يُر واحد عن محمثد بن أبي القاسكككأ ب سكككناده إلى أبي العبال القاضكككي يقول: 
( رأيت منصككككور بن عمار في المنام فقلت 1( يقول: [ )2سككككمعُت أ با الحسككككين السككككعداني )

ُد النثال  في الماا فعاَل اللاه بكلكه:  دنيا ؟ فقكال: أُوقفت بين يديه فقال: أ ْنت  الذي كنت  تُك  هِ 
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ا إالث وبدأُت بالثناء  وت ر  ُه فيها؟ ! فقلت: قد كان ذلك ي ا إلهي، ولكن ما اتثخذُت مجلسككككككككككر
ادك، ة لعب، و لثثُت بالنصككككيح-صككككلى الله عليه وسككككلأ  -عليك، وبالصككككالة على نبيك محمثد 

ُدني  ، اصنُعوا له كرسيًّا في سمالي، فيمجِ دني بينكأ كما كان يمجِ  فقال: ي ا ماللكتي، صدق 
 بين عبادي.

اِحه وا لة  ) ( 8أسككككند  عن جماعٍة من العلماء منهأ أبو الخطثاب معرو  الخياط، صكككك 
 بن اكسقع، وروى عن الليِ  بن سعد وابِن لهيعة و يرهأ.

ليأ، رم، وجنادة بن محمثد و يرهأ، وقد تكلثموا فيه  وروى عنه ابُنه سككككككككككُ وعلي  بن خ شككككككككككْ
(4.) 

أنثه  -لأ صككككلى الله عليه وسكككك -ومن روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبيِ  
 (.5قال: "م ن أعيتُه المكاسُه فعليه بمصر، وعليه بالجانه ال ربي منها" )

 وهو حديِ  ضعيف.
* * * 

__________ 
 )مخطوط(: أ با الحسن الشعراني. 182/ 22في تاري  دمشق ( 2)
 ( في )خ( و ) (: وقال أبو الحسن السعداني. وما بين حاصرتين من )ب(.1)
( في )خ( و ) (: صكككككككاحه كذا وأبو بكر بن اكسكككككككقع؟ ! والتصكككككككويه من تاري  8)
 .801/ 1، وصفة الصفوة 30/ 25ب داد 
 ى هنا، ليس في )ب(.( من قوله: أسند عن جماعة ... إل4)
 (2))مخطوط(."  111/ 22( أخرجه ابن عساكر في تاريخه 5)
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ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -471
254) 

كلِ  ؟ فقال:  فر لي، وقال:  فرت لك ولماا فعاَل اللاه بكفقلكت:  -"يعني بعكد موتكه
، ولكلِ  من أحبني، قا  (.2ل: نعأ إلى يوم القيامة )من شيثع جناوتك، فقلت: يا ربِ 

؟ كما فعَل الله  ب]وحكى الخطيه عن الكندي قال: رأي  بشكككككككككككككررا في منامي فقال: 
 (.8(، وقال: سر في ملكي )1فقال:  فر  لي، وحطثني في لؤلؤٍة بي اء )

ا عن ابن خ يمة قال: لما مات[ أحمُد بن حنبل ]رأيته[ في منامي ) (، 4وحكى أي كككككر
؟ فقككال:  فر لي وتوثجني، وألبسككككككككككككككني نعلين من ذهككه، وقككال: يككا اللااه بااك مااا فعاالفقلككت: 

أحمد، هذا بقولك: القرهُن كالمي  يُر مخلوق، فقلت: ما فعل الله ببشر الحافي؟ قال: بٍ  
له،  -حانه وتعالىسب-بٍ ، م ن مثُل ِبشر! تركته بين يدي الجليل على مالدة، والجليل يقول 

 (5لأ يئكل، واشرب يا من لأ يشرب، وانعأ يا من لأ يتنعثأ. ) وهو مقبل عليه: ُكل يا من
( رأيت بشكككككررا في 6]وحكى ابن خميس في "المناقه" عن بعض الصككككالحين قال: [ )

ي،  ؟ فقال: قال لي: يا بشكككككر، أما اسكككككتحييت من  ما فعل الله بكالمنام بعد موته، فقلت له: 
جه د توفيُتك ]يوم توفيتك[ وما على و كنكت تخكافني ذاك الخو ؟  أ قكال: مرحبكرا ]بكك[، ق

 (.2اكرم أحه إليث منك )
 ]ذكر  ناِء العلماء عليه:

( 3حكى الخطيه عن اإلماِم أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أن ه سككك ل[ عن مسكككئلٍة )
 في الور ، فقال: ال يحل  لي أن أتكلثأ في الور ، وأنا هكل من  لثة ب داد، ]لو كان بشر بن

__________ 
 .562/ 2( تاري  ب داد 2)
 ( في صفة الصفوة: وأقعدني على قيار من لؤلؤة بي اء.1)
/ 1( لأ أقف عليه في تاري  ب داد للخطيه، وأورده ابن الجووي في صككفة الصككفوة 8)
885. 
( ما بين حاصكككككككككرتين من )ب(، وفي )خ( و ) (: وقال الكندي: رأيت أحمد بن 4)

 حنبل في منامي.
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 )مخطوط(. 883/ 8جها ابن عساكر في تاريخه ( أخر 5)
 ( ما بين حاصرتين من )ب(، وفي )خ( و ) (: وقال بعض الصالحين.6)
 .242/ 2( مناقه اكبرار 2)
( ما بين حاصككككككككككرتين من )ب(، وفي )خ( و ) (: وسكككككككككك ل اإلمام أحمد بن حنبل 3)

 (2)رحمة الله عليه عن مسئلة ..." 
 

ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م  ارآ  الزاان في تواريخ-477
254) 

 "أْن تسلخا.
( سككككككليمان الهاشككككككمي له: ها هنا هية ن لت 2وقال جعفر بن ]القاسككككككأ بن جعفر بن[ )

 } ك  ة، قككال: مككا هي؟ قككال: قولككه تعككالى: }و ِإنككثُه لكك ذِْكِر لكك ك  و لِق ْومككِ فينككا بني هككاشككككككككككككككأ خككاصكككككككككككككككث
هي لنا خاصثة، قال: فخذ معها:  [ فقال: ونحن معكأ فيها، فقال جعفر: بل44]ال خر : 

 [، فسكت ولأ يحر جوابرا.66}و ك ذثب  ِبِه قك ْوُمك  و ُهو  اْلح ق { ]اكنعام: 
 توفي بالبصرة في شهر رم ان.
 ؟ قال:  فر  لي بحبِ ي إياه.ما فعَل الله بكورهه رجِل في المنام، فقال له: 

نة، ، وسمع أي را سفيان بن عييسمع حمثاد  بن س ل مة، وكان عنده تسعة هال  حدي 
 وصال  الُمر ِي ، وخلقرا كثيررا.

، والب وي  و يرهأ.  ور وى عنه اإلمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وإبراهيأ الحربي 
افع.  واتثفقوا على ف له و قته وصدقه، وكان من سادات أهل البصرة  ير  ُمد 

(، وكان قد فات  بعض  1إلى البصرة ) وقال أبو يحيى السثاجي: حدثث بو اِسط، فدخل
أهل واسككككككككككككككط شككككككككككككككيِء من حديثه، فئخذ جرثةر جده يدة، ومألها ماءر و طاها، وتبعه، فلحقه 
رث به، وأخذ الجرثة  فووعها بين أصككككككككككككككحابه، وقال: ما  ، فسككككككككككككككُ بالبطال ، وقد عدم الماء  العذب 
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ناررا،  أ ، فئعطاه خمسككين ديحاجُتك؟ قال: فاتني شككيِء من حديثك، فقال: اقرأ، فقرأه عليه
 أعطاه دراهأ، وقال: أنفق هذه في قريقك؛ لتسلأ لك الخمسون.

 
 عبُد الملك بن عبد الع ي 

ا، يعد  من اكبدال، إالث أنه كان  أبو نصككككككر التمثار، كان عالمرا فاضككككككالر صككككككدوقرا  قة واهدر
ل ِ ممثن أجاب  في المحنة، فنهى اإلماُم أحمد رحمة الله عليه عن ا  عليه لكتابة عنه، ولأ ُيصكككك 

 لذلك، وكان جاوو التسعين سنة، وذهه بصره، ومات أول  يوم من المحرثم.
 (.8سمع مالك  بن أنس وخلقرا كثيررا، وأخرج عنه مسلأ في "صحيحه" و يره )

__________ 
 .12/ 21( ما بين حاصرتين من تاري  ب داد 2)
 لبصرة.: وشخص إلى ا281/ 22( في المنتظأ 1)
، 261/ 21، وتكككاري  ب كككداد 841/ 1( انظر ترجمتكككه في قبقكككات ابن سككككككككككككككعكككد 8)

 (2)، وتهذيه =" 281/ 22والمنتظأ 
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -473
254) 

 "خلُف بن هشام
ابن  علكككه، ]وقيكككل: ابن قكككالكككه، [ أبو محمكككد الب ثار ]المقرئ[، قرأ القرهن بكككالروايكككات 

 ى فاق أهل عصره.حتث 
]وحكى عنه الخطيُه أنثه قال: قرأُت القرهن على حم ة  بن حبيه ال ثيات عشكككر مرات 

ا[، وكككان يشككككككككككككككرُب النبيككذ  على مككذهككه أهككل العراق ]على 2) (، قككال: وكككان خلِف صكككككككككككككككالحككر
لى: االتئويل[،  أث تركه، وسكككككككككككككبُه ترِكه أنث ابن أخته قرأ عليه سكككككككككككككورة اكنفال حتثى بلى قوله تع

[ فقكال لكه: يكا خكال، إذا ميث  اللكه الخبي   من 82}لِي ِمي   اللكُه اْلخِبيك   ِمن  الطثيكِ ِه{ ]اآليكة: 
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الطيِ ه، أين يكون النبيذ، ]أو الشككككككككراب[؟ فنكس رأسككككككككه قويالر  أ قال: مع الخبي ، فقال: 
ل ك  أفترضككككككى أن تكون مع ]أصككككككحاب[ الخبي ؟ فقال: يا بني اذهه إلى المن ل، فاصككككككُبهْ 

 (.1شيٍء فيه، ]وتركه[، فئعقب ه الله الصوم ، فصام الدهر إلى أن مات )
 وقيل: إنثه صام أربعين سنةر، وأعاد صالة مدثة شربه النبيذ.

ليأ  ]وقد ذكره ابن سكككككعد وأ نى عليه، قال: وكان صكككككاحه قرهن وحرو ، وقرأ على سكككككُ
ة ]سكككنة تسكككٍع وعشكككرين صكككاحه حم ة، [ وتوفي يوم السكككبت لتسكككع خلون من جمادى اآلخر 

 (.8وم تين، ودفن بمقابر الُكن اسة[ بب داد )
 ]قلت: ال نعر  اليوم مقابر الُكن اسة، وإنثما الُكن اسة بالكوفة.

وح كى الخطيُه عن عبد الله بن محمد الب وي  أنثه قال: مات خلف في هذه السككككككككنة 
 (، كما قال ابن سعد[.4)

 ]وم تين[.قيل: مات ]في[ سنة  ماٍن وعشرين 
 قرأ؟ قال:  فر لي، وقال: اما فعل الله بكورهه بعض أصحابه في المنام فقال له: 

__________ 
 .124/ 1( تاري  ب داد 2)
 .125/ 1( تاري  ب داد 1)
 .852/ 1( قبقات ابن سعد 8)
 (2)." 122/ 1( تاري  ب داد 4)
 

م ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )-474
254) 

 "سيما الدمشقي  سيف ه، ف رب  عنقه.
( بها، 2وقيل: إنث ب ا الشككرابي ضككرب ه ضككربةر أخرى، وحمل إلى حظيرة بابك، فصككله )

ه إلى ب داد، فُنصككككككككككه، وفي أذنه ورقِة بخطِ  محمد بن عبد  وقيداه في رجليه،  أ بُِع   رأسككككككككككُ
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نصكككككككر، قتله الله على يدي  الملك ال يات م كككككككمونها: هذا رأُل المشكككككككرك ال كككككككالِ  أحمد بن
هكارون اإلمكام الوا ِق بكاللكه، أمير المؤمنين، بعد  أن أقام الحجثة عليه في خلِق القرهن و ]نفي[ 

( التشككككككككككككبيه، وعرم عليه التوبة، فئبى إالث المعاندة  والتصككككككككككككري  بالكفر، والحمُد لله الثذي 1)
 منين لما أصرث على كفره.عجثله إلى ناره وأليأ عقابه، وإنثما قتله أمير المؤ 

وقال إسكككماعيل بن خلف: لمثا قال الوا ق كحمد بن نصكككر: ما تقول في القرهن؟ قال:  
كالم اللككه تعككالى، قككال: كككذبككت، قككال: ال، بككل كككذبككت أنككت، فعلقككت بعنقككه، فقككال: ُجر وه، 

 فجر وه، فقط عوا رأس ه.
جانه  ، وهر مة، وصكككلب ه إلىوالمشكككهوُر أنث الوا ق قتله بيده، وسكككاعده سكككيما الدمشكككقي  

بابك، وبع   برأسكككككككه إلى ب داد، فنصكككككككب ه، فئقام سكككككككتث سكككككككنين،  أ ُحطث، وجمعوا بين رأسكككككككه 
وجسككككككككككككككده، ودفن بكالجكانكه الشككككككككككككككرقي من ب داد في المقبرة المعروفة بالمالكية، يوم الثال اء 

 (.8لثالٍث خلون  من شوال سنة سبع و ال ين وم تين )
عيل بن خلف: كان أحمد بن نصكككر ِخلِ ي، فلمثا قتل في المحنة وقال إبراهيأ بن إسكككما

ه أخبرُت أنث الرأل  يقرأُ القرهن، فم ككيُت فبت  بقرب الرأل، وعنده رجثالِة وحرِل  ِله  رأسككُ وصككُ
ه  النثاُل أ ْن يُكتكْر ُكوا{ 2يحفظون ه، فلمثا هدأِت العيون سكككككككككككككمعت الرأل تقرأ: }الأ ) ( أ ح سكككككككككككككِ

[، فاقشعرث جلدي،  أ رأيُته بعد ذلك في المنام وعليه السندُل اكخ ر 1 - 2]العنكبوت: 
ة، إالث ؟ فقال:  فر لي وأدخلني الجنث ما فعل الله بكواإلسككككككتبرق، وعلى رأسككككككه تاج، فقلت: 

ه عليه وسلأ صلى الل -أنِ ي ُكْنُت م مومرا منذ  ال ة أيام، قلت: ولأ؟ قال: مرث بي رسوُل الله 
ل  إلى خشكبتي حوثل وجه ه عنِ ي، فقلت: يا رسول  الله. قُِتْلُت على حقٍ  أم على ، فلمثا وصك-

 باقل؟ قال: على الحق، قلت: فلأ ح وثلت  وجه ك عنِ ي؟ قال: قتلك  
__________ 

( في )خ( و ) (: حصكككككككككيرة بابك، فطله ... وهو تحريف. وانظر تاري  الطبري 2)
1 /283. 

 .281/ 1ري  الطبري ( ما بين حاصرتين من تا1)
 (2)." 405/ 6( تاري  ب داد 8)

                                         
 .24/426( 654مرهة ال مان في تواري  اكعيان، سبط ابن الجووي )م  (2)
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ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -475
254) 

 (.2"رجِل من أهل بيتي، فلمثا بل ُت إليك استحييُت منك )
لبوه على  : لمككا جيء برأل أحمككد  بن نصككككككككككككككر إلى ب ككداد صكككككككككككككك  وقككال أبو بكر المطوعي 

 (.1ة )يره ِقب ل  القبلة، فئقعدوا رجالر معه رمِ  يرد ه به إلى  ير القبلالجسر، فكانت الريُ  تد
 وكان قتله يوم السبت ُ رثة رم ان، وله  مانون سنة، وقيل: نيف وسبعون سنة.

  فوِة ؟ فقال: ما كانت إالما َفعَل الله بكوقكال الخطيكه: ُرؤي في المنام، فقيل له: 
 (.8حتثى لقيُت الله ينظُر إليث )

وقال اإلمام أحمد بن حنبل رحمه الله: رحأ  اللُه أحمد  بن نصر، ما كان أسخاه، لقد 
 جاد  بنفسه.

وقال ابُن معين: ن ادى الوا ُق بعد مقتل أحمد بن نصككككككككككر: من قال بئنث القرهن  مخلوِق، 
 وأنث الله ال يرى، فله ديناران.

رِ  ، فقرأتُ  من  في أذنه، فنادتني جنيثته وقال أحمد بن نصكككككككككككككر: رأيت مجنونرا قد صكككككككككككككُ
 (.4جوفه: يا أبا عبد الله، دعني أخنُقه، ف نثه يقول: إنث القرهن  مخلوق )

ُل الخالفة  جلس  ودخل  عليه عبُد  وقال أبو العبال بن سكككككعيد المرووي: لمثا ولي المتوكِ 
 أحمككد ا ق، قتككل  الع ي  بن يحيى المكي  فقككال: يككا أمير المؤمنين، مككا ُرؤي أعجككه من أمر الو 

بن نصكر، وكان لسكانُه يقرأ القرهن إلى أن ُدِفن، فوجد  المتوكِ ل من ذلك، وساء ه ما سمع ه في 
أخيكه، إذ دخكل  عليكه محمكد بن عبكد الملكك ال ثيكثات، فقككال لككه: يككا ابن  عبككد الملككك، في قلبي 

 الوا ُق إالث  ن كان قتل هُ من قتِل أحمد بن نصككككككككككككككر، فقال: يا أمير المؤمنين، أحرقني الله بالنثار إ
كككافررا. ودخككل هر مككة، فقككال لككه المتوكككل مثككل  ذلككك، فقككال: قطثعني اللككُه إربككرا إربككرا إْن كككان قتلكك ُه 
ر بني  الوا ُق إالث كافررا، ودخل عليه أحمُد بن أبي دؤاد، فقال له المتوكل مثل  ذلك، فقال: ضكككككككك 

 ا، قالالله بالفالج إْن كان قتل ه الوا ُق إالث كافرر 
__________ 

 .404/ 6( تاري  ب داد 2)
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 .404/ 6( تاري  ب داد 1)
 : ف حك إليث.404/ 6( في تاري  ب داد 8)
 (2)." 811/ 6( تاري  ب داد 4)
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -472
254) 

ه عليه صلى الل -ر قبر  النبيِ  (: حجث ابُن معين، ف ا2"وقال عبُد الله ابن اإلمام أحمد )
في المنام  -صككككككلى الله عليه وسككككككلأ  -،  أ  خرج  فبات بظاهر المدينة، فرأى النبي -وسككككككلأ 

(؟ فقككككال لرفقكككالكككه: اذهبوا فككك نِ ي راجِع إلى 1وهو يقول: يكككا أبككككا وكريكككا، أر بككككت عن جواري )
 المدينة.

لسكككككككفرة، فدخل  المدينة (: كنُت معه في تلك ا8وقال محمد بن إسكككككككماعيل البخاري )
(، فمرم ومككات  ليلككة الجمعككة في ذي القعككدة، فككاجتمع  النككال، فقككال بنو 4فككئقككام  بهككا  ال ككرا )

ل عليها رسكككول الله  له إالث على اكعواد التي ُ سكككِ  ؛ -وسكككلأ  صكككلى الله عليه -هاشكككأ: ال ن سكككِ 
ى الكذب  هكذا الكذي ن ف كنكثه نفى الككذب عنكه، وأخرجوه إلى البقيع، ونكادى منكاٍد بين يكديكه:

، إلى أْن وصككككككككل  إلى قبره، وكان قد بلى سككككككككبعرا -صككككككككلى الله عليه وسككككككككلأ  -عن رسككككككككول الله 
 وسبعين سنةر.

 ور   اُه بعُض المحد ين فقال: ]من الكامل[
 ذهه  العليُأ بعيِه كلِ  محدِ ٍث ... وبكلِ  مختلٍف من اإلسنادِ 

 (5به علماُء كلِ  بالِد )وبكلِ  و ْهٍأ في الحدي  ومشكٍل ... يعني 
الله  صكككككككلى -وقال بعُض المحد ين: رأى رجِل من أهل المدينة في منامه رسكككككككول  الله 

صلى الله  -وأصحاب ه وهأ مجتمعين في الروضة، فقال: ما بالكأ؟ فقال النبي   -عليه وسلأ 
 : ج ن ا نح ُر جناوة  هذا الرجل الذي كان ينفي الكذب  عنِ ي.-عليه وسلأ 

                                         
 .24/422( 654مرهة ال مان في تواري  اكعيان، سبط ابن الجووي )م  (2)



 

 465 

ر: رأيُت يحيى بن معين تلك  الليلة في النوم، وعلى رأسكككككككِه تاِج، و  قال ُحبيش بن مبشكككككككِ 
 ؟ فقال: أدخلني عليه في داره، وووثجني  الث  م ة حورية؛  أما فعل الله بكفقلت: 

__________ 
( لأ أقف على هكككذا الخبر عن عبككد اللككه بن اإلمكككام أحمكككد، وأخرجكككه الخطيكككه في 2)

من قول حبش بن مبشكككر، فقال الخطيه بعده: الصكككحي  أن يحيى  124/ 26تاري  ب داد 
 توفي في ذهابه قبل أن يحج .

 ( في )خ( و ) (: في. والمثبت من المصادر.1)
، 104/ 23كما في تاري  دمشق -( كذا في )خ( و )ت(. وهو خطئ. والصواب 8)

يوسف البخاري : محمد بن  - 10/ 22، وسير أعالم النبالء 566/ 82وتهذيه الكمال 
 والد أبي ذر.

( في المصككككككككككككادر المذكورة أنه دخل المدينة ليلة الجمعة ومات من ليلته، لكن وقع 4)
 أنه أقام بها  ال را  أ مات. -ستئتي-في رواية حبيش بن مبشر 

 (2)." 125/ 26( تاري  ب داد 5)
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -472
254) 

 بن حرب "أحمدُ 
 ابن عبد الله بن سهل بن فيروو، أبو عبد الله، ال اهد النيسابوري ، وقيل: المرووي .

ا. والكرثاميُة تنتحُله.2كان حسن  ) ا مجتهدر  ( الطريقة، ظاهر الن سك، عابدر
 ورد  ب داد حاجًّا في أيام اإلمام أحمد رحمة الله عليه، وحدثث بها.

 
لأ يكن أحمككد بن حرب من اكبككدال، فال أدري من  وكككان يحيى بن يحيى يقول: إن

 هأ.

                                         
 .24/463( 654مرهة ال مان في تواري  اكعيان، سبط ابن الجووي )م  (2)
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وقال إسككككككماعيل: د خلُت على اإلمام أحمد، وقد ق ِدم  أحمُد بن حرب من مكثة، فقال 
لي: من هذا الخراسكككاني  الذي ق دم؟ قلت من وُهده كذا وكذا، فقال: ال ينب ي لمن يدثعي ما 

 يدثعيه أْن يُْدِخل  نفس ه في الفتيا.
(، وواحِد حقيقة، عمرنا 1مكد بن حرب: المناوُل أربعة، فثال ِة منها ]مجاو[ )وقكال أح

ث ُل  في الدنيا، ومكثُنا في القبور، ومقامنا في الحشككر، ومنصككرفُنا إلى اكبد الذي خلقنا له، ف م 
ي للحككاجِ ، ال يطم ن  وال ي حل ون اك قككال عن الككدوابِ  لسككككككككككككككرعككة  عمرنككا في الككدنيككا كككالُمتك ع شككككككككككككككِ 

رتحال، ومثل مكثنا في القبور مثُل أحد مناول الحاج ، ي ككككككعون  اك قال ويسككككككتريحون  يومرا اال
ْقِدِمهأ مكثة ، يق ككون  الن سككك ويوفون النذور،  وليلة،  أث يرتحلون، وم ث ُل مقامنا في الحشككر كم 

 الحقيقة. بُع هو(، فريِق في الجنة وفريِق في السعير، والرا8 أ يفترقون، وكذا القيامة يفترقون )
 وتوفِ ي في رجه، وهو ابُن  ماٍن وخمسين سنةر وأشهر.

ا فعل موقكال ابن دلويكه: رأيُت أحمد بن حرب في منامي بعد  وفاته بشككككككككككككككهر، فقلت: 
؟ فقال:   ف ر  لي وفوق الم فرة، قلت: وما فوق الم فرة؟ قال: أكرمني بئْن يستجيه  الله بك

 (.4قبري )دعواِت المسلمين إذا توسثُلوا ب
__________ 

 : خشن.210/ 5( كذا في )خ( و ) (. وفي تاري  ب داد 2)
 .120/ 22( في )خ( بيام، وما بين حاصرتين استدركته من المنتظأ 1)
 .122/ 22( قوله: وكذا القيامة يفترقون. ليس في ) (. وانظر المنتظأ 8)
 (2)." 122/ 22( المنتظأ 4)
 

ريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م ارآ  الزاان في توا-478
254) 

(. ولما 2"وقال عمرو الناقد: ما كان في أصككككككحابنا أسككككككرد للحدي  من الشككككككاذكوني )
 (.1قدم ب داد قال لي اإلمام أحمد: اذهه بنا إليه نتعلثْأ منه نقد  الرجال )

                                         
 .25/1( 654مرهة ال مان في تواري  اكعيان، سبط ابن الجووي )م  (2)
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 ( بئصبهان.8وتوفي في جمادى اآلخرة )
 نرا، وقد تكلثموا فيه.حدثث  عن خلٍق كثير، وكان حافظرا متق

صكككككككككككلى الله عليه  -وقال الخطيه: هو الذي روى عن معاذ بن جبل أن رسكككككككككككول الله 
قكال: "إنثهأ سككككككككككككككالُلوك عن المجرثة، فقكل لهأ: إنثهكا من ع ر ِق اكفعى الكذي تحت   -وسككككككككككككككلأ 
 (.4العرش" )

 فئنكر  الناُل عليه هذا وأشباه ه.
َل ما فعرأيُت الشكككاذكوني  في النوم، فقلت له:  (:5وقال إسكككماعيل بن قاهر البلخي  )

؟ قككال:  فر لي، قلككت: بمككاذا؟ قككال: كنككُت في قريق أصككككككككككككككبهككان، فككئخككذني المطُر، اللااه بااك
وكانت معي كتِه، ولأ أكن تحت سككككككككككككقف وال عندي شككككككككككككيء يكن ني، فانكببُت على كتبي 

 (.6حتى أصبحُت، وهدأ المطر، ف فر الله لي بذلك )
 

 للهسليمان بن عبد ا
ابن سككككككككككككليمان بن علي بن عبد الله بن عبال، ق ِدم  دمشككككككككككككق صككككككككككككحبة  المئمون، وواله 
ه المئمون اليمن، فقدم  ب داد، فوافق يوم الفطر، وصككككلثى بهأ  المدينة،  أث ع له المعتصككككأ، ووالث
ه أمر  كلِ  بلد يدخل إليه، حتى يصككككككل إلى اليمن، وذلك سككككككنة سككككككت عشككككككرة  العيد، وكان والث

 (.2وم تين )
__________ 

( في )خ(: ما كان في أصكحابنا مثل الشكاذكوني كان أسرد للحدي . والمثبت من 2)
 .56/ 20) (، وانظر تاري  ب داد 

ا 621/ 20( قال الذهبي في سككككير أعالم النبالء 1) : كفى بها مصككككيبة أن يكون رأسككككر
 في نقد الرجال، وال ينقد نفسه.

 دى اكولى.: جما64/ 20( في تاري  ب داد 8)
 .60/ 20( تاري  ب داد 4)
: 64/ 20، وفي تككككككاري  ب ككككككداد 124/ 22( كككككككذا في )خ( و ) ( والمنتظأ 5)

 إسماعيل بن الف ل بن قاهر.
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( انظر ترجمة سكليمان وأقوال العلماء فيه في المصكادر السكالفة، وسير أعالم النبالء 6)
 .212/ 1، ومي ان االعتدال 622/ 20

 (2))مخطوط(."  612 - 610/ 2( تاري  دمشق 2)
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -479
254) 

"]قال: [ وقال أبو يحيى ]الب ثاو: [ كنُت مع الحسككككككن فيمن حجث وقت  وفاته بالثعلبيثة، 
فاشت لت عن الصالة عليه بحفظ محملي ورحلي ]و يبة عديلي[، فرأيُته في منامي، فقلت: 

، فقلُت: قد فاتتني الصكككككككالةُ ما فعَل الله بك، أبا علي  ؟ قال:  فر لي ولكلِ  من صكككككككلثى عليث
( ترحثأ على. رحمُه 2عليكك ل يبكِة عكديلي، فقكال: ال تج  ، فقد  فر  الله لي و ]لكلِ  من[ )

 (.1اللُه تعالى )
 .أحدثث  بب داد عن ابن المبارك، وسفيان بن عيينة، وأبي معاوية ال رير، و يره

وسككككككككككككمع منه اكلمثة، وروى عنه اإلمام أحمد، والبخاري ، ومسككككككككككككلأ، رحمة الله عليهأ، 
 (.8و يرهأ )

 (.4واتفقوا على صدِقه وديانته وعدالته، رحمة الله عليه )
 

 قتيبة بن سعيد
ن، قريٍة من قرى بك ْل . ، موالهأ، من أهل بك ْ ال   ابن جميل بن ق ريف، أبو رجاء الثقفي 

 مسين وم ة، ورحل إلى اكمصار، وكان عالمرا فاضالر مكِثررا.ولد سنة  خ
حكككدثث عن مكككالكككك بن أنس و يره، وروى عنكككه اإلمكككاُم أحمكككد رحمكككة اللكككه عليكككه و يره، 

 واتفقوا على صدقه و قته.
 ومن شعره: ]من البسيط[

 لوال الق اُء الذي ال بدث ُمْدرُِكه ... والروق يئكله اإلنسان بالق درِ 

                                         
 .25/21( 654مرهة ال مان في تواري  اكعيان، سبط ابن الجووي )م  (2)
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 (5ي في ب  الن مسكُنه ... وال يمر  بها إال على سفِر )ما كان  مثل
 ]وفيها توفي

__________ 
 ( في )خ( و ) (: ولمن. والمثبت وما سلف بين حاصرتين من )ب(.2)
 .886/ 3( تاري  ب داد 1)
 ( من قوله: حدث بب داد ... إلى هنا. ليس في )ب(.8)
ا في المنتظأ 4)  114/ 6، وتهذيه الكمال 122 - 126/ 22( انظر ترجمته أي ككر

- 111. 
، وتهكككذيكككه 130 - 121/ 22، والمنتظأ 433 - 432/ 24( تكككاري  ب كككداد 5)
 (2). وهذه الترجمة ليست في )ب(." 582 - 518/ 18الكمال 
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -430
254) 

ن ذهه،  أ جني بهذا التاج، وألبسككني نعلين م"فقال: قك رثبني ربِ ي إليه، ]وأدناني، [ وتوث 
قكال: يكا أحمكد، هكذا ]تكاج الوقكار[ توثجُتك به لقولك: القرهن كالمي ]ُمنك  ثل[  يُر مخلوق، يا 
، بقككدرتككك   أحمككد، ادعوني بككالكلمككات التي كنككت تككدعوني بهن  ]في الككدنيككا[، فقلككت: يككا رب 

 فقال: قد فعلت. على كل  شيء، ال تسئلني عن شيء، وهْه لي كلث شيء،
وحكى الخطيككُه عن رجككٍل أنككثه رأى على كككل قبر قنككديالر فقككال: مككا هككذا؟ فقيككل لككه: أمككا 

(، وقككد كككان فيهأ 2علمككت أنككه نُكو ِر  كهككِل القبور قبورُهأ بن ول هككذا الرجككل ]بين ظهرانيهأ[ )
 من يعذثب فُرِحأ.

ار قال: [ ) ( ]في 8من بن مهدي )( رأيُت عبد الرح1]وحكى الخطيه أي را عن بُكْند 
؟ فقكال:  فر لي، وفي كمِ ه شككككككككككككككيء، فقلت: أي شككككككككككككككيء ماا فعاَل الله  بكالمنكام[، فقلكُت: 
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ك؟ فقككال: قكُكِدم بروِح أحمككد بن حنبككل ) (، فككئمر  اللككه جبريككل أن ينثر  عليهككا 4]الككذي[ في كمككِ 
 ( وال برجد، وهذا نصيبي منه.5الدر والجوهر )

 دار رأى هذا المنام عند موت أحمد بن حنبل.]قال الخطيه: ويشبه أن يكون بُكنْ 
قلت: وبينثا أن موت عبد الرحمن بن مهدي تقدم على موت أحمد بن حنبل كن ابن 

 مهدي مات في سنة  مان وتسعين وم ة، وقد ذكرناه.
وروى ابن عسكككككككاكر عن أحمد بن محمد الكندي قال: [ رأيت أحمد ]بن حنبل[ في 

، قلت:كما فعَل الله بالمنام فقلت:   ؟ فقال:   ف ر لي، وقال لي: يا أحمد، ُضربت  فيث
__________ 

/ 1( في )خ( و ) (: بينهأ. والمثبت من )ب(. وأخرجه ابن عساكر في تاريخه 2)
 من قريق الخطيه الب دادي. 260
 ( ما بين حاصرتين من )ب(، وفي )خ( و ) (: وقال: بندار.1)
كمككا في تككاري  ب ككداد -خطككئ، ونص الخبر  ( كككذا في )خ( و ) ( و )ب(. وهو8)
ترجمة سكككالمة بن سكككليمان: قال بندار: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: صكككف لي  130/ 20

الثوري، قال: فوصككككفه لي، فسككككئلت الله أن يرينيه في منامي، فلما أن مات عبد الرحمن رأيته 
 في الصورة التي وصفها لي عبد الرحمن ...

 هو سفيان الثوري ال عبد الرحمن بن مهدي. والله أعلأ.فالذي رهه بندار في منامه 
: لما قدم أحمد بن حنبل ت وج. وهو -وما سككلف بين حاصككرتين منها-( في )ب( 4)
 تحريف.
 (2)( بعدها في )خ(: واللؤلؤ." 5)
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -431
254) 

 من تمرٍة تحش ى ب ُنْكُبورِ  "ولقمٍة بجريش الملِ  هكُلها ... ألذ  
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 (2كأ لقمٍة جلبت حتفرا لصاحبها ... كحبِة القم  دقثت عنق عصفوِر )
ه البصككككككككككككرة، ولما ولي المعتصككككككككككككأ 1]وكان يحيى انحر   عنه المئمون[ ) ( وأبعده، فوالث

لعرا كثيرة، خقرثب ُه، وكذا الوا ق، ولما ولي المتوكِ ُل صككككككككككككككيثره في مرتبة ابن أبي دؤاد، وخ لع عليه 
وقرثبه،  أث   كككككه عليه ]المتوكل[، فع له عن الق كككككاء ]بجعفر بن عبد الواحد[، واسكككككتصكككككفى 

 أمواله،  أث أمر ه باالنتقال إلى ب داد، وأل م ه بيت ه إلى أن مات ]في هذه السنة بالرثب ذ ة[.
 ]ذكر وفاته:

حجِ  في سنة ا نتين ( إلى ال8حكى الخطيه عن داود بن علي  قال: خرج ابن أكثأ[ )
ل عن القول بخلق القرهن، وأنككه[ قككد  وأربعين على ع م المجككاورة بمكككة، فبل ككه ]رجو  المتوكككِ 

( إلى المدينة،  أث رجع يريُد العراق، فمات 4صككككككككككككككل  قلبه، ]فبدا[ له ]من المجاورة[، فعاد )
رضككي الله عنه  -بي ذر (، وقبرُه بها إلى جانه أ5بالرثب ذة ]في سككنة  الث وأربعين وم تين[ )

 (.6، وهو ابن  الث و مانين سنة، رحمه الله )-
 ]ذكر المنام الذي رؤي له:

رواه الخطيه ب سناده إلى محمد بن عبد الرحمن الصيرفي  قال: [ رأى جاِر لنا يحيى 
فقال: سككككوءِة  ؟ قال: وقفُت بين يديهما فعَل الله بكبن  أكثأ في منامه بعد موته، فقال له: 

يا شكككي ، فقلت: يا رب إن رسكككول ك قال: "إنثك لتسكككتحيي أْن تعذِ ب  أبناء  الثمانين" وأنا  لك
 (.2ابُن  مانين، أسيُرك في اكرم، فقال: صدق  رسولي، قد عفوت عنك )

__________ 
( من قولكه: وقكال الخطيكه: كتكه ... إلى هنكا. ليس في )ب(، والبيكت الثاني كما 2)

 )مخطوط(: 82/ 23في تاري  دمشق 
 وأكلٍة قربت للهلك صاحبها ... كحبة الف ِ  د قثْت عنق  عصفورِ 

 ( ما بين حاصرتين من )ب(. وفي )خ( و ) (: وكان المئمون انحر  عنه.1)
 ( ما بين حاصرتين من )ب(. وفي )خ( و ) (: وكان خرج إلى الحج ...8)
ه المتوكل قد صكككككل  قلب( ما بين حاصكككككرتين من )ب(. وفي )خ( و ) (: فبل ه أن 4)

 له فعاد ...
 ( ما بين حاصرتين من )ب(. وفي )خ( و ) (: هذه السنة.5)
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 .116 - 115/ 26( تاري  ب داد 6)
 (2)." 116/ 26( تاري  ب داد 2)
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -437
254) 

 "رحل إلى البالد، ولقي الشيوخ، وسمع الكثير.
ليه عبد الله بن قاهر بخمسككككة هال  درهأ على يد رسككككول له، فدخل  عليه بعد  بع  إ

صالة العصر وهو يئكُل الخب   مع الُفْجل، فوضع الكيس  بين يديه، وقال: بعثني إليك اكمير 
عبكد الله بن قاهر بهذا تنفقه عليك وعلى أهلك، فقال له: خذه خذه، ف نِ ي ال أحتاُج إليه، 

بل ت رؤول  الجبال، وإنما ت رُب بعد سكككككككككاعة، وقد جاووُت الثمانين، إلى ف نث الشكككككككككمس  قد 
متى أعيش؟ وردث المال، ولأ يقبله، فئخذ الرسكككككككككككككوُل المال وخرج، ودخل عليه ابُنه في الوقت 
وقال: يا أبت، ليس عندنا الليلة  خبِ ، فبع  ببعِض أصككككككحابه خلف  الرسككككككول ليردث المال إلى 

 يذهه  ابُنه خلف الرسول فيئخذ المال. ابن قاهر؛ ف عرا من أن
اتي، وقد  وقال وكريا بن في دل ويه: ربما كان يخرج محمُد بن رافع إلينا في الشكككتاِء الشكككث

 لبس لحاف ه الذي يلبسه بالليل.
قال الحاكأ: وقد دخلُت داره وتبرثكُت بالصكككالة في بيته، واسكككتندت إلى الصكككنوبرة التي  

 كان يستنُد إليها.
 نيسابور، وصلى عليه محمُد بن يحيى.وتوفي ب

 ؟ فقال: بشثرني بالرثوح والراحة.ما فعَل الله بكورؤي في المنام، فقيل له: 
سمع سفيان  بن عيينة و يره، وأخرج عنه البخاري  ومسلأ، وكان رفيق  اإلمام أحمد لمثا 

 خرج إلى عبد الرواق، فكان فوق الثقة بات ِفاِق الحفثاظ.
 

 قاسأمحمد بن ال
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أبو الحسكن المعرو  بماني الُمو ْسول، من أهل مصر، قدم ب داد أيام المتوكِ ل، وكان 
 من الظِ را  اللِ طا ، توفي بسامراء.
 ومن شعره: ]من الخفيف[

 و عُموا أنث من تشا ل  باللذ ... ككذات عن من ُيِحب ُه ي تسلثى
 (2)واِ  وص لثى" كذبُوا والذي تُقاُد له الُبْد ... ُن ومن عاذ  بالط

 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -433
254) 

 "أمثا ترى الفتية  اكرجال  ما فعلوا ... بالهاشميِ  وبالفتِ  بِن خاقانِ 
 وافى إلى الله مظلومرا ف جث له ... أهُل السماوات من مثنى ووحدانِ 

 ها شئِن من الشانِ وسو  تئتيُكأ أخرى ُمسوثم ِة ... توقعوها ل
 فابُكوا على جعفٍر وار ُوا خليفت كأ ... فقد بكاُه جميع اإلنِس والجان

 (.2فئصبحُت وإذا النال يقولون: قُِتل  المتوكِ ُل في هذه الليلة )
وقال أبو عبد الله أحمد بن العالء: رأيُت المتوكل بعد  قتله بئشكككككهر كئنثه بين يدي الله 

ة اللااه بااكمااا فعااَل تعككالى، فقلككت:  ؟ قككال:  فر لي، قلككت: بمككاذا؟ قككال: بقليككٍل من السككككككككككككككنككث
ا أخاصكككككمه إلى الله العظيأ  كُت بها، قلت: فما تصكككككنع ها هنا؟ قال: أنتظُر ابني محمدر تمسكككككث

(1.) 
ل في النوم وهو جككالِس في النور، فقلككت لككه: 8وقككال جعفر المتوكلي ) (: رأيككُت المتوككك 

 بمعناه. ؟ قال:  فر لي وذكرما فعل الله بك
 وقال أبو الوارث قاضي نصيبين: رأيُت في منامي كئنث هتيرا أتاني فقال: ]من البسيط[

 يا نالأ  العيِن في جثماِن يقظان ... ما باُل عينك  ال تجري بتك ْهت انِ 
 إنث الليالي  لأ تحِسن إلى أحد ... إال أساءْت إليه بعد إحسانِ 

 (4لهاشمي وبالفتِ  بن خاقاِن )أما رأيت  صرو   الدهر ما فعلت ... با
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 (.5فما كان بعد أيام حتى وصل  البريد بقتلهما )
 وقال الصولي: سمع النال قالالر يقول: ]من مج وء الكامل[

 يا عيُن ويحِك فاهملي ... بالدمِع منك واسبلي
__________ 

 .58/ 3( تاري  ب داد 2)
 .851/ 22، والمنتظأ 54/ 3ب داد ( في )خ( بين يدي الله تعالى. وانظر تاري  1)
عن علي  بن إسككككككككككككككماعيل  51/ 3( ككذا في )خ( و ) (. والخبر في تاري  ب داد 8)

 قال: رأيت جعفر المتوكل بطرسول في النوم وهو في النور جالس ...
 ( من قوله: وافى إلى الله مظلومرا ... إلى هنا ليس من )ب(.4)
 ت الثاني وفيه بعد اكخير:، دون البي180/ 1( تاري  الطبري 5)

 (2)وسو  يتبعهأ قوم لهأ  دروا ... حتى يصيروا كئمِس الذاهه الفاني" 
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -434
254) 

( مات ]في[ سكككنة إحدى وخمسكككين ]وم تين[ 2"]وقال أبو عبد الرثحمن السكككلمي: [ )
 (.8)(. أو: سنة سبع وخمسين وم تين 1)

( ح رُت جناوة سري ، فسررُت 4]وحكى الخطيه عن أبي عبيد بن حربويه قال: [ )
ا فعل ممن كثرة الجمع، فحدث ني رجِل شكككككككككهد الجناوة قال: رأيُت سكككككككككريًّا في المنام، فقلت: 

، قال: فقلت: فئنا ممثن ح كككككرها الله بك لثى علي  ؟ قال:  فر  لي ولمن ح كككككر جناوتي وصككككك 
ا، وصككككككككككلى عليك، ]قال : [ فئ ْخر ج  درجرا فنظر فيه وقال: مالك  فيه اسككككككككككأ، فقلت: انظر جيدر

 (.5ف نِ ي ح رت، فنظر وقال: بلى، هذا اسمك في الحاشية )
 ذكر مسانيده:
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(، وكان 6]قال الخطيه: حدثث عن ُهشككككككككيأ، وأبي بكر بن عيثاش، وي يد بن هارون )
 من العبثاد المجتهدين.

ق طي  بن الُم  لِ س الصككوفوذكره الحافُظ ابن عسككاك ري  السككث ، ر في "تاريخه" فقال: السككث ي 
( عن مروان بن معاوية، ويحيى بن 2أحُد ال هثاد واكتقياء الُعبثاد، قدم  دمشكككككككق، وحدثث بها )

، وأبي أسكككامة  يل ال كككبي  اليمان، ومحمد بن معن ال فاري ، وعلي  بن ُ راب، ومحمد بن ُف ككك 
 وفي  و يرهأ.حمثاد بن أسامة الك

 (.3واجتمع بئحمد بن أبي الحواري، فقال له: يا أحمد، عظني وأوج  )
وقككد ذكرنككا اجتمككاعككه في ترجمككة أحمككد بن أبي الحواري وحكككايككة  مككا قككال سككككككككككككككريٌّ عن 

 الراهه الذي لقيه ل وجِة أحمد رايعة.
__________ 

 ( ما بين حاصرتين من )ب(. وفي )خ( و ) (: وقيل.2)
 .43الصوفية ص ( قبقات 1)
 ( قوله: أو سنة سبع وخمسين وم تين. ليس في )ب(.8)
 ( ما بين حاصرتين من )ب(، وفي )خ( و ) (: وقال عبيد بن حربويه.4)
 - 166/ 20من قريق الخطيكه، وانظر تككاري  ب كداد  14/ 2( تكاري  دمشككككككككككككككق 5)
 .836 - 835/ 1، وصفة الصفوة 162
 .160/ 20( تاري  ب داد 6)
: قدم دمشككق، وحدث عن. . 22/ 2فظة: بها. ليسككت في تاري  دمشككق. وفيه ( ل2)

. 
 (2)." 23/ 2( تاري  دمشق 3)
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ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -435
254) 

"رحمه الله، وكان أحمد يكرمه ويقدِ مه، ويقول: ما رأيُت أسككككود  الرأل أحفظ  منه، وال 
 (.2) -صلى الله عليه وسلأ  - أعر   بمسانيد رسول الله

 وكان قد استوقن أصبهان، وأقام بها خمسرا وأربعين سنة، وكان وفاتُه بها في شعبان.
أسكككككند عن خلق كثير، منهأ هشكككككام بن إسكككككماعيل، والحكُأ بن نافع، وي يد بن هارون، 

 ود و يره.اوعبد الروثاق بن همثام، والطيالسي، وعفان بن مسلأ، و يرهأ، وأخرج  عنه أبو د
له محمد بن عاصكككأ، وصكككلثى عليه القاضكككي إبراهيأ بن أحمد الخطابي،  ولمثا مات   سكككث

 (.1ودفن في مقبرة مردبان )
(؟ 8) ما فعل الله بكوقال محمد بن يوسككككف: رأيُت أبا مسكككككعود في المنام، فقلت: 
 فقال: حد نا وحد نا، قلت: وفي اآلخرة أنبئنا وحد نا؟ ! قال: نعأ.

يقول: كتبُت عن ألٍف وسككككبع م ة وخمسككككين شككككيخرا، أدخلُت منهأ في تصككككانيفي وكان 
 الث  م ة وعشكككككككرة، وأسكككككككقطت الباقين، وكتبُت ألف  ألف حدي  وخمس م ة ألف حدي ، 

 (.4أدخلُت في تصانيفي  الث  م ة ألف في التفاسير واكحكام والفوالد و يرها )
ال: خُذوا حدي  مصككككككر، فجعل وقال الخطيه: دخل مصككككككر، فاسككككككتلقى على ق فاه وق

 (.5يقرأه شيخرا شيخرا من قبل أن يلقاه )
 واتثفقوا على صدقه وأمانِته وفِ له، وأنثه لأ يكن في ومانِه أحفظ منه.

وقد تكلثأ فيه عبُد الرثحمن بن يوسكككككككككككف بن خراش وضكككككككككككعثفه، وقد ردث عليه الحافظ أبو 
 الطعن في أبي مسعود أحِد، ولقدأحمد بن عدي فقال: لأ يُوافق ابن  خراش على 

__________ 
 .564 - 568/ 5( تاري  ب داد 2)
)ترجمكة محمكد بن حكامد بن  824/ 2( في )خ( و ) ( وذيكل قبقكات الحنكابلكة 1)

)مخطوط(: موذنان. والمثبت من  24/ 1حمد اكصككككككككبهاني(: مرديان. وفي تاري  دمشككككككككق 
 .120/ 2، ومعجأ البلدان 31ذكر أخبار أصبهان ص 
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. وهو مقحأ في 25/ 1. ليس في تاري  دمشكككككككككق ما فعل الله بك( قوله: فقلت: 8)
 الكالم.
 .28/ 1( تاري  دمشق 4)
 (2)." 564/ 5( تاري  ب داد 5)
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -432
254) 

 (.2  )"وقال عبد الله بن سليمان: محمُد بن يحيى أميُر المؤمنين في الحدي
( 1وقال اإلماُم أحمد رحمة الله عليه: ما رأيُت أعلأ  بحدي  ال هري  وال أص ث كتابة )

 منه.
ا : رأيُت محمد بن يحيى في المنام، فقلت: 8وقكال أبو عمرو ) لله ما فعل ا( الخفكث

 ؟ قال:  ف ر لي، قلت: فما فعل في علمك؟ قال: ُكِته  بماء الذهه، ورُِفع  في ِعليين.بك
 

ير  معاوية بن صال  بن ُحد 
، قاضكي اكندلس ) (، من الطثبقة الثثالثة من أهل مصر 4أبو عمرو الح كرمي  الحمصكي 

(5.) 
لما دخل عبُد الرثحمن بن معاوية بن هشام اكندلس وملك ها، اتثصل به معاوية، فئرس ل ه 

ه ق كككاء  اكندلس، و  ام في بعض أمره، فلمثا عاد  والث سكككنة. وكان  هو ابُن نيِ ٍف و ال ينإلى الشكككث
 (.6خروُجه من حمص سنة  خمٍس وعشرين وم ة )

 وقدم  مصر حاجًّا إلى مكثة.
وقال أبو صكككككككال  الفارسكككككككي: مرث بنا معاوية بن صكككككككال  حاجًّا في سكككككككنة أربع وخمسكككككككين 

 (، وكته عنه أهل مصر والمدينة.2وم تين )

                                         
 .25/813( 654مرهة ال مان في تواري  اكعيان، سبط ابن الجووي )م  (2)
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د وال ابُن يونس وال ابُن عسككككككاكر مولد ه، قال المصككككككنِ ُف رحمه الله: ولأ يذكر ابن سككككككع
 وعلى قول ]ابن[ يونس أنثه ولي  الق اء في أيثام عبد الرثحمن الداخل، وعبُد الرثحمن

__________ 
 .661/ 4( تاري  ب داد 2)
 : كتابرا.651/ 4( كذا في )خ( و ) (. وفي تاري  ب داد 1)
. وترجمة محمد 668/ 4ري  ب داد ( في )خ( و ) (: أبو عمر. والمثبت من تا8)

 بن يحيى لأ ترد في )ب(.
( إيراده في هذه السككنة وهأ، فوفاة معاوية بن صككال  في سككنة  مان وخمسككين وم ة. 4)

)قبعة مجمع الل ة(. ولأ يذكره المصنف في وفيات  255 - 254/ 63انظر تاري  دمشق 
 هك. وفي الكالم اآلتي ما يدل على وهمه. 235سنة 

 .243/ 63، وتاري  دمشق 116نظر قبقات خليفة بن خياط ص ( ا5)
 .240/ 1( تاري  علماء اكندلس البن الفرضي 6)
: سككككككنة أربع  - 241/ 63كما في تاري  دمشككككككق -( كذا، وهو خطئ، والصككككككواب 2)

 (2)وخمسين وم ة." 
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -432
254) 

 (.2حرا، مدحه الُبحتري  و يرُه )"وكان أحمد ُممدث 
 

 أماجور التركي  
( م هيبرا 1ذكره أبو الحسككككين الرثاوي  في أمراء دمشككككق  في أيثام المعتِمد على الله، وكان )

 شجاعرا، أ ِمن ت الط رق في أيثامه والُحجثاج، وجعل الشثام  مثل  الم ْهد.

                                         
 .25/401( 654مرهة ال مان في تواري  اكعيان، سبط ابن الجووي )م  (2)
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ي قال: [ بع  ]أماجوُر[ مرثةر جنديًّا إلى ( عن أبي الحسككككككككين الرثاو 8]وحكى الحافظ )
، فصكككككككككككككاد  أعرابيًّا في قرية، فجلس الجندي  ]إليه، فمدث  أذرِعات في رسكككككككككككككالٍة، فن ل اليرموك 

بال ) ، وبلى 4اكعرابي يد ه، فنتف من سكككككككِ ( الجنديِ [ خ صكككككككلتين، وعاد الجندي  إلى دمشكككككككق 
، فدعاه وسكككككئله عن القصكككككث  بمعلِ أ  ة فاعتر ، فئمر بحبسكككككه،  أث اسكككككتدعىالخبُر أماجور  التركيث

بيان، والبدث  بيان، فئعطاه ماالر وقال له: اذهْه إلى المكان الفالنيِ  وأ ْظِهْر أنثك تعلِ أ الصككِ  الصككِ 
أن ترى اكعرابيث هناك، ف ْن رأيت ه فشككككككككككككككاِ ْله، وأعطاه قيوررا، وقال: عر ِفني اكخبار  يومرا بيوم، 

بيان سككككتثة أشككككهر، ويبح  عن اكعرابي حتثىفخرج الرجُل وأت  ى إلى القرية، فجلس يعلِ أ الصككككِ 
، فركه  عرفه، وجاء اكعرابي، فقال المعلِ أ كهل القرية: شكككككككا لوه، وأقلق الطيور  إلى دمشكككككككق 
أمكاجوُر بنفسككككككككككككككه من دمشككككككككككككككق  إلى اليرموك ]في[ يوٍم واحكد، وأحكاط بالقرية، وأخذ اكعرابيث 

مثا دخل دمشككككككككككككككق  أح ككككككككككككككره وقال: ما حملك على أْن رأيت رجالر من أولياء م كتوفرا معه، فل
كرانرا لأ أعقل، فئمر بنتِف   باله؟ قال: كنُت سكككك  لطان في قريٍة، ما تعرثم لك أن تنتف  سككككِ السكككك 
كلِ  شككعرٍة فيه من أجفانه ]وحاجبيه[ ولحيته ورأسككه، فما ترك عليه شككعرة ]إال نتفها[، وضككربه 

ه ورجليه،  أث صككككلبه، وأخرج الجنديث من الحبس، ف ككككربه م ة  سككككوٍط، ألف سككككوط، وقطع يدي
، فكيف تككدافُع عنِ ي لو احتجككُت  وقرده عن الخككدمككة، وقككال: أنككت مككا دافعككت  عن نفسكككككككككككككككك 

 إليك؟
ا مكات أمكاجور رُلي  في المنكام، فقيكل لكه:  فقال:  ؟ماا فعل الله بك]قكال الراوي : [ ولمكث

 ظي قُرُقات المسلمين والُحجثاج. فر لي. فقيل: بماذا؟ قال: بحف
__________ 

، والصككككككككككككككفكككدي في "الوافي 206/ 1( ذكر اكبيكككات ابُن العكككديأ في ب يكككة الطلكككه 2)
 .120/ 6بالوفيات" 
( في )خ( و ) (: أمكككاجور التركي: أمير دمشككككككككككككككق في أيكككام المعتمكككد ككككان. . .، 1)

 والمثبت من )ب(.
 .31/ 8( في تاري  دمشق 8)
 (2)ل: ما ظهر من مقدثم اللحية بعد العارضين. اللسان )سبل(." ( السِ با4)

                                         
 .26/12( 654مرهة ال مان في تواري  اكعيان، سبط ابن الجووي )م  (2)
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ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -438
254) 

ي: يا ؟ قال: لقيُت ربِ ي تعالى فقال لماا فعال اللاه بك"المنكام فقلكت لكه: يكا أبكا ورعكة، 
ى عبادي؟ تبوثأ يف بم ن حفظ الس نن  علأبا ُورعة، [ إنِ ي أوتى بالطِ فل فآمر به إلى الجنثة، فك

.  من الجنثة حيُ  ش ت 
وسككي: رأيُته في المنام فقلت: يا أبا ُورعة، إنث الجهمية 2وقال ي يد ) ( بن م خلد الطثر سككُ

 قد هذونا. فقال: اسكت، ف نث أحمد بن حنبل قد سدث عليهأ الماء  من فوق.
؟ كما فعل الله بوارة في المنام، فقال ]له: [ ( ورهه محمثد بُن مسلأ بن 1]قال: [ )

فقككال:  فر لي وقككال: ألحقوه بككئبي عبككد اللككه وأبي عبككد اللككه ]وأبي عبككد اللككه وأبي عبككد اللككه[ 
ر لنا هذا، فقال: أبو عبد الله اكوثل؛ سكككككككفياُن الثثوري، والثاني: مالُك  فقيل ]البن[ وارة: فسكككككككِ 

 أحمُد بن حنبل. بن أنس، والثالُ : الشافعي، والرابع:
( بن عبككد اللككه قككال: رأيككت أبككا ُورعككة في 8وحكى الحككافُظ ابُن عسكككككككككككككككاكر عن حفِص )

ماء يصكككككلِ ي بالماللكة، فقلت له: ِبأ  نلت  هذا؟ فقال: كتبُت بيدي ألف   المنام وهو في السكككككث
 عليه، وقد أصككككلِ ي -صككككلى الله عليه وسككككلأ  -ألِف حدي ، في كلِ  حدي  إذا ذكرُت النبيث 

 (.4: "من صلثى عليث مرثةر صلثى الله عليه بها عشررا" )-صلى الله عليه وسلأ  -قال 
(: اإلمككام أحمككُد بن حنبككل رحمككة اللككه 6( خلٍق كثير، منهأ )5أسككككككككككككككنككد أبو ُورعككة عن )

ل مة، والبخاري ، ويحيى بُن ُبك ير ، وأبو سكككككككك  ، والطثيالسككككككككي   عليه، والف ككككككككُل بن دُكين، والق ْعن بي 
، ومسككككككلُأ بُن الحجثاج، وأبو حاتأ الرثاوي ،  المصككككككري  و يرهأ، وروى عنه: أبو ُورعة الدمشككككككقي 

 (.2وعبُد الله بُن أحمد و يرهأ )
 ودخل أبو ُورعة على اإلمام أحمد، فحدث ه أحمُد عن عبد الرواق، عن م ْعم ر، عن

__________ 
 ليست في "تاري  ب داد".( في )ب(: وقال الخطيه: ورهه ي يد ... ، و 2)
 ( ما بين معكوفين من )ب(، والخبر بنحوه في "تاري  ب داد".1)
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( في )خ(: وقكككال أبو حفص ... ، وفي ) (: وقكككال حفص ... ، والمثبكككت من 8)
 .815/ 44)ب(، والكالم في "تاري  دمشق" 

( من حككديكك  عبككد اللككه بن عمرو بن 834(، ومسككككككككككككككلأ )6563( أخرجككه أحمككد )4)
 .العاص
 ( في )خ( و ) (: أسند الحدي  عن ... ، والمثبت من )ب(.5)
( من هنا إلى هخر السكنة ليست في )ب(، وأتى مكانها: والحمد لله وحده وصلى 6)

 الله على سيدنا محمد وهله وسلأ.
 (2)." 66/ 28، و "السير" 42 - 46/ 5( "تهذيه الكمال" 2)
 

ابن الجوزي )م  ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب-439
254) 

"قد  فرُت كهل الموقف، وشككككككككككككككفثعُت كلث واحد منهأ في أهل بيته وذرثيته وعشككككككككككككككيرته 
(2.) 

: سككككككمعُت 1وقال ]الخطيه ) ( ب سككككككناده إلى[ أبي العبثال محمثِد بِن إسككككككحاق الثقفيِ 
الله عليه لى صكك -ابن  الموفثق يقول: ح ج ْجُت على قدمي سككتِ ين حجثة، منها عن رسككول الله 

: فاقتديت بابن الموفثق، فحججُت عن النبي -وسكككككككلأ  ] ال ين حجثة، قال أبو العبثال الثقفي 
[ سككبع ِحج ج، وضككحثيُت عنه م ةر وسككبعين أضككحية، وقرأُت القرهن -صككلى الله عليه وسككلأ  -

 عنه ا نتي عشرة مرثةر، وجعلُت أعمالي كلثها له.
مسككككت ن عنهما، فلو جعاله كنفسككككهما  -يه وسككككلأ صككككلى الله عل -]قلت: رسككككوُل الله 

 لكان أولى.[
]وقكال أبو الحسككككككككككككككين بن المنكادي: [ مات علي  بن الموفق رحمه الله بب داد ]سككككككككككككككنة 
ْخر  اكُُور ُتطرح على تابوته  خمٍس وسكككتين وم تين، [ ولما خرجوا بجناوته رأى الف ْتُ  بن شككك 

 اكعمال. فقال: ما أحسن هذه الُم اح مات لو كانت على

                                         
 .26/15( 654بن الجووي )م مرهة ال مان في تواري  اكعيان، سبط ا (2)
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ار ) ( ]قككال: [ رأيككُت اإلمككام أحمككد  8]وحكى الخطيككه عن[ أحمككد  بن عبككد اللككه الحفككث
اني وأعمااا فعاال اللااه بااكَ بن حنبككل رحمككة اللككه عليككه في المنككام، فقلككت:  بكك  طككاني، ؟ فقككال: ح 

ل وهو اعة تركُته في و ال  ريد ي وقرثبني إليه وأدناني، قلت: فما فعل علي  بُن الموفثق؟ قال: السككككككككككث
 (.4الع ْرش )

حدثث ]علي  بُن الموفثق[ عن منصككككككككور بن عمثار، ]وأحمد  بن أبي الح واري[ و يرهما، 
له  رضكككي الله  -وروى عنه أحمُد بن مسكككروق الط وسكككي  و يرُه، واتثفقوا على صكككدقه و قِته وف  كككْ

 .-عنه 
 -ه وسككككككككككلأ الله عليصككككككككككلى  -]وأخرج له الخطيه حديثرا عن يعلى بن ُمْنية، أنث النبي 

( ". انتهكككت 5قكككال: "إنث النكككار ل تقول يوم القيكككامكككة: ُجْ  يكككا مؤمن، فقكككد أقفكككئ )نوُرك لهبي( )
 ترجمة ابن الموفثق، والحمد لله وحده.[

__________ 
، وابن الجووي في "صكككككفة الصكككككفوة"، 821/ 20( ذكر الخبر أبو نعيأ في "الحلية"2)

 .165/ 11والصفدي في "الوافي بالوفيات" 
( في )خ( و ) (: وقككال أبو العبككال بن محمككد ... ، والمثبككت ومككا بين معكوفين 1)

 .511/ 28من )ب( والكالم في "تاري  ب داد" 
 ( في )ب(: محمد بن عبيد الله الحفار.8)
ل: بفت  وتشكككككككديد الالم، مبال ة اسكككككككأ 602 - 600/ 28( "تاري  ب داد" 4) . وال ال 

، بمعنى ان لق، وكان يطلق أيام العباسيين على وورق كبير قويل سريع االن الق  الفاعل من ول 
 .844/ 5في الماء. تكملة المعاجأ 

، وما بين حاصكككككككككرتين منه. وفي إسكككككككككناده: منصكككككككككور بن 511/ 28( "تاري  ب داد" 5)
 (2)." 835/ 4عمار، وهو منكر الحدي . كما في "مي ان االعتدال" 

 

                                         
 .26/81( 654مرهة ال مان في تواري  اكعيان، سبط ابن الجووي )م  (2)
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 عيان،  ااابب ابن الجوزي )م ارآ  الزاان في تواريخ ا-440
254) 

"وكان يحيى[ إمام  أهل نيسككككككككابور في الفتوى والرياسككككككككة وابن  إمامها، ]وقد اختلف هو 
 وأبوه في مسئلة، فحكثما محمد بن إسحاق بن خ يمة، فحكأ ليحيى على أبيه.

وذكره أبو عبككككد اللككككه في "تككككاريخككككه" وأ نى عليككككه، وقككككال: قتلككككه[ أحمككككد بن عبككككد اللككككه 
ا، ت لثه على نيسككابور مدثة،  أث خرج عنها، الُخُجسككْ  ، ]وكان[ جبثاررا ظالمرا عنيدر تاني  الخارجي 

واستخلف إبراهيأ  بن نصر رليس البلد مع أصحابه، فشر  أصحاُب الُخجستانيِ  في الفساد، 
فنهض يحيى بن محمد وأصككككحابُه فقاتلوهأ وأخرجوهأ من البلد، فلمثا عاد الخجسككككتاني  إلى 

 لبلد أخذ يحيى بن محمد، فبنى عليه حالطرا، وقيل: إنثه قتله في جمادى اآلخرة.ا
وقال ]الحاكأ: سككككمعت الحسككككن بن يعقوب الُمع دثل يقول: سككككمعت[ أبا عمر وأحمد 

ل اللااه مااا فعاابن المبككارك المسككككككككككككككتملي ]يقول: [ رأيككُت يحيى بن محمككد في المنككام، فقلككُت: 
 لُخجسككككككككككككككتاني ؟ فقال: هو في تابوت من نار ومفتاُحه؟ فقال:  فر لي. قلت: فما فعل ابك

 بيدي.
أسككند يحيى عن اإلمام أحمد أبن حنبل، و يره، وروى عنه أبوه إمام نيسككابور صككاحه 
الواقعة مع البخاريِ ، وكان يقول: أبو وكريا ولِد، وهو والد، وروى عنه محمد بُن إسكككككحاق بِن 

 خ يمة و يرُه، وخلِق كثير.
 ]وفيها توفيت[

 
 ابدة يمنيةع

ة رواها أبو الف كككل محمد بن ناصكككر ب سكككناده إلى[ محمد  ]لأ يذكر اسكككمها، ولها قصكككث
بن سليمان القرشيِ  ]قال: [ بينا أنا أسير في بالد اليمن، إذا أنا ب الم واقف على الطثريق في 

ول: ]من (، وهو يمجِ د ربثه تعالى ويق2أذنيه قُرقان، في كلِ  قُرط جوهرة ي يء وجهه منها )
 الوافر[

 م ليِك في السماِء به افتخاري ... ع يُ  القْدر ليس به خفاءُ 
 فسلثمُت عليه فقال: ما أنا برادٍ  عليك حتثى تؤدِ ي ]من[ حقِ ي الذي يجه عليك،
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__________ 
( في )ب(: ي كككككككككككككيء وجهه بين تلك الجوهرة، والمثبت في )خ،  (، والخبر في 2)
 (2)." 126/ 21المنتظأ 
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -441
254) 

عاية بالمال العظيأ تحت ذ ن ه قالر، وانُتظر به  "واسكككككككط، وجعلوا الر قعة التي فيها السكككككككِ 
ط. قال صكككككككاعد: وكان عندي م تا ألف درهأ، فقلت: أحملها إلى  مسكككككككير صكككككككاعد إلى واسكككككككِ

م ة تصككككككككككككدثقنث منها بم ة ألف درهأ. قال: فتصككككككككككككدثقت بالموفثق،  أث قلُت: والله ال فعلُت، وك
ألف في اليوم الذي ُحملت فيه إلى واسككككط، ون لُت في سككككفينة، فبينا أنا أسككككير إذ سككككقط بين 
عي بي فيها تحت ذ ن به، فعلمُت أنث الله كفاني  يديث قالر، فئخذتُه، فوجدُت الر قعة الثتي سكككككككككُ

دقذلكك كجكل صككككككككككككككدقتي، فلمثا دخلُت على ا ة  وما لموفثق أريُته الطثالر والر قعة، وعرثفُته الصككككككككككككككث
ذا إالث لخيٍر ر اد ك ه ما فعل الله بكفعلُت، فعظمُت في عينه، وارتفعْت من لتي عنده، وقال: 

 (.2له، وخصثك به )
ولما بلى أحمد  بن قولون ذلك جمع الُق كككاة  واكشكككرا   والعدول، وفيهأ العمري  وأبو 

ار، وقككال: قككد ن ككك   أبو أحمككد بككئمير المؤمنين، فككاخلعوه من العهككد، فخلعوه إال حككاوم وبكككث 
القاضككي بكثار ف نثه قال: أنت أوردت  عليث كتابرا من المعتمد بوالية العهد للموفثق، فئورِْد عليث  

ن قولون بكتابرا  انيرا منه بخلعه، فقال: إنثه م ْحجوِر ]عليه و[ مقهور، فقال: ال أدري، فقال ا
، وأنا أحبسككككككككككك  لبكثار:  رثك النثال بقولهأ: ما في الدنيا مثل بكثار، وأنت شككككككككككيِ  قد خ رِفت 
حتثى ي رِد عليث كتاِب ب قالقك، فحبسككككككككككككككه وقيثده، واسككككككككككككككتردث منه جميع ما كان قد أعطاه من 

 ا وبختمها.هالجوال  في مدثة واليته، فكانت عشرة هال  دينار، فوجدها في بيت بكثار بحال
ِأ اللككثِه الرثْحم ِن الرثِحيِأ، هككذا مككا أجمع عليككه  وكتككه ابن قولون كتككاب الخ ْلع وفيككه: ِبسككككككككككككككْ
الُق كاة، والعلماء، واكولياء، ووجوُه اكمصكار؛ أنث ابن قولون أح كرهأ إلى م ْجلسكه بدمشككق، 
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لى نين المعتمِد عوسككككككككككككككئلهأ عن مكا يوجبه ما أقدم عليه النثاك  أبو أحمد في أمر أمير المؤم
أث،  الله؛ من احتياله على الح ْجر عليه، وقبِض أمواله، وتشككككككككككككريد جماعته، وأنثه دلث إليه السكككككككككككك 
واحتال في ا تياله، فخا  أمير المؤمنين على نفسكككككككه فئجمع المسكككككككير  إلى أحمد بن قولون 

عرم له بئمر أبي  اجلي عتصكأ  به؛ إذ هو  قُته، وعدتُه، وسكيُفه، وحصكُنه، وإنث إسحاق  بن كند
 أحمد وكتابه، فردثه قهررا إلى ُسرث من رأى، وسلثمه إلى صاعد

__________ 
 (2)." 118/ 21( ذكر هذا الخبر عن الصولي ابُن الجووي في "المنتظأ" 2)
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -447
254) 

، فقا ليوم ل له: ما الرثأي؟ قال: ال تقرب ال داء ا"قبيه اسككمه سككعيد بن نوفيل نصككراني 
ا.  فكاسككككككككككككككتكدعى خروفكرا وفراريج  فكئككل منها، وكان به علثة القيام فانقطع،  -وككان جكالعكرا-و كدر

اء لها، فعاوده اإلسككهال، فخرج  فئخبر الطثبيه، فقال: إنثا لله ضككُعفت القوثة الدثافعة بقهر الِ ذ 
ة تحملككه ال ى ر ِجككال إلى الف ْرمككا، ف ككككككككككككككعف، فركككه في البحر في قُكبككثة إلمن أنطككاكيككة في ِمح فككث

مصككككككككككككككر، وقيل لطبيبه: أنت حاذق، فانظر كيف تكون؟ فقال: والله ما ِخْدمتي له إالث خدمة 
 (.2الفئر للسِ نثور، والسثخلة للذِ له، وإنث قتلي عنده أهوُن عليث من صحبته )

بن وِيرك، وقال لهأ: والله ل ن لأ ولما دخل مصككككككككر اسككككككككتدعى اكقباء وفيهأ الحسككككككككن 
 يك ْنج ع في تدبيرُكأ كضربنث أعناقكأ قبل موتي، فخافوا منه، وما كان يحتمي، ويخالفهأ.

ولمثا اشكككتدث مرضكككه خرج المسكككلمون بالمصكككاحف، واليهود والنثصكككارى بالتثوراة واإلنجيل، 
حراء، ود ع ْوا له، ول  ِم بيان إلى الصكككككككككث ( المسكككككككككلمون المسكككككككككاجد يختمون 1) والمعلِ مون بالصكككككككككِ 

، ارحأ م ن  ماء، وقال: يا رب  الختمات، وي دعون له، فلمثا أ ِيس من نفسكككككه رفع يديه إلى السكككككث
جِهل مقدار  نفسككككككه، وأبطره حلُمك عنه،  أث تشككككككهثد ومات بمصككككككر يوم اال نين لثمان عشككككككرة 
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ه خمسكككككككككككون سكككككككككككنة، و وعمر  -وقيل: في التي قبلها-خلت من ذي الق عدة في هذه السكككككككككككنة 
 ]كانت[ واليته سبعة عشر سنة.

 ]ذكر ما رُلي  له من المنامات: [
؟ بك ما فعل اللهقال أبو عيسككككككككككى اللؤلؤي: رهه بعض أصككككككككككحابه في المنام، فقال له: 

 فقال: ما البالء إالث على م ن ظل أ م ن ال ناصر له إال الله تعالى.
من ه[: كيف أنت؟ فقال: ال ينب ي لورهه بعض المت هِ دين في حال حسكككككككككككككنٍة، فقال ]ل

نةر فيدع ها، وال سكككككككككيِ  ة فيرتكب ها، ُعدل بي عن النثار إلى الجنثة  نيا أن ي حتقر ح سككككككككك  سككككككككككن الد 
بتثب تي عن ُمت ظ لِ أ ع يي  اللِ سكككككككان، شكككككككديد التهي ه، فسكككككككمعُت منه، وصكككككككبرُت عليه حتثى قامت 

نيا أشد  من الِحجاِب ِلُملت  حجثُته، ]و[ تقدثمُت ب نصافه، وما في اآلخ ِمسي رة على رؤساء الد 
 اإلنصا .

__________ 
 ( في )ب(: وإن قتلي كهون من صحبتي له.2)
 (2)( في )خ( و ) (: ون ل، والمثبت من )ب(." 1)
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -443
254) 

دان بن محمككككد المر  ووي  قككككال: رأيككككُت يعقوب في المنككككام "]وروى الخطيككككه عن[ ع بككككْ
؟ فقال:  فر لي، وأمرني أن أحدِ ث في السككككككككككككككماء الرثابعة، فاجتمع ماا فعال اللاه بكفقلكت: 

 عليث الماللكُة، واستملى عليث جبريل، وكتبوا بئقالم من ذهه.
 واتفثقوا على ف له وصدقه و قته.

* * * 
__________ 
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(، والذهي في "السكككككككككير" 2638يه الكمال" )= والنسكككككككككالي كما ذكر الم ي في "تهذ
، وابن حجر في "تهككذيككه التهككذيككه" و يرهأ، 642/ 6، و"تككاري  اإلسككككككككككككككالم" 230/ 28

( في صككككحيحه دون البخاري، انظر 381وحدي  عمرو بن عبسككككة أخرجه مسككككلأ فحسككككه )
، 521/ 8( 8025، والجمع بين الصككككككككككككحيحين للحميدي )262/ 3"تحفة اكشككككككككككككرا " 
 (2)." -رضي الله عنه  -في حدي  عمرو بن عبسة  وليس ليعقوب ذكر

 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -444
254) 

 "ذكر مقتله:
حكى الحافظ ابن عسككككككاكر في "تاريخه" عن محمد بن صككككككال  الدمشككككككقي قال: كان 

م مع اخمكارويكه، كثير الفسككككككككككككككاد مع الخكدم ]متجر ِلككرا على اللكه تعككالى في ذلكك، [ دخكل الحمكث 
جماعة منهأ، فطله من بع كككككككككككهأ الفاحشككككككككككككة، فامتنع الخادم حياءر من الخدم ]الذين كانوا 
معه[، فئمر خمارويه أن ُي ككككككرب، فلأ ي ل يصككككككي  إلى أن مات في الحمثام، فئب  ككككككه الخدم 

 ]وكرهوه، وسئلوا الفقهاء: ما حد  اللواط؟ فقالوا: القتل[.
ليلة ن دير ُمرثان ي شكككرب فيه، فدخل تلك الوكان قد بنى قصكككررا بسكككف  قاسكككيون أسكككفل م

 الحمثام، فذبحه خ د مه، وقيل: ذبحوه على فراشه وهربوا.
ويقكال: إنث بعض الخكدم تولثع بجكارية لخمارويه، فتهدثده بالقتل، فاتثفق مع الخدم على 

 قتله، وكان ذ ْبُحه منتصف ذي الحجثة ]من هذه السنة[، وقيل: لثالٍث خلون منه.
ان قُْ ج بن ُجف  في القصر في تلك اللثيلة، وبل ه الخبر، فركه وتبع الخدم، وكانوا وك

 نيفرا وعشرين خادمرا، فئدركهأ، فقتلهأ وصلبهأ.
وُحمل أبو الج يش خمارويه في تابوت إلى مصكككككككر، وصكككككككلثى عليه ابنه ج يش. ]قال ابن 

ري، فرهه بعض أصحابه في المنام ( أبي عبيد الُبسْ 2عساكر: [ ويقال: إنثه ُدِفن إلى جانه )
 (.1؟ فقال:  فر لي بقربي من أبي عبيد ومجاورته )ما فعل الله بكفقال له: 
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 أث ولي ]بعده[ ابُنه ج يش، فقتلوه بعده بيسكككير،  أ ولثوا أخاه هارون بن ُخمارويه، وقر ر 
 ينار.ف دعلى نفسه أن يحمل إلى المعت د ]في[ كل  سنة ألف ألف دينار وخمس م ة أل

فلمثا ولي المكتفي ع   له، وول ى محمد بن سكككككككككككليمان الوا قي، فاسكككككككككككتصكككككككككككفى أموال هل 
 قولون، وكان هارون هخر والتهأ.

 وكان عمُر ُخمارويه حين قُتل سبعرا وعشرين سنة، وقيل: ا نتين و ال ين سنة.
 ور اه أحمد بن سعيد أبو بكر الطثالي: ]من البسيط[

__________ 
 (: دفن في القصر إلى جانه.( في )خ2)
)مخطوط(، وانظر ترجمته في والة مصككككككككككككككر  631 - 633/ 5( تاري  دمشككككككككككككككق 1)

 - 242/ 6، وتاري  اإلسكككككالم 852 - 850/ 21، والمنتظأ 164 - 153للكندي ص 
241 ".(2) 

 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -445
254) 

ديِ  قككككال: رأيككككُت )( عن[ جعفر ال2"]وحكى الخطيككككه ) ( الجنيككككد  في منككككامي 2ُخلككككْ
؟ فقال: قاحت تلك  اإلشككككككككككككككارات، وذهبْت تلك العبارات، وف ِني ْت ماا فعاَل اللاه بكفقلكت: 

 تلك العلوم، ون ِفدت تلك الرسوم، وما نفعنا إالث رُكيعات كنثا نركعها في وقت السثح ر.
ِحبُت خمس قبقات من ألقي الجنيُد خلقرا كثيررا من العلماء والشككيوخ، فقال كابر : صكك 

 النثال؛
ا ،  ، وأبو جعفر الخصككككث ، والحارُث بُن أسككككد المحاسكككبي  ق طي  رِيٌّ السكككث فئوثُلهأ خالي سككك 

 وأبو يعقوب محمد بن الص باح، ونظراؤهأ في السِ نِ  والمكانة.
بن  دوالطبقكة الثكانيكة: أبو عثمان الورثاق، وأبو الحسككككككككككككككين بن الكريبي، وأبو حم ة محم

، ومحمد بن أبي الورد، ونظراؤهأ.  إبراهيأ، وحسن الُمُسوحي 
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(، وسعد الدمشقي  الب او، 1والطبقة الثالثة: محمد بن وهه، و ]أبو[ يعقوُب ال يثات )
 ونظراؤهأ.

 ، ، وأبو أحمد الم اولي  ، وأبو العبثال اكد مي  والطبقكة الرابعة: أبو القاسككككككككككككككأ الواسككككككككككككككطي 
 اك، ونظراؤهأ.ومحمُد بن السمث 

ه حككاجككِة  تككْ ا من هؤالء و ح م  والطبقككة الخككامسكككككككككككككككة، وهي التي نحن فيهككا، مككا رأيككُت أحككدر
 ( منها، وعلى هذا م ى أكابُر أهِل هذه الصِ فة.8فاحتشأ صاحبه )

 أسند الجنيُد الحدي   عن الحسن بن ع رفة و يرِه.
عليه  صلى الله -ه وقال الخطيه ب سكناده عن أبي سكعيد الخدري قال: قال رسول الل

ين { : "اتقوا ِفراسة المؤمن ف نثه ينظر بنور الله"  أث قرأ: }ِإنث ِفي ذ ِلك  آلي اٍت لِْلُمتك و سِ مِ -وسلأ 
 (.4[ )25]الحجر: 

__________ 
(، والخبر في تاري  2( في )خ(: وقكال جعفر الخلكدي رأيكت، والمثبت من )  م 2)
 .226/ 3ب داد 
 .426/ 1يعقوب بن ال يات، والمثبت صفة الصفوة ( في )خ(: و 1)
 ، وحمته جارحة عند صاحبه.213/ 2( في تاري  دمشق 8)
، وسكككككلف تخريج الحدي  قريبرا، ومن قوله: وقال الخطيه 261/ 3( تاري  ب داد 4)

(، وجاء بعد هذا فيهما: انتهت ترجمة الجنيد والحمد لله 2ب سككككككككككناده إلى هنا من ) ( )م 
 (2)الله على أشر  الخلق سيدنا محمد وهله وصحبه وسلأ."  وحده وصلى

 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -442
254) 

 "]قال: [ وكان يقول: إلهي، ]توبِة[ أو م فرة، فقد ضاقت بي أبواب المعذرة.
 ]قال: [ وكان ينشد ]ويقول: [ ]من البسيط[
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 ( ... وقلبي لديُكأ في الو اِق أسيرُ 2مرا )وأذكركأ في السِ رِ  والج ْهر دال
 لتعر  نفسي ُقدرة  الربِ  إنثه ... يُدبِ ُر أمر  الخلِق وهو قديرُ 

 وقيل ]له: [ ما بال المحهِ  يتذلثُل لمحبوبه، ويجد الذل ع ًّا؟ ! فئنشد:
 (1ُذل  الفتى في الحهِ  م كُرمِة ... وخ وعه لحبيبه ش رُ  )

الحسككككككككككككككين الراوي أنثه[ قال: كلثما رأيتموني أفعُله فافعلوه، إال  ]وروي عن يوسككككككككككككككف بن
صككككككحبة اكحداث، ف نثها أفتُن الفتن، ولقد عاهدُت الله أكثر من م ة مرة أال أصككككككحه  حد را 

(، وقواُم القدود، و نُج العيون، وما يسكككككككككئلني الله تعالى 8فيفسكككككككككخها عليث حسكككككككككُن الخدود )
 لصريع ال واني: ]من الخفيف[ معهأ عن معصيبٍة قط، وأنشد  

 إنث و ْرد  الخدوِد والحدق  الن جك ... كل  وما في الث  وِر من أقحوانِ 
 واعوجاج  اكصداِغ في ظاهر ... الخد  وما في الصدوِر من ُرمثانِ 

 (4تركتني بين ال  واني ص ريعرا ... فلهذا أُْدع ى ص ريع  ال واني )
( رهه بعُض أصحابه في المنام، فقال ]له: 5ه ل مثا[ مات )]وذكر في "المناقه" عنه أنث 

 ؟ قال:  فر لي، قال: بماذا؟ قال: ما خلطت جدًّا به ل.ما فعَل الله بك[ 
 ]ذكر وفاته:

 ( أسفاره وسياحاته.6واتفقوا على أنثه مات في هذه السنة[ في بعض )
[ لي يوسككككككف ]بن الحسككككككينوقال ]الخطيه ب سكككككناده عن[ أبي خ ل ف الو وثان ]قال: [ رُ 

 في
__________ 

 : دالبرا.406/ 2( في مناقه اكبرار 2)
 .406/ 2( مناقه اكبرار 1)
 : ففسحها على حسن الخدود.212( في قبقات الصوفية ص 8)
/ 2(. وانظر مناقه اكبرار 2( من قوله: فيفسخها .. إلى هنا ليس في ) ( و )م 4)
 )ذيل الديوان(. 848ديوان صريع ال واني ص ، واكبيات في شرح 408 - 401
 (. وفي )خ(: ولما مات.2( ما بين حاصرتين من ) ( و )م 5)
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 (2)(. وفي )خ(: ومات في بعض." 2( ما بين حاصرتين من ) ( و )م 6)
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -442
254) 

 فر لي ورحمني، قيكككل: بمكككاذا؟ قكككال: ؟ قكككال: ماااا فعاال اللاااه بااك"المنكككام، فقيكككل لكككه: 
، -]أو النال[-بكلماٍت قلُتها عند الموت، قلت: اللهأث إنِ ي نصككككككككككككحُت خلق ك  وُخْنُت  قوالر

، فهه خيانة  فعلي لنص  قولي )  (.2نفسي فعالر
وفي رواية: اللهأث إنِ ي نصكحُت خلق ك ظاهررا، و شكشكُت نفسكي باقنرا، فهه لي  شِ ي 

 (.1ك )لنفسي لُنصحي لخلق
(، قال: قلت 8أسكككككككند ]يوسكككككككف[ الحدي   عن جماعٍة منهأ اإلمام أحمد رحمه الله )

كحمد رحمة الله عليه: حد ني، فقال: ما تصنُع بالحدي  يا صوفي ؟ فقلت: ال بد ، فقال: 
حد نا مروان بن معاوية الف   اري ، عن هالل بن سككككككككككويد أبي الُمع لثى، عن أنس بن مالك قال: 

م إليه أحُدهما، فلمثا أصككككككب  ق -صككككككلى الله عليه وسككككككلأ  -لى النبيِ  أُهدي  إ ال: قالران، فُقدِ 
م  إليككه اآلخر، فقككال: "من أين هككذا يككا بالل؟ " فقككال: خبككئتكُكُه  دِ  "هككل عنككدكأ من  ككداء؟ ! فقككُ
، إنث اللكككه يكككئتي بروق ككككلِ  يوم"  لكككك، فقكككال: "أنفق يكككا بالل، وال تخْف من ذي العرش إقالالر

(4.) 
* * * 

__________ 
 .462/ 26( تاري  ب داد 2)
، لكن ليى فيهكا حكاية 466/ 26( هكذه الروايكة ذكرهكا الخطيكه في تكاري  ب كداد 1)

 وهو يجود بنفسه: قل شي را. فقال: اللهأ إني نصحت ...-رؤيا، بل قيل له 
(: والحمد لله وحده، وصككككككككككككلى الله على أشككككككككككككر  خلقه 2( بعدها في ) ( و )م 8)

 مد وهله وسلأ.مح

                                         
 .26/442( 654عيان، سبط ابن الجووي )م مرهة ال مان في تواري  اك (2)
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وإسكككككناده ضكككككعيف ل كككككعف أبي المعلى. وانظر  468 - 461/ 26( تاري  ب داد 4)
 (2)(." 28048مسند أحمد )

 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -448
254) 

ا كبيررا، ولأ ير الناُل  "وحمل عنه النال علمرا كثيررا من الحدي  والفقه، وصكككنثف ُمسكككندر
حسن  من م جلسه؛ كان يجلس للحدي  وعن يمينه أبو القاسأ بن م نيع، وهو قريِه بب داد أ

ن د، وعن يسكككاره ابُن صكككاعد، وأبو بكر النثيسكككابوري بين يديه، وسكككالر  من أبيه في السكككنِ  والسكككث
 الُحفثاظ حول سريره، وما ع ث روا عليه بخطئ قط ، ال في روايته للحدي ، وال في أحكامه.

يه ابُن النثديأ وابُن الُمن جِ أ في شككككككككككككككيٍء كان بينهما، فقال ابن المنجأ: إنث هذا وتقدثم إل
ٍة له عند القاضككككي، فقال: ما أُنِكرُها، وإنثها لناِفع ِة له عندي،  ير ضككككارثٍة لك، إن   ي ِدل  بخاصككككث

 ل له.(، وإن كان لك سلثمناه إليك من  ير استذال2كان الحق  له كفيناه مؤونة اجتداله )
وح ككككككككككر عنده يومرا  وِب ي ماني  قيمُته خمسككككككككككون ديناررا، وعنده جماعِة من أصكككككككككككحابه 
، فف صثله ق الِنس على عددهأ  وشكهوِده الذين يئن ُس بهأ، فاسكتحسنوه، فقال: عليث بالق الِنسي 

ُته له، فلمثا اشتركتأ في استحسانه و ج ه ِقسمتُ  بكْ ن ه واحِد منكأ لو ه  بينكأ،  هوقال: لو اسكت ْحسك 
 وهو ال يقوم بم البسكأ، فجعلُته ق الِنس لكأ.

 قال الخطيه: توفي بب داد في رم ان، وُدفن بداره وهو ابن  ماٍن وسبعين سنةر.
ْتني دعوُة العبد الصكككال  إما فعل الله بكورؤي في المنام فقيل له:  براهيأ ؟ فقال: أدرك 

ديلك، ل المه: ارفع نك ْعل ي إبراهيأ في ِمن الح ْربي، وكانا قد اجتمعا في مكان، فقال القاضككككككككككي
م نك ْعل يككه، فككئخرجهمككا من الِمنككديككل، فقككال  ا قككام الح ْربي قككال القككاضككككككككككككككي ل المككه: قكك دِ  ففعككل، فلمككث

 إبراهيأ للقاضي: رفع الله ق ْدر ك في الدنيا واآلخرة.
ا اني، وعثمان بن هشككككككام بن  أسككككككند عن محمثد بن الوليد، ومحمد بن إسككككككحاق الصككككككث

باب ة وهخرون.د    ْلهأ و يرهأ، وروى عنه الدارقطني، ويوسف بن ُعمر، وأبو القاسأ بن ح 
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 أبو ع مرو الدِ مشقي  

 (.1أحُد مشاي  الص وفية )
__________ 

 : مؤنة اجتذابه.683/ 4( في تاري  ب داد 2)
، 506/ 2، مناقه اكبرار 122، قبقكات الصككككككككككككككوفيكة 846/ 20( حليكة اكوليكاء 1)
 (2)." 821/ 2اإِلسالم  تاري 

 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -449
254) 

"ألتِفت فوجدُت الجناوة  قد ُأخرج ت قبل الصكككالة ]أو كما قال، [ فسكككئلُت م ن ح كككره 
ر ُ شكككي عليه،  أ فت  عينيه وأومئ إلى ناحية  ]عن حاله عند[ خروج روحه، فقال: لمثا احُت كككِ

قف عافاك الله؛ ف نثما أنت عبِد مئمور وأنا عبِد مئمور، وما أُمرت  به ال يفوُتك، البيت وقال: 
 وما أُِمرُت به يفوتُني، فدعني أ م ي لما أُِمرُت به.

  أ دعا بماٍء فتوضثئ للصالة،  أ تمدثد و  مض عينيه وتشهثد ومات.
؟ فقال: كا فعل الله بم]قال: [ وأخبرني بعُض أصككككككحابنا أنثه رهه في المنام فقال له: 

رة، وعاش خيِر رحمة الله عليه م ة  ال تسككككئلني أنت عن ذا، ولكن اسككككتك ر ْحنا من ُدنياكأ الو ضككككِ
 وعشرين سنة.

 
 عبيد الله بن محمد

ادق  ُته أبو ، وكني-عليه السكككككالم  -ابن م يمون بن محمد بن إسكككككماعيل بن جعفر الصكككككث
 (.2محمد، ويلقثه بالم ْهدي )
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، ء المصريين، وأم ه أم  ولد، وم ولده بس ل ْمي ة، وقيل: بب داد سنة ستين وم تينجد  الخلفا
ودخل مصر في وِيِ  الت جثار سنة  تسٍع و مانين، وم ى إلى الم رب،  أ ظهر بِسِجْلماس ة من 
أرم الم رب سنة ستٍ  وتسعين سابع ذي الحجة يوم اكحد، وُسلِ أ عليه ب مرة المؤمنين في 

ج وثانِيثة،  أ انتقل إلى ر قثادة من أرم الق ير وان، وبنى الم هديثة واسككككككككككككتقرث بها في سككككككككككككنة أرم ال
ِقلِ ية وبالد القيروان، وقرد م ن كان بها من بني   ماٍن و الث م ة، وملك إفريقيثة وقرابلس وصككِ

ه أبا القاسكككككككأ إلى مصكككككككر دفعتين إحداهما في سكككككككنة إحدى و ال يثر ولد  ث م ة، اك ْ ل ه، وسككككككك 
فيقكال: إنثه ملك اإلسكككككككككككككككندرية والف ي وم، ودفعه ِتكين عنها فعاد إلى إفريقيثة، والمرة الثانية في 

 سنة ستٍ  و الث م ة، ملك اإلسكندرية  أ دفعه مؤنس عن البالد.
__________ 

/ 25، والسكككككككير 460، 422/ 2، وتاري  اإلسكككككككالم 134، 14/ 3( انظر الكامل 2)
، والنجوم 513/ 4، والمقفى 124/ 1، والروضككككككككككككككتين 222/ 8عيكككان ، ووفيكككات اك242
 (2). وفي حواشيها مصادر أخرى." 146/ 8ال اهرة 
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -450
254) 

ا عن[ عيسكككككككى ) ( بن محمد الط وماري: رأيُت ابن  ُمجاهد في المنام 2"]وحكى أي كككككككر
ْتأ القرهن أن ي جعلني ممثن ي قرأ في  ؟مااا فعاال اللااه بااكفقلككت:  ُت أدعو اللككه عنككد خ  فقككال ُكنككْ

 ق بره، فئنا ممثن يقرأ في قبره.
 (.1قال الخطيه: وخلثف ماالر صالحرا )

 حدثث عن محمد بن إسحاق الصث اني، وعبال الد وري و يرهما.
 واتثفقوا على ف له، ودينه، وأمانته، وصالحه.

 وفيها توفي
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 ن عبد الجبثارجعفر ب
 (.8]ويقال: [ ابن عبد الروثاق، أبو محمد، الق راقيسي )

 حدث عن أبي ُوْرع ة، وروى عنه أبو الُحسين الرثاوي بدمشق.
 ]وفيها توفي[

 
 الحسن بن محمد بن أحمد

 (.4أبو القاسأ، الس ل مي، الدِ مشقي، ويُعر   بابن بُكْر وث )
 توفي بدمشق ]في هذه السنة[.]وذكره الحافظ ابن عساكر وقال: [ 

وحدثث عن العبال بن الوليد بن م ْ يد، ]وإسكككككككككككماعيل بن محمد بن قيراط، وأحمد بن 
 ( المالكي.5مروان )

 (.6روى عنه أبو الحسين الراوي وهو نسبه )
__________ 

/ 6(، والخبر في تككاري  ب ككداد 2( في )خ(: وقككال عيسككككككككككككككى، والمثبككت من )  م 2)
856 - 852. 
( هذا الكالم لأ أقف عليه للخطيه في ترجمة ابن مجاهد من تاريخه، وإنما ذكره 1)

 .853/ 28ابن الجووي في المنتظأ 
، وما بين معكوفين 425/ 2، وتاري  اإلسكككككككالم 25/ 6( مختصكككككككر تاري  دمشكككككككق 8)

 (. وهذه الترجمة ليست في )خ(.818منهما، وذكرا أن وفاته سنة )
 .431/ 2)مخطوط(، وتاري  اإلسالم  523/ 4( تاري  دمشق 4)
 (: مسروق، وهو خطئ، والمثبت من تاري  دمشق.2( في )  م 5)
 (2)( وتاري  دمشق، ولعلها نسيبه." 2( كذا في )  م 6)
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ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -451
254) 

ن نا وُمسككككككككككككي ن جلسككككككككككككُت في ا له، فب كثرُت و "ي جي نا رجِل يُدف ن عندنا، يك ه ه الله ُمْحسككككككككككككِ
 (.2المقابر، وإذا بجناوة الشبلي، فُدِفن عندهأ )

وكانت وفاته في ذي الحجثة من هذه السكككككنة، وقيل: في سكككككنة خمس و ال ين ]و الث 
م ة[، مات هو وعلي بن عيسككككى الووير في يوم واحد، وقيل: إنث عليًّا مات في السككككنة اآلتية، 

 تعالى.وسنذكره هناك إن شاء الله 
هد أبي  يُ ران قريبرا من م شكككككككْ ومات الشكككككككبلي  وله سكككككككبِع و مانون سكككككككنة، وُدفن بمقابر الخ 

 حنيفة، وعليه قُكبثِة، وقبره ظاهِر يُ ار.
؟ بااك مااا فعاال اللااه]وحكى ابن خ ميس في "المنككاقككه" أنككه[ رُلي في المنككام فقيككل لككه: 

 خ سكككككارة  يٍء واحد، قال: قلُت يومرا: الفقال: لأ يُطالْبني بالب راهين على الدثعاوى إال على شككككك
ران الجنثة ودخول النار، ]فقال: [ وأي  خسكارٍة أعظُأ من ُخسككران لقالي ) (؟ 1أعظأ من ُخسكْ

! 
وقكد ذكرنكا أنكثه كتكه الحدي  الكثير، ولكنه اشككككككككككككككت ل بحاله عن الر ِواية، وقد أخرج له 

 -أ صككككككلى الله عليه وسككككككل -الله الخطيه حديثرا عن أبي سككككككعيد الُخْدري  قال: قال رسككككككول 
 لبالل: "اِْلق  الله  فقيررا وال تْلق ُه   نيًّا" قال: وكيف لي بذلك؟ فقال: "ما سككُ لت  فال ت من ع، وما
ُروقت  فال ت جمع، أو ال ت ْخبئ"، فقال: يا رسكككول الله، وكيف لي بذلك؟ فقال: "هو ذاك وإال 

 (.8فالنار" )
__________ 

 .51/ 24( المنتظأ 2)
 .40 - 81/ 1( مناقه اكبرار 1)
من قريق  881 - 883، وقبقات الصكككككككككوفية 565 - 564/ 26( تاري  ب داد 8)

 قلحة بن ويد، عن أبي فروة الرهاوي ي يد بن سنان، عن عطاء، عن أبي سعيد، به.
وقلحككة بن ويككد منكر الحككديكك ، وي يككد بن سككككككككككككككنككان ضككككككككككككككعيف، انظر مي ان االعتككدال 

 .(1261( و )8304)
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 250 - 241/ 2(، وأبو نعيأ في حلية اكولياء 2012وأخرجه الطبراني في الكبير )
من قريق قلحة، عن ي يد، عن أبي المبارك، عن أبي سككككككعيد، به. وأبو المبارك، قال الذهبي 

 (: ال يدرى من هو، وخبره منكر.1382في المي ان )
سكككى، عن أبي فروة من قريق الحسكككين بن مو  826/ 4وأخرجه الحاكأ في المسكككتدرك 

الرهاوي قال: حد نا أبي، عن أبيه، عن عطاء، عن أبي سعيد، به، قال الحاكأ: هذا حدي  
 (2)صحي  اإلسناد ولأ يخرجاه، وقال الذهبي: واٍه." 

 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -457
254) 

دُقك،  أ ن ل عن الداب  ة وقال: اركبها فئنا على"فرمى بهكا إلى وقكال: قكد أخكذني صككككككككككككككِ
 (.2أ رك، ولحقني إلى مكة فجاور بها حتى مات )

وقال: المعرفة على سككككككتة أوجه: معرفة الو ْحدانية، ومعرفة التثعظيأ، ومعرفة الِمنثة، ومعرفة 
 الُقدرة، ومعرفة اك و ل، ومعرفة اكسرار ]، وله الكالم الملي .

 وفيها توفي[
 

 محمد بن جعفر
، القاري، صاحه اكلحان ) ابن محمثد  (.1بن ف  الة، أبو بكر، اكد مي 

ولد في رجه سككنة سككتين وم تين، وكان من أحسككن النال صككوترا بالقرهن، ُيسككمع صككوتُه 
 (.8من فك ْرس   )

 ]ذكر حكايته مع ال رير:
ن، عن القاضكككي أبي محمثد عبد الله بن محمثد  قال الخطيه: حد نا علي بن الُمح سكككِ 

عن أبيه قال: [ ح ج ْجُت أنا وأبو القاسكككككككأ البك   وي  وأبو بكر اكد مي، فلما صكككككككرنا  اكسكككككككدي،
ريررا قالمرا، يروي أحادي   موضككككككوعة -صككككككلى الله عليه وسككككككلأ  -بمدينة النبي   رأينا رجالر ضكككككك 
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وأخباررا م ْعلولة، فقال بع ككككككككككنا لبعض: نُنكر عليه، فقال اكد مي: ما ينفع، وتثور علينا العامة، 
رير، ول ت الح لقُة عن ال ككككككث ر  يقرأ، فما هو إال أن أخذ في القراءة، فانف ككككككث كن اصككككككبروا، وشكككككك 

 ومال النال إليه وتركوا ال رير وحده، فقال لقالده: خذ بيدي هكذا ت ول النِ ع أ عن النال.
 ]ذكر وفاته:

حكى الخطيكككه أنكككه[ توفي لليلتين بقيتكككا من ربيع اكول، وُدفن إلى جكككانكككه أبي عمر 
 ل اهد في الص فثة التي تقابل م عرو  الك ْرخي.ا

ا عن أبي[ جعفر اإِلمام قال: رأيت اكد مي في المنام فقلت:  ]وحكى الخطيه أي ككككككككككككر
 ؟ فقال: قاسيُت شدالد وأموررا صعبة، قلت: فتلك الليالي والمواقفما فعل الله بك

__________ 
 (.2وفين من )م   م ، وما بين معك246/ 1( الخبر في مناقه اكبرار 2)
، وتكككاري  211/ 24، والمنتظأ 832، وتكملكككة الطبري 516/ 1( تكككاري  ب كككداد 1)
 .363/ 2اإِلسالم 
 (2)(: من فراس  أو فرس ، الشك من الراوي." 2( في )م   م 8)
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -453
254) 

 ل ت ... ج ْوررا وُتوِضُ  للمعرو  ِمْنهاجا"ُتْمال بك اكرُم ع ْدالر مثل ما مُ 
 (2إنث اإلمارة  ال ت رضى وال رضيت ... حتى ع ق دت  لها في رأسها تاجا )

وككككانكككت وفكككاة أبي الُمط رِ   في رم ككككككككككككككككان، وككككان لكككه من الولكككد: الحكأ وعبكككد الجبكككار 
 ه.يوسليمان وعبيد الله وعبد الملك و يرهأ، فقام بعده ولده الحكأ بعهٍد من أب

 
 ُعْتبة بن ُعبيد الله

 (.1ابن موسى بن ُعبيد الله، أبو السثاله، من أهل ه م ذان )

                                         
 .22/818( 654مرهة ال مان في تواري  اكعيان، سبط ابن الجووي )م  (2)
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ولد سكككككككنة أربع وسكككككككتين وم تين، وكان أبوه تاجررا موسكككككككررا، أديبرا، يؤم  النال في مسكككككككجٍد 
اله يطله العلأ، و له عليه في ابتداء ُعُمره علُأ  به م ذان فوق  ال ين سكككنة، ونشككككئ أبو السككككث

صو ، والميُل إلى ال  هد،  أ خرج عن بلده، واتثصلت أسفارُه، ولقي العلماء، وقرأ القرهن، التث 
اج خبر ه  وكته الحدي ، وتفقثه على مذهه الشككافعي، وعر  اكمير أبو القاسككأ بن أبي السككث

اج، عاد ف وما هو عليه، فقلثده الحكأ  بئْذر بيجان، وع ظُم ت حالُه، وقُِبض على ابن أبي السككككككككككككككث
ر،  ذان،  أ دخككل ب ككداد، وتقلككثد أعمككاالر جليلككةر بككالكوفككة، وديككار ُم كككككككككككككك  إلى الجبككل، وتقلككثد ه مكك 
واكهواو، وعككامككة الجبككل، وقطعككة من السككككككككككككككواد،  أ تقلككثد مككدينككة أبي جعفر،  أ تقلككثد ق ككككككككككككككاء 

 الُق اة.
 وكانت وفاتُه في ربيع اآلخر، ودفن بداره في سوق يحيى.

اله في منامي بعد موته فقلُت: وقال ابن الق طثان: ر  مع  الله بك ما فعلأيُت أبا السككككككككث
تخليطككك؟ فقككال:  فر لي، فقلككُت: وكيف ذاك؟ فقككال: إنث اللككه عرم عليث أفعككالي القبيحككة ، 
 أ أمر بي إلى الجنكة، وقكال: لوال أني كتبكُت على نفسككككككككككككككي أنِ ي ال أُع ذِ ب من جاوو الثمانين 

بْكُتك.  لع ذث
 

 اللهفاِتك بن عبد 
 (.8أبو ُشجا ، اإلخشيدي، ويعر  بالمجنون )

__________ 
 ( في العقد: في رأسك التاجا، وهي اكشبه.2)
، تاري  اإِلسككككالم 42/ 26، السككككير 282/ 24، المنتظأ 121/ 24( تاري  ب داد 1)

2 /314. 
 (2)." 314/ 2، وتاري  اإِلسالم 18 - 12/ 4( وفيات اكعيان 8)
 

                                         
 .22/884( 654مرهة ال مان في تواري  اكعيان، سبط ابن الجووي )م  (2)
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ان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م ارآ  الزا-454
254) 

 "من ق ريٍض حكى الثاللئ  في ِجيك ... كككِد فتوٍن لكلِ  ِجنٍ  وإْنسِ 
ا أنك ... ككككت  ُمعافرى فئنت س يفي وتُكْرسي  فاْسل ِأ الدثهر  واْبق  لي أبدر

 
 أحمد بن محمثد بن سعيد

لكبير"، الحدي  و يرها، و"التفسكككككير اأبو سكككككعيد النثيسكككككابوري، له التصكككككانيف في علوم 
وخرثج على كتاب مسلأ، وكان واعظ  أهل نيسابور، وشي  الص وفية، وعظيأ  الشئن، خرج من 

 ن يسابور بئموال عظيمة وع ْسكٍر عظيأ يريد القراءة، فاسُتشهد بط ر سول.
ا و رِعرا )  (.2وكان ص دوقرا واهدر

 
 بُكْندار بن الحسين
 لثه، أبو الحسين الش يراوي.ابن محمثد بن ُمه  

بلي   سكككككككككن أ رثجان، وكان عالمرا باكصككككككككول، وله لسككككككككاِن في علوم الحقالق، وكان الشككككككككِ 
 يُكع ظِ مه.

وفي تحت كلِ  حرٍ  منها معنى؛ فالصكاد ِداللة ِصدقه وصبره  ومن كالمه: حرو  الصك 
لياء لإلضككككككككككككككافة ه وفك ْقده وف ناله، واوصككككككككككككككفكالكه، والواو ِداللكة ودِ ه ووْرده وو فاله، والفاء ِداللة فك ْقر 

 والنسبة.
وقكال: القلكه م حكل  اكنوار، وموارد الفوالكد، وقككد جعلكه اللكه أميررا بقولكه: }ِإنث ِفي ذ لكِكك  

ان  ل ُه قك ْلِه{ ]ق:  [ ، وأسككككككككككككككيررا بقوله تعالى: }و اْعل ُموا أ نث اللثه  ي ُحوُل ب ين  82لك ذِْكر ى ِلم ْن كك 
ْرِء و قك لْ   [.14ِبِه{ ]اكنفال: اْلم 

وجعلني  ؟ فقال:  فر ليماا فعال الله بكوقكال: رؤي مجنون ليلى في النوم فقيكل لكه: 
 ُحجثةر على المحبِ ين.

اهق  قال المصككككككككنف رحمه الله: إذا كانت م حبثُة م خلوق أوصككككككككلْته إلى هذا المقام الشككككككككث
 فكيف بمن ش  ل قلب ه بمحبة الخالق! ؟
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 ل[وأنشد يقول: ]من الطوي
 أحه  حبيبرا ال أُعاب بحبِ ه ... وأحببُتُأ م ن في هواه ُعيوبُ 

__________ 
 (2)." 11/ 26، والسير 51/ 3، وتاري  اإِلسالم 251/ 6( تاري  ب داد 2)
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -455
254) 

، ش ه، وبع  به إلى ا"أبو محمد الُكتامي  دمشق أخذه، فجعله في قك ف ٍص من خ   لُمِع  
رِي ين  فلما دخل عليه قال له: أنت القالل: لو كان معي عشكككرة أسكككهأ لرميت بتسكككعة في الِمصكككْ
وواحٍد في الروم؟ قال: نعأ، قال: ولأ ؟ قال: كنثكأ   يثرتُأ الِملثة، وقتلُتأ العلماء والصكككككككالحين، 

ه ر ر ب  كلث يوٍم أْلف  سكككككككك   وادثعيُتأ أن نور  اإللهية فيكأ، فامر أن ُيشككككككككْ ْوط،  أ  ال ة أيام، وُي ككككككككْ
ه ر: هذا امتحان، وفي  ل   في اليوم الثال ، فُفعل به ذلك، فقال في اليوم اكول وهو ُيشككككْ ُيسككككْ

 اليوم الثاني: هذه كفثارات، وفي اليوم الثال : هذه درجات.
ه بعض اليهود من رأسككككككككككككككه إلى قكدمكه وهو ال يتئوثه، قال الي ل خك  رِحْمُته، هودي : ف   أ سكككككككككككككك 

. ُته بالسكِ ين في فؤاده فمات، فئر ْحُته، وُحشي ِجلُده تِبنرا، وُصِله   فط ع نكْ
 [.53وُروي عنه أنه كان يقول: }ك ان  ذ ِلك  ِفي اْلِكت اِب م ْسطُوررا{ ]اإلسراء: 

ي ٍة ح س نة فقال:  الله  ا فعلمفرأى ابن الشثعشا  المصري  أبا بكٍر في المنام وهو في ه 
 ؟ فقال: ]من الوافر[بك

واِم ِع ٍ  ... وواع د ني بُقْرِب االنتصارِ   ح باني مالكي بد 
 وقك رثب ني وأْدناني إليه ... وقال انْكع ْأ بع يٍش في ِجواري

                                         
 .22/851( 654في تواري  اكعيان، سبط ابن الجووي )م  مرهة ال مان (2)
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]قال ابن عساكر: ح دثث الرثْملي  عن أبي سعيد بن اكعرابي و يره، وروى عنه تمثام بن 
 داني، و[ روى عنه الدثارقطني  وقال: حدث ني الشثهيُد بالرثْمل ة، وكانمحمد، وعبد الوهثاب الم ي

 (2)يذكره ويبكي ]عليه ويقول: نِعأ  الرجُل الرثْملي الشثهيد[ رحمة الله عليه." 
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -452
254) 

الى؛ كن الكفايات منه، وأنشكككككككد: "عن الحق، وقوت اكقوات على الحقيقة هو الله تع
 ]من الطويل[

ْرت ها ... فلأ تك ْلب ِ  )  ( النكثْفُس التي أنت قوُتها2إذا ُكنت  ُقوت  النكثْفِس  أ ه ج 
 ستبقى بقاء  ال ثهِ  في الماء أو كما ... يعيُش بب يداِء المهاِمه ُحوُتها

 واستسقى يومرا فجاء المطر فقال: ]من الكامل[
 ت سقوا فقلُت لهأ ِقفوا ... د معي ي نوُب لكأ عن اكْنواءِ خرجوا لي سْ 

 (1قالوا ص د ْقت  ففي ُدموِعك  م ْقن ِع ... لو لأ تكن م م وج ةر بدماِء )
 ذكر وفاته:

( وسككككككككتين و الث م ة، وكان ي ِعُظ على المنابر ويُذ كِ ر، 8خرج إلى مكة سككككككككنة خمس )
يل بن ِعيام ومات بمكة ]في سكنة سكبع وسكتين و الث م ة رضي  -، وُدفن[ عند تربة الُف ك 

 .-الله عنه 
 وكان صدوقرا،  قةر، أجمعوا عليه.

الحين في المنام بعد موته فقال: 4]حكى في "المناقه" ) ( وقال: [ رهه بعُض الصككككككككككككث
؟ فقكال: ُعوتِبكُْت ِعتكاب  اكشككككككككككككككرا ،  أ نُوديُت: يا أبا القاسككككككككككككككأ، هل بعد ماا فعال اللاه باك

ْعُت في اللثْحِد حتى ل ِحْقُت االت صكككككال انف صكككككال؟ فقلت: ال، يا ذا الجالل واإلكرام، وما ُوضكككككِ
 (.5باكحد )

 ]فصل وفيها ُتوف ي[

                                         
 .22/461( 654مرهة ال مان في تواري  اكعيان، سبط ابن الجووي )م  (2)



 

 513 

 
 ب ْخِتيار أبو منصور ع   الدولة

 ابن ُمع   الدولة أبي الحسين بن بُكو يه.
__________ 

 فق لما في: فكأ تلب ، وهي اكشكككككككككككككبه، والمثبت موا104/ 1( في مناقه اكبرار 2)
 .418/ 1تاري  دمشق 

( من قوله: وقيل له إنه ليس لك في المحبة شككككككككككيء ... إلى هنا ليس في )  م م 1)
2.) 

(: ذكر الحاكأ أبو عبد الله قال: خرج النصكككككككككراباذي إلى مكة في 2( في )  م م 8)
 سنة خمس.

 .104/ 1( مناقه اكبرار 4)
 (2): انتهت ترجمته." (: باكبد، وبعدها في )م(2( في )  م م 5)
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -452
254) 

 "وفيها ُتوفِ ي
 

 (2أحمد بن الحسين )
ابن ِمْهران، أبو بكر، المقرئ ]من قرثاء خراسككككككككان، و[ سككككككككككن نيسككككككككابور، وسكككككككككافر إلى 

كر لى أبي باكمصكككككككار ]وقرأ القرهن على أبي الحسكككككككن بن اكخرم بدمشكككككككق، وقرأ بخراسكككككككان ع
النقثاش[، وسكككككمع الحدي  ورواه، ]وصكككككنف الكته في القراءات[، وكان مسكككككتجاب الدعوة، 
وتوفي بنيسككككككابور وله سككككككت و مانون سككككككنة ]حدثث عن أبي بكر بن ُخ يمة و يره، وروى عنه 
الحكككاكأ أبو عبكككد اللكككه، وذكره في "تكككاريخكككه" وأ نى عليكككه. قكككال: وفي ذلكككك اليوم[ مكككات أبو 

                                         
 .22/502( 654مرهة ال مان في تواري  اكعيان، سبط ابن الجووي )م  (2)
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ي رليس الفالسككككفة. رأى بعُض الثقات ابن  ِمْهران في الليلة التي مات فيها في الحسككككن العامر 
ا فعل مالمنام، وإذا بشكككككخص قالأ ب واله. قال: فتئمثلُتُه، وإذا به العامري، فقلت البن ِمْهران: 

 ؟ فقال: إنث الله جعل هذا الواقف  ب والي فدالي من النار.الله بك
 ]وفيها توفِ ي[

 
 (1د )أحمد بن محم

ا 4( جعفر بن محمكككد بن الجرثاح، أبو بكر )8ابن الف ككككككككككككككككل بن ) ( الخ ثاو، ككككان د ي ِنكككر
ا شكككجاعرا ]حكى الخطيه عن التنوخي[ قال ]أبو بكر[: كتبي  ، صكككاحه  روٍة، فارسكككر فاضكككالر

(؟ 6( بمثلها، فم ْن مثلي )5بعشرة هال  درهأ، وجاريتي بمثلها، وسالحي بمثلها، ودوابِ ي )
( بب كككداد، ]وروى عن الُمبك ر ِد وابن اكنبكككاري و يرهمكككا، 2ت وفكككاتكككه في جمكككادى اكولى )وكككانككك

 ( و يره[، وكان  قة.3وروى عنه التنوخي )
__________ 

، واللبككككاب في تهككككذيككككه 25 - 21/ 8، ومعجأ اكدبككككاء 853/ 24( المنتظأ 2)
 .121/ 8اكنساب 
 .40/ 4، ونشوار المحاضرة 32/ 5( تاري  ب داد 1)
 ( المثبت من )ب(، وفي باقي النس  ويادة: أبو.8)
 ( جاء بعدها في )خ( و )ب( ويادة: بن.4)
 ( المثبت من )م(، وفي باقي النس : وداري.5)
 ( ليس في تاري  ب داد وال في نشوار المحاضرة عبارة: فمن مثلي.6)
 ( في تاري  ب داد: جمادى اآلخرة.2)
 (2)برقي." ( تحرفت في )م( إلى: ال3)
 

                                         
 .23/51( 654مرهة ال مان في تواري  اكعيان، سبط ابن الجووي )م  (2)



 

 515 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -458
254) 

"وكانت وفاته في قريق النيل وهو عالد منها إلى ب داد، فُحِمل  تابوتُه إلى ب داد لسبٍع 
ب قين من جمادى اآلخرة، فُدفن بداره بسكككوق يحيى من الجانه الشكككرقي في محلثة الر صكككافة. 

(، 2شهد باب التبن ظاهر مشهد موسى بن جعفر، و ر  اه الشريف الرضي )وقيل: إنه ُدِفن  بم
 وقال: ]من المتقارب[

 ن عوُه على ضنِ  قلبي بِه ... فِللثِه ماذا نعى الناعيانِ 
 ( رضيع اللِ بانِ 8( له ُشعبِة ... من القلِه مثل )1رضيُع صفاٍء )

 ك  اللسانِ ( ... يك ُفل  م ارب  ذا4وما كنت أحسه أن ال مان )
 ب كيُتك  لِلش رثِد السالِرا ... ِت تفتثُق ألفاظُها بالمعاني

 لِيك ْبِك ال ماُن قويالر عليك  ... فق د ُكْنت  ِخفثة  روِح ال ثمانِ 
فعاب النال على الرضكككككككككككيِ  ذِلك  والموه، وتكلثموا فيه بهذا السكككككككككككبه، وقالوا: إنما كان 

 قد اعتنى ، وكان الرضي  -صلى الله عليه وسلأ  -الله  ُيِحب ه كنه كان يهجو أصحاب رسول
 بشعره، فاختار منه قطعةر كبيرةر، إال أنها  يُر سالمٍة مما يُنس ُه إليه.

وقال أبو الفرج ابن الجووي: رهه أبو الف كككككككككل ابن الخاون في نومه بعد موته، فقال له: 
 ؟ فقال: ]مج وء الرج [ما فعل الله بك

 ... في الشِ عر سوُء المذههِ أفسد  ُحْسن مذهبي 
 وح ملي  الِجدث على ... ظهِر ِحصاِن اللثعهِ 

 لأ ي رم  موالي  على ... س بِ ي كصحاِب النثبي
 وقال لي ويحك  يا ... أحمُق ِلأ ل ْأ تك ُتهِ 

 من بُ ِض قوٍم م ْن ر ج ا ... والء هأ لأ يخه
 ُرْمت  الرِ ضا جهالر بما ... أصالك  نار  ال   هِ 

 (: أنشدنا ابن الحجاج لنفسه: ]من البسيط[5وقال علي بن المحسن التنوخي )
__________ 

 .442/ 1( ديوانه 2)
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 ( في الديوان: والء، والمثبت موافق لما في معجأ اكدباء والمنتظأ و يرها.1)
 ( في الديوان: فوق، والمثبت موافق لما في المصادر السابقة.8)
 وفي الديوان وبقية المصادر: المنون.( هكذا في النس ، 4)
 (2)." 52/ 6( نشوار المحاضرة 5)
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -459
254) 

 "فانظُْر لعبِدك  ال ُتشِمْت أعادي ُه ... بتك رْكِه بين إ فاٍل وإهمالِ 
 ُه عاليواجع ْل له في ذراك اليوم  من لةر ... تُعليِه إنث الذي أعليت  

 
 (2محمد بن المطفر بن عبد الله )

، توفِ ي بب داد في جمادى اكولى، قال: أنشككككككدني  أبو الحسككككككن، المعدثل، كان فاضككككككالر
 إبراهيأ بن الصابئ لنفسه: ]من السريع[

 قد كنُت للِحدثة ِمْن ناظري ... أرى الس ها في الليلِة المقِمر هْ 
 (1الث بعيٍن تشتكي الشثْبكر ْه )فاآلن  ما أُبِصُر بدر  الد جى ... إ

 كنثني أنظُر منه وق ْد ...  يكثر  منِ ي الدهُر ما  يكثر هْ 
 ومن قوى السنين  من ُعمرِِه ... رأى أموررا فيه ُمْستك ْنك ر هْ 
 وإن تخطثاها رأى بعد ها ... ِمْن حاد اِت الدثهِر ما حيكثر هْ 

 ]وفيها توفِ ي[
 

 (8هبة الله بن سالمة )
ر[، الب دادي، كان من أحفظ النال لتفسكككككككير القرهن،  أبو القاسكككككككأ، ال كككككككرير، ]المفسكككككككِ 
وكانت له حلقِة في جامع المنصكككككور، وسكككككمع الحدي  ورواه، ]وكته عنه الخطيه، وحكى 
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جد ي عنه في "المنتظأ" منامرا، فقال ب سناده عن أبي قاله العشاري، عن هبة الله بن عبد 
ر[ قال: حدث ني شكككي  كنثا نقرأ عليه القرهن ببابالله المقرئ، عن هبة الل  ه بن سكككالمة المفسكككِ 

؟ فقال: كَ ما فعَل الله  بك ُمحوِ ل. قال: مات بعُض أصككحابه، فرهه الشككيُ  في المنام فقال له: 
 ف ر  لي. قال: فكيف  كان حاُلك  مع منكٍر ونكير؟ فقال: يا أستاذ، لمثا أجلساني وقاال لي: 

؟ و  ؟ ألهمني اللكككه بكككئن قلكككُت لهمكككا: بح ق  أبي بكر وعمر دعكككاني. فقكككال م ْن ربككك ك  من نبتكككك 
 (، د ْعه. وتركاني وانصرفا.4أحدهما ل خر: قد أقسأ  علينا بعظيأ )

__________ 
 .283 - 282/ 25، والمنتظأ 164/ 8( تاري  ب داد 2)
 ( الشبكرة: الع شا )مرم في العين(. تاج العرول )شبكر(.1)
 .283/ 25، والمنتظأ 22/ 24اري  ب داد ( ت8)
 (2)(: بعظيمين." 2( في )م 4)
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -420
254) 

فقال وهو يعد   ؟ماا فعاَل الله بك"وقكال أبو يعلى البك ر داني: رأيتُكه في المنكام فقلكت لكه: 
أفطر يوم : بالعلأ؟ فقال لي: بالصكككككككككدق. و بئصكككككككككابعه:   ف ر لي، ور ِحمني، ورفع من لتي. فقلت

ا.  جناوته خلِق كثيِر؛ كنث الحرث كان شديدر
ه الق كككاء، فاسكككتئذن أبا عبد الله الدام اني ] أ[  ولمثا  له البسكككاسكككيري  على ب داد والث

( دخل عليه وأخبره، واسككككككتئذنه فئِذن  له، وكان في اعتقال البسككككككاسككككككيري، وكان فيمن بايع 2)
 صاحه مصر. المستنصر

(: سمعُت أبا  اله بن أبي علي بن البناء الحنبلي يقول: 1قال الحافظ ابن عساكر )
ا مكات أبو يعلى ذهبكُت مع أبي إلى داره ببكاب المراتكه، فلِقي نكا أبو محمكد التميمي الفقيه  لمكث
 الحنبلي، فقكال: إلى أين؟ فقكال أبي: مكات القكاضككككككككككككككي أبو يعلى. فقكال أبو محمكد: ال ر ِحم ه
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يعني المقالة -ال تُ سكككككككككككككل إلى يوم القيامة  -يعني البولة  الكبيرة-الله، فقد بال على الحنابلة 
 .-في التشبيه
 

 السنة التاسعة والخمسون واكربع م ة
 فيها في الُمحرثم ورد أله أرسالن إلى الريِ  من نيسابور.

البه بحمِل طوفيه بع  صكككككككاحه مصكككككككر إلى محمود بن ال ثوقلية المت لِ ه على حله يُ 
ْرخاب ومن معه من الُ  ِ  إن   ماٍل إلى خ انته، وب  و الروم الذين هأ في مجاورتِه، وصكككككرِ  سكككككُ
كان على قاعته، فئجاب: يا بُنيث قد أل مُت على أخذ حله  من عمي أمواالر اقترضكككككها، وأنا 

وني، يمطالِه بها، وليس في يدي ما أق كككككيها، ف كككككالر عما أصكككككرفه في  يره، ف ذا ق كككككيُت د
واسكككككككككككتقام أمري، حملُت وخدمُت، وأما الروُم فقد هادنُتهأ مدةر، وأعطيُتهأ ولدي رهينةر على 
ماٍل اقترضكككككُته منهأ، فال سككككككبيل إلى محاربتهأ حتى أوفي هأ المال، وُأخلِ ص  ولدي، وتنق ككككككي 

 ( والُ    الذين معه في ُدهأ فوق8الهدنة، وأما ابُن خان )
__________ 

 حاصرتين ويادة يقت يها السياق. ( ما بين2)
( لأ أقف على هككذه الترجمككة في تككاري  دمشككككككككككككككق وال في أيٍ  من مصككككككككككككككنفككات ابن 1)

 عساكر! .
 (2): خاقان." 21/ 5( في النجوم ال اهرة 8)
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -421
254) 

ا بالجلول في هذه المدرسككة لما بل ني عن هل تِ   صككه  ها، وأنث أبا سككعيد القايِني"نفسككر
أكثرها، ونقض قطعة من البلد كجلها، ولِحق  أصكككككككككحاب  أبي إسكككككككككحاق قصكككككككككوِر، وبئن فيهأ 
فتوِر، وراسلوه بما عرضوا فيه باالنصرا  عنهأ، والم يِ  إلى ابن الصباغ إن لأ ُتِجه وترِجْع 
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بن الصككككباغ، هأ، و يظرا من اعن اكخالق الشككككرسككككة، فئجابهأ تطييبرا لقلوبهأ، وتسكككككينرا لنفور 
حي  جلس في موضككككعه، وسكككككعى هو وهأ حتى صككككر    ابن الصكككككباغ، وكان نظام الملك لمثا 
بل كه امتناعه من التدريس فيها أقام القيامة على عميد القايِني، وكته يلومه ويوبِ خه ويتهدثده، 

تاب، يد، وأراه الكويقول: لمن بن يت  هذه المدرسكككككة إال كبي إسكككككحاق؟ ! فجاء إليه أبو سكككككع
فلأ ُيِجْه، فم ى إلى بيت الن وبة، وراسل الخليفة ، فبع  إلى أبي إسحاق يقول: قد عرفت  
. فجاء أبو إسكككككككحاق وبيده هُجرثِة كبيرِة كان  ه  ذلك إليث حالنا مع اكعاجأ، وأخاُ  أن يُنسككككككك 

 ر ، وكان إذا حيجلس عليها إذا قعد في المدرسكة، وجلس بها يوم السكبت ُ رثة ذي الحجة
وقت صكككككككككالة خرج منها وصكككككككككلى في بعض المسكككككككككاجد، فكانت مدُة مقام ابن الصكككككككككباغ فيها 

 عشرين يومرا.
ا موقال أبو علي المقدسكي: رأيُت أبا إسحاق الشيراوي بعد موته في النوم، فقلت له: 

أدثيُت  أني ما ولوال -يعني المدرسككككككككككككككة النظامية-؟ فقال: قُولِبُت بهذه المبنية فعال اللاه  بك
 (.2فيها الفرم لكنُت من الهالكين )

وفي ذي القعدة قُِتل  الص ليحي أميُر اليمن بالم ْهج أ، قتله سعيد ولد نجاح أحد أمرالها 
المتقدِ مين، وأُقيمت الدعوة العباسككككككككية باليمن، وُقطعت الخطبة المصككككككككرية، وورد بذلك كتاب 

  رة، ومهنيرا بالدولة اإلمامية القالمية ِلما فتمعلمرا لح رة الووا -حرسها الله تعالى-من مكة 
اللُه من إقامة الدعوة على منابر اليمن فيما قك ُرب  وما بك ُعد ، وذلك كنه لمثا كان في رابع عشر 
ذي القعدة ورد إلى مكة م ْن أخبر أن سككككككككككعيد بن نجاح كان أبوه واليرا على اليمن، وأنه خرج 

ليحي في 1نية )هذا ال مان في عصكككابة من الخيُ را ( ب  بيٍد فاسكككتولى عليها، وأنه سكككار إلى الصككك 
يمري  ليحي قد ع م على الحجِ  فبل ه وهو بالم ْهج أ، فبع  بنعيأ الصككككث عدد يسككككير، وكان الصكككك 

 في عسكر كبير، فحذثرهأ قتال
__________ 

 .208 - 201/ 26( الخبر بنحوه في المنتظأ 2)
 (2)بت من ) (." ( في )خ(: الحي انية، والمث1)
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ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -427
254) 

"عشرة سنة، منها بعد موت عمثه قُْ رُلب ك إحدى عشرة سنة، ولأ يقدم ب داد، وجلس 
الووير فخر الدولة ابن ج هير للع اء في صحن السالم يوم اكحد  امن جمادى اكولى، وخرج 

ِته   توقيُع الخليفة يت كمثن الج   على أله أرسالن، ويشكره على خدمفي يوم الثال اء الثال
وسكعِيه في مصككال  المسككلمين، وجهاِده في سكبيل الله، وكسككرِه الروم، وأمِنه الطرقات، وضككبِطه 
العسككككككككككككككاكر، وعككدثد أفعككالكه الجميلككة، وُ لِ قككت أسككككككككككككككواق ب ككداد، وأقككامكت خككاتون الع اء في دار 

ريها وأرادت حين ذ ج ث شكككعورِها، فمنعها الخليفة، وجلسكككت على الخليفة، وج ثت شكككعور  جوا
 التراب،  أ أقامها الخليفة من الع اء بعد سبعة أيام.

 
 (2محمد بن علي )

ابن محمد بن عبد الله بن عبد الصكككككمد بن المهتدي بالله، أبو الحسكككككين، الهاشكككككمي، 
ع بعين و الث م ة، وسككككككككككككككمويعر  بابن ال  ريق، ولد يوم الثال اء  رة ذي القعدة سككككككككككككككنة سكككككككككككككك

الحدي ، وقرأ القرهن، وكان حسككككن  الصكككككوت به، وخطه النال، وله من العمر سككككت عشكككككرة 
سكككككنة، وولي الق كككككاء سكككككنة تسكككككع وأربع م ة، وأقام يخطه بجامعي المنصكككككور والمهتدي سكككككتًّا 
وسككبعين سككنة، وشككهد سككتين سككنة وق ككى سككتًّا وخمسككين سككنة، وُتوفي يوم اكربعاء سككل  ذي 

وُدِفن  يوم الخميس  رثة ذي الحجة عند جامع المنصكككككور ناحية القبة الخ كككككراء، وقد القعدة، 
 جاوو التسعين، وشهده خلق عظيأ.

وقكال أبو بكر ابن الحكاضككككككككككككككنكة: رأيكُت في المنكام ككئنث القيكامكة قكد قكامكت، وقد أُدخلُت 
بي أ الجنككثة، وإذا بب لككة ُمسككككككككككككككرجككٍة ملجمككٍة في يككد  الم، فقلككت: لمن هككذه؟ قككال: للشككككككككككككككريف

 الحسين بن ال ريق. فلمثا أصبحنا، وإذا به قد مات في تلك الليلة.
هج دي. ؟ فقال:  فر لي بطول تما فعَل الله  بكورؤي الشكككككككككريف في المنام فقيل له: 

ا، خاشكككككعرا، كثير  البكاء عند الذ ِكر، رقيق   ا، مجتهدر وكان  قةر، صكككككالحرا، صكككككالمرا، قالمرا، عابدر
ا، وكان ُيسكككككككمى واهد بني هاشكككككككأ، ورحل النال إليه لعلوِ  القله، ع ي   العقل و  الف كككككككل، واهدر
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إسكككككناده، فكانوا يقصككككككدونه من البالد، وكان قد أصككككككابه صككككككمِأ في هخر عمره، فكان هو يقرأ 
 على النال، وذهبت إحدى عينيه رحمه الله.

__________ 
لسكككككككككير . وينظر ا258 - 251/ 26، والمنتظأ 201 - 203/ 8( تاري  ب داد 2)
23 /142 ".(2) 

 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -423
254) 

"السككككككككككككككبق، وُقمكت  فيهكا بكالحق، أعكاد أمير المؤمنين من ووارتكك مكا ككان قد تجاوو في 
 اإلعرام حدثه، مما ال يستطيع الجاحُد جحد ه، وذكر كالمرا هخر.

ا، إال الدولة الكوهراني، وكان ِشر ِيرر  وفيها مات أبو الف كل بن التركماني، صاحه سعد
أنثه انحدر إلى واسكككط مع سكككعد الدولة، وكان ابُن ف كككالن اليهودي ضكككامُن ضكككيا  الخليفة قد 
فعل بالمسككلمين كلث قبي ، وصككادرهأ، ومدث يده إلى حريمهأ، وكان إذا كته فيه إلى الخليفة 

لك خذ منه عشكككككككككرة هال  دينار، وع ث ذال يُؤخذ كحٍد بيد، فقتله ابُن التركماني بواسكككككككككط، وأ
على الخليفة، وكته إلى نظام الملك بسككببه، ولمثا مات ابُن التركماني رهه إنسككان في المنام، 

؟ فقال:  فر  لي. قيل: بماذا؟ قال: بما أو ْلُت عن المسككككككككككككككلمين بقتل ما فعَل الله  بكفقال: 
ابن   ، وابُن التركماني هو الثذي قتلابن ف كككالن اليهودي من النصكككرة، وعن الخالفة من المعرة

 ُدبثة النوبي الثذي أحرق المشهد، وصلبه بالسماكين.
وقال أبو يعلى بن القالنسي: وفي سنة إحدى وسبعين خرج من مصر عسكر كبير مع 
نصكككككككككير الدولة الجيوشكككككككككي، ون ل على دمشكككككككككق محاصكككككككككررا لها، واسكككككككككتولى على أعمالها وعلى 

يه، لى مراسككلة تُكُتش بعده بتسككليأ دمشككق ويكون في الخدمة بين يدفلسككطين، فاضككطرث أْتسككِ  إ
فتوجثه نحوه، وبلى نصككير الدولة قُرب ه، فرحل إلى السككاحل، وكان   ر صككور وقرابلس في يدي 
قاضككككككيهما قد ت لثبا عليهما، وال قاعة عليهما كمير الجيوش، بل يصككككككانعان الملوك بالهدايا، 
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، ج إليه أْتسككِ  بعد أن اسككتخلفه، وسككلثأ إليه دمشككق، فدخلهاووصككل تُكُتش إلى مرج عدرا، فخر 
،  أ خنقه  والح ْت له من أْتسكككِ  أماراِت اسكككتوحش منها، فقبض عليه واعتقله، وقتل أخاه أوالر
بوتر قوسكه  دررا منه في ربيع اكول، واسكتقام الشام لتُكُتش،  أ م ى إلى حله فناولها، وأقام 

وقطع الفرات مشكككككككككرقرا،  أ عاد إلى حله في ذي الحجة، وملك عليها أيامرا،  أ رحل عنها، 
حصكككن ب اعة والبيرة، وأحرق ربض أع او، ورحل عنها عالدا إلى دمشكككق. و يُر ابِن القالنسكككي 

 (2)يقول: كان ذلك في السنة اآلتية، وسنذكره إن شاء الله تعالى." 
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -424
254) 

ْنِقِه ]ف ُخِنق [ ) ( 2"رضكوان، فق ب ض  عليه واسكتْئصله، وأقام أيامرا في االعتقال،  ُأث أم ر  بخ 
،  أ ُأخرج، ف ُدِفن  بالمقابر.  وأُْرِمي  في ُجهٍ 

 
 (1يحيى بُن عليٍ  بِن محمثد بن الحسن بن ِبْسطام )

يباني، الخطيه ) ل ة، وله التثصككككانيُف الِحسككككان، ( التِ ْبري ي، أحد ألمة ال8أبو وكريا الشككككث
ر ح  المتنبي و يره ) ٍ : بسككيط ووسككيط ومختصككر، وشكك  ر ح  "الحماسككة" في عدة ُنسكك  (، وكان 4شكك 

عكارفكرا بكالنثْحو والل  ة، واكنسككككككككككككككاب، وأيام الع ر ب، وكان ِنظاُم الُمْلك يع ظِ ُمه، وشكككككككككككككك  ثل أوالد ه 
ِمع الحدي   ومانرا، ( بالن ِ 5باكدب عليه، ور تثه  له الجامكية ) ظامية يدرِ ل بها العربية، وسككككككككككككك 

 وتوفِ ي  لليلتين بقيتا من ُجمادى اآلخرة فجئة بب داد، وصكككككككككككككلثى عليه أبو قاله ال ثينبي، وُدِفن  
 إلى جانِه أبي إسحاق الشِ يراوي بباب أبرو.
َل اللااه بااكورهه ابُن الج و اليقي في المنككام، فقككال:  ي بتصككككككككككككككنيف ل ؟ فقككال:   ف ر  مااا فَاعااَ

 "كتاب إعراب القرهن".
 (.6وقال ابُن ناصر: كان  ِق ةر فيما يرويه. وقال ابُن خ يرون: ما كان ِبم ْرضيِ  الطثريقة )

 وقال أبو وكريا: كته إليث العميد بُن الف يثام: ]من مج وء الرثمل[

                                         
 .21/841( 654مرهة ال مان في تواري  اكعيان، سبط ابن الجووي )م  (2)
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 ُقْل ليحيى بن عليٍ  ... واكقاويُل فنونُ 
 ك ... ككككِذُب فيهما ويخونُ  ير أنِ ي ل ْسُت م ْن ي ك

 أنت  ع يُن الف ْ ل إن ُمدث ... ْت إلى الف ْ ل عيونُ 
 أنت  م ْن ع  ث ِبِه الف ْ ك ... كككُل وقد كاد يك ُهونُ 

__________ 
 ( ما بين حاصرتين من )م( و )ش(.2)
/ 23، و"تاري  ابن عسككككككككككككاكر" )خ( )ل(: 12/ 8( له ترجمة في "اكنسككككككككككككاب": 1)
 - 821، و"ن هة اكلباء": 133 - 132/ 12، و"مختصككككره البن منظور": 228 - 221
، و"إنبككككاه 16 - 15/ 10، و"معجأ اكدبككككاء": 268 - 262/ 1، و"المنتظأ": 824

، و"سككككككككككير أعالم النبالء": 216 - 212/ 6، و"وفيات اكعيان": 14 - 11/ 4الرواة": 
 ، وفيه تتمة مصادر ترجمته.122 - 161/ 21

: ابن الخطيككككه، وربمككككا يقككككال لككككه 15/ 10يككككاقوت في "معجأ اكدبككككاء": ( قككككال 8)
 الخطيه، وهو وهأ.

 .140 - 182/ 2( انظر ما قبع من ه اره في "المعجأ الشامل": 4)
 .31( الجامكية: الراته، انظر "التعريف بمصطلحات صب  اكعشى": 5)
 (2)." 12/ 10( انظر ما أخذ عليه في "معجأ اكدباء": 6)
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -425
254) 

 "وحجث بالنال نظر الخادم.
 ]فصل: وفيها توفي

 
 (2أحمد بن محمد بن علي )

                                         
 .10/88( 654مرهة ال مان في تواري  اكعيان، سبط ابن الجووي )م  (2)
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 ابن محمود، أبو س عد، الصوفي، ال ثْوو ني.
ولد في ذي الِحجثة سككككنة تسككككع وأربعين وأربع م ة، وسككككمع الحدي  الكثير، وتوفي يوم 

شككرة شككعبان، ودفن يوم الجمعة عند رباط جده أبي الحسككين ال ثووني حذاء الخميس تاسككع ع
 جامع المنصور.

سكمع القاضكي أبا يعلى بن الفرثاء، و يره. وقد تكلأ فيه أبو س عد بن السثْمعاني، فقال:  
 كان يشرب.

قكال جكدي: وال أدري من أين ككان لكه ذلك، وال يلتفت إلى ابن السككككككككككككككمعاني، ف ن أبا 
ل ب ؟ الله بك ما فعلن ناصكككككككككر قال: رأيته في المنام وعليه  ياب حسكككككككككنة، فقلت له: الف  كككككككككْ

 (.1فقال:  فر لي. فقلت: وأين أنت؟ فقال: مع أبي في الجنة[ )
 فصل: وفيها توفي

 
 (8إسماعيل بن أحمد )

 ابن عمر بن أبي اكْشع ، أبو القاسأ، السثم رقك ْندي.
ربع م ة ]وسككمع شككيوخ دمشككق،  أ قدم ولد بدمشككق في رم ككان سككنة أربع وخمسككين وأ
 (، وكان فيه يقظة، وله معرفِة بالحدي .4ب داد فسمع شيوخها، وكان دالالر يبيع الُكُته[ )

ا من شيوخ خراسان وال العراق. اني: ما أ عِدُل به أحدر  وقال أبو العالء الهم ذ 
__________ 

، و 13 - 12/ 20، و "المنتظأ": 811/ 6( لكككه ترجمكككة في "اكنسككككككككككككككككاب": 2)
، وفيه تتمة 53 - 52/ 10، و"سككككير أعالم النبالء": 200 - 11"مشككككيخة ابن الجووي": 

 مصادر ترجمته.
، و"مشيخة 13 - 12/ 20( ما بين حاصرتين من )م( و )ش(، وانظر "المنتظأ": 1)

 .200ابن الجووي": 
 13/ 20، و"المنتظأ" 321/ 1( له ترجمة في "تاري  ابن عسككككككاكر" )خ( )ل(: 8)

، وفيه تتمة مصادر 82 - 13/ 10، و"سكير أعالم النبالء": 10/ 22، و"الكامل": 11 -
 .261ترجمته، وقد سلفت ترجمة أخيه أبي محمد ص 
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 (2)( ما بين حاصرتين من )م( و )ش(." 4)
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -422
254) 
" 

ِمع  الحدي  وتفقثه، 2نصككككف ربيع اك وثل سككككنة سككككبٍع وأربعين ) ولد في ( وأربع م ة، وسكككك 
مع منه كلمة، وقالت واليته، فئحكمه  وكان المسككككترشككككُد يحب ه، وكان مهيبرا وقوررا؛ ق لث أ ْن ُتسككككْ

ل  ص  ال مان، وخ د م  الرثاشد، وناب في الووارة،  أ استوحش من الر ِاشد، فخرج إلى الم ْوِصل، وو 
الرثاشككككككد، وبل ه حديُ  المح ككككككر الذي  بت عليه، فقال له: اكته خطثك ب بطاِل ما جرى. 
فككامتنع، فتواعكك د ه و ْنكي، ونككالككه بشككككككككككككككيء من العككذاب،  أ أ م ر  بقتلككه، فكك د ف ع  اللككه عنككه،  أ بعكك  

م  عنككه ر  المقتفي وقلبككه، فبعكك  بككه ونكي إليككه فبككايعككه،  أ نككاب في الووارة،  أ إنث المقتفي أ عْ 
بالُكلِ ية، وولثى ابن الُمر خِ أ، فئبطل أ حكامه، ولأ يبق له توقيع ينفذ إال اسكككككأ الق كككككاء ال  ير، 

( نقيه الن قباء، 1ف مِرم  أيامرا، ومات  يوم عيد النثْحر، وصلثى عليه ابُن عمِ ه قلحة بن علي )
 وُدِفن إلى جانه أبيه.

 (.8قتفي )وقال ابُن القالنسي: صلثى عليه الم
]أبي  ؟ فقال له: اذهه إلىما فعل الله بكورهه بعُض أصككككككحابه في المنام، فقال له: 

( 4عبد الله يعني ابن البي ككككاوي القاضككككي، وهو ابن أخي قاضككككي الق ككككاة، وأحد أوصككككياله[ )
ْدر ُ صككككن وشككككهية؟ يعني سككككراريه. فقال له الرجل:  ؟ عل الله بكفما فوقل له: ِلأ  ت ككككيِ ق صكككك 

 ف ر  لي.  أ أنشد: ]من الطويل[فقال:    
 ( لسعيدُ 5وإنث امرءرا ينجو من النثار بعدما ... تك   وثد  ِمْن أعمالها )

__________ 
( كذا، وهو من أوهام سكككككبط ابن الجووي، وقد تابعه على ذلك ابن ت ري بردي في 2)

في سككنة والدته،  وقد اختلف 121/ 4، وال ركلي في "اكعالم": 131/ 5"النجوم ال اهرة": 

                                         
 .01/884( 654مرهة ال مان في تواري  اكعيان، سبط ابن الجووي )م  (2)
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هكككككككككككككك(،  أ ذكر عمره في ترجمته فقال:  420فذكر ابن الجووي في "المنتظأ" أنها في سنة )
هككك(، وذكر الذهبي والصفدي أن والدته   462ست وسبعون سنة، مما يعني أن والدته سنة )

 548هككككككك(، وذكر ابن كثير في "البداية والنهاية" ترجمته في وفيات سنة ) 422كانت سنة )
 ، وقال: إنه جاوو الستين. والله أعلأ.هك(

 هك(. 553( ستئتي ترجمته في وفيات سنة )1)
 .422( "ذيل تاري  دمشق": 8)
( في ) ( و )ح(: اذهكه إلى القكاضككككككككككككككي ابن اكنصككككككككككككككاري، وفيها خطئ وتحريف، 4)

فاكنصكككاري صكككوابها البي كككاوي، وهو القاضكككي أبو الفت  عبد الله بن محمد بن محمد، وهو 
هككككككككككككككك(، انظر ترجمته  582اضكي الق اة أبي القاسأ ال ينبي كمه، وقد توفي قبله سنة )أخو ق

، والمراد بالخبر ابنه أبا عبد الله، وهو ما أ بته ما بين 231/ 10في "سكككككككككير أعالم النبالء": 
 (2)، والقصة " 286/ 20حاصرتين من "المنتظأ": 

 

ي )م ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوز-422
254) 

 "بشطثْي نهر داري ا ... أموِر ما تواتينا
ا أو ي يدونا  أتانا م تا ألٍف ... عديدر

 فداسوا الم رْج  والُ وقك ... ككككككة أي را والميادينا
 ورايات وُصْلبانرا ... على مسجد خاتونا

 فقلنا إْذ رأيناهأ ... لعلث الله يكفينا
ا ِفْندالويرا ... فقيهرا يعُ دُ  ينا وشيخر  الدِ 

 ومنها:
يك ... كككككس  تحت  اك ْرِم مدفونا  ولكْن  ادروا الِقسِ 

 (.2من أبيات )

                                         
 .10/835( 654مرهة ال مان في تواري  اكعيان، سبط ابن الجووي )م  (2)
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وقكال الحكافظ ابن عسككككككككككككككاكر: وأقكام مكدة ببكانيكال خطيبكرا، وكان شككككككككككككككيخرا كبيررا، ودرثل 
بدمشككككق في ح ْلقة المالكية، ولما قُِتل  ُحِمل [ إلى الباب الصكككك ير، فدفن به، وقبره من جانه 

 لثى قريبرا من الحالط، وعليه بالقِة منقوِر فيها ش رُْح حاله.الُمص  
قال: أنا في ؟ فما فعل الله بكورهه بعُض أصككككككككككككككحابه في المنام في تلك الليلة فقال: 

 جنثاِت ع ْدٍن مع قوٍم على ُسُرٍر متقابلين.
 

 السثنة الرثابعة واكربعون وخمس م ة
ْون  ا المظفر يحيى بن محمكككد بن ُهبيرة، ع  فيهكككا في ربيع اكول اسككككككككككككككتوور المقتفي أبككك

ين، وخ ل ع  عليه.  الدِ 
د  العراق، وان ككككككككككأث إليه ملك شككككككككككاه بن  وفي رجه عاد البقش، وج م ع  الجمو ، وق صكككككككككك 
ْلِق من اكُمراء والتركمككككان، فلمككككا بقي بينهأ وبين ب ككككداد  ال ككككة  محمود وعلي  بُن ُدب يس، وخ 

 منه الُخْطبة لملك شككككككككككككاه، فلأ يجبهأ، ودوثن  العسكككككككككككككر، فراسكككككككككككك  بعثوا إلى الخليفة يطلبون
وُحفرت الخنكادق، وبعك  إلى أهكل الجكانكه ال ربي يكئمرهأ بكالعبور إلى حريأ الخالفة، وبع  

ْل بالمجيء.  ابن  الع بثادي إلى مسعود يستحثه ويعر ِفُه بما جرى، ويقول: ع جِ 
__________ 

مع اختال  في  218 - 211/ 2روضتين": ( انظر اكبيات و يرها في "كتاب ال2)
 (2)بعض اكلفاظ." 

 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -428
254) 

 "إذا كان في بحر الهموم سباحتي ... فئ ْهوُن شيٍء نِْلُتُه ح لث ساحتي
 

 (2محمد بن ناصر بن محمد )

                                         
 .10/832( 654مرهة ال مان في تواري  اكعيان، سبط ابن الجووي )م  (2)
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 كصل.( الدثار، الفارسي ا1ابن علي بن عمر السثالمي )
ِمع  8ولد ليلة السككككككبت خامس عشككككككرة شككككككعبان سككككككنة سككككككبع وسككككككتين وأربع م ة ) (، وسكككككك 

الحدي  الكثير، وكان حافظرا، ُمْتقنرا، عالمرا باكسككككككككككانيد والمتون، كثير ِتالوة القرهن، سككككككككككريع 
دِ ي رحمكه اللكه، وبطريقكه أخذ علأ الحدي ، وذكره 4الكدثفعكة ) ( ]وهو من أككابر شككككككككككككككيوخ جك 

ى عليه، وقال: كان  قة من أهل السككككككككنة، وقال: سككككككككمعت عليه من سككككككككنة إحدى جدِ ي، وأ ن
وعشكرين وخمس م ة[، وكانت وفاته ليلة الثال اء  امن عشكرة من شعبان، وصلِ ي عليه بجامع 
ْربية، ودفن بباب ح ْرب ]إلى جانه أبي منصور بن اكنباري.  الس ْلطان وجامع المنُصور والح 

ما (: رأيتكه في المنكام، فقلُت له: 5الُحصككككككككككككككري: قكال[ ) قكال جكدي: وحكد ني أبو بكر
؟ فقال:  فر لي وقال: قد  فرُت لعشككككككككرٍة من أصككككككككحاب الحدي  في ومانك، فعَل الله بك

 (.6كنك رليسهأ وسيِ دهأ )
وقرأ ابُن ناصككككر على أبي وكريا كثيررا من الل ة، ]وأنشككككدنا شككككيخنا عبد الع ي  بن محمود 

ل بن ناصكككككككر ل يره هذه اكبيات[ ( ويعر  ب2البك  ثاو ) ابن اكخ ككككككر، قال: أنشكككككككدنا أبو الف  ككككككْ
 (: ]من البسيط[3)

 د ِ  المقادير  ت جرِي في أ عنثتها ... واصبْر فليس لها ص بِر على حالِ 
__________ 

، و"مناقه 268 - 261/ 20، و"المنتظأ" 101/ 2( له ترجمة في اكنسككككاب: 2)
، و"الكامل" البن اك ير: 286 - 288ة ابن الجووي": : و"مشككككككككككككيخ681اإلمام أحمد": 

، و"المستفاد من 114 - 118/ 4، و"وفيات اكعيان" 262/ 1، و"اللباب": 101/ 22
، و"سككككككككير 68 - 66/ 4، و"قبقات علماء الحدي ": 282 - 215ذيل تاري  ب داد": 
 ، وفيهما تتمة مصادر ترجمته.122 - 165/ 10أعالم النبالء": 

 .101/ 2بة إلى مدينة السالم ب داد. "اكنساب": ( نس1)
( في النسككك  الخطية: سكككبع وسكككبعين وأربع م ة، وهو خطئ، والمثبت ما في مصكككادر 8)
 ترجمته.
( في ) ( و )ح(: سريع الدمعة، كان  قة من أهل السنة، كانت وفاته ليلة الثال اء، 4)

 والمثبت ما بين حاصرتين من )م( و )ش(.
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و )ح(: ودفن بباب حرب، وقال أبو بكر الح ككككككككككرمي، والمثبت ما بين ( في ) ( 5)
 حاصرتين من )م( و )ش(.

 .286( "مشيخة ابن الجووي": 6)
هككككككك(، له ترجمة في "سير أعالم النبالء":  622( هو شي  السبط، وقد توفي سنة )2)
11 /82 - 81. 

 (2)( و )ش(." ( ) ( و )ح(: وأنشد ل يره، والمثبت ما بين حاصرتين من )م3)
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -429
254) 

"أحمكد بن حنبككل كككان أحيككا لككذكره والترحأ عليككه، ور ككاه جمككاعككة منهأ ن صككككككككككككككر الن ميري[ 
 (، فقال: ]من مج وء الكامل[2)

 ألمأ على ج د ٍث حوى ... تاج  الملوك وُقْل سالمُ 
 كِر فليس  يقنعني السوامُ واعقر سويداء  ال ثميك ... كك

 وتوقث أن يفنى حيا ... ءر د ْمُع عينك أو مالمُ 
 ف ذا ارتوْت تلك الجنا ... دل من دموعك والرث امُ 
 فئ ِقْأ صدور  اليك ْعم ال ... ِت فبعد يحيى ال مقامُ 
 ذه ه  الذي كانت تقي ِك ... كككُدني مواِهُبه الجسامُ 

 على قلبي الشثآمُ ف ذا نظرُت إليه لأ ... ي ْخطُْر 
 راح الندى الفيام عن ... راجيه واشتدث اُكوامُ 

 وتك ف رثق ْت تلك الجمو ... ُ  وقوِ ض ْت تلك الخيامُ 
 عجبرا لمن ي تر  بالد  ... نيا وليس لها دوامُ 

 ُعْقبى م س رثتها اكسى ... وعقيه  ِصحثِتها السثقامُ 
 ات  اكنامُ ما متث و ْحد ك يوم مت  ... وإنثما م
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يُأ الِكراُم )  (1يئبى لي اإلحساُن أ ْن ... أنساك  والشِ 
 [؟ فقال: ]من الخفيفما فعل الله بكورهه بعُض أصحابه في المنام، فقال له: 

ْبنا ... بعد ما حال حالُنا وُحِجْبنا  قد ُسِ ْلنا عن حالنا فئ ج 
ْبنا ... ووجدنا ُمم حثصر  بك ْناوو ج ْدنا ُم  اع فرا ما ك س   ا ما اكْتس 

ْولة ليجري أمورها على  وكان يكته إلى المسككككككككككتنجد أوراقرا تدل  على شككككككككككفقته على الدث
داد، وكان فيما كته إليه: يا أمير المؤمنين، الله  الله  في أُمة محمد  الله عليه  صككككككككلى -السككككككككث

ا في أُمتكككه، وأقأ نكككامول الخالفكككة، ففي اكعكككداء والوافكككدين-وسككككككككككككككلأ  رة، كث  ، احفْظ محمكككدر
 والواجه أن يصدروا بما ُيح سِ ُن السِ يرة، وي يد في الطثاعة، وقد سمع الووير الحدي .

__________ 
( في ) ( و )ح(: ور اه نصر النميري، والمثبت ما بين حاصرتين من )م( و )ش(، 2)

 هك( 533وستئتي ترجمة نصر النميري في وفيات سنة )
 (2)." 122/ 20( بعض اكبيات في "المنتظأ": 1)
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -420
254) 

"الجيران بطول لسكككككككككككانها، وأُريد أن ال يبقى في هذا المجلس شكككككككككككمعة إال وتحمل بين 
ْمع لك، 2يدي إلى داري لعلثها تكف  لسككككككانها عني. فقال ]الووير[ ) (: الِخْلعة والب لة والشككككككث

ر، وتحته الب لة والشكككككككككككموُ  بين يديه، فلمثا قك ُرب  من داره أمر ِ ْلمان الوويفخرج وعليه الِخْلعة 
طوح وامرأته في الُجْملة، فبهتت، وكفثْت  فصككككككاحوا بين يديه. فئقلع الجيران من ال ثواون والسكككككك 

( بعد ذلك. ]وقال الحافظ ابن عسككككككاكر: مات ملك النحاة بدمشككككككق في 2عنه ]لسككككككانها[ )
بالباب الصكث ير، وكان صكحي   االعتقاد، كريأ  النكثْفس، وجاوو  مانين سنة (، وُدفن 1شكوال[ )

(8.) 
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الحين من[ )2]قال العماد[ ) ( أصكككككككككحابه في المنام فقال ]له[ 2(: ورهه بعض ]الصكككككككككث
؟ فقككال:  فر لي بككئبيككاٍت قلُتهككا ]في أيككام الككدنيككا. قلككُت: ومككا هي؟ مااا فعاال اللااه بااك(: 2)

 [(: ]من المنسرح2فئنشدني[ )
نك ْته يداي من و ل لِ   يا ربِ  ها قد أتيُت معترفرا ... بما ج 
 م ن  كفٍ  بكلِ  مئ مٍة ... ِصْفر  يٍد من محاسن العمل

 فكيف أخشى ناررا مسعثرةر ... وأنت يا رب  في القيامة لي
 (.4(: فوالله منذ فك ر ْ ُت من إنشادها ما سمعُت حسيس  النثار )2]قال[ )

 
 (5ن القاسأ )س ْعد بن علي ب

 ابن علي، أبو المعالي الُكتُبي الح ِظيري الحنفي.
(:  2والح ظيرة قرية بُدج ْيل ]وقد ذكره اكلمة، وأ نوا عليه، فقال جدي في "المنتظأ"[ )

، يقول الشِ عر ]الملي  والنثثر الفصي [ ) (، وله رسالُل ومدال ، وكان من الذثكاء 2كان فاضالر
 صفر، وُدِفن  بباب حرب، وكان دالل الكته بب داد.على  ايٍة، وتوفي في 

__________ 
 ( ما بين حاصرتين من )م( و )ش(.2)
 ( في )ح(: ومات بدمشق في الشوال، وما بين حاصرتين من )م( و )ش(.1)
 .440/ 4( "تاري  ابن عساكر": 8)
 .282/ 8/ ج  2( "الخريدة": مج 4)
، "خريدة القصككككككككر" قسككككككككأ شككككككككعراء 141 - 142/ 20( له ترجمة في "المنتظأ": 5)

، "وفيكككات 212 - 214/ 22، "معجأ اكدبكككاء": 206 - 13/ 4/ ج  2العراق: مج 
، و"الوافي 532 - 530/ 10، "سككككككككككككككير أعالم النبالء": 863 - 166/ 1اكعيكككككان": 
 (2)." 63/ 6، و"النجوم ال اهرة": 220 - 261/ 25بالوفيات": 
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 عيان،  ااابب ابن الجوزي )م ارآ  الزاان في تواريخ ا-421
254) 

، ولأ  "ينقص ارتفككاعهككا، فع ِلأ  خككالككِد أنث قككاعتككه إنمككا هي مخككادعككة ومراو ككة، فسكككككككككككككككككت 
 يشافهه، ومات نوُر الدين في شوثال، وب ط ل  ذلك اكمر.

رية مثل داعي الد عاة،  ْولة الِمصككككككككْ ين على جماعٍة من أعيان الدث وفيها قبض  صككككككككالُح الدِ 
( و يرهمككا، بل ككه أنهأ يجتمعون على إ ككارة الفتن، واتفقوا مع 2ني ]الشكككككككككككككككاعر[ )وعمككارة اليم

ودان أن يثوروا  ، ورتثبوا مع السكككك  ين والُ    ودان وكاتبوا الفرنج، وأنهأ يريدون قك ْتل  صككككالح الدِ  السكككك 
يثة الواعظ قد اقثلع  على ذلك2]وينادوا[ ) ريين، وكان وين الدين بن ُنج   ،( بشككككككككككككككعار الِمصككككككككككككككْ

فخا  من صككككككككككككككالح الدين، فئنهى إليه الحال وما دبثروا، فقبض عليهأ، وقك ت ل  داعي الد عاة، 
 (.2وصله ُعمارة، ]وسنذكره[ )
 ]فصل: وفيها توفي

 
 (1أبو العالء اله م ذاني الحافظ )

واسكككمه الحسكككن بن أحمد بن الحسكككن الع طثار، سكككافر إلى اكقطار في قله الحدي ، 
ة، وعاد إلى ه م ذان، فئقام بها، وصككككنثف الُكُته، وكان حافظرا د ي ِنرا، سككككخيًّا، وقرأ القرهن والل 

وانتهى إليكه ِعْلُأ الحدي  والقراءات، وكان له قك ُبوِل عظيأ ومكانة عالية، وتوفي ليلة الخميس 
 عاشر جمادى اكولى، ودفن في ه م ذ ان وقد جاوو الثمانين.

، ؟ فقال: ن ل عليث الملكانماا فعال اللاه باكرهه بعُض أصككككككككككككككحكابكه في المنكام، فقكال: 
 (.2فقلت: على ماذا أتيتما؟ وصحُت عليهما، فرجعا، ولأ يقوال شي را[ )

 وفيها توفي
 

 (8عبد النثبي بن مهدي )
قال المصكككككنِ ف رحمه الله: وقعُت على تاري  بمصكككككر، فرأيُت فيه أنث شكككككمس الدثولة لما 

ين يسئلونه أن يبع  إليهأ بعض  سار إلى اليمن، وكان أعيانُها قد ك  تبوا إلى صالح الدِ 
__________ 
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 ( ما بين حاصرتين من )م( و )ش(.2)
 51 - 5/ 3، و"معجأ اكدبكككككككاء": 143/ 20( لكككككككه ترجمكككككككة في "المنتظأ": 1)

و"قبقات  42 - 40/ 12، "سككككككككككككككير أعالم النبالء": 262/ 22و"الككامكل": البن اك ير 
 ، وفيه تتمة مصادر ترجمته.204 - 200/ 4علماء الحدي ": 

، و"كتككاب 182 - 111( لككه ترجمككة في "المفيككد في أخبككار صككككككككككككككنعككاء ووبيككد": 8)
، 538 - 531/ 10، و"سكككككككككككير أعالم النبالء": 861، 125 - 121/ 1الروضكككككككككككتين": 

 (2)، وفيه تتمة مصادر ترجمته." 146/ 21و"الوافي بالوفيات": 
 

 ااابب ابن الجوزي )م ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان، -427
254) 

 "فنحن ُسدرى فيه ب ير سياسٍة ... نروُح ونك ْ ُدو قد تكنثفنا الشثر  
ِأ ... وال م ْن عليه ين ل الو ْحُي والذ ِْكرُ   فال من يحل  ال  ِيج وهو منجِ 
 يحل  لنا ما نحن فيه فنهتدي ... وهل يهتدي قوِم أضلثهأ الس ْكرُ 

 وق ظُْلمٍة ... تراُكمها من دونه يعج  الصثبكْرُ عمرى في عمى في ظُْلمٍة ف
 وقال: ]من الرمل[

 ال توثقْنها فليست بمقاِم ... واْجت ِنْبها فك ْهي  داُر اإلنتقامِ 
 أتراها ص نكْع ةر من صانع ... أم تُراها رميةر من  يِر رامِ 

 ]وله أشعار من هذا الجنس مذمومة.
، ولما مات لأ أصكككلِ  عليه، ومع هذه قال جدي: فلما تحقق هذا عندي هجرته سكككنين

( كان يُْظهر الفقر، ويطله من النال، فلما مات وجدوا له 2الفواحش واالعتقاد السكككككككككيء، )
  الث م ة دينار، ومات في ربيع اآلخر، وُدِفن  بباب حرب.
َل اللاه باكورهه أبو بكر الكدثالل في المنكام وهو ُعْريكان، فقكال لكه:  قكال: قلُت ؟ فماا فَاعاَ

 : ا فْر لي، فقال: ما أريد أ ْن أ فر لك.له
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 (.8( صورة ما حكى جدي في "المنتظأ" )1]هذه )
(، وكان جاره، قال: دخلت عليه 4وحكى شككككككككككككككيخنكا عبد الوه اب بن بُكْ ُ ش المقرئ )

ا م عجرا، فرفع رأسككككككككككه إلى السككككككككككماء، وقال:  يومرا في أيام الفتنة في ب داد، فرعدت الدنيا رعدر
 م، وخباط في السماء!خباط في اكر 

قال: وكانت قد سقطت أسنانه، وسخثر الله له بعض  اككابر، فكان يبع  له الدثجاج 
والطعككككام، فكككككان يقول: قتلني في أول عمري بككككالفقر والجو ، ويبعكككك  لي في هخر عمري 

 الدجاج، وقد أخذ أسناني، فما أقدر أن هكل!
__________ 

 (.( ما بين حاصرتين من )م( و )ش2)
( في )ح(: "وقال عبد الوهاب بن ب  ش، قال لي صككككككدقة يومرا: يا فالن" والمثبت 1)

 ما بين حاصرتين من )م( و )ش(.
 .123 - 126/ 20( "المنتظأ": 8)
هكككككككككككككككككك(، انظر ترجمته في "توضكككككي   621( هو ختن ابن الجووي، وقد توفي سكككككنة )4)

 (2)." 858 - 851/ 1ي: ، و"التكملة" للمنذر 128 - 121/ 1، 261/ 6المشتبه": 
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -423
254) 

(، فقال: دعوني ُأصككككلِ ي 2( إلى الرحبة، ونصككككبوا له خشككككبة ]ليصككككلبوه[ )2"الصككككوفية[ )
ركعتين. فصككككككلثى فصككككككلبوه، فجاء خادِم من عند الخليفة، فقال: ال تصككككككلبوه. وقد مات، فلعن 

وفي[ )النثال النفيس ]ال (، وبقي أيامرا ال يتجاسككر أ ْن يظهر بب داد. ورأى الكرجيث بعُض 2صكك 
الحين في المنكام، فقكال:  َل اللاه بكالصكككككككككككككك  ت: يا ؟ فقال: أوقفني الحق  بين يديه، فقلماا فَاعاَ

ب نث الثِذين   ِمْعت  ما قلُت في كتابي: }و ال  ت ْحسككك  إلهي، رضكككيت  بما جرى عليث؟ فقال: أ و ما سككك 
ِبيِل اللثِه{ ]هل عمران: قُتِ   [ اآلية.261ُلوا ِفي س 
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 (1علي بن محمد بن علي )
 أبو الحسن، الب راْنِدسي.

ولكد سككككككككككككككنة  مانين وأربع م ة، وقرأ القرهن، وتفقثه على مذهه أحمد، رحمة الله عليه، 
رة، وانتفع به خْلِق كثير، وكانت وفاته ي ربيع ف ودرثل بمدرسككككككككككة الووير ابن ُهبيرة بباب البصككككككككككْ

ا ورعرا،  قة.  اكول وقد بلى م ة سنة، ودفن بمقبرة جامع المنصور، وكان واهدر
 

 (8ق ل بن إلدك  أتابك )
صكككككككككاحه العراق، وأخو البهلوان، كان قد اسكككككككككتولى على أ ْذربيجان و يرها، وهو الذي 

لجوقي، وكان فاسككككككقرا فاتكرا، نام ليلة وهو سكككككككران فئصككككككب  مذ وحرا، بح ج ر  على ق ريل السكككككك 
 وقيل: قتلته خاتون ووجته.

 
 (4مسعود بن علي بن ُعبيد الله )

 أبو الف ْ ل بن نادر، الصثف ار، اكديه الفاضل.
__________ 

 ( ما بين حاصرتين من )م(.2)
، و "التكملكككة لوفيكككات 14/ 4( لكككه ترجمكككة في "ذيكككل تكككاري  ب كككداد" البن النجكككار: 1)

، "المختصكككككر المحتاج 16 - 15"مشكككككيخة النعال": ، 281 - 282/ 2النقلة" للمنذري: 
/ 1، "المقصككككككككككد اكرشككككككككككد": 863 - 866/ 2، "ذيل قبقات الحنابلة": 286/ 8إليه": 
 .802 - 800/ 8، و "المنهج اكحمد": 420/ 6، "شذرات الذهه": 153 - 156

 وبراندل: قرية من قرى ب داد.
/ 4و "العبر" للذهبي:  213، 212/ 12( له ترجمة في "سككككككككككككككير أعالم النبالء": 8)
 هك. 532، وفيهما وفاته سنة 161
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، و"مشيخة 213/ 2، و "التكملة" للمنذري: 51/ 21( له ترجمة في "الكامل": 4)
، و 222/ 6، و "النجوم ال اهرة": 160/ 4، و "العبر" للككككذهبي: 13 - 12النعككككال": 

 (2)." 132/ 4، و "شذرات الذهه": 653/ 2"توضي  المشتبه": 
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -424
254) 

 "وقال:
 يا ليتهأ عادوا إلى اكوقان ... كي تجتمع اكرواح باكبدان

 كأ رام لي العذول عنهأ بدالر ... هذا  لط عمري قصير فاني
 [؟ فقال: ]من المديدما فَاَعَل الله بكورهه بعُض أصحابه في المنام، فقال له: 

 ِمْن ذنبي على و ج ٍل ... وال عنِ ي ذلك  الو ج لُ كنُت 
 أ ِمن ْت نفسي بوالِق ها ... ِعْشُت لمثا ِمت  يا ر ُجلُ 

ا، وقيككل: خنقككه، وقيككل: بنى عليككه بنيككانككرا،  ا لككه شككككككككككككككابككًّا مليحككر ]وكككان اكمجككد قككد قتككل ولككدر
 (2وسنذكره في ترجمة الع ي  عثمان بن العادل في سنة  ال ين وست م ة[ )

 
 (1واروم شاه جالل الدين )خ

واسكككككككككمه ُتُكش، وقيل: محمود بن محمد بن ُتُكش، ]سكككككككككمعت الملك المعظأ يقول: 
( هو من نسككككككل قاهر بن الحسككككككين، وجد ه تكش هو 2ليس هو من بني سككككككلجوق، وإنما[ )

ين البالد، وككان مكآلكه ]إلى ما  ْلجوقيكة، وملكك محمكد أبو جالل الكدِ  الكذي أوال مملككة السككككككككككككككث
( أ نثه قلع إلى ج يرة، فمات بها، فقطع الخطا رأسككككككككككككه، وتم ثقت ممالكه، وكان 2[ )ذكرنا، 

د  2ابنكُكه جالُل الككدين هككذا قككد ه ر ب  إلى الهنككد، وعككاد ]منهككا[ ) ذ ان، وق صكككككككككككككك  (، فن ل على ه مكك 
(،  أ قلبككه عسكككككككككككككككره إلى 2ب ككداد، وجعككل قريقككه على دقوقككا، فقتككل أهلهككا، ]وقككد ذكرنككاه[ )

إربل، وع   م  على حصكككككككككككارها، فصكككككككككككانعه ابُن وين الدين، وعاهده أ نثه من  تفليس، فسكككككككككككار على
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أصكككككككحابه، فجاء إلى بالد الُكرْج، فاسكككككككتولى عليها، وراسكككككككله المعظثأ باقنرا بالملق الصكككككككوفي، 
(، فئن له على ِخالط، وووجه ابنته الكبرى، ويقال لها: 2وظاهررا بالركين مملوكه، ]وجاء به[ )

(، واتثفق موت المعظأ، وأخذ خواروم 2ا جهاورا لأ يجه ه ملك ]البنته[ )دار مرشكككككد، وجهث ه
( وهخر أمره مجيء التتر خلفكه، وأ نثه انه م إلى بالد 2شككككككككككككككاه ِخالط، وفعكل فيهكا ]مكا فعكل[ )

 م يثافارقين، وتاه في الجبال، فوقع به فالِح من قرية يقال
__________ 

 ( ما بين حاصرتين من )ش(.2)
قت أخباره مفر قة على السككنين، وقد أفرد النسككوي كتابرا في سككيرته سككم اه "سككيرة ( سككب1)

السككككلطان جالل الدين منكبرتي" اسككككتوعه فيه أخباره حتى وفاته، وقد قبع بالقاهرة بتحقيق 
م بتحقيق ضكككككياء  2116م،  أ  نشكككككر في موسككككككو سكككككنة  2158حافظ أحمد حمدي سكككككنة 

 (2)." 811 - 816/ 11ي "سير أعالم النبالء": الدين موسى بونيارو . وانظر ترجمته ف
 

ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -425
254) 

، وفي  "وحكى ابن سكككعٍد عن ُحذيفة قال: كان اإلسكككالُم في أياِم عمر ال ي  يُد إال  إقباالر
 إال إدباررا ُمْدِبر، ال ي  دادُ روايٍة: كان اإلسكككككالم كالرثُجِل المقِبل، فلما ولثى عمُر صكككككار كالرجِل ال

(2.) 
 

 ذكر شهادة رسوِل اللثه له أنثه يكون بعد الموِت كما كان:
حدث نا  ير واحٍد عن محمد بن أبي القاسكككككككككأ ب سكككككككككناده، عن ابن عمر، عن عمر قال: 

رت  في أربعِة أذُر -صككككلى اللثه عليه وسككككلأ-قال لي رسككككوُل اللثه  ٍ  : "كيف بك يا ُعمر إذا صككككِ
من اكرم في ِذراعين، ون ل عليك ُمنكر ونكير فت انا الق بِر، ي بحثان اكرم  بئنيابهما، ويُطاُر 
في أشككككككعارِهما، أصككككككواُتهما كالرثعِد القاصككككككِف، وأبصككككككارهما كالب رِق الخاقِف، معهما ِمْرو ب ِة لو 
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 رباِن العبد  ي  اجتمع عليها أهُل اكرِم لأ يُطيقوا رفع ها، هي أيسُر عليهما من عصاي هذه، 
بها ض رب ةر لو ض ر با بها جبال ِتهامة  لذابْت؟ " قال: فقلُت: يا رسول  اللثه، وأكون على حالتي 
هككذه؟ قككال: "نعأ"، فقلككت: إذرا أكفيك همككا. ذكر جككد ي رحمككه اللككثه هككذا الحككديكك   في بعِض 

فقال: لما ن ل  ؟اللهه بك ما فعلمجالسِه،  أ قال: بل ني أنث عمر ُرؤي في المناِم، فقيل ل ُه: 
؟ فجذبُت بُذؤابتك ْيهما وقلُت: بل أنُتما م ن رب كما  عليث المل كان أجلسككككككككككككككاني، وقاال: م ن رب ك 

 (؟1)
 

 ذكر رؤيا العبال له بعد موتِه:
قال ابُن سكككعٍد ب سكككنادِه عن عبد اللثه بن عبيد اللثه بن العبال قال: كان العباُل ِخالًّ أو 

، فلما ُأصكككككيه  عمُر جعل يدعو اللثه أن يُري ه عمر  في المناِم، قال: فرهه بعد ح ْوٍل خليالر لعمر
؟ وفي روايٍة: ما فعل بك رب ك؟ قال: هذا أواُن  وهو ي مسُ  الع ر ق  عن و جهه، فقال: ما فعلت 

 (.8ف ر ُت، إن كاد عرشي ليُكه د  ]أو[ ليهوي بي لوال أني لقيُته رؤوفرا رحيمرا )
وايِة هشكام أن العبال رهه بعد عشكر سنين، أو ا نتي عشرة سنةر، م كشو   الرْأِل وفي ر 

 يعدو ويقول: اآلن  أ فلت  من الحساِب، أكثر من وماِن واليته.
__________ 

 .846/ 8( قبقات ابن سعد 2)
في  . . . إلى هنا ليس-صككلى اللثه عليه وسككلأ-( من قوله: ذكر شككهادة رسككول اللثه 1)
 و ) (. )خ(

 (2)." 841 - 843/ 8( قبقات ابن سعد 8)
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ارآ  الزاان في تواريخ ا عيان،  ااابب ابن الجوزي )م -422
254) 

"]وذكره جدِ ي رحمه الله في مواضكككككككع من مصكككككككنثفاته، فقال في كتاب "معاني المعاني 
ْون  أ ا  نفي الوعظ": يدهش الناُل من عارٍ  قد هام على وجهه شككوقرا إلى الحق ، وينسكك  قيسككر

 مات في البراري.
ا: كانت ليلى عند الخلق حسككككككككككناء، وعند قيس ال اية  في  وقال في هذا الكتاب أي ككككككككككر

 الُحْسن، فلهذا هام بها دون الُكل .
وذكر جدِ ي رحمه الله في موضع هخر قال: كان قيس يئنُس بالوحش، وإذا رأى هدميًّا 

 ك ر  ليلى صار صديقرا له.رماه بالحجارة خوفرا أن يرمي ه بالع ْذل، ف ْن ذ  
وذكر أبو عبيكدة وقكال: [ وقيكل لليلى: أي مكا أف ككككككككككككككل؟ ُحه  قيس إياِك، أو حب ِك إياه؟ 
فقالت: بل حبِ ي إيثاه. قيل: وِلأ ؟ قالت: كنث ُحبِ ي إيثاه كان مسكككتوررا، وحب ه لي كان مشكككهوررا. 

  أ قالت:
 ما كانالأ يكن المجنوُن في حالٍة ... إال وقد كنُت ك

 (2ولي عليه الف ل من أجل أ ْن ... باح  وأني مت  كتمانا )
ا إلى  ككدير مككاء ) ( ليشككككككككككككككرب منككه وهو قريكه من 1ومكاتكت قبلكه، ولمككا مكاتككت جكاء يومكر

، فرهه، فعرفه فقال:  مناولها، وهناك راٍ  يرعى إبالر
 يلِ ب ك ر  النثِعي  بموت ليلى فاتث ْد ... إنث المنايا ق ْصُر كلِ  خل

]ففهأ[ وأشككككككككككككككار إلى الراعي وقال: أين قبرُها؟ فئشككككككككككككككار إليه، فجاء إلى قبرها، فعانقه، 
 ومات.

وقيل: ماتت بعده لمثا بل  ها موتُه. واكصككك   أنه مات  في البك ر ِيثة بين الصكككخور، ولأ يُعلأ 
 به إال بعد مدثة، والله أعلأ.

ا فعل الله مامكه، فقكال لكه: يكا قيس، وُروي عن بعض المحبِ ين أنكثه رهه بعكد موتكه في منك
ةر على المحبِ ين، إذا كان يوم القيامة أح ككككككككككككككرهأ وقال: يا باك ؟ فقكال:   ف ر لي وجعلني ُحجكث

مكدثعين محبثتي، هكذا قيِس أحكهث مخلوقكرا مثلك ه؛ جرى عليكه ما جرى، فهل فيكأ من يصككككككككككككككبُر 
 ساعةر على ما صبر عليه هذا في محبثتي؟ !
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__________ 
 .222( ينظر " مار القلوب" ص 2)
( عبكارة )م(: وقكال ابن داب: قكد اختلف علينكا في موتها؛ هل ماتت قبله أو بعده؟ 1)

 (2)فقال قوم: ماتت بعده لما بل ها موتُه. وقال هخرون: جاء يومرا إلى  دير ماء ... إل ." 
 

اعجم أصاغاف القاضي أبي عوي الصدفي، ابن ا بار )م -422
258) 

ن اِم فك ُقلْ "اْلخ وث  ي ِفي اْلم  اِلُ  ق ال  ر أ ْيُت ي ْحي ى ْبُن أ ْكث أ  اْلق اضكككككككِ ْيُ  الصكككككككث َما ُت ل ُه اُص الشكككككككث
ْحر   فعل الله بك بك ُتك  ك  يكْ وِء ل ْوال  شككككككك  ْي   السككككككك  ْيِه و ق ال  ِلي ي ا شككككككك  قكُْتك  بِالنثاِر فقال رقفني بك ْين  ي د 

ِني م ا ي ْئُخُذ اْلع ْبد   وءِ  ف ئ خ ذ  ْي   السكككككككككك  ُه فك ل مثا أفْقُت ق ال  ِلي ي ا شكككككككككك  بك ُتك  بك ْين  ي د ْي م ْوال  يكْ  ل ْوال  شكككككككككك 
ُه فك ل مثا أفْقُت ق ال  ِلي ي ا شككككككك   ِني م ا ي ْئُخُذ اْلع ْبد  بك ْين  ي د ْي م ْوال  ْحر قكُْتك  بِالنثاِر ف ئ خ ذ  وِء ك  ْي   السككككككك 

بك ُتك  ك  ْحر قكُْتك  بِ  يكْ ْ ُت ع ْنك  ق ال  الل ْوال  ش  ا ح دث لثُه تك ع ال ى و م ا ح دثْ ت  النثاِر فك ُقْلُت ي ا ر بِ  م ا ه ك ذ 
ٍد ع ِن اْبنِ  ُر ْبُن ر اشكككككككِ ه اٍب ع نِ ي و ُهو  أ ْعل ُأ ِبذ ِلك  قُكْلُت ح دث  ِني ع ْبُد الرثوثاِق ْبُن ه مثاٍم نا م ْعم   شكككككككِ

لثى الله عليه وسككككككككككككلمعن ِجْبرِيل  ع ْنك  ي ا ع  ال  ْهرِيِ  ع ْن أنِس ْبِن م الِ  ِظيُأ ِإنثك  ٍك ع ْن ن ِبيِ ِك صكككككككككككك 
ب ُه بِالنثاِر فك ق اُل اللثُه تك   ب ةر ِإالث اسكككككككتحيت أ ْن أُع ذِ  يكْ م شككككككك  ال  اب  ِلي ع ْبِد ِفي اإْلسكككككككْ ع ال ى قُكْلت  م ا شككككككك 

د ق  ِجْبرِيُل أ ن ا ْهرِي  و ص د ق  أنس وصدق النبي و ص  ص د ق  ع ْبُد الرثوثاِق و ص د ق  م ْعم ِر و ص د ق  ال   
ِعيِد ْبِن ُمح مثِد ْبِن ع   نثِة ع ِلي  ْبُن ع ْبِد الرثْحم ِن ْبِن سككككككككككك  ْبِد الرثْحم ِن قُكْلُت ذ ِلك  اْنط ِلُقوا ِبِه إِل ى اْلج 

ل فِ  ُل سككككك  ِن اْك ِديُه أ صكككككْ ْعِدي  أ بُو اْلح سككككك  ُلِس ِه ِمن  اْلبك يك ر ِة و ت  ْبِن ُجوِديِ  السكككككث ِد اْك ْند  ج وثل  ُهو  بِِبال 
وِر ع ْبِد ا ُه أ بُو الطثيِ ِه سكككعيد من صكككنايع اْلم ْنصكككُ ك ن  ب اِخر ة    ْرن اق ة  و ك ان  ج د  ْلع  ِيِ  و اْلم ْ ِرِب و سككك 

فقه و الثِ ق ِة و تك ف نثن  أ بُو اْلح س ِن بُو و ْيٍد ِمْن أهل الْبِن أ ِبي ع اِمٍر و اْستك ْوق ن  بك ل ْنِسي ة  ِمْن أ ْجِلِه و أ بُوُه أ  
ِهر  بِاْلُعُلوِم النثظ رِيثِة و قك ر ْأُت ِفي ِديو اِن أ خْ  ْعرِِه ِفي النثْحِو و اْك د ِب و الطِ هِ  و   ْيِر ذ ِلك  و شككككككُ ب ارِِه و شككككككِ

ِن اْل  اِفِقيِ  اْلم   ْيِخن ا أ ِبي اْلح سكككككككك  خ ة  شكككككككك  ِثيرر ن سكككككككك  ارِي أ نثُه ر و ى ك  ا ِمن  اْلح ِديِ  ع ل ى ْعُروِ  بِالشككككككككث
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ِء ْبِن وُْهٍر ِفي تك   ي رِِه ع ل يْ  ي أ ِبي ع ِليِ  ْبِن سكككرة ولما ي س من اسككتسككالح أ ِبي اْلع ال  ِه و ك ان  اْلق اضككِ
 (2)ق ِد اْخت صث ِبِه" 

 

 (220بيي  البوب فى تاريخ حوب، ابن العديم )م -428
 أ نادى مناد: أين علي بن أبي قاله، ف ذا بشي  قوال أبيض الرأل واللحية، عظيأ "

البطن، دقيق السككاقين، وأخذت الماللكة ب ككبعيه فئوقفوه أمام الله، فحوسككه حسككابا يسككيرا، 
  أ أمر به ذات اليمين الى الجنة.

ان بعد كفلما أن رأيت اكمر قد قرب مني اشكت لت بنفسي فال أدري ما فعل الله بمن  
علي، إذ نكككادى المنكككادي: أين عمر بن عبكككد الع ي ؟ فقمكككت فوقعكككت على وجهي،  أ قمكككت 
فوقعت على وجهي،  أ قمت فوقعت على وجهي، وأتاني ملكان فئخذا ب كككككككككككككبعي فئوقفاني 
أمام الله تعالى فسكككككككككئلني عن النقير والقطمير وعن كل ق كككككككككية ق كككككككككيت بها حتى ظننت أنى 

لي  وتداركني منه برحمة وأمر بي ذات اليمين الى الجنة، لسككككككككككت بناج،  أ إن ربي نف ككككككككككل ع
فبينكككا أنكككا مكككار مع الملكين الموكلين بى إذ مررت بجيفكككة ملقكككاه على رمكككاد، فقلكككت: مكككا هكككذه 
الجيفة؟ قالوا: أدن منه فسككككككككككككله يخبرك، فدنوت منه فوك ته برجلي وقلت له: من أنت؟ قلت: 

وبئصككككككككككككككحابك؟ قلت: أما أربعة فئمر بهأ  بكما فعل الله أنكا عمر بن عبكد الع ي ، قكال لي: 
ذات اليمين الى الجنة، فقال: أنا كما صككككككرت  ال ا، قلت: أنت من أنت؟ قال: أنا الحجاج 

دمت ؟ قال لي: قما فعل الله بكبن يوسككككككككككف، قلت له: حجاج، أرددها عليه  ال ا، قلت: 
 تلة قتلتظ( منتقأ ممن عصككككككاه، فقتلني بكل ق -50على رب شككككككديد العقاب ذو بطشككككككه )

بهكا مثلهكا،  أ هكا أنا موقف بين يدي ربي أنتظر ما ينتظر الموحدون من ربهأ، إما الى جنة، 
 وإما الى نار.

قككال أبو حككاوم: فككئعطيككت اللككه عهككدا بعككد رؤيككا عمر بن عبككد الع ي  أن ال أوجككه كحككد 
 من هذه اكمه نارا.
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حاوم  أبي ال ناد عن أبيقال الحافظ أبو نعيأ: رواه ابراهيأ بن هراسككككككككككة عن الثوري عن 
قال: حد نا أحمد بن محمد بن  -إجكاوة -مختصككككككككككككككرا، أخبرنكاه محمكد بن أحمكد بن ابراهيأ

الحسككين قال: حد نا السككري بن عاصككأ قال: حد نا ابراهيأ بن هراسككة عن سككفيان الثوري عن 
أبي ال نكاد عن أبي حكاوم قكال: قكدمكت على عمر بن عبكد الع ي  بخناصككككككككككككككرة، وهو يوم ذ أمير 
المؤمنين، فلمكا نظر إلي  عرفني، ولأ أعرفه، فقال لي: أدن يا أبا حاوم فلما دنوت منه عرفته، 

 فقلت: أنت أمير المؤمنين؟ قال:
 (2)نعأ، قلت: ألأ تكن عندنا باكمس بالمدينة أميرا لسليمان بن عبد الملك، فكان" 

 

 (220بيي  البوب فى تاريخ حوب، ابن العديم )م -429
 "]تنبيه[

 أ الله الرحمن الرحيأبس
 وبه  قتي

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد معمر بن قبرود قال: سكككككككمعت اسكككككككماعيل بن أحمد 
بن عمر السكككمرقندي يقول: سكككمعت عبد الدالأ بن الحسكككن الهاللي بدمشكككق في سكككنة سكككتين 
وأربعمالة يقول: سكككككمعت عبد الوهاب بن الحسكككككن الكالبي يقول: سكككككمعت محمد بن خريأ 

: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: تمنيت أن أرى أبا سليمان الداراني في العقيلي يقول
باب  ؟ قال: يا أحمد ج ت منما فعل الله بكالمنام، فرأيته بعد سككككككككنة، فقلت له: يا معلأ 

فلقيت وسكككق شكككي  فئخذت منه عودا ما أدري تخللت به أو رميت به فئنا في « 2»الصككك ير 
 « .حسابه من سنة إلى هذه ال اية

 أخبرنا أبو بكر عبد الله بن علي بن الخ ر الب دادي التاجر بحله قال:
أخبرنكككا أبو السككككككككككككككعكككادات المبكككارك بن عبكككد الرحمن بن محمكككد بن عبكككد الواحكككد الق او، 

 وشهدة بنت أحمد بن اآلبري بب داد، ح.
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وأخبرنا أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش النحوي قال: أخبرنا الخطيه أبو الف كككككككككككل 
له بن أحمد بن محمد الطوسي قالوا: أخبرنا الحاجه أبو الحسن علي بن محمد بن عبد ال

علي بن العال  قال: أخبرنا أبو القاسككككأ عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشككككران قال: 
 أخبرنا أبو العبال أحمد بن إبراهيأ بن علي الكندي قال:

: حد نا إبراهيأ بن عبد و( بن سهل الخرالطي قال -105حد نا أبو بكر محمد بن )
 (2)الله بن الجنيد قال: حد نا عون بن إبراهيأ بن الصلت قال: حد ني أحمد بن" 

 

 (220بيي  البوب فى تاريخ حوب، ابن العديم )م -480
"الحمصكككككي قاضكككككي جبلة قال: حد نا اسكككككماعيل بن إبراهيأ بن أبي جعفر المصكككككيصكككككي 

 :يا أبا عبد الله قال فعل الله بك ماقال: رأيت الحارث بن عطية في النوم فقلت: 
 فر لي، قلكت: فابن المبارك؟ قال: ب . ب  ابن المبارك في عليين ممن يلج على الله 

 « .2»في كل يوم مرتين 
 اسماعيل بن ابراهيأ البالسي:

حدث عن معاوية بن هشكككككككككككككام، روى عنه ابن ماجة الق ويني، والحسكككككككككككككين بن عبد الله 
 ظ( . -53القطان )

بو روح عبد المع  بن محمد الهروي في كتابه قال: أخبرنا أبو القاسككككككأ تميأ بن أنبئنا أ
أبي سكككككككككككعيد الجرجاني قال: أخبرنا الحاكأ أبو الحسكككككككككككن البحا ي قال: أخبرنا أبو الحسكككككككككككن 
محمد بن أحمد بن هرون قال: أخبرنا أبو حاتأ بن حبان قال: أخبرنا الحسكككين بن عبد الله 

بن إبراهيأ البالسككككي قال: حد نا معاوية بن هشككككام قال: حد نا  القطان قال: أخبرنا اسككككماعيل
في »سكككفيان عن أبي حاوم عن سكككهل بن سكككعد قال: قال رسكككول الله صكككلى الله عليه وسكككلأ: 

 « .1« »الجنة باب يقال له الريان أعد للصالمين، ف ذا دخل هخرهأ أ لق
 مات اسماعيل البالسي سنة ست وأربعين ومالتين.
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ه أحمد ممن اسككككمه اسككككماعيل اسككككماعيل بن أحمد بن اسككككماعيل بن ذكر من اسككككأ أبي
 سعيد بن أبي عيسى الجلي:

أبو الحسكككككككككككككن الحلبي، حدث بحله عن أبيه أحمد بن اسكككككككككككككماعيل، والقاضكككككككككككككي أبي 
الحسكين محمد بن جعفر بن أبي ال بير المنبجي قاضكيها، وأبي  انأ أحمد بن يحيى قاضي 

 حران، سمعهأ بحله.
 (2)لفت  عبد الله بن اسماعيل بن الجلي." روى عنه ابنه أبو ا

 

 (220بيي  البوب فى تاريخ حوب، ابن العديم )م -481
"أخبرنا أبو اسكككككككككككحاق ابراهيأ بن بركات بن ابراهيأ بن قاهر، وأبو محمد عبد الرحمن 

 قاال: -إجاوة من كل واحد منهما -بن أبي منصور بن نسيأ الشافعي
صكككككككر بن المسكككككككلأ بن نصكككككككر النجار قال: أخبرنا عبد أخبرنا أبو محمد عبد الرواق بن ن

الرحمن بن أحمد بن علي بن صكككككككككككابر السكككككككككككلمي قال: أخبرنا أبو الحسكككككككككككين عبد الرحمن بن 
الحسككككككككككككككين بن محمككد بن ابراهيأ الحنكك الي قككال: أخبرنككا أبي قككال: أخبرنككا علي بن عبككد القككادر 

ن أبو الف ككككككككككل محمد بالطرسككككككككككوسككككككككككي قال: حد نا أبو عبد الله علي بن المثنى قال: حد نا 
أحمد بن سكككككككهل النيسكككككككابوري قال: حد نا سكككككككعيد بن عثمان الخياط قال: حد نا اسكككككككماعيل 
الكككديلمي قكككال: رأيكككت جعفر المتوككككل على اللكككه بطرسككككككككككككككول في النوم، وهو في نور جكككالس، 

: ؟ قكال:  فر لي، قلت: بماذا؟ قالماا فعال اللاه بكفقلكت: المتوككل؟ قكال: المتوككل، قلكت 
 سنة أحييتها.بقليل من ال

 اسميفع بن باكورا:
ظ( في حر  الذال  -106، شكهد صككفين، سككنذكره )« 2»هو ذو الكال  الحميري 

 ان شاء الله تعالى.
 ذكر من اسمه أسود

 االسود بن حبيه بن حماية بن قيس بن وهير ال طفاني العبسي:

                                         
 .4/2624( 660ب ية الطله فى تاري  حله، ابن العديأ )م  (2)



 

 535 

هة، وقد اشهد صفين مع علي رضي الله عنه، وكان من رؤساء قومه، وأولي الذكر والنب
 ذكرناه في ترجمة عي اش بن شريك، فيما يئتي في كتابنا هذا ان شاء الله تعالى.

 االسود بن ربيعة:
أحد بني ربيعة بن مالك بن حنظلة، صكككككككحه النبي صكككككككلى الله عليه وسكككككككلأ، وقتل مع 
علي بن أبي قاله رضكككككي الله عنه، بصكككككفين، قاله سكككككيف بن عمر فيما حكاه عن ورقاء ابن 

 الحنظلي، أورده أبو حفص بن شاهين. عبد الرحمن
أنبئنا أبو حفص المؤدب قال: أخبرنا أبو القاسككككككككككككككأ بن السككككككككككككككمرقندي قال: أخبرنا أبو 
الحسين بن النقور الب او قال: أخبرنا أبو قاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص قال: حد نا 

 (2)أبو بكر أحمد بن عبد الله بن سيف قال: حد نا الس ري بن يحيى قال:" 
 

 (220بيي  البوب فى تاريخ حوب، ابن العديم )م -487
 -"أخبرنا أبو حفص المؤدب إذنا قال: أخبرنا أبو السككككككعود أحمد بن علي بن المجلي

قال: أخبرنا أبو القاسككككأ عبد الله بن الحسكككككن بن محمد الخالل  -إجاوة إن لأ يكن سككككماعا
حككد نككا أبو علي الحسككككككككككككككين بن  قككال: حككد نككا أبو حفص عمر بن ابراهيأ الكتككاني امالء قككال:

صككككفوان البرذعي قال: حد نا أبو عبد الله االب اري قال: حد نا داود بن رشككككيد قال: سككككمعت 
أبا يوسككف القاضككي يقول: كنت عند الرشككيد، فدخل عليه رجل فقال: رأيت يا أمير المؤمنين 

ما صككككككككككككنع  مدالحجاج البارحة في النوم، قال: في أي وي رأيته بعد الحول فقلت: يا أبا مح
الله بك؟ فقال: يا ماص  بظر أمه أما يا ماص  بظر أمه، قال هرون: صككدقت والله أنت رأيت 

 الحجاج حقا، ما كان أبو محمد ليد  صرامته حيا وميتا.
ته إذنا إن لأ أكن سكككمع -أنبئنا عمر بن قبرود قال: أخبرنا أبو القاسكككأ بن السكككمرقندي

ظ( الخلعي قال: أخبرنا أبو محمد  -42و الحسكككن )أبو قاله بن أبي عقيل قال: أخبرنا أب
بن النحكال قكال: أخبرنكا أبو سككككككككككككككعيكد بن اكعرابي قكال: حكد نكا عبد الله العتكي قال: حد نا 
علي بن الحسكككككككككين الدرهمي قال: حد نا اكصككككككككككمعي عن أبيه قال: رأيت الحجاج في المنام 
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عد الحول فقلت: نا،  أ رأيته ب؟ قال: قتلني بكل قتلة قتلت بها إنساما فعل الله بكفقلت: 
 يا أبا محمد ما صنع الله بك؟ فقال: يا ماص  بظر أمه أما سئلت عن هذا عام أول.

ته إذنا إن لأ أكن سكككمع -أنبئنا عمر بن قبرود قال: أخبرنا أبو القاسكككأ بن السكككمرقندي
ل: أخبرنا اقال: أخبرنا عمر بن عبيد الله بن عمر قال: أخبرنا أبو الحسكين بن بشران ق -منه

عثمان بن أحمد قال: حد نا حنبل بن اسكككككككككككحاق قال: حد نا هرون بن معرو  قال: حد نا 
ضككككككمرة قال: حد نا ابن شككككككوذب عن أشككككككع  الحداني قال: رأيت الحجاج في منامي بحال 
سكككي ة، قلت: يا أبا محمد ما صكككنع بك ربك؟ قال: ما قتلت أحدا قتلة إال  قتلني بها، قلت: 

 مر بي إلى النار، قلت:  أ مه؟ أ مه؟ قال:  أ أ
قال:  أ أرجو ما يرجو أهل ال إله إال  الله، قال: فكان ابن سكككككككككككككيرين يقول: إني كرجو 
له، قال: فبلى ذلك الحسكككن، قال: فقال الحسكككن: أما والله ليخلفن الله ع  وجل رجاءه فيه، 

 يعني ابن سيرين.
 (2)القاسأ علي بن الحسن" أنبئنا أبو نصر محمد بن هبة الله قال: أخبرنا أبو  -
 

 (220بيي  البوب فى تاريخ حوب، ابن العديم )م -483
"الحافظ قال: أنبئنا أبو القاسكككككككككأ عبد المنعأ بن علي بن أحمد. وحد نا أبو الحسكككككككككن 
 علي ابن مهدي عنه قال: حد نا عبد الع ي  الكتاني قال: أخبرنا أبو نصر بن الجبان قال:

فر المؤذن قال حد نا محمد بن العبال بن الدرفس و( جع -41حد نا الف كككككككككل بن )
قال: حد نا أحمد بن أبي الحواري قال: سكككككمعت أبا سكككككليمان الداراني يقول: كان الحسكككككن 
البصكككككككككري ال يجلس مجلسكككككككككا إال  ذكر الحجاج فدعا عليه، قال: فرهه في منامه، قال: فقال: 

قتلككت بكككل قتلككة قتلككة،  أ ؟ قككال: مااا فعاال اللااه بااكأنكت الحجككاج؟ قككال: أنككا الحجككاج، قككال: 
 « .2»ع لت مع الموحدين، قال: فئمسك الحسن بعد ذلك عن شتمه 

أنبئنا أبو نصككككر القاضككككي قال: أخبرنا علي بن الحسككككن قال: أنبئنا أبو القاسكككككأ علي بن 
 ابراهيأ قال: حد نا عبد الع ي  بن أحمد قال: أخبرنا تمام بن محمد قال:
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حمد بن علي دعامة القومسككككككككككككككي قال: حد نا عبد حد ني أبي قال: أخبرني أبو بكر م
اللكه بن عبد الوهاب الخوارومي قال: حد ني الحسككككككككككككككن بن عبد الرحمن الف اري قال: حد نا 
حجاج بن محمد قال: حد نا أبو معشككككككر قال: مات رجل عندنا بالمدينة، فلما وضككككككع على 

صكككر عيني بصكككر ي بم تسكككله لي سكككل اسكككتوى قاعدا،  أ أهوى بيده إلى عينيه فقال: بصكككر عين
عيني إلى عبد الملك بن مروان وإلى الحجاج بن يوسككككككككف يسككككككككحبان أمعاءهما في النار،  أ 

 عاد م طجعا كما كان.
أنبئنا أبو نصر قال: أخبرنا علي قال: أخبرنا أبو القاسأ الشحامي قال: أخبرنا أبو بكر 

عيد بن أحمد ابن سككككك البيهقي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسكككككف قال حد نا أبو بكر
فرصكككككك  قال حد نا موسككككككى بن الحسككككككن قال: حد نا سككككككفيان بن وياد المخ ومي قال: حد نا 
ابراهيأ بن عيينة أخو سككككككككككككككفيان بن عيينة عن سككككككككككككككماك بن حرب قال: قيل لي في النوم إياك 

ظ( إياك والنميمة، إياك وأكل أموال اليتامى، إياك، والصككككالة خلف الحجاج،  -41وال يبة )
 أقسمت أن أقصمه كما قصأ عبادي.ف ني 

حد نا  قال: -هو اكصكككككككككأ -قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حد نا أبو العبال
العبال بن محمد الدوري قال: حد نا سكككككككككفيان بن وياد المخ ومي فذكره،  ير أنه قال: إياك 

، فكك ني والكككذب، إيككاك والنميمككة، إيككاك وأكككل لحوم النككال، إيككاك والصككككككككككككككالة خلف الحجككاج
 (2)أقسمت كقصمنه كما كان يقصأ عبادي." 

 

 (220بيي  البوب فى تاريخ حوب، ابن العديم )م -484
ظ( قال: أخبرنا أبو  -221"أنبئنا أبو نصككر القاضككي قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسككأ )

الحسككككككككككككككن علي بن أحمد بن الحسككككككككككككككن الموحد قال: أخبرنا أبو المظفر هناد بن ابراهيأ ابن 
لنسككككككككككفي قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن سككككككككككليمان الحافظ محمد ا

قكال: حكد نككا أبو علي محمكد بن محمككد بن محمود المعكدل قكال: حكد نككا محمكد ابن المنككذر 
بن سكككككككككككعيد الهروي قال: حد نا عبد الله بن حماد اآلملي قال سكككككككككككمعت يحيى ابن صكككككككككككال  
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مان؟ قال: كيف أكته عن رجل صكككليت معه الوحاظي، وقيل: لأ لأ تكته عن حري  بن عث
 « .2»الفجر سبع سنين، فكان ال يخرج من المسجد حتى يلعن عليا سبعين لعنة كل يوم 

أنبئنا ويد بن الحسككككككن قال: أخبرنا أبو منصككككككور بن وريق قال: أخبرنا أبو بكر الخطيه 
نا حد  قال: أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال: حد نا يوسككككككككككككككف بن أحمد الصككككككككككككككيدالني قال:

محمد بن عمرو العقيلي قال: حد نا محمد بن اسككككككككككككككماعيل قال: حد نا الحسككككككككككككككن بن علي 
الحلواني قككال: حككد نككا عمران بن أبككان قككال: سككككككككككككككمعككت حري  بن عثمككان يقول ال أحبككه قتككل 

 يعني عليا. -هبالي
قال: وحد نا العقيلي قال: حد نا محمد بن اسككككككككماعيل قال: حد نا الحسككككككككن بن علي 

د بن هرون: هل سمعت من حري  بن عثمان شي ا تنكره عليه من هذا الباب؟ قال: قلت لي ي
قال: اني سككئلته أن ال يذكر لي شككي ا من هذا، مخافة أن أسككمع منه شككي ا ي ككيق علي  الرواية 

قلت يعني لنا معاوية، ولكأ علي، ف -عنه قال: فئشد شيء سمعته يقول: لنا أمير ولكأ أمير
 « .1»؟ قال نعأ لي يد: فقد ه رنا على نفسه

 و( قال: -228أخبرنا أبو محمد عبد البر بن الحافظ أبي العالء في كتابه )
أخبرنا أبو المحاسككككككككن البرمكي قال: أخبرنا أبو القاسككككككككأ االسككككككككماعيلي قال: أخبرنا أبو 
القاسككككككأ السككككككهمي قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال: حد نا الحسككككككن بن علي ابن عاصككككككأ 

علي بن راشككد قال: جلسككنا نتذاكر الحدي ، فقال بعض اصككحابنا: قال: حد نا الحسككن بن 
 (2)؟ قال:" ما فعل الله بكرأيت ي يد بن هرون في النوم فقلت: 

 

 (220بيي  البوب فى تاريخ حوب، ابن العديم )م -485
" فر لي وشككككفعني وعاتبني، فقلت:  فر لك وشككككفعك ففيما عاتبك؟ قال: كتبت عن 

أعلأ إال  خيرا، قكال: انكه ككان يب ض أبا الحسككككككككككككككن علي ابن أبي  حري  بن عثمكان، فقلكت: مكا
 « .2»قاله 
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أنبئنا أبو اليمن الكندي قال: أخبرنا أبو منصكككككككككككور بن وريق قال: أخبرنا أبو بكر أحمد 
نككه  بن علي الخطيككه قككال: أخبرنككا أبو الفرج الحسككككككككككككككين بن عبككد اللككه بن أحمككد ابن أبي عال 

 بن ابراهيأ بن شاذان قال:المقرئ قال: حد نا أبو بكر أحمد 
 حد نا أبو محمد السكري قال: حد نا يحيى بن اسحاق بن ابراهيأ بن سافري قال:

قال: فقال  -وأحسككككككككككككككبكه قكال: شككككككككككككككيخكان -كنكت عنكد أحمكد بن حنبكل وعنكده رجالن
ا فعل الله مأحكدهمكا: يكا أبكا عبكد اللكه رأيت ي يد بن هرون في المنام، فقلت له: يا أبا خالد 

فر لي وشفعني وعاتبني، قال: قلت  فر لك وشفعك قد عرفت، ففيأ عاتبك؟ ؟ قال:  بك
قكال: قكال لي: يكا ي يكد أتحدث عن حري  بن عثمان؟ قال: قلت: يا رب ما علمت إال  خيرا! 

 قال: يا ي يد انه كان يب ض أبا الحسن علي بن أبي قاله، قال:
 -228: هكل أتكاك منكر )وقكال اآلخر: وأنكا رأيككت ي يكد بن هرون في المنككام، فقلكت لككه

 ظ( ونكير؟ قال: أي والله وسئالني: من ربك، وما دينك، ومن نبيك؟ قال: فقلت:
ألمثلي يقكال هكذا، وأنا كنت أعلأ النال بهذا في دار الدنيا؟ فقاال لي: صككككككككككككككدقت فنأ 

 « .1»نومة العرول ال بؤل عليك 
قاهر بن سككككككهل ابن أنبئنا أبو القاسككككككأ عبد الصككككككمد بن محمد قال: أخبرنا أبو محمد 

بشككككككككككككككر قككال: حكككد نككا أبو بكر الخطيككه قككال: أخبرني محمكككد بن المظفر بن علي الكككدينوري 
المقرئ قال: حد نا ابراهيأ بن محمد الم كي بب داد قال: سكككمعت أحمد بن محمد الحيري 
الم كي قال: حد ني عبد الله بن الحارث الصكنعاني قال: سمعت حو رة ابن محمد المنقري 

ا فعل مل: رأيت ي يد بن هرون الواسككككطي في المنام بعد موته بئربع ليال فقلت: البصككككري يقو 
قال: تقبل مني الحسكككككككككنات، وتجاوو عني السكككككككككي ات ووهه لي التبعات قلت: وما  الله بك

فعكل بككك بعككد ذلككك؟ قككال: وهككل يكون من الكريأ إال  الكرم،  فر لي ذنوبي وأدخلني الجنككة، 
 (2)مجالس" قلت: بما نلت الذي نلت؟ قال: ب
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 (220بيي  البوب فى تاريخ حوب، ابن العديم )م -482
"الذكر، وقولي الحق، وصككككدقي في الحدي ، وقول قيامي في الصككككالة، وصككككبري على 
الفقر، قلت: منكر ونكير حق؟ قال: أي والله الذي ال إله إال  هو لقد أقعداني، وسككككككككككئالني، 

انفض لحيتي البي كككككككككككككككاء من التراب فقككاال لي: من ربككك، ومككا دينككك، ومن نبيككك، فجعلككت 
فقلت: مثلي يسكككئل أنا ي يد بن هرون الواسكككطي وكنت في دار الدنيا سكككتين سكككنة أعلأ النال، 

و( فال روعة عليك بعد  -224قال أحدهما: صكككككككككككدق هو ي يد بن هرون، نأ نومة العرول )
ال: قكك اليوم، قكال أحكدهمكا: اكتبكت عن حري  بن عثمكان؟ قلكت: نعأ وككان  قكة في الحكديك ،

 « .2» قة ولكنه كان يب ض عليا أب  ه الله 
 أخبرنا أبو الوحش بن نسيأ في كتابه قال أخبرنا أبو القاسأ بن أبي محمد قال:

أخبرنكا أبو قكاهر محمكد بن أبي بكر بن عبككد اللككه السككككككككككككككنجي المؤذن قكال: أخبرنكا أبو 
ى ابن بو وكريا يحيالحسكككن علي بن أحمد بن محمد المديني المؤذن بنيسكككابور قال: حد نا أ

قال: أخبرني أبو بكر محمد بن سليمان ال اهد  -امالء -ابراهيأ بن محمد بن يحيى الم كي
أن محمد بن الحسكين بن حميد بن الربيع حد هأ قال أخبرنا أبو القاسكأ بن بشار الب دادي 

عد ما بقال: حد نا أحمد الوراق قال: سكككمعت عبيد الله القواريري قال: رأيت ي يد بن هرون 
ن ؟ قكال:  فر لي ورحمني، وعاتبني في روايتي عماا فعال اللاه بكمكات في النوم فقلكت لكه: 

 حري  بن عثمان.
وقكد روي أن هكذا المنكام رهه ي يكد بن هرون نفسككككككككككككككه وهو في الحيكاة، أخبرنكا بذلك أبو 

 دقال: أخبرنا أبو منصكككور بن وريق قال: أخبرنا أبو بكر أحم -اجاوة -اليمن ويد بن الحسكككن
بن علي الخطيه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الهيتي قال: حد نا الحسككككككككككين بن عبد الله 
بن روح الجواليقي قال: حد ني هرون بن رضكككككككى مولى محمد ابن عبد الرحمن بن اسكككككككحاق 
القاضكككككككي قال: حد نا أحمد بن سكككككككنان قال: سكككككككمعت ي يد ابن هرون يقول: رأيت رب الع ة 

ي يد تكته من حري  ابن عثمان؟ فقلت: يا رب ما علمت منه إال  تبارك وتعالى فقال لي: يا 
 (2)« ." ظ( فانه يسه عليا -224خيرا فقال لي: يا ي يد ال تكته منه شي ا )
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 (220بيي  البوب فى تاريخ حوب، ابن العديم )م -482
"أنبكئنكا أبو الوحش بن نسككككككككككككككيأ قككال: أخبرنكا الحكافظ أبو القككاسككككككككككككككأ علي بن الحسككككككككككككككن 

 ال، ح.الدمشقي، ق
يعني  -وقرأت بخط عثمان بن جلدك الموصكككككككككككككلي قال: سكككككككككككككمعت الحافظ أبا محمد

القاسكككككأ بن الحافظ أبي القاسكككككأ يقول: توفي أبو ن ار يوم الثال اء، ودفن يوم االربعاء التاسكككككع 
من شككوال سككنة  مان وسككتين وخمسككمالة ودفن بمقبرة الباب الصكك ير رحمه الله وقال القاسككأ: 

 . «الص ير رحمه الله، قاال: وكان صحي  االعتقاد كريأ النفسودفن في مقبرة باب 
قال شكيخنا أبو نصكر محمد بن هبة الله بن الشيراوي القاضي: وأخبرنا بذلك ولده أبو 

ا فعل مالحسكككككككككن علي، قال: أخبرني أبي قال رؤي ملك النحاة في النوم بعد وفاته، فقيل له 
 ل:صيدة الالمية، فقيل له ما هي؟ فقا؟ فقال: وفقني بين يديه فئنشدته القالله بك

 يا رب ها قد أتيت معتر ... فا بما جنته يداي من وللي
 مألن كف من كل مئ مة ... صفريد من محاسن العمل

 فكيف أخشى نارا مستعرة ... وأنت يا رب في القيامة لي
في  قكال: فقكال تعكالى: اذهبوا بككه الى الجنكة، قككال: ولأ يعر  أحككد هكذه اكبيككات لكه إال  

 المنام.
جمع مسكككككككككككلأ بن محمود بن « كتاب عجاله اكشكككككككككككعار و راله اكخبار»قرأت في 

تعمية الشكككي ري قال: حد ني الشكككي  اإلمام العالأ مهذب الدين أبو السكككخاء فتيان البانياسكككي 
في سكنة تسع وستين وخمسمالة قال: رأيت ملك النحاة أبا ن ار في النوم فسئلته ما لقي من 

هذا واسكككمع مني،  أ أنشككككدني أبياتا لأ أحفظ منها سككككوى هذين البيتين وهما  ربه، فقال: د 
 المعنى:

 فان نحن أجمعنا بعد بعد شفينا ... النفس من ألأ العتاب
 (2)وان ألوى بنا صر  الليالي ... فكأ من حسرة تحت التراب" 
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 (220بيي  البوب فى تاريخ حوب، ابن العديم )م -488
 نا أبو بكر محمد بن القاسكككككككأ اكنباري قال: حد نا أبي قال: "وقال ابن المئمون: حد

حد نا أبو سككككعيد ال اضككككري قال: حد نا أبو عثمان الماوني قال: حد نا اكصككككمعي عن أعين 
ا مااظ( قككال: رأيككت أبي في النوم بعككد موتككه، فقلككت لككه:  -64بن لبطككة بن الفرودق عن أبيككه )

 مي عليه.؟ فقال  فر لي بقصدي الحسين وسالفعل الله بك
أخبرنكككا أبو حفص الكككدارق ي، فيمكككا أذن لنكككا فيكككه، قكككال: أخبرنكككا أبو  كككالكككه أحمكككد ابن 

 قال: أخبرنا أبو الحسين بن اآلبنوسي قال: -إجاوة إن لأ يكن سماعا -الحسن
أخبرنا عبيد الله بن عثمان بن خنيقاء الدقاق قال: أخبرنا اسكككككككماعيل بن علي الخطبي 

ت ويكنى بئبي عبد الله، وأمه فاقمة بن -لي بن أبي قالهقال: وكان مسككككير الحسككككين بن ع
من مكة الى العراق بعد أن بايع له من أهل الكوفة ا نا  -رسككككككول الله صككككككلى الله عليه وسككككككلأ

عشكككككر ألفا على يدي مسكككككلأ بن عقيل بن أبي قاله، وكتبوا إليه في القدوم عليهأ فخرج من 
ى الى عبيكد اللكه بن وياد وهو عامله علمككة قكاصككككككككككككككدا الى الكوفكة، وبلى ي يكد خروجكه فكتكه 

العراق يكئمره بمحكاربتكه وحملكه اليكه ان ظفر به، فوجه اللعين عبيد الله بن وياد الجيش اليه مع 
عمر بن سكعد بن أبي وقاص، وعدل الحسين الى كربالء، فلقيه عمر بن سعد هناك، فاقتتلوا 

تله في اليوم له على قاتله، وكان قفقتل الحسكككككككككككين رضكككككككككككوان الله عليه ورحمته وبركاته، ولعنة ال
 العاشر من المحرم يوم عاشوراء من سنة احدى وستين.

وقككال أبو  ككالككه: أخبرنككا أبو ال نككالأ بن المككئمون قككال: أخبرنككا عبيككد اللككه بن محمككد ابن 
 اسحاق قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حد ني عمي قال: حد نا ال بير قال:

أبيه قال: خرج الحسكككين بن علي الى الكوفة سكككاخطا  حد ني محمد بن ال كككحاك عن
لواليكة ي يكد، فكتكه ي يكد الى ابن ويكاد، وهو واليكه على العراق: انه قد بل ني أن حسككككككككككككككينا قد 

و( وقكد ابتلي بكه ومكانكك من بين اكومكان وبلكدك من بين البلدان،  -65صككككككككككككككار الى الكوفكة )
قتله ابن وياد ود عبدا كما يعتبد العبيد، فوابتليت به أنت من بين العمال، وعندها تعتق أو تع

 وبع  برأسه اليه.
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ن اجاوة ا -أخبرنا عمر بن محمد المكته قال: أخبرنا أبو القاسأ اسماعيل بن أحمد
 (2)قال: أخبرنا أبو بكر بن الطبري قال: أخبرنا أبو الحسين"  -لأ يكن سماعا

 

 (220بيي  البوب فى تاريخ حوب، ابن العديم )م -489
ال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمر بن اكشكككككع  السكككككمرقندي قال: حد نا الحسكككككين "ق

 بن محمد بن أحمد الحلبي قال: حد نا أبو عبد الله أحمد بن عطاء الروذباري قال:
سكككمعت أبا صككككال  عبد الله بن صككككال  الصككككوفي يقول: رؤي بعض أصككككحاب الحدي  

  فر لي، قال: بئي شيء؟ قال: ؟ قال:ما فعل الله بكو( فقيل له  -258في المنام )
 بصالتي في كتبي على رسول الله صلى الله عليه وسلأ.

و قال: أخبرنا الحافظ أب -فيما أذن لنا فيه -أخبرنا أبو نصككككككككككككككر محمد بن الشككككككككككككككيراوي
القاسكككأ علي بن الحسكككن قال: الحسكككين بن محمد بن أحمد أبو عبد الله اكنصكككاري الحلبي 

المنيقير، سكن دمشق وحدث بها عن أبي عبد الله أحمد بن الشكاهد الب او، المعرو  بابن 
عطاء الروذباري الصككككككوفي، روى عنه الفقيه أبو الفت  نصككككككر بن ابراهيأ وأبو صككككككال  أحمد بن 
عبد الملك النيسككابوري المؤذن، ونجا بن أحمد، وعبد الع ي  الكتاني، وأبو الفت  محمد بن 

 ن أبي العالء.الحسن بن محمد اكسد أباذي، وأبو القاسأ ب
وقككال الحككافظ: أخبرنككا أبو محمككد بن اككفككاني قككال: حككد نككا عبككد الع ي  الكتككاني قككال: 
حد ني نجا بن أحمد العطار قال: توفي أبو عبد الله الحسككككككككككين بن محمد الحلبي الب او في 
سكككككنة سكككككت و ال ين وأربعمالة، حدث عن أبي عبد الله أحمد بن عطاء الروذباري الصكككككوفي، 

 « .2»اد أنه  قة مئمون شاهد وذكر الحد
 الحسين بن محمد بن أحمد بن الحسين:

أبو محمد النيسكككككابوري الواعظ، سكككككمع بمعرة النعمان أبا العالء أحمد بن عبد الله ابن 
سككككككليمان، وأبا علي الحسككككككن بن علي بن عنبسككككككة الكفرقابي، وأبا علي المهذب بن علي بن 

بن السمسار، وبنيسابور أبا قاهر محمد بن المهذب التنوخي المعري، وبدمشق أبا الحسن 
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ظ( بن ابراهيأ بن عبككدويككه  -258محمككد بن محمش ال يككادي، وأبككا حككاوم عمر بن أحمككد )
النيسكابوري، وروى عن أبي الحسكن العتيقي، وأبي عبد الرحمن السكلمي وأبي بكر محمد بن 

 (2)عبد الله الفارسي، والقاضي أبي محمد عبد الوهاب" 
 

 (220وب فى تاريخ حوب، ابن العديم )م بيي  الب-490
"أخبرني شككهاب الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن أبي مسككلأ قاضككي الرقة، بالرقة، 
قكال: ككان أتكابكك ونكي حين قتكل وحمكل الى الرقة قد دفن في مشككككككككككككككهد علي بن أبي قاله 

هذه  ليعليه السككككككككككالم داخل الباب على يمين الداخل والمكان معرو ، فئرانيه حين حكى 
و( يقال له ببنار، وكان صكككككالحا فاتفق  -125الحكاية، قال: وكان بالمشكككككهد قيأ أعجمي )

ليلة النصكككف من شكككعبان أن رأى في المنام كئنه خرج من البلد وجاء الى المشكككهد فرأى على 
بابه  ال ة أفرال يمسككها عبد أسكود، قال: فدخلت المشهد فرأيت  ال ة رجال، فقلت: من 

حدهأ: أنا علي بن أبي قاله وهذان الحسككككككن والحسككككككين،  أ سككككككئلني عن القبر أنتأ؟ فقال أ
فقلت هذا قبر سككككلطان عظيأ، فقال لي: مه السككككلطان العظيأ هو الله، فقلت هذا قبر أتابك 
ونكي الشهيد، فقال لي: تم ي إلى ولده محمود وتقول له: نحن جعلنا هذا المكان معبدا 

هاهنا، قال:  أ مشوا الى المكان الذي يقال فيه الكف،  لأ نجعله مدفنا، فقل له: ينقله من
 ودعوا  أ قال لي:

يا ببنار أنت ما تقول له، نحن نقول له، قال: فئصككب  ببنار ودخل الى جدي القاضككي 
موفق الدين أبي مسكككككككككككككلأ فحكى له ما رأى وعنده جماعة، فئخذ جدي وكته كتابا الى نور 

ال: فلأ يصككككككككككل إليه الكتاب حتى سككككككككككير نور الدين الدين محمود يخبره فيه بصككككككككككورة المنام ق
محمود كتابا الى القاضككككككي أبي مسككككككلأ يقول له: اني رأيت ليلة نصككككككف شككككككعبان علي بن أبي 
قاله وولديه الحسككككككن والحسككككككين عليهأ السككككككالم، وقالوا لي: تنقل أباك من المشككككككهد فنحن 

بة مثل ترب له تر  جعنكاه معبكدا لأ نجعلكه مكدفنكا وقكد سككككككككككككككيرت اليك أربعة هال  قرقيس تبني
الفقراء والمسككككككككككككككاكين، ال مثكل ترب الملوك والسككككككككككككككالقين، وتنقلكه اليها، قال: فبنى له حظيرة 
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ظ( بالقرب من باب المشكككككككككهد، ونقله اليها، ورأيتها بالرقة وهي قصكككككككككيرة  -126مختصكككككككككرة )
 البنيان.

سكككمعت قاضكككي الق كككاة أبا المحاسكككن يوسككككف بن رافع بن تميأ يقول: قد رؤي أتابك 
 ا.؟ قال:  فر لي بفتحي الر هما فعل الله بكبعد موته في المنام، فقيل له:  ونكي

 ونكي بن مودود بن هق سنقر
 أبو سعيد الملقه عماد الدين صاحه سنجار وهو حفيد المقدم ذكره.

 (2)ويلقه الملك العادل." 
 

 (220بيي  البوب فى تاريخ حوب، ابن العديم )م -491
عبكككد اللكككه، إني لأ أومر بقبض روحكككك، فقلكككت: أي  "فبكيكككت، فقكككال: مكككا يبكيكككك يكككا

رحمككك اللككه، إني ذكرت الجنككة والنككار، ومككا أعككد اللككه فيهككا فككئدركتني رقككة، فبكيككت، فقككال لي: 
و( فقلكككت: بلى، قكككال: فكككدفعكككت إليكككه القرقكككال من  -33أفال أكتكككه لكككك براءة من النكككار؟ )

 ذا ل،  أ دفعه إلي  فتحت رأسكككككي والدواة من تحت رجلي، واسكككككتمد وكته حتى مأل القرقا
فيه مكتوب: بسأ الله الرحمن الرحيأ، است فر الله، أست فر الله، حتى مأل القرقال، فقلت: 
أي رحمككك اللككه أين تراني من النككار؟ قككال: فقككال لي: فككئي براءة تريككد أو ق من براءتككك هككذه؟ 

ظرت ن أ اسككككتيقظت من نومي فعمدت الى القرقال الذي جعلته تحت رأسككككي في اليقظة، ف
فيه ف ذا فيه كتاب ملك الموت عليه السكككككككككككككالم، الذي رأيت في المنام، ف ذا فيه: بسكككككككككككككأ الله 

 الرحمن الرحيأ، است فر الله، است فر الله حتى مأل القرقال.
قال الحافظ أبو القاسأ: وقد رويت من وجه هخر عن ويد بن أسلأ عن أبيه، وهي عن 

 ويد أص .
 -مالءا -أبو القاسأ اسماعيل بن محمد بن الف ل وقال: أخبرنا الحافظ قال: حد نا

 قال: أخبرنا عمر بن أحمد الفقيه قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي علي قال:
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أخبرنا أبو القاسأ الطبراني قال: حد نا بكر بن سهل قال: حد نا أصبى بن الفرج قال: 
ويلة فقلت: سوة قسمعت عبد الرحمن بن ويد بن أسلأ يقول: رأيت أبي في المنام وعليه قلن

 ؟ قال: وينني ب ينة العلأ، قلت:ما فعل الله بك، « 2»يا أبة من أنت 
فكئين مكالك بن أنس؟ فقال: مالك فوق فوق، فلأ ي ل يقول فوق، ويرفع رأسككككككككككككككه حتى 

 « .1»سقطت القلنسوة عن رأسه 
أنبئنا ابن قبرود عن أبي القاسككككككأ اسككككككماعيل بن أحمد قال: أخبرنا أبو بكر محمد ابن 

ظ( أخبرنا محمد بن الحسككككككككين قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر  -33هبة الله الطبري قال: )
قال: حد نا يعقوب بن سككفيان قال: حد نا ويد بن بشككر قال: أخبرنا ابن وهه قال: حد ني 
ابن ويد قال: قال رجل: رأيت النال في أوقة ضكككككيقة و بار، ورأيت قصكككككرا مرشكككككوشكككككا حوله ال 

يككل وال كثير، فقلككت: مككا منع النككال أن يمروا في تلككك الطريق؟ فقيككل لي: يقربككه من ال بككار قل
 (2)ليست لهأ فقلت: لمن هي؟ قالوا: لذلك" 

 

 (220بيي  البوب فى تاريخ حوب، ابن العديم )م -497
"لثالث خلون من شككهر رم ككان سككنة  الث وخمسككين ومالتين بعد أذان الفجر، ودفن 

 بعد العصر.
و( وريق قال: أخبرنا  -144قال أخبرنا أبو منصور بن ) -إذنا -أخبرنا ويد بن الحسن

أبو بكر الخطيكه قكال: أخبرني اكوهري قكال: قال لنا أبو عمر محمد بن العبال بن حيويه: 
 قال لنا أبو عبيد علي بن الحسن بن حرب القاضي:

توفي أبو الحسككن السككري بن الم لس السككقطي يوم الثال اء لسككت ليال خلون من شككهر 
  ان، سنة  الث وخمسين ومالتين، بعد أذان الفجر، ودفن بعد العصر.رم

قككال الخطيككه: وكككان دفنككه في مقبرة الشككككككككككككككوني ي، وقبره ظككاهر معرو  والى جنبككه قبر 
 « .2»الجنيد 
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أخبرنكا عمي أبو  كانأ محمكد بن هبكة اللكه بن أبي جرادة قكال أخبرنكا أبو الفت  عمر بن 
اه الشككككككككككاذياخي قال: أخبرنا أبو القاسككككككككككأ عبد الكريأ بن علي قال: أخبرنا أبو الفتوح بن شكككككككككك

 « .1»هواون القشيري قال: مات السري سنة سبع وخمسين ومالتين 
أخبرنا أبو المظفر عبد الرحيأ بن أبي سكككككعد في كتابه قال: أخبرنا أبو سكككككعد الحرضكككككي 

لسلمي ا قال: حد نا أبو عبد الرحمن -إجاوة -قال: حد نا أبو بكر محمد بن يحيى الم كي
 قال: سئلت الخل دي قال: -إجاوة -قال: أخبرني أبو ورعة

 سئلت الجنيد عن موت السري، فقال: مات سنة سبع وخمسين ومالتين.
أخبرنا أبو اليمن ويد بن الحسككككككككن قال: أخبرنا أبو منصككككككككور الق او قال: أخبرنا أبو بكر 

ن ل: سكككككككمعت أبا الحسكككككككين بالخطيه قال: أخبرنا البرقاني قال: أخبرنا محمد بن العبال قا
النرسكككككي صكككككديقنا قال: سكككككمعت أبا عبيد بن حربويه يقول: ح كككككرت جناوة سكككككري السكككككقطي، 
فسررت فحد نا رجل عن هخر أنه ح ر جناوة سري فلما كان في بعض الليالي رهه في النوم 

. قلت  -144؟ قال:  فر لي ولمن ح ككر جناوتي )ما فعل الله بكفقال:  ظ( وصككلى علي 
 ح ر جناوتك وصلى عليك، قال:ف ني ممن 

 فئخرج درجا فنظر فيه، فلأ ير لي فيه اسما، فقال: فقلت: بلى قد ح رت، قال:
 (2)« ." 8»فنظر ف ذا اسمي في الحاشية 

 

الروضاااتين في أخباار الدولتين النوري  والصااا حي ، -493
 (225المقد ي، أبو شاا  )م 

ِلمين ك ْيت و ك   ابن ا بِاْلُمسكككككْ ح  ق ال  ل ُه ك ان  ْيت أ ْين ك ان  ُمح مثد ع ن ن صكككككرهأ فك  "قد فعل أ صكككككْ
ح ُكوا فو اللثه م ا  قد ح كككككر فت  الرها فت كككككاحك من ِعْنده من الفرنج فك ق ال  ل ُهأ اْلملك ال  ت  كككككْ

 ق ال  ع ن  ير علأ
ب ر ِبف ْتِحه ا على ا على اْلملك ف لأ يمض  ير ق ِليل ح تثى أ ت اُهأ اْلخ  ت دث ه ذ  ْلُمسكككلمين ا و اشكككْ

ب ر لعلو من ل ة الرها ِعْند النثْصر انِيثة ا الوهن رخاء ذ ِلك اْلخ   فئنساهأ شدثة ه ذ 
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اِلحين ق ال  رايت  ق ال  و حكى لي أ ْي كككككككككككككا  ير و اِحد ِممثن أ ِ ق إِل ْيِهأ أ ن رجال من الصكككككككككككككث
ن ام ِفي أحسكككككككن ح ال ف قلت ل ُه  ِهيد بعد ق تله ِفي اْلم  ق ال   فر لي قلت فك   الله بك َما فعلالشكككككككث

 ِبم اذ ا ق ال  ِبف ْت  الرها
ا  قلت وهنئه القيسراني ِعْند فت  الرها بقصيدة أ وله 

ك ِإالث نجاده(  )ُهو  السثْيف ال  يُكْ ِنيك ِإالث جالده ... و هل قوق اْك ْمال 
ا النثْصر فلتئخذ الظبى ... سناها و ِإن ف ات  اْلُعيُ   ه(ون اتقاد)و ع ن   ر ه ذ 

م فخرا ِبطُولِِه ... و لأ ي ك يسمو الد ين ل ْوال  عماده(  )سمت قبثة اإْلِْسال 
 )و ذ اد  قسيأ الدولة اْبن قسيمها ... ع ن الله م ا ال  ُيْست ط ا  ذياده(
يم ان أ من ترفعت ... رواسيه ع ا و اْقم ئ نث مهاده(  )لِيهن بنى اإْلِ

 ِديثه ... شهىٌّ إِل ى يك ْوم اْلمع اد ُمعاُده()و فت  ح ِدي  ِفي السما  ح  
ا فك و افى كل صدر فُكؤ اده(  )أراح قلوبار قرن من وُُكناتها ... ع ل يكْه 

ل ة ... على  ير م ا ِعْند العلوج اْعِتق اده("   (2))لقد ك ان  ِفي فت  الر هاء دال 
 

 (222تهفيب ا  ماء والويات، النووي )م -494
نه، فقال: خذ بيد هذا فئت به ابن عمنا الشافعى ليعمل بمذهبه "قاله، رضى الله ع

 فيرشد ويبلى باب الجنة،  أ قال: الشافعى بين العلماء كالبدر بين الكواكه.
ا قط إال  ا قط على ال لبة. وفى رواية: ما ناظرت أحدر وقال الشككككككككككككافعى: ما ناظرت أحدر

ا قط فرفع على النصككككككيحة. وقال أبو عثمان محمد بن الشككككككافعى: ما سككككككم عت أبى ناظر أحدر
صككككككككوته. وقال الربيع: رأيت من الشككككككككافعى ما ال أحصككككككككى، وكان إذا انصككككككككر  اتشكككككككك  برداله، 
 ووضعت له منارة قصيرة، واتكئ على وسادة وتحته م ريتان، ويئخذ القلأ فال ي ال يكته.

وقال الربيع: سكككككككككككمعت الشكككككككككككافعى يقول: أريت فى المنام كئن هتيرا أتانى، فحمل كتبى 
بثهكا فى الهواء، فسككككككككككككككئلت بعض المعبرين، فقال: إن صككككككككككككككدقت رؤياك لأ يبق بلد من بالد ف
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اإلسككككككككككالم إال ودخل علمك فيه. وقال حرملة: رأيت الشككككككككككافعى يقرىء النال فى المسككككككككككجد 
 الحرام وهو ابن  الث عشرة سنة.

وقال بحر بن نصككككككككككر: كنا إذا أردنا أن نبكى قمنا إلى الشككككككككككافعى، ف ذا أتيناه اسككككككككككتفت  
لقراءة حتى تسككككككككاقطوا وكثر عجيجهأ بالبكاء، ف ذا رأى ذلك أمسككككككككك عن القراءة، لحسككككككككن ا

صكوته. وقال الربيع: سكمعت الشافعى يقول: اإليمان قول وعمل، ي يد وينقص. وقال: أحه 
لثأ   -أن تكثروا الصكككككالة على رسكككككول الله  لثى اللُه ع ل ْيِه و سككككك  ا رأيت من . وقال الم نى: م-صككككك 

لثأ   -يوجه للنبى العلماء من  لثى اللُه ع ل ْيِه و سك  افعى لحسككن ذكره فى كتبه ما يوجبه الشك -صك 
 .-ص لثى اللُه ع ل ْيِه و س لثأ   -رسول الله 

لثى ا -وقال الشككككافعى فى القديأ: إن الدعاء يتأ بالصككككالة على رسككككول الله  للُه ع ل ْيِه صكككك 
لثأ   : قال ت الشكككافعى يقول: يكره أن يقول الرجالوتتمته بها. وقال الكرابيسكككى: سكككمع -و سككك 

لثأ   -الرسككككول، لكن يقول: قال رسككككول الله  لثى اللُه ع ل ْيِه و سككككك  . وقال حرملة: ؛ تعظيمرا له-صكككك 
سمعت الشافعى يقول: سميت بب داد ناصر الحدي . وقال الم نى: ناحت الجن ليلة مات 

 الشافعى، رضى الله عنه.
بن مسككككككككككككلأ بن دارة، بالراء: لما مات أبو ورعة الراوى رأيته  وقال اإلمام الحافظ محمد

بد ؟ قال: قال لى الجبار سبحانه وتعالى: ألحقوه بئبى عما فعل الله بكفى المنام، فقلت: 
الله، وأبى عبد الله، وأبى عبد الله، اكول مالك، والثانى الشافعى، والثال  أحمد بن حنبل. 

لثى اللُه ع ل ْيِه و   -ب الهاشكككككمى: رأيت النبى وقال أبو عبد الله محمد بن يعقو  لثأ  صككككك  فى  -سككككك 
 (2)المنام، فقال: الشافعى فى الجنة، أو من" 

 

 (222تهفيب ا  ماء والويات )الفكر(، النووي )م -495
"وقال الربيع سكككمعت الشكككافعي يقول رأيت في المنام كئن هتيا أتاني فحمل كتبي فبثها 

برين فقال إن صكككككدقت رؤياك لأ يبق بلد من بالد اإلسككككككالم اال في الهواء فسكككككئلت بعض المع
 ودخل علمك فيه
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وقال حرملة رأيت الشكككككككافعي يقرىء النال في المسكككككككجد الحرام وهو ابن  الث عشكككككككرة 
 سنة

وقال بحر بن نصكككر كنا إذا أردنا ان نبكي قمنا إلى الشكككافعي ف ذا اتيناه اسكككتفت  القراءة 
 ء ف ذا رأى ذلك امسك عن القراءة لحسن صوتهحتى تساقطوا وكثر عجيجهأ بالبكا

وقال الربيع سككككككككككمعت الشككككككككككافعي يقول اإليمان قول وعمل ي يد وينقص وقال أحه ان 
 تكثروا الصالة على رسول الله صلى الله عليه وسلأ

وقال الم ني ما رأيت من العلماء من يوجه للنبي صككككككككلى الله عليه وسككككككككلأ في كتبه ما 
 رسول الله صلى الله عليه وسلأ يوجبه الشافعي لحسن ذكره

وقال الشكافعي في القديأ إن الدعاء يتأ بالصكالة على رسكول الله صكلى الله عليه وسلأ 
 وتتمته بها

وقال الكرابيسكككي سككككمعت الشكككافعي يقول يكره ان يقول الرجل قال الرسككككول لكن يقول 
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلأ تعظيما له

 ي يقول سميت بب داد ناصر الحدي وقال حرملة سمعت الشافع
 وقال الم ني ناحت الجن ليلة مات الشافعي رضي الله عنه

وقال اإلمام الحافظ محمد بن مسككككلأ بن داره بالراء لما مات أبو ورعة الراوي رأيته في 
بي قال قال لي الجبار سبحانه وتعالى ألحقوه بئبي عبد الله وأ ما فعل الله بكالمنام فقلت 

وأبي عبد الله اكول مالك والثاني الشككككككككككافعي والثال  احمد بن حنبل وقال أبو عبد  عبد الله
الله محمد بن يعقوب الهاشكككمي رأيت النبي صكككلى الله عليه وسكككلأ في المنام فقال الشكككافعي 

 في الجنة أو من اهل الجنة
وقال ابو العبال اكصككككأ رأيت عبد الله بن صككككال  في المنام وذكرت الشككككافعي فئشككككار 

 بد الله بيده نحو السماء وقال ليس  أ أكبر منهع
فصكل هذا هخر ما يتعلق بترجمة الشافعي رحمه الله وهو إن كان فيه قول بالنسبة الى 
هذا الكتاب المبني على االختصار فهو مختصر جدار بالنسبة الى ما ذكره البيهقي و يره من 

لعت عليها أحفظه من احواله التي اق المتقدمين عليه والمتئخرين في مناقبه وبالنسكككككككبة الى ما
في  ير كته المناقه متفرقة في كته العلماء ولكن نبهت بما ذكرته على ما حذفته فرضي 
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اللكككه عنكككه وأرضككككككككككككككككاه وأكرم ن لكككه ومثواه وجمع بيني وبينكككه مع احبكككابنكككا في دار كرامتكككه ونفعني 
 ن اهل محبتهأحه وانا م بانتسابي اليه وانتمالي الى محبته وحشرني في ومرته والمرء مع من

36 "(2) 
 

 (281وفيات ا عيان، ابن خوكان )م -492
"الباب فقال لي: لأ تصكككككككككدقنا حتى قيل لك، فقعدت في  د النال بالجامع وانتشكككككككككر 
في النككال أن الجنيككد قعكد يتكلأ على النكال، فوقف علي  الم نصككككككككككككككراني متنكرار وقككال: أيهككا 

ه عليه وسككككككلأ اتقوا فراسككككككة المؤمن ف نه بنور الله الشككككككي ، ما معنى قول رسككككككول الله صككككككلى الل
 فئقرقت  أ رفعت رأسي وقلت: أسلأ فقد حان وقت إسالمك، فئسلأ ال الم.

وقال الشي  الجنيد: ما انتفعت بشيء انتفاعي بئبيات سمعتها، قيل له: وما هي قال: 
 مررت بدرب القراقيس فسمعت جارية ت ني من دار فئنصت لها فسمعتها تقول:

 ذا قلت أهدى الهجر لي حلل البلى ... تقولين لوال الهجر لأ يطه الحهإ
 وإن قلت هذا القله أحرقه الهوى ... تقولي بنيران الهوى شر  القله

وإن قلككت مككا أذنبككت قلككت مجبيككة ... حيككاتككك ذنككه ال يقككال بككه ذنككه فصككككككككككككككعقكككت 
: فقلت لهوصكككككحت، فبينما أنا كذلك إذا بصكككككاحه الدار قد خرج فقال: ما هذا يا سكككككيدي 

مما سمعت، فقال: أشهدك أنها هبة من يلك، فقلت: قد قبلتها وهي حرة لوجه الله تعالى، 
 أ ووجتها لبعض أصككككككحابنا بالرباط فولدت له ولدار نبيالر، ونشككككككئ أحسككككككن نشككككككوء، وحج على 

 قدميه  ال ين حجة على الوحدة.
 وه اره كثيرة مشهورة.
سككككنة  سككككنة سككككبع وتسككككعين ومالتين، وقيل: -وكان نيروو الخليفة  -وتوفي يوم السككككبت 

 مان وتسككككعين هخر سككككاعة من نهار الجمعة بب داد، ودفن يوم السككككبت بالشككككوني ية عند خاله 
هن قد ختأ القر  -رحمه الله تعالى  -سكككككككككري السكككككككككقطي، رضكككككككككي الله عنهما. وكان عند موته 

أيت الجنيد هيأ: ر الكريأ  أ ابتكدأ في البقرة فقرأ سككككككككككككككبعين هية،  أ مات. ]قال محمد بن إبرا
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قال: قاحت تلك اإلشككككككككككككككارات و ابت تلك العبارات  ما فعل الله بكفي المنكام فقلت له: 
 وفنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم وما نفعنا إال ركعات كنا نركعها في اكسحار[ .

وإنمككا قيككل لككه " الخ ار " كنككه كككان يعمككل الخ ، وإنمككا قيككل لككه القواريري كن أبككاه كككان 
 (2)يريار." قوار 

 

 (281وفيات ا عيان، ابن خوكان )م -492
 قككال:  فر لي بككئبيككات قلتهككا في علتي قبككل موتي مااا فعاال اللااه بااك"قككال: نعأ، قلككت: 

وهي تحت الوسادة؛ فئتيت أهله فلما رأوني أجهشوا بالبكاء فقلت لهأ: قال أخي شعرار قبل 
 شكككككككي ار ال ندري ما هو، قلت: ايذنوا ليموته، قالوا: ال نعلأ إال أنه دعا بدواة وقرقال وكته 

أدخل؛ قال: فدخلت إلى مرقده ف ذا  يابه لأ تحرك بعد، فرفعت وسككككككككككككككادة فلأ أر شككككككككككككككي ار  أ 
 رفعت أخرى ف ذا أنا برقعة فيها مكتوب:

 يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة ... فلقد علمت بئن عفوك أعظأ
 مجرمإن كان ال يدعوك إال محسن ... فمن الذي يرجو ويدعو ال

 أدعوك رب كما أمرت ت رعار ... ف ذا رددت يدي فمن ذا يرحأ
( وقد سككككككككككبق في 2ما لي إليك وسككككككككككيلة إال الرجا ... وجميل عفوك  أ أني مسككككككككككلأ[ )

 ( .1ترجمة أبي عرم أحمد بن دراج القسطلي ذكر بعض قصيدة أبي نوال الرالية )
وقيل  نة خمس وأربعينوذكره الخطيه أبو بكر في " تاري  ب داد " وقال: ولد في سكككككك

سككككككنة سككككككت و ال ين ومالة، وتفي في سككككككنة خمس، وقيل سككككككت، وقيل  مان وتسككككككعين ومالة 
 بب داد، ودفن في مقابر الشوني ي، رحمه الله تعالى.

 وإنما قيل له أبو نوال لذؤابتين كانتا له تنوسان على عاتقيه.
ن بة إلى الحكأ بهذه النسكككككككك -بفت  الحاء المهملة والكا  وبعدها ميأ  -والحكمي 

سكككككككعد الشكككككككعيرة، قبيلة كبيرة باليمن منها الجراح بن عبد الله الحكمي، وكان أمير خراسكككككككان، 
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وقد تقدم أن أبا نوال من مواليه فنسكه إليه. وقد تقدم الكالم على سكعد العشيرة في ترجمة 
 المتنبي في حر  الهم ة.

رجمة أ أقف لكه على توأمكا الصككككككككككككككولي فتكئتي ترجمتكه في المحمكدين، وعلي بن حم ة ل
(8. ) 

__________ 
 ( ويادة من ص ر.2)
 .233: 285( انظر الج ء اكول ص: 1)
( أن علي بن عم ة اكصفهاني عمل ديوان 260( قد صرح ابن النديأ )الفهرست: 8)

( لعلي بن حم ة 108: 28أبي نوال على الحرو ، وقككككد ترجأ يككككاقوت )معجأ اكدبككككاء 
 (2)رجمته أنه من رجال القرن الثال ." اكصفهاني هذا ويؤخذ من ت

 

 (281وفيات ا عيان، ابن خوكان )م -498
"ب " الفصككككككوص " وسكككككككمع الحدي . وسكككككككمعته يقول: التهن ة بعد  الث اسكككككككتخفا  

 ( ، والتع ية بعد  الث إ راء بالمصيبة.2بالمودة )
دفن و  وتوفي يوم اكحد لثالث بقين من شككككهر ربيع اكول سككككنة تسككككع وسككككتين وأربعمالة

 من يومه بعد العصر بمقبرة الربض. ومولده سنة سبع وسبعين و لثمالة.
ووصفه ال ساني بالصدق فيما حكاه في تاريخه. وأخبر أبو عبد الله محمد بن أحمد 

( بيده، وكان ال يتعمد  1بن عون قال: كان ابن حيان فصكككككككيحار في كالمه، بلي ار فيما يكتبه )
الر ن القصككككككككككككككص واكخبار، قال: ورأيته في النوم بعد وفاته مقبكذبار فيما يحكيه في تاريخه م

قال:  فر لي، ف ما فعل الله بكإلي، فقمت إليه وسكككلأ علي وتبسكككأ في سكككالمه، فقلت له: 
فقلت له: فالتاري  الذي صككككنفت ندمت عليه قال: أما والله لقد ندمت عليه، إال أن الله ع  

 وجل بلطفه عفا عني و فر لي.
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د الله الحميدي في " جذوة المقتبس " وابن بشككككككككككككوال في " الصكككككككككككلة " وذكره أبو عب
 رحمهأ الله تعالى أجمعين.
__________ 

 ( هك: بالمولود.2)
 (2)( أج: يحكيه." 1)
 

 (281وفيات ا عيان، ابن خوكان )م -499
"الكربككال، فككدليككت رجلي على أن أعمككل فككئخككذت بيككدي هلتككه وكككئني كنككت أعمككل من 

شككككككككهرار أنسككككككككج له، فقمت ليلة إلى صككككككككالة ال داة فسككككككككجدت وقلت في سككككككككنين. فبقيت معه أ
سكككككككككككجودي: إلهي ال أعود إلى ما فعلت، فئصككككككككككككبحت وإذا الشككككككككككككبه ذهه عني، وعدت إلى 
صورتي التي كنت عليها، فئقلقت، و بت علي هذا االسأ؛ وفي بعض الروايات: كان يقول: 

 ى بدي، وال اسكمك خير، فميا خير، فيقول: لبيك،  أ قال له الرجل بعد ذلك: ال أنت ع
 وقال: ال أ ير اسمار سماني به رجل مسلأ.

وكان يقول: ال نسككه أشككر  من نسككه من خلقه الله بيده فلأ يعصككمه، وال أعلأ أرفع 
 ممن علمه الله اكسماء كلها فلأ ينفعه في وقت جريان الق اء عليه.

شكككككككككاب المطلق، وكان خير قد احد ودب، وكان إذا سكككككككككمع قام ظهره ورجعت قوته كال
 ف ذا  اب عن الوجود عاد إلى حاله.

 وكان قد عمر مالة وعشرين سنة؛ وكان يذكر أن إبراهيأ الخواص صحبه.
( عن  ير واحد ممن ح ككككككر موته من أصككككككحابه أنه 2وحكى علي بن هارون الحربي )

 شكككككككككككككي عليه عند صكككككككككككككالة الم رب،  أ افاق، ونظر إلى ناحية من باب البيت، وقال: قف، 
اللككه، فكك نمككا أنككت عبككد مككئمور، وأنككا عبككد مككئمور مككا أمرت بككه ال يفوتككك ومككا أمرت بككه عككافككاك 

يفوتني، فدعني أم ككي لما أمرت به،  أ امض أنت لما أمرت به، ودعا بماء فتوضكككئ للصكككالة 
وصككككككلى وتمدد وأ مض عينيه وتشكككككككهد،  أ مات، رحمه الله تعالى. فرهه بعض أصكككككككحابه في 
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قال: ال تسلني عن هذا، ولكن استرحت من دنياكأ الم رة. ف ما فعل الله بكالنوم، فقال: 
 وكانت وفاته في سنة ا نتين وعشرين و ال مالة، رحمه الله تعالى.

__________ 
 (2)." 802( حلية اكولياء: 2)
 

 (281وفيات ا عيان، ابن خوكان )م -500
 الله ال" أ ختأ كالمه بئن قال: وأول ما خرجت الحجامة من أصككككككككككككبهان، فقلت له: و 

 حقرت بعدك أحدار أبدار.
وككان داود من عقالء النكال، قال أبو العبال  عله في حقه: كان عقل داود أكثر من 

 علمه.
وكان مولده بالكوفة سككنة ا نتين ومالتين، وقيل سككنة مالتين، وقيل سككنة إحدى ومالتين، 

رم ككان، ودفن  رونشككئ بب داد، وتوفي بها سككنة سككبعين ومالتين في ذي القعدة، وقيل في شككه
 بالشوني ية، وقيل في من له.

 كمااا فعاال اللااه بااوقككال ولككده أبو بكر محمككد: رأيككت أبي داود في المنككام، فقلككت لككه: 
فقال:  فر لي وسكامحني، فقلت:  فر لك ففيأ سككامحك فقال: يا بني اكمر عظيأ، والويل  

 كل الويل لمن لأ يسام ، رحمه الله تعالى.
م الكالم على أصككككبهان والشككككوني ية فيما مر من التراجأ، وأصككككله من أصككككبهان، وقد تقد

 فال حاجة إلى اإلعادة.
114 - (2) 

 الملك ال اهر
أبو سكككككليمان داود الملقه ال اهر مجير الدين ابن السكككككلطان صكككككالح الدين يوسكككككف بن 
أيوب، رحمهأ الله تعالى، كان صكككككككككاحه قلعة البيرة التي على شكككككككككاقئ الفرات، وكان يحه 

 ( ، ويقصدونه من البالد، ولما ولد1اكدب ) العلماء وأهل
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__________ 
يذهه رسوالر عن الملك الظاهر إلى أخيه الملك الع ي  بمصر  511( نراه في سنة 2)

ومعه سكككككككابق الدين ابن الداية والقاضكككككككي بهاء الدين بن شكككككككداد، فلما أدوا الرسكككككككالة عادوا إلى 
 628صاحه الموصل؛ وفي سنة كان منجدار للملك اكشر  ضد   602دمشق؛ وفي سنة 

واسككككككككككككككتولى من أمالك أخيككه الظككاهر على عككدة منككاقق وأخرج العمككال الككذين كككانوا فيهككا )انظر 
 ( .8صفحات متفرقة من مفرج الكروب ج: 

 (2)( هذه رواية المسودة والنسختين أج، وفي النس  اكخرى: أهل الف ل." 1)
 

 (281وفيات ا عيان، ابن خوكان )م -501
كحدهما أدلى اآلخر بحجته، وقد حرت بينهما، ف كحك الرشيد وأعطاه  "أن أسكجل

 المالة دينار وانصر  مشكورار.
ومن عجككالككه التنجيأ أن وبيككدة فقككدت خككاتمككار بفص لككه قيمككة، وأنهككا اتهمككت بككه بعض 
جواريها، فئح كككرت رجالر من أهل الصكككناعة فئخذ الطالع على تلك المصكككانع وقال: ما أخذ 

للكه تعكالى، وردد القول ولأ يرجع عنكه، فبعكد مكدة فتحت وبيدة المصككككككككككككككحف هكذا الخكاتأ إال ا
 ( .2فوجدت الخاتأ فيه، وكانت قد جعلته عالمة للوقف وأنسيته[ )

وكانت وفاتها في سككككككنة سككككككت عشككككككرة ومالتين في جمادى اكولى بب داد، وتوفي أبوها 
 جعفر بن المنصور في سنة ست و مانين ومالة.

ت:  فر قال ماا فعال اللاه باكلمبكارك ال من في المنكام فقكال لهكا: ]ورههكا عبكد اللكه بن ا
لي الله بئول معول ضكككككككككرب في قريق مكة، قال: قلت ما هذه الصكككككككككفرة في وجههك قالت: 
دفن بين ظهرانينا رجل يقال له بشكككر المريسكككي ف فرت جهنأ عليه وفرة فاقشكككعر لها جسكككدي، 

 ( .1فهذه الصفرة من تلك ال فرة، رحمها الله تعالى[ )
148 - (8) 

 وفر بن الهذيل الحنفي
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أبو الهذيل وفر بن الهذيل بن قيس بن سككككككككككككككليأ بن قيس بن مكمل بن ذهل بن ذؤيه 
 بن جذيمة بن عمرو بن حنجور بن جندب بن العنبر بن عمرو بن تميأ بن مر

__________ 
 ( ما بين معقفين من ص ر د.2)
 ( ما بين معقفين من النس  المذكورة.1)
 584: 1، 184: 2ة وفر صكككككككككككككككاحككه أبي حنيفككة في الجواهر الم ككككككككككككككيككة ( ترجمكك8)

 (2)." 220ورجال ابن حبان:  148: 2وشذرات الذهه  40وقبقات الشيراوي، الورقة: 
 

 (281وفيات ا عيان، ابن خوكان )م -507
"وقال أحمد بن حنبل: قتل الحجاج سككككككككككككككعيد بن جبير وما على وجه اكرم أحد إال 

 أ مات الحجاج بعده في شكككككككهر رم كككككككان من السكككككككنة، وقيل بل مات وهو مفتقر إلى علمه. 
بعده بسكتة أشكهر، ولأ يسكلطه الله تعالى بعده على قتل أحد حتى مات. ولما قتله سكال منه 
دم كثير، فاسككتدعى الحجاج اكقباء وسككئلهأ عنه وعمن كان قتله قبله، ف نه كان يسككيل منهأ 

ه كانت نفسه والدم تبع للنفس، ومن كنت تقتله قبل دم قليل، فقالوا له: هذا قتلته ونفسه معه
 تذهه من الخو ، فلذلك قل دمهأ.

وقيل للحسكككككككككن البصكككككككككري: إنالحجاج قد قتل سكككككككككعيد بن جبير، فقال: اللهأ ايت على 
فاسككق  قيف، والله لو أن من بين المشككرق والم رب اشككتركوا في قتله لكبهأ الله ع  وجل في 

 النار.
 كككككككرته الوفاة كان ي وص  أ يفيق ويقول: ما لي ولسكككككككعيد بن ويقال إن الحجاج لما ح

جبير وقيل إنه في مدة مرضكككككه كان إذا نام رأى سكككككعيد بن جبير هخذار بمجامع  وبه يقول له: 
يا عدو الله، فيأ قتلتني فيسكككككككتيقظ مذعورار ويقول: ما لي ولسككككككككعيد بن جبير! ويقال: إنه رلي 

قتلتكه قتلكة،  فقكال: قتلني بككل قتيكل فعال اللاه باكماا الحجكاج في النوم بعكد موتكه، فقيكل لكه: 
 وقتلني بسعيد ابن جبير سبعين قتلة.
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وحكى الشكككي  أبو إسكككحاق الشكككيراوي في كتاب " المهذب " أن سكككعيد بن جبير كان 
 (2)يلعه بالشطرنج استدبارار، ذكره في كتاب الشهادات في فصل اللعه بالشطرنج." 

 

 (281وفيات ا عيان، ابن خوكان )م -503
 شاهنشاه بن أيوب - 132"

اكمير نور الدولة شكككاهنشكككاه بن نجأ الدين أيوب بن شكككاذي بن مروان، أخو السكككلطان 
صكالح الدين رحمه الله تعالى؛ كان أكبر االخوة، وهو والد ع  الدين فروخ شككاه والد الملك 

وسككككككككيئتي  -اكمجد صككككككككاحه بعلبك ووالد الملك المظفر تقي الدين عمر صككككككككاحه حماة 
 .-كره إن شاء الله تعالى ذ 

وقتل شاهنشاه المذكور في الواقعة التي اجتمع فيها الفرنج سبعمالة ألف ما بين فارل 
وراجل على ما يقال، وتقدموا إلى باب دمشككككككق، وع موا على قصكككككككد بالد المسكككككككلمين قاقبة، 
 ونصكككككككككككر الله سكككككككككككبحانه وتعالى عليهأ، وكان قتله في شكككككككككككهر ربيع اكول سكككككككككككنة  الث واربعين

 وخمسمالة، رحمه الله تعالى.
( ]وفي من خرج إلى القتال واسكككككككككتشككككككككككهد الفقيه حجة الدين يوسككككككككككف بن دربال 52)

الفندالوي ال ربي، وكان شكككككككيخار كبيرار فقيهار عالمار واهدار صكككككككالحار، فلما رهه معين الدين مقدم 
وم قالعسكككر وهو راجل قصككده وسككلأ عليه وقال: يا شككي ، أنت معذور لكبر سككنك، ونحن ن

بالذب عن المسكككلمين، وسكككئله أن يعود فلأ يفعل وقال له: قد بعت واشكككترى مني، فو الله ال 
أقيله وال أسكككككتقليه، يريد قوله تعالى: )إن الله اشكككككترى من المؤمنين أنفسكككككهأ وأموالهأ بئن لهأ 
ا مالجنكة( ، وتقكدم فقكاتل الفرنج إلى أن قتل عند النيرب. ورلي الفندالوي في النوم فقيل له: 

وأين أنت فقال:  فر لي وأنا في جنات عدن على سكككككككرر متقابلين، رحمه الله  فعل الله بك
 ( .2تعالى[ )
 ( فكان ينعت بالملك المنصور، وكان1( وأما ع  الدين أبو سعيد فروخ شاه )51)

__________ 
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 .31( ويادة من ص وحدها، وانظر الباهرك 2)
 524يته على دمشككق إذ  له الهنفري سككنة ( له دور في الحروب الصككليبية أيام وال1)

( استنابه بدمشق فخرج إلى 522وفي السنة التالية أعطاه صالح الدين بعلبك وبعد سنتين )
قبرية وعكارية ودبورية والتقى بهأ في معركة كان النصر فيها حليفه، وعاد إلى دمشق، وتوفي 

 (2)( ." 228ة قسأ الشام: والخريدة مقدم 821)انظر ترجمته في مرهة ال مان:  523سنة 
 

 (281وفيات ا عيان، ابن خوكان )م -504
 "صفراء من  ير سقام بها ... كيف وكانت أمها الشافيه

 عاريِة باقنها مكتٍس ... فاعجه بها عاريةر كاسيه وذكر له ل  ار في كتاب وهو:
 وذي أوجٍه لكنه  ير بال  ... بسٍر وذو الوجهين للسر مظهر

ر أسككككككرار وجهه ... فتسككككككمعها ما دمت تنظر وهذا المعنى مئخوذ من تناجيك باكسككككككرا
 قول المتنبي في ابن العميد:

 فدعاك حدسك الرليس وأمسكوا ... ودعاك خالقك الرليس اككبرا
خلفت صككفاتك في العيون كالمه ... كالخط يمأل مسككمعي من أبصككر وشككرح كتاب " 

ي شكككرح الجمل " وترك أبوابار من وسكككط الجمل " لعبد القاهر الجرجاني وسكككماه " المرتجل ف
الكتكاب مككا تكلأ عليهككا، وشككككككككككككككرح " اللمع " البن جني ولأ يكملهككا، وككانككت فيككه بككذاذة وقلككة 
اكتراث بالمئكل والملبس. وذكر العماد أنه كانت بينهما صحبة ومكاتبات، وقال: لما مات  

قلت: فهل يرحأ خيرار، فقال:  ما فعل الله بككنت بالشكككككام فرأيته ليلة في المنام فقلت له: 
 الله اكدباء فقال: نعأ، قلت: وإن كانوا مقصرين فقال: يجري عتاب كثير،  أ يكون النعيأ.
ومولده سكنة ا نتين وتسعين وأربعمالة. ]قلت: هكذا وجدت تاري  والدته، وعندي في 
ه تذلك شكككككيء، كني وقع لي ج ء فيه تعاليق وفوالد علقها بخطه، وكته على ظهره ما صكككككور 

مختصككككرار: سككككئلت أبا الف ككككل محمد بن ناصككككر عن مولد شككككيخنا أبي الكرم المبارك بن فاخر 
( ، فقال: سكككككككنة  ال ين وأربعمالة، وأظنه خمن، كنه توفي 2المعرو  بابن الدبال النحوي )
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سكككنة خمس وخمسكككمالة وسكككنه فيما أرى أعلى من ذلك فسكككئلت أبا المحاسكككن ابن أبي نصكككر 
 بن الدبال

__________ 
ومصككادره، قال: سكك ل عن مولده فقال في سكككنة إحدى  156: 8( انظر انباه الرواة 2)

 (2)و ال ين وأربعمالة، وذكر أن وفاته كانت سنة خمسمالة." 
 

 (281وفيات ا عيان، ابن خوكان )م -505
"أليكة برة، أال يجعل لهأ إلى دار الدنيا كرة، كئنهأ لأ يكونوا للعيون قرة، ولأ يعدوا في 

ياء مرة، أسكككككككتهأ والله الذي أنطقهأ، وأبادهأ الذي خلقهأ، وسككككككيجدهأ كما أخلقهأ، اكح
ويجمعهأ كمكككا فرقهأ ]يوم يعيكككد اللكككه العكككالمين خلقكككار جكككديكككدار، ويجعكككل الظكككالمين لنكككار جهنأ 

ي " وأومئت عند قول -وقودار، يوم تكونون شككهداء على النال ويكون الرسككول عليكأ شككهيدار 
نال " إلى الصككككحابة وبقولي " شككككهيدار " إلى الرسككككول صككككلى الله عليه تكونون شككككهداء على ال

" يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مح كككككككرار وما عملت من سكككككككوء تود لو أن  -وسكككككككلأ 
بينها وبينه أمدار بعيدار "، فقال لي: أحسككككنت، ادن، فدنوت منه صككككلى الله عليه وسككككلأ فئخذ 

ور ك الله، قال: فانتبهت من النوم وبي من السر (  أ تفل في فيث وقال: وفق2وجهي وقبله[ )
 ما يجل عن الوصف فئخبرت أهلي بما رأيت.

( : وبقي الخطيككه بعككد هككذا المنككام  ال ككة أيككام ال يطعأ قعككامككار 1قككال الكنككدي بروايتككه )
وال يشكتهيه، ويوجد في فيه رالحة المسكك، ولأ يعش إال مدة يسكيرة. ولما اسكتيقظ الخطيه 

وجهه أ ر نور وبهجة لأ تكن قبل ذلك، وقص رؤياه على النال، وقال:  من منكامكه ككان على
سككككككككماني رسككككككككول الله صككككككككلى الله عليه وسككككككككلأ خطيبار، وعاش بعد ذلك  مانية عشككككككككر يومار ال 
يسككككككككككككتطعأ فيها قعامار وال شككككككككككككرابار من أجل تلك التفلة وبركتها. وهذه الخطبة التي فيها هذه 

 ة.الكلمات تعر  بالمنامية لهذه الواقع
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وهككذا الخطيككه لأ أر أحككدار من المؤرخين ذكر تككاريخككه في المولككد والوفككاة سككككككككككككككوى ابن 
اكورق الفارقي في تاريخه، ف نه قال: ولد في سكككككنة خمس و ال ين و لثمالة. وتوفي في سكككككنة 

 أربع وسبعين و لثمالة بميافارقين ودفن بها، رحمه الله تعالى.
قككاسككككككككككككككأ ابن الم ربي: رأيككت الخطيككه ابن ورأيكت في بعض المجككاميع قككال الووير أبو ال

طران فقككال: دفع لي ورقككة فيهككا سكككككككككككككك مااا فعاال اللااه بااكنبككاتككة في المنككام بعككد موتككه فقلككت لككه: 
 باكحمر وهما:

 قد كان أمِن لك من قبل ذا ... واليوم أضحى لك أمنانِ 
__________ 

 ( ويادة انفردت بها ر، وقد جاءت عند وستنفيلد.2)
 (2)قط من ل وبع ه اآلخر سقط من ل." ( بعض النص الثاني س1)
 

 (281وفيات ا عيان، ابن خوكان )م -502
"وكان التهامي المذكور قد وصكككل إلى الديار المصكككرية مسكككتخفيار، ومعه كته كثيرة من 
حسككككككككككككككان بن مفرج بن د فكل البكدوي وهو متوجكه إلى بني قرة، فظفروا به، فقال: أنا من بني 

نه التهامي الشككككاعر، فاعتقل في خ انة البنود، وهو سككككجن تميأ، فلما انكشككككفت حاله عر  أ
بالقاهرة المحروسكككة، وذلك كربع بقين من شكككهر ربيع اآلخر سكككنة سكككت عشكككرة وأربعمالة،  أ 
قتل سكككككرار في سكككككجنه في تاسكككككع جمادى اكولى من السكككككنة المذكورة، رحمه الله تعالى. وكان 

مؤلفه   وهو مرته على اكيام، قد كتهأصفر اللون، هكذا نقلته من بعض تواري  المصريين، 
كككل يوم ومككا جرى فيككه من الحوادث، رأيككت منككه مجلككدار واحككدار، وال أعلأ كأ عككدد مجلككداتككه. 

ي، فقال: فقال:  فر ل ما فعل الله بكوبعكد موتكه رهه بعض أصككككككككككككككحكابه في النوم، فقال له: 
 بئي اكعمال فقال: بقولي في مر ية ولدي الص ير:

ر ربه ... شكتان بين جواره وجواري والتهامي: بكسككر التاء المثناة جاورت أعدالي وجاو 
من فوقهككا وفت  الهككاء وبعككد اكلف ميأ، هككذه النسككككككككككككككبككة إلى تهككامككة، وهي تنطلق على مكككة، 
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حرسككها الله تعالى، ولذلك قيل للنبي صككلى الله عليه وسككلأ: تهامي كنه منها، وتنطلق أي ككار 
سعة بين الحجاو وأقرا  اليمن، وال أعلأ هل نسبة على جبال تهامة وبالدها، وهي خطة مت

 (2)هذا الشاعر إلى مكة أم إليها، والله أعلأ." 
 

 (281وفيات ا عيان، ابن خوكان )م -502
"فكدق البكاب، فقيل له: من بالباب فقال: معرو ، فقيل له: على أي دين فقال: على 

 االسالم، فئسلأ أبواه.
 هل ب داد يسككتسككقون بقبره ويقولون: قبر معرو  ترياقوكان مشككهورار ب جابة الدعوة، وأ

مجرب. وكان سكككككري السكككككقطي المقدم ذكره تلميذه، وقال له يومار: إذا كانت لك حاجة إلى 
( كئنه 2الله تعالى فئقسكككككأ عليه بي. وقال سكككككري السكككككقطي: رأيت معروفار الكرخي في النوم )

بنا ا وهو يقولون: أنكت أعلأ يكا ر تحكت العرش، والبكاري جلكت قكدرتكه يقول لماللكتكه: من هكذ
 منا، فقال: هذا معرو  الكرخي سكر من حبي فال يفيق أال بلقالي.

وقال معرو : قال لي بعض أصكككككككككككككحاب داود الطالي: إياك أن تترك العمل، ف ن ذلك 
( ، 1الككذي يقربككك إلى رضكككككككككككككككا موالك، فقلككت: ومككا ذلككك العمككل قككال: دوام الطككاعككة لموالك )

 نصيحة لهأ.وحرمة المسلمين، وال
وقال محمد بن الحسكين، سمعت أبي يقول: رأيت معروفار الكرخي في النوم بعد موته 

فقككال:  فر لي، فقلككت: ب هككدك وورعككك فقككال: ال بككل بقبول  مااا فعاال اللااه بااكفقلككت لككه: 
موعظكة ابن السككككككككككككككمكاك ول ومي الفقر ومحبتي للفقراء. وككانت موعظة ابن السككككككككككككككماك ما رواه 

بكالكوفة فوقفت على رجل يقال له ابن السككككككككككككككماك وهو يعظ النال،  معرو  قكال: كنكت مكارار 
فقال في خالل كالمه: من أعرم عن الله بكليته أعرم عنه الله جملة، ومن أقبل على الله 
تعكالى بقلبككه أقبكل اللككه تعكالى برحمتكه عليككه، وأقبكل بوجوه الخلق إليكه، ومن ككان مرة ومرة فكاللككه 

ت مككه في قلبي وأقبلككت على اللككه تعككالى وتركككت جميع مككا كنككتعككالى يرحمككه وقتككار مككا، فوقع كال
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عليه إال خدمة موالي علي بن موسككككككككككى الرضككككككككككا، وذكرت هذا الكالم لموالي فقال: يكفيك 
 هذا موعظة إن اتعظت.

 وقد تقدم ذكر ابن السماك في المحمدين.
وقيل لمعرو  في مرم موته: أوص، فقال: إذا مت فتصككككككدوا بقميصككككككي ف ني أريد أن 

 ج من الدينا عريانار كما دخلتها عريانار؛ ومر معرو  بسقاء وهوأخر 
__________ 

 ( ن: رأيت يومار في المنام معروفار الكرخي.2)
 (2)( لي: دوام قاعة موالك؛ ر: داوم على قاعة موالك." 1)
 

 (281وفيات ا عيان، ابن خوكان )م -508
إلى القاضكككككي يحيى المذكور  ( ، يالوم الترداد2"العبدي البصكككككري الشكككككاعر المشكككككهور )

وي شكككككككككى مجلسكككككككككه، وكان بعض اكحيان ال يقدر على الوصكككككككككول إليه إال بعد مشكككككككككقة ومذلة 
 يقاسيها، فانقطع عنه، فالمته ووجته في ذلك مرارار، فئنشدها:

 تكلفني إذالل نفسي لع ها ... وهان عليها أن أهان لتكرما
 ل يحيى بن أكثما ولأ تتقول سككككككككككككل المعرو  يحيى بن أكثأ ... فقلت سككككككككككككليه رب 

( ، فلما ع ل القاضككي محمد 1اكحوال تختلف عليه وتتقله به إلى أيام المتوكل على الله )
بن القاضكي أحمد بن أبي داود عن الق اء، فوم إليه الوالية إلى القاضي يحيى وخلع عليه 

ن عبككد بخمس خلع،  أ ع لككه في سككككككككككككككنكة أربعين ومككالتين وأخكذ أموالكه، وولى في رتبتككه جعفر 
الواحد بن جعفر بن سككككككككككككليمان بن علي بن عبد الله بن العبال الهاشككككككككككككمي. فجاء كاتبه إلى 
القاضككككي يحيى فقال له: سككككلأ الديوان، فئبى، فقال: شككككاهدان عدالن على أمير المؤمنين أنه 
أمرني بذلك، فئخذ منه الديوان قهرار، و  ككككككككه عليه المتوكل فئمر بقبض أمالكه وأل م من له، 

وحمكل أختكه معه وع م على أن يجاور، فلما اتصككككككككككككككل به رجو  المتوكل له بدا له في  أ حج 
المجكاورة، ورجع يريكد العراق، فلما وصككككككككككككككل إلى الربذة توفي بها يوم الجمعة منتصككككككككككككككف ذي 
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الحجة سكككككككككنة ا نتين وأربعين ومالتين، وقيل  رة سكككككككككنة  الث وأربعين، ودفن هناك، رحمه الله 
 سنة. تعالى، وعمره  الث و مانون

وأكثأ: بفت  الهم ة وسكككككككككككككككون الككككا  وفت  الثكككاء المثلثكككة وبعكككدهكككا ميأ، وهو العظيأ 
البطن، والشككككككبعان أي ككككككار، يقال بالثاء المثلثة والتاء المثناة من فوقها، ومعناهما واد، ذكره في  

 ( .8كتاب " المحكأ " )
القاضككي  أوحكى أبو عبد الله الحسككين بن عبد الله بن سككعيد قال: كان يحيى بن أكث

ا مصككككككككديقار لي، وكان يودني وأوده، فمات يحيى، فكنت أشككككككككتهي أن أراه في المنام فئقول: 
 ما فعل الله بك، فرأيته ليلة المنام فقلت: فعل الله بك

__________ 
وفي نسككككككككككككككبككه  525: 2والفوات  113: 28( ترجمككة عبككد الصككككككككككككككمككد في اك ككاني 2)

 اختال  عما ورد هنا.
 .101، 102 - 100 ( انظر تاري  ب داد:1)
 (2)( ق ص  : المحتكأ." 8)
 

 (281وفيات ا عيان، ابن خوكان )م -509
"والعراق والحجاو والشكككام وبالد الج يرة، روى عن أبي القاسككككأ الب وي وابن خ يمة في 

 خلق، وله ترجمة واسعة في التواري  وكته اكنساب، ومن شعره:
 في نقل اكحادي  سيدا سئجعل لي النعمان في الفقه قدوة ... وسفيان

 وفي ترك ما لأ ي نني عن عقيدتي ... سئتبع يعقوب العال ومحمدا
 واجعل درسي من قراءة عاصأ ... وحم ة بالتحقيق درسار مؤكدار 

 واجعل في النحو الكسالي قدوة ... ومن بعده الفراء ما عشت سرمدا
 وإن عدت للحج المبارك مرة ... جعلت لنفسي كوفة الخير مشهدا

 فهذا اعتقادي وهو ديني ومذهبي ... فمن شاء فليبرو ويلق موحدا ومن شعره أي ار:
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 رضيت من الدنيا بقوت يقيمني ... وال أبت ي من بعده أبدار ف ال
ولسكككككككككت أروم القوت إال كنه ... يعين على علأ أرد به جهال رحمه الله تعالى. قلت: 

 .184: 2في الجواهر الم ية  515وهذه الترجمة هي رقأ 
 .222انظر البيتين في عوار  المعار :  11السطر  - 136
 بهامش بر حكاية عن حبس أبي دالمة مع الدجاج وأبياته التي أولها هي: - 816

أمير المؤمنين فدتك نفسكككي ... عالم حبسكككتني وخرقت سكككاجي وبعدها تجيء حكاية 
 خروج المهدي للصيد في الهامش أي ار.

 288دك ربي من مواهبه " وردت في البدر السافر، الورقة اكبيات " يا ويد وا - 842
 في ترجمة أبي شجا  ابن الدهان.

بهامش بر عند ترجمة سفيان الثوري هذه ال يادة؛: قال عبد الرواق: بع  أبو  - 836
جعفر الخشكابين حين خرج إلى مكة فقال: إن رأيتأ سفيان الثوري فاصلبوه، فجاء النجارون 

دي بسكفيان، ف ذا رأسكه في حجر الف يل ابن عيام ورجليه في حجر ونصكبوا الخشكه، ونو 
ابن عيينككة قككال: فقككالوا يككا أبككا عبككد اللككه، اتق اللككه وال تشككككككككككككككمككت بنككا اكعككداء، قككال: فتقككدم إلى 
اكستار فئخذها  أ قال: برلت منه إن دخلها ]أبو جعفر[ ، قال: فمات قبل ان يدخل مكة 

 ه بكما فعل اللبيصة: رأيت الثوري في المنام فقلت: ( وقال ق251: 1)وانظر تاري  ب داد 
 (2)فقال: نظرت إلى ربي كفاحار فقال لي: هني ار رضاي عليك يا ابن سعيد:" 

 

 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -510
"الله وإلى رضكوانه. قال: فقال لي: اسككت، ما أبكي أسفار عليه وال على قتله، ولكني 

ن دريت كيف كان صكككككبه لله عند وقو  السكككككيف به. قال حاتأ: فئخذني أبكي أسكككككفار أال أكو 
في ذلك اليوم تركي فئضككككككككجعني للذب  فلأ يكن قلبي به مشكككككككك والر، كان قلبي بالله مشكككككككك والر 
أنظر ماذا يئذن الله به في، فبينا هو يطله السكككككككككين من خفه إذ جاءه سككككككككهأ فذبحه فئلقاه 

 عني.
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 وتسعين وم ة.قتل شقيق في   وة كوالن سنة أربع 
؟ له بكما فعل القال أبو سكككككككككككككعيد الخراو: رأيت شكككككككككككككقيقار البلخي في النوم فقلت له: 

فقكال:  فر لي،  ير أنكا ال نلحقكأ، فقلكت: ولأ ذلكك؟ فقكال: كنكا توكلنا على الله ع   وجل  
بوجود الكفاية، وتوكلتأ على الله بعدم الكفاية. قال: فسككككككككمعت الصككككككككراخ: صككككككككدق صككككككككدق، 

 ا أسمع الصراخ.فانتبهت وأن
 

 شقيق بن  ور بن ُعفير
ابن وهير بن كعه بن عمرو بن سكككككدول بن شكككككيبان بن ذهل بن  علبة ابن عكابة، أبو 
الف كككل السكككدوسكككي البصكككري شكككهد صكككفين مع علي بن أبي قاله عليه السكككالم،  أ وفد على 

ى سككككككمعاوية، وكان رليس بكر بن والل في اإلسككككككالم، واسككككككتشككككككهد أبوه  ور بتسككككككتر مع أبي مو 
 اكشعري.

حدث عاصكككككأ اكحول عن شكككككمير أن رجالر خطه امرأة فقالوا: ال ن وجك حتى تطلق 
 ال ار، فقال: اشككككككهدوا أني قد قلقت  ال ار. فلما دخل على المرأة ادعوا الطالق فقال: كيف 
قلكت؟ قكالوا: ال ن وجكك حتى تطلق  ال كار، فطلقكت  ال ار، فقال: أما تعلمون أنه كانت تحتي 

 ت فالن فطلقتها  ال ار؟ حتى عد  ال ار. قالوا: ما هذا أردنا.فالنة بن
وقد وفد شككقيق بن  ور إلى عثمان بن عفان فئمروه أن يسككئل عثمان. فلما قدم سكككئاله 

 (2)فاخبر انه سال عثمان فقال: له نيته." 
 

 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -511
أعلى اكمور، فيجه أن يكون "قال أبو عاصككككككككككككككأ: من قله هذا الحدي  فقد قله 

 خير النال.
قال أبو داود سكككككككككليمان بن يوسكككككككككف: كنت مع أبي عاصكككككككككأ النبيل وهو يمشكككككككككي وعليه 
قيلسككان، فسككقط عنه قيلسككانه فسككو يته عليه، فالتفت إلي وقال: كل معرو  صككدقة. فقلت: 
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لثى اللُه ع ل   لثأ  يْ من ذكره رحمك الله؟ فقال: أخبرنا ابن ُجريج عن عطاء عن النبي صككككككككككك  ِه و سككككككككككك 
 قال: كل معرو  صنعته إلى  ني أو فقير فهو صدقة.

ا مقال إبراهيأ بن يحيى بن سككعيد: رأيت أبا عاصككأ النبيل في منامي بعد موته فقلت: 
؟ قال:  فر لي.  أ قال: كيف حديثي فيكأ؟ قلت: إذا قلنا: أبو عاصكككأ فليس فعل الله بك

 .علي فقال: إنما يُعطى النال على قدر ني اتهأأحد يرد  علينا. قال: فسكت عني  أ أقبل 
 

 ال حاك بن مسافر
مولى سككككككككككككككليمكان بن عبد الملك حدث عن أبي حنيفة قال: صككككككككككككككل يت إلى جنه أبي 
حنيفة، فسكككمعني أتشكككهد فقال لي: يا شكككامي، حد ني سكككليمان بن مهران العمش عن إبراهيأ 

لث عن علقمة عن عبد الله بن مسكككعود قال: علمني رسكككول الله صكككك   أ  التشككككهد: لثى اللُه ع ل ْيِه و سككك 
التحيات لله والصكلوات والطيبات. السكالم عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السكالم علينا 
وعلى عباد الله الصككككككالحين. أشككككككهد أن ال إله إلى الله وأشككككككهد أن محمدار عبده ورسككككككوله.  أ 

 (2)تدعو بما أحببت." 
 

 (211مور )م ادتصر تاريخ داشا، ابن ان-517
 "وولد عبد الله بن المبارك بمرو سنة  مان عشرة وم ة. وقيل: سنة تسع عشرة.

 قال عبد الله بن رستأ: رلي على قبر عبد الله بن المبارك مكتوب: السريع
 الموت بحر موجه  اله ... تذهل فيه حيل الساب 

 ال يصحه المرء إلى قبره ...  ير التقى والعمل الصال 
تأ الفربري: رأيككت عبككد اللككه بن المبككارك في المنككام واقفككار على بككاب الجنككة، قككال أبو حككا

بيكده مفتكاح فقلكت لكه: يكا أبكا عبكد الرحمن، مكا يوقفكك هكا هنكا؟ قكال: مفتاح باب الجنة دفعه 
لثأ  وقال: حتى أوور الرب، فكن أميني في السككككماء كما كنت  لثى اللُه ع ل ْيِه و سكككك  إلي محمد صكككك 

 أميني في اكرم.
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قال إسكماعيل بن إبراهيأ بن أبي جعفر المصكيصي: رأيت الحارث بن عطية في النوم، 
يكا أبكا عبكد اللكه؛ قكال:  فر لي. قلكت: فئين ابن المبارك؟ قال: بٍ   ماا فعال اللاه باكفقلكت: 

 بٍ ، ابن المبارك في عليين ممن يلج على الله في كل يوم مرتين.
د ارك في منامي بعد موته، فقلت: أليس ققال صكخر بن راشد: رأيت عبد الله بن المب

مت؟ قال: بلى. قلت: فما صككنع بك ربك؟ قال:  فر لي م فرة أحاقت بكل ذنه. قلت: 
فسككككككككككككككفيكان الثوري؟ قال: بٍ  بٍ ، ذاك: " مع الذين أنعأ الله عليهأ من النبيين والصككككككككككككككديقين 

 والشهداء والصالحين وحسن أول ك رفيقار ".
: رأيكت عبكد اللكه بن المبارك في المنام فقلت: أي قكال محمكد بن ف ككككككككككككككيكل بن عيكام

اكعمككال وجككدت أف ككككككككككككككل؟ قككال: اكمر الككذي كنككت فيككه. قلككت: الربككاط والجهككاد؟ قككال: نعأ. 
قلت: فئي شكككككككيء صكككككككنع بك ربك؟ قال  فر لي م فرة تتبعها م فرة، وكلمتني امرأة من أهل 

 الجنة، أو امرأة من الحور العين.
مال وجدت أف ككككككككككككككل؟ قال: وجهي هذا الذي مت وفي حكديك  هخر: قلكت: أي اكع

 (2)فيه. قال: فقلت له: فالحدي ؟ قال: قدم الحدي ." 
 

 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -513
"قكال أحمكد بن أبي الحواري: تمنيت أن أرى أبا سككككككككككككككليمان الداراني في المنام، فرأيته 

أحمد، دخلت من باب الصكككككككككك ير ؟ قال: يا ما فعل الله بكبعد سككككككككككنة، فقلت له: يا معلأ، 
فرايت وسق شي ، فئخذت منه عودار، فال أدري تخللت به ام رميت به؟ فئنا في حسابه من 

 سنة إلى هذه ال اية.
 

 عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن صابر
 أبو محمد السلمي، يعر  بابن سيده

 كان  قة متحروار. ولد سنة إحدى وستين وأربع م ة.

                                         
 .24/82( 222ظور )م مختصر تاري  دمشق، ابن من (2)



 

 569 

لي بن الحسكككككن بن عبد السكككككالم بن أبي الح ور بسكككككنده إلى حدث عن أبي الحسكككككن ع
شككككككككقيق قال: كنت أنا وحذيفة إذ جاء شككككككككب  بن ربعي، فقام يصككككككككلي، فب ق بين يديه. فلما 
انفتككل قككال لككه حككذيفككة: يككا شككككككككككككككبكك  ال تب ق بين يككديككك وال عن يمينككك، عن يمينككك كككاتككه 

ل تقبله الله ع  وجالحسككككككنات، واب ق عن يسككككككارك أو خلفك، ف ن الرجل إذا قام يصككككككلي اسكككككك
 بوجهه فال يصرفه حتى يكون هو الذي يصرفه، أو يحدث حدث سوء.

 توفي أبو محمد سنة إحدى عشرة وخمس م ة.
 

 عبد الرحمن بن أحمد بن عمران
أبو القككاسككككككككككككككأ الككدينوري الواعظ حككدث عن عبككد اللككه بن محمككد بن وهككه بن حمككدان 

 ن التمر.لت: يار سول الله، اآلن نشبع مبسنده إلى عالشة قالت: لما فت  الله علينا خيبر ق
كان أبو القاسكككككككأ عبد الرحمن الواعظ قلما خال مجلس وعظه إال وهو يقول: قال ابن 

 السماك: الكامل
 (2)يا أيها الرجل المعلأ  يره ... أال لنفسك كان ذا التعليأ؟" 

 

 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -514
خذ ورق الفقر وعذق الصبر وهليلج التواضع ويلنلج  "رجوت برأه. قلت: صكفها، قال:

المعرفكة و كاريقون الفكر ودق هكا دقك ار نكاعمكار بهاون الندم، واقبخها في قبخة التقى، وصككككككككككككككه  
عليها ماء الحياة، وأوقد تحتها حطه المحبة حتى ير و ال  بد،  أ أفر ها في جام الر ضككككككككككككككا، 

 ة، وذقها بملعقة االسككككككككككككككت فار، فلن تعود إلىورو حها بمروحة الجهد، واجعلها في قدح القكر 
نيا.  المعصية أبدار، قال: فشهق الطبيه وخر  م شي ار عليه، وفارق الد 

قككال عطككاء:  أ رأيككت عليككان بعككد حولين في الطوا ، فقلككت لككه: وعظككت رجالر فقتلتككه، 
قككال: بككل أحييتككه، قلككت: وكيف؟ قككال: رأيتككه في منككامي بعككد  الٍث من وفككاتككه، عليككه قميص 
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قال: يا  ؟ما فعل الله بكأخ كككر ورداء، وبيده ق كككيه من ق كككبان الجنة، قلت له: حبيبي، 
 عليان، وردت على ربٍ  رحيأ،  فر ذنبي، وقبل توبتي، وأقالني عثرتي.

 
 علي بن شري  بن حميد

ويقال: ابن شكككري  بن عبد الكريأ أبو الحسكككن اكملوكي الحمصكككي حدث بدمشكككق عن 
د الخوالني بسككنده إلى أنس بن مالك قال: قال رسككول الله صككل ى أبي عبد الله أحمد بن عاب

 (2)الله عليه وسل أ: " إن أكثر أهل الجنة البله "." 
 

 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -515
"عنككه، إذ أقبككل عمير بن جوصكككككككككككككككا، فوقف عليككه فقككال: بكأ القفي ؟ قككال: بكككذا وكككذا 

: يا أبا حفص، قد أعطاني حبشككككككككككككككي  بن المؤذن أكثر درهمكار؛ فكئعطاه عطي ة، فقال له الر جل
م مكا أعطيتني بكدرهأ فلأ أوجبكه له. فقال: هو لك بما أعطاك؟ إذ أقبل حبشككككككككككككككي  بن المؤذن 
فقال له: قد وادك الله. قال: إني قد بعته من أبي حفص. قال: فالتفت حبشككككككككككككككي  إلى عمير 

، يافقال: يا بن اليهودي ة، تدخل علي  في سككككككومي؟ فقال له: و  ماص  بظر  يلي عليك يا نبطي 
، وأنككا رجككل من ولككد هككارون بن عمران عليككه  ه، إن مككا أبوك قسككككككككككككككيس من أهككل حو ارين نبطي  أمكك 
الس الم، دخلنا في اإلسالم ر بة فيه ف دنا شرفار على شر ، نحن موالي رسول الله ص لثى اللُه 

 ع ل ْيِه و س لثأ . فانصر  حبشي  خاويار م ما أجابه.
سماعيل بن أسامة وكان شيخار صالحار قال: رلي عمير بن يوسف بن جوصا بعد عن إ

ى عن ؟ قال: ما رأيت من والر به أكرم من الله، عفما فعل الله بكوفكاتكه في الن وم، فقيكل لكه: 
 الس ي  ات، وقبل الحسنات، وت م ن الت بعات. والله تعالى أعلأ.

 
 عنبسة بن سعيد بن العاص
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بن أمي ة بن عبد شكككككككككككككمس بن عبد منا  أبو خالد ويقال: أبو  ابن سكككككككككككككعيد بن العاص
أي وب اكموي  أخو عمرو بن سكككككعيد اكشكككككدق الذي  له على دمشكككككق في أي ام عبد الملك. 
وهو من أهككل المككدينككة، كككان مع أخيككه بككدمشككككككككككككككق حين  لككه عليهككا. وفككد على عمر بن عبككد 

 (2)الع ي ." 
 

 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -512
عن أبكان بن ت لكه قكال: قكال لي الكميكت وأنكا أحكاد كه: يا أبان، ال تخبر النال فقرار؛ "

وإن مت ه الر؛ ف ن الفقير تريكة من الترالك، ال يعبئ بها، وال يلتفت إليها. وأنشدني قوله: " 
 من الطويل "

 وما أنت يا كله إال تريكة ... كما تركت في دمنة خلق النعل
ن أيوب: قيل للكميت: لأ لأ ترث أخاك؟ قال: إن مر يته ال قال أبو أيوب سكككككككليمان ب

 ترد مرويته.
؟ لله بكما فعل اقال  ور بن ي يد الشكككككككامي: رأيت الكميت بن ويد في النوم، فقلت: 

قال  فر لي، قال: بماذا؟ قال: نصكه لي كرسيار، وأجلسني عليه، وأمرت ب نشاد " قربت.. 
 "، فلأ بل ت إلى قولي:
 ال من أن ي رني ... كما  رهأ شرب الحياة المن هحنانيك رب الن

قال: صكككككدقت يا كميت، إنه ما  رك ما  رهأ، فقد  فرت لك بصكككككدقك في صكككككفوتي 
من بريتي، وخيرتي من خليقتي، وجعلت لك بكل منشككد أنشككد بيتار من مدك هل محمد رتبة 

 أرفعها لك في اآلخرة إلى يوم القيامة.
 قال الحافظ بن عساكر:
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مبلى شككعر الكميت خمسكككة هال  وم تان وتسكككعة و مانون بيتار، وأنه ولد أيام بل ني أن 
قتل الحسككين بن علي سككنة سككتين، ومات في سككنة سككت وعشكككرين ومالة في خالفة مروان بن 

 (2)محمد." 
 

 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -512
كته   من "قال إسكككككككككحاق بن راهويه: كتبت إلى أحمد بن حنبل وسكككككككككئلته أن يوجه إلي

الشكككككافعي ما يدخل حاجتين فوجه إلي بكتاب " الرسكككككالة ". وت وج إسكككككحاق بن راهويه بمرو 
 بامرأة رجل كان عنده كته الشافعي وتوفي، لأ يت وج بها إال لحال كته الشافعي.

قال الم ني: كتبت " كتاب الرسككككككككككالة " منذ ويادة على أربعين سككككككككككنة، وأنا أقرؤه، وأنظر 
 من مرة قرأت، أو قرئ علي إال استفدت منه شي ار لأ أكن أحسنه. فيه، ويقرأ علي، ما

لثأ  فيما يرى النالأ،  لثى اللُه ع ل ْيِه و سككككك  قال أبو الحسكككككن الشكككككافعي: رأيت رسكككككول الله صككككك 
فقلت: يا رسول الله، بأ ج ي محمد بن إدريس الشافعي حين يقول في ذكر الصالة عليك 

لى محمد كلما ذكره ذاكر، و فل عن ذكره  افل. قال: في " كتاب الرسالة ": وصلى الله ع
 " ج ي أنه ال يوقف للحساب يوم القيامة ".

؟ قال: أنا ما فعل الله بكقال الربيع بن سليمان: رأيت الشافعي في المنام، قلت له: 
 في الفردول اكعلى، فقلت: بماذا؟ قال: بكتاب صنعته وسميته بكتاب الرسالة.

بل باتبا  الشافعي للسنة، وقال: صاحه حدي  ال يست ني عن  وقد نوه أحمد بن حن
 كته الشافعي. وقال علي بن المديني: عليكأ بكته الشافعي.

 قال أبو ورعة:
سككمعت كته الشكككافعي من الربيع أيام يحيى بن عبد الله بن بكير سكككنة  مان وعشكككرين 

ملتهما ت حومكالتين، وعنكدمكا ع مكت على سككككككككككككككمكا  كتكه الشككككككككككككككافعي بعكت  وبين رقيقين كنك
 كقطعهما لنفسي، فبعتهما وأعطيت الوراق.
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قككال الجككاحظ: نظرت في كتككه هؤالء النب ككة الككذين نب وا فلأ أر أحسككككككككككككككن تككئليفككار من 
 (2)المطلبي؛ كئن فاه نظأ درار إلى در." 

 

 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -518
 "وس ل الربيع عن سن الشافعي، فقال: نيف وخمسون سنة.

ريق هخر عن الربيع: مات الشكككككككككافعي سكككككككككنة أربع ومالتين، وهو ابن أربع وخمس ومن ق
 سنة.

قال عبد الله بن عدي الحافظ: قرأت على قبر محمد بن إدريس الشافعي بمصر على 
لوحين حجارة، أحدهما عند رأسكككككككه، واآلخر عند رجليه نسكككككككبته إلى إبراهيأ الخليل: هذا قبر 

أن ال إله إال الله وحده ال شككككككريك له، وأن محمد  محمد بن إدريس الشككككككافعي، وهو يشككككككهد
عبده ورسكككوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن السكككاعة هتية ال ريه فيها، وأن الله يبع  
من في القبور، وأن صالته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين، ال شريك له وبذلك أمر 

توفي أبو و  -شكككككاء الله  -يبع  حيار إن  وهو من المسكككككلمين، عليه يحيا، وعليه مات، وعليه
 عبد الله ليوم بقي من رجه سنة أربع ومالتين.

قال الربيع: كنا جلوسككار في حلقة الشككافعي بعد موته بيسككير، فوقف علينا أعرابي، فسككلأ 
كاء شديدار فبكى ب -رضي الله عنه  - أ قال: أين قمر هذه الحلقة وشكمسها؟ فقلنا: توفي 

و فر له، فلقد كان يفت  ببيانه من لق الحجة، ويسكككد على خصكككمه واضككك   وقال: رحمه الله،
 المحجة، وي سل من العار وجوهار مسودة، ويوسع بالرأي أبوابار منسدة.

قال أحمد بن حنبل: رأيت الشكككككككككككافعي أبا عبد الله بن إدريس في المنام، فقلت له: يا 
مككا ال لي: هككذه بمككا لأ ت ه ب؟ قككال:  فر لي، وتوجني، وووجني، وقككمااا فعاال اللااه بااكأخي، 

 (1)أرضيتك، ولأ تتكبر فيما أعطيتك." 
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 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -519
 "محمد بن عبد الرحمن أبو بكر النهاوندي

سكككككمع بدمشكككككق حدث عن أبي عبد الله لحسكككككين بن محمد الحلبي، بسكككككنده إلى أبي 
ل له: الحدي  في المنام، فقيصكال  عبد الله بن صكال  الصوفي، قال: رؤي بعض أصحاب 

؟ فقال:  فر لي؛ فقيل له: بئي شيٍء؟ فقال: بصالتي في كتبي على رسول ما فعل الله بك
 الله ص لثى اللُه ع ل ْيِه و س لثأ .

 
 محمد بن عبد الرحيأ أبو عبد الله

التريكي المعرو  بحمش النيسككككككككككككككككابوري ال اهكككد المطوعي حكككدث عن أحمكككد بن أبي 
سكككمعت أبا سكككليمان يقول: مر موسكككى عليه السكككالم على رجٍل في متعبٍد له،  الحواري، قال:

قأ مر بعككد ذلككك وقككد م قككت السككككككككككككككبككا  لحمككه، فرأِل ملقى، وفخككِذ ملقى وكبككد ملقى فقككال 
موسككى: يا رب، عبدك كان يطيعك فابتليته بهذا فئوحى الله إليه: يا موسككى إنه سككئلني درجةر 

 ل ه تلك الدرجة.لأ يبل ها بعمله فابتليته بهذا كب
وحدث عنه قال: سككككككككمعت أبا سككككككككليمان يقول: قال موسككككككككى: يا رب خر لي؛ قال: يا 
موسكككى لو لأ أخلقك لكان خيرار لك؛ قال: يا رب قد خلقتني فخر لي؟ فقال: يا موسكككى لو 
أمتك صكككككككبيار لكان خيرار لك؛ قال: يا رب فلأ تمتني صكككككككبيار فخر لي؛ قال: يا موسكككككككى لعلك 

 تكبر فئرحمك.
 (2)ي حمش التريكي سنة خمس وسبعين وم تين." توف
 

 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -570
 "أخالف ما أهوى لمرضاة ما تهوى ... وأشكر في حبيك ما يوجه الشكوى

 ولوال حلول السحر قرفك لأ يكن ... يخيل لي مر ال رام به حلوا
 العدوى متى تتقي عدوان حبك سلوتي ... إذا كان من قلبي علي له
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 بئي ع اء أحتمي منك بعدما ... تتبعت باكلحاظ ه اره محوا
 ولأ تخل لي من عبرٍة فيك مدمعار ... ومن حيرٍة فكرار ومن وفرٍة ع وا

 أبن لي إذا ما كنت من أكؤل الهوى ... بلحظك ال أصحو فما لي ال أروى
 

 محمد بن علي بن محمد
ل: بل ني عن بعض إخوان أحمد بن حنبل أبو بكر الف اري، ال كداني الخراط اإلمكام قكا

د ؟ فقال: أوقفني بين يديه وقال لي: يا أحمماا فعال اللاه بكرهه في النوم فقكال: يكا أحمكد، 
صككككككككبرت على ال ككككككككرب أن قلت ولأ تت ير: إن كالمي من ِل  ير مخلوق، وع تي كسككككككككمعنك  

 كالمي إلى يوم القيامة؛ فئنا أسمع كالم ربي ع  وجل.
 

 حيون محمد بن علي بن
 أبو عبد الله اكودي الرقي قدم دمشق وسمع بها.

وحدث عن أبي نصكككككر محمد بن عبد الجليل الهروي الصكككككوفي، بسكككككنده إلى أبي هريرة 
لثأ  يقول: " إن لله في السماء جندار وفي اكرم  لثى اللُه ع ل ْيِه و سك  قال: سكمعت رسكول الله صك 

 اكرم أهل خراسان ".جندار، فجنده في السماء الماللكة، وجنده في 
 (2)قال: هذا حديِ   ريِه شاذ، وفي إسناده مجهولون." 

 

 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -571
"قال منصككككككككور بن عمار: دخلت على المنصككككككككور أمير المؤمنين فقال لي: يا منصككككككككور! 

ه سككببار يعظني وأوج ، فقلت: إن من حق المنعأ على المنعأ عليه أن ال يحول ما أنعأ به عل
لمعصكككيته. فقال: أحسكككنت وأوج ت! رلي منصكككور بن عمار في النوم فقيل له: يا أبا السكككري! 

؟ قككال: أو قني في عككذابككه وقككال لي: منككت تخلط، ولكني قككد  فرت لككك مااا فعاال اللااه بااك
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كنككك كنككت تحببني إلى خلقي، قأ فمجككدني بين ماللكتي كمككا كنككت تمجككدني في الككدنيككا، 
 لله بين ماللكته.فوضع لي كرسي، فمجدت ا

قيل لمنصككككككككككور بن عمار: تكلأ بهذا الكالم ونرى منك أشككككككككككياء! قال: احسككككككككككبوني درة 
 وجدتموها على كناسة، استنفعوا بالدرة ودعوا الكناسة مكانها.

وكان منصكككور بن عمار ال يبقي له شكككي ان في رم كككان، ال كسكككوة وال دراهأ، وال قعامار 
 حتى يبع  به إلى إخواته المتقللين.

ال سليمان بن منصور: رأيت أبي منصورار في المنام فقلت: ما فعل بك ربك؟ فقال: ق
إن الرب قربني وأدناني وقال لي: يا شي  السوء، تدري لأ  فرت لك؟ قلت: ال إلهي. قال: 
إنك جلسكككت للنال يومار مجلسكككار فبكيتهأ، فبكى فيهأ عبد من عبادي لأ يبك من خشكككيتي 

 مجلس كلهأ له، ووهبتك فيمن وهبته له.قط، ف فرت له ووهبت أهل ال
قال أحمد بن العبال: خرجت من ب داد، فاسككككككتقبلني رجل عليه أ ر العبادة فقال لي: 
من أين خرجككت؟ قلككت: من ب ككداد، هربككت منهككا لمككا رأيككت فيهككا من الفسكككككككككككككككاد، خفككت أن 

ن ميخسككككككف بئهلها. فقال: ارجع وال تخف، ف ن قبور أربعة من أولياء الله، هأ حصككككككن لهأ 
جميع الباليككا. قلككت: من هأ؟ قككال: أحمككد بن حنبككل، ومعرو  الكرخي، وبشككككككككككككككر الحككافي، 

 (2)ومنصور بن عمار. فرجعت وورت القبور ولأ أحج تلك السنة." 
 

 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -577
"فصككككككككاح واغ واغ واغ، وقار  أ سككككككككقط في القمطر، فقلت ليحيى: أع  الله القاضككككككككي، 

؟! ف حك، قلت له: أيها القاضي، ما هذا؟ قال: هو ما ترى وجه به صاحه وعاشكق أي كار 
اليمن إلى أمير المؤمنين وما رهه بعد. وكته كتابار لأ أف ككك كككه، وأظنه ذكر في الكتاب شكككئنه 

 وحاله.
. توفي يحيى بن أكثأ سنة ا نتين وأربعين وم تين، وقيل:  ره سنة  الث وأربعين وم تين

حجكاو وحمكل أخته معه، وع م على أن يجاور. فلما اتصككككككككككككككل به رجو  وككان قكد توجكه إلى ال
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المتوكككل لككه بككدا لككه في المجككاورة، ورجع يريككد العراق، فمككات بككالربككذة، ودفن بهككا، ولككه  الث 
 و مانون سنة.

قال محمد بن سلأ الخواص الشي  الصال : رأيت يحيى بن أكثأ القاضي في المنام، 
ك وقفني بين يديه، وقال لي: يا شككككي  السككككوء، لوال شككككيبت؟ قال: أما فعل الله بكفقلت له: 

كحرقتك بالنار، فئخذني ما يئخذ العبد بين يدي مواله. فلما أفقت قال لي: يا شي  السوء 
لوال شيبتك كحرقتك بالنار، فئخذني ما يئخذ العبد بين يدي مواله. فلما أفقت قال لي: يا 

ما أفقت قلت: يا رب، ما هكذا حد ت عنك، شكككككككككي  السكككككككككوء فذكر الثالثة مثل اكوليين. فل
قلكككت: حكككد ني عبككد الرواق بن همكككام،  -وهو أعلأ بككذلكككك  -فقككال اللكككه: ومككا حككد كككت عني 

لثى اللُه ع ل ْيِه  حد نا معمر بن راشككككد عن ابن شككككهاب ال هري عن أنس بن مالك عن نبيك صكككك 
ستحييت م شيبةر إال او س لثأ  عن جبريل عنك يا عظيأ أنك قلت: ما شاب لي عبد في اإلسال

منه أن أعذبه بالنار. فقال الله: صكككدق عبد الرواق، وصككككدق ال هري، وصكككدق أنس، وصككككدق 
 نبيي، وصدق جبريل. أنا قلت ذلك، انطلقوا به إلى الجنة.

 (2)واد في هخر بمعناه: إال أنك خلطت علي في دار الدنيا" 
 

 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -573
دخكل المكدينكة ليلكة جمعكة، ومكات من ليلته، فتسككككككككككككككامع النال بقدوم يحيى  "وقيكل: إنكه

وبموته، فاجتمع العامة، وجاء بنو هاشككككككككككأ، فقالوا: نخرج له اكعواد التي  سككككككككككل عليها النبي 
لثأ ، فكره العامة ذلك، فكثر الكالم، فقال بنو هاشكككككأ: نحن أولى بالنبي  لثى اللُه ع ل ْيِه و سككككك  صككككك 

 ْيِه و س لثأ  منكأ، وهو أهل أن ي سل عليها، فئخرج اكعواد، ف سل عليها.ص لثى اللُه ع ل  
لثأ ، فحمل عليه فصكككككككلى عليه  لثى اللُه ع ل ْيِه و سككككككك  وفي رواية: فئخرجوا له سكككككككرير النبي صككككككك 

 الوالي،  أ صلي عليه مرارار. وتوفي يحيى وسنه سبع وسبعون سنة.
لثأ  وأصككككككككقال إبراهيأ بن المنذر: فرأى رجل في الم لثى اللُه ع ل ْيِه و سكككككككك  حابه نام النبي صكككككككك 

مجتمعين، فقيكل لهأ: مكا لكأ مجتمعين؟ فقكال: ج كت لهكذا الرجل أصككككككككككككككلي عليه، ف نه كان 
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يكذب الككذب عن حديثي. وقيل: إنه لما مات يحيى بن معين نادى إبراهيأ بن المنذر: من 
 د.اللُه ع ل ْيِه و س لثأ  فليشه أراد أن يشهد جناوة المئمون على حدي  رسول الله ص لثى

؟ قال: كما فعل الله بوعن ابن سكككككيرين قال: رأيت يحيى بن معين في المنام فقلت: 
قربني، وأدنككاني، وووجني  الث م ككة حوراء، فقلككت: بمككاذا؟ فككئخرج شككككككككككككككي ككار من كمككه، فقككال: 

 بهذا، يعني: الحدي . واد في حدي  هخر مثله: وأدخلني عليه مرتين.
لثأ  فيما يرى وهو نالأ، ويحيى بن معيقال بع كككككه لثى اللُه ع ل ْيِه و سككككك  ن أ: رأيت النبي صككككك 

 (2)قالأ على رأسه يذب عنه" 
 

 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -574
 "إذا رق  قله در ت جفونه ... دموعار له فيها سلوٌّ من الكمد
 في الوجه والجسد وإن  ص  باكشجان من قول ح نه ... عاله اصفرار الل ون

 وأحمد حال الخالفين مقامهأ ... على كمٍد ي ني النفول مع الكبد
 لعمرك ما لذ  المطيعون لذِة ... ألذ  وأحلى من مناجاة منفرد

قال أبو عبد الرحمن السكككككلمي: واعتل يوسكككككف بن الحسكككككين الراوي، فدخل عليه بعض 
ندعو لك بعض هؤالء اكقباء؟  إخوانكه، فقكال لكه: مالك أيها الشككككككككككككككي ، وما الذي تجد؟ أال

 فئنشئ يقول: من الطويل
 بقلبي سقاِم ما يداوى مري ه ... خفي  على العو اد باٍق على الدهر

كان مرحوم الراوي يتكلأ في يوسككككككككككف بن الحسككككككككككين، فانتبه ليلة وهو يبكي، فقيل له: 
ليل: بخط جمالك؟ قال: رأيت كتابار ن ل من السككككماء، فلما قرب من الخلق إذا فيه مكتوب 

 هذه براءة ليوسف بن الحسين مما قيل فيه. فجاء إله، فاعتذر.
وكان يوسكككككككككف بن الحسكككككككككين يقول: اللهأ إنك تعلأ أني نصكككككككككحت النال قوالر، وخنت 

 نفسي فعالر، فهه لي خيانة نفسي بنصيحتي للنال.
 وكان يتمثل كثيرار بهذا البيت: من الوافر
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 ال أ م ك بالعتابسئعطيك الر ضى وأموت  م ار ... وأسكت 
كان هخر كالم يوسككككككككككف بن الحسككككككككككين: إليه دعوت الخلق إليك بجهدي، وقصككككككككككرت 
نفسكككككككككككككي بالواجه لك علي مع معرفتي بك، وعلمي فيك، فهبني لمن شككككككككككككك ت من خلقك. 

وقال لي:  ؟ قال: أوقفني بين يديه،ما فعل الله بكقكال: فمكات، فرلي في المنكام، فقيكل لكه: 
فقلت: يا سككككككككيدي، لأ أبلى هذا عنك، بل ت أنك كريأ،  يا عبد السككككككككوء، فعلت وعصككككككككيت!

والكريأ إذا قدر عفا. فقال تعالى: تملقت لي بقولك: هبني لمن شكككككك ت من خلقك، اذهه 
 (2)فقد وهبتك لك." 

 

 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -575
ا م "قال اكسككتاذ أبو القاسككأ القشككيري: ورلي يوسككف بن الحسككين في المنام، فقيل له:

 ؟ فقال:  فر لي، فقيل: بماذا؟ فقال: كني ما خلطت جدار به ل.فعل الله بك
 قال عبد الله بن عطاء: مات يوسف بن الحسين سنة أربع و ال مالة.

 
 يوسف بن الحكأ بن أبي عقيل

عمرو بن مسكككككعود بن عامر بن معته الثقفي والد الحجاج بن يوسكككككف الثقفي. أصكككككله 
بع  مسكككككككلأ بن عقبة إلى المدينة،  أ رجع إلى دمشكككككككق، وخرج من الطالف، وخرج منها في 

مع مروان بن الحكأ منها إلى مصكككككر. ووجهه مروان في جيش حبيش بن دلجة القيني فئسكككككر 
بالربذة، ومعه ابنه الحجاج بن يوسكف، فهربا سالمين، وأقاما بدمشق حتى بع  عبد الملك 

 ابنه الحجاج إلى قتال عبد الله بن ال بير.
 سعيد بن يونس: قال أبو

يوسكككككككككككف بن الحكأ بن أبي عقيل الثقفي من أهل الطالف. قدم مصكككككككككككر مع مروان بن 
الحكأ سككككككككنة خمس وسككككككككتين، ومعه ابنه الحجاج بن يوسككككككككف. وكان يوسككككككككف بن أبي عقيل 
فاضكككككالر، وقيل: إنه شكككككهد فت  مصكككككر، واختط بها وقيل: إن خطته مع  قيف في السكككككراجين، 
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ابنه الحجاج بن يوسككككف، وخرج به صكككك يرار إلى الشككككام،  أ قدم وإنه أقام بمصككككر، وولد له بها 
مع مروان بن الحكأ حين قدم مصكر لحرب أهلها سكنة خمس وسكتين، ولأ أول أسمع شيوخ 
العكككامكككة بمصككككككككككككككر تقول: هكككذه ال رفكككة التي ولكككد فيهكككا الحجكككاج، يعنون ال رفكككة التي على درب 

بن أبي عقيل حين قدم مع السككككككككككراجين على باب الدار التي بجانه الدرب. وكان يوسككككككككككف 
 (2)مروان بن الحكأ ن ل على حبيه بن أول الثقفي." 

 

 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -572
"عبد الع ي ؟ فتصككككككببت عرقار.  أ سكككككك لت عن الفتيل والنقير والقطمير، وعن كل ق ككككككية 

نك إن  إ ق ككككككككككككككيكت بهكا.  أ  فر لي. فمررت بجيفكة ملقكاة، فقلكت للماللكة: من هذا؟ قالوا:
كلمته كلمك. فوك ته برجلي، فرفع رأسككككككككككككككه إلي، وفت  عينيه. فقلت له: من أنت؟ فقال لي: 

، وفعل ؟ فقلت: تف ل عليما فعل الله بكمن أنت؟ فقلت: أنا عمر بن عبد الع ي ، قال: 
بي مككا فعككل بككالخلفكاء اكربعكة الككذين  فر لهأ، وأمككا البككاقون فال أدري مككا فعككل بهأ، فقككال لي: 

لك ما صرت إليه، قلت: من أنت؟ قال: أنا الحجاج، قدمت على الله، فوجدته شديد  هني ار 
العقكاب، فقتلني بككل قتيكل قتلته، وها أنا ذا موقو  بين يدي الله أنتظر ما ينتظر الموحدون 

 من ربهأ؛ إما في جنة وإما إلى نار.
ى أحككد أقطع عل قككال أبو حككاوم: فعككاهككدت اللككه تعككالى بعككد رؤيككا عمر بن عبككد الع ي  أال

 بالنار ممن يموت يقول: ال إله إال الله.
 

 أبو حديرة ويقال أبو حديرج
ويقكال: أبو حكدير الجكذامي ويقكال: اكجكذمي، ويقكال: اللخمي.  أ من بني جكذيأ بن 

 لخأ أدرك النبي ص لثى اللُه ع ل ْيِه و س لثأ ، شهد خطبة عمر بالجابية.
ي  بن مروان سككككككئل عمن شككككككهد خطبة عمر هذه، عن ي يد بن أبي حبيه: أن عبد الع  

فئخبروه بسككككفيان بن وهه، فئرسككككل إليه، فئتاه، فقال: أشككككهدت خطبة عمر بالجابية؟ فقال: 
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نعأ شككككككككهدتها. قال: قال عمر: قد اجتمعت هذه الموال، فئنا قاسككككككككمها على من أفاءها الله 
مير قال: أنشككدك الله يا أعليه إال هذين الحيين من لخأ وجذام. فقام أبو حديرة الجذامي، ف

المؤمنين والعكككدل. فقكككال عمر: العكككدل أردت، واللكككه؛ أجعكككل أقوامكككار أنهكوا الظهر، وشككككككككككككككككدوا 
 (2)ال رم، وساحوا في" 

 

 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -572
"وتوفي يوم اكربعاء السككابع والعشككرين من شككوال سككنة إحدى و مانين و الث م ة، وهو 

 و مانين سنة. وتوفي ذلك اليوم أبو الحسن العامري صاحه الفالسفة. يوم مات ابن ست
قكال عمر بن أحمكد ال اهكد: سككككككككككككككمعكت الثقة من أصككككككككككككككحابنا يذكر أنه رأى أبا بكر بن 

ا فعل مالحسككككككككين بن مهران في المنام في الليلة التي دفن فيها، قال: فقلت: أيها اكسككككككككتاذ، 
لحسككن العامري بحذالي وقال لي: هذا فداؤك من ؟ فقال: إن الله ع  وجل أقام أبا االله بك
 النار.

 
 أحمد بن الحسين أبو الحسين

 ابن التمار المؤذن مؤذن جامع دمشق.
لثى  حدث عن سككليمان بن عبد الرحمن بسكككنده عن أبي هريرة قال: أوصككاني خليلي صككك 

 هر.من كل شاللُه ع ل ْيِه و س لثأ  أال أنام إال على وتر وصالة ال حى وصوم  ال ة أيام 
 

 أحمد بن الحسين أبو الحسن الب دادي الب ي
يعر  بالبسككككطامي روى بسككككنده عن ابي ذر البعلبكي عن مشككككايخه عن عالشككككة قالت: 
لثأ  يقول لعلي: حسكككبك، ما لمحبك حسكككرِة عند موته، وال  لثى اللُه ع ل ْيِه و سككك  سكككمعت النبي صككك 

 وحشِة في قبره، وال ف ِ  يوم القيامة.
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 (2)ذر شي  مجهول." قال: أبو 
 

 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -578
"والفقراء في مرضككككككه، ووصككككككى أن يتصككككككدق بجميع ما يخلفه من  ياب و يرها، وأوقف 
جميع كتبه على المسككككككككلمين، وأخرجت جناوته من حجرة تلي المدرسككككككككة النظامية، وكان بين 

لثأ  يدي الجناوة جماعة ينادون: هذا الذي كان يذب عن رسككو  لثى اللُه ع ل ْيِه و سكك  هذا   ل الله صكك 
كان ينفي الكذب عن رسول الله ص لثى اللُه ع ل ْيِه و س لثأ  هذا الذي كان يحفظ حدي  رسول 

 الله ص لثى اللُه ع ل ْيِه و س لثأ .
وكان مولده سكككككككنة إحدى وتسكككككككعين و الث م ة وذكر هو أنه ولد يوم الخميس لسكككككككٍت 

رة من سنة ا نتين وتسعين و الث م ة. رحمه الله وكان أحد من حمل بقين من جمادى اآلخ
جناوته الفقيه إبو إسككككحاق إبراهيأ بن علي الشكككككيراوي، وكان يذهه إلى مذهه أبي الحسكككككن 

 اكشعري.
قال أبو علي الحسكن بن أحمد بن الحسكين النهرمنهالي المصكري الفقيه الصال  رحمه 

مه الله في المنام وعليه  ياب بيض حسككككككان وعمامة الله: رأيت الشككككككي  أبا بكر الخطيه رح
فقال لي:  أو هو بدأني ما فعل الله بكبي كاء حسكنة، وهو فرحان يبتسأ فال أدري قلت له 

 فر الله لي أو رحمني وكل من يجيء به، فوقع له أنه يعني بالتوحيد، الله يرحمه أو ي فر له 
حار ها اآلن. وانتبهت فرحانار بذلك فر فئبشككككككككككككروا، وحد ني في هذا المعنى بئسككككككككككككماء ال أتحقق

 شديدار، وذلك بعد وفاته رحمه الله بئيام.
 

 أحمد بن علي بن جعفر بن محمد
أبو بكر الحلبي الوراق المعرو  بالواصكككككككلي مؤدب أبي محمد بن أبي نصكككككككر. سككككككككن 

 دمشق وحدث، وحدث عنه.
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ه فقال: يقال الحافظ: اشكككتكت عيني فشككككوت إلى أبي الحسكككن علي بن المسكككلأ الفق
 (2)انظر في" 
 

 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -579
"قال أبو عبد الله محمد بن أحمد الكسككككككككالي المقرىء: قال: كنت جالسككككككككار عند أبي 
بكر بن أبي عاصككككككككككأ وعنده قوم فقال رجل: أيها القاضكككككككككككي، بل نا أن  ال ة نفر كانوا بالبادية 

ر على أن تطعمنا خبيصكككار على لون هذا الرمل ف ذا يقلبون الرمل فقال أحدهأ: اللهأ إنك قاد
هأ بئعرابي بيده قبق فسككككككلأ عليهأ ووضككككككع بين أيديهأ قبقار عليه خبيص حار فقال ابن أبي 
عاصكككككككأ: قد كان ذاك. قال أبو عبد الله: وكان الثال ة، عثمان بن صكككككككخر ال اهد أسكككككككتاذ أبي 

 الذي دعا. تراب، وأبو تراب، وأحمد بن عمرو بن أبي عاصأ وكان هو
كان أحمد بن عمرو بن أبي عاصكككأ النبيل يقول: ال أحه أن يح كككر مجلسكككي مبتد  
وال قعككان وال لعككان وال فككاحش وال بككذيء، وال منحر  عن الشككككككككككككككافعي وال عن أصككككككككككككككحككاب 

 الحدي .
كان أحمد بن عمرو بن أبي عاصككككككأ فقيهار ظاهري المذهه، ولي الق ككككككاء بئصككككككبهان 

بن أحمد. وتوفي أحمد بن عمرو بن أبي عاصأ بئصبهان  الث عشكرة سكنة بعد وفاة صكال  
 في ربيع اآلخر سنة سبع و مانين وم تين.

قال أبو عبد الله الكسككككككككككككككالي: رأيت ابن أبي عاصككككككككككككككأ فيما يرى النالأ كئنه جالس في 
المسككككككككككجد الجامع عند الباب، وهو يصككككككككككلي من قعود، فدنوت منه فسككككككككككلمت عليه فرد علي 

ت: ؟ قال: يؤنسككني ربي، قلما فعل الله بكال: نعأ، قلت: فقلت: أنت أحمد بن عمرو؟ ق
 يؤنسك ربك؟؟! قال: نعأ فشهقت شهقة فانتبهت.

 
 أحمد بن عمير بن يوسف
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ابن موسككككى بن جوصككككا أبو الحسككككن الحافظ مولى بني هاشكككككأ ويقال: مولى محمد بن 
 (2)صال  بن بيهس الكالبي. شي  الشام في وقته. رحل وصنف وذاكر وروى." 

 

 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -530
"قال الوركاني جار أحمد بن حنبل: وأسككلأ يوم مات أحمد بن حنبل عشككرون ألفار من 
اليهود والنصككككككككككككككارى والمجول. وقكال: يوم مكات أحمكد بن حنبكل وقع المكئتأ والنوح في أربعة 

 أصنا  من النال: المسلمين واليهود والنصارى والمجول.
تحتان وكان من خيار المسككككككلمين قال: لما مات أحمد بن حنبل قال أبو يوسككككككف بن 

رأى رجكل في منكامككه كككئن على كككل قبر قنكديالر، فقككال: مككا هككذا؟ فقيككل لككه: أمككا علمكت أنكه نور 
 كهل القبور، قبورهأ بن ول هذا الرجل بين أظهرهأ، قد كان فيهأ من يعذب فرحأ.

 قال أبو عبد الله محمد بن خ يمة االسكندراني:
مات أحمد بن حنبل ا تممت  مار شديدارن فبت من ليلتي، فرأيته في المنام وهو  لما

يتبختر في مشككككيته، فقلت له: يا أبا عبد الله، أي مشككككية هذه؟ فقال: هذه مشككككية الخدام في 
؟ قال:  فر لي، وتوجني وألبسكككني نعلين من ذهه، ما فعل الله بكدار السكككالم. فقلت له: 

قولك القرهن كالمي،  أ قال لي: يا أحمد، ادعني بتلك الدعوات وقال لي: يا أحمد، هذا ب
التي بل تك عن سكككككككككككفيان الثوري التي كنت تدعو بهن في دار الدنيا. قال: قلت: يا رب كل 
شكككككككيء بقدرتك على كل شكككككككيء. ال تسكككككككئلني عن شكككككككيء، ا فر لي كل شكككككككيء، فقال لي: يا 

فيان الثوري وله جناحان أخ ككككران أحمد، هذه الجنة، قأ ادخل إليها، فدخلت. ف ذا أنا بسكككك
يطير بهمكككا من نخلكككة إلى نخلكككة وهو يقول: الحمكككد للكككه الكككذي أور نكككا اكرم نتبوأ من الجنكككة 
حيك  نشككككككككككككككاء فنعأ أجر العكاملين. قكال: فقلكت: مكا فعل عبد الوهاب الوراق؟ قال: تركته في 

ب  ومن  ي: ب بحٍر من نور ي ار به إلى الملك ال فور. قال: فقلت: ما فعل بشككككككككككككككر؟ فقال ل
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مثكل بشككككككككككككككر؟ تركتكه بين يكدي الجليكل وبين يكديكه مكالكدة من الطعام، والجليل مقبل عليه، وهو 
 (2)يقول: كل يا من لأ تئكل واشرب يا من لأ تشرب وانعأ يا من لأ تنعأ. أو كما قال." 

 

 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -531
ت ف ن ج ت ولأ أوافه خربت القرية، وقتل"أنفسكككككأ، اشكككك لوا اكعرابي إلى ما أوافيكأ، 

 الرجال.
وخلى المعلأ الطيور إلى دمشككككككق بخبر اكعرابي، وموافاته القرية، فلما أن وصككككككل الخبر 
إلى أماجور ضرب بالبوق، وخرج من وقته حتى وافى اليرموك في أسر  وقت وأحدقوا بالقرية، 

ق، فلما  لمانه، ووافى به دمشفئصاب اكعرابي في وسط القرية، فئخذه وأردفه خلف بعض 
أصب  أماجور دعا باكعرابي فقال له: ما حملك على أن رأيت رجالر من أولياء السلطان في 
قرية لأ يؤذك ولأ يعارضكككككك، نتفت خصكككككلتين من سكككككباله، فقال اكعرابي: كنت سككككككران أيها 

د  في : ال تاكمير لأ أعقكل مكا فعلكت، فقكال أماجور: ادعوا لي بحجام، فئتي بحجام، فقال
وجه اكعرابي وال في رأسه، وال على بدنه شعرة إال نتفتها، فبدأ بئشفار عينيه  أ بحاجبيه  أ 
بلحيتكه  أ بشككككككككككككككاربكه،  أ برأسككككككككككككككه،  أ بيكديكه، فما ترك عليه شككككككككككككككعرة إال نتفها،  أ قال: هاتوا 

، دعا دالجالدين، فئتي بالجالدين، ف ككربه أربع م ة سككوط،  أ أمر بحبسككه، فلما كان من ال 
به ف كككككربه أربع م ة سكككككوط هخر،  أ قطع يديه، فلما أن كان اليوم الثال  قطع رجليه فلما أن  
كان في اليوم الرابع ضككككككككرب رقبته وصككككككككلبه،  أ دعا بذلك الجندي من الحبس، ف ككككككككربه مالة 
عصكا وأسكقط اسمه، وقال: أنت ليس فيك خير لنفسك حي  رأيت أعرابيار واحدار ليس معه 

 ن وال أصحاب استخذيت له وخ عت له حتى فعل بسبالك ما فعل.أحد وال  لما
 كيف يكون لي فيك خير إذا احتجت إليك؛ وقرده.

قككال أبو يعقوب اكذرعي: لمككا بنى أمككاجور الفنككدق الككذي في الخواصككككككككككككككين كتككه على 
 بابه: مالة سنة وسنة.
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ي شككككككككككككككق فقال: فما عاش بعد أن كته ذلك إال مالة يوم ويوم، وتوفي أماجور أمير دم
 سنة أربع وستين ومالتين.

قال أبو علي الحسككككككككككككن بن قريش المحاملي: رأيت أماجور اكمير في النوم، فقلت له: 
 ؟ قال:  فر لي.ما فعل الله بك

 قلت: بماذا؟ قال: ب بطي لطرق المسلمين، وقريق الحاج.
 

 أمد بن أبد الح رمي اليماني
 أحد المعمرين، استقدمه معاوية بن أبي سفيان.

 (2)الوا: إن معاوية قال: إني كحه أن ألقى رجالر قد أتت عليه سنٌّ، وقد رأى" ق
 

 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -537
لثأ  يقول: " يا مقله القلوب  بت قلوبنا على  لثى اللُه ع ل ْيِه و سكككككككك  "وكان رسككككككككول الله صكككككككك 

 دينك ".
 ، وي ع هخرين إلى يوم القيامة ".قال: " والمي ان بيد الرحمن ع  وجل، يرفع أقوامار 

وعن بسككككر قال: سككككمعت أبا إدريس الخوالني يقول: سككككمعت وا لة بن اكسككككقع يقول: 
لثأ  يقول: " ال تجلسوا  لثى اللُه ع ل ْيِه و سك  سكمعت أبا مر د ال نوي يقول: سكمعت رسكول الله صك 

 على القبور، وال تصلوا إليها ".
 

 اءبشار بن أحمد بن محمد أبو الرج
 اكصبهاني، الحاج، القصار، الصوفي.

 قدم دمشق قاله علأ في سنة تسٍع وسبعين وأربع مالة بعد منصرفه من الحج.
حدث عن أبي عمرو عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن منده بسككككككككككككككنده، عن ابن عبال 

 احلته فمات.ر  قال: بينما رجِل واقِف مع رسول الله ص لثى اللُه ع ل ْيِه و س لثأ  بعرفة؛ فئوقصته
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لثأ : " ا سكككلوه بماٍء وسكككدر، وكفنوه في  وبين، وال  لثى اللُه ع ل ْيِه و سككك  فقال رسكككول الله صككك 
 تحنطوه وال تخمروه، ف ن الله يبعثه يوم القيامة ملبيار ".

 وقيل: ملبدار.
 

 بشرى بن عبد الله الروحي الرملي
 الخادم مولى المقتدر بالله.

 قدم دمشق.
عبد الحميد ال  الري قال: حد نا أحمد بن علي الخواص، قال:  حدث عن علي بن

ني ووبخني؛ ؟ قال: أوقفما فعل الله بكرأيت يحيى بن أكثأ القاضي في المنام، فقلت له: 
 (2)فلحقني ما يلحق العبد بين يدي سيده؛ وقال: " يا شي  السوء، لوال شيبتك" 

 

 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -533
 منها لنف ماٍل ... وصير بعدها التقوى ب اعه "فخذ

 تح  حالين: ت نى عن بخيٍل ... وتسعد في الجنان بصبر ساعه
وهما  -قال أبو عاصككككككككككأ المتطبه: سككككككككككمعت بشككككككككككر بن الحارث يتمثل بهذين البيتين 

 فعجبنا منه كيف بل ه هذان البيتان: " من مج وء الرمل " -لمحمود الوراق 
 مستذِل في القيامه مكرم الدنيا مهاِن ...

 والذي هانت عليه ... فله  أ كرامه
قال أبو عبد الرحمن ال اهد رفيق بشر بن الحارث: رأى صاحِه لنا رب الع ة في النوم 
قبل موت بشكككككٍر بقليل فقال: " قل لبشكككككر بن الحارث: لو سكككككجدت لي على الجمر ما كنت 

 تكاف ني بما نوهت اسمك في النال ".
مد بن حنبل: مات بشكر سكنة سكبع وعشكرين ومالتين قبل المعتصككأ قال عبد الله بن أح

بسكككتة أيام، وقد بلى من السكككن خمسكككار وسكككبعين سكككنة، وحشكككر النال بجناوته، ورلي أبو نصكككر 
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التمار، وعلي بن المديني في جناوته، وهما يصككككككككيحان: هذا والله شككككككككر  الدنيا قبل شككككككككر  
 اآلخرة.

ل، ب ، وكان نهارار صيفار، والنهار فيه قو وذلك أن بشكرار خرجت جناوته بعد صالة الص
 ولأ يستقر في القبر إلى العتمة.

وقال أبو حفص ابن أخت بشككككر: كنت أسككككمع الجن تنوح على خالي في البيت الذي  
 كان فيه  ير مرة، سمعت الجن تنوح عليه.

؟ له بكما فعل الوقال خشككنام ابن أخت بشككر: رأيت خالي بشككرار في النوم فقلت له: 
  فر لي، وجعل يذكر ما فعل الله من الكرامة.قال: 

 (2)فقلت له: قال لك شي ار؟ فقال: نعأ فقلت له:" 
 

 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -534
"ما قال لك؟ قال: قال لي: " يا بشكككككر ما اسكككككتحييت مني، تخا  ذلك الخو  على 

 نفٍس هي لي!.
لله ما فعل افي النوم فقلت:  قال الحسكككككككين بن إسكككككككماعيل المحاملي رأيت القاسكككككككاني

 ؟ فئوحى إلي أنه نجا بعد مدة.بك
 قلت: فما تقول في أحمد بن حنبل؟ قال:  فر الله له.

 قلت: فبشر الحافي؟ قال ذاك تحيه الكرامة من الله في كل يوم مرتين.
قال عاصككككأ: رأيت في المنام كئني قد دخلت درب هشككككام، فلقيني بشككككر بن الحارث، 

ا أبكا نصككككككككككككككر؟ قكال: من عليين، قلت: ما فعل أحمد بن حنبل؟ قال: تركت فقلكت: من أين يك
السككككككككككككككاعكة أحمكد بن حنبكل وعبد الوهاب الوراق بين يدي الله ع  وجل، يئكالن ويشككككككككككككككربان 

 ويتنعمان.
 قلت: فئنت؟ قال: علأ الله ع  وجل قلت ر بتي في الطعام، فئباحني النظر إليه.
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، بن الحارث في منامي وهو قاعِد في بستانقال أحمد بن الفت : رأيت أبا نصر بشر 
حمني ؟ قال: ر ما فعل الله بكوبين يكديكه مكالكدة وهو يكئككل منهكا، فقلكت لكه: يكا أبكا نصككككككككككككككر 

و فر لي، وأباحني الجنة بئسككككككككككككرها وقال لي: " كل من جميع  مارها واشككككككككككككرب من أنهارها، 
 وتمتع بجميع ما فيها كما كنت تحرم نفسك الشهوات في دار الدنيا ".

فقلت له: وادك يا أبا نصككككككككككككككر، فئين أخوك أحمد بن حنبل؟ فقال: هو قالِأ على باب 
الجنة، يشكككككفع كهل السكككككنة ممن يقول القرهن كالم الله  ير مخلوق، فقلت: ما فعل معرو  
الكرخي؟ فحرك رأسه  أ قال لي: هيهات هيهات، حالت بيننا وبينه الحجه، إن معروفار لأ 

ع ه، وال خوفار من ناره، وإنما عبده شككككككككككككوقار إليه، فرفعه الله إلى الرقييعبد الله شككككككككككككوقار إلى جنت
 اكعلى، ورفع الحجه بينه وبينه ذلك الترياق المقدسي المجرب.

 (2)فمن كانت له إلى الله حاجة، فليئت وليد ، ف نه يستجاب له إن شاء الله." 
 

 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -535
؟ ه بكما فعل اللوان: رأيت بشكككككرار في النوم فقلت: يا أبا نصكككككر، "قال الحسكككككين بن مر 

فقال:  فر الله لي، و فر لمن تبع جناوتي، قال: فقلت: ففيأ العمل؟ فئخرج كسككرةر  أ قال: 
 انظر في هذه الكسرة.

:  فر لي ؟ قالما فعل الله بكوقال القاسككككككككككأ بن منبه: رأيت بشككككككككككرار في النوم فقلت: 
د  فرت لككك ولكككل من تبع جنككاوتككك "، فقلككت: يككا رب ولكككل من وقككال لي: " يككا بشككككككككككككككر قكك

 أحبني؟ فقال: " ولكل من أحبك إلى يوم القيامة ".
قال إسكككككحاق بن محمد: لما مات بشكككككر بن الحارث رهه بعض العلماء واقفار بين يدي 
الله ع  وجل، فق الله: " يا بشككككر قد  فرت لك ولجميع من ح ككككر جناوتك، ولسككككبعين ألفار 

 وا بموتك ".ممن سمع
 قال أبو العبال القرشي:

                                         
 .5/105( 222تاري  دمشق، ابن منظور )م  مختصر (2)



 

 591 

أتيت أبا نصكككر التمار بعد موت بشكككر بن الحارث بئياٍم نع يه، فقال لنا أبو نصكككر: رأيته 
البارحة في النوم في أحسككن هي ة، فقلت له: ما صككنع بك ربك؟ قال: قد اسككتحييت من ربي 

 وتي.من كثرة ما أعطاني من الخير، وكان فيما أعطاني أن  فر لمن تبع جنا
قال أحمد بن الدورقي: مات جاِر لي، فرأيته في الليل وعليه حلتان قد كسي، فقلت: 
أيش قصكككككككتك ما هذا؟ قال: دفن في مقبرتنا بشكككككككر بن الحارث، فكسكككككككي أهل المقبرة حلتين 

 حلتين.
قال:  ؟ما فعل الله بكقال مؤذن بشكككككككككككر بن الحارث: رأيت بشكككككككككككرار في المنام فقلت: 

ئحمد بن حنبل؟ فقال:  فر له، فقلت: ما فعل بئبي نصكككككر التمار؟  فر لي، قلت: ما فعل ب
قكال: هيهكات، ذلكك في عليين، فقلكت: فبمكاذا نكال مكا لأ تنااله؟ فقال: بفقرة وصككككككككككككككبره على 

 بنياته.
قكال محمكد بن خ يمكة: لمكا مكات أحمكد بن حنبكل ا تممكت  مكار شككككككككككككككديكدار، فبت في 

 (2)ليلتي، رأيته في المنام وهو" 
 

 (211اريخ داشا، ابن انمور )م ادتصر ت-532
"يتبختر في مشككككيته، فقلت: يا أبا عبد الله، أي مشككككيٍة هذه؟ فقال: مشكككككية الخدام في 

، ؟ فقال:  فر لي وتوجني، وألبسني نعلين من ذههما فعل الله بكدار السالم، فقلت له: 
عني بتلككك فقككال: " يككا أحمككد، هككذا بقولككك: إن القرهن كالمي "،  أ قككال لي: " يككا أحمككد، اد

الدعوات التي بل تك عن الثوري، كنت تدعو بها في دار الدنيا "، فقلت: يا رب كل شيء، 
فقيل: هيه، فقلت: بقدرتك على كل شككيء، فقال لي: " صكككدقت "، فقلت: ال تسكككئلني عن 

 شيء، وا فر لي كل شيء قال: " قد فعلت ".
  أ قال: " يا أحمد هذه الجنة قأ فادخل إليها ".

ذا بسكككككككككككككفيان الثوري وله جناحان أخ كككككككككككككران يطير بهما من نخلة إلى نخلة فدخلت ف 
ويقول: " الحمد لله الذي صكككككككككككدقنا وعده وأور نا اكرم نتبوأ من الجنة حي  نشكككككككككككاء، فنعأ 
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أجر العاملين " فقلت له: ما فعل عبد الوهاب الوراق؟ قال: تركته في بحٍر من نور، في والٍل 
 -ث يعني ابن الحار  -ور، قكال: قلكت لكه: فما فعل بشككككككككككككككر؟ من نور ي ار بكه إلى الملكك ال ف

فقككال لي: بٍ  بٍ ! ومن مثككل بشككككككككككككككر! تركتككه بين يككدي الجليككل وبين يككديككه مككالككدة من الطعككام، 
والجليل مقبِل عليه وهو يقول: " كل يا من لأ تئكل، واشككرب يا من لأ تشككرب، وانعأ يا من 

 لأ تتنعأ في دار الدنيا ".
 بعشرة هال  درهأ. قال: فئصبحت، فتصدقت

 
 بشر بن أبي حفص

 ويقال: ابن أبي جعفر الكندي الدمشقي.
لثأ  قال لبالل: " أال ال ت ادر  لثى اللُه ع ل ْيِه و سككككككك  حدث عن مكحول أن رسكككككككول الله صككككككك 
صيام اال نين، ف ني ولدت يوم اال نين، وأوحي إلي يوم اال نين، وهاجرت يوم اال نين، وأموت 

 (2)يوم اال نين "." 
 

 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -532
 "ما ولت بعدك في هأ يؤرقني ... قد قال في الحي إصعادي ومنحدري

 ال ينفع الحاضر المجهود بادينا ... وال يعود لنا باد على ح ر
 إنا لنرجو إذا ما ال ي  أخلفنا ... من الخليفة ما نرجو من المطر

 .. كما أتى ربه موسى على قدرنال الخالفة إذ كانت له قدرار .
 هذي اكرامل قد ق يت حاجتها ... فمن لحاجة هذا اكرمل الذكر
 الخير ما دمت حيار ال يفارقنا ... بوركت يا عمر الخيرات من عمر

فقككال: يككا جرير: مككا أرى لككك فيمككا هككا هنككا حقككار، قككال: بلى يككا أمير المؤمنين، أنككا ابن 
 اله م ة درهأ.سبيل ومنقطع بي، فئعطاه من صله م

                                         
 .5/102( 222مختصر تاري  دمشق، ابن منظور )م  (2)



 

 592 

وذكر أنه قال له: ويحك يا جرير! لقد ولينا هذا اكمر وما نملك إال  الث م ة درهأ، 
فم كة أخكذها عبد الله، وم ة أخذتها أم عبد الله. يا  الم، أعطه الم ة الثالثة. فئخذها وقال: 

 والله لهي أحه ما اكتسبته إلي.
ما يسككككككككوءكأ، خرجت من عند أمير قال:  أ خرج، فقال له الشككككككككعراء: ما وراءك؟ قال: 

 المؤمنين، وهو يعطي الفقراء ويمنع الشعراء، وإني عنه لرام. وأنشئ يقول:
 رأيت رقى الشيطان ال تستف ه ... وقد كان شيطاني من الجن راقيا

وفي سككككككنة إحدى عشككككككرة وم ة توفي الفرودق بن  اله الشككككككاعر بالبصككككككرة، وتوفي بعده 
 . وقيل في سنة عشر.بئربعين يومار جرير بن الخطفى

لله ما فعل اقكال اكصككككككككككككككمعي: حكد ني أبي قكال: رأى رجالر جريرار في المنكام فقكال له: 
؟ فقكككال:  فر لي بتكبيرة كبرتهكككا على ظهر المقر. قكككال: مكككا حول الفرودق؟ قكككال: إيهكككار، بااك

 (2)وأهلكه قذ  المحصنات. قال اكصمعي: ما تركه جرير في المحيا وال في الممات." 
 

 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -538
"قال ابن شككككوذب: لما مات الحجاج قال الحسكككككن البصكككككري: اللهأ قد أمته فئمت عنا 
سككككننه،  أ قال: إن الله ع  وجل قال لموسككككى عليه السككككالم: ذكر بني إسككككراليل أيام الله، وقد  

 كانت عليكأ أيام كئيام القوم.
 نة خمس وتسعين.وتوفي الحجاج كربع وعشرين من رم ان س

قال ابن شككككككككوذب: ولي الحجاج العراق وهو ابن  الث و ال ين، ومات وهو ابن  الث 
 وخمسين سنة، وقيل: ابن أربع وخمسين سنة.

قال علي بن المديني: مات الحجاج سكنة خمس وتسكعين، وفيها مات إبراهيأ، وقبلها 
 قتل سعيد بن جبير.

وال يبة، إياك والنميمة، إياك وأكل أموال قال سماك بن حرب: قيل لي في النوم: إياك 
 اليتامى، إياك والصالة خلف الحجاج، ف ني أقسمت أن أقصمه، كما قصأ عبادي.
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قال أبو معشككككر: مات رجل عندنا بالمدينة، فلما وضككككع على م تسككككله لي سككككل اسككككتوى 
لك مقاعدار،  أ أهوى بيده على عينيه فقال: بصكككر عيني، بصكككر عيني، بصكككر عيني إلى عبد ال

بن مروان، وإلى الحجاج بن يوسككككككككف يسككككككككحبان أمعاءهما في النار،  أ عاد م ككككككككطجعار كما  
 كان.

قال:  ؟ما فعل الله بكروى اكصمعي عن أبيه قال: رأيت الحجاج في المنام فقلت: 
 (2)قتلني بكل قتلة قتلت بها" 

 

 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -539
فقلت: يا أبا محمد، ما صكككككنع الله بك؟ فقال: يا ماص  "إنسكككككانار،  أ رأيته بعد الحول

بظر أمه، أما سكككككئلت عن هذا عام أول! قال أبو يوسكككككف القاص: كنت عند الرشكككككيد، فدخل 
عليككه رجككل فقككال: رأيككت الحجككاج البككارحككة في النوم. قككال: في أي وي رأيتككه؟ قككال: قلككت: في 

مككاص بظر أمككه! قككال: هرون  ؟ قككال: مككا أنككت وذاك يككامااا فعاال اللااه بااكوي قبي ، فقلككت لككه: 
 صدقت، والله أنت رأيت الحجاج حقار، ما كان أبو محمد ليد  صرامته حيار وميتار.

قال أشككعه المدالني: رأيت الحجاج في منامي بحال سككي ة، فقلت: يا أبا محمد، ما 
صكككككككككككنع بك ربك؟ قال: ما قتلت أحدار قتلة إال قتلني بها. قلت:  أ مه؟ قال:  أ أمر بي إلى 

نار. قلت:  أ مه؟ قال:  أ أرجو ما يرجو أهل ال إله إال الله. قال: فكان ابن سيرين يقول: ال
إني كرجو له. قال: فبلى ذلك الحسككككككن. قال: فقال الحسككككككن: أم والله ليجعلن الله ع  وجل 

 رجاءه فيه. يعني: ابن سيرين.
 ر الحجاج،قال أبو سكككليمان الداراني: كان الحسكككن البصكككري ال يجلس مجلسكككار إال ذك
الله  ما فعلفكدعكا عليكه، قكال: فرهه في منكامكه فقكال: أنت الحجاج؟ قال: أنا الحجاج. قال: 

؟ قال: قتلت بكل قتلة قتلة،  أ ع لت مع الموحدين. قال: فئمسككككككك الحسككككككن بعد ذلك بك
 (1)عن شتمه." 
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 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -540
 . فقال لي: يا ي يد، ال تكته منه شكككككككككي ار، ف نه"فقلت: يا رب، ما علمت منه إال خيرار 

 يسه عليار.
قال حو رة بن محمد المنقري البصكككري: رأيت ي يد بن هارون الواسكككطي في المنام بعد 

ات، ؟ قال: تقبل مني الحسككنات، وتجاوو عن السككي ما فعل الله بكموته بئربع ليال فقلت: 
: وهككل يكون من الكريأ إال الكرم، ووهككه لي التبعككات. قلككت: ومككا فعككل بككك بعككد ذلككك؟ قككال

 فر لي ذنوبي وأدخلني الجنككة. قلككت: بأ نلككت الككذي نلككت؟ قككال: بمجككالس الككذكر، وقولي 
الحق، وصككدقي الحدي ، وقول قيامي في الصككالة، وصككبري على الفقر. قلت: منكر ونكير 

ا ك؟ ومحق؟ قكال: إي واللكه الذي ال إله إال هو، لقد أقعداني وسككككككككككككككئالني، فقاال لي: من رب
ذنبك؟ ومن نبيك؟ فجعلت أنفض لحيتي البي كككاء من التراب، فقلت: مثلي يسكككئل! أنا ي يد 
بن هارون الواسككطي، وكنت في دار الدنيا سككتين سككنة أعلأ النال. قال أحدهما: صككدق، هو 
ي يد بن هارون، نأ نومة العرول، فال روعة عليك بعد اليوم. قال أحدهما: أكتبت عن حري  

ال: نعأ. وككان  قكة في الحكديك . قال:  قة، ولكنه كان يب ض عليار، اب  ككككككككككككككه بن عثمكان؟ قك
 الله.

 وقد روي أنه قد رجع عن ذلك.
قال علي بن عياش، وسككككككككككككئله رجل من أهل خراسككككككككككككان ن حري ، هل كان يتناول عليار؟ 
 لفقال علي بن عياش: أنا سككمعته يقول: إن أقوامار ي عمون أني أتناول عليار، معاذ الله أن أفع

 ذلك، خيبهأ الله.
قال علي بن عياش: سكككككمعت حري  بن عثمان يقول لرجل: ويحك، أما خفت الله ع  

 (2)وجل، حكيت عني أني أسه عليار، والله ما أسبه وما سببته قط." 
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 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -541
 "الحسن بن القاسأ بن عبد الرحمن دحيأ

 دمشق، حدث بمصر عن جماعة. ابن إبراهيأ أبو علي القاضي من
حدث عن أبي حفص عمر بن م ككر العبسككي بسككنده عن عبد الرحمن بن سككمرة قال: 
قال: يا حسكككن ال تسكككئل اإلمارة، ف ن من سكككئلها وكل إليها، ومن ابتلي بها ولأ يسكككئلها أعين 

 عليها.
 قال ابن دعلج: قال عمر بن عبد الع ي : إن هذا شيء ما سئلت الله ع  وجل قط.

ث الحسكن بن القاسكأ بن دحيأ بن اليتيأ الدمشكقي بمصكر عن محمد بن سليمان حد
قال: قدم علينا يحيى بن معين البصككرة وكته عن أبي سككلمة أكثر من عشكككرين ألف حدي ، 
فلما أراد أن يخرج جاء إلى أبي سككككككلمة فقال: يا أبا سككككككلمة: إني أريد أن أذكر لك شككككككي ار فر 

 ت  ه، قال: هات.
عن  كابت عن أنس عن أبي بكر الصككككككككككككككديق حدي  ال ار لأ يروه  قكال: حكديك  همكام

أحد من أصكككحابك، وإنما رواه به  وحيان وعفان، ولأ أجده في صككككدر كتابك وإنما وجدته 
على ظهره قككال: فتقول مككاذا؟ قككال: تخلف لي أنككك سككككككككككككككمعتككه من همككام. قككال: ذكرت أنككك  

ن كنت بني في حدي ، وإكتبت عشككككككككرين ألفار، ف ن كنت عندك صككككككككادقار فما ينب ي أن تكذ
عندك كاذبار في حدي  فما ينب ي أن تصككككككككدقني فيها، وال تكته منها، وووجتي بسككككككككرة بنت 

 أبي عاصأ قالق  ال ار إن لأ أكن سمعته من همام، والله ال كلمتك أبدار.
توفي أبو علي بن دحيأ في سككككنة سككككبع وعشككككرين و الث م ة، وقد نيف على الثمانيني 

 سنة.
 

 ش أبو لعيالحسن بن قري
ا مالحراني المحكاملي حدث بدمشككككككككككككككق قال: رأيت ماجور اكمير في النوم، فقلت له: 

، فقال:  فر لي. فقلت: بماذا؟ فقال: ب ككككككككككككككبطي قرق المسككككككككككككككلمين، وقريق فعال اللاه باك
 (2)الحاج." 
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 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -547
محمد، فصكككار إلى اكهواو، "وكان أبوه من أهل دمشكككق من الجند من رجال مروان بن 

 فت وج امرأة من أهلها يقال لها: جلبان، فولدت له أبا نوال، وأخاه أبا معاذ.
 أ صككككككار أبو نوال إلى البصككككككرة فتئدب في مسككككككجدها، فل م خلف اكحمر، وصككككككحه 

 يونس بن حبيه الجرمي النحوي.
في نعمة   وهوقال عبد الله بن صكككككككال : حد ني من أ ق به: أنه رأى أبا نوال في النوم 

ذه ؟ قكال:  فر لي، وأعطكاني هماا فعال اللاه باككبيرة، فقكال لكه: أبكا نوال؟ قكال: نعأ قكال: 
النعمكككة، قكككال: قلكككت: ومن مككككاذا وأنككككت كنككككت مخلطككككار؟ فقككككال لي: إليككككك عني، جككككاء بعض 
الصكككككالحين إلى المقابر في ليلة من الليالي، فبسكككككط رداءه في المقابر، وصكككككف قدميه وصكككككلى 

لمقكابر، قرأ فيهمكا ألفي مرة: " قكل هو اللكه أحكد " وجعكل  وابهكا كهل المقابر، ركعتين كهكل ا
 ف فر الله كهل المقابر عن هخرهأ، فدخلت أنا في جملتهأ.

قككال محمككد بن نككافع: كككان أبو نوال لي صككككككككككككككديقككار، فوقعككت بيني وبينككه هجرة في هخر 
إذا أنا به، فقلت:  لأ واليقظانعمره،  أ بل ني وفاته، فت كككاعف علي الح ن، فبينا أنا بين النا

أبو نوال؟ قال: الت حين كنية، قلت: الحسن بن هانىء؟ قال: نعأ. قلت: ما فعل الله ع  
وجل بك؟ قال:  فر لي بئبيات قلتها هي تحت  ني الوسكادة. فئتيت أهله، فلما أحسكوا بي 

ا بدواة إال أنه دع أجهشككككوا بالبكاء، قلت لهأ: هل قال أخي شككككعرار قبل موته؟ قالوا: ال نعلأ.
وقرقال فكته شككككي ار ال ندري ما هو. قلت: الذنوا لي أدخل. قال: فدخلت إلى مرقده ف ذا 
 يابه لأ تحرك بعد، فرفعت وسككادة فلأ أر شككي ار،  أ رفعت أخرى ف ذا رقعة فيها مكتوب: من 

 الكامل:
 يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة ... فلقد علمت بئن عفوك أعظأ

 (2)وك إال محسن ... فمن الذي يدعو ويرجو المجرم؟" إن كان ال يرج
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 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -543
"وقيل: إن أبا الجيش دفن بحوران قريبار من قبر أبي عبيد البسككككري، وإنه رلي بعد ذلك 

؟ قال:  فر لي ورحمني، فقيل له: بماذا؟ قال: عادت ما فعل الله بكفي المنكام، فقيل له: 
 ركة مجاورة قبر أبي عبيد البسري.علي ب

 
 خوبلد بن خالد بن محرث بن أسد

ابن مخ وم بن صككاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميأ بن سككعد بن هذيل بن مدركة بن 
اليال بن م كككر أبو ذؤيه الهذلي شكككاعر مجيد مخ كككرم، أدرك الجاهلية؛ وقدم المدينة عند 

لثأ ،  لثى اللُه ع ل ْيِه و سككككككك  ن وأسكككككككلأ وحسكككككككن إسكككككككالمه؛ و  ا الروم في خالفة عمر بوفاة النبي صككككككك 
 الخطاب؛ ومات ببالد الروم. وكان أشعر هذيل، وكان هذيل أشعر أحياء العرب.

لثأ  عليل، وقع  لثى اللُه ع ل ْيِه و سكككك  حدث أبو ذؤيه الشككككاعر قال: بل نا أن رسككككول الله صكككك 
ليلة فةر وأشعرنا ح نار؛ فبت بذلك إلينا عن رجل من الحي قدم م تمار، فئوجس أهل الحي خي

باتت النجوم قويلة اإلباء، ال ينجاب ديجورها، وال يطلع نورها؛ فظلت أقاسي قولها وأقارن 
  ولها، حتى إذا كان دوين السفر وقرب السحر خفت، فهتف الهاتف وهو يقول:

 خطه أجل أناخ باإلسالم ... بين النخيل ومعقد اآلقام
 (2). تذري الدمو  عليه بالتسجام" قبض النبي محمد فعيوننا ..

 

 (211ادتصر تاريخ داشا، ابن انمور )م -544
"قيل: ويد بن أسككلأ. قلت: بئي شككيء أعطي ذلك؟ قال: كن النال سككلموا منه وسككلأ 

 منهأ.
قال عبد الرحمن بن ويد: جاء رجل من اكنصكككككككككككار إلى أبي فقال: يا أبا أسكككككككككككامة، إني 

لثى اللُه ع ل يْ  لث رأيت النبي صككك  لثأ  وأبا بكر وعمر خرجوا من هذا الباب ف ذا النبي صكككك  ى اللُه ِه و سكككك 
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ِه ع ل ْيِه و س لثأ  يقول: انطلقوا بنا إلى ويد نجالسه ونسمع من حديثه. فجاء النبي ص لثى اللُه ع ل يْ 
 و س لثأ  حتى جلس إلى جنبك فئخذ بيدك. قال: فلأ يكن بقاء أبي بعد هذا إال قليالر.

بد الرحمن بن ويد بن أسككلأ: رأيت أبي في المنام، وعليه قلنسككوة قويلة، فقلت: قال ع
؟ قكال: وينني ب ينكة العلأ. قلكت: فكئين مكالك بن أنس؟ فقال: مالِك ماا فعال اللاه باكيكا أبكه، 

 فوق فوق، فلأ ي ل يقول: فوق، ويرفع رأسه حتى سقطت القلنسوة عن رأسه.
 وقيل: سنة ست و ال ين وم ة.توفي ويد بن أسلأ سنة  الث و ال ين، 

 
 ويد بن  ابت بن ال حاك بن ويد

ابن لوذان بن عمرو بن عبككككد بن عو  بن  نأ بن مككككالككككك بن النجككككار أبو خككككارجككككة 
 اكنصاري الخ رجي النجاري المدني الصحابي.

ككان مع عمر بن الخطكاب لمكا قكدم الشككككككككككككككام وخطه بالجابية عند خروجه لفت  بيت 
 سمة  نالأ اليرموك.المقدل، وهو الذي تولى ق

لثأ   أ قام إلى  لثى اللُه ع ل ْيِه و سكككككك  حدث ويد بن  ابت قال: تسككككككحرنا مع رسككككككول الله صكككككك 
 الصالة، قال: قلت: كأ كان بين اكذان والسحور؟ قال: قدر قراءة خمسين هية.

وعن مكحول: أن عبادة بن الصكككككامت دعا نبطيار يمسكككككك له دابته عند بيت المقدل، 
فشكككجه، فاسكككتعدى عليه عمر بن الخطاب، فقال له: ما دعاك إلى ما صكككنعت  فئبى، ف كككربه

 (2)بهذا؟ فقال: يا أمير" 
 

 (273اجمي اآلداف في اعجم ا لقاف، ابن الفوطي )م -545
"لقبه تاج الد ين وقد ذكرته في باب الت اء أي ا، صاحه الهم ة العالية والن فس الشريفة، 

كرة، مالة، وكته لي بخط ه أبياتا كتبتها عنه في التذ اجتمعت به بئو جان سكككككككنة خمس وسككككككككبع
وهو حسككككن المعاني، ملي  الشكككككل، جميل الجملة والتفصككككيل، له هم ة تسككككمو به إلى معالي 

( 2اكمور وسكككياسكككة الجمهور ورياسكككة اكنبلة! وقد تقد م ذكر ابن عم ه شكككمس الد ين محم د )

                                         
 .1/224( 222مختصر تاري  دمشق، ابن منظور )م  (2)
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كورجي و ]ذكر أ عمامه[ أحمد ومحمود ومسككككككككككككككعود بن فخر الكد ين أحمكد المعرو  بالسكككككككككككككك 
 وحسن وحسين.

 
 ملك النحاة حجة العرب أبو ن ار الحسن بن صافي بن عبد الله - 5558

 (1الب دادي  النحوي . )
كان أديبا فاضكال، ذكره العماد الكاته وقال:  له عليه لقه ملك النحاة، وشهدت 

صل ولقي كرماء كرمان، وو  بف كله ألسكن خال نه والعداة، خرج من ب داد وقو   بالد العجأ،
إلى أصفهان سنة إحدى وأربعين،  أ  سافر إلى دمشق واستوقنها إلى هخر عمره، ومن شعره 

 في المكين أبي علي ]أحمد بن إسماعيل[ اكصفهاني:
: فت  في ... حد  الخساسة كل  حد  شامل  قل للمكين أبي علي 

 هجاء الكاملفاجعل مكان الكا  هاء وانتبه ... يا ذا الن قالص لل
وعمل خمس مقامات ابتدأ فيها بخطبة فصكيحة، وله أشعار كثيرة، ولم ا توف ي قيل له: 

 ؟ فقال: أنشدته قصيدة ما في الجن ة مثلها، قال: فو الله منذما فعل الله بك
_________ 

 ( كان في النسخة )شمس الد ين محمود( فصوبناه إلى محم د.2)
/ 805، إنباه الرواة 3/ 211، معجأ اكدباء 2/ 33 ( خريدة القصككككر قسككككأ العراق1)

، وفيات 3/ 236، تاري  دمشكككككككككككككق، مرهة ال مان 251، مختصكككككككككككككر تاري  ابن الدبيثي ص 2
، الوافي 1/ 215، تتمة المختصككر 24، إشككارة التعيين: 8/ 54، المختصككر 1/ 11اكعيان 

 (2)شوال."  3وفي وقبقات السبكي وب ية الوعاة و يرها. وفي  اله المصادر ت 21/ 56
 

 (272كيم ارآ  الزاان، اليونيني، أبو الفتح )م -542
في سككابع عشككر ذي الحجة سككنة  الث وعشككرين وسككت مالة؛  -"تعالى شككرفار وتعظيمار 

وربما سمع منه مسنده إلى أحمد بن أبي الحواري. قال: تمنيت أن أرى أبا سليمان الداراني 

                                         
 .6/412( 218اآلداب في معجأ اكلقاب، ابن الفوقي )م  مجمع (2)
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ن باب ؟ قال: يا أحمد! ج ت مما فعل الله بكتعلأ في المنام. فرأيته بعد سككككنة، فقلت ما 
الصكك ير فرأيت وسككق شككي  فئخذت منه عودار ما اوري تخللت به وأوريت به، فئنا في حسككابه 

 من سنة إلى هذه ال اية.
وسككككككمع من أبي الف ككككككل أحمد بن محمد بن عبد الع ي  بن الحسككككككين بن عبد الله بن 

فها شككككر  - الث وعشككككرين وسككككت مالة بمكة  الجباب في العشككككر الثاني من ذي الحجة سككككنة
تجكاه الكعبكة المعظمكة وداخلهكا؛ ومن ابن العبكال أحمد بن محمد بن محمود  -اللكه تعكالى 

بن أحمد بن علي الحمودي في سكككككككادل شكككككككوال سكككككككنة  الث وعشكككككككرين وسكككككككت مالة بجامع 
ن بدمشكككككككق؛ ومن أبي المعالي أحمد بن محمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن يحيى 

بندار بن ممسكك الشكيراوي في عاشكر صكفر سنة أربع وعشرين وست مالة بدمشق؛ ومن أبي 
العبال أحمد بن نصككككككككر بن أبي القاسككككككككأ العميرة االوجي بب داد؛ ومن الملك المحسككككككككن أبي 
العبال أحمد بن نصككككككر بن أبي القاسكككككككأ بن يوسكككككككف بن أيوب بن شكككككككاذي بحله، ومن أبي 

بحله في رابع شككوال سككنة  الث وعشككرين وسكككت مالة إسككحاق إبراهيأ بن قاهر الخشككوعي 
 (2)بدمشق؛ ومن أبي إسحاق إبراهيأ بن خليل بن عبد الله" 

 

دي، بهاء -542
ْ
ن
،
الساااوول في طبقاات العومااء والموول، الج

 (237الدين )م 
ِديدا و ق ال  ر حم ه الله و  فر ل ُه فك ل ق د ك ان  يفت  ب يانه ب"شككمسككها قُكْلن ا توف ي ف بكى بكاء شكك 

من لق اْلحجثة ويسكككد على خ صكككمه و اضككك  المحجة و ي سكككل من اْلع ار ُوُجوهرا مسكككودة ويوسكككع 
 بِالرثْأِي أبوابا منسدة  أث م ى و ت ركن ا نعجه من حسن أ ْلف اظه

اِفِعي بعد م وته ف ق اء  الله ر أ ْيت الشكككث ِء اآْلِتي ذكره ِإن شككك  َما  لتو ق ال  الر بيع اْلمر اِدي بِاْلو ال 
ال ة فك ق ال  أ نا ِفي الفردول اْك ْعل ى قلت ِبأ  ذ اك ق ال  ِبِكت اب صككنفته وسككميته ا فعل الله بك لرسكك 

ي من ذهه  الجديدة ق ال  ورأيته مر ة   انِي ة ف قلت م ا صكككككككنع الله بك ق ال  أجلسكككككككني على كْرسكككككككِ
 ونثر ع لي  الل ْؤُلؤ الرقه

                                         
 .8/803( 216ذيل مرهة ال مان، اليونيني، أبو الفت  )م  (2)
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ور ة مركه من الن حال علقها ِعْند ر  و وصككككككل بعض أهل اْلم ع اِلي تربته ف ا تْعمل صككككككُ أل سككككككْ
ئل ع ن ف اِلد ة ذ ِلك ح تثى وصكككككككككل بعض نظراله  اْلق ْبر ف ك ان  كثير من النثال يعجه لذ ِلك و يسكككككككككْ

ن ا لقبر الشثاِفِعي ن وره ... وجدن ا ِبِه فلكا و ل ْيس  بِ   ِه ب حرف س ل  ع ن اْلم ْعنى فك ق ال  شعررا ... أ تك يكْ
ابه فك   ح  ار ة ... تنبىء أ ن اْلب ْحر قد ضكككككمه اْلق ْبر ... و وصكككككل أ صكككككْ ا ِإشككككك  ُقْلن ا تك ع ال ى الله ه ذ 

ر ا  وقُفوا على ابه المصكككككككريين  أث لأ أ ر ادوا ااِلْنصكككككككِ ح   الب داديون ل يارة تربته والع اء ِبِه إِل ى أ صكككككككْ
تك ْيِن ِفي اْلم ْعنى ... قد أ تك   ن اك ي ا اْبن ِإْدرِيس .تربته و ق ال  ب ع هأ بك يكْ د اْلعر اقيكْ  .. وورناك من ِبال 

ِلق  ْيِمن الخالق ... و قد انْكق  ككى ذكر الالث م اْلُمه  وقرأنا ع ل ْيك م ا قد حفظنا ... من ك ال 
ي الله ع نُه لأ يْبق ِإالث ذكر من عرم ذكره م ع ه من اْك ْعي ان  اِفِعي ر ضككككككككككِ من أ ْحو ال اإِلم ام الشككككككككككث

ن ة بن أبي عفابدأ  ْفي ان بن ُعيك يكْ ُهأ أ بُو ُمح مثد سكككككككُ ُيوخه أ وثلهْأ المكيون ِمنكْ مر ان ِحين ِ ٍذ ِبذكر شكككككككُ
ل ر ْهط م ْيُمونكك ة  ان  مولى الْمر أ ة من بني ِهال  ا ككك  ِء قكك ال  اْبن خلكككان و ِإنثمكك  ِلي بككِاْلو ال  م ْيُمون اْلِهال 

اِلد بن عبووج النثِبي صكلى الله ع ل ْيِه و سكلأ يك عْ  د الله اْلق سِري ِني م ْيُمون ة ق ال  و ك ان  من ُعمثال خ 
 (2)فك ل مثا ع ل و قله عماله هرب اْبن عمر ان إِل ى" 

 

دي، بهاء -548
ْ
ن
،
الساااوول في طبقاات العومااء والموول، الج

 (237الدين )م 
" 

 فحققته
م اْلخ ِطيككه قكك ال   ة كث نْرِجع إِل ى ك ال  اعكك  ير قككد خرجككت قكك البككا وِيكك ار ة تُكر اب أ هِلي و ِإذا ِبج مكك 

ِء من  ُهأ ف قيل ه ُؤال  ئ لت ع نكْ ول الله صكككككلى الله ع ل ْيِه و سكككككلأ و ك ئ نِ ي سككككك  لقوني و ِفي و سكككككطهْأ ر سكككككُ
اِلِحين  و حسككن أُول ِ ك  ر ِفيقرا فتقدمت إِل ى ر سككُ  اء و الصككث ه د  ل الله صككلى و النثِبيين و الصككديقين و الشكك 

فاعتك الله ع ل ْيِه و سكككككلأ و أخذت بِي ِدِه اْلك رِيم ة فك ق بلته ا و قلت ل ُه رفع الله درجتك تقبل الله شككككك
 رحأ الله أمتك

                                         
 .2/251( 281السلوك في قبقات العلماء والملوك، الُجْندي، بهاء الدين )م  (2)
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اب ِني صككككككككككلى الله ع ل ْيِه و سككككككككككلأ على السككككككككككجع و ق ال  أق ال الله عثرتك  فر الله ولتك  ف ئ ج 
خطباء اع ة الثِتي حوله و ق ال  سككككككككككلُموا على خطيه الأحسكككككككككن الله معونتك  أث اْلتفت إِل ى اْلج م  

رِيف ة لُموا ع لي  وسكككلمت ع ل ْيِهأ  أث ق ال  لي خطيه الخطباء ك يف  قلت و أ ْوم ئ  بِي ِدِه الشكككث إِل ى  ف سككك 
ل من  ئ نكثُهْأ لأ ي ُكونُوا للعيون قُكرثة و لأ يعدوا ِفي اْك ْحي اء مر ة أعد اْلف صككككككككْ بان ة ك  وله فابتدأت أ  اْلج 

من أول الموعظة بخطابة و ترسككككل و ُهو  صككككلى الله ع ل ْيِه و سككككلأ يبكي و اْلج م اع ة يك ْبُكون  لبكاله 
ة اْلخْطب ة و قلت أسكككككككككككككككتهأ الله الثِذي أنطقهأ وأبادهأ الثِذي خلقهْأ  اِتمك  إِل ى أ ن وصككككككككككككككلكت خك 

يْجع ل لله اْلع المين خلقا ج ِديدا و  وسككككككككككككككيجددهأ ك م ا أخلقهأ ويجمعهأ ك م ا فرقهأ يك ْوم يُِعيد ا
الظكثاِلمين لنكار ج ه نثأ وقودا  أث أ ْوم ئت بي دي إِل ْيِه صككككككككككككككلى الله ع ل ْيِه و سككككككككككككككلأ وإليهأ و قلت يك ْوم 
ِهيدا يك ْوم ت ِجد كل نفس م ا عملت من  ول ع ل ْيُكأ شكككك  اء على النثال و يكون الرثسكككُ ه د  ت ُكونُون  شكككُ

ِه ملت من سكككككوء تود ل و أ ن ب ينه ا و ب ينه أمدا ب عيدا فك ق ال  لي صكككككلى الله ع ل يْ خير مح ككككرا و م ا ع
نت ي ا خطيه الخطباء ال  فض الله ف اك ق ال  افكْت ْ  ف اك ففتحته فتفل ِفيِه صككككككلى  و سككككككلأ أ ْحسكككككك 

ي الله ع نهُ  ن ام أ   الله ع ل ْيِه و سككككلأ  أث انْكتك ب هت ورالحة اْلمسككككك يت ككككو  من ِفي و ب ِقي ر ضككككِ يثامرا اْلم 
ا  دهكك  ال  اْبن خلككان عكك اش  بعكْ الكِكِه بعكد ذ لكِكك فك قك  دثة بك قك  ا قبلككه و اْختلف ِفي مككُ أْفصكككككككككككككك  و أحلى ِممكث

انِي ة عشكككككر يك ْومرا ال  يسكككككتطعأ ق ع اما و ال  شكككككرابرا لبركة تِْلك  التفلة و ه ِذه اْلخْطب ة ِهي  الثِتي ِفيه ا    م 
ِذِه اْلو قكْع ة و ذكر ِفيم ا ر أ ْيت ِبخ ط ش يخن ا اْلم ْذُكور أ  ه ِذه اْلك ِلم ات تعر  ب وال الثِذي المنامية له 

ن ام أ ْرب ِعين  يك ْومرا  وجدت اْلِقصثة ِبخ طِ ِه أ نه ع اش  بعد اْلم 
 (2)و أما " 

 

دي، بهاء -549
ْ
ن
،
الساااوول في طبقاات العومااء والموول، الج

 (237الدين )م 
ِنين رأه بعد قبران اْلف ِقيه فك ق ال  ل ُه  "شكككككخصكككككا من اهله ك ان   ا فعل الله مَ قد توف ي ُمْنُذ سكككككِ

فك ق ال  ُمْنُذ مت حبسكككككككككككككت م ع  جم اع ة فك ل مثا توف ي اْبن حنكال شكككككككككككككفع ِفين ا فاقلقنا و  فر  بك
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مه ُمح مثد مولده سكككككككككككنة تسكككككككككككع و   ال    ِين  لج ِميع من ِفي اْلم ق اِبر ببركة قدومه و ك ان  ل ُه ولد اسكككككككككككْ
 وستماية تفقه و  له ع ل ْيِه الش ْعر و سكن م كثة اذ ن ال  من ابي نمى ص احبه ا حظوة

الحا اصككككككله من حاوة وبيد من قك ْري ة  ُهأ ابو بكر بن ُمح مثد بن معطى ك ان  ف ِقيها صكككككك  و ِمنكْ
مين المقاربين ل ُه ِفي السكككككككن والرتبة مُ  مثد بن ع لي  ح  تعر  ِبمحل مبارك و من اصكككككككحابه اْلُمتك ق دِ 
ِبير يعر  باالي اح تفقه ِبِه جم اع ة  الصريفي ف ِقيه م ْذُكور م ْشُهور ل ُه ُمص نف ك 

انِين  وِستمِ  ُهأ اْلم كِ ي  و   يره و له ُذر ِيثة يْعرُفون  ِبِه توف ي ب بيد سنة خمس و   م   ال ةِمنكْ
ان  ف ِقيهككا واهككدا ورعككا ال   د بن ع لي  ككك  ُهأ ُمح مككث ا علقككه دين  يتك ع لثق بككالككدنيككا و ال  بككاهلهككو ِمنكْ

اة سككير يك ْفع ُلون  اْلم ْعُرو  ف ئ ت اُهأ و قعد م ع   ب ِبِه الى اْلجب ال وبل ه ان ُق كك  هأ فسككاله ع ِظيأ نفر ِبسكك 
اِلل واف كككككككى ذ ِلك الى سكككككككباب وتكفير  بعض اْلُفق ه اء ع ن المعتقد فاجابه ِبم ا انكر ع ل ْيِه السكككككككث

اة ذ ِلك ف لأ يعجبهأ و أمُروا ِبط ل ِبِه ورده ف لأ يُوجد فشككككككككككف خرج اْلف   ق ع ل ْيِهأ ِقيه نافرا و بلى اْلُق كككككككككك 
ِتِه ويسكككككككئلونه ان يْترك من يْبح   ع   ي ُمح مثد اْلو وير يخبرونه ِبِقصكككككككث تك ُبوا الى اخيهأ الق اضكككككككِ نُه و ك 

ب ه ل ذ ِلك المجادل  أث سككككككك  بتع  ف فعل فك ل مثا ج اء ُه بجله واكرمه و اْعتذر اليه من فع ئ ل ُه ع ن سككككككك 
ِميع دينه م ع  وِي اد ة و ُتوفِ ي ب بيد ِفي اْلمحرم اول سكككككككككككنة اْرب   ْع قدومه فاخبروه فعني ل ُه بق كككككككككككا ج 

انِين  سنة انِين  وستماية و قد بلى عمره   م   و   م 
ُهأ مُ  ار اْلعلأ ِفي قبق ة اخرى اخذوا ع ن اْلم ْذُكورين و ِمنكْ ر اْبن اْلف ِقيه ح مثد بن عم أث صككككككك 

ع لي  بن ابي بكر اْلعلِوي مقدم الذ كر مولده سكككككنة   م اِني عشكككككر ة وسكككككتماية تفقه بِاْبن حنكال  
ْيخه باربعة اشككهر و ذ ِلك    ك م ا قدمن ا و ك ان  ف ِقيها ف اضككال ل ُه تف ككل و م ك ارِم اخالق توف ي بعد شكك 

ت ِ  ع عشككر شككْعب ان سككنة اْرب ْع و سككِ ي ب بيد اْلم ْعُرو ت اسككِ تِمال ة و ُهو  جد الق اضككِ بِاْبن االب "  ين  وسككِ
(2) 
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دي، بهاء -550
ْ
ن
،
الساااوول في طبقاات العومااء والموول، الج

 (237الدين )م 
ع ْد اذ اْجتمع لذ ِلك اْلُفق ه اء ُهن اك  و حج ف مر ِفي  ي ِاسكككككككككككْ "الله بدار ويد ِفي أ يثام الق اضكككككككككككِ

ْي   دره و لما ودعه سككك  ق رِيقه على الشكككث ئ ل ُه ان يسكككم  على صككك  ئ ل ُه ان ابي اْل  ْي  ف سكككلأ ع ل ْيِه و سككك 
مِ  ْي  ك يف  ر أ ْيت اْلجبلي فك ق ال  رجال ك اِمال سككك  عت يبصكككق ل ُه ِفي ف مه فبصكككق وسكككافر ف قيل للشكككث

اء و   يرهأ ُمْجِمِعين  على وهكده وورعكه و ك م ال ِعب اد ته ونظافة ت قهه وصككككككككككككككيانة فجمعكا من اْلعلمك 
يام ال  يْفطر  ير االيام اْلم ْكُروه ة  أث ال  ي ْئُكل من االقعمة اال م ا  عرضكككككككككككه و م ا ي  ال كثير الصككككككككككك 
ِديد الطثه ار ة مبال ا ِفيه ا و ك ان  اذا  ح دث ق ع اما م ا لأ يتحققه  أث ك ان  شكككككككك  يعر  حل ه و ال  ي ْئُكل ال 

هِ  ال ن ل ِبق ِميصكككككككِ لى صكككككككفا ف ال  ِفي حالرة ع ِظيم ة فين مس مرثتك ْيِن   ال  را  أث يخرج ا اراد ااِلْ ِتسككككككك 
ِديد و ِفي كل أُُمور الد ين ع ِظي ليا ع ل ْيِه ح تثى ت جف  ِي ابه و أمره ِفي الطثه ار ة شكككككك  أ و ل ق د يبرح ُمصكككككك 

جُ  ع سكككُ لِ ي ع ل ْيِه فك ر أ ْيت ِفي م وضكككِ ف ا الثِذي ك ان  ُيصككك  را ظ اهرا ف قلت لج ماع ة من وده أ ر أ ْيت الصكككث
ا أ مر ع ِظيأ و ل ْيس  ك م ا ترى ِفي عباد  ْيء فك ق ال  ال  و ه ذ  اصككككككككككككحابه ه ل ك ان  ِفي و جه اْلف ِقيه شكككككككككككك 

ُجود اسككككود اخبرتني اْلف   ُهأ بعض التكثع ب د ف يصككككير ِفي و جهه ا ر السكككك  ِقيه و م انن ا يتعبد االنسككككان ِمنكْ
ي ع ن اْلف ِقيه عمر بن ُمح مث ابو بكر بن اْحم د  ال  اْلع نسككككِ د بن الماربي ع ن اْلف ِقيه عبيد بن صكككك 

ب اح انه رأى و ل ده ُمح مثد و قد توف ي ِفي ق رِيق اْلح ج ِفي م ِدين ة حلي اْبن يك ْعُقوب فك ق ال  ل   ُه ِمصكككككككْ
ا فعال اللاه باك ال   فر لي وأدخلني اْلجنكثة ويكل للمتقشككككككككككككككفين ف قلت ر أ   ماَ ت جدك يك ْعِني يْ فك قك 

ُمح مثد اْلم ْذُكور ِفي اهل جبلة فك ق ال  نعأ ويل للمتقشكككككككككفين ويل للمتقشكككككككككفين ف قلت ك يف  ُهو  
ي ع بثال الح ِدي  ِفي اْلكتاب ئ ل ُه الق اضككككككِ  ق ال  ِبخ ير ويل للمتقشككككككفين ويل للمتقشككككككفين  أث سكككككك 

 (2)الق اِضي ع بثال" 
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دي، بهاء الساااوول في طبقاات العومااء والم-551
ْ
ن
،
وول، الج

 (237الدين )م 
يرا و ُتوفِ ي على ذ ِلك برم ككككككان سككككككنة   م اِني يا بجبله ف لب  ي سككككككِ ا ابراهيأ ق اضككككككِ  "جعُلوا ه ذ 

عين وسكتماية فك ر هُه بعض اصكحابه بعد م وته فك ق ال  ل ُه  فك ق ال  و م ا ع سى ان  كَما فعل الله بو ِتسكْ
ر الى ا و حمل على اعناق الر ِج ال الى ِذي عقيه فقبيفعل ِبي ولميقتسككككككككككأ ور تي بعِدي درهم

 جنه قبر ابيه
ُهأ صنوه عبد الله ك ان  ف ِقيها خيرا تفقه بعمر بن سعيد اي ا و ك ان  ص الحا تقيا و لم ا و ِمنكْ
اع ة و ُهو  مصكى فك ق ال  بشكرني الله ياتاج و الله بشرني ال ْيخه على ق بره سك  له تفوفي و دفن وقف شك 

ْيِن قبل اني يْسئ له  ير ي ا ت ا  ج فساله بعض خواصه ع ن ُموجه ذ ِلك فك ق ال  لأ ار منسبق اْلملك 
ا و ك ان  اْلف ِقيه يلقه بالتاج و ك ان ت و ف اته ر اِبع ر ج ه من سنة سبع واربعين وستماية  ه ذ 

ي ِمعت شككككك  ُهأ صكككككنوه اْحم د تفقه اي كككككا بعمر بن سكككككعيد و ك ان  فروعيا اصكككككوليا سككككك  ن ا خو ِمنكْ
 اباب اْلحسكككككككككن االصكككككككككبحي يثني ع ل ْيِه وع لى م ْعرف ته باالصكككككككككول و اْلُفُرو  و ق ال  اْجتمعت ِبِه ِفي

انِين  وستماية  اْلجند فك و ج دته ع ارِفرا و ك ان ت و ف اته منتصف ر م   ان سنة ا ْكنك تك ْيِن و   م 
ب ة الى قك ْري ة  ل ْيم ان بن ُمح مثد المشكوري ِنسككْ ُهأ سكُ ُكون تعر  بمشكورة ِبف تْ و ِمنكْ   اْلِميأ و سككُ

الحا تفقه بعمر بن سككعيد اِكنة ك ان  ف ِقيها صكك   الشككين اْلُمْعج م ة و فت  اْلو او  أث ر اء بْعده ا ه اء سكك 
 و لأ اعر  ت ارِيخه

ُهأ سككككككككككعيد بن عبد الله مولى فاتن المع ي ك ان  ل ُه اْجِته اد ِبط ل ه اْلعلأ تفقهه بعمر  و ِمنكْ
ر ة د ن انِير د اي كككا و ملك عدثة كته ِمنكْه ا وجي  اْلِفْقه فك ل مثا بِيع ْت تركته بيع اْلو ِجي  ِبعشكككْ بن سكككعي

ْبح ان  الله يُكب ا  اْلو ِجي  الثِذي ُهو  لي على فال   ن فرأه بعض اصككككحابه بعد ذ ِلك و ُهو  يك ُقول ي ا سككككُ
 ط ْيت لأ أبعهِبعْشر ة د ن انِير و الله ل و أ ْعط ْيت ِبِه م ا أ عْ 

يًّا  نْكي ا و ك ان  اسككككتاذا ح ب شككككِ  أث قد عرم ذكر فاتن المع ي و ك ان  من اعيان اهل الد ين و الد 
 (2)ُمتك ع لقا بئذيال اْلعلأ وصحبته أ هله ومحبتهأ والمرء م ع  من احه" 
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دي، بهاء -557
ْ
ن
،
الساااوول في طبقاات العومااء والموول، الج

 (237الدين )م 
نكْع اء والشكككيعة من ال يدية يك ْومِ ٍذ ُمن اوع ة و اد عى كل انه على "حصكككل ب ين ا نة ِبصككك  هل السككك 

ا  نة من يردهأ و ك ان  ه ذ  نكْع اء من ُعل م اء السكككككككك  اْلحق واظهر ال يدية صككككككككولة و لأ يكن يك ْومِ ٍذ ِبصكككككككك 
ِميع انحاء اْليمن فك ق ال  االمير بدر الد ين  ى قد شككككهر اشككككتهارا ع ِظيما ِفي ج  ل يدية لين ل لُموسكككك 

جم اع ة من فقهالكأ الى اْلبك ل د الثِذي به ا اخي عمر فقد ذكر لي ان به ا ف ِقيها ع الما يناظرونه 
ُهأ الو يق و كته  فكان   ل ب ُكْأ رجعتأ الينكا وان  لبتموه ر جْعنك ا اليكأ فكاجكابوه الى ذ لِكك واخذ ِمنكْ

اعك ة ِممثن ير ْون  ان لِكك جمك  ُلوا هأ ال  يطكاقون ِفي مناظرة و ال  علأ فحين دخالى اخيكه وانتكدب لكذ 
وصكككاب قصكككُدوا اْلحصكككن الثِذي ِفيِه اْك ِمير وأوصككككلوا اليه كتاب اخيه بذلك فحين وقف ع ل ْيِهأ 
ك نه حصككككن نْعم ان اُْحُد حصككككون وصككككاب و ُهو  على قرب من  برو اليهأ فك ر حثه  بهأ و ك ان  م سككككْ

ار  يت ح قثق جودة علمه و  ار قك ْري ة اْلف ِقيه و ك ان  قد تق ة ف  ككككككككله فك ل مثا  دم ل ُه ِبِه خْلط ة ع ِظيم ة ف صكككككككك 
ار ُهو  وهأ ح تثى اتوا قك ْري ة اْلف ِقيه اْلم ْذُكور فوجدوه يدرل ِفي اْلم سْ  ِجد ك ان  ِفي اْليك ْوم الثثاِني سك 

ه على تدريسكككككككه ا قعدوا و ُهو  مكفحين دخُلوا ع ل ْيِه وسكككككككلموا رد ع ل ْيِهأ و لأ يكد يقأ ل ُهأ فك ل مث 
ِهأ جعل ال يدية يعترضونه و ُهو  ُيِجيبُهْأ ِبم ا يْسقط اعتراضهأ  أث لما فرغ من التدريس اقبل ع ل يْ 

ُقوط  اِمل ة اسككككقط به ا م ْذه بهأ و ب ين ِفي ذ ِلك سككككفه ر ْأيهْأ و سككككُ وناظرهأ على اْلم ْذه ه مناظرة ك 
ن عج هأ فصككككككككككككككاح النككثال بهأ ف خ رُجوا ع ن مْجِلس اْلف ِقيككه حججهأ فكانخككذلوا وخرسككككككككككككككوا و تبي

ور ة و ال  لمذهبهأ  مدحورين خ ايا واسككككككككككتطار ب ين النثال انهأ قطعت حجتهأ و لأ يقأ ل ُهأ صككككككككككُ
ف جعل النثال يصككككككيحون بهأ من ُرْؤل اْلجب ال وبطون االوديه وهموا ان ينهبوهأ الى ان علُموا 

الِفين ح تثى خ ر ان االمير نور الد ين اْلق   اُروا خ  ُجوا الِأ بهأ و اْلج ار ل ُهأ فامتنعوا من نهبهأ و سكككككككككككككك 
رين وسككككتماية  ع ن وصككككاب و لأ ي ل اْلف ِقيه على اْلح ال المرضككككي ح تثى توف ي سككككنة احدى و عشككككْ

ي أهل واصككاب فك ق ال   فر لي وشككفعني فِ  َما فعل الله بكفرأه بعض اصككحابه بعد م وته فك ق ال  
 (2)ارِير الى بلد السالقين يك ْعِني بلد" من قك و  
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دي، بهاء -553
ْ
ن
،
الساااوول في طبقاات العومااء والموول، الج

 (237الدين )م 
ن ام ف قيل ل ُه  ا  فك ق ال   َما فعل الله بك"ت ارِيخا بل ذكر أ نه رأى ِفي اْلم  ال  تسككك لني ع ن ه ذ 
أ اْلُجنك ْيد بن ُمح مثدو ل ِكن اسككترحت من دنياكأ الوضككرة واما اْلُجنك ْيد فك هُ  سككيد ه ِذه  و  ابو اْلق اسككِ

الطثالِف ة وامامهأ اصككله من نهاوند ومنشككئه ومولده بالعراق و ك ان  ابوه ي ِبيع ال  جاج ف لذ ِلك يُكق ال 
ِتي ذكره واْلح ارث المحاسبي  ل ُه القواريري و ك ان  ف ِقيها على م ْذه ه ابي  ك ْور صحه السرى االث

ه بن ع لي  القصاب و ُتوفِ ي سنة سبع و ِتْسعين و ِمالك تك ْيِن و قد ذكرت انه ك ان  على م ْذه   و ُمح م د
ْلبِ  د اْبن التمككككار اْلك  الككككِ ا يطلع متطلع الى م ْعرف تككككه فك ُهو  ابو  ك ْور ِإبْكر اِهيأ بن خكككك  ي  ابي  ك ْور و رُبمكككك 

اِفِعي وناقل اقواله اْلق ِديم ة ك ان  اُ  احه االمام الشككككككككث مئمونين ْحُد اْلُفق ه اء االعالم والثقات الصكككككككك 
ِفي الد ين ل ُه اْلكته المصككنفة ِفي االحكام جمع ِفيه ا ب ين اْلِفْقه واْلح ِدي  و ك ان  على م ْذه ه 

ت  واربعين و ِمالك تك ْيِن بِبك  ْ  اد تبعه الى ان توف ي سككككككككنة سككككككككِ اِفِعي بك ْ د  اد اهل الرثْأي فك ل مثا قدم الشككككككككث د 
مقبرة ب اب الكبال و قد عرم ذكر رجل ْيِن المحاسكككبي والقصكككاب فالمحاسكككبي ُهو  ابو ف دفن ب

عبد الله اْلح ْرث بن اسككككككككككد المحاسككككككككككبي ك ان  عديأ النظير علما وورعا ومعاملة و ك ان  بصككككككككككرى 
ث واربعين و ِمالك تك ْيِن و له كته ِفي اْلح ِقيق ة واما القصاب ف   اد سكنة   ال  ل توف ي بِبك ْ د  أ اكد لاك صكْ

ِبيل التكثبك ر ك واوالة تطلع النك ُفول الى مع ِء اال ُمْخت صككككرا على سكككك  رف ة اتحقق ل ُه خ برا و لأ اذكر ه ُؤال 
قِطي خ ال اْلُجنك ْيد واسكككككتاذه و ك ان   اْلق ْوم واما سكككككرى فك ُهو  ابو اْلحسكككككن سكككككرى اْبن اْلُم لس السكككككث

   م ان ْلُجنك ْيد م ا ر أ ْيت أعبد من السككككككككككككككرى اتت ع ل ْيهِ تلميكذ م ْعُرو  اْلك ْرِخي مقكدم الكذ كر ق ال  ا
 و تْسُعون  سنة ف م ا رأى ُمْ ط جعا اال ِفي ِعل ة اْلم ْوت ك ان ت و ف اته سنة سبع و خمسين و ِمالك تك ْينِ 

 (2)واما اْبن ادهأ فك ُهو  ابو اسحاق ابراهيأ بن ادهأ بن م ْنُصور من كورة" 
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دي، بهاء الساااوول في طبقاات الع-554
ْ
ن
،
ومااء والموول، الج

 (237الدين )م 
 "اْلق ْرم و ذ ِلك  ك م ا فعل اْلف ِقيه عبد الله بن اْلخ ِطيه ك م ا قدمن ا ِحين ذكرته و بعد ذ ِلك
اء  الله  اْنتقل الى ن احي ة حجر الد ار فسكككككن ُهن الك موضككككعا ُيسككككمى رضككككوم ي ْئِتي ذكره أ ن شكككك 

ِبير  حبه جمع ك  ا تفقهتك ع ال ى و صكك  باحمد بن  و ك ان  ل ُه ولد مبارك يلقه بال  الي و ُيسككمى ُمح مثدر
ان  ف ِقيهكا ف اضككككككككككككككال و   يك اة ابيكه ولقكه بكال  الي ِك نكثُه كك  من ع لي  بن ابراهيأ التهكامي و ُتوفِ ي على ح 
ْين بن عبد الله الدوعاني السكككككروي قدم على ا الأ أ بُو عبد الله ُحسككككك  ح اب اْلف ِقيه سككككك  ف ِقيه لْ أ صكككككْ

اع ات سكر س الأ م ْسِجد الر ِب اط فُكق ر اء ع ل ْيِه وانتفع ِبِه و ت  وج بابنته و ك ان  يت ح صثل ل ُه بعض السث 
الأ عجه على ذ ِلك و ق ال   أث و اد  ة ف م ت ى مربه اْلف ِقيه سككككككككككك  ف يبقى منطرحا ب ين مدرل اْلمدرسككككككككككك 

ْي  الحكككا ا روى الشككككككككككككككث ذ  ا فعاال اللااه بااكرب بعكككد م وتكككه ف قيكككل على اْبن أدهأ على هككك  ال  فك   مااَ قككك 
اسكتحققت اْلع ذ اب فشفع ِبِه اْلف ِقيه ُحس ْين الدوعاني و قد رتحل الدوعاني الى ال  ح ى واخذ 
ِبير اْلقدر شكككهير الذ كر ِفي اْلِعب اد ة و لأ اتحقق ل ُه  ع ن ُمح مثد بن اسكككماعيل مقدم الذ كر و ك ان  ك 

ُهور  ت ارِيخا وانق ككككى ذكر احل ابين م شككككْ ِجد على سكككك  ِجد الر ِب اط و ُهو  م سككككْ من تحققته ِفي م سككككْ
احل اْلب ْحر وبقربه الم ار الث  ِجد بني بناحيته على سكك  ِة يْقصكد لل يارة يُكق ال أ نه أول م سككْ ِذي بِاْلبرك 

ا لقوم قبل االسكككككككالم و ال  يب ِجد ك ان  معبدر ا اْلم سكككككككْ د ذ ِلك ِإْذ قد عيعر  بالكثيه و يُكق ال ِإن ه ذ 
ة أورده   اِعد  ة قس بن سكك  ِحي  ع نُه صككلى الله ع ل ْيِه و سككلأ ِفي قصككث ب ر الصككث ا وجدكما   بت ِفي اْلخ 

 اْبن ع س اِكر
ا و من قك ْري ة الطرية و ِهي ِفي م ا تقدم من قرى ابين اْلُمْعت مد ة و خ رب ْت ُمْنُذ ُمدثة و اْستمر  به  

ُهأ الخراب الى عصككككككرنا سككككككنة     ْبعمالة و خرج ِمنكْه ا جم اع ة من الف ككككككال ِمنكْ رين و سكككككك  ث و عشككككككْ ال 
ْير بن جبر ف اْكول ضد الشثر  و الثثاِني  ُهأ عبد الرثْحم ن بن أبي اْلخ  متقدمون م وا ومتئخرون ِمنكْ

 (2)ضد اْلكسر تفقه بال حى على ُمح مثد بن" 
 

                                         
 .1/442( 281السلوك في قبقات العلماء والملوك، الُجْندي، بهاء الدين )م  (2)
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اداري )م-555
َ
و
َّ
 (232 رنز الدرر وجااي اليرر، ابن الد

 ما لأ يكن منها لها واجر… "لن ترجع اكنفس عن  ي ها 
وروي أن  جماعة من أخال له دخلوا عليه في مرضته التي مات فيها فقال قالل: إن  لك 
هنات، وإني أخشككككككككككككككى عليك منها! فقال: هيه! حد  ني  ابت البناني عن أنس بن مالك أن  

شكككككد اعتي كهل الكبالر من أم تي.  أ أنرسككككول الله صككككل ى الله عليه وسكككككلأ قال: إختبئت شككككف
 )من مج وء الكامل(:

 في ظل  شاهقة القصور… عش ما بدا لك همنا 
 ك في الرواح وفي البكور… ي دى عليك بما يسر  )م( 
 يوما بحشرجة الصدور… ف ذا النفول تحشرجت 

 من قول عمرك في  رور… أيقنت أنك لأ ت ل 
ا مكات رلي في المنكام فقيكل  لبيت ؟ قال:  فر لي بهذا اماا فعال الله بكلكه: وقيكل: لمك 

 من شعري )من مج وء الرمل(:
 هك من ذنبك أكبر… )م(  يا كبير الذنه عفو الل  

 وقيل إنه قال:  فر لي بهذا البيت )من السريع(:
 فرب ما يعفى عن اللص  … نسرق هذا اليوم من دهرنا 

 
 ذكر سنة ست وتسعين ومالة
 نةالنيل المبارك في هذه الس

 (2)الماء القديأ أربعة أذر  فقط. مبلى ال يادة سبعة عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعا." 
 

                                         
 .5/264( 286كن  الدرر وجامع ال رر، ابن الدثو اداري )م   (2)
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تهفيب الكمال في أ ماء الرجال، المزي، جمال الدين -552
 (247)م 

"بعد صككالة الصككب ، ولأ يحصككل ِفي القبر إال ِفي الليل، وكان نهارا صككيفا، والنهار فيه 
 عتمة.قول، ولأ يستقر ِفي القبر إِل ى ال

وبه: قال أ ْخبك ر ِني اكوهري، قال: ح دث ك ن ا أحمد ْبن منصككككككور الوراق، قال: ح دث ك ن ا ُمح مثد 
ل ْيمان المؤدب، قال: ح دث  ِني أ بُو حفص اْبن  ْبن مخلد، قال: ح دث  ِني أ بُو حفص ُعم ر ْبن سككككككُ

يكون  يت الذي كانأخت بشر ْبن الحارث، قال: كنت أسمع الجن تنوح ع ل ى خالي في الب
 فيه  ير مرة، سمعت الجن تنوح عليه.

ن ْبن ع ِليٍ  التميمي، قال: ح دث ك ن ا أ بُو حفص ُعم ر ْبُن أ ْحم د   وبه: قال: أ ْخبك ر ِني اْلح سككككككككككك 
ا الشكككككككككككك من أبي حفص، قال: ح دث ك ن   -اْلو اِعُظ، قال: ح دث ك ن ا أ بُو شكككككككككككجا  المرووي أو  يره 

يا بشككككككككر؟  ما فعل اللهه بكال: رأيت بشكككككككر ْبن الحارث ِفي النوم، فقلت: القاسكككككككأ ْبن منبه ق
قال: قد  فر لي. و ق ال لي: يا بشككككككككر قد  فرت لك، ولكل من تبع جناوتك، فقلت: يا رب 

 ولكل من أحبني، قال: ولكل من أحبك إِل ى يوم القيامة.
 إِل ى هنا ع ن أ ِبي ب ْكِر ْبن  ابت ع ْن شيوخه.

حسككان ال يادي: مات بشككر ْبن الحارث، عشككية اكربعاء لعشككر بقين من ربيع  و ق ال أ بُو
اكول سككككنة سككككبع وعشككككرين وم تين، وقد بلى من السككككن خمسككككا وسككككبعين سككككنة، وحشككككد النال 

 لجناوته.
وقد تقدم قول ُمح مثد ْبن سككككككككعد ِفي تاري  وفاته، ومبلى سككككككككنه. ومناقبه وف ككككككككالله كثيره 

 ( .2الكتاب، وفيما ذكرنا كفاية، وبالله التوفيق ) جدا، لو ذهبنا نستقصيها لطال
__________ 

، وابن حبان، ومسككككككلمة بن قاسككككككأ االندلسككككككي، 2) ( وو قه أبو حاتأ الراوي، والدثار ُقطِني 
 (2)قال =" 
 

                                         
 .4/201( 241أسماء الرجال، الم ي، جمال الدين )م  تهذيه الكمال في (2)
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تهفيب الكمال في أ ماء الرجال، المزي، جمال الدين -552
 (247)م 

 "ولهأ شي  هخر، يقال ل ُه:
 ( ،  ير مشهور.2اك بن عثمان )تميي  ال ح - 1114

قككال محمككد بن المنكككدر الهروي شكككككككككككككككر: حككد ني محمككد بن حمككاد، قككال: حكككد ني 
ال ككحاك بن عثمان من أهل وربة، قال: سككمعت أبا حماد خادم سككفيان الثوري يقول: رأيت 

قلت:  يا أبا ع بد الله؟ ، قال:  فر لي. ماا فعل الله بكسككككككككككككككفيكان الثوري ِفي النوم، فقلكت: 
د اللككه بن المبككارك؟ قككال: ارفع رأسكككككككككككككككك، أمككا ترى ذلككك الكوكككه الككدري، ذلككك من ل ابن فع بكك

 ( .1المبارك )
 ذكرناهما للتميي  بينهأ.

( ، ويُقال: الفلسككطيني، 8د ت ق: ال ككحاك بن فيروو الديلمي اال بناوي ) - 1115
 أخو ع بد الله بن فيروو، وعياش بن فيروو.
 ق( ، وله صحبة. روى عن: أبيه فيروو الديلمي )د ت

 ر و ى ع نه: عروة بن   ية، وكثير الصنعاني، وأبو وهه الجيشاني )د ت ق( .
__________ 

/  2، والتقريه: 442/  4، وتهكذيكه التهكذيكه: 241( نهكايكة السككككككككككككككول، الورقكة 2)
828. 
 ( قال ابن حجر في "التقريه":  ير مشهور.1)
وتاري  البخاري الكبير:  ،132، وقبقات خليفة 586/  5( قبقات ابن سكككككككككعد: 8)

/  4، والجرح والتعديل: 883، 886، وتكاري  أبي ورعكة الكدمشككككككككككككككقي: 8018/ الترجمكة  4
، 550/  1)التككابعين( ، ومعجأ البلككدان:  832/  4، و قككات ابن حبككان: 1084الترجمككة 

/  1، وتكذهيككه التهككذيككه: 11، ومعرفككة التككابعين، الورقككة 1454/ الترجمككة  1والككاشككككككككككككككف: 
 1، وإكمال م لطاي: 28، ورجال ابن ماجة، الورقة 25/  4، وتاري  االسكككككالم: 13الورقة 

/  2، والتقريه: 443/  4، وتهذيه التهذيه: 241، ونهاية السككول، الورقة 100/ الورقة 
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، وتهذيه 252/  2، وشككككذرات الذهه: 8248/ الترجمة  1، وخالصككككة الخ رجي: 828
 (2)." 2/  2تاري  دمشق: 

 

كمال في أ ماء الرجال، المزي، جمال الدين تهفيب ال-558
 (247)م 

( الفارسككككككككي: مات 2"و ق ال ُمح مثد ْبن ي ْحي ى ْبن فيام ال ماني، ويعقوب بن سككككككككفيان )
 سنة  الث عشرة وم تين.

و قك ال أبو بكر بن المقرئ. ع ن أبي قلحكة محمكد بن أحمد بن الحسككككككككككككككن التمار، عن 
ى أح مد بن حنبل سكككككنة  الث عشكككككرة، يعني وم تين، ( ، ذهبنا إل1حمدان بن علي الوراق )

 فسئلناه أن يح دث ك ن ا، فقال: تسمعون مني، ومثل أبي عاصأ في الحياة؟ اخرجوا إليه.
 ( ؟ : مات سنة أربع عشرة وم تين في هخرها.8وق ال الُبخارِي  )

ِعيد الباهلي، عن أخيه إبراهيأ بن يحيى: رأيت أ ا عاصكككككككأ بو ق ال وكريا بن يحيى بن سككككككك 
ف ؟ قككال:  فر لي،  أ قككال لي: كيمااا فعاال اللااه بااكالنبيككل في منككامي بعككد موتككه، فقلككت: 

حديثي فيكأ؟ قلت: إذا قلنا ح دث ك ن ا أبو عاصككككككأ، فليس أحد يرد علينا، قال: فسككككككككت عني، 
  أ أقبل علي فقال: إنما يعطى النال على قدر نياتهأ.

جرير بن حككاوم، ومحمككد بن حبككان ( : حككدث عنككه 4قككال الحككافظ أبو بكر الخطيككه )
 ( .5بن اكوهر الب ْصرِي ، وبين وفاتيهما م ة وإحدى و ال ون سنة )

 روى له الجماعة.
__________ 

 .213/  2( المعرفة والتاري : 2)
 .13/  2( تهذيه تاري  دمشق: 1)
، وفيهما أنه 814/  1، وتاريخه الصكككككككككككككك ير 8083/ الترجمة  4( تاريخه الكبير: 8)
 في سنة إ نتي عشرة وم تين.مات 

                                         
 .28/126( 241تهذيه الكمال في أسماء الرجال، الم ي، جمال الدين )م  (2)
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 .142( السابق والالحق 4)
/  2( و ق ال أ ْحم د ْبن حنبل: أ بُو أسككككككككككككامة أ بت من م ة مثل أبي عاصككككككككككككأ )العلل: 5)
( ، وذ ك ره ابُن ِحبثان 134/  2( و ق ال في موضكككككع هخر: كان يتحرى الصكككككدق )العلل: 215

ي ن قانع  قة مئمون. وروى الدارقطني ففي "الثقكات" و قك ال ابن حجر في "التهذيه": قال اب
 (2) راله =" 
 

تهفيب الكمال في أ ماء الرجال، المزي، جمال الدين -559
 (247)م 

 "وكذلك قال أ بُو اْلق اِسأ الب وي و يره في تاري  وفاته.
، قال: أ ْخبك ر ن ا أ بُو الُيْمِن اْلِكْنِدي ، قال:  ب اِني  يكْ وٍر أ  أخبرنا أ بُو اْلِع ِ  الشكككككككككككث ْخبك ر ن ا أ بُو م ْنصكككككككككككُ

اِفُظ، قكككال ) ٍت اْلحككك  ابكككِ ا أ بُو ب ْكِر ْبُن  ككك  ُد اْلع  ِيِ  ْبُن علي 2اْلق  ثاُو، قكككال: أ ْخبك ر نككك  دث  ِني ع بكككْ ( : حككك 
ي أ بُو الحسكككن علي بن الحسكككن الجراحي، قال: ح دث ك ن ا أحمد ْبن  الوراق، قال: ح دث ك ن ا اْلق اضكككِ

، قال: سكككككمعت ُمح مثِد ْبِن ُمح مثِد ْبِن أ بي الورد يقول: قال لي مؤذن بشككككككر ُمح مثد ْبن الجراح
ر لي. ؟ قال:  فماا فعال اللهه بكبن الحكارث: رأيكت بشككككككككككككككر بن الحكارث في المنكام فقلكت: 

فقلكت: مكا فعكل بكئحمكدبن حنبكل؟ فقكال:  فر لكه. فقلكت: ما فعل بئبي نصككككككككككككككر التمار؟ قال: 
 ( .1) اذا نال ما لأ تنااله. فقال: بفقره وصبره على بنياتههيهات ذاك في عليين. فقلت: بم

 وروى له النثس الي.
اال: أخبرنكككا أ بُو حفص بن ق بك ْرو ذ ،  ُت مكي، قكك  ُه بِنككْ ان ، وو يْكنككك  بكك  يكْ ُد ْبُن شكككككككككككككك  أخبرنككا أ ْحمكك 

، قال: أ ْخبك ر ن ا أ بُو مِ وأ ْخبك ر ن ا أ بُو اْلخ طثاِب ُعم ر ْبُن ُمح مثد ْبن أ بي سعد ْبن أ بي ع ْصُرون  التث  يِمي 
 الُيْمِن اْلِكْنِدي .

ا أبو حفص بن ق بك ْرو ذ ، وأ بُو اْلُيْمِن  ا أ بُو الحسككككككككككككككن ْبن البخكككاري، قكككال: أ ْخبك ر نككك  وأ ْخبك ر نككك 
أ بُو الحسكككككككككككككن  ااْلِكْنِدي ، ق اال: أ ْخبك ر ن ا أبو حفص بن ق بك ْرو ذ ، وأ بُو اْلُيْمِن اْلِكْنِدي ، ق اال: أ ْخبك ر ن  

                                         
 .28/131( 241تهذيه الكمال في أسماء الرجال، الم ي، جمال الدين )م  (2)
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 علي ْبن هبة اللثِه ْبِن ع ْبِد السثالِم، قال: أخبرنا أ بُو الحسين ْبن النقور، قال: أخبرنا أ بُو ح ْفصٍ 
تثاِني  المقرئ.  اْلك 

__________ 
 .411/  20( تاري  الخطيه: 2)
 (2)( و ق ال ابن حجر في "التقريه":  قة عابد." 1)
 

الرجال، المزي، جمال الدين  تهفيب الكمال في أ ماء-520
 (247)م 

 "لمعن بن عيسى ي رب.
و ق ال أ بُو ب ْكر ْبن داسككككككككككة ع ن أبي داود: قتلته ال نج صككككككككككبرا، فقال بيده هكذا، ومد أ بُو 

؟ اللااهه بااك مااا فعاالد اُود  يككده وجعككل بطون كفيككه إلى اكرم. قككال: ورأيتككه في النوم، فقلككت: 
 رك الوقف.فقال: أدخلني الجنة. قلت: فلأ ي 

 ( .2و ق ال  يره: كان دخول ال نج البصرة في شوال سنة سبع وخمسين وم تين )
 وقد ذكرنا ما روى أ بُو د اُود  ع ْنُه في ترجمة خالد بن ع بد اللثِه القسري.

د بن مرووق بن بكير ) - 5536 ( ، ويُقككال: ابن بكر بن 1م ت ق: محمككدبن ُمح مككث
وبا إلى اللثِه الب ْصرِي  اْبن بنت مهدي ْبن ميمون. وأكثر ما يئتي منس البهلول الباهلي، أ بُو ع بد

 جده.
 ر و ى ع ن: بشر بن ُعم ر ال هراني )م( ، وبكر بن بكار،

__________ 
، فما بعد. و ق ال ابن حجر في 432/  1( انظر تفاصككككككيل ذلك في تاري  الطبري: 2)

 و ق ال في "التقريه":  قة. ( .482/  1"التهذيه ": قال مسلمة: بصري  قة. )
، والكككامككل 215/  1، و قككات ابن حبككان: 834/ الترجمككة  3( الجرح والتعككديككل: 1)

، والمعجأ المشككككككككككتمل، الترجمة 211/  8، وتاري  الخطيه: 205/ الورقة  8البن عدي: 

                                         
 .23/852( 241تهذيه الكمال في أسماء الرجال، الم ي، جمال الدين )م  (2)
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/  1، والم ني: 8155، وديوان ال كككعفاء، الترجمة 5112/ الترجمة  8، والكاشكككف: 146
 ، وتاري  االسالم، الورقة3218/ الترجمة  4، ومي ان االعتدال: 5150الترجمة 

، وتهذيه التهذيه: 850( ، ونهاية السول، الورقة 2/  1122)أحمد الثال   214
 (2)." 105/ الترجمة  1، وخالصة الخ رجي: 105/  1، والتقريه: 481 - 482/  1

 

ين تهفيب الكمال في أ ماء الرجال، المزي، جمال الد-521
 (247)م 

( : ح دث ك ن ا أ بُو الف كل ُمح مثد ْبن إبراهيأ قال: سمعت أ ْحم د ْبن سلمة 2"و ق ال أي كا )
يقول: رأيت أبا ورعة، وأبا حاتأ يقدمان مسككلأ ْبن الحجاج في معرفة الصككحي  على مشككاي  

 عصرهما.
أصككككككحابنا  ( : سككككككمعت ُعم ر ْبن أ ْحم د ال اهد يقول: سككككككمعت الثقة من1و ق ال أي ككككككا )

ِعيد ْبن يعقوب يقول: رأيت فيما يرى النالأ كان أبا علي ال  وري ) ( 8وأكثر ظني أنه أ بُو سككككك 
 فقلت -( وفي يده ج ء من كتاب مسككككككلأ، يع ْني ابن الحجاج 4يم ككككككي في شككككككار  الحيرة )

 ؟ قال: نجوت بهذا وأشار إلى ذلك الج ء.ما فعل اللهه بكله: 
ا ُمح مثد ْبن إبراهيأ الهاشككككمي: قال: ح دث ك ن ا أ ْحم د ْبن سككككلمة، ( : ح دث ك ن  5و ق ال أي ككككا )

قال: سكمعت الحسكين ْبن منصكور يقول: سكمعت إسكحاق ْبن ِإبْكر اِهيأ الحنظلي، وذكر مسلأ 
 ْبن الحجاج، فقال: بالفارسية كالما مع ْناه: أي رجل كان هذا؟

بن يعقوب يقول: سككككككمعت أحمد ْبن ( : سككككككمعت أ ب ا ع بد اللثِه ُمح مثد 6و ق ال أي ككككككا )
 سلمة يقول: عقد كبي الحسين مسلأ ْبن

__________ 
 .202/  2( تاري  الخطيه: 2)
 ( نفسه.1)

                                         
 .16/822( 241تهذيه الكمال في أسماء الرجال، الم ي، جمال الدين )م  (2)
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( منسوب إلى و ورة، موضع، وهو أبو علي ُمح مثد ْبن ع ْبد اْلع  ِيِ  ْبن ع بد الله الب او 8)
 .851النيسابوري الثقة المتوفى سنة 

 بور، الحيرة العراق.( يعني: حيرة نيسا4)
 .201 - 202/  28( تاري  الخطيه: 5)
 (2)." 208/  28( تاري  الخطيه: 6)
 

تهفيب الكمال في أ ماء الرجال، المزي، جمال الدين -527
 (247)م 

 "و مانين سنة.
ي: توفي أ بُو ُمح مثد ي ْحي ى ْبن أكثأ ِفي  رة سككككككككككنة  الث  و ق ال أ ْحم د ْبن ك اِمل اْلق اضككككككككككِ

 بعين وم تين بعد منصرفه من الحج، ودفن بالربذة.وأر 
وٍر أخبرنا أ بُو اْلِع   الشككككككككككككيباني، قال: أ ْخبك ر ن ا أ بُو الُيْمِن اْلِكْنِدي ، قال: أ ْخبك ر ن ا أ بُو م ْنصككككككككككككُ 

اِفظ، قكككال ) ا أبو بكر ْبن  كككابكككت اْلحككك  ا القكككاضككككككككككككككي أ بُو العالء 2اْلق  ثاُو، قكككال: أ ْخبك ر نككك  ( : أ ْخبك ر نككك 
ِعيد ْبن  الواسككككككككككطي، قال: ح دث ك ن ا أ بُو ب ْكر ُمح مثد ْبن أ ْحم د المفيد، قال: ح دث ك ن ا ُعم ر ْبن سكككككككككك 
سككككنان الطالي، قال: ح دث ك ن ا ُمح مثد ْبن سككككلأ الخواص الشككككي  الصككككال ، قال: رأيت ي ْحي ى ْبن 

ي ِفي المنام، فقلت له:  ه، و ق ال لي: يا ي بين يدي؟ قال: أوقفنما فعل اللهه بكأكثأ اْلق اضكككككككككككِ
شككككككككككي  السككككككككككوء لوال شككككككككككيبتك كحرقتك بالنار، فئخذني م ا يئخذ العبد بين يدي مواله، فلما 
أفقت قال لي: يا شي  السوء لوال شيبتك كحرقتك بالنار، فئخذني م ا يئخذ العبد بين يدي 

قت قلت: يا ما أفمواله، فلما أفقت قال لي: يا شككككككي  السككككككوء، فذكر الثالثة مثل اكولتين، فل
ال  اللككه تعككالى: ومككا حككد ككت عني؟  ا هكككذا حككد ككت عنككك، فك قكك   -وُهو  أعلأ بككذلككك  -رب مكك 

ه اٍب ال  ْهرِي ،  د، ع ِن اْبِن شكككككككِ قلت: ح دث  ِني عبد الرواق ْبن همام، قال: ح دث ك ن ا م ْعم ر ْبُن راشكككككككِ
: ، ع ْن ِجْبرِيل ، ع ْنك  ي  ع ْن أ ن ِس ْبِن م اِلٍك، ع ْن ن ِبيِ ك  صلى الله عليه وسلأ ا ع ِظيُأ، أ نثك  قُكْلت 

                                         
 .12/506( 241تهذيه الكمال في أسماء الرجال، الم ي، جمال الدين )م  (2)
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ب ُه بِالنثاِر فك ق ال  اللثهُ  ب ة ِإال اْست ْحيك ْيُت ِمْنُه أ ْن أُع ذِ  يكْ : ص د ق  ع ْبُد م ا ش اب  ِلي ع ْبِد ِفي اإِلْسالِم ش 
 الرثوثاِق، وص د ق  م ْعم ِر، وصدق
__________ 

 (2)" 104 - 108/  24( تاري  ب داد: 2)
 

تهفيب الكمال في أ ماء الرجال، المزي، جمال الدين -523
 (247)م 

 "عن ر ُسوِل اللثِه ص لثى اللثُه ع ل ْيه وس لثأ .
و ق ال ُمح مثد ْبن ِإْسم اِعيل الصالى المكي: مات بالمدينة وحمل على سرير النثِبي  صلى 

ه وسكككككككككلأ رأى رجل ِفي المنام النثِبي  صكككككككككلى الله عليالله عليه وسكككككككككلأ قال ِإبْكر اِهيأ ْبن المنذر: ف
: ج ت لهذا الرجل أصلي عليه، ف نه   وأصحابه مجتمعين، قيل لهأ: م ا لكأ مجتمعين؟ فك ق ال 

 ك ان  يذب الكذب ع ْن حديثي.
و ق ال ج ْعف ر ْبن ُمح مثد ْبن ك ال: كنت مع ي ْحي ى ْبن م ِعين بالمدينة فمرم مرضه الذي 

ول اللثِه صكككلى الله عليه وسكككلأ ورجل ينادي مات فيه،  وتوفي بالمدينة، فحمل على سكككرير ر سكككُ
 بين يديه: هذا الذي ك ان  ينفي الكذب ع ْن حدي  ر ُسول اللثِه صلى الله عليه وسلأ.

و ق ال أ ْحم د ْبن كامل القاضكككككككككككككي، عن أ ْحم د ْبن ُمح مثد ْبن   اِله: لما مات ي ْحي ى ْبن 
ْئُمون على حدي  ر ُسول م ِعين نادى  ِإبْكر اِهيأ ْبن المنذر الح امي: من أراد أن يشهد جناوة اْلم 

 اللثِه صلى الله عليه وسلأ فليشهد.
و ق ال ج ْعف ر ْبن أ بي ُعْثم ان الطيالسكككككككككي، ع ْن حبيش ْبن مبشكككككككككر الفقيه: رأيت ي ْحي ى ْبن 

ا فعاال اللااه بااكم ِعين ِفي النوم فقلككت:  وراء، وحبككاني وووجني  الث م ككة ح؟ قككال: أعطككاني مااَ
 ومهد لي بين المصراعين.

                                         
 .82/111( 241تهذيه الكمال في أسماء الرجال، الم ي، جمال الدين )م  (2)
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ْين ْبن ُعب يد اللثِه اكب اري، ع ْن حبيش ْبن مبشككككر: رأيت ي ْحي ى ْبن م ِعين فِ  ي و ق ال اْلُحسكككك 
ا بين بابي الجنة، ماا فعال اللاهه باكالنوم فقلكت:  ؟ قكال: مهكد لي بين المصككككككككككككككراعين، يك ْعِني مك 

 (2)قال:  ُأث ضرب" 
 

تهفيب الكمال في أ ماء الرجال، المزي، جمال الدين -524
 (247)م 

ا نلنكككا بهكككذا، يك ْعِني: كتكككابكككة  : إنمكككا نلنكككا مككك  ال  "بيكككده إلى كمكككه، فكككئخرج درجكككا، يك ْعِني فك قككك 
 الحدي .

و ق ال أ بُو ب ْكر ْبن أ بي الدنيا: ح دث  ِني ُمح مثد ْبن أ ْحم د، قال: قال حبيش ْبن مبشكككككككككككككر: 
اني، وحباني، ؟ قال:  فر لي، وأعطماا فعال اللهه بكْبن م ِعين ِفي النوم فقلكت: رأيكت ي ْحي ى 

 وووجني  الث م ة حوراء، وأدخلني عليه مرتين.
و ق ال ُموس ى ْبن ه اُرون ال يات: ح دث  ِني ع بد اللثِه ْبن أ ْحم د : قال: قال بعض المحد ين 

 ِفي ي ْحي ى ْبن م ِعين:
 وبكل مختلف من اإلسناد. حدث ذهه العليأ بعيه كل م

 يك ْعِني ِبِه علماء كل بالد. وبكل وهأ ِفي الحدي  ومشكل 
ْعد كاته الواقدي، وأ ْحم د  قال اْلح اِفظ أ بُو ب ْكر الخطيه: حدث عنه ُمح مثد ْبن سكككككككككككك 
ْبن ُمح مثد ْبن ُعب يد اللثِه التمار، وبين وفاتيهما خمس وتسكككككككككعون سكككككككككنة أو أكثر. وحدث عنه 

 ( .2هناد ْبن السري وبين وفاته ووفاة التمار ا نتان و مانون سنة أو أكثر )
 وروى له الباقون

 (1ت: ي ْحي ى بن الم يرة بن ِإْسم اِعيل بن أيوب بن ) - 6112
__________ 

                                         
 .82/562( 412تهذيه الكمال في أسماء الرجال، الم ي، جمال الدين )م  (2)
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( قلنا أن يحيى بن م ِعين إمام كبير من ألمة هذا الدين، ومناقبه وف ككالله كثيرة ليس 2)
بكئكثر ممكا جكاء في موارد ترجتمكه، فمن أراد اسككككككككككككككت ادة فعليكه بمكا ذكرناه من لمثلنكا أن يتكلأ 

 موارد في صدر ترجمته، والله الموفق.
، و قات ابن 211/ الترجمكة  1، والجرح والتعكديكل: 42( الكنى لمسككككككككككككككلأ، الورقكة 1)
، 6852/ الترجمة  8، والكاشككف: 2668، والمعجأ المشككتمل، الترجمة 166/  1حبان: 

 (2))أحمد الثال  ="  118، وتاري  االسالم، الورقة 262/ الورقة  4لتهذيه: وتذهيه ا
 

تهفيب الكمال في أ ماء الرجال، المزي، جمال الدين -525
 (247)م 

"و ق ال ُمح مثد ْبن المثنى السكككككمسكككككار: سكككككمعت بشكككككر ْبن الحارث، وذكر ي يد ْبن وريع، 
 ومثل صحة حديثه.فقال: ك ان  متقنا حافظا ما أعلأ إني رأيت مثله 

و ق ال ع ْمرو ْبن علي: أعلى من روى عن شكككككككككعبة ممن روى ع نه: ي يد ْبن وريع، ويحيى 
 ْبن س ِعيد، وخالد ْبن الحارث، ومعاذ، وهو من أ بت النال.

 ( :  قة، إمام.2و ق ال أ بُو حاتأ )
ة ا نتين سن ( : ك ان   قة حجة، كثير الحدي ، وتوفي بالبصرة1و ق ال ُمح مثد ْبن سعد )

 و مانين وم ة.
و ق ال ع ْمرو بن علي: ولد سكككنة إحدى وم ة، ومات سكككنة ا نتين و مانين وم ة، وهو اْبن 

 إحدى و مانين سنة.
( : مككات سككككككككككككككنككة ا نتين أو  الث و مككانين وم ككة يوم اكربعككاء لثمككان 8و قكك ال اْبن حبككان )

ليا على اكبلة، وخلف خمس خلون من شككككوال، وكان من أور  أهل ومانه، مات أبوه وكان وا
 م ة ألف فما أخذ منها حبة.

ا فعل الله مو ق ال نصككككككككر ْبن ع ِلي  الجه ككككككككمي: رأيت ي يد ْبن وريع ِفي المنام، فقلت: 
 ؟ قال: دخلت الجنة. قُكْلُت: بأبك

                                         
 .82/563( 241تهذيه الكمال في أسماء الرجال، الم ي، جمال الدين )م  (2)
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__________ 
 ( نفسه.2)
 .131/  4( قبقاته: 1)
 (2)." 681/  2(  قاته: 8)
 

الرجال، المزي، جمال الدين  تهفيب الكمال في أ ماء-522
 (247)م 

ح اق  ْبن ميمون الفسكككككوي، ع ن عبدان ْبن ُمح مثد المرووي: رأيت  "و ق ال ُمح مثد ْبن ِإسكككككْ
ث ِفي . قال:  فر لي وأمرني أن أحدما فعل اللهه بكيعقوب ْبن سككككككككككككككفيان ِفي النوم فقلت: 

، ة، فاجتمع علي الماللكةالسككككماء كما كنت أحدث ِفي اكرم، فحد ت ِفي السككككماء الرابع
 واستملى علي جبريل، وكتبوا بئقالم من ذهه.

وقيل ع ن ُمح مثد ْبن إسكككحاق ْبن ميمون، ع ن أحمد ْبن جعفر التسكككتري: لما جاء نعي 
 يعقوب ْبن سفيان رأيته ِفي النوم كئنه ِفي السماء السابعة يحدث وجبريل يستملي ع ل ْيِه.

ْبن أحمد القاضككككككككي بمصككككككككر، قال: مات أ بُو يوسككككككككف  وروي ع ن أ ِبي الحسككككككككن النعمان
يعقوب ْبن سككفيان الفسكككوي، وكان ممن لأ تر عيناي مثله، فرأيته ِفي المنام، فقلت ل ُه: ي ا أ ب ا 

؟ فقال: أحسن إلي: فقلت ل ُه: أ فر لك؟ قال: نعأ  فر لي. قُكْلُت: ما فعل الله بكيوسف 
لت ل ُه: أفئكلت من  مارها؟ قال: نعأ، أكلت أفكئدخلك الجنة؟ قال: نعأ أدخلني الجنة. فق

من  مكارهكا. فقلت: رأيت رب الع ة؟ قال: ال، ولكن سككككككككككككككمعته يقرأ )وأولفت الجنة للمتقين( 
(2. ) 

اتِأ، وأبو الحسككككككككككككككين ابن المنكادي، وأحمكد ْبن محمود ْبن  قكال ع بكْد الرثْحم ِن ْبن أ بي حك 
 صبي  اكصبهاني: مات سنة سبع وسبعين وم تين.

 اد اْبن صبي : بفسا قبل أبي حاتأ بشهر.و 
__________ 

                                         
 .81/211( 241تهذيه الكمال في أسماء الرجال، الم ي، جمال الدين )م  (2)
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 (2)." 10( الشعراء: 2)
 

 (244طبقات عوماء الغديث، ابن عبد الهادي )م -522
"وقال بشككككككككككككككر الحافي: كان ي يد متقنرا، حافظرا، ما أعلُأ أني رأيت مثل ه ومثل  صككككككككككككككحِة 

 (.2حديثه )
 (.1) وقال يحيى القط ان: لأ يكن ها هنا أحِد أ بت  منه

؟ قال: كما فعل الله بوقكال نصككككككككككككككر بن علي: رأيكُت ي يد  بن  وريع في المنام، فقلت: 
 (.8دخلُت الجنثة، قلت: بماذا؟ قال: بكثرة الصثالة )

(. 4مات سككككنة ا نتين و مانين وم ة، وله إحدى و مانون سككككنة، وكان أبوه والي اْكُبُكلثة )
 رحمة اللثُه.
 

 س عيد * ) ( عبُد الوارِث بنُ  - 116
 الحافظ الثبت، أبو عبيدة العنبري  موالهأ التثنوري  البصري.

__________ 
 ( المصدر السابق.2)
 ( المصدر السابق.1)
 .112/ 3( سير أعالم النبالء: 8)
( اكبل ة: ب كككككأ أوله و انيه وتشكككككديد الالم وفتحها: بلدة على شكككككاقئ دجلة البصكككككرة 4)

يج الثذي يدخل إلى مدينة البصككككككككككككرة، وهي أقدم من البصككككككككككككرة. "معجأ العظمى في واوية الخل
 .22 - 26/ 2البلدان": 

، التاري  الصككككككك ير: 223/ 6، تاري  البخاري الكبير: 131/ 2* قبقات ابن سككككككعد: 
و يرها، الجرح والتعديل:  222/ 2، المعرفة والتاري : 824،  قات العجلي: ص 112/ 1
، سككككككير أعالم 321، تهذيه الكمال: ورقة 2162: ت ، مشككككككاهير علماء اكمصككككككار25/ 6

                                         
 .81/884( 241تهذيه الكمال في أسماء الرجال، الم ي، جمال الدين )م  (2)
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، مي ان 211/ 1، الكاشكككككككككككف: 268/ 2، معرفة القراء الكبار: 804 - 800/ 3النبالء: 
، قبقككككات القراء البن 152/ 2، تككككذكرة الحفككككاظ: 126/ 2، العبر: 622/ 1االعتككككدال: 
 ، خالصكككككككككككككة220، قبقات الحفاظ: ص 442/ 6، تهذيه التهذيه: 423/ 2الج ري: 

 (2)." 218/ 2، شذرات الذهه: 142تذهيه الكمال: ص 
 

 (244طبقات عوماء الغديث، ابن عبد الهادي )م -528
 "ومناقُه يحيى وف الُله كثيرة جدًّا، وهو أشهر من ذلك.

ر  ا فعل م: رأيُت يحيى بن  م عين في النوم، فقلت: -أحد الثقات-قال ُحبُش بُن ُمب شكككِ 
 (.2ب اني، وووثجني  الث م ة حوراء، ومهثد لي بين الباب ين )؟ فقال: أعطاني، وح  الله  بك

توفي في ذي الق عدة كريبرا بمدينة النبي صكككككككككككلى اللُه عليه وسكككككككككككلأ سكككككككككككنة   الٍث و ال ين 
 وم تين. رحمه اللُه تعالى.

 
ب ل * ) ( - 421 نكْ  أحمُد بن ح 

 شيُ  اإلسالم، وسيِ د المسلمين في عصره، اإلماُم الحافظُ 
__________ 

وفيكه: ومهكد لي بين النكال. وأورده الم ي في "تهذيبه"  232/ 24( تكاري  ب كداد: 2)
 يعني: ما بين بابي الجنة.-بلفظ: ومهد لي بين المصراعين 

، 5/ 1، مقدمة كتابه "ال هد"، تاري  البخاري الكبير: 854/ 2* قبقات ابن سكككعد: 
و يرها،  121/ 2معرفة والتاري : ، ال41،  قات العجلي: ص 825/ 1التاري  الصكككككككككككك ير: 

، 63/ 1و  111/ 2و يرهككا، الجرح والتعككديككل:  448/ 2تككاري  أبي ورعككة الككدمشككككككككككككككقي: 
، قبقككات 121/ 4، تكاري  ب كداد: 262/ 1، حليكة اكوليكاء: 135فهرسككككككككككككككت النككديأ: ص 

، تهذيه اكسماء 53، المعجأ المشكتمل: ص 4/ 2، قبقات الحنابلة: 12الشكيراوي: ص 
)قبعة  420 - 482/ 2، تهذيه الكمال: 68/ 2، وفيات اكعيان: 220/ 2والل ات: 

                                         
 .2/822( 244م قبقات علماء الحدي ، ابن عبد الهادي ) (2)
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/ 2ترجمة مبسكككككوقة، تذهيه التهذيه:  853 - 222/ 22محققة(، سكككككير أعالم النبالء: 
/ 6، الوافي بالوفيات: 16/ 2، الكاشف: 485/ 2، العبر: 482/ 1، تذكرة الحفاظ: 11
/ 20، البداية والنهاية: 12/ 1بكي: ، قبقات الشكككافعية للسككك281/ 1، مرهة الجنان: 868
، النجوم ال اهرة: 21/ 2، تهذيه التهذيه: 221/ 2، قبقكات القراء البن الج ري: 815
، قبقكككات 22، خالصككككككككككككككككة تكككذهيكككه الكمكككال: ص 236، قبقكككات الحفكككاظ: ص 804/ 1

، الرسالة المستطرفة: 43/ 2، هدية العارفين: 16/ 1، شذرات الذهه: 20/ 2المفسرين: 
 (2)." 216/ 1، تاري  التراث العربي: 242/ 2قبقات اكصوليين: ، 23ص 

 

 (244طبقات عوماء الغديث، ابن عبد الهادي )م -529
"الُكوفة، فرأيت شكككيخرا قواالر لأ أبي شكككيخرا أحسكككن  منه، فقيل لي: هذا أبو محمد بن 

يككثان؟ قككال: نعأ. قلككت: أليس قكك ؟ قككال:  دحيكثان فتبعتكُكه، وقلككت لككه: أنككت أبو محمككد بن ح  ت  مككِ
ُه و أ ْور  ك  ما فعل الله بكبلى. قلكت: فبالله  قك ن ا و ْعد  د  ْمُد لِلثِه الثِذي صكككككككككككككك  ن ا اْك ْرم  ؟ قال: }اْلح 

اُء ف ِنْعأ  أ ْجُر اْلع اِمِلين  ) نثِة ح يُ  ن شكككككك  ( فقلت: أنا يوسككككككف بن خليل، 2({ )24نك تك بك وثأُ ِمن  اْلج 
لأ أ ر  ل ُكتُكب ك. فقال: س لثمك الله، وفثقك الله.  أ صافحُته، فِجْ ُت كسكمع  حديثك، وُأح ص ِ 

 شي را ق ط  ألين  من ك فِ ه، فقبكثْلتها ووض ْعتها على ع يني.
 (.1قال أبو نُعيأ: توفي في س ْل  المحرم سنة  تسع وستين و الث م ة )

ن وم ْخل د بوفيها: مات من كبار شكككككككككككككيوخ الح دي  أبو محمد بن ماسكككككككككككككي البك ْ د ادي. 
 جعفر الب اقْرحي. والعالمة أبو سهل محمُد بن ُسل يمان الص ْعلوكي، شي  نيس ابور.

 
اِعيلي * - 362  اإِلْسم 

اإِلمام، الحافظ الكبير، أحُد اك لمة اك ْعالم، أبو بكر، أحمُد بُن إبراهيأ  بِن إسكككككماعيل  
 بن الع بثال، الُجْرج اني، كبير الشثافعية بناحيته.

__________ 

                                         
 .1/32( 244قبقات علماء الحدي ، ابن عبد الهادي )م  (2)
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ْمُد لِلثِه ... {.24/ 81( سورة ال مر: 2)  . وصدر اآلية: }و ق اُلوا اْلح 
 .10/ 1( "ذكر أخبار أصبهان": 1)

 141/ 2، اكنساب: 226، قبقات الفقهاء للشيراوي: 22 - 61* تاري  جرجان: 
ير ، س46/ 2، اللباب: 203/ 2، المنتظأ: 215 - 211، تبيين كذب المفتري: 152 -

 853/ 1، العبر: 150 - 142/ 8، تذكرة الحفاظ: 116 - 111/ 26أعالم النبالء: 
، 816/ 1، مرهة الجنان: 128/ 6، الوافي بالوفيات: 223/ 2، دول اإلسكككككككالم: 851 -

 (2)، قبقات الشافعية لإِلسنوي: =" 3 - 2/ 8قبقات الشافعية للسبكي: 
 

 (244 طبقات عوماء الغديث، ابن عبد الهادي )م-520
"روى عنه: أبو سكككككعيد النكثقثاش، وحلف أنه كان ي ككككككع الحدي ، وكذلك قال الحاكأ:  

 كان ي ع الحدي ، ويرك ه اكسانيد على المتون.
اة، وكان قد كته الكثير  ْهمي، وقال: كان وكيالر على باب الُق كككك  وروى عنه حم ة السككككث

يوخ واكبو  ن ن والتواري  وجمع  الشككككك  ، روى اب والطرق، وكان له فك ْهأ وِدرايةمن المسكككككانيد والسككككك 
ه عليهكا أحكد، فئنكروا عليه وكذثبوه، وكان له  أحكاديك  منكاكير عن شككككككككككككككيوخ مجكاهيكل لأ يتكابعكْ
ْختياني و يره، سكككِمْعُت أبا محمد الُمنيري يقول: رأيته في النك ْوم فقلت:  أصكككول جياد عن السكككِ 

الة على النبي صكككككككلى؟ قال:  فر لي بكثرة ِكْتبتي الحديما فعل الله بك الله عليه   ، والصكككككككث
 وسلأ.

 (.2مات في ذي الق ْعدة سنة   ماٍن وستين و الث م ة )
 

 ص ال  بُن أحمد * - 312
ابن محمد بن أحمد بن صككككال  بن عبد الله بن ق يس بن ُهذيل بن ي يد  بن الع بثال بن 

 م ذاني، السِ ْمس ار.اكحنف بن قيس، الحافظ الكبير، أبو الف ْ ل، التثميمي، اله  
 

                                         
 .8/240( 244قبقات علماء الحدي ، ابن عبد الهادي )م  (2)



 

 625 

 روى عن: أبيه، وعليِ  بن الحسن بن س ْعد، ومحمد بن بُكْلُبل،
__________ 

"وفي نسكككككككخة سكككككككنة  مان وسككككككككبعين والله أعلأ".  135/ 8( في "تذكرة الحفاظ": 2)
 .68والذي عندنا يوافق ما في "تاري  جرجان": 

، اللباب: 415/ 4ان: ، معجأ البلد508/ 20، اكنساب: 882/ 1* تاري  ب داد: 
، 136 - 135/ 8، تذكرة الحفاظ: 521 - 523/ 26، سككككككككككير أعالم النبالء: 60/ 8

، الرسككككككككككككككالة 220، 201/ 8، شككككككككككككككذرات الذهه: 812، قبقات الحفاظ: 15/ 8العبر: 
. وفي "الشككذرات" ورد اسككمه 116/ 1/ ج  2، تاري  التراث العربي: مج 281المسككتطرفة: 

 (2)." صب ، ولأ يذكره أحد  يره
 

 (244طبقات عوماء الغديث، ابن عبد الهادي )م -521
يراو وعليه ُحلثة، وعلى رأسكككككككه تاج مكلثل بالج ْوهر فقلت له:  ا فعل م"واقف بجامع شكككككككِ

نثة. فقلت: بماذا؟ قال: بكثرة صككككككككككالتي على الله بك ؟ قال:  فر لي وأكرمني، وأدخلني الج 
 رسول الله صلى الله عليه وسلأ.

 ا نتين و مانين و الث م ة.مات سنة  
 

 الُمع افى بن وكريا * - 110
ي، أبو الفرج، 2ابن يحيى بن ُحميد بن ح مثاد بن ق رار ) مة، القاضككككككككككِ (، الحافظ، العالث

(، صكككككككككككاحه الُكْته منها: كتاب "التكثْفسكككككككككككير" ومنها كتاب "الجليس 1النكثْهُرواني، الج رِيري )
 (.8واكنيس" )

__________ 
/ 1، اإِلكمككال 182 - 180/ 28، تككاري  ب ككداد: 118 - 111هرسكككككككككككككككت: * الف

، 112 - 116، ن هة اكلباء: 148/ 8، اكنسكاب: 18، قبقات الفقهاء للشكيراوي: 103

                                         
 .8/222( 244قبقات علماء الحدي ، ابن عبد الهادي )م  (2)
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/ 8، 114/ 2، اللباب: 254 - 252/ 21، معجأ اكدباء: 124 - 128/ 2المنتظأ: 
، سككككككككككير أعالم 114 - 112/ 5، وفيات اكعيان: 112 - 116/ 8، إنباه الرواة: 141

 - 42/ 8، العبر: 2021 - 2020/ 8، تذكره الحفاظ: 546 - 544/ 26النبالء: 
/ 1،  ككايككة النهككايككة: 813/ 22، البككدايككة والنهككايككة: 444 - 448/ 1، مرهة الجنككان: 43
، ب ية الوعاة: 402 - 400، قبقات الحفاظ: 101 - 102/ 4، النجوم ال اهرة: 801
/ 8، شككذرات الذهه: 816 - 818/ 1المفسككرين للداودي: ، قبقات 114 - 118/ 1

 .266، الرسالة المستطرفة: 465 - 464/ 1، هدية العارفين: 285 - 284
 

 121)*( قال ُمِعد  الكتاب للشاملة: كذا الترقيأ بالمطبو ، سقط رقأ 
 
، وفي "وفيات 365/ 8( في اكصل: قراو، وهو تصحيف، انظر "تبصير المنتبه": 2)

"قرار: بفت  الطاء المهملة والراء وبعد اكلف راء  انية مفتوحة،  أ ألف  114/ 5عيان": اك
 مقصورة، وبع هأ يكتبه بالهاء بدالر من اكلف فيقول: قرارة، والله أعلأ".

 ( على هامش اكصل بخط م اير "الجريري: نسبة إلى مذهه ابن جرير الطبري".1)
ي بتحقيق الدكتور محمد مرسككككككككي الخولي، ونشككككككككر في ( قبع منه الج ء اكول والثان8)

 (2)م."  2138 - 2132بيروت سنة 
 

 (244طبقات عوماء الغديث، ابن عبد الهادي )م -527
َل اللاه باك"الطبري في المنكام فقلكت:  ه ؟ قكال:  فر لي. قلكت: بماذا؟ فكئني بماا فَاعاَ

 (.2]قال[ كلمة خفية ]يقول[: بالس نثة )
ين ور لحاجٍة له، فتوفِ ي في رم كككان سكككنة  ماِن عشكككرة وأربع قال الخ طيه: خ ر   ج إلى الدِ 

 (.1م ة )

                                         
 .8/104( 244قبقات علماء الحدي ، ابن عبد الهادي )م  (2)
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وفيها: مات بئصكككككككككبهان المسكككككككككِند أبو علي أ ْحمد بن إبراهيأ بن يك ْ داد  الم ُمْحسكككككككككن. 
ين أبو إسحاق إبراهيأ بن محمثد بن إبراهيأ بن ِمْهران اإِلْسف ر اييني،  وبنيسابور اكستاذ ركن الدِ 

انيف. والمسكككككككككككِند اإِلمام أبو القاسككككككككككككأ عبد الرثْحم ن بن محمثد بن عبد الله صكككككككككككاحه ا لتثصككككككككككك 
اني، وقد  رثاج. وبدمشككككق المحدِ ث أبو الحسككككين عبد الوهثاب بُن جعفر الم يد  ابوري السككككث النثيسكككك 
ا ُمْفتيها أبو بكر محمثد بن وهير بن أْخطل  تكل أ فيكه، وقيكل: إنكه كتكه بِقْنطكار حبر. وبن سكككككككككككككك 
أ  و يره. وبب داد المسكككِند أبو الحسكككن محمثد بن محمثد بن أ ْحمد بن  افعي، سكككمع اكصككك  الشكككث

توري ) ب هان شككككي  الصككككوفية أبو منصككككور 8الر وْوبهان، صككككاحه علي بن الف ككككل السكككك  (. وبئ صككككْ
م ْعمر بن أ ْحمد بن محمثد بن وياد. ومحدِ ث دمشكق أبو الحسن مك ي  بن محمثد بن ال  ْمر، 

.ا  لتثميمي لقي في رحلته الق ِطيعي 
__________ 

، وما بين حاصكككرتين مسكككتدرك على هامش اكصكككل، ولأ 22/ 24( "تاري  ب داد": 2)
 يظهر في التصوير، والمثبت منه.

 ( المصدر السابق.1)
 (2)"السقوري"، وهو تصحيف."  2034/ 8( في "تذكرة الحفاظ" 8)
 

 (244د الهادي )م طبقات عوماء الغديث، ابن عب-523
 محمود بن الف ْ ل * - 2086"

بثاغ، ن يل 2ابن محمود، ]الحافظ، مفيد الجماعة[ ) ب هاني، الصككككككككث ر، اك صككككككككْ ( أبو ن صككككككككْ
 ب داد.
 

ل البُك  اني، وأبا بكر بن  سكككككككككككمع عبد الرثحمن بن م ْند ه، وأخاه عبد الوهثاب، وأبا الف كككككككككككْ
 ماجة، وقبقتهأ.

                                         
 .8/130( 244عبد الهادي )م  قبقات علماء الحدي ، ابن (2)
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بن  اد روق الله التثميمي، وِقر اد ال ثين بي، وأصحاب أبي قالهوروى اليسير، ولِحق  بب د
   يالن، وك ت ه بخطِ ه الرثفيع كثيررا.

 روى عنه: ابُن ناصر، وأبو الف ْت  بن عبد السثالم الكاته، والمبارك بن كامل، و يرهأ.
نُ  يرويه الدثيلمي: ق ِدم  علينا ه م ذ ان، وكان حاِفظرا  ِقةر، يحسكِ ن  هذ قال شكِ ْئن، ح سك  ا الشكث

ا للطثل بة.  السِ يرة، عارفرا باكسماء والنثسه، ُمفيدر
ل ي ْطُله الحدي ، ويكته العالي والنثاول،  ل في: كان رفيُقنا محمود بن الف  ككْ وقال السككث
ْتبكه النكثاول. فقكال: واللكه إذا رأيكت سككككككككككككككمكا  هؤالء ال أقكدر على تك رْككه. فرأيتكه بعد  فعكاتبتكه في ك 

ه ُجْ ءرا.ما فعل الله بكته، فقلت: موْ   ؟ قال:   ف ر  لي بهذا. وأخرج من ُكمِ 
 مات في ُجم ادى اُكولى سنة ا نتي عشرة وخمس م ة.

__________ 
، تذكرة 825 - 824/ 21، سككككككككككككككير أعالم النبالء: 108 - 101/ 1* المنتظأ: 

 .455، قبقات الحفاظ: 2158 - 2151/ 4الحفاظ: 
تين مسكككتدرك على هامش اكصكككل، ولأ يظهر واضكككحرا في التصكككوير، ( ما بين حاصكككر 2)

 (2)." 2151/ 4والمثبت من "تذكرة الحفاظ": 
 

 (244طبقات عوماء الغديث، ابن عبد الهادي )م -524
ري ) ( قال: رأيت ابن  ناصكككككككككككر 2"قال ابن الج ْووي: حدث ني الف ِقيه أبو بكر بن الُحصكككككككككككْ

َل اللاا]في المنككام[ فقلككت:  ؟ قككال:   ف ر لي، وقككال لي: قكك ْد  فرُت لعشككككككككككككككرٍة من ه بااكمااا فَاعااَ
 (.1أصحاب الحدي  في ومانك؛ كنك رليسهأ وسيِ ُدهأ )

ابور،  وقد مات في سنِة خمسين أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الع ص الدي بِن يس 
كان عين. والمعمثر الخطيُه أبو الحسككككككن علي  بن محمد الُمشككككككْ ر التِ سككككككْ ، راوي يوهو في ع شككككككْ

الم  "التثاري  الصككككث ير" للبخاري. والمسككككِنُد أبو الف ْت  محمد بن علي بن هب ة الله بن عبد السكككككث
ْهُرووري مصككككككككككككككنِ ف  الككاته بب داد. ومقرُئ العراق أبو الكرم المبارك بن الحسككككككككككككككن بن الشككككككككككككككث
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باح" ) لشافعي، مصنِ ف  ( بن ُجم يع الُقر شي ا4(. وقاضكي ِمْصر أبو المعالي ُمجلِ ي )8"الِمصكْ
 (. والواعظ أبو وكريا يحيى بن إبراهيأ السثل ماسي.5كتاب "الذ خالر" )

__________ 
 "الح رمي"، وهو تحريف. 2111/ 4( في "تذكرة الحفاظ": 2)
 ، وما بين حاصرتين منه.268/ 20( "المنتظأ": 1)
 .2206/ 1ظنون: ( "المصباح ال اهر في القراءات العشر البواهر". انظر كشف ال8)
"محمد"، وهر تحريف، انظر ترجمه في "سكككير  2111/ 4( في "تذكرة الحفاظ": 4)

 .816 - 815/ 10أعالم النبالء": 
( "الكككذخكككالر في فرو  الشككككككككككككككككافعيكككة"، وهو من الكتكككه المعتبرة في المكككذهكككه. انظر 5)

 (2)." 311/ 2"كشف الظنون": 
 

مد بن العقود الادريا  ان انااقب شااايخ اإل ااا م أح-525
 (244تيمي ، ابن عبد الهادي )م 

ة أ بْكي ات  انُون  بك ْيتكا بل ِهي  مال ة و خ ْمسكككككككككككككك  د اللكه وعونكه و ِهي مكالك ة و أ ْربع و   مك  "تمكت ِبح مكْ
 اْلح مد لله رب اْلع المين

ِمعت المظفر ُهن ا بن  ي ابو بكر ُمح مثد بن عبد اْلب اِقي بن ُمح مثد اْلبك  ثار سككككككك  ق ال  الق اضككككككِ
م بن الوا ق يك ُقول س ِمعا أ عبد اْلو اِحد بن عبد السثال  ِمعت أ ب ا اْلق اسكِ ِفي  يك ُقول سك  ت براهيأ النثسك 

ن ام ف قيل ل ُه  اِلحين ِفي اْلم  اِلحين يك ُقول رؤى بعض الصكككككككث ق ال   فر  ل الله بكَما فعبعض الصكككككككث
 لي

 يقيل من وجدت أ كثر أهل اْلجنثة ق ال  أ ْصح اب الشثاِفعِ 
ب ل نكْ  ف قيل ف ئ ْين  أ ْصح اب أ ْحمد بن ح 

ح اب أ ْحمد  ئ لتِني ع ن أ عل ى أهل اْلجنثة أ صكككككككككْ ئ لتِني ع ن أ كثر أهل اْلجنثة م ا سككككككككك  ق ال  سككككككككك 
 أ عل ى أهل اْلجنثة و أ ْصح اب الشثاِفِعي أ كثر اهل اْلجنثة

                                         
 .4/66( 244قبقات علماء الحدي ، ابن عبد الهادي )م  (2)



 

 631 

م اْبن تك ْيِمي  يأة ِبسأ الله الرثْحم ن الرثحِ مرا ى اْلعلم اء و الشعر اء لشي  اإْلِْسال 
ي الله ع نُه ير ي اِفِعي ر ضكككككككِ ْي  اْلف ِقيه أ ِمين الد ين عبد اْلو هثاب بن سكككككككالر الشكككككككث  ق ال  الشكككككككث

 (2)الشثْي  ت ِقي  الد ين اإِلم ام أ ْحمد بن تك ْيِمية" 
 

تافرر  الغفاا=   طبقاات الغفاا= لوفهبي )ط الترا (، -522
 (248 شمل الدين الفهبي )م

"فتاة يا ابت االسكككككطوانة التي كانت في دار منصكككككور ما فعلت قال يا بنية ذاك منصكككككور  
 كان يصلى الليل وقد مات.

 قال الثوري: لو رأيت منصورا
؟  كما فعل الله بيصككككككككلى لقلت يموت السككككككككاعة قال ابن عيينة رأيت منصككككككككورا فقلت 

 قال: كدت ان القى الله بعمل نبى.
 و ال ين ومالة. قلت مات في سنة ا نتين

م يرة بن مقسككككككككأ الفقيه الحافظ أبو هشككككككككام ال ككككككككبي موالهأ  -   4/  42 - 286
الكوفي االعمى ولككد اعمى وكككان عجبككا في الككذكككاء حككدث عن ابي والككل والشككككككككككككككعبي وابراهيأ 
النخعي ومجاهد وعدة ، وعنه شكعبة )والثوري( ووالدة واسراءيل وابو عوانة وجرير وابن ف يل 

 وهشيأ وخلق.
 ال شعبة كان احفظ من حماد ابن ابي سليمان.ق

 وروى جرير عن م يرة قال ما وقع في مسامعي شئ فنسيته.
وضكككعف احمد روايته عن ابراهيأ فقط ، وقال: ذكى حافظ صكككاحه سكككنة وقال احمد 
العجلي:  قة يرسككككككل عن ابراهيأ ف ذا وقف ممن سككككككمعه يخبرهأ ، وكان من فقهاء اصككككككحاب 

 ا ويحمل على على بعض الحمل.ابراهيأ ، وكان عثماني
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حصكككين بن عبد الرحمن السكككلمي الكوفي الحافظ أبو الهذيل  -   4/  41 - 282
ابن عأ منصككككككور بن المعتمر حدث عن جابر بن سككككككمرة وعمارة بن روبية وابن ابي ليلى وابي 

 (2)والل وويد بن وهه وعدة ، وعنه شعبة )والثوري( وابو عوانة وعبثر وعلى بن" 
 

ر  الغفاا=   طبقاات الغفاا= لوفهبي )ط الترا (، تافر-522
 (248شمل الدين الفهبي )م 

"اخبرنا أبو الحسكككككين اليونيني انا أبو عبد الله ال بيدي انا أبو ورعة المقدسككككككي انا مكي 
الكرخي انا أبو بكر الحيري نا االصكككككككككأ انا الربيع انا الشكككككككككافعي انا مسكككككككككلأ ابن خالد عن ابن 

مثله ،  -عن ي يد بن قسيط عن ابن المسيه عن عمر وعثمان  جريج عن الثوري عن مالك
 يعني انهما ق يا في الملطاة بنصف دية الموضحة.

ي يكد بن وريع الحكافظ الحجكة محكدث البصككككككككككككككرة أبو معكاويكة  -   6/  22 - 141
 البصري العيشى.

حدث عن ايوب السككككككككككككختياني وخالد الحذاء وحبيه المعلأ وحسككككككككككككين المعلأ ويونس 
 والجريري

 وروح بن القاسأ.
وعنكه على ابن المكديني واميكة بن بسككككككككككككككطكام ومحمكد بن المنهال ال ككككككككككككككرير ومحمد بن 

 المنهال اخو حجاج واحمد بن المقدام ونصر بن علي الجه مي وخلق كثير.
 قال احمد بن حنبل: كان ريحانة البصرة ما اتقنه وما احفظه.

 وقال أبو حاتأ:  قة امام.
 بن وريع اربعين سنة ي داد في كل سنة خيرا. وقال أبو عوانة: صحبت ي يد

 وقال بشر الحافي كان ي يد متقنا حافظا ما اعلأ اني رأيت مثله ومثل صحة حديثه.
 وقال يحيى بن سعيد القطان: لأ يكن هاهنا احد ا بت منه.
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قككال  ؟ مااا فعاال اللااه بااكقككال نصككككككككككككككر بن على: رأيككت ي يككد بن وريع في المنككام فقلككت 
 ماذا ؟ قال: بكثرة الصالة.دخلت الجنة قلت ب

 مات ي يد في سنة ا نتين و مانين ومالة وله احدى و مانون سنة.
 وكان ابوه والى االبلة.

قرأت على اسماعيل بن عبد الرحمن المقدسي اخبركأ االمام أبو محمد ابن قدامة في 
 (2)سنة ست عشرة وستمالة اخبرنا خطيه الموصلي وشهدة" 

 

قاات الغفاا= لوفهبي )ط الترا (، تافرر  الغفاا=   طب-528
 (248شمل الدين الفهبي )م 

"مولده في سنة  مان وخمسين ومالة وكان ابوه من نبالء الكتاب فخلف له الف الف 
 درهأ فيما قيل.

سكككككككككمع هشكككككككككيما وابن المبارك واسكككككككككماعيل ابن مجالد ويحيى بن أ بى والدة ومعتمر بن 
 سليمان وهذه الطبقة.

خاري ومسككلأ وابو داود وابو ورعة وابو يعلى واحمد ابن الحسككن وعنه احمد وهناد والب
 الصوفى وخاللق.

اخبرني احمد بن اسككككحاق انا احمد بن يوسككككف والفت  بن عبد الله قاال انا محمد بن 
عمر القاضككككككككككى )ح( واخبرنا احمد بن تاج االمناء عن عبد المع  بن محمد انا يوسكككككككككككف بن 

الب ار انا على بن عمر الحربى انا احمد بن الحسكككككككككككككن  ايوب ال اهد قاال انا احمد ابن محمد
الصككككككوفى نا يحيى ابن معين انا ابن عيينة عن حميد االعرج عن سككككككليمان بن عتيق عن جابر 
أن النبي صلى الله عليه وهله امر بوضع الجوال  ونهى عن بيع السنين ، اخرجه أبو داود عن 

 ابن معين.
 ن احد االلمة في الحدي .قال النسالي: أبو وكريا الثقة المئمو 
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قال ابن المدينى: ال نعلأ احدا من لدن هدم عليه السككككككالم كته من الحدي  ما كته 
 يحيى بن معين.

قال عبال الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: لو لأ نكته الحدي  خمسين مرة 
 ما عرفناه.

 وعن يحيى بن معين قال: كتبت بيدى الف الف حدي .
 انتهى علأ النال إلى يحيى بن معين.وقال ابن المدينى: 

 وقال يحيى القطان: ما قدم علينا مثل هذين احمد بن حنبل ويحيى بن معين وقال
 احمد بن حنبل: يحيى بن معين اعلمنا بالرجال.
 قلت: يحيى اشهر من ان نطول الشرح بمناقبه.

عل الله ا فمقال حبيش بن مبشر احد الثقات: رأيت يحيى بن معين في النوم فقلت: 
 (2)فقال:"  بك

 

تافرر  الغفاا=   طبقاات الغفاا= لوفهبي )ط الترا (، -529
 (248شمل الدين الفهبي )م 

"وهما من شككيوخه ، وابو ورعة وابن خ يمة والسككراج وابو حامد ابن الشككرقي وابو حامد 
بن بالل وابو على الميداني ومحمد بن الحسكككككين القطان وخلق كثير ، وانتهت إليه مشكككككيخة 

 لعلأ بخراسان مع الثقة والصيانة والدين ومتابعة السنن.ا
قال محمد بن سكككككككككهل بن عسككككككككككر: كنا عند احمد بن حنبل فدخل محمد بن يحيى 

 الذهلى فقال إليه احمد وتعجه النال منه وقال الوالده
 واصحابه اذهبوا إلى ابى عبد الله فاكتبوا عنه.

نبل فذكر الذهلى حديثا فيه قال محمد بن داود المصككككككككككككيصككككككككككككى: كنا عند احمد بن ح
ضككككككككككككككعف فقال احمد: ال يذكر )مثلك( مثل هذا ، فخجل محمد ، فقال احمد: انما قلت 

 هذا اجال ال لك يا ابا عبد الله.
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 وعن احمد: قال ما رأيت احدا اعلأ بحدي  ال هري من محمد بن يحيى.
 قلت: قد كان الذهلى اعتنى بحدي  ال هري وصنفه وتعه عليه.

وياد النيسكككككككككككابوري عن محمد بن يحيى قال قال لى على ابن المدينى: انت وروى ابن 
 وارث ال هري.

 وقال أبو حاتأ: هو امام اهل ومانه.
 وقال أبو بكر بن وياد: كان امير المؤمنين في الحدي .

قال الحسككككين بن الحسككككن: سككككمعت محمد بن يحيى يقول: ارتحلت  الث رحالت ، 
لى الفا وأتيت البصككككككرة فاسككككككتقبلتني جناوة يحيى القطان عوانفقت على العلأ مالة وخمسككككككين 

 باب البلد.
 وقال ابن خ يمة: نا محمد بن يحيى امام عصره.

وعن الدار قطني قال: من احه ان ينظر قصكككككور علمه فلينظر في علل حدي  ال هري 
 لمحمد بن يحيى.

ما ت لقال أبو عمرو احمد بن نصكككككر الخفا : رأيت محمد بن يحيى )في المنام( فق
 (2)؟ قال:  فر لي قلت: فما فعل بحديثك ؟"  فعل الله بك

 

تافرر  الغفاا=   طبقاات الغفاا= لوفهبي )ط الترا (، -580
 (248شمل الدين الفهبي )م 

"ابن ابى عاصأ واسحاق بن اسماعيل الرملي وابى خليفة الجمحى واحمد بن الحسن 
الحا ان مع سعة علمه و  ارة حفظه صالصوفى وابى يعلى الموصلي وابى عروبة الحرانى ، وك

خيرا قانتا لله صكككككككككدوقا ، حدث عنه أبو بكر احمد بن عبد الرحمن الشكككككككككيراوي وأبو بكر بن 
مردويه وأبو سكككككككككككككعد المالينى وأبو نعيأ ومحمد بن على بن سكككككككككككككمويه المؤدب وسكككككككككككككفيان بن 

وأبو  ىحسككككنكويه وحفيده محمد بن عبد الرواق بن أ بى الشككككي  والف ككككل بن محمد القاسككككان
 قاهر بن عبد الرحيأ الكاته وخلق كثير.
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 قال ابن مردويه:  قة مئمون ، صنف التفسير والكته الكثير في االحكام و ير ذلك.
وقككال أبو بكر الخطيككه: كككان حككافظككا  بتككا متقنككا ، وروى عن بعض العلمككاء قككال: مككا 

 صلى.إال وهو يدخلت على الطبراني إال وهو يم ح أو ي حك ، وما دخلنا على ابى الشي  
قال أبو نعيأ: كان أحد االعالم ، صكككنف االحكام والتفسكككير ، وكان يفيد عن الشكككيوخ 

 ويصنف لهأ ستين سنة وكان  قة.
 قلت: وروى عنه أبو بكر ابن القرئ وقال: نا عبد الله بن محمد القصير.

وأخبرني على بن عبد ال نى المعدل كتابة انه سكككككككككمع يوسكككككككككف بن خليل الحافظ يقول 
أيت في النوم كئنى دخلت مسكجد الكوفة فرأيت شيخا قواال لأ ار شيخا احسن منه فقيل ر 

لى: هكذا أبو محمكد بن حيان ، فتبعته وقلت: انت أبو محمد ابن حيان ؟ قال: نعأ ، قلت 
ا ؟ قال: الحمد لله الذى صككككككككككككككدقن ما فعل الله بكأليس قكدمكت ؟ قال: بلى ، قلت: فبالله 

 آلية.ا -وعده وأور نا االرم 
 (2)فقلت: انا يوسف بن خليل ج ت ال سمع" 

 

تافرر  الغفاا=   طبقاات الغفاا= لوفهبي )ط الترا (، -581
 (248شمل الدين الفهبي )م 

)احمد بن موسكككككى بن عيسكككككى الحافظ أبو الحسككككككن بن أ بى عمران  21/  110 21"
عن عمران  ( الوكيل ، قال حم ة السككككهمى: كان وكيال على باب الق ككككاة ، روى2الجرجاني 

بن موسكككككى السكككككختيانى واحمد ابن محمد بن عبد الكريأ واحمد بن حفص السكككككعدى وعبد 
الرحمن بن عبد المؤمن وقبقتهأ ، وكان قد كته الكثير من المسكككككككككككككانيد والسكككككككككككككنن والتواري  
وجمع الشكككككككككيوخ واالبواب والطرق وكان له فهأ ودراية ، روى مناكير عن شكككككككككيوخ مجاهيل لأ 

فئنكروا عليه وكذبوه وكان له اصكككول جياد عن السكككختيانى و يره ، سكككمعت يتابعه عليها احد 
كثرة كتبي ؟ قال:  فر لى ب ما فعل الله بكابكا محمد المنيرى يقول: رأيته في النوم فقلت: 

 الحدي  والصالة على النبي صلى الله عليه وهله وسلأ.
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 مات في ذى القعدة سنة  مان وستين و الث مالة.
 نة  مان وسبعين فالله اعلأ.قلت وفى نسخة س

 قلت وروى عنه أبو سعيد النقاش وحلف انه كان ي ع الحدي .
صكككككككككال  بن احمد ابن محمد بن احمد بن صكككككككككال  بن عبد الله بن  21/  112 28

المعمر  1قيس بن هذيل بن ي يد بن العبال بن االحنف بن قيس الحافظ الكثير الصكككككككككككككدق 
، حدث عن ابيه وعلى بن الحسن بن سعد ومحمد  أبو الف ل التميمي الهمذانى السمسار

بن بلبل واحمد بن محمد بن اويس ومحمد بن مراد بن حمويه والقاسأ بن أ بى صال  وعبد 
 الرحمن بن أ بى حاتأ وعدة ، روى عنه قاهر بن ماهلة وحمد )بن عمر(

__________ 
 (2)( كذا في االصلين." 1( من المكية )2)
 

قاات الغفاا= لوفهبي )ط الترا (، تافرر  الغفاا=   طب-587
 (248شمل الدين الفهبي )م 

 "الطبراني  الث مالة الف حدي .
وقال الحسككككين بن احمد الشككككيراوي: لما مات احمد بن منصككككور الحافظ جاء إلى ابى 
رجل فقال: رأيته في النوم وهو في المحراب واقف بجامع شككيراو وعليه حلة وعلى رأسككه تاج 

؟ قكككال:  فر لي وأكرمني وأدخلني الجنكككة ،  مااا فعاال اللااه بااكه: مكلكككل بكككالجوهر فقلكككت لككك
 فقلت: بماذا ؟ قال: بكثرة صالتي على رسول الله صلى الله عليه وهله.

 مات سنة ا نتين و مانين و الث مالة.
انبئنا على بن احمد انا عبد الصكككككمد بن محمد انا عبد الكريأ بن حم ة انا عبد الع ي  

حمد نا أبو العبال احمد بن منصكككور بن محمد الشكككيراوي الحافظ نا بن احمد انا تمام بن م
الحسكككككككين بن احمد بن المبارك الطوسكككككككى نا سكككككككيار بن الحسكككككككن انا عبد الرحمن بن جيلة نا 
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جعفر بن سليمان عن داود بن أ بى هند عن انس ، وحميد عن انس ان النبي صلى الله عليه 
 وهله لبى بحجة وعمرة معا.
 بن منصور الطوسى الحافظ مع الطبراني. وقد مر سميه احمد

المعافى بن وكريا بن يحيى بن حميد الحافظ العالمة القاضككككككى  2/  28/  148 26
( المفسككر صككاحه الكته ، وكان 2ذو الفنون أبو الفرج النهرواني ابن قراو )الفقيه الجريرى 

امد وابا ح على مذهه محمد بن جرير الطبري ، سكككككككمع الب وي وابن ابى داود وابن صكككككككاعد
الح كككككرمي وابا سكككككعيد العدوى والمحاملى وخاللق ، وقرأ بالروايات على ابن شكككككنبوذ و يره ، 

 قرأ عليه احمد بن مسرور والخباوى وأبو  عله الملجأ وأبو العالء الواسطي
__________ 

 (2)( من المكية." 2)
 

تافرر  الغفاا=   طبقاات الغفاا= لوفهبي )ط الترا (، -583
 (248فهبي )م شمل الدين ال

"و ير واحكد ، قكال الخطيكه: حد نى على بن الحسككككككككككككككين بن جد العكبرى قال رأيت 
  -ل ؟ فقككال:  فر لى قلككت: بمككاذا ؟ قككا مااا فعاال اللااه بااكهبكة اللككه الطبري في المنككام فقلككت 

 : بالسنة.-كلمة خفية 
قلت وفي سكككككككككككنته مات بئصكككككككككككبهان المسكككككككككككند أبو على احمد بن ابراهيأ بن ي داذ  الم 

، وبنيسككككككابور العالمة االسككككككتاذ أبو اسككككككحاق ابراهيأ بن محمد بن ابراهيأ ابن مهران  محسككككككن
االسكككككفرايينى صكككككاحه التصكككككانيف ركن الدين ، والمسكككككند االمام أبو القاسكككككأ عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الله النيسكككككابوري السكككككراج ، وبدمشكككككق المحدث أبو الحسكككككين عبد الوهاب بن 

ته بقنطار حبر ، وقد ضككككككعف ، وبنسككككككا مفتيها أبو بكر محمد جعفر الميداني ، وقيل انه ك
بن وهير بن اخطل الشكككككافعي سكككككمع االصكككككأ وعدة ، وبب داد المسكككككند أبو الحسكككككن محمد بن 

( الرووبهان صككككاحه على بن الف ككككل السككككقورى ، وبئصككككبهان شككككي  2محمد )بن احمد بن 
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دمشكككق أبو الحسكككن ( بن وياد ، ومحدث 2الصكككوفية أبو منصكككور معمر بن احمد )بن محمد 
 مكى بن محمد بن ال مر التميمي لقى في رحلته القطيعى.

اخبرنكا عبكد الرحمن بن عبكد الوهكاب التنوخى بكالث ر انا مظفر بن عبد الملك انا احمد 
بن محمد الحافظ )ح( وانا الع  ابن الفراء انا الشكي  الموفق سكنة ست عشرة وست مالة انا 

حمد بن على الصككككوفى انا هبة الله بن الحسككككن الحافظ انا عبد أبو الفت  ابن البطى قاال انا ا
الله بن مسككلأ وعمرو بن وكار قاال نا أبو عبد الله المحاملى نا محمد بن عثمان بن كرامة نا 
خالد بن مخلد نا سليمان ابن بالل حد نى شريك بن عبد الله عن عطاء عن ابى هريرة قال 

 قال
__________ 

 (2)( من المكية." 2)
 

تافرر  الغفاا=   طبقاات الغفاا= لوفهبي )ط الترا (، -584
 (248شمل الدين الفهبي )م 

 "و يرهأ.
( يطله الحدي  ويكته العالي 2قكال السككككككككككككككلفي: كان رفيقنا )محمود بن الف ككككككككككككككل 

والناول فعاتبته في كتبه الناول فقال: والله إذا رأيت سككككككككككككككما  هؤالء ال اقدر على تركه ، فرأيته 
 وأخرج من كمه ج ءا. -؟ قال:  فر لى بهذا  ما فعل الله بك بعد موته فقلت:

 مات محمود بن الف ل في جمادى االولى سنة ا نتى عشرة وخمس مالة.
ابن سكككككرة االمام الحافظ البار  أبو على الحسككككين بن محمد  - 25/  12/  2051

ى )وقالفة جبن فيرة بن حيون الصككدفى السككرقسككطى االندلسككي ، سككمع القاضككى ابا الوليد البا
( ، وببلنسكية من ابى العبال بن دلهاث العذري ، وبالمرية محمد بن سعدون القروى ،  أ 2

حج سككككككنة احدى و مانين وأربع مالة فدخل على ابى اسككككككحاق الحبال فئجاو له ، ولأ يقدر 
على السكككككما  لمنع المصكككككريين الخلفاء للحبال ، وسكككككمع بالبصكككككرة من عبد الملك بن شكككككك بة 
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مد العباداني وعدة ، وبب داذ على بن الحسكين بن قريش وعاصأ بن الحسن وحفص ابن مح
ومالك بن احمد البانياسككككككككككي وابا عبد الله الحميدى ، وبواسككككككككككط ابا المعالى محمد بن عبد 
السككككككككككالم بن احمولة ، وباالنبار ابا الحسككككككككككن ابن االخ ككككككككككر الخطيه ، وتفقه على ابى بكر 

لمقدسككككي ، ورجع إلى االندلس بعلأ جأ فن ل ا 1الشككككاشككككى وأخذ بدمشككككق عن الفقيه نصككككر 
مرسككككككككية وتصككككككككدر لالفادة واالقراء بجامعها ورحل النال إليه ، وكان عالما بالقراءات تال على 
أصكككككككككحاب الحمامى ، وله البا  الطويل في الرجال والعلل واالسكككككككككماء والجرح والتعديل ملي  

 الخط متقن ال بط حافظا للمتن واالسناد قالما
__________ 

 (2)( وقع في االصلين " الفقيه ابى نصر " خطئ." 1( من المكية )2)
 

تافرر  الغفاا=   طبقاات الغفاا= لوفهبي )ط الترا (، -585
 (248شمل الدين الفهبي )م 

"قلت: روى عنه السككككككلفي وابن عسككككككاكر وابو موسككككككى والسككككككمعاني وابن الجووى )وابن 
( ومحمد ابن البناء 2الفقيه والكندي سككككككككككينة وابن االخ كككككككككر وعبد الرواق ويحيى بن الربيع 

الصككوفى ومحمد بن  نيمة الفقيه وداود بن مالعه وعبد الع ي  ابن احمد الناقد وموسككى بن 
عبد القادر واحمد بن ظفر بن هبيرة واحمد بن صكككرما وابو منصكككور ابن عفيجة والحسكككن ابن 

 المقير ، ومما تخبطاالمير السككككككككيد وخاللق ، وهخر من روى عنه باالجاوة أبو الحسككككككككن ابن 
فيه ابن مسككككككككككككككدى المجاور أنه قرأ على ابن المقير عن ابن ناصككككككككككككككر قال أنبئنا أبو عمرو عبد 

 فذكر من الجعديات. -الواحد بن احمد المليحى 
 والمليحي فقد مات قبل مولد ابن ناصر بئربع سنين.

 توفى ابن ناصر في  انى عشر شعبان سنة خمسين وخمس مالة.
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ى: حد نى الفقيه أبو بكر بن الح كككككرمي قال رأيت ابن ناصكككككر فقلت: وقال ابن الجوو 
؟ فقال:  فر لي ، وقال قد  فرت لعشرة من أصحاب الحدي  في ومانك  ما فعل الله بك

 (.2النك رليسهأ )وسيدهأ 
قلت وفي سككككككككككنة خمسككككككككككين مات أبو عثمان اسككككككككككماعيل بن عبد الرحمن العصكككككككككككالدى 

عمر الخطيه أبو الحسكن على بن محمد المشكانى ( في عشكر التسكعين ، والم2)بنيسكابور 
راوي التاري  الصكككككككككككككك ير للبخاري ، والمسككككككككككككككند أبو الفت  محمد بن على بن هبة الله بن عبد 
السكككالم الكاته بب داد ، ومقرئ العراق أبو الكرم المبارك بن الحسكككن الشكككهروورى مصكككنف " 

، وقاضككي  1لي بل قبلها المصككباح " ، ومفتى خراسككان الفقيه محمد بن يحيى صككاحه ال  ا
 مصر أبو المعالى محمد بن جميع القرشى الشافعي مصنف

 كتاب " الذخالر " في المذهه ، والواعظ أبو وكريا يحيى بن ابراهيأ السلماسى بها.
__________ 

 (2)." 2033كما يئتي في الترجمة رقأ   543( أي سنة 1( من المكية )2)
 

لواافهبي، الاافهبي، تاافرر  الغفااا=   طبقااات الغفااا= -582
 (248شمل الدين )م 

" 
ا كبير الشئن. قال هشيأ   عوانة وخلف بن خليفة وهخرون وكان  قة حجة صالحرا متعبدر
ككان لو قيكل لكه: ملكك الموت على البكاب مككا ككان عنككده ويكادة في العمككل وككان يصككككككككككككككلي من 

د نا رب. قال يحيى بن أبي كثير: حقلو  الشككمس إلى أن يصككلي العصككر  أ يسكككب  إلى الم 
شكككككعبة عن هشكككككام بن حسكككككان قال: صكككككليت إلى جنه منصكككككور بن واذان في ما بين الم رب 

 والعشاء فقرأ القرهن في الركعة اكولى وبلى في الثانية إلى النحل.
وروى نحوها مخلد بن الحسكككين عن هشكككام ف سكككنادها صكككحي  وروى خلف بن خليفة 

 ن ي يد في الحسككككككنات، واكشككككككر والبطر ي يد في السككككككي ات. قال عن منصككككككور قال: الهأ والح
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عباد بن العوام شككككككهدت جناوة منصككككككور بن واذان فرأيت النصككككككارى على حدة والمجول على 
حكدة واليهود على حكدة وقكد أخكذ خكالي بيكدي من كثرة ال حكام قلكت: كنيتكه أبو الم يرة مات 

 .2سنة إحدى و ال ين ومالة
المعتمر اإلمام الحافظ الحجة أبو عتاب منصككككككككككككور  منصككككككككككككور بن - 4/ 40 -285

السككلمي الكوفي أحد اكعالم: ال أحفظ له شككي ا عن الصككحابة. وحدث عن أبي والل وربعي 
بن حراش وإبراهيأ وسكككككعيد بن جبير ومجاهد والشكككككعبي وأبي حاوم اكشكككككجعي وقبقتهأ وعن 

عبة قال: ما  عنه شكككشكككعبة وشكككيبان والسكككفيانان وشكككريك وف كككيل بن عيام وخلق كثير. حكى 
كتبت حديثا قط. وقال ابن مهدي لأ يكن بالكوفة أحد أحفظ من منصككككككككككككككور. وقال والدة: 
صكام منصكور أربعين سكنة وقام ليلها وكان يبكي الليل كله ف ذا أصكب  كحل عينيه وبرق شفتيه 
ودهن رأسككككككككه قال: فتقول له أمه: أقتلت قتيال؟ فيقول: أنا أعلأ بما صككككككككنعت نفسككككككككي، أخذه 

ف بن عمر أمير العراق ليوليه ق اء الكوفة فامتنع فدخلت عليه وقد جيء بالقيد ليقيده يوسك
 أ خلى عنه، قال أحمد البجلي: كان منصكور أ بت أهل الكوفة، ال يختلف فيه أحد صال  
متعبد، أكره على الق ككككاء فق ككككى شككككهرين، قال: وفيه تشككككيع قليل وكان قد عمش من البكاء 

طوانة التي كانت في دار منصكككككور ما فعلت قال: يا بنية ذاك منصكككككور  قالت فتاة يا أبت اإلسككككك
كان يصككككلي الليل وقد مات قال الثوري: لو رأيت منصككككورا يصككككلي لقلت يموت السككككاعة قال 

 قال كدت أن ألقى الله بعمل نبي. ما فعل الله بكابن عيينة: رأيت منصورا فقلت 
__________ 

 .211وقيل  2
". 546" 821/ 20. تهكككذيكككه التهكككذيكككه: 2826/ 8تهكككذيكككه الكمكككال:  -285

/ 8. الكاشكككككككككككف: 53/ 8. خالصكككككككككككة تهذيه الكمال: 122، 126/ 1تقريه التهذيه: 
. الجرح والتعديل: 13/ 1. تاري  البخاري الص ير: 846/ 2. تاري  البخاري الكبير: 222
. 533/ 8. التاري  البن معين: 440. تاري  الثقات: 805/ 5. تاري  اإلسككالم: 223/ 3

 (2)تراجأ اك" 
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تاافرر  الغفااا=   طبقااات الغفااا= لواافهبي، الاافهبي، -582
 (248شمل الدين )م 

" 
أخبرنا أبو الحسكككككككين اليونينى أنا أبو عبد الله ال بيدي أنا أبو ورعة المقدسكككككككي أنا مكي 

ن أ بن خالد عن ابالكرخي أنا أبو بكر الحيري نا اكصككككككككككأ أنا الربيع أنا الشككككككككككافعي أنا مسككككككككككل
مثله، -جريج عن الثوري عن مالك عن ي يد بن قسكككككيط عن ابن المسكككككيه عن عمر وعثمان 

 يعني أنهما ق يا في الملطاة بنصف دية الموضحة.
ي يد بن ُور يع الحافظ الحجة محدث البصككرة أبو معاوية البصككري  -  6/ 22 -141

 المعلأ وحسكككين المعلأ ويونس العيشكككي: حدث عن أيوب السكككختياني وخالد الحذاء وحبيه
والجريري وروح بن القاسكككككككككككككأ. وعنه علي بن المديني وأمية بن بسكككككككككككككطام ومحمد بن المنهال 
ال رير ومحمد بن المنهال أخو حجاج وأحمد بن المقدام ونصر بن علي الجه مي وخلق  
ة قكثير. قكال أحمكد بن حنبكل: ككان ريحكانكة البصككككككككككككككرة مكا أتقنه وما أحفظه. وقال أبو حاتأ  

إمام. وقال أبو عوانة: صكككحبت ي يد بن وريع أربعين سكككنة ي داد في كل سكككنة خيرا. وقال بشكككر 
الحكافي كان ي يد متقنا حافظرا ما أعلأ أنى رأيت مثله ومثل صككككككككككككككحة حديثه. وقال يحيى بن 
سككككككككككككعيد القطان: لأ يكن ههنا أحد أ بت منه. قال نصكككككككككككككر بن علي: رأيت ي يد بن وريع في 

؟ قال: دخلت الجنة قلت: بماذا؟ قال: بكثرة الصكككككككككالة. مات فعل الله بكما المنام فقلت 
 وله إحدى و مانون سنة وكان أبوه والي اكبلة. 2ي يد في سنة ا نتين و مانين ومالة

قرأت على إسكماعيل بن عبد الرحمن المقدسي أخبركأ اإلمام أبو محمد بن قدامة في 
وشككهدة وت ج نثى قالوا أنا قراد بن محمد سككنة سككت عشككرة وسككتمالة أخبرنا خطيه الموصككلي 

أنا هالل بن محمد أنا الحسكككككين بن عياش نا أبو اكشكككككع  نا ي يد بن وريع عن عبد الرحمن 
بن إسككككحاق عن أبي عبيدة بن محمد عن جابر بن عبد الله قال نهى رسككككول الله صككككلى الله 

 من التبن. عليه وهله وسلأ عن كراء الم ار  وقد كنا نكري بما على الماذيان
عبد الوارث بن سككككككككعيد الحافظ الثبت أبو عبيدة العنبري موالهأ  -  6/ 21 -148

 التنوري
__________ 
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". 616" 815/ 22. تهكككذيكككه التهكككذيكككه: 2581/ 8تهكككذيكككه الكمكككال:  -141
. 122/ 8. الكاشكككككككف: 261/ 8. خالصكككككككة تهذيه الكمال: 864/ 1تقريه التهذيه: 

. الجرح 115، 180، 113/ 1تاري  البخاري الصككك ير: . 885/ 3تاري  البخاري الكبير: 
. 132/ 6. لسككككككككككككككككان المي ان: 411، 410/ 4. مي ان االعتكككدال: 168/ ص1والتعكككديكككل 
. 184/ 4. تراجأ اكحبار: 282/ 1. نسككككككككككيأ الريام: 681/ 2. الثقات: 281المعين: 
. 423. تاري  الثقات: 4211. ديوان ال ككككككككككعفاء: 241/ 1. اكنسكككككككككاب: 2011الم ني: 

 (2)والحاشية: "  116/ 3. سير اكعالم: 811، 812/ 2قبقات ابن سعد: 
 

تاافرر  الغفااا=   طبقااات الغفااا= لواافهبي، الاافهبي، -588
 (248شمل الدين )م 

" 
 الب دادي:

مولده في سكنة  مان وخمسين ومالة وكان أبوه من نبالء الكتاب فخلف له ألف درهأ 
ع هشكككيما وابن المبارك وإسكككماعيل بن مجالد ويحيى بن أبي والدة ومعتمر بن فيما قيل. سكككم

سككككككككككليمان وهذه الطبقة. وعنه أحمد وهناد والبخاري ومسككككككككككلأ وأبو داود وأبو ورعة وأبو يعلى 
وأحمد بن الحسكن الصكوفي وخاللق. أخبرني أحمد بن إسكحاق أنا أحمد بن يوسف والفت  

القكاضككككككككككككككي "ح" وأخبرنكا أحمد بن تاج اكمناء عن عبد  بن عبكد اللكه قكاال أنكا محمكد بن عمر
المع  بن محمد أنا يوسككككف بن أيوب ال اهد قاال أنا أحمد بن محمد الب ار أنا علي بن عمر 
الحربي نا أحمد بن الحسكككككن الصكككككوفي نا يحيى بن معين أنا ابن عيينة عن حميد اكعرج عن 

نهى عن له وسلأ أمر بوضع الجوال  و سكليمان بن عتيق عن جابر أن النبي صكلى الله عليه وه
بيع السنين، أخرجه أبو داود عن ابن معين: قال النسالي: أبو وكريا الثقة المئمون أحد اكلمة 
في الحدي . قال ابن المديني: ال نعلأ أحدا من لدن هدم عليه السكككككككككالم كته من الحدي  

كته قول: لو لأ نما كته يحيى بن معين. قال عبال الدوري: سككككككككككككككمعت يحيى بن معين ي
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الحدي  خمسكككين مرة ما عرفناه. وعن يحيى بن معين قال: كتبت بيدي ألف ألف حدي . 
وقكال ابن المكديني: انتهى علأ النكال إلى يحيى بن معين. وقكال يحيى القطكان: ما قدم علينا 
مثككل هككذين أحمككد بن حنبككل ويحيى بن معين وقككال أحمككد بن حنبككل: يحيى بن معين أعلمنككا 

 بالرجال.
قلت: يحيى أشكككككهر من أن نطول الشكككككرح بمناقبه. قال حبيش بن مبشكككككر أحد الثقات: 

جني فقككال: أعطككاني وحبككاني ووو  مااا فعاال اللااه بااكرأيككت يحيى بن معين في النوم فقلككت: 
 الث مكالكة حوراء ومهكد لي بين البكابين توفي في ذي القعكدة  ريبا بمدينة النبي صككككككككككككككلى الله 

  ين ومالتين رحمه الله تعالى.عليه وهله وسلأ سنة  الث و ال
أحمد بن حنبل شي  اإلسالم وسيد المسلمين في عصره الحافظ  - 3/ 10 -483

الحجة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسكككد الذهلي الشكككيباني المرووي 
  أ الب دادي:

عباد بن و ولد سنة أربع وستين ومالة. سمع هشيما وإبراهيأ بن سعد وسفيان بن عيينة 
عباد ويحيى بن أبي والدة وقبقتهأ. وعنه البخاري ومسكككككلأ وأبو داود وأبو ورعة ومطين وعبد 
اللكه بن أحمككد وأبو القككاسككككككككككككككأ الب وي وخلق عظيأ، وككان أبوه جنكديككا من أبنككاء الككدعوة ومككات 

 شابا. قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبا ورعة يقول: كان أبوك يحفظ ألف
__________ 

/ 2. تقريه التهذيه: 21/ 2. تهذيه التهذيه: 85/ 2ذيه الكمال: ته -483
 (2). تاري  " 63/ 2. الكاشف: 11/ 2. خالصة تهذيه الكمال: 24

 

تاافرر  الغفااا=   طبقااات الغفااا= لواافهبي، الاافهبي، -589
 (248شمل الدين )م 
 "الطبقة التاسعة:

 وعدتهأ مالة وستة أنفس
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اإلسالم حافظ نيسابور أبو عبد الله محمد الذهلي اإلمام شي   - 4خ 1/ 2 -541
 بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارل النيسابوري مولى بنى ذهل:

ولد بعد السككككبعين ومالة وسككككمع الحفصككككين وترك الرواية عنهما وسككككمع عبد الرحمن بن 
مهدى وأسكككباط بن محمد وأبا داود الطيالسكككي وعبد الرواق وخاللق بالحرمين والشكككام ومصكككر 

راق والرى وخراسككككككككان واليمن والج يرة وبر  في هذا الشككككككككئن. حدث عنه الجماعة سككككككككوى والع
مسككككككلأ وسككككككعيد بن أبي مريأ والنفيلى وهما من شككككككيوخه وأبو ورعة وابن خ يمة والسككككككراج وأبو 
حامد بن الشككرقى وأبو حامد بن بالل وأبو علي الميداني ومحمد بن الحسككين القطان وخلق  

لعلأ بخراسان مع الثقة والصيانة والدين ومتابعة السنن قال محمد كثير وانتهت اليه مشيخة ا
بن سككككككككككككككهل بن عسكككككككككككككككر كنا عند أحمد بن حنبل فدخل محمد بن يحيى الذهلي فقام اليه 
أحمد وتعجه النال منه وقال كوالده وأصككككككككككككحابه: اذهبوا إلى أبي عبد الله فاكتبوا عنه قال 

فذكر الذهلي حديثا فيه ضككككككعف فقال  محمد بن داود المصككككككيصككككككي كنا عند أحمد بن حنبل
أحمد: ال يذكر "مثلك" مثل هذا فخجل محمد، فقال أحمد: إنما قلت هذا إجالال لك يا 

 أبا عبد الله. وعن أحمد قال: ما رأيت أحدا أعلأ بحدي  ال هرى من محمد بن يحيى.
قلككت: قككد كككان الككذهلي اعتنى بحككديكك  ال هري وصككككككككككككككنفككه وتعككه عليككه وروى ابن ويككاد 

يسابوري عن محمد بن يحيى قال: قال لي علي بن المديني: أنت وارث ال هري وقال أبو الن
حككاتأ: هو إمككام أهككل ومككانككه. وقككال أبو بكر بن ويككاد: كككان أمير المؤمنين في الحككديكك  قككال 
الحسين بن الحسن: سمعت محمد بن يحيى يقول: ارتحلت  الث رحالت، وأنفقت على 

قال البصكرة فاسكتقبلنى جناوة يحيى القطان على باب البلد. و العلأ مالة وخمسكين ألفا وأتيت 
بن خ يمة نا محمد بن يحيى إمام عصككككككككككككره وعن الدارقطني قال من أحه أن ينظر قصككككككككككككور 
علمككه فلينظر في علكككل حكككديككك  ال هرى لمحمكككد بن يحيى قكككال أبو عمرو أحمكككد بن نصككككككككككككككر 

لت: ال:  فر لي، ق؟ قكماا فعال اللاه بكالخفكا : رأيكت محمكد بن يحيى في المنكام فقلكت 
 فما

__________ 
. تقريكككككه 522/ 1. تهكككككذيكككككه التهكككككذيكككككه: 2136/ 8تهكككككذيكككككه الكمكككككال:  -541
. الجرح 202/ 8. الكاشككككككككككف: 462/ 1.خالصككككككككككة تهذيه الكمال: 122/ 1التهذيه: 
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. الوافي 128/ 21. سككككككككككككككير أعالم النبالء: 425/ 8. تككاري  ب ككداد: 562/ 3والتعككديككل: 
 (2)." 803/ 2. التمهيد: 225/ 1. الثقات: 236/ 5بالوفيات: 
 

تاافرر  الغفااا=   طبقااات الغفااا= لواافهبي، الاافهبي، -590
 (248شمل الدين )م 

" 
أبو الشككي  حافظ أصككبهان ومسككند ومانه اإلمام أبو محمد عبد الله  -43/21 -316

الشي :  بئبيبن محمد بن جعفر بن حيان اكنصكاري، صكاحه المصنفات السالرة، ويعر  
ولد سكككنة أربع وسكككبعين ومالتين، وسكككمع في سكككنة أربع و مانين وهلأ جرا وكته العالي والناول 
ولقي الكبار، سككككككمع من جده كمه ال اهد محمود بن الفرج وإبراهيأ بن سككككككعدان ومحمد بن 
عبد الله بن الحسن بن حفص الهمذاني رليس أصبهان ومحمد بن أسد المديني وأحمد بن 

علي الخ اعي وأبي بكر بن أبي عاصككأ وإسككحاق بن إسككماعيل الرملي وأبي خليفة  محمد بن
الجمحي وأحمد بن الحسكككككككن الصكككككككوفي وأبي يعلى الموصكككككككلي وأبي عروبة الحراني، وكان مع 
سكككككعة علمه و  ارة حفظه صكككككالحرا خيررا قانترا لله صكككككدوقرا، حدث عنه أبو بكر أحمد بن عبد 

دويه وأبو سككككككككككككككعد الماليني وأبو نعيأ ومحمد بن علي بن الرحمن الشككككككككككككككيراوي وأبو بكر بن مر 
سكمويه المؤدب وسفيان بن حسنكويه وحفيده محمد بن عبد الرواق بن أبي الشي  والف ل 

 بن محمد القاساني وأبو قاهر بن عبد الرحيأ الكاته وخلق كثير.
ك. لقال ابن مردويه:  قة مئمون، صكككنف التفسكككير والكته الكثيرة في اكحكام و ير ذ

ا، وروي عن بعض العلمككاء قككال: مككا دخلككت  ا متقنككر وقككال أبو بكر الخطيككه: كككان حككافظككرا  بتككر
على الطبراني إال وهو يم ح أو ي حك، وما دخلنا على أبي الشي  إال وهو يصلي. قال أبو 
نعيأ: كان أحد اكعالم، صككككككنف اكحكام والتفسككككككير، وكان يفيد عن الشككككككيوخ ويصككككككنف لهأ 

. قلت: وروى عنه أبو بكر بن المقرئ وقال: نا عبد الله بن محمد سككككككككككككتين سكككككككككككككنة وكان  قة
 القصير.
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وأخبرني علي بن عبد ال ني المعدل كتابة أنه سككككككمع يوسككككككف بن خليل الحافظ يقول: 
رأيت في النوم كئني دخلت مسجد الكوفة فرأيت شيخرا قواالر لأ أر شيخرا أحسن منه فقيل 

لككت: أنككت أبو محمككد بن حيككان؟ قككال: نعأ، قلككت: لي: هككذا أبو محمككد بن حيككان؛ فتبعتككه وق
ْمُد لِلثِه الثِذي صكككككككككككككك  ما فعل الله بكأليس قكدمكت؟ قكال: بلى؛ قلكت: فبالله  قك ن ا ؟ قال: }اْلح  د 

{ ]ال مر:  ُه و أ ْور  ك نك ا اْك ْرم  د  [ اآليكة. فقلكت: أنكا يوسككككككككككككككف بن خليكل ج ت كسككككككككككككككمع 24و عكْ
ن ك الله.  أ صككككافحته فلأ أر شككككي ا قط أليحديثك وأحصككككل كتبك، فقال: سككككلمك الله، وفق

 من كفه فقبلتها ووضعتها على عيني.
قال أبو نعيأ: توفي في سككككل  المحرم سككككنة تسككككع وسككككتين و ال مالة، قلت: وفيها مات 
من كبكار شككككككككككككككيوخ الحكديك  أبو محمكد بن مكاسككككككككككككككي الب كدادي، ومخلكد بن جعفر الباقرحي، 

 شي  نيسابور.والعالمة أبو سهل محمد بن سليمان الصعلوكي 
__________ 

 (2). ط" 86/ 4. النجوم ال اهرة: 851، 852/ 1العبر:  -316
 

تاافرر  الغفااا=   طبقااات الغفااا= لواافهبي، الاافهبي، -591
 (248شمل الدين )م 

"الكتاني: كان  قة نبيالر حافظرا كته القناقير. وقال الميداني: توفي في رم كككان سكككنة 
  الث وستين و ال مالة.

بصككككككلة هو الحافظ اإلمام أبو الحسككككككين محمد بن محمد بن عبيد  -22/21 -121
الله الجرجاني رحثال جوثال: سكمع عمران بن موسى بن مجاشع السختياني وابن خ يمة وابن 
جوصكككاء وأبا العبال السكككراج وقبقتهأ، وحدث بئماكن، روى عنه أبو نعيأ الحافظ و يره، لأ 

  ال مالة.أدِر متى توفي، وبقي إلى بعد الستين و 
أحمد بن موسكككككككى بن عيسكككككككى الحافظ أبو الحسكككككككن بن أبي عمران  -21/21 -110

الجرجاني الوكيل: قال حم ة السكككككككككهمي: كان وكيالر على باب الق كككككككككاة، روى عن عمران بن 
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موسكككككككككككى السكككككككككككختياني وأحمد بن محمد بن عبد الكريأ وأحمد بن حفص السكككككككككككعدي وعبد 
كته الكثير من المسككككككككككككككانيد والسككككككككككككككنن والتواري  الرحمن بن عبكد المؤمن وقبقتهأ، وككان قد  

وجمع الشككككككككككككيوخ واكبواب والطرق وكان له فهأ ودراية، روى مناكير عن شككككككككككككيوخ مجاهيل لأ 
يتابعه عليها أحد فئنكروا عليه وكذبوه وكان له أصكككككول جياد عن السكككككختياني و يره، سكككككمعت 

كثرة كتبي قال:  فر لي ب ؟ماا فعل الله بكأبكا محمكد المنيري يقول: رأيتكه في النوم فقلكت: 
الحدي  والصكككككالة على النبي، صكككككلى الله عليه وهله وسكككككلأ. مات في ذي القعدة سكككككنة  مان 
وسككككككتين و ال مالة. قلت: وفي نسككككككخة سككككككنة  مان وسككككككبعين فالله أعلأ. قلت: وروى عنه أبو 

 سعيد النقاش وحلف أنه كان ي ع الحدي .
بن صكككككككال  بن عبد الله بن صكككككككال  بن أحمد بن محمد بن أحمد  -28/21 -112

قيس بن هذيل بن ي يد بن العبال بن اكحنف بن قيس الحافظ الكثير الصكككدق، المعمر أبو 
الف كل التميمي الهمذاني السكمسككار: حدث عن أبيه وعلي بن الحسكن بن سككعد ومحمد بن 
بلبل وأحمد بن محمد بن أويس ومحمد بن مراد بن حمويه والقاسككككككككأ بن أبي صككككككككال  وعبد 

ن بن أبي حككاتأ وعككدة، روى عنككه قككاهر بن مككاهلككة وحمككد بن عمر ال جككاج وأحمككد بن الرحم
ونجويه العمري وقاهر بن أحمد اإلمام وأحمد بن الحسكككككككككككككين بن رسكككككككككككككل وأبو الفت  بن أبي 

 الفوارل وهخرون. ذكره شيرويه في تاريخه فقال: كان ركنرا من أركان الحدي   قة حافظرا
__________ 

. قبقات الحفاظ: 2411/ 4. تبصككككككككير المنتبه: 644/ 1 مشككككككككتبه النسككككككككبة: -121
810. 

/ 8. شككككككككككككككذرات الككذهكه: 812. قبقكات الحفككاظ: 68، 61تكاري  جرجككان:  -110
 .251/ 2. مي ان االعتدال: 186، 185/ 2. لسان المي ان: 62

. شككككككككككككذرات 812. قبقات الحفاظ: 15/ 8. العبر: 882/ 1تاري  ب داد:  -112
 (2)." 281المستطرفة: . الرسالة 220/ 8الذهه: 
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تاافرر  الغفااا=   طبقااات الغفااا= لواافهبي، الاافهبي، -597
 (248شمل الدين )م 

" 
نصككر الله بن محمد الفقيه "ح" وأنب ت عن أبي القاسككأ بن صككصككرى عن نصككر الله أن 

حمد بن م الفقيه نصككككككر بن إبراهيأ حد ه قال: أنا أبو القاسككككككأ صككككككادق بن خلف أنا أبو بكر
الفراء الفقيه نا إبراهيأ بن محمد بن حسككككككككين قال: قرأت على أبي عبد الله محمد بن أحمد 
بن مفرج القاضكككككي: أخبرك منصكككككور بن أحمد الهروي نا أحمد بن جعفر السكككككمسكككككار حد ني 
عيسككككككى بن موسككككككى عن الوليد بن مسككككككلأ عن اكوواعي حد ني بعض الحكماء قال: خرجت 

ت بالعريش إذا بمظلة فيها رجل قد ذهبت يداه ورجاله وبصككككككككككره وإذا أريد الرباط حتى إذا كن
ا يوافي محامد خلقك، إذ ف لتني على كثير ممن خلقت  هو يقول: اللهأ إني أحمدك حمدر
، وذكر القصكككككككة. يونس عن أبي القاسكككككككأ بن بقي أنا شكككككككري  بن محمد إذنرا عن أبي  تف كككككككيالر

إبراهيأ اكصككككككككككيلي نا أبو ويد المرووي "ح"  محمد بن ح م نا حمام بن أحمد نا عبد الله بن
وأخبرنا عاليرا يوسككككف بن أبي نصككككر وعبد الله بن قوام قاال: أنا الحسككككين بن أبي بكر أنا عبد 
اكول أنكا أبو الحسككككككككككككككن الكداودي أنكا عبكد اللكه بن أحمكد أنا الفربري أنا البخاري نا يحيى بن 

صلى -ن عمر قال: تمتع رسول الله بكير نا اللي  عن عقيل عن ابن شهاب عن سالأ أن اب
 بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق الهدي من ذي الحليفة، الحدي . -الله عليه وهله وسلأ

أحمد بن منصككككككككككور بن  ابت الحافظ الرحال العالأ، أبو العبال  -25/28/2 -141
الشكككيراوي: حدث عن عبد الله بن جعفر بن فارل اكصكككبهاني والقاسكككأ بن القاسكككأ السكككياري 
والطبراني وأبي محمككد الرامهرم ي وعككدة، روى عنككه أبو نصككككككككككككككر اإلسككككككككككككككمككاعيلي وتمككام الراوي 
والحاكأ أبو عبد الله وعدة، قال الحاكأ: جمع هذا من الحدي  ما لأ يجمعه أحد وصككككككار 
له القبول بشككيراو بحي  ي ككرب به المثل. وقال الدارقطني: أدخل الشككيراوي هذا بمصككر على 

. قال يحيى بن منده الحافظ: الذي صنع ذلك هخر اسمه أحمد شكيوخ أحادي  وأنا بمصر
بن منصكككككككور، قال: كانا أخوين وال لط وقع في اسكككككككمه وعن أحمد بن منصكككككككور الحافظ قال:  

 كتبت عن الطبراني  ال مالة ألف حدي .
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وقال الحسككككين بن أحمد الشككككيراوي: لما مات أحمد بن منصككككور الحافظ جاء إلى أبي 
لنوم وهو في المحراب واقف بجامع شككيراو وعليه حلة وعلى رأسككه تاج رجل فقال: رأيته في ا

 ؟ قال:  فر لي وأكرمني وأدخلني الجنة؛ فقلت:ما فعل الله بكمكلكل بكالجوهر فقلكت له: 
بماذا؟ قال: بكثرة صكككككالتي على رسكككككول الله، صكككككلى الله عليه وهله وسكككككلأ. مات سكككككنة ا نتين 

 و مانين و ال مالة.
__________ 

/ 8. شككككككككككككككذرات الذهه: 400. قبقات الحفظ: 231/ 3وافي بالوفيات: ال -141
16 ،208 ".(2) 

 

تاافرر  الغفااا=   طبقااات الغفااا= لواافهبي، الاافهبي، -593
 (248شمل الدين )م 

"صككاحه ابن خ يمة والقاضككي يحيى بن منصككور وعبد الله بن محمد الكعبي ومحمد 
ا وقعكككت لي ببن المؤمكككل بن الحسككككككككككككككن وأبكككا بكر القطيعي وقبقتهأ، ولكككه  علو، أربعون حكككديثكككر

وأربعون أخرى رواهما عنه ولده أبو عثمان البحيري؛ وحدث عنه أبو العالء الواسطي ومحمد 
بن شككككككعيه الروياني؛ قال الحاكأ: كان من حفاظ الحدي  المبروين في المذاكرة، توفي في 

 شعبان سنة ست وتسعين و ال مالة عن  الث وستين سنة.
بة الله عن وينه الشكككعرية أنا عبد المنعأ بن القشكككيري أنا سكككعيد قرأت على أحمد بن ه

بن محمد أنا أبي أبو عمرو أنا أبو حامد أحمد بن الحسكككككككككن الجلودي نا علي بن الحسكككككككككن 
نا ابن جريج عن أبي ال بير عن جابر قال:  -هو ابن أبي رواد-الكدارابجردي نكا عبكد المجيكد 

: "يا أيها النال إن أحدكأ لن يموت حتى قال رسككككككككككككول الله، صككككككككككككلى الله عليه وهله وسككككككككككككلأ
يسككككككتكمل روقه، فال تسككككككتبط وا الروق، فاتقوا الله وأجملوا في الطله، خذوا ما حل ودعوا ما 

 .2حرم" 

                                         
 .8/248( 243مس الدين )م تذكرة الحفاظ = قبقات الحفاظ للذهبي، الذهبي، ش (2)
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الاللكالي اإلمام أبو القاسككككككككككأ هبة الله بن الحسككككككككككن بن منصككككككككككور  -22/8/1 -136
ن فناكي عبد الله ب الطبري الراوي الحافظ الفقيه الشكككككككككافعي محدث ب داد: سكككككككككمع جعفر بن

وأبا القاسكككككككأ عيسكككككككى بن علي الووير وأبا قاهر المخلص وأبا الحسكككككككن بن الجندي وعلي بن 
محمد القصككككككار والعالء بن محمد وقبقتهأ، وتفقه بئبي حامد اكسككككككفراييني؛ قال الخطيه:  
كان يفهأ ويحفظ، وصكنف كتابرا في السكنة، وكتابرا في رجال الصحيحين، وكتابرا في السنن، 
 وعاجلته المنية: خرج إلى الدينور فئدركه أجله بها في رم ان سنة  ماني عشرة وأربعمالة.

قلككت: حككدث عنككه أبو بكر الخطيككه وأبو بكر أحمككد بن علي الطريثيثي و ير واحككد، 
قكال الخطيكه: حكد ني علي بن الحسككككككككككككككين بن جد العكبري قال: رأيت هبة الله الطبري في 

 فقال:  فر لي، قلت: بماذا؟ قال كلمة خفية: بالسنة. ؟ما فعل الله بكالمنام فقلت: 
قلت: وفي سكككككككككنته مات بئصكككككككككبهان المسكككككككككند أبو علي أحمد بن إبراهيأ بن ي داذ  الم 
محسككككككككن، وبنيسككككككككابور العالمة اكسككككككككتاذ أبو إسككككككككحاق إبراهيأ بن محمد بن إبراهيأ بن مهران 

 لقاسككككككأ عبد الرحمن بناكسككككككفراييني صككككككاحه التصككككككانيف ركن الدين، والمسككككككند اإلمام أبو ا
محمد بن عبد الله النيسككككككابوري السككككككراج، وبدمشككككككق المحدث أبو الحسككككككين عبد الوهاب بن 
 جعفر الميداني، وقيل: إنه كته بقنطار حبر، وقد ضعف؛ وبنسا مفتيها أبو بكر محمد بن

__________ 
 .1رواه ابن ماجه في التجارات باب  2

. 410. قبقكككات الحفكككاظ: 22، 20 /24. تكككاري  ب كككداد: 280/ 8العبر:  -136
 (2)." 504/ 1. هدية العارفين: 122/ 8شذرات الذهه: 

 

تاافرر  الغفااا=   طبقااات الغفااا= لواافهبي، الاافهبي، -594
 (248شمل الدين )م 

"أربع و مانين سكككككنة، وشكككككي  ب داد أبو قاهر عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر بن 
هاني  انأ بن محمد بن عبيد الله البرحي اكصب يوسف اليوسفي، ومسند أصبهان أبو القاسأ

                                         
 .8/231( 243تذكرة الحفاظ = قبقات الحفاظ للذهبي، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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عن أربع وتسكعين سكنة، ومسكند العراق أبو علي محمد بن سعيد بن نبهان الكرجي الكاته، 
 خاتمة من سمع من بن شاذان.

أخبرنا محمد بن يوسكككككككف اكديه أنا عبد الوهاب بن قاهر أنا أبو قاهر السكككككككلفي  نا 
نتخككابي أنككا أبو قككاهر أحمككد بن محمود أنككا أبو بكر يحيى بن عبككد الوهككاب الحككافظ إمالء بككا

محمد بن إبراهيأ الخاون نا أحمد بن عمر بن يوسككككككككككف بن جوصككككككككككا  نا معاوية بن عمرو  نا 
عليه وهله  صكككلى الله-حري  بن عثمان قلت لعبد الله بن بسكككر: هل كان في رأل رسكككول الله 

 ن يت يبن.من شيه؟ قال: كان في رأسه شعرات بيض، كان إذا أده -وسلأ
محمود بن الف ل بن محمود الحافظ العالأ مفيد الجماعة، أبو  -16/25 -2053

نصكككككر اكصكككككبهاني الصكككككباغ، ن يل ب داد: سكككككمع عبد الرحمن بن منده وأخاه عبد الوهاب وأبا 
الف كككل الب اني وأبا بكر بن ماجه وعالشكككة بنت الحسكككن الوركانية وقبقتهأ، روى اليسكككير وقد  

ا لل رباء نسكك  الكته كته بخطه السككريع  الرفيع ما ال يوصككف كثرة وكان حميد الطريقة مفيدر
 المطولة.

قال شكككككيرويه الديلمي: قدم علينا همذان وكان حافظرا  قة يحسكككككن هذا الشكككككئن حسكككككن 
ا للطلبة. وقال  يره: لحق بب داد روق الله التميمي  السكككككككككيرة عارفرا باكسكككككككككماء والنسكككككككككه مفيدر

أصككككككككككككككحككككاب أبي قككككالككككه بن  يالن فمن دونهأ حتى كتككككه عن وقرادرا ال ينبي وقبقتهمككككا و 
 أصحاب أبي القاسأ بن البسري ونحوه.

روى عنه بن ناصككر وأبو الفت  بن عبد السككالم الكاته والمبارك بن كامل و يرهأ. قال 
السكككككككككلفي: كان رفيقنا محمود بن الف كككككككككل يطله الحدي  ويكته العالي والناول فعاتبته في  

ا مه إذا رأيت سكككككككما  هؤالء ال أقدر على تركه؛ فرأيته بعد موته فقلت: كتبه الناول فقال: والل
؟ قككال:  فر لي بهككذا، وأخرج من كمككه ج ءرا. مككات محمود بن الف كككككككككككككككل في فعاال اللااه بااك

 جمادى اكولى سنة ا نتي عشرة وخمسمالة.
كثرة اإلمام الحافظ البار ، أبو علي الحسين بن محمد بن  -12/25 -2051 ابن سكُ

 فيرة بن
__________ 
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. مختصككككككككككككككر قبقككات علمككاء الحككديكك  البن عبككد 108، 101/ 1المنتظأ:  -2053
 .2/ 101-1/ 103/ لوحة: 4. تاري  اإلسالم: 114الهادي: الورقة 
. 48/ 4. شكككككككذرات الذهه: 455. قبقات الحفاظ: 88، 81/ 4العبر:  -2051

 (2)." 246-244/ 2. الصلة: 2/ 124/ 4تاري  اإلسالم: 
 

الغفااا=   طبقااات الغفااا= لواافهبي، الاافهبي،  تاافرر -595
 (248شمل الدين )م 

" 
الصككككككككككككككوفي ومحمككد بن  نيمككة الفقيككه وداود بن مالعككه وعبككد الع ي  بن أحمككد النككاقككد 
وموسككككككى بن عبد القادر وأحمد بن ظفر بن هبيرة وأحمد بن صككككككرما وأبو منصككككككور بن عفيجة 

لق؛ وهخر من روى عنه باإلجاوة أبو الحسن بن المقير؛ ومما والحسن بن اكمير السيد وخال
تخبط فيه بن مسدي المجاور أنه قرأ على بن المقير عن بن ناصر قال: أنبئنا أبو عمرو عبد 
الواحد بن أحمد المليحي، فذكر من الجعديات. والمليحي فقد مات قبل مولد بن ناصكككككككككككككر 

 بئربع سنين.
ن سككككنة خمسككككين وخمسككككمالة. وقال بن الجووي: توفي بن ناصككككر في  اني عشككككر شككككعبا

؟ فقال: كما فعل الله بحد ني الفقيه أبو بكر بن الح ككككرمي قال: رأيت بن ناصكككككر فقلت: 
  فر لي، وقال: قد  فرت لعشرة من أصحاب الحدي  في ومانك؛ كنك رليسهأ وسيدهأ.
قلت: وفي سكككككككككنة خمسكككككككككين مات أبو عثمان إسكككككككككماعيل بن عبد الرحمن العصكككككككككالدي 

يسككابور في عشككر التسككعين، والمعمر الخطيه أبو الحسككن علي بن محمد المشكككاني راوي بن
التاري  الصكككككككك ير للبخاري، والمسككككككككند أبو الفت  محمد بن علي بن هبة الله بن عبد السككككككككالم 
الكاته بب داد، ومقرئ العراق أبو الكرم المبارك بن الحسكن الشكهرووري مصكنف "المصككباح" 

مد بن يحيى صككاحه ال  الي بل قبلها، وقاضككي مصككر أبو المعالي ومفتى خراسككان الفقيه مح

                                         
 .4/84( 243تذكرة الحفاظ = قبقات الحفاظ للذهبي، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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محمد بن جميع القرشككي الشككافعي مصككنف كتاب "الذخالر" في المذهه، والواعظ أبو وكريا 
 يحيى بن إبراهيأ السلماسي بها.

أخبرتنكا وينكه بنكت عمر ببعلبك عن أحمد بن ظفر أنا محمد بن ناصككككككككككككككر الحافظ أنا 
صقر سنة  الث وسبعين وأربعمالة أنا الحسين بن ميمون الصدفي محمد بن أحمد بن أبي ال

بمصر أنا محمد بن عبد الله النيسابوري  نا أحمد بن شعيه الحافظ  نا قتيبة  نا اللي  عن 
قال: "ما  -صكككلى الله عليه وهله وسكككلأ-سككعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسكككول الله 

مثلكه همن عليكه البشككككككككككككككر، وإنمكا ككان الكذي أوتيتكه وحيا من نبي إال وقكد أعطي من اآليكات مكا 
 .2أوحاه الله إلي فئرجو أن أكون أكثرهأ تابعرا يوم القيامة" 

البطروجي العالمككة الحككافظ الثقككة أبو جعفر أحمككد بن عبككد الرحمن  -1/26 -2030
بن محمد بن عبد الباري اكندلسكككي: حمل عن أبي علي ال سكككاني ومحمد بن فرج الطالعي 

ي الحسكككككككككن القيسكككككككككي وخاوم بن محمد وخلف بن إبراهيأ المقرئ وابن النخال وقبقتهأ، وأب
وتفنن في العلوم، روى عنكككه خلف بن بشكككككككككككككككوال وأبو محمكككد بن عبيكككد اللكككه الحجري وأبو 

 الحسن
__________ 

 .181. ومسلأ في اإليمان حدي  2رواه البخاري في االعتصام باب  2
/ " 4. شكككككككذرات الذهه: 81، 83/ 2وفيات: . الوافي بال224/ 4العبر:  -2030

(2) 
 

تاريخ اإل اا م ط التوفيقي ، الفهبي، شاامل الدين )م -592
248) 
" 

ِعي ْعِبي  يك ر ى التثِقيثة ، و ك ان  سكك  : ك ان  الشككث ل ْيم ان، ع ْن أ بِيِه ق ال  ُد ْبُن ُجبك ْيٍر و ق ال  ُمْعت مر ْبن سككُ
؟ فكك ِ ْن قكك ال  ال يك ر ى ا ت  ع ل يث اُج ِإذ ا أتي بككالرجككل قككال لككه: أكفرت إذا خ ر جككْ ان  اْلح جككث : لتثِقيككثة ، و ككك 
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ِعيِد ْبِن ُجبك ْيٍر، فقال ل ُه: أ ك ف ْرت  ِإْذ خ ر   : ال، قك تك ل ُه، ف ئُِتي  ِبسكككككككككككككك  ُه، و ِإْن ق ال  ؟ نك ع ْأ، تك ر ك  ْجت  ع ل يث
ُذ هم نكْ  ا ك ف ْرُت ُمنكْ : مك  : اختك ْر أ نْكت  ف ِ نث قك ال  ال  ؟ فك قك  تُكلُكك  لك ٍة أ قكْ : اْختك ْر أ يث ِقتكْ اص  ُت. قك ال   اْلِقصكككككككككككككك 

.  أ م ام ك 
اِء، فك ق تك ل ُه اْلح جثاجُ  ِعيُد ْبُن ُجبك ْيٍر ِمن  اْلُعبثاِد اْلُعل م  ُه ِفي و ق ال  ر بِيع ُة الرثْأِي: ك ان  سكككككككككككك  ، و ج د 

ا ِفيِهْأ ق   ْعب ِة و ن اسككككر اُروا ِبِهْأ إِل ى اْلِعر اِق، فك ق تك ل ُهْأ ِمنْ اْلك  ِبيٍه، ف سكككك  ْيٍء تك ع لثق  ِبِه ْلُق ْبُن ح     ْيِر شكككك 
اج ، ف د   ِثيِر، ح تثى ر ا   اْلح جكث ُه د ِم ك  ا خ ر ج  ِمنكْ ِعيكدر ا قتكل سكككككككككككككك  ع ا ق ِبيبرا، ع ل ْيِهْأ، ِإال بِكاْلِعبك اد ِة، فك ل مكث

: م ا ب اُل د ِمِه ك   : قك تك ْلت ُه و نك ْفُسُه م ع ُه.فك ق ال   ِثيررا؟ ق ال 
ِعيُد ْبُن ُجبك ْيٍر و م ا ع ل ى اك ْرِم أ ح ِد ِإال و   ُهو  و ق ال  ع ْمُرو ْبُن م ْيُموٍن: ع ْن أ بِيِه: م ات  سكككككككك 

 ُمْحت اِج إِل ى علمه.
ْعب ة   : د خ ل  س ِعيُد ْبُن ُجبك ْيٍر اْلك   ر أ  اْلُقْرهن  ِفي ر ْكع ٍة.فك ق  و ع ْن ِهالِل ْبِن ي س اٍ  ق ال 

ِعيٍد ِإنثُه ك ان  ي ْخِتُأ اْلُقْرهن  ِفي ُكلِ  ل   ل ْيم ان : ع ْن سكك  ل تك ْيِن. و ل ُه و ق ال  ع ْبُد اْلم ِلِك ْبُن أ ِبي سككُ يكْ
ِليل ِة ِفي اْلِحْلي ِة.  تك ْرج م ِة ج 

: ل د   تْ  ن اٍن ق ال  ن ة ، ع ْن أ ِبي سكِ ، ف ئ ْقس م ْت أُم ُه ع ل ْيِه س ِعيد  ْبن  ُجبك ْيٍر عقربِ  ق ال  اْبُن ُعيك يكْ
ُه الثِتي ل ْأ تُكْلد ْغ.  ل ي ْستك ْرِقي نث، فك ن او ل  الرثقثاء  ي د 

ان ، فك يك ْقر   ِعيُد ْبُن ُجبك ْيٍر يك ُؤم ن ا ِفي ر م  ككككككككك  اِعيُل ْبُن ع ْبِد اْلم ِلِك: ك ان  سككككككككك  م  ل ةر و ق ال  ِإسكككككككككْ أُ ل يكْ
ل ةر ِبِقر اء ِة و ْيِد ْبِن   اِبٍت.ِبِقر    اء ِة اْبِن م ْسُعوٍد، و ل يكْ

ِعيُد ْبُن المسككيه : أ ْعل ُمُهْأ بِالطثالِق سكك  يٍف ق ال  الِم ْبُن ح ْرٍب، ع ْن خ صككِ ، و ق ال  ع ْبُد السككث
اْلح الِل و اْلح ر اِم قكك اُوِل، و   اِء، و أ ْعل ُمُهْأ بككِ اْلح جِ  ع طكك  ِد، أ ْعل ُمهُ و أ ْعل ُمُهْأ بككِ اهكككِ يِر ُمجككك  التكثْفسككككككككككككككِ ْأ بككِ

ُعُهْأ ِلذ ِلك  ُكلِ ِه س ع"   (2)و أ ْجم 
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 "و ِمْن ش ْعرِِه:
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ِبيبرا ال يُكب الِيِني ت ِ ي ِصل ِتي ... و ال أُو اِلي ح   ال أ بْكت ِ ي و ْصل  م ْن ال يك بكْ
ا و ل وْ   ك رِه ْت ك فِ ي ُمب ايك ن ِتي ... ل ُقْلُت ِإْذ ك رِه ْت ك فِ ي ل ه ا: بِيِني  ه ذ 

 و ِمْن ِشْعرِِه:
 و ِإنث ع ن اءر أ ْن تُكف هِ أ  ج اِهال ... فك ت ْحس ُه ج ْهال أ نثُه ِمْنك  أ فكْه أُ 

ي اُن يك ْومرا ت م ام ُه ... إذا ُكْنت  تك ْبِنيِه و ه ُلُى اْلبُكنكْ ُر يك هْ م تثى يك بكْ  ِدمُ خ 
يُكْعد مُ   و ه ْل يُكف  ثُل اْلُمْثرِي إذا ظن  أن ه ... إذا جاد بِالشثْيِء اْلي ِسيِر س 

 و ل ُه:
 و ِإذ ا ق ل ْبت  اْلِعْلأ  ف اْعل ْأ أ نثُه ... ِحْمِل ف ئ ْبِصْر أ يث ش ْيٍء ت ْحِملُ 

 د ك  بِالثِذي ُهو  أ ْف  لُ و ِإذ ا ع ِلْمت  بِئ نثُه ُمتك ف اِضِل ... ف اْش  ْل فُكؤ ا
تِِه اُكول ى:  و ِمْن ق ِصيد 

اْلُعوِد ُيْسق ى اْلم اء  ِفي   ْرِسهِ   و ِإنث م ْن أ دثبْكت ُه ِفي الصِ ب ى ... ك 
 ح تثى تك ر اُه ُمورِقرا ن اِضررا ... بك ْعد  الثِذي م ا أ ْبص ْرت  ِمْن يُكْبِسهِ 

 ِه ... لُِتْدرِك  اْلُفْرص ة  ِفي ُأسِ هِ و اْلق  أ خ ا الظثْعِن بِِ ين اسِ 
اللثْيِ  ال يك ْفِرُل أ قكْر ان ُه ... ح تثى يك ر ى اإِلْمك ان  ِفي فك ْرِسهِ   ك 

نكك   د وِل ِفي اْلم  ِد اْلقككُ اِل   ْبن  ع بككْ : ر أ يككُْت صككككككككككككككك  ِد الرثْحم ِن اْلُمع بثِر قكك ال  د  ْبِن ع بككْ اِم ع ْن أ ْحمكك 
: ِإنِ ي و ر ْدُت ع ل ى ، و ك ْيف  ن ج ْوت  ِممثا ُكْنت  تُكْرم ى ِبِه؟ ق ال  ا فَاَعَل اللهه  بككَ مَ ض اِحكرا، فك ُقْلُت: 

: ق ْد ع ِلْمُت بك ر   ِتِه، فك ق ال  تك ْقبك ل ِني ِبر ْحم  اِفيك ِة، و ِإنكثُه اسككككككككككككككْ ِه خك  اء ت ك  ِممثا ُكْنت  ر بٍ  ل ْيس  ت ْخف ى ع ل يكْ
 تُكْعر ُ  ِبِه.

 ، أ بُو ُخ  ْيم ة  اْلع ْبِدي ، ب ْصرِيٌّ.2ُن ِمْرد الٍ ص اِلُ  بْ  -222
 ع ِن: اْلح س ِن، و ق اُوٍل، وابن سيرين، و يرهأ.

__________ 
/ 6"، الثقات البن حبان "424/ 4"، الجرح والتعكديكل "131/ 4التكاري  الكبير " 2
 (2)"." 804/ 1"، والمي ان "461-465
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الفهبي، شاامل الدين )م تاريخ اإل اا م ط التوفيقي ، -598
248) 

 .2"قلت: فما صنع بك رب ك؟ قال:  فر لي م فرةر ما بعدها م ْ ِفرة
 رواها ا نان عن محمد.

: سكككككككككمعُت أبا حاتأ البربري يقول: رأيت ابن المبارك  في  وقال العب ال بن محمد النثسككككككككك 
ا على باب الجن ة بيده ُمفتاح، فقلت: ما يوقفك ههنا؟ قال: هذا مف لجن ة دفعه إلى تاح اواقفكر

وقال: حت ى أوور الرثبث تعالى، فكن أميني في السككككماء كما   -صككككلى الله عليه وسككككلأ-محمد 
 كنت أميني في اكرم.

: رأيت الحارث بن عطية في النوم فسئلته، فقال:  وقال إسماعيل بن إبراهيأ المص يصي 
 ُ فر لي.

 وٍم مر تين.ين مم ن يلج على الله كل  يقلت: فابُن المبارك؟ قال: بٍ  بٍ ، ذاك في ِعلِ ي ِ 
:  نكا ليك  بن هكارون، عن نوفكل قال: رأيت ابن المبارك في  وقكال أبو هشككككككككككككككام الرفكاعي 
النثوم، فقلكت: مكا فعكل بكك ربك ك؟ قكال:  فر لي برحلتي في الحكدي ، عليك بالقرهن، عليك 

 بالقرهن.
 ٍن رفيع.قلت: ما فعل ُسفيان الثكثْوري ؟ قال: ذاك عندهأ في مكا

و اق:  نكا وكريك ا بن عك ِدي  قكال: رأيكت ابن المبارك ِفي النثوم،  وقكال علي  بن أحمكد السكككككككككككككك 
: ُ ِفر لي برحلتيما فعل اللهه بكفقلْت:   .1؟ ق ال 

:  ولبع هأ، وهو الووير ابن الم ربي 
 مررُت بقبر ابن المبارك بكرةر ... فئوس ع ني وْعظرا وليس بناققِ 

 ال ذي في جوانحي ...  نك يرا وبالشثْيه الذي في م ف ارِقيوقد كنت بالِعْلأ 
 ولكن أرى الذكر تنبه  افال ... إذا هي جاءت من رجاِل الحقالقِ 

 .8عبد الله بن محمد، أبو علقمة الفروي -214
 في الكنى.

__________ 
 ".242/ 4صفة الصفوة " 2



 

 658 

 ".261/ 20تاري  ب داد " 1
 (2)يئتي في "الكنى"."  8
 

تاريخ اإل اا م ط التوفيقي ، الفهبي، شاامل الدين )م -599
248) 

"وقال:  نا عفان، نا ي يد بن ُور يع قال: أملى علي  سككككككككككككعيد هذه المسككككككككككككالل من كتابه، 
 يعني مسالل الح ك أ، وحم اد.

ا في سعيد.  وعن القط ان: أن ه كان ال يُكق دم على ي يد بن و رِيع أحدر
 بحور العلأ.قلت: لأ يرحل في الحدي ، وكان من 

: لأ ي ل مشت ال ب تقان الحدي .  قال ابن الم ِديني 
دثد، ويحيى بن يحيى،  قلككت: أقككدم شككككككككككككككيوخككه أي وب، وعْمرو الفالل، وقُكتك ْيبككة، وُمسككككككككككككككك 
رير، ومحمد بن المنهال أخو حجاج،  وبُكْندار، وأُمي ة بن ِبسكككككككككطام، ومحمد بن الِمْنهال ال كككككككككث

، و   أحمد بن ع ْبد ة، وخْلق كثير.وأحمد بن الِمْقدام، ونصر بن علي 
 قال أحمد بن حنبل: كان ر ْيحانة البصرة، ما أتقنه وما أحفظه.

 وقال أبو حاتأ:  قة، إمام.
 وقال أبو ع و انة: صِحبت ي يد بن و رِيع أربعين سنةر ي داد في كل  سنة خيررا.

ر الحككافي: كككان ي يككد بن و رِيع ُمْتِقنككرا حككافظككرا، مككا أعلأ أن   ثلككه ومثككل ي رأيككت موقككال ِبشككككككككككككككْ
 صح ة حديثه، رحمه الله.

 وقال يحيى القط ان: لأ يكن ههنا أحِد أ بت منه.
: رأيُت ي يد بن و رِيع ِفي النثوم، فقلْت:  مي  ؟ قال: للهه بكما فعل اوقال نصكككككر اْلج ْه ككككك 

 دخلت الجنة. قلت: بماذا؟ قال: بكثرة الصالة.
 .2ي يد بن عبد الله، أبو خالد الُقر شي   -410

 ويُقال له: البك ْيس ري ، قي ده ابن نُكْقطة بموحثدة وبسين مهم ل ة.
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، وإبراهيأ الخووي ، وع ْمر بن محمكككد  روى عن: ابن ُجر ْيج، وأبي مكككالكككك اكشككككككككككككككجعي 
 الُعمري .

ير، و يرهما، والقواريري ، وأبو كامل  وعنه: علي  بن أبي هاشككككأ الطبراني، وق ط ن بن ُنسكككك 
 الجحدري .
 لى بعد الثمانين ومالة.و ب ِقي  إ

__________ 
 (2)"." 481، 482/ 4"، والمي ان "126/ 1انظر: الجرح والتعديل " 2
 

تاريخ اإل اا م ط التوفيقي ، الفهبي، شاامل الدين )م -200
248) 

 "ق ال  الحارث: ك ان  في ابن القاسأ: العبادة والس خاء والشجاعة والعلأ والور  وال  ْهد.
 : أخبرني  قة  قة.ق ال  ابن وض اح

: ر أ ْيت ابن القاسكككككككأ في النثوم، فقلت: كيف وجدت المسكككككككالل؟  ع ْن علي  ْبن م ْعب د ق ال 
: الرثباط باإلسكندرية. ؟ ق ال   فقال: أٍ  ُأٍ : قلت: فما أحس ن  ما وجدت 

: ورأيت ابن وْهه أحسن حاال منه.  ق ال 
: وقد حدث سكككككككككككككحنون أن ه ر أ ى ابن القاسكككككككككككككأ ِفي النثو  :  ؟ما فعل اللهه بكم، فك ق ال  ق ال 
: فئي  عمل وجدت أف ل؟.  وجدت عنده ما أحببت! ق ال 

: تالوة القرهن!.  ق ال 
: قلُت: فالمسالل؟ فكان ُيِشير ب صبعه ُيكش يها.  ق ال 

: فكنُت أسئله ع ِن ابن وْهه، فيقول: ُهو  في ِعلثي ين.  ق ال 
: ما أعلأ في فالن ع يكْ قك ال  أبو جعفر الطثحاوي : بك ل   ني ع   برا إال ِن ابن القاسككككككككككككككأ أن ه ق ال 
 دخوله إلى الُحك ام، أال اشت ل بنفسه؟.
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ق ال  الحارث ْبن مسككين: س ِمْعُت ابن القاسأ يك ُقوُل في دعاله: ال لهأ امنع الدنيا من ي، 
 وامنعني منها.

برا.  ق ال  الحارث: فكان في الور  وال  ْهد شي را ع ج 
ف ر  ق ال  أبو ِعيد ْبن يونس: ولد ابن القاسككككأ سككككنة ا نتين و ال ين ومالة، وتوفي في صكككك  سكككك 

 سنة إحدى وتسعين ومالة.
، أ ن ا أ بُو اْلو ْقِت السِ ْجِ ي   ، أ ْخبك ر ن ا يوسكف بن أبي نصر، وجماعة، قالوا: أنا اْبُن ال  بك ْيِديِ 

ِعيُد ْبُن ت لِ أ ن ا الداوودي، أ ن ا اْبُن ح م و ْيِه، أ ن ا اْلف ر   ِأ ع ْن ْبرِي ،  نا اْلُبخ ارِي ، نا سكك  يٍد، نا اْبُن اْلق اسككِ
ِعيدِ  ه اٍب، ع ْن سككك  ٍر، ع ْن ع ْمرِو ْبِن اْلح اِرِث، ع ْن يُوُنس  ْبِن ي  ِيد ، ع ِن اْبِن شكككِ ْيِر ْبُن ُم ككك   ْبِن ُبك 

 اْلُمس يِ ِه، و أ ِبي س ل م ة  ح.
ُد ْبُن اْلعم   ، أ ن  و أنا أ ْحم  ام ة ، أ ن ا اْبُن اْلب طثيِ  ا ل ْفظُُه: أ ن ا اْبُن ُقد  ْيُن ْبُن اِد ع الِيرا، و ه ذ  ا اْلُحسككككك 

اِب بْ  ُد اْلو هككث ُد ْبُن ع ْمرٍو، نككا ي ْحي ى ْبُن ج ْعف ٍر، نككا ع بككْ ٍد، أ نكك ا ُمح مككث ، أ نكك ا ع ِلي  ْبُن ُمح مككث د  ُن أ ْحمكك 
" ع ط اٍء، أ ن ا ُمح مثُد ْبُن   (2)ع ْمرٍو، ع ْن أ ِبي س ل م ة ، ع ن أ ِبي ُهر يْكر ة ، أ نث ر ُسول 

 

تاريخ اإل اا م ط التوفيقي ، الفهبي، شاامل الدين )م -201
248) 

  : : نا حري  ْبن أحمد ْبن أ ِبي داود: حدث ني سكككككلمويه ْبن عاصكككككأ ق ال  "أبو علي  الكوكبي 
ر إلى منصككور ْبن عمار يسككئله ع ْن قول تك و ى{ ]كته ِبشككْ [  5قه: ه: }الرثْحم ُن ع ل ى اْلع ْرِش اسككْ

 ك ْيف  اْستك و ى؟.
فكته إليه: استواؤه  ير محدود، والجواب فيه تكلف، مساءلتك ع ْنُه بدعة، واإليمان 

 بجملة ذ ِلك  واجه.
: ِقيل  لمنصككور ْبن عم ار: تتكل أ بهذا الكالم، ونرى منك أشككياء؟  ع ْن ع ْبد ك العابد ق ال 

 : احسبوني ُدر ة وجدتموها ع ل ى كناسة.ق ال  
 وعن ِبْشر الحافي أن ه كته إلى منصور ْبن عم ار أِن اكته إليث بما منث الله علينا.
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فكته إليه: يا أخي، قد أصككككككبحنا في نعٍأ ال ُنحصككككككيها في كثرة ما نعصككككككي. فال أدري  
، أو قبي  ما س ت ر.  كيف أشكره بجميل ما ن ش ر 

 ي  لمنصور تسعة أحادي  منكرة.قلت: ساق ابن ع دِ 
 ؟.ما فعل اللهه بكو ُرِوي  أن ه رُلي بعد موته ف ِقيل : 

: ُ ِفر لي وقال: يا منصكككور قد  فرُت لك ع ل ى تخليطك، إال أن ك تحوش النال  2ق ال 
 .1إلى ذكري

 وقيل هذا كبي العتاهية:
 إن  يوم  الحساِب يوِم عسيِر ... ل ْيس  للظ المين فيه مجير
ْوِل الصثراط يا منصور  8فات خذ عد ةر لمطلع القبك ... كر و ه 

 .4منصور بن وردان اكسدي الكوفي -810
 ع ْن: أبان ْبن تك ْ ِله، وعلي  ْبن ع ْبد اكعلى الثعلبي.

__________ 
 تحوش: تجمع. 2
 ".816، 815/ 1الحلية " 1
 ".26/ 28تاري  ب داد " 8
 (2)"." 826/ 20تهذيه ""، وال230/ 3الجرح والتعديل " 4
 

تاريخ اإل اا م ط التوفيقي ، الفهبي، شاامل الدين )م -207
248) 

ا. وقد لي ن مثل  ا فتئنث في أمره، ف ن  الرجل متعنثت جدر ك ِبِه، أم ا إذا لي ن أحدر "فك ت م سكككككككككككككث
عفاء، لكن يقع ِمن كالم حي . ولأ أِقف ع ل ى كتابه في ال كككك   هإسككككراليل، و يره ِمن رجال الصكككك 

، والفالل، وابن م ِعين أشياء نافعة.  في أس لة ابن الم ِديني 
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ا في معرفة اْلِعل ِل. أخذ ذ ِلك  ع ْنُه ابن المديني، وأخذ ذ ِلك  ع ِن ابن الم ِديني   وكان رأسككككككر
 أبو ع ْبد الله اْلُبخ ارِي .

ب ة: وأخذ ع ِن اْلُبخ ارِي  التكثْرِمذي  ِعلله الكبرى.  ق ال  ُعتكْ
ْيٍء يك ق ُع ِمْن ح ِديِ  ي ْحي ى م ا و ق ع  ِفي اْل  ْيالنِيثاِت، أ نْكب ْئن اُه ج م اع ِة: أ  و أ ْعل   ن ا ُعم ُر ى شكككككككككككككك 

:  ك ن ا ُمح مثُد ْبُن شككك   اِفِعي  ْيِن، أ ن ا اْبُن   ْيالن ، أ ن ا أ بُو ب ْكٍر الشكككث اٍد، ن ا ْبُن ُمح مثٍد، أ ن ا اْبُن اْلُحصككك  دث
: ق  ي ْحي ى ْبُن سكككك   اِعيُل، ع ْن قك ْيِس ْبِن أ ِبي ح اوٍِم، ع ْن ج رِيٍر ق ال  م  وُل ِعيٍد اْلق طثاُن:  ك ن ا ِإسككككْ ال  ر سككككُ

" -اللثِه   .2ص لثى اللثُه ع ل ْيِه وسلأ: "ال ر ِحأ  اللثُه م ْن ال يك ْرح ُأ النثال 
ة  اْلع نكْق  ِي : سكككككككككك   اِلد  ِمْعُت ع ِليث ْبن  اْلم دِ ق ال  ُمح مثُد ْبُن ع ْمرِو ْبِن ُعبك ْيد  : ر أ ْيُت خ  يِنيِ  ق ال 

 ؟.َما فَاَعَل اللهه  بككَ ْبن  اْلح اِرِث ِفي النكثْوِم، فك ُقْلُت: 
: ُ فر لي ع ل ى أن  اكمر شديد.  ق ال 

 قلت: فما فعل يحيى القط ان.
: نراه كما يُرى الكوكه الد ر ي في أُفق السماء.  ق ال 

 مات يحيى ْبن س ِعيد في ص ف ر سنة  ماٍن وتسعين ومالة.قلت: ق اُلوا 
ن ة وابن مهدي  بئربعة أشهر، رحمهأ الله.  قبل موت ابن ُعيك يكْ

 .1يحيى ْبن س ِعيد اكنصاري  الحمصي  العط ار -841
 أبو وكري ا المحد ث.

، وح رِي  ْبن عثمان، ويحيى ْبن أي وب اْلم صْ  ي ، وُف  ْيل رِ روى ع ْن: يونس ْبن ي يد اك ْيلي 
ان محمد  ، وأبي  سككككك  بي  ْبن مرووق، والمسكككككعودي ، ومحمد ْبن عبد الرثْحم ن ْبن عرق الي ْحصكككككُ

 ْبن مطرث ، وقالفة كبيرة بالحجاو والشام والعراق ومصر.
__________ 

/ 1"، وأحمد "1823"، ومسلأ "21، 1/ 3"حدي  صحي ": أخرجه البخاري " 2
 ".818، 811/ 8"، وابن أبي شيبة "252دب/ "، وأبو داود "اك524، 142

 (2)"." 110/ 22"، والتهذيه "251/ 1انظر: الجرح والتعديل " 1
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تاريخ اإل اا م ط التوفيقي ، الفهبي، شاامل الدين )م -203
248) 
" 

: قك ال  ل نك ا اْلمك   دث  ِني ي ْحي ى ْبُن أ ْكث أ . قك ال  ان  ي  ِيد  ْبِن ه اُرون  ْئُموُن: ل  اْبُن ع ْرع ر ة : حك  ْوال  م كك 
، ِإنِ ي ك  ْرت  كككِ  : و ْيح ك  يِه ال أ نث ل ُه ك  ْظه ْرُت اْلُقْرهن  م ْخُلوق. ف ِقيل : و م ْن ي  ِيُد ح تثى يُكتكثق ى؟ فك ق ال 

، فك ت ْخت ِلُف النث  ْرتُُه فك يك ُرد  ع ل يث ن ةر.اُل و  سلطنة. و ل ِكْن أ خ اُ  ِإْن أ ْظه   ت ُكوُن ِفتكْ
ُه ر ُجال   ب ٍل و ِعْند  نكْ ْبُط ي  ِيد  ْبِن ه اُرون : ُكْنُت ِعْند  أ ْحم د  ْبِن ح  ِن، فك ق ال  و ق ال  أ بُو ن اِفٍع سككككككككِ

ُه:  ُت لكك  اِم. فك ُقلككْ نكك  اُرون  ِفي اْلم  ُت ي  ِيككد  ْبن  هكك  ا: ر أ يككْ ُدُهمكك  ه  أ حكك  َل اللااه ا فَاعااَ :   ف ر  بااككَ مااَ لي ؟ قكك ال 
دِ ُث ع ْن ح رِيِ  ْبِن ُعْثم ان ؟ قُكْلُت: ي ا ر بِ  م ا ع ِلْمُت ِإالث  : أ ُتحك  اتك ب ِني و قك ال  فثع ِني و عك  يكْررا. و شكككككككككككككك   خ 

ن اِم، فك ُقْلُت ل ُه: و ه ْل أ ت اك  مُ  ان  يك بكْ  ُض ع ِليًّا. و ق ال  اآْلخ ُر: ر أ يْكُتُه ِفي اْلم  : ِإنكثُه كك  يِر؟ ْنك ِر و ن كِ قك ال 
؟ فك ُقْلُت: أ ِلِمْثِلي يُكق اُل ه ذ   ؟ و م ْن ن ِبي ك  ؟ و م ا ِديُنك  ِني م ْن ر ب ك  ئ ال  : أ ْي و اللثِه، و سكككككككككككك  ا؟ و أ ن ا  ق ال 

. نْكي ا؟ فك ق اال  لي: ص د ْقت  ا ِفي د اِر الد   ُكْنُت أ ْعل ُأ النثاِل ِبه ذ 
ب ة : تُكُوفِ ي ِبو ا يكْ  ِمالك تك ْيِن.ِسٍط ِفي ر بِيٍع اآْلخ ِر س ن ة  ِستٍ  و  ق ال  يك ْعُقوُب ْبُن ش 

ا:  هكك  اُرون  ِمنكْ ِديككِ  ي  ِيككد  ْبِن هكك  قلككت: وقع جملككة أحككاديكك  بعلو في "ال يالنككات" ِمْن حكك 
اُل بِالنِ يثاِت"  نان، ع ْن 2"اْك ْعم  . و اللثُه أ ْعل ُأ. وقد روى ع بثال ْبن ع ْبد العظيأ، وأحمد ْبن سكككككككككككككِ

: القرهن مخلوق فهو و ْنديق كافر شككككككككككاذ ْبن ي حيى، أ نثُه سككككككككككمع ي يد ْبن هارون يك ُقوُل: من ق ال 
 باللثه تعالى.
ْعُد ْبُن ِإبْكر اِهيأ  ْبِن ع ْبِد الرثْحم ِن ْبِن ع ْو ٍ  -446 أبو  - - 1يعقوب ْبن ِإبْكر اِهيُأ ْبُن سكككك 

 يوسف القرشي ال هري العوفي المدني ن يل ب داد.
أ بِيكِه، ومحمكد ْبن أخي ال  ْهرِي ، وعكاصككككككككككككككأ ْبن محمد الُعم ري ، واللثي  ْبن  حكدثث  ع ْن:

 سْعد، وُشْعبة ْبن الح ج اج.
د، وعلي  ْبن  يكككْ ، وعبكككد ْبن ُحم  اق، ومحمكككد ْبن يحيى الكككذ ْهلي  حككك  وعنككه: أحمكككد، وِإسككككككككككككككْ

ث م ة، وعب ال الد وري ، ومحمد ْبن  يكْ ، ويحيى ْبن م ِعين، وأبو خ  ح  الم ِديني  اق الصككككككككككك اني، ِإسكككككككككككْ
 ويعقوب بن شيبة، وخلق سواهأ.

__________ 



 

 664 

"، 1102"، وأبو داود "2102"، ومسكككلأ "2"حدي  صكككحي ": أخرجه البخاري " 2
 (2)والنسالي " 
 

تاريخ اإل اا م ط التوفيقي ، الفهبي، شاامل الدين )م -204
248) 

ِأ ْبن  ن، ع ِن اْلق اسكِ ، أ ن ا أ ِبي، أ ن ا ق"وقد أ نْكب ئ ن ا أبو ال نالأ ْبن عال  اهر ْبن سهل، أ ن ا ع ِليٍ 
ِمْعُت  : سككككككككك  ِمْعُت محمد ْبن ُخر ْيأ الُعق ْيلي  : سككككككككك  ، أ ن ا عبد الوه اب الكالبي  الأ الهاللي  عبد الد 
أحمكد ْبن أ ِبي الحواري  يك ُقوُل: تمنيكت أن أرى أبككا سككككككككككككككليمككان الككد اراني  في المنكام، فرأيتكه بعككد 

 .ما فعل اللهه بكعل أ، سنة، فقلت ل ُه: يا م
ق  شككككككيٍ ، فئخذُت منه ُعودرا، فال  : يا أحمد دخلت من باب الصككككك ير، فرأيت وسككككككْ ق ال 

 أدري تخل لت ِبِه أم ر م ْيُت ِبِه؟ فئنا في حسابه من سنة.
ق ال  أبو ُوْرعة الطثبري : سئلت سعيد ْبن ح ْمدون ع ْن موت أ ِبي سليمان الد اراني  فقال: 

 رة ومالتين.سنة خمس عش
، والق رثاب.  وكذا ور خ وفاته أبو عبد الرحمن الس ل مي 
 وقيل: سنة خمٍس ومالتين، قاله ابن أ ِبي الحواري .

 . أبو يحيى الر اوي المقرئ:2عبد الرحمن بن ِسنان -112
 عن: عبد الع ي  بن أبي داود، ونُكع ْيأ بن م ْيس رة.

 بو حاتأ، والف ل بن شاذان المقرئ.وعنه: يحيى بن ع ْبد ك، وأبو ُوْرعة، وأ
 قال أبو حاتأ: مقرئ صدوق.

 :1عبد الرحمن بن عبد الع ي  المدالني  س ْبويه -113
 روى عن: ُسل ْيأ بن أخ ر.

 روى عنه: عب ال الد وري ، وأحمد بن إسحاق الوو ان.
 . أبو ي يد السثعدي  الم ْرو وي  الفقيه:8عبد الرحمن بن علقمة -111
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 ا حم ة الس ك ري ، وأبا ع و انة، وحم اد بن ي يد.سمع: أب
 وكان من كبار أصحاب ابن المبارك.

 روى عنه: أحمد بن حنبل، ويحيى بن أبي قاله، وأبو ُوْرعة، وحمدان الور اق.
__________ 

 ".141/ 5الجرح والتعديل " 2
 ".162/ 5الجرح والتعديل " 1
 (2)تقدمت ترجمته في الج ء السابق."  8
 

تاريخ اإل اا م ط التوفيقي ، الفهبي، شاامل الدين )م -205
248) 

ئت  ال را  ال را، ع ل ى ما ئ. فتوضككككككك  ب  ، فقال: توضككككككك  : فئُدِخلُت ع ل ْيِه ُبْكرةر وهو ُيسككككككك   "ق ال 
ل مكككات ع ْن أبك و ْين؟ فقلكككت: لألُم  الثلكككُ   . فقكككال: مكككا تك ُقوُل في ر جكككُ د خيٍر، ع ْن علي  روى عبكككْ

 والباقي لألب.
: ف ْن خل ف أبك و ْيه وأخاه؟ قلت: المسئلة بحالها، وسقط اكخ.ق    ال 

: ف ْن خلثف أبك و ْين وأ خ و ْين؟ قلت: لألم  الس ُدل، وما بقي لألب.  ق ال 
، إن  جكد ك ابن عب ال ما حجه اكم  ع ِن الث ل   فقكال: في قول النك ال كل هأ؟ قلكت: ال 

 إال  بثال ة إخوة.
ى مثلكك ك  ع ْن أن يككئمر بككالمعرو  ويك نكْه ى ع ِن الُمْنك ر؟ إن مككا نهينككا فقككال: يككا هككذا م ن نه

 أقوامرا يجعلون المعرو  ُمْنك ررا.  أ خرجت.
دق  وقال أبو ب ْكر الم ر وِذي ، ع ْن أحمد ْبن حنبل: إن ما رفع اللثه عف ان وأبو نُكع ْيأ بالصكككككككككِ 

 حين نُكو ه بذِْكرهما.
: جدًّا.وقال أبو ُعبك ْيد اآلُجر ِي : ق  لت كبي داود: ك ان  أبو نُكع ْيأ حافظرا؟ ق ال 

 وقال هارون بن حاتأ: سئلت أبا نُكع ْيأ: متى ُوِلْدت؟ قال: سنة تسٍع وعشرين ومالة.
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 وقال أحمد بن ُمالعه: سمعته يقول: ولدت في هخر سنة  ال ين ومالة.
ا، ف ن ه قُِعن في ُعنقه وحصل له ورشكين.  قلت: ومات شهيدر

ْيبة، عن بعض أصككككككككككككحابه: إن أبا نُكع ْيأ مات بالكوفة ليلة الث ال اء وقال  يعقوب بن شكككككككككككك 
 النسالخ ش عبان سنة تسع عشرة.

وقال  يره: مات في رم كان، وال ُمن اف اة  بين الق ْول ين، ف ن  ُمط يِ نرا رأ ى أبا نُكع يأ وخاق ب ه، 
ك  من رم ككككان سككككنة تسككككع عشككككرة. وقد  لط م حمد بن الُمثك نثى فخالف وقال: مات يوم الشككككث

 الجمهور وقال: مات سنة  مان عشرة في هخرها.
ر ْبن عبد الواحد: ر أ ْيت أبا نُكع ْيأ في المنام فقلت:  ؟ يعني بك ما فعل اللهوقال ِبشككككككككككككككْ

 فيما ك ان  يئخذ ع ل ى الحدي .
: نظر القاضي في أمري، فوجدني ذا عياٍل فعفا عني."   (2)ق ال 

 

ط التوفيقي ، الفهبي، شاامل الدين )م  تاريخ اإل اا م-202
248) 

"ال  ْهري : حدث ني حم ة بن الحسكككين الب  او،  نا عبد الله بن محمد بن عيسكككى: حدث ني 
 حم ة بن دهقان قال: قلت لِِبْشر بن الحارث: أحه  أن أخلو معك.

ن أُ  قال: إذا شكك ت. ونكون يومرا، فرأيته قد دخل قب ةر، فصككل ى فيها أربع ركعات، ال حسككِ
أصككككل ي مثلها، فسكككككمعته يقول في سككككجوده: اللهأ  إن ك تعلأ فوق عرشكككككك أن  الذ ل  أحه  إلي  
ر  ، ال لهأ  إنك تعلأ فوق عرشكككككككككككك أن  الفقر أحه  إلي  من ال نى، اللهأ  إن ك تعلأ  من الشكككككككككككث

معني س فوق عرشك أن ي ال أؤ ر على حب ك شي را. فلم ا سِمعُته أخذني الشهيق والبكاء. فلم ا
 قال: اللهأ  أنت  تعلأ أن ي لو أعلأ أن  هذا هاهنا لأ أتكل أ.

وقال صككككال  بن أحمد بن حنبل: سككككمعت أبي يقول: من وعأ أن أسككككماء الله مخلوقة 
 فقد كفر.
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ر بن الحارث.  وق ال  ع ْبد الرحمن ْبن أبي حاتأ:  نا محمد بن الُمثك نثى صككككككككككككاحه ِبشككككككككككككْ
ر وأنا حاضكككككر: إن  هذا الرجل، يعني أحمد بن حنبل، قيل له: أليس الله  قال: قال رجل لِِبشكككككْ

ر الرجل يتكلثأ ح ت ى قال: أال كل  شكككككيٍء  قديمرا، وكل  شكككككيٍء دونه مخلوق؟ قال: فما ترك ِبشكككككْ
 مخلوق إال  القرهن.

ر بن  : قال رجل لِِبشككككككككْ مد الع بثاداني  ل، عنه، عن عبد الصككككككككث قال الم ْرو وِي  فيما رواه الخال 
 يا أبا نصر يدخل أحِد من الموحِ دين الن ار؟. الحارث:

 فقال: استرحت إْن كان هذا عقلك.
ر  مانية عشكككككر ما  ر الم ْر  دي :  نا إبراهيأ بن هاشكككككأ قال: د فك ن ا لِِبشكككككْ وقال أحمد بن ِبشكككككْ

 بين ِقم ْطر إلى قك ْوص رة، يعني ِمن الحدي .
ر، فقال: مات رحمه الله م ة وما له نظير في هذه اك وقيل كحمد بن حنبل: مات ِبشكككككْ

 إال  عامر بن عبد قيس، ف ن  عامررا مات ولأ يترك شي را.
، عن الم ْرو وِي ، عن   أ  قككال أحمككد: لو ت وج كككان قككد تأ  أمر. رواهككا أبو العبكك ال البرالي 

 أحمد.
 :  ؟ما فعل اللهه بكورأى ِبْشررا بعض الفقراء بعد موته فك ق ال 

: ُ ِفر لي ولكل    (2)من اتب ع جناوتي، وكل  من أحب ني إلى يوم القيامة." ق ال 
 

تاريخ اإل اا م ط التوفيقي ، الفهبي، شاامل الدين )م -202
248) 

، فقال لي: اقعد، هات اقرأ.  "فسكت 
 قلت: عليك؟ قال: نعأ.

قلت: ال والله، ال أقرأ على رجل يسكككككتصككككك ر رجالر من ح م ل ِة القرهن.  أ  خرجت، فوج ه 
 أ يسئله أن يرد ني، فئبيت.إلى ُسل ي

                                         
 .26/68( 243تاري  اإلسالم ط التوفيقية، الذهبي، شمس الدين )م  (2)



 

 668 

قال:  أ  نِدمُت، واحتجت، فكتبت قراءة عاصككأ، عن يحيى بن هدم، عن أبي بكر بن 
 عي اش.

 تُكُوف ي في سابع ُجمادى اآلخرة سنة تسٍع وعشرين، وُولد سنة خمسين ومالة.
وقال الن قاش: قال يحيى الفح ام: رأيت خلف بن هشككككككام بن  عله في المنام، فقلت: 

:   ف ر  لي.اللهه بك ما فعل  ؟ ق ال 
 .2خ ل ُف بن يحيى الماوني  البخاري   -280

 قاضي الرثي .
ع ه  ، وُمصككككْ قال أبو نُكع ْيأ الحافظ: ولي ق ككككاء إصككككبهان، وروى عن: أبي مطيع البك ْلخي 

م، وإبراهيأ بن حم اد البْصري ، وعصام بن قليق.  بن سال 
، ومحمد بن ، وعلي  بن عب وعنه: يحيى بن عبدك الق ْ ويني  د إسككككككككككككماعيل اإلصككككككككككككبهاني 

 الع ي  البك   وي .
 قال أبو حاتأ: متروك ال ُيْشتك   ل به. كان يكذب.

 .1الخليل بن وياد المحاربي  الكوفي  الخو اص   -282
 كوفي  سكن دمشق.

ام  ابت، وعلي  بن ُمْسِهر، وأبا بكر بن عي اش، و يرهأ.  سمع: ع ْمرو بن أبي الِمْقد 
__________ 

"، والوافي 156/ 2"، وال كككككككككككككعفاء البن الجووي "821/ 8انظر الجرح والتعديل " 2
 ".668/ 2"، ومي ان االعتدال "853/ 28بالوفيات "
"، 883، 882/ 3"، وتهككذيككه الكمككال للم ي "832/ 8انظر الجرح والتعككديككل " 1

 (2)"." 262/ 8وتهذيه التهذيه "
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ل الدين )م تاريخ اإل اا م ط التوفيقي ، الفهبي، شاام-208
248) 

 "قال أبو حاتأ:  قة. وقال: كان يُكع د  من اكبدال.
:  قة.  وقال النثسالي 

ِمْعُت أبا ُوْرعة يقول: كان أحمد بن حنبل ال يرى الكتابة عن  : سكك  وقال سككعيد البك ْرد عي 
 أبي نصر التمار، وال عن يحيى بن معين، وال أحٍد ممن اُمِتح ن فئجاب.

ْعد : أبو نصكككر الت م ار من أبناء ُخراسكككان، ذُكر أن ه ُوِلد بعد مقتل أبي وقال محمد بن سككك 
، وت ِجر في التثْمر، و يره. وكان  قة  مسككلأ الد اعية بسككت ة أشككهُر، ون ل ب داد في ر ب ض الط وسككي 

 فاضالر خيكثررا ورِعرا.
عين سككككككتُكُوف ي بب داد في أو ل يوم من المحرثم، سكككككنة  ماٍن وعشكككككرين، وهو ابن إحدى وت

 سنة. وكان ب ص رُه قد ذهه.
ِه  ، أنككا الفت  بن عبكككد اللككه الكككاتكككه، أنكككا عبكككد اللكككث اق  اْلُقر اِفي  حككك  ُد ْبُن ِإسككككككككككككككْ أ ْخبك ر نكك ا أ ْحمككك 

ِأ الْ  ى ْبُن ع ِليٍ  اْلو وِيُر،  نا أ بُو اْلق اسكككِ ْيِن ْبُن النكثق وِر،  نا ِعيسككك  ، أ ن ا أ بُو اْلُحسككك  ه   بك   ِوي ،  نااْلح اسكككِ
اِمُل ْبُن ق ْلح ة ، و ُعبك ْيُد اللث  ِه ع ِلي  ْبُن اْلج ْعِد، نا أبو نصككككككككككككر الت م ار، وعبد اكعلى ابن ح مثاٍد، و ك 

ول  اللث  : قُكْلُت: ي ا ر سكككككُ ل م ة ، ع ْن أ ِبي العثراء، ع ْن أ بِيِه ق ال  ي  ق اُلوا:  نا ح مثاِد ْبُن سككككك  ِه، أما اْلع ْيشكككككِ
"تكون ال  كاة من ا : "ل ْو قُِعن ْت ِفي ف ْخِذه ا ك ْج  أ  ع ْنك   .2ل ل ية؟ فك ق ال 

قال محمد بن محمد بن أبي الورد: قال لي مؤذ ن ِبْشر الحافي: رأيت ِبْشررا ِفي النثوم، 
: ُ ِفر لي.ما فعل اللهه بكفقلْت:   ؟. ق ال 

ره وصككككككككككككبره على ققلت: فما فعل بئبي نصككككككككككككر الت م ار؟ فقال: هيهات ذاك في ِعلِ ي ين بف
 بنيانه.

 .1عبد الملك بن مسلمة بن ي يد -166
__________ 

"، وابن ماجه 113/ 2"، والنسككككالي "1315"حدي  ضككككعيف": أخرجه أبو داود " 2
 ".884/ 4"، وأحمد "1238"
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"، وتككاري  284/ 1"، والمجروحين البن حبككان "822/ 5انظر الجرح والتعككديككل " 1
 (2)"." 664/ 1تدال للمصنف ""، ومي ان االع826/ 1الطبري "
 

تاريخ اإل اا م ط التوفيقي ، الفهبي، شاامل الدين )م -209
248) 

"القاضكككككككككككككي محمد ْبن أحمد: كنُت فيمن حج  مع الحسكككككككككككككن ْبن عيسكككككككككككككى وقت وفاته 
ُهوده، ل يبة عديلي، فئُريُته في النث  وِم بالثكثْعل بي ة سككككككنة أربعين، فاشككككككت لُت بحفظ محملي عن شككككككُ

،  فقلُت: يا أبا  ؟ما فعل اللهه بكعلي 
. فقلُت فاتتني الص الة عليك ل يبة العديل. قال: ال  : ُ ِفر لي ولكلِ  م ْن ص لثى عليث ق ال 

ْمُه.2، ولكل  من يترحُأ علي  2تج  ،  فر لي ولكل من ص لثى علي    . اللثُهأث اْرح 
 .1الحسن ْبن هارون ْبن عق ار -208

ي خالد اكحمر. وعنه: ابن مسككككككروق، وأحمد ْبن علي  عن: جرير ْبن عبد الحميد، وأب
 الج  ار، وأحمد ْبن أبي العجوو.

 .8الحسن ْبن يوسف ْبن أبي الُمْنتاب الراوي   -204
ْيل ْبن ِعيام، وجماعة. وعنه: ُمط يثن،  ن يل ق وين. عن: جرير ْبن عبد الحميد، وُف كككككككككك 

 وهارون ْبن حي ان الق ْ ويني  شي  البن ماجة.
 ه ابن ماجة في تفسيره شي را.روى ل
 .4الحسن ْبن أبي الحسن ي يد المؤذن -205

ن ة، وابن أبي ُفد ْيك. وعنه: قاسككككأ المطرو، والهيثأ بن خلف. قال  ْفيان ْبن ُعيك يكْ عن: سككككُ
 ابن عدي : منكر الحدي .

 .5الحسين ْبن الحس ن الشثيكْل ماني   -206
 ُعبك ْيد اللثه ْبن ع ْمرو.عن: خالد ْبن إسماعيل المخ ومي شي  يروي عن 

 وعنه: موسى ْبن إسحاق اكنصاري ، وأبو يعلى الموصلي.
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__________ 
 ".845/ 2انظر تاري  ب داد " 2
 ".111/ 6"، واإلكمال البن ماكوال "224/ 3انظر الثقات البن حبان " 1
 ".281/ 1"، والتدوين في أخبار ق وين للرافعي "44/ 8انظر الجرح والتعديل " 8
، 452/ 2"، وتاري  ب داد للخطيه "245، 244/ 1انظر الككامكل البن عكدي " 4
 ".516/ 2"، ومي ان االعتدال للمصنف "451

"، وتهذيه الكمال 88، 81/ 3"، وتكاري  ب داد "41/ 8انظر الجرح والتعكديكل " 5
 (2)"." 582/ 2"، ومي ان االعتدال للمصنف "865/ 6للم ي "
 

فيقي ، الفهبي، شاامل الدين )م تاريخ اإل اا م ط التو-210
248) 

اذكوني  حت ى انسكككككل  من  : ليس بثقة. وقال عب ال الع ْنبري : ما مات ابن الشككككك  "النسكككككالي 
رها. قال ابن المديني: ُكنثا عند ابن مهدي ، فجاءوا بالشككاذكوني  الِعْلأ انسككالخ الحيثة من قشككْ

 سكران، وعن البخاري  قال: هو أضعف عندي من كل  ضعيف.
ا من رأي الحسن ال أحفظه.  وقال ابن م ِعين: قال لنا الشاذكوني: هاتوا حرفرا واحدر

وحكى ابن قانع أنه سككككككككمع إسككككككككماعيل ْبن الف ككككككككل يقول: رأيُت الشككككككككاذكوني  ِفي النثوم 
ب هككان، مااا فعاال اللااهه بااكفقلككْت:  : ُ ِفر  ِلي. قلككُت: ِبمككاذا؟ قككال: كنككُت في قريق أصككككككككككككككْ ؟ قكك ال 

ي ُكُته. ول ْأ أكن تحت سككككككككقف، فانكببُت على ُكتُِبي حتثى أصككككككككبحت، فئخذني المطُر ومع
مث  رثب ات الكبار، وُتسككككككك  ، ويبيُع هذه اْلُم كككككك  ى ف فر اللثه لي بذلك. قلُت: كان أبوُه يْتج ُر في البك   

ه  إليها. قال ابن قانع، وأبو بكر بن عاصكككأ، وُمط يثن، و يرهأ: تُكُوف ي  باليمن شكككاذكوني ة، فُنسكككِ
 ة أربع و ال ين. وقال أبو الشي : تُكُوف ي سنة ست و ال ين، وقِدم إلى إصبهان ست مرات.سن

 خ. م. د. ن.- 2سليمان ْبن داود -263
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أبو الربيع اكودي العتكي ال هري البصكككككككككككككري المقريء المحدِ ث الثقة. سكككككككككككككمع: مالكرا، 
 م، وجماعة.اط، وجرير ْبن حاو وفُكل ْي  ْبن سليمان، وحم اد ْبن ويد، وش رِيكرا، وأبا شهاب الحن  

، وجماعة من أقرانه، وخ. م. د، وروى ن، عن  وعنه: أحمد، وإسككككككحاق، وابن الم ِديني 
، و يرهأ. وأم ا ابن ِخراش  ، وأبو ُوْرعة، والنثسككككككككككككككاليًّ رجكٍل عنكه. وروى عنكه: محمكد ْبن الكذ ه لي 

ا رحمن، ف نا ال نعفقال: تكلثأ النال فيه، وهو صدوق. قلُت: هذه مجاوفة من عبد ال لأ أحدر
، بل أجمعوا على االحتجاج به. تُكُوف ي في ر م  ككككان سككككنة أربع و ال ين. ووقع  أضككككعف ال ثْهر اِني 
: لككه كتككاب جككامع في  لي من موافقككاتككه العككاليككة، وكككان من ألمككة الِعلأ. وقككال أبو ع ْمرو الككد اني 

 القراءات.
، لعاضكككككككككككدي ، وعبد الوارث التنوريسكككككككككككمع من نافع ْبن أبي نُكع ْيأ حرفين، ومن حفص ا

 وذكر جماعة.
__________ 

"، والكامل في 22/ 4"، والتاري  الكبير للبخاري "28/ 4انظر الجرح والتعكديكل " 2
 (2)"." 418/ 22"، وتهذيه الكمال للم ي "45/ 2التاري  "
 

تاريخ اإل اا م ط التوفيقي ، الفهبي، شاامل الدين )م -211
248) 
" 

أصكبحنا تسكام ع النال بقدوم يحيى وِبموته، فاجتمع العامة، وجاءت بنو هاشأ فقالوا: 
وُل اللثِه  ل  ع ل يكْه ا ر سكككككُ لث -ُنْخرج ل ُه اكعواد التي ُ سكككككِ لثى اللثُه ع ل ْيِه و سككككك  ،  -أ  صككككك  فكره العامة ذ ِلك 

لث -وكثُر الكالم. فقالت بنو هاشككأ: نحُن أ ْول ى بالنبي  لث صكك  منكأ، وهو أهِل  -أ  ى اللثُه ع ل يِه و سكك 
 أن يُ سل عليها.

ليأ: وفيها  وُدِفن  يوم الجمعة ِفي ذي القعدة سككككككككككككنة  الث و ال ين. ق ال  مهيه ْبن سككككككككككككُ
ُولْكدُت. قك ال  عبك ال الكدوري: مكات قبل أن يحج ، وصككككككككككككككل ى ع ل ْيِه والي المدينة. وكل أ الح امي 
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لثأ ، فُحِمل  ع ل ْيِه. وقال-لنثِبي  الوالي، فئخرجوا ل ُه سكرير ا لثى اللثُه ع ل يِه و سكك  أحمد بن خيثمة:  صك 
ا وسككككككبعين سككككككنة  مات لسككككككبٍع بقين من ذي القعدة سككككككنة  الث و ال ين. وقد اسككككككتوفى خمسككككككر
 ودخل ِفي السِ ت. وُدفن بالبقيع. وقال ُحبك ْيش ْبن مبشر، وهو  قة: رأيُت ي ْحي ى ْبن م ِعيٍن ِفي

ن ؟ قال: أعطاني وحباني وووجني  ال مالة حوراء، ومهد لي بيما فعَل اللهه بكم فقلكْت: النثو 
: مات  البابين. رأيت رواية  ريبةر، وهي أن  أ ب ا ع ْبد الرثْحم ن السككككككككككلمي روى ع ِن الدثار ُقْطِني  ق ال 

اد للخليلي أن ابن إلرشككككي ْحي ى ْبن م ِعيٍن قبل أ بِيِه بعشككككرة أشككككهر. ق ال  ابن خلكان: رأيُت في ا
: فعلى هذا تكون وفاته بعد أن حج . قلُت: بل  معين مات بسكككككبع بقين من ذي الحجة. ق ال 

، وما حج  تِْلك  السنة. والله أعلأ.  الصحي  أ نثُه ِفي ذي القعدة كما مر 
 خ. د. ت. ن.- 2يحيى بن موسى بن عبد ربه المحدث -416

فْ أ بُو وكري ا الُحد اني  اْلُكوفي   ِمع  سككككككككككُ ، ول ق ُبه خت. ر ح ال ج و ال. سكككككككككك  ي ان ْبن ،  ُأث البْلخي 
ْيل، وعبد اللثه ْبن نمير، وعبد الرواق، وقبقتهأ.  ِلأ، و محمد ْبن ُف كككككككككك  ن ة، والوليد ْبن ُمسككككككككككْ ُعيك يكْ
ال  ه الككككدارمي، وجعفر الفريكككابي، وأبو اْلع بككككث ه. وعن: خ. د. ت. ن. وعبكككد اللككككث وأكثر وأْقنككك 

 وقالفة. و  قه أ بُو ُوْرعة، و يره. ومات ِفي رم ان سنة تسٍع و ال ين.السراج، 
م ام أ بُو محمد  1يحيى ْبن يحيى ْبن كثير ْبن و ْسالل ْبن ِشمالل ْبن م ْنعايا -412 اإْلِ

، مولى بني لي  اكندلسي القرقبي الفقيه. دخل جده  البربري  الم ْصُمودي  الليثي 
__________ 

"، والثقات 233/ 1"، والجرح والتعكديل "802/ 3الكبير للبخكاري " انظر التكاري  2
 ".2511/ 8"، وتهذيه الكمال للم ي "162/ 1البن حبان "

"، والعبر 515-521/ 20"، وسكككير أعالم النبالء "428/ 6انظر وفيات اكعيان " 1
 (2)/ " 20"، والبداية والنهاية "421/ 2"
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فهبي، شاامل الدين )م تاريخ اإل اا م ط التوفيقي ، ال-217
248) 

"وقد بايع بوالية العهد ول ده المنتصككككككككر،  ُأث إن ه أراد أن يع له ويول ي المعت   أخاه لمحب ته 
ره مجالس العام ة، ويحط   كم ه قبيحة، فسككئل المنتصككر أن ين ل عن العهد، فئبى. وكان ُيح ككِ

 من لته ويتهد ده، ويشتمه ويتوعثده.
يفرا وبُ ا، وجرت أمور، فات فق وات فق أن التك ْرك انح رفوا عن المتوك ل لكونه صكككككككككككاد ر وصكككككككككككِ

اكتراك مع المنتصر على قتل أ بِيِه. فدخل عليه خمسِة ِفي جو  الل يل وهو ِفي مجلس ل ْهوه 
 ِفي خامس شو ال، فقتلوه سنة سب ٍع وأربعين.

ال  لك ُه:  : ُ فِ ؟ ق  ماا فعال اللهه بكوورد أن  بع ككككككككككككككهأ رهه ِفي الن وِم، فك قك  ر لي بقليل من ال 
 .2السنة أ ْحيك يك ُتها

ْرب، فلعل ه ُرِحأ  بالسكككككككككنة، ولأ يصككككككككك   ع ْنُه  وقد كان المتوك ل منهمكرا ِفي اللثذ ات والشككككككككك 
 .1النثْصه

ن ع ِلي   قال المسكعودي :  نا ابن ع ر ف ة النثْحوي ،  نا المبر د قال: قال المتوك ل كبي اْلح سكك 
ادق: ما يقول ولُد أبيك ِفي اْلع بثال؟ قال: ما ْبن ُمح مثد ْبن ع   ى ْبن ج ْعف ر الصكككككككك  ِلي  ْبن ُموسكككككككك 

 تقوُل يا أمير المؤمنين ِفي ر ُجٍل فك ر م اللثه قاعة نبي ه على خُلقه، وافترم قاعته على نبي ه.
ن إلى المتوكرل، وإن  ِفي من له سكككككككالحرا وكتبرا من أهل ُقأ ،  عي بئبي اْلح سككككككك  وكان قد سكككككككُ

قوم وِمن ني ته التكثو   ه. فكبس بيته ليال، فُوِجد ِفي بيٍت عليه مدر عة صككككككو ، متوج ه إلى رب ه ي
بآيات. ف ُئِخذ كهي ته إلى المتوكل وهو يشكككككككككرب، فئعظمه وأجلسكككككككككه إلى جانبه وناوله الكئل 

 فقال: ما خامر لحمي ودمي قط ، فاعِفني منه.
 فئعفاه وقال: أنِشْدني ِشْعررا. فئنشده.

 8باتوا على قُكل ل اكجبال  تحرسهأ ... ُ ْلُه الرجال ولأ تنفعهأ اْلُقللُ 
 اكبيات.

 فبكى لله المتوك ل قويال، وأم ر برفع الش راب، وقال: يا أ ب ا اْلح س ن لقد ليثنت هنا
__________ 

 ".220/ 2تاري  ب داد " 2
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الله  رضكككككي-ي النصكككككه: مصكككككطل  يعر  به الجماعة الذين تعصكككككبوا على اإلمام عل 1
 يعني بهأ من انتصبوا لعداوة اإلمام علي وشيعته. -عنه

 (2)" بنحوه." 14/ 4الشاهد في مروج الذهه " 8
 

تاريخ اإل اا م ط التوفيقي ، الفهبي، شاامل الدين )م -213
248) 

 رواية. 2"روى "أبو داود عنه"
 وروى عنه: أبو روق اله اني، وأحمد بن الخيل الحريري.

؟ كما فعل اللهه بقال أبو داود: رأيته ِفي النثوم فقلْت:  1"ال نج صككككككككككككبرا"وكان من قتله 
: ما ضرك "الوقف" 8"فقال: أدخلني الجنة"  : توفي سنة سبع وخمسين ومالتين.4ق ال 

 :5محمد بن محمد بن عقبة ْبن السثكن -435
 أ بُو الف ل اك س ِدي  اْلُبخ ارِي  ال اهد.

 بك ْيد اللثه ْبن عبد المجيد، وأبي نُكع ْيأ.ع ْن: معلي ْبن ُعبك ْيد، وعُ 
 وعنه: ِإْسح اق ْبن أ ْحم د ْبن خ ل ف، ويوسف ْبن ر ْيحان، وسهل ْبن شاُذو ْيه.

. واسأ جد ه الثامن "أ ْحبش"  ، بْمو حثدة.6ذكره ابن ماكوال 
ي البصككر  أبو موسككى العن ي - -محمد ْبن الُمثك نثى ْبن ُعبك ْيد ْبن قيس الحافظ  -436

 :2ال ثمن
 ُوِلد سنة مات حم اد ْبن س ل م ة .

ل ْيم ان، ومحمد ْبن جْعف ر ُ ْند ر، ويحيى القط ان،  وسكككمع: ي يد ْبن ُور ْيع، وُمْعت مر ْبن سكككُ
ن ة، وقبقتهأ.  وُسْفي ان ْبن ُعيك يكْ

، وأبو حاتأ الر اوي   ا، ع ْن ر ُجل، ع ْنُه، ومحمد ْبن يحيى الذ ْهلي   ،وعنه:  .، ون أي كككككككككككر
. اِملي   وابن صاعد، وابن ُخ  ْيم ة، وأبو ع ُروبة، وخْلق سواهأ كثير، هخرهأ أبو عبد الله الم ح 

 وكان أرج  من بُكْندار وأحفظ، كن ه رحل، وبندار لأ يرحل.
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 ق ال  أ بُو ع ُروبة: ما ر أ ْيُت بالبصرة أ بت من أبي موسى، ويحيى بن حكيأ. مات
__________ 

 ".2165/ 8اكصل، وأ بتناه من تهذيه الكمال " بيام في 4، 8، 1، 2
 ".42/ 2اإلكمال " 5
 سقط في اكصل.6
 (2)"." 218/ 21"، السير "15/ 3انظر: الجرح والتعديل " 2
 

تاريخ اإل اا م ط التوفيقي ، الفهبي، شاامل الدين )م -214
248) 

ِمْعُت محمد ْبن يحيى يك ُقوُل: لأ يك ْرِو أحد ري  إال  أخطئ ع ِن ال  هْ  "وقال ابن ُخ  ْيم ة: سكككككك 
 ِفي حديثه، إال  أ ن س ْبن مالك.

ِن اْلق ا ْيُن ْبُن اْلح سك  : ن ا اْلُحسك  ْيِن محمد ْبُن يك ْعُقوب  اِكُأ: أ ْخبك ر ِني أ بُو اْلُحسك  ِضي ق ال  اْلح 
ِعيُد  ُن أ ِبي م ْري أ : أ ْخبك ر ِني محمد ْبُن بْ بِئ ْنط اِكي ة ، ن ا ُمح مثُد ْبُن ع ْبِد اللثِه ْبِن ع ْبِد اْلح ك ِأ،  ن ا سككككك 

ة ، أ نث ف اِقم ة  و اْلع   بثال  ي ْحي ى، ع ْن ع ْبِد الرثوثاِق، ع ْن م ْعم ٍر، ع ِن ال  ْهرِيِ ، ع ْن ُعْرو ة ، ع ْن ع اِلشكككككككككككك 
، يك   بك ر  يكْ ْهِمِه ِمْن خ  ٍك ِمْن سككك  ُه ِمْن ف د  لثأ ، ْعنِ أ تك ي ا أ ب ا ب ْكٍر ي ْطلُب اِن أ ْرضككك  لثى اللثُه ع ل ْيِه و سككك  ي النثِبيث صككك 

لثأ  يك ُقوُل: "ال نورث ما تركناه صككك   لثى اللثُه ع ل ْيِه و سككك  ول  اللثِه صككك  ِمْعُت ر سكككُ ق ِة" فك ق ال  أ بُو ب ْكٍر: سككك  د 
2. 

: نا جد ي، نا أ بُو صككككككككال  ك ْعراني  م اِعيل ْبن محمد ْبن الف ككككككككل الشكككككككك  ته او ح دث ك ن ا ِإسككككككككْ
 اللي : حدث ني محمد ْبن يحيى النثيسابوري:  نا ع ْبد الر و اق، فذكر حديثرا ِفي الوضوء مرة.

، و يره: تُكُوف ي سنة  ماٍن وخمسين.  ق ال  أ بُو حامد ْبن الشثْرقي 
 وقال محمد ْبن ُموس ى الباشاني: مات يوم الثال اء لثالث بقين من ربيع اآلخر.

: مات يوم اإل نين كربٍع بقين من ربيع اكو ل.وقال يعقوب الصثْيدال    ني 
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ا مق ال  أ بُو ع ْمرو أ ْحم د ْبن نصكككر الخف ا ، رحمه اللثه: ر أ ْيت محمد ْبن يحيى فقلت: 
: ُ ِفر لي.فعل اللهه بك  ؟ ق ال 

: ُكته بماء الذهه، ورفع في عليين.  قلت: فما فعل بحديثك؟ ق ال 
 ي  الذ ْهلي  ِفي الس ماء ُعُلوًّا.قلت: وقع لبسط السِ لفي  حد

 محمد ْبن يحيى ْبن موسى: -523
يك و ْيه  .1أبو عبد الله اإلْسف راييني  الحافظ ح 

، وأ ِبي عاصأ،  ر هاشكأ ْبن القاسأ، وسعيد ْبن عامر ال  ب عي  رحل وأكثر ع ْن: أ ِبي النث كْ
أ ، وأ ِبي صال  الكاته، ُمْقرُِئ، و س ِعيُد ْبُن أ ِبي م ْري  وُعبك ْيد اللثه ْبن ُموس ى، وأ ِبي ع ْبِد الرثْحم ِن الْ 

 وع ْبدان ْبن عثمان، وأبي مسهر ال ساني، وخلق كثير.
__________ 

"، ومسككككككككككككككلأ 4142"، "4140"، "8011حككديكك  صككككككككككككككحي : أخرجككه البخككاري " 2
/ 6"، وأحمد "1161"، "1163"، في قبقاته، وأبو داود "13/ 3"، وابن سككعد "2251"

245." 
 (2)"." 860/ 21انظر: السير " 1
 

تاريخ اإل اا م ط التوفيقي ، الفهبي، شاامل الدين )م -215
248) 

"م ى لسبيله، ولأ يخلف أحد مثله. ول ِم كل  خاص ة نفسه. ومرقت قالفة مم ن كانوا 
 يُْظهرون الس نثة فصارت ت ِدين بدين ملوكها.
؟ عل الله بكما فمسككككككككككككككتملي: ر أ ْيت يحيى فقلت: وقك ال  أبو ُعم ر أ ْحم د ْبن اْلُمب ار ك ال

 فقال: ُ ِفر لي.
. بعده سنة واحدة، وقتله  لمانه كما تقدثم.  فقلت: ما فعل الله بالُخُجْستاني 

 ي يد ْبن ِسن ان ْبن ي يد. -232
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اِلد البْصري  الق  او، م ْول ى قُكر ْيش  .2أبو خ 
ِعيد القط ان، ن وُمعاذ ْبن هشكككام، وعبد الرثْحم ن ب ن ل مصكككر، وحدثث عن: يحيى ْبن سككك 

 مهدي ، وجماعة.
، وأبو عوانة، والط حاوي ، وابن أبي حاتأ، وهخرون.  وعنه: النثسالي 

نان الق  او صككككككككاحه الج ء المشككككككككهور، وعأ  محمد ْبن ُخ  ْيم ة  وهو أخو محمد ْبن سككككككككِ
 الثِذي سكن معه مصر.

 د.وكان  قة نبيالر عالمرا. خر ج لنفسه الُمْسن  
 وهو هخر من حد ث عن يحيى القط ان بديار مصر.

 تُكُوفي  ِفي ُجمادى اكولى سنة أربٍع وست ين.
 .1يعقوب ْبن بختان -231

م ام أ ْحم د.  الفقيه، صاحه اإْلِ
 روى عن: ُمْسِلأ ْبن ِإبْكر اِهيأ، وأحمد ْبن حنبل.

ب ة. يكْ  وعنه: أبو ب ْكر ْبن أبي الدنيا، وأحمد بن محمد بن أبي ش 
 ق ال  الخطيه: كان أحد الصالحين الث قات.

ب ة ْبن الصثلت ْبن عصفور -238 يكْ  .8يعقوب ْبن ش 
__________ 

 ".885/ 22"، والتهذيه "413/ 4المي ان " 2
 ".130/ 24تاري  ب داد " 1
 (2)"." 85/ 22، والبداية "426/ 21السير " 8
 

 متاريخ اإل اا م ط التوفيقي ، الفهبي، شاامل الدين )-212
248) 

 "ووكثل العين  بتْسهيدها ... تفديه نفسي ل م ا ق ال م ا ما حك ما
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ا  وسنة المعشوِق أْن ال يرى ... ِفي قْتل من يعشقه م ْئ  م 
 لو رهه الله ش ف ى  ايتي ... فالعْدُل أن يُكْبدي ف م ا س ق ما
.  ُوِلد  ِإْسم اِعيل ْبن بُكْلُبل سنة  ال ين ومالتين. قاله الص ولي 

: رأيته مر ات، وكان ِفي نهاية الجمال، وتمام القد  والِجْسأ.و   ق ال 
 فُِقبض عليه ِفي صكف ر  سكنة  ماٍن وسكبعين، وُكبِ ل  بالحديد، وأُْلِبس  جبثة صكو  م موسة
ٍة  لكك  ذِ ب بككئنوا  العككذاب، فمككات لِل يكْ . وعككُ ْبس، ومككاء اككككار ، وُأْجِلس  ِفي مكككاٍن حككار  ِفي الككدِ 

 ى اكولى.بقيت من ُجماد  
، أو  يره، أنكك ه  د بن أبي قككاهر ِفي حككديكك ، عن ِإبْكر اِهيأ الحربي  د اللككه ْبن أ ْحمكك  قكك ال  ع بككْ

:  فر اللككه لي بمككا لقيككمااا فعاال اللااه بااكر أ ى ابُن بُكْلبكُكل ِفي المنككام، ف ِقيككل :  ت. ولأ يكن ؟ قكك ال 
نيا واآلخرة.  الله ليجمع عليث عذاب الد 

خي : حدث ني أبي: أخبرني جماعة من أ ْهل الح رة أنث المعت د أمر ق ال  أبو علي  التكثُنو 
 ب سماعيل بن بلبل، فات خذ له ت اررا كبيررا، ومليء إسفيذاجرا حيًّا وبل ه،  ُأث جعل رأل ِإْسم اِعيل
ِفيِه إِل ى هخر ُعُنقه وبعض صكككككْدره. ومسكككككك عليه حت ى جمد اإلسكككككفيذاج علي، فلأ ت ل روحه 

 مات.تخرج ح تثى 
 ِإْسم اِعيل بن ح ْمد و ْيه. -111

 .2أبو سعيد البك ْيك ْندي اْلُبخ ارِي  
 عن: أبي نُكع ْيأ، وعبدان، وعبد الله ْبن ُعْثم ان، وجماعة.

 وعنه: ابُن جوصا، وأبو الميمون ْبن راشد، وأحمد ْبن وكريا المقدسي، وخلق.
 وسكن الرملة.

 تُكُوفِ ي  سنة  الٍث وسبعين.
 .1ِعيل ْبن ع ْبد الرثْحم ن. أبو هشام الخ ْوالني  الكت اني  الد مشقي  ِإْسم ا -800

__________ 
 ".205/ 3الثقات البن حبان " 2
 (2)"." 86/ 8تهذيه تاري  دمشق " 1
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تاريخ اإل اا م ط التوفيقي ، الفهبي، شاامل الدين )م -212
248) 

ا الكالم رواه أبو الشككككككككككككككي  في تككاريخككه، عن ولككده عبككد الر  ذ  د ا"هكك  ه واق، ع ْن أ ِبي ع بككْ للككث
 محمد ْبن أ ْحم د الكسالي، عن أبي عاصأ.

: وصكككل  إليث من  وروى أبو الشكككي ، عن ابنه، عن أ ْحم د بن محمد بن عاصكككأ، عنه ق ال 
دراهأ الق ككككاء ويادة على أربعمالة ألف درهأ، ال يحاسككككبني الله يوم القيامة أني شككككربت منها 

 شربة ماء.
ِمْعُت الحكيمي يك ُقوُل: ذُكر عند أبي ليلى وعن محمد بن ج عْ  : سكككككككككككك  ف ر الصككككككككككككوفي ق ال 

: التني برأسه،  الديلمي أ نث أبا بكر بن أبي عاصكأ ناصكبي، فبع   المرا بسكيف وِمخالة و ق ال 
: أمرني أن أحمل إليه رأسك.  فجاء ال الم وأبو بكر يروي الحدي  فك ق ال 

: فنام على قفاه، ووضكككككككككع الكتاب على و  : افعل ما شككككككككك ت، فلحقه هخرق ال   جهه و ق ال 
: أمرك اكمير أن ال تقتله.  فك ق ال 

 فقعد أبو بكر ورجع إلى الحدي ، فعجه النثال منه، رواها ابن عساكر في تاريخه.
ال  رجكل: أيها  ا عنكد أبي بكر، فك قك  د الكسككككككككككككككالي: كنكت جكالسككككككككككككككر و قك ال  محمكد بن أ ْحمك 

ى أن ادية يقلبون الرمل، فك ق ال  أحدهأ: اللهأ ِإنثك قادر علالقاضككككككككككي، بل نا أ نث  ال ة كانوا بالب
ا على لون هكذه الرمكال، فك ِ ذ ا هأ بكئعرابي بيده قبق، فوضككككككككككككككعه بين أيديهأ،  تطعمنكا خبيصككككككككككككككر

.  خبيص حاِر. فك ق ال  ابن أبي عاصأ: قد كان ذ ِلك 
، وعثمان بن صككخر ال اهد أسككتاذ أبي تُر  لنخشككبي، اب اق ال  الكسككالي: كان الثال ة: ُهو 

 وأبو تُراب. وكان أبو بكر ُهو  الذي دعا.
ئ نثُه يصكككككككلي من قعود، فسككككككككلمت، فرد  ق ال  الكسكككككككالي: رأيت أبا بكر فيما يرى النالأ، ك 

: نعأ. ، فك ُقْلُت: أ ْنت  أ ْحم د بن ع ْمرو؟ ق ال   ع لي 
 ؟ما فعل الله بكقُكْلُت: 

: يُؤنسني ربي.  ق ال 
 : نعأ.قُكْلُت: يؤنسك رب ك؟ ق ال  
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 فشهقت شهقةر فانتبهت.
 (2)و ق ال  ابن اكعرابي في قبقات الن س اك: وأم ا ابن أبي عاصأ فسمعت من يذكر أ نثُه" 

 

تاريخ اإل اا م ط التوفيقي ، الفهبي، شاامل الدين )م -218
248) 

"وذكر أبو جعفر الف ر  اني  أنه سكككككككككككككمع اْلُجنك ْيد يقول: أقل  ما في الكالم سكككككككككككككقوط هيبة 
 ر ب  جل جالله من القله، والقله إذا عري من الهيبة عري من اإليمان.ال

 ويقال: كان نقش خاتمه: إْن كنت ت ْئم ْله فال ت ْئم ْنه.

 وقال: من خالفت إشارته معاملته فهو مد  كذاب.
وقال أبو علي الروذباري: قال اْلُجنك ْيد: سككككككككككئلت الله أن ال يعِ ذبني بكالمي، ورب ما وقع 

 .2أن  وعيأ القوم أرذلهأفي نفسي 
ْط  والعبارة وأهل خراسكككككككككككككان  وعن الُخْلدي ، عن اْلُجنك ْيد قال: أعطي أهل ب داد الشكككككككككككككث
المة، وأهل الحجاو  ام الِحْلأ والسكككك  خاء، وأهل البصككككرة ال  ْهد والقناعة، وأهل الشكككك  القله والسكككك 

 الصثبر واإلنابة.
ابور، ْلُجنك ْيد بب داد، وأبو عثمان بنك ْيسكككككككوقال إسكككككككماعيل بن ُنج ْيد: هؤالء ال رابع لهأ: ا

ء بالش ام  .1وأبو عبد الله بن الجال 
 وقال أبو بكر الع ط وي : كنت عند اْلُجنك ْيد حين احت ر، فختأ القرهن.

 .8قال:  أ ابتدأ فقرأ من البك ق رة سبعين هية،  أ  مات
د فِ  ِدي  كتككابككة قككال: رأيككت اْلُجنك يككْ ه مااي النثوم فقلككْت: وقككال أبو نُكع ْيأ: أنككا الُخلككْ ا فعاال اللااه

؟ قال: قاحت تلك اإلشارات، و ابت تلك العبارات، وفنيت تلك العلوم، ونفذت تلك بك
 .4الر سوم، وما نك ف ع نا إال ر ك عات كن ا نركعها في اكسحار

قال أبو الحسكككين بن المنادي: مات اْلُجنك ْيد ليلة النكثْيروو في شكككو ال سكككنة  مان وتسكككعين 
 .5ينومالت

                                         
 .12/58( 243تاري  اإلسالم ط التوفيقية، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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__________ 
 ".410/ 1"، وصفة الصفوة "168/ 20حلية اكولياء " 2
 ".226"، وقبقات الصوفية "146/ 2تاري  ب داد " 1
 ".164/ 20"، وحلية اكولياء "143/ 2تاري  ب داد " 8
 ".414/ 1"، وصفة الصفوة "143/ 2تاري  ب داد " 4
 (2)"." 143/ 2تاري  ب داد " 5
 

التوفيقي ، الفهبي، شاامل الدين )م  تاريخ اإل اا م ط-219
248) 

ر  "سواهأ. وهو هخر من حدثث ع ن اْلمسمين، وعن ِإْسم اِعيل س م و ْيه، ومحمد ْبن ُعم 
 .143أخي رْست ه، ويحيى ْبن حاتأ العسكري ، و يرهأ. ُوِلد سنة 

.    وقال ابن المقرئ: ر أ ْيته ُيحدثث  بمك ة من أي ام الف كككككككل الجندي، وإسكككككككحاق الخُ  اعي 
وقال أبو عبد الله ْبن م ْند ه: ك ان  شكيوخ الد نيا خمسكة: عبد اللثه ْبن جْعف ر بئصكبهان، واكصكأ  

 بنيسابور، وابن اكعرابي  بمك ة، وخيثمة بئْقرابُكُلس، وإسماعيل الص ف ار بب داد.
ي في تاريخهما رجانوقال أ بُو ب ْكر ْبن م ْرُدو ْيه وأبو القاسكككككككككأ ع ْبد اللثه ْبن أ ْحم د السككككككككككوذ

 إصبهان: كان  قة.
: ح ككككككككرُت موت ع ْبد اللثه ْبن جْعف ر وكن ا  وقال أبو الشككككككككي : حكى أبو الخياط لنا ق ال 
ا عنده فقال: هذا م ل ك الموت قد جاء. وقال بالفارسككككككككككي ة: اقبض روحي كما تقبض  جلوسككككككككككر

ا رسول اللثه. وقال روح رجل يقول تسعن سنة أشهد أ ْن ال  إِل ه  ِإال اللثُه و أ نث  أ بُو الشثْي :  ُمح مثدر
ِمْعُت أ ب ا ُعم ر القط ان يك ُقوُل: ر أ ْيت ع ْبد اللثه ْبن جْعف ر ِفي النثوم فقلْت:  ؟ ا فعل اللهه بكمسكككككك 
: ُ ِفر لي، وأن لني مناول  اكنبياء. تُكُوف ي رحمه اللثه تعالى ِفي شهر شو ال.  ق ال 

. تُكُوف ي بالر ي  ِفي رم ككان، وهو 2ْبن فارلع ْبد اللثه  -532 ْير الُعمري  البْلخي  : أ بُو ظُه 
م اِعيل البخاري . وكان قِدم ِفي هذه السككككككككنة إلى  نيا ع ِن: محمد ْبن ِإسككككككككْ هخر من روى ِفي الد 

                                         
 .11/25( 243تاري  اإلسالم ط التوفيقية، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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مد ْبن  ، وعبد الصكككككككككككككك  نيسككككككككككككككابور، وحكدثث بها ِفي  يبة الحاكأ عن: معمر ابن محمد الع ْوفي 
 السِ لفي  كنيته بال أ. الف ل. وضبط

ِمع  من محمد ْبن ِإْسم اِعيل البخاري . قلت:  قال الحاكأ: وكته لي ِفي اإلجاوة أن ه سك 
 ل ُه حدي  ِفي مجلس ابن باُلو ْيه.

، فقككال: أ نكك ا ع بككْد اللككثه ْبن فككارل ْبُن  ل مي  د الرثْحم ن السكككككككككككككك  ُه: ابن بككاُلو يكْكه، وأبو ع بككْ روى ع نككْ
ِد ْبِن  ِه ْبِن عُ ُمح مككث ِد اللكككث ه ْبن سككككككككككككككككالأ ْبُن ع بكككْ د اللكككث ِه ابن يحيى ْبن ع بكككْ ِد اللكككث م ر  ْبِن ع ِليِ  ْبِن ع بكككْ
 اْلخ طثاِب.

ِمع : عيسكى ْبن مسكين،  -533 : سك  ع ْبد اللثه ْبن مسكرور ْبن الحج ام المالكي  الم ربي 
 وابن أ ِبي ُسل ْيم ان، و يرهما.
__________ 

 (2)"." 416/ 2ء الرجال "المشتبه في أسما 2
 

تاريخ اإل اا م ط التوفيقي ، الفهبي، شاامل الدين )م -270
248) 

ِل   كان يسككككككككمع من جسككككككككده قراءة القرهن، ف له الم ربي  ة والعام ة، ولما سككككككككُ "الخاصكككككككك 
ح ى، وأمر بالُقنوت  بالشكككككام وأظهر المذهه الر ديء، ودعا إليه، وأبطل التراوي  وصكككككالة ال ككككك 

 لمساجد.في الظ ْهر با
، رليس الرملة، هرب إلى  وقُِتل  النابلسككككككككككي  في سككككككككككنة  الٍث وسككككككككككتين، وكان نبيالر جليالر

 دمشق فئخذ منها، وبمصر ُسل .
ل مصككككككككككككككر قكال لكه بعض اكشككككككككككككككرا  مم ن يعكانده: الحمد لله على  ا أُدخكِ وقيكل: إنك ه لمكث

 سالمتك، فقال: الحمد لله على سالمة ديني وسالمة ُدنياك.
ة هؤالء عظيمة على المسكككككككككككلمين، ولمثا اسكككككككككككتولوا على الشكككككككككككام هرب قلت: كانت محن

وسكككككي باكقصكككككى، فخو فوه  لحاء والفقراء من بيت المقدل، فئقام ال اهد أبو الفرج الطثر سكككككُ الصككككك 

                                         
 .15/212( 243تاري  اإلسالم ط التوفيقية، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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ْوا به، وقالوا: إلعن كيت وكيت، وسكككككموا الصكككككحابة وهو  منهأ، فبي ت، فدخلت الم اربة و  شككككك 
 اره، وكفاه الله شر هأ.يقول: ال إله إال الله، سالر نه

عشككككا  المصككككري أنثه رهه في النثوم بعدما قُِتل وهو في أحسككككن هي ة. قال:  وذكر ابن الشككككث
 ؟ قال:ما فعل الله بكفقلت: 

 حباني ماِلِكي بدواِم ِع ٍ  ... وواع د ني بُقرِب االنتصارٍ 
 وقرثب ِني وأْدناني إِل ْيِه ... وقال: انْكع ْأ بع ْيش ِفي ِجو ارِي

 ، أبو بكر الُقم ي.1محمد بن أحمد بن عيسى -31
 سمع: أبا ع ُروبة الحر اني، ومحمد بن قُكتك ْيبة العسقالني.

ْيع بصيدا.  سمع منه في هذا العام السثك ن بن ُجم 
 بن ُمط ر  ، أبو عبد الله اكندلسي اإلْسِتِجي. 8محمد بن إسحاق -38

 ر بن لُبابة، وأحمد بن خالد.سمع من: ُعبك ْيد الله بن يحيى بن محمد بن عم
 وكان شاعررا عالمرا بالل ة والعربية. روى عنه إسماعيل و يره.

 مات في شوال.
__________ 

فرحمه الله رحمة واسكككككككككعة، ونسكككككككككئل الله أن نعيش على السكككككككككنة ونموت عليها، وأن  2
 نكون كسلفنا الصال .

 ".862/ 86انظر تاري  دمشق " 1
 (2)"." 216/ 1، والوافي بالوفيات "28/ 1س "انظر تاري  علماء اكندل 8
 

تاريخ اإل اا م ط التوفيقي ، الفهبي، شاامل الدين )م -271
248) 

"وقال أبو نُكع يأ: كان أحد اكعالم، صككنثف اكحكام والت فسككير، وكان يفيد عن الشككيوخ 
 ويصنِ ف لهأ ست ين سنة، وكان  قة.

                                         
 .16/114( 243تاري  اإلسالم ط التوفيقية، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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ظ يقول: نثه سمع يوسف بن خليل الحافأخبرنا علي بن عبد ال ني المعد ل في كتابه، أ
رأيت في النثوم كئنِ ي دخلت مسكجد الكوفة، فرأيت في وسطه شيخرا قُو االر لأ أر قط  أحسن 
منكككه، وعليكككه  يكككاب بيض، فقيكككل لي: أتعر  هكككذا؟ قلكككت: ال. فقيكككل لي: هو أبو محمكككد بن 

 أبو محمد. حيثان، فخرجت خلفه، وقلت له: أنت أبو محمد بن ح ي ان؟ فقال: أنا
؟ قكال: بلى. قلكت: فبكاللكه،  تث ْمُد لِلثِه ؟ قال: }اْلح  ماا فعال اللاه بكقلكت: أليس قكد مكِ

{ ]ال مر:  ُه و أ ْور  ك ن ا اْك ْرم  قك ن ا و ْعد  د  [ ، إلى هخر اآلية. فقلت: أنا يوسكككككككف بن 24الثِذي صككككككك 
ك الله،  أ  له، وفثقخليل الد مشكقي، ج ت كسككمع حديثك وُأح صك ل ُكتُكب ك. فقال: سككل مك ال

 صافحته، فلأ أر شي را قط  أْلي ن من كفِ ه، فقبكثْلتثها ووضعتها على عيني.
 في س ْلِ  اْلُمح رثم من السنة. -فيما ذكر أبو نُكع يأ-توفِ ي أبو الشي  

 ، أ بُو سعيد النكثْيس ابُوري المقرئ المؤذ ن.2عبد الرحمن بن أحمد بن ح ْمد و ْيهِ  -814
ا من أوالد المحد  ين.كان خي ِ   ررا مجتهدر

حجث به أبوه سككككككككككككنة  ال مالة، وجاور به، فسكككككككككككككمثعه من: أحمد بن ويد بن هارون الق ثاو 
يك ر و ْيه،  صككاحه إبراهيأ بن المنذر الخ امي، ومن جماعة،  أ رجع وسككمع من عبد الله ابن شككِ

 ي، وجماعة.ومحمد بن شادل، والسرثاج، وابن ُخ  ْيم ة، وبب داد من البك   وِ 
 وخرثج له الحاكأ فوالد، وحدثث بئصبهان وبالبصرة و يرهما.

 روى عنه: الحاكأ، وأبو حفص بن مسرور.
 ، أبو المطرث  بن ال امر القرقبي.1عبد الرحمن بن عبيد الله بن موسى -815

__________ 
 ال بئل به. 2
 (2)"." 164/ 2انظر تاري  علماء اكندلس " 1
 

                                         
 .16/822( 243تاري  اإلسالم ط التوفيقية، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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 اا م ط التوفيقي ، الفهبي، شاامل الدين )م تاريخ اإل-277
248) 
أْحم د بن الحسكككككككككككككين بن مهران، أ بُو بكر اإْلصكككككككككككككبهاني  أ النيسكككككككككككككابُوري  المقرئ  -8"
، مصككككنف "كتاب ال ايات في القراءات"، قرأ لهشككككام بدمشككككق والبن ذِْكو ان على أبي 2العابد

ر اْكخرم، وبب داد على ويد بن أبي ب أ، وأبي الل الكوفي، وابن مقسككالحسككن محمد بن النث ككْ
بكر النك ق اش، وأبي الحسكككككككككككن بن  ك ْوبان، وأبي عيسكككككككككككى بكار بن أْحم د، وهبة اللثه بن جعفر، 
ر اج، وابن ُخ  ْيمة، وأحمد بن حسكككين  وبخراسكككان على  ير واحد، وسكككمع من أبي العبال السككك 

 الماس ْرج سي، ومك ي بن ع ْبدان.
مسكككككرور، و أ بُو سكككككعد الك ْنجُروذي وعبد الرحمن بن  روى عنه: الحاكأ، و أ بُو حفص بن

 الحسن بن عليك، والمقرئ أ بُو سعد أْحم د بن إبراهيأ.
قككال الحككاكأ: كككان إمككام عصككككككككككككككره في القراءات، وكككان أعبككد من رأينككا من القر اء، وكككان 
ي ف  ُمجاب الدعوة، انتقيت عليه خمسة أج اء، وتوفي في شو ال، وله ست  و مانون سنة. وتُكوُ 

في هذا اليوم أ بُو الحسن العامري صاحه الفلسفة، فحد ني عمر بن أْحم د ال  اهد: سمعت 
الثقة من أصككككككككككككحابنا يذكر أن ه رأى بكر بن مهران في المنام في الليلة التي ُدفن فيها، فقلت: 

الي ذ؟ قال: إن اللثه ع   وجل  أقام أبا الحسكككككككككككككن العامري بحما فعل اللهه بكأي ها اْكسكككككككككككككتاذ، 
 .1وقال: هذا فداؤك من الن ار

 وقال الحاكأ: قرأنا على ابن مهران ببخارى "كتاب الشامل في القراءات".
وقرأت أنا كتاب "ال اية" له على أبي الف ل بن عساكر، ب جاوته من المؤيثد الط وسي، 

ى المقرئ، سكككككووينه الشككككعرية قاال: أنبئ واهر الشككككحامي، أنا أ بُو بكر أْحم د بن إبراهيأ بن مو 
 أنا المصن ف رحمه اللثه، وقد قرأ عليه جماعة، منهأ أ بُو الوفا مهدي بن قوارة شي  الُهْذلي.

أْحم د بن محمد بن الحارث الفقيه، أ بُو الحسكككين الفقيه المديني ال كككرير. حد ث  -4
 في هذا العام عن أبي القاسأ البك   ِوي، وابن أبي داود.

 ي، وأبو نصر الكسالي.وعنه: أْحم د بن علي الن و 
__________ 
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"، والبداية 12/ 8"، وشذرات الذهه "44/ 8"، والعبر "260/ 4النجوم ال اهرة " 2
 ".265/ 2"، والمنتظأ "820/ 22والنهاية "
 (2)"." 130/ 2معرفة القراء " 1
 

تاريخ اإل اا م ط التوفيقي ، الفهبي، شاامل الدين )م -273
248) 
 بُو العبال الشيراوي الحافظ.أْحم د بن  ابت، أ   -58"

ي اري، وعبد الله بن جعفر بن فارل  حد ث بدمشكككككككككككق عن القاسكككككككككككأ بن القاسكككككككككككأ السكككككككككككث
اإلصككككبهاني، والحسككككين بن عبد الرحمن الرثام ُهْرُم ِي، وجماعة. وعنه: أ بُو نصككككر اإلسككككماعيلي، 

 و أ بُو عبد اللثه الحاكأ، وتم ام الر اوي.
لأ يجمعه أحد، وصكككككار له الق ُبول بشكككككيراو، بحي   قال الحاكأ: جمع من الحدي  ما

 المثل. 2ي رب "به"
: أْحم د بن منصكككككور الشكككككيراوي، أدخل بمصكككككر، وأنا بها، أحادي  على  وقال الدثار ُقْطني 

 جماعة من الشيوخ.
قلت: ذكر يحيى بن م ْنده ما يدل  على أن  الذي دخل مصكككككككر، وأدخل على شكككككككيوخها 

 منصور. وقال: كانا أخ و ْين، وال  ل ُط في اسمه.رجل هخر، اسمه: أْحم د بن 
 وعنه أبي العب ال صاحه الترجمة، قال: كتبت عن ال  الي  ال مالة ألف حدي .

فار الشككيراوي: لما مات أْحم د بن منصككور الحافظ، جاء  وقال الحسككين بن أْحم د الصكك 
ليه حلثة، مع شكككككيراو، وعإلى أبي رجِل فقال: رأيته في الن وم، وهو في المحراب واقف، في جا

: ُ ِفر لي وأكرمني،ما فعل اللهه بكوعلى رأسككه تاج مكلثل بالجوهر، فقلت:  وأدخلني  ؟ ق ال 
 ِه و س لثأ .ص لثى اللثُه ع ل يْ -الجنة، فقلت: بماذا؟ قال: بكثرة صالتي ع ل ى ر ُسوِل اللثِه 

 "حر  الحاء":
 .1أبو أْحم د العسكري اإْلم ام اْكديه الح س ن ْبن ع ْبد اللثه ْبن سعيد، -54

                                         
 .12/24( 243تاري  اإلسالم ط التوفيقية، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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سمع من: عبدان اْكهواوي، وأحمد بن يحيى بن وُه ير الُتْست رِي، وأبي القاسأ عبد اللثه 
البك   وي، وأبي بكر بن أبي داود، وأبي بكر بن دريككد، وإبراهيأ بن عرفككة نفطويككه، ومحمككد بن 

 صبهاني، وجماعة.جرير الط بري، والعب ال بن أبي الوليد بن شجا  اك
__________ 

 سقطت من اكصل. 2
 (2)"." 10/ 8"، والعبر "821/ 22"، والبداية والنهاية "212/ 2المنتظأ " 1
 

تاريخ اإل اا م ط التوفيقي ، الفهبي، شاامل الدين )م -274
248) 

ن الحذ اء  الث مر ات، وكل  مر ة  : ر أ ْيت أبا الح سككك  ُقوُل يك  "أبو القاسكككأ ابن الُمسكككِلم ة ق ال 
 ؟ فيقول:   ف ر  ِلي.ما فعل الله بكل ُه الووير: 
. أبو الح س ن ابن الفاخوري  الدمشقي، 2علي  ْبن محمد ْبن ق ْوق ْبن ع ْبد الله -122

، وأبي سكككككككليمان ْبن  المعرو  بالطبراني. روى عن: أبي علي الحسكككككككين بن إبراهيأ الفرال كككككككي 
، وقال:  و ْبر، وجماعة. روى عنه: أبو سككككككككككككعد السككككككككككككمان، وعبد الع ي  الكتاني. وو  قه الكت اني 

 تُكُوف ي في ش ْعبان، وكان ُمْكِثررا.
. 1ُعم ر ْبن أحمد ْبن ُعم ر -121 افعي  ف ار اإلصكككككككبهاني الفقيه الشككككككك  . أبو سكككككككهل الصكككككككث

ِمع : ع ْبد الله ْبن فارل، وأحمد ْبن م ْعب د السككككككككمسككككككككار. روى ع ْنُه جماعة هخرهأ موترا أبو  سكككككككك 
 لحد اد. تُكُوف ي ِفي ذي الِقْعدة.الفت  ا

أبو حفص الد الل. ب دادي . ر أ ى الشككككْبلي  رِح مه  8ُعم ر ْبن ع ْبد الله ْبن تك ْعويذ -128
 الله وحكى ع ْنُه.

 ع ْمرو ْبن حديد. ق ال  الحب ال: عندي ع ْنُه، وهو راف ي. -124
 "حر  الفاء ":

                                         
 .12/80( 243تاري  اإلسالم ط التوفيقية، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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سكككككأ اإلصكككككبهاني المقرئ. في ُجم اد ى الف كككككل ْبن محمد ْبن سكككككم و ْيه. أبو القا -125
 اآلخرة.

 "حر  القا ":
أ ْبن أ ْحم د ْبن محمد الوليدي  اْلُجْرجاني   -126 . تُكُوف ي في ذي الِقْعدة. روى 4اْلق اسككِ

 عن: ابن ع ِدي ، واإلسماعيلي  
 "حر  الميأ":

 . أبو ع ْبد الله الدمشقي الب ري5ُمح مثد ْبن أحمد ْبن إسماعيل -122
__________ 

 ".848/ 86تاري  دمشق "مخطوقة التيمورية" " 2
 ".853/ 2ذكر أخبار أصبهان " 1
 ".122/ 22"، وتاري  ب داد "23/ 3المنتظأ " 8
 ".886تاري  جرجان للسهمي " 4
 (2)"." 852/ 81تاري  دمشق "مخطوقة التيمورية"  5
 

تاريخ اإل اا م ط التوفيقي ، الفهبي، شاامل الدين )م -275
248) 

ة، وكتكككاب "رجكككال "قككك   نكككث ا في السكككككككككككككك  ان  يفهأ ويحفظ. وصككككككككككككككنثف كتكككابكككر ال  الخطيكككه: كككك 
نثية. وخرج إلى الديك ن ور فمات بها في رم ككككان.  نن. وعاج ل ْته الم  حيحين"، وكتابرا في السككككُ الصكككك 
: ر أ ْيت هبة الله الطثب ري  في المنام، فقلت  :حدث ني علي  ْبن الحسكككككككككين ْبن ج د اء الُعكبري ق ال 

: ُ ِفر لي.ما فعل اللهه بك  ؟ ق ال 
نثة" أبو ب ْكر أحمد  نثة قلت: روى ع ْنُه كتاب "السكككككك  : كلمة خفي ةر: بالسكككككك  قلت بماذا؟ ق ال 
جا  الُذهلي: لأ ُيخرج عنه شككيِء من الحدي  إال  . ق ال  شككُ ، شككي  السككل في  ْبن علي  الط ر ْيِثيثي 

 بالسنة.

                                         
 .13/112( 243تاري  اإلسالم ط التوفيقية، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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 "حر  الياء".
 ْبد اللثه ْبن محمد ْبن إبراهيأ. أبو سْعد الب  او. مات في رم ان.يحيى ْبن ع   -841

 "الكني":
أبو الحسككككين ْبن قباقبا الع ل وي . مصككككري، نبيل. ق ال  الحب ال: عنده ع ْن الراوي  -850
 فمن دونه

 "وفيات سنة تسع عشرة وأربعمالة":
 "حر  اكلف":

اعظ. أبو ب ْكر الثكثق في  اإلصكككبهاني، الو  أحمد ْبن ِإبْكر اِهيأ ْبن أحمد ْبن محمود. -852
ِعيد عبد الوه اب الر اوي ، وأبا أحمد الحاكأ، وأبا محمد  ِمع  بها: أبا سككككككككك  ن يل نك ْيسكككككككككابور. سككككككككك 
ُه، وأبو ب ْكر  د اللكككه الثكثق في  في "اكربعين" لككك  ُه: أبو ع بكككْ . روى ع نكككْ ن ْبن أحمكككد الُم  ك ي  الح سكككككككككككككك 

ْه.الخطيه. تُكُوف ي في ُجمادى اك  ولى. قاله يحيى ْبن م ْند 
ب ى ْبن ع بكْد الع ي  -851 . أبو العب ال الهم داني  القرقبي. 2أحمكد ْبن ع بكثال ْبن أصككككككككككككككْ

روى عن: أبي عيسى الليثي، وابن عون الله، وجماعة.  أ  حج  وجاور، فكان ِمن جل ة شيوخ 
 الحرم، وبقي إلى هذا العام.
__________ 

 (2)"." 83، 82/ 2الصلة البن بشكوال " 2
 

تاريخ اإل اا م ط التوفيقي ، الفهبي، شاامل الدين )م -272
248) 

ْين ْبن جد اء: ر أ ْيت بعد موت الخطيه كئنث شخصرا  ن علي ْبن اْلُحسك  "وقال أ بُو اْلح سك 
قالمرا بحذالي، فئردُت أن أسككككككككككككئله عن الخطيه، فقال لي: ابِتداءر أُن ِل  وسككككككككككككط  الجن ة حي  

 .2ار. رواها أبو علي البردانيي ِفي "المنامات"، له عن ابن جد اءيتعار  اكبر 
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ا بب كداد ِفي ليلة  اني  وقكال   يكْ  اكرمنكاوي : قكال مك ي  ْبن ع بكْد السككككككككككككككالم: كنكت نكالمكر
عشكر ربيع اكول سكنة  الث وستين وأربعمالة، فرأيُت عند السثح ر كئنثا اجتمعنا عند أ ِبي ب ْكر 

راءة "التاري " على العادة، فكئنث الخطيه جالس، والشككككي  أ بُو الف ككككل الخطيه ِفي من له لق
ل: نصكر ْبن ِإبْكر اِهيأ الفقيه عن يمينه، وعن يمين الفقيه نصكر رجِل لأ أعرْفه، فسئلُت ع ْنه، ف ِقي

ا ر ُسول  اللثِه  ه ِذِه جاللة  ص لثى اللثُه ع ل ْيِه و س لثأ ، ج اء  ليسمع "التاري "، فقلت ِفي نفسي:-ه ذ 
 .مجلس ه -ص لثى اللثُه ع ل ْيِه و س لثأ  -كبي ب ْكر؛ إْذ ي ْحُ ْر ر ُسول  اللثِه 

 وقلُت: وهذا ردٌّ لقول من يعيه التاري ، ويذكر أنه ِفيِه تحامِل على أقوام.
: ح دث  ِني الفقيه الصككال  أ بُو ن ُمح مثد ْبن مرووق ال ثْعفراني  ن ع وقال أ بُو اْلح سكك  لي اْلح سكك 

رِي  قكال: ر أ يْكت الخطيكه  ِفي المنكام، وعليه  ياب بيض حسككككككككككككككان، وعمامة  د اْلب صككككككككككككككْ ْبن أ ْحمك 
أ ني فقما فعل اللهه بكبي كككاء، وهو فرحان يبتسكككأ، فال أدري قلُت:  ال:  فر اللثه ؟ أو ُهو  ب د 

روا. ه أو ي فلي أو رِحم ني، وكل  م ن ن ج ا. فوقع لي أنه يعني بالتوحيد إليه يرحم ر له، فئبشككككككككككككككِ
 وذلك بعد وفاته بئي ام.

 وقال أ بُو الخطاب ْبن الجر اح ير يه:
 فاق  الخطيُه الو ر ى ِصْدقرا ومعرفةر ... وأعج   النال  ِفي تصنيفه الُكتُكب ا

 ح م ى الشريع ة  ِمن  اٍو يدنِ ُسها ... بوْصفه ونك ف ى التثدليس  والكذبا
 ... تاريخرا مخلصرا لله محتسبراجال محاسن ب داد فئودعها 

 وقال ِفي النال بالِقْسطال منحرفرا ... عن الهوى، وأوال الش كث والر ِي با
 س ق ى  راك  أ ب ا ب ْكٍر على ظ مرئ ... جوِن ركاِم ت ُس   الواكف  السثرِبا

 ونُكْلت  فوورا وِرضوانرا وم فرةر ... إذا تحقثق  وْعُد اللثه واقتربا
 1ْبن علي  ِقْبت  ُمْ طِجعرا ... وباء  شانُِ ك  باك ْووار محتقبا يا أحمد  

__________ 
 ".212/ 2الوافي بالوفيات " 2
"، 83، 82/ 4"، ومعجأ اكدباء "602/ 28الشكككككككككواهد في سكككككككككير أعالم النبالء " 1

 (2)"." 2240/ 8وتذكرة الحفاظ "
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 متاريخ اإل اا م ط التوفيقي ، الفهبي، شاامل الدين )-272
248) 

 "الشريف أبو جعفر بن أبي موسى الهاشمي الفقيه.
 إمام الطالفة الحنبلية ِفي ومانه بال ُمدافعة.

ل، وأبا  ران، وأبا الحسككككككككين ْبن الح رثاني، وأبا ُمح مثد الخال  سككككككككمع: أ ب ا القاسككككككككأ ْبن ِبشككككككككْ
 ِإْسح اق البرمكي، وأبا ق اِله الُعش اري .

 مثد ْبن ع ْبد الباقي، و يره.ر و ى ع ْنُه: أ بُو ب ْكر ُمح  
 وهو أجل  أصحاب القاضي أ ِبي يك ْعل ى.

ن الكالم ِفي المناظرة، ورِعرا واهدا، متِقنرا، عالمرا بئحكام  قال السكككككككككككمعاني: كان ح سككككككككككك 
 القرهن والفرالض، م ْرِضي  الطريقة.

 وقال أبو اْلُحس ْين ْبن الفراء: لِ م ُته خمس  ِسنين.
ا على المبتِدعة، قال: وكان إذا بل ه  ُمْنك ر قد ظهر عظُأ ذلك عليه جدًّا، وكان شكككككككديدر

ُهْأ أحد، وكان عفيفرا ن ها،  ه ع نكْ لأ تك   ْل كلمته عالية عليهأ، وأصككككككككككككحابُه يقمعونهأ، وال يرد  يد 
وكان يدرِ ل بمسككككجده،  ُأث انتقل إِل ى الجانه الشككككرقي يدرِ ل ِفي مسككككجد هخر،  ُأث انتقل ِفي 

سككككككككككتين كجل ما لحق نهر الُمع لثى من ال رق إِل ى باب الطاق، ودرثل بجامع سككككككككككنة سككككككككككتٍ  و 
 المهدي .

ر  له الشكككككريف أبو جعفر، فلما اْحِت كككككِ ولما احت كككككر القاضكككككي أبو يك ْعل ى أوصكككككى أن ي سككككك 
 القالأ بئمر اللثه أوصى أي را أن ي س له، ففعل.

ْذ قميص أمير يئخْذها، ف ِقيل له: خُ  وكان قد وصثى له القالأ بئمر اللثه بئشياء كثيرة، فلأ
 المؤمنين للبركة، فئخذ ُفوقته فنش ف بها القالأ، وقال: قد لِحق الُفوقة بركة أمير المؤمنين.

  ُأث استدعاه المقتدي، فبايعه منفردرا.
ولم ا توفِ ي كان يوم جناوته يومرا مشكككككككككهودرا، وُحِفر له إِل ى جانه قبر اإلمام أحمد، ول م 

 قبره ليالر نهاررا، ح تثى قيل: ُخِتأ  على قبره أكثر من عشرة هال  ختمة.النال 
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قال: يا أ ب ا ؟ قال: ل ِقيني أ ْحم د ْبن حنبل فماا فعال اللاهه باكوُرؤي ِفي النوم، ف ِقيكل لكه: 
 (2)ج ْعف ر، لقد جاهدت  ِفي اللثه حقث جهاده، وقد أعطاك اللثه الرضا." 

 

لتوفيقي ، الفهبي، شاامل الدين )م تاريخ اإل اا م ط ا-278
248) 

"وصككككككككككككككنثف في القراءات. وأقرأ الن ال. وكان إمامرا ماهررا، مجوِ درا،  قة، دي ِنرا. روى ع ْنُه: 
ر اللثه المصِ يصي   ر الم ْقِدسكي  وهو أكبر منه، وابنه هبة اللثه ْبن قاول، والفقيه ن صكْ ، الفقيه ن صكْ

 وحم ة ْبن أحمد، وكردول.
 ي في ُجم اد ى اآلخرة. وقرأ ع ل ْيِه ابنه.وتُكُوف  
. ق ال  2أحمد بن ع ْبد القادر ْبن ُمح مثد ْبن يوسكككككككككككككف: أ بُو الُحسكككككككككككككين الب دادي   -56

: شي   قة، جليل القدر، خي ر، مرضي  الطريقة، ح س ن الس يرة. سافر الكثير ووصل  معاني  السك 
ت، وأبا علي  ْبن شككككككاذان، وأبا  إلى ال رب. وسكككككمع: أبا القاسكككككأ الحرفي، وأبا ع ْمرو ْبن ُدو سكككككْ

ْج ي ؛ وبالرملة:  ر السكككِ  ن ْبن صكككخر، وأبا ن صكككْ ران، وجماعة. وبمكة: أبا الح سككك  القاسكككأ ْبن ِبشكككْ
ن ْبن ِحمِ ص ة. روى ع ْنُه: بنوه ع ْبد اللثه،  ُمح مثد ْبن الُحسكين ْبن الت رُجمان؛ وبمصكر: أبا الح سك 

، وُشْهد ة، وخطيهوعبد الخالق، وعبد الواحد،   وأبو الف كل ْبن ناصكر، وأبو الفت  ْبن البط ي 
ل، وهخرون. ق ال  ابن ناصكككككر: ك ان  صكككككالحرا  قة. وقال ع ْبد الخالق ابنه: حدث ني أخي  الم ْوصكككككِ

: رأيكُت أ ِبي في الن وم، فقلكت: يكا سككككككككككككككيك دي،  : ُ ِفر لماا فعال اللهه بكقك ال  ي. تُكُوف ي ِفي ؟ قك ال 
 إحدى و مانون سنة.ش ْعبان، وله 
عِيري  اكصككبهاني -52 ْي  أبو منصككور الشككث : الشككث . 1أحمد بن مسككلأ بن ُمح مثد ْبن علي 

ُه ومككات في  ْتبنككا ع نككْ ، وأبو نُكع ْيأ ك  ُه ع بككْد الواحككد ْبن أحمككد البككاِقْرقككاني  : روى ع نككْ ل في  قكك ال  السككككككككككككككِ 
 شو ال سنة ا نتين.

د -53 د ْبن ُمح مككث د ْبن ُمح مككث . حككدثث  ببْل  8: أ بُو القككاسككككككككككككككأ الخليلي  الككد ْهقككانأْحمكك 
، ع ْنُه. وعاش مالة سنة وسنة، ف ن أبا ن ْصر  ث أ ْبن ُكل ْيه، ع ْن أ ِبي القاسأ الُخ اعي  يكْ بُمْسِند اله 
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: سككككئلته ع ْن مولده، فقال: في سكككككنة إحدى وتسكككككعين و ال مالة. وأن ه سكككككمع من  الُيون ارتي  ق ال 
 ِدم عليهأ بل  في سنة  ماٍن وأربعمالة.الِخ اعي  لم ا ق

__________ 
 ".264، 268/ 21السير " 2
 لأ نقف عليه. 1
 (2)"." 28/ 21السير " 8
 

تاريخ اإل اا م ط التوفيقي ، الفهبي، شاامل الدين )م -279
248) 

، وُمح مث  ، وُعم ر الم   اولي  ران.  نا ع ْبد الوه اب اك ْنماقي  ْبن  د"سكككمع أبا القاسكككأ ْبن ِبشكككْ
. قلت: وروى ع ْنُه السِ ل في  في البشرانيات. تُكُوف ي في نصف ُجم اد ى اآلخرة.  ُمح مثد السِ ْنجي 

 "حر  الميأ":
ْي  أبو منصككككككككككككككور الخيكككاط  -844 د الر و اق: الشككككككككككككككث د ْبن ع لي  ْبن ع بكككْ د ْبن أ ْحمككك  ُمح مكككث
:  قة صككككككككككككككال  عابد 2الب دادي   معاني  ، يقرئ الن ال ويلقن. قلت: المقرئ ال  اهد. ق ال  السكككككككككككككك 

ران، وأبا ب ْكر ُمح مثد ْبن ُعم ر ْبن اكخ ككككر الفقيه، وعبد ال فار ْبن  سكككمع: أبا القاسكككأ ْبن ِبشكككْ
ر ْبن مسككرور  ْي  أ ِبي ن صككْ ُمح مثد المؤدِ ب وحدث عنه بمسككند الُحم ْيدي . وقرأ القرهن ع ل ى الشككث

حدود العشكككككر وأربعمالة، فكان يمكن أن  يقرأ المقرئ. وكان قديأ المولد، فلو أنه سكككككمع في 
ْبطاه أبو  ، ولكن  هذه اكشككياء قسككمية. روى ع ْنُه جماعة منهأ: سككِ ن الحم امي  ع ل ى أ ِبي الح سكك 
ع ْبد اللثه الُحسكككككككين، والمقرئ الكبير أبو ُمح مثد ع ْبد اللثه شكككككككيخنا الِكْندي ، وابن ناصكككككككر، وأبو 

، وأبو الف ل  . خطيه الم ْوِصل، وسعد اللثه ْبن الد جاجي، وأحمد الب اِجْسر الي  قاهر السِ ل في 
ا، حت ى قعن  : ك ان  ل ُه ورد بين العشكالين، يقرأ فيه سبعرا من القرهن قالمرا وقاعدر معاني  ق ال  السك 
ن  وكان صكككككاحه كرامات. ق ال  ابن ناصكككككر: كانت ل ُه كرامات. وقال أبو منصكككككور ْبن  في السككككك 

يكُْرون: ما  لِ ي  علي  أ ِبي منصككككككور الخي اط من كثرة الخْلق والتبرك بالجناوة. خ  رأيت مثل يوم صككككككُ
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: وقد ُرؤي  بعد موته في المنام، فقيل ل ُه:  معاني  : ُ ِفر لي  ؟ما فعل اللهه بكوقكال السكككككككككككككك  ق ال 
 هبتعليمي الصكب يان فاتحة الكتاب. وكان إمام مسكجد ابن ج ْرد ة بالح ر م الش ريف، واعتكف في

مدة يعلِ أ الُعْميان القرهن لله، ويسكككئل لهأ، وينفق عليهأ. ق ال  ابن الن ج ار في تاريخه: إلى أن  
ر  : هكككذا رأيتككه بخط أ ِبي ن صككككككككككككككْ ا. قكك ال  بلى عككدد من أقرأهأ القرهن من الُعميككان سككككككككككككككبعين ألفككر

ا، ف . قلت: هذا  لِط ال ريه فيه، لعل ه أراد أن  يكته سككككككككبعين نفسككككككككر ته سككككككككبعين كالُيون اْرتي 
: ذكر لي  ل في  ألفرا. وال شكككك أن  من ختأ عليه القرهن سكككبعون أعمى يع   وقو  مثله. ق ال  السكككِ 
المؤتمن الس اجي  في  اني جمعة من وفاة منصور: اليوم ختموا ع ل ى رأل قبره مالتين وإحدى 

 وعشرين ختمة، يعني أنهأ كانوا
__________ 

 (2)"." 111/ 21السابق " 2
 

ريخ اإل اا م ط التوفيقي ، الفهبي، شاامل الدين )م تا-230
248) 

: قرأت عليه الكثير.  "قال ابن الس معاني 
وحدث ني محمد بن ناصككككككككككر الحافظ قال: كان أبو سككككككككككعد متسككككككككككم حرا، فرأيته ِفي النثوم، 

: ُ ِفر لي.ما فعل اللهه بكفقلْت:   ؟ ق ال 
 قلت: فئين أنت؟ قال: في الجنثة.

 حدث نيه  يري ما صد قُته. قال ابن ناصر: لو
ه لأ  ، وبقي خمسكككة و ال ين يومرا بعلثة النثصككك  قال ابن الجووي : مرم أبو سكككعد ال ثْوو ني 

 ي طثِجع، ومات في تاسع عشر شعبان.
ن ة، وأبو حامد بن الن ح ال، ويوسككف  يكْ ك  قلت: روى ع ْنُه: أبو أحمد عبد الوه اب ْبن سككُ

 الق ْبن أسد، وعمر ْبن ق بك ْرو د، وأبو الف ر ج بن الجووي .بن كامل، والمحد ث ع ْبد الخ
 أ ْحم د ْبن ُمح مثد ْبن ُمح مثد ْبن ُمح مثد بن الطثي ه. -161
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 أبو الحسين بن الصثب اغ.
. ، وإسماعيل ْبن م ْسع د ة اإلسماعيلي   سمع: أباه، وأبا نصر ال ثْينبي 

 روى عنه: ابن عساكر، والس معاني .
 اهر الصثالح والخير.وكان ظ

 مات رحمه الله في هخر شو ال ظنًّا.
 .2أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله -120

، ال  اهد، من أهل الم رِيثة. ، الص وفي  ، اكندلسي   أبو العبال بن العريف، الص ْنهاجي 
روى عن: ي يككد مولى المعتصككككككككككككككأ، وعمر بن أحمككد بن روق، وعبككد القككادر بن محمككد 

، وجماعة.الق ْرو   ي ، وخ ل ف بن محمد بن العربي 
 قال ابن ب ْشُكوال: كانت عنده مشاركة في أشياء من العلأ، وعناية بالقراءات،

__________ 
"، الوافي 224، 222/ 10"، سكككككير أعالم النبالء "32/ 2الصكككككلة البن بشككككككوال " 2

 (2)"." 285-288/ 3بالوفيات "
 

شااامل الدين )م  تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي،-231
248) 
" 

ُم ]1[ يُكف  ثُل اْلُمْثرِي ِإذ ا ظ نث أ نثُه ... ِإذ ا ج اء  بِالشثْيِء اْلي ِسيِر ]2و ه ْل ] يُكْعد   [8[ س 
 و ل ُه:

 و ِإذ ا ق ل ْبت  اْلِعْلأ  ف اْعل ْأ أ نثُه ... ِحْمِل ف ئ ْبِصْر أ يث ش ْيٍء ت ْحِملُ 
 [4ذ ا ع ِلْمت  بِئ نثُه ُمتك ف اِضِل ... ف اْش  ْل فُكؤ اد ك  بِالثِذي ُهو  أ ْف  ُل ]و إِ 

تِِه اُكول ى:  و ِمْن ق ِصيد 
اْلُعوِد ُيْسق ى اْلم اء  ِفي   ْرِسهِ   و ِإنث م ْن أ دثبْكت ُه ِفي الصِ ب ى ... ك 
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 ْبص ْرت  ِمْن يُكْبِسهِ ح تثى تك ر اُه ُمورِقرا ن اِضررا ... بك ْعد  الثِذي م ا أ  
 و اْلق  أ خ ا الظثْعِن بِِ ين اِسِه ... لُِتْدرِك  اْلُفْرص ة  ِفي ُأسِ هِ 

اللثْيِ  ال يك ْفِرُل أ قكْر ان ُه ... ح تثى يك ر ى اإِلْمك ان  ِفي فك ْرِسِه ]  [5ك 
اِل    : ر أ يككُْت صككككككككككككككك  ِد الرثْحم ِن اْلُمع بثِر قكك ال  د  ْبِن ع بككْ دِ  ع ْن أ ْحمكك  اِم  ْبن  ع بككْ نكك  د وِل ِفي اْلم  اْلقككُ

: ِإنِ ي و ر ْدُت ع ل ى ، و ك ْيف  ن ج ْوت  ِممثا ُكْنت  تُكْرم ى ِبِه؟ ق ال  َما فَاَعَل اللهه  بككَ ض اِحكرا، فك ُقْلُت: 
: ق ْد ع   ِتِه، فك ق ال  تك ْقبك ل ِني ِبر ْحم  اِفيك ِة، و ِإنكثُه اسككككككككككككككْ ِه خك  ْمُت بك ر اء ت ك  ِممثا ُكْنت  لِ ر بٍ  ل ْيس  ت ْخف ى ع ل يكْ

 [ .6تُكْعر ُ  ِبِه ]
 [ ، أبو خ يمة العبدي ، بصري .2ص اِلُ  ْبُن مردال ] -222

__________ 
 « .متى يف ل»[ في تهذيه تاري  دمشق: 2]
 « .بالشيء القليل»[ في تهذيه تاري  دمشق: 1]
ثال ككة اكولى في: تهككذيككه ، واكبيككات ال14/ 1[ البيتككان اكو الن في أمككالي القككالي 8]

 .822/ 6تاري  دمشق 
 .224/ 8ولسان المي ان  822/ 6[ البيتان في تهذيه تاري  دمشق 4]
، والبيتان اكوالن فقط في قبقات 824/ 6[ اكبيات في: تهذيه تاري  دمشككككككككق 5]

 .221/ 8، ولسان المي ان 112/ 1، وكلها في مي ان االعتدال 31ابن المعت  
، والخبر في: تهذيه « وترمى باعتقاده»وواد  11عراء البن المعت  [ قبقات الشككككككككك6]

، وفوات 113/ 1، ومي ان االعتدال 418/ 1، ووفيات اكعيان 823/ 6تكاري  دمشككككككككككككككق 
 .222/ 1الوفيات 
 [ انظر عن )صال  بن مردال( في:2]

، والكنى واكسماء لمسلأ، 1351رقأ  110، و 1351رقأ  131/ 4التاري  الكبير 
/ 2وفيه )أبو خ يمة نصكككر، ويقال صكككال  بن مردال( ، والكنى واكسكككماء للدوالبي  84 ورقة
 وفيه: 263
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/ 6، والثقات البن حب ان 2310رقأ  424/ 4صككككككككككككككال ، ونصككككككككككككككر، والجرح والتعديل 
أ، واسككمه: صككال  ويقال: نصككر  232ورقة  2، واكسككامي والكنى للحاكأ، ج 465و  461

 (2)بن مردال، والم ني في ال ع" 
 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -237
248) 

 "قلت: ما فعل ُسفيان الثكثْوري ؟
 قال: ذاك عندهأ في مكاٍن رفيع.

و اق:  نكا وكريك ا بن عك ِدي  قكال: رأيكت ابن المبارك ِفي النثوم،  وقكال علي  بن أحمكد السكككككككككككككك 
:  فر لي برحلتي ]ما فعل اللهه بكفقلْت:   [ .2؟ ق ال 
:ول  بع هأ، وهو الووير ابن الم ربي 

 مررُت بقبر ابن المبارك بكرةر ... فئوس ع ني وْعظرا وليس بناققِ 
 وقد كنت بالِعْلأ ال ذي في جوانحي ...  نك يرا وبالشثْيه الذي في م ف ارِقي

 [ ... إذا هي جاءت من رجاِل الحقالقِ 1ولكْن أرى الذ ِْكر ى تنب ه  افال ]
 حمد، أبو علقمة الف ر وي .عبد الله بن م -214

 في الكنى.
 عبد الله بن مراد السثلماني  الُمرادي  الكوفي . -215

، والنعمان بن قيس.  عن: أبي إسحاق الشثيباني 
 وعنه: داود بن إسحاق العالدي ، وهارون بن حاتأ.

 تُكُوف ي سنة  الٍث و مانين ومالة.
 [ .8العوام ] ِن ع ْبِد اللثِه ْبِن ال  بك ْيِر بنع ْبد اللثه ْبن ُمْصع ه ْبُن   اِبِت بْ  -216

__________ 
 .261/ 20[ انظر: تاري  ب داد 2]
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 « .عاقال» 820/ 3[ في سير أعالم النبالء 1]
 [ انظر عن )عبد الله بن مصعه ال بيري( في:8]

رقأ  122/ 5، والتككككاري  الكبير 462، وتككككاري  خليفككككة 484/ 5الطبقككككات الكبرى 
و  458و  481و  105/ 4، وتكككاري  الطبري 224، 228/ 2عرفكككة والتكككاري  ، والم623
و  846و  112و  141و  143و  266و  22/ 3و  602/ 2و  426/ 5و  426
، 1505 -1508و  8816، ومروج الكككذهكككه )قبعكككة الجكككامعكككة اللبنكككانيكككة( 864و  858

، والكامل 241، 242، والووراء والكت اب 810/ 2، والبيان والتبيين 141ونسكككككككككككككه قريش 
، 255/ 1و  42/ 2، واإلمتا  والمؤانسة 124و  222و  26/ 6و  554/ 5في التاري  

/ 1، ومي ان االعتككدال 388رقأ  223/ 5، والجرح والتعككديككل 56/ 2والثقككات البن حبكك ان 
/ 20، وتاري  ب داد 8824رقأ  853/ 2، والم ني في ال ككككعفاء 4601رقأ  506، 505
رقأ  454/ 3، وسككككككككككككككير أعالم النبالء 32/ 2الس  علككه ، ومجكك5828رقأ  226 -228
، وسمط 511رقأ  621، 623/ 22، والوافي بالوفيات 235/ 20، والبداية والنهاية 282
 (2)" -861، 862/ 8، ولسان المي ان 520ال لي 
 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -233
248) 

 [ :  قة، إمام.2"وقال أبو حاتأ ]
 [ .1أبو ع و انة: صِحبت ي يد بن و رِيع أربعين سنةر ي داد في كل  سنة خيررا ] وقال

ر الحككافي: كككان ي يككد بن و رِيع ُمْتِقنككرا حككافظككرا. مككا أعلأ أن ي رأيككت مثلككه ومثككل  وقككال ِبشككككككككككككككْ
 [ .8صح ة حديثه، رحمه الله ]

 [ .4وقال يحيى القط ان: لأ يكن هاهنا أحِد أ بت منه ]
: رأيُت ي يد بن و رِيع ِفي النثوم، فقلْت: وقال نصر اْلج هْ   ؟اللهه بك ما َفعل  مي 

 [ .5قال: دخلُت الجن ة. قلت: بماذا؟ قال: بكثرة الصالة ]

                                         
 .21/143( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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 [ .6ي يد بن عبد الله، أبو خالد الُقر شي  ] -410
 ويُقال له البك ْيس ري ، قي ده ابن نُكْقطة بموحثدة وبسين مهم ل ة.

، وإبراهيأ الخووي ، وع ْمر بن محمكككد روى عن: ابن ُجر ْيج، و  أبي مكككالكككك اكشككككككككككككككجعي 
 الُعمري .

ير، و يرهما، والقواريري ، وأبو كامل  وعنه: علي  بن أبي هاشككككأ الطبراني، وق ط ن بن ُنسكككك 
 الجحدري .

 و ب ِقي  إلى بعد الثمانين ومالة.
 [ : ليس بالمنكر الحدي .2قال ابن ع ِدي  ]

__________ 
 .165/ 1تعديل [ في الجرح وال2]
 .2588/ 8، تهذيه الكمال 681/ 2[ الثقات البن حب ان 1]
 .2588/ 8[ تهذيه الكمال 8]
 .2588/ 8، تهذيه الكمال 164/ 1[ الجرح والتعديل 4]
 .2588/ 8[ تهذيه الكمال 5]
 [ انظر عن )ي يد بن عبد الله القرشي( في:6]

، 22622رقأ  126/ 1 ، والجرح والتعككككديككككل8166رقأ  846/ 3التككككاري  الكبير 
، واكسكككككككككامي 1284/ 2، والكامل في ال كككككككككعفاء البن عدي  128/ 1والثقات البن حب ان 
وتوضككككككي   2212رقأ  252/ 1أ، والم ني في ال ككككككعفاء  224ورقة  2والكنى للحاكأ، ج 

/ 6، ولسكككككككككككككان المي ان 1211رقأ  481، 482/ 4، ومي ان االعتدال 525/ 2المشكككككككككككككتبه 
 ،.2081رقأ  110

 (2)." 1284/ 2في الكامل [ 2]
 

                                         
 .21/465( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -234
248) 

 "علأ، وابن القاسأ فقيه.
أ يختأ كل يوم وليلة ختمتين، فن ل لي حين  : ك ان  ابن اْلق اسكِ وعن أسكد ْبن الُفرات ق ال 

 ج ت إِل ْيِه عن ختمة ر بة في إحياء العلأ.
أ أ نث  : خرجت إلى الحجاو ا نتى عشكككككرة مرة، أنفقت كل مرة وبل نا عن ابن اْلق اسكككككِ ُه ق ال 

 [ .2ألف دينار ]
 و ُرِوي  عن ابن اْلق اِسأ أ نثُه ك ان  ال يقبل جوال  الس ْلط ان.
نُكوث منهأ خير.  وكان يك ُقوُل: ل ْيس  في قُرب الُوالة وال الد 
ِمْعُت عم   رثْحم ن ي يك ُقوُل: خرجت أ ن ا وعبد الق ال  أحمد ْبن ع ْبد الرثْحم ن ْبن وْهه: سككككككك 

 ْبن القاسأ ِب ع عشرة سنة إلى مالك. سنةر أسئل أ ن ا مالكرا، وسنةر ابن القاسأ.
ِمْعُت مالكا. وما سكككككككئل هو، كان عندي:  فما سكككككككئلت أ ن ا، ك ان  عند ابن القاسكككككككأ: سككككككك 

ه، أو  أ ن ا ع ل ى حال سككككمعت مالكا. إال  أن  ابن القاسككككأ ترك من قوله ما خالف اكصككككل، وتركته
.  كما ق ال 

: ك ان  ابن القاسكككككأ وهو ح د ث في العبادة  وقال الحارث ْبن مسككككككين: أخبرني أ ِبي ق ال 
 أشهر منه في الِعْلأ.

 ق ال  الحارث: ك ان  في ابن القاسأ: العبادة والس خاء والشجاعة والعلأ والور  وال  ْهد.
 ق ال  ابن وض اح: أخبرني  قة  قة.

: ر أ ْيت ابن القاسكككككككأ في النثوم، فقلت: كيف وجدت المسكككككككالل؟ ع   ْن علي  ْبن م ْعب د ق ال 
؟  فقال: ُأٍ  ُأٍ : قلت: فما أحس ن  ما وجدت 

: الرثباط باإلسكندرية.  ق ال 
: ورأيت ابن وْهه أحسن حاال منه.  ق ال 

 ؟ه بكما فعل اللوقد حد ث سحنون أن ه ر أ ى ابن القاسأ في النثوم، فقال: 
__________ 
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 (2)." 322/ 1[ تهذيه الكمال 2]
 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -235
248) 

 "ما ل ْيس  ع لْيِه. وما أعرُ  خالقرا إال الله، وما دونه مخلوق، والقرهن كالم الله.
أث القرهن سككك  فانْكت ِه بنفسكككك وبالمختلفين فيه معك إلى أسكككماله ال تي سكككم اه الله بها، وال تُ 

 [ .2باسٍأ ِمن عندك، فتكون ِمن ال  ال ين ]
، و يره، ع ْن ُسل ْيأ.  رواها أبو الحسن الميموني 

  : : نا حري  ْبن أحمد ْبن أ ِبي داود: حدث ني سككككككككلمويه ْبن عاصككككككككأ ق ال  أبو علي  الكوكبي 
 كته ِبْشر إلى منصور ْبن عمار يسئله عن قوله:

 [ كيف استوى؟.1] 5: 10اْست وى  الرثْحمُن ع ل ى اْلع ْرشِ 
فكته إليه: استواؤه  ير محدود، والجواب فيه تكل ف، مساءلتك ع ْنُه بدعة، واإليمان 

 [ .8بجملة ذ ِلك  واجه ]
: ِقيل  لمنصككور ْبن عم ار: تتكل أ بهذا الكالم، ونرى منك أشككياء؟  ع ْن ع ْبد ك العابد ق ال 

: احسبوني ُدر ة وجدتموها ع ل    [ .4ى كناسة ]ق ال 
 وعن ِبْشر الحافي أن ه كته إلى منصور ْبن عم ار أِن اكته إليث بما م نث الله علينا.

فكته إليه: يا أخي، قد أصككككككبحنا في نِع ٍأ ال ُنحصككككككيها في كثرة ما نعصككككككي. فال أدري  
، أو قبي  ما س ت ر ]  [ .5كيف أشكره بجميل ما ن ش ر 

 عة أحادي  منكرة.[ لمنصور تس6قلت: ساق ابن ع ِدي  ]
 ؟.ما فعل اللهه بكو ُرِوي  أن ه رُِلي  بعد موته ف ِقيل : 

:  فر لي وقال: يا منصكككككككككككور قد  فرُت لك ع ل ى تخليطك، إال أن ك تحوش النال  ق ال 
 [ .2إلى ذكري ]

__________ 

                                         
 .28/126( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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 .26، 25/ 28، تاري  ب داد 816/ 1[ حلية اكولياء 2]
 .5[ سورة قه، اآلية 1]
 .26/ 28  ب داد [ تاري8]
 .812/ 1[ حلية اكولياء 4]
 وفيه تتم ة. 24/ 28[ تاري  ب داد 5]
 .1812، 1831/ 6[ في الكامل في ال عفاء 6]
 (2)." 21/ 28، تاري  ب داد 816، 815/ 1[ حلية اكولياء 2]
 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -232
248) 

عفاء، لك ، والفالل،"ع ل ى كتابه في ال كككك  وابن  ن يقع ِمن كالمه في أسكككك لة ابن الم ِديني 
 م ِعين أشياء نافعة.

ا في معرفة اْلِعل ِل. أخذ ذ ِلك  ع ْنُه ابن المديني، وأخذ ذ ِلك  ع ِن ابن الم ِديني   وكان رأسككككككر
 أبو ع ْبد الله اْلُبخ ارِي .

ب ة: وأخذ ع ِن اْلُبخ ارِي  التكثْرِمذي  ِعلله   [ .2الكبرى( ])ق ال  ُعتكْ
ْيٍء يك ق ُع ِمْن ح ِديِ  ي ْحي ى م ا و ق ع  ِفي اْل  ْيالنِيثاِت، أ نْكب ْئن اُه ج م اع ِة:1و أ ْعل ى ] أ ن ا  [ شكككككككككككككك 

: ُر ْبُن ُمح مثٍد، أ ن ا اْبُن اْلُحص ْيِن، أ ن ا اْبُن   ْيالن ، أ ن ا أ بُو ب ْكٍر الشثاِفِعي   ُعم 
دث  اِعيُل، ع ْن قك ْيسِ  ك ن ا ُمح مثُد ْبُن شكككككككك  م  ِعيٍد اْلق طثاُن:  ك ن ا ِإسككككككككْ  ْبِن أ ِبي اٍد، ن ا ي ْحي ى ْبُن سكككككككك 

لثأ :  لثى اللثُه ع ل ْيِه و سككككككككككك  وُل اللثِه صككككككككككك  : ق ال  ر سكككككككككككُ  ر ِحأ  اللثُه م ْن ال يك ْرح ُأ ال»ح اوٍِم، ع ْن ج رِيٍر ق ال 
ة  اْلع نكْق  ِي : س ِمْعُت ع ِليث ْبن  اْلم ِديق ال  ُمح مثُد ْبُن ع ْمرِو ْبِن « . النثال   :ُعبك ْيد   ِنيِ  ق ال 

اِلد  ْبن  اْلح اِرِث ِفي النثوم، فقلْت:   ؟.ما فعل اللهه بكر أ ْيُت خ 
: ُ فر لي ع ل ى أن  اكمر شديد.  ق ال 

 قلت: فما فعل يحيى القط ان.

                                         
 .28/428( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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: نراه كما يُرى الكوكه الد ر ي في أُفق السما  [ .8ء ]ق ال 
 قلت: ق اُلوا مات يحيى ْبن س ِعيد في ص ف ر سنة  ماٍن وتسعين ومالة.

ن ة وابن مهدي  بئربعة أشهر ]  [ ، رحمهأ الله.4قبل موت ابن ُعيك يكْ
 [ .5يحيى ْبن س ِعيد اكنصاري  الحمصي  العط ار ] -841

__________ 
 [ ما بين القوسين عن هامش اكصل.2]
 .« وأعال»[ في اكصل 1]
 .862/ 8، صفة الصفوة 244/ 24[ تاري  ب داد 8]
 .248/ 24[ تاري  ب داد 4]
 [ انظر عن )يحيى بن سعيد العطار( في:5]

، وال كككعفاء 40، والكنى واكسكككماء لمسكككلأ، ورقة 1135رقأ  122/ 3التاري  الكبير 
 و 501و  445/ 2، وتاري  أبي ورعة الدمشكككككككقي  1016رقأ  404، 408الكبير للعقيلي  

، والكنى 223و  635/ 1و  685و  613و  526و  513و  515و  522و  520
 (2)واكسماء للدوالبي" 

 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -232
248) 

يِه ال أ نث ل ُه سكككككككككلطنة ، ِإنِ ي ك  ْرت  كككككككككِ : و ْيح ك  . و ل ِكْن "ف ِقيل : و م ْن ي  ِيُد ح تثى يُكتكثق ى؟ فك ق ال 
ن ةر ]أ خ   ، فك ت ْخت ِلُف النثاُل و ت ُكوُن ِفتكْ ْرتُُه فك يك ُرد  ع ل يث  [ .2اُ  ِإْن أ ْظه 

ُه ر ُجال   ب ٍل و ِعْند  نكْ ْبُط ي  ِيد  ْبِن ه اُرون : ُكْنُت ِعْند  أ ْحم د  ْبِن ح  ِن، فك ق ال  و ق ال  أ بُو ن اِفٍع سككككككككِ
ن اِم.أ ح ُدُهم ا: ر أ ْيُت ي  ِيد  ْبن  ه اُرون  ِفي   اْلم 

 ؟َما فَاَعَل اللهه  بككَ فك ُقْلُت ل ُه: 
: أ ُتح دِ ُث ع ْن ح رِيِ  ْبِن ُعْثم ان ؟ :   ف ر لي و ش فثع ِني و ع اتك ب ِني و ق ال   ق ال 

                                         
 .28/422( 243ري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م تا (2)
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 قُكْلُت: يا رب  ما علمت إال  خيرا.
 وقال: ِإنثُه ك ان  يك بكْ  ُض ع ِليًّا.
ن    اِم، فك ُقْلُت ل ُه: و ه ْل أ ت اك  ُمْنك ِر و ن ِكيِر؟و ق ال  اآْلخ ُر: ر أ يْكُتُه ِفي اْلم 

؟ ؟ و م ْن ن ِبي ك  ؟ و م ا ِديُنك  ِني م ْن ر ب ك  : أ ْي و اللثِه، و س ئ ال   ق ال 
نْكي ا؟ ا ِفي د اِر الد  ا؟ و أ ن ا ُكْنُت أ ْعل ُأ النثاِل ِبه ذ   فك ُقْلُت: أ ِلِمْثِلي يُكق اُل ه ذ 

 [ .1ْقت  ]فك ق اال  لي: ص د  
ب ة : تُكُوفِ ي ِبو اِسٍط ِفي ر بِيٍع اآْلخ ِر س ن ة  ِستٍ  و ِمالك تك ْيِن ] يكْ  [ .8ق ال  يك ْعُقوُب ْبُن ش 

اِديك   ِبُعُلوٍ  ِفي  نِيككثاتِ »قُكلكُْت: و ق ع  ُجْملك ُة أ حك  ِديك ِ « اْل  ْيال  ا: ِمْن حك  هكك  اُرون  ِمنكْ  ي  ِيكد  ْبِن هك 
اُل بِالنِ يثاتِ »  [ . و اللثُه أ ْعل ُأ.4« ]اْك ْعم 

نان، ع ْن شككاذ ْبن يحيى، أ نثُه سككمع ي يد  وقد روى ع بثال ْبن ع ْبد العظيأ، وأحمد ْبن سككِ
 [ .5ْبن هارون يك ُقوُل: من ق ال  القرهن مخلوق فهو و ْنديق كافر باللثه تعالى ]

ْعُد ْبُن ِإبْكر اِهيأ  ْبِن  -446  .  -[6 ْبِن ع ْوٍ  ]ع ْبِد الرثْحم نِ يعقوب ْبن ِإبْكر اِهيُأ ْبُن سككككككككك 
- 

__________ 
 .841/ 24[ تاري  ب داد 2]
 .842، 846/ 24[ تاري  ب داد 1]
، « 863/ 3التاري  الكبير »، وهكذا أر خه البخاري في 846/ 24[ تاري  ب داد 8]

 قاله له محمد بن المثنى، وقال أحمد: ولد سنة  مان عشرة ومالة.
 « .اكربعين النووية»ر جد ا، وهو أول أحادي  [ الحدي  مشهو 4]
 .841/ 24[ تاري  ب داد 5]
 (2)[ انظر عن )يعقوب بن إبراهيأ بن سعد ال هري( في:" 6]
 

                                         
 .24/453( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -238
248) 

 [ .2"وس خ ْت نفُسُه في نك ف ق ته، وقك لثت وساِوُسُه في صالتِِه ]
: الُفتُكوثة أن ال  يراك اللثُه حي  نهاك، وال يفقد ك  حيُ  أمرك.وعن أ ِبي سليما  ن ق ال 

 وللشي  أ ِبي سليمان ر ِضي  اللثُه ع ْنُه كالم جليل من هذا النثْمط.
، أ ن ا أ ِبي، أ ن ا قاهر ْبن سككككهل، أ ن ا  ِأ ْبن ع ِليٍ  ن، ع ِن اْلق اسككككِ وقد أ نْكب ئ ن ا أبو ال نالأ ْبن عال 

ِمْعُت عبد الد   : سككككككككك  : سكككككككككمعت محمد بن خ يأ الُعق ْيلي  ، أ ن ا عبد الوه اب الكالبي  الأ الهاللي 
أحمكد ْبن أ ِبي الحواري  يك ُقوُل: تمنيكت أن أرى أبككا سككككككككككككككليمككان الككد اراني  في المنكام، فرأيتكه بعككد 

 ؟ما فعل اللهه بكسنة، فقلت ل ُه: يا معل أ، 
: يا أحمد دخلت من باب الصككككك ير، فرأي ق  شككككككيٍ ، فئخذُت منه ُعودرا، فال ق ال  ت وسككككككْ

 [ .1أدري تخل لت ِبِه أم ر م ْيُت ِبِه؟ فئنا في حسابه من سنة ]
ق ال  أبو ُوْرعة الطثبري : سئلت سعيد ْبن ح ْمدون ع ْن موت أ ِبي سليمان الد اراني  فقال: 

 [ .8سنة خمس عشرة ومالتين ]
 [ .5[ ، والق رثاب ]4] وكذا ور خ وفاته أبو عبد الرحمن الس ل مي  

 وقيل: سنة خمٍس ومالتين، قاله ابن أ ِبي الحواري .
 [ .6عبد الرحمن بن ِسنان ] -112

 أبو يحيى الر اوي المقرئ.
 عن: عبد الع ي  بن أبي ر و اد، ونُكع ْيأ بن م ْيس رة.

 وعنه: يحيى بن ع ْبد ك، وأبو ُوْرعة، وأبو حاتأ، والف ل بن شاذان المقرئ.
__________ 

 .152/ 1[ حلية اكولياء 2]
 .166/ 1، فوات الوفيات 121/ 20، البداية والنهاية 530/ 21[ تاري  دمشق 1]
 .531/ 21[ تاري  دمشق 8]
 .184/ 4، وصفة الصفوة 25[ في قبقات الصوفية 4]
 .150/ 20[ تاري  ب داد 5]
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 [ انظر عن )عبد الرحمن بن سنان( في:6]
 (2)." 2258رقأ  141/ 5الجرح والتعديل 

 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -239
248) 

، إن  جد ك ابن عب ال ما حجه اكم  ع ِن الث ل  إال  بثال ة إخوة.  "قلت: ال 
 فقال: يا هذا م ن نهى مثل ك  ع ْن أن يئمر بالمعرو  ويك نكْه ى ع ِن الُمْنك ر؟

 ْنك ررا.إن ما نهينا أقوامرا يجعلون المعرو  مُ 
 [ .2 أ خرجت ]

دق  وقال أبو ب ْكر الم ر وِذي ، ع ْن أحمد ْبن حنبل: إن ما رفع اللثه عف ان وأبو نُكع ْيأ بالصكككككككككِ 
 حين نُكو ه بذِْكرهما.

 وقال أبو ُعبك ْيد اآلُجر ِي : قلت كبي داود: ك ان  أبو نُكع ْيأ حافظرا؟
: جدًّا ]  [ .1ق ال 

 نُكع ْيأ: متى ُوِلْدت؟وقال هارون بن حاتأ: سئلت أبا 
 [ .8قال: سنة تسع وعشرين ومالة ]

 وقال أحمد بن ُمالعه: سمعته يقول: ولدت في هخر سنة  ال ين ومالة.
ا، ف ن ه قُِعن في ُعنقه وحصل له ورشكين ]  [ .4قلت: ومات شهيدر

ْيبة، عن بعض أصككككككككككككحابه: إن أبا نُكع ْيأ مات بالكوفة ليلة الث ال اء  وقال يعقوب بن شكككككككككككك 
 [ .5النسالخ ش عبان سنة تسع عشرة ]

وقال  يره: مات في رم كككككككان وال ُمن اف اة  بين الق ْول ين، ف ن  ُمط يِ نرا رأ ى أبا نُكع يأ وخاق ب ه، 
ك  من رم ككككان سككككنة تسككككع عشككككرة. وقد  لط محمد بن الُمثك نثى فخالف  وقال: مات يوم الشككككث

 [ .6الجمهور وقال: مات سنة  مان عشرة في هخرها ]

                                         
 .25/155( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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ر ْبن عبد الواحد: ر أ ْيت أبا نُكع ْيأ في المنام فقلت:  ؟، يعني ه بكما فعل الله وقال ِبشكككككككككْ
 فيما ك ان  يئخذ ع ل ى الحدي .

: نظر القاضي في أمري، فوجدني ذا ِعياٍل فك ع ف ا عن ي ]  [ .2ق ال 
__________ 

 .850/ 21[ تاري  ب داد 2]
 .213/ 1[ تهذيه الكمال 1]
 .855/ 21د [ تاري  ب دا8]
 « .في يده»وواد:  856/ 21[ تاري  ب داد 4]
 .856/ 21[ تاري  ب داد 5]
 .856/ 21[ تاري  ب داد 6]
 (2)." 2013/ 1[ تهذيه الكمال 2]
 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -240
248) 

 .[ 2"هذه اكم ة إال  عامر بن عبد قيس، ف ن  عامررا مات ولأ يترك شي را ]
، عن الم ْرو وِي ، 1 أ  قكال أحمكد: لو ت وج كان قد تأ  أمره ] [ . رواها أبو العب ال البرالي 

 عن أحمد.
 ؟ما فعل اللهه بكورأى بشر بعض الفقراء بعد موته فقال: 
:  فر لي ولكل من اتب ع جناوتي ]  [ ، وكل  من أحب ني إلى يوم القيامة.8ق ال 

ي  اللثُه  ر ر ضككِ ن ة  سككْبٍع وعشككرين قبل المتُكُوف ي ِبشككْ عتصككأ بسككت ة أي ام، ع ْنُه ِفي ر بِيٍع اْك وثل  سكك 
 [ .4وله خمِس وسبعون سنة في يوم الجمعة  ال  عشر ربيع اكول ]

ر  قال أبو بكر بن أبي داود: قلت لعلي  بن خشكككرم لم ا أخبرني أن  سكككماعه وسكككما  ِبشكككْ
 و رْ ؟ فقال: بن الحارث بن عيسى واحد. قلت له: فئين حدي  أم  

                                         
 .25/846( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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: هل عملت بما عندك، ح ت ى  . فكته إلي  سكككككككككماعي معه، وكتبُت إليه أن يوج ه به إلي 
 تطله ما ليس عندك؟

: ُولد ِبْشر في هذه القرية وكان يتفت ى في أول أمره. وقد جرح ]  [ .5قال علي 
ر بن الحارث يقول: أتيت باب الُمع اف ى بن  ِمْعُت ِبشكككككككككْ وقال حسكككككككككن المسكككككككككوحي: سككككككككك 

 مران، فدققت الباب، فقيل لي: من؟ فقلت: ِبْشر الحافي.عِ 
فقالت ُجو ْيرية من داخل الدار: لو اشكككككككككككتريت  نك ْعالر بدانِق ين ذهه عنك اسكككككككككككُأ الحافي 

[6. ] 
ر بن الحارث  ن بن رشكككككككككيق، عن عمر بن عبد الله الواعظ قال: كان ِبشكككككككككْ وقال الح سككككككككك 

 ِقْرقاسرا في أتون شاقررا يجرح بالحديد، وكان سبه توبته أن ه وجد
__________ 

 .186/ 8[ تهذيه تاري  دمشق 2]
 .186/ 8، تهذيه تاري  دمشق 28/ 2[ تاري  ب داد 1]
 .885/ 1[ صفة الصفوة 8]
مات بشككككككر بن الحارث يوم اكربعاء، لعشككككككر خلون : »42[ وفي قبقات الصككككككوفية 4]

 « .من المحر م سنة سبع وعشرين ومالتين
 .63/ 2[ تاري  ب داد 5]
، 188/ 8، تهذيه تاري  دمشككككككق 22، الرسككككككالة القشككككككيرية 61/ 2[ تاري  ب داد 6]

 (2)." 226، قبقات اكولياء 125/ 2وفيات اكعيان 
 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -241
248) 

 "قال ابن أبي حس ان: وكان لخ ل ف تسعة عشر سنة. فلم ا قرأ الورقة قال:
 خلُت وسلثمت، فصثعد فيث النثظر،  أ  قال: أنت خ ل ف؟أدِخل الرجل. فد

                                         
 .26/222( 243ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م تاري  اإلسالم  (2)
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 قلت: نعأ.
 قال: أنت لأ تخل ف بب داد أحدا أقرأ منك.

، فقال لي: اقعد، هات اقرأ.  فسكت 
 قلت: عليك؟
 قال: نعأ.

قلت: ال والله، ال أقرأ على رجل يسكككككتصككككك ر رجالر من ح م ل ِة القرهن.  أ  خرجت، فوج ه 
 أن يرد ني، فئبيت.إلى ُسل يأ يسئله 

قال:  أ  نِدمُت، واحتجت، فكتبت قراءة عاصككأ، عن يحيى بن هدم، عن أبي بكر بن 
 [ .2عي اش ]

 [ ، وُولد سنة خمسين ومالة.1تُكُوف ي في سابع ُجمادى اآلخرة سنة تسٍع وعشرين ]
ام: رأيكت خلف بن هشككككككككككككككام بن في المنكام، فقلكت:  ا موقكال الن قكاش: قكال يحيى الفحك 

 ؟.لهه بكفعل ال
:   ف ر  لي ]  [ .8ق ال 

 [ .4خ ل ُف بن يحيى الماوني  البخاري  ] -280
 قاضي الر ي .

__________ 
 .818/ 3[ تاري  ب داد 2]
، وقيل مات سنة  مان وعشرين ومالتين. )تاري  ب داد 84رقأ  51[ تاري  الب وي 1]

3 /812. ) 
رأ علي  القرهن، فقرأت عليككككه وقككككال لي اق»، وبككككه ويككككادة: 812/ 3[ تككككاري  ب ككككداد 8]

 .11: 24القرهن، فما  ي ر علي  إال حرفا واحدا ما أ ن ا ِبُمْصرِِخُكْأ و ما أ نْكُتْأ ِبُمْصرِِخيث ِإنِ ي 
 [ انظر عن )خلف بن يحيى الماوني( في:4]

، وتككاري  801/ 2، وذكر أخبككار أصككككككككككككككبهككان 2612رقأ  821/ 8الجرح والتعككديككل 
، والم ني 2212رقأ  156/ 2عفاء والمتروكين البن الجووي ، وال كك543جرجان للسككهمي 
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، والوافي 1550رقأ  668/ 2، ومي ان االعتكككككدال 2144رقأ  128/ 2في ال ككككككككككككككعفكككككاء 
 (2)." 2665رقأ  406، 405/ 1، ولسان المي ان 448رقأ  851، 853/ 28بالوفيات 
 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -247
248) 

، وت ِجر في التثْمر،"مقتل أب  ي مسكلأ الد اعية بست ة أشهُر، ون ل ب داد في ر ب ض الط وسي 
 و يره. وكان  قة فاضالر خيكثررا ورِعرا.

تُكُوف ي بب داد في أو ل يوم من المحرثم، سكككككنة  ماٍن وعشكككككرين، وهو ابن إحدى وتسككككككعين 
 [ .2سنة. وكان ب ص رُه قد ذهه ]
ُد ْبُن إِ  ِه الكككاتكككه، أنكككا عبكككأ ْخبك ر نكك ا أ ْحمككك  ِد اللككث ، أنككا اْلف ْتُ  ْبُن ع بكككْ اق  اْلُقر اِفي  حككك  ِه سككككككككككككككْ د اللكككث

ِأ الْ  ى ْبُن ع ِليٍ  اْلو وِيُر،  نا أ بُو اْلق اسكككِ ْيِن ْبُن النكثق وِر،  نا ِعيسككك  ، أ ن ا أ بُو اْلُحسككك  ه  بك   ِوي ،  نا اْلح اسكككِ
اِمُل ْبُن ق لْ ع ِلي  ْبُن اْلج ْعِد، نا أبو نصككككككككككككككر التثمثارُ  ح ة ، و ُعبك ْيُد اللثِه ، و ع ْبُد اك ْعل ى ْبُن ح مثاٍد، و ك 

ول  اللثِه، أ : قُكْلُت: ي ا ر سكككككُ ي  ق اُلوا:  نا ح مثاِد بن سكككككلمة، عن أبي العثراء، ع ْن أ بِيِه ق ال  ما اْلع ْيشكككككِ
 : ل محمد بن محمد قا« . ْج  أ  ع ْنك  ل ْو قُِعن ْت ِفي ف ْخِذه ا ك  »تكون ال  ككاة من الل يكة؟ فك ق ال 

 ؟.فعل اللهه بك مابن أبي الورد: قال لي مؤذ ن ِبْشر الحافي: رأيت ِبْشررا ِفي النثوم، فقلْت: 
:  فر لي.  ق ال 

 قلت: فما فعل بئبي نصر الت م ار؟.
 [ .1فقال: هيهات ذاك في ِعلِ ي ين ِبف ْقرِِه وصبره على بُكنك ي اتِِه ]

 [ .8ملك بن م ْسل م ة بن ي يد ]عبد ال -166
 أبو مروان المصري  الفقيه، مولى بني أُم ي ة.

 حمل عن: مالك، والثلْي  بن س ْعد، وابن ل ِهيع ة، و يرهأ.
، ويحيى بن عثمان بن صال   وعنه: الح س ن بن قُكتك ْيبة أبو محمد العسقالني 

__________ 

                                         
 .26/252( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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 .411/ 20[ تاري  ب داد 2]
 .418، 411/ 20[ تاري  ب داد 1]
 [ انظر عن )عبد الملك بن مسلمة( في:8]

/ 1، والكنى واكسككماء للدوالبي 112و  235و  230/ 2تاري  أبي ورعة الدمشككقي  
، والمجروحين 2285رقأ  822/ 5، والجرح والتعككككديككككل 826، 1، وتككككاري  الطبري 201

، وترتيه 1231رقأ  251/ 1، وال ككككككككككككعفاء والمتروكين البن الجووي 284/ 1البن حب ان 
، 244رقأ  446، 445/ 20، وسكككككككككككككير أعالم النبالء 580/ 2المدارك للقاضكككككككككككككي عيام 

، ولسان 8348رقأ  403/ 1، والم ني في ال عفاء 5152رقأ  664/ 1ومي ان االعتدال 
 (2)." 63/ 4المي ان 
 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -243
248) 

ل  النكثْيس ابُوري  الحافظ، عن شيوخه، أن  ابن المبارك نك     "قال الحاكأ: وحد ني أبو علي  
ن  ْبن عيسكككككككككى يركه، فيجتاو به وهو في المجلس،  م رثةر برأل سكككككككككك ة عيسكككككككككى، وكان اْلح سككككككككك 
. فقال: اللثُهأث اروقه  باب، فسكككئل عنه ابن المبارك، فقيل إنه نصكككراني  ن من أحسكككن الشككك  واْلح سككك 

 [ .2اإلسالم. فاسُتجيه له ]
ن ْبن عيسككككككككككى مولى عبد اللثه ْبن المبارك، وكان  ر اج:  نا اْلح سكككككككككك  وقال أبو العب ال السكككككككككك 

، ُعدث في مجلسككككه بباب الط اق ا نا عشككككر ألف محبرة ] [ سككككنة 8[ ، ومات بالثك ْعلبي ة ]1عاقالر
 [ .4أربعين ]

 قال الحاكأ: سمعُت أبا بكر وأبا القاسأ ابني المؤم ل ْبن الحسن يقوالن:
ن ا في الح ج ة التي تُكُوفِ ي  فيها  ال مالة ألف درهأ ]أ نْكف    [ .5ق  جد 

قكال الحكاكأ: فحججكُت معهمكا، وورُت معهمكا بكالثكثْعل بي ة قبر  جد هما، فقرأُت على لوح 
 يُْدرِْكُه اْلم ْوُت ِبْسِأ اللثِه الرحمِن الرثحيأ، و من ي ْخرُْج ِمْن بك ْيِتِه ُمهاِجرار إِل ى اللثِه و ر ُسولِِه  ُأث »قبره: 

                                         
 .26/120( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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ن ْبن عيسكى ْبن ماسرجس، مولى عبد اللثه 200: 4فك ق ْد و ق ع  أ ْجرُُه ع ل ى اللثِه  . هذا قبر اْلح سك 
 [ .6« ]ْبن المبارك، تُكُوفِ ي  في صفر سنة أربعين ومالتين

: سككككمعُت أبا ي ْحي ى الب  او يقو  ي  ْرِجسككككِ كبي  لقال محمد ْبن المؤم ل ْبن اْلح سككككن الماسكككك 
رجاء القاضككي محمد ْبن أحمد: كنُت فيمن حج  مع الحسككن ْبن عيسككى وقت وفاته بالثكثْعل بي ة 
ُهوده، ل يبة عديلي، فئُريُته في النثوِم فقلُت: يا  سكككنة أربعين، فاشكككت لُت بحفظ محملي عن شكككُ

 ،  ؟ما فعل اللهه بكأبا علي 
. :  فر لي ولكل م ْن ص لثى عليث  ق ال 

 ني الص الة عليك ل يبة العديل.فقلُت: فاتت
، ولكل  من يترحُأ علي  ]  [ .2قال: ال تج  ،  فر ِلي وِلم ن ص لثى علي 

__________ 
 .851/ 2[ تاري  ب داد 2]
 .858/ 2[ تاري  ب داد 1]
[ الثعلبية: منسككككككككككوبة إلى  علبة بن مالك بن مروان بن أسككككككككككد، هو أول من احتفرها، 8]

 ( .842/ 2هي ماء لبني أسد. )معجأ ما استعجأ وهي من أعمال المدينة، و 
 .858/ 2[ تاري  ب داد 4]
 .858/ 2[ تاري  ب داد 5]
 ، وبها أر خه البخاري، وابن عساكر.854، 858/ 2[ تاري  ب داد 6]
 (2)." 845/ 2[ تاري  ب داد 2]
 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -244
248) 

بل عنه، فقال: جالس حم اد ْبن ويد وِبْشر ْبن المف  ل، وي يد ْبن "و ُسِ ل  أحمد ْبن حن
 [ .2ُور ْيع، فما نفعه اللثه بواحٍد منهأ ]

                                         
 .22/286( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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 [ .1وقال ابن م ِعين: جر بت على سليمان الشاذكوني  الكِذب ]
: ليس بثقة ]  [ .8وقال النسالي 

اذكوني  حت ى انسل  من ال لحيثة من ِعْلأ انسالخ اوقال عب ال الع ْنبري : ما مات ابن الشك 
 [ .4قْشرها ]

 [ .5قال ابن المديني: ُكنثا عند ابن مهدي ، فجاءوا بالشاذكوني سكران ]
 [ : هو أضعف عندي من كل  ضعيف.6وعن البخاري  قال ]

ا من رأي الحسكككككككن ال  ليمان الشكككككككاذكوني: هاتوا حرفرا واحدر وقال ابن م ِعين: قال لنا سكككككككُ
 [ .2أحفظه ]

انع أنه سككككككمع إسككككككماعيل ْبن الف ككككككل يقول: رأيُت الشككككككاذكوني  ِفي النكثْوم، وحكى ابن ق
 ؟ما فعل اللهه بكفقلُت: 

: ُ ِفر  ِلي.  ق ال 
 قلُت: ِبماذا؟

ب هان، فئخذني المطُر ومعي ُكُته. ول ْأ أكن تحت سكككككككقف،  قال: كنُت في قريق أصكككككككْ
 .[ 3فانكببُت على ُكتُِبي حتثى أصبحت، ف فر اللثه لي بذلك ]

مثى بكككاليمن  رثبككك ات الكبكككار، وُتسكككككككككككككك  ، ويبيُع هكككذه اْلُم كككككككككككككك  قلكككُت: ككككان أبوُه يْتج ُر في البك   
 [ .1شاذكوني ة، فنسه إليها ]
__________ 

 .46/ 1[ تاري  ب داد 2]
 .42/ 1[ تاري  ب داد 1]
 .42/ 1[ تاري  ب داد 8]
 .42/ 1[ تاري  ب داد 4]
 ر.وفيه تتم ة للخب 45/ 1[ تاري  ب داد 5]
 « .فيه نظر»فقال:  181، أما في تاريخه الص ير 42/ 1[ قوله في تاري  ب داد 6]
هككاتوا حرفككا من رأي الحسككككككككككككككن إال أنككا »وعبككارتككه فيككه:  225/ 4[ الجرح والتعككديككل 2]
 « .أحفظه
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 .43/ 1[ تاري  ب داد 3]
 (2)." 888/ 2[ ذكر أخبار أصبهان 1]
 

لدين )م تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل ا-245
248) 

ا فعَل اللهه م"وقال ُحبك ْيش ْبن مبشككر، وهو  قة: رأيُت ي ْحي ى ْبن م ِعيٍن ِفي النثوم فقلْت: 
 ؟.بك

: أعطاني وحباني ووو جني  ال مالة ح ْوراء، ومه د لي بين البابين ]  [ .2ق ال 
:ار ُقْطنِ رأيُت  ريبةر، وهي أن  أ ب ا ع ْبد الرثْحم ن السلمي روى عن الد ار الدث   ي  ق ال 

 مات ي ْحي ى ْبن م ِعيٍن قبل أ بِيِه بعشرة أشهر.
للخليلي أن ابن معين مات لسكككككبع بقين « اإلرشكككككاد»[ : رأيُت في 1ق ال  ابن خلكان ]

 من ذي الحجة.
: فعلى هذا تكون وفاته بعد أن حج .  ق ال 

، وما حج  تِْلك    لأ.السنة. والله أعقلُت: بل الصحي  أ نثُه ِفي ذي القعدة كما مر 
ى ْبن ع بككْد ربككه المحككدِ ث ] -416 أ بُو وكريكك ا  -خ. د. ت. ن.  -[8يحيى ْبن ُموسكككككككككككككك 

. ، ول ق ُبه خت  ،  ُأث البْلخي   الُحد اني  اْلُكوفي 
ن ة، والوليد ْبن ُمْسِلأ، و محمد ْبن ُف  ْيل، وعبد اللث  ه ر ح ال ج و ال. س ِمع : ُسْفي ان ْبن ُعيك يكْ

 وعبد الرواق، وقبقتهأ. وأكثر وأْقن ه. ْبن نمير،
وعنه: خ.، د.، ت.، ن.، وعبد اللثه الدارمي، وجعفر الفريابي، وأبو اْلع بثال السكككككككككككراج، 

 وقالفة.
__________ 

 « .بين النال»وفيه:  232/ 24[ تاري  ب داد 2]
 .241/ 6[ في وفيات اكعيان 1]

                                         
 .22/221( 243هبي، شمس الدين )م تاري  اإلسالم ت تدمري، الذ (2)
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 [ انظر عن )يحيى بن موسى بن عبد رب ه( في:8]
، والكنى 184، وتككككاريخككككه الصكككككككككككككك ير 8224رقأ  802/ 3التككككاري  الكبير للبخككككاري  

/ 1، والثقات البن حب ان 232رقأ  233/ 1، والجرح والتعديل 40واكسككماء لمسككلأ، ورقة 
، واكسكككككككككككككككامي والكنى 2842رقأ  300/ 1، ورجككال صككككككككككككككحي  البخككاري للكالبككاذي 162

، 1102رقأ  563/ 1صككككككككككككككحيحين أ، والجمع بين رجككككال ال 122ورقككككة  2للحككككاكأ، ج 
، 2264رقأ  818، والمعجأ المشكككككتمل البن عسكككككاكر 22/ 4واكنسكككككاب البن السكككككمعاني 

، 6866رقأ  186/ 8، والكاشككككككككككككككف 2518، 2511/ 8وتهكذيه الكمال )المصككككككككككككككو ر( 
رقأ  110، 131/ 22، وتهكذيه التهذيه 2081رقأ  11والمعين في قبقكات المحكد  ين 

 (2)." 413، وخالصة تذهيه التهذيه 235رقأ  185/ 1، وتقريه التهذيه 565
 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -242
248) 

 "مجالس العام ة، ويحط  من لته ويتهد ده، ويشتمه ويتوعثده.
يفرا وبُ ا، وجرت أمور، فات فق  وات فق أن التك ْرك انحرفوا عن المتوك ل لكونه صكككككككككككاد ر وصكككككككككككِ

ه على قتل أ بِيِه. فدخل عليه خمسِة ِفي جو  الل يل وهو ِفي مجلس ل ْهو اكتراك مع المنتصر 
 [ .2ِفي خامس شو ال، فقتلوه سنة سب ٍع وأربعين ]
 ؟ما فعل اللهه بكوورد أن  بع هأ رهه ِفي الن وِم، فك ق ال  ل ُه: 
:  فر لي بقليل من السنة أ ْحيك يك ُتها ]  [ .1ق ال 

ْرب، فلعل ه ُرِحأ  بالسكككككككككنة، ولأ يصككككككككك   ع ْنهُ وقد كان المتوك ل منهمكرا ِفي   اللثذ ات والشككككككككك 
 [ .8النثْصه ]

[ :  نا ابن ع ر ف ة النثْحوي ،  نا المبر د قال: قال المتوك ل كبي اْلح س ن 4قال المسعودي  ]
ادق: ما يقول ولُد أبيك ِفي اْلع   ى ْبن ج ْعف ر الصككك  ال؟ قال: بث ع ِلي  ْبن ُمح مثد ْبن ع ِلي  ْبن ُموسكك 

ما تقوُل يا أمير المؤمنين ِفي رجل فرم الله قاعة نبيه على خلقه، وافترم قاعته على نبي ه. 

                                         
 .22/428( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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ن إلى المتوكرل، وإن  ِفي من له سكككالحرا وكتبرا من أهل ُقأ ، وِمن ني ته  عي بئبي اْلح سككك  وكان قد سكككُ
ه إلى رب ه يقوم بآيات. توج  التكثو   ه. فكبس بيته ليال، فُوِجد ِفي بيٍت عليه مدر عة صككككككككككككو ، م

ف ُئِخذ كهي ته إلى المتوكل وهو يشككككككرب، فئعظمه وأجلسككككككه إلى جانبه وناوله الكئل فقال: ما 
 خامر لحمي ودمي قط ، فاعِفني منه.

 فئعفاه وقال: أنِشْدني ِشْعررا. فئنشده.
 [5باتوا على قُكل ل اكجبال  تحرسهأ ... ُ ْلُه الرجال ولأ تنفعهأ القلل ]

 [ .6بيات ]اك
__________ 

 .83/ 21[ انظر: سير أعالم النبالء 2]
 .220/ 2[ تاري  ب داد 1]
[8 ، بين على اإلمام علي  [ الن صكككه: من النواصكككه، وهو اصكككطالح يطلق على المتعصككك 

 ويقال للواحد:
. أي من ينتصه لعداوة اإلمام علي وشيعته.  ناصبي 

 .18/ 4[ في مروج الذهه 4]
 « .فما أ نتهأ القلل»وفيه:  14/ 4الذهه  [ البيت في مروج5]
 (2)[ انظر اكبيات في: مروج الذهه." 6]
 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -242
248) 

 "ع ْن: م ْعن ْبن عيسى، وْمس د د.
 [ رواية.2روى ]أبو داود عنه[ ]

 وروى عنه: أبو روق اله اني، وأحمد بن الخيل الحريري.
 [ .1تله ]ال نج صبرا[ ]وكان ممن ق

                                         
 .23/211( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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 ؟ما فعل اللهه بكقال أبو داود: رأيته ِفي النثوم فقلْت: 
 [ .8]فقال: أدخلني الجنة[ ]
: ما ضرك ]الوقف[ ]  [ .4ق ال 

 [ .5توفي سنة سبع وخمسين ومالتين ]
 [ .6محمد بن محمد بن عقبة ْبن السثكن ] -435

 أ بُو الف ل اك س ِدي  اْلُبخ ارِي  ال اهد.
 ع ْن: معلي ْبن ُعبك ْيد، وُعبك ْيد اللثه ْبن عبد المجيد، وأبي نُكع ْيأ.

 وعنه: ِإْسح اق ْبن أ ْحم د ْبن خ ل ف، ويوسف ْبن ر ْيحان، وسهل ْبن شاُذو ْيه.
. واسأ جد ه الثامن   ، بْمو حثدة.« أ ْحبش»ذكره ابن ماكوال 

 - .  -[2ظ ]محمد ْبن الُمثك نثى ْبن ُعبك ْيد ْبن قيس الحاف -436
__________ 

 [ في اكصل بيام، واإلستدراك من ي، استنادا إلى: تهذيه الكمال.2]
، وتهذيه 482/ 1[ في اكصككككككككككككككل بيكام، واالسككككككككككككككتكدارك من: تهكذيه التهذيه 1]
 .2165/ 8الكمال 
 [ ما بين الحاصرتين ساقط من اكصل، استدركته من: تهذيه الكمال.8]
 من: تهذيه الكمال.[ في اكصل بيام، استدركته 4]
 « .ي رب»[ وذكره ابن حبان في الثقات وقال: 5]
 [ انظر عن )محمد بن محمد بن عقبة( في:6]

 .42/ 2اإلكمال البن ماكوال 
 [ انظر عن )محمد بن المثن ى( في:2]

، والتكككاري  الصكككككككككككككك ير 556، ورقأ 510رقأ  238، و 844رقأ  216اكدب المفرد 
، وعمل اليوم والليلة للنسكككككالي، رقأ 66سكككككماء لمسكككككلأ، ورقة ، والكنى واك816/ 1للبخاري  

 454و  446و  488و  815و  822و  121و  145و  212و  211و  25و  62
، و يره، 261و  242و  643و  620و  602و  521و  512و  418و  412و 

 235و  234و  261و  24و  41و  82و  21وووالد عبد الله بن أحمد بن حنبل، رقأ 
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و  864و  115و  181و  211و  16و  83و  21، والمراسيل كبي داود، رقأ 121و 
ان 401رقأ  15/ 3، والجرح والتعككككديككككل 516و  453و  815 / 1، والثقككككات البن حبكككك 
 (2)، وتاري " 388/ رقأ 1و  516و  486و  852/ رقأ 2، وصحي  ابن خ يمة 222

 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -248
248) 
" 

، فاستوهبه من معاوية، فوهبه ل ُه فئقلقه: فكان هذا النثس ه ]  [ .2ش ْور الذ ْهلي 
ِمْعُت محمد ْبن يحيى يك ُقوُل: لأ يك ْرِو أحد ع ِن ال  ْهري  إال  أخطئ  وقال ابن ُخ  ْيم ة: سككككككككككك 

 ِفي حديثه، إال  أ ن س ْبن مالك.
نِ ق ال  اْلح اِكُأ: أ خْ  ْيُن ْبُن اْلح سك  : ن ا اْلُحسك  ْيِن محمد ْبُن يك ْعُقوب  اْلق اِضي  بك ر ِني أ بُو اْلُحسك 

ِعيُد ْبُن أ ِبي م ْري أ : أ ْخبك ر   ِني محمد ْبُن بِئ ْنط اِكي ة ، ن ا ُمح مثُد ْبُن ع ْبِد اللثِه ْبِن ع ْبِد اْلح ك ِأ،  ن ا سككككك 
ة ، أ نث ف   ي ْحي ى، ع ْن ع ْبِد الرثوثاِق، ع نْ  اِقم ة  و اْلع بثال  م ْعم ٍر، ع ِن ال  ْهرِيِ ، ع ْن ُعْرو ة ، ع ْن ع اِلشكككككككككككك 

لثى اللث  ، يك ْعِني النثِبيث صككك  بك ر  يكْ ْهِمِه ِمْن خ  ٍك ِمْن سككك  ُه ِمْن ف د  لثأ ، أ تك ي ا أ ب ا ب ْكٍر ي ْطلُب اِن أ ْرضككك  ُه ع ل ْيِه و سككك 
ِمعْ  لثأ  يك ُقوُل: فك ق ال  أ بُو ب ْكٍر: سكك  لثى اللثُه ع ل ْيِه و سككك  ول  اللثِه صككك  ق ةِ »ُت ر سكككُ د  « ال نُور ُث م ا تك ر ْكن ا صككك 

: نا جد ي، نا أ بُو صكككككككال  كاته 1] ْعراني  م اِعيل ْبن محمد ْبن الف كككككككل الشككككككك  [ . و ح دث ك ن ا ِإسكككككككْ
 ِفي الوضوء مرة. ر حديثرااللي : حدث ني محمد ْبن يحيى النثيسابوري:  نا ع ْبد الر و اق، فذك

، و يره: تُكُوف ي سنة  ماٍن وخمسين.  ق ال  أ بُو حامد ْبن الشثْرقي 
: مات يوم الث ال اء لثالث بقين من ربيع اآلخر.  وقال محمد ْبن ُموس ى الباشاني 

: مات يوم اإل نين كربٍع بقين من ربيع اكو ل. ني   وقال يعقوب الصثْيدال 
ا مأ ْحم د ْبن نصكككر الخف ا ، رحمه اللثه: ر أ ْيت محمد ْبن يحيى فقلت:  ق ال  أ بُو ع ْمرو

:  فر لي.فعل اللهه بك  ؟ ق ال 
: ُكته بماء الذثه ه، ورُِفع ِفي ِعلِ ي ين.  قلت: ما فعل بحديثك؟ ق ال 

                                         
 .21/826( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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 قلت: وقع لِسْبط السِ لفي  حدي  الذ ْهلي  ِفي الس ماء ُعُلوًّا.
 [ .8موسى ]محمد ْبن يحيى ْبن  -523

__________ 
 .123/ 21[ سير أعالم النبالء 2]
ال »باب قول النبي صكككلى الله عليه وسكككلأ:  5/ 21[ أخرجه البخاري في الفرالض 1]

 ، وفي:« نورث ما تركنا صدقة
لثى اللُه ع ل ْيِه  الوصككككايا، باب نفقة القي أ للوقف، وفي الجهاد، باب نفقة نسككككاء النثِبي  صكككك 

لثأ  بعد ( باب قول النبي  صككككلى الله 2262( و )2260وفاته، ومسككككلأ في الجهاد، رقأ ) و سكككك 
عليه وسككككلأ: ال نورث ما تركنا صككككدقة، وابن جميع الصككككيداوي في معجأ شككككيوخه )بتحقيقنا( 

 ( .865رقأ ) 824
 [ انظر عن )محمد بن يحيى بن موسى( في:8]

 (2)/" 1، والعبر 162/ 2الكامل في التاري  
 

 ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م تاريخ اإل-249
248) 

رِي  ْبن ُخ  ْيم ة وعقد له  م اِعيل ِفي ورود السكككككث ِعيد ْبن ِإسكككككْ "سكككككنة سكككككبعين، فاحتال أبو سككككك 
مجلس اإلمالء، وعلثى المحبرة بيده، واجتمع عنده خلِق عظيأ ح تثى ح كككككككككر ذلك المجلس 

[2. ] 
ا أن  ال نسكككككككككتطيع أن نسكككككككككايره ن ْحُن وال أعقابن ق ال  محمد ْبن ع ْبد الوهاب الفر اء: ح تثى
 رجالر جعل نحره لنا ونحن مطم نون نعبد الله.

ق ال  صككككككككككككككال  ْبن محمد الحافظ ِفي كتابه إِل ى أبي حاتأ الرثاوي : كتبت تسككككككككككككككئلني عن 
أحوال أ ْهل العلأ بنك ْيسككككككككابور وما بقي لهأ من اإلسككككككككناد فاعلأ أن  أخبار الد ين وعلأ الحدي  

ْتهأ دون  سككككككككككككالر العلوم اليوم مطروح مجفو  حاله وأهل العناية به ِفي شكككككككككككك ل بالِفت ن ال تي د ه م 

                                         
 .21/848( 243ين )م تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الد (2)
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وتواترت عليهأ عند مقتل أبي وكريا يحيى ْبن محمد ْبن يحيى، وقد م ككككككككككككككى لسككككككككككككككبيله، ولأ 
ة نفسككككه. ومرقت قالفة مم ن كانوا يُْظهرون السككككنة فصككككارت  يخلف أحد مثله. ول ِم كل  خاصكككك 

 لوكها.ت ِدين بدين م
 ؟عل الله بكما فوق ال  أبو ُعم ر أ ْحم د ْبن اْلُمب ار ك المستملي: ر أ ْيت يحيى فقلت: 

 فقال: ُ ِفر لي.
. بعده سنة واحدة، وقتله  لمانه كما تقدم ]  [ .1فقلت: ما فعل الله بالُخُجْستاني 

 [ .8ي يد ْبن ِسن ان ْبن ي يد ] -232
اِلد البْصري  الق  او، م وْ   ل ى قُكر ْيش.أبو خ 

 ن ل مصر، وحدثث عن: يحيى ْبن س ِعيد القط ان، وُمعاذ ْبن هشام،
__________ 

 .131، 133/ 21، سير أعالم النبالء 622/ 1[ تذكرة الحفاظ 2]
[ ق ال  ابن أ ِبي حاتأ: سككككككككمعُت منه بالر ي  بمح ككككككككر أبي وأبي ورعة، أملى علينا من 1]

 حفظه، وهو صدوق. )الجرح والتعديل( .
/ 24وقال الم ك ي: كان يحيى بن محمد له موضككع من العلأ والحدي . )تاري  ب داد 

123. ) 
 [ انظر عن )ي يد بن سنان( في:8]

، 2212رقأ  162/ 1مسككككككككككككككنككد أبي عوانككة )في مواضككككككككككككككع كثيرة( ، والجرح والتعككديككل 
رقأ  814، والمعجأ المشككككككككتمل 225رقأ  41/ 5، والمنتظأ 126/ 1والثقات البن حب ان 

، 1206رقأ  413/ 4، ومي ان االعتدال 2584/ 8، وتهذيه الكمال )المصككككككو ر( 2261
، وتهذيه 6416رقأ  144/ 8، والكاشككككككككككككف 121رقأ  554/ 21وسككككككككككككير أعالم النبالء 

، وخالصككككة التذهيه 865رقأ  866/ 1، وتقريه التهذيه 682رقأ  885/ 22التهذيه 
481 ".(2) 

 

                                         
 .10/100( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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شااامل الدين )م تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، -250
248) 

ل ٍة بقيت من ُجماد ى اكولى.  "العذاب، فمات لِل يكْ
، أو  يره، أنكك ه  قككال عبككد اللككه بن أحمككد بن أبي قككاهر ِفي حككديكك ، عن ِإبْكر اِهيأ الحربي 

 ؟ما فعل الله بكر أ ى ابُن بُكْلُبل ِفي المنام، ف ِقيل : 
:  فر الله لي بما لقيت. ولأ يكن الله ليجمع عليث  نيا واآلخر  ق ال   ة.عذاب الد 

: ح دث  ِني أبي: أخبرني جماعة من أهل الح ككككككككككرة أن  المعت ككككككككككد  ق ال  أبو علي  التكثُنوخي 
[ كبيرا، ومليء إسككفيذاجرا حيًّا وبل ه،  ُأث 1[ إسككماعيل بن بلبل، فات خذ له ت ارا ]2]أمر ب[ ]

اِعيل ِفيِه إِل ى هخر ُعُنقه وبعض صككككككككككككككْدره. وم م  [ 8سككككككككككككككك عليه ح تثى جمد ]جعل رأل ِإسككككككككككككككْ
 [ .4اإلسفيذاج عليه، فلأ ت ل روحه تخرج ح تثى مات ]

 [ .5ِإْسم اِعيل بن ح ْمد و ْيه ] -111
 أبو سعيد البك ْيك ْندي اْلُبخ ارِي .

 عن: أبي نُكع ْيأ، وعبدان، وعبد الله ْبن ُعْثم ان، وجماعة.
 كريا المقدسي، وخلق.وعنه: ابُن جوصا، وأبو الميمون ْبن راشد، وأحمد ْبن و 

 وسكن الرملة.
 [ .6تُكُوفِ ي  سنة  الٍث وسبعين ]

 [ .2ِإْسم اِعيل ْبن ع ْبد الرثْحم ن ] -800
.  أبو هشام الخوالني  الكت اني  الد مشقي 

__________ 
 .101/ 28[ في اكصل بيام، استدركته من سير أعالم النبالء 2]
 [ الت ار: وعاء كبير. واللفظ فارسي.1]
 « .حتى خمد»[ في السير: 8]
 .252/ 2[ الخبر في: نشوار المحاضرة 4]
 [ انظر عن )إسماعيل بن حمدويه( في:5]

 .12، 10/ 8، وتهذيه تاري  دمشق 205/ 3الثقات البن حب ان 
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 .12/ 8[ تهذيه تاري  دمشق 6]
 [ انظر عن )إسماعيل بن عبد الرحمن( في:2]

 (2)." 86/ 8تهذيه تاري  دمشق 
 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -251
248) 

ه  د اللككث ا الكالم رواه أبو الشككككككككككككككي  في تككاريخككه، عن ولككده عبككد الرواق، ع ْن أ ِبي ع بككْ ذ  "هكك 
 محمد ْبن أ ْحم د الكسالي، عن أبي عاصأ.

:  وروى أبو الشي ، عن ابنه، عن أ ْحم د بن محمد بن عاصأ، عنه ق ال 
الق كككككككككاء ويادة على أربعمالة ألف درهأ، ال يحاسكككككككككبني الله يوم وصكككككككككل  إليث من دراهأ 

 القيامة أني شربت منها شربة ماء.
ِمْعُت الحكيمي يك ُقوُل: ذُكر عند أبي ليلى  : سكككككككككككك  وعن محمد بن ج ْعف ر الصككككككككككككوفي ق ال 
: التني برأسه.  الديلمي أ نث أبا بكر بن أبي عاصكأ ناصكبي، فبع   المرا بسكيف وِمخالة و ق ال 

: أمرني أن أحمل إليه رأسك.فج  اء ال الم وأبو بكر يروي الحدي  فك ق ال 
: افعل ما ش ت. : فنام على قفاه، ووضع الكتاب على وجهه و ق ال   ق ال 

: أمرك اكمير أن ال تقتله.  فلحقه هخر فك ق ال 
 فقعد أبو بكر ورجع إلى الحدي . فعجه النثال منه. رواها ابن عساكر في تاريخه.

 محمد بن أ ْحم د الكسالي: كنت جالسرا عند أبي بكر، فك ق ال  رجل: و ق ال  
أيها القاضي، بل نا أ نث  ال ة كانوا بالبادية يقلبون الرمل، فك ق ال  أحدهأ: اللثهأ  ِإنثك قادر 
ا الرمل. ف ِ ذ ا هأ بئعرابي بيده قبق، فوضعه بين أيديهأ،  على أن ُتطعمنا خبيصرا على لون ه ذ 

.خبيص حا  ِر. فك ق ال  ابن أبي عاصأ: قد كان ذ ِلك 
، وعثمان بن صككخر ال اهد أسككتاذ أبي تُراب النخشككبي،  ق ال  الكسككالي: كان الثال ة: ُهو 

 وأبو تُراب. وكان أبو بكر ُهو  الذي دعا.

                                         
 .10/803( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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ئ نثُه يصكككككككلي من قعود، فسككككككككلمت، فرد  ق ال  الكسكككككككالي: رأيت أبا بكر فيما يرى النالأ، ك 
، فك ُقْلتُ  : نعأ.ع لي   : أ ْنت  أ ْحم د بن ع ْمرو؟ ق ال 
 ؟ما فعل الله بكقُكْلُت: 

: يُؤنسني ربي.  ق ال 
 قُكْلُت: يؤنسك رب ك؟

: نعأ.  ق ال 
 (2)فشهقت شهقةر فانتبهت." 

 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -257
248) 

 [ .2"ورب ما وقع في نفسي أن  وعيأ القوم أرذلهأ ]
ط  والعبارة و ]أهل خراسكككككان[ وعن الُخْلد ي ، عن اْلُجنك ْيد قال: أعطي أهل ب داد الشككككك 

المة، وأهل 1] ام الِحْلأ والسكككككككك  خاء، وأهل البصككككككككرة ال  ْهد والقناعة، وأهل الشكككككككك  [ القله والسكككككككك 
 الحجاو الصثبر واإلنابة.

ْيسكككككككابور، نك  وقال إسكككككككماعيل بن ُنج ْيد: هؤالء ال رابع لهأ: اْلُجنك ْيد بب داد، وأبو عثمان ب
ء بالش ام ]  [ .8وأبو عبد الله بن الجال 

 وقال أبو بكر الع ط وي : كنت عند اْلُجنك ْيد حين احت ر، فختأ القرهن.
 [ .4قال:  أ ابتدأ فقرأ من البك ق رة سبعين هية،  أ  مات ]

د ِفي النثوم فقلككْت:  ِدي  كتككابككة قككال: رأيككت اْلُجنك يككْ عاال اللااهه ا فمااوقككال أبو نُكع ْيأ: أنككا الُخلككْ
؟ قال: قاحت تلك اإلشارات، و ابت تلك العبارات، وفنيت تلك العلوم، ونفذت تلك بك

 [ .5الر سوم، وما نك ف ع نا إال ر ك عات كن ا نركعها في اكسحار ]
قال أبو الحسكككين بن المنادي: مات اْلُجنك ْيد ليلة النكثْيروو في شكككو ال سكككنة  ماٍن وتسكككعين 

 [ .6ومالتين ]

                                         
 .12/26( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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ر لي أن هأ ح روا الجْمع يوم ٍذ ال ذي صككل وا عليه نحو سككت ين ألف إنسككان. وما قال: فذك
 [ .2والوا يئتون قبره في كل  يوم نحو الش هر. وُدِفن  عند قبر الس ري  السثق طي  ]

 [ ، فوهأ.3قلت: ور خه بع هأ سنة سبع ]
__________ 

، 410/ 1ة ، وصككككككككككككككفككة الصككككككككككككككفو 168/ 20[ انظر نحو هككذا في: حليككة اكوليككاء 2]
 .80/ 1وقبقات الشافعية الكبرى للسبكي 

 .61/ 24[ ما بين الحاصرتين ساقط من اكصل استدركته من سير أعالم النبالء 1]
 .146/ 2، وتاري  ب داد 226[ قبقات الصوفية 8]
 .143/ 2، تاري  ب داد 164/ 20[ حلية اكولياء 4]
، 824/ 2يات اكعيان ، وف414/ 1، صكككككككككككفة الصكككككككككككفوة 143/ 2[ تاري  ب داد 5]

 .81/ 1قبقات الشافعية للسبكي 
 .824/ 2، وفيات اكعيان 143/ 2[ تاري  ب داد 6]
، قبقات 414/ 1، صكككككككككفة الصكككككككككفوة 206/ 6، المنتظأ 143/ 2[ تاري  ب داد 2]
 .284اكولياء 
، 284، قبقككات اكوليككاء 824/ 2، وفيككات اكعيككان 23[ الرسكككككككككككككككالككة القشككككككككككككككيريككة 3]

 (2)." 34/ 2للشعراني الطبقات الكبرى 
 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -253
248) 

"وقال بالفارسي ة: اقبض روحي كما تقبض روح  ر ُجل يك ُقوُل تسعين سنة أشهد أ ْن ال  إِل ه  
ا رسول اللثه ]  [ .2ِإال اللثُه و أ نث ُمح مثدر

ْي  ] ِمْعُت أ ب ا ُعم  1وقال أ بُو الشكككككككث ي ر القط ان يك ُقوُل: ر أ ْيت ع ْبد اللثه ْبن جْعف ر فِ [ : سككككككك 
 ؟ما فعل اللهه بكالنثوم فقلْت: 

                                         
 .11/211( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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:  فر لي، وأن لني مناول  اكنبياء.  ق ال 
 تُكُوف ي رحمه اللثه تعالى ِفي شهر شو ال.

 [ .8ع ْبد اللثه ْبن فارل ] -532
. ْير الُعمري  البْلخي   أ بُو ظُه 

اِعيل تُكُوف ي بكالر ي  ِفي  م  نيكا ع ِن: محمكد ْبن ِإسككككككككككككككْ رم ككككككككككككككان، وهو هخر من روى ِفي الكد 
 البخاري .

 وكان قِدم ِفي هذه السنة إلى نيسابور، وحدثث بها ِفي  يبة الحاكأ عن:
، وعبد الص مد ْبن الف ل.  معم ر بن محمد الع ْوفي 

 وضبط السِ لفي  كنيته بال  أ .
 ِمع  من محمد ْبن ِإْسم اِعيل البخاري .قال الحاكأ: وكته لي ِفي اإلجاوة أن ه س  
 قلت: ل ُه حدي  ِفي مجلس ابن باُلو ْيه.

، فقككال: أ نكك ا ع بككْد اللككثه ْبن فككارل ْبُن  ل مي  د الرثْحم ن السكككككككككككككك  ُه: ابن بككاُلو يكْكه، وأبو ع بككْ روى ع نككْ
ه ْبن سككككككككككككككككالأ د اللكككث ِه ْبن يحيى ْبن ع بكككْ ِد اللكككث ِد ْبِن ع ِليِ  ْبِن ع بكككْ ِه ْبِن ُعم ر  ْبِن ْبنُ  ُمح مكككث ِد اللكككث  ع بكككْ

 اْلخ طثاِب.
 [ .4ع ْبد اللثه ْبن مسرور بن الحج ام المالكي  الم ربي  ] -533

__________ 
 .825[ التقييد 2]
 [ في قبقات المحد  ين.1]
 [ انظر عن )عبد الله بن فارل( في:8]

 .416/ 2المشتبه في أسماء الرجال 
 (2)ن مسرور( في:" [ انظر عن )عبد الله ب4]
 

                                         
 .15/851( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)



 

 727 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -254
248) 

، رليس الرملة، هرب إلى  "وقُتل النابلسككككككككي  في سكككككككككنة  الٍث وسكككككككككتين، وكان نبيالر جليالر
 دمشق فئخذ منها، وبمصر ُسل .

 وقيل: إن ه لما أُدِخل مصر، قال له بعض اكشرا  مم ن يعانده:
 متك، فقال: الحمد للثه على سالمة ديني وسالمة ُدنياك.الحمد للثه على سال

قلت: كانت محنة هؤالء عظيمة على المسكككككككككككلمين، ولما اسكككككككككككتولوا على الشكككككككككككام هرب 
وسكككككي باكقصكككككى، فخو فوه  لحاء والفقراء من بيت المقدل، فئقام ال اهد أبو الفرج الطثر سكككككُ الصككككك 

ْوا به، وقالوا: ، وهو العن كيت وكيت، وسككككم وا الصككككحابة منهأ، فبي ت، فدخلت الم اربة و  شكككك 
 يقول: ال إله إال الله، سالر نهاره، وكفاه الله شر هأ.

عشكا  المصكري إن ه رهه في الن وم بعد ما قُِتل. وهو في أحسن هي ة. قال:  وذكر ابن الشكث
 ؟ قال:ما فعل الله بكفقلت: 

 حباني مالكي بدوام ِع ٍ  ... وواعدني بقرب االنتصارٍ 
 [2وأْدناني إليه ... وقال: انْكع ْأ بع ْيش في ِجو ارِي ] وقر بني

 [ ، أبو بكر الُقم ي.1محمد بن أحمد بن عيسى ]
 سمع: أبا ع ُروبة الحر اني، ومحمد بن قُكتك ْيبة العسقالني.

 [ بن جميع بصيداء.8سمع منه في هذا العام السثكن ]
 [ .5ي اإلْسِتِجي ][ ، أبو عبد الله اكندلس4محمد بن إسحاق بن ُمط ر   ]

 سمع من: ُعبك ْيد الله بن يحيى بن محمد بن عمر بن لبابة، وأحمد بن خالد.
__________ 

 .45/ 1[ الوافي بالوفيات 2]
 .862/ 86[ تاري  دمشق )مخطوط التيمورية( 1]
[ هو أبو محمكد الحسككككككككككككككن بن محمكد بن أحمد بن جميع الصككككككككككككككيداوي المعرو  8]

 هك. 486بالسكن. توفي سنة 
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رقأ  216/ 1، الوافي بككككالوفيككككات 2802رقأ  28/ 1[ تككككاري  علمككككاء اكنككككدلس 4]
 .12، ب ية الوعاة 562

 (2)[ اإلستجي: نسبة إلى إستجة: كورة باكندلس." 5]
 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -255
248) 

ي: هو ل"قط  أحسكككككككككن منه، وعليه  ياب بيض، فقيل لي: أتعر  هذا؟ قلت: ال. فقيل 
يكك ان؟ فقككال: أنككا أبو  يكك ان، فخرجككت خلفككه، وقلككت لككه: أنككت أبو محمككد بن ح  أبو محمككد بن ح 

؟ قال: بلى. قلت: فباللثه،  ْمُد للثه »؟ قال: ما فعل الله بكمحمكد. قلكت: أليس قكد مكُتث اْلح 
قك ن ا وعده وأور نا اكرم د   [ ، إلى هخر اآلية. فقلت: أنا يوسكككككككككككككف بن خليل2« ]الثِذي صككككككككككككك 

ل ُكتُكب ك. فقال: سككككككككككل مك الله، وفثقك الله،  أ   الد مشككككككككككقي ج ت كسككككككككككمع حديثك وُأح صكككككككككك 
 صافحته، فلأ أر شي را قط  أْلي ن من كف ه، فك ق ب لُتها ووضعتها على عيني.
 تُكُوف ي أبو الشي  فيما ذكر أبو نُكع يأ في س ْلِ  اْلُمح رثم من السنة.

 أ بُو سعيد النكثْيس ابُوري المقرئ المؤذ ن.عبد الرحمن بن أحمد بن ح ْمد و ْيِه، 
ا من أوالد المحد  ين.1كان ]  [ خيُكررا مجتهدر

حج  به أبوه سككككككككككككنة  ال مالة، وجاور به، فسكككككككككككككم عه من: أحمد بن ويد بن هارون الق  او 
يك ر و ْيه،  صكككاحه إبراهيأ بن المنذر الحرامي، ومن جماعة،  أ رجع وسكككمع من عبد الله بن شكككِ

 دل، والس ر اج، وابن ُخ  ْيم ة، وبب داد من البك   ِوي، وجماعة.ومحمد بن شا
 وخر ج له الحاكأ فوالد، وحد ث بئصبهان وبالبصرة و يرهما.

 روى عنه: الحاكأ، وأبو حفص بن مسرور.
 [ المطرث  بن ال  امر الُقْرقُبي.4[ ، أبو ]8عبد الرحمن بن عبيد الله بن موسى ]

 ة، ووهه بن مسر ة، ومحمد بنسمع: أحمد بن يحيى بن الشام
__________ 

                                         
 .16/821( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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 .24اآلية  -سورة ال  مر -[ قرهن كريأ2]
 « .كئنه»[ في اكصل 1]
 .302رقأ  164/ 2[ تاري  علماء اكندلس 8]
 (2)[ ساقطة من اكصل." 4]
 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -252
248) 

، قرأ لهشككككككام بدمشككككككق والبن « لقراءاتال ايات في ا»"المقرئ العابد، مصككككككنف كتاب 
ر اْكخرم، وبب داد على ويد بن أبي بالل الكوفي،  ذِْكو ان على أبي الحسكككككككن محمد بن النث كككككككْ
وابن مقسكككأ، وأبي بكر النك ق اش، وأبي الحسكككن بن  ك ْوبان، وأبي عيسكككى بكار بن أْحم د، وهبة 

ر اج، وابن ُخ  يْ اللثه ابن جعفر، وبخراسككككككككان على  ير واحد، وسككككككككمع من أبي ال مة، عبال السكككككككك 
 وأحمد بن حسين الماس ْرج سي، ومك ي بن ع ْبدان.

روى عنه الحاكأ، وأبو حفص بن مسككككككككرور، وأبو سككككككككعد الك ْنجُروذي وعبد الرحمن بن 
 الحسن بن عليك، والمقرئ أ بُو سعد أْحم د بن إبراهيأ.

ا من القر اء، وكككان قككال الحككاكأ: كككان إمككام عصككككككككككككككره في القراءات، وكككان أعبككد من رأينكك
ُمجاب الدعوة، انتقيت عليه خمسة أج اء، وتوفي في شو ال، وله ست  و مانون سنة. وتُكُوف ي 
في هذا اليوم أ بُو الحسن العامري صاحه الفلسفة، فحد ني عمر بن أْحم د ال  اهد: سمعت 

فيها، فقلت:  فنالثقة من أصككككككككككككحابنا يذكر أن ه رأى بكر بن مهران في المنام في الليلة التي دُ 
؟ قال: إن اللثه ع   وجل  أقام أبا الحسكككككككككككككن العامري بحذالي ما فعل اللهه بكأي ها اْكسكككككككككككككتاذ، 

 وقال:
 [ .2هذا فداؤك من الن ار ]

 « .الشامل في القراءات»وقال الحاكأ: قرأنا على ابن مهران ببخارى كتاب 

                                         
 .16/410( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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بكك جككاوتككه من المؤيككثد لككه على أبي الف ككككككككككككككل بن عسككككككككككككككاكر، « ال ككايككة»وقرأت أنككا كتككاب 
[ أ بُو بكر أْحم د بن إبراهيأ 8[ واهر الشكككحامي، أنا ]1الط وسكككي، ووينه الشكككعرية قاال: أنبئ ]

بن موسكى المقرئ، أنا المصن ف رحمه اللثه، وقد قرأ عليه جماعة، منهأ أبو الوفاء مهدي بن 
 قوارة شي  الهذلي.

__________ 
/ 2ج  -2ق  -مين في تاري  لبنان، موسككككككككككككوعة علماء المسككككككككككككل101، 103[ / 2]
، معرفككة القراء 820/ 22، البككدايككة والنهككايككة 162، رقأ 265/ 2، المنتظأ 220رقأ  115
 .221/ 2، اكعالم 21رقأ  80/ 2، تاري  التراث العربي  18رقأ  130، 121/ 2الكبار 
 .130/ 2[ معرفة القراء 2]
 « .أنبئنا»[ اختصار كلمة 1]
 (2)« ." برناأخ»[ اختصار كلمة 8]
 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -252
248) 

"قال الحاكأ: جمع من الحدي  ما لأ يجمعه أحد، وصككار له الق ُبول بشككيراو، بحي  
 [ المثل.2ي رب ]به[ ]

: أْحم د بن منصكككككور الشكككككيراوي، أدخل بمصكككككر، وأنا بها، أحادي   على  وقال الدثار ُقْطني 
 وخ.جماعة من الشي

قلت: ذكر يحيى بن م ْنده ما يدل  على أن  الذي دخل مصكككككككر، وأدخل على شكككككككيوخها 
 رجل هخر، اسمه: أْحم د بن منصور. وقال: كانا أخ و ْين، وال  ل ُط في اسمه.

 وعن أبي العب ال صاحه الترجمة، قال: كتبت عن ال  الي  ال مالة ألف حدي .
فار الشككيراوي: لما مات أْحم د بن منصككور الحافظ، جاء  وقال الحسككين بن أْحم د الصكك 

إلى أبي رجِل فقال: رأيته في الن وم، وهو في المحراب واقف، في جامع شكككككيراو، وعليه حلثة، 

                                         
 .12/13( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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:  فر لي وأكرمني، و ما فعل اللهه بكوعلى رأسككه تاج مكلثل بالجوهر، فقلت:  أدخلني ؟ ق ال 
 س لثأ .اللثِه ص لثى اللثُه ع ل ْيِه و   الجنة، فقلت: بماذا؟ قال: بكثرة صالتي ع ل ى ر ُسولِ 

 [ ، أ بُو أْحم د العسكري اإْلم ام اْكديه.1الحسن بن عبد اللثه بن سعيد ]
__________ 

 [ سقطت من اكصل.2]
، 426، 425/ 1هكككككك.( مرهة الجنان  832)وفيات  802رقأ  212/ 2[ المنتظأ 1]

، معجأ 821 -820/ 2، إنبككاه الرواة 10 /8، العبر 810و  821/ 22البككدايككة والنهككايككة 
، دول اإلسككككككككككالم 286/ 1، واللباب 42/ 1، الكامل في التاري  153 -188/ 3اكدباء 

، عيون التواري  )المصككور( 151، 152/ 1ق  20، سككير أعالم النبالء )المصككور( 188/ 2
، ب 810، اكنسككككاب 112، ب ية الوعاة 112/ 2أ، مفتاح السككككعادة  118أ،  111/ 21

، خ انة 264رقأ  35 -38/ 1، وفيات اكعيان 2046رقأ  502، 506/ 2ب يكة الوعاة 
، الوافي بالوفيات 121/ 2، ذكر أخبار أصككككككككبهان 214/ 8، معجأ البلدان 12/ 2اكدب 
، 208، 201/ 8، شككككككككككككككذرات الذهه 225/ 4، النجوم ال اهرة 66رقأ  23 -26/ 21

و  302و  625و  422و  188ون ، كشكككككككف الظن240/ 1المختصكككككككر في أخبار البشكككككككر 
، 126، روضات الجنات 881/ 1، إي اح المكنون 2282و  2464و  2404و  156

، فهرل المخطوقات 112، فهرل مخطوقات الظاهرية 254 -240/ 11أعيان الشكككككيعة 
، الرسككككككككككككككككالكككة 140، 181/ 8، معجأ المؤلفين 14/ 1المصككككككككككككككورة بمعهكككد المخطوقكككات 

 (2)." 54المستطرفة 
 

خ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م تاري-258
248) 

 ؟ فيقول:   ف ر  ِلي.ما فعل الله بك"يك ُقوُل ل ُه الووير: 
 [ .2علي  ْبن محمد ْبن ق ْوق ْبن ع ْبد الله ] -122

                                         
 .12/41( 243ي  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م تار  (2)
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. ، المعرو  بالط براني   أبو الح س ن ابن الفاخوري  الد مشقي 
، و   اعة.أبي سليمان ْبن و ْبر، وجمروى عن: أبي علي الحسين بن إبراهيأ الفرال ي 
 روى عنه: أبو سعد السمان، وعبد الع ي  الكتاني.

، وقال: تُكُوف ي في ش ْعبان، وكان ُمْكِثررا.  وو  قه الكت اني 
 [ .1ُعم ر ْبن أحمد ْبن ُعم ر ] -121

.  أبو سهل الصثف ار اإلصبهاني الفقيه الش افعي 
 م ْعب د السمسار. س ِمع : ع ْبد الله ْبن فارل، وأحمد ْبن

 روى ع ْنُه جماعة هخرهأ موترا أبو الفت  الحد اد.
 توف ي في ذي العقدة.

 [ .8ُعم ر ْبن ع ْبد الله ْبن تك ْعويذ ] -128
 أبو حفص الد الل.

 ب دادي .
 [ .4ر أ ى الشْبلي  رِح مه الله وحكى ع ْنُه ]

 [ .5ع ْمرو ْبن حديد ] -124
. ق ال  الحب ال: عندي عنه، وهو  راف ي 

__________ 
 [ انظر عن )علي بن محمد بن قوق( في:2]

 .848/ 86تاري  دمشق )مخطوقة التيمورية( 
 [ انظر عن )عمر بن أحمد( في:1]

 .853/ 2ذكر أخبار أصبهان 
 [ انظر عن )عمر بن عبد الله( في:8]

 .84رقأ  23/ 3، والمنتظأ 6081رقأ  122/ 22تاري  ب داد 
 [ وروى عنه شعرا.4]
 (2)[ لأ أقف على مصدر ترجمته." 5]

                                         
 .13/834( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -259
248) 
 -حر  الهاء -"

 [ .2هبة الله ْبن الح س ن ْبن منصور ] -843
.  الحافظ أبو القاسأ الر اوي  الطثب ري  اكصل، المعرو  بالاللكالي. الفقيه الش افعي 

 ن يل ب داد.
 ْي  أ ِبي حامد.تفقثه ع ل ى: الشث 

، وعلي ْبن محمد القص ار، والعالء ْبن محمد.  وسمع بالر ي  ِمن: جعفر ْبن فناكي 
 وبب داد ِمن: أ ِبي القاسأ الووير، وأبي قاهر المخل ص، فمن بعدهما.

نكثة ]1قك ال  الخطيكه ] ان  يفهأ ويحفظ. وصككككككككككككككنثف كتكابكرا في السكككككككككككككك  [ ، وكتاب 8[ : كك 
نثية ]، وك« رجال الص حيحين»  [ .4تابرا في الس ن ن، وعاج ل ْته الم 

 وخرج إلى الديك ن ور فمات بها في رم ان.
: ر أ ْيت هبة الله الطثب ري  في المنام،  حكدث ني علي  ْبن الحسككككككككككككككين ْبن ج د اء الُعْكب ري  ق ال 

 ؟ما فعل اللهه بكفقلت: 
:  فر لي.  ق ال 

__________ 
 ن( في:[ انظر عن )هبة الله بن الحس2]

أ، والتقييد  505، واكنساب 51، رقأ 84/ 3، والمنتظأ 22، 20/ 24تاري  ب داد 
، 864/ 1، والكككامككل في التككاري  402/ 8، واللبككاب 640رقأ  424، 428البن النقطككة 

، واإلعالم بوفيات 2035 -2038/ 8، وتذكرة الحفاظ 421/ 22وسككككككككككككير أعالم النبالء 
، ومرهة 280/ 8، والعبر 2828رقأ  218المحكككد  ين ، والمعين في قبقكككات 225اكعالم 
، 102/ 2، وقبقات الشافعية البن قاضي شهبة 14/ 21، والبداية والنهاية 88/ 8الجنان 
، وشكككككككككككككذرات 410، وقبقات الحفاظ 426، وتاري  الخلفاء للسكككككككككككككيوقي 252، رقأ 101

/ 4الم ، وديوان اإلسككككككككككك504/ 1، وهدية العارفين 33، وكشكككككككككككف الظنون 122/ 8الذهه 
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، والرسكالة المستطرفة 286/ 28، ومعجأ المؤلفين 22/ 3، واكعالم 2236رقأ  13، 12
 .152رقأ  232، ومعجأ قبقات الحفاظ 82

 [ في تاريخه.1]
وصن ف كتابا في السنن، وكتابا في معرفة أسماء من »[ الموجود في: تاري  ب داد: 8]

 « .في الصحيحين، وكتابا في شرح الس نة
 (2)« ." فلأ ينشر عنه كثير شيء من الحدي : »[ وواد4]
 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -220
248) 

ح ر كئن ا  "ليلة  اني عشكككككككر ربيع اكول سككككككككنة  الٍث وسككككككككت ين وأربعمالة، فرأيُت عند السككككككككث
طيكككه خعلى العكككادة، فككككئن  ال« التكككاري »اجتمعنكككا عنكككد أ ِبي ب ْكر الخطيكككه ِفي من لكككه لقراءة 

جالس، والشي  أ بُو الف ل نصر ْبن ِإبْكر اِهيأ الفقيه عن يمينه، وعن يمين الفقيه نصر رجِل لأ 
لثأ ، ج اء  ليسكككمع  لثى اللثُه ع ل ْيِه و سككك  ول  اللثِه صككك  ا ر سكككُ ، « التاري »أعرْفه، فسكككئلُت ع ْنه، ف ِقيل: ه ذ 

رْ  لثى اللثهُ  فقلت ِفي نفسكككككككككي: ه ِذِه جاللة كبي ب ْكر، إْذ ي ْح كككككككككُ ول  اللثِه صككككككككك  لثأ  ر سكككككككككُ  ع ل ْيِه و سككككككككك 
 مجلس ه.

 [ .2وقلُت: وهذا ردٌّ لقول من يعيه التاري ، ويذكر أنه ِفيِه تحامِل على أقوام ]
ن : ح دث  ِني الفقيه الصككال  أ بُو علي اْلح سكك  ن ُمح مثد ْبن مرووق ال ثْعفراني   وقال أ بُو اْلح سكك 

رِ  د اْلب صككككككككككككككْ ي  قكال: ر أ يْكت الخطيكه  ِفي المنكام، وعليه  ياب بيض حسككككككككككككككان، وعمامة ْبن أ ْحمك 
أ ني فقما فعل اللهه بكبي كككاء، وهو فرحان يبتسكككأ. فال أدري قلُت:  ال:  فر اللثه ؟ أو ُهو  ب د 

روا.  لي أو رِحم ني، وكل  م ن ن ج ا. فوقع لي أن ه يعني بالتوحيد إليه يرحمه أو ي فر له، فئبشككككككككككككككِ
 [ .1وفاته بئي ام ]وذلك بعد 

 وقال أ بُو الخطاب ْبن الجر اح ير يه:
 فاق  الخطيُه الو ر ى ِصْدقرا ومعرفةر ... وأعج   النال  ِفي تصنيفه الُكتُكب ا

                                         
 .13/456( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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ن سها ... بوْصفه ]  [ ونك ف ى التثدليس  والكذبا8ح م ى الشريع ة  ِمن  اٍو يُد 
 محتسبراجال محاسن ب داد فئودعها ... تاريخا مخلصرا للثه 

 [ ... عن الهوى، وأوال الش كث والر ِي با4وقال ِفي النال بالِقْسطال منحرفا ]
ْوِن رُكاِم ت ُس   الواكف  السثرِبا  س ق ى  راك  أ ب ا ب ْكٍر على ظ مرئ ... ج 

 ونُكْلت  فوورا وِرضوانرا وم فرةر ... إذا تحقثق  وْعُد اللثه واقتربا
 [5ُمْ طِجعرا ... وباء  شانُِ ك  باك ْووار محتقبا ] يا أحمد  ْبن علي  ِقْبت  
__________ 

 .62[ المستفاد من ذيل تاري  ب داد 2]
/ 23، سككير أعالم النبالء 226/ 8، مختصككر تاري  دمشككق 80/ 2[ تاري  دمشكق 1]
133. 

[ هكذا في اكصكل: وفي: معجأ اكدباء، وتهذيه تاري  دمشككق، والوافي بالوفيات 8]
 .« بوضعه»

 « .من ويا»[ في تاري  دمشق، وتهذيبه، ومعجأ اكدباء: 4]
، وسكككككير أعالم 83، 82/ 4، ومعجأ اكدباء 12/ 2[ اكبيات في: تاري  دمشكككككق 5]
 (2)،" 114/ 3النبالء 
 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -221
248) 
" 

 ؟ما فعل اللهه بكورلي ِفي النوم، ف ِقيل ل ُه: 
د ْبن حنبككل فقككال: يككا أ بكك ا ج ْعف ر، لقككد جككاهككدت  ِفي اللككثه حقث جهككاده،  قككال: ل ِقيني أ ْحمكك 

 [ .2وقد أعطاك اللثه الرضا ]

                                         
 .82/201( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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وقو ل ترجمته ابن الفراء إِل ى أن قال فيها: وُأِخذ الشكريف أبو ج ْعف ر ْبن أ ِبي ُموس ى ِفي 
 [ .1وُحِبس أيامرا، فسرد الصثوم وقال: ما هكل كحٍد شي را ]فتنة أ ِبي نصر ْبن الُقش ْيري، 

ودخلكُت عليكه ِفي تلكك اكيكام، فرأيته يقرأ ِفي المصككككككككككككككحف، فقال لي: قال اللثه تعالى: 
الِة  ْبِر و الصككككث ت ِعيُنوا بِالصككككث بُر الصككككوم، ولأ يُكْفِطر إِل ى أن بلى منه المرم، 8] 45: 1و اسككككْ [ الصككككث

 [ ، فمات هناك.4ج  النال من حْبسه، ُأخرج إِل ى الحريأ الطاهري ]فك ل مثا  ك ُقل وض
 [ .5ومولده سنة إحدى عشر وأربعمالة ]

__________ 
( [ البكاء والح ن. وكانت العامة تقول: ترح موا على الشككككككككريف الشككككككككهيد، القتيل -] )

م اإلما المسككككككموم، لما ذكر من أن  بعض المبتدعة ألقى في مداسككككككه سككككككم ا، ودفن إلى جانه
 أحمد.

قكال ابن السككككككككككككككمعكاني: سككككككككككككككمعكت أبا يعلى بن أبي حاوم بن أبي يعلى بن الفراء الفقيه 
الحنبلي يوم خرجنا إلى الصكككككككالة على شكككككككيخنا أبي بكر بن عبد الباقي، ورأى اودحام العوام، 
وت احمهأ لحمككل الجنككاوة. فقككال أبو يعلى: العوام فيهأ جهككل عظيأ. سككككككككككككككمعككت أنككه في اليوم 

فيكه الشككككككككككككككريف أبو جعفر حملوه ودفنوه في قبر اإلمككام أحمكد، ومكا قكدر أحكد أن  الك ذي مكات
 -يقول لهأ: ال تنبشكككككككككوا قبر اإلمام أحمد بن حنبل، وادفنوه بجنبه. فقال أبو محمد التميمي

من بين الجمكاعكة: كيف تكدفنونكه في قبر اإلمكام أحمد بن حنبل وبنت أحمد مدفونة معه في 
مكام ال يجوو دفنكه مع ابنتكه. فقكال بعض العوام: اسككككككككككككككككت، فقككد القبر؟ فك ن جكاو دفنكه مع اإل

 وو جنا بنت أحمد بن الشريف، فسكت التميمي، وقال: ليس هذا يوم كالم.
ول م النكككال قبره، فككككانوا يبيتون عنكككده ككككل ليلكككة أربعكككاء، ويختمون الختمكككات، ويخرج 

لى ذلك مد ة ولأ ي الوا عالمتعي شككون، فيبيعون الفواكه والمئكوالت، فصككار ذلك فرجة للنال. 
 ( .14، 18/ 2)ذيل قبقات الحنابلة « . شهور، حتى دخل الشتاء ومنعهأ البرد

 .14/ 2، ذيل قبقات الحنابلة 142/ 1[ قبقات الحنابلة 2]
 .11/ 2، ذيل قبقات الحنابلة 181/ 1[ قبقات الحنابلة 1]
 .45[ سورة البقرة، اآلية 8]
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بالظاء المعجمة وكذا « الظاهري»( تحر فت إلى 140/ 1[ في )قبقكات الحنكابلة 4]
 ( .11/ 2في )المنتظأ( بطبعتيه، والمثبت يتفق مع )ذيل الطبقات 

( ، ذيكككل قبقكككات 215/ 26) 825/ 3، المنتظأ 182/ 1[ قبقكككات الحنكككابلكككة 5]
 (2)/" 2الحنابلة 
 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -227
248) 
 [ .2القادر بن ُمح مثد بن يوسف ] أحمد بن ع ْبد -56"

 أ بُو الُحسين الب دادي .
يرة. سكككافر  ن السككك  : شكككي   قة، جليل القدر، خي ر، مرضكككي  الطريقة، ح سككك  معاني  ق ال  السككك 

 الكثير ووصل إلى ال رب.
ت، وأبا علي  ْبن شكككاذان، وأبا القاسكككأ  ، وأبا ع ْمرو ْبن ُدو سكككْ وسكككمع: أبا القاسكككأ الحرفي 

 ن، وجماعة.ْبن ِبْشرا
ْج ي ، وبالرملة: ُمح مثد ْبن الُحسكككين ْبن  ر السكككِ  ن ْبن صكككخر، وأبا ن صكككْ وبمكة: أبا الح سككك 

 الت رُجمان، وبمصر: أبا الح س ن ْبن ِحمِ ص ة.
روى ع ْنُه: بنوه ع ْبد اللثه، وعبد الخالق، وعبد الواحد، وأبو الف ككككككككككككل ْبن ناصككككككككككككر، وأبو 

، وُشْهد ة، وخ  طيه الم ْوِصل، وهخرون.الفت  ْبن البط ي 
 ق ال  ابن ناصر: ك ان  صالحرا  قة.

: رأيُت أ ِبي في الن وم، فقلت: يا سكككككككككككي دي،  ا موقال ع ْبد الخالق ابنه: حدث ني أخي ق ال 
 ؟فعل اللهه بك

: ُ ِفر لي.  ق ال 
 [ .1تُكُوف ي ِفي ش ْعبان، وله إحدى و مانون سنة ]

 [ .8علي  ]أحمد ْبن ُمْسِلأ ُمح مثد ْبن  -52

                                         
 .82/816( 243تدمري، الذهبي، شمس الدين )م تاري  اإلسالم ت  (2)
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 [ اكصبهاني.4الشثْي  أبو منصور الشثعِيري  ]
، وأبو ] : روى ع ْنُه ع ْبد الواحد ْبن أحمد الباقرقاني   [ نعيأ،5ق ال  السِ ل في 

__________ 
، 43/ 22) 261رقأ  201/ 1[ انظر عن )أحمد بن عبد القادر( في: المنتظأ 2]
/ 4، وتككذكرة الحفككاظ 2520رقأ  244ن ( ، والمعين في قبقككات المحككد  ي8638رقأ  41

، 31رقأ  264، 268/ 21، وسكككككككير أعالم النبالء 108، واإلعالم بوفيات اكعالم 2180
، وشككككككذرات 10/ 28، وعيون التواري  )مخطوط( 254/ 8، ومرهة الجنان 888/ 8والعبر 
 .812/ 8الذهه 
 هك. 421[ مولده سنة 1]
 [ لأ أجد مصدر ترجمته.8]
فت  الشككككككين المعجمة، وكسككككككر العين المهملة، وبعدها الياء المنقوقة [ الشككككككعيري: ب4]

 ( .851/ 2با نتين من تحتها، وفي هخرها الراء. نسبة إلى بيع الشعير. )اكنساب 
 (2)« ." أبي»[ في اكصل: 5]
 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -223
248) 
" 

 لمحتسه الب دادي.أبو الفوارل ا
ران.  نا ع ْبد الوه اب  قال السكككمعاني: شكككي  صكككال  دين خير. سكككمع أبا القاسكككأ ْبن ِبشكككْ

. ، ومحمد بن محمد الس نجي  ، وُعم ر الم   اولي   اك ْنماقي 
__________ 

 والخلط بين الترجمتين.« محمد بن أحمد الخياط»] )( [ اسأ 

                                         
 .84/225( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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من )المنتظأ( و )مرهة ال مان( بر أ  «محمد بن أحمد الخياط»ونتيجة لسككككقوط اسككككأ 
ه لأ يذكر هذين المصدرين بين مصادر ترجمت« شعيه اكرن وط»وجود ترجمته، ف ن الشكي  

 بالحاشية. 11/ 21في )سير أعالم النبالء( انظر ج 
ولتوضككككي  الخلط الحاصككككل أجد من الفالدة إ بات النص الوارد في )المنتظأ(  أ الوارد 

 في )مرهة ال مان( .
 قال في المنتظأ:

 عمر بن المبارك بن عمر، أبو الفوارل:»
ولد سكككككنة  الث وعشكككككرين وأربعمالة، وقرأ القرهن، وسكككككمع الحدي  من أبي القاسكككككأ بن 
بشككككران، وأبي منصككككور السككككو اق، وأبي الحسككككن الق ويني، و يرهأ، وأقرأ السككككنين الطويلة، وختأ 

فحكككد  نكككا عنكككه ابن ابنتكككه أبو محمكككد القرهن عليكككه ألو  من النكككال. وروى الحكككديككك  الكثير، 
المقري، وكان من كبار الصالحين ال اهدين المتعب دين حتى إنه كان له ورد بين العشاءين يقرأ 
ن . وتوفي ضككحى نهار يوم اكربعاء  فيه سكبعا من القرهن قالما وقاعدا، فلأ يقطعه مع علو  السك 

صككل ى قله، وأخرج من ال د فسككادل عشككر المحرم عن سككبع وسككبعين ممت عا بسككمعه وبصككره وع
عليه سكككككككككبطه أبو محمد في جامع القصكككككككككر، وح كككككككككر جناوته ما ال يحد  من النال، حتى إن 
اكشككككككككياخ بب داد كانوا يقولون: ما رأينا جمعا قط هكذا، ال جمع ابن الق ويني وال جمع ابن 

النال  لالفراء، وال جمع الشكككككريف أبي جعفر، وهذه الجمو  التي تناهت إليها الكثرة، وشككككك 
ذلكك اليوم وفيمكا بعده عن المعاش، فلأ يقدر أحد من نقاد الباعة في ذلك اكسككككككككككككككبو  على 

 تحصيل نقده.
وقكال لي أبو محمكد سككككككككككككككبطكه: دخكل إلي  رجكل بعكد رجوعي من قبر جكد ي، فقال لي: 
رأيت مثل هذا الجمع قط ؟ فقلت: ال، فقال لي: ذاك من ها هنا خرج، يشكككير إلى المسكككجد 

 باالجتهاد. ويئمرني فيه
بتعليأ  ؟ فقال:  فر ليما فعل الله بكورلي أبو منصككككككككككككككور )كذا( في النوم، فقيل له: 

 « .الصبيان فاتحة الكتاب
 وقال في )مرهة ال مان( :
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قرأ  428وفيهككا توفي عمر بن المبككارك بن عمر أبو الفوارل الب ككدادي، ولككد سككككككككككككككنككة »
دي  عليه ألو  من النال، وسكككككمع الح القرهن وبر  في علمه وأقرأ النال سكككككنين كثيرة، وختأ

الكثير، وكان من كبار الصالحين ال ه اد والمتعب دين، وكان له ورد بين العشاءين يقرأ فيه سبعا 
 (2)دالما لأ يقطعه مع علو  الس ن ، وبلى سبعا وتسعين سنة ممت عا بسمعه وبصره " 

 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -224
248) 

 لخي اط من كثرة الخْلق والتبرك بالجناوة."ا
: وقد رلي بعد موته في المنام، ف ِقيل ل ُه:  معاني  : ُ ِفر بككَ  َما فَاَعَل اللههوقال السككككك  ؟ ق ال 

 لي بتعليمي الصب يان فاتحة الكتاب.
ريف، واعتكف فيه مدة يعلِ أ الُعْميان القرهن  وكان إمام مسككككككككجد ابن ج ْرد ة بالح ر م الشكككككككك 

 ه، ويسئل لهأ، وينفق عليهأ.للث 
 إلى أن  بلى عدد من أقرأهأ القرهن من الُعميان سكككبعين« : تاريخه»ق ال  ابن الن ج ار في 

. : هكذا رأيته بخط أ ِبي ن ْصر الُيون اْرتي   ألفرا. ق ال 
ا، فكته سكككككبعين ألفرا.  قلت: هذا  لِط ال ريه فيه، لعل ه أراد أن  يكته سكككككبعين نفسكككككر

 [ .2من ختأ عليه القرهن سبعون أعمى يع   وقو  مثله ]وال شك أن  
اجي  في  اني جمعة من وفاة أ ِبي منصككككككور: اليوم  : ذكر لي المؤتمن السكككككك  ل في  ق ال  السككككككِ 
ختموا ع ل ى رأل قبره مكالتين وإحكدى وعشككككككككككككككرين ختمكة، يعني أن هأ ككانوا قكد قرءوا الختأ قبل 

 ، ودعوا عقيه كل ختمة.ذ ِلك  إلى س ور ة اإلخالص، فاجتمعوا هناك
: وقال أ ِبي علي  ْبن اكمير الُعْكب ري ، وكان رجالر صالحرا:  ق ال  السِ ل في 

ح كككككككككرت جناوة أ ِبي منصكككككككككور، فلأ أر أكثر خلقرا منها، فاسكككككككككتقبلنا يهودي، فرأى كثرة 
 ال  حام والخْلق فقال: أشهد أن  هذا ُهو  الحق ، وأسلأ.

 [ .8[ ، ودفن بمقبرة باب حرب ]1ر محرثم سنة تسٍع ]تُكُوف ي يوم اكربعاء سادل عش

                                         
 .84/801( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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__________ 
ه: 2] ال ي ال الكككذهبي يسككككككككككككككتبعكككد »[ عل ق ابن الج ري  على قول المؤل ف بمكككا نصككككككككككككككككك 

الممكنات ويرد  على الثقات، وهذا الرجل، أعني أبا منصككككككككككككور كان منتصككككككككككككبا للتلقين منقطعا 
ا كككان بهككا من العككالأ، فهككذه دمشككككككككككككككق إليككه، وعم ر قويال، وال يخفى كيف كككانككت ب ككداد ومكك

أخبرني الشكككككي  الصكككككال  إبراهيأ الصكككككوفي الملق ن بالجامع اكموي أن  الذين قرءوا عليه القرهن 
 ( .24/ 1نيف عن عشرين ألفا. ) اية النهاية 

 هك. 412( أن وفاته سنة 242[ ووقع في )المعين في قبقات المحد  ين 1]
 (2)ابقة." [ راجع تعليقنا على الترجمة الس8]
 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -225
248) 

ُل يطله الحدي ، ويكته العالي والن اول،  : ك ان  رفيقنا محمود ْبن الف  ككككككككككككْ ل في  "السكككككككككككك 
ِء ال  أقدر ع ل ى تركه. ب ه الن اول، فقال: والله، إذا ر أ ْيت سما  ه ؤال  تكْ  فعاتبته في ك 

: ُ ِفر لي بهذا. وأخرج ِمن كُ ماا فعال اللاهه باكفرأيتكه بعكد موتكه، فقلكت:  م ه ُج ءرا ؟ ق ال 
[2. ] 

 مروان ْبن ع ْبد الُمْلك. -46
 الفقيه.

ُول ي ق كاء الم ري ة. وج ر ت ل ُه قص ة م ع  أبي الح س ن البرجي  المقرئ في إحراق ُكُته أبي 
 حامد ال   الي  ال ذي ات بعه عليها أبو القاسأ بن ورد و يره.

 وف ي بالم رِي ة سنة ا نتي عشرة.وت
 -حر  الياء -
 [ .1يحيى ْبن عثمان ْبن الُحس ْين ْبن عثمان ] -42

                                         
 .84/804( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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، تلميذ القاضي أبي يك ْعل ى، كت ْنبلي  ه أبو القاسأ ْبن الش و اء الب دادي ، البي ع، الفقيه الح 
 أكثر تواليفه.

 وسمع: أبا محمد الجوهري ، وأبا جعفر ابن المسلمة.
 ن ُكل ْيه.أجاو الب

 [ .8] 521مات في ُجم اد ى اآلخرة سنة 
 [ .4يحيى ْبن محمد ْبن حس ان ] -43

__________ 
 [ مختصر قبقات علماء الحدي .2]

ب »وقال ابن الجووي:  سككككككككككمع الكثير وكته، وكان حافظا ضككككككككككابطا،  قة، مفيدا لطال 
 « .العلأ

رقأ  261/ 22) 858رقأ  108/ 1[ انظر عن )يحيى بن عثمان( في: المنتظأ 1]
رقأ  242/ 2، وذيككل قبقككات الحنككابلككة 208رقأ  153/ 1( ، وقبقككات الحنككابلككة 8325
 .85/ 4، وشذرات الذهه 64

[ قال ابن رجه: وكان فقيها حسكككنا صكككحي  المسكككا ، وحد ث بشكككيء يسكككير. روى 8]
 عنه أبو المعم ر اكنصاري في معجمه.

 .-هك 441ولد في شوال سنة 
 رأ بالقراءات.وقال ابن الجووي: وق

 (2)." 8362رقأ  822/ 1[ انظر عن )يحيى بن محمد( في:  اية النهاية 4]
 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -222
248) 

 [ ،  أ  الب دادي .2"أبو سعد بن أبي بكر بن الش ي  أبي الح س ن ال ثْوو ني  ]

                                         
 .85/845( 243ي، شمس الدين )م تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهب (2)
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يوخ إسككككككككككماعيل. وفية برباط شككككككككككي  الشكككككككككك  وهو مطبو  خفيف، يحفظ  من ُقدماء الصكككككككككك 
 حكايات وأشعاررا.

:  ير أن ه كان منهمكرا في الش ْرب ]  [ ، سامحه الله.1قال الس معاني 
 [ : كانوا ينسبونه إلى الت سم   في دينه.8وقال أبو الف ر ج بن الجووي  ]

 ُوِلد في ذي الحج ة سنة تسع وأربعين وأربعمالة.
صكككحابه، وأبا جعفر ابن المسكككلمة، وأبا الحسكككين وسكككمع القاضكككي: أبا يك ْعل ى وهو هخر أ

اح، وأبككا بكر الخطيككه،  ، وأبككا علي  بن ِوشككككككككككككككك  رِيفيني  ابن المهتككدي  بككاللككثه، وأبككا محمككد الصككككككككككككككث
 وجماعة.

: قرأت عليه الكثير. وحدث ني محمد بن ناصككككككككر الحافظ قال: كان  معاني  قال ابن السكككككككك 
 ؟ما فعل اللهه بك: أبو سعد متسم حرا، فرأيته في النثوم، فك ُقْلتُ 

: ُ ِفر لي.  ق ال 
 قلت: فئين أنت؟
 قال: في الجنثة.

 قال ابن ناصر: لو حدث نيه  يري ما صد قُته.
ا بعلثة 4قكال ابن الجووي  ] ، وبقي خمسككككككككككككككة و ال ين يومكر [ : مرم أبو سككككككككككككككعكد ال ثْوو ني 

 النثص ه لأ ي طثِجع، ومات في تاسع عشر شعبان.
ن ة، وأبو حامد بن الن ح ال ]قلت: روى عنه: أبو أ يكْ ك  [ ، 5حمد عبد الوه اب ابن سكككككككككككككُ

د الخككالق ْبن أسكككككككككككككككد، وعمر ْبن ق بك ْرو د، وأبو الفرج بن  ويوسككككككككككككككف بن كككامككل، والمحككد ث ع بككْ
 الجووي .

__________ 
: نسبة إلى ووون، وهي بلدة كبيرة حسنة بين هراة ونيسابور.2]  [ ال  ووني 
 « .فال أدري من أين علأ ذلك» [ عل ق ابن الجووي على ذلك:1]
 ( .10/ 23) 12/ 20[ في المنتظأ 8]
 ( .10/ 23) 13/ 20[ في المنتظأ 4]
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/ 1بالحاء المهملة، والتصككويه من )المشككتبه في الرجال « النحال»[ في اكصككل: 5]
684 ". )(2) 

 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -222
248) 

، ولأ يبق ل ُه إال  االسأ، فمرم وتُكُوف ي يوم ع"بمراضي ابن المرخ أ، و  يد سخطان ال ثْينبي 
. وُدفن بمشككككككككككككهد أ ِبي حنيفة إلى  النثْحر، وصككككككككككككل ى ع ل ْيِه ابن عم ه نقيه الن قباء قْلحة ْبن علي 

 [ .1[ سنة ]2جانه والده. وخ لثف جماعة بنين ماتوا شبابا. وعاش ست ا وسبعين ]
فاء سكككعد ْبن علي  ْبن عبد الواحد ْبن عبد القاهر ْبن أحمد ْبن علي  ْبن أ ِبي الو  -264
 [ .8ُمْسِهر ]

، الش اعر.  مهذ ب الد ين، أبو الحسن الم ْوِصلي 
صكْدِر، رليس، وشاعر ُمحِسن. مدح الملوك الُكثُر، وتنقثل في المناصه الكبار ببلده. 

 وديوانه في مجل دتين.
 ومن ِشْعره:

 ع ل ى اله و ى ... فليس بسرٍ  ما ال  لوُ  أجن ت إذا ما لساُن الد مع ن أث 
 فو الله ما أدري عشيثة  ودثع ْت ... أ ن اح ْت حماماُت اللِ وى أ ْم ت نثتِ 

 [ استقل ت4وأعجه من صبري الق ُلوُص ال تي س ر ْت ... ب هْودجِك الم حوم كيف ]
 لر ي   من حي  ه ب تِ أعاتُه فيك اليك ْعُمالِت ع ل ى السثر ى ... وأسئل عنك  ا

 [6[ ... جميع وصبر مستحيل مشت ت ]5أُْقِبُق أ ْحن اء ال  ُلو  ع ل ى ج ورى ]
__________ 

، وهو  لط. والتصككككحي  عن المنتظأ. وقد ولد في « سككككتا وسككككتين»[ في اكصككككل: 2]
 هك. 420سنة 

                                         
 .86/408( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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 ال[ وقال ابن الجووي: وحد  ني أبو الحسكككككككككن البراندسكككككككككي عن بعض العدول أن رج1]
 ؟ فقال:  فر لي،  أ أنشد:ما فعل اللهه بكرأى قاضي الق اة في المنام، فقال ل ُه: 

 وإن امرأ ينجو من النار بعد ما ... ت ود من أعمالها لسعيد
هو ابن و  -يعني ابن البي كككككككككككاوي القاضكككككككككككي -قال:  أ قال لي: امض إلى أبي عبد الله

ني سراريه؟ يع -« شهي ة»و «  صن» قاضي الق اة، وأحد أوصياله فقل له: لأ ت ي ق صدر
فقال الرجل: وما عرفت أسماء هذه قط، فم يت، وقلت ما رأيت. فقال: سبحان الله، كنا 

 البارحة في الس حر نتحد ث في تقليل ما ينوبهن . )المنتظأ( .
/ 1[ انظر عن )علي بن أبي الوفاء( في: خريدة القصكككككككككر )قسكككككككككأ شكككككككككعراء الشكككككككككام( 8]
/ 10، وسككككككككككككككير أعالم النبالء 422رقأ  815 -812/ 8عيككان ، ووفيككات اك123 -122
رقأ  288 -211/ 12، والوافي بالوفيات 121، 123/ 8، ومرهة الجنان 251رقأ  184
، 110/ 4، واكعالم 263/ 2، وكشككككككككككف الظنون 442، 446/ 21، وعيون التواري  28

 .11/ 2ومعجأ المؤلفين 
 « .أن ى: »814/ 8[ في وفيات اكعيان 4]
 « .النوى»في الوفيات:  [5]
 (2)[ وفيات اكعيان، خريدة القصر، الوافي بالوفيات." 6]
 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -228
248) 

ِل إلى  ُه م يكككْ "رفيقين يقرءان الل  كككة ع ل ى أ ِبي وكريككك ا التك ْبري ي  الل   وي . وككككان ابن نكككاصككككككككككككككر لككك 
 وُحْسن معرفة، وكالهما  قة،  ك ْبت إمام.الحدي ، وله جودة حفٍظ وإتقان، 

، وقال فيه: اكديه أبو الف كل ْبن ناصر الحافظ، مقدثم  وروى ع ْنُه أبو موسكى الم ِديني 
 أصحاب الحدي  في وقته بب داد.

                                         
 .82/255( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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، وأبو محمد ْبن اكخ ككككككككر، وعبد الواحد ْبن سككككككككلطان،  وروى ع ْنُه: عبد الر و اق اْلِجيلي 
، وعُ ويحيى ْبن الربيع الفقي المي  بك ْيد اللثه ه، ومحمد ْبن عبد اللثه البن اء، ويحيى ْبن مظفثر السكككككككك 

ن ة، وعبد الرحيأ ْبن المبارك ابن القابلة،  يكْ ك  ْبن أحمد المنصككوري ، وعبد اللثه ْبن المبارك ْبن سككُ
نك ْيمة  ُ  ومحمود ْبن أ يْكدِِكين البو اب، ومحمكد ْبن علي  ْبن البكل  الواعظ، ومحمكد ْبن معكالي ْبن

، وعبد اللثه ْبن الح س ن الوو ان،  وفي  الفقيه، ومحمد ْبن أ ِبي المعالي ْبن موهوب ابن البن اء الصك 
ال، وعبد الرحمن ْبن سككككككككككعد اللثه  وأبو الُيْمن الِكْندي ، وعبد الرحمن ْبن عبد ال ني  ْبن ال سكككككككككك 

ان، وإسككككككككككككككمكاعيكل ْبن مظف ر بن اكقفكاحي، وعبكد الرحمن ْبن ْبن  ُعم ر ْبن ال   ال، وداود الط حك 
، وأبو الفت  أحمد  ُمالِعه، وعبد الع ي  ْبن أحمد ابن الن اقد، وموسى ْبن عبد القادر اْلِجيلي 
ت ري ،  مار ْبن ُعم ر ْبن الُعو ْيس، وعبد الرحمن ْبن المبارك بن الُمشككككككككككككْ ْبن علي  الُ ْ ن ِوي ، وِمسككككككككككككْ

و جعفر بت ْبن ُمش ر ، وأحمد ْبن ظ ف ر ْبن ُهبك ْيرة، وأبوعمر ْبن أ ِبي الس عادات ْبن صرما، و ا
محمد ْبن عبد الله ْبن مكرثم، وأحمد ْبن يوسف ْبن صرما، وعبد الس الم ْبن يوسف العبريي، 

 وأبو منصور محمد ْبن عبد الله ْبن ُعف ْيج ة.
سنة  ال ين  لىوهخر من روى ع ْنُه: أبو محمد الح س ن ْبن اكمير الس ي د العلوي ، وبقي إ

 وست مالة.
نيا ابن الُمق ي ر.  وهخر من روى ع ْنُه باإلجاوة في الد 

 تُكُوف ي ابن ناصر ليلة  امن عشر شعبان.
: ر أ ْيت ابن ناصر في 2ق ال  ابن الجووي  ] [ : وحدث ني أبو ب ْكر ْبن الُحصري  الفقيه ق ال 

 ؟ما فعل اللهه بكالمنام، فقلت ل ُه: يا سي دي، 
: ُ ِفر لي، وقال لي: قد  فرت لعشرة من أصحاب الحدي  فيق ا  ل 

__________ 
 (2)( ." 204/ 23) 268/ 20[ في المنتظأ 2]
 

                                         
 .82/420( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -229
248) 

، مؤدِ ب بجامع أصبهان. ، فاضل، ُصوفي   "شي  أصبهاني 
[ إلى 2ي  ]ة، وكان رفيقا كبي نصر الُيون اْرتذكره ابن السثمعاني  فقال: ك ان  ح س ن الس ير 

 ب داد، فسمع بقراءته بها من أ ِبي اْلُحس ْين ْبن الط يوري ، و يره.
ن ْبن العال  ، والحسكككككككككككككن ْبن ُمح مثد ْبن ع ْبد الع ي   قلت: وسكككككككككككككمع من: أ ِبي اْلح سككككككككككككك 

، وابن 1التِ ك كي  ] ني  عبد اللثه ْبن بك ي ان، وابن نك ْبهان، و [ وأبي  اله ُمح مثد ْبن اْلح س ن الباِقال 
 [ ، و يرهأ.8ع لي ْبن اآلبُنوسي ]

 وانتقى ل ُه الُيون اْرتي  ج ءا. وسمع منه الُف  الء.
: لِحْقُته وما ات فق لي الس ماُ  منه، وحدث ني ع ْنُه جماعة.  ق ال  أ بُو سعد السثمعاني 

ْعُت أ ب ا ال ثوء شهاب ْبن محمود: س مِ  ق ال  الحافظ ال  ياء، ومن خط ه نقلت: س ِمْعتُ 
ن الُخوِْنج اني  ] ِمْعُت ُمح مثد ْبن أ ِبي نصككككر ْبن اْلح سكككك  [ 4أ ب ا سككككعد ع ْبد الكريأ ْبن ُمح مثد: سكككك 

ب ار : س ِمْعُت المبارك ْبن ع ْبد اْلج   بئصبهان يك ُقوُل: س ِمْعُت أبا عاصأ قك ْيس ْبن ُمح مثد الص وفي 
مِ  ْعشكا  اْلم ْصرِي  يك ُقوُل: رأيت أبا بكر بن الن ابلسي  بعد ما قُِتل  فِ ْبن أحمد، سك  ي ْعُت ابن الشكث

 ؟ فقال:ما فعل اللهه بكالمنام وهو ِفي أحسن هي ة، فقلت ل ُه: 
 حباني ماِلِكي بدواِم ع   ... وواع د ني بُقرِب االنتصارِ 

__________ 
 من تحتهككا وسكككككككككككككككون الواو وفت  النون [ اليونككارتي: ب ككككككككككككككأ اليككاء المنقوقككة بككا نتين2]

وسكون الراء، وفي هخرها التاء المنقوقة با نتين من فوقها. هذه النسبة إلى يونارت وهي قرية 
 ( .484، 488/ 21على باب أصبهان. )اكنساب 

 ( .458/ 5وقد قي دها ياقوت يفت  الراء. )معجأ البلدان 
ا  با نتين وفت  الكا  وفي هخرها ك[ الت ككي: بكسكككككككر التاء المنقوقة من فوقها 1]

 ( .63/ 8أخرى، هذه النسبة إلى تكك، وهي جمع تكة. )اكنساب 
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[ اآلبنوسككككككي: بمد  اكلف وفت  الباء الموح دة أو سكككككككونها وضككككككأ النون وفي هخرها 8]
السككين المهملة بعد الواو. هذه النسككبة إلى هبنول، وهي نو  من الخشككه البحري يعمل منه 

 ( .18/ 2نساب أشياء. )اك
: ب ككككككأ الخاء المعجمة وكسكككككككر الواو وسككككككككون النون وفت  الجيأ وفي 4] [ الخونجاني 

 (2)( ." 122/ 5هخرها النون، نسبة إلى خونجان: قرية من قرى أصبهان. )اكنساب 
 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -220
248) 

 ضه وقد ي س من نفسه، فقال لي:"ق ال  ابن اْلج ْووي : دخلت ع ل ْيِه في مرْ 
 عند اللثه أحتسه نفسي.

 وتُكُوف ي يوم الجمعة  ال  رم ان. ودفن يوم الس بت.
: ر أ ْيته ِفي الن وم بعد م ال  ق ال  وته وحدث ني ع ْبد اللثه ْبن أ ِبي الف ر ج الِحن الي  الرجل الصككككككككككككك 

: ُ ِفر لي وأدخلني ابككَ  َما فَاَعَل اللهه  بكئي ام، ووجهه م ككككككككككككككيء، فك ُقْلُت ل ُه:  لجنثة، إال  أ نثُه ؟ ق ال 
 أعرم  عن ي.

 [ .2فقلت ل ُه: أعرم عنك؟ فقال: نعأ، وعن جماعة من العلماء تركوا العمل ]
 [ .1ع ْبد اللثه ْبن قاهر ْبن ح ْيدرة ْبن مفو و ] -141

.  أ بُو ُمح مثد الم ع اِفري ، الش اقبي 
 ْلح س ن ْبن أ ِبي الع ْيش.أخذ القراءات ع ْن أ ِبي ا

 وسمع من: أ بِيِه، وأبي ِإْسح اق ْبن جماعة.
 وتفقثه بئبي ع ْبد اللثه ْبن ُم  اِور، وأجاو ل ُه هخرون.

روط، و ُقوررا. ولي ق كككاء شكككاِقبة، فجرى ع ل ى  ق ال  اك ب ار: ك ان  فقيها، إماما، خبيرا بالشككك 
 حلما، وأناة.قريقة السثل ف الص ال ، عدال، ووكاة، و 

.  وتُكُوف ي كْهالر

                                         
 .81/288( 243)م  تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين (2)
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 [ .8ع ْبد اللثه ْبن منصور ْبن هبة اللثه ْبن أحمد ] -150
، الب دادي ، المعد ل.  أ بُو ُمح مثد ْبن أ ِبي الفوارل ْبن الم ْوِصلي 

 وتفر د به. «ديوان المتنب ي»س ِمع  من أ ِبي البركات ُمح مثد ْبن ع ْبد اللثه الوكيل 
__________ 

 [ المنتظأ.2]
 [ انظر عن )عبد الله بن قاهر( في: تكملة الصلة البن اكب ار.1]
 222، 220/ 1[ انظر عن )عبد الله بن منصكككككككور( في: المختصكككككككر المحتاج إليه 8]
، 66/ 6، والنجوم ال اهرة 2381رقأ  222، والمعين في قبقكككككات المحكككككد  ين 322رقأ 

وذكر في: سككير  2262رقأ  61/ 1ة ، وذيل التقييد لقاضككي مك111/ 4وشككذرات الذهه 
 (2))دون ترجمة( ."  511/ 10أعالم النبالء 

 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -221
248) 

؟ ا فعل اللهه بكم"الن فيس واختفى. ورأى بعض الص الحين الك ْرخي  ِفي الن وِم فك ق ال  ل ُه: 
: أوقفني بك ْين  يديه، فقلت: يا إلهي  :ق ال  ؟ فك ق ال   رضيت  ما جرى علي 

ِبيِل اللثِه أ ْمواتار  ب نث الثِذين  قُِتُلوا ِفي سككككك  ِمْعُت ما قُكْلُت: و ال ت ْحسككككك  [ 2] 261: 8أ ْو ما سككككك 
 إن ي أردُت أن تصل إلى درجة الشهداء.

 [ .1ع ْبد المحمود ْبن أ ْحم د ْبن ع ِلي  ] -124
 ، .الفقيه الصال  أ بُو ُمح مثد الواسطي   الش افعي 

.  تفقثه بواسط ع ل ى أ ِبي ج ْعف ر هبة اللثه ْبن الُبوقي 
 ، ِمع بالكوفة من: أ ِبي اْلع بثال ْبن ناقة، وبالبصكككككككرة من  اْلُمب ار ك ْبن ُمح مثد المواقيتي  وسككككككك 

 وبمك ة من  اْلُمب ار ك ْبن ع ِلي  الط ب اخ.
 ودرثل وأفتى ومات كهال ِفي ربيع اكو ل بواسط.

                                         
 .81/121( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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 [ .8ع ْبد المنعأ اْبن اْلُمْقرِئ الكبير أ ِبي ب ْكر ي ْحي ى ْبن خ ل ف ْبن الن فيس ] -125
، اْلُمْقرِئ، الُمْكِته. ، ال  ْرناقي  م ام أ بُو الط ي ه الِحْمي ري ، اكندلسي   اإْلِ

ن ْبن   اِبت الخطي ر ْي ، وأبي اْلح سكك  ن شككُ ، هأخذ القراءات ع ْن والده، وعن: أ ِبي اْلح سكك 
ْيل، وجماعة. ، وأبي اْلح س ن ْبن ُهذ   وأبي ع ْبد اللثه الن والشي 

وروى عن: أبي بكر بن العربي، وأبي الحسكككككككككككككن ْبن م ْوه ه، والقاضكككككككككككككي ِعيام، وعبد 
 الرثْحم ن ْبن أ ْحم د ْبن رضا، وجماعة.

 ون ل م ر اُكش مد ة، فئد ب بالقرهن ومانا وأقرأ القراءات.
__________ 

 .261هل عمران، اآلية [ سورة 2]
[ انظر عن )عبكككد المحمود بن أحمكككد( في: تكككاري  ابن الكككد بيثي )مخطوقكككة بكككاريس 1]
 .205رقأ  282، 280/ 2، والتكملة لوفيات النقلة 210( ورقة 5111

، دون 204رقأ  250/ 12في سككككككككككككككير أعالم النبالء  -رحمككككه اللككككه -وذكره المؤل ف
 ترجمة.
رقأ  280/ 2ي بكر( في: التكملكككة لوفيكككات النقلكككة [ انظر عن )عبكككد المنعأ بن أب8]
 5، والذيل والتكملة للمراكشكككككككي 40/ ورقة 8، وتكملة الصكككككككلة البن اكبار )مخطوط( 204
، ومعرفة القراء 2860/ 4، وتذكرة الحفاظ 26، وصكككككلة الصكككككلة البن ال بير 65، 64/ 2ق 

." 221/ 6ال اهرة  ، والنجوم422/ 2، و كايكة النهكاية 501، رقأ 552، 556/ 1الكبكار 
(2) 

 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -227
248) 

اِدي ، اكْنماقي، البك يِ ع.  "أبو ُمح مثد اْلبك ْ د 
 حدثث من بيته جماعة.

                                         
 .42/148( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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ْرقك ْندي .  وسمع ُهو  من: أ ِبي القاسأ ْبن السثم 
، و يره. بِيثي   روى ع ْنُه: الد 

 ربيع اكو ل، وله أربع و مانون سنة.وتُكُوف ي رِحم ه اللثه ِفي 
ل. -405  م ْسُعود ْبن ُمح مثد ْبن الد ال 

رِيثة. ، شي  الق ل ْند  اني   اله م ذ 
ن، وكان كثيرا« تاريخه»ذكره شككككككيخنا ابن البُكُ وري  ِفي  ما  ، وقال: كان على ق د م ح سكككككك 

: أوقفني كا فَاَعَل اللهه بمَ يقول: الماضكككككككي ال يُذكر. فقيل إن ه رلي في المنام، ف ِقيل ل ُه:  ؟ ق ال 
 بين يديه، وقال لي: يا م ْسُعود الماضي ال يُْذك ر، انطلقوا به إِل ى الجنثة.

 تُكُوف ي ِفي شهر رم ان من سنة سْبع.
 [ .2م ْنُصور ْبن اْلح س ن ْبن منصور ] -406

، ن يل ب داد، وُمعيد الن ظا افعي  ، الشكك  المدرسككة  مي ة، ومدر لاإلمام أبو المكارم ال  نجاني 
 الت قيثة.

 إمام مناظِر، عار  بالمذهه، له حلقة بجامع القصر.
 توفي في رم ان.

 -حر  الياء -
 [ .1يحيى بن قاهر ] -402

__________ 
، 606رقأ  818/ 2[ انظر عن )منصكككور بن الحسكككن( في: التكملة لوفيات النقلة 2]

، وقبقات 804/ 2الكبرى للسككككبكي  ، وقبقات الشككككافعية65، 64/ 1والجامع المختصككككر 
ب، والعقد المذهه  252، وقبقات الشككككككافعية البن كثير، ورقة 1/ 1الشككككككافعية لإلسككككككنوي  
 .33، ومعجأ الشافعية البن عبد الهادي، ورقة 265البن الملقن، ورقة 

، 611رقأ  401/ 2[ انظر عن )يحيى بن قكككاهر( في: التكملكككة لوفيكككات النقلكككة 1]
، وإنسكككان 2846رقأ  144/ 8، والمختصكككر المحتاج إليه 21، 22/ 1والجامع المختصكككر 

 (2)العيون" 

                                         
 .41/812( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -223
248) 

 [ .2"وقيل لِحقه المماليُك عند وقعته فقطثعوه ]
 ؟ فقال:كما فعل اللهه بوقيل: إن  اكمجد رهه بعُض أصحابه ِفي الن وِم، فك ق ال  ل ُه: 

 ْنُت ِمْن ذ نبي ع ل ى و ج ٍل ... و ال  عنِ ي ذ ِلك  الو ج لُ كُ 
 أ ِمن ْت نك ْفِسي بك و الِق ها ... ِعْشُت ل م ا ِمت  يا ر ُجلُ 

[1] 
 حر  الثاء

، 8 ابت بن ُمح مثد ] -452 لِسي  ، اك ْند  عي  [ بن يوُسف بن خيار. أبو الح س ن، الكال 
 ، ن يُل   رناقة.اللثْبِلي  الُمل قثه بئبي ر وِين

 أخذ القراءات عن أبي العبال أحمد بن نو ار، وحمل عنه تصانيف  أبي ع ْمرو الداني.
وسمع بقرقبة من ابن بشكوال، وأبي خالد بن رفاعة، وأبي بكر القشالشي، وجماعة. 

رمذي  عن الت  « جامع»على أبي عبد الله بن مالك المرشكككككاني . وحمل « سكككككيبويه»وقرأ كتاب 
، و يرُه.أبي الح   . وأجاو  ل ُه السِ ل في  ْو ر. وأخذ بوادي هش عن أبي ت م ام الع ْوفي   س ن بن ك 

 وأقرأ القرهن  والنثْحو بجيثان و  رناقة.
، و يره.  قال اك بثار: روى عنه أبو العب ال النثباتي 

 حر  الجيأ
ين م ْنُكوْبرِي ابن ا4خواروم شاه ] -451  لس لطان عالء[ ، الس لطان جالل الدِ 

__________ 
 .662/ 3مرهة ال مان: »[ انظر التفاصيل في 2]
 .663/ 3[ البيتان في مرهة ال مان: 1]
 .182/ 2[ انظر عن ) ابت بن محمد( في: تكملة الصلة البن اكبار 8]
وقد قله المؤلف تحويلها إلى هذه  611[ كانت هذه الترجمة في وفيات سككككككككككنة 4]

جالل الدين خواروم شاه يحو ل من سنة تسع وعشرين »ذا الموضع: السنة حينما كته في ه
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فحولناه وكتبنا الترجمة التي ذكرها في وفيات تلك السككنة بتمامها، وقد بدأها هناك « إلى هنا
« لد ينجالل ا»فرتبها في حر  الخاء المعجمة، وكته هنا « خواروم شككككككككككككككاه»بتقديأ لفظة 

ا نقكل الترجمكة ككاملكة كما وردت في وفيات سككككككككككككككنة فرتكه الترجمكة في حر  الجيأ، وقكد ه رنك
 (2)( ولأ نشئ ت يير" 611)

 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -224
248) 
" 

ِذِه  ِي اُب الرِ ض ا. : ه  ِذِه؟ فك ق ال  ِذِه الثِ ي اُب؟ م ا ر أ يْكُتك  تك ْلب ُس ِمْثل  ه  يِن م ا ه   الدِ 
ا م عْ َما فَاَعَل اللهه  بككَ ْلُت: فك قُ  ، أ ْو م ا ه ذ  ل  ع ِليث : ن ظ ر  إِل يث و تك ف  ككككككككككككث ِمْعُت ؟ ق ال  ن اُه. سكككككككككككك 

ُمُه أحمد البرد دار  ح اِبي اسككككْ : ر ُجِل ِمْن أ صككككْ الملك الصككككال  إسككككماعيل ابن اْلع اِدِل يك ُقوُل: ق ال 
الِ  ُه اللككثهُ ر حِ  -وفيككه خير، وكككان يك تك ر دثُد إِل ى اْلج مكك  ادِ  -مكك  ان  ي ْكتكُكُه لكك ُه أ حكك  ال  و ككك  ، فك ر أ ى اْلج مكك  يكك  

: م ا ب ِقيُت أ ْحف ظُُه، فك   يك  بِالد ع اِء الثِذي ح فثْظُتك  ِإيثاُه، فك ق ال  : أُوصككككككككككككككِ ال  : ُهو  ِفي النكثْوِم فك قك  ق ال 
، و س لِ ْأ ع ل ى تُكه ا ل ك  تك بكْ نٍ  م ْكُتوِب ِفي اْلو ر ق ِة الثِتي ك  ا الد ع اء ،  -ِنييك ْعِني -ُفال  و ُقْل ل ُه: ي ْحف ُظ ه ذ 

: ا نك ْفع ِني ِمثْكُلُه، و ُهو   ف م 
 [ .2ح ِدي   ]الْ « ... اللثهأ  أ ْنت  ر بِ ي ال  إِل ه  ِإالث أ ْنت  خ ل ْقت ِني و أ ن ا ع ْبُدك  »

ين عبد الرحمن، والف ْخر صكككر الله عليٌّ، ون قلت: روى عنه ال كككياء، والشكككي  شكككمس الدِ 
، والشكككمس محمد  بن ع ي اش، والشكككمس محمد بن حاوم، ونصكككر الله بن أبي الفرج النابلسكككي 

ين ب جاوته من سنوات. ، وهخرون. وتفر د القاضي تقي  الدِ   ابن الواسطي 
ف بن عبد المنعأ بن نعمة ير ي  وقرأت بخط  ال ككككككككككياء: قال اإلمام أبو عبد الله يوسككككككككككُ

 الحافظ أبا موسى:
ين  والس نك ن ا  ل ْهِفي على م يِ ٍت م ات  الس ُروُر ِبِه ... ل ْو ك ان  حي ا كحيى الدِ 

ن ا نيا ل ُه   م  ان ِت الد  نيا ُمع او ض ِة ... إذا ل م ا ك   فلو ُكْنُت أُْعط ى ِبه الد 

                                         
 .45/802( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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 ان  يا س يِ ِدي ومكان الر وِح من جسدي ... ه الث د ن ا الم ْوُت ِمني حين ِمْنك  د  
ِدسككككككككككككككي   د المنعأ ْبن نِعمككة الم قككْ د الرثْحم ن ْبن ع بككْ أخو  -وقككال فيككه اإِلمككام أبو محمككد ع بككْ

 :-المذكور
ا الم ْحُذوُر ... ق ْد ش اط  ِمْنُه أ ْضُلِع وُصُدورُ  ا الُمص اُب ق ِديمر  ه ذ 

 وتك ق لثب ْت ِمْنُه الُقُلوُب ح ر ار ةر ... والدثْمُع منه ساجأ موفور
__________ 

في الدعوات، باب أف ل  38 -31/ 22« صحي  البخاري»[ نص ه بالكامل في 2]
 : سي د االست فار »االست فار من حدي  شداد بن أول، ع ِن النثِبيِ  ص لثى اللثُه ع ل ْيِه و س لثأ  ق ال 

، خلقتني وأنككا عبكدك، وأنكا عهكدك ووعككدك مككا  على أن يقول: اللثهأ  أ نكْكت  ر بِ ي، ال  إِلكك ه  ِإالث أ نكْكت 
، وأبوء بذنبي، فا فر لي،  اسككككككتطعت، أعوذ بك من شككككككر  ما صككككككنعت، أبوء لك بنعمتك علي 

 (2)ف ن" 
 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -225
248) 

يعة،  رفاء بدمشككق ومن رءول الشكك  ريف ابن   الن ِمن أكابر الشكك  "ووقت وفاته مات الشكك 
: وُدِفن عنكد قومكه، فره ال  : ُ ِفر لي ولمن ؟ قك  ماا فعال اللاهه باكه بعُض اكخيكار ِفي النثوم فك قك  ال 

 مات ِفي ذ ِلك  اليوم ببركة الكمال ِإْسح اق الم ع ر ي .
 ر أ ْيت هذا كل ه ِفي كر ال ِفيِه و فك ي ات جماعة، ما أعلأ م ن ج م ع ه.

 [ ْبن عامر.2ِإْسح اق ْبن ِإبْكر اِهيأ ] -514
.أ بُو ِإبْكر   ، بفت  الط اء، اكندلسي   اِهيأ اله م داني  الطثْوسي 

ِند الم رب ُمح مثد ْبن ع ْبد اللثه ْبن خليل  سكككككمع: أبا عبد الله ابن وْرقون، وأجاو ل ُه ُمسكككككْ
نيا ع ْنُه. . وانفرد ِفي الد   الق ْيسي 

 وس ِمع  من: أبي ُمح مثد ْبن ُعبك ْيد الله.

                                         
 .45/842( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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 ح س ن ْبن هشام.وتال بالسثْبع ع ل ى أ ِبي الْ 
 وعاش خمسا و مانين سنة.

 روى ع ْنُه: أ بُو ج ْعف ر ْبن ال  بك ْير، و يره.
 [ باكندلس.1مات ِفي جمادى اكولى ]

 ِإْسم اِعيل ْبن ع ْبد اللثه الر ومي . -515
.  مولى أ ِبي اْلع بثال أ ْحم د ْبن ِإبْكر اِهيأ الحمصي 

.  حدثث ع ن الُخُشوعي 
 ياقي .وعنه: الد م

 توف ي في المحر م.
__________ 

، رقأ 802، 800/ 18[ انظر عن )إسكككككحاق بن إبراهيأ( في: سككككككير أعالم النبالء 2]
، وذيككل 212رقأ  255/ 2، و ككايككة النهككايككة 8381رقأ  813/ 3، والوافي بككالوفيككات 102

 .225/ 2، والدليل الشافي 181رقأ  423، 422/ 2التقييد للفاسي 
 (2)توفي سنة خمس وخمسين وستمالة."  802/ 18عالم النبالء [ وقع في سير أ1]
 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -222
248) 

ي   ر ُ  الد ين سككيُف قاضككي القدل، والشكك  سككة، وشكك  "والخطيه شككمس الد ين إمام الكال 
، وعالء الد ين ابن العط ار، والقاضككي شككهاب الد ين أحمد بن  لي  ر علي  الم ْوصككِ   حسككن، الشككث
، وخْلِق كثير في اكحياء بمصر والش ام.  والقاضي نجأ الد ين أحمد الد مشقي 
 ورحل إليه  يُر واحٍد، وتفر د بالكثير. وذهه بصرُه في أواخر ُعُمرِه.

قلي  أن   يُ  حسكككككُن بُن أبي عبد الله اكْودي  الصككككك  قال ابن الخب او: حدث ني يوم  موته الشككككك 
ي  محمد بن عب د الله الم ربي  قال: رأيت البارحة كئن  الن ال في الجامع، ف ذا ضكككككككككج ِة الشككككككككك 

                                         
 .42/441( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)



 

 756 

فسكككككككككئلت عنها، فقيل لي: مات هذه الل يلة مالك بن أنس رحمه الله. فلم ا أصكككككككككبحت ج ت 
إلى الجامع وأنا مفك ر، ف ذا إنسكككككاِن، ينادي: رحأ الله من صكككككل ى أو ح كككككر جناوة وين الد ين 

الأ.  ابن عبد الد 
كوري  خطيه جامع جر اح، والله قلت: المعرو    بالمنام هو محمد بن صككككككال  الهشككككككْ

 أعلأ.
وحد  نا أبو بكر بن أحمد في سككككككنة  الث وسككككككبعمالة قال: رأيُت أبي، رحمه الله، في 

 ؟ فقال:ما فعل الله بكالل يلة ال تي دفن اه فيها، فئقسمت عليه: أخِبْرني 
  فر لي وأدخلني الجنثة.

 [ .2لِتسٍع خ ل ون من رجه ]تُكُوف ي، رحمه الله، 
وقد أخبرنا أحمد بن العادل قال: أنا ابن عبد الد الأ سكككنة سكككْبع عشكككرة وسكككت مالة، فذكر 

 حديثا.
__________ 

[ وقال قاضكككككي الق كككككاة ابن جماعة: شكككككي  جليل من أعيان المشكككككاي  المسكككككندين، 2]
ث من لفظه، يحد   والطلبة الرح الين، قرأ الحدي  بنفسكككككككككه، وكته التسكككككككككميعات بخط ه، وكان

ولديه ف ككككل، وعنده معرفة بالحدي  واكدب، ونسكككك  ما ال يدخل تحت حصككككر من الكته 
الكبار والصككككككك ار، وأج اء الحدي ، وكانت معيشكككككككته من ذلك، وكان خطه حسكككككككنا، وقريقته 
مستحالة، وولي خطابة قرية كفربطنا من قرى دمشق مدة، وكذلك ولي مشيخة دار الحدي  

ل قاسكككيون مدة، وانقطع في هخر عمره وضكككعف عن الحركة، وكان الطلبة اكشكككرفية بسكككف  جب
يقصككككدونه، وكف  بصككككره في سككككنة أربع وسككككتين وسككككتمالة، وحد ث بالكثير نحوا من خمسككككين 

 (2)سنة." 
 

                                         
 .41/152( 243تاري  اإلسالم ت تدمري، الذهبي، شمس الدين )م  (2)



 

 757 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -222
248) 

 "وهو أخو الفقيه ال  اهد شهاب الد ين أ ْحم د.
: رأيت ابن جعوان ِفي ونقل الشككككهاب  ابونى  ق ال  ر   يعقوب ْبن الصكككك  ، ع ِن الشككككث اإلربلي 

:ما فعل اللهه بكالن وم، فاعتنقته وسل مت ع ل ْيِه، وقلت ل ُه:   ؟ ق ال 
 كل  خير، ن ْحُن نفترش الس ْنُدل روقكأ اللثه ما روقنا.

 [ .2ُمح مثد ْبن ُمح مثد ْبن حسين ْبن ع ْبدك ] -280
يْ  ال ، شككمس الد ين، أ بُو ع ْبد اللثه الْكنجي  ]الشكك  ، ن يل 1  الصكك  وفى  [ ، المحد ث، الصكك 

 بيت المقدل.
الح، وأبا  خاوى ، وأبا عمرو ْبن الصككككك  ن بن المقي ر، وأبا الحسكككككن السككككك  ِمع : أ ب ا اْلح سككككك  سككككك 

، وعبد الع ي  ْبن أمي ة، وجماعة بدمشق.  ِإْسح اق الخُشوعي 
ل ف ي، ونب ا ْبن هج ام، وعبد الوه اب ْبن ر و   ْبط السكككككِ  اج، وفخر الُق كككككاة ابن الجباب، وسكككككِ

 وجماعة بمصر.
 وأبا القاسأ ْبن رواحة، وأبا الحج اج ْبن خليل بحله.

ه ْبن ُعم ر  ا، وعبككد اللككث در ، وأخككاه ُمح مككث والمؤتمن ْبن ُقم يرة، وإبراهيأ ْبن أ ِبي ب ْكر الرعبى 
، وعبد القادر ْبن ا ، وف ككككككككككككل اللثه ْبن ع ْبد الر واق، وُمح مث البك ْندنيجي  ْين البندنيجي  د ْبن ْلُحسكككككككككككك 

 ع ِلي  ْبن بقاء الس ب اك، وُمح مثد ْبن الُخ  ري  بب داد.
 والحسن ْبن ع ْبد القاهر الشثْهرو وري  الحاكأ، و يره بالموصل.

 وسرايا ْبن معالي، وإبراهيأ ْبن أ ِبي اْلح س ن ال  يثات بحر ان.
لنفسككككه ُمعج مرا. وحد ث بدمشككككق والقدل. وكان ُعْريرا من العربي ة، قليل الب ككككاعة  وخر ج

 ِفي الحدي . وكان كثير اكسفار والت طوا .
__________ 

ب، وتككذكرة الحفككاظ  224/ ورقككة 2[ انظر عن )ابن عبككدك( في: المقتفى للبروالى 2]
4 /2411. 
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 (2)« ." الكيخى»[ في معجأ شيوخ الذهبي: 1]
 

تاريخ اإل ااا م ت تداري، الفهبي، شااامل الدين )م -228
248) 
" 

ْعب ة  فك ق ر أ  اْلُقْرهن  ِفي ر ْكع   : د خ ل  س ِعيُد ْبُن ُجبك ْيٍر اْلك   [ .2ٍة ]و ع ْن ِهالِل ْبِن ي س اٍ  ق ال 
ِعيٍد ِإنثُه ك ان  ي ْخِتُأ اْلُقْرهن  ِفي ُكلِ  ل  و ق ا ل ْيم ان : ع ْن سكك  ل تك ْيِن. و ل ُه ل  ع ْبُد اْلم ِلِك ْبُن أ ِبي سككُ يكْ

ِليل ِة ِفي   [ .1« ]اْلِحْلي ةِ »تك ْرج م ِة ج 
: ل د   ْت س ِعيد  ْبن  ُجبك ْيٍر ع ْقر بِ  ن اٍن ق ال  ن ة ، ع ْن أ ِبي سكِ ف ئ ْقس م ْت أُم ُه ع ل ْيِه  ،ق ال  اْبُن ُعيك يكْ

ُه الثِتي ل ْأ تُكْلد ْغ ]  [ .8ل ي ْستك ْرِقي نث، فك ن او ل  الرثقثاء  ي د 
ان ، فك يك ْقر   ِعيُد ْبُن ُجبك ْيٍر يك ُؤم ن ا ِفي ر م  ككككككككك  اِعيُل ْبُن ع ْبِد اْلم ِلِك: ك ان  سككككككككك  م  ل ةر و ق ال  ِإسكككككككككْ أُ ل يكْ

ل ةر ِبِقر اء ِة و ْيِد ْبِن   اِبٍت ]ِبِقر اء ِة اْبِن م ْسُعوٍد، و    [ .4ل يكْ
ِعيُد ْبُن المسككيه : أ ْعل ُمُهْأ بِالطثالِق سكك  يٍف ق ال  الِم ْبُن ح ْرٍب، ع ْن خ صككِ ، و ق ال  ع ْبُد السككث

التكث  اْلح الِل و اْلح ر اِم قكك اُوِل، و أ ْعل ُمُهْأ بككِ اِء، و أ ْعل ُمُهْأ بككِ اْلح جِ  ع طكك  ِد، فْ و أ ْعل ُمُهْأ بككِ اهكككِ يِر ُمجككك  سككككككككككككككِ
ُعُهْأ ِلذ ِلك  ُكلِ ِه س ِعيُد ْبُن ُجبك ْيٍر ]  [ .5و أ ْجم 

: ُكْنُت ِفي ِحْجِر اْلح   بِ ي  ق ال  و ْيٍد،  نا ال كككككث ُل ْبُن سكككككُ جثاِج و ق ال  ح مثاُد ْبُن و ْيٍد:  نا اْلف  كككككْ
ِعيد  ْبن  ُجبك ْيٍر، و أ ن ا ش اِهِد، ف ئ خ ذ  الْ  ا يُكع  فك ق دثُموا سك  ُه، ف انْكف ل ت ْت ح جثاُج يُكع اتُِبُه ك م  اِتُه الرثُجُل و ل د 

، يك ْعِني اْبن  اك ْشع ِ .  ِمْن س ِعيٍد ك ِلم ةر فك ق ال  ِإنثُه ع   م  ع ل يث
 ال:؟ فقَما فَاَعَل اللهه  بككَ و يُكْرو ى أن  الحج اج رلي ِفي النكثْوِم، ف ِقيل : 

ْبِعين  قك  قتلني بكل قتيل قتلته، ق ل ةر ]تلة، و قك تك ل ِني ِبس ِعيِد ْبِن ُجبك ْيٍر س   [ .6تكْ
 ْيٍر.ُرِوي  أ نثُه ل مثا اْحُتِ ر  ك ان  يك ُ وُص  ُأث يُِفيُق ويقول: ما لي وما لك ي ا س ِعيُد ْبن  ُجبك  

بْ  ، م ا بك ق اُء أ بِيك  بك ْعد  سككك  ن ةر ]عٍ قُكْلُت: صككك  ث أ نثُه ق ال  الْبِنِه: م ا يُكْبِكيك  ين  سككك  [ ، 2 و خ ْمسكككِ
ا الثكثْورِي ، ع ْن ُعم ر  بن ُه اللثُه. ر و اه   و ذ ِلك  ِحين  ُدِعي  لِيُكْقت ل ، ر ِحم 
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__________ 
 .814/ 4، السير 26/ 2، التذكرة 820[ ال هد 2]
 .125رقأ  801 -121/ 4[ الحلية كبي نعيأ اكصبهاني 1]
 .125/ 4[ الحلية 8]
 .822/ 1كعيان [ وفيات ا4]
، مرهة الجنان 842/ 4، السكككككككككير 821/ 1، وفيات اكعيان 31[ قبقات الفقهاء 5]

2 " /(2) 
 

 ااير أع م النب ء ط الغديث، الفهبي، شاامل الدين -229
 (248)م 

" 
ال فنِ  : ِإذ ا خ  ْعب ةُ و ق ال  أ بُو الو لِْيِد: ق ال  ِلي ح مثاُد بُن و ْيٍد ق ال  رُت إِل ى ي شككككُ  ِفي ح ِدْيٍ  صككككِ

ى أ ْن ي ْسم ع  الح ِدْي   عِ  ْعب ة  ك ان  ال  ي رضك  : ِإنث شكُ اِعْيل ؟ ق ال  م  ْشرِْين  قك ْولِه. قُكْلُت: ك ْيف  ي ا أ ب ا ِإسكْ
 م رثةر و أ ن ا أ ْرض ى أ ْن أ ْسم ع ُه م رثةر.

ْعب ةُ و ُرِوي  ع ْن ع ْبِد الُقد ْوِل بن محمد الحبحا  أُرِيُتُه بي: سككمعت أبي يقول: لمامات شككُ
ط ام   ا نُكْوٍر فك ُقْلُت: ي ا أ ب ا ِبسكككْ ع ٍر و ع ل ْيِهم ا ق ِمْيصككك  بكْع ِة أ يثاٍم و ُهو  هخِذ بِي ِد ِمسكككْ ا فَاَعَل الله  مَ بك ْعد  سككك 

ِديْ  بككَ  ْدِقي ِفي رِو اي ِة الح  :   ف ر ِلي. قُكْلُت: ِبم اذ ا؟ ق ال  ِبصككككِ رِي ل ُه و أ د اِلي اك م ان ة  ِ  و  ؟ق ال  ن شككككْ
 ِفْيِه.  ُأث أ ْنش ئ  يك ُقْوُل:

ْيٍن و ج ْوه رُ  ا أ ْلُف ب اٍب ِمْن ُلج  ب اِني إِل ِهي ِفي الِجن اِن ِبُقبثٍة ... ل ه   ح 
 رُ ش ر اِبي ر ِحْيِق ِفي الِجن اِن و ِحْلي ِتي ... ِمن  الذثه ِه اإِلْبرِْيِ  و التثاُج أ ْوه  
بك رُ   و نك ْقِلي لِث اُم الُحوِر و اللُه خ صثِني ... ِبق ْصٍر ع ِقْيٍق تُكْرب ُة الق ْصِر ع نكْ
ْمِع الُعُلْوِم ف ئ ْكثك رُ   و ق ال  ِلي  الرثْحم ُن ي ا ُشْعب ُة الثِذي ... تك ب حثر  ِفي ج 

 ِل ِمْسع رُ اِم بِاللثيْ تك نك عثْأ ِبُقْرِبي ِإنثِني ع ْنك  ر اِضي ... و ع ْن ع ْبِدي  الق وث 
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يك ُ ْورُِني ... ف ئ ْكِشُف ُحْجِبي  ُأث أُْدنِْيِه يك ْنظُرُ   ك ف ى ِمْسع رار ِع  ار بِئ ْن س 
 ِفي أ بْكي ات.

ْعب ة  يك   ِمْعُت شككُ ، ح دث ك ن ا أ بُو و ْيٍد اله ر ِوي : سكك  ي  أ :، ح دث ك ن ا أ بُو ِقال ب ة  الرثق اشككِ ْن ُقْوُل: ك  اك صكك 
. اِء ف ئ نقِطع  أ ح ه  إِل يث ِمْن أ ْن أُد لِ س   أ قع  ِمن  السثم 

: ِمن  النثاِل م ْن ع ْقُلُه م   ْعب ة  ق ال  ِمْعُت ي ْحي ى الق طثان  ُيح دِ ُث ع ْن شككُ ع ُه و ِمن  الق و ارِْيرِي : سكك 
ُهأ م ْن ال  ع ْقل  ل هُ  ُر م ا ي ْخرُُج ِمْنُه . ف ئ مثا الثِذي ع قُلُه م ع هُ النثاِل م ْن ع قُلُه ِبِفن الِِه و ِمنكْ  ف الثِذي يُكْبصككِ

 قك ْبل  أ ْن يك ت ك لثأ  و أ مثا الثِذي ع قُلُه ِبِفن الِِه ف الثِذي ... و ذ ك ر  ك ِلم ةر.
ْمِن و ع سككك   : سككك  ْعب ُة ع ِن اْبِن ع ْوٍن فك ق ال  ِ ل  شكككُ ا تك ُقْوُل لِ ق ال  م كِ ي  بُن ِإبْكر اِهْيأ : سكككُ . ِقْيل : ف م 

 " ِليِ  ا تك ُقْوُل ِفي أ ِبي ب ْكٍر الُهذ  : خ لٌّ و و ْيِت؟ ِقْيل : ف م   (2)ِفي ِهش اِم بِن ح سثاٍن؟ فك ق ال 
 

 ااير أع م النب ء ط الغديث، الفهبي، شاامل الدين -280
 (248)م 

" 
ب ة  ع مث  يكْ الِخ ْن ح دث  ُه: ِإنث أ ب ا نُكع ْيٍأ م ات  بِالُكْوف ِة ل يكْ و ق ال  يك ْعُقْوُب بُن شككككككك  ل ة  الثثال   اِء النسكككككككِ

 ش ْعب ان  س ن ة  ِتْسع  ع ْشر ة .
: م ات  ِفي هِخِر سنة  مان ع ْشر ة  و مالك تك ْيِن.  قُكْلُت: ش ذث ُمح مثُد بُن الُمثك نثى ال ثِمُن فك ق ال 

ُر بُن ع ْبِد الو   ن اِم فك ُقْلُت: ق ال  ِبشكككككككككككْ ؟ يك ْعِني: ا فَاَعَل الله  بككَ مَ اِحِد: ر أ ْيُت أ ب ا نُكع ْيٍأ ِفي الم 
ِني ذ ا ِعي اٍل فك ع ف ا ع   : ن ظ ر  الق اِضي ِفي أ ْمرِي فك و ج د  ِدْيِ  فك ق ال   نِ ي.ِفْيم ا ك ان  ي ْئُخُذ ع ل ى الح 

ْي ار ق ِلْيالر لِف ْقرِ قُكْلُت:  ك ب ت  ع ْنُه أ نثُه ك ان  ي ْئُخُذ ع ل ى   ِه.الح ِدْيِ  ش 
ِمْعُت أ ب ا نُكع ْيٍأ يك ُقْوُل: يك ُلْوُمون ِني ع ل ى اك ْخِذ و ِفي بك ْيتِ  ر ٍم: سكككككككككك  ي   ال   ة  ق ال  ع ِلي  بُن خ شككككككككككْ

 ع ش ر  نك ْفسار، و م ا ِفي بك ْيِتي ر ِ ْيِف.
 ال  ِمن  الطثل ب ِة. قُكْلُت: ال ُموُه ع ل ى اك ْخِذ يك ْعِني: ِمن  اإِلم امِ 
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دُ  ِدي  أ ْخبك ر نكك ا ُمح مككث ئ نكك ا أ بُو الي م ِن الِكنككْ ، أ نْكبكك  ِد الُمْنِعِأ الطككثاِلي  ُر بُن ع بككْ ِد أ ْخبك ر نكك ا ُعم   بُن ع بككْ
ُد بُن ج ْعف رٍ  ا أ بُو ب ْكٍر أ ْحمككك  ٍد الج ْوه رِي  ِإْمال ءر أ ْخبك ر نككك  ا أ بُو ُمح مكككث دث ك نككك  اِقي، حككك  لق ِطْيِعي  ِقر اءةر ا البككك 

 أ ِبي ُهر يْكر ة ، ع ل ْيِه، ح دث ك ن ا ِبْشُر بُن ُمْوس ى ح دث ك ن ا أ بُو نُكع ْيٍأ، ح دث ك ن ا اك ْعم ُش ع ْن أ ِبي ص اِلٍ  ع نْ 
ْوُل اللِه  : ق ال  ر سكُ لثى اللثُه ع ل ْيِه وسكلأ-ق ال  ْوُم لِ -ع  ث و ج لث -: "ق ال  اللُه -صكك  ي و أ ن ا أ ْج ِي : الصككث

ت اِن: فك ْرح   الِِأ فك ْرح  ْوُم ُجنثِة و لِلصككككككث ْرب ُه ِمْن أ ْجِلي، و الصككككككث ْهو ت ُه و أ ْكل ُه و شككككككُ ِة ِحْين  يُكْفِطُر، ِبِه ي د ُ  شكككككك 
ِة ِحْين  يك ْلق ى الله    يِ  الِمْسِك".ِه ِمْن رِ و ل ُخُلوُ  ف ِأ الصثالِِأ أ ْقي ُه ِعْند  الل -ع  ث و ج لث -و فك ْرح 
ُه الُبخ ارِي    ِفي التكثْوِحْيِد ع ْن أبي نعيأ فوافقناه بعلو. 2أ ْخر ج 

ُر الوقُكْوِ  ِفي الُكُتِه و اك ْج  اِء، و ق ْد ج م ع  أ بُو نُكع ْيٍأ الح اِفظُ  ِثيكْ  م ا و ق ع  وحدث أ ِبي نُكع ْيٍأ ك 
ِدْيِ  أ ِبي نُكع ْيٍأ الُمال لِ  ر ُه ِبم ا ح دث  ُه اْبُن ف اِرِل ي  ِفي ُجْ ٍء ِمْن قُُرٍق ُمْخت ِلف ٍة، ص دث ل ُه ع الِيار ِمْن ح 

بكُْعو"  انِي ِة و س  ُة ذ ِلك    م   (2)ع ِن اْبِن الُفر اِت و س م ْوي ه ِكال ُهم ا ع ْنُه، و ِعدث
 

 ااير أع م النب ء ط الغديث، الفهبي، شاامل الدين -281
 (248)م 

ُه و قك لث "بِاللِه ِفي رِْوقِ  خ ْت نك ْفسككُ ِن ُخُلِقِه و أ ْعق ب ُه الِحْلأ ، و سكك  ُه ِفي ِه و اد  ِفي ُحسككْ اِوسكككُ ْت و سكك 
 ص ال تِِه.

 و ع ْنُه: الُفتُكوثُة أ ْن ال  يك ر اك  اللُه حي  نهاك وال يفقدك حي  أمرك.
ِتِه ِمْن ت ارِ  ِر ِفي تك ْرج م  ِثيكْ ا الم ْعن ى ك   ِدم ْشق  و ِفي الِحْلي ِة. ْي ِ وكبي ُسل ْيم ان  ِمْن ه ذ 

ِأ بِن ع ِليٍ  أ ْخبك ر ن ا أ ِبي أ ْخبك ر ن ا ق اِهُر بُن سكككككككككك   لثُأ بُن ُمح مثٍد، ع ِن الق اسكككككككككِ ْهٍل أ نْكب ئ ِني الُمسككككككككك 
دث ك نك ا ُمح مثُد ب اِب الِكال ِبي  حك  ُد الو هكث ، أ ْخبك ر نك ا ع بكْ الِِأ الِهال ِلي  ُد الكدث ِمْعُت نُ أ ْخبك ر نك ا ع بكْ  ُخر ْيٍأ سكككككككككككككك 

نكك اِم فك ر أ يكْ  ان  الككدثار اِنيث ِفي الم  ل ْيمكك  نكثيككُْت أ ْن أ ر ى أ بكك ا سككككككككككككككُ د  بن  أ ِبي الح و ارِيِ  يك ُقْوُل: ت م  د  أ ْحمكك  تكُكُه بك عككْ
ن ٍة، فك ُقْلُت ل ُه: ي ا ُمع لِ ُأ!  : ي ا أ ْحم ُد د خ ْلُت ِمْن ب  َما فَاَعَل الله  بككَ سكك  ِ ْيِر، فلقيت اِب ال؟ ق ال  صككث

 ِمْن س ن ٍة. و ْسق  ِشْيٍ  ف ئ خ ْذُت ِمْنُه ُعودار ف ال  أ ْدرِي ت خ لثْلُت ِبِه أ ْم ر م ْيُت ِبِه ف ئ ن ا ِفي ِحس اِبهِ 
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ل ْيم ان  سكك   ، و أ بُو يك ْعُقْوب  الق رثاُب: تُكُوفِ ي  أ بُو سككُ ل ِمي  ْمُدْون  و السكك  ِعْيُد بُن ح  س  ن ة  خ مْ ق ال  سكك 
 (2)ع ْشر ة ، و مالك تك ْيِن و ق ال  أ ْحم ُد بُن أ ِبي الح و ارِيِ : م ات  س ن ة  خ ْمٍس و مالك تك ْيِن." 

 

 ااير أع م النب ء ط الغديث، الفهبي، شاامل الدين -287
 (248)م 

" 
ِكْيٍن أ ِبي ف اِقم   ْيِر بِن ُمع اِوي ة  و ِمسككْ رِْيٍك و وُه   و ب ِقيثة  بِن الو لِْيِد، و ُعبك ْيِد ة ، و ح مثاِد بِن و ْيدٍ و شكك 

ٍة.  اللِه بِن ع ْمرٍو و ِعدث
، و أ   اتٍِأ و أ بُو ب ْكٍر الصككككككككث  اِني  ِلِأ، و أ ْحم ُد بُن م ِنْيٍع و أ بُو ُوْرع ة ، و أ بُو ح  ْحم ُد بُن و ع ْنُه: ُمسككككككككْ

ْيٍر و أ بُو ب ْكٍر أ ْحم ُد بُن ع   ، و أ ْحم ُد بنُ وُه  ِلي  ي، و ُهو   ِليٍ  الم ْرو وِي  و أ بُو يك ْعل ى الم ْوصككككِ ع ِليٍ  الق اضككككِ
ِبْيهٍ  ِأ البك   ِوي  و اْبُن شككككك  م ْوي ه، و ُعْثم اُن بُن ُخرثو اذ ، و أ بُو الق اسكككككِ اِعْيُل سككككك  م   الم ْعم رِي  الم ْرو وِي  و ِإسكككككْ

ْلِق ِسو اُهأ.  و خ 
. و  كثق ُه أ بُو  د اُود  و النثس اِلي 

اِل. اتٍِأ:  ِق ِة يُكع د  ِمن  اك ْبد   و ق ال  أ بُو ح 
ا ذ ك ر  أ نثُه ُوِلد  بك ْعد  قك   ان  ِمْن أ ْهِل ن سككك  ٍر ِمْن أ بْكن اِء ُخر اسككك  ْعٍد: أ بُو ن صكككْ ْتِل ق ال  ُمح مثُد بُن سككك 

ُهٍر قُكْلتُ  تثِة أ شكككككْ اِعي ِة ِبسكككككِ ِلٍأ الدث ْبٍع و   ال  ِْين ، و ماأ ِبي ُمسكككككْ ن ة  سككككك  اد  ِفي : قُِتل  سككككك  : و نك   ل  بك ْ د  ل ٍة ق ال 
الِيثِة، و ت ِجر  ِبه ا ِفي التثْمِر، و   ْيرِِه. و ك   يِ  ِفي د ْرِب النثسكككك  الر ر ب ِض أ ِبي الع بثاِل الط ْوسككككِ ان   ِق ةر ف اضككككِ

اد  ِفي أ و ِ  : بِبك ْ د  يِ رار، و رِعار تُكُوفِ ي  رِْين  و مالك تك  خ  ن ة    م اٍن و ِعشككككككككككْ ْيِن و ُدِفن  بِب اِب ح ْرٍب، ِل الُمح رثِم سككككككككك 
رُ  ُه: البك   ِوي  و   يكْ . و ك ذ ِلك  أ رثخ   ُه.و ُهو  اْبُن ِإْحد ى و ِتْسِعْين  س ن ةر، و ك ان  ب ص رُُه ق ْد ذ ه ه 

ب ٍل ال  يك ر ى الِكت اب ة  عن أبي نصكككق ال  أ بُو ُوْرع ة  الرثاوِي : ك ان  أ ْحم ُد بُن ح   رالتمار، و ال  اْبِن نكْ
.  م ِعْيٍن و ال  ِممثِن امُتِحن  ف ئ ج اب 

ٍر ال ْر أ ب ا ن صككككْ : صكككك  ث ِعْنِدي أ نثُه يك ْعِني: أ ْحم د  ل ْأ ي ْح ككككُ ْيُمْوِني  ِن الم  تمثار  و ق ال  أ بُو الح سكككك 
 ِلم ا ك ان  أ ج اب  ِفي الِمْحن ِة.ِحْين  م ات  ف ح ِسْبُت أ نث ذ ِلك  
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ْمُد. الِِه و للِه الح  ْوفار ِمن  النثك اِل و ُهو   ِق ِة ِبح   قُكْلُت: أ ج اب  ت ِقيثةر و خ 
ُه ق ال  ُمح مثُد بُن ُمح مثِد بِن أ ِبي الو ْرِد: ق ال  ِلي ُمؤ ذِ ُن ِبْشِر بِن الح اِرِث: ر أ ْيُت ِبْشرار ر   ِحم 

نك اِم فك ُقلكُْت:  اللكُه ِفي َل اللاه  باككَ الم  ا فَاعاَ ا فُعِكل  ماَ :   ف ر ِلي قُكلكُْت: ف مك  ب ٍل؟  ؟ قك ال  نكْ د  بِن ح  بِكئ ْحمك 
: ُ ِفر  ل ُه فك ُقْلُت: م ا ُفع"   (2)ق ال 

 

 ااير أع م النب ء ط الغديث، الفهبي، شاامل الدين -283
 (248)م 

" 
ْيُن بُن فك   أُ بِئ ْهلِ ق ال  الُحسكككك  اٍم، ك ان  يك ْبد  الُقْرهِن،  ُأث  ْهٍأ: م ا ر أ ْيُت أ نْكب ل  ِمْن خ ل ِف بِن ِهشككككك 

ِدْيثار. ْمِسْين  ح  ِدْيِ  أ ِبي ع و ان ة  خ  ن ا ِمْن ح  ِدْيِ ، و ك ان  يك ْقر أُ ع ل يكْ  ي ْئذ ُن ك ْصح اِب الح 
ُرُد  ْوم ، و ل ع لثُه م ا بك ل   ُه النكثْهيُ و ق ْد ُرِوي  ع ْن خ ل ٍف: أ نثُه ك ان  ي سككككككككْ ، أ ْو ت ئ وثل  الصككككككككث  ع ْن ذ ِلك 

.  الح ِدْي  
ْوٍر  أ نْكب ئ ن ا الُمؤ مثُل بُن ُمح مثٍد، و ج م اع ِة ق اُلوا: أ ْخبك ر ن ا أ بُو الُيْمِن الِكْنِدي ، أ ْخبك ر ن ا أ بُو م ْنصككككككُ

ر ان ، أ ْخبك ر ن  الق  ثاُو، أ ْخبك ر ن ا أ بُو ب ْكٍر الخ   ْيِن بُن ِبشككككككْ ا ُعْثم اُن بُن ُمح مثٍد، ِطْيُه، أ ْخبك ر ن ا أ بُو الُحسكككككك 
، ح دث ك ن ا أ ْحم ُد بُن ِإبْكر اِهْيأ ، و رثا اٍن اك ْنم اِقي  ح اُق بُن ِإبْكر اِهْيأ  بِن أ ِبي ح سكككككث ُق خ ل ِف ح دث ك ن ا ِإسكككككْ

ِمع  خ ل فار يك   اٍم: أ نثُه سكك  ل ْيِأ بِن ِعيْ بِن ِهشكك  ْرُت إِل ى سككُ ى فك ق ال  ِلي: م ا ُقْوُل: ق ِدْمُت الُكْوف ة ، ف صككِ سكك 
ا ابكْ  : ال  تُرِيْكُدُه قُكلكُْت: بك ل ى فكك د عك  ال  ؟ قُكلكُْت: أ قكْر أُ ع ل ى أ ِبي ب ْكٍر بِن ع يكثاٍش. فك قك  تكك ه  أ قكْد مك ك  نك ُه، و ك 

ن ا م ْن ِل  أ ِبي ب ْكٍر. ق ال  اْبُن أ بِ  م ع ُه إِل ى أ ِبي ب ْكٍر، ل ْأ أ ْدِر م ا ك ت ه   اٍن: و ك ان  ِلخ ل ٍف ف ئ تك يكْ ي ح سكككككككث
عثد  فِ  لثْمُت، ف صككك  : أ ْدِخِل الرثُجل ، ف د خ ْلُت، و سككك  ن ةر فك ل مثا قك ر أ  الو ر ق ة ، ق ال  ر ة  سككك  ع  ع شكككْ ، ِتسكككْ يث النثظ ر 

: أ نْكت  خ ل ِف؟ قُكلكُْت: نك ع ْأ.  اد  أ ح دار أ قكْر أ  مِ  ُأث قك ال  : أ ْنت  ل ْأ ُتخ لِ ْف بِبك ْ د  ، قك ال  ك ت  ؟ ف سكككككككككككككك  ْنك 
ٍل  ُت: ال  و اللكككِه، ال  أ قكْر أُ ع ل ى ر جكككُ : نك ع ْأ. قُكلكككْ ال  ؟ قككك  ك  ُت: أ ع ل يكككْ اِت اقكْر ْأ. قُكلكككْ ْد هككك  ال  ِلي: اقكْعكككُ فك قككك 

ِ ُر ر ُجالر ِمْن ح م ل ِة الُقْرهِن.  ُأث خ ر ْجُت، ت صككككْ ئ لُ  ي سككككْ ل ْيٍأ ي سككككْ ُه أ ْن يك ُردثِني، ف ئ بك ْيُت  ُأث فك و جثه  إِل ى سككككُ
تك ْبُت ِقر اءة  ع اِصٍأ، ع ْن ي ْحي ى بِن هد م ، ع ْن أ ِبي ب ْكٍر.  ِإنِ ْي ن ِدْمُت و اْحت ْجُت، ف ك 
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َما فَاَعَل الله  ، فك ُقْلُت: مِ ق ال  النكثقثاُش: ق ال  ي ْحي ى الف حثام: ر أ ْيُت خ ل ف  بن  ِهش اٍم ِفي النكثوْ 
 ق ال    ف ر ِلي. بككَ 

رِْين  و مالك تك ْيِن، و ق   ٍع و ِعشكْ ن ة  ِتسكْ ْهِر ُجم اد ى اآلِخر ِة، سك  اِبِع شك  ْد ش ار    تُكُوفِ ي  خ ل ِف ِفي سك 
انِْين .  الثثم 

 (2)أ ْخ" 
 

 ااير أع م النب ء ط الغديث، الفهبي، شاامل الدين -284
 (248)م 

" 
يثِة ِمن ِقْشرِه ا. ب رِي : اْنس ل    ِمن  الِعْلِأ اْنِسال خ  الح   و ق ال  ع بثاِل الع نكْ

: ُكنثا عند عبد الرحمن، فجاءوا بِالشثاذ ُكْوِنيِ  س ْكر ان . ِدْيِنيِ   ق ال  اْبُن الم 
: ُهو  أ ْضع ُف ِعْنِدي ِمْن كُ  ، ق ال   لِ  ض ِعْيٍف.و ع ِن الُبخ ارِيِ 

ْرفار ِمْن ر ْأِي الح س ِن ال  أ ْحف ظُهُ  اُتوا ح  : ه   .ق ال  ي ْحي ى بُن م ِعْيٍن: ق ال  ل ن ا الشثاذ ُكْوِني 
اِعْيل  بن  الف ْ ِل يك ُقْوُل: ر أ ْيُت اْبن  ال شثاذ ُكْوِنيِ  ح ك ى ع ْبُد الب اِقي بُن ق اِنٍع، أ نثُه س ِمع  ِإْسم 

ُت: ِفي النكث  َل اللااه  بااككَ ْوِم، فك ُقلككْ ا فَاعااَ : ُكنككْ مااَ ال  اذ ا؟ قكك  ُت: ِبمكك  :   ف ر ِلي. قُكلكككْ ال  ُت ِفي ق رِْيِق ؟ قكك 
بك ْبُت ع ل ى ُكتُِبي ْقٍف، ف اْنك  ِني الم ط ُر و م ِعي  ُكُتِه و ل ْأ أ ُكْن ت ْحت  سكككككككككككككك  بك ه ان  ف ئ خ ذ  ح تثى  أ صككككككككككككككْ

.  أ صب ْحُت، فك   ف ر  ِلي ِبذ ِلك 
مثى بِالي م ِن شككك    قُكْلُت: رثب اِت الِكب ار  الثِتي ُتسككك  ه  ك ان  أ بُكْوُه يك تِ ِجُر، و ي ِبيُع الُم كك  اذ ُكْون ة ، فك ُنسكككِ

 إليها.
 ن  و مالك تك ْيِن.ق ال  اْبُن أ ِبي ع اِصٍأ، و ُمط يثِن، و اْبُن ق اِنٍع: م ات  ُسل ْيم اُن ِفي س ن ِة أ ْرب ٍع و   ال  ِيْ 

 و الشثْيِ : ق ِدم  إِل ى أ ْصبك ه ان  م رثاٍت، و تُكُوفِ ي  س ن ة  ِستٍ  و   ال  ِْين .و ق ال  أ بُ 
ْيٍد، ف ِ نثُه ُذو م   .قُكْلُت: م ع  ض ْعِفه ل ْأ ي ك ْد يُوج ُد ل ُه ح ِدْيِ  س اِقِط ِبِخال ِ  اْبِن ُحم   ن اِكيكْر 
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ْيِن أ ْحم ُد بُن ِهب ِة الل ر ُ  الدِ  ، أ نْكب ئ ن ا ع ْبُد الُمِع ِ  بُن ِه بِن ت اِج اكُم ن اِء ِقر اءةر ع ل ْيهِ أ ْخبك ر ن ا شكككككك 
ْعٍد الك ْنج رُ  ِعْيٍد، ق اال : أ ْخبك ر ن ا أ بُو سككككككككككك  ْوِذي ، ُمح مثٍد، أ ْخبك ر ن ا و اِهُر بُن ق اِهٍر، و ت ِمْيُأ بُن أ ِبي سككككككككككك 

ان ، أ ْخبك ر ن ا ، ح دث ك ن ا ُسل ْيم   أ ْخبك ر ن ا أ بُو ع ْمرٍو بُن ح ْمد  ِلي  ، ح دث ك ن ا أ بُو يك ْعل ى الم ْوصكِ اُن الشثاذ ُكْوِني 
ِه -ح ْفُص بُن ِ يكك اٍث، ع ِن اْبِن ُجر ْيٍج، ع ْن ع طكك اٍء، ع ِن اْبِن ع بككثاٍل: أ نث النثِبيث  لثى اللككثُه ع ل يككْ صكككككككككككككك 

 .2أ ْفط ر  ِبع ر ف ة   -و س لثأ  
ِدْيِ    رِْيهِ  ا ح   .ه ذ 

 .1ع ر ف ة  أ ْفط ر  بِ  -ص لثى اللثُه ع ل ْيِه و س لثأ  -و ق ْد  ك ب ت  أ نث ر ُسْول  اللِه 
 .8و ج اء  النكثْهُي ع ْن ص ْوِم يك ْوِم ع ر ف ة  ِبع ر ف ة  ِفي الس ن ِن بِِ ْسن اٍد ال بئل به

 (2)و ق ال  ع ل ْيِه الصثال ُة و السثل" 
 

ط الغديث، الفهبي، شاامل الدين  ااير أع م النب ء -285
 (248)م 

" 
، ق ا اِلي  ِمْعُت اْبني ع ْبد الرثوثاِق يحِكي ع ْن أ ِبي ع ْبِد اللِه الِكسككككككك  ْيِ : سككككككك  : ق ال  أ بُو الشكككككككث ل 

ِجد الج امع اِلسكار ِفي م سكْ أ ِفيم ا ير ى النثالِأ، ك ئ نثُه ك ان  ج  و ُهو  ُيص لِ ي كأ قُكُعود  ،ر أ ْيُت اْبن ع اصكِ
: نك ع ْأ. قُكْلُت:  ٍأ؟ ق ال  ، و قُكْلُت ل ُه: أ ْنت  أ ْحم د بن أ ِبي ع اصككككككككككِ لثمُت ع ل ْيِه فردث ع ِليث ا فَاَعَل مَ ف سكككككككككك 

: نك ع ْأ فش هْقُت ش ْهق ةر، و انتبهالله  بككَ  : يُؤنسِني ر بِ ي. قُكْلُت: يُؤنسك ر ب ك  ق ال   ُت.؟ ق ال 
ق بثاب ص انِْيفه: ُجمع ج ِء ِفيكْه ا ويادة على  الث م ة ُمص نثف ر و اه ا ع ْنُه أ بُو ب ْكٍر الذِْكُر ت  

رِْين   "اآلح اد و المث اِني" ن ْحو ِعشككككككْ ْين  أ لف ح ِدْي ، و  ِبْير" ن ْحو خ ْمسككككككِ ن د الك  : "الُمسككككككْ ِمْن ذ ِلك 
ُرْون  أ ْلفار ف ذ ك  أ ْلف ح ِدْي  ِفي اك صكككن ا  "اْلُمْخت صكككر ِمن  الُمسكككْ  ا ن د" نك يِ ف و ِعشكككْ ر  ن ْحوار ِمْن ه ذ 

 إِل ى أ ْن عد مال ة و أ ْرب ِعْين  أ لفار و نيفار.
ِثْير، ُشيوُخه: أ بُو الو لِْيِد الطثي اِلِسي  و ع ْمرو بن م ْرُوْوٍق، و أ بُو ُعم ر  الح ْوِضي، و ُمح مثد بن ك  

ب ان بن فك ر ْوٍخ، و ُهْدب ة بن خالد، ومحمد بن عبو ُمح مثد بن أ ِبي ب ْكٍر المُ  يكْ ، و شكككك  د الله بِن ق دثِمي 

                                         
 .1/21( 243سير أعالم النبالء ط الحدي ، الذهبي، شمس الدين )م  (2)



 

 766 

ٍه، و ِإبْكر اِهْيأ بن الح جث  ْيد بن ك اسككككككككككِ ، و يك ْعُقْوب بن ُحم  اِفِعي  ْيٍر، و ِإبْكر اِهْيأ بن ُمح مثٍد الشككككككككككث اِج نُم 
ْيأ، و   اِمي، و الح ْوِقي ع ْبد الوهثاب بن ن ْجد ة، و ُدح  ام بن ع مثاٍر، و أ بُو ب  السكككككككككككككث ْكٍر بُن أ ِبي ِهشككككككككككككك 

بك ة ، و ع بكْد اك ْعل ى بِن ح مثاٍد، و ك اِمل بِن ق ْلح ة  الجحدري، وأبو كامل الج ْحد رِي، و ع ْبد  يكْ شكككككككككككككك 
اتٍِأ الرثاوِيِ ، و الُبخ ا م اء  و ق بك ق تُهأ، و يك ْن ُِل إِل ى قبق ة أ ِبي ح  ي ، و يكثر ع ِن رِ اللِه بن ُمح مثِد بِن أ سكككْ

ب ة ، و اْبِن ك اِسٍه، و ِهش ام. يكْ  اْبِن أ ِبي ش 
ي أ بُو أ حْ  حثاك ع اِتك ة، و أ ْحم د بن ج ْعف ِر بِن معبد، و الق اضككِ م د  ح دثث  ع ْنُه: اْبنُته أُم  ال ككث

ي اهُ  ح اق  بِن أيوب، وعبد الرحمن بن ُمح مثِد بِن سككككككككككِ ال، و ُمح مثد بن ِإسككككككككككْ و أ ْحم د بن  ،الع سككككككككككث
ْيِ ، و أ بُ  عثار، و ُمح مثد بن م ْعم ر بن ن اصكِ ، و أ بُو الشككث ار الشكث ٍأ، و أ ْحم د بن بُكْند  و ُمح مثِد بِن ع اصكِ

.و ف اةر و أ بُو ع ْبِد اللِه ُمح مثُد بُن أ ْحم د  الِكس ا -و ُهو  هخر أ ْصح ابه-ب ْكٍر الق بثاب   ِلي 
 (2)بُن اك ْعر"  ق ال  أ بُو س ِعْيدٍ 
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 (248)م 

" 
ْحِو ِمن   ْمِع، و ال  ُهو  صكككككككككككككك  : ل ْيس  ُهو  ع ْيِن ِمْن ُعُيوِن الج  ال  د ُهأ، فك قكك  اهكك  ِإنث النك ْورِيث شككككككككككككككك 

ا يك ْعرِ  ْمِع، و ل ِكنكثُهأ ر ج ُعوا إِل ى مكك  د  ذ لكِكك  ذ ك ر  ُرو ْيِأ و اْبُن ع طكك  الج  اٍء: أ نث النك ْورِيث يك ُقْوُل ُفون .  ُأث بك عككْ
نك ُهأ و ْحشكك   ط ا و م ْن ق ال  ِبق ْولِِه. و ك ان  بك يكْ ْوف سككْ ا إالث قك ْول  سككُ ُه، و ال  نك ْعِرُ  ه ذ  دث ْيء  و ضككِ ِة، و ك ان  الشككث

، و ق الُ  ُهُأ التكثع ج ه  : ال  تك ُقوُلوا مِ ُيْكِثُر ِمنكْ ْيِن، وا لِْلُجنك ْيِد، ف ئ ْنك ر  ع ل ْيِهأ، و ق ال  ا ك ِبي الُحسككككك  ْثل  ه ذ 
 و ل ِكنثُه ر ُجِل ل ع لثُه ق ْد تك   يكثر  ِدم اُ ُه.

ِه الِعلكثُة، و ع ِمي   اُهأ، و   ل بك ْت ع ل يكْ ِمْيِعِهأ، و ج فك  ْيِن انْكق ب ض  ع ْن ج  ، و ل  ِم   أث ِإنث أ بك ا الُحسكككككككككككككك 
ْرُحه ا. و س ِمْعُت ج م اع ةر يك ُقْوُلْون   ان ْت ل ُه ِفي ذ ِلك  أ ْحو اِل ي طُْوُل شك  ، و ك  : م ْن الصكثح ار ى و الم ق اِبر 

ئ نثُه ل ْأ يك ر ُه لِتك   ي رِهِ   رحمه الله. ،ر أ ى النك ْورِيث بك ْعد  ُقُدوِمِه ِمن  الرثقثِة و ل ْأ ي ُكْن ر هُه قك بكْل ه ا، ف ك 
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: ك ان  النك ْورِي  ِإذ ا ر أ ى ُمْنكرار،   يكثر   ه، و ل ْو  ق ال  اْبُن ج ْه  ٍأ: ح دث  ِني أ بُو ب ْكٍر الج الثُء، ق ال 
ا؟ قككك   ذ  ا هككك  ال  لِْلم الثِح: مككك  ِه   ال  ُكْون  د نككك ار، فك قككك  ُه، نك   ل  يك ْومكككار، فك ر أ ى و ْور قكككار ِفيكككْ ِه تك ل فكككُ ان  ِفيكككْ ا ال  كككك  : مككك 

: أ ْنت   ؟ ف ئ ل  ث ع ل ْيِه، فك ق ال  وِل، ه   -و اللهِ -يك ْل  ُمك  ُر الُف كككككُ ِثيكْ ْوِفيٌّ ك  : صكككككُ ِد. ق ال  ْمِر لِْلُمْعت  كككككِ ا خ  ذ 
ُه، و   ن ُع. ف ئ خ ذ  ر  م ا ي صكككككككككككْ ، أ ْعِطِني ذ ِلك  الِمْدر ى، ف اْ ت اظ ، و ق ال  ك ِجْيرِِه: ن اِوْلُه ح تثى أُْبصكككككككككككِ نك   ل 

: ف   ؟! قكك ال  : م ْن أ نككْت  و يْكلكك ك  ال  ِد، فك قكك  ل  إِل ى الُمْعت  كككككككككككككككِ ذ ، و أُْدخككِ ، فكك ُئخككِ ا   يكْر  د نٍ  ا ُكلثهكك  ر هكك  ك سككككككككككككككث
، ! ف ئ ْقر ق  : الثِذي و الثك  اإِلم ام ة  ي ا أ ِميكْر  الُمْؤِمِنْين  ب ة ؟ ق ال  ِه. ق ال  و م ْن و الثك  الِحسككككككككككككككْ  ُمْحت سككككككككككككككِ

: م ا ح م ل   ا الدثن ؟ ف  و ق ال  ِلأ  ه ذ  : ك ْيف  سكك  ! ق ال  ف ق ةر ِمنِ ي ع ل ْيك  : شكك  ؟ ق ال  ذ ك ر  أ نثُه  ك  ع ل ى ِفْعِلك 
بك ْتُه نك ْفسكككككُ  ، أ ْعج  ا الدثنِ  ل  إِل ى ه ذ  ع ِة، فك ل مثا و صككككك  ِة خ اشكككككِ ُه ُمْخِلصككككك  ن ان  و نك ْفسكككككُ ُر الدِ  ُه، ك ان  ي ْكسكككككِ

 .ف اْرت اب  ِفيكْه ا، فك تك ر ك هُ 
: م ا ر أ ْيت"  ، ق ال   (2)ع ْن أ ِبي أ ْحم د  الم   اوِِليِ 

 

 ااير أع م النب ء ط الغديث، الفهبي، شاامل الدين -282
 (248)م 

 :2ابن فارل  -8226"
بك ه ان ، أ بُو ُمح مثٍد ع ْبُد اللِه اْبُن المحدِ ث  اِلُ ، ُمسككككِنُد أ صككككْ ْيُ  اإِلم اُم الُمح دِ ُث الصككككث الشككككث

. ج ْعف رِ   بِن أ ْحم د  بِن ف اِرٍل اك ْصبك ه اِني 
ب ِ  ِبْيه، و أ ْحم د بن يُكْوُنس  ال ككككككث ، و يُكْوُنس بِن ح  ٍأ الثكثق ِفي  ِمع  ِمْن: ُمح مثد بِن ع اصككككككِ ، سكككككك  ي 
يْكف   اتٍِأ، و ُحذ  م ويه، و ي ْحي ى بن ح  اِعْيل سكككك  م  ام، و ِإسككككْ ل ْيم ان ، و أ ْحم د  بن  ِعصكككك  اُرْون بن سككككُ بن  ةو ه 

ُهأ.  ِ ي اث، و الِكب ار، وتفرثد  بِالر ِو اي ة ع نكْ
 وق ارب المال ة، و ك ان  ِمن  الثِ ق ات العبثاد.

، و أ بُو ب ْكٍر بُن أ ِبي ع ِليٍ   حككككدثث عنككككه: أبو عبككككد اللككككه بن منككككدة، وأبو ذ ر بن الطثبك ر اِني 
ْيُن بُن ِإبْكر اِهْيأ  الج  الذثْكو اِني، و أ بُو ب ْكٍر بُن ُفورك، و اْبن م ْرُدوي مثال، و ُمح مثُد بُن ع ِليِ  ه، و الُحسككككككككك 

اِفُظ، و انْكتك ه ى إِل ْيِه ُعُلو  اإلسناد.  بِن ُمْصعه، و ُ ال م محسن أ ْحم ُد بُن ي د اد، و أ بُو نُكع ْيٍأ الح 
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 مولده في سنة  مان وأربعين.
 ن ُمح مثٍد الج ن ِدي.دِ ث ِبم كثة  ِفي أ يثام الُمف  ثل بو ق ال  أ بُو ب ْكٍر بُن الُمْقرِِئ: ر أ ْيتُه يح

ابكُ  أ  بِنك ْيسكككك  بك ه ان ، و اك صكككك  ة: اْبُن ف ارل بِئ صككككْ نْكي ا خ ْمسكككك  يُكْوخ الد  ، و ق ال  اْبُن م ْند ة: ك ان  شككككُ ْور 
اِعْيل الصفثار  ث م ة بِئ ْقر ابُكُلس، و ِإْسم  يكْ اد .بِبك  و اْبُن اكعر اِبي ِبم كثة ، و خ   ْ د 

 ق ال  اْبُن م ْرُدو ْيه، و ع ْبُد اللِه بُن أ ْحم د  الس ْوذ ْرج اِني  ِفي ت اريخُهم ا: ك ان   ِق ةر.
: ح   ْرُت موت  ع ْبِد الله بِن ج عْ  ْي : ح ك ى أ بُو ج ْعف ٍر الخ يثاط ل ن ا ق ال  ف ر، و ق ال  أ بُو الشكث

: ُه، فك ق ال  يثة: اْقِبْض روحِ  وكنثا ُجلوسككككككككككككار ِعْند  ا م ل ُك الم ْوت ق ْد ج اء ، و ق ال  بِالف ارِسكككككككككككككِ ي ك م ا ه ذ 
ه ُد أن محمد عبُده  ه ُد أ ْن ال  إِل ه  إالث الله ، و أ شكككككككككْ تك ْقِبُض ُروح  ر ُجٍل يك ُقْوُل تسكككككككككعين سكككككككككن ة: أ شكككككككككْ

 و ر ُسْولُه.
ْي : ر أ يْكُت ع بكْد  اللكِه بن ج ْعف ٍر فِ  : ا فَاَعَل الله  بككَ مَ ي النكثْوِم فك ُقْلُت: قك ال  أ بُو الشككككككككككككككث ؟ ق ال 

   ف ر ِلي و أ ن لِني من اول اك ْنِبي اء.
: و تُكُوفِ ي  ِفي ش وثاٍل س ن ة  ست وأربعين و الث مالة.  ق ال 

__________ 
 (2)"." 121/ 1"، والعبر "30/ 1ترجمته في تاري  أصبهان " 2
 

الفهبي، شاامل الدين  ااير أع م النب ء ط الغديث، -288
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و قك تك ْلُتأ  "و جه  أ ْن يرِمي ُكْأ بِِتسككككككع ةر، و أ ْن ي رِمي  الع اشككككككر  ِفْيُكْأ أ ْي ككككككار، ف ِ نثُكأ   يِ ْرتأ الملثة ،
ُه.  الصثاِلِحْين ، وادثع ْيتأ نور  اإِللهيثِة، فشهر ُه  ُأث ض ر ب ُه،  ُأث أ مر  يك ُهوِدي ار ف س ل خ 

، ك ان   ق ال   يِ  اِلُ  ال ثاِهُد أ بُو ب ْكٍر بُن النثابُلسكككككككككِ : توفِ ي الع ْبُد الصكككككككككث يك ر ى ِقت ال   اْبُن اك كف اِنيِ 
، و جع ل ُه فِ  ا أ بُو محموٍد الُكت اِمي  ُه ُمتك و ل ِيه  ، ف ئ خ ذ  ق  ي قفِص الم  ارب ِة، ه ر ب  ِمن  الرثمل ِة إِل ى ِدم شككككْ

ل ُه إِ  ر ة  أ سكككُهٍأ، و  خشكككٍه، و أ رسككك  ، فك ل مثا و صكككل  ق اُلوا: أ ْنت  الق اِلُل: ل ْو أنث م ِعي  ع شكككْ ر  ذ ك ر  ل ى ِمصكككْ
.  الِقصثة  فُسِل  ، وُحِشي  تِْبنار وُصِله 
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ِل   ِمْن مف : أ ْخبك ر ِني الثِ ق ُة، أ نث أ ب ا ب ْكٍر سككُ ْوِفي  ُر بُن أ ْحم د  بِن وِي اٍد الصكك  ِه  رِقِ ق ال  م ْعم  ر ْأسككِ
الخ، فوك    ُه السكث ، فك ر حم  ْدر  بُر، ح تثى بلى  الصكث يِن ح تثى بُِلى  الو ْجُه، ف ك ان  يذُكُر الله  و ي صكْ ُه بِالسِ كِ 
ِدْيِ  و الِفْقِه، صكككككك   ى ع ل ْيِه. و أ ْخبك ر ِني الثِ ق ُة أ نثُه ك ان  ِإم امار ِفي الح  ع  قلِبِه، ف ق كككككك  ،  الِأ  الدثْهرِ م ْوضككككككِ

ِدِه ِقر اءُة الُقْرهِن، ف  ل ِل   ك ان  ُيسككككمُع ِمْن ج سكككك  ة، و ل مثا سككككُ ْول ِة ِعْند  العامثة والخاصككككث ِبيكْر  الصككككث ه  ك 
اِم، و أ ظهر  المذهه الردئ، و أ بط ل  التكثر اوي   و ال  ح ى، و أ مر  بِالُقُنوِت ِفي ال ظ ْهِر، الم ْ رِِبي  بِالشكث

، ف ُئخ ذ  ِمْن ِدم شْ و قُِتل  النثابكُ  .ُلِسي  س ن ة    ال ٍث، و ك ان  نبيالر ر لِْيس  الرثْمل ِة، فك ه ر ب   ق 
مْ  : الح  . ق ال  ْمُد للِه ع ل ى س ال م ِتك  : الح  ر  ُد و ِقْيل : ق ال  شكريِف ِممثْن يع انُدُه ل مثا ق ِدم  ِمصكْ

.  للِه ع ل ى سال م ِة ِديِني و سال م ِة ُدنْكي اك 
ين ظهرار لِب ْطٍن، و اْستك ْول ْوا ع ل ى الم  قكُ  ْ ِرِب،  ُأث ْلُت: ال  يُوصك ف م ا قله  ه ُؤال ِء الُعبك ْيِديثِة الدِ 

اب ة .  ع ل ى ِمْصر  و الشثاِم، و س ب وا الصثح 
رِي ، أ نثُه ر أ ى ِفي النكثْوِم أ ب ا ب ْكٍر بُن النثابُكلُ  اِ  الِمصكككْ عسككك  ، سكككِ حك ى اْبُن السكككث له  يِ  بك ْعد م ا صكككُ

 : :َما فَاَعَل الله  بككَ و ُهو  ِفي أ حسِن هي  ٍة فك ق ال   ؟ فك ق ال 
ِني بُقْرِب االنتص ارِ   حب اِني م اِلِكي ِبد واِم ع ٍ  ... و و اع د 
 (2)وقرثبني و أ ْدن اِني إِل ْيِه ... و ق ال  انْكع ْأ بع ْيٍش ِفي ِجو ارِي" 

 

ط الغديث، الفهبي، شاامل الدين  ااير أع م النب ء -289
 (248)م 

" 
ُل بُن أ حْ  ، و الف  كككككككْ ْوِفي  م د  بُن ُمح مثٍد العطثار الُمْقرُِئ، و عبُد الك رِْيِأ بُن ع ْبِد الواحِد الصككككككك 

اِتُه،   ْون .و هخرُ القصثاُر، و أ بُو ق اِهٍر ُمح مثُد بُن أ ْحم د  بِن ع ْبِد الرثِحْيِأ الك 
اِم، و     .ق ال  اْبُن م ْرد و ْيه:  ِق ِة م ْئُمْوِن، صنثف التكثْفِسيكْر  و الُكُته  الكثير ة  ِفي اك ْحك   ْيِر ذ ِلك 

اِفظار  ك ْبتار ُمْتِقنار.  و ق ال  أ بُو ب ْكٍر الخ ِطْيُه: ك ان  أ بُو الشثْي  ح 
،  ِق ِة م ْئُمْونِ  و ق ال  أ بُو الق اِسِأ الس وذ ْرجاني: ُهو    .أ حُد عبثاد اللِه الصثاِلِحْين 
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: م ع  م ا ذُِكر  ِمْن عب ادتِِه ك ان  يكُتُه ُكلث يك ْوٍم دسككككككتج ة  ك ا    ِدْيِني  ى الم  ٍد؛ و ق ال  أ بُو ُمْوسكككككك 
ن ُه، و يُكْرو ى ف   ك نثُه ك ان  يور ِق ويصككككككنِ ف، و عرم  ِكت ابُُه " و اُب اك عم اِل" ع ل ى الطثبك ر اِني ِ  تْحسكككككك  اسككككككْ

ْلُتُه. ِدْيثار إالث بك ْعد  أ ن اْستك ْعم  : م ا عملُت ِفْيِه ح   ع ْنُه أ نثُه ق ال 
ِأ الطثبك ر اِنيِ  إالث و ُهو  يم ُح أ ْو  اسككككككككككككككِ لككككُت ع ل ى أ ِبي القكككك  ا د خ  : مكككك  ال  ِة قكككك  و ع ْن بك ْعِض الطثلبكككك 

 ْيِ  إالث و ُهو  ُيص لِ ي.ي ْ ح ُك، و م ا د خ لُت ع ل ى أ ِبي الشث 
ن ِن" ِة" ُمج لثِد، ِكت اُب "السكك  نثِة" ُمج لثِد، ِكت اُب "العظم  ْي  ِكت اُب "السكك  ِفي  قُكْلُت: ك ِبي الشككث
ا ُه ِكتككك  . و لككك  ُر ذ لكككِك  اُب "الف ر اِلِض"، و   يكْ اُب "اك ذ اِن"، و ِكتككك  ُه ِكتككك  ا ِمنكككْ اٍت، و ق ع  ل نككك  د  لكككث ِة ُمج  دث ُب عكككِ

اٍت.  " و اِب اك عم اِل" ِفي خ ْمِس ُمج لثد 
، و ك ان  يُفيُد ع ِن الش   يكْر  يُكْوِخ، و ق ال  أ بُو نُكع ْيٍأ: ك ان  أ ح د  اك عال ِم، صكنثف اك ْحك ام  و التكثْفسكِ

: و ك ان   ِق ةر.  ويصنِ ف ل ُهْأ ِستِ ْين  س ن ةر. ق ال 
: ح دث ك ن ا ع ْبُد اللِه بنُ و ر و ى أ بُو ب ْكٍر بُن الُمْقرِئِ  ْيِ  فك ق ال  ُر، ، ع ْن أ ِبي الشكككث يكْ  ُمح مثٍد الق صكككِ

ِلْيٍل الح اِفظ  يك ُقْوُل: ر   أ ْيُت ِفي النكثْوِم  أ نْكب ئ ِني ع ِلي  بُن ع ْبِد ال  ِنيِ  شكيُخن ا: أ نثُه س ِمع  يُكْوُسف  بن  خ 
ِجد  الُكْوف ِة، فر أ ْيتُ  ْيخار أ حسككككن  ِمْنُه، ف   كئنِ ي د خ لُت م سككككْ ْيخار قُو االر ل ْأ أ ر  شكككك  ا شكككك  ِقْيل  ِلي: ه ذ 

: نك ع ْأ. قُكلككْ  يككثان . قكك ال  ٍد بُن ح  ُت لكك ُه: أ نكْكت  أ بُو ُمح مككث يككثان  فك ت ِبْعتكُكُه، و قُكلككْ ٍد بُن ح  ُت: أ لي س  أ بُو ُمح مككث
: بك ل ى. قُكْلُت: ف ِباللِه  ؟ ق ال  " بككَ  َما فَاَعَل الله  قْد ِمتث  (2)؟ ق ال 

 

 ااير أع م النب ء ط الغديث، الفهبي، شاامل الدين -290
 (248)م 

 "البووجاني، وأحمد بن منصور:
 :2الُبووجاني  -8558

اِمُل لو اِء  ُد بُن ُمح مثِد بِن ي ْحي ى البُكْووج اِني  الح اسككككككككككككككُه، ح  تك اُذ أ بُو الو فك اِء، ُمح مكث اُكسككككككككككككككْ
ْند س ِة.  اله 

ب ٍة.و ل ُه ِعدث   ُة ت ص انِْيٍف ُمه ذث
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 ك ان  الكم اُل بُن يُكْوُنس  يخ ع له، ويعتمد كالمه.
انِْين  و   ال ِث مال ٍة، و ل ُه ِتْسِع و خمُسْون  س ن ةر. ْبٍع و   م   م ات  س ن ة  س 

 وبُوْوج ان : بُكل ْيدة بُقْرِب ه ر اة .
 :1أحمد بن منصور  -8554

يكْر اوِي ، ل ْيس  بِئ ْحم د  بابِن   اِبٍت، اإلم اُم الح ا ْوٍر ِفُظ الج وثاُل، أ بُو الع بثاِل الشكككككككككككككِ  ِن م ْنصكككككككككككككُ
، ذ اك  تقدثم هنِفار.  الط ْوِسيِ 

يثارِيِ ، و أ ِبي ال ِأ السكككث ِأ بِن الق اسكككِ ، و الق اسكككِ ِأ حدثث ع ْن: ع ْبِد اللِه بِن ج ْعف ِر بِن ف اِرل  ق اسكككِ
، و أ ِبي مُ  ْلٍق.الطثبك ر اِنيِ   ح مثٍد الرثام ُهْرُم ِيِ ، و خ 

، و الح اِكُأ، وت مثام الرثاوِي ، و هخُرْون . اِعْيِلي   و ع ْنُه: أ بُو ن ْصٍر بُن اإِلْسم 
؛ ِبح ْي ُ  يكْر او  ار  ل ُه القبوُل ِبشككككِ ِدْيِ  م ا ل ْأ يجمْعُه أ حِد، و صكككك   ق ال  الح اِكُأ: ج م ع  ِمن  الح 

ث ُل.ُيْ ر ُب ِبِه ا  لم 
. يكْر اوِي  ِبِمْصر  ع ل ى ُشيُكْوٍخ أ ح اِدي   و أ ن ا ِبِمْصر  ا الشِ  : أ ْدخ ل  ه ذ   و ق ال  الدثار ُقْطِني 

ا. ُر اْسُمُه بِاْسِأ ه ذ  ة : ب ِل الثِذي ص ن ع  ذ ِلك  هخ   و ق ال  ي ْحي ى بُن م ْند 
يكْر اوِيِ  ق ا : كتْبُت عن الطبراني  الث مالة ألفو ع ْن أ ْحم د  بِن م ْنُصْوٍر الشِ   حدي . ل 

اِفُظ، ج اء  إِل ى أ بِ  ْوٍر الح  يكْر اوِي : ل مثا م ات  أ ْحم ُد بُن م ْنصككُ ْيُن بُن أ ْحم د  الشككِ  ي و ق ال  الُحسكك 
، و ع ل ْيهِ  يكْر او  : ر أ يْكُتُه ِفي النكثْوِم و ُهو  ِفي المحر اِب و اقِف ِبج امِع شكككككِ ِه حُ  ر ُجِل فك ق ال  لثة، و ع ل ى ر ْأسكككككِ

لك ل بِكالج ْوه ِر، فك ُقلكُْت:  ا فَاَعَل الله  بككَ تك اِج مك  :   ف ر ِلي و أ ْكر م ِنيماَ : ؟ قك ال  . قُكْلُت: ِبم اذ ا؟ ق ال 
ثْكر ِة ص ال ِتي ع ل ى ر ُسْوِل اللِه   ص لثى اللثُه ع ل ْيِه و س لثأ .-ِبك 

  الث مالة.توفِ ي س ن ة  ا ْكنك تك ْيِن و مانين و 
__________ 

 ".220/ ترجمة 5ترجمته في وفيات اكعيان " 2
"، 253/ 2"، ومي ان االعتككككدال "141/ ترجمككككة 8ترجمتككككه في تككككذكرة الحفككككاظ " 1

 (2)"." 828/ 2ولسان المي ان "
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 ااير أع م النب ء ط الغديث، الفهبي، شاامل الدين -291
 (248)م 

 "الاللكالي، الخرجاني:
 :2 الاللكالي -8102

ْوٍر، الطث  ِن بِن م ْنصككككُ ِأ، ِهب ُة اللِه بُن الح سكككك  اِفُظ الُمج وِ ُد، الُمْفِتي أ بُو الق اسككككِ ب رِي  اإِلم اُم الح 
اد ِفي و ْقِتِه. ، ُمِفْيُد بك ْ د   الرثاوِي ، الشثاِفِعي  الالثْلك اِلي 

ى بن  ع ِليٍ  الو وِْير، و أ ب ا ق اِهٍر الُمخ   ِمع : ِعْيسكككككككككككك  اِكي الرثاوِي ، و أ ب ا لِ ص، و ج ْعف ر بن فك نث سكككككككككككك 
 ، ي  ار، و الع ال ء بن  ُمح مثٍد، و أ ب ا أ ْحم د الف ر ضككككككككِ ِن بن الُجْنِدي، و ع ِليث بن  ُمح مثٍد الق صككككككككث الح سكككككككك 

 و ِعدثة.
اِمٍد، و بك ر    ِفي الم ْذه ه.  و تك ف قثه  بِالشثْي  أ ِبي ح 

ُه: أ بُو ب   ُد بر و ى ع نكككْ ِة اللكككِه، و أ بُو ب ْكٍر أ ْحمككك  ُد بُن ِهبككك  ُه ُمح مكككث ُه: و ابنكككُ ِطيكككْ ُن ع ِليٍ  ْكٍر الخ 
، و م كِ يٌّ الك ر ِجي  السثالثر، و ِعدثة.  الط ر ْيِثْيِثي 

نيثة نثة، و ع اجل ْتُه الم  نثف  ِكت ابار ِفي السكك  خ ر ج  إِل ى  ،ق ال  الخ ِطْيُه: ك ان  يك ْفه ُأ و ي ْحف ُظ، و صكك 
يْكنك و ر، ف ئ دركه أ جُله ِبه ا ِفي ش ْهِر ر م   ان  س ن ة   م ان ع ْشر ة  و أ ْرب ع مال ة.  الدِ 

: ر أ ْيُت ِهب ة  اللِه الطث  ْيِن بِن ج دثاء الُعْكب رِي  ق ال  : ح دث  ِني ع ِلي  بُن الُحسككككككككككك  ب رِيث ِفي  ُأث ق ال 
:   ف ر ِلي. قلت: ِبم اذ ا؟ فك ق ال  كلم ة خفيث َعَل الله  بككَ َما فاَ النكثْوِم، فك ُقْلُت:   ة: بِالس نثة.؟ ق ال 

ِدْيِ  إالث الي ِسْير. : ل ْأ يخرج ع ْنُه ش ْيِء ِمن  الح   و ق ال  ُشج اِ  الذ ْهِلي 
 ".ةقُكْلُت: ق ْد ر و ى ع ْنُه أ بُو ب ْكٍر الط ر ْيِثْيِثي  ِكت ابُه ِفي "ش رْح الس نث 

 :1الخ ْرج اِني   -8101
يْ  ِن، ع ِلي  بُن أ ْحم د  بِن ُمح مثِد بِن الُحسككك  ِنُد الثِ ق ُة، أ بُو الح سككك  ُث الُمسكككْ ْيُ  الُمح دِ  ِن، الشكككث

 اك ْصبك ه اِني  الخرجاني، الرجل الصال .
__________ 

وتكككذكرة "، 84/ 3"، والمنتظأ البن الجووي "20/ 24ترجمتكككه في تكككاري  ب كككداد " 2
"، وشككككذرات الذهه البن العماد الحنبلي 280/ 8"، والعبر "136/ ترجمة رقأ 8الحفاظ "

"8 /122." 
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"." 25/ 5"، واكنسكككككاب للسكككككمعاني "182/ 8ترجمته في اإلكمال البن ماكوال " 1
(2) 

 

 ااير أع م النب ء ط الغديث، الفهبي، شاامل الدين -297
 (248)م 

" 
ا الثِذي ك ان  ي ُذب  ع ِن، النثِبيِ  ج م   ا  -ِه و س لثأ  ص لثى اللثُه ع ل يْ -اع ِة يك ن اُدْون : ه ذ  الكذب  ه ذ 

ْوِل اللِه  لثأ  -الكثِذي ك ان  ي حفُظ ح ِدْي   ر سككككككككككككككُ لثى اللثُه ع ل ْيِه و سكككككككككككككك  ُخِتأ  ع ل ى قك ْبرِِه ِعدثة . و  -صكككككككككككككك 
 ختمات.

تثاِني فِ  ابع  ي "الوِفي ات": و رد ِكت اُب ج م اع ة أ نث الح اِفظ أ ب ا ب ْكٍر تُكُوفِ ي  و قك ال  الك  ِفي سكككككككككككككك 
اِفظار ُمْتِقنار متحرِيار  ح اق  الشككككككككككككككير اوِي. و ك ان   ِق ةر ح  اُم أ بُو ِإسككككككككككككككْ ل  ِجنك او تكه اإِلمك  ِة و ح مك  ِذي الِحجكث

 ُمص ن فار.
اِعْيل اْبُن أ بِ  م  ْيُ  أ بُو ب  ق ال  أ بُو البك ر ك ات ِإسككككككككْ : ك ان  الشككككككككث ْوِفي  ْعٍد الصكككككككك  ْكٍر اْبن و ْهر اء ي سكككككككك 

ِه قك ْبرار إِل ى ج انه قك ْبر بشكر الح اِفي و ك ان  ي مِ ي إِل يْ  ْوِفي  ِبرباِقن ا ق ْد أ عدث لِنك ْفسكِ ِه ُكل  ُأْسبُكْو  الصك 
ى أ ْن يُدفن إِل ى ات  أ بُو ب ْكٍر الخ ِطيْ مرثةر و يك ن اُم ِفْيِه و ي تلو ِفْيِه الُقْرهن ُكلثُه فك ل مثا م   ُه ك ان  ق ْد أ ْوصكككككك 

ئ ُلْوُه أ ْن ي دفُنوا الخ ِطْيه ِفي قك   ح اب الح ِدْي  إِل ى اْبِن و ْهر اء و سككككك  ْنِه قك ْبر بشكككككر ف ج اء  أ صكككككْ ْبره ج 
ي يُكْؤخ   ِع ق ْد أ عددتُه لِنك ْفسكككِ : م ْوضكككِ نِ ي!. ف ج اُؤوا إِل ى و اِلدي و ذكُروا ذ مِ و أ نث يُؤ ره ِبِه ف اْمتك ن ع  و ق ال 

: أ نكك ا ال  أ   ال  ُد بُن ع ِليٍ  الط ر ْيِثْيِثي  فك قكك  قُكْول لكك ك  لكك ُه ذ لكِكك  فكك ئ ح ككككككككككككككر اْبن  و ْهر اء و ُهو  أ بُو ب ْكٍر أ ْحمكك 
اِفي ِفي اك ْحيك اء و أ نكْ  : ل ْو أ نث بشككككككككككككككرار الحك  اء  أ بُو ت  أ ْعطهأ الق ْبر و ل ِكْن أ قُكْول لك ك  انبكه ف جك   إِل ى جك 

: ال  ب ْل ُكْنت ُأْجِلسكككككُ  ن ِبك أ ْن ت قعد  أ ْعل ى ِمْنُه؟ ق ال  ُه ب ْكٍر الخ ِطْيُه ليْقعد ُدونك أ ك ان  ي حسكككككُ
: ف ط اب  قك ْلُبه و أ ِذن. ب ِ ي أ ْن ت ُكْون السثاع ة . ق ال  ا يك نكْ : فك ه ك ذ   م ك اِني. ق ال 

لِ  اِلِحْين  و أ ْخبك ر ِني لما مات الخ طِ  ق ال  أ بُو الف  كككككْ ُرْون : ج اءِني بك ْعُض الصكككككث يكْ ْيه أ نثُه بُن خ 
: أ ن ا ِفي روح و ر ْيح ان و جنثِة ن عيأ.  ر هُه ِفي النكثْوِم فك ق ال  ل ُه: ك ْيف  ح الك؟ ق ال 
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ْيِن بِن ج دثا: ر أ ْيُت بك ْعد  ِن ع ِلي  بُن الُحسكككك  ْخصككككار م ْوِت الو ق ال  أ بُو الح سككك  خ ِطْيه ك ئ نث شككك 
اءر: أُن ل و سكككككككط الج   ئ ل ُه ع ْن، أ ِبي ب ْكٍر الخ ِطْيه فك ق ال  ِلي اْبتد  اِلي ف ئ ردُت أ ْن أ سككككككك  نثة ق اِلمار ِبِحذ 

ا البرد اِني ِفي ك"  ْيُ  ي تع اِرُ  اك بر ار. ر و اه   (2)ح 
 

الدين )م  ير أع م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل -293
248) 

 ( .2"ع ْشر ة  و مالك تك ْيِن )
نك اِم، فك ُقلكُْت:  ِد: ر أ يْكُت أ بك ا نُكع ْيٍأ ِفي الم  ِد الو احكِ ُر بُن ع بكْ َل الله  بككَ ماَ قك ال  ِبشككككككككككككككْ -؟ ا فَاعاَ

 .-يك ْعِني: ِفْيم ا ك ان  ي ْئُخُذ ع ل ى الح ِدْي ِ 
ِني ذ ا  : ن ظ ر  الق اِضي ِفي أ ْمرِي، فك و ج د   ( .1ِعي اٍل، فك ع ف ا ع نِ ي )فك ق ال 

ْي ار ق ِلْيالر لِف ْقرِِه.  قُكْلُت:  ك ب ت  ع ْنُه أ نثُه ك ان  ي ْئُخُذ ع ل ى الح ِدْيِ  ش 
ِمْعُت أ ب ا نُكع ْيٍأ يك ُقْوُل: يك ُلْوُمون ِني ع ل ى اك ْخِذ و ِفي بك ْيتِ  ر ٍم: سكككككككككك  ي   ال   ة  ق ال  ع ِلي  بُن خ شككككككككككْ

 ( .8م ا ِفي بك ْيِتي ر ِ ْيِف )ع ش ر  نك ْفسار، و  
 قُكْلُت: ال ُموُه ع ل ى اك ْخِذ يك ْعِني: ِمن  اإِلم اِم، ال  ِمن  الطثل ب ِة.

ِدي ، أ ْخبك ر نكك ا ُمح مككث  ، أ نْكبكك ئ نكك ا أ بُو الي م ِن الِكنككْ ِد الُمْنِعِأ الطككثاِلي  ُر بُن ع بككْ ِد أ ْخبك ر نكك ا ُعم  ُد بُن ع بككْ
دث ك نكك   اِقي، حكك  ُد بُن ج ْعف ٍر الق  البكك  ٍد الج ْوه رِي  ِإْمال ءر، أ ْخبك ر نكك ا أ بُو ب ْكٍر أ ْحمكك  ِطْيِعي  ِقر اءةر ا أ بُو ُمح مككث

اِلٍ ، ع   ى، ح دث ك ن ا أ بُو نُكع ْيٍأ، ح دث ك ن ا اك ْعم ُش، ع ْن أ ِبي صكككككك  ُر بُن ُمْوسكككككك  ْن أ ِبي ع ل ْيِه، ح دث ك ن ا ِبشككككككْ
:  ُهر يْكر ة ، ق ال 

ْوُل اللِه ق   لثأ  -ال  ر سككككُ لثى اللثُه ع ل ْيِه و سكككك  ْوُم ِلي، و أ ن ا أ ْج ِي : )ق ال  اللُه ع  ث و ج لث: الصككككث -صكككك 
ت اِن: فك رْ  ِة ِحْين  يُكْفِطُر، ِبِه، ي د ُ  ش ْهو ت ُه، و أ ْكل ُه، و ُشْرب ُه ِمْن أ ْجِلي، و الصثْوُم ُجنثِة، و لِلصثالِِأ فك ْرح  ح 

ِة ِحْين  يك ْلق ى الله  ع  ث و ج لث، و ل ُخُلوُ  ف ِأ الصثالِِأ أ ْقي ُه ِعْند  اللِه ِمْن رِيِ  الو فك رْ   ِمْسِك( .ح 
ُه الُبخ ارِي  ) .4أ ْخر ج   ( ِفي التكثْوِحْيِد، ع ْن أ ِبي نُكع ْيٍأ، فك و افك ْقن اُه ِبُعُلوٍ 

__________ 
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 .856/  21( " تاري  ب داد " 2)
 .2011تهذيه الكمال " لوحة ( " 1)
 .2011( " تهذيه الكمال " لوحة 8)
( في التوحيكد: بكاب قول الله تعالى: )يريدون أن يبدلوا كالم الله( ، 2411( برقأ )4)
 "=(2) 

 

 ير أع م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل الدين )م -294
248) 

: بك ل   ِني أ ر اد  أ ْن يُكل بِ ي  ُ ِشي  ع ل ْيِه، فك   "ق ال  أ ْحم ُد: و ر أ ْيُت أ ب ا ُسل ْيم ان  ِحْين   ، ق ال  ل مثا أف اق 
تث  ، ح  ْعد ْيك  ، ِقْيل  ل ُه: ال  ل بكثْيك  و ال  سكك  : ل بكثْيك  ى ت ْطر ح  م ا أ نث الع ْبد  ِإْذ ح جث ِمْن   ْيِر و ْجِهِه، فك ق ال 

ا يُكْؤِمنثا أ ْن يُكق ال  ل ن   ، ف م  ا،  ُأث ل بثى )ِفي ي د ْيك   ( .2ا ِمْثُل ه ذ 
ِثْيرار:  ق ال  الُجنك ْيُد: ش ْيِء يُكْرو ى ع ْن أ ِبي ُسل ْيم ان ، أ ن ا أ ْست ْحِسُنُه ك 

ه و ع نِ  ِ ل  ع ْن نك ْفسككككِ ِ ل  ع ِن النثاِل، و م ِن اشككككتك   ل  ِبر بِ ِه، شككككُ ِه، شككككُ تك   ل  بِنك ْفسككككِ  النثاِل م ِن اشككككْ
(1. ) 

 :ك س ِدي : س ِمْعُت أ ْحم د  بن  أ ِبي الح و ارِيِ ، س ِمْعُت أ ب ا ُسل ْيم ان  يك ُقْولُ اْبُن ب ْحٍر ا
ُه، خ ْت نك ْفسكككككككُ ِن ُخُلِقِه، و أ ْعق ب ُه الِحْلأ ، و سككككككك  و قك لثْت  م ْن و ِ ق  بِاللِه ِفي رِْوِقِه، و اد  ِفي ُحسكككككككْ

 ( .8و س اِوُسُه ِفي ص ال تِِه )
. و ع ْنُه: الُفتُكوثةُ  ْيُ  أ م ر ك  ، و ال  يك ْفِقُدك  ح  ْيُ  نك ه اك   أ ْن ال  يك ر اك  اللُه ح 

( و ِفي )الحِ  ِتِه ِمْن )ت ارِْيِ  ِدم ْشق  ِر ِفي تك ْرج م  ِثيكْ ا الم ْعن ى ك   ْلي ِة( .و الْبِن ُسل ْيم ان  ِمْن ه ذ 
، ِأ بِن ع ِليٍ  لثُأ بُن ُمح مثٍد، ع ِن الق اسككككِ ْهٍل، أ ْخبك ر ن ا أ ِبي، أ خْ  أ نْكب ئ ِني الُمسكككك  بك ر ن ا ق اِهُر بُن سكككك 

، ح دث ك ن ا ُمح مثُد بُن ُخر يْ  ، أ ْخبك ر ن ا ع ْبُد الو هثاِب الِكال ِبي  الِِأ الِهال ِلي  ِمْعُت أ ْخبك ر ن ا ع ْبُد الدث ٍأ، سكككككككككككك 
 أ ْحم د  بن  أ ِبي الح و ارِيِ  يك ُقْوُل:
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نكثْيُت أ ْن أ ر ى أ ب ا سُ  ن اِم، فك ر أ يْكُتُه بك ْعد  س ن ٍة، فك  ت م  َما ُقْلُت ل ُه: ي ا ُمع لِ ُأ! ل ْيم ان  الدثار اِنيث ِفي الم 
 ؟فَاَعَل الله  بككَ 

: ي ا أ ْحم ُد! د خ ْلُت ِمْن ب اِب الصثِ ْيِر، فك ل ِقيتُ   ق ال 
__________ 

 .164، 168/  1( " الحلية " 2)
 .152/  20( " البداية والنهاية " 1)
 (2)." 152/  1( " حلية اكولياء " 8)
 

 ير أع م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل الدين )م -295
248) 
" 

 ( .2التثمثاِر، و ال  اْبِن م ِعْيٍن، و ال  ِممثِن امُتِحن  ف ئ ج اب  )
ْيُمْوِني : ص  ث ِعْنِدي أ   ْأ ي ْحُ ْر أ ب ا ن ْصٍر التمثار  ل   -يك ْعِني: أ ْحم د  -نثُه و ق ال  أ بُو الح س ِن الم 

، ف ح ِسْبُت أ نث ذ ِلك  ِلم ا ك ان  أ ج اب  ِفي الِمْحن ِة )  ( .1ِحْين  م ات 
الِِه  ْوفار ِمن  النثك اِل، و ُهو   ِق ِة ِبح  ْمُد و لل -قُكْلُت: أ ج اب  ت ِقيثةر و خ   .-ِه الح 

 بُن ُمح مثِد بِن أ ِبي الو ْرِد: ق ال  ِلي ُمؤ ذِ ُن ِبْشِر بِن الح اِرِث: ق ال  ُمح مثدُ 
ُه اللهُ -ر أ ْيُت ِبْشرار  ن اِم، فك ُقْلُت:  -ر ِحم   ؟َما فَاَعَل الله  بككَ ِفي الم 

:   ف ر  ِلي.  ق ال 
ب ٍل؟ نكْ  قُكْلُت: ف م ا فُِعل  بِئ ْحم د  بِن ح 

: ُ ِفر  ل ُه.  ق ال 
 ا فُِعل  بِئ ِبي ن ْصٍر التثمثاِر؟فك ُقْلُت: م  

. ، ذ اك  ِفي ِعلِ يِ ْين  يكْه ات  : ه   ق ال 
 فك ُقْلُت: ِبم اذ ا ن ال  م ا ل ْأ تك ن اال ُه؟
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: ِبف ْقرِِه و ص ْبرِِه ع ل ى بُكنك يثاتِِه )  ( .8فك ق ال 
ِدْيٍ  و اِحٍد، و ق ع  ل ن   و ى ح  ٍر سككككِ ِلِأ ع ْن أ ِبي ن صككككْ اُد بُن ا ُمو افك  و ل ْأ يك ْرِو ُمسككككْ ق ةر، أ ْخبك ر ن اُه الِعم 

 ب ْدر ان ، و يُكْوُسُف بُن   الِي ة ، ق اال :
ِأ ب ِعْيُد بُن البك نثاِء، أ ْخبك ر ن ا أ بُو الق اسكككِ ى بُن ع ْبِد الق اِدِر، أ ْخبك ر ن ا سككك  ، أ ْخبك ر ن ا ُمْوسككك  رِيِ  ُن الُبسكككْ

ِأ البك   ِوي ، ح دث ك ن ا أ بُو ن  أ ْخبك ر ن ا ُمح مثُد بُن ع ْبِد الرثْحم نِ  ٍر التثمثاُر، ح دث ك ن ا ، ح دث ك ن ا أ بُو الق اسككككككككِ صككككككككْ
: ، ع ْن ن اِفٍع، ع ِن اْبِن ُعم ر   ح مثاُد بُن س ل م ة ، ع ْن أ يك ْوب 

ْول  اللكِه  لثأ  -أ نث ر سككككككككككككككُ لثى اللكثُه ع ل ْيِه و سكككككككككككككك  ِذِه اآلي ة : }يك ْوم  يك   -صكككككككككككككك  ُم النثاُل لِر بِ  ُقوْ قك ر أ  ه 
 : ُلى  الرثْشُ  أ ْقر ا   هذ اِنِهأ( )6الع ال ِمْين { ]الُمط فِ ِفْين  : )يك ُقْوُمْون  ح تثى يك بكْ  ( .4[ ، ق ال 

__________ 
 .351، و" تهذيه الكمال " لوحة 412/  20( " تاري  ب داد " 2)
 .351، و" تهذيه الكمال " لوحة 412/  20( " تاري  ب داد " 1)
 .351، و" تهذيه الكمال " لوحة 418، 411/  20( " تاري  ب داد " 8)
( في الجنة وصككفة نعيمها: باب في صككفة القيامة، وأخرجه 1361( أخرجه مسككلأ )4)
في الرقاق، من قريق إسككككككككككماعيل بن أبان، حد نا عيسككككككككككى بن يونس،  840/  22البخاري 

أ نهما، عن النبي صككككلى الله عليه وسككككلحد نا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر رضككككي الله ع
 (2)]يوم يقوم النال لرب العالمين[ قال: " يقوم أح" 

 

 ير أع م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل الدين )م -292
248) 

 ( .2"ي ْحي ى بِن هد م ، ع ْن أ ِبي ب ْكٍر )
 ق ال  النكثقثاُش: ق ال  ي ْحي ى الف حثاُم:

 ؟َما فَاَعَل الله  بككَ اٍم ِفي النكثْوِم، فك ُقْلُت: ر أ ْيُت خ ل ف  بن  ِهش  
:   ف ر  ِلي )  ( .1ق ال 
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ْد ش ار    تُكُوفِ ي  خ ل ِف: ِفي س اِبِع ش ْهِر ُجم اد ى اآلِخر ِة، س ن ة  ِتْسٍع و ِعْشرِْين  و مالك تك ْيِن، و ق  
انِْين .  الثثم 

، أ ْخبك ر ن ا ال ح اق  ْيٍن، ف ْتُ  بُن ع ْبِد اللِه، أ ْخبك ر ن ا ِهب ةُ أ ْخبك ر ن ا أ ْحم ُد بُن ِإسككككككككككككككْ  اللِه بُن ُحسكككككككككككككك 
ِأ البك   ِوي   ، ح دث ك ن ا أ بُو الق اسكككككككككِ ى بُن ع ِليٍ  ، ح دث ك ن ا أ ْخبك ر ن ا أ ْحم ُد بُن ُمح مثٍد البك  ثاُو، ح دث ك ن ا ِعْيسككككككككك 

ه اٍب، ع ْن  اٍم البك  ثاُر، ح دث ك ن ا أ بُو شككككككِ ٍأ اك ْحو ِل، ع ْن أ ِبي عُ خ ل ُف بُن ِهشكككككك  ْثم ان ، ع ْن أ ِبي ع اصككككككِ
: -ر ِضي  اللُه ع ْنهُ -ُمْوس ى   ق ال 

لثأ  -ُكْنُت م ع  النثِبيِ   لثى اللثُه ع ل ْيِه و سكككككك  ت اٍن، ف ج اء  أ   -صكككككك  بُو ب ْكٍر و ُعم ُر و ُعْثم اُن، ِفي ُبسككككككْ
، فك ق ال  ِلي: )ُقْأ، ف افكْت  ْ  نثِة( . فك ق ر ُعوا الب اب  ْرُهْأ بِالج   ل ُهْأ، و ب شِ 

 ( .8  يكْر  أ نثُه خ صث ُعْثم ان  ِبش ْيٍء ُدْون  ص اِحبك ْيِه )
ْيُن بُن ع ْبِد اك وثِل، و ي  ِْيُد ب ر اُر بُن ُصر د ، و ُحس  ُن ِمْهر ان  و م ات  ِفي الع اِم م ع ُه: أ بُو نُكع ْيٍأ ضكِ

، و أ بُو  بثاُو الُكْوِفي  ، و م  الخ  ٍر، و ُعبك ْيُد بُن ي ِعْيش  الُكْوِفي  ٍر ع مثاُر بُن ن صككككككككككككْ ِلْيُ  بُن و ِكْيِع بِن ي اسككككككككككككِ
ابُكْورِي  ِبم كثة ، و نُكع يْ  ، و ُمح مثُد بُن ُمع اِوي ة  النكثْيسككككككككك  ى الُختثِلي  ُأ بُن ح مثاٍد الج رثاِح، و ع بثاُد بُن ُمْوسككككككككك 

، و ع ْمُرو بُن خ   ى ال ثاِهُد أ بُو ي  ِيْ الُخ  اِعي  ، و   اِبُت بُن ُمْوسكككككككككككك  ر  د ، و ُمؤ مثُل بُن اِلٍد الح رثاِني  ِبِمصكككككككككككْ
.  الف ْ ِل الح رثاِني 

__________ 
 .818، 811/  3( الخبر في " تاري  ب داد " 2)
 .812/  3( " تاري  ب داد " 1)
 48، و82، 80/  2( إسككناده صكككحي ، وهو من حدي  أبي موسكككى في البخاري 8)

في الفتن، ومسككككككككككلأ  41/  28في اكدب، و 411/  20في ف ككككككككككالل الصككككككككككحابة، و 44و
 (2)( ." 8220( في ف الل الصحابة، والترمذي )1408)
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 ير أع م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل الدين )م -292
248) 

ِمعْ  ، سككككك  ْنظ ِلي  ِعْيٍد الح  ى بُن سككككك  ل ْيم  "ق ال  الح اِكُأ: ح دث ك ن ا ُمْوسككككك  ان  بن  د اُود  الرثاوِيث، ُت سكككككُ
 س ِمْعُت أ ب ا ُوْرع ة  يك ُقْوُل:

اِدْي   ع ل ى ر ُسْوِل اللِه  بكْع ة  أ ح   ل ْأ يك ُقْله ا. -ع ل ْيِه و س لثأ   ص لثى اللثهُ -و ض ع  الشثاذ ُكْوِني  س 
: ل ْيس  بِِثق ٍة )  ( .2و ق ال  النثس اِلي 

يثِة ِمن ِقْشرِه ا )و ق ال  ع بثاِل  ب رِي : اْنس ل    ِمن  الِعْلِأ اْنِسال خ  الح   ( .1الع نكْ
: ُكنثا ِعْند  ع ْبِد الرثْحم ِن، ف ج اُؤوا بِالشثاذ ُكْوِنيِ  س ْكر ان . ِدْيِنيِ   ق ال  اْبُن الم 

: ُهو  أ ْضع ُف ِعْنِدي ِمْن ُكلِ  ض ِعْيٍف ) ، ق ال   .( 8و ع ِن الُبخ ارِيِ 
ِن ال  أ ْحف ظُهُ  ْرفار ِمْن ر ْأِي الح سكككك  اُتوا ح  : ه  اذ ُكْوِني  ( 4 )ق ال  ي ْحي ى بُن م ِعْيٍن: ق ال  ل ن ا الشككككث

. 
اِعْيل  بن  الف ْ ِل يك ُقْوُل:  ح ك ى ع ْبُد الب اِقي بُن ق اِنٍع، أ نثُه س ِمع  ِإْسم 

 ؟َما فَاَعَل الله  بككَ ُقْلُت: ر أ ْيُت اْبن  الشثاذ ُكْوِنيِ  ِفي النكثْوِم، فك  
:   ف ر  ِلي.  ق ال 
 قُكْلُت: ِبم اذ ا؟

قْ  ِني الم ط ُر و م ِعي  ُكُتِه، و ل ْأ أ ُكْن ت ْحت  سككككككك  بك ه ان ، ف ئ خ ذ  : ُكْنُت ِفي ق رِْيِق أ صكككككككْ ٍف، ق ال 
بك ْبُت ع ل ى ُكتُِبي ح تثى أ صب ْحُت، فك   ف ر  ِلي ِبذ ِلك  )  ( .5ف اْنك 

مثى بِالي م ِن شككك    قُكْلُت: رثب اِت الِكب ار  الثِتي ُتسككك  ه  ك ان  أ بُكْوُه يك تِ ِجُر، و ي ِبيُع الُم كك  اذ ُكْون ة ، فك ُنسكككِ
 ( .6إِل يكْه ا )

__________ 
 .42/  1( " تاري  ب داد " 2)
 .42/  1( " تاري  ب داد " 1)
 .42/  1( " تاري  ب داد " 8)
 .225/  4( " الجرح والتعديل " 4)
 .43/  1( " تاري  ب داد " 5)
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248) 

 "يُ س ل  ع ل يكْه ا.
ِة.  فك ُ ِسل  ع ل يكْه ا، و ُدِفن  يك ْوم  الُجُمع ِة، ِفي ِذي الق ْعد 

ا ُوِلْدُت   .-  ال ٍث و   ال  ِْين  و مالك تك ْينِ  يك ْعِني: س ن ة  -ق ال  م ِهْيِه: ِفيكْه 
ِة، و ك لث  ِديْكنكك  ِه و اِلي المكك  لثى ع ل يككْ ٍذ، و صكككككككككككككك  ام  ككِ ل  أ ْن ي ُحجث عكك  ات  قك بككْ اِل الككد ْورِي : مكك  أ  قكك ال  ع بككث

، ف ئ خر ُجوا ل ُه س رِير  النثِبيِ    ع ل ْيِه. ف ُحِمل   -ص لثى اللثُه ع ل ْيِه و س لثأ  -الِح  اِمي  الو اِلي 
ن ة    ال ثٍ  ِة، سكككككككككككككك  ْبٍع ب ِقْين  ِمْن ِذي الق ْعد  ات  ي ْحي ى ِلسكككككككككككككك  : مك  ة ، قك ال  ث مك  يكْ ُد بُن أ ِبي خ   أ ْحمك 

، و ُدِفن  بِالب ِقْيِع. ْبِعْين  س ن ةر، و د خ ل  ِفي الِستِ   و   ال  ِْين ، و ق ِد اْستك ْوف ى خ ْمسار و س 
ِر ال َما ِعْيٍن ِفي النكثْوِم، فك ُقْلُت: : ر أ ْيُت ي ْحي ى بن  م  -و ُهو   ِق ِة  -ف ِقْيُه ق ال  ُحبك ْيُش بُن ُمب شِ 

 ؟فَاَعَل الله  بككَ 
ابك ْيِن ) د  ِلي بك ْين  البكك  اِني، و و وثج ِني   ال ث  مككالكك ِة ح ْور اء ، و م هككث بكك  : أ عطكك اِني، و ح  أ ْو -( 2قكك ال 

: بك ْين  النثالِ   .-ق ال 
 ْعف ُر بُن أ ِبي ُعْثم ان ، ِمْن ُحبك ْيٍش.س ِمع ه ا: ج  

: ْيُن بُن الخ ِصْيِه، ع ْن ُحبك ْيٍش، ق ال   و ر و اه ا: الُحس 
 ؟َما فَاَعَل الله  بككَ ر أ ْيُت ي ْحي ى بن  م ِعْيٍن ِفي النكثْوِم، فك ُقْلُت: 

: أ ْدخ ل ِني ع ل ْيِه ِفي د ارِِه، و و وثج ِني   ال ث  مال ِة ح ْور    اء .ق ال 
! ِة: اْنظُُروا إِل ى ع ْبِدي ك ْيف  ت ط رثى و ح ُسن    ُأث ق ال  لِْلم ال ِلك 

: ِدْيِنيِ  اُرْوِد: ق ال  اْبُن الم   ق ال  أ ْحم ُد بُن ي ْحي ى بِن الج 
 م ا أ ْعل ُأ أ ح دار ك ت ه  م ا ك ت ه  ي ْحي ى بُن م ِعْيٍن.

 ار يك ُقْوُل:و ق ال  اْبُن البك ر اِء: س ِمْعُت ع ِلي  
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ِدْيِ ، م ا ك ت ه  اْبُن م ِعْيٍن.  ال  نك ْعل ُأ أ ح دار ِمْن ل ُدْن هد م  ك ت ه  ِمن  الح 
: ، ق ال   ُمح مثُد بُن ع ِليِ  بِن ر اِشٍد الطثب رِي : ع ْن ُمح مثِد بِن ن ْصٍر الطثب رِيِ 

ُه   ا ِسْفطار د ف  د خ ْلُت ع ل ى ي ْحي ى بِن م ِعْيٍن، فك و ج ْدُت ِعْند  ا و ك ذ  ِمْعُتهُ ك ذ  ، و س   اتِر 
__________ 

 (2)( في " التهذيه ": " المصراعين "." 2)
 

 ير أع م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل الدين )م -299
248) 

ْرقِ  اِنِه الشكككككككككث ُه بِالج  ه  ر ْأسكككككككككُ ُه ِبح بٍل و ُهو  ُمق يثِد، و ُنصكككككككككِ ، و تُكتُكبِ ع  ي ِ "بك ْعد  أ ْن م د وا ل ُه ر ْأسككككككككك 
ابُُه، ف ُسِجُنوا.  أ ْصح 

: س ِمْعُت ج ْعف ر  بن  ُمح مثٍد الصثاِلى  يك ُقْوُل: ْرِبي   ق ال  الح س ُن بُن ُمح مثٍد الح 
 ر أ ْيُت أ ْحم د  بن  ن ْصٍر ِحْين  قُِتل  ق ال  ر ْأُسُه: ال  إِل ه  ِإالث اللُه.

ُت أ حْ  ِمعكْ ُه اللُه، ل ق ْد ج  قك ال  الم ر ْوِذي : سكككككككككككككك  : ر ِحمك  ال  ٍر، فك قك  د  بن  ن صككككككككككككككْ د  ذ ك ر  أ ْحمك  اد  مك 
 بِنك ْفِسِه.

ا ر ْأُل أ ْحم د  بِن ن ْصٍر، د ع اُه اإِلم اُم ه   ٍر و ر ق ِة ِفيكْه ا: ه ذ  اُرْوُن و ُعلِ ق  ِفي أُُذِن أ ْحم د  بِن ن صكْ
ْلِق الُقْرهِن، و نك ْفِي التثشبِ  ة ، فك ع جثل  إِل ى الق ْوِل ِبخ   ُه اللُه إِل ى ن ارِِه.يِه، ف ئ ب ى ِإالث الُمع ان د 
 و ك ت ه  ُمح مثُد بُن ع ْبِد الم ِلِك.

: ت ْكِذُب؟! ِدْيثار، فك ق ال   و ِقْيل : ح ِنق  ع ل ْيِه الو اِ ُق؛ ك نثُه ذ ك ر  لِْلو اِ ِق ح 
: ب ْل أ ْنت  ت كِذُب.  فك ق ال 

ا الو ِقْيل : ِإنثُه ق ا ، و يك ُقْوُل ِفي خ لو تِِه ع ِن الو اِ ِق: فك ع ل  ه ذ   ِخْن ِيُر.ل  ل ُه: ي ا ص ِبي 
ن ة  ِإْحد ى و   ال  ِْين ، و ك   ْعب ان ، سكككككك  ان  أ بْكي ض   ُأث ِإنث الو اِ ق  خ ا   ِمْن ُخُرْوِجِه، فك ق تك ل ُه ِفي شككككك 

 الرثْأِل و اللِ ْحي ِة.
 بِالرثْأِل: أ نثُه س ِمع ُه ِفي اللثْيِل يك ْقر أُ: }يس{ . و نُِقل  ع ِن الُمو كثلِ 
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ب ٍة ) ل ِة، فك ُيِدي2و صككككككك  ث: أ نكثُهأ أ قع ُدوا ر ُجالر ِبق صككككككك  ان ِت الر ِْيُ  ُتِديْكُر الرثْأل  إِل ى الِقبكْ رُُه ( ، ف ك 
 الرثُجُل.

اِلٍأ يك ُقْوُل بك عْ  ِمْعُت خ ل ف  بن  سكك  رثاُج: سكك  رٍ ق ال  السككث م ُع د  م ا قُِتل  اْبُن ن صككْ ، و ِقْيل  ل ُه: أ ال  ت سككْ
 م ا النثاُل ِفْيِه يك ُقْوُلْون : ِإنث ر ْأل  أ ْحم د  بِن ن ْصٍر يك ْقر أُ؟!

: ك ان  ر ْأُل ي ْحي ى يك ْقر أُ.  فك ق ال 
 ؟َما فَاَعَل الله  بككَ و ِقْيل : رُِلي  ِفي النكثْوِم، ف ِقْيل : 

ان   : م ا ك  .ق ال   ْت ِإالث   ْفو ةر ح تثى ل ِقيُت الله ، ف   ِحك  إِل يث
 و ِقْيل : ِإنثه

__________ 
، وفيه: فئقعدوا له رجال معه قصككككككبة أو رم  221/  5( الخبر في " تاري  ب داد " 2)
 "...(2) 

 

 ير أع م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل الدين )م -200
248) 

اتٍِأ: و س ِمْعُت أ ِبي يك ُقْوُل:"و ِبِه: ق ال  اْبُن أ    ِبي ح 
ن اِم، فك ر أ يْكُتُه أ ضخ أ  ِممثا ك ان  و أ حس ن  و ْجهار و س ْحنار )  ( ِممثا ك ان .2ر أ ْيُت أ ْحم د  ِفي الم 

 ف ج ع لُت أ ْسئ لُُه الح ِدْي   و أُذ اِكرُُه.
ْيِن بنِ  : و س ِمْعُت ع ْبد  اللِه بن  الُحس   ُمْوس ى يك ُقْوُل: و ِبِه، ق ال 
، فك ُقْلُت:  ِدْيِ  تُكُوفِ ي   ؟َما فَاَعَل الله  بككَ ر أ ْيُت ر ُجالر ِمْن أ ْهِل الح 

:   ف ر  ِلي.  ق ال 
 فك ُقْلُت: بِاللِه؟!

: بِاللِه ِإنثه   ف ر  ِلي.  ق ال 
؟  فك ُقْلُت: ِبم اذ ا   ف ر  اللُه ل ك 
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ب لٍ  نكْ بثِتي أ ْحم د  بن  ح  : ِبم ح   .ق ال 
ِلٍأ، ح دث  ِني أ بُو ع ْبِد اللِه الطِ ْهر اِني  ) : ح دث ك ن ا ُمح مثُد بُن ُمسكككْ ِن 1و ِبِه، ق ال  ( ، ع ِن الح سككك 

:  بِن ِعْيس ى، ع ْن أ ِخي أ ِبي ع ِقْيٍل، ق ال 
؟ ، فك ُقْلُت: م ا فك ع ل  ِبك  ر ب ك   ر أ ْيُت ش اب ار تُكُوفِ ي  ِبق ْ ِوْين 

:   ف ر  لِ   ي.ق ال 
م و اِت ق ِد اشككتك   ُلوا ِبع ْقِد اك لْ  : ك نث أ ْهل  السككث ئ ْلُتُه، فك ق ال  وِي ِة السككِتقب اِل و ر أ يْكُتُه ُمسكت عِجالر ف سكك 

ب ٍل، و أ ن ا أُرِْيُد اْسِتقب ال ُه. نكْ  أ ْحم د  بِن ح 
ُد تُكُوفِ ي  تِْلك  اك يثام .  و ك ان  أ ْحم 

ا أ ِبي ع ِقْيٍل، ف ح دث  ِني بِالر ؤي ا. ق ال  اْبُن ُمْسِلٍأ:  ُأث   ل ِقْيُت أ خ 
: ر أ ْيُت الس ِ  اُلو ْيه، ق ال  ث ُأ بُن خ  يكْ : و ح دث ك ن ا ُمح مثُد بُن ُمْسِلٍأ، ح دث ك ن ا اله  ْنِديث ِفي و ِبِه، ق ال 

؟  النكثْوِم، فك ُقْلُت: م ا ح اُلك 
ْيٍر، ل ِكِن اشتك   ُلوا : أ ن ا ِبخ  ب ٍل. ق ال  نكْ  ع نِ ي ِبم ِجْيِء أ ْحم د  بِن ح 

اِفٍر، أ ْخبك ر ن ا ع بْ  ف  بِن ُمسكككك  الِِأ، أ ْخبك ر ن ا ُمح مثُد بُن يُكْوسككككُ ُد الُمِ ْيِ  أ ْخبك ر ن ا ع ِلي  بُن ع ْبِد الدث
ْمِديثة ، و أ ُخْوُه ُمح مثِد، ق اُلوا: ْيٍر، و أ بُو م ْنُصْوٍر بُن ح   بُن وُه 

 اأ ْخبك ر ن  
__________ 

 ( السحنة والسحناء، ويحركان: لين البشرة، والهي ة واللون، وهو المقصود هنا.2)
( بكسككككككر الطاء المهملة، وسكككككككون الهاء، وفت  الراء، وفي هخرها النون، نسككككككبة إلى 1)

/  828قهران، وهي قرية كبيرة على باب أصكككككفهان، كذا في " أنسكككككاب " السكككككمعاني، لوحة 
 (2)/ أ."  824ب و
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 ير أع م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل الدين )م -201
248) 
" 

ِك الك ُرْوِخي  ) لكككِ ُد الم  ا ع بكككْ ِدي ، أ ْخبك ر نككك  ا الِكنكككْ ئ نككك  ا أ بُو ح ْفٍص بُن الق وثاِل، أ نْكبككك  ( ، 2أ ْخبك ر نككك 
ارِي ، أ ْخبك ر   اِعْيل  اك ْنصكككك  م  ِلْيِل، أ ْخبك ر  أ ْخبك ر ن ا أ بُو ِإسككككْ ن ا ُمح مثُد بُن أ ْحم د  بِن ن ا ُمح مثُد بُن ع ْبِد الج 

 ِإبْكر اِهْيأ  )ح( .
 و ق ال  أ بُو ُمح مثٍد الخ الثُل: أ ْخبك ر ن ا ُعبك ْيُد اللِه بُن ع ْبِد الرثْحم ِن ال  ْهرِي ، ق اال :

مِ  ٍأ، سكك  ِمْعُت ْعُت ع ْبد  الع  ِْيِ  بن  أ ْحم د  النكث أ ْخبك ر ن ا أ ْحم ُد بُن ُمح مثِد بِن ِمْقسكك  ه او ْنِديث، سكك 
ب ٍل، س ِمْعُت أ ِبي يك ُقْوُل: نكْ  ع ْبد  اللِه بن  أ ْحم د  بِن ح 

، م ا أ ْف  ل  م ا تك ق رثب  ِبِه إِل ْيك الُمتك   ن اِم، فك ُقْلُت: ي ا ر بِ   ق ر ِبُكْون ؟ر أ ْيُت ر بث الِع ثِة ِفي الم 
:  ِبك ال ِمي ي ا أ ْحم ُد. ق ال 

، ِبف ْهٍأ، أ ْو ِب  ْيِر فك ْهٍأ؟  قُكْلُت: ي ا ر بِ 
: ِبف ْهٍأ، و ِب  ْيِر فك ْهٍأ.  ق ال 

:  و ِفي )الِحلي ِة( بِِ ْسن اٍد إِل ى ِإبْكر اِهْيأ  بِن ُخرثو اد ، ق ال 
بكْع   اِء، م ع ُه سكككككك  م  اِر ل ن ا ك ئ نث م ل كار نك   ل  ِمن  السككككككث نْكي ا ُة تِيج اٍن، ف ئ وثلُ ر أ ى ج   م ْن تك وثج  ِمن  الد 

ب ٍل. نكْ  أ ْحم ُد بُن ح 
ا أ بُو ب ْكٍر مُ  دث ك نكك  ، حكك  اِفِعي  ا ع ِلي  بُن ِإبْكر اِهْيأ  الشكككككككككككككككث دث ك نكك  ه: حكك  يكثو يككْ ُد بُن أ بُو ُعم ر  بُن ح  ح مككث

 بُن لُْقم ان ، ق اال : الُحس ْيِن، ح دث ك ن ا ع ْ ر ُة بُن ع ْبِد اللِه، و ق اُلْوتُ 
 س ِمْعن ا و ك رِيثا بن  ي ْحي ى السِ ْمس ار  يك ُقْوُل:

ِع بِالج ْوه ِر، ِفي رِْجل يهِ  ِه ت اِج ُمر صكككككككث ن اِم، ع ل ى ر ْأسكككككككِ ب ٍل ِفي الم  نكْ ن عال ِن،  ر أ ْيُت أ ْحم د  بن  ح 
 و ُهو  ي خِطُر ِبِهم ا.

 ؟َما فَاَعَل الله  بككَ قُكْلُت: 
: : ال قك ال  ا ِبق وِلك  ا التكثاِج، و ق ال  ِلي: ه ذ  ذ  ُقْرهُن ك ال ُم   ف ر  ِلي، و أ دنك اِني، و تك وثج ِني بِيك ِدِه ِبهك 

ُر م ْخُلْوٍق.  اللِه   يكْ
نْكي ا؟ ِذِه الخ ْطر ُة الثِتي ل ْأ أ عرِفكْه ا ل ك  ِفي د اِر الد   قُكْلُت: م ا ه 
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اِم ِفي ِذِه ِمشي ُة الُخدث : ه   د اِر السثال ِم. ق ال 
اتٍِأ بُن ِحبثان : ح دث ك ن ا أ ْحم ُد بُن ُمح مثِد بِن س ِعْيٍد الم ْرو وِي ،  أ بُو ح 

__________ 
/ أب ككككككككأ الكا  والراء، أما  432( ضككككككككبطه السككككككككمعاني في " اكنسككككككككاب "، لوحة 2)

ماد يه ابن العبفت  الكا  وضأ الراء، وتابعه عل 282/  4المؤلف فقد ضكبطه في " العبر " 
 (2)/ "  4في " شذرات الذهه " 

 

 ير أع م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل الدين )م -207
248) 

، ق   ْيُ  اإِلْسال ِم بِِ ْسن اٍد ق وِْيٍل ع ْن ُمح مثِد بِن ي ْحي ى الرثْمِليِ  ق اِضي ِدم ْشق  :"و ذ ك ر  ش   ال 
تك بكككْ  ، و ك  او  ُت الِعر اق  و الِحجكك  لككْ ا هد خ  ئ يِ هككك  ثْكر ِة االْخِتال ِ  ل ْأ أ ْدِر بككِ ُت: ُت، ف ِمْن ك  ُذ، فك ُقلكككْ خكككُ

 اللثُهأث اْهِدِني.
لثأ  -ف ِنمُت، فك ر أ ْيُت النثِبيث  لثى اللثُه ع ل ْيِه و سكك  ْعب ِة، و ع ْن ي ِمْيِنِه  و ق ْد أ سككن د   -صكك  ظ ْهر ُه إِل ى الك 
نكْ  ، و أ ْحم ُد بُن ح  ت ِسُأ إِل ْيِهم ا.الشثاِفِعي   ب ٍل، و ُهو  يك بكْ

 فك ُقْلُت: ي ا ر ُسْول  اللِه، ِبأ  هُخُذ؟
ن اُهُأ الِكت اب  و الُحْكأ  و ال : }أُْول ِ ك  الثِذْين  هتك يكْ اِفِعيِ  و أ ْحم د ، و ق ال  نك بُكوثة { ف ئ ْوم ئ  إِل ى الشككككككككككث

 [ ، و ذ ك ر  الِقصثة .31]اك نْكع اُم: 
: أ بُو ب ْكرٍ  ، ق ال  اِعْيل  السِ ِجْست اِني   بُن أ ِبي د اُود : ح دث ك ن ا ع ِلي  بُن ِإْسم 

ِل ي خِتُأ و يُكْعطِ  اُؤوا إِل ى ق نط ر ٍة، و ر جككُ ئ نث النككثال  جكك  ْت، و ككك  ة  قكك ْد قكك امكك  امكك  ئ نث الِقيكك  يِهأ، ر أ يككُْت ككك 
ا الث  ، فك ُقْلُت: م ْن ه ذ  ات ٍأ ج او   ِذي يُعِطي النثال  الخ و اتِيأ ؟ف م ْن ج اء  ِبخ 

ب ٍل. نكْ  ق اُلوا: أ ْحم ُد بُن ح 
ح اق  بن  ِإبْكر اِهْيأ  لُ  ِمْعُت ِإسككككككككككْ ، سكككككككككك  ْؤُلؤار الخ الثُل: ح دث ك ن ا ع ْبُد الرثِحْيِأ بُن ُمح مثٍد الُمخ ر ِِمي 

 يك ُقْوُل:

                                         
 .22/842( 243لذهبي، شمس الدين )م سير أعالم النبالء ط الرسالة، ا (2)
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ب ٍل ِفي النكثْوِم، فك ُقْلُت: ي ا أ   نكْ ؟ب ا ع ْبِد اللِه، أ ل ْيس  ر أ ْيُت أ ْحم د  بن  ح    ق ْد ُمتث
: بك ل ى.  ق ال 
 ؟َما فَاَعَل الله  بككَ قُكْلُت: 

. :   ف ر  ِلي و ِلُكلِ  م ْن ص لثى ع ل يث  ق ال 
 قُكْلُت: فك ق ْد ك ان  ِفْيِهأ أ ْصح اُب ِبد ٍ .

ُروا. : أُْول ِ ك  ُأخِ   ق ال 
اذ ان : ح دث ك ن ا ي ْحي ى  م ة ، ح  أ بُو ب ْكٍر بُن شكككككككككك  دث ك ن ا ع ِلي  بُن بُن ع ْبِد الو هثاِب بن أ ِبي ِعصككككككككككْ

: اُر، ق ال   الُحس ْيِن، ح دث ك ن ا بُكْند 
الُمْ   ِه، فك ُقْلُت: م ا ِلي أ ر اك  ُمْ   بار؟ ب ٍل ِفي النكثْوِم ك  نكْ  ر أ ْيُت أ ْحم د  بن  ح 

: و ك ْيف  ال  أ    ُه، و ج اءِني ُمْنك ِر و ن ِكيكْ  ؟ق ال   ِر، ي ْسئ ال ِني م ْن ر ب ك 
ا؟  فك ُقْلُت: و ِلِمْثِلي يُكق اُل ه ذ 

ا أُِمرن ا.  فك ق اال : ص د قت  ي ا أ ب ا ع ْبِد اللِه، و ل ِكْن ِبه ذ 
اِمٍل، ح دث ك ن ا أ بُو ج ْعف ٍر ُمح مثُد"  : ح دث ك ن ا ُمح مثُد بُن ُعْبُدْوِل بِن ك   (2)الطثبك ر اِني 

 

 م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل الدين )م  ير أع-203
248) 

ُر الح س ِن بِن ِعْيس ى بِن م اس ْرِجٍس، م ْول ى ع ْبِد اللِه بِن الُمب ار ِك، تُكُوفِ ي  فِ  ا قك بكْ ي ص ف ٍر "ه ذ 
 ( .2س ن ة  أ ْرب ِعْين  )

ُت أ بكك ا ي ْحي ى ِمعككْ ِن: سكككككككككككككك  ِل بِن الح سكككككككككككككك  ُد بُن الُمؤ مككث اٍء البك  ثاو  يك قُ  و قكك ال  ُمح مككث ْوُل ك ِبي ر جكك 
 الق اِضي:

تك   ْلُت ِبِحْفِظ ج م ِلي ) ى و ْقت  م ْوتِِه، ف اشككْ ِن بِن ِعْيسكك  ( ع ْن 1ُكْنُت ِفْيم ْن ح جث م ع  الح سكك 
 ؟َما فَاَعَل الله  بككَ ُشُهْوِدِه، ف ئُرِيْكُتُه ِفي النكثْوِم، فك ُقْلُت: 

:   ف ر  ِلي و ِلُكلِ  م نْ  . ق ال   ص لثى ع ل يث

                                         
 .22/850( 243سير أعالم النبالء ط الرسالة، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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 ( .8قُكْلُت: ف ِ نِ ي ف ات ِني  الصثال ُة ع ل ْيك  لِ  يب ِة ع ِدْيِلي )
: ال  ت ْج  ْ ، و ُ ِفر  ِلُكلِ  م ْن يك تك ر حثُأ عليث )  ( .4فك ق ال 

ُه اللُه.  ر ِحم 
 قُكْلُت: و ِفي ُذر ِي ِتِه و أ ق ارِِبِه ُمح دِ  ُكْون  و ُف  ال ُء.

 
ِليكْف ُة ج ْعف ُر بُن الُمْعت ِصِأ بِاللِه *الُمتك و ك ِ  - 2  ُل ع ل ى اللِه الخ 

اُرْون  بنِ  ْيِد ه  ِأ بِاللِه ُمح مثِد ابِن الرثشكككككِ ِل ج ْعف ُر ابُن الُمْعت صكككككِ ِليكْف ُة، أ بُو الف  كككككْ  الم ْهِديِ  الخ 
اِدي . ، البك ْ د  ، الع بثاِسي  ْنُصْوِر الُقر ِشي   بِن الم 

 ة  خ ْمٍس و مالك تك ْيِن.ُوِلد : س ن  
__________ 

 .132، و" تهذيه الكمال ": 854، 858/  2( " تاري  ب داد " 2)
( في " تاري  ب داد ": بحفظ محملي وهالتي عن شكككهوده. وفي " تهذيه الكمال 1)

 ": بحفظ محملي وهالتي عن ح ور جناوته.
 : ل يبة العديل عن الرحل.854/  2( في " تاري  ب داد " 8)
 .132، و" تهذيه الكمال ": 854/  2( " تاري  ب داد " 4)

، 221، 265/  2)*( أخباره متفرقة في تاري  الطبري: الج ء التاسكككككككككع، تاري  ب داد 
، 441/  2، العبر 856، 850/  2الكامل البن اك ير: الج ء السكككككككككككككابع، وفيات اكعيان 

، 851، 841وما بعدها و:  820/  20، البداية والنهاية 111، 110/  2فوات الوفيات 
، تكككاري  814ومكككا بعكككدهكككا و:  125/  1، النجوم ال اهرة 481، 482/  8العقكككد الثمين 

 (2)." 226، 224/  1، شذرات الذهه 856، 846الخلفاء: 
 

                                         
 .21/80( 243سير أعالم النبالء ط الرسالة، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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 ير أع م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل الدين )م -204
248) 

ِدْيِ .  "الح 
 ُ  ح دث ُكأ س ِعْيُد بُن و اصٍل؟فك ُقْلُت: نك ع ْأ، أ يك ه ا الشثيْ 

: نك ع ْأ )  ( .2فك ق ال 
ْلُت: ق ال  أ بُو ع ْمرٍو و أ ْحم ُد بُن نصككككككككككككٍر الخ فثاُ : ر أ ْيُت ُمح مثد  بن  ي ْحي ى بك ْعد  و ف اتِِه، فك قُ 

 ؟َما فَاَعَل الله  بككَ 
:  ف ر  ِلي.  ق ال 

؟ ِدْيِثك   قُكْلُت: ف م ا فعل  ِبح 
: ُكِته  بِ  اِء الذثهِه، و رُِفْعُت ِفي ِعلِ يِ ين  )ق ال   ( .1م 

ت ْمِلي، يك ُقْوُل: د فك ْنُت ِمْن ُكُتهِ  ِمْعُت أ ب ا ع ْمرٍو الُمسككككككككككْ : سكككككككككك  ْرِقيِ  اِمٍد بُن الشككككككككككث  ق ال  أ بُو ح 
 ُمح مثِد بِن ي ْحي ى بك ْعد  و ف اتِِه أ ْلف ي ُج ٍء.

وْ  ِمْعُت ي ْحي ى بن  م ْنصكككككككُ ئ ْلُت أ ب ا ب ْكرٍ ق ال  الح اِكُأ: سككككككك  ي يك ُقْوُل: سككككككك   ُمح مثد  بن  ٍر الق اضكككككككِ
؟  ُمح مثِد بِن ر ج اء ، فك ُقْلُت: ُمح مثدُ بُن ي ْحي ى صليب ةر ك ان  أ ْو م ْول ىر

. : ال  صليب ةر و ال  م ْول ىر  ق ال 
ِلِأ بنِ   رهين ةر ِعْند  ُمع اِوي ة  ر ج اء   ك ان  جد ُهأ ف اِرل م ْول ىر اِلْبِن ُمع اٍذ، و ك ان  ُمع اُذ بُن ُمسككككككككككككْ

ُه أ بُكْوُه،  ُأث ارتدث، ف ئ ر اد  ُمع اِوي ُة قك ْتل  اْبِنِه ر ج اء ، و ك ان  عِ  ُه القعق اُ  بُن بِن أ ِبي ُسْفي ان ، رهن ُه ِعْند  ْند 
ب ُه ِمْن ُمع اِوي ة ، فوهب ُه ِمْنُه، ف ئ قلق ُه،  ، ف اْستوه  ا ك ان  النثسُه.فك ه  ش ْوٍر الذ ْهِلي   ذ 

: ل مثا رحلُت ب ابِني إِل ى الِعر اِق صحب ِني ج   ِمْعُت ُمح مثد  بن  ي ْحي ى ق ال  : سك  اع ِة الدثُ ْوِلي  م 
ب ٍل أ  رُب؟ نكْ ِدْيٍ  ِعْند  أ ْحم د  بِن ح   ِمن  ال رب اِء، ف س ئ لوِني: أ ي  ح 

ِدْيٍ  ت ْستفيُدْون ُه. ف ُكْنُت أ قُكْوُل: ِإذ ا دخْلن ا ع ل ْيِه،  س ئ ْلُتُه ع ْن ح 
ِعْيٍد، ع ْن ُعْثم ان  بِن ِ ي اٍث، ع ِن اْبنِ  ِدْيِ  ي ْحي ى بِن سككك  ئ ْلُتُه ع ْن ح  ة ، فك ل مثا دخْلن ا سككك   بُريد 

، ع ْن ُعم ر  ح ِدْي  اإِلْيم اِن )  ( .8ع ْن ي ْحي ى بِن يك ْعم ر، ع ِن اْبِن ُعم ر 
: ي ا أ ب    ا ع ْبِد اللِه، ل ْيس  ُهو  ِعْنِدي ع ْن ي ْحي ى بِن س ِعْيٍد،فك ق ال 

__________ 
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 .524/  1، و" تهذيه التهذيه " 423، 422/  8( " تاري  ب داد " 2)
 .525/  1، و" تهذيه التهذيه " 410، 421/  8( " تاري  ب داد " 1)
د بيام أقبل رجل شدي( وأوله: " بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلأ إذ 8)

 (2)الثياب، شديد =" 
 

 ير أع م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل الدين )م -205
248) 

ت ْمِلي يك ُقْوُل: ر أ ْيُت ي ْحي ى بن  ُمح مثٍد  ي  اللُه ع ْنهُ -"الُمسككككككككككْ ن اِم، فك ُقْلُت: فِ  -ر ضككككككككككِ َما ي الم 
 ؟فَاَعَل الله  بككَ 

:   ف ر ِلي.  ق ال 
؟ قُكْلُت: ف م ا  فك ع ل  الُخُجْست اِني 

: ُهو  ِفي ت ابوٍت ِمْن ن اٍر، و المْفت اُح بِي ِدي.  ق ال 
ت   اِنٍئ يك ُقْوُل: ل مثا قُِتل  ح ْيك اُن ترك  أ بُو ع ْمرٍو الُمسكككْ اِل  بِن ه  ِمْعُت ُمح مثد  بن  صككك  ْمِلي و سككك 

ت اِء ف روار ِبال   ، و ك ان  يلب ُس ِفي الشكككِ  يْ  اللبال  القطِنيث ُه ق ِمْيٍص، و ِفي الصكككث حار، و ك ان  م ْجِلسكككُ ِف م سكككْ
ِمع  ال ، ِإْذ سكككك  ابُكْور  ى بِنك ْيسكككك  ِن بِن ُمْوسكككك  ِجِد اك دِميين  ع ل ى ر ْأِل سكككككثِة الح سكككك  ُتُه ِفي م سككككْ نثال  و م ِبيكْ

ت ْمِلي، و ع ل يْ  ، ف خ ر ج  الُمسكككككككككْ ت اِني   الفرُو، فك تك ق دثم، ف ئ خ ذ  عن ان  هِ يك ُقْوُلْون : ق ْد أ قبل  أ ْحم ُد الُخُجسكككككككككْ
ت انِ  : ي ا ظ اِلُأ قتلت  اإِلم ام  بن  اإِلم اِم، الع اِلأ  بن  الع اِلِأ؟؟!! ف اْرتك ع د  الُخُجسككككككككككككككْ ،  ُأث ق ال  ، أ ْحم د  ي 

 فك ر ج ع  و د خ ل  الم ْسج د . ،و نفرت د ابكثُتُه، فك تك ق دثم  الرثجثال ُة ل رِِبِه، فص اح  الُخُجْست اِني  دُعوُه دُعوهُ 
: و ال ت اِني  : ق ال  الُخُجسكككككْ اتٍِأ نوٍح أ نثُه ق ال  اِل : ف بل ِني ع ْن أ ِبي ح  لِه م ا ق ال  ُمح مثُد بُن صككككك 
امِ  اِحِه الف ْرو ِة، و ل ق ْد ن ِدْمُت ل مثا نظرُت إِل ْيِه ِمْن ِإقد  ع ل ى  يفك   ْعُت ق ط  ِمْن أ ح ٍد فك   ِعي ِمْن صكككككككك 

 قك ْتِل ح ْيك ان .
ْرن ا هِخر  م ْجِلٍس ِلإِلمال ِء ِعْند  ي ْحي ى بِن ُمح مثدٍ  اِل  يك ُقْوُل: ح ككك  ِمْعُت ُمح مثد  بن  صككك   و سككك 

تِ ْين  و مالك تك ْيِن، و ِقْيل  ) ْبٍع و سكككِ ن ِة سككك  ان  ِمْن سككك  ْهِر ر م  ككك  ِهْيِد ِفي شككك  ْت 2الشكككث وثاٍل، و رُِف ككك  ( : ِفي شككك 
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ي  و م ع ُه محم ج   اِبُر، ح تثى ل ْأ يك ْقِدْر أ ح ِد ِفي البلِد أ ْن ي ْمشككككككككككككككِ ِدْيِ ، و ُخِب  ِت المح  بر ِة، اِلُس الح 
م   ِعْيُد بُن ِإسككككْ ، ف احت ال  أ بُو ُعْثم ان  سكككك  ْبِعْين  ن ِة سكككك  ِدْيِ  إِل ى سكككك  ِه ك ر ارِْيُس الح  اِعْيل  ِفي و ال  ِفي ُكمِ 

، و ع ق د  ل ُه م ْجِلس  اإِلمال ِء ِفي خ اِن م ْحِمش، و ع الث مِجيِء السثرِيِ  ُخ     ْيم ة  إِل ى نك ْيس ابُكْور 
__________ 

 (2): وقتل." 622/  1( في " تذكرة الحفاظ " 2)
 

 ير أع م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل الدين )م -202
248) 

 "وبر   ِفي الِفْقِه و دق اِلِق الم س اِلِل.
، و ُمح مثُد بنُ ر و ى  ِعْيُد بُن ُعْثم ان  اك عن اِقي  ُفط يٍس،  ع ْنُه: ُمح مثُد بُن ُعم ر  بِن لُب اب ة ، و سكككككككك 
 و هخ ُرْون .

ْمِسْين  و مالك تك ْيِن.  م ات  ِبقرقب ة  ِفي ُجم اد ى اُكْول ى س ن ة ِتْسٍع و خ 
 

 ي  اك ْشع ِثي  *يك ْعُقْوُب بُن ِإْسح اق  بِن الصثبثاِح الِكْندِ  - 284
 الفيلسوُ ، ص اِحُه الُكُتِه، ِمْن و لِد اك ْشع ِ  بِن قك ْيٍس، أ ِمْيِر الع ر ِب.

. ِة اك و اِلِل و منطِق اليون اِن و الهي  ِة و الت نجيِأ و الطهِ  و   ْيِر ذ ِلك   ك ان  ر ْأسار ِفي حكم 
ُروْ  تكْ  الُمْوِسيكْق ى.ِك، و ل ُه ب اِ  أ ْقو ُل ِفي الهندس ِة و  ال  يُكْلح ُق شئوُه ِفي ذ ِلك  الِعْلِأ الم 

 ن ْظِأ ك ان  يُكق اُل ل ُه: فيلسوُ  الع ر ِب، و ك ان  ُمتكثه مار ِفي ِدْيِنِه، بخيالر، س اقط  المروءِة، و ل هُ 
ِة، ه أث بِئ ْن يك ْعم ل  شي ار ِمْثل  الُقْرهِن، ف بعد  أ يث  يِ ِد و بال  ِة و ت ال ِمذ   ٍم أ ْذع ن  بِالعجِ .اج 

 ؟ا فَاَعَل الله  بككَ مَ ق ال  ع ْبُد الرثْحم ِن بُن ي ْحي ى بِن خ اق ان : ر أ يْكُتُه ِفي النكثْوِم، فك ُقْلُت: 
ت:  ال  بُون { ]اْلُمْرسكككككككككككككك  ذِ  ُتأ بكِكِه ُتككك  ا ُكنكْ : }اْنط ِلُقوا إِل ى مكك  ال  ا ُهو  ِإالث أ ن ر هِني، فك قك  : مك  قك ال 

11] 
 ر و ى ع ْن أ بِْيِه أ بُو د اُود .و ق ْد 
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__________ 
، قبقات االقباء 162، 155، الفهرسكككككككككككككت: 124، 106/  2)*( قبقات االقباء 
/  6، لسككككككان المي ان، 142، 140، أخبار الحكماء للقفطي: 28والحكماء البن جلجل: 

 (2)." 218، سرح العيون: 805
 

ل الدين )م  ير أع م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شم-202
248) 

: م ا أ ْحبك ْبُت أ ْن ي   اِعْيُل، ف اْعتك نك ق ُه، و خ د م ُه، و ق ال  م  ، ف ئُِتي ِبِه ِإسككْ ر  ا، "د ابكثُته، ف ُئسككِ جرِي ه ذ 
: احلْف ِلي و ال  ُتسلمِني.   ُأث ب الى ِفي احتر اِمه، فك ق ال 

ْوُل اْلُمْعت  ككككككككككد بِالخ ْلع و ا اِعْيل، و  فحلف  ل ُه، ل ِكن ج اء  ر سككككككككككُ م  يطله ع ْمرار، لتقليد إِلسككككككككككْ
ِمْيع ع س اِكِر الِبال ِد ِفي ق اع ِتِه. : أ خ ا  أ ْن يخرج ع ل ْيُكأ ع ْسك ِر ُيخلِ صونه، فج   فك ق ال 

رار ع   : ي ا اْبن  أ ْحم د، و اللِه ل ْو أ ر ْدُت أ ْن أ عمل  ِجسككككككْ نثاِني، ب ْل ق ال   ل ىل ق ْد ك ت ه  إِل يث و م ا ك 
 نهر بْل  ِمْن ذ ه ٍه لفعلُت، و ِصرُت إِل ْيك ح تثى هُخذ ك.

ي الكُ  ا ٌّ لِلتك ْرِك، لباسككككككككككككككِ ِه: اللكه بك ْيِني و بك ْينك، و أ ن ا ر ُجل  ك ْ رِيٌّ ُمصكككككككككككككك  تك بكُْت إِل يكْ ردواِلي فك 
ر ) ُه إِل ى2اْل  ِليظ، و رِج اِلي ُخشككككككككْ لثم  ،  ُأث سكككككككك  : ِإْن الرث  ( ِب  ْير رِْوق، و ق ْد ب يت  عليث ْوِل، و ق ال  سككككككككُ

 ح اربُكأ أ ح ِد ك جله، ف اذبحوُه.
ادِتي، ادُعو  ْوُم و يك ْبِكي، و يخرج ر ْأسككككككه ِمن  الع م ارِيثِة، و يك ُقْوُل لِلنثاِل: ي ا سككككككك  ا ِلي ف بِقي ي صككككككُ

 بِالف ر ِج.
اد ع ل ى ُبخِتيٍ  ع ل ْيِه ُجبثُة ِديب اج، و بُرُنس الس خ  .طِ ف ئُدخل بك ْ د 

ا بك يكْع ُتك ي ا ع ْمرٍو!   ُأث ق ال  ل ُه اْلُمْعت  د: ه ذ 
عٍ  ن ة ِتسكككككْ ُأ بُن عبيد الله الو وِيْكُر يك ْوم م ْوِت اْلُمْعت  كككككد سككككك  انِْين   ُأث اعتك ق ل ه، فك ق تك ل ُه الق اسكككككِ  و   م 

 ( .1و مالك تك ْيِن )
 و ك ان  دولُته نك يِ فار و ِعْشرِْين  س ن ةر.
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يْ  ، ف ِقْيل : ح ك ى الُقش   ؟كَ َما فَاَعَل الله  بك رِي : أ ن ع ْمرو بن اللثْيِ  رُِلي 
ي، ف ئ عجبِني كثرتُكُهأ، ف تمنيُت أ نِني ُكْنتُ  : أ شككككككككككككككرْفُت يك ْومار ِمْن جبل ع ل ى ُجيُكْوشككككككككككككككِ  قك ال 

 ُه ِلي، و   ف ر ِلي.شكر اللفنصرتُه و أ عنته، ف   -ص لثى اللثُه ع ل ْيِه و س لثأ  -ح  رُت م ع  ر ُسْوِل اللِه 
__________ 

 ( أي: دون ورذالة وسفلة ال  ناء فيهأ.2)
 (2)." 526و 501 - 500/  2( وانظر " الكامل " البن اك ير 1)
 

 ير أع م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل الدين )م -208
248) 

اِب، ف م ات  ِفي ُجم اد   ، و ُعذِ ب  بِئ ْنواِ  الع ذ   ى اُكْول ى."م ك اٍن ح ارٍ 
 ؟َما فَاَعَل الله  بككَ و ِقْيل : ُرِؤي  ِفي النكثْوِم ف ِقْيل : 

نْكي ا و اآلِخر ِة. ا ل ِقْيُت، ل ْأ ي ُكْن لِي ْجم ع  ع ل يث ع ذ اب  الد  :   ف ر  ِلي ِبم   ق ال 
، ع ْن أ بِْيِه، ع ْن ج م اع ٍة ِمْن أ ْهِل ا  ر ِة أ ْخبك ُروُه:لح  ْ و ر و ى أ بُو ع ِليٍ  التكثن وِخي 

د  أ م ر  بِاْبِن بُلُبٍل، ف اتثخ ذ  ل ُه تك   ارار ) ِبْيرار، و ُمِلئ  اسكككِفْيذ اجار و بلثه،  ُأث ج ع ل  2أ نث الُمْعت  كككِ  ( ك 
ر   ، فك ل ْأ يك   ْل ُرْوُحُه ي ْخرُُج بِال ك  ك  ع ل ْيِه ح تثى خ م د  ُه ِفْيِه إِل ى ُعُنِقِه، و م سك  ِط ِمْن أ ْسف ِلِه ح تثى ار ْأسك 

.  م ات 
 

اِلِكي  * - 226 ُلِسي  الم  ِلْيٍل أ بُو الق اِسِأ اك ْند   أ ْصب ُى بُن خ 
. اِلِكي  ، الم  ُلِسي   ف ِقْيُه قُكْرقُب ة ، و ُمْفِتيه ا، أ بُو الق اِسِأ اك ْند 

ب  أ خ ذ  ع ِن: ال  اوِي بِن قك ْيٍس ق ِلْيالر، و ع ْن ي ْحي ى بِن ي   ْحنُكْون ، ْحي ى، و أ صككككْ ى  بِن الف ر ِج، و سكككك 
 و ق الِف ٍة.

ِم ر   ع  ِفي ع د  ، و ق ِد ات ِهأ  ِفي النكثْقِل، و و ضكككككككككككككك  ُروِط، و ك ان  ال  ي ْدرِي اك  ك ر  ْفِع و بك ر    ِفي الشكككككككككككككك 
ْيِن  ا ِقْيل   -الي د   .-ِفْيم 
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 ( .1ا   ِمْن ب ِقيٍ  )و ق ال  ق اِسُأ بُن أ ْصب ى : ُهو  م نك ع ِني السثم  
نثُف ا ِمْعُتُه يك ُقْوُل: ُأِحه  أ ْن ي ُكْون  ِفي ت ابُوِتي ِخْن ِيِر، و ال  ي ُكوُن ِفْيِه ُمصكككككككككككككك  ْبِن أ ِبي و سكككككككككككككك 

ب ة . يكْ  ش 
  ُأث د ع ا ع ل ْيِه ق اِسِأ.
__________ 

 ( الت ار: وعاء كبير. والكلمة فارسية.2)
، ب ية الملتمس: 228جذوة المقتبس:  21 - 22/  2)*( تاري  علماء اكندلس: 

، الديباج 451 - 453/  2، لسككككككان المي ان: 122 - 161/  2، مي ان االعتدال: 140
 .802/  2المذهه: 
 (2)( ." 282( ، برقأ: )135( بقي بن مخلد. ستئتي ترجمته في الصفحة: )1)
 

 ير أع م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل الدين )م -209
248) 

 ؟َما فَاَعَل الله  بككَ "النكثْوِم، ف ِقْيل : 
ْعو ِة الرثُجِل الصثاِلِ . نْكي ا و اآلِخر ة ِبد  : أ ع   ِني ِفي الد   ق ال 

اب ةر خ   ْرِبيث يك ُقْوُل: ال  أ ِعْلأ ِعصككك  ِمْعُت ِإبْكر اِهْيأ  الح  ْيرار ِمْن ق ال  ُمح مثُد بُن م ْخل ٍد الع طثاُر: سككك 
ح اِب ال ا يك ْ ُدو أ ح ُدُهأ، و م ع ُه ِمْحبك ر ةر، فك يك ُقْوُل: ك ْيف  فك ع ل  النثِبي  أ صككككككْ ِدْيِ ، ِإنثم  لثى اللثُه -ح  صكككككك 
لثأ   وا إِل ى أ ْهِل الِبد ِ ، ف ِ نث الرثُجل  ِإذ ا أ   -ع ل ْيِه و سكك  لثى، ِإيثاُكأ أ ْن ت ْجِلسككُ قب ل  ب ِبْدع ٍة ل ْيس  و ك ْيف  صكك 

 يُكْفِل .
: ْرِبي  : ق ال  ِلي ِإبْكر اِهْيُأ الح  اُن بُن ِإْسح اق   و ق ال  أ بُو أ يك ْوب  الج الثُب ُسل ْيم 

ْوِل اللِه  ْي ار ِمْن أ د ِب ر سكُ ِمع  شك  ب ِ ي لِلرثُجِل ِإذ ا سك  لثى اللثهُ -يك نكْ أْن يك ت م سثك   -ع ل ْيِه و س لثأ   صك 
 ِبِه.

: ف ِقْيل  إِلبْكر اِهْيأ    : ِإنكثُهأ يك ُقْوُلْون : ص اِحُه السثْود اِء ي ْحف ظ؟ق ال 
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ْي ار، ِإنثم ا ي ْحف ُظ ص اِحه الصثفر   : ال ، ِهي  ُأْخُت اْلبك ْل  أ، ص اِحبُكه ا ال  ي ْحف ُظ ش   اء.ق ال 
ْرِبي  يك ُقْوُل: ْمُدو ْيه البك  ثاُو: س ِمْعُت ِإبْكر اِهْيأ  الح   و ق ال  ُعْثم اُن بُن ح 

ي يك ْومار خ ر   ف  الق اضككككككِ ِدْيِ  ع ل ى الب اِب  -ج  أ بُو يُكْوسككككككُ ح اُب الح  : م ا ع ل ى  -و أ صككككككْ فك ق ال 
ُتأ أ ْو ب كثْرتُأ ت ْسم ُعْون  ح ِدْي   ر ُسْوِل اللِه  ِر ِمْنُكأ، ق ْد ِج كْ يكْ  .-ص لثى اللثُه ع ل ْيِه و س لثأ  -اك ْرِم خ 

: سككككككك   ِمْعُت أ ب ا الح سكككككككك  ِهب ُة اللِه الالثْلك اِلي  ْقِر، سكككككككك  ِن بن  ِمْعُت أ ْحم د  بن  ُمح مثِد بِن الصكككككككك 
 قُكر ْيٍش يك ُقْوُل:

ْرِبيث  ْرُت ِإبْكر اِهْيأ  الح  ي، و م ع ُه ابْكُنُه أ بُو ُعم   -ح  كك  ُف الق اضكككِ فك ق ال  ل ُه: ي ا  -ر  و ج اء ُه يُكْوسكككُ
اِر  ن اك  ع ل ى ِمْقد  ! ل ْو ِج كْ ان ْت أ وق اتُكن ا ُكل ه ا ِعْند ك  أ ب ا ِإْسح اق   .و اِجِه ح قِ ِك، ل ك 

ب ٍة ج ْفو ةر، و ال  ُكل  لِق اٍء م و دثةر، و ِإنثم ا ُهو  تك ق اُرُب الُقُلْوِب. : ل ْيس  ُكل    يكْ  فك ق ال 
ِمْعُت ِإبْكر اِهْيأ  الح رْ  ، سككك  فثار  ِمْعُت ُمح مثد  بن  ع ْبِد اللِه الصكككث و ح دثث  ع ْن  -يث بِ الح اِكُأ: سككك 

ْيِد بِن و ْنُجْوي ة، ع ْن ع ْبِد اللِه بِن ص اِلٍ  الِعْجِليِ  ِبح ِدْيٍ   :فك   -ُحم   ق ال 
: ِعْنِدي"  ْيِه ف ح ِمد  الله   ُأث ق ال  ْمُد، و ر ف ع  ي د   (2)اللثُهأث ل ك  الح 

 

 ير أع م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل الدين )م -210
248) 

ُهْود ِجن او ته،  اء، ف ُحرِم  شكككككككُ ا ر ُجالر ك ان  يتولثى الق  ككككككك  "أ لٍف ِمْن بك ْيِن ر اكٍه و ر اجٍل، م ا عد 
 ( .2و ك ان  ير ى ر ْأي ج ْهأ )

، ق ا :ق ال  أ بُو الشثْيِ : س ِمْعُت اْبني ع ْبد الرثوثاِق يحِكي ع ْن أ ِبي ع ْبِد اللِه الِكس اِلي   ل 
لِ ي ِمْن ن ع اِصأ ِفيم ا ير ى النثالِأ، ك ئ نثُه ك ان  ج اِلسار ِفي م ْسِجد الج امع، و ُهو  ُيص  ر أ ْيُت ابْ 

، و قُكْلُت ل ُه: أ ْنت  أ ْحم د بن أ ِبي ع اِصٍأ؟  قُكُعود، ف س لثمُت ع ل ْيِه، فردث ع ِليث
: نك ع ْأ.  ق ال 
 ؟َما فَاَعَل الله  بككَ قُكْلُت: 

: يُؤنسِني ر    بِ ي.ق ال 
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؟  قُكْلُت: يُؤنسك ر ب ك 
: نك ع ْأ.  ق ال 

 ( .1فش هْقُت ش ْهق ةر و انتبهُت )
نثف، ر و اه ا ع ْنُه أ بُو ب كْ  انِْيفه: ُجمع ج ِء ِفيكْه ا وِي اد ة ع ل ى   ال ث مال ة ُمصكككككككككككككك  ٍر ذِْكُر ت صكككككككككككككك 

ْين  أ لف ح دِ  ِبْير( ن ْحو خ ْمسكككِ ن د الك  : )الُمسكككْ المث اِني( ن ْحو ْي ، و  )اآلح اد و  الق بثاب، ِمْن ذ ِلك 
ر  ن   رِْين  أ ْلف ح ِدْي  ِفي اك صكن ا ، )اْلُمْخت صر ِمن  الُمْسن د( نك يِ ف و ِعْشُرْون  أ ْلفار، ف ذ ك  ْحوار ِعشكْ

ا إِل ى أ ْن عد مال ة و أ ْرب ِعْين  أ لفار و نيفار.  ِمْن ه ذ 
، و   ي  يوُخه: أ بُو الو لِْيِد الطثي اِلسككككككككِ ي،شككككككككُ و ُمح مثد بن   ع ْمرو بن م ْرُوْوٍق، و أ بُو ُعم ر  الح ْوضككككككككِ

اِلٍد، و ُمح مثد بن ب ان بن فك ر ْوٍخ، و ُهْدب ة بن خ  يكْ ، و شكككككككك  ِثْير، و ُمح مثد بن أ ِبي ب ْكٍر الُمق دثِمي  ع ْبِد  ك 
، و يك ْعُقْوب  اِفِعي  ْيٍر، و ِإبْكر اِهْيأ بن ُمح مثٍد الشكككككككككككككث ْيد باللِه بِن نُم  ٍه، و ِإبْكر اِهْيأ بن بن ُحم  ن ك اسكككككككككككككِ

ام بن ع مثاٍر، و أ بُو ب ْكٍر بنُ  ْيأ، و ِهشكك  اِمي، و الح ْوِقي ع ْبد الوهثاب بن ن ْجد ة، و ُدح   الح جثاِج السككث
ب ة ، و ع ْبد اك ْعل ى بن ح مثاٍد، و ك اِمل بن ق ْلح ة  الجْحد رِي، و أ بُو ك اِملٍ  يكْ  أ ِبي ش 

__________ 
 .5( ، ت: 200( تقدم الحدي  عن " الجهمية " في الصفحة: )2)
 (2)ه."  16/  1( تاري  ابن عساكر: خ: 1)
 

 ير أع م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل الدين )م -211
248) 

:  "ق ال  اْبُن ج ْه  ٍأ: ح دث  ِني أ بُو ب ْكٍر الج الثُء، ق ال 
و ْور قار ِفْيِه   ال  ُكْون   ُمْنكرار،   يكثر ه، و ل ْو ك ان  ِفْيِه تك ل ُفُه، نك   ل  يك ْومار، فك ر أ ى ك ان  النك ْورِي  ِإذ ا ر أ ى
ا؟  د ن ار، فك ق ال  لِْلم الثِح: م ا ه ذ 

؟ : م ا يك ْل  ُمك   ق ال 
: أ ْنت   ا خ مْ  -و اللِه  -ف ئ ل  ث ع ل ْيِه، فك ق ال  ُر الُفُ وِل، ه ذ  ِثيكْ  ِر لِْلُمْعت ِ ِد.ُصْوِفيٌّ ك 
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: أ ْعِطِني ذ ِلك  الِمْدر ى، ف اْ ت اظ ، و ق ال  ك ِجْيرِِه: ن اِوْلُه ح تثى أُْبِصر  م ا ي ْصن ُع.  ق ال 
: م   ِد، فك ق ال  ، ف ُئِخذ ، و أُْدِخل  إِل ى الُمْعت  كككككِ ر ه ا ُكلثه ا   يكْر  د نٍ  ، ف ك سكككككث ُه، و نك   ل  ْن أ ْنت  ف ئ خ ذ 

؟  !و يْكل ك 
: ُمْحت ِسِه.  ق ال 

: و م ْن و الثك  الِحْسب ة ؟  ق ال 
! : الثِذي و الثك  اإِلم ام ة  ي ا أ ِميكْر  الُمْؤِمِنْين   ق ال 

؟ : م ا ح م ل ك  ع ل ى ِفْعِلك  ، و ق ال   ف ئ ْقر ق 
! : ش ف ق ةر ِمنِ ي ع ل ْيك   ق ال 

ا الدثن ؟ : ك ْيف  س ِلأ  ه ذ   ق ال 
ا ا  ف ذ ك ر  أ نثهُ  ل  إِل ى ه ذ  ع ِة، فك ل مثا و صككككككك  ِة خ اشكككككككِ ُه ُمْخِلصككككككك  ن ان  و نك ْفسكككككككُ ُر الدِ  لدثنِ ، ك ان  ي ْكسكككككككِ

ُه. بك ْتُه نك ْفُسُه، ف اْرت اب  ِفيكْه ا، فك تك ر ك   أ ْعج 
! : م ا ر أ ْيُت أ ح دار ق ط  أ ْعب د  ِمن  النك ْورِيِ  ، ق ال   ع ْن أ ِبي أ ْحم د  الم   اوِِليِ 

 ل : و ال  الُجنك ْيُد؟ِقيْ 
: و ال  الُجنك ْيُد.  ق ال 

ُه ع ل ْيِه، فك ُعوِفي  ِلو    ْقِتِه.و ِقْيل : ِإنث الُجنك ْيد  م ِرم  م رثةر، فك ع اد ُه النك ْورِي ، فك و ض ع  ي د 
ِعْين  و مالك تك ْينِ  ن ِة خ ْمٍس و ِتسكككككككككْ اخ   ،تُكُوفِ ي  النك ْورِي : قك ْبل  الُجنك ْيِد، و ذ ِلك  ِفي سككككككككك   -و ق ْد شككككككككك 

ُه اللُه   .-ر ِحم 
 ( .2و ق ْد م رث م وُت الُجنك ْيِد ِفي س ن ِة   م اٍن و ِتْسِعْين  )

ت أ  الُقْرهن ،  ُأث ابْكت   ، ف خ  ر  ْور ة  ق ال  أ بُو ب ْكٍر الع ط ِوي : ُكْنُت ِعْند  الُجنك ْيِد ل مثا اْحُت كككككككككككِ أ  سكككككككككككُ د 
ْبِعْين  ه .البك ق ر ِة، فك ت ال  س   ي ةر و م ات 

 ؟َما فَاَعَل الله  بككَ ق ال  الُخْلِدي : ر أ ْيتُه ِفي النكثْوِم، فك ُقْلُت: 
: ق اح تْ   فك ق ال 

__________ 
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( من هذا الج ء، وما يجئ من الكالم بعد هذا فهو من تمام 66( انظر الصكككفحة )2)
 (2)ترجمة الجنيد." 

 

الدين )م   ير أع م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل-217
248) 

يِ  بك ْعد م   رِي ، أ نثُه ر أ ى ِفي النكثْوِم أ ب ا ب ْكٍر بُن النثابُكُلسكككِ اِ  الِمصكككْ عسككك  له  "حك ى اْبُن السكككث ا صكككُ
 : :َما فَاَعَل الله  بككَ و ُهو  ِفي أ حسِن هي  ٍة، فك ق ال   ؟ فك ق ال 

ِني بُقْرِب اال واِم ِع ٍ  ... و و اع د   نتص ارِ حب اِني م اِلِكي ِبد 
: انْكع ْأ بع ْيٍش ِفي ِجو ارِي )  (2و قك رثب ِني و أ ْدن اِني إِل ْيِه ... و ق ال 

 
ِنيكْف ة  بُن ُمح مثِد بِن م ْنُصْوٍر الم ْ رِِبي  * - 206 اُن أ بُو ح   النك ْعم 

ِنيكْف ة  النك عْ  ْول ِة الُعبك ْيِديثِة، أ بُو ح  ي الدث ْوٍر م  الع الثم ُة، الم ارُِق، ق اضككككككككككككِ اُن بُن ُمح مثِد بِن م ْنصككككككككككككُ
.  الم ْ رِِبي 

ين   ، ل ُه )ُأل  الدثعو ِة( ، و نبذ  الدِ  نثف  و ر اء   ك ان  م اِلكي ار، ف ارتدث إِل ى م ْذه ِه الب اِقنيثِة، و صكككككككككك 
يِن، و انسكككل     ْحقار ل ُه مِ ظهرِِه، و أ لثف  ِفي المن اقِه و المث الِه، و ردث ع ل ى أ ِلمثِة الدِ  ن  اإِلسكككال ِم، ف سكككُ

 و بُكْعدار.
ْول ة  ال  ب ْل و افك ق ُهأ.  ون افق  الدث

 و ك ان  ُمال وِمار للمع ِ  أ ِبي ت ِميٍأ ُمنِشئ الق اهر ِة.
ِل ِفي البحكككِ ، ف   ِه و االختال ِ ، و نك ف ِس ق وِيكككْ ِد قُول ى ِفي فُكنُكْوِن الُعلوِم و الِفقكككْ ان  و لكككه يككك  كككك 

 االر ع ل ْيِه.علُمُه و ب  
ِنيكْف ة  ِفي الِفْقِه، و ع ل ى م اِلٍك،  و ص نثف  ِفي الردِ  ع ل ى أ ِبي ح 

__________ 
 .45/  1( البيتان في " الوافي بالوفيات " 2)
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 ير أع م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل الدين )م -213
248) 

، و ك ان  يُفيُد ع ِن ال ش يُكْوِخ، "و ق ال  أ بُو نُكع ْيٍأ: ك ان  أ ح د  اك عال ِم، ص نثف  اك ْحك ام  و التكثْفِسيكْر 
 و يص ن ف ل ُهْأ ِستِ ْين  س ن ةر.
: و ك ان   ِق ةر.  ق ال 

: ح دث ك ن ا  ُر، ع  و ر و ى أ بُو ب ْكٍر بُن الُمْقرِِئ، ع ْن أ ِبي الشثْيِ ، فك ق ال  ْبُد اللِه بُن ُمح مثٍد الق ِصيكْ
ِلْيٍل الح اِفظ  يك ُقْوُل: ر   ف  بن  خ  ِمع  يُكْوسككككككككككُ أ ْيُت ِفي أ نْكب ئ ِني ع ِلي  بُن ع ْبِد ال  ِنيِ  شككككككككككيُخن ا: أ نثُه سكككككككككك 

ْيخار أ   ْيخار قُو االر ل ْأ أ ر  شكك  ِجد  الُكْوف ِة، فر أ ْيُت شكك  ئ نِ ْي د خ لُت م سككْ سكككن  ِمْنُه، ف ِقْيل  ِلي: حالنكثْوِم، ك 
يثان ؟ يثان ، فك ت ِبْعُتُه و قُكْلُت ل ُه: أ ْنت  أ بُو ُمح مثٍد بُن ح  ا أ بُو ُمح مثٍد بُن ح   ه ذ 

: نك ع ْأ.  ق ال 
؟  قُكْلُت: أ لي س  قْد ُمتث

: بك ل ى.  ق ال 
 ؟َما فَاَعَل الله  بككَ قُكْلُت: ف ِباللِه 

ْمُد للِه الثِذي ص   : }الح  { اآلي ة: ]ال مر:ق ال  ُه و أ ْور  ك ن ا اك رم  قك ن ا و ْعد   [ .24د 
: سلثم ك  اللُه، و فكث  ، فك ق ال  ق ك  فك ُقْلُت: أ ن ا يُكْوُسُف، ِجْ ُت ك سمع  حديث ك  و ُأحصِ ل  ُكتُكب ك 

ْي ار ق ط  أ لين  ِمْن كفِ ِه، فك ق بكثْلتُكه ا و وض  تُكه ا ع ل ى ع ْيِني.عاللُه،  ُأث ص افحُتُه، فك ل ْأ أ ر  ش 
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نثٍة و ات ِب اٍ ، ل ْوال  م ا يمألُ  احه  سكككككككككُ اِء الع اِملين ، صككككككككك  ْيِ  ِمن  الُعل م   قُكْلُت: ق ْد ك ان  أ بُو الشكككككككككث
 ت ص انِيكْف ُه بِالو اهي اِت.

 .ق ال  أ بُو نُكع ْيٍأ: تُكُوفِ ي  ِفي س لِ  المحرثِم س ن ة  ِتْسٍع و ِستِ ْين  و   ال ِث مال ةٍ 
ي، و م ْخل ُد بُن ج ْعف ٍر الب اقك رْ  اد  أ بُو ُمح مثٍد بُن م اسكككِ ِنُد بك ْ د  نِة ُمسكككْ ، و م ات  م ع ُه ِفي السكككث ِحي 
ب   يكْ ، و هخُرْون ، و ق اِضي الُق  اِة اْبُن أُمِ  ش   ان .و اإلم اُم أ بُو س ْهٍل ُمح مثُد بُن ُسل ْيم ان  الص ْعُلوِْكي 

ُعوِد الجمثاُل، أ  أ ْخبك ر نك ا أ ْحم   ِلْيٍل، أ ْخبك ر ن ا م سككككككككككككككْ اِفُظ، أ ْخبك ْرن ا اْبُن خ  ْخبك ْرن ا ُد بُن ُمح مثٍد الح 
دث ك   ، حكك  اِني  اِلحكك  ِد اللككِه بِن ِمْهر ان  الصكككككككككككككككث ُد بُن ع بككْ اُد، أ ْخبك ر نكك ا أ بُو ب ْكٍر ُمح مككث دث ا أ بُو أ بُو ع ِليٍ  الحكك  نكك 

يثان ، ح دث   (2) ك ن ا ُمح مثُد بُن و ك رِيثا، ح دث ك ن ا" ُمح مثٍد بُن ح 
 

 ير أع م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل الدين )م -214
248) 

ْيِن بِن بُويكك ان ، و أ ِبي ب ْكٍر ا اِش، "و تال  بكِكالِعر اِق ع ل ى: و يكْكِد بِن أ ِبي ِبال ٍل، و أ ِبي الُحسكككككككككككككك  لنكثقككث
  اك ْخر ِم.ِمْقس ٍأ، و ِبِدم ْشق  ع ل ى أ ِبي الح س ِن ُمح مثِد بِن النثْ رِ  و أ ِبي ِعْيس ى ب كثاٍر، و ابنِ 

ْعٍد الك ْنج ُروِذي ، و ع ْبُد الرثْحم ِن بُن ع ِليث  ُرْوٍر، و أ بُو سكككككككككك  ، ر و ى ع ْنُه: الح اِكُأ، و ابُن م سكككككككككْ ك 
 و أ بُو س ْعٍد أ ْحم ُد بُن ِإبْكر اِهْيأ  الُمْقرُِئ.

 ع ل ْيِه: م ْهِدي  بُن ق ر ار ة ، و ق الِف ِة.و ت ال  
ان   ا ِمن  الُقرثاِء، و ككك  ان  أ ْعبكك د  م ْن ر أ يْكنكك  رِِه ِفي الِقر اءاِت، و ككك  ام  ع صككككككككككككككْ ان  ِإمكك  اِكُأ: ككك  قكك ال  الحكك 

 ُمج اب  الدثْعو ِة.
 لشثاِمِل( ل ُه ِفي الِقر اءاِت.ت اب  )اانْكتك ق ْيُت ع ل ْيِه خ ْمس ة  أ ْج  اٍء، و قك ر ْأُت ع ل ْيِه بُِبخ ار ى كِ 
انِْين  و   ال ِث مال ٍة. : ِفي ش وثاٍل س ن ة  ِإْحد ى و   م   تُكُوفِ ي 

: م ع ُه الع اِمرِي  )  ( الف يكْل ُسوُ .2و تُكُوفِ ي 

                                         
 .26/121( 243سير أعالم النبالء ط الرسالة، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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ٍة ر أ ى ابن  ِمْهر ان  ِفي النكثْوِم  ُد ع ْن  ِقككك  د  ال ثاهككِ ُر بُن أ ْحمككك  دث  ِني ُعم  ُت: ل  ف حكك  ِه، فك ُقلكككْ ة  د ْفنكككِ لككك  يكْ
ت اُذ  ا اُكسككككككككككككككْ اِليَما فَاَعَل الله  بككَ أ يك هك  ِن الع اِمرِيث ِبِحذ  : اللُه أ ق ام  أ ب ا الح سكككككككككككككك  ا ؟ ق ال  : ه ذ  ، و ق ال 
اُؤك  ِمن  النثاِر.  ف د 

 
ْيُن بُن ع ِليِ  بِن ُمح مثٍد التثِمْيِمي  * - 115 يكْن ك  الُحس   ُحس 
ْيُن بُن ع ِليِ  بنِ  اإِلم اُم، اِفُظ، اك نْكب ُل، الُقْدو ُة، أ بُو أ ْحم د  الُحس   الح 

__________ 
( هو أبو الحسككن، محمد بن يوسككف العامري النيسككابوري، عالأ بالمنطق والفلسككفة 2)

 اليونانية، من أهل خراسان.
فات لوأقام بالري خمس سككككككنين، واتصككككككل بابن العميد فقره معا عدة كته، وله عدة مؤ 

 منها " االعالم بمناقه اإلسالم ".
 .243/  2" أعالم ال ركلي ": 
 8، تذكرة الحفاظ: 213 - 212/  2، المنتظأ: 25 - 24/  3)*( تاري  ب داد: 

/ أ، قبقات  22الورقة:  4، تاري  اإلسككككككالم: 861 - 863/  1، العبر: 161 - 163/ 
 22، البداية والنهاية: 410 - 421/  2، قبقات االسنوي: 125 - 124/  8السبكي: 

 /804 "= ،(2) 
 

 ير أع م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل الدين )م -215
248) 

اِفُظ، ج اء  إِل ى أ   يكْر اوِي : ل مثا م ات  أ ْحم ُد بُن م ْنُصْوٍر الح  ْيُن بُن أ ْحم د  الشِ  ِبي "و ق ال  الُحس 
: ر أ يْكُتُه ِفي النكثوْ  ، و ع ل ْيهِ ر ُجِل، فك ق ال  يكْر او  ِه ِم و ُهو  ِفي المحر اِب و اقِف ِبج امِع شككِ  ُحلثِة، و ع ل ى ر ْأسككِ

لكثِل بِكالج ْوه ِر، فك ُقلكُْت:  ا فَاَعَل الله  بككَ تك اِج ُمك  :   ف ر  ِلي و أ ْكر م  ماَ : ؟ قك ال  ِني، قُكْلُت: ِبم اذ ا؟ ق ال 
ثْكر ِة ص ال ِتي ع ل ى ر ُسْوِل اللِه   .-ى اللثُه ع ل ْيِه و س لثأ  ص لث  -ِبك 

                                         
 .26/402( 243سير أعالم النبالء ط الرسالة، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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انِْين  و   ال ِث مال ٍة. : س ن ة  ا ْكنك تك ْيِن و   م   تُكُوفِ ي 
 

 الرثقِ ي  أ بُو ب ْكٍر ُمح مثُد بُن يُكْوُسف  بِن يك ْعُقْوب  * - 841
ف  بِن يك ْعُقْوب  ا ُد بُن يُكْوسككككككككككككككُ دِ ُث، الج وثاُل، أ بُو ب ْكٍر ُمح مككث اِفُظ، الُمحكك  رثقِ ي  الُمؤ ر ُِخ، لالحكك 

 و ُيْكن ى أ ْي ار أ ب ا ع ْبِد اللِه.
، و   ِطيِ  ْوذ ب  الو اسككِ ، و ع ْبِد اللِه بِن ُعم ر  بِن شكك  ِعْيٍد بِن اك ْعر اِبيِ  ث م ة  ح دثث  ع ْن: أ ِبي سكك  يكْ خ 

اِعْيل  الصثفثاِر، و ابِن ف اِرل  اك ْصبك ه اِني ِ  ، و ِإْسم   .، و ِعدثةٍ اك ْقر ابُكُلِسيِ 
ِن الط يثاُن، و ع   ِمِه( و ُهو  أ كبُر ِمْنُه، و أ ْحم ُد بُن الح سكككككككككك  ْيٍع ِفي )ُمْعج  ْبُد ر و ى ع ْنُه: اْبُن ُجم 

، و ُمح مثُد بُن ع ْبِد الرثْحم   ، و ع ْبُد الع  ِْيِ  اك و ِجي  ِطي  اِفُظ، و أ بُو الع ال ِء الو اسككككككككِ  ِن بِن أ ِبيال ِنيِ  الح 
. م ْشِقي   ن ْصٍر الدِ 

ِدْيٍ  ر و اُه الِمْسِكْيُن بِِ ْسن اِد الصِ ح اِح م ْرفُكْوعار: ُه الخ ِطْيُه ِفي ح   اتكثه م 
اِبُر ) .2)ي ِجْيُء الُمح دِ  ُون  يك ْوم  الِقي ام ِة بِئ يِديِهأ الم ح  ا الرثقِ يِ   (( ، ف الحمُل ِفْيِه ع ل ى ه ذ 

__________ 
، 2028 - 2021/  8، تككذكرة الحفككاظ: 420 - 401/  8اد: )*( تككاري  ب ككد

/  5، لسككككككان المي ان: 28 - 21/  4/ أ، مي ان االعتدال:  40الورقة:  4تاري  اإلسككككككالم: 
 .402، قبقات الحفاظ: 482 - 486
: فيئمر الله تعالى جبريل أن يئتيهأ. 420/  8( وتمامه كما في " تاري  ب داد ": 2)
 "=(2) 

 

 م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل الدين )م  ير أع-212
248) 
اِلي  ِهب ُة اللِه بُن الح س ِن بِن م ْنُصْوٍر الطثب رِي  * - 124"  الالثْلك 

                                         
 .26/428( 243سير أعالم النبالء ط الرسالة، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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ِأ ِهب ُة اللِه بُن الح س ِن بِن م ْنُصْوٍر الطث  اِفُظ، الُمج وِ ُد، الُمْفِتي، أ بُو الق اسكِ ب رِي ، اإِلم اُم، الح 
اد ِفي و ْقِتِه.الرثاوِي   ، ُمِفْيُد بك ْ د  ، الالثْلك اِلي   ، الشثاِفِعي 

ى بن  ع ِليٍ  الو وِْير، و أ ب ا ق اِهٍر الُمخ لِ ص، و ج ْعف ر بن فك نثاِكي الرثاوِي ، و   ِمع : ِعْيسكككككككككككك  أ ب ا سكككككككككككك 
ار، و الع ال ء بن  ُمح مث  ِن بن الُجْنِدي، و ع ِليث بن  ُمح مثٍد الق صككككككككث ، ٍد، و أ ب  الح سكككككككك  ي  ا أ ْحم د الف ر ضككككككككِ

 و ِعدثة.
اِمٍد، و بك ر    ِفي الم ْذه ه.  و تك ف قثه  بِالشثْي  أ ِبي ح 

ُد بُن ع   ِة اللكككِه، و أ بُو ب ْكٍر أ ْحمككك  ُد بُن ِهبككك  ُه ُمح مكككث ُه، و ابنكككُ ِطيكككْ ُه: أ بُو ب ْكٍر الخ  ِليٍ  ر و ى ع نكككْ
، و م كِ يٌّ الك ر جِ   ي  السثالثر، و ِعدثة.الط ر ْيِثْيِثي 

نثة ) نثف  ِكت ابار ِفي السككككككككككك  نيثة، 2ق ال  الخ ِطْيُه: ك ان  يك ْفه ُأ و ي ْحف ُظ، و صككككككككككك  ( ، و ع اجل ْتُه الم 
يْكنك و ر، ف ئ دركه أ جُله ِبه ا ِفي ش ْهِر ر م   ان  س ن ة   م ان ع ْشر ة  و أ ْرب ع مال ة )  ( .1خ ر ج  إِل ى الدِ 

: ر أ ْيُت ِهب ة  اللِه ا ُأث ق   ْيِن بِن ج دثاء الُعْكب رِي  ق ال  : ح دث  ِني ع ِلي  بُن الُحسككككككككككك  لطثب رِيث ِفي ال 
 ؟َما فَاَعَل الله  بككَ النكثْوِم، فك ُقْلُت: 

:   ف ر  ِلي. قُكْلُت:  ق ال 
__________ 
، 864/  1، الكامل في التاري  84/  3، المنتظأ 22، 20/  24)*( تاري  ب داد 

، 14/  21، البكككدايكككة والنهكككايكككة 280/  8، العبر 2035 - 2038/  8تككذكرة الحفكككاظ 
، هدية 122/  8، شككككذرات الذهه 2040و 385، كشككككف الظنون 410قبقات الحفاظ 

 .82، الرسالة المستطرفة 504/  1العارفين 
/  8 "والاللكالي: نسككككككككككككككبة إلى بيع اللوالك التي تلبس في االرجل، كما في " اللباب 

 . أي: صانع النعال.402
: وصكككنف كتابا في السكككنن، وكتابا في معرفة 20/  24( النص في " تاري  ب داد " 2)

 أسماء من في الصحيحين، وكتابا في شرح السنة.
، وانظر النسكككككككك  الخطية لبعض مصككككككككنفاته في " 22، 20/  24( " تاري  ب داد " 1)

 (2)." 214/  1تاري  التراث العربي " لس كين 

                                         
 .22/421( 432سير أعالم النبالء ط الرسالة، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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 ير أع م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل الدين )م -212
248) 

 "الخ ِطْيه أ نثُه ر هُه ِفي النكثْوِم، فك ق ال  ل ُه: ك ْيف  ح الك؟
: أ ن ا ِفي روح و ر ْيح ان و جنثِة ن عيأ )  ( .2ق ال 

ْيِن بِن ج دثا: ر أ ْيُت بك ْعد  ِن ع ِلي  بُن الُحسكككك  ْخصككككار م ْوِت الو ق ال  أ بُو الح سككك  خ ِطْيه ك ئ نث شككك 
اِلي، ف ئ ردُت أ ْن أ س ئ ل ُه ع ْن أ ِبي ب ْكٍر الخ ِطْيه،  ق اِلمار ِبِحذ 

ْيُ  ي تع اِرُ  اك بر ار. اءر: أُن ل و سط الج نثة ح   فك ق ال  ِلي اْبتد 
ن ام ات( ع ْنُه ) ا البرد اِني ِفي ِكت اِب )الم   ( .1ر و اه 

اد  ِفي ر بِْيٍع اك وث ق ال  ِ يِ  اك رْ  ن ة    ال ٍث من اوِي: ق ال  م كِ ي  الر ِمْيِلي: ُكْنُت ن اِلمار بِبك ْ د  ِل سكككككك 
ة )التثارِْي ( ع ل ى و ِستِ ْين  و أ ْرب ِع مال ة، فك ر أ ْيُت ك ئ ن ا اْجتم ع ن ا ِعْند أ ِبي ب ْكٍر الخ ِطْيه ِفي م ْن ِلِِه لِقر اء

اِلِس، و الشثْي  أ بُو الف ْتِ  ن ْصُر بُن ِإبْكر اِهْيأ  الم ْقِدِسي  ع   الع اد ة، ف ك ئ نث  ْن ي ِمْينه، و ع ْن الخ ِطْيه ج 
ْول اللِه  ا ر سككككُ ئ لت ع ْنُه، ف ِقْيل : ه ذ  ٍر ر ُجِل ل ْأ أ ْعرفه، ف سكككك  لثأ   -ي ِمْين ن صككككْ لثى اللثُه ع ل ْيِه و سكككك   -صكككك 

 ج اء  ليسمع )التثارِْي ( .
ا ردٌّ فُقْلُت ِفي نك ْفِسي: ه ِذِه ج ال ل ِة ك ِبي ب ْكٍر ِإْذ ي ح ر ر ُسْوُل اللِه م ْجِلسه، و قُكْلُت: ه   ذ 

 ( .8لِق ْول م ْن ي عيه )التثارِْي ( و يذكر أ ن ِفْيِه تح اِمالر ع ل ى أ قكْو ام )
: ح   ِن ُمح مثُد بُن م ْرُوْوق ال ثْعف ر اِني  اِلُ  حسككككُن بُن أ ْحم د  دث  ِني الف ِقْيُه الق ال  أ بُو الح سكككك  صككككث

ن اِم و ع ل ْيِه  ِي اِب بيِض ِحس ان و ِعم ام ِة بي  اء، و هُ  : ر أ ْيُت الخ ِطْيُه ِفي الم  اُن الب ْصرِي  ق ال  و  ف رح 
أ نِ ي.َما فَاَعَل الله  بككَ ي تبسثُأ، ف ال  أ ْدرِي قُكْلُت:   ؟ أ ْو ُهو  بد 

    : ال  ل  م ْن ي ِجْيُء فك قك  إِل ْيِه  -ْعِني بِالتثوحيد فك و ق ع  ِلي أ نثُه يك   -ف ر  اللكُه ِلي، أ ْو رحمِني، و ككُ
 ي رحُمه، أ ْو يْ فر ل ُه، ف ئ بِشُروا، و ذ ِلك  بك ْعد و ف اته بِئ يثام.

__________ 
 .212/  2( " الوافي بالوفيات " 2)
 .212/  2، و" الوافي " 2245/  8( الخبر في " تذكرة الحفاظ " 1)
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، 161 - 163، و" تبيين كذب المفتري " ص: 2254/  8( " تذكرة الحفاظ " 8)
 (2)." 212/  2و" الوافي " 

 

 ير أع م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل الدين )م -218
248) 

 ؟َما فَاَعَل الله  بككَ "و اِلدي، فك ُقْلُت: ي ا س يدي، 
:   ف ر ِلي.  ق ال 

ْيِن: ِفي ش ْعب ان ، س ن ة  ا ْكنك تك ْيِن و ِتْسِعْين  و أ ْرب ِع مال ٍة.تُكوُ   فِ ي  أ بُو الُحس 
: ك ان   ِق ةر، ُمتحر ِيار.  ق ال  ُشج اِ  الذ ْهِلي 

 و ق ال  أ بُو ن ْصٍر الُيون اْرِتي ِفي )ُمْعج مه( :ك ان  أ ح د  اك ِلمثة الو رِعين.
ِن الق   ِحه  أ ب ا الح سككككك  ط رِيق ة، م ا ْ ِوْيِني  ُمدثةر، و ن ظ ر  ِفي الِفْقه و اك دب، و ك ان  أ ْوح ِديث الصكككك 

ن ا ف اْستند لِتو اُضعه، و م ا ق ام  ع نثا ِإالث اْست ْئذ ن .  خ ر ج  إِل يكْ
 
 اْبُن و ْدع ان  ُمح مثُد بُن ع ِليِ  بِن ُعبك ْيِد اللِه الم ْوِصِلي  * - 10

ْيُ  الج   ٍر ُمح مثُد بُن ع ِليِ  بِن ُعبك ْيِد اللِه بنِ الشكككث ِل، أ بُو ن صكككْ ي الم ْوصكككِ  أ ْحم د  بِن ِلْيُل، ق اضكككِ
.  ص اِلِ  بِن ُسل ْيم ان  بن و ْدع ان  الم ْوِصِلي 

اد ، و ح دثث  ِبه ا ِفي هِخِر أ يثاِمِه.  تك ر دثد  إِل ى بك ْ د 
عْ  ف ِمْن شكككككككككك  ل ة  النِ صككككككككككْ : ُولدُت ل يكْ ن ة  ا ْكنك تك ْيِن و أ ْرب ِع مال ة، و ذ ك ر  ق ال  أ نثُه ِمْن ر بِيكْع ة  ب ان ، سكككككككككك 

اِعِه س ن ة   م اٍن و أ ْرب ِع مال ة.2الف ر ِل )  ( ، و أ وثُل س م 
__________ 

/  20، الكامل في التاري : 856/  8، اللباب: 213 - 212/  1)*( المنتظأ: 
، الوافي 12، المسككككككككتفاد من ذيل تاري  ب داد: 651 - 652/  8، مي ان االعتدال: 812

 21، البداية والنهاية: 201 - 202/  28، عيون التواري : 241 - 242/  4بالوفيات: 

                                         
 .23/133( 243سير أعالم النبالء ط الرسالة، الذهبي، شمس الدين )م  (2)



 

 815 

، االعالم البن قاضكككككككي شكككككككهبة )خ( حوادث: 806 - 805/  5، لسكككككككان المي ان: 262/ 
 2: ، إي كككاح المكنون225، 60/  2، كشكككف الظنون: 862/  1، تاري  الخميس: 414
 .485/  2، بروكلمان: 23/  1، هدية العارفين: 482/ 

( هو ربيعة بن ن ار بن معد بن عدنان أخو م ككككككككككككككر، لقه بربيعة الفرل كنه أعطى 2)
: إن العرب وجميع أهكككل 16من ميراث أبيكككه الخيكككل، قكككال ابن عبكككد البر في " االنبكككاء " ص 
الم اعيل بن إبراهيأ عليها السككككالعلأ بالنسككككه أجمعوا على أن اللباب والصككككري  من ولد إسككككم
 (2)ربيعة وم ر ابنا ن ار بن معد بن عدنان ال خال  في ذلك." 
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248) 

اِفظار  ِ  ن ة  ا ْكنك تك ْيِن و خ ْمس مال ة، و ك ان  ح  ن ا ه م ذ ان سكككك  يكْر و ْيه الدثيلِمي: ق ِدم  ع ل يكْ ق ة، "ق ال  شككككِ
يكْر ِة، ع ارِفار بِاك ْسم اء و النثس ِه، ُمِفيدار ِلطلب ة الِعْلأ. ا الشثْئن ، حسن  السِ   ُيْحِسُن ه ذ 

: ك ان  ) ل ِفي  ِل ي طُله الح ِدْي ، و ي ْكُتُه الع اِلي 2و ق ال  السككككككككككِ  ( رِفيقن ا م ْحُمْوُد بُن الف  ككككككككككْ
ْتِبِه النث  ، فك ع ات بُتُه ِفي ك  : و اللِه ِإذ ا ر أ ْيُت س م ا   ه ُؤال  و النثاوِل  ، فك ق ال   ِء ال  أ ْقِدُر أ ْن أ ترُك ه.اوِل 

: فك ر أ يْكُتُه بك ْعد  م ْوتِه، فك ُقْلُت:   ؟َما فَاَعَل الله  بككَ ق ال 
ه ُجْ ءار. ا، و أ ْخر ج ِمْن ُكمِ  :   ف ر ِلي ِبه ذ   ق ال 

اد ، ِفي ُجم اد ى اكُ  ر ة  و خ ْمس مال ة، مِ قُكْلُت: م ات  بِبك ْ د  ن ة  ا ْكنك ت ْي ع شكككككككككككْ ْن أ بْكن اِء ْول ى، سككككككككككك 
. تِ ْين   السِ 
 

 ظ رِيُف بن ُمح مثِد بِن ع ْبِد الع  ِْيِ  بِن أ ْحم د  بِن ش اذ ان  * - 122
 الع اِلُأ، الر ح اُل، أ بُو الح س ِن الِحْيرِي ، النكثْيس ابُكْورِي .

ِمع : أ ب اُه، و أ ب ا ح ْفصٍ  ابوِني، و أ ب ا ع اِمٍر الح   سكككككككك  ُرْور، و أ ب ا ُعْثم ان  الصككككككككث ن  بن  بن  م سككككككككْ سكككككككك 
، و أ ب ا س ْعد الطثِبْيه.  ُمح مثٍد، و أ ب ا م ْسُعْود أ ْحم د  بن ُمح مثٍد الب ج ِلي 
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ط اِمي، و أ بُو الُمع مثر اك و ِجي، و أ بُو ق اِهٍر ا ج اٍ  الِبسككْ ُة لح دثث  ع ْنُه: أ بُو شككُ ْهد  ، و شككُ ل ِفي  سككِ 
اتِب ة، و ع بُد الُمْنِعأ بن الُفر اِوي، و أ بُو الح س ِن بُن اْلخل ، و هخ ُرْون .  الك 

__________ 
/  4( ما بين حاصككككككككرتين سككككككككقط من اكصككككككككل، واسككككككككتدرك من " تذكرة المؤلف ": 2)
 ، ومختصر قبقات علماء الحدي .2158، 2151

/  4، تاري  اإلسككالم: 2/  23لمنتخه / الورقة: ، ا860 - 851/  2)*( التحبير: 
 (2)." 2/  180 - 1/  111لوحة: 
 

 ير أع م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل الدين )م -270
248) 

 ؟ا فَاَعَل الله  بككَ مَ "ك ان  أ بُو س ْعٍد ال ثْوو ِني  ُمت س مِ حار، فك ر أ يْكُتُه ِفي النكثْوِم، فك ُقْلُت: 
:   ف ر    ِلي. ق ال 

؟  قُكْلُت: ف ئ ْين  أ ْنت 
نثِة ) : ِفي الج   ( .2ق ال 

 ق ال  اْبُن ن اِصٍر: ل ْو ح دث  ِنْيِه   ْيرِي م ا ص دثقُتُه.
 ( : م ات  ِفي ش ْعب ان ، س ن ة  ِستٍ  و   ال  ِْين  و خ ْمِس مال ٍة.1ق ال  اْبُن الج ْووِيِ  )

ن ِفيككثِة  ْيُ  الح  : شكككككككككككككك  ات  ا مك  هك  ِد الع  ِْي ِ و ِفيكْ ُر بُن ع بككْ ُة أ بُو ح ْفٍص ُعم  ِد  الع الثمكك  بِن ُعم ر  بِن ع بككْ
ن ِفي  ) اِعْيُل بُن أ ْحم د  بِن 8الع  ِْيِ  بِن م او ة  الُبخ ارِي  الح  م  ِأ ِإسككككككككْ اد  أ بُو الق اسككككككككِ ُث بك ْ د  ( ، و ُمح دِ 

ْرقك نكِْديِ  ) م  ُلِس أ بُو ال4السككككككككككككككث ُد اك نْكد  ى اْبُن الع رِ ( ، و و اهكِ ْيِف ع بثاِل أ ْحم ُد بُن ُمح مثِد بِن ُمْوسكككككككككككككك 
ْوِفي  الُمْقرُِئ ) نكْه اِجي  الصكك  ح اق  ِإبْكر اِهْيُأ بُن أ ْحم د  الم ْرو ر ْوِذي  )5الصككِ  ( 6( ، و ف ِقْيُه م ْرو  أ بُو ِإسككْ

ة  البك يكْه ِقي  ) د  بِن ُفط ْيمكك  ْيُن بُن أ ْحمكك  ٍد الُخو ارِي  )( ، و  2، و الُحسكككككككككككككك  بككثاِر بُن ُمح مككث ُد الج  ( ، 3ع بككْ
، و ش ر ُ  اإِلْسال ِم أ بُو الق اِسِأ ع ْبُد الو هثاِب )1و ال ثاِهُد أ بُو الح ك ِأ بُن بك رثج ان  ) ِبْيِلي  ( 20( اإِلشكْ

، و الع الثم ُة أ بُو ع ْبِد اللِه مُ  ب ِلي  نكْ  (22 بُن ع ِليٍ  الم او رِي  )ح مثدُ اْبُن الشثْيِ  أ ِبي الف ر ِج الح 
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__________ 
 .13/  20( أورد هذا الخبر ابن الجووي في " المنتظأ " 2)
 .13/  20( في " المنتظأ " 1)
 ( .52( سترد ترجمته في هذا الج ء برقأ )8)
 ( .28( تقدمت ترجمته في هذا الج ء برقأ )4)
 ( .63( سترد ترجمته برقأ )5)
)الفلخاري( نسككبة إلى فلخار من قرى مرو الروذ،  815/  1اكنسككاب ( مترجأ في 6)
 معجأ

، 81، 82/  2، قبقات السككككككككككككككبكي 483/  1، اللباب 128، 121/  4البلدان 
وتحرفت نسككككككبته  105، 104، قبقات ابن هداية الله 812، 810/  1قبقات االسككككككنوي 
 فيه إلى المرووي.

 ( .82( سترد ترجمته برقأ )2)
 ( .48مته برقأ )( سترد ترج3)
 ( .44( سترد ترجمته برقأ )1)
 ( .68( سترد ترجمته برقأ )20)
 (2)( ." 64( سترد ترجمته برقأ )22)
 

 ير أع م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل الدين )م -271
248) 

ْي  ك ق ِمي ي رجف، ف قصككككككصككككككت ذ ِلك  ع ل ى و اِلدِتي، و بكرُت إِل ى الشككككككث أ  ر  "م ْرُعْوبار، و ِجسككككككْ
اِفِعي  ِإالث حسِن، و ال  أ قُكْول ل   : ي ا و لِدي، م ا م ْذه ه الشكث : ع ل ْيِه، ف قصكصكت ع ل ْيِه الر ؤي ا، فك ق ال  ك 

 اتْكرُْكُه، و ل ِكن ال  ت عتقْد اْعِتق اد  اك ْشع رِيِ .
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ِهد الج   ِهدك، و ُأشكككْ ف ْين، و أ ن ا ُأشكككْ نثِني ُمْنُذ اليك ْوم ع ل ى م اع ة أ  فك ُقْلُت: م ا أُرِْيُد أ ْن أ ُكْون ِنصكككْ
ب ٍل ِفي اُكُصْول و الُفُرْو . نكْ  م ْذه ه أ ْحم د بن ح 

 فك ق ال  ِلي: و فقك الله.
ان   الِله و التكثف ق ه ع ل ى م ْذه به، و ذ ِلك  ِفي ر م  كككككك  م ا  كته أ ْحم د و م سكككككك  ،  ُأث أ خذت ِفي سكككككك 

 ( .2مال ٍة ) س ن ة    ال ٍث و ِتْسِعْين  و أ ْرب عِ 
ْمِسيْ  ن  و خ ْمِس ق ال  اْبُن الج ْووِيِ ، و   ْيرُه: تُكُوفِ ي  اْبُن ن اِصٍر ِفي   اِمن  ع ش ر  ش ْعب ان، س ن ة خ 

 مال ٍة.
:   ُأث ق ال  اْبُن الج ْووِيِ : ح دث  ِني الف ِقْيُه أ بُو ب ْكٍر بُن الُحصرِي، ق ال 

 ؟َما فَاَعَل الله  بككَ ِم، فك ُقْلُت ل ُه: ر أ ْيُت اْبن  ن اصر ِفي النكثوْ 
؛ ك نثك  ِدْيِ  ِفي و م اِنك  ح اِب الح  ر ٍة ِمْن أ صكككككككْ :   ف ر ِلي، و ق ال  ِلي: ق ْد   ف رُت لع شكككككككْ ق ال 

 ( .1ر لِْيس ُهأ و سيِ دُهأ )
ِن ع ِلي   ن ِة: الخ ِطْيه الُمع مثُر أ بُو الح سكك  ك اِني ب قُكْلُت: و م ات  م ع ُه ِفي السككث ُن ُمح مثٍد الُمشككْ

ُوْورِي  ( ر اِوي )ت ارِي  الُبخ ارِي  الصثِ ْير( ، و ُمْقرِئ الِعر اق أ بُو الك ر ِم الُمب ار ك بن الح س ِن الشثْهرُ 8)
ان الف ِقْيه ُمح مثد )4) ر  و ع اِلمه  5( ، و ُمْفِتي ُخر اسكك  ي ِمصككْ ، و ق اضككِ اِحه ال   ثاِلي   ا( بن ي ْحي ى صكك 

ي  ) ْيٍع الُقر شكككِ الِر( ِفي الم ْذه ِه، و الو اِعظ 6أ بُو الم ع اِلي ُمجلِ ي بن ُجم  اِحه ِكت اب )الذ خ  ( صكككك 
ِبْير أ بُو و ك رِيثا  الك 

__________ 
 .2112/  4( انظر " تذكرة الحفاظ " 2)
 .268/  20( " المنتظأ " 1)
 ( .102( سترد ترجمته برقأ )8)
 ( .261رقأ )( تقدمت ترجمته ب4)
 ( .103( سترد ترجمته برقأ )5)
 (2)( ." 123( سترد ترجمته برقأ )6)
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248) 

 ( .1(( ، و ش ر ح  )الل م ع ( ، و ص نثف  ِفي الردِ  ع ل ى أ ِبي و ك رِيثا التِ ْبرِْي ِي  )2")م ق ام اتِِه )
 ( : ِعب ارتُه أ ْجو ُد ِمْن ق لِمِه، و ك ان  ضيق الع ط ن، م ا ك مثل ت صِنيفار.8ْفِطي  )ق ال  القِ 

 ق ال  اْبُن النثجثاِر: س ِمْعُت الُمب ار ك بن الُمب ار ِك النثْحِوي  يك ُقْوُل:
ُه و قك ال عك ه، و  ككلث و رقكه،  ذ  اب ِإذ ا نُوِدي ع ل ى ِكتك اب، أ خكك  ان  اْبُن الخ شككككككككككككككث أث يك ُقْوُل: ُهو   ُ كك 

 م ْقطُْو ، فك ي ْشت رِيِه ِبرخص.
، فك ق ْد ق ال  ع ْبُد اللِه بُن أ ِبي الف ر ِج الُجبثاِلي  ) اب 4قُكْلُت: ل ع لثُه ت اب  ( : ر أ ْيُت اْبن  الخ شككككككث

 ؟َما فَاَعَل الله  بككَ و ع ل ْيِه  ِي اب بيِض، و ع ل ى و جهه نوِر، فك ُقْلُت: 
:   ف ر اِء مِ  قكك ال  ِثْير ِمن  الُعل مكك  نككثة، ِإالث أ نث اللككه  أ عرم  ع نِ ي و ع ْن ك  لككُت الج  مثْن ال  ِلي، و د خ 

 ( .5ي عم ُل )
ْبٍع و ِستِ ْين  و خ ْمِس مال ٍة. : ِفي   اِل  ر م   ان ، س ن ة  س   م ات 

__________ 
قة بمقامات هككككككككككككككككك، وقبعت ملح 2813( قبعت اسكككتدراكاته هذه باسكككتانبول سكككنة 2)

 هك ومعها كتاب " انتصار " ابن بري للحريري. 2811الحريري في مصر سنة 
( وصككككككككككنف أي ككككككككككا كتاب " المرتجل " شككككككككككرح " الجمل " للجرجاني )في " معجأ 1)

اكدباء " و" قبقات " ابن رجه: لل جاجي، وهو خطئ( لكنه ترك أبوابا من وسكككككككط الكتاب 
اللمع "، وله كتاب " الرد على ابن بابشكككككككاذ " )في " ما تكلأ عليها، كما أنه لأ يتأ شكككككككرح " 

/  21قبقات " ابن رجه: نادسكككككتاد، وهو خطئ( انظر بقية تصكككككانيفه في " معجأ اكدباء " 
 .456/  2، و" هدية العارفين " 200/  1، و" إنباه الرواة " 51، 52

 .261، 263/  5وانظر النس  الخطية لبع ها في " تاري  " بروكلمان 
 .200، 11/  1ي " إنباه الرواة " ( ف8)
إلى " الجياني " وقد تقدم  183/  20( تصككككككحفت هذه النسككككككبة في " المنتطأ " 4)

 ( .138( في ترجمة الرستمي رقأ )2تعليق رقأ ) 484ضبطها في الصفحة 
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، و" 51/  21، و" معجأ اكدبكككككاء " 181، 183/  20( انظر " المنتظأ " 5)
 (2)." 118، 111/  2قبقات " ابن رجه 
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248) 

 : ، فك ر هُه ر ُجِل ص اِلِ ، فك ق ال  ، ِبِدم ْشق  ْيِعي   ؟ا فَاَعَل الله  بككَ مَ "الشرف اء اْبُن ع ْدن ان الشِ 
ِة الك م اِل ِإْسح اق   :   ف ر ِلي، و ِلم ْن م ات  ذ ِلك  اليك ْوم  بِبك ر ك  .الم ع  ق ال   رِيِ 

 
 اْبُن س ْعٍد ُمح مثُد بُن س ْعِد بِن ع ْبِد اللِه اك ْنص ارِي  * - 260

ْعِد بِن ع ْبِد اللهِ  ْيِن، أ بُو ع ْبِد اللِه ُمح مثُد بُن سككككك  ْمس الدِ  ْدر اك ِدْيه، الب ِلْيُى، شككككك   بِن الصكككككث
 ، ْيٍر اك ْنص ارِي ، الم ْقِدِسي  ب ِلي ،س ْعِد بِن ُمفل  بن نُم  نكْ ، الح   الك اِته.  ُأث الصثاِلحي 
ْبِعْين  و خ ْمِس مال ٍة.  ُوِلد : س ن ة  ِإْحد ى و س 

، و ع ْبد الرثْحم ِن اْبن ال ْيِن ابِن الم و اوِْيِني  ، و أ ِبي الُحسككككككككك  ِمع  ِمْن: ي ْحي ى الثكثق ِفيِ  ، و سكككككككك  ِخر ِقي 
نكْ  ِوي ِ  اِعْيل الج  م  ق ة ، و ِإسككككككْ د  اتِيل ، و أ  و اْبِن صكككككك  ى 2ِبي )، و أ ْحم د  بِن يك ن ال  الت رك، و اْبِن شكككككك  ( ُمْوسكككككك 

يْ  اِد الدِ  اِلِ  ِعم  اء لِلصككككككككككث ْؤُدُد، كته  اإِلنشكككككككككك  اِلُل و السكككككككككك  ل و الف  كككككككككك  ، و ل ُه النثظُأ و التثرسكككككككككك  ِدْيِنيِ  ِن الم 
اِعْيل .  ِإْسم 

ْيِن ي ْحي ى، ْعُد الدِ  ، ح دثث  ع ْنُه: ابْكُنُه؛ سكككككككككك  ْمي اِقي  ي اِء، و الدِ  اِفُظ ضككككككككككِ ي ت ِقي   و الح  و الق اضككككككككككِ
ْيِن، و الع ِفْيُف ِإْسح اُق، و هخ ُرْون .  الدِ 

: ِفي ش وثاٍل ) ْمِسْين  و ِستِ  مال ٍة.1تُكُوفِ ي   ( ، س ن ة  خ 
__________ 

)*( عقود الجمان في شككعراء هذا ال مان البن الشككعار الموصككلي )نسككخة أسككعد أفندي 
، صككككككككككككككلككة التكملككة 518/ أ، مرهة ال مككان لسككككككككككككككبط ابن الجووي  260الورقككة  6( ج 1812

الوافي بالوفيات  106/  5، العبر 208الورقة  10، تاري  اإلسكككككالم ج 21للحسكككككيني الورقة 

                                         
 .10/512( 243سير أعالم النبالء ط الرسالة، الذهبي، شمس الدين )م  (2)



 

 811 

، البداية والنهاية 454الترجمة  853/  8، فوات الوفيات: 2010الترجمة  11 - 12/  8
الترجمككة  141 - 143/  1نككابلككة البن رجككه: ، ذيككل قبقككات الح238 - 231/  28
/  5، شككككككذرات الذهه 12 - 16/  2، النجوم ال اهرة 511، العسككككككجد المسككككككبوك: 852
152. 
 ( في اكصل: )وأبو( وال يص  ذلك.2)
( ذكر الحسكككككيني في صكككككلة التكملة والذهبي في التاري  أنه توفي في  اني شكككككوال." 1)

(2) 
 

 ، الفهبي، شمل الدين )م  ير أع م النب ء ط الر ال-274
248) 
" 

اتٍِأ الرثاوِي : ُهو  أ تْكق ُن ِمن  اك ْعم ِش، ال  ُيخ لِ ُط و ال  يُدلِ ُس، ِبِخال ِ  اك عْ   م ِش.و ق ال  أ بُو ح 
يو اِن، ف ك ان  ِإذ ا د ا ْوِر ِفي الدِ  ن ة : ك ان  م ْنصكككككككككككُ ْفي اُن بُن ُعيك يكْ ْت ن وبك ُته، ل ِبس   ِي اب ه، ر  ق ال  سكككككككككككُ

، ف ح ر ل    .-يك ْعِني: ِفي الر ِب اطِ -و ذ ه ه 
: س ِمْعُت ح مثاد  بن  و ْيٍد يك ُقْوُل:  ق ال  أ بُو نُكع ْيٍأ الُمال ِلي 

ِبيثِة، و م ا أُر اُه ك ان   ِذِه الخ ش   ْكِذُب.ي  ر أ ْيُت م ْنُصْور  بن  الُمْعت ِمِر ص اِحب ُكأ، و ك ان  ِمْن ه 
يكْع ُة. ِبيثُة: ُهُأ الشِ   قُكْلُت: الخ ش 

 ق ال  ي ْحي ى بُن س ِعْيٍد الق طثاُن: ك ان  م ْنُصْوِر ِمْن أ  ْكب ِت النثاِل.
( ، أ   اِفِظ م ْشُهْور ِة، س ِمعن اه ا ِفي )ُمْعج ِأ ال  سثاِنيِ  اي ُة أ ِبي ب ْكٍر الب ا  ْنِديِ  الح  نثُه ك ان  و ِحك 

ِدْيثار ِمنِ ي و أ ْحف  ي نت    ُظ.ِخُه ع ل ى ش ْيٍ ، ف ك ان  يك ُقْوُل ل ُه: ك ْأ ُت ِجرُِني؟ أ ْنت  أ ْكثك ُر ح 
ِبك  أ نِ ي ر أ ْيُت النثِبيث  ِدْيِ ، ِبح سكْ : ِإنِ ي ق ْد ِجْ ُت إِل ى الح  لثأ  -فك ق ال   -ص لثى اللثُه ع ل ْيِه و س 

ئ ْله ا أ  ْكب ُت ِفي الح   ِفي النكثْوِم، فك ل ْأ أ سككْ ْول  اللِه، أ ي م  ا قُكْلُت: ي ا ر سككُ ْوِر أ ِو الد ع اء ، و ِإنثم  ِدْيِ ، م ْنصككُ
 اك ْعم ُش؟
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: م ْنُصْوِر م ْنُصْوِر.  فك ق ال 
ِلْيٍل، أ نْكب ئ ن ا أ بُو الم ك ارِِم اللثبثاُن، أ نكْ  ح اُق بُن ق ارٍِق، أ نْكب ئ ن ا اْبُن خ  ئ ن ا أ بُو ع ِليٍ  ب  أ ْخبك ر ن ا ِإسكككككككككككككْ

يكثان ، ح دث ك ن ا ُمح مثُد بُن ي ْحي ى، ح دث  ٍد بُن ح  دث ك نك ا أ بُو ُمح مكث اُد، أ نْكبك ئ نك ا أ بُو نُكع ْيٍأ، حك  دث ُر الحك   ك ن ا أ ْوه 
: ن ة ، ق ال  ِمْيٍل، ح دث ك ن ا ُسْفي اُن بُن ُعيك يكْ  بُن ج 

 ؟َما فَاَعَل الله  بككَ ْلُت: ر أ ْيُت م ْنُصْور  بن  الُمْعت ِمِر، فك قُ 
: ِكدُت أ ْن أ ْلق ى الله  . -تك ع ال ى  -ق ال   ِبع م ِل ن ِبيٍ 

ُه اللهُ - ُأث ق ال  ُسْفي اُن: ص ام  م ْنُصْوِر ِستِ ْين  س ن ةر، يك ُقْوُم ل يكْل ه ا، و ي ُصْوُم نك ه ار ه ا   .-ر ِحم 
: م ات  م ْنصكككُ  ْود اُن ق ال  أ بُو نُكع ْيٍأ الُمال ِلي  وثد ة ، أ ْي: هل  يك  -ْوِر بك ْعد  م ا ق ِدم  السككك  ْعِني: الُمسككك 

 .-الع بثالِ 
ْيٍر: س ِمْعُت اْبن  م ِعْيٍن يك ُقْوُل: م ات  م ْنُصْوِر س ن ة    ال ٍث و   ال  ِْين  و م  ال ٍة.أ ْحم ُد بُن وُه 

يْ  ُه: ُمح مثُد بُن ع ْبِد اللِه بِن نُم  " و ِفيكْه ا أ رثخ   (2)ٍر، و 
 

 ير أع م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل الدين )م -275
248) 

بكْع ِة أ يثاٍم، و ُهو  هخِذ بِي ِد ِمْسع ٍر، و ع ل ْيِهم ا ق ِمْيص ا نكُ  ْوٍر، فك ُقْلُت: "م ات  ُشْعب ُة، أُرِيُتُه بك ْعد  س 
 ؟َما فَاَعَل الله  بككَ ي ا أ ب ا ِبْسط ام ! 

:   ف ر ِلي  .ق ال 
 قُكْلُت: ِبم اذ ا؟

ِدْيِ ، و ن ْشرِي ل ُه، و أ د اِلي اك م ان ة  ِفْيِه،  ُأث أ ْنش ئ  يك قُ  : ِبِصْدِقي ِفي رِو اي ِة الح   ْوُل:ق ال 
ْيٍن و ج ْوه رُ  ا أ ْلُف ب اٍب ِمْن ُلج  ب اِني إِل ِهي ِفي الِجن اِن ِبُقبثٍة ... ل ه   ح 

 و ِحْلي ِتي ... ِمن  الذثه ِه اإِلْبرِْيِ  و التثاُج أ ْوه رُ ش ر اِبي ر ِحْيِق ِفي الِجن اِن 
بك رُ 2و نك ْقِلي )  ( لِث اُم الُحوِر و اللُه خ صثِني ... ِبق ْصٍر ع ِقْيٍق، تُكْرب ُة الق ْصِر ع نكْ

ْمِع الُعُلْوِم ف ئ ْكثك رُ   و ق ال  ِلي  الرثْحم ُن: ي ا ُشْعب ُة الثِذي ... تك ب حثر  ِفي ج 
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 نك عثْأ ِبُقْرِبي ِإنثِني ع ْنك  ر اِضي ... و ع ْن ع ْبِدي  الق وثاِم بِاللثْيِل ِمْسع رُ تك  
يك ُ ْورُِني ... ف ئ ْكِشُف ُحْجِبي  ُأث أُْدنِْيِه يك ْنظُُر )  (1ك ف ى ِمْسع رار ِع  ار بِئ ْن س 

 ... ِفي أ بْكي ات.
، ح دث ك ن ا أ بُو و ْيٍد اله ر ِوي ، س ِمعْ اك ص أ : ح دث ك ن ا أ بُو ِقال ب ة  الرثق اشِ   ُت ُشْعب ة  يك ُقْوُل:ي 

. اِء ف ئ نقِطع ، أ ح ه  إِل يث ِمْن أ ْن أُد لِ س   ك ْن أ قع  ِمن  السثم 
:  الق و ارِْيرِي : س ِمْعُت ي ْحي ى الق طثان ، ُيح دِ ُث ع ْن ُشْعب ة ، ق ال 

ُه م   اِل م ْن ع ْقلككُ ل  ِمن  النككث ُهأ م ْن ال  ع قككْ الككِِه، و ِمنكْ ُه ِبِفنكك  اِل م ْن ع قلككُ ُه، و ِمن  النككث ا عكك  ئ مككث ُه، فكك   لكك 
ُر م ا ي ْخرُُج ِمْنُه قك ْبل  أ ْن يك ت ك لثأ ، و أ مثا الثِذي ع قُلُه بِ  ِفن الِِه، ف الثِذي الثِذي ع قُلُه م ع ُه، ف الثِذي يُكْبصككككككككككككِ

 ... ، و ذ ك ر  ك ِلم ةر.
: س ْمِن و ع س ِل. ق ال    م كِ ي  بُن ِإبْكر اِهْيأ : ُسِ ل  ُشْعب ُة ع ِن اْبِن ع ْوٍن، فك ق ال 

ا تك ُقْوُل ِفي ِهش اِم بِن ح سثاٍن؟  ِقْيل : ف م 
: خ لٌّ و و ْيِت.  فك ق ال 

؟ ِليِ  ا تك ُقْوُل ِفي أ ِبي ب ْكٍر الُهذ   ِقْيل : ف م 
: د ْعِني ال  أ ِقيُء ِبِه.  ق ال 

ن ة : س ِمْعُت ُشْعب ة  يك ُقْوُل:اْبُن   ُعيك يكْ
. بكْع ِة د ن انِيكْر  ، ِبْعُت ق ْست  أُمِ ي ِبس   م ْن ق ل ه  الح ِدْي   أ فكْل س 

__________ 
 ( النقل: ما يتنقل به مثل الفستق والب ر وما إليهما على الشراب.2)
 (2)( في القصيدة إقواء ظاهر، وضرورة في قوله: " راضي "." 1)
 

                                         
 .2/110( 243سير أعالم النبالء ط الرسالة، الذهبي، شمس الدين )م  (2)



 

 814 
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248) 

، و س ِعْيٍد الُجر ْيرِي ِ  ة ، و ِهش اِم بِن ُعْرو ة ، و ي ْحي ى بِن أ ِبي ِإْسح اق  الح ْ ر ِميِ  ، و ر ْوِح "ح ْفصك 
 بِن الق اِسِأ، و ق الِف ٍة.
 و ال  رِْحل ة  ل ُه.

، و أُم يث ر و ى ع ْنُه: ع ْبُد الرثْحم ِن بُن  ِدْيِنيِ  دثِد، و ع ِلي  بُن الم  ط اٍم، م ْهِديٍ ، و ُمسككككككككككك  ُة بُن ِبسكككككككككككْ
ُد بُن  اٍج، و أ ْحمككك  اٍل أ ُخو ح جكككث هككك  ُد بُن ِمنكْ رِيْكُر، و ُمح مكككث اِل ال ككككككككككككككث هككك  ُد بُن الِمنكْ و القور ايرِي ، و ُمح مكككث

ثِ  ْلِق ك  ، و خ  اِم، و ن ْصُر بُن ع ِليٍ  الج ْه  ِمي  ِر.الِمْقد   يكْ
ان ة  الب ْصر ِة، م ا أ تق ن ُه و م ا أ ْحف ظ ُه. ب ٍل: ك ان  ر ْيح  نكْ  ق ال  أ ْحم ُد بُن ح 

اتٍِأ الرثاوِي :  ِق ِة، ِإم اِم.  و ق ال  أ بُو ح 
ْيرار. و ق ال  أ بُو ع و ان ة  الو ضثاُح: ص ِحبُت ي  ِْيد  بن  ُور ْيٍع أ ْرب ِعْين  س ن ةر، ي  د اُد ِفي ُكل ِ   س ن ٍة خ 

اِفظكار، م ا أ ْعل ُأ أ نِ ي ر أ ْيُت ِمثْكل   ان  ي  ِيْكُد بُن ُور ْيٍع ُمْتِقنكار، حك  اِفي: كك  ِر الحك  ُه و ِمْثل  و قك ال  ِبشككككككككككككككْ
ِدْيِثِه.  صحثِة ح 

ا ُهن ا أ ح ِد أ  بت  ِمْنُه.  ق ال  ي ْحي ى بُن س ِعْيٍد الق طثاُن: ل ْأ ي ُكْن ه 
ان  صكككككككككككككك   ِد الو اِرِث، ف  قُكلككُْت: و ككك  ان  يك ُقْوُل: م ْن أ ت ى م ْجِلس  ع بككْ نككثٍة و ات ِبكك اٍ ، ككك  ه  سككككككككككككككُ ال  احككِ

 يك ْقر بك نِ ي.
ن اِم، فك ُقْلُت:  : ر أ ْيُت ي  ِْيد  بن  ُور ْيٍع ِفي الم  ِمي  ُر بُن ع ِليٍ  الج ْه كككككككككك  ا فَاَعَل الله  مَ ق ال  ن صككككككككككْ

 ؟بككَ 
نثة . : أُْدِخْلُت الج   ق ال 

 : ِبم اذ ا؟قُكْلتُ 
ثْكر ِة الصثال ِة. : ِبك   ق ال 

 ( .2قُكْلُت: ك ان  أ بُكْوُه و الِيار ع ل ى اكُبُكلثِة )
 م ْوِلُدُه: ِفي س ن ِة ِإْحد ى و مال ٍة.

انِْين  و مال ٍة. : ِفي س ن ِة ا ْكنك ْيِن و   م   و م ات 
__________ 
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إلى  ة الخليج الذي يدخل( االبلة: بلدة على شككاقئ دجلة البصككرة العظمى في واوي2)
 (2)مدينة البصرة، وهي أقدم من البصرة." 
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ْيِل بِن ِعي اٍم: ر أ ْيُت اْبن  الُمب ار ِك ِفي النثوِم، فك ُقْلُت: أ ي  ال ُد بُن الُف كككككككككككككك  ع ْمِل "قك ال  ُمح مكث
 أ ْف  ُل؟

: اك مْ   ُر الثِذي ُكْنُت ِفْيِه.ق ال 
اُد؟  قُكْلُت: الر ِب اُط و الِجه 

: نك ع ْأ.  ق ال 
؟  قُكْلُت: ف م ا ص ن ع  ِبك  ر ب ك 

:   ف ر  ِلي م ْ ِفر ةر م ا بك ْعد ه ا م ْ ِفر ِة.  ق ال 
 ر و اه ا: ر ُجال ِن، ع ْن ُمح مثٍد.

: س ِمْعُت  اتٍِأ الِفر ْبرِيث يك قُ و ق ال  الع بثاُل بُن ُمح مثٍد النثس ِفي   ْوُل:أ ب ا ح 
نثِة، بِي ِدِه ِمْفت اِح، فك ُقْلُت: م ا يُوِقُفك  ه    ُهن ا؟ر أ ْيُت اْبن  الُمب ار ِك و اِقفار ع ل ى ب اِب الج 

ْوُل اللِه  نثِة، د فك ع ُه إِل يث ر سككككككككُ ا ِمْفت اُح الج  : ه ذ  لثى اللثُه ع ل يْ -ق ال  لثأ  صكككككككك  : ح تثى و ق   -ِه و سكككككككك  ال 
اِء، ك م ا ُكْنت  أ ِمْيِني ِفي اك ْرِم. ، ف ُكْن أ ِمْيِني ِفي السثم   أ ُوور  الرثبث

: ر أ ْيُت الح اِرث  بن  ع ِطيثة  ِفي النثوِم، ف   ي  ْيصكككككككِ اِعْيُل بُن ِإبْكر اِهْيأ  الم صكككككككِ  م  ئ لُتُه، و ق ال  ِإسككككككْ سككككككك 
:   ف ر ِلي.  فك ق ال 

 ب ار ِك؟قُكْلُت: ف اْبُن المُ 
، ِممثْن ي ِلُج ع ل ى اللِه ُكلث يك ْوٍم م رثتك ْيِن. : ب ٍ  ب ٍ ، ذ اك  ِفي ِعلِ يِ ين   ق ال 

: ر أ ْيُت اْبن  الُمب ار ِك ِفي النثوِم، فك ُقْلُت:   ؟َل الله  بككَ َما فَاعَ و ع ْن نك ْوف ٍل، ق ال 
ِدْيِ ، ع ل ْيك   :   ف ر  ِلي ِبرِْحل ِتي ِفي الح   ُقْرهِن.بِالُقْرهِن، ع ل ْيك  بِالق ال 
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: ، ق ال   ق ال  ع ِلي  بُن أ ْحم د  السثو اُق: ح دث ك ن ا و ك رِيثا بُن ع ِديٍ 
 ؟َما فَاَعَل الله  بككَ ر أ ْيُت اْبن  الُمب ار ِك ِفي النكثْوِم، فك ُقْلُت: 

:   ف ر  ِلي ِبرِْحل ِتي.  ق ال 
: أ  ْكب ُت النث  : ع ْبُد اللِه بُن الُمب ار ِك.ق ال  النثس اِلي   اِل ِفي اك ْوو اِعيِ 

 ق ال  الف س ِوي  ِفي )ت ارِْيِخِه( : س ِمْعُت الح س ن  بن  الرثبِْيِع يك ُقْوُل:
انِْين  و مال ةٍ  ، ش ِهْدُت م ْوت  اْبِن الُمب ار ِك، م ات  لِع ْشٍر م   ى ِمْن ر م   ان ، س ن ة  ِإْحد ى و   م 

.و م ات    س ح رار، و د فك نثاُه ِبِهْيت 
 و لبك ْعِض الُف  ال ِء:

 (2)م ر ْرُت ِبق ْبِر اْبِن الُمب ار ِك   ْدو ةر ... ف ئ ْوس ع ِني و ْعظار و ل ْيس  بِن اِقِق" 
 

 ير أع م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل الدين )م -278
248) 

 ؟َما فَاَعَل الله  بككَ ، ف ِقْيل : "ُرِؤي  م ْنُصْوُر بُن ع مثاٍر بك ْعد  م ْوتِهِ 
ِثْيٍر، ِإالث أ   :   ف ر  ِلي، و ق ال  ِلي: ي ا م ْنُصْوُر!   ف ْرُت ل ك  ع ل ى ت ْخِلْيٍط ِفْيك  ك  نثك  ُكْنت  ق ال 

 ( النثال  إِل ى ذِْكرِي.2ت ُحوُش )
ْوُر بُن ع مثاٍر، ح دث ك   ِبْيٍه، ن ا اْبُن ل ِهيكْع ة ، ع  أ ْحم ُد بُن م ِنْيٍع: ح دث ك ن ا م ْنصككككككُ ْن ي  ِْيد  بِن أ ِبي ح 

ْيِر، ع ْن ُعْقب ة   يْكف ة   -ع ْن أ ِبي الخ   :-أ ْو ُحذ 
لثأ  -ع ِن النثِبيِ   لثى اللثُه ع ل ْيِه و سك  اِبي بك ْعدِ  -صك  : )ي ُكْوُن ك ْصح  ا اللُه ل ُهْأ ق ال  ي و لثِة، يك ْ ِفرُه 
ا قك ْوِم بك ْعد ُهأ، ي ُكبك ُهُأ اللُه ِفي النثاِر( . ِبس اِبق ِتِهأ،  ُأث   يك ْعم ُل ِبه 

ْوُر بُن ع مثاٍر، ح دث ك ن ا اْبُن ل ِهيكْع ة ، ع ْن ي  ِْيد ، ع   ْوُر بُن الح اِرِث: ح دث ك ن ا م ْنصككككككككُ ْن أ ِبي م ْنصككككككككُ
ْيِر:  الخ 

 لث( .ع ْن ُعْقب ة ، م ْرفُكْوعار: )ُمش اُش الطثْيِر يُكْوِرُث الس ِ 

                                         
 .3/421( 243سير أعالم النبالء ط الرسالة، الذهبي، شمس الدين )م  (2)



 

 817 

و ِد، ع ْن عُ  ْوِر، ح دث  ِني اْبُن ل ِهيكْع ة ، ع ِن اك سكككككككككْ : ح دث ك ن ا م ْنصكككككككككُ ْرو ة ، ع ْبُد الرثْحم ِن بُن يُكْوُنس 
 ع ْن ع اِلش ة ، ق ال ْت:

ْوُل اللِه  لثأ  -خ ر ج  ر سككككككككككُ لثى اللثُه ع ل ْيِه و سككككككككككك  :  و ق ْد ع ق د  ع ب اءر بك ْين   -صكككككككككك  ِتف ْيِه، و ق ال  )ِإنثم ا  ك 
ا، ك ْقم ع  ِبِه الِكبكْر  )  (( .1ل ِبْسُت ه ذ 

ار. ْنُصْوٍر، تك ْقِ ي بِئ نثُه و اٍه ِجد   و س اق  اْبُن ع ِديٍ  م ن اِكيكْر  ِلم 
: ح دث ك ن ا ع ِلي  بُن خ ْشر ٍم، ق ال  م ْنُصْوُر بُن ع مثاٍر:  أ بُو ُشع ْيٍه الح رثاِني 

  ، ر  اِء و الد ع  ل مثا ق ِدْمُت ِمصككككككككككككْ ج وا بِالُبك  لثُوا الُجُمع ة ، ضكككككككككككك  انُوا ِفي ق ْحٍط، فك ل مثا صكككككككككككك  اِء، ك 
 ف ح   ر ْتِني نِيثِة، ف ِصْرُت إِل ى الصثْحِن، و قُكْلُت: ي ا قك ْوُم! تك ق رثبُوا إِل ى

__________ 
 ( أي تسوقهأ وتجمعهأ، يقال: حاش االبل يحوشها حوشا: جمعها وساقها.2)

، وال يعول في مثل هذا على المنام، بل على 816، 815/  1في " الحلية "  والخبر
ما قاله النبي صككككلى الله عليه وسككككلأ، وقد أمرنا بالتثبت، ونقل أخباره نقال صككككحيحا، وحذرنا 

 من الكذب عليه.
( هذه اكحادي  الثال ة ال تصككككك  ل كككككعف منصكككككور بن عمار، وشكككككيخه ابن لهيعة، 1)

 (2)في ترجمة منصور."  233/  4" المي ان "  وقد أوردها المؤلف في
 

 ير أع م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل الدين )م -279
248) 

 "ح د ِث ِفي الِعب اد ِة، أ ش ْهر  ِمْنُه ِفي الِعْلِأ.
ج اع ُة، و الِعلْ  اُء، و الشكككككث خ  أ الِعب اد ُة، و السكككككث ، و الو ر ُ ، أُ  ُأث ق ال  الح اِرُث: ك ان  ِفي اْبِن الق اسكككككِ

 و ال  ْهُد.
:  ُمح مثُد بُن و ضثاٍح: أ ْخبك ر ِني  ِق ِة  ِق ِة، ع ْن ع ِليِ  بِن م ْعب ٍد، ق ال 
 ر أ ْيُت اْبن  الق اِسِأ ِفي النكثْوِم، فك ُقْلُت: ك ْيف  و ج دت  الم س اِلل ؟
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. : ُأ ٍ  ُأ ٍ   فك ق ال 
؟  قُكْلُت: ف م ا أ ْحس ُن م ا و ج ْدت 

 : الر ِب اُط بِالثكثْ ِر.ق ال  
: و ر أ ْيُت اْبن  و ْهٍه أ ْحس ن  ح االر ِمْنُه.  ق ال 
 ؟َما فَاَعَل الله  بككَ و ق ال  ُسْحنُكْوُن: ر أ يْكُتُه ِفي النكثْوِم، فك ُقْلُت: 

ُه م ا أ ْحبك ْبُت. : و ج دُت ِعْند   ق ال 
؟  قُكْلُت: ف ئ يث ع م ٍل و ج دت 

: ِتال و ُة الُقْره  ِن.ق ال 
 قُكْلُت: ف الم س اِلُل؟
يكْه ا )  ( .2ف ئ ش ار  يُكل شِ 

: ِفي ِعلِ يِ ْين .  و س ئ لُتُه ع ِن اْبِن و ْهٍه، فك ق ال 
:  ق ال  الطثح اِوي : بك ل   ِني ع ِن اْبِن الق اِسِأ، ق ال 

 نك ْفِسِه؟!ل  بِ م ا أ ْعل ُأ ِفي ُفال ٍن ع ْيبار ِإالث ُدُخْول ُه إِل ى الُحكثاِم، أ ال  اْشتك    
اِد: س ِمْعُت ُسْحنُكْون  يك ُقْوُل:  ق ال  س ِعْيُد بُن الح دث

ْحنُكْوُن! أ ْنت  ف ارِِغ، ِإنِ يْ  اِلِل، يك ُقْوُل ِلي: ي ا سككككككُ ِأ ع ِن الم سكككككك  ئ ْلُت اْبن  الق اسككككككِ  ُكْنُت ِإذ ا سكككككك 
 .-ِم اللثْيلِ يك ْعِني: م ْن ِقي ا-ُكِحس  ِفي ر ْأِسي د ِوي ار ك د ِويِ  الرثح ا 

ا اك ْمِر م ع   ا يك ْعِرُم ل ن ا ِإالث و ُهو  يك ُقْوُل: اتكثُقوا الله ، ف ِ نث ق ِلْيل  ه ذ  : و ك ان  قك لثم  تك ْقو ى اللِه   ق ال 
ِثيكْرُُه م ع    ْيِر تك ْقو ى اللِه ق ِلْيِل. ِر، و ك  ِثيكْ  ك 

: ل مثا ح ج ْجن ا، ُكْنُت أُ  ْحنُكْون ، ق ال  ه ُه يُك   و ع ْن سكككككُ اِمُلُه ي ِتْيُمُه، و اِمُل اْبن  و ْهٍه، و ك ان  أ شكككككْ
 و ك ان  اْبُن الق اِسِأ يُك  اِمُلُه ابْكُنُه ُمْوس ى، ف ُكْنُت ِإذ ا

__________ 
 ( أي أننا وجدناها ال شيء.2)

 (2): فقال: ال، وأشار بيده، أي: وجدناها هباء." 446/  1وفي " المدارك " 
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النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل الدين )م  ير أع م -230
248) 

ْوِل اللِه  لثأ  -"الق ْيِس ع ل ى ر سكككككُ لثى اللثُه ع ل ْيِه و سككككك  اِن بِاللِه ف ئ م ر ُهأ بِ  -صككككك   -ع  ث و ج لث -اإِلْيم 
اُن بِاللِه؟( . : )ت دُرْون  م ا اإِلْيم   ق ال 

 ق اُلوا: اللُه و ر ُسْولُُه أ ْعل ُأ.
: )شكككك   ال ِة، و ِإيْكت اُء اق ال  ْوُل اللِه، و ِإق اُم الصككككث اِة، ه اد ُة أ ْن ال  إِل ه  ِإالث اللُه، و أ نث ُمح مثدار ر سككككُ ل ثك 

ْ ن ِأ )  (( .2و ص ْوُم ر م   ان ، و أ ْن تُكْعطُوا الُخُمس  ِمن  الم 
 ر و اُه: أ بُو د اُود ، ع ْن أ ْحم د .
ِدْيِنيِ  ق   ق ال  ُمح مثُد بُن ع ْمرِو بنِ  ة  الُعْصُفرِي : س ِمْعُت ع ِليث بن  الم  :ُعبك ْيد   ال 

اِلد  بن  الح اِرِث ِفي النثوِم، فك ُقْلُت:   ؟َما فَاَعَل الله  بككَ ر أ ْيُت خ 
:   ف ر  ِلي، ع ل ى أ نث اك ْمر  ش ِدْيِد.  ق ال 

 قُكْلُت: ف م ا ف عل  ي ْحي ى الق طثاُن؟
: نك ر اُه ك م   اِء.ق ال   ا يُكر ى الك وْك ُه الد ر ِي  ِفي أُُفِق السثم 

ِعْين  و مال ٍة، قك ْبل  م وْ  ن ة    م اٍن و ِتسكككككككككْ ف ٍر، سككككككككك  ِعْيٍد ِفي صككككككككك  ِت اْبِن ق اُلوا: تُكُوفِ ي  ي ْحي ى بُن سككككككككك 
ن ة ، بِئ ْربك ع ِة أ ْشُهٍر  ، و اْبِن ُعيك يكْ ُهُأ اللُه تك ع ال ى  -م ْهِديٍ   .-ر ِحم 

، ق ال  ق ال  أ    :بُو ب ْكٍر بُن أ ِبي د اُود : ح دث  ِني أ ِبي، ع ْن ُمح مثِد بِن س ِعْيٍد التِ ْرِمِذيِ 
ِعْيٍد الق طثاُن ي ْجِلُس ع ل ى م ْوضكككككككككِ  ، و ك ان  ي ْحي ى بُن سككككككككك  ر ة  أ ْكُتُه الح ِدْي   ٍع ق ِدْمُت الب صككككككككْ

ِدْيِ  و ا ح اُب الح  اٍن ِبح دِ ُمْرت ِفٍع، و ي ُمر  ِبِه أ صكككككككككْ ْيٍ ، ف م ر ْرُت ِبِه ِحدار و اِحدار، ُيح دِ ُث ُكلث ِإْنسككككككككك 
ٍة.  ك ْسئ ل ُه، فك ق ال  ِلي: اصع ْد، و اقر ْأ ح ْدرار، و اقر ْأ ِمْن ُسور ٍة و اِحد 

 فك ق ر ْأُت: }ِإذ ا وُْل ِل ِت ... { ، ف س ق ط  م ْ ِشي ار ع ل ْيِه، ف ئ ص اب ُه خ ش ب ُة ج  ثاٍر.
__________ 
( 8611، و" سككنن أبي داود " )113/  2( إسككناده صككحي  وهو في " المسككند " 2)

في االشككككككربة: باب في االوعية، وأبو جمرة، بالجيأ والراء: هو نصككككككر بن عمران ال ككككككبعي من 
في االيمان:  215، 210/  2بني ضككككككككككككككبيعكة، وهأ بطن من عبد القيس، وأخرجه البخاري 
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من قريق علي بن أبي الجعكد، عن شككككككككككككككعبة بهذا اإلسككككككككككككككناد، بكاب أداء الخمس من االيمكان 
 (2)( في االيمان من قرق عن أبي جمرة." 22وأخرجه مسلأ )

 

 ير أع م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل الدين )م -231
248) 

ْفي ان ، و يك بك ر هُ  ُل سككككككككككككُ ا يك ُقْوُل:  ،"قُكْلُت: ق ْد ك ان  اْبُن و ْهٍه ل ُه ُدنْكي ا و  ك ْرو ِة، ف ك ان  ي صككككككككككككِ ف ِله ذ 
 ُأِصْبُت ِبِه خ اصثةر.

. انُوا أ ر اُدوا اْبن  و ْهٍه ع ل ى الق   اِء، فك تك   يثه   ق ال  يُكْوُنُس بُن ع ْبِد اك ْعل ى: ك 
ْبٍع و ِتْسِعْين  و مال ٍة. : و م ات  ِفي ش ْعب ان ، س ن ة  س   ق ال 

ن ةر  ْبِعْين  سككككك  ْيِثِه ِفي )الِخل ِعيثاِت ، و ق ْد و قع  ل ن ا ُجْمل ِة ِمْن ع اِلي ح دِ قُكْلُت: ع اش  ا ْكنك تك ْيِن و سككككك 
.1(( ، و ِفي )الثكثق ِفيثاِت )2)  (( ، و   ْيِر ذ ِلك 

، ح دث  ِني أ بِ  : أ ْخبك ر ِني أ ْحم ُد بُن ع ْبِد اللِه بِن ُمح مثِد بِن ع ِليٍ  ي، ح دث ك ن ا ق ال  اْبُن ع ْبِد البك رِ 
 ُد بُن ُعم ر  بِن لُب اب ة ، س ِمْعُت ُمح مثد  بن  أ ْحم د  الُعْتِبيث يك ُقْوُل:ُمح مث 

: ِأ ِفي النثوِم، فك ق ال  ِعْيٍد: أ نثُه ر أ ى ع ْبد  الرثْحم ِن بن  الق اسكككِ ْحنُكْوُن بُن سككك  َما فَاَعَل  ح دث  ِني سكككُ
 ؟الله  بككَ 

. ُه م ا ُأِحه  : و ج دُت ِعْند   فك ق ال 
 ل ُه: ف ئ يث أ ْعم اِلك  و ج دت  أ ْف  ل ؟ ق ال  

: ِتال و ُة الُقْرهِن.  ق ال 
: قُكْلُت ل ُه: ف الم س اِلُل؟  ق ال 

يكْه ا ) ُر بُِئْصُبِعِه يُكل شِ   ( .8ف ك ان  ُيِشيكْ
: ف ُكْنُت أ ْسئ لُُه ع ِن اْبِن و ْهٍه، فك يك ُقْوُل ِلي: ُهو  ِفي ِعلِ يِ ْين .  ق ال 

، ق اال :أ ْخبك ر ن ا ع   اِفِظ بُن ب ْدر ان ، و يُكْوُسُف بُن أ ْحم د   ْبُد الح 
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، أ ْخبك ر ن ا ع ِلي   ِعْيُد بُن أ ْحم د  ِأ سككككككككك  ى بُن ع ْبِد الق اِدِر، أ ْخبك ر ن ا أ بُو الق اسككككككككِ  بُن أ ْخبك ر ن ا ُمْوسكككككككك 
، أ ْخبك ر ن ا ُمح مثُد بُن ع ْبِد الرثْحم ِن الُمخ لِ ُص، ح دث   نُ  ك ن ا ي ْحي ى بالُبْسرِيِ 

__________ 
( هي عشككككككرون ج ءا للقاضككككككي أبي الحسككككككين علي بن الحسككككككن المصككككككري الشككككككافعي 2)

 المعرو  بالخلعي، كنه كان يبيع الخلع الوالد الملوك.
 .884/  8، " العبر " 411الموصلي الدار المتوفى بمصر سنة 

الحافظ  اكصككككبهاني ( نسككككبة إلى أبي عبد الله القاسككككأ بن الف ككككل بن أحمد الثقفي1)
 ، وهي في عشرة أج اء.431المتوفى سنة 

 (2)( أي: كئنها ال شيء، فقد تالشت وذهبت." 8)
 

 ير أع م النب ء ط الر ال ، الفهبي، شمل الدين )م -237
248) 
" 

اُرْون : ُكْنُت ِعْند  أ ْحم د   ب   ق ال  أ بُو ن اِفٍع ِسْبُط ي  ِْيد  بِن ه  نكْ ُه ر ُجال ِن. -ٍل بِن ح   و ِعْند 
ن اِم، فك ُقْلُت ل ُه:  اُرْون  ِفي الم   ؟ا فَاَعَل الله  بككَ مَ فك ق ال  أ ح ُدُهم ا: ر أ ْيُت ي  ِْيد  بن  ه 

: أ ُتح دِ ُث ع ْن ح رِْيِ  بِن ُعْثم ان ؟ :   ف ر ِلي، و ش فع ِني، و ع اتك ب ِني، و ق ال   ق ال 
ْيرار.فك ُقْلُت: ي ا ر ب ِ   ، م ا ع ِلمُت ِإالث خ 

: ِإنثُه يُكْبِ ُض ع ِلي ار   .-ر ِضي  اللُه ع ْنهُ -ق ال 
ِر؟ ن اِم، فك ُقْلُت ل ُه: ه ْل أ ت اك  ُمْنك ِر و ن ِكيكْ  و ق ال  الرثُجُل اآلخ ُر: ر أ يْكُتُه ِفي الم 

؟ و م ا ِديْكُنُك؟ : ِإْي و اللِه، و س ئ ال ِني: م ْن ر ب ك   ق ال 
نْكي ا؟!فك   ا ِفي د اِر الد  ا، و أ ن ا ُكْنُت أ ْعل أ  النثاِل ِبه ذ   ُقْلُت: أ ِلِمْثِلي يُكق اُل ه ذ 

 ( .2فك ق اال  ِلي: ص د ْقت  )
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، أ ْخبك ر ن ا أ بُو ُهر يْكر ة  ُمح مث  ر  اِني  ِبِمصكككككككككْ ح اق  اله م ذ  ُد بُن أ ْخبك ر ن ا أ بُو الم ع اِلي أ ْحم ُد بُن ِإسكككككككككْ
اد ، ق اال :اللثيْ  ، و و ْيُد بُن ِهب ِة اللِه البك يِ ُع بِبك ْ د   ِ  بِن ُشج اٍ  الو ْسط اِني 

، أ ْخبك ر ن ا أ ْخبك ر ن ا أ بُو الق اِسِأ أ ْحم ُد بُن الُمب ار ِك، أ ْخبك ر ن ا قك ف ْرج ِل، أ ْخبك ر ن ا ع اِصُأ بُن الح س نِ 
ي ِإْمال ءر، ح دث ك ن ا مُ ع ْبُد الو اِحِد بُن ُمح مثٍد، ح دث ك ن ا ا اِعْيل  الق اضكككِ م  ْيُن بُن ِإسكككْ ح مثُد بُن ي  ِْيد  لُحسككك 

، ع ْن أ ِبي اُرْون ، أ ْخبك ر ن ا و ك رِيثا، ع ْن ع ِطيثة  الع ْوِفيِ  : أ ُخو ك ْرُخو ْيه، أ ْخبك ر ن ا ي  ِْيُد بُن ه   س ِعْيٍد، ق ال 
ْوُل اللِه  لثى اللثُه ع  -ق ال  ر سككككككُ لثأ  صككككككك  ْبِل : )ِإنِ ْي ت ارِِك ِفْيُكأ الثكث -ل ْيِه و سككككككك  ق ل ْيِن: ِكت اب  اللِه ح 

اِء إِل ى اك ْرِم، و ِعتكْر ِتي أ ْهل  بك ْيِتي، و ل ْن يك تك ف رثق ا ح تثى ي رِد ا ع ل يث ا م  ( )م ْمُدْوِد ِمن  السككث ( 1لح ْوم 
. 

__________ 
 .842، 846/  24( " تاري  ب داد " 2)
، 24/  8( إسككناده ضككعيف ل ككعف عطية العوفي، وأخرجه أحمد في " المسككند " 1)

من قرق عن عطيكككة  285/  2، والطبراني في " المعجأ الصكككككككككككككك ير " 51، و16، و22و
، من حدي  ويد بن  ابت، 231، 232/  5العوفي به لكن له شاهد يتقوى به عند أحمد 

( وحسكككنه، 8233قأ عند الترمذي )وسككنده حسككن في الشككواهد، وهخر من حدي  ويد بن أر 
 ( أي ا وحسنه.8236و ال  من حدي  جابر بن عبد الله عند الترمذي )
 (2)" 2/  1وفي الباب عن  ير هؤالء انظر " المجمع " 

 

أخرى، -اعرفا  القراء الكبار عوى الببقات وا عصاااار ط-233
 (248الفهبي، شمل الدين )م 

 أحمد بن إبراهيأ المقرىء أخبرنا المصنف  " أبو القاسأ الشحامي أخبرنا أبو بكر
كان من ألمة هذا الفن قرأ بدمشككككككككككق على أبي الحسككككككككككن ابن اكخرم وبب داد على أبي   

الحسكككككين بن بويان وأبي بكر النقاش وأبي عيسكككككى بكار وبخراسكككككان على جماعة وسكككككمع من 
سكككككككككككككرجي إمام اكلمة ابن خ يمة وأبي العبال السكككككككككككككراج وأحمد بن محمد بن الحسكككككككككككككين الما
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وجمكاعكة روى أبو عبدالله الحاكأ وقال كان إمام عصككككككككككككككره في القراءات وكان أعبد من القراء 
 وكان مجاب الدعوة انتقيت عليه خمسة أج اء 

وروى عنه عبد الرحمن بن الحسككككككككككككن بن عليك وأبو سكككككككككككككعد المقرىء وأبو حفص بن  
 مسرور وأبو سعد الكنجروذي و يرهأ 

أ أبو الوفاء مهدي بن قرارة شكككي  الهذلي وأبو القاسكككأ وقرأ عليه القراءات جماعة منه 
علي بن أحمد البسكككككتي المقرىء شكككككي  الواحدي وسككككككعيد بن محمد الحيري ويوم موته مات 

 أبو الحسن العامري الفيلسو  
قكال عمر بن أحمكد بن مسككككككككككككككرور حكد ني  قة أنه رأى أبا بكر بن مهران في النوم في  

لعامري قال إن الله أقام أبا الحسكككككككككن ا ما فعل الله بكتاذ الليلة التي دفن فيها فقلت يا أسككككككككك
 بحذالي وقال هذا فداؤك من النار 

 (2)قال الحاكأ قرأت ببخارى على ابن مهران كتاب الشامل له في "  
 

أخرى، -اعرفا  القراء الكبار عوى الببقات وا عصاااار ط-234
 (248الفهبي، شمل الدين )م 
لي وسكككككعد الله بن الدجاجي وأبو قاهر السكككككلفي وأبو " أحمد بن عبد ال ني الباجسكككككرا

 الف ل خطيه الموصل و يرهأ 
قال أبو سكككككككعد السكككككككمعاني كان له ورد بين العشكككككككاءين يقرأ فيه سكككككككبعا من القرهن قالما  

 وقاعدا حتى قعن في السن وكان صاحه كرامات 
 وقال ابن نصر كانت له كرامات  
أ اعتكف فيه مدة يعلأ العميان ويسكككككككككئل قلت كان إمام مسكككككككككجد ابن جردة بالحريأ   

 لهأ وينفق عليهأ 
قال ابن النجار في تاريخه بلى عدد من أقرأهأ أبو منصككككور القرهن سككككبعين ألفا  أ قال  

 هكذا رأيته بخط أبي نصر اليونارتي الحافظ 
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 قلت هذا مستحيل فلعله أراد أن يكته سبعين نفسا فسبقه القلأ فكته سبعين ألفا  
منصكككور بن خيرون ما رأيت مثل يوم صكككلي على أبي منصكككور الخياط من كثرة قال أبو  

 الخلق والتبرك بالجناوة 
يمي الصبيان قال  فر لي بتعل ما فعل الله بكوقال السمعاني رأوه بعد موته فقيل له  

 فاتحة الكتاب 
وقال السكككلفي ذكر لي المؤتمن السكككاجي في  اني جمعة من وفاة الشكككي  أبي منصكككور  

وم ختموا على قبره مككالتين وإحككدى وعشككككككككككككككرين ختمككة يعني أنهأ كككانوا قككد قرؤوا الختأ قبككل الي
 (2)ذلك إلى سورة اإلخالص فختموا هناك ودعوا عقيه كل ختمة " 

 

اعرف  القراء الكبار عوى الببقات وا عصاااار، الفهبي، -235
 (248شمل الدين )م 

ره في القراءات، وكان أعبد من "روى عنه أبو عبد الله الحاكأ، وقال: كان إمام عصككككككككككك
 رأينا من القراء، وكان مجاب الدعوة، انتقيت عليه خمسة أج اء.

وروى عنكه عبد الرحمن بن الحسككككككككككككككن بن عليك وأبو سككككككككككككككعد المقرئ، وأبو حفص بن 
 مسرور، وأبو سعد الكنجرودي و يرهأ.

 وقرأ عليه القراءات جماعة منهأ أبو الوفاء مهدي بن قرارة شي  الهذلي.
أبو القاسأ علي بن أحمد البستي المقرئ شي  الواحدي، وسعيد بن محمد الحيري، و 

 ويوم موته، مات أبو الحسن العامري الفيلسو .
قال عمر بن أحمد بن مسككككككككككككرور: حد ني  قة أنه رأى أبا بكر بن مهران في النوم، في 

ا الحسككككككككككككككن قام أب؟ قكال: إن الله أماا فعل الله بكالليلكة التي دفن فيهكا، فقلكت: يكا أسككككككككككككككتكاذ 
 العامري بحذالي، وقال: هذا فداؤك من النار.

قال الحاكأ: قرأت ببخارى على ابن مهران كتاب الشككككامل له في القراءات، ومات في 
 .2رحمه الله تعالى-شوال سنة إحدى و مانين و ال مالة، وله ست و مانون سنة 
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 علي بن أحمد بن صال  الق ويني المقرئ، أحد اكعالم. -14
مع من يوسكككككككف بن عاصكككككككأ الراوي، ومحمد بن مسكككككككعود اكسكككككككدي؛ ويوسكككككككف بن سككككككك

 حمدان، وأخذ القراءات عن العبال بن الف ل بن شاذان وأبي عبد الله اكورق.
ولقي بب داد ابن مجاهد، وناظره، وأقرأ النال  ال ين سككككككككككككنة، ترجمة أبو ليلى الخليلي، 

 وحدث عنه.
و ال مالة، وله  مان وتسككعون سككنة، قال: وقال: توفي في رم ككان سككنة إحدى و مانين 

 .1ف نه ولد سنة  الث و مانين ومالتين
 عبد الله بن عطية بن حبيه أبو محمد الدمشقي، المفسر المقرئ المعدل. -15

قرأ على ابن اكخرم، وجعفر بن أبي داود النيسكككككككككككككككابوري، وحكككدث عن ابن جوصككككككككككككككككا، 
 رستاني.وجماعة، روى عنه أبو محمد بن أبي نصر، وقرفة الح

__________ 
 ".41/ 2".  اية النهاية "13/ 8انظر/ شذرات الذهه " 2
 (2)"." 521/ 2انظر/  اية النهاية " 1
 

اعرف  القراء الكبار عوى الببقات وا عصاااار، الفهبي، -232
 (248شمل الدين )م 

 "قال أبو سككككعد السككككمعاني: كان له ورد بين العشككككاءين يقرأ فيه سككككبعا من القرهن، قالما
 وقاعدا حتى قعن في السن، وكان صاحه كرامات وقال ابن نصر: كانت له كرامات.

قلت: كان إمام مسككككجد ابن جردة بالحريأ،  أ اعتكف فيه مدة يعلأ العميان، ويسككككئل 
 لهأ وينفق عليهأ.

قال ابن النجار في تاريخه: بلى عدد من أقرأهأ أبو منصككككككككككككور القرهن سككككككككككككبعين ألفا،  أ 
خط أبي نصككككككككككككككر اليونارتي الحافظ، قلت: هذا مسككككككككككككككتحيل، فلعله أراد أن قكال: هكذا رأيته ب

 يكته سبعين نفسا فسبقه القلأ، فكته سبعين ألفا.
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قال أبو منصور بن خيرون: ما رأيت مثل يوم صلي على أبي منصور الخياط، من كثرة 
قال:  فر  ؟كما فعل الله بالخلق والتبرك بالجناوة، وقال السككمعاني: رأوه بعد موته فقيل له 

 لي بتعليمي الصبيان فاتحة الكتاب.
وقال السلفي: ذكر لي المؤتمن الساجي، في  اني جمعة من وفاة الشي  أبي منصور، 

 اليوم ختموا على قبره مالتين وإحدى وعشرين ختمة.
يعني أنهأ كانوا قد قرءوا الختأ قبل ذلك، إلى سككككككورة اإلخالص، فختموا هناك، ودعوا 

 عقيه كل ختمة.
ال السكككلفي: وقال لي علي بن اكيسكككر العكبري: وكان رجال صكككالحا، ح كككرت جناوة ق

 أبي منصور، فلأ أر أكثر خلقا منها،
فاسككككككككتقبلنا يهودي، فرأى كثرة ال حام والخلق، فقال: أشكككككككككهد أن هذا الدين هو الحق، 

 وأسلأ.
 .2توفي يوم اكربعاء، سادل عشر محرم سنة تسع وتسعين وأربعمالة

ن عبد الله بن يحيى أبو البركات بن الوكيل الخباو الدبال، الشكككككككككككيرجي محمد ب -42
 المقرئ الب دادي، الكرخي، كما رأيت مثله في من بقي من القراء بالعراق.

قرأ بالروايات على أبي العالء الواسطي، والحسن بن الصقر، ومحمد بن بكير النجار، 
لي من عبد الملك بن بشكككران، وعوعلي بن قلحة، وتفقه على القاضكككي أبي الطيه، وسكككمع 

 بن أيوب صاحه المنيني.
وكان مولده في سككككنة سككككت وأربعمالة، قرأ عليه القراءات أبو الكرم الشككككهرووري، و يره، 

 وحدث عنه ابن ناصر والسلفي، وقرأ عليه ختمة، وأبو بكر عبد الله بن النقور.
 كره وال يدعو إليه،قال ابن ناصككككككككككككر: كان رجال صككككككككككككالحا، اتهأ باالعت ال، ولأ يكن يذ 

 وقال أبو المعمر المبارك بن أحمد: دخلت على أبي البركات الوكيل في مرضه.
__________ 

 (2)"." 24/ 1".  اية النهاية "406/ 8انظر شذرات الذهه "2
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تافهيب تهفيب الكمال في أ اااماء الرجال، الفهبي، -232
 (248شمل الدين )م 

 أيام. وكذا قال في سنه عبال "سبع وسبعون سنة إالث نحوا من عشرة
 الدوري سواء وواد: صلى عليه والي المدينة، فكلأ الح امي الوالي

لثأ   -فئخرجوا له سككككرير النثِبي   لثى اللُه ع ل ْيِه و سكككك  لي عليه مراررا بعد فحمل عليه وصكككك -صكككك 
 الوالي.

 وقال أبو حسان مهيه بن سليأ، سمعت محمد بن يوسف البخاري
 المدينة مع يحيى بن معين ليلة الجمعة ومات من ليلته، فلما يقولى: دخلنا

 أصبحنا تسامع النال بقدومه وموته، فاجتمع العامة وجاءت بنو هاشأ
لثى اللُه ع ل ْيِه و سكككككككككك   -فقالوا: نخرج له اكعواد التي  سككككككككككل عليها النثِبي   . فكره -لثأ  صكككككككككك 

 العامة ذلك
لثأ   -ى بالنبي وكثر الكالم، فقال بنو هاشكككأ: نحن أول لثى اللُه ع ل ْيِه و سككك  وهو أهل  - صككك 

 أن
 ي سل عليها. فئخرج اكعواد ف سل عليها. وقال عبال الدوري:

لثأ   -حمل على أعواد النثِبي   لثى اللُه ع ل ْيِه و سكككككككك  ذا الذي كان ونودي بين يديه: ه -صكككككككك 
 ينفي الكذب

لث  -عن رسككككول الله  لثى اللُه ع ل ْيِه و سكككك  ( قال جعفر بن محمد بن ُك ال 2]وكذا[ )-أ  صكككك 
 و يره.

 وروى جعفر بن أبي عثمان الطيالسي، عن حبيش بن مبشر الفقيه قال:
 ؟ قال: أعطانيما فعل الله بكرأيتما يحيى بن معين في النوم فقلت: 

 وحباني وووجني بثال مالة حوراء، ومهد لي بين المصراعين.
 ة بن إسماعيل أبو سلمة المخ ومي( بن الم ير 1]ت[: يحيى ) - 2612
 المدني.

 عن: أبيه، وأبي ضمرة، وابن أبي فديك، وعبد الملك بن
 الماجشون.
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 وعنه: )ت(، وأبو حاتأ، وأبو لبيد محمد بن إدريس، ووكريا
 الساجي، وابن صاعد، والمف ل الج ن دي، وهخرون.

 قال أبو حاتأ:  قة صدوق.
__________ 

 ( من "خ، هك".2)
 (2)(." 520 - 563/ 82هذيه )( الت1)
 

تافهيب تهفيب الكمال في أ اااماء الرجال، الفهبي، -238
 (248شمل الدين )م 

 "وقال الفالل: ولد سنة إحدى ومالة ومات سنة ا نتين و مانين
 ومالة. وقال  يره: في  امن شوال. وقال ابن حبان: كان من أور 

 لف خمسمالة ألفأهل ومانه، مات أبوه وكان واليرا على اكبلة، وخ
 حبة، فما أخذ ي يد منها حبة. وقال نصر بن علي الجه مي: رأيت

 ؟ قال: دخلت الجنة.ما فعل الله بكي يد بن وريع في المنام فقلت: 
 قلت: بأ ذاك؟ قال: بكثرة الصالة.

 ( بن وياد بن أبي الجعد اكشجعي موالهأ2]ع  ل ق[: ي يد ) - 2251
 الكوفي.

 لأ، وعبد الرحمن بن عابس، ووبيدعن: عمه عبيد أخي سا
 اليامي، وحبيه بن أبي  ابت، وجماعة.

 وعنه: أبو معاوية، وابن نمير، ووكيع، ومحمد بن بشر،
 وجماعة.

 و قه أحمد وابن معين، قال أبو حاتأ: ما بحديثه بئل.
 ( بن وياد، ويقال: ابن أبي وياد المدني1]ب  ت كن[: ي يد ) - 2260
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 اش المخ ومي، وقيل هما ا نان.مولى عبد الله بن عي
 عن: محمد بن كعه القرظي، و يره.

 وعنه: مالك، وابن إسحاق.
 و قه النسالي.

 ]ت ق[: ي يد بن وياد، ويقال: ابن أبي وياد القرشي، وقيل: - 2262
 هما ا نان، دمشقي.
__________ 

 (.282 - 280/ 81( التهذيه )2)
 (.284 - 281/ 81( التهذيه )1)
 (2)(." 285 - 284/ 81يه )( التهذ8)
 

تافهيب تهفيب الكمال في أ اااماء الرجال، الفهبي، -239
 (248شمل الدين )م 

 "في عيني فلأ أبصر السراج وال الكته، فبكيت على نفسي النقطاعي
 وعلى ما فاتني من العلأ، وعلى ما يفوتني واشتد بكالي وأبكيت،

ا يعقوب بن في النوم فناداني: ي -صككككلي الله عليه وسكككككلأ-وحملتني عيني فرأيت النبي 
 سفيان،

 ( فقلت: يا رسول الله، ذهه بصري فتحسرت على2لأ أنت )ك يه( )
 ما فاتني من كته سنتك وعلى االنقطا  عن بلدي. فقال لي: ادن

 مني. فدنوت فئمرث يده على عيني كئنه يقرأ عليها، فاستيقظت فئبصرت
 دمشقي: قدم عليناوأخذت نسخي وقعدت أكته. وقال أبو ورعة ال

 رجالن: يعقوب بن سفيان، يعج  أهل العراق أن يروا رجل مثله.
 وذكر حرب بن إسماعيل، وعن ابن أبي حاتأ قال: قال لي أبي: ما
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 فاتك من المشاي  فاجعل بينك وبينه يعقوب بن سفيان ف نك ال تجد مثله.
 وروى محمد بن إسحاق بن ميمون الفسوي، عن عبدان بن محمد

 ؟ما فعل الله بكوي قال: رأيت يعقوب بن سفيان في النوم فقلت: المرو 
 قال:  فر لي وأمرني أن أحدث في السماء ]كما كنت أحدث في

 ( الرابعة، فاجتمع علي الماللكة1اكرم، فحد ت في السماء[ )
 واستملى علي جبريل وكتبوا بئقالم من ذهه.

 ي حاتأ بشهر.قالوا: توفي بفسا سنة سبع وسبعين ومالتين قبل أب
 ( بن سلمة الليثي موالهأ المدني.8]د ق[: يعقوب ) - 2361

 عن: أبيه، عن أبي هريرة.
__________ 

 /81( في "اكصل": بكيت. والمثبت من "خ، هك" وتهذيه الكمال )2)
881.) 

 ( من "التهذيه".1)
 (2)(." 885/ 81( تهذيه الكمال )8)
 

ال، الفهبي، تافهيب تهفيب الكمال في أ اااماء الرج-240
 (248شمل الدين )م 

 "لهذا اكمر إال ابن المبارك، يعني اإلمامة.
 (2وقال بع هأ: عن معتمر بن سليمان. قال: إذا مات سفيان )ففقيه( )

 العرب ابن المبارك.
 وعن ابن المبارك قال: اعتمدوا على اك ر، وخذوا من الرأي ما يفسر لكأ

 الحدي .
 نال؟ قال العلم ءا. قيل: فمن الملوك؟ قال:وعن ابن المبارك وس ل من ال

                                         
 .20/211( 243تذهيه تهذيه الكمال في أسماء الرجال، الذهبي، شمس الدين )م  (2)



 

 831 

 ال هاد. قيل: فمن ال و اء؟ قال خ يمة وأصحابه. قيل فمن السفلة؟ قال:
 الذين يعيشون بدينهأ.

 وعن ابن المبارك قال: اجلس مع المسثاكين، وال تجلس مع صاحه بدعة.
 ل:وعنه قال: إذا عر  الرجُل نفسه يصير عند نفسه، أذل من كله، وعنه قا

 (8( وأنا شر منهأ )1أحه الصالحين ولست منهأ ... وأب ض )الطالحين( )
 وقال: ال يقع موقع الكسه على العيال شيء، وال الجهاد في سبيل الله

 ( النية، ورب عمل كبير تص ره النية. وقال4وقال: رب عمل ص ير )تكثره( )
 فر؟ قال:  ه بكما فعل اللوكريا بن عدي: رأيت ابن المبارك في النوم فقلت: 

 لي برحلتي في الحدي .
 (:6( ابن المبارك )فقال( )5وقال العالء بن اكسود: ذكر جهأ )عند( )

 عجبت لشيطاٍن أتى النال داعيرا ... إلى النار واشتق اسمه من جهنأ
 قال على بن الحسن بن شقيق: سمعت ابن المبارك يقول: إنا لنحكي كالم

 أن نحكي كالم الجهمية.اليهود والنصارى، وال نستطيع 
__________ 

 ( في "خ": فقيه.2)
 ( في "د": العاصين.1)
 ( حاشية في "ق": ولبع هأ في المعنى:8)

 أحه الصالحين ولست منهأ ... وأرجو أن أنال بهأ شفاعة
 وأكره من ب اعته المعاصي ... على أني شريك في الب اعة

 ( في "د، هك": تكبره.4)
 ( في "خ": عن.5)
 (2)ي "ق": فقلت." ( ف6)
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تافهيب تهفيب الكمال في أ اااماء الرجال، الفهبي، -241
 (248شمل الدين )م 

ا كان من ح ْجر ِحمير، والُعت قاء ليسوا من قبيلة واحدة وهأ ج ْمع من قبالل    "وبيدر
 شتى.

 (:2وقال أبو بكر بن المقرئ، عن بعض شيوخه: إن ابن القاسأ )قال( )
 ة خ ْرجة، أنفقت في كل  خ ْرجة ألف دينار.خرجت إلى مالك ا نتي عشر 

 قيل: مولده سنة تسع وعشرين ومالة، وقيل: سنة إحدى و ال ين ومالة.
 وقال يونس بن عبد اكعلى: مات في حفر سنة إحدى وتسعين ومالة.

 (: كان من ممبر أصحاب مالك بل كبيرهأ ورأسهأ مع الدين وال هد.1قلت )
 ابن القاسأ يقول في دعاله: اللهأ امنع)قال الحارث بن مسكين: سمعت 

( في الور  وال هككد شككككككككككككككي ككرا 8(. قككال الحككارث: ]فكككان[ )2الككدنيككا مني وامنعني منهككا( )
 عجيبرا.

 وعن مالك أنه ذكر عنده ابن القاسأ فقال: عافاه الله، م ثك ُله كم ث ل جراب
 مملوٍء مسكرا.

 ن وههوقيل: إن مالكرا س ل عن ابن وهه وابن القاسأ فقال: اب
 ( عالأ، وابن القاسأ فقيه.4)رجل( )

 وعن أسد بن الفرات قال: كان ابن القاسأ ي ْختأ كل  يوم وليلة ختمتين،
 فن ل لي حين ج ته عن ختمة ر بة في إحياء العلأ.

 ؟ قال: وجدتما فعل الله بكوقال سحنون: رأيت ابن القاسأ فقلت: 
 (: تالوة القرهن.5عنده ما أحببت. قلت: فما وجدت أف ل؟ )قال( )

 قلت: فالمسالل؟ فكان يشير بئصبعه يُلشِ يها، فسئلته؟ عن ابن وهه،
 فقال: هو في ِعلِ يِ ين.
__________ 

 ( سقطت من "خ".2)
 (.215 - 210/ 1( سير أعالم النبالء )1)
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 ( في "اكصل، هك": وكان. والمثبت من "د، خ".8)
 ( في "خ": وجل.4)
 (2)( في "د": من." 5)
 

تافهيب تهفيب الكمال في أ اااماء الرجال، الفهبي، -247
 (248شمل الدين )م 

 "خيررا ورعرا، مات بب داد أول يوم من المحرم سنة  مان وعشرين ومالتين،
.  وُدفن بباب حرب وهو ابن إحدى وتسعين سنة، وكان بُصرُه قد ذ ه ه 
 أيتوقال محمثد بن محمثد بن أبي الورد: قال لي مؤذن بشر الحافي: ر 

 ؟ قال:  فر لي. فقلت: ما فعل بئحمدما فعل الله بكبشررا في النوم فقلت: 
 ابن حنبل؟ فقال:  فر له. فقلت: ما فعل بئبي نصر التمار؟ قال: هيهات

 ذاك في ِعلِ يين. فقلت: بماذا نال  ما لأ تنااله؟ قال: بف قره وص بره على بُنيثاته.
 ]م[  ير حدي ، يعني: }يك ْوم   قال شيخنا أبو الحجاج: ما أظن روى عنه

 (.1(  أث ساقه بطرق )2يك ُقوُم النثاُل لِر بِ  اْلع ال ِمين { )
 ( بن عبد الع ي  بن عبد الله بن أبي سلمة8]كد ل ق[: عبد الملك ) - 4112

، الفقيه، صاحه مالك،  الماِجُشون أبو مروان التثيمي  موالهأ، الم د ني 
 وأحد اكلمة.
 ( يوسف بن الماجشون، ومسلأ بن خالد4ومالك، وخاله )عن: أبيه، 

 ال ثْنجي، وإبراهيأ بن س ْعد.
 ( الم ْهري، وعمرو بن علي الفالل، ومحمد بن5وعنه: سليمان بن داود )

 يحيى الذهلي، وعلي بن حرب، وأحمد بن ن ْصر النيسابوري الُمقرئ، وال  بير بن
 اقوب الفسوي، وعبد الرحمن وسعد ابنب ك ار، وعبد الملك بن حبيه الفقيه، ويع

 عبد الله بن عبد الحكأ، وخلق.
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 قال مصعه ال بيري: كان في ومانه مفتي أهل المدينة. وقال ابن عبد البر:
 كان فقيهرا فصيحرا دارت عليه الُفتيا في ومانه إلى موته، وعلى أبيه قك ْبله، وهو فقيه

 ره، وكان ُمولعرا بسما  الِ ناءابن فقيه، وكان ضريررا، يقال: عمي في هخر ُعمُ 
 ارتجاالر و ير ارتجال.
__________ 

 .6( سورة المطففين: 2)
 (.1361رقأ  1216 - 1215/ 4( أخرجه مسلأ )1)
 (.861 - 853/ 23( التهذيه )8)
 ( واد في "د، هك": بن. خطئ.4)
 (2)( واد في "خ": و. خطئ." 5)
 

الفهبي،  تافهيب تهفيب الكمال في أ اااماء الرجال،-243
 (248شمل الدين )م 

ا بن يحيى  "قال: محمد بن يحيى له مجلس؟ قلت: نعأ. قال: لو أن محمدر
 (2عندنا لجعلناه إمامرا في الحدي ، سمعها ونجويه اللباد من أبي ]عمرو[ )

 المستملي، وواد: قال المستملي: سمعت محمد بن يحيى يقول: قد جعلت
 ن ربي ع  وجل. وقال سعيد بن منصور البنأحمد بن حنبل إمامرا فيما بيني وبي

 معين: لأ ال تجمع حدي  ال هري؟ قال. قد كفانا محمد بن يحيى، وجمع
 ( الحافظ: كنت عند أبي ورعة فجاء مسلأ1حدي  ال هري. وقال ]أبو قريش[ )

 فجلس ساعة، وتذاكرا فلما أن قام، قلت: هذا جمع أربعة هال  حدي  في
 ك الباقي.  أ قال: ليس لهذا عقل لو دارى محمد"الصحي "، قال: ف لأ  تر 

 أبن يحيى لصار رجالر. وقال يحيى بن محمد: سمعت أبي يقول: إذا روى عن
 المحدث رجالن ارتفع عنه اسأ الجهالة، ودخلت على أبي وقت القاللة في
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 الصيف، وهو في بيت كتبه وبين يديه السراج وهو يصنف، فقلت: يا أبة،
 ان هذا السراج، فلو نفست عن نفسك. فقال: يا بنيفي هذا الوقت، ودخ

ين. قال وأصحابه، والتابع -صلى الله عليه وسلأ  -تقول لي هذا، وأنا مع رسكول الله 
 أبو حاتأ

 الراوي: محمد بن يحيى إمام أهل ومانه  قة. وقال النسالي:  قة مئمون.
 كان أميروقال أبوبكر بن أبي داود: حد نا محمد بن يحيى النيسابوري، و 

 ( اكوهر: لمحمد بن يحيى8المؤمنين في الحدي . وقال أحمد بن محمد )بن( )
  مانية عشر رحلة إلى البصرة، ورحلتان إلى اليمن. وعن الذهلي قال: لما

 دخلت البصرة استقبلتني جناوة يحيى بن سعيد القطان على باب البصرة. وقالت
 رأيت ساقه قط. وقال أبو حامد بن أم ِة لمحمد بن يحيى: خدمته  ال ين سنة فما

 الشرقي: سمعت أبا عمرو الخفا   ير مرة يقول: رأيت محمد بن يحيى الذهلي
 ؟ قال:  فر لي. قلت: فما فعل علمكما فعل الله بكفي النوم فقلت: 

 قال: كته بماء الذهه ورفع في عليين. قال ابن الشرقي وجماعة: مات سنة
__________ 

 مر. والمثبت من "خ" والتهذيه.( في "اكصل": ع2)
 ( في "اكصل": ابن يونس. والمثبت من "خ، هك" والتهذيه وهو الحافظ: محمد1)

 (.806 - 804/ 24ابن جمعة بن خلف أبو قريش، ترجمته في شر أعالم النبالء )
 (2)( سقطت من "خ"." 8)
 

تافهيب تهفيب الكمال في أ اااماء الرجال، الفهبي، -244
 (248شمل الدين )م 

 "يموت، وكان في خده خال مما ظهر من البكاء. وقال أوهر بن جميل،
 ؟ قال:ما فعل الله بك نا ابن عيينة: رأيت منصور بن المعتمر فقلت: 
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 (. وقال أبو بكر بن عياش: رحأ الله2كدت أن ألقى الله بعمل )نبى( )
 منصوررا كان صوامرا قوامرا.

 أبو الحسن الواسطي الب وري( بن المهاجر، 1]فق[: م ْنصور ) - 6152
 بي ا  القصه.

 عن: سعد اإلسكا ، وشعيه بن ميمون، وهشيأ،
 وجماعة.

 وعنه: إسحاق بن وهه العال ، ومحمد بن عبد الملك الدقيقي،
 ويعقوب بن شيبة وهخرون.

 ( بن النعمان اليشكري، أبو حفص بصري،8]خت[: م ْنصور ) - 6151
 ن ل مرو  أ بخارا.
 حق بن حميد، وعكرمة.عن: أبي مجل  ال

 وعنه: ابن المبارك، وعبد الع ي  بن أبي رومة، وأبو أحمد
 ال بيري، وجماعة.

 ذكره ابن حبان في الثقات.
 ( بن وردان أبو محمد، وقيل: أبو4]ت عس ق[: م ْنصور ) - 6158

 عبدالله اكسدي الكوفي العطار.
 ة،عن: أبان بن ت له، وعلي  بن عبد اكعلى، وفطر بن خليف

 وجماعة.
__________ 

 ( واد في "خ": سي.2)
 (.556 - 555/ 13( التهذيه )1)
 (.552 - 556/ 13( التهذيه )8)
 (2)(." 551 - 552/ 13( التهذيه )4)
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ت: المنجد، الفهبي، شااامل  -العبر في خبر ان )بر -245
 (248الدين )م 

ن أيوب ة روى ع" وفيهككا الحككافظ الثبككت أبو معككاويككة ي يككد بن وريع العيشككككككككككككككى بككالبصككككككككككككككر 
 ه ( وقبقته  61السختيانى ) 

 قال أحمد بن حنبل كان ريحانة البصرة ما أتقنه وما أحفظه  
 وقال يحيى القطان ما كان هنا أحد أ بت منه  
 الله بك ما فعلوقال نصككككككر بن علي الجه ككككككمى رأيت ي يد بن وريع في النوم فقلت  

 قال دخلت الجنة قلت بماذا قال بكثرة الصالة 
وفيها في شككككككهر ربيع اآلخر القاضكككككككى أبو يوسككككككف واسكككككككمه يعقوب بن إبراهيأ الكوفى  

قاضككككككى الق ككككككاة وهو أول من دعى بذلك تفقه على اإلمام أبي حنيفة وسككككككمع من عطاء ابن 
 الساله وقبقته 

 قال يحيى بن معين كان القاضى أبو يوسف يحه أصحاب الحدي  ويميل إليهأ  
 يوسف يصلى بعدوقال محمد بن سماعة كان أبو  

____________________ 
 "(2) 
 

ت: المنجد، الفهبي، شااامل  -العبر في خبر ان )بر -242
 (248الدين )م 

" الجوهري وابي الطيكككه الطبرى وقكككالفكككة وتفقكككه على القكككاضككككككككككككككي أبي يعلى وبر  في 
الحسككاب والهندسككة وشككارك في علوم كثيرة وانتهى إليه علو اإلسككناد في ومانه توفى في رجه 

 له  الث وتسعون سنة وخمسة أشهر و 
قال ابن السككككككككمعاني ما رأيت أجمع للفنون منه نظر في كل علأ وسككككككككمعته يقول تبت  

 من كل علأ تعلمته إال الحدي  وعلمه 
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ويوسكككككككف بن أيوب ابو يعقوب الهمذاني ال اهد شكككككككي  الصكككككككوفية بمرو وبقية مشكككككككاي   
اظرة  أ ذهه الشككافعي وبر  في المنالطريق العاملين تفقه على الشككي  أبي إسككحاق فئحكأ م

ترك ذلك وأقبل على شكككككككككئنه وروى عن الخطيه وابن المسكككككككككلمة والكبار وسكككككككككمع ب صكككككككككبهان 
وبخارى وسككككككككمرقند ووعظ وخو  وانتفع به الخلق وكان صككككككككاحه أحوال وكرامات توفى في 

 ربيع اكول عن أربع وتسعين سنة  سنة ست و ال ين وخمس م ة  
ظيمة بين السككككككككككككلطان سكككككككككككككنجر وبين الترك الكفرة بما وراء فيها كانت ملحمة ع 586 

النهر أصيه فيها المسلمون وافلت سنجر في نفر يسير بحي  أن وصل بل  في ستة أنفس 
وأسرت ووجته وبنته وقتل من جيشه م ة ألف أو أكثر وقيل إنه أحصى من القتلى أحد عشر 

 م ة ألف فارل  ألف صاحه عمامة وأربعة هال  امرأة وكانت الترك في  الث
وابو سككككككعد ال ووني أحمد بن محمد الشككككككي  أبي الحسككككككن على بن محمود بن ماخوة  

الصككوفى روى عن القاضككي أبي يعلى الفراء وأبي جعفر بن المسككلمة والكبار توفى في شككعبان 
 عن سبع و مانين سنة 

وأنا فر لي قال   ما فعل الله بكقال ابن ناصكككر كان متسكككمحا فرأيته في النوم فقلت  
 في الجنة 
ه ( أحمد بن محمد بن موسكككى الصكككنهاجي اكندلسكككي  64وابو العبال بن العريف )  

 الصوفي ال اهد
____________________ 

 "(2) 
 

ت: المنجد، الفهبي، شااامل  -العبر في خبر ان )بر -242
 (248الدين )م 

 "  سنة ست و ال ين وخمس م ة  
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ان سكككككككككككككنجر وبين الترك الكفرة بما وراء فيها كانت ملحمة عظيمة بين السككككككككككككلط 586 
النهر أصكككيه فيها المسكككلمون وافلت سكككنجر في نفر يسكككير بحي  أن أنه وصكككل بل  في سكككتة 
أنفس وأسككككككككرت ووجته وبنته وقتل من جيشككككككككه م ة ألف أو أكثر وقيل إنه أحصككككككككى من القتلى 

  ارلأحد عشر ألف صاحه عمامة وأربعة هال  امرأة وكانت الترك في  الث م ة ألف ف
وابو سككككككعد ال ووني أحمد بن محمد الشككككككي  أبي الحسككككككن على بن محمود بن ماخوة  

الصككوفى روى عن القاضككي أبي يعلى الفراء وأبي جعفر بن المسككلمة والكبار توفى في شككعبان 
 عن سبع و مانين سنة 

فر لي وأنا قال   ما فعل الله بكقال ابن ناصكككر كان متسكككمحا فرأيته في النوم فقلت  
 جنة في ال

ه ( أحمد بن محمد بن موسكككى الصكككنهاجي اكندلسكككي  64وابو العبال بن العريف )  
 الصوفي ال اهد

____________________ 
 "(2) 
 

اناقب اإلاام أبي حنيف  وصاااحبي ، الفهبي، شاامل -248
 (248الدين )م 

، ح   ُد ْبُن اْلق اِسِأ اْلبك ْرِتي  :  ك ن ا أ ْحم  أ بُو ع ِليٍ  أ ْحم ُد ْبُن ُمح مثِد ْبِن  دث  ِني"أ بُو ِبْشٍر الد والِبي 
ْرت   ن اِم، فك ُقْلُت: ِإالم  صكككِ ِن ِفي اْلم  ِمْعُت أ ِبي، يك ُقوُل: " ر أ ْيُت ُمح مثد  ْبن  اْلح سككك  اٍء، سككك  ؟ أ ِبي ر ج 

ا اْلِعْلأ  ِفيكككك   ذ  ْل هككك  : ِقيكككل  ِلي: ل ْأ ن ْجعككك  ال  ُت: ِبأ ؟ قككك  : ُ ِفر  ِلي، قُكلكككْ ال  ، إِ قككك  ال و ن ْحُن نك ْ ِفُر لككك ك 
: ِفي أ ْعل   ِنيف ة ؟ ق ال  ٍة، قُكْلُت: ف ئ بُو ح  : فك ْوقك ن ا ِبد ر ج  ؟ ق ال  ا فك ع ل  أ بُو يُوُسف   ى ِعلِ يين  "قُكْلُت: ف م 
ٍأ، ح دث  ِني ِإبْكر اِهيُأ ْبُن و اِقٍد،  ك ن   ي  م ْول ى ب ِني ه اشكككككِ ْيصكككككِ اْلُمطثِلُه  اُمح مثُد ْبُن ح مثاٍد اْلُمصككككك 
ِنيف ة  ِفي النكثْوِم، فك قُ  : " ر أ ْيُت أ ب ا ح  ِن ِإم اُمن ا، ق ال  َما ْلُت ل ُه: ْبُن وِي اٍد، أ ْخبك ر ِني ج ْعف ُر ْبُن اْلح سككككككككككك 
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َل اللاهه  باككَ  رث ا فَاعاَ ا أ ضكككككككككككككك  : مك  :   ف ر  ِلي، قُكلكُْت لك ُه: بِكاْلِعْلِأ؟ قك ال  ة ؟ قك ال  ِنيفك  و ى ع ل ى ْلف تكْ يك ا أ بك ا ح 
: ِبق ْوِل النثاِل ِفيث م ا ل ْأ يك ْعل ْمُه ِمنِ ي "  ص اِحِبه ا! قُكْلُت: ِبأ ؟ ق ال 

ْيِن اْلُجْعِفي ، ،  ك ن ا ُحسككككككككك  ا،  ك ن ا ُمح مثُد ْبُن ِإبْكر اِهيأ  اللثْيِثي   ك ن ا ع بثاِد  ُمح مثُد ْبُن ح مثاٍد أ ْي كككككككككر
: " ر أ ْيُت أ ب   ع ةِ التثمثاُر، ق ال  : إِل ى سكك  ؟ ق ال  ْرت  ِنيف ة  ِفي النكثْوِم، فك ُقْلُت: ِإالم  صككِ ِتِه، قُكْلُت: ا ح   ر ْحم 

: بك ق   ؟ ق ال  ! لِْلِعْلِأ ُشُروِط و هف اِت ق لث م ْن يك ْنُجو، قُكْلُت: ف ِبأ  ذ ِلك  يكْه ات  : ه  ْوِل النثاِل بِاْلِعْلِأ؟ ق ال 
 (2)اللثُه أ ْعل ُأ بِالصثو اِب" ِفيث م ا ل ْأ أ ُكْن ع ل ْيِه "، و  

 

 (248ايزان االعتدال، الفهبي، شمل الدين )م -249
"وقد روى عن بع كهأ قال: رأيت صال  بن عبد القدول في المنام ضاحكا، فقلت: 

( : إنى وردت على رب ال 2؟ وكيف نجوت ممككا كنككت ترمى بككه؟ فقككال )مااا فعاال اللااه بااك
 ته، وقال: قد علمت براءتك مما قذفت به.تخفى عليه خافية، فاستقبلني برحم

 صال  بن عبد الكبير ]ت[ بن شعيه بن الحبحاب. - 8322
 ما علمت له راويا  ير ابن أخته عبد القدول بن محمد.

 صال  بن عبد الكبير المسمعي. - 8321
 عن حماد بن ويد.

 تفرد عنه أحمد ابن محمد بن السكن المقرئ.
 ودي.صال  بن عبيد الله اك - 8328

 عن أبي الجوواء.
 قال أبو الفت  االردى: في القله منه شئ.

 صال  بن عبيد، أبو مصعه. - 8324
 عن وهه بن منبه.
 لقيه ابن المديني.

 مجهول.
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 صال  بن عبيد ]د[ . - 8325
 ( قبيصة بن وقاص في الصالة خلف أمراء الجور.1عن )

 وعنه أبو هاشأ ال عفراني.
 حاله.قال ابن القطان: ال يعر  

 صال  بن عجالن ]د، ق[ . - 8326
 ذكره اكودي مختصرا هكذا، وقال: يتكلمون في حديثه.

 ( فلي  بن سليمان.8قلت: لقيه )
 صال  بن أبى عريه ]د، ل، ق[ . - 8322

 عن كثير بن مرة، عن معاذ:
 من كان هخر كالمه ال إله إال الله دخل الجنة.

 ر  روى عنه  ير عبد الحميد بن جعفر.قال ابن القطان: ال يعر  حاله، وال يع
 قلت: بلى، روى عنه حيوة بن شري ، واللي ، وابن لهيعة، و يرهأ.

 له أحادي .
 و قه ابن حبان.

__________ 
 ( خ: قال.2)
 ( خ: بن.1)
 ( ل: لينة.8)

 والمثبت في خ، ل.
 وفي التهذيه: وعنه فلي .

 ")*((2) 
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 (248)م  ايزان االعتدال، الفهبي، شمل الدين-250
منصككككككككور بن عمار الواعظ، أبو السككككككككري، خراسككككككككاني، ويقال بصككككككككري واهد  - 3210"
 شهير.

 يروي عن اللي ، وابن لهيعة، ومعرو  الخياط، وجماعة.
 ( ، وداود، وأحمد بن منيع، وعلى بن خشرم، وعدة.2وعنه ابناه سليأ )

بب كككداد  ، وعظوإليكككه ككككان المنتهى في بال كككة الو ظ، وترقيق القلوب، وتحريكككك الهمأ
 والشام ومصر، بعد صيته، واشتهر اسمه.

 قال أبو حاتأ: ليس بالقوي.
 وقال ابن عدي: منكر الحدي .

 وقال العقيلي: فيه تجهأ.
 وقال الدارقطني: يروي عن ضعفاء أحادي  ال يتابع عليها.

( إليه 1وذكر ابن يونس في تاريخه أن اللي  ح كككككككككر مجلسكككككككككه فئعجبه وعظمه فنفذ )
 ار.ألف دين

 وقيل: إنه أقطعه خمسة عشر فدانا، وأن ابن لهيعة أقطعه خمسة فدادين.
قال أبو بكر بن أبي شككككككككيبة: كنا عند ابن عيينة، فجاء منصككككككككور بن عمار، فسككككككككئله عن 

 القرهن ف بره وأشار إليه بعكاوه، فقيل: يا أبا محمد، إنه عابد.
 فقال: ما أراه إال شيطانا.

 منصور تتكلأ بهذا الكالم ونرى منك أشياء!وعن عبدك العابد، قال: قيل ل
 قال: احسبوني درة على كناسة.

قال أحمد بن أبي الحوارى: سككككككمعت عبد الرحمن بن مطر  يقول: رلى منصككككككور ابن 
 ؟ قال:  فر لى، وقال لي: يا منصور،  فرت لكما فعل الله بكعمار بعد موته، فقيل له: 

 النال إلى ذكرى. (8على تخليط فيك كثير إال أنك كنت تحرم )
( بن قلحة، عن خالد بن 4سكككككليأ بن منصكككككور بن عمار، حد ني أبي، حد نا بشكككككير )

دريك، عن يعلى بن منبة، قال رسككول الله صككلى الله عليه وسككلأ: تقول النار يوم القيامة: ج  
 يا مؤمن فقد أقفئ نورك لهبى.
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__________ 
 تحريف. -( ل: أبو سليأ 2)
 ( هذا في ل، ن.1)

 : فبع .وفي ل
 ( في ل، ن: تحوش.8)

 وتحوشهأ: تجمعهأ )النهاية( .
 تحريف. -( ل: بشر 4)

 من الج ء االول. 811وقد تقدم كما أ بتناه صفحة 
 ")*((2) 

 

ايزان االعتدال )ط العومي (، شمل الدين الفهبي )م -251
248) 

 " 
 ر يوقال ابن عدي كان يعظ بالبصرة ويقص وال أعر  له من الحدي  إال اليس 
 قلت وهو القالل  
 ) ما يبلى اكعداء من جاهل ** ما يبلى الجاهل من نفسه (  
 ) والشي  ال يترك أخالقه ** حتى يوارى في  رى رمسه (  
 ) إذا ارعوى عاد إلى جهله ** كذي ال نا عاد إلى نكسه (  
 ) وإن من أدبته في الصبى ** كالعود يسقى الماء في  رسه (  
 رقا ناضرا ** بعد الذي أبصرت من يبسه ( ) حتى تراه مو  
 ومن شعره  
 ) المرء يجمع وال مان يفرق ** ويظل يرقع والخطوب تم ق (  
 ) وكن يعادي عاقال خير له ** من أن يكون له صديق أحمق (  
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 ) فار ه بنفسك ال تصادق أحمقا ** إن الصديق على الصديق مصدق (  
 يبدي عقول ذوي العقول المنطق (  ) وون الكالم إذا نطقت ف نما ** 
 ) ال ألفينك  اويا في  ربة ** إن ال ريه بكل سهأ يرشق (  
 ) ما النال إال عامالن فعامل ** قد مات من عطش وهخر ي رق (  
 ) وإذا امرؤ لسعته أفعى مرة ** تركته حين يجر حبل يفرق (  
 لوا يصدقوا ( ) بقي الذين إذا يقولوا يكذبوا ** وم ى الذين إذا يقو  
ا موقد روي عن بع ككهأ قال رأيت صككال  بن عبد القدول في المنام ضككاحكا فقلت  

وكيف نجوت ممككا كنككت ترمى بككه فقككال إني وردت على رب ال تخفى عليككه  فعاال اللااه بااك
 خافية فاستقبلني برحمته وقال قد علمت براءتك مما قذفت به 

 بن شعيه بن الحبحاب صال  بن عبد الكبير ) ت (  -ت (  8881)  8326 
 ما علمت له راويا  ير ابن أخته عبد القدول بن محمد 
 
 "(2) 
 

ايزان االعتدال )ط العومي (، شمل الدين الفهبي )م -257
248) 

 " 
وعن عبككدك العككابككد قككال قيككل لمنصككككككككككككككور تتكلأ بهككذا الكالم ونرى منككك أشككككككككككككككيككاء قككال  

 أحسبوني درة على كناسة 
معت عبدالرحمن بن مطر  يقول رلي منصككككككككككككور بن قال أحمد بن أبي الحواري سكككككككككككك 

 قال  فر لي وقال لي يا منصككككككككككككككور  فرت لك على ما فعل الله بكعمار بعد موته فقيل له 
 تخليط فيك كثير إال أنك كنت تحرم النال إلى ذكري 
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سليأ بن منصور بن عمار حد ني أبي حد نا بشير بن قلحة عن خالد بن دريك عن  
ل الله صكككككلى الله عليه وسكككككلأ تقول النار يوم القيامة ج  يا مؤمن فقد يعلى بن منبه قال رسكككككو 

 أقفئ نورك لهبي 
أحمد بن منيع حد نا منصكككككور بن عمار حد نا أبن لهيعة عن ي يد بن أبي حبيه عن  

أبي الخير عن حذيفة عن النبي صككككككككككككلى الله عليه وسككككككككككككلأ قال يكون كصككككككككككككحابي بعدي ولة 
 أ عمل بها قوم بعدهأ يكبهأ الله في النار على مناخرهي فرالله لهأ بسابقتهأ معي  أ ي

منصككور بن الحارث حد نا منصككور بن عمار حد نا ابن لهيعة عن ي يد بن أبي حبيه  
 عن أبي الخير عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلأ قال مشاش الطير يورث السل 

ي هيعككة عن أبعبككد الرحمن بن يونس الرقي حككد نككا منصككككككككككككككور بن عمككار حككد ني أبن ل 
اكسككود عن عروة عن عالشككة قالت خرج رسككول الله صككلى الله عليه وسككلأ وقد عقد عباء بين  
كتفيه فلقيه أعرابي فقال لو لبسكككككككككت  ير هذا يا رسكككككككككول الله فقال ويحك إنما لبسكككككككككت هذا 

 كقمع به الكبر 
وسكككككككككككككاق له ابن عدي أحادي  تدل على أنه واه في الحدي  وقد اسكككككككككككككتسكككككككككككككقى مرة  
 ين فسقوابالمصري
 
 "(2) 
 

 (248العبر في خبر ان )بر، الفهبي، شمل الدين )م -253
 "محد ار مشهورار ذا صالح وعبادة. رحل إلى معمر فلقه بالمعمري.

وفيها الوليد بن محمد الموقري البلقاوي، والموقر حصككككككككين بالبلقاء. وهو من ضككككككككعفاء 
 أصحاب ال هري.

 ريا يحيى بن أبي والدة الكوفي الحافظوفيهكا على اكصكككككككككككككك ، عكالأ أهكل الكوفكة أبو وك
 روى عن أبيه، وعاصأ اكحول. وقبقتهما. وعاش  ال ار وستين سنة.

                                         
 .6/511( 243مي ان االعتدال )ط العلمية(، شمس الدين الذهبي )م  (2)
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قككال علي بن المككديني: انتهى العلأ في ومككانككه إليككه. مككا كككان بككالكوفككة بعككد الثوري أ بككت 
 منه.

 وقال  يره: ولي ق اء المدينة وبها توفي رحمه الله.
ة ي يككد بن وريع العيشككككككككككككككي. بككالبصككككككككككككككرة. روى عن أيوب وفيهكا الحككافظ الثبككت أبو معكاويكك

 السختياني وقبقته.
قكال اإلمكام أحمكد بن حنبكل: ككان ريحكانككة البصككككككككككككككرة مكا أتقنكه ومكا أحفطكه! وقكال يحيى 

 القطان: ما كان هنا أحد أ بت منه.
عل الله ما فوقال نصكككككككككككر بن علي الجه كككككككككككمي: رأيت ي يد بن وريع في النوم، فقلت: 

 نة. قلت: بماذا؟ قال: بكثرة الصالة.؟ قال: دخلت الجبك
وفيها في شككككككهر ربيع اآلخر القاضككككككي أبو يوسككككككف، واسككككككمه يعقوُب بن إبراهيأ الكوفي 
قاضككي الق ككاة. وهو أول من دعي بذلك. تفقه على اإلمام أبي حنيفة، وسككمع من عطاء بن 

 (2)الساله وقبقته." 
 

 (248العبر في خبر ان )بر، الفهبي، شمل الدين )م -254
"وابن المسلمة، والكبار. وسمع ب صبهان، وبخارى، وسمرقند. ووعظ وخو  ، وانتفع 

 به الخلق. وكان صاحه أحوال وكرامات توفي في ربيع اكو ل عن أربع وتسعين سنة.
 سنة ست و ال ين وخمس م ة

فيهكا ككانكت ملحمكِة عظيمكِة بين السككككككككككككككلطان سككككككككككككككنجر وبين الترك الكفرة بما وراء النهر 
المسككلمون، وأفلت سككنجر في نفر يسككير، بحي  أنه وصككل بل  في سككتة أنفس، أصككيه فيها 

وأسككككككرت ووجته وبنته. وقتل في جيشككككككه م ة ألف أو أكثر. وقيل إن ه أحصككككككي من القتلى أحد 
 عشر ألف صاحه عمامة، وأربعة هال  امرأة. وكانت الترك في  الث م ة ألف فارل.

                                         
 .2/121( 243العبر في خبر من  بر، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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لحسكككككككن علي بن محمود بن ماخوثة وأبو سكككككككعد ال ووني أحمد بن محمد الشكككككككي  أبي ا
الصكككككككوفي. روى عن القاضكككككككي أبي يعلى الفر اء، وأبي جعفر بن المسكككككككلمة، والكبار. توفي في 

 شعبان عن سبع و مانين سنة.
قال:  فر لي  ؟ما فعل الله بكقال ابن ناصككر: كان متسككم حار، فرأيته في النوم فقلت: 

 وأنا في الجنة.
نهاجي اكندلسككككككي الصككككككوفي   وأبو العبال بن العريف أحمد بن محمد بن موسككككككى الصككككككِ 

 ال اهد.
 (2)قال ابن بشكوال: كان مشاركار في أشياء من العلأ، ذا عناية" 

 

الر اال ، الفهبي، شمل الدين )م  -ايزان االعتدال ط-255
248) 
 صال  بن ع بد القدول، أ بو الف ل اكودي، صاحه الفلسفة وال ندقة. -8680"

 بثقة.قال النسالي: ليس 
 قلت: ال أعر  له رواية.
 قتله المهدي على ال ندقة.

 وقال ابن م ِعين: ليس بشيء.
 وقال ابن ع ِدي: كان يعظ بالبصرة ويقص، وال أعر  له من الحدي  إال اليسير.

 قلت: وهو القالل :
 ما يبلى اكعداء من جاهل ... ما يبلى الجاهل من نفسه

 ى في  رى رمسهوالشي  ال يترك أخالقه ... حتى يوار 
 إذا ارعوى عاد إلى جهله ...كذي ال نا عاد إلى نكسه
 وإن من أدبته في الصبى ... كالعود يسقى الماء في  رسه

 حتى تراه مورقا ناضرا ... بعد الذي أبصرت من يبسه

                                         
 .1/441( 243لعبر في خبر من  بر، الذهبي، شمس الدين )م ا (2)
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 ومن شعره :
 المرء يجمع وال مان يفرق ... ويظل يرقع والخطوب تم ق

 أن يكون له صديق أحمقوكن يعادي عاقال خير له ... من 
 فار ه بنفسك ال تصادق أحمقا ... إن الصديق على الصديق مصدق

 وون الكالم إذا نطقت ف نما ... يبدي عقول ذوى العقول المنطق
 ال ألفينك  اويا في  ربة ... إن ال ريه بكل سهأ يرشق

 ما النال إال عامالن فعامل ... قد مات من عطش وهخر ي رق
 أفعى مرة ... تركته حين يجر حبل يفرق وإذا امرؤ لسعته

 بقى الذين إذا يقولوا يكذبوا ... وم ى الذين إذا يقولوا يصدقوا
وقد روى عن بع كككهأ قال: رأيت صكككال  بن ع بد القدول في المنام ضكككاحكا، فقلت: 

؟ وكيف نجوت مما كنت ترمى به ؟ فقال : إنى وردت على رب ال تخفى  ما فعل الله بك
 (2)فاستقبلني برحمته، وقال: قد علمت براءتك مما قذفت به." عليه خافية، 

 

الر اال ، الفهبي، شمل الدين )م  -ايزان االعتدال ط-252
248) 
 منصور بن عمار الواعظ، أ بو السري، خراساني، ويقال بصري واهد شهير. -3114"

 روى عن اللي ، وابن لهيعة، ومعرو  الخياط، وجماعة.
 اود، وأحمد بن منيع، وعلي بن خشرم، وعدة.وعنه ابناه سليأ ، ود

وإليكككه ككككان المنتهى في بال كككة الو ظ، وترقيق القلوب، وتحريكككك الهمأ، وعظ بب كككداد 
 والشام ومصر، وبعد صيته، واشتهر اسمه.

 قال أ بو حاتأ: ليس بالقوي.
 وقال ابن ع ِدي: منكر الحدي .

 وقال الُعق يلي: فيه تجهأ.

                                         
 .1/124( 243الرسالة، الذهبي، شمس الدين )م  -مي ان االعتدال ط (2)
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 ضعفاء أحادي  ال يتابع عليها. وقال الدارقطني: يروي عن
وذكر ابن يونس في تاريخه أن اللي  ح ككككككككككككر مجلسككككككككككككه فئعجبه وعظه فنفذ إليه ألف 

 دينار.
 وقيل: إنه أقطعه خمسة عشر فدانا، وأن ابن لهيعة أقطعه خمسة فدادين.

قال أ بو بكر بن أبي شككككككككيبة: كنا عند ابن عيينة، فجاء منصككككككككور بن عمار، فسككككككككئله عن 
 ه وأشار إليه بعكاوه، فقيل: يا أبا محمد، إنه عابد.القرهن ف بر 

 فقال: ما أراه إال شيطانا.
 وعن عبدك العابد، قال: قيل لمنصور تتكلأ بهذا الكالم ونرى منك أشياء !

 قال: احسبوني درة على كناسة.
قال أ حمد بن أبي الحواري: سكككككككمعت ع بد الرحمن بن مطر  يقول: رلي منصكككككككور بن 

؟ قال:  فر لي، وقال لي: يا منصككككككككككككككور،  فرت  ما فعل الله بكفقيل له:  عمكار بعكد موتكه،
 لك على تخليط فيك كثير إال أنك كنت تحوش النال إلى ذكري.

سكليأ بن منصكور بن عمار، حد ني أبى، حد نا بشير بن قلحة، عن خالد بن دريك، 
امة: ج  يا مؤمن م القيعن ي عل ى بن منية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلأ: تقول النار يو 

 (2)فقد أقفئ نورك لهبي." 
 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -252
" 

د ْبن مهكككدي، الحكككافظ أ بُو ب ْكر الخطيكككه  - 62 د ْبن علي ْبن  كككابكككت ْبن أ ْحمككك  أ ْحمككك 
اِدي . ]المتوفى:   هك[ 468اْلبك ْ د 

ا الشكككئن. وصكككاحه التصكككانيف المنتشكككرة أحد الحفاظ اكعالم ، ومن ُخِتأ به إتقان ه ذ 
 ِفي البلدان.
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ن الخطيه قد قرأ على أ ِبي  ُوِلد سكككككككنة ا نتين وتسكككككككعين و ال مالة، وكان أ بُوُه أ بُو اْلح سككككككك 
ح ْفص الكت اني، وصار خطيه قرية درويجان، إحدى قرى العراق، فحض ولده أ ب ا ب ْكر على 

فسككمع وله إحدى عشككرة سككنة، ورحل إِل ى البصككرة وهو ابن عشككرين سككنة،  السككما  ِفي صكك ره،
ورحل إِل ى نيسكابور وهو ابن  الث وعشرين سنة.  ُأث رحل إِل ى إصبهان.  ُأث رحل ِفي الكهولة 
إِل ى الشككككام، فسككككمع أ ب ا ُعم ر بن مهدي الفارسككككي، وابن الصككككلت اكهواوي، وأبا الحسككككين ابن 

ن ْبن روقويه، وأبا سكككككككككعد الماليني، وأبا الفت  ْبن أبي الفوارل، وهالل ْبن المتيأ، وأبا اْلح سككككككككك  
ْين ْبن بشككران، وأبا قاله محمد بن الحسككين بن بكير، والحسككين  ُمح مثد الحف ار، وأبا اْلُحسكك 
ح اق ِإبْكر اِهيأ بن مخلد  بن الحسكككككككككن الجواليقي الراوي عن محمد بن مخلد العطار، وأبا ِإسكككككككككْ

اْلح س ن ُمح مثد ْبن ُعم ر البلدي المعرو  بابن الِحطراني، والحسين ْبن ُمح مثد  الباقرحي، وأبا
ن الور اق، وأُممرا سككككككواهأ بب داد.  -[226]-الُعْكب رِي  الصكككككالى،  وأبا العالء ُمح مثد ْبن اْلح سككككك 

ن ن "، وعلي ْبن القاسكككأ الشكككاهد، والحسكككن  وأبا عمر القاسكككأ بن جعفر الهاشكككمي راوي " السككك 
ْبن علي السكككككابوري، وجماعة بالبصكككككرة. وأبا بكر أحمد ابن الحسكككككن الِحيري، وأبا حاوم ُعم ر 
ير في، وعلي  ْبن ُمح مثد ْبن ُمح مثد  ى الصككككككككككِ  ِعيد ُمح مثد ْبن ُموسكككككككككك  ْبن أ ْحم د العبدويي، وأبا سككككككككك 

بنيسابور.  فمن بعده الطِ ر اوي، وأبا القاسأ ع ْبد الرثْحم ن الس ر اج، وجماعة من أصحاب اكص أ  
وأبا الحسككككككن علي ْبن يحيى ْبن عبدكو ْيه، ومحمد ْبن ع ْبد اللثه ْبن شككككككهريار، وأبا نُكع ْيأ أ ْحم د 
ْين  ْبن ع ْبد اللثه الحافظ، وأبا ع ْبد اللثه الجمال، وقالفة ب صكككبهان. وأبا نصكككر أ ْحم د ْبن اْلُحسككك 

ى، وجماعة بهمذان. وسككككمع بالكوفة، والري،  الكسككككار، وجماعة بالدينور. ومحمد ْبن ِعيسكككك 
 والحجاو، و ير ذلك.

ْين ُمح مثد ْبن  وقِدم دمشككككق  ِفي سككككنة خمٍس وأربعين ليحج منها، فسككككمع بها أ ب ا اْلُحسكككك 
ع ْبد الرثْحم ن ْبن أ ِبي نصكككككككككر، وأبا علي اكهواوي، وخلقرا كثيررا ح تثى سكككككككككمع بها عامة رواة عبد 

مي، كنه سكككككككككنها مدة. وتوجه إِل ى الحج من دمشككككككككق فحج،  ُأث الرحمن بن أبي نصككككككككر التمي
 (2)قدمها سنة إحدى وخمسين" 
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 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -258
" 

ى  - 821 ى ْبن أ ْحم د ْبن ُموسكككك  ى ْبن أ ْحم د ْبن ُمح مثد ْبن ِعيسكككك  ع ْبد الخالق ْبن ِعيسكككك 
ف ح مثد ْبن ِإبْكر اِهيأ ْبن ع ْبد اللثه ْبن م ْعب ِد ْبِن العبال بن عبد المطله ْبن هاشككككأ، الشككككريْبن مُ 

 هك[ 420أبو ج ْعف ر ْبن أ ِبي ُموس ى الهاشمي  الفقيه، ]المتوفى: 
 إمام الطالفة الحنبلية ِفي ومانه بال ُمدافعة.

ل، وأباسككككككككمع أ ب ا القاسكككككككككأ بن بشكككككككككران، وأبا الحسكككككككككين ابن الح رث   اني، وأبا ُمح مثد الخال 
اري . ر و ى ع ْنُه أ بُو ب ْكر ُمح مثد ْبن ع ْبد الباقي و يره، وهو  ح اق البرمكي، وأبا ق اِله الُعشكك  ِإسكْ

 أجل  أصحاب القاضي أ ِبي يك ْعل ى.
ن الكالم ِفي المناظرة، ورِعرا واهدا متِقنرا، عالمرا بئحكام  قال السكككككككككككككمعاني: كان ح سككككككككككككك 

 ن والفرالض، م ْرِضي  الطريقة.القره
نين. قال: وكان إذا بل ه ُمْنك ر قد ظهر  وقال أبو الحسكككككككين ابن الفراء: لِ م ُته خمس  سكككككككِ
ا على المبتِدعة، لأ تك   ْل كلمته عالية عليهأ، وأصككككككككككككحابُه  عظُأ ذلك عليه جدًّا، وكان شككككككككككككديدر

ُهْأ أحد. وكان عفيفرا ن ها، و  ه ع نكْ قل إِل ى كان يدر ل بمسكككككككككككككجده،  ُأث انتيقمعونهأ، وال يرد  يد 
الجانه الشكككككككرقي يدرل ِفي مسكككككككجد،  ُأث انتقل ِفي سكككككككنة سكككككككتٍ  وسكككككككتين كجل ما لحق نهر 
الُمع لثى من ال رق إِل ى باب الطاق، ودرل بجامع المهدي . ولما احت ككككككر القاضككككككي أبو يك ْعل ى 

ر القالأ بئمر  ا أأوصكككى أن ي سكككله الشكككريف أبو جعفر، فلما اْحِت كككِ له، اللثه أوصكككى أي كككر ن ي سككك 
ففعل. وكان قد وصى له القالأ بئمر اللثه بئشياء كثيرة فلأ يئخْذها، ف ِقيل له: ُخْذ قميص أمير 

ف بها القالأ وقال: قد لِحق  الُفوقة بركة أمير  -[118]-المؤمنين للبركة. فئخذ ُفوقته فنشككككك 
 المؤمنين.  ُأث استدعاه المقتدي فبايعه منفردرا.

لم ا تُكُوف ي كان يوم جناوته يومرا مشككككككككهودرا، وُحِفر له إِل ى جانه قبر اإلمام أحمد، ول م و 
النال قبره ليال ونهارا، ح تثى قيل: ُخِتأ على قبره أكثر من عشرة هال  ختمة. وُرؤي ِفي النوم 

د ْبن حنبكل فقكال: يكا أ ب ا ج  ماا فعال اللاهه باكف ِقيكل لك ُه:  : ل ِقيني أ ْحمك  ف ر، لقد جاهدت  عْ ؟ قك ال 
 ِفي اللثه حقث جهاده، وقد أعطاك اللثه الرضا.
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وقو ل ترجمته ابن الفراء إِل ى أن قال فيها: وُأِخذ الشكريف أبو ج ْعف ر ْبن أ ِبي ُموس ى ِفي 
وم وقال: ما هكل كحٍد شي را. ودخلُت  ْيري، وُحِبس أيامرا، فسكرد الصكث فتنة أ ِبي نصكر ابن الُقشك 

بر تلك اكيام، فرأيته يقرأ ِفي المصحف، فقال لي: قال الله تعالى: }واستعينوا بالص عليه ِفي
 (2)والصالة{ الصثبُر: الصوم. ولأ ُيف" 

 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -259
أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف أبو الُحسين الب دادي . ]المتوفى:  - 56"
 هك[ 411
ن السكككيرة. سكككافر ق   : شكككي   قة، جليل القدر، خي ر، مرضكككي  الطريقة، ح سككك  معاني  ال  السككك 

ت، وأبا علي  ْبن  الكثير ووصكككل إلى الم رب، وسكككمع أبا القاسكككأ الحرفي، وأبا ع ْمرو ْبن ُدو سكككْ
ران، وجماعة، وبمكة أبا الحسكن ابن صخر، وأبا ن ْصر السِ ْج ي ،  شكاذان، وأبا القاسكأ ْبن ِبشكْ

 رملة ُمح مثد ْبن الُحسين ْبن الت رُجمان، وبمصر أبا الح س ن ْبن ِحمِ ص ة.وبال
روى ع ْنُه بنوه ع ْبد اللثه، وعبد الخالق، وعبد الواحد، وأبو الف ل ْبن ناصر، وأبو الفت  

، وُشْهد ة، وخطيه الم ْوِصل، وهخرون.  ابن البط ي 
 ق ال  ابن ناصر: ك ان  صالحرا  قة.

: رأيُت أ ِبي في الن وم، فقلت: يا سكككككككككككي دي، وقال ع ْبد ا ا ملخالق ابنه: حدث ني أخي ق ال 
:  فر لي. فعل اللهه بك  -[222]-؟ ق ال 

 (1)توفي في شعبان، وله إحدى و مانون سنة." 
 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -220
 أبو نصكككر الصكككباغ اكصكككبهانيمحمود ْبن الف كككل ْبن محمود ْبن ع ْبد الواحد،  - 38"

 هك[ 521الحافظ. ]المتوفى: 
                                         

 .20/111( 243م ت بشار، الذهبي، شمس الدين )م تاري  اإلسال (2)
 .20/226( 243تاري  اإلسالم ت بشار، الذهبي، شمس الدين )م  (1)
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 ن ل ب داد، وبالى في الطله، وكته بخط ه الس ريع كثيررا لنفسه ول يره.
ا لل رباء، نس  الكته الكبار. وقد سمع عبد الرحمن وعبد  وكان حميد الطريقة، مفيدر

دث بب داد ر بن ماجه، وحالوهاب ابني أبي عبد الله بن منده، وأبا الف ككككككككل الب اني، وأبا بك
 بشيء يسير عن عالشة بنت الحسن الو رْكاني ة.

: ِقدم علينا ه م ذ ان سككككككككنة ا نتين وخمس مالة، وكان حافظرا  قة،  يْكل مي  ير و ْيه الدث ق ال  شككككككككِ
ا لطلبة الِعْلأ.  يحسن هذا الشئن، حسن السيرة، عارفرا باكسماء والنسه، مفيدر

ى اكولى بب كداد، وقكد سككككككككككككككمع بهكا من روق اللكه التميمي، وقكال  يره: تُكُوف ي في جمكاد
وقراد، وقبقتهما، وخلق من أصككككككككككحاب أبي علي ابن شككككككككككاذان،  أ خلق ِمن أصككككككككككحاب ابن 

ري ، روى  -[100]-  ْيالن، وبالى حت ى كته عن أصككككككككحاب الصككككككككريفيني، وعلي ابن  الُبسككككككككْ
 ن كامل.ع ْنُه: ابن ناصر، وأبو الفت  ْبن ع ْبد الس الم، والمبارك بْ 

ُل يطله الحدي ، ويكته العالي والن اول،  : ك ان  رفيقنا محمود ْبن الف  ككككْ ل في  ق ال  السكككك 
ِء ال  أقدر ع ل ى تركه، فرأيته بع بك ه النك اول، فقكال: واللكه، إذا ر أ ْيت سككككككككككككككما  ه ؤال  تكْ د فعكاتبتكه في ك 

:  فر لي بهذا، وأخرج ِمن ُكم  ما فعل اللهه بكموته، فقلت:   (2)ه ُج ءرا." ؟ ق ال 
 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -221
أحمد بن محمد بن علي  بن محمود بن ماخرة، أبو سكككككعد بن أبي بكر ابن  - 122"

،  أ  الب دادي . ]المتوفى:   هك[ 586الش ي  أبي الح س ن ال ثْوو ني 
يوخ إسككككككككككماعيل، وهو م وفية برباط شككككككككككي  الشكككككككككك   طبو  خفيف، يحفظمن ُقدماء الصكككككككككك 

 -[643]-حكايات وأشعاررا. 
:  ير أن ه كان منهمكرا في الشرب، سامحه الله.  قال الس معاني 

وقال أبو الفرج ابن الجووي : كانوا ينسككككبونه إلى الت سككككم   في دينه، ُوِلد في ذي الحجثة 
ا جعفر ابن بسككككنة تسككككٍع وأربعين وأربعمالة، وسككككمع القاضككككي: أبا يك ْعل ى وهو هخر أصككككحابه، وأ

                                         
 .22/211( 243تاري  اإلسالم ت بشار، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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اح، وأبا  ، وأبا علي  بن ِوشكك  رِيفيني  المسككلمة، وأبا الحسككين ابن المهتدي  بالله، وأبا محمد الصككث
 بكر الخطيه، وجماعة.

: قرأت عليه الكثير، وحدث ني محمد بن ناصكككككر الحافظ، قال: كان  معاني  قال ابن السككككك 
: ُ ِفر له بكما فعل الله أبو سكككككككككعد متسككككككككككم حرا، فرأيته ِفي النثوم، فقلْت:  ي، قلت: فئين ؟ ق ال 

 أنت؟ قال: في الجنثة، قال ابن ناصر: لو حدث نيه  يري ما صد قُته.
ه لأ  ، وبقي خمسكككة و ال ين يومرا بعلثة النثصككك  قال ابن الجووي : مرم أبو سكككعد ال ثْوو ني 

 ي طثِجع، ومات في تاسع عشر شعبان.
ن ة، وأبو حامد ابن النخال، ويوسف قلت: روى عنه: أبو أحمد عبد الوه اب ا يكْ بن ُسك 

 (2)بن كامل، والمحد ث عبد الخالق بن أسد، وعمر بن قبرود، وأبو الفرج ابن الجووي ." 
 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -227
" 

المحمد ْبن ناصككر ْبن ُمح مثد ْبن علي  ْبن ُعم ر ال - 604 مي. حافظ، أبو الف ككل السككُ
 هك[ 550]المتوفى: 

ْبرِي ، وسكككككم عه شكككككي را  تُكُوف ي أبوه شككككابرا، ومحمد صككككك ير، فكفله جده كمه أبو حكيأ الخ 
 يسيررا، وحف ظه القرهن، وكان مولده ليلة نصف شعبان سنة سبع وستين وأربعمالة.

ْقر، وعاصككأ بسككمع أبا القاسككأ ابن الُبسككري، وأبا قاهر محمد ْبن أحمد ْبن أ ن بي الصككث
، وِقراد ْبن محمد  ، وأبا ال نالأ ْبن أ ِبي عثمان، وروق اللثه الت ميمي  ا البانياسككي  الحسككن، ومالكر
، وأبا عبد الله ْبن ق ْلح ة ، وابن البِطر، وخلقرا ِمن أصككككككحاب أ ِبي علي  ْبن شككككككاذان ومن  ال ثيْكن بي 

 وهري ، وُعني بطله الحدي  أتأ  عناية، لكن هبعدهأ، وخْلقرا من أصكككككككحاب ابن   ْيالن، والج
، وقرأ اكدب والل  ة ع ل ى أ ِبي وكري ا التك ْبرِي ي ، والوم أبا  افعي  لأ يرحل، وتفق ه ع ل ى مذهه الشككككككككك 
الحسكككككككككككين ابن الط ُيوري  فئكثر ع ْنُه،  أ  خال ط  الحنابلة ومال  إليهأ، وانتقل إلى مذهه أحمد 

 لمناٍم رهه.
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من  -[111]-أبو الفرج ابن الجووي: كان حافظرا، ضكككككككابطرا،  قة، متقنرا،  قال تلميذه
نثة، ال م ْ م    فيه، وهو الثِذي تول ى تسكككميعي الحدي ، فسكككمعت بقراءته " الُمسكككند "  أهل السككك 
لإلمكام أحمكد، و يره من الُكتُكه الكبكار واكج اء، وكان يُكثك ب ت لي ما أسككككككككككككككمع، وعنه أخذت 

يثل "، فقال:    علأ الحدي ، وكان معاني  في " الُمذ  كثير الذ ِكر، سكككككريع الدمعة، ذكره ابن السككككك 
 ك ان  يحه  أن يقع في الن ال.

ق ال  ابن اْلج ْووي : وهذا قبيِ  من أ ِبي سككككككككككككككعد، ف ن  صككككككككككككككاحه الحدي  ما ي ال يجر ح 
 يعر  الجرح  والويعد ل، ف ذا قال قالل: إن هذا وقوِ  في النال دل  ع ل ى أن ه ل ْيس  بمحدِ ث، 

يوخ أحِد  معاني  ما سككككم اه إال  ابن ناصككككر، وال دل ه ع ل ى أحوال الشكككك  يثل ابن السكككك  من ال  ْيبة. وُمذ 
مثل ابن ناصكككككككر، وقد احتج  بكالمه في أكثر الت راجأ، فكيف عوثل ع ل ْيِه في اْلج رْح والت عديل، 

مع ُه ابن السككككككك   اني  ع ل ى أصكككككككحاب أحمد، ومن أ  قعن فيه؟ ولكن  هذا منسككككككوِب إلى تعصككككككك 
 قال ع  كتابه ر أ ى تعص به البارد وسوء ق ْصده، وال ج ر م لأ يمت ع بما سمع، وال بلى مرتبة الرواية.
قلت: يا أبا الف ر ج، ال تنه  ع ْن ُخلق وتئتي مثله، ف ن عليك في هذا الفصكككككككل مؤاخذات 

في أعرام  تعديله، وإن ما ق ال: إنه يتكلأعديدة، منها أن  أبا سعد لأ يُقْل شي را في تجريحه و 
النكال، ومن جر ح وعكد ل لأ يسككككككككككككككأث في عر  أهكل الحدي  أنه يتكلأ في الن ال، بل ق ال  ما 

 (2)يجه ع ل ْيِه، والرجل فقد قال في" 
 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -223
 561عاصأ السويقي، المؤذن. ]المتوفى: قيس ْبن ُمح مثد ْبن ِإْسم اِعيل، أبو  - 20"

 هك[
 شي  أصبهاني فاضل، صوفي، مؤذن بجامع إصبهان.

معاني  فقال: ك ان  حسكن السكيرة والطريقة، وكان رفيقرا كبي نصر الُيون اْرتي   ذكره ابن السكث
 إلى ب داد، فسمع بقراءته بها من أبي الحسين ابن الطيوري، و يره.
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ع ْبد  -[138]-ابن العال  ، والحسككككن ْبن ُمح مثد ْبن  قلت: وسككككمع من أبي الحسككككن
، وابن بك ي ان، وابن نك ْبهان، وعبد الله  ني  ن الباِقال  ، وأبي  اله ُمح مثد ْبن اْلح سكككككك  الع ي  التِ ك كي 

 بن علي ابن اآلبُنوسي، و يرهأ، وانتقى ل ُه الُيون اْرتي  ج ءرا، وسمع منه الُف  الء.
: لِحْقُته وما ات فق لي الس ماُ  منه، وحدث ني ع ْنُه جماعة.ق ال  أ بُو سعد السث   معاني 

ياء، ومن خط ه نقلت: سكككمعت أبا ال كككوء شكككهاب بن محمود يقول:  ق ال  الحافظ ال ككك 
ن  ِمْعُت ُمح مثد ْبن أ ِبي نصككككككر ْبن اْلح سكككككك  ِمْعُت أ ب ا سككككككعد ع ْبد الكريأ ْبن ُمح مثد يقول: سكككككك  سكككككك 

ِمْعُت الُخوِْنج اني  ب صككككككب ِمْعُت أبا عاصككككككأ قك ْيس بن محمد الصككككككوفي يقول: سكككككك  هان يك ُقوُل: سكككككك 
ب ار ْبن أحمد يقول: سككككككككككمعت محمد بن علي الصككككككككككوري الحافظ يقول:  المبارك ْبن ع ْبد اْلج 
رِي  يك ُقوُل:  ْعشكككككا  اْلم صكككككْ ِمْعُت ابن الشكككككث سكككككمعت أبا بكر محمد بن علي اكنطاكي يقول: سككككك 

ا فعل ملن ابلسكككككككككي  بعدما قُِتل  ِفي المنام وهو ِفي أحسكككككككككن هي ة، فقلت ل ُه: ر أ ْيُت أ ب ا بكر ابن ا
 ؟ فقال:اللهه بك

 حباني ماِلِكي بدواِم ِع ٍ  ... وواع د ني بُقرِب االنتصارِ 
 وقرثبني وأ ْدناني إِل ْيِه ... وقال: انْكع ْأ بع ْيٍش ِفي ِجواري
ب ار، ن بك ْوش، ع ْن أحمد ْبن ع ْبد اْلج  قلت: أ نْكب ئ ن ا بذلك أحمد بن سكككككككككالمة عن يحيى بْ 

 ع ِن الص وري  كتابةر.
يثة، وتُكُوف ي ِفي سكككابع عشكككر  ، وكريمة الُقر شكككِ وقد روى عنه باإلجاوة أبو المنجى ابن اللثت ي 

 (2)جمادى اآلخرة وهو في عشر الت سعين." 
 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -224
" 

د ْبن أحمكد ْبن أحمكد ْبن ع ْبد اللثه ْبن نصككككككككككككككر، العالمة أبو  - 141 ع بكْد اللكثه ْبن أْحمك 
 هك[ 562محمد ابن الخش اب النثْحوي . ]المتوفى: 

                                         
 .21/131( 243تاري  اإلسالم ت بشار، الذهبي، شمس الدين )م  (2)



 

 857 

. وكانت ل ُه  شي  ب داد ونْحوي  البالد يقال: إن ه بلى ِفي النثْحو درجة أ ِبي ع ِلي  الفارسي 
.معرفة تامثة با  لحدي ، والل  ة، والهندسة، والفلسفة، و ير ذ ِلك 

، وأبي ب ْكر ْبن جوامرد القط ان النحوي، وعلي بن  أخذ ع ْن أ ِبي منصكككككككور ابن الجواليقي 
أبي ويد الفصككككككككيحي، وأبي السككككككككعادات هبة الله ابن الشككككككككجري، والحسككككككككن بن علي المحولي 

 الل وي، حتى أحكأ العربية.
 سككعين وأربعمالة. وسككمع من أبي القاسككأ الربعي، وأبي ال نالأوكان مولده سككنة ا نتين وت

ْه، و يرهأ.  أ قله بنفسككه، وقرأ الكثير. وسككمع من أبي عبد الله  النرسككي، وأبي وكريا بن م ْند 
البار ، وابن الحصين، وابن كادش، وأبي  اله ابن البناء. وقرأ العالي والناول إلى أن قرأ ع ل ى 

 ه كثيرة إلى ال اية.أقرانه. وكان ل ُه ُكتُ 
، وذكره ِفي  ْمعاني  وروى الكثير، وتخرثج ِبِه خْلِق ِفي النثْحو. وحدثث ع ْنُه أ بُو سككككعد السككككث
" تاريخه " فقال: شككككككاب  كامل، فاضككككككل، ل ُه معرفة تامثة باكدب، والل  ة، والنثْحو، والحدي ، 

ِمع   صككول الكثير بنفسككه، وجمع اكُ  يقرأ الحدي  قراءةر حسككنة، صككحيحة، سككريعة، مفهومة. سكك 
ِمْعُت بقراءته من أ ِبي ب ْكر ُمح مثد ْبن ع ْبد الباقي،  الِحسكككان من أي  وجٍه، وكان ي كككن  بها. سككك 

ْرقك ْنِدي ،  م  وسكككككمعت بقراءته مجل داٍت من " قبقات ابن سكككككعد ". وكان  -[864]-وابن السككككث
 يُديأ القراءة قول الن هار من  ير فُكُتور.

 عمره إذ ذاك أربعين سنة. قلت: ك ان  
طامي  يك ُقوُل: لم ا دخلت ب داد قرأ علي ابن  : وسككككككككككككمعت أ ب ا شككككككككككككجا  ُعم ر الِبسككككككككككككْ ق ال 
حة  ِمْعُت قبل ها مثلها ِفي الصككككك  الخشكككككاب "  ريه الحدي  " كبي محمد القتبي قراءةر ما سككككك 

ُروا.ِه فْلت ة  لساوالس ْرعة. وح ر جماعِة من الُف  الء، وكانوا يريدون أن يئخذوا ع ل يْ   ٍن فما ق د 
، وسئلته ع ْن مولده فقال: أظن  أنه : كتبت ع ْنُه ج ءرا ر و اُه ع ِن الرثب عي   ق ال  ابن السثمعاني 

 في سنة ا نتين وتسعين وأربعمالة.
وقال ابن الن ج ار: إن ه أخذ الحسكككككككككككاب والهندسكككككككككككة عن أبي بكر محمد بن عبد الباقي 

. وكان  قة. ولأ يكن ِفي دينه بذاك. اْك ْنص ارِي ، وأخذ  الفرالض ع ْن أ ِبي ب ْكر الم ْ ر في 
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دي ، والحككافظ عبككد ال ني، وعبككد الع ي  ابن  ا: أ بُو الُيْمن الِكنككْ ُه أي كككككككككككككككر قلككت: روى ع نككْ
امة، ومحمد ْب"  ن ة، وأبو ُمح مثد ْبن ُقد  يكْ  (2)اكخ ر، وأبو أحمد ابن ُسك 

 

 (248الفهبي، شمل الدين )م تاريخ اإل  م ت بشار، -225
، أ بُو ُمح مثد. ]المتوفى:  - 126" وفي  ع ْبد الرشككككككككككككككيد ْبن ع ْبد الر و اق. الكرجي، الصكككككككككككككك 
 هك[ 536

: ج ر ت بب داد  ذكره أ بُو شككككككككككككامة ِفي " تاريخه " ِفي ترجمة " ِإبْكر اِهيأ ْبن ُمح مثد " فك ق ال 
وفي  ي ككواقعة؛ ك ان  بب داد ع ْبد الر شككيد، وكان ورِعر  ، وكان بب داد النفيس الصكك  حك منه ا عامالر

ويسكككككككخر ِبِه، وكان يدخل ع ل ى الخليفة، فدخل يومرا مدرسكككككككة دار الذثهه فجعل يتمسكككككككخر، 
فقككال لككه الكرجي: اتِق اللككثه، ن ْحُن ِفي بحكك  العلأ وأنككت ته ل، فككدخككل على الخليفككة وبكى، 

: بصلبه، فُئخرج وعليه  وب ليصوقال: ضربني الكرجي وعيرني، فثار الخليفة وأمر  لبوه، فك ق ال 
دعوني ُأصككككلي ر ْكعتين. فصككككل ى وصككككلبوه، فجاء أمر الخليفة ال تصككككلبوه و ق ْد فات، فلعن الن ال 

: اللهه بك ما فعلالنفيس واختفى. ورأى بعض الصككالحين الكرجي ِفي النوم، فك ق ال  ل ُه:  ؟ ق ال 
ِمْعُت ما قُكلْ أوقفني بك ْين  يديه، فقلت: يا إلهي رضككككككككككككي : أ ْو ما سكككككككككككك  ُت: ت  ما جرى علي؟ فك ق ال 

ِبيِل اللثه أمواتا{، إني أردُت أن تصكككل إلى درجة الشكككهداء."  }و ال تحسكككبنث الثِذين  قُتلوا ِفي سككك 
(1) 

 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -222
"401 -  ، اني  ل، اله م ذ   هك[ 512]المتوفى: م ْسُعود بن محمد ابن الد ال 

رِيثة.  شي  الق ل ْند 
ذكره شيخنا ابن البُكُ وري  ِفي تاريخه، وقال: كان على ق د م ح س ن، وكان كثيررا ما يقول: 

: أوقفني بين ؟ ق ال  ما فعل اللهه بكالمكاضككككككككككككككي ال يذكر، فقيل: إنه رلي في المنام، فقيل ل ُه: 
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ُعود الماضككككي ال يُْذك   رم ككككان  ر، انطلقوا به إِل ى الجنثة، تُكُوف ي ِفي شكككهريديه، وقال لي: يا م سكككْ
 (2)من سنة سْبع." 

 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -222
" 

ب ِلي   - 102 نكْ ي  الح  ْي  الِعماد الم ْقِدسكككِ رور، الشكككث  ِإبْكر اِهيأ ْبن ع ْبد الواحد ْبن ع لي  ْبن سكككُ
 هك[ 624لقدوة أ بُو ِإْسح اق ر ِضي  اللثه ع ْنُه، ]المتوفى: ال اهد ا

.  أخو الح اِفظ ع ْبد ال ني 
ولد بجم اعيل في سكككككنة  الث وأربعين وخمسككككككمالة، فهو أصككككك ر من الحافظ بسككككككنتين، 
وهاجر إلى دمشككق في سككنة إحدى وخمسككين، والبالد حين ٍذ للفرنج، لعنهأ اللثه، فيمن هاجر 

 من المقادسة.
لمان بن علي الرحبي، و سككككككككككك   ِمع  من أ ِبي المكارم ع ْبد الواحد بن ِهالل، وأبي تميأ سككككككككككك 

اِدي ، وأبي المعالي بن صككككككككككابر، وجماعٍة، وبب داد  و أ ِبي نصككككككككككر ع ْبد الرثِحيأ بن يوسككككككككككف البك ْ د 
اب النثْحِوي ، و ع ْبد اللثه بن ع   د الصثم د بْ صكال  بن المبارك ابن الر ِْخلة، وأبي محمد ابن الخ شكث

، وجماعٍة. وبالم ْوصكككل من أ ِبي  في  ْين ع ْبد الحق  الُيوسكككُ هدة الكاتبة، و أ ِبي الُحسكك  لمي، وشكككُ السكك 
 الف ل ع ْبد اللثه بن أ ْحم د الخطيه.

، و ال ثكي  الُمْنِذري ، وابنُ  ي  ، وابُن خليل، والِبروالي، و الُقوصكككككِ ي  ي اء الم ْقِدسكككككِ  ر و ى ع ْنُه ال كككككِ 
ْي  ع بْ  ْي  شككككككككمس الدين ع ْبد الرثْحم ن، وابنه الشككككككككث شككككككككمس الدين  -[816]-د الد الأ، و الشككككككككث

محمكد، والفخر ابن البخكاري، والشككككككككككككككمس محمكد ابن الك مكال، والتك اج ع ْبد الو هثاب ابن وين 
 اكُمناء، وهخرون.

ي اء: ك ان  ل ْيس  باآلد م كثيررا، وال بالطويل، وال بالقصكككير،  ع الج بهة، مفروق واسكككق ال  ال كككِ 
عره من عند أذنيه، و ك ان  في  هل العينين، فيهما ات سككككككا ، قالأ اْكنف، يج   شكككككك  الحاجبين، أشككككككْ
حبة الموفثق، بعد أْن  اد مرثتين؛ اْكولى في سككنة سككبٍع وسككتين صكككُ عف. سككافر إلى بك ْ د  بصككره ضكك 
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ُه حفظ " ال ريكككككه " للُع ي ، وألقى ري، وحفظ " الِخرقي "ح ِفظ القرهن، و يره، و ِقيكككككل : ِإنكككككث
م ابن  ال  الد رول من تفسككككككير القرهن، ومن " الهداية ". واشككككككت ل بالِخال  ع ل ى ناصكككككك  اإِلسككككككْ
المنِ ي، وقد شاهدتُُه يُناظر  ير مرة. وسافر سنة إحدى و مانين في ُصحبة ابن أخيه الع   ابن 

 الح اِفظ.
ا بكالقراءات، والنثْحو، والفرالض ان  عككالمككر ن ع لي  و كك   ْبن . وقرأ القراءات ع ل ى أ ِبي اْلح سكككككككككككككك 

عسكككككككككككاكر الب طالحي، وأقرأ بها، وصكككككككككككن ف الفروق في المسكككككككككككالل الفقهية، وصكككككككككككن ف كتابرا في 
اْكحكام لأ يتمثه. و ك ان  من كثرة اشككت اله وأشكك اله ال  يتفر غ للت صككنيف، و ك ان  ال  يكاد يفتر من 

ا بكك قراء القرهن، أ و اْك  دثة، اإلشكككككككككككككك ككال إمكك  حككاديكك ، أ ْو بكك قراء الفقككه، والفرالض. وأقككام بح رثان مككُ
 (2)فانتفعوا ِبِه. و ك ان  يش ل بالجبل ِإذ " 

 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -228
بُكْهراُم شككككككككاه ْبن فك ر وخشككككككككاه ْبن شككككككككاهنشككككككككاه ْبن أي وب بن شككككككككادي بن مروان،  - 450"

ين أبو الُمظ فثر، ]المتوفى: الس لطاُن الملك اك مج  هك[ 613د مجُد الدِ 
.  صاحه بك ْعل ب ك 

، شاعررا، ُمْحسنرا، ج وادرا،  ن ةر بعد والده. وكان أديبرا، فاضالر ولي إمرة  بك ْعل ب ك  خمسكين سك 
 ُمم دحرا، ل ُه ديوان ِشْعر.

ن ِة سككبٍع وعشككرين وت م لثك ها الملُك اك لثمها  شككر ُأِخذ ْت منه بك ْعل ب ك  في سكك  موسككى، وسكك 
، وقتل ُه مملوك ل ُه ملي ، وُدِفن  بُتربة والده  إلى أخيه الصكال ، فك ق ِدم  ُهو  دمشق، وأقام بها قليالر

 ال تي على الشر  الشمالي  في شهر شوثال.
 ومن ِشعره:

 ل ُكأ في فؤادي شاهِد ل ْيس  ي ْكذُب ... و ِمْن د ْمِع عيني صامِت و ُهو  ُمْعربُ 
 -[354]-ي  ِمْن ُشُهود الو ْجِد خدٌّ ُمخ دثد ... وقلِه على ن اِر ال  ر ام يُكق لثُه و لِ 

 و ِلي  بالر ُسوم الُخْرِل ِمْن بك ْعِد أ ْهِله ا ...  راِم ع ل ْيه ما أ و اُل أُؤ نثهُ 
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 وإْن عنث ذِْكر الرثاِحلين ع ن الِحم ى ... و قك ْفُت فال أ ْدرِي إلى أ ْين أ ْذه هُ 
الِيرا ... و د ْمِع أُع انِيِه وق ْد ب ات  ُيْسكهُ   فربِع أُن اِجيِه وق ْد ظ ل  خ 

 ومنها:
 حنيِن إذ ا ج دث الرثِحيُل ر أيُته ... بنفسي في أْ ر الظثع الِن يك ْلع هُ 

يار ي ُحث ه ...  راِم إلى العذري  يع ى ويُكْنس هُ   وشوِق إلى أ ْهل الدِ 
 ع ل ى الدثار و بْكل ه ا ... ف ِفي ُكلِ  أرٍم جدوِل ِمْنُه يك ثْكع هُ و م ا م نِة أ ْرخ ْت 

 بِئ ْ   ر  ِمْن د ْمِعي وق د أ ْحف    الس رى ... وأ ْمس ْت نِياُق الظ اعنين تقر ب
حصكره الملك اكشكر ، وأعانه عليه صاحه حمص أسد الد ين شيركوه، فئخذت منه 

، فك ق ِدم  إلى دمشككككككككق، واتثف س ليلةر ق أنثه ك ان  له  الم محبول في خ انة في الد ار، فجلبك ْعل ب ك 
يلهو بالن رد فوكع ال الُم برو ة الباب ففكثها، وهجأ على اكمجد، فقتله ليلة  اني عشككر شككوثال. 
  أ  هرب ال الُم، ورمى نفسه من السط  فمات، وقيل: لِحقه المماليُك عند وقعته فقطثعوه.

 ؟ فقال:ما فعل اللهه بكبعُض أصحابه ِفي النوم، فك ق ال  ل ُه: وقيل: إن  اكمجد رهه 
 ُكْنُت ِمْن ذ نبي ع ل ى وجٍل ... و ال  عنِ ي ذ ِلك  الو ج لُ 
 (2)أ ِمن ْت نك ْفِسي بك و الِق ها ... ِعْشُت ل م ا ِمت  يا رجل" 

 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -229
" 

عبد الله بن ع ْبد ال  ِني  ْبن ع ْبد الواحد ْبن ع ِلي  بن سككككرور، الحافظ الُمحدِ ث  - 501
الحي   ين أبو موسككككى ابن الحافظ اكوحد أبي ُمح مثد الم ْقِدسككككي   أ  الد مشككككقي  الصكككك  جمال الدِ 

. ]المتوفى:  ب لي  نكْ  هك[ 611الح 
ن ة إحدى و مانين  وخمسكككمالة. وسكككمع من عبد الرحمن بن علي  ابن ُوِلد  في شكككوثال سككك 

ِمع  بب داد  ين ُمح مثد، ف سككك  . ورحل به أخوه ع  الدِ  وعي  نكْ  وي ، والُخشكككُ ، وإسكككماعيل اْلج  الِخر قي 
ْين.  من ابن كليه، والمبارك ابن الم ْعطُوش، وابن اْلج ْووي ، وقالفة من أصككككككحاب ابن الُحصكككككك 
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ند " من عبد الله ِمع  " الُمسككككْ ن ة   وسكككك  ب هان فسككككمعا سكككك  ْربي ة. ورحال إلى إصككككْ بن أبي المجد بالح 
، وأبي  وسكككككككي  أربٍع وتسكككككككعين من مسكككككككعود اْلج مثال، وخليل بن أبي الرجاء، وأبي جعفر الطثر سكككككككُ
ِمع  عند  ، وسكككككككك  ، وقالفة. فلم ا رجعا رحال إلى مصكككككككر  ْيدالني  المكارم اللثبثان، وأبي جعفر الصكككككككث

، وابن ن جا، وجماعة.  أ  ارتحل  واِلِده من فاقمة بنت  ْعد الخير، وأبي عبد الله اك ْرت اِحي  سكككككككككك 
ْندالي، ورحل  إلى نك ْيسككابور  ِمع  من أبي الف ْت  الم  مرثةر  انية إلى العراق، فدخل إلى واسككط، وسكك 

ِمع  بالِحجاو، والم ْوِصل، و  ، وجماعة. وسك  ِمع  من منصكور الُفر اوي، والمؤيِ د الط وسكي  ْرِبل. إِ ف سك 
 وُعني بالحدي ، وكته  الكثير  بخطه، وخ رثج، وأ فاد.

ه الشكككككككككككي  العماد. وتك ف قثه على الشكككككككككككي  الُموفثق. وقرأ العربية  بب داد  وقرأ القرهن على عمِ 
 على الشي  أبي البقاء.

ياء، فقال: حافِظ، متقِن، دي ِن،  قِة.  قال ابن الحاجه: سككككككككككككككئلُت عنه الحافظ ال كككككككككككككك 
، فقال: حافظ، ديِ ِن، ُمت م ي  .  وسئلُت عنه  -[338]-ال ثكيث الِبْرو اليث

 وقال ال  ياء: كانت قراءتُه سريعِة صحيحة م ِليحة.
وقال عمر ابن الحاجه: لأ يكن في عصككككككككككره مثُله في الحفظ والمعرفة واكمانة. قال: 

لقبوُل الت امث مع ِخيًّا. ل ُه اوكان كثير  الف كككككككل، وافر  العقل، متواضكككككككعرا، مهيبرا، وقوررا، ج وادرا، سككككككك  
 الِعبادة والور  والُمجاهدة.

ياء: ك ان   ا ف -رحمه الله  -ونقلُت من خطِ  ال ك  ي اشت ل بالفقه والحدي  وصار ع ل مر
ب هان  انيرا، ومشكى على رِجليه كثيررا. وصار  ُقدوةر، وانتفع  الناُل بمجالسه  وقته. ورحل  إلى إصكْ

مثلها. وكان جوادرا كريمرا، واسككع  النثفس، وع وثد الن ال  شككي را لأ نره من أحد ال تي لأ ُيسككبق إلى 
من أصككحابنا، وذلك أن  أصككحابنا من اْلج ب ل والبك ل ِد كل  من احتاج إلى قك ْرم أو شككراء  لثة أو 

 (2) وب أو  يِر ذلك يم ي إليه، فيحتال ل ُه ح ت ى ي " 
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 (248شمل الدين )م  تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي،-220
ام كمكال الكدين المعري،  - 605" ْي  المفتي الفقيككه، اإِلمك  د الشككككككككككككككث اق ْبن أ ْحمك  حك  ِإسككككككككككككككْ

، ]المتوفى:   هك[ 650الش افعي 
 أحد الُفقهاء الكبار المشهورين بالعلأ والعمل.

ا متواضككعرا ُمْؤ ِررا، ُدِفن ند شككيخه ابن ع ق ال  أ بُو شككامة: تُكُوف ي بالر واحي ة، وكان عالمرا واهدر
 الص الح.

يرا  الح بالرواحية، نحورا ِمن عشكككككرين سكككككنة، وكان ُمت صكككككدِ  ا عند ابن الصككككك  قلت: ك ان  معيدر
الح، متين الور ، ُعِرضككككككككت  لإلفادة والفتوى، تفق ه ِبِه ألم ة، وكان كبير القْدر ِفي الخير والصكككككككك 

وم، قوم ُمقامي، وكان يع ل ْيِه مناصككككككه فامتنع،  أ  ترك الفتوى وقال: ِفي البلد ِمن ي سككككككرد الصكككككك 
ُل ر ِحم ه بما ف ككككل عنده، وكان ِفي كل  رم ككككان  ويُكْؤ ِر بثُل  جامكي ته، ويك ْقن ع باليسككككير، وي صككككِ
ينسككك  خْتمة ويُوِقُفها، وله أوراِد كثيرة، ومحاسكككن جم ة، مرم باإلسكككهال أربعين يومرا، وانتقل 

ين ذي ام  القامِة، شككي عه خاللق ِفي  امن وعشككر إلى اللثه ع ن نيِ ٍف وسككت ين سككنة، وكان أسككمر، ت
 القعدة سنة خمسين.

 وكان شيخنا أ بُو ِإْسح اق اإلسكندري  يُعظ مه ويصف شمالله، رحمه اللثه.
يعة،  ووقت وفاته مات الشككريف ابن عدالن من أكابر الشككرفاء بدمشككق ومن رؤول الشكك 

: وُدِفن عنكد قومكه، فرهه بعُض اكخيكار ِفي النثوم فك قك   : ُ ِفر لي ولمن ؟ قك  ماا فعال اللاهه باكال  ال 
 مات ِفي ذ ِلك  اليوم ببركة الكمال ِإْسح اق الم ع ر ي .

 (2)ر أ ْيت هذا كله في كرال فيه وفيات جماعة، وال أعلأ م ن ج م ع ه." 
 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -221
" 

                                         
 .24/685( 243تاري  اإلسالم ت بشار، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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د ْبن ِإبْكر اِهيأ ْبن أحمد بن أ حْ  - 162 د ْبن ُمح مكث الأ ْبن نعمكة ْبن أ ْحمك  د ْبن ع بكْد الكد  مك 
 ، ، الحنبلي  ، الُفْنُدقي  ِنُد الوقت، ويُن الد ين، أبو العب ال المقِدسكككككي  ْير، الُمع م ر، العاِلأ، ُمسكككككْ ُبك 

 هك[ 663النثاس . ]المتوفى: 
يوخ من جبل نابلس سكككككككككنة خم ٍس وسكككككككككبعين، وأدرك اإلجاوة ال تي من ُوِلد بفندق الشككككككككك 

 ، لفي لمن أدرك حيات ه. وأدرك اإلجاوة الخاص ة من خطيه الم ْوِصل أبي الف ل الط وسي  السكِ 
 وأبي الف ْت  بن شاتِيل، ونصِر الله الق   او، وعبِد المنعأ بن الفراوي، وخْلِق سواهأ.

ْين أ ْحم د  ، وأ ِبي اْلُحسكككككككككك  ، ومحمد بن عوسككككككككككمع من: يحيى الثثقفي  لي  بن ْبن الم واوينيِ 
، وعبد الخالق بن فيروو، ويوسف  نكْ  ِوي ، والمكرثم بن هبة الله الص وفي  ق ة، وإسكماعيل اْلج  د  صك 
، ومحمككككد بن  ، وبركككككات الُخشككككككككككككككوعي  بن معككككالي الكتككككاني، وعبككككد الرحمن بن علي  الِخر قي 

، وأسما  ء بنت الر ان، وقالفة سواهأ.الخصيه، وعمر بن ق بك ْرو د، والحافظ عبد ال ني 
ورحل إلى ب داد، فسككككككككككككككمع من عبد المنعأ بن كليه بقراءته، ومن: أبي قاهر المبارك 
ن ة،  يكْ ار، وعبد الوه اب بن ُسك  بن الم ْعطُوش، وعبد اللثه بن أ ِبي المجد، وعبد الخالق بن البُكْند 

وعبد الله بن  ن إبراهيأ السككككككككككككككيبي ،وعلي  بن يعيش اكنبكاري ، وعبكد اللكه بن د ْهبك ل، والمبارك ب
، ومحمد بن أبي  الط ويلة، وضكككككككككياء بن الُخريف، وعمر بن علي  الواعظ، وأبي الفت  المْندالي 

 محمد بن المقرون، وقالفة. وقرأ القرهن على الش ي  الِعماد، وتفق ه على الش ي  الموفثق.
ريع ما ال يوصككف لنفسككه وباكجرة، ح في اليوم  تى كان يكتهوكته بخط ه الملي  السكك 

إذا تفرغ تسكككعة كراريس أو أكثر، ويكته الكراسكككين والثال ة مع اشكككت اله بمصكككالحه، وكته " 
الخرقي " في يوٍم وليلة، والوم النسك  خمسكين سكنة أو أكثر. وكان تام القامة، ملي  الشكل، 

ه مشيخة، سحسن اكخالق، ساكنا، عاقال، لطيفا، متواضعا، فاضال، نبيها، يقظا. خرج لنف
وخرج له ابن الظاهري، وابن الخباو، و ير واحد. فذكر ابن الخباو أن ه سككككككمع ابن عبد الد الأ 

 يقول: كتبُت بخط ي أ ْلف ْي ُج ء ، وذكر أن ه كته بخط ه " تاري  دمشق " مر تين.
 -[251]-قلت: الواحدة في وقف أبي المواهه بن ص ْصرى. 

أ يررا وولي خطابة كفربطنا ب ككككككع عشككككككرة سككككككنة،  وكته من التصككككككانيف الكبار شككككككي را كث
 تحول منها. وقد ُوِلد له ابنه الش ي  أبو بكر بها.
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نين كثيرة وقرأ بنفسكككككككه كثيررا. وكان على ذهنه أشكككككككياء  وأنشكككككككئ ُخط برا عديدة. وحدثث سكككككككِ
 (2)مليحِة من الحدي  واكخبار وال" 

 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -227
د ْبن ع بككثال ْبن أ ِبي ب ْكر ْبن ج ْعوان ْبن ع بككْد اللككثه، الحككافظ،  - 211" د ْبن ُمح مككث ُمح مككث

 هك[ 631شمس الد ين أ بُو ع ْبد اللثه اك ْنص ارِي ، الد مشقي، الشافعي، النثْحوي ، ]المتوفى: 
 أحد اكلم ة.

ل ى ر أصحابه،  أ أقبل ع  أخذ العربية عن الشي  جمال الدين ابن مالك، وصار من كبا
يراوي ،  الحدي  وُعني ِبِه أتأ  عناية، وسكككككككمع من ابن ع ْبد الد الأ، وابن أبي اليسكككككككر، وابن الشككككككك 
وابن أ ِبي الخير، وخلق سككواهأ، وارتحل إلى مصككر ِفي شككهادة، فسككمع من عامر الق ْلعي  والع  

ن د " ع ل ى اب الحر اني وقالفة، وكته كثيررا بخط ه، وخر ج للمشككككاي ، وقرأ " ن عالن قراءةر الُمسككككْ
 -[434]-لأ يسمع النال مثلها ِفي 

 الفصاحة والص ح ة، وح ر جماعة من اكلمة فما أمكنهأ يحفظون عليه لحنةر واحدة.
وكان ملي  الشككككل، حسكككن العشكككرة، حلو الشكككمالل كته عنه هحاد الطلبة، ومات ِفي 

وهو أخو الفقيه ال اهد شككككككككهاب الد ين ُعنفوان الشككككككككبيبة ِفي سككككككككادل عشككككككككر جمادى اكولى، 
 أ ْحم د.

: رأيت ابن جعوان ِفي  ابوني  ق ال  ر   يعقوب ابن الصككك  ، ع ِن الشكككث ونقل الشكككهاب اإلربلي 
ِه وقلككت لكك ُه:  : كككل  خير،مااا فعاال اللااهه بااكالن وم، فككاعتنقتككه وسككككككككككككككل مككت ع ل يككْ ن ْحُن نفترش  ؟ قكك ال 

 (1)الس ْنُدل روقكأ اللثه ما روقنا." 
 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -223
" 

                                         
 .25/252( 243تاري  اإلسالم ت بشار، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
 .25/438( 243تاري  اإلسالم ت بشار، الذهبي، شمس الدين )م  (1)
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ِدي  اْلو الِِبي  م ْوالُهْأ، أ بُو ع ْبِد اللثِه اْلُكوفِ  - 26 اٍم اك سككككك  ِعيُد بن جبير بن ِهشككككك  ي ،  : سكككك 
 ه[ 200 - 12]الوفاة: 

ِم.  أ ح ُد اك ِلمثِة اْك ْعال 
، و ع ْبد  اللثِه ْبن  ُم  فثٍل، و   يكْ س ِمع  اْبن  ع بث  اتٍِأ، و اْبن  ُعم ر   ر ُهْأ.اٍل، و ع ِديث ْبن  ح 

، و ذ ِلك  ُمنكْق ِطِع.  و ر و ى ع ْن: أ ِبي ُموس ى اك ْشع رِيِ  ِعْند  النثس اِليِ 
 و ر و ى ع ْن: أ ِبي ُهر يْكر ة ، و ع اِلش ة ، و ِفيِه نظر.

 ع ْمرِو ْبُن اْلع الِء.قرأ عليه المنهال بن 
ْختِ  ة ، و أ ي وُب السككككككككككككككث يكككث ُه: ج ْعف ُر ْبُن أبي اْلُمِ ير ِة، و ج ْعف ُر ْبُن أ ِبي و ْحشككككككككككككككِ ، و ر و ى ع نكككْ اِني  يككك 

ْيُن ْبُن ع ْبِد الرثْحم ِن، و ُخصككككككككك   ب ة ، و ُحصككككككككك  ُأ ْبُن ُعتك يكْ اِلِه، و اْلح ك  ْيِف و اك ْعم ُش، و ع ط اُء ْبُن السكككككككككث
ِعيٍد، و ابْكُنُه اآلخ ُر ع ْبُد اْلم ِلِك،الْ  ْيٍل، و ابْكُنُه ع ْبُد اللثِه ْبُن سككككك  ُة ْبُن ُكه  ل م  ُأ ْبُن  ج   رِي ، و سككككك  و اْلق اسكككككِ

 البطين، وعمرو ابن دينار، وخلق كثير. -[2202]-أ ِبي بك  ثة ، و ُمح مثُد ْبُن ُسوق ة ، و ُمْسِلِأ 
: أ ل ْيس  ِفيُكْأ س عِ قال اْبُن ع بثاٍل، و ق ْد أ    يُد ْبُن ُجبك ْيٍر؟ت اُه أ ْهُل اْلُكوف ِة ي ْسئ ُلون ُه، فك ق ال 

اِء. : ك ان  يُكق اُل ِلس ِعيِد ْبِن ُجبك ْيٍر: ِجْهِبُذ اْلُعل م   و ع ْن أ ْشع    ْبِن ِإْسح اق  ق ال 
: م ا خ لثف  س ِعيُد ْبُن ُجبك ْيرٍ  ُه ِمثْكل   و ق ال  ِإبْكر اِهيُأ النثخ ِعي   ُه.بك ْعد 

و د  اللثْوِن. خ ر ج  م ع  اْبِن اك ْشع ِ  ع ل ى اْلح جثاِج،  ُأث ِإنثُه اْختك ف   ى و تك نك قثل  و ُرِوي  أ نثُه ك ان  أ سكْ
: ي ا ُروُه إِل ى اْلح جثاِج، فك ق ال  ن ةر،  ُأث و قك ُعوا ِبِه، ف ئ ْح ككككككك  ر ة  سككككككك  ِقيث ْبن   شككككككك   ِفي النكثو اِحي ا ْكنك ت ْي ع شكككككككْ
ِعيُد ْبُن ُجبك ْيٍر، أ م ا ق ِدْمت  اْلُكوف ة  و ل ْيس  يك ُؤم  ِبه ا ِإال ع ر ِبيٌّ  ْيٍر، يك ْعِني م ا أ ْنت  سككككككك   ف ج ع ْلُتك  ُكسكككككك 
ُلُ  لِلْ  جث أ ْهُل اْلُكوف ِة و ق اُلوا: ال ي صكككككْ اء  ف  ككككك  : أ م ا و لثيكُْتك  اْلق  ككككك  : بك ل ى. ق ال  اِء ِإال ق  ِإم امرا؟ ق ال   ككككك 
: ؟! ق ال  ى و أ م ْرتُُه أ ْن ال يك ْقط ع  أ ْمررا ُدون ك  ْيُت أ ب ا بُكْرد ة  ْبن  أ ِبي ُموسكك  تك ْق كك  :  ع ر ِبيٌّ، ف اسككْ بك ل ى. ق ال 

الكك ة  أ ْلٍف  تكُكك  مككِ ا أ ْعط يكْ : أ مكك  : بك ل ى. قكك ال  أمكا جعلتككك في سككككككككككككككمككاري، وكلهأ رؤول اْلع ر ِب؟! قكك ال 
: " تُكف ر ِقُكه ا ع ل   ِة؟! ق ال   (2)ى أ ْهِل اْلح اج 
 

                                         
 .1/2200( 243تاري  اإلسالم ت بشار، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -224
" 

 ه[ 220 - 262ص اِلُ  ْبُن ع ْبِد اْلُقد وِل، اك ْوِدي  اْلب ْصرِي ، ]الوفاة:  - 225
لِ ُأ اْلُمتك ف ْلِسُف.  الشثاِعُر اْلُمت ك 

ْعرِ  ْيلِ  ل ُه شككككِ الِم، و يُكق اُل: ِإنث أ ب ا اْلُهذ  اي ا م ا ع ل يكْه ا ر ْونُق اإِلسككككْ اْلع ال    ر اِلِق، و ِحك ِأ و و صكككك 
 ل ِحق ُه و ن اظ ر ُه.

.  ق ال  اْبُن ع ِديٍ : ك ان  ي ِعُظ بِاْلب ْصر ِة و يك ُقص 
ق ِة، فيُكْرو ى ع ْن قُكر ْيٍش  ْلم ْهِديث د ع اِني يك ْومرا ف ذ ك ر  أ نثُه اْلُختثِليِ  أ نث اقك تك ل ُه اْلم ْهِدي  ع ل ى ال ثْند 

ا أ نثُه أ ِميِن ع ل ى ُكلِ  بك ل ٍد ي دْ  ُخُلُه ح تثى ي ْخرُج  أ م ر ُه بِاْلم ِسيِر ع ل ى اْلب رِيِد إِل ى الشثاِم، و ك ت ه  ل ُه ع ْهدر
ق  أ ْن ي ئْ  ُجال ُيْكِثُر ِتي  إلى حانوت عطار أو حانوت ق طثاٍن، فك يك ْلق ى ر  ِمْنُه، و أ م ر ُه ِإذ ا د خ ل  ِدم شكككككْ

اِلُ  ْبُن ع ْبِد اْلُقد وِل. ف   اِب، يُكق اُل ل ُه: صك  ُل اْلِخ ك  ِل ن اصكِ ْيِ  ف اضكِ ، و ُهو  شك  ار  اْلُجُلول  ُهن اك  س 
ُه و قك يكث  ذ  اِلٍ  ِفيكِه، فك ئ خك  ، فك ِ ذ ا ِبصكككككككككككككك  انُوت  ل  اْلحك  ُه، ف ح م  و فك عك ل ، و د خك  لك ُه ع ل ى اْلب رِيكِد إِل ى اْلِعر اِق. د 

: ال، و ل ِكْن ش اِعِر أ فْ  : ف  ِْنِديِق؟ ق ال  : نك ع ْأ، أ ن ا ص اِلِ . ق ال  ُسُق فك ق ال  اْلم ْهِدي : أ ْنت  ُفالِن؟ ق ال 
ق   :  ُأث قك ر أ  ِكتك اب  ال ثنْكد  : اقرأه. فكالتوى سككككككككككككككاعكة، قك ال  ْعرِي، قك ال  : أ ُتوُب إِل ى اللثِه ِة فك  ِفي شككككككككككككككِ ق ال 

ُه لِنك ْفِسِه:  ف اْستك ْبِقِني، و أ ْنش د 
اِهُل ِمْن نك ْفِسهِ  ُلُى اْلج  اِهٍل ... م ا يك بكْ اُء ِمْن ج  ُلُى اك ْعد   م ا يك بكْ
ُرُك أ ْخالق ُه ... ح تثى يُكو ار ى ِفي  ك ر ى ر ْمِسهِ   و الشثْيُ  ال يك تكْ

: فك ف ع ْلُت، فك ل مثا قك رُ فك ق ال  اْلم ْهِدي : ي ا قكُ  ْبُت ِمن  اْلُخُروِج ر ْيُش، اْمِض ِبِه إِل ى اْلُمْطب ِق. ق ال 
: بك ل ى. ق ال   ُرُك أ ْخالق ُه؟ ق ال  ْيُ  ال يك تكْ ت  اْلق اِلل : و الشككككككككككث : ال ت د ُ  أ م ر ِني فك ر د ْدتُُه، فك ق ال  ل ُه: أ ل سككككككككككْ

، ُخُذوُه. ف   ي اِفِهْأ،  ُأث و   ه  اْلم ْهِدي  ف  ككككككككك  أ خ الق ك  ح تثى ت ُموت  ر بُوُه بِئ سكككككككككْ -ر ب ُه نصكككككككككفين.  ككككككككك 
[421]- 

: ل ْيس  بِِثق ٍة.  ق ال  النثس اِلي 
 و ق ال  اْبُن م ِعيٍن: ل ْيس  ِبش ْيٍء، ب ْصرِي .

 و ِمْن ِشْعرِِه:
ْرُء ي ْجم ُع والخطوب تُكف ر ُِق ... و ي ظ ل  يك ْرق ُع و ال ثم انُ   يُم   ِقُ  اْلم 
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ِر ل ُه ... ِمْن أ ْن ي "  يكْ  (2)و ِك ْن يُكع اِدي ع اِقال خ 
 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -225
" 

،  أ  الم ْرو وِي   - 231 ، موالهأ، التركي   : عبكد اللكه بن المبارك بن واضكككككككككككككك  الحنظلي 
 ه[ 210 - 232الحافظ، ]الوفاة: 

 فريد ال مان وشي  اإلسالم، وكانت أم ه خوارومي ة.
مولده سكنة  مان عشكرة  ومالة، وقله العلأ، وهو ابن ب كع عشكرة سنة، وأقدُم شيٍ  له 
الربيع بن أنس الخراسكككككككككاني، ورحل سكككككككككنة إحدى وأربعين ومالة فلقي التابعين، وأكثر الترحال 

 د والحج  والتجارة.والتطوا  إلى ال اية في قله العلأ والجها
ر و ى ع ْن: سككككككككليمان التيمي، وعاصككككككككأ اكحول، وُحم ْيد، وهشككككككككام بن ُعْرو ة، واْلُجري ري ، 
وإسككككككككماعيل بن أبي خالد، واكعمش، وبُريد بن عبد الله، وخالد الحذ اء، ويحيى بن سككككككككعيد 

يكْو ة  ، وح  ُدوسككككككككي  ري ، بن شككككككككاكنصككككككككاري ، واكجل  الِكْندي ، وحسككككككككين المعل أ، وحنظلة السككككككككث
 ، واكوواعي، وابن ع ْون، وابن ُجر ْيج، وموسكككككي بن ُعقبة، وخْلق من قبقتهأ.  أ  عن: اكوواعي 
يأ، وابن  ْعبة، ومالك، والثلي ، وابن ل ِهيع ة، والحمادين، وقبقتهأ،  أ عن: ُهشككككك  والثكثْوري ، وشكككككُ

ن ة، وخْلق من أقرانه، وصن ف التصانيف النافعة.  ُعيك يكْ
وعبد الرحمن  وبقية، -وهأ من شيوخه  -ْعمر، والثكثْوري ، وأبو إسحاق الف   اري  و ع ْنُه: م  

بن م ْهدي ، وأبو داود، وعبد الرو اق، ويحيى القط ان، وعف ان، وحب ان بن موسككككككككى، ويحيى ْبن 
ب ة، وأحمد بن منيع،  يكْ وعلي  بن ُحْجر، والحسكككككن بن  -[338]-م ِعين، وأبو ب ْكر ْبن أ ِبي شككككك 

 والحسين بن الح س ن الم ْرو وِي ، والحسن بن ع ر ف ة.عيسى، 
 وقع لنا حديثه عاليا من وجوه، وأقرب ذلك وأعاله اليوم من " ج ء ابن ع ر ف ة ".
 قال ابن مهدي : اكلمة أربعة: مالك، والثكثْوري ، وحم اد بن ويد، وابن المبارك.

 وقال ابن مهدي : ابن المبارك أف ل من الثكثْوري .

                                         
 .4/422( 243تاري  اإلسالم ت بشار، الذهبي، شمس الدين )م  (2)



 

 869 

 ل ابن مهدي: حد نا ابن المبارك، وكان نسيج وحده.وقا
 وقال أحمد بن حنبل: لأ يكن في ومان ابن المبارك أقله للعلأ منه.

 وعن ُشعيه بن حرب قال: ما لقي ابُن المبارك مثل نفسه.
 وقال شعبة: ما قِدم علينا مثل ابن المبارك.

 وقال أبو إسحاق الف   اري : ابن المبارك إمام المسلمين.
 وقال يحيى بن م ِعين: كان  قة متثبتا، و ُكتُكُبُه نحِو من عشرين ألف حدي .

وقككال يحيى بن هدم: كنككت إذا قلبككت الككد قيق  من المسكككككككككككككككالككل فلأ أجككده في كتككه ابن 
 المبارك هيسُت منه.

 وعن إسماعيل بن عي اش قال: ما على وجه اكرم مثل ابن المبارك.
بن المبارك الحدي ، والفقه، والعربية، وأيام قال العبال بن مصككككككككككعه المرووي: جمع ا
 النال، والشجاعة، والسخاء، ومحبة الفرق له.

 (2)وقال أبو أسامة: م" 
 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -222
ري  الحافظ. ]الوفاة:  - 428"  : ي يد بن ُور ْيع، اإلمام أبو معاوية العْيشككككككككككككككي  البصككككككككككككككْ
 ه[ 210 - 232

ْن: أي وب، وحبيه المعل أ، وحسكككين المعل أ، واْلُجر ْيري ، وخالد الحذ اء، ويونس، وابن ع  
 أبي ع ُروبة، وخْلق.

، وعف ان، وعْمرو الفالل، وقُكتك ْيبة،  ، وبك ْه  بن أسككككككككككككككد، والق ْعن بي  و ع ْنُه: علي ابن الم ِديني 
دثد، ويحيى بن يحيى، وبُكْندار، وأُمي ة بن ِبسكككطام، ومحمد ري وُمسككك  ر، ومحمد بن الِمْنهال ال كككث

، وأحمد بن ع ْبد ة، وخْلق كثير.  بن المنهال أخو حجاج، وأحمد بن الِمْقدام، ونصر بن علي 
 -[2006]-قال أحمد بن حنبل: كان ر ْيحانة البصرة، ما أتقنه وما أحفظه! 

 وقال أبو حاتأ:  قة إمام.
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 ةر ي داد في كل  سنة خيررا.وقال أبو ع و انة: صِحبت ي يد بن و رِيع أربعين سن
ر الحككافي: كككان ي يككد بن و رِيع ُمْتِقنككرا حككافظككرا، مككا أعلأ أن ي رأيككت مثلككه ومثككل  وقككال ِبشككككككككككككككْ

 صح ة حديثه، رحمه الله.
 وقال يحيى القط ان: لأ يكن هاهنا أحِد أ بت منه.

: رأيُت ي يد بن و رِيع ِفي النوم، فقلْت:  مي  ؟ قال: ه بكلله ما َفعل اوقال نصكككككر اْلج ْه ككككك 
 دخلُت الجنة. قلت: بماذا؟ قال: بكثرة الصالة.

وقال بع كككهأ: كان أبوه ُور يع والى اكُبُكل ه، مات عن خمسكككمالة ألف ما أخذ منها ي يد 
 حبة. قاله ابن ِحب ان.

 تُكُوف ي ي يد سنة ا نتين و مانين ومالة، ومولده سنة إحدى ومالة.
محمد الصفار قال: سمعُت ي يد بن ُور يع قال أحمد بن أبي خيثمة: حد نا أحمد بن 

و سككككككككككككككُ ِكل  عن التكدليس، فقكال: التكدليس كذب. وقال: حد نا عفان قال: حد نا ي يد بن ُور يع 
ِذِه المسالل من كتابه؛ يعني مسالل الح ك أ وحم اد.  قال: أملى علي  سعيد ه 

ا في سعيد  .وعن القط ان أن ه كان ال يُكق دم على ي يد بن و رِيع أحدر
 قلت: ولأ يرحل في الحدي ، وكان من بحور العلأ.
: لأ ي ل مشت ال ب تقان الحدي .  قال ابن الم ِديني 

 (2)قلت: أقدم شيوخه أي وب." 
 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -222
" 

الكِكد ْبن ُجنكك - 223 د الرحمن ْبن القككاسككككككككككككككأ ْبن خكك  د اللككه، خ ن: ع بككْ ادة، اإلمككام أبو ع بككْ
 ه[ 100 - 212الُعت قي  موالهأ، اْلم ْصرِي  الفقيه. ]الوفاة: 

ِمع  منه، ومن نافع ْبن أ ِبي  أحد اكعالم، وأكبر أصكككككككحاب مالك القالمين بمذهبه، سككككككك 
 نُكع ْيأ، وعبد الرحمن ْبن ُشر ي ، وبكر ْبن ُم  ر، وجماعة.

                                         
 .4/2005( 243تاري  اإلسالم ت بشار، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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ع ْبد  بو الط اهر ْبن الس رْح، والحارث ْبن ِمْسكين، ومحمد ْبنو ع ْنُه: أْصب ى ْبن الف ر ج، وأ
 اللثه ْبن ع ْبد الح ك أ، وعيسى ْبن م ثْكُرود، وهخرون.

 وقد أنفق أمواال جمثه في قله الِعْلأ.
:  قة مئمون، أحد الفقهاء.  ق ال  النثس الي 

ثككل جراب مملوٍء وعن مككالككك أنكك ه ذُكر عنككده ابن القككاسككككككككككككككأ فقككال: عككافككاة اللككه، مثلككه كم
 ِمسكرا.

وقيل: إن  مالكرا سكككككككُ ل ع ِن ابن القاسكككككككأ وابن وهه، فقال: ابن وهه رجل عالأ، وابن 
 -[2250]-القاسأ فقيه. 

أ يختأ كل يوم وليلة ختمتين، فن ل لي حين  : ك ان  ابن اْلق اسكِ وعن أسكد ْبن الُفرات ق ال 
 ج ت إِل ْيِه عن ختمة ر بة في إحياء العلأ.

: خرجت إلى الحجاو ا نتى عشكككككرة مرة، أنفقت كل مرة وبل نا  أ أ نثُه ق ال  عن ابن اْلق اسكككككِ
 ألف دينار.

ْلط ان، وكان يك ُقوُل: ل ْيس  في قُرب  أ أ نثُه ك ان  ال يقبل جوال  السكككككككككك  و ُرِوي  عن ابن اْلق اسككككككككككِ
نُكوث منهأ خير.  الُوالة وال الد 

ِمْعُت عم ي يك ُقوُل: خرجت أ ن ا وعبد الرثحْ ق ال  أحمد ْبن ع ْبد الرثْحم ن ْبن وهْ  م ن ه: سككككككك 
ْبن القاسكأ ِب ككع عشككرة سككنة إلى مالك، سككنةر أسككئل أ ن ا مالكرا، وسككنةر ابن القاسككأ. فما سككئلت 
ِمْعُت مالكا. وما سككككئل هو كان عندي: سككككمعت مالكا. إال أن  أ ن ا ك ان  عند ابن القاسككككأ: سكككك 

 صل، وتركته أ ن ا ع ل ى حاله، أو كما قال.ابن القاسأ ترك من قوله ما خالف اك
: ك ان  ابن القاسككككككككأ وهو ح د ث في العبادة  قال الحارث ْبن مسكككككككككين: أخبرني أ ِبي ق ال 

 أشهر منه في الِعْلأ.
خاء، والشككككككككككجاعة، والعلأ، والور ،  ق ال  الحارث: ك ان  في ابن القاسككككككككككأ العبادة، والسكككككككككك 

 وال  ْهد.
اح: أخبرني : ر أ ْيت ابن القاسككككأ في ال ق ال  ابن وضكككك  نثوم،  قة  قة، ع ْن علي  ْبن م ْعب د ق ال 

: الرثباط  ؟ ق ال  ن  ما وجدت  فقلت: كيف وجدت المسككالل؟ فقال: ُأٍ  ُأٍ . قلت: فما أحسكك 
: ورأيت ابن وهه أحسن حاال منه.  باإلسكندرية. ق ال 
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:  ؟ما فعل الله بكوقد حدث سككككككككككككككحنون أن ه ر أ ى ابن القاسككككككككككككككأ في النثوم، فقال:  ق ال 
: قلُت:  : تالوة القرهن. ق ال  : فئي  عمل وجدت أف ككككككككككككككل؟ ق ال  وجكدت عنده ما أحببت. ق ال 

: فكنت"   (2)فالمسالل؟ فكان ُيِشير ب صبعه ُيكش يها. ق ال 
 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -228
" 

ل مي  الُخراسكككاني. ]الوفاة: منصكككور ْبن ع - 821 ري  السككك   - 212م ار ْبن كثير أبو السكككث
 ه[ 100

 ويُقال إن ه بْصري .
ا، واعظرا، كبير الشئن.  ك ان  واهدر

ُ ، وابن لهيعكككة، والمنككككدر بن محمكككد، ومعرو  الخيكككاط، والهقكككل بن  ر و ى ع ْن: اللثيكككْ
 وياد، وبشير بن قلحة، وهخرين،

داود، ووهير بن عباد الرؤاسككي، ومحمد بن جعفر اكحول، وأحمد و ع ْنُه: ابناه سككليأ، و 
 بن منيع، وعلي بن خشرم، ومنصور بن الحارث، وعبد الرحمن بن يونس الرقي، و يرهأ.

 وكان إليه المنتهى في بال ة الموعظة، وتحريك القلوب إلى الله.
 -[2122]-أقام بب داد مدة، ووعظ بها، وبالشام ومصر، وسار ذكره وبعد صيته. 

 قال أبو حاتأ: صاحه مواعظ، ل ْيس  بالقوي .
 وقال ابن ع ِدي : ُمْنك ر الحدي .

: ل ُه أحادي  ال يُكت ابع عليها.  وقال الد ار ُقْطني 
ق ال  ابن يونس: قص  بمصكككككر ع ل ى الن ال، وسكككككمعه اللثْيُ  فئعجبه ووصكككككله بئلف دينار. 

ْير، وس  له.عيد ْبن ُعف ير. ما قص  ع ل ى النال أحِد مثوقد حد ث ع ْنُه أي را يحيى ْبن ُبك 
أبو شككككككعيه الحراني: حد نا علي بن خشككككككرم قال: ق ال  منصككككككور ْبن عم ار: لما قِدمُت 
مصكر كانوا في ق ْحط، فلم ا صل وا الجمعة ضج وا بالبكاء والد عاء، فح  ر ْتني نيِة، فصرُت إلى 
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حن وقلت: يا قوم، تقرثبوا إلى الله بالصككككككككككث  أ  رميت د قة، فما تُقرثب إليه بئف ككككككككككل منها.  الصككككككككككث
بِكسكككككككككككككالي و قُكْلُت: ال لهأ  هذا كسككككككككككككككالِي، وهو ج ْهدي. فتصككككككككككككككد قوا حتى جعلت المرأة تُلقي 
ها، حتى فام الِكسكككاء ِمن أقرافه،  أ  هطلت السكككماء وُمِطرنا، فخرج النال في الط ين  ُخْرصككك 

: ال إلى كثرة المال، فقال أحدهما لصككككككككككككككاحبه والمطر، فك ُدِفعك ت إلى اللي  وابن لهيعة، فنظرا
ُيح رثك، ووك لوا ِبِه الثثقات حتى أصككككككككككبحوا، فرحُت أ ن ا إلى اإلسكككككككككككندري ة، فبينا أ ن ا أقو  ع ل ى 
 : : أنت المتكل أ يوم الجمعة؟ قلت: نعأ. ق ال  حصككككنها إذا رجِل يرمقني، فقلت: ما لك؟ ق ال 

ر ، دعا فاسككككككككككككُتجيه ل ُه. قلت: بل أ ن ا العبد الخاقئ. إن ك صككككككككككككرت فتنة، ق اُلوا: ذاك الخ  ككككككككككككِ
: أنكت المتكل أ يوم الجمعككة؟ قلككت: نعأ.  ا نظر إلى قك ال  فقكِدمككُت مصككككككككككككككر فلقيكت اللثيككُْ ، فلمكك 

انرا، وصرت إلى ابن لهيعة فئقطعني خمس فدادين.  فئقطعني خمسة عشر ف دث
: قدِ علي بن خشككككككرم: حد نا منصككككككور )ح( وأبو داود، ع ْن قُكتك ْيبة،  مت ع ْن منصككككككور ق ال 

مصر وبها قحط، فتكل مُت، فبذلوا صدقات كثيرة، فئتي بي اللي  فقال: ما حملك على أن 
تكل مكت ببلكدنكا ب ير أمرنكا؟ قلكُت: أصككككككككككككككلحكك الله، أعرُم عليك، ف ن ك ان  مكروهرا نهيتني. 

 "  (2)ق ال 
 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -229
" 

ِعيد ْبن فك ر وخ، مولى ب ني تميأ، الحافظ  - 843  : يحيى الق طثان، ُهو  يحيى ْبن سككككككككككك 
 ه[ 100 - 212الِعْلأ أبو س ِعيد البْصري  القط ان اكحول، ]الوفاة: 

 أحد اكلم ة الكبار.
 مولده في أول سنة عشرين ومالة.

، وهشككككككام بْ  ن عروة، وعطاء بن السككككككاله، وحسككككككين المعلأ، ر و ى ع ْن: سككككككليمان التكثْيمي 
ارِي ،  ِعيٍد اك ْنصككك  وإسكككماعيل ْبن  -[2145]-وخثيأ ْبن ِعراك، وُحميد الطويل، ويحيى ْبُن سككك 

اِلد، واكعمش، وُعبك ْيد الله ْبن ُعم ر، وُسْفيان، وُشْعب ة، وخْلق كثير.  أ ِبي خ 
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، و ع ْنُه: ع ْبد الرثْحم ن ْبن مهدي ، وعف ان، وم سككككككككد د، وأحمد، وإسككككككككحاق، وابن الم ِديني 
 ، ويحيى ْبن م ِعين، وأبو حفص الفالل، وبُكنكْدار، وإسككككككككككككككحكاق الك ْوسككككككككككككككج، ويعقوب الككدثْورقي 

، وأمأ سواهأ.  ومحمد ْبن شد اد الُمْسِمعي 
 وكان يك ُقوُل: ل مُت ُشْعب ة عشرين سنة.

د الرثْحم ن ْبن مهككدي  في تصكككككككككككككككاني ار: روى ع بككْ حيى فككه ألفي حككديكك  ع ْن يقكك ال  ابن عمكك 
 القط ان، فحد ث بها ع ْنُه ويحيى حيٌّ.

 ق ال  أحمد ْبن حنبل: ما ر أ ْيت بعيني مثل يحيى ْبن سعيد القطان.
 وقال ابن معين: قال لي عبد الرحمن: ال ترى بعينيك مثل يحيى القط ان.

ا أعلأ بالرجال ِمن يحيى ْبن س عِ  : ما رأيُت أحدر  يد.وقال ابن الم ِديني 
 وقال بندار: حد نا يحيى ْبن س ِعيد إمام أهل ومانه.

ِعيد ووكيع،  ِ ل  ع ْن يحيى ْبن سكككك  ن التكثْرِمذي : سككككمعُت أحمد و سككككُ وقال أحمد ْبن الح سكككك 
 فقال: ما رأيت بعيني مثل يحيى.

وقال ابن عمار: كنت إذا نظرت إلى يحيى القطان ظننت أن ه ال ُيحسكككككككككككن شكككككككككككي را ب ي  
 ا تكل أ أنصت  ل ُه الفقهاء.الت ج ار، ف ذ

د ْبن محمككد ْبن يحيى القطككك ان: لأ يكن جكككد ي يم ح، وال ي ككككككككككككككحككك إال  وقككال أْحمكك 
 تك ب س مرا، وال دخل حم امرا، وكان ي ْخِ ه.

 وقال يحيى ْبن م ِعين: أقام يحيى ْبن س ِعيد عشرين سنةر يختأ القرهن في كل ليلة.
: ك ان  يحيى يخ  تأ كل  ليلة.وعن علي ابن الم ِديني 

 وقال بُكْندار: اختلفُت إليه عشرين سنةر، فما أظن  أنه عصى الله قط.
ِعق   ْور ة الد خان، ف صككككككككُ ِعيد، فقرأ ر ُجل سكككككككك  : كن ا عند يحيى ْبن سكككككككك  قال علي ابن الم ِديني 

 -[2146]-يحيى وُ شي  ع لْيِه. 
 ي الصثعق.حيى؛ يعنق ال  أحمد ْبن حنبل: لو قدر أحِد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه ي

ق ال  أحمد ْبن محمد ْبن يحيى ْبن س ِعيد القط ان: ما أعلأ أني رأيت جد ي قهقه قط ، 
 وال دخل حم امرا قط ، وال اكتحل وال ادثهن ، وكان يخ ُه خ ابرا ح س نرا.
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: ك ان  يحيى الق"   (2)وروى ع بثال ع ْن يحيى ْبن م ِعين ق ال 
 

 (248ر، الفهبي، شمل الدين )م تاريخ اإل  م ت بشا-280
" 

416 -  .  : ي يد بن هارون بن واذي. اإلمام أبو خالد السككككككككلمي، موالهأ الواسككككككككطي 
 ه[ 120 - 102]الوفاة: 

 ُوِلد سنة  مان عشرة ومالة.
ارِي ، وسكككليمان التكثْيمي   ِعيد اْك ْنصككك  ِمع  ِمْن: عاصكككأ اكحول، ويحيى ْبن سككك  وسكككعيد  ،و سككك 

ْيد الطويل، و د اُوُد ْبُن أ ِبي ِهْنٍد، و بك ْهُ  ْبُن ح ِكيٍأ، ومحمد ْبن ع ْمرو  اْلُجرِيري ، وابن ع ْون، وُحم 
 ْبن علقمة، وحري  ْبن عثمان، وُشْعبة، وشريك، وخلق كثير.

ْيبة، وعبد ث م ة، وأبو ب ْكر ْبن أ ِبي شكككككككككككككك  يكْ ، وأبو خ  ْيد، بْ  و ع ْنُه: أحمد، وابن الم ِديني  ن ُحم 
نكان القطك ان، وأحمكد ْبن سككككككككككككككليمكان الرهاوي، وأبو قالبة  وأحمكد ْبن الُفرات، وأحمكد ْبن سككككككككككككككِ
، والح س ن ْبن ُمْكر م، والحارث بن أبي أسامة، ومحمد  ْير، ويعقوب الدثْورقي  ، وابن نُم  الرثق اشي 

، وعبد اللثه ْبن ر ْوح المدالني، ومحمد بن رب   رهأ وفاةر الب او، وخلق هخبن مسككلمة الواسككطي 
 إدريس ْبن جعفر العط ار.

 ِقيل : إن ه بخاري اكصل.
: ما رأيت أحفظ من ي يد ْبن هارون.  قال علي ابن الم ِديني 

 وقال يحيى ْبن يحيى: ي يد ْبن هارون أحفظ من وكيع.
 وقال أحمد ْبن حنبل: ك ان  ي يد حافظرا متقنرا.

  يد كتابرا قط ، وال حد  نا إال  ِحْفظرا.وقال وياد ْبن أي وب: ما رأيت لي
ِمْعُت ي يد ْبن هارون يك ُقوُل: أحفظ  ع ْيه يك ُقوُل: سكككك  ِمْعُت علي  ْبن شككككُ ر اج: سكككك  وقال السكككك 
امي ين عشككككرين ألف حدي ، ال  أربعة وعشككككرين ألف حدي  باإلسككككناد وال ف ْخر، وأحفظ للشكككك 

 -[111]-ُأسئل ع نكْه ا. 

                                         
 .4/2144( 243س الدين )م تاري  اإلسالم ت بشار، الذهبي، شم (2)
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ال: نعأ، ُت أبا ع ْبد اللثه وقيل ل ُه: ي يد ْبن هارون ل ُه فقه؟ قوقال الف كل ْبن وياد: س ِمعْ 
 ما ك ان  أذكاه وأفهمه وأفطنه.

نان: ما رأينا عالمرا قط  أحسكككككن صكككككالةر من ي يد ْبن هارون. لأ يكن  وقال أحمد ْبن سكككككِ
 يفتر من صالة الل يل والنهار.

 وقال أبو حاتأ: ي يد  قة إمام ال ُيسئل ع ْن مثله.
: ما بالمصرين مثل ي يد ْبن هارون.ورو   ى ع ْمرو ْبن ع ْون، ع ْن ُهش ْيأ ق ال 

وقال مؤمل ْبن إهاب: س ِمْعُت ي يد ْبن هارون يقول: ما دلست حديثرا قط ، إال  حديثرا 
ا ع ْن ع ْو ، فما بورك لي فيه.  واحدر

: كنكت أ نك ا وي يكد ْبن هكارون عنكد قيس ْبن الر  فئم ا ي يد  بيع،وعن عكاصككككككككككككككأ ْبن علي  قك ال 
 فكان إذا صل ى العتمة ال ي ال قالمرا حت ى يصل ي ال داة بذلك الوضوء نيفرا وأربعين سنة.

 : وقال محمد ْبن إسكككماعيل الصكككالى بمك ة: ق ال  ر ُجل لي يد ْبن هارون: كأ ج ؤك؟ ق ال 
 وأنام من الليل شي را؟ إذرا ال أنام اللثه عيني.

 (2): س ِأ" وقال يحيى ْبن أ ِبي ق اِله
 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -281
" 

عبكد الرحمن بن أحمكد، وقيكل: عبد الرحمن بن عط ية، وقيل: ابن عسكككككككككككككككر،  - 118
، ]الوفاة:   - 122وقيل: ابن أحمد بن عطي ة السككككككي د الُقْدوة، أبو سككككككليمان الد اراني  الع ْنسككككككي 

 ه[ 110
 قيل: أصله واسطي .

 ُوِلد في حدود اكربعين ومالة، أو قبل ذلك،
و ْيد،  ْفيان الثثوري ، وأبي اكشكككككهه، وعبد الواحد بن ويد، وع ْلق م ة بن سكككككُ و ر و ى ع ْن: سكككككُ

 وعلي  بن الحسن ال  اهد، وصال  بن عبد الجليل.

                                         
 .5/113( 243تاري  اإلسالم ت بشار، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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ْيد  ، بن هشكككككام الع نْ و ع ْنُه: تلميذه أحمد بن أبي الحواري. وهاشكككككأ بن خالد، وُحم  سكككككي 
، وإسككككككحاق بن عبد المؤمن، وعبد الع ي  بن ُعم ير، وإبراهيأ  وعبد الرحيأ بن صككككككال  الد اراني 

، وهخرون.  بن أي وب الحوراني 
: ك ان  اسكككأ أ ِبي سكككليمان  ق ال  أبو اْلج ْهأ ْبن قالب: حد نا أحمد ْبن أ ِبي الحواري  ق ال 

 سي  من ص ِليبة العرب.عبد الرحمن ْبن أحمد ْبن عطي ة العنْ 
ْيد ْبن هشككككككككككام: قلت كبي سككككككككككليمان عبد الرحمن ْبن أحمد ْبن عطي ة، فذكر  وقال ُحم 

 حكاية.
واختلف على أبي اْلج ْهأ فقال أبو أحمد الحاكأ، عنه، عن ابن أبي الحواري: اسككككككككمه 

 عبد الرحمن بن ع ْسك ر.
ِمْعُت أبا سكككككككككليمان رحمة ال ف كل  لثه ع ل ْيِه يك ُقوُل: صكككككككككلِ  خلق ال  ابن أ ِبي الحواري: سككككككككك 

 مبتدٍ  إال  الق د ري  ال  تصل خلفه، وإْن ك ان  سلطانرا.
 وقال: س ِمْعُت أبا سليمان يك ُقوُل: كنت بالعراق أعمل، وأنا بالشام أعر .

: وسكككككككككمعته يك ُقوُل: ل ْيس  ِلم ن أُْلِهأ شكككككككككي را من الخير أن يعمل ِبِه حت ى يسكككككككككمعه من  ق ال 
 ف ذا سمعه من اك ر عمل ِبِه وحمد اللثه حي  وافق ما في قلبه.اك ر. 

: رب ما يقع في قلبي  ِمْعُت اْلُجنك ْيد يك ُقوُل: ق ال  أبو سككككككككليمان الد اراني  وقال الخ ْلدي : سكككككككك 
ْين ع ْدل ْين: الكتاب والس نثة.   -[820]-الن ْكت ة من ُنك ِت القوم أي امرا فال أقبل منه إال  بشاهد 

 ال  الجنيد: وقال أبو سليمان: أف ل اكعمال خال  هوى النكثْفس.ق  
وقال: لكل شكككككككيء ِعلأ، وِعْلأ الِخْذالن تك ْرُك الُبكاء. ولكل  شكككككككيء صكككككككدأ، وصكككككككدأ نور 

 القله شب ُع الب ط ن.
ل ْيم ان  يك ُقوُل: أصككككل كل  خير الخو  من  ِمْعُت أ ب ا سككككُ ُد ْبُن أ ِبي اْلح و ارِيِ : سكككك  وقال أ ْحم 

نيا الشِ ب ع، ومفتاح اآلخرة اْلُجو .  اللثه، ومفتاح الد 
وقال الحاكأ: أخبرنا الخلدي قال: حد ني الجنيد قال: سككككككككمعت السككككككككري السككككككككقطي 
قال: حد ني أحمد بن أبي الحواري قال: س ِمْعُت أبا سليمان يك ُقوُل: قدثم إلي  أهلي مرثةر خب را 

 فوجدت ران ها ع ل ى قلبي بعد سنة. ومْلحرا، فكان في المل  سمسمة فئكلتها،
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 (2)وقال أحأ" 
 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -287
" 

بشكككككككر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء، أبو نصكككككككر الم ْرو وِي ،  أ  البك ْ دادي   - 23
 ه[ 180 - 112ال  اهد الكبير المعرو  بِبْشر الحافي ]الوفاة: 
 وهو ابن عأ  علي  بن خشرم المحدِ ث،

س ِمع : إبراهيأ بن س ْعد، وحم اد بن ويد، وأبا اكْحو ص، وش رِيكرا، ومالكرا، والُف  ْيل بن 
ِعي ام، وعبد الرحمن بن ويد بن أسككككككككككككلأ، وخالد بن عبد الله الط ح ان، والُمعافى بن ِعمران، 

 وعبد الله بن المبارك، و يرهأ.
مسكككككار، و ع نْ  ، ومحمد بن يوسكككككف اْلج ْوه ري ، ومحمد بن الُمثك نثى السكككككِ  ُه: أحمد الدثْورقي 

، وعمر بن موسى الجالء، وإبراهيأ بن هانئ، وخلق  يرهأ.  وس رِي  السثق طي 
ا. كثير الحككديكك  إال  أنكك ه كككان يكره الروايككة،  ا وصككككككككككككككالحككر ا وورعككر در وكككان عككديأ الن ظير وُهككْ

 -[542]-في ذلك، ح ت ى أن ه دفن ُكتُبه.  ويخا  من شهوة النثفس
أخبرنا المسككككككككلأ، والمؤمل، و يرهما كتابةر قالوا: أخبرنا أبو اليمن الكندي، قال: أخبرنا 
أبو منصككككور الشككككيباني، قال: أخبرنا أبو بكر الخطيه قال: أخبرني أبو سككككعد الماليني، قال: 

د نا فر بن محمد الصندلي، قال: حأخبرنا أبو القاسكأ عبد الع ي  بن جعفر، قال: حد نا جع
ِمْعُت اْلع ْوِفيث ع ِن  اِرِث يك ُقوُل: سكككككك  ر  ْبن  اْلح  ِمْعُت ِبشككككككْ محمد بن المثنى السككككككمسككككككار، قال: سكككككك 

ُه،  ُأث  ات مرا، فك ل ِبسك  لثأ  خ  لثى اللثُه ع ل ْيِه و سك  : " اتثخ ذ  النثِبي  صك  وفي  ألقاه ". العال  ْهرِيِ  ع ْن أ ن ٍس ق ال 
 هو إبراهيأ بن سعد.

ر أن ه قيل له: أال ُتح دِ ث؟ قال: أنا أشكككككتهي أن أحد ث، وإذا اشكككككتهيت شكككككي را  وعن ِبشكككككْ
 تركُته.

                                         
 .5/861( 243تاري  اإلسالم ت بشار، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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ِمْعُت بشككككككككككككر  بن الحارث يقول: ليس الحدي  من ُعد ة  : سكككككككككككك  وقال إسككككككككككككحاق الحربي 
 الموت، فقلت له: قد خرجُت إلى أبي نعيأ، قال: أتوب إلى الله من ذهابي.

ب العطار سككككككمع بشكككككككرا يقول: حد نا حم اد بن ويد  أ  قال: اسكككككككت ِفُر الله، إن وعن أيو 
 لذِْكر اإلسناد في القله ُخي الء.

ررا يقول: الجو  يصكككككككفي الفؤاد، ويُميت الهوى،  ِمْعُت ِبشكككككككْ وقال أبو بكر المروذي: سككككككك 
 ويُورث الِعْلأ الد قيق.

ر بن الحارث يقول ِمْعُت ِبشكككككككْ واءر موقال أبو بكر بن عفان: سككككككك  نذ : أن ي كشكككككككتهي شككككككككِ
 أربعين سنة، ما صفي لي ِدرهُمُه.

ن بن ع ْمرو: س ِمْعُت أبا نصر الت م ار يقول: أتاني ِبْشر ليلةر، فقلت: الحمد  وقال الح سك 
لله الذي جاء بك. جاءنا ُقْطِن من ُخراسان، فك     لته الِبْنُت وباعته، واشترت لنا لحمرا، فك تك ْفط ر 

 عندنا.
أكلت عند أحٍد أكلت عندكأ. إن ي كشكككككككتهي الباذنجان منذ سكككككككنين، فقلت: قال: لو 
 (2)إن فيها الباذن" 

 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -283
" 

م د: خ ل ف بن هشككككككككككككككام بن  علككه، وقيككل: ابن قككالكه بن  راب، أبو محمككد  - 211
 ه[ 180 - 112. ]الوفاة: البك ْ دادي  المقرئ الب ار
 أحد اكعالم.

 له قراءة اختارها وأقرأ  بها، وقد قرأ على: ُسل ْيأ صاحه حم ة،
اد بن ويككد، وأبككا  هككاب عبككد ربكك ه الحنككثاط، وحمكك  ِمع : مككالكككا، وأبككا ع و انككة، وأبككا شككككككككككككككِ و سكككككككككككككك 

 اكْحو ص، وش رِيكرا، وحم اد بن يحيى اكب ، وجماعة.

                                         
 .5/540( 243تاري  اإلسالم ت بشار، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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وأحمد، وأبو ُوْرعة، وموسككككككككككككى بن هارون، وإدريس بن عبد  و ع ْنُه: مسككككككككككككلأ، وأبو داود،
الكريأ الحكككد اد، وعرم عليكككه القرهن، وأحمكككد بن أبي خيثمكككة، وأبو يعلى الموصككككككككككككككلي، وأبو 

الب وي، ومحمد بن إبراهيأ بن أبان السكككككككككككراج، وابنه محمد بن خلف،  -[565]-القاسكككككككككككأ 
 ووراقه أحمد بن إبراهيأ، وهخرون.

ا على أبي يوسككف يعقوب اكعشككى، وروى الحرو   قال أبو عمرو الداني: إنه قرأ أي ككر
، ويحيى بن هدم.  عن إسحاق المسي بي 

، وإدريس بن عبد الكريأ، ومحمد بن  ا: أحمد بن ي يد الح ْلواني  ر و ى ع ْنُه القراءة ع ْرضككر
ُة بن عاصككككأ، وأحمد بن وُه ير، ومحمد بن واصككككل، وأحمد بن إبراهيأ ال ل م  ر اق، و اْلج ْهأ، و سكككك 

، وجماعة ال يحصون كثرةر.  ومحمد بن يحيى الِكسالي 
ك ل  علي  باِبِ  من  ِمْعُت خ ل فرا الب  ار يقول: أ شكككككككككككككْ قال حمدان بن هانئ المقرئ: سككككككككككككك 

 النحو، فئنفقت  مانين ألف درهأ حتى حذقته.
: قككال رجككل كبي عبككد اللككه: ذهبككت إلى  وقككال عبككد الملككك بن عبككد الحميككد الميموني 

ا خلق الله شي ا م»ب  ار أِعظُه بل ني أن ه حدثث بحدي  أبي اكْحو ص، عن عبد الله: خ ل ف ال
 ، فقال أبو عبد الله: ما كان ينب ي له أن يحدِ ث بهذا في هذه اكي ام.«أعظأ .... 

اٍء و ال  أ ْرٍم و ال  ك ذ  »قلت: يعني أي ام المحنة، و اْلح ِديُ :  م  أ ْعظ أ  ا م ا خ ل ق  اللثُه ِمْن سكككككك 
ي ِ  قال أحمد بن حنبل لم ا أوردوا عليه هذا يوم المحنة: إن  الخْلق ها هنا «. ِمْن هي ِة اْلُكْرسكككككككككككِ

 وقع على الس ماء واكرم، وهذه اكشياء ال على القرهن.
.  قلت: و  ك ق ُه ابن م ِعين، والنثسالي 

. ا فاضالر : كان عابدر  وقال الدثار ُقْطني 
 ربعين سنة كنت أتناول فيها الشراب على مذهه الكوفي ين.وقال: أعدُت الص الة أ

 -[566]-وقال الحسين بن فك ْهأ: ما رأيت أنبل من خ ل ف بن هشام. كان يبدأ بئهل 
 القرهن،  أ  يئذن كصحاب الحدي . وكان يقرأ علينا من حدي  أبي ع و انة خمسين حديثرا.

 وقيل: إن  خ ل فرا كان يسرُد الصثوم.
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: نبئني المؤمل بن محمد، و يره قالوا: أخبرنا الكندي، قال: وقكد وقع ل ي حكديثكه بُعُلو 
 (2)أخبرنا أبو منصور الق او، قال: أخبرنا أبو ب" 

 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -284
ك ْبن ذ ْكوان، وقيكككل: عبكككد  - 166" د الُملكككْ م ن: عبكككد الملكككك ْبن عبكككد الع ي  ْبن ع بكككْ
بن عبد الع ي  بن الحارث، أبو نصر الُقش ْيري  النثس وي  الد قيقي  الت م ار ال  اهد. ]الوفاة:  الملك
 ه[ 180 - 112

ل م ة ، والقاسكككأ بن الف كككل الحداني، وجرير بن  ع ْن: أبان بن ي يد العط ار، وحم اد بن سككك 
، وابن اكشككككهه الُعط ارِدي ، ووُ  ية، وُعْقب ة ه ير بن معاو حاوم، وسككككعيد بن عبد الع ي  الد مشككككقي 

 بن عبد الله الرفاعي  اكصأ ، ومالك بن أنس، وقالفة.
نيا، وأحمد ابن  و ع ْنُه: مسلأ، والنسالي عن رجٍل عنه، وأبو حاتأ، وأبو بكر بن أبي الد 
أبي خيثمة، ومحمد بن إبراهيأ البوشككككككككككنجي، وأحمد بن علي  القاضككككككككككي الم ْرو وِي ، وأبو يك ْعل ى 

، وخْلق.الموصلي،   وأبو القاسأ الب وي، وأحمد بن الحسن الص وفي 
 قال أبو حاتأ:  قة، وقال: كان يُكع د  من اكبدال.

:  قة.  وقال النثسالي 
يرى  -[615]-وقال سكعيد البرذعي: س ِمْعُت أبا ُوْرعة يقول: كان أحمد بن حنبل ال 

 ئجاب.، وال ع ْن أحٍد ممن اُمِتح ن فالكتابة عن أبي نصر التمار، وال ع ْن ي ْحي ى ْبن م ِعينٍ 
ْعد: أبو نصكككككر الت م ار من أبناء ُخراسكككككان، ذُكر أنه ولد بعد قتل أبي  وقال محمد بن سككككك 
، وت ِجر في التثْمر و يره. وكان  قة  مسكككلأ الد اعية بسكككت ة أشكككهُر، ون ل ب داد في ر ب ض الط وسكككي 

 فاضالر خيكثررا ورِعرا.
وم من المحرثم، سكككككنة  ماٍن وعشكككككرين، وهو ابن إحدى وتسككككككعين تُكُوف ي بب داد في أو ل ي
 سنة. وكان ب ص رُه قد ذهه.
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ُد ْبُن ِإْسح اق  القرافي، قال: أخبرنا الفت  بن عبد الله الكاته، قال: أخبرنا  أ ْخبك ر ن ا أ ْحم 
 هبة الله الحاسككككه، قال: أخبرنا أبو الحسككككين بن النقور، قال: حد نا عيسككككى بن علي الووير،
قال: حد نا أبو القاسكأ الب وي، قال: حد نا علي بن الجعد، وأبو نصر التثمثاُر، و ع ْبُد اك ْعل ى 
ل م ة ، ع ْن أ ِبي  اِمُل ْبُن قلحة، وعبيد الله العيشككككككككككككككي قالوا: حد نا ح مثاِد ْبُن سكككككككككككككك  ْبُن ح مثاٍد، و ك 

ول  اللث  : قُكْلُت: ي ا ر سكككككُ ر اِء، ع ْن أ بِيِه ق ال  : " ل ْو قُِعن ْت ِه، أ م ا تكون الذكاة ِمن  الل بثِة؟ فك  اْلع شكككككْ ق ال 
 ِفي ف ْخِذه ا ك ْج  أ  ع ْنك  ".

قال محمد بن محمد بن أبي الورد: قال لي مؤذ ن ِبْشر الحافي: رأيت ِبْشررا ِفي النثوم، 
ل: هيهات ا؟ قال:  فر لي، قلت: فما فعل بئبي نصكككككككككككككر الت م ار؟ فقما فعل اللهه بكفقلْت: 

 (2)ذاك في ِعلِ ي ين ِبف ْقرِِه وصبره على بُكنك ي اتِِه." 
 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -285
" 

ابوري . ]الوفاة:  - 201 ْرِجس، أبو علي  النكثْيسككككككك  ُن بُن عيسكككككككى ْبن ماسككككككك  م د ن: اْلح سككككككك 
 ه[ 140 - 182

ل يأ، وأبي ب ْكر ْبن ع يثاش،  ع ْن: مواله عبد اللثه ْبن المبارك، وأبي اكحوص سككالم ْبن سكككُ
الم بن حرب، وسكككعير ْبن الِخْمس، وأبي معاوية، ونوح ْبن  وجرير ْبن ع ْبد الحميد، وعبد السككك 

 أبي مريأ، وجماعة.
 ري  بواسككطة، ووكري ا خي اط السككنة، والبخا -[320]-و ع ْنُه: مسككلأ، وأبو داود والنسككالي 

ر اج، وأبو يك ْعل ى، ويحيى ْبن  حي  "، وأبو القاسكككككككككككأ البك   وي ، وأبو العب ال السككككككككككك  خارج " الصككككككككككك 
ارى وأولي الثروة، فئسككلأ  صككاعد. ومن القدماء أحمد ْبن حنبل، و يره. وكان من رؤسككاء النصكك 

 وصار ِمن العلماء.
حكي رجسي  يقال أبو عبد الله الحاكأ: سمعُت الحسين ْبن أحمد ْبن الحسين الماس

ن والحسكككككين ابنا عيسككككى بن ماسكككككرجس أ خ و ْين  ه و يره من أهل بيته قال: كان اْلح سكككك  عن جدِ 
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ِلما، فقصكككككدا ح ْفص  بن   ِنهما وِب ثتهما، فات فقا على أن ُيسكككككْ يركبان معرا، فيتحي ر النال من ُحسكككككْ
ِلما على يده. فقال ل ُهما: أنتما من أجل  النصككككككككارى، وع ن المبارك بد اللثه بْ عبد الرحمن لُيسككككككككْ

خارِج في هذه السككككككككنة إلى الحج، وإذا أسككككككككلمتما على يده كان ذلك أعظأ عند المسككككككككلمين 
وأرفع لكما في ع  كما وجاهكما، ف نه شكككككي  أهل المشكككككرق. فانصكككككرفا عنه. فمرم الحسككككككين 

 ومات نصرانيرا، فلم ا ق ِدم  ابن المبارك، أسلأ  الح س ن على يده.
ابُوري  الحافظ، عن شكككيوخه، أن  ابن المبارك نك   ل   قال الحاكأ: وحد ني أبو علي  النكثْيسككك 

ن  ْبن عيسكككككككككى يركه، فيجتاو به وهو في المجلس،  م رثةر برأل سكككككككككك ة عيسكككككككككى، وكان اْلح سككككككككك 
. فقال: اللثُهأث اروقه  باب، فسككئل عنه ابن المبارك، فقيل: إنه نصككراني  ن من أحسككن الشكك  واْلح سكك 

 له.اإلسالم، فاسُتجيه 
ن ْبن عيسكككككى مولى عبد اللثه ْبن المبارك، وكان  وقال أبو العبال السككككراج: حد نا اْلح سكككك 
، ُعدث في مجلسه بباب الط اق ا نا عشر ألف محبرة، ومات بالثك ْعلبي ة في المنصر  من  عاقالر

 مكة سنة تسع و ال ين.
 وقال أحمد بن محمد بن بكر: مات بالثك ْعلبي ة سنة أربعين.

ن ا قال الح اكأ: سكمعُت أبا بكر وأبا القاسكأ ابني المؤم ل ْبن الحسن يقوالن: أ نْكف ق  جد 
 في الح ج ة التي تُكُوفِ ي  فيها  ال مالة ألف درهأ.

قكال الحكاكأ: فحججكُت معهمكا، وورُت معهمكا بكالثكثْعل بي ة قبر  جد هما، فقرأُت على لوح 
ِأ اللثِه الرحمِن الرثحيأ }و م نْ  ولِِه  ُأث يُْدرِْكُه ي ْخرُْج ِمْن بك ْيِتِه ُمه اِجررا إِل ى اللثِه و   قبره: " ِبسككككككككككككككْ ر سككككككككككككككُ

 (2)اْلم ْوُت فك ق ْد " 
 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -282
" 

اذُكوني  الحافظ، أبو أي وب الِمنكْق ري  - 262 ر الشكككث ري . اسكككليمان ْبن داود ْبن ِبشكككْ لب صكككْ
 ه[ 140 - 182]الوفاة: 
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ع ْن: حم اد ْبن ويد، وعبد الواحد ْبن وياد، وجعفر ْبن سكككككككككككليمان، وعبد الوارث، وخْلق  
 كثير.

، وأبو مسكككلأ  ْيمي  يد ْبن عاصكككأ، ومحمد ْبن يونس الُكد  ، وأ سكككِ ي  و ع ْنُه: أبو ِقالبة الرقاشكككِ
، وإبراهيأ ْبن محمد ْبن الحارث، ومحمد بْ  ح س ن ن علي  الف ْرق دي ، واإلصبهاني ون، والالك ج ي 

 ْبن ُسْفيان، وأبو يك ْعل ى الم ْوِصلي  وكانا يدل سانه، يقوالن: سليمان أبو أيوب فقط.
اذ ُكوِني ب داد ، فقال لي أحمد ْبن حنبل: اْذه ه  قال ع ْمرو الن اقد: قدم سكككككككليمان الشكككككككث

 بنا إلى سليمان نتعلثأ منه نْقد  الرجال.
ب ِل: س ِمْعُت أ ب ا ع ْبِد اللثِه يك ُقوُل: كان أعلمنا بالرجال ي ْحي ى ْبن م ِعيٍن، وأحو ق   نكْ فظنا ال  ح 

 لألبواب سليمان الشاذكوني. وكان علي ابن الم ِديني  أحفظنا للط وال.
اذ ُكوِني  أو ابن اْلم دِ  ِ ل : أيك ُهما كان أعلأ بالحدي  الشككككككث ب ري ، و سككككككُ ِني؟ يوقال عب ال الع نكْ

 فقال: ابن الشثاذ ُكوِني  بص ير الحدي ، وعلي  بجليله.
د: انتهى العلأ إلى أربعككة  د ْبن حنبككل، إلى أحمكك -يعني ِعْلأ  الحككديكك   -وقككال أ بُو ُعبك يككْ

ب ة. فكان أحمد أفقههأ به، وكان  يكْ وعلي بن عبد الله، وي ْحي ى ْبن م ِعين، و أِبي ب ْكر ْبن أبي ش 
 وكان ابن م ِعين أجمعهأ له، وكان أبو بكر أحفظهأ له.علي  أعلمهأ به، 

.  قال وكري ا الساجي: وهأ أبو عبيد، أحفظهأ له ُسليمان الش اذ ُكوِني 
د  ي ْحي ى القطكككان وعنكككده بلبكككل  ا ِعنكككْ : ُكنكككث ال  و ِد قككك  يعني  -ر و ى أ بُو ب ْكِر ْبُن أ ِبي اْك سككككككككككككككْ

ُه و   -المحكككدث  نككك  و د ، ف ج ر ى بك يكْ ال  لكككه وككككان أ سككككككككككككككْ اذ ُكوِنيِ  ك الِم. فك قككك   -[380]-بك ْين  الشككككككككككككككككث
: نك ع ْأ. أ ْنت   ْبح ان  اللثِه، تك ْقتُكُلُه؟ ق ال  . فك ق ال  ي ْحي ى: سككككُ تُكل نثك  : و اللثِه ك قكْ اذ ُكوِني   ح دث ْكت ِني ع ْن الشككككث

: ق ال   لثأ   -ر ُسوُل اللثِه ع ْوٍ ، ع ِن اْلح س ِن، ع ْن ع ْبِد اللثِه ْبِن ُم  فثٍل ق ال  : -ص لثى اللثُه ع ل ْيِه و س 
تُكُلوا ِمنكْه ا ُكلث أ ْسو ٍد ب ِهيأٍ " » ب  أُمثِة ك  م ْرُت ِبق ْتِله ا، ف اقكْ ا أ ْسو ُد. «ل ْوال  أ نث اْلِكال   " و ه ذ 

د ذهبت  ق وقكال ابن عكدي : سككككككككككككككئلكُت ع بكْد ان عنه، فقال: م ع اذ اللثه أ ن يُكتثهأ، إن ما كان
 ُكتُكُبه، فكان ُيحدِ ُث ِحْفظرا.

ن ةر، و"  ؛  ير أنِ ي ما قذفُت ُمْحصككككككككك  وقيل: إنه ل مثا احت كككككككككر قال: اللثُهأث إنِ ي أعتذُر إليك 
(2) 
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" 

ن، ْبن ويكاد بن بسككككككككككككككطكام. وقيكل: ِ ي اث بدل ع وْ  : ي ْحي ى ْبن م ِعيٍن ْبن ع ْون  - 418
م ام العاِلأ أ بُو وكري ا الُمر ي ، ُمر ة ْبن   ط فان، موالهأ البك ْ دادي . ]الوفاة:   ه[ 140 - 182اإْلِ

أصككككله من اكنبار، ونشككككئ بب داد، وسككككمع ِبه ا، وبالحجاو، والشككككام، ومصككككر، والنواحي، 
، و أ ْحم د ْبن وقال: مولده ِفي سكككككككنة  ماٍن وخمسكككككككين و  مالة، فهو أسكككككككن من علي ابن اْلم ِديِني 

حنبل، وأبي ب ْكر ْبن أ ِبي شككككيبة، وإسككككحاق ْبن راهويه، وكانوا يتئدثبون معه ويعرفون  ل ُه ف ككككله. 
 وكان أبوُه كاتبرا لعبد اللثه ْبن مالك، فخلف ليحيى ألف ألف درهأ فيما ِقيل .

ِمع : ع ْبد اللثه ْبن المبارك،  ل ْيم ان، وجرير ْبنسككككك  ع ْبد  وُهشكككككيأ ْبن بشكككككير، ومعتمر ْبن سكككككُ
 ، الحميد، وإسككماعيل ْبن مجالد، ويحيى ْبن أ ِبي والدة، ويحيى ْبن ع ْبد اللثه اكنيسككي المدني 
ن ة، وأبا حفص اكب ار، وحفص ْبن ِ ياث، وع ب اد ْبن الع و ام، وعمر ْبن ُعبك ْيد  ْفي ان ْبن ُعيك يكْ و سكككككككككككُ

ِعيد القطان، ووكيعرا، وعبد الرثْحم ن ْبن مهدي ، الطثنافسكككي ، وعيسكككى ْبن يونس، ويحيى ْبن سككك 
 وخْلقرا من قبقِتهأ ومن بعدهأ. ورحل إلى اليمن إلى ع ْبد الرواق.

و ع ْنُه: البخاري، ومسكككلأ، وأبو داود، والبخاري، والترمذي، والنسكككالي، وابن ماجه، ع ْن 
د ْبن حن ُه، و أ ْحمك  ل، ع نكْ ث مكة، وهنك اد، وقالفة من أقرانه، ر جكُ يكْ بكل، و محمكد ْبن سككككككككككككككعكد، وأبو خ 

، و أ ْحم د ْبن أ ِبي خيثمة، ومعاوية ْبن صككككاِل  اكشككككعري،  ا اِني  وعبال الدروي، وأبو ب ْكر الصككككث
، وأبو ُوْرع ة، وأبو حاتِأ، وإبراهيأ ْبن ع ْبد اللثه ْبن اْلُجنك ْيد، وإسحاق  وعثمان ْبن س ِعيد الدارمي 
ج، وحنبل بن إسكككحاق، وصكككال  ج رة وخلق من أقرانهأ من هذه الطبقة، وموسكككى ْبن  الك ْوسككك 

 ، ، و أ ْحم د ْبن اْلح س ن ْبن ع ْبد الجب ار الص وفي  لي  وعبد  -[166]-هارون، وأبو يك ْعل ى اْلم ْوصكِ
دا ي  مرب ع، داللكككه بن أحمكككد بن حنبكككل، وهخرون، وجعفر الفريكككابي، و محمكككد ْبن ِإبْكر اِهيأ البك  كككْ

ن ْبن ع ْبد الصكككمد ما   مثة، والحسكككين ْبن محمد  يكْل ج ة، وعلي  ْبن اْلح سككك  و محمد ْبن صكككاِل  ك 
عبيكد العجكل، الحفكاظ، يقكال: إن هأ من تالمكذة ي ْحي ى ْبن م ِعيٍن، وإنك ه لقبهأ. ووقع لنا حديثه 

 عاليرا.
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ُد ْبُن إسككحاق بمصككر، قال: أخبرنا أ حْ  ، و اْلف ْتُ  بْ أ ْخبك ر ن ا أ ْحم  ف  ُد ْبُن يُوسككُ ُن ع ْبِد اللثِه، م 
 قاال: أخبرنا أبو الف ل محمد بن عمر القاضي.

 (2))ح( وأخبرنا أ ْحم د  ْبِن ِهب ِة اللثِه، ع ْن ع ْبِد اْلُمِع ِ  الهروي ق" 
 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -288
" 

جعفر المتوك ل على الله. أمير المؤمنين أبو الف كككككككككل ابن المعتصكككككككككأ بالله أبي  - 221
 ه[ 150 - 142إسحاق محمد بن هارون الرشيد القرشي العب اسي  البك ْ دادي . ]الوفاة: 

ُوِلد  سكككنة خمٍس ومالتين، وبُويع ِفي ذي الحج ة سكككنة ا نتين و ال ين بعد الوا ق. وقيل: 
 ومالتين.بل ُوِلد  سنة سْبٍع 

 حكي عن أبيه، ويحيى ْبن أكثأ.
 و ع ْنُه: علي بن الجهأ الشاعر، و يره.

وكان أسكمر، ملي  العينين، نحيف الجسكأ، خفيف العارضكين، إلى القصككر أقرب. وأمه 
 أم  ولد اسمها: ُشجا .

قال خليفة: اسكككككككككتخلف المتوك ل، فئظهر السكككككككككنة، وتكلأ بها ِفي مجلسكككككككككه، وكته إلى 
 محنة وإظهار السنة، و ب س ط ها ونصر أهلها، يعني محنة خْلق القرهن.اآلفاق برفع ال

وقد قِدم دمشككككككككككق ِفي صككككككككككفر سككككككككككنة أربٍع وأربعين وع م على الُمقام بها وأعجبته، ونقل 
دواوين الُمْلك إليها. وأمر بالبناء بها. وأمر لألتراك بما أرضككاهأ من اكموال، وبنى قصككرا كبيررا 

ار ي ا من جهة الِم ث   ة.بد 
 قال علي  ْبن اْلج ْهأ: كانت للمتوك ل ُجم ة إلى شحمة أُُذن يه كئبيه وعم ه.

نيا: أم  المتوك ل أم ولد اسُمها شجا .  وقال ابن أبي الد 
وي : بُويع له لسكككككككتٍ  بقين من ذي الحجة، وخرج من دمشكككككككق المتوك ل بعد  وقال الف سككككككك 

 ى قريق الُفرات، وعر ج من اكنبار. وقيل:إقامة شككهرين وأي ام، ورجع إلى سككامر اء دار ملكه عل

                                         
 .5/165( 243تاري  اإلسالم ت بشار، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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إن  إسككككككككككككككراليل ْبن وكري ا الطبيه نعت  له دمشككككككككككككككق، وأنها توافق م اج ه وُتْذِهُه ع ْنُه الِعل ل التي 
 تك ْعِرم له ِفي الصثْيف بالعراق.

 ِفي سنة سْبٍع وعشرين. -[2013]-وقال خليفة: حج  المتوك ل بالن ال قبل الخالفة 
ن محمد التيثِمي  قاضككككي البصككككرة يقول: الخلفاء  ال ة: أبو بكر الصككككديق وكان إبراهيأ بْ 

د   وإظهكككار  ل ِفي م ْحو البكككِ ة، والمتوكككك  يوم الردة، وعمر بن عبكككد الع ي  ِفي رد  مظكككالأ بني أُميككك 
 السنة.

، إن  الخلفاء كانت تتصكككعثه  : قال لي المتوك ل: يا ُمه لثبي  وقال ي يد ْبن محمد المهلثبي 
 ى الن ال ليطيعوهأ، وأنا ألين لهأ ليحب وني ويُطيعوني.عل

وحكى اكعسككككككأ أن  علي  ْبن اْلج ْهأ دخل على المتوك ل وبيده ِدرثتان يقلِ بهما، فئنشككككككده 
 قصيدةر له يقول فيها:

 وإذا مررت بب ر عر ... وة فاْسقني من مالها
 من مالة ألف. وهي والله خيرِ  قال: ف د ح ا إليث بالدر ة، فقلثبتها، فقال: تسكككككككككككتنقص بها!

قلكت: ال واللككه، ولكن ي فك رت ِفي أبيكاٍت أعملهكا هخكذ بهكا اكخرى. فقككال: قككل. فككئنشككككككككككككككئت 
 أقول:

 ِبُسر  م ن ر أ ى إماِم عْدِل ... ت ر  من بحره البحارُ 
 (2)يُكْرج ى وُيْخش ى لكل  خ ْطه ... كئن " 

 

 (248م تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )-289
د البكاهلي، أ بُو ع ْمر. ]الوفاة:  - 414"  160 - 152د: محمكد ْبن محمكد ْبن خال 

 ه[
 ع ْن: م ْعن ْبن عيسى، وْمس د د.

 ر و ى ع ْنُه أبو داود حكاية.
 -[218]-و ر و ى ع ْنُه: أبو روق اله اني، وأحمد بن الخليل الحريري. 

                                         
 .5/2012( 243م ت بشار، الذهبي، شمس الدين )م تاري  اإلسال (2)
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 وكان ممن قتلته ال نج بالبصرة.
قلت:  ؟ " قكال: أدخلني الجنة "ما فعل اللهه بكرأيتكه ِفي النوم فقلكْت: قكال أبو داود: 
 ما ضرك " الوقف.

 (2)تُكُوف ي سنة سْبٍع وخمسين." 
 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -290
" 

الِكد ْبن فارل، اإْلم  4خ  - 512 د الله ام أبو عب: محمكد بن يحيى بن عبكد اللكه بن خك 
ُهُأ النثيسابوري الحافظ. ]الوفاة:   ه[ 160 - 152الذهلي، موال 

ُهم ا.  ُوِلد سنة نيثٍف وسبعين ومالة. و س ِمع  ِمْن الحفصين، وترك الرواية ع نكْ
ين ْبن الوليككد، ومك ي  ْبن ِإبْكر اِهيأ، وجمككاعككة.  أ  رحككل أو ال  إلى  ِمع  ِمْن: اْلح سكككككككككككككك  و سكككككككككككككك 

ر ْيس، بها عبد الرثْحم ن ْبن م ْهدي  وأكثر ع ْنُه. و س ِمع  بِالرثيِ  ِمْن: يحيى ْبن ال   أصبهان، فلقي 
 وقبقته.

، وسككعيد ْبن عامر، وأ ِبي  ، وأ ِبي د اُود الطثي اِلسككي  وبالبصككرة ِمْن: محمد ْبن ب ْكر البُكْرسككاني 
، ووْهه ْبن جرير، وخْلق.  ع ِلي  الحنفي 

د، وأسككككككككككككككبكككاط ْبن محمكككد، وع ْمرو ْبن محمكككد  وبكككالكوفكككة ِمْن: يك ْعل ى ومحمكككد ابني ُعبك يكككْ
 الع نكْق  ِي ، وجعفر ْبن ع ْون، وخْلق.

 وباليمن ِمْن: ع ْبد الرواق، وي يد بن أبي حكيأ، وإبراهيأ بن الحكأ بن أبان، وجماعة.
 وبالحجاو ِمْن: أ ِبي ع ْبد الرثْحم ن المقرئ، وجماعة.

 جماعة.و س ِعيُد ْبُن أ ِبي م ْري أ ، و ع ْبُد اللثِه ْبُن صال ، و  وبمصر ِمْن: يحيى ْبن حس ان،
، وأبي ُمْسِهر، وأ ِبي الي م ان، وجماعة.  وبالش ام ِمْن: محمد ْبن يوسف الِفْريابي 

 وبب داد ِمْن: أ ِبي النثْ ر هاشأ ْبن القاسأ، وقبقته.
 وبواسط ِمْن: ع ِلي  ْبن عاصأ وي يد ْبن هارون وجماعة.

                                         
 .6/211( 243تاري  اإلسالم ت بشار، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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، وجماعة.  وبالج يرة ِمْن: أ ِبي جْعف ر النك ف ْيلي 
 -[106]-وبالمدينة ِمْن: عبد الملك الماجشون، وجماعة. 

 و ع ْنُه: البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسالي، وابن ماجه.
، وعبد اللثه  ومن شككككيوخه: سككككعيد ْبن أ ِبي مريأ، وسككككعيد ْبن منصككككور، وأبو جْعف ر النك ف ْيلي 

ن، وأبو ُوْرع ة، وعبال الدوري؛ ومن اكلمة والحفاظ ْبن صككك ال . ومن أقرانه: محمود ْبن   ْيال 
ابوري ، وأبو حامد  ر اج، وابن ُخ  ْيم ة، وأبو بكر بن وياد النكثْيسككك  عدد كبير منهأ: أ بُو اْلع بثال السككك 

دان ال  اهد، وأبو حامد  د ْبن ح مكْ ، وأ بُو جْعف ر أ ْحمك  ْرقي  ل،  أ ْحم د ْبن محمد ْبنابن الشككككككككككككككث بال 
 ، ْيداني  وأبو بكر محمد بن الحسكككككككككككين القطان، وأبو العبال الد ولي، وأبو ع ِلي  ْبن م ْعِقٍل الم 

.  ومك ي  ْبن ع ْبدان، وحاجه ْبن أ ْحم د الط وسي 
 وانتهت إِل ْيِه مشيخة الِعْلأ بُخراسان.

حمد بن حنبل، فدخل محمد ْبن ق ال  محمد ْبن سككككككهل ْبن عسكككككككر: كن ا عند اإْلم ام أ
، فقام إِل ْيِه أ ْحم د، وتعجثه الن ال منه.  أ  قال لبنيه وأصكككككككحابه: اذهبوا إلى أ ِبي  يحيى الذ ْهلي 

 (2)ع ْبد الله واكُتُه" 
 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -291
" 

هيد أبو وكيحيى ْبن محمد ْبن يح - 546 اِلد ْبن فارل، الشككث ريا يى ْبن ع ْبد الله ْبن خ 
 ه[ 120 - 162الذ هلي  النثيسابوري. ]الوفاة: 

 شي  نك ْيسابور بعد والده ومفتيها، ورأل المطثو عة. من ال  اة بها.
ى  ِمع : يحيى بن يحيى، وإسككككككككككحاق بن راهويه، وجماعة ببلده، وإبراهيأ ْبن ُموسكككككككككك  سكككككككككك 

، ومسكككككككككككدثدا بالر ِي ، وأب ، وسكككككككككككليمان بن حرب، وعلي  بن عثمان الال حقي  ا الوليد الطثيالسكككككككككككي 
وإسماعيل ْبن أبي  -[443]-بالبصرة، وأحمد ْبن حنبل، وعلي  ْبن اْلج ْعد، وقالفة بب داد، 

 أُو ْيس، وسعيد ْبن م ْنُصور، وجماعة بالحجاو.

                                         
 .6/105( 243تاري  اإلسالم ت بشار، الذهبي، شمس الدين )م  (2)
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، وإبر  ُه: أ بُوُه، والحسككككككككككككككين ْبن محمكد القب اني  ُخ  ْيم ة،  اهيأ بن أبي ق اِله، وابنروى ع نكْ
 ومحمد ْبن صال  ْبن هانئ، ومحمد بن يعقوب بن اكخرم، وهخرون.

 وكان لقبه: ح ْيكان.
هيد إمام نيسككككككابور في الفتوى والرياسككككككة، وابن إمامها، وأمير  ق ال  الحاكأ: حْيكان الشكككككك 

 ما.ص ْومعة وه ار لعبادتهالمطثوثعة بُخراسان كان يسكن بدار أ بِيِه ولكلٍ  منهما فيه 
تككاني  قككد ورد نك ْيسكككككككككككككككابور ويحيى رليس بهككا وال  اة  د اللككه الُخُجسككككككككككككككْ د ْبن ع بككْ وكككان أ ْحمكك 

 يتصدرون عن رأيه.
حبة معه،  ن أ ْحم د الصككك  وكانت الطاهرية قد رفعت من شكككئنه وصكككيرثته مطاعار، فلأ ُيحسكككِ

ع منه. ومع هذا فكان أحمد يجتهد في الت مك   ر ن من اإلمارة واالسكككتبداد باكمو وقصكككد الوضكككْ
دون ِعْلأ يحيى، فكان ال يقدر، فك ل مثا قدم بشروية تمكثن فك ل مثا خرج عن البلد تشو ش الن ال. 
وعرم يحيى ب كككككعة عشكككككر ألفرا، وحاربوا قُكو اد الخجسكككككتاني  وقردوهأ. وقتلوا أم  أحمد. فلم ا 

 رجع أحمد تطله يحيى وقتله.
 ه ْبن اكخرم يقول: ما ر أ ْيت مثل حْيكان ال رِحأ  الله قاتله.سمعت أ ب ا ع ْبد الل

تاني  هاربرا من  وسكككككككككككمعت محمد ْبن يعقوب يقول: خرج أ ْحم د ْبن ع ْبد الله الُخُجسكككككككككككْ
ْيككان يسككككككككككككككئلونككه القيكام لمنع  ا خشككككككككككككككي أهُلهككا رجوعك ه اجتمعوا على بككاب ح  نك ْيسككككككككككككككابور، فك ل مككث

، فامتنع. ف م ا والوا حمد به ح تثى أجابهأ. فعرضوا عليه وهاء عشرة هال . ورجع أ الُخُجْستاني 
، فخككا  وهرب، فبينكا ُهو  يسككككككككككككككير في قكافلككة بين  ْيكككان، فطُلكِكه  الخجسككككككككككككككتكاني  فتفر قوا عن ح 
، فحبسككككككككككككككه أي امرا،  ُأث  يِ ه  تاني  الين وهو ب يِ هأ إذ ُعِر . فكُئِخذ  و أ تك ْوا به إلى الُخُجسككككككككككككككْ الجمك 

 ه بنى عليه جداررا، وِقيل : قتله سرًّا.شخصُه، ف ِقيل : إن  
سككككككككككككمعت أبا علي  محمد بن أحمد ْبن و ْيد خ تن ح ْيكان على ابنته يقول: دخلنا على 

 (2)" -[441]-أبي وكري ا بعد أن ُرد  من الطريق فقال: اشترك ِفي دمي خمسة: 
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 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -297
" 

. ]الوفاة:  - 221  ه[ 130 - 122ِإْسم اِعيل ْبن بُكْلُبل، الووير أبو الصثْقر الشثيباني 
كاته بليى، شكككاعر محسكككن، جواد ممدح. وور للمعتمد سكككنة خمٍس وسكككتي ن ومالتين، 

ن ْبن مخلد،  ُأث ُع ِل بعد شككككككككهر؛  ُأث وور  انيرا،  ُأث ُع ِل،  أ  وور  الثا ع د القبض نبعد اْلح سكككككككك 
على صكككككاعد بن محمد الووير سكككككنة ا نتين وسكككككبعين. وكان واسكككككع النثفس، وظيفته ِفي كل  يوم 
ْديرا، ومالة حمل، ومالة رْقل ح ْلواء. ولأ ي ل على ووارته إِل ى أن ولي العهد أ ْحم د  سكككككبعون ج 

 ْبن الموفثق، فقبض عليه وقيده، وعذبه ح تثى هلك ِفي صفر سنة  ماٍن وسبعين.
قر،  قكال ُعبك يكْد الله بن أ ْحم د بن أبي قاهر: وقع اختيار الموفثق لووارته على أبي الصككككككككككككككث
فاسككككككككتوور منه رجالر قل  ما جلس مجلسككككككككه مثله كفاية للمهأ ، واسككككككككتقالالر باكمور، وإم ككككككككاءر 

لطان سللتدبير، فيما قْل وجْل ِفي أصكْ  ُسبُله وأ ْعو ِدها بالنثفع في عواقبه، وأحوقها كعمال ال
ورعيتكك ه، وأوفككاهككا بطككاعتككه، مع رفعككه قككدٍر اكدب وأهلككه، وتجككديككده مككا درل من أحوالهأ قبلككه، 
نيا عنده، إال  ما قد مه  وبذله لهأ كرالأ ماله، مع شكجاعة نفسه، وعلو همته، وِص  ر مقدار الد 

 ِلم ع اده، مع سعة حلمه وكْظمه، وإف اله على من أراد تك ل ف  نفسه.
ل ْيم ان ْبن قال أبو علي   التنثوخي : حد نا أبو الحسككين عبد الله بن أحمد قال: حد نا سككُ

م اِعيل ْبن بُكْلُبل،  : ق ال  أبو العب ال ابن الُفرات: ح ككككرت مجلس ِإسككككْ ن أبو القاسككككأ ق ال  اْلح سكككك 
ا  ا عامرا. فدخل إليه المتظل مون والن ال علي  قبقاتهأ. فنظر ِفي أمورهأ، ف م  وقد جلس جلوسكككر

ر  أحِد منهأ إال  بواليٍة، أو صككلٍة، أو ق ككاء حاجة، أو إنصككا . وبقي ر ُجل، فقام إليه انصكك
من هخر المجلس يسكككككئله تسكككككييه إجارة ضكككككيعته، فقال: كن  اكمير، يعني الموفثق، قد أمرني 
: م ت ى تركني  أن ال أسككككككككي ه شككككككككي را إال  عن أمره، وأنا أكته إليه ِفي ذلك. فراجعه الرجل وق ال 

محمككد: اكتكُكه حككاجتككه ِفي  -[522]-وير وأخ رني ف سككككككككككككككد حككالي. فقككال لعبككد الملككك بن الو 
: ُقْل. فئنشئ يقول:  الت ْذكرة. فول ى الرجل  ير بعيد،  ُأث رجع فقال: أيئذن الووير؟ ق ال 

 ليس ِفي كل  دولٍة وأواِن ... تتهيثا صنالع اإلحسانِ 
نك ْتك  يومرا من الد هِر ...   باِدْر بها ُصرو   الْ ماِن.ف 5و ِإذ ا أْمك 
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ع فقال لي: يا أ ب ا اْلع بثال اكُته له بتسييثه إجارة ضيعته الس اعة. وأمر الصثيرفي  أن يدف
 له خمسمالة دينار.

 (2)ويُروى أْن ِإْسم اِعيل ْبن بُكْلُبل كان جالسرا وعليه ُدر اعة منسوجة بماء الذثهه" 
 

 (248، شمل الدين )م تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي-293
" 

أ ْحم د بن ع ْمرو بن أبي عاصكأ ال كحاك بن مْخلد بن ُمْسِلأ. القاضي أبو بكر  - 53
 ه[ 110 - 132الشيباني الح اِفظ ال اهد الفقيه، ]الوفاة: 

 قاضي إصبهان بعد صال  ابن اإلمام أ ْحم د.
 .ولد في حياة جده، ولأ يدرك السما  منه

، و ع ْمرو بن مرووق، و محمد بن كثير، وأبا سلمة التبوذكي،  و س ِمع : أبا الوليد الطثي اِلِسي 
، وأبكككا ككككامكككل  وهو جكككده كمكككه، وأبكككا عمر الحوضككككككككككككككي، وهكككدبكككة بن خكككالكككد، واكورق بن ع لي 

وهشككككام بن عمار، ودحيمرا، وخلقرا كثيررا بالبصككككرة، والكوفة، وب داد،  -[635]-الجحدري، 
 وحمص، والحجاو، والنواحي.ودمشق، 

ار الشككككككككككككككعار، و أ ْحم د بن  ُه: عبكد الرحمن بن أبي حكاتأ، وأبو الع بكثال أ ْحم د بن بُكْند  و ع نكْ
ح اق بن أيوب، وعبد الرحمن بن  ج ْعف ر بن معبكد، وأبو الشككككككككككككككي  الح اِفظ، و محمد بن ِإسككككككككككككككْ

 العسال، وقالفة. محمد بن سياه، و محمد بن أ ْحم د الكسالي، والقاضي أبو أ ْحم د
 و ق ال  ابن أبي حاتأ: صدوق.

قُكْلُت: صكككنف كتابرا حافالر في السكككنن، وقع لنا عدة ُكُته صككك ار منه. وكان فقيهرا إمامرا 
يُفتي بظاهر اك ر. وله قدِم في العبادة والور  والعلأ. وقد ولي ق كككككاء أصكككككبهان سكككككت عشكككككرة 

البصككرة في فتنة ه. وكانت ُكتُكُبه قد ذهبت بسكنة.  أ صككر  لشككيء وقع بينه وبين ع لي  بن مت وي
: لأ يبق لي شيءِ من ُكتُبي، فئعدُت من ظهر قلبي خمسين ألف حدي . كنُت  ال  ْنج، و ق ال 
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أمر  إلى دُكان بقال، فئكته ب ككككككوء سككككككراجه،  أ فكرت أني لأ أسككككككتئذن صككككككاحه السككككككراج، 
 فذهبت إلى البحر، ف سلت ما كتبت،  ُأث أعدته  انيرا.

ا الكالم رواه أبو الشككي  في تاريخه، عن ولده عبد الرواق، عن أبي عبد الله محمد ه ذ  
 بن أ ْحم د الكسالي، عن ابن أبي عاصأ.

: وصكككل  إليث من  وروى أبو الشكككي ، عن ابنه، عن أ ْحم د بن محمد بن عاصكككأ، عنه ق ال 
ت منها قيامة أني شككربدراهأ الق ككاء ويادة على أربع مالة ألف درهأ، ال يحاسككبني الله يوم ال

 شربة ماء.
وعن محمد بن خفيف الصكككككككككككككوفي قال: سكككككككككككككمعت الحكيمي يقول: ذكرعند أبي ليلى 
: التني برأسه.  الديلمي أ نث أبا بكر بن أبي عاصكأ ناصكبي، فبع   المرا بسكيف وِمخالة و ق ال 

 : : أمرني أن أحمكل إليه رأسككككككككككككككك. ق ال  ال  ام على فنفجكاء ال الم وأبو بكر يروي الحكديك  فك قك 
: أمرك اكمير أن ال  : افعل ما ش ت. فلحقه هخر فك ق ال  قفاه، ووضع الكتاب على وجهه و ق ال 
تقتله. فقعد أبو بكر ورجع إلى الحدي ، فعجه النثال منه. رواها ابن عسكككككاكر في تاريخه. 

-[636]- 
 (2)و ق ال  محمد بن أ ْحم د الكسالي: كنت جالسرا عند أبي بكر، فك ق ال  رجل" 

 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -294
" 

اْلُجنك ْيد بن محمد بن اْلُجنك ْيد، أبو القاسككككككككككككككأ النثهاوندي  اكصككككككككككككككل، البك ْ دادي   - 246
 ه[ 800 - 112القواريري  الخ  او. ]الوفاة: 

ا، وكككان ه اجككر ة و خ اورا، كككان شككككككككككككككي  العككارفين وقكُكْدو وقيككل: كككان أبوه قواريريككًّا، يعني و جكك 
 -[115]-الس الرين، وع ل أ اكولياء في ومانه، رحمه الله عليه. 

 ُوِلد بب داد بعد العشرين ومالتين، فيما أحسه أو قبلها.
 وتفق ه على أبي  ور.
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 و س ِمع  ِمْن: الح س ن بن ع ر ف ة، و يره.
حبة السككري السككقطي، والحارث المحاسككبي ن ، وأبي حم ة الب دادي، وأتقواختص  بصككُ

 العلأ،  أ  أقبل على شئنه، واشت ل بما ُخِلق له.
 وحدثث بشيء يسير.

، ومحمد بن علي  بلي  ر و ى ع ْنُه: جعفر الُخْلدي ، وأبو محمد الجريري ، وأبو بكر الشكككككككك 
 بن ُحبك ْيش، وعبد الواحد بن علوان، وقالفة من الص وفي ة.

 العمل.وكان مم ن برو في الِعلأ و 
قال أحمد بن جعفر ابن المنادي في تاريخه: سكككمع الكثير، وشكككاهد الصككككالحين وأهل 
المعرفكة، وروق من الكذككاء وصككككككككككككككواب الجوابكات في فنون العلأ مكا لأ ير في ومكانكه مثلكه، عند 
أحد من قرناله، وال ممن هو أرفع سككككنا منه، ممن كان منهأ ينسككككه إلى العلأ الباقن، والعلأ 

نيا وأبنالها.الظاهر في عفا    وع و  عن الد 
لقككد قيككل لي: إنكك ه قككال ذات يوم: كنككت أُفتي في حلقككة أبي  ور الكلبي ولي عشككككككككككككككرون 

 سنة.
 وقال أحمد بن عطاء الروذباري: كان اْلُجنك ْيد يتفق ه كبي  ك ْور، ويفتي في حلقته.

، وإال وقد يالر وعن اْلُجنك ْيد قال: ما أخرج الله إلى اكرم ع ل مرا وجعل للخْلق إليه سكككككككككككككب
 جعل لي فيه حظًّا.

 وقيل: إنه كان في سوقه، وكان ِورده كل  يوم  ال مالة ركعة، وكذا كذا ألف تسبيحة.
وقكال أبو نعيأ: حككد نكا علي  بن هككارون، ومحمككد بن أحمككد بن يعقوب قككاال: سككككككككككككككمعنككا 

كته ياْلُجنك ْيد  ير مرة يقول: علمنا م كككككككككككككبوِط بالكتاب والسككككككككككككككنة، من لأ يحفظ الكتاب، و 
 الحدي ، ولأ يتفق ه، ال يُكْقت دى به.

: سكككككككككككمعته يقول: ِعْلُمنا هذا   -صكككككككككككو   يعني الت -وقال عبد الواحد بن علوان الرثْحبي 
 مشبثك بحدي  رسول اللثه ص لثى اللثُه ع ل يِه و س لثأ .

ر ْيج: هذ ر ْيج أن ه تكل أ يومرا، فئعجه به بعض الحاضكككككككرين، فقال ابن سكككككككُ  اوعن ابن سككككككُ
 -[116]-بك ر ك ة ُمجالستي كبي القاسأ اْلُجنك ْيد. 
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وعن أبي القاسككككككأ الكعبي أنه قال يومرا: رأيت لكأ شككككككيخرا بب داد يقال له: اْلُجنك ْيد، ما 
رأت عيناي مثله؛ كان الكتبة، أي كتاب الترسكككككل يح كككككرونه كلفاظه، والفالسكككككفة يح كككككرونه 

 وكالمه بالن عن فهمهأ وعلمهأ.لدقة معانيه، والمتكلمون يح رونه ل مام علمه، 
 (2)وقال" 

 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -295
. ]المتوفى:  - 123" ع ْبد اللثه ْبن جْعف ر ْبن أ ْحم د ْبن فارل، أ بُو محمد اكصككككككككككبهاني 
 هك[ 846

، وأحمد ْبن يونس ال  ب   ، وهارون ي  س ِمع : يونس ْبن حبيه، ومحمد ْبن عاصأ الثثقفي 
 ْبن ُسل ْيم ان، وأحمد ْبن عصام، والكبار.

ا.  وكان  قة عابدر
ُه: أبو عبكد الله ْبن م ْند ه، وأبو ب ْكر محمد ْبن أ ِبي علي الذكواني، وأبو ذر ابن  ر و ى ع نكْ
ع ه  الطبراني، وأبو ب ْكر ْبن ُفور ك، والحسكككككككككين ْبن إبْكر اِهيأ الجم ال، ومحمد ْبن ع ِلي  ْبن ُمصكككككككككْ

لت اجر، وأبو على أ ْحم د ْبن ي داد  الم محسككككككككككن، وأبو نُكع ْيأ الحافظ، وقالفة سككككككككككواهأ. وهو ا
م و ْيه، ومحمد ْبن ُعم ر أخي رْست ه، ويحيى  م اِعيل سك  هخر من حدثث ع ن اْلمسكمين، وعن ِإسكْ

 ْبن حاتأ العسكري ، و يرهأ.
 ُوِلد سنة  مان وأربعين ومالتين.

.وقال ابن المقرئ: رأيته   يحدث بمكة في أيام المف ل الجندي، وإسحاق الُخ  اعي 
نيا خمسكككككة: عبد اللثه ْبن جْعف ر بئصكككككبهان،  وقال أبو عبد الله ْبن م ْند ه: ك ان  شككككيوخ الد 

 واكصأ  بنيسابور، وابن اكعرابي  بمك ة، وخيثمة بئْقرابُكُلس، وإسماعيل الص ف ار بب داد.
ه وأبو القاسكككككككككأ عبد الله بن أحمد السككككككككككوذرجاني في تاريخهما وقال أ بُو ب ْكر ْبن م ْرُدو يْ 

 -[385]-إصبهان: كان  قة. 
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: ح ككككرُت موت ع ْبد اللثه ْبن جْعف ر  وقال أبو الشككككي : حكى أبو جعفر الخياط لنا ق ال 
وكن ا جلوسرا عنده فقال: هذا م ل ك الموت قد جاء. وقال بالفارسي ة: اقبض روحي كما تقبض 

ا رسول اللثه.روح  ر ُجل يك    ُقوُل تسعين سنة أشهد أْن ال إِل ه  ِإال اللثه و أ نث ُمح مثدر
ِمْعُت أ ب ا ُعم ر القط ان يك ُقوُل: ر أ ْيت ع ْبد اللثه ْبن جْعف ر ِفي النثو  ْي : سككككككككك  م وقال أ بُو الشكككككككككث

:  فر لي، وأن لني مناول  اكنبياء.ما فعل اللهه بكفقلْت:   ؟ ق ال 
 (2)شهر شو ال."  توفي ِفي

 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -292
" 

محمد بن أحمد بن سككككككهل بن نصككككككر، أبو بكر الرثْملي الشككككككهيد المعرو  بابن  - 32
 هك[ 868الن ابلسي. ]المتوفى: 

بن  بة، ومحمدح دثث  ع ْن: سكككككككككعيد بن هاشكككككككككأ الطبراني، ومحمد بن الحسكككككككككن بن قُكتك يْ 
ْيبان الر ملي.  أحمد بن ش 

داني، وعلي بن عمر الحلبي،  يككككْ ، وعبككككد الوهككككاب الم  ارُقْطني  ام الر اوي، والككككد  ُه: تمكككك  و ع نككككْ
 و يرهأ.

ارُقْطني  يذكره  قال أبو ذر  اله ر وي: سكككككجنه بنو ُعبك ْيد وصكككككلبوه على السكككككنة. سكككككمعت الد 
 لك في الكتاب مسطورار ".ويبكي ويقول: كان يقول وهو ُيْسلُ : " كان ذ

وقكال أبو الفرج ابن اْلج ْووي: أقكام جوهر كبي تميأ صككككككككككككككاحه مصككككككككككككككر ال  اهد أبا بكر 
قلت: إذا كان مع  -[122]-الن ابلسكككي، وكان ين ل اككواخ من الشكككام، فقال له: بل نا أنك 

ذا، فظن  كالرجل عشككرة أسكككهأ و ج ه  أْن يرمي في الر وم سكككهمرا وفينا تسكككعة، فقال: ما قلت ه
ه أن يرميكأ  أنكك ه يرجع عن قولككه، فقككال: كيف قلككت؟ قككال: قلككت: إذا كككان معككه عشككككككككككككككرة و جكك 
ا، ف ن كأ قد  يرتأ الملة، وقتلتأ الصككككككالحين، وادعيتأ نور  بتسككككككعة، ويرمي العاشككككككر فيكأ أي ككككككر

 اإللهي ة. فشه ره  أ ضربه،  أ أمر يهوديرا فسلخه.

                                         
 .2/384( 243تاري  اإلسالم ت بشار، الذهبي، شمس الدين )م  (2)



 

 897 

كر ابن وستين تُكُوف ي العبد الصال  ال اهد أبو ب وقال هبة الله ابن اككفاني: سنة  الثٍ 
الن ابلسككككككككككي، كان يرى قتال الم اربة، يعني بني ُعبك ْيد، وكان قد هرب من الرثْمل ة إلى دمشككككككككككق، 
فقبض عليه متول يها أبو محمود الُكتامي، وحبسككككككككه في رم ككككككككان، وجعله في قفص خشككككككككه، 

ت: لو أن  معي عشككككرة أسككككهأ لرميت وأرسككككله إلى مصككككر، فلما وصككككلها قالوا له: أنت الذي قل
ي  ل ، وُحشكككِ ا في الر وم، فاعتر  بذلك، فئمر أبو تميأ بسكككْلخه فسكككُ تسكككعةر في الم اربة وواحدر

 جْلده تبنرا، وُصله.
وقال معمر بن أحمد بن وياد الصكككوفي: إنما حياة السكككنة بعلماء أهلها القالمين بنصكككرة 

من ُ ْربة السككككككككككككنة إال  ما كان من أمر أبي بكر  الدين، الذين ال يخافون  ير الله، ولو لأ يكن
الن ابلسككككي لم ا ظهر الم ربي  بالشككككام واسككككتولى عليها، وأظهر الد ِعوة إلى نفسككككه، قال: لو كان 
في يدي عشككرة أسككهأ كنت أرمي الروم واحدار وإلى هذا الطا ي تسككعة، فبلى الم ربيث مقالُتُه، 

ِل  من مفدعاه وسكككككئله، فقال: قد قلت ذلك كن ك فعل فرِق ت  وفعلت، فئخبرني الث قة أن ه سكككككُ
رأسككككككه حتى بلى الوجه، فكان يذكر الله ويصككككككبر، حتى بلى الصككككككدر، فرحمه السككككككالخ، فوك ه 
بالسككككين في موضكككع القله، فق كككى عليه. وأخبرني الث قة أن ه كان إمامرا في الحدي  والفقه، 

ة والعام ة، و  ْولة عند الخاصككككك  لما سكككككل  كان يسكككككمع من جسكككككده قراءة صكككككالأ الد هر، كبير الصكككككث
 (2)القرهن، ف له الأ" 

 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -292
" 

عبد الله بن محمد بن جعفر بن حي ان، أبو محمد اكصكككككبهاني الحافظ، أبو  - 818
 هك[ 861الشي  ]المتوفى: 

 صاحه التصانيف.
وسكككبعين ومالتين. وسكككمع في صكككِ ره جد ه كُمثه محمود بن الفرج ال اهد،  ُولد سكككنة أربعٍ 

وإبراهيأ بن سككعدان، ومحمد بن عبد الله بن الحسككن بن حفص رليس أصككبهان، ومحمد بن 
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أسككككككككد الم ِديني، وأحمد بن محمد بن علي الُخ اعي، وعبد الله بن محمد بن وكري ا، وإبراهيأ 
ع ْمرو بن أبي عاصأ، وأبا بكر أحمد بن عمرو الب ار، وإسحاق بن ُرُست ة، وأبا بكر أحمد بن 

 بن إسماعيل الر ْملي.
رة من أبي خليفة و يره، وبب داد  وأو ل سكككماعه سكككنة أربٍع و مانين، ورحل فسكككمع بالبصكككْ
من أحمد بن الحسككن الصكككوفي وقبقته، وبمكة المف ككل الجندي و يره، وبالموصكككل من أبي 

 ُروبة، وبالر ي  وأماكن ُأخ ر.يك ْعل ى، وبحر ان من أبي ع  
ا، قانتار  وكان حافظرا، عارفرا بالر جال واكبواب، كثي ر الحدي  إلى ال اية، صكككككالحرا، عابدر
نين "، وكتاب " السكككككنة "، وكتاب " العظمة "،  لله، صكككككنف تاري  بلده، و" التاري  على السككككك 

 أشياء من حديثه وتخاريجه.وكتاب "  واب اكعمال "، وكتاب " الس ن ن ". وقد وقع لنا 
ر و ى ع ْنُه: أبو سكككككككككككككعد الماليني، وأبو بكر بن م ْرد و ْيه، وأبو بكر أحمد بن عبد الرحمن 
الشيراوي، وأبو نُكع يأ، ومحمد بن علي بن سمويه المؤد ب، وسفيان بن ح س نك و ْيه، وأبو بكر 

حفيده محمد بن محمد القاسككككاني، و  -[806]-محمد بن علي بن بهروومرد، والف ككككل بن 
 عبد الر و اق بن عبد الله، وأبو قاهر محمد بن أحمد بن عبد الر حيأ الكاته، وخلق سواهأ.
قال أبو بكر بن مردويه:  قة مئمون، صنف " التفسير "، والكته الكثيرة في اكحكام 

 و يره.
 وقال أبو بكر الخطيه: كان حافظا  بتا متقنا.

براني إال وهو يم ح وي حك، وما دخلت على وعن بع هأ، قال: ما دخلت على الط
 أبي الشي  إال وهو يصلي.

وقال أبو نُكع يأ: كان أحد اكعالم، صككككن ف اكحكام والت فسككككير، وكان يفيد عن الشككككيوخ 
 ويصن ف لهأ ست ين سنة، وكان  قة.

أخبرنا علي بن عبد ال ني المعد ل في كتابه، أن ه سمع يوسف بن خليل الحافظ يقول: 
ي النثوم كئن ي دخلت مسككجد الكوفة، فرأيت في وسككطه شككيخار قواالر لأ أر شككيخا قط  رأيت ف

أحسكككككككككككن منه، وعليه  ياب بيض، فقيل لي: أتعر  هذا؟ قلت: ال، فقيل لي: هو أبو محمد 
يكك ان؟ قككال: أنككا أبو محمككد بن  يكك ان، فخرجككت خلفككه، وقلككت لككه: أنككت أبو محمككد بن ح  بن ح 
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؟ قكك ُد لِلككثِه ؟ قككال: الْ ماا فعاال اللاه باكال: بلى، قلكت: فبكاللككه، حيكان، قلكت: أليس قككد مكُتث ح مكْ
قك ن ا و ْ "   (2)الثِذي ص د 

 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -298
أْحم د بن الحسين بن مهران، أ بُو بكر اإْلصبهاني  أ النيسابُوري  المقرئ العابد،  - 8"

 هك[ 832]المتوفى: 
 ال ايات في القراءات ".مصنف كتاب " 

ر اْكخرم، وبب داد  قرأ لهشككككام بدمشككككق والبن ذِْكو ان على أبي الحسككككن محمد بن النث ككككْ
على ويد بن أبي بالل الكوفي، وابن مقسكككككككككككأ، وأبي بكر النك ق اش، وأبي الُحسكككككككككككين بن بُويان، 

 وأبي عيسى بكار بن أْحم د، وهبة اللثه بن جعفر، وبخراسان على  ير واحد.
ر اج، وابن ُخ  ْيمكككة، وأحمكككد بن محمكككد بن حسككككككككككككككين وسكككككككككككككك مع من أبي العبكككال السكككككككككككككك 

 الماس ْرج سي، ومك ي بن ع ْبدان.
ر و ى ع ْنُه: الحاكأ، و أ بُو حفص ْبن مسكككرور، و أ بُو سكككعد الك ْنجُروذي، وعبد الرحمن بن 

 -[526]-الحسن بن عليك، والمقرئ أ بُو سعد أْحم د بن إبراهيأ. 
ن إمككام عصككككككككككككككره في القراءات، وكككان أعبككد من رأينككا من القر اء، وكككان قككال الحككاكأ: كككا

 ُمجاب الدعوة، انتقيت عليه خمسة أج اء،
و ُتوفِ ي في شكككككو ال، وله سكككككت  و مانون سكككككنة. وتُكُوف ي في هذا اليوم أ بُو الحسكككككن العامري 
ن ه أصكاحه الفلسكفة، فحد ني عمر بن أحمد ال اهد، قال: سكمعت الثقة من أصحابنا يذكر 

ا فعل اللهه مرأى أبا بكر بن مهران في المنام في الليلة التي ُدفن فيها، فقلت: أي ها اْكسكتاذ، 
 ؟ قال: إن اللثه ع  ث و ج لث أقام أبا الحسن العامري بحذالي وقال: هذا فداؤك من الن ار.بك

 ءات.وقال الحاكأ: قرأنا على ابن مهران ببخارى كتاب " الشامل " له في القرا
وقرأت أنكا كتككاب " ال كايككة " لككه على أبي الف ككككككككككككككل بن عسككككككككككككككاكر، بك جكاوتككه من المؤيككد 
الطوسكككككككككككي، ووينه الشكككككككككككعرية، قاال: أخبرنا واهر الشكككككككككككحامي، قال: أخبرنا أ بُو بكر أْحم د بن 

                                         
 .3/805( 243تاري  اإلسالم ت بشار، الذهبي، شمس الدين )م  (2)



 

 911 

إبراهيأ بن موسكككى المقرئ، قال: أخبرنا المصكككن ف رحمه اللثه، وقد قرأ عليه جماعة، منهأ أبو 
 (2)ن قرارة شي  الُهْذلي." الوفا مهدي ب

 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -299
 831أْحم د بن منصككككككور بن  ابت، أ بُو العبال الشككككككيراوي الحافظ. ]المتوفى:  - 58"

 هك[
ي اري، وعبد اللثه ْبن جعفر ْبن فارل  ق  ع ْن: القاسككككككككككأ بن القاسكككككككككأ السككككككككككث ح دثث  ِبِدم شكككككككككْ

 الحسن بن عبد الرحمن الرثام ُهْرُم ِي، وجماعة.اإْلصبهاني، و 
 و ع ْنُه: أ بُو نصر اإلسماعيلي، و أ بُو عبد اللثه الحاكأ، وتم ام الر اوي.

قال الحاكأ: جمع من الحدي  ما لأ يجمعه أحد، وصكككككار له الق ُبول بشكككككيراو، بحي  
 ي رب به المثل.

: أْحم د بن منصكككككور الشكككككيراوي ، أدخل بمصكككككر، وأنا بها، أحادي  على وقال الدثار ُقْطني 
 جماعة من الشيوخ.

قلت: ذكر يحيى بن م ْنده ما يدل  على أن  الذي دخل مصكككككككر، وأدخل على شكككككككيوخها 
 رجل هخر، اسمه أْحم د بن منصور، وقال: كانا أخ و ْين، وال  ل ُط في اسمه.

 حدي . فوعن أبي العب ال صاحه الترجمة، قال: كتبت عن الطبراني  ال مالة أل
فار الشككيراوي: لما مات أْحم د بن منصككور الحافظ، جاء  وقال الحسككين بن أْحم د الصكك 
إلى أبي رجِل فقال: رأيته في الن وم، وهو في المحراب واقف، في جامع شكككككيراو، وعليه حلثة، 

:  فر لي وأكرمني، و ما فعل اللهه بكوعلى رأسككه تاج مكلثل بالجوهر، فقلت:  أدخلني ؟ ق ال 
 (1)جنة، فقلت: بماذا؟ قال: بكثرة صالتي ع ل ى ر ُسوِل اللثه ص لثى اللثه ع ل ْيِه و س لثأ ." ال
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 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -800
ن الحككككذاء الب ككككدادي  المقرئ.  - 122" د اللككككه، أبو الح سكككككككككككككك  علي ْبن محمككككد ْبن ع بككككْ

 هك[ 425]المتوفى: 
ْو ر، وأحمد ْبن جعفر ْبن س ْلأ، وجماعة.س ِمع  أبا بحر بْ   ن ك 

ق ال  الخطيه: كتبنا ع ْنُه، وكان عالمرا بالقراءات صككدوقرا. حدث ني الووير أبو القاسككأ ابن 
ن الحذ اء  الث مر ات، وكل  مر ة يك ُقوُل ل ُه الووير:  : ر أ ْيت أبا الح سككككك  ا فعل الله مالُمسكككككِلم ة ق ال 

 (2) ؟ فيقول:   ف ر  ِلي."بك
 

 (248تاريخ اإل  م ت بشار، الفهبي، شمل الدين )م -801
ن ْبن منصككور، الحافظ أبو القاسككأ الر اوي  الطثب ري  اكصككل،  - 852" هبة الله ْبن الح سكك 

، ]المتوفى:   هك[ 423المعرو  بالاللكالي، الفقيه الش افعي 
 ن يل ب داد.

ْي  أ ِبي حامد. وسككككككككككككمع بالر ي   ، وعلي بْ  تفقثه ع ل ى الشككككككككككككث ن محمد ِمن جعفر ْبن فناكي 
ار، والعالء ْبن محمد، وبب داد ِمن أ ِبي القاسككككككككككأ الووير، وأبي الطاهر المخل ص، فمن  القصكككككككككك 

 بعدهما.
ة، وكتكككاب " رجكككال  نكككث ا في السكككككككككككككك  ان  يفهأ ويحفظ، وصككككككككككككككنثف كتكككابكككر ال  الخطيكككه: كككك  قككك 

نثية،  نن، وعاج ل ْته الم  حيحين "، وكتابرا في السككككُ فمات بها  -[804]-وخرج إلى الدينور الصكككك 
: ر أ ْيت هبة الله الطثب ري  في  في رم كككككككككككككان. حدث ني علي  ْبن الحسكككككككككككككين بن جدا الُعكبري ق ال 

:  فر لي. قلت بماذا؟ ق ال  كلمة خفي ةر: بالس نثة.ما فعل اللهه بكالمنام، فقلت:   ؟ ق ال 
، شي قلت: روى ع ْنُه كتاب " الس نثة " أبو ب ْكر  . أحمد ْبن علي  الط ر ْيِثيثي   السل في 

 (1)ق ال  ُشجا  الُذهلي: لأ ُيخرج ع ْنُه شيِء من الحدي  إال السنة." 
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 (249تاريخ ابن الوردي، ابن الوردي الجد، زين الدين )م -807
" 

 س ن اته.ذمه لع لي على ح  أحسن اْلُخل ف اء سيرة و منع الق ْول ِبخلق اْلُقْرهن ف  ط ى 
 قلت:

 )و كأ قد محى خير ك م ا انمحت ... بب ض ع لي  سيرة المتك و كل(
 

)  )تعمق ِفي عدل و لما جنى على ... جناب ع لي  حطه السثْيل من ع لي 
 و الله أعلأ.

 وفيه ا: توف ي م ْنُصور بن اْلمْهدي.
ِه أ ِمير صككككككككقيلة، ا م ات  ُمح مثد بن عبد اللث  أث دخلت سككككككككنة سككككككككبع و   ال  ِين  و ِمالك تك ْيِن: ِفيه  

ان ُه اْلع بثال بن اْلف كل بن يك ْعُقوب بن فك   ار ة و فت  قصككر بانه د ار ملك صككقلية و   ي ره ا، و ولي م ك 
 و ك ان ت سرقوسة ق لبه ا د ار اْلملك.

ُهور اْلبك ْلِخي، خرج من أ ال ثاِهد اْلم شكككْ اتِأ اْك صككك  وت فئوهمها أ نه اْمر أ ة صككك   وفيه ا: توف ي ح 
 أ صأ  لِ  الث تخجل ف ُسمي ِبِه.

ام بن  أث دخلت سنة   م ان و   ال  ِين  و ِمالك تك ْيِن: ِفيه ا توف ي عبد الرثْحم ن بن الحكأ بن ِهش  
احه اكندلس ِفي ربيع اآلخر،  ام بن عبد اْلملك صكككك  عبد الرثْحم ن الدثاِخل بن ُمع اِوي ة بن ِهشكككك 

ة ومو  ت  و سككككككبعين و ِمال ة، وواليته ِإْحد ى و   ال  ُون  سككككككنة و   ال   ة أشككككككهر و له خ ْمسكككككك  لده سككككككنة سككككككِ
 و أ ْربك ُعون  اْبنا، و ملك بعده اْبنه ُمح مثد.

ن اْلمرووِي من   أث دخلكت سككككككككككككككنكة تسككككككككككككككع و   ال  ِين  و ِمالك تك ْيِن: ِفيه ا توف ي م ْحُمود بن  يال 
 سلأ.م ش اِي  الُبخ ارِي  و مُ 

مه ُمح مثد وكنيته أ بُ  اِفِعي واسككككككككككْ و  أث دخلت سككككككككككنة أ ْرب ِعين  و ِمالك تك ْيِن: ِفيه ا م ات  اْبن الشككككككككككث
ا  اِفِعي ُمح مثد  ير ه ذ  ن ة، و اْبن الشككككككث ي الج يرة، وروى ع ن أ بِيه و ع ن اْبن ُعيك يكْ ُعْثم ان، ك ان  ق اضككككككِ

 الك تك ْيِن.م ات  ِبمْصر سنة ِإْحد ى و   ال  ِين  و مِ 
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احكككه  اِدي  صكككككككككككككككك  د  ْلِبي  اْلبك  كككْ ان اْلك  د بن أبي اْلي مككك 
الكككِ ا: توف ي أ بُو  ك ْور ِإبْكر اِهيأ بن خككك  وفيهككك 

اِفِعي اْلعر ا اِفِعي وناقل أ قكْو اله اْلق ِديم ة ع نُه، و ك ان  على م ْذه ه أهل الرثْأي ح تثى قدم الشكككككث ق الشكككككث
 ف اتبعُه.

د ى و أ   الك تك ْيِن: ِفيه ا ِفي ربيع اكول توف ي اإِلم ام أ حْ  أث دخلكت سككككككككككككككنكة ِإحكْ مد بن ْرب عين و مكِ
ل بن أ سكككككككد بن ِإْدرِيس يْنسكككككككه إِل ى معد بن عدنان روى ع نُه ُمسكككككككلأ و اْلُبخ ارِي   ب ل بن ِهال  نكْ ح 

، و ك ان  ُمْجت هدا ورعا ص ُدوقرا. ق ال  الشثاِفعِ  ْرِبي  اد و م ا يو أ بُو د اُود و ِإبْكر اِهيأ اْلح  : خرجت من بك ْ د 
ب ل. نكْ  خلفت به ا أحدا أتقى و ال  أور  و ال  أفقه من اْحم د بن ح 

انِمائ"  انُوا   م   (2)قلت: ح ر من ح ر جن او ته من الر ِج ال ف ك 
 

التراجم السااااقبا  ان رتااف إرماال تهافياب الكمال -803
 (227لميوباي، ع ء الدين ايوباي )م 

، توفي بعد عيسككككككككى بن ويد ووج ابنته بسككككككككتة أشككككككككهر في خالفة "كثيره، وكان متشككككككككيعا
 المهدي.

( ورعككه الككدمشككككككككككككككقي الكبير": رأيككت أبككا نعيأ ال يعجبككه مككا قككال ابن 2وفي "تككاري  أبو )
المبككككارك في ابن حي، وقككككال: تكلأ في حسككككككككككككككن بن حي، وقككككد روى عن عمرو بن عبيككككد، 

المبارك: وكان ابن صككككككال  ال وإسككككككماعيل بن مسككككككلأ قال: وسككككككمعت أبا نعيأ يقول: قال ابن 
يشكككككككككككككهد الجمعة، وأنا رأيته شكككككككككككككهد الجمعة في أ ر جمعة اختفى فيها، قال أبو نعيأ: كانت 

 اكلمة عندنا الحسن وسفيان وشريك.
ولما ذكره ابن قانع في "الوفيات" في فصككل سككبع وسككتين قال: كان الحسككن توأم علي، 

ين، وكان ك، ومات بعد علي بعشكر سكنوولد علي قبله فكان الحسكن يوقره ويبجله بسكبه ذل
نككه ؟ قككال:  فر لي كككل ذمااا فعاال اللااه بااكفقيهككا. وقككال ف ككككككككككككككيككل: رأيتككه في النوم فقلككت: 

 است فرته منه.

                                         
 .2/122( 241تاري  ابن الوردي، ابن الوردي الجد، وين الدين )م  (2)
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ووعأ الاللكالي والكالباذي واكقليشككي وأبو عبد الله الحاكأ أنه من أفراد مسككلأ، وكذا 
م ي: اعككة(، وفي قول الهو في "كتككاب الصككككككككككككككريفيني" فينظر في قول الم ي: )روى لككه الجمكك

)قال البخاري: قال أبو نعيأ: مات سكككككككنة تسكككككككع وسكككككككتين ومالة، كذا هو م كككككككبوط عنه بخط 
أعني بتقديأ الباء -( نظر لما ذكره إسكككككككحاق القراب في سكككككككنة سكككككككبع -( مجودا1المهندل )
مككات الحسككككككككككككككن بن حي أنبككئ أحمككد بن عبككد اللككه، حككد نككا محمككد بن عبككد اللككه  -على العين

 حد نا أحمد بن مهران قال: سمعت أبا نعيأ يقولاكصبهاني، 
__________ 

 ( كذا بالرفع في المخطوط، وله وجه في الل ة العربية كما ال يخفى.2)
( هو المحككدث العالمككة أبو عبككد اللككه محمككد بن إبراهيأ، المعرو  بككابن المهنككدل، 1)

 يره، منهأ الذهبي و ونسكككككككخته لتهذيه الكمال من أجود النسككككككك ، حي  أ نى عليه العلماء، 
 (2)(." 24/ 2وانظر تفصيال لم ايا النسخة: "مقدمة التهذيه" )

 

 (227إرمال تهفيب الكمال، ع ء الدين ايوباي )م -804
 "من اسمه حري  وحريش

 
( حري  بن عثمان بن جبر بن أحمر بن أسكككككعد الرحبي المشككككككرقي أبو 4)خ  - 2146

 عثمان، ويقال: أبو عون الحمصي.
سكككككعد السكككككمعاني: كان ناصكككككبيا يب ض عليا ويسكككككبه كل يوم سكككككبعين مرة بكرة، قال أبو 

 وسبعين مرة عشاء، حكي عنه التوبة من ذلك وال يص .
 قيل ليحيى بن صككككككككال : ِلأ  لأ«: تاري  بخارى»وقال عيسككككككككى بن موسككككككككى  نجار في 

تكته عن حري ؟ فقال: كيف أكته عن رجل صليت معه الفجر سبع سنين فكان ال يخرج 
 المسجد حتى يلعن عليا رضي الله عنه سبعين لعنة كل يوم. من

                                         
 .23( ص/261التراجأ الساقطة من كتاب إكمال تهذيه الكمال لم لطاي، عالء الدين م لطاي )م  (2)
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عن سكككككككككهل بن عمار قال: رأيت ي يد بن هارون « التذكرة»وذكر عبد الله القرقبي في 
؟ قال: أتاني ملكان فسككككككككككككككئالني.  أ قال: أكتبت عن ماا فعل الله بكفي المنكام فقلكت لكه: 

 ه تعالى.حري ؟ قلت: نعأ. فقال: إنه كان يب ض عليا فئب  ه الل
وقكال الخطيكه: ككان حري   قكة  بتكا، وحكي عنكه من سككككككككككككككوء المذهه واالعتقاد ما لأ 

 يثبت عليه.
 أبي الوليد الباجي: كان دحيأ يثني عليه.« كتاب»وفي 

، وكككذلككك الحككاكأ أبو عبككد اللككه «جملككة الثقككات»وذكره أبو حفص ابن شكككككككككككككككاهين في 
 (2)النيسابوري." 

 

 (227الدين ايوباي )م إرمال تهفيب الكمال، ع ء -805
"أنس: سفيان بن سعيد  قة، وقال ابن المبارك: جاء عاصأ بن أبي النجود إلى سفيان 

 يستفتيه ويقول: يا سفيان أتيتنا ص يرا وأتيناك كبيرا.
وقال البخاري: سككككككككمعت علي بن عبد الله يقول: كان بين مالك والثوري حسككككككككن فلما 

هل رأيت ابن أشككو ؟ قال: ال. قيل: فمحارب رهه يكته عن كل أحد جفاه، وسكك ل سككفيان 
قال: وأنا  ليأ رأيته يق كي في المسككجد، ولما قدم ابن المنكدر الكوفة لأ أعقله، وقال عبد 
الرواق: بات عندنا الثوري ليلة فسكككككككككمعته قرأ القرهن من الليل،  أ قام يصككككككككككلي،  أ قعد فجعل 

وم يرة وم يرة وم يرة فقلت: يقول: اكعمش واكعمش واكعمش ومنصكككور ومنصكككور ومنصكككور 
أبا عبد الله ما هذا؟! قال: هذا ح بي من الصككككككالة وهذا ح بي من الحدي ، وقال بشككككككر بن 
الحككارث: سككككككككككككككمعككت ابن داود يقول: مككا رأيككت أفقككه من سككككككككككككككفيككان وذكره في الحككديكك  ي ين 
 لالحدي ، وقال ابن عيينة: ابن عبال في ومانه والشكككككككعبي في ومانه وسكككككككفيان في ومانه، وقا

ي يد بن أبي حكيأ: رأيت النبي صككلى الله عليه وسككلأ في المنام فقلت: يا رسككول الله حد نا 
 عنك رجل صال  سفيان بن سعيد في مسراك فقال: نعأ هو رجل صال .

 / أ[. 206؟ فقال: ]ق ما فعل الله بكوقال قبيصة: رأيته في النوم فقلت 

                                         
 .4/45( 261إكمال تهذيه الكمال، عالء الدين م لطاي )م  (2)
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 ابن سعيد نظرت إلى ربي كفاحا ... وقال هني ا رضاي عنك يا
 لقد كنت قواما إذا أظلأ الدجى ... بعبرة مشتاق وقله عميد
 فدونك فاختر أي قصر أردته ... وورني ف ني منك  ير بعيد

 قال ابن الم يرة الكندي ينشد:«: سؤاالت الميموني»وفي 
 قله على الوحدة نفسا ... وارم بالع لة أنسا
 لأ أجد خال يساوي لي ... على الخيرة فلسا

 ابن وبر: ولد سنة ست وتسعين. وقال
 (2)وقال النسالي: هو أجل من أن يقال فيه  قة، وهو أحد اكلمة الذين أرجو أن" 

 

 (224نكث الهميان في نكت العميان، الصفدي )م -802
"كان من أعيان اكضكككككراء، ومن ف ككككككالء القراء، موصكككككوفار بالديانة، حسككككككن الطريقة. قرأ 

هر أحمككد بن علي بن سككككككككككككككوار، وأبي الخطككاب علي بن عبككد القرهن بككالروايككات، على أبي قككا
الرحمن بن الجراح، وأبي القاسكككأ يحيى بن أحمد السكككيبي، و يرهأ. وسكككمع من الحسكككين بن 
أحمد بن محمد بن قلحة النعالي، والحسككككين بن علي بن أحمد بن البسككككري، وأبي المعالي 

وختأ  ن عبد القادر الجيلي. ابت بن بندار، وأبي قاهر بن سكككككككككككككوار. وروى عنه عبد الرواق ب
خلقار كثيرار كتاب الله تعالى. وتوفي سكككككككنة ا نتين وأربعين وخمسكككككككمالة. ورئ بعد موته بخمس 
وعشككككككرين سككككككنة في المنام، وعليه  ياب شككككككديدة البيام، وعمامة بي ككككككاء مليحة ووجهه عليه 

، فقال: كله بما فعل النور، فئخذ بيد الرالي ومشيا إلى صالة الجمعة. فقال: له يا سيدي 
عرضكككككككت على الله خمسكككككككين مرة، فقال لي: إيش عملت، فقلت: قرأت القرهن وأقرأته، فقال 

 (1)لي: أنا أتوالك أنا أتوالك." 
 

                                         
 .5/815( 261كمال تهذيه الكمال، عالء الدين م لطاي )م إ (2)
 .211( ص/264نك  الهميان في نكت العميان، الصفدي )م  (1)
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 (224نكث الهميان في نكت العميان، الصفدي )م -802
 "ومنه:

 قد يحقر المرؤ ما يهوى فيركبه ... حتى يكون إلى توريطه سببا
 ومنه:

 ت بيتي ... فتأ الع  لي ونما السرورأنست بوحدتي فل م
 وأدبني ال مان فليت أني ... هجرت فال أوار وال أوور

 ولست بقالل ما دمت يومار ... أسار الجند أم قدم اكمير
 ومنه له أي ار 

 ال يعجبنك من يصون  يابه ... حذر ال بار وعرضه مبلول
 ولربما افتقر الفتى فرايته ... دنس الثياب وعرضه م سول

وضككككككككككربه المهدي بيده بالسككككككككككيف فجعله نصككككككككككفين وعلق بب داد، وقال أحمد نه عبد 
 له بكما فعل الالرحمن بن الم ير. رأيت ابن عبد القدول في النوم ضككككككككككككككاحكار، فقلت له: 

وكيف نجوت ممككا كنككت ترمي بككه، فقككال: إني وردت على رب ليس تخفى عليككه خككافيككة وإنككه 
ك مما كنت تقذ  به. وكان قد أضككككككر هخر عمره اسككككككتقبلني برحمته، وقال: قد علمت لراءت

 وشعره في أول الكتاب في أشعار العميان يدل على ذلك.
 

 صخر بن حرب
 (2)بن أمية بن عبد شمس بن عبد منا  بن قصي، أبو سفيان،" 

 

 (224أخرى، ابن شارر الكتبي )م -فوات الوفيات ط-808
 بي ( % | قال إبراهيأ" % ) أليس شككوقي وفك ْيُض دمعي % وضككعُف جسككمي شككهود حُ 

!  الث مرات | قال ياقوت في كتاب  1 (1) 1ما أنشككككككدت شكككككككي ا من الشكككككككعر إال قرأت ! 

                                         
 .250( ص/264نك  الهميان في نكت العميان، الصفدي )م  (2)
 قل هو الله أحد   (1)
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معجأ اكدباء قد كان إسككككككككماعيل بن إسككككككككحاق القاضككككككككي يشككككككككتهي رؤية إبراهيأ الحربي وكان 
إبراهيأ ال يدخل عليه ويقول ال أدخل دارا عليها بواب فئخبر إسككككككككماعيل بذلك فقال أنا أد  

ي كباب الجامع فجاء إبراهيأ إليه فلما دخل عليه خلع نعليه فلفهما القاضكككككككككككي في منديل باب
دبيقي وجعلهككككا في كمككككه وجرى بينهمككككا بحكككك  كثير فلمككككا قككككام إبراهيأ التمس نعليككككه فككككئخرج 
القاضكككي النعل من كمه فقال إبراهيأ  فر الله لك كما أكرمت العلأ فلما مات القاضكككي رؤى 

ه قوم فقال أجيبت في دعوة إبراهيأ الحربي | ودخل علي فعل الله بك مافي المنام فقيل له 
فال  قام سكككُ يعودونه فقالوا كيف تجدك يا أبا إسكككحاق فقال أجدني كما قال % ) د بث فيث السكككث
وار فُع ككككوا ( % % ) بلي ْت ِجدثتي بطاع ِة نفسككككي % و ت ذ كثْرُت قاعة   وعْلوا % وأراني أذوُب ُع ككككْ

| وقال ياقوت حد ني صكككككككديقنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود بن  % الله ِن كككككككوا (
 النجار

____________________ 
 "(2) 
 

 (224أخرى، ابن شارر الكتبي )م -فوات الوفيات ط-809
" | وجكاءتكه امرأة وقكالكت عندي دابة قد ماتت ومالي من يخرجها عني قال ام ككككككككككككككى 

 علت فجاء بنفسكككككه وجر الدابة فجاء النالوحصكككككلي حبال حتى أبع  من يجرها فم كككككت وف
وجروهكا عنكه | وككان ال يد  أحدا يقبل يديه ويقول من أمكن من تقبيل يده نقص من حاله 
شيء | وتوفي بقربة علأ سنة  مان وخمسين وستمالة ودفن بها فئوصى أن يدفن في تابوت 

لى دمشق تي عشكرة سكنة إوقال البنه يا بني ال بد أن أنقل إلى اكرم المقدسكة فنقل بعد ا ن
 سنة سبعين ودفن ب اويته أسفل عقبة دمر رحمه الله تعالى 

الملك اكمجد | بهرام شكاه بن فرخشكاه بن شاهنشاه بن أيوب السلطان الملك  38 
اكمجد مجد الدين أبو الم كككككككككفر صككككككككككاحه بعلبك ولي بعلبك بعد أبيه وكان أديبا فاضككككككككككال 

ال | أخذت منه بعلبك سكنة سكبع وعشكرين وسكتمالة شكاعرا له ديوان شكعر موجود بئيدي الن

                                         
 .2/68( 264أخرى، ابن شاكر الكتبي )م -فوات الوفيات ط (2)
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أخذها منه اكشكككر  موسكككى وسكككلمها إلى أخيه الصكككال  إسكككماعيل فقدم اكمجد إلى دمشكككق 
وأقام بها قليال وقتله مملوك له ملي  في أوالل سكككنة  مان وعشكككرين وسكككتمالة ودفن بتربة والده 

ول في خ انة في الدار على الشككككككككككر  الشككككككككككمالي | وكان سككككككككككبه قتله أنه كان له  الم محب
فجلس ليلة يلهو بالنرد فولع ال الم بروة الباب فقلعها وهجأ على اكمجد وهو  افل مشككككت ل 
باللعه فقتله وهرب ورمى بنفسكككككككككككككه من السكككككككككككككط  فمات | وقيل لحقه المماليك عند وقعته 

  فقال % ) كما فعل الله بفقطعوه بالسكككيو  | وقيل رهه بعض أصكككحابه في المنام فقال له 
كنت من ذنبي على وجٍل % وال عنِ ي ذلك الوج ُل ( % % ) أمنْت نك ْفسككي ب والق ها % عشككُت 

 لما مت  يا رجُل ( %
____________________ 

 "(2) 
 

 (224أخرى، ابن شارر الكتبي )م -فوات الوفيات ط-810
ه كمه ت" | وبايع بوالية العهد لولده المسكككككتنصكككككر  أ أراد ع له وتولية أخيه المعت  لمحب

وكان يتهدده ويشتمه وبحط من لته كنه سئله الن ول فئبى واتفق أن الترك انحرفوا عن المتوكل 
كنه صكككككادر وصكككككيفا وب ا فاتفقوا مع المسكككككتنصكككككر على قتل أبيه فدخلوا عليه في مجلس لهوه 

ها لسنة أحييتقال  فر لي بقليل من ا ما فعل الله بكوقتلوه | رهه بع هأ في النوم فقال له 
ور ى أي كككا كئنه بين يدي اله تعالى فقيل له ما تصكككنع ههنا قال أنتظر محمدا ابني أخاصكككمه 
إلى اللكه الحكيأ الكريأ العليأ | وقيكل ككان لكه أربعكة هال  سككككككككككككككرية وقيء الجميع | ودخل 
دمشككككككككككككق وع م على المقام بها كنها أعجبته ونقل دواوين الملك إليها وأمر بالبناء بها ف لت 

سكعار وحال الثلج بين السابلة والميرة فئقام بها شهرين وياما  أ رحل إلى سامرا وكان عليه اك
قد بنى بئرم داريا قصكككرا عظيما ووقعت من قلبه بالموافقة | وكان المتوكل قد أمر في سكككنة 
سككككت و ال ين ومالتين بهدم قبر الحسككككين رضككككى الله عنه وهدم ما حوله من الدور وأن يعمل 

ع النال من ويارته وبقى صككككككككحراء وكان معروفا بالنصككككككككه فتئلأ المسككككككككلمون م ار  ويحرث ومن

                                         
 .2/148( 264خرى، ابن شاكر الكتبي )م أ-فوات الوفيات ط (2)



 

 911 

لذلك وكته أهل ب داد شككككككككككتمه على الحيطان وهجاه الشككككككككككعراء دعبل و يره وفي تلك يقول 
يعقوب بن السكككككككككيت وقيل هي للبسككككككككامى % ) تالله إن كانت أميُة قد أتت % قتل  ابن بنت 

ا بمثله % هذا لعمرك قبره مهدوما ( % % ) أسككككككككككككككفو  نبيها مظلوما ( % % ) فلقد أتاُه بنو أبيه
 على أال يكونوا شاركوا % في قتلِه فتتب عوُه رميما ( % 

ابن حن ابة | جعفر بن الف ككل بن جعفر بن محمد بن موسككى بن الحسككن بن  204 
 الفرات الووير المحدث أبو الف ل بن حن ابة بكسر الحاء المهملة وسكون النون وبعدها

____________________ 
 "(2) 
 

 (224أخرى، ابن شارر الكتبي )م -فوات الوفيات ط-811
" واللككه | قككال لكني واللككه أرى نفسككككككككككككككي هككذا اليوم مثككل مككا كنككت الليلككة |  أ نككام بين 
الصكككككككككفين ودرقته تحت رأسكككككككككه حتى سكككككككككمعت  طيطه | ومات في   وة كومالن سكككككككككنة أربع 

 عل الله بكما فالبلخي في النوم قلت  وتسكككعين ومالة | قال أبو سكككعيد الخراو رأيت شكككقيقا
قكال  فر لي  ير أننكا ال نلحقكأ قلكت ولأ ذاك قكال كنكا توكلنكا على اللكه بوجود الكفكاية قال 

 فسمعت الصراخ صدق صدق فانتبهت وأنا أسمع الصراخ 
أبو الهيجاء بن أبي الفوارل | شككككهفيروو بن سككككعد بن عبد السككككيد بن منصككككور  214 

بي الفوارل الشككككككككاعر ابن بنت أبي علي بن الحمامية المسككككككككتعمل ويسككككككككمى أبو الهيجاء ابن أ
أحمد أي ككا | كان أديبا فاضككال شككاعرا أنشككئ مقامات أدبية وسككمع من أبي جعفر محمد بن 
أحمد بن مسككلمة وعبد الواحد بن محمد بن أحمد الحمامي وحدث باليسككير توفي في سككنة 

ن يديه % مشككعشككعة بلون كالنجيع (  ال ين وخمسككمالة ومن شككعره % ) وسككاق بت أشككرب م
) فحمرتهكا وحمرة وجنتيكه % ونور الككئل في نار الشككككككككككككككمو  ( % % ) ضككككككككككككككياء حارت  % %

اكبصككككار فيه % بديع في بديع في بديع ( % | ومنه % ) وليلة بتنا والسككككواعد بيننا % وسككككاد  
ى دى يككا علومن خمر الث ور لنككا عككل  ( % % ) وقككد نأث في جن  الككدجى جرل حليهككا % ونككا

                                         
 .2/110( 264أخرى، ابن شاكر الكتبي )م -فوات الوفيات ط (2)



 

 911 

صكككككوته القله والحْجُل ( % % ) ف ككككك كككككت ختام ا عن عقيق كئنه % على اللؤلؤ المنظوم من 
فمها قفُل ( % % ) فللنظأ ما يجلو من الدر   رها % وللظثلأ ما يجنى من العسكككككككككل النحل ( 

 | وقال % ) وأنت التي وينت في ع ْيِني  الهوى % وحببت يا سلمى إلى نفسي  الحبا ( % %
____________________ 

 "(2) 
 

 (224أخرى، ابن شارر الكتبي )م -فوات الوفيات ط-817
" % ) وأدبني ال مان فليت أني % ُهِجْرُت فال أوار وال أووُر ( % % ) ولسكككت بقالل ما 
دمت حيثا % أقام الجند أم ن ل اكمير ( % | وقال % ) ال يعجبنك من يصون  يابه % حذر 

) ولربما افتقر الفتى فرأيته % دنس الثياب وعرضككه م سككول ( %  % % ال بار وعرضككه مبذول (
| وضكربه المهدي بيده بالسيف فجعله نصفين وعلق بب داد | وقال أحمد بن عبد الرحمن 

مكا  وكيف نجوت م ما فعل الله بكرأيكت ابن عبكد القكدول في المنكام ضككككككككككككككاحككا فقلكت لكه 
مته وقال ه خافية وإنه اسكككككككتقبلني برحكنت ترمي به قال إني وردت على رب ليس تخفى علي

 قد علمت براءتك مما كنت ترمي به رحمه الله 
أبو البحر صكككككككفوان | صكككككككفوان بن إدريس أبو بحر الكاته البليى كان من جلة  213 

اكدباء وأعيان الرؤسكككاء فصكككيحا جليل القدر له رسكككالل بلي ة وكان من الف كككل والدين بمكان 
جالة مه الله تعالى | ومن تصككانيفه كتاب بداهة المتحف  وعتوفي وله سككبع و ال ون سككنة رح

المتوف  وكتاب واد المسككككككافر الذي عارضككككككه ابن اكبار بكتاب تحفة القادم ومات معتبطا ولأ 
يبلى اكربعين وتولى أبوه الصككالة عليه | ومن شككعره % ) يا حسككنه والحسككين بعض صككفاتِِه % 

ل و  أن البدر قيل له اقترْح % أمال لقال أكون من والسككحر مقصككور على حركاتِِه ( % % ) بدر 
 هاالته ( %

____________________ 

                                         
 .2/436( 264أخرى، ابن شاكر الكتبي )م -فوات الوفيات ط (2)
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 "(2) 
 

 (224أخرى، ابن شارر الكتبي )م -فوات الوفيات ط-813
ه إذ ح لثْوه بالد ر ِر ( % | ومن  ار  سكككككلطان  المالِح و ق ْد % حالث " % ) هذا اسكككككُأ من صككككك 

 ( % ن الو ْجِد لقيْت % إذ ُأْصِبُ  بالحِبيِه ص ب ا و أبيتْ شكعره دوبيت % ) ما أقيه  ما كنت م
 ) واليوم  ص ح ا قلبي ِمْن سكر تِِه % ما أْعر  في ال رام من أين أتيْت ( %  %

أبو سكككككككككككليمان الداراني | عبد الرحمن بن أحمد السكككككككككككيد القدوة أبو سكككككككككككليمان  143 
بي الحواري تمنيت أن أرى أبا الداراني العنسككككككي بالنون أصككككككله من واسككككككط | قال أحمد بن أ

قال يا  ه بكما فعل اللسككككككككككليمان الداراني في النوم فرأيته بعد سككككككككككنة فقلت له يا معلأ الخير 
أحمد دخلت من باب الصك ير فلقيت حمل شي  فئخذت منه عودا تخللت به  أ رميت به 

 فئنا من حسابه من سنة | مات سنة خمس وعشرين ومالتين رحمه الله تعالى 
أبو الحبيكه الم ربي | عبكد الرحمن بن أحمكد أبو حبيه | قال ابن رشككككككككككككككيق  141 

ولد بالمحمدية وتئدب باكندلس وخالط أشرا  النال وأهل اكقدار برو في اكدب وصناعة 
ح ى عذولي  الشككعر وعلأ الشككروط فصككار صككدرا مذكورا في كل واحد منها ومن شككعره % ) أ ضككْ

ا كا اِقِه % لما بد  ُحبِ ه  لبدِر في إشكككككككر اِقِه ( % % ) و دا يلوُم ول ْوُمه لي   يكْر ِة % فيفيه ِمْن ُعشكككككككث
 لتفوو  عند  عناِقِه ( %

____________________ 
 "(1) 
 

                                         
 .2/418( 264أخرى، ابن شاكر الكتبي )م -فوات الوفيات ط (2)
 .2/246( 264أخرى، ابن شاكر الكتبي )م -فوات الوفيات ط (1)
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 (224فوات الوفيات، ابن شارر الكتبي )م -814
"باكحكام، حافظار للحدي ، ممي ار لعلله، قيمار باكدب، صككككنف  ريه الحدي  وكتبار  

د اللكككه بن أحمكككد بن حنبكككل قكككال: ككككان أبي يقول لي: امض إلى إبراهيأ كثيرة. وحكككدث عبككك
 الحربي يلقي عليك الفرالض.

 وأنشده رجل:
 ( ؟2أنكرت ذل ي فئي  شيء ... أحسن من ذل ة المحه  )

أليس شوقي وفيض دمعي ... وضعف جسمي شهود حب ي فقال إبراهيأ: هؤالء شهود 
  قات.

 لشعر إال قرأت " قل هو الله أحد "  الث مرات.قال إبراهيأ: ما أنشدت شي ار من ا
( : قد كان إسككككككككماعيل بن إسككككككككحاق القاضككككككككي 1قال ياقوت في كتاب معجأ اكدباء )

يشككككككتهي رؤية إبراهيأ الحربي، وكان إبراهيأ ال يدخل عليه، ويقول ال أدخل دارار عليها بواب، 
جاء إبراهيأ إليه، فلما دخل ( الجامع، ف8فئخبر إسماعيل بذلك، فقال: أنا أد  بابي كبابة )

( في منكديل دبيقي وجعلهما في كمه، وجرى بينهما 4عليكه خلع نعليكه، فلفهمكا القكاضككككككككككككككي )
بح  كثير، فلما قام إبراهيأ التمس نعليه، فئخرج القاضي النعل من كمه، فقال إبراهيأ:  فر 

؟ بك فعل اللهما الله لك كما أكرمت العلأ؛ فلما مات القاضككككككككككككي رؤي في المنام فقيل له: 
 فقال أجيبت في  دعوة إبراهيأ الحربي.

ودخل عليه قوم يعودونه، فقالوا: كيف تجدك يا أبا إسكككككككحاق؟ فقال: أجدني كما قال 
(5: ) 

__________ 
 ( بعد هذا السطر وقع خرم في ص ضاعت بسببه ورقات.2)
 .215: 2( معجأ اكدباء 1)
 ( ياقوت: كباب.8)
 سف القاضي.( هو أبو عمر محمد بن يو 4)
 (2)." 443: 2( هو أبو نوال، انظر تاري  ب داد 5)

                                         
 .2/25( 264فوات الوفيات، ابن شاكر الكتبي )م  (2)
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 (224فوات الوفيات، ابن شارر الكتبي )م -815
"38 - (2) 

 الملك اكمجد
بهرام شكككاه بن فرخشككككاه بن شككككاهنشككككاه بن أيوب، السككككلطان الملك اكمجد مجد الدين 

، له ديوان شككعر شككاعرار  أبو المظفر، صككاحه بعلبك؛ ولي بعلبك بعد أبيه، وكان أديبار فاضككالر 
موجود بئيدي النال. أخذت منه بعلبك سكككنة سكككبع وعشكككرين وسكككتمالة، أخذها منه اكشكككر  
موسكككككى، وسكككككلمها إلى أخيه الصكككككال  إسكككككماعيل، فقدم اكمجد إلى دمشكككككق، وأقام بها قليالر، 
 وقتله مملوك له ملي  في أوالل سكككنة  مان وعشكككرين وسكككتمالة، ودفن بتربة والده على الشكككر 
الشككككككككككككككمكالي، وككان سككككككككككككككبه قتله أنه كان له  الم محبول في خ انة الدار، فجلس ليلة يلهو 
بالنرد، فولع ال الم بروة الباب فقلعها، وهجأ على اكمجد وهو  افل مشكككككككككككت ل باللعه فقتله 
وهرب، ورمى بنفسكه من السكط  فمات، وقيل لحقه المماليك عند وقعته فقطعوه بالسيو . 

 ؟ فقال:ما فعل الله بكفي المنام فقال له:  وقيل رهه بعض أصحابه
 كنت من ذنبي على وجٍل ... وال عن ي ذلك الوجل

 أمنت نفسي بوالقها ... عشت لما مت  يا رجل ومن شعره:
 دعوت بماء في إناء فجاءني ...  الِم بها صرفار فئوسعته وجرا

 وكته إليه الشكككككككككي فقال: هو الماء القراح وإنما ... تجل ى لها خد ي فئوهمك الخمرا 
 تاج الدين الكندي:

__________ 
وعبر  663 - 666ومرهة ال مان:  451: 1وابن خلكان  21( الوافي وال ركشككي: 2)
: 28والبككدايككة والنهككايككة  125: 6والنجوم ال اهرة  216: 5والشككككككككككككككذرات  220: 5الككذهبي 
 (2)." 65: 4ومرهة الجنان  282
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 (224م فوات الوفيات، ابن شارر الكتبي )-812
( المظالأ، وجاء بالمتوكل 2"كلها للمتوكل، وذلك أن عمر بن الع ي  جاء الله به لرد )

 لرد الدين.
وقككال ي يككد المهلبي، قككال المتوكككل يومككار: يككا مهلبي، إن الخلفككاء كككانككت ت  كككككككككككككككه على 

 الرعية لتطيعها، وأنا ألين لهأ ليحبوني ويطيعوني.
ال منهأ ابن خليفة: منصور بن المهدي، والعبيقال إنه سكلأ عليه بالخالفة  مانية كل 

بن الهادي، وأبو أحمد بن الرشككككككيد، وعبد الله بن اكمين، وموسككككككى ابن المئمون، وأحمد بن 
 المعتصأ، ومحمد بن الوا ق، وابنه المستنصر بن المتوكل.

وكان جوادار ممدحار، يقال ما أعطى خليفة ما أعطى المتوكل. وبايع بوالية العهد لولده 
المسكتنصكر،  أ أراد ع له وتولية أخيه المعت  لمحبته كمه، وكان يتهدده ويشتمه ويحط من لته 
كنه سككككئلته الن ول فئبى، واتفق أن الترك انحرفوا عن المتوكل كنه صككككادر وصككككيفار وب ا فاتفقوا 

 مع المستنصر على قتل أبيه، فدخلوا عليه في مجلس لهوه وقتلوه.
 ؟ قكال:  فر لي بقليل من السككككككككككككككنةماا فعال اللاه باكلكه:  رهه بع ككككككككككككككهأ في النوم فقكال

أحييتهكا؛ ورؤي أي ككككككككككككككار ككئنكه بين يدي الله تعالى، فقيل له: ما تصككككككككككككككنع ها هنا؟ قال: أنتظر 
 محمدار ابني أخاصمه إلى الله الحكيأ الكريأ العليأ.
 وقيل كان له أربعة هال  سرية وقىء الجميع.
أعجبتكه، ونقل دواوين الملك إليها وأمر  ودخكل دمشككككككككككككككق، وع م على المقكام بهكا كنهكا

( 1بالبناء بها، ف لت عليه اكسعار وحال الثلج بين السابلة والميرة، فئقام بها شهرين وأيامار )
  أ رحل إلى سامرا، وكان قد بني بئرم داريا قصر عظيأ، ووقعت من قلبه بالموافقة.

لله عنه، قبر الحسين رضي اوكان المتوكل قد أمر في سكنة سكت و ال ين ومالتين بهدم 
 وهدم ما حوله من الدور، وأن يعمل م ار  ويحرث، ومنع النال من

__________ 
 ( ص: يرد.2)
 (2)( ص: وأيام." 1)
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 (224فوات الوفيات، ابن شارر الكتبي )م -812
 "أهل خراسان إلى هذا الطريق.

 فككذكر أنكه رأى في قكال لكه إبراهيأ بن أدهأ بمككة: مككا بكدء أمرك الكذي بل ككك إلى هكذا؟
( صكككككككككككككحي  الجناح، في منقاره 1( مكسكككككككككككككور الجناحين، أتاه قالر )2بعض الفلوات قالرار )

جرادة، فترككت التكسككككككككككككككه واشككككككككككككككت لكت بكالعبكادة، فقال له إبراهيأ: ولأ ال تكون أنت الطالر 
الصكككحي  الذي أقعأ الطالر المكسكككور حتى تكون أف كككل منه؟ أما سكككمعت عن النبي صكككلى 

لأ: " اليد العليا خير من اليد السككككككفلى ". ومن عالمة المؤمن: أن يطله أعلى الله عليه وسكككككك
الدرجتين في أموره كلها، حتى يبلى مناول اكبرار، فئخذ شكككقيق يد إبراهيأ فقبلها وقال: أنت 

 أستاذنا يا أبا إسحاق.
وقال حاتأ: كنا مع شككككككككقيق في مصككككككككاٍ  نحارب الترك في يوم ال ترى إال رؤول تطير 

تقصكككف وسكككيو  تقطع، فقال لي: كيف ترى نفسكككك يا حاتأ في هذا ليوم؟ تراه مثل  ورماح
ما كنت في الليلة التي وفت إليك امرأتك؟ قال: ال والله، قال: لكنني والله أرى نفسككككككي هذا 
 اليوم مثل ما كنت تلك الليلة،  أ نام بين الصفين، ودرقته تحت رأسه حتى سمعت  طيطه.

 ة أربع وتسعين ومالة.ومات في   وة كومالن سن
 ؟ما فعل الله بك( البلخي في النوم، قلت: 8قال أبو سككككككككعيد الخراو: رأيت شككككككككقيقار )

قال:  فر لي،  ير أننا ال نلحقكأ، قلت: ولأ ذاك؟ قال: كنا توكلنا على الله بوجود الكفاية 
( الكفاية، قال: فسكككككككمعت الصكككككككراخ: صكككككككدق صكككككككدق، فانتبهت وأنا أسكككككككمع 4وتوكلتأ بعدم )

 لصراخ.ا
__________ 

 ( ص: قالر.2)
 ( ص: قالرار.1)
 ( ص: شقيق.8)
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 (2)( ص: بعد." 4)
 

 (224فوات الوفيات، ابن شارر الكتبي )م -818
 "يا صاح لو كرهت كفي منادمتي ... لقلت إذ كرهت كفي لها بيني
 ال أبت ي وصل من ال يبت ي صلتي ... وال أبالي حبيبار ال يباليني وله:

 ول مت بيتي ... فتأ الع  لي ونما السرورأنست بوحدتي 
 وأدبني ال مان فليت أني ... هجرت فال أوار وال أوور

 ولست بقالل ما دمت حيار ... أقام الجند أم ن ل اكمير وقال:
 ال يعجبنك من يصون  يابه ... حذر ال بار وعرضه مبذول

هدي بيده الم ولربما افتقر الفتى فرأيته ... دنس الثياب وعرضكككككككككككككه م سكككككككككككككول وضكككككككككككككربه
 بالسيف فجعله نصفين، وعلق بب داد.

ا موقال أحمد بن عبد الرحمن: رأيت ابن عبد القدول في المنام ضككككاحكار فقلت له: 
؟ وكيف نجوت ممككا كنككت ترمى بككه؟ قككال: إني وردت على رٍب ليس تخفى فعاال اللااه بااك

 ه، رحمه الله.ى بعليه خافية، وإنه استقبلني برحمته وقال: قد علمت براءتك مما كنت ترم
213 - (2) 

 أبو البحر صفوان
 صفوان بن إدريس أبو بحر الكاته البليى؛ كان من جلة اكدباء وأعيان

__________ 
ومعجأ  160: 1والم رب  240: 4والككككذيككككل والتكملككككة  2182( التكملككككة رقأ: 2)
وصككككككفحات  52: 2وشككككككرح مقصككككككورة حاوم  31والمقت ككككككه من التحفة:  20: 21اكدباء 
." 513، وكانت وفاته سكككككنة 282قة من نف  الطيه، ومقدمة واد المسكككككافر وال ركشكككككي: متفر 
(1) 

 
                                         

 .1/206( 264فوات الوفيات، ابن شاكر الكتبي )م  (2)
 .1/222( 264فوات الوفيات، ابن شاكر الكتبي )م  (1)
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 (224فوات الوفيات، ابن شارر الكتبي )م -819
"أصكككككله من واسكككككط، قال أحمد بن أبي الحواري: تمنيت أن أرى أبا سكككككليمان الداراني 

ا أحمد، دخلت ؟ قال: يما فعل الله بكفي النوم، فرأيته بعد سنة فقلت له: يا معلأ الخير، 
من باب الصككككككككك ير، فلقيت جمل شكككككككككيٍ ، فئخذت منه عودار تخللت به  أ رميت به، فئنا في 

 ( .2حسابه من سنة؛ مات سنة خمس وعشرين ومالتين، رحمه الله تعالى )
141 - (1) 

 أبو حبيه الم ربي
دلس، نعبد الرحمن بن أحمد، أبو حبيه؛ قال ابن رشيق: ولد بالمحمدية وتئدب باك

وخالط أشكككككرا  النال وأهل اكقدار، برو في اكدب وصكككككناعة الشكككككعر وعلأ الشكككككروط، فصكككككار 
 صدرار مذكورار في كل واحد منها؛ ومن شعره:

 أضحى عذولي فيه من عشاقه ... لما بدا كالبدر في إشراقه
 و دا يلوم ولومه لي  يرة ... منه عليه ليس من إشفاقه

 في حبه لتفوو عند عناقه قمر تنافست الجوان  والصبا ...
 في خده نور تفت  ورده ... ألحاظه منعته من عشاقه

 عرم الوصال وظل يعرم دونه ... وتخلق المعسول من أخالقه
__________ 

( الترحأ في ص وحكدهكا، ولأ يرد في ر وذلكك مطرد في الترجمكات التكاليكة، ولكذلككك 2)
 أكتفي بهذه اإلشارة إليه.

 (2)." 880: 22لك والمسا 264( ال ركشي: 1)
 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -870
" 

                                         
 .1/166( 264الوفيات، ابن شاكر الكتبي )م  فوات (2)
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الم اربة بني عبيد و ك ان  قد هرب من الرملة إِل ى دمشكككككق ف قبض ع ل ْيِه متوليها أ بُو ُمح مثد 
 الكتاني وجه ه(

ن معي عشككككككر ة أ   ِفي قفص خشككككككه إِل ى مصككككككر فك ل مثا وصككككككل ق اُلوا ل ُه أ ْنت الثِذي قلت ل و
اسكهأ لرميت ِتْسع ة ِفي الم اربة وواحدا ِفي الر وم فاعتر  بذلك ف ئمر أ بُو ت ِميأ فسل  وحشى 

رِي  أ نه ر هُه ِفي الن وم فك ق ال  ل ُه   ا فعل الله بكمَ جلده تبنا وصككككله و ذكر اْبن الشككككعشككككا  اْلمصككككْ
 فك ق ال  

 ار()حباني مالكي بدوام ع  ... وواعدني ِبقرب اكنتص
 

 )وقربني وأدناني إِل ْيِه ... و ق ال  أنعأ بعيش ِفي جواري(
 و ك ان  صلبه سنة  ل  و ِستِ ين  و  ل  ماية روى ع نُه الدثار ُقْطِني  

 )الق اِضي أ بُو الطثاِهر الذهلي ُمح مثد بن أ ْحمد بن عبد الله بن نصر بن بجير( - 8
ة الم كككككمومة و اْلِجي ي أ بُ بِاْلب اء اْلُمو حد  و الطثاِهر أ اْلم ْفُتوح ة و اْلي اء السكككككاكنة و الرثاء الق اضككككككِ

اء دمشكككككق  أث  ط وجانه ب داذ و ق  ككككك  اء و اسكككككِ الذهلي الب داذي ن يل مصكككككر وقاضكككككيها ولي ق  ككككك 
اء مصكككككر م عه ا واسكككككتناب على دمشكككككق و سكككككمع وروى و  كثق ُه اْلخ ِطيه و ك ان  مفوها حسكككككن  ق  ككككك 

اِعررا ح اضك ق ال   ر اْلحجثة ع الم ة ع ارِفرا بئيام النثال و ك ان    ير اْلِحْفظ ال  يمله جليسهالبديهة شك 
ي كأ  ئ ل ُه اْلمع  فك ق ال  ي ا ق اضككككِ ي أ بُو الطثاِهر اْلمع  باكسكككككندرية سكككك  عبد اْل  ِني  لما تلقي الق اضككككِ

اقُ  ت و اْلبككك  ال  أ نكككْ ال  من ُهو  قككك  ا قككك  در ال  و احكككِ ة قككك  ُه ون  ُمُلوك فكككئعجبكككه ذ لكككِك  ر أ يكككْت خ ليفككك  ال  لككك  أث قككك 
ا النثِبي صكككككككلى الله ع ل ْيِه  ُهم  ْيِن ق ال  شككككككك لني ع نكْ ْيخ  أحججت ق ال  نعأ ق ال  وسكككككككلمت على الشكككككككث
و سكككككككككككلأ ك م ا شككككككككككك لني أ ِمير اْلُمؤمِنين  ع ن ولي ع هده فئوداد ِبِه اْلمع  أعجابا وتخلص من ولي 

ُتوفِ ي سنة سبع ِبح ْ ر ة اْلمع  ف ئ ج او ُه اْلمع  يك ْومِ ٍذ ِبعْشر ة هال   ِدْره أ و   اْلع ْهد ِإْذ لأ يسلأ ع ل ْيهِ 
 و ِستِ ين  و  ل  ماية

ور  - 8 اِفِعي ُمح مثد بن أ ْحمد بن اْك ْوه ر بن ق ْلح ة أ بُو م ْنصكككككككككككككُ )اْك ْوه رِي الل   ِوي  الشكككككككككككككث
 اْله ر ِوي (

اِفِعي سككككككمع الح ِدي  بهراة ورحل إِل ى ب داذ و سكككككككمع أ ب  واكوهري النثْحِوي  الل   ِوي   ا الشككككككث
ذ اْلقسأ اْلبك   ِوي  و أ با بكر اْبن أبي د اُود ونفطويه و اْبن السراج و لأ ي ْئُخذ ع ن اْبن ُدر ْيد تدينا أ خ
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ا ِ  اْلقككك  احكككه ال ريبين و حكككدث ع نكككُه أ بُو يك ْعُقوب القراب بكككِ الرثاء و   ع نكككُه أ بُو عبيكككد اْله ر ِوي  صكككككككككككككككك 
 (2)اْلُمش د د ة و اْله" 

 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -871
" 

ام سككككككاكتار  اء فك ل مثا أخذا ِفيه ا ب ِقي اْبن ِهشكككككك  اب النِ سكككككك  تْذهه ع نثا وعنا و خذ بِن ا ِفي أ ْنسكككككك 
ِميع الْ  ا اْلكتاب يْعنو ق ال  م ا ناظرت أحدا على اْل  ل ب ة وبودي أ ن ج  ى كتبه على خلق تعلُموا ه ذ 

ا يك ْوم اْك ح د و م ات يك ْوم اْلخ ِميس و قيل يك ْوم اْلُجُمع ة  ْيء ق ال  ه ذ  أ ن ال  يْنسكككككككككككككه إِل ى ِمنكْه ا شككككككككككككك 
ل شْعب ان سنة أ ربع وماتين ر حم ه الله و ر ض ل ة اْلُجُمع ة فك ر أ ْوا ِهال  ي وأنصر  النثال من جن او ته ل يكْ

اتِأ  ك ن ا الر بيع ح د ِني أ بُو اللثْي  اْلخفا  و  ع   ون  سككككنة و ق ال  اْبن أبي ح  ك ان  نُه و له   م ان و خ ْمسككككُ
ئ نثُه يُكق ال لي م ات  النث  اِفِعي ك  ِبي معدال ح د ِني الع ي ي و ك ان  متعبدار ق ال  ر أ ْيت ل يكْل ة م ات  الشككككككككككككث

اِفِعي ر حم ه ا صكلى الله ع ل ْيِه و سكلأ ِفي ه ِذه ب حت ف قيل م ات  الشكث ل ة ف ئ صكْ لله ق ال  سفين بن اللثيكْ
ت و النككثال ِفي أ مر ع ِظيأ ِإذا بككدر لي أخي  امكك  ة قككد قكك  امكك  ان  اْلِقيكك  ا يرى النككايأ ككك  و ِكيع ر أ يككْت ِفيمكك 

ال أبي ق ال   فر ل ُه و أمر  ا حك  ا حكالكأ قك ال  عرضككككككككككككككنك ا على ر بنك ا قلكت ف مك  ِه إِل ى اْلجنثة بِ ف قلكت مك 
ا وألبس حلل اْلك ر ام ة وتوج بتاج اْلبك ه اء  قلت فمحمد بن أدريس ق ال  حشكككككككككككر إِل ى الرثْحم ن و ْفدر
ن ام النثِبي صككككككككككككلى الله ع ل يْ  ِه و ق ال  أ بُو ج ْعف ر ُمح مثد بن أ ْحمد بن نصككككككككككككر التِ ْرِمِذي  ر أ ْيت ِفي اْلم 

ِدين   جده بِاْلم  ف ة ق ال  ال  ِة ك ئ نِ ي ِجْ ت إِل ْيِه و قلت يرسككول الله أكته رأى أبي حنيو سككلأ ِفي م سككْ
 قلت أكته رأى م الك ق ال  ال  تْكته ِمْنُه ِإالث م ا و افق ح ِديثي قلت(

ئ نثُه أنتهرني و ق ال  ت قول رأى الشثاِفِعي أ نه ل   ْيس  أكته رأى الشثاِفِعي فك ق ال  بِي ِدِه هكذى ك 
لكنه رد على من خ الف سنتي و ق ال  الشثْي  شمس الد ين و قد روى ع ن جم اع ة عديدة برأى و  

اِكر جمل ة و ق ال   ا اْلح اِفظ اْبن ع سكككككككك  اق ِمنكْه  ة و الثِتي قبله ا ِفي أ نه  فر ل ُه وسكككككككك   ن ْحو ه ِذه اْلِقصككككككككث
ن ام ف قلت يابا عبد الله  ل ْيم ان ر أ ْيته ِفي اْلم  ق ال  أجلسككككككككككني على   كَما فعل الله بالر بيع بن سككككككككككُ

ي الله ع نُه نحيفا خ ِفيف  اِفِعي ر ضكككككككككككككِ ي من ذهه ونثر ع لي  الل ْؤُلؤ الرقه و ك ان  الشكككككككككككككث كْرسكككككككككككككِ

                                         
 .1/84( 264الوافي بالوفيات، الصفدي )م  (2)
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اِفِعي ِبِه ِعل ة البواسكككككير و ال  يب ل ْيم ان ك ان  الشكككككث رح العارضكككككين يخ كككككه بِاْلِحنثاِء ق ال  الر بيع بن سكككككُ
 (2)محشوة و م ا ل ِقي أحد من السقأ م ا ل ِقي و ق ال  ا"  الطست ت ْحت ُه و ِفيه لبدة

 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -877
" 

 بلي ار ل ُه(
 ديو ان شعر توف ي سنة   م ان و أ ْربع ماية

ْين بن ُمح مثد بن خلف بن أ ْحمد أ   د بن اْلُحسكككككككككككككك  ب ِلي  ُمح مكث نكْ و خاوم اْبن بُ اْبن اْلفراء اْلح 
اد وسكككككافر إِل ى مصكككككر ف ن ل تنيس  ب ِلي  سكككككمع الح ِدي  بِبك ْ د  نكْ ي أبي يعلى اْلح  اْلفراء أ ُخو الق اضكككككِ
اِبع عشكككككر اْلمحرم سكككككنة   ال  ِين  و أ ْربع ماية و حمل إِل ى دمياط ف دفن سكككككمع الدثار  و ُتوفِ ي به ا سككككك 

 نُه و ال  ب ْئل ِبهِ اْلو وير ق ال  اْلخ ِطيه كتبن ا ع   قطنى و   يره حدث ِبِدم ْشق ع ن ِعيس ى بن ع لي  
ْين بن ُمح مثد بن خلف بن  ب ِلي  ُمح مثد بن اْلُحسكككككككككككككك  نكْ ي أ بُو يعلى اْبن اْلفراء اْلح  الق اضككككككككككككككِ
ب ِلي  اْلُمقدم ذكره ولد ِفي اْلمحرم سكككككنة  نكْ ب ِلي  أ ُخو أبي خاوم اْلح  نكْ ي أ بُو يعلى اْلح  أ ْحمد الق اضكككككِ

ن ابِل ة وصنف اْلكته و تك    م   ث ماية و سكمع الح ِدي  اْلكثير انْكتك ه ت إِل ْيِه رياسة اْلح  و لثى انِين  و   ال 
ان سكككنة   م ان و خمسكككين و أ ْربع ماية و ُهو  اْبن  رين شكككهر ر م  ككك  ف ة و ُتوفِ ي عشكككْ الحكأ بحريأ اْلخال 

ْدخل م ع ه اْلق ْبر  ير ة ِمْنُه و أوصى أ ن ال  ي  م ان و سكبعين سكنة و سكله الشكريف أ بُو ج ْعف ر ِبو ِصيث 
و اق لجناوته و صكككككككلى ع ل ْيِه اْبنه أ بُو اْلقسكككككككأ وعمره  ِه وعطلت اْك سكككككككْ م ا   له من اككفان لن فسكككككككِ
خمس عشككككر ة سككككنة و ك ان  قد جمع ب ين ال  ْهد والتقشككككف والصككككمت ع مثا ال  يعنيه ق ال  أ بُو ع لي  

ن ام ف قلت ل ُه البرداني ر أ ْيته  ابعه  فر لي ورحمني فك ق ال  و ُهو  يعد بئصككككككك َما فعل الله بكِفي اْلم 
ِمعت أ   اِكر ر حم ه الله تك ع ال ى سكككككك  دِق ق ال  اْبن ع سكككككك  ب ا و رفع من لتي ف قلت بِاْلعلِأ فك ق ال  لي بِالصكككككك 

ب ِلي  يك ُقول لما م ات  أ بُو ي نكْ ع  أبي إِل ى د اره بِب اب على ذهبت م    اله اْبن أبي ع لي  بن اْلبناء اْلح 
ال  لي إِل ى أ ْين فك ق ال  أبي م ات  الق اضككككككككككككككِ  ب ِلي  فك قك  نكْ د التثِميِمي اْلح  ي أ بُو اْلم ر اتِكه فلقينكا أ بُو ُمح مكث

ِبير ة الثِتي ال  ت ن ابِل ة البولة اْلك  سل إِل ى يك ْوم  يعلى فك ق ال  أ بُو ُمح مثد ال  ر حم ه الله فقد ب ال ِفي اْلح 

                                         
 .1/214( 264الوافي بالوفيات، الصفدي )م  (2)
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ِدي ْي  شمس الد ين لأ يكن ل ُه خبكْر ة بعلل الح  ِبيه ق ال  الشكث   و ال  اْلِقي ام ة يك ْعِني اْلمق الة ِفي التثشكْ
ه ومككذاهككه النككثال ول و اْلُفُرو  و أمككا ِفي اْلِفقككْ ِثير ة واهيككة ِفي اْكُصككككككككككككككُ اِديكك  ك  الكِكِه و اْحتج بكِكئ حكك   ِبرِجكك 

 ف مام ال  يجارى ونصوص أ ْحمد واختالفها
 (2)اْلو وير أ بُو سعد عميد الدولة محم د بن اْلُحس ْين بن " 

 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -873
"قد   ه ال  بان ِإْذ جد اْل    ه و ج اء يحمي حسبار ف وق اْلحسه من ِإْرث ع بثال 

ُكو العتككه لكك ُه ع ل يكْ  يككل بكِكِه ت شككككككككككككككْ اء ت اْلخ  ا لكأ على الْ بن عبككد اْلمطلككه و جكك  ا مكك  ال  لكك ُه هكك  ع ر ب فك قك 
 اْلمْهدي أ ْحس نت و الله و أمر ل ُه ِبعْشر ة هال   ِدْره أ

ِقي روى ل ُه اْك ْربك ع ة و ُتوفِ ي سككنة  م شككْ ِقي ُمح مثد بن ر اشككد المكحول الدِ  م شككْ المكحول الدِ 
 سبعين وماية

د بن ر اشكككككككككككككككككد بن معكككدان أ بُو بكر ال اِفظ ُمحكككدثالثكثق ِفي  ُمح مكككث ُهأ اْلحككك  بن  يقفي م ْوال 
ُيوخ وصكككككككنف اْلكته و ُتوفِ ي بكرمان سكككككككنة تسكككككككع و  ل  ماية  نْكي ا و ل قي الشككككككك  ُمحدث ق ا  الد 

 حدث ع ن يُوُنس بن حبيه و   يره وروى ع نُه اْبن المنادى و   يره و ك ان  ص الحا  ِق ة
ُهأ الْ اْلح اِفظ اْلقشككككككككيرِي ُمح مثد بن ر افع بن أبي ويد سكككككككك   ح اِفظ ِإم ام ابُور اْلقشككككككككيرِي م ْوال 

م بع  إِل ْيِه عبد الله بن ق اِهر ِبخ ْمس ة هال   ِدْره أ ف دخل  عصكره بخراسان ال ثاِهد أحد اْك ْعال 
ر و ق ال  اْك ِمير بع  إِل ْيك بِ  ة اْلع صكككْ ال  ول به ا و ُهو  ي ْئُكل اْلخب  م ع  الفجل بعد صككك  ِذِه ه  إِل ْيِه الرثسكككُ

ْمس قد بل ت ُرْؤل اْلجب ال  ال  ُخْذُه ال  أحتاج إِل ْيِه ف ِ ن الشككككككككككككككث لتنفقهكا ع ل يكْك وع لى أهلكك فك قك 
ِة ِفيِه ُرؤِ  انِين  إِل ى متن أعيش ورده ق ال  اْلح اِكأ دخلت د اره وتبركت بِالصثال  ي  و قد ج او وت الثثم 

ن ام ف قيل ل ُه  سكككككككمع سكككككككفين بن  فك ق ال  بشككككككرني بِالروِح والراحة لله بكَما فعل ابعد م وته ِفي اْلم 
الِ  اِلي  و ق ال  النثسكككك  ن ة و   يره وروى ع نُه الُبخ ارِي  و ُمسككككلأ و أ بُو د اُود و التِ ْرِمِذي  و النثسكككك  ي  و ُمسككككلأ ُعيك يكْ

  ِق ة م ْئُمون توف ي سنة خمس و أ ْرب عين وماتين
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د بن اِفظ اْلُمِفيكككد الر حكككال ت   ت ِقي  الكككد ين بن ر افع ُمح مكككث ام اْلحككك  ِقي  ر افع بن هجرل اإِلمككك 
اِفِعي ولد سككنة أ ربع و سككبع ماية و سككمع من حسككن  رِي  الشككث الد ين أ بُو اْلم ع اِلي الصككميدي اْلمصككْ

 (2)سبط" 
 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -874
" 

ت قل ق   ئ لته ِفيال ثْعف ر اِني نحوي ُمسكككككككْ ب اب م ا لأ  ال  اْبن نصكككككككر وح د ني ال ثْعف ر اِني و قد سككككككك 
ت  ل ِبحر  اْلج ر  ق اِلما مق ام اْلف اِعل و لأ قصكككر ِبِه شككك له  يسكككأ ف اعله ِلأ  لأ يج  تصكككدير م ا يشكككْ

 ِبحر  اْلج ر  ع ن رُتْكب ة(
ار  م ْفُعوال ف ذكر ِفي ذ ِلك م ا أوضككككككحه و ق ال  لي ْيء من النثْحو  م ا نك ف ع ِني اْلف اِعل ف صكككككك  شكككككك 

ا اْلب اب ف ِ نِ ي كتبت رقكْع ة إِل ى أبي اْلحسككككككككككككككن ع لي  بن ُمح مثد بن ك اِمل ع امل  ذ  قط  سككككككككككككككوى هك 
ئ لته الن ظر لي من جمل ة المساحة بجريبين فك و قع يْترك ل ُه من عرم اْلم ْرُفو  ِفي ذك ر ة سك  ر اْلب صكْ

ا اْلب  المساحة ووقف و قكْف ة و لأ يدر   ْعر اب ف كته   ال   ة أجرية فتبركت ِبه ذ   اب فك ق طك يف  اإْلِ
 )اْلح اِفظ الذهلي( - 8

ابُورِي  ُهأ النكثْيسكككككككككككككك  اِلد بن ف ارل اإِلم ام الذهلي م ْوال  د بن يحيى بن عبكد اللكه بن خك  ُمح مكث
ثاْلح اِفظ سككككككككككككككمع من خلق كثير روى ع نُه اْلج م اع ة خال ُمسككككككككككككككلأ ق ال  ارتحلت     رحالت  ال 

اِلي   ِق ة م ْئُمون ق ال  أ بُو ع ْمرو أ ْحمد بن نصككككر اْلخفا   وأنفقت مال ة و خمسككككين ألفا ق ال  النثسكككك 
ام ف قلكككت  نككك  د بن يحيى ِفي اْلم  ت ُمح مكككث ا فعاال اللااه بااكر أ يكككْ ال   فر لي قلكككت مااَ ا فعكككل  قككك  ف مككك 

ي ْئِتي  نة   م ان و خمسكككينبحديثك ق ال  كته ِبم اء الذثه ه و رفع ِفي عليين توف ي سككك و ِمالك تك ْيِن و سككك 
ب ه الوحشكككة ب ينه و ب ين الُبخ ارِي  لما دخل الُبخ ارِي    خ بره م ع  ُمسكككلأ ِفي تك ْرج م ة ُمسكككلأ و ك ان  سككك 
ئ ل ة خلق اللثْفظ و ك ان  قد سكككمع ِمْنُه و لأ يُمكنُه  نيسكككابور شككك ه ع ل ْيِه ُمح مثد بن يحيى ِفي م سكككْ

ار   ال  ِين  ترك الر ِ  ْوم والطه والجنال  و اْلِعْتق و  ير ذ ِلك ِمْقد   موضعا و اي ة ع نُه وروى ع نُه ِفي الصكث
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رح باسككككككككمه فك يك ُقول ح د ن ا ُمح مثد اْبن يحيى الذهلي بل يك ُقول ح د ن ا ُمح مثد و ال  ي ِيد  و لأ ُيصكككككككك 
 بِيهوينسبه أ ْي ا إِل ى جد أ   ع ل ْيِه و يك ُقول ُمح مثد بن عبد الله فينسبه إِل ى جده

8 - ) ٍب اْلم ِديِني   )صْقال 
ُمح مثد بن يحيى بن ن اِفع مولى عبد الله بن عمر بن اْلخطاب اْلم ْعُرو  بصقالب ق ال  

 اْبن اْلم ْروُب ان ر ِشيِدي  ُهو  اْلق اِلل
 )مل ف م ا تعطفه ر حم ه ... و اتخذ العالت إْخو انرا(

 
 ر بهجرانه ... فك رُبم ا سرك أ ْحي انرا()ِإن ساءك الدثهْ 

 
 )ال  تيئسن من وصل ِذي ِملثة ... أقر  بعد اْلو ْصل هجرانا(

 
ان ا( ا ِمثْكل م ا مل ذ ا ... ف يرجع اْلو ْصل ك م ا ك   )يمل ه ذ 

 
 (2))أ بُو غ"  - 8
 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -875
ْيِه و س الِر اْلحفاظ حول س  "يس اره اْبن صاعد و أ بُو بكر النكثيْ  رِيره و م ا عثروا س ابُورِي ب ين ي د 

ا  وب يم ان ِقيم ته  امكه ح ككككككككككككككر ِعنكْده يك ْومكر ِديك  و ال  ِفي أ ْحكك  ِه بخطك  قط  ال  ِفي رِو ايك ة الحك  ع ل يكْ
ح ابه وشككهوده الثذين يئنس بهأ فاسكتحسككنوه فك ق ال   ون  ِدين ارا و ِعْنده جم اع ة من أ صكْ لي  ع   خ ْمسكُ

أ بالقالنسكي ففصكله قالنس على ع ددهْأ و ق ال  ل و استحسنه و اِحد ِمْنُكأ وهبته ل ُه فك ل مثا اشتركت
ِفي اسككككتحسككككانه و جه قسككككمته بك ْينُكأ و ُهو  ال  يقوم بمالبسكككككأ ف ج ع لته قالنس لكأ ورؤي ِفي 

ن ام بعد م وته ف قيل ل ُه  ْرِبي  ْعو ة الع ْبد الفك ق ال  أدركتني د   َما فعل الله بكاْلم  ال  ِإبْكر اِهيأ اْلح  صكككككككككككككث
ي ل المه اْرف ْع نك ْعلي ِإبْكر اِهيأ ِفي منديلك ف فعل فك   ان ا قد اْجتمع ا ِفي م ك ان فك ق ال  الق اضكككككككككككككِ ل مثا و ك 
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ال  ِإبْكر اهِ  ي ل المككه قككدم نك ْعلي ِإبْكر اِهيأ فككئخرجهمككا من المنككديككل فك قكك  اضككككككككككككككِ ْرِبي  قكك ال  القكك  أ يقكك ام  اْلح 
ي ع ن ُمح مثد بن اْلو لِيد و ُمح م د بن  ند الق اضكككككككِ نْكي ا و اآْلِخر ة أسكككككككْ ي رفع الله قدرك ِفي الد  لْلق اضكككككككِ
ِإْسح اق الصثا  اِني و ُعْثم ان بن ِهش ام بن دلهأ و   يرهأ وروى ع نُه الدثار ُقْطِني  ويوسف اْبن عمر 

 القوال و أ بُو اْلق اِسأ اْبن حبابة و هخ ُرون  
 )اْبن مردال الشثاِفِعي( - 8
) 

ي ُمح مثد بن يُوُسف بن بشر بن النث ر بن مردال اْلف ِقيه الشثاِفِعي أحد الرحالين توف ي فِ 
ث مال ة أ و م ا دونه ا  شهر ر م   ان سنة   ال  ِين  و   ال 

 )أ بُو عمر اْلِكْنِدي ( - 8
ف بن يك ْعُقوب بن ح ْفص بن يُو  ف بن نصككككككككككككير أ بُو عمر اْلكِ ُمح مثد بن يُوسككككككككككككُ ْنِدي  سككككككككككككُ

ث مال ة تك ْقرِيبرا  ُمص نف ت ارِي  مصر توف ي ِفي ش وثال سنة خمسين و   ال 
 )اْلح اِفظ أ بُو وْرع ة اْلكشِ ي( - 8

ي توف ي سككنة اِني  اْلكشككِ  ف بن ُمح مثد بن ُجنك ْيد اْلح اِفظ أ بُو وْرع ة اْلِجْرج   ُمح مثد بن يُوسككُ
 ث مال ةتسعين و   ال  
 )الكفرقابي( - 8

ف بن عمر أ بُو عبد الله اْبن منيرة الكفرقابي ن يل شكككككككيراو توف ي سكككككككنة  ُمح مثد بن يُوسكككككككُ
ث و خمسين و خْمس مال ة من شعره    ال 

 )ي ا قوم خ اب  مطلبي ... ال  واخذ الله أبي(
 

 )ِك نثُه درسني ... أ ْصن ا  علأ اْلخطه(
 

 . أحوي ج يل النشه()و ِعْنده أ نِ ي به ا ..
 

 )ف م ا أفادتني سوى ... ِحْرف ة أهل اْك د ب(
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 )وليته ع لمِني ... ص نعته و ُهو  صبي(
 

 (2))الحاكة ال  ... مس اِلل المقت ه(" 
 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -872
" 

ر ُمح مثد نقلت من خط  أبي بك أبي نصكككككر عبد الرثِحيأ بن وهبان صكككككديقنا ومفيدنا ق ال  
ار اْلبك قثال يك ُقول حكى البرقاني ر ح ِمعت أ ب ا اْلم ع اِلي   ابت بن بْند  ْمع اِني  سككك  ور السكككث م ه بن م ْنصكككُ

 الله تك ع ال ى يك ُقول ك ان (
ْرِبي  و ك ان  ِإبْكر ا م اِعيل بن ِإْسح اق الق اِضي ي ْشت ِهي ُرْؤي ة ِإبْكر اِهيأ اْلح  يأ ال  يْدخل ع ل ْيِه هِ ِإسكْ

ال  أ نا أد  ب ابي كباب اْلج اِمع  اِعيكل بكذلكك فك قك  مك  ا بواب فك ئْخبر ِإسككككككككككككككْ هك  يك ُقول ال  أ دخكل د ارا ع ل يكْ
نك ْعل ْيه  فج اء ِإبْكر اِهيأ إِل ْيِه فك ل مثا دخل ع ل ْيِه خلع نك ْعل ْيه ف ئخذ أ بُو عمر ُمح مثد بن يُوُسف الق اِضي

س يل دمشككككككككككككككقي و جعله ِفي كمه و جرى ب ينهم ا علأ كثير فك ل مثا ق ام  ِإبْكر اِهيأ التمولفهما ِفي مند
ا ا أكرمككت اْلعلأ فك ل مككث ال  لكك ُه ِإبْكر اِهيأ  فر اللككه لكك ك ك مكك  ل من كمككه فك قكك  ه ف خرج أ بُو عمر النكثعككْ  نك ْعل يككْ

نكك ام ف قيككل لكك ُه  ي رلي ِفي اْلم  اضككككككككككككككِ ات  أ بُو عمر القكك  ا فعاال اللااه مكك  ال  أج بااكمااَ يبككت في  د ْعو ة فك قكك 
 ِإبْكر اِهيأ و دخل ع ل ْيِه قوم يعودونه فك ق اُلوا ك يف  تجدك ي ا أ ب ا ِإْسح اق ق ال  أجدني ك م ا ق ال  

 )دب ِفي السقام سفال وعلوا ... و أر اِني أذوب ع وا فع وا(
 

 )بليت جدتي ِبط اع ة ن فِسي ... وتذكرت ق اع ة الله ن وا(
قوت أ ْي ككا ح د ِني صككديقنا اْلح اِفظ أ بُو عبد الله ُمح مثد بن م ْحُمود اْبن النجار و ق ال  يا

بك ه اِني  به ا ق ال   باغ اْك صككككككككْ حرسككككككككه الله ق ال  ح د ِني أ بُو بكر أ ْحمد بن سككككككككعيد بن أ ْحمد الصكككككككك 
بك ه اِني  و يعر  بجنك إمالء ق ال  ح    ِني اْلحسككككن بن دح د ِني أ ْحمد بن اْلف ككككل اْلح اِفظ اْك صككككْ

أ ْحمد اْلُمْقرِئ يك ْعِني أ ب ا ع لي  اْلحداد ق ال  أ ظُنُه ع ن أبي نعيأ ِإنثه ك ان  يح كككككككككككر مْجِلس ِإبْكر اِهيأ 
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ئ ل  ع نُه من ح ككككر فك ق اُلوا ه ذ   ْرِبي  جم اع ة من الشككككبثان لْلِقر اء ة ع ل ْيِه ففقد أحدهأ أ يثامرا ف سكككك  ا اْلح 
ُ ول ف سككككككك اُهو  م شكككككككْ ابُوُه ِبمثل ذ ِلك و ك ان  الشكككككككث ئ ل ُهْأ مر ة ُأْخر ى ِفي يك ْوم هخر ف ئ ج  ب كت  أث سككككككك 

ْرِبي  أ ن يخبروه بجلية  ور م ْجِلسكككككه وعظموا ِإبْكر اِهيأ اْلح  ابْكتُِلي  بمحبة شكككككخص شككككك له ع ن ُح كككككُ
ؤ ال ع نُه وهأ ال  ي يدونه على أ نه م ْشُ ول ق ا ا قوم ِإن ك ان  م رِي ا ل  ل ُهأ ي  اْلح ال فك ل مثا تك رر السك 

قوُموا بِن ا لنعوده أ و مديونار اجتهدنا ِفي مساعدته أ و م ْحُبوسرا سعينا ِفي خالصه فخبروني ع ن 
اله فك ق اُلوا نجلك  "   (2)جلية ح 

 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -872
" 

 سمي الممرم وجدا و راما() الطتني ِحين حاكى جسمها ... ج
 

 ) أث ق ال ت أ ْنت ِعْنِدي ناظري ... ولعمري صدقت ل ِكن سقاما(
ا ِبع ْيِنه ق ول اكرجاني  و ه ذ 

 ) الطتني ِإْذ كنت جسمي لل نى ... كْسو ة أعرت من اللثْحأ العظاما(
 

 ) أث ق ال ت أ ْنت ِعْنِدي ِفي اْلهوى ... مثل ع ْيني صدقت ل ِكن سقاما(
 و ك ق ْولِه

 )وامتد  ليِلي ِإْذ سهرت و كلما ... قصرت جفوني و اد ليِلي قوال(
 وكئن  مْرهة الصثباح تنفسي الصعداء أصدأ و جهه ا المصقوال

 )أ بُو بكر اْلف ارِِسي الص وِفي( - 8
ي أ بُو بكر الصككككك   ِفي و أ ْحمد بن عبد الرثْحم ن بن اْلحسكككككن بن عبد الله بن ُمح مثد اْلف ارِسكككككِ

يخن ا أبي ع لي  اْلحسكككككن  شكككككي  رِب اط ال ووني بب داذ ق ال  محه الد ين اْبن النجار و ُهو  أ ُخو شككككك 
ْين التكريتي من ُمح مثد بن عبد  اله ُمح مثد بن اْلُحسكككككك  و ك ان  اْك صككككككْ  ر سككككككمع الح ِدي  ب فادة خ 
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مار للصكككككيام كثير وحد ث باليسكككككير و ك ان  مدياْلب اِقي اْلبك  ثاو و هبة الله بن أ ْحمد الحريري و   يرهم ا 
ة متعبدار توف ي سنة خمس و سبعين و خْمس مال ة  الصثال 

8 - ) ب ِلي  نكْ  )أ بُو نصر اْلو اِعظ اْلح 
أ ْحمكد بن عبكد الرثْحم ن بن عمر بن أبي نصككككككككككككككر اْبن ال  ال أ بُو نصككككككككككككككر اْبن أبي ُمح مثد 

وجو ده  و ُهو  سكككككككبط أ ْحمد بن بكرول اْلف ِقيه حفظ اْلُقْرهناْلو اِعظ و ُيسكككككككمى هبة اْلك رِيأ أ ْي كككككككا 
ْي  وتفقه على م ْذه ه أ ْحمد  ح اب أبي ُمح مثد بن بنت الشكككككككث ِثير ة على أ صكككككككْ و قك ر أ  بالروايات اْلك 

ب ل( نكْ  بن ح 
ب ر وأسمعه و اِلده اْلكثير من اْبن ُكل ْيه و   ْبن او تكلأ ِفي مس اِلل اْلخال  و وعظ على اْلِمنكْ

ل و اْبن المعطوش و اْبن اْلج ْووِي  أبي اْلفرج و اْبن ككككادش وأمثكككالهأ و قلكككه  امكككِ بوش وذاكر بن كككك 
قد ج اوو بِن فِسِه و قك ر أ  على اْلم ش اِي  و كته ِبخ طِ ِه كثيرا و ك ان  حسن الطثرِيق ة متدينار م ات  ش ابًّا و  

انِين  و خْمس مال ة  ين اْبن و ُتوفِ ي سنة ِإْحد ى وست مال ة ق ال  محه  الد  اْلعْشرين مولده سنة   م 
ئ لت ن ام و ع ِليِه  ِي اب فاخرة ق ِميص فوط ج ِديد وبقيار أ بيض ملي  ف سككككككككك  َما ه النجار ورأيته ِفي اْلم 

ئ لته ع ن ع ذ اب اْلق ْبر أ ح ق هُ  فعل الله بك ق ال   و  ق ال   فر لي و ق ِليل اْلع م ل ينفع ِعْند الله و سكككك 
ِديد ة كالمنكر ع ل ْيِه فك ق ال  لي أ نا م   ا ال  ف قلت ل ُه مر ة   انِي ة ع ذ اب اْلق ْبر حق وجبذته جبذة شكككككككككككك 

 "  (2)ر أ ْيته ف قلت ل ُه ُمنكر و ن ِكير ق ال  أ ي و الله حق ن ال علي 
 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -878
ُهور ق ال  الدثار ُقْطِني   هر ربيع  ِق ة ُيخطئ ويتكل ِفي حفظه توف ي بالرملة ِفي شككككككككككك"اْلم شكككككككككككْ
 اكول سنة ا ْكنك تك ْيِن و ِتْسعين و ِمالك تك ْينِ 

 )أ بُو ع ْمرو اْك ْهو اوِي( - 8
ر ِة  ي يكنى أ ب ا ع ْمرو أهواوي أسكككره ال نج بِاْلب صكككْ يثان اكشكككتر اْلق ْيسكككِ أ ْحمد بن ع ْمرو بن ح 

لثِذي لنجراني ِفي اكسكككككرى فك ق ال  ل ُه أ نا بالتشكككككيع أشكككككهر مني باسكككككمي اف عرم على أبي و ك رِيثاء ا
 أدعى ِبِه فك ق ال  ف م ا أقعدك ع ن اْلِهْجر ة فئنشده
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د(  )و ل و ه اج رت ن ْحوك ك ان  أجدى ... علي  من التطوفي ِفي اْلِبال 
 

 )و ل ِكن الحذار عدا مسيري ... إِل ْيك و حكأ س ْيفك ِفي اْلعباد(
ِق  أث أعرم ع نُه و عرم ع ل ْيِه بعد ُمدثة فك  ف ئ   ْقال   ق ال  خثر ُه و لأ يستبق   يره ووعده بِاإْلِ

 )ي ا من ل ُه اْلف ل على ع بده ... مثلك ال  يخلف ِفي وعده(
 ف ئ ْقلقهُ 

 ومدح اْلف ْت  بن خاق ان ِب  ْير قصيدة و ِفيه يك ُقول بعد م وته
ْيُ  ك ان ( )سطت بفتٍ  ي د ال ثم ان ...  فصيرته ح 

 
 )ف ال  تثق بعده بدهٍر ... فكل  ش ْيء ل ُه أ و ان(

 
ب اِني  ق اِضي أ ْصبك ه ان( - 8  )الشثيكْ

بك ه ان بعد ي أ صككككْ ب اِني  ال ثاِهد اْلف ِقيه ق اضككككِ يكْ حثاك الشككككث أ ال ككككث  أ ْحمد بن ع ْمرو بن أبي ع اصككككِ
ال  اْبن اإِلم ام أ ْحمد سككككمع خلقا كثيرا بِ  ر ة وب داذ ودمشككككق ومصككككر والحصكككك  جاو اْلُكوف ِة و اْلب صككككْ

ُدوق وصككنف كتاب خال   اتِأ صكك  انِين  و ِمالك تك ْيِن ق ال  اْبن أبي ح  والنواحي توف ي سككنة سككبع و   م 
ر  اْلو   ِفي الس ن ن و قع لنا عدثة كته ص  ار ِمْنُه و ك ان  ف ِقيها ِإم امرا يُكْفِتي ِبظ اِهر اْك  ر و له قدم ِفي
لِ ي من قُعود ف سكككلمت ع ل   ئ نثُه ُيصككك  الي ر أ ْيت أ ب ا بكر ِفيم ا يرى النثالِأ ك  ْيِه ف رد و اْلِعب اد ة ق ال  اْلكسككك 

 ع لي  ف قلت(
قلت يؤنسك ق ال  يؤنسكني ر بِ ي ف   َما فعل الله بكأ ْنت أ ْحمد بن ع ْمرو ق ال  نعأ ف قلت 

 ر بك ق ال  نعأ فشهقت شهقة فانتبهت
 )اْلح اِفظ أ بُو بكر الطثحثان( - 8

ث و   ال  ِي ن  أ ْحمد بن عمر بن ج ابر اْلح اِفظ أ بُو بكر الطثحثان ن ل الرملة و ُتوفِ ي سنة   ال 
ث مال ة"   (2)و   ال 
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 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -879
ل الككدثم و قكك ال  جمكك   انكِكه ال ربي فع ل ُهو  ح ال  يككا على اْلجكك  ة من اْلُفق  "قكك اضككككككككككككككِ اء بقولككه اعكك  هكك 

فئجلسكككككككككككه ِفي نطع الد م و أمر بالصكككككككككككمصكككككككككككامة و ق ال  ِإذا ُقْمت إِل ْيِه ف ال  يقومن أحد معي ف ِ نِ ي 
فِة الثِتي و صككككككفه ب اِفر الثِذي يعبد رب ار ال  نعبده و ال  نعرفه بِالصكككككك  ا اْلك  ه ا أحتسككككككه خطاي إِل ى ه ذ 

ْرِقي ي النطع ف  كككككرب ُعُنقه و أمر ِبحْمل ر أسكككككه فنصكككككه بالجانه الو م شكككككى إِل ْيِه و ُهو  ُمق ي د فِ  شكككككث
انُوا خ رُجوا م ع ه على الدولة ابه ف ِ نكثُهأ ك   أي امار وبال ربي أ يثامرا وتتبع ُرؤ س اء أ ْصح 

ِنين إِل ى  ت  سكككِ وبرا بب ذاذ والجسكككد بسكككامر ا مصكككلوبار سكككِ و ق ال  اْلخ ِطيه لأ ي ل الرثْأل م ْنصكككُ
 ا فعل الله بكمَ ن أن ل و جمع و دفن ِفي سككككككنة سككككككبع و   ال  ِين  قيل إن ه ُرِؤي  ِفي الن وم ف قيل ل ُه أ  

ِمعت عبد الله بن ُمح مثد يك ُقول  بت ل ُه فئباحني الن ظر إِل ى و جهه و ق ال  السككككككراج سكككككك  فك ق ال    ككككككِ
ابن ا أ ْحمد  ق ال  م ا فعل بك بن نصر ِفي الن وم فك  حد  نا ِإبْكر اِهيأ بن اْلحسن ق ال  رأى بعض أ ْصح 

ِحك إِل ي  و ك ان  ق تله سككككككككككككككنة ِإْحد ى  ربك ك ق ال  م ا ك ان ت إالث  فوة ح تثى لِقيت الله تك ع ال ى ف  كككككككككككككك 
 و   ال  ِين (

 و ِمالك تك ْينِ 
 )أ بُو ق اله اْلح اِفظ الب ذاذي( - 8

ال  اْلخ ِطيه  ار ُقْطِني  ُهو  أستاذي و ق  أ ْحمد بن نصر بن ق اله الب ذاذي اْلح اِفظ ق ال  الدث 
 ك ان   ِق ة  بتار توف ي سنة  الٍث و عْشرين و ال مالة

 )اْلح اِفظ النصيبي اْلمْصرِي ( - 8
رِي  النصككيبي اْلح اِفظ اْبن أبي اللثْي  قدم نيسكككابور ق ال   أ ْحمد بن نصككر بن ُمح مثد اْلمصكككْ

انِين  و اْلح اِكأ ُهو  باقعة ِفي اْلِحْفظ ش  ال مالةبهت مذاكرته بِالسحِر توف ي سنة ِست  و   م 
 )اْبن منقذ( - 8

عين  أ ْحمد بن نصكككككر الله بن منقذ اْك ِمير شكككككر  الد ين مولده بنصكككككيبين سكككككنة أ ربع و ِتسكككككْ
 و خ ْمسِمالة

 من شعره
 )سل البان ع ن سرب اْلحمى ه ل سرى ِبِه ... و هل ب ان من نْعم ان لمع سرابه(
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 ومض برق اكبرقين ع ِشيثة ... ومرثت ِبِه و هنا جنوب جنابه()وأ
 (2)و ِمْنه ِفي قول اللثْيل" 

 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -830
" 

تِ ين  و ِمالك تك ْيِن بعد ووارة اْلحسكككككن بن  جوادار ممدحار ولي الووارة للمعتمد سكككككنة خمس و سكككككِ
ا   انِي ة سنة خمس و ِستِ ين  و ِمالك تك يْ  مخلد الثثانِي ة ِن ِفي ش وثال  أث فك ب قي  ُمدثة يسير ة  أث ع ل  أث و ليه 

اد  أث أُِعيد إِل ى الووارة نوب ة   الِث ة حِ  تِ ين  و نفي إِل ى بك ْ د  ت  و سككِ ان سككنة سككِ ين ع ل ِفي شككهر ر م  كك 
نك تك ْيِن ك  ِفي   اِل  عشكككر شكككهر ر ج ه سكككنة ا كْ قبض على صكككاعد بن اْلو وير ولقه بالشككككور و ذ لِ 

بكُْعون  جديار و ِمال ة حمل  و سكككككبعين و ِمالك تك ْيِن بواسكككككط و ك ان  و اسكككككع النثفس وظيفته ِفي كل يك ْوم سككككك 
الِر اْلح ْلو ى و لأ ي ل على ووارتكه إِل ى أ ن توف ي اْلُموفق أ ُخو اْلُمْعت مكد و بعد  الك ة ر قْكل من سكككككككككككككك  و مكِ

ق ومين لخمس لياٍل ب قين  من صكككفر سكككنة  ماٍن و سكككبعين و ِمالك تك ْيِن قبض أ ْحمد بن اْلُموفم وته بي
ْقر اْلو وير وكبله بالحديد و ألبسكككك ِليف ة على أبي الصككككث ُه الملقه بالمعت ككككد و ع مه اْلُمْعت مد ُهو  اْلخ 

ْمس وعذبه بئنوا  ذ اب إِل ى أ ن   اْلع  ُجبثة صككككككو  م موسككككككة بدبس و م اء اككار  و ت ركه ِفي الشككككككث
رين يك ْومرا و لما م ات  ر هُه  بكْع ة أشكككككهر وا نتين و عشكككككْ ِنين و سككككك  هلك و ك ان ت ووارته الثثالِث ة خمس سكككككِ

ْرِبي  أ و   يره من اْلعلم اء الصلحاء ِفي م ن امه فك ق ال  ل ُه  ي ا أ ب ا الصثْقر  عل الله بكَما فِإبْكر اِهيأ اْلح 
ا نْكي ا و اآْلِخر ة( ق ال   فر لي ِبم   لِقيت و لأ يكن الله ع  و جل ليجمع ع لي  ع ذ اب الد 

م اِعيل بن بلبل ل م د اره و ك ان  ل ُه حمل قد قرب و ضكككككككعه  و لما قصكككككككد صكككككككاعد اْلو وير ِإسكككككككْ
ا ُهن ا أ ْعر اِبي عالف ل ْيس  ِفي  ذ مولكده فك ئتي بِكِه فك ق ال  بعض من ح ككككككككككككككر ه  ف طلكه منجمكار يك ْئخكُ

نكْ  م اِعيل ت ْدرِي لماذا قلبناك فك ق ال  نعأ فئدارالد   ي ا أحذق ِمْنُه ف ئْح ككككككرُه فك ل مثا دخل ق ال  ل ُه ِإسككككككْ
ْيء ُهو  أذكر أ و أُنْكث ى فئدار عينه فك ق ال   عينه ِفي الدثار فك ق ال  لتسككككككككئلني ع ن حمل فك ق ال  أ ي شكككككككك 

ا جهككل ذ  ا قكك ال  هكك  ذ  ا ت قول ِفي هكك  ال  للمنجأ مكك  لكِكك ِإْذ قكك ار ونبور ع ذكر فك قك  ذ  لى ر أل ف بينككا هأ ككك 
ان هُ  م يذب ع نُه ف قتله فك ق ام  اْك عر اِبي فك ق ال  قتلت و الله المت نر و وليت م ك  م اِعيل و ُ ال   ولي ِإسككككككككككككككْ
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ب ر اْلوالد   ْيح ة ِبخ  م اِعيل يسكككنُه ف بينا هأ ك ذ ِلك ِإْذ و قعت الصككث ار ة و جعل يرقص و ِإسككْ ة حق اْلبشكك 
ْي ا و م ا م ككى على ذ ِلك ِإالث  م اِعيل بذلك إلصككابة العالف ووهبه شكك  و ق اُلوا م ْوُلود ذكر فسككر ِإسككْ

 (2)دون ال" 
 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -831
" 

 اإِلم ام ف خر الد ين الرثاوِي  اْسمه ُمح مثد بن عمر
 د اْلملك بن عبد اللهِإم ام اْلح ر م ْيِن اْسمه عب

 ف خر الد ين اإِلم ام ِإْسم اِعيل بن عبد اْلقوي
يو ان اْسمه يحيى  ِإم ام الد ين ص احه الدِ 

 ِإم ام مق ام ِإبْكر اِهيأ ِإبْكر اِهيأ بن ُمح مثد بن ِإبْكر اِهيأ
 )أماجور التركي(

 
 )أ ِمير دمشق أ يثام اْلُمْعت مد(

  ِفي أ يثامه و اْلحجاج و ك ان  الشثام أ يثامه مثل المهد بع ك ان  مهيبار شكجاعار أمنت الط رق
ال ة ف ن ل اليرموك فصككاد  أ ْعر ابِيرا ِفي قك ْري ة ف ج ل س  الجندي إِ  ل ْيِه مر ة جنديار إِل ى أ ْذُرع ات ِفي رِسكك 
ى لف مد اْك عر اِبي ي ده ونتف من سكككككبال الجندي خصكككككلتي شكككككعر و ع اد الجندي إِل ى دمشكككككق و ب
بيان و أ ْعط   ة فاعتر  فحبسكككه  أث اسكككتدعى بمعلأ الصككك  ئ ل ُه ع ن اْلِقصكككث ب ر أماجور ف د ع اُه و سككك  اُه اْلخ 
بيان ف ال  بُد أ ن ترى اْك عر ابِ  ِني  و أْظهر أ نثك تعلأ الصككككككككككك  ي م اال و ق ال  ل ُه اْذه ْه إِل ى اْلم ك ان اْلُفال 

ر أى اْك عر اِبي و ق ال  عرفني اْك ْخب ار يك ْومرا بيوٍم ف فعل اْلمعلأ م ا أمره فك  ُهن اك  فشا له و أ ْعط اُه قيورار 
ار وشا له و أقلق الط ُيور ف ركه أماجور بِن فِسِه و وصل إِل يكْه ا ِفي يوٍم و اِحد و أخذ اْك عر اِبي مكتوف

ْلط ان ق ال  ك و دخل دمشككق و ق ال  ل ُه م ا حملك على م ا فعلت ِبر ُجل من أ ْولِي اء نت سكككرانار السكك 
ه لأ أ عقل ف ئمر بنتف كل ش ْعر ة ِفيِه من أجفانه ولحيته و ر أسه و م ا ترك على ِجْسمه ش ْعر ة وضرب
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وط وقرده  ْيِه و رجل ْيِه وصكككككلبه أخرج الجندي من اْلح ْبس وضكككككربه مال ة سككككك  وط و قطع ي د  ألف سككككك 
 ن فسكككك ف كيف تدافع عني و لما م ات  أماجور ِفي سكككنة ع ن اْلخدم ة و ق ال  أ ْنت م ا دافعت ع ن

ن ام ف قيل ل ُه  اذ ا ق   َما فعل الله بكأ ربع و ِستِ ين  و ِمالك تك ْيِن ُرِؤي  ِفي اْلم  ال   فر الله لي ف قيل ل ُه ِبم 
ق و كته على ب ابه  انا بالخواصكككككككين ِبِدم شكككككككْ ق ال  بحفظي قرقات اْلُمسكككككككلمين و اْلحجاج و بنى خ 

 ل ة سنة و سنة فك ع اش  بعد ذ ِلك مال ة يوٍم و يك ْوم ر حم ه الله تك ع ال ىما
 )أُم ام ة(

 
 )الصحابية( - 8

لِيثة ُأْخت م ْيُمون ة ووج النثِبي صككككككككككلى الله ع ل ْيِه و سككككككككككلأ   أُم ام ة بنت اْلح اِرث بن ح ن اْلِهال 
ا قكك ال  بعض الرو اة و ُهو  وهأ قكك ال  اْبن عبككد اْلبر و   ذ   من أم ال  أعلأ لميمونككة ُأْختككا من أ ب و ال  ككك 

ا لب اب ة اْلُكبكْر ى ووج اْلع بثال"  ا أُم ام ة و ِإنثم ا أخواتها من أ بِيه   (2)اْسمه 
 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -837
" 
 )الحافي( - 8

اِدي  بشككككككككككككككر بن اْلح اِرث بن عبد الرثْحم ن بن ع طاء أ بُو   ال ثاِهد نصككككككككككككككر اْلمرووِي  أث اْلبك ْ د 
ِبير اْلم ْعُرو  ببشكككر الحافي ُهو  اْبن ع أ ع لي  بن خشكككرم اْلُمحدث سكككمع ِإبْكر اِهيأ بن سككككعد  اْلك 
و ح مثاد بن ويد و أ با اْك ْحو ص ومالكار وشكككككككريكار والف كككككككيل بن ِعي ام و عبد الرثْحم ن بن ويد بن 

الكِكد بن عبككد ال ان  عككديأ النظير واهككدار وورعككار أسككككككككككككككلأ وخكك  ان و عبككد اللككه بن اْلُمبكك ارك و ككك  لككه الطثحككث
ْهو ة النثفس و يك ُقول أكره  ان  يكره الر ِو ايك ة و يخ ا  من شكككككككككككككك  ِديك  ِإالث أ نكه كك  وصككككككككككككككالحكار كثير الحك 

 التحدث ِك ن ن فِسي(
ذا أْعجبك ال  إِ تُرِيُد أ ن أتحدث ق ال  شكككاقر سكككخي أحه إِل ى الله من صكككوفي بخيل و ق  

م فاصككككككمت و ِإذا أْعجبك الصككككككمت ف تكلأ ر هُه بعض اْلُفق ر اء ِفي م ن امه بعد م وته فك ق ال  ل ُه  اْلك ال 
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ا فعال اللاه باك ل من تبع جناوتي و لُكل من أ حبثِني إِل ى يك ْوم اْلِقي ام ة ت ماَ وف ي قك ال   فر لي و لككُ
تثة أ يثام سككنة سككبع و   بكُْعون  سككنةقبل المعتصككأ ِبسككِ رين و ِمالك تك ْيِن و له خمس و سكك  د  عشككْ و ك ان  من أ ْوال 

تها الرؤسكاء و اْلكتاب و سكبه تك ْوب ته أ نه أص اب ِفي الطثرِيق ورقة م ْكُتوب ِفيه ا ِبسأ الله و قد وق 
ترى ِبد ر اِهأ ك ان ت م ع ه   الِي ة و قيه الورقة و جعله ا ِفي ام ف ئ خذه ا و اشككككْ ق  ح اِلط فك ر أى شكككك اْك ْقد 

نْكي ا و اآْلِخر ة فك ل مثا انتبه  ِفي الن وم ك ئ ن ق اِلال يك ُقول ل ُه ي ا بشر قيبت اْسِمي كقيبن اْسمك ِفي الد 
ال   ة ف قيككل من فك قكك  ِه اْلحلقكك  افى بن عمر ان فككدق ع ل يككْ من ن ومككه تكك اب  ويحكى أ نككه أ ت ى بكك اب اْلمعكك 

أ بشكككككككككر الحافي فك ق ال ت ل ُه بنت  تريت نعال بدانقين لذهه ع ْنك اسكككككككككْ من د اخل الدثار ل و اشكككككككككْ
الحافي و ِإنثم ا لقه الحافي ِك نثُه ج اء  إِل ى إسكككككككا  يْطله ِمْنُه شككككككسككككككعار كحد نك ْعل ْيه فك ق ال  ل ُه 
ا أ كثر كلفتكأ على النكثال فك ئْلقى النكثْعل من ي ده و اْكُْخر ى من رجله و حلف ال   اإلسككككككككككككككككافي مك 
اِفيك ة فكئجعلهكا إدمكار و ق ال   ال  أذكر اْلعك  ل اْلخب  فك قك  ْيء تك ْئككُ ا و قيكل لك ُه بِكئ ي  شكككككككككككككك  دهك  يلبس نعال بعكْ
ِمعت بشكرا يك ُقول ك ْصح اب الح ِدي  أ د وا  ب ع كهأ أذكر اْلع اِفي ة فئجعلها إدمار و ق ال  ب ع كهأ سك 

اته فك ق ال   ا الح ِدي  فك ق اُلوا و م ا و ك  أ ح اِدي  و ك ان   اْعم ُلوا من كل ِمال تي ح ِدي  ِبخ ْمس ةو ك اة ه ذ 
ث أ خ و ات و هن ُمْ   ة ومخة ووبدة و كن واهدات عابدات وأكبرهن ُمْ   ة ف م ا"   (2)ل ُه   ال 

 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -833
ام ف ئ ق ام  على ذ ِلك ُمدثة  أث ِإن اْك ِمير ع ال   ب ا واله بر دمشكككككق ء الد ين الطن"البريدية بِالشكككككث

ان  ة لمككا أ قكك ام  على خكك  دثة وخككدم اْك ِمير سككككككككككككككيف الككد ين قطلو ب ككا الفخري أتأ خككدمكك  فكك ئ قكك ام  بكِكِه مككُ
ر أ ْحمد إِل ى مصككر ف قطع خب ه  ْلط ان اْلملك النثاصككِ الجين و لأ ي ل على ذ ِلك إِل ى أ ن توجه السكك 

ء الد ين أيد مش إِل ى نِي اب ة دمشككق خرج إقطا  للبهادر أث أُِعيد إِل ْيِه و لما ورد ا أ ْي ككا  ْك ِمير ع ال 
ده  أث أُِعيد ل ُه إقطا  هخر باإلمرة و أق ام ُمتك و لِ ي اْلبر إِل ى أ ن ح ر اْك ِمير سيف الد ين  كحد أ ْوال 

ال  بنقلت ْلط ان اْلملك الصكككث أُم ر اء حله ف توجه  ه إِل ىقق تمر إِل ى نِي اب ة دمشكككق فورد مرسكككوم السككك 
اِل  إِل يكْه ا و أق ام به ا من جمل ة اْكُم ر اء ُمدثة تق ارب اْك ْربك ع ة أشكككككهر أ و م ا ي ِيد ع ل يكْه ا و ُتوفِ ي ِفي    

 عشر صفر سنة أ ربع و أ ْرب عين و سبع مال ة و ك ان  ل ُه همة و ِفيه ُمُروء ة
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 )بْهر ام شاه(
 
 د()اْلملك اكمج - 8

ين أ ُبو  بْهر ام شكاه بن فرخشكاه بن شاهنشاه بن أ ي وب الس ْلط ان اْلملك اكمجد مجد الد 
اِعررا جوادار  احه بعلبك ولي بعلبك خمسككككين سككككنة بعد أ بِيه و ك ان  أديبار ف اضككككال شكككك  المظفر صكككك 

رين وسككككككت مال ة و  لكها مممدحار ل ُه ديو ان شكككككعر م ْوُجود أخذت ِمْنُه بعلبك سككككككنة سككككككبع و عشككككككْ
ال  ف قدم اكمجد إِل ى دمشكككككق و أق ام به ا ق ِليال و ق تله  ا إِل ى أ ِخيه الصكككككث ى و سكككككلمه  ر   ُموسككككك  اْك شكككككْ
رين  وثال سكككنة   م ان و عشكككْ ر  الشكككمالي ِفي شكككهر شككك  م ْمُلوك ل ُه ملي  و دفن بتربة و اِلده على الشككك 

احه حمص أ سكككك ى وأعانه صكككك  ر   ُموسكككك  م د الد ين شككككيركوه فك ل مثا قدوسككككت مال ة وحصككككره اْك شككككْ
ل ة يلهو بالنرد فولع الْ  م م ْحُبول ِفي خ ان ة ِفي الدثار ف ج ل س  ل يكْ م دمشكق ات فق أ نه ك ان  ل ُه ُ ال  ُ ال 

هِ  م و رمى بِن فسككككِ وثال وهرب اْلُ ال  رين شكككك   ب رو ة اْلب اب ففكها وهجأ على اكمجد ف قتله   اِني و عشككككْ
ْط  ف م ات   ح اب من السككث ه ِفي و قيل لحقه المماليك ِعْند وقعته فقطعوه و يُكق ال ِإنثه ر هُه بعض أ صككْ
ن ام فك ق ال  ل ُه   فك ق ال   َما فعل الله بكاْلم 

 )كنت من ذ نبي على و جل ... و ال  عني ذ ِلك الوجل(
 

 )أمنت ن فِسي بوالقها ... ِعْشت لما مت ي ا رجل(
 (2)و الصثِحي  ِإنكثه ا ل يره" و من شعر اْلملك اكمجد قك ْوله 

 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -834
" 

 و ك ان  أسمر ملي  اْلعين نحيف اْلِجْسأ خ ِفيف العارضين إِل ى اْلقصر أقرب
 و أمه أم ولد اْسمه ا ُشج ا 
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نة و تكلأ به ا ِفي م ْجِلسككككككككككه و كته إِ  تْخلف أظهر السكككككككككك  ر ْفع المحنة ل ى اآْلف اق بِ و لما اسكككككككككْ
 و ِإْظه ار الس نة و بسط أ هله ا ونصرهأ

ف ة  و أق ام اْلح ج للنثال سنة سبع و عْشرين قبل اْلخال 
اتل أهل و ق ال  ِإبْكر اِهيأ بن ُمح مثد التكثْيِمي  ق اِضي اْلب ْصر ة اْلُخل ف اء   ال   ة أ بُو بكر الص ديق ق  

ت جكك   هر ابُوا و عمر بن عبككد اْلع  ِي  رد مظككالأ بني أُميككثة والمتوكككل محككا اْلبككد  و أظْ الر ِدثة ح تثى اسككككككككككككككْ
 الس نة

اهد كله ا  و اِرب ِإنِ ي جعلت دعالي ِفي اْلمشكككككككك  و ق ال  ُمح مثد بن عبد اْلملك بن أبي الشككككككككث
اء الله بالمتوكل ج  للمتوكل و ذ ِلك  أ ن صككككككككككككككاحبنا عمر بن عبد اْلع  ِي  ج اء  الله ِبِه يرد اْلم ظ اِلأ و  

 يرد الد ين
ا يك ا مهلبي ِإن اْلُخل ف اء ك ان ت تتعصككككككككككككككه على  و قك ال  ي ِيكد المهلبي قك ال  لي المتك و ككل يك ْومكر

 الر عية لتطيعها و أ نا أ لين ل ُهأ ليحبوني ويطيعوني
ور بن  ُهأ اْبن خ ليف ة م ْنصكككككُ انِي ة كل ِمنكْ ْلمْهدي و اْلع بثال ايُكق ال أ نه سكككككلأ ع ل ْيِه بالخالفة   م 

 بن اْله اِدي(
ْئُمون و أحمد بن المعتصكككككأ  ى بن اْلم  و أ بُو أ ْحمد بن الرشكككككيد و عبد الله بن اْكمين وُموسككككك 

 و ُمح م د بن الوا ق و اْبنه اْلُمنكْت صر بن المتك و كل
 و ك ان  جوادار ممدحار يُكق ال م ا أْعطى خ ليف ة م ا أْعطى المتك و كل

ت صككككككككككككككر  أث أ ر اد  ع  له وتولية أ ِخيه المعت  لمحبتهو ب ايع ِبوال   كمه و ك ان   ي ة اْلع ْهد لو ل ده اْلُمنكْ
 يح ر مج اِلس اْلع امثة ومحط م ْن ِل ته

 ويتهدده ويشتمه ِك نثُه س ئ ل ُه النك ُ ول ف ئبى
ت صككككر على تو اتفق  أ ن التك ْرك انحرفوا ع ن المتك و كل ِك نثُه صككككادر وصككككيفار وب ا فا فقوا م ع  اْلُمنكْ

 قتل أ بِيه ف د خ ُلوا ع ل ْيِه ِفي مْجِلس لهوه ِفي اللثْيل وقتلوه
 ن الس نة أحييتهاق ال   فر لي ِبق ِليل م َما فعل الله بكر هُه ب ع هأ ِفي الن وم ف قيل ل ُه 

ُهن   ئ نثُه ب ين ي دي الله تك ع ال ى ف قيل ل ُه م ا تصكككككككنع ه  ا اْبني  اورؤي أ ْي كككككككا ك  ق ال  أنْكت ظر ُمح مثدر
ِليأ اْلك رِيأ اْلع ِظيأ  أخاصمه إِل ى الله اْلح 

 و لأ ي ص  ع نُه النصه
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رِيثة وقئ اْلج ِميع و لأ يعلأ أحد ُمتك ق دم ِفي ه ل أ و جد  و قيل أ نه ك ان  ل ُه أ ْربك ع ة هال   سكككك 
 ِإالث حظي ِفي دولته

بته و نقل دواوين اْلملك ِإل" و دخل دمشق وع م على اْلمق ام به    (2)ا ِك نكثه ا أ ْعج 
 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -835
" 

 اْلك ِلم ة الثِتي ق ال ه ا لي
أ  فك ق ر أ  من  قك ال  أ بُو بكر العطوي كنكت ِعنكْد اْلُجنك ْيد ِحين اْحت ككككككككككككككر  فختأ اْلُقْرهن  أث ابْكت د 

 سبعين هي ة  أث م ات  اْلبك ق ر ة 
ا فعل الله مَ و قك ال  أ بُو نعيأ أخبرنك ا الخكالكدي  ِكتك اب ة ق ال  ر أ ْيت اْلُجنك ْيد ِفي الن وم ف قلت ل ُه 

ابك ْت تِلكْك  اْلعبار ات وفيت تِْلك  اْلُعُلوم ونفدت تِْلك   باك ال  قكاحكت تِلكْك  اإلشككككككككككككككارات و  ك  فك قك 
 ن ا نركعها ِفي اكسحارالرسوم و م ا نفعنا إال  ر ْكع ات ك

قطي تكلثأ على النثال و ك ان  ِفي قلِبي حشككككمة ع ن  و ق ال  اْلُجنك ْيد قاللي خ اِلي سككككري  السككككث
ِتْحق اق ذ ِلك فك ر أ ْيت النثِبي صكككككككلى الله ع ل ْيِه و سكككككككلأ فِ  ي ِفي اسكككككككْ ي النثال ف ن ي كنت أتهأ ن فسكككككككِ

ال   لك ة ُجُمعك ة فك قك  انك ت ل يكْ نك ام و كك  ر  اْلم  ي قبل أ ن لي تكلثأ على النكثال فكانتبهت وأتيت ب اب السككككككككككككككِ 
يصككككككككككككب  فدققت اْلب اب فك ق ال  لي لأ تصككككككككككككد قنا ح تثى قيل ل ك فك ق ع دت ِفي  ٍد للنثال بالجامع 

ر اِني  متنكرار و ق ال  أ يه ا الشكث  م ن صكْ   م ا يْ وانتشكر ِفي النثال أ ن اْلُجنك ْيد قعد يت ك لثأ ف وقف عليث ُ ال 
ت  أث معنى ق ول ر ُسول الله صلى الله ع ل ْيِه و سلأ اتثقوا فراسة اْلُمؤمن ف ِ نثُه ينظر بِنور الله فئقرق

 رفعت ر ْأِسي ف قلت اْسل ْأ فقد(
معته ا قيل ل ُه و م ا ِهي   ْيء انتفاعي بِئ بْكي ات سكك  ح ان إسككالمك ف ئسككلأ و ق ال  م ا نتفعت ِبشكك 

 يلاْلق ر اِقيس ف سِمعت ج ارِي ة ت ني من د ار فئنصت فسمعتها ت قول من الطثوِ  ق ال  م ر ْرت بدرب
)  )ِإذا قلت أْهدى الهجر لي حلل ال نى ... تك ُقولِين  ل ْوال  الهجر لأ يطه اْلحه 
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ا اْلقله أحرقه اْلهوى ... ت قول بنيران اْلهوى شر  اْلقله(  )و ِإن قلت ه ذ 
 

 مجيبةر ... حياتك ذنِه ال  يُكق ال ِبِه ذ ْنه()و ِإن قلت م ا أذنبت قلت 
ا ي ا سككي دي  اِحه الدثار قد خرج فك ق ال  م ا ه ذ  فصككعقت و صككحت ف بينا أ نا ك ذ ِلك ِإذا ِبصكك 
ِمعت ق ال  أشككككككككهدك أ نكثه ا هبة مني ل ك ف قلت قد قبلتها و ِهي حرِة لوجه الله  ف قلت ل ُه مم ا سكككككككك 

ابن ا بالرباط ف ولدت ل ُه ولدا نبيالر و ن ش ئ أحسن نشتك ع ال ى  أث دفعتها لب عض أ    وءْصح 
ر يج حبه أ بُو اْلع بثال اْبن سكككككككككككككُ  وحج  اْلُجنك ْيد على ق د م ْيِه   ال  ِين  حجثة على اْلوحد ة و صككككككككككككك 

ون  من أ ْين رُ اْلف ِقيه الشثاِفِعي ف ك ان  ِإذا تكلأ ِفي اْكُُصول و اْلُفُرو  أعجه اْلح اِضرين فك يك ُقول أ ت دْ 
ا من برك ة مجالستي أ ب ا اْلق اِسأ اْل"  ا ه ذ   (2)لي ه ذ 

 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -832
ء(  ")ي ا خليلي نلتما النعماء ... وتسنمتما اْلعال  واْلع ال 
 ألمما بالشا ور بِاْلم ْسِجِد المهجور واستمطرا ل ُه اكنواء

 ِفيِه ... كل يوٍم ت ِحيثة و ناء()امنحا ص اِحبي الثِذي ك ان  
  أث قوال ل ُه اْعتبرن ا الثِذي فهت ِبِه مادحار ف ك ان  هجاء

 )و ق بلن ا ِفيِه اعتذارك ع مثا ... ق ال ه الجاهلون ع ْنك افتراء(
م ا ق ال  أنشككدته قصككيدةر فك   َما فعل الله بكو ق ال  فتي ان ر أ ْيته بعد م وته ِفي الن وم ف قلت ل ُه 
 ِفي اْلجنثة مثله ا ف تعلق بحفظي ِمنكْه ا من المنسرح

 )ي ا ه ِذه أقصري ع ن العذل ... فلست ِفي اْلحل ويك من قبلي(
 

 )ي ا رب ه ا قد أتيت معترفار ... ِبم ا جنته يداي من ولل(
 

 )م ن كٍف ِبُكل مئ مٍة ... صفر يٍد من مح اِسن اْلع م ل(
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 ... و أ نت ي ا رب ِفي اْلِقي ام ة لي( )ف كيف أْخش ى ن ارا مسعرةر 

 ق ال  فو الله ُمْنُذ فر ت من إنشادها م ا س ِمعت حسيس النثار
 و من شعره من اْلك اِمل

 )ي ا اْبن الثذين نرفعوا ِفي مجدهأ ... وعلت أخامصهأ فرو  شمام(
 

م ِفي ... م ا أدعيه ال  ِبف ْت  الالث   م()أ نا ع الأ ملِك ِبك ْسر الالث
 
اِني اْلُكوِفي العابد( - 8  )اْله مد 

اِني اْلُكوِفي العابد أ ُخو ع لي  بن  ال  بن ح ي  اْلف ِقيه أ بُو عبد الله اْله مد  اْلحسكككككككن بن صككككككك 
 ص ال 

ال  إتقاِن و فقه و عباد ة ووهد و ك ان  وكيِع يعظمه  ق ال  أ بُو وْرع ة اْجتمع ِفي اْلحسككن بن صكك 
 ويشبهه ِبس ِعيد بن حبير

 و ق ال  ع بدة بن ُسل ْيم ان ِإنِ ي كرى أ ن الله يستحي أ ن يعذب اْلحسن اْبن ص ال 
ِديثا ُمْنكرا  و ق ال  اْبن عدي لأ أر ل ُه ح 

ْيف و ك ان  من كبار اْلُفق ه اء ل ُه أ قكْو ال تحكى  ب ل  ِق ة و ك ان  يرى السككككككككككككككث نكْ و ق ال  أ ْحمد بن ح 
 ِفي الخالفيات(

 (2)و اْك ْربك ع ة توف ي سنة سبع و ِستِ ين  و ِمال ة"  روى ل ُه ُمسلأ
 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -832
" 

ِبير ة ف قلت ل ُه أ ب ا نوال ق ال  نعأ قلت  ال   فر لي و أ ْعط اِني ق   َما فعل الله بكِفي نْعم ة ك 
ة قلكت ومأ ذ اك و أ نكت كنت ِذه النِ ْعمك  اِلحين إِ  هك  ل ى مخلطار فك ق ال  إِل ْيك عني ج اء  بعض الصككككككككككككككث
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ا اْلم ق اِبر ِفي ليلٍة من اللثي اِلي ف بسككط رِد اء ُه وصككف ق د م ْيِه و صككلى ر ْكع تك ْيِن كهل اْلم ق اِبر قك   ر أ  فيهم 
اِبر ف فر اللككه كهككل اْلم قكك   ا كهككل اْلم قكك  ِبر ع ن هِخرهأ األفي مر ة قككل ُهو  اللككه أحككِد و جعككل  ك و ابهكك 

 ف دخلت أ نا ِفي ُجْمل تهأْ 
ِذه  ِذي فت  ل ُهأ هككك  ة أ بُو نوال للمحكككد ين ككككامرئ اْلق ْيس لألولين ُهو  الكككث د  ال  أ بُو ُعبك يكككْ قككك 

 الط رق ِفي الفطن ودلهأ على ه ِذه اْلمع اِني
عرِِه ونسككككبت شككككو ق ال  أ بُو هفان ِإنثم ا أفسككككد شككككعر أبي نوال المنحوالت ِك نكثه ا خلطت بِ 

 إِل ْيِه ف ئ ما م ا يعر  من خ الص شعره رِو اي ة ف ِ نثُه أحكأ شعٍر وأتقنه ِفي م ع انِيه وفنونه
 و ق ال  النظام ك ئ نثم ا كشف كبي نوال ع ن م ع اني الش ْعر فك ق ال  أجوده و اْخت ار  أْحسنه

ي المجون تقع ل ُه و البها فِ قلكت أمكا قصككككككككككككككالكده فطنانة رنانة و أما بعض المقاقيع الثِتي 
 ف ِهي  منحطكِة ع ن قبقته و أر اُه ك ان  بكر ال ثم ان ِفي المجون وخفة الر وح و قد انْكف ت  للنثال بابِ 
ْي ا أ و  انُوا ِإذا اْجت مُعوا ِفي مْجِلس شراب و قد أخذت ِمْنُه اْلخمر اقترحوا ع ل ْيِه ش  لأ يعهدوه ف ك 

ْي ا م شى  لروية(ِبِه اْلح ال ِفي ذ ِلك اْلو ْقت ف يخرج  ير منقٍ  و ال  منقى لأ تن جه ا ق ال  ُهو  ش 
ب ه الثِذي ا ُهو  السكككث أر اُه  و ال  هذبه التفكر لقلثة مباالته ِبِه فيدون ع نُه ويحفظ ويروى فك ه ذ 

 ِفي انحالل بعض شعره
ل ة ن اِلما إِل ى ج انه والبة بن الْ  ف  اسككككككككككته حباب فانتبه فك ر هُه و  و قيل ِإنثه ك ان  ل يكْ قد اْنك شكككككككككك 

اب ُه ب كككككككككرقة هاللة فك ق ال  و يلك م ا  ا فك ل مثا دنا ِمنكْه ا أ ج  اء ح ْمر اء ف م ا تمالك أ ن قبله  و ِهي بك ْي كككككككك 
ا فك ق ال  لِ  الث يذهه اْلمثل ضي اعرا ِفي قك ْولهأ م ا ج   اء من يقبل اكستاه ِإالث ال راط  ه ذ 

ان  خ فِ  ان من و ككك  ْئُمون يعيره بككذلككك و يك ُقول ِفي ُخر اسككككككككككككككك  ان  اْلمكك  يف الر وح نككادم اْكمين و ككك 
اد  ْئُمون بك ْ د  يكون أ بُو نوال نديمه ال  يصككككككككككككل  للخالفة و ل و ع اش  أ بُو نوال إِل ى أ ن يْدخل اْلم 

 ل ن ال ُه ِمْنُه سوءِ 
ت  أ و سككنة سككبعو له أ ْخب ار وحكايات ومجاراِة م ع  شككعراء عصككره و ُتوف ِ  أ و سككنة  ي سككنة سككِ

 تسع و ِتْسعين و ِمال ة
 (2)و من شعره من ال" 
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 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -838
" 

حثة ذ ِلك و اْلت م أ ن  ألف ألف درهٍأ و أْدخل أ بوه ا م عه ا ألف هاون ذهه و الله أعلأ ِبصكككككِ
ده و ك ان  كثير اليحمل للمعت كككككد ِفي كل سكككككنٍة ِما ل واط ل تي ألف ديناٍر بعد اْلقيام بمصكككككال  ِبال 

ة من أمرٍد فتمنثع فك ئمر أ ن يككْدخكل ِفي دبره يك د كرنيككه  اِحشكككككككككككككك  ام و أ ر اد  اْلفكك  بكالخكدم فكك دخكل الحمكك 
وُه الخدم واسككككككتفتوا   ليظ مدوثر ف فعل ِبِه فصككككككاح واضككككككطرب ِفي الحم ام إِل ى أ ن م ات  ف ئ ْب  ككككككُ

ْذُكور ة فِ اْلعلمك   نككة اْلمك  ة من السكككككككككككككك  اُلوا حككد ه اْلق تكْل فك ق تك ُلوُه ِفي ِذي اْلحجكث ي اء ِفي حككد  اللواقي  فك قك 
قصككككككككره بدير مر ان ظ اهر دمشككككككككق وهربوا فظفر بهأ ق ج بن جف  اْك ِمير فئدخلهأ مشككككككككهورين 

يبا من قبر أبي عبيٍد ق رِ  و ضككككرب أ ْعن اقهأ و نقل إِل ى مصكككككر و دفن ِعْند أ بِيه و قيل أ نه دفن بحوران
نك ام ف قيكل لك ُه  ا فعال اللاه باكالبسككككككككككككككري  و أ نكه ُرِؤي  ِفي اْلم  ي ع اد ْت علي  قك ال   فر لي ورحمن ماَ

 مجاورة أبي عبيٍد البسري  
و ك ان  كثير التن  ه بمرج عذراء و ك ان  مر ةر على نهر  ورا فانحدر أعرابي  من اْلج ب ل فئنشكككده 

 من اْلب ِسيط
 ن السِ نان وحدث السِ يف ل و نطقا ... لحدث ا ع ْنك ب ين الن ال بالعجه()إِ 
 

 )أفنيت م الك تعطيه وتنهبه ... ي ا هف ة الف  ة اْلبك ْي  اء والذ هه(
اج ذيوذاد اْبن  ت  و سككككككبعين و ِمالك تك ْيِن تحر ك اكفشككككككين ُمح مثد بن أبي السكككككك  و ِفي سككككككنة سككككككِ

ف من أرمينية و اْلِجب ال  مال ِفي جيٍش عظيٍأ و قصكككككككد مصكككككككر فك ل ِقي ُه خمارويه ِفي بعض أ عيُوسكككككككُ
ار خمارويه ح تثى بلى اْلُفر ات و دخل  ت ْئم ن  أ كثر عسكككككككككره و سكككككككك  دمشككككككككق و انْكه   م  اكفشككككككككين و اسككككككككْ
د الن وبة و ك ان  خمارويه يْكته خطا حسككنا  ابه الرق ة  أث ع اد و قد ملك من اْلُفر ات إِل ى ِبال  ح  أ صككْ

 ويره(وو 
ان هُ   أ بُو بكٍر ُمح مثد بن علي  بن حمد المادرالي و تقدم ذكره ِفي م ك 

 )خمارتاش(
 
8 - )  )اْبن عبد الله الر ومي 
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خمارتاش بن عبد الله أ بُو ص ال  الر وِمي مولى اْلعْدل أبي اْلحسن اْلُمب ارك بن سعيد بن 
اِدي  سمع أ ب ا   اله ُمح مثد بن  ن اْلُمب ارك اْلحسن بن أ ْحمد البق ال و أ با اْلُحس يْ الخش اب اْلبك ْ د 

ْين السككككككككككراج و أ با  يرفي و أ با محمٍد ج ْعف ر بن أ ْحمد بن اْلُحسكككككككككك  بن عبد الجب ار بن أ ْحمد الصكككككككككك 
احه المقامات  أ بن ع لي  الحريري صكك  اْلحسككن علي  بن ُمح مثد بن العال  و أ با ُمح مثد اْلق اسككِ

 و   يرهأ
ِقي وروى ع ن م شككككْ ْين أ ْحمد بن ح ْم  ة بن المواويني الدِ  معاني و أ بُو اْلُحسكككك  ُه أ بُو سككككعٍد السكككك 

 " ِ(2) 
 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -839
" 

ُكوت و أ نا ال  أ ُقول أ ن خال  د اُود  ار روحه ويسككككت ِإذا حسكككن السككك  اْلع اِقل يعر  ِمْقد 
 ر م عرا و الله و ِإنثم ا اْلحق التكثْفِصيل ك م ا ذكر وحسبنا الله و كفىال  يْعت ب

 و ق ال  اْبن الص الح الثِذي اْخت ار ُه أ بُو م ْنُصور اْكُْست اذ و ذكر أ نه الصثِحي  من اْلم ْذه ه أ نه
ا الثِذي اْست قر ع ل ْيِه اْك مر هخرا ك م ا ه اكعر  من صفو ُهو  اْك ْ ل   يْعت بر خال  د اُود ق ال  و ه ذ 

ُهور ة كالشككككككككككي  أبي حامٍد  اْك ِلمثة اْلُمت ئ خِ رين الثِذي أوردوا م ْذه ه د اُود ِفي مصككككككككككنثفاتهأ اْلم شككككككككككْ
ي أبي الطيِ ه ق ال  و أرى أ ن يْعت بر قك ْوله ِإالث ِفيم ا خ الف ِفر ايِيِني  و اْلم او ْرِدي  و اْلق اضككككككككككككِ ِفيِه  اإِلسككككككككككككْ

لِيل الاْلق قطا  ي ال الجلي  و م ا اْجتمع ع ل ْيِه القياسيون من أ نْكو اعه وبناه على ُأُصوله الثِتي ق ام  الدث
نه ا  على بُْطال 

اِلل  ا  ُمنكْع قد لق ْوله ِفي الت و ط ِفي الم اء الراكد و تلك اْلمسكككككككككككككك  فكاتفكاق من سككككككككككككككواُه ِإْجمك 
تث  ا و ن حْ الشكككككنيعة و ق وله ال  ر بًّا ِإالث ِفي السكككككِ  وص ع ل يكْه ا فخالفه ِفي ه ذ  ْنصكككككُ وه  ير ُمْعت بر ِك نثُه ة اْلم 

ت أبي د اُود ِفي الن و  د بن د اُود ر أ يكككْ ده أ بُو بكر ُمح مكككث ال  و لككك  ِه و قككك  نكككِ ا يقطع بُِبْطال  م م ْبِني  على مككك 
امحك ي ا بني  سككككككككككككفك ق ال   فر لي وسككككككككككككامحني ف قلت  فر ل ك ف ِبأ   َما فعل الله بكف قلت ل ُه 

 اْك مر ع ِظيأ و اْلو ْيل كل الويل لمن لأ يسام 
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 )شر  الد ين الشثْي  السثديد الط يه( - 8
ور اْبن  ديد أ بُو م ْنصكككككككُ ْي  السككككككك  ل الشكككككككث د اُود بن علي  بن د اُود بن اْلُمب ارك اْلح ِكيأ اْلف اضكككككككِ

مه عبد الله قك ر أ  الطهث  ديد و يُكق ال اسككككْ ْي  السككككث ِن ب الشككككث ن عين وربي  على و اِلده و أبي نصككككر ع ْدال 
م اِعيل بن مكي بن ع ْو  وانتهت إِل ْيِه رلاسككة اْك ِقبثاء  و سكمع باإلسكككندرية من أبي الطثاِهر ِإسكْ

 ِبمْصر
ديد ولقبه ل م اال كثيرا وتخرثج ِبِه جم اع ة و  له ع ل ْيِه لقه أ بِيه السكك   وخدم ُمُلوكه ا وحصكك 

وخدم العاضد و ج م اع ة قبله ونال اْلُحْرم ة الوافرة والجاه العريض و أخذ ع نُه ن ِفيس شكر  الد ين 
 الد ين بن ال بير شي  اْك ِقبثاء حصل ل ُه ِفي يوٍم واحٍد من الدولة   ال  ُون  ألف ِدين ار

ان  ك  وظهثر اْبني اْلح اِفظ لدين الله ف حصككككككككل ل ُه من الذ هه ن ْحو خمسككككككككين ألف ِدين ار و  
ح الد ين(  ص ال 

 يحترمه ويعتمد ع ل ْيِه ِفي الطِ ه توف ي سنة ِإْحد ى و ِتْسعين و خْمس مال ة
 (2))اْلك اِت"  - 8
 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -840
" 

 أدنى ويد بن أسلأ وجفا اكحوص  فك ق ال  اْك ْحو ص من الطثوِيل
 ص ُهديت  ُمخبِ ري ... أ ِفي الحق  أ ن أْقص ى ويُدن ي ابُن أسلما()ألست  أ ب ا ح فْ 

ِدين ة و ك ان   ِق ة   ة الرثاِبعك ة من أهكل اْلمك  ال  عمر ذ لِكك الحق  و قك ال  اْبن سككككككككككككككعكد ِفي الطثبك قك  فك قك 
 كثير(

ْلخلق ا الح ِدي  ق ال  يك ْعُقوب بن عبد الله بن اكشكككككج  اللهأ  ِإنثك تعلأ أ نه ل ْيس  أحد من
أع   علي  من ويد بن أسككككككلأ اللهأ  ِف ْد ِفي عمر ويد بن أسككككككلأ من أ عمار النثال وأبدأ ِبي و أهل 

ياِتي لي أ و لن فسك ق ال  لنك ْفسي ق ال    ف ِبئ ي بك ْيِتي وبئعمارنا فربم ا ق ال ه اْبن أسلأ أ ر أ ْيت قلبت  ح 
ْيء قلبته لن فسكككك و ق ال   ْيء تمن  ع لي  ِفي شككك  ْمت نع أحد من اْبن عدي ُهو  من الثِ ق ات و لأ يشككك 
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ن ام و ع ِليِه قلنسوة ق وِيل ة ف   قلت ي ا الر ِو اي ة ع نُه حد ث ع نُه اكلم ة و ق ال  اْبن ويد ر أ ْيت أبي ِفي اْلم 
ا فعال اللاه باكأبتي  وق ق ف  قك ال  وي نني ب ينة اْلعلأ قلت ف ئ ْين  م الك بن أنس فك ق ال  م الك ف و  ماَ

ث أ و سنة ست  و   ال   ِدين ِة سنة   ال   ِين  و يْرف ع ر أسه ح تثى س ق طت القلنسوة ع ن ر أسه وتوف ي بِاْلم 
ث و أ ْرب عين  و ِمال ة و قيل سنة   ال 

 )اْكْنص ارِي ( - 8
ارِي  الخ ر  حثاك بن ويد أ بُو سككككككككعيد و يُكق ال أ بُو ح ارِ  ة اْكْنصكككككككك  ي جويد بن   ابت بن ال ككككككككث

ول الله صكككلى الله ع ل ْيِه و سكككلأ تعلأ ل ُه السكككريان ية ِفي  النجاري اْلمدِني الفرضكككي أحد كتاب ر سكككُ
اِحف  بكْع ة عشكككككككككر يك ْومرا و اْعتمد ع ل ْيِه أ بُو بكر و عمر و ُعْثم ان ِفي جمع اْلُقْرهن وكتبة اْلم صككككككككك  سككككككككك 

م ة عمر لما خطه بالجابية وتوتحاكأ إِل ْيِه عمر وأبي  بن ك ْعه ِفي من له و ك ان  م ع   ول ي قسككككككككككككككْ
ار كونُوا أنصكككار  ار اْل  ن الِأ باليرموك و شكككهد الدثار م ع  ُعْثم ان و ك ان  يذب  ع نُه و ك ان  يك ُقول ي ا لأْل ْنصككك 
هد  يك ْوم اْلي م   تشككْ م ة الله مر تين انصككروه و الله إن  د مه لحرام و أ ُخوُه ي ِيد أكبر ِمْنُه و شككهد ب ْدررا و اسككْ

ول الله صكككككلى  ار و ق ال  أ بُو أ ْحمد اْلح اِكأ قدم ر سكككككُ ق ال  اْبن سكككككعد ِفي الطثبك ق ة الثثالِث ة من اْك ْنصككككك 
ول الله صلى الله ع ل ْيِه و سلأ إِ  ِدين ة و ُهو  اْبن ِإْحد ى عشكر ة سكنة و ك ان  ر سكُ ذا الله ع ل ْيِه و سكلأ اْلم 

ول الله يك ْوم الخ ْند ق وكسكككككككانين ل ع ل ْيِه اْلو ْحي بع  إِل يْ  تبُه و ق ال  أجاوني ر سكككككككُ قبطيةر و ق ال   ِه ف ك 
 (2)أنس جمع اْلُقْرهن على عهد ر ُسول الله صلى الله ع ل ي" 

 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -841
" 
8 - )  )التثاِبِعي 

ِهيدا  ام توفي  شكك  عين لِ سككعيد بن ُجب ير بن ِهشكك  ْلِهْجر ِة و ُهو  ق تله الحج اج سككنة خمس و ِتسككْ
م سككككمع اْبن عب ال وعدي  بن  ُهأ اْلُكوِفي أحد اْك ِلمثة اْك ْعال  أ بُو عبد الله اْك سككككدي اْلو اِلي م ْوال 

اِلي  و ذ ِلك  ُمنكْ  ع رِي  ِعْند النثسككككككككك  ى اْك شكككككككككْ طع ق  اتأ و اْبن عمر و عبد الله بن ُم فل و ع ن أبي ُموسككككككككك 
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ة و ِفيه نظر وروى ل ُه اْلج م اع ة وُروي أن ه ك ان  أسككود اللثْون خرج م ع   وروى ع ن أبي ُهر يْكر ة و ع اِلشكك 
 اْبن(

ع   ع ل ى الحج اج وتنق ل ِفي النواحي ا ْكنك ت ْي عشكككر ة سكككنة  أ  إن ه و قك ُعوا ِبِه وأح كككروه  اْك شكككْ
ي أن  الحج اج ضككرب ُعُنقه وقبره بواسككط ظاهِر يُ ار ُرو  فك ق ال  ي ا شككقي بن كسككير و أ خ يعاتبه  ُأث 

ِعيد بن ُجب ير سكككبعين فك ق ال  قتلني ِبُكل قتلة وقتلني ِبسككك   َما فعل الله بكرُلي ِفي الن وم ف قيل ل ُه 
م اِعيل بن عبد الْ  ل ةر و ق ال  سككككعيد قك ر أت اْلُقْرهن ِفي ر ْكع ة ِفي اْلبك ْيت اْلح ر ام و ق ال  ِإسككككْ لك ك ان  مقتكْ
ل ة ِبِقر اء ة   ي ُعود و ل يكْ ل ة ِبِقر اء ة اْبن م سككككْ ان ف يْقر أ ل يكْ ا سككككعيد بن ُجب ير يؤم نا ِفي شككككهر ر م  كككك  ره ه ك ذ 

ير اْلُقْرهن فك    كككه و ق ال  كْن بسكككقط شكككق ي أحه  إلي  من  ئ ل ُه رجل أ ن يْكته ل ُه تك ْفسكككِ أبدا و سككك 
 ذ ِلك  

ق سككعيد بن المسككي ه وبالحج  ع طاء وبالحو ق ال  خصكيف ك ان  أعلأ ال الل تثاِبعين بِالطثال 
و اْلحر ام قاؤول وبالتفسككير أ بُو الحج اج ُمج اِهد بن جبر وأجمعهأ لذ ِلك كل ه سككعيد بن ُجب ير 
ى ُعود  ُأث كته كبي بردة بن أبي ُموسكككككك  اتبا لعبد الله بن عتب ة بن م سككككككْ  و ك ان  سككككككعيد أو ل  أمرِه ك 

ع   بن قيس لم ا خرج ع ل ى عبد اْك شكككككْ  ع رِي  و ك ان  سكككككعيد م ع  عبد الرثْحم ن بن ُمح مثد بن اْك شكككككْ
ح ابه من دير الجماجأ هرب فلحق بمك ة  اْلملك بن م ْرو ان فلم ا قُتل عبد الرثْحم ن و انْكه   م  أ صككككككْ

ْيِه فك ق ال  اج فلم ا ح ككككككككو ك ان  واليها بن عبد الله اْلق سكككككككرِي ف ئ خذه و بع  ِبِه إِل ى الحج   ر بك ْين  ي د 
اء  أما قدمت اْلُكوف ة و ل ْيس  يؤم  ِبه ا إال  أعرابي  فجعلتك ِإم امرا ق ال  بل ى ق ال  أما ول يتك اْلق  كككككككككككككك 
ى  اء ِإالث عربي  فاسكككككتق كككككيُت أ ب ا بردة بن أبي ُموسككككك  ف كككككج  أهل اْلُكوف ة و ق اُلوا ال  يصكككككل  لْلق  ككككك 

ع رِي  وأ م اري وكل هأ ُرُؤول اْك شكككككككْ مرته أ ن ال  يقطع أمرا ُدونك ق ال  بل ى ق ال  أما جعلتك ِفي سكككككككُ
 (2)اْلع ر ب ق ال  بل ى ق ال  أما أعطيُتك مال ة ألف ِدْره أ تفر قها ع ل" 

 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -847
" 

 .. ِمن ح وِلها م ا إْن ت راُه بحاِلِل()م ع  أنث نار  الو جنت يِن ُدخانُها .
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 )و ل ُربث أْسم ر  باذٍل لِكنثُه ... يحمي ح ِقيق ته بئسمر ذابِل(

 
 )ُحْلو الم راِشيِف ل ْن ت ال  ُشموُلها ... ِفي ه    أْعطاِ  ل ُه وشمالِل(

 
ايِل(  )ُمذ الذ  بالالذ الُمع ْصف ر شفني ... مت ش فث لي من ِعطِفِه الُمتم 

 
 )فئر ى الع ذاب  ِبع ْذِب ريٍق والج و ى ... يُذكي ال ليل  ِبم ا انج لى ب اللِل(

) 
ِه ... ولس يِف ذ اك  الل ْحِظ ُسوُد حمالِل( ٍة ق دث  )أصْداُ ه ع ْذِب ِلص ْعد 

 
 )و ل ِ ْن ح ك ى الق نِديُد و ْجهار ُمشرِقار ... عاد ْت ل ُه اكْصداُغ ِمْثل  سالِسِل(

 
 ُهو  راِمِ  ِمْن دونِِه ... ي ْدنُو السماك إِل ى أماني اآلمِل( )و ل حبذا

 
 )فك ل و ى وم ا أْلوى وصال  و م ا رأى ... ب ْذل  الِوصاِل مُمِطالر بِالباقِل(

 
 )م ا وال  ع ن ي ُكل  س هِأ قالشار ... ح تثى ُرِميُت بناِبٍل من ناِبِل(

 
 أن ي الق تيُل ِبِه و ذ ِلك  قاتِلي()م ن ُمْشِعُر ع ن ي ح فيظة  م ْعشٍر ... 

 
 )أْو هِخِذ بد مي و ل ْسُت ِبطاِلٍه ...  ئرار ولكْن و ْنيةر من صالِل(

 
تي ... مِاِك إِل ْيِه ش ِكيثيتي و و سالِلي(  )و ل ِ ْن قك ع ْدُت ِبذ اك  ق ام  يُنصْر  
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ناِصِل()الطثاِهر اْبن الظافر الم ِلُك الثِذي ... مذ س اد شاد ُمن اصب  ار بم 
 

 )و ِإذا اْلُمُلوك تفاخروا فك ت ناس ب وا ... تك ْلقاُه ل ْيس  بعاِدٍل ع ن عاِدِل(
 

ا الع ي   ف نم ا ... أْصداُ  ُدر ِتها لب ْحِر الكامِل(  )و ِإذا مد ْحت  ِبه 
 

 )فتراه يوم  الِسْلأ  ص در  محافٍل ... و ت راه يك ْوم الح رِب قك ْله  جحافِل(
 

 لو ليث بحاوٍِم ِمْن أْمرِه ... ك ر مار ك م ا خ ف ص  الع ُدوث ِبعاِمِل()ن ص ه  ا
 
 )الشثاذُكوِني( - 8

رِي  روى ع ن  اذُكوِني اْلح اِفظ أ بُو أي وب اْلمْنقري اْلب صككككككْ ل ْيم ان بن د اُود بن بشككككككر الشككككككث سككككككُ
ل ْيم ان و عبد الْ  ثير وروى ع نُه و اِرث و خلق كحم اد بن ويد و عبد اْلو اِحد بن وِي اد وجعفر بن سكككككككككككككُ

ْيِمي و أ بُو ُمسكككلأ الكجي  و ِإبْكر اِهيأ  أ ومحم د بن يُوُنس اْلُكد  ي و أسكككد بن ع اصكككِ أ بُو قالتة الرقاشكككِ
ِمعت أيا عبد  ب ل سككككككك  نكْ بن محم د بن اْلح اِرث ومحم د بن علي  الفرقدي واكصكككككككبهاني ون ق ال  ح 

اذُكونِ  الله يك ُقول ك ان  أعلمن ا بِالر ِج الِ  ل ْيم ان الشككككككككث ي و ك ان  يحيى بن مِعين وأحفظنا لألبواب سككككككككُ
 (2)" علي  بن اْلم ِديِني  أحفظنا للطوال ق ال  النثس اِلي  ل ْيس  بِِثق ة و ق ال  عب ال العبري م ا م ات  اْبن

 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -843
ا الْ  ذ  اتِأ ِفي هكك  ا كنككت ِفي اللثيكْ "لي ك يف  ترى ن فسكككككككككككككككك يكك ا حكك  لكك ة الثِتي وفككت يك ْوم تر اُه ِمثْكل مكك 

ا(  إِل ْيك اْمر أ تك ف قلت ال  و الله ق ال  لكني و الله أرى ن فِسي ِفي ه ذ 
ِمعت ل ة  أث ن ام ب ين الصكككككككككفين ودرقته ت حت ر أسكككككككككه ح تثى سككككككككك   اْليك ْوم ِمثْكل م ا كنت تِْلك  اللثيكْ

عين و ِمال ة ق ال  أ بُو سككككعيد الخراو ر أ ْيت  ِطيطه و م ات ِفي   ْ و ة كومال ِقيق  ن سكككنة أ ربع و ِتسككككْ شكككك 
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ا فعال اللاه بكاْلبك ْلِخي ِفي الن وم ف قلكت لك ُه  ف قلت و لأ ذ اك  ق ال   فر لي  ير أ نا ال  تلحقكأ ماَ
ِم اْلكِ  اي ة ق ال  ف سِمعت ف  ق ال  ك نا توكلنا على الله ع  و جل ِبُوُجود اْلِكف اي ة وتوكلتأ على الله ِبع د 

 الص ر اخ صدق صدق فانتبهت و أ نا أسمع الص ر اخ
 )شكر(

 
 )وعيأ م كثة الحسني( - 8

 شكر بن أبي اْلفُتوح الحسني وعيأ م كثة شرفها الله أورد ل ُه اْلِعم اد اْلك اِته
 )وصلتني الهموم وصل ه و اك ... وجفاني الرقاد مثل جفاك(

 
 أ نثك    بى ... ي ا كفى الله ش ر  م ا ُهو  حاك()و حكى لي الرثُسول 

 
 )شْكل ة(

 
 )أم ِإبْكر اِهيأ بن اْلمْهدي( - 8

م وهاء أم ِإبْكر اِهيأ اْبن  ُكون اْلك ا  و بعده ا ال  شككككككككككْكل ة بالشككككككككككين اْلُمْعج م ة م ْفُتوح ة و سككككككككككُ
ْئُمون إِل يكْه ا يْسئ له ا ا ِإبْكر اهِ  اْلمْهدي ك ان ت ع اِقل ة ل ِبيب ة بع  اْلم  يأ أ ْين اختفى وتهددها ع ن و ل ده 

وتوعدها ِإن لأ تدله ع ل ْيِه فك ق ال ت ي ا أ ِمير اْلُمؤمِنين  أ نا أم من أمهاتك ف ِ ن ك ان  اْبني عصى الله 
ْئُمون ل ه ا و أْمسك ع نكْه ا و لأ يُكر اِجعه ا بعد ذ ِلك  ِفيك ف ال  تعص الله ِفي فرق اْلم 

 )اكلقاب(
 شكا لحنبلي اْسمه أ ْحمد بن ُعْثم ان بن ع الن اْبن

 (2)اْلح اِفظ شكر ُمح مثد بن اْلُمْنذر" 
 

                                         
 .26/201( 264الوافي بالوفيات، الصفدي )م  (2)
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 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -844
" 

ار اْكُم أ من اْلع ر ب والعجأ كتكككاب حرككككات  ل والنحكككل و كتكككاب أ ْخبككك  مقكككاالت أهكككل اْلملككك 
 الن ُجوم
ء اكستوالي()الق اِضي أ   - 8  بُو اْلع ال 

ء اكستوالي النكثْيس ابُورِي القيه  صاعد بن ُمح مثد بن أ ْحمد بن عبد الله الق اِضي أ بُو اْلع ال 
ن ِفي  روى ع نُه اْلخ ِطيه و   يره و ُتوفِ ي سنة ِإْحد ى و   ال  ِين  و أ ْرب عِمال ة  اْلح 

 )اْلو وير( - 8
ر اِني أسكككككلأ و كته للموفق ُمح مثد اْبن ج عْ صكككككاعد بن مخلد أ بُو اْلع ال   ف ر ء اْلك اِته النثصكككككْ

ق ة و له ح ظ  من النبل و ك ان   د  د اْلُمْعت مكد و م ا و ال  كثير الصككككككككككككككث المتك و ككل و ولي الووارة ِك ِخيكِه ُمح مكث
ِمي ته ذ ا التدبير  انُوا ع موا على ت سككْ ن فك ق ال  ل ُهأ أ بُو عبد يصكفرار من اْك د ب و سككمي ذ ا الووارتين و ك 

اف ْيء ينكْف رد ِبِه ع ْنُكأ و ل ِكن سككككككموُه ذ ا الووارتين ذ ا الكفايتين لي ُكون ُم كككككك  ا الله ال  تسككككككموه ِبشكككككك 
 إِل ْيُكأ

و ك ان  من أحسككككككككككككن من أسككككككككككككلأ دينا و ُهو  الثِذي ج اء  إِل ى ب ابه أ بُو العيناء فك ق اُلوا ل ُه اْلو وير 
لِ ي فك ق ال   ا ِبمرثة قيل ِإن اْلكتاب بسككككككككككككككر من رأى اْجت مُعوا مر ة ُيصكككككككككككككك  لكل ج ِديد ل ذثة و ل ْيس  ك ذ 

اد وي ككككككمنون ل ُه ِفيِه صككككككاعدار ِبم ال ع ِظيأ خط تك ُبوا كتابا إِل ى من يوصككككككله إِل ى اْلُموفق بِبك ْ د  ير و ك 
احبهْأ على ق الِر و ك ان  صكككاعد قد أحس من النث  ر بت يوانفذوا اْلكتاب إِل ى صككك  ير واسكككتطالة اصكككِ

ا إِل ى اْلُموفق  أث ق ال  أ ْين تقع  إلضكككككككككككاقته و م ا ك ان  يملك ِإالث ِمال تي ألف ِدْره أ فع م على حمله 
ا ِبِمال ة ألف ِدْره أ وكسككككككتكفين الله ِبم ا أ خ ا  ف فعل و ركه من  ه ِذه ِمْنُه و الله كتصككككككدقن ِمنكْه 

ا صككككككككككككاعد ه ف سككككككككككككقط الطثالِر ِفي وورقه ف ئخذ ف وجدت الرقعة ِفيِه فقرأهد اره يُرِيد اْلُموفق ِفي د ار 
ع اي ة و علأ أ ن الله ع  و جل فعل ِبِه ذ ِلك كجل صكككدقته وادخل الطثالِر والرقعة  ووقف على السككك 
ِه ف عظأ ِفي عين اْلُموفق أمره ان  ع م ع ل يكككْ ا ككككك   إِل ى اْلُموفق وعرفكككه خبر المكككالتي ألف ِدْره أ و مككك 

اله و ق ال  و الله  ا ِإالث لخير خصككككك ِبِه وشكككككر ل ك و ق ال  الصكككك َما فعل الله بكوعلت ح  ولي ه ذ 
ن ِممثا  ا نُكُفوذ اكقدار بِئ ْحسكككككك  ال  أعلأ أحدا مدح رجال بِئ نثُه ال  يح ككككككر اْلح ْرب و ينفذ ك يده ِفيه 

 ق ال ه اْبن الر وِمي لصاعد
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 ل ... وه اره ِفيه ا و ِإن   اب  شهد()يظل ع ن اْلح ْرب اْلعو ان بمع  
 

ار و اْلحكأ حكمه ... على النثال قرار ل ي"   (2))ك م ا احتجه اْلِمْقد 
 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -845
 "و ال  أعر  ل ُه من الح ِدي  ِإالث الشثْيء اْلي ِسير و من شعره

 رهت كفي ل ه ا بيني()ي ا ص اح ل و كرهت كفي منادمتي ... ل قلت ِإْذ ك
 

ت ِ ي صلتي ... و ال  أُب اِلي حبيبار ال  يباليني(  )ال  أ بْكت ِ ي وصل من ال  يك بكْ
 و ِمْنه

 )قد يحقر اْلم ْرء م ا يهوى فيركبه ... ح تثى يكون إِل ى توريطه س ببا(
 و ِمْنه

 )أنست بوحدتي فل مت بك ْيِتي ... فتأ اْلِع   لي ونما السُرور(
 

 ال ثم ان فليت أ نِ ي ... هجرت ف ال  أوار و ال  أ وور()وأدبني 
 

 )و لست بقالٍل م ا دمت يك ْومرا ... أسار اْلجند أم قدم اْك ِمير(
 و ِمْنه(

 )ال  يعجبنك من يصون  ِي ابه ... حذر اْل ُب ار و عرضه مبذول(
 

 )ولربما اْفتقر اْلف تى فرأيته ... دنس الثِ ي اب و عرضه م سول(
اد و ق ال  أ ْحمد بن عبوضرب د الرثْحم ن ه اْلمْهدي بِي ِدِه بِالسثْيِف ف جعله ِنْصف ْيِن وعلق بِبك ْ د 

اِحكككا ف قلككت لكك ُه  نكك ام ضكككككككككككككك  ا فعاال اللاابن اْلمعبر ر أ يكْكت اْبن عبككد القككدول ِفي اْلم  و ك يف  ه بااكمااَ
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ا كنت ترمى ِبِه ق ال  ِإنِ ي و ردت على رب ل ْيس  يخفى ع   ة و إنثُه اسككككككككككككككتقبلني ل ْيِه خافينجوت ِممكث
 برحمته و ق ال  قد علمت براءتك ِممثا كنت تقذ  ِبهِ 

 )اْلعلِوي( - 8
ى بن عبد الله بن اْلحسككككككن بن اْلحسككككككن بن ع لي  بن أبي  ال  بن عبد الله بن ُموسكككككك  صكككككك 

ا بخراسان ف ئخذ به ا و حبس  أث حمل إِل ى اْلم   ُمون فك ل مثا ئْ ق اله ق ال  اْبن لمعت  خرج ص ال  ه ذ 
 دخل ع ل ْيِه عنفه فك ق ال  ل ُه م ا حملك على اْلُخُروج ع لي  و أ نت الثِذي ت قول

 )ِإذا ك ان  ِعْنِدي قوت يك ْوم و ل يكْل ة ... وخمر تق ي هأ قلِبي ِإذا جشع(
 

 )فلست تراني س اِلالر ع ن خ ليف ة ... و ال  ع ن و وِير للخليفة م ا صنع(
ِدين ةِ أما نهاك قك وْ  ا وحسبه ف كته إِل ى اْمر أ ته بسويقة بِاْلم   لك ه ذ 

 )ألأ يح نك ي ا ذلفاء أ نِ ي ... سكنت مس اِكن اْك ْمو ات ح يا(
 

 )و أ ن حماللي ونجاد س يفي ... علوان مجدعار أشروسينا(
 

 (2))فقطعهن لما قلن ح تثى ... وقعن ع ل ْيِه ال  أضحى سويا(" 
 

 (224ات، الصفدي )م الوافي بالوفي-842
ِبير اْكنف ق ال  ت وجت  أ ك  ِبي و ك ان  أ بُو ع اصكككككِ ا الصكككككث ا و قد احتال ع لي  ه ذ  ا و ك ذ  "ُمْنُذ ك ذ 
ا  لكك ة فشكككككككككككككككددت أنفي على و جههكك  نك ع ِني أنفي من اْلقبكْ دت كقبلهككا ف م  ا ع مكك  ا بنيككت بهكك  اْمر أ ة فك ل مككث

ْرأ ة ن  ركبتكككك ع ن و ْجهي  الككك ت اْلم  ال  ِإبكْ فك قككك  ا ُهو  أنف و قككك  ا ركبكككة ِإنثمككك  ذ  ر اِهيأ بن ف قلكككت ل ْيس  هككك 
ن ام ف قلت ل ُه  أ النثِبيل ِفي اْلم  ق ال   ا فعل الله بكمَ يحيى اْبن سكككككككككككعيد اْلب اِهِلي  ر أ ْيت أ ب ا ع اصكككككككككككِ

أ فك ل ْيس  أحكككد يرد  اصككككككككككككككِ ِديثي ِفيُكأ قلكككت ِإذا قلكككت أ بُو عككك  ال  لي ك يف  حككك  لينكككا ع فر لي  أث قككك 
 ف سكت عني  أث أقبل ع لي  فك ق ال  ِإنثم ا يْعطى النثال على قدر نياتهأ

                                         
 .26/252( 264الوافي بالوفيات، الصفدي )م  (2)
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 )اْبن الكيال اْلُمت ك ل أ( - 8
ْين بن أ ْحمد بن عبد القاهر بن مكي أ بُو اْلم ع اِلي اْبن  حثاك بن أ ْحمد بن اْلُحسككككككككك  ال كككككككككث

ب اِني  اْلم ْعُرو  بِاْبن الكيال ك ان  ي يكْ م على م ْذه ه اْك  أبي ي اسكر الشكث ع رِي  ولد سنة عر  اْلك ال  شكْ
ت  و سكككككبعين و خ ْمسكككككِمالة و حدث ع ن أبي عبد الله حمد بن عبد  خ ْمسكككككِمال ة و ُتوفِ ي سكككككنة سكككككِ

 اْلب اِقي الدوري(
 )أ بُو اْك ْوه ر اآللوسي( - 8

الأ بن وهابة أ بُو اْك ْوه ر اآللوسكككككي واآللول م   حثاك بن سكككككلم ان بن سككككك  ين ة بالفرات دِ ال كككككث
بيان و له معرف ة بالنحو والل ة و له شكككككككعر توف ي سكككككككنة  اد و ك ان  يعلأ الصككككككك  ت حت الحديثة ن ل بك ْ د 

اد و من شعره  سبع و أ ْرب عين و خ ْمسِمالة بِبك ْ د 
 )هبوا الطيف بال وراء ل ْيس  ي ور ... ف م ا لنجوم اللثْيل ل ْيس  ت ور(

 
 ا ... ق ينا ِبِه اكوقار و ُهو  قصير()تطاول بعد الظاعنين وقالم

 
 )ف ِ ن يمس قرِفي ل ْيس  ترقى ُدُموعه ... فيا رُبم ا أمسيت و ُهو  قرير(

 
 )لي اِلي يلهيني وألهيه أ يد ... أ ن   يض المقلتين  رير(

 
) ُهأ س ال   )قد ق ال ع ن جيرة ال ثْور اء تسآلي ... و لست أ حسه أ نِ ي ع نكْ

 
ُهأ خيال   يض الط ر  مكسال()و ك يف أسلو   و م ا يك نكْف ك  يطرقني ... ِمنكْ

 
 )اكلقاب(

 أ بُو ال  ح ى الثِذي روى ل ُه اْلج م اع ة اْسمه ُمسلأ بن صبي 
 (2)ال راب اْلمْصرِي  أ بُو ُمح مثد اْلحسن بن ِإْسم اِعيل" 

                                         
 .26/103( 264الوافي بالوفيات، الصفدي )م  (2)



 

 953 

 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -842
ِدينِ  ِدي  و الِكد ع لي  بن الْ "أ بُو ع لي  بن اْلمك  عكْ م ِديِني  ي  عبكد اللكه بن ج ْعف ر بن نجي  السككككككككككككككث

ات  ِفي ا معمولككة مكك  ئ نكثهكك  اِلي  م تكُْروك و قكك ال  اْبن حبكك ان يكك ْئِتي بككاكخبككار م ْقُلوبكك ة ح تثى ككك   قكك ال  النثسككككككككككككككك 
 م اج هُجم اد ى اكولى سنة  ماٍن و سبعين و ِمال ة وروى ل ُه التِ ْرِمِذي  و اْبن 

اِلد أ بُو ُمح مثد اْلبك ْرم ِكي اْبن و وِير  اْبن ج ْعف ر اْلبك ْرم ِكي عبد الله بن ج ْعف ر بن يحيى بن خ 
 تك ْينِ الرشيد روى ع نُه ُمسلأ و أ بُو د اُود و ق ال  الدثار ُقْطِني   ِق ة و ُتوفِ ي ِفي ُحُدود اْك ْرب عين و ِمالك  

ني  الله بن ج ْعف ر بن أ ْحمد بن ف ارل أ بُو ُمح مثد اإلصكككككككبها أ بُو ُمح مثد اإلصكككككككبهاني عبد
ِمعت أ ب ا عمر اْلقطثان يك ُقول ر أ ْيت عبد الله بن ج ْعف ر ِفي ْي  سكككككككك   ك ان   ِق ة عابدار ق ال  أ بُو الشككككككككث

نة سكككٍت و أ ْرب عين فك ق ال   فر لي وأن لني من ل ة اْك ْنِبي اء و ُتوفِ ي سككك َما فعل الله بكالن وم ف قلت ل ُه 
 و ال مالة(

اِدي  سككم ع اْبن اْلوْرد عبد الله بن ج ْعف ر بن ُمح مثد بن اْلوْرد بن و ْنجو ْيه أ بُو ُمح مثد اْلبك ْ د 
 وروى و ك ان  من الصثاِلحين و ُتوفِ ي سنة ِإْحد ى و خمسين و ال مالة

ارِفرا بالم اوي اْلف ِقيه ك ان  مفتيار ع  المخرمي اْلمدِني عبد الله بن ج ْعف ر المخرمي اْلمدِني 
ُدوق و ل ْيس  بثبٍت و أما اْبن حب ان ف ئ نثُه أسككككر  ِفي ت وِهينه و  كثق ُه أ ْحمد و   يره و ق ال  اْبن مِعين صكككك 

يرا جدا و ُتوفِ ي ب ل يرجحه على اْبن أبي ِذْله لف ككككككككله ومروءته وإتقانه و ك ان  ق صككككككككِ نكْ  و ك ان  اْبن ح 
 ين و ِمال ة وروى ل ُه مسلِأ و اْك ْربك ع ةسنة سبع

فِ ي الرقي عبكد اللكه بن جعفرالرقي مولى هل عقب ة بن أبي معيط و  كثق ُه اْبن مِعين و   يره و ُتو 
 سنة عْشرين و ِمالك تك ْيِن وروى ل ُه اْلج م اع ة

 (2)" داْلجواد عبد الله بن ج ْعف ر بن أبي ق اله اْلجواد ل ُه صحبِة و رِو اي ة ول
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 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -848
اِلح ة من ذ ِلك  "اْلع وام أسكككككككت قد ووجناه بنت اإِلم ام أ ْحمد و رويت ل ُه المنامات الصككككككث

ا فك ق ال  لما وضككككككككككككعت ِفي قك ْبرِي ر أ ْيت ِفيِه قبثة من درة بك   َما فعل الله بكأ نه قيل ل ُه  اء ل ه  ْي كككككككككككك 
 يك ُقول ه ِذه ل ك أ دخل من أ ي أ بْكو ابه ا ِشْ ت   ال   ة أ بْكو اب وقالالر 

 )أ بُو ُمح مثد اْلقرِشي النثْحِوي ( - 8
ْي  اإِلم ام أ بُو ُمح مثد اْبن أبي  ان  بن أ ْحمد الشككككككث ال  بن ع لي  بن و ْيد  اِلق بن صكككككك  عبد اْلخ 

 بر  ِفي الل   ة و كته ْحِوي  الل   ِوي  التقى اْلقرِشي اْكم ِوي المسكي اك ْصل اْلمْصرِي  الشثاِفِعي النث 
 اْلكثير ِبخ طِ ِه و ك ان  ُمِفيد اْلق اِهر ة و ُتوفِ ي سنة أ ربع عشر ة وست مال ة

 )اْلح اِفظ النشتبري( - 8
اِفِظ أ بُو ُمح مثد  اِلق بن اكنجكه بن المعمر بن اْلحسككككككككككككككن اْلف ِقيه الملقه بِاْلح  عبكد اْلخك 

ي اء الد ين اْلعِ  ة أ و ر اِقي  والنشكككككككككككتبري بُنون بْعده ا شكككككككككككين ُمْعجم ة وتاء   الِث ة اْلُحُرو  م ْفُتوح  ضكككككككككككِ
اِكنة و بعده ا ر اء المارديني ن يل دنيسككر وماردين سككمع بب داذ من اْبن  ور ة وباء ُمو حد ة سكك  م ْكسككُ

س مال ة وتوفِ ي مْ شككككاتيل و   يره وبمصككككر ودمشككككق و ك ان  ف ِقيها ع الما ولد سككككنة سككككبع و   ال  ِين  و خ
سككككككككنة تسككككككككع و أ ْرب عين وسككككككككت مال ة روى ع نُه الدمياقي ومجد الد ين اْبن العديأ و اْبن الظثاِهرِي  

 و ج م اع ة
 )أ بُو ُمح مثد بن علوان الشثاِفِعي( - 8

ي اإِلم ام ت اج الد ين أ بُو ُمح مثد م بن سككككعيد بن علوان الق اضككككِ ال  اِلق بن عبد السككككث  عبد اْلخ 
ت   اِفِعي اكديه ولد سكككككنة  الٍث وسكككككت مال ة و ُتوفِ ي سكككككنة سككككككِ ل البعلبكي الشكككككث المعري اك صكككككْ

 و ِتْسعين وست مال ة(
ْي  اْلُموفق والبهاء عبد الرثْحم ن و اْلمجد اْلقْ ِويِني والكاشككككك ري والع  بن  حدث ع ن الشكككككث

أبي عبد الله  مد بن ِهش ام الليلي وال كير و اح ة والتقي أبي أ ْحمد ع لي  بن و اصكل اْلب ْصرِي  و أح
ن البروالي و ج م اع ة و أ ج او  ل ُه اْلِكْنِدي  وروى اْلكثير و تفرد ِفي و م انه و رجل إِل ْيِه و حدث بسنن ابْ 

 ماجة ِبِدم ْشق وس معه ِمْنُه شمس الد ين الذثه ِبي  و أْكثر ع نُه و ُهو  من جلة ُشُيوخه
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اء بعلبك و  احه أوراد وتهجد وبكاء من خشككككي ة الله ولي ق  كككك  حمدت سككككيرته و ك ان  صكككك 
ْين اليونيني والم ي و من  عين سككككككنة و حدث ع نُه أ بُو اْلُحسكككككك  ودرل باكمينية و ُهو  اْبن ن يف و ِتسككككككْ

 شعره
اتِأ( - 8  )اْبن أبي ح 

اتِأ ق ال  اْبن ر ِشيق ِفي اكنموذج ك ان "  اِلق بن أبي ح   (2)عبد اْلخ 
 

 (224لوافي بالوفيات، الصفدي )م ا-849
 )اْبن أبي عمر اْلم ْقِدِسي( - 8"

الِأ  ي سككككككمع من اْبن عبد الدث عبد الرثْحم ن بن ِإبْكر اِهيأ بن عبد الله بن أبي عمر اْلم ْقِدسكككككِ
 و أ ج او  لي ِبخ طِ ِه ِفي سنة تسع و عْشرين و سبع مال ة ِبِدم ْشق

 ()عبد الرثْحم ن بن أبي أ بْك  ى - 8
ُدود عبد الرثْحم ن بن أبي أ بْك  ى مولى ن اِفع بن عبد اْلح اِرث ل ُه ُصْحب ة و رِو اي ة توف ي ِفي حُ 

انِين  وروى ل ُه اْلج م اع ة  الثثم 
 )أ بُو ُسل ْيم ان الدثار اِني( - 8

ل ْيم ان الدثار اِني اْلع نسِ  يِ د اْلقْدو ة أ بُو سكُ بالن ون أ صله واسطي  يعبد الرثْحم ن بن أ ْحمد السكث
)  ق ال 

ِمعككت أ ْحمككد بن أبي اْلحو اري يك ُقول تمنيككت أ ن أرى أ بكك ا  د بن خريأ اْلعقيِلي  سكككككككككككككك  ُمح مككث
ن ام فرأيته بعد سككككككنة ف قلت ل ُه ي ا معلأ  ل ْيم ان الدثار اِني ِفي اْلم  ق ال  ي ا أ ْحمد  الله بك َما فعلسككككككُ

ِ ير فك ل ِقيت و  رميت  سكق شي  ف ئخذت ِمْنُه عودار ف ال  ادري تخللت ِبِه أمدخلت من ب اب الصكث
 ِبِه ف ئ نا ِفي حسابه من سنة م ات  سنة خمس و عْشرين و ِمالك تك ْيِن أ و خمس عشر ة و ُهو  الصثِحي 

 )نجأ الد ين الشِ ير اوِي ( - 8
ي شكككككككككمس الد ين أبي نصكككككككككر ُمح مثد بن هبة لله بن ا عبد الرثْحم ن بن أ ْحمد بن الق اضكككككككككِ

ير اوِي   ي ت اج الد ين الشككككككككِ  ْدر نجأ الد ين أ بُو بكر اْبن الق اضككككككككِ ُمح مثد بن يحيى بن جميل الصككككككككث

                                         
 .23/55( 264م الوافي بالوفيات، الصفدي ) (2)



 

 956 

ِقي من ب يت الر ِو اي ة و اْلعلأ والرلاسككة روى ع ن عمر بن قبرود وتاج الد ين اْلِكْنِدي  و د اُود  م شككْ الدِ 
و اْلمجد  لدمياقي و اْبن الخباو و اْبن اْلع طثاربن مالعه و اْبن الحرسككككككككككككككتاني و   يرهأ وروى ع نُه ا

ث و سبعين وست مال ة  بن الصثيكْر ِفي و ج م اع ة و ك ان  من أ ْعي ان الش ُهود و ُتوفِ ي سنة   ال 
8 - )  )أ بُو اْلف ل اْلعجِلي 

ار أ بُو اْلف كككككل اْلعجِلي  الرثاوِي  الْ  ْقرِئ ال ثاِهد مُ عبد الرثْحم ن بن أ ْحمد بن اْلحسكككككن بن بْند 
 اإِلم ام

ك ان  ف اضكككال كثير التصكككنيف ع ارِفرا بالقراءات و اْك دب والنحو و له شكككعر و ُتوفِ ي سكككنة أ ربع 
 و خمسين و أ ْربع مال ة بنيسابور و من شعره السثرِيع

ْرِء على ر مه("   (2))ي ا موت م ا أجفاك من والر ... تن ل بِاْلم 
 

 (224الصفدي )م الوافي بالوفيات، -850
 "ال بير و   يرهأ و ك ان  ِإم امرا ورعار حجثة و ُهو  خ ال(

ة اسكككككتوفده اْلو لِيد بن ي ِيد ف م ات  بحورا ي اة عمثة أ بِيه ع اِلشككككك  اِدق ولد ِفي ح  ن ج ْعف ر الصكككككث
 سنة ِست  و عْشرين و ِمال ة وروى ل ُه اْلج م اع ة

م ْشِقي( - 8  )اْبن الروال الدِ 
ِقي اْلم ْعُرو  بِاْبن الروالعبد ا م شكككككْ ِمي الدِ  أ بن اْلف رح أ بُو بكر اْله اشكككككِ  لرثْحم ن بن اْلق اسكككككِ

 و ُهو  هخر من روى ع ن أبي مْسهر والوحاظي توف ي سنة سبع و ِتْسعين و ِمالك تك ْينِ 
 )أ بُو عبد الله العتقي( - 8

اِلد أ بُو عبد الله ا أ بن خ  رِي  اعبد الرثْحم ن بن اْلق اسكككِ ُهأ اْلمصكككْ اِلِكي لعتقي م ْوال  ْلف ِقيه اْلم 
ة  اِلي   ِقكك  الككك أْنفق أ ْمو االر جمككة ِفي قلككه اْلعلأ قكك ال  النثسكككككككككككككك  م القككالمين ِبمككذهككه مكك  أحككد اْك ْعال 
أ فك ق ال  عافاه الله مثله   م ْئُمون أحد اْلُفق ه اء و ع ن م الك أ نه ذكر ِعْنده عبد الرثْحم ن بن اْلق اسكككككككككككِ

 مثل جراب ِفيِه مسكك  
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أ ف قلت  ْحُنون ر أ ْيت اْبن اْلق اسككككِ ده م ا أ ْحبك ْبت فك ق ال  وجدت ِعنْ  َما فعل الله بكق ال  سكككك 
رين سكككككنة  اِلي  صكككككحه م اِلكرا عشكككككْ عين و ِمال ة وروى ل ُه الُبخ ارِي  و النثسككككك  توف ي سكككككنة ِإْحد ى و ِتسكككككْ

 اْلُمد وثن ة ِفي م ْذه ه م الكوانتفع ِبِه أ ْصح ابه بعد م وته و ُهو  ص احه 
ِني( - 8  )اْبن المسجف اْلع ْسق ال 

اِني  ف اكديكككه بكككدر الكككد ين اْلِكنككك  الِأ بن يُوسككككككككككككككُ أ بن   نككك  اسككككككككككككككِ عبكككد الرثْحم ن بن أبي اْلقككك 
انِين  و خْمس مال ة وتوفِ ي سكككنة خمس  ث و   م  اِعر ولد سكككنة   ال  ِني اْبن المسكككجف الشكككث ق ال  اْلع سكككْ

ان  أديبككار ظريفككار خليعككار توف ي فجككاءة و خلف و   ال  ِين   د و الكِكده بككالم ة و ككك   وسكككككككككككككككت مككالكك ة و دفن ِعنككْ
احه دمشككككق و له ُأْخت عمياء فقيرة ف منعه ا ح ق ه ا  خمس مال ة ألف ِدْره أ ف ئ خذه ا اْلجواد صكككك 

 لهجوامن ِمير ا ه ا و ك ان  بدر الد ين يتجر و له رسوم على اْلُمُلوك و أْكثر شعره ِفي 
يِ د الشككريف شكككه اب الد ين  نقلت من خط  شككه اب الد ين القوصككي ِفي ُمْعج مه ك ان  السككث
ْلط ان اْلملك  ْيِني ر حم ه الله تك ع ال ى لما واله السكككك  اْبن الشككككريف ف خر الدولة بن أبي اْلِجن  اْلُحسكككك 

ر ا  اْجتمع ِفي د   ر أع ه الله النقابة على الطالبين من اْك شكككككككككككككْ ة اره للتهن النثاصكككككككككككككِ ة جم اع ة اْلُوال 
اء خْطب ة أ م ام ِقر اء ة المنشككككككور ف ذكرت  اء والصككككككدور وسككككككئلني الشككككككريف و اْلج م اع ة إْنشكككككك  و اْلق  كككككك 

 (2)خْطب ة" 
 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -851
" 

ول الله صككلى الله ع ل ْيِه و سككلأ خ ِطيبرا وعاش بعد ذ   انِي ة عشككر يك  ر سككُ ْومرا ال  يسككتطعأ ِلك   م 
 ِفيه ا ق ع اما و ال  شرابرا من أجل تِْلك  التفلة وبركتها

ن ام بعد م وته ف قلت ل ُه  ا فعل الله مَ و قك ال  اْلو وير الم ربي ر أ يْكت اْلخ ِطيه بن نباتة ِفي اْلم 
 فك ق ال  دفع لي ورقة ِفيه ا سطران باكحمر وهما السثرِيع بك

 د ك ان  أ من ل ك من قبل ذ ا ... و اْليك ْوم أضحى ل ك أمنان()ق
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 )والصف  ال  يحسن ع ن محسن ... و ِإنثم ا يحسن ع ن ج ان(
مه و يُكق ال ع ن المتنبي و   يره   قلت و ُهو  أقدر النثال على الترصككككككيع وتن يل اآْلي ات ِفي ك ال 

ال تجه و  ا النكككث ال  أ يهككك  انُوا ت حكككت منبره فك قككك  اُلو كككك  ا أفحأ ا فقكككد ضككككككككككككككرب ِفيُكأ بوق الرحيكككل فك قككك 
ا فك ق ال  وبرووا فقد قدمت لكأ نُوق التثْحوِي ل اْلخ ِطيه م ا ب ِقي ي ْئِتي بعد ه ِذه السكككككككككككككجعة ِبِمْثِله 

 فك   اد ُهأ ااِلْسِتع ار ة والترصيع
اد الْ  اِكن من ف سككككككككككككككك  ِدي  وواخككذه ِفي أ مكك  ِه تكك اج الككد ين اْلِكنككْ ْعر اب م ْعنو قككد أورد ع ل يككْ ى و اإْلِ

 والتصريف(
ث نس  وكتبت على كل  ا أ نا   ال  والل ة و أج اب ع نُه اْلُموفق عبد اللثِطيف و قد كتبت به 
ْي  جمال الد ين اْلم ي سكككككككككككنة  ي اْلِكْنِدي  وقرأتها قلبا للرواية على اْلع الم ة الشكككككككككككث ِمنكْه ا ح و اشكككككككككككِ

يو ان سكككككككك   خمس و   ال  ِين  باكشككككككككرفية د ار الح ِدي  ا الدِ  ق قلت ل ُه أْخبرك ِبه ذ  م اعا ع ل ْيِه ِبِدم شككككككككْ
الشثْي  اإِلم ام اْلع الم ة شمس الد ين أ بُو ُمح مثد عبد الرثْحم ن بن أبي عمر ُمح مثد بن أ ْحمد بن 

ْي  اْلع الم ة ت اج الد ين أبي اْليم اِعِه من الشككككككككككث م  ب ِلي  ِبسكككككككككك  نكْ ي اْلح  ويد اْلِكْنِدي   نقدام ة اْلم ْقِدسككككككككككِ
أ ع   ح اق ِإبْكر اِهيأ بن ن به ان الرقي بب داذ بروايته ع ن أبي اْلق اسككككككِ ْي  أبي ِإسككككككْ ن بقر اء ته على الشككككككث

لِستثة  أ بِيه أبي اْلفرج ع ن أ بِيه أبي ق اِهر يحيى ع ن أ بِيه عبد الرثِحيأ بن نباتة اْلخ ِطيه وسكماعار 
ْين ع لي  بن أ  و   ال  ِين  خْطب ة من أول الد ِ  ْي  اإِلم ام ف خر الد ين أبي اْلُحسككك  ْحمد بن يو ان من الشكككث

اِعِه فاقر ِبِه و أ ج او  لي ولجماعة سمعوها ِبِقر اء ِتي  عبد اْلو اِحد الُبخ ارِي  اْلم ْقِدِسي ِبس م 
 )عبد الرثِحيأ سبط اْبن ف الن( - 8

ا بن أبي البركات بن أعبد الرثِحيأ بن ُمح مثد بن ُمح مثد بن ياسككككككي بي نصككككككر ن أ بُو الرِ ضكككككك 
افر إِل ى اْلموصككل و قك ر   أ يحيى بن ع لي  بن ف ككالن قك ر أ  اْلِفْقه على جده  أث سكك  أ  سككبط أبي اْلق اسككِ

 (2)على أبي ح" 
 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -857
 )أ بُو نصر التمار( - 8"
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 النسوي الدقيقي التمار ال ثاِهدعبد اْلملك بن عبد اْلع  ِي  اْلقشيرِي 
 توف ي سنة   م ان و عْشرين و ِمالك تك ْينِ 

ب ل ال  يرى اْلِكت اب ة  نكْ اِلي  ع ن رجل ع نُه و ج م اع ة ك ان  اْبن ح  وروى ع نُه ُمسكككككلأ وروى النثسككككك 
د اْبن أبي اْلوْرد  د بن ُمح مككث اب قكك ال  ُمح مككث ئجكك  ؤذن بشككككككككككككككر مُ ع نككُه و ال  ع ن أحككد ِممثن امتحن فكك 

عل بِئبي نصككككككككككككككر ق ال   فر لي ف م ا ف َما فعل الله بكالحافي ر أ ْيت بشككككككككككككككرا ِفي الن وم ف قلت ل ُه 
ي انه يكْه ات ذ ِلك ِفي عليين بفقره و ص بره على بُكنكْ  التمار ق ال  ه 

8 - ) ب ِلي  نكْ  )الق اِضي بهاء الد ين اْلح 
ْي  أبي ا ِقي العبد اْلملك بن عبد اْلو هثاب اْبن الشككث م شككْ ير اوِي  الدِ  ي اكوحد ْلفرج الشككِ  ق اضككِ

ق ن ابِل ة ِبِدم شككككككككككْ ي ْئِتي ذكر و اِلده و ك ان  شككككككككككي  اْلح  ن ابِل ة سكككككككككك  ب ِلي  شككككككككككي  اْلح  نكْ  بهاء الد ين اْبن اْلح 
ب ل و أبي حنيف ة نكْ  و ر لِيسهْأ ك ان  يُكْفِتي على م ْذه ه أ ْحمد بن ح 

 خْمس مايةو ُتوفِ ي سنة خمس و أ ْرب عين و  
 )ُذو الرياستين الم ربي( - 8

ْيل بن روين حسكككام الدولة ُذو الرياسكككتين من برابرة اكندلس  عبد اْلملك بن عبود بن ُهذ 
يكْكل ين روين بمملكككة السككككككككككككككهلككة  ذ  لمككا  ككارت ُمُلوك الطوالف بعككد اختالل دولككة بني أُميككثة  ككار هككُ

 ومشهورهأ  ه ا ه ذ ا حسام الدولة و ُهو  فاضلهأبشرق اكندلس  أث ور ه ا ع نُه اْبنه عبود  أث ور 
احه القاللد و ق ال  ِفي و صككفه ورث الرياسككة ع ن ُمُلوك ع ككدوا مواورهأ وشككدوا  ذكره صكك 
بكك ا  ارِم مككآورهأ لأ يتوشككككككككككككككحوا ِإالث بككالحمككالككل و ال  جمحوا للبككال ِإالث ِفي إعنككة الصككككككككككككككِ  دون اْلم حكك 

ت هى فخارهأ وقطه مدراهأ و اْستولى الملثمون" و الشثم اِلل و ك ان  ُذو الرياستين مُ   (2)نكْ
 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -853
 ")و خ رب ْت صروفه م ا عمرا ... ف اْلح ْمد لله على م ا قدرا(

ا وجدت ه ِذه الم دوجة مثبتة ِفي ديو ان العقي و الظثاِهر أ ن النثاسكككككِ  لما وصكككككل  قلت ك ذ 
م ا ظهر  ات ِفي من له إخوانه قله الورقة ف انْكق ل ه  م ع ه ورقتان و لأ يعلأ ف كتهإِل ى هخر قك ْوله و ب  
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ن الصكككككككبوح و ِفي  م ُهن ا أ بيض ِك نثُه يْل مه أ ن يذكر ُعُيوب ال بوق ك م ا ذكر مح اسكككككككِ ل ُه ِك ن اْلك ال 
ا ِعْند الفصحاء تظهر ِلذ و   ي اْك ْلب ابه ِذه الم دوجة أ ْلف اظ ال  يجوو اْسِتْعم اله 

ْين بن ُمح مثد بن ع لي  بن اْلحسكككن بن ُمح مثد بن اة ال ثيْكن ِبي ع لي  بن اْلُحسككك  ي اْلُق ككك   ق اضكككِ
ل ْيم ان بن ُمح مثد بن ُسل ْيم ان بن عبد الله بن ُمح مثد بن ِإبْكر اِهيأ بن ُمح مثد  عبد اْلو هثاب بن سكُ

 (بن ع لي  بن عبد الله بن اْلع بثال أ بُو
 اْلق اِسأ بن أبي ق اله ال ثيْكن ِبي من ب يت م ْشُهور بالنقابة والتقدم والرياسة واله المسترشد
درا مهيبار ذ ا  بات وصككيانة  ث عشككر ة و خْمس مال ة و ك ان  صكك  اة ِفي اْلمحرم سككنة   ال  اء اْلُق كك  ق  كك 

ر و أبي عبد خطاب اْبن البطون اهة وديانة وعفة و  ارة ف ل سمع من أ بِيه و ع مه قراد و أبي الْ 
أ اْبن بك ي ان و   يرهأ ولد سكككككككنة سكككككككبع  الله اْبن البشكككككككري و أبي اْلحسكككككككن اْبن العال  و أبي اْلق اسكككككككِ

ث و أ ْرب عين و خْمس مال ة  و سبعين و أ ْربع مال ة و ُتوفِ ي يك ْوم اْك ْضح ى سنة   ال 
ال  لكك ُه  نكك ام فك قكك  ا فقيككل ِإنككثه ر هُه رجككل ِفي اْلم  ال   فر ل عاال اللااه بااكمااَ ي  أث أْنشككككككككككككككد من فك قكك 

 الطثوِيل
 )و ِإن اْمر ءرا ينجو من النثار بك ْعد م ا ... ت  ود من أ عماله لس ِعيد(

اِدي  اْلم ْعُرو  بِاْبن قرقامي    ْين أ بُو اْلحسككككككككن اْلك اِته اْلبك ْ د  اْبن قرقامي  ع لي  بن اْلُحسكككككككك 
ني عقيل من ار متشكككابهي القدود فك ق ال  فيهأ برك ة بن اْلُمق ل د أ ِمير بك ان  ُهو  و ِإْخو ته أ ْربك ع ة قصككار 

 المتقارب
 )ب نو قطرمي  قصار الخطا ... بحاتر أشباه جعالن(

 
 )أ ْربك ع ة ل و وصلوا كلهأ ... لأ يبلُ وا قامة ِإْنس ان(

 من شعر أبي اْلحسن اْلم ْذُكور ل   كتبه اِلْبِن صاعد من الرج 
 ينش ب ين اْلع ر ب ... من  ير أم حملت و ال  أ ب( )م ا أسود لأ

 
 (2))ينعشنا بدمعه المنسكه ... يُوقن من أبصره بالسله(" 
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 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -854
" 

ا م ْعن اُه و ك ان  يعظمه ويج  ه ويبجلهلقك و اِعد اْلب ْح  ِإالث من الشثْي  سيف الد ين أ و م ا ه ذ 
ا م ْعن اُه لتعين  م ُمت ك لأ أ و مشككككككك أ و م ا ه ذ  ال  سكككككْ و سكككككمعت ع نُه أ نه ق ال  ل و ورد على اإْلِ
اإِلم ام سككككككككككككيف الد ين لمناظرته اِلْجِتم ا  أهليه ذ ِلك ِفيِه أ و ك م ا ق ال  و سككككككككككككمعت اإِلم ام جمال 

اِلِكي الْ  ان بن أبي بكر اْلم  صككككككككككككككنف ِفي  م ْعُرو  بِاْبن اْلح اِجه يك ُقول م االكد ين أ بك ا ع ْمرو ُعْثمك 
ول اْك ْحك ام و من محبته ل ُه  ول اْلِفْقه مثل كتاب سكككككككيف الد ين اآْلِمِدي  اإلحكام ِفي أصكككككككُ أصكككككككُ

 اْخت ص ر ُه ر حم ه الله تك ع ال ى
ْي  سككككككيف الد ين ر حم ه الله تك ع ال ى أ ْخبرِني صككككككاحبنا وين الد ين أ بُ  عبد  وو لما م ات  الشككككككث

الله ُمح مثد بن اْلحسن بن ع لي  اْبن أبي المحاسن بن ق اِهر اْكْنص ارِي  اْلم ْقِدِسي ق ال  أ ْخبرِني 
ن ا  ن ام بعد م وته فك ق ال  ل ُه ي ا م ْوال  ْي  سكككككككيف الد ين ِفي اْلم  ء أ نه رأى الشكككككككث ال  ا فعل مَ بعض اْلُف ككككككك 

يْكِه و ق ا اللاه باك ال  أجلسككككككككككككككني ب ين يك د  تدلث على وحدانيتي ب ين ماللكتفك قك  ي ف قلت ل  لي اسككككككككككككككْ
ت تعلقار بمحدث لتخرج ع ن حد االسككتحالة و ك ان  ال  بُد من ُمحدث  أث ك ان   اْلح و اِدث اقكْت  كك 

يْ  ا ء ف سككقط م  الق ْول باال نين مثل الق ْول بِالثثال   ِة و اْك ْربك ع ة إِل ى م ا ال  يتناهى ف لأ يتك ر جث  ِمنكْه ا شكك 
 و ر اء اْلو اِحد و ب ِقي اْلو اِحد ص ِحيحا أ و ك م ا ق ال   أث أدخلني اْلجنثة

ال  أبي اْلف ْت   احه همد اْلملك المسكككككككعود ركن الد ين مودود بن اْلملك الصكككككككث و ك ان  صكككككك 
م ْحُمود بن نور الد ين ُمح مثد بن ف خر الد ين قرا أرسككككككالن بن ركن الدولة سككككككقمان بن أرتق بن 

ْي  سككككككككيف الد ين اآْلِمِدي  ِفي همد وكاتبه ووعده أ ن ي جعله أك سككككككككه قد ر ه أ ن يكون الشككككككككث
ْي  يؤ رون ذ ِلك ليتس ح اب الشكث ِبيرا و جهد ِفي ذ ِلك و ك ان  أ صكْ اة ويقطعه ج ارِيا ك  ي اْلُق ك  ع ق اضكِ

ْي  ك ان  يُؤ ر الرثاح ة والقناعة و ك ان  يحه ْكنى دمش الروق ع ل ْيِهأ ف ِ ن الشكث ق فك ل مثا تك رر قلبه سكُ
احبه ا  وعد باإلجابة و جعل يدافع من و قت إِل ى و قت فك ل مثا أ خذ اْلملك اْلك اِمل همد من صكككككككككككككك 
ْلط ان  يا من ِجه ته فئجري الح ِدي  ِفي ذ ِلك و السككككككك  ا النواب أ ر اد  أ ن يولي ِفيه ا ق اضكككككككِ ورته ِفيه 

ر   بن اْلع اِدل و   ْمُلوك اْلملك اْك شكككْ ن ا ك ان  اْلم  احه همد ي ا م ْوال  احه همد يسكككمع فك ق ال  صككك  صككك 
 (2)قد ك اته الشثْي  سيف الد ين اآْلِمِدي  ِفي أ ن ي ج" 
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 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -855
ت  عشككر ة و أ ْرب  ع"فاعُتقل بخ انة البنود بِاْلق اِهر ِة ك ْرب ع ب قين  من شككهر ربيع اآلخر سككنة سككِ

نة اْلم ْذُكور ة و ك ان  أصكككفر اللثْون  ع ُجم اد ى اكولى من السككك  مال ة  أث إنثه قُتل سكككرًّا ِفي سكككجنه ت اسكككِ
نكك ام ف قيككل لك ُه  ا فعاال اللاه بااكورُلي  بعكد م وتككه ِفي اْلم   بكئيِ  اك عمككال قكك ال  قكك ال   فر لي قيككل لك هُ  مااَ
 ِبق ْوِلي ِفي مر ية ولٍد لي ص ِ ير و ُهو  

 رت أعدالي وجاور ربه ... شتان ب ين جواره وجواري()ج او  
 و من شعره قك ْوله

 )قلُت لِخلِ ي ووهوُر الربى ... مبتسماِت و  وُر الِمالْح(
 

 )أي هما أحلى تُرى مْنظررا ... فك ق ال  ال  أعلأ كلٌّ أقاْح(
ا النكثْو  فك ق ال    وكرثر ه ذ 

 ى بُعد المدى يتئوثُب()أ ل أث وليلي بالكواكِه أشيُه ... خياِل عل
 

 )أ ل أث و ِفي جفني وجفِن ُمهنثدي ... ِ راران ذ ا نوِم و ذ اك  ُمش طثُه(
 و ق ال  أ ْي ا

 )ألمثْت بِن ا بعد الُهُدوِ  سعاُد ... بليٍل لباُل الجوِ  ِفيِه ِحداُد(
 

 )ألمثْت و ِفي جفني وجفن ُمهنثدي ... ِ راران ذ ا سيِف و ذ اك  رقاُد(
ا اْلم ْعنى أولع ِبِه اكرثجاني فك ق ال    قلت و ه ذ 

ن ام ل ق ى هموٍم ... يبيُت وِن وُه ُملقى الِجراِن(  )و أ ْين  من اْلم 
 

 )ي شيُأ البرق  و ُهو  ضجيُع ع ْ ٍه ... ف ِفي الجفنين منُه ي مانِياِن(
 و ق ال  اكرثجاني أ ْي ا
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 (2)بارٍق أسرى فهيثج  أح اني("  )وأرثقني والم شرِفي  ُم اجعي ... سنا
 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -852
تِ ين  و أ ْربع مال ة ووفاته سككككككنة ا ْكنك تك ْيِن و أ ْرب عين و خْمس مال ة و ك ان    "مولده سككككككنة ِإْحد ى و سككككككِ

 ص الحا ف اضال
اِلِكي اكندلسي( - 8  )اْلم 

اد المتبت ِ  عمر بن ع بكككادل أ بُو ح ْفص الر عيني اكنكككدلسككككككككككككككي ة أحكككد ال  هكككث لين من كورة ريكككث
و اْلُعل م اء الراسككخين ك ان  ب صككيررا ِبمذهه م الك ِإم امرا متواضككعار يحرث ويحتطه ويمتهن ن فسككه 

ث مال ة صحه اْلف ِقيه ُمع وِ ذار ال ثاِهد  توفِ ي سنة  ماٍن و ِتْسعين و   ال 
 )عمر بن عبد الله( - 8
 
 ي الشثاِفِعي اْك ْشع رِي ()الدبثال الب داذ - 8

عمر بن عبد الله بن أبي السثعادات أ بُو اْلق اِسأ بن أبي بكر الدبثال أ ُخو ُمح مثد و علي  
ار شككافعيًّا أشككعريار و سكككن النظامية بب داذ وبر  ِفي النثْحو ُهم ا و ك ان  حنبليًّا  أث صكك   ك ان  أسككن  ِمنكْ

ُيوخ و كته بخطِ ه ق ال  نحه  الد ين بنوالل ة و سكككككككككككمع اْلكثير و قك ر أ  بِ  ِه على الشككككككككككك  النجثار  ن فسكككككككككككِ
عادات بن ُوريق و أبي اْلفرج بن   معن ا بقر اء ته و سكككككككمع من أبي اْلف ْت  بن شكككككككاتيل و أبي السكككككككث و سككككككك 

ة و ِإدْ  يِ د  اك ص ِحي  ر  ُكليه و كته كثيرا من النثْحو والل ة و اْكُُصول و ك ان  ذكيًّا ألمعيًّا ذ ا فكرة ج 
 و ك ان  من أظر  الشثب اب وأجملهأ و أ ْحس نهْأ لباسار وويًّا وألطفهأ خلقا و عشر ة

 وتولثى اإلشرا  على كته النظاميثة
تِ ين  و خْمس مال ة وأدركه أ جله سكككنة ِإْحد ى وسكككت مال ة ق ال  محه   ولد سكككنة خمس و سكككِ

ن ام بع ة عشكككر يك ْومرا و ُهو  فرحان ف قلالد ين بن النجثار ورأيُته ِفي اْلم  َما فعل ت ل ُه د م وته ِبخ ْمسككك 
 فك ق ال  اآْلن خرجُت من السْجن الله بك
 )اْبن أبي ربيع ة الم ْخُ وِمي( - 8
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 (2)عمر بن عبد الله بن أبي ربيع ة بن اْلُم ير ة بن عبد الله" 
 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -852
" 

ث م ة و ُمح م د بن يحيى الذهلي و   يرهأ يكْ  و ِإْسح اق بن ر اه و ْيه و أ بُو خ 
ن ام ف قلت  يك ْعِني ِفيم ا   له بكَما فعل الق ال  بشكككككككككككككر بن عبد اْلو اِحد ر أ ْيت أ ب ا نعيأ ِفي اْلم 

ي ِفي أ ْمرِي فوجدني ذ ا ِعي ال فك   ف ا عني و ك ان  أ بُو ع  ك ان  ي ْئُخذ على الح ِدي  فك ق ال  نظر الق اضكككككِ
 نعيأ أجل  شي  لْلُبخ ارِي  

 و ُتوفِ ي سنة تسع عشر ة و ِمالك تك ْينِ 
 )أ بُو البركات ك اته ص احه حماة( - 8

اء  ْنشكككككك  احه اإْلِ الأ بن مرشككككككد أ بُو البركات التنوخي المعري اْلك اِته صكككككك  اْلف ككككككل بن سكككككك 
 ظوة و تقدم ِعْند مخدومه و له شعروالترسل لص احه حماة روى ع ن أ بِيه و ك ان  ذ ا ح

ث و أ ْرب عين وِستِمال ة  توف ي سنة   ال 
ْئُمون( - 8  )و وِير اْلم 

اْلف كل بن سهل أ بُو اْلع بثال السثرخِسي  أ ُخو اْلحسن بن سهل و قد تقدم ذكر أ ِخيه ِفي 
ان ُه(  م ك 

ْئُمون سنة تسعين و ِمال ة  لأ على و قيل ِإن أ ب ا سهل أسمن حر  اْلح اء أسلأ على ي د اْلم 
ْئُموِن و اْستولى ع ل ْيِه ح تثى ضايقه ِفي ج ارِي ة أ ر اد  ِشر اله ا  ي د اْلمْهدي ووور اْلف ل لِْلم 

ر ة  ْئُموِن و صككككككككفه ِبح  ككككككككْ ام اْلف ككككككككل لِْلم  ِتْخد  اِلد اْلبك ْرم ِكي على اسككككككككْ و لما ع م يحيى بن خ 
يحيى نظر  فك ل مثا أدخلُه لحقته حيرة ف نظر الرشككككيد إِل ى اْلو وير الرشككككيد فك ق ال  الرشككككيد أوصككككله إِل ي  

ْمُلوك  ُمنكر الختياره ل ُه فك ق ال  اْلف كككككككل ي ا أ ِمير اْلُمؤمِنين  ِإن من أعدل الشكككككككواهد على فراهة اْلم 
م لقد أ ْحسكككك   ا اْلك ال  ي ده فك ق ال  الرشككككيد ل ِ ن كنت سكككككت لتوصككككى ه ذ  ب ة سكككك  يكْ ت نأ ن تملك قلبه ه 
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ْيء ِإالث أج اب ِبم ا يصكككككدق  ئ له بعد ذ ِلك ع ن شككككك  و ِإن ك ان  بديهة كحسكككككن و أحسكككككن  أث لأ يسكككككْ
 وصف يحيى ل هُ 

اِلل و ك ان  يلقه ذ ا الرياسكتين ِك نثُه تقلد الووارة و السكيف و ك ان  يتشيع و ك ان   و ك ان ت ل ُه ف  ك 
 اب ة ِفي أ ْحك امهمن أخبر النثال ِبعلأ النجامة و أ ْكث رهأ ِإص  

ْين لما خرج إِل ى اْكمين وقتا و عقد ل ُه ِفيِه ِلو اء و سكككككلمُه  يُكق ال أ نه اْخت ار لطاهر بن اْلُحسكككك 
 إِل ْيِه و ق ال  عقدت ل ك ِلو اء ال  يحل خْمسا و ِستِ ين  سنة

ت إِل ى أ ن قبض يك ْعُقوب بن اللثيككْ  ان  ب ين ُخُروج قكك اِهر ذ لككِك اْلو قككْ الصككككككككككككككفككار على   و ككك 
 ُمح مثد بن ق اِهر بن عبد الله بن ق اِهر بن اْلُحس ْين بنيسابور ِست ون  سنة

ة اْلف ككل م ا خ لفه ف حملت إِل ْيِه سككلة مختومة  ْئُمون من و اِلد  و لما توف ي اْلف ككل قله اْلم 
 (2)مقفلة ف فت  قفلها ف ِ ذا صندو" 

 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -858
 سمع المقامات من اْبن النقور و ر و اه ا ع نُه و من شعره ي ر ي و وجته"و  

 )لأ تذه بي ف ئ ُقول الذاهُه اْمر أ ة ... و ِإنثم ا ذهه اْلم ْعُرو  والكرُم(
 

 )ِبي مثُل م ا ِبِك ِإالث أ ن ذ اك بل ى ... م يكثِر وجه ِك الحالي و ذ ا س ق أ(
 معد الع لويور اه تِْلِميذه الشريف فخار بن 

 )أود ى اْبن أ ي وب و ادر جذوةر ... ِفي الصثْدر مني ماتني تتله ُه(
 

 )قد قلُت للناعي  ادة نعاه لي ... م ات  المبرُد والخليُل و عله(
 
 )الالثِلكالي الشثاِفِعي( - 8
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أ الرثاوِي  الطثب ري اك   ور اْلح اِفظ أ بُو اْلق اسكككككِ ل اْلم ْعُرو  هبة الله بن اْلحسكككككن بن م ْنصكككككُ صكككككْ
ْي  أبي ح اِمد و سكككككمع من جم اع ة ق ال   اد تفقه على الشكككككث اِفِعي ن يل بك ْ د   بالالثِلكالي اْلف ِقيه الشكككككث
ْيِن وكتابار ِفي الس   ن ن اْلخ ِطيه ك ان  يفهأ ويحفظ صنف كتابا ِفي الس نة و كتاب رجال الصثِحيح 

ينك و ر فِ  ان سككككككككنة   م ان عشككككككككر ة أ ْرب عِمال ة ق ال  ع  وعاج ل ته اْلمنية ف م ات  بالد  لي  بن ي شككككككككهر ر م  كككككككك 
ْين بن جد  الُعكب ري ر أ ْيت هبة الله الطثب رِي  ِفي الن وم ف قلت  ق ال   فر  ا فعل الله بكمَ اْلُحسككككككككككككك 

 لي قلت ِبم اذ ا ق ال  كلمة ُخْفي ة بالس نثة
 )اْك ْشق ر المقرىء( - 8

أ اْلخياط المقرىء اْلم ْعُرو هبة الله بن اْلحسكككككن بن أ    ْحمد بن أبي اْلم ع اِلي أ بُو اْلق اسكككككِ
اد من القر اء المشككهرين باإلجادة وُحسككن اْك د اء و م ْعرِف ة  ف ة بِبك ْ د  اِكني د ار اْلخال  باكشككقر من سكك 

اِلد  دوجوِه اْلقر اء ات بكالروايكات و يفهأ قرفا حسككككككككككككككنا من النثْحو قك ر أ  بالروايات على ُمح مث  بن خ 
د الرو او ال ثرِير وع لى عبد الله بن عبد الله اْلج ْوه رِي وع رفة بن ع لي  البقلي والنحو على اكسع

ُعود بن ع لي  بن النثاِدر و عمر بن أبي بكر بن التبثان و   يرهم ا  بن نصكككٍر العبرني و سكككمع من م سكككْ
لِ ي ِإم امر  افِ و قك ر أ  ع ل ْيِه جم اع ة و ك ان  ُيصكك  م اِم الظثاِهر وتجه ر على م ْذه ه الشككث ِعي و ُتوفِ ي سككنة ا بِاإْلِ

 أ ربع و   ال  ِين  وِستِمال ة(
 )الُجر ذ اْلك اِته( - 8

هبة الله بن اْلحسن بن ُمح مثد بن هبة الله بن ُمح مثد بن ع لي  بن اْلحسن اْلمطله أ بُو 
اِعررا يْكته خط اْلم ع اِلي الملقه بالُجرذ من ب يت الووارة ا حسككككنا والتقدم ك ان  أديبار ف اضككككال شكككك 

 (2)و نس  ِبخ طِ ِه اْلكثير للنثال توريقار و ك ان  ظريفار لطيفار و جمع ِفي" 
 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -859
 ")وأف ُل أهِل العصِر ِعلمار وُسؤددار ... وأف لهأ ِفي ُمشكل الق ْول ُمبهأ(

 و ِمنكْه ا
 ا رد  بقراقار ع ن اْلم ْوت ِقب ه ... و قد ك ان  من أعيانه ِفي التقد م()و م  
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 )و ال  حاد جالينول ع ن ح تف يك ْومه ... فسل أ م ا أعياه للمستِ لأ(

 
 )ال  كسر كسر ى  أث تاب ع تُكبثعا ... و ع اد بعاٍد  أث ج رث بُجرُهأ(

 
 )أ بُو اْلق اِسأ المقرىء( - 8

ر ك ان  من أحفظ النثال للتفسكهبة الله بن سك   رِير اْلُمف سك  أ المقرىء ال كث ير المة أ بُو اْلق اسكِ
اد و سككككمع الح ِدي  من أبي بكر بن  ور ِفي بك ْ د  ْنصككككُ والنحو والعربية و ك ان ت ل ُه ح لق ة ِبج اِمع اْلم 

ا ك ان  لنا شككككككككيِ  نك ْقر أ ع ل ْيِه  اب محوثل ف م ات  بعض ِفي ب  م الك الق طيعي و   يره ق ال  هبة الله ه ذ 
ْي  ِفي الن وم فك ق ال  ل ُه  ابه فك ر هُه الشكككككككككككككث ح  ق ال  ف م ا حالك م ع   ق ال    ف ر لي َما فعل الله بكأ صككككككككككككْ

منكٍر و ن ِكير ق ال  ي ا أسكككككتاذ لما أجلسكككككاني و ق اال لي من ر ب ك و من نبيك ألهمني الله ع  و جل 
ا لْ خر قككد أقسككككككككككككككأ علينككا بعظيٍأ أ ن قلككُت ل همككا ِبح ق أبي بكر و  ال  أ حككدهمكك  اني فك قكك  عمر  د عكك 

ا ِفي سككنة عشككٍر و أ ْرب عِمال ة و له كتاب النثاسككِ  والمن أ ه ذ  سككوخ فتركاني وانصككرفا و ُتوفِ ي أ بُو اْلق اسككِ
الِكل منثورة ِفي اْلع ر بيكثة و أ بُو ُمح مثد روق الله عبد اْلو هثاب التثِميِمي الْ  حدث ُهو  اْبن مُ و لكه مسكككككككككككككك 

 بنت ه ذ ا
 )و اِلد اْبن الُجمثي ي( - 8
) 

رِي   اِلل اللثْخِمي  اْلمصككككككككْ الم ة بن الُمسككككككككِلأ بن أ ْحمد بن ع لي  أ بُو اْلف  كككككككك  هبة الله بن سكككككككك 
اِفِعي ر حل إِل ى اْلعر اق وسككككككككمثع و ل ده  ْي  أبي اْلحسككككككككن اْبن الُجمي ي الشككككككككث اِفِعي و اِلد الشككككككككث الشككككككككث

اِكر وبمصكككر اْلم ذْ  أ اْبن ع سككك  ة الكاتبة وقبقتهما وبالشكككام من اْلح اِفظ أبي اْلق اسكككِ هد  ُكور من شكككُ
ر  لفي ِفي خلق كثير و حدث ِبمصكككككككْ من أبي ُمح مثد اْبن بك ر ي وباإلسككككككككندرية من اْلح اِفظ السككككككك 

ْند ريثة أ بُو عبد الله اْبن الرمال ُوِلد تك ْقديرا سنة     ك   ِين  أ و ِإْحد ى و   ال  ِين  ال  وروى ع نُه بث ر اإْلسكْ
 و خ ْمسِمالة و ُتوفِ ي سنة سبع وِستِمال ة

 )اْلو وير الفال ي( - 8
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هبة الله بن صككككاعِد اْلو وير شككككر  الد ين اكسككككعد الفال ي خد م اْلملك الفال  ِإبْكر اِهيأ بن 
ِبيرا اِمل  أث اْبنه الصثال  ووور متصرفار خدم اْلك   اْلع اِدل و ك ان  ن ْصر انِي ا ف ئسلأ و ك ان  ر لِيسا ك رِيمرا خ 

 (2)للمع  أيبك التركماني و تمكن ِمْنُه إِل ى أ ن وال ه اْلج ْيش و كته ل ُه" 
 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -820
ع ر اء و رُبم ا أ ت ت علي  السككككاعُة أقلع ضكككرسككككار من أضكككراسككككي أ ْهون علي  من قوِل بيٍت  "الشككك 

ْذُكور ة ِفي كتكاب اك كاني ولم ا توف ي الفرودق ر اه جرير بئبيوأخبكاُر  اٍت الفرودق كثيرِة ُمط وثلك ة مك 
 ِمنكْه ا

 )قد و ل دت بعد الفرودق حامِل ... و ال  ذاُت ب عٍل من نِفاٍل تك ع لثِت(
) 

 )ُهو  اْلو اِفد الميموُن والراتُق الثثالي ... ِإذا النعُل يك ْومرا بالعشيرة و لثت(
نكك ام ف قلككت  ا فور ككاه ِب  ْير ذ لكِكك و قكك ال  اْبنككه لبطككة ر أ يكْكت أبي ِفي اْلم  نفعتني  عاال اللااه بااكمااَ

الكلمُة الثِتي ناوعُت ِفيه ا الحسكككككن  على اْلق ْبر قلُت و ذ ِلك  أ ن النوار ووجُته لما ح كككككرتها اْلو ف اة 
لِ ي ع ل يكْه ا اْلحسن اْلب ْصرِي  ف   ِت الفرودق ان ُيصك  ا ئْخبرُه الفرودق بذلك فك  أوصك  ه  ق ال  ِإذا فر ُتأ ِمنكْ

اعلمني فُئخرجت و ج اء اْلحسكككككككككككككن وسكككككككككككككبقهما النثال فانتظروهما ف ئ قكْب ال  و النثال ينظُرون  فك ق ال  
اْلحسكككككككن م ا للنثال فك ق ال  ينتظرون خير النثال وشكككككككر  النثال فك ق ال  إن ي لسكككككككُت بخيرهأ ولسكككككككت  

ه اد ة أ ن ال  إِل ه ِإالث اللبشككر هأ و ق ال  ل ُه ا ا الم ككجع فك ق ال  شكك  ه ْلحسككن على قبرها م ا اعد دت له ذ 
 خالصي يك ْوم اْلحسن ق ال   فر لي ب َما فعل الله بكُمْنُذ سكبعين سنة ورُِلي  ِفي الن وم ف قيل ل ُه 

طبه ورك كككة و و مع ة حو ق ال  ل ْوال  شكككيتبك لعذبتك بالنثار واوالد الفرودق من النوار لبطة وسكككبطه و 
ُه ِفي  انككك  ِه و قكككد تقكككدم ذكر النوار و وجتكككه ِفي م كككك  ده ع قكككِ وكل هأ من النوار و ل ْيس  لواحكككٍد من و لككك 

 حر  الن ون و ش ْيء من أخبارهما و م ات ل ُه اْبن فدفنه و لما فرغ ِمْنُه اْلتفت إِل ى النثال و ق ال  
 أ ق منا ق ِليال بعدُهأ وتقد موا()و م ا ن حن إال  مثلهأ  ير  أنثنا ... 

 الهمذاني المؤرخ اْسمه ُمح مثد بن عبد اْلملك
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 أ بُو همذان ق اِضي هيت اْسمه اْلق اِسأ بن بْهر ام
 )هميأ(

 
 )الطثب ري( - 8

ث  يُأ بُن ه مكاٍم الخثع مي الط بري اآلملي ارتحل و سككككككككككككككمع وحد ث و ُتوفِ ي سككككككككككككككنة   ال  ُهم 
 و ِتْسعين و ِمالك تك ْينِ 
 )هناد(

 
 )هناد اْلح اِفظ اْلُكوِفي( - 8

ري التثِميِمي اْلُكوِفي الدثارِمي  اْلح اِفظ أحد الُعب اد روى ع نُه  ري أ بُو السككككككككككككك  ه ناد بن السكككككككككككككث
ِحي  و ُتوفِ ي ِفي ُحُدود اْلخمسين والمالتي ن لأ ُمسكلأ و اْك ْربك ع ة وروى الُبخ ارِي  ع نُه ِفي  ير الصكث

 (2)تس رث ك ان  ِإذا صل ى اْلفْجر جلس ح تثى تطلع" يت و ج و لأ ي
 

 (224الوافي بالوفيات، الصفدي )م -821
 [830"لِْلِهْجر ِة وروى ل ُه اْلج م اع ة ]

 [832اْلفراء ي ِيد بن ص ال  اْلفراء النكثْيس ابُورِي توف ي سنة تسع و عْشرين وم تين ] - 16
ان ة ب - 12 ح اِبي  ي ِيد بن رك  ي ن عبد ي ِيد بن عبد اْلمطله بن عبد من ا  الْ الصكككككث قرشكككككِ

 المطلبي ل ُه ُصْحب ة و رِو اي ة وكبيه ُصْحب ة و رِو اي ة
ان ة ابناه و عبد الرثْحم ن ق ال  اْبن  ان ة ِفي حر  الرثاء روى ع ن ي ِيد بن رك  و قد تقدم ذكر رك 

ان   ان  عبد اْلبر ِفي اْبنه عبد الرثْحم ن بن ي ِيد بن رك  ة أ ْي كككككا أ بُو ج ْعف ر ة نظر وروى ع ن ي ِيد بن رك 
 ُمح مثد بن ع لي  

ظ ق ال  أ بُو ُمع اِوي ة اْلح اِفظ ي ِيد بن ُور ْيع اإِلم ام أ بُو ُمع اِوي ة العيسى اْلب ْصرِي  اْلح افِ  - 13
ا ا أحفظكه و قك ال  أ بُو حك  ا أتقنكه و مكك  انك ة عصككككككككككككككره مك  ان  ر ْيحك  بك ل كك  نكْ ة إِ اْبن ح  ام و قك ال  نصككككككككككككككر تِأ  ِقك  مك 
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ِمي ر أ يْكت اْبن ُور ْيع ِفي الن وم ف قلكت  ْلجنثة قلت ِبم اذ ا ق ال  دخلت ا َما فعل الله بكاْلج ْه كككككككككككككك 
ة و ق ال  ب ع ككهأ ك ان  أ بوُه و اِلي اآلبلة م ات  ع ن خمس م ة ألف م ا أ خذ ِمنكْه ا  ال  ثْكر ة الصككث ق ال  ِبك 

 ي ِيد
انِين  و ِمال ة" ُسِ ل  ع ن التث   (2)ْدلِيس فك ق ال  كذب و ُتوفِ ي سنة ا ْكنك تك ْيِن و   م 

 

 (228ارآ  الجنان وعبر  اليقمان، اليافعي )م -827
" ال ا وسكككككككتين سكككككككنة، قال ابن المديني: انتهى العلأ في ومانه إليه ما كان بالكوفة بعد 

طان: ما كان هنا ، قكال يحيى القالثوري أ بكت منكه. وفيهكا توفي الحكافظ اللبيكه ي يكد بن وريع
أ بت منه، وقال أحمد بن حنبل: كان ريحانة بالبصرة، وقال نصر بن علي الجه مي: رأيته 

؟ قال: دخلت الجنة. قلت: بماذا؟ قال: بكثرة الصككالة. ما فعل الله بكفي المنام، فقلت: 
و أول من دعي هوفيها توفي أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيأ الكوفي قاضي الق اة، و 

بذلك، تفقه على اإلمام أبي حنيفة، وسكككككككككمع من عطاء بن السكككككككككاله وقبقته. قال يحيى بن 
معين: كان القاضككككي أبو يوسككككف يصككككلي بعدما ولي الق ككككاء كل يوم مالتي ركعة. وقال يحيى 
بن يحيى الذيسابوري: سمعت أبا يوسف يقول عند وفاته: كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه 

الكتاب والسكككنة، سكككمع جماعة من كبار اكلمة، وجالس محمد بن أبي ليلى،  أ  إال ما وافق
جالس أبا حنيفة، وكان ال اله عليه مذهبه، وخالفه في مواضكككككع كثيرة، وروى عنه محمد بن 
الحسككككككن الشككككككيباني الحنفي واإلمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهخرون. وكان قد تولى 

هدي وابنه الهادي والرشككيد، وكان الرشككيد يكرمه ويجله، وكان الق ككاء لثال ة من الخلفاء: الم
عنده حظيار مكينار، وسكككككككككككئله الرشكككككككككككيد يومار عن إمام شكككككككككككاهد رجالر ي ني، هل يحده؟ قال أبو 
يوسكككف، فقلت: ال. فحين قلتها سكككجد الرشكككيد، فوقع لي أنه قد رأى بعض أهله على ذلك، 

ى الله عليه وهله وسكككككككككككلأ قال: " ادرؤوا  أ قال لي: من أين قلت هذا؟ قلت: كن النبي صكككككككككككل
الحدود بالشككككبهات " وهذه شككككبهة فسككككقط الحد معها، فقال: وأي شككككبهة في المعاينة؟ قلت 
ليس يوجكه المعاينة لذلك أكثر من العلأ بما جرى، والحدود ال تكون بالعلأ، وليس كحد 
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فما خرجت حتى أخذ حقه بعلمه، فسككككككجد مرة هخرى، وأمر لي بمال ج يل وأن أل م الدار، 
جاءتني هدية ممن شكككككككوهد منه ذلك، وهدية من أمه وجماعته، وصكككككككار ذلك أصكككككككالر للنعمة، 
ول مت الدار، فصار هذا يستفتيني وهذا يشاورني، ولأ ي ل حالي يقوى حتى قلدني الق اء. 
قال ابن خلكان وهذا يخالف ما نقلوا: انه ولي الق ككككاء لثال ة من الخلفاء والله أعلأ، انتهى  

الم ابن خلكان. قلت وقول أبي يوسكككككف وليس كحد أخذ حقه بعلمه  ير مسكككككلأ، بل إذا  ك
كان له حق على أحد، ولأ يكن له من يشككككككككهد بذلك، وظفر بماله فله أن يئخذ قدر حقه، 

 (2)ولو قال وليس للقاضي أن يق ي في حدود الله بعلمه، كان صوابار." 
 

 (228م ارآ  الجنان وعبر  اليقمان، اليافعي )-823
"وقال محمد بن الحسكككككككككككين: سكككككككككككمعت أبي يقول: رأيت معروفار الكرخي في النوم بعد 

؟ فقككال:  فر لي، فقلككت: ب هككدك وورعككك؟ قككال: ال بككل مااا فعاال اللااه بااكموتككه، فقلككت لككه: 
بقبول موعظة ابن السكككككماك ول ومي الفقر ومحبتي للفقراء. وكانت موعظة ابن السكككككماك قوله: 

مته أعرم اللكه عنكه جملتكه ومن أقبكل على اللكه بقلبه أقبل الله برحمن أعرم عن اللكه بكليتكه 
عليكه، وأقبكل بوجوه الخلق إليكه، ومن ككان مرة ومرة فكاللكه يرحمكه وقتكار مكا، قال فوقع كالمه في 
قلبي وأقبلت على الله تعالى وتركت جميع ما كنت عليه. وذكر بع كككككهأ، انه سكككككمع مشكككككاي  

رة كانت سبه ووارته أنه قال: قد ضاق ما بيدي. حتى ب داد يحكون أن عون الدين بن هبي
فقدت القوة أيامار، فئشكككككككار علي بعض أهلي أن أم كككككككي إلى قبر معرو  الكرخي رضكككككككي الله 
تعالى عنه، واسئل الله عنده، ف ن الدعاء عنده مستجاب، قال: فئتيت قبر معرو  الكرخي، 

ال فاجت ت بمحلة من محفصكككككككككليت عنده، ودعوت،  أ خرجت كقصكككككككككد البلد يعني ب داد، 
ب داد، فرأيت مسككككككككجدار مهجورار، فدخلله كصكككككككككلي فيه كعتين، ف ذا بمريض ملقى على بارية، 
فقعدت عند رأسككككككه وقلت له: ما تشككككككتهي؟ فقال: سككككككفرجلة، قال: فخرجت إلى بقال هناك، 
فرهنت مي رتي على سكككككفرجلتين وتفاحة وأتيته بذلك، فئكل من السكككككفرجلة  أ قال أ لق باب 

مسكككجد فئ لقته فتحنى عن البارية، وقال: احفرها هنا، فحفرت ف ذا بكوو، فقال: خذ هذا ال
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فئنت أحق به، فقلت أما لك وارث؟ قال: ال إنما كان لي أخ، وعهدي به بعيد، وبل ني أنه 
 مات، ونحن من الرصافة، قال: فبينما هو يحد ني إذ ق ى
، وأتيت ه مقدار خمس مالة ينارنحبكه، ف سككككككككككككككلته وكفنته ودفنته،  أ أخذت الكوو وفي

إلى دجلة كعبرها، وإذا بمالح في سككككككككككككفينة عتيقة وعليه  ياب ر ة، فقال: معي معي، فن لت 
معه وإذا به من أكبر النال شككككككككككبهار بذلك الرجل، فقلت: من أين أنت؟ فقال: من الرصككككككككككافة 

 مان وما أدريولي بنات، وأنا صعلوك، فقلت: ما لك أحد؟ قال: ال وكان لي أخ ولي عنه و 
ما فعل الله به، فقلت: ابسكككط حجرك، فبسكككط فصكككببت المال فيه، فبهت فحد ته الحدي ، 
فسكككككئلني أن هخذ نصكككككفه، فقلت: والله وال حبة،  أ صكككككعدت إلى دار الخليفة، وكتبت رقعة، 
فخرج عليهكا أشككككككككككككككرا  المخ ن،  أ تكدرجكت إلي الووارة، ومنكاقكه معرو  كثيرة، وف ككككككككككككككالله 

ر شكككككككيء منها كته السكككككككلوك. وفيها توفي أبو البختري وهه بن وهه شكككككككهيرة، وموضكككككككع ذك
القرشكي اكسكلي المدني، حدث عن العمري وجعفر الصكادق وهشام بن عروة و يرهأ. وروى 

 (2)عنه  ير واحد، وكان متروك الحدي ، ينسه إلى وضعه، وتولى الق اء" 
 

 (228ارآ  الجنان وعبر  اليقمان، اليافعي )م -824
 ء يتبركون بالجناوة،  أ أسلأ وحسن إسالمه."من السما

وحكي أن إبراهيأ الحربي قال: رأيت بشككككككككككككككر بن الحارث الحافي في المنام كئنه خرج 
ي . فقال:  فر لما فعل الله بكمن مسكككككككككككجد الرصكككككككككككافة، وفي كمه شكككككككككككيء يتحرك، فقلت: 

عليه  روأكرمني، فقلكت: مكا هكذا الكذي في كمكك. فقكال: قكدم علينكا روح أحمكد بن حنبكل فنث
الكدر واليكاقوت، فهكذا ممكا التقطتكه. قلككت: فمكا فعكل يحيى بن معين وفالن سككككككككككككككمكاه من ألمككة 
الحدي . قال: تركتهما، وقد وارا رب العالمين، ووضككككككككعت لهما الموالد. قلت: فلأ لأ تئكل 
معهمككا أنككت؟ قككال: قككد عرفككت هوان الطعككام علي، فككئبككاحني النظر إلى وجهككه الكريأ، وكككان 

ى عنه حسككككن الوجه، ربعة يخ ككككه بالحناء خ ككككابار ليس بالثاني، وفي لحيته رضككككي الله تعال
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شكككعرات سكككود قد جاوو سكككبعار وسكككبعين سكككنة، وقد جمع ابن الجووي أخباره في مجلد، ذلك 
 البيهقي والهروي.

ومن مناقبه أي كككار ما ذكر بعض العلماء في مناقه اإلمام الشكككافعي عن الربيع قال: لما 
وأنا معه كته كتابئ وقال: يا ربيع، خذ كتابي هذا، وامض به إلى خرج الشككككككافعي إلى مصككككككر 

عبكد اللكه أحمكد بن حنبل، وأتني بالجواب. قال الربيع: فدخلت ب داد ومعي الكتاب فلقيت 
أحمد بن حنبل في صكالة الصب ، فصليت معه، فلما انتقل من المحراب سلمت إليه شاب 

نظرت فيه؟ قلت: ال، فكسر الختأ وقرأ  وقلت: هذا كتاب الشكافعي من مصكر، فقال أحمد:
الكتاب فت ر رت عيناه بالدمو  فقلت له: إيش فيه؟. فقال: يذكر أنه رأى النبي صكككككككككككلى الله 
عليه وهله وسككككككلأ، فقال له: أكته إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل، واقرأ عليه السككككككالم وقل 

ى يوم القيامة. فع لك علأ إلله: إنك ستمتحن وتدعي للقول بخلق القرهن، فال تجبهأ، فستر 
قكال الربيع: فقلكت: البشككككككككككككككارة فخلع قميصككككككككككككككه الكذي يلي جلكده ودفعكه إلي، وأخكذت جواب 
الكتاب، وخرجت إلى مصككككككككككر فسككككككككككلمت الكتاب للشككككككككككافعي وقال: يا ربيع، إيش الذي دفع 
إليكك. قلكت: القميص الكذي يلي جلده، فقال الشككككككككككككككافعي: ال نفجعك به، ولكن بله، وادفع 

 حتى أكون شريكار لك فيه. إلي الماء
وفيها توفي اإلمام أبو علي الحسكن بن حماد الح ككرمي الب دادي، والحافظ أبو قدامة 

 عبد الله بن سعيد رحمهأ الله تعالى.
 

 ا نتين وأربعين ومالتين
فيها توفي القاضككككككي أبو حسككككككان ال يادي الحسككككككن بن علي بن عثمان، وكان إمامار  قة، 

اإلقال . وفيها توفي اإلمام الرباني أبو الحسكككككككككككككن محمد بن أسكككككككككككككلأ إخباريار. مصكككككككككككككنفار كثير 
الطوسكككي ال اهد صككككاحه المسككككند في صككككاحه المسككككند واكربعين، وكان يشككككبه في وقته بابن 

 (2)المبارك. رحل وسمع من" 
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 (228ارآ  الجنان وعبر  اليقمان، اليافعي )م -825
ال ة اء مصككر، فحكأ بها  "خمس عشككرة ومالتين، وكان معه القاضككي يحيى، فواله ق كك

 أيام،  أ خرج مع المئمون.
وروي عن يحيى أنه قال: اختصككككككككأ إلي في " الرصككككككككافة " الجد الخامس يطله ميراث 
ابن ابن ابن ابنككه. قلككت: ومثككل هككذا، وجككد عنككدنككا في يككافع من بالد اليمن، حتى كككان يقول 

  شككككككى مجلسككككككه، وكاناإلبن السككككككافل: يا جد أجه جدك، وكان بعض الشككككككعراء يتردد إليه وي
بعض اكحيان ال يقدر على الوصول إليه، إال بعد مشقة ومذلة يقاسيها، فانقطع عنه، فالمته 

 ووجته في ذلك مرارار فئنشدها:
 تكلفني إذالل نفسي ل يرها ... وكان عليها أن أهان لتكرما

 تقول سل المعرو  يحيى بن أكثأ ... فقلت: سليه رب يحيى بن أكثما
حوال تختلف على ابن أكثأ وتتقلككككه بككككه اكيككككام إلى أن ع ل محمككككد بن ولأ ي ل اك

القاضكككككككي أحمد بن أبي دؤاد عن الق كككككككاء في أيام المتوكل، فولي ابن أكثأ كما تقدم، وخلع 
عليه خمس خلع،  أ ع له وولي في رتبته جعفر بن عبد الواحد الهاشككككككككككككمي. فجاء كاتبه إلى 

شككككككككاهدان عادالن على أمير المؤمنين أنه أمرني القاضككككككككي يحيى فقال: سككككككككلأ الديوان، فقال: 
بكذلكك، فكئخذ الديوان منه قهرار، و  ككككككككككككككه عليه المتوكل، فئمر بقبض أمالكه، وأل م بيته،  أ 
حج وحمككل أختككه معككه، وع م على أن يجككاور، فلمككا اتصككككككككككككككل بككه رجو  المتوكككل لككه رجع يريككد 

ذكورة، الحجة من السنة المالعراق، فلما وصل إلى الربذة توفي بها يوم الجمعة منتصف ذي 
 وقيل في  يره سنة  الث وأربعين، ودفن هناك.

وحكى أبو عبد الله بن سكككككككعيد قال: كان يحيى بن أكثأ القاضكككككككي صكككككككديقار لي، وكان 
. فرأيته كما فعل الله بيودني وأوده، وكنت أشككككككككتهي أن أراه في المنام بعد موته، فئقول له: 

ت  فر لي إال أنه وبخني،  أ قال لي: يا يحيى، خلط ؟ فقال:ما فعل الله بكليلة، فقلت: 
علي في دار الكدنيكا، فقلت: يا رب إتكلت على حدي  حد ني به أبو معاوية ال ككككككككككككككرير عن 
اكعمش عن أبي صكككال  عن أبي هريرة رضكككي الله تعالى عنه قال: قال رسكككول الله صكككلى الله 

عنك  بالنار، فقال: قد عفوتعليه وهله وسلأ: إنك قلت: إني كستحيي أن أعذب ذا شيبة 
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يا يحيى، وصدق نبيي، إال أنك خلطت علي في دار الدنيا. ذكر كذلك اكستاذ أبو القاسأ 
 القشيري في رسالته.

قلت: ومما يناسككككككككه هذه الحكاية أو يقرب منها أنه توفي شككككككككي  كان عندنا في بالد 
ما قال له: في المنام، ف اليمن وكيالر على باب القاضككككي في عدن. فلما توفي راه بعض النال

. قال: أوقفني بين يديه وقال: يا شكككككككككككي  السكككككككككككوء ج تني بموبقات الذنوب، أو فعل الله بك
 (2)قال" 

 

 (228ارآ  الجنان وعبر  اليقمان، اليافعي )م -822
 "المذكور وهو:

 صبرار جميالر ما أسر  الفرجا ... من صدق الله في اكمور نجا
 ... ومن رجا الله كان حي  رجامن خشي الله لأ ير له أذى 

وفيها توفي أبو محمد الربيع بن سككككليمان الجي ي صككككاحه اإلمام الشككككافعي، لكنه كان 
قليل الرواية عنه، وكان  قة. روى عنه أبو داود والنسككككككككالي. وتوفي في ذي الحجة من السككككككككنة 

 المذكورة بالجي ة، وقبره بها كذا قاله الق اعي.
فقيه، اإلمام اكصبهاني الظاهري صاحه التصانيف، سمع وفيها توفي داود بن علي ال

القعنبي وسككككككليمان بن حرب وقبقتهما، وتفقه على أبي  ور وابن راهوية وكان واهدار وناسكككككككار 
متقلالر كثير الور ، وكان من كثر النال تعصكككككبار لإلمام الشكككككافعي، وصكككككنف في ف كككككالله والثناء 

رية. وكان ، وتبعه جمع كثير يعرفون بالظاهعليه كتابين، وكان صكاحه مذهه مسكتقل بنفسه
ولده أبو بكر على مذهبه، وسككيئتي ذكره إن شككاء الله تعالى وانتهت إليه رياسككة العلأ بب داد، 
وقيل: كان يح ككككر مجلسككككه أربعمالة قيلسككككان أخ ككككر، قال داود: ح ككككر مجلسكككككي يومار أبو 

ن يجلسككككه نفسككككه من  ير أيعقوب البويطي، وكان من أهل البصككككرة، وعليه أخرقتان، فتصككككدر ل
أحد، وجلس إلي جانبي وقال: سكككل عما بدا لك؟. فكئني أ  كككبت منه فقلت له مسكككته لار: 
أسكككككككككئلك عن الحجامة، فبرك،  أ روى قريق " أفطر " الحاجأ والمحجوم ومن أرسكككككككككله ومن 
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أسكككككككككككككنده ومن وقفه، ومن ذهه إليه من الفقهاء. وروى اختال  قريق احتجام رسكككككككككككككول الله 
عليه وهله وسكككككككلأ، وأعطى الحجام أجره، ولو كان حرار، ما لأ يعطه. وروى بطريق صكككككككلى الله 

أن النبي صكككلى الله عليه وهله وسكككلأ احتجأ بقرن، وذكر اكحادي  الصكككحيحة في الحجامة، 
 أ ذكر اكحادي  المتوسككككككككككككطة. مثل: ما مررت بمأل من الماللكة، ومثل: شككككككككككككفاء أمتي في 

ثل قوله صكككلى الله عليه وهله وسكككلأ: ال تحتجموا يوم كذا  الث، وذكر اكحادي  ال كككعيفة م
وال ساعة كذا.  أ ذكر ما ذهه إليه أهل الطه من الحجامة في كل ومان، وما ذكروه فيها، 
 أ ختأ كالمه بئن قال: أول ما خرجت الحجامة من أصككككككككككككككفهان. فقلت له: والله ال أحقرن 

ل أبو العبككال  علككه في حقككه: كككان عقككل بعككدك أحككدار أبككدار. وكككان داود من عقالء النككال، قككا
داود كثر من علمه. وتوفي في ذي القعدة، وقيل في شككككككككككككهر رم ككككككككككككان، وقال ولده أبو بكر: 

، . فقال:  فر لي وسككككككامحني. فقلت:  فر لكما فعل الله بكرأيت أبي في المنام فقلت: 
 فبأ سامحك. فقال: يا بني، اكمر عظيأ، والويل كل الويل لمن لأ يسام .

 (2)يها توفي محمد بن إسحاق الصا اني الب دادي الحافظ الحجة." وف
 

 (228ارآ  الجنان وعبر  اليقمان، اليافعي )م -822
 "، صاحه التصانيف والخال  العنيف.

 
 سنة خمس عشرة وأربع مالة

فيها توفي اإلمام أبو الحسككككككن المحاملي، شككككككي  الشككككككافعية، أحمد بن محمد ال ككككككبي، 
 الشكككي  أبي حامد االسكككفراليني، وبر  في الفقه، ودرل في أيام شكككيخه تفقه على والده وعلى

أبي حامد وبعده، وسكمع الحدي  من محمد بن المظفر وقبقته، ورحل به أبوه إلى الكوفة، 
وسكمعه بها، وصكنف عدة كته منها المجمو  والمقنع والقباب، وصنف في الخال  كثيرا. 

أبو حامد: هو اليوم أحفظ للفقه مني والمحاملي وكان عديأ النظير في الذكاء. وقال الشي  
 نسبة إلى عمل المحامل الذي يركه فيها في السفر.
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 سنة ست عشرة وأربع مالة

فيها انتشككر العيارون بب دا، وخرقوا الهيبة، واصككلوا العمالت والقتل، وأخذوا النال نهارار 
ها، وت، ويئخذون أصككككحابجهارار. وكانوا يمشككككون بالليل بالشككككمع والمشككككاعل، ويكبسككككون البي

ويعذبونهأ إلى أن يقروا لهأ بذخالرهأ، وأحرقوا دار الشكككريف المرت كككى. ولأ يخرج فيها ركه 
من ب ككداد. وفيهككا توفي أبو عبككد اللككه بن الحككذاء القرقبي اليمني المككالكي المحككدث، مؤلف  

ا توفي أبو هكتاب البشككرى في تعبير الرؤيا في عشككرة أسككفار، وتولى ق ككاء إشككبيلية و يرها وفي
 الحسن علي بن محمد التهامي، الشاعر المشهور. ومن شعره في ذم الدنيا:

 قبقة على كدر وأنت تريدها ... صفوار من اكقذاء واككدار
 ومكلف اكيام ضد قباعها ... متطله في الماء جذوة نار
 وإذا رجوت المستحيل ف نما ... تبني الرجاء على شفير هار

؟ الله بك ما فعلقتل سككرار، ورهه بعض أصككحابه في النوم فقال:  سككجن في القاهرة،  أ
 (2)فقال:  فر لي، فقال: بئي عمل؟ قال: بقولي في مر ية ولدي الص ير:" 

 

 (228ارآ  الجنان وعبر  اليقمان، اليافعي )م -828
"الحدي  على جماعة من أكابر ومانه، وكان دينار ورعار، عليه وقار وسكينة، وكان  قة 

نبيالر قليل الكالم كثير الخير مفيدار، وأقام بدمشككككككككككق مدة، واسككككككككككتوقن الموصككككككككككل، ودخل   بتار 
أصبهان،  أ عاد إلى الموصل، وأخذ عنه شيوخ ذلك العصر. قال ابن خلكان: وكان شيخنا 
قاضككي حله بهاء الدين أبو المحاسككن يوسككف بن رافع يفتخر بقراءته عليه ورويته، وكان كل 

يتولى قبخها بيده. وكان كثيرار ما ينشككككككككككد مسككككككككككندار إلى أبي الخير يوم يسككككككككككمط له دجاجة، و 
 ألفاته الواسطي:

 جرى قلأ الق اء بما يكون ... فسيان التحرك والسكون
 جنون منك أن تسعى لروق ... ويروق في  شاوته الجنين
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وفيهكككا توفي العالمكككة أبو محمكككد الخشككككككككككككككككاب عبكككد اللكككه بن أحمكككد الب كككدادي النحوي 
ع وأكثر وقرأ الكثير وكته بخطه الملي  المتقن، وأخذ العربية عن أبي المحدث، قله وسم

السككككعادات ابن الشككككجري وابن الجواليقي، وأتقن النحو والل ة والتصككككريف والنسككككه والفرالض 
والحسككككاب والهندسككككة و ير ذلك، وصككككنف التصككككانيف. وكان إليه المنتهى في حسككككن القراءة 

وانتهت إليه اإلمامة في النحو، وكان مت ككككككلما من وسككككككرعتها وفصككككككاحتها مع الفهأ والعذوبة، 
العلوم، وخطه في نهاية الحسككككن، وكان ظريفار م احار، وله شككككعر قليل من ذلك قوله في كتاب 

 الل  :
 وذي أوجه لكنه  ير بال  ... بصر، وذو الوجهين للسر مظهر

 تناجيك باكسرار أسرار وجهه ... فتسمعها بالعين ما دمت تنظر
 ى مئخوذ من قول المتنبي في ابن العميد:وهذا المعن

 خلقت صفاتك في العيون كالمه ... كالخط يمالء مسمعي من أبصرا
وشككككرح كتاب الجمل لعبد ألفاهر الجرجاني وسككككماه: المرتجل في شككككرح الجمل، وترك 
أبوابار في وسككط الكتاب ما تكلأ عليها، وشكككرح اللمع البن جني ولأ يكمله. وكانت فيه ب اوة 

اكتراث بئلفاكل والمالبس، وسكككككك  الثياب يسككككككقى في جرة مكسككككككورة، وما تئهل قط وال وقلة 
تسكككككككرى. وذكر العماد انه كان بينه وبينه صكككككككحبة ومكاتبات، قال: ولما مات رأيته في المنام 

؟ قككال: خيرار، فقلككت: فهككل يرحأ اللككه اكدبككاء؟ فقككال: نعأ، فقلككت: مااا فعاال اللااه بااكفقلككت: 
 : يجري عتاب كثير  أ يكون بعده النعيأ. انتهى. قلت فافهأ معنىوإن كانوا مقصرين؟ فقال

هكذا الكالم أيهكا الواقف عليكه، إنمكا ذكر هذا للمقصككككككككككككككرين في الخيرات ال للماصككككككككككككككين أولي 
 (2)السي ات كئمثالنا. نسئل الله الكريأ أن يسامحنا ويعفو عنا." 

 

 (228القاهر ، اليافعي )م  -ارآ  الجنان وعبر  اليقمان -829
 @ ) سنة ا نتين و مانين ومالة (  831"@ 
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وروي عن االمام سكككككككككككككفيان الثورى انه قال وددت ان عمرى كله بثال ة ايام من ايام ابن 
 المبارك وموته قيل في هيت عند انصرافه من ال  و فى شهر رم ان من السنة المذكورة 

الجاه العظيأ هرة و وقيل توفي في بعض البراري سكككالحا مختارا للع لة والخمول بعد الشككك
 الذي شرحه يطول والله اعلأ بحقيقة االمور ) سنة ا نتين و مانين ومالة ( $

فيها سككككككملت الروم عينى قا يتهأ قسككككككطنطين وملكوا عليهأ امه وفيها توفي عبيد الله  
 بن عبد الرحمن الكوفى الحافظ 

 وفيها توفى عمار بن محمد الثوري الكوفى ابن اخت سفيان 
 رفة وكان ال ي حك وكنا ال نشك انه من االبدال قال ابن ع

وفيها على االصككككككككككك  توفي عالأ اهل الكوفة يحيى بن وكريا بن ابي والدة الحافظ عاش 
  ال ا وستين سنة 

 قال ابن المدينى انتهى العلأ في ومانه اليه ما كان بالكوفة بعد الثورى ا بت منه 
منه وقال  يحيى القطان ما كان هنا ا بت وفيهكا توفي الحافظ اللبيه ي يد بن وريع قال

ا ماحمد بن حنبل كان ريحانة بالبصكرة وقال نصر بن على الجه مى رأيته في المنام فقلت 
 قال دخلت الجنة قلت بماذا قال بكثرة الصلوة  فعل الله بك

وفيها توفي ابو يوسكف القاضكي يعقوب بن ابراهيأ الكوفي قاضكى الق ككاة وهو اول من 
 تفقه على االمام ابى حنيفة وسمع من عطاء بن الساله وقبقته دعي بذلك 

قال يحيى بن معين كان القاضككى ابو يوسككف يصككلى بعدما ولي الق كككاء كل يوم مالتي 
 ركعة 

 (2)وقال يحيى بن يحيى النيسابوري سمعت ابا يوسف يقول عند" 
 

 (228القاهر ، اليافعي )م  -ارآ  الجنان وعبر  اليقمان -820
@ ) سكككككككككككنة مالتين ( يوما على ذلك ضكككككككككككربا مبرحا فهرب منه وكان ابواه  462"@ 

يقوالن ليته يرجع الينا على اى دين شككاء فنوافقه عليه  أ انه اسككلأ على يدى على بن موسككى 
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الرضككككا ورجع الى ابويه فدق الباب فقيل له من بالباب فقال معرو  فقيل على اى دين فقال 
شكككهورا باجابة الدعوة واهل ب داد يسكككتسكككقون بقبره ويقولون على االسكككالم فاسكككلأ ابواه وكان م

 قبر معرو  ترياق مجرب 
 وكان السرى تلميذه فقال له يوما اذا كانت لك حاجة الى الله تعالى فاقسأ عليه بى 
واتاه مرة بانسكككككككككان الى دكانه وامره ان يكسكككككككككوه فكسكككككككككاه فقال معرو  ب ض الله اليك 

   ت اليه الدنيا الدنيا فقام من مجلسه ذلك وقد ب
واتت امرأة الى معرو  في ب داد وهى ح ينة على ولد لها صككك ير ضكككا  وقد سكككئلته ان 
يدعو لها برده عليها فقال اللهأ ان السككماء سككماؤك واالرم ارضككك وما بينهما لك فاحفظه 
واردده على امككه او كمككا قككال في دعككالككه فككاذا بككه قككد جككاء فقككالككت لككه امككه اين كنككت فقككال كنككت 

 ة في باب االنبار الساع
وقككال السككككككككككككككرى رأيككت معروفككا فى النوم كككانككه تحككت العرش والبككارى جلككت قككدرتككه يقول 
للماللككة من هكذا وهأ يقولون انكت اعلأ يكا رب منكا فقكال هذا معرو  الكرخى سكككككككككككككككر من 

 حبنى فال يفيق اال بلقالي 
ته و وقال محمد بن الحسكككككككين سكككككككمعت ابي يقول رأيت معروفا الكرخي في النوم بعد م

فقال  فر لى فقلت ب هدك وورعك قال ال بل بقبول موعظة ابن  ماا فعال اللاه بكفقلكت لكه 
 السماك ول ومى الفقر ومحبتي للفقراء 

 وكانت موعظة ابن السماك قوله من اعرم عن الله بكليته اعرم الله عنه جملته 
 (2)ومن اقبل على الله نقلبه اقبل الله برحمته عليه واقبل بوجوه الخلق" 

 

 (228القاهر ، اليافعي )م  -ارآ  الجنان وعبر  اليقمان -821
@ سككككككككككنة احدى واربعين ومالتين على االمتنا  وكان ضككككككككككربه في العشككككككككككر  288"@ 

االخير من شككككهر رم كككككان سكككككنة عشكككككرين ومالتين اخذ عنه الحدي  جماعة من االما ل منهأ 
ى ومسككككككككككككككلأ بن الحجككاج االمكامكان الحكافظككان قكدوتكا المحككد ين محمكد بن اسككككككككككككككمعيككل البخكار 
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النيسابورى ولد سنة اربع وستين ومالة وتوفى ضحى نهار الجمعة لثنتى عشرة ليلة خلت من 
 ربيع االول وقيل بل لثالث عشرة بقين من الشهر المذكور 

 وقيل من ربيع اآلخر ودفن بمقبرة باب حرب وقبره مشهور ي ار رحمه الله عليه 
 نوا  مان مالة الف ومن النساء ستين الفا وح ر من ح ر جناوته من الرجال فكا

 وقيل انه اسلأ يوم مات عشرون الفا من اليهود والنصارى والمجول 
قلت فان صكككك  ذلك فاسككككالمهأ يحتمل سككككببين احدهما ان يكون ذلك لكثرة من رأوا 
من الخاللق مجتمعين على ف كككككككككله وتعظيمه والصكككككككككلوة عليه واالسكككككككككف على فراقه والثاني ان 

أ رأى هية كما رأى بعض اليهود في جناوة سككككهل بن عبد الله وهى انه لما نظر يكون بع ككككه
الى جناوته قال اترون ما ارى قالوا وما ترى قال ارى اقواما ين لون من السماء يتبركون بالجناوة 

  أ اسلأ وحسن اسالمه 
 وحكى ان ابراهيأ الحربى قال رأيت بشككر بن الحارث الحافي في المنام كانه خرج من

ى فقلت فقال  فر لى واكرمن ما فعل الله بكمسكجد الرصكافة وفي كمه شككيء يتحرك فقلت 
مكا هكذا الكذى في كمكك فقكال قكدم علينكا روح احمكد بن حنبكل فنثر عليكه الكدر والياقوت فهذا 
مما التقطته قلت فما فعل يحيى بن معين وفالن سكككككككككككماه من المة الحدي  قال تركتهما وقد 

عت لهما الموالد قلت فلأ لأ تاكل معهما انت قال قد عرفت هو ان وارا رب العالمين ووضككككك
 الطعام علي فابا حنى النظر الى وجهه الكريأ 

 (2)وكان رضي الله تعالى عنه حسن" 
 

 (228القاهر ، اليافعي )م  -ارآ  الجنان وعبر  اليقمان -827
 @ سنة ا نتين واربعين ومالتين  242"@ 

أ الي فى الرصككافة الجد الخامس يطله ميراث ابن ابن وروي عن يحيى انه قال اختصكك
ابن ابنة قلت ومثل هذا وجد عندنا فى يافع من بالد اليمن حتى كان يقول االبن السكككككافل يا 

 جدا اجه جدك 
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وكان بعض الشكككككككككككعراء يتردد اليه وي شكككككككككككى مجلسكككككككككككه وكان بعض االحيان ال يقدر على 
شككدها طع عنه فالمته ووجته في ذلك مرارا فانالوصككول اليه اال بعد مشككقة ومذلة يقاسككيها فانق

 شعر $
 ) تكلفنى اذالل نفسي ل يرها  ...  وكان عليها ان اهان لتكرما (  
 ) تقول سل المعرو  يحيى بن اكثأ  ...  فقلت سليه رب يحيى بن اكثما (  ...   

ولأ ي ل االحوال تختلف على ابن اكثأ وتتقلككككه بككككه االيككككام الى ان ع ل محمككككد بن 
لقاضكى احمد بن ابى دواد عن الق اء في ايام المتوكل فولي ابن اكثأ كما تقدم وخلع عليه ا

خمس خلع  أ ع له وولي في رتبته جعفر بن عبد الواحد الهاشككككمى فجاء كاتبه الى القاضككككى 
يحيى فقال سكككككككككلأ الديوان فقال شكككككككككاهدان عادالن على امير المؤمنين انه امرنى بذلك فاخذ 

او   ككككككككككككككه عليه المتوكل فامر بقبض امالكه وال م بيته  أ حج وحمل اخته الديوان منه قهر 
معه وع م على ان يجاور فلما اتصكككككككككل به رجو  المتوكل له رجع يريد العراق فلما وصكككككككككل الى 
الربذة توفي بها يوم الجمعة منتصكككككككككف ذى الحجة من السكككككككككنة المذكورة وقيل في  يره سكككككككككنة 

  الث واربعين ودفن هناك 
د الله بن سعيد قال كان يحيى بن اكثأ القاضى صديقا لى وكان يودني وحكى ابو عب

ت ليلة فقلت فرأي ما فعل الله بكواوده وكنت اشكككككككتهى ان اراه في المنام بعد موته فاقول له 
فقال  فر لى اال انه وبخنى  أ قال لى يا يحيى خلطت علي في دار الدنيا  ما فعل الله بك

د ني به ابو معاوية ال ككرير عن االعمش عن ابى صككال  فقلت يا رب اتكلت على حدي  ح
 (2)عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال" 

 

 (228القاهر ، اليافعي )م  -ارآ  الجنان وعبر  اليقمان -823
@ سككككككنة  الث واربعين ومالتين رسككككككول الله انك قلت اني السككككككتحيى ان  241"@ 

ا يحيى وصكككككدق نبى اال انك خلطت فى علي اعذب ذا شكككككيبة بالنار فقال قد عفوت عنك ي
 دار الدنيا ذكر كذلك االستاذ ابو القاسأ القشيرى فى رسالته 
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قلت ومما يناسكككككككككككه هذه الحكاية او يقرب منها انه توفي شكككككككككككي  كان عندنا فى بالد 
ا ماليمن وكيال على بكاب القكاضككككككككككككككى في عكدن فلمكا توفي راه بعض النكال في المنام فقال له 

قال اوقفنى بين يديه وقال يا شككككككككككي  السكككككككككككوء ج تنى بموبقات الذنوب او قال  فعل الله بك
بكالكذنوب الموبقكات فقكال قلكت يكا رب مكا هككذا بل ني عنكك قال وما الذى بل ك عنى قلت 

 العفو والكرم قال صدقت ادخلوه الجنة كما قال 
 لولما ذكرت هذه الحكاية عند ولد له وكيل اي كككككا فى الخصكككككومات قال نعأ وهو وكي

ما يعج ه الجواب يعني اباه ما واجاب به قلت وكالمه هذا ان كان م احا فهو قبي  وان كان 
جدا فباقل  ير صكككككككككككحي  الن الثبات في اآلخرة ليس اال بتوفيق الله وما ينعأ به من نوال ال 
بفصكككككككككككاحة اللسكككككككككككان وما يعرفه االنسكككككككككككان في الدنيا من الجدال نعوذ بالله من اال ترار وال بع 

 ل سنة  الث واربعين ومالتين وال ال
فيها توفي الشي  الكبير العار  معدن االسرار والحكأ والمعار  وامام الطريقة ولسان 
الحقيقة الحارث بن اسككد المحاسككبى ب ككأ الميأ البصككري االصككل ممن اجتمع له علأ الظاهر 

صككككول الوالباقن والف ككككالل الفاخرة وجميل المحاسككككن وله تصككككانيف في السككككلوك والمواعظ وا
ومن كتبه المشهورة النفيسة كتاب الرعاية ومن دقيق ورعه انه ورث من ابيه سبعين الف درهأ 
فلأ ياخذ منها شكككككككي ا الن اباه كان يقول بالقدر قال وقد صكككككككحت الرواية عن رسكككككككول الله انه 

 (2)قاال ال يتوارث اهل ملتين شتى ومات وهو محتاج الى درهأ" 
 

 (228القاهر ، اليافعي )م  -مان ارآ  الجنان وعبر  اليق-824
@ سكككككنة سكككككبعين ومالتين ان يجلسكككككه احد وجلس الى جانبى وقال سكككككل  235"@ 

عما بدالك فكانى ا  ككككبت منه فقلت له مسككككته لا اسكككك اك عن الحجامة فبرك  أ روى قريق 
افطر الحاجأ والمحجوم ومن ارسككله ومن اسككنده ومن وقفه ومن ذهه اليه من الفقهاء وروى 

قريق احتجام رسكككككول الله واعطى الحجام اجره لوو كان حراما لأ يعطه وروى قريق اختال  
ان النبى احتجأ بقرن وذكر االحادي  الصككحيحة في الحجامة  أ ذكر االحادي  المتوسككطة 
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مثل ما مررت بمأل من الماللكة ومثل شكككككفاء امتى فى  الث وذكر االحادي  ال كككككعيفة مثل 
سككككككككككككاعة كذا  أ ذكر ما ذهه اليه اهل الطه من الحجامة في  قوله ال تحتجموا يوم كذا وال 

ككل ومككان ومكا ذكروه فيهكا تأ ختأ كالمكه بككان قكال اول مكا خرجككت الحجكامككة من اصككككككككككككككفهككان 
 فقلت له والله ال احقرن بعدك احدا ابدا 

وكككان داود من عقالء النككال قككال ابو العبككال  علككه في حقككه كككان عقككل داود اكثر من 
 علمه 

لقعدة وقيل في شكككككككهر رم كككككككان وقال ولد ابو بكر رأيت ابى في المنام وتوفى في ذى ا
فقال  فر لى وسككككككامحنى فقلت  فر لك فبأ سككككككامحك فقال يا بني  ما فعل الله بكفقلت 

 االمر عظيأ والويل كل الويل لمن لأ يسام  
 وفيها توفي محمد بن اسحاق الصا انى الب دادى الحافظ الحجة 

ى بة الثقفى يرجع في نسككككككككككككككبه الى الحارث بن كلدة الثقفوفيها القاضككككككككككككككى بكار بن قتي
الصككحابى كان بكار حنفي المذهه تولى الق كككاء بمصككر وله مع ابن قولون صكككاحه مصكككر 
وقالع وكان يدفع اليه كل سكككككككككككنة الف دينار  ير المقرر له فيتركها بختمها وال يتصكككككككككككر  فيها 

بكار  لد المعت كككد فامتنع القاضكككيفدعاه الى خلع الموفق بن المتوكل من والية العهد وهو وا
 (2)من ذلك فاعتقله ابن قولون" 

 

 (228القاهر ، اليافعي )م  -ارآ  الجنان وعبر  اليقمان -825
@  ...  ) ومكلف اكيام ضككككد قباعها  ...  متطله في الماء جذوة نار  80"@ 

 ) 
 ) وذا رجوت المستحيل ف نما  ...  تبنى الرجاء على شفير هار (  ...   

فقال  له بكما فعل السجن في القاهرة  أ قتل سرار ورهه بعض أصحابه في النوم فقال 
 فر لي فقال بئي عمل قال بقولي في مر ية ولدي الصككككككككك ير  ...  ) جاورت أعدالي وجاور 

 به  ...  شتان بين جواره وجواري (  ...  
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 ن والتهامي نسبة إلى تهامة وهي خطة متسعة بين الحجاو وأقرا  اليم
 وله  ...  ) إني ال رحأ جسدي لحرما  ...  ضمنت صدورهأ من اكو ار ( 

) نظر واصكككككنع الله بي فعيرتهأ  ...  في جنة وقلوبهأ في ناري (  ...  ) سكككككنة سكككككبع  
 عشرة وأربع مالة ( $

فيهكا هجمككت الجنككد على الكرخ فنهبوه واحرقوا اكسككككككككككككككواق فوقعككت الرعكا  في النهككه  
لف فقام المرت كككى وقلع إلى الخليفة فخلع وتكلأ في الق كككية فجعل واشكككر  النال على الت

 بعير عليه  أ ضبطت محال ب داد وشرعوا في المصادرات 
وفيها توفي اإلمام أبو بكر القفال المرووي عبد الله بن أحمد شكي  الشكافعية بخراسان 

نة أحس سحذق في صكنعته حتى عمل قفال بمفتاحه وون أربع حبات فلما صكار ابن  ال ين 
بنفسككه ذكاء وحبه الله إليه الفقه واشككت ل به فشككر  فيه وهو صككاحه قريقة الخراسككانيين في 

 الفقه عاش تسعين سنة 
قكال نكاصككككككككككككككر العمري لأ يكن في ومكانه افقه منه وال يكون بعده كنا نقول انه ملك في 

أمين لة و صكككورة ادمي قلت وهو القفال المتقدم ذكره مع السكككلطان محمود الملقه يمين الدو 
الملة ابن ناصكر الدولة وله ذكر في صكالته على مذهه الشافعي فقها والمجرية على مذهه 
أبي حنيفة في القصكككككة المتقدم في ذكرهما في سكككككنة عشكككككرة وأربع مالة قالوا وكان وحيد ومانه 

 (2)فقها وحفظا وورعا ووهدا واشت ل عليه خلق" 
 

 (228اليافعي )م القاهر ،  -ارآ  الجنان وعبر  اليقمان -822
قال خيرا فقلت فهل يرحأ الله اكدباء فقال  ماا فعال اللاه باك@ فقلكت  831"@ 

 نعأ فقلت وان كانوا مقصرين فقال يجري عتاب كثير  أ يكون بعده النعيأ انتهى 
قلت فافهأ معنى هذا الكالم ايها الواقف عليه إنما ذكر هذا للمقصكككككككككرين في الخيرات 

 ات كامثالنا نسئل الله الكريأ إن يسامحنا ويعفو عنا ال للعاصين اولى السي 
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وفيها توفي العاضكككككككككد لدين الله عبد الله بن الحافظ لدين الله العبيدي المصكككككككككري أحد 
خلفاء الباقنية وفي ايامه قدم حسكككككين بن ن ار بن المسكككككتنصكككككري في جمو  من الم رب فلما 

العاضد  فذبحه صبرا وكان موت قرب منه  در به أصكحابه وقب كوا عليه وحملوه إلى العاضكد
 باسهال مفرط وقيل مات  ما لما سمع بقطع خطبته 

وفيها توفي أبو الحسكككن بن النعمة علي بن عبد الله اكنصكككاري اكندلسكككي أحد اكعالم 
تصككككككككككككككدر إلقراء القرهن والحكديك  والفقكه والنحو والل كة وككان عالما حافظا للفقه والتفاسككككككككككككككير 

أ اللسككككككككككان فصككككككككككيحا مفوها ورعا فاضككككككككككال معظما دم  اكخالق ومعاني اآل ار مقدما في عل
 انتهت إليه رياسة اإلقراء والفتوى وصنف كتابا كبيرا في شرح سنن النسالي بلى فيه ال اية 

وفيهكا توفي أبو المظفر محمكد بن أسككككككككككككككعكد بن الحكيأ ككان لكه القبول التام في الوعظ 
 حريري بدمشق سمع ودرل وصنف تفسير القرهن وشرح مقامات ال

وفيها توفي أبو حامد النووي الطوسكككي الفقيه الشكككافعي محمد بن محمد تلميذ محمد 
 (2)بن يحيى كان إليه المنتهى في معرفة علأ الكالم والنظر والبال ة والجدل" 

 

طبقات الشاافعي  الكبرى لوسبكي، السبكي، تاج الدين -822
 (221)م 

ِديكك  الم ْقُبري ع ن أ ِبي ُهر   لأ ت ل  يْكر ة  م ْرُفوعككا من صككككككككككككككلى ع ل ي  ِفي كتككاب"وروينككا من حكك 
ِلك ة تست فر ل ُه م ا د ام  ذكري ِفي ذ ِلك اْلكتاب  اْلم ال 

اِيِأ أ ْخبك ر ن ا الثكثق ِفي  أ ْخبك ر ن ا ا ال  اكشنوي س م اعرا أ ْخبك ر ن ا اْبُن ع ْبِد الدث اِني  و أْخبرن ا صك  ك ْصبك ه 
ِأ أ ْخبك ر ن ا أ ْحم ُد ْبُن ع بْ أ ْخبك ر ن ا أ بُو اْلف  ككْ  ل ْيٍأ أ ْخبك ر ن ا ع ِلي  ْبُن اْلق اسككِ ف  ِل ْبُن سككُ ِد الرثْحم ِن ْبِن يُوسككُ

ِن الْ  اِمٍد أ ْحم ُد ْبُن ج ْعف ِر ْبِن ُمح مثٍد ح دث ك ن ا ُمح مثُد ْبُن اْلع بثاِل ْبِن اْلح سككك  ِمي  ح دث ك ن ا أ بُو ح  ه اشكككِ
ل   ِعيٍد ع  ح دث  ِني سكككُ ُل ْبُن سككك  اِدُح ْبُن ر ْحم ة  ح دث ك ن ا نك ْهشككك  اُن ْبُن الرثبِيِع ح دث ك ن ا ك  حثاِك ع ِن ْيم  ِن ال كككث

لثى ع ل يث ِفي ِكت اٍب ل   لثأ  م ْن صكك  لثى اللثُه ع ل ْيِه و سكك  وُل اللثِه صكك  التُُه اْبِن ع بثاٍل ق ال  ق ال  ر سككُ ْأ تك   ْل صكك 
 م ا د ام  اْسِمي ِفي ذ ِلك  اْلِكت ابِ  ج ارِي ةر ل هُ 
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ى ْبن ِمعت أ ب ا ُمح مثد المنيري يك ُقول ر أ ْيته يك ْعِني أ ْحم د ْبن ُموسكك  ْهِمي سكك   و ع ن ح ْم  ة السككث
اتككه ف قلككت  اِني  ِفي الن وم بعككد و فكك  ى اْلِجْرجكك  ه بااكِعيسكككككككككككككك  ا فعاال اللااه ثْكر ة كتبي قكك ال    مااَ فر لي ِبك 

 ة على النثِبي صلى الله ع ل ْيِه و سلأالح ِدي  و الصثال  
ِعيد اْلخياط و ك ان  ال   ر رجل واهد يُكق ال ل ُه أ بُو سككككككك  و ع ن سكككككككعد ال نجاني ق ال  ك ان  ِبمصكككككككْ
يق ف سكككككككك ل  ع ن ذ ِلك فك ق ال  ر أ ْيت النثِبي ور مْجِلس اْبن ر شككككككككِ  يْخت لط بِالنثاِل  أث داوم ع ل ى ُح ككككككككُ

ن ام فك ق ال  اح ر م ْجِلسه ف ِ نثُه يكثر ِفيِه الصثال  ص لثى اللثُه ع ل يْ   ة ع ِلي  ِه و س لثأ  ِفي اْلم 
ن ام يك ُقول  فر لي ر بِ ي بصككككككككالتي ِفي كتبي ع ل ى  ح اب الح ِدي  ِفي اْلم  ورلي بعض أ صككككككككْ

 النثِبي ص لثى اللثُه ع ل ْيِه و س لثأ  
ب ِلي   نكْ ج او ةر لن فِسِه" ع ن الشثْي  ي ْحي ى ْبن يُوُسف الصرصري إِ وأنشكدنا أ ْحم د ْبن ع ِلي  اْلح 

(2) 
 

طبقات الشاافعي  الكبرى لوسبكي، السبكي، تاج الدين -828
 (221)م 

ار مص نو  نْكي ا ِإالث ِمْقد  اة "اْبن عبكد اْلع  ِي  يك ُقول سككككككككككككككُ ِكل  اْلُجنك ْيد ع مثن لأ يْبق ع ل ْيِه من الد 
 ا بقى ع ل ْيِه ِدْره أفك ق ال  اْلمك اته عبد م  

د بكك اب كككل علأ ن ِفيس جليككل بككذل المجهود و ل ْيس  من عبككد اللككه ببككذل  م اْلُجنك يككْ و من ك ال 
 المجهود كمن قلبه من ق رِيق اْلُجود

و ق ال  ِإن الله يخلص إِل ى اْلُقُلوب من بره حسكككككه م ا خلصكككككت اْلُقُلوب ِبِه إِل ْيِه من ذكره 
 ْلبكف اْنظُر م اذ ا خالط قك  

ار ة ف قلت ال  ق ال   شكككككك  ئ لت اْلُجنك ْيد ع ن اْلمحبثة فك ق ال  تُرِيُد اإْلِ  و ق ال  أ بُو ع ْمرو ال جاجى سكككككك 
ا يحككه اللككه فى  ال  أ ن تحككه مكك  تُرِيككُد الككدثْعو ى قلككت ال  قكك ال  فككئيش تُرِيككُد قلككت عين اْلمحبككثة فك قكك 

 عباده و تكره م ا يكره فى عباده
 له تك ع ال ى فك ق ال  قريه ال  بالتالق بعيد ال  بافتراقو ُسِ ل  ع ن قرب ال
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 و ق ال  مكابدة اْلُعْ ل ة أيسر من مداراة اْلخلط ة
 ْسعينتوفى اْلُجنك ْيد يك ْوم السبت فى ش وثال سنة   م ان و ِتْسعين و ِمالك تك ْيِن و قيل سنة سبع و تِ 

ا فعال اللاه باكقك ال  الخلكدى ر أ ْيتكه ِفي الن وم ف قلكت  ال  قكاحكت تِْلك   ماَ  اإلشككككككككككككككارات فك قك 
ا نفعنكا ِإالث ركيعككات ُكنككثا ابك ْت تِلكْك  اْلعبككار ات وفنيكت تِلكْك  اْلُعُلوم ونفككدت تِلككْك  الرسككككككككككككككوم و مك   و  ك 

 نركعها فى السحر
 ذكر شئ من الر ِو اي ة ع نهُ 

اِفظ أ بُو اْلع بككث  اُه اْلحكك  د حككد  نكك  ِديكك  و احككِ ل بن المظفر او قككد ذكر أ نككه لأ يحككدث ِإالث ِبحكك 
ف بن يك ْعُقوب بن ُمح مثد بن المجاور ِإْذنا أخبرن ا اإِلم ام أ بُو  إمالء ق ال  أخبرن ا أ بُو اْلف ْت  يُوسككككككككُ
ور عبد الرثْحم ن بن ُمح مثد بن عبد اْلو اِحد  اْليمن ويد بن اْلحسككككككككككككن الكندى أخبرن ا أ بُو م ْنصككككككككككككُ

 (2)ِطيه" ن ا اْلح اِفظ أ بُو بكر أ ْحمد بن على بن   ابت اْلخ  اْلق  او اْلم ْعُرو  بِاْبن ُور ْيق أخبر 
 

طبقات الشاافعي  الكبرى لوسبكي، السبكي، تاج الدين -829
 (221)م 

اء أذربيجان   اء مرا ة  أث تقلد ق  ككك  حه اْك ِلمثة و كته الح ِدي   أث ولى ق  ككك  "اْلُجنك ْيد و صكك 
 اد و عظأ جاهه و ولى ق   اء اْلُق  اةكله ا  أث ق   اء همذان  أث دخل بك ْ د  

اتِأ الراوى و   يره  حدث ع ن عبد الرثْحم ن بن أ بى ح 
ن ام فك ق ال   فر لى و أمر بى إِل ى فك ق ال    َما فعل الله بكو قد ر هُه ب ع ككهأ بعد م وته فى اْلم 

انِين  اْلجنثة على م ا ك ان  منى من التثْخِليط و ق ال  هل ْيت أ ال أعذب أ بن    اء الثثم 
 توفى سنة خمسين و ال مالة

 على بن أ ْحمد بن ِإبْكر اِهيأ أ بُو اْلحسن البوشنجى - 110
 الصوفى ال ثاِهد اْلو ر  اْلع الأ اْلُمج ر د

ُيوخ التصككككككو   ورد نيسككككككابور فصككككككحه أ ب ا ُعْثم ان الحيرى ال ثاِهد ُمدثة  أث خرج فلقى شككككككُ
 ي هخر عمره اعت ل النثالبالعراقين و الشثام  أث فِ 
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ْين بن ِإْدرِيس اكنصككككككككككارى الهرويين  سككككككككككمع الح ِدي  من أ بى ج ْعف ر السككككككككككامى و اْلُحسكككككككككك 
 و   يرهم ا

 توفى بنيسابور سنة سبع و أ ْرب عين و ال مالة
ِمعت أ ب ا سكككككككككككعيد بن أ بى بكر بن أ بى ُعْثم ان يك ُقول ورد أ بُو اْلحسكككككككككككن  ق ال  اْلح اِكأ سككككككككككك 

 شكككككككى  لى أ بى ُعْثم ان ف سككككككك ل  أ ن يْقر أ فى م ْجِلسكككككككه فك ق ر أ  ف بكى أ بُو ُعْثم ان ح تثىالبوشكككككككنجى ع
 (2)ع ل ْيِه" 
 

طبقات الشاافعي  الكبرى لوسبكي، السبكي، تاج الدين -880
 (221)م 

 "فك ق ال  د  الشثْي 
 ف قلت و تلك اْك ْحو ال الثِتي شاهدتها

 فك ق ال  لأ ت ن ع نثا
ا اْلع ج  فعل الله بكَما ف قلت   ق ال   فر لي بمسالل ك ان ت تْسئ ل ع نكْه 

 و من الر ِو اي ة ع ن اْكُْست اذ سهل بن أبي سهل
ن ِوي  ِقر اء ة ع ل ْيِه و أ نا أسككككككككمع بِاْلق اِهر ةِ  سككككككككْ ال  بن ُمْخت ار اإْلِ  أ نبئ ن ا اْلمسككككككككند أ بُو التقى صكككككككك 

م اعا د بن اْلِع   ِإبْكر اِهيأ بن عبد الله بن أبي عمر سكككككككككككككك  والخطيكه ع  الكد ين أ بُو عبكد اللكه ُمح مث 
ي ق ال  اكول  الِأ بن نْعم ة اْلم ْقِدسككككككككككككككِ ع ل ْيِه بقاسككككككككككككككيون ق اال  أ نبئ ن ا أ بُو اْلع بثال أ ْحمد بن عبد الدث

م اعا و ق ال  الثثاِني ح كككورا أ نبئ ن ا يحيى بن م ْحُمود الثكثق ِفي  أخبرن ا جدي اْلح ا أ فِ سكك  ظ أ بُو اْلق اسكككِ
م اِعيل بن ُمح مثد التكثْيِمي  أخبرن ا أ بُو نصكر ُمح مثد بن سهل السراج ح د ن ا أ بُو الط يه سهل  ِإسكْ
ل ْيم ان الصكعلوكي ح د ن ا أ بُو سكهل بشكر بن يحيى المهرجاني ح د ن ا عبد الله  بن ُمح مثد بن سكُ

ْفي ان ع ن عبن ن اِجية ح د ن ا أ ْحمد بن يحيى اْلجالب  بد ح د ن ا ُمح مثد بن اْلحسككككككككككن ع ن سككككككككككُ
يكْو ة ع ن أبي الدثْرد اء"  ْير ع ن ر ج اء بن ح   (1)اْلملك بن ُعم 
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طبقات الشاافعي  الكبرى لوسبكي، السبكي، تاج الدين -881
 (221)م 

ا اْلو ْقت و للثه تك ع ال ى أسككرار ال  يُْدرِكه ا ِإالث خ واص  ي الله ع"ُذريثته إِل ى ه ذ  باده ولأللمة ر ضككِ
د  ت ِهي إِل يكْه ا عقول أمثالنا ف ك ان  الرثْأي السككككديد لمن رأى قك و اِعد اْلِبال  ُهأ ِعْنده مقامات ال  يك نكْ ع نكْ
ْيء  ير ب اِقل أ ن يْجرِي النثال على م ا يعهدون و ل ِكن ِإذا أ ر اد  الله أمرا هيئ  مسككككككككتمرة على شكككككككك 

ا السثب ه أ سب ابه و ل ع لث س ب ه  و و ال دولة اْلم ْذُكور ِبه ذ 
ابا شكككككككككككككك   َما فعل الله بكو قكد ُحكي  أ نكه رلي ِفي الن وم ف قيل  ِديدا ِبجْعل ق ال  عذبني عذ 

ير ة م ا حصككككككل من تفرق  اة أ ْربك ع ة و ق ال  فرقت كلمة اْلُمسككككككلمين و ال  يخفى على ِذي ب صككككككِ اْلُق كككككك 
 اب اآلراءاْلك ِلم ة وتعدد اْكُم ر اء واضطر 

ا و قع قط  و صدق  و قد ق ال  أ بُو شكامة لما حكى ضكأ اْلُق  اة الثثال   ة ِإنثه م ا يْعت قد أ ن ه ذ 
ا ِفي و قت من اْك ْوق ات و ِبه حصككككككككككككككلت تعصككككككككككككككبات اْلمذ اهه والفتن ب ين اْلُفق ه اء  ف لأ ي قع ه ذ 

ي ت اج الد ين ركه و توجه إِل ى القرافة ل ح تثى تولى و دخل على اْلف ِقيه مف ككك ويحكى أ ن الق اضكككِ
يقبل  ع نُه الشكككككرقية ف قيل ل ُه تروح إِل ى شكككككخص ح تثى توليه فك ق ال  ل و لأ يفعل لقبلت رجله ح تثى

 ف ِ نثُه يسد عني  لمة من ج ه نثأ
ه اد تهأ فك يُكق ال ِإن ذ ِلك هُدون  ِعْنده ف ال  يقبل شكك  ْي ككا من جمل ة أ   و ك ان  اْكُم ر اء اْلِكب ار يشككْ

 اْلح و اِمل على ضأ اْلُق  اة الثثال   ة إِل ْيهِ 
و ِممثا يْحكى من رياسة ق اِضي اْلُق  اة ت اج الد ين وذكاله و ُسْرع ة ِإْدر اكه أ ن أ ب ا اْلُحس ْين" 

(2) 
 

                                         
 .3/812( 222قبقات الشافعية الكبرى للسبكي، السبكي، تاج الدين )م  (2)



 

 991 

طبقات الشاافعي  الكبرى لوسبكي، السبكي، تاج الدين -887
 (221)م 

اِلحين ث من م وت "و حكى بعض الصكككككككككث ل تك ْيِن أ و   ال  ن ام بعد ل يكْ ه ف قلت ل ُه ق ال  ر أ ْيته ِفي اْلم 
 ق ال  فتحت لي أ بْكو اب اْلجنثة و ق ال  لي ادخل َما فعل الله بك

ة ع لي    ف قلت و ع ثتك ال  أ دخل ح تثى يْدخل كل من ح ر الصثال 
 ر حم ه الله تك ع ال ى

 ا يهذكر ش ْيء ِممثا سمعناه من مر 
 و م ا أْنشد أهل اْلع ْصر ِفيهِ 

ا  ا مكك  هكك  ْذُكر ِمنكْ ا و أمككا المرا ي فك نكك  أمككا المككدال  فتربو على مجلككدات ف ال  معنى للتطويككل بهكك 
 ح   رن ا

كته إِل ي  ش اِعر اْلو ْقت جمال الد ين ُمح مثد بن ُمح مثد بن ُمح مثد بن اْلحسن بن نباتة 
 و سمعته ا من ل فظه
 والعياء و الن سه ... ناعيه لأْل ْرم واكفالك والشهه()نعاه للف ل 

 )ندب ر أين ا وجوب الن دب ِحين م ى ... ف ئ ي ح ن وقله ِفيِه لأ يجه(
 )نعأ إِل ى اك ْرم ينعى و السثم اء على ... فقيدكأ ي ا سراة اْلمجد والحسه(

 أ ب فئب()بِاْلعلِأ و اْلع م ل المبرور قد مل ت ... أ رم بكأ وسماء ع ن 
 )مقدم ذكر ماضيكأ ووار ه ... ِفي اْلو ْقت تك ْقِديأ ِبسأ الله ِفي اْلكته(

 (2))هها لمجتهد ِفي اْلعلأ يندبه ... من ب ات ُمْجت هدا ِفي اْلح ن و اْلح رب(" 
 

 (224البداي  والنهاي  ط الفكر، ابن رثير )م -883
" 
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ن د  ذ ِلك  ُكلثُه. و أ ْور د  ِمْن ق رِيِق يحيى بن معين عن يحيىعن عاصككأ من قرق  ُأث أ   بن  سككْ
ٍأ ع ْن أ ِبي ُعْثم ان  ع ْن ج رِيٍر ع ِن النثِبيِ   أبى كثير عن عمار بن سكككككككككككككيف عن الثكثْورِيِ  ع ْن ع اصكككككككككككككِ

 ص لثى اللثُه ع ل ْيِه و س لثأ . و ق ال  أ ْحم ُد ويحيى:
ا اْلح ِدي اِن  ِق ِة، و ق ْد ع لثل هُ ل ْيس  ِله ذ  ِل. و ق ال  أ ْحم ُد: م ا ح دثث  ِبِه ِإْنسككككك  اْلخ ِطيُه  ِ  أ صكككككْ

ة   ْيٍف ع ِن الثكثْورِيِ  ع ْن أ ِبي ُعبك ْيد  ا ِمْن ق رِيِق ع مثاِر ْبِن سكككككككك  اق ُه أ ْي ككككككككر ِميِع قُرُِقِه و سكككككككك  ْيٍد ِمْن ج   ُحم 
ُسْفي ان  ع ْن قك ْيِس   ي ِص   أ ْي را. و ِمْن ق رِيِق ُعم ر  ْبِن ي ْحي ى ع نْ الطثوِيِل، ع ْن أ ن ِس ْبِن م اِلٍك، و ال  

يْكف ة  م ْرُفوعرا بِن ْحوِِه، و ال  يصككككككككك . ومن   ْيِر و ْجٍه ع ْن ع ِليِ  بْ  ِلٍأ ع ْن رِْبِعيٍ  ع ْن ُحذ  ِن أ ِبي ْبِن ُمسكككككككككْ
ُعوٍد و  ك ْوب ان  و اْبِن ع بثالٍ  و ال  ي ِص   « و أ نثُه ُيخ ر ِبُكه ا» ، و ِفي بك ْعِ ه ا ذِْكُر الس ْفي اِني ِ ق اِلٍه و اْبِن م سكْ

انِيِده ا و أ ْلف اِظه ا، و ِفي ُكلٍ  مِ  ا اْلخ ِطيُه بِئ سككككك  اِديِ . و ق ْد أ ْور د ه  ِذِه اْك ح  ْيٍء ِمْن ه  ن اُد شككككك  ا ِإسكككككْ نكْه 
م ٍة أ  نككارة، وأقرب ما فيها ع ْن ك ْعِه اْك ْحب اِر و ق   ا يُكق اُل ْد ج اء  ِفي ه  اٍر ع ْن ُكُتٍه ُمتك ق دِ  نث ب انِيك ه 

 ل ُه مقالص وذو الدثو انِيِق لُِبْخِلِه.
 ف ْصلِ 

اد  ومسكككككككككاويها وما روى في ذلك عن اكلمة قال يونس بن عبد  ِن بك ْ د  ِفي ذِْكِر م ح اسكككككككككِ
: ه ْل ر أ ْيت  بك   اِفِعي  اد ؟ قُكْلُت ال! فقال: ما رأيتاكعلى الصكككدفي: ق ال  ِلي الشكككث الدنيا. وقال  ْ د 

ْدتكُ  ْلتُكه ا ع د  اد  ف ِ نِ ي ِحين  د خ  ف ررا، ِإالث بك ْ د  ْدتُُه سككككك  ا ق ط  ِإالث ع د  : م ا د خ ْلُت بك ل در ه ا و ق نرا. الشكككككافعي 
ر تُكه ا. و ق ال  اْبنُ  اُد ح اضككككككككككككككِ نْكي ا ب اِدي ِة و بك ْ د  ُهْأ: الكد  م ا ر أ ْيُت أ ْعق ل  ِفي ق ل ِه  ُعل يثة : و قك ال  بك ْع ككككككككككككككُ

ِء  الحدي  من أهل ب داد، وال أحسن دعة منهأ. وقال ابن مجاهد: رأيت أبا عمرو بن اْلع ال 
ا فَاَعَل اللهه  بككَ ِفي النكثْوِم فك ُقلكُْت:  ا، م ْن أ ق ام  بِبك  ماَ نثِة ؟ فك ق ال  ِلي: د ْعِني ِمْن ه ذ  اد  ع ل ى السكككككككككككككك  ْ د 

اد ، و  و   ُم بِبك ْ د  ال  سككككككككككككككْ نثٍة. و ق ال  أ بُو ب ْكِر ْبُن ع يثاٍش: اإْلِ نكثٍة إِل ى ج  ل  ِمْن ج  ات  نُقكِ ِة و مك  اعك  ا اْلج مك  ِإنكثه 
 " ، و م ْن ل ْأ يك ر ه ا ل   (2)ل ص يثاد ِة ت ِصيُد الر ِج ال 

 

 (224البداي  والنهاي  ط الفكر، ابن رثير )م -884
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ا ُحرثِة و أ نِ ي قكد ت وجتها، وقلت: جارية قد أفادتني  ُدك  أ نكثهك  هكِ ، فك ُقلكُْت: ُأشككككككككككككككْ ا ع ل يث و ر دثهك 
 خمسين ألف دينار ال أفرط فيها بعد اليوم.

ِ  أ ْلِف ِدْره ٍأ، و   ْأ يكن ل  و ذ ك ر  اْلخ ِطيُه أ نث الرثِشيد  ق ل ه  ِمْن م ْنُصوِر ْبِن وِي اٍد ع ش ر ة  هال 
عنده منها سككككككككككككككوى ألف ألف درهأ، ف ككككككككككككككاق ذرعا، وقد توعده بالقتل وخراب الديار إن لأ 
ِ  أ ْلٍف،  يحملها في يومه ذلك، فدخل على يحيى بن خالد وذكر أ ْمر ُه ف ئ ْقل ق  ل ُه خ ْمس ة  هال 

ِل أ ْلف ْي أ ْلٍف، و ق ال  اِلْبِنهِ  ت ْطل ق  ل ُه ِمن  اْبِنِه اْلف  كككككْ ت رِي  ِبه ا : ي ا بُكن يث و اسكككككْ  بك ل   ِني أ نثك  تُرِيُد أ ْن ت شكككككْ
ف، ومن ض يكْع ةر. و ه ِذِه ض يكْع ِة تُِ ل  الش ْكر  و تك بكْق ى م د ى الدثْهِر. و أ خ ذ  ل ُه ِمن  اْبِنِه جعفر ألف أل

ُرون  أ ْلف  ِدين ارٍ  ِأ ع ل ْيِه: ق ْد ، و ق ال  جاريته دنانير عقدا اشكككككتراه بمالة أ ْلِف ِدين اٍر، و ِعشكككككْ  لِْلُمتك ر سكككككِ 
يِد ر دث اْلُعْقِد، و ك ان  ق   ِت اْك ْمو اُل ع ل ى الرثشكككككككككككِ ن اُه ع ل ْيك  بِئ ْلف ْي أ ْلٍف. فك ل مثا ُعِرضككككككككككك  بكْ ب ُه ح سككككككككككك  ْد و ه 

السِ ْجِن و اْلُقُيوِد: ي ا أ ب ِت  يِلج ارِي ِة ي ْحي ى، فك ْلْأ يك ُعْد ِفيِه بعد إذ وهبه. وقال ل ُه بك ْعُض ب ِنيِه و ُهْأ فِ 
ر ْت بِل يْ  ْرن ا إلى هذا الحال، فقل: ي ا بُكن يث د ْعو ُة م ْظُلوٍم سكك  ِة صككِ ٍل و ن ْحُن بك ْعد  اْك ْمِر و النكثْهِي و النِ ْعم 

 ع نكْه ا   اِفُلون  و ل ْأ يك ْ ُفِل اللثُه ع نكْه ا.  ُأث أ ْنش ئ  يك ُقوُل:
ٍة ... و م نرا و الدثْهُر ر يثاُن   د قْ ُربث قك ْوٍم ق   ْوا ِفي نِْعم   ْد   د 

اُهْأ د مرا ِحين  ن ط قْ  ُهُأ ...  ُأث أ ْبك   س ك ت  الدثْهُر و م انرا ع نكْ
ْهٍر أ ْلف  ِدْره ٍأ، و ك ان   ن ة  ُكلث شك  ْفي ان  ْبِن ُعيك يكْ  وقد كان يحيى بن خالد هذا ُيْجرِي ع ل ى سكُ

ْفي اُن ي دْ  ْمر  ُعو ل ُه ِفي سكككككككككككككجوده يقول: اللثهأ  إنه قد كفاني المؤنة وفر ني للعبادة ف اْكِفِه أ  سكككككككككككككُ
 : ن اِم فك ق ال  :   ف ر  َل اللهه  بككَ َما فَاعَ هِخر تِِه. فك ل مثا م ات  ي ْحي ى ر هُه بعض أصكككككككككككككحابه ِفي اْلم  ؟ ق ال 

 ِلي بدعاء سفيان.
ٍث خ ل ْون  مِ  وقكككد ككككان وفكككاة يحيى بن خكككالكككد رحمكككه اللكككه في ن  الحبس في الرافقكككة لِث ال 

ُل، و ُدِفن  ع ل ى شكك   لثى ع ل ْيِه ابْكُنُه اْلف  ككْ ن ةر، و صكك  ْبِعين  سكك  ن ِة ع ْن سكك  ِذِه السككث طِ  اْلُفر اِت، اْلُمح رثِم ِمْن ه 
ْيِبِه رُقكْع ِة م ْكُتوِب"   (2)و ق ْد ُوِجد  ِفي ج 
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 (224رثير )م البداي  والنهاي  ط الفكر، ابن -885
" 

ِ ِمال ِة ِدْره ٍأ و  ِي اِبِه و أ   ا ِِه، و ق ْد ك ان ْت و   و ى   ال  ات  ل ْأ ي ِجُدوا ل ُه ِمن  اْلم اِل سككككككككككككككِ ف اتُُه ِفي مك 
اد  و ُدِفن  ِفي م ق اِبِر الشكككوني ى ِفي ت لِ  اْليك ُهوِد. و ل ُه خ مْ  ن ِة بِبك ْ د  ِذِه السكككث ت ون  سكككُ ه  ن ةر. و ِقيل  سكككِ ون  سككك 

 س ن ةر، و ِقيل  ِتْسِع و خ ْمُسون  س ن ةر.
ن اِم فك ق ال  ل ُه:  اِبِه ِفي اْلم  ح  :   ف ر  ِلي بئبيات  ؟َما فَاَعَل اللهه  بككَ و ق ْد ر هُه بك ْعُض أ صكككككككْ فك ق ال 

 قلتها في النرجس:
 م ا صنع المليك تفكر ِفي نك ب اِت اْك ْرِم و اْنظُْر ... إِل ى ه  ارِ 

 عيون من لجين شاخصات ... بئبصار هي الذهه السبيك
اِت ... بِئ نث اللثه  ل ْيس  ل ُه ش رِيكُ   على ق ه ال ثبك ْرج ِد ش اِهد 

اد ِتي ف ج اءُ  :   ف ر  ِلي بِئ بْكي اٍت قُكْلتُكه ا و ِهي  ت ْحت  ِوسكككككككككككك  وا فك و ج ُدوه ا و ِفي رِو اي ٍة ع ْنُه أ نثُه ق ال 
 برقعة في خطه

 يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة ... فلقد علمت أن ع ْفو ك  أ ْعظ أُ 
ُهْأ: ر أ يْكُتُه ِفي اْلم   اِكر  ق ال  بك ْع ككُ يكْ  ٍة اْك بْكي اِت. و ق ْد تك ق دثم ْت. و ِفي رِو اي ٍة اِلْبِن ع سكك  ن اِم ِفي ه 

ٍة فك ُقلكُْت لك ُه:  ٍة ع ِظيمك  نك ٍة و نِْعمك  ا فَاَعَل الح سكككككككككككككك  :   ف ر  ِلي، قكُ لهه  بككَ ماَ ْلُت: ِبم اذ ا و ق ْد ُكْنت  ؟ ق ال 
؟  ُمخ لِ طرا ع ل ى نك ْفِسك 

لثى ر ْكع تك ْيِن قك   ط  رِد اء ُه و صككككك  اِلِ  إِل ى اْلم ق اِبِر فك ب سككككك  ل ٍة ر ُجِل صككككك  : ج اء  ذ ات  ل يكْ ا فك ق ال  ر أ  ِفيِهم 
د ى  ك و اب  ذ لككِ  ُت أ نكك ا فِ ألفى قككل هو اللككه أحككد  ُأث أ هككْ لككْ اِبِر فكك د خ  ِل تِلككْك  اْلم قكك  ي ُجْمل ِتِهْأ، ك  ِك هككْ

 فك   ف ر  اللثُه ِلي. وقال ابن خلكان:
 أول شعر قاله أبو نوال ل مثا ص ِحه  أ ب ا ُأس ام ة  و الِب ة  ْبن  اْلُحب اِب:

اِمُل اْله و ى ت ِعُه ... ي ْست ِخف ُه الطثر بُ   ح 
 ُه ... ل ْيس  م ا ِبِه ل ِعهُ ِإْن ب ك ى ي ِحق  ل  

ت ِحهُ  ِهي ةر ... و اْلُمِحه  يك نكْ  ت ْ ح ِكين  ال 
ِبين  ِمْن س ق ِمي ... ِصحثِتي ِهي  اْلع ج هُ   تك ْعج 

ْئُموُن: م ا أ ْحس ن  قك ْول ُه:  و ق ال  اْلم 
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اِلكِ  اِلٍك ... و ُذو ن س ٍه ِفي اْله  اِلِك و اْبُن ه   ين  ع رِيقُ و م ا النثاُل ِإالث ه 
نْكي ا ل ِبيِه ت ك شثف ْت ... ل ُه ع ْن ع ُدوٍ  ِفي لبال ص ِديقِ   ِإذ ا اْمت ح ن  الد 

 ق ال  اْبُن ِخلِ ك ان : و م ا أ ش دث ر ج اء ُه بربه حي  يقول:
 تحمل ما استطعت من الخطايا ... ف نك القيا ربا  فورا

 (2)ستبصر إن قدمت عليه عفوا ... وتلقى " 
 

 (224البداي  والنهاي  ط الفكر، ابن رثير )م -882
" 

ِلك ة  و ُيك لِ ُمون ُه، ف خ ر ج  إِل ى بك ْعِض الث ور فرأى بعض أهل الش ام في وقالوا: أ نثُه يك ر ى اْلم ال 
 ه وتذللوا له حتى ردوه.ل منامه أ نثُه ِإْن ل ْأ يك ْرِجْع إِل ْيِهْأ ه ل ُكوا. ف خ ر ُجوا في قلبه وتشفعوا

ن ة   ن ة  أ ْرب ٍع و ِمالك تك ْيِن، و ِقيل  سكككككككككككككك  وقد اختلف النال في وفاته على أقوال فقيل: مات سكككككككككككككك 
ن ة  خ ْمٍس و   ال  ِين  ومالتين فاللث  ر ة  و ِمالك تك ْيِن، و ِقيل  سككككك  ه أ ْعل ُأ. خ ْمٍس و ِمالك تك ْيِن، وقيل خ ْمس  ع شكككككْ

ِم ُكل   و ق ْد ق ال  م ْرو انُ  ال  سكككككْ يه  ِبِه أ ْهُل اإْلِ ل ْيم ان : ل ق ْد ُأصكككككِ ِهْأ. قُكْلُت: الطثاق رِي  يك ْوم  م ات  أ بُو سكككككُ
ل ُتُه م   ُهوِر و ع ل ْيِه بِن اِء، و ِقبكْ رُُه ِبه ا م شكككككككككْ ِجِد بناه اكمير و ق ْد ُدِفن  ِفي قك ْري ِة د ار يثا في قبلتها، و قك بكْ سكككككككككْ

ُه    نككاهض الككدين عمر النهر  ُل ع ل ْيِهْأ ِمنككْ ا يكك ْدخككُ ُه و قكْفككر د  لككثِة، و قكك ْد واني، و و ق ف  ع ل ى اْلُمِقيِمين  ِعنككْ
ا من ْوِضِع د ْفِنِه بِاْلُكلِ يثِة، و ه ذ  ه عجيه. ج دثد  م   ار ُه ِفي و م انِن ا هذا ولأ أر اْبن  ع س اِكر  تك ع رثم  ِلم 

اِكر  ع ْن أ ْحم د   ل   و ر و ى اْبُن ع سككككككككك  ت ِهي أ ْن أ ر ى أ ب ا سكككككككككُ ْيم ان  ِفي ْبِن أ ِبي اْلح و ارِيِ  ق ال  ُكْنُت أ شكككككككككْ
ن اِم فك ر أ يْكُتُه بك ْعد  س ن ٍة فك ُقْلُت له:  : ي ا ُمع لِ ُأ؟ َما فَاَعَل اللهه  بككَ اْلم   فك ق ال 

ِ يِر فرأيت حمل شي  ف ئ خ ذْ  ا أ ْدِري ُت مِ ي ا أ ْحم ُد د خ ْلُت يك ْومرا ِمْن ب اِب الصكث ْنُه ُعودرا ف م 
اُن بك عْ  ُتُه، ف ئ ن ا ِفي ِحس اِبِه إِل ى اآْلِن. و ق ْد تُكُوفِ ي  ابْكُنُه ُسل ْيم  ُه بِن ْحٍو ِمْن سنتين ت خ لثْلُت ِبِه أ ْو ر م يكْ د 

 رحمهما الله تعالى.
  ُأث د خ ل ْت س ن ُة ِستٍ  و ِمالك تك ْينِ 
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ْئُموُن د   ر ِة و ُكور  ِدْجل ة  و اْلي م ام ة  و اِفيه ا و لثى اْلم  د  اْلب صكككككْ ُجور  ِبال  ْلب ْحر ْيِن، و أ م ر ُه اُود  ْبن  م اسككككك 
ِثيررا. و فِ  يكْ را ك  و اِد و أ ْهل ك  لِلنثاِل شككككككك  . و ِفيه ا جاء مد كثير ف رق أ ْرِم السكككككككث يه ا ولى ِبُمح ار ب ِة ال  طِ 

ب  ٍ المئمون عبد الله ابن قاهر بن الحسكك ِر ْبِن شكك  ، و ذ ِلك  أن ين أرم الرثقثة  و أ م ر ُه ِبُمح ار ب ِة ن صككْ
ْئُموُن،  ان ُه ابْكن ُه أ ْحم د  فك ل ْأ يُْمِض ذ ِلك  اْلم  ت ْخل ف  م ك  نالبها يحيى بن معاذ مات وقد كان اسكككككككككككْ

" بِاْكُُمورِ  و اْستك ن اب  ع ل يكْه ا ع ْبد  اللثِه ْبن  ق اِهٍر ِلش ه ام ِتِه و ب ص رِهِ   (2)، و ح   
 

 (224البداي  والنهاي  ط الفكر، ابن رثير )م -882
" 

 هالل. وهوذة بن خليفة.
 ووبيدة امرأة الرشيد وابنة عمه

وهي ابنة جعفر أم الع ي  الملقبة وبيدة بنت جعفر بن المنصككككككككور العباسككككككككية الهاشككككككككمية 
الرشكككككيد، وكانت ذات حسكككككن باهر وجمال قاهر، وكان له  القرشكككككية، كانت أحه النال إلى

ا لُقِ ب ْت  ِتِه، و ِإنثم  ْرنك ا ذ لِكك  ِفي تك ْرج م  ا ذ ك  معهكا من الحظكايكا والجواري وال وجكات  يرهكا كثيرا ك مك 
ه ا و ِهي  صكككككك  ِ  ِعبُكه ا و يُكر قِ صككككككُ ور  ك ان  ُيال  ْنصككككككُ ا أ ب ا ج ْعف ٍر اْلم  ة  ِك نث ج دثه  ا أ ْنِت يوُبك ْيد  ر ِة و يك ُقوُل: ِإنثم 

ه ا، فك   ل ه  ذ ِلك  ع ل يكْه ا ف ال  تُكْعر ُ  إال به، وأصكككل اسكككمها أم الع ي . وكان لها م ُة، لِبك ي اضككِ ن وُبك ْيد 
ِثيِر.  الجمال والمال والخير والديانة والصدقة والبر ش ْيِء ك 

تِ ين  يك ْومرا أ رْ و ر و ى اْلخ ِطيُه أ نكثه ا ح جثْت فك بك ل   ْت نك ف ق   ين  أ ْلف  ألف تُكه ا ِفي سككككِ بك ع ةر و خ ْمسككككِ
، و ل ِ ْن ُكْنُت  نثْئُت نك ْفِسي ِبه ا ع ْنك  قك ْبل  أ ْن أ ر اك  درهأ، ولما هنئت المئمون بالخالفة قالت: ه 

ر   ِليف ةر ل ْأ أ ِلْدُه، و م ا خ سكككِ ُت ابْكنرا خ  ِليف ٍة ل ق ْد ُعوِ ضكككْ ، و ال    ِكل ْت م  فك ق ْدُت ابْكن ا خ  ِن اْعت ام  ِمثْكل ك 
اد   ئ ُل اللثه  أ ْجررا ع ل ى م ا أخذ، وإمتاعا بما عوم. تُكُوفِ ي ْت بِبك ْ د  ، و أ ن ا أ سكككككككككككْ  أُمٌّ م أل  ْت ي د ه ا ِمْنك 

 ِفي ُجم اد ى اْكُول ى س ن ة  ِستث ع ْشر ة  و ِمالك تك ْيِن.
دث  ِنى الْ  ْيُن بن محمكد الخالل لفظكا قال: وحدث أبا الفت ُأث قك ال  اْلخ ِطيكُه: حك    ُحسكككككككككككككك 

ِطي  ق ال  ق ال   ِلي   نا ُمح مثُد ْبُن ع ْبِد اللثِه اْلو اسككِ ق ُة ْبُن ُهبك يكْر ة  اْلم ْوصككِ د   ع ْبُد الله القوال قال  نا صكك 
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ن اِم فك ُقْلُت:  ة  ِفي اْلم  ق ال ْت   ف ر  ِلي ِفي أ وثِل ِمْعو ٍل ؟ فك  َما فَاَعَل اللهه  بككَ بن المبكارك: ر أ يْكُت وُبك يكْد 
ِرب  ِفي ق رِيِق م كثة . قُكْلُت: ف م ا هذه الصككككفرة؟ قلت: ُدِفن  بك ْين  ظ ْهر انِين ا ر ُجِل يُكق اُل ل هُ  ِر ضككككُ  ِبشككككْ

ِذِه الص ْفر ةُ  ع رث ل ه ا ج س ِدي فك ه  نثُأ و فكْر ةر ف اْقشك  ي  و فك ر ْت ع ل ْيِه ج ه  ر  اْبُن مِ  اْلم رِيسكِ ْن تِْلك  ال ثفكْر ِة. و ذ ك 
ا ِمال ُة ج ارِي ٍة كلهن يحفظن القرهن العظيأ،  ير من قرأ منه ما قدر له و ير  ِخلِ ك ان  أ نثُه ك ان  ل ه 
ِر د ِويٌّ ك د ِويِ  النحل، وكان ورد كل واحدة عشكككككككككر  م ُع ل ُهنث ِفي اْلق صكككككككككْ من لأ يقرأ، و ك ان  ُيسكككككككككْ

 (2)د أنها رليت في المنام فس لت عما كانت تصنعه من المعرو" القرهن، وور 
 

 (224البداي  والنهاي  ط الفكر، ابن رثير )م -888
" 

اُرو  اد  ل صكككك  أ  ع ْقُلُه ع ل ى أ ْهِل بك ْ د  ْعر ٍة ِمْنُه ع ْقِل. و ل ْو ُقسككككِ  ِلٍأ، و ك ان  ِفي ُكلِ  شكككك  ء  ِلُمسككككْ ا ُعق ال 
اِقررا ِفي ب ْدِء أ ْمرِِه، و أ نث سكككككك  و م   ررا ك ان  شكككككك  ُر و اِحٍد أ نث ِبشككككككْ ْيِء. و ذ ك ر    يكْ ب ه  ا نك ق ص  ِمْن ع ْقِلِه شكككككك 

ُأ اللثِه ع  ث و ج لث ِفي أ ُتوِن ح مثاٍم فك ر فك ع ه ا و ر ف ع  ق   اتك ْوب ِتِه أ نثُه و ج د  رُقكْع ةر ِفيه ا اسكككككككككككْ م  ِء ر ف ُه إِل ى السكككككككككككث
تك ر ى ِبِدْره ٍأ   الِي ةر و ضككك   اُل!  ُأث ذ ه ه  إِل ى ع طثاٍر ف اشكككْ اُهن ا ُمْلقرى يُد  ُمك  ه  يِ ِدي اسكككْ : سككك  مث   و ق ال 

ار  إِ  ُه و صكككك  د  ُه ُرشككككْ ْيُ  ال  تُكن اُل، ف ئ ْحي ا اللثُه قك ْلب ُه و أ ْله م  ع ه ا ح  ار  تِْلك  الر قكْع ة  ِمنكْه ا و و ضكككك   ل ى م ا صكككك 
 إِل ْيِه ِمن  اْلِعب اد ِة و ال ثه اد ِة.

ُه ف ِقيل  ل ُه: أما ِر ي ْئُكُل اْلُخبكْ   و ْحد   و ِمْن كالمه: من أحه الدنيا فليتهيئ الذل. و ك ان  ِبشككككْ
 لك أدم؟

ا أُْدمرا. و ك ان  ال  يك ْلب ُس نعال بل يمشككككككككككككككى حافيا، فجاء اِفيك ة  فك ئ ْجع ُلهك   فقكال: بلى أ ذُْكُر اْلعك 
يوما إلى باب فطرقه فقيل من ذا؟ فقال: بشكككككككر الحافى. فقالت له جارية صككككككك يرة لو اشكككككككترى 

ب ُه تك رِْكِه النكثْعل  أ نثُه ج اء  مرة إِل ى 2نعال بدرهأ لذهه عنه اسكككككككككأ الحافى ] [ . ق اُلوا: و ك ان  سككككككككك 
: ا لِنك ْعِلِه فك ق ال  اٍء، ف ط ل ه  ِمْنُه ِشر اكر  ح ذث

ل  ِمْن يكك ِدِه و خ ل ع  اْكُْخر ى ِمنْ مككا أكثر كلفتكأ يككا  اِل؟! ف ط ر ح  النكثعككْ ِه  فقراء ع ل ى النككث رِْجلككِ
ا.  و ح ل ف  ال  يك ْلب ُس نك ْعالر أ ب در
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اد ، و ِقيل   ان  بِبك ْ د  ور اء ، و ِقيل  ِفي ر م  كككككككككك  ان ْت و ف اتُُه يك ْوم  ع اشككككككككككُ .  ق ال  اْبُن ِخلِ ك ان : و ك  ِبم ْرو 
 قُكْلُت:

ن ِة ِستث و ِعْشرِين  و اْك وثُل أ ص    الصكث  ن ِة، و ِقيل  ِفي سك  ِذِه السكث اد  ِفي ه   و اللثُه أ ْعل ُأ. ِحيُ  بِبك ْ د 
ِة اْلف ْجِر فك ل أْ  ال  ِد صكككككككككككككك  ُل ب ككداد عن بكرة أبيهأ، فككئخرج بك عككْ ات  اْجت م ع  ِفي ِجنكك او تكِكِه أ هككْ  و ِحين  مكك 

ت ِقرث ِفي قك ْبرِِه إال بع رُُه ِمْن أ ِلمثِة اْلح ِديِ  ي  ي سكككككككككْ يُ  بِئ ْعل ى د العتمة. وكان على المدالني و   يكْ صكككككككككِ
ان ْت تك   نْكي ا قك ْبل  شر  اآلخرة. وقد روى أ نث اْلِجنث ك  ر ُ  الد  ا و اللثِه شك  ْوتِِه ِفي اْلِجن او ِة: ه ذ  ُنوُح صك 

: ع ل ْيِه ِفي بك ْيِتِه ال ذي كان يسككككككنه. و ق ْد ر هُه بك   ن اِم فك ق ال  ُهْأ ِفي اْلم  ؟ فك ق ال  ا فَاَعَل اللهه  بككَ مَ ْع كككككُ
 (2)  ف ر  ِلي و ِلُك" 
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ن اِم و ُهو  يك   ا فك ر أ يْكُتُه ِفي اْلم  ِديدر ب ٍل اْ ت م ْمُت   مًّا شككككككك  نكْ ي ِتِه تك  م ات  أ ْحم ُد ْبُن ح  ب ْختك ُر ِفي ِمشكككككككْ
اِم ِفي د اِر السككككككالم. فك قُ  ي ُة اْلُخدث : ِمشكككككْ ِذِه؟ فك ق ال  ي ٍة ه  َما ْلُت: فك ُقْلُت ل ُه: ي ا أ ب ا ع ْبِد اللثِه أ ي  ِمشكككككْ

ِني نك ْعل ْيِن م ْن ذ ه ٍه، و ق ال  ِليفَاَعَل اللهه  بككَ  :   ف ر  ِلي و تك وثج ِني و أ ْلب سكككككككككككك  ا  :؟ فك ق ال  ي ا أ ْحم ُد ه ذ 
ُد اْدُعِني بِِتْلك  الدثع و اِت الثِتي بك ل   ْتك  ع   ِمي،  ُأث ق ال  ِلي: ي ا أ ْحم  ْفي ان  ِبق ْوِلك  اْلُقْرهُن ك ال  ْن سكككككككككككككُ

 الثكثْورِيِ  و ُكْنت  تدعو بهن في دار الدنيا، فقلت:
ْيٍء ا ْيٍء، ِبُقْدر ِتك  ع ل ى ُكلِ  شكككككك  تث ي ا ر بِ  ُكل  شكككككك  ْيٍء ح  ئ ل ِني ع ْن ْ ِفْر ِلي ُكلث شكككككك  ى ال  ت سككككككْ

نثُة ُقْأ ف اْدُخْله ا. ف د خ ْلُت ف ِ ذ ا أ ن ا بسككككككككككككككفيان الثوري ول ِذِه اْلج  ْيٍء. فك ق ال  ِلي: ي ا أ ْحم ُد ه  ه شكككككككككككككك 
ْمُد  جناحان أخ ر ان يطير بهما من نخلة إلى نخلة، ومن شجرة إلى شجرة، وهو يقول اْلح 

ْيُ  ن شكككككككاُء ف ِنْعأ  أ ْجُر اْلعاِمِلين   24: 81لثِذي لِلثِه ا نثِة ح  : 81 ... و أ ْور  ك ن ا اْك ْرم  نك تك بك وثأُ ِمن  اْلج 
ٍر؟ تك ر ْكُتُه ب24 ِر اْلح اِفي؟ فك ق ال  ب ٍ  ب ٍ ، و م ْن ِمْثُل ِبشككككككككككْ ين يدي . ق ال  فك ُقْلُت ل ُه: م ا فك ع ل  ِبشككككككككككْ

ْل يكك ا م ْن ل   الجليككل وبين يككديككه مككالككة ِمن   ِه و ُهو  يك ُقوُل: كككُ ِل ع ل يككْ ِليككُل ُمْقبككِ اِم و اْلج  ْل، الطثعكك  ْأ يكك ْئكككُ
. و ق ال  أ بُو ُمح مثٍد بن أبى حات ر ْب، و انْكع ْأ ي ا م ْن ل ْأ يك نكْع ْأ، أ ْو ك م ا ق ال  ر ْب ي ا م ْن ل ْأ ي شكككككْ أ و اشكككككْ
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ا ا مك  : ل مكث ن اِم فك ُقْلُت ل  عن محمكد بن مسككككككككككككككلأ ابن و ار ة  قك ال  َما فَاَعَل ُه: ت  أ بُو ُوْرعك ة  ر أ يْكُتُه ِفي اْلم 
ه  بااككَ  ِه و أ ِبي ع  اللااه ِد اللككث ِه و أ ِبي ع بككْ ِد اللككث اُر: أ ْلِحُقوُه بككِئ ِبي ع بككْ بككث ال  قككال اْلج  الككٍِك ؟ فك قكك  ِه، مكك  ِد اللككث بككْ

اِفِعيِ  و أ ْحم د  بن حنبل. وقال أحمد ْبُن ُخرثو   : ر أ ْيُت ِفي الْ و الشككككككككككككث ن اِم ك ئ نث القيامة اد  اْك ْنط اِكي  م 
اِء، و ك ئ نث ُمن اِديرا يُكن اِدي ِمْن ت ْحٍت اْلع ْرِش:  ِل اْلق  كككككككك  قد قامت وقد بر الرب جل جالله، لِف صككككككككْ

ِد اللككثِه و أ بكك ا ع بككْ  ِد اللككثِه و أ بكك ا ع بككْ ِد اللككثِه و أ بكك ا ع بككْ للككثِه الجنككة. قككال فقلككت لملككك إلى ِد اأ ْدِخُلوا أ بكك ا ع بككْ
: م اِلِك، و الثكثْورِي ، و الشثاِفِعي  و أ ْح"  ِء؟ فك ق ال   (2)جنبي: م ْن ه ُؤال 
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ن ةر. تك ْ ِفُر اللثه  ُمْنُذ   ال  ِين  سككككك  لثْيُت ِوْرِدي ر و اه ا الخطيه عن هأ فيه، ف ئ ن ا أ سككككْ ه. وقال: صككككك 
ْدُت رِْجِلي في المحراب فنوديككت: يككا سككككككككككككككرى هكككذا تجككالس الملوك؟ قككال  د  ٍة  ُأث مكك  لكك  ذ ات  ل يكْ

 ف ممت رجلي وقلت:
. أ ت ْت  ق ِطيِ  ا. و ق ال  اْلُجنك ْيُد: ما رأيت أعبد من سككككككرى السككككككث ْدُت رِْجِلي أ ب در و ِع ثِتك  ال  م د 

ن ةر م ا رلي م ككطجعا إال في علة الموت. وروى اْلخ ِطيُه ع ْن أ ِبي نُكع ْيأٍ ع   ُعون  سكك   ل ْيِه   م اٍن و ِتسككْ
: ؟ فك ق ال  : د خ ْلُت ع ل ْيِه أ ُعوُدُه فك ُقْلُت: ك ْيف  ت ِجُدك   ع ْن ج ْعف ٍر اْلُخْلِديِ  عن الجنيد ق ال 

 ذي أصابنى من قبيبيك ْيف  أ ْشُكو إِل ى ق ِبيِبي م ا ِبي ... وال  
ْوفكُكُه ي ْحت رُِق  ِة م ْن ج  ُد ر ْوح  اْلِمْرو حكك  قككال: فككئخككذت المروحككة كروح عليككه فقككال: ك ْيف  ي جككِ

 ِمْن د اِخٍل؟  ُأث أ ْنش ئ  يك ُقوُل:
ُر ُمْفت رِقُ  ْمُع ُمْست ِبِق ... و اْلك ْرُب ُمْجت ِمِع و الصثبكْ  اْلق ْلُه ُمْحت رِِق و الدث

ن اُه اْله و ى و الشثْوُق و اْلق ل قُ ك ْيف  ا  ْلق ر اُر ع ل ى م ْن ال  قك ر ار  ل ُه ... ِممثا ج 
 ي ا ر بِ  ِإْن كان شيء لي به فك ر ِج ... ف اْمُنْن ع ل يث ِبِه م ا د ام  ِبي رمق

، و ال  تشت ل عن الله بمجال : ال  ت ْصح ِه اْك ْشر ار  ة اكبرار سقال فقلت ل ُه: أ ْوِصِني، ق ال 
 اْك ْخي اِر.
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ٍث و خ   ن ة    ال  ان  سككككك  تٍ  خ ل ْون  ِمْن ر م  ككككك  ين  و ق ْد ذ ك ر  اْلخ ِطيُه و ف ات ُه يك ْوم  الث ال   اِء ِلسكككككِ ْمسكككككِ
ِر بمقبرة الشكككككككككككوين ى، و قك بكْرُُه ظ اِهِر م ْعُرو ِ  ل ى ، و إِ و ِمالك تك ْيِن بك ْعد  أ ذ اِن اْلف ْجِر، و ُدِفن  بك ْعد  اْلع صككككككككككْ

ُر اْلُجنك ْيِد. ْنِبِه قك بكْ  ج 
ن اِم فك ُقْلُت:  رِيًّا ِفي اْلم  : ر أ ْيُت سككك  ؟ ا فَاَعَل اللهه  بككَ مَ وروى عن أبى عبيدة بن حريوبة ق ال 

. ق افك ق ال    ف ر  ِلي و ِلُكلِ  م ْن ش ِهد  ِجن او ِتي. قُكْلُت: ف ِ نِ ي ِممثْن ح   ر  ِجن او ت ك  و ص لثى ع ل   : ْيك  ل 
ا فك ن ظ ر  ِفيِه فك ل ْأ يك ر  ِفيِه اْسِمي، فك ُقْلُت: بك ل ى! ق ْد ح   ْرُت ف ِ ذ ا اْسِمي فِ  اِشي ِة. ف ئ ْخر ج  ُدْرجر ي اْلح 

تٍ  و خ ْمسككككِ  ن ة  سككككِ ين ، و ِقيل  سكككك  ن ة  ِإْحد ى و خ ْمسككككِ رِيًّا تُكو فِ ي سكككك  ين  و ح ك ى اْبُن ِخلِ ك ان  قك ْوالر أ نث سكككك 
 لأ. قال ابن خلكان: وكان السري ينشد كثيرا:فاللثه أع

بْكت ِني ... ف م ا ِلي أ ر ى اْك ْع  اء  ِمْنك  ك و اِسي ا  ولما ادعيت اْلُحهث ق ال ْت ك ذ 
 (2)ف ال  ُحهث " 
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 يُوُسف  ْبِن ُمح مثدٍ  ُمح مثُد ْبُن ِإبْكر اِهيأ  ْبنِ 
ِحه  أ ب ا ُعْثم ان  و اْلُجنك ْيد  و الن ورِيث و اْلخ وثاص  و   يكْ  ابُورِي ، صككككككك  ر ُهْأ، أبو عمر ال جاج النكثْيسككككككك 

تِ ين  ِحجثةر، و يُكق اُل ِإنثُه م ك    أ ْرب عِ  وِفيثِة ِبه ا، و ح جث سكككككككِ ْي   الصككككككك  ن ةر ل ْأ  ين  و أ ق ام  ِبم كثة  و ك ان  شكككككك  سككككككك 
 يك تك   وثْط و ل ْأ يك ُبْل ِإالث خ ارِج  الحرم بمكة

 ُمح مثُد ْبُن ج ْعف ِر ْبِن ُمح مثِد ْبِن ف   ال ة  
ابن ي  ِيد  ْبِن ع ْبِد اْلم ِلِك أ بُو ب ْكٍر اْك د ِمي ، صاحه اكلحان، كان حسن الصوت بتالوة 

ِأ الب وي، فالقرهن وربما سككككككككمع صككككككككوته من بعد ِفي اللثيْ  لما كانوا ِل، و ح جث م رثةر م ع  أ ِبي اْلق اسككككككككِ
وع ةر  ْيخرا أ ْعم ى يك ُقص  ع ل ى النثاِل أ ْخب اررا م ْوضككككككككككُ بالمدينة دخلوا المسككككككككككجد النبوي فوجدوا شكككككككككك 

اُر ع ل ْيِه، فك ق ال  ل ُه بعض أصككككككككككحابه: إنك لسككككككككككت ب ْنك  ب ِ ي اإْلِ  داد بمكذوبة، فك ق ال  اْلبك   ِوي : يك نكْ
يعرفككك النككال إذا أنكرت عليككه، ومن يعرفككك هنككا قليككل والجمع كثير، ولكن نرى أن تككئمر أبككا 
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بكر اكدمي فيقرأ، فككئمره فككاسككككككككككككككتفت  فقرأ فلأ يتأ االسككككككككككككككتعككاذة حتى انجفككل النككال عن ذلككك 
ِه و ق ال  دِ اكعمى وتركوه وجاءوا إلى أبى بكر ولأ يبق عند ال كرير أ ح ِد، ف ئ خ ذ  اْك ْعم ى بِي ِد ق الِ 
ا ِمْن ر بِيٍع اْك وثلِ  ل تك ْيِن ب ِقيك تكك  اِء لِل يكْ ُه: اذهككه بنكككا فهكككذا ت ول النعأ. توفى يك ْوم  اْك ْرِبعكك  ِذِه لكك   ِمْن هككك 

ن اِم فك ق ال  ل ُه:  انِين  س ن ةر، و ق ْد ر هُه بك ْعُ ُهْأ ِفي اْلم   ؟ا فعل الله بكمالسثن ِة، ع ْن   م اٍن و   م 
فني بين يديه وقاسككيت شككدالد وأهواال. فقلت له: فتلك القراءة الحسككنة وذلك قال: وق

الصكككككككوت الحسكككككككن وتلك المواقف؟ فقال: ما كان شكككككككيء أضكككككككر على من ذلك، كنها كانت 
ي أ ْن ال   للدنيا. فقلت: إلى أي شككككيء انتهى أمرك؟ فقال: قال اللثُه ع  ث و ج لث هل ْيُت ع ل ى نك ْفسككككِ

.أُع ذِ ب  أ بْكن ا انِين   ء  الثثم 
 أ بُو ُمح مثٍد ع ْبُد اللثِه ْبُن أ ْحم د  ْبِن على

ِن ْبِن اْلح سكك   اِعيل  ْبِن ِإبْكر اِهيأ  ْبن  اْلح سكك  م  ِن ْبِن ابن الحسككن بن إبراهيأ بن ق ب اق ب ا ْبِن ِإسككْ
لوى تُكْعق ُد حع ِليِ  ْبِن أ ِبي ق اِلٍه الهاشككككككككمي المصككككككككري، كان من سككككككككاداتها وكبرالها، ال ت ال ال

ُهْأ م ْن يكُ  ارِِه، و ال  يك   اُل ر ُجِل ي ْكِسُر اللثْوو  بسببها، وللنال عليه رواته من الحلوى، ف ِمنكْ ْهد ى ِبد 
ُهْأ في الجمعة، ومنهأ"   (2)إِل ْيِه ُكلث يك ْوٍم، و ِمنكْ

 

 (224البداي  والنهاي  ط الفكر، ابن رثير )م -897
" 

ُر ذ ِلك  ِمن   وِل اْلِفْقِه و   يكْ ولكه اإلي ككككككككككككككاح في المكذهكه، وكتاب في الجدل، وفي ُأصككككككككككككككُ
ْرن اُه ِفي الطثبك ق اِت.  اْلُمص نكثف اِت، و ق ْد ذ ك 
 ع ْبُد اللثِه ْبُن ِإْسم اِعيل  بن إبراهيأ

وِر الهاشكككمي االمام، وي ى ْبُن ج ْعف ِر ْبِن أ ِبي ج ْعف ٍر اْلم ْنصكككُ ر  بابن بويه، ُوِلد  عابن ِعيسككك 
نْكي ا و   ْيرِِه، و ع ْنُه اْبُن رِْوقك و ْيهِ  تِ ين  و ِمالك تك ْيِن، ر و ى ع ِن اْبِن أ ِبي الد  ٍث و سككككككككِ ن ة    ال  ، و ك ان  خ ِطيبرا سكككككككك 

وِر ُمدثةر ق وِيل ةر، و ق ْد خطه فيه سكككككككككنة  ال ين و ال مالة وقبلها تمام سكككككككككنة،  أ  ْنصكككككككككُ اِمِع اْلم  ِبج 
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و اِء. تكُ خ ط   وِر سكك  ِه إِل ى اْلم ْنصككُ ن ة    ال  ِين  و ِمالك تك ْيِن و ُهم ا ِفي النثسكك  ف ٍر ه  ِفيِه اْلو اِ ُق سكك  ُوفِ ي  ِفي صكك 
 ِمنكْه ا.

ب ُة ْبُن ع ْبِد اللثهِ   ُعتكْ
، كان فاضككككال بارعا،  ْبِن موسككككى بن عبد الله أبو السككككاله القاضككككي الهمذاني  الشككككافعي 

اء ، و   : ولى اْلق  ككككككككككك  ا فَاَعَل اللهه  مَ ك ان  ِفيِه ت ْخِليِط ِفي اْكُُموِر، و ق ْد رهه بع كككككككككككهأ بعد موته فك ق ال 
 ؟بككَ 

ان  ِمنِ ي ِمن  التثْخِليِط، و ق ال  ِلي: ِإنِ ي ا كك  نكثِة ع ل ى مك  :   ف ر  ِلي و أ م ر  ِبي إِل ى اْلج  كتبت   قك ال 
ي أ ْن ال  أُع ذِ ب  أ بْكن اء   اء  الْ  ع ل ى نك ْفسككككِ ا الرثُجُل أ وثُل م ْن و ِلي  ق  كككك  انِين . و ه ذ  اِة بب داد من الثثم  ُق كككك 

 الشافعية والله أعلأ.
 محمد بن أحمد بن حيان

ا ع ْن ي ْحي ى ْبِن أ ِبي قكك الكِكهٍ  دثث  ِبهكك  ار ى و حكك  ك ن  ُبخكك  اِديٌّ، سكككككككككككككك  اُن، بك  ككْد  ْهقكك  ، أ بُو ب ْكٍر الككدِ 
انِين  س ن ةر. و اْلح س ِن ْبِن ُمْكر مٍ  ْبٍع و   م   و   ْيرِِهم ا، و تُكُوفِ ي  ع ْن س 

 أ بُو ع ِليٍ  اْلخ اوِنُ 
ا فك ُوِجد  ِفي د ارِِه ِمن  الدثف اِلِن و ِعْند  النثاِل ِمن  اْلو د اِلِع م   هك  ْعبك ان  ِمنكْ ا يُكق اِرُب تُكُوفِ ي  ِفي شكككككككككككككك 

 ُأ.أ ْربك ع ِمال ِة أ ْلِف ِدين اٍر. و اللثُه أ ْعل  
  ُأث د خ ل ْت س ن ُة ِإْحد ى و خ ْمِسين  و ال مالة

فيها كان دخول الروم إلى حله صكحبة الدمسكتق ملك الروم لعنه الله، ِفي ِمالك ت ْي أ ْلِف 
ان  بم ْول ِة ْبُن ح ْمد  ْيُف الدث ب ه  ذ ِلك  أنه ورد إليها بك ْ ت ةر فك نك ه ض  إِل ْيِه سكك  ن ح ككر ُمق اِتٍل، و ك ان  سكك 

ْول ِة خ ْلقرا ك  ع ْيِف الدث ح اِب سكككككككك  ثْكر ِة ُجُنوِدِه، و قك ت ل  ِمْن أ صككككككككْ ِثيررا، نده من المقاتلة، فك ل ْأ يك ْقو  ِبِه ِلك 
ْول ِة ق ِليل  الصثْبِر فك ف رث ُمنكْه  ِمرا ِفي نك ف ٍر يسير من أصحا"   (2)و ك ان  س ْيُف الدث

 

 (224البداي  والنهاي  ط الفكر، ابن رثير )م -893
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د  باللثه، ف م اك  ُه أ   ُه الرثاشكككككككككِ مثى نك ْفسككككككككك  ِليف ِة، و سككككككككك  ْهُل م كثة  اْلُعْلِوي  أ ِميُر م كثة ، و ادثع ى أ نثُه خ 
يكْفرا و و ع أ   ى ل ُه ِبه ا، فانتظأ أمره بها، و تك ق لثد  سككك  ل  ل ُه أ ْمو اِل ِمْن ر ُجٍل أ ْوصككك  نثُه ُذو اْلف ق اِر، أ   و ح صككك 
د  الرثْمل ِة لِي ْست ِعين  و أ خ ذ  بيده ق ِ يبرا و ع أ  أ نثُه ك ان  لِر ُسوِل اللثِه ص لثى اللثُه ع ل ْيِه و س لثأ ،  ُأث ق ص د  بِ  ال 

لثُموا ع   ، و سكككككككك  اِم، فك تك ل قثْوُه بِالرثْحِه و قك بكثُلوا ل ُه اْك ْرم  ْيِه بِئ ِميِر اْلُمْؤِمِنين ، و أ ْظه ر  اْك م ر  ل  ِبع ر ِب الشككككككككث
ر   اِحه  ِمصكككككككْ و ك ان  ق ْد ق ام   -بِاْلم ْعُروِ  و النكثْهي  ع ِن اْلُمْنك ِر و ِإق ام ة  اْلُحُدوِد.  ُأث ِإنث اْلح اِكأ  صككككككك 

ِذِه السككككككككككككنة ُهْأ ِمن  ام بمبع  إلى عرب الشكككككككككككك -بِاْك ْمِر ِمْن بك ْعِد أ بِيِه اْلع  ِيِ  ِفي ه  لطفات و و ع د 
تك نك اب  ع ل ى م كثة  أ ِميررا و بك ع    إلي اِو، و اسككككككككككككككْ لِكك  إِل ى ع ر ِب اْلِحجك  ذ  ِه بِكئُُلوٍ  و ِم ك اٍت، و كك  ه الكذثهك 
ِدِه ك م ا  أ  ب  بخمسكككككين أ ْلف  ِدين اٍر، ف انْكت ظ أ  أ ْمُر اْلح اِكِأ و ت م  ثق  أ ْمُر الراشكككككد، وانسكككككحه إِل ى ِبال  د 
الُُه و انْكتك ق   ْت ِحب الُُه، و تك ف رثق  ع ْنُه رجاله  .ِمنكْه ا، و ع اد  إِل يكْه ا كما خرج ع نكْه ا، و اْضم ح لث ح 

 و ِممثْن تُكُوفِ ي  ِفيه ا ِمن  اْك ْعي انِ 
ُد ْبُن الحسن بن مهران  أ ْحم 

تٍ  و   م   وثاٍل ِمنكْه ا ع ْن سكككِ ن ةر، و اتكث أبو بكر المقري، توفى ِفي شككك  ف ق  ل ُه أ نثُه م ات  ِفي انِين  سككك 
اِلِحين  أحمد بن الحسككككككين وُ ، فك ر أ ى بك ْعُض الصككككككث ِن اْلع اِمرِي  اْلف يكْل سككككككُ بن  يك ْوِم و ف اتِِه أ بُو اْلح سكككككك 

ن اِم ف ِقيل  ل ُه:  : أقام أبا الحسككككككككككككككن الَما فَاَعَل اللهه  بككَ مهران هذا ِفي اْلم  جانبي، عامري ب؟ فك ق ال 
 وقال هذا فداؤك من النار.

 عبد اللثِه ْبُن أ ْحم د  ْبِن م ْعُرو ٍ 
ُل واكوهري و يرهما،  اِعٍد و ع ْنُه اْلخثال  اد ، ر و ى ع ِن اْبِن صكك  أ بُو ُمح مثٍد قاضككى ق ككاة بك ْ د 
وكان من العلماء الثقات العقالء الفطناء، حسككككككن الشكككككككل جميل اللبس، عفيفا من اكموال، 

بكثر  ع ل ْيِه خ  تكُ  ِوي ، ف ك  لثى ع ل ْيِه أ بُو أ ْحم د  اْلُموسككككك  ن ةر، و صككككك  ْبِعين  سككككك  ا،  ُأث ُوفِ ي  ع ْن خ ْمٍس و سككككك  ْمسكككككر
بكثر  ع ل ْيِه أربعا،  أ دفن في داره سامحه الله. ْنُصوِر ف ك  اِمِع اْلم   ص لثى ع ل ْيِه ابْكُنُه ِبج 

ُر ْبُن   "   (2)ج ْوه 
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 (224والنهاي  ط الفكر، ابن رثير )م  البداي -894
" 

ل تك ْيِن ب ِقيك ت ا ِمْن ذِ  ا اللثُه، ُوِلد  ع ْبُد اْل  ِنيِ  لِل يكْ ِة سنة  نتين ِفيِه ِمن  الرثدِ  ع ل ْيِه، ر ِحم ُهم  ي اْلق ْعد 
ِذِه السثن ِة  ِ ِمال ٍة و تُكُوفِ ي  ِفي ص ف ٍر ِمْن ه   رحمه الله.و   ال 

 محمد بن أمير المؤمنين
ِمهِ  كثُة بِاسككككككككْ رِب ِت السككككككككِ   ويكنى بابي الف ككككككككل، كان ق ْد ج ع ل ُه و ِليث ع ْهِدِه ِمْن بك ْعِدِه، و ضككككككككُ
ن اِبِر، ولقه بال اله باللثه، فلأ يقدر ذلك. توفى فيها ع ْن سككككككك   ْبٍع و خ ط ه  ل ُه اْلُخط ب اُء ع ل ى اْلم 

 .و ِعْشرِين  س ن ةر 
 ُمح مثُد ْبُن ِإبْكر اِهيأ  بن محمد بن ي يد

ِمع   اِيِ ، و سكك  أبو الفت  الب ار الطرسككوسككي، ويعر  بابن البصككري، سككمع الكثير من اْلم شكك 
 ِمْنُه الص ورِي  بِبك ْيِت اْلم ْقِدِل، ِحين  أقام بها، وكان  قة مئمونا.

  أ دخلت سنة عشر وأربعمالة
تك ت  فيها ورد كتاب ي ِميِن الدث  ، ي ْذُكُر ِفيِه م ا افكْ ُبْكِتِكين  ِد اْلِهْنِد ْول ِة م ْحُموِد ْبِن سككُ ُه ِمْن ِبال  ح 

ن ِة الخالية، وفيه أنه دخل مدينة فيها ألف قصككككر مشككككيد، وألف بيت لألصككككنام. وفيها  ِفي السككككث
ل ُى ن  من اكصككنام شكككيء كثير، ومبلى ما على الصكككنأ من الذهه ما يُكق اِرُب ِمال ة  أ ْلِف ِدي اٍر، و م بكْ

ُهْأ ص ن ِأ ُمْعظثِأ، يؤرخون له وبه بجهالتهأ   ال مالة اْك ْصن اِم اْلِف ثِة وِي اد ِة ع ل ى أ ْلِف ص ن ٍأ، و ِعْند 
ألف عام، وقد سككلبنا ذلك كله و يره مما ال يحصككى وال يعد، وقد  نأ المجاهدون في هذه 

تلى حراق، فلأ يتركوا منها إال الرسككوم، وبلى عدد القال  وة شككي ا كثيرا، وقد عمموا المدينة باإل
رِين  أ ْلفرا، و أُْفرِد  ُخْمُس الرثِقيِق فك بك ل   ُهْأ ن ْحِو ِمْن ِعشكككككْ ل أ  ِمنكْ ين  أ ْلفرا، و أ سكككككْ ى    ال  را من الهنود خ ْمسكككككِ
ل  ِمن   ، و ُحصكككككككِ  ين  ألفا، واعترم من اكفيال  ال مالة وسكككككككت وخمسكككككككين ِفيالر ْك ْمو اِل او خ ْمسكككككككِ

ُرون  أ ْلف  أ ْلِف درهأ، ومن الكذهه شككككككككككككككيء كثير. وفي ربيع اآلخر منها قرئ عهد أ ِبي  ِعشككككككككككككككْ
ِه خلعككا حملككت إليككه بواليككة كرمككان، و ل ْأ ي ُحجث ِفي ْولكك ِة، و ُخِلع  ع ل يككْ ه  ِقو ام  الككدث ِذِه  اْلف و اِرِل و لُقككِ  هكك 

 السثن ِة أ ح ِد ِمْن العراق.
 ها من اكعيانوممن توفى في

 االصيفر ال ذي كان يخفر الحجاج.
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 أحمد بن موسى بن مردويه
، تُكو فِ ي ِفي رم ان منها. اِفُظ اْك ْصبك ه اِني  ، أ بُو ب ْكٍر اْلح   ابن ُفور ك 

م ة    ِهب ُة اللثِه ْبُن س ال 
 (2)" اِل و أ ْحفأ بُو اْلق اِسِأ ال ثرِيُر اْلُمْقرُِئ اْلُمف سِ ُر، ك ان  ِمْن أ ْعل ِأ النث 

 

 (224البداي  والنهاي  ط الفكر، ابن رثير )م -895
" 

 أبو القاسأ الاللكالي
ِة الشككككث  ِمذ  ِل، أ ح ُد ت ال  وٍر: الرثاوِي ، و ُهو  ق ب رِي  اْك صككككْ ِن ْبِن م ْنصككككُ ْيِ  أ ِبي ِهب ُة اللثِه ْبُن اْلح سكككك 

ي اء  كثيحامد اكسكككككككككفراييني، كا نثف  ِفيِه أ شكككككككككْ رة، ولكن ن يك ْفه ُأ و ي ْحف ُظ، و ُعِني  بِاْلح ِديِ  ف صككككككككك 
اِلِ  عاجلته المنية قبل أن تشتهر كتبه، وله كتاب في السنة وشرفها، و ذ ك ر  ق رِيق ة  السثل ِف الصث 

، و ق ع  لنا سكككككككككككككماعه على الحجار عاليا عنه، توفى بالدينور في رم كككككككككككككان  نها، و ر هُه مِفي ذ ِلك 
 : ن اِم فك ق ال   ؟َما فَاَعَل اللهه  بككَ بك ْعُ ُهْأ ِفي اْلم 

:   ف ر  ِلي، قال بأ؟ قال بشيء قليل من السنة أحييته:  ق ال 
 أبو القاسأ بن أمير المؤمنين القادر

ى النثا لِ ي  ع ل ْيِه   يكْر  م رثٍة، و م شكككك   ِفي ِجن او تِِه، لُ توفى ليلة اكحد في ُجم اد ى اآْلِخر ِة، و صكككُ
ا، و ُقِطع  الطثْبُل أ يثامرا.  و ح  ِن  ع ل ْيِه أ بُوُه ُحْ نرا ش ِديدر

 اْبُن ق ب اق ب ا الشثرِيفُ 
 كان شاعرا، وله شعر حسن.

 أبو إسحاق
ْسف ر ايِيِني  ِإبْكر اِهيُأ ْبُن ُمح مثِد بن مهران. الشي  أب ح اق  اإْلِ ت اُذ أ بُو ِإسكْ إسحاق  ووهو اْكُسكْ

لِ ُأ اكصككككككككككولي، صكككككككككاحه التصككككككككككانيف في ، اْلُمت ك  اِفِعي  يِن اْلف ِقيُه الشكككككككككث م ُة، رُْكُن الدِ  م اُم اْلع الث  اإْلِ
، و ق ْد  ُر ذ ِلك  وِل اْلِفْقِه، و   يكْ اكصككككككككككلين، جامع الحلي في مجلدات، والتعليقة النافعة ِفي ُأصككككككككككُ
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ِمع  الكثير من الحدي  ِمْن أ ِبي ب ْكٍر ا اِعيِليِ  و د ْعل ٍج و   ْيرِِهم ا، و أ خ ذ  ع  سككككككككككك  م  سكككككككككككْ ْنُه اْلبك يكْه ِقي  إْلِ
اِكُأ النيسككككككككككككابورى ، وأ نى عليه، توفى يوم عاشككككككككككككوراء منها  ْيُ  أ بُو الطثيِ ِه الطثب رِي ، و اْلح  و الشككككككككككككث

 بنيسابور،  أ نقل إلى بلده ودفن بمشهده.
 القدوري

حنيفة، أ ْحم ُد ْبُن ُمح مثِد ْبِن أ ْحم د  ْبِن  صككككككككككككاحه الكتاب المشككككككككككككهور في مذهه أبى
ِر، الثِذي  نثِف اْلُمْخت صككككككككك  اِحُه اْلُمصككككككككك  ، صككككككككك  ن ِفي  ج ْعف ِر بن حمدان، أبو الحسكككككككككن القدوري اْلح 
ٍد  امككِ ْيِ  أ ِبي حكك  ان  إمككامككا بككارعككا عككالمككا، و بتككا منككاظرا، وهو الككثِذي تك و لثى ُمنكك اظ ر ة  الشككككككككككككككث ُيْحف ُظ، ككك 

، وانظر منه، اإْلِ  ف ر ايِيِنيِ  من الحنفية، وكان القدوري يطريه ويقول: هو أعلأ من الشكككككككككككافعي  سكككككككككككْ
اِنِه اْلف ِقيِه  ن ةر، و ُدِفن  إِل ى ج  توفى يوم اكحد الخامس من رجه منها، عن سككت وخمسككين سكك 

. ن ِفيِ   أ ِبي ب ْكٍر اْلُخو ارِْوِميِ  اْلح 
 ة  وأربعمالة ُأث د خ ل ْت س ن ُة ِتْسع  ع ْشر  
ْيِش"   (2)ِفيه ا و ق ع  بك ْين  اْلج 

 

 (224البداي  والنهاي  ط الفكر، ابن رثير )م -892
" 

ابن الجووي: وكان من سكادات العلماء الثِ ق اِت، و ش ِهد  ِعْند  اْبِن م اُكوال  و اْبِن الدثام   اِنيِ  
ف ِة، و ك ان  ِإم امرا ِفي اْلِفْقِه، ل ُه التثصكك  فقباله، وتولى النظر في الحكأ  اِن بحريأ اْلِخال  انِيُف اْلِحسكك 

ر ْت  ِثير ُة ِفي م ْذه ِه أ ْحم د ، و د رثل  و أ فكْت ى سككككككككككنين، وانتهت إليه رياسككككككككككة اْلم ْذه ُه، و انْكت شكككككككككك  اْلك 
م ام ة  و اْلِفْقه  و الصككككككككِ   ابُُه، و ج م ع  اإْلِ ح  انِيُفُه و أ صككككككككْ ن  اْلُخُلقِ ت صكككككككك  ، و ُحسككككككككْ ف  ْدق  ، و التكثع ب د  و التكثق شكككككككك 

ن  السككمت، والصككمت عما ال يعنى توفى في العشككرين من رم ككان منها ع ْن  و  ، و ُحسككْ و اْلُخشككُ
ن ةر، و اْجت م ع  ِفي ِجن او تِِه الق كككاة واكعيان، و ك ان  يك ْومرا ح ارًّا، ف ئ ْفط ر  بك   ْبِعين  سككك  م ِن  ْعضُ   م اٍن و سككك 

ْيِن و أ ب ا ح اوٍِم، و   ِأ، و أ ب ا اْلُحسكك  ُهْأ ِفي اتكثب ع  جناوته، و تك ر ك  ِمن  اْلب ِنين  ُعبك ْيد  اللثِه أ ب ا اْلق اسككِ ر هُه بك ْع ككُ
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 : ال  نك اِم فك قك  َل اللاهه  بككَ اْلم  ا فَاعاَ : ر ِحم ِني و   ف ر  ِلي و أ ْكر م ِني، و ر ف ع  ماَ ، و ج ع ل  يك ُعد  م ْن ِل ِتي ؟ فك ق ال 
: ب ْل بالصدق. : بِاْلِعْلِأ؟ فك ق ال   ذ ِلك  بِِئْصب ِعِه، فك ق ال 

 ابن سيده
، ك ان  إماما حافظا  اِعيل  اْلُمْرِسي  صاحه المحكأ في الل ة، أ بُو اْلُحس ْيِن ع ِلي  ْبُن ِإْسم 

ن أبوه ضريرا أي ا، واشت ل و الل   ِة عن أبيه، وكا في الل ة، و ك ان  ض رِير  اْلب ص ِر، أ خ ذ  ِعْلأ  اْلع ر بِيثةِ 
رُْح اْلح م ا ٍة، و ل ُه شك  اٍت ع ِديد  اِديِ ، و ل ُه اْلُمْحك ُأ ِفي ُمج لثد  اِعٍد اْلبك ْ د  ِء صك  ِة ِفي ع ل ى أ ِبي اْلع ال  سكك 

ْيِ  أبى عمر الطملنكى   ، و قك ر أ  ع ل ى الشكككث ُر ذ ِلك  اٍت، و   يكْ تِ  ُمج لثد  اب  اْل  رِيِه ِك ِبي ُعبك ْيٍد ِكت  سكككِ
ْردرا ِمْن ِحْفِظِه، فتعجه النال لذلك، وكان الشككككككككي  يقابل بما يقرأ في الكتاب، فسكككككككككمع  سكككككككك 

ن ةر، و ِقيل  ِإنثُه تُكُوفِ ي  فِ  ت ون  سكككك  ن ِة النال بقراءته من حفظه، توفى في ربيع اكول منها و ل ُه سككككِ ي سكككك 
 وثُل أ ص   ، و اللثُه أ ْعل ُأ.  م اٍن و أ ْرب ِعين ، و اْك  

  ُأث د خ ل ْت س ن ُة تسع وخمسين وأربعمالة
ر ِ  الملك، مشكككككككككهد االمام أبى حنيفة  تك ْوِفي اْلُمل قثُه ِبشككككككككك  ِعيٍد اْلُمسكككككككككْ ا بك ن ى أ بُو سككككككككك  ِفيه 

ةر، فدخل أبو جع اد ، و ع ق د  ع ل ْيِه قُكبثةر، و ع ِمل  بِِ و الِِه م ْدر سك  ر بن البياضي والرا كبى حنيفة فبِبك ْ د 
 فئنشد:

 (2)أ ل ْأ تك ر  أ نث اْلِعْلأ  ك ان  ُمض" 
 

 (224البداي  والنهاي  ط الفكر، ابن رثير )م -892
" 

 ، ت ُه،  ُأث ق ال  اِلْبِنِه: اْسم ْع م ا أ ُقوُل ل ك  ك  نجأ الدين أيوب والد صكالح الدين وسكبه و أ سكْ
او   ف ُق ع ل ْيك  ِمنِ ي و ِمْن خ اِلك  ه ذ  اُهن ا أ ح ِد أ شكككككْ ه اب  ا -اللثِه م ا ه  يِن اْلح ارِِميث يك ْعِني شكككككِ و ل ْو  -لدِ 

ْيِه، و ك ذ ِلك  ب ِقيثُة اْكُم ر اءِ  يِن ل بك اد ْرنك ا إِل ْيِه و ل ق بكثْلن ا اْك ْرم  بك ْين  ي د  ْو ك ت ه   والجيش، و ل  ر أ يْكنك ا نُور  الكدِ 
ر اِ  والذهاب، فل ما خلى إِل يث أ ْن أ بْكع ث ك  إِل ْيِه م ع  ن جثاٍب ل ف ع ْلُت،  ُأث أ م ر  م ْن ُهن اِلك  بِااِلْنصككككككككككككِ
ا الْ  ِء فك يك ُقوُل ُعْمُر ِمْثل  ه ذ  ر ِة ه ُؤال  ا ِبح  كككككْ مِ بِاْبِنِه ق ال  ل ُه: أ م ا ل ك  ع ْقِل؟ ت ْذُكُر ِمْثل  ه ذ  فك ُتِقر ُه  ك ال 
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ع ل ْيِه، ف ال  يك بكْق ى ِعْند  نور الدين أهأ من قصدك وقتالك وخراب ديارنا، وأعمارنا، ولو قد رأى 
الجيش كلهأ نور الدين لأ يبق معك واحد منهأ، ولذهبوا كلهأ إليه، و ل ِكِن ابْكع ْ  إِل ْيِه و تك ر فثْق 

ُه، و ُقْل ل ُه: و أ ي   ْع ِعْند  ن ا السككككككككككككلطان إلى قتالي؟ل ُه و تك و اضكككككككككككك  ٍة إِل ى م ِجيِء م ْوال  ابع  إلى  ح اج 
ِمع  نُوُر ا . فك بك ع    إِل ْيِه ِبذ ِلك  فك ل مثا سكككككككككك  يِن بنجاب أو جمال ح تثى أ ِجيء  م ع ُه إِل ى بك ْيِن ي د ْيك  لدِ 

ُتُه ع ْنُه، و   ن  قك ْلُبُه ل ُه، و اْنص ر ف ْت ِهمث ِم ال  ا اْلك ال     ْيرِِه، و ك ان  أ ْمُر اللثِه ق د ررا م ْقُدوررا.اْشتك   ل  بِ ِمْثل  ه ذ 
اِعه ا، ف  ِ  ِتِه و اتِ سكككككككككككك  اِد م ْمل ك  يِن اْلح م ام  اْله و اِدي ، و ذ ِلك  اِلْمِتد  ا اتثخ ذ  نُوُر الدِ  نثُه م ل ك  و ِفيه 

ا ِإالث  ان  ال  يك ت خ لثُلهكك  ذ  دِ  الن وبكك ِة إِل ى ه مكك  هككدنتككه، ولككذلككك بالد الفرنج، وكلهأ تحككت قهره و ِمْن حكك 
ٍة، و   ر ِ  ُمدث اِلل  إِل ى اآْلف اِق ِفي أ سكككككْ ٍن اْلح م ام  الثِتي يحمل الرثسكككككك  ِر اتثخ ذ  ِفي ُكلِ  قك ْلع ٍة و ِحصكككككْ أ ْيسكككككك 
ي الفاضككككككل الحمام ماللكة الملوك، وقد أقنه  ن  م ا ق ال  ِفيِهنث اْلق اضككككككِ ٍة، و م ا أ ْحسكككككك  لك ذُعدث

 العماد الكاته، وأقرب وأعجه وأ رب.
 و ِممثْن تُكُوفِ ي  ِفيه ا ِمن  اْك ْعي اِن.

 ع ْبُد اللثِه بن أحمد
تك   ل   ، و اشككككككْ ِمع  اْلح ِدي   اِب، قك ر أ  اْلُقْرهن  و سكككككك   ابن أ ْحم د  ْبِن أ ْحم د  أ بُو ُمح مثِد ْبُن اْلخ شككككككث

اد  أ ْهل  و م ا ر ح  اْلُجم ل  لِع ْبِد القاهر ]الجرجاني[ ، وكبِالنثْحِو ح تثى سكككككككككك  ان رجال نِِه ِفيِهم ا، و شكككككككككك 
 (2)صالحا متطوعا، وهذا نادر في النحاة" 

 

 (224البداي  والنهاي  ط الفكر، ابن رثير )م -898
" 

يِن،  ُأث اْبُن اْبِنِه بك ْعد  اْبِن ج م اع ة ، و ق ال تْ  ُح الدِ  ال  ْمُس ُمدثُة ح ِفي صكككككككككككك  ِدِه. و ق ْد و ِلي  شكككككككككككك 
هِ  ْذهكك  االر لِْلمكك  ا نك قككث در يككِ  ا ج  ان  ف ِقيهككر يكك ِة اْكُول ى، و ككك  ان  ِفي اْلوال  ابكك ِة اْبِن خ لِ ككك  يِن ع ل ى نِيكك  ُه الككدِ  ، ر ِحمكك 

وِفيث 2الله[ ] ِمع  ِبه ا و ُدِفن  ِبم ق اِبِر الصكككك   بِاْلُقْرِب ِمن  اْبِن ةِ [ وقد سكككافر مع ابن العديأ لب داد ف سككك 
ِح.  الصثال 

 الشثْيُ  الصثاِلُ  اْلع اِلُأ ال ثاِهدُ 
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أ بُو إسكككككحاق إبراهيأ بن سكككككعد الله بن جماعة ْبِن ع ِليِ  ْبِن ج م اع ة  ْبِن ح اوِِم ْبِن سكككككنجر 
ن ة   تٍ  و   اْلِكن اِني  اْلح م ِوي  ل ُه م ْعرِف ِة بِاْلِفْقِه و اْلح ِديِ ، ُوِلد  سكك  ِعين  ِبح م اة ، و تُكُوفِ ي  بِاْلُقْدِل سككِ ِتسككْ

اِة ب ْدُر  ي اْلُق كككك  ، و ر و ى ع ْنُه و ل ُدُه ق اضككككِ اِكر  ، وسككككمع من الفخر ابن ع سكككك  رِيِف ودفن بمامال  الشككككث
 الدين ابن ج م اع ة .

ِنيِني   ُل ْبُن ُمح مثٍد اْلم  ْند   الشثْيُ  الصثاِلُ  ج 
ان ْت ل ُه ِعب ا ِنين  ك  ِة، و ك ان  النال يترددون إلى ويارته ِبم  اِلح  ، و ك ان  د ِة و و ه اد ِة و أ ْعم اِل صكككككككك 

، بِئ ْلف اٍظ   رِيب ٍة، و ح ك ى ع ْنُه ال رِين  ُمُه أ ح ُد ِمن  اْلح اضككككككككككككككِ ِثيٍر ال  يك ْفه  ٍم ك  ْيُ  ت اُج يك ت ك لثُأ ِبك ال  شككككككككككككككث
ِمع ُه يك ُقوُل: م ا يِن أ نثُه سكككككك  ر   الدِ  ِمع ُه يك ُقوُل: تك ق رثب  أ ح ِد إِل ى اللثِه ِبِمْثِل الذ لِ  ل ُه و التث كككككك  ِ  إِل ْيِه، و سكككككك 

ِل و ل ْو ع ِلأ  أ نثُه م ْنِفيٌّ ر ج ع  ع مثا هُ  و  ِفيِه، ِك نث ق رِيق  اْلُمو لثُه م ْنِفيٌّ ِمْن ق رِيِق اللثِه يك ْعت ِقُد أ نثُه و اصكككككككككككِ
ُلوِك ال  يك ثْكُبُت ع ل يكْه ا ِإالث ذ ُوو اْلُعُقوِل الثثابِت ِة. و ك ان  يك ُقوُل: السككككككككككث اْلق ْوِم م   م اُ  و ِظيف ُة ْن أ ْهِل السكككككككككك 

اِء التث  ْيُ  ُجْنُدِل ِمْن أ ْهِل الطثرِيِق و ُعل م  يِن: و ك ان  الشكككككككث ْيُ  ت اُج الدِ  ْحِقيِق. أ ْهِل اْلب ط ال ِة. ق ال  الشكككككككث
: تِ ِمال ٍة أ نثُه ق ْد بك ل ى  ِمن  اْلُعُمِر خمسكككا وتسكككع ق ال  تِ ين  و سكككِ ن ِة ِإْحد ى و سكككِ ين سكككنة. و أ ْخبك ر ِني ِفي سككك 

ن ِة، و ُدِفن  فِ  ِذِه السككككككككككث ان  ِمْن ه  ي قلت: على هذا فيكون ق ْد ج او و  اْلِمال ة ، ِك نثُه تُكُوفِ ي  ِفي ر م  كككككككككك 
ُهور ِة بقر  ثيرة ية منين، وتردد النال لقبره يصكككككلون عليه من دمشكككككق وأعمالها أياما كو اِوي ِتِه اْلم شكككككْ

 رحمه الله.
 ُمح مثُد ْبُن ع ْبِد الرثْحم ِن ْبِن ُمح مثدٍ 

اِفُظ"   (2)اْلح 
 

 (224البداي  والنهاي  ط الفكر، ابن رثير )م -899
" 

اُء ِلك ْيال  يُكنكْب ش  و ُيْحر ق  و اللثُه أ ْعل أُ و ُعِفي  قك بكْرُُه، و ُأْجرِي  ع ل ْيِه   .اْلم 
الكك ِة ِدْره ٍأ. و قكك ال   ا تك ر ك  ِإالث   ال   مككِ اج ، مكك  ان  أعجككه حككال اْلح جككث ا ككك  : مكك  م ِعي  و قكك ال  اْك صككككككككككككككْ

ِد ْبِن عبيككد حككد ني عبككد الرحمن بن عبيككد اللككه ِه ْبُن ُمح مككث ُد اللككث ا ع بككْ ن فرق:  نككا ب اْلو اقككِِدي :  ك نكك 

                                         
 .28/128( 224البداية والنهاية ط الفكر، ابن كثير )م  (2)



 

 1111 

ْرجرا  يكْفرا و سكككك  ح فرا و سكككك  ُرْك ِإالث   ال   ِمال ِة ِدْره ٍأ و ُمصككككْ عمى قال: وعموا أن الحجاج لما مات لأ يك تكْ
: بك ع    و ر ْحالر و ِمال ة  ِدرٍْ  م ْوُقوف ٍة. و ق ال  ِشه اُب ْبُن ِخر اٍش: ح دث  ِني ع مِ ي ي  ِيُد ْبُن ح ْوش ٍه ق ال  

ْ ِني بوصكككككككية الحجاج ابن يوسكككككككف، فقال: اْعِفِني ي ا أ  إِل يث أ بُ  : ح دِ  وُر فك ق ال  ْنصكككككككُ ِمير  و ج ْعف ٍر اْلم 
ى ِبهِ  ا م ا أ ْوصككككككك  ِأ اللثِه الرثْحم ِن الرثِحيِأ، ه ذ  ْ ِني ِبه ا، فك ُقْلُت: ِبسكككككككْ : ح دِ  ، فك ق ال  اْلح جثاُج  اْلُمْؤِمِنين 

ا ع بْ  ْبُن يُوُسف  أ نثُه ُيْشه د  أ نْ  ُه ال  ش رِيك  ل ُه، و أ ْن ُمح مثدر ُدُه و ر ُسولُُه، و أ نثُه ال  ال  إِل ه  ِإالث اللثُه و ْحد 
ا يُكبكْع ُ ، ى  يك ْعِرُ  ِإالث ق اع ة  اْلو لِيِد ْبِن ع ْبِد الملك، عليها يحيى، و ع ل يكْه ا ي ُموُت، و ع ل يكْه  و أ ْوصككك 

ِعِمال ِة ِدرٍْ  ح ِديدٍ  ا ِلُمن اِفِقي أ ْهِل اْلِعر اِق يك ْ ُ ون  ِبه ا، و   ال  بِِتسككككككْ تِ ِمال ٍة ِمنكْه  : ، سككككككِ ِ ِمال ٍة لِلتك ْرِك. ق ال 
ي ِ  ُه إِل ى أ ِبي اْلع بثاِل الط وسكككككككِ هِ و ك ان  ق اِلمرا ع   -فك ر ف ع  أ بُو ج ْعف ٍر ر ْأسككككككك  ِذِه و اللثِه  -ل ى ر ْأسكككككككِ : ه  فك ق ال 

يع ُة ال  ِشيع    ُتُكْأ.الشِ 
نك اِم فك ُقلكُْت:  اج  ِفي اْلم  : ر أ يْكُت اْلح جكث م ِعي  ع ْن أ بِيكِه قك ال  ؟ ا فَاَعَل اللهه  بككَ مَ و قك ال  اْك صككككككككككككككْ

ل ٍة قك تك ْلُت ِبه ا إنسككككككككانا، قال:  أ رأيته بعد الحول ففلت: ي ا أ ب ا ُمح   : قك تك ل ِني ِبُكلِ  قك تكْ مثٍد م ا فك ق ال 
؟ ن ع  اللثُه ِبك  ؟ و ق ال  اْلق اضكككككككككِ  صككككككككك  ا ع ام  أ وثل  ئ ْلت  ع ْن ه ذ  : ي ا م اصث ب ْظِر أُمِ ِه أ م ا سككككككككك  ي أ بُو فك ق ال 

: ي ا أ ِمير  اْلُمْؤِمِنين  ر أ ْيُت اْلح جثاج   يِد ف د خ ل  ع ل ْيِه ر ُجِل فك ق ال  : ُكْنُت ِعْند  الرثشككككككِ ف   اْلب ارِح ة  يُوسككككككُ
: ِفي   أ يِ  وِيٍ  ر أ يْكت ُه؟ قال: في وي قبي .ِفي النكثْوِم، ق ال 

: م ا أ ْنت  و ذ اك  ي ا م اصث ب ْظِر أُمِ ِه! فك ق ال  ه  َما فَاَعَل اللهه  بككَ فقلت:  اُروُن: صدق ؟ فك ق ال 
 (2)و اللثِه، أ ْنت  ر" 

 

 (224البداي  والنهاي  ط الفكر، ابن رثير )م -900
" 

يُل ع ل ى ِلْحي ِتِه، فك ق ال  ج رِيِر لِلثِذي س  ع ْنٍ ،  ت ْدع اُه فك نك ه ض  و اللثب ُن ي سكِ ا؟ ف اسكْ ئ ل ُه: أ تُكْبِصُر ه ذ 
: : نك ع ْأ، ق ال   ق ال 

ا فك   رِْ  اْلع ْنِ  لِ  الث ي ْحِلبك ه  ر ُب ِمْن ضككككككككك  ا أ ِبي، و ِإنثم ا ي شكككككككككْ : ه ذ  ، ق ال  : ال  م ع  أ تك ْعرِفُُه؟ ق ال   ي سكككككككككْ
اعِ  انِين  شكككككككككك  ا   م  ُعُر النثاِل م ْن ف اخ ر  ِبه ذ  ررا فك   ل بك ُهْأ، ِجير انُُه ِحسث اْلح ْلِه فك ي ْطلُُبوا ِمْنُه ل بك نرا، ف ئ شككككككككككْ
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ا ي طُوُل ذِْكرُه ا، و ق ْد م ات  فِ  ِثير ِة ِجدًّ اِة ك  ِت و ُمه اج  ن ِة ي سكككككككك  و ق ْد ك ان  بك ْين  ج رِيٍر و اْلف ر ْود ِق ُمق او ال 
ات  اْلف ر ْود ُق و ج رِيِر بك   ُة: مكك  ِليفكك  ٍد، قكك ال  خ  ُر و احككِ يككثاٍط و   يكْ ُة ْبُن خ  ِليفكك  الكك ٍة، قكك الكك ُه خ  ٍر و مككِ ُه ع شككككككككككككككْ د  عككْ
ر ة  و ِمال ٍة، و م ات  اْلف ر ْود ُق قبل جرير بئر  ن ِة ِإْحد ى ع شككككْ : م ات ا ِفي سكككك  وِلي  ُهٍر، و ق ال  الصكككك  بعين بِئ شكككْ

ن اِم بك ْعد  م ْوتِهِ يوما، وق : ر أ ى ر ُجِل ج رِيررا ِفي اْلم  م ِعيِ  ع ْن أ بِيِه ق ال   فك ق ال  ال الكريمي ع ِن اْك صكككككككككْ
َل اللاهه  باككَ لك ُه:  ا فَاعاَ بكثْرتكُ ماَ اذ ا؟ قك ال  بِت ْكِبير ٍة ك  :   ف ر  ِلي، ف ِقيكل : ِبمكك  ال  ا بِكاْلبك اِديك ِة، ِقيكل  لكك ُه: ؟ فك قك  هك 

ا فك ع ل   ْعهُ  ف م  م ِعي  ل ْأ ي د  ن اِت. ق ال  اْك صكككْ ُه ق ْذُ  اْلُمْحصكك   ِفي الحياة اْلف ر ْود ُق؟ ق ال  أ يْكه اِت أ ْهل ك 
 وال في الممات

 وأما الفرودق
ْفي ان  بْ  ع ة  ْبُن ن اِجي ة  ْبِن ِعق اِل ْبِن ُمح مثِد ْبِن سككككككككُ ْعصكككككككك  ِن واسككككككككمه ه مثاُم ْبُن   اِلِه ْبِن صكككككككك 

ط ٍل ارم بن حنظلة بن ويد بن مناة ْبِن ُمرِ  ْبِن أُدِ  ْبِن ق اِبخ ة  أ بُو ِفر اِل ْبُن أ ِبي خ  مجاشكككككككع بن د
ابِ  ح  ع ُة ْبُن ن اِجي ة  صكككك  ْعصكككك  ُه صكككك  اِعُر اْلم ْعُروُ  بِاْلف ر ْود ِق، و ج د  رِي  الشككككث يٌّ، و ْفٍد إِل ى التثِميِمي  اْلب صككككْ

لثى اللثهُ  وِل اللثِه صككككككك  اِهِليثِة، ح   ر سكككككككُ ْوُءود ة  ِفي اْلج  لثأ ، و ك ان  ُيْحِيي اْلم  دثث  الفرودق عن ع ل ْيِه و سككككككك 
ا؟ ق ال  ابني وهو شككككككككاعر، قال علمه القراءة فهو خير  على أنه ورد م ع  أ بِيِه ع ل ْيِه، فك ق ال  م ْن ه ذ 

ْين  ْبن  ع ِليٍ  و ر هُه و هُ   و أ ب ا ُهر يْكر ة  و أ ب ا و  ذ اِهِه إِل ى اْلِعر اقِ له من الشكككككعر. وسكككككمع الفرودق اْلُحسكككككك 
، و ر   اِعر  ع د ، و ُور ار ة  ْبن  ك ْرٍب، و الطِ ر مثاح  ْبن  ع ِديٍ  الشكككككث ِعيٍد اْلُخْدرِيث و ع ْرف ج ة  ْبن  أ سكككككْ و ى ع ْنُه سككككك 

اِلِد اْلح ذ"   (2)خ 
 

 (224البداي  والنهاي  ط إحياء الترا ، ابن رثير )م -901
" 

ان ا و ر و ى ع ْبُد الرواق: عن  اليوم يرحمنا من كان يب  كككككككنا * و اْليك ْوم  ي ْئم نُكن ا م ْن ك ان  ي ْخشككككككك 
ال   ُه قككك  اتككك  ا ت ح قثق  و فككك  اِج ِمر اررا فك ل مكككث ُه ُأْخِبر  ِبم ْوِت اْلح جكككث : معمر، عن ابن قكككاوول ع ْن أ بِيكككِه: أ نكككث

ال ِمين ( ]اكنعككام:  )فك ُقِطع   ِه ر بِ  اْلعكك  ُد لِلككث ٍد 45د اِبُر اْلق ْوِم الككثِذين  ظ ل ُموا و اْلح مككْ ُر و احككِ [ و ر و ى   يكْ
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، ن  ل مثا ُبشِ ر  ِبم ْوِت اْلح جثاِج س ج د  ُشْكررا لِلثِه تك ع ال ى، و ك ان  ُمْخت ِفيرا ف ظ ه ر  و ق ال  اللثُهأث  أ نث اْلح سك 
 ف ئ ْذِهْه ع نثا ُسنكثت ُه. أمتثه

 و ق ال  ح مثاُد ْبُن أ ِبي ُسل ْيم ان : ل مثا أ ْخبك ْرُت ِإبْكر اِهيأ  النثخ ِعيث ِبم ْوِت اْلح جثاجِ 
 ب ك ى ِمن  اْلف ر ِح.

اِلُ  ْبنُ  ْيٍ ،  ك ن ا صككك  اُن ْبُن أ ِبي شككك  ل ْيم  ث م ة :  ك ن ا سكككُ يكْ : سكككُ  و ق ال  أ بُو ب ْكِر ْبُن أ ِبي خ  ل ْيم ان  ق ال 
ل ةِ  ا ِفي ل يكْ ِه ه ذ  ْجِن ي ُموُت اْلح جثاُج ِفي م ر ضكككككككككككِ ا   ق ال  وِي اُد ْبُن الرثبِيِع بن الحارث ِك ْهِل السكككككككككككِ  ك ذ 
ان ْت تِْلك  اللثيلة ل ْأ يك ن ْأ أ ْهُل السِ ْجِن فك ر حرا، ج ل ُسوا ينظرون حتى يسمعوا الن ا، فك ل مثا ك  اعية، و ك ذ 

ان  و   ان ، و ِقيل  ك ان  ذ ِلك  ِلخ ْمٍس ب ِقين  ِمْن ر م  كك  ْهِر ر م  كك  رِين  ِمْن شكك  ْبٍع و ِعشككْ ل ة  سكك  ، و ِقيل  ذ ِلك  ل يكْ
ن ةر ) ين  سككك  ا و خ ْمسكككِ ن ِة، و ك ان  ُعْمرُُه ِإْذ ذ اك  خ ْمسكككر ِذِه السكككث وثاٍل ِمْن ه  ُه ك ان  2ِفي شككك  ( ، ِك نث م ْوِلد 

ٍط و ُعِفي  قك  ع ام  اْلج م ا ن ة  أ ْرب ِعين ، و ِقيل  بعدها بسكككككنة، وقيل قبلها بسكككككنة، م ات  ِبو اسكككككِ بكْرُُه، ع ِة سككككك 
اُء ِلك ْيال  يُكنكْب ش  و ُيْحر ق  و اللثُه أ ْعل ُأ.  و ُأْجرِي  ع ل ْيِه اْلم 

: ما كان أعجه حال اْلح جثاج ، م ا تك ر ك  ِإالث   ال   مِ   ْره ٍأ.ال ِة دِ و ق ال  اْك ْصم ِعي 
بن  و قك ال  اْلو اقِكِدي :  ك نك ا ع ْبُد اللثِه ْبُن ُمح مثِد ْبِن عبيد، حد ني عبد الرحمن بن عبيد الله

يكْفرا  ح فرا و سكك  ُرْك ِإالث   ال   ِمال ِة ِدْره ٍأ و ُمصككْ فرق:  نا عمي قال: وعموا أن الحجاج لما مات لأ يك تكْ
ْرجرا و ر ْحالر و ِمال ة   ه اُب ْبُن ِخر اٍش: ح دث  ِني ع مِ ي ي  ِيُد بْ و سككككككك  ٍه ِدرٍْ  م ْوُقوف ٍة، و ق ال  شكككككككِ ُن ح ْوشككككككك 

ْ ِني بوصككية الحجاج بن يوسككف، فقال: اْعفِ  : ح دِ  وُر فك ق ال  : بك ع    إِل يث أ بُو ج ْعف ٍر اْلم ْنصككُ ِني ق ال 
: ح د"  ، فك ق ال   (2)ي ا أ ِمير  اْلُمْؤِمِنين 

 

 (224والنهاي  ط إحياء الترا ، ابن رثير )م البداي  -907
" 

ن ع  بِ  يِ   ٍة فك ُقْلُت: ي ا أ ب ا ُمح مثٍد م ا صكككك  ال ٍة سكككك  ن اِم ِفي ح  : ر أ ْيُت اْلح جثاج  ِفي اْلم  ك  ر ب ك  ق ال 
ل ةر إال قتلني بها. ا ِقتكْ : م ا قك تك ْلُت أ ح در  ق ال 

  اللثُه.ِبي إِل ى النثاِر، قُكْلُت  ُأث م ْه، ق ال   ُأث أ ْرُجو م ا يك ْرُجو أ ْهُل ال  إِل ه  ِإالث  ق ال   ُأث أ م ر  
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ا و اللككث  : أ مك  ال  ن  فك قك  يرِين  يك ُقوُل: ِإنِ ي ك  ْرُجو لك ُه، فك بك ل ى  ذ لِكك  اْلح سكككككككككككككك  ان  اْبُن سككككككككككككككِ : و كك  ِه قك ال 
 .ل ُيْخِلف نث اللثُه ر ج اء ُه ِفيهِ 

ُد ْبُن أ ِبي اْلح و ارِيِ : س ِمْعُت أ ب ا ُسل ْيم ان  الدثار اِنيث يك ُقوُل: ك ان  اْلح س ُن الْ  ب ْصرِي  و ق ال  أ ْحم 
ال  لكك هُ  ِه فك قكك  : فك ر هُه ِفي م نكك امككِ ِه، قكك ال  ا ع ل يككْ اج  فكك د عكك  ا ِإالث ذ ك ر  ِفيككِه اْلح جككث : أ نككْت  ال  ي ْجِلُس م ْجِلسكككككككككككككككر

: اْلح جكث  اُج، قك ال  : أ نك ا اْلح جكث ا فَاَعَل اللهه  بككَ اُج؟ قك ال  : قُِتْلُت ِبُكلِ  ق  ماَ ِتيٍل قك تك ْلُتُه  ُأث ُع ِْلُت ؟ قك ال 
. ِدين   م ع  اْلُمو حِ 

ْتِمِه و اللثُه أ ْعل ُأ. : ف ئ ْمس ك  اْلح س ُن بك ْعد  ذ ِلك  ع ْن ش   ق ال 
دث  نْكيكك ا: حكك  ُد اللككثِه ْبُن عو قكك ال  اْبُن أ ِبي الككد  دث ك نكك ا ع بككْ ْم  ُة ْبُن العبككثال، حكك  ثمككان، أنبككا ابن  ك نكك ا ح 

 المبارك، أنبئنا سفيان.
قال: قدم الحجاج على عبد الملك بن مروان وافدا ومعه معاوية بن قرة، فسكككككككككككككئل عبد 
الملك معاوية عن الحجاج فقال: إن صككككدقناكأ قتلتمونا، وإن كذبناكأ خشككككينا الله ع وجل، 

نظر إلهى الحجككاج فقككال لككه عبككد الملككك: ال تعرم لككه، فنفككاه إلى السككككككككككككككنككد فكككان لككه بهككا ف
 مواقف.

ْرن   : كنثا ِإذ ا ح  كككككككككككككك  ا ِمن  اْك ْعيك اِن ِإبْكر اِهيُأ ْبُن ي  ِيكد  النثخ ِعي  ق ال  ا ِجن او ةر أ ْو و ِممثْن تُكُوفِ ي  ِفيهك 
يِ ٍت ُعِر   ذ ِلك  ِفين ا أ يث  ِمْعن ا ِبم  نثِة أ ْو إِل ى امرا، ِك نثا ق ْد ع ر فكْن ا أ نثُه نك   ل  ِبِه أ ْمِر صككككككككككك  سككككككككككك  يكثر ُه إِل ى اْلج 

 النثاِر، و ِإنثُكْأ تتحد ون في جنال كأ بِئ ح اِدي   ُدنْكي اُكْأ.
: ال  ي ْست ِقيُأ ر ْأِي ِإالث بروية، وال روية ِإالث ِبر ْأٍي.  و ق ال 

: ِإذ ا ر أ ْيت    ِحِه.الرثُجل  يك تك ه او ُن بِالتثْكِبير ِة اْكُول ى ف اْ ِسْل ي د ْيك  ِمْن ف ال   و ق ال 
اف ُة أ ْن أُبْكتك ل ى ِبهِ  : إني الرى الشئ ِممثا يُكع اُب ف ال  ي ْمنك ُعِني ِمْن ع ْيِبِه ِإالث م خ   .و ق ال 

: ا ؟ فك ق ال   (2)ْنِتظ اُر م ل ِك ال" و ب ك ى ِعْند  م ْوتِِه ف ِقيل  ل ُه م ا يُكْبِكيك 
 

 (224البداي  والنهاي  ط إحياء الترا ، ابن رثير )م -903
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ٍة ل ْأ نك ْقِف ِفيِه * ع ل ى ش ْكو ى وال عيه الذنوب فخشينا أ ْن نُكق طِ ع ُه بِل فْ  ٍظ * ِبم ْجِلِس ل ذث
ُبك  و  فك تك ْرج م ِت اْلُعيوُن ع ِن اْلُقُلوِب قلت ل هُ  ا ف ح سكككْ ، أ مثا م ْن ه ذ  ُدك    يكْر ُه : وِْدِني، ق ال  ل ِكْن أُْنشكككِ

ُن ِحين  ي يم ِتي  اْلو ف اُء ف ُئْحسككككِ تُكُهْأ و شككككِ ِحبكْ ِني: و ُكْنُت ِإذ ا ع ق ْدُت ِحب ال  قك ْوٍم * صكككك  د  حسككككن ف ئ ْنشكككك 
ي  ِتِهْأ ف آ و ى م شكككِ اُء سكككِ ي ك تك هُ محسكككنوهأ * وأجتنه اإلسكككاءة إن أسكككاؤوا أ شكككك  ْأ و أ تْكُرُك م ا ِتي * م شككككِ

ُر بك ْيٍت ق ال هُ  ع ر  ِمن  اْلف ر ْود ِق ِعْند  اْلُجْمُهوِر، و أ ْفخ  اُء ق ال  اْبُن خ لِ ك ان : ك ان  ج رِيِر أ شككككْ  ج رِيِر: أ شكككك 
اب ا ق ال  و ق ْد سكككك   ْبت  النثال  ُكلثُهُأ ِ  كككك  ب ْت ع ل ْيك  بك ُنو ت ِميٍأ * ح سككككِ ع ُر ئ  ِإذ ا    ككككِ ل ُه ر ُجِل: م ْن أ شككككْ

ُع ِمْن   ْدِي ع ْنٍ ، ف اْست ْدع اُه فك   نك ه ض  و اللثب ُن النثاِل؟ ف ئ خ ذ  بِي ِدِه و أ ْدخ ل ُه ع ل ى ابنه، و ِإذ ا ُهو  يك ْرت  كِ
: نك ع ْأ، ا؟ ق ال  ُر ه ذ  ئ ل ُه: أ تُكْبصكككككِ يُل ع ل ى ِلْحي ِتِه، فك ق ال  ج رِيِر لِلثِذي سككككك  ، ق   ي سكككككِ : ال  : أ تك ْعرِفُُه؟ ق ال  ال 

م ع  ِجير انُُه ِحسث اْلح   ا فك ي سكْ رِْ  اْلع ْنِ  لِ  الث ي ْحِلبك ه  ر ُب ِمْن ضك  ا أ ِبي، و ِإنثم ا ي شكْ : ه ذ  ْلِه فك ي ْطلُُبوا ق ال 
اِعررا فك   ل بك ُهأْ  انِين  شككككككككك  ا   م  ُعُر النثاِل م ْن ف اخ ر  ِبه ذ  و ق ْد ك ان  بك ْين  ج رِيٍر و اْلف ر ْود ِق  ،ِمْنُه ل بك نرا، ف ئ شكككككككككْ

ِليف   ٍر و ِمال ٍة، ق ال ُه خ  ن ِة ع شكككككككْ ا ي طُوُل ذِْكرُه ا، و ق ْد م ات  ِفي سككككككك  ِثير ِة ِجدًّ اِة ك  ِت و ُمه اج  ُة ْبُن ُمق او ال 
هُ  ِليف ُة: م ات  اْلف ر ْود ُق و ج رِيِر بك ْعد  ُر و اِحٍد، ق ال  خ  يثاٍط و   يكْ : م ات ا ِفي بِئ شكككككككْ  خ  وِلي  ُهٍر، و ق ال  الصككككككك 

ل  ج رِيٍر بككئربعين يومككار، وقككال الكريمي ع ِن  ات  اْلف ر ْود ُق قك بككْ الكك ٍة، و مكك  ر ة  و مككِ د ى ع شككككككككككككككْ نكك ِة ِإحككْ سكككككككككككككك 
د  م ْوتِِه فك ق ال  ل ُه:  نك اِم بك عكْ ِل ج رِيررا ِفي اْلم  : ر أ ى ر جكُ م ِعيِ  ع ْن أ بِيكِه قك ال  ؟ فَاَعَل اللهه  بككَ ا مَ اْك صككككككككككككككْ
ا فك   ا بِكاْلبك اِديكك ِة، ِقيكل  لك ُه: ف مكك  بكثْرتُكهكك  اذ ا؟ قك ال  بِت ْكِبير ٍة ك  :   ف ر  ِلي، ف ِقيكل : ِبمكك  ال  عك ل  اْلف ر ْود ُق؟ قكك ال  فك قك 

ُه ق ْذُ  اْلُمْحص ن اِت.  أ يْكه اِت أ ْهل ك 
ْعُه ِفي الحياة وال في الم  مات.ق ال  اْك ْصم ِعي  ل ْأ ي د 

 وأما الفرودق
 "  (2)واسمه ه مثاُم ْبُن   اِلِه ْبِن ص ْعص 

 

 (224البداي  والنهاي  ط إحياء الترا ، ابن رثير )م -904
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: ه ْل ر أ   افعي  اد ؟ قُكْلُت ال! ْيت  بك ْ د  قال يونس بن عبد اكعلى الصككككككككككدفي: ق ال  ِلي الشككككككككككث
 فقال: ما رأيت الدنيا.

ْلتكُ  اد  ف ِ نِ ي ِحين  د خ  ف ررا، ِإالث بك ْ د  ْدتُُه سكككككككككككك  ا ق ط  ِإالث ع د  ه ا وقال الشككككككككككككافعي: م ا د خ ْلُت بك ل در
ْدتُكه ا و ق نرا.  ع د 

اُد ح اِضر تُكه ا.2و ق ال  بك ْعُ ُهْأ ) نْكي ا ب اِدي ِة و بك ْ د   ( : الد 
ل  ِفي ق ل ِه الحدي  من أهل ب داد، وال أحسككككككككككككككن دعة و   ا ر أ يْكُت أ ْعقك  قك ال  اْبُن ُعل يكثة : مك 
 منهأ.

ِء ِفي النكثْوِم فك ُقْلُت:  ؟ فك ق ال  للهه  بككَ َما فَاَعَل اوقكال ابن مجاهد: رأيت أبا عمرو بن اْلع ال 
اد  ع ل ى الس   ا، م ْن أ ق ام  بِبك ْ د  نثٍة.نثِة و اْلج م اع ِة و م ات  نُِقل  ِمْن ج  ِلي: د ْعِني ِمْن ه ذ   نثٍة إِل ى ج 

، و م نْ  يُد الر ِج ال  يثاد ِة ت صكككككِ اد ، و ِإنكثه ا ل صككككك  ُم بِبك ْ د  ال  سكككككْ  ل ْأ يك ر ه ا و ق ال  أ بُو ب ْكِر ْبُن ع يثاٍش: اإْلِ
نْكي ا.  ل ْأ يك ر  الد 

اُد د ارُ   ُدنْكي ا و هِخر ٍة. و ق ال  أ بُو ُمع اِوي ة : بك ْ د 
ُة التكثر اِويِ  ِبم كث  ال  اد ، و صكك  ِم يك ْوُم اْلُجْمع ِة بِبك ْ د  ال  سككْ ِن اإْلِ ُهْأ: ِمْن م ح اسككِ ة ، و يك ْوُم و ق ال  بك ْع ككُ

.  اْلِعيِد ِبط ر ُسول 
ِدين ةِ   قال الخطيه: من شهد يوم اْلُجْمع ة  ِبم 

ِم ع ظثأ  اللثُه ِفي قك ْلِبِه م ح   ال  انُوا يك ُقولُ السككككككككككث ن ا ك  اِيخ  ِم، ِك نث م شكككككككككك  ال  سككككككككككْ ون  يك ْوُم اْلُجْمع ِة لث اإْلِ
ِد. يك ْوِم اْلِعيِد ِفي   ْيرِه ا ِمن  اْلِبال  اد  ك   بِبك ْ د 

ْ ِل ف صكككك   وِر فك ع ر م  ِلي شككككُ ْنصككككُ اِمِع اْلم  ُهْأ: ُكْنُت أُو اِظُه ع ل ى اْلُجْمع ِة ِبج  لثْيُت و ق ال  بك ْع ككككُ
ن اِم ك ئ نث ق اِلالر يك ُقوُل: تركت الصككككالة في جامع المدينة وإنه ليصككككِفي   يْ  لي فيه  رِِه فك ر أ ْيُت ِفي اْلم 

بكُْعون  و لِيًّا.  ُكلث ُجْمع ٍة س 
ت ِقُل ِمْن بك ل   ن اِم: أ تك نكْ ٍد و ق ال  هخ ُر: أ ر ْدُت االنتقال من ب داد فرأيت كئن قالالر يقول ِفي اْلم 

ر ُة  ْيِن أ تك يك ا بك  ِفيكِه ع شكككككككككككككك  ئ نث م ل ك  ُهْأ: ر أ يْكُت ككك  لث؟ و قك ال  بك ْع ككككككككككككككُ ِ  و ِليٍ  لِلكثِه ع  ث و جكك  ال  هال  اد  فك قكك   كْد 
 أ ح ُدُهم ا لصاحبه: اقلبها.
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ة  فك ق ْد ح قث اْلق ْوُل ع ل يكْه ا: فك ق ال  اآْلخ ُر ك ْيف  أقله ببلد يختأ فيها القرهن كل ليلة خ مْ  سككك 
ْتم ةٍ  ِ  خ   (2): ِإ" ؟ و ق ال  أ بُو ُمْسِهٍر: ع ْن س ِعيِد ْبِن ع ْبِد الع ي  بن ُسل ْيم ان  ْبِن ُموس ى ق ال  هال 

 

 (224البداي  والنهاي  ط إحياء الترا ، ابن رثير )م -905
" 

ا ُحرثِة و أ نِ ي قكد ت وجته ُدك  أ نكثهك  هكِ ، فك ُقلكُْت: ُأشككككككككككككككْ ا عليث جارية قد أفادتني  ا، وقلت:و ر دثهك 
 خمسين ألف دينار ال أفرط فيها بعد اليوم.

ِ  أ ْلِف ِدْره ٍأ، و ل أْ   يكن و ذ ك ر  اْلخ ِطيُه أ نث الرثِشيد  ق ل ه  ِمْن م ْنُصوِر ْبِن وِي اٍد ع ش ر ة  هال 
 أعنده منها سككككككككككككككوى ألف ألف درهأ، ف ككككككككككككككاق ذرعار، وقد توعده بالقتل وخراب الديار إن ل

ِ  أ ْلٍف،  يحملها في يومه ذلك، فدخل علي يحيى بن خالد وذكر أ ْمر ُه ف ئ ْقل ق  ل ُه خ ْمس ة  هال 
ِل أ ْلف ْي أ ْلٍف، و ق ال  اِلْبِنِه: ي ا بُكن يث بك ل   ِني أ نثك  تُرِ  ت ْطل ق  ل ُه ِمن  اْبِنِه اْلف  كككككْ ت رِي  ِبه ا و اسكككككْ يُد أ ْن ت شكككككْ

 ض يكْع ةر.
 يكْع ِة تُِ ل  الش ْكر  و تك بكْق ى م د ى الدثْهِر.و ه ِذِه ض  

و أ خ ذ  ل ُه ِمن  اْبِنِه جعفر ألف ألف، ومن جاريته دنانير عقدار اشككككككككككتراه بمالة أ ْلِف ِدين اٍر، 
ن اُه ع ل ْيك  بِئ ْلف ْي أ ْلٍف. بكْ  و ِعْشُرون  أ ْلف  ِدين اٍر، و ق ال  لِْلُمتك ر سِ ِأ ع ل ْيِه: ق ْد ح س 

ب ُه ِلج ارِي ِة ي ْحي ى، فك   يِد ر دث اْلُعْقِد، و ك ان  ق ْد و ه  ِت اْك ْمو اُل ع ل ى الرثشككِ ْلْأ يك ُعْد ِفيِه فك ل مثا ُعِرضكك 
 بعد إذ وهبه.

ْجِن و اْلُقُيوِد: ي ا أ ب ِت بك ْعد  اْك ْمِر و النكثْهِي و الن ِ  ِة صككككككككِ وقال ل ُه بك ْعُض ب ِنيِه و ُهْأ ِفي السككككككككِ  ْرن ا ْعم 
ر ْت بِل ْيٍل و ن ْحُن ع نكْه ا   اِفُلون  و ل ْأ يك  ْ  : ي ا بُكن يث د ْعو ُة م ْظُلوٍم سكككككككككككككك  اِل، فك ق ال  ا اْلحك  ذ  ُفِل اللثُه إِل ى هك 

 ع نكْه ا.
ك ت  ال ْق سككككككككككك  ٍة * و م نرا و الدثْهُر ر يثاُن   د  ْوا ِفي نِْعم  ئ  يك ُقوُل: ُربث قك ْوٍم ق ْد   د  ْهُر دث  ُأث أ ْنشككككككككككك 
ْفي ان   اُهْأ د مرا ِحين  ن ط ْق و ق ْد ك ان  ي ْحي ى بن خالد هذا ُيْجرِي ع ل ى سكككُ ُهُأ *  ُأث أ ْبك  ْبِن  و م انرا ع نكْ
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ْفي اُن ي ْدُعو ل ُه ِفي سككككككككجوده يقول: اللهأ إنه قد كفاني ْهٍر أ ْلف  ِدْره ٍأ، و ك ان  سككككككككُ ن ة  ُكلث شككككككك   ُعيك يكْ
 ف اْكِفِه أ ْمر  هِخر تِِه.المؤنة وفر ني للعبادة 

 : ن اِم فك ق ال  :   ف ر  ِلي ه  بككَ َما فَاَعَل الله فك ل مثا م ات  ي ْحي ى ر هُه بعض أصكككحابه ِفي اْلم  ؟ ق ال 
 ِبُدع اِء ُسْفي ان .

ٍث خ ل ْون  ِمن   اُة ي ْحي ى ْبِن خككالككد رحمككه اللككه في الحبس في الرافقككة لِث ال  انكك ْت و فكك  و قكك ْد ككك 
ُل، و ُدِفن  ع ل ى شكك  اْلمُ  لثى ع ل ْيِه ابْكُنُه اْلف  ككْ ن ةر، و صكك  ْبِعين  سكك  ن ِة ع ْن سكك  ِذِه السككث طِ  اْلُفر اِت، ح رثِم ِمْن ه 

 (2)و ق ْد ُوج" 
 

 (224البداي  والنهاي  ط إحياء الترا ، ابن رثير )م -902
" 

ا قك ر نكْ  اظ م ِني ذ ْنِبي فك ل مكككث ت  ذ  تك عككك  ان  عفوك أعظمكككا ومكككا وِلكككْ ُه * ِبع ْفِوك  ر بِ ي كككك  ا ع ْفٍو ع ِن تكككُ
نْكِه ل ْأ تك   ْل * تجود وتعفو منكثة وتكر مكا ولوالك لأ يقكدر إلبليس عككابكد * وكيف وقكد أ وى  الكذث

.  صفيك هدما رواه اْبُن ع س اِكر 
إنث عظمت ذنوبي كثرة *  ا ِفيه ا ِبخ طِ ِه: ي ا ر ب ِ و ُرِوي  أ نكثُهْأ و ج ُدوا ِعْند  ر ْأِسِه رُقكْع ةر م ْكُتوبر 

فلقد علمت بئن عفوك أعظأ أدعوك ربي ك م ا أ م ْرت  ت   ر عرا * ف ِ ذ ا ر د ْدت  ي ِدي ف م ْن ذا يرحأ 
يل ِة إِ 2ِإْن ك ان  ال  يك ْرُجوك  ) ِن * ف م ِن الذي يرجو المسكككئ المجرم مالي إِل ْيك  و سكككِ  الث ( ِإالث ُمْحسكككِ

ي اقِ  اي ِة: د خ ْلُت ع ل ْيِه و ُهو  ِفي السكككككِ  ِميُل ع ْفِوك   ُأث أني مسكككككلأ وقال يوسكككككف بن الدث  الرثج ا * و ج 
ْفالر و   : د بث ِفيث اْلف ن اُء سكككككككُ ُه فك ق ال  ؟ ف ئ ْقر ق  م ِليًّا  ُأث ر ف ع  ر ْأسككككككك  ُعْلورا * و أُر اِني فك ُقْلُت: ك ْيف  ت ِجُدك 

فع كككوار ليس يم كككي من لحظة بي إال * نقصكككتني مبرها ِفيث ج ْ و ا ذ ه ب ْت ِجدثِتي  أموت ع كككوار 
ِة ع ْيِشي * و ت ذ كثْرُت ق اع ة  اللثِه ِنْ و ا  بِل ذث

ْفحرا عنثا و   ْفررا و ع ْفو ا  ُأث م ات  ِمْن سككاعته سككامحنا  اء ِة فالل * هأ صكك  سكك  ْئن ا ُكلث اإْلِ ق ْد أ سككْ
 همين. الله وإياه
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ى أ ْن ُيْجع ل  ِفي ف ِمِه ِإذ ا     ا، ف ئ ْوصكككككك  ات ِمِه ال  إِل ه  ِإالث اللثُه ُمْخِلصككككككر ُلوُه و ق ْد ك ان  نك ْقُش خ  سككككككث
.  فك ف ع ُلوا ِبِه ذ ِلك 

ان ْت و ف اتُ  ا م ات  لأ يجدوا له من المال سككككككككككككككوى  لثمالة ِدْره ٍأ و  ِي اِبِه و أ   ا ِِه، و ق ْد ك   هُ و ل مكث
 ِفي هذه السنة بب داد ودفن في مقابر الشوني ي ِفي ت لِ  اْليك ُهوِد.

 و ل ُه خ ْمُسون  س ن ةر.
 و ِقيل  ِست ون  س ن ةر، و ِقيل  ِتْسِع و خ ْمُسون  س ن ةر.
ن اِم فك ق ال  ل ُه:  اِبِه ِفي اْلم  ح  :   ف ر  لِ  ؟َما فَاَعَل اللهه  بككَ و ق ْد ر هُه بك ْعُض أ صكككككككْ ي بئبيات فك ق ال 

قلتها في النرجس: تفكر ِفي نك ب اِت اْك ْرِم و اْنظُْر * إِل ى ه  اِر م ا صنع المليك عيون من لجين 
اِت * بِئ نث اللثه  ل ْيس  ل ُه  شكاخصكات * بئبصكار هي الذهه السكبيك على ق كه ال ثبك ْرج ِد ش اِهد 

:   ف ر  لِ  رِيُك و ِفي رِو اي ٍة ع ْنُه أ نثُه ق ال  فجاؤوا فوجدوها  ي بئبيات قلتها وهي تحت وسكككككككادتيشككككككك 
 برقعة في خطه: يا رب إنث عظمت ذنوبي كثرة * فلقد علمت أن عفوك أعظأ

__________ 
 (2): يدعوك ... فمن الذي يرجو و" 208/  1( في الوفيات 2)
 

 (224البداي  والنهاي  ط إحياء الترا ، ابن رثير )م -902
" 

 اْك بْكي اِت.
 و ق ْد تك ق دثم ْت.

ن ٍة و نِعْ  يكْ  ٍة ح سكككككك  ن اِم ِفي ه  ُهْأ: ر أ يْكُتُه ِفي اْلم  اِكر  ق ال  بك ْع ككككككُ ٍة و ِفي رِو اي ٍة اِلْبِن ع سكككككك  ٍة ع ِظيم  م 
:   ف ر  ِلي، قُكْلُت: ِبم اذ ا و ق ْد ُكْنت  ُمخ لِ طر َما فَاَعَل اللهه  بككَ فك ُقلكُْت لك ُه:  ؟ ؟ ق ال  ك  ا ع ل ى نك ْفسككككككككككككككِ

ط  رداءه وصككلى ركعتين قرأ فيهما ألف اِلِ  إِل ى اْلم ق اِبِر فك ب سك  ل ٍة ر ُجِل صك  : ج اء  ذ ات  ل يكْ ي قل فك ق ال 
ُت أ نكك ا ِفي ُجْمل ِتِهْأ، فك   ف   لككْ اِبِر فكك د خ  ِل تِلككْك  اْلم قكك  د ى  ك و اب  ذ لكِكك  ِك هككْ ر  اللككثُه هو اللككه أحككد  ُأث أ هككْ

 ِلي.
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ام ة  و الِب ة  ْبن  اْلُحب اِب: وق ِحه  أ ب ا ُأسكككككك  ال ابن خلكان: أول شككككككعر قاله أبو نوال ل مثا صكككككك 
ت ِخف ُه الطثر ُب * ِإْن ب ك ى ي ِحق  ل ُه ) اِمُل اْله و ى ت ِعُه ي سكككككككككككككْ ح ِكين  2ح  ( ل ْيس  م ا ِبِه ل ِعُه ت  كككككككككككككْ

ِبين  مِ  ت ِحُه * تك ْعج  ِهي ةر و اْلُمِحه  يك نكْ ْئُموُن: م ا أ ْحس ن  ْن س ق ِمي ِصحثِتي ِهي  اْلع ج ُه و ق ال  ال   اْلم 
 قك ْول ُه:

اِلِك ) نْكي  1و م ا النثاُل ِإالث ه  اِلِكين  ع رِيُق ِإذ ا اْمت ح ن  الد  اِلٍك * و ُذو ن س ٍه ِفي اْله  ا ( و اْبُن ه 
ف ْت * ل ُه ع ْن ع ُدوٍ  ِفي لبال ) ِدي8ل ِبيِه ت ك شكككككث دث ر ج اء ُه بربه ( صككككك  ِق ق ال  اْبُن ِخلِ ك ان : و م ا أ شككككك 

حي  يقول: تحمل ما استطعت من الخطايا * ف نك القيار ربار  فورا ستبصر إن قدمت عليه 
ام ةر ك فثْيك  ِممثا * تك ر ْكت  م خ اف ة  النثاِر الشككككككككككككككرورا  ُأث   عفوار * وتلقى سككككككككككككككيكدار ملككار كبيرا تك ع ض  نك د 

ِعين  و ِمال ٍة ِفيه ا توفي أبو معاوية )د خ ل ْت  تٍ  و ِتسككككْ ن ُة سككككِ اِيِ  اْلح ِديِ  4سكككك  ( ال ككككرير أ ح ُد م شكككك 
 الثِ ق اِت اْلم ْشُهورِين .

 و اْلو لِيُد ْبُن مسلأ الدمشقي تلميذ اكوواعي.
ِل أ نككثُه نك ق أ  ع ل ى اْك ِميِن ل   د  ْبن  ي  ِيككد  ِك جككْ اُونكك ُه ِفي أ ْمِر عِ وفيهككا حبس اْك ِميُن أ سككككككككككككككك  ُه و تك هكك  بكك 

 الرثِعيثِة، وارتكابه للصيد و يره في هذا الوقت.
ا إِ  ِد ْبِن ق ْحط بكك ة  ِفي أربعين أ ْلفككر يككْ د  اللككثِه ْبن  ُحم  ل ى وفيهككا وجككه اكمين أحمككد بن ي يككد و ع بككْ

ْئُموِن، فك   ِة اْلم  ْيِن ِمْن ِجه  ُلوا إِل ى ق  ُحْلو ان  لِِقت اِل ق اِهِر ْبِن اْلُحسككك  رِيٍه ِمْن ُحْلو ان  خ ْند ق  ل مثا و صكككك 
ن ِة بك ْين  اْك ِمير ْيِن، ف   قرا و ج ع ل  يك ْعم ُل اْلِحيل ة  ِفي ِإيق اِ  اْلِفتكْ ْند  ِه خ  ْيشككككككككككككِ اْختك ل ف ا فك ر ج ع ا ق اِهِر ع ل ى ج 

ُه، و"   (2)و ل ْأ يُكق اِتال 
 

 (224رثير )م  البداي  والنهاي  ط إحياء الترا ، ابن-908
" 

كانت أحه النال إلي الرشيد، وكانت ذات حسن باهر وجمال قاهر، وكان له معها 
ا لُقِ ب ْت وُبك يْ  ِتِه، و ِإنثم  ْرن ا ذ ِلك  ِفي تك ْرج م  ا ذ ك  ة  من الحظكايكا والجواري وال وجكات  يرهكا كثيرار ك مك  د 
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ا أ ب ا ج ْعف رٍ  ِ ير ِة و يك ُقولُ  ِك نث ج دثه  ه ا و ِهي  صكككك  ِعبُكه ا و يُكر قِ صككككُ ور  ك ان  ُيال  ْنصككككُ ُة، اْلم  ا أ ْنِت وُبك ْيد  : ِإنثم 
 لِبك ي اِضه ا، فك   ل ه  ذ ِلك  ع ل يكْه ا ف ال  تُكْعر ُ  إال به، وأصل اسمها أم الع ي .

ِثيرِ   .وكان لها من الجمال والمال والخير والديانة والصدقة والبر شئ ك 
ين   تِ ين  يك ْومرا أ ْربك ع ةر و خ ْمسككككِ  أ ْلف  أ ْلِف و ر و ى اْلخ ِطيُه أ نكثه ا ح جثْت فك بك ل   ْت نك ف ق تُكه ا ِفي سككككِ

 درهأ.
، و ل ِ ْن   ي ِبه ا ع ْنك  قك ْبل  أ ْن أ ر اك  نثْئُت نك ْفسككككككككككككككِ ، ولمكا هنكئت المكئمون بكالخالفكة قكالكت: ه 

ِليف ٍة ل   ر  م ِن اعْ ُكْنُت فك ق ْدُت ابْكن ا خ  ِليف ةر ل ْأ أ ِلْدُه، و م ا خ سكككككِ ُت ابْكنرا خ  ، و ال  ق ْد ُعوِ ضكككككْ ت ام  ِمثْكل ك 
، و أ ن ا أ ْسئ ُل اللثه  أ ْجررا ع ل ى م ا أخذ، وإمتاعار بما عوم.    ِكل ْت أُمٌّ م أل  ْت ي د ه ا ِمْنك 

اد  ِفي ُجم اد ى اْكُول ى س ن ة  ِستث   ع ْشر ة  و ِمالك تك ْيِن.تُكُوفِ ي ْت بِبك ْ د 
ْيُن بن محمكد الخالل لفظكار قال: وحدث أبا الفت   دث  ِنى اْلُحسكككككككككككككك   ُأث قك ال  اْلخ ِطيكُه: حك 

: ق   ِطي  ق ال  ،  نا ُمح مثُد ْبُن ع ْبِد اللثِه اْلو اسكككككِ ِلي  ق ُة ْبُن ُهبك يكْر ة  اْلم ْوصكككككِ د  ال  ع ْبُد القوال قال  نا صككككك 
ة  ِفيالله بن المبارك: ر أ    ْيُت وُبك ْيد 

ن اِم فك ُقْلُت:   ِرب  ِفي ق رِيِق م كثة .؟ فك ق ال ْت   ف ر  ِلي ِفي أ وثِل ِمْعو ٍل ضُ َما فَاَعَل اللهه  بككَ اْلم 
ي   ِر اْلم رِيسككككِ  و فك ر ْت قُكْلُت: ف م ا هذه الصككككفرة؟ ق ال ْت: ُدِفن  بك ْين  ظ ْهر انِين ا ر ُجِل يُكق اُل ل ُه ِبشككككْ

ِذِه الص ْفر ُة ِمْن تِْلك  ال ثفكْر ِة.ع ل يْ  نثُأ و فكْر ةر ف اْقش ع رث ل ه ا ج س ِدي فك ه   ِه ج ه 
ارِيكك ٍة كلهن يحفظن القرهن العظيأ،  ير من قرأ  الكك ُة جكك  ا مككِ ان  ل هكك  ان : أ نككثُه ككك  وذكر اْبُن ِخلِ ككك 

م ُع ل ُهنث ِفي الْ  ِر د ِويٌّ ك د ِويِ  المنه ما قدر له و ير من لأ يقرأ، و ك ان  ُيسككككككْ نحل، وكان ورد  ق صككككككْ
كل واحدة عشر القرهن، وورد أنها رؤيت في المنام فس لت: عما كانت تصنعه من المعرو  
والصككدقات وما عملته في قريق الحج فقالت: ذهه  واب ذلك كله إلى أهله، وما نفعنا إال 

 ركعات كنت أركعهن في السحر.
 (2)وفيها جرت حوادث وأمو" 
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 (224البداي  والنهاي  ط إحياء الترا ، ابن رثير )م -909
" 

 ع ل ى ي د ْي ع ِليِ  ْبِن أ ِبي ق اِلٍه.
ِثيررا ِمْن ح مث  يكْ را ك  ِمع  ِبه ا شككككك  ين  و ِمال ٍة، و سككككك  ن ة  خ ْمسكككككِ اد  سككككك  اِد ْبِن قُكْلُت: و ك ان  م ْوِلُدُه بِبك ْ د 

 ِهْأ.لثِه ْبِن اْلُمب ار ِك، و اْبِن م ْهِديٍ ، و م اِلٍك، و أ ِبي ب ْكِر ْبِن ع يثاٍش، و   ْيرِ و ْيٍد، و ع ْبِد ال
، والعبثال ْبُن ع ْبِد  ق ِطي  رِيٌّ السكككككككككككث و ع ْنُه ج م اع ِة منهأ أبو خيثمة، ووهير ْبُن ح ْرٍب، و سككككككككككك 

اتٍِأ.  اْلع ِظيِأ، و ُمح مثُد ْبُن ح 
ِثيررا  ُأث اْشتك   ل  بِاْلِعب اد ِة و اْعتك   ل  النثا ق ال  ُمح مثُد ْبنُ   ل  و ل ْأ ُيح دِ ْث.س ْعٍد: س ِمع  ِبْشِر ك 

ُر و اِحٍد ِمن  اْك ِلمثِة في عبادته ووهادته و و ر ِعِه و ُنُسِكِه و تك ق ش    ِفِه.و ق ْد أ  ْكن ى ع ل ْيِه   يكْ
ُد يك ْوم  بك ل  كك هُ  اُم أ ْحمكك  مكك  س، ولو ت وج م ْوتكُكُه: ل ْأ ي ُكْن لكك ُه ن ِظيِر ِإالث عككامر بن عبككد قي قكك ال  اإْلِ

 لتأ أمره.
 وفي رواية عنه أنه قال: ما ترك بعده مثله.

هُ  انكِكِه ِمنككْ اُد أ ت أث عقالر منككه، و ال  أ ْحف ظ  لِِلسككككككككككككككك  د  ْت بك  ككْ ا أ ْخر جكك  : مكك  ْرِبي  ا و قكك ال  ِإبْكر اِهيُأ اْلح  ، مكك 
 ِلُمْسِلٍأ، و ك ان  ِفي ُكلِ  ش ْعر ٍة ِمْنُه ع ْقِل. ُعِر   ل ُه ِ يب ةِ 

اد  لصاروا عقالء وما نقص من عقله شئ.  و ل ْو ُقسِ أ  ع ْقُلُه ع ل ى أ ْهِل بك ْ د 
ب ه  تك ْوب ِتِه أ نثُه وج اِقررا ِفي ب ْدِء أ ْمرِِه، و أ نث سكك  ررا ك ان  شكك  ُر و اِحٍد أ نث ِبشككْ ه ا د رقعة ِفيو ذ ك ر    يكْ

ماء وقال: سككككيدي اسككككمك ههنا  ُأ اللثِه ع وجل ِفي أ ُتوِن ح مثاٍم فك ر فك ع ه ا و ر ف ع  ق ر ف ُه إِل ى السككككث اسككككْ
مث   تِْلك  الر قكْع ة  ِمنكْه ا و   تك ر ى ِبِدْره ٍأ   الِي ةر و ضككككككك  اُل!  ُأث ذ ه ه  إِل ى ع طثاٍر ف اشكككككككْ ا ُمْلقرى يُد  ع ه  و ضككككككك 

ُه و ص ار  إِل ى م ا ص ار  إِل ْيِه ِمن  اْلِعب  حي  ال تنال، فئحيى  ُه ُرْشد   اد ِة و ال ثه اد ِة.اللثُه قك ْلب ُه و أ ْله م 
. يثْئ لِلذ لِ  نْكي ا فك ْليك تك ه  ِمِه: م ْن أ ح هث الد   و ِمْن ك ال 

ِر يئكل الخب  وحده فقيل له: أما لك أدم؟ فقال: بل أ ذُْكُر اْلع اِفي ة   ئ ْجع ُله ا ف   و ك ان  ِبشكككككككككككككْ
 أُْدمرا.

و ك ان  ال  يك ْلب ُس نعالر بل يمشككككككككككككككي حافيار فجاء يومار إلى باب فطرقه فقيل من ذا؟ فقال: 
 بشر الحافي.

 فقالت له جارية ص يرة: لو اشترى نعالر بدرهأ لذهه عنه اسأ
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 الحافي.
" اٍء ف ط ل ه  ِمنْ ق اُلوا: و ك ان  س ب ُه تك رِْكِه النكثْعل  أ نثُه ج اء  مرة إِل ى ح ذث   (2)ُه ِشر اكر

 

 (224البداي  والنهاي  ط إحياء الترا ، ابن رثير )م -910
" 

ر بْ  ؟ فك ق ال  ضككك  ب ٍل؟ فك ق ال  أ ْحم ُد: أ ن ا م ا ح اج ُتك  نكْ : م ْن ِمْنُكْأ أ ْحم ُد ْبُن ح  ُت و ج ل س  فك ق ال 
ْر إِل ى أ ْحم د  بْ  إِل ْيك  ِمْن أ ْرب ِعِمال ةِ  ن اِم فك ق ال  ِلي: سككِ ر  ِفي اْلم  ٍ ، أُرِيُت اْلخ  ككِ ْل فك ْرسكك  ب ٍل و سكك  نكْ ِن ح 

 ع ْنُه و ُقْل ل ُه: إنث س اِكن  العرش والماللكة راضون ِبم ا ص بك ْرت  نك ْفس ك  لِلثِه ع  ث و ج لث.
.و ع ْن أ ِبي ع ْبِد اللثِه ُمح مثِد ْبِن ُخ  ْيم ة  ا ْند ر اِنيِ  ْسك   إْلِ

ن اِم و ُهو  يك تك   ا فك ر أ يْكُتُه ِفي اْلم  ب ٍل اْ ت م ْمُت   مًّا ش ِديدر نكْ : ل مثا م ات  أ ْحم ُد ْبُن ح  ب ْختك ُر ِفي ق ال 
اِم ِفي د ا : ِمْشي ُة اْلُخدث ِذِه؟ فك ق ال  ِم.رِ ِمْشي ِتِه فك ُقْلُت ل ُه: ي ا أ ب ا ع ْبِد اللثِه أ ي  ِمْشي ٍة ه    السثال 

َل اللهه  بككَ فك ُقلكُْت:  ا فَاعاَ ِني نك ْعل يْ ماَ :   ف ر  ِلي و تك وثج ِني و أ ْلب سكككككككككككككك  ِن م ْن ذ ه ٍه، و ق ال  ؟ فك ق ال 
ُد اْدُعِني بِِتلككْك  الككدثع و اِت الث  ِمي،  ُأث قكك ال  ِلي: يكك ا أ ْحمكك  ا ِبق ْولكِكك  اْلُقْرهُن ك ال  ذ  ُد هكك  ِتي ِلي: يكك ا أ ْحمكك 

ْفي ان  الثكثْورِيِ  وكنت تدعو بهن في دار الدنيا، فقلت: يا رب كل شككئ، بقدرتك بك   ل   ْتك  ع ْن سكُ
 على كل شئ ا فر لي كل شئ حتى ال تسئلني عن شئ.

نثُة ُقْأ ف اْدُخْله ا. ِذِه اْلج   فك ق ال  ِلي: ي ا أ ْحم ُد ه 
ْفي ان  الثكثْورِيِ  و ل هُ  ر اِن ي ِطيُر بِ  ف د خ ْلُت ف ِ ذ ا أ ن ا ِبسككُ ن اح اِن أ ْخ كك  ا ِمْن ن ْخل ٍة إِل ى نخلة، ج  ِهم 

 ومن
ُه و أ ْور  ك ن ا اْك ْرم  نك تك بك وث  قك ن ا و ْعد  د  ْمُد لِلثِه الثِذي صكك  أُ ِمن  شككجرة إلى شككجرة، و ُهو  يك ُقوُل )اْلح 

ْيُ  ن ش اُء ف ِنْعأ  أ ْجُر العالمين( ]ال مر:  نثِة ح   [ .24اْلج 
ٍر؟ تك ر ْكُتهُ ق ا ِر اْلح اِفي؟ فك ق ال  ب ٍ  ب ٍ ، و م ْن ِمْثُل ِبشككككككككْ  بك ْين  ي د ِي ل  فك ُقْلُت ل ُه: م ا فك ع ل  ِبشككككككككْ

ْل يكك ا م ْن ل   ِه و ُهو  يك ُقوُل: كككُ ِليككُل ُمْقبككِِل ع ل يككْ اِم و اْلج  ِة ِمن  الطثعكك  الكِكد  ِه مكك  يككْ ِليككِل و بك ْين  يكك د  ْل، اْلج  ْأ يكك ْئكككُ
.و اْشر ْب ي    ا م ْن ل ْأ ي ْشر ْب، و انْكع ْأ ي ا م ْن ل ْأ يك نكْع ْأ، أ ْو ك م ا ق ال 
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: ل مثا م ات  أ بُو ُورْ  ِلِأ ْبِن و ار ة  ق ال  اتٍِأ، ع ْن ُمح مثِد ْبِن ُمسككككككككْ ع ة  و ق ال  أ بُو ُمح مثٍد بن أ ِبي ح 
ُت لكك ُه:  نكك اِم فك ُقلككْ َل اللااهه  بااككَ ر أ يْكتُكُه ِفي اْلم  ا فَاعااَ بككثاُر: أ  مااَ ال  قككال اْلج  ِد اللككثِه و أ " ؟ فك قكك  ْلِحُقوُه بكِكئ ِبي ع بككْ

(2) 
 

 (224البداي  والنهاي  ط إحياء الترا ، ابن رثير )م -911
" 

ن اِم فك ُقْلُت:  رِيًّا ِفي اْلم  : ر أ ْيُت سككككك  ْربك و ْيِه ق ال  ؟ فك ق ال  كَ ا فَاَعَل اللهه  بك مَ عن أبي عبيدة ْبِن ح 
   ف ر  ِلي و ِلُكلِ  م ْن ش ِهد  ِجن او ِتي.

.  قُكْلُت: ف ِ نِ ي ِممثْن ح   ر  ِجن او ت ك  و ص لثى ع ل ْيك 
ْرُت ف   ِمي، فك ُقْلُت: بك ل ى! ق ْد ح  كككك  ا فك ن ظ ر  ِفيِه فك ل ْأ يك ر  ِفيِه اسككككْ : ف ئ ْخر ج  ُدْرجر ِمي ق ال  ِ ذ ا اسككككْ

اِشي ِة.  ِفي اْلح 
ت ٍ و ح ك   ن ة  سككككككككِ ين ، و ِقيل  سكككككككك  ن ة  ِإْحد ى و خ ْمسككككككككِ رِيًّا تُكو فِ ي سكككككككك   ى اْبُن ِخلِ ك ان  قك ْوالر أ نث سكككككككك 

 وخمسين فالله أعلأ.
بْكت ِني * 2قال ابن خلكان: وكان السكككككري ينشكككككد كثيرار: ولما ادعيت اْلُحهث ) ( ق ال ْت ك ذ 

ي ا ف ال   اء  ِمْنك  ك و اسككككككِ ق  اْلِجْلُد بالحشككككككى * و ف م ا ِلي أ ر ى اْك ْع كككككك  تذهل حتى  ُحهث ح ت ى يك ْلصكككككك 
ِليف ُة اْلُمعْ 1التجيه المناديا ) ين  و ِمالك تك ْيِن ِفيه ا أ م ر  اْلخ  ن ُة أ ْرب ٍع و خ ْمسكككككِ تك    ِبق ْتِل (  ُأث د خ ل ْت سككككك 

اد  و ُحر ِق تْ   ُه و ُأِخذ ْت أمواله وحواصله.ُجثكثتُ  بُك  ا الشثر اِبيِ  و ن ص ه  ر ْأس ُه ِبس ام رثا  ُأث بِبك ْ د 
اِمِع اْلم ْشُهوِر بِ  ي ار  اْلِمْصرِيثة ، و ُهو  ب اِني اْلج   ه ا.وفيها ولى الخليفة أ ْحم ُد ْبُن قُوُلون  الدِ 

اِعيل  ْبِن العبثال ْبِن محمد. ْيِن ْبِن ِإْسم   و ح جث بِالنثاِل ِفيه ا ع ِلي  ْبُن اْلُحس 
 ( .8من اكعيان وياد بن أيوب الحسياني ) وتوفي فيها

اد ى اآْلِخر ِة  وعلي بن محمككد بن موسككككككككككككككى الرضككككككككككككككى، يك ْوم  اإْلِ ْكنك ْيِن ِك ْرب ٍع ب ِقين  ِمْن ُجمكك 
اد .  بِبك ْ د 

. ْنُسوِب إِل ى أ ِبي أ ْحم د  ُل ِفي الشثارِِ  اْلم   و ص لثى ع ل ْيِه أ بُو أ ْحم د  اْلُمتك و كِ 
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 ارِِه بب داد.و ُدِفن  ِبد  
 ( .4ومحمد بن عبد الله المخرمي )

 ( .5وموهل ْبُن ِإه اٍب )
ى ا ْبِن ُموسككككككككك  [ اْبُن ُمح مثٍد اْلج و اِد ْبِن ع ِليٍ  الرِ ضككككككككك  ِن ع ِليٌّ اْله اِدي ]فك ُهو   و أ مثا أ بُو اْلح سككككككككك 

اِدِق ْبِن ُمح مثٍد اْلب اِقِر ْبِن ع لِ  اِظِأ ْبِن ج ْعف ٍر الصككككككث ِهيِد ْبِن يٍ  و ْيِن اْلع اِبِدياْلك  ْيِن الشككككككث ن  ْبِن اْلُحسكككككك 
ك رِيِ  اْلُمنكْ  ِن ْبِن ع ِليٍ  اْلع سككْ ت ظ ِر ع ِليِ  ْبِن أ ِبي ق اِلٍه أحد اكلمة اال ني عشككرية، و ُهو  و اِلُد اْلح سكك 

اِق  ِة. اِذب ِة اْلخ   عند الفرقة ال الة الجاهلة اْلك 
ا و اهِ  ا أ ْوي د  ِمْن ِعْشرِيو ق ْد ك ان  ع اِبدر ُل إِل ى س ام رثا ف ئ ق ام  ِبه  ا نك ق ل ُه اْلُمتك و كِ   ن  س ن ةر بِئ ْشُهٍر.در

 (2)و" 
 

 (224البداي  والنهاي  ط إحياء الترا ، ابن رثير )م -917
" 

ْبِعين  ِمن  اْلِهْجر ِة م ْكُتوب   ن ِة سككككككك  قا  مربوقة في ِة أسكككككككماؤهأ في ر شكككككككهداء قد قُِتُلوا ِفي سككككككك 
 هذانهأ، وأجسادهأ قرية كما هي، رضي الله عنهأ.

ث ِأ ْبِن صككككككككككككككال  ابن ع ْبِد ال يكْ لثِه وفيها توفي من اكعيان..لبيد ْبِن ُمح مثِد ْبِن أ ْحم د  ْبِن اْله 
ْيِن ْبِن ع ْلق م ة  ْبِن نعيأ بن عطارد بن حاجه، أ بُو اْلح س ِن ا ة ، لْبِن اْلُحصك  تثِميِمي  اْلُمل قثُه فك ر ْوج 

اِفظرا. اد  و ح دثث  ِبه ا، و ك ان   ِق ةر ح   ق ِدم  بك ْ د 
ِمع  أحمد بن حنبل وصكككككحه ذا  ْيِن ْبِن ع ِليٍ  أ بُو يك ْعُقوب  الرثاوِي ، سككككك  ُف ْبُن اْلُحسككككك  يُوسكككككُ

أ  اللث  ُه لِيُكع  النون، وكان قد بك ل   ُه أ نث ذ ا الن وِن ي ْحف ُظ اسكككككككككككْ د  : فك ل مثا ِه اْك ْعظ أ  فك ق صككككككككككك  ُه ِإيثاُه، ق ال  لِ م 
 و ر ْدُت عليه استهان بي وكانت ِلي ِلْحي ِة ق وِيل ِة و م ِعي رِْكو ِة ق وِيل ِة.

.  ف ج اء  ر ُجِل يك ْومرا فك ن اظ ر  ذ ا الن وِن ف ئ ْسك ت  ذ ا النون، فقلت له: د  الشي  وأقبل علي 
ت ُه، فك ق ام  ُذو الن وِن ف ج ل س  بك ْين  ي د يث وهو شكككككككككي  وأنا شكككككككككابفئقبل فناظر  ك  ،  أ ته ف ئ سكككككككككْ

.  اعتذر إِل يث
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نِ  ُعْد ِمنِ ي و و ع د  أ  اْك ْعظ أ ، فك ل ْأ يك بكْ ئ ْلُتُه أ ْن يُكع لِ م ِني ااِلسككككككْ ن ةر  ُأث سكككككك  ْمُتُه سكككككك  ْثُت ف خ د  ي، ف م ك 
هُ  تثة  أ شككْ ال لي: إذهه ٍر،  ُأث أ ْخر ج  إِل يث قبقار عليه مكبة مسككتورار بمنديل، فقعنده بك ْعد  ذ ِلك  سككِ

ا الثِذي أ ْرس ل ِني ُر ِفي الطثرِيِق م ا ه ذ  : ف ج ع ْلُت أُف كِ  ٍن، ق ال  ِبِه؟ فك ل مثا  بهذا الطبق إِل ى ص اِحِبن ا ف ال 
ا، و  وصككككككككلت الجسككككككككر فتحته ف ذا فئرة ففرت و ذ ه ب ْت، ف اْ ت ْظُت     ِديدر قُكْلُت: ُذو الن وِن ْيظرا شكككككككك 

، ف ِ ذ ا ل ْأ ت ُكْن أ مِ  ا اْختك بك ْرُتك  ِنِق فك ق ال  ِلي: و ْيح ك  ِإنثم  ينرا ع ل ى سككككككككككككخر ِبي، فك ر ج ْعُت إِل ْيِه و أ ن ا ح 
 نِ ي ف ال  أ ر اك  بك ْعد ه ا.ع   ف ْئر ٍة ف ئ ْن ال  ت ُكوُن أ ِمينرا ع ل ى ااِلْسِأ اْك ْعظ ِأ ِبط رِيِق اْك ْول ى، اْذه هْ 

د  م ْوتِكِه ف ِقيكل  لك ُه:  نك اِم بك عكْ ا ِفي اْلم  ذ  ْيِن الرثاوِي  هك  َل اللاهه  بككَ ماَ و قك ْد رُلي أ بُو اْلُحسكككككككككككككك  ؟ ا فَاعاَ
:   ف ر  ِلي بقولي عند الموت: اللهأ إني نصحت النال قوالر وخنت نفسي فعالر.  فك ق ال 

 ( .2ُنْصِ  قك ْوِلي )فهه ِخي ان ة  ِفْعِلي لِ 
ي ُموُت ْبُن اْلُم  رثِ  بن يموت أبو بكر العبككككدي بن عبككككد القيس، وهو  وري، وهو اْبن  

 ُأْخِت اْلج اِحِظ.
 " اد  و   (2)ق ِدم  بك ْ د 

 

 (224البداي  والنهاي  ط إحياء الترا ، ابن رثير )م -913
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ر، وفي الحقيقة أن اإلشارة تصححها العلل، والعلل بعيدة الوجد من المشار إليه ال  ي
 من  ير الحقالق.

وقال: من اال ترار أن تسكئ فيحسن إليك، فتترك اإلنابة والتوبة توهمار أنك تسام  في 
 الهفوات، وترى ِإنث ذ ِلك  ِمْن بسط الحق لك.

ليها نت إوقال تشككككككوقت القلوب إلى مشككككككاهدة ذات الحق فئلقيت إليها اكسككككككامي، فرك
ن ى ف اْدُعوُه بها(  اُء اْلُحسككككككْ م  مشكككككك وفة بها عن الذات إلى أوان التجلي، فذلك قوله )و لِلثِه اْك سككككككْ

[ فوقفوا معها عن إدراك الحقالق، فئظهر االسامي وأبداها للخلق، لتسكين 230]االعرا : 
 شوق المحبين إليه، وتئنيس قلوب العارفين به.
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 وال كمال لمن ال يشكر. وقال: ال رضى لمن ال يصبر،
 وبالله وصل العارفون إلى محبته وشكروه على نعمته.

وقال: إن المشتاقين إلى الله يجدون حالوة الشوق عند ورود المكاشف لهأ عن روح 
 الوصال إلى قربه أحلى من الشهد.

وقال: من روق  ال ة أشككككككككككياء فقد سككككككككككلأ من اآلفات: بطن جالع معه قله قانع، وفقر 
 وهد حاضر، وصبر كامل معه قناعة دالمة. دالأ معه

وقال: في اكتسكككككككككاب الدنيا مذلة النفول، وفي اكتسكككككككككاب اآلخرة ع ها، فيا عجبار لمن 
 يختار المذلة في قله ما يفنى على الع  في قله ما يبقى.

برا * و ِإنثم ا ع ج ِبي ِفي اْلبك ْعِض ك   ى اْلُكل  ِمنِ ي ل ْأ ي ُكْن ع ج  ف  ب ِقي يْ ومن شككككككعره: لو م  كككككك 
اِعيككل   مكك  ُد ْبُن ِإسككككككككككككككْ ا هِخُر الرثم ِق ُمح مككث ذ  ل  اْلِفر اِق فك هكك  ْت * قك بككْ ( 2 )أ ْدرِْك ب ِقيككثة  ُروٍح م نككْك  قكك ْد ت ِلفكك 
الِ  اِيِ  ذ ِوي اْك ْحو اِل الصكككككث ، ِمْن ِكب اِر اْلم شككككك  وِفي  ِن الصككككك  اِج أ بُو اْلح سككككك  ْيٍر النثسكككككث ِة، اْلم ْعُروُ  ِبخ  ح 

 و اْلك ر ام اِت اْلم ْشُهور ِة.
 أ ْدر ك  س رِيًّا السثق ِطيث و   يكْر ُه ِمْن م ش اِيِ  اْلق ْوِم، و ع اش  ِمال ةر وعشرين سنة.

: ِقْف ر ِحم ك  اللثُه، ف ِ نثك  ع ْبِد م ئْ  ُموِر ولما ح ككككككككككككككرته والوفاة ن ظ ر  إِل ى و اِوي ِة اْلبك ْيِت فك ق ال 
 ْئُموِر، و م ا أُِمْرت  ِبِه ال  يك ُفوُت و م ا أُِمْرُت به يفوت.و أ ن ا ع ْبِد م  

ُه اللثُه.   أ قام وتوضئ وصلى وتمدد ر ِحم 
ن اِم فك ق ال  ل ُه:  ُهْأ ِفي اْلم  ال  اسككككككككككككككترحنا من دنياكأ ؟ فك ق  َما فَاَعَل اللهه  بككَ و ق ْد ر هُه بك ْع ككككككككككككككُ

 ( .1الوخيمة )
( المقري فئنكر 8ة فيها أح ككككككر ابن شككككككنبوذ ) أ دخلت سككككككنة  الث وعشككككككرين و لثمال

 عليه جماعة من الفقهاء والقراء ُحُروفرا انْكف ر د  ِبه ا ف اْعتك ر    
 (2)بِبك ْعِ ه ا و أ ْنك ر  بك ْع  ه ا، فاستتيه من ذلك واستكته خطه بِالر ُجوِ   " 
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 (224البداي  والنهاي  ط إحياء الترا ، ابن رثير )م -914
" 

ِحه  أ ب ا  ابُورِي ، صككككككككك  ف  ْبِن ُمح مثٍد أبو عمر ال جاج النكثْيسككككككككك  ُمح مثُد ْبُن ِإبْكر اِهيأ  ْبِن يُوسكككككككككُ
وِفيثِة ِبه   ْي   الصكك  تِ ين  ُعْثم ان  و اْلُجنك ْيد  و الن ورِيث و اْلخ وثاص  و   يكْر ُهْأ، و أ ق ام  ِبم كثة  و ك ان  شكك  ا، و ح جث سككِ

 جثةر، و يُكق اُل ِإنثُه م ك    أ ْرب ِعين  س ن ةر ل ْأ يك تك   وثْط و ل ْأ يك ُبْل ِإالث خ ارِج  الحرم بمكة.حِ 
لككِِك أ بُو ب ْكٍر اْك د   ِد اْلم  الكك ة  ابن ي  ِيككد  ْبِن ع بككْ ِد ْبِن ف  ككككككككككككككك  ُد ْبُن ج ْعف ِر ْبِن ُمح مككث ، ُمح مككث ِمي 

وة القرهن وربما سككككمع صككككوته من بعد ِفي اللثْيِل، صككككاحه اكلحان، كان حسككككن الصككككوت بتال
ْيخرا  ِأ الب وي، فلما كانوا بالمدينة دخلوا المسككككجد النبوي فوجدوا شكككك  و ح جث م رثةر م ع  أ ِبي اْلق اسككككِ

ْنك اُر  ب ِ ي اإْلِ وع ةر مكذوبة، فك ق ال  اْلبك   ِوي : يك نكْ ل ْيِه، فك ق ال  ع  أ ْعم ى يك ُقص  ع ل ى النثاِل أ ْخب اررا م ْوضكككككككُ
 ل ُه بعض أصحابه: إنك لست بب داد يعرفك النال إذ أنكرت عليه،

ومن يعرفككك هنككا قليككل والجمع كثير، ولكن نرى أن تككئمر أبككا بكر اكدمي فيقرأ، فككئمره 
فاسكككتفت  فقرأ فلأ يتأ االسكككتعاذة حتى انجفل النال عن ذلك اكعمى وتركوه وجاؤوا إلى أبي 

ذ  اْك ْعم ى بِيك ِد قك اِلِدِه و ق ال  ل ُه: اذهه بنا فهكذا تبكر ولأ يبق عنكد ال كككككككككككككك ِد، فك ئ خك   ول رير أ حك 
 النعأ.

ِذِه السثن ِة، ع ْن     ل تك ْيِن ب ِقيك ت ا ِمْن ر بِيٍع اْك وثِل ِمْن ه  ن ةر، توفي يك ْوم  اْك ْرِبع اِء لِل يكْ انِين  س  م اٍن و   م 
ن يديه وقاسيت شدالد ؟ قال: وقفني بيما فعل الله بكن اِم فك ق ال  ل ُه: و ق ْد ر هُه بك ْعُ ُهْأ ِفي اْلم  

 وأهواالر.
فقلت له: فتلك القراءة الحسكنة وذلك الصوت الحسن وتلك المواقف؟ فقال: ما كان 

 شئ أضر علي من ذلك، كنها كانت للدنيا.
ي أ ْن ال  ع ل ى نك   فقلت: إلى أي شكككككككككئ انتهى أمرك؟ فقال: قال اللثُه ع  ث و ج لث هل ْيتُ  ْفسكككككككككِ

. انِين   أُع ذِ ب  أ بْكن اء  الثثم 
م ا ِعيل  أ بُو ُمح مثٍد ع ْبُد اللثِه ْبُن أ ْحم د  ْبِن علي ابن الحسككن بن إبراهيأ بن ق ب اق ب ا ْبِن ِإسككْ

ِن ْبِن ع ِليِ  ْبِن أ ِبي ق اِلٍه الهاشككككككككمي ا ِن ْبِن اْلح سكككككككك  مصككككككككري، كان من لْبِن ِإبْكر اِهيأ  ْبن  اْلح سكككككككك 
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ُر اللثْوو  بسككككككببها، وللنا ارِِه، و ال  يك   اُل ر ُجِل ي ْكسككككككِ ل سككككككاداتها وكبرالها، ال ت ال الحلوى تُكْعق ُد ِبد 
ُهْأ في الجمعة، ومنهأ "  ُهْأ م ْن يُكْهد ى إِل ْيِه ُكلث يك ْوٍم، و ِمنكْ  (2)عليه رواته من الحلوى، ف ِمنكْ

 

 (224لترا ، ابن رثير )م البداي  والنهاي  ط إحياء ا-915
" 

ْيُن ) ِأ أ بُو ع ِليٍ  الطثب رِي  اْلف ِقيُه الشكككككافعي، أحد اكلمة المحررين في2اْلُحسككككك   ( ْبُن اْلق اسكككككِ
الخال ، وهو أول من صككككككككككككنف فيه، وله اإلي ككككككككككككاح في المذهه، وكتاب في الجدل، وفي 

ُر ذ ِلك   ْرن اُه ِفي الطثبك ق اِت ) ُأُصوِل اْلِفْقِه و   يكْ  ( .1ِمن  اْلُمص نكثف اِت، و ق ْد ذ ك 
ْنصككككككككككككككُ  ى ْبُن ج ْعف ِر ْبِن أ ِبي ج ْعف ٍر اْلم  م اِعيل  بن إبراهيأ ابن ِعيسكككككككككككككك  وِر ع ْبُد اللثِه ْبُن ِإسككككككككككككككْ

ٍث و ِستِ ين  و ِمالك تك ْيِن، ر و ى ع   نْكي ا نِ الهاشكمي اإلمام، ويعر  بابن بويه، ُوِلد  س ن ة    ال   اْبِن أ ِبي الد 
وِر ُمدثةر ق وِيل ةر، و ق ْد خطه في ْنصككككككككككككككُ اِمِع اْلم  ُه اْبُن رِْوقك و ْيِه، و ك ان  خ ِطيبرا ِبج  ه سككككككككككككككنة و   ْيرِِه، و ع نكْ

  ال ين و لثمالة وقبلها تمام سنة،  أ خ ط ه  ِفيِه اْلو اِ ُق س ن ة    ال  ِين  و ِمالك تك ْينِ 
ْنُصوِر س و اِء.و ُهم ا ِفي النثس    ِه إِل ى اْلم 

 تُكُوفِ ي  ِفي ص ف ٍر ِمنكْه ا.
ب ُة ْبُن ع ْبِد اللثِه ْبِن موسكى بن عبد الله أبو الساله القاضي الهمذاني الشافعي، كان  ُعتكْ

اء ، و ك ان  ِفيِه ت ْخِليِط ِفي اْكُُموِر، و ق ْد رهه بع ككهأ بعد موته فك ق ا َما : ل  فاضككالر بارعار، ولي اْلق  كك 
َل اللااهه  باككَ  ان  ِمنِ ي ِمن  التثْخِليفَاعاَ ا كك  نككثِة ع ل ى مك  :   ف ر  ِلي و أ م ر  ِبي إِل ى اْلج  ِط، و قك ال  ِلي: ؟ قكك ال 

انِين .  ِإنِ ي كتبت ع ل ى نك ْفِسي أ ْن ال  أُع ذِ ب  أ بْكن اء  الثثم 
ا الرثُجُل أ وثُل م ْن و ِلي  ق   اء  اْلُق  اةِ   بب داد من الشافعية والله أعلأ. و ه ذ 

ا ع ْن  اِديٌّ، س ك ن  ُبخ ار ى و ح دثث  ِبه  ْهق اُن، بك ْ د  محمد بن أحمد بن حيان أ بُو ب ْكٍر الدِ 
انِين  س ن   ْبٍع و   م   ةر.ي ْحي ى ْبِن أ ِبي ق اِلٍه، و اْلح س ِن ْبِن ُمْكر ٍم و   ْيرِِهم ا، و تُكُوفِ ي  ع ْن س 

فك اِلِن و ِعنككْ  أ بُو ع ِلي ٍ  د  ِفي د ارِِه ِمن  الكدث ا فك ُوجكِ هك  ْعبك ان  ِمنكْ اوُِن تُكُوفِ ي  ِفي شكككككككككككككك  د  النكثاِل ِمن  اْلخك 
 اْلو د اِلِع م ا يُكق اِرُب أ ْربك ع ِمال ِة أ ْلِف ِدين اٍر.
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 و اللثُه أ ْعل ُأ.
ين  و لثمالة فيها كان دخول الر  ن ُة ِإْحد ى و خ ْمسككككككككِ ه صككككككككحبة وم إلى حل ُأث د خ ل ْت سكككككككك 

ب ه  ذ ِلك  أنه ورد إليها بك ْ ت ةر   الدمسكككككككككتق ملك الروم لعنه الله، ِفي ِمالك ت ْي أ ْلِف ُمق اِتٍل، و ك ان  سككككككككك 
ثْكر ةِ  ان  بمن ح ككككككككككككككر عنكده من المقكاتلكة، فك ل ْأ يك ْقو  ِبِه ِلك  د  ْولك ِة ْبُن ح مكْ ْيُف الكدث ِه سكككككككككككككك   فك نك ه ض  إِل يكْ

 (2)" ُجُنوِدِه، و قك ت ل  ِمْن أ  
 

 (224البداي  والنهاي  ط إحياء الترا ، ابن رثير )م -912
" 

ِة  ر  ِمْن ِذي اْلِحجكككث ِديِر ُخأٍ   -وفي اليوم الثكككالككك  ع شكككككككككككككك  ِة بك ْين  ج ر   -و ُهو  يك ْوُم  ككك  نككك  ْت ِفتكْ
ثِ  ْلِق ك  ُهْأ خ  تك تك ُلوا فك ُقِتل  ِمنكْ نثِة و اقكْ م  يِر، واسكككككككككتظهر أهل بالرثو اِفِض و السككككككككك  اب البصكككككككككرة وحرقوا أ ْعال 
.  الس ْلط اِن، فك ُقِتل  ج م اع ِة اُتهموا ِبِفْعِل ذ ِلك 
 وصلبوا على القناقر ليرتد  أمثالهأ.

ِليف ِة، مثى  وفيها ظهر أبو الفتوح الحسكككين ْبُن ج ْعف ٍر اْلُعْلِوي  أ ِميُر م كثة ، و ادثع ى أ نثُه خ  و سككك 
هُ  ى له بها، فان نك ْفسكككك  ل  ل ُه أ ْمو اِل ِمْن ر ُجٍل أ ْوصكككك  د  بِاللثِه، ف م اك  ُه أ ْهُل م كثة  و ح صكككك  تظأ أمره الرثاشككككِ

وِل ال يبرا و ع أ  أ نثُه ك ان  لِر سككككُ يكْفرا و و ع أ  أ نثُه ُذو اْلف ق اِر، و أ خ ذ  بيده ق  ككككِ لثى اللثُه بها، و تك ق لثد  سكككك  لثِه صكككك 
اِم، فك تك ل قثْوُه بِالرثحْ  ع ل ْيهِ  ت ِعين  ِبع ر ِب الشككككككث د  الرثْمل ِة لِي سكككككْ د  ِبال  لثأ ،  ُأث ق صكككككك  ، و سككككك  ِه و قك بكثُلوا ل ُه اْك ْرم 

 ُحُدوِد.و س لثُموا ع ل ْيِه بِئ ِميِر اْلُمْؤِمِنين ، و أ ْظه ر  اْك م ر  بِاْلم ْعُروِ  والنثهي ع ِن اْلُمْنك ِر و ِإق ام ة  الْ 
ر   اِحه  ِمصككْ ِذِه السككنة و ك ان  ق ْد ق ام  بِاْك ْمِر ِمْن بك ْعِد أ بِيِه اْلع  ِي - ُأث ِإنث اْلح اِكأ  صكك  ِ  ِفي ه 

ُهْأ ِمن  الذثه ِه بِئُُلوٍ  و ِم  اٍت، و ك ذ ِلك  إِل ى ع ر ِب  - بع  إلى عرب الشككككككككككككام بملطفات و و ع د 
تك ن اب  ع   اِو، و اسكككككككككككككْ اِكِأ ل ى م كثة  أ ِميررا و بك ع    إليه بخمسكككككككككككككين أ ْلف  ِدين اٍر، ف انْكت ظ أ  أ ْمرُ اْلِحج   اْلح 

أ  ِمنكْه ا، و ع اد  إِل يكْه ا كما خرج ع نكْه ا، و اْضم ح لث  ِدِه ك م ا ب د   و ت م  ثق  أ ْمُر الراشد، وانسحه إِل ى ِبال 
الُُه و انْكتك ق   ْت ِحب الُُه، و تك ف رثق  ع    ْنُه رجاله.ح 
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ُد ْبُن الحسكككين بن مهران أبو بكر المقري، توفي  و ِممثْن تُكُوفِ ي  ِفيه ا ِمن  اْك ْعي اِن ... أ ْحم 
ن ةر، و اتكثف ق  ل ُه أ نثُه م ات  ِفي يك ْوِم و ف اتِِه أ بُو الْ  انِين  سكك  تٍ  و   م  وثاٍل ِمنكْه ا ع ْن سككِ ِن اْلع اِمرِي  ِفي شكك  ح سكك 

ن اِم ف ِقيل  ل هُ اْلف يكْل   اِلِحين  أحمد بن الحسككين بن مهران هذا ِفي اْلم  وُ ، فك ر أ ى بك ْعُض الصككث َما : سككُ
: أقام أبا الحسن العامري بجانبي، وقال: هذا فداؤك من النار.فَاَعَل اللهه  بككَ   ؟ فك ق ال 

اِعٍد  اد  ر و ىعبد اللثِه ْبُن أ ْحم د  ْبِن م ْعُروٍ  أ بُو ُمح مثٍد قاضككككككككي ق ككككككككاة بك ْ د   ع ِن اْبِن صكككككككك 
 (2)و ع ْنُه " 
 

 (224البداي  والنهاي  ط إحياء الترا ، ابن رثير )م -912
" 

 وممن توفي فيها من اكعيان اكصيفر الذي كان يخفر الحجاج.
انِ  بك ه  اِفُظ اْك صككْ ، أ بُو ب ْكٍر اْلح  ، تُكو فِ ي ِفي رم ككان ي  أحمد بن موسككى بن مردويه ابن ُفور ك 

 منها.
ُر، ك ان  ِمْن أ ْعل ِأ النثاِل و   رِيُر اْلُمْقرُِئ اْلُمف سككِ  ِأ ال ككث م ة  أ بُو اْلق اسككِ ال  أ ْحف ِظِهْأ ِهب ُة اللثِه ْبُن سكك 

ن دِ  وِر، ر و ى اْبُن اْلج ْووِيِ  ِبسكككككك  ْنصككككككُ اِمِع اْلم  ْلق ِة ِفي ج  ان ْت ل ُه ح  يِر، و ك  : ك ان  ل ن ا هِ لِلتكثْفسككككككِ  إِل ْيِه ق ال 
اِبهِ  ْيِ  نك ْقر أُ ع ل ْيِه ف م ات  بك ْعُض أ ْصح   ش 

ن اِم فك ق ال  ل ُه:  :   ف ر  ِلي.َما فَاَعَل اللهه  بككَ فرهه ِفي اْلم   ؟ ق ال 
اِني وسكككككككئالني ألهمني ا : ل مثا أ ْجل سككككككك  : ف م ا ك ان  ح اُلك  م ع  ُمْنك ٍر و ن ِكيٍر؟ ق ال  له أ ْن لق ال 

انِ  ْعُه، فك تك ر ك  ي قُكْلُت: ِبح قِ  أ ِبي ب ْكٍر و ُعم ر  د ع اِني، فقال أحدهما ل خر: قد أقسأ بعظيمين ف د 
ب ا.  و ذ ه 

ن ُة ِإْحد ى عشكككككرة وأربعمالة فيها عدم الحاكأ بمصكككككر، و ذ ِلك  أنثه ل مثا ك ان    ُأث د خ ل ْت سككككك 
ل تك يْ  ل ُة الث ال   اِء لِل يكْ احِ ل يكْ ، ف اْستك ْبش ر  ِن بقيتا من شكوال فقد الحاكأ ْبِن اْلُمِع ِ  اْلف اِقِمي  صك  ُه ِمْصر 

ا. ا، و ش ْيط انرا م رِيدر بثاررا ع ِنيدر ، و ذ ِلك  ِك نثُه ك ان  ج   اْلُمْؤِمُنون  و اْلُمْسِلُمون  ِبذ ِلك 
ِة، وسيرته ا يكْ را ِمْن ِصف اتِِه اْلق ِبيح   لملعونة، أخ اه الله.و ْلن ْذُكْر ش 
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ان  يك ُروُم أ ْن يك دثِعي  اْكُُلوِهيثة    ككان كثير التلون في أفعكالكه وأحككامكه وأقوالكه، جكالرار، وقكد كك 
ك م ا ادثع اه ا فرعون، فكان قد أمر الرعية إذا ذكر الخطيه على المنبر اسكككككككمه أ نث يك ُقوم  النثاُل 

ُفوفرا، ِإْعظ امر  اِمِهْأ صككككُ اِلِكِه ح  ع ل ى أ ْقد  الِِر م م  تثى ِفي ا لذكره واحترامار السككككمه، فعل ذلك ِفي سكككك 
رِيف ْيِن، وكان قد أمر أهل مصكككر على الخصكككوص إذا قاموا عند ذكره خروا سكككجدار  اْلح ر م ْيِن الشكككث

و اِق من الرعا  و يرهأ، ممن كان ال ي ُجوِدِهْأ م ْن ِفي اْك سككككككْ ُجُد ِبسككككككُ لي صككككككله، ح تثى ِإنثُه ل ي سككككككْ
الجمعة، وكانوا يتركون السككجود لله في يوم الجمعة و يره ويسككجدون للحاكأ، وأمر في وقت 
ا،  ُأث أُِذن  ل ُهْأ ِفي اْلع ْوِد إِل ى دينهأ، وخرب   كهككل الكتككابين بككالككدخول في دين السككككككككككككككالم ُكْرهككر

. اِرل   كنالسهأ  أ عمرها، وخرب القمامة  ُأث أ ع اد ه ا، و ابْكتك ن ى اْلم د 
ا اْلُفق ه اء  والمشاي ،  أ قتلهأ وأخربها، وأل م النال ب لق اْل"   (2)و ج ع ل  ِفيه 

 

 (224البداي  والنهاي  ط إحياء الترا ، ابن رثير )م -918
لِ  وٍر: الرثاوي ، و ُهو  ق ب رِي  اْك صكككككْ ِن ْبِن م ْنصكككككُ ، "أبو القاسكككككأ الاللكالي ِهب ُة اللثِه ْبُن اْلح سككككك 

ْيِ  أ ِبي حامد اإلسككفراييني، كان يك ْفه ُأ و ي ْحف ُظ، و ُعِني  بِاْلح ِديِ  ف صكك  أ ح ُد ت ال   ِة الشككث نثف  ِفيِه ِمذ 
ي اء  كثيرة، ولكن عاجلته المنية قبل أن تشككككتهر كتبه، وله كتاب في السككككنة وشككككرفها، و ذ ك ر   أ شككككْ

، و ق ع  لنا سكككماعه ع اِلِ  ِفي ذ ِلك  ل ِف الصكككث وفي بالدينور في لى الحجار عاليار عنه، تق رِيق ة  السكككث
 : ن اِم فك ق ال  ُهْأ ِفي اْلم  :َما فَاَعَل اللهه  بككَ رم ككككان منها، و ر هُه بك ْع ككككُ   ف ر  ِلي، قال بأ؟ قال  ؟ ق ال 

 بشئ قليل من السنة أحييته.
ل ِ   ع ل ْيِه ي  أبو القاسكككأ بن أمير المؤمنين القادر توفي ليلة اكحد في ُجم اد ى اآْلِخر ِة، و صكككُ

ا، و ُقِطع  الطثْبُل أ    يثامرا.  يكْر  م رثٍة، و م ش ى النثاُل ِفي ِجن او تِِه، و ح  ِن  ع ل ْيِه أ بُوُه ُحْ نرا ش ِديدر
 ( كان شاعرا، وله شعر حسن.2اْبُن ق ب اق ب ا الشثرِيُف )

ْسف ر ايِيِني    مثِد بن مهران.ِإبْكر اِهيُأ ْبُن ُمح   أبو إسحاق وهو اْكُْست اُذ أ بُو ِإْسح اق  اإْلِ
لِ ُأ اكصكككككككولي ، اْلُمت ك  اِفِعي  يِن اْلف ِقيُه الشكككككككث م ُة، رُْكُن الدِ  م اُم اْلع الث ، الشكككككككي  أبو إسكككككككحاق اإْلِ

وِل  صكككككككاحه التصكككككككانيف في اكصكككككككلين جامع الحلى في مجلدات، والتعليقة النافعة ِفي ُأصكككككككُ
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، و ق   ُر ذ ِلك  اِعيِليِ  و د عْ اْلِفْقِه، و   يكْ ْسم  ل ٍج و   ْيرِِهم ا، ْد س ِمع  الكثير من الحدي  ِمْن أ ِبي ب ْكٍر اإْلِ
اِكُأ النيسكككككابوري، وأ نى علي ْيُ  أ بُو الطثيِ ِه الطثب رِي ، و اْلح  ه، توفي يوم و أ خ ذ  ع ْنُه اْلبك يكْه ِقي  و الشكككككث

 فن بمشهده.( ود1عاشوراء منها بنيسابور،  أ نقل إلى بلده )
القدوري صككككككككككككككاحه الكتاب المشككككككككككككككهور في مذهه أبي حنيفة، أ ْحم ُد ْبُن ُمح مثِد ْبِن 

 أ ْحم د  ْبِن ج ْعف ِر بن حمدان،
__________ 

اِعيل  ْبِن ِإبْكر  2) اِعيل  ْبِن ِإبْكر اِهيأ  ق ب اق ب ا ْبِن ِإْسم  اِهيأ  ْبن  ( وهو أ ْحم ُد ْبُن ُمح مثِد ْبِن ِإْسم 
ِن ْبِن ع ِليِ  ْبِن أ ِبي ق اِلٍه )رم( نقيه الطالبيين بمصككككككر وكان من أكابر اْلح   ِن ْبِن اْلح سكككككك  سكككككك 

 رؤسالها.
 ( .256/  1)مختصر أخبار البشر 

( أي إلى إسكككككككفراين، واالسكككككككفرايني نسكككككككبة إلى البلدة المذكورة وهي بلدة بخراسكككككككان 1)
 ( .24و  13/  2عيان بنواحي نيسابور على منتصف الطريق إلى جرجان )وفيات اال

 ")*((2) 
 

 (224البداي  والنهاي  ط إحياء الترا ، ابن رثير )م -919
" 

ِلِل النك بُكوثِة، و اْلبك   ِفيثاِت، و د ال  اِن، و اْلِخال  يمك  عك ِه اإْلِ ِل، و اآْلد اِب و شككككككككككككككُ ْدخك  ْعِ  و اآْل ك اِر، و اْلمك 
وِر، و   ْيِر ذ لِ  ام  و الن شككككككُ ِة، الثِتي ال  ُتسكككككك  نكثف اِت اْلِكب اِر و الصككككككِ   اِر اْلُمِفيد  ان ى، ك  ِمن  اْلُمصكككككك  ى و ال  ُتد 

، و نُِقل  ت ابُوتُهُ  ابُور  ِثير  العبادة والور ، توفي بِنك ْيسككك  نْكي ا، ك  ا ُمتك ق لِ الر ِمن  الد   إِل ى بك يكْه ق  ِفي و ك ان  و اِهدر
 ُجم اد ى اكولى منها.

، و يُكْعر ُ  الح ْعُلوٍك، أ بُو ع ِليٍ  التثِميِمي  سكككن بن  اله ابن علي بن  اله بن منصكككور صكككُ
بِاْبِن اْلُمب ار ِك المقري، صككككككككحه ابن سككككككككمعون، وقرأ اْلُقْرهن  ع ل ى ُحُروٍ  أُْنِكر ْت ع ل ْيِه، و ُجرِ ب  
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ا وإمثا خ ط ئر، و ات ِهأ  ِفي  در ا ع مكْ ِذُب، إمكث ِه اْلكك  ِويِني  ِممثْن يُكْنِكُر رواية كثيرة، وكان أبو بكر اْلق  ْ ع ل يكْ
قكْر اءِ  ِم اإْلِ  ع ل ْيِه، و ُكِته  ع ل ْيِه م ْح  ِر ِبع د 

ِد السككككككككككككككمرقنككدي: كككان كككذابككار، توفي فيهككا عن  نتين  بكِكاْلُحُروِ  اْلُمْنك ر ِة، قكك ال  أ بُو ُمح مككث
انِين  س ن ةر، و ُدِفن  ِعْند  ِإبْكر اهِ  .و   م  ْرِبيِ   يأ  اْلح 

 ُ  ، أث   ل ه  ق ال  اْبُن خ لِ ك ان : أ خ ذ  اْلِفْقه  ع ْن أ ِبي اْلف ْتِ  نصككر ْبِن ُمح مثٍد اْلُعم رِيِ  اْلم ْرو وِيِ 
 ع ل ْيِه اْلح ِديُ  و اْشُتِهر  ِبِه، و ر ح ل  ِفي ق ل ِبِه.

ي أبو يعلى بن الفرا الحنبلي محمد بن الحسككككككككن ) بن محمد بن خلف بن ( 2اْلق اضككككككككِ
ِبِهْأ ِفي اْلُفُروِ ، ُوِلد  ِفي مُ  ُد م ْذه  ن ابِل ِة، و ُمم هِ  ْيُ  اْلح  ح رثٍم س ن ة  أحمد الفرا اْلق اِضي، أ بُو يك ْعل ى ش 

، و ح دثث  ع ِن اْبِن ُحب اب ة . ِثير  انِين  و لثمالة، و س ِمع  اْلح ِدي   اْلك     م 
ِهد  ِعْند  اْبِن م اُكوال  و اْبِن قكال ابن الجووي: وكان من سكككككككككككككك ادات العلماء الثِ ق اِت، و شكككككككككككككك 

ف ِة، و ك ان  ِإم امرا ِفي اْلِفْقِه، ل ُه التث  ص انِيُف الدثام   اِنيِ  فقباله، وتولى النظر في الحكأ بحريأ اْلِخال 
ِثير ُة ِفي م ْذه ِه أ ْحم د ، و د رثل  و أ فكْت ى سكككككككككككنين، و  اِن اْلك  رياسكككككككككككة اْلم ْذه ُه،  انتهت إليهاْلِحسككككككككككك 

ن  اْلُخُلِق، و التكث  ، و ُحسككككككككْ ْدق  م ام ة  و اْلِفْقه  و الصككككككككِ  ابُُه، و ج م ع  اإْلِ ح  انِيُفُه و أ صككككككككْ ر ْت ت صكككككككك  ع ب د  و انْكت شكككككككك 
ن  السكمت، والصمت عما ال يعني توفي في العشرين من رم ان  و  ، و ُحسكْ و التكثق شك ف  و اْلُخشكُ

ْبِعين  س ن ةر، و اْجت م ع  ِفي ِجن او تِِه الق اة و" منها ع ْن   م    (2)اٍن و س 
 

 (224البداي  والنهاي  ط إحياء الترا ، ابن رثير )م -970
" 

اِعه ا، ِتِه و اتِ سكككككككككككك  اِد م ْمل ك  يِن اْلح م ام  اْله و اِدي ، و ذ ِلك  اِلْمِتد  ا اتثخ ذ  نُوُر الدِ  ِ نثُه م ل ك  ف   و ِفيه 
دِ  النوبككة إلى همككذان ال يتخللهككا إلى بالد الفرنج، وكلهأ تحككت قهره وهككدنتككه، ولككذلككك  ِمْن حكك 

ٍة، ر ِ  ُمدث اِلل  إِل ى اآْلف اِق ِفي أ سكككككْ ٍن اْلح م ام  الثِتي ت ْحِمُل الرثسكككككك  ِر  اتثخ ذ  ِفي ُكلِ  قك ْلع ٍة و ِحصكككككْ و أ ْيسكككككك 
ن  م   ٍة، و م ا أ ْحسكككككك  ُة اْلُمُلوِك، و ق ْد أ ْقن ه  ُعدث ِلك  اُم م ال  ُل اْلح م  ي اْلف اضككككككِ  ذلك ا ق ال  ِفيِهنث اْلق اضككككككِ

 العماد الكاته، وأقرب وأعجه وأ رب.
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دِ  د  أ بُو ُمح مكث د  ْبِن أ ْحمك  ُد اللكثِه بن أحمكد ابن أ ْحمك  ا ِمن  اْك ْعيك اِن: ع بكْ ْبُن  و ِممثْن تُكُوفِ ي  ِفيهك 
اِب، اد  أ ْهل  و م انِِه ِفيهِ  اْلخ شكككث تك   ل  بِالنثْحِو ح تثى سككك  ، و اشكككْ ِمع  اْلح ِدي   ر ح  قك ر أ  اْلُقْرهن  و سككك  م ا، و شككك 

اْلُجم ل  لِع ْبِد القاهر ]الجرجاني[ ، وكان رجالر صكككككككككالحار متطوعار، وهذا نادر في النحاة، توفي 
ن ِة و ُدِفن  ق رِيبر  ِذِه السككث ْعب ان  ِمْن ه  ن  ِفي شكك  م اِم أ ْحم د ، و رُِلي  ِفي اْلم  َما فَاَعَل اللهه  اِم ف ِقيل  ل ُه ا ِمن  اإْلِ

نكثة  ِإالث أ نكثُه أ ْعر م  ع نِ ي وعن جمكاعكة من العلماء تركوا العباككَ  ال    ف ر  ِلي و أ ْدخ ل ِني اْلج  مل ؟ فك قك 
ِه، و ك  واشككككككككككت لوا بالقول، قال ابن خلكان: كان مطرحار للكلفة ِفي م ئْ  ِلِه و م ْلب سككككككككككِ ان  ال  يُكب اِلي ك 

.  ِبم ْن ش رثق  أ ْو   رثب 
ِد ْبِن محمكككد أبو المظفر الكككدوي ) ُد ْبُن ُمح مكككث ِد ْبِن ي ْحي ى 2ُمح مككث ه  ع ل ى ُمح مكككث ( ، تك ف قككث
اد ، و ك ان  يُْظِهُر م ْذه ه  اْك   ، و ن اظ ر  و و ع ظ  بِبك ْ د  ن ابِل ِة م ات  ْشع  تِْلِميِذ اْل    اِليِ  ، و يك ت ك لثُأ ِفي اْلح  رِيِ 

 ِفي ر م   ان  ِمنكْه ا.
اِفيرا، توفي بب داد.  ناصر بن الجوني الص وِفي  ك ان  ي ْمِشي ِفي ق ل ِه اْلح ِديِ  ح 

. ا تُكُوفِ ي   قال أ بُو ش ام ة : و ِفيه 
ْند رِي  اْلم ْعُروُ  بِان ْصُر اللثِه ]ْبُن ع ْبِد اللثِه[ أ بُو اْلُفُتوِح اإْلِ  ْبِن قالقس الشاعر بعيذاب ْسك 

 ( .8( ، توفي عن خمس وأربعين سنة )1)
__________ 

 : البروي.826/  22والكامل  121/  2( في الوافي بالوفيات 2)
 : أبو حامد البروي.114/  4أبو منصور الفقيه الشافعي ؛ وفي شذرات الذهه 

 بحر جدة.( عيذاب: بليدة على شاقئ 1)
: خمس و ال ون سكككككككنة، قال وكانت والدته سككككككككنة 514/  1/  2( في الروضكككككككتين 8)
 (2)وانظر وفيات االعيان"  581

 

 (224البداي  والنهاي  ط إحياء الترا ، ابن رثير )م -971
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يِن،  ُأث اْبُن اْبِنِه بك ْعد  اْبِن ج م اع ة ، ُح الدِ  ِفيِدِه. و ق ال ْت ُمدثةُ  و ل ُدُه ص ال   ح 
ا ان  ف ِقيهكر يك ِة اْكُول ى، و ككك  ان  ِفي اْلوال  يِن ع ل ى نِيك ابكك ِة اْبِن خ لِ كك  ْمُس الككدِ  ا  و قك ْد و ِلي  شكككككككككككككك  يككِ در ج 

ُه اللثُه.  نك قثاالر لِْلم ْذه ِه، ر ِحم 
ِمع  ِبه ا و ُدِفن   افك ر  م ع  اْبِن اْلع ِديِأ لب داد ف سكككككككككك  وِفيثِة بِاْلُقْرِب ِمن  اْبِن ِبم ق اِبِر الصكككككككككك   و ق ْد سكككككككككك 

ِح.  الصثال 
اِلُ  اْلع اِلُأ ال ثاِهُد أ بُو إسكككحاق إبراهيأ بن سكككعد الله بن جماعة ْبِن ع ِليِ  ْبنِ  ْيُ  الصكككث  الشكككث

تٍ  ح  ج م اع ة  ْبِن ح اوِِم ْبِن سككككككككككنجر اْلِكن اِني  اْلح م ِوي  ل ُه م ْعرِف ِة بِاْلِفْقِه و الْ  ن ة  سككككككككككِ ِديِ ، ُوِلد  سكككككككككك 
، و ر و   ى و ِتْسِعين  ِبح م اة ، و تُكُوفِ ي  بِاْلُقْدِل الشثرِيِف ودفن بمامال، وسمع من الفخر ابن ع س اِكر 

يِن ْبُن ج م اع ة .  ع ْنُه و ل ُدُه ق اِضي اْلُق  اِة ب ْدُر الدِ 
نِ  ُل ْبُن ُمح مثٍد اْلم  ْند  ان ْت ل ُه ِعب اد ِة و و ه اد ِة و  الشثْيُ  الصثاِلُ  ج  أ ْعم اِل صالحة، وكان يِني  ك 

اضككككككككككككككِ  ُد ِمن  اْلحكك  ُه أ حكك  ِثيٍر ال  يك ْفه مككُ ٍم ك  ان  يك ت ك لثُأ ِبك ال  ِنين ، و ككك  ، النككال يترددون إلى ويككارتككه ِبم  رِين 
يِن ) ْيُ  ت اُج الدِ  ِمع ُه يك ُقوُل: م ا تك ق رثب  أ ح ِد إِل ى اللثهِ  ( أ نثهُ 2بِئ ْلف اٍظ   رِيب ٍة، و ح ك ى ع ْنُه الشككككككككث  سكككككككك 

ِمع ُه يك ُقوُل: اْلُمو لثُه م ْنِفيٌّ ِمْن ق رِيِق اللثِه يك عْ  ر ِ  إِل ْيِه، و سكككك  ِل و ل ْو ِبِمْثِل الذ لِ  ل ُه و التث كككك  ت ِقُد أ نثُه و اصككككِ
ُلوِك ال   ع ِلأ  أ نكثُه م ْنِفيٌّ ر ج ع  ع مثا ُهو  ِفيِه، ِك نث   يك ثْكُبُت ع ل يكْه ا ِإالث ذ ُوو ق رِيق  اْلق ْوِم م ْن أ ْهِل السكككككككككككككك 

 اْلُعُقوِل الثثابِت ِة.
 و ك ان  يك ُقوُل: السثم اُ  و ِظيف ُة أ ْهِل اْلب ط ال ِة.

يِن: و ك ان  الشثْيُ  ُجْنُدِل ِمْن أ ْهِل الطثرِيِق و ُعل م اءِ   لتثْحِقيِق.ا ق ال  الشثْيُ  ت اُج الدِ 
تِ ِمال ٍة أ نثُه ق ْد بلثى ِمن  اْلُعُمِر خمسكككار و  تِ ين  و سكككِ ن ِة ِإْحد ى و سكككِ : و أ ْخبك ر ِني ِفي سككك  تسكككعين ق ال 

 سنة.
ن ِة، و دُ  ِذِه السككككث ان  ِمْن ه  ِفن  قلت: على هذا فيكون ق ْد ج او و  اْلِمال ة ، ِك نثُه تُكُوفِ ي  ِفي ر م  كككك 

ُهور ِة بقرية منين، وتردد النال لقبره يصككككككككلون عليه من دمشككككككككُق وأعمالها أيامار ِفي و اِوي تِ    ِه اْلم شككككككككْ
 كثيرة رحمه الله.

 (2)ُمح مثُد ْبُن ع ْبِد الرثْحم ِن ب" 
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 (224طبقات الشافعيين، ابن رثير )م -977
؟ فقال: قاحت تلك اإلشككككككككككككككارات، و ابت تلك ماا فعال اللاه باك"في النوم، فقلكت: 

ات، وفنيككت تلككك العلوم، وفقككدت تلككك الرسككككككككككككككوم، ومككا نفعنككا إال ركعككات كنككا نركعهككا في العبكار 
 اكسحار.

، ِقر اء ةر ع   الِيِني  ِعيٍد اْلم  : أ ْخبك ر ِني أ بُو سكك  ِم إِل ى اْلخ ِطيِه، ق ال  ن اِد اْلُمتك ق دِ  ل ْيِه، أنا أ بُو و بِاإِلسككْ
د   ِد ْبِن أ ْحمك  ُر ْبُن ُمح مكث ِأ ُعم  اسككككككككككككككِ اِدي ،  نكا ج ْعف ُر ْبُن ُمح مكث  اْلقك  ٍد اْلُخلكِْدي ،  نا ْبِن ُمْقبِكٍل اْلبك  كْد 

ِثيٍر، ع ْن ع ْمرِو ْبِن قك ْيٍس الْ  ُن ْبُن ع ر ف ة ،  نا ُمح مثُد ْبُن ك  ، اْلُجنك ْيُد ْبُن ُمح مثٍد،  نا اْلح سككككككككككككك  ُمالِليِ 
ِعيٍد اْلُخْدرِيِ ، ر ضكككككِ  وُل اللث ع ْن ع ِطيثة ، ع ْن أ ِبي سككككك  : ق ال  ر سكككككُ لثى اللثُه ع ل ْيِه ي  اللثُه ع ْنُه، ق ال  ِه، صككككك 

 اتكثُقوا ِفر اس ة  اْلُمْؤِمِن،»و س لثأ : 
 « .ف ِ نثُه يك ْنظُُر بُِنوِر اللثهِ 

 25 ُأث قك ر أ : }ِإنث ِفي ذ ِلك  آلي اٍت لِْلُمتك و سِ ِمين { سورة الحجر هية 
 ر عن عمرو بن قيس وقال:  ريه.ورواه الترمذي من وجه هخ

 
 إسحاق بن أبي عمران اإلسفراييني

وهو إسحاق بن موسى بن عمران الفقيه الحافظ، وهو والد الحافظ أبي عوانة يعقوب 
 بن إسحاق اإلسفراييني صاحه الصحي .

تفقه بالم ني، وسكككككمع المبسكككككوط من الربيع، وروى عن قتيبة، وعلي بن حجر، ومحمد 
ان، وجبارة بن الم لس، وأبي مصكككككككعه، وهشكككككككام بن عمار، وخلق بالشكككككككام، بن بكار بن الرم
 والعراق، ومصر.

وعنككه: ابنككه أبو عوانككة في كتككابككه الصككككككككككككككحي ، ومحمككد بن اكخرم، ومحمككد بن عبككدك، 
ومؤمل بن الحسن، وجماعة، وكان من كبار اكلمة في الفقه، والحدي ، توفي ب سفرايين في 

 (2)ن." رم ان سنة أربع و مانين ومالتي
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 (224طبقات الشافعيين، ابن رثير )م -973
"فخرج إلى الدينور، فمات بها في رم ككككان سككككنة  ماني عشككككرة وأربع مالة، رحمه الله، 
قكال: فحكد ني علي بن الحسككككككككككككككين بن حكد العكبري، قال: رأيت هبة الله الطبري في المنام، 

 خفية بالسنة. ؟ قال:  فر لي، قلت: بماذا؟ قال: كلمةما فعل الله بكفقلت: 
قال شكككككجا  الذهلي: لأ يرو عنه شكككككيء من الحدي  سكككككوى كتاب السكككككنة، قلت: وقد 
روينا هذا الكتاب سكككككككككماعا، على الحجاب ب جاوته من جعفر الهمذاني، عن السكككككككككلفي، عن 

 أبي بكر أحمد بن علي الطريثيتي عن أبي القاسأ الاللكالي به.
 

 بن الم كي أبي إسحاق يحيى بن إبراهيأ بن محمد بن يحيى أبو وكريا
مسكند نيسكابور، وأحد فقهاء الشافعية، تفقه على اكستاذ أبي الوليد حسان بن محمد 
الفقيه، روى عن: اكصككككأ، وأبي عبد الله بن اكخرم، وأبي بكر الصككككب ي، والنجاد، وجماعة، 

افظ حوانتقى عليه الحافظ أبو بكر أحمد بن على اكصككككبهاني، وروى عنه: ابنه أبو بكر، وال
أبو بكر البيهقي في جميع كتبه، وجماعة، مات في ذي الحجة سنة أربع عشرة وأربع مالة." 

(2) 
 

 (224البداي  والنهاي  ط هجر، ابن رثير )م -974
: ي ا ش ِقي  ْبن  ُكس   ا ْيٍر، أ م  "و ق ال  اْلو اِقِدي : ل مثا أُوِقف  س ِعيُد ْبُن ُجبك ْيٍر ُقدثام  اْلح جثاِج، ق ال 
جث أ ْهُل اْلُكوف   اء ، ف  كككككك  : أ م ا و لثيكُْتك  اْلق  كككككك  : بك ل ى. ق ال  ِة: ِإنثُه ق ِدْمُت اْلُكوف ة  ف ج ع ْلُتك  ِإم امرا؟ ق ال 

؟ اِء ِإالث ع ر ِبيٌّ. ف ج ع ْلُت أ ب ا بُكْرد ة ، و أ مثْرتُُه أ ْن ال  يك ْقط ع  أ ْمررا ُدون ك  ُلُ  لِْلق  كككككككككك  : بك ل ى. ق ال   ال  ي صككككككككككْ
: ف م ا أ ْخر ج ك  ع   : بك ل ى. ق ال  ِة؟ ق ال  الك ة  أ ْلٍف تُكف ر ِقُكه ا ع ل ى أ ْهِل اْلح اج  تُكك  مكِ ا أ ْعط يكْ : أ مك  ؟ قك ال  ل يث
ان ْت بك يكْع ُة أ   : أ م ا ك  ه  اْلح جثاُج، و ق ال  ع ِ . فك    كككككككككككِ ان ْت ِفي ُعُنِقي اِلْبِن اْك شكككككككككككْ : بك يكْع ِة ك  ِميِر ق ال 

: م ا ك ف ْرُت ُمْنُذ هالْ  ؟ قك ال  ت  ع ل يث : أ ك ف ْرت  ِإْذ خ ر جكْ م ْنُت. ُمْؤِمِنين  ِفي ُعُنقكِك  ِمْن قك بكُْل؟  ُأث قك ال 
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. فك ق ال  اْلح جثا  اص  أ م ام ك  ، ف ِ نث اْلِقصكككككككككككككك  : اْختك ْر أ ْنت  . فك ق ال  ل ٍة أ قكْتُكُلك  : اْختك ْر أ يث ِقتكْ ُج: ي ا فك ق ال 
،  ِر يُك  اُر.اْضِرْب ُعنُكق ُه. و ذ ِلك  ِفي ر م   ان  س ن ة  خ ْمٍس و ِتْسِعين  ِبو اِسٍط، و قك بكْرُُه ظ اهِ  ح ر ِسي 

ئ ل ُه ع ْن ذ   ِثيِر ح تثى ر ا   اْلح جثاج ، ف د ع ا ق ِبيبرا، ف سكككككككككك  : و ل مثا قك تك ل ُه خ ر ج  ِمْنُه د ِم ك  ، فك ق ال  ِلك 
ن  ِإنثك  قك تك ْلت ُه و نك ْفسككككككُ  ِر. و ِقيل : ِإنث اْلح جثاج  رُِلي  ِفي اْلم  َما فَاَعَل اِم، ف ِقيل  ل ُه: ُه م ع ُه، و قك ْلُبُه ح اضككككككِ

ِعيِد ْبِن ُجبك  اللهه  بككَ  ل ةر، و قك تك ل ِني ِبسكك  : قك تك ل ِني ِبُكلِ  ر ُجٍل قك تك ْلُتُه قك تكْ ل ةر. ؟ فك ق ال  ْبِعين  قك تكْ ْيٍر ا ْكنك تك ْيِن و سككك 
 (2)ْعل ُأ." و اللثُه أ  

 

 (224البداي  والنهاي  ط هجر، ابن رثير )م -975
ن ة   ُه ك ان  ع ام  اْلج م اع ِة سكك  ن ةر؛ ِك نث م ْوِلد  ين  سكك  ا و خ ْمسككِ ن ِة. و ك ان  ُعْمرُُه ِإْذ ذ اك  خ ْمسككر  "السككث

 ُأ.ُه أ ْعل  أ ْرب ِعين . و ِقيل : بك ْعد ه ا ِبس ن ٍة. و ِقيل : قك بكْل ه ا ِبس ن ٍة. ف اللث 
. و اللثُه أ   اُء ِلك ْيال  يُكنكْب ش  و ُيْحر ق   ْعل ُأ.م ات  ِبو اِسٍط، و ُعِفي  قك بكْرُُه، و ُأْجرِي  ع ل ْيِه اْلم 

: م ا ك ان  أ ْعج ه  اْلح جثاج ، م ا تك ر ك  ِإالث   ال   ِمال ِة ِدْره ٍأ. و ق ال  اْلو اِقدِ  م ِعي  ي : و ق ال  اْك صكككككككككْ
ُد اللثِه ْبُن ُمح مثِد ْبِن ُعبك ْيٍد، ح دث  ِني ع ْبُد الرثْحم ِن ْبُن ع ْبِد اللثِه ْبِن ق رِي ك نك   : ا ع بكْ ٍه،  ك ن ا ع مِ ي ق ال 

ْرجرا، و ر حْ  يكْفرا، و سككككككك  ح فرا، و سككككككك  ُرْك ِإالث   ال   ِمال ِة ِدْره ٍأ، و ُمصكككككككْ ، الر و ع ُموا أ نث اْلح جثاج  م ات  و ل ْأ يك تكْ
: بك ع     ٍه ق ال  ه اُب ْبُن ِخر اٍش: ح دث  ِني ع مِ ي ي  ِيُد ْبُن ح ْوشككككككك   إِل يث و ِمال ة  ِدرٍْ  م ْوُقوف ٍة. و ق ال  شككككككِ
. فك ُقْلُت: اْعِفِني ي   ف  يثِة اْلح جثاِج ْبِن يُوسكككككككككككككُ ْ ِني ِبو صكككككككككككككِ : ح دِ  وُر فك ق ال  ْنصكككككككككككككُ ا أ ِمير  أ بُو ج ْعف ٍر اْلم 

. ى بِ  اْلُمْؤِمِنين  ا م ا أ ْوصككككككك  ِأ اللثِه الرثْحم ِن الرثِحيِأ، ه ذ  ْ ِني ِبه ا. فك ُقْلُت: ِبسكككككككْ : ح دِ  ِه اْلح جثاُج فك ق ال 
ا ع ْبُدُه و ر سككُ  رِيك  ل ُه، و أ ْن ُمح مثدر ُه ال  شكك  ه ُد أ ْن ال  إِل ه  ِإالث اللثُه و ْحد  ، أ نثُه ي شككْ ف  ولُُه، و أ نثُه ْبُن يُوسككُ

ا يكُ ال  يك   بكْع ُ ، و أ ْوص ى ْعِرُ  ِإالث ق اع ة  اْلو لِيِد ْبِن ع ْبِد اْلم ِلِك ع ل يكْه ا ي ْحي ا، و ع ل يكْه ا ي ُموُت، و ع ل يكْه 
ِ ِمال   ا ِلُمن اِفِقي أ ْهِل اْلِعر اِق يك ْ ُ ون  ِبه ا، و   ال  تِ ِمال ٍة ِمنكْه  ِعِمال ِة ِدرٍْ  ح ِديٍد؛ سككككككِ : ٍة لِلتك ْركِ بِِتسككككككْ . ق ال 
: ه   ُه إِل ى أ ِبي اْلع بثاِل الط وِسيِ  و ك ان  ق اِلمرا ع ل ى ر ْأِسِه فك ق ال  يع ُة فك ر ف ع  أ بُو ج ْعف ٍر ر ْأسك  ِذِه و اللثِه الشِ 

 ال  ِشيع ُتُكْأ.
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نك اِم فك ُقلكُْت:  اج  ِفي اْلم  : ر أ يْكُت اْلح جكث م ِعي  ع ْن أ بِيكِه قك ال  ؟ فَاَعَل اللهه  بككَ  امَ و قك ال  اْك صككككككككككككككْ
ْوِل فك ُقْلتُ  :  ُأث ر أ يْكُتُه بك ْعد  اْلح  ا ِإْنس انرا. ق ال  ل ٍة قك تك ْلُت ِبه  : قك تك ل ِني ِبُكلِ  قك تكْ  (2):" فك ق ال 

 

 (224البداي  والنهاي  ط هجر، ابن رثير )م -972
: ي ا م اصث ب   ؟ فك ق ال  ن ع  اللثُه ِبك  ا ع ام  ْظِر أُمِ ِه، أ م ا سككككككككك  "ي ا أ ب ا ُمح مثٍد، م ا صككككككككك  ئ ْلت  ع ْن ه ذ 

: ي ا أ ِمير  ا ي أ بُو يُوسكُف  ُكْنُت ِعْند  الرثِشيِد ف د خ ل  ع ل ْيِه ر ُجِل، فك ق ال  ؟ و ق ال  اْلق اضكِ ، أ وثل  ْلُمْؤِمِنين 
: ِفي أ يِ  وِيٍ  ر أ يْكتك هُ  ة  ِفي النكثْوِم، قك ال  اج  اْلبك ارِحك  : فِ ر أ يْكُت اْلح جكث ا ي وِيٍ  ق ِبيٍ . فك ُقلكُْت لك ُه: ؟ قكك ال  مااَ

َل اللاهه  بككَ  د ْقت  و اللث فَاعاَ : م ا أ ْنت  و ذ اك  ي ا م اصث ب ْظِر أُمِ ِه؟ فك ق ال  ه اُروُن: صكككككككككككككك  ِه، أ ْنت  ؟ فك ق ال 
يًّا و م    .يِ ترار أ ْيت  اْلح جثاج  ح قًّا، م ا ك ان  أ بُو ُمح مثٍد لِي د    ص ر ام ت ُه ح 

ْوذ ٍب، ع ْن  ْمر ُة،  ك ن ا اْبُن شكككككككككك  :  ك ن ا ه اُروُن ْبُن م ْعُروٍ ،  ك ن ا ضكككككككككك  ح اق  ب ُل ْبُن ِإسككككككككككْ نكْ و ق ال  ح 
يِ   ٍة، فك ُقْلُت: ي ا أ ب ا ُمح مث  ال ٍة سكككككككككك  ن اِم ِفي ح  : ر أ ْيُت اْلح جثاج  ِفي اْلم  . ق ال  اِنيِ  ع    اْلُحدث ٍد م ا أ شككككككككككْ

ل ةر ِإالث قك تك ل ِني ِبه ا. فك ُقْلُت:  ُأث م ْه. ق اص ن ع  ِبك  ر ب   ا ِقتكْ : م ا قك تك ْلُت أ ح در ؟ ق ال  :  ُأث أ م ر  ِبي إِل ى ك  ل 
: و ك ان  اْبُن ِسيرِي :  ُأث أ ْرُجو م ا يك ْرُجو أ ْهُل ال  إِل ه  ِإالث اللثُه. ق ال  ن  يك ُقوُل: النثاِر. قُكْلُت:  ُأث م ْه. ق ال 

: أ م ا و اللثِه ل ُيْخِلف نث اللثُه ر ج اء ُه ِفيِه.إِ   نِ ي ك  ْرُجو ل ُه. فك بك ل ى  ذ ِلك  اْلح س ن  فك ق ال 
ُد ْبُن أ ِبي اْلح و ارِيِ : س ِمْعُت أ ب ا ُسل ْيم ان  الدثار اِنيث يك ُقوُل: ك ان  اْلح س ُن الْ  ب ْصرِي  و ق ال  أ ْحم 

: فك ر هُه"  ال  ي ْجِلُس م ْجِلسرا  (1)ِإالث ذ ك ر  ِفيِه اْلح جثاج  ف د ع ا ع ل ْيِه، ق ال 
 

 (224البداي  والنهاي  ط هجر، ابن رثير )م -972
 : : أ ن ا اْلح جثاُج. ق ال  اُج؟ قك ال  ال  لك ُه: أ نْكت  اْلح جكث ِه فك قك  : َعَل اللهه  بككَ َما فاَ "ِفي م نك امكِ ؟ ق ال 

: ف ئ ْمس ك  اْلح س نُ قُِتْلُت ِبُكلِ  ق ِتيٍل  . ق ال  ِدين  ْتِمِه. قك تك ْلُتُه،  ُأث ُع ِْلُت م ع  اْلُمو حِ   بك ْعد  ذ ِلك  ع ْن ش 
 و اللثُه أ ْعل ُأ.
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ِذِه السثن ِة ِمن  اْك ْعي اِن[  ]م ْن تُكُوفِ ي  ِفي ه 
ِذِه السثن ِة أ ْعِني س ن ة  خ ْمٍس و ِتْسِعين    :و ِممثْن تُكُوفِ ي  ِفي ه 

 ِإبْكر اِهيُأ ْبُن ي  ِيد  النثخ ِعي  
يِ ٍت ُعِر   ذ ِلك  ِفين ا أ يثامرا؛ ِك نثا ق ْد ع ر   ِمْعن ا ِبم  ْرن ا ِجن او ةر، أ ْو سكككككك  : ُكنثا ِإذ ا ح  كككككك  فكْن ا أ نثُه ق ال 

نكثِة أ ْو إِل ى النكثاِر، و ِإنثُكْأ ِفي ج   يكثر ُه إِل ى اْلج   تك ت ح دث ُون  بِئ ح اِدي   ُدنْكي اُكْأ. نك الِ ُِكأْ نك   ل  بِكِه أ ْمِر صكككككككككككككك 
: ال  ي ْست ِقيُأ ر ْأِي ِإالث ِبرِو اي ٍة، و ال  رِو اي ِة ِإالث ِبر ْأٍي.  و ق ال 

ِحِه. : ِإذ ا ر أ ْيت  الرثُجل  يك تك ه او ُن بِالتثْكِبير ِة اْكُول ى ف اْ ِسْل ي د ْيك  ِمْن ف ال   و ق ال 
اف ُة أ ْن أُبْكتك ل  و ق ال  إِ  ْيء  ِممثا يُكع اُب ف ال  ي ْمنك ُعِني ِمْن ع ْيِبِه ِإالث م خ  ى ِبِه. و ب ك ى نِ ي ك  ر ى الشككككث

: اْنِتظ اُر م ل ِك اْلم ْوِت، م ا أ ْدرِي يُكب شِ رُِني ِبج نث  ؟ فك ق ال   ٍة، أ ْو بِن اٍر.ِعْند  م ْوتِِه ف ِقيل  ل ُه: م ا يُكْبِكيك 
ن ِفيثةِ اْلح س    ُن ْبُن ُمح مثِد اْبِن اْلح 

ِل، و ك ان  أ ْعل أ  النثاِل بِااِل  يك ُتُه أ بُو ُمح مثٍد، ك ان  اْلُمق دثم  ع ل ى ِإْخو تِِه ِفي اْلف  كككككككككْ ِ  ُكنكْ ْخِتال 
 (2)و اْلِفْقِه و التكثْفِسيِر، و ك ان  ِمْن" 

 

 (224البداي  والنهاي  ط هجر، ابن رثير )م -978
ال  لك ُه: "بك   د  م ْوتِكِه، فك قك  َل اللاهه  باككَ عكْ ا فَاعاَ :   ف ر  ِلي. ف ِقيكل  ماَ ال  : بِت ْكِبير ٍة  ؟ فك قك  اذ ا؟ ق ال  : ِبمك 

ُه ق ْذُ  اْلُمْحصكككككككككككككك   : أ يْكه اِت، أ ْهل ك  ا فك ع ل  اْلف ر ْود ُق؟ ق ال  ا بِكاْلب اِدي ِة. ِقيل  ل ُه: ف م  بكثْرتُكهك  ن اِت. ق ال  ك 
ي اِة و ال  ِفي اْلم م اِت.اْك ْصم ِعي   ْعُه ِفي اْلح   : ل ْأ ي د 

 و أ مثا اْلف ر ْود ُق:
ْفي ان   ع ة  ْبِن ن اِجي ة  ْبِن ِعق اِل ْبِن ُمح مثِد ْبِن سككككككككُ ْعصكككككككك  ُمُه ه مثاُم ْبُن   اِلِه ْبِن صكككككككك   ْبِن ف اسكككككككْ

الككِِك ْبنِ  ة  ْبِن مكك  ْنظ لكك  الككِِك ْبِن ح  ِع ْبِن د ارِِم ْبِن مكك  اشككككككككككككككِ اة  ْبِن ت ِمي ُمجكك  ِد م نكك  ِأ ْبِن ُمرِ  ْبِن أُدِ  ْبِن و يككْ
ج د ُه ص ْعص ع ُة ق اِبخ ة ، أ بُو ِفر اِل ْبُن أ ِبي خ ط ٍل التثِميِمي  اْلب ْصرِي  الشثاِعُر اْلم ْعُروُ  بِاْلف ر ْود ِق، و  

لثى اللث  وِل اللثِه صككككككك  ح اِبيٌّ، و ف د  إِل ى ر سكككككككُ لثأ ،ْبُن ن اِجي ة  صككككككك  ْوُءود ة  ِفي  ُه ع ل ْيِه و سككككككك  و ك ان  ُيْحِيي اْلم 
اِهِليثِة.  اْلج 
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: اْبِني و   ال  ا؟ قككك  ذ  : م ْن هككك  ال  ِه، فك قككك  د  م ع  أ بِيكككِه ع ل يكككْ ُه و فككك  دثث  اْلف ر ْود ُق، ع ْن ع ِليٍ  أ نكككث ُهو  حككك 
ِر ل ُه ِمن  الشككِ   يكْ : ع لِ ْمُه اْلُقْرهن  فك ُهو  خ  اِعِر. ق ال  ْين  بْ شكك  ِمع  اْلُحسكك  ن  ع ِليٍ  و ر هُه و ُهو  ذ اِهِه ْعِر. و سكك 

ع د ، و ُور ار ة  ْبن  ك ْرٍب، و   ِعيٍد اْلُخْدرِيث، و ع ْرف ج ة  ْبن  أ سكككْ الطِ ر مثاح  ْبن  إِل ى اْلِعر اِق و أ ب ا ُهر يْكر ة ، و أ ب ا سككك 
.  ع ِديٍ  الشثاِعر 

اِلِد اْلح ذث   (2)اُء، و م ْرو اُن اْك ْصف ُر، و ح جثاُج ْبُن ح جثاٍج اْك ْحو ُل" و ر و ى ع ْنُه خ 
 

 (224البداي  والنهاي  ط هجر، ابن رثير )م -979
اد  ف ِ نِ ي حِ  ْدتُُه س ف ررا، ِإالث بك ْ د  ا ق ط  ِإالث ع د  : م ا د خ ْلُت بك ل در ْلتُكه ا "و ع ِن الشثاِفِعيِ  ق ال  ين  د خ 

ْدتُكه    ا و ق نرا.ع د 
اُد ح اِضر تُكه ا. نْكي ا ب اِدي ِة، و بك ْ د   و ق ال  بك ْعُ ُهْأ: الد 

اد  و ال  أ ْحس ن  ر ْ ب    ةر.و ق ال  اْبُن ُعل يثة : م ا ر أ ْيُت أ ْعق ل  ِفي ق ل ِه اْلح ِديِ  ِمْن أ ْهِل بك ْ د 
اِهٍد: ر أ ْيُت أ ب ا ع ْمرٍو اْبن  اْلع ال   ؟ فك ق ال  ا فَاَعَل اللهه  بككَ مَ ِء ِفي النكثْوِم فك ُقْلُت: و ق ال  اْبُن ُمج 

نث  نثٍة إِل ى ج  ، نُِقل  ِمْن ج  اد  ع ل ى الس نثِة و اْلج م اع ِة و م ات  ا، م ْن أ ق ام  بِبك ْ د   ٍة.ِلي: د ْعِني ِمْن ه ذ 
اد ، و ِإنكث  ُم بِبك ْ د  ال  سكككككْ يثاد ِة ت صكككككِ و ق ال  أ بُو ب ْكِر ْبُن ع يثاٍش: اإْلِ ، و م ْن ل ْأ يك ر ه ا ه ا ل صككككك  يُد الر ِج ال 

نْكي ا.  ل ْأ يك ر  الد 
اُد د اُر ُدنْكي ا و هِخر ٍة.  و ق ال  أ بُو ُمع اِوي ة : بك ْ د 

ُة التكثر اِويِ  ِبم كث  ال  اد ، و صكك  ِم يك ْوُم اْلُجْمع ِة بِبك ْ د  ال  سككْ ِن اإْلِ ُهْأ: ِمْن م ح اسككِ و يك ْوُم ة ، و ق ال  بك ْع ككُ
 ".  (1)اْلِعيِد ِبط ر ُسول 

 

 (224البداي  والنهاي  ط هجر، ابن رثير )م -930
يكْع ِة تُِ ل  الش   يكْع ةر، و ه ِذِه ضك  ت رِي  ِبه ا ضك  ، بك ل   ِني أ نثك  تُرِيُد أ ْن ت شكْ ْكر  و تك بكْق ى م د ى "ي ا بُكن يث

تك ر اُه ِمال ُة أ ْلِف ف  أ ْلٍف، و أ خ ذ  ل ُه م ْن ج ار ْيِتِه د ن انِير  عُ الدثْهِر. و أ خ ذ  ل ُه ِمن  اْبِنِه ج ْعف ٍر أ لْ  ا ُمش  ْقدر
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ن اُه ع ل ْيك  بِئ ْلف ْي أ ْلفٍ  بكْ ِأ ع ل ْيِه: ق ْد ح سكككككككككككك  ُرون  أ ْلف  ِدين اٍر، و ق ال  لِْلُمتك ر سككككككككككككِ  . فك ل مثا ِدين اٍر، و ِعشككككككككككككْ
يِد ر   ِت اْك ْمو اُل ع ل ى الرثشككككككككككِ ب ُه ِلج ارِي ِة ي ْحي ى، فك لْ ُعِرضكككككككككك  ْأ يك ُعْد ِفيِه بك ْعد  أ ْن دث اْلُعْقِد، و ك ان  ق ْد و ه 

ب ُه ل ه ا.  و ه 
ْجِن و اْلُقُيوِد: يك ا أ بك ِت، بك ْعد  اْك ْمِر و النكثْهيِ  ِة و قك ْد قك ال  لك ُه بك ْعُض ب ِنيكِه و ُهْأ ِفي السككككككككككككككِ   و النِ ْعم 

ا اْلح ا ، د ْعو ُة م ْظُلوٍم س ر ْت بِل ْيٍل و ن ْحُن ع نكْه ا   افِ ِصْرن ا إِل ى ه ذ  : ي ا بُكن يث ُلون ، و ل ْأ يك ْ ُفِل ِل. فك ق ال 
 اللثُه ع نكْه ا.  ُأث أ ْنش ئ  يك ُقوُل:

ٍة ... و م نرا و الدثْهُر ر يثاُن   د قْ  ْوا ِفي نِْعم   ُربث قك ْوٍم ق ْد   د 
اُهْأ د مرا ِحين  ن ط قْ س ك ت  الدثْهُر و م انرا ع نكْ   ُهُأ ...  ُأث أ ْبك 

ْهٍر أ ْلف  ِدْره ٍأ، و   ن ة  ُكلث شكككككككككككك  ْفي ان  ْبِن ُعيك يكْ اِلٍد ُيْجرِي ع ل ى سككككككككككككُ ك ان  و ق ْد ك ان  ي ْحي ى ْبُن خ 
ُجوِدِه يك ُقوُل: اللثُهأث ِإنثُه ق ْد ك ف اِني أ ْمر  ُدنْكي اي  ف   ْفي اُن ي ْدُعو ل ُه ِفي سككككككككُ ْكِفِه أ ْمر  هِخر تِِه. فك ل مثا ا سككككككككُ

ن اِم فك ق ال  ل ُه:  اِبِه ِفي اْلم  ح  :   ف ر  ِلي ِبُدع اِء كَ َما فَاَعَل اللهه  بك م ات  ي ْحي ى ر هُه بك ْعُض أ صكككككككككككْ ؟ ق ال 
 ُسْفي ان .

ٍث خ ل وْ  ْبِس بِالرثاِفق ِة لِث ال  اِلٍد، ِفي اْلح  ان ْت و ف اُة ي ْحي ى ْبِن خ   ِمن  اْلُمح رثِم ِفي ه ِذِه ن  و ق ْد ك 
ْبِعين  س ن ةر، و ص لثى ع ل ْيِه ابْكُنُه اْلف ْ ُل، و ُدِفن  ع ل ى ش طِ  اْلُفر اِت. و ق دْ  ْيِبِه السثن ِة ع ْن س   ُوِجد  ِفي ج 

 (2)رُقكْع ِة م ْكُتوِب ِفيه ا ِبخ طِ ِه: ق ْد تك ق دثم  اْلخ ْصُأ و اْلُمدثع ى" 
 

 (224والنهاي  ط هجر، ابن رثير )م  البداي -931
 "ق ْد أ ْسْئن ا ُكلث اإْلِس اء ِة ف اللثُهأث ... ص ْفحرا ع نثا و   ْفررا و ع ْفو ا

ُه اللثُه.   ُأث م ات  ِمْن س اع ِتِه، س ام ح 
ى أ ْن ُيْجع   ا. ف ئ ْوصككك  ات ِمِه: ال  إِل ه  ِإالث اللثُه ُمْخِلصكككر ُلوُه، ل  و ق ْد ك ان  نك ْقُش خ   ِفي ف ِمِه ِإذ ا   سكككث

.  فك ف ع ُلوا ِبِه ذ ِلك 
ا ِ ِمال ِة ِدْره ٍأ و  ِي اِبِه و أ   ا ِِه. و ق ْد ك  و ى   ال  ن ْت و ف اتُُه و ل مثا م ات  ل ْأ ي ِجُدوا ل ُه ِمن  اْلم اِل سككككككككككِ

ونِي ِيثةِ  اد  و ُدِفن  ِفي م ق اِبِر الشكككككك  ن ِة بِبك ْ د  ِذِه السككككككث ن ةر، و ِقيل : ِفي ت لِ  اْليك   ِفي ه  ون  سكككككك  ُهوِد، و ل ُه خ ْمسككككككُ
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ن اِم، فك ق ال  ل   اِبِه ِفي اْلم  َما فَاَعَل ُه: ِست ون  س ن ةر. و ِقيل : ِتْسِع و خ ْمُسون  س ن ةر. و ق ْد ر هُه بك ْعُض أ ْصح 
:   ف ر  ِلي بِئ بْكي اٍت قُكْلتُكه ا ِفي النكثْرِجِس:اللهه  بككَ   ؟ فك ق ال 

 ت ئ مثْل ِفي نك ب اِت اْك ْرِم و اْنظُْر ... إِل ى ه  اِر م ا فك ع ل  اْلم ِليكُ 
اٍق ِهي  الذثه ُه السثِبيكُ  ْيٍن ف اِخر اِت ... بِئ ْحد   ُعُيوِن ِمْن ُلج 
اِت ... بِئ نث اللثه  ل ْيس  ل ُه ش رِيكُ   ع ل ى ق ص ِه ال ثبك ْرج ِد ش اِهد 

اد ِتي و ِفي رِو اي ٍة ع ْنهُ  :   ف ر  ِلي بِئ بْكي اٍت قُكْلتُكه ا، و ِهي  ت ْحت  ِوسكك  ا أ نثُه ق ال  اُءوا فك و ج ُدوه  ، ف ج 
ِذِه اْك بْكي اُت:"  ِفي رُقكْع ٍة ِبخ طِ ِه و ِهي  ه 
(2) 

 

 (224البداي  والنهاي  ط هجر، ابن رثير )م -937
ثْكر ةر ... فك ل ْقدْ   ع ِلْمُت بِئ نث ع ْفو ك  أ ْعظ أُ  "ي ا ر بِ  ِإْن ع ظُم ْت ُذنُوِبي ك 

 اْك بْكي اِت. و ق ْد تك ق دثم ْت.
ن ٍة و نِ  يكْ  ٍة ح سكك  ن اِم ِفي ه  ُهْأ: ر أ يْكُتُه ِفي اْلم  ، ق ال  بك ْع ككُ اِكر  ٍة، و ِفي رِو اي ٍة اِلْبِن ع سكك  ٍة ع ِظيم  ْعم 

:   ف ر  ِلي. قُكلْ َما فَاَعَل اللهه  بككَ فك ُقْلُت ل ُه:  ؟  ُت: ِبم اذ ا؟ و ق ْد ُكْنت  ؟ ق ال  ك  ُمخ لِ طرا ع ل ى نك ْفسكككككككككككِ
لثى ر ْكع تك ْيِن، قك ر أ  فِ  ط  رِد اء ُه و صككك  اِلِ  إِل ى اْلم ق اِبِر، فك ب سككك  ل ٍة ر ُجِل صككك  : ج اء  ذ ات  ل يكْ ا أ ْلف ْي فك ق ال  يِهم 

خ ْلُت ذ ِلك  ِك ْهِل تِْلك  اْلم ق اِبِر، ف د   [  ُأث أ ْهد ى  ك و اب  2م رثٍة }ُقْل ُهو  اللثُه أ ح ِد{ ]اإلخالص: 
 أ ن ا ِفي ُجْمل ِتِهْأ فك   ف ر  اللثُه ِلي.

اد  ف ك ان   ام ة  و الِب ة  ْبن  اْلُحب اِب ق ِدم  ِبِه بك ْ د  ِحه  أ ب ا ُأسكككككككككككك  أ وثل   و ق ال  اْبُن ِخلِ ك ان  ل مثا صكككككككككككك 
 ِشْعٍر ق ال ُه أ بُو نُكو اٍل:

اِمُل اْله    و ى ت ِعُه ... ي ْست ِخف ُه الطثر بُ ح 
 ِإْن ب ك ى ي ِحق  ل ُه ... ل ْيس  م ا ِبِه ل ِعهُ 
ت ِحهُ  ِهي ةر ... و اْلُمِحه  يك نكْ  ت ْ ح ِكين  ال 

ِبين  ِمْن س ق ِمي ... ِصحثِتي ِهي  اْلع ج ُه"  تك ْعج 
(1) 
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 (224البداي  والنهاي  ط هجر، ابن رثير )م -933
ق  أ نككثُه ِإْن ل ْأ يك  "و ُيك لِ مُ  ِل ِدم شككككككككككككككْ ْرِجْع إِل ْيِهْأ ونكك ُه. ف خ ر ج  إِل ى بك ْعِض الثك ُ وِر فك ر أ ى بك ْعُض أ هككْ

 ه ل ُكوا، ف خ ر ُجوا ِفي ق ل ِبِه و ت ش فثُعوا إِل ْيِه، ح تثى ر د وُه.
نكك ة  أ ْرب عٍ  الك   و قك ِد اْختُِلف  ِفي و فكك اتِكِه ع ل ى أ قكْو اٍل؛ ف ِقيككل : سكككككككككككككك  نك ة  خ ْمٍس و مكِ تك ْيِن. و ِقيكل : سكككككككككككككك 

ن ة  خ ْمٍس و   ال  ِين  و ِمالك تك ْينِ  ر ة  و ِمالك تك ْيِن. و ِقيل : سكك  ن ة  خ ْمس  ع شككْ . و اللثُه أ ْعل ُأ. و ِمالك تك ْيِن. و ِقيل : سكك 
ِم ُكل ِهْأ.ِبِه أ هْ  و ق ْد ق ال  م ْرو اُن الطثاق رِي  يك ْوم  م ات  أ بُو ُسل ْيم ان : ل ق ْد ُأِصيه    ُل اإْلِْسال 

ل ُتهُ  ُهوِر و ع ل ْيِه بِن اِء، و ِقبكْ رُُه ِبه ا م شككْ ِجِد بك ن اُه اْك ِميُر  قُكْلُت: و ق ْد ُدِفن  ِفي قك ْري ِة د ار يثا، و قك بكْ م سككْ
ُه و قكْفككر  د  ، و و ق ف  ع ل ى اْلُمِقيِمين  ِعنككْ ُر اْلِمْهر اِني  يِن ُعم  ُه   لككثِة، و قكك ْد ا يكك  نكك اِهُض الككدِ  ُل ع ل ْيِهْأ ِمنككْ ْدخككُ

ِع د ْفِنِه بِاْلُكل ِ  اِكر  تك ع رثم  ِلم ْوضكككككككككِ ا، و ل ْأ أ ر  اْلح اِفظ  اْبن  ع سككككككككك  ا ج دثد  م   ار ُه ِفي و م انِن ا ه ذ  يثِة، و ه ذ 
، ع ْن أ ْحم د  ْبِن أ ِبي اْلح و ارِي ِ  اِكر  : ُكْنتُ  ع ج ِه ِمْنُه. و ر و ى اْبُن ع سككككككك  ت ِهي أ ْن أ ر ى أ ب ا ق ال   أ شكككككككْ

ن ٍة، فك ُقْلُت:  ن اِم فك ر أ يْكُتُه بك ْعد  سككككككككككككك  ل ْيم ان  ِفي اْلم  : ي ا أ ْحم ُد، ي   َما فَاَعَل اللهه  بككَ سكككككككككككككُ ا ُمع لِ ُأ؟ فك ق ال 
يٍ ، ف ئ خ ْذُت ِمْنُه ُعودر  ِ يِر فك ر أ ْيُت ِحْمل  شككككككِ ا أ ْدرِي ت خ لثْلُت ِبِه اد خ ْلُت يك ْومرا ِمْن ب اِب الصككككككث ، ف م 

ُتُه، ف ئ ن ا ِفي"   (2)أ ْو ر م يكْ
 

 (224البداي  والنهاي  ط هجر، ابن رثير )م -934
: و ج ْدُت ِبخ ط ِ  ُل ل ْفظرا ق ال  ْيُن ْبُن ُمح مثٍد اْلخ الث  أ ِبي " ُأث ق ال  اْلخ ِطيُه: ح دث  ِنى اْلُحسكككككككككك 

،  نا ُمح مثُد ْبُن ع ْبِد اللثِه الْ اْلف ْتِ  اْلق وثاِل:  نا صككككككك   ِلي  ق ُة ْبُن ُهبك يكْر ة  اْلم ْوصكككككككِ : ق ال  د  ، ق ال  ِطي  و اسكككككككِ
نك اِم، فك ُقلكُْت:  ة  ِفي اْلم  ُد اللكثِه ْبُن اْلُمبك ار ِك ال ثِمُن: ر أ يْكُت وُبك يكْد  ال ْت:   ف ر  ا فَاَعَل اللهه  بككك مَ ع بكْ ؟ فك قك 

ْفر ُة ِفي و ْجِهِك؟ ق  ِلي ِفي أ وثِل ِمْعو   ِذِه الصككككككككك  ِرب  ِفي ق رِيِق م كثة . قُكْلُت: ف م ا ه  ال ْت: ُدِفن  ٍل ضككككككككُ
ع رث  نثُأ و فكْر ةر ف اْقشكك  ي  و فك ر ْت ع ل ْيِه ج ه  ِر اْلم رِيسككِ ِذِه  بك ْين  ظ ْهر انِين ا ر ُجِل يُكق اُل ل ُه ِبشككْ ِدي، فك ه  ل ه ا ج سكك 

ْفر ُة ِمْن تِْلك  ا ا ِمال ُة ج ارِي ٍة كُ الصككككككككككك  ي اْبُن ِخلِ ك ان  أ نثُه ك ان  ل ه  ل ُهنث ي ْحف ْظن  ل ثفكْر ِة، و ذ ك ر  اْلق اضكككككككككككِ
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وِ  ِر د ِويٌّ ك د  م ُع ل ُهنث ِفي اْلق صككككككككككككْ ُر اْلُقْرهِن، و ك ان  ُيسككككككككككككْ ٍة ُعشككككككككككككْ يِ  اْلُقْرهن  اْلع ِظيأ ، و ِوْرُد ُكلِ  و اِحد 
 (2)النثْحِل." 
 

 (224داي  والنهاي  ط هجر، ابن رثير )م الب-935
ن ِة. و ِقيل : ِفي سككككك   ِذِه السكككككث اد  ِفي ه  ِحيُ  بِبك ْ د  . قُكْلُت: الصكككككث اد . و ِقيل : ِبم ْرو  تٍ  "بِبك ْ د  ن ِة سكككككِ

 و ِعْشرِين . و اْك وثُل أ ص   . و اللثُه أ ْعل ُأ.
ُل بك  ككْ  او تكِكِه أ هككْ ات  اْجت م ع  ِفي ِجنكك  اد  ع ْن ب ْكر ِة أ بِيِهْأ، فكك ُئْخِر و ِحين  مكك  ِة د  ال  ِد صكككككككككككككك  ج  ِمْن بك عككْ

، و   يكْرُ  ِديِنيِ  ِة، و ك ان  ع ِلي  ْبُن اْلم  ت ِقرث ِفي قك ْبرِِه ِإالث بك ْعد  اْلع ت م  ُه ِمْن أ ِلمثِة اْلح ِديِ  اْلف ْجِر، فك ل ْأ ي سككككْ
ا  ْوتِِه ِفي اْلِجن او ِة: ه ذ  يُ  بِئ ْعل ى صكككك  ر  ِ ي صكككِ نْكي ا قك ْبل  شكككك  ر ُ  الد  اآْلِخر ِة. و ُرِوي  أ نث اْلِجنث   و اللثِه شككك 

ن امِ  ُهْأ ِفي اْلم  ُكُن ِفيِه، و أ نثُه ر هُه بك ْع ككككككككككُ ان ْت تك ُنوُح ع ل ْيِه ِفي بك ْيِتِه الثِذي ك ان  ي سككككككككككْ َما  فك ق ال  ل ُه: ك 
:   ف ر  ِلي، و ِلُكل ِ فَاَعَل اللهه  بككَ   بثِني إِل ى يك ْوِم اْلِقي ام ِة.م ْن ش ِهد  ِجن او ِتي، و ِلُكلِ  م ْن أ ح   ؟ فك ق ال 

ةُ  ُة، و وُبككْد  ُة، و ُم ككككككككككككككْ كك  ِث؛ و ُهنث م خككث ان  لكك ُه أ خ و اِت   ال  اِدي  أ نككثُه ككك  د  ، و ذ ك ر  اْلخ ِطيككُه اْلبك  ككْ
د  و ر عرا اِت ِمثْكل ُه، و أ شككك  اِت و اِهد  اُهنث ف اسكككْ  و ُكل ُهنث ع اِبد  ا. ذ ه ب ْت ِإْحد  ت ْئذ ن ْت ع ل ى أ ْحم د  ْبِن أ ْي كككر

ْوُء اْلق م   ر اُج و أ ن ا أ ْ  ُِل، ف ِ ذ ا ك ان  ضك  ُه اللثُه، فك ق ال ْت: ِإنِ ي رُبثم ا ق ِفئ  السكِ  ب ٍل، ر ِحم  نكْ ِر     ْلُت ِفيِه ح 
 "  (1)فك ع ل يث
 

 (224ر )م البداي  والنهاي  ط هجر، ابن رثي-932
ُة  ا اْلُمْؤِمُن أ ْو تُكر ى ل هُ  -"الر ْؤي ا الصثاِلح   « .يك ر اه 

ِمْعُت ج ْعف ر  ْبن  ُمح مثِد بْ  اذ ، سكككك  ِمع ْت ع ِليث ْبن  ح ْمشكككك  ، ع ِن اْلح اِكِأ سكككك  ِن و ر و ى اْلبك يكْه ِقي 
ِبيٍه يك ُقوُل: ُكنثا ِعْند  أ   ل م ة  ْبن  شكككككك  ِمْعُت سكككككك  ْيِن، سكككككك  ب لٍ اْلُحسكككككك  نكْ ْيِ  و م ع ُه ْحم د  ْبِن ح  ، و ج اء ُه شكككككك 

ب ٍل؟ فك ق ال  أ ْحم ُد: أ ن ا، م ا ح اج   نكْ : م ْن ِمْنُكْأ أ ْحم ُد ْبُن ح  ، فك ق ال  ؟ ُعكثاو ِة ف س لثأ  ع ل ْيِه و ج ل س  ُتك 
ر  ِفي  ٍ ، أُرِيُت اْلخ  كككِ ر ْبُت إِل ْيك  ِمْن أ ْرب ِعِمال ِة فك ْرسككك  : ضككك  ن  فك ق ال  ْر إِل ى أ ْحم د  اْلم  اِم فك ق ال  ِلي: سكككِ
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بك ْرت  نك   ون  ع ْنك  ِبم ا صككك  ِلك ة  ر اضكككُ اِكن  اْلع ْرِش و اْلم ال  ْل ع ْنُه، و ُقْل ل ُه: ِإنث سككك  ب ٍل و سكك  نكْ ك  ْبِن ح  ْفسككك 
نْ  ك  سككككككْ : ل مثا م ات  أ ْحم ُد ْبُن د ر  لِلثِه، ع  ث و ج لث. و ع ْن أ ِبي ع ْبِد اللثِه ُمح مثِد ْبِن ُخ  ْيم ة  اإْلِ . ق ال  اِنيِ 

ي ِتِه فك ُقْلتُ  ن اِم و ُهو  يك تك ب ْختك ُر ِفي ِمشككككككْ ا، فك ر أ يْكُتُه ِفي اْلم  ِديدر ب ٍل اْ ت م ْمُت   مًّا شكككككك  نكْ  ل ُه: ي ا أ ب ا ع ْبِد ح 
ال   اِم ِفي د اِر السكككككث ي ُة اْلُخدث : ِمشكككككْ ِذِه؟ فك ق ال  ي ٍة ه  : ا فَاَعَل اللهه  بككَ مَ ِم. فك ُقْلُت: اللثِه أ ي  ِمشكككككْ ؟ ق ال 

: اْلُقرْ  ا ِبق ْوِلك  ِني نك ْعل ْيِن م ْن ذ ه ٍه، و ق ال  ِلي: ي ا أ ْحم ُد، ه ذ  ِمي.   ف ر  ِلي و تك وثج ِني و أ ْلب سكك  هُن ك ال 
ُد، اْدُعِني بِِتلكْك  الكدثع و اِت الثِتي بك ل   ْتك   ْفي ان  الثكثْورِيِ  و ُكْنت  ت ْدُعو ع ْن سككككككككككككككُ   ُأث قك ال  ِلي: يك ا أ ْحمك 

: قُكْلُت: ي ا ر بِ  ُكل "  نْكي ا. ق ال   (2)ِبِهنث ِفي د اِر الد 
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ٍء. فك ق ال  يْ "ش ْيٍء، ِبُقْدر ِتك  ع ل ى ُكلِ  ش ْيٍء، اْ ِفْر ِلي ُكلث ش ْيٍء، ح تثى ال  ت ْسئ ل ِني ع ْن ش  
ن ا نثُة ُقْأ ف اْدُخْله ا. ف د خ ْلُت ف ِ ذ ا أ ن ا ِبُسْفي ان  الثكثْورِيِ  و ل ُه ج  ِذِه اْلج  ح اِن أ ْخ  ر اِن ِلي: ي ا أ ْحم ُد، ه 
هُ  قك ن ا و ْعد  د  ْمُد لِلثِه الثِذي صكككككككككككككك  ا ِمْن ن ْخل ٍة إِل ى ن ْخل ٍة، و ُهو  يك ُقوُل }اْلح  أ ْور  ك ن ا اْك ْرم  و   ي ِطيُر ِبِهم 

اُء ف ِنْعأ  أ ْجُر اْلع اِمِلين { ]ال مر:  ْيُ  ن شككك  نثِة ح  ِر 24نك تك بك وثأُ ِمن  اْلج  : فك ُقْلُت ل ُه: م ا فك ع ل  ِبشككككْ [ ق ال 
ْيهِ  ِليِل و بك ْين  ي د  ِي اْلج  ٍر؟ تك ر ْكُتُه بك ْين  ي د  : ب ٍ  ب ٍ ، و م ْن ِمْثُل ِبشكككككْ ِة ِمن  الطثع اِم م   اْلح اِفي؟ فك ق ال  اِلد 

ر ْب، و انْكع   ر ْب ي ا م ْن ل ْأ ي شككككككْ ِليُل ُمْقِبِل ع ل ْيِه و ُهو  يك ُقوُل: ُكْل ي ا م ْن ل ْأ ي ْئُكْل، و اشككككككْ ْأ ي ا م ْن و اْلج 
اتٍِأ، ع ْن ُمح مثِد ْبِن مُ  . و ق ال  أ بُو ُمح مثٍد اْبُن أ ِبي ح  : ل مثا سْ ل ْأ يك نكْع ْأ. أ ْو ك م ا ق ال  ِلِأ ْبِن و ار ة  ق ال 

نك اِم، فك ُقْلُت ل ُه:  ات  أ بُو ُوْرعك ة  ر أ يْكتُكُه ِفي اْلم  بثاُر: أ ْلِحُقوُه  ؟َما فَاَعَل اللهه  بككَ مك  : ق ال  ِلي  اْلج  فك ق ال 
ب ٍل. و ق ال  ابِكئ ِبي ع ْبِد اللثِه، و أ ِبي ع ْبِد اللثِه، و أ ِبي ع ْبِد اللثِه ؛ م اِلٍك، و الشككككككككككككككث  نكْ ، و أ ْحم د  ْبِن ح  ِفِعيِ 

ة  قك ْد ق ام ْت و ق ْد بك ر و  الرثب   ئ نث اْلِقيك امك  نك اِم كك  : ر أ يْكُت ِفي اْلم  اُن ْبُن ُخرثو اد  اْك ْنطك اِكي  ِل ُعْثمك   لِف صككككككككككككككْ
اِء، و ك ئ نث ُمن اِديرا يُكن اِدي ِمْن ت ْحٍت بُْطن اِن اْلع ْرِش: أ دْ  ِد اللثِه، و أ ب ا ع ْبِد اللثِه، و أ ب ا ِخُلوا أ ب ا ع بْ اْلق  ككك 

: مكك   ال  ِء؟ فك قكك  انِِبي: م ْن ه ُؤال  ٍك إِل ى جكك  لكك  ُت ِلم  : فك ُقلككْ ة . قكك ال  نككث ِه اْلج  ِد اللككث ِه و أ بكك ا ع بككْ ِد اللككث الككِِك، ع بككْ
ب ٍل. و ق ال  أ   نكْ ، و أ ْحم ُد ْبُن ح  ث م ة ، ع ْن" بُو ب ْكِر ْبُن أ ِبي خ  و الثكثْورِي ، و الشثاِفِعي   (1)يكْ
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ُر ُمْفت رِقُ  ْمُع ُمْست ِبِق ... و اْلك ْرُب ُمْجت ِمِع و الصثبكْ  "اْلق ْلُه ُمْحت رِِق و الدث

ن اُه اْله و    ل قُ ى و الشثْوُق و اْلق  ك ْيف  اْلق ر اُر ع ل ى م ْن ال  قك ر ار  ل ُه ... ِممثا ج 
 ي ا ر بِ  ِإْن ك ان  ش ْيِء ِفيِه ِلي فك ر ِج ... ف اْمُنْن ع ل يث ِبِه م ا د ام  ِبي ر م قُ 

ال سكككككك   ت ِ ْل ع ِن اللثِه ِبُمج  ، و ال  ت شككككككْ ر ار  ح ِه اْك شككككككْ : ال  ت صككككككْ ِني. ق ال  : و قُكْلُت ل ُه: أ ْوصككككككِ ِة ق ال 
 اْك ْخي اِر.

ٍث و  و ق ْد ذ ك   ن ة    ال  ان  سككككك  تٍ  خ ل ْون  ِمْن ر م  ككككك  ين  ر  اْلخ ِطيُه و ف ات ُه يك ْوم  الث ال   اِء ِلسكككككِ خ ْمسكككككِ
ونِي ِيثِة، و   ْقبك ر ِة الشكككككككككككككك  : و ُدِفن  ِبم  ِر. ق ال  د  اْلع صككككككككككككككْ د  أ ذ اِن اْلف ْجِر، و ُدِفن  بك عكْ الك تك ْيِن بك عكْ قك بكْرُُه ظ اِهِر و مكِ

ْربك و  م ْعُروِ ، و إِل ى  ي، ع ْن أ ِبي ع بُكْيِد ْبِن ح  ُر اْلُجنك ْيِد. و ُرِوي  ع ِن اْلق اضكككككككككككككِ ْنِبِه قك بكْ : ر أ ْيُت ج  ْيِه ق ال 
ن اِم، فك ُقْلُت:  رِيًّا ِفي اْلم  :   ف ر  ِلي و ِلُكلِ  م نْ َما فَاَعَل اللهه  بككَ سككككك  ِهد  ِجن او ِتي. قُكْلُت: ؟ فك ق ال   شككككك 

ر  جِ  ا فك ن ظ ر  ِفيِه، فك ل أْ ف ِ نِ ي ِممثْن ح  كككككك  : ف ئ ْخر ج  ُدْرجر . ق ال  لثى ع ل ْيك  ِمي، ن او ت ك  و صكككككك   يك ر  ِفيِه اسككككككْ
اِشي ِة.  فك ُقْلُت: بك ل ى، ق ْد ح   ْرُت، ف ِ ذ ا اْسِمي ِفي اْلح 

ين . و ِقيل   ن ة  ِإْحد ى و خ ْمسكككككِ رِيًّا تُكو فِ ي سككككك  تٍ   :و ح ك ى اْبُن ِخلِ ك ان  قك ْوالر ؛ أ نث سككككك  ن ة  سكككككِ سككككك 
ُه اللثُه:"  . ف اللثُه أ ْعل ُأ. ق ال  اْبُن ِخلِ ك ان : و ِممثا ك ان  يُكْنِشُدُه السثرِي ، ر ِحم   (2)و خ ْمِسين 
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:  "و اْلُمص نكثف اِت و ُهو 

 ِك.أ ْحم ُد ْبُن ع ْمرِو ْبِن أ ِبي ع اِصٍأ ال ثحثا
نثِة " فِ  ِثير ِة، ِمنكْه ا ِكت اُب " السككككك  نكثف اِت ِفي اْلح ِديِ  ك  اِديِ  اْبِن م ْخل ٍد النثِبيِل ل ُه ُمصككككك  ي أ ح 

بك ه ان  بك عْ  اء  أ صككككْ ، ق ْد و ِلي  ق  كككك  ِبيررا ج ِليالر ل ِف و ك ان  ح اِفظرا ك  ف اِت ع ل ى ق رِيق ِة السككككث اِلِ  الصككككِ  د  صكككك 
م امِ  د  ِفي ق ل ِه اْلح ِديِ  و ص ِحه  أ ب ا تُكر اٍب النثْخش بِ  اْبِن اإْلِ يث و   يكْر ُه أ ْحم د  و ك ان  ق ْد ق ا   اْلِبال 

الِل ِة ك ان  ُهو  و ا ْكن اِن ِمْن ِكب اِر الصكككككككث  وِفيثِة، و ق ِد اتكثف ق  ل ُه م رثةر ك ر ام ِة ه  اِيِ  الصككككككك  اِلِحين  ِفي ِمْن م شككككككك 
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ف ٍر فك نك     ا يُكق لِ ُبُه بِي ِدِه، و يك ُقو سك  ِبيصرا ُلوا يك ْومرا ع ل ى ر ْمٍل أ بْكي ض  ف ج ع ل  أ بُو ب ْكٍر ه ذ  ُل: اللثُهأث اْروُقكْن ا خ 
بِ  ع ِة ِفيه ا خ  ر    ِمْن أ ْن أ قكْب ل  أ ْعر اِبيٌّ و بِي ِدِه ق صككككككككْ ا. فك ل ْأ ي ُكْن بِئ سككككككككْ ك  يِص بِل ْوِن ذ لِ ي ُكوُن بِل ْوِن ه ذ 

ي مُ  ر  م ْجِلسكككِ ُه اللثُه، و ك ان  يك ُقوُل: ال  ُأِحه  أ ْن ي ْح كككُ ِه ف ئ ك ُلوا ِمْنُه ر ِحم  ت دِِ  و ال  الرثْمِل ِفي بك ي اضكككِ بكْ
ح اِب اْلح ِديِ . و ك   اِفِعيِ  و أ صكككْ ان ْت ق عثاِن و ال  ل عثاِن و ال  ف اِحِش و ال  ب ِذيِء و ال  ُمْنح ِرِ  ع ِن الشكككث

ُهْأ بك ْعد  و ف اتِِه و ُهو  ُيص لِ ي، فك ل  و   بك ه ان  و ق ْد ر هُه بك ْع كُ ن ِة بِئ صكْ ِذِه السكث : ف اتُُه ِفي ه  َما مثا اْنص ر    ق ال 
: يُكْؤِنُسِني ر بِ ي ع  ث و ج لث." فَاَعَل اللهه  بككَ   (2)؟ فك ق ال 
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ُه إِ  "إِل ْيهِ  ُه لِيُكع لِ م   يثاُه.أ نثُه بك ل   ُه أ نث ذ ا الن وِن ي ْحف ُظ اْسأ  اللثِه اْك ْعظ أ  فك ق ص د 

تك ه ان  ِبي و ك ان  ِلي ِلْحي ِة ق وِيل ِة و م ِعي رِْكو ِة ق وِيل ِة ف   : فك ل مثا و ر ْدُت ع ل ْيِه اسكككككككْ ج اء  ر ُجِل ق ال 
ت ُه، فك ق ام  ُذويك ْومرا فك ن اظ ر  ذ ا الن   ك  ك ت  ذ ا الن وِن، فك ن اظ ْرُت أ ن ا الرثُجل  ف ئ سككككككككْ الن وِن ف ج ل س   وِن ف ئ سككككككككْ

ْمُتُه س ن ةر  ُأث س ئ ْلُتُه أ ْن يُكع لِ م   ، و اْعت ذ ر  إِل يث ف خ د  ْيِ  و أ ن ا ش ابٌّ ِني ااِلْسأ  اْك ْعظ أ  بك ْين  ي د يث و ُهو  شك 
ْثُت بك ْعد  ذ ِلك  ِستثة  أ ْشُهٍر  ُأث أ ْخر ج  إِل يث ق بك قر فك ل ْأ يك بكْعُ  ِني، ف م ك  بثِة م ْشُدودرا ْد ِمنِ ي و و ع د  ا ع ل ْيِه ِمك 

ٍن. ا إِل ى ص اِحِبن ا ف ال  : اْذه ْه ِبه ذ  ْنِديٍل، و ق ال  ِلي   ِبم 
ا الثِذي  ُر ِفي الطثرِيِق م ا ه ذ  : ف ج ع ْلُت أُف كِ  ل ِني ِبِه، فك ل مثاق ال  ر  فك ت ْحُتُه  أ ْرسكككك  ْلُت اْلِجسكككككْ و صكككك 

ُر بِ  خ  ا، و قُكْلُت: ُذو الن وِن ي سككككككْ ِديدر ي فك ر ج ْعُت ف ِ ذ ا ِفيِه ف ْئر ِة فك ق ف   ْت و ذ ه ب ْت، ف اْ ت ْظُت   ْيظرا شكككككك 
، فكك ِ ذ   ا اْختك بك ْرتكُكك  ك  ِإنثمكك  ال  ِلي: و ْيحكك  ِنِق، فك قكك  ِه و أ نكك ا ح  ينككرا ع ل ى فكك ْئر ٍة فكك ئ ْن ال  ت ُكوُن ا ل ْأ ت ُكْن أ مِ إِل يككْ

 أ ِمينرا ع ل ى ااِلْسِأ اْك ْعظ ِأ ِبط رِيِق اْك ْول ى، اْذه ْه ع نِ ي ف ال  أ ر اك  بك ْعد ه ا.
د  م ْوتِكِه ف ِقيكل  لك ُه:  نك اِم بك عكْ ا ِفي اْلم  ذ  ْيِن الرثاوِي  هك  َل اللاهه  بككَ ا فاَ ماَ و قك ْد رُِلي  أ بُو اْلُحسكككككككككككككك  ؟ عاَ

ي فِ  ْحُت لِلنثال  قك ْوالر و ُخْنُت نك ْفسكككِ :   ف ر  ِلي ِبق ْوِلي ِعْند  اْلم ْوِت: اللثُهأث ِإنِ ي ن صككك  ْعالر فك ه ْه فك ق ال 
 ِلي ِخي ان ة  ِفْعِلي لُِنْصِ  قك ْوِلي.

.  ي ُموُت ْبُن اْلُم  رثِ  ْبِن ي ُموت 
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ِدي  ِمْن  دِ أ بُو ب ْكٍر اْلع بكككْ اِحِظ قككك  ِت اْلجككك  ان  اْبن  ُأخكككْ ِد اْلق ْيِس و ُهو   ك ْورِيٌّ، كككك  اد  ع بكككْ د  م  بك  كككْ
ِل الر ِي اشككككككككِ  ت اِنيِ  و أ ِبي اْلف  ككككككككْ ِجسككككككككْ اتٍِأ السككككككككِ  يِ  و ك ان  و ح دثث  ِبه ا ع ْن أ ِبي ُعْثم ان  اْلم اوِِنيِ  و أ ِبي ح 

 (2)ص اِحه  أ ْخب اٍر و هد اٍب و ُمل ٍ " 
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 "و ِمْن ِشْعرِِه:

برا ... و ِإنثم ا ع ج ِبي ِفي اْلبك ْعِض ك ْيف  ب ِقي  و ل ْو م   ى اْلُكل  ِمنِ ي ل ْأ ي ُكْن ع ج 
ا هِخُر الرثم قِ   أ ْدرِْك ب ِقيثة  ُروٍح م ْنك  ق ْد ت ِلف ْت ... قك ْبل  اْلِفر اِق فك ه ذ 

ْيٍر النثسثاِج أ بُو اْلح س ِن الص وِفي   ُمح مثدُ  اِعيل  اْلم ْعُروُ  ِبخ   ْبُن ِإْسم 
ق طِ  رِيًّا السكككث ُهور ِة، أ ْدر ك  سككك  ِة و اْلك ر ام اِت اْلم شكككْ اِلح  اِيِ  ذ ِوي اْك ْحو اِل الصكككث يث ِمْن ِكب اِر اْلم شككك 

اِيِ  اْلق ْوِم، و ع اش  ِمال ةر و   اُة ن ظ ر  إِل ى و اِوي ِة اْلبك ْيِت، ِعْشرِين  س ن ةر. و ل مثا ح   ر ْتُه اْلو ف  و   يكْر ُه ِمْن م شك 
ا أُِمْرت  بكِكِه ال  يك ُفوُت، و   ْئُموِر، و مكك  ِد مكك  ْئُموِر، و أ نكك ا ع بككْ ِد مكك  ك  اللككثُه، فكك ِ نككثك  ع بككْ : ِقْف ر ِحمكك  ال  ا فك قكك  مكك 

ُه اللثُه. و   أُِمْرُت ِبِه يك ُفوُت.  ُأث ق ام ، فك تك و ضثئ   ، ر ِحم  ن اِم و ص لثى و ت م دثد  ف م ات  ق ْد ر هُه بك ْعُ ُهْأ ِفي اْلم 
: اْستك ر ْحن ا ِمْن ُدنْكي اُكُأ اْلو ِضر ِة." َما فَاَعَل اللهه  بككَ فك ق ال  ل ُه:   (1)؟ فك ق ال 
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ْنُصوُر، أ بُو ج ْعف   م امُ "اْلم   ٍر اْله اِشِمي  اإْلِ

تِ ين  و ِمالك تك ْيِن، ر و ى ع ِن اْبِن أ ِبي الد   ٍث و سكككككككككككِ ن ة    ال  نْكي ا و   ْيرِِه، و يُكْعر ُ  بِاْبِن بُكر ْيٍه، ُوِلد  سكككككككككك 
وِر ُمدثةر ق وِيل ةر، و ق ْد خ ط ه  فِ  ْنصككككككككككككككُ اِمِع اْلم  ُه اْبُن رِْوقك و يْكِه، و ك ان  خ ِطيبرا ِبج  ن ة    ال  ِين  يو ع نكْ ِه سكككككككككككككك 
ا فِ  ن ة    ال  ِين  و ِمالك تك ْيِن، و ُهم  ن ٍة خ ط ه  ِفيِه اْلو اِ ُق سكككككك  ا ِبِمال ِة سكككككك  ِ ِمال ٍة، و قك بكْل ه  ِه إِل ى و   ال  ي النثسكككككك 

ْنُصوِر س و اِء. تُكُوفِ ي  ِفي ص ف ٍر ِمنكْه ا.  اْلم 
ب ُة ْبُن ع ْبِد اللثِه ْبِن ُموس ى ْبِن ُعبك   اِني  ْيِد اللثِه أ بُو السثاِلِه اْله م  ُعتكْ  ذ 
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اء ، و ك ان  ِفيِه ت ْخِليطِ  الر ب ارِعرا، تك ق دثم . و و ِلي  اْلق  ككككككككك  ، ك ان  ف اضكككككككككِ اِفِعي  ي الشكككككككككث  ِفي اْلق اضكككككككككِ
 : ن اِم، فك ق ال  ُهْأ ِفي اْلم  ِلي، و أ م ر  ِبي إِل ى :   ف ر  ؟ ق ال  َما فَاَعَل اللهه  بككَ اْكُُموِر، و قك ْد ر هُه بك ْع ككككككككككككككُ

انِ  نثِة ع ل ى م ا ك ان  ِمنِ ي ِمن  التثْخِليِط، و ق ال  ِلي: ِإنِ ي هل ْيُت أ ْن ال  أُع ذِ ب  أ بْكن اء  الثثم  .اْلج   ين 
اد  ِمن  الشثاِفِعيثِة. ا الرثُجُل أ وثُل م ْن و ِلي  ق   اء  اْلُق  اِة بِبك ْ د   و ه ذ 

ْنِه ْبِن أ ْحم د  ْبِن ر اِجي ان  ُمح مثُد ْبُن أ    ْحم د  ْبِن خ 
ْهق اُن،"   (2)أ بُو ب ْكٍر الدِ 
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اِفُظ اْك ْصبك ه اِني   ، أ بُو ب ْكٍر اْلح  ُد ْبُن ُموس ى ْبِن م ْرد و ْيِه ْبِن ُفور ك   "أ ْحم 

ِذِه ال  سثن ِة.تُكو فِ ي ِفي ر م   ان  ه 
م ة ، أ بُو اْلق اِسأِ   ِهب ُة اللثِه ْبُن س ال 

ان ْت ل هُ  يِر، و ك  ُر، ك ان  ِمْن أ ْعل ِأ النثاِل و أ ْحف ِظِهْأ لِلتكثْفسكككِ رِيُر اْلُمْقرُِئ اْلُمف سكككِ  ْلق ِة ِفي ال كككث  ح 
ْنُصوِر. اِمِع اْلم   ج 

: ك   ْيِ  نك ْقر أُ ع ل ْيِه، ف  ر و ى اْبُن اْلج ْووِيِ  ِبس ن ِدِه إِل ْيِه ق ال  اِبِه، فك ر هُه ان  ل ن ا ش  م ات  بك ْعُض أ ْصح 
الُ َما فَاَعَل اللهه  بككَ ِفي النكثْوِم، فك ق ال  ل ُه:  : ف م ا ك ان  ح  :   ف ر  ِلي. ق ال  ك  م ع  ُمْنك ٍر و ن ِكيٍر؟ ؟ ق ال 

ِني أ ْله م ِني اللثهُ  : ل مثا أ ْجل س اِني و س ئ ال  ْكٍر و ُعم ر  د ع اِني. فك ق ال  تك ع ال ى أ ْن قُكْلُت: ِبح قِ  أ ِبي ب   ق ال 
ب ا."  ْعُه. فك تك ر ك اِني و ذ ه  ن ا ِبع ِظيٍأ، ف د   (1)أ ح ُدُهم ا ِلْ خ ِر: ق ْد أ ْقس أ  ع ل يكْ
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ُهأْ  ن ِة، و ر هُه بك ْع ككككُ ِذِه السككككث ن اِم، فك ق ال  ل ُه:  "ِمْن ه  :   ف ر  ِلي. لهه  بككَ َما فَاَعَل الِفي اْلم  ؟ ق ال 

ُه اللثُه تك ع ال ى. : بِالس نثِة. ر ِحم  : ِبم اذ ا؟ ق ال   ق ال 
 أ بُو اْلق اِسِأ ْبُن أ ِميِر اْلُمْؤِمِنين  اْلق اِدِر بِاللثهِ 
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ا ل ة  اْك ح ِد الثثاِني ِمْن ُجم  لِ ي  ع ل ْيِه   يكْر  م رث تُكُوفِ ي  ل يكْ ى النثاُل ِفي د ى اآْلِخر ِة، و صكككككككككُ ٍة و م شككككككككك 
ا، و ُقِطع  الطثْبُل أ يثامرا.  ِجن او تِِه، و ح  ِن  ع ل ْيِه أ بُوُه ُحْ نرا ش ِديدر

 اْبُن ق ب اق ب ا الشثرِيفُ 
ا، و ل ُه ِشْعِر ح س ِن.  ك ان  ش اِعررا ُمِجيدر

، ِإبْكر اِهيُأ ْبُن ُمح مثِد ْبِن ِإبْكر اِهيأ  ْبِن مِ اْكُْست اُذ أ بُو ِإسْ  ْسف ر ايِيِني   ْهر ان  ح اق  اإْلِ
، صكككككككككك   وِلي  لِ ُأ اْكُصكككككككككُ ، اْلُمت ك  اِفِعي  يِن، اْلف ِقيُه الشكككككككككث م ُة، رُْكُن الدِ  م اُم اْلع الث ْيُ  اإْلِ اِحُه الشكككككككككث

اِمعُ  ل ْيِن ؛ ِمنكْه ا " ج  انِيِف ِفي اْك صكككككككككككْ اٍت، و تك عْ  التثصككككككككككك  ِليق ِة ن اِفع ِة ِفي اْلِجل ى " ِفي خ ْمِس ُمج لثد 
اِعيِليِ  و د عْ  م  سكككككككككككْ ِثير  ِمْن أ ِبي ب ْكٍر اإْلِ ِمع  اْلح ِدي   اْلك  ، و ق ْد سككككككككككك  ُر ذ ِلك  وِل اْلِفْقِه، و   يكْ ل ٍج ُأصكككككككككككُ

ْيُ  أ بُو الطثي ِ  ابُورِي  و أ  ْكن ى ع ل ْيِه، ِه الطثب رِي  و الْ و   ْيرِِهم ا، و أ خ ذ  ع ْنُه اْلبك يكْه ِقي  و الشكككككككككث اِكُأ النكثْيسككككككككك  ح 
،  ُأث نُِقل  إِل ى بك ل ِدِه ف ُدِفن   ابُور  ن ِة بِنك ْيسكككككك  ِذِه السككككككث ور اء  ِفي ه  ان ْت و ف اتُُه يك ْوم  ع اشككككككُ ِدِه، و ك  ه   ِفي م شككككككْ

ُه اللثُه تك ع ال ى.  ر ِحم 
ْيِن اْلُقُدورِي " أ ْحم ُد ْبُن ُمح مثِد ْبِن أ   ان  أ بُو اْلُحس   (2)ْحم د  ْبِن ج ْعف ِر ْبِن ح ْمد 
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ن ةر  ْبِعين  سكك  ن ِة ع ْن   م اٍن و سكك  ِذِه السككث ان  ِمْن ه  رِين  ِمْن ر م  كك  ان ْت و ف اتُُه ِفي اْلِعشككْ  و اْجت م ع  "و ك 

ُهوِد، و ك ان  يك ْومرا ح ارًّا ف ئ ْفط ر  بك عْ ِفي ِجن او تِِه ا اِء و الشككككككككككككك  اُة و اْك ْعي اُن ِمن  اْلُفق ه  ُض م ِن اتكثب ع  ْلُق ككككككككككككك 
ْيِن و أ ب ا ح    اوٍِم، و ر هُه بك ْعُ ُهأْ ِجن او ت ُه ذ ِلك  اْليك ْوم ، و تك ر ك  ِمن  اْلب ِنين  ُعبك ْيد  اللثِه أ ب ا اْلق اِسِأ و أ ب ا اْلُحس 

 : ن اِم فك ق ال  : ر ِحم ِني و   ف ر  ِلي و أ ْكر م ِني و ر  َما فَاَعَل اللهه  بككَ ِفي اْلم  ف ع  م ْن ِل ِتي و ج ع ل  يك ُعد  ؟ فك ق ال 
ُه اللثُه تك ع ال ى. : ب ْل بِالصِ ْدِق. ر ِحم  : بِاْلِعْلِأ؟ فك ق ال   ذ ِلك  بِِئْصب ِعِه. فك ق ال 

ْه الل   ِوي   يد  ا اْبُن سكِ اِعيل  اْلُمْرِسي  ك ان  ِإم امرا ح  ِفظرا لِل   ِة، و ك ان  أ بُو اْلُحس ْيِن ع ِلي  ْبُن ِإْسم 
ا،  ُأث اشككككْ  رِيررا أ ْي ككككر ِر، أ خ ذ  ِعْلأ  اْلع ر بِيثِة و الل   ِة ع ْن أ بِيِه، و ك ان  أ بُوُه ضكككك  رِير  اْلب صكككك  تك   ل  ع ل ى أ ِبي ضكككك 

اِعدٍ  ِء صككككك  ةِ  اْلع ال  رُْح اْلح م اسككككك  ٍة، و ل ُه " شككككك  اٍت ع ِديد  اِديِ  و ل ُه " اْلُمْحك ُأ " ِفي ُمج لثد   " ِفي اْلبك ْ د 
ْنِكيِ  ِكت اب  اْل  رِيِه ِك   ْيِ  أ ِبي ُعم ر  الطثل م  ، و قك ر أ  ع ل ى الشكككث ُر ذ ِلك  اٍت، و   يكْ تِ  ُمج لثد  ِبي ُعبك ْيٍد سكككِ

                                         
 .25/621( 224البداية والنهاية ط هجر، ابن كثير )م  (2)



 

 1152 

ْردرا ِمْن ِحْفِظِه، و   ِمع  النثاُل ِبِقر اء تِِه مِ سكككككك  ا يك ْقر أُ ف سكككككك  ت ُه ِبم  خ  ْيُ  يُكق اِبُل ُنسككككككْ ْن ِحْفِظِه و تك ع جثُبوا الشككككككث
.  ِلذ ِلك 

ن ةر، و ِقيل : ِإنثُه تكُ  ت ون  سكك  ن ِة، و ل ُه سكككِ ِذِه السككث ان ْت و ف اتُُه ِفي ر بِيٍع اْك وثِل ِمْن ه  ن ِة و ك  ُوفِ ي  ِفي سككك 
 (2)ْرب ِعين  و اْك وثُل أ ص   ، و اللثُه أ ْعل ُأ."   م اٍن و أ  
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يككثان   ِه ْبِن ح  يككثان  ْبِن و هككْ ِد ْبِن ح  يككثان  ْبِن ُمح مككث ْيِن ْبِن ح  يككثاُن ْبُن خ ل ِف ْبِن ُحسكككككككككككككك  أ بُو  "ح 

تِ ين  ُمج  م ْرو ان  اْلُقْرقُِبى  م ْول ى ب ِني أُ  ُه " تك ارِيِ  اْلم ْ ِرِب " ِفي سككككككككككككككِ احكِ ِه م يكثة  صكككككككككككككك  ا، أ  ْكن ى ع ل يككْ لكثدر
ِمْعُتُه يك قُ  : و سكككك  ْدِقِه و ب ال   ِتِه. و ق ال  ِتِه و صكككِ اح  اِني  ِفي ف صككك  اِفُظ أ بُو ع ِليٍ  اْل  سكككث وُل: التكثْهِن  ُة بك ْعد  اْلح 

ِتْخف اِ  بِاْلم و دثِة و ا ٍث اسككككككككككْ يب ِة. ق ال  ابْ   ال  ٍث ِإْ ر اِء بِاْلُمصككككككككككِ ُن خ لِ ك ان : تُكُوفِ ي  ِفي لتكثْع ِي ُة بك ْعد    ال 
 : الِِه، فك ق ال  ئ ل ُه ع ْن ح  ُهْأ ِفي النكثْوِم ف سكككككككككك  : ا فَاَعَل اللهه  بككَ مَ ر بِيٍع اْك وثِل ِمنكْه ا و ر هُه بك ْع ككككككككككُ ؟ فك ق ال 

 ا ع نِ ي.فك ن ِدْمُت ع ل ْيِه، و ل ِكنث اللثه  بُِلْطِفِه أ ق ال ِني و ع ف    ف ر  ِلي و أ مثا " التثارِيُ  " 
ب ةر إِل ى قك ْري ةٍ  ْج ِي  اْلو الِِلي  ِنسككْ ٍر السككِ  اتٍِأ أ بُو ن صككْ ِعيِد ْبِن ح   يُكق اُل ل ه ا و اِلُل، ُعبك ْيُد اللثِه ْبُن سكك 

ِثير  و ج م ع   ب ان ِة " ِفي و ص نثف  و خ رثج  و أ ق ام  بِاْلح ر ِم، و ل هُ  ِمْن قُكر ى ِسِجْست ان  س ِمع  اْلك   ِكت اُب " اإْلِ
.اْكُُصوِل و ل ُه ي ِد ِفي اْلُفُروِ  أ ْي را، و ِمن  النثاِل م ْن ك ان  يُكف  ِ ُلُه ِفي اْلِحْفِظ ع ل ى الص    ورِيِ 

ْيِن أ بُو ع ْبِد اللث  ن ة  ِه اْك ْنم اِقي  اْلم ْعُروُ  بِ ُمح مثُد ْبُن ع ِليِ  ْبِن اْلُحسككككككك  ين ة  ُوِلد  سككككككك  كِ  اْبِن سكككككككِ
ٍع و   ن ِة ع ْن ِتسكككْ ِذِه السكككث ان ْت و ف اتُُه ِفي ه  م اِ  و ك  ِثير  السكككث ِ ِمال ٍة، و ك ان  ك  ِعين  و   ال  ن ةر." ِتسكككْ ْبِعين  سككك  سككك 

(1) 
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 فِ ي  ِفيه ا ِمن  اْك ْعي اِن["]م ْن تُكوُ 

 و ِممثْن تُكُوفِ ي  ِفيه ا ِمن  اْك ْعي اِن:

                                         
 .26/22( 224، ابن كثير )م البداية والنهاية ط هجر (2)
 .26/64( 224البداية والنهاية ط هجر، ابن كثير )م  (1)
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 ع ْبُد اللثِه ْبُن أ ْحم د  
تك   ل   ، و اشكككككككْ ِمع  اْلح ِدي   اِب، قك ر أ  اْلُقْرهن  و سككككككك   ْبِن أ ْحم د  ْبِن أ ْحم د  أ بُو ُمح مثِد ْبُن اْلخ شكككككككث

اِني ِ بِالنثْحِو ح تثى س اد  أ ْهل  و م   ا انِِه ِفيِهم ا، و ش ر ح  اْلُجم ل  لِع ْبِد اْلق اِهِر اْلُجْرج  ، و ك ان  ر ُجالر ص اِلحر
م اِم أ ْحم د ، و رُ  ن ِة، و ُدِفن  ق رِيبرا ِمن  اإْلِ ِذِه السككككككككككككث ْعب ان  ِمْن ه  ان ْت و ف اتُُه ِفي شكككككككككككك  ِلي  ِفي ُمت ط وِ عرا، و ك 

نك اِم ف ِقيككل  لك ُه:  ا فاَ اْلم  َل اللاهه  باككَ ماَ نكثة  ِإالث عااَ :   ف ر  ِلي و أ ْدخ ل ِني اْلج  ال   أ نككثُه أ ْعر م  ع نِ ي و ع ْن ؟ فك قكك 
ِلِه و م ْلب   ان : ك ان  ُمطثرِح  اْلُكْلف ِة ِفي م ْئك  ل ، قك ال  اْبُن خ لِ كك  اِء تك ر ُكوا اْلع مك  ٍة ِمن  اْلُعل مك  اعك  ِه، ج مك  سككككككككككككككِ

 ْن ش رثق  أ ْو   رثب  و ك ان  ال  يُكب اِلي ِبم  
 ُمح مثُد ْبُن ُمح مثِد ْبِن ُمح مثدٍ 

 (2)أ بُو اْلُمظ فثِر اْلبك ر ِوي ، تك ف قثه  ع ل ى ُمح مثِد" 
 

 (224البداي  والنهاي  ط هجر، ابن رثير )م -948
 "ض يكثْعُت و م اِني ُكلثُه ِفي ل ِعٍه ... ي ا ُعْمُر ه ْل بك ْعد ك  ُعْمِر   اِني

ن اِم، فك ق ال  ل ُه:  :؟ فك  َما فَاَعَل اللهه  بككَ و ق ْد ر هُه بك ْعُ ُهْأ ِفي اْلم   ق ال 
 ُكْنُت ِمْن ذ ْنِبي ع ل ى و ج ِل ... و ال  ع نِ ي ذ ِلك  اْلو ج لُ 
 أ ِمن ْت نك ْفِسي بك و الِق ه ا ... ِعْشُت ل مثا ِمت  ي ا ر ُجلُ 

ُه اللثُه، و ع ف ا ع ْنُه.  ر ِحم 
يِن ِتِكشِ ج   ُل الدِ   ال 

، و ُهْأ ِمْن  ِد ْبِن ِتِكٍش اْلُخو ار ْوِمي  اْه ُمح مكككث يِن ُخو ار ْوِم شكككككككككككككككك  ِء الكككدِ  و ِقيكككل : م ْحُموُد ْبُن ع ال 
ان ِت التكثت   ْلُجوِقيثِة. ك  ْيِن، و ِتِكِش ج د ُهْأ ُهو  الثِذي أ و ال  د ْول ة  السكك  ل ِة ق اِهِر ْبِن اْلُحسكك  ال  قك ه ُروا  ارُ سككُ

ِل الد ِ  ِد، ف م ات  بِبك ْعِض ج   الِِر اْلب ْحِر،  ُأث س اُقوا و ر اء  ج ال  ا ح تثى أ ب اُه ح تثى ش رثُدوُه ِفي اْلِبال  يِن ه ذ 
ُه، فك ل ِقي ُه ف الث  ب ا، و انْكف ر د  ُهو  و ْحد  ، و تك ف رثُقوا ع ْنُه أ ْيِدي سكككككككك  ذ ر  م ذ ر  اِكر ُه شكككككككك  ِح ِمْن قك ْري ٍة م  ثُقوا ع سكككككككك 
ِه، فك ق ال  ل   ، ف ئ ْنك ر ُه ِلم ا ع ل ْيِه ِمن  اْلج و اِهِر و الذثه ِه، و ع ل ى فك ر سككككككككككككككِ ؟ بِئ ْرِم م يثاف ارِِقين  ُه: م ْن أ ْنت 

ِح أ خرا، ف ئ نْك  ل ُه و أ ظْ  انُوا قك ْد قك تك ُلوا لِْلف الث : أ نك ا م لِكُك اْلُخو ار ْوِميكثِة. و كك  ال  ر  ِإْكر ام ُه، فك ل مثا ن ام  قك تك ل ُه ه  فك قك 

                                         
 .26/462( 224البداية والنهاية ط هجر، ابن كثير )م  (2)
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يِن   اوِيِ  ْبِن اْلع ادِ  ه اِب الدِ  بك ُر إِل ى شكِ ُه، و أ خ ذ  م ا ع ل ْيِه، فك بك ل ى  اْلخ  ان ْت ِعْند  اِحِه ِبف ْئٍل ك  ِل، صك 
ِح، ف ئ خ ذ  م ا ك ان  ع ل ْيِه ِمن  اْلج و اهِ  ت ْدع ى بِاْلف الث ا، رِ م يثاف ارِِقين  ف اسكككككككْ ، و أ خ ذ  اْلف ر ل  أ ْي كككككككر  و اْلُحِليِ 

نك ن ا و بك يْ  دث بك يكْ نك ن ا و بك ْين  التكثت اِر، ك م ا أ نث السكككككككككث دٌّ بك يكْ ر ُ  يك ُقوُل: ُهو  سككككككككك  ن  ي ْئُجوج  و ك ان  اْلم ِلُك اْك شكككككككككْ
 (2)و م ْئُجوج ." 
 

 (224البداي  والنهاي  ط هجر، ابن رثير )م -949
ن ِفي  "اْلُفو يْكر ِه   الس ل ِمي  اْلح 

ل  و بك   ل ْيم ان  و اْبِن ع ط اٍء، و ِفي النثْحِو ع ل ى اْبِن م اِلٍك، و ح صككككككث ْدِر سكككككُ تك   ل  ع ل ى الصككككككث ر    اشكككككْ
اِء ف اْمتك ن ع ، و   اِعين ، و قُِله  لِِني اب ِة اْلق  كككككككككك  ْبِليثِة و اْلق صككككككككككث ، و د رثل  ِفي الشككككككككككِ  اْلِكت اب ة   ك ت ه  و ن ظ أ  و نك ثك ر 

ن اِم بك ْعد  و ف اتِِه، فك ق ال  ل ُه:  اِبِه ِفي اْلم  ح  وب ة . و ق ْد ر هُه بك ْعُض أ صككككْ ْنسككككُ ئ  ا فَاَعَل اللهه  بككَ مَ اْلم  ؟ ف ئ ْنشكككك 
 يك ُقوُل:

ُر اْعِتق اِدي أ نثُه و اِحدُ  ُه ...   يكْ  م ا ك ان  ِلي ِمْن ش اِفٍع ِعْند 
ان ْت و ف اتُُه ِفي ُجم   ُه اللثُه.و ك  ، ر ِحم   اد ى اْكُول ى، و ُدِفن  ِبظ اِهِر ِدم ْشق 

ب   نكْ يِن أ بُو ع ْبِد اللثِه اْلح رثاِني  اْلح   ِلي  ُمح مثُد ْبُن ع ْبِد اْلو هثاِب ْبِن م ْنُصوٍر ش ْمُس الدِ 
يِن اْبِن تك ْيِميثة ، و ُهو  أ وثُل م ْن ح   ْيِ  م ْجِد الدِ  ن ابِل ِة ك أ  بِالتِْلِميُذ الشككككث رِيثِة ِمن  اْلح  ي اِر اْلِمصككككْ دِ 

ْيِ  اْلعِ  يِن ْبُن الشككث ْمُس الدِ  ،  ُأث و ِلي  شكك  يِن اْبِن بِْنِت اْك ع  ِ  ي ت اِج الدِ  اء  نِي اب ةر ع ِن اْلق اضككِ اِد اْلق  كك  م 
، و ر ج ع  إِل ى ال ، ف اْستك ن اب  ِبِه،  ُأث تك ر ك  ذ ِلك  ، و ق ْد نك يثف   شثاِم ي ْشت ِ لُ ُمْست ِقالًّ و يُكْفِتي إِل ى أ ْن تُكُوفِ ي 

ُه اللثُه."  تِ يِن، ر ِحم   (1)ع ل ى السِ 
 

                                         
 .22/211( 224البداية والنهاية ط هجر، ابن كثير )م  (2)
 .22/511( 224البداية والنهاية ط هجر، ابن كثير )م  (1)
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اد ر -950
َ
د القاا

ْ
باا
َ
الجواهر المضاااياا  في طبقااات الغنفياا ، ع

شي )م 
َ
ر
،
 (225الق

فْ  - 646" هر أ ن سكككُ ْيم رِي  ع ن ع لي  بن مسكككْ ْفي ان بن سكككعيد الثكثْوري  ذكر الصكككث ان بن ي  سكككُ
سككككككككككككككعيد أ خذ ع نُه علأ أبي حنيف ة و نسكككككككككككككك  ِمْنُه كتبه و ك ان  أ بُو حنيف ة ينهاه ع ن ذ ِلك ولد فى 
ن   ْعب ة و اْبن ُعيك يكْ ور و اْك ْعم ش و   يره ا رورى ع نُه شكككُ ل ْيم ان بن عبد اْلملك و سكككمع م ْنصكككُ ف ة سكككُ ة خال 

ن ة اْبن ع بثال فى و م   ى و م انه ق ال  عبد انه و الشككككككككككككككْعِبي  فى و م انه و الثكثْوري ففى خلق قك ال  اْبن ُعيك يكْ
ْفي ان الثكثْوري  فا صكككلبوه الرثوثاق بع  أ بُو ج ْعف ر الخشكككابين ِحين خرج إِل ى م كثة فك ق ال  ِإن ر أ يْكُتْأ سكككُ
رجله و   فج اء النجارون فنصبوا اْلخشه و نُوِدي  ُسْفي ان ف ِ ذا ر أسه فى حجر الف يل بن ِ ي ام
اء ق ال  ف ت ن ة ق ال  فك ق اُلوا ي ا أ ب ا عبد الله اتثِق الله و ال  تشكككمت بِن ا اْك ْعد  قدم إِل ى فى حجر اْبن ُعيك يكْ

ا أ بُو ج ْعف ر ق ال  ف م ات  قبل أ ن يْدخل م كثة ق ال   ا و ق ال  ب رِلت ِمْنُه ِإن د خله  اكسككككككككككككككتكار فك ئ خكذهك 
ة ر أ ْيت الثكثْوري   ن ام ف قلت  قبيصكك  رت إِل ى ر بِ ي كفاحا فك ق ال  شككعر ... نظ َما فعل الله بكفى اْلم 

ِني را رضائ ع ْنك ي ا بن سعيد  فك ق ال  لي ... ه 
 لقد كنت قواما ِإذا أظلأ الدجى ... بعبرة مشتاق وقله عميد

 فدونك فاختر أ ي قصرأردته ... وورني ف  نثك ِمْنك  ير بعيد ...
تِ ين  سكككنة و ولد سكككنة سكككبع و   ث و سكككِ تِ ين  و ِمال ة و ُهو  اْبن   ال  عين و ُتوفِ ي سكككنة سكككِ روى ل ُه ِتسكككْ

 الشثْيخ انِ 
ِلي ك ان  يك ُقول أول من أقعدني لْلح ِدي  أ بُو حنيف ة وف - 642 ن ة اْلِهال  ى ُسْفي ان بن ُعيك يكْ

ك هل اْلُكوف ة ج اء ُكأ ة ك ْصح ابه و  رِو اي ة دخلت اْلُكوف ة و لأ يتأ لي عشُرون سنة فك ق ال  أ بُو حنيف  
ئ ُلوِني ع ن ع ْمرو اْبن ِدين ار ف ئول من صكككككككيرني  ح افظ علأ ع ْمرو بن ِدين ار ق ال  فج اء النثال ي سكككككككْ
ِديِني  قك ال  لأ أجكد ِعنكِْدي و ق ال   ة قك ال  يك ْعُقوب بن شككككككككككككككيبك ة قلكت لع لي بن اْلمك  ُمحكد كا أ بُو حنيفك 

 (2)ِإبْكر اِهيأ بن ه اشأ" يك ْعُقوب و سمعت 
 

                                         
 .2/150( 225في قبقات الحنفية، ع ْبد الق اِدر الُقر شي )م الجواهر الم ية  (2)
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اد ر -951
َ
د القاا

ْ
باا
َ
الجواهر المضاااياا  في طبقااات الغنفياا ، ع

شي )م 
َ
ر
،
 (225الق

 "ق اال  أخبرن ا اإِلم ام اْلح اِفظ أ بُو ح اِمد محد بن ع لي  بن م ْحُمود المحمودي الصثابُوِني
 ب اب من اْسمه مشرق والمشطه

 
ل تفمشككككرق بن عبد الله اْلحل ِبي اْلف   - 588 قه على ِقيه ال ثاِهد أ بُو اْلحسككككن روى اك صككككْ

أبي ج ْعف ر السمناني و سمع بحله ودمشق و حدث فى سنة ا ْكنك تك ْيِن و خمسين و أ ْربع مال ة روى 
ن بن ل ْيم اع نُه أ بُو بكر اْلخ ِطيه و أ بُو اْل  ن الِأ ُمح مثد بن ع لي  بن م ْيُمون ال ثيْكن ِبي و أ بُو اْلو لِيد سكككككككُ 

تِ ين  و أ ْربع مال ة و دفن خ ارج ب اب  خلف بن سككككككككككعيد اْلب اِجي  فى هخ رين م ات  سككككككككككنة ن يف و سككككككككككِ
قنسكككككككككرين و ك ان  ل ُه م ال و لمان يتجرون ويصكككككككككوم ويفظر على  روة ِبم اء الباقال ال  ي ْئُكل   يره ا 

فك ق ال   فر لي  بك فعل اللهَما ورؤى رجل ُمْسِر  على ن فسه من أ ْصح ابه بعد م وته ف قيل ل ُه 
ج ر ة  انِبي و ك ذ ِلك   فر لج ِميع من فى جواره و أْنبت الله علينا شككككك  ر بِ ي بمشكككككرق لما دفن إِل ى ج 
ِمعت عبد الله بن  ْوت ى حوله ويئكلون من  مارها ق ال  اْبن العديأ سكككككككككككككك  ِميع اْلم  من لوو تظكل ج 

ْي  مشرق العابد عن ات  العجمي يك ُقول ك ان  للشكث ْت فك ق ال  الرثاِعي   م ع  ر ا  ي ْئتِيِه كل يك ْوم بلبنها ف م 
ْي  ر أ ْيت ِمْنُه اْلبرك ة ف م ا ي كككرني أ ن هتيه بِاللثبِن من ِعْنِدي ف ئ ت اُه بِل بن فدق ع   ا الشكككث ل ْيِه اْلب اب ه ذ 

ا العن  م ات ت  ف خرج الشثْي  مشرق و ق ال  من أ ْين ه ذ 
ْفي ان المشككككككككطه ب - 584 ام ة بن ويد بن النك ْعم ان بن ُمح مثد بن سككككككككُ ن ُمح مثد بن ُأسكككككككك 

د ته سككككككككككككنة أ ربع عشككككككككككككر ة و أ ْربع مال ة تفقه  د م ا و ر اء النثهر ك ان ت ِوال  الفر اني أ بُو المظفر من ِبال 
ه اإِلم ام و اْلخال  والجدل سككككككككككككككمع بئ ْذهك  ه على مك  د فر كانكة ح تثى بر  فى اْلِفقكْ بهان صككككككككككككككبِِبال 

ن ِفي   ُعود الشككككعيبي اْلح  اد مر اررا و حدث به ا سككككمع ِمْنُه م ْحُمود بن م سككككْ وبخارى والري و قدم بك ْ د 
قِطي و ذكره اْبن النجار و ق ال  ورد اْلعر اق فى  وروى ع نُه أ بُو البركات هبة الله بن اْلُمب ارك السككككككككككككككث

ْحب ة اْلو وير نظام اْلملك وناظر ألمتها و ج رت ب   ص و ك ان  باكجنصكككككُ اد أشكككككبه ِمْنُه ينه و بينهْأ قصككككك 
 (2)بالفقهاء و ك ان  جماعا لِْلم اِل" 

                                         
 .1/224( 225الجواهر الم ية في قبقات الحنفية، ع ْبد الق اِدر الُقر شي )م  (2)
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اإلحاط  في أخبار )رناط ، لساااان الدين بن الدبيب )م -957
222) 

طوة، مشككككككككهور اإلقدام، مرتكبا  "الرأي، عارفا بتدبير الحرب، حمي  اكنف، عظيأ السكككككككك 
ر خين: وهو وإن كان قالد فرسكككككككان، هو حليف فتنة للعظيمة. قال بعض من عر   به من المؤ 

وعدوان، ولأ يصككككحه قط  متشككككر عا، وال نشككككئ في أصككككحابه من كان متور عا، سككككل طه الله على 
 الخلق وأملى له فئضر  بمن جاوره من أهل البالد، وحب ه إليه العي  في العباد.

الخلق؛ بلى رأة والعب  بسيرته: كان جب ارا قاسيا، فظ ا  ليظا، شديد الن كال، عظيأ الج
من عيثه فيهأ إحراقهأ بالن ار، وقذفهأ من الشكككككككواهق واكبراج، وإخراج اكعصكككككككاب والر باقات 
على ظهورهأ، عن أوتار القسكككككي  ب عمه، وضكككككأ  أ صكككككان الشكككككجر العادي بع كككككها إلى بعض، 
وربط اإلنسكككان بينها،  أ تسكككريحها، حتى يذهه كل  صكككن بحظ ه من اكع كككاء؛ ورهه بعض 

 فئنشده: ]البسيط[ ما فعل الله بكالصالحين في النوم بعد موته، وسئله 
 من سر ه العي  في الدنيا بخلقة من ... يصو ر الخلق في اكرحام كيف يشا

 فليصبر اليوم صبري تحت بطشته ... م ل ال يمتطي جمر ال  ا فرشا
ته صككككككككحبشككككككككجاعته: وعموا أنه خرج من المواضككككككككع التي كانت لنصككككككككره متصككككككككي دا، وفي 

محاولو اللهو وقارعو أوتار ال ناء، في مالة من الفرسان، ونقاوة أصحابه؛ فما راعهأ إال  خيل 
العكدو هكاجمكة على  ر ة، في مكالتي فكارل ضككككككككككككككعف عددهأ؛ فقالوا: العدو في مالتي فارل، 

 فقال: وإذا كنتأ أنتأ لمالة، وأنا لمالة، فنحن قدرهأ؛ فعد  نفسه بمالة.
شرابه، وصر  وجهه إلى الم ن ي؛ وقال: أعد لي تلك اكبيات،    أ استدعى قدحا من

 كان ي ن يه بها فتعجبه: ]الخفيف[
 يتلقى الن دا بوجه حيي  ... وصدور القنا بوجه وقاح

 هكذا هكذا تكون المعالي ... قرق الجد   ير قرق الم اح
، وحمل عليه بنفسكه وأصحابه، حملة رجل واحد فاستولت  ،ف ن اه بها، واسكتقبل العدو 

 على العدو اله يمة، وأتى على معظمهأ القتل، ورجع  انما إلى بلده.
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 أ ضكككربت اكيام، وعاود التصكككي د في موضكككعه ذلك، وأقلق باوه على حجلة، فئخذها، 
وذهه ليذكيها، فلأ يح ككككككككككككره خنجر ذلك ال رم في الوقت، فبينما هو يلتمسككككككككككككه، إذ رأى 

ه يمة، فئخذه من التراب، وذب  به الطالر، ون ل نصككككككككككال من نصككككككككككال المعترك من بقايا يوم ال
 (2)« :" 2»واستدعى الشراب؛ وأمر الم ني ف ن اه بيتي أبي الطيه 

 

 (295كيم طبقات الغنابو ، ابن رجب الغنبوي )م -953
:  فمااا فعاال اللااه بااك"قككال: رأيككُت هبككة اللككه الطبري في المنككام، فقلككت:  ر لي. . قكك ال 

: كلمة خ  فيفة: بالسنة.قلت: بماذا. ق ال 
: ر أيُت بخط  قال الحافظ عبد القادر الرهاوي: أ نْكب ئ ن ا أ بُو موسككككككى المديني الحافظ ق ال 

: حكى أ بُو الحسكككن -وقرأته على ابن ناصكككر ب جاوته من ابن البناء  -ابن البناء  علي بن  ق ال 
: سككككمعت أبا مسككككعود أحمد بن محمد البجلي الح : افظ ق  الحسككككين بن ج دا العكبري ق ال  ال 

 دخل ابن ف ورك على السلطان محمود، فتناظرا.
 (1)قال ابن فورك" 

 

 (295كيم طبقات الغنابو ، ابن رجب الغنبوي )م -954
"أربعاء، ويختمون الختمات، ويخرج المتعيشككون، فيبيعون الفواكه والمئكوالت، فصككار 

قال ومنعهأ البرد. فيذلك فرجة للنال. ولأ ي الوا على ذلك مدة شككككككهور، حتى دخل الشككككككتاء 
 إنه: قرىء على قبره في تلك المدة عشرة هال  ختمة.

: لما وضكككعُت في قبريما فعل الله بكورهه بع كككهأ في المنام، فقال له:  رأيُت  ؟ ق ال 
 قبة من درة بي اء لها  ال ة أبواب، وقالل يقول: هذه لك، أُدخل من أي أبوابها ش ت.

: التقيككُت بككئحمككد بن حنبككل فقككالل اللااه بااكمااا فعااورهه هخر في المنككام، فقككال:   . قكك ال 
 لي: يا أبا جعفر، لقد جاهدت  في الله حق جهاده، وقد أعطاك الله الرضى رضي الله عنه.

                                         
 .2/258( 226اإلحاقة في أخبار  رناقة، لسان الدين بن الخطيه )م  (2)
 .2/12( 215ذيل قبقات الحنابلة، ابن رجه الحنبلي )م  (1)
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وقع لي جملة من حدي  الشككككريف أبي جعفر بالسككككما ، فمنها: م ا أ ْخبك ر ن ا ِبِه أ بُو ع ْبِد 
اِعيل  ْبِن ع بْ  م  ن ا أ بُو اْلِع ِ  ع ْبُد اْلع  ِيِ  بن أ ْخبك ر   -بالقاهرة  -ِد الع ي  الصككككوفي اللثِه ُمح مثُد ْبُن ِإسككككْ

ِأ بن الحريف أ ْخبك ر ن ا القاضكككككككككككككي أ بُو ب كْ  ٍر عبد المنعأ الحراني أ ْخبك ر ن ا أ بُو ع ِليِ  ْبُن أ ِبي اْلق اسكككككككككككككِ
ت اِذي أ   ِمي  بُو ج ْعف ٍر ع ْبُد اْلخ اُمح مثُد ْبُن ع ْبِد اْلب اِقي اْلبك  ثاُر أ ْخبك ر ن ا ُأسككككككْ ى اْله اشككككككِ  -ِلِق ْبُن ِعيسكككككك 

ِأ ع ْبُد اْلم ِلِك ْبُن ُمح مثِد ْبِن بِ  -ِبِقر اء ِتي ع ل ْيِه  ر ان  أ ْخبك ر ن ا أ بُو قُكْلُت ل ُه: ح دث  ُكْأ أ بُو اْلق اسكككككككككِ شكككككككككْ
وثاِ  ح دث ك ن ا ع ْبُد اللثِه ْبُن أ   ب ٍل ح  علي محمد بن أحمد بن الصكككككككككككث نكْ دث ك ن ا أ ِبي، ح دث ك ن ا ْحم د  ْبِن ح 

ُعوِدي  ع ْن ُمح مثِد ْبِن ع ْبِد الرثْحم   ِن م ْول ى ي  ِيُد ْبُن ه اُرون  و أ بُو ع ْبِد الرثْحم ِن ق اال: أ ْخبك ر ن ا اْلم سككككككككككْ
 (2)أ ِبي ق ْلح ة  ع ْن ِعيس ى ْبِن ق ْلح ة  ع ْن أ ِبي ُهر يْكر ة  ع ِن" 

 

 (295كيم طبقات الغنابو ، ابن رجب الغنبوي )م -955
 "ال حام والخلق، فقال: أشهُد أن هذا الدين هو الحق، وأسل أ .

وذكر ابن السككككككككككمعاني: سككككككككككمعُت أبا حفص عمر بن المبارك بن سككككككككككهالن، سككككككككككمعت 
: رُلي الشي  أ بُو منصور الخياط في النوم، فقيل له:  ا فعل مالحسين بن خسرو البلخي، ق ال 

:  فر لي بتعليمي الصبيان فاتحة الكتاب.لله بكا  ؟ ق ال 
قرأُت على أبي حفص عمر بن حسككن الم ي: أخبركأ إسككماعيل بن عبد الرحمن الفراء 
: قرأت على أبي عبد الله مظفر بن  أ نْكب ئ ن ا اإلمام أ بُو محمد عبد الله بن أحمد المقدسككي ق ال 

بن مظفر بب داد، قلت لهما: حد كما اإلمام أبي نصككككككككككككككر البواب، وابنكه أبي محمد عبد الله 
: كنُت أسكككككككككمع الفقهاء في النظامية يقولون: في  الحافظ أ بُو الف كككككككككل محمد بن ناصكككككككككر ق ال 
القرهن معنى قالأ بالذات، والحرو  واكصككككككوات عبارات ودالالت على الكالٍم القديأ القالأ 

ا صليُت موافقة. وكنُت إذبالذات، فحصل في قلبي شيِء من ذلك حتى صرت أقول بقولهأ 
أدعو الله تعالى أن يوفقني ك ح هِ  المذاهه واالعتقادات إليه، وبقيت على ذلك مدة قويلة 

 أقول: اللهأ وفْقني كحه المذاهه إليك وأقربها عندك.

                                         
 .2/42( 215ذيل قبقات الحنابلة، ابن رجه الحنبلي )م  (2)
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فلما كان في أول ليلة من رجه سككنة أربع وتسككعين وأربعمالة رأيت في المنام كئني قد 
 (2)أبي منصور" ج ت إلى مسجد الشي  

 

 (295كيم طبقات الغنابو ، ابن رجب الغنبوي )م -952
"العظيأ والجنكككُد الكثير. وُدفن بين يكككدي صككككككككككككككف اإلمكككام أحمكككد، بجنكككه أبي محمكككد 

 التميمي. رحمه الله تعالى.
ه القككديمككة: رلي اإلمككام أ بُو الخطككاب في  قرأُت بخط أبي العبككال بن تيميككة في تعككاليقكككِ

 . فئنشد:َفعل الله بك َماالمنام، فقيل له: 
 أتيُت ربي بمثل هذا ... فقال: ذا المْذهُه الرشيدُ 

 محفوُظ ن ْأ في الجنان، حتى ... ينقلك  السالُق الشهيدُ 
ا: أ ْخبك ر ُكْأ أ بُ  رِيِ  ِبهكك  ِد ْبِن ِإبْكر اِهيأ  اْلِمصككككككككككككككْ ِد ْبِن ُمح مككث و اْلف ر ِج قرأُت ع ل ى أ ِبي اْلف ْتِ  ُمح مككث

ُد اللث  اِب ْبِن ع لِ ع بككْ ِد اْلو هككث ُد اْلُمْنِعِأ ْبُن ع بككْ ، ِطيِف بن عبككد المنعأ الحرثاني، أ ْخبك ر نكك ا ع بككْ يٍ  اْلح رثاِني 
ُد ْبُن اْلحُ  ا أ بُو ع ِليٍ  ُمح مكككث ِه، أ ْخبك ر نككك  ابكككِ د  ِفي ِكتككك  ا أ بُو اْلخ طكككثاِب م ْحُفوُظ ْبُن أ ْحمككك  ْيِن أ ْخبك ر نككك  سكككككككككككككك 

، أ ْخبك ر ن ا أ ْحم ُد ْبنُ اْلج اوِرِي ، أ خْ  ُمح مثِد ْبِن ِإْسم اِعيل   بك ر ن ا أ بُو اْلف ر ِج اْلُمع اف ى ْبُن و ك رِيثا النكثْهر و اِني 
ِل  ، ح دث ك ن ا ف  كككككككْ ْهٍل  -اك د ِمي  ى ْبُن د اُود  ح دث ك   -يك ْعِني: اْبن  سككككككك  ن ا اْبُن ل ِهيع ة  ع ْن ح دث ك ن ا ُموسككككككك 

ول  اللثِه، قُوب  د رثاٍج ع   : ق ال  ر ُجِل: " ي ا ر سكككككككُ ، ق ال  ِعيٍد اْلُخْدرِيِ  ث ِأ ع ْن أ ِبي سككككككك  يكْ ى ِلم ْن ْن أ ِبي اْله 
: قُوبى لم ْن ر هِني وهم ِن ِبي، وقوب ى  أث قُوبى  أث قُوب ى ِلم ْن هم ن  ِبي ال  . فك قككك   ر هك  و هم ن  بكككِك 

يو ل ْأ يك ر ني. فك ق ال  الرثُجُل: ي   نثِة م سكككككككِ ج ر ِة ِفي اْلج  : شككككككك  ول  اللثِه، م ا قُوب ى. ق ال  ر ُة ِمال ِة ع اٍم. ا ر سكككككككُ
اِمه ا ". و ِبِه إِل ى أ ِبي"  نثِة ت ْخرُُج ِمْن أ ْكم   (1) ِي اُب أ ْهِل اْلج 

 

                                         
 .2/113( 215ذيل قبقات الحنابلة، ابن رجه الحنبلي )م  (2)
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 1161 

 (295كيم طبقات الغنابو ، ابن رجب الغنبوي )م -952
: ر  ا فعل الله مأيته في المنام، فقلُت: يا سككككككيدي، "أ بُو ب ْكِر بن الخ ككككككري الفقيه، ق ال 

؟ فقال:  فر لي، وقال لي: قد  فرُت لعشككككككككرة من أصككككككككحاب الحدي  في ومانك كنك بك
 رليسهأ وسيدهأ. رحمه الله تعالى.

وذكر  يره: أنه صككلى عليه أوال على باب جامع السككلطان أ بُو الف ككل بن شككافع بوصككية 
ر،  أ ابن القواريري بجامع المنصككككككور،  أ عمر الحربي منه،  أ صككككككلى عليه الشككككككي  عبد القاد

 بالحربية، ودفن وقت الظهر، وكانت جناوته عظيمة، وح ره عالأ كثير. رحمه الله تعالى.
ُدوِمي   يككْ ر   -أ ْخبك ر نكك ا أ بُو اْلف ْتِ  اْلم  ، أ ْخبك ر نكك ا أ بُو اْلف ر جِ أ ْخبك ر نكك ا أ بُو اْلف ر ِج اْلح   -ِبِمصككككككككككككككْ  رثاِني 

اِفُظ ِمْن ل ْفِظِه، أ ْخبك ر ن ا أ بُو ق اِهٍر ُمح مثُد ْبُن أ حْ  ٍر اْلح  اِفُظ، ح دث ك ن ا ُمح مثُد ْبُن ن اصككككككككككككِ م د  ْبِن اْلح 
، أ ْخبك ر ن ا محمد بن عب ر ِمي  ِن ْبُن م ْيُموِن ْبِن ُمح مثٍد اْلح  كككْ ْقِر، أ ْخبك ر ن ا أ بُو اْلح سككك  د الله أ ِبي الصكككث

ح اُق ْبُن ِإبْكر  ْبِن و   ، أ ْخبك ر ن ا ِإسككككككككككككككْ اِلي  يكْو ة . ح دث ك ن ا أ بُو ع ْبِد الرثْحم ِن النثسكككككككككككككك  اِهيأ ، أ ْخبك ر ن ا ك رِيثا ْبِن ح 
ة  ق ال ْت: " س ئ ل  اْلح اِرُث ْبُن ِهش اٍم ر ُسول   اِم ْبِن ُعْرو ة  ع ْن أ بِيِه، ع ْن ع اِلشك  ْفي اُن ع ْن ِهشك   اللثِه سكُ

ل ِة اْلج ر ِل، فك  صككك   - ْلصككك  : ِفي ِمْثِل صككك  لثأ : ك ْيف  ي ْئتِيك  اْلو ْحُي؟ ق ال  أ ع نِ ي لثى اللثُه ع ل ْيِه و سككك  يك ْفصكككِ
 "  (2)و ق ْد و ع ْيُت ع ْنُه، و ُهو 

 

 (295كيم طبقات الغنابو ، ابن رجب الغنبوي )م -958
:  فر لي قلت: وأدخلك الجنة.ما فعل الله بك"لكه:  : وأدخلني الجنة، . ق ال  إال  ق ال 

أنككه أعرم عني، فقلككت لككه أعرم عنككك؟ فقككال: نعأ وعن جمككاعككة من العلمككاء تركوا العمككل. 
 سامحه الله و فر له.

 
 مكي بن محمد بن هبيرة الب دادي
 (1)اكديه أ بُو جعفر: كان فاضال" 

                                         
 .1/60( 215ذيل قبقات الحنابلة، ابن رجه الحنبلي )م  (2)
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 (295كيم طبقات الغنابو ، ابن رجب الغنبوي )م -959
:  فر لي بعد شككككككككككككككدة، فسككككككككككككككئلته عن علأ ا فعال اللاه باكما"المنكام، فقلكت لكه:  . قك ال 

اكصكول. فقال: ال تشكت ل به، فما كان شكيء أضكر علي منه، وما نفعني إال خمس قصيبات 
: تميرات  - تصدقت بها على أرملة. قلت: هذا المنام حق، وما كانت مصيبته إال  -أو ق ال 

 بالكالم فئفل . وبسبه شبه المتكلمينمن علأ الكالم. ولقد صكدق القالل: ما ارتدى أحد 
والمتفلسككككككككككككككفة، كان يقع له أحيانا حيرة وشككككككككككككككك، يذكرها في أشككككككككككككككعاره، ويقع له من الكالم 

 واالعترام ما يقع.
وقكد رأيت له مسككككككككككككككئلة في القرهن، قرر فيها: أن ما في المصككككككككككككككحف ليس بكالم الله، 

 الله مجاوا.حقيقة، وإنما هو عبارة عنه، وداللة عليه، وإنما يسمى كالم 
قككال: وال خال  بيننككا، وبين المخككالفين في ذلككك، إال أن عنككدنككا: أن مككدلولككه هو كالم 
 الله الذي هو الحرو  واكصوات، وعندهأ مدلول الكالم، الذي هو المعنى القديأ بالذات.

 
 (2)أحمد بن أبي  اله بن أبي عيسى بن شيخون اكبرودي الحبابيني" 

 

 (295ابن رجب الغنبوي )م  كيم طبقات الغنابو ،-920
"وذكر ابن النجكار في ترجمككة داود بن أحمككد ال ككككككككككككككرير الظكاهري: أنككه سككككككككككككككمعكه يقول: 
سكمعت يعقوب بن يوسكف الحربي يقول: رأيت عبد الم ي  بن وهير الحربي في المنام بعد 

 ؟ فقال:ما فعل الله بكموته، فقلت له: 
 ء بئمواتالعلأ يحيي أناسا في قبورهأ ... والجهل يلحق أحيا

 
 (1)نصر بن فتيان بن مطر النهرواني،  أ الب دادي، أ بُو الفت " 
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 (295كيم طبقات الغنابو ، ابن رجب الغنبوي )م -921
 "فدونك، فاختر أي قصر أردته ... وورني، ف ني منك   ْير بعيد

لعماد ا وقلت: أرجو أ ن العماد يرى ربه ك م ا رهه ُسْفي ان ِعْند  ن ول حفرته، ونمت فرأيت
ِفي النوم، وعليه حلة خ ككراء، وعمامة خ ككراء، و ُهو  ِفي مكان متسككأ كئنه روضككة، و ُهو  يرقى 
ُت: يككا عمككاد الككدين، ك ْيف  بككت؟ فكك ني واللككه متفكر فيككك، فنظر إليث  ِفي درجككة مرتفعككة، فك ُقلككْ

:  وتبسأ ع ل ى عادته، و ق ال 
 وأهلي وجيرتي رأيت إلهي ِحين  أن لت حفرتي ... وفارقت أ ْصح ابي

: ج يت الخير عني، ف نني ... رضيت، فها عفوي لديك ورحمتي  فك ق ال 
 رأيت ومانا تئمل الفوو والرضا ... فُوقِ يت نيراني، ولُق يت جنتي

: فانتبهت مرعوبا، وكتبت اكبيات.  ق ال 
ا المنام، ع ن أ ِبي المظفر السبط، وذكر منامات أخر.  وذكر ال ياء ه ذ 

: أوور الجبار. ورهه هخر،  منها: أ نثهُ  رؤى ِفي النوم ع ل ى حصان، فقيل ل ُه: إِل ى أين؟ ق ال 
ا   ف ر  ِلي ر بِ ي و ج ع ل  مااا فعاال اللااه بااكفقكككال:  ت  قك ْوِمي يك ْعل ُمون ، ِبمككك  ا ل يكككْ : " يككك  ال  ِني من ؟ فك قككك 

 المكرمين ".
: وسكككككمعت الفقيه اإِلمام أبا ُمح مثد ُعْثم ان ْبن حامد بْ  ول: ن حسككككككن المقدسككككككي يك قُ ق ال 

رأيت الحق ع  ث و ج لث ِفي النوم، والشككككككي  العماد ع ن يمينه، ووجهه مثل البدر، وعليه لبال م ا 
 (2)رأيت مثله." 

 

 (295كيم طبقات الغنابو ، ابن رجب الغنبوي )م -927
خمسمالة، و "و ك ان  سبط أ ِبي اْلع بثال ْبن بكرول الفقيه المتقدم ذكره: ولد سنة  مانين 

ح اب سكككككككككككككبط الخياط. وتفقه ِفي المذهه،  وحفظ اْلُقْرهن، وقرأ بالروايات الكثيرة ع ل ى أ صكككككككككككككْ
وتكلأ ِفي مسكككككالل الخال ، ووعظ النثال ع ل ى المنبر، واعتن ى ِبِه والده، وأسكككككمعه الكثير من 
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ْبن  داْبن كليكككه، وابن بوش، وذاكر ْبن ككككامكككل، وابن المعطوش، وابن الجووي، وأبي ُمح مكككث 
الصكككابوني، وقبقتهأ. وقله ُهو  بنفسكككه، وقرأ ع ل ى الشكككيوخ، وكته بخطه كثيرا. و ك ان  حسكككن 
الطريقة، متدينا. ذكر ذلك ابن النجار. وقال: سكككككمع منا كثيرا، واصكككككطحبنا مدة، و ك ان  قيه 
اكخالق لطيفا، حسكككككككن العشكككككككرة كيسكككككككا، اسكككككككتلبته يد المنون ِفي عنفوان شككككككككبابه، و ق ْد جاوو 
العشككككرين. كنه توفى يك ْوم الخميس خامس المحرم سككككنة إحدى وسككككتمالة، فال: وصككككلينا ع ل ْيِه 

 من ال د بجامع القصر، وتقدم للصالة ع ل ْيِه والده، وحمل إِل ى ب اب حرب؛ فدفن هناك.
: ورأيتككه ِفي المنككام، وعليككه  يككاب فككاخرة، قميص فوط جككديككد، وب يككار أبيض ملي ،  قكك ال 

:  فر لي، وقليل العمل ينفع عند الله. وسككككككككككئلته ع ن عذاب الله بك ما فعلفسككككككككككئلته:  ؟ ق ال 
ُت لكك ُه مرة  ككانيككة: عككذاب القبر حق، وجبككذتككه جبككذة، كككالمنكر  : ال، فك ُقلككْ ؟ قكك ال  القبر: أحق ُهو 

: إي والله حق، ن ال عليث وسكككككئالن : أنا م ا رأيته، فك ُقْلُت ل ُه: فمنكر ونكير؟ ق ال  ، يع ل ْيِه، فك ق ال 
 (2)رحمه اللثه تك ع ال ى." 

 

 (295كيم طبقات الغنابو ، ابن رجب الغنبوي )م -923
"كني ذكرته بصكككالة العصكككر. وأخذته إِل ى صكككدري، فكبر وجعل يحرك حاجبه وشككككفتيه 

 بالصالة ح تثى شخص بصره رحمه اللثه تك ع ال ى.
معها ِفي ِهي  كثيرة جدا جو قك ْد ذكر ولكده لك ُه منكامكات صككككككككككككككالحكة رليكت لك ُه بك ْعد وفاته. و  

 ج ء.
منها: أ ن رجال حد ه أ نثُه رأى والده الشككي  فخر الدين جالسككا ع ل ى تخت عاٍل، وعليه 
ا؟ فقرأ: " ُمتثِكِ ين  ِفيه ا ع ل ى اك ر اِلِك " " الكهف:   ياب جميلة. فك ُقْلُت ل ُه: يا سكككككككيدي م ا ه ذ 

ُه:  82 ال  لكك  ا فعاال اللااه"، ورهه هخر فك قكك  :  فر لي. ورأى   ْير واحككد ِفي منككامككه بااك مااَ ؟ قكك ال 
ُيو  وسككالح ورايات. فسكك لوا ع ن حالهأ. فك ق اُلوا: السككلطان يركه ونحن ِفي  ج م اع ة معهأ سككِ

 انتظاره. فقيل ل ُهْأ: من السلطان؟ ق اُلوا: الشي  الفخر.
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شككي  ِفي لق ال ْت: رأيت بك ْعد موت ا -وكانت صككالحة  -قال: وحد تني ابنة عأ والدي 
ا الصوت وال جة؟  منامي، كئنني أسمع صوت ضجة من السماء. فك ُقْلُت لمن عندي: م ا ه ذ 
ا ضككككككجيج الماللكة كجل انقطا  التفسككككككير وتعطله بالجامع بك ْعد وفاة الشككككككي . ورهه  : ه ذ  ق ال 

؟ ق ال   ن حالة. فك ق ال  ل ُه: أليس ق ْد ِمتث بلى، ولكن أنا  :رجل هخر ليلة وفاته، و ُهو  ع ل ى أ ْحسكككككك 
 : ؟. ق ال  ِإن شككاء اللثه ِفي اكحياء. ورهه هخر وعليه  ياب حسككنة جميلة. فك ق ال  ل ُه: أما ق ْد ِمتث

: كأ"  : وقفت بك ْين  يديه، فك ق ال  : ماذا لقيت من ربك؟ ق ال   (2)بلى. ق ال 
 

 (295كيم طبقات الغنابو ، ابن رجب الغنبوي )م -924
 ين، واالنقطا  إِل ى اْلم ِلك الصال ."بالميل إِل ى السالق

والعجه: أ ن هذين الرجلين كانا ميال إِل ى الملوك، والتوصكككككل إليهأ، وإلى برهأ بالوعظ 
 و يره. و م ا أحسر قك ْول القالل:

 ال تك ْنه  ع ن خلق وتئتي بمثله ... عار عليك ِإذ ا فعلت عظيأ
ان  أ بُو موسككككككككككككككى أتقى لِلكثِه وأور ، وأعلأ بنى منهمكا وأكثر عبكادة، وأنفع لِلنكثاِل و  ولقكد ككك 

اْلم ِلك اكشككككر  دار اْلح ِدي  بالسككككف  ع ل ى اسككككمه، وجعله شككككيخها، وقرر ل ُه معلوما، فمات 
 أ بُو موسى قبل كمالها.

توفى رحمه اللثه يك ْوم الجمعة، خامس رم ككككككان سككككككنة تسككككككع وعشككككككرين وسككككككتمالة، ودفن 
 بسف  قاسيون رحمه الله.

: أسكنني ع ل ى بر ما فعل الله بكِفي النوم، فك ق ال  له: ورهه بك ْع هأ   كة رضوان.؟ ق ال 
: يتفاوتون ع ل ى قدر  : لقيت خيرار. فقال له: ك ْيف  النثال. ق ال  ورهه هخر فسككككككككككئله، فك ق ال 
ح ابه، فك ق ال  ل ُه: أوصككككككككيك بالدعاء الذي حفظتك إياه فاحفظه،  أعمالهأ. ورهه هخر من أ صككككككككْ

ال  ل ُه: ُهو  مكتوب ِفي الورقة الثِتي كتبتها ل ك، ف م ا نفعنلقكال لك ُه: مك   ي اللثه ا بقيكت أحفظكه، فك قك 
، خلقتني وأنكا عبكدك  ان  الكدعكاء: " اللهأ أنكت ربي ال إنكه إال أ نْكت  ح ِدي  "." الْ  -إال بِكِه، و كك 

(1) 
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 (295كيم طبقات الغنابو ، ابن رجب الغنبوي )م -925
فسكقط حانوت، ف ج النثال وصاحوا، وسقطت خشبة، فئصابت   "و ُهو  راكه الب لة،

 كفل ب لته، فلأ يلتفت، وال ت ير ع ن هي ته.
 وحكى ع ْنُه: أ نثُه ك ان  يناظر، وال يحرك ل ُه جارحة.
 وكانت خاتمة سعادته الشهادة. ر ِضي  اللثه ع ْنُه.

كران ال اهد ُمح مثد ْبن سكككك ق ال  الشككككي  ع ْبد الصككككمد ْبن أ ِبي الجيش: بل ني ع ِن الشككككي 
: رأيت أسككككككككتاذ الدار اْبن الجووي ِفي النوم، فك ُقْلُت له:  ؟ عل الله بكما فالمشككككككككهور، أ نثُه ق ال 

: كفرت ذنوبنا سيوُفهأ ر ِضي  اللثه ع ْنُه.  ق ال 
و ل ُه تصانيف عدة، منها " معادن اكبري ، ِفي تفسير الكتاب اْلع  ِي  " ومنها " المذهه 

 حمد ِفي مذهه أ ْحم د "، ومنها " اإلي اح ِفي الجدل ".اك
 وسمع منه خلق بب داد، ودمشق، ومصر.

 (2)و ر و ى ع ْنُه عبد الصمد بن أبي الجيش، والحافظ أ بُو ع ْبد اللثِه ُمح مثد" 
 

 (295كيم طبقات الغنابو ، ابن رجب الغنبوي )م -922
ي، وسكككككككمع اْلح ِدي  من اْبن رووبة، "الفخر الموصكككككككلي، صكككككككاحه اْبن سكككككككعدون القرقب

والسكككككهرورلي و يرهما. و ك ان  بصكككككيرا بالقرهن، متحققا باكداء، دينا خيرا صكككككالحا، وعين خاونا 
 بدار الووير ومن الخليفة،  قة بدينه، وشهد ِفي ذ ِلك  العهد. و ك ان  شي  رباط اْبن اك ير.

قرأ ع ل ْيِه " قرأه ع ل ْيِه اْبن خيرون، و و ل ُه كتاب " بل ة المسككككككككككككككتفيد ِفي القراءات العشككككككككككككككر 
: امتنع من كتابة اإلجاوة لي لح كككككككوري سكككككككماعات الفقراء،  بالسكككككككبع: ِإبْكر اِهيأ الجعبري، و ق ال 

.  و ك ان  ينكر ذ ِلك 
و ر و ى ع ْنُه اْبن خرو  الموصككككككككككلي، وشككككككككككيوخنا باإلجاوة: نجيه الدين ع ِلي ْبن ُمح مثد 

 الصمد، ومحمد ْبن ُمح مثد ْبن الكوفي الهاشمي الواعظ و يرهأ.الرفاعي، وعلي ْبن ع ْبد 
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وتوفي ِفي  ال  جمادى اكولى سككككككنة ا نتين وسككككككبعين وسككككككتمالة، بب داد، ودفن بمقبرة 
 ب اب حرب.

: حكى لي الشي  رشيد الدين ْبن أ ِبي  أنبئني   ْير واحد ع ِن الظهير ْبن الكاوروني، ق ال 
: رأيت اْبن الوجوهي بك ْعد موته، فك ُقْلُت: القاسككككأ: أ ن العدل محه الد ين مصككككدق حد ه، ق ال 

: ن ال ع ِلي، وأجلسكككككاني وسككككككئالني، فك ُقْلُت: ألمثِل اْبن الوجوهي يقال َما فعل اللهه بك ؟ فك ق ال 
؟ فئضجعاني وم يا. رحمه اللثه."   (2)ذ ِلك 

 

 (299تاريخ المدين  المنور ، ابن فرحون )م -922
اله عيش المدينة من ورعها وور  السككككككككككوارقية، ال يئتي من الشككككككككككام إال "نفقته، وكان  

قليل، حتى كان السكككككعيد يدخل بيته جمل أو جمالن، وكان للدارب على من يشكككككتري شكككككي ا 
 مكس كثير، وخراج عظيأ.

قال: فاشكككككككتريت حمل قم ، فلما دنوت من الدرب، قال لي صكككككككاحه الجمل: أنا ما 
 أدخل به أخا  أن أقاله بخراجه.

قال: فقلت له: سكككككككق الجمل وأنا أتكفل بما يريدون منك، ففعل، فلما أردت الدخول 
قرأت أوالل سورة )يس( وتعوذت ودخلت مع الجمل فلأ يرونا، وال عرفونا، فجاءهأ من ذكر 
لهأ أني اشككككككتريت حمل قم  فقالوا: لأ يدخل به من عندنا وال رأيناه، فدفع الله شككككككرهأ عنه 

 ، فمن كان مع الله كان الله معه، توفي رحمه الله يوم الخميس الرابعبصكككدقه وضككككرورته لعياله
 عشرين من شهر ربيع سنة إحدى وعشرين وسبعمالة، جد د الله عليه الرحمة.

قككال:  ؟ماا فعاال اللاه باكورهه أخي علي في المنكام بعكد وفككاتكه، فقكال لكه: يكا سككككككككككككككيكدي 
 أعطاني وحباني، فها أنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

( واسكككككمه من العلو والدين، مع ما حوى من 2أما أخي نور الدين أبو الحسكككككن علي )و 
علأ الفقه واكصككول والعربية والحدي  والل ة والمعاني والبيان واكدب، مع المشككاركة العظيمة 

 في سالر العلوم، وكان قد بلى في العلوم اكدبية إلى النهاية.
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جاو من بر  براعته، وال سككككككككككككككاد سككككككككككككككيادته، فك ن قلكت: لأ يكن في ومكانه بالمدينة والح
 مختصككككككككر ابن»مشككككككككاهدة حق عليها كل الخلق، ممن جل ودق، وكان يلقي درل الفقه في 

، فيح ره الشي  حسن الحاحالي، والشي  عبد السالم بن  الم، وكانا من الفقه «الحاجه
في  ن معهبمككان، لأ يلحقهمكا في علمهمكا وعملهمكا مثلهمكا وقكد تقدم ذكرهما، وكانا يدققا

 البح  المتين فيظهر بذهن  اقه وحفظ معين.
 «ديوان»وله تواليف مفيدة في العربية والحدي  والل ة والتصو ، وله 

__________________ 
الورقة « الم كانأ المطكابة»(، 8026) 115/ 1« التحفكة اللطيفكة»( ترجمتكه في: 2)
 (2)." 611/ 108« ل كيةشجرة النور ا»(، 168) 225/ 8« الدرر الكامنة»/ ب،  151

 

الديباج المفهب في اعرف  أعيان عوماء المفهب، ابن -928
 (299فرحون )م 

ا فعل الله م"أخبرني من أ ق به أنه رأى الفقيه أبا علي: سكككند بن عنان قال فقلت له: 
؟ فقال: عرضككككت على ربي قال لي: أهال بالنفس الطاهرة ال كية العالمة. قال الشككككي  تقي بك

 ن دقيق العيد: كان فاضالر من أهل النظر: ومن نظأ سند رحمه الله:الدين ب
 ووالرة للشيه حلت بمفرقي ... فبادرتها بالنتف خوفار من الحتف

 فقالت: على ضعفي استطلت ووحدتي ... رويدك للجيش الذي جاء من خلفي
توفي رحمه الله باإلسككككككككككككندرية سكككككككككككنة إحدى وأربعين وخمسكككككككككككمالة ودفن بجبانة باب 

 (1)خ ر وحري  بحاء مهملة وهخره واي معجمة." اك
 

                                         
 .143( ص/211تاري  المدينة المنورة، ابن فرحون )م  (2)
 .2/400( 211باج المذهه في معرفة أعيان علماء المذهه، ابن فرحون )م الدي (1)
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 (804طبقات ا ولياء، ابن الموقن )م -929
"وقال علي بن عبد الحميد ال  ككككككككالري: " دققت علي سككككككككري بابه فسككككككككمعته يقول: " 
اللهأ من شكككككككك لني عنك فاشككككككككك له بك عني! " فكان من بركة دعاله أني حججت من حله 

 ماشيار أربعين حجة ".
" دخلت عليه، وهو في الن  ، فجلسكككككككت عند رأسكككككككه، ووضكككككككعت خدي  وقال الجنيد:

علي خككده، فككدمعككت عينككاي، فوقع دمعي علي خككده، ففت  عينيككه، وقككال لي: " من أنككت؟ " 
قلت: " خادمك الجنيد! " فقال: " مرحبار ". فقلت: " أوصككككككني بوصككككككية أنتفع بها بعدك! " 

 حبة اكخيار ".قال: " إياك ومصاحبة اكشرار، وأن تنقطع عن الله بص
ولما ح ككرته الوفاة، قلت له: " يا سككيدي! ال يرون بعدك مثلك! " قال: " وال أخلف 

 مثلك ". -بعدي  -عليهأ 
قال أبو عبيد بن حربوية: " ح رت جناوته، فلما كان في بعض الليالي رأيته في النوم، 

لت: " ". فق ؟ " قال: "  فر لي ولمن ح ككر جناوتي وصككلي علي!ما فعل الله بكقلت: " 
 (2)فئني ممن ح ر جناوتك وصلي عليك! " قال: " فاخرج درجار فنظر فيه،" 

 

 (804طبقات ا ولياء، ابن الموقن )م -920
فقال: " يا منصور! عظني وأوج  "، فقلت: " إن من حق المنِعأ  -أمير المؤمنين  -"

 أوج ت ".ل: " أحسنت و على المنع أ عليه أال يجعل ما أنعأ به عليه سببار لمعصيته ". قا
وقال سكككككككككككليأ: " رأيت والدي في المنام، فقلت: " ما فعل بك رب ك؟ "، قال: " قرثبني 
وأدناني، وقال: يا شكككككككككككككي  السكككككككككككككوء!، تدري لأ   فرُت لك؟!، قلت: ال! يا رب!، قال: إنك 
جلسككككككككت للنال يومار مجلسككككككككار، فبكثْيتهأ، فبكى فيهأ عبد من عبادي، لأ يبك من خشككككككككيتي 

 .له " -فيمن وهبُت  -ف فرت له، ووهبت أهل المجلس كلهأ له، ووهبتك  قط،
قال: " ؟، فما فعل الله بكوقال أبو الحسكككككككككن الشككككككككككعراني: " رأيته في المنام، فقلت: 

قال لي: أنت منصككككككور بن عمار؟ "، قلت: " بلى!، يا رب! " قال: " أنت الذي كنت ت هِ د 

                                         
 .264( ص/304قبقات اكولياء، ابن الملقن )م  (2)
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قلت: " قد كان ذلك!، ولكني ما اتخذت مجلسككككككككككار إال النال في الدنيا، وتك ْر  ُه فيها؟! "، 
بكدأُت بكالثنكاء عليكه، و نيكت بكالصككككككككككككككالة على نبيكك، و لثكت بكالنصككككككككككككككيحكة لعبكادك ". فقال: " 
صكككككدق!. ضكككككعوا له كرسكككككيار في سكككككمالي يمجدني بين ماللكتي، كما مجدني في أرضكككككي بين 

 (2)عبادي "." 
 

 (804طبقات ا ولياء، ابن الموقن )م -921
حسكككككين ونديق، وهو ذا من وقت صكككككالة الصكككككب  أتلو القرهن، لأ تقطر من عيني "ابن ال

 قطرة، وقد قامت على القيامة بهذا البيت؟؟؟؟؟؟! ".
وقيل، كان هخر كالمه: " ألهى؟ دعوت الخلق إليك بجهدي، وقصكككككككككرت في الواجه 
لك، على معرفتي بك، وعلمي فيك؛ فهبني لمن شكككككك ت من خلقك؟ ".  أ مات، فرؤى في 

؟ "، فقكال: " أوقفني بين يديه وقال: يا عبد السككككككككككككككوء! ماا فعال اللاه باكمنكام، فقيكل لكه: " ال
فعلت وصككككككككككككككنعت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ "، قلت: " سككككككككككككككيدي لأ أبلى عنك هذا، بل ت انك كريأ، 
والكريأ إذا قدر عفا "، فقال: " تملقت بى بقولك: هبني لمن شكككككككككك ت من خلقك. اذهه؟ 

 فقد وهبتك لك ".
إال أصحاب حد ا، وفسخها على حسن  -اكثر من مالة مرة  -بي وقال: " عاهدت ر 

الخدود، وقوام القدود، و نج العيون، وما يسككككئلني الله معهأ، عن معصككككية ". وانشككككد لصككككريع 
 ال واني:

 أن ورد الخدود والحدق النجل ... وما الث ور من أفحوان
 واعوجاج في ظاهر الخد ... وما في الصدور من رمان تر

 (1)ن ال واني صريعار ... فلهذا ادعى صريع ال واني" تركتني بي
 

                                         
 .132( ص/304قبقات اكولياء، ابن الملقن )م  (2)
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العقد المفهب في طبقات حمو  المفهب، ابن الموقن -927
 (804)م 

"نسكككككبة إلى إحدى مدالن قول، إمام كبير. تفقه عليه اكسكككككتاذ أبو القاسكككككأ القشكككككيرى 
الدرل،  ةو يره، مات سككككنة عشككككرين وأربعمالة ذكره الرافعى في اإلجارة فى االسككككتيجار إلعاد

وفى مواضكككع من الجنايات، وقاقع الطريق، والشكككهادات، وله ولد صكككال  فقيه مدرل يسكككمى 
 بكررا.

 
 محمد عبد اللثه بن أحمد القاضى أبو عبد اللثه البي اوى. - 232

تفقه على الداركى، وكان صكككككدوقرا، وعنه أبو إسكككككحاق، مات فجئة سكككككنة أربع وعشكككككرين 
أرثخه الشككككككككككي  أبو إسككككككككككحاق وابن الصككككككككككالح، ووهأ بعض  وأربعمالة، ودفن بباب خر ، كذا

الشكاميين العصريين فقال: توفى سنة أربع وعشرين و لثمالة، وذكره في الطبقة الثالثة فاحذره، 
 وسيئتى ذكر ولده وحفيده في هخر الطبقة الثانية عشر.

 
 هبة اللثه بن الحسن بن منصور الحافظ أبو القاسأ الاللكالى الطبرى. - 233

فقه على الشكككي  أبى حامد، صككككنف كتابرا في "السككككنة"، وكتاب "رجال الصككككحيحين"، ت
وكتابرا في السكككككنن وعاجلته المنية وخرج إلى الدينور، ومات بها كهال في رم كككككان سكككككنة  مان 

لمه فال:  فر لى. قلت: بماذا. قال: ك ما فعل اللهه بكعشككككرة وأربعمالة، رؤى في النوم له: 
 ا  الذهلى: ولأ يرو عنه شيء في الحدي  سوى كتاب السنة.خفية بالسنة. قال شج

 
 هبه اللثه بن القاضى أبى محمد الحسين البسطامى. - 231

من أتبا  أبى إسكككحاق اإلسكككفرالينى وال يادى، أنسكككيته فذكرته في الذيل مع أخيه وولديه 
 فراجعه منه.
 

 اق.أبى إسح يحيى بن ابراهيأ بن محمد بن يحيى أبو وكريا بن الم كى - 210
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مسككند نيسككابور، أحد فقهاء أصككحابنا، قفقه على اكسككتاذ أبى الوليد، ومات سككنة أربع 
 عشرة وأربعمالة.

__________ 
(، 216(، والشككككيراوى )ص 251/ 4(، والسككككبكى )222/ 2ابن الصككككالح ) - 232
/ 2(، واللباب )863/ 1(، واكنسككاب )426/ 5(، وتاري  ب دادككككككككككككككك )121/ 2واإلسككنوى )

261.) 
(، وابن قاضكككككككى 866/ 2(، واإلسكككككككنوى )315/ 1ابن الصكككككككالح مع الذيل ) - 233

 (.216/ 2شهبة )
(، واإلسككنوى 855 - 854/ 5(، والسككبكى )316/ 1ابن الصككالح الذيل ) - 231

(2 /115،) 
 (2)(." 831 - 863/ 1(، واإلسنوى )313/ 1ابن الصالح مع الذيل ) - 210
 

  المفهب، ابن الموقن العقد المفهب في طبقات حمو-923
 (804)م 

"كما سككبق في ترجمته،  أ الشككي  محيى الدين النووى فوق العشكككر سككنين كما سكككيئتى 
في ترجمته،  أ الشككككككككي  وين الدين الفارقى،  أ الشككككككككي  صككككككككدر الدين ابن الوكيل،  أ الشككككككككي  
 نجمال الدين ابن الشككككككربشككككككى،  أ الحافظ جمال الدين الم  ِى  أ قاضككككككى الق ككككككاة تقى الدي

 السبكى.
 

 عبد الوهاب بن خلف بن بدر العالمى. - 424
قاضكككككككككى الق كككككككككاة تاج الدين أبو محمد بن بنت اكع  أحد ق كككككككككاة العدل، باشكككككككككر مع 
الق ككاة الووارة ونظر الدواوين وتدريس الشككافعى، والصككالحية والخطابة والمشككيخة، واجتمع له 

مى ذري سككككككنن أبى داود، والعالمن المناصككككككه ما لأ تجتمع قبله لفقيه سككككككواه، وقرأ على المن

                                         
 .21( ص/304العقد المذهه في قبقات حملة المذهه، ابن الملقن )م  (2)
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نسكككبة إلى عالمه بالتخفيف قبيلة من لخأ، وإنما قيل له ابن بنت اكع  نسكككبة إلى جده كمه 
اكع  ووير الكامل بن العادل، وكان الصاحه بهاء الدين بن الحنا يود لو دخل القاضى تاج 

ه ابن الحنككا ا، فلمككا رهالككدين إلى من لككه فلأ يتفق ذلككك حتى تمرثم فعككاده النككال وجككاءه عككالككدر 
و ه من الفراش ون ل من اإليوان فلما رهه القاضككككككى قال: إنما ج نا لنعودك سككككككالم عليكأ  أ 
رد ولأ ي د على ذلك، مات سكنة خمس وسكتين وسكتمالة، ودفن بسف  المقطأ، ومولده سنة 
 ةأربع وسككتماله وقيل أربع عشككرة، وهو والد قاضككى الق ككاة صككدر الدين عمر، وقاضككى الق كككا

ا، وسكككتئتى ترجمتهأ، وتاج  ا ووالد عالمى الدين أي كككر تقى الدين عبد الرحمن والذى وور أي كككر
الدين هذا يقال: إنه هخر ق اة العدل وبسببه عملت الق اة أربعة، وذلك كنه س ل في أمر 
من جهكة السككككككككككككككلطنكة فكامتنع أن يكدخكل فيكه فقيل له نالبك الحنفى فامتنع من ذلك فج ى ما 

ا مشككككككككافعى يسككككككككتنيه الثال ة، وُحكى أن الملك الظاهر رأى في النوم فقيل له جرى، وكان ال
ا بجعلى الق كككاة أربعة أى كن اآلراء اضكككطربت بعد  فعل اللهه بك فقال: عذبنى عذابرا شكككديدر

أن كان المرجع إلى واحد، وحكى عن ابن الرفعة أن القاضكككككى تاج الدين ضكككككاق صكككككدره يومرا 
 كلما تعاقى أسككباب االنشككراح ال يفيد شككيءر فركه ب لته وأقلقولأ يعلأ لذلك سككببرا، وصككار  

لها عنانها وصكككارت تمشكككى به حي  شكككاءت، فسكككارت به إلى أماكن ال يعهدها حتى وردت 
دربرا  ير نافذ فدخلت فيه وأتت بابرا فدفعته برأسكككككككككككها فتعجه وأمر  المه بطرق ذلك الباب 

 فقال الذى في الدار أنا عار مكشو  العورة
__________ 
(، 301/ 1(، وابن الصككككككككككككككالح مع الذيل )818 - 823/ 3السككككككككككككككبكى ) - 424
 (2)(." 226/ 1(، وابن قاضى شهبة )250 - 242/ 2واإلسنوى )
 

العقد المفهب في طبقات حمو  المفهب، ابن الموقن -924
 (804)م 

 على بن أبى محمد السيف الثعلبى اآلمدى. - 2812"

                                         
 .261( ص/304العقد المذهه في قبقات حملة المذهه، ابن الملقن )م  (2)
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"اإلحكام"، "واكبكار"، "والمنتهى"، "ومفات  شكككككككككي  المتكلمين في ومانه، مصكككككككككنف 
القرال "، "والتعليقة في الخال "، ولد بآمد سكككنة إحدى وخمسكككين وخمسكككمالة، تحنبل أوالر 
 أ تحول شككافعيرا وصككحه ابن ف ككالن وبر  عليه في الخال  وحفظ قريقة الشككريف، وأعاد 

عن  لوسكككككيط. ويحكىبالشكككككافعي وسكككككمع الحدي  من ابن شكككككا يل و يره، ويقال: أنه حفظ ا
ا يلقى الدرل أحسن منه كئنه يخط وإذا  ير لفظرا  الشي  ع  الدين أنه قال: ما سمعت أحدر
من الوسكككككيط كان لفظه أمسث بالمعنى من لفظ صكككككاحبه وأنه قال: ما علمنا قواعد البح  إال 

الجتما  ذلك  همنه. وأنه قال: لو ورد على اإلسكككككككالم ُمتك   نِدِق ُيشككككككككِ ُك ما يُعي ن لمناظرته  ير 
رأى حجة اإلسكككككككككككككالم في النوم في تابوت فكشكككككككككككككف عن  -أعنى اآلمدى-فيه. ويحكى أنه 

وجهه وقبله فلما انتبه أراد أن يحفظ شي را من كالمه فحفظ المستصفى في أيام يسيرة، وكان 
ا للمناظرة في ليلة كل  ال اء وجمعة بجامع بنى أمية يح ككككككككككككككره أكابر العلماء  يعقد مجلسككككككككككككككر

دة، قام عليه جماعة ونسككككبوه إلى سككككوء العقيدة، قال ابن خلكان: وضككككعوا خطوقهأ لالسككككتفا
بما يسككككككككككتباح الدم فخرج مسككككككككككتخفيرا فن ل حماه وصككككككككككنف في اكصككككككككككلين والحكمة والمنطق 
والجدل،  أ ولي تدريس الع ي ية بدمشكككككككككككككق  أ ع ل وأقام في بيته خامالر إلى أن مات سكككككككككككككنة 

نى على  . قال: اجلسكككككككككككما فعل اللهه بكم فقيل له: إحدى و ال ين وسكككككككككككتمالة، ورؤى في النو 
كرسككى وقال: اسككتدل  على وحدانيتى بح كككرة ماللكتي فقلت: لما كان المختر  البد له من 
صانع. وكان نسبة الثانى والثال  إلى الواحد نسبة الرابع والخامس، وما وراء ذلك لأ يقل به 

له وع  سككككلطانه، فقال لي: ادخل أحد وال ادعاه مخلوق بطل الجمع و بت الواحد جل جال
 الجنة. ومن تالمذته القاضى صدر الدين بن سنى الدولة والقاضى محيى الدين بن ال كى.

 
 عمر بن محمد بن عبد اللثه بن حمويه الشي  شهاب الدين السهروردى. - 2813

 شي  شيوخ العراقيين بالعراق في ومانه وصاحه "عوار  العار "، ولد ببلده سنة
__________ 
(، وابن الصالح 64 - 68/ 1(، واإلسنوى )842 - 883/ 3السبكى ) - 2813
 (2)(." 314/ 1مع الذيل )
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ماق، صارم الدين -925
ْ
ق
،
نزه  ا نام فى تاريخ اإل ا م، ابن د

 (809)م 
 "سنة ومات في  امن عشرى شعبان بالقاهرة وله شعره، فمنه قوله: ]السريع[

 علمت أني لست من أهله هذا قري ي حين حر رته ...
 كتبته ال ل رامي به ... لكن عسى أذكر من أجله

 ( في  الم يتعلأ الهندسة: ]الطويل[2أ( روى عنه المولى بهاء الدين وهير ) 8)
 ( بوجه مهندل ... أموت به في كل يوم وأبع 1وذي هي ة ي هى )

 محيط بئشكال المالحة وجهه ... كئن به إقليدسا يتحد ث
 خط استواء وخاله ... به نقطة والص دغ شكل مثل فعارضه 

 ( المصري والله أعلأ.8وتنسه هذه اكبيات الى أبي العلوي )
( بن فروخ شكاه ابن شكاهنشكاه ابن أيوب، ابن 4وفيها مات الملك اكمجد بهرام شكاه )

شككككادي بن مروان صككككاحه بعلبك. كان فيه ف ككككل وأدب، أخذ الملك اكشككككر  موسككككى ابن 
نه بعلبك، فانتقل الى دمشق فئقام بها مدة قليلة، وقتله مملوكه في داره ليلة االربعاء العادل م

 امن عشر شو ال من هذه السنة. له ديوان شعر ملكته في مجلدة ال اله عليه الجودة. ولما 
 ؟ فقال: ]المديد[ما فعل الله بكمات رؤي في المنام فقيل له: 

 لك الوجلكنت من ذنبي على وجل ... وال عن ي ذ
 أمنت نفسي بوالقها ... عشت لما مت  يا رجل

 وذكر شهاب الدين القوصي في معجمه، فقال: أنشدني اكمجد لنفسه: ]البسيط[
 قوبى لقي منا أحنى على قمر ... يجلو براحته عن وجهه الكلفا

_________ 
ي ه( هو أبو الف كككككككككككككككل وهير بن محمككد بن علي الملهبي الملقككه ببهككاء الككدين وينت2)

. راجع هككككككككككككك 656وتوفي في سنة  هككككككككككككك 532بنسبه الى المهله بن أبي صفرة. ولد في سنة 
 .5وانظر ترجمته مستوفاة في مقدمة ديوانه ص  881/ 1وفيات اكعيان 

 .262/ 2( ي هو في وفيات اكعيان 1)
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 .135/ 2( هو جعفر بن أحمد العلوي اكديه المصري، انظر الفوات 8)
، الحوادث الجامعة 458/ 1، وفيات اكعيان 662/ 3رهة ال مكان ( ترجمتكه في م4)
، فوات الوفيات 118 - 134/ 4، مفرج الكروب 212 - 216/ 5والشككككككذرات  16ص 
 2ق  2، السككككككككككككلوك ج 282/ 28، البداية والنهاية 804/ 20، الوافي بالوفيات 116/ 2

 (2)." 882 - 888وشفاء القلوب ص  446، العسجد المسبوك ص 115ص 
 

العقود الوؤلؤيا  في تااريخ الدول  الر اااولي ، عوي بن -922
 (817الغسن الدزرجي )م 

"مصككككباح وارتحل إلى وصككككاب فاخذ بها شككككرح اللمع لموسككككى اكصككككابي عن الفقيه أبي 
بكر الحناجي أخذه له عن المصكككنف وأخذ عنه شكككي ار من كته الحدي  وكان يحفظ جامع 

 البيككان على الفقيككه عبككد اللككه بككدار ي يككد في أيككامالبخككاري من الصككككككككككككككحي  عن ظهر  يككه وقرأ  
القاضكي أسكعد وحج سكنة فمرث في قريقه بالشكي  أبي ال ي  ابن جميل فسكلأ عليه وسكئ له أن 
يسم  له على صدره ولما ودعه سئله أن يبصق في فيه فبصق له  أ سافر فقيل للشي  كيف 

 أنت والجبلى فقال رجالر كامالر.
جمككاعككة من العلمككاء و يرهأ مجمعين على وهككده وورعككه قككال الجنككدي ولقككد سككككككككككككككمعككت 

وكمال عبادته وحسكن فقهه وصكيانة عرضه وكان كثير الصيام ال يفطر  ير اكيام المكروهة  أ 
ال يئكل من اكقعمة إال ما يعر  حله. وكان شكككككككككككككديدار في الطهارة مبال ار فيها وكان إذا أراد 

ى صكككككفا س فيها مرتين أو  ال ار  أ يخرج إلاال تسكككككال ن ل في قميصكككككه في جارة عظيمة فين م
هنالك فال يبرح يصككككككككككككككلي عليه حتى تجف  يابه وأمره في الطهارة شككككككككككككككديد. قال ولقد رأيت 
الصكككفا الذي كان يصكككلي عليه فرأيت في موضكككع سكككجوده أ رار ظاهرار قال وأخبرني أبو بكر بن 

رأى والدُه  مصباح أنه أحمد الماوني عن الفقيه عبيد بن صال  عن الفقيه عمر بن محمد بن
فقككال  كمااا فعاال اللااه باامحمككدار وقككد توفي في قريق الحج بمككدينككة حلي بن يعقوب فقككال لككه 

 فر لي وأدخلني الجنة ويل للمتقشككككككفين فقلت له كيف هو قال بخير ويل للمتقشككككككفين ويل 

                                         
 .41( ص/301ن هة اكنام فى تاري  اإلسالم، ابن ُدْقماق، صارم الدين )م  (2)
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للمتقشكفين فسكئلته عن الفقيه عمر بن سكعيد المذكور وكان قد توفي فجعل يعظأ ويصف ما 
طاه الله ويقول فقال نعأ لكنه قشكف ظاهره وباقنه لكنه قشف ظاهره وباقنه وجعل يكرر أع

ذلك مرارار. ويروى أن رجالر وصكل إلى الفقيه أحمد بن جديل وقال له يا سيدي الفقيه رأيت 
قبلي التعكر نورار من اكرم صككككككاعدار حتى خرق السككككككماء فما ذلك يا سككككككيدي فقال له ذلك 

 (2)تج اكرم لموته." القطه ويوم يموت تر 
 

العقود الوؤلؤيا  في تااريخ الدول  الر اااولي ، عوي بن -922
 (817الغسن الدزرجي )م 

 "بالد بها فاح النسيأ معنبرار ... وأعقه مسك الليل كافورة الفجر
وتفقه به جماعة كمحمد بن علي الصككديقي وابن أبي سككوادة وعلي ابن عمر وعمر بن 

محمد بن عمر اكب . ولما كان يوم اال نين السكككككككككككابع عشكككككككككككر من علي العلوي وهو ابن بنته و 
شكككهر ربيع اآلخر من السكككنة المذكورة احت كككر بعد أن مرم أيامار فح كككره من أصكككحابه جمع  
كثير وذلك بعد قلو  الشككككمس فسككككئ لهأ عن اليوم ما هو فدعى بطعام فئكله  أ قال لصككككهره 

ذكرك ه إال الله فقالوا يا فقيه إذا لأ نعلي بن عمر العلوي ارفع صكككككككوتك أنت والجماعة بال ال
ذكرتنكا قكال نعأ فهللوا وجعكل خواتيأ سككككككككككككككورة يس من قولكه( أ و ليس الكذي خلق  السككككككككككككككمككاوات 
واكرم بقادر على أن يخلق مثلهأ اآلية )وجعل يكرر ذلك  الث مرات رافعار بها صككككوته  أ 

ظيأ حتى جمع ع تشهد عقيه ذلك وفاضت نفسه وصلي عليه ظهر ذلك اليوم وح ر دفنه
 قيل لأ يكد يتئ خر عن ح ور دفنه أحد من أهل وبيد.

ويروى أن بعض أهل وبيد رأى شكككخصكككار من أهله كان قد توفي قبل ذلك بسكككنين. فلما 
توفي الفقيككه أبو بكر بن حنكككاش ودفن كمككا ذكرنككا رأ ى الرجككل الككذي من أهككل وبيككد قريبككُه في 

كر نذ مت مع جماعة فلما توفي الفقيه أبو بفقال حبسككككككت م ما فعل الله بكالنوم فقال له 
 بن حنكاش شفع فينا فئقلقنا و فر لجميع من في المقابر ببركة قدومه رحمُه الله تعالى.

                                         
 .2/282( 321ة، علي بن الحسن الخ رجي )م العقود اللؤلؤية في تاري  الدولة الرسولي (2)
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وفيها توفي الفقيه أبو عبد الله محمد بن عمر العلوي وكان مولده سكككككككككنة  مان عشكككككككككرة 
. توفي ل ومكارم أخالقوتفقه بابن حنكاش المذكور كما ذكرنا وكان فقيهار فاضكككككالر له تف ككككك

بعد شككككيخه بئربعة أشككككهر. في تاسككككع شككككهر شككككعبان من السككككنة المذكورة. وهو جد ابن اكب  
 وعقبُه كثير في وبيد والله أعلأ.

وفيها توفي الفقيه الصال  أبو الحسن علي بن سير بن إسماعيل بن الحسن الواسطي. 
عهد من كته الحدي  منها قريه ال وكان فقيهار فاضكالر قدم نعأ أوالر وأخذ عنُه جماعة شتى

 (2)المروي عأ أمعمر بالهند  أ سافر إلى الجند ل رم الرجية بها" 
 

العقود الوؤلؤيا  في تااريخ الدول  الر اااولي ، عوي بن -928
 (817الغسن الدزرجي )م 

 . فقال أخذ بيدي وأدخلني الجنة.ما فعل الله بك"بعد موتِه في المنام فقال له 
فقيكه الصككككككككككككككال  محمكد بن يك نك ال بيكاٍء مثاة من تحتها مفتوحة ونون بعدها وفيهكا توفي ال

ألف والم. وكان أبوه بلي ار سكككن بذي جبلة  أ تئ هل بها فظهر له هذا المذكور فنشككئ  نشككوءار 
حسككككككككككنار وتفقه بئهل جبلة. وكان جيدار حسككككككككككن اكُلفة كثير المحفوظات فقيهار فرضككككككككككيار درثل 

 ول السنة المذكورة رحمه الله تعالى.بالشرفيثة إلى أن توفي أ
وفي سككنة ا نين وتسككعين حصككلت الوحشككة بين الشككريف جمال الدين على ابن عبد الله 
وبين الملك المؤ يد فتخوث  الشككككككككككككككريف جمال الدين من الملك المؤ يد فترك الوصككككككككككككككول إليه 

عبد الله  نوأخرج حريمه من صكككنعاء  ليالر فنمي ذلك إلى الخليفة فكته إلى الشكككريف علي ب
يسكككككككئ له عن سكككككككبه تخلفه عن الوصكككككككول فكته إليِه الشكككككككريف جوابار يقول فيه أن ابنك ملك 
شككككاب قادر وأخا  منه بارة وأكثر ما تقول أ خطئ  داود. فعاد جوابه معاذ الله أن يفعل ذلك 
وإن يفعل أبوه فلأ تطه نفس الشككككككككككككككريف وبقي على االمتنا   أ تئ كدت الوحشككككككككككككككة وتظاهر 

ل الدين بالخال  ومراسككككككككككككلة اإلمام. وكان اإلمام في حصككككككككككككنه بحجة واكمير في اكمير جما
حصككنه براش في المعاوب فئجابه اإلمام وقلع إليه بعسكككر عظيأ وحشكككر اكمير جمال الدين 

                                         
 .2/241( 321العقود اللؤلؤية في تاري  الدولة الرسولية، علي بن الحسن الخ رجي )م  (2)
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ومن معه من أهل شكككككككككككظه وأهل الظاهر والتقى باإلمام وقصكككككككككككد الجميع منهأ الكولة وحطوا 
نهأ ا. وبعد ذلك اتفق كافة اكشرا  واختلفوا وهدموا ما بيعليها أيامار فلأ يتصكلوا بشكيٍء منه

من الذحول والقتل واجتمعوا على حرب السكككلطان فكته بعض اكشكككرا  إلى الملك المؤ يد  
 كتابار يقول فيه

 تن  عن الدست الذي أنت صدره ... وعد  عن الملك الذي ح ته  صبار 
 ي ملكه حربار رويدك أن الله قد شاء  حربكأ ... وصيرني الرحمن ف

 سئجلبها شعثا إليك سواريا ... م مرة جردار مطهمة قبا
 عليها ليوت من لؤ ي بن  الٍه ... بها ليل بسامون قد مارسوا الحربا

 فما في جبال اللوو عاُر لسٍد ...  دت وأكفا  السحه من دونه دربا
 (2)فئجابه الملك المؤ يد بكتاب وأبيات يقول فيها:" 

 

راجم أمما  النغو والوي ، الفيروزآبادي )م البويا  في ت-929
812) 

 "التيس، فجاويته على ذلك، ف حك نور الدين منه.
 ؟ فقال:ما فعل الله بك: رأيته في المنام بعد موته فقلت: 2وقال فتيان

 أنشدته قصيدة، ما في الجنة مثلها، وأنشدني إياها، فعلق بحفظي منها:
 1لحل ويك من قبلييا هذه اقصري عن العذل ... فلست في ا

 يا رب ها قد أتيت معترفا ... بما جنته يداي من ولل
 م ن كف بكل مئ مة ... صفر يد من محاسن العمل

 فكيف أخشى نارا مسعرة ... وأنت يا رب في القيامة لي؟
 النار. 8قال: فوالله منذ فر ت من إنشالها ما سمعت حسين

 .4أبو سعيد السيرافيالحسن بن عبد الله بن المروبان، القاضي  -11

                                         
 .2/115( 321العقود اللؤلؤية في تاري  الدولة الرسولية، علي بن الحسن الخ رجي )م  (2)
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ولي ق كاء ب داد، وسككن الجانه الشكرقي، وكان أبوه مجوسكيا، واسكمه به اد، فئسلأ، 
 فسماه ابنه عبد الله.

 ، والل ة على أبي بكر6، وعلى أبي بكر مبرمان5قرأ النحو على ابن السراج
__________ 

صككككل ات هو فتيان الشككككا وري، شككككاعر دمشككككقي، نسككككبته إلى محلة الشككككا ور بدمشككككق، 2
. له ديوان 886/ 5اكعالم  625بالملوك ومدحهأ وعلأ أو الدهأ. توفي بدمشككككككككككق سككككككككككنة 

 شعر مطبو  ومحقق.
 رواية ياقوت: "فلست في الحلق ... " ولعلها أص . والقبل: الطاقة والمقدرة. 1
 الحسين: الصوت الخفي. 8
ت وقبقا 828/ 2وإنباه الرواة  156ترجمته في قبقات ابن قاضكككككككككككككي شكككككككككككككهبة ص 4

 245/ 3ومعجأ اكدبكككاء  61/ 2والفهرسككككككككككككككككت  502/ 2وب يكككة الوعكككاة  36ال بيكككدي ص
. والسكيرافي بكسكر السكين: نسكبة إلى سيرا ، 141/ 8ومعجأ المؤلفين  120/ 1واكعالم 

 وهي من بالد فارل، على ساحل الخليج العربي.
 .810محمد بن السري، أبو بكر، وقد ترجأ له المصنف برقأ  5
 (2)." 841مصنف برقأ ترجأ له ال 6
 

أخرى، -الاباوااياا  فااي تااراجم أمماا  النغو والوياا  ط-980
 (812الفيروزآبادي )م 

" 
كراسكككككة والمقامات وكتاب في العروم وكتاب العمدة في النحو والمنتخه في النحو   

والمقتصككد في الصككر  وأسككلوب الحق في تعليل القراءات العشككر والحاكأ في الفقه مجلدان 
 المطلبي و ير ذلك  على مذهه اإلمام

                                         
 .225( ص/322م البل ة في تراجأ ألمة النحو والل ة، الفيرووهبادي ) (2)
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ودفن بباب الصككك ير بدمشكككق كان يقول هل سكككيبويه  563مات عن  مانين سكككنة سكككنة  
إال من رعيتي ولو عاش ابن جني لأ يسكككككعه إال حمل  اشكككككيتي خلع عليه نور الدين الشكككككهيد 
فرأى في قريقكه تيسككككككككككككككا يخرج الخبكايكا فوقف عليكه فقكال المعلأ قد وقف بحلقتنا رجل عظيأ 

قة أعلأ النال وأكرمهأ فئرني إياه فشككككق ذلك التيس النال حتى وضككككع يده ملك في وي سككككو 
 عليه فرمى إليه بتلك الخلعة السككككككككككنية فبا ى نور الدين فعاتبه وقال اسككككككككككتخفافا فعلت بخلعتنا
فقال  دري واضككككككككككككك  كن في هذه المدينة أككثر من م ة ألف تيس وما فيهأ من عرفني إال 

 نور الدين منه  هذا التيس فجاويته على ذلك ف حك
دنه قصككككيدة ما فقال أنشكككك ما فعل الله بكوقال فتيان رأيته في المنام بعد موته فقلت  

 في الجنة مثلها وأنشدني أياها فعلق بحفظي منها 
يا هذه أقصكككككري عن العذل % فلسككككككت في الحل ويك من قبلي % % يا رب ها قد  % 

كل ما  مة % صفر يد من محاسن أتيت معترفا % بما جنته يداي من ولل % % م ن كف ب
 العمل % % فكيف أخشى نارا مسعرة % وأنت يا رب في القيامة لي % 

____________________ 
 "(2) 
 

العقد الثمين فى تاريخ البود ا اين، التقي الفا ي )م -981
837) 

"وكككان مع ذلككك: ال يقبككل ممن يهككدى إليككه شككككككككككككككي ككا ولو كككان مككئكوال. ولككه فيمككا بل نى 
 كثير لقصد وجه الله لنال كثير من الفقراء و يرهأ.إحسان  

 عل الله بكما فوأخبرنى بعض أصكككككككككحابنا أنه رهه بمكة فى النوم بعد وفاته، وقال له: 
يا سكككككيدى؟ فقال له ابن اكنصكككككارى: والله مشكككككى الحال على خير بكرمى. والمخبر لى بهذه 

 الحكاية من خواص ابن اكنصارى العارفين بخفايا أمره.

                                         
 .35( ص/322أخرى، الفيرووهبادي )م -البل ة في تراجأ ألمة النحو والل ة ط (2)
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خبرنى عن ابن اكنصكككككككككككككارى بما ذكرته من خبره مع المناوى وأبى البقاء وابن جماعة وأ
 و ير ذلك.

ومما حكاه لى من سعادة ابن اكنصارى: أنه أسلأ فى شيء يقال له: التيلة مالة درهأ 
فى اكردب، وأنككه بككا  ذلككك بعككد مككدة بككئلف درهأ ومككالككة درهأ اكردب. وأنهأ وجككدوا لككه بعككد 

 ه بالفارقانية: خمسة هال  مثقال ذهه، وخمسة وستين ألف درهأ ف ة.موته فى مخ ن ل
وأنه لما توجه من القاهرة لقصكككككككككككد الحج والمجاورة، اسكككككككككككتدان من مال اكيتام بالقاهرة 
عشكككرة هال  درهأ با نى عشكككر ألف درهأ إلى سكككنة برهن و يق. وقصكككد بذلك خفاء أمره فى 

 عقالء.ال ناء، وإظهار احتياجه، وذلك مما يقصده ال
ولكه فى مثل ذلك أخبار أخر. وله معرفة بالوراقة والمكاتيه الحكمية وحفظ الحاوى. 

 ومن خطه نقلت نسبه هذا.
 
 ك محمد بن أحمد بن ي يد، أبو يونس الجمحى: 66

من أهل مكة، وكان يسككككككككن المدينة. روى عن محمد بن المنذر بن ال بير بن هشكككككككام 
 بن عروة.

 بقة الرابعة من الثقات، قال: وروى عنه أصحابنا.ذكره هكذا ابن حبان فى الط
 
 ك محمد بن أحمد بن يونس المكى، المعرو  بالكركى، لقه بالجمال: 62

 كان عاقال، خي را، ذا مروءة وصيانة، وأخالق حسنة.
 كتبت عنه بمكة دعاء، ذكر لى أنه للنفع من اكعداء، على ما بل ه عن شي  اليمن

__________ 
، 230/ 8، تذهيه التهذيه 238/ 2مته فى: )الجرح والتعديل كككككككككككككككككككككك انظر ترج 66

 (2)(." 2083، خالصة الخ رجى ترجمة 14/ 1تهذيه التهذيه 
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العقد الثمين فى تاريخ البود ا اين، التقي الفا ي )م -987
837) 

الله  ما فعل"وبل نى عن بعض أصككككككككككككحابنا، أنه رأى حسككككككككككككينا هذا فى النوم، فقال له: 
 ين ما معناه:  فر لى وأدخلنى الجنة.؟ فقال له حسبك

وبل نى عن صاحبنا، أنه رأى فى منامه هذا حسينا يئكل معه ومع أخى الرالى، ملوخية 
مطبوخة، وأنه سكككككككئل عن الجنة ما ترابها؟ فقال: المسكككككككك، قال الرالى: فشكككككككممت منه رالحة 

ران، ن ال عفالمسكك، قال: وإنه سكئل عن نباتها، فقال: ال عفران، وسكقط من حسكين شيء م
وشكككككككيء من المسكككككككك. هذا معنى ما بل نى فى هذه الحكاية، والمخبر لى بها، هو شكككككككهاب 
الدين أحمد بن إبراهيأ المرشدى. عن أخيه النحوى المفيد جالل الدين عبد الوحد ككككككككككك وهو 

 الرالى ك لحسين المذكور، والمخبر عنه بما حكيناه عنه.
 

 ك حسين العتمى : 2051
(، بلدة من 2ة م ككككككككككككمومة وتاء مثناة من فوق، نسككككككككككككبة إلى عتمة )العتمى: بعين مهمل

 جبال اليمن فى بالد أصاب.
كذا ذكره لى بعض الفقهاء المكيين. وذكر أنه كان شككككككككككككككي  الفقراء برباط ربيع بمكة. 

 انتهى.
وقد وجدت فى قبقة سككما  لصكككحي  البخارى على الرضكككى الطبرى، شكككخصكككا يقال له 

 ط ربيع. ولعله هو، والله أعلأ.الفقيه حسين بن عمر، شي  ربا
 والسما  فى سنة أربع عشرة وسبعمالة، بخط أبى القاسأ الس روى . ومنه نقلت.

* * * 
 

 من اسمه حصين
ككككككككك حصين بن الحارث بن المطله بن عبد منا  بن قصى بن كالب القرشى  2058

 المطلبى:
 نة.ا إلى المديذكر ال بير بن بكار، عن عمه: أنه وأخويه الطفيل، وعبيدة، هاجرو 
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__________ 
( عتمة: م موم، حصن فى جبال وصاب من أعمال وبيد. انظر: معجأ 2ككك ) 2051

 البلدان )عتمة(.
، 21/ 8، المنتظأ 851، 83/ 8ككككككككككككككككككك انظر ترجمته فى: )قبقات ابن سكككككعد  2058

، 2230، أسكككككد ال ابة ترجمة 580، واالسكككككتيعاب 2286، اإلصكككككابة ترجمة 21/ 5، 280
 (2)(." 14، نسه قريش 28اب البن ح م جمهرة اكنس

 

العقد الثمين فى تاريخ البود ا اين، التقي الفا ي )م -983
837) 

"وهو يخطه: أيها النال، أي ما أعظأ، أخليفة الرجل على أهله أم رسككككككوله إليهأ؟ والله 
لو لأ تعلموا ف كككككل الخليفة، إال أن إبراهيأ صكككككلى الله عليه وسكككككلأ خليل الرحمن، اسكككككتسكككككقى 
فسكككقاه ملحا أجاجا، واسكككتسكككقاه الخليفة فسكككقاه عذبا فراتا، ب را حفرها الوليد بن عبد الملك 
بالث ني تين:  ن ية قوى و ن ية الحجون. فكان ينقل ماؤها فيوضككككككككع فى حوم من أدم إلى جنه 

 وم م، ليعر  ف له على وم م. قال:  أ  ارت الب ر، فال يدرى أين هى اليوم. انتهى.
بى وقو  هذا من خالد القسكككككككككرى؛ كنه قال بعد أن ذكر كالم ابن جرير وقد أنكر الذه

 هذا: قلت: ما أعتقد أن هذا وقع. انتهى.
ومن السككككككوء المحكى عن خالد القسككككككرى، أنه كان يقع فى على  بن أبى قاله رضككككككى 
الله عنه، كن الذهبى نقل عن يحيى بن معين، أنه قال: كان رجل سوء يقع فى على  بن أبى 

 رضى الله عنه. انتهى. وذكره الذهبى فى المعنى، فقال: ناصبى  سب اب. انتهى.قاله 
ولأ يمت خالد القسكككككككككككككرى، حتى أمر الوليد بن ي يد بن عبد الملك بن مروان بتعذيبه، 
فعكذب خكالكد عكذابكا شككككككككككككككديدا، حتى مات تحت العذاب. وقال البخارى: إنه مات قريبا من 

 سنة عشرين ومالة.
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ة سكككككككككت وعشكككككككككرين ومالة. وبه ج م الذهبى فى العبر، وواد فى وقال خليفة: مات سكككككككككن
 المحرم، وله ستون سنة.

 وكان جوادا ممدحا خطيبا مفو ها، ولخالد رواية عن جده، ولجده صحبة.
 روى عنه حميد الطويل، وإسماعيل بن أبى خالد، وحبيه بن أبى حبيه، وجماعة.

و عككد بن درهأ. وروى لككه أبروى لككه البخككارى فى خلق أفعكال العبككاد، قصككككككككككككككة ذبحككه للج
 (.21داود، أنه أضعف الصا  فجعله ستة عشر رقال )

وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال  يره: كان أشككككككككككككككر  من أن يكذب. وله فى الجود 
أخبار، منها على ما قال اكصكككككككمعى: حد نى الوليد بن نوح، قال: سكككككككمعت خالد القسكككككككرى 

 ال ين ألفا من اكعراب، من تمر وسويق.على المنبر يقول: إنى كقعأ كل يوم ستة و 
__________ 

( 8132( أخرجه أبو داود فى سككككككككككككككننه، فى كتاب اكيمان والنذور، حدي  رقأ )21)
من قريق: محمد بن محمد بن خالد أبو عمر، حد نا مسدد، عن أمية بن خالد، قال: لما 

 اود: محمد بنولى خالد القسككرى أضككعف الصككا  فصككار الصككا  سككتة عشككر رقال، قال أبو د
محمد بن خالد قتله ال نج صككككككبرا فقال بيده هكذا، ومد أبو داود يده وجعل بطون كفيه إلى 

لأ ، قككال: أدخلنى الجنككة، فقلككت: فمااا فعاال اللااه بااكاكرم، قككال: ورأيتككه فى النوم فقلككت: 
 (2)ي رك الوقف." 

 

العقد الثمين فى تاريخ البود ا اين، التقي الفا ي )م -984
837) 

 ك قهر نفسه، وكسر جاهه وحشمته عند العامة، وكان يطوى اكيام والليالى."بذل
ومن جملة ما جرى لى معه: أنى مرضكت بالحمى، وأنا صك ير السن، فجاءنى بدرهأ، 
وقال لى: اشكككتر به  ال ة أيام عسكككال، فاشكككترى لى ذلك وشكككربته واسكككترحت، وحملنى مرارا من 

ظهره عند هيجان حاله،  أ يعيدنى إلى الموضككع باب دار العجلة، إلى حاشككية الطوا  على 
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الذى أخذنى منه. وله كرامات كثيرة نفعنا الله به، وهو من أصكككحاب سكككيدى الشكككي  العار  
أبى محمد صككككككككككال  الدكالى، وأبو محمد من أصككككككككككحاب الشككككككككككي  العار  عبد الرواق، وعبد 

 الرواق من أصحاب شي  المشاي  أبى مدين. انتهى.
وة عبكد الرحمن بن أبى الخير الفكاسككككككككككككككى: أنه وجد بخط جده وأخبرنى شككككككككككككككيخنكا القكد

ا فعل مالشككككريف أبى عبد الله الفاسككككى حكاية معناها: أن شككككخصككككا رلى بعد موته، فقيل له: 
؟ فقال:  فر لى بح ككور فالن الخياط فى جناوتى بطاقية الشككي  أبى لكوط، وهذه الله بك

 منقبة عظيمة.
ى صكككفر سكككنة تسكككع وعشكككرين وسككككتمالة بمكة، توفى الشكككي  أبو لكوط، يوم الجمعة  ان

 ودفن بالمعالة، وقبره بها معرو .
ومن حجر قبره نقلت وفاته ونسكككبه، وكذا وجدت وفاته بخط جدى الشكككريف أبى عبد 

 الله الفاسى، إال أنه لأ يذكر شهر وفاته.
وقال جدى فى تعاليقه: أخبرنى أبو محمد عبد الله بن عبد الحق السكككككككككككوسكككككككككككى رحمه 

أبا لكوط الدكالى، كان يصككككككككككككككنع الطعام إلخوانه ويقدمه لهأ، ف ذا أكلوا يقول لهأ: اللكه: أن 
 قولوا: ال ج اك الله خيرا يا أبا لكوط.

قككال جككدى: ومعنى حكككايككة أبى لكوط، أن النفول تظهر عنككد إدخككال المسككككككككككككككار على 
ئن باكمثال، وتسكككتشكككر  إلى الثناء والمدح، ف ذا خا  من هذه الوليجة، داوى هذا المرم 

يقول: ال ج اك الله خيرا، حتى ينسل  هو من صفة اإلحسان، وي يفه إلى المحسن الحق، 
وهو الله تعالى، والسكككككككككككالك يداوى مرم قلبه، حتى يصككككككككككك ، لعلمه أنه ال يملك شكككككككككككي ا وال 

 يستحقه. انتهى.
 

 ك عبد الله بن عبد الع ي  الكردى، أبو محمد، المعرو  بالصامت: 2520
مدينة من أبى يوسكككف الكحال: اكربعين الطالية. وحدث بها عن ن يل مكة، سكككمع بال

مؤلفها، وهذا  لط، ف ن أبا يوسكف، إنما سمعها من يونس بن يحيى الهاشمى عن الطالى" 
(2) 
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 (833)اي  النهاي  في طبقات القراء، ابن الجزري )م -985
ئخذ بيد ر ف"سكككككنة في المنام وعليه  ياب شككككككديدة البيام وعمامة مليحة ووجه عليه نو 

لى الله ؟ فقال: عرضت عما فعل الله بكالرالي مشيا إلى صالة الجمعة فقال له: يا سيدي 
خمسككككككككككككككين مرة فقكال لي: أيش عملكت؟ فقلكت: قرأت القرهن وأقرأتكه فقككال لي: أنكا أتوالك أنككا 

 أتوالك.
 .دلبة بن أحمد بن الهيثأ أبو العبال البلخي اسمه عبد الله يئتي إن شاء الله تعالى

الكنى من الدال: أبو داود سكككككككككككليمان بن نجاح، أبو دحية معلي بن دحية، أبو الدرداء 
 عويمر بن ويد.

 اكنساب واكلقاب:
الكككداجوني الكبير أبو بكر محمكككد بن أحمكككد بن عمر والصكككككككككككككك ير العبكككال بن محمكككد، 
الكدارقطني علي بن عمر، الكداراني علي بن داود، الداعي الشككككككككككككككريف محمد بن عمر، الداني 
عثمان بن سكككككككككككككعيد وبعد الله بن محمد بن خلف، الداهري عبد الله بن أحمد، الدباج علي 
بن جابر، الدبال الحسككككككككين بن محمد بن عبد الوهاب، الدراج أحمد بن محمد بن أحمد، 
الدقاق خلف بن مروان والحسكككككككككككككن بن الحباب، الدالصكككككككككككككي عبد الله بن عبد الحق، الدالء 

، دلبككة عبكد اللككه بن أحمككد بن الهيثأ كمكا تقكدم وقككال أحمكد بن محمككد أبو الطيكه الشككككككككككككككاهكد
اكهواوي عبد الله بن محمد بن الهيثأ، الدالل عامر بن عبد اكعلى، الدمياقي عبد المؤمن 
بن خلف ومحمككد بن عبككد الع ي ، الككدنككداني محمككد بن إدريس، الككدهككان علي بن موسككككككككككككككى 

بن محمكككد بن هككككارون وأحمكككد بن عبكككد الرحمن، الكككدوري حفص بن عمر، الكككديبلي أحمكككد 
ومحمد بن الحسككككين بن محمد ومحمد بن عبد الله، الدينوري محمد بن المظفر والحسككككين 
بن محمد ومحمد بن عبد الله، الدينوري محمد بن المظفر والحسين بن محمد بن حبش، 

 الديواني علي بن أبي محمد بن أبي سعد.
 اكبناء:
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ني أحمككد بن عثمككان، ابن الككدبككال" ابن أبي دارة أحمككد بن محمككد بن أحمككد، ابن الككدا
(2) 

 

 (833)اي  النهاي  في طبقات القراء، ابن الجزري )م -982
في  اني جمعة من وفاة الشكككككي  أبي منصكككككور: اليوم ختموا على  2"لي المؤتمن التاجي

ا فعل الله مقبره مالتين وإحدى وعشككككككككرين ختمة، وقال السككككككككمعاني: رأوه بعد موته فقيل له: 
 لي بتعليمي الصبيان فاتحة الكتاب.؟ قال:  فر بك

محمكد بن أحمد بن علي بن  دير هو محمد بن أحمد بن أحمد بن علي بن  دير، 
 تقدم.

محمد بن أحمد بن علي أبو عبد الله بن أبي سكككككعيد الق ويني، ن يل مصكككككر،  -1253
مقرئ كبير حاذق شكككككككككهير، قرأ على علي بن داود الداراني بدمشكككككككككق والحسكككككككككن بن سكككككككككليمان 

اكي وقاهر بن  لبون، وسككككككككككككككمع من عبد المنعأ بن  لبون قال الذهبي: وأحسككككككككككككككبه قرأ اكنط
عليه، وحدث عن القاضكككككي علي بن محمد الحلبي وميمون بن حم ة، قرأ عليه أبو الحسكككككين 
يحيى بن علي الخشككككككككككككككاب وأبو علي الحسككككككككككككككن بن خلف بن بليمة، وحدث عنه عبد الع ي  

، توفي في ربيع اآلخر سكككنة ا نتين وخمسكككين 1الكتاني ومحمد بن أحمد الراوي في مشكككيخته
 وأربعمالة عن نيف و مانين سنة.

محمككد بن أحمكككد بن علي بن عبكككد ال ني بن برككككات شككككككككككككككمس الككدين الرقي  -1251
الحنفي اكعرج، شككككي  القراء بدمشككككق، إمام كامل ناقل مع الثقة، ولد بعد السككككتين وسككككتمالة، 

بع ى الع  أحمد بن إبراهيأ بن عمر الفارو ي، والسكككواعتنى بالقراءات أتأ عناية، قرأ العشكككر عل
على إبراهيأ بن داود بن ظافر الفاضكككككلي وإبراهيأ بن فالح اإلسككككككندري وأبي بكر محمد بن 
عبد الخالق بن م هر وإبراهيأ بن  الي البدوي وروى الحرو  من سكككبعة ابن مجاهد سكككماعا 

الحرو  من كتاب اإليجاو من يوسكككككككككككككف بن يعقوب بن المجاور عن الكندي إجاوة، وروى 
لسكككبط الخياط سكككماعا من علي بن أحمد بن عبد الواحد بن البخاري عن الكندي سكككماعا، 
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قرأ عليه إبراهيأ بن أحمد الشكككككككككامي ويونس بن عبد الله ال  ي وناصكككككككككر الدين محمد العقيبي 
ومحمكككد بن شكككككككككككككككر وأبو بكر  8وأحمكككد بن إبراهيأ بن الطحكككان شككككككككككككككيخنكككا وأحمكككد القريري

 ومحمد بن أحمد بن اللبان، وروى عنه الشاقبية باليمن يحيى بن أبي 4يالهمذان
__________ 

 الناجي ق ك، الساجي  . 2
 وحدث عنه ... مشيخته: ال ق. 1
 الفريري ق. 8
 (2)الهمداني ق."  4
 

 (845المقفى الكبير، المقريزي )م -982
 "ووا ه الجي ة القصوى فخندقها ... وكاد يصعق من خو  ومن رعه

 له مراكه فوق النيل راكدة ... فما سوى القار للن ظ ار والخشه
 ترى عليها لبال الذل  مذ بنيت ... بالشط  ممنوعة من ع  ة الطله

 فما بناها ل  و الروم محتسبا ... لكن بناها  داة الرو  للهرب
ا ع م على محكاربكة أبي أحمد الموف ق 2وقكال معكدان ) ( بن عمرو يمكدح ابن قولون لمك 

 ك  أمير المؤمنين المعتمد على الله من إساره ]البسيط[:وف
 قال الهدى بابن قولون اكمير كما ... ي هو به الدين عن دين وإسالم

 ف ذا الجيوش من الفسطاط يقدمها ... فيه على الهول مام  ير محجام
 ب[ 31في جحفل للمنايا في مقانبه ... مكامن بين رايات وأعالم ]

 م  طارفة ... بيض، وسود أسود من بني حاميسمو به من بني سا
 لو أن  روح ابن كنداج معل قة ... بالمشتري لأ يفته أو ببهرام

 حاط الخالفة والدنيا خليفتنا ... بصارم من سيو  الله صمصام
 (1يا أي ها النال هب وا ناصرين له ... مع اكمير بدهأ الخيل في الالم )
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 عن اإلمام بئقرا  القنا الدامي حتى يرى السي د المئمون ذب كأ ...
 ليست صالة مصل يكأ بجال ة ... وال الص يام بمقبول لصو ام

 ( بن خليفة الهذلي  في ذلك أي ا ]الكامل[:8وقال منصور )
 يا  ر ة الدنيا الذي أفعاله ...  رر بها بين الورى يتعل ق

 أنت اكمير على الشآم و  رها ... والر ق تين وما حواه المشرق
 إليك مصر وبرقة وحجاوها ... كل  إليك فؤاده متشو قو 

 هتك الخالفة صاعد وخليله ... إسحاق، ب يا، والحسود اكخرق
 أسيافنا بيض المتون فليتها ... بنجيع من خذل اإلمام تخل ق
 تمسي وتصب  ضاربا من دونه ... بمهن د منه الحتو  تفر ق

، وذو  الحفيظة يلبق يتلوك سعد والمقد م تيتك ... والالذقي 
 

 ]بعض ف الل ابن قولون[:
ف. حد ث محمد بن الحسكككككككككن  وكان أحمد بن قولون حسكككككككككن الت ه د شكككككككككديد التقشككككككككك 

 اليماني  قال:
رأيت أحمد بن قولون فيما يرى النالأ، وكئن ه في روضكككككة خ كككككراء، وعليه لبسكككككة رالعة، 

عل الله ا فموقد حسكككنت صكككورته، ويده تحت خد ه، وقد اسكككتشكككعر كآبة شكككديدة. فقلت له: 
 ؟بك

قال:  فر لي وأمر بي إلى الجن ة. وذلك أن ه لم ا فارقت نفسككي جسككدي، سككاقها سككالق 
عنيف في موضع ال أعرفه، فاحت ت بجهن أ وقد ف رت فاها وخرج لسانها. فملت عن الطريق 
التي يسككككككككوقني السككككككككالق فيها، خوفا أن تلتهمني. وابتدرت امرأة حسككككككككنة الوجه عظيمة الخلق 

 ومشت بيني وبين - بئل عليك يا أحمد! قد وهبك رب ك ليفقالت: ال
__________ 

 : قعدان.116( الكندي 2)
 ( جمع الألمة وهي الدر .1)



 

 1191 

 (2)( الكندي: منصف." 8)
 

 (845المقفى الكبير، المقريزي )م -988
" 

ت أن رأسه أخبر  إسماعيل قال: كان أحمد بن نصر خل ي فلم ا قتل في المحنة وصله
الرأل يقرأ القرهن فم يت فبت  بالقرب من الرأل، وكان قد وك ل به من يحفظه. فلم ا هدأت 
ه  النثاُل أ ْن يُكتكْر ُكوا أ ْن يك ُقوُلوا هم نثا و ُهْأ ال يُكْفتك ُنو  ن  العيون سكككمعت الرأل يقرأ القرهن الأ* أ ح سكككِ

د ذلككك في المنككام وعليككه السككككككككككككككنككدل [ فككاقشككككككككككككككعر  جلككدي.  أ  رأيتككه بعكك1 - 2]العنكبوت: 
أ[  2؟ قال:  فر لي وأدخلني الجن ة ]ما فعل الله بكواإلسككككككتبرق وعلى رأسككككككه تاج، فقلت: 

وذكر أحمد بن نصككككككككككر، فقال: رحمه  -قال المرووي : سككككككككككمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل
 الله، ما كان أسخاه! لقد جاد بنفسه.

اد ) ا نعيأ بن حمككك  و، قلكككه الكثير من الحكككديككك  بكككالحجكككاو ( فككككان من أهكككل مر 2أمككك 
والعراق  أ  ن ل مصر  أ  أشخص منها في خالفة الوا ق فس ل عن القرهن فلأ يوافقهأ على ما 

 يعني القول بخلق القرهن فحبس حت ى مات. -أرادوه منه
( فروى الحافظ أبو الفرج بسنده إلى محمد 1وأم ا الحافظ أبو نعيأ الف ل بن دكين )

رو بن عيسككككككى قال: سككككككمعت أبي يقول: ما رأيت مجلسككككككا أنبل من مجلس بن أحمد بن عم
اجتمع فيككه المشكككككككككككككككاي  بجككامع الكوفككة في وقككت االمتحككان، فقرئ عليهأ الكتككاب الككذي فيككه 
المحنة، فقال أبو نعيأ: أدركت  مانمالة شككككككككي  ونيفا وسككككككككبعين شككككككككيخا، منهأ اكعمش فمن 

ال  وال تكل أ أحككد بهككا إ -بخلق القرهن يعني -( فمككا رأيككت أحككدا يقول بهككذه المقككالككة8دونككه )
ل رأل أبي نعيأ وقكككال لكككه: ج اك اللكككه خيرا عن  رمي بكككال نكككدقكككة، فقكككام أحمكككد بن يونس فقبككك 

 اإلسالم! وقال اإلمام
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أبو بكر ابن أبي شككككككككككككككيبة لم ا أن جاءت المحنة إلى الكوفة: قال لي أحمد بن يونس: 
وبه وقال: ما هو ضرب اكسياط.  أ  أخذ ور   الق أبا نعيأ فقل له! فلقيته فقلت له. فقال: إن  

 رأسي أهون علي  من هذا.
( فقال حنبل: كنت حاضككككرا عند عف ان بعد أن امتحن فسككككئله 4وأم ا عف ان بن مسككككلأ )

يحيى بن معين بح ككور أبي عبد الله أحمد بن جنبل ونحن معه، فقال: يا أبا عثمان أخبرنا 
 ة وما رددت عليه؟ .بما قال لك إسحاق بن إبراهيأ في المحن

يعني  -فقال عف ان ليحيى بن معين: يا أبا وكريا، لأ أسكككو د وجهك وال وجوه أصكككحابك
 أن ه لأ يجه إلى القول بخلق القرهن. فقال له: فكيف كان؟

فقكال: دعاني إسككككككككككككككحاق بن إبراهيأ، فلم ا دخلت عليه قرأ الكتاب الذي كتبه المئمون 
ان وادعككه أن يقول: القرهن كككذا وكككذا، فكك ن من أرم الج يرة إلى الرقكك ة، فكك ذا  فيككه: امتحن عفكك 

يجري  وكان المئمون -قكال ذلكك فكئقر ه على أمره وإن لأ يجبكك فاقطع عنه الذي يجرى عليه
 (2)عليه في كل  شهر " 

 

 (845المقفى الكبير، المقريزي )م -989
" 

كان أعلمهأ وأق ككككككاهأ، وقد قال النبي  صككككككل ى العلماء كمن لة علي  في الصككككككحابة، ف ن ه  
 الله عليه وسلأ: أق اكأ علي ، كذلك كان الشافعي  أعلأ العلماء بالفقه والق اء.

ومنهكا ما ذكره أبو يوسككككككككككككككف يعقوب ابن أخي معرو  قال: بينا أنا في أي ام المحنة إذ 
 دخل علي  رجل عليه جب ة صو  بال كم ين، فقلت: من أنت؟

ى بن عمران. فقلت: أنت موسكككككككككى بن عمران الذي كل مه الله ع   وجل  قال: أنا موسككككككككك
وما بينك وبينه ترجمان؟ فبينا أنا كذلك إذ هبط علينا رجل من السكككككككقف عليه ] ... [ جعد 
الشكككعر، فقلت: من هذا؟ قال: هذا عيسكككى بن مريأ عليه السكككالم،  أ  قال لي: أنا موسكككى بن 

يني وبينه ترجمان، وهذا عيسككككككككككى بن مريأ عليه السككككككككككالم عمران الذي كل مني الله تعالى وما ب
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وهذا نبي كأ محمد صككككككككل ى الله عليه وسككككككككلأ وأحمد بن حنبل وحملة العرش وجميع الماللكة 
 يشهدون أن  القرهن كالم الله  ير مخلوق.

ل الله ما فعومنهكا أن  عبكد اللكه ابن اإلمكام أحمكد قكال: رأيكت أبي في المنام فقلت له: 
 ر لي، فقلت: جاءك منكر ونكير؟ قال: نعأ. قلت:؟ قال:  فبك

 ما قلت لهما؟ قال: قاال لي: من رب ك؟ فقلت:
سككككككبحان الله! أما تسككككككتحيان من ي؟ فقاال: يا أبا عبد الله اعذرنا ف ن ا بهذا أمرنا فتركاني 

 وانصرفا.
ومنها ما نقل عن أحمد بن الفت  قال: رأيت بشككككككككرا الحافي في منامي، وهو قاعد في 

قال: رحمني  ؟ما فعل الله بكتان وبين يديه مالدة يئكل منها، فقلت له: يا أبا نصكككككر، بسككككك
و فر لي وأبكاحني الجنك ة بكئسككككككككككككككرهكا. فقلت: فئين أخوك أحمد بن حنبل؟ فقال: ها هو قالأ 

 على باب الجن ة يشفع كهل السن ة مم ن يقول إن  القرهن كالم الله  ير مخلوق.
لموف ق قكككال: ككككان لي ورد من الليكككل أقومكككه. فقمكككت ليلكككة ومنهكككا مكككا ذكر عن علي  بن ا

الجمعة،  أ  أخذت م كككككجعي فرأيت كئن ي أدخلت الجن ة فرأيت  ال ة نفر من النال أحدهأ 
قاعد وبين يديه مالدة وعلى رأسه ملكان، ملك يطعمه الطعام وملك يسقيه الشراب، ورأيت 

يدخلهأ ورأيت رجال يتعل ق بالنال فرجال في وسكككط الجن ة شككككاخصكككاببصككككره إلى الله ع   وجل  
الجن ة، فقلت لرضككككككككوان: من هؤالء الثال ة الذين أعطوا في الجن ة هذا الخير كل ه؟ قال: هؤالء 
إخوانكأ الذين ماتوا وال ذنه عليهأ. قلت: صف لي! قال لي: أم ا اكو ل ف ن ه بشر الحافي: 

ة من الله، فقد وك ل الله به ملكا منذ عقل عقله ما شكككككككبع من الطعام وال روي من الماء مخاف
، عبد الله ال  يطعمه وملكا يسكككككقيه. وأم ا الشكككككاخص ببصكككككره نحو العرش فهو معرو  الكرخي 

 (2)خوفا من النار، وال شوقا إلى الجن ة وإن ما هو شوقا إليه،  " 
 

 (845المقفى الكبير، المقريزي )م -990
" 
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 ينفض لحيته، فسمعته يقول:وإذا ابن عمر واقف 
أبنككاء اكنجككال وأبنككاء اكرجككال، مككا لهأ ولهككذا؟ ومككا كالمهأ في هككذا؟ ال يقوون عليككه! 
 أ  انتبهكت. وقكد كنكت رأيكت هككذه الرؤيكا قبككل إنكذاري أحمكد في اليقظكة،  أ  رأيككت أحمكد بعككد 

 ذلك فكان كما رأيته في المنام.
نده إلى محم د بن خ يمة قال: لم ا ومنهكا مكا حككاه الحكافظ أبو نعيأ في الحليكة بسكككككككككككككك

مات أحمد بن حنبل ا تممت  م ا شكككككككككديدا فبت  من ليلتي فرأيته في المنام وهو يتبختر في 
مشيته فقلت: يا أبا عبد الله، أي  مشية هذه؟ قال: هذه مشية الخد ام في دار السالم )قال( 

 ؟ قال:ما فعل الله بكقلت: 
ذهه وقال: يا أحمد، هذا بقولك القرهن كالمي  فر لي وتو جني وألبسكككككككني نعلين من 

 ير مخلوق،  أ  قال: يا أحمد، ادعني بتلك الدعوات التي بل تك عن سككفيان الثوري وكنت 
 تدعو بهن  في دار الدنيا.

)قال( فقلت: يا رب  كل  شكيء، بقدرتك على كل  شكيء، ال تسئلني عن شيء، وا فر 
 فقأ فئدخل إليها، فدخلت، ف ذا أنا بسفيان الثوريلي كل  شيء! فقال: يا أحمد هذه الجن ة 

 وله جناحان أخ ران يطير بهما من نخلة إلى نخلة وهو يقول:
ْيُ  ن   نثِة ح  ُه و أ ْور  ك ن ا اْك ْرم  نك تك بك وثأُ ِمن  اْلج  ق نا و ْعد  د  ْمُد لِلثِه الثِذي صكككككك  شككككككاُء ف ِنْعأ  و قاُلوا اْلح 

[. )قكال( فقلكت: مكا فعكل عبد الوه اب الور اق؟ قال: تركته في بحر 24: أ ْجُر اْلعكاِمِلين  ]ال مر
من نور ي ور رب ه الملك ال فور. فقلت له: ما فعل بشر؟ فقال: ب  ب ! ومن مثل بشر؟ تركته 
بين يكدي الجليكل وبين يكديكه مالدة من الطعام، والجليل جل  جالله مقبل عليه وهو يقول له:  

يا من لأ يشرب، وانعأ يا من لأ يتنع أ، أو كما قال، والله أعلأ كل يا من لأ يئكل، واشكرب 
(2.) 

ا رؤيككة البككاري سككككككككككككككبحككانككه وتعككالى، فتككارة تكون في اليقظككة وتككارة تكون في  1] ب[ وأمكك 
 المنام. فئم ا رؤيته تعالى في اليقظة فقال الشي  محيي الدين النووي :

. ا ممكنة  ير مسكككككتحيلة عقالأجمع أهل السكككككنة على أن  رؤية الرب  سكككككبحانه في الدني
ا وقوعهكا فجمهور العلمكاء على أن هكا لأ تقع ل ير نبي نكا محمد صككككككككككككككل ى الله عليه وسككككككككككككككلأ،  وأمك 
واختلف في وقوعها لسكككي دنا موسكككى صكككلوات الله وسكككالمه عليه وللجبل أي كككا، فقال القاضكككي 
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: إن  موسكككككى عليه السكككككالم رأى الله تعالى فخر  صكككككعقا وأن   جبل رأى رب ه ال أبو بكر بن العربي 
ع   وجل  ب دراك خلقه الله له فصكككككككار دك ا. والصكككككككحي  أن ها لأ تقع ل ير نبي نا صكككككككل ى الله عليه 
وسككككلأ الد خارها له. واختلفوا هل كانت رؤية نبي نا صككككل ى الله عليه وسككككلأ بعيني رأسككككه أو بق" 

(2) 
 

 (845المقفى الكبير، المقريزي )م -991
" 

 مذهه مالك رحمه الله.
 وكان ابن القاسأ كبير أصحاب مالك ورأسهأ، مع الدين وال هد.

 (، وذكر ابن القاسأ:2قال الحرث بن مسكين )
 كان في ال هد والور  شي ا عجيبا.

 وس ل مالك عن ابن وهه وابن القاسأ فقال:
 ابن وهه رجل عالأ، وابن القاسأ فقيه.

(، فترك لي حين 1لقاسأ يختأ كل  ليل ويوم ختمتين )وعن أسد بن الفرات: كان ابن ا
 ج ته ختمة ر بة في إحياء العلأ.

وتوف ي ابن القاسككأ في ليلة الجمعة لسككبع م ككين من صككفر سككنة إحدى وتسككعين ومالة، 
 ودفن بالقرافة قبالة قبر أشهه.

 ؟ما فعل الله بكورهه سحنون في نومه فقال: 
 فقال: وجدت عنده ما أحببت.

 ا وجدته أف ل؟قال: فم
 قال: تالوة القرهن.
 قال: فالمسالل؟

 (. فسئله عن ابن وهه فقال: هو في عل يين.8فئشار بئصبعه يلي شها )
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 (4[ )686 - 538ابن المسج ف العسقالني  ] - 2483

أ[ عبد الرحمن بن أبي القاسكككككككككأ بن  نالأ بن يوسكككككككككف، بدر الدين، أبو محمد،  15]
.المعرو  بابن المسج ف، العسق  الني 

ولد في سكنة  الث و مانين وخمسمالة. ومات بدمشق في ] ... [ المحر م سنة ست  
 و ال ين وست مالة.

 وقدم القاهرة وأقام بها.
 

 [34 -عبد الرحمن ابن اكشع  ] - 2481
أ[ عبد الرحمن بن محمد بن اكشككككككككككع  بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن  16]

 ث بن اكص ر، ابن الحارث اككبر، ابن معاوية بن  ور بنجبلة بن عدي  بن ربيعة بن الحار 
مرفع بن معككاويككة بن  ور بن عفير بن عككدي بن مر ة بن أدد بن ويككد بن ]منجككه[، الكنككدي ، 

 أبو ] ... [، ابن أبي القاسأ، ابن أبي محم د.
أسكككككلأ جد ه اكشكككككع  بن قيس سكككككنة عشكككككر بعد ما كان في الجاهلي ة رليسكككككا مطاعا في  

ي في اإلسالم وجيها في قومه، إال  أن ه ارتد  عن اإلسالم بعد موت النبي  صل ى الله كندة، فبق
عليه وسكككل أ فئتي به أبو بكر الصكككد يق رضكككي الله عنه أسكككيرا فئسكككلأ. ووو جه أبو بكر بئخته أم  

 فروة بنت أبي قحافة، فولدت له محمد بن اكشع .
اكشكككككككع  مع سكككككككعد بن أبي  فلم ا اسكككككككتخلف عمر بن الخط اب رضكككككككي الله عنه، خرج

 وق اص إلى العراق فشهد القادسي ة والمدالن وجلوالء ونهاوند، ون ل الكوفة في دار اختط ها.
  أ  شهد تحكيأ الحكمين. ومات بالكوفة سنة أربعين، وقيل ا نتين وأربعين.

وابنه محمد روى عن عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعالشة. وحد ث عنه الشعبي  
 د.ومجاه

. وقتله المختار بن أبي عبيد الثقفي  سكككنة سكككبع وسكككت ين في  وخر ج له أبو داود والنسكككالي 
 محاربته لمصعه بن ال بير، وكان محمد مع مصعه

__________ 
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(، وهو من ق ككاة مصككر. وله 510)ت  501( الحرث بن مسكككين: انظر الكندي 2)
 (2)ترجمة" 
 

 (845المقفى الكبير، المقريزي )م -997
" 

 فقال ]الوافر[:«  ما فعل الله بك؟»المنام وهو في أحسن هي ة فقلت: 
 حباني مالكي بدوام ع   ... وواعدني بقرب االنتصار
 وقر بني وأدناني إليه ... وقال: أنعأ بعيش في جواري

يس رلنبيال جليال  -يعني ابن النابلسككككككككككككككي   -(: وكان1( عن الماليني )2وقكال القر اب )
 (.8الرملة كثير الحدي ، هرب إلى دمشق فئخذ، وسل  وصله بمصر )

 
 (4[ )236 - 211النويري  قاضي مك ة ] - 2213

أ[ محمد بن أحمد بن عبد الع ي  بن قاسكككأ بن عبد الرحمن بن القاسكككأ بن عبد  21]
، قاضي مك ة وخطيبها.  الله، القاضي كمال الدين، أبو الف ل، الن ويري ، الشافعي 

 كان يذكر أن ه من ذر ي ة عقيل بن أبي قاله.
وولد بمك ة في شككككككعبان سككككككنة ا نتين وعشككككككرين وسككككككبعمالة. وسككككككمع بها من جد ه كم ه، 

( الطبري ، وعيسككككككككككككككى بن عبككد اللككه 5القككاضككككككككككككككي نجأ الككدين ]محمككد بن محمككد بن أحمككد[ )
، وأبي عبد الله الوادي هشككككككي، وعيسكككككككى بن الملوك، و يرهأ. وبالمدينة م ال بير بن  نالحج ي 
، والجمال ] ... [ المطري . وبدمشق من أحمد بن علي  الج ري ،  علي  اكسواني 

مة شككككمس الدين محمد بن النقيه،  والحافظ جمال الدين الم  ي ، وأخذ بها عن العال 
. ، والتاج المر اكشي   وقاضي الق اة تقي  الدين السبكي 

دين أبي اليمن محمد بن أحمد بن وقدم القاهرة، وولي ق كككككاء مك ة عوضكككككا عن تقي  ال
قاسككككككأ الحراوي  بعد ع له في سككككككنة  الث وسككككككت ين وسككككككبعمالة، وقرئ تقليده بالحرم، واسككككككتمر  

                                         
 .4/83( 345المقفى الكبير، المقري ي )م  (2)
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قاضكيا وخطيبا بمك ة إلى أن مات في  ال  عشكر شكهر رجه سكنة سكت  و مانين وسبعمالة، 
 وهو متوج ه من الطالف إلى مك ة، فدفن بالمعالة.

وانتهت إليه رلاسكككككة الفقهاء بئقطار الحجاو، وكان جليال  حد ث بالكثير واشكككككتهر ذكره
 (.6مهابا مفو ها مشكور السيرة لأ يرم بسوء فيما علمت )

 
 (2[ )320 - 245ابن خطيه داري ا ] - 2211

محمد بن أحمد بن سكليمان بن يعقوب بن علي  بن سالمة بن عساكر بن حسين بن 
د ، ذو الفنون البديعة، جالل الدين، أبو عبقاسككأ بن محمد بن جعفر، الشككي  اكديه البار 

، 3اللكه ) ، السككككككككككككككعدي ، الدمشككككككككككككككقي  (، المعرو  بابن خطيه داري ا، اكنصككككككككككككككاري ، الخ رجي 
.  الشافعي 

(، وسكككككمع 1ولد في ]ليلة اكربعاء  ال  ربيع اكو ل سكككككنة خمس وأربعين وسكككككبعمالة[ )
 الكثير

__________ 
 محدث مؤر خ من هراة.(: 2083/ 411( القر اب السرخسي  )ت 2)
( أحمد بن محمد: حافظ متصكككككككككو  ، انظر ترجمته 2018/ 421( الماليني )ت 1)
 .654رقأ 

: الكامل تحت سكككككككنة 8) / 1الوافي،  - 868( وانظر أي كككككككا في ترجمة ابن النابلسكككككككي 
44 (822.) 

 (2). درر العق" 224/ 1( إنباه ال مر، 8818) 425/ 8( الدرر 4)
 

 (845لمقريزي )م المقفى الكبير، ا-993
 (2[ )626 -ابن عي اش السالوي  ] - 2328"

                                         
 .5/202( 345المقفى الكبير، المقري ي )م  (2)



 

 1199 

 224محمد بن أحمد بن يوسكككككككف بن عي اش، أبو عبد الله، اكنصكككككككاري ، السكككككككالوي  ]
 ب[، الفقيه الحنفي .

قال ابن العديأ: شككككككي  حسككككككن فقيه فاضكككككككل حنفي  المذهه، له اق ال  على أنوا  من 
 لله المحل ي  الب دادي .العلوم. تفق ه بالديار المصري ة على عبد ا

وسككمع بها الحدي  من أبي القاسككأ البوصككيري  و يره. وقدم حله في حدود السككت مالة 
وولي اإلعادة. وحد ث بسككككيرة ابن هشككككام، وولي التدريس، وكته الكثير بخط ه. وكان شككككديد 
الحرص واالجتهاد في التحصككككككككككيل. وله مصكككككككككككن فات في الفقه. وسكككككككككككمع على أبي الطاهر ابن 

سكككنة ا نتين وتسكككعين وخمسكككمالة )قال: ( وأخبرني ولده محمد قال: أخبرني الشكككريف  ياسكككين
ا مالقاضككي الراوي  الحنفي  أن ه رأى والدي في المنام سككنة سكككت  وعشككرين وسكككت مالة، فقال له: 

 ؟فعل الله بك
 فقال:  فر لي.
 فقلت له: بماذا؟

 ل أ.فقال: بشيء من النسبة بيني وبين النبي  صل ى الله عليه وس
 )قال(: فقلت له: أنت شريف؟

 فقال: ال.
 فقلت: من أين النسبة؟

 فقال: كنسبة الكله إلى الراعي.
 فقال ابنه: أو إلى العلأ. -قال ابن العديأ: أو لته بانتسابه إلى اكنصار

 وتوف ي بحله في رجه سنة ست  عشرة وست مالة.
 

 [615 -بدر الدين الفاخري  ] - 2324
 وسف، بدر الدين، الفاخري .محمد بن أحمد بن ي

 كان صالحا دي نا خي را متقل ال من الدنيا.
 توف ي يوم الخميس رابع جمادى اكولى سنة خمس وعشرين وست مالة بالقاهرة.

 



 

 1111 

ل ] - 2325  [811 -أبو بكر الخال 
 وقيل: -محمد بن أحمد بن أبي يوسف

ل، المصري ، المعد ل -محمد بن أحمد بن يوسف  .أبو بكر، الخال 
ان مالك بن سكيف، وبحر بن نصر، وسعد بن عبد الله بن  حد ث بمصكر عن أبي  سك 

 الحكأ.
روى عنه أبو القاسكككأ الطبراني  و يره. قال مسكككلمة بن قاسكككأ: توف ي بمصكككر يوم السكككبت 

 لسبع وعشرين من صفر سنة ا نتين وعشرين و ال مالة.
 

 [813 -أبو جعفر الجرجاني  ] - 2326
 عفر، الجرجاني .محمد بن أحمد، أبو ج

كان أديبا فاضككككال نحوي ا شككككاعرا. وكان يسككككتعمل الل ة وال ريه في شككككعره فيئتي بنشككككيد 
.   ير لذيذ في السما . مدح الع ي  بالله ن ار ابن المع  

ومات يوم السككككبت سككككادل عشككككر شككككعبان سككككنة  مان وتسككككعين و ال مالة. وصككككل ى عليه 
 قاضي الق اة مالك بن سعيد الفارقي .

__________ 
 ( وهو فيها: ابن  ي اث.2125) 25/ 8( قبقات الحنفي ة 2)

 (2)وقال: قدم من الم رب." 
 

 (845المقفى الكبير، المقريزي )م -994
" 

 وقال حرملة بن يحيى: سمعت الشافعي  يقول:
 وددت أن  كل  علأ أعلمه تعل مه النال، أؤجر عليه وال يحمدو ]ن[ ني.

                                         
 .5/260 (345المقفى الكبير، المقري ي )م  (2)
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حمد بن مسكككككلأ بن دارة الراوي: سكككككئلت أحمد بن حنبل، قلت: ما ترى لي من وعن م
 الكته أن انظر فيه رأي مالك والثوري  واكوواعي ؟
 فقال لي قوال أجل هأ أن أذكر ذاك، وقال:

 عليك بالشافعي  ف ن ه أكثرهأ صوابا وأتبعهأ ل  ار.
؟ التي عنككد العراقي ي م التي ن أحككه  إليككك أقلككت كحمككد: فمككا ترى في كتككه الشكككككككككككككككافعي 

 عندهأ بمصر؟
قال: عليك بالكته التي وضعها بمصر، ف ن ه وضع هذه الكته بالعراق ولأ يحكمها، 

  أ  رجع إلى مصر فئحكأ ذاك.
فلم ا سككككككككككمعت ذلك من أحمد بن حنبل، وكنت قبل ذلك قد ع مت على الرجو  إلى 

 مصر. البلد، وتحد ث بذلك النال، تركت ذاك وع مت على الرجو  إلى
وفي رواية، قال: لم ا قدمت من مصككككككر أتيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل أسككككككل أ عليه، 

 فقال لي:
 كتبت كته الشافعي ؟

 أ[ 262قلت: ال. ]
فقال: فر قت! ما عرفنا العموم من الخصككككوص، وناسكككك  حدي  رسككككول الله صككككل ى الله 

.  عليه وسل أ من المنسوخ حتى جالسنا الشافعي 
 أن رجعت إلى مصر فكتبتها.فحملني ذلك على 

وقال عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الميموني  الرق ي  صككككاحه أحمد 
 بن حنبل ورفيقه: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول:

! فما أعلأ أحدا وضع كتابا حتى ظهر أتبع لأل ر، منه.  عليك بكته الشافعي 
 

 ]كتاب الرسالة[
 أبا الحسن، لأ ال تنظر في كته الشافعي ؟ وقال أحمد يوما: يا

 فقلت: يا أبا عبد الله، فيها قصص قوال، ونحن قد اشت لنا بالحدي  وقلبه.
 فقال: انظر في كتاب الرسالة، ف ن ه من أحسن كتبه.
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 قلت: قد نظرت.
.  )قال(: وقال لي أحمد: لأ انظر في كتاب أحد مم ن وضع كته الفقه  ير الشافعي 

ن راهويه: كتبت إلى أحمد بن حنبل أن يوج ه إلي  من كته الشكككككافعي  وعن إسكككككحاق ب
 ما يدخل حاجتي فوج ه إلي  بكتاب الرسالة.

: كتبت كتاب الرسكالة منذ ويادة على أربعين سكنة وأنا أقرؤه وانظر فيه ويقرأ  وعن الم ني 
، فما من مر ة قرأت ]هك[ أو قرئ علي  إال  واستفدت منه شي ا لأ أكن أح  سنه.علي 

: رأيت رسككككول الله صككككل ى الله عليه وسككككل أ فيما يرى النالأ،  وقال أبو الحسككككن الشككككافعي 
فقلت: يا رسكككككككككول الله، بأ جووي محمد بن إدريس الشكككككككككافعي  حين يقول في ذكر الصككككككككككالة 
عليك في كتاب الرسكككككالة: وصكككككل ى الله على محم د كل ما ذكر ]هككككككككككككككككككك[ ذاكر، و فل عن ذكره 

  افل.
  يوقف للحساب يوم القيامة.قال: جووي أن ه ال

 ؟ما فعل الله بكوقال الربيع: رأيت الشافعي  في المنام، فقلت له: 
 (2)قال: أن" 

 

 (845المقفى الكبير، المقريزي )م -995
" 

، وابنه يحيى الشككككككهيد، وأبو  وابن خ يمة، وأبو عوانة، ومحمد بن عبد الرحمن الد ولي 
، وأبو بكر بن وياد النيسابوري ، وأمأ سواهأ.علي  الميدان  ي 

  ما محمد»، ويقول مر ة: « نا محم د»والبخاري إذا حد ث عنه في الصككككككككككككككحي  قال: 
 ، وتارة يقول: محمد بن خالد.«بن عبد الله

قكال محمكد بن سككككككككككككككهكل: كنكك ا عنكد أحمككد بن حنبككل فكدخككل محمكد بن يحيى فقكام إليككه 
ه منكه النال.  أ  قال  لبنيه وأصككككككككككككككحابه: اذهبوا إلى أبي عبد الله، واكتبوا عنه. أحمكد، وتعجك 

                                         
 .5/103( 345المقفى الكبير، المقري ي )م  (2)
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)وعن أحمد بن حنبل قال: ( ما رأيت خراسككككككاني ا أعلأ بحدي  ال هري  منه، وال أصكككككك   كتابا 
 منه.

: كن ا عند أحمد بن حنبل، وهأ يتذاكرون، فذكر  وقال محمد بن داود المصكككككككككككككيصكككككككككككككي 
ل هذا! له أحمد بن حنبل: ال تذكر مثمحمد بن يحيى النيسكابوري  حديثا فيه ضعف. فقال 

 فكئن  محم دا دخله خجلة، فقال أحمد: إن ما قلت هذا إجالال لك يا أبا عبد الله. -
وقكال إبراهيأ بن هكاني عن أحمكد: مكا قكدم علينا رجل أعلأ بحدي  ال هري  من محمد 

 بن يحيى.
 وقال أبو عمر أحمد بن المبارك المستملي:

 ل لي: من أين أنت؟أتيت أحمد بن حنبل، فقا
 قلت: من نيسابور.

 قال: محم د بن يحيى له مجلس؟
 قلت: نعأ.

 قال: لو أن  محمد بن يحيى عندنا، لجعلناه إماما في الحدي .
 وقال سعيد بن منصور البن معين: لأ ال تجمع حدي  ال هري ؟

 وقال يحيى بن محم د: دخلت على أبي وقت القاللة في الصيف، وهو في بيت كتبه،
وبين يديه السككككككككككراج، وهو يصككككككككككن ف، فقلت: يا أبت، في هذا الوقت؟ ودخان السككككككككككراج؟ فلو 

 نف ست عن نفسك!
، تقول هذا وأنا مع رسككككككككككككككول الله صككككككككككككككل ى الله عليه وسككككككككككككككلأ ] ب[  101فقال: يا بني 

 وأصحابه والتابعين؟
 وقال أبو حاتأ الراوي : محمد بن يحيى إمام أهل ومانه،  قة.

 ئمون.وقال النسالي:  قة م
وقال أبو بكر ابن أبي داود: حد  نا محمد بن يحيى النيسككككككككككككابوري  وكان أمير المؤمنين 

 في الحدي .
وقال أحمد بن محمد بن اكوهر: لمحم د بن يحيى  ماني عشكككككككرة رحلة إلى البصكككككككرة، 

 ورحلتان إلى اليمن.
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: لم ا دخلت البصككككككككككككككرة، اسككككككككككككككتقبلتني جناوة يحيى بن  وعن ]محمد بن يحيى[ الذهلي 
 سعيد القط ان على باب البصرة.

 وقالت أمة لمحم د بن يحيى: خدمته  ال ين سنة فما رأيت ساقه قط .
: سكككككمعت أبا عمرو الخف ا   ير مر ة يقول: رأيت محمد  وقال أبو حامد ابن الشكككككرقي 

 ؟ما فعل الله بكبن يحيى الذهلي في النوم، فقلت: 
 قال:  فر لي.

 قلت: فما علمك؟
 ذهه، ورفع في عل ي ين.قال: كته بماء ال

مات يوم اال نين كربع بقين من ربيع اكو ل سككككككنة  مان وخمسكككككككين ومالتين، وبلى سكككككككت ا 
 و مانين سنة.
 (2)وقال " 

 

 (845ادتصر الكاام في الضعفاء، المقريزي )م -992
ْسن اد ُمنكر. ا اإْلِ  "ع ن ُشْعب ة ِبه ذ 

 ي  [ حيي  بن عبد الله ]اْلمع اِفرِي[ اْلمْصرِ 561]
 ُبخ ارِي .ق ال ه ال -ع ن أبي عبد الرثْحم ن الحبلي، سمع ِمْنُه اْبن وهه، ِفيِه نظر 

: ل ْيس  ِبِه ب ْئل.  و ق ال  الفالل: قلت ليحيى: حيي  اْلمْصرِي ؟ ق ال 
ِديثا ]من رِو اي ة اْبن وهه[ ع ن أبي عبد الرثْحم ن الحبلي ع ن عبد  و أورد لك ُه اْبن عكدي حك 

اقه  -ْمرو أ ن النثِبي ... الله بن ع   ن اد  -و سككككككك  سكككككككْ ا اإْلِ : و ِبه ذ  ِديثا عامتها ال  يُكت ابع  15 أث ق ال  ح 
: و بِ  ة ع نككُه ع ن الحبلي ع ن عبككد اللككه،  أث قكك ال  ِديثككا من رِو ايكك ة اْبن ل ِهيعكك  ا،  أث أورد لكك ُه حكك  هكك  ا ع ل يكْ ذ  هكك 

ِديثا عامتها م ن اكِ  ْسن اد ب ع ة عشر ح  : أ ْرُجو أ نه ال  ب ْئل ِبِه ِإذا روىاإْلِ  ع نُه  ِق ة. ير،  أث ق ال 
 [ حري  بن ُعْثم ان، أ بُو ُعْثم ان، اْلِحمِصي، الرثحِبي568]

 ع ن ر اشد بن سعد، روى ع نُه الحكأ بن ن اِفع.

                                         
 .2/184( 345المقفى الكبير، المقري ي )م  (2)
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 .ق ال  مع اذ:  ك ن ا حري ، و ال  أعلأ أ نِ ي ر أ ْيت أحدا من أهل الشثام أف له ع ل ْيهِ 
ان  يتك نك او ل رجال  ان: كك  م ات حري  يك ْعِني عليكا بن أبي ق اله،  أث ترك، و   -و قك ال  أ بُو اْلي مك 

 .30، ومولده سنة 268سنة 
اذ  اِفظكرا لحككديثكه، حكدث ع نكُه معكك  ان  حك  ُه، و كك  و قك ال  الفالل: وحري  ينتقص عليكا وينكال ِمنككْ

. )  و ي ِيد بن ه اُرون )و ع ْمرو بن ع لي 
: و ق   أ: ن ا اْلحسكككن بن ع لي  بن ر اشكككد، ق ال  ال  اْبن عدي:  ك ن ا اْلحسكككن بن ع لي  بن ع اصكككِ

ابن ا: ر أ ْيت ي ِيد بن ه اُرون ِفي الن وم، ف قلت:  ح  ا مَ جلسككككككككنا نتذاكر الح ِدي ، فك ق ال  بعض أ صككككككككْ
:  فر لي، وشككفعني، وعاتبني }ف قلت:  فر ل ك، وشككفعك، فيأ  عافعل الله بك بك؟ ت؟ ق ال 

ا  ان  يب ض أ بككك  ه كككك  : ِإنكككث ال  ا أعلأ ِإالث خيرا. قككك  ان؟{ ف قلكككت: مككك  : كتبكككت ع ن حري  بن ُعْثمككك  ال  قككك 
م."   (2)اْلحسن ع لي  بن أبي ق اله ع ل ْيِه السثال 

 

 (845السوول لمعرف  دول الموول، المقريزي )م -992
" 

ُهأ بالمقار  و م ات أ   ْلط ان بيبرل إِل  أخذت ِمنكْ د ْكث رهأ ِفي اْلعُقوب ة. و لما توجه السكككك  ى ِبال 
الر وم كلف أهكل دمشككككككككككككككق جبكاية م ال إِلق ام ة اْلخ يل و فرم ع ل ْيِهأ ألف ألف ِدْره أ نقرة تجبي 
ِدين ة و من و لأ يل الووارة ل ُه سوي الصاحه بهاء الد ين على بن ُمح مثد بن حنا وق اته  من اْلم 

اة اْك ْربك ع ة ِبمصكككْ  اة ت اج الد ين عبد اْلو هثاب بن بنت اْك ع   إِل ى أ ن أحدث اْلُق ككك  ي اْلُق ككك  ر ق اضكككِ
ْلط ان بيبرل بعد م وته ِفي الن وم ف قيل ل ُه:  تمر  ذ ِلك من بعده. و ُرِوي  السككك   ا فعل الله بكمَ و اسكككْ

اة أ   ة ُق كككك  ْي ا أ شككككد على من ُوال  : م ا ر أ ْيت شكككك  ك ان  كل من ْربك ع ة. و قيل لي فرقت اْلك ِلم ة. و  فك ق ال 
اء و هُ  و  واله بيبرل ِفي مملكة أ و عمل أبقاه و لأ يُ ير ع ل ْيِه و ال  يع له. و ت  وج بيبرل من النِ سكككككككككككك 

اِهر ِة. و   ا بكِكاْلقكك  ْهر ووريكة  أث ق لقهك  ة الشككككككككككككككث د    ثة قبكل أ ن ي ِلي اْلملككك اْمر أ ة من قكك الِفك    وج اْبنككه تبِِبال 
حسكككككككككككككام الد ين برك ة خ ان بن دولة خ ان التتري و ابْكن ة اْك ِمير سكككككككككككككيف الد ين نوكلي التتري و ابْكن ة 
اْك ِمير سككككككككككككيف الد ين كراي بن تماجي التتري و ابْكن ة اْك ِمير سككككككككككككيف الد ين التتري. و ولد ل ُه من 
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ُهأ   ال   ة وهأ اْلملك د عشكككككر ة الذ ُكور ِمنكْ ر الد ين ُمح مثد برك ة قان اْك ْوال  و ولد ِفي  السكككككعيد ن اصكككككِ
ْن ِل ة العش من بنت حسككام الد ين برك ة خ ان اْلخ و ارِْوِمي   تِمال ة ِبم  صككفر سككنة   م ان و خمسككين وسككِ
ن اث سكككبع. و لما  و اْلملك اْلع اِدل بدر الد ين سكككالمش و اْلملك المسكككعود نجأ الد ين خ كككر و اإْلِ

ر ن بيبرل كتأ اْك ِمير بدر الد ين بيليك الخاوندار ن اِله السلطة م وته ع ن العساكم ات  الس ْلط ا
و حملكه ِفي محفة من اْلقصككككككككككككككر اكبلق خ ارج دمشككككككككككككككق إِل ى القلعة ِفي اللثْيل و جعله ِفي ت ابُوت 

خ الن و م ع ُه لوعلقه ِفي ب يت وأشكككككا  ِإنثه م رِيض ورته اْك ِقبثاء على اْلع ادة  أث أ خذ العسكككككاكر وا
ر أحد  ْلط ان ِفيه ا م رِيض و خرج من دمشكككق يُرِيد مصكككر ف لأ ي ْجسكككُ محفة م ْحُمول ة وأوهأ أ ن السككك 
تمر  اْلح ال على ذ ِلك ح تثى وصككككككككلت العسككككككككاكر إِل ى اْلق اِهر ة  ْلط ان. و اسككككككككْ أ ن يتفوه ِبم ْوت السكككككككك 

ق د ك ان  من خير ين ِ ٍذ م وته. و اْلُجْمل ة فك ل  وصكككككعدت الخ الن والمحفة إِل ى قلعة اْلج ب ل فئشكككككيع حِ 
ر الد ين ُمح مثد برك ة قان بن اْلملك الظثاِهر ركن  ْلط ان اْلملك السككعيد ن اصككِ م. السكك  ال  سككْ ُمُلوك اإْلِ

 (2)الد ين بيبرل البندقداري" 
 

 (851اناقب اإلاام الشافعي، ابن قاضي شهب  )م -998
يع أصكككككحابه ومن يصكككككحبه، ومن يعتقد مذهبه إلى يوم "تعالى قد رضكككككي عنه، وعن جم

(. وقال ال بير بن 2القيكامة. فقلت له و يره: قال: أحمد بن حنبل، فنعأ الفقيه الور  ال اهد )
عبد الواحد: سككككمعت الحسككككين بن محمد الدينوري بئسككككدهباد، يقول: رأيت النبي صككككلى الله 

مر. عنهما فقيل لي: هذا أبو بكر وهذا ع عليه وسلأ في المنام، راكبا ومعه فارسان، فسئلت
 فتقدمت إليه فقلت: يا رسول الله، إني أذهه مذهه الشافعي، فقال لي بيده:

(. وقال أبو الحسككككككككن علي بن أحمد الصككككككككوفي: 1اسككككككككتمسككككككككك به ف نه العروة الو قى )
 سمعت أحمد بن إبراهيأ اإلصطخري يقول: بينا أنا نالأ ذات ليلة، إ أتاني هت فقال لي:

النبي صككككككككلى الله عليه وسككككككككلأ يدعوك، فج ت فسككككككككلمت. قال: فرأيت رجال عن يمينه 
ورجال عن يسككاره ومن دونه رجال، فقلت: من هذا الذي عن يمينك؟ فقال: الحسككن بن أبي 
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الحسكككن البصكككري، والذي عن يسكككارك، قال: محمد بن إدريس الشكككافعي، والذي بين يديك. 
 قال:

هد هذا، وأشككككككككار إلى الحسككككككككن، وتفقه بهذا، أحمد بن موسككككككككى بن مجاهد. خذ من و 
فئشككككككار إلى الشككككككافعي، واقرأ على هذا، يعني ابن مجاهد. كل  معي في الجنة، وعرج بهأ بال 
تن  أ، وهو يقرأ جنات عدن يدخلونها. رواه ابن  انأ. في كتاب المناقه، بسنده وروى مثله 

الله  رأيت الشكككافعي رضكككي عن بكار بن محمد النسكككيلي، قال: سكككمعت الربيع  ير مرة يقول:
(: أنككا في الفردول اكعلى، فقلككت: 8؟ قككال )مااا فعاال اللااه بااكعنككه في المنككام، فقلككت لككه: 

(. وقال الحسن بن حبيه الدمشقي: 4بماذا؟ قال: بكتاب صنفته، وسميته كتاب الرسالة )
قلت: ف حد ني الربيع بن سكككليمان. قال: رأيت الشكككافعي رضكككي الله عنه بعد وفاته في المنام.

( 5يا أبا عبد الله ما صكنع الله بك؟ قال: أجلسكني على كرسي من ذهه، ونثر علي  اللؤلؤ )
الرقككه. وقككال أبو بكر: أحمككد بن عبككد الرحمن بن الجككارود الرق ي: سككككككككككككككمعككت الم ني يقول: 

 رأيت النبي صلى الله عليه وسلأ في المنام، فسئلته عن الشافعي
__________ 

 .65/ 2اكسماء والل ات  ( النووي: تهذيه2)
 .403/ 12( ابن منظور: مختصر تاري  دمشق البن عسارك 1)
، وفيات 20/ 1، تكاري  ب داد 221/ 1( انظر: ابن الجووي: صككككككككككككككفكة الصككككككككككككككفوة 8)
 (.4ورقة )2/ 25وابن عساكر: تاري  دمشق )مخطوط( 265/ 4اكعيان 
فعي )الرسكككالة( هو ، وكتاب الشكككا812/ 12( مختصكككر تاري  دمشكككق البن عسكككاكر 4)

 .828/ 22مقدمة على كتاب اكم للشافعي: ياقوت: معجأ اكدباء 
، ابن منظور: 283/ 20، وابن الجووي: المنتظأ 20/ 1( الخطيه: تاري  ب داد 5)

 (2)." 428/ 12مختصر تاري  دمشق 
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 (851اناقب اإلاام الشافعي، ابن قاضي شهب  )م -999
سكككككككككككمع الجنيد يقول: أقل  ما في الكالم سكككككككككككقوط هيبة  "وذكر أبو جعفر الفر اني، أنه

 الرب  جل  جالله من القله، والقله إذا عري من الهيبة، عري من اإليمان.
 «.إن كنت تئمله فال تئمنه»ويقال: كان نقش خاتمه: 

 وعنه قال: من خالفت إشارته معاملته، فهو مد   كذاب.
 له أن ال يعذبني بكالمي، وربما يقعوقال أبو علي الر وذباري: قال الجنيد: سكككككككككككئلت ال

 (.2في نفسي أن وعيأ القوم أرذلهأ )
 (1وعن الخلدي عن الجنيد قال: أعطي أهل ب داد الشط  والعبادة، وأهل خراسان )

القله والسكككككككخاء، وأهل البصكككككككرة ال هد والقناعة، وأهل الشكككككككام الحلأ والسكككككككالمة، وأهل 
 الحجاو الصبر واإلنابة.

نجيد: هؤالء ال رابع لهأ: بب داد الجنيد، وأبو عثمان بنيسككككككككابور،  وقال إسككككككككماعيل بن
ء بالشام )  (.8وأبو عبد الله بن الجال 

 وقال أبو بكر العطوي : كنت عند الجنيد حين احت ر، فختأ القرهن.
 (.4قال:  أ ابتدأ، فقرأ من البقرة سبعين هية  أ مات )

 ؟بك ما فعل اللهد في النوم. فقلت: وقال أبو نعيأ: أنا الخلدي  قال: رأيت الجني
قال: كانت تلك اإلشككككككككككارات و ابت تلك العبارات، وفنيت تلك العلوم، ونفذت تلك 

 (.5الرسوم، وما نفعنا إال ركعات كن ا نركعها في اكسحار )
وقال أبو الحسكين بن المنادي: مات الجنيد ليلة الن يروو في شكو ال. سنة  مان وتسعين 

 (.6ومالتين )
 قال: فذكر لي أنهأ ح روا الجمع يوم ذ، الذين صل وا عليه نحو ستين ألف إنسان.و 

__________ 
 .410/ 1، صفة الصفوة 68/ 20( حلية اكولياء 2)
 .61/ 24( سير أعالم النبالء 1)
 .226، قبقات الصوفية 146/ 2( تاري  ب داد 8)
 .164/ 20، حلية اكولياء 143/ 2( تاري  ب داد 4)
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 .414/ 1، صفة الفوة 143/ 2( تاري  ب داد 5)
 (2)." 824/ 2، وفيات اكعيان 143/ 2( تاري  ب داد 6)
 

 (851اناقب اإلاام الشافعي، ابن قاضي شهب  )م -1000
( )ال ايات في القراءات( قرأ لهشكككام بدمشكككق، والبن ذكوان 2"العابد، مصكككن ف كتاب )

وبب داد على ويد بن أبي بالل الكوفي، وابن على أبي الحسكككككككككككن محمد بن الن كككككككككككر اكخرم. 
أ، وأبي بكر النق اش، وأبي الحسككككين بن  وبان، وأبي عيسككككى بكار بن أحمد، وهبة الله  مقسكككك 
بن جعفر، وبخراسككان على  ير واحد. وسككمع من: أبي حفص العبال السككراج، وابن خ يمة، 

 وأحمد بن محمد بن حسين الماسرجسي، ومكي بن عبدان.
لحاكأ، وأبو حفص بن مسككككرور، وابو سككككعد الكندرودي، وعبد الرحمن بن روى عنه: ا

الحسكككن بن عل يك، والمقرىء أبو سكككعد أحمد بن إبراهيأ. قال الحاكأ: كان إمام عصكككره في 
القراءات، وكان أعبد من رأينا من القر اء، وكان مجاب الدعوة، انتقيت عليه خمسكككككككككككة أج اء، 

 .وتوفي في شو ال وله ست و مانون سنة
( بن مهران، أبو الحسككككن النيسككككابوري، الكاته، أخو 1محمد بن الحسككككين ) - 186

اكستاذ أبي بكر، سمع عبد الله بن شيرويه، وابن خ يمة، وعنه الحاكأ. وقال: كان يصحبه 
الملوك والووراء، توفي سككككنة  مان وخمسككككين و ال م ة، وعاش سككككبعا و مانين سككككنة. وتوفي في 

 هذا اليوم.
(، صككاحه الفلسكككفة، حد  ني عمر بن أحمد ال اهد، 8لحسككن العامري )أبو ا - 182

وهو ابن ما شككككاء الله بن مسككككرور، شككككي  الفراوي، وقد سككككمعت الثقة من أصككككحابنا، يذكر أنه 
ا فعل الله مرأى أبا بكر بن مهران في المنام، في الليلة التي دفن فيها، فقلت: أيها اكسكتاذ 

. فقال: هذا فداؤك من النار.  . قال: إن الله ع  وجل، أقامبك أبا الحسكككين العامري بحذالي 
وقكال الحكاكأ: قرأنكا على ابن مهران ببخكارى، كتاب )الشككككككككككككككامل( له في القراءات، وقرأت أنا  
كتاب )ال اية( له، على أبي الف ل بن عساكر، ب جاوته من المؤيد الط وسي ووينه الشعرية، 
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أحمد بن إبراهيأ بن موسككككككى المقرىء، أنا المصككككككن ف قاال: أنبا واهر الشككككككحامي، أنا أبو بكر 
 رحمه الله وقد قرأ عليه جماعة، منهأ أبو الوفا مهدي بن قوارة شي  الهذلي.

__________ 
 .44/ 8، العبر 545/ 1اكنساب 

( صكككككككنف أبو بكر من الكته: ال اية في القراءات، الشكككككككامل في القراءات، قبقات 2)
 .853/ 24اختال  عدد السور / المنتظأ القراء، الوقف واالبتداء. و 

 .231( ص 853( ترجمته في: تاري  اإلسالم للذهبي )وفيات سنة 1)
، ابن 12/ 1، اإلسكككككككككنوي: الطبقات 122/ 4( ترجمته في: السكككككككككبكي: الطبقات 8)

/ 5، الصككككككككككككككفدي. الوافي 60/ 2، الب دادي: هدية العارفين 135/ 2الصككككككككككككككالح. قبقكات 
215 ".(2) 

 

 (851اإلاام الشافعي، ابن قاضي شهب  )م  اناقب-1001
 (.2"وقلت: وهذا رد لقول من يعيه الت اري ، ويذكر أن ه فيه تحامل على أقوام )

وقال أبو الحسككن محمد بن مرووق ال  عفراني : حد ني الفقيه الصككال  أبو علي  الحسككن 
امة بي اء وعمبن أحمد البصري  قال: رأيت الخطيه في المنام، وعليه  ياب بيض حسان، 

ي، أو ؟ أو هو بدأني فقال:  فر الله لما فعل الله بكوهو فرحان يبتسككأ. فال أدري، قلت: 
رحمني وكككل  من نجككا، فوقع لي أنكك ه يعني بككالت وحيككد إليككه، يرحمككه اللككه أو ي فر لككه، فككئبشككككككككككككككروا. 

 (.1وذلك بعد وفاته بئيام )
 (:8وقال أبو الخط اب بن الجر اح ير يه )

 ه الورى صدقا ومعرفة ... وأعج  الن ال في تصنيفه الكتبافاق الخطي
 حمى الش ريعة من  او يدن سها ... بوصفه ونفى الت دليس والكذبا

 جال محاسن ب داد فئودعها ... تاريخه مخلصا لله محتسبا
 وقال في الن ال بالقسطال منحرفا ... عن الهوى، وأوال الش ك والر يبا
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 ( الس ربا5( ركام تس   الواكف )4... جون ) سقى  راك أبا بكر على ظمئ
 ونلت فووا ورضوانا وم فرة ... إذا تحق ق وعد الله واقتربا
 ( باكووار محتقبا6يا أحمد بن علي  قبت م طجعا ... وباء شانيك )

 (: ]من البسيط[:2وقال أبو الحسين ابن الط يوري : أنشدنا أبو بكر الخطيه لنفسه )
 عيني سوى قمر ... حسبي من الخلق قر ا ذلك القمرت ي ه الخلق عن 

 محل ه في فؤادي قد ت ملكه ... وحاو روحي فما لي عنه مصطبر
 والش مس أقرب منه في تناولها ... و اية الحظ  منه للورى الن ظر

__________ 
 .62( المستفاد من ذيل تاري  ب داد 2)
 .133/ 23أعالم النبالء  ، سير226/ 8( ابن منظور: مختصر تاري  دمشق 1)
/ 2، وتهذيه ابن عسكككككاكر 114/ 23( اكبيات في: الذهبي: سكككككير أعالم النبالء 8)
 .4448/ 4، وياقوت معجأ اكدباء 402
 ( الجون: ال يوم السوداء المحملة بالمطر / مختار الصحاح /.4)
 ( وكف البيت: قطر منه الماء.5)
 ( شانيك: مب  ك.6)
، ياقوت معجأ اكدباء 115/ 23في: الذهبي: سككككككير أعالم النبالء  ( هذه اكبيات2)

 (2)." 33/ 5، والبيت اكول في النجوم ال اهرة 211/ 2الوافي بالوفيات 8382/ 4
 

 (857تهفيب التهفيب، ابن حجر العسق ني )م -1007
"أبو حاتأ حسن الحدي  ولأ يص  عندي ما يقال في رأيه وال أعلأ بالشام أ بت منه 

هو  قة متقن وقال أحمد بن سككككككككليمان الرهاوي سككككككككمعت ي يد بن هارون يقول وقيل له كان و 
حري  يقول ال أحككه عليككا قتككل هبككالي فقككال لأ أسككككككككككككككمع هككذا منككه كككان يقول لنككا إمككامنككا ولكأ 
امامكأ وقال الحسكككككن بن علي الخالل عن ي يد نحو ذلك وواد سكككككئلته أن ال يذكر لي شكككككي ا 
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الرواية عنه وقال الحسككككن بن علي الخالل سككككمعت عمران بن  من هذا مخافة أن ي ككككيق على
إيال سكككككككككككككمعت حري  بن عثمان يقول ال أحبه قتل هبالي يعني عليا وقال أحمد بن سكككككككككككككعيد 
الدارمي عن أحمد بن سكككككليمان المرووي سكككككمعت إسكككككماعيل بن عياش قال عادلت حري  بن 

ن عبد الوهاب وهو ب 2عثمان من مصككككككر إلى مكة فجعل يسككككككه عليا ويلعنه وقال ال ككككككحاك
متروك متهأ حد نا إسككماعيل بن عياش سككمعت حري  بن عثمان يقول هذا الذي يرويه النال 
عن النبي صكككككككككلى الله عليه وسكككككككككلأ أنه قال لعلي: "أنت مني بمن لة هارون من موسكككككككككى" حق 
ولكن أخطئ السامع قلت فما هو فقال إنما هو أنت مني بمن لة قارون من موسى قلت عمن 

ال سككككككككككككككمعكت الوليكد بن عبكد الملك يقوله وهو على المنبر وقد روى من  ير وجه أن ترويكه قك
اتبني قال  فر لي ورحمني وع ماا فعال اللاه باكرجال رأى ي يكد بن هكارون في النوم فقكال لكه 

قككال لي يككا ي يككد كتبككت عن حري  بن عثمككان فقلككت يككا رب مككا علمككت إال خيرا قككال أنككه كككان 
 ةمحمد بن إسماعيل  نا الحسن بن علي الحلواني حد ني شبابيب ض عليا وقال العقيلي  نا 
__________ 

ليس في كته ال عفاء من اسمه ال حاك بن عبد الوهاب وفيما ذكره نظر وصوابه  2
 (2)" هامش اكصل." 21عبد الوهاب بن ال حاك وهو  قة عند بقي بن مخلد "

 

 (857تهفيب التهفيب، ابن حجر العسق ني )م -1003
علي الفالل ويعقوب بن شيبة وعثمان بن خرواذ والحسن بن علي المعمري وأبو "ابن 

بكر بن أبي الدنيا وأحمد بن علي اكبار وسكككككمويه وأبو يعلى الموصكككككلي وأبو القاسكككككأ الب وي 
وهخرون قكال أبو حكاتأ  قكة يعكد من اكبكدال وقكال أبو داود والنسككككككككككككككالي  قة وقال أبو ورعة ال 

من أجاب في المحنة كئبي نصككككككككككككككر التمار وقال الميموني صكككككككككككككك  تنهي الكتكابة عن أحمد م
عندي أن أحمد لأ يح ككككككككره لما مات وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن سككككككككعد ذكر أنه 
ولد بعد قتل أبي مسكككككلأ بسكككككتة أشكككككهر ون ل ب داد واتجر بها في التمر وكان  قة فاضكككككال خيرا 

مالتين وهو ابن إحدى وتسكككككككككعين ورعا توفي في أول يوم من المحرم سكككككككككنة  مان وعشكككككككككرين و 
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وقد ذهه بصككره وكذا أرخ الب وي وفاته قلت ذكر صككاحه ال هرة أن مسككلما روى عنه  2سككنة
 أربعة أحادي  وأن البخاري روى عن رجل عنه ولأ نقف على ذلك في الصحي .

"كد ل ق عبد الملك" بن عبد الع ي  بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون  - 260
أبو مروان المدني الفقيه روى عن أبيه وخاله يوسف بن يعقوب ومالك ومسلأ  التيمي موالهأ

بن خكككالكككد ال نجي وعبكككد الرحمن بن أبي ال نكككاد وإبراهيأ بن سككككككككككككككعكككد و يرهأ وعنكككه أبو الربيع 
 سليمان بن داود المهري وعمار بن

__________ 
 حارثقال محمد بن محمد بن الورد قال مؤذن بشكككر بن الحارث رأيت بشكككر بن ال 2

قكال  فر لي فقلكت ما فعل بئحمد بن حنبل فقال  فر له  ماا فعال اللاه باكفي المنكام قلكت 
فقلكت مكا فعكل بكئبي نصككككككككككككككر التمكام قكال هيهكات ذاك في عليين فقلكت بمكاذا نال ما لأ ينااله 
فقال لفقره وصكككبره على بالله فقلت إنما صكككار في عليين كنه أجاب في المحنة وقال القرهن 

 (2)هامش اكصل."  21ذا مذهه أهل الحق رحمهأ الله تعالى  ير مخلوق وه
 

 (857تهفيب التهفيب، ابن حجر العسق ني )م -1004
"كان يذب الكذب عن حديثي وقال حبيش بن مبشككر رأيت يحيى بن معين في النوم 

فقككال  فر لي وأعطككاني وووجني  الث مككالككة حوراء وادخلني عليككه  مااا فعاال اللااه بااكفقلككت: 
 ل عبد الله بن أحمد قال فيه بعض أهل الحدي :مرتين وقا

 ذهه العليأ بعيه كل محدث
... 

 وبكل مختلف من اإلسناد
 وبكل وهأ في الحدي  ومشكل

... 
 يعني به علماء كل بالد
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 1114 

وقككال الخطيككه كككان إمككامككا ربككانيككا عككالمككا حككافظككا  بتككا متقنككا قلككت: وقككال بن حبككان في 
الف كككل وممن رفض الدنيا في جمع السككككنن الثقات أصكككله من سكككرخس وكان من أهل الدين و 

وكثرت عنايته بها وجمعه وحفظه إياها حتى صككككككككككار علما يقتدى به في اكخبار وإماما يرجع 
إليككه في اآل ككار وقككال العجلي مككا خلق اللككه تعككالى أحككدا كككان أعر  بككالحككديكك  من يحيى بن 

ينتخككككه لهأ معين ولقككككد كككككان يجتمع مع أحمككككد وابن المككككديني ونظرالهأ فكككككان هو الككككذي 
اكحادي  ال يتقدمه منهأ أحد ولقد كان يؤتى باكحادي  قد خلطت وتلبسكككككت فيقول هذا 

 الحدي  كذا وهذا كذا فيكون كما قال.
يحيى" بن الم يرة بن إسكككككماعيل بن أيوب بن سكككككلمة بن عبد الله بن  –"ت  – 468

ي ضككككككمرة عن أبيه وأبالوليد بن الوليد بن الم يرة المخ ومي القرشككككككي أبو سككككككلمة المدني روى 
ومحمد بن إسكككككككككماعيل بن أبي فديك وعبد الله بن نافع الصكككككككككالى و يرهأ وعنه الترمذي وأبو 
حاتأ والعبال بن أحمد البرقي ووكرياء السككككككككككككاجي ووكرياء السككككككككككككج ي وأبو بكر بن أبي الدنيا 
وإسكككككحاق بن إبراهيأ البسكككككتي وأبو لبيد محمد بن إدريس السكككككرخسكككككي والمف ككككككل بن محمد 

 (2)ي وحرمي" الجند
 

لساااان الميزان ت أبي )د ، ابن حجر العساااق ني )م -1005
857) 
" 

 صال  بن عبد القدول أبو الف ل اكودي. - 8324
 صاحه الفلسفة وال ندقة.
 قال النسالي: ليس بثقة.

 قلت: ال أعر  له رواية، قتله المهدي على ال ندقة.
 س بشيء.وقال يحيى بن م ِعين: لي

 وقال ابن ع ِدي: كان يعظ بالبصرة ويقص، و ال أعر  له من الحدي  إال اليسير.
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 وهو القالل:
 ما يبلى اكعداء من جاهل ... ما يبلى الجاهل من نفسه
 والشي  ال يترك أخالقه ... حتى يوارى في  رى رمسه

 إذا ارعوى عاد إلى جهله ... كذي ال نا عاد إلى نكسه
 ي الصبا ... كالعود يسقى الماء في  رسهوإن من أدبته ف

 -[111]-حتى تراه مورقا ناضرا ... بعد الذي أبصرت من يبسه 
 ومن شعره:

 المرء يجمع وال مان يفرق ... ويظل يرقع والخطوب تم ق
 وكن يعادي عاقال خير له ... من أن يكون له صديق أحمق
 يق مصدقفار ه بنفسك ال تصادق أحمقا ... إن الصديق على الصد

 وون الكالم إذا نطقت ف نما ... يبدي عقول ذوي العقول المنطق
 ال ألفينك  اويا في  ربة ... إن ال ريه بكل سهأ يرشق

 ما النال إال عامالن فعامل ... قد مات من عطش وهخر ي رق
 وإذا امرؤ لسعته أفعى مرة ... تركته حين يجر حبل يفرق

 م ى الذين إذا يقولوا يصدقوابقي الذين إذا يقولوا يكذبوا ... و 
وقد روي عن بع ككككهأ قال: رأيت صكككككال  بن عبد القدول في المنام ضكككككاحكا فقلت: 

وكيف نجوت ممككا كنككت ترمى بككه؟ فقككال: إني وردت على رب ال تخفى  مااا فعاال اللااه بااك
 عليه خافية فاستقبلني برحمته وقال: قد علمت براءتك مما قذفت به. انتهى.

 ي ال أعر  له رواية مع قول ابن ع ِدي .ويتعجه من قول الذهب
وقد اتهمه النقاش بحدي : وكاة الدار ال يافة. وذكره في ال عفاء وكذا العقيلي، و ابن 

 الجارود.
وقال المروباني في معجأ الشكككعراء: كان حكيأ الشكككعراء ونديقا متكلما يقدمه أصكككحابه 

 في الجدال عن مذهبهأ.
 ا بال ندقة وله مع أبي الهذيل العال  مناظرات.وقال الخطيه يقال: إنه كان مشهور 



 

 1116 

والمنام الذي حكاه المصككككككككككككنف ذكره الخطيه، ع ن ع بد الله بن المعت  عن أحمد بن 
 -[118]-عبد الرحمن المعبر فالله أعلأ. 

وقال الشكريف أبو القاسكأ المرت ككى في كتاب " رر الفوالد": كان حماد الراوية وحماد 
و عبد الكريأ بن أبي العوجاء وصكككككككال  بن عبد القدول، و عبد الله  عجرد وحماد بن ال برقان،

بن المقفع ومطيع بن إيال ويحيى بن وياد الحار ي وعلي بن الخليل الشككككككككيباني: مشككككككككهورين 
 بال ندقة والتهاون بئمر الدين.

وقد ذكر أبو الفرج في اك انى وعلي بن محمد الشكككالسكككي في الديورات: أن مطيع بن 
 (2)جرد وحماد الراوية ويحيى بن وياد الحار ي: كانوا" إيال وحماد ع

 

لساااان الميزان ت أبي )د ، ابن حجر العساااق ني )م -1002
857) 
" 

 منصور بن عمار الواعظ أبو السري. - 2182
 خراساني ، ويقال: بصري واهد شهير.

 روى عن اللي ، و ابن ل ِهيع ة ومعرو  الخياط وجماعة.
 وعنه ابناه سليأ وداود ، وأحمد بن منيع وعلي بن خشرم وعدة.

وكان المنتهى إليه في بال ة الوعظ وترقيق القلوب وتحريك الهمأ وعظ بب داد والشككام 
 ومصر وبعد صيته واشتهر اسمه.

 قال أبو حاتأ: ليس بالقوي.
 وقال ابن ع ِدي: منكر الحدي .

 وقال العقيلي: فيه تجهأ.
 ي: يروي عن ضعفاء أحادي  ال يتابع عليها.وقال الدارقطن
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وذكر ابن يونس في تاريخه: أن اللي  ح كككككككككر مجلسكككككككككه فئعجبه وعظه فنفذ إليه ألف 
 -[266]-دينار وقيل: إنه أقطعه خمسة عشر فدانا، وأن ابن ل ِهيع ة أقطعه خمس فدادين. 
ه عن القرهن لقال أبو بكر بن أبي شيبة: كنا عند ابن عيينة فجاء منصور بن عمار فسئ
 ف بره وأشار إليه بعكاوة فقيل: يا أبا محمد إنه عابد فقال: ما أراه إال شيطانا.

وعن عبدك العابد قال: قيل لمنصككككككككككككور: تتكلأ بهذا الكالم ونرى منك أشككككككككككككياء! قال: 
 احسبوني درة على كناسة.

وقال أحمد بن أبي الحواري: سككككمعت عبد الرحمن بن مطر  يقول: رلي منصككككور بن 
؟ قال:  فر لي وقال لي: يا منصككككككككككككككور  فرت لك ما فعل الله بكار بعكد موته فقيل له: عمك

 على تخليط فيك كثير إال أنك كنت تحوش النال إلى ذكري.
سليأ بن منصور بن عمار: حد ني أبي ح دث  نا بشير بن قلحة عن خالد بن دريك عن 

ي ة  رضكككككككي الله عنه قال: قال رسككككككككول الله صكككككككك لنار يوم لى الله عليه وسككككككككلأ: تقول ايك ْعل ى ْبن ُمنكْ
 القيامة: ج  يا مؤمن فقد أقفئ نورك لهبي.

أحمد بن منيع: ح دث  نا منصور بن عمار حد نا ابن ل ِهيع ة عن ي يد بن أبي حبيه، ع ن 
أبي الخير عن حذيفة رضكككي الله عنه عن النبي صكككلى الله عليه وسكككلأ قال: يكون كصكككحابي 

 بسككككككككككككككابقتهأ معي  أ يعمكل بها قوم بعدهأ يكبهأ الله في النار على بعكدي ولكة ي فر اللكه لهأ
 مناخرهأ.

منصور بن الحارث: حد نا منصور بن عمار حد نا ابن ل ِهيع ة عن ي يد بن أبي حبيه، 
ع ن أبي الخير عن عقبة رضكككككي الله عنه عن النبي صكككككلى الله عليه وسكككككلأ قال: مشكككككاش الطير 

 -[262]-يورث السل. 
ة، ع ن أبي عبككد الرحمن ب ن يونس الرقي: حككد نككا منصككككككككككككككور بن عمككار حككد ني ابن ل ِهيعكك 

اكسكككود عن عروة عن عالشكككة رضكككي الله عنها قالت: خرج رسكككول الله صكككلى الله عليه وسكككلأ 
وقد عقد عباء بين كتفيه فلقيه أعرابي فقال: لو لبسكككت  ير هذا يا رسككككول الله فقال: ويحك 

 إنما لبست هذا كقمع به الكبر.
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له ابن ع ِدي جماعة أحادي  تدل على أنه واه في الحدي  وقد اسككتسككقى مرة وسككاق 
 (2)بالمصريين فسقوا. ا" 

 

 (857لسان الميزان، ابن حجر العسق ني )م -1002
 "فار ه بنفسك ال تصادق أحمقا ... إن الصديق على الصديق مصدق

 وون الكالم إذا نطقت ف نما ... يبدي عقول ذوي العقول المنطق
 ألفينك  اويا في  ربة ... إن ال ريه بكل سهأ يرشقال 

 ما النال إال عامالن فعامل ... قد مات من عطش وهخر ي رق
 وإذا امرؤ لسعته أفعى مرة ... تركته حين يجر حبل يفرق

 بقى الذين إذا يقولوا يكذبوا ... وم ى الذين إذا يقولوا يصدقوا
ا مدول في المنام ضكككاحكا فقلت وقد روى عن بع كككهأ قال رأيت صكككال  بن عبد الق

وكيف نجوت ممككا كنككت ترمى بككه فقككال إني وردت على رب ال تخفى عليككه  فعاال اللااه بااك
خكافيكة فكاسككككككككككككككتقبلنى برحمتكه وقكال قكد علمكت براءتكك مما قذفت به انتهى ويتعجه من قول 
الكذهبي ال أعر  له رواية مع قول بن عدي وقد اتهمه النقاش بحدي  وكاة الدار ال ككككككككككككككيافة 

ذكره في ال ككككعفاء وكذا العقيلي وابن الجارود وقال المروباني في معجأ الشككككعراء كان حكيأ و 
الشكككعراء ونديقا متكلما يقدمه أصكككحابه في الجدال عن مذهبهأ وقال الخطيه يقال أنه كان 
مشكككككككككهور بال ندقة وله مع أبي الهذيل العال  مناظرات والمنام الذي حكاه المصكككككككككنف ذكره 

له ابن المعت  عن أحمد بن عبد الرحمن المعبر فالله أعلأ وقال الشككريف الخطيه عن عبد ال
أبو القككاسككككككككككككككأ المرا ي في كتككاب  ريككه الفوالككد كككان حمككاد الروايككة وحمككاد عجرد وحمككاد بن 
ال برقان وعبد الكريأ بن أبى العرجاء وصككككككككككككال  بن عبد القدول وعبد الله ابن المقفع ومطيع 

بئمر  وعلي بن الخليل الشكيباني مشهورين بال ندقة والتهاونبن إيال ويحيى بن وياد الحار ى 
الدين وقد ذكروا أبو الفرج في اك اني وعلي بن محمد الشككالسككي في الدبورات أن مطيع بن 
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إيكال وحمكاد عجرد وحمكاد الروايكة في الخالعكة وكلهأ يتهأ بكال نكدقكة قلكت وليس لهؤالء رواية 
 (2)فيما أعلأ وذكر عبد الله ابن" 

 

 (857لسان الميزان، ابن حجر العسق ني )م -1008
 [ "منصور" بن عبيد الله الخراساني بيض له ابن أبي حاتأ مجهول.881"]
[ "منصكككككور" بن عمار الواعظ أبو السكككككري خراسكككككاني ويقال بصكككككري واهد شكككككهير 840]

روى عن اللي  وابن لهيعة ومعرو  الخياط وجماعة وعنه أبو سكككككككككليأ وداود وأحمد بن منيع 
لي بن خشككككككككككككككرم وعكدة وككان اليكه المنتهى في بال كة الوعظ وترقيق القلوب وتحريك الهمأ وع

وعظ بب داد والشككككام ومصككككر وبعد صككككيته واشككككتهر اسككككمه قال أبو حاتأ ليس بالقوي وقال ابن 
عدي منكر الحدي  وقال العقيلي فيه تجهأ وقال الدارقطني يروي عن ضكككككككعفاء أحادي  ال 

ه في تاريخه ان اللي  ح كككككككككر مجلسكككككككككه فاعجبه وعظه فبع  الي يتابع عليها وذكر ابن يونس
ألف دينار وقيل انه اقلعه خمسكككككة عشكككككر فدانا أو بن أبي لهيعة قطع خمسكككككة فدادين قال أبو 
بكر بن أبي شكيبة كنا عند بن عيينة فجاء منصور بن عمار فسئله عن القرهن ف بره وأشار اليه 

ا أراه اال شككككككككككككككيطكانكا وعن عبكدك العكابككد قكال قيككل بعككاوه فقيكل يككا أبكا محمكد انكه عكابككد فقكال مك
أشكككياء قال احسكككبوني درة على كناسكككة وقال أحمد  2لمنصكككور تتكلأ بهذا الكالم ونرى معك

سككككككككككمعت عبد الرحمن بن مطر  يقول رؤي منصككككككككككور بن عمار بعد موته  1بن أبي الحواري
يط فيك كثير لقال  فر لي وقال لي يا منصككككور  فرت لك على تخ ما فعل الله بكفقيل له 

اال انك كنت تحرم النال الى ذكري سكككككليأ بن منصكككككور بن عمار حد ني أبي  نا بشكككككر بن 
قلحة عن خالد بن دريك عن يعلى بن منية رضككككى الله عنه قال: قال رسككككول الله صككككلى الله 
عليه وهله وسككككككككككلأ تقول النار يوم القيامة ج  يا مؤمن فقد اقفئ نورك لهبي أحمد بن منيع  نا 

بن عمار  نا بن لهيعة عن ي يد بن أبي حبيه عن أبي الخير بن عقبة رضككى الله عنه  منصككور
 عن النبي صلى الله عليه

__________ 
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 منك. 2
قال العالمة الذهبي في المشككككككككككككككتبه أحمد بن أبي الح اري ال اهد رحل وسككككككككككككككمع أبا  1

 (2)قاضي محمد شريف الدين عفى عنه."  –معاوية والكبار والله أعلأ 
 

إنباااء اليمر بااأبناااء العمر، ابن حجر العساااق ني )م -1009
857) 

"وأعاد واشككتهر،  أ أصككيه بماله وكتبه بعد الفتنة اللنكية، وناب في الق ككاء وعين مرة 
مسككككككككتقالر فلأ يتأ ذلك، وولي إفتاء دار العدل واختصككككككككر المهمات ودرل بئماكن وأقبل على 

ني قاربه في رلاسككككككككة الفقه للشككككككككافعة إال ابالحدي ، ولأ يبق بالشككككككككام في أواخر عمره له من ي
نشوان، وهو من أناءه الباعوني في واليته الق اء اكولى، فلأ ي ل بعد ذلك في ارتفا ، وكان 
يرجع إلى دين وعفة من صكك ره مع علو همة ومروءة ومسككاعدة لمن يقصككده مع عجلة فيه مع 

يه، اني يقرظه ويفرط فعفة في الق كككككاء وحسكككككن عقيدة وسكككككالمة باقن، فكان صكككككديقنا المرج
وجاور في هخر أمره بمكة فمات بها مبطونار في شككككككوال وله ا نتان وسككككككتون سككككككنة، كته على 
الحاوي وجمع الجوامع واختصككر المهمات اختصككارار حسككنار وأجاو لولدي محمد، وبل ني أن 

 فتال ؟ما فعل الله بكصككككككديقه محمد نجأ الدين المرجاني صككككككاحبنا رهه في النوم فقال له: 
عليه " يليت قوى يعلمون بما  فر لي " اآلية، قال القاضكككككي تقي الدين اكسكككككدي: جرت له 
محنة سككنة خمس وتسككعين، وحج وجاور  الث مرات، وناب في الحكأ بعد الفتنة، واسككتمر 
وباشككككككر المارسككككككتان والجامع فانحط بسككككككبه ذلك، وكان فصككككككيحار ذكيار جريار مقدامار، بديهته 

 جميلة، باشر الحكأ على أحسن وجه. أحسن من رويته وقريقته
أحمككد بن عبككد الرحمن بن محمككد بن أحمككد، المطري المككدني، سككككككككككككككمع من الع  ابن 
جماعة، وعني بالعلأ. وكان يذاكر بئشكككككياء حسكككككنة،  أ ت هد ودخل اليمن فئقام بها نحوار من 

 (1)عشرة أعوام، وكان ينسه إلى معاناة الكيمياء، مات في أول ذي الحجة." 
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أخرى، ابن حجر العساااق ني )م _تهفيب التهفيب ط-1010
857) 

 "وهو  قة متقن.
وقال أحمد بن سليمان الرهاوي سمعت ي يد بن هارون يقول وقيل له كان حري  يقول 

 ال أحه عليا قتل هبالي فقال لأ اسمع هذا منه كان يقول لنا امامنا ولكأ امامكأ.
واد سككئلته أن ال يذكر لي شككي ا من وقال الحسكن بن علي الخالل عن ي يد نحو ذلك و 

هذا مخافة أن ي يق على الرواية عنه وقال الحسن بن علي الخالل سمعت عمران ابن ايال 
 سمعت حري  بن عثمان يقول ال أحبه قتل هبالي يعني عليا.

وقال أحمد بن سككككعيد الدارمي عن أحمد بن سككككليمان المرووي سككككمعت اسككككماعيل بن 
 ثمان من مصر إلى مكة فجعل يسه عليا ويلعنه.عياش قال عادلت حري  بن ع

( ابن عبد الوهاب وهو متروك متهأ حد نا اسككككككككككككككماعيل بن عياش 2وقال ال ككككككككككككككحاك )
سككمعت حري  بن عثمان يقول هذا الذي يرويه النال عن النبي صككلى الله عليه وسككلأ انه قال 

ا فقال إنم لعلي أنت مني بمن لة هارون من موسكككككككى، حق ولكن أخطئ السكككككككامع قلت فما هو
هو أنت مني بمن لة قارون من موسككككككككككككى قلت عمن ترويه قال سككككككككككككمعت الوليد بن عبدالملك 
يقولكه وهو على المنبر وقكد روي من  ير وجكه أن رجال رأى ي يكد بن هارون في النوم فقال له 

قككال  فر لي ورحمني وعكاتبني قككال لي يككا ي يكد كتبكت عن حري  بن عثمككان  ماا فعاال اللاه باك
مكككا علمكككت إال خيرا قكككال انكككه ككككان يب ض عليكككا وقكككال العقيلي  نكككا محمكككد بن  فقلكككت يكككا رب

اسماعيل  نا الحسن بن علي الحلوني حد ني شبابة سمعت حري  بن عثمان قال له رجل يا 
أبا عثمان بل ني أنك ال تترحأ على علي فقال له اسككككككككت ما أنت وهذا  أ التفت الي فقال 

 رحمه الله مالة مرة.
وحري  من اال بككات الشكككككككككككككككاميين ويحككدث عن الثقككات منهأ وقككد و قككه وقككال ابن عككدي 

 القطان و يره وإنما وضع منه بب  ه لعلي.
( وقال محمد بن مصكككككفى 268( ومات سكككككنة )30قال ي يد بن عبد ربه مولده سكككككنة )

 ( واالول3( وقال  يره سنة )1مات سنة )
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 اص .
 وى له وذلك وهأ منه.له عند البخاري حديثان فقط وذكر الاللكالي أن مسلما ر 

قلت: وحكى االودي في ال كككككككعفاء أن حري  بن عثمان روى أن النبي صكككككككلى الله عليه 
 وسلأ لما أراد أن

__________ 
( ليس في كته ال كككككككككعفاء من اسكككككككككمه ال كككككككككحاك بن عبد الوهاب وفيما ذكره نظر 2)

 وصوابه عبد الوهاب بن ال حاك وهو  قة عند بقي بن مخلد اه هامش االصل.
*( ")(2) 
 

أخرى، ابن حجر العساااق ني )م _تهفيب التهفيب ط-1011
857) 

"أحد ممن أجاب في المحنة كابي نصكككر التمار وقال الميموني صككك  عندي ان احمد 
لأ يح كككككككره لما مات وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن سككككككككعد ذكر أنه ولد بعد قتل أبي 

 كان  قة فاضال خيرا ورعا.مسلأ بستة أشهر ون ل ب داد واتجر بها في التمر و 
توفى في أول يوم من المحرم سنة  مان وعشرين ومالتين وهو ابن إحدى وتسعين سنة 

 ( وقد ذهه بصره وكذا أرخ الب وي وفاته.2)
قلت: ذكر صككككككاحه ال هرة أن مسككككككلما روى عنه اربعة احادي  وأن البخاري روى عن 

 رجل عنه ولأ نقف على ذلك في الصحي .
 )أبي داود في مسند مالك والنسالي وابن ماجة( كد ل ق  - 260

عبدالملك بن عبد الع ي  بن عبدالله بن أبي سككككككككككككككلمة الماجشككككككككككككككون التيمي موالهأ أبو 
 مروان المدني الفقيه.

روى عن أبيه وخاله يوسكككف بن يعقوب ومالك ومسكككلأ بن خالد ال نجي وعبد الرحمن 
 ابن أبي ال ناد وابراهيأ بن سعد و يرهأ.
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الربيع سكككككليمان بن داود المهري وعمار ابن قالوت وعمرو بن علي الصكككككيرفي  وعنه أبو
ومحمد بن همام الحلبي وأبو عبيد محمد بن عبيد التبان واحمد ابن نصر النيسابوري وعبد 
الملككك بن حبيككه الفقيككه المككالكي وعلي بن حرب الطككالي وال بير ابن بكككار وسككككككككككككككعككد وعبككد 

ومحمككد بن يحيى الكككذهلى وأبو عتبكككة أحمكككد بن الفرج الرحمن ابنكككا عبكككداللكككه بن عبكككد الحكأ 
 الحجاوي و يرهأ.

قال مصكككككعه ال بيري كان مفتي أهل المدينة في ومانه وقال اآلجري عن أبي داود كان 
 ال يعقل الحدي .

قال ابن البرقي دعاني رجل إلى أن ام ككككى إليه فج ناه ف ذا هو ال يدري الحدي  ايش 
 وقال ابن عبد البر كان فقيها فصيحا دارتهو وذكره ابن حبان في الثقات 

__________ 
( قككال محمككد بن محمككد بن الورد قككال مؤذن بشككككككككككككككر بن الحككارث رأيككت بشككككككككككككككر بن 2)

قال قال  فر لي فقلت ما فعل باحمد بن حنبل ف ما فعل الله بكالحارث في المنام فقلت 
ماذا نال ما لأ ب  فر لكه فقلكت ما فعل بابي نصككككككككككككككر التمار قال هيهات ذاك في عليين فقلت

ينااله فقال لفقره وصكككككبره على بالله فقلت إنما صكككككار في عليين النه أجاب في المحنة وقال 
 القرهن  ير مخلوق وهذا مذهه أهل الحق رحمهأ الله تعالى اه هامش االصل.

 ")*((2) 
 

أخرى، ابن حجر العساااق ني )م _تهفيب التهفيب ط-1017
857) 

قيل له وكيف يكون سمحا قال إذا شك في الحدي  "سمحا في الحدي  كان كذابا 
تركه وقد انفرد يحيى بئشككككككياء في الفقه يخالف فيها مذهبه منها قال عبال الدوري سككككككمعت 
يحيى في وكاة الفطر ال بال أن يعطي ف ة وسمعت يحيى يقول ال أرى الصالة على الرجل 

 هن وفي الرجل يصككككككككككككككلي خلفب ير البلكد وال أرى أن ي وج الرجل امرأته على سككككككككككككككورة من القر 
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الصكككككف وحده قال يعيد وفي امرأة ملكت أمرها رجال فانكحها قال بل يذهه إلى القاضكككككي 
 ف ن لأ يكن ف لى الوالي وذكر عنه شي ا  ير ذلك.

وقال سككككككككعيد بن عمرو البردعي سككككككككمعت أبا ورعة الراوي يقول كان أحمد بن حنبل ال 
ابن معين وأبا نصكككككككككككر التمار وقال أبو بكر  يرى الكتابة عن أحمد ممن امتحن فئجاب وذكر

ابن المقري سكمعت محمد بن عقيل الب دادي يقول قال ابراهيأ بن هانئ رأيت أبا داود يقع 
في يحيى بن معين فقلككت تقع في مثككل يحيى بن معين فقككال من جر ذيول النككال جروا ذيلككه 

مدينة ومالة ومات بوقال أبو بكر بن أبي خيثمة ولد يحيى بن معين سككككككككنة  مان وخمسككككككككين 
( سنة  الث و ال ين ومالتين وله سبع وسبعون سنة اال نحوا 2الرسول صلى الله عليه وسلأ )

 من عشرة ايام.
وقال الحسككين بن فهأ سككمعت ابن معين يقول ولدت في خالفة أبي جعفر سككنة  مان 

أرخه  يهاوخمسككككككككين ومالة في هخرها وقال الدوري نحو ما قال البخاري وواد قبل أن يحج وف
 ير واحككد واد عبككال في موضككككككككككككككع هخر ونودي بين يككديككه هككذا الككذي كككان ينفي الكككذب عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلأ وواد ابراهيأ بن المنذر فرأى رجل النبي صلى الله عليه وسلأ 
واصكككحابه مجتمعين فسكككئلهأ فقال ج ت لهذا الرجل اصكككلي عليه فانه كان يذب الكذب عن 

فقال  له بكما فعل الش بن مبشككككككككككر رأيت يحيى بن معين في النوم فقلت حديثي وقال حبي
  فر لي واعطاني وووجني  الث

مكالكة حوراء وادخلني عليكه مرتين وقكال عبكداللكه بن أحمد قال فيه بعض اهل الحدي : 
ذهككه العليأ بعيككه كككل محككدث * وبكككل مختلف من االسككككككككككككككنككاد وبكككل وهأ في الحككديكك  

 بالدومشكل * يعني به علماء كل 
__________ 

( لسكككككبع ليال بقين من ذي القعدة و سككككككل على اعواد النبي صككككككلى الله عليه وسككككككلأ 2)
وحمل على سريره صلى الله عليه وسلأ ودفع بالبقيع وصلى عليه صاحه الشرقة اه تهذيه 

 الكمال.
 ")*((2) 
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الادرر الكااانا  في أعياان المااما  الثاان ، ابن حجر -1013
 (857العسق ني )م 

ان  مالومككا "ع الككك و لككه التككثْذِكر ة ِفي عككدثة مجلككدات و ككك  ْن  و شككككككككككككككرح اكلفيككة اِلْبِن مكك  لى اْلك 
لالشكت ال كثير المعاشكرة للرؤسكاء و ولي ِفي هخر عمره ق   اء اْلع ْسك ر وإفتاء د ار اْلعْدل ودرل 

ع ة قك ر أت و خلف  روة و   226بالجامع الطولوني و   يره و م ات ِفي حادي عشككر شككْعب ان سككنة  اسككِ
ء الد ين ع لي  بن عبد اْلق اِدر المقري ي و ُهو  وو  ي  أ ْخبرِني ع ال  ْي  بدر الد ين ال ثرْك شكككِ ج ِبخ ط الشككث

 ف ئ ْنشد ا فعل الله بكمَ بنت اْبن الصثاِلى اْلم ْذُكور ق ال  قد ر أ ْيته ِفي الن وم بعد م وته ف س ئ لته 
 .. م ات  على تك ْوب ة ويرحمه( أج او لعبد الله بن عمر اْلِع   )الله يْعُفو ع ن المسككككككككككككككئ ِإذا .

اِلى  ح اب التقي الصكككككككث اْبن جم اع ة قك ر أت ِبخ ط الذثه ِبي  ِفي هخر ق بك ق ات اْلُقرثاء فصكككككككل ِفي أ صكككككككْ
 ُمح مثد بن ال مردي 12اْلم ْوُجودين ِفي سنة 

مع س الد ين اْبن الجرالحي سككككككُمح مثد بن عبد الرثْحم ن بن ع لي  البعلي شككككككم - 2843
ق من أبي اْلم ع اِلي بن  ْفي ان ب جاوته من اْبن رواج و سكككككككمع ِبِدم شكككككككْ من القطه اليونيني ُجْ ء سككككككُ

 أبي التاله سمع ِمْنُه الشثْي  جمال الد ين اْبن ظهيرة ببعلبك
د بن عبكككد اْلك رِ  - 2841 د بن عبكككد الرثْحم ن بن عمر بن أ ْحمكككد بن ُمح مكككث أ بن يُمح مكككث

 (2)اْلحسن اْبن ع لي  بن ِإبْكر اِهيأ بن ع لي  بن أ ْحمد بن دلف بن أبي دلف اْلعجِلي  اْلقْ ِويِني" 
 

الاماجامي المؤ ااال لومعجم المفهرل، ابن حجر -1014
 (857العسق ني )م 

"أن قبض عليه وسكككككككككككجن في القلعة وفر الحسكككككككككككباني، وحمل ابن البرهان ومن معه إلي 
ظاهر، وقررهأ علي من دخل في دعوتهأ من اكمراء، فلأ يذكروا أحدا، القاهرة، ف ككككككككككككككربهأ ال

فئمر بحبسكككككككهأ في حبس أهل الجرالأ، واسكككككككتعملوا مع المقيدين، وكان ذلك في سكككككككنة  مان 
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و مانين وسبعمالة، فلما كان في ربيع اكول سنة إحدى وتسعين أقلقوا، فاستمر ابن البرهان 
 في القاهرة علي صورة إمالق.

له مروءة ونفس أبية، حسككككككن المذاكرة، كثير المحفوظ، مسككككككتح ككككككرا لمسككككككالل وكانت 
الخال  بحي  أنه أملي مسككئلة في وضككع اليمنى علي اليسككرى في الصككالة وهو في السككجن 

 من  ير مطالعة، دل علي وفور اقالعه.
وقد جالسككككككني كثيرا، وسككككككمعت من فوالده. وكان كثير اإلنذار لكثير مما وقع من الفتن 

 ، لما جبل من اإلقال  علي أحوال النال.والشرور
ومات كربع بقين من جمادي اكولي سككككنة  مان و مانمالة. ورأيته بعد موته فقلت له: 

أ ؟ فت ير ت يرا شديدا حتى ظننت أنه  اب،  ما فعل الله بكأنت مت؟ قال: نعأ. فقلت: 
قلت: لماذا؟ عليك، فأفاق، فقال: نحن اآلن بخير، لكن النبي صككلي الله عليه وسككلأ عتبان 

قال لميلك إلي الحنفية، فاسككككككككككككككتيقظت متعجبا! وكنت قلت لكثير من الحنفية: إني كود لو  
كنت علي مذهبكأ، فقال: لماذا؟ قلت: لكون الفرو  مبنية علي اكصكككككول، فاسكككككت فرت الله 
تعالي من ذلك. ولقد كنت أنسككككككككيت هذا المنام، فذكرنيه شككككككككهاب الدين أحمد بن أبي بكر 

صكيري بعد عشر سنين. وقد سمع ابن البرهان المذكور بب داد وحله ودمشق و يرها من البو 
 جماعة من المسندين إذ ذاك.

ومن مسككككككككككموعه علي شككككككككككمس الدين محمد بن أحمد ابن الصكككككككككككفي ال  ولي:  -/م38
"منتقي الذهبي من المعجأ الصككككككك ير للطبراني" رأيته بخط الشكككككككر  القدسكككككككي، ووصكككككككفه فيه: 

وفي الطبقة صككككدر الدين الياسككككوفي بقراءة الحسككككباني وذلك في سككككنة سككككبع "بالشككككي  اإلمام" 
 و مانين.

 (2)ورأيت البرهان الحلبي يطري ابن البرهان ويصفه بالف ل، وسمع معه" 
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اياني ا خيار في شاارح أ ااااي رجال اعاني اآلثار، -1015
 (855بدر الدين العيني )م 

 ما ذكرنا. "أن يئذن له فى الحدي ، ففعل، وكان يحدث على
وقال القاضكككككككى ابن خلكان: وكان ابن قولون يدفع له فى كل سكككككككنة ألف دينار خارجرا 
عن المقرر له، فيتركها وال يتصككككككككككككر  فيها، ولما اعتقله بسككككككككككككبه امتناعه من خلع الموفق بن 
المتوكل قالبه، بحمل المبلى الذى كان يئخذه فى كل سنة، فحمله إليه بختمه، وكان  مانية 

ا ، فاستحى أحمد، وكان يظن أنه أخرجها وأنه يعج  عن القيام بها، فلهذا قالبه، عشكر كيسكر
ا، فئمر النال بالدعاء له فى مسككككككككككجد محمود  ا شككككككككككديدر  أ إن أحمد بن قولون مرم مرضككككككككككر
بسف  المقطأ، فخرجوا يدعون له ومعهأ اليهود والنصارى بالتوراة واإلنجيل، ودعا أحمد بن 

القاضككككككككككككككى بكار فسككككككككككككككلأ عليه، وقل له ليد  لى، فجاء إليه،  خمكارويكه، وقكال له: اذهه إلى
فوجده يصككككككككلى، وقال له: ج ت فى أمر أبيك، فئخذ بلحية نفسككككككككه، وقال: اذهه إليه، وقل 
له: إنه عليل قد أشكر  على قبره، وأنا شككي  عليل قد أشككرفت على قبرى، والمجمع بيننا بين 

 يدى الله تعالى.
ا ابن قولون، وهى سكككككككككنة سكككككككككبعين ومالتين، ورلى وماتا فى تلك السكككككككككنة التى مرم فيه

ر ؟ فقال: شككككككككككككككفع فى القاضككككككككككككككى بكاما فعل الله بكأحمكد فى المنكام بعكد موتكه، فقيكل له: 
فشككككككفع، وكان القاضككككككى بكار يكثر التالوة، ويحكأ بمذهه أبى حنيفة، وكان من البكالين، 

نرا تك ُرون  ِبع هْ وكان يكثر الوعظ للخصكككككوم، ويتلو قوله تعالى: }ِإنث الثِذين  ي شكككككْ  اِنِهْأ   م  ِد اللِه و أ ْيم 
[ اآليكة، وككان يحكاسككككككككككككككه أمنكاءه فى كل وقت، ويسككككككككككككككئل عن 22ق ِليالر ... { ]هل عمران: 

الشككككهود فى كل وقت، وكان إذا فرغ من الحكأ خال بنفسككككه وعرم عليه قصككككص جميع من 
كذا،   إليك رجالن فىتقدم إليه، وما حكأ به، وكان يخاقر نفسكككككككككه، ويقول: يا بكار، تقدم 

ا؟.  وتقدم إليك خصمان فى كذا، وحكمت بكذا، وعملت بكذا، فما يكون جوابك  در
ومكات رجكل وكحمكد بن قولون عليكه دين، فكئرسككككككككككككككل إلى بكار: بع ماله، فقال: حتى 
تحلف أنك تسككككككككتحقه، فجاء ابن قولون إلى مجلسككككككككه وحلف، فقال بكار: أما اآلن، فنعأ، 

 وكان ينشد دالمرا:فبا  ماله وق ى دينه، 
 لنفسى أبكى لست أبكى ل يرها ... لنفسى فى نفسى عن النال شا ل
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وكان يحيى الليل كله، ف ذا أصكككككب  كان وجهه كالقمر، ودخل عليه رجالن يختصكككككمان 
 أحدهما أب اآلخر، فنظر إليهما، وأنشئ يقول:

 (2)تعطايتما  وب العقوق كالكما ... أب  ير بر وابنه  ير واصل" 
 

عقد الجمان في تاريخ أهم الزاان، بدر الدين العيني -1012
 (855)م 

" 
سكمع الكثير، وكته الكته الكبار بخط رفيع جيد واضك ، وجاوو السبعين، مات في 

 هذه السنة، ودفن بباب الفراديس، رحمة الله.
ن ة بن سككالأ بالشككاعر شككهاب الدين أبو المكارم محمد بن يوسككف بن مسككعود بن برك

 عبد الله الشيباني التلعفرى.
صكككككككككاحه ديوان الشكككككككككعر، جاوو الثمانين، وكانت وفاته بحماة في هذه السككككككككككنة، وكان 

 الشعراء معترفين بف يلته وتقدمه في هذا الفن.
 القاضي شمس الدين على بن محمود بن علي بن عاصأ الشهروورى،  أ الدمشقى.

د، يته من بعده، وقد سافر مع ابن العديأ إلى ب دامدرل القيمرية، شرط وافقها له ولذر 
 فسمع بها، مات في هذه السنة، ودفن في مقابر الصوفية بالقرب من ابن الصالح.

الشكككي  الصكككال  العالأ ال اهد أبو إسكككحاق إبراهيأ بن سكككعد الله بن جماعة بن علي بن 
 جماعة بن حاوم بن صخر الكنانى  الحموى .

 ، ولد سككككككككككنة سككككككككككت وتسككككككككككعين بحماة، وكانت وفاته بالقدل له معرفة بالفقه والحدي
الشكريف، ودفن بمامال، وسمع من الفخر عساكر، وروى عنه ولده قاضى الق اة بدر الدين 

 بن جماعة.
 الشي  الصال  جندل بن محمد المبنى.

                                         
 .2/201( 355م اني اكخيار في شرح أسامي رجال معاني اآل ار، بدر الدين العيني )م  (2)



 

 1129 

كانت له عبادة ووهد، وكان النال يترددون ل يارته بمنين، كان من أهل الطريق، علماء 
وتوفى في رم ككككككان من هذه السككككككنة وعمره خمس وتسككككككعون سككككككنةر، ودفن في واويته  التحقيق،

 المشهورة به بقربة منين، رحمه الله.
محمككد بن عبككد الرحمن بن محمككد بن عبككد الرحمن بن محمككد بن الحككافظ بككدر الككدين 

 أبو عبد الله بن الفويرة السلمى الحنفى .
على ابن مالك، وحصككل، وبر ، اشككت ل على الصككدر سككليمان، وابن عطاء، وفي النحو 

ونظأ، ونثر، ودرل بالشككككككككككككبلية، والقصككككككككككككاعين، وقله لنيابة الق ككككككككككككاء فامتنع، وكته الكتابة 
 ئنشئ يقول:؟ فما فعل الله بكالمنسوبة، رهه بعض أصحابه في المنام بعد وفاته فقال: 

 ما كان لي من شافع عنده ...  ير اعتقادي أنه واحد
 رة منها، ودفن بظاهر دمشق.وكانت وفاته في جمادى اآلخ

 محمد بن عبد الوهاب بن منصور بن شمس الدين أبو عبد الله الحرانى الحنبلي.
تلميذ الشككككككي  مجد الدين بن تيمية، وهو أول من حكأ بالديار المصككككككري ة من الحنابلة 
،  أ لما ولى شككككككككمس الدين بن العماد الق ككككككككاء  نيابة عن القاضككككككككي تاج الدين بن بنت اكع  

ال اسككتنابه،  أ ترك ذلك ورجع إلى الشككام يشككت ل ويفتى ويناظر إلى أن توفى وقد نيف مسككتق
 على الستين.

 الشي  رشيد الدين أبو محمد عبد الله بن نصر سعيد القوصى النحوى.
 توفي فيها بمصر، وكان متصدرا إلقراء العربية، رحمه الله.
 مي الشافعي.الشي  أبو المعالى أحمد بن أبي العبال بن عصرون التي

 (2)وبيته مشهور بالعلأ والتق" 
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النجوم الزاهر  فى اوول اصااار والقاهر ، ابن تيري -1012
 (824بردي )م 

"أبي بصكككرة الصكككحابيين، تحويهأ القبة التي هدمها السكككلطان صكككالح الدين يوسكككف بن 
مااا ه: لككأيوب  أ بنككاهككا البنككاء المعهود اآلن. ورلي بعض اكمراء في النوم ممن جككاوره، فقيككل 

؟ قككال:  فر لي بمجككاورة عقبككة. وروي لككه من البركككات روايككات كثيرة: منهككا أن فعاال اللااه بااك
رجالر أسكككككككر له ولد فئتى قبر عقبة ودعا الله ع  وجل فقام من عند قبره فلقي ابنه في الطريق. 

 انتهى كالم صاحه مهذب الطالبين.
ر وهي سككككككككككككنة خمس *** السككككككككككككنة اكولى من والية عقبة بن عامر الجهني على مصكككككككككككك

فيها   ا معاوية بن حديج إفريقية من بالد الم رب. وفيها سكككككار عبد الله بن سكككككوار  -وأربعين
العبدي فافتت  القيقان و نأ وسلأ وعاد. وفيها ع ل عبد الله ابن عامر عن البصرة، فاستعمل 

، فبككادر هعليهككا معككاويككة الحككارث بن عمرو اكودي  أ ع ل عن قريككه وول ى عليهككا ويككاد بن أبيكك
وياد وقتل سهأ بن  اله الذي كان خرج في أول اكمر على معاوية وصلبه. وفيها توفيت أم 
المؤمنين حفصكة بنت عمر ابن الخطاب ووجة رسكول الله صلى الله عليه وسلأ، وأمها وينه 
بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون. قال ابن سكككككعد ب سكككككناده: ولدت حفصكككككة وقريش تبني 

رسككككول الله صككككلى الله عليه وسككككلأ بخمس سككككنين. وذكر الذهبي وفاتها في البيت قبل مبع  
سنة إحدى وأربعين وتابعه جماعة على ذلك. وفيها توف ى ويد بن  ابت بن ال ح اك ابن ويد 
اكنصككاري الصككحابي، وهو من الطبقة الثالثة من اكنصككار، كنيته أبو سككعيد وقيل أبو خارجة. 

وكيع عن سككككككككككككككفيككان عن خكالكد الحككذاء عن أبي قالبكة عن  قكال اإلمكام أحمككد بن حنبكل حككد نكا
ه أرحأ أمتي أبو بكر وأشدها في دين الل»أنس، قال: قال رسكول الله صكلى الله عليه وسكلأ: 

 (2)« ." عمر وأصدقها حياءر عثمان وأعلمها بالفرالض ويد بن  ابت
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النجوم الزاهر  فى اوول اصااار والقاهر ، ابن تيري -1018
 (824بردي )م 

قالها  الث مر ات( ؛ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، إن الملهو  يركه الخطر وهو ")
عالأ بركوبه، وينسكككككككككى اكدب وهو  ير جاهل به، ولو أحسككككككككككنت اكيام إنصكككككككككافا كحسككككككككككنت 
التقككاضككككككككككككككى، وكن تلقى اللككه يككا أمير المؤمنين حككانثككا فى يمينككك خير من أن تلقككاه قككاتال لى. 

 ب والة ظالمته.فئعجه المئمون كالمه وأمر 
، كان يعر   وفيها توفى إبراهيأ بن إسككككماعيل أبو إسككككحاق البصككككرى  اكسككككدى  المعت لى 
بابن علي ة، وهو أي ككا من القاللين بخلق القرهن؛ وله مع الشككافعى  مناظرات فى الفقه بمصككر، 
ومع أحمد بن حنبل مناظرات بب داد بسبه القرهن. فكان اإلمام أحمد بن حنبل يقول: ابن 

 علي ة ضال  م ل . ومات بمصر ليلة عرفة. وكان من أعيان علماء عصره.
مولى ويد ابن « 2»وفيها توف ى بشر بن  ياث بن أبى كريمة أبو عبد الرحمن المر يسى  

الخطاب، كان أبوه يهوديا يسكن بب داد، وتفق ه هو بالقاضى أبى يوسف حتى بر  فى علوم  
ل بخلق القرهن. وكان أبو ورعة الراوى  يقول: بشككككككككككككر بن كثيرة،  أ اشككككككككككككت ل بعلأ الكالم والقو 

  ياث ونديق.
قلت: ذكر أن عبد الله بن المبارك رأى فى منامه وبيدة وفى وجهها أ ر صككككككككككفرة، فقال 

؟ قالت:  فر لى فى أو ل معول ضككككككككككككككرب بطريق مكة؛ فقال: فما هذه ماا فعل الله بكلهكا: 
فرة التى فى وجهك؟ فقالت: دفن بين أظهرن عليه  ا رجل يقال له بشككككككر المر يسككككككى  وفرتالصكككككك 

 جهن أ وفرة فاقشعر  الجلد من ى بسببها، فهذه الصفرة من تلك ال فرة.
 وفيها توف ى الشي  الصال  ال اهد على  الجرجانى  كان يسكن جبال لبنان.

 (2)قال بشر الحافى: رأيته يوما على عين ماء، فهرب من ى وقال: بذنه من ى رأيت" 
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جوم الزاهر  فى اوول اصااار والقاهر ، ابن تيري الن-1019
 (824بردي )م 

: هو أبو وكريا الثقة المئمون أحد  "قال أبو حاتأ: يحيى بن معين إمام. وقال الن سككككككككالى 
: ال نعلأ أحكدا من لكدن هدم كتكه من الحكدي   اكلمكة فى الحكديك . وقكال على  بن المكدينى 

 بيدى ألف ألف حدي .« 2»ل: كتبت ما كته يحيى بن معين. وعن يحيى بن معين قا
: انتهى علأ النال الى يحيى بن معين. وقال القواريرى : قال لى  وقال على  بن المدينى 
يحيى القط ان: ما قدم علينا أحد مثل هذين الرجلين: مثل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. 

ال: د الحد اد قوقكال أحمكد بن حنبل: كان يحيى بن معين أعلمنا بالرجال. وعن أبى سككككككككككككككعي
ل: اذا رأيككت  النككال عيككال فى الحككديكك  على يحيى بن معين. وقككال محمككد بن هككارون الفال 

 الرجل ينتقص يحيى بن معين فاعر  أن ه كذ اب.
 وكانت وفاة يحيى بن معين لسبع بقين من ذى القعدة بالمدينة، ودفن بالبقيع.

ر وهو  قة: رأيت يح : وقال حبيش بن المبشكككككككك  وم فقلت يى بن معين فى النقال الذ هبى 
د لى بين « 1»؟ قككال: أعطككانى وحبككانى مااا فعاال اللااه بااكلككه:  ووو جنى  لثمككالككة حوراء، ومهكك 

 البابين.
الذين ذكر الذهبى  وفاتهأ فى هذه السنة، قال: وفيها توف ى أحمد بن عبد الله ابن أبى 

امى، واسككككحاق بن سككككعيد بن  قى، اكركون الد مشككككشككككعيه الحر انى، وابراهيأ بن الحج اج السكككك 
وحب ان بن موسككككككككككى المرووى ، وسككككككككككليمان بن عبد الرحمن بن بنت شككككككككككرحبيل، وداهر بن نوح 
اكهواوى ، وروح بن صكككالح المصكككرى ، وسكككهل بن عثمان العسككككرى ، وعبد الجب ار بن عاصكككأ 

 (2)الن سالى، وعقبة بن مكرم ال  ب ى، ومحمد بن سماعة القاضى،" 
 

                                         
 .1/128( 324النجوم ال اهرة فى ملوك مصر والقاهرة، ابن ت ري بردي )م  (2)



 

 1133 

اوول اصااار والقاهر ، ابن تيري النجوم الزاهر  فى -1070
 (824بردي )م 

أن  ابن قولون « 2»"وأما سككبه انحرا  أحمد بن قولون على القاضككى بك ار فلكون 
دعا القاضككككككى بك ارا لخلع الموفق من والية العهد للخالفة فامتنع؛ فحبسككككككه كجل هذا؛ وكرر 

 عند ابن قولون.أو ال من أعظأ النال « 8»؛ وكان « 1»عليه القول فلأ يقبل ولاال 
قكال الطحكاوى : وال أحصككككككككككككككى كأ ككان أحمد بن قولون يجيء إلى مجلس بكار وهو 

الحكديك  ومجلسككككككككككككككه مملوء بكالنال، ويتقد م الحاجه ويقول: ال يت ي ر أحد من « 4»يملى 
مكانه؛ فما يشككككككعر بك ار إال  وابن قولون إلى جانبه؛ فيقول له: أيها اكمير أال تركتنى ]حتى[ 

واجبك! أحسكككن الله ج اءك وتول ى مكافئتك[ ؛  أ « 6» كككى حق ك ]وأؤد ى كنت أق« 5»
 فسد الحال بينهما حتى حبسه.

قال القاضكككككى شكككككمس الدين أحمد بن محمد بن خل كان: كان أحمد بن قولون يدفع 
وال « 2»الى القاضكككككككككككى بك ار فى العام ألف دينار سكككككككككككوى المقر ر له فيتركها بك ار بختمها ] 

فلما دعاه ابن قولون لخلع الموف ق من والية العهد امتنع، فاعتقله وقالبه يتصككككككككككككككر   فيها[ ؛ 
بحمكل الكذهكه فحملكه اليكه بختومكه، وككان  مانية عشككككككككككككككر كيسككككككككككككككا فى كل كيس ألف دينار؛ 
فاستحى ابن قولون عند ذلك من المأل. قلت: هذا هو القاضى الذي فى الجنة؛ رحمه الله 

بعض أصككككككحابه المت ه دين فى حال حسكككككككنة فى المنام تعالى. وقال أبو عيسككككككى اللؤلؤي : رهه 
؟ وكيف حالك؟ قال: ال ينب ى لمن سككككككككككككن ما فعل الله بك)يعنى ابن قولون( ، فقال له: 

 (2)الدنيا ]أن[ يحتقر حسنة فيدعها وال سي ة فيرتكبها، عدل بى عن النار الى الجنة" 
 

النجوم الزاهر  فى اوول اصااار والقاهر ، ابن تيري -1071
 (824ي )م برد

"حياء من الخدم؛ فئمر خمارويه أن ي ككككككرب، فلأ ي ل يصككككككي  حتى مات في الحم ام، 
يشكككرب « 1»أسكككفل من دير مر ان « 2»فئب  كككه الخدم. وكان قد بنى قصكككرا بسكككف  قاسكككيون 
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ام « [ 8»فيككه ]الخمر  فككذبحككه خككدمككه، وقيككل: ذبحوه على « 4»، فككدخككل تلككك الليلككة الحمكك 
خككدمككه يولع بجككاريككة لككه فتهككد دهككا خمككارويككه « 5»: إن  بعض فراشككككككككككككككه وهربوا، وقيككل  ير ذلككك

بالقتل، فات فقت مع الخادم على قتله. وكان ذبحه في منتصكككككككككككككف ذى الحجة، وقيل: لثالث 
خلون منه من سككككككككنة ا نتين و مانين ومالتين. وكان اكمير ق ج بن جف  معه في القصككككككككر في 

ادما، فئدركهأ م وكانوا ني فا وعشككككككككككككرين ختلك الليلة، فبل ه الخبر فركه في الحال وتتب ع الخد
وقبض عليهأ وذبحهأ وصككلبهأ، وحمل أبا الجيش خمارويه في تابوت من دمشككق إلى مصككر 

؛ « 6»وصكككل ى عليه ابنه جيش ودفن. ويقال: إن ه دفن بالقصكككر إلى جانه أبى عبيدة البرانى  
 ؟ فقال:ما فعل الله بكفرهه بعض أصحابه في المنام فقال له: 

ى بالقرب من أبى عبيدة ومجاورته. انتهى كالم صككاحه المرهة. وقال  يره: قتل  فر ل
 على فراشه، ذبحه جواريه وخدمه وحمل في صندوق الى مصر.

وكان لدخول تابوته إلى مصككر يوم عظيأ، اسكككتقبله جواريه وجوارى  لمانه ونسكككاء قو اده 
ياح وما تصكككنع النسكككاء في المآتأ؛ وخرج ال لمان وقد حل   سكككو د  يابه  وا أقبيتهأ وفيهأ منبالصككك 

 (2)وشق ها، فكانت في البلد ضج ة وصرخة حتى دفن. وكانت مد ة ملكه" 
 

النجوم الزاهر  فى اوول اصااار والقاهر ، ابن تيري -1077
 (824بردي )م 

"والسكككخاء، وأهل البصكككرة ال هد والقناعة، وأهل الشكككئم الحلأ والسكككالمة، وأهل الحجاو 
ال إسكككككككككككماعيل بن نجيد: هؤالء الثال ة ال رابع لهأ: الجنيد بب داد، وأبو الصكككككككككككبر واإلنابة. وق

 بن الجل ى بالشئم. وقال أبو بكر العطوى :« 1»بنيسابور، وأبو عبد الله « 2»عثمان 
كنت عند الجنيد حين احت ككككر فختأ القرهن، قال:  أ ابتدأ فقرأ من البقرة سككككبعين هية 

ا فعل مادى  كتكابكة قكال: رأيكت الجنيكد في النوم فقلكت:  أ مكات. وقكال أبو نعيأ: أخبرنكا الخلك
؟ قال: قاحت تلك اإلشككارات، و ابت تلك العبارات، وفنيت تلك العلوم، ونفدت الله بك

كنا نركعهما فى اكسككككككحار. قال أبو الحسككككككين ]بن « 8»تلك الرسككككككوم، وما نفعنا إال ركعتان 
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ال سنة  مان وتسعين ومالتين، قال: فى شو  « 5»المنادى: مات الجنيد ليلة الن وروو « [ 4»
الجمع الذين صكككككككككل وا عليه نحو سكككككككككتين ألف إنسكككككككككان،  أ ما والوا « 6»فذكر لى أنهأ ح روا 

: وور خه  . قال الذهبى  قطى  يتعاقبون قبره في كل  يوم نحو الشككككككهر. ودفن عند قبر سككككككرى  السكككككك 
 بع هأ في سنة سبع فوهأ. قلت:

بن عثمان أبو عبد « 2»ع. وفيها توف ى عمرو ور خه صكككاحه المرهة و يره في سكككنة سكككب
، سكككككككككككن ب داد وكان شككككككككككي  القوم في وقته، صككككككككككحه الجنيد و يره. وفيها توف ى  الله المكى 

 (2)«" 3»الشي  أبو الحارث الفيض بن الخ ر أحمد، وقيل: الفيض بن محمد اكوالسى  
 

 (884المقصد االرشد، ابن افوح، برهان الدين )م -1073
ن ام ف قلت ي ا ر سككككككُ  "روى أ بُو ن ِدِه إِل ْيِه ق ال  ر أ ْيت النثِبي فى اْلم  ول الله ح ْفص العكبرى ِبسكككككك 

ب ل نكْ  ِبمن نقتدى فى عصرنا ق ال  ع ل ْيك بِئ ْحم د بن ح 
ْوفه  و ق ال  أ ْحمد بن نصككككككر ر أ ْيت مصككككككابا قد و قع فك ق ر أت فى أُُذنه فكلمتنى الجنية من ج 

 ه دعنى اخنقه ف ِ نثُه يك ُقول اْلقر ان م ْخُلوقفك ق ال ت ي ا عبد الل
ِدِه  اد ِة ق تلكككه الوا ق بِيككك  هككك  الشككككككككككككككث ُه بكككِ ال  قكككد ختأ لككك  ِه و قككك  و ذكره يحيى بن مِعين وترحأ ع ل يكككْ
اد فنصبه بالجانه الشرقى  بالصكمصامة المتناعه من الق ْول ِبخلق اْلُقْرهن و حمل ر أسه إِل ى بك ْ د 

 ج اِنه ال ربى أ يثامراأ يثامرا  أث فى الْ 
ِمعت بئذنى ر أسكككه ِحين ضكككربت ُعُنقه يك ُقول ال  إِل ه ِإالث  اِلى سككك  ق ال  ج ْعف ر بن ُمح مثد الصكككث

 الله و نقل المروذى ع ن اإِلم ام أ ْحمد أ نه ق ال  جاد بِن فِسهِ 
م اِعيل بن خلف من ر أسه يْقر أ ل ْيالر )الأ أ ح لنثال أ ن يْترُكوا( سه او سكمع ِإبْكر اِهيأ بن ِإسكْ

ن ام و ع ِليِه لِب ال السكككككندل واالسكككككتبرق  اآْلي ات فاقشكككككعر جلدى لما سكككككمعته  أث ق ال  ر أ ْيته فى اْلم 
 ق ال   فر لى وأدخلنى اْلجنثة َما فعل الله بكوع لى ر أسه ت اج ف قلت 

 قتل ش ِهيدا سنة ِإْحد ى و   ال  ِين  و ِمالك تك ْينِ 
 بن نصر اْلخفا  أ بُو ح اِمدأ ْحمد  - 221
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 (2)ذكره" 
 

 (884المقصد االرشد، ابن افوح، برهان الدين )م -1074
م حسن اْلو ْجه ب ل و م ع ُه ُ ال  نكْ  "إِل ى أ ْحمد بن ح 

ا ق ال  ابنى  فك ق ال  ل ُه من ه ذ 
  ِإنثه رجل م ْسُتور يْ فك ق ال  أ ْحمد ال  تجىء ِبِه م ع ك مر ة ُأْخر ى فك ل مثا ق ام  قيل أيد الله الشث 

ا ر أين ا  ا ل ْيس  يْمن ع سككككككككترهما على ه ذ  و اْبنه أف ككككككككل ِمْنُه فك ق ال  أ ْحمد الذى قصككككككككدنا إِل ْيِه من ه ذ 
 أشياخنا و ِبه خبرونا ع ن أسالفهأ

المكككا و جعكككل  ا أخرج اللكككه إِل ى اك ْرم عككك  د ذ ات يك ْوم مككك  ال  اْلُجنك يكككْ ال  ج ْعف ر الخلكككدى قككك  و قككك 
ِبيال ِإالث و قد جعل الله ِفيِه حظا ونصكككككككككككيبا ك ان  ورده فى كل يك ْوم   ال  ِمال ة ر  لِلْ  ْكع ة خلِق إِل ْيِه سككككككككككك 

 و   ال  ِين  ألف ت ْسِبيح ة
 و ق ال  س ِمعت اْلُجنك ْيد يك ُقول م ا ن عت  وبى لْلفراش ُمْنُذ أ ْرب ِعين  سنة

 لى م ع اصيهْكر ف قلت أ ن ال  يستعان بِِنْعم ة عو ق ال  اْلُجنك ْيد سئلنى سرى السقطى م ا الش  
 فك ق ال  ُهو  ذ اك

د فى الن وم ف قلكككت  ت اْلُجنك يكككْ ال  الخلكككدى ر أ يكككْ ا فعاال اللاااه باااكو قككك  ال  قل ماااَ ك  قككك  عكككت تِلكككْ
ابك ْت تِلكْك  اْلعبكار ات وفنيكت تِلكْك  اْلُعُلوم ونفكذت تِْلك  الرسككككككككككككككوم و م ا نفعنا ِإالث  اإلشككككككككككككككارات و  ك 

 ُكنثا نركعها فى اكسحارركيعات  
ل ة النيروو و دفن من اْل  د فى سنة   م ان و ِتْسعين و ِمالك تك ْينِ   م ات  ل يكْ

 (1)اْلُجنك ْيد بن يك ْعُقوب بن اْلحسن بن اْلحجثاج بن يُوُسف"  - 810
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 (884المقصد االرشد، ابن افوح، برهان الدين )م -1075
ي اء ِمنكْه ا ق ال  ك ب ل فك ق ال  ل ُه رجل ي ا أ  "و نقل ع نُه أ شككككْ نكْ ب ا عبد نت فى مْجِلس أ ْحمد بن ح 

 حمنى وعاتبنىق ال   فر لى ور  َما فعل الله بكالله ر أ ْيت ي ِيد بن ه اُرون فى الن وم ف قلت 
 ف قلت  فر ل ك ورحمك وعاتبك ق ال  نعأ

 لمت ِإالث خيراا عق ال  ي ا ي ِيد بن ه اُرون كتبت ع ن جرير بن ُعْثم ان ف قلت ي ا رب م  
 ق ال  ِإنثه ك ان  يب ض على اْبن أ بى ق اله

 س لم ة بن شبيه النيسابورى - 446
ذكره أ بُو بكر اْلخالل فك ق ال  رفيع اْلقدر حدث ع نُه ُشُيوخن ا اكجلة و ك ان  ِعْنده ع ن عبد 

 اق بن م ْنُصورالرثوثاق والشيوخ اْلِكب ار و ك ان  س لم ة ق رِيبا من مهنا و ِإْسح  
ب ل كل شىء ِمْنك حسن  ير خلة و اِحد ة نكْ  ق ال  س لم ة ِك ْحم د بن ح 

 ق ال  وماهى ق ال  ت قول ِبف ْس  اْلح ج إِل ى اْلعمر ة
انِي ة عشر ح ِديثا صحاحا اتركها لِق ْوِلك  ق ال  كنت أرى ل ك عقال عندى   م 

 (2)ت اْلم ق اِبر يك ْوم اْلُجُمع ة" و نقل س لم ة ع ن ح مثاد اْلحداد و ق ال  دخل
 

 (884المقصد االرشد، ابن افوح، برهان الدين )م -1072
 "ل ُه اْلقُبول التثام م ع  اْلِعب اد ة والور  والمجاهدة

ق ال  الذثه ِبي  روى ع نُه ال ككككككككككككككياء و اْبن أبي عمر و اْبن الُبخ ارِي  و هخر من روى ع نُه إج او ة 
ي ت ِقي   ر   د ار الح ِدي  بالسككف  و جالق اضككِ ل ْيم ان بن ح ْم  ة و بنى ل ُه اْلملك اْك شككْ عله الد ين سككُ

 شيخها و قرر ل ُه م ْعُلوما ف م ات  قبل فرا ها
 توف ي يك ْوم اْلُجُمع ة خ اِمس ر م   ان سنة تسع و عْشرين وِستِمال ة و دفن بالسف 

ك ة رضككككككو ان و ر هُه ق ال  أسكككككككنني على بر  عل الله بكَما فو ر هُه ب ع ككككككهأ ِفي الن وم فك ق ال  ل ُه 
 هخر ف س ئ ل ُه فك ق ال  لِقيت خيرا فك ق ال  ل ُه ك يف  النثال ق ال  متفاوتون على قدر أ ْعم الهأ

                                         
 .2/426( 334المقصد االرشد، ابن مفل ، برهان الدين )م  (2)
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اِلِحي أ بُو ُمح مثد ت ِقي   - 512 ي  أث الصكككككككككككككث عبد الله بن عبد اْلو ِلي  بن جبار ة اْلم ْقِدسككككككككككككِ
 الد ين

اِر  بكِكاْلمككذهككِه متبحر ِفي اْلف ر اِلض والجبر قكك ال  الككذث  ال  عكك  ام   بككت مككدرل صككككككككككككككك  ه ِبي  ِإمكك 
تِمال ة  عين وسككككِ ط من ربيع اآلخر سككككنة تسككككع و ِتسككككْ ر اْك ْوسكككك  ِبير السككككن توف ي ِفي اْلعشككككْ والمقابلة ك 

 و دفن بجبل قاسيون
م بن عبد الله"  - 511 ِليأ بن عبد السثال   (2)عبد الله بن عبد اْلح 
 

 (884المقصد االرشد، ابن افوح، برهان الدين )م -1072
يثة و صككلى ع ل ْيِه يك ْوم اْلُجُمع ة ضككحى ِبج اِمع اْلم ْنصككُ  ور "أ بُو سككعد البردانى و اْبن اْلقيأ ِبو صككِ

أ ُخوُه الشكككككككككريف أ بُو اْلف كككككككككل ُمح مثد و لأ يسكككككككككع اْلج اِمع اْلخلق و لأ يْبق ر لِيس و ال  مرءول من 
الدولة و   يرهأ ِإالث ح   ره ِإالث من ش اء  الله واودحأ النثال على حمله و ك ان  يك ْومرا مشهودا أ ْرب اب 

ن ام فك ق ال  ل ُه  ر أ ْت قبثة من درة  ق ال  لما وضكككككعت ِفي قك ْبرِي َما فعل الله بكر هُه ب ع كككككهأ ِفي اْلم 
ن ام ل ك ادخل من أ ي أ بْكو ابه ا ِشْ ت و  بك ْي  اء ل ه ا   ال   ة أ بْكو اب و ق اِلل يك ُقول ه ِذه  ر هُه هخر ِفي اْلم 

ال  لك ُه  ا فعال اللاه باكفك قك  ب ل فك ق ال  لي ي ا أ ب ا ج ْعف ر ل ماَ نكْ قد جاهدت قك ال  التقيت بِئ ْحم د بن ح 
ئ ل ة نقل اْبن عقيل ِفي اْلُفُنون ِفي رجل حل ا م سكككككْ  فِفي الله حق جهاده و قد أ ْعط اك الله الرِ ضككككك 

ا ف م ككككككككككككككى على ذ ِلك ُمدثة  أث ق ال ت قد كنت فعلته  ث ال  فعلت ك ذ  ق الثثال  على و وجتكه بِالطثال 
ه ل تصكككككككدق م ع  ت ْكِذيه ال ثْوج ل ه ا ف ئج اب الشكككككككريف تصكككككككدق و ال  يك نكْف عُه ت ْكِذيبه و أج اب أ بُو 

الِه  الِله أ ن اْلقدر و ذكر الشككككككريف ِفي ُرُءول مسكككككك  ُمح مثد التثِميِمي ال  تصككككككدق ع ل ْيِه و النِ ك اح ِبح 
المج ىء م سحه ِفي اْلُخفثْيِن   ال   ة أ ص اِبع و أ ن أ ْحمد ر ج ع  إِل ى ذ ِلك ِفي مس  اْلُخف و مس  

ا   رِيه جدا"  ا و ه ذ   (1)الرثْأل و ك ان  ينصر أ وال مس  اْك ْكث ر  أث ر أ ْيته مالال إِل ى ه ذ 
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 (884د االرشد، ابن افوح، برهان الدين )م المقص-1078
ْبن الجواليقي "اْلُقْرهن و اْلِفْقه  أث ِإنثه صكككحه أ ب ا و ك رِيثا التبري ي الل   ِوي  و قك ر أ  ع ل ْيِه اْك د ب و ا

ار  ابْ  ت ل ِفيِه  أث انعكس و صككككككككككك  ُهم ا يِميل إِل ى م ا اشكككككككككككْ ر  نقك ر أ  ع ل ْيِه الح ِدي  و ك ان  كل ِمنكْ ن اصكككككككككككِ
اد و اْبن الجواليقي ل ويها والوم اْلحسككككككن اْبن الطيوري و سككككككمع ِمْنُه اْلكثير و سككككككمع  ُمحدث بك ْ د 
رِي  و أبي ق اِهر اْبن أبي الصثْقر و ُهو  أول شي  سمع ع ل ْيِه وعنى ِبه   أ اْبن اْلب صكْ ا من أبي اْلق اسكِ ذ 

م ا  و ك ان ت ل   ُهأ أ بُو الْ اْلف ن  و ب الى ِفي الط له و السككككث ْين اْبن ُه إجاوات قديم ة من جم اع ة ِمنكْ ُحسكككك 
 النقور و اْبن م اُكوال  اْلح اِفظ و أْ نى ع ل ْيِه اْبن سكين ة و اْبن اْك ْخ  ر و   يرهم ا

نة كثير الذ كر سككريع الدمعة  ق ال  اْبن اْلج ْووِي  ك ان  ح اِفظرا ضككابطا متقنا  ِق ة من أهل السكك 
 ِذي تولى تسميعي الح ِدي  و عنُه أخذت م ا أخذت من علأ الح ِدي و ُهو  الث 

اِكر و عبد الرثوثاق بن عبد اْلق اِدر  ُهأ السكككككككككلفى و اْبن ع سككككككككك  اْنتهى و قد روى ع نُه جم اع ة ِمنكْ
ل ة الث ال   اء  امن عشكككككككر  ْين اْبن المقير توف ي ل يكْ ْعب ان شكككككككو هخر من روى ع نُه بِاإْلِج او ِة أ بُو اْلُحسككككككك 

سكنة خمسكين و خ ْمسكِمالة و صكلى ع ل ْيِه م رثات و دفن بمقبرة ب اب ح ْرب إِل ى ج انه أبي م ْنُصور 
ن ام ف قلت ي ا سككككك   ْدر ة ق ال  أ بُو بكر اْبن الجعبري اْلف ِقيه ر أ ْيته ِفي اْلم  َما يِ دي اْك نْكب ارِي ت حت السكككككِ 

ح اب الح ِدي  ِفي و م انك ِك  ق ال   فر لي و ق ال  قد  فر  فعل الله بك نثك ت لعشكككككككرة من أ صكككككككْ
 رليسهأ وسيدهأ

يثة ِمْنُه على ب اب ج امع اِفع ِبو صككككِ  و ذكر ب ع ككككهأ أ نه صككككلى ع ل ْيِه أ وال أ بُو اْلف ككككل اْبن شكككك 
 (2)الس ْلط ان  أث صلى ع ل ْيِه الشثْي  عبد اْلق اِدر" 

 

 (884دين )م المقصد االرشد، ابن افوح، برهان ال-1079
ده و كبي اْلم ع اِلي بن ش اِفع ْير و أ ْوال   "عبد الم ي  بن وُه 

 و ُتوفِ ي سكككنة   م ان و أ ْرب عين و خ ْمسكككِمالة بئصكككبهان وجد ِفي إج او ة ِبخ طِ ِه ِإن شكككاؤا فليرووا
او ة و أْنكرُه اْلخ ِطيككه على أبي  جكك  اِني  نعني بِل ْفظ التحككديكك  و ِإن أ ر ادوا بِل ْفظ اإْلِ بك هكك  عيأ اْك صككككككككككككككْ

ال  ِإذا أج ت ل ك  ِدي  يُكؤ ي دُه ق ول أ ْحمد لو ل ده صكككككككككككككك  اء الحك  ة من ُعل مك  و اْلج و او ُهو  ق ول قك الِفك 

                                         
 .1/511( 334ابن مفل ، برهان الدين )م  المقصد االرشد، (2)



 

 1141 

ْي ا ف ال  تبالي قل أ نبئ ن ا أ و ح د ن ا وصككنف بعض اْلُمحد ين اْلُمت ئ خِ رين ُجْ ءا ِفي ج و او ِإْقال   ق شكك 
 ج او ةح د ن ا و أْخبرن ا ِفي اإْلِ 

ي اء ِمنكْه ا ق ال   - 2224 م ْحُمود بن ِخد اش أ بُو ُمح مثد الطثالق اِني روى ع ن إمامنا أ شككككككككككككككْ
ب ل و يحيى بن مِعين ع ن سكككككككككعيد بن و ك رِيثا فك ق اال  لي ُهو   ِق ة م ات  سكككككككككنة  نكْ ئ لت أ ْحمد بن ح  سككككككككك 

سككككله و د فنه م ْحُمود بن ِخد اش كنت ِفيم ن   خمسككككين و ِمالك تك ْيِن ق ال  يك ْعُقوب الدثْور ِقي لما م ات  
ن ام ف قلت  ِميِع من ت ِبعِني َما فعل الله بكفرأيته ِفي اْلم   ق ال   فر لي و ِلج 

 (2)قلت ف ئ نا قد تبعتك ف ئْخرج من كمه رقا ِفيِه م ْكُتوب يك ْعُقوب بن ِإبْكر اِهيأ بن كثير" 
 

 (884ين )م المقصد االرشد، ابن افوح، برهان الد-1030
و ْيد أ بُو اْلُمع لثى ل بن سككككككككككككككُ ب ل ح د ن ا م ْرو ان بن ُمع اِوي ة ح دث  نى ِهال  نكْ  "ح د ن ا أ ْحمد بن ح 
ث ف ئكل قيرا واستخبئ خادمه قيرين ف رده ع ل ْيِه  ع ن أنس بن م الك ق ال  أْهدى النبى قوالر   ال 

 ْي ا ل د أ ن الله يئتى بروق كل   دمن اْل  د فك ق ال  النبى ألأ أ نْكه ك أ ن ترفع ش  
ِه قكالران فك ئككل أ حكدهم ا وأتى باالخر فى   د فك ق ال  من أ ْين ذ ا  دى إِل يكْ وفى رِو ايك ة أ نكه أهكْ

ل خبئته ل ك ي ا ر ُسول الله  فك ق ال  ِبال 
ل ال  تخف من ذى اْلع ْرش إقالال ِإن الله يئتى بروق كل   د  فك ق ال  ي ا ِبال 

ام أمسككككككك بيدى عكاوة م ْكُتوب و ق ال  يُ  ف كنت فى أ يثام السككككككياحة فى أ رم الشككككككث وسككككككُ
 ع ل يكْه ا

د الله سياحا ... وابك على ن فسك نواحا(  )سر فى ِبال 
 )واهتد بِنور الله فى أرضه ... كفى بِنور الله مصباحا(

أ الله اْك عْ  نه ب ارة أرسككككككككلها ظ أ فامتحوحكايته م ع  ذى الن ون لما أ ر اد  أ ن يتك ع لثأ ِمْنُه اسككككككككْ
 م ع ه إِل ى بعض إخوانه م ْشُهور ة

ن ام بعد م وته ف قيل ل ُه   ا فعل الله بكمَ م ات  فى سكككككككككككككنة أ ربع و ال مالة و قد رؤى فى اْلم 
 ق ال   فر لى ورحمنى
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ا ِعْند اْلم ْوت قلت اللثُهأث نصككككككككككحت قوال وجنت نفسكككككككككككى  ف قيل ِبم اذ ا ق ال  ِبك ِلم ات قلته 
 (2)فعال فك ه ه لى ِجن اي ة فعلى لنصيحة قولى" 

 

مي، -1031
َ
ج
َ
ب ابن الع

ْ
ب رنوز الافهاب فى تااريخ حوب،  ااا 

 (884اوفا الدين )م 
"وقال السكككككككبكي: هو أول من ولي ق كككككككاء الق كككككككاة بب داد، رهه بع ككككككككهأ بعد موته في 

 مني منقكككال:  فر لي وأمر بي إلى الجنكككة على مكككا ككككان  مااا فعاال اللااه بااكالمنكككام، فقكككال: 
 التخليط، وقال: هليت أن ال أعذب أبناء الثمانين  أ ذكر وفاته كما تقدم.

 " عثمان بن مظعون":
، وقكككككال محمكككككد بن « 2»أول من دفن في البقيع، وأول من توفي من المهكككككاجرين 

 الهاشمي:
 أسعد بن وراة أول من دفن بالبقيع، وقد تقدم.

 " عثمان أبي قحافة":
 سالم، وقد تقدم في ترجمة ولده رضي الله عنهما.أول من ورث خليفة في اإل

 «1»" عثمان بن سعيد اكنماقي، صاحه الم ني والربيع": 
 أول من حمل إلى ب داد علأ الم ني.

 «8»" عثمان بن أبي العاص": 
كككان النككال يهرولون في الجنككال  فلمككا مككات عثمككان مشككككككككككككككي في جنككاوتككه، فهو أول من 

 (1)مشي في جناوته." 
 

                                         
 .8/281( 334المقصد االرشد، ابن مفل ، برهان الدين )م  (2)
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بال الزاان في وفيات االعيان لوغرضاااي، العااري )ر-1037
 (893الغرضي )م 

"وفيهكا على اكصكككككككككككككك  عككالأ الكوفككة يحيى بن وكريككا بن أبي والكدة الحكافظ، عكاش  ال ككار 
وسككككتين سككككنه، قال ابن الديني: اتتهي العلأ إليه في ومانه، ما كان بالكوفة" بعد الثوري ه بت 

 منه ؟
أحمد بن حنبل: كان ريحانة أهل البصرة ؟ قال نصر  وفيها الحافظ ي يد بن وريع، قال

قلت:  ؟ فقال: دخلت الجنة،ما فعل الله بكبن علي الجه كككككككككمي": رأيته في النوم فقلت: 
 وبماذا دخلت؟ قال: بكثرة الصالة.

وفيها القاضكككي أبو يوسكككف يعقوب بن إبراهيأ الكوفي، أول من دعي بقاضكككي الق كككاة، 
ن مواضع، وروى عنه محمد بن الحسن الشيباني و هحمد ب تفقه على أبي حنيفة وخالفه في

حنبل و يحيي بن معين، و هکثر العلماء علي تف كككككسككككككيله و تعظيمه، ولي الق ككككككاء للمهدي 
وابنه، وذكر المؤرخون له أخبارار مع الرشكككككككيد في بع كككككككها مداهنات في الح أ و ترخيصكككككككات 

ه:  ؟ وروي أنه قال عند وفات]واليحسككككن ذکرها[ |""، وله اسككككتحسككككانات يخالف فيها هي ككككار 
كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه إال ما وافق الكتاب والسككككككنة، وقال: اللهأ إنك تعلأ أني لأ 
أجر في حكأ حكمت به بين ا نين من عبادك متعمدار، ولقد اجتهدت في الحكأ بما يوافق 

ي ممن دسكككككككنة نبيك عقد، وكل ما أشككككككككل فقد جعلت أبا حنيفة بيني وينك، وكان والله عن
 .  وعلمه sيعر  أمرك وال يخرج عن الحق وهو  

M 
 (  كذا في اكصل، وفي ب: علي بن نصر الجه مي.1)

 )؟( ما بين القو سايرن ويادة من ب.
 ل. ه؟؟. سه

 
وروي أن وبيدة بنت جعفر امرأة الرشكككككككككككككيد أرسكككككككككككككلت إليه بمال وعنده جلسكككككككككككككاؤه فقال 

ية فجلسكككككككككاؤه شككككككككككركاؤه فيها، فقال أبو بع كككككككككهأ: قال رسككككككككككول الله عالقة: من أهديت له هد
يوسككككف: ذلك حين كانت الهدايا من التمر واكقط. وقال بع ككككهأ: كان هبو يوسككككف يحفظ 
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التفسككككككير و ال اوي و هيام العرب، وکان هول علومه الفقه، ولأ ي ن في أصككككككحاب أبي حنيفة 
 (2)مثله، وهو أول من نشر مذهه أبي حنيفة." 

 

االعيان لوغرضاااي، العااري  )ربال الزاان في وفيات-1033
 (893الغرضي )م 

"؟. و عنه قال: رهيت رسكككككككككككككول الله عليه فقال: يا الم ممن أنت؟ فقلت: من رهطك 
يكارسككككككككككككككول اللكه، فقال: ادن مني، فدنوت منه، فئخذ من ريقه المبارك وجعله في فمي وقال: 

اتمه في ع خام ككككككككر بارك الله فيك. و عنه قال: رهيت عليار کرم الله وجهه صككككككككافحني ووضكككككككك
أصبعي، ففسرها لي عمي فقال: مصافحتك له أمان من العذاب، وجعله الخاتأ في أصبعك 
سككيبلى اسككمك مابلى اسككأ علي في الم رب والمشككرق. وقال الربيع: رأيت قبل موت الشككافعي 
بكككئيكككام ككككئن هدم مكككات، فقيكككل لي: هكككذا موت عكككالأ أهكككل اكرم، كن اللكككه تعكككالى عكأ هدم 

ني علي  ؟ فقال: أجلسكككككككككما فعل الله بكرأيته بعد موته. بيسكككككككككير فقلت:  اكسككككككككماء كلها.  أ
كرسي ونشر علي اللؤلؤ الرقه. ورأى جماعة من مشاهير اكلمة النبي عتيقة يئمرهأ باتباعه 
.. وأ نى عليه مشايخه كمسلأ بن خالد ال نجي وسفيان بن عيينة، ومالك و يرهأ من علماء 

الدين: الشككككككافعي أول من صككككككنف أصككككككول الفقه باتفاق  عصككككككره. ؟ بما بطول ذکره وقال فخر
النال. وشككككككككككبهه أحمد في اخترا  علأ اكصككككككككككول بئرسككككككككككطا قاليس في علأ المنطق و ترکيه 

وقال اكصمعي: قرأت على الشافعي كتاب الشنفري  الحدود، واخترا  الخليل علأ العروضں 
رعه ود با تته ه وأماته، وتقواه وو اكودي وأشكعاره. وقد اتفق العلماء على جاللته وبراعته وف كل

ووهده وجوده و سكككماحته و مروءته و ن اهته و حسكككن سكككيرته ولطافته: و کراماته و ت كككاشكككعه 
في کل فن من العلوم. وله شككعر رالق منه قوله: ولوال الشككعر بالعلماء ي ري ل نت اليوم هشككعر 

 من لبيد،
 – Y؟  \ --
 

                                         
 .2/241( 318ن للحرضي، العامري الحرضي )م  ربال ال مان في وفيات االعيا (2)
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 له و الي يدو هشجع في الو ي من کل لي  و من هل المه
 ألأ ه ار ابن إدريس بعده داللل عنبد الش الت لوامع

 معالأ فني الدهر وهي خوالد و تن  ف لي اكعالم روافع
 إذا ما أظلأ الليل ساقع“ ضياء  radeaتري اين إدريس ابن عأ  

 وقد ناله قر  من االذي، و حبسه الرشيد وقيده في حه ههل البيت رضي الله
 (2)عنهأ أجمعين." 

 

)ربال الزاان في وفيات االعيان لوغرضاااي، العااري -1034
 (893الغرضي )م 

:  ن  -aa  -؟:ن ’’؟"مككات خطيككه الخطبككاء أبو عيحيي عبككادت الرحيأ
بابن نباتة سككككككككككككككك ب سأ النون سه الفارقي اللخمي العسقالني المولد،  6عر   6إسماعيل 

ه وقوة ة على قوة علمه وسعتالمصري الدار ولي خطابة حله لسيف الدولة، وفي خطبه دالل
وفتحككه، وأجمعوا على أنككه مككا عمككل مثلهككا قط، وهو الككذي حكك  سككككككككككككككيف الككدولككة  -فريحتككه 

بخطبته في الجهاد علي التوسككككككككككع فيه و ت راره، وسككككككككككمع علي المتنبي بع ككككككككككي ديوانه، وکان 
و هشككار إليها عياده فقال: کيف قلت   Gفي المقابر    JTرجالسككأ صككالحار، رأي وعلي ؟  

خطيككه؟ فقككال: قلككت: ال يخبرون بمككا إليككه هلوا، ولو قككدروا على المقككال لقككالوا.  أ أخككذ  يككا
يسكوقها، فتفل النبي عينه في فيه؛ فاسكتيقظ وعلى وجهه نور وبهجة، وعاش بعد ذلك  مانية 
وعشكككككككرين ليلة ال يسكككككككتطعأ قعامار وال شكككككككرابار من أجل تلك التفلة وبركتها. والخطبة التى فيها 

 تعر  بالمنامية. . . هذه الكلمات
 مولده وموته بميافارقين، قيل: وعمره دون اكربعين. قيل: رنمي في المنام.

 ؟ فقال: دفع إلي رقعة فيها سطران باكحمر:ما فعل الله بكفقيل: 
 قد كان أمن" لك من قبل ذا واليوم أضحى لك أمكنان.
 والصف  ال يحسن عن محسني وإنما يحسن عن جاني

                                         
 .2/228( 318 ربال ال مان في وفيات االعيان للحرضي، العامري الحرضي )م  (2)



 

 1145 

 اتبهت وأنا أحفظهماقال الراوي: ف
( كككذا في 1.(، وفي اكصككككككككككككككل: عبككد الرحمن. . )1/1( كككذا في ب ومرهة الجنككان 2)

 مرهة الجنان، وفي اكصل: أمنار. .
 ؟ \ - -)"؟  -
 

 سنة خمس وسبعين و ال مالة
 مات اإلمام أبو القاسأ الداركي"، ودارك من قري هصبهان، اتهت إليه

 أحمد لقه درباب  dيدرل قي مسجد علي   رياسه مد هه الشافعي ب داد م وکان
هبي خلف ؟ و قال هبو حامد " االسفراليني: ما رأيت أفقه منه. تفقه علي هبي اسحق 

{d  المرووي وحداں عن جاده كمه الحسن":ن محمل الدارکي 
 (4) ےسنة ست وسبعين و ناالنمائ

 (2)مع" وفيها مات اإلمام أبو إسحق إبراهيأ بن أحمد المستملي البلخي، س
 

)ربال الزاان في وفيات االعيان لوغرضاااي، العااري -1035
 (893الغرضي )م 

"جنون منسككككاك أن تسككككعى لروقى أما في البطن قد روق الجنين قال صككككاحه اكصككككل: 
ولو قال: )فشكك منك( " لكان أصكوب،  أ قال: أما السكاعي: ف ن كان متوسكالك بالسبه" 

، م من مدار ا ... . . . ، )؟( ه؟ مذ "حمه اأذ  إلى ما قسككأ له المسككبه فهو سكككني، وإن کا
والكالم في السككككككعي المحمود  6فمد موم يسككككككحي الذم  0كان معتمدار علي مجرد السككككككبه.

فيه کتاب )التنوير في اسككككككككقاط التدبير( لتاج الدين بن عطاء، نفع الله به ؟ وفيها العالمة أبو 
 محمد الخشاب عبد الله بن أحمد الب دادي، صنف كتبار،

 كتناجي م ككككمر للسككككسكككرت ينھالوج و سككككر و سكككتيہ ہال ہ  ير ہل ن ےودي هوجه
 المتنبي المعنى هذا إلى سكككبقه وقد رہباكسكككرار أسكككرار وجهه فتسكككمعها بالعين ما دمت تبص

                                         
 .2/135( 318 ربال ال مان في وفيات االعيان للحرضي، العامري الحرضي )م  (2)
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 مسكككككمعي اليمت کالخط کالمه العيون في صككككفانات خلقت:. بقوله العميد البن مدحه في
 اآلکل، يستقي بجرة مكسورة، وما في شونةوخ الملبس في بذاذة فيه وكانت هبصرا من

ا فعل الله مقكال العمكاد: ككان بيني وبينكه صككككككككككككككحبكة، فرأيتكه في المنام بعد موته فقلت: 
؟ قال: خيرار، قلت هل يرحأ الله اكدباء؟ قال: نعأ، فقلت: وإن كانوا مقصككككككككككككككرين؟ قال: بك

 ايجري عتاب کثير،  أ ي ون بعده النعيأ ؟
( في 1روق جنون أمكككا في البطن قكككد روق الجنين )( في ب: فشككككككككككككككككك منكككك في 2)

 اكصل: ف ن كان متوسال بالتسبه. في اكصل وإن كان معتمدار علي مجرد الک سه )*(
-  ::v - "(2) 
 

الضااوء ال اي  هم القرن التا ااي، السااداوي، شاامل -1032
 (907الدين )م 

" 
ان و أ بُو اْلِعم اد بن البلبيسكككككككككككي و من قبله أ بُو سكككككككككككعد اْلقطث لي من كراماته أ بُو عبد الله بن 

ِثير ة ومراتبه شهيرة، و ِعْنِدي من تك ْرج مته م ا ل و بسطته ل ك ان  ِفي كر  اسة اْلع ْ م الحالوي ومناقبه ك 
ان و ق ال  اْبن أبي عذيبة ِفي يك ْوم اْك ْربك ع اء ر اِبع عشري شْعب ان  نة أ ربع سضكخمة. م ات  ِفي ر م  ك 

ى من ب يت اْلُمق د ل و دفن بتربة مامال  ِجِد اْك ْقصككك  ة الختنية بِاْلم سكككْ و أ ْرب عين بسككككنه من اْلمدرسككك 
ْوته و صككككل د لم  ي و اْرتجث ب يت اْلُمق د ل بل   اله اْلِبال  يِ دي أبي عبد الله اْلقرشككككِ ى بِاْلقرِب من سكككك 

ة ال  ْهب ة و قد صكككككككلين ا ع ل ْيِه ِبج اِمع اْك ْوه ر و   يره صككككككك  ي شكككككككُ ة  اْل  اِله، و ق ال  اْبن ق اضكككككككِ ال  ع ل ْيِه صككككككك 
ا يُكؤ ي د أ ن م وته ِفي شكككككككْعب ان و قي ان، و ه ذ  ل اْل  اِله بالجامع اْكم ِوي ِفي يك ْوم اْلُجُمع ة ر اِبع ر م  ككككككك 

معه الحفار يك ُقول رب أن لني من ال ُمب ار كرا و أ نت خير المن ْين  ليِإنثه لما ألحد سكككككككككك  ن و ر هُه ُحسككككككككككك 
ال  ل ُه  اِلحين بعكد م وتكه فك قك  ْيِه و ق ال  ي ا ق ال  أوقفني ب   َما فعل الله بكاْلكْرِدي أحكد الصككككككككككككككث ين ي د 

أ ْحمد أ عطيتك اْلعلأ ف م ا عملت ِبِه ق ال  ع لمته وعملت ِبِه فك ق ال  صككككدقت ي ا أ ْحمد تمن ع لي  
لب  د  فرت لمن صككككككلى ع ل ْيك و ح ككككككر جناوتك، و لأ يف قلت تْ فر لمن صككككككلى ع لي  فك ق ال  ق

                                         
 .2/813( 318 ربال ال مان في وفيات االعيان للحرضي، العامري الحرضي )م  (2)
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. و لأ يخلف ِفي م ْجُموعه مثله علما ونسكككككا ووهدا نفعنا الله ببركاته. ق ال  اْبن  الرثاِلي أ ن م ات 
ِ ل   ْهب ة: و ك ان  ج امعا ب ين اْلعلأ و اْلع م ل وال هد و لأ يكن بعد الحصكككني أوهد ِمْنُه و سكككُ ي شكككُ ق اضكككِ

ا أ ْهون  ع نككُه عمر ال  مكك  د اْلو ِلي  ِحين قككدم اْلقككُدل أهو  من اْك ْولِيكك اء فك قكك 
بن حككديأ العجلوني ال ثاهككِ

ا أ ْهون اْلعْرفك ان عنكْدُكْأ ف   ال  و مك  يك ة ف قيكل لك ُه ُهو  عك اِر  فك قك  ة اْلوال  قيل اْلو ِلي  ِعنكْد النكثال و أ ْين  د ر جك 
ِلي فك ق ال  رجل يْنطق بل ُه ف م ا ُهو  فك ق ال  ع اِبد خ اِلف  الحكمة قيل قيل ل ُه فعبد اْلملك اْلموصكككككككككككِ

ا ُكله ل ال  رجكل ق الِأ ِبم ا ع ل ْيِه من ُحُقوق اْلعباد. ف حكى ه ذ  لع  لك ُه فك ئ بُو بكر بن أبي اْلو فك اء فك قك 
ا الرجل و ك يف ف ات ِني ااِلْجِتم ا  ِبِه  ي فك ق ال  لله در ه ذ  م اْلُقدسككككِ ال  تئسككككف على لِقيه. و عبد السككككث

ِه و لأ يقككدر لي لقككاؤه فرحمككه اللككه  وترجمككه المقري ي ِفي عقوده و قكك ال  أ نككه كتككه إِل ي  وكتبككت إِل يككْ
ْير "   (2)فك ل ق د ك ان  ُمقبال على اْلِعب اد ة   ير اْلعلأ كثير اْلخ 

 

الضااوء ال اي  هم القرن التا ااي، السااداوي، شاامل -1032
 (907الدين )م 

" 
ق ف لأ يْبق ِفي أ و اِخر عمره من يُكق ارِبه ِفي رياسككككككة اْلِفقْ  ه ِإالث و تفرد برياسككككككة اْلف تكْو ى ِبِدم شككككككْ

ار من مفاخر دمشكككككق وأذكر أ هله ا للفقه و أ صكككككله،  اْبني نشكككككوان بل لأ ي ل ِفي اْرتِف ا  ح تثى صككككك 
ا ِفي اء م ع  علو همة ومروءة ومسككككككاعدة لمن و ك ان  يرجع إِل ى دين وعفة من صكككككك ره و ك ذ   اْلق  كككككك 

يخن ا و ك ان   دُه و حسككككككككن عقيدة وسككككككككالمة ب اِقن ل ِكن م ع  عجلة ِفيِه وحدة خلق، ق ال  شكككككككك  يك ْقصككككككككِ
 صديقنا النثْجأ اْلمْرج اِني يقرظه ويفرط ِفيِه. و من تصانيفه اْلح اِوي الصثِ ير ِفي أ ْربك ع ة(

ة أسكككفار و شكككرح جمع اْلج و اِمع ْبِكي  ومختصكككر اْلُمِهمثات لألسكككنوي ِفي خ ْمسككك   للتاج السككك 
ُهأ ِفيِه من  ْي ا على رجال الُبخ ارِي  و كأ لكل ِمنكْ أسكككككككككككفار و أحسكككككككككككن ِفيِه و  ير ذ ِلك و عمل شكككككككككككك 
ث ِسِنين ُمتك ف ر ِق ة و ك ان ت و ف اته به ا مبطون ا الح ِدي . و حج من دمشق  ير مر ة وجاور ِبم كثة   ال 

وثال سنة ا ْكنك تك ْيِن و عْشرين و له ا ْكنك ت اِن و ِست ون  سنة و صلى ع   ِفي ل ْيِه ظهر يك ْوم اْلخ ِميس سكادل شك 
ْعب ة و دفن بالمعالة بجوار قبر أبي اْلف ل النويري وجماعته، و قد  ِفي عصر يك ْومه ِعْند ب اب اْلك 
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ار و أ نه أج او اِلبْ  يخن ا ِفي ُمْعج مه بِاْخِتصكك  ا ِنِه ُمح مثد و تفرد برياسككة اْلف  ذكره شكك  ق و لذ  تكْو ى ِبِدم شككْ
الن وم  ق ال  ِفي أنباله م ع  بسكط تك ْرج مته ق ال  و ب ل ِني أ ن صكديقه النثْجأ اْلمْرج اِني صاحبنا ر هُه ِفي

ال  لكك ُه  ا فعاال اللاه بااكفك قك  ا  فر لي ر بِ ي اآْل  ماَ ِه يك ا ل يككْت قوِمي يعلُمون  ِبمكك  يكك ة و قك ال  اْلِع   ف تال ع ل يككْ
ن ا درل الملكاوي و لأ ي ِجيء ُهو  و ال  ي ِجيء القبابي ن ُكون كالحدادين  م ُكنثا ِإذا ِج كْ عبد السثال 
د اْلع جأ، و ذكر  ى ِبال  ء الُبخ ارِي : ب ل ِني صككككككككيته و أ نا و ر اء النثهر من أْقصكككككككك  ه ِبال  ف حأ، و ق ال  اْلع ال 

ْهب   ي شككككُ عين، و حج و التقي بن ق اضكككِ جاور ة ِفي قبقاته فك ق ال  أج ت ل ُه محبثة سككككنة خمس و ِتسككككْ
ب ه  تمر  وباشككككر المرسككككتان و اْلج اِمع ف اْنح طث ِبسكككك  ن ة و اسككككْ ث م رثات وناب ِفي الحكأ بعد اْلِفتكْ   ال 
 ذ ِلك، و ك ان  فصيحا ذكيا جري ا مقداما وبديهته أحسن من رويته وقريقته جميل ة ب اشر الحكأ
على أحسكككككككن و جه، و اْختصكككككككر  التقي الفاسكككككككي تك ْرج مته ِفي ذيل التكثْقِييد وقولها ِفي ت ارِي  م كثة 
ِثير ة وحكايات مسككتحسككنة و أ نه أج او ل ُه وروق قبوال ِعنْ  د و ق ال  ِفيِه أ نه سككمع ِمْنُه فك و اِلد علمية ك 

 (2)ن اِله دمشق ق ال  و ولي" 
 

رن التا ااي، السااداوي، شاامل الضااوء ال اي  هم الق-1038
 (907الدين )م 

" 
ئ ل ُه ع ن من م ع ه على مثل ر ْأيه  ا ف سكك  ا ُهو  الد ين الثِذي ال  يجوو   يره و و اد ِفي ن ْحو ه ذ  ه ذ 
ح ابه وحبسككككوا ِفي الخ انة حبس أهل الجرا أ لمن اْكُم ر اء فبرأهأ ف ئمر ب ككككربه ف  ككككرب ُهو  و أ صككككْ

ُهأ ِفي( انِين  واستعملوا م ع  المقيدين  أث أفرج ع نكْ  و ذ ِلك  ِفي ِذي اْلحجثة سنة   م ان و   م 
ور ة إمالق  عين فاسككتمر اْبن اْلبُكْره ان ُمقيما بِاْلق اِهر ِة على صككُ ربيع اكول سككنة ِإْحد ى و ِتسككْ

ْيُ  لأ يإِل ى أ ن م ات  ك ْرب ع ب قين  من ُجم اد ى اكولى سككككككككككنة   م ا ح ككككككككككر ِفي ن وحيدا فريدا ِبح 
بكْع ة أنفس ال   ير ورأيته بعد م وته ف قلت ل ُه أ ْنت ميت ق ال  نعأ ف قلت  ا فعل مَ جن او ته ِإالث سكككككككككككككك 

ِديدا ح تثى ظ نك ْنت أ نه   اب   أث أ ف اق فك ق ال  ن حن اآْلن ِبخ ير ل كِ  الله بك ن النثِبي ف ت ير ت يرا شكككككككك 
تك يكْق  صكككلى الله ع ل يْ  ن ِفيثة ف اسكككْ ب ان ع ل ْيك ف قلت لماذا ق ال  لميلك إِل ى اْلح  با ِه و سكككلأ عتكْ ظت ُمتك ع جِ 
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ئ ُقول لك ون  ال لمككاذا فكك  ة ِإنِ ي كود ل و كنككت على مككذهبكأ فك يُكقكك  ن ِفيككث و كنككت قلككت لكثير من اْلح 
ول فاسكككككككككككت فرت الله من ذ ِلك، ق ال  و   ن ام قد كنت أنسكككككككككككياْلُفُرو  م ْبِنيثة على اْكُصكككككككككككُ ا اْلم  ت ه ذ 

ِنين. و ك ان  ذ ا ُمُروء ة علية  فذكرنيه شكككككه اب الد ين أ ْحمد بن أبي بكر البوصكككككيري بعد عشكككككر سكككككِ
اِلل الثِتي ُيخ الف ِفيه ا أهل الظثاِهر  و ن فس أبيثة حسككككن المذاكرة والمحاضككككرة ع ارِفرا بِئ ْكثك ر  اْلمسكككك 

ار ل    ه ا ويسكككككككككتح كككككككككر أدلتها و م ا يرد على معارضكككككككككيها، وأملي و ُهو  ِفياْلُجْمُهور يكثر ااِلْنِتصككككككككك 
ْيِن ِفي الس ُجود و م ْسئ ل ة و  عه م ْسئ ل ة رفع اْلي د  ضع اْلح ْبس ِب  ْير مطالعة ِممثا يدل على وفور اقِ ال 

يخن ا ق ال   م ام ة، ق ال ه شكككككك  ة ورسككككككالة ِفي اإْلِ ال  ر ى ِفي الصككككككث قد جالسككككككني كثيرا و  اْلُيْمن ى على اْلُيسككككككْ
ار لما حدث بعده من اْلِفت ن والشرور ِبم ا جبل ع ل ْيهِ  ْنذ   و سمعت من فك و الده كثيرا و ك ان  كثير اإْلِ
ب ه رخص اْلُفُلول  يم ا ماحدث من ال الء و اْلفسككاد ِبسكك  من ااِلقِ ال   على أ ْحو ال النثال و ال  سككِ

يكُْ  أ نكه رأى ِعنكْدِ  اِهر ِة ِبح  ال  لي احذر أ ن تقبِكاْلقك  ِبيرا فك قك  ا جكانبكا ك  هك  تنيها ف ِ نكثه ا ي قك ِديمكا مر ة ِمنكْ
رين  اِوي القنطار ِمنكْه ا عشكككككككْ ل يسكككككككت ر أل م ال ف ك ان  ك ذ ِلك ِك نكثه ا ك ان ت ِفي ذ ِلك اْلو ْقت ُيسككككككك 

ا اْلع ْصر إِل ى أ نكثه ا ت س اِوي أ ْربك    (2)يل " ع ة م ث اقِ ِمثْكق اال ف ئْكثر و هل اْك مر ِفي ه ذ 
 

الضااوء ال اي  هم القرن التا ااي، السااداوي، شاامل -1039
 (907الدين )م 

" 
ء الد ين.  اْلُمِفيد ع  الد ين وجده باالمام ع ال 

اِعيل اْلب ْدر الحصككككنكيفي  - 601 م  ْين بن ِإسككككْ ف بن يك ْعُقوب بن ُحسكككك  ْين بن يُوسككككُ ُحسكككك 
أث ِتي و ل ده يُوُسف و يعر  بالحاصني بحاء ُمْهمل ة و ألف  أث ص اد ُمْهمل ة  أث نون  اْلم كِ ي  / اآْل 

ْبعمالة ِبم كثة، و سمع ال ين الطثب رِي  و ابْ  وثال سكنة أ ربع و   ال  ِين  و سك  ب ة. ولد ِفي شك  ن بنت ي اء النِ سكْ
اِني والع  بن جم اع ة فِ  ُهأ أ بُو بكر الشككككككككمأبي سككككككككعد الهكاري والنور اْله مد  سككككككككي ي هخ رين ِمنكْ

اِعِه ل ُه من االبرقوهي، و لكنه لأ يحدث، نعأ أج او  م  سكككمع ع ل ْيِه مْجِلس روق الله التثِميِمي ِبسككك 
ال ِفي  ان  يْقر أ ويمكككدح للنكككث ة ع ن اْلُمحكككه النويري و ولكككده اْلِع   و كككك  بككك  ة ِفي اْلِحسككككككككككككككْ ونكككاب ِبم ككككث
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ام  ي مجتمعاتهأ و يُؤذن بِاْلحرم ا ُكله م ع  تودد، وسكككككافر إِل ى مصكككككر و الشكككككث ر و ُهو  مئنول ِفي ه ذ 
مر ة. م ات  ِفي ربيع اكول سكككنة ِإْحد ى ِبم كثة و دفن بالمعالة. ذكره الفاسكككي ِفي م كثة وحى أ نه 

ى ف س ل  ْخر  فك ق ال   فر لي وأدخلني اْلجنثة ورؤى مر ة أُ  َما فعل الله بكرؤى ِفي الن وم ف قيل ل ُه 
ِ ل  ع ن نباتها فك ق ال  ال ثْعف ر ان. ق ال  الرثاِلي وشككككممت ِمْنهُ   ع ن اْلجنثة م ا ترابها فك ق ال  اْلمسككككك و سككككُ

.  ر اِلح ة اْلمسك و سقط ِمْنُه ش ْيء من ال ثْعف ر ان و ش ْيء من اْلمسك أ و ك م ا ق ال 
ِقي و يعر  بقاضكككي - 620 م شكككْ ف الدِ  ْين بن يُوسكككُ ة ِفي ِذي الج يرة. / م ات  ِبم كث  ُحسككك 

 اْلحجثة سنة سبع و خمسين و دفن بالمعالة. أرخه اْبن ف هد
يخن ا ِفي أنباله هخر - 622 ء الد ين بن أ ْحمد بن أويس. / ق ال  شككككككككك  ْين بن ع ال  . ُحسككككككككك 

ْرقك   م  د  أث أقلقا نْ ُمُلوك اْلعر اق من ُذر ِيثة أويس ك ان  اللنك أسككككككره وأخاه حسككككككنا وحملهما إِل ى سكككككك 
ار  ِفي خدمته و م ات  فسككاحا ِفي اك ْرم فقيرين مجردين ف ئ ما حسككن فاتصككل بالناصككر فرج و صكك 
د إِل ى أ ن دخل اْلعر اق ف وجد  شكاه ُمح مثد بن شاه ولد بن  ا فتنقل ِفي اْلِبال  ِعْنده ق ِديما و أما ه ذ 

ر ة ف م   احه اْلب صكككْ ْين  ات  ف ملك و ل ده شككككاه ُمح مثد فصكككادفهأ ْحمد بن أويس و ك ان  أ بوُه صككك  ُحسكككك 
ر ة وواسككككككككط و   يرهم ا  أث حاربه  ره اْلم ْوت فعهد إِل ْيِه بالمملكة فاسككككككككتولى على اْلب صككككككككْ و قد ح  كككككككك 
 أ ْصبك ه ان شاه بن قرا يُوُسف فانتمى ُحس ْين إِل ى شاه رخ بن اللنك فتقوى باالنتماء إِل ْيِه و ملك

 (2)يت و ك ان ت م ع  قرا يُوُسف فقوى أ ْصبك ه ان شاه يُوُسف واستنقذ " اْلموصل واربل وتكر 
 

الضااوء ال اي  هم القرن التا ااي، السااداوي، شاامل -1040
 (907الدين )م 

" 
ن ام م  سككنة أ ربع و أ ْرب عين و دفن بمرج الدحداح ع ن   م ان و   ال  ِين  سككنة ق ال  و قد ر أ ْيته ِفي الْ 

ئ لتكه  ال  عاملني بحلمه و ك رمه و  فر لي ِبحر  و اِحد من اْلُقْرهن َما فعل الله بكف سكككككككككككككك  من  فك قك 
: و كتبه عني التقي بن ق اِضي ُشْهب ة ر حم ه الله.  رِو اي ة اْبن ع امر اْنتهى. ق ال 
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ف الخصكككككوصكككككي ووج اْبنة ال ين ج ْعف ر اْلمقر  م ْذُكور  يع لي  بن أ ْحمد بن ع لي  بن يُوسكككككُ
وص. ِممثن حج بعد التسككعين موسككميا و ك ان  يتك ر دثد إِل ي  ِفي مسككيرنا  بالشككر  و أ بوُه شككي  اْلُخصككُ

  أث تردد إِل ي  بِاْلق اِهر ِة.
اِفِعي  ء أ بُو اْلحسككككككككككككككن الكومي  أث القكاهري اْك ْوه رِي الشككككككككككككككث ع لي  بن أ ْحمكد بن ع لي  اْلع ال 

ُه اْبنه ُقْرهن وجوده واشككككككككت ل بالفقه ِعْند اْلع بثاِدي  و   يره و سككككككككمع و م ع  و يعر  بالكومي. حفظ الْ 
ِحي  وتن ل ِفي الصكككككككالحية والبيبرسكككككككية و   يرهم ا و أم  على أم هاني الهورينية و   يره ا بعض الصكككككككث
ان  نكككاظره و م س  اْبن أ خِ  اِمع الفككككاهين دهرا و ُهو  أحكككد القكككالمين على البقكككاعي ِحين كككك  ه يكككِبجككك 

ْئنه و لأ يلب  أ ن  بسكككعايته بعض اْلم ْكُروه و ن دم الدوادار يشكككبك اْلف ِقيه على انجراره م ع ه ِفي شكككك 
ء خيرا متوددا مشاركا كته ِبخ طِ ِه اْلكثير. و م ات ِفي ش وثال سنة  انتقأ من البقاعي، و ك ان  اْلع ال 

انِين  و قد ج او  السِ تين ر حم ه الله.    م ان و   م 
ن ِفي . حفظ اْلُقْرهن و   يره ع   ْيُموِني   أث القكككككاهري اْلح  ء اْلم  لي  بن أ ْحمكككككد بن ع لي  اْلع ال 

واشكككككككككت ل ِعْند اْبن الديري و اْبن اْلهمام واكمين اكقصكككككككككرالي وال ين ق اسكككككككككأ و هخ رين بل سكككككككككمع 
ِممثا لأ يحسكككككن ِقر اء ته و ال   اْلِعر اِقي   الُبخ ارِي  ِفي الظثاِهرِيثة اْلق ِديم ة و قك ر أ  على الديمي شكككككرح ألفية

ا  ُيوخه ف من بعده و عر  بالتسكككككككاهل والخفة و لذ  اء ع ن أول شككككككُ ْيخه إقراءه وناب ِفي اْلق  ككككككك  شكككككك 
توجه إِل ى اْلُقدل ِبس ب ه الحكأ باحترام م ا أحد ه اْليك ُهود ف ك ان  ذ ِلك من الموبقات و ع اد ف لأ 

 ع ل ْيِه ونفاه إِل ى الميمون  أث ع اد فاستمر خامال مصروفا. يلب  أ ن   ه الس ْلط ان
اِلِكي. ولد ِفي ر ج ه سكككككنة أ ربع  ع لي  بن أ ْحمد بن ع لي  الن ور السكككككويقي ُقأ القاهري اْلم 

 أ و سبع أ و(
انِين  و س ْبعمالة ح ْسب م ا كته ذ ِلك ِبخ طِ ِه و حفظ الْ  ْرهن قُ ِفي س اِبع اْلمحرم سنة ِست  و   م 

يرا و سككككككككمع على اْلِعر اِقي  والهيثمي والتنوخي و اْبن أبي اْلمجد والحالوي و   يرهأ  واشككككككككت ل ي سككككككككِ
 (2)و ص حه اْك " 
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الضااوء ال اي  هم القرن التا ااي، السااداوي، شاامل -1041
 (907الدين )م 

" 
د بن أ ْحمككد بن ع لي  بن م ْحُمود بن نجأ ب لِ ُمح مككث ْمس اْلِهال  ي ن ظككاعن بن د ير الشككككككككككككككث

ب ِلي  المقرى  نكْ ِقي اْلح  م شكككككْ ب ة لشكككككي  اْلح ِديد من معامالت حله اْلح م ِوي   أث الدِ  الشكككككيحى ِنسكككككْ
انِمال ة  أ ُخو ع لي  و عمر الماضككككككككيين و يعر  بِاْبن الخدر وبامام قانأ. ولد ِفي سككككككككنة عشككككككككر و   م 

وناصككككككككر  ُقْرهن وكتبا و أخذ اْلِفْقه ع ن اْلبُكْره ان اْبن البحالقبالشككككككككي  وانتقل إِل ى حماة فحفظ الْ 
ه الد ين اليونينى البعليين و   يرهم ا واعتنى بالقراهت ف ئ خذه ا ع ن  ير و اِحد بعدة أ م اِكن و ق ال  أ ن
ْمس ء بن بردل و الشككككككككككككككث ِدي  على اْلع ال  ة فك ق ط على اْبن اْلج  رِي و سككككككككككككككمع الحك  اِتحك  ن ب ت ال اْلفك 

ا اْلق اِهر ة مر اررا  أث  ق ر اْلح م ِوي  و ج م اع ة و حج وجاور ووار ب يت اْلُمق د ل و دخل الر وم و ك ذ  اْك شككككككككككْ
اسككككككتوقنها و أم ِفيه ا قانما التثاِجر و ريأ خير بك الظثاِهرِي  خشكككككككقدم وتصكككككككدر وأقرأ ف ئخذ ع نُه 

ْمس النوبي، وقصدني  ير مر   ُهأ الشكث ج اِمع بني ة و أ ْخبرِني أ نه ولى بعض التداريس بِ جم اع ة ِمنكْ
ان بن ُمْفِل   أث انْكف صككككككككككككككل ع ن اْلق اِهر ة و ب ل ِني أ نه اآْل  اء ع ن اْلبُكْرهك  ن أُميكثة و أ نكه نك اب ِفي اْلق  كككككككككككككك 
يا على الركه الشككث  ق يك ُنوب ع ن النثْجأ ولد اْلبُكْره ان و أ نه توجه ِفي بعض السكنين ق اضكِ مي اِبِدم شكْ

ِبير ِبعْشر ة الرؤوساء و ِفي س معه نقل  و ُهو  مسكتح كر للقراءات مشكارك ِفي   يره ا ِفي اْلُجْمل ة خ 
ئ ل ُه  ي بعد م وته و سككككككك  اُه عليا اْلم اضكككككككِ فك ق ال   ا فعل الله بكمَ وِقي ن قله ت يد و ق ال  لي أ نه رأى أ خ 

 قى بن(ْرهن من رِو اي ة اْبن ع امر، و أ ن التعاملني بحلمه و ك رمه و  فر لي ِبحر  و اِحد من اْلقُ 
ث و ِتْسعين ِبِدم ْشق. ن ام ع نُه. م ات  سنة   ال  ا اْلم   ق اِضي ُشْهب ة كته ه ذ 

ل ْيم ان بن السككيرجي و ك ان   ى الصككاحه ف خر الد ين سككُ ُمح مثد بن أ ْحمد بن ع لي  بن ُموسكك 
ارِيِ . صككككحه أ ب ا بكر اْلموصككككِ  جثة سككككنة ِلي وتلمذ ل ُه. و م ات ِبم كثة ِفي ِذي اْلحيعر  بِاْك ْنصكككك 

. ذكره ش يخن ا ِفي أنباله.  ِست 
.  ُمح مثد بن أ ْحمد بن ع لي  بن نجأ. ي ْئِتي ِفيم ن جده ُمح مثد بن ع لي 

ُمح مثد بن أ ْحمد بن ع لي  أ م ام الد ين بن المحيى بن الرضككى اْلمحلى السككمنودي سككبط 
 م ام و يعر  كجده بِاْبن اإِلم ام. ِممثن سمع منى بِاْلق اِهر ِة.اْلُمحه بن اإلِ 
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ُمح مثد بن أ ْحمد بن ع لي  اْلب ْدر المناوى اك ْصل القاهري الشثاِفِعي و يعر  بِاْبن جنثة و" 
(2) 

 

الضااوء ال اي  هم القرن التا ااي، السااداوي، شاامل -1047
 (907الدين )م 

" 
ئ ل ار يسكككْ ْيُ  صككك  ا ك ان  بار  اْلخط فرته موقعا، واعترته ِفي هخر عمره   فل ة ِبح   ِفيِه و ك ذ 

 ع ن الشثْيء ِفي ح ال ك ونه يك ْفع له فينكره لشدثة ُذُهوله. م ات  ِفي صفر سنة خمس عشر ة.
ن. ُمح   ال  ى بن رسككْ . ِفيم ن جده ُموسكك  لِمي  د بن عبد الله مث ُمح مثد بن عبد الله اْلب ْدر السكك 

اِفِعي ِإم ام الخانقاه الناصكككككككككرية بسكككككككككرياقول وسكككككككككبط  التثاج بن اْلجمال القليوبي الخانكي الشكككككككككث
م ام ة أ ُخوُه أ ْحمد ش رِيكا ل يره، و ك   انِين  و خ لفه ِفي اإْلِ ان  الشثْمس القليوبي. م ات  سنة ب ع و   م 

 ِممثن يدارى.لسنا كوالده و ِإْخو ته و أحد الش ُهود به ا 
و ابه ُمح مثد بن  يخن ا. و صككككك  ا و قع ِفي إنباء شككككك  ُمح مثد بن عبد الله اْلجمال الكاوروني. ك ذ 
أ ْحمد بن ُمح مثد بن ِإبْكر اِهيأ بن م ْحُمود و قد م ى. ُمح مثد بن عبد الله الشثْمس أ بُو عبد الله 

ل اْلمدِني و يعر  بالمسككين و يُكق ا د ى و ِتْسعين ل ل ُه اْلع ْوِفي  أ ْي كا. ولد سكنة ِإحْ البعداني اك صكْ
ِدين ِة و ن ش ئ به ا و سمع على اْبن صديق ِفي سنة سبع و ِتْسعين الصثِحي  بف واتات و س ْبعمالة بِاْلم 

ْمس القاهري و يعر   يسكككير ة. أج او لي. و م ات سكككنة   م ان و خمسكككين. ُمح مثد بن عبد الله الشكككث
اري الح ِدي . م ات  ِفي اْلمحرم سنة سبع و خمسين أرخه اْبن اْلُمِنير. ُمح مثد بن بِاْبن سمنة ق

ْمس ال فتاوي.  ْمس بن ال مري. ِفيم ن جده ُمح مثد. ُمح مثد بن عبد الله الشككككككككككككث عبد الله الشككككككككككككث
اِفِعي ن يل اْلح ر م يْ  ْمس الصككككككعيدي الشككككككث  ومؤدب نِ ِفيم ن جده أ ْحمد. ُمح مثد بن عبد الله الشككككككث

ة بِبك اب خرورة و أحكد مؤذنيهكا نِيك ابك ة و يعر  بكالمكدني ِممثن أ قر أ اْك بْكنك اء قبق ة بعد ال ِبم ككث  اْك ْقفك 
خ ة هاللة و رُبم ا كته للنثال و ك ان   ا الشكككككفا ُنسكككككْ ُأْخر ى وجود اْلخط و كته ِبِه جمل ة و ر أ ْيت ِمنكْه 
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الحا اسكككككككتفيض الثكثن اء ع ل يْ  عين و أ ظنهُ ف اضكككككككال صككككككك   ق ارب ِه. م ات  ِفي صكككككككفر سكككككككنة ِإْحد ى و ِتسكككككككْ
 الس ْبعين و ُهو  أف ل(

 من ف ِقيه م كثة اْكُخ ر مكي.
ُمح مثد بن عبد الله الشثْمس القليوبي. ِفيم ن جده أ بُو بكر. ُمح مثد بن عبد الله الصثْدر 

ا ذكره ش يخن ا . ه ك ذ  ن ِفي   ِفي إنباله. بن اْلجمال الر وِمي اْلح 
ر الد ين التروجي  م اِعيل. ُمح مثد بن عبد الله ن اصككككِ و ابه اْبن ُمح مثد بن أ ْحمد بن ِإسككككْ و صكككك 
يخن ا ِفي"  ث و ك ان  مشككككورا. ق ال ه شككك  اِلِكيثة. م ات  سكككنة   ال  اِلِكي أحد نواب اْلم   أث القاهري اْلم 

(2) 
 

بن حجر، الجواهر والدرر في ترجم  شااايخ اإل ااا م ا-1043
 (907السداوي، شمل الدين )م 

"إلى أن قال: وأخبرني العالُء ابن خطيه الناصكككككككككككرية، قال: أخبرنا الشكككككككككككي  ولي الدين 
العراقي أنث أوثل  اشككككت اله بالحدي  في سككككنة  الث وتسككككعين. ورأيت بخطي: بل ت مصككككنثفاتُه 

م  واله، ولأ تسككككككككككإلى مالتي مصككككككككككنف. والذي أعر  منها "فت  الباري"، لأ يُنسككككككككككج على من
 قريحة بمثاله، و"ت ليق التعليق" لأ ُيسبق إليه، ولأ يعر ُِج أحِد قبل ه عليه.

إلى أن قال: وبالجملة، ليس له مؤلثِف إال وهو ف رِد في بابه، ويسككككككككككمي مؤلفاته بئلطف 
اكسكككككككماء، وإن اختصكككككككر كتابرا، فقد أتى فيه ب والد  ُيحتاج إليها. وكته  الخطث المنسكككككككوب  في 

، كثير الصثدقات، متحريرا.  أوثِل أمره. وكان حسن  الشِ كالة، لطيفرا حموالر
لطان، كان له راتُه لحأ يُؤتى به إليه في كلِ  يوم ِمن   ولما كان بحله صككككككككككككحبة السكككككككككككك 
السككككككككلطان. فكان ال يئكُله، ويشككككككككتري له لحمرا. وعلي وجهه نور السككككككككنة، وبل ني عن العالء 

 ه نور السنة.البخاري أنه قال: على وجه
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وم بعد موته في النث  -يعني ابن البرهان-وأخبرني أنه رأى الشي  شهاب الدين الظاهري 
ا، ؟ فت ير ت يررا شككككككككككككككديما فعَل اللهه بك(؟ قال: نعأ. فقلت: 2قكال: فقلكت له: أنت ميت ) در

 حتى ظننُت أنثه  اب،  أ أفاق، فقال: نحن اآلن بخير.
معُت شككككيخنا يحكيه، وأورده كذلك في ترجمة ابن قلت: وسككككاق باقي المنام الذي سكككك
ا.  البرهان من "معجمه"، لكني حذفته عمدر

قال: وأما لطالفه ومالقفته للطلبة واإلحسكككككككككككككان إليهأ، فال تكاد ُتوصكككككككككككككف. وقد كنت 
 أسمع به وبئوصافه، فلما شاهدته رأيته فوق ذلك.

 الخبرِ  كانت ُمساءلُة الر كبان ُتخبرني ... عن أحمد بن عليِ  أحسن
 لمثا التقينا فال واللثه ما س ِمع ْت ... أُْذِني بئحسن  ممثا قد رأى ب ص رِي

__________ 
(2 "."  (2)( في )ب( "متث
 

الجواهر والدرر في ترجم  شااايخ اإل ااا م ابن حجر، -1044
 (907السداوي، شمل الدين )م 

 ككالة ن محمد بن ف"قلُت: وقد أسككند  الخطيه في ترجمة أبي بكر محمد بن جعفر ب
اكدمي القارىء، صككككككاحُه اكلحان، وأحسككككككن النثال صككككككوترا بالقرهن، وأجهرهأ به، ِمْن قريق 
عبككد اللككثه بن إسككككككككككككككمككاعيككل بن إبراهيأ اإلمككام، قككال: رأيككُت أبككا بكر اكدمي في النثوم بعككد  موتككه 

ْيد ة، فقلت له:  دالد وأموررا صعبةر، ش ؟ فقال: أوقك ف ني بين يديه، وقاسيتما فعل اللهه بكبُمد 
رث عليث منها، ك نها كانت  فقلت له: فتلك الليالي والمواقف والقرهن؟ فقال: ما كان شككيِء أضكك 
للدنيا. فقلت له: ف لى أيِ  شيٍء انتهى أمُرك؟ قال: قال لي تعالى: إني هليُت على نفسي أن 

 ال أعذِ ب  أبناء  الثثمانين. انتهى.
، اسككككككككتوفى قرُق ه صككككككككاحُه التثرجمة في كتابوورد حديِ  فيه بشككككككككارة ل ه من ُعمِ ر   مانين 

 "الخصال المكفرة"، وساق عقبها للُحسين بن ال ثحثاك قوله ِمْن أبيات:
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 أم ا في  مانين وفيُتها ... عذيِر وإْن أنا ل أ أْعت ِذرْ 
م ُه ... ع ِن ابِن  مانِين  دون  الب ش رْ   و ق ْد ر ف ع  اللثه أقال 

 ي ِلمْن ُأس ر ا اإلله ... في اكرم ن صه ُصُروِ  الق د رْ وإن ِ 
 ف ن يقِض لي عمالر صالحرا ... أُ  اُب وإْن ي قِض شررا   ف رْ 

 وقوله أي را:
 أصبحُت في ُأس ر اء اللثه ُمْحتك ب سرا ... في اكْرِم تحت  ق اِء اللثه والقدر

 ِق باقيةر ِمنِ ي ولأ ت ذ رإنث الثثمانين  إذ وفيُت ِعدثتثها ... لأ تُكبْ 
 انتهى.

 وكان ابُن ُعيينة يُنشُد:
 س مُت تكاليف  الحياة وم ن ي ِعْش ...  مانين  عامرا ال أبا ل ك  ي ْسئمِ 

 (:2وكبي الصثالح ابن عين الدثولة الصثفراوي )
__________ 

 ما نصككككككككككككككه: لعل هذه -وأظنكه بخط ال بيدي شككككككككككككككارح القامول-( في هكامش )ط( 2)
 (2)القطعة =" 
 

التغف  الوبيف  في تاريخ المدين  الشاريف ، السداوي، -1045
 (907شمل الدين )م 

" 
وأنككا في اجتهككاد وحككدة فلمككا فرغ مككا عنككدي التفككت إلي وقككال لي: بعككد هككذا اليوم نؤخر  

نه فالن إ كما قلت وسكككت عني واشككت ل بما كان فيه فانصككرفت عنه وسككئلت عنه فقيل لي:
فندمت وقلت: أي حاجة دعتني إلى التعرم لهذا الشكككككككككككككي  فرجعت إليه واعتذرت فتبسكككككككككككككأ 
وقال: ما قلت إال خيرا قال: فئنا أدعو له كلما ذكرته وقال لي أبو عبد الله محمد ال رناقي:  
كنت جالسككا في المسككجد الشككريف مع أبي عبد الله القبتوري قال فقال لي: يا محمد رأيت 
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يككت اكحمر الككذي ال يت ير أبككدا وال يتحول فقلككت ال فقككال لي: انظر إلى أبي عبككد قط الكبر 
اللكه بن فرحون فقكد دخكل المكدينكة ولأ يت ير حكالكه انتهى وكان قد ترك االشككككككككككككككت ال بنا فكلما 
ت يه فال يسككككككككئل عنه ومرم فال يهمه مرضككككككككنا بل يسككككككككئل الله لنا ويدعو لنا فنحن في بركته 

ه خرج يوما في الموسكككككككككأ عند قدوم بني عقبة يريد شكككككككككراء وكان  اله وبركته دعاله أخبرني أن
عيش المدينة من ورعها وور  السكككوارقته ال يئتي من الشكككام إال قليال حتى كان السكككعيد يدخل 
بيته بجمل أو جمالن وكان الدرب على من يشككككككتري كبير قال: فاشككككككتريت جمل فلما دنوت 

به أخا  أن أقاله بخراجه قال فقلت  من الدرب قال لي صكككككككككككككاحه الجمل: أنا ما أدخل
له: سككككككككوق الجمل وأنا أتكفل بما يريدون منك ففعل فلما أردت الدخول قرأت أوالل سككككككككورة 
يس وتعوذت ودخلكت مع الجمكل فلأ يرونكا وال عرفونا فجاءهأ من ذكر لهأ أنني اشككككككككككككككتريت 

الخميس  ي يومجمال فقالوا: لأ يدخل به من عندنا وال رأيناه فدفع الله شككككككككككككككرهأ عنه مات ف
رابع عشككرى ربيع سككنة إحدى وعشككرين وسككبعمالة ورهه أخي علي بعد موته في النوم فقال له: 

فقكال: أعطكاني فهكا أنكا في مقعكد صككككككككككككككدق عند مليك مقتدر وتبعه المجد   ماا فعال اللاه باك
ككذلكك ووصككككككككككككككفكه من أبي عبكد اللكه بن جكابر مما كتبه عنه رفيقه أبو جعفر بالشككككككككككككككي  العالأ 

  المدرل وقرأ عليه كل من ولديه الفقه والعربية وسكككككككككككككمع عليه الحدي  وذكره الصككككككككككككال  الور 
الشكي  الشكمس محمد بن صال  في تاريخه ووصفه: بالشي  الفقيه الصال  وأنه كان مدرسا 
للمالكية فاضككككككككال سككككككككاكنا ح ككككككككرت حلقته في النحو وسككككككككمعت كالمه وربما كان ذلك بئمر 

من  نة عشككككرين فئخطئ قال: ودفن بالبقيع ورأيتشكككيخي أبي عبد الله القصكككري وأرخ وفاته سككك
أرخه في سكككككنة إحدى وعشكككككرين وقد سكككككمع الشكككككفا بالمدينة على أبي القاسكككككأ خلف بن عبد 
الع ي  بن خلف القبتوري الماضككككككككككي ووصككككككككككف بالفقيه الصككككككككككال  ن يل المدينة أبو عبد الله بن 

 فرحون المالكي.
المدني يروي عن أبي حروة محمد بن ف الة: اكنصاري ال فاري المخرمي  - 4025

 (2)ويعقوب بن مجاهد عن محمد بن كعه تفسير سورة " 
 

                                         
 .1/564( 101التحفة اللطيفة في تاري  المدينة الشريفة، السخاوي، شمس الدين )م  (2)
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اغض الصاااواف في فضاااامم أاير المؤانين عمر بن -1042
د )م 

َ
ر
ْ
 (909الدباف، ابن الم ب

"م موم ح ين، ألوم نفسكككككي، قال: فنمت، وتركت العشكككككاء من ال أ، فرأيت رسكككككول الله 
 لي تي، فقلت له: يا رسكككككول الله، فالن جاري في منْ صكككككلى الله عليه وسكككككلأ في منامي في ليل

وفي سككككككككوقي، هو يعيه أصككككككككحابك، قال: "من أصككككككككحابي؟ "، فقلت: أبا بكر وعمر، فقال 
رسكككككول الله صكككككلى الله عليه وسكككككلأ: "خذ هذه المدية فاذبحه بها". قال: فئخذته فئضكككككجعته 

اكرم  يت بيدي إلىفذبحته، فرأيت كئن يدي أصككككككككابها من دمه، قال: فئلقيت المدية وأوه
أمسكككحها، فانتبهت، وأنا أسكككمع الصكككراخ من نحو داره، قلت: انظروا ما هذا الصكككراخ؟، قالوا: 

 .2فالن مات فجئة، فلما أصبحنا نظرت إليه ف ذا خط  في موضع الذب "
يكْر في1وقال أبو بكر بن عبيدة قال: مات رجل كان يشككتأ أبا  8: وحد  ني أبو بكر الصكك 

، فئريه رجل في النوم كئنه عريان على 4ويرى رأي جهأ -اللكه عنهما رضككككككككككككككي  -بكر وعمر 
؟ "، قال: "جعلني مع بكر ما فعل الله بكرأسككككككككه خرقة سككككككككوداء وعلى عورته أخرى، قال: "

، وعون بن اكعسر، وهما نصرانيان"  .5القص 
قال: "قال سككككككككفيان الثوري: "كنت امرءرا أ دو إلى الصككككككككالة  6وعن المعافي بن عمران

 ٍس، ف دوت ذات يوم، وكان لنا جار له كله عقور،ب ل
__________ 

، وفي إسكككناده محم د 2/111عبد الله بن أحمد في ووالده على ف كككالل الصكككحابة  2
 .152بن علي  السمان، ورضوان السمان لأ أجدهما. وابن الجووي: مناقه ص 

 لأ أجد له ترجمة. 1
ي ن صكحي  اكصول ُمحت ِشمار، توفيعقوب بن أحمد النيسكابوري، قال الذهبي: "كا 8

 ( .23/145، سير أعالم النبالء 8/2260سنة ست  وس تين وأربع م ة. )تذكرة الحفاظ 
جهأ بن صككفوان السككمرقندي، مولى بني راسككه، أخذ الكالم عن الجعد بن درهأ،  4

له لأظهر مذهبه في ترمذ، وخرج مع اليمانية، فقتله سككككككككككلأ بن أحوو الماوني التميمي. رحمه ا
 ( .2، تاري  الجهمية ص13، 20/21، 1/864هك )انظر البداية والنهاية213سنة

 .152ابن الجووي: مناقه ص  5
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اكودي الموصككككككككلي،  قة عابد فقيه، توفي سككككككككنة خمس و مانين وم ة. )التقريه ص  6
582 ". )(2) 

 

َ ل -1042
َ
حسااان المغاضااار  في تاريخ اصااار والقاهر ، الج

وطي )م 
،
ي
ُّ
 (911الس

علي بن الحسكككككككن بن محمد بن العبال بن فهر أبو الحسكككككككن الفهري. من أهل  -44"
 مصر. فقيه مالكي، ألف في ف الل مالك، قال المهله: لقيته بمصر، ولأ ألق مثله.

 قلت: رأيت تئليفه المذكور، ونقلت منه في شرح الموقئ.
ة. أحد يأبو بكر الطرقوشكي محمد بن الوليد الفهري اكندلسي. ن يل اإلسكندر  -45

اكلمككة الكبككار، أخككذ عن أبي الوليككد البككاجي، ورحككل، وسككككككككككككككمع بب ككداد من روق اللككه التميمي 
وقبقته، وكان إماما عالما واهدا ورعا متقشكككفا متقلال، وله تصكككانيف كثيرة. مات في جمادى 
اكولى سككككنة خمس وعشككككرين وخمسككككمالة، عن خمس وسككككبعين سككككنة. ومن كراماته أن خليفة 

حنه، وأخرجه من اإلسككككندرية، ومنع النال من اكخذ عنه، وأن له اكف كككل مصكككر العبيدي امت
ووير العبيدي في موضع ال يبرح منه، ف جر من ذلك، وقال لخادمه: إلى متى نصبر! اجمع 
لي المبككاح من اكرم، فجمع لككه فككئكلككه  ال ككة أيككام؛ فلمككا كككان عنككد صككككككككككككككالة الم رب، قككال 

رم ن ال د، فُقتل، وولي بعده المئمون البطالحي، فئكلخادمه: رميته الساعة، فركه اكف ل م
 ( .2الشي  إكرامرا كثيررا، وصنف له الشي  كتاب سراج الملوك )

سككككككككككككككنكد بن عنان بن إبراهيأ اكودي. أبو علي، تفقه بالطرقوشككككككككككككككي، وجلس في  -46
ا ف حلقته بعده، وانتفع به النال، وشرح المدونة، وكان من وهاد العلماء وكبار الصالحين؛ قيهر
، مات باإلسكندرية سنة إحدى وأربعين وخمسمالة، ورلي في النوم، فقيل له:  ا فعل مفاضالر

 ( !1؟ فقال: عرضت على ربي، فقال لي: أهالر بالنفس الطاهرة ال كية العالمة )الله بك
صكدر اإلسكالم أبو الطاهر إسكماعيل بن مكي بن إسكماعيل بن عيسى بن عو   -42

 ( اإلسكندراني.2ال هري ) -[458]-

                                         
 .8/183( 101نين عمر بن الخطاب، ابن الِمبكْر د )م محض الصواب في ف الل أمير المؤم (2)
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_________ 
 .421: 2، وفيات اكعيان 126( الديباج المذهه 2)
 (2)." 216( الديباج المذهه 1)
 

َ ل -1048
َ
حسااان المغاضااار  في تاريخ اصااار والقاهر ، الج

وطي )م 
،
ي
ُّ
 (911الس

"دولته سككككككريعا. قال: وكئن هذا السككككككر جعله الله في هذه البالد، كما جعله الله لمالك 
 الد الم رب، وكبي حنيفة فيما وراء النهر.في ب

قال: وسككككككمعت الشككككككي  اإلمام الوالد يقول: سككككككمعت الشككككككي  صككككككدر الدين بن المرحل 
يقول: ما جلس على كرسكككككككككي مصكككككككككر  ير شكككككككككافعي إال وقتل سكككككككككريعا، قال: وهذا اكمر يظهر 

هر فقلد ابالتجربة، فال يعر   ير شككافعي إال قط ، كان حنفيا، ومك  يسككيرا وقتل، وأما الظ
الشكككافعي يوم والية السككككلطنة،  أ لما ضككككأ الق كككاء إلى الشككككافعي اسككككتثنى للشككككافعي اكوقا ، 
وبيت المال والنواب وق ككككككككككاة البر واكيتام، وجعلهأ اكرفعين،  أ إنه ندم على ما فعل. وذكر 
أنه رأي الشكككككككككككافعي في النوم لما ضكككككككككككأ إلى مذهبه بقية المذاهه، وهو يقول: تهين مذهبي! 

د لي أو لك! قد ع لتك، وع لت ذريتك إلى يوم الدين. فلأ يمك  إال يسككككككككككككككيرا ومات، البال
ولأ يمكك  ولكده السككككككككككككككعيكد إال يسككككككككككككككيررا، ووالت دولته، وذريته إلى اآلن فقراء، هذا كالم ابن 

 السبكي.
قككال: وجككاء بعككده قالوون، وكككان دونككه تمكنككا ومعرفككة، ومع ذلككك مككك  اكمر فيككه وفي 

 ت، وفي ذلك أسرار الله ال يدركها إال خواص عباده.ذريته إلى هذا الوق
بني ؟ قككال: عككذمااا فعاال اللااه بااكقككال: وقككد حكي أن الظككاهر رلي في النوم، فقيككل لككه: 

 عذابا شديدا لجعلي الق اة أربعة، وقال: فرقت كلمة المسلمين!
وقال أبو شكككامة: لما بل هأ ضكككأ الق كككاة الثال ة لأ يقع مثل هذا في ملة اإلسكككالم قط، 
وكان إحداث الق اة الثال ة في سنة  الث وستين وستمالة؛ وأقام ابن بنت اكع  قاضيا إلى 

                                         
ل الس ُيوقي )م  (2)  .2/451( 122حسن المحاضرة في تاري  مصر والقاهرة، الج ال 
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أن توفي سكنة خمس وسكتين، وكان شكديد التصكله في الدين، فكان اكمراء الكبار يشهدون 
 عنده فال يقبل شهادتهأ؛ وكان ذلك أي ا من

ة، وجه إلى القرافجملة الحوامل على ضككككككككككككككأ الق ككككككككككككككاة الثال ة إليه. وحكي أنه ركه وت
 (2)ودخل على الفقيه مف ل، حتى" 

 

وطي )م -1049
،
ي
ُّ
َ ل الس

َ
 (911بيي  الوعا ، الج

ة، وروى ع نككُه اْلجمككال اْبن  اعكك  د بن أبي بكر بن جمكك  ة ع  الككد ين ُمح مككث "أ خككذ ع ن اْلع المكك 
 ظهيرة، و عبد الرثْحم ن بن عمر بن عبد اْلع  ِي  بن جم اع ة

 س عشر شْعب ان سنة ِست  و سبعين و س ْبعمالة، و خلف  روة و اِسع ة.و م ات ِفي خ امِ 
اِدر المقري ي: ر أ ْيتكككه ِفي الن وم بعكككد م وتكككه،  ء الكككد ين ع لي  بن عبكككد اْلقككك  ْي  ع ال  ال  الشككككككككككككككث قككك 

 ؟ ف ئ ْنشد:َما فعل الله بكف س ئ لته: 
 )الله يْعُفو ع ن اْلُمِسيء ِإذا ... م ات  على توبٍة ويرحمه(

 و من نظمه:
بثار( ا أُوتيت من نعٍأ ... على سواك وخف من مكر ج   )ال  تفخرن ِبم 

 
نْكي ا لفخار!(  )ف ئ نت ِفي اك ْصل بالفخار مشتبِه ... م ا أْسر  اْلكسر ِفي الد 

 
 ُمح مثد بن عبد الرثْحم ن بن عمر بن أ ْحمد بن ُمح مثد - 162

ن أبي بن ِإبْكر اِهيأ بن ع لي  بن أ ْحمككد بن دلف ب اْبن عبككد اْلك رِيأ بن اْلحسككككككككككككككن بن ع لي  
اِفِعي اْلع الم ة. ق ال  اْبن  اة جالل الد ين الق وني الشككككككككث ي اْلُق كككككككك  دلف اْلعجِلي  أ بُو اْلم ع اِلي ق اضككككككككِ
اء ن احي ة بالروم، و له  تِمال ة، واشكككت ل وتفقه، ح تثى ولي ق  ككك  تِ ين  وسكككِ ت  و سكككِ حجر: ولد سكككنة سكككِ

ول والعربية والمعاني و اْلبك ي ان، دون اْلع رين.  أث قدم دمشكككككق، واشكككككت ل بالفنون، وأتقن اْكُصكككككُ شكككككْ
ِديك  من اْلِع   الفارو ي و   يره، و خرج ل ُه البروالي ُجْ ءا  و أخكذ ع ن اكيكي و   يره، و سككككككككككككككمع الحك 

                                         
ل الس ُيوقي )م  (2)  .1/266( 122حسن المحاضرة في تاري  مصر والقاهرة، الج ال 
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ير اد، جميل الذثات   ة والمكارم، والهيحدث ِبِه. و ك ان  فهما ذكيار، فصكككككيحار مفوهار، حسكككككن اإْلِ
ْهن، منصفار ِفي اْلب ْح ؛ م ع   جميل المحاضكرة، حسن اْلُمْلت قى، جوادار، ُحْلو اْلعبار ة، حاد الذِ 
الذكاء والذوق ِفي اْك د ب و حسككككككن اْلخط وناب ع ن اْبن صككككككصككككككري،  أث ع  له،  أث ولي خطابة 

ر، و ق كككككى دينا ك ان  ع ل يْ  ام،  ج امع دمشكككككق،  أث قلبه النثاصكككككِ يا بِالشكككككث أث قلبه إِل ى ِه، وواله ق اضكككككِ
 (2)مصر، وواله ق اءها بعد" 

 

وطي )م -1050
،
ي
ُّ
َ ل الس

َ
 (911بيي  الوعا ، الج

 ُمح مثد بن ُمح مثد بن ُسل ْيم ان بن ُمح مثد بن عبد اْلع  ِي  اْكْنص ارِي   - 405"
ت اذ أ بُو عبد الله البلنسكككككي النثْحِوي . يعر  ْبن اْك بثار: أ صكككككله   بِاْبن أبي اْلبك ق اء. ق ال  ااْكُسكككككْ

اِعررا  \من سككككككككرقسككككككككطة، و تعلأ كثيرا، فبر  ِفي اْلع ر بيثة و علمه ا، واعتنى بتقييد اآْل  ار، و ك ان   شكككككككك 
ان، و أ ج او  ل ُه أ بُو ُمح مث  اْبن  دمجيدار، ب صككككيررا بصككككناعة الح ِدي ، ُمتك ق دما ِفي اْلع ر بيثة و علأ اللِ سكككك 

 الفوارل، و أ بُو ذ ر بن اْلُخش ِني، و أ بُو اْلحسن بن اْلمف ل، و خلق.
ث و ِستِ ين  و خ ْمسِمالة، و م ات ِفي ربيع اكول سنة عشر وِستِمال ة.  ولد ِفي صفر سنة   ال 

 ُمح مثد بن ُمح مثد بن عباد أ بُو عبد الله اْلُمْقرِئ النثْحِوي   - 406
سككككككككككككككعيد السككككككككككككككيرافي، و ألف كتابا ِفي اْلو ْقف واالبتداء، جوده و حدث ِبِه.  قك ر أ  على أبي

 س معه ِمْنُه أ ْحمد بن اْلفرج بن م ْنُصور بن ُمح مثد بن اْلحجثاج بن ه اُرون.
 م ات  يك ْوم اْلُجُمع ة لليلتين ب ِقيك ت ا من ِذي اْلحجثة سنة أ ربع و   ال  ِين  و ال مالة.

 ذكره اْبن النجار.
د بن ع بككثال بن أبي بكر بن جعوان بن عبككد اللككه اْبن جنككدي  - 402 د بن ُمح مككث ُمح مككث

 شمس الد ين أ بُو عبد الله اْكْنص ارِي  
: أ خذ النثحْ  ، و ق ال  ا ذكره الذثه ِبي  اِفِعي النثْحِوي  اْلح اِفظ أحد اْك ِلمثة، ك ذ  ِقي الشككث م شككْ و الدِ 

ك ان  من كبار أ ْصح ابه،  أث عني بِاْلح ِديِ  أتأ عناية، و سمع على بن ع ن اْلجمال بن م الك، و  

                                         
ل الس ُيوقي )م  (2)  .2/256( 122ب ية الوعاة، الج ال 
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الِأ، وبمصككككككككككككر من اْلِع   اْلح رثاِني و خلق، و خرج و كته كثيرا. و ك ان  حسككككككككككككن الب ة، ملي   عبد الدث
 الشكل، ظريفار، حسن اْلعْشر ة، ُحْلو الشثم اِلل.
تك ْيِن ِفي سكككككادل عشكككككر ُجم اد ى اكولى سكككككنة ا ْكنك  م ات  ِفي عنفوان الشكككككبيبة يك ْوم اْلخ ِميس 
الكك ة، ورُلي  ِفي الن وم ف قيككل:  تمككِ انِين  وسككككككككككككككِ ا فعاال اللااه بااكو   مكك  ، ن حن نفترش ؟ قكك ال  كككل خيرمااَ

 السندل، روقكأ الله م ا روقنا.
ل ة السكككبت   اِل  محرم سكككنة خم ين سكككو ق ال  اْبن م ْكُتوم: ِإم ام ِفي الل   ة والنحو، مولده ل يكْ

 (2)وِستِمال ة." 
 

وطي )م -1051
،
ي
ُّ
َ ل الس

َ
 (911بيي  الوعا ، الج

ِحي  ااِلْعِتق اد، كريأ النثفس، مطبوعا، متناسكككه اْك ْحو ال،  "و ِفي ُمْعجأ ياقوت: ك ان  صككك 
يبك و ْيٍه ِإالث من رع ي يتيحكأ على أهل التثْمِيي  ِبحكأ ملكه، ف يقبل و ال  يسكككتثقل، فك يك ُقول: ه ل سكككِ

 وحاشيتي }و ل و ع اش  اْبن جني لأ ي سعُه ِإالث حمل  اشيتي.
ُهأ،  ان  يسككككككككككككككتخف بكالعلماء؛ ف ك ان  ِإذا ذكر و اِحد ِمنكْ ا يْحكى ع نكُه أ نكه كك  و من ظريف مك 
: كله من اْلكالب، فك ق ال  ل ُه رجل: أ ْنت ِإذا لسككككككككككككككت ملك الن ح اة، بل ملك اْلكالب{  قك ال 

. و ك ان  يْ  ه على من لأ يسمه ِبملفاسكتشاط    با؛؛ و ق ال   ا اْلُفُ وِلي  ك : أخرُجوا عني ه ذ 
 الن ح اة.

ة ِفيِه، المقتصككككككككد ِفي التصككككككككريف، اْلعُروم، التثْذِكر ة  صككككككككنف: اْلح اِوي ِفي النثْحو، اْلُعْمد 
 السفرية، اْلح اِكأ ِفي اْلِفْقه، المقامات، ديو ان شعره، و  ير ذ ِلك.

ا اْلمس اِلل اْلعْشر المتعبات إِل ى اْلح  و له عشكر مس الِ  ْشر، ل استشكلها ِفي اْلع ر بيثة؛ س مثاه 
 ذ كرن اه ا ِفي الطثبك ق ات اْلُكبكْر ى. و له ذكر ِفي جمع اْلج و اِمع.

ق يك ْوم الث ال   اء ت اِسع ش وثال سنة   م ان و ِستِ ين  و خ ْمسِمالة، ومولده سنة تس ع م ات  ِبِدم شكْ
انِين  و أ ْرب عِمال ة.و      م 

                                         
ل الس ُيوقي )م ب  (2)  .2/114( 122ية الوعاة، الج ال 
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: أنشككككككككدته قصككككككككيدة م ا ِفي الْ َما فعل الله بكورلي ِفي الن وم، ف قيل ل ُه:  جنثة مثله ا ؟ ق ال 
 و ِهي:

 )ي ا ه ِذه أقصري ع ن العذل ... فلست ِفي اْلحل ويك من قبل(
 

 )ي ا رب ه ا قد أتيت معترفا ... ِبم ا جنته يداي من ولل(
 

  مة ... صفر ي د من مح اِسن اْلع م ل()م ن كف ِبُكل مئ
 

 )ف كيف أْخش ى ن ارا مسعرة ... و أ نت ي ا رب ِفي اْلِقي ام ة لي!(
 

: فو اللثه ُمْنُذ فر ت من إنشادها م ا س ِمعت حسيس النثار.  ق ال 
 و من شعره:

م المسخر(  )حنانيك ِإن جادتك يك ْومرا خصالصي ... وهالك أ ْصن ا  اْلك ال 
 

الِر ... ُيْخِبرك أ ن اْلف ل للمتئخر(" )فسل   (2)منصفا ع ن حالتي  ير ج 
 

وطي )م -1057
،
ي
ُّ
َ ل الس

َ
 (911بيي  الوعا ، الج

أ بن اْلحصكككككين، و أبي اْلِع   بن كادش و ج م اع ة؛ و لأ ي ل يْقر أ ح تثى  ي و أبي اْلق اسكككككِ "النكثْرسكككككِ
ِثير ة ج عال على أقرانه، و قك ر أ  العالي والناول، و ك ان   ل كتبا ك  دا، و قك ر أ  يْكته خطا مليحا، وحصككككككك 

 ع ل ْيِه النثال، وانتفعوا ِبِه، و تخرج ِبِه جم اع ة. وروى كثيرا من الح ِدي .
ر؛ و ك ان   ْمع اِني  و أ بُو أ ْحمد بن سكككين ة، و أ بُو ُمح مثد بن اْك ْخ كك  سككمع ِمْنُه أ بُو سككعد السككث

دُ  ؛ و ك ان  ب ِخيالر م ِق ة ِفي الح ِدي ، صكككككككك  بتذال ِفي وقرا نبيال حجثة ِإالث أ نه لأ يكن ِفي دينه ِبذ اك 
ملبسككككككككه وعيشككككككككه، ق ِليل المباالة ِبِحْفظ نامول اْلعلأ، يْلع ه بالشككككككككطرنج م ع  اْلع وام على ق ارِع ة 

                                         
ل الس ُيوقي )م  (2)  .2/505( 122ب ية الوعاة، الج ال 
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لم اح ا الطثرِيق، و يقف ِفي الشككككككككوار  على حلق المشكككككككككعبذين والالعبين بالقرود والد باب، كثير
ن ابِل ة: أعندك كتاب اْلجب ال؟  ئ ل ُه شكككككخص و ِعْنده جم اع ة من اْلح  ق؛ سككككك  واللعه، قيه اْك ْخال 
ئ ل ُه هخر ع ن اْلق ف ا؛ يمد أ و يقصكككككككككككككر؟ فك ق ال  ل ُه: يمد  أث  : ي ا أبله؛ أما تراهأ ح ولي! و سكككككككككككك  فك ق ال 

 يقصر.
 قك ر أ  ع ل ْيِه بعض المعلمين ق ول العجاج:

ا ي ْئِتي الصِ ب ا الصثِبي()أقر   با و أ نت قنسري ... و ِإنثم 
 

ا عْندك ِفي اْلمكته؛ و أما عندن ا ف ال   : ه ذ  ِبي "، فك ق ال  ِبي الصككث ا ي ْئِتي الصككث : " و ِإنثم  ، فك ق ال 
 فاستحى اْلمعلأ و ق ام .

ر أسكككككه، وتتقطع من  ي ِلي و ك ان  يتعمأ بالعمامة، ف تبقى ُمدثة على ح اله ا ح تثى تسكككككود ِممثا
د  اْلو س ، و تك ْرِمي ع ل يكْه ا الط ُيور ذرقها؛ و لأ يتك   وثج و ال  تسرى؛ و ك ان  ِإذا ح ر سوق اْلكته و أ ر ا

: ِإنثه م ْقطُو ؛ ليئخذه بِثمن بخس؛ و ِإذا اْستع ار  ِشر اء كتاب  افل النثال و قطع ِمْنُه ورقة؛ و ق ال 
: دخل ب ين اْلكته ف ال  أقدر ع ل ْيِه.من أحد كتابا وقال  به ِبِه؛ ق ال 

صككن ف: شككرح اْلجمل للجرجاني، شككرح اللمع اِلْبِن جني، لأ يتأ، الرثد على اْبن بابشككاذ 
ح، شكككرح ُمق د م ة اْلو وير اْبن ُهبك يكْر ة فِ  ال  ي ِفي شكككرح اْلجمل. الرثد على التبري ي ِفي تك ْهِذيه اإْلِصكككْ

ا بِئ لف ِدين ار؛ الرثد على الحريري ِفي مقاماته.النثْحو؛ يُكق ال:   ِإنثه و صله ع ل يكْه 
ان سكنة سكبع و ِستِ ين  و خ ْمسِمالة، ووقف كتبه على أه يثة اْلُجُمع ة   اِل  ر م  ك  ل توف ي ع شكِ

يكْ  ة ح س ن ة ف قيل ل ُه:  :" ؟ ق  عل الله بكَما فاْلعلأ، ورلي بعد م وته ِبمدثة ِفي الن وم على ه   (2)ال 
 

وطي )م -1053
،
ي
ُّ
َ ل الس

َ
 (911بيي  الوعا ، الج

  يره؛ "ك ان  أ بُو ويد راوية لأْل ْخب ار، ع الما باآل ار، أديبا ف ِقيها ص ُدوقرا. و  كثق ُه الدثار ُقْطِني  و  
 روى ع ن يحيى بن سعيد، و عنُه اْبن م اج ه.
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ِتع ان ة بالشككككعر و م ا ج  وصككككن ف: كتاب النثْحو، و من ك ان  يلحن من النث  اء  من ْحوِيين، ااِلسككككْ
 الل   ات، الش ْعر و الشعر اء، ق بك ق ات الش ع ر اء، و  ير ذ ِلك.

تك ْيِن و ِستِ ين  و ِمالك تك ْيِن ع ن تسعين سنة.  م ات  ِفي ُجم اد ى اآْلِخر ة سنة  ِنكْ
ِديثه ِفي الطثبك ق ات اْلُكبكْر ى.  أسندنا ح 

 بد الله بن أبي السعادات أ بُو اْلق اِسأ الدبال النثْحِوي  عمر بن ع - 2386
ك ان  حنبليا،  أث تحول شكككككككككافعيا أشكككككككككعريا، وبر  ِفي النثْحو والل ة، و ك ان  ذكيا ألمعيا، ذ ا 

يِ د ة؛ من أظر  الشثب اب وأجملهأ و أ ْحس نهْأ لباسا، وألطفهأ ُخلقا و عشر ة.  فكرة ج 
 شككككككككككاتيل و أبي اْلفرج بن ُكل ْيه، و تك و لثى اإلشككككككككككرا  على كتهسككككككككككمع من أبي اْلف ْت  بن 

 النظامية.
 ولد سنة خمس و ِستِ ين  و خ ْمسِمالة، و م ات سنة ِإْحد ى وِستِمال ة.

ن ام بعد م وته ِبخ ْمس ة عشر يك ْومرا و ُهو  فرحان، ف قلت ل هُ  : و ق ال  اْبن النجار: ورأيته ِفي اْلم 
: اآْلن خرجت من اْلح ْبس.؟ فك ق  َما فعل الله بك  ال 
 عمر بن عبد الله اْلِهْنِدي  اْبن سراج الد ين الفئفاء - 2382

 ق ال  اْبن حجر: ك ان  ع ارِفرا باكصكككككول والعربية، أ ق ام  ِبم كثة ف وق أ ْرب ِعين  سكككككنة ف ئف اد النثال
 ه ِذه اْلُعُلوم.

 ِمال ة ع ن سبعين سنة.و م ات ِفي ِذي اْلحجثة سنة خمس عشر ة و   م ان
 عمر بن عبد اْلع  ِي  بن اْلُحس ْين شمس الد ين اكسواني الشثاِفِعي - 2383

م، و قك ر أ  على  ال  ْي  ع  الد ين بن عبد السككككككككث أ خذ اْلِفْقه ع ن مجد الد ين اْلقشككككككككيرِي، و الشككككككككث
 (2)أف ل الد ين الخونجي، و ولي ق   اء أسوان." 
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أخرى،  -أخبار اصر والقاهر  طحسان المغاضار  في -1054
وطي )م 

،
ي
ُّ
َ ل الس

َ
 (911الج

، ورحل، وسككككمع بب داد  "اإلسكككككندرية. أحد اكلمة الكبار، أخذ عن أبي الوليد الباجي 
فا، متقل ال، له تصكككككككككانيف   من روق الله التميمي  وقبقته، وكان إماما عالما واهدا، ورعا متقشككككككككك 

شككرين وخمسككمالة عن خمس وسككبعين سككنة. كثيرة. مات في جمادى اكولى سككنة خمس وع
ومن كراماته أن  خليفة مصككككككككككككككر العبيدي امتحنه، وأخرجه من اإلسكككككككككككككككندرية، ومنع النال من 
اكخذ عنه، وأن له اكف ككككككككل ووير العبيدي  في موضككككككككع ال يبرح منه، ف ككككككككجر من ذلك، وقال 

؛ فلم ا  أيام لخكادمكه: إلى متى نصككككككككككككككبر؟! اجمع لي المبكاح من اكرم، فجمع لكه فئكله  ال ة
كان عند صكككالة الم رب، قال لخادمه: رميته السكككاعة، فركه اكف كككل من ال د، فقتل، وولي 
، فئكرم الشي  إكراما كثيرا، وصن ف له الشي  كتاب سراج الملوك.  بعده المئمون البطالحي 

، وجلس في حلقته  46 ، تفق ه بالط رقوشي  ك سند بن عنان بن إبراهيأ اكودي . أبو علي 
عكده، وانتفع بكه النكال، وشككككككككككككككرح المكدو نة، وكان من وه اد العلماء وكبار الصككككككككككككككالحين؛ فقيها ب

ا فعل مفاضال، مات باإلسكندرية سنة إحدى وأربعين وخمسمالة، ورلي في الن وم، فقيل له: 
 ؟ فقال: عرضت على رب ي، فقال لي: أهال بالن فس الطاهرة ال كي ة العالمة!.الله بك
م أبو الطاهر إسماعيل بن مكي  بن إسماعيل بن عيسى بن عو  ككككككككك صدر اإلسال 42

، وسكككمع منه ومن أبي عبد الله الراوي ،  . تفق ه على أبي بكر الط رقوشكككي  ال  هري  اإلسككككندراني 
وبر  في المذهه، وتخر ج به اكصكككككككحاب، وقصكككككككده السكككككككلطان صكككككككالح الدين، وسكككككككمع منه 

و مانين وخمسمالة، عن ست  وتسعين  الموق ئ، وله مصكن فات. مات في شكعبان سكنة إحدى
سكككككككنة. قال ابن فرحون: كان إمام عصكككككككره في المذهه، وعليه مدار الفتوى، مع ال هد والور  

(2.) 
ككككك حفيدة أبو الحرم مك ي نفيس الدين. أل ف شرحا عظيما على التهذيه للبرادعي   43

ب في عشر مجل دات.  في جلد، وشرحا على ابن الجال 
بن مخلو  الم ربي   أ  اإلسكككككككككككندري . أحد اكلمة الكبار من كككككككككككككككككككككككك أبو القاسككككككككككأ  41

 المالكي ة، تفق ه به أهل الث ر ومانا، مات سنة  الث و ال ين وخمسمالة. قاله في العبر.
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( بن عبد الله بن أحمد بن هشكككككام بن الحطي ة اللخمي  1كككككككككككككككككك أبو العبال أحمد ) 50
. كان رأسا في القراءات السبع، ومن مشاهي  ر الص لحاء وأعيانهأ. ولد بفال فيالفاسي 

__________________ 
 .211/ 12، سير اكعالم: 163/ 4( شذرات الذهه: 2)
 (2)." 844/ 10( سير اكعالم: 1)
 

أخرى،  -حسان المغاضار  في أخبار اصر والقاهر  ط-1055
وطي )م 

،
ي
ُّ
َ ل الس

َ
 (911الج

صكككككدر الدين بن المرح ل  "قال: وسكككككمعت الشكككككي  اإلمام الوالد يقول: سكككككمعت الشكككككي 
يقول: ما جلس على كرسكككككككككي مصكككككككككر  ير شكككككككككافعي  إال وقتل سكككككككككريعا، قال: وهذا اكمر يظهر 
بالتجربة، فال يعر   ير شككافعي إال قط ، كان حنفي ا، ومك  يسككيرا وقتل، وأم ا الظاهر فقل د 

كوقا  ا الشككككافعي  يوم والية السككككلطنة،  أ  لما ضككككأ  الق ككككاء إلى الشككككافعي  اسككككتثنى للشككككافعي  
وبيت المال والنو اب وق ككككككككككاة البر  واكيتام، وجعلهأ اكرفعين،  أ  إن ه ندم على ما فعل. وذكر 
أن ه رأى الشككككككككافعي  في النوم لما ضككككككككأ  إلى مذهبه بقي ة المذاهه، وهو يقول: تهين مذهبي؟! 

مات، و  البالد لي أو لك؟! قد ع لتك، وع لت ذر يتك إلى يوم الدين. فلأ يمك  إال يسككككككككيرا
ولأ يمكك  ولكده السككككككككككككككعيكد إال يسككككككككككككككيرا، ووالت دولته، وذر يته إلى اآلن فقراء. هذا كالم ابن 

 السبكي.
نككا ومعرفككة، ومع ذلككك مككك  اكمر فيككه وفي  قككال: وجككاء بعككده قالوون، وكككان دونككه تمك 

 ذر يته إلى هذا الوقت، وفي ذلك أسرار الله ال يدركها إال خواص  عباده.
ذ بني ؟ قككال: عككمااا فعاال اللااه بااكالظككاهر رلي في النوم، فقيككل لككه: قككال: وقككد حكي أن  

 عذابا شديدا لجعلي الق اة أربعة، وقال: فر قت كلمة المسلمين!
وقال أبو شكككامة: لما بل هأ ضكككأ  الق كككاة الثال ة لأ يقع مثل هذا في مل ة اإلسكككالم قط ، 

اضيا إلى ابن بنت اكع   قوكان أحداث الق اة الثال ة في سنة  الث وستين وستمالة؛ وأقام 

                                         
 .2/822( 122ل الس ُيوقي )م أخرى، الج ال   -حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ط (2)



 

 1169 

أن توف ي سكنة خمس وسكت ين، وكان شكديد التصكل ه في الدين، فكان اكمراء الكبار يشهدون 
عنده فال يقبل شككهادتهأ؛ وكان ذلك أي ككا من جملة الحوامل على ضككأ  الق ككاة الثال ة إليه. 

ه الشرقي ة، فقيل نوحكي أن ه ركه وتوج ه إلى القرافة، ودخل على الفقيه مف  ل، حت ى تول ى ع
 له: تروح إلى شكخص حت ى تول يه، فقال: لو لأ يفعل لقب لت رجله حت ى يقبل، ف ن ه يسككد  عن ي

  لمة من جهن أ.
: وكان يقال إن  القاضكككككي تاج الدين هخر ق كككككاة العدل؛ وات فق النال  قال ابن السكككككبكي 

س عشكككرة ف ن ه ول ي خم على عدله؛ وقد اجتمع له من المناصكككه الجليلة ما لأ يجتمع ل يره؛
وظيفة: الق كككككككككككاء، والووارة، ونظر اكحبال، وتدريس الشكككككككككككافعي ة، والصكككككككككككالحي ة، والحسككككككككككككبة، 

 والخطابة، ومشيخة الشيوخ، وإمامة الجامع.
وولي بعده مصكر والوجه القبلي محيي الدين عبد الله بن القاضي شر  الدين بن عين 

 ( بن روين،  أ  مات2حمد بن الحسن )الدولة، والقاهرة والوجه البحري تقي الدين م
__________________ 

 (2)." ه 630، وتوفي سنة 863/ 5( شذرات الذهه: 2)
 

وطي )م -1052
،
ي
ُّ
َ ل الس

َ
 (911تاريخ الدوفاء، الج

" 
 فرمى إليه بالدرة اكخرى.

منصكككككور  أ أبوه خليفة:قال بع كككككهأ: سكككككل أ على المتوكل بالخالفة  مانية كل واحد منه
بن المهدي، والعبال بن الهادي، وأبو أحمد بن الرشككككيد، وعبد الله بن اكمين، وموسككككى بن 

 المئمون، وأحمد بن المعتصأ، ومحمد بن الوا ق، وابنه المنتصر.
وقككال المسككككككككككككككعودي: ال يعلأ أحككد متقككدم في جككد وال ه ل إال وقككد حظي في دولتككه، 

ل، وكان منهمكرا في اللذات والشككراب، وكان له أربعة هال  ووصككل إليه نصككيه وافر من الما
 ووقئ الجميع.

                                         
ل الس ُيوقي )م  -حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ط (2)  .1/256( 122أخرى، الج ال 
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وقال علي بن الجهأ: كان المتوكل مشكككككككككككك وفرا بقبيحة أم ولده المعت  ال يصككككككككككككبر عنها، 
 فتئملها وأنشئ يقول: -وقد كتبت على خديها بال الية جعفررا-فوقفت له يومرا 

 المسك من حي  أ راوكاتبة المسك في الخد جعفررا ... بنفسي محط 
 ل ن أودعت سطررا من المسك خدها ... لقد أودعت قلبي من الحه أسطررا

وفي كتككاب المحن للسككككككككككككككلمي أن ذا النون أول من تكلأ بمصككككككككككككككر في ترتيككه اكحوال 
وكان رليس مصككر من جلة أصككحاب -ومقامات أهل الوالية، فئنكر عليه عبد الله بن الحكأ 

لأ فيه السككلف، ورماه بال ندقة، فدعاه أمير مصككر وسككئله عن وأنه أحدث علمرا لأ يتك -مالك
اعتقاده، فتكلأ، فرضكككي أمره، وكته به إلى المتوكل فئمر ب ح كككاره، فحمل على البريد، فلما 
 سمع كالمه أولع به وأحبه وأكرمه، حتى كان يقول: إذا ذكر الصالحون فحيهال بذا النون.

قديأ منتصككر،  أ المعت ،  أ المؤيد،  أ إنه أراد تكان المتوكل بايع بوالية العهد البنه ال
المعت  لمحبته كمه، فسككئل المنتصككر أن ين ل عن العهد، فئبى فكان يح ككره مجلس العامة، 
ويحط من لتكه ويتهدده ويشككككككككككككككتمه ويتوعده، واتفق أن الترك انحرفوا عن المتوكل كمور، فاتفق 

 ة وهو في جو  الليل في مجلساكتراك مع المنتصكككككككككككككر على قتل أبيه، فدخل عليه خمسككككككككككككك
 لهوٍه، فقتلوه هو ووويره الفت  بن خاقان وذلك في خامس شوال سنة سبع وأربعين ومالتين.

ها، ؟ قال:  فر لي بقليل من السككككككككككككككنة أحييتماا فعال الله بكورؤي في النوم فقيكل لكه: 
 ولما قتل ر ته الشعراء، ومن ذلك قول ي يد المهلبي:

 ... هال أتته المنايا والقنا قصد جاءت منيته والعين هاجعة
 خليفة لأ ينل ما ناله أحد ... ولأ ي ع مثله روح وال جسد

وكان من حظاياه وصككككيفة تسككككمى محبوبة شككككاعرة عالمة بصككككنو  العلأ عو ادة فلما قتل 
ضككككككككككمت إلى بُ ا الكبير، فئمر بها يومرا للمنادمة، فجلسككككككككككت منكسككككككككككة فقال:  ني، فاعتلت 

:فئقسأ عليها وأمر بال  عود، فوضع في حجرها ف نت ارتجاالر
 أي عيش يلذ لي ... ال أرى فيه جعفررا؟

 ملك قد رأيته ... في نجيع معفررا
 (2)كل من كان ذا هيام ... ول" 

                                         
ل الس ُيوقي )م  (2)  .155( ص/122تاري  الخلفاء، الج ال 
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وطي )م -1052
،
ي
ُّ
َ ل الس

َ
 (911تاريخ الدوفاء، الج

لما ف"ليلتي هكذه كئنك قد صككككككككككككككالحتني، قال: وأنا والله قد رأيتك، فرد ها إلى مرتبتها، 
 قتل المتوكل صارت إلى بُ ا، وذكر اكبيات السابقة.

وأخرج عن علي أن البحتري قكال يمدح المتوكل فيما رفع من المحنة، ويهجو ابن أبي 
 دؤاد بقوله:

 أمير المؤمنينا لقد شكرنا ... إلى هبالك ال ر  الحسان
 رددت الدين فذًّا بعد أن قد ... أراه فرقتين تخاصمان

 ن بكل أرم ... فئضحى الظلأ مجهول المكانقصمت الظالمي
 وفي سنة رمت متجبريهأ ... على قدر بداهية عيان

 فما أبقت من ابن أبي دؤاد ... سوى حسد يخاقه بالمعاني
 تحير فيه سابور بن سهل ... فطاوله ومناه اكماني

 إذا أصحابه اصطحبوا بليل ... أقالوا الخوم في خلق القرهن
نبكل قكال: سككككككككككككككهرت ليلكة  أ نمت، فرأيت في نومي كئن رجالر وأخرج عن أحمكد بن ح

 يعرج بي إلى السماء وقالالر يقول:
 ملك يقاد إلى مليك عادل ... متف ل في العفو ليس بجالر
  أ أصبحنا فجاء نعي المتوكل من سر من رأى إلى ب داد.

كل في و وأخرج عن عمرو بن شكككككككيبان الجهنمي قال: رأيت في الليلة التي قتل فيها المت
 المنام قالالر يقول:

 يا نالأ العين في أوقار جسمان ... أفض دموعك يا عمرو بن شيبان
 أما ترى الف ة اكرجال ما فعلوا ... بالهاشمي وبالفت  بن خاقان؟
 وافى إلى الله مظلومرا ت ج له ... أهل السموات من مثنى ووحدان

 انوسو  يئتيك أخي مسومة ... توقعوها لها شئن من الش
 فابكوا على جعفر وار وا خليفتكأ ... فقد بكاه جميع اإلنس والجان
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ي بقليل ؟ قال:  فر لما فعل الله بك أ رأيت المتوكل في النوم بعد أشككككككككككهر، فقلت: 
ا ابني أخاصمه إلى الله.  من السنة أحييتها، قلت: فما تصنع ههنا؟ قال أنتظر محمدر

 أحادي  من رواية المتوكل
رنا أبو الحسكككككككككككين اكهواوي، حد نا محمد بن إسكككككككككككحاق بن إبراهيأ قال الخطيه: أخب

القاضكي، حد نا محمد بن هارون الهاشكمي، حد نا محمد بن شكجا  اكحمر قال: سمعت 
المتوككككل يحكككدث عن يحيى بن أكثأ، وعن محمكككد بن عبكككد المطلكككه، عن سككككككككككككككفيكككان، عن 

بد عن جرير، بن عاكعمش، عن موسكككككككككككى بن عبد الله بن ي يد، عن عبد الرحمن بن هالل، 
. أخرجه 2قال: "من حرم الرفق حرم الخير"  -صككككككككلى الله عليه وهله وسككككككككلأ-الله، عن النبي 

 الطبراني في معجمه الكبير من وجه هخر عن جرير.
__________ 

 (2)"." 1124،1128/1"، والطبراني في الكيير "266/2أخرجه الخطيه " 2
 

  -تاريخ الدوفاء -1058
َ
وطي )م اببع  السااعاد ، الج

،
ي
ُّ
َ ل الس

911) 
" 
 ه  142هك ك  181المتوكل على الله جعفر بن المعتصأ بن الرشيد  
المتوكل على الله : جعفر أبو الف ككككككككل بن المعتصككككككككأ بن الرشككككككككيد أمه أم ولد اسككككككككمها  

ن و يشجا  ولد سنة خمس كككككككككك و قيل : سبع كككككككككك و مالتين و بويع له في ذي الحجة سنة ا نت
 ال ين و مالتين بعد الوا ق فئظهر الميل إلى السككككككككككككككنة و نصككككككككككككككر أهلها و رفع المحنة و كته 
بذلك إلى اآلفاق و ذلك في سكككككككنة أربع و  ال ين و اسكككككككتقدم المحد ين إلى سكككككككامرا و أج ل 
عطكاياهأ و أكرمهأ و أمرهأ بئن يحد وا بئحادي  الصككككككككككككككفات و الرؤية و جلس أبو بكر بن 

الرصكككككككافة فاجتمع إليه نحو من  ال ين ألف نفس و جلس أخوه عثمان  أبي شكككككككيبة في جامع
في جامع المنصور فاجتمع إليه أي ا نحو من  ال ين ألف نفس و توفر دعاء الخلق للمتوكل 

                                         
ل الس ُيوقي )م  (2)  .153( ص/122تاري  الخلفاء، الج ال 
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و بكال وا في الثنكاء عليكه و التعظيأ لكه حتى قكال قكاللهأ : الخلفاء  ال ة : أبو بكر الصككككككككككككككديق 
و عمر بن عبد الع ي  في رد المظالأ و المتوكل في إحياء رضككككككككككي الله عنه في قتل أهل الردة 

 السنة و إماتة التجهأ و قال أبو بكر بن الخباوة في ذلك : 
 ) و بعد ف ن السنة اليوم أصبحت ... مع وة حتى كئن لأ تذلل (  
 ) تصول و تسطو إذ أقيأ منارها ... وحط منار اإلفك و ال ور من عل (  
 في الدين هاربا ... إلى النار يهوي مدبرا  ير مقبل ( ) و ولى أخو اإلبدا   
 ) شفى الله منهأ بالخليفة جعفر ... خليفته ذي السنة المتوكل (  
 ) خليفة ربي و ابن عأ نبيه ... و خير بني العبال من منهأ ولي (  
 ) و جامع شمل الدين بعد تشتت ... و فاري رؤول المارقين بمنصل (  
 لعباد بقاءه ... سليما من اكهوال  ير مبدل ( ) أقال لنا رب ا 
 ) و بوأه بالنصر للدين جنة ... يجاور في روضاتها خير مرسل (  
 و في هذه السنة أصاب ابن أبي دؤاد فالج صيره حجرا ملقى فال هجره الله  
و من عجاله هذه السكككككككنة أنه هبت ري  بالعراق شكككككككديدة السككككككككموم و لأ يعهد مثلها  

لكوفة و البصكككرة و ب داد و قتلت المسكككافرين و دامت خمسكككين يوما و اتصكككلت أحرقت ور  ا
بهمذان و أحرقت ال ر  و المواشككككككككي و اتصككككككككلت بالموصككككككككل و سككككككككنجار و منعت النال من 

 المعاش في اكسواق و من المشي في الطرقات و أهلكت خلقا عظيما 
حتها و هلك ت و في السكككنة التي قبلها جاءت ول لة مهولة بدمشكككق سكككقطت منها دور 

خلق وامتكدت إلى أنطكاكيكة فهدمتها و إلى الج يرة فئحرقتها و إلى الموصككككككككككككككل فيقال : هلك 
 من أهلها خمسون ألفا 

 و في سنة خمس و  ال ين أل م المتوكل كل النصارى بلبس ال ل  
و في سككككنة سككككت و  ال ين أمرهأ بهدم قبر الحسكككككين و هدم ما حوله من الدور و أن  
 (2)ي" 

 

                                         
ل الس ُيوقي )م مطبعة السعادة، ال -تاري  الخلفاء  (2)  .802( ص/122ج ال 
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 (972الدارل في تاريخ المدارل، النعيمي )م -1059
، وبكككئصككككككككككككككبهكككان من أبي المككككارم ابن اللبكككان وخلق هخرين 1وابن المعطوش 2"كليكككه

وكتكه بخطكه الكثير وجمع وصككككككككككككككنف وأفاد وقرأ  8وبمصككككككككككككككر من ابن أبي عبكد اللكه اكرتكاجي
قككككاء والعربيككككة على أبي الب 5والفقككككه على الشككككككككككككككي  موفق الككككدين 4القراهت على عمككككه العمككككاد

 6العكبري
: لأ يكن في 3: كان علما في وقته وقال الحافظ ابن الحاجه2قال الحافظ ال ككككككككياء

عصكككككره مثله في الحفظ والمعرفة واكمانة وكان كثير الف كككككل وافر العقل متواضكككككعا مهيبا جوادا 
سككككخيا له القبول التام مع العبادة والور  والمجاهدة وقال الذهبي: روي عنه ال ككككياء وابن أبي 

 20وهخر من روى عنه اجاوة القاضكككككككككككي تقي الدين سكككككككككككليمان بن حم ة 1مر وابن البخاريع
دار الحدي  بالسككف  وجعله شكككيخها وقرر له معلوما فمات قبل  22وبنى له الملك اكشككر 

فرا ها توفي رحمه الله تعالى يوم الجمعة خامس شككهر رم ككان سككنة تسككع وعشككرين وسككتمالة 
لى بركة فقال أسككككككككككككنني ع ما فعل الله بكوم فقال له ودفن بالسكككككككككككف  ورهه بع كككككككككككهأ في الن

رضككككككككككككككوان ورهه هخر فسككككككككككككككئلكه فقال لقيت خيرا فقال له كيف النال فقال متفاوتون على قدر 
أعمالهأ انتهى كالم ابن مفل  وأول من درل بهذه الدار القاضككككككككككككككي شككككككككككككككمس الدين بن أبي 

 .21عمر
__________ 

: 4هككككككككككككككككككك. شكككككذرات الذهه 516ي سكككككنة أبو الفرج عبد المنعأ بن عبد الوهاب توف 2
812. 

 .848: 4هك. شذرات الذهه 511أبو قاهر المبارك بن المبارك توفي سنة  1
 .6: 5شذرات الذهه  8
 .52: 5شذرات الذهه  4
 .33: 5شذرات الذهه  5
 .62: 5شذرات الذهه  6
 .122: 5شذرات الذهه  2
 .282: 5شذرات الذهه  3
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 .424: 5شذرات الذهه  1
 .85: 6الذهه  شذرات 20
 .225: 5شذرات الذهه  22
 (2)." 826: 5شذرات الذهه  21
 

 (972الدارل في تاريخ المدارل، النعيمي )م -1020
"وقتككل المملوك بعككده ودفن اكمجككد في تربتككه التي إلى جككانككه تربككة أبيككه في الشككككككككككككككر  

يدة من قطعة ج 2الشككككمالي وقد كان شككككاعرا فاضككككال له ديوان شككككعر وقد أورد له ابن السككككاعي
شكككعره الرالق الفالق وترجمته في قبقات الشكككافعية ولأ يذكره أبو شكككامة في الذيل وهو عجيه 
منه وقال الصككفدي في وافيه في حر  الباء: بهرام شككاه بن فروخشككاه بن شككاهنشككاه بن أيوب 
السككككككككككككككلطكان الملكك اكمجكد مجكد الكدين أبو المظفر صككككككككككككككاحكه بعلبكك ولي بعلبكك بعد أبيه 

ديبا فاضككككككال شككككككاعرا جوادا ممدوحا له ديوان شككككككعر موجود أخذت منه خمسككككككين سككككككنة وكان أ
فقدم  1بعلبك سككككككنة سككككككبع وعشككككككرين وتملكها اكشككككككر  موسككككككى وسككككككلمها إلى أخيه الصككككككال 

اكمجكد إلى دمشككككككككككككككق وأقكام بهكا قليال وقتلكه مملوك له ملي  ودفن بتربة والده على الشككككككككككككككر  
 اكشر  موسى وأعانه صاحه الشمالي في شهر شوال سنة  مان وعشرين وستمالة وحصره

حمص أسكككككد الدين شكككككيركوه فلما قدم دمشكككككق اتفق أنه كان له  الم محبول في خ انة الدار 
فجلس ليلكككة يلهو بكككالنرد فعكككالج ال الم بروة البكككاب ففكهكككا وهجأ على اكمجكككد فقتلكككه  كككاني 
 هعشكرين شكوال وهرب ال الم ورمى بنفسكه من السط  فمات وقيل لحقه المماليك عند وقوع

 فقال: ما فعل الله بكفقطعوه ويقال أنه رهه بعض أصحابه بالمنام فقال له 
 كنت من ذنبي على وجل ... وال عني ذلك الوجل
 أمنت نفسي بوالقها ... عشت لما مت يا رجل

 أ ذكر أبيككاتككا لكككه في نحو ورقككة وهي أشككككككككككككككعككار رالعككة فراجعهككا من وافيككه انتهى. وقكككال 
مالة: بهرام شككاه بن فروخ شككاه بن شككاهنشككاه بن أيوب اكسككدي في سككنة  مان وعشككرين وسككت

                                         
 .2/82( 112الدارل في تاري  المدارل، النعيمي )م  (2)
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الملك اكمجد مجد الدين أبو المظفر صككاحه بعلبك أعطاه صككالح الدين بعلبك بعد وفاة 
أبيه سككككنة  مان وسككككبعين إلى سككككنة سككككبع وعشككككرين أخذ منه اكشككككر  البلد وسككككلمها إلى أخيه 

رمه المظفر يحه اكمجد ويحت الصال  فقدم هو دمشق وأقام بها قليال قال أبو المظفر وكان
 ويعظمه ولقد رأيته

__________ 
 .848: 5شذرات الذهه  2
 (2)." 142: 5شذرات الذهه  1
 

 (972الدارل في تاريخ المدارل، النعيمي )م -1021
"ودفن بمقبرة الشكي  أرسكالن رحمهما الله تعالى على حافة الطريق على يمين المتوجه 

ورؤيت له منامات حسككنة منها ما  2لشككي  وين الدين الكرديإلى الباب الشككرقي إلى جانه ا
ت ير ف ما فعل الله بكحككاه لي الشككككككككككككككي  أحمكد الخجنكدي قكال: رأيتكه في النوم فقلكت لكه: 

حاله فئكدت عليه في السكككككؤال فقال الحق تكرم علي انتهى وولي الناله تصكككككديره لشكككككخص 
ال ابن ابن قاضي الق اة  أ ق يقال له ناصكر الدين بن الكبودي وبقية الجهات جعلت باسكأ

قاضككككككي شكككككككهبة: وفي ذي القعدة سكككككككنة أربع وعشكككككككرين و مانمالة وفي يوم اكربعاء  امنه درل 
اِلحار  الشكككي  عالء الدين بن سكككالم في المدرسكككة الركنية ودرل في قوله تعالى: }م ْن ع ِمل  صككك 

ي ا ٍر أ ْو أُنْكث ى و ُهو  ُمْؤِمِن فك ل ُنْحِييك نثُه ح  الء الدين بن سككالم ةر ق يِ ب ةر{ اآلية هكككككككككككككككك. والشككي  عِمْن ذ ك 
هذا هو االمام العالأ المتقن المجمل عالء الدين أبو الحسككن علي بن جمال الدين عبد الله 
بن كمال الدين محمد ابن الشككككككككي  العالأ شككككككككر  الدين الحسككككككككين ابن الشككككككككي  كمال الدين 

ولد  يه في الدولعية والجاروخيةالمعرو  بابن سككككالم بتشكككككديد الالم كما تقدم في نسكككككه جد
سككككككنة خمس أو سككككككت وخمسككككككين وسككككككبعمالة وحفظ التنبيه واكلفية ومختصكككككككر ابن الحاجه 
واشكككت ل في الفقه على الشكككي  شكككمس الدين ابن قاضكككي شكككهبة وعلى الشكككي  عالء الدين بن 
حجي وتلك الطبقة وفي النحو واكصككككككول على المشككككككاي  من أهل عصككككككره ورحل إلى القاهرة 
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المالكي. قال الشكككككككي  تقي الدين اكسكككككككدي: وكان  1قراءة المختصكككككككر على الركراكي الكمال
الركراكي يعر  المختصككر أحسككن من الذي صككنفه والوم االشككت ال حتى مهر وف ككل واشككتهر 
بالف كككككككل وهو صككككككك ير قال لي: كنت أبح  في الشكككككككامية البرانية في حلقة ابن خطيه يبرود 

سككبه به حتى يعترضككه وينشككر البح  بين الفقهاء ب وكان يح ككر الدرول فال يترك شككي ا يمر
ذلك وفي الفتنة التيمورية حصل له نصيه وافر من العذاب والحريق وأصيه بماله كما جرى 
ل يره وأخككذوه معهأ إلى مككاردين  أ رجع من هنككاك وبعككده وفككاة الحككافظ شككككككككككككككهككاب الككدين بن 

 حجي ن ل له القاضي نجأ الدين ابن حجي عن
__________ 

 .282: 2ت الذهه شذرا 2
 (2)." 88882: 6شذرات الذهه  1
 

 (972الدارل في تاريخ المدارل، النعيمي )م -1027
"شكر  الدين بن سوار إلى ان سافر إلى ب داد ووليها بعده رضي الله تعالى عنه الدين 
الموصلي وبقي بها مدة  أ توجه إلى الديار المصرية ووليها بعده القاضي تاج الدين أبو عبد 

لله محمد بن و اب بن رافع النخيلي إلى ان مات فجئة في مسكككككككككككاقه الحمام بعد خروجه ا
سكككنة سكككبع وسكككتين وسكككتمالة يعني ودفن بقاسكككيون ووليها بعده بدر الدين الفويرة وهو مسكككتمر 
بها إلى سكككنة أربع وسكككبعين وسكككتمالة انتهى قال الذهبي في مختصكككر فيمن مات سكككنة خمس 

ة بدر الدينن محمد ابن عبد الرحمن بن محمد السكككككككككككككلمي وسكككككككككككككبعين وسكككككككككككككتمالة وابن الفوير 
الدمشقي الحنفي أحد اككابر الموصوفين درل وأفتى وبر  في الفقة واكصول والعربية ونظأ 
الشكعر الرقيق الرابق وتوفي في الحادي والعشرين من جمادى اكولى قبل الكهولة انتهى وقال 

 مد بن عبد الرحمن بن محمد بن الحافظتلميكذه ابن كثير في تكاريخكه في هكذه السككككككككككككككنكة مح
بدر الدين أبو عبد الله بن الفويرة السككلمي الحنفي ناشككت ل على الصككدر سككليمان وابن عطاء 
وفي النحو على ابن مالك وحصككككككككل وبر  ونظأ ونثر ودرل في القصككككككككاعين والشككككككككبلية وقله 
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نام بعد وفاته فقال الملنيابة الق اء وامتنع وكته الكتابة المنسوبة وقد رهه بعض أصحابه في 
 فانشئ يقول ما فعل الله بك

 ماكان لي من شافع عنده ...  ير اعتقادي انه واحد
توفي رحمكه اللكه تعككالى اللكه تعكالى في جمككادى اكولى ودفن بظكاهر دمشككككككككككككككق انتهى  أ 
وليها بعده عماد الدين بن الشككككككككما  قال الصككككككككدي في المحمدين محمد بن عبد الكريأ ابن 

الككدين أبو عبككد اللككه المككارديني الحنفي المعرو  بككابن الشككككككككككككككمككا  كككان م فقهككاء عثمككان عمككاد 
الحنفية درل بمدرسككككككككة القصكككككككككاعين بدمشكككككككككق و يرها وكان عنده فطنة وتيقظ وبيته مشكككككككككهور 
بماردين بالحشككمة والرياسككة توفي رحمه الله تعالى في سككنة سككت وسككبعين وسككتمالة وهو فيما 

 الحسكام الراوي قال العالمة نجأ الدين الطرسوسي فييقارب الخمسكين انتهى  أ وليها بعده 
شككرح منظومته وممن درل بها قاضككي الق ككاة جالل الدين أحمد ابن قاضككي الق ككاة حسككام 
الدين الحسكككككككككن بن أحمد بن الحسكككككككككن بن انو شكككككككككروان الراوي الحنفي وميالده سكككككككككنة إحدى 

الده ناب عن و وخمسكككين وسكككتمالة ولي الق كككاء بخرت برت وعمره سكككبع وعمره عشكككرة سكككنة و 
 (2)في الحكأ في" 

 

الاتاااريخ المعتبر في أنباااء ان )بر، اجير الاادين -1023
مي )م 

ْ
ي
َ
و
،
 (978الع

 "سنة خمس، وقيل: أربع وتسعين بواسط، ودفن في ظاهرها، وله تسع وأربعون سنة.
: قتل الحجاُج سككككككككككعيد  بن جبير، وما على -رضككككككككككي الله عنه  -وقال أحمد بن حنبل 

 إال وهو مفتقر إلى علمه.وجه اكرم أحد 
 أ مات الحجاج بعده في رم كككككان من السكككككنة، وقيل: بسكككككتة أشكككككهر، ولأ يسككككككلِ طه الله 

 تعالى بعده على قتل أحد حتى مات.
ويقال: إن الحجاج لما ح ككرته الوفاة كان ي وص  أ يفيق، ويقول: ما لي ولسككعيد بن 

 جبير؟ !
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يل قتلته قتلة، ؟ قال: قتلني بكل قتبك ما فعل اللهورُلي في النوم بعكد موتكه، فقيل له: 
 وقتلني بسعيد بن جبير سبعين قتلة.

 وحكى أن سعيد بن جبير كان يلعه بالشطرنج استدبارار.
* * * 

 
( سكعيد بن المسيه بن ح ْ ن بن أبي وهه بن عمرو بن عالذ 2أبو محمد ) - 261

: أحد الفقهاء السككككبعة ب ذكور المدينة، وكان سككككعيد المبن عمران بن مخ وم، القرشكككي  المدني 
سكككككيد  التابعين من الطراو اكول، جمع بين الحدي  والفقه، وال هد والعبادة، سكككككمع سكككككعد  بن 

، وأخذ -صكككككلى الله عليه وسكككككلأ  -أبي وقاص، وال هريث، وأبا هريرة، ودخل على أوواج النبي 
 منهن، وأكثر

__________ 
 (2)( في اكصل: "أبو عبد الله "." 2)
 

الاتاااريخ المعتبر في أنباااء ان )بر، اجير الاادين -1024
مي )م 

ْ
ي
َ
و
،
 (978الع

 "ولد سنة خمس و ال ين و الث م ة، وتوفي سنة أربع وسبعين و الث م ة.
يها سطران ؟ فقال: ُدفع إلى ورقة فما فعل الله بكورلي في المنام بعد موته، فقيل له: 

 باكحمر، وهما:
 قك ْبِل ذ ا ... و اليك ْوم  أ ْضح ى ل ك  أ ْمن انِ ق ْد ك ان  أ ْمِن ل ك  ِمْن 

اِني  و الصثْفُ  ال  ي ْحُسُن ع ْن ُمْحِسٍن ... و ِإنثم ا ي ْحُسُن ع ْن ج 
 .-ب أ النون وفت  الباء والتاء المثناة  -ونبُاتة: 
* * * 
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أبو علي عبد الرحيأ ابن القاضكككككككي اكشكككككككر  بهاء الدين أبي المجد علي ابن  - 121
، العسقالني  المولد، الق اضي السعيد أبي محمد، الحسن ]بن[ الحسين بن المفرج، اللخمي 

(: ووير السكككككككلطان 2المصككككككري  الدار، المعروُ  بالقاضككككككي الفاضككككككل، الملقه: محيي الدين )
صكككككككالح الدين، تمكن منه  اية التمكن، وبرو في صكككككككناعة اإلنشكككككككاء، ففاق المتقدمين، ولما 

ت من لته بعد وفاته عند ولده الملك الع ي  في المكانة والرفعة، ولما مات صكككككالح الدين، ترقث 
 توفي الع ي ، وقام ولده المنصور

__________ 
 (2)(، وفيه: "مجير الدين"." 253/ 8( انظر: "وفيات اكعيان" البن خلكان )2)
 

الاتاااريخ المعتبر في أنباااء ان )بر، اجير الاادين -1025
مي )م 

ْ
ي
َ
و
،
 (978الع

خبككككار يحيى ونوادره كثيرة، ولأ ت ل اكحوال تختلف عليككككه، وتتقلككككه بككككه إلى أيككككام "وأ
المتوكل على الله، فلما ع ل محمد ابن القاضككككككككككككي أحمد ابن أبي دؤاد عن الق ككككككككككككاء، فوم 
الوالية إلى القاضكككككككي يحيى، وخلع عليه خمس ِخل ع،  أ ع له في سكككككككنة أربعين وم تين، وأخذ 

بن  بن عبد الواحد بن جعفر بن سككككككككككككليمان بن علي بن عبد اللهأمواله، وولى في رتبته جعفر 
العبال الهاشككككككككمي، فجاء كاتبه إلى القاضككككككككي يحيى، فقال: سككككككككلِ ِأ الديوان، فقال: شككككككككاهدان 
عدالن أنه أمرني بذلك، فئخذ منه الديوان قهرار، و  ككككككككككككه عليه المتوكل، وأمر بقبض أمواله 

عه، وع م على أن يجاور، فلما اتصكككل به رجو  وأمالكه، وإل امه بيته،  أ حج، وحمل أخاه م
المتوكل، بدا له في الرجو  يريد العراق، فلما وصل إلى الرثْبذة، توفي بها يوم الجمعة، نصف 

 شهر ذي الحجة، سنة ا نتين وأربعين وم تين، ودفن هناك، وعمره  الث وستون سنة.
 : هو الرجل العظيأ البطن.-بفت  الثاء المثلثة  -وأكثأ 

وحكى أبو عبككد اللككه الحسككككككككككككككين بن عبككد اللككه بن سككككككككككككككعيككد، قككال: كككان يحيى ابن أكثأ 
القاضكككككككي صكككككككديقرا لي، وكان يود ني وأود ه، فمات يحيى، فكنت أشكككككككتهي أن أراه في المنام، 
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؟ فقال:  فر ما فعل الله بك؟ فرأيتكه ليلكة في المنكام، فقلت له: ماا فعال اللاه باكوأقول لكه: 
أ قككال لي: يككا يحيى! خ لثطككت، فقلككت: يككا ربي! اتكلككت على حككديكك  لي، إال أنككه وبثخني،  

لله عنه رضكككي ا -حد ني به أبو معاوية ال كككرير عن اكعمش، عن أبي صكككال ، عن أبي هريرة 
ت ْحِيي أ ْن أُ -صكككلى الله عليه وسكككلأ  -، قال: قال رسكككول الله - : ِإنِ ي ك سكككْ ع ذِ ب  : "ِإنثك  قُكْلت 

ب ٍة"  يكْ  (2)ذ ا ش 
 

طبقات المفسارين لوداوودي، الداوودي، شمل الدين -1022
 (945)م 

؟ قككال: بلى؛ قلككت: فبككاللككه  ُد لِلككثهِ مااا فعاال اللااه بااك"أليس قككد مككت  الككثِذي  ؟ قككال: اْلح مككْ
ُه و أ ْور  ك ن ا اْك ْرم  ) ق نا و ْعد  د  ( اآلية. فقلت: أنا يوسككف بن خليل، ج ت كسككمع حديثك 2صكك 

لله وفقك الله.  أ صككككافحته فلأ أر شككككي ا قط ألين من كفه، وأحصككككل كتبك، فقال: سككككلمك ا
فقبلتها ووضكككككككككعتها على عيني. قال أبو نعيأ: توفي في سكككككككككل  المحرم سكككككككككنة تسكككككككككع وسكككككككككتين 

 و ال مالة.
عبد الله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير قاضككككككي الق ككككككاة ناصككككككر الدين  - 180
 (.1البي اوي  )

تفسككككككككير واكصككككككككلين والعربية والمنطق، نظ ارا صككككككككالحا كان إماما عالمة، عارفا بالفقه وال
 متعب دا واهدا شافعيا.

ا »صكن ف  ن مختصككر اب»أي ككا، « شككرحه»؛ «المنهاج في اكصكول« »مختصككر الكشكك 
« شككرح المطالع»لإلمام فخر الدين، « شككرح المنتخه في اكصككول« »الحاجه في اكصككول

في « الطوالع»في الفقه، « وىال اية القصككككككككك»في أصككككككككول الدين، « اإلي ككككككككاح»في المنطق، 
 و ير ذلك.« شرح المصابي »البن الحاجه، « شرح الكافية»الكالم، 

ولي ق ككككككاء الق ككككككاة بشككككككيراو، ودخل تبري ، وناظر بها، وصككككككاد  دخوله إليها مجلس 
درل قد عقد بها لبعض الف ككككالء، فجلس القاضككككي ناصككككر الدين في أخريات القوم، بحي  
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ر ل نكتكة وعأ أن أحكدا من الحكاضككككككككككككككرين ال يقكدر على جوابها، لأ يعلأ بكه أحكد، فكذكر المكد
 وقله من القوم حلها، والجواب عنها،

__________ 
 من سورة ال مر. 24( اآلية 2)
، قبقكككات الشككككككككككككككككافعيكككة 801/ 28( أنظر ترجمتكككه في: البكككدايكككة والنهكككايكككة البن كثير 1)

/ 4الجنان لليافعي ب، مرهة  60، قبقات الشككككافعية البن قاضككككي شككككهبة 252/ 3للسككككبكي 
، هدية العارفين السككماعيل باشككا الب دادي 208/ 1، مفتاح السكعادة لطاش كبرى واده 110
2 /461 ،468 ".(2) 

 

طبقات المفسارين لوداوودي، الداوودي، شمل الدين -1022
 (945)م 

، والحج ار، وأبي الفت  اليعمري .  "وسمع الحدي  من الدبوسي 
ر المعاشكككككرة للرؤسكككككاء، كثير االسكككككتح كككككار، فاضكككككال بارعا، وكان مالوما لالشكككككت ال، كثي

 حسن النظأ والنثر ]قوي[ البادرة، دم  اكخالق.
 ولي ق اء العسكر وإفتاء دار العدل، ودرل بالجامع الطولوني  و يره.

ي  اية ، ف«شرح ألفية ابن مالك»في الحدي ، « شرح المشارق»وله من التصانيف: 
عدة مجلدات في النحو، « التذكرة»، «ل م  على الكن ا»الحسكككككككككككن والجمع واالختصكككككككككككار، 

قرهن في ال« المنهج القويأ»، «، الثمر الجني في اكدب السككككككككككككككني  «المبككككاني في المعككككاني»
، «الوضككككككككككككككع البكككاهر في رفع أفعككل الظكككاهر»، «الرقأ على البردة»، «نتكككالج اكفككككار»العظيأ، 

 .، و ير ذلك«سام االستفهامروم اكفهام في أق»، «اخترا  الفهوم الجتما  العلوم»
البن هشككام، وصككل فيها إلى أ ناء الباء الموحدة، وافتتحها « حاشككية على الم ني»وله 

 بقوله: الحمد لله الذي ال م ني سواه.
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أخكذ عنه العالمة ع  الدين محمد بن أبي بكر بن جماعة. ومات في حادي عشككككككككككككككر 
 شعبان سنة ست وسبعين وسبعمالة، وخلف  روة واسعة.

ل الشكي  عالء الدين علي بن عبد القادر المقري ي: رأيته في النوم بعد موته، فسئلته قا
 ؟ فئنشدني:ما فعل الله بك

 (2الله يعفو عن المسيء إذا ... مات على توبة ويرحمه )
 ومن نظمه:

__________ 
 (2)." 221/ 4( الدرر الكامنة البن حجر 2)
 

هر، البيب باادرا  ق د  النغر في وفياات أعيان الد-1028
 (942)م 

 "سمع سليمان التيمي، وروح بن القاسأ و ير واحد.
 وروى عنه القعنبي، ومسدد، وقتيبة و يرهأ.

 وتوفي سنة ا نتين و مانين ومالة، هذا هو الصواب.
 (.2وقال كاته الواقدي: )مات سنة  مان وعشرين ومالة( )

 وقال اإلمام أحمد: كان ريحانة البصرة.
ت ؟ قال: دخلما فعل الله بكبن علي الجه ككككككككككككككمي في النوم فقال له:  ورهه نصككككككككككككككر

 الجنة، فقال له: بماذا؟ قال: بكثرة الصالة.
 

 (1]قاضي الق اة أبو يوسف[ ) - 320
القاضككي أبو يوسككف يعقوب بن إبراهيأ بن حبيه اكنصككاري الكوفي، قاضككي الق ككاة، 

 وهو أول من دعي بذلك.
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الكبار، وتفقه على اإلمام أبي حنيفة، وسككمع عطاء  جالس ابن أبي ليلى، وجماعة من
بن السكككككككككاله وقبقته، وروى عنه محمد بن الحسكككككككككن الشكككككككككيباني الحنفي، واإلمام أحمد ابن 
حنبككل، ويحيى بن معين و يرهأ من اكلمككة، وكككان ال ككالككه عليككه مككذهككه أبي حنيفككة، وخككالفككه 

 في مواضع كثيرة.
 شكيد، وكان الرشيد يجله ويكرمه، وهو أولولي الق كاء للمهدي،  أ البنيه الهادي والر 

من نشكككر علأ أبي حنيفة في أقطار اكرم، وكان مع معرفته بالفقه يحفظ التفسكككير والم اوي 
 وأيام العرب، ولأ يكن في أصحاب أبي حنيفة مثله.

قال حماد بن أبي حنيفة: رأيت يوما أبا حنيفة، وعن يمينه أبو يوسف وعن يساره وفر 
فال يقول أبو يوسف قوال .. إال أفسده وفر، وال يقول وفر قوال .. إال أفسده  وهما يتجاوالن،

 أبو يوسف إلى وقت الظهر، فلما أذن المؤذن .. ضرب أبو حنيفة فخذ وفر وقال:
_________ 

وهو كاته -( 110/ 1« )قبقات ابن سكككككككعد»( في النسكككككككخة التي بين أيدينا من 2)
 (.هك 231توفي سنة )-الواقدي
« تاري  ب داد»(، و 411)ص « المعار »(، و 881/ 1« )بقات ابن سعدق( »1)

سير أعالم »(، و 823/ 6« )وفيات اكعيان»(، و 452/ 5« )المنتظأ»(، و 141/ 24)
البداية »(، و 831/ 2« )مرهة الجنان»(، و 134/ 2« )العبر»(، و 585/ 3« )النبالء
/ 1« )النجوم ال اهرة»(، و 622/ 8« )الجواهر الم ككككككككككككككيككة»(، و 601/ 20« )والنهككايككة
 (2)(." 862/ 1« )شذرات الذهه»(، و 202

 

ق د  النغر في وفياات أعيان الدهر، البيب باادرا  -1029
 (942)م 

"مبرحكا، فهرب منكه، فكككان أبواه يقوالن: ليتكه يرجع إلينكا على أي دين شككككككككككككككاء، فنوافقككه 
 عليه.
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من  أبويه، فدق الباب، فقيل:  أ إنه أسككككلأ على يد علي بن موسككككى الرضككككا، ورجع إلى
 بالباب؟ فقال: معرو ، فقيل: على أي دين؟ قال: على دين اإلسالم، فئسلأ أبواه.

وكان مشهورا ب جابة الدعوة، وأهل ب داد يستسقون بقبره، ويقولون: قبر معرو  ترياق 
 مجرب.

 قال لتلميذه السري: إذا كان لك حاجة إلى الله تعالى .. فئقسأ عليه بي.
تاه مرة ب نسكان إلى دكانه، وأمره أن يكسكوه، فكساه، فقال معرو : ب ض الله إليك وأ

 الدنيا، فقام من مجلسه ذلك وقد ب  ت إليه الدنيا.
قال محمد بن الحسككككككن: سككككككمعت أبي يقول: رأيت معروفا الكرخي في النوم بعد موته 

قبولي ال، بككل ب؟ قككال:  فر لي، فقلككت: ب هككدك وورعككك؟ قككال: مااا فعاال اللااه بااكفقلككت لككه: 
 موعظة ابن السماك، ول ومي الفقر، ومحبتي للفقراء.

وكانت موعظة ابن السماك قوله: من أعرم عن الله بكليته .. أعرم الله عنه جملة، 
ومن أقبككل على اللككه بقلبككه .. أقبككل عليككه برحمتككه، وأقبككل بوجوه الخلق إليككه، ومن كككان مرة ومرة 

ا كنت كالمه في قلبي، فئقبلت على الله تعالى، وتركت م  .. فكالله يرحمه وقتا ما، قال: فوقع
 عليه.

 توفي معرو  سنة مالتين على الصحي .
 

 (2]أبو البختري[ ) - 153
وهه بن وهه القرشكككككككككي اكسككككككككككدي المدني أبو البختري، بفت  الموحدة، والمثناة من 

 فوق بينهما خاء معجمة ساكنة، وقبل ياء النسه راء.
 الصادق، وهشام بن عروة و يرهأ. حدث عن العمري، وجعفر

 وروى عنه  ير واحد، وكان متروك الحدي ، وينسه إلى وضعه.
_________ 

تاري  »(، و 456/ 28« )تاري  ب داد»(، و 884/ 1« )قبقات ابن سكككككككككعد( »2)
(، و 82/ 6« )وفيات اكعيان»(، و 202/ 6« )المنتظأ»(، و 408/ 68« )دمشكككككككككككككق
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« مرهة الجنان»(، و 412/ 28« )تاري  اإلسكككككككالم»(، و 824/ 1« )سكككككككير أعالم النبالء»
(2 /468 ".)(2) 

 

ق د  النغر في وفياات أعيان الدهر، البيب باادرا  -1020
 (942)م 

"ذلك على  قة الشككافعي وأمانته وعدالته، وورعه ووهده، ون اهة عرضككه، وشككر  نسككبه، 
 (.2أ من العلماء( )وصحة حسبه، وحسن سيرته، وعلو قدره، أ نى عليه مشايخه و يره

 وقال اإلمام أحمد: ما حمل أحد محبرة إال وكان للشافعي عليه ف ل ومنة.
 وقال: ما رأيت أحدا أتبع للسنة من الشافعي.

 وقال ال عفراني: كان أصحاب الحدي  نياما حتى جاء الشافعي أيقظهأ، فتيقظوا.
لله إن ا»يه وسككككككككلأ: عن اإلمام أحمد أنه جاء عنه صككككككككل ى الله عل« صككككككككفوة ال بد»وفي 

وكان على رأل المالة اكولى « يبع  على رأل كل مالة سككككككنة من يصككككككح  لهذه اكمة دينها
 عمر بن عبد الع ي ، وتاله في الثانية الشافعي.

قال ابن خلكان: وللشككككافعي رضككككي الله عنه مناقه كثيرة جمعها العلماء، واشككككتهر من 
مصكككككككنفا، منها لداود الظاهري مصكككككككنف في المصكككككككنفات في مناقبه وأحواله نحو  ال ة عشكككككككر 

مجلدين، وللفخر الراوي مصكككنف في مجلد، وبالجملة فف كككالله أشكككهر من أن تذكر، وعلومه 
 أكثر من أن تحصر. ]من الوافر[

 إذا احتاج النهار إلى دليل… وليس يص  في اكذهان شيء 
ن رجه سنة متوفي رضكي الله عنه بمصر ليلة الجمعة بعد أن صل ى العشاء، هخر ليلة 

 أربع ومالتين، ودفن بعد عصر الجمعة.
عن الربيع بن سكككككليمان قال: كنا جلوسكككككا في حلقة الشكككككافعي بعد « صكككككفوة ال بد»وفي 

دفنه، فوقف أعرابي وسكككككلأ وقال: أين قمر هذه الحلقة، بل شكككككمسكككككها؟ قلنا: مات، فبكى  أ 
واضككككككككك   على خصكككككككككمه قال: رحمه الله و فر له، لقد كان يفت  ببيانه م لق الحجة، ويسكككككككككد
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المحجة، وي سكككككل من ال بار وجوها مسكككككودة، ويوسكككككع بالرأي أبوابا منسكككككدة،  أ م كككككى وتركنا 
 نتعجه منه.

قككال:  ؟مااا فعاال اللااه بااكقككال الربيع المرادي: رأيككت الشكككككككككككككككافعي بعككد موتككه فقلككت لككه: 
 أجلسني على كرسي من ذهه، ونثر علي اللؤلؤ الرقه.

_________ 
 (2)(." 266 /4« )وفيات اكعيان( »2)
 

ق د  النغر في وفياات أعيان الدهر، البيب باادرا  -1021
 (942)م 

"قكال الشككككككككككككككي  اليكافعي: )وهكذه العين التي أجرتهكا ه ارها باقية، مشككككككككككككككتملة على عمارة 
عظيمككة يتن ه برؤيتهككا على يمين الككذاهككه إلى منى من مكككة، ذات بنيككان محكأ في الجبككال، 

 ل الماء منه إلى مصككككنع تحت اكرم عميق ذي درج  تقصككككر العبارة عن وصككككف حسككككنه، وين
كثيرة جدا، ال يوصكككل إلى قراره إال بهبوط كثير كالب ر، يسكككمونه: المظلمة، يف   بعض النال 

 (2) إذا ن ل فيه وحده نهارا، ف ال عن الليل( اه
وعملت عقبه البسككككككتان، فقال لها وكيلها: يل مك نفقة كثيرة، فقالت: اعمل ولو كانت 

 فئل بدينار.ضربة 
قالوا: وكان لها مالة جارية يحفظن القرهن، ولكل واحدة ورد  ير القرهن، فكان يسمع 

 في قصرها كدوي النحل من قراءة القرهن.
 (1) قال الطبري: )أعرل بها هارون سنة خمس وستين ومالة( اه
لتين، عشككرة وما-أو سككبع-وعاشككت بعد الرشككيد فوق عشككرين سككنة، وتوفيت سككنة سككت

لهككا بعككد موتهككا منككامككات تككدل على حسككككككككككككككن منقلبهككا، منهككا: مككا ذكره القشككككككككككككككيري في  ورليككت
يل لها: ؟ قالت:  فر لي، فقما فعل الله بك)أنها رليت في المنام فقيل لها: «: رسكككككككككككككالته»
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بصككككككككككككككدقكاتك وفعلك للخير، وإجرالك الماء إلى مكة؟ قالت: أما إن تلك أموال رجعت إلى 
 .(8أربابها، ولكن  فر لي بنيتي( )

 
 (4]حب ان بن هالل الباهلي[ ) - 2060
أبو  البصككككككككككككككري-ويقككال: الكنككاني-بن هالل البككاهلي-بفت  المهملككة،  أ موحككدة-حبككان

 حبيه.
 سمع همام بن يحيى، وشعبة، وحماد بن سلمة و يرهأ.
 وروى عنه أحمد الدارمي، وإسحاق بن منصور و يرهما.

 وتوفي في رم ان سنة ست عشرة ومالتين.
_________ 

 (.68/ 1« )مرهة الجنان( »2)
 (.851/ 3« )تاري  الطبري( »1)
 (.624« )الرسالة القشيرية( »8)
تهذيه »(، و 112/ 8« )الجرح والتعديل»(، و 800/ 1« )قبقات ابن سعد( »4)
/ 25« )تاري  اإلسكككككالم»(، و 181/ 20« )سكككككير أعالم النبالء»(، و 813/ 5« )الكمال
 (2)(." 486/ 2« )تذكرة الحفاظ»(، و 202

 

ق د  النغر في وفياات أعيان الدهر، البيب باادرا  -1027
 (942)م 

"ولما توجه المئمون إلى مصككككككر في سككككككنة خمس عشككككككرة ومالتين .. كان معه القاضككككككي 
 يحيى، فواله ق اء مصر، فحكأ بها  ال ة أيام،  أ خرج مع المئمون.

 د الخامس بطلهوروي عن يحيى بن أكثأ أنه قال: اختصكككككككككككككأ إلي في الرصكككككككككككككافة الج
 ميراث ابن ابن ابن ابنه.
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قال الشككككككككككككككي  اليافعي: )ومثل ذلك وجد عندنا في بلد يافع من اليمن حتى كان يقول 
 (.2االبن السافل: يا جد؛ أجه جدك( )

وكان بعض الشككككككعراء يتردد إلى يحيى وي شكككككككى مجلسكككككككه، وكان بعض اكحيان ال يقدر 
مرارا  ها، وانقطع عنه، فعاتبته ووجته في ذلكعلى الوصكككككول إليه إال بعد مشكككككقة ومذلة يقاسكككككي

 فئنشدها: ]من الطويل[
 وهان عليها أن أهان لتكرما… تكلفني إذالل نفسي لع ها 

 فقلت سليه رب يحيى بن أكثما… تقول سل المعرو  يحيى بن أكثأ 
وقد قدمنا أن المعتصأ ع ل القاضي يحيى، وجعل مكانه القاضي أحمد بن أبي دؤاد، 

 أحمد .. ولي ابنه محمد الق اء. فلما فلج
 أ إن المتوكل بن المعتصكككأ   كككه على ابن أبي دؤاد فصكككادره، وصككككادر ولده محمدا 
وع له عن الق اء، وأعاد القاضي يحيى بن أكثأ، وخلع عليه خمس خلع،  أ ع له وولى في 

وان، يرتبته جعفر بن عبد الواحد الهاشكككككمي، فجاء كاتبه إلى القاضكككككي يحيى فقال: سككككككل أ الد
فقال: شكاهدان عدالن على أمير المؤمنين أنه أمرني بذلك، فئخذ الديوان منه قهرا، و  ه 
عليه المتوكل فئمر بقبض أمالكه، ول م بيته،  أ حج وع م على المجاورة بمكة، فلما اتصككككككككل 
بكه رجو  المتوككل لكه .. رجع يريكد العراق، فلمكا وصككككككككككككككل إلى الربكذة .. توفي بهكا يوم الجمعة 

 وأربعين ومالتين.-أو  الث-ذي الحجة من سنة ا نتين منتصف
بد )أن أبا عبد الله الحسكككين بن ع«: رسكككالته»وذكر اكسكككتاذ أبو القاسكككأ القشكككيري في 

ا مالله بن سكعيد كان صكديقا للقاضي يحيى بن أكثأ، قال: فرأيته في النوم بعد موته فقلت: 
لدنيا. يا يحيى؛ خلطت علي  في دار ا؟ فقال:  فر لي إال أنه وبخني  أ قال: فعال الله بك

 فقلت: يا رب؛ اتكلت على حدي  حد ني به أبو معاوية ال رير عن اكعمش،
_________ 

 (2)(." 242/ 1« )مرهة الجنان( »2)
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ق د  النغر في وفياات أعيان الدهر، البيب باادرا  -1023
 (942)م 

ليه ول الله صككككككل ى الله ع"عن أبي صككككككال ، عن أبي هريرة رضككككككي الله عنه قال: قال رسكككككك
 وسلأ:
، قال: قد عفوت عنك يا يحيى« إنك قلت: إني كستحيي أن أعذب ذا شيبة بالنار»

 (.2وصدق نبيي إال أنك خلطت علي  في دار الدنيا( )
قال الشككككككي  اليافعي: )ويقرب من ذلك أنه توفي شكككككككي  كان وكيال على باب القاضكككككككي 

ن يديه وقال: ؟ فقال: أوقفني بيما فعل الله بكله: بعدن، فرهه بعض النال في المنام فقال 
 قال:-أو قال: بالذنوب الموبقات-يا شي  السوء؛ ج تني بموبقات الذنوب

 فقلت: ما هكذا بل ني عنك، قال: وما الذي بل ك عني؟ قلت: العفو والكرم، قال:
 صدقت، أدخلوه الجنة. أو كما قال.

ي،  .. قال: نعأ أب -أي كككا في الخصكككوماتوكان وكيال -ولما بل ت هذه الحكاية ولده
 كان وكيال ما يعج ه الجواب؛ يعني أباه وما أجاب به.

قال الشككككي  اليافعي: وكالم الولد هذا إن كان م حا .. فقبي ، وإن كان جدا .. فباقل 
 ير صككككككككككككككحي ؛ كن الثبككات في اآلخرة ليس إال بتوفيق اللككه تعككالى ومككا ينعأ بككه من نوال، ال 

ن وما يعرفه اإلنسكككككككككان في الدنيا من الجدال، نعوذ بالله من اال ترار وال يى بفصكككككككككاحة اللسكككككككككا
 (.1وال الل( )
 

 (8]الحارث المحاسبي[ ) - 2100
 عر  بذلك؛ لكثرة محاسبته نفسه، البصري-ب أ الميأ-الحارث بن أسد المحاسبي

ة اكصكككككككككككل، الولي الكبير العار ، معدن اكسكككككككككككرار والمعار ، وهو أحد الشكككككككككككيوخ الخمسككككككككككك
الجككامعين بين البككاقن والظككاهر في عصككككككككككككككر واحككد، واكربعككة: الجنيككد، وأبو محمككد رويأ، وأبو 

 العبال بن عطاء، وعمرو بن عثمان المكي.
 وللمحاسبي المذكور مصنفات في السلوك والمواعظ واكصول.
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وممككا يحكى من دقيق ورعككه: أن أبككاه توفي وخلف سككككككككككككككبعين ألف درهأ، وكككان واقفيككا 
 يقول

_________ 
 (.144/ 2« )كشف الخفاء»(، وانظر 126)ص « الرسالة القشيرية( »2)
 (.241/ 1« )مرهة الجنان( »1)
تاري  »(، و 61)ص « الرسككككككككككككالة القشككككككككككككيرية»(، و 28/ 20« )حلية اكولياء( »8)
/ 21« )سككككككككككككككير أعالم النبالء»(، و 52/ 1« )وفيكككات اكعيكككان»(، و 102/ 3« )ب كككداد
مرهة »(، و 152/ 22« )الوافي بالوفيات»(، و 105/ 23« )تاري  اإلسكككككككالم»(، و 220
/ 8« )شككككككككككككذرات الذهه»(، و 535/ 2« )قبقات الصككككككككككككوفية»(، و 241/ 1« )الجنان
212 ".)(2) 

 

ق د  النغر في وفياات أعيان الدهر، البيب باادرا  -1024
 (942)م 

، ن"قال داود: ح كككر مجلسكككي يوما أبو يعقوب الشكككريطي من أهل البصكككرة وعليه خرقتا
فتصكدر لنفسكه من  ير أن يجلسكه أحد، وجلس إلى جانبي وقال: سل عما بدا لك، فكئني 

ر الحاجأ أفط»  ككبت منه، فقلت له مسكككته لا: أسكككئلك عن الحجامة، فبرك  أ روى قريق: 
( ومن أرسككككككككككككككله ومن أسككككككككككككككنده ومن وقفه ومن ذهه إليه من الفقهاء، وروى 2« )والمحجوم

ل ى الله عليه وسكككككككلأ، وإعطاء الحجام أجره، ولو كان اختال  قرق احتجام رسكككككككول الله صككككككك
(، وذكر 1حرامكا .. لأ يعطكه، وروى قرقكا أن النبي صككككككككككككككل ى الله عليه وسككككككككككككككلأ احتجأ بقرن )

 ما مررت بمإل من»اكحادي  الصحيحة في الحجامة،  أ ذكر اكحادي  المتوسطة؛ مثل: 
حادي  ال كككككككككعيفة؛ كقوله (، وذكر اك4« )شكككككككككفاء أمتي في  الث»(، ومثل: 8« )الماللكة

(  أ ذكر ما ذهه إليه أهل 5« )ال تحتجموا يوم كذا وال ساعة كذا»صكل ى الله عليه وسلأ: 

                                         
 .1/514( 142قالدة النحر في وفيات أعيان الدهر، الطيه بامخرمة )م  (2)
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الطكه من الحجكامكة في ككل ومكان ومكا ذكروه فيهكا،  أ ختأ كالمكه بكئن قكال: أول مكا خرجت 
 الحجامة من أصبهان، فقلت له: والله؛ ال حقرت بعدك أحدا أبدا.

 من سنة سبعين ومالتين.-أو في شهر رم ان-ةتوفي في ذي القعد
:  فر لي ؟ فقكالماا فعال اللاه بكقكال ولكده أبو بكر: رأيكت أبي في المنكام فقلكت لكه: 

وسككامحني، فقلت له:  فر لك، فبأ سككامحك؟ فقال: يا بني؛ اكمر عظيأ، والويل كل الويل 
 لمن لأ يسام .

 
 (6]محمد بن إسحاق الص اني[ ) - 2801

أبو بكر، أصكككككككله -بالصكككككككاد المهملة  أ ال ين المعجمة-ق الصككككككك انيمحمد بن إسكككككككحا
 خراساني، سكن ب داد، الحافظ الحجة، واسأ جده: جعفر، وقيل: محمد.

_________ 
 (.224(، والترمذي )1862( أخرجه أبو داود )2)
 (.1/ 5(، وأحمد )103/ 4( أخرجه الحاكأ )1)
(، وأحمد 8422وابن ماجه )(، 1058(، والترمذي )101/ 4( أخرجه الحاكأ )8)

(2 /854.) 
الشكككككككككفاء في  ال ة .. »(، بلفظ: 8412(، وابن ماجه )5630( أخرجه البخاري )4)

.» 
( حديثا فيه النهي عن االحتجام 8432(، وابن ماجه )122/ 4( أخرج الحاكأ )5)

( عن ابن 842/ 1« )الكبرى»يوم اكربعاء والجمعة والسكككككككككبت واكحد، وأخرج البيهقي في 
ة ساعة إن في الجمع»عمر رضكي الله عنهما أنه قال: قال رسكول الله صكل ى الله عليه وسلأ: 

 «.ال يحتجأ فيها محتجأ إال عرم له داء ال يشفى منه
سكككككير أعالم »(، و 155/ 2« )تاري  ب داد»(، و 215/ 2« )الجرح والتعديل( »6)
/ 1« )رة الحفكككاظتكككذك»(، و 252/ 10« )تكككاري  اإلسككككككككككككككالم»(، و 511/ 21« )النبالء
 (2)(." 802/ 8« )شذرات الذهه»(، و 501/ 8« )تهذيه التهذيه»(، و 528

                                         
 .1/518( 142دهر، الطيه بامخرمة )م قالدة النحر في وفيات أعيان ال (2)
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ق د  النغر في وفياات أعيان الدهر، البيب باادرا  -1025
 (942)م 

ع إلي ورقة ؟ قال: دفما فعل الله بك"قال بع ككككككككهأ: رأيته في المنام بعد موته فقلت: 
 وفيها سطران باكحمر: ]من السريع[

 واليوم أضحى لك أمنان… ان أمن لك من قبل ذا قد ك
 وإنما يحسن عن جان… والصف  ال يحسن عن محسن 

 قال: فانتبهت من النوم وأنا أكررهما.
 

 (2]اكمير تميأ بن المع   الفاقمي[ ) - 2625
 اكمير تميأ بن المع  بن المنصور بن القالأ بن المهدي العبيدي الباقني.

المصكككككككككككككرية والم رب، وهو الذي بنى القاهرة، ولأ يل تميأ كان أبوه صكككككككككككككاحه الديار 
 المملكة؛ كن والية العهد كانت كخيه الع ي ، توالها بعد أبيه.

 كان تميأ المذكور فاضال شاعرا ماهرا لطيفا ظريفا، ومن شعره: ]من الطويل[
 ومن هو بالسر  المكتأ أعلأ… أما والذي ال يملك اكمر  يره 

 ف عالنها عندي أشد وهلأ… صاله مؤلما ل ن كان كتمان الم
 وإن كنت منه دالما أتبسأ… وبي كل  ما يبكي العيون أقل ه 

 ومنه: ]من الطويل[
 ببلقعة بيداء ظمآن صاديا… وما أم خشف ظل يوما وليلة 
 مول هة حيرى تجوب الفيافيا… تهيأ فال تدري إلى أين تنتهي 
 بارد الماء شافيا ل ل تها من… أضر  بها حر  الهجير فلأ تجد 

 فئلفته ملهو  الجوان  قاويا… فلما دنت من خشفها انعطفت له 
 ونادى منادي الحي أال  تالقيا… بئوجع مني يوم شدت حمولهأ 

توفي سكنة أربع وسبعين و الث مالة، ف سله القاضي أبو محمد بن النعمان، وكفنه في 
 وافق اكمير تميأ بن المع ستين  وبا، وح ر أخوه الع ي  الصالة عليه، وهو وإن 
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_________ 
الوافي »(، و 558/ 16« )تاري  اإلسككككككككالم»(، و 802/ 2« )وفيات اكعيان( »2)
 (2)(." 404/ 1« )مرهة الجنان»(، و 422/ 20« )بالوفيات
 

ق د  النغر في وفياات أعيان الدهر، البيب باادرا  -1022
 (942)م 

ر لي، فقككال: بككئي عمككل؟ قككال: بقولي في ؟ فقككال:  فمااا فعاال اللااه بااك"النوم فقككال: 
 مر ية ولدي الص ير:

 شتان بين جواره وجواري… جاورت أعدالي وجاور ربه 
 

 (2]القفال المرووي[ ) - 2326
 عبد الله بن أحمد أبو بكر القفال المرووي شي  الشافعية بخراسان.

 توفي سنة سبع عشرة وأربع مالة.
اكصكككككل، ومما لأ يذكر فيه أنه هو الذي صكككككل ى  لأ يكن في ومانه أفقه منه. مذكور في

بين يدي السكككككككلطان محمود الملقه: أمين الملة ويمين الدولة ابن ناصكككككككر الدولة سكككككككبكتكين 
ركعتين ال يجوو الشكككككافعي الصكككككالة دونها،  أ ركعتين على أقل ما يجووه الحنفي، فكان ذلك 

 سبه انتقال السلطان من مذهه الحنفي إلى مذهه الشافعي.
 

 (1]الحافظ أبو حاوم النيسابوري[ ) - 2322
 عمر بن أحمد بن إبراهيأ بن عبدويه الهذلي أبو حاوم النيسابوري اكعرج.

حدث عن إسكككككككككككماعيل بن نجيد، وال طريفي، واإلسكككككككككككماعيلي، وأمثالهأ، وعنه ابن أبي 
 الفوارل، والخطيه الب دادي، والبيهقي و يرهأ.

 وكان إماما مكثرا، حافظا  قة.

                                         
 .8/111( 142قالدة النحر في وفيات أعيان الدهر، الطيه بامخرمة )م  (2)
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 وم عيد الفطر سنة سبع عشرة وأربع مالة.توفي ي
 

 (8]اإلمام أبو إسحاق اكسفراييني[ ) - 2323
 إبراهيأ بن محمد بن إبراهيأ بن مهران أبو إسحاق اكسفراييني، اإلمام الكبير،

_________ 
تاري  »(، و 405/ 22« )سكككككير أعالم النبالء»(، و 46/ 8« )وفيات اكعيان( »2)
/ 5« )قبقات الشكككافعية الكبرى»(، و 80/ 8« )مرهة الجنان»و (، 411/ 13« )اإلسكككالم

 (.32/ 5« )شذرات الذهه»(، و 58
سككككككككككككككير أعالم »(، و 106/ 1« )المنتظأ»(، و 122/ 22« )تكككاري  ب كككداد( »1)
/ 8« )تكككذكرة الحفكككاظ»(، و 413/ 13« )تكككاري  اإلسككككككككككككككالم»(، و 888/ 22« )النبالء
 .(462/ 21« )البداية والنهاية»(، و 2021
تاري  »(، و 858/ 22« )سكككككير أعالم النبالء»(، و 13/ 2« )وفيات اكعيان( »8)

/ 21« )البداية والنهاية»(، و 204/ 6« )الوافي بالوفيات»(، و 486/ 13« )اإلسكككككككككككالم
465 ".)(2) 

 

ق د  النغر في وفياات أعيان الدهر، البيب باادرا  -1022
 (942)م 

  شاوته الجنينويروق في … "جنون منك أن تسعى لروق 
 توفي سنة سبع وستين وخمس مالة.

 
 (2]ابن الخشاب الب دادي[ ) - 1501

أبو محمكد عبككد اللككه بن أحمكد المعرو  بكابن الخشككككككككككككككاب الب ككدادي النحوي، العالمككة 
 المحدث.

                                         
 .8/888( 142قالدة النحر في وفيات أعيان الدهر، الطيه بامخرمة )م  (2)
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 أخذ العربية عن أبي السعادات بن الشجري، وابن الجواليقي.
، والحسكككككككاب والهندسكككككككة، وسكككككككمع وأتقن النحو والل ة والتصكككككككريف، والنسكككككككه والفرالض

قاهر لعبد ال« الجمل»البن جني و « شككككككككككككككرح اللمع»الحكدي  فئكثر، وكته بخطه الملي  
 الجرجاني، ولأ يكملهما.

وكان إليه المنتهى في حسن القراءة وسرعتها وفصاحتها، وكان فيه بذاذة، وقلة اكتراث 
 ا م احا.بالمئكل والملبس، وما تئهل قط وال تسرى، وكان مع ذلك ظريف

 وله شعر قليل، ومنه ل   في كتاب: ]من الطويل[
 بسر  وذو الوجهين للسر مظهر… وذي أوجه لكنه  ير بال  

 فتسمعها بالعين ما دمت تنظر… تناجيك باكسرار أسرار وجهه 
 وهذا المعنى مئخوذ من قول المتنبي في ابن العميد: ]من الكامل[

 يمأل مسمعي من أبصراكالخط … خلفت صفاتك في العيون كالمه 
 توفي في سنة سبع وستين وخمس مالة.

وكان بينه وبين العماد صككككككككككحبة ومكاتبات، قال العماد: فلما مات .. رأيته في المنام، 
 ؟ قال: خيرا، فقلت: فهل يرحأ الله اكدباء؟ قال: نعأ، قلت:ما فعل الله بكفقلت: 

 النعيأ.وإن كانوا مقصرين؟ قال: يجري عتاب كثير يكون بعده 
 قال الشي  عبد الله اليافعي: )هذا للمقصرين في الخيرات ال للعاصين من أولي

_________ 
الككككامكككل في »(، و 860/ 4« )معجأ اكدبكككاء»(، و 506/ 20« )المنتظأ( »2)
الوافي »(، و 216/ 4« )العبر»(، و 201/ 8« )وفيات اكعيان»(، و 820/ 1« )التاري 

/ 21« )البككككدايككككة والنهككككايككككة»(، و 832/ 8« )رهة الجنككككانم»(، و 24/ 22« )بككككالوفيككككات
231 ".)(2) 

 

                                         
 .4/146( 142قالدة النحر في وفيات أعيان الدهر، الطيه بامخرمة )م  (2)
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ق د  النغر في وفياات أعيان الدهر، البيب باادرا  -1028
 (942)م 

 (2]الحسين السروي[ ) - 1103"
 الحسين بن عبد الله أبو عبد الله الدو اني السروي.

بن  على الفقيه سكككككالأكان فقيها صكككككالحا مجتهدا، كبير القدر، ورعا واهدا عابدا، قدم 
محمد بن سككككككككككككالأ العامري إلى مسكككككككككككككجد الرباط، وقرأ عليه وانتفع به، وت وج بابنته، وكان قد 
تحصككككككككككككل عليه في بعض اكوقات  يبة، فيبقى مطروحا في مجلس الدرل، ف ذا مر به الفقيه 

 سالأ وهو على ذلك الحال .. عجه وقال: بأ واد ابن أدهأ على هذا؟ !
 ؟ فقال: اسكككككككككتحققتما فعل الله بك( بعد موته، فقيل له: 1ث )ورلي الشكككككككككي  الحار 

 العذاب، فشفع في  الفقيه حسين الدو اني.
 وارتحل الحسين إلى ال  حي، وأخذ عن الفقيه محمد بن إسماعيل الح رمي.

 ولأ أقف على تاري  وفاته، وإنما ذكرته هنا؛ تبعا لشيخه الفقيه سالأ.
 

 (8]عمر الرمادي[ ) - 1101
 (.4بن محمد بن داود الرمادي،  أ المذحجي، كذا قاله الجندي )عمر 

كان فقيها فاضككككككككككككال خيرا، ارتحل إلى عدن وأبين، فئخذ هنالك عن عدة من العلماء، 
 منهأ سالأ صاحه الرباط.

 ولأ أقف على تاري  وفاته، فذكرته هنا في قبقة شيخه الفقيه سالأ المذكور.
 

 (5]سيف الدين اآلمدي[ ) - 1120
_________ 
« قبقات الخواص»(، و 421/ 1« )تحفة ال من»(، و 442/ 1« )السككككككلوك( »2)
 (.856/ 2« )قراو أعالم ال من»(، و 213)ص 
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قراو »(، و 442/ 1« )السككككككككككككككلوك»(، وفي 421/ 1« )تحفة ال من»( ككذا في 1)
(: )بعض 213)ص « قبقككككككات الخواص»(: )الحككككككارب(، وفي 856/ 2« )أعالم ال من

 الوالة(.
/ 1« )تاري    ر عدن»(، و 566/ 2« )تحفة ال من»(، 113/ 1« )السكككلوك( »8)
 (.446/ 1« )قراو أعالم ال من»(، و 230
 (.113/ 1« )السلوك»( انظر 4)
(، و 118/ 8« )وفيكككات اكعيكككان»(، و 851/ 8« )التكملككة لوفيككات النقلكككة( »5)

(، و 28/ 4« )نانمرهة الج»(، و 214/ 5« )العبر»(، و 24/ 46« )تاري  اإلسككككككككككالم»
 (2)" -« البداية والنهاية»(، و 806/ 3« )قبقات الشافعية الكبرى»

 

ق د  النغر في وفياات أعيان الدهر، البيب باادرا  -1029
 (942)م 

ني على ؟ فقال: ما عاقبما فعل الله بك"ويحكى أن الظكاهر رلي بعكد موته، فقيل له: 
 أو نحو ذلك.شيء كما عاقبني على جعل المذاهه اكربعة، 

وفيها: توفي أبو إسككككككككككككككحاق إبراهيأ بن عمر المعين القرشككككككككككككككي المحدث المتقن، كته 
نجاري  وأكثر، وتوفي فجاءة، والحافظ ابن مسككككككككككدي محمد بن يوسككككككككككف، وبدر الدين السكككككككككك 

 يوسف بن الحسن، وفرال العسقالني.
*** 
 

 السنة الرابعة والستون
فئ اروا على بالد عكا وصككككككككككور  فيها:   ا الملك الظاهر، وب  جيوشككككككككككه بالسككككككككككواحل،

وقرابلس وحصككككن اككراد،  أ ن ل على صككككفد، فئخذت في أربعين يوما بخديعة،  أ ضككككربت 
 (.2رقاب مالتين من فرسانهأ، وقد استشهد عليها خلق كثير )

                                         
 .5/285( 142يات أعيان الدهر، الطيه بامخرمة )م قالدة النحر في وف (2)
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 (.1وفيها: استباح المسلمون قارة، وسبي منها ألف نفس، وجعلت كنيستها جامعا )
لككه بن شككككككككككككككعيككه الصككككككككككككككقلي، واكمير الكبير هي د ككدي وفيهككا: توفي أحمككد بن عبككد ال

الع ي ي، والشكي  أحمد بن سكالأ المصكري، وبهاء الدين الحسكن، وشككر  الدين عبد الرحمن 
بن سككككالأ ابن صككككصككككرى، ومقدم التتار وقالد الكفار إلى عذاب النار هوالكو بن قاهن الم لي 

ذ لم ككل، فطوى الممككالككك، وأخككالككذي أبككاد العبككاد، بعثككه ابن عمككه القككاءان الكبير على جيش ا
حصكككككون اإلسكككككماعيلية وأذربيجان، والروم والعراق، والج يرة والشكككككام، وكان ذا سكككككطوة ومهابة، 
وعقككل و ور، وع م وح م، ودهككاء وخبرة بككالحروب، وشككككككككككككككجككاعككة ظككاهرة، وكرم مفرط، ومحبككة 

لملك العلوم اكوالل من  ير فهأ لها، وكان يصكككككككككككككر  في اليوم مرة ومرتين منذ قتل الشكككككككككككككهيد 
الكامل محمد بن  اوي، ومات على كفره في السنة المذكورة، وقيل: في التي قبلها، وخل ف 
سبعة عشر ابنا، تملك منهأ ابنه أب ا، وكان القاءان الكبير قد استناب هوالكو على خراسان 

 (.8وما يفتتحه )
_________ 

/ 5« )العبر»(، و 18/ 41« )تاري  اإلسككككالم( »882/ 1« )ذيل مرهة ال مان( »2)
 (.546/ 2« )شذرات الذهه»(، و 125
« شككككككذرات الذهه»(، و 125/ 5« )العبر»(، و 15/ 41« )تاري  اإلسكككككالم( »1)

(2 /546.) 
« العبر»(، و 230/ 41« )تاري  اإلسككككالم»(، و 852/ 1« )ذيل مرهة ال مان( »8)

(، و 131/ 28« )البكككككدايكككككة والنهكككككايكككككة»(، و 268/ 4« )مرهة الجنكككككان»(، و 123/ 5)
 (2)(." 550/ 2« )شذرات الذهه»
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ق د  النغر في وفياات أعيان الدهر، البيب باادرا  -1080
 (942)م 

تي ؟ فقال: وما عسككى أن يفعل بي ولأ يقتسككأ ور ما فعل الله بك"بعد موته فقال له: 
 بعدي دينارا وال درهما.

ة الله يه رحموحمكل على أعنكاق الرجكال من ذي جبلة إلى ذي عقيه، وقبر عند قبر أب
 (.2عليهما( )
 

 (1]عبد الرحمن الحجاجي[ ) - 8485
 عبد الرحمن بن أسعد بن محمد بن يوسف الحجاجي الركبي اكشعري.

تفقه بعبد الله بن عبيد السككككحيقي،  أ ارتحل إلى عدن، وأخذ بها عن الفقيه أبي بكر 
 (، وأخذ عن البيلقاني.8المقرئ )

راء، بفت  الهم ة، وسككككككككون ال-، درل في بلده أرولوكان كامل الفقه، مبارك التدريس
قريكة من أعمكال الكدملوة، فكئخكذ عنكه بهكا جماعة وانتفعوا به، منهأ محمد بن أبي -وفت  الواو

 (، وعلي بن محمد السحيقي و يرهما.4بكر بن مسي  )
وولي ق كاء عدن، وحسكنت سكيرته فيه، فئتته في بعض اكيام امرأة تشكو من أبيها أنه 

ا عن الت ويج وأنه يراودها عن نفسكها، فاشمئو القاضي من ذلك وقال: أعوذ بالله من يع كله
 اإلقامة في بلدة يكون فيها هذا، وخرج من فوره عن البلد، فلما صار بمسجد المباه ..

صككككككل ى ركعتين، ودعا أن الله ال يعيده إلى هذه القرية، فلما صككككككار بالمفاليس .. توفي، 
 ين وست مالة.وذلك في سنة  مان وتسع

 
 (5]عبد الله الشكيل[ ) - 8486

 عبد الله بن أحمد بن محمد الشكيل.
_________ 

 (.141/ 1« )السلوك( »2)
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قراو أعالم »(، و 818/ 2« )العقود اللؤلؤيكككة»(، و 422/ 1« )السككككككككككككككلوك( »1)
(، و 223/ 1« )تككاري    ر عككدن»(، و 828/ 1« )تحفككة ال من»(، و 50/ 1« )ال من
 (.53/ 2« )أهجر العل»

(: )أبو بكر بن 828/ 1« )تحفكككككة ال من»(، و 421/ 1« )السككككككككككككككلوك»( في 8)
 المقرئ(.
(: )مشب (، 52/ 1« )قراو أعالم ال من»(، وفي 421/ 1« )السكلوك»( كذا في 4)
 (: )مسب (.223/ 1« )تاري    ر عدن»( و 818/ 2« )العقود اللؤلؤية»وفي 

قراو أعالم »(، و 812/ 2« )لؤلؤيكككةالعقود ال»(، و 182/ 1« )السككككككككككككككلوك( »5)
 (2)(." 261/ 1« )هجر العلأ»(، و 518/ 2« )تحفة ال من»(، و 11/ 1« )ال من

 

ق د  النغر في وفياات أعيان الدهر، البيب باادرا  -1081
 (942)م 

"ولأ أقف على تككاري  وفككاتككه، إال أنككه كككان موجودا في أواخر هككذه المككالككة يقينككا، واللككه 
 سبحانه أعلأ.

 
 (2]ف ل بن محمد[ ) - 8464

 ف ل بن اإلمام العالأ العالمة الور  ال اهد محمد بن أحمد بن أبي ف ل.
قككككال الخطيككككه: )كككككان من العلمككككاء العككككاملين، والفقهككككاء المككككدققين، وال هككككاد الورعين 
المجتهدين، ونبالء الصكككفوة المقربين، وكان جوادا سكككخيا، يتدين وينفقه في سكككبيل الله وعلى 

والفقراء، حتى إن كثيرا من اكوقات يطلع الفجر وأهله يخب ون لل يفان، إذا صدروا ال يفان 
.. ورد  يرهأ، ومكات وعليكه دين كثير، منكه لشككككككككككككككخص واحد من هل أبي الفيل ألف قهاول، 
فلما توفي .. أبرأه  رماؤه عن جميع ما لهأ عليه، فرأى بعض اكخيار أبا الفيل المذكور بعد 

 ؟ فقال: نفعني الفقيه ف ل؛ يعني حماه عما يخا .فعل الله بكما موته فقال له: 
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وكان ال يقبل من أحد شكككككككي ا، فلما حج هو وأخوه سكككككككعد .. احتال بعض أهل اليمن، 
فئعطى أخاه سعدا ماال وقال له: ال تخبر أخاك بهذا المال حتى تصال إلى ح رموت، لعل 

وت بعد الحج .. أح ر أخوه سعد إذا بعدت المسافة .. قبله أخوك، فلما رجعا إلى ح رم
(، فئبى الفقيه ف كككل أن يقبله، وأل م أخاه سكككعدا أن يرد 1المال إلى ف كككل، وأخبره بالقصكككة )

المال إلى من أخذه منه، فرجع سككككككككككككككعد من ح ككككككككككككككرموت إلى اليمن بذلك المال، ورده على 
 صاحبه.

قع بينهما يومن دقيق ورعه أن شككخصككا سككاومه في نيل ليشككتريه منه، ففصككال  منه، ولأ 
بيع وال شككككراء، وذهه الرجل ليئتي بالثمن المفصككككول ويشككككتري النيل، فلأ يتيسككككر له  منه،  أ 
بعد مدة قويلة  ال النيل  الء عظيما، فئتى الرجل إلى الفقيه ليشتري منه النيل، فساومه فيه 

ل صكككمسكككاومة جديدة، وأراد أن يئخذه بالسكككعر ال الي سكككعر الوقت، فقال الفقيه: أليس قد ح
بيني وبينك فصككككككككككككككل في  منه؟ قال: بلى، ولكن لأ أشككككككككككككككتره بعد، فقال الفقيه: أنا ال أخلف 
قولي، خككذ النيككل بككالثمن الككذي قككد اتفقنككا عليككه أوال، فككئبى الرجككل وقككال: أنككا مككا أريككد النيككل إال 

 ل يري، وأنت أحق بما واد لك، فقال الفقيه: خذ النيل بالثمن اكول، وبعه بما ش ت.
_________ 

تاري  »(، و 54)ص « البرقة المشكككككككككيقة»(، و 182/ 2« )الجوهر الشكككككككككفا ( »2)
 (.205)ص « شنبل

 (2)( في )ق( و )م(: )الق ية(." 1)
 

الببقات الكبرى لوشعراني   لوافح ا نوار في طبقات -1087
راني، عبد الوهاف )م 923ا خيار )

ْ
ع
َّ
 (923(، الش

" 
ه،  أ أكرهه أبو جعفر بعد ذلك وأشككككككككككككخصككككككككككككه من الكوفة إلى ب داد بكى، وترحأ علي

فئبى وقال: ال أكون قاضككككككككككيار، فحبسككككككككككه وتوفي في السككككككككككجن رضككككككككككي الله تعالى عنه وأخرجه 
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المنصككككككور مرات من الحبس يتوعده، وهو يقول: يا منصككككككور، اتق الله وال تول إال من يخا  
 ون مئمونار في ال  كككككككككككه ويقال إنه تولىالله تعالى، والله ما أنا مئمون في الرضكككككككككككا فكيف أك
 الق اء يومين أو  ال ة  أ مرم ستة أيام  أ مات.

وقال ابن الجووي دعا المنصور أبا حنيفة والثوري ومسعرار وشريكار ليوليهأ الق اء فقال 
أبو حنيفة أخمن فيكأ تخمينار أما أنا فئحتال وأتخلص، وأما مسككعر فيتحامق ويتخلص، وأما 

، وأما شكككككككككككريك فيقع وكان اكمر كما قال، وكان من تحامق مسكككككككككككعر أن قال سكككككككككككفيان فيهرب
للمنصككككككككككككككور لمككا دخككل عليككه كيف حككالككك وكيف عيككالككك وكيف حميرك وكيف دوابككك فقككال: 
أخرجوه ف نه مجنون ولما بلى سكككككفيان عن شكككككريك أنه تولى هجره وقال له قد أمكنك الهرب 

ن اب قيه الري  كثير الكرم حسكككككككككككفلأ تهرب، وكان أبو حنيفة رضكككككككككككي الله عنه حسكككككككككككن الثي
المواسكككككككاة إلخوانه كان يعر  بري  الطيه إذا أقبل وإذا خرج من داره، وكان رضكككككككي الله عنه 
يقول: ما صكككليت قط إال ودعوت لشكككيخي حماد ولكل من تعلمت منه علمار أو علمته وكان 

قه وكان ال فالشكككافعي رضكككي الله عنه يقول: النال عيال على أبي حنيفة رضكككي الله عنه في ال
ينام الليل وسككموه الوتد لكثرة صككالته وصككلى الصككب  بوضككوء العشككاء أربعين سككنة، وكان رضككي 
الله عنه ال يجلس في ظل جدار  ريمه ويقول: كل قرم جر نفعار فهو ربا، وكان عامة الليل 
 يقرأ القرهن كله في كل ركعة وكان يسمع بكاؤه حتى يرحمه جيرانه، وختأ القرهن في الموضع
الذي مات فيه سككككبعة هال  مرة وقال عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة رضككككي الله عنه إنه 
صككلى صككلوات الخمس أربعين سككنة بوضككوء واحد وكان نومه عالمار سككاعة بين الظهر والعصككر 
 وفي الشتاء ساعة أول الليل وكان يقول إذا ارتشى القاضي فهو مع ول وإن لأ يع له اإلمام.

ه عنه أيما أف كككككككككل علقمة أو اكسكككككككككود. فقال والله ما نحن بئهل أن وسكككككككك ل رضكككككككككي الل
نذكرهأ فكيف نفاضكككل بينهأ، وكان يقول: سكككمعت عطاء يقول: ما من ملك مقرب وال نبي 
مرسككل إال ولله الحجة عليه إن شككاء عذبه وإن شككاء  فر له، وكان يقول: إنما سككمي المرج ة 

سموا هأ في اآلخرة فقالوا أمرهأ إلى الله تعالى فبذلك كنهأ س لوا عن حالة العصاة أين من لت
مرج ة إلرجالهأ أمر العصككككككاة إلى الله تعالى، ف ن الكفار في النار والمؤمنين في الجنة، وكان 

 (2)له جار يهودي وكانت قصبة بيت خالله تن   على بيت أبي حنيفة فأ" 

                                         
 .2/46( 128(، الشثْعراني، عبد الوهاب )م 128ات الكبرى للشعراني = لواف  اكنوار في قبقات اكخيار )الطبق (2)
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الببقات الكبرى لوشعراني   لوافح ا نوار في طبقات -1083
راني، عبد الوهاف )م 923خيار )ا 

ْ
ع
َّ
 (923(، الش

" 
وال صكككككككدقته، وكان رضكككككككي الله عنه يقول: إنما حجه الخلق عن مشكككككككاهدة الملكوت 
وعن الوصكككككككككول بسكككككككككوء المطعأ وأذى الخلق، وكان يقول كصكككككككككحابه ما دامت النفس تطله 

رد منكأ المعصكككككية فئقعموها ما شكككككاءت، منكأ المعصكككككية فئدبوها بالجو  والعطش، ف ذا لأ ت
 واتركوها تنام من الليل ما أحبت.

وسكككككككككككك ل رضككككككككككككي الله عنه عن الذي لأ يئكل قعامار أيامار كثيرة أين يذهه لهه جوعه 
فقككال يطف ككه نور القلككه وكككان رضككككككككككككككي اللككه عنككه يقول: حيككاة القلوب التي تموت بككذكر الحي 

كمل إيمانه لأ يخف من شكككيء، سكككوى الله الذي ال يموت، وكان رضكككي الله عنه يقول: من  
تعالى وكان يقول: خيار النال العلماء الخالفون وخيار الخالفين المخلصكككككككون الذين وصكككككككلوا 

 إخالصهأ بالموت رضي الله تعالى عنهأ.
 

 ومنهأ أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الداراني
 رضي الله تعالى عنه

كبير الشككككككككئن في علوم الحقالق والور    وداريا قرية من قرى دمشككككككككق من بني عبس وكان
 مات سنة خمس عشرة ومالتين.

ومن كالمه رضككككككككي الله عنه: ال ينب ي لفقير أن ي يد في نظافة  يابه على نظافة قلبه بل 
يشككاكل ظاهره باقنه قال أحمد بن أبي الحواري، وسككمعت أبا سككليمان يقول يومار ليت قلبي 

مد: وكانت  يابه وسككككككككككككككطى، وكان رضككككككككككككككي الله عنه في القلوب مثكل  وبي في الثياب قال أح
يقول: من صككككار  الدنيا صككككرعته وإذا سكككككنت الدنيا في قله ترحلت اآلخرة منه وقال أحمد 
بن أبي الحواري قلت كبي سككككككليمان صككككككليت أمس صككككككالة في خلوة فرأيت لها لذة فقال لي 

لبك   خطر بقوأي شككيء ألذ منها قلت كونه لأ يرني أحد فقال يا أحمد إنك ل ككعيف حي
 ذكر الخلق.
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وسككككككككككككككئلكه رجكل عن أقرب مكا يتقرب بكه العبد إلى الله ع  وجل فقال أن يطلع الله على 
قلبك وأنت ال تريد في الدارين  يره وكان رضككككي الله عنه يقول: الدنيا تهرب من الطاله لها 

كان و  وتطلكه الهكارب منهكا فك ن أدرككت الهكارب منهكا جرحتكه، وإن أدركهكا الطكاله لها قتلته،
يقول إنمكككا يعجكككه بعملكككه القكككدريكككة الكككذين ي عمون أنهأ يعملون أعمكككالهأ أمكككا الكككذي يرى أنكككه 
مسككتعمل فبئي شككيء يعجه، وكان رضككي الله عنه يقول: لو اجتمع النال على أن ي ككعوني  
كات كككككككاعي عند نفسكككككككي ما قدروا عليه ومن رأى لنفسكككككككه قيمة لأ يجد حالوة الخدمة، وقال 

قككال لي أبو سككككككككككككككليمككان الككداراني يككا أحمككد مككا أنجككه من أنجككه إال أحمككد بن أبي الحواري 
بالقبول من المعلمين وأنا أقول لك ال تفت  أصككككككككابعك في القصككككككككعة يا أحمد عهدت ناسككككككككار 
يعدون الجو  فيهأ  نيمة بهما تعد أنت وأصككككككحابك الصككككككوفية الشككككككبع  نيمة يا أحمد كيف 

 (2)ي آلكل الشبهة فئجد نار" تنير قلوبهأ وكل شيء جيدونه من الشبهات يئكلونه إن
 

الببقات الكبرى لوشعراني   لوافح ا نوار في طبقات -1084
راني، عبد الوهاف )م 923ا خيار )

ْ
ع
َّ
 (923(، الش

" 
الله عنه يقول: من لأ يجعل قبلته على حقيقه ربه فسكككككدت صككككككالته، وكان يقول: رؤي 

جعلني فقككال:  فر لي، و  مااا فعاال اللااه بااكد موتككه فقيككل لككه مجنون بني عككامر في المنككام بعكك
 حجة على المحبين.

وكان رضككككككككككككككي الله عنه يقول: من أقبل على اآلخرة وركن إليها أحرقته بنورها، وصككككككككككككككار 
سبيكة ذهه ينتفع به ومن أقبل على الله أحرقه بنور التوحيد، وصار جوهرار ال قيمة له، وقيل 

 ي الله عنه ما دنا من القله، وش ل عن الحق.له مرة ما هي الدنيا؟ فقال رض
 رضي الله عنه.

 
 ومنهأ أبو بكر الطمستاني

                                         
 .2/63( 128(، الشثْعراني، عبد الوهاب )م 128الطبقات الكبرى للشعراني = لواف  اكنوار في قبقات اكخيار ) (2)



 

 1216 

 رضي الله تعالى عنه ورحمه
كان من أجل المشكككككككككاي ، وأعالهأ حاال منفردار بحاله، ووقته ال يشكككككككككاركه أحد فيه من 
 هأبناء جنسكككككككه، وال يدانيه، وكان الشكككككككبلي رضكككككككي الله عنه يقول به، ويجله، ويكرمه، صكككككككح

 إبراهيأ الفارسي، و يره من مشاي  الفرل، وكانوا جميعار يحترمونه.
ورد نيسكككككابور، ومات بها سكككككنة أربعين و ال مالة، وكان رضكككككي الله عنه يقول كصكككككحابه 
جالسككككوا الله كثيرار، وجالسككككوا النال قليال، يريد بذلك الع لة، وكان يقول: خير النال من رأى 

بة، إلى الله  ير السككككككككبيل الذي عليه هو ولو ارتفع في المرتالحق في  يره، وعلأ أن السككككككككبيل 
وذلك ليرى تقصير نفسه عما كلف به، وكان رضي الله عنه يقول: من اتبع الكتاب، والسنة، 
وهاجر إلى الله بقلبه، واتبع ه ار الصككككككحابة لأ تسككككككبقه الصككككككحابة إال بكونهأ رأوا رسككككككول الله 

 ه يقول: اليقظة كهل اليقظة لعمارة اآلخرة كما أنصككلى الله عليه وسككلأ، وكان رضكككي الله عن
 ال فلة كهل ال فلة لعمارة الدنيا.

قلت: هذا إذا لأ يقصكككككككككد المحتر  بحرفته نفع العباد واقتصكككككككككر على جمع الدنيا فقط 
 ف ذا نوى بحرفته نفع العباد فقد عمر الدنيا، واآلخرة، والله أعلأ.

دقه الصكدق بينه، وبين الله تعالى ش له صوكان رضكي الله عنه يقول: كل من اسكتعمل 
مع الله عن الفراغ إلى خلق الله قلت: وكان شكككككيخنا الشكككككي  محمد بن عنان رضكككككي الله عنه 

 من أهل هذا المقام فكان ال يقدر أن يرد على أحد كالمار أبدار رضي الله تعالى عنه.
اء  فصل ف ذا جوكان يقول: ماذا أصكنع، والكون كله عدو لي، وكان يقول: الوصكل بال

الفصكككككككل فال وصكككككككل، وكان يقول: النفس كالنار إذا قف ت في موضكككككككع تئججت في موضكككككككع  
ككذلكك النفس إذا هذبت من جانه تئ رت من جانه، وكان رضككككككككككككككي الله عنه يقول: إن لأ 
تقدروا على أن تصككككككحبوا الله باكدب فاصككككككحبوا من يصككككككحبه لتوصككككككلكأ بركات صككككككحبته إلى 

 صحبة الله رضي الله عنه.
 

 ومنهأ أبو العبال أحمد بن محمد الدينوري
 رحمه الله تعالى همين
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 (2)صحه يوسف ين الحسين، وعبد الله بن الخراو، وأبا " 
 

أخرى، اليزي، -الببقات السني  في تراجم الغنفي  ط-1085
 (1010تقي الدين )م 

 :عن عكرمة، عن ابن عب ال، قال: قال رسككككككككككول الل ه صككككككككككل ى الل ه عليه و سككككككككككل أ 143"
 .«سي د الش هداء حم ة،  أ  رجل قام إلى إمام جالر، فئمره، و نهاه، فقتله على ذلك»

، قال: دعا أبو مسلأ النال إلى البيعة، فدعا الص الى، 2و عن الحسكن بن رشكيد أي ا 
 فقال له: بايع قوعا  ير كاره.

 فقال الص الى: ال، بل كرها  ير قالع.
 قال: فكيف بايعت لنصر بن سي ار؟

 ل: إن ى لأ أسئل عن ذلك، و لو س لت لقلت.قا
الى إلى أبى  و قال أحمد بن سكككككككككي ار: و ذكر يعمر بن بشكككككككككر، قال: كته إبراهيأ الصككككككككك 
مسلأ بكتاب، يئمره و ينهاه، و ذكر أن ه كان بين أبى مسلأ و بينه اجتما  أي ام دعوته، و أن 

دولة بنى أمي ة؛ فلما ملك أبو مسلأ أي ام  1أبا مسلأ وعده القيام بالحق ، و الذ ب  عن الحرام 
 و بسط يده، دخل عليه إبراهيأ الص الى، فوعظه و نهاه.

فقال أبو مسكككككلأ: يا إبراهيأ، أين كنت عن نصكككككر بن سكككككي ار، و هو يت خذ وقاق الذ هه 
 للخمر فيبع  بها إلى الوليد بن ي يد!؟.

 ه.ق  و تقيمفقال إبراهيأ: إنى كنت معهأ أخشى، و أنت وعدتنى أن تعمل بالح
 فكف  عنه أبو مسلأ، و كان إبراهيأ يظهر مخالفته إي اه، و مع ذلك ال يد  ما يمكنه.

 ت م ده الل ه برحمته، فما كان أحب ه فى اكمر بالمعرو ، و الن هى عن المنكر.
، عن أبيه، قال: لم ا قتل 8و روى ابن عسككاكر، بسككنده عن على  بن الحسككين بن واقد 

 ؟ل الّله بكما فعالص الى، فئحببت أن أراه فى المنام، فرأيته، فقلت:  أبو مسلأ إبراهيأ

                                         
( 128(، الشثْعراني، عبد الوهاب )م 128اكخيار )الطبقات الكبرى للشعراني = لواف  اكنوار في قبقات  (2)
2/204. 
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 قال:  فر لى م فرة ليس بعدها م فرة.
 
 ( ويادة من: ص، على ما فى: ط، ن.2
 ( كذا فى النس .1
 (2)، و الكلمة  ير واضحة فى: ن، و المثبت فى: ص." «وافد»( فى ط: 8
 

أخرى، اليزي، -الببقات السني  في تراجم الغنفي  ط-1082
 (1010تقي الدين )م 

حرفكة المفكاليس، إن ككان صككككككككككككككاحكه تجارة ترك تجارته حتى تذهه، و إن كان  11"
صككككككاحه صككككككنعة ترك صككككككنعته حتى تخرب، حتى إذا بلى ما يريد، و بلى سككككككبعين سككككككنة، جاء 
 لصبي ان فقعدا بين يديه، ف ن كان الشي  ذكي ا قاال: ما أكيسه. و هو على حدا ة سن ه إن قي

 له: كي س.   ه، و إن كان الشي  م ف ال قاال: ما يحسن قراءة كتابه.
يوقى  فى  ، و ذكر أن ه كان من أهل العلأ بالل ة، و أن  «قبقات الن حاة»و ذكره السكككككككككككككك 

والدته سككككنة  الث و عشككككرين و مالة،  أ قال: و كان حافظا،  بتا، و فيه م اح و كيس، رأى 
فقكال: ما هنا  -يعنى من كثرة ال  حكام-ع النكال عليكه و هذوهأبكا حنيفكة يومكا يفتى، و قكد اجتم

؟ فتقد م إليه، فقال: يا أبا حنيفة تريد شرقي ا؟ قال:  أحد يئتينا بشرقى 
نعأ. فقكككال: اقرأ على  هكككذه اكحكككاديككك  التى معى. فلمكككا قرأهكككا قكككام عنكككه، فقكككال: أين 

رقى ؟، فقكال: إن ما قلت: تريد. و لأ أقل لك: أجاء به. فق  ال: انظروا أنا أحتال للنالالشكككككككككككككك 
.  منذ كذا و كذا، و قد احتال على  هذا الص بى 

، قال: رأيت أبا عاصأ الن بيل فى منامى بعد موته،  و عن أبى الف ل بن يحيى الباهلى 
؟ قككال:  فر لى.  أ قككال: كيف حككديثى فيكأ؟، قلككت: إذا قلنككا أبو مااا فعاال اللاّاه بااكفقلككت: 

قال: فسكت عن ى،  أ أقبل على  فقال: إنما يعطى النال على عاصأ، فليس أحد يرد  علينا. 
 قدر ني اتهأ.

                                         
 .2/143( 2020أخرى، ال  ي، تقي الدين )م -الطبقات السنية في تراجأ الحنفية ط (2)
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و بالجملة إن  أبا عاصأ كان مم ن ات فقت اكفاضل على ف له، و اكما ل على جاللته 
 و نبله، رحمه الل ه تعالى.

*** 
 

 ال  ح اك بن مسافر مولى سليمان بن عبد الملك * - 115
 

، و قال: حد ث عن أبى حنيفة النعمان بن «مشكككككككككككقتاري  د»ذكره ابن عسكككككككككككاكر، فى 
  ابت الفقيه.

روى عنه الوليد بن محمد البلقاوى ، أن ه قال: صكككل يت إلى جنه أبى حنيفة، فسكككمعنى 
 أتشه د، فقال لى: يا شامى ، حد  نى سليمان بن مهران اكعمش، عن إبراهيأ، عن

 
 (2)." 11/ 2*( ترجمته فى: تهذيه تاري  دمشق 

 

ببقااات السااانياا  في تراجم الغنفياا ، اليزي، تقي ال-1082
 (1010الدين )م 

" 
 قال: فذهه إبراهيأ، فدخل على أبي مسلأ، فئمره ونهاه، فقتله على ذلك.

وعن الحسككن بن رشككيد، أي ككار، أنه قال: سككمعت النعمان: أنا حد ت إبراهيأ الصككالى، 
سكككككول الله صكككككلى الله عليه وسكككككلأ: " سكككككيد الشكككككهداء عن عكرمة، عن ابن عبال، قال: قال ر 

 حم ة،  أ رجل قام إلى إمام جالر، فئمره، ونهاه، فقتله على ذلك ".
وعن الحسكككككن بن رشكككككيد أي كككككار، قال: دعا أبو مسكككككلأ النال إلى البيعة، فدعا الصكككككالى، 

 فقال له: بايع قوعار  ير كاره.
 فقال الصالى: ال، بل كرهار  ير قالع.

                                         
 .4/11( 2020أخرى، ال  ي، تقي الدين )م -الطبقات السنية في تراجأ الحنفية ط (2)
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 بايعت لنصر بن سيار؟ قال: إني لأ أسئل عن ذلك، ولو س لت لقلت.قال: فكيف 
وقال أحمد بن سككيار: وذكر يعمر بن بشككر، قال: كته إبراهيأ الصككالى إلى أبي مسككلأ 
بكتاب، يئمره وينهاه، وذكر أنه كان بين أبي مسككككلأ وبينه اجتما  أيام دعوته، وأن أبا مسككككلأ 

ام دولة بني أُمية؛ فلما ملك أبو مسككلأ وبسككط يده، وعده القيام بالحق، والذب عن الحرام أي
 دخل عليه إبراهيأ الصالى، فوعظه ونهاه.

فقال أبو مسكككككككلأ: يا إبراهيأ، أين كنت عن نصكككككككر بن سكككككككيار، وهو يتخذ وقاق الذهه 
 للخمر فيبع  بها إلى الوليد بن ي يد!؟.

 ه.يمفقال إبراهيأ: إني كنت معهأ أخشى، وأنت وعدتني أن تعمل بالحق وتق
 فكف عنه أبو مسلأ، وكان إبراهيأ يظهر مخالفته إياه، ومع ذلك ال يد  ما يمكنه.

 ت مده الله برحمته؛ فما كان أحبه في اكمر بالمعرو ، والنهي عن المنكر.
وروى ابن عسكككاكر، بسكككنده عن علي بن الحسكككين بن واقد، عن أبيه، قال: لما قتل أبو 

؟ قال: بك ما فعل اللهاه في المنام، فرأيته، فقلت: مسككككككككككلأ إبراهيأ الصككككككككككالى، فئحببت أن أر 
  فر لي م فرة ليس بعدها م فرة.

 قلت: فئين ي يد النحوي؟ قال: أيهات، هو أرفع مني بدرجات.
 قلت: لأ وقد كنتما سواء؟ قال: بقراءة القرهن.

قكال: ورأيت في منامي رجالر على مصككككككككككككككالة على النار ي لي، فقلت: من هذا؟ فقالوا: 
 مسلأ.أبو 

قال علي: فئخبرتني بعض أهل بيتي، عن أبي، قال: قيل لي في منامي: إنه سككيرى في  
 كل بالد خراسان مثل ما رأيت في هذه الليلة.

 
وبكالجملة، فقد كان إبراهيأ من العلماء العاملين اآلمر بالمعرو ، الناهين عن المنكر، 

بركاته، اللأ. رحمه الله تعالى ونفعنا بالكذابين عن محارم الله، الذين ال تئخذهأ في الله لومة 
 وبركات علومه، في الدنيا واآلخرة، همين.

 
 إبراهيأ بن نصرويه بن سختام - 202
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 روى عنه ابنه على اآلتي ذكره وذكر أخيه إسحاق، إن شاء الله تعالى.
 

 إبراهيأ بن والي الذكرى - 201
 اكصل، الع ي المنشئ والدار
 (2)، وقال: قدم علينا في صفر، سنة ا نت" ذكره في " ال ر  العلية "

 

در  الغجال فى أ ماء الرجال، ابن القاضى، المكنا ى -1088
 (1075)م 

 .226"توفى مخنوقا بسجن فال يسئل الله العافية سنة 
فر لى  »؟ قككال: «مااا فعاال اللااه بااك»ولمككا مككات رلى بعككد موتككه فى المنككام: فقيككل لككه: 

 فحص عنهما؛ ف ذا بورقة فيها مكتوب:؛ ف«بسبه بيتين وهما فى الوسادة
 والكون لأ تفت  له اك الق… أيا مصطفى من قبل نشئة هدم 
 (2أ نى على أخالقك الخالق؟ ! )… أيروم مخلوق  ناءك بعد ما 

 محمد بن الجنيارى. - 223
 الخطيه بالقرويين من مدينة فال أبو عبد الله.

 .223توفى سنة 
 

 اكنصارى الفاسى أبو عبد الله.محمد بن على بن البقال  - 221
 .223الكاته اكرفع توفى سنة 

 
 ( محمد بن الجناتى1]) - 230

 أبو عبد الله. الفقيه الصال .
 (.8[ )230توفى سنة 

                                         
 .24( ص/2020لدين )م الطبقات السنية في تراجأ الحنفية، ال  ي، تقي ا (2)
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_________ 
وما هنا موافق لما فى الشكككذرات راجع ترجمة .« مخلوق سكككناءك. . ». . . ( ل: 2)

، وشككككذرات 18 - 12/ 2، وإنباء ال مر 424 - 461/ 8ابن الخطيه فى الدرر الكامنة 
، 180/ 2، وشككككككككككجرة النور 165 - 164، ونيل االبتهاج ص 142 - 144/ 6الذهه 

، و يرهككا ومقككدمتى التحقيق. لكتككابى: اإلحككاقككة 256 255، 252والتعريف بككابن خلككدون 
 والكتبية الكامنة.

 ( من ل.1)
 (2)( ما بين القوسين سقط من م." 8)
 

بتبريز الاديباج، التنبكتي، أحمد بابا نيام االبتهااج -1089
 (1032)م 

 اهك. -"يبيع لحأ الميتة فكاشفه فئقر  وتاب على يده
قلكت: و كاله ظني أن مسككككككككككككككئلة الطباخ ذكرها الشككككككككككككككي  خليل في ترجمة المنوفي من  
كرامات شكككككككككككككيخه واللثه أعلأ. وذكر التتالي عن ابن الفرات أن خليالر ريء بعد موته فقيل له: 

 اهك. -؟ فقال:  فر لي ولكل من صل ى عليلهه بكما فعل ال
قلت: ولقد وضع اللثه تعالى القبول على مختصره وتوضيحه من ومنه إلى اآلن، فعكف 
النال عليهما شكككككككرقرا و ربرا حتى لقد هل الحال في هذه اكومنة المتئخرة إلى االقتصكككككككار على 

ا يعتني بككالمختصككككككككككككككر في هككذه البالد الم ربيككة مراكش وفككال و يرهمككا،  ابن فقككل  أن ترى أحككدر
الحاجه ف ككالر عن المدونة بل قصككاراهأ الرسككالة وخليل، وذلك عالمة درول الفقه وذهابه، 
وأما التوضكككي  فهو كتاب النال شكككرقرا و ربرا ليس من شكككروحه على كثرتها ما هو أنفع منه وال 

 مع حفظهأ أشككككككككككككككهر، اعتمكد عليكه النكال بل وألمة الم رب من أصككككككككككككككحاب ابن عرفة و يرهأ
للمذهه، وكفى بذلك حجة على إمامته، ولقد حكي عن العالمة شي  شيوخنا ناصر الدين 
اللقكاني أنكه حيك  عورم كالم خليل بكالم  يره كان يقول: نحن أنال خليليون إن ضككككككككككككككل  

                                         
 .1/124( 2015درة الحجال فى أسماء الرجال، ابن القاضى، المكناسى )م  (2)
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ضكككككككككللنا، مبال ة في الحرص على متابعته. ومدح مختصكككككككككره الشكككككككككي  ابن  اوي فقال: إنه من 
، وأحق ما رتق باكحداق، وصرفت له همأ الحذاق، عظيأ الجدوى، أف كل نفالس اكعالق

بليى الفحوى، بين ما به الفتوى. وجمع مع االختصكككار شكككدة ال كككبط والتهذيه، واقتدر على 
 اهك. -حسن المساق والترتيه، فما نسج على منواله، وال سم  أحد بمثاله
قرا ما بين شككرح سككتين تعليولذلك كثر عليه الشككروح والتعاليق حتى وضككع عليه أكثر من 

وحاشكككككية، وقد يسكككككر  اللثه تعالى لي في وضكككككع شكككككرح عليه جمعت فيها لباب كالم من وقفت 
عليه من شككككراحه وهأ أويد من عشككككرة، مع االختصككككار واالعتناء بتقرير ألفاظه منطوقرا ومفهومرا 

ا-وتن يلكككه على النقول بحيككك  لو كمكككل لمكككا احت   ا محنكككة نكككإلى  يره،  أ وقعكككت علي - كككالبكككر
 (2)وشتت شملنا وذهبت" 

 

ول )م -1090
،
ر
َ
د
ْ
ي
َ
النور السااافر عن أخبار القرن العاشاار، الع

1038) 
ح والنكت المنيفة فبهجته وهت بروضها وروضته وهت ببهجتها  "ااِلْصِطال 

ثْكر ة اق ِ  عه ال  و قك ال  هخر ُهو  الكثِذي انْكع ق د على تفرده بِاْلح ِديِ  النكثب ِوي  االجما  وانه ِفي ك 
ا الْ  ت ط ا  ودونت تصكككككانيفه واشكككككتهرت و  بتت سكككككيادته ِفي ه ذ  ف ن  وتحقيقه لفتوته بلى م ا ال  ُيسكككككْ

ء ِفي جاللتكككه ووفور  قتكككه وديكككانتكككه وأمكككانتكككه بكككل  الف أحكككد من اْلُعق ال  النفيس وتقررت و لأ ُيخككك 
رثُحوا بئجمعهأ بِئ نثُه ُهو  المرجو  إِل ْيِه ِفي التكثْعِديل و ا حسكككككككككين والتصكككككككككحي  بعد لتثْجرِي  والتصككككككككك 

م اْبن حجر ح اِمل راية اْلُعُلوم واك ر و ق ال  هخر لقد أ ج اد النكثْقل  ال  سككككْ اِي  اإْلِ ْيخه شككككي  م شكككك  شكككك 
ير الحثي   وله اْلق ِديأ واْلح ِدي  وسكككارت بف كككله الرْكب ان وبال ت ِفي السككك  مي الله و ر سكككُ من ك ال 

ِذِه اكبيكات  و ِهي ... يك ا سككككككككككككككيكدار أضككككككككككككككحى فريكد و م انه ... و د لِيل م ا قد قلته ومكدحكه هخر ِبهك 
 االجما 

 ِعْنِدي ح ِدي  ُمْسند ومسلسل ... نرويه باالتقان ال  الوضا 
 م ا ِفي ال ثم ان سواك يلقى ع الما ... صحت ِبذ اك  اجاوة و س م ا 

                                         
 .222( ص/2086نيل االبتهاج بتطري  الديباج، التنبكتي، أحمد بابا )م  (2)
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ْير ِفيك تك و اتك ر ْت أخباره ... و ُهو  الصثِحي  و ل يْ   س  ِفيِه ن ا اْلخ 
 ي ا من ِإذا م ا قد أ ت اُه ممرم ... يشكو و و ال ال  ر واكوجا  ...

 
ن ة ف قيل ل ُه  يكْ  ة ح سكككككككككككككك  اسككككككككككككككبني و  فر لي ق ال  ح َما فعل الله بكورلي بعد م وته على ه 

 وحشرني م ع  اْلعلم اء وترجمته ِفي ت ارِيخه   ال   ة كراريس على اْلقطع اْلك اِمل
احه ق ال  الشككككككككككككث  يخن ا صكككككككككككك  ْي  ج ار الله بن ف هد ر حم ه الله عقه تِْلك  التكثْرج م ة ِإن شكككككككككككك 

ن ة و ل ق د و الله اْلع ِظيأ لأ أر ِفي اْلحفاظ ا  اْلح سككككك  ِه من اْك ْوصككككك   التكثْرج م ة حقيق ِبم ا ذكره لن فسكككككِ
  ف ِقيه منصف ِفي و  ع ارِ اْلُمت ئ خِ رين مثله و يعلأ ذ ِلك كل من اقلع على مؤلفاته أ و ش اهده و هُ 

مه ِفي اآْلف اق و ك ثُر  ْيُ  ق ال  ِفي تك ْرج مته ِإنثه انْكف رد بفنه فطار اسكككككككْ ت تراجمه ورحأ الله جدي ح 
مصككككككككنفاته ِفيِه و ِفي   يره ق ار صككككككككيته شككككككككرقار و ربار شككككككككامار ويمنار و ال  أعلأ اآْلن من يعر  ُعُلوم 

اِي  ال  أحسكككككككن و لذ ِلك أ خذه ا ع نُه ُعل م اء اآْلف اق من اْلم شككككككك  الح ِدي  مثله و ال  أ كثر تصكككككككنيفار و  
 (2)والطلبة والرفاق و له اْلي د" 

 

ول )م -1091
،
ر
َ
د
ْ
ي
َ
النور السااافر عن أخبار القرن العاشاار، الع

1038) 
 ".. وجدن ا نظر اْلب ارِي اْلقوي و لأ ... يْسبق إِل ى مثله قطعا من الر ُسل

 ْلع ْرش م ا صدحت ... ورق على فنن بالبشر ِذي ميلصلى ع ل ْيِه هله ا
 واآلل والصحه واالتبا  ع ن قرق ... وناصريه ِبح د  اْلبيض واالسل ...

 
ْي  أ ْحمد بن ُمح مثد بالجفار باحور و ِهي بلد ب ين الشكككككحر وعدن على  وفيه ا توف ي الشككككث

 السثاِحل
قامهأ سككككككله من دخل ع ل ْيِه من اْك ْولِي اء ع ن مو حكي ع نُه أ نه ق ال  ك ان  ِفي م كثة رجل ي

ئ ل ِني ع ن مق امي فت كككككرعت بباقن ي فك ي ْئخذُه من ذ ِلك اْلمق ام ق ال  ف دخلت ع ل ْيِه ب فلة مني ف سككككك 

                                         
 .11( ص/2083النور السافر عن أخبار القرن العاشر، الع ْيد ُرول )م  (2)
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ط ر ِإذا د ع اُه فالهمني ان قلت مق ام االفتقار إِل ْيِه فصكككاح و ق ال  م ا أحد  إِل ى الثذين ُيجيه اْلُم ككْ
 مني ِإالث أ ْنت أ و ك م ا ق ال  ن ال  

م  ال  انِأ بن عبككد السككككككككككككككث ة ع  الككد ين بن  كك  ْي  اْلع المك  ا ذكره الشككككككككككككككث ا مكك  ذ  قلكت و ق رِيكه من هكك 
ْي  أ ب ا ي ِيد البسطامي ر ِضي ي ِفي ِكت ابه شكرح ح ال اْك ْولِي اء ومناقه اكصكفياء ِإن الشكث  اْلم ْقِدسكِ

ا فعال الله بكالن وم ف قيكل لك ُه  اللكه ع نكُه ُرِؤي  بعكد م وتكه ِفي ْيِه ي ا أ ب ا ي ِ  ماَ يد فك ق ال  أوقفني ب ين ي د 
ْيء فك ق   ال  و م ا و ق ال  لي ِبأ  ج تني ي ا أ ب ا ي ِيد ف قلت ي ا رب ج كُْتك ِبم ا ل ْيس  ِفي خ النك ِمْنُه شككك 

ْيء قلكت يك ا رب اْلفقر واالف ُه شكككككككككككككك  ال  يك  ُهو  الكثِذي ل ْيس  ِفي خ الني ِمنكْ ا أ بك ا ي ِيد ج تني الل فك قك 
 ِبُكل ش ْيء

يِ دي أ ْحمد الر ِف اِعي نفع الله ِبِه سكككككككلكت كل الط رق الموصكككككككلة ف م ا ر أ ْيت  م سككككككك  و من ك ال 
يِ دي ف كيف يكون  أقرب و ال  أسكككككهل و ال  أصكككككل  من االفتقار والذل واالنكسكككككار ف قيل ل ُه ي ا سككككك 

ول الله صككلى الله ع ل ْيِه و  ق ال  يعظأ أ مر الله ويشككفق على  سككلأ و م ا خلق الله ويقتدي ِبسككنة ر سككُ
أحسن ق ول الشثْي  عبد اْله اِدي السودي قدل الله روحه ِفي اْلم ْعنى ... و أ ْجع ل اْلف ِقير شافعا 

 ل ك ت ني ... حبذا االفتقار دينا ومله ...
ا اْحتك ر ق  من م ِدين ة عدن ق الِف ة ع ِظيم ة من ة السكككككككككفيانية إِل ى حا وفيه  فة اْليك ُهود اْلمدرسككككككككك 

ا ال   ا من اآْلد ِمي ين ن ْحو   ال  ِين  نفسككككككككككككككا و تلف من اْك ْمو ال والبيوت مكك  ا ُهنكك الككك و اْحتك ر ق  ِفيهكك  و مكك 
 ُيْحصى

ِدين ة وبيد وأعمالها ففبلى ق ع ام الذ رة الث من"  ا اْرتك ف عت اكسعار ِبم   (2)وفيه 
 

  في أخبااار القاااضاااي عيااا ، المقري أزهااار الريااا-1097
 (1041التومساني )م 

"ولنقتصر من نظمه على هذا القدر، فانه قويل عريض، وإن ما أقلت النفس في ترجمة 
أبن الخطيه، رحمه الله، علما مني بئن الذين ر بوا في تئليف هذا الموضكككو ، لهأ تشككككو  

 ، وإنما يحفظون بعض نظمهإلى أنبكاء أبن الخطيكه، وكالمكه وجيلكة أحواله ليسككككككككككككككت عندهأ

                                         
 .35( ص/2083ن العاشر، الع ْيد ُرول )م النور السافر عن أخبار القر  (2)
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ونثره، وال يككدرون ابتككداء أمره وانتهككاءه، وقككد حكي  ير واحككد أنكك ه رئ رحمككه اللككه بعككد موتككه، 
 ؟ فقال:  فر لي بسبه بيتين، وهما:ما فعل الله بكفقيل له: 

 يا مصطفى من قبل نشئة هدم ... والكون لأ تفت  له أ الق
 خالقأيروم مخلوق  ناءك بعد ما ... أ نى على أ

وقد رأيت على هذين البيتين تخميسككككككككككا ال بئل به، كبي عبد الله بن جابر ال سككككككككككاني 
 المكناسي، رحمه الله، وهو:

 يا سالر ل ري  خير العالأ ... ينتهى إليه مقال صه هالأ
 بالله ناد وقل مقالة عالأ ... يا مصطفى من قبل نشئة هدم

 والكون لأ تفت  له إ الق
 السما ... والله قد صلى عليك وسلما بثناك قد شهدت ماللكة

 يا مجتبي ومعظمار ومكرمار ... أيروم مخلوق  ناء بعد ما
 أ نى على أخالقك الخالق

 انتهى.
وأوالد أبن الخطيه رحمه الله  ال ة: عبد الله، ومحم د، وعلي. وكلهأ حدث عن أبيه 

بالمسككككتنصككككر." وعن أبن الجياب، وعلى منهأ هو صككككاحه السككككلطان أحمد المرني الملقه 
(2) 

 

الكوارب الساامر  بأعيان المة  العاشر ، اليزي، نجم -1093
 (1021الدين )م 

محمد منال دران: محمد المعرو  بمنال دران، ومنال سيدي بفت  المهملة  - 241"
وإسكككان التحتية التركماني الحنفي. أحد تالمذة الجالل الدواني. قطن حله، فقرأ عليه بها 

ا، وتوفي بها في سكككككنة عشكككككرين وتسكككككعمالة، ونقل ابن الحنبلي عن تلميذ جماعة من ف ككككالله

                                         
 .2/821( 2042أوهار الريام في أخبار القاضي عيام، المقري التلمساني )م  (2)
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قال: عاتبني . فما فعل الله بكصككككككككاحه الترجمة ابن بالل. قال: رأيته في المنام، فسككككككككئلته 
 .-رحمه الله تعالى  -عتابار كثيرار،  أ  فر لي بما في صدري من العلأ 

دين العجماوي المصكككككري محمد العجاوي: محمد، الشكككككي  العالأ. شكككككمس ال - 250
إمام سككككيبالي كافل المملكة الشككككامية. توفي بدمشككككق يوم اال نين سككككادل عشككككري محرم سككككنة 

 .-رحمه الله تعالى  -إحدى وعشرين وتسعمالة 
محمد ال يروقي: محمد، الشي  اإلمام، العالأ، الفقيه الواعظ شمس الدين  - 252

أعطاني  يت النبي صلى الله عليه وسلأ، و ال يروقي الشافعي، قالت والدته: لما حملت به رأ
كتابار، فئولته بولدي هذا، وكان محققار بارعار واهدار عابدار، كثير البكاء من خشكية الله تعالى، 
وككككان يرابط في برج لكككه بنكككاه بث ر دميكككاط ليالر ونهكككارار، وككككان يعظ النكككال في الجكككامع اكوهر 

ؤهأ، راء فمن دونهأ، فيكثر عويلهأ وبكابمصر، وكان على مجلسه أبهة وسكينة يح ره اكم
وحصككككككككل له القبول التام عند الخاص والعام، وكان ال يكاد يمشككككككككي وحده بل النال يتبعونه، 
ومن لأ يصل إليه رمى برداله على الشي  حتى يمس  ياب الشي  به،  أ يرده إليه ويمس  به 

 النكير يومار على السكككككككككككككلطانوجهه، وكان قواالر بالحق ال تئخذه في الله لومة اللأ، وشكككككككككككككدد 
ال وري في ترك الجهاد على الكرسكككي، فبلى السكككلطان ذلك، فبع  إليه، وقال له: ما حملك 
على أن تكذكرني بكالنقكالص بين العوام؟ فقكال: نصككككككككككككككرة الكدين، فقكال: مكا عنكدنكا مراككه معدة 
، نللجهاد، فقال: عمر لك مراكه أو اسكككتئجر، وأ لظ على السكككلطان، فاصكككف  لون السكككلطا

وأمر له بعشككرة هال  دينار، فردها وقال: أنا رجل تاجر ال أحتاج إلى مالك، فقال: عقر بها 
في البرج، فقال: أنا ال أحتاج إلى أحد يسكككككككككاعدني فيه، ولكن إن كنت محتاجار إلى شكككككككككيء 
تصكككرفه على الجهاد أقرضكككك وأصكككبر عليك،  أ قال بينهما الكالم، فقال الشكككي  للسكككلطان: 

ا أنعأ الله تعالى به عليك. قال: فبماذا؟ قال: كنت كافرار فمن الله عليك أما تؤدي شككككككككككر م
اإلسككككككككككالم، وكنت رقيقار، فمن الله عليك بالعتق،  أ جعلك أميرار،  أ سككككككككككلطانار،  أ عن قريه 
يميتكك ويجعلون أنفكك في التراب،  أ يحكاسككككككككككككككبك على النقير والقطمير، وينادى عليك يوم 

 (2)ي، فيا قول تعبك هناك،" القيامة من له حق على ال ور 
 

                                         
 .2/35( 2062الكواكه السالرة بئعيان الم ة العاشرة، ال  ي، نجأ الدين )م  (2)
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الكوارب الساامر  بأعيان المة  العاشر ، اليزي، نجم -1094
 (1021الدين )م 

"واجتمع بشكككككككي  اإلسككككككككالم جمال الدين الديروقي المصككككككككري، وبح  معه وأجاوه وقرأ 
على الشككي  شككمس الدين سككبط أبو حامد، وشككي  اإلسككالم التقوي القاري، وكته كل منهما 

سافر إلى حله سنة ست وخمسين وتسعمالة، فح ر درول شي  اإلسالم إجاوة حسكنة، و 
تاج الدين عبد الوهاب العرضككككي، وكان يشككككير إليه في الدرل، ويرفع محله، واجتمع بقاضككككي 
ق اة العساكر، المولى سنان بن حسام الدين فعظمه، وأ نى عليه، ونشئ من ص ره في قاعة 

أ الفطرة كمه عليه بارار بئبيه متئدبار متواضكككككككعار سكككككككليالله تعالى مؤديار للصكككككككالة قبل الوجوب بح
منور الطلعة، ولأ ي ل منذ صككككككك ره مشكككككككت الر بالعلأ قراءة،  أ إقراء، وتدريسكككككككار في الفقه والنحو 
والتصريف والتفسير والحدي ، وانتفع به الطلبة وولي تدريسار بالجامع اكموي، وبمدرسة أبي 

طبهأ نيككابككة عن أبيككه بككالجككامع الجككديككد، خككارج بككاب عمر، ودرل بككالظككاهريككة، وأم بككالنككال وخ
الفراديس، والفرج، وكان يود أن يموت قبل أبيه فبل ه الله تعالى منيته وسكككككككككككككاق الله تعالى في 
حياة والده منيته فتوفي نهار اكربعاء خامس عشكككري رجه سكككنة  مان وخمسكككين وتسكككعمالة، 

الالر وخرجت روحه شككاخصككار ببصككره قوعمره سككبع و ال ون سككنة وشككهر و مانية وعشككرون يومار، 
ال إله إال الله وصككككلى عليه العلماء والصككككالحون، ودفن بمقبرة الفراديس، واتفق في وقت دفنه 
هذان المؤذنين بككككالمنككككالر، هذان الظهر ون ول المطر الخفيف في وقككككت دفنككككه، ولأ ي ل في 

 ه بكما فعل الل السككككككماء سككككككحاب ورؤي النور يتصككككككاعد من قبره، ورؤي في المنام فقيل له:
قال  فر لي بقولي ال إله إال الله وقال للرالي: سكككككككككلأ على والدي وقل له يئمر النال بقول ال 

 إال إال الله.
 

 عبد الوهاب الصوا 
عبد الوهاب الشكككي  الصكككال ، السكككيد الشكككريف تاج الدين الصكككوا  الدمشكككقي الشكككافعي 

 شكككككي  ع  الدين بن فهد و يره،المقرىء. قال ابن قولون: سكككككمع معي بمكة على محد ها ال
وبدمشككككككق على مؤرخها القاضككككككي محيي الدين النعيمي و يره، وكان يقرأ لألموات خصككككككوصككككككار 
بتربة باب الصكككككك ير، وكان يدعو في المحافل أدعية لطيفة وكان له بعض اشككككككت ال وصككككككالح، 
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باب بوكان فقيرار توفي يوم الثال اء  اني عشككككري شككككوال سككككنة إحدى وأربعين وتسككككعمالة ودفن 
 الص ير.
 

 عبدو الكردي القصيري
عبدو بن سكككككليمان الكردي القصككككككيري، الشككككككافعي، الصككككككوفي الخلواتي، العبد الصككككككال ، 

 (2)المشهور كان أصله من خينو من قرى القصير، فتركها مع" 
 

الكوارب الساامر  بأعيان المة  العاشر ، اليزي، نجم -1095
 (1021الدين )م 

" 
يسمع القرهن سامع في حال حياته من أحسن منه قراءة وال تجويدار كئنه خلق للتالوة، 
وككان أحكد المؤذنين بكالجكامع اكموي، وككان لكه معرفة تامة بالموسككككككككككككككيقى، وكان بصككككككككككككككيرار في 
إضككراره. يمشككي في أسككواق دمشككق وأوقتها أحسككن من البصككراء من  ير قالد. توفي في سككابع 

ي  تسع وتسعين وتسعمالة بتقديأ التاء في الثال ة، ودفن بمقبرة الشعشر المحرم الحرام سنة 
أرسكككككككككالن، ورلي في المنام كئنه هو، والموتى أحياء عليهأ محاسكككككككككن الثياب، فقيل له: كيف 
حالكأ؟ فقال: بخير بسكبه مجاورتنا للشكي  بدر الدين ال  ي، وولده الشي  شهاب الدين، 

بعد شككككككككككككدة.  ؟ قال:  فر ليما فعل الله بكلت له: ورأيته في المنام بعد موته بسككككككككككككنين، فق
قلت له: كيف ترون حالي عندكأ؟ قال: أنت بخير  ير أن بينك وبين فالن شحناء. توقفت 

 بسببها، فلما أصبحت صافيت ذلك المشار إليه، وكان اكمر كذلك رحمه الله تعالى.
 

 أحمد بن مفل 
القككاضككككككككككككككي شككككككككككككككهككاب الككدين  أحمككد بن عمر بن محمككد بن عمر بن إبراهيأ بن مفل 

المالكي: كان أحد العدول بالصككككالحية،  أ بالكبرى،  أ بقناة العوني رليسككككار بها، وكان خطه 

                                         
 .1/623( 2062الكواكه السالرة بئعيان الم ة العاشرة، ال  ي، نجأ الدين )م  (2)
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ضككككككككككككككعيفكار بحيك  يظن أنكه كوفي،  أ ولي نيكابكة الحكأ بكالميدان، وكان يتكيف ويتخيل أمورار 
دود ح فاسكككككدة إال أنه كان ال بئل به، وميالده سكككككنة ا نتين وخمسكككككين وتسكككككعمالة، وتوفي في

 اكلف رحمه الله تعالى.
 

 أحمد الفلوجي
أحمد بن علي، الشكككي  العالمة شكككهاب الدين الفلوجي الحموي، الشكككافعي، المقرىء، 
المجود، الواعظ المذكر أحد المفتين بدمشككككق ولد سككككنة  ماني عشككككرة وتسككككعمالة، وأخذ عن 

 ى البالقنسككككككككككككي،الجد رضكككككككككككي الدين ال  ي، وولده الوالد، وعن السككككككككككككيد كمال الدين: والتقو 
والشككككمس الكفرسكككككوسكككككي، والميلي الدمشككككقيين، وجمال الدين عبد الله بن رسكككككالن البوي كككككي 
خطيه البوي ككككككاء، وعن ابن النجار، والبحيري، والنسككككككالي، والسككككككعد الذهبي، وناصككككككر الدين 
محمد بن سككككككالأ الطبالوي، وابن عبد الحق، وال كككككككيروقي المصكككككككريين، ومما قرأه على الوالد 

رم عليه الج رية، والشاقبية، والرالية، واكلفية، وح ر عنده دروسار كثيرة بقراءة المنهاج، وع
أخيه الشكككككككي  محمد المتقدم في الطبقة الثانية، ورحل إلى مصكككككككر  ير مرة، وفي هخرها وعظ 
على كرسككككككي باكوهر فئوري بئهل مصككككككر، فرمي عن الكرسككككككي، وكان له تبج  ودعوى إال أنه  

من ت فكككل، وككككان يحط في وعظكككه على الوالة والحككككام، وبلى  ككككان سككككككككككككككليأ الفطرة ال يخلو
بع هأ عند ذلك، فسخط منه، وكته مكتوبار إلى الروم يشكو من الق اء، ويرميه بالجهل، 
وكان في تفسكير  ير جاهل، فوصكل المكتوب إليه، فج   الشكي  منه، واست اث بوالد شي " 

(2) 
 

ف  )م  ااوم الوصااول إلى طبقات الفغول، حاجي خوي-1092
1022) 
" 

 عبد الله بن أبي ربيعة. - 1104

                                         
 .8/220( 2062الكواكه السالرة بئعيان الم ة العاشرة، ال  ي، نجأ الدين )م  (2)
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 عبد الله بن أحمد بن إبراهيأ بن ونبور الووير. - 1105
الشكككككككككككي  أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن  - 1106

 لة.(، المتوفى في رم ان سنة سبع وستين وخمسما2الخشثاب النحوي الل وي )
قكال القفطي: ككان أعلأ أهكل ومكانكه بكالنحو، يقكال إنكه في درجكة الفارسككككككككككككككي، وله معرفة 
بالحدي  والل ة والمنطق والفلسكككفة والحسكككاب والهندسكككة. قرأ اكدب على الجواليقي وسكككمع 
الحدي  من أبي ال نالأ وجماعة. وكان يكته خطار حسككككككككنار، وتخر ج به جماعة وروى كثيرار. 

لسكككمعاني وابن سككككينة، وكان  قة في الحدي ، وكان بخيالر في ملبسكككه سكككمع منه أبو سكككعد ا
وعيشه، قليل المباالة لحفظ نامول العلأ، كثير الم اح واللعه، قيه اكخالق، وكان يتعمأ 
ود وتنقطع من الوسككك . ولأ يت وج، ]وال تسكككر ى[ وكان إذا أراد شكككراء   بالعمامة فتبقى حتى ت سكككْ

قة، ليئخذه بثمن بخٍس وإذا اسككككككككككككككتعار من أحد كتابار وقالبه كتكاب  افل النال وقطع منه ور 
به، قال له: دخل بين الكته فال أقدر عليه، لكنه وقف كتبه على أهل العلأ ورؤي بعد موته 

؟ قال:  فر لي. صككككككككككككككن ف "شككككككككككككككرح الُجم ل" ما فعل الله بكعلى هي كة حسككككككككككككككنكة، فقيكل له: 
الرد على ابن بابشككاذ في شككرح الُجم ل" و"للُجرجاني و"شككرح الل مع" البن جني لأ يتأ و"الرد 

على التبري ي في تهذيه اإلصككككككككالح" و"الرد على الحريري" و"شككككككككرح مقدمة الووير ابن ُهبك يكْر ة 
 في النحو". ذكره السيوقي.

 
وأمه  812(. ]ولد سككككككنة 1القالأ بئمر الله عبد الله بن أحمد بن إسككككككحق ) - 1102

قالر، منه، وكان جميال ملي  الوجه ورعار دينار واهدار عا أم ولد تسمى قطر وبويع بعد أبيه بعهد
وكان كثير الصدقة ووقع في أيامه  الء عظيأ عأ الدنيا شرقار و ربار وأشياء هاللة، وكان ابتداء 
دولة السككككككلجوقيه وانقرام دولة بني بويه. ولأ ي ل أمره مسككككككتقيما إلى أن قبض عليه أرسككككككالن 

ولأ يسترد  بئرسالن البساسيري وقتله، ورد الخليفة إلى مكانهالتركي فانتصر له ق رلبك فظفر 
شكككي ا مما نهه من قصكككره إال بالثمن، ول م الصكككيام والقيام،  أ إنه افتصكككد ونام فانحل موضكككع 

 الفصد وخرج منه
__________ 
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( و"البل ة في تراجأ 11/ 1( و"إنباه الرواة" )11/ 1( ترجمتكه في "ب يكة الوعكاة" )2)
( 22/ 24( و"الوافي بككالوفيككات" )860/ 4( و"معجأ اكدبككاء" )210والل ككة" ) ألمككة النحو

 (.62/ 4( و"اكعالم" )456/ 2( و"هدية العارفين" )865/ 6و"شذرات الذهه" )
( و"فذلكة" 135/ 5( و"شكككككذرات الذهه" )411( ترجمته في "تاري  الخلفاء" )1)

 (2)أ( وما بين الحاصرتين تكملة منه. و"  10)
 

شااافرات الاافهااب في أخبااار ان كهااب، ابن الع ماااد -1092
 (1089الغنبوي )م 

: رأيت ي يد بن وريع في النوم، فقلت له:  ا فعل الله م"وقال نصككر بن علي الجه ككمي 
 ؟ قال: دخلت الجنة. قلت: بماذا؟ قال: بكثرة الص الة.بك

ي ضكككوفي شكككهر ربيع اآلخر القاضكككي أبو يوسكككف، واسكككمه يعقوب بن إبراهيأ الكوفي قا
ه على اإلمككام أبي حنيفككة، وسككككككككككككككمع من عطككاء بن  الق ككككككككككككككاة، وهو أو ل من دعي بككذلككك. تفقكك 

 الس اله وقبقته.
 قال يحيى بن معين: كان القاضي أبو يوسف يحه  أصحاب الحدي  ويميل إليهأ.

وقال محمد بن سكككككماعة: كان أبو يوسكككككف يصكككككل ي بعد ما ولي الق كككككاء كل يوم مالتي 
 ركعة.

 الن يسابوري: سمعت أبا يوسف يقول عند وفاته:وقال يحيى بن يحيى 
ن ة. وكان مع سككككككككككككككعة علمه، أحد  ككل  ما أفتيت به فقد رجعت عنه، إال  ما وافق السكككككككككككككك 

 اكجواد اكسخياء.
 قال أبو حاتأ: يكته حديثه.
 وقال أحمد بن حنبل: صدوق.

 [ .2« ]العبر»قال جميع ذلك في 

                                         
 .1/100( 2062سلأ الوصول إلى قبقات الفحول، حاجي خليفة )م  (2)
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ه على أبي حنيفة، وخ  الفه في مواضككككككككككككككع، وروى عنه محم د بنوقكال ابن اكهكدل: تفقك 
الحسكن الشيباني، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأكثر العلماء على تف يله وتعظيمه. 
ولي الق اء للمهدي  وابنيه، وذكر المؤر خون أن  له استحسانات يخالف فيها. وروي أنه قال 

ن ة. وقال:عند وفاته: كل  ما أفتيت به فقد رجعت عنه، إال  ما وافق الكتا اللهأ  إنك  ب والسككككككك 
 تعلأ أن ي لأ أجر

__________ 
[2( ]2 /134- 135 ". )(2) 
 

شااافرات الاافهااب في أخبااار ان كهااب، ابن الع ماااد -1098
 (1089الغنبوي )م 

 "أيام اإلقامة، فليتئمل.
 -وقال ابن الفرات: أبو نوال الحسكن بن هانئ البصكري  مولى الحكأ بن سعد العشيرة

وفي وت -شككككككككيرة كنه لأ يمت حت ى ركه معه من ولده وولد ولده مالة رجلسككككككككمي سككككككككعد الع
 وعمره ا نتان وخمسون سنة، والحسن أحد المطبوعين، وكان كثير المجون.

 قيل: عاته أبو العتاهية الحسن على مجونه، فقال الحسن:
 [2والن فس ال تقلع عن  ي ها ... ما لأ يكن منها لها واجر ]

وددت أن  هذا البيت بشكككككككككككعري كل ه، ورأى رجل الحسكككككككككككن في النوم  فقال أبو العتاهية:
 ؟ قال: رحمني بئبيات قلتها، وهي:ما فعل الله بكفقال له: 

 يا رب  إن عظمت ذنوبي كثرة ... فلقد علمت بئن  عفوك أعظأ
 إن كان ال يرجوك إال  محسن ... فبمن يلوذ ويستجير المجرم

 رددت يدي فمن ذا يرحأأدعوك رب  كما أمرت ت ر عا ... ول ن 
 [8[  أ  إني مسلأ ]1ما لي إليك وسيلة إال  الر جا ... وجميل ظن ي ]

 انتهى.

                                         
 .1/862( 2031شذرات الذهه في أخبار من ذهه، ابن الِعماد الحنبلي )م  (2)
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قال ابن نوبخت: توفي أبو نوال في « : قطه السككككككككككككرور»وقال الحصككككككككككككري في كتابه 
 من لي، فسمعته يوم مات يترن أ بشيء، فسئلته عنه، فئنشدني:

 ل بالد هرباح لساني بم مر الس ر  ... وذاك أني أقو 
__________ 

قبع دار صككككككككككككككادر وال في المراجع اكخرى التي بين « ديوانه»[ لأ أجكد البيكت في 2]
 يدي.
 « .وجميل عفوك« : »ديوانه»[ في 1]
 (2)( قبع دار صادر." 532ص )« ديوانه»[ اكبيات في 8]
 

شااافرات الاافهااب في أخبااار ان كهااب، ابن الع ماااد -1099
 (1089الغنبوي )م 
[ من بكاب حرب، فك ذا به جالس وحده، فئقبلت نحوه، فلما رهني 2ارث[ ]"]ابن الحك

 مقبال خط  بيده على الجدار وول ى، فئتيت موضعه ف ذا هو قد خط بيده.
 الحمد لله ال شريك له ... في صبحه دالما وفي  لسه
 لأ يبق لي مؤنس فيؤنسني ... إال  أنيس أخا  من أنسه

 تركن إلى من تخا  من دنسهفاعت ل الن ال يا أخي  وال ... 
قال عبد الله بن اإلمام أحمد: مات بشككككككر قبل المعتصككككككأ بسككككككتة أيام، وأسككككككند عن أبي 
ان ال يادي قال: مات بشكككر سكككنة سكككبع وعشكككرين ومالتين عشكككية اكربعاء لعشكككر بقين من  حسككك 
ربيع اكو ل وقد بلى من السكككن خمسكككا وسكككبعين سكككنة، وحشكككد الن ال لجناوته، وكان أبو نصكككر 

نيا قبل شككككككككككككر  1تم ار ]ال [ وعلي  بن المديني يصككككككككككككيحان في الجناوة: هذا والله شككككككككككككر  الد 
 اآلخرة.

ل في القبر إال  في الليل، وكان نهارا  وأخرجت جناوته بعد صككككككككالة الصككككككككب  ولأ يحصكككككككك 
 صالفا.

                                         
 .1/458( 2031بلي )م شذرات الذهه في أخبار من ذهه، ابن الِعماد الحن (2)
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وقال عمر بن أخته: كنت أسككككككمع الجن تنوح على خالي في البيت الذي كان فيه  ير 
 مر ة.

؟ قال: ما فعل الله بك[ : 8منب ه قال: رأيت بشكككككرا في النوم فقلت ] وعن القاسككككأ بن
  فر لي، وقال: يا بشر قد  فرت لك ولكل من تبع جناوتك.

قكال: فقلكت: يكا رب ولككل من أحبني. قكال: ولككل من أحبكك إلى يوم القيكامة. انتهى 
 [ .4ما أورده الخطيه مختصرا ]

 الحافظ، صاحه وفيها أبو عثمان سعيد بن منصور الخراساني  
__________ 

 « .تاري  ب داد»[ ويادة من 2]
 ( إن شاء الله تعالى.113[ سترد ترجمته في حوادث سنة )1]
 وهو خطئ، وأ بت ما في المطبو  وهو الصواب.« فقال»[ في اكصل: 8]
 (2)( ." 30 -21/ 2« )تاري  ب داد»[ انظر 4]
 

ماااد شااافرات الاافهااب في أخبااار ان كهااب، ابن الع  -1100
 (1089الغنبوي )م 

 [ قال:1« ]الرسالة»[ ، رحمه الله تعالى، في 2"وروى أبو القاسأ القشيري  ]
حكى أبو عبد الله الحسككين بن عبد الله بن سككعيد، قال: كان القاضككي يحيى بن أكثأ 

ا فعل مصككديقا لي، وكان يودني وأوده، فمات، فكنت أشككتهي أن أراه في المنام، فئقول له: 
نه وبخني،  أ ؟ فقال:  فر لي، إال  أما فعل الله بكفرأيته ليلة في المنام، فقلت: ، الله بك

نيا. فقلت: يا رب اتكلت على حدي   قال لي: يا يحيى خل طت على نفسكككككككككككككك في دار الد 
رير، عن اكعمش، عن أبي صككال ، عن أبي هريرة، رضككي الله عنه،  حد ني به أبو معاوية ال كك 

 إني كسكككتحي أن أعذ ب شكككيبة»، إنك قلت: -الله عليه وسكككلأ صكككلى -قال: قال رسكككول الله
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فقال: قد عفوت عنك يا يحيى، وصككككدق نبيي، إال أنك خل طت على نفسككككك في « . بالن ار
نيا. انتهى كالمه.  دار الد 

 وأكتأ بالمثناة والمثلثة: العظيأ البطن.
__________ 

نة عصككككره، المتوفي سككككك [ هو عبد الكريأ بن هواون النيسككككابوري، شككككي  خراسككككان في2]
 ( هك، وسو  ترد ترجمته في المجلد الخامس من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى.465)

 -268/ 6« )وفيات اكعيان»( ، وسككككاق هذا النقل ابن خلكان في 812[ ص )1]
 (2)( وفيه بعض االختال ." 264

 

شااافرات الاافهااب في أخبااار ان كهااب، ابن الع ماااد -1101
 (1089الغنبوي )م 

الحسكن القت ات الصكوفي،  نا أبو صكال  الحسكن بن بشكار العبد الصال ، حد  ني عبد "
الله بن أحمد قال: مر ت بنا جناوة ونحن قعود على مسكككككجد أبي، فقال أبي: ما كان صكككككنعة 

 صاحه الجناوة؟ قالوا: كان يبيع على الطريق.
، إن كان في ، ع   علقكال: في فناله أو فناء  يره؟ قالوا: في فناء  يره. قال: ع   علي   ي 

فناء يتيأ أو  يره، فقد ذهبت أيامه عطال.  أ قال: قأ نصكككل ي عليه، عسكككى الله أن يكف ر عنه 
سككككككككككي اته. قال: فكب ر عليه أربع تكبيرات،  أ حملناه إلى قبره ودفناه، ونام أبي في تلك الليلة 

 وهو م تأ به، ف ذا نحن بامرأة قالت:
لجنكاوة الذي مررت معه وهو يجري في الجن ة جريا نمكت البكارحكة، فرأيكت صككككككككككككككاحكه ا

؟ قال:   كككككبان علي  وقت خروج ما فعل الله بك[ ، فقلت له: 2وعليه حل تان خ كككككراوان ]
 روحي، فصلى علي  أحمد بن حنبل، ف فر لي ذنوبي ومت عني بالجنة.

أبا  هوأنبكئنكا علي المحد ث، عن أبي عبد الله الفقيه، أنه قال: إذا رأيت الب دادي يح
 الحسن بن بشار، وأبا محمد البربهاري، فاعلأ أنه صاحه سن ة.
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ار يقول: من وعأ أن الكف ار يحاسكككككككبون، ما يسكككككككتحيي ] [ من الله،  أ 1وكان ابن بشكككككك 
 قال: من صل ى خلف من يقول هذه المقالة يعيد. انتهى ملخصا.

حصككى أنهأ تأي خالفا للسككالمية، ف نهأ يقولون بحسككاب الكف ار كالمسككلمين، والحق 
أعمكالهأ ويط لعون عليهكا ويقر عون بهكا تقريعا من  ير وون وحسككككككككككككككاب، لقوله تعالى: ف ال نُِقيُأ 

 [ والله أعلأ.205]الكهف:  205: 23ل ُهْأ يك ْوم  اْلِقيام ِة و ْونار 
__________ 

قات قب»وأ بت لفظ المطبو  وهو موافق لما في « خ كككككككككككراوتان»[ في اكصكككككككككككل: 2]
 « .الحنابلة
 (2)وهو خطئ فتصح  فيه." « يستحيي« : »قبقات الحنابلة»[ في 1]
 

شااافرات الاافهااب في أخبااار ان كهااب، ابن الع ماااد -1107
 (1089الغنبوي )م 

"قريحتكه، وأجمعوا على أنكه مكا عمكل مثكل خطبكه قط ، وهو الذي ح   سككككككككككككككيف الدولة 
ع فيه وسككمع على المتنبي بعض  ن رجال صككالحا. كاو « ديوانه»بخطبه في الجهاد على التوسكك 

« ه الخطباءمرحبا بخطي»رأى الن بي  صكككلى الله عليه وسكككلأ في المنام في المقابر، وقال له: 
وأدناه، وتفل في فيه، فلأ ت ل رالحة المسكككك توجد فيه إلى أن مات، وأشكككار صكككلى الله عليه 

 قال:« كيف قلت يا خطيه»وسلأ بيده إلى المقابر، وقال: 
هلوا، ولو قكككدروا على المقكككال لقكككالوا،  أ أخكككذ يسككككككككككككككوقهكككا، قلكككت: ال يخبرون بمكككا إليكككه 

فاسكككتيقظ وعلى وجهه نور وبهجة، وعاش بعد ذلك  مانية وعشكككرين ليلة، ال يسكككتطعأ قعاما 
 وال شرابا من أجل تلك التفلة وبركتها، والخطبة التي فيها هذه الكلمات، تعر  بالمنامية.

منككام اكربعين، ورؤي بعكد موتككه في ال ومولكده وموتكه بميك افكارقين، قيككل: مكات وعمره دون
 ؟ فقال: دفع إلي  رقعة فيها سطران باكحمر وهما:ما فعل الله بكفقيل له: 

 [ من قبل ذا ... واليوم أضحى لك أمنان2قد كان أمن لك ]

                                         
 .4/62( 2031شذرات الذهه في أخبار من ذهه، ابن الِعماد الحنبلي )م  (2)



 

 1228 

 والصف  ال يحسن عن محسن ... وإنما يحسن عن جان
 فاستيقظ الرالي، وهو يحفظهما.

 محمد، قاضي الق اة بالد يار المصرية. وفيها علي بن الن عمان بن
 [ .1ولي بعد أبيه، وكان شيعي ا  اليا، وشاعرا مجودا ]

وفيها الحافظ أبو الفت  اكودي، محمد بن الحسكين بن أحمد الموصلي، ن يل ب داد، 
صكككن ف في علوم الحدي ، وفي ال كككعفاء، وحد ث عن أبي يعلى، ومحمد بن جرير الطبري، 

 البرقاني.وقبقتهما، وضع فه 
__________ 

 وأ بت لفظ المطبو .« قد كان لك أمن»[ في اكصل: 2]
 (2)وأ بت لفظ المطبو ." « جوادا»[ تحرفت في اكصل إلى 1]
 

شااافرات الاافهااب في أخبااار ان كهااب، ابن الع ماااد -1103
 (1089الغنبوي )م 

ن م "وله مر ية في ولده وكان قد مات صككككككككككككك يرا، وهي في  اية الحسكككككككككككككن، ولأ يمنعني
[ فتركتهكككا، ولكن من جملتهكككا بيتكككان في 2اإلتيكككان بهكككا إال أن النكككال يقولون: هي محكككذورة ]

 الحس اد ومعناهما  ريه:
 إني كرحأ حاسدي  لحر  ما ... ضم ت صدورهأ من اكو ار

 نظروا صنيع الله بي فعيونهأ ... في جن ة وقلوبهأ في نار
نيا:  ومنها في ذم  الد 

 تريدها ... صفوا من اكقذاء واككدار [ على كدر وأنت1جبلت ]
 ومكل ف اكيام ضد قباعها ... متطله في الماء جذوة نار
 وإذا رجوت المستحيل ف نما ... تبني الرجاء على شفير هار

 ومنها:
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 جاورت أعدالي وجاور رب ه ... شت ان بين جواره وجواري
 وتله ه اكحشاء شي ه مفرقي ... هذا الشعا  شواظ تلك النار

 وله بيت بديع من قصيدة وهو:
 وإذا جفاك الد هر وهو أبو الورى ... قر ا فال تعته على أوالده

 ؟ما فعل الله بك[ ، فقال له: 8ورهه بعض أصحابه بعد موته ]في النوم[ ]
 قال:  فر لي، قال: بئي اكعمال؟ قال: بقولي في مر ية ولدي:

 وجواريجاورت أعدالي وجاور رب ه ... شت ان بين جواره 
 انتهى ما أورده ابن خل كان ملخصا.

__________ 
 « .محدودة« : »وفيات اكعيان»[ في 2]
 « .قبعت« : »وفيات اكعيان»[ في 1]
 (2)« ." وفيات اكعيان»و « ه»[ ما بين حاصرتين سقط من 8]
 

شااافرات الاافهااب في أخبااار ان كهااب، ابن الع ماااد -1104
 (1089الغنبوي )م 
في أدب الفقه، وفي ف كككككككككككالل أحمد وترجي  مذهبه، وتفقه عليه  وله ج ء« "المذهه

 قالفة من أكابر المذهه، كالحلواني، والقاضي أبي الحسين، و يرهأ.
وكككان معظمككا عنككد الخككاصكككككككككككككككة والعككامككة، واهككدا في الككدنيككا إلى ال ككايككة، قككالمككا في إنكككار 

 المنكرات بيده ولسانه، مجتهدا في ذلك.
سككككحرا، خامس شكككككهر صكككككفر، وصكككككل ي عليه يوم الجمعة وتوفي رحمه الله ليلة الخميس 

ضككحى بجامع المنصككور، وأم  النال أخوه الشككريف أبو الف ككل، ولأ يسككع الجامع الخلق، ولأ 
يتهيئ لكثير منهأ الصكككالة، ولأ يبق رليس وال مرؤول إال  ح كككره إال  من شكككاء الله، ودفنوه في 

نبشككككككوا قبر اإلمام أحمد، وادفنوه بجنبه. قبر اإلمام أحمد، وما قدر أحد أن يقول للعوام: ال ت
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: كيف تككدفنونككه في قبر اإلمككام أحمككد، وبنككت -من بين الجمككاعككة -فقككال أبو محمككد التميمي
أحمككد مككدفونككة معككه؟ فكك ن جككاو دفنككه مع اإلمككام ال يجوو دفنككه مع ابنتككه. فقككال بعض العوام: 

 اسكت، فقد وو جنا بنت أحمد من الشريف، فسكت التميمي.
قبره، فكككانوا يبيتون عنككده كككل ليلككة أربعككاء، ويختمون الختمككات، فيقككال: إنككه  ول م النككال

 قرئ على قبره تلك اكيام عشرة هال  ختمة.
يت ؟ قال: لما وضكككعت في قبري، رأما فعل الله بكورهه بع كككهأ في المنام فقال له: 

 ش ت. بهاقبة من در ة بي اء، لها  ال ة أبواب، وقالل يقول: هذه لك، أدخل من أي  أبوا
وفيها أبو القاسكككككككأ بن مندة، عبد الرحمن بن محمد بن إسكككككككحاق بن محمد بن يحيى 
بن إبراهيأ بن الوليد بن مندة بن بطة بن اسكككككتندار، واسكككككمه الفيروان بن جهان بخت العبدي 
اكصككككككككككككبهاني، اإلمام الحافظ، ابن الحافظ الكبير أبي عبد الله بن مندة. ومندة لقه إبراهيأ 

 .جد ه اكعلى
 [ فقال:2« ]تاريخه»وترجمه في « قبقات الحنابلة»ذكره ابن الجووي في 
__________ 

 (2)( ." 825/ 1« )المنتظأ»[ انظر 2]
 

شااافرات الاافهااب في أخبااار ان كهااب، ابن الع ماااد -1105
 (1089الغنبوي )م 

"وقال ابن ناصكككر عنه: كان شكككيخا صكككالحا واهدا صكككالما أكثر وقته، ذا كرامات ظهرت 
 موته. له بعد

قال عبد الوهاب اكنماقي: توفي الشككككككككي  ال اهد أبو منصكككككككككور، في يوم اكربعاء، وقت 
 الظهر، السادل عشر من المحرم.

قال ابن الجووي: مات وسكن ه سكبع وتسكعون سكنة، ممتعا بسمعه وبصره وعقله، وح ر 
 [ من النال.2جناوته ما ال يعد  ]
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لفي: وختأ في  اني جمعة من وفاة ال ن شككي  على قبره مالتان وإحدى وعشككرو قال السكك 
لفي أي ككككككا، أن يهوديا اسككككككتقبل جناوة الشككككككي  فرأى كثرة ال حام والخلق،  ختمة، وحكى السكككككك 

 فقال: أشهد أن هذا الد ين هو الحق، وأسلأ.
ا فعل موذكر ابن السكككككمعاني، أن الشكككككي  أبا منصكككككور الخي اط رؤي في النوم، فقيل له: 

 الصبيان فاتحة الكتاب. ؟ قال:  فر لي بتعليأالله بك
 [ .1والصحي  أنه توفي سنة تسع وتسعين وأربعمالة. قاله جميعه ابن رجه ]

وفيها أبو مطيع، محمد بن عبد الواحد المديني المصككري اكصككل، الصككح ا  الناسكك ، 
وانتهى إليكه علو اإلسككككككككككككككنكاد بكئصككككككككككككككبهكان. روى عن أبي بكر بن مردويه، والن قاش، وابن عقيل 

 لفة، وعاش ب عا وتسعين سنة.البارودي، وقا
[ ، مولى محمككد بن يحيى الط ال   8وفيهككا أبو عبككد اللككه بن الط ال   محمككد بن فرج ]

القرقبي المالكي، مفتي اكندلس ومسككككككندها، وله  الث وتسككككككعون سككككككنة. روى عن يونس بن 
. ق  م ي ، ومك ي ]بن أبي قاله[ القيسككككي، وخلق، وكان رأسككككا في العلأ والعمل، قو اال بالح

 « .المدونة»و « الموقئ»رحل النال إليه من اكقطار لسما  
__________ 

 « .ما ال يحد  « : »ذيل قبقات الحنابلة»[ في 2]
( بتحقيق اكسكككككككتاذ الشكككككككي  محمد 13 -15/ 2« )ذيل قبقات الحنابلة»[ انظر 1]

 حامد الفقي رحمه الله.
 (2)« ." ابن فرح»( إلى 852/ 8« )العبر»[ تصحف في 8]
 

شااافرات الاافهااب في أخبااار ان كهااب، ابن الع ماااد -1102
 (1089الغنبوي )م 

 "ماذا على رجل رام الصالة فمذ ... الحت لناظره ذات الجمال لها؟
 فكته عليها أبو الخطاب:
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 قل لألديه الذي وافى بمسئلة ... سر ت فؤادي لم ا أن أصخت لها
 ولهاإن  التي فتنته عن عبادته ... خريدة ذات حسن فانثنى 

 إن تاب  أ  ق ى عنه عبادته ... فرحمة الله ت شى من عصى ولها
في هخر يوم اكربعاء عشكري جمادى اآلخرة، وترك يوم  -رحمة الله تعالى عليه -توفي

 الخميس، وصل ي عليه يوم الجمعة في جامع القصر، ودفن إلى جانه قبر اإلمام أحمد.
[ في تعاليقه القديمة: رؤي 1ن تيمية ][ : قرأت بخط  أبي العب ال ب2قال ابن رجه ]

 ؟ فئنشد:ما فعل الله بكاإلمام أبو الخط اب في المنام فقيل له: 
 أتيت ربي بمثل هذا ... فقال ذا المذهه الر شيد

 محفوظ نأ في الجنان حت ى ... ينقلك السالق الشهيد
[ 8] يوفيها أبو نصكككككككككككككر محمد بن الحسكككككككككككككن بن أحمد بن عبد الله بن البن اء الب داد

 الواعظ.
 ولد في حادي عشري صفر، سنة أربع و ال ين وأربعمالة.

وسككككككمع من الجوهري، وأبي بكر بن بشككككككران، والعشككككككاري، ووالده، و يرهأ، وتفقه على 
 أبيه.

 وروى عنه أبو المعمر اكنصاري، وابن ناصر، وأ نى عليه وو قه، وكان
__________ 

 وقد نقل المؤلف الترجمة كلها عنه.( 223/ 2« )ذيل قبقات الحنابلة»[ انظر 2]
[ يعني شككي  اإلسككالم تقي الد ين أبي العب ال أحمد بن عبد الحليأ بن عبد السككالم 1]

 بن تيمية الحر اني الدمشقي، قي ه الله  راه.
 (2)( ." 226 -225/ 2« )ذيل قبقات الحنابلة»[ انظر 8]
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شااافرات الاافهااب في أخبااار ان كهااب، ابن الع ماااد -1102
 (1089وي )م الغنب

 "سنة ست و ال ين وخمسمالة
فيها كانت ملحمة عظيمة بين السككككككككككككككلطان سككككككككككككككنجر وبين الت رك الكفرة بما وراء النهر، 

[ المسكلمون، وأفلت سكنجر في نفر يسكير، بحي  أنه وصل بخل في ستة 2أصكيه ]فيها[ ]
ال مالة   أنفس، وأسككككككرت ووجته وبنته، وقتل من جيشككككككه مالة ألف أو أكثر، وكانت الت رك في

 ألف فارل.
ين بفت  ال ايين وسكككككككون الواو، نسكككككككبة إلى ووون، بلد ب -وفيها توفي أبو سككككككعد ال  ووني

أحمد بن محمد بن الشككككككككككككككي  أبي الحسككككككككككككككن علي ابن محمود بن ماخو ة  -هراة ونيسككككككككككككككابور
الصككوفي. روى عن القاضككي أبي يعلى، وأبي جعفر بن المسككلمة، والكبار، وتوفي في شككعبان 

 مانين سنة.عن سبع و 
قال:  فر  ؟ما فعل الله بكقال ابن ناصكككككككر: كان متسكككككككم حا، فرأيته في النوم، فقلت: 

 لي وأنا في الجن ة.
وفيها أبو العب ال بن العريف أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجي اكندلسي الصوفي 

 ال اهد.
 [ : كان مشاركا في أشياء، ذا عناية في القراءات،1قال ابن بشكوال ]

__________ 
 « .العبر»و « ط»وأ بتها من « ه»سقطت من « فيها»[ لفظة 2]
 (2)( ." 32/ 2« )الصلة»[ انظر 1]
 

                                         
 .6/238( 2031شذرات الذهه في أخبار من ذهه، ابن الِعماد الحنبلي )م  (2)
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شااافرات الاافهااب في أخبااار ان كهااب، ابن الع ماااد -1108
 (1089الغنبوي )م 

[ وم كككككككككككى نحو الر بوة، فالتقاه قل ه الفرنج فقتلوه، وحمل إلى باب الصككككككككككك ير، 222"
 من الحالط، وعليه بالقة منقورة فيها شرح حاله. وقبره من جانه المصلى قريبا

قوم  ؟ قال: أنا في جن ات معما فعل الله بكورهه بعض أصكككككحابه في المنام فقال له: 
 [ .2على سرور متقابلين ]

__________ 
ُرٍر 46[ اقتبككال من قولككه تعككالى في اآليككة )2] ( من سككككككككككككككورة الحجر: ِإْخوانككار ع لى سككككككككككككككُ
 (2)." 42: 25ُمت قابِِلين  
 

شااافرات الاافهااب في أخبااار ان كهااب، ابن الع ماااد -1109
 (1089الغنبوي )م 

[ ، صككككككككككاحه بعلبك. تمل كها بعد والده 2"ابن شككككككككككاهنشككككككككككاه بن أيوب بن شككككككككككادي ]
[ كريما شككككككاعرا محسكككككنا، قتله مملوك له جميل بدمشككككككق في 1خمسكككككين سكككككنة، وكان جوادا ]

، نار، فظهرت عند هذا المملوكشكوال. وسكببه أنه سكرقت له دواة من ذهه تسكاوي مالتي دي
فحبسكه في خ انة في داره، فلما كان ليلة اكربعاء  امن شوال فت  الخ انة بسكين كانت معه 

[ كتفه، 8قلع بها روة الباب، وأخذ سككككككيف اكمجد، وكان يلعه بالشككككككطرنج، ف ككككككربه فحل  ]
ه، ودفن و وقعنه بالسكككككككككيف في خاصكككككككككرته فمات، وهرب المملوك، فثارت عليه المماليك وقتل

 اكمجد بتربة أبيه على الشر  الشمالي.
 ومن شعره في ملي  يقطع بانا:

 من لي بئهيف قال حين عتبته ... في قطع كل  ق يه بان رالق
 تحكي شمالله الر شاق إذا انثنى ... ري ان بين جداول وحدالق:

 سرقت  صون البان لين معاقفي ... فقطعتها والقطع حد  الس ارق
                                         

 .6/118( 2031شذرات الذهه في أخبار من ذهه، ابن الِعماد الحنبلي )م  (2)
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 ؟ فقال:ما فعل الله بكنام فقيل له: ورؤي في الم
 كنت من ذنبي على وجل ... وال عن ي ذلك الوجل
 أمنت نفسي بوالقها ... عشت لم ا مت  يا رجل

 [ الد يار5[ . ولي نيابة اإلسكندرية، وسد  ]4وفيها جلدك التقوي  اكمير ]
__________ 

( و 458/ 1) «وفيكككات اكعيككان»( و 441 -442/ 3« )مرهة ال مكككان»[ انظر 2]
( وأورد له 126 -125/ 6« )النجوم ال اهرة»( و 131 -132/ 68« )تاري  اإلسكككككككالم»

 أبياتا أخرى من شعره يحسن بالقارئ الوقو  عليها.
 « .جودا»إلى « ط»[ تحرفت في 1]
 « .مرهة ال مان»وما أ بته من « حل« : »ط»و « ه»[ في 8]
الوافي »( و 222/ 5« )العبر»( و 802 -800/ 2« )فوات الوفيككات»[ انظر 4]
 ( .225 -224/ 22« )بالوفيات
 (2)« ." وشد  »بطبعتيه: « العبر»[ في 5]
 

شااافرات الاافهااب في أخبااار ان كهااب، ابن الع ماااد -1110
 (1089الغنبوي )م 

"قال ابن رجه: كان سككم  الن فس، صككحه المشككاي  والصككالحين، وكان عالما بالفقه 
[ مدرسككككككككككككككا بالمجاهدية. وهو أحد المكثرين. 2الواقعة ]والفرالض واكحكادي ، ورت ه عقه 

 وخر ج وصن ف.
لف الص ال »ومن مصكنفاته كتاب  الر د  »وكتاب  «الدليل الواضك  ]في[ اقتفاء نهج السك 

و ير ذلك. وله إجاوات من جماعات كثيرة، منهأ: من دمشككككككق الشككككككي  « على أهل اإللحاد
 موفق الد ين بن قدامة.

                                         
 .2/118 (2031شذرات الذهه في أخبار من ذهه، ابن الِعماد الحنبلي )م  (2)



 

 1236 

لة الجمعة  ال  صككككككككككككككفر، ودفن بح ككككككككككككككرة قبر اإلمام أحمد بن لي -رحمه الله -وتوفي
 عند رجليه. -رضي الله عنه -حنبل

وفيها شكككمس الد ين أبو الحسكككن علي بن عثمان بن عبد القادر بن محمود بن يوسكككف 
وفي المقرئ الفقيه الحنبلي ال  اهد، أحد أعيان أهل ب داد 1بن الوجوهي الب دادي ] [ الصكككككككككككككك 
الحج ة سكككككنة ا نتين و مانين وخمسكككككمالة. وقرأ بالروايات على الفخر في ومنه. ولد في ]ذي[ 

[ و يره. وكان 8الموصككككلي، صككككاحه ابن سككككعدون القرقبي. وسككككمع الحدي  من ابن رووبه ]
بل ة »[ وله كتاب 4دي نا، خي را، صككككككككككالحا، خاونا بدار الووير. وكان شككككككككككي  رباط ابن اكمير ]

ه جماعات. وتوفي في  ال  جمادى بب داد وروى عن« . المسكككككككككككتفيد في القراءات العشكككككككككككر
 ؟ فقال:ما فعل الله بكودفن بباب حرب، وروي بعد موته فقيل له: 

 [ ابن الوجوهي يقال ذلك؟6[ علي  وأجلساني وسئالني، فقلت: ألمثل ]5ن ال ]
 فئضجعاني وم يا.
__________ 

 « .الوقعة« : »ه»[ في 2]
( 556/ 2« ) اية النهاية»( و 135 -134/ 1« )ذيل قبقات الحنابلة»[ انظر 1]

. 
 « .روونة»إلى « ه»[ تصحفت في 8]
« ابن اكمير»/ ب( : 230البن شكككككككقدة )« المنتخه»و « ط»و « ه»[ كذا في 4]
 « .ابن اك ير« : »ذيل قبقات الحنابلة»وفي 

 [ يعني الملكان منكر ونكير عليهما السالم.5]
مصكككككككككككككككدر « ذيككل قبقككات الحنككابلككة»ومككا أ بتككه من « لمثككل« : »ط»و « ه»[ في 6]

 (2)المؤلف." 
 

                                         
 .2/533( 2031شذرات الذهه في أخبار من ذهه، ابن الِعماد الحنبلي )م  (2)
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شااافرات الاافهااب في أخبااار ان كهااب، ابن الع ماااد -1111
 (1089الغنبوي )م 

 "وأنفسنا سكتت دفعة ... كجهر الص الة تالها القنوت
 وكن ا عظاما فصرنا عظاما ... وكن ا نقوت فها نحن قوت

 وكن ا شمول سماء العلى ...  ربن فناحت علينا الس موت
لته البخوتفك  أ جد لت ذا الحسام الظ با ... وذو البخت كأ جد 

 وكأ سيق للقبر في خرقة ... فتى مل ت من كساه الت خوت
 فقل للعدا ذهه ابن الخطيه ... وفات ومن ذا الذي ال يفوت

 ومن كان يفرح منهأ به ... فقل يفرح اليوم من ال يموت
قيل  يره، وقد رؤي بعد الموت ف هذا الصكككحي  كما ذكره ابن خلدون، فال يلتفت إلى

 ؟ فقال:  فر لي ببيتين قلتهما وهما:ما فعل الله بكله: 
 يا مصطفى من قبل نشئة هدم ... والكون لأ تفت  له أ الق
ق  أيروم مخلوق  ناءك بعد ما ... أ نى على أخالقك الخال 

الحه  ب روضة التعريف»، و « اإلحاقة بتاري   رناقة»وقال ابن حجر: ومن مصنفاته 
نن المشككككهور»، و « ال يرة على أهل الحيرة»، و « الشككككريف و  ،« حمل الجمهور على السكككك 

  «اإلكليكل ال  اهر فيمكا نكدر عن التك اج من الجواهر»، و « يتيمكة الكد هر»على قريقكة « التك اج»
 [ في التاري . و ير ذلك انتهى.2« ]عالد الص لة»كالذيل عليه. و 

 [ ، مشهور بقلبه.1بد الله الهاروني الفقيه المالكي ]وفيها أبو جابر محمد بن ع
كان ماهرا في مذهبه، كثير المخالفة في الفتوى، كثير االسككككككتح كككككككار، على هوج فيه. 

 قاله ابن حجر.
__________ 

/ 4) «اإلحاقة»والتصككحي  من ترجمته في « و اللة الصككلة« : »ط»و « ه»[ في 2]
 بي جعفر بن ال  بير.لألستاذ أ« الصلة»( وواد: وصلت به 460
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/ 2« )إنبككككككاء ال مر»( و 813 -812/ 1البن العراقي )« ذيككككككل العبر»[ انظر 1]
 (2)( ." 431/ 8« )الد رر الكامنة»( و 285

 

خ ص  ا ثر في أعيان القرن الغادي عشر، المغبي )م -1117
1111) 
" 

ْيِن()فاقتطف الط ر  ُوُرود الحيا ... ِإْذ ع  فِ   ي ذ ِلك قطف اْلي د 
 

 )وج ته أْهدى ل ُه من ي دي ... ع ن ناظري ع ن خ د ه وردتين(
 

 )واحتجه اْلخ ال فعوضته ... نقط وباد عوم الشامتين(
 

اِفقين(  )و قلت للقله الشجي قرقه ... ذ ا ملك يحكأ ِفي اْلخ 
ع عشكككر ة بعد ه سكككنة أ ربو له  ير ذ ِلك و ك ان ت و ف اته ِفي عشكككرى القعدى أ و حادي عشكككري

انِين  و ق ال  أ بُو بكر اْلعمري  اْلُمقدم ذكره ِفي ت ارِي  م وته  اْكلف و قد تج اوو الثثم 
 )م ات  العناياتي شمس الخجى ... و اْلم ْوت قبعا بالعناياتي(

 
 )ق ال  ِلس ان اْلح ال من بعده ... ت ارِيخه م ات  العناياتي(

فئنشده  عل الله بكَما فِفي م ن امه بعد و ف اته فك ق ال  ل ُه قل لي  و ر هُه بعض ف الء دمشق
تك ْيِن وأفاق الرجل و ُهو  حافظهما وهما قك ْوله  بك يكْ

 )كلوني للرحيأ وخلفوني ... قريحار أرتجي ع ْفو اْلك رِيأ(
 

 )ِك نِ ي ع اج  عبد حقير ... و ِإن الله ُذو ف ل ع ِظيأ(

                                         
 .3/416( 2031شذرات الذهه في أخبار من ذهه، ابن الِعماد الحنبلي )م  (2)
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ا كثيرا ِفي بعض  ويعجبني ل ُه ِفي ب ابه م ا ن قله اْبن خلكان ق ال  ر أ ْيت قلكت و و قع مثل ه ذ 
نك ام بعكد م وتكه  أ بن الم ربي ر أ يْكت اْلخ ِطيكه بن نبكاتكة ِفي اْلم  اسككككككككككككككِ المجكاميع قك ال  اْلو وير أ بُو اْلقك 

 ق ال  و قع لي رقكْع ة باكحمر َما فعل الله بكف قلت ل ُه 
 .. و اْليك ْوم أضحى ل ك أمنان()قد ك ان  أ من ل ك من قبل ذ ا .

 
 )والصف  ال  يحسن ع ن محسن ... و ِإنثم ا يحسن ع ن جاني(

ا الله تك ع ال ى ا ذكره البوريني رحمهم   والعناياتي ِنْسب ة إِل ى أ بِيه أبي العنايات ه ك ذ 
د أقيككت اْبن عمر بن ع لي  بن يحيى بن   أ ْحمككد بن أ ْحمككد بن أ ْحمككد بن عمر بن ُمح مككث
كذالة بن مكي بن نيق بن لف بن يحيى بن تشككككككككت بن تنفر بن حيراي بن النجر بن نصككككككككر 
احه كتاب الديباج قد  بن أبي بكر بن عمر الصككككككنهاجي الماسككككككي السككككككوداني يعر  ب ابا صكككككك 
رين  ل ة اْك ح د اْلح اِدي و اْلِعشككككككككْ تْرجأ ن فسككككككككه ِفي هِخره فك ق ال  مولِدي ك م ا وجدته ِبخ ط و اِلدي ل يكْ

عِمال ة ونشكككككئت ِفي قله اْلعلأ ف حِفظت بعض من  تِ ين  و ِتسكككككْ ث و سكككككِ ِذي اْلحجثة ختام ع ام   ال 
ير واْلح ِدي  و اْلِفْقه  ال  و التكثْفسكككككككككككككِ ْي  الصكككككككككككككث اْكُمثه ات وقرأت النثْحو على عمي أبي بكر الشكككككككككككككث

يخن ا اْلع ال ول والعربية و اْلبك ي ان والتصكككككو  و   يره ا على شككككك  ِنين  م ة ُمح مثدو اْكُصكككككُ يفيع والومته سكككككِ
م اعا والمنطق  ِميع م ا تقدم عني ِفي ترجمتي و أخذت ع ن و اِلدي الح ِدي  سككككككككك  وقرأت ع ل ْيِه ج 

 (2)وقرأت الرس ال ة ومقامات الحريري تفقهار على " 
 

خ ص  ا ثر في أعيان القرن الغادي عشر، المغبي )م -1113
1111) 
" 

 )ع لك ي ا اْبن الحسام م ا تأ  ... و من يجي بعد كأ ف م ا تأ (
ي اة  وسافر إِل ى الر وم و أق ام به ا مد ة مع وال  أث ص ار ق اِضي د ار السلطنة و ك ان  ذ ِلك ِفي ح 

ا من أ رب م ا و قع ب   ن مو اِلي الر وم يو اِلده و ك ان  و اِلده مع وال ع ن ق   اله ا فساواه ِفي الر تْكب ة و ه ذ 

                                         
 .2/220( 2222خالصة اك ر في أعيان القرن الحادي عشر، المحبي )م  (2)
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م ا  و قد ات فق ل ُه أ ْي ككا أ نه لما اْنتقل و اِلده بالوفاة ِفي صككفر سككنة أ ربع و خمسككين و ألف و جه إِل ْيهِ 
يا بعسكككر أناقولي و ذ ِلك  ِفي سككنة تسكك ار ق اضككِ اء تئبيدا  أث بعد ُمدثة صكك  ع بِي ِدِه من و ِظيف ة و ق  كك 

ي ِفي ت ارِيو خمسككككككككككككين فك ق ال  اْبن ع أ و اِلد   ي اكديه ُمح مثد بن عبد اْلب اِقي المحبي الق اضككككككككككككِ
 ت وليته و ك ان  أذذاك بقسطنطينة

م(  )لما تولى اْلع الأ اْبن الحسام ... ق اِضي العساكر أوحد اْك ْعال 
 

 )صدر المو اِلي الحبر والكث  الثِذي ... ك ئبي حنيف ة م ا هد اْك ْحك ام(
 

 تخر ال ثم ان بعد ل ُه ... وبحكمه بالروم  ه الشثام()فك ُهو  الثِذي اف
 

 )فلذاك ع ام السعد ق ال  مؤرخار ... بشرى الورى بالعادل اْبن حسام(
ي ة الر وم ِفي   اِني شهر ر م   ان سنة ا ْكنك تك ْيِن و ِستِ ين  و ألف و لما و   ار ق اِضيا ِبوال  قعت  أث صك 

ن ة اْلو وير اْك ْعظ أ ابشير  ه التكثْرج م ة ع ل اْلُمْفِتي أ بُو سعيد بن أسعد فصيرا بن الحسام ص احفتكْ
ان ُه و ذ ِلك  ِفي ر ج ه سنة خمس و ِستِ ين   أث ع ل ِفي ع اشر ُجم اد ى اكولى سنة ِست   مفتيا م ك 

ان ُه اْلمولى مصككككككككطفى اْلم ْعُرو  بممك  ار  مفتيا م ك  اء اْلُقدل و صكككككككك  تِ ين  و أْعطى ق  كككككككك  اده و  و سككككككككِ
باح وع لوه وأرسككككككككلوه إِل ى حله و م ات به ا  ك ر ِفي الصكككككككث نصكككككككف ل يكْل ة و ِفي   اِني يك ْوم ق ام  اْلع سككككككككْ
اء  اء اْلُقدل ِبق  ككككككككك  ورحل اْبن الحسكككككككككام من الر وم فورد دمشكككككككككق و أق ام به ا ُمدثة و بدل ع ن ق  ككككككككك 

تقر ُهو  ِبِدم   ا ن الِبا و اسككْ ام و أْرسككل إِل يكْه  ق و ِفي أ يثام اسككتقراره ه  قرابلس الشككث ار  إِل ى و اِلدي شككْ ا أ شكك  ذ 
ر حم ه الله تك ع ال ى ِبجمع ديو ان اْك ِمير المنجكي ف جمع أ كثر شكككعره وعنونه باسكككأ اْبن الحسكككام 
مه أسكككككعد ب ِقي ِفي الر وم  احه التكثْرج م ة ولد اسكككككْ و ُهو  المتداول اآْلن ِفي أ يدي النثال و ك ان  لصككككك 

ْوته ح نا و ك ان   اِرل الثمان فورد ع ل ْيِه خبر م وته و ُهو  ِبِدم ْشق ف ح ن لم  من مدرسي ِإْحد ى اْلمد 
ُهورين واكدباء اْلم ْذُكورين و حكى لي و اِلدي روح  ء اْلم شككككككككْ ال  ا من اْلُف كككككككك  ع ِظيما و ك ان  و ل ده ه ذ 

 (2)الله تك ع ال ى" 
 

                                         
 .1/856( 2222لمحبي )م خالصة اك ر في أعيان القرن الحادي عشر، ا (2)
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عشر، المغبي )م خ ص  ا ثر في أعيان القرن الغادي -1114
1111) 
" 

و خرج و ُهو  متقن مت ككلع و دخل دمشككق فى سككنة أ ربع و   ال  ِين  و ألف  أث ه اجر الى الر وم 
يخا اِلْبِنِه  وم من اْلمولى يحيى وصككككككككككككيره شكككككككككككك  ا اْلُعُلوم وانتفع ِبِه جم اع ة  أث ال  وتوقنها ودرل به 

ِه و قك ر أ  ع  اْلمولى عبد اْلق اِدر   ُعود لن فسككككككِ اِدق ُمح مثد بن أ بى السكككككك  ل ْيِه أث اسككككككتخلصككككككه اْلمولى صكككككك 
ف ة الى أ ن وصككل  وانتفع ِبِه و ِبه شككا  ذكره واشككتهر ب ين موالى الر وم  أث درل بمدارل د ار اْلخال 

اء م ِدين   اد و ولى ِمنكْه ا ق  كككككك  ْلط ان ُمر اد فات  بك ْ د  ة السكككككك  و له من التآليف  ة أ ي وبالى مدرسككككككة و اِلد 
ِثير ة وتميقات ل ِطيف ة و ك ان ت و ف اته و ُهو  ق ام بِئ ي وب فى سنة  رِس ال ة فى اْلمع انى و له تحريرات ك 

 ِستِ ين  و ألف ع ن ا ْكنك تك ْيِن و ِستِ ين  ر حم ه الله تك ع ال ى
الذكاء والفطنة  ل ك ان  قوىُمح مثد بن ع تيق الحمصى الشافعى ن يل مصر الشثْي  اْلف اضِ 

ت ِقيأ دخل اْلق اِهر ة فى أ يثام شكككككككبابه  حسكككككككن االشكككككككارة فصكككككككي  اْلعبار ة ذ ا دعابة ل ِطيف ة وقبع ُمسكككككككْ
واشككككككككت ل بفنون اْلُعُلوم و أخذ ع ن اْلبُكْره ان اللقانى والنورين على الحلبى وع لى االجهورى و عبد 

د النحوى الشكككككككككككهير بسكككككككككككيبويه و يس بن وين اْلجواد الجنبالقى وحسكككككككككككين النمسكككككككككككاوى و ُمح م  
اِلر  ْمس البابلى وسكلطان الم احى والنور الشبراملسى وجد واجتهد وبر  فى س  الحمصكى و الشكث
ي ة على شككككرح التكثْلِخيص  اْلُفُنون وف اق أقرانه وتقوى على حل المشكككككالت العلمية و ألف ح اشككككِ

نْكي ا رم ل ُه ق اقع ع ن اْلعلأ واشت ل باْلُمْخت صكر للسكعد ورسكالل فى فنون ش تثى  أث ع تحصيل الد 
ْيُ  أعرم ع ن الن ظر فى كته اْلعلأ ن ْحو ع ر اء و ك ثُرت ُدنْكي اُه ِبح  رين و فت  حانوتا لْلبيع و الشككِ  شككْ

ْير ف رجع الى م ا ك ان  ع ل ْيِه فى بدايته من اْلجد و ااِلْجِته اد واشككككككككككككت ل  سككككككككككككنة  أث قرقه ق ارق اْلخ 
يل كته الح ِدي  وكتبها بتصككككككككككح ِميع م ا ِعْنده من اْلكته على كثرتها وجد فى ت ْحصكككككككككككِ ي  ج 

د ته بحمص فى  ا اْلح ال الى أ ن م ات  و ك ان ت ِوال  ِبخ طِ ِه و ك ان  حسكككككككككككن اْلخط و لأ ي ل على ه ذ 
انِين  و ألف ِبمْصر و دفن بتر  رين و ألف و توفى فى ُجم اد ى سنة   م ان و   م  ة المجاورين بسكنة عشكْ

ال  لك ُه  نك ام بعكد م وتكه فك قك  ا فعال الله بكو ر هُه بعض اخوانكه فى اْلم   فر لى وكتبنى ِعْنده  فك ق ال   ماَ
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من اْلعلم اء ق ال  ف قلت ل ُه ك يف  و قد كنت انْكق ط عت ع ن اْلعلأ ُمدثة فك ق ال  لى اْلف كل أوسع و م ا 
 (2)ر أ ْيت اال كل خير وان أرْدت النج اة فى" 

 

 ااامب النجوم العوالي في أنباااء ا واماام والتوالي، -1115
 (1111العصااي )م 

رين  ل ة بقيت من ربيع اكول سككككككككنة   م ان و عشككككككككْ "و ُتوفِ ي يك ْوم اْلخ ِميس إلحدى عشككككككككر ة ل يكْ
انِية أ يثام و من أحسككن م ا سككمع ِمْنُه قك ْوله ِإن صكك  ث ع نُه اللث  أث ِإنثك هُ وعمره   م ان وأرِبعون سككنة و   م 

تعلأ أ نِ ي أخكككافكككك من ِقب لي و ال  أخكككافكككك من قبلكككك وأرجوك من قبلكككك و ال  أرجوك من قبلي 
د بن عبكد اْلملك ال يات ج امعا ب ين  ات  المعتصككككككككككككككأ ر كاه وويره ُمح مكث ه اللكه تك عك ال ى و لمكا مك  ر حمك 

 لع اء والهناء فك ق ال  // )من المنسرح( //
 ُبوك  واْصط ف ق ْت ... ع ل ْيك  أ ْيٍد بِالتك ْرِب و الطِ يِن()ق ْد قُكْلُت ِإذ    يكث 

 
يِن( نْكي ا و نِْعأ  الظثِهُر لِلدِ   )ِإْذه ْه ف ِنْعأ  الْحِفيُظ ُكْنت  ع ل ى الد 

 
 )م ا ي ْجبُكُر اللثُه أ مثةر فك ق د ْت ... ِمثْكل ك  ِإالث ِبِمْثِل ه اُروِن(

 
ف ة الوا ق بِاللثه(  )خال 

ور بُوِيع  ه ا ْنصكككككككُ ح اق ُمح مثد المعتصكككككككأ بن الرشكككككككيد بن اْلمْهدي بن اْلم  ُرون بن أبي ِإسكككككككْ
اد و   يره ا ولد لعشِر ب ق ين  بالخالفة ب سر من رأى ِبم ْوت أ بِيه المعتصأ فاستقر اْك مر ل ُه بِبك ْ د 

عين و ِمال ة و ِفي المسككامرة بُوِيع  ِفي ت اسككِ  ت  و ِتسككْ اكول يك ْوم اْلخ ِميس  ع ربيعمن اْلمحرم سككنة سككِ
مه ا  رين و ِمالك تك ْيِن أمه أم ولد اسككككككككْ ل ة بقيت من ربيع اكول سككككككككنة سككككككككبع و عشككككككككْ اِل ْكنك ت ْي عشككككككككر ة ل يكْ
قك ر اِقيس ك ان  أ بيض حسكككككككن الخيأ ِفي عينه اْلُيْمن ى ُنْكت ة بك ي ام و لأ ولي قتل أ ْحمد بن نصكككككككر 

ل ة ف ئْقعد  رجالاْلُخ  اِعي  على الق ْول ِبخلق اْلُقرْ   م ع ه رم  هن و نصككه ر أسككه الشككرق فدار إِل ى اْلقبكْ

                                         
 .4/84( 2222خالصة اك ر في أعيان القرن الحادي عشر، المحبي )م  (2)
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ن ام ف قيل ل ُه  ل ة إِل ى الشككرق ورؤى ِفي اْلم  ب ة و أمره أ ن يرد الرثْأل كلما د ار إِل ى اْلقبكْ ا فعل مَ أ و ق صكك 
 (2)ق ال   فر لي ورحمني ِإالث أ نِ ي كنت"  الله بك
 

النااال بمااا وقي لوبرااكاا  اي  نوادر الدوفاااء   إع م-1112
 (1150بني العبال، اإلتويدي )م 

 "فقال له أمير المؤمنين: د  هذا كله، فقد اعترفت في مواضع كثيرة من شعرك بال نا.
قال أبو نوال: قد علأ الله هذا قبل علأ أمير المؤمنين بقوله تعالى: " والشككعراء يتبعهأ 

 وأنهأ يقلون ما ال يفعلون ".ال اوون، ألأ تر أنهأ في كل واد يهيمون 
 فقال الرشيد: خلوا عنه.

 ومن هذا أخذ الصفي الحلي فقال:
 نحن اكلى جاء الكتاب مخبرار ... بعفا  أنفسنا وفسق اكلسن

 
 ت فر ذنوبه بئبياتٍ 

 وعن محمد بن نافع، قال: رأيت أبا نوال في النوم بعد موته، فقلت: يا أبا نوال!.
 فقال: الحين كنيت.

 : الحسن بن هانئ.فقلت
 قال: نعأ.
؟ قككال:  فر لي بككئبيكاٍت قلتهككا عي علتي قبككل موتي هي تحككت ماا فعال اللااه باكقلكت: 

 الوسادة.
فسكككككككككئلت أهله فقلت: هل قال أخي شكككككككككعرار؟ قالوا: ال نعلأ! إال أنه دعا بدواة وقرقال 

 وكته شي ار ال ندري ما هو.
 فدخلت ورفعت وسادته وإذا أنا برقة مكتوب فيها:

 رب! إن عظمت ذنوبي كثرةر ... فلقد علمت بان عفوك أعظأ يا

                                         
 .8/453( 2222سمط النجوم العوالي في أنباء اكوالل والتوالي، العصامي )م  (2)
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 إن كان ال يرجوك إال محسِن ... فمن الذي يدعو ويرجو المجرم
 (2)مالي إليك وسيلِة إال الرجا ... وجميل عفوك  أ إني مسلأ" 

 

نوادر الدوفاااء   إع م النااال بمااا وقي لوبرااكاا  اي -1112
 (1150بني العبال، اإلتويدي )م 

 مام أحمد بن حنبل ومناقبه"اإل
 رضي الله تعالى عنه

مات سككنة مالتين وإحدى وأربعين، وحرر من ح ككر في جناوته: فكانوا  مانمالة ألف، 
ومن النسككككاء سككككتين ألفار، وأسككككلأ يوم موته رضككككي الله عنه: عشككككرون ألفار من اليهود والنصككككارى 

 والمجول، انتهى.
لل ات: إن المتوكل أمر أن يقال الموضككككككع وقال اإلمام النووي في تهذيه اكسككككككماء وا

الذي وقف النال فيه للصالة على اإلمام أحمد، فبلى مقام ألفي ألف وخمسمالة، وقد ح ن 
عليه رضكككي الله تعالى عنه المسكككلمون واليهود والنصكككارى والمجول، وقال محمد بن خ يمة: 

ي شككككككككككككككديدار، فرأيته فلما بل ني موت اإلمام أحمد بن حنبل رضككككككككككككككي الله عنه، ا تممت  مار 
المنام وهو يتبختر في مشكككككيته، فقلت: يا أبا عبد الله ما هذه المشكككككية؟ فقال: مشكككككية الخدام 

 في دار السالم.
 ؟ قال:  فر لي وتوجني وألبسني نعلين من ذهه.ما فعل الله بكفقلت: 

وقكال: يكا أحمكد هكذا بقولكك: القرهن كالمي  ير مخلوق.  أ قكال الله تعالى: يا أحمد 
 دعني بتلك الدعوات التي بل تك عن سفيان التي كانت تدعو بهن في دار الدنيا.ا

فقلت: ريا رب أسككئلك بقدرتك على كل شككيء أن ال تسككئلني عن شككيء وا فر لي كل 
 شيء.

                                         
 .218( ص/2250نوادر الخلفاء = إعالم النال بما وقع للبرامكة مع بني العبال، اإلتليدي )م  (2)
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فقال جل وعال: يا أحمد هذه الجنة، فادخل فيها. وأنشكككككككككد بع كككككككككهأ في تاري  موت 
واإلمام مالك، واإلمام الشكككككككافعي واإلمام أحمد بن  اكلمة اكربعة ومولدهأ: اإلمام أبي حنيفة

 حنبل رضي الله عنهأ أجمعين:
 تاري  نعمان يكن سيف سطا ... ومالك في قطع جو  ضبطا

 والشافعي  صين  ببرنِد ... وأحمد يسبق أمر جعد
 فخذ على ترتيه نظأ الشعر ... ميالدهأ فموتهأ فالعمر

، اإلمام الترمذي وأبو داود واإلمام مسككككككككككككلأ وكذا في تاري  اكلمة الخمسككككككككككككة المحد ين
 والنسالي واإلمام البخاري، وقد جمع ذلك بع هأ في بيت واحد فقال:
 إذا رمت الحدي  فلذ بخمس ... تكن مثل المشافه في الحياة

 (2)تعطر درعه ما رص نسِج ... بنور للمحدث للوفاة" 
 

م  و  الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، اغمد خوي-1118
 (1702المرادي )م 

"الشككي  مصككطفى العأ  أ أخذ في قله العلأ فقرأ على الشككي  عبد الرحيأ بن القاتول 
والمحه محمد بن محمود الحبال وأخذ الطريقة الخلوتية عن محمد بن عيسكى الكناني  أ 
رحل إلى مصكككككككر وجاور بها سكككككككت سكككككككنين وأخذ عن علمالها قراءة واجاوة ورجع إلى دمشكككككككق 

خذ عمن لقيه من علماء الحجاو كالجمال عبد الله بن سالأ البصري والسيد وحج وجاور وأ
محمد بن عبد الرسككككككككول البرونجي ورحل إلى حله مرتين  أ رجع إلى دمشككككككككق واسككككككككتقام بها 
يقرئ القرهن العظيأ وكككان لككه حظوة في اكمور الككدنيويككة ولككه  بككات على فعككل الخير المخفي 

حد إنه منه وكان له ولد نجيه حفظ القرهن وقله جدد عمارة جامع السككككككككككككككقيقة ولأ يعلأ أ
العلأ واحتر  في صكككككككككككككنعة العطارة فحاسكككككككككككككبه والده على دراهأ أعطاها له فنقص رأل المال 
فعنفه على ذلك فئخذ سككككككككككككككما وأكله ومات فشككككككككككككككق على والده ذلك  أ انقطع في هخر أمره 

                                         
 .113( ص/2250ادر الخلفاء = إعالم النال بما وقع للبرامكة مع بني العبال، اإلتليدي )م نو  (2)
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لله للسنية ه هدية ال عف قواه وله تعليقات سنية لأ أقف على شيء منها اال على شرح سما
 شرح ورد الخلوتية وضعه على ورد الوسالل الذي كان يقرؤه في كل يوم وله من الشعر قوله

 اصبر لكل مصيبة وتجلد ... واعلأ بئن المرء  ير مخلد
 وإذا أصبت مصيبة تروى بها ... فاذكر مصابك بالنبي محمد

به خلق   علماء ال اهدين انتفعوبالجملة فقد كان من كبار الصككالحين والفرقة الناجين وال
كثير وكانت وفاته مطعونار شهيدار سنة  الث وسبعين ومالة وألف ودفن بالتربة الرسالنية ورأته 

و فر لي وقلككه  فقكال لهكا عكاملني بلطفكه ماا فعاال اللاه باكبنتكه بعكد موتكه بليلتين فقكالكت لكه 
اسككتيقظت من في   ككبي فمني كتابي الذي سككميته هدية الله وقال لي إن لأ تئتني به فئنت 

منامها مذعورة وأمرت بوضع الكتاب في قبره فنبش ليوضع فيه الكتاب فوجدت يده ممدودة  
 كمن يريد أن يتناول شي ار إشارة إلى أخذ الكتاب

 
 السيد عبد الرواق الجندي

السككككككككككككككيكد عبككد الرواق بن محمككد بن أحمككد بن يس بن إبراهيأ الشككككككككككككككهير بككابن الجنككدي 
عراوي اكديه الماهر الحاذق الذكي كان يحسككن صككناعة الشككعر وله في القصككيري اكصككل الم

اكدب معرفة وتعاني النظأ حتى مهر به ولد في سنة خمسين ومالة وألف ونشئ بكنف والده 
وكككان أخكككذ اكدب وقرأ على الشككككككككككككككي  عمر اكدلبي ن يكككل حمص وككككان يحكككه مكككذاكرة العلأ 

ت الرشكككككيقة والمسكككككاجالت ومن جملة من  واكدب ويجالس الشكككككعراء ويجري بينهأ المطارحا
كان من ندماء مجلسككه اكديه عثمان المعراوي الحمصككي البصككير الشككاعر وكان من اكجناد 

 (2)الموسومين باكدب وأسالفه كانوا مشاي  ولأ ي الوا متصفين بالمشيخة إلى أن" 
 

الروضا  الفيغاء في أع م النسااء، يا ين الدبيب )م -1119
1737) 
" 

                                         
 .8/22( 2106سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، محمد خليل المرادي )م  (2)
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واسكككمها همنة، ولقبها جدها المنصكككور وبيدة لبياضكككها ون كككارتها ت وجها الخليفة هارون 
الرشككككككككككككككيد، فولدت له اكمين، وكانت صككككككككككككككاحبة معرو  وخير، وكان لها مالة جارية يحفظن 
القرهن، وكانت قد شكرقت على واحدة تقرأ عشكرة أج اء فكان يسمع في دوي كدوي النحل 

قرهن، وأجرت عين مكاء من مككة عشككككككككككككككرة أميكال تحكت الجبكال والصككككككككككككككخور حتى من قراءة ال
أدخلته من الحل إلى الحرم، وقالت: لو كيلها لما اشكككككتكى كثرة اإلنفاق، اعمل ولو ضككككككربت 
الفكئل بكدينكار، وهي بكاقيكة إلى اآلن عن يمين الكذاهكه إلى منى، هككذا ذكره اليكافعي، وقيل: 

وحفرت هبككار في كككل مرحلككة، وقيككل: حككالطين بحيكك    إنهككا بنككت حككالطككار من ب ككداد إلى مكككة،
كان اكعمى إذا أراد الحج لمس الحالط وسار. وإذا عطش شرب من اآلبار وال يقربه شيء 
من الحيوانات واكسككككود كن الطريق محصككككن بالحيطان، ولها صككككدقات كثيرة، وعاشككككت بعد 

دينة ن ومالة في مووجها الرشكككككيد نحو عشكككككرين سكككككنة. ولما توفي الرشكككككيد سكككككنة  الث وتسكككككعي
قول، عهد بالخالفة لولده اكمين بن وبيدة، وكان منهمكار على شرب وجمع الم اني وقسأ 
الجواهر على النسكاء لش فه بهن، واشترى عربية الم نية بمالة ألف دينار، واشترى جارية ابن 

 عمه إبراهيأ بعشرين ألف دينار، وفيه يقول الشاعر:
 

ا م ِلكار بِالث   لْهِو ُمْشت ِ الر ... ف اْحُكأ ع ل ى ُمْلِكِه بِالو ْيِل و الخ ر بِ ِإذ ا   د 
ا وُهو بُكرُْج الل هِو والطرب يكْ  اِن ه ابط ة  ... لمثا   د   أ ما تك ر ى الشثْمس  فِي الم 

 ولما استقر بالخالفة خلع أخاه المئمون وكته إليه شعرار:
 

ٍة   ... بك ْين  الو ر ى فِي ُسوِق ه ْل مْن و اِيدِ ي ا ْبن ال ذي بِيع ْت بِئ ْبخ س  ِقيم 
 ما فيك  م ْوضُع ُ رورٍة من ِإبرٍة ... ِإالث و فيِه نُْطف ِة من واحدِ 

 وكان اكمين يفتخر بئمه وبيدة، فئجابه المئمون.
 

ا أُمثه اُت الثناِل أ وِعي ِة ... ُمْستك ْود ع اِت ولإِلماِء هباءُ   و ِإنثم 
 لْيس ْت بُمْنِجبٍة ... و ق ال  م ا أ ْنج ب ْت في الخْدِر ع ْجم اءُ  فك ُربث ُمْعرِبةٍ 
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 أ إن المئمون حارب اكمين، وقتله سنة  مان وتسعين ومالة. وبويع بالخالفة المئمون 
فكاتفق أنه مر يومار على وبيدة فرهها تتكلأ وال يفهمه، فقال: يا أماه أتدعين علي؟ قالت: ال. 

اللحكاح. فقال لها: كيف؟ قالت: لعنت يومار مع أبيك بالشككككككككككككككطرنج،  فكئل  فقكالكت: قب  اللكه
على شرط، ف لبني فجردني من  يابي وقا  بي القصر وأنا عريانة،  أ عاد إلى اللعه ف لبته 
فئمرته أن يذهه المطب  يطئ أقب  جارية فيه، فرضكككككككي فلأ أجد أقب  من أمك وال أقذر منها 

 " (2) 
 

ان بعااد القرن السااااابي، الباادر البااالي بمغااا ااان -1170
 (1750الشوراني )م 

ر و م ا و ال  ر حم ه الله على و صككككككفه اْلج ِميل ح تثى م ات  في يك ْوم اْك ْربك ع اء ر اِبع  "على اْلعشككككككْ
أ ربع و أ ْرب عين و مان مال ة و حكى السخاوي ِفي ال ثْوء الالمع أ نه قيل  344عشكر شكْعب ان سنة 

كردي يك ُقول ربِ  أن لني من الر ُمب ار كرا و أ نت خير المن لين و ر هُه ُحس ْين ال لما اْلح د س معه الحف ار
ال  لك ُه  اِلحين بعكد م وتكه فك قك  ا فعال اللاه باكأحكد الصككككككككككككككث ْيهِ  ماَ  و ق ال  ي ا أ ْحمد قك ال  أوقفني ب ين يك د 

مد تمنث عليث ف قلت حْ أ عطيتك اْلعلأ ف م ا عملت ِبِه ق ال  ع لمته وعملت ِبِه فك ق ال  صكككككدقت ي ا أ  
تْ فر لمن صكككلى عليث فك ق ال  قد  فرت لمن صكككلى ع ل ْيك و ح كككر جناوتك و لأ يلب  الرالي أ ن 

 م ات  
 ( أ ْحمد بن اْلُحس ْين الرقيحي82)

ا ُمْهمل ة ُكون اْلُمثك نثاة التثْحِتيثة بْعده  أ الرثاء و فت  اْلق ا  و سككككككككُ ب ة إِل ى الرقي  ِب كككككككك   و ُهو   ِنسككككككككْ
احه المقطعات الفالقة الرالقة و ك ان   بك ْلد ة من أ عمال يحصكككككككككككه  أث الصكككككككككككنعاني اكديه صككككككككككك 

 يتعيش بالصبا ة ف ال  ت  ال ك فه س ْود اء كئكف الصبا ين فعوته على ذ ِلك فك ق ال  
 )اْلمجد في اْلعلأ والكف المسود من ... فن الصبا ة ال  في ُصْحب ة الدول(

ا  و ذ اك  م عرا ... إال كجمع ب ين اْلعلأ و اْلع م ل( )ف م ا سعيت إلى ه ذ 
 و من مقطعاته

                                         
 .26( ص/2181الروضة الفيحاء في أعالم النساء، ياسين الخطيه )م  (2)
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 )قد بل ت اْلك م ال في كل معنى ...  أث ترجو أ ن تسلأ الحسادا(
ْعُهْأ ف من حق ل يأ الطبا  أ ن ال  يعادا(  )أ ْنت أمرضتهأ ف د 

 و له
 و ر ()ه ِذه اكقما  رِْجس و به ا ... سل ِإذا م ا ِشْ ت أ ْرب اب الْ 

ا الرثاح ة في ترك الطمع("   (2))فاصر  الراحات ع ن إمساكها ... ِإنثم 
 

الباادر البااالي بمغااا ااان ان بعااد القرن السااااابي، -1171
 (1750الشوراني )م 

ل بن  ك ْعلكك ه 41") امككِ ان بن ككك  ( أ ْحمككد بن عبككد اللككه بن بككدر بن مفرح بن بككدر بن ُعْثمكك 
 لشافعيالشه اب العامري ال  ي  أث الدمشقي ا

أث سبعين و س ْبعمالة ب  ة و ن ش ئ به ا فحفظ اْلُقْرهن والتنبيه   220ولد في ربيع اكول سنة 
ِحي   أث تحو ل  ء على اْبن خلف و سككككككمع ع ل ْيِه الصككككككث في كبره الحاوي و أخذ ع ن قاضككككككيها اْلع ال 

انِين  و ُهو  ف اضككككككككككككككل فقطنها و أخذ به ا ع ن جم اع   رحل إِل ى ة من أ هله ا و إلى دمشككككككككككككككق بعكد الثثم 
اْلُقدل ف ئخذ ع ن التقي القلقشكككككككندي وبر  في اْلِفْقه وأصكككككككوله وشكككككككارك في   يرهم ا م ع  مذاكرة 
اء  ْمس االحنالى و عين مر ة لْلق  كككككككك  ن ة في الح ِدي  ومتعلقاته وناب في الحكأ ع ن الشككككككككث ح سكككككككك 

ال ف لأ يتأ و ولى افتاء د ار اْلعْدل والتدريس  ِتْقال  اإلفتاء واشتهر بعدة أ م اِكن وتصكدر لإلقراء و اسكْ
ق ف لأ يْبق في أ و اِخر عمره من يُكق ارِبه و له تصككككانيف ِمنكْه ا شككككرح الحاوي  برلاسككككة اْلف تكْو ى ِبِدم شككككْ
ِ ير ِفي أ ربع مجلدات و شكككككككرح جمع اْلج و اِمع و شكككككككرح ُمْخت صكككككككر اْلُمِهمثات لألسكككككككنوي في  الصكككككككث

ة أسككككفار و حج من دمشكككك ِنين ُمتك ف ر ِق ة و ك ان ت و ف اته بخ ْمسكككك  ث سككككِ ه ا ق  ير مرة وجاور ِبم كثة   ال 
وثال سكككنة  رين و مان مال ة و صكككلى  311مبطونار في ظهر يك ْوم اْلخ ِميس سكككادل شككك  ا ْكنك تك ْيِن و عشكككْ

ْعب ة و دفن في المعالة ق ال  اْبن حجر في أنباله وبل ني أ ن صككككككككككككككديقه ا ِه ِعنكْد ب اب اْلك  نثْجأ لع ل يكْ
يِ د فتلى ع ل ْيِه }ي ا ل ْيت قومِ  َما فعل الله بكالمرجاني ر هُه في النوم فك ق ال  ل ُه  ي يعلُمون { السككككككث

 أ ْحمد بن عبد الرثْحم ن بن اْلُحس ْين بن ع  الدثين بن اْلحسن الشامي

                                         
 .2/51( 2150ن السابع، الشوكاني )م البدر الطالع بمحاسن من بعد القر  (2)
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 (2)خمس و ِتْسعين و ألف و ك ان "  2015ولد ت اِسع شهر ذي اْلحجثة سنة 
 

التاااج المكواام ان جواهر اااطثر البراز اآلخر وا ول، -1177
 (1302صديا حسن خان )م 

ته وُحرو من ح ككككر جناو  -رحمه الله تعالى  -"وقبر أحمد بن حنبل مشككككهور بها ي ار 
 .60000ستين ألفرا  -، ومن النساء 300000من الرجال، فكانوا  مانم ة ألف 

ارى واليهود والمجول. وذكر أ بو الفرج وقيل: إنه أسكلأ يوم مات عشرون ألفرا من النص
في  -لله عنه رضي ا -بن الجووي في كتابه الذي صنفه في أخبار بشر بن الحارث الحافي 

الباب السكككككككادل واكربعين ما صككككككككورته: حدث إبراهيأ الحربي، قال: رأيت بشككككككككر بن الحارث 
ما ت: حرك، فقلالحافي في المنام؛ كئنه خارج من باب مسككجد الرصككافة، وفي كمه شككيء يت

؟ فقككال:  فر لي وأكرمني، فقلككت: مككا هككذا الككذي في كمككك؟ قككال: قككدم علينككا فعاال اللااه بااك
البكارحكة  روح أحمكد بن حنبكل فنثر عليكه الكدرر واليكاقوت، فهكذا ممكا التقطكُت، قلكت: فما فعل 
يحيى بن معين وأحمككد بن حنبككل؟ قككال: تركتهمككا وقككد وارا ربث العككالمين، ووضككككككككككككككعككت لهمككا 

، فككئبككاحني النظر إلى الموالككد ، قلككت: فلأ  لأ تككئكككل أنككت؟ قككال: قككد عر  هوان  الطعككام عليث
 وجهه الكريأ.

بفت  الحككاء المهملككة وتشكككككككككككككككديككد اليككاء المثنككاة من تحتهككا وبعككد  -وفي أجككداده: حيككان 
، وبقية اكجداد ال حاجة إلى ضكككككبط أسكككككمالهأ لشكككككهرتها وكثرتها، ولوال خو  -اكلف نون 

 ورأيت: في نسبه اختالفرا، وهذا أص  الطرق التي وجدتها.اإلقالة لقيدتها، 
وكان له ولدان عالمان، وهما: صال ، وعبد الله، فئما صال : فتقدمت وفاته في شهر 

 .108، وكان قاضي أصبهان، فمات بها، ومولده في سنة 166رم ان سنة 
ن بقين من اوأما عبد الله، ف نه بقي إلى سكككككككككككنة تسكككككككككككعين وم تين، وتوفي يوم اكحد لثم

جمادى اكولى، وقيل: اآلخرة، وله سكككككبع وسككككككبعون سككككككنة، وكنيته: أ بو عبد الرحمن، وبه كان 
 ، انتهى ما في "وفيات اكعيان".-رحمهأ الله أجمعين  -يكنى اإلمام أحمد 

                                         
 .2/25( 2150البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، الشوكاني )م  (2)
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 (2)وذكر ابن رجه في "قبقاته" في جملة ترجمة الحافظ يحيى المعرو  بابن" 
 

ر اااطثر البراز اآلخر وا ول، التاااج المكواام ان جواه-1173
 (1302صديا حسن خان )م 

"وكككان داود من عقالء النككال، قككال أ بو العبككال  علككه في حقككه: كككان عقككُل داود أكثر 
 من علمه، وكان يقول: خيُر الكالم ما دخل اكذن  ب ير إذن.

 ئوكان مولده بالكوفة سككنة ا نتين وم تين، وقيل: سككنة إحدى، وقيل: سككتة وم تين، ونشكك
بب داد، وتوفي بها سكككككككككنة سكككككككككبعين وم تين في ذي القعدة، وقيل: في شكككككككككهر رم كككككككككان، ودفن 

 بالشوين ية، وقيل في من له.
؟ بااك مااا فعال اللاهوقكال ولكده أ بو بكر محمككد: رأيكت أبي داود  في المنككام، فقلكُت لكه: 

فقال:  فر لي وسككككككككككككامحني، فقلت:  فر لك، فبأ سككككككككككككامحك؟ فقال: يا بني! اكمر عظيأ، 
 ويل كل الويل لمن لأ ُيس ام  .وال

 رحمه الله، وأصله من أصبهان، والله أعلأ.
 
أ بو محمد، الربيع بُن سككككككككككككليمان بن داود بن اكعرج اكودي  بالوالء، لمصككككككككككككري   - 11
 "الجي ي".

صككككككككاحُه اإلمام الشككككككككافعي، لكنه قليل الرواية عنه، وإنما روى عن عبد الله بن الحكأ  
عنه أ بو داود، والنسكككككككالي. قيل: إنه اجتاو يومرا بمصكككككككر، فطُرحت عليه  كثيررا، وكان  قة، روى

إج انة رماد، فن ل عن دابته، وجعل ينف ككككككككه عن  يابه، ولأ يقل شككككككككي را، فقيل له: أال ت جرُهأ؟ 
 فقال: من استحق النار، وصول  بالرماد، فقد رب .

"، عي في "الخططبالجي ة، وقبره بها، كذا قاله الق ا 156توفي في ذي الحجة سنة 
 .-رحمه الله تعالى  -والجي ة: بليدة في قبالة مصر 

 

                                         
 .28( ص/2802التاج المكلل من جواهر مآ ر الطراو اآلخر واكول، صديق حسن خان )م  (2)
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أ بو عبد الله ال بير بن بكار، وكنيته: أ بو بكر، من هل ال بير بن العوام القرشكككككي،  - 18
 اكسدي.

 .-حرسها الله تعالى  -كان من أعيان العلماء، وتولى الق اء بمكة 
ليه قريش"، وقد جمع فيه شكككي را كثيررا، وعوصكككنف الكته النافعة، منها كتاب "أنسكككاب 

 (2)اعتماُد النال في معرفة نسه القرشيين، وله  يرُه مصنفات دلت" 
 

التاااج المكواام ان جواهر اااطثر البراز اآلخر وا ول، -1174
 (1302صديا حسن خان )م 

"و يرهمكا، وروى عنكه أبو عيسككككككككككككككى الترمكذي، و يره، وقكال قلحة بن محمد في حقه: 
م الدنيا، وقد اشككككتهر أمره، وعر  خبره، ولأ يسككككتتر عن الكبير والصككككك ير من النال أحد أعال

 ف ُله وعلمه ورلاسته وسياسته.
، وحكى أبو عبد الله الحسكككككككككيُن بُن عبد الله بن سككككككككككعيد، قال: كان 141توفي سكككككككككنة 

يحيى بن أكثأ القاضكي صديقرا لي، وكان يودني وأوده، فمات يحيى، فكنت أشتهي أن أراه 
؟ فقال: له بكما فعل ال؟ فرأيتكه ليلة في المنام، فقلت: ماا فعل الله بكالمنكام، فكئقول: في 

 فر لي، إال أنه و بثخني،  أ قال لي: يا يحيى! خلطت على نفسككككككك الدنيا، فقلت: يا رب! 
اتكئت على حدي  حد ني به أبو معاوية ال ككككككككرير عن اكعمش، عن أبي صككككككككال ، عن أبي 

: إني كسككتحي أن أعذب-صككلى الله عليه وسككلأ  -الله  هريرة، قال: قال رسككول  : إنثك قلت 
ذا شيبة بالنار، فقال: قد عفوُت عنك يا يحيى، وصدق  نبيي، إال أنك خلطت على نفسك 

 في دار الدنيا، هكذا ذكره أبو القاسأ القشيري في "الرسالة".
 

سككككككككحق لله، محمِد بن إأبو وكريا، يحيى بُن عبد الوهاب بِن اإلمام أبي عبِد ا - 212
 بِن محمِد بِن يحيى بن من ْده، واسُأ منده: إبراهيأ، ومن ْده: لقه.
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كان من الحفاظ المشكككككككككهورين، وأحد أصكككككككككحاب الحدي  المبروين، وهو محدث ابن 
محدث ابن محدث ابن محدث ابن محدث ابن محدث، وكان جليل القدر، وافر الف ككل، 

تكلف، ثررا صدوقرا، كثير التصانيف، حسن السيرة، بعيد الواسع الرواية،  قة حافظرا فاضالر ُمكِ 
أوحد  أهل بيته في عصككره، خرثج التخاريج لنفسككه ولجماعة من الشككيوخ اكصككبهانيين، وسككمع 
، وأبا قاهر محمد  بن  أحمد الكاته، وأبا منصور  أبا بكر محمد  بن  عبد الله بن ويد ال بيث

وأبا  هاني، وأباه أبا عمرو، وعمه أبا الحسككن عبيد  الله،محمد  بن  عبد الله بن ف ككلويه اكصككب
القاسككأ عبد  الرحمن، وأبا العبال أحمد  بن  محمد بن أحمد الق ككاعي، وأبا عبد الله محمد 
بن علي بن محمكد الجصككككككككككككككاص، وأبكا بكر محمكد  بن  علي الجورداني، وأبكا قكاهر أحمد بن 

أبي بكر أحمد  بن منصكككككككور المقرىء، محمود الثقفي، ورحل إلى نيسكككككككابور، وسكككككككمع بها من 
 (2)وأحمد بن" 

 

التاااج المكواام ان جواهر اااطثر البراز اآلخر وا ول، -1175
 (1302صديا حسن خان )م 

 "ما لي أراك  ح ينرا باِكيرا أسفرا ... كئنث قلب ك  فيه الناُر تستعرُ 
 فقلت:

 د ه ج رواإنِ ي بعيُد الدار عن وقني ... وُمْمِلُق الك فِ  واكحباُب ق
 قلُت: ومن هذا الوادي قول هفرين الالهوري في اكبيات القسمية:

 لعريان يتيمى تمنا نورد ... كه عيد همد وجامه كلكون نكرد
 

، ال اهُد. - 222  أبو محمد، عبد الله البرداني 
قككال اإلمككام العككالأ المقرىء ويُن الككدين أبو الفرج عبككُد الرحمن بن شككككككككككككككهككاب الككدين أبو 

قات" في في كتابه "الطب -رحمه الله تعالى  -أحمُد بن حسكككككككككككككن بن رجه الحنبلي  العبال 
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ذكر المترج أ له: كان منقطعرا في بيت بجامع المنصكككور يتعبد فيه خمسكككين سكككنة. ]ال رهبانية 
 في اإلسالم[

: أنه قال: رأيت النبيث   -يه وسكككلأ صكككلى الله عل -روى عنه أبو بكر المرووقي الفرضكككي 
، فقال لي: يا عبد الله! من تمسككككككك بمذهه أحمد في اكصككككككول، سككككككامحته فيما في المنام

 ، ودفن في مقبرة اإلمام أحمد، رح.462اجترح، أو فيما فرط في الفرو ، توفي رح. سنة 
 

، العكبري ، يعر  بابن جداء. - 221  علي بن الحسين بِن أحمد 
نثة، على مذهه  ا في السكككك   أحمد، كثير  الصككككالة، حسككككن  كان فاضككككالر خيررا  قة، شككككديدر

 التالوة للقرهن، ذا ل س ن وفصاحة في المجالس، ذكره ابن الجووي.
، ودفن في مقبرة أحمد. روى عنه الخطيه: أنه قال: رأيت هبة الله 463توفي سكككككككنة 

ة: ؟ قال:  فر لي، قلت: بماذا؟ قال: كلمة خفيما فعل الله بكالطبريث في المنكام، فقلكت: 
عن أحمد البجلي الحافظ أنه قال: دخل ابُن فك ْورك على السكككلطان محمود،  بالسكككنثة. وحكى

فتناظرا، فقال ابن فورك لمحمود: ال يجوو أن تصكككككككككككف الله بالفوقية؛ كنه يل مك أن تصكككككككككككفه 
بالتحتية؛ كنه من يكون له فوق، جاو أن يكون له تحت، فقال محمود: ليس أنا وصككككككككككككككفته 

 (2)ية، وإنما هو وصف نفسه بذلك، قال: فبهت." بالفوقية، فيل مني أن أصفه بالتحت
 

التاااج المكواام ان جواهر اااطثر البراز اآلخر وا ول، -1172
 (1302صديا حسن خان )م 

"سككمعان، وقال: إمام الحنابلة في عصككره بال مدافعة، وكان عند الخليفة معظمرا، حتى 
ى عند موته بئن ي سكككله تبركرا به، وله تصكككانيف عدة. توف . ورهه بع كككهأ 420ي سكككنة إنه وصكككث

اء ؟ قال: لما ُوضككعت في قبري، رأيُت قبةر من درة بي ككما فعل الله بكفي المنام، فقال له: 
لها  ال ة أبواب، وقالل يقول: هذه لك، ادخْل من أيث أبوابها شكككككككك ت. ورهه هخر في المنام، 

لقد جاهدت   جعفر!؟ قال: التقيُت بئحمد  بن حنبل، فقال لي: يا أبا ما فعل الله بكقال: 
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في اللكه حق جهاده، وقد أعطاك الله الرضككككككككككككككاء. قال ابن رجه: ووقع في جملة من حدي  
 الشريف أبي جعفر بالسما ،  أ ذكرها، وذكر  باته في فتنة ابن القشيري و يرها.

 
الحسككككككككككككككن بن أحمككد بن عبككد اللككه بن البنككاء، الب ككدادي ، اإلمككاُم، المحككدِ ُث،  - 226

 الواعُظ.
 . سمع الحدي  عن جماعة، ودرل وأفتى ومانرا قويالر.816نة ولد س

ا على أهل اكهواء، يفيد المسككككككككلمين باكحادي ، ويبعد  البرا أن يجتمع  وكان شككككككككديدر
في شككخص من التفنن في العلوم ما اجتمع فيه، قال ابن الجووي: ذكر عنه أنه قال: صككنفت 

قع لي الكثير من حديثه عاليرا، . قال ابن رجه: وقد و 422خمس م ة مصكككنف. توفي سكككنة 
  أ ذكره، له ج ء في "شر  أصحاب الحدي ".

 
 علي بن محمد بن الفرح الب او، ويعر  بابن اخي نصر، العكبري . - 222

كان له تقدم في القرهن والحدي ، والفقه والفرالض، وجمع إلى ذلك النسككككك والور ، 
 ومما أنشده لنفسه، رح: . وحدث بشيء يسير، روى عنه جماعة،428وتوفي سنة 

 اعج ْه لمحتكِر الدنيا وبانيها ... وعن قليٍل على ُكره ُيخ لِ يها
 داِر عواقُه مفروحاِتها ح   ِن ... إذا أعار ْت أساءْت في ت قاضيها

 ِقْف في مناوِل أهِل الع ِ  معتبررا ... وانظْر إلى أيِ  شيٍء صار  أهلوها
 هأ ... على الثرى، ودوي  الدوِد يعلوهاصاروا إلى ج د ٍث قك ْفٍر، محاِسنُ 

 (2)ياامن ُيس ر  بئياٍم تسير به ... إلى الفناء وأياٍم يُق ِ يها" 
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التاااج المكواام ان جواهر اااطثر البراز اآلخر وا ول، -1172
 (1302صديا حسن خان )م 

  :"قال عبد الوهاب الشككككككككعراني: رأيته جاء إلى ب داد، فالتقى به أبو الحسككككككككن، فقال له
اُفوا ع   ع افرا خ  ْلِفِهْأ ُذر ِيثةر ضككككِ ل ْيِهْأ كيف تركت الصككككبيان؟ فقال: }و ْلي ْخش  الثِذين  ل ْو تك ر ُكوا ِمْن خ 

 [، تقوى الله لنا ولهأ.1فك ْليك تكثُقوا اللثه  و ْليك ُقوُلوا قك ْوالر س ِديدرا{ ]النساء: 
 

 باري .علي بن محمد بِن عليٍ  القاضي، أبو منصور، اكن - 233
. قرأ القرهن، وسككككككككككككككمع الحدي ، وبر  في الفقه، وأفتى ووعظ، وكان 415ولد سككككككككككككككنة 

، وتبعه من الخلق ما ال يحصكككى  502مظهررا للسكككنة في مجالسكككه، وولي الق كككاء، توفي سكككنة 
 كثرةر، وال يعد هأ إال أسرُ  الحاسبين.

 
 ادي .محفوظ بُن أحمد  بِن الحسِن الكلوذاني، أبو الخطاب، الب د - 231

، وسمع الحدي  على جماعة، وكته بخطه كثيررا من 418أحد اكلمة، ولد في سنة 
مسكككككموعاته، وبر  في المذهه والخال ، ودرثل وأفتى، وصكككككنف كتبرا حسكككككانرا في اكصكككككول 
و يرها، وحدثث بالكثير على صككككككككككككككدق واسككككككككككككككتقامة، وهو من ألمة أصككككككككككككككحاب أحمد، وكان 

 قد جاء الفقُه.الكياهراسي إذا رهه مقبالر، قال: 
 وذكر ابن السمعاني: أن أبا الخطاب جاءته فتوى في بيتين من شعر، وهما:

 قْل لالماِم أبي الخ طثاب مسئلِة ... جاءْت إليك وما يُرجى ِسواك  ل ها
 ماذا على رجٍل رام الصالة  فمذ ... الح ْت لناظرِه ذاُت الجمال ل ها

 فكته عليها في الحال:
 وافى بمسئلٍة ... س رثْت فؤادي ل مثا أ ْن أ صْخُت ل هاقْل لألديِه الذي 

 إنث الذي فتنْتُه عن عبادتِِه ... خريدِة ذاُت حسٍن فانثنى و ل ها
 إْن تاب   أث ق ى عنه عباد ت ُه ... فرحمُة اللِه تك ْ شى م ْن ع ص ى و ل ها

 ، ودفن إلى جانه قبر اإلمام أحمد.520توفي سنة 
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ه القديمة، في تعاليق -رحمه الله  -ت بخط أبي العبال بن تيمية قكال ابن رجكه: رأي
 (2):" -ه رحمه الل -؟ فئنشد ما فعل الله بكرُلي اإلمام أبو الخطاب في المنام، فقيل له: 

 

التاااج المكواام ان جواهر اااطثر البراز اآلخر وا ول، -1178
 (1302صديا حسن خان )م 

، فقلككت: قككد أبككت إال أن أخبرهككا عنككك، فقككال: "فقككال لي: فهالث أخبرتهككا بحقيقككة ذلككك
سككلأ عليها، وقل لها: أنا أسككن  منها، ف نها ُأحد ت في ومني وعصككري، وقد م ككت برهة وال 
أحكد يصككككككككككككككليهككا، وإنمكا وردت من الشككككككككككككككام، وتككداولهكا النككال حتى أجروهكا مجرى مكا ورد من 

 الصلوات المئ ورة.
. "أ الط الحريري في مقاماته" قال ابن رجه: والبن الخشاب تصانيف، منها: كتاب

وقرأ عليككككه الخلق الكثيُر الحككككديكككك   واكدب، وروى عنككككه خلق من الحفككككاظ، وكككككان  قككككة في 
 الحدي  والنقل، صدوقرا حجة نبيالر، ومن شعره في القصيدة، شعر:

 واْست نث بالسثل ف الص لحاء وُكْن رجالر ... ُمب رأر عن دواعي ال  يث والِفت نِ 
 قوٍم أحد  ْت أ   مرا ... فيها خالِ  على اآل اِر والس ن نِ  ودْ  مذاهه  
، ودفن بمقبرة اإلمام 562، وتوفي يوم الجمعة  ال  رم كككككككككان سكككككككككنة 411ولد سكككككككككنة 

ر الحافي. قال ابن الجووي: مرم نحورا من عشكككككككرين يومرا، دخلت عليه  أحمد قريبرا من ِبشكككككككْ
 ي: عند الله أحتسُه نفسي.، فقال ل-وقد ي س نفسه  -قبل موته بيوم ويومين 

وحد ني عبد الله الجبالي العبد الصكككككككككككال ، قال: رأيته في المنام بعد موته بئيام ووجُهه 
؟ قال:  فر في، قلت: وأدخلك الجنة؟ قال: وأدخلني ما فعل الله بكي ككككككككككيء، فقلت له: 

 واالجنككة، إال أنككه أعرم عني، قلككت: أعرم عنككك؟ قككال: نعأ، وعن جمككاعككة من العلمككاء ترك
: وإذا ككان هككذا بكالخيكار، فكيف بكئمثكالنكا، لأ -عفكا اللكه عنككه  -العمكل، انتهى. قكال المؤلف 

 نعمل بما علمنا، إال أن يت مدنا الله برحمته.
 

                                         
 .231( ص/2802تاج المكلل من جواهر مآ ر الطراو اآلخر واكول، صديق حسن خان )م ال (2)



 

 1258 

حسككككن بن أحمد بِن حسككككٍن، المحدِ ُث المقرىء، الحافُظ، اكديُه، الل وي ،  - 105
 ال اهُد، أبو العالء، المعرو  بالعطار، شي  همدان.

. قرأ القرهن بالروايات، وسككككككمع الحدي ، وأكثر عنه، وحدثث، وانقطع 433لد سككككككنة و 
إلى إقراء القرهن، وروايِة الحدي  إلى هخر عمره، وحدث بئكثر مسككككككككككككككموعاته، وسككككككككككككككمع منه 

 (2)الكبار، واكلمة والحفاظ، وسمع منه خلق كثير. ذكره" 
 

، التاااج المكواام ان جواهر اااطثر البراز اآلخر وا ول-1179
 (1302صديا حسن خان )م 

"ويتجكاوو عنكه. وذكر ابن النجكار عن علي الفكاخراني قكال: رأيكت صككككككككككككككدقكة في المنام، 
؟ قال:  فر لي بعد شككككككدة، فسككككككئلته عن علأ اكصككككككول، فقال: ال ما فعل الله بكفقلت له: 

تشككككت ل به، فما كان شكككككيِء أضككككرث عليث منه، وما نفعني إال خمس قسكككككبات، أو قال: تميرات 
 دقت بها على أرملة.تص

قال ابن رجه: هذا المنام حق، وما كانت مصككككككككيبة إال من علأ الكالم، ولقد صككككككككدق 
القالل: ما ارتدى أحد في الكالم فئفل ، وبسكككبه شكككبهة المتكلمين والمتفلسكككفة كان يقع له 

، ويقع منه من الكالم واالعترام ما يقع. وقد -يذكرها في أشكككككككككعاره  -أحيانرا حيرة وشكككككككككك 
له مسكككئلة في القرهن قرر فيها: أن ما في المصكككحف ليس بكالم الله حقيقة، وإنما هو رأيت 

عبكككارة عنكككه، وداللكككة عليكككه، وإنمكككا سككككككككككككككمي: كالم  اللكككه، مجكككاورا، قكككال: وال خال  بيننكككا وبين 
المخككالفين في ذلككك إال عنككدنككا أن مككدلولككه: هو كالم اللككه الككذي هو الحرو  واكصككككككككككككككوات، 

 المعنى القالأ بالذات، انتهى.وعندهأ مدلول الكالم: هو 
قلككت: والحق في هككذه المسكككككككككككككككئلككة: أن لفظ القرهن الكريأ ومعنككاه كالهمككا من الرحمن 
الرحيأ، وكالمه سكككككككككككبحانه حر  وصكككككككككككوت؛ كما نطقت به اكحادي  الصكككككككككككحيحة، والكالم 

ال رالحة له في الكتاب وال في السكككككككنة، وكما أن كالمه  -الذي أ بته اكشكككككككاعرة  -النفسكككككككي 
له مثل، فكذلك حرفه وصكككككككوته ال مثل لهما، وتن يله على مناول الكالم البشكككككككر وسكككككككالر ليس 
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ْيِء{ ]الشكككككككورى:  ِمْثِلِه شككككككك  [، }و ل ْأ ي ُكْن ل ُه ُكُفورا 22مخلوقاته وصكككككككفاتها ال يجوو، }ل ْيس  ك 
 [.4أ ح ِد{ ]اإلخالص: 

 
، ال ريُر، المحدُث، الحافُظ، - 120  أبو بكر. محمد بن أبي اك اله بِن أحمد 

، تال على جماعة، وسككككككككككمع الحدي  من سككككككككككبط -قرية من قرى ب داد  -ولد بباقدار 
الخياط، وابن ناصككككككككككر الحافظ، وحدثث وسككككككككككمع. ذكره ابن المديني، وقال: انتهى إليه معرفة 
رجال الحدي  وحفظه، وعليه كان المعتمد فيه. وقال الحافظ الخ ككري: كان هخر من بقي 

 (2)ة، أ نى عليه الدبيتي، والحافظ المنذري." من حفاظ الحدي  اكلم
 

التاااج المكواام ان جواهر اااطثر البراز اآلخر وا ول، -1130
 (1302صديا حسن خان )م 

ه: م مور أبا بكر على تسميت -صلى الله عليه وسلأ  -"لص رهما، قال: وقد أقر النبي 
 -رحمه الله تعالى  -الشككككيطان، وربما أشككككار إلى أنه منسككككوخ، وهذا مذهه ضككككعيف، توفي 

 .538سنة 
وذكر ابن النجار في ترجمة داود بن أحمد ال كككرير: أنه سكككمعه يقول: سكككمعت يعقوب 

؟ عل الله بكما فبن يوسككككف الحربي، يقول: رأيت عبد الم ي  في المنام بعد موته فقلت: 
 فقال:

 العلُأ ُيحيي أُناسرا في قبورِِهُأ ... والجهُل يُكْلِحُق أحياءر بئمواتِ 
 

 .-قدل سره  -عبد الوهاب بن الشي  العار  عبِد القادِر الجيالني  - 128
، وأسكككككككككككمعه والده في صكككككككككككباه من ابن البناء، والق او، واكرموي، وأبي 511ولد سكككككككككككنة 

الوقكت، و يرهأ، وقرأ الفقكه على والكده حتى بر  فيكه، ودرل نيابة عن والده بمدرسككككككككككككككته وهو 
ا ظريفرا من ظرفاء أهل ب داد، متماجنرا، حي، وقد نيف على العشككككككرين من عمره، وك ان ك يثسككككككر
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وله لسككان فصككي  في الوعظ، وإيراد ملي ، مع عذوبة ألفاظ، وحدة خاقر، وكان لطيفرا ملي  
 النادرة، ذا م اح ودعابة، وكانت له مروءة وسخاء.

قال أبو شامة: قيل له يومرا في مجلس وعظه: ما تقول في أهل البيت؟ قال: أعموني، 
ن أعمش أجاب عن بيت نفسكككككككككه. وقيل له يومرا: بئي شكككككككككيء تعر  الُمِحقث من المبطل؟ وكا

أراد: من يخ كككككككككككه، ي ول خ كككككككككككابُه بليمونِة. وقال ابن الب وري: وعظ يومرا،  -قال: بليمونة 
فقال له شكككككخص: ما سكككككمعنا بمثل هذا، فقال: ال شكككككك يكون هذيان. وكان له نوادر كثيرة. 

 ن القطيعي، وروى عنه ابن الدبيتي.وسمع منه جماعة، منهأ: اب
-رحمهما الله تعالى رحمة واسعة  -، ودفن عند عبد الدالأ الواعظ 518وتوفي سنة 

. 
 

124 -  ، ، الفقيككُه، الخطيككُه، المحككدِ ُث، الف ر ضككككككككككككككي  قلحككة بن مظفر بن  ككانأ العلثيِ 
 النظثاُر، المفسُر، ال اهُد، الورُ ، العارُ ، تقي  الدين أبو محمد.

 (2)حفظ الكتاب، وسمع الحدي  الكثير، وقرأ "صحي  مسلأ" في  ال ة" 
 

التاااج المكواام ان جواهر اااطثر البراز اآلخر وا ول، -1131
 (1302صديا حسن خان )م 

 "نظرُت إلى ربي ِكفاحرا فقال  لي ... هنيرا رضاي  عنك يا بن  سعيدِ 
 وقلِه ع ميدِ فقد كنت  قك وثامرا إذا أقبل الدجى ... بعبرِة مشتاٍق 

 فدون ك فاختر أيث قصر أردت ه ... وُوْرني ف ني منك   يُر بعيدِ 
د يرى ربه كما رهه سككككككككككككككفيان عن -يعني: إبراهيأ المترج أ له  -وقلكت: أرجو أن العماد 

ن ول حفرته، فنمت، فرأيت العماد في النوم عليه حلة خ ككككككككككراء، وعمامة خ ككككككككككراء، وهو في 
قى في درج مرتفعة، فقلت: يا عماد الدين! كيف بت؟ ف ني مكان متسع كئنه روضة، وهو ير 

 والله متفكر فيك، فنظر إلي  وتبسأ على عادته، وقال:
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 رأيُت إلهي حين أُن ْلُت حفرتي ... وفارقُت أصحابي وأ هلي وِجيرتي
 فقال  ُج يت  الخير  عنثي ف نني ... رضيُت، فها عفوي لديك  ورحمتي

 والرضا ... فك ُوقثيت نيراني ولُقثيت  جنتي وبتث ومانرا تاُمُل الفوو  
ا رلي في النوم على حصككككككككان، فقيل له:  قال: فانتبهت مرعوبرا، وكتبت اكبيات. وأي ككككككككر

 ؟ فقككال:مااا فعاال اللااه بااك. ورهه هخر، فقككال: -ع  وجككل  -إلى أين؟ فقككال: أوور الجبككار 
ا   ف ر  ِلي ر ب ِ 16}يكك ال يككْت  قك ْوِمي يك ْعل ُمون  ) [، 12، 16ي و ج ع ل ِني ِمن  اْلُمْكر ِمين { ]يس: ( ِبمكك 

في النوم، والشككككي  عماد عن  -ع  وجل  -ورهه اإلمام عثمان المقدسككككي يقول: رأيت الحق 
ه مثكل البدر، وعليه لبال ما رأيت مثله. وقال اإلمام عبد الحميد المقدسككككككككككككككي:  يمينكه، ووجهكُ

وسككككككككككككككمع منه خلق من الحفاظ  شككككككككككككككممكت من قبره مرتين رالحكة قيبكة. وقكد حكدث بكالكثير،
 واكلمة؛ كال ياء، والمنذري.

 
 عبد الرحمن بن عمر بِن أبي نصر الب دادي  الواعُظ، يلقه: شهاب الدين. - 188

، سككككمع الكثير ب فادة والده، وبنفسككككه من ابن البناء، وأبي الوقت، وأبي 544ولد سككككنة 
كثيررا. وحدثث، وسكككككككككككمع منه   ورعة، وعني بهذا الشكككككككككككئن. قال ابن النجار: وسكككككككككككمعت بقراءته

 جماعة، وأجاو للمنذري.
 (2)، ورأيته في المنام وعليه  ياب فاخرة، فسئلته: ما فعل الله" 625توفي سنة 

 

التاااج المكواام ان جواهر اااطثر البراز اآلخر وا ول، -1137
 (1302صديا حسن خان )م 

، ا - 152" ، القرشكككككككككككككي  ، البيوسكككككككككككككف بن عبد الرحمن بِن محمِد بِن عليٍ  كري ، لتيمي 
، الواعُظ، الشهيُد، محيي الدين، أبو محمد بن الشي  جمال الدين أبي  الب دادي ، اكصولي 

 أستاذ دار الخالفة المستعصمية. -المتقدِم ذكرُه  -الفرج بن الجووي 

                                         
 .126( ص/2802التاج المكلل من جواهر مآ ر الطراو اآلخر واكول، صديق حسن خان )م  (2)



 

 1262 

بب داد، وسككككمع بها من أبيه، وقرأ القرهن، ولبس الخرقة من الشككككي   530ولد في سككككنة 
بن سكينة، واشت ل بالفقه، والخال ، واكصول، وبر  في ذلك، وكان أمهر فيه ضياء الدين 

من أبيه، ووعظ في صك ره على قاعدة أبيه، وعلى أمره، وعظأ شئنه، وولي الواليات الجليلة، 
 أ انقطع في داره يعظ ويفتي ويكدرل، وهو من العلمكاء اكفككاضككككككككككككككل، والكبراء اكمكا ككل، أحككد 

ف ككككككككككككككل، ظهرت عليكه ه ار العناية اإللهية مذ كان قفالر، فعني به أعالم العلأ، ومشككككككككككككككاهير ال
والده، وأسكككككككمعه الحدي ، ودربه من صككككككك ره في الوعظ، وبورك له في ذلك، وصكككككككار له قبول 
تام، وبانت عليه ه ار السككعادة. وتوفي والده وعمره إذ ذاك سككبع عشككرة سككنة، وأنشككئ مدرسككة، 

ا بسكككككي ف الكفار عند دخول هالكو ملك التتار إلى ولأ ي ل كذلك إلى أن قتل صكككككبررا شكككككهيدر
ب داد، فقتل الخليفة المسككككككككككككتعصككككككككككككأ وأكثر أوالده، وقتل معه أعيان الدولة واكمراء، وشككككككككككككي  
الشكككككيوخ، وأكابر العلماء، وقتل أسكككككتاذ الدار محيي الدين، وكان المسكككككتنصكككككر له شكككككباك على 

رهما دث بب داد ومصر و ي، وأ ره باق، ح-دون  يرهأ  -إيوان الحنابلة يسمع الدرل منهأ 
 من البالد.

قكال الكذهبي: ككل أحكد يعوو ويادة عقل، إال محيي الدين بن الجووي؛ ف نه يعوو نقص 
عقل؛ ويحكي في هذا عجاله، منها: أنه مر في سكويقة باب البريد، والنال بين يديه، وهو 

لته،  راكه الب لة؛ فسكقط حانوت، ف كج النال، وصكاحوا، وسقطت خشبة فئصابت كفل ب
فلأ يلتفكت، وال ت ير عن هي تكه. وحكى أنكه ككان ينكاظر وال يحرك لكه جكارحكة، وككانكت خاتمة 
سكعادته الشكهادة، روي عن الشكي  محمد بن سككران ال اهد: أنه قال: رأيت أستاذ الدار ابن 

عدة،  ؟ قال: ك فثرت ذنوب نا سككككيوُفهأ. له تصككككانيفما فعل الله بكالجووي في النوم، فقلت: 
 (2)"معادن اإلبري  في تفسير الكتاب الع ي "، ومنها: "المذهه اكحمد في مذهه"  منها:

 

التاااج المكواام ان جواهر اااطثر البراز اآلخر وا ول، -1133
 (1302صديا حسن خان )م 

، ال اهُد. - 162" ، المقرىء، الصوفي   علي بن عثمان بِن عبِد القادر، الوجوهي 
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، رهه 621ع الحدي ، روى عنه النال، توفي سككككنة ، قرأ القرهن، وسككككم531ولد سككككنة 
، فككئجلسكككككككككككككككاني، مااا فعاال اللااه بااكرجككل عككالأ في النوم بعككد موتككه، فقككال:  ؟ قككال: ن ال عليث

عالى رحمه الله ت -وسككككئالني، فقلت: لمثل ابن الوجوهي يقال ذلك؟! فئضككككجعاني، وم ككككيا 
-. 

 
، ال - 163 مقرىُء، المحكككدُث، عبكككد الصككككككككككككككمكككد بن أحمكككد بِن عبكككِد القكككادِر، القطفتي 

 النحوي ، الل وي ؛ الخطيُه، الواعُظ، ال اهُد؛ شيُ  ب داد وخطيُبها.
، وقرأ القرهن بالروايات، وسككككككمع الحدي ، وقرأ بنفسككككككه على الشككككككيوخ، 518ولد سككككككنة 

وجمع أسككماء شككيوخه بالسككما  واإلجاوة، فكانوا فوق خمس م ة وخمسككين شككيخرا، وبع ككهأ 
 نهأ باإلجاوة الخاصة من  ير سما .باإلجاوة العامة، وكثير م

قال الشككككي  صككككفي الدين: شككككي  ب داد كلها، إليه انتهت رلاسككككة القراءة والحدي  بها؛ 
 وكان من العلماء العاملين، واكلمة الموصوفين بالعلأ والف ل وال هد.

صكنف الخطه  التي انفرد بفنها وأسكلوبها وما فيها من الصكنعة والفصاحة، وجمع منها 
كثيررا؛ ذهبت في واقعة ب داد مع كته له ُأخر بخطه وأصكككككككككككوله، حتى كان يقول: في شكككككككككككي را  

قلبي حسككككرتان: ولدي، وكتبي، وكان ولده أحمد فاضككككالر، حسككككن  السككككمت، حسككككن  الصككككورة، 
حسككككككككن  القراءة، حدثث بالكثير، وسكككككككككمع منه خاللق، وكان شكككككككككيوخ ب داد يقرؤون عليه كته 

 .626ريخه، توفي سنة الحدي ، حكى عنه ابن النجار في تا
 

، يعر  بابن الجيشي. - 161  يحيى بن أبي منصور بِن أبي الفت ، الحيراني  الصيرفي 
، وسككككمع بها من الرهاوي، والخطيه فخر الدين، ورحل 538ن يُل دمشككككق، ولد سككككنة 

 (2)إلى ب داد، وسمع بها، وأخذ العربية عن أبي البقاء، وكته الكثير" 
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ن جواهر اااطثر البراز اآلخر وا ول، التاااج المكواام ا-1134
 (1302صديا حسن خان )م 

" أ ذكر الطبقكككة الثكككامنكككة، وذكر منهأ أحمكككد  بن حبكككان الحكككافظ  الحجكككة  صككككككككككككككككاحكككه 
"المسكككككند"، وحكى عنه: أنه قال: ليس في الدنيا مبتد  إال وهو يب ض أصكككككحاب الحدي ، 

. قال الذهبي رح 156ة وإذا ابتد  الرجل بدعة، ن عت حالوة الحدي  من قلبه، مات سكككككككككن
: فهؤالء المسككككككككككككككمثْون في هذه الطبقة هأ نقاوة الحفاظ، ولعل قد -بعد ترجمة أبي التقى  -

ُد كككان يجتمع فيككه أويكك  -في هككذا الوقككت  -أهملنككا قككالفككة من نظرالهأ، فكك ن المجلس الواحككد 
ن م تي ممن عشككككككككككرة هال  محبرة يكتبون اآل ار النبوية، ويعتنون بهذا الشككككككككككئن، وبينهأ نحو 

إمام قد برووا وتئهلوا للفتيا، فلقد تقالث أصككككحاب الحدي  وتالشككككوا، وتبدل النال بطلبة يه أ 
بهأ أعداء الحدي  والسككنة، ويسككخرون منهأ، وصككار علماء العصككر في ال اله عاكفين على 
التقليككككد في الفرو  من  ير تحرير لهككككا، ومكبين على عقليككككات من حكمككككة اكوالككككل، وهراء 

ين، من  ير أن يتعقلوا أكثرهكا، فع أ  البالء، واسككككككككككككككتحكمكت اكهواء، والحكت مبادي المتكلم
رفع العلأ وقب ككككككه من النال، فرحأ الله امرأر أقبل على شككككككانه، وقصككككككر من لسككككككانه، وأقبل على 
تالوة قرهنككه، وبكى على ومككانككه، وأمعن النظر في "الصككككككككككككككحيحين"، وعبككد  اللككه قبككل أن يبعثككه 

 ارحْأ واجعلنا منهأ.اكجل، اللهأث وفق و 
بور، ، ومنهأ: الذهلي حافظ نيسا-وعدتهأ م ة وستة أنفس  - أ ذكر الطبقة التاسعة 

عككل ؟ قككال:  فر لي، قلككت: فمككا فمااا فعاال اللااه بااكقككال أبو عمرو: رأيتككه في النوم، فقلككت: 
. ومنهأ: 153بحديثك؟ قال ُكته بماء الذهه، ورُفع في أعلى عليين، توفي الذهلي سككككككنة 

ام الحكافظ أبو بكر محمكد بن عتكاب اكعين، قكال الكذهبي: لمكا مكات، وبلى خبره أحمد اإلمك
بن حنبكل، قكال: إني ك بطكه، مكات ولأ يعر   ير الحكديك ، ومنهأ: داود الظاهري الحافظ 
الفقيه المجتهد، قال أبو إسكككككككحاق: كان في مجلسككككككككه أربع م ة قيلسككككككككان، وقال  عله: كان 

، قال:  -صككاحه "السككنن"  -. ومنهأ: أبو داود 120سككنة  عقل داود أكثر  من علمه، مات
خمس م ة ألف حدي ، انتخبت منها هذه  -صكككككككككككلى الله عليه وسكككككككككككلأ  -كتبت عن النبي 

 .125السنن، فيه أربعة هال  و مان م ة حدي ، مات سنة 
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 (2)قال الذهبي في هخر هذه الطبقة: ولقد كان في هذا العصر وما قاربه من ألمة" 
 

ج المكواام ان جواهر اااطثر البراز اآلخر وا ول، التااا-1135
 (1302صديا حسن خان )م 

"شككات أ  م ْن شككاتمه ظلِأ بك يثن، وعسككِف ظاهر، وال سككيما إذا كان ال يدري بانتسككاب من 
ذكر إلى ذلك اإلمام، ال جرم قد أبدله الله بسكككككككلطان خير من سكككككككلطانه، وجيران أف كككككككل من 

، وجاٍه أرفع  مما حسكككككدوه عليه، ف نه لما خرج، توجه إلى جيرانه، وروق أوسكككككع  مما منعوه منه
مملكة الروم، وما وال يترقى حتى اسككككككتقر في ق ككككككاء العسكككككككر و يره، وقد ترجأ له صككككككاحه 
"الشقالق النعمانية" ترجمة حافلة، وذكر فيها: أن سلطان الروم عرم  عليه الووارة  فلأ يقبْلها، 

مخالفِة للوجه الشكككككككككككرعي، فم قه، وأنه كان يخاقه وأنه أتاه مرة مرسككككككككككوِم من السككككككككككلطان فيه 
السككككككلطان باسككككككمه وال ينحني له وال يقبل يده بل يصككككككافحه مصككككككافحة، وإنه كان ال يئتي إلى 
ك حرام، فعليككك  ك حرام، وملبسككككككككككككككُ السككككككككككككككلطككان إال إذا أرسككككككككككككككل إليككه، وكككان يقول لككه: مطعمككُ

، ين، ال كما قال السكككخاويباالحتياط، وذكر له مناقه  جمة تدل على أنه من العلماء العامل
 انتهى.
 

وفي "البدر الطالع" في ترجمة أحمد بن حسكككككككين بِن حسكككككككٍن، المعرو  بابن  - 838
 رسالن:

ا عن الدنيا وبنيها جملة، تاركرا لقبول ما يعرم عليه من الدنيا ووظالفها،  كان معرضككككككككككر
ل إليه من المال، وسكككككمع من ج ماعة في الحدي ع   و يره، مبل كان يمتنع من أخذ ما يرسككككك 

حرصكككككككه على سكككككككالر أنوا  الطاعات، قال السكككككككخاوي: هو في ال هد والور  والتقشكككككككف واتبا  
السككككككككنة وصككككككككحة العقيدة كلمة إجما ، بحي  ال أعلأ في وقته من يدانيه في ذلك، وانتشككككككككر 

 ذكره، وبك ُعد  صيُته، وشهد بخيره كل  من رهه، انتهى.

                                         
 .166( ص/2802التاج المكلل من جواهر مآ ر الطراو اآلخر واكول، صديق حسن خان )م  (2)
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، 344نن أبي داود". مات في سككككنة له مصككككنفات، منها: في "التفسككككير"، و"شككككرح لسكككك
وحكى السكخاوي في "ال وء الالمع": أنه قيل لما أُلحد، سمعه الحفار يقول: }ر بِ  أ ْن ِْلِني 

ُر اْلُمْن ِلِين { ]المؤمنون:  يكْ [، ورهه حسككككككككين الكردي أحُد الصككككككككالحين 11ُمنكْ  الر ُمب ار كرا و أ ْنت  خ 
: أوقفني بين يككديككه، وقككال: يككا أحمككد! أعطيتككك ؟ قككالمااا فعاال اللااه بااكبعككد موتككه، فقككال لككه: 

 ، ]العلأ [، فمكا عملكت بكه؟ قكال: علمتكه، فقكال: وعملكت  بكه، صككككككككككككككدقكت  يكا أحمكد! ت م نث علي 
، فقال: قد  فرُت"   (2)فقلت: ت فر لمن صلثى عليث

 

اسااارات المريف بغسن التعريف، اغمد السنو ي -1132
 (1318)م 

" 
الشككي  أبو العبال أحمد بن علي أبي الف ككل قاسككأ بن أحمد حفيد الشككي  أحمد هو 

بن عبد الله الرصكككككا  اكنصكككككاري اكندلسكككككي. ناهيك من ذي حسكككككه ونسكككككه، ت كككككلع بالعلأ 
واكدب، مع أن لككه في الفقككه قول بككا ، وسككككككككككككككعككة االقال ، والخبرة بمواقع التن يككل، والمروءة 

و لككه معرفككة تككامككة بمراتككه النككال، وتن يككل كككل من لتككه التي هوالكديككانككة التي وانهككا مجككده اك يككل، و 
عليها عند اككيال، يُرضكككككي الخصكككككمين بلطفه، وله فراسكككككة تق كككككي على من جالسكككككه باعتقاد  

 كشفه، مع مروءة يجتنه بها المرور في اكسواق.
وتقدم لخطة النيابة بالمحكمة الشككككككككككككككرعية ف انها علمار ودينار وورعار وأقام حدود الله ولأ 

لأ يذكر فيها  25يخش لومة اللأ في المحكمة الشككككرعية مدة تقرب من خمس عشككككرة سككككنة 
تسكككع عشكككرة ومالة وألف ودفن ب اوية سكككيدي معاوية أمام  2221إال بخير إلى أن توفي سكككنة 

ين يديه وكلمني فقال أوقفني ب ما فعل الله بكالمارستان بالع افين. وريء في المنام فقيل له 
رب أنكت أعلأ العكالمين ف فر لي ونقكل من قبره بعكد مدة لعارم فوجد  في أشككككككككككككككيكاء فقلكت يكا

 كيوم وضع عليه، رحمه الله وقد أرخ وفاته الشاعر الشي  محمد الووير بقوله: ]البسيط[
 إليك مد  قاضي المسلمين يدا ... يجني لما قد جناه من رضاك ندى

                                         
 .858( ص/2802التاج المكلل من جواهر مآ ر الطراو اآلخر واكول، صديق حسن خان )م  (2)
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 ك ردايم رغ الخد  باكعتاب معترفار ... عساك تُلقي عليه من ندا
 وجاء بالمصطفى والصحه معتصمار ... ف نهأ أعظأ المستشفعين  دا

 وأنت أهل إلتمام المرام به ... كن ف لك باإلحسان فيه بدا
 وقد بدا الم  ال فران بين  نا ... أقالم حقك من وصف به سعدا

  ناؤه أحمد مثل اسمه ولذا ... أتى ِلما أرخوه )عدله شهدا(
 الشي  قاسأ الرصا -5
و الشككي  أبو ال ككياء قاسككأ بن أحمد بن علي بن أبي الف ككل قاسككأ بن أحمد حفيد ه

الشكككي  أحمد بن عبد الله الرصكككا  اكنصكككاري اكندلسكككي، تقدم لنيابة الق كككاء بعد وفاة والده 
وكان عالمار جليالر مو قار كريأ النفس مالومار لإلقراء شكككككك لته خطة الق ككككككاء عن التدريس وقال 

 عنها لحفيده عليه رحمة الله همين.مقامه فيها فتخلى 
 
 الشي  حمودة الرصا -6

تقدم اسكككككتيفاء ترجمته وقد تقدم لخطة الق كككككاء بعد تخلي جده له فق كككككى مدة قويلة 
على عهد المقدل حسككككككككككين بن علي تركي، وتنقل منها لخطة الفتيا إلى أن توفي عليه رحمة 

 الله همين.
 
 الشي  إبراهيأ النفاتي-2

حاق إبراهيأ بن محمد بن حميدة حفيد الشككي  سككالأ النفاتي نسككبة هو الشككي  أبو إسكك
إلى قبيلة نف ات قبيلة من قبالل الجهة القبلية تقرب من صككفاقس ناهيك من بيت علأ وف ككل 

 (2)تقدم جده الشي  سالأ لخطة اإلفتاء أوالل المالة الحادية عشرة وكان  " 
 

                                         
 .110( ص/2823)م  مسامرات الظريف بحسن التعريف، محمد السنوسي (2)
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د الرزاق حوي  البشار في تاريخ القرن الثالث عشر، عب-1132
 (1335البيبار )م 

 "الشي  منصور بن عمار بن كثير السلمي
 الخراساني الصوفي الدمشقي

كان مسككككككرفار على نفسككككككه  أ تاب، وكان سككككككبه توبته أنه وجد في الطريق رقعة مكتوبة 
بسككأ الله الرحمن الرحيأ، فلأ يجد لها موضككعار ي ككعها فيه فئكلها فرأى في المنام قالالر يقول 

  اللكه عليكك باب الحكمة الحترامك للرقعة، فقال من نومه نادمار على أفعاله تالبار لكه: قكد فت
من وقوعه في أوحاله، مقبالر على مواله معرضككككككككككككككار عما سككككككككككككككواه، ففت  الله عليه أبواب القبول 
وسهل له أسباب الوصول، ومنحه من العلوم اإللهية والتجليات العرفانية، ما أ بت له الف يلة 

شككككككمالل الجميلة، وف ككككككل الله واسككككككع ال راد له وال مانع، قال بع ككككككهأ: رأيت في وحقق له ال
ا فعل مالمنام منصكور بن عمار بعد موته وكان في أول أمره قد أسكر  على نفسككه، فقلت له 

؟ قكال أوقفني بي يكديكه وقكال لي أنكت الذي كنت ت هد النال في الدنيا وتر بهأ في اللاه باك
نت يا رب أعلأ، ولكن وع تك وجاللك، ما جلسككت مجلسككار اآلخرة، فقلت قد كان ذلك وأ

إال وبدأت بالثناء و نيت بالصككككالة والسككككالم على نبيك ورسككككولك، و لثت بالنصككككيحة لعبادك، 
فقال الله تعالى صكككدق، ضكككعوا له كرسكككيار في سكككمالي يمجدني كما كان يمجدني في أرضكككي 

ن حمه الله في دمشككككككق ودفانتهى، وف كككككله معرو  وكماله موصككككككو   ني عن البيان، مات ر 
 بها سنة ألف ومالتين و....

 
 الشي  منصور بن مصطفى بن منصور بن صال 

 ابن وين الدين السرميني الحلبي الحنفي
العالأ المتقن الفاضكككل المحدث اكصكككولي ال اهد العابد التقي النقي، مولده سكككنة سكككت 

 (2)ص يرار"  و ال ين ومالة وألف بسرمين من أعمال حله ونشئ بحله، ودخلها
 

                                         
 .2561( ص/2885حلية البشر في تاري  القرن الثال  عشر، عبد الرواق البيطار )م  (2)
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إتغاف أع م النال بجمال أخبار حاضاار  اكنال، ابن -1138
ان السجوما ي )م 

َ
د
ْ
ي
َ
 (1325ز

"حملة القرهن وحفاظ السكككككككككبع، وكان من أهل الدين والف كككككككككل والخير والصكككككككككالح، رهه 
ه به ؟ فئجابه بئن من جملة ما أكرمه اللماا فعال اللاه بكبعض العكدول بعكد وفكاتكه فقكال لكه: 

وقد كانت الطرق والدكاكين وقت المرور بجناوته  -أ عنى جناوته-يمن شككككككككككككيعه أن شككككككككككككفعه ف
 فار ة إالث من المشيعين لها، لتئهه الخاص والعام من أهل البلد لذلك.

اآلخذون عنه: ممن أخذ عنه اكسكككككتاذ عالل بن صكككككال  الطليقى الحلمونى، واكسكككككتاذ 
 ا.السيد صال  بن يوسف الُبخاري  المترجأ قبله و يرهم

وفاته: توفى بعد السككككبعين ومالتين وألف، ودفن ب ككككري  أبي اليمن عمرو بوعوادة دفين 
 حومة حمام الحرة.

 "* * *(2) 
 

 (1383المعسول، المدتار السو ي )م -1139
"في اتبا  السكككككككككككنن وإحيالها، قوي القريحة، نافذ البصكككككككككككيرة، ذكي فطن، دراك للمعاني 

ع ككككككالت،  واص لدرر النقول وبنات اكفكار، ألحق الرقيقة، فهامة حاللة للمشكككككككالت والم
اكبناء باآلباء واكجداد، شكككككككي  المشككككككككاي ، إمام اكلمة، مفاخره ومآ ره جمة، ال يحاط بها، 

رح شككك»على قراءة المكي للشكككي  محمد بن أحمد المصكككمودي و« شكككرح المنحة»وله تآليف 
لى لطيفة ع« حاشكككككككككية»على عقيدة السكككككككككنوسكككككككككي، و ير ذلك وله، « تعليق»و« جامع بهرام

هككككككككككككككك عن نحو أربع و مانين سنة، وصلى  16/21/2051مختصكر خليل، توفي يوم الثال اء 
؟ قال: ما فعل الله بكعليه من ال يحصككككككككككى من الرجال والنسككككككككككاء، ورلي بعد موته فقيل له: 

أكرمني ربي وأنعأ علي، وشكككككككفعني في كل من صكككككككلى علي، أو نوى أن يصكككككككلي علي، وفاتته 
كل من قرأ عليث حرفار فئكثر، وفي كل جماعة رفعوا إلي فوقع مني بالفصكككككككككككل الصكككككككككككالة، وفي  

بينهأ بخير،  أ حمد الله  الث مرات فسككككت، وأما تالميذته فمنهأ شكككي  شكككيوخنا سككككيدي 
                                         

ان السجلماسي )م  (2)  .4/442( 2865إتحا  أعالم النال بجمال أخبار حاضرة مكنال، ابن و ْيد 
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القدوة العالأ الولي الصككال  إبراهيأ بن محمد العثماني الكرسككيفي ونسككيبه سككيدي الحسككن بن 
بد الله بن محمد الح يكي، وسيدي محمد بن يوسف عبد الله الكرسيفي وجدنا سيدي ع

القنبوري التملي، وسككككككيدي أحمد بن سككككككعيد التملي أي ككككككار، وكان هذا صككككككحه الشككككككي  نحو 
 مانية عشكككككر عامار ال يفهأ وال يحفظ شكككككي ار، وهو ال يرفع بصكككككره للسكككككقف وال للسكككككماء حياء 

فهمار، ل ما سككككككمعه حفظار و وهيبة وخشككككككوعار،  أ ن   الشككككككي  منه اللوحة، ودعا له فرجع إليه ك
بوادي نون، وكان الشكككككي  يحبه ويثني عليه، ومنهأ سكككككيدي محمد بن « أسكككككرير»وشكككككيعه إلى 

بلقاسكككأ التملي النكتري، وسكككيدي محمد بن علي أوباها وبه عر  البعقيلي، وسكككيدي أحمد 
( بن سكككككككعيد بن محمد بن يع ى بن 2بن محمد بن يع ى أم و ار البعقيلي، ومنهأ سكككككككيدي)

« يكلإيد»المنعأ السكماللي، وسكيدي عبد المؤمن ال شكاني، وسكيدي سعيد جد مرابط عبد 
ومنهأ أوالده الفقهاء اكجلة سككككيدي ييبورك له تآليف عديدة مفيدة، وسككككيدي أحمد صككككنف 

 «.تصانيف عجيبة فتداولها النال
__________ 

 (2)( ، ولأ يسأ باسمه الخاص" 2)
 

 (1383المعسول، المدتار السو ي )م -1140
"ح كككككككككرت دروسكككككككككه فانتفعت به في مختصكككككككككر الفرو  البن الحاجه، والشكككككككككي  خليل 
والتفسككككككككككير والعربية، وتنقي  القرافي وكتاب التذكير، وتجري في مجلسككككككككككه نكت   يرة، ومل  
مفيدة، وحكايات ونوادر، قل أن توجد مع  يره، وقيدت عنه في الفتاوى تقاييد، وجمع من 

الد على قلبة العلأ بتوسكككككككعة العطاء من اكحبال و يرهأ أجوبته كراريس حسكككككككنة وله عطف و 
من النال وكان رضكككككككي الله عنه من ال هد والور  بمكان، حتى إنه ال يجري على يده شكككككككيء 
من الدنيا وأسكككبابها،  أ مع ذلك ندم في مرم وفاته أشكككد الندم على والية الق كككاء، ويقول: 

 43/2ت أكل الِشي  أولى منها، وله رضي الله عنه مكاشفا

                                         
 .3/20( 2838المعسول، المختار السوسي )م  (2)
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وِفراسكككككككات صكككككككادقة، كاشكككككككف نالبه الفقيه أحمد بن مسكككككككعود يوما في ناولة ع م  41/2
النكالكه على تنفيكذ الحكأ فيهكا، فبعك  إليه في الحين فجاءه وفت  الشككككككككككككككي  كتابا بين يديه، 
وقرأ عليكه منكه عين الحكأ في الناولة، ولأ يقرأ ما قبله وال ما بعده، وما قال له شككككككككككككككي ا إال ما 

وال قال له انفذ الحكأ بما أملي عليك وكان الناله ع م على خال  ذلك، ولد سكككككككككككككرد له، 
ودفن ه 2002وتوفي رحمه الله ليلة اال نين لثمان عشكرة خلت من صكفر سنة ه 128سكنة: 

ل البيت، ، فقال  فر لي بحه أهما فعل الله بكببكاب الخميس، ورىء بعكد موتكه فقيل له 
 وكان يعظمهأ.

 ب بخط مشرقي لأ يعلأ به أحد إال بعد وفاته ونصه:ووجد في تركته كتا
بسككككككأ الله الرحمن الرحيأ الحمد لله وحده وإليه يرجع اكمر كله، وصككككككلى الله على من 
ال نبي بعده، سكككككككككككككيدنا ونبينا وموالنا محمد سكككككككككككككيد ولد هدم من حين خلق الله تعالى الخلق 

 وعلى هله وصحبه أجمعين.
له هبت، يا من يكرمه الكريأ وال يفارقه النعيأ، هكذه بشككككككككككككككرى بكاللكه تمكت، ومن عند ال

وأيده الله وأكده بالتبجيل والتعظيأ، وجعله في كنف سكككككيد المرسكككككلين، عليه أف كككككل الصكككككالة 
 (2)والتسليأ." 
 

 (1383المعسول، المدتار السو ي )م -1141
"ومنها أن المرابط سكككككيدي محمد بن إبرهيأ الكرسكككككيفي من تالميذه أي كككككا. حكى لي 

ثقات أنه أقام في بالد )حاحة( بالمشكككككككككارقة في بعض المسكككككككككاجد. وكان يخدم ع يمة عن ال
بعض أسكككماء الله تعالى. لطله ال نى. فقال له الشكككي  من  ير أن يخبره: أسكككماء الله تعالى 
 عظيمة معظمة. ال ينب ي أن تصر  في حقير محقر. يعني مال الدنيا. هذا معنى كالمه.

رج فراش قبة سككككككككيدي بلقاسككككككككأ الفاللي. ولي واويته. فجاء ومنها أن قالبا من قلبته يخ
إلى الشككككككي  يقظة. فقال له: إنه تلميذك عن إخراج حصككككككير قبتي. ول ن عاد كضككككككربنه. فنهاه 

                                         
 .20/62( 8382المعسول، المختار السوسي )م  (2)
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الشكككككككي  ولأ ينته فئصكككككككابه دمل. عافانا الله وأجارنا من سكككككككخطه. ومن سكككككككخط أول اله. هكذا 
 سمعته منه.

 ه أدركته أنا. وعرفته في بلده )تارسككككككواط(ومنها وهي كلمة عظمى أن فقيرا من أصككككككحاب
له ما فعل الاسككككككككككككككمكه الفقير محمكد. ذكر لي عنكه أنكه لمكا مكات رهه رجكل في منامه. فقال له 

. فقال أول من دخل علي قبري سككككككككككيدي محمد بن أحمد. أتاني فئعطاني براءة. فقال: بك
وء. لقبر بعد ذلك ما يسإذا جاءك ملكا السؤال فئعطهما هذه البراءة.  أ ذكر أنه لأ ير في ا

ونسيت أنا ما قال. هل قال فلما جاءني الملكان فئعطيتهما البراءة إنصرفا ولأ يس الني. أو 
قال ما رأيتهما قط. فسبحان الله. هذه الرؤيا تصدقها أخيار أهل الكشف. ف نهأ ذكروا كما 

هأ في عند إتباع في كتاب )مي ان( الشككككعراني رحمه الله أن ألمة الدين من العلماء يح ككككرون
 مواقف اآلخرة كلها موقفا موقفا. حتى يدخلوا الجنة. بف ل الله. والحمد لله رب العالمين.
ومنها أن بعض والريه سككرقت ب لته في قريقه فشككككا على الشكككي  بذلك فئهمه شكككئنها. 
فجلس وجاه ضكككري  ولي ال اوية الفاللي.  أ تكلأ فقال: ردت الب لة على صكككاحبها. من  ير 

 (2)يسئل عن ذلك في ذلك المجلس." أن 
 

التااريخ القويم لمكا  وبيت الو  الكريم، اغمد طاهر -1147
 (1400الكردي )م 

"المككال الهككل القران ، فكككان يعطى على القران كثيرا ، قككال عمر بن عبككد الع ي  : مكككا 
حسككككككدت الحجاج عدو الله على شككككككىء حسككككككدى اياه على حبه القران واعطاله اهله عليه ، 

له حين ح ككككككككككرته الوفاة : اللهأ ا فر لى فان النال ي عمون انك ال تفعل ولما ح ككككككككككرت وقو 
الحجاج الوفاة انشئ يقول ، يارب قد حلف االعداء واجتهدوا باننى رجل من ساكنى النار ، 
أيحلفون على عمياء ويحهأ ، ما علمهأ بعظيأ العفو  فار ، فئخبر بذلك الحسكككككككككن فقال : 

، وواد بع ككككككككهأ فى ذلك ، ان الموالى اذا شككككككككابت عبيدهأ ، فى رقهأ بالله ان لينجون بهما 
عتقوهأ عتق ابرار ، وانت ياخالقى اولى بذا كرما ، قد شكككككككككككككبت فى الرق فئعتقنى من النار ، 

                                         
 .24/866( 2838المعسول، المختار السوسي )م  (2)
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ولما مات الحجاج لأ يعلأ احد بموته ، حتى اشكككككككككرفت جارية فبكت فقالت : اال ان مطعأ 
ق الهام وسككيد اهل الشككام قد مات  أ انشككئت تقول ، الطعام وميتأ االيتام ومرمل النسككاء ومفل

اليوم يرحمنا من كان يب  كككنا ، واليوم يئمننا من كان يخشكككانا ، ومات بواسككككط وعمره خمس 
وخمسككككككون سككككككنة ، واجرى عليه الماء لكيال ينبش ويحرق ، ووعموا ان الحجاج لما مات لأ 

كر در  موقوفة ، قال عو  : ذ  يترك اال  ال ماله درهأ ومصككحفا وسككيفا وسككرجا ورحال ومالة
الحجاج عند محمد بن سكككككيرين فقال : مسككككككين ابو محمد ان يعذبه الله فنبذنبه، وان ي فر 
له فهني ا له ، وان يلق الله بقله سككككليأ فهو خير منا ، وقد اصككككاب الذنوب من هو خير منه 

علأ الله االيمان وان ي، فقيل له : ما القله السكككككككككككليأ ؟ قال : ان يعلأ الله تعالى منه الحياء و 
الحق ، وان الساعه حق قالمة ، وان الله يبع  من فى القبور ، وقال احمد بن ابى الحوارى 
: سكككمعت ابا سكككليمان الدارانى يقول : كان الحسكككن البصكككرى ال يجلس مجلسكككا اال ذكر فيه 

جككاج حالحجكاج فكدعككل عليككه قككال : فرهه فى منككامككه ، فقكال لكه : انككت الحجككاج ؟ قككال : انكا ال
؟ قككال . قتلككت بكككل قتيككل قتلتككه  أ ع لككت مع الموحككدين ، قككال :  مااا فعاال اللااه بااكقككال : 

فئمسككك الحسككن بعد ذلك عن شككتمه والله تعالى اعلأ . انتهى باختصككار من تاري  ابن كثير 
ما يئتى"  2826، جاء فى مجلة االعتصكام التى تصدر بالقاهرة بتاري  جمادى االخرة سنة 

(2) 
 

يخ القويم لمكا  وبيت الو  الكريم، اغمد طاهر التاار-1143
 (1400الكردي )م 

"وصف الخراساني ل بيدة رحمها الله تعالى  أ روى الب دادي عن عبد الله بن المبارك 
رب فقالت  فر لي في أول معول ضكككككككككك ما فعل الله بكأنه قال رأيت وبيدة في المنام فقلت 

ي ين ظهرانينا رجل يقال له بشكككككككر المريسكككككككفي قريق مكة قلت فما هذه الصكككككككفرة قالت دفن ب
وفرت عليه جهنأ وفرة فاقشكككعر لها جسكككدي فهذه الصكككفرة من تلك ال فرة وورد أنها رؤيت في 
المنام فسك لت عما كانت تصنعه من المعرو  والصدقات وما عملته في قريق الحج فقالت 

                                         
 .8/210( 2400التاري  القويأ لمكة وبيت الله الكريأ، محمد قاهر الكردي )م  (2)
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ن سككككككككككككككجد انتهى مذهكه  واب ذلكك كله إلى أهله وما نفعنا  ال ركعات كنت أركعها في الم
تاري  ابن كثير رحمهما الله تعالى ويذكر القطبي في تاريخه أن وبيدة رحمها الله تعالى بنت 

 مان ومالتين من الهجرة وصككف الخراسككاني  103بمكة دارين جهة باب إبراهيأ وذلك سككنة 
ء   ل بيدة رحمها الله تعالى روى المسعودي وهو من أهل القرن الثال  الهجري في أواخر الج

الثككاني من تككاريخككه عنككد ذكر خالفككة القككاهر بككاللككه عن العالمككة بككئخبككار بني العبككال محمككد بن 
علي العبدلي الخراسككاني اكخباري أنه قال خال بي القاهر فقال أصككدقني أو هذه وأشككار إلي 
بالحربة فرأيت والله الموت عيانا بيني وبينه فقلت أصككككككككككككدقك يا أمير المؤمنين فقال لي أنظر 

 ال ا فقلت نعأ يا أمير المؤمنين قال عما أسئلك عنه وال ت يه عني شي ا وال تحسن  يقولها
القصكككككككة وال تسككككككككجع فيها وال تسككككككككقط منها شككككككككي ا قلت نعأ يا أمير المؤمنين قال أنت عالمة 
بئخبار بني العبال من أخالقهأ وشيمهأ من أبي العبال فمن دونه فقلت على أن لي اكمان 

ل ذلك لك قلت أما أبو العبال السكككككفاح فكان سكككككريعا إلى سكككككفك الدماء يا أمير المؤمنين قا
واتبعه عماله في الشككككرق وال رب من فعله واسككككتنوا بسككككيرته إلى هخر ما ذكره في وصككككف أمراء 
المؤمنين حتى جاء في وصكككككف وبيدة فقال عنها ما يئتي كان أحسكككككن النال في أيام الرشكككككيد 

ذ ور لما أحد ه من بناء دور السكككككككبيل بمكة واتخافعال أم جعفر وبيدة بنت جعفر بن المنصككككككك
المصكككككككككككككككانع والبرك واآلبككار بمكككة وقريقهككا المعرو  إلى هككذه ال ككايككة ومككا أحككد تككه من الككدور 

 (2)للتسبيل بالث ر الشامي وقرسول وما أوقفت على ذلك من الوقو " 
 

تسهيم السابو  لمريد اعرف  الغنابو ، صالح بن عبد -1144
 (1410)م العزيز آل عثيمين 

ا، وسئذكر منها البعض:  "أما المنامات التي رلي فيها أحمد فهي كثيرة جدر
فمن ذلكككك: قول ِمْهران الحمكككال: رأيكككت أحمكككد بن حنبكككل في المنكككام، وككككئنث عليكككه بردرا 
مخططرا أو معينرا، وكئنه بالري يريد المصككككككير إلى الجامع يوم الجمعة، فاسككككككتعبرت بعض أهل 

 تهر بالخير، فما أتى عليه إال قريه حتى ورد ما ورد من أمر المحنة.التعبير، فقال: هذا يش

                                         
 .5/425( 2400التاري  القويأ لمكة وبيت الله الكريأ، محمد قاهر الكردي )م  (2)
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وقال أبو حاتأ الراوي: رأيته في المنام أفخأ ما كان، وأحسكككككككن وجهرا، فجعلت أسكككككككئله 
 الحدي  وأذاكره.

ورأى رجل كئن ملكرا ن ل من السككككككككككككماء ومعه سككككككككككككبعة تيجان، فئول من توثج من الدنيا 
 أحمد بن حنبل.
ن يحيى السككمسككار: رأيته في المنام، وعلى رأسككه تاج مرصككع بالجوهر، في وقال وكريا ب

سكككككه، ؟ قال:  فر لي وأدناني من نفما فعل الله بكرجليه نعالن، وهو يخطو بهما، فقلت: 
وتوثجني بيككده، وقككال: هككذا بقولككك: "القرهن كالم اللككه  ير مخلوق". فقلككت: مككا هككذه الخ ْطر ة 

 ؟ قال: هذه ِمْشي ة الخ دثام في دار السثالم.التي لأ أعرفها في دار الدنيا
ا، فبت  من  ا مات أحمد بن حنبل ا تممت  مًّا شككككككككككككككديدر وقكال محمكد بن خ يمكة: لمكث
م ليلتي فرأيته في المنام وهو يتبختر في مشيته، فقلت له: أي  ِمْشي ٍة هذه؟ فقال: ِمشية الخدا

هه، لي وتوثجني وألبسككككني نعلين من ذ؟ قال:  فر ما فعل الله بكفي دار السكككالم. فقلت: 
وقكال لي: يكا أحمكد هكذا بقولكك: القرهن كالمي،  أ قال لي: يا أحمد ادعني بتلك الدعوات 
التي بل تك عن سككككفيان الثثوري كيف تدعو بهن في دار الدنيا. فقلت: يا ربث كلِ  شككككيء، ال 

ا ة فقأ فادخل إليهتسكككككككككئلني عن شكككككككككيء، ا فر لي كلث شكككككككككيء. فقال لي: يا أحمد هذه الجن
فدخلت ف ذا أنا بسكككفيان الثثوري، وله جناحان أخ كككران يطير بهما من نخلة إلى نخلة، وهو 

اءُ  ْيُ  ن شكك  نثِة ح  ُه و أ ْور  ك ن ا اْك ْرم  نك تك بك وثأُ ِمن  اْلج  قك ن ا و ْعد  د  ْمُد لِلثِه الثِذي صكك  ف ِنْعأ  أ ْجُر  يقول: }اْلح 
اِمِلين { قكال: ف قلكت: مكا فعكل عبكد الوهكاب الورثاق؟ قكال: تركتكه في بحر من نور، في والل اْلعك 

 (2)من نور، ي ور ربثه الملك ال فور. فقلت: ما فعل" 
 

                                         
 .2/280( 2420بد الع ي  هل عثيمين )م تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة، صال  بن ع (2)
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تسهيم السابو  لمريد اعرف  الغنابو ، صالح بن عبد -1145
 (1410العزيز آل عثيمين )م 

ر؟ قال: ب  ب ، ومن مثل بشككككككر؟ ! تركته بين يدي الجليل، و  ه مالدة من بين يدي"ِبشككككككْ
الطعام، والجليل يقول وهو مقبل عليه: كل يا م ْن لأ يئكل، واشكككرب يا من لأ يشكككرب، وانعأ 

 يا من لأ ينعأ.
ورويكت هكذه الحككايكة من وجكه هخر، وفيهكا ويكادة: قكال أحمكد: قكال اللكه لي يا أحمد: 

ن يب ض الأ كتبت عن حري  بن عثمان؟ فقلت: يا رب كان  قة. فقال: صكككككككككككدقت، ولكنه ك
 عليرا أب  ه الله ... إلى هخر الحكاية. قال: فلما أصبحت تصدقت بعشرة هال  درهأ.

كينُة الط ف اِويثة؟ قال  ا من وجه هخر ب يادة: فقلت يا أحمد: ما فعلت ِمسكككككْ ورويت أي كككككر
ن ة اليوم وجاء ال نى.  لما سئلت عنها، ف ذا هي ورالي تقول: ه ْيهات ه ْيهات ذهبت الم ْسك 

ن وق ال بع ككككهأ: رأيت كئن القيامة قد قامت، وإذا برجل جاء على فرل به من الُحسككككْ
مكا اللكه بكه عليأ. ومنكاٍد ينكادي أال ال يتقكدم نث اليوم هكذا أحكد. قلت من هذا؟ قالوا: أحمد بن 

 حنبل.
ال: وقفني بين ؟ قما فَعل الله بكوقال عبد الله: رأيت أبي في النثوم، فقلت: يا أبِت 

، ومن أجلي امُتحنت، هذا وجهي قد أبحتك النظر يديه، و  ربت  قال: يا أحمد بسككككككككككببي ضككككككككككُ
.  إلي 

 ورأى أحمد بن محمد الكندي مثل ذلك.
وقكال علي بن الموفق: رأيكت كئني أدخلت الجنة، ف ذا أنا بثال ة نفر: رجل قاعد على 

لجنة، امالدة، قد وكل الله به ملكين: ملك يطعمه، وملك يسكككككككككككككقيه. وهخر واقف على باب 
ينظر إلى وجوه قوم فيدخلهأ. وهخر واقف في وسككككككط الجنة شككككككاخص ببصككككككره إلى السككككككماء، 
ينظر إلى الرب. فج ت إلى رضككككككككككوان، فقلت: م ْن هؤالء؟ فقال: أما اكول: فبشككككككككككر الحافي: 
خرج من الدنيا وهو جالع عطشككككككان. وأما الثاني الواقف في وسككككككط الجنة: فمعرو  الكرخي 

 (2)ه للنظر فقد أعطي. وأما الواقف على باب الجنة:" ع ب د  الله شوقرا من
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تسهيم السابو  لمريد اعرف  الغنابو ، صالح بن عبد -1142
 (1410العزيز آل عثيمين )م 

ع ة ، والِعم ام ة الك بيرة على قريقة الع ر ب في  "كثير التثج مكل، وككان ي لب ُس الثثيكاب الواسككككككككككككككِ
ِة، وإذا ج ل س في م ْجِلٍس، أو كان بين ج م اعٍة أخذ  يك ت ك لثأ اككمام الو اِسع ة، والعمامة المُ  در ج 

ة، وأوالل أيام العثمانية،  في أخباِر النثال ووقالِِعهأ الق ديمة التي و قك ع ْت في هخر أيام الج ر اِكسكك 
ر  ابُون ه ف ال يُقدمون بح  كككككككككككْ ُهوُد ال  وِر يك ه  ت  لُه كل  م ْن ح  كككككككككككر، وكان شكككككككككككُ ه على تحتى يُكْنصكككككككككككِ

الشكككككهادة، وبالُجمل ة فك ْقد كان ِمْن الر ؤسكككككاء الِكب ار، قرأت بخطث الطثار انيث أن ِوالد ت ه كانْت في 
ن ة ا نتين بك ْعد اكْلف،  رة  وتسككع م ه، وتوفثي نهار  الُجُمع ة، سككادل  عشككري شككوثال، سكك  سككبع  ع شككْ

ن او ت  وُدفن بمقبرة الب اب الصككككككث ير، بالُقْرب من سككككككيثدنا بال ، وشككككككهد ج  يث ْلِق ك ثير، ل الح ب شككككككِ ه خ 
ادته بخ ْلوته في البادراليثة، ولما احت كككككر قال ٍة وأبقاها على ِوسككككك  : وكته و صكككككيتثُه قبل م ْوته بمدث

ادة، ف ذا ُمت  فُخُذوها، واعملوا بما ت كمثنتُه،  أ لمثا ق   ى ن ْحب ُه  وضكْعُت وصكيثتي تحت  الِوسك 
 د  فيها جميُع ما يملك، وخلثف شي را كثيررا من كتٍه وأمتعٍة و يرها. انتهى.ُأخرِج ْت فُوجِ 

نين فُقْلُت: 2وذكره ال  ي ) ن ام بك ْعد سكككككككككِ ا: رأيته في الم  ا م( وقال ب عد  تك ْرجمٍة حافلة ِجدر
 . ؟ ف  ِحك  إليث وقال: يا موالنا الشثي  أم ا علْمت  أني ُمت  ليلة  الُجُمعة؟ !فعل الله بك

 ( و ير واحد.1وقد ذكره ابن الشثطثي في "مختصره" )
 

هككككككككككككككككككككككككككككك(: أحمكككد بن محمكككد بن أحمكككد بن أحمكككد الم ْعرو   2002)ت  - 1628
ْنبلي، أبو الع بثال الف ِقيه ِشه اب الدثين.  بالش و ْيكي الح 

ل ( وقكال: هو الِجْهبِكُذ النثْحريُر، كان من أفاضكككككككككككككك8ترجمكه الُمِحبثي في "الخالصككككككككككككككة" )
ر ة، فصككككككي  الِعب ارة، وفيه  ن الُمح اضكككككك  رِيع  الف ْهأ، ح سكككككك  ق، وكان    ِْير الِعْلأ، سكككككك  ن ابلة ِبِدم شككككككْ الح 
ق وح ِفظ القرهن العظيأ، و"الُمْقِنع" في الِفْقه، وأخذ  الحيثة ِدم شكككككككْ اِء، ولد بصكككككك  خ  ِع وسكككككك  تك و اضككككككُ

 الِفقه  و ير ه ع ن ُمح رثِر الم ْذه ه الشثر  ُموس ى
__________ 
 .265 - 260( النعت اككمل: 2)
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 .202( مختصر قبقات الحنابلة: 1)
 (2)." 130/ 2( خالصة اك ر: 8)
 

أبراج الزجاج في  ير  الغجاج، عبد الرحمن بن وهف -1142
 (1477القغباني )م 
 "الفصل اكول
 نقد الحجاج

 المبح  اكول: هراء العلماء وأهل الحدي  فيه:
بي: الحجاج بن يوسف الثقفي عن أنس، قال أحمد والحاكأ: ))أهِل قال اإلمام الذه

أال يُرو ى عنه. وقال النسكككككككككالي: ليس بثقة وال مئمون. قال اإلمام الذهبي: يحكي عنه  ابت، 
 (.2وحميد، و يرهما، فلوال ما ارتكبه من العظالأ والفتك والشر لمشى حاله(( )

ثكككككالثكككككة( وقع ذكره وكالمكككككه في وقكككككال ابن حجر: ))حجكككككاج بن يوسككككككككككككككف ... )من ال
 (.1(( )هك15سنة، ومات سنة  10الصحيحين، وليس بئهل أن يُروى عنه، ولي أمر العراق 

 
 المبح  الثاني: الر ؤى واكحالم في الحجاج:

حكى عمر بن عبككد الع ي : أنككه رأى الحجككاج بعككد موتككه في المنككام، قككال: فرأيتككه على 
 ؟ قال: قتلني بكل منما فعل الله بكعأ، قلت: شككككككككككككككككل رماد، فقلت له: أحجاج؟ قال: ن

 (.8قتلته مرة مرة، وبسعيد بن جبير سبعين مرة، وأنا أرجو ما يرجوه الموحِ د )
_________ 

 .12، 16/ ( اإلمام الذهبي، مي ان االعتدال، 2)
 .115( ابن حجر، تقريه التهذيه، ص1)
 (1)." 200( وكريا الق ويني، ه ار البالد، ص8)

                                         
 .8/2542( 2420تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة، صال  بن عبد الع ي  هل عثيمين )م  (2)
 .225( ص/2411ف القحطاني )م أبراج ال جاج في سيرة الحجاج، عبد الرحمن بن وه (1)
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أبراج الزجاج في  ير  الغجاج، عبد الرحمن بن وهف -1148
 (1477القغباني )م 

"أهل التاري  أن رأسككككككككككه هل لت  الث مرات: ال إله إال الله، يفصكككككككككك  في اكوليين، ولأ 
 يفص  في الثالثة.

ومات سككعيد اإلنسككان والجسككد، ولكن لأ تمت ذكراه، ولأ يمت اسككمه وعلمه وفقهه، 
ده بقليل شككككر  ميتة، فاشككككتد ت عليه هالم المرم، و صككككص الموت، ومات أي ككككار الحجاج بع

فكان يهه  مذعورار وهو يقول: ما لي ولسكككعيد بن جبير، ويكر رها، حتى أهلكه الله، وخل ص 
؟ فقال: بك ما فعل اللهالعباد والبالد من شر ه وق يانه، ورؤي الحجاج في المنام، فقيل له: 

 (.2قتلني بسعيد بن جبير سبعين قتلة )قتلني الله بكل امرئ قتلة واحدة و 
 
 مواقفه مع الشعبي: - 5

يقال إن الحجاج بن يوسكككككف الثقفي قال للشكككككعبي يومار: كأ عطاءك في السكككككنة؟ فقال 
الشككككككعبي: ألفين. فقال الحجاج: ويحك! كأ عطاؤك؟ فقال الشككككككعبي: ألفان. قال الحجاج:  

فلما أعرب أعربت، وما أمكن أن كيف لحنت أوالر؟! قال الشككككككككككعبي: ]لحن اكمير فلحنت. 
 يلحن اكمير وأعرب أنا. فاستحسن ذلك منه وأجاوه.

وعن الشككككعبي قال: لما قدم الحجاج سككككئلني عن أشككككياء من العلأ، فوجدني بها عارفار، 
فجعلني عريفار على قومي الشككككككككككككعبيين، ومنكبار على جميع همدان، وفرم لي، فلأ أول عنده 

بد الرحمن بن اكشككع ، فئتاني قُكر اء أهل الكوفة، فقالوا: يا بئحسككن من لة، حتى كان شككئن ع
أبككككا عمرو، إنككككك وعيأ القر اء، فلأ ي الوا حتى خرجككككت معهأ، فقمككككت بين الصككككككككككككككفين أذكر 
الحجاج، وأعيبه بئشككككككككككياء، فبل ني أنه قال: أال تعجبون من هذا الخبي  أما ل ن أمكنني الله 

 منه كجعلن الدنيا عليه
_________ 
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 (2). انظر: المراجع السابقة." 21 - 20سير أعالم التابعين، ص( 2)
 

اعجم حفا= القرآن عبر التاريخ، اغمد  الم اغيسن -1149
 (1477)م 

ودفن  «باب الكعبة»"سكككادل شكككوال سكككنة ا نين وعشكككرين و مان مالة وصكككل ي عليه عند 
 (.2« )المعلى»في مقبرة 
النوم  رهه في« النجأ المرجاني»ديقه ( في أنباله: وبل ني أن صككككككك1« )ابن حجر»قال 
ر  ِلي ر بِ ي ؟ فتال عليه قول الله تعالى يا ل ْيت  قك ْوِمي يك ْعل ُمون  ِبما   ف  ماا فعل الله بكفقكال لكه: 

 (.8و ج ع ل ِني ِمن  اْلُمْكر ِمين  )
 رحمة واسعة، وج اه الله أف ل الج اء.« أحمد بن عبد الله»رحأ الله 

__________ 
 .25، ص 2انظر البدر الطالع ج  (2)
 .25، ص 2( انظر البدر الطالع ج 1)
 (1)." 12و  16( سورة يس اآليتان 8)
 

رجال الغارم في المستدرل، اقبم بن هادي الوادعي -1150
 (1477)م 

 "بن الجهأ بن صلة اليمني،  نا موسى بن المشاور.
ن ن الرواة عنه موسككككككككى بفي ترجمة شككككككككيخه عبد الله بن معاذ م« تهذيه الكمال»في 

 المساور ال بي اكصبهاني المساور بالسين المهملة.

                                         
 .218( ص/2411أبراج ال جاج في سيرة الحجاج، عبد الرحمن بن وهف القحطاني )م  (2)
 .1/53( 2411معجأ حفاظ القرهن عبر التاري ، محمد سالأ محيسن )م  (1)
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( موسككككى بن المسككككاور 820ص  1قال أبو نعيأ رحمه الله في " أخبار أصككككبهان " )ج
 بن موسى بن المساور ال بي أبو الهيثأ.

 وذكر من مشايخه عبد الله بن معاذ.
 رعا وتركها إلخوته. أ قال: كان أبوه يتولى للسلطان ف هد في تركته تو 

وله اآل ار المشكككككككككهورة من الرباقات والقناقر وإصكككككككككالح الطرق واآلبار فيها له الف كككككككككل 
 الكثير.

ما بامرأة  قل ؟ قال: مررت يو ما فعل الله بكرلي بعكد وفكاتكه فيمكا يرى النالأ فقيل له: 
 عليها جراب فحملته عليها فشكر الله لي ذلك ف فر لي. ا هك المراد منه.

 موسى بن مسكين: – 2652
 (:2124ح 460ص 4* قال الحاكأ رحمه الله )ج

حد نا أبو بكر محمد بن عبد الله الشككككككككككافعي،  نا محمد بن أحمد بن برد اكنطاكي، 
  نا محمد بن عيسى الطبا ،  نا أبو معاوية،  نا عبد الله بن ميمون عن موسى بن مسكين.

ي من قريقه: إسككككككككككككككناده مظلأ." لأ أجكد ترجمتكه، وقكد قكال الذهبي عقه الحدي  الذ
(2) 

 

كيام تاريخ بيداد البن الدبيثي، المؤلف )ير اعروف  -1151
 (3000)م 

"سككمعت منه أناشككيد له ول يره، وعلقت عنه شككي ار يسككيرار؛ سككمعت أبا سككليمان داود بن 
أحمد الداودي يقول: سككككككمعت أبا يوسككككككف يعقوب بن يوسككككككف المقرئ يقول: رأيت أبا الع  

 فئنشدني: ؟ما فعل الله بكوهير الحربي في المنام بعد موته فقلت له:  عبد الم ي  بن
 العلأ يحيي أناسار في قبورهأ ... قد مات قوِم وهأ في النال إحياء

 وأنشدني داود بن أحمد ال رير لنفسه من جملة أبياٍت كتبها إلي له:
 ألأ تر أن الدهر للمرء مخلِق ... كما أن  رب الع ه مخلق  مده

                                         
 .1/842( 2411رجال الحاكأ في المستدرك، مقبل بن هادي الوادعي )م  (2)
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   في اكيام من لأ يكن له ... معيِن على كيد ال مان وكدهوما ع
 وما نال من دنياه ما رام وابت ى ... فتىر مكن اكعداء من حل عقده
 وما أدرك المسؤول من عاش بالمنى ... وال بلى المئمول إال بجده

 وإني بئعالم الرجال لعالِأ ... ومن هو منهأ مستحِق لحمده
م اال نين  امن عشككككككر محرم سككككككنة خمس عشككككككرة وسككككككت م ة توفي داود الملهمي في يو 

 بقريٍة تعر  بقرداباذ، ودفن بالشوني ي، وقيل: بباب حرب، رحمه الله وإيانا.
 داود بن علي بن عمر الق او، أبو القاسأ، يعر  بابن صعوة. -2401

 (2)من أهل الحريأ الطاهري." 
 

ر أنيل الفضااا ء ان  اااير أع م النب ء، المؤلف )ي-1157
 (3000اعروف  )م 

"خرج أحمكد بن حنبكل يومكا فقام ابن أبي المثنى، فقال له أحمد: أما علمت أن النبي 
(. فقكككال ابن أبي 2^ قكككال: "من أحكككه أن يمتثكككل النكككال لكككه قيكككامكككا فليتبوأ مقعكككده من النكككار")

 (.28/240المثنى: إنما قمت إليك، ولأ أقأ لك. فاستحسن ذلك )
- - - 

 العلماء والكته
 (1مكان في الدنا سرج ساب  * وخير جليس في ال مان كتاب") "أع 

 المولعون بالكتابة:
 * كان أبو إسحاق الجرجاني الحافظ يكته في الليلة تسعين ورقة بخط دقيق.

 (.28/54قال الذهبي: هذا يمكنه أن يكته صحي  مسلأ في أسبو  )
، قال: فجلسككككت  هكككككككككككككككككك( في بعض الليالي122* وكته الحافظ إبراهيأ ابن دي يل )ت 

كثيرا، وكتبت ما ال أحصكيه حتى عييت،  أ خرجت أتئمل السماء، فكان أول الليل، فعدت 
إلى بيتي، وكتبت إلى أن عييت  أ خرجت ف ذا الوقت هخر الليل، فئتممت ج لي وصككككككككليت 

                                         
 .8/160( 8000بن الدبيثي، المؤلف  ير معرو   )م ذيل تاري  ب داد ال (2)
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الصككككب ،  أ ح ككككرت عند تاجر يكته حسككككابا له فورخه يوم السككككبت، فقلت: سككككبحان الله! 
معة؟ ف ككككككككككككككحك، وقال: لعلك لأ تح ككككككككككككككر أمس الجامع؟ قال: فراجعت أليس هذا يوم الج

 (.28/210نفسي، ف ذا أنا كتبت لليتين ويوما )
* ومك  اإلمام محمد بن جرير الطبري أربعين سككككككككككككككنة يكته في كل يوم منها أربعين 

 (.24/126ورقة )
 حرص العلماء على الكته ونسخها واقتناعها:

ا ميمان بن داود الشاذكوني في النوم، فقلت : * قال إسكماعيل بن الف ل : رأيت سل
؟ قال :  فر لي . قلت : بما ذا ؟ قال : كنت في قريق أصكككككبهان ، فئخذني  فعل الله بك

المطر ومعي كته ، ولأ أكن تحت سكككقف، فانكببت على كتبي حتى أصكككبحت ، ف فر لي 
 (.20/631بذلك )

هككككك( بخط يده خمسمالة 222 -هككككك 680* وترك محمد بن مكرم الرويفعي اإلفريقي )
 مجلد.

قال الصكككككككككككككفدي: رأيت كتاب الصكككككككككككككحاح للجوهري في مجلدة واحدة بخطه في  اية 
 (8الحسن. ولأ ي ل يكته إلى أن أضر وعمي في هخر عمره، رحمه الله.)

__________ 
( والبخككاري في اكدب 1225( والترمككذي )5111( صككككككككككككككحي  أخرجككه أبو داود )2)
 ( عن معاوية ب سناد صحي .200و4/18( وأحمد )122المفرد )
 ( من شعر المتنبي1)
 (2)." 126( نك  الهميان، ص 8)
 

 -ابن فهااد  -كياول تاافرار  الاغافااا= )الغسااايني -1153
 (3000السيوطي(، المؤلف )ير اعروف  )م 

 "الحدي  عن شيخنا الحافظ وين الدين أبي الف ل عبد الرحيأ بن الحسين

                                         
 .33( ص/8000أنيس الف الء من سير أعالم النبالء، المؤلف  ير معرو   )م  (2)
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__________ 
كن بينهما ادنى ح اوة( في مقدمة شكككككككككرحه على الهداية في كان ابن حجر يجله ولأ ي

حق ابن حجر: وكان كثير التبكيت في تاريخه على مشككككككككككايخه واحبابه واصككككككككككحابه السككككككككككيما 
الحنفية فانه يظهر من والتهأ ونقالصهأ التي ال يعرى عنها  اله النال ما يقدر عليه وي فل 

 ه فهو سكالك في حقهأ ما سككلكه الذهبيذكر محاسكنهأ وف كاللهأ اال ما ألجئته ال كرورة إلي
في حقهأ وحق الشكككافعية حتى قال السكككبكي انه ال ينب ي ان يؤخذ من كالمه ترجمة شكككافعي 
وال حنفي وكذا ال ينب ي ان يؤخذ من كالم ابن حجر ترجمة حنفي متقدم وال متئخر اه ومن 

عليككه تعصككككككككككككككه  لككهراجع تراجأ الرجكال في كتبكه  أ فحص عنهأ في تواري   يره ممن لأ يت 
وهوى يجد صواب ما يقوله ابن الشحنة ما ال امام عينه مهما تح ب السخاوي لشيخه، ولو 

 تصون من مثل ذلك لكان احسن.
وممكا يجلكه النظر لمكا فيكه من العبر رؤيكا يحكيهكا ابن حجر عن نفسككككككككككككككه ولهكا تئ يرها 

لبرهان ت ابن اعليه في اسكككككترسكككككاله في هذا الوادي حي  يقول في )المجمع المؤسكككككس(: رأي
ا حتى ظننت فت ير ت يرا شككككككديد ما فعل الله بكبعد موته فقلت له انت ميت قال نعأ قلت 

انه  اب  أ افاق فقال نحن اآلن بخير لكن النبي صكككككلى الله عليه وسكككككلأ عتبان فقلت لماذا 
قال لميلك إلى الحنفية فاسكككتيقظت متعجبا وكنت قلت لكثير من الحنفية اني الود لو كنت 

ى مذهبكأ فقالوا لماذا فقلت لكون الفرو  مبنية على االصول فاست فرت الله من ذلك اه عل
وابن البرهان الظاهري هذا قد سبق ذكر فتنه في ترجمة الياسوفي وعنه يقول اي ا ابن العماد 
الحنبلي في شككذرات الذهه: كانت نفسككه تطم  إلى المشككاركة في الملك وليس له قدم فيه 

 ال من عشيرة
 من وظيفة وال من مال..فاسكتقرأ جميع الممالك فلأ يبلى قصكدا  أ رجع إلى الشام وال

فاسككت وى كثيرا من اهلها ومن اهل خراسككان اه و ريه جدا من مثل ابن حجر ان يعول على 
 (2)الرؤيا في المسالل العلمية ال سيما على رؤيا مثل ابن البرهان وقد )*(" 

 

                                         
 .813( ص/8000السيوقي(، المؤلف  ير معرو   )م  -ابن فهد  -ذيول تذكرة الحفاظ )الحسيني  (2)
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أحمد بن حنبم، المؤلف  المغن  عوى إاام أهم السن -1154
 (3000)ير اعروف  )م 

"باإلسككككككككندرية، قال: لما مات أحمد بن حنبل ا تممت  مار شكككككككديدار فبت من ليلتي 
فرأيته في المنام وهو يتبختر في مشكككيته، فقلت: يا أبا عبد الله، أي مشكككية هذه؟ قال: مشكككية 

نعلين  لي وتوجني وألبسني؟ قال:  فر ما فعل الله بكالخدام في دار السالم، قال: فقلت: 
من ذهكه، وقكال لي: يا أحمد، هذا بقولك: القرهن كالمي،  أ قال: يا أحمد، ادعني بتلك 
الدعوات التي بل تك عن سكككككككفيان الثوري ]كنت تدعو بها في الحياة الدنيا[. قال: قلت: يا 
رب كل شكيء بقدرتك على كل شكيء، ال تسكئلني عن شكيء، ا فر لي كل شيء، فقال لي: 
يككا أحمككد، هككذه الجنككة، فقأ ادخككل إليهككا. فككدخلككت فكك ذا أنككا بسككككككككككككككفيككان الثوري ولككه جنككاحككان 
أخ كككران يطير بهما من نخلة إلى نخلة، وهو يقول: }الحمد لله الذي صكككدقنا وعده وأور نا 
اكرم نتبوأ من الجنة حي  نشككككككككككاء فنعأ أجر العاملين{. قال: فقلت: ما فعل عبد الوهاب 

بحر من نور في واللة من نور، ي ور به الملك ال فور. فقلت: ما فعل  الوراق؟ قكال: تركته في
بشككككككككككككككر؟ فقكال لي: ب  ب ، ومن مثكل بشككككككككككككككر؟ تركتكه بين يكدي الجليكل، وبين يكديه مالدة من 
الطعام، والجليل جل جالله مقبل عليه، وهو يقول: كل يا من لأ يئكل، واشكككككككككككككرب يا من لأ 

 يشرب، وانعأ يا من لأ ينعأ.
 يت هذه الدعوات عن سفيان بصفة أخرى حسنة.قلت: وقد رو 

أخبرنا أبو قاهر السكككلفي بقراءتي عليه باإلسككككندرية، أخبرنا أبو محمد عبد الملك بن 
الحسككككككككككككككين الب و ككاني الحربي بب ككداد، أخبرنككا أبو الحسككككككككككككككن علي بن عمر ابن محمككد ال اهككد 

الحسين عبد  أخبرنا أبو الق ويني، أخبرنا أبو الفت  يوسف بن عمر بن مسرور القوال ال اهد،
الله بن جعفر بن شكاذان، إمالء من لفظه، حد ني أبو عبد الله أحمد بن الحسكن بن سهل، 
مولى عمر بن عبد الع ي ، حد ني عبد الله بن محمد البلوي اكنصكككككككككاري، قال: قال لي عبد 

فر" :  ؟ قالما فعل الله بكالرحمن ابن مهدي: رأيت سكككككككككككككفيان الثوري في المنام، فقلت: 
(2) 

 
                                         

 .10( ص/8000 ير معرو   )م المحنة على إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، المؤلف  (2)
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المغن  عوى إاام أهم السن  أحمد بن حنبم، المؤلف -1155
 (3000)ير اعروف  )م 

"فقكال: قكد أعفكاني أمير المؤمنين ممكا أكره، فردهكا، وقكال: أنا رقيق على البرد، والظهر 
أرفق بي، فكتكه لكه جواوار، وكتكه إلى محمكد بن عبيكد الله في بره وتعاهده، فقدم علينا فيما 

 والعصر.بين الظهر 
أخبرنا أبو المحاسككككككككككككككن عبد الرواق بن إسككككككككككككككماعيل بن محمد بن عثمان القومسككككككككككككككاني 
بهمذان، أخبرنا الحافظ أبو شككككككككجا  شككككككككيرويه بن شككككككككهردار بن شككككككككيرويه الديلمي، أخبرنا أبو 
الحسككككككن علي بن محمد الحافظ إجاوة، أخبرنا أبو الحسككككككن أحمد بن الحسككككككين بن محمد، 

د اللككه بن خلف ابن نجيككه، وأخبرنككا أبو جعفر محمككد أخبرنككا جككدي أبو بكر محمككد بن عبكك
بن الحسكن بن هارون بن بدينا، أخبرنا أحمد بن هالل القاضي، قال: رلي المتوكل في النوم 
أو قكال رأيكت المتوككل بعد موته في النوم ف ذا عليه  ياب بيض وبوجهه اصككككككككككككككفرار، فقلت: يا 

ث: ب ظهاري السكككككككككككككنة وبنياني مسكككككككككككككجد ؟ قال:  فر لي بثالما فعل الله بكأمير المؤمنين، 
الجامع، وقتلت مظلومار. قلت: فما لي أرى هذا االصكككككككككككفرار في وجهك؟ قال: إنه إذا عذب 

 محمد يعني ابنه ساءني، فهذا االصفرار منه.
أخبرنا عبد الرواق بن إسككككككككككماعيل، أخبرنا شككككككككككيرويه بن شككككككككككهردار، أخبرنا أبو الحسككككككككككن 

د الخالل، حكككد نكككا أحمكككد بن محمكككد بن عمران الميكككداني إذنكككار، أخبرنكككا الحسككككككككككككككن بن محمككك
الجندي، حد نا محمد بن يحيى النديأ، حد نا الحسكككين بن إسكككحاق، قال سكككمعت صككككال  
بن أحمد بن حنبل يقول: سككككككككككككككهرت ليلة  أ  فوت، فرأيت في نومي كئن رجالر يعرج به إلى 

 السماء، وقالالر يقول:
 جالرملك يقاد على مليك قادر ... متف ل في العفو ليس ب

 (2) أ أصبحنا فما أمسينا حتى جاء نعي المتوكل من )سر من رأى( إلى ب داد." 
 

                                         
 .228( ص/8000المحنة على إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، المؤلف  ير معرو   )م  (2)
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تسااهيم الوصااول لفوامد  ااير أع م النب ء، المؤلف -1152
 (3000)ير اعروف  )م 

"العلماء، والح لكل حافظ تحامله، وجر النال برجله، ومن أ نى عليه واعتر  ب مامته 
قديما وحديثا، فقد أصابوا وأجملوا، وهدوا ووفقوا، وأما ألمتنا وإتقانه، وهأ أهل العقد والحل 

اليوم وحكامنا، ف ذا أعدموا ما وجد من قدح بهوى، فقد يقال أحسكككككنوا ووفقوا، وقاعتهأ في 
ذلك مفترضكككة لما قد رأوه من حسكككأ مادة الباقل والشكككر، وبكل حال فالجهال وال كككالل قد 

ثابت: " ال أحد أصكبر على أذى يسمعه من الله تكلموا في خيار الصكحابة، وفي الحدي  ال
إنهأ ليكدعون لكه ولكدا وإنكه ليروقهأ ويعكافيهأ " وقكد كنكت وقفكت على بعض كالم الم كاربة في 
اإلمام رحمه الله، فكانت فالدتي من ذلك ت عيف حال من تعرم إلى اإلمام ولله الحمد، 

ة، ووهى بعض فروعهأ بداللل وال ريه أن اإلمام لما سككككن مصكككر وخالف أقرانه من المالكي
السنة، وخالف شيخه في مسالل، تئلموا منه ونالوا منه، وجرت بينهأ وحشة  فر الله للكل، 
وقد اعتر  اإلمام سكككككككككككحنون وقال: لأ يكن في الشكككككككككككافعي بدعة. فصكككككككككككدق والله، فرحأ الله 

ونصككره  هالشككافعي، وأين مثل الشككافعي والله في صككدقه وشككرفه، ونبله وسككعة علمه، وفرط ذكال
 20 \14للحق، وكثرة مناقبه رحمه الله تعالى

حفص بن عمر قال: ما رأيت مثل قبيصككككككككككككككة، ما رأيته متبسككككككككككككككما قط، من عباد الله  -
الصكككككككككالحين. قلت: كذا كان والله أهل الحدي  العلأ والعبادة، واليوم فال علأ وال عبادة، بل 

الفرالض عظالأ وال يخل بتخبيط ولحن، وتصكككككككككحيف كثير، وحفظ يسكككككككككير، وإذا لأ يرتكه ال
 20 \284فلله دره 
 -؟ ما فعل الله بكقكال بشككككككككككككككر بن عبكد الواحكد: رأيكت ابكا نعيأ في المنكام فقلت:  -

فقال: نظر القاضككككككككككي في أمري فوجدني ذا عيال فعفا  -يعني فيما كان يئخذ على الحدي  
بن خشككككككككككرم  يعني. قلت:  بت عنه أنه كان يئخذ على الحدي  شككككككككككي ا قليال لفقره. قال عل

سكككككككككمعت أبا نعيأ يقول: يلومونني على اكخذ، وفي بيتي  ال ة عشكككككككككر نفسكككككككككا، وما في بيتي 
 20 \251ر يف. قلت: الموه على اكخذ، يعني من اإلمام ال من الطلبة 
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قال ابو سكككككككليمان الداراني: ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم اياما، فال اقبل  -
 (2)" 20 \238تاب والسنة. ... منه اال بشاهدين عدلين الك

 

تسااهيم الوصااول لفوامد  ااير أع م النب ء، المؤلف -1152
 (3000)ير اعروف  )م 

"فسككككئلوا الثوم والبصككككل إلى أن قال ابن أرسككككالن مات بشككككهرسككككتانة سككككنة تسككككع وأربعين 
 10 \136وخمس م ة قال وقد حج سنة عشر وخمس م ة ووعظ بب داد 

رج الجبكالي رأيت ابن الخشككككككككككككككاب وعليه  ياب بيض وعلى قكال عبكد اللكه بن أبي الف -
؟ قال  فر لي ودخلت الجنة إال أن الله أعرم عني وعن  ما فعل الله بكوجهه نور فقلت: 

 \512كثير من العلماء ممن ال يعمل مات في  ال  رم ان سنة سبع وستين وخمس م ة 
10 

م وقال الحافظ عبد القادر أبو العالء الهمداني اإلمام الحافظ المقريء شي  اإلسال -
شككيخنا أشكككهر من أن يعر  تعذر وجود مثله من أعصككار كثيرة على ما بل نا من سكككير العلماء 
والمشكككككككاي  قال: وسكككككككمعت أبا الف كككككككل بن بنيمان اكديه يقول: رأيت أبا العالء العطار في 

نه شكككئ مسكككجد من مسكككاجد ب داد يكته وهو قالأ كن السكككراج كان عاليا إلى أن قال: فعظأ
في القلوب حتى إن كان ليمر في همذان فال يبقى أحد رهه إال قام ودعا له حتى الصكككككككككككبيان 
واليهود وربما كان يم ككككككككي إلى بلدة مشكككككككككان يصككككككككلي بها الجمعة فيتلقاه أهلها خارج البلد 
المسكككككككككككلمون على حدة واليهود على حدة يدعون له إلى أن يدخل البلد وكان يفت  عليه من 

أ يدخرها بل ينفقها على تالمذته وكان عليه رسككككككككككوم كقوام وما كان يبرح عليه الدنيا جمل فل
ألف دينار همذانية أو أكثر من الدين مع كثرة ما كان يفت  عليه وكان يطله كصكككككحابه من 
النال ويع  أصككككككحابه ومن يلوذ به وال يح ككككككر دعوة حتى يح ككككككر جماعة أصككككككحابه وكان ال 

نهأ مدرسككككككة قط وال رباقا وإنما كان يقريء في داره ونحن يئكل من أموال الظلمة وال قبل م
في مسكككككككجده سككككككككان وكان يقريء نصكككككككف نهاره الحدي  ونصكككككككفه القرهن والعلأ وال ي شكككككككى 

                                         
 .45( ص/8000تسهيل الوصول لفوالد سير أعالم النبالء، المؤلف  ير معرو   )م  (2)
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السالقين وال تئخذه في الله لومة اللأ وال يمكن أحدا في محلته أن يفعل منكرا وال سماعا 
فاق بته وحسكككككككككككن الذكر له في اآلوكان ين ل كل إنسكككككككككككان من لته حتى تئلفت القلوب على مح

البعيدة حتى أهل خواروم الذين هأ معت لة مع شكككككدته في الحنبلة وكان حسكككككن الصككككككالة لأ أر 
أحدا من مشايخنا أحسن صالة منه وكان متشددا في أمر الطهارة ال يد  أحدا يمس مداسه 

 اره ه ودوكانت  يابه قصككككككارا وأكمامه قصككككككارا وعمامته نحو سكككككككبع أذر  وكانت السككككككنة شكككككككعار 
إعتقادا وفعال بحي  إنه كان إذا دخل مجلسه رجل فقدم رجله اليسرى كلفه أن يرجع فيقدم 

 (2)اليمنى وال" 
 

تسااهيم الوصااول لفوامد  ااير أع م النب ء، المؤلف -1158
 (3000)ير اعروف  )م 

"وكتكه محمكد بن عبكد الملكك وقيكل: حنق عليكه الوا ق، كنكه ذكر للوا ق حكديثا فقال: 
ب، فقال: بل أنت تكذب، وقيل: أنه قال له: يا صككككككككككككبي، ويقول في خلوته عن الوا ق: تكذ

فعل هذا الخن ير،  أ إن الوا ق خا  من خروجه فقتله في شككككككككككككعبان سككككككككككككنة إحدى و ال ين، 
وكان ابيض الرأل واللحية، ونقل عن الموكل بالرأل انه سككككمعه في الليل يقرأ{ يس }وصكككك  

انت الري  تدير الرأل إلى القبلة، فيديره الرجل، قال السككككككككككراج أنهأ اقعدوا رجالر بقصككككككككككبة، فك
سكككمعت خلف بن سكككالأ يقول بعدما قتل ابن نصكككر وقيل له: أال تسكككمع ما النال فيه يقولون 

ا فعل مإن رأل أحمد بن نصر يقرأ؟ فقال: كان رأل يحيى يقرأ، وقيل: رلي في النوم فقيل: 
يت الله ف كككحك إلي، وقيل إنه قال:   كككبت له ؟ قال: ما كانت إال  فوة، حتى لقالله بك

فئباحني النظر إلى وجهه. وبقي الرأل منصككككوبا بب داد، والبدن مصككككلوبا بسككككامراء سككككنين، إلى 
 22 \263أن ان ل وجمع في سنة سبع و ال ين، فدفن رحمه الله عليه 

o  ابن ال يكككات الووير اكديككه العالمككة أبو جعفر محمكككد بن عبكككد الملكككك بن أبككان بن 
ال يات، كان والده وياتا سوقيا، فساد هذا باكدب وفنونه، وبراعة النظأ والنثر، ووور للمعتصأ 
وللوا ق، وكان معاديا البن أبي دواد، فئ رى ابن أبي دواد المتوكل، حتى صكككككككككادر ابن ال يات 

                                         
 .31( ص/8000تسهيل الوصول لفوالد سير أعالم النبالء، المؤلف  ير معرو   )م  (2)
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وعكككذبكككه، وككككان يقول: بخلق القرهن ويقول: مكككا رحمكككت احكككد قط، الرحمكككة خور في الطبع، 
قفص حرج جهاته بمسامير كالمسال، فكان يصي : ارحموني، فيقولون: الرحمة فسكجن في 

خور في الطبيعة! مات في سكككككنة  الث و ال ين ومالتين، وله ترسكككككل بديع، وبال ة مشكككككهورة، 
 22 \228وأخبار في وفيات اكعيان 

o   :وعن يحيى بن عون قال: دخلت مع سكككحنون على ابن القصكككار وهو مريض فقال
لق؟ قال له: الموت والقدوم على الله، قال له سكككككحنون: ألسكككككت مصكككككدقا بالرسكككككل ما هذا الق

والبع  والحسكككككاب والجنة والنار؟ وأن أف كككككل هذه اكمة أبو بكر  أ عمر؟ والقرهن كالم الله 
 ير مخلوق، وأن اللككه يرى يوم القيككامككة، وأنككه على العرش اسككككككككككككككتوى، وال تخرج على اكلمكككة 

 (2)" 21 \62والله، فقال: مت إذا ش ت، مت إذا ش ت بالسيف وإن جاروا؟ قال: إي 
 

تسااهيم الوصااول لفوامد  ااير أع م النب ء، المؤلف -1159
 (3000)ير اعروف  )م 

"o   قال أبو بكر العطوي: كنت عند الجنيد لما احت كككر، فختأ القرهن  أ ابتدأ سكككورة
؟ فقال: له بكما فعل ال: البقرة، فتال سكككبعين هية ومات. قال الخلدي: رأيته في النوم فقلت

قاحت تلك اإلشكككككككارات، و ابت تلك العبارات، وفنيت تلك العلوم، ونفدت تلك الرسكككككككوم، 
 24 \26وما نفعنا إال ركعات كنا نركعها في اكسحار 

o   قالت: بينما أنا أوضككككككئ عبدالله بن  -موالة عبدالله بن بسككككككر  -حد تنا أم هاشككككككأ
قال  -تعني مات فجئة  -، إذ خر م شكككككيا عليه بسكككككر صكككككاحه النبي صكككككلى الله عليه وسكككككلأ

الحكاكأ: قكال الكد ولي: في العلمكاء جمكاعكة فقكدوا فجكئة، فلأ يوجدوا، منهأ عبد الرحمن بن 
أبي ليلى، فقكككد يوم الجمكككاجأ، ومنهأ معمر بن راشكككككككككككككككد، ولأ تعر  لككه تربكككة قط، وبكككدل بن 

ل الشكككككعبي وحميد الطويالمحبر، افتقد وال يدرى أين ذهه،  أ سكككككمى جماعة ماتوا فجئة، ك
 24 \560اكوواعي 
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o   قكال أبو محمكد الفر كاني: حكد ني أبو بكر الكدينوري قكال: لمكا كان وقت صككككككككككككككالة
الظهر من يوم اال نين الكذي توفي فيه في هخره ابن جرير، قله ماء ليجدد وضككككككككككككككوءه، فقيل 

وقتها، أتأ  يله: تؤخر الظهر تجمع بينها وبين العصكككر؟ فئبى وصكككلى الظهر مفردة، والعصكككر ف
صكككككككالة وأحسكككككككنها، وح كككككككر وقت موته جماعة، منهأ أبو بكر بن كامل، فقيل له قبل خروج 
روحه: يا أبا جعفر أنت الحجة فيما بيننا وبين الله فيما ندين به، فهل من شككككيء توصككككينا به 
من أمر ديننا؟ وبينة لنا نرجو بها السككككككككالمة في معادنا؟ فقال: الذي أدين الله به، وأوصككككككككيكأ 
هو ما  بت في كتبي، فاعملوا به وعليه وكالما هذا معناه، وأكثر من التشكككككككككككهد وذكر الله ع  

 \126وجل، ومسك  يده على وجهه، و مض بصكره بيده وبسطها، وقد فارقت روحه الدنيا 
24 

o   عيسككى القصكككار يقول: هخر كلمة تكلأ بها الحسككين بن منصكككور عند قتله: حسكككه
سككككككككككككككمع بهذه الكلمة فقير إال رق له واسككككككككككككككتحسككككككككككككككنها منه، قال  الواحد إفراد الواحد له، فما

السكككككككلمي: وحكي عنه أنه رؤى واقفا في الموقف، والنال في الدعاء وهو يقول: أن هك عما 
قرفكك بكه عبكادك، وأبرأ إليك مما وحدك به الموحدون. قلت: هذا عين ال ندقة، ف نه تبرأ مما 

تابعون، وسككككككالر اكمة، فهل وحدوه تعالى إال وحد الله به الموحدون، الذين هأ الصككككككحابة وال
 (2)بكلمة اإلخالص التي قال رسول الله" 

 

 (3000تراجم القراء، المؤلف )ير اعروف  )م -1120
 ")احفظ لسانك ال تقول فتبتلى % أن البالء موكل بالنطق(

و أوانتهت إليه قبقة القراءة والل ة والنحو والرياسكككككككة وقال نصكككككككر كان الكسكككككككالي إذا قرأ 
لي بالقران  قال  فر ماا فعال اللاه باكتكلأ ككئن ملككا ينطق على فيكه ورؤى في المنكام فقيكل 

قرأ على حم ة  الث أو أربع مرات وعلى عيسككى بن عمر عن قلحة بن مصككر  على إبراهيأ 
النخعي على علقأ بن قيس على ابن مسكككككككككعود على النبي صكككككككككلى الله عليه وسكككككككككلأ وقد عاش 

 رحمه الله سبعين سنة
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تلف في تاري  موته فالصحي  الذي أرخه  ير واحد من العلماء والحفاظ سنة تسع اخ
 و مانين ومالة صحبه هارون الرشيد وبقرية رنبويه من عمل الري متوجهين إلى خراسان

ومات معه بالمكان المذكور محمد بن محمد بن الحسككككككككككن القاضككككككككككي صككككككككككاحه أبي 
تين يل سكككككككككككنة إحدى و مانين وقيل سكككككككككككنة ا نحنيفة فقال الرشكككككككككككيد دفنا الفقه والنحو بالري وق

و مانين وقيل سكككككنة  الث و مانين وقيل سكككككنة خمس و مانين وقيل سكككككنة  الث وتسكككككعين قال 
الحافظ أبو العال الهمذاني وبل ني أن الكسككككالي عاش سككككبعين سككككنة ور اه أبو محمد الي يدي 

 مع محمد بن الحسن فقال
 من بهجة ستبيد()تصرمت الدنيا فليس بها خلود % وما قد نرى 

 )لكل امرىء كئل من الموت متر  % وما أن لنا إال عليه ورود(
 )ألأ تر شيبا شامال ينذر البلى % وأن الشباب ال ض ليس يعود(
 )سنفنى بما أفنى القرون التي خلت % فكن مستعدا فالفناء عتيد(

 )أمسيت على قاضي الق اة محمد % وفاضت عيوني والعيون جمود(
 ا الخطه أشكل من لنا % ب ي احه يوما وأنت فقيد()وقلت إذا م

 )وأقلقني موت الكسالي بعده % وكادت بي اكرم الف اء تميد(
 )وأذهلني عن كل عيش ولذة % وأرق عيني والعيون هجود (
 )هما عالمان أوديا وتصرما % فما لهما في العالمين نديد(

 (2)ت جديد(" )فح ني متى يخطر على القله خطر % بذكرهما حتى المما
 

 (3000تراجم القراء، المؤلف )ير اعروف  )م -1121
" 

أوحكد النكال في القرهن فكككانوا يكثرون عليككه حتى ال ي ككككككككككككككبط اكخككذ عليهأ فيجمعهأ 
ويجلس على كرسكككككككككككي ويتلو القرهن من أوله إلى هخره وهأ يسكككككككككككمعون وي كككككككككككبطون عنه حتى 

 المقاقع والمبادئ
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لج ري أخبرنا شكككككيخنا أبو حفص عمر بن الحسكككككن الم ي قراءة عليه عن أبي قال ابن ا
الفت  يوسكف بن يعقوب الشيباني أخبرنا أبو اليمن ويد بن الحسن الكندي أنبئنا أبو منصور 
الق او أخبرنككا أبو بكر أحمككد بن علي الحككافظ قككال أخبرني العتيقي وهو أحمككد بن محمككد بن 

حمد ابن العبال حد نا جعفر بن محمد الصندلي أنبئنا أبو أحمد بن محمد العتيقي أنبئنا م
بكر بن حماد عن خلف قال كان الكسكككككككككالي إذا كان شكككككككككعبان وضكككككككككع له منير فقرأ هو على 
النال في كل يوم نصكف سكبع يختأ ختمتين في شكعبان وكنت أجلس أسكفل المنبر فقرأ يوما 

قبل وقع فيه فلما فرغ أ في سككككككككككككورة الكهف )^ أنا أكثر منك( فنصككككككككككككه أكثر فعلمت أنه قد
النال عليه يسككككككككككككئلون عن العلة في أكثر لأ نصككككككككككككبه فثرت في وجوههأ أنه أراد في فتحه أقل 
يعني هية )^ إن ترن أنا أقل منك ماال( فقال الكسكككالي أكثر بالرفع فمحوه من كتبهأ  أ قال 

ليس ف لي يا خلف يكون أحد من بعدي يسككككلأ من اللحن قال قلت ال أما إذ لأ تسككككلأ أنت
يسكككككلأ منه أحد بعدك قرأت القرهن صككككك يرا وأقرأت النال كبيرا وقلبت اآل ار فيه والنحو وقال 
حثني أبي عن بعض أصكككككحابه قال قيل كبي عمر الدوري لأ صكككككعبتأ الكسكككككالي على الدعابة 
التي ككانت فيه قال لصككككككككككككككدق لسككككككككككككككانه وقال خلف بن هشككككككككككككككام الب ار عملت وليمة فدعوت 

ل الي يدي للكسككككككالي يا أبا الحسككككككن أمور بل تنا عنك فننكر بع كككككككها الكسككككككالي والي يدي فقا
فقال الكسكككككككالي أو مثلك يخاقه بهذا وهل مع العالأ من العربية اكف كككككككل بصكككككككاقي هذا  أ 
بصككككككككككق فسكككككككككككت الي يدي أخبرني أبو حفص عمر بن الحسككككككككككن و يره أذنا عن يوسككككككككككف بن 

الحمامي قال سكككككككمعت عمر بن  المجاور أنبئنا أبو بكر الخطيه الحافظ أنبئنا أبو الحسكككككككن
محمد اإلسكككا  سككمعت عمي يقول سككمعت ابن الدورقي يقول اجتمع الكسككالي والي يدي 
عند الرشكككككككككيد فح كككككككككرت صكككككككككالة فقدموا الكسكككككككككالي يصكككككككككلي فارتج عليه قراءة )^ قل يا أيها 
الككافرون( فقكال الي يكدي قراءة قكل يكا أيهكا الككافرون ترتج على قكارئ الكوفكة قال فح ككككككككككككككرت 

 قدموا الي يدي فئرتج عليه في الحمد فلما سلأ قالصالة ف
 )احفظ لسانك ال تقول فتبتلى % أن البالء موكل بالنطق(
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وانتهت إليه قبقة القراءة والل ة والنحو والرياسكككككككة وقال نصكككككككر كان الكسكككككككالي إذا قرأ أو 
ران لي بالق قال  فر ماا فعال اللاه باكتكلأ ككئن ملككا ينطق على فيكه ورؤى في المنكام فقيكل 

 (2)قرأ على حم ة  الث أو أربع مرات و " 
 

 (3000ترجم  ا مم  ا ربع ، المؤلف )ير اعروف  )م -1127
ب رِِه ِمْن أ ْمِر ا ِه ِإالث ق رِيكْكِه ح تثى و ر د  ِمْن خ  ا أ ت ى ع ل يككْ : ف مكك  اِل، قكك ال  لِمْحنكك ِة. "و بكِكِه: إِل ى الج مككث

(22/845) 
اتٍِأ: و س ِمْعُت أ ِبي يك ُقْوُل:و ِبِه: ق ال  اْبُن أ ِبي   ح 

ن اِم، فك ر أ يْكُتُه أ ضخ أ  ِممثا ك ان  و أ حس ن  و ْجهار و س ْحنار ِممثا ك ان .  ر أ ْيُت أ ْحم د  ِفي الم 
 ف ج ع لُت أ ْسئ لُُه الح ِدْي   و أُذ اِكرُُه.

ْيِن بِن ُمْوس   : و س ِمْعُت ع ْبد  اللِه بن  الُحس   ى يك ُقْوُل:و ِبِه، ق ال 
، فك ُقْلُت:  ِدْيِ  تُكُوفِ ي   ؟َما فَاَعَل الله  بككَ ر أ ْيُت ر ُجالر ِمْن أ ْهِل الح 

:   ف ر  ِلي.  ق ال 
 فك ُقْلُت: بِاللِه؟!

: بِاللِه ِإنثه   ف ر  ِلي.  ق ال 
؟  فك ُقْلُت: ِبم اذ ا   ف ر  اللُه ل ك 

ب ٍل. نكْ بثِتي أ ْحم د  بن  ح  : ِبم ح   ق ال 
، ع ِن الح  و ِبهِ  ِلٍأ، ح دث  ِني أ بُو ع ْبِد اللِه الطِ ْهر اِني  : ح دث ك ن ا ُمح مثُد بُن ُمسكككككككككْ ِن بِن ، ق ال  سككككككككك 

:  ِعْيس ى، ع ْن أ ِخي أ ِبي ع ِقْيٍل، ق ال 
؟ ، فك ُقْلُت: م ا فك ع ل  ِبك  ر ب ك   ر أ ْيُت ش اب ار تُكُوفِ ي  ِبق ْ ِوْين 

:   ف ر  ِلي.  ق ال 
م و اِت ق ِد اشككتك   ُلوا ِبع ْقِد اك  و ر أ يْكتُ  : ك نث أ ْهل  السككث ئ ْلُتُه، فك ق ال  ْلوِي ِة السككِتقب اِل ُه ُمسكت عِجالر ف سكك 

ب ٍل، و أ ن ا أُرِْيُد اْسِتقب ال ُه. نكْ  أ ْحم د  بِن ح 
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ُد تُكُوفِ ي  تِْلك  اك يثام .  و ك ان  أ ْحم 
ا أ ِبي ع ِقْيٍل، ف ح دث  ِني بِالر ؤي ا.ق ال  اْبُن ُمْسِلٍأ:  ُأث ل ِقْيُت أ    خ 

: ر أ ْيُت الس ِ  اُلو ْيه، ق ال  ث ُأ بُن خ  يكْ : و ح دث ك ن ا ُمح مثُد بُن ُمْسِلٍأ، ح دث ك ن ا اله  ْنِديث ِفي و ِبِه، ق ال 
؟  النكثْوِم، فك ُقْلُت: م ا ح اُلك 

ْيٍر، ل ِكِن اشتك   ُلوا ع نِ ي ِبم جِ  : أ ن ا ِبخ  ب ٍل. )ق ال  نكْ  (2)(" 22/846ْيِء أ ْحم د  بِن ح 
 

 (3000ترجم  ا مم  ا ربع ، المؤلف )ير اعروف  )م -1123
بكْع ُة تِيج اٍن، ف ئ وثُل م ْن تك وثج  ِمن  ال اِء، م ع ُه سككك  م  اِر ل ن ا ك ئ نث م ل كار نك   ل  ِمن  السكككث نْكي ا "ر أ ى ج  د 

ب ٍل. نكْ  أ ْحم ُد بُن ح 
ا أ بُو ب كْ  أ بُو ُعم ر   دث ك نكك  ، حكك  اِفِعي  ا ع ِلي  بُن ِإبْكر اِهْيأ  الشكككككككككككككككث دث ك نكك  ه: حكك  يكثو يككْ ُد بُن بُن ح  ٍر ُمح مككث

 الُحس ْيِن، ح دث ك ن ا ع ْ ر ُة بُن ع ْبِد اللِه، و ق اُلْوُت بُن لُْقم ان ، ق اال :
 س ِمْعن ا و ك رِيثا بن  ي ْحي ى السِ ْمس ار  يك ُقْوُل:

ِع بِالج ْوه ِر، ِفي رِْجل ي ر أ ْيتُ  ِه ت اِج ُمر صكككككككث ن اِم، ع ل ى ر ْأسكككككككِ ب ٍل ِفي الم  نكْ ِه ن عال ِن، أ ْحم د  بن  ح 
 و ُهو  ي خِطُر ِبِهم ا.

 ؟َما فَاَعَل الله  بككَ قُكْلُت: 
ا بِ  ا التكثاِج، و ق ال  ِلي: ه ذ  ذ  :   ف ر  ِلي، و أ دنك اِني، و تك وثج ِني بِيك ِدِه ِبهك  : الُقْرهُن ك ال ُم ق  قك ال  وِلك 

ُر م ْخُلْوٍق.  اللِه   يكْ
نْكي ا؟ ِذِه الخ ْطر ُة الثِتي ل ْأ أ عرِفكْه ا ل ك  ِفي د اِر الد   قُكْلُت: م ا ه 

اِم ِفي د اِر السثال ِم. ) ِذِه ِمشي ُة الُخدث : ه   (22/843ق ال 
ُد بُن ُمح مث  دث ك نك ا أ ْحمك  اتٍِأ بُن ِحبكثان : حك  ِعْيٍد الم ْرو وِي ، ح  أ بُو حك  دث ك ن ا ُمح مثُد بُن ِد بِن سكككككككككككككك 

، س ِمْعُت ق اُلْوت  بن  لُْقم ان ...، ف ذ ك ر ه ا.  الح س ِن الس ل ِمي 
: ر أ يكْكُت أ حْ  دث ك نكك ا ِإبْكر اِهْيُأ بُن ج ْعف ٍر الم ر ْوِذي ، قكك ال  : حكك  اتٍِأ الُعْكِلي  بِ ُ  بُن حكك  د  بن  ُمسكككككككككككككك  مكك 

ب ٍل  نكْ ِذِه الِمْشي ُة ي ا أ ب ا ع ْبِد اللهِ ح   ؟ي ْمِشي ِفي النكثْوِم ِمشي ةر ي ْخت اُل ِفيكْه ا، قُكْلُت: م ا ه 
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اِم ِفي د اِر السثال ِم. ِذِه ِمشي ُة الُخدث : ه   ق ال 
: ر أ ْيُت أ ْحم د  ِفي النكثْوِم، و ع ل ْيِه ُحلثت اِن خ  كككككككر او اِن، و   ، ق ال  ِه ت اِج ع  ع ِن الم ر ْوِذيِ  ل ى ر ْأسكككككككِ

ا؟"   (2)ِمن  النك ْوِر، و ِإذ ا ُهو  ي ْمِشي ِمشي ةر ل ْأ أ ُكْن أ ْعرِفُكه ا، فك ُقْلُت: م ا ه ذ 
 

 (3000ترجم  ا مم  ا ربع ، المؤلف )ير اعروف  )م -1124
اُن،  اِلِع ع ْطشككككك  نْكي ا و ُهو  ج  ِر الح اِفي، خ ر ج  ِمن  الد  : اك وثُل ِبشكككككْ ِط و  "ق ال  الو اِقُف ِفي الو سككككك 

نثِة ف ئ ْحم   وقار لِلنثظ ِر إِل ْيِه، ف ئُْعِطي ُه، و الو اِقُف ِفي ب اِب الج  ب ٍل، ُهو  م ْعُرْوِ ، ع ب د  الله  شكككككككككك  نكْ ُد بُن ح 
نثة . )  (22/850أُِمر  أ ْن يك ْنظُر  ِفي ُوُجْوِه أ ْهِل الس نثِة، فك ُيْدِخل ُهُأ الج 

:اإِلْسال ِم بِِ ْسن اٍد ق وِْيٍل ع ْن ُمح مثِد بِن ي ْحي ى الرثْمِليِ  ق اِضي ِدم ْشق   و ذ ك ر  ش ْي ُ   ، ق ال 
ُذ، فك ُقلكككْ  ا هخكككُ ئ يِ هككك  ثْكر ِة االْخِتال ِ  ل ْأ أ ْدِر بككِ ُت، ف ِمْن ك  تك بكككْ ، و ك  او  ُت الِعر اق  و الِحجكك  لككْ ُت: د خ 

 اللثُهأث اْهِدِني.
لثأ  -ِبيث ف ِنمُت، فك ر أ ْيُت النث  لثى اللُه ع ل ْيِه و سكك  ْعب ِة، و ع ْن ي ِمْيِنِه و ق ْد أ سككن د  ظ   -صكك  ْهر ُه إِل ى الك 

ت ِسُأ إِل ْيِهم ا. ب ٍل، و ُهو  يك بكْ نكْ ، و أ ْحم ُد بُن ح   الشثاِفِعي 
 فك ُقْلُت: ي ا ر ُسْول  اللِه، ِبأ  هُخُذ؟
اِفِعيِ  و أ ْحم د   ن اُهُأ الِكت اب  و  ف ئ ْوم ئ  إِل ى الشككككككككككث : }أُْول ِ ك  الثِذْين  هتك يكْ الُحْكأ  و النك بُكوثة { ، و ق ال 

 [، و ذ ك ر  الِقصثة .31]اك نْكع اُم: 
: ، ق ال  اِعْيل  السِ ِجْست اِني   أ بُو ب ْكٍر بُن أ ِبي د اُود : ح دث ك ن ا ع ِلي  بُن ِإْسم 

ة  قكك ْد قكك امكك   امكك  ئ نث الِقيكك  ِل ي ختِ ر أ يككُْت ككك  اُؤوا إِل ى ق نط ر ٍة، و ر جككُ ئ نث النككثال  جكك  ُأ و يُكْعِطيِهأ، ْت، و ككك 
ا الثِذي يُعِطي النثال  الخ و اتِيأ ؟ ، فك ُقْلُت: م ْن ه ذ  ات ٍأ ج او   ف م ْن ج اء  ِبخ 

ب ٍل. نكْ  ق اُلوا: أ ْحم ُد بُن ح 
ح اق  ب الخ الثُل: ح دث ك ن ا ع ْبُد الرثِحْيِأ بُن ُمح مثدٍ  ِمْعُت ِإسككككككككككْ ، سكككككككككك  ن  ِإبْكر اِهْيأ  ُلْؤُلؤار الُمخ ر ِِمي 

 يك ُقْوُل:
؟ ب ٍل ِفي النكثْوِم، فك ُقْلُت: ي ا أ ب ا ع ْبِد اللِه، أ ل ْيس  ق ْد ُمتث نكْ  ر أ ْيُت أ ْحم د  بن  ح 
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: بك ل ى.  ق ال 
 (2)؟" َما فَاَعَل الله  بككَ قُكْلُت: 

 

 (3000ؤلف )ير اعروف  )م ترجم  ا مم  ا ربع ، الم-1125
"وكذلك بشككككر بن  ياث المريسكككككي لأ يصكككككل عليه إال قالفة يسكككككيرة جدار فلله اكمر من 

 قبل ومن بعد.
وقكد روى البيهقي، عن حجاج بن محمد الشككككككككككككككاعر، أنه قال: ما كنت أحه أن أقتل 

 في سبيل الله ولأ أصل على اإلمام أحمد.
فن أحمد: دفن اليوم سككادل خمسككة وهأ: وروي عن رجل من أهل العلأ أنه قال يوم د

 أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعمر بن عبد الع ي ، وأحمد.
 وكان عمره يوم مات سبعار وسبعين سنة وأيامار أقل من شهر، رحمه الله تعالى.

 ذكر ما رلي له من المنامات
 وقد ص  في الحدي  لأ يبق من النبوة إال المبشرات.

 ا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له.وفي رواية: إال الرؤي
وروى البيهقي، عن الحاكأ، سكككمعت علي بن حمشكككاد، سكككمعت جعفر بن محمد بن 
الحسين، سمعت سلمة بن شبيه، يقول: كنا عند أحمد بن حنبل وجاءه شي  ومعه عكاوة 

 فسلأ وجلس فقال: من منكأ أحمد بن حنبل ؟
 (20/822)ج/ص: 

 فقال أحمد: أنا ما حاجتك ؟
ل: ضككككككربت إليك من أربعمالة فرسكككككك  أريت الخ ككككككر في المنام فقال لي: سككككككر إلى فقا

أحمد بن حنبل وسل عنه وقل له: إنث ساكن العرش والماللكة راضون بما صبرت نفسك لله 
 ع  وجل.
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وعن أبي عبكد اللكه محمكد بن خ يمكة اإلسكككككككككككككككندراني، قال: لما مات أحمد بن حنبل 
ه ! أي نام وهو يتبختر في مشكككيته فقلت له: يا أبا عبد اللا تممت  مار شكككديدار فرأيته في الم

 مشية هذه ؟
 فقال: مشية الخدام في دار السالم.

 ؟ ما فعل الله بكفقلت: 
فقال: أ فر لي وتوجني وألبسككككككككككككني نعلين من ذهه، وقال لي: يا أحمد ! هذا بقولك 

الثوري،  ك عن سفيانالقرهن كالمي،  أ قال لي: يا أحمد ! ادعني بتلك الدعوات التي بل ت
وكنت تدعو بهن في دار الدنيا، فقلت: يا رب كل شككككككيء بقدرتك على كل شككككككيء ا فر لي  

 كل شيء، حتى ال تسئلني عن شيء.
 (2)فقال لي: يا أحمد ! هذه الجنة قأ فادخلها." 

 

 (3000ترجم  ا مم  ا ربع ، المؤلف )ير اعروف  )م -1122
ه جناحان أخ ران يطير بهما من نخلة إلى نخلة، "فدخلت ف ذا أنا بسفيان الثوري ول

ُه و أ ْور  ك ن ا اْك ْرم  نك تك بك وثأُ ِمن   قك ن ا و ْعد  د  ْمُد لِلثِه الثِذي صككك   ومن شكككجرة إلى شكككجرة وهو يقول: }اْلح 
ْيُ  ن ش اُء ف ِنْعأ  أ ْجُر اْلع اِمِلين { ]ال مر:  نثِة ح   [.24اْلج 

 افي ؟قال فقلت له: ما فعل بشر الح
فقكال: ب  ب ، ومن مثكل بشككككككككككككككر؟ تركتكه بين يكدي الجليكل وبين يكديكه مكالدة من الطعام 
والجليل مقبل عليه وهو يقول: كل يا من لأ يئكل، واشرب يا من لأ يشرب، وانعأ يا من لأ 

 ينعأ. أو كما قال.
وقال أبو محمد بن أبي حاتأ: عن محمد بن مسكككلأ بن وارة، قال: لما مات أبو ورعة 

 ؟ ما فعل الله بكته في المنام فقلت له: رأي
فقكككال: قكككال الجبكككار: ألحقوه بكككئبي عبكككد اللكككه، وأبي عبكككد اللكككه، وأبي عبكككد اللكككه، مكككالكككك 

 والشافعي وأحمد بن حنبل.
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وقككال أحمككد بن خر واد اكنطككاكي: رأيككت في المنككام كككئن القيككامككة قككد قككامككت، وقككد برو 
دي من تحت العرش: أدخلوا أبا عبد الله، الرب جل جالله، لفصككل الق ككاء، وكئن مناديار ينا

 وأبا عبد الله، وأبا عبد الله الجنة.
 قال: فقلت لملك إلى جنبي: من هؤالء ؟

 فقال: مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل.
وروى أبو بكر بن أبي خيثمة، عن يحيى بن أيوب المقدسكككككككي قال: رأيت رسكككككككول الله 

 هو نالأ وعليه  وب م طى به وأحمد بن حنبل ويحيى بنصكككككككلى الله عليه وسكككككككلأ في النوم و 
 معين يذبان عنه.

وقككد تقككدم في ترجمككة أحمككد بن أبي داؤد، عن يحيى الجالء أنككه رأى كككئن أحمككد بن 
حنبل في حلقة بالمسكككككككجد الجامع، وأحمد بن أبي داؤد في حلقة أخرى، وكئن رسكككككككول الله 

ِء{ و هذه اآلية: }ف ِ ْن ي ْكُفْر بِ صكككككككككككككلى الله عليه وسكككككككككككككلأ واقف بين الحلقتين وهو يتل ه ا ه ُؤال 
اِفرِين {31]اكنعام:  وا ِبه ا ِبك  ا قك ْومار ل ْيسكككككككككككُ  [ ويشكككككككككككير إلى حلقة ابن أبي داؤد }فك ق ْد و كثْلن ا ِبه 
 (2)[ ويشير إلى أحمد بن حنبل وأصحابه." 31]اكنعام: 
 

 (3000ترجم  اإلاام نافي، المؤلف )ير اعروف  )م -1122
" 

الق او أخبرنككككا أبو بكر أحمككككد بن علي الحككككافظ قككككال أخبرني العتيقي وهو أحمككككد بن 
محمكككد بن أحمكككد بن محمكككد العتيقي أنبكككئنكككا محمكككد ابن العبكككال حكككد نكككا جعفر بن محمكككد 
الصكندلي أنبئنا أبو بكر بن حماد عن خلف قال كان الكسالي إذا كان شعبان وضع له منير 

لى النال في كل يوم نصككككف سككككبع يختأ ختمتين في شككككعبان وكنت أجلس أسككككفل فقرأ هو ع
المنبر فقرأ يوما في سككككككككورة الكهف )^ أنا أكثر منك( فنصككككككككه أكثر فعلمت أنه قد وقع فيه 
فلما فرغ أقبل النال عليه يسكككئلون عن العلة في أكثر لأ نصكككبه فثرت في وجوههأ أنه أراد في 

ا أقكل منكك ماال( فقال الكسككككككككككككككالي أكثر بالرفع فمحوه من  فتحكه أقكل يعني هيكة )^ إن ترن أنك
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كتبهأ  أ قكال لي يكا خلف يكون أحكد من بعكدي يسككككككككككككككلأ من اللحن قككال قلكت ال أمكا إذ لأ 
تسككلأ أنت فليس يسككلأ منه أحد بعدك قرأت القرهن صكك يرا وأقرأت النال كبيرا وقلبت اآل ار 

أ بي عمر الككدوري لأ صككككككككككككككعبتفيككه والنحو وقككال حثني أبي عن بعض أصككككككككككككككحككابككه قككال قيككل ك
الكسككالي على الدعابة التي كانت فيه قال لصككدق لسككانه وقال خلف بن هشككام الب ار عملت 
وليمة فدعوت الكسكككككككالي والي يدي فقال الي يدي للكسكككككككالي يا أبا الحسكككككككن أمور بل تنا عنك 
فننكر بع كككككككككها فقال الكسكككككككككالي أو مثلك يخاقه بهذا وهل مع العالأ من العربية اكف كككككككككل 
بصكككككاقي هذا  أ بصكككككق فسككككككت الي يدي أخبرني أبو حفص عمر بن الحسكككككن و يره أذنا عن 
يوسكف بن المجاور أنبئنا أبو بكر الخطيه الحافظ أنبئنا أبو الحسن الحمامي قال سمعت 
عمر بن محمد اإلسككككا  سكككمعت عمي يقول سكككمعت ابن الدورقي يقول اجتمع الكسكككالي 

أيها  وا الكسالي يصلي فارتج عليه قراءة )^ قل ياوالي يدي عند الرشيد فح رت صالة فقدم
الككافرون( فقكال الي يكدي قراءة قكل يكا أيهكا الككافرون ترتج على قكارئ الكوفكة قال فح ككككككككككككككرت 

 صالة فقدموا الي يدي فئرتج عليه في الحمد فلما سلأ قال
 )احفظ لسانك ال تقول فتبتلى % أن البالء موكل بالنطق(

والل ة والنحو والرياسكككككككة وقال نصكككككككر كان الكسكككككككالي إذا قرأ أو  وانتهت إليه قبقة القراءة
لي بالقران  قال  فر ماا فعال اللاه باكتكلأ ككئن ملككا ينطق على فيكه ورؤى في المنكام فقيكل 

قرأ على حم ة  الث أو أربع مرات وعلى عيسككى بن عمر عن قلحة بن مصككر  على إبراهيأ 
 نبي صكككككككككلى الله عليه وسكككككككككلأ وقد عاشالنخعي على علقأ بن قيس على ابن مسكككككككككعود على ال

 رحمه الله سبعين سنة
اختلف في تاري  موته فالصحي  الذي أرخه  ير واحد من العلماء والحفاظ سنة تسع 

 و مانين ومالة صحبه هارون الرشيد وبقرية رنبويه من عمل الري متوجهين إلى خراسان
 (2)ومات معه بالمكان المذكور محمد" 
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في اخبار الشاااعراء و)يرهم ان كوي  الكورب الثاقب-1128
 (3000المناقب، المؤلف )ير اعروف  )م 

(: كنكت جككارا كبي نوال، فعككدتكه في مرضككككككككككككككه 1( محمكد بن يعقوب الب او )2"وقكال )
الذي مات فيه، ودخل قبيه نصكككراني  اسكككمه سكككعيد، فنظر إليه ووصكككف له دواء يعل له به،  أ 

 ال يعذ بوه بالد واء، ف ن ه السككاعة يموت، فرجعتخرج وخرجت بخروجه، ف م ني وقال: مرهأ 
، ف ني رأيته ي م ك؟ فقلت: ما عسكككككى أن  إليه، فقال لي: سكككككئلتك بالله ما قال لك الن صكككككراني 
يقول لي! فقال: أقسككككككككككمت عليك لما أخبرتني، فئخبرته، فرفع عينيه إلى السككككككككككماء وسككككككككككالت 

 (:8دموعه على خديه وقال )
 )مج وء الرج (

 لأ أول ... في مثل حال الس حره يا رب  إن ي
 حين استالذوا بعرى الد  ... ين وكانوا كفره

 فآمنوا يوما ففا ... ووا بثواب البرره
 ولأ أول مستشعر ال ... إيمان يا ذا المقدره
 (4فا فر ف ن ي )بك( أو ... لى منهأ بالم فره )

 (.5) أ مات( )
 قال: ؟ما فعل الله بكام، فقال له: ( بعض إخوانه بعد موته بئيام في المن6ورهه )

 فر لي بئبيات قلتها، وهي اآلن تحت وسكادتي. فنظروا، ف ذا برقعة تحت وسكادته في 
 (: )تام الكامل(2بيته مكتوب فيها )

 يا رب  إن عظمت ذنوبي كثرة ... فلقد علمت بئن  عفوك أعظأ
__________ 

خمسككككككككة، والخبر في أخبار أبي إلى هخر اكبيات ال826/ 1( من بهجة المجالس 2)
وفيه إسككككككككككككككماعيل بن نوبخت عوم 123/ 4. وهو في التاري  الكبير 42نوال كبي هفكان 

 محمد بن يعقوب الب او.
 ( أب ج د ش: الب ار والتصحي  من بهجة المجالس.1)
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( لأ ترد هككككككذه اكبيككككككات في ديوانككككككه )ت. ال  الي( وال في ديوانككككككه )جمع حم ة 8)
ي ديوانه )مكتبة الثقافة( وال في ديوانه )صكككككككككككادر( وال في ديوانه )محمود  اكصكككككككككككبهاني( وال ف

 .225/ 18وإدراك اكماني 826/ 1كامل(. وهي في بهجة المجالس 
 ( ما بين القوسين ساقط من د.4)
 ( ما بين القوسين ساقط من ج د.5)
 .208201والوفيات 825/ 1وبهجة المجالس 641/ 2( الخبر في تاري  ب داد 6)
 ( ج د: فيها مكتوب.2)

/ 1وبككهككجكككككككة الككمككجكككككككالكككس 441/ 2وتكككككككاريكك  بككك كككككككداد 623واكبككيكككككككات فككي ديككوانكككككككه 
/ 20والبداية والنهاية 208/ 1والوفيات 30ون هة اكلباء 123/ 4والتاري  الكبير 826825

 (2)." 226/ 18وإدراك اكماني 842/ 2والشذرات 12/ 2وحياة الحيوان 184
 

الشاااعراء و)يرهم ان كوي  الكورب الثاقب في اخبار-1129
 (3000المناقب، المؤلف )ير اعروف  )م 

( توفي بها يوم الجمعة منتصف ذي الحجة سنة ا نتين وأربعين ومالتين 2"إلى الر بذة )
 وقيل سنة  الث وأربعين، ودفن هناك رحمه الله تعالى.

تأ ك( أبو عبد الله الحسككككككككككككين بن عبد الله بن سككككككككككككعد قال: كان يحيى بن أ1وحكى )
 ؟ما فعل الله بكصديقا لي فمات. فكنت أشتهي أن أراه في النوم فئقول له: 

ب خني، وقال ؟ فقال:  فر لي إال  أن ه و ما فعل الله بكفرأيته ليلة في المنام، فقلت له: 
لي: يكا يحيى خل طكت علي  في دار الكدنيكا فقلكت: يكا رب  ات كلت على حدي  حد ني به أبو 

عمش عن أبي صال  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله معاوية ال كرير عن اك
(، إن ك قلت: إن ي كسككككككككتحيي أن أعذ ب ذا شككككككككيبة بالنار، فقال: 8صككككككككل ى الله عليه وسككككككككلأ )

( 4عفوت عنك يا يحيى وصكككككككككككككدق نبيي، إال  أن ك خل طت علي  في دار الدنيا. هكذا ذكر )
 ( رحمه الله تعالى.6الة )( في الرس5الشي  أبو القاسأ القشيري )

                                         
 .2/856( 8000الكوكه الثاقه في اخبار الشعراء و يرهأ من ذوي المناقه، المؤلف  ير معرو   )م  (2)
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 (2ابن المعت  ) - 83

 هو عبد الله بن أمير المومنين المعت  بالله ال بير ابن أمير المومنين جعفر
__________ 

( الر بذة بفت  أوله و انيه، وبالذال المعجمة، وهي التي جعلها عمر رضككككككككي الله عنه 2)
دقة وهي في بالد  طفان. أنظر معج . وجاء في 688/ 1أ ما اسكككككككككككتعجأ حمى إلبل الصككككككككككك 

 أنها قريبة من قرى المدينة على قريق الحاج  ين لونها عند عبورهأ عليها.264/ 6الوفيات 
وفيها عبد الله بن 65نقال عن الرسككككككككككككككالكة القشككككككككككككككيرية 264268/ 6( من الوفيكات 1)
 سعيد.

 .5/ 1وحياة الحيوان 10/ 1والخبر في شرح المقامات 
إن الله يسككتحيي من عبد يشككيه في »اب أن رسككول الله قال: ( جاء في لباب اآلد8)

أن الله يسكككتحيى أن يعذ ب شكككيبة » 144/ 2وجاء في كشكككف الخفاء «. اإلسكككالم أن يعذ به
 «.شابت في اإلسالم

من شكككاب شكككيبة في اإلسكككالم كانت له نورا يوم » 221/ 4وجاء في الجامع الصككحي  
إني كسككككككككتحيي من عبدي وأمتي يشككككككككيبان في » 832/ 1وجاء في حلية اكولياء «. القيامة

 .82ومثل ذلك في تنبيه ال افلين «. اإلسالم  أ أعذ بهما
 ( ج: ذكره.4)
، كان عالمة في الفقه والتفسككككير والحدي  5) ( هو عبد الكريأ بن هواون فقيه شككككافعي 

 هككككككككككككككككك( انظر465واكصكككول واكدب والشكككعر والكتابة وعلأ التصكككو  وهو من الوعاظ ال هاد )
 .103105/ 8والوفيات 83/ 8واللباب في اكنساب 113118/ 1دمية القصر 

 )هخر باب الخو (. 65( الرسالة القشيرية 6)
/ 20واك كككاني 116202هككككككككككككككككككككككككككككك( ترجمتكككه في أشككككككككككككككعكككار أوالد الخلفكككاء 116( )2)

/ 22والكككككوافكككككي بكككككككالكككككوفكككككيكككككككات 146181/ 1والكككككفكككككوات 3026/ 8والكككككوفكككككيكككككككات 136124
 (2)." 020622/ 10وإدراك اكماني 462442

                                         
 .2/441( 8000 ير معرو   )م  الكوكه الثاقه في اخبار الشعراء و يرهأ من ذوي المناقه، المؤلف (2)
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الكورب الثاقب في اخبار الشاااعراء و)يرهم ان كوي -1120
 (3000المناقب، المؤلف )ير اعروف  )م 

ا )  ؟ما فعل الله بك( في المنام، قال: فقلت له: 1( توفي رهه فتيكان بن علي )2"ولمك 
 (: )تام المنسرح(8فقال: أنشدته قصيدة ما في الجنة مثلها. فتعل ق بحفظي منها )

 هذه أقصري عن العذل ... فلست في الحل  ويك من قبلي يا
 يا رب  ها قد أتيت معترفا ... بما جنته يداي من ولل
 م ن كف  بكل  مئ مة ... صفر يد من محاسن العمل

 فكيف أخشى نارا مسع رة ... وأنت يا رب  في القيامة لي
 يرحمنا الله وإياه بمنه وكرمه.

 
 (4ابن رشيق القيرواني ) - 14
( أبو علي الحسكككككككن بن رشكككككككيق، له التصكككككككانيف المليحة منها كتاب العمدة، في 5هو )

معرفة صكناعة الشكعر، وعيوبه ونقده، وكتاب اكنموذج، والشذوذ في الل ة، ذكر فيه كل  كلمة 
جاءت شكككككككاذة في بابها، وكتاب قراضكككككككة الذهه، وهو كتاب لطيف الجرم كثير الفالدة. قال 

ل وي ا أديبا حاذقا عروضكككككيا، كثير التصكككككنيف، حسكككككن التئليف، تئدب   (: كان نحويا6ياقوت )
( ابن 3(، و يره، وكككان أبوه روميككا: قككال )2على محمككد بن جعفر الق او النحوي القيرواني )

 بسام في الذخيرة
__________ 

 .51/ 1بتصر  والخبر في إدراك اكماني 281283/ 3( من معجأ اكدباء 2)
 .2الحاشية 421ي هو الذي سبق التعريق به في الصفحة ( فتيان بن عل1)
وب يككة 281283/ 3ومعجأ اكدبككاء 282/ 8/ 2( اكبيككات في خريككدة القصككككككككككككككر 8)
 .112/ 3واكبيات الثال ة اكخيرة في مرهة ال مان  51/ 1وإدراك اكماني 505/ 2الوعاة 
 188180/ 1وخريدة القصر 621512/ 1/ 4هككككككككك( ترجمته في الذخيرة 456( )4)

/ 1والوفيككككككات 804113/ 2وإنبككككككاه الرواة 5152)قسككككككككككككككأ اكنككككككدلس والم رب( والمطرب 
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واكعالم 5451/ 2وعنوان اكريه 2063/ 1وإدراك اكماني 504/ 2وب ية الوعاة 3135
1 /212. 

 «.كثير الفالدة»بتصر  إلى قوله: 3335/ 1( من الوفيات 5)
 بتصر .222/ 220/ 3( معجأ اكدباء 6)
و أحكككد علمكككاء الل كككة والنحو، ولكككه تكككآليف فيهمكككا، خكككدم الع ي  بكككاللكككه الفكككاقمي ( ه2)

وإنباه 201205/ 23هككككككككككككككك( معجأ اكدباء 421صاحه مصر، وتصد ر للتدريس بالقيروان )
/ 2وب يككة الوعككاة 805804/ 1والوافي بككالوفيككات 826824/ 4والوفيككات 3234/ 8الرواة 
 .2822/ 6واكعالم 22

 (2)«" سنة ست وخمسين وأربع مالة»إلى قوله: 3536/ 1( من الوفيات 3)
 

توشااايح الديباج وحوي  االبتهاج لبدر الدين القرافي، -1121
 (3000المؤلف )ير اعروف  )م 

المجد ولي: عبدالرحمن" المجد ولي المشكهور بالتونسي، االصولي ال المي،  -"؟؟؟
ى التعلل" بن عرفة، هكذا فاخذ شكعن أبي عبد الله االبي، و عن شكي  الشيوخ أبي عبد الله 

 -ال خمي: عبد الرحمن بن. . ." ال خمي ابو ويد. ؟؟؟ -برسكككككككوم اإلسكككككككناد البن  اوى. ؟؟؟
ابن الفرات: عبد الخالق بن علي بن الحسن، کذا رأيته بخطه قدل الله روحه وواد في عر  

حه االجنان فتوحه، الشكككككككككهير با بن الفرات، اخذ الفقه عن العالمة خليل بن إسكككككككككحاق صككككككككك
المختصكككر، و يره، ولكن انتسكككابه إلى الشكككي  خليل أشكككهر، اشكككتهر بالف كككيلة وشكككرح مختصكككر 

ا فعل مشيخه المذكور، و هو الذي ح ي ان الشي  خليل المذکور رلي بعد موته فقيل له: 
ابي  العبادي: عبدالقادر بن -؟ قال:  فر لى ولجميع من صكككككككككل ى على. انتهى. ؟؟؟الله بك

ال، احمد الم ي العبادي، اينتهي نسكككككككبه الي سكككككككعد بن عبادة ييالقيع، القاسكككككككأ بن ابي العب
رولد  اني عشكككككككككر ربيع االخر سكككككككككنة أربع عشكككككككككرة و مانين بمكة، قد ُكف بصكككككككككره  أ فت  الله 

 فئبصر، واستمر

                                         
 .1/222( 8000الكوكه الثاقه في اخبار الشعراء و يرهأ من ذوي المناقه، المؤلف  ير معرو   )م  (2)
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و   Y Oمن مصادر ترجمته: جذوة االقتبال برقأ: ؟:، و کفاية المحتاج برقأ   -؟؟؟ 
 نيل االب تهاج

 ؟؟ /
 في مصادر الترجمة، وفي االصلين: العبد الرحيأ ؟؟)؟( کذا 

 (( تحر  فى المطيويع إلى: )التعليل(.1))
 )؟( بيام باالصلين.

 من مصادر ترجمتهأ کفاية المحتاج برقأ ؟؟؟، ونيل االبتهاج ؟ / ؟؟؟. -؟؟؟ 
وفي المطبو : )الحسكككككني " « الحسكككككين»)( کذا في االصكككككل، و في مصكككككادر الترجمة: 

 ،ہتصحيف
من مصككككككككككككككادر ترجأ ته: اتحا  الوري: / ؟؟؟، و ب اية الوعاة الترجمهئ ؟؟؟؟،  -؟؟؟

والدر ال مين الترجمة ؟؟؟، و شككككككككككذرات الذهه ؟/ ؟؟؟، والفسكككككككككككوء الالمع / ؟؟؟، و کفاية 
 المحتاج بر قأ

؟؟؟، و معجأ شيوخ ابن فهد ص ؟؟، والمنجأ في المعجأ الترجمة ؟، و نيل االبتهاج 
 / ؟ ؟ "؟. \

 
 ؟". ... 

مدة مديدة إلى أن مات قاضككيار، وكان مسككددرا فى ق ككاله، ورجالر صككالحار لأ يحفظ له 
 (2)نقيصة، وکان فقيها نحويا مفتيا. انتهاي." 

 

(، المؤلف )ير اعروف  1125اناقب اإلاام الشااافعي )-1127
 (3000)م 

 ( والح   رِ 2"لمثا ت ول يت  ول ى الِعلُأ ُمكتِ با ... وض رث موُتك  أهل  الب ْدِو )

                                         
 .14( ص/8000توشي  الديباج وحلية االبتهاج لبدر الدين القرافي، المؤلف  ير معرو   )م  (2)



 

 1317 

ورأى الربيع قبكل موتكه بكئيكام أن  هدم مكات، والنكال في جمعيكة، فقال أهل العلأ: يموت 
 (، فيما نراه.1أعلأ أهل اكرم، لقوله تعالى: }و ع لثأ  هد م  اْك ْسم اء  ُكلثه ا{ )

ُولكِكد لككه من ووجتككه العثمككانيككة العفككانيككة: أبو عثمككان، ومحمككد، وفككاقمككة، ووينككه، وكلهأ 
ماء  قات، وأمثئ ولده أبو الحسككككككككن فمن جاريته السككككككككري ة، وتوفي في مصككككككككر، سككككككككنة إحدى عل

 و ال ين، جعل الله الجنة مثواه.
وولده أبو عثمان تول ى الق كككككاء في حله، والشكككككام، والديار الج الرية، وقيل: في أرم 

 الج الر توفاه الله ووفاه.
الروي ة، وأظلأ اكُفق، وأعتأ ويوم موت اإلمام الشكككككككككككافعي ناحت الجن؛ لعظأ مصكككككككككككابه و 

ُدجاه، وُرؤي بعد موته رحمه الله رحمة سكرمدية، فقال: أجلسني الله على كرسي من ذهه، 
ونثر  علي  اللؤلؤ الرقه في سككماه، وصككر فني في اكرم، وأقطارها المصككرية، إلى أْن يرث الله 

 اكرم ومن عليها ب ذنه وق اه.
ه لي بعد حلول المني ة؟ فقال: نصككككككككك ما فعل الله بكورهه الربيع في المنام، فقال له: 

 منبرا تحت ساق العرش، وقال: تكل أ في ماللكتي، فانتشر علمه في أرضه وسماه.
( بعد موته بمدة نقله إلى مدرسكككة النظامية، التي أنشكككئها بب داد، 8وأراد نظام الملك )

ك ر وأظهر الله العلأ بها وأبداه، ولمثئ وصككككككككككككلوا إلى اللثحد، خر  ت جت منه روال  ِعطرية، أ سككككككككككككْ
 الحاضرين؛ حتى وقعوا ص رعى، فئعادوا للقبر بِناه، فتابوا إلى الله، وتركوه في روضة الجنات.

__________ 
( كته: أهل العلأ والح ر، وما أ بتناه من الحاشية، حي  ُكته: لعله البدو، وهو 2)

 أنسه للمعنى.
 82( البقرة 1)
هككككككككككككككككك(:الحسكككن بن علي بن إسكككحاق الطوسكككي، أبو  435 - 403( نظام الملك )8)

علي، الملقه بقوام الدين، نظام الملك: ووير حاوم عالي الهمة. أصكككككككككككككله من نواحي قول. 
تئدب بآداب العرب، وسككككككككككككمع الحدي  الكثير، واشككككككككككككت ل باالعمال السككككككككككككلطانية، فاتصككككككككككككل 

ين. ومات إله سن بالسلطان إله أرسالن، فاستووره، فئحسن التدبير وبقي في خدمته عشر
أرسكككالن فخلفه ولده ملك شككككاه، فصككككار االمر كله لنظام الملك، وليس للسككككلطان إال التخت 
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والصيد. وأقام على هذا عشرين سنة، وكان من حسنات الدهر. كانت أيامه دولة أهل العلأ. 
ا تكككالكككه ديلمي على مقربكككة من نهكككاونكككد، ودفن في أصككككككككككككككبهكككان، لكككه )أمكككالي نظكككام الملكككك في 

 (2)." 15/ 2في أخبار الدولتين  2، والروضتين 248: 2. وفيات اكعيان الحدي (
 

او وع  التراجم الميربي ، المؤلف )ير اعروف  )م -1123
3000) 

"عبد الرحمن بن عبيدة البعقيلي وسككككككككككككككيدي محمد اشككككككككككككككخين. وأخذ الطريقة عن جلة 
 أولياء عصره كسيدي محمد بن مسعود الهن يفي و يره.

 تفسككككككككير والل ة العربية، واعتنى بحدي  صككككككككحي  البخاري و يره ووبر مهر في الفقه وال
في المنقول والمعقول، وتفنن في علوم شكككككككككتى، وعكف على التدريس على سكككككككككاق الجد، ال 
يفتر نحو خمس و ال ين سككككككككككككككنكة، ورحكل إليككه قلبكة ج ولكة لألخكذ عنككه، وبك  مكا عنكده فيهأ، 

 ولة، ق كثير ال يحصككككككككككون وبه افتخرت جوأحيا بالده علما ودينا بعد شككككككككك ورها، وتفقه به خل
وتجلت نجومها وتفتقت أوهارها وسكككككالت أنهارها وتفجرت ينابيعها، إلى دين متين وتواضكككككع 
تام وحلأ قبيعي وخشكككككككككككو  دالأ حالي، سكككككككككككريع الدمعة بكاء رقيق القله حنينه، رحيأ رفيق، 

شديد في  والسكهل الخلق، حلو المنطق، نصوح رشود للعباد، حريص عليهأ، تبا  للحق، ق
اتبا  السككككنن واحيالها، قوي القريحة، نافذ البصككككيرة، ذكي فطن، دراك للمعاني، فهامة حاللة 
للمشكككككككككككككككالت والمع ككككككككككككككالت،  واص لكككدرر النقول وبنكككات االفككككار، ألحق االبنكككاء بكككاالبكككاء 
واالجداد، شكككككي  المشكككككاي  إمام اكلمة وله تآليف )شكككككرح المنحة( على قراءة المكي للشكككككي  

أحمد المصككمودي و )شككرح جامع بهرام( و )تعليق( على عقيدة السككنوسككي. و ير محمد بن 
 - 21 - 16ذلك وله )حاشككككككككية( لطيفة على مختصككككككككر خليل. توفي رحمه الله يوم الثال اء

ه. عن نحو أربع و مانين سككككككككنة، وصككككككككلى عليه من ال يحصككككككككى من الرجال والنسككككككككاء 2051
ن ني ربي وانعأ علي وشككككككككككككككفعني في كل مقكال أكرم ماا فعال اللاه بكوورىء بعكد موتكه فقيكل 

صكككككلى علي او نوى ان يصكككككلي على وفاته الصكككككالة و وفي كل من قرا علي حرفا أو أكثر وفي  

                                         
 .22( ص/8000)م  (، المؤلف  ير معرو  2265مناقه اإلمام الشافعي ) (2)
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كل جماعة رفعوا إلي فوقع مني الفصل بينهأ بخير.  أ حمد الله  الث مرات وسكت. واما 
 (2)تالميذه فمنهأ شي  شيوخنا سيدي ابراهيأ بن محمد العثماني" 

 

و وع  التراجم الميربي ، المؤلف )ير اعروف  )م ا-1124
3000) 

"متى يكون اللقاء، فقيل إلى حميثرى فحين ذ يكون اللقاء، وقال ابن الصكككككككباغ حد ني 
 -الشكي  الفقيه القاضكي المفتي قاضي الجماعة بتونس أن أبا إسحاق إبراهيأ بن عبد الرفيع 

ال: في حج في سكككفرته التي توفي فيها ققال: لما توجه أبو الحسكككن الشكككاذلي لل -رحمه الله 
هذا العام أحج حجة النيابة فمات قبل أن يحج، فلما رجع أصكككككككككككحابه إلى الديار المصكككككككككككرية 
سكككككككئلوا سككككككككلطان العلماء ع  الدين بن عبد السكككككككالم وأخبروه مقالته فبكى فقال لهأ: الشككككككككي  

اء في البككا كنككه جككأخبركأ أنككه يموت، ومككا عنككدكأ بككه علأ وقككد أخبركأ أنككه يحج عنككه الملككك نكك
< وقال أي كككا حد ني الفقيه القاضكككي  (1)الحدي  عن النبي صكككلى الله عليه وسكككلأ أنه قال:

اكعدل اكف كككككل اككمل عماد الدين قاضكككككي الق كككككاة باإلسككككككندرية في عام خمسكككككة عشكككككر 
وسككبعمالة قال توفيت امرأة باإلسكككندرية وكانت مسككرفة على نفسككها، رءاها بعض الصككالحين 

، قالت: مات اليوم الشككي  أبو الحسككن الشكككاذلي ما فعل الله بكسككنة فقيل لها: في حالة ح
ودفن بحميثرى ف فر لمن دفن اليوم من المسككلمين في مشككارق اكرم وم اربها ف فر لي من 
أجله تعظيما له وإكراما به، فلما قدم الحاج أخبروا بو فاته، فوجدوا التاري  صكككحيحا، وتوفي 

يلة اال نين لعشككككرين من ذي القعدة سككككنة سككككت وخمسككككين وسككككتمالة في ل -رضككككي الله عنه  -
 وهو ابن  الث وستين سنة رضي الله عنه ونفعنا بعلومه

 وقال اإلمام ابن م ي يل أي ا: في كتابه الكوكه ال اهرة:

                                         
 .8/102( 8000موسوعة التراجأ الم ربية، المؤلف  ير معرو   )م  (2)
إنه من خرج من بيته قاصدا للحج ومات قبل أن يحج ف ن الله ع  وجل يوكل ملكا ينوب عنه بالحج في كل   >(1)

 عام إلى يوم القيامة 
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ولما جاء قطه ال مان أبو الحسكككن الشكككاذلي من ال رب اكقصكككى إلى ديار مصكككر يدعو 
 (2)ر وخ ع لدعوته أهل المشرق" الخلق إلى الله تعالى فتصا 

 

 (3000تاريخ صفد، المؤلف )ير اعروف  )م -1125
"لشكككككككككككككئنك، فقال: ال إال  أن تطلقوا أصكككككككككككككحابي معي، فالمه أصكككككككككككككحابه وقالوا له: انج 
بنفسككككككككككك، فقال: أرجو أن نذهه جميعا، فناموا وقام يت ككككككككككر  ، فلم ا كان هخر الليل جاءت 

ال ربوا على وجوههأ، ولأ يعلموا الس به، فقام الشي  كمصكرخة عظيمة تفر ق التتار منها، وه
الدين فحل  بعض اكسككككككككارى،  أ  حل  بع ككككككككهأ بع ككككككككا، وانصككككككككرفوا جميعا، وتحققوا أن  ذلك 

 ببركته.
ومن وهككده وقنككاعتككه أن  أخككاه مجككد الككدين كككان قككاضككككككككككككككيككا بقونيككة، من بالد الر وم فمككات 

ه من إر ه بحكأ الر بع، والث من مع بنت وووج ه ه نحو  مانين ألف درهأ، وجاء مملوكوخصككككككككككك 
بمال، وقال: تجه   به وتوج ه معي لتقبض ما تسكككككتحقه، فئبى وقال كيف أترك أرم الشكككككام، 

نيا، ولعل ي أموت هناك، فكر ر عليه فقال: وهبتك ما أستحقه، فقال:  وأتوج ه لطله الد 
لأ هذا المال خكذ مكا جكاء معي من المكال، فقكال: ال حكاجكة لي بكه فك ن ي بخير، ومكا أع

 من أين أصله، وال كيف جمع.
أخبرني أبي رحمه الله تعالى قال: رأيت الشكككككككككككي  شكككككككككككر  الدين المنجنيقي، وكان من 

 ؟ قال سكككككككامحني، و فر لي، وأدخلني الجن ة،ما فعل الله بكالصكككككككالحين بعد موته، فقلت: 
 فقلت: رأيت جد ي الشي  كمال الدين؟

في الفردول اكعلى، لقيكككامكككه بكككالليكككل، وككككان  فقكككال: نعأ، فقلكككت: أين هو؟ فقكككال ذاك
الشككككككككككي  عبد المحسككككككككككن الذي تقد م ذكره يقول: الشككككككككككي  كمال الدين مقد م الر جال في قيام 

 الليل.
ومن ف كيلة شكر  الدين نسبه واتصاله بئمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، 

ن ن عقيككل، بن يحيى، بفكك نكك ه: محمككد بن الحسككككككككككككككن، بن مفرج، بن عمرون، بن عبككد اللككه، ب

                                         
 .4/10( 8000موسوعة التراجأ الم ربية، المؤلف  ير معرو   )م  (2)
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علي، بن عبد الع ي ، بن علي، بن الحسككككككين، ابن محمد، بن عبد الرحمن، بن القاسككككككأ، بن 
 الوليد، بن عبد الرحمن، بن أبان، بن أمير المؤمنين عثمان بن عف ان رضي الله عنه.

ومنهأ الشكككككي  يوسككككككف بن شككككككم  الحمراوي رجل كبير القدر، مقيأ ب اوية الحمراء من 
 (2)فرنج وكانوا يعتقدوه وي وروه، بل ني أن " أيام اإل
 

 (3000تاريخ صفد، المؤلف )ير اعروف  )م -1122
"الدين، وولده الشكككككككككككي  برهان الدين مرضكككككككككككا بالفالج كل منهما أربع سكككككككككككنين وماتا به، 
والشكككككككككي  نجأ الدين وولده كمال الدين ماتا فجئة، وأم ا الشكككككككككي  نجأ الدين كما ذكرنا، وأم ا 

الدين وولده فصل ى الص ب  بالنال،  أ  دخل إلى بيته فمات من ساعته، وولدي  الشي  كمال
وولكد أخي عالء الكدين مكاتا بذات الجنه رحمة الله عليهأ أجمعين، ولم ا مات ر اه جماعة 
من أصحابه، ومن تالميذه، ومن ألطفها نظأ القاضي شمس الدين بن الحافظ ناظر الجيش 

 أنشد على قبره يقول: شعر:
 جل ت له في سر ه ليلة القدر ... فنقطها بالر وح من شد ة البشر ...ت

 تبدت له والليل قد فاق شطره ... فلأ يستطع صبرا إلى مطلع الفجر ...
 إمام ق ى في خدمة العلأ عمره ... فاعتقه الر حمن في هخر العمر ...
 يح  إلى جن ات عدن ركابه ... فسارت كئمثال البروق التي تسر ...

  قله إال  وهو سار وراءه ... وال عين إال  كالعيون التي تجر ...فال
 ولأ ينشه بابنه بعده بكت عيون ... المعالي فقده أبد الد هر ...

 فئكرم به نجما أضاءت علومه ... وكان هدى للن ال في البر  والبحر ...
 ل ن أوحشت من مجالسه أنسه ... ومنبره فاكنس قد حل  في القبر ...

 أن ه لو كان في الموت حيلة ... تحيلتها من حي  أدري ولأ أدر ... على
 ولكن ني في العج  عن رد  ما جرت ... عليه به اكقدار في أوسع القدر

 

                                         
 .253( ص/8000تاري  صفد، المؤلف  ير معرو   )م  (2)
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ا مورهه صكككككاحبه القاضكككككي شكككككهاب الدين الوكيل في منامه على هي ة حسكككككنة، فقال له: 
ال ب  او، نت عندنا ال بقال و ؟ فقال: أح ككككرني بين يديه وقال لي: يا شككككي  ما أفعل الله بك

 (2)بل أنت عندنا من العلماء،  أ  قال لي: ادخل الجن ة، فدخلتها." 
 

 (3000تاريخ صفد، المؤلف )ير اعروف  )م -1122
"يحتاجون إليه، ولم ا اشككككككككككككتهر بالمكارم والر فد، حصككككككككككككل لبعض المتوك لين شككككككككككككيء من 

ده في جميع الحككاالت، وقككال لككه أهلكك ه: أعلأ ابن حجي فقككد حصككككككككككككككلككت الجهككد، وكككان يتفقكك 
 ال رورات فقال:

 يقولون لي اكهلون قد واد ضر نا ... فقل البن حج ي يكشف اليوم ما بنا ...
 فقلت لهأ صونوا لوجهي واصبروا ... وقوموا اسئلوا رب  حج ي ورب نا

 
فسككككككككمع خبره فئوال ضككككككككر ه، ولو اسككككككككتقصككككككككيت أحواله وأخباره في الجود، لخرجت عن 

له علي  من اإلحسان ما الله عنه مجاويه في الجنان، رأيته بعد وفاته بمنامي،  المقصود، ف ن  
وككئن ي في الجنك ة، فج كت إلى مككاني بكدهلي ، فبهت فيه ووقفت أتئم له، وإذا بشككككككككككككككخص قد 

قال: أكرمني ؟ فما فعل الله بكاعتنقني، وإذا به ابن حج ي المذكور، فسككككككككررت به، فقلت: 
ة،   أ  رأيكككت معكككه جملكككة مفكككاتي ، قلكككت: مكككا هكككذه المفكككاتي ؟ فقكككال: و فر لي وأدخلني الجنككك 

أح ككرني ربي بين يديه، وقال لي: أنت كنت تحه في أن يكون لك في الدنيا كالم، وهذه 
 مفاتي  الجن ة تكون معك.

ومن أصكككككككحاب المروءات المقصكككككككودين في المهم ات والذ كاء الموصكككككككو  بالفصكككككككاحة 
(، وخلق اكريحكة، بكابه مفتوح، ونواله ممنوح، 88) والخبرة بكاكشككككككككككككككيكاء، جبكل على اكلمعيكة

عفاء والملهوفين أشكككفق  يطله للمشككككالت يحملها ويندب للمع كككالت فيسكككه لها، وهو لل ككك 
 مساعد وخير معين.

                                         
 .210( ص/8000تاري  صفد، المؤلف  ير معرو   )م  (2)
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ايى، كثير المواهه  ومنهأ الصكككادق في اكخو ة، الفالق في المروءة، المعرو  بابن الصككك 
سككككككالم مع الدين والعفا  والمكارم واإلنصككككككا ، والصككككككدق، كان من عقالء اكنام، ودهاة اإل

أعظأ من رأيت وفاء صكحبته، وأ  رهأ مروءة، ي كر نفسه لمصلحة أصحابه، ويبذل ماله في 
مصال  أحبابه، وال يتئخ ر عن ملهو  يئوي إلى جنابه، وال يؤاخذ من جنى عليه، وال يش ل 

 ر، وهذا يشكككككككككككككككو إليه عدمبعتابه ال جرم اودحام النال على بابه هذا من الحيرة يسكككككككككككككتشكككككككككككككي
 (2)المسيرة، وكان للفقير بالجامع أعظأ معين ونافع،" 

 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1128
 (3000)م 

لي أو  أو هو بدأني فقال  فر الله ما فعل الله بك" فرحان يبتسكككككأ فال أدري قلت له 
 ا يرحمه أو ي فر له فابشرو رحمني وكل من يجه فوقع لي أنه يعني بالتوحيد الله 

وحد ني في هذا الفن بئشكككككككككياء ال أتحققها اآلن وانتبهت فرحانا بذلك فرحا شككككككككككديدا  
 وذلك بعد وفاته بايام رحمه الله 

 أحمد بن علي بن جعفر بن محمد أبو بكر الحلبي الوراق المعرو  بالواصلي  22 
 مؤدب أبي محمد بن أبي نصر سكن دمشق  
أحمكد بن عبد الله بن الفرج البرامي وأبي بكر أحمد بن محمد  وحكدث عن أبي بكر 

بن أبي إدريس اإلمام وأحمد بن إسكككككحاق القاصكككككي الحلبيين وأبي بكر محمد بن إبراهيأ بن 
عبد الله بن يعقوب بن وووان اكنطاكي وأبي عبد الله الب داذي المقرىء ال ككككككرير وأحمد بن 

 محمد بن وكريا الربعي 
مد بن أبي نصكككر وأبو نصكككر بن الجبان ومكي بن محمد بن ال مر حدث عنه أبو مح 

 وأبو الحسن أحمد بن محمد بن القاسأ بن مرووق البصري 
اشكككككككككتكت عيني فشككككككككككوت إلى أبي الحسكككككككككن علي بن المسكككككككككلأ الفقيه فقال انظر في  

 المصحف ف ن عيني اشتكت فشكوت إلى أبي محمد عبد الع ي  بن أحمد فقال

                                         
 .128( ص/8000تاري  صفد، المؤلف  ير معرو   )م  (2)
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____________________ 
 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1129
 (3000)م 

" كته حماد بن ويد وسكككككككمع من أبي الوليد الطيالسكككككككي وعمرو بن مرووق ومحمد بن  
 كثير صحه عثمان بن صخر ال اهد أستاذ أبي تراب وصحه أبا تراب 

سأ وأبو القا أخبرنا أبو سعد محمد بن محمد بن المطرو وأبو علي الحسن بن أحمد 
 انأ بن محمد بن عبيد الله إجاوة  أ أخبرنا أبو المعالي عبد الله بن أحمد بن محمد الب ار 
بمرو أنككا أبو علي الحككداد قككالوا أنككا أبو نعيأ الحككافظ قككال سككككككككككككككمعككت أبككا محمككد عبككد اللككه بن 
محمد بن جعفر بن حيان يقول ومات أحمد بن عمرو بن أبي عاصكككككككأ النبيل بئصكككككككبهان في 

 ع اآلخر من سنة سبع و مانين يعني ومالتين ربي
 أخبرني أبو القاسأ هبة الله بن عبدالله الواسطي أنا أبو بكر الخطيه  
 وأنبئنا أبو علي الحداد وحد ني أبو مسعود عبد الرحيأ بن علي عنه  
قاال أنا أبو نعيأ الحافظ قال سككككككككككمعت أبا محمد بن حيان يقول سككككككككككمعت ابني عبد  

ن أبي عبد الله الكسكككككككككككككالي قال رأيت ابن ابي عاصكككككككككككككأ فيما يرى النالأ كئنه الرواق يحكي ع
جالس في المسككككجد الجامع عند الباب وهو يصككككلي من قعود فدنوت منه فسككككلمت عليه فرد 

 قكال يؤنسككككككككككككككني ربي قلكت ماا فعال اللاه باكعلي فقلكت أنكت أحمكد بن عمرو قكال نعأ قلكت 
 يؤنسك ربك قال نعأ فشهقت شهقة فانتبهت 

 مد بن عمرو الب داذي المعرو  بالرومي أح 68 
حكى عن أبي بكر محمد بن إبراهيأ الدينوري الصكككككككوفي وأبي علي بن أبي السكككككككمراء  

 اكقرابلسي 
 حكى عنه أبو محمد الحسن بن إسماعيل بن ال راب المصري  

                                         
 .5/42( 8000أخرى، المؤلف  ير معرو   )م -تاري  مدينة دمشق ط (2)
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 ودخل أقرابلس من ساحل دمشق 
____________________ 

 "(2) 
 

ى، المؤلف )ير اعروف  أخر-تاريخ ادين  داشاااا ط-1180
 (3000)م 

" النساء ستين ألف امرأة وكان دفنه يوم جمعة قال وصلى عليه محمد بن عبد الله بن 
 قاهر 
أخبرنا أبو عبد الله الفراوي أنا أبو عثمان إسككماعيل بن عبد الرحمن الصككابوني أنا أبو  

د الله سكككككككككي نا أبو عببكر بن وكريا الشكككككككككيباني أنا أحمد بن محمد بن إسكككككككككماعيل الفقيه الطو 
الن كككككككككر بن الحسكككككككككين بن محمد أحمد اكسكككككككككدي نا محمد بن محمد بن صكككككككككال  العكبري 
بالبصكككككككرة حد ني أحمد بن خ يمة اإلسككككككككندراني ب سككككككككندرية قال لما مات أحمد بن حنبل 
بل ني ذلكك فا تممت من ذلك  ما شككككككككككككككديدا فلما أن جن الليل أخذت وردي من الليل  أ 

بل عليه أ واب خ ككر وعلى رأسككه تاج من ذهه وفي رجليه نعالن نمت فرأيت أحمد بن حن
وهو يمشكي مشكية يختال فيها فقلت يا أبا عبد الله أي مشية هذه قال مشية الخدام في دار 

قال  فر لي وألبسككككككككني هذين النعلين وهذا التاج وقال لي يا  ما فعل الله بكالسككككككككالم فقلت 
أ دخلت الجنة ف ذا سكككفيان الثوري له جناحان أحمد بن حنبل هذا بما قلت القرهن كالمي  

أخ ككككككككككران وهو يطير بهما من نخلة إلى نخلة وهو يقول } الحمد لله الذي صككككككككككدقنا وعده 
 وأور نا اكرم نتبوأ من الجنة حي  نشاء فنعأ أجر العاملين { 

أخبرنا أبو القاسكككككككككأ نصكككككككككر بن أحمد بن مقاتل أنا جدي أبو محمد السكككككككككوسكككككككككي قال  
الحسككككن بنعلي بن إبراهيأ المقرئ يقول سككككمعت أبا القاسككككأ عبد الملك بن سككككمعت أبا علي 

إسكككككحاق بن إبراهيأ الرويابادي يقول سكككككمعت أبا الحسكككككن علي بن عبد الله بن خفيف يقول 
سككككمعت أبا بكر محمد بن محمد بن سككككليمان البا ندي يقول سككككمعت أبي يقول حججت 
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الحرام فنعسككككككككككككككت فنمت في  إلى بيت الله الحرام فلما ق ككككككككككككككيت حجتي دخلت المسككككككككككككككجد
المسككجد فرأيت في المنام علما أخ ككر قد ن ل من السككماء إلى اكرم فيه مكتوب بالبيام 
ال إله إال الله محمد رسكككككككككككككول الله أحمد بن حنبل بايع الله تحت العرش وكان ذلك في أيام 

 المحنة
____________________ 

 "(2) 
 

اعروف   أخرى، المؤلف )ير-تاريخ ادين  داشاااا ط-1181
 (3000)م 

 " 
حد ني أبو مسعود عبد الرحيأ بن علي بن حمد أنا أبو علي الحسن بن علي المقرئ  

وأجكاوه لي أبو علي أنكا أبو نعيأ الحكافظ قكال سككككككككككككككمعكت أبا جعفر محمد بن أحمد بن عمر 
يقول نا محمد بن الحسككككككن المقرئ النقاش بب داذ نا أبو أيوب الخالل الموصككككككلي قال كنت 

أرى أحمد بن حنبل في المنام فرأيته وعليه حلتان وعلى رأسككككككككككككككه تاج وهو يسككككككككككككككير  أتمنى أن
فقلت له يا أبا عبد الله ما عهدتك في الدنيا تمشكككككي هذه المشكككككية فقال هذه مشكككككية الخدام 

 في دار السالم 
أخبرنا أبو عبد الله الفراوي وأبو القاسككككككككككككككأ الشككككككككككككككحامي و يرهما مكاتبة أن أبا عثمان  

لهأ  أ أخبرني أبو المظفر عبد المنعأ بن عبد الكريأ أنا أبو بكر البيهقي نا الصككككابوني أجاو 
أبو عثمان إسكككماعيل بن عبد الرحمن الصكككابوني أنا أبو منصكككور الحمشكككادي قال سكككمعت أبا 
بكر محمد بن عبد الله الراوي قال سككككككككمعت أبا القاسككككككككأ عبد الله بن محمد العبد الصككككككككال  

الله محمد بن خ يمة اإلسككككككككندراني قال لما مات أحمد  ب سككككككككندرية يقول حد ني أبو عبد
بن حنبل ا تممت  ما شككديدا فبت من ليلتي فرأيته في المنام وهو يتبختر في مشكككيته فقلت 

ا فعل مله يا أبا عبد الله أي مشككككككية هذه فقال هذه مشككككككية الخدام في دار السككككككالم فقلت له 
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قرهن  وقال لي يا أحمد هذا بقولك ال قال  فر لي وتوجني وألبسني نعلين من ذهه الله بك
كالمي  ير مخلوق  أ قككال لي يككا أحمككد ادعني بتلككك الككدعوات التي بل تككك عن سككككككككككككككفيككان 
الثوري التي كنكت تكدعو بهن في دار الكدنيكا قكال قلككت يكا رب ككل شككككككككككككككيء بقكدرتكك على كككل 
 اشككيء ال تسككئلني عن شككيء ا فر لي كل شككيء فقال لي يا أحمد هذه الجنة فقأ ادخل إليه

 فدخلت ف ذا أنا بسفيان الثوري وله جناحان أخ ران يطير بهما من نخلة
____________________ 

 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1187
 (3000)م 

" الجالدين فئتي بالجالدين ف كربه أربع مالة سوط  أ أمر بحبسه فلما كان ال بد دعا 
ا أن   أ قطع يده فلما أن كان في اليوم الثال  قطع رجليه فلم به ف ككربه أربع مالة سككوط هخر

كان في اليوم الرابع قطع عنقه وصكككلبه  أ دعا بذلك الجندي من الحبس ف كككربه مالة عصكككاة 
وأسككككككقط اسككككككمه وقال أنت ليس فيك خير لنفسككككككك حي  رأيت أعرابيا واحدا ليس معه أحد 

ن ل بسكككبالك ما فعل كيف يكو وال  لمان وال أصكككحاب اسكككتخذيت له وخ كككعت له حتى فع
 لي فيك خير إذا احتجت إليك وقرده 

قرأت بخط أبي أحمككد بن علي بن جعفر الواصككككككككككككككلي الحلبي سككككككككككككككمعككت أبككا يعقوب  
اكذرعي يقول لما بنى ماجور الفندق الذي في الخواصككين بدمشككق كته على بابه مالة سككنة 

  وسنة قال الشي  فما عاش بعد أن كته ذلك إال مالة يوم ويوم
قرأت على أبي محمد السككلمي عن أبي محمد التميمي أنا مكي بن محمد بن ال مر  

 أنا أبو سليمان بن وبر قال وفيها يعني سنة أربع وستين ومالتين مات أماجور أمير دمشق 
أنبئنا أبو القاسكككككككأ علي بن إبراهيأ وحد ني أبو البركات الفقيه عنه أنا رشكككككككئ بن نظيف  

الوهاب بن جعفر بن علي الميداني أنا أبو بكر محمد بن سليمان بن المقرئ إجاوة أنا عبد 
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يوسف الربعي حد نا عبد الرحمن بن إسماعيل الكوفي حد نا أبو الحسن بن قريش أبو علي 
قال  كما فعل الله بالمحاملي الحراني بدمشق قال أرأيت أماجور اكمير في النوم فقلت له 

 ريق المسلمين وقريق الحجاج  فر لي قال قلت لماذا فقال ب بطي ق
 أمد بن أبد الح رمي اليماني  305 
 أحد المعمرين استقدمه معاوية بن أبي سفيان  
أنبكئنككا أبو الفرج  يكك  بن علي الخطيككه حككد نككا أبو بكر أحمكد بن علي بن  ككابكت أنككا  

 أبو منصور محمد بن علي بن إسحاق الكاته أنا أبو بكر أحمد بن بشر بن سعيد
____________________ 

 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1183
 (3000)م 

" والكذي أبو عبكد اللكه محمد بن إسككككككككككككككحاق أخبرنا أبو العبال عبد الله بن يعقوب بن 
إسحاق الكرماني حد نا أبو وكريا يحيى بن يحيى حد نا حماد بن ويد عن أيوب السختياني 

يد بن جبير عن ابن عبال قال بينما رجل واقف مع رسكككككول وعمرو بن دينار المكي عن سكككككع
الله صكلى الله عليه وسكلأ بعرفة فئوقصكته راحلته فمات فقال رسكول الله صكلى الله عليه وسلأ 
 سكككككلوه بماء وسكككككدر وكفنوه في  وبين وال تحنطوه وال تخمروه ف ن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا 

  \ح  \وقال عمرو بن دينار مكمما 
برنكا عكاليكا أبو بكر محمكد بن ظفر بن عبكد الواحكد الخطيكه ومحمد بن جعفر بن أخ 

محمد بن أحمد بن مهران و يرهما بئصكككبهان قالوا أخبرنا أبو عمرو بن منده أنبئنا أبي فذكر 
 مثله 

 بشرى بن عبد الله الرومي الرملي  322 
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علي ابوني و قدم دمشككق وحدث بها عن القاضككي عبيد الله بن الحسككن اكنطاكي الصكك 
 بن عبد الحميد ال  الري 

 روى عنه عبد الوهاب بن عبد الله الم ني وأبو بكر أحمد بن الحسن بن الطيان  
أنبئنا أبو محمد بن صككككابر أنبئنا أبو الحسككككن علي بن أحمد بن عثمان بن سككككعيد بن  

د نا ح قاسكأ ال سكاني حد نا بشكر بن عبد الله الخادم مولى المقتدر بالله بدمشق من حفظه
علي بن عبكد الحميكد ال  ككككككككككككككالري حكد نكا أحمد بن علي الخواص قال رأيت يحيى بن أكثأ 

عبد قال أوقفني ووبخني فلحقني ما يلحق ال ما فعل الله بكالقكاضككككككككككككككي في المنكام فقلت له 
بين يدي سيده وقال يا شي  السوء لوال شيبتك كحرقتك بالنار فقلت ما هكذا حد نا عنك 

 قال حد نا قال فما حد ت عني
____________________ 

 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1184
 (3000)م 

" يقول سكمعت الحسكين بن إسماعيل المحاملي يقول رأيت القاساني في النوم فقلت 
فئومئ إلي أنه نجا بعد شكككككككككككككدة قلت فما تقول في أحمد بن حنبل قال  فر  ما فعل الله بك

 ت فبشر الحافي قال ذاك تحيه الكرامة من الله في كل يوم مرتين الله له قل
قال وأخبر أبو عبد الرحمن قال سمعت أبا العبال الب دادي يقول سمعت أبا القاسأ  

بن أبي موسكككى يقول حد نا عبد الله بن يوسكككف الحذاء أخبرنا أبو القاسكككأ المدالني قال قال 
ن فلأ ا نصككر وبل ني أنه اشككتهى الباقالء سككنيأبو حفص بن أخت بشككر قلت لخالي بشككر يا أب

يئكله فرلي بعد موته في المنام قيل له ما فعل بك ربك قال  فر لي وقال كل يا بشككككككككككككر مما 
 لأ تئكل واشرب يا بشر مما لأ تشرب 
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أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد حد نا وأبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن رويق  
ي الخالل لفظكا حكد نا عمر بن أحمد بن جعفر عن عاصككككككككككككككأ أنبكئنكا أبو بكر الخطيكه حكد ن

الحربي قال رأيت في المنام كئني قد دخلت درب هشام فلقيني بشر بن الحارث فقلت من 
أين يا أبا نصكككككككككر قال من عليين قلت ما فعل بئحمد بن حنبل قال تركت السكككككككككاعة أحمد بن 

ئنت قال ربان ويتنعمان قلت فحنبل وعبد الوهاب الوراق بين يدي الله ع  وجل يئكالن ويش
 علأ الله ع  وجل ر بتي في الطعام فئباحني النظر إليه 

أخبرنكككككا أبو بكر بن الم رفي أخبرنكككككا أبو بكر محمكككككد بن علي بن محمكككككد المقرىء  
الخياط حد نا أبو علي الحسكككن بن الحسكككين بن حمكان حد نا أبو بكر محمد بن الحسكككن 

بن إسكككككككحاق السكككككككهلي قال وسكككككككمعت أحمد بن الفت  النقاش المقرىء بب داد حد نا محمد 
يقول رأيت أبا نصكككر بشكككر بن الحارث في منامي وهو قاعد في بسكككتان وبين يديه مالدة وهو 

ئسرها قال رحمني و فر لي وأباحني الجنة ب ما فعل الله بكيئكل منها فقلت له يا أبا نصر 
ما فيها كما كنت تحرم  وقكال لي ككل من جميع  مكارهكا واشككككككككككككككرب من أنهكارهكا وتمتع بجميع

 نفسك الشهوات في دار الدنيا فقلت له وادك يا أبا نصر
____________________ 

 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1185
 (3000)م 

" محمد بن إبراهيأ يقول سكككمعت الحسكككن بن مروان يقول رأيت بشكككرا بن الحارث في 
فيأ قال  فر لي و فر لمن تبع جناوتي قال قلت ف عل الله بكما فالمنام فقلت يا أبا نصككككر 

العمل قال افتقد الكسكككككككرة قال وأخبرني الحسكككككككن بن علي التميمي أخبرنا أبو حفص عمر بن 
أحمد الواعظ حد نا أبو شككككككجا  المرووي أو  يره الشككككككك من أبي حفص حد نا القاسككككككأ بن 

 فر لي  يا بشكككككككككر قال قد الله بك ما فعلمنبه قال رأيت بشكككككككككر بن الحارث في النوم فقلت 
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وقال لي يا بشكككككككككككككر قد  فرت لك ولكل من تبع جناوتك فقلت يا رب ولكل من أحبني قال 
 ولكل من أحبك إلى يوم القيامة 

أخبرنا أبو الف كككل محمد بن عبد ال فار بن محمد بن إسكككماعيل بن عبد الوا هو ابن  
 برنا القاضكي أبو منصور محمد بنمحمد بن سكعيد القاسكاني المعدل الشكروقي بئصكبهان أخ

  \ح  \محمد بن حمدويه بن سهل المروذي 
وأخبرنا أبو القاسكأ بن السمرقندي أخبرنا أبو الحسين بن النقور أنبئنا أبو بكر محمد  

بن علي بن محمد بن الن كككككككككر الديباجي حد نا محمد بن حمدويه المروذي حد نا عبد الله 
سككككككككككحاق بن محمد قال لما مات بشكككككككككككر بن الحارث رهه بن عبد الوهاب الخوارومي حد نا إ

بعض العلمكاء واقفكا بين يكدي اللكه ع  وجكل فقكال اللكه تبكارك وتعكالى قكد  فرت لك ولمن تبع 
 جناوتك ولتسعين ألفا ممن سمعوا بموتك 

أخبرنا محمد بن قاول أخبرنا أبو ال نالأ بن أبي عثمان أنبئنا أبو الحسين بن بشران  
بن صككككككككفوان حد نا أبو بكر بن أبي الدنيا حد ني قاسككككككككأ بن هاشككككككككأ حد ني أخبرنا أبو علي 

إسكككككحاق بن عباد حد ني أبو العبال القرشكككككي قال أتيت أبا نصكككككر التمار بعد موت بشكككككر بن 
الحارث بئيام نع يه فقال لنا أبو نصككككككككككككر رأيته البارحة في النوم في أحسككككككككككككن هي ة فقلت له ما 

 كثرة ما أعطاني أن  فر لمن تبع جناوتي  صنع بك ربك قال قد استحيت من ربي من
____________________ 

 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1182
 (3000)م 

 " 
أخبرنا أبو القاسأ بن السمرقندي أخبرنا أبو محمد الصريفيني وأبو الحسين بن النقور  

 ح 
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  \ح  \لصريفيني وأخبرنا أبو البركات اكنماقي أخبرنا أبو محمد ا 
وأخبرنا أبو الحسكككككككككككككن محمد بن أحمد بن عبد الجبار بن توبة االسكككككككككككككدي أخبرنا أبو  

الحسين بن النقور قاال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن عبدان الصيرفي حد نا أبوأحمد 
بن المهتدي حد نا حسكككين بن أبي الحصكككين وقال ابن النقور بن الخصكككيه حد ني أبو بكر 

ل رأيت النبي صكككلى الله عليه وسكككلأ في النوم وكان في مسكككجد الخيف فقلت يا بن حماد قا
رسكككول الله كيف بشكككر عنكأ قال أن ل وسكككط الجنة قلت فئحمد بن حنبل قال أما بل ك واد 

 اكنماقي عني أن الله ع  وجل إذا أدخل أهل الذكر الجنة ضحك إليهأ ع  وجل 
لحسكككككن علي بن أحمد قاال وأبو منصكككككور بن أخبرنا أبو القاسكككككأ علي بن إبراهيأ وأبو ا 

خيرون أنبكككئنكككا أبو بكر الخطيكككه أخبرنكككا أبو الفرج بن علي بن عبيكككد اللكككه الطنككاجيري حكككد نكككا 
محمد بن علي بن سككككككويد المؤدب حد نا عثمان بن إسككككككماعيل السكككككككري قال سككككككمعت أبي 

د كسكككككي ق يقول سكككككمعت أحمد بن الدورقي يقول مات جار لي فرأيته في الليل وعليه حلتين
فقلت إيش قصككتك ما هذا قال دفن في مقبرتنا بشكككر بن الحارث فكسكككي أهل المقبرة حلتين 

 حلتين 
أخبرنا أبو الحسكككككككككن بن قبيس قاال حد نا وأبو منصكككككككككور بن خيرون نا عبد الرحمن بن  

محمكككد بن وريق قكككال أخبرنكككا أبو بكر أحمكككد بن علي الحكككافظ أخبرني عبكككد الع ي  بن علي 
لقاضكي أبو الحسكن علي بن الحسككن الجراحي حد نا أحمد بن محمد الجراح الوراق حد نا ا

قال سكمعت محمد بن محمد بن أبي الورد يقول قال لي مؤذن بشكر بن الحارث أريت بشر 
 قال ما فعل الله بكبن الحارث في المنام فقلت 

____________________ 
 "(2) 
 

                                         
 .20/116( 8000أخرى، المؤلف  ير معرو   )م -تاري  مدينة دمشق ط (2)



 

 1323 

  أخرى، المؤلف )ير اعروف-تاريخ ادين  داشاااا ط-1182
 (3000)م 

"  فر لي فقلت ما فعل أحمد بن حنبل فقال  فر له فقلت ما فعل بئبي نصكككر التمار 
 قال هيهات ذاك في عليين فقلت بماذا نال ما لأ تنااله فقال بفقره وصبره على بنياته 

وقال أبو بكر أخبرنا ابن روق وعلي بن محمد بن عبد الله المعدل قاال أخبرنا عثمان  
اق حكد نكا أبو الحسككككككككككككككن محمكد بن أحمد بن البراء العبدي حد نا إبراهيأ بن بن أحمكد الكدقك

سككهل وأحمد بن محمد بن بالل عن أبي جعفر السككقا قال رأيت بشككر بن الحارث في النوم 
فقلت يا أبا نصكككككككككر كيف الحال قال وقفني فرحأ شككككككككككيبتي وجعل يده تحت ذقنه وقال لي يا 

أديت شككككر ما حشكككيت قلوب عبادي عليك بشكككر لو سكككجدت لي في الدنيا على الجمر ما 
وأباحني نصككككف الجنة ووعدني أن ي فر لمن تبع جناوتي قلت فما فعل أبو نصكككككر التمار قال 

 ذاك فوق النال قال قلت بماذا قال بصبره على بنياته والفقر 
أخبرنا أبو محمد بن قاول أخبرنا أبو ال نالأ بن أبي عثمان أنبئنا أبو الحسكككككككككككككين بن  

رنا الحسكككككين بن صكككككفوان حد نا أبو بكر بن أبي الدنيا حد ني عبيد الله بن جرير بشكككككران أخب
حد ني أبو عيسكككى الرماني عن رجل رأى بشكككر بن الحارث في النوم فقال له ما فعل الله قال 
 فر لي وقال لي يا بشككككككككككر لو سككككككككككجدت لي على الجمر ما كافات ما جعلت لك في قلوب 

 العباد 
س وأبو منصكككور بن خيرون أخبرنا أبو بكر الخطيه أخبرني أخبرنا أبو الحسكككن بن قبي 

الحسككككن بن أبي قاله حد نا يوسككككف بن عمر القوال حد نا أحمد بن الحسككككين بن الجنيد 
ا مقال سككمعت حجاج بن الشككاعر يقول لسككليمان اللؤلؤي رؤي بشككر الحارث في النوم فقيل 

 اسمكي على قدر ما نوهت بيا أبا نصر قال  فر لي وقال يا بشر ما عبدتن فعل الله بك
____________________ 

 "(2) 
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أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1188
 (3000)م 

 " 
أخبرنا أبو الحسككككككن ويد بن الحسككككككن بن ويد الموسككككككوي أخبرنا أبو شككككككجا  محمد بن  

في و سككعدان المقاري ككي الشككيراوي أنبئنا شككيخي أبو علي الحسككن بن عبد الله بن أحمد الصككك
أخبرنا شكككيخي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المعدل المقاري كككي قال سكككمعت شكككيخي 
أبا عبد الله بن خفيف يقول سكككمعت أبا الحسكككن القيصكككري يقول سكككمعت محمد بن خ يمة 
باالسكككككككندرية يقول لما مات أحمد بن حنبل ا تممت  ما شككككككديدا فبت في ليلتي رأيته في 

ار فقلت يا أبا عبد الله أي مشية هذه فقال مشية الخدام في دالمنام وهو يتبختر في مشيته 
فقال  فر لي وتوجني وألبسني نعلين من ذهه قال يا أحمد  ما فعل الله بكالسالم فقلت 

هككذا بقولككك إن القرهن كالمي قككال يككا أحمككد ادعني بتلككك الككدعوات التي بل تككك عن الثوري  
ل يء فقيل هيه فقلت بقدرتك على ككنكت تكدعو بهكا في دار الكدنيكا فقلكت يكا رب كل شكككككككككككككك

شككككيء فقال لي صككككدقت فقلت ال تسككككئلني عن شككككيء وا فر لي كل شككككيء قال قد فعلت  أ 
قال يا أحمد هذه الجنة فقأ فادخل إليها فدخلت ف ذا بسفيان الثوري وله جناحان أخ ران 

تبوأ ن يطير بهما من نخلة إلى نخلة ويقول } الحمد لله الذي صككككككككككككدقنا وعده وأور نا اكرم
من الجنة حي  نشكككككككككككاء فنعأ أجر العاملين { فقلت له ما فعل عبد الله الوراق قال تركته في 
بحر من نور في والل من نور ي ار به إلى الملك ال فور قال قلت له فما فعل بشكككككككر يعني بن 
الحكارث قكال لي ب  ب  ومن مثل بشككككككككككككككر تركته بين يدي الجليل وبين يديه مالدة من الطعام 

ل مقبل عليه وهو يقول كل يا من لأ تئكل واشككككككككرب يا من لأ يشككككككككرب وانعأ يا من لأ والجلي
 تنعأ في دار الدنيا قال فئصبحت فتصدقت بعشرة هال  درهأ 

 كذا في هذه الرواية وإنما هو عبد الوهاب الوراق وكذلك هو في رواية أخرى   
 بشر بن أبي حفص ويقال ابن أبي جعفر الكندي  331 
 ولحدث عن مكح 

____________________ 
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 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1189
 (3000)م 

" اخبرنا أبو قاله بن أبي عقيل أنبئنا أبو الحسكككككككككككن الخلعي أنبئنا أبو محمد النحال 
أنبكئنكا أبو سككككككككككككككعيد بن اكعرابي نبئنا عبد الله العتكي نبئنا علي بن الحسككككككككككككككين الدرهمي نبئنا 

لني بكل فقال قت ما فعل الله بكعن أبيكه قكال رأيت الحجاج في المنام فقلت  اكصككككككككككككككمعي
قتلة قتلت بها انسككانا  أ رأيته بعد الحول فقلت يا أبا محمد ما صككنع الله بك فقال يا ماص 

 بظر امه أما سئلت عن هذا عام أول انتهى 
حمد بن بن ماخبر أبو السكككككككككككعود احمد بن علي بن المجلي وأبو الفوارل عبد الباقي  

عبد الباقي قاال أنبئنا أبو القاسأ عبدالله بن الحسن بن محمد الخالل أنبئنا أبو حفص عمر 
بن إبراهيأ الكتككاني امالء نبككئنككا أبو علي الحسككككككككككككككين بن صككككككككككككككفوان البردعي نبككئنككا أبو عبككد اللككه 
االب اري نبئنا داود بن رشككيد قال سككمعت أبا يوسككف القاضككي يقول كنت عند الرشككيد فدخل 
عليكه رجككل فقكال رأيككت يككا أمير المؤمنين الحجككاج البكارحككة في النوم قككال في أي وي رأيتككه قككال 

ن قكال ما ا ه وقال يا ماص بظر امه قال هارو  ما فعل الله بكقلكت في وي قبي  فقلكت لكه 
 صدقت والله أنت رأيت الحجاج حقا ما كان أبو محمد ليد  صرامته حيا وميتا انتهى 

بن السكككككمرقندي أنبئنا أبو الف كككككل عمر بن عبيد الله بن عمر أنبئنا  اخبرنا أبو القاسكككككأ 
أبو الحسين بن بشران أنبئنا عثمان بن احمد نبئنا حنبل بن إسحاق نبئنا هارون بن معرو  
نبئنا ضككمرة نبئنا ابن شككوذب عن اشككع  الحداني قال رأيت الحجاج في منامي بحال سككي ة 

ا قتلت احدا قتلة إال قتلني بها قلت  أ مه قال قلت يا أبا محمد ما صكككككككككككككنع بك ربك قال م
 أ أمر بي إلى النار قلت  أ مه قال أرجو ما يرجو أهل ال إله إال الله قال فكان ابن سككككككككيرين 
يقول إني كرجو له قال فبلى ذلك الحسكككن قال فقال الحسكككن أما والله ليخلفن الله ع  وجل 

 رجاءه فيه يعني ابن سيرين 
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 عبد المنعأ بن علي بن احمد وحد نا أبو الحسن علي بن أنبئنا أبو القاسأ 
____________________ 

 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1190
 (3000)م 

ما قال  فر لي وشككفعني وعاتبني فقلت  فر لك وشككفعك فب ما فعل الله بك" فقلت 
لحسن خيرا قال إنه كان يب ض أبا اعاتبك قال كتبت عن حري  بن عثمان فقلت ما أعلأ إال 

 علي بن أبي قاله عليه السالم 
أخبرنا أبو الحسككككككن بن قبيس نا وأبو النجأ الشككككككيحي أنا أبو بكر الخطيه أنا محمد  

بن عبد الله الهيتي نا الحسككككن بن عبد الله بن روح الجواليقي حد ني هارون بن رضككككى مولى 
حمد بن سكككنان قال سكككمعت ي يد بن هارون محمد بن عبد الرحمن بن إسكككحاق القاضكككي نا ا

يقول رأيككت رب الع ة تبككارك وتعككالى في المنككام فقككال لي يككا ي يككد تكتككه من حري  بن عثمككان 
 فقلت يا رب ما علمت منه إال خيرا فقال لي يا ي يد ال تكته منه شي ا ف نه يسه عليا 

اش المقرئ قال وأنا محمد بن الحسككككككين بن محمد االورق نا محمد بن الحسككككككن النق 
نا مسكب  بن حاتأ نا سكعيد بن سكافري الواسككطي قال كنت في مجلس احمد بن حنبل فقال 

قال  فر لي  ما فعل الله بكلكه رجل يا أبا عبد الله رأيت ي يد بن هارون في النوم فقلت له 
ورحمني وعكاتبني فقلكت  فر لكك ورحمكك وعكاتبك قال نعأ قال لي يا ي يد بن هارون كتبت 

ن عثمكان فقلكت يا رب الع ة ما علمت إال خيرا قال انه كان يب ض أبا الحسككككككككككككككن عن حري  ب
 علي بن أبي قاله 

اخبرنككا أبو قككاهر محمككد بن أبي بكر محمككد بن عبككد اللككه السككككككككككككككنجي المؤذن أنككا أبو  
الحسككن علي بن احمد بن محمد المديني المؤذن بنيسككابور نا أبو وكريا يحيى بن إبراهيأ بن 

 كي امالء اخبرني أبو بكر محمد بن داود بن سكككليمان ال اهد أن محمد محمد بن يحيى الم
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بن الحسكككككين بن حميد بن الربيع حد هأ أنا أبو القاسكككككأ بن بشككككككار الب دادي نا احمد الوراق 
ا مقال سككككككككمعت عبيد الله القواريري قال رأيت ي يد بن هارون بعدما مات في النوم فقلت له 

 وعاتبني فيقال  فر لي ورحمني  فعل الله بك
____________________ 

 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1191
 (3000)م 

 " روايتي عن حري  بن عثمان 
أخبرنا أبو منصور بن وريق أنا وأبو الحسن بن سعيد نا أبو بكر الخطيه نا أبو الفرج  

شاذان  بكر احمد بن إبراهيأ بن الحسين بن عبد الله بن احمد بن أبي عالنة المقرئ نا أبو
نا أبو محمد السكككري نا يحيى بن إسككحاق بن إبراهيأ بن سككافري حد ني أبو نافع ابن بنت 
ي يد بن هارون قال كنت عند احمد بن حنبل وعنده رجالن واحسككبه قال شككيخان قال فقال 

عل الله ماا فد أحكدهمكا يكا أبكا عبكد اللكه رأيكت ي يكد بن هكارون في المنكام فقلكت لكه يكا أبكا خكالك
قال  فر لي وشكككككككفعني وعاتبني قال قلت  فر الله لك وشكككككككفعك قد عرفت ففيأ عاتبك  بك

قكال قكال لي يكا ي يكد اتحكدث عن حري  بن عثمكان قكال قلكت يارب ما علمت إال خيرا قال يا 
 ي يد انه كان يب ض أبا حسن علي بن أبي قاله 

نكام فقلكت له هل اتاك منكر ونكير قكال وقكال اآلخر وأنكا رأيكت ي يكد بن هكارون في الم 
قال أي والله وسكككككئالني من ربك وما دينك ومن نبيك قال فقلت ألمثلي يقال هذا وأنا كنت 

 اعلأ النال بهذا في دار الدنيا فقاال لي صدقت فنأ نومة العرول ال بؤل عليك 
أخبرنا أبو محمد قاهر بن سككككككككككهل بن بشككككككككككر نا أبو بكر الخطيه اخبرني محمد بن  

ظفر بن علي الدينوري المقرئ نا إبراهيأ بن محمد الم كي بب داد قال سككككككمعت احمد بن الم
محمد الحيري الم كي حد ني عبد الله بن الحارث الصككنعاني قال سككمعت حو رة بن محمد 
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المنقري البصككككككري يقول رأيت ي يد بن هارون الواسككككككطي في المنام بعد موته بئربع ليال فقلت 
بل مني الحسككككككككنات وتجاوو عني السككككككككي ات ووهه لي التبعات قلت قال تق ما فعل الله بك

ومككا فعككل بككك بعككد ذلككك قككال وهككل يكون من الكريأ إال الكرم  فر لي ذنوبي وأدخلني الجنككة 
قلكت بمكا نلكت الكذي نلكت قكال بمجكالس الكذكر وقولي الحق وصككككككككككككككدقي في الحكدي  وقول 

 قيامي في الصالة وصبري
____________________ 

 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1197
 (3000)م 

 " 
روى عنه أبو القاسككأ مكي بن عبد السككالم بن الحسككن بن القاسككأ المقدسككي وجماعة  

 واجاو لجماعة من شيوخنا 
قرأت بخط بعض أصككككحاب الحدي  واظنه الحميدي وقد لقي أبا علي  الم الهرال  

ن علي الواسككككككطي المقرىء المعرو  ب الم الهرال قال مولد أبي علي الحسككككككن بن القاسككككككأ ب
سكككنة أربع وسكككبعين و ال مالة وتوفي ليلة الجمعة ودفن يوم الجمعة سكككابع جمادى اكولى من 

 سنة  مان وستين واربعمالة 
قرأت بخط أبي الف كل بن خيرون سكنة  مان وسكتين واربعمالة  الم الهرال الواسككطي  

اكولى وقد قيل عنه انه خلط في شيء من القراءات المقرىء يعني مات بواسط في جمادى 
 وادعى اسنادا في شيء ال حقيقة له وروى عجاله 

 الحسن بن قريش أبو علي الحراني المحاملي  2411 
 حكى عنه أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الكوفي  
 أنبئنا أبو القاسأ علي بن إبراهيأ  
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نا رشككككككككككككككئ بن نظيف اجاوة أنا عبد الوهاب بن وحكد نا أبو البركات بن أبي قاهر عنه أ 
جعفر بن علي الميداني قراءة ونقلته أنا من خطه أنا أبو بكر محمد بن سكككليمان بن يوسكككف 
الربعي نا أبو محمد عبد الرحمن بن إسكككككككككككككماعيل أنا الحسككككككككككككككن بن قريش أبو علي المحاملي 

ر لي فقال  ف بك ماا فعال اللاهالحراني بكدمشككككككككككككككق قكال رأيكت مكئجور اكمير في النوم فقلكت 
 فقلت بماذا فقال ب بطي قرق المسلمين قرق الحاج

____________________ 
 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1193
 (3000)م 

 " 
أخبرنا أبو عبد الله الفراوي أنا أبو عثمان البحيري أنا أبو القاسأ عبد الخالق بن علي  

مد بن محمد بن موسكى االصككبهاني بئصككبهان قال رأى أبو نوال المؤذن حد ني أبو بكر اح
 قال  فر لي بئبيات قلتها في النرجس  ما فعل الله بكفي المنام فقيل 

 ) تئمل في نبات اكرم وانظر ** إلى ه ار ما فعل المليك (  
 ) عيون في لجين فاخرات ** وأحداق لكالذهه السبيك (  
 بئن الله ليس له شريك ( ) على قصه ال برجد شاهدات **  
اخبرنا أبو محمد هبة الله بن احمد شكككفاها نا عبد الع ي  التميمي نا أسكككد بن القاسكككأ  

الحلبي حد ني خالي عبد الله بن صكككككال  وكان قد تئدب على الصكككككنوبري حد ني من أ ق به 
ال نعأ قانه رأى أبا نوال الحسككككككككككن بن هانىء في النوم وهو في نعمة كبيرة فقال له أبا نوال 

قال  فر لي وأعطاني هذه النعمة قال قلت ومماذا وأنت كنت مخلطا  ما فعل الله بكقكال 
فقال لي اليك عني جاء بعض الصككككككككالحين إلى المقابر في ليلة من الليالي فبسككككككككط رداءه في 

 المقابر وصف قدمه وصلى ركعتين كهل المقابر عن هخرهأ فدخلت أنا في جملتهأ 
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محمد بن عبد الملك أنا وأبو الحسكن علي بن الحسن نا أبو بكر اخبرنا أبو منصكور  
الحافظ أنا علي بن محمد المعدل أنا عثمان بن احمد نا محمد بن احمد بن البراء نا عمر 
بن مدرك حد ني احمد بن يحيى عن محمد بن نافع قال كان أبو نوال لي صككككديقا فوقعت 

بين النككالأ  فت كككككككككككككككاعف علي الح ن فبينككا أنككابيني وبينككه هجرة في هخر عمره  أ بل ني وفككاتككه 
واليقظكان إذا انكا بكه فقلكت أبكا نوال فقال الت حين كنية قلت الحسككككككككككككككن بن هانىء قال نعأ 

 قلت ما فعل الله ع  وجل بك قال  فر
____________________ 

 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1194
 (3000)م 

أحمكككد بن قولون وذكر  يره أن أبكككا الجيش قتكككل ليلكككة اكحكككد " إلى جكككانكككه قبر أبيكككه 
لليلتين بقيتا من ذي القعدة سككككككككككككككنة ا نتين و مانين ومالتين بدمشككككككككككككككق قتله خدمه قاهر ولؤلؤ 

 وناشئ وشابور ومحافظ ونظيف فقتلوا جميعا 
قرأت على أبي محمد السكككككككككككككلمي عن أبي محمد التميمي أنا أبو الحسكككككككككككككن مكي بن  

مان الربعي قال وفيها يعني سكككككككككنة ا نتين و مانين ومالتين قتل أبو الجيش محمد أنا أبو سكككككككككلي
 خماروية بن أحمد بن قولون بدمشق هخر ذي القعدة 

أنبكئنكا أبو محمكد بن اككفاني نا عبد الع ي  الكتاني نا أبو نصككككككككككككككر بن الجبان نا عبد  
مص لى حالوهاب بن الحسكككككككككككن عن أبيه قال لحقنا  الء في بعض السكككككككككككنين قال فخرجت إ

اشككككككككككككككتري كهلي قوتكا فكئتيكت حمص فن لكت بهكا ودخلكت جكامعهكا فك ذا رجل مؤذن قد عرفني 
وأضكككككككككككافني عنده في المئذنة وكانت ليلة مقمرة قال فلما كان وقت السكككككككككككحر اكول قام يؤذن 
فكانتبهكت فقمكت فكئشككككككككككككككرفت من المئذنة ف ذا بكله قد أقبل إلى كله عند المئذنة فقام إليه 

قال من دمشكككككككق السكككككككاعة قال له وما رأيت فيها قال السكككككككاعة قتل أبو  فقال له من أين ج ت
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الجيش بن قولون قال ومن قتله قال بعض  لمانه قال فقلت للمؤذن أال تسككككككككمع ما أسككككككككمع 
قال نعأ وأصككككككبحنا قال فورخت ذلك اليوم عندي  أ إني سككككككرت إلى دمشككككككق فوجدت الخبر 

  صحيحا وأنه قتل في تلك الساعة التي حدث بها الكله
قرأت بخط أبي الفرج  يكك  بن علي فيمككا حكككاه على  ككالككه ظنككه عن أبي أحمككد بن  

بكر الطبراني قككال سككككككككككككككمعككت عبككد المنعأ بن عبككد الملككك يككذكر عن بعض من حككد ككه أن أبككا 
الجيش بن قولون لما مات دفنوه بحوران وأراه قال قريبا من قبر أبي عبيد البسككككككككري وأنه رلي 

ال قككال  فر لي ورحمني فقيككل لككه بمككاذا فقكك فعاال اللااه بااك مااابعككد ذلككك في المنككام فقيككل لككه 
 عادت علي بركة مجاورة قبر أبي عبيد البسري
____________________ 

 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1195
 (3000)م 

" أنا أبو بكر بن أبي علي نا أبو القاسككأ الطبراني  نا بكر بن سككهل نا أصككبى بن الفرج 
قال سكككككككمعت عبد الرحمن بن ويد بن أسكككككككلأ يقول رأيت أبي في المنام وعليه قلنسكككككككوة قويلة 

ق قال وينتني ب ينة العلأ قلت فئين مالك بن أنس قال مالك فو  ماا فعال الله بكفقلكت يكئبكه 
 فوق فلأ ي ل فوق ويرفع رأسه حتى سقطت القلنسوة عن رأسه 

عنه أنا  ندة وحد ني أبو بكر اللفتوانيكتكه إلي أبو وكريكا يحيى بن عبد الوهاب بن م  
عمي أبو القاسكككككأ عن أبيه أبي عبد الله قال قال لنا أبو سكككككعيد بن يونس ويد بن أسكككككلأ مولى 
عمر بن الخطاب يكنى أبا أسامة قدم االسكندرية روى عنه من أهل مصر عبيد الله بن أبي 

 الة جعفر والحارث بن يعقوب توفي بالمدينة في ذي الحجة سنة ست وم
 هذا وهأ وقد أسقط منه و ال ين  
 أخبرنا أبو القاسأ علي بن إبراهيأ نبئ أبو بكر الخطيه  
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و أخبرنا أبو القاسككككككأ بن السككككككمرقندي أنا محمد بن هبة الله قاال أنا أبو الحسككككككين بن  
الف كل أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سكفيان قال سمعت ابن بكير يقول مات ويد بن 

  ال ين أو إحدى و ال ين ومالة وهذا وهأ أسلأ سنة 
أخبرنا أبو البركات اكنماقي أنا أبو الف ل بن خيرون أنا أبو القاسأ بن بشران أنا أبو  

علي بن الصكككككوا  نا محمد بن عثمان بن أبي شكككككيبة نا هشكككككام بن محمد نا الهيثأ بن عدي 
 في أولها قال مات ويد بن أسلأ مولى عمر بن الخطاب في خالفة أبي جعفر 

أخبرنا أبو القاسأ بن السمرقندي أنا أبو القاسأ علي بن أحمد بن محمد بن علي أنا  
أبو قككاهر المخلص إجككاوة  نككا عبيككد اللككه بن عبككد الرحمن أخبرني عبككد الرحمن بن محمككد بن 

 الم يرة أخبرني أبي حد ني أبو عبيد القاسأ بن سالم
____________________ 

 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -دين  داشاااا طتاريخ ا-1192
 (3000)م 

" قال سكككككمعت أبا الحسكككككن بن مقسكككككأ المقرىء بب داد يقول مات سكككككري سكككككنة إحدى 
 وخمسين ومالتين 

أخبرنا أبو الحسككككن بن قبيس حد نا وأبو النجأ بدر بن عبد الله أنا أبو بكر الخطيه  
علي  ن حيوية قال أنا أبو عبيد اللهأخبرني اكوهري قكال قكال لنكا أبو عمر محمد بن العبال ب

بن الحسككككين بن حرب القاضككككي توفي أبو الحسككككن السككككري بن الم لس السكككككقطي يوم الثال اء 
لسككت ليال خلون من شككهر رم ككان سككنة  الث وخمسككين ومالتين بعد أذان الفجر ودفن بعد 

 العصر 
قبر  هقككال الخطيكككه وككككان دفنكككه في مقبرة الشككككككككككككككوني ي وقبره ظكككاهر معرو  وإلى جنبككك 
 الجنيد 
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أنبئنا أبو الحسن الفارسي أنا أبو بكر أنا أبو عبد الرحمن أخبرني أبو ورعة إجاوة قال  
 سئلت الخلدي قال سئلت الجنيد عن موت السري فقال مات سنة سبع وخمسين ومالتين 

أخبرنا أبو المظفر القشكككيري أنبئنا أبي القاسكككأ قال مات السكككري سكككنة سكككبع وخمسكككين  
 ومالتين 
خبرنا أبو الحسككككككككككككككن حد نا أبو النجأ أنا أبو بكر الخطيه أنا البرقاني أنا محمد بن أ 

العبال سكمعت أبا الحسكين المديني صكديقنا قال سكمعت أبا عبيد بن حربويه يقول ح رت 
جناوة سككككري السككككقطي فسككككررت فحد نا رجل عن هخر أنه ح ككككر جناوة سككككري السككككقطي فلما  

اوتي قال  فر لي ولمن ح ككككككككككككككر جن ما فعل الله بكل كان في بعض الليل رهه في النوم فقا
 وصلى علي فقلت ف ني ممن ح ر جناوتك وصلى

____________________ 
 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1192
 (3000)م 

" سمعت حاتأ اكصأ يقول كنا مع شقيق البلخي ونحن مصافوا الترك في يوم ال أرى 
تندر وسيوفا تقطع ورماحا تقصر فقال لي شقيق ونحن بين الصفين كيف ترى فيه إال رؤوسا 

نفسكككككك يا حاتأ في هذا اليوم تراه مثل الليلة التي وفت إليك امرأتك قلت ال والله قال لكني 
أرى نفسككي في هذا اليوم مثله في الليلة التي وفت فيها امرأتي قال  أ نام بين الصككفين ودرقته 

  طيطه تحت رأسه حتى سمعت 
قال حاتأ ورأيت رجال من أصحابنا في ذلك اليوم يبكي فقلت ما لك قال قتل أخي  

قال قلت يحبط أجرك صكككككار إلى الله وإلى رضكككككوانه قال فقال لي اسككككككت ما أبكى على وال 
على قتله ولكني أبكي أسكككفا أن ال أكون دريت كيف كان صكككبره وقلبه عند وقو  السكككيف به 

ي اليوم تركي فئضكجعني للذب  فلأ يكن قلبي به مش وال كان قلب قال حاتأ فئخذني في ذلك
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باله مشكككككك وال أنظر ماذا يئذن الله في فبينا هو يطله السكككككككين من خفه إذ جاءه بهأ فذبحه 
 فئلقاه عني 

ذكر أبو القاسكككأ بن إسكككحاق بن إبراهيأ بن عبد الرحمن الهروي أن شكككقيق بن إبراهيأ  
 أربع وتسعين ومالة البلخي قتل في   وة كوالن سنة 

أنبئنا أبو جعفر أحمد بن محمد المكي أنبئالحسككككككين بن يحيى أنبئالحسككككككين بن علي  
أنبئ أبو الحسكككككن بن جه كككككأ قال سكككككمعت أبا الحسكككككن بندار بن الحسكككككين بن المهله يقول 
سكككككمعت محمد بن عبيد المصكككككري يقول سكككككمعت عمر بن السكككككري يقول سكككككمعت أبا سكككككعيد 

فر لي  ير أنا فقال   ما فعل الله بكبلخي في النوم فقلت له الحرار يقول رأيت شككككككككككككقيق ال
ال نلحقكأ فقلكت ولأ ذاك قكال إنكا توكلنكا على الله ع  وجل بوجود الكفاية وتوكلتأ على الله 

 بعدم الكفاية قال فسمعت الصراخ صدق صدق فانتبهت وأنا أسمع الصراخ
____________________ 

 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1198
 (3000)م 

" قاهر المخلص نا عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد السكككككككككككري نا وكريا بن يحيى 
 المنقري قال مات عبدالله بن داود سنة  الث عشرة 

أخبرناأب والقال علي بن إبراهيأ نا أبوبكر الخطيه أنا القاضكككككككي أبومحمد الحسكككككككن  
 كستراباذي بن الحسين بن محمد بن رامين ا

ح  أ أخبرنا أبو القاسككككأ بن الحصككككين وأبونصككككر بن رضككككوان وأبو اله بن البنا قالوا أنا  
أبومحمد الجوهري قاال أنا أبوبكر بن مالك نا محمد بن يونس القرشكككككككي قال ومات عبدالله 

 بن داود سنة  الث عشرة ومالتين للنصف من شوال 
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 لي بن المسكككلمة وأبوالقاسكككأ عبد الواحد بنأخبرنا أبو القاسكككأ بن السكككمرقندي أنا أبوع 
علي بن محمد قاال نا أبو الحسككن بن الحمامي أنا أبوالقاسككأ الحسككن بن محمد بن الحسككن 
السكككككوني نا أبوجعفر محمد بن عبدالله بن سككككليمان الح ككككرمي قال وفيها يعني سككككنة  الث 

 عشرة ومالتين مات عبدالله بن داود الهمداني الخريبي 
بي محمد السلمي أنا أبومحمد التميمي أنا مكي بن محمد بن ال مر أنا قرأت على أ 

أبوسككككككككككككليمان بن وبر قال سككككككككككككنة  الث عشككككككككككككرة ومالتين فيها مات عبدالله بن داود الهمداني 
 الخريبي بخريبة البصرة في شوال 

 وكذا ذكر أبوأمية الطرسوسي في وفاته وكذا ذكر أبوحسان ال يادي  
أنا أبوال نالأ بن أبي عثمان أنا أبوالحسكككككككككين بن بشكككككككككران أنا  أخبرناأبومحمد بن قاول 

أبوعلي بن صككككككككككككككفوان نكككا أبوبكر بن أبي الكككدنيكككا حكككد ني عبيكككداللكككه بن جرير اكودي حكككد ني 
أبوعبكداللكه بن الحداد عن محمد بن المهله بن الم يرة قال رأيت عبدالله بن داود في النوم 

 مة كهي ة حماد بن سلمةفقال نسئل الله السال ما فعل الله بكفقلت 
____________________ 

 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1199
 (3000)م 

" أبو عبككد اللككه محمككد بن أحمككد بن محمككد الحككافظ نككا أبو بكر محمككد بن بكير بن 
خلف نا أبو حفص عمر بن حفص بن أحلأ قال سككككككككككمعت محمد بن إسككككككككككحاق بن عثمان 

كان أخوين بنيسككابور من أهل مرو وكانا يب  ككان أبا بكر وعمر أشككد الب ض السككمسككار يقول  
وككانكا يسكككككككككككككككنكان في بيكت وككان أمرهمكا وكالمهمكا وقعكامهما واحدا وكان ال يفارق أحدهما 
صككككاحبه وقد صككككورا في بيتهما صككككورتيهما فكان ي ككككربانهما كل يوم ضككككربات فما م ككككى أيام 

 حتى احترقا كالهما في النار في المن ل 
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 قال محمد بن إسحاق كان هذا بنيسابور وأنا بها  
أخبرنا أبو بكر بن الم رفي نا أبو الحسككككككين بن المهتدي نا أبو حفص بن شككككككاهين نا  

علي بن محمككككد  نككككا أحمككككد بن داود المكي نككككا عبككككد الع ي  بن الخطككككاب نككككا عبككككد الرحمن 
قوما   أقدر كنت أصحهالمحاربي قال ح رت رجال الوفاة فقيل له قل ال إله إال الله قال ال

 يئمروني بشتأ أبي بكر وعمر 
أنبئنا أبو عبد الله الفراوي و يره عن أبي عثمان الصككككككابوني أنا أبو القاسككككككأ بن حبيه  

المفسر أنا أبو القاسأ منصور بن العبال ببوشنج نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيأ الهروي نا 
ل لقيت عنى مجنونا مصككككككككككككككروعا فلما أراد أن ابن أبي الدنيا نا الحسككككككككككككككين بن عبد الرحمن قا

يؤدي فري ككككة أو يذكر الله صككككر  فقلت على ما يقول النال إن كنتأ يهود فبحق موسككككى وإن  
كنتأ نصككككككارى فبحق عيسكككككككى وإن كنتأ مسككككككلمين فبحق محمد إال ما خليتأ عنه فقال لسكككككككنا 

 ره بيهود وال بنصارى ولكنا وجدناه يب ض أبا بكر وعمر فمنعناه من أشد أمو 
أخبرنا أبو محمد بن قاول أنا أبو ال نالأ بن أبي عثمان أنا أبو الحسكككككين بن بشكككككران  

أنا أبو علي بن صككككككككككفوان نا أبو بكر بن أبي الدنيا نا أبو بكر الصككككككككككيرفي قال مات رجل كان 
يشكككتأ أبا بكر وعمر ويرى رأي جهأ فئريه رجل في النوم كئنه عريان على رأسكككه خرقة سكككوداء 

قكككال جعلني مع بكر العس وعون بن اكعنس  مااا فعاال اللااه بااكخرى فقكككال وعلى عورتكككه أ
 وهذان نصرانيان

____________________ 
 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1700
 (3000)م 

 " 
 اوور الرب فكن أميني في السماء كما كنت اميني في اكرم  
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محمد بن عمر نا أبو عبد الرحمن يعني محمد  قال وأنا أبو عبد الله اخبرني أبو نصر 
بن المنذر حد ني محمد بن حماد الحمصكككككي قاضكككككي جبلة نا إسكككككماعيل بن إبراهيأ بن أبي 

ا أبا عبد ي ما فعل الله بكجعفر المصككككككككيصككككككككي قال رأيت الحارث بن عطية في النوم فقلت 
لج على الله يين ممن ياللكه قال  فر لي قلت فابن المبارك قال ب  ب  إن ابن المبارك في عل

 في كل يوم مرتين 
أخبرنا أبو عبد الله الفراوي أنا أبو عثمان الصكككككككككككابوني أنا خالي أبو الف كككككككككككل عمر بن  

إبراهيأ ال اهد نا أبي أبو سكككككككككككككعيد نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسكككككككككككككف االخرم قال 
يأ بن إبراه سكمعت أبا الف كل جعفر بن محمد بن نوح صكهر محمد بن عيسكى قال سمعت

نوح الموصكلي يحدث عن محمد بن عيسى عن رجل من أهل خراسان من العباد قال رأيت 
لرحمن قال عفا عني قلت ما فعل أبو عبد ا ما فعل الله بكسكككفيان الثوري في المنام فقلت 

 بن المبارك فقال هيهات هيهات ذاك ممن يرى كل يوم مرتين 
 الفقيه وعلي بن الحسككن بن سككعيد قاال نا وأبوأخبرنا ابوا الحسككن قاال علي بن احمد  

 النجأ أنا أبو بكر الخطيه 
 وأخبرنا أبو محمد بن قاول أنا أبو ال نالأ بن أبي عثمان  
قاال نا أبو الحسكككين بن بشكككران نا الحسكككين بن صكككفوان البردعي نا عبد الله بن محمد  

اشكككد  ني صكككخر بن ر بن أبي الدنيا حد ني محمد بن الحسكككين حد ني علي بن إسكككحاق حد
 قال 

 رأيت عبد الله بن المبارك في منامي بعد موته فقلت اليس قد مت قال بلى قلت 
____________________ 

 "(2) 
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أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1701
 (3000)م 

 " 
وذكر أبو يعقوب إسكككككككككحاق بن إبراهيأ بن عبد الرحمن الهروي أن أبا سكككككككككليمان مات  
 خمس عشرة ومالتين  سنة

أخبرنا أبو محمد بن اككفاني نا عبد الع ي  بن أحمد أنا علي بن محمد الطبراني أنا  
عبد الجبار الخوالني نا علي بن يعقوب نا جعفر بن محمد بن عاصكككككككككككككأ قال قال أحمد بن 
أبي الحواري مات أبو سكككليمان سكككنة خمس و ال ين وم تين وعاش ابنه سكككليمان بعده سكككنتين 

 هرا ومات وأش
 كذا قال وقوله و ال ين وهأ والله أعلأ   
أخبرنا أبو محمد قاهر بن سكككهل أنا عبد الدالأ بن الحسكككن أنا عبد الوهاب الكالبي  

قال سككككككككككمعت أبا بكر محمد بن خريأ العقيلي يقول سككككككككككمعت أحمد بن أبي الحواري يقول 
ا فعل الله مفقلت له يا معلأ تمنيت أن أرى أبا سكككككليمان الداراني في المنام فرأيته بعد سكككككنة 

قال يا أحمد دخلت من باب الصككككك ير فلقيت وسكككككق شكككككي  وأخذت منه عودا فال أدري  بك
 تخللت به أم رميت به فئنا في حسابه من سنة إلى هذه ال اية 

عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن صكككابر بن عمر أبو محمد السكككلمي يعر   8281 
سككي العالء وأبا عبد الله بن أبي الحديد وأبا الفت  المقد بابن سكيده سككمع أبا القاسكأ بن أبي

ال اهد وأبا الفرج اإلسكككككككفرايني وأبا الحسكككككككن بن أبي الح ور وأبا محمد بن ف كككككككيل وأبا نصكككككككر 
الطريثيثي وأبا البركات بن قاول وأبا عبد الله محمد بن أبي نعيأ النسككككككككوي وأبا الف ككككككككل بن 

 ي وأبا عبد الله محمد بن إبراهيأالفرات وأبا الفت  نصر بن أحمد الهمدان
____________________ 

 "(2) 
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أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1707
 (3000)م 

" محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الحافظ ببخاري قال قتل أبو مسلأ صاحه 
 الدولة بب داد في سنة أربعين ومالة 

 قال الخطيه بالمدالن قتل ال بب داد  
أنككا أبو محمككد بن قككاول انككا أبو ال نككالأ محمككد بن علي بن أبي عثمككان أنككا علي بن  

محمد بن بشككككككران انا الحسككككككين بن صككككككفوان نا أبو بكر بن أبي الدنيا حد ني دارم بن ابراهيأ 
عن علي بن حسككككين بن واقد عن أبيه قال لما قتل أبو مسككككلأ ابراهيأ الصككككايى أحببت أن أراه 

ي يككد  قككال  فر لي م فرة بعككدهككا م فرة قلككت فككئين مااا فعاال اللااه بااكلككت في المنككام فرأيتككه فق
النحوي قككال أيهككات هو أرفع مني بككدرجككات قلككت لأ وقككد كنتمككا لقراءة القرهن قككال فرأيككت في 

 منامي رجال على مقالة على النار يقلى فقلت من هذا فقال أبو مسلأ 
رى في كل نامي انه سكككككككككيقال علي فئخبرني بعض أهل بيتي عن أبي قال قيل لي في م 

 بلد من خراسان مثل ما رأيت في هذه اللية 
 عبدالرحمن بن مسلأ  8161 
 حدث عن واقد بن عبدالله البصري  
 روى عنه ابراهيأ بن محمد المرووي  
أخبرنا أبو القاسأ بن السمرقندي أنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله  

الكنككداحي بقراءتي عليككه قلككت لككه أحككد كأ عبككدالرحمن بن بن محمككد بن عبككداللككه القصكككككككككككككككار 
عبيدالله الحربي أنا محمد بن الحسككككككككككن المقرىء نا ابراهيأ بن محمد المرووي بنيسككككككككككابور نا 
عبدالرحمن بن مسكككلأ الدمشكككقي نا واقد بن عبدالله البصكككري عن معمر عن ال هري عن سكككالأ 

ه يا خلت عليه حفصة ابنته فقالت لعن عبدالله بن عمر قال لما قعن عمر وأمر بالشكورى د
أبت ان النال ي عمون ان هؤالء السكككتة ليسكككوا برضكككا فقال سكككندوني سكككندوني فلما ان سكككندوه 

 قال ما عسى
____________________ 
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أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1703
 (3000)م 

 " 
جن رودي أنا السيد أبو الحسن محمد أخبرنا أبو القاسأ واهر بن قاهر أنا أبو سعد ال 

بن علي بن الحسككين الهمذاني قال سككمعت عبد الرحمن بن أحمد يقول سككمعت أبا العبال 
ين يديه فقلت قال وقفني ب ما فعل الله بكالواعظ الراوي يقول رلي أبو ورعكة في النوم فقيل 

 يا رب لقد أوذيت فيك فقال هال تركت خلقي علي وأقبلت أنت علي 
ت أبا القاسكككككككأ إسكككككككماعيل بن محمد بن الف كككككككل يقول سكككككككمعت أبا قاهر عبد سكككككككمع 

الرحمن بن علك بن دات قال سكككككككككككمعت أبا الحسككككككككككككين عبد الله بن محمد الفارسككككككككككككي يقول 
سكمعت أبا سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن بندار بسمرقند قال سمعت أبا عمرو 

مد بن محمد بن بحر ببل  قال سكككككككعيد بن القاسكككككككأ البردعي بطراو قال سكككككككمعت أبا عمر أح
سككككككمعت أبا عبد الله محمد بن عبيدة بمرو قال سككككككمعت ي يد بن مخلد الطرسككككككوسككككككي يقول 
رأيت أبا ورعة في المنام بعد موته وكنت أشككككككككككككتهي أن أراه في حياته فرأيته كئنه يصكككككككككككككلي في 

فلما  ةالسككككماء الدنيا بقوم عليهأ  ياب بيض وعليه  ياب بيض وهأ يرفعون أيديهأ في الصككككال
سككككلأ دنوت منه فقلت يا أبا ورعة من هؤالء قال هؤالء الماللكة قلت بئي شككككيء أدركت أن 
تصكلي مع الماللكة قال برفع اليدين في الصكالة قلت ف ن الجهمية المرج ة قد أذوا أصككحابنا 

 بالري فقال أسكت ف ن أحمد بن حنبل قد سد الماء عليهأ من فوق 
وأبو المظفر بن القشكككككككككككيري قاال أنا سكككككككككككعيد بن محمد بن  أخبرنا أبو عبد الله الفراوي 

أحمككد أنككا الحككاكأ أبو عبككد اللككه محمككد بن عبككد اللككه الحككافظ أنككا عبككد الع ي  بن عبككد الملككك 
اكموي نا محمد بن القاسكككككأ الق ويني وكان من الثقات قال سكككككمعت أبا محمد إسكككككحاق بن 

رة الراوي يقول لما مات أبو محمد بن ي يد بن كيسككان يقول سككمعت محمد بن مسككلأ بن وا
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ورعككة رأيتككه في المنككام فقلككت يككا أبككا ورعككة مككاذا فعككل اللككه بككك فقككال قككال لي الجبككار ع  وجككل 
ألحقوه بكئبي عبككد اللككه وأبي عبككد اللكه وأبي عبكد اللكه فككئبو عبككد اللكه اكول مكالككك بن أنس وأبو 

 عبد الله الثاني الشافعي وأبو عبد الله الثال  أحمد بن حنبل 
برنا أبو الحسككككككككن علي بن أحمد بن منصككككككككور الفقيه أنا أبي أبو العبال المالكي أنا أخ 

 أبو نصر بن الجبان نا القاضي يوسف بن القاسأ إمالء قال سمعت عبد الرحمن بن أبي
____________________ 

 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1704
 (3000)م 

بالماللكة فقلت واد ابن أبي العالء السالم عليك وقاال عبيد  " يصكلي في سماء الدنيا
اللككه بن عبككد الكريأ قككال نعأ قلككت بمككا نلككت هككذا قككال كتبككت بيككدي ألف ألف حككديكك  أقول 
فيها عن النبي صككككككلى الله عليه وسككككككلأ وقد قال النبي صككككككلى الله عليه وسككككككلأ من صككككككلى علي 

  \ح  \صالة صلى الله عليه عشرا 
ور بن وريق أنا وأبو الحسن بن سعيد نا أبو بكر الخطيه أخبرني أبو أخبرنا أبو منصك 

الفت  عبد الواحد بن أبي أحمد بن علول اكسكككدهباذي رفيقي بنيسكككابور نا أحمد بن إبراهيأ 
الهمذاني نا أبو العبال الف كل بن الف كل الكندي نا الحسن بن عثمان نا أحمد بن محمد 

قككال  مااا فعاال اللااه بااكورعككة في المنككام فقلككت يككا أبككا ورعككة أبو العبككال المرادي قككال رأيككت أبككا 
لقيكت ربي تعالى فقال لي يا أبا ورعة إني أؤتى بالطفل فآمر به إلى الجنة فكيف بمن حفظ 

 السنن عن عبادي تبوأ من الجنة حي  ش ت 
عبيكككد اللكككه بن عبكككد الواحكككد بن محمكككد ابن أحمكككد بن عثمكككان بن الوليكككد بن  4465 

 أبو محمد بن أبي الحديد السلمي المعدل الحكأ بن سليمان 
 سمع جده أبا بكر وأباه أبا الف ل وأبا محمد بن أبي نصر  
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روى عنه نجا بن أحمد وعمر بن عبد الكريأ الدهسككككككككككككككتاني وأبو الحسككككككككككككككن بن قاهر  
 النحوي و ي  بن علي الصوري وحد نا عنه أبو القاسأ النسيه 

أبو محمد عبيد الله بن عبد الواحد بن محمد أخبرنا أبو القاسكككككككأ علي بن إبراهيأ أنا  
السككككلمي أنا جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي الحديد أنا محمد بن جعفر بن محمد 
بن سككهل السككامري نا عمر بن شككبة بن عبيدة النميري نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي 

لى ما رسككككككول الله صككككككنا أيوب عن أبي قالبة عن أبي المهله عن عمران بن حصككككككين قال بين
الله عليه وسككككلأ في بعض أسككككفاره إذا إمرأة من اكنصككككار على ناقة لها ت ككككجرت منها فلعنتها 

قال  \ح  \فقال رسكككككككككول الله صكككككككككلى الله عليه وسكككككككككلأ خذوا ما عليها وأعروها ف نها ملعونة 
 فكئني

____________________ 
 "(2) 
 

وف  أخرى، المؤلف )ير اعر-تاريخ ادين  داشاااا ط-1705
 (3000)م 

"  أ أفر هكا في جكام الرضككككككككككككككا وروحهككا بمروحكة الجهكد واجعلهككا في قككدح الفكرة وذقهككا 
بملعقة اإلسككت فار فلن يعود إلى المعصكككية أبدا قال فشككهق الطبيه وخر م شكككيا عليه  أ فارق 
الكدنيكا قكال عطكاء  أ رأيكت عليكان بعكد حولين في الطوا  فقلكت لكه وعظكت رجال فقتلتكه قال 

قلكت وكيف قكال رأيته في منامي بعد  الث من وفاته عليه قميص أخ ككككككككككككككر ورداء  بكل أحييتكه
ان وردت على قال يا علي ما فعل الله بكوبيده ق ككككككيه من ق ككككككبان الجنة فقلت له حبيبي 
 رب رحيأ  فر ذنبي وقبل توبتي وأقالني عثرتي 

 رواه  يره فقال الصيدالني فالله أعلأ 
____________________ 
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 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1702
 (3000)م 

 " 
كنت واقفا على دار بني نصر اقله لووا مصلحا إذ أقبل حبشي بن المؤذن إلى رجل   

من أهل قرية حلفبلتا معه لوو فسككككككككاومه به وأعطاه عطية فلأ يوجه  أ انصككككككككر  عنه إذ أقبل 
ال له ذا وكذا درهما فئعطاه عطية فقعمير بن جوصكككككككككككككا فوقف عليه فقال بكأ القفي  قال بك

الرجكل يكا أبا حفص قد أعطاني حبشككككككككككككككي بن المؤذن أكثر مما أعطيتني بدرهأ فلأ أوجبه له 
فقال هو لك بما أعطاك إذا أقبل حبشككككككككي بن المؤذن فقال له قد وادك الله قال إني قد بعته 

ي في سكككككومي عل من أبي حفص قال فالتفت حبشكككككيء إلى عمير فقال يا ابن اليهودية تدخل
فقال له ويلي عليك يا نبطي يا ماص بظر أمه إنما أبوك قسككككككككيس من أهل حوارين نبطي وأنا 
رجل من ولد هارون بن عمران عليه السكككككككككالم دخلنا في اإلسكككككككككالم ر بة فيه ف دنا شكككككككككرفا على 

 شر  نحن موالي رسول الله صلى الله عليه وسلأ 
 فانصر  حبشي خاويا مما أجابه  
تككاب محمككد بن علي بن موسككككككككككككككى الحككداد بخطككه وأنبككئنيككه أبو محمككد بن قرأت في ك 

اككفاني عنه أنا أبو محمد عبدالرحمن بن عثمان بن القاسككأ بن أبي نصكككر حد ني أبو علي 
 حد ني أبو إسحاق إبراهيأ بن أبي  ابت نا إسماعيل بن أسامة وكان شيخا صالحا قال 

قال ما  ه بكما فعل اللوم فقيل له رلي عمير بن يوسكككف بن جوصكككا بعد وفاته في الن 
رأيت من وال به أكرم من الله عفا عن السكككي ات وقبل الحسكككنات وت كككمن التبعات والله تعالى 

 أعلأ
____________________ 
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 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1702
 (3000)م 

 " 
راء محمد بن علي بن أحمد الف ح وأنبئنا أبو الحسكككن علي بن المسكككلأ الفرضكككي أنبئنا 

وأبو السككككككككككككرايا  نالأ بن أحمد بن أبي الوبر قاال أنبئنا رشككككككككككككئ بن نظيف قراءة أنبئنا أحمد بن 
محمد بن يوسف أنبئنا الحسين بن صفوان حد نا أبو بكر بن أبي الدنيا حد نا عبد الله ابن 

 أشهه التميمي حد ني بعض أهل العلأ عن أبان بن ت له قال 
ي الكميككت وأنككا أحككاد ككه يككا ابككان ال تخبر النككال فقرأ وإن مككت ه ال فكك ن الفقير قككال ل 

 تريكة من الترالك اليعبئ بها وال يلتفت إليها وأنشدني قوله 
 ) وما أنتأ يا كله إال تريكة ** كما تركت في دمنة خلق النعل (  
بو سككككليمان نا أأخبرنا أبو عبد الله محمد بن الف ككككل أنبئنا أبو الحسككككين الفارسككككي أنبئ 

الخطابي أخبرني أبو رجاء ال نوي حد نا أبي حد ني أبو أيوب سككككككككككككليمان بن أيوب قال قيل 
 للكميت لأ لأ ترث أخاك قال إن مر يته ال ترد مرويته 

قرأت بخط أبي الحسكككككككككككن رشكككككككككككئ بن نظيف وأنبئنيه أبو القاسكككككككككككأ العلوي وأبو الوحش  
 ن النجار أنبئنا أبو جعفر محمد بن جعفرالمقرئ عنه أنبئنا أبو الحسكككككككككن محمد بن جعفر ب

بن التيان الشكككككككي  الصكككككككال  حد نا علي بن محمد ال هري حد ني الحسكككككككن بن محمد الراوي 
حكككد ني أحمكككد بن محمكككد الق ويني حكككد ني داود وككككان ين ل خوار الري حكككد نكككا محمكككد بن 

 اكصأ عن سليمان بن الحكأ حد نا  ور بن ي يد الشامي قال 
ا قال قكال  فر لي قال بماذ ماا فعال اللاه باكويكد في النوم فقلكت  رأيكت الكميكت بن 

 نصه لي كرسيا وأجلسني عليه وأمرت ب نشاد قربت فلما بل ت إلى قولي 
 ) حنانيك رب النال من أن ي رني ** كما  رهأ شرب الحياة المن ه (  
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قال صككدقت يا كميت إنه ما  رك ما  رهأ فقد  فرت لك بصككدقك في صككفوتي من  
يتي وخيرتي من خليقتي وجعلت لك بكل منشككككككككككد أنشككككككككككد بيتا من مدحك هل محمد رتبة بر 

 أرفعها لك في اآلخرة إلى يوم القيامة 
 قال وأنبئنا أبو الحسن بن النجار قال سمعت أبا عبد الله المفجع يقول 

____________________ 
 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1708
 (3000)م 

 " 
قال لنا أبو محمد بن اككفاني وفيها يعني سككككككنة  الث وسككككككتين و ال مالة توفي العبد  

الصكككال  ال اهد أبو بكر محمد بن أحمد بن سككككهل بن نصككككر الرملي المعرو  بابن النابلسككككي 
وكان يرى قتال الم اربة وب  كهأ أنه واجه وكان قد هرب من الرملة إلى دمشق فقبض عليه 

محمود الكتامي صكككككككاحه الع ي  بن تميأ بدمشكككككككق وأخذه وحبسكككككككه في شكككككككهر الوالي بها أبو 
رم ككان سككنة  الث وسككتين و ال مالة وجعله في قفص خشككه وحمله إلى مصككر فلما حصككل 
بمصككر قيل له أنت الذي قلت لو أن معي عشككرة أسككهأ لرميت تسككعة في الم اربة وواحدا في 

ا وصكككككله خه فسكككككل  وحشكككككي جلده تبنالروم فاعتر  بذلك وقال قد قلته فئمر أبو تميأ بسكككككل
 رحمه الله 
سكككككككككككككمعت أخي أبا الحسكككككككككككككين رحمه الله يقول سكككككككككككككمعت أبا قاهر أحمد بن محمد  

اكصكككككككككككبهاني يقول سكككككككككككمعت المبارك بن عبد الجبار بب داد يقول سكككككككككككمعت محمد بن علي 
الصككككككككككككككوري الحكافظ وكتبكه لي بخطكه قكال سككككككككككككككمعكت أبا بكر محمد بن علي اكنطاكي يقول 

عشكككا  المصكككري يقول رأيت أبا بكر بن النابلسكككي بعدما قتل في المنام وهو سكككمعت ابن الشككك
 فقال  ما فعل الله بكفي أحسن هي ة فقلت له 
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 ) حباني مالكي بدوام ع  ** وواعدني بقرب االنتصار (  
 ) وقربني وأدناني إليه ** وقال أنعأ بعيش في جوار (  
كان   الأ بن مرهوب العقيلي الذيوكان الذي تولى القبض على أبي بكر النابلسكككككككي ظ 

 أوال في جملة أصحاب القرمطي  أ خالفه وصار في جملة المصريين 
 محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو عبد الله المروذي  5102 
 قدم دمشق وحدث عن أبي الحسن بن الصلت المجبر  
 روى عنه علي بن الخ ر بن سليمان السلمي  
 بشر بن بديل العذري  محمد بن أحمد بن سالمة بن 5103 
 روى عن جده أبي كلثأ سالمة بن بشر ويحيى بن صال  الوحاظي  
 روى عنه ابنه أبو بكر أحمد بن محمد وقد تقدم حديثه في ترجمة أبيه 

____________________ 
 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1709
 (3000)م 

 " 
ا له بن محمد الفقيه عن أبي الفرج سكككككهل بن بشكككككر أنبئنقرأت على أبي الفت  نصكككككر ال 

أبو الحسككككين محمد بن الحسككككن بن علي بن الترجمان بعسككككقالن أنبئنا محمد بن إبراهيأ بن 
أحمد السكوسككي بدمشكق أنبئنا أبو عبد الله أحمد بن عطاء الروذباري أخبرني أبو صككال  عبد 

ن بن عبد الله حد نا عبد الرحم الله بن صكككككككككال  حد نا مسكككككككككب  بن حاتأ عن عبد الجبار بن
أن  فقككال لأ يكن إال مااا فعاال اللااه بااكمهككدي قككال رأيككت سككككككككككككككفيككان الثوري في النوم فقلككت 

وضككككككعت في اللحد ووقفت بين يدي الله ع  وجل فحاسككككككبني حسككككككابا يسككككككيرا  أ أمر بي إلى 
فيان سككالجنة فبينا أنا بين رياحينها وأشككجارها ال أسككمع حسككا وال حركة ف ذا بصككوت يقول يا 
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بن سكككككعيد هل تعلأ أنك ه رت الله على نفسكككككك فقلت أي والله فئخذتني صكككككواني النثار من  
 كل جانه 

قرأت على ابي الفت  أي ا عن نصر بن إبراهيأ ال اهد أنبئنا أبو الحسن علي بن عبيد  
 الله الهمداني إجاوة قال سمعت أبا الفرج محمد بن المظفر الطرسوسي ببيت المقدل قال 

علي بن أبي قاله في المنام على عجلة من نور يسكككككككككككير في الهواء فقال لي يا  رأيت 
 أبا الفرج أبو بكر السوسي صوفي قالها  ال ا 

قال وسكككككككمعت أبا بكر السكككككككوسكككككككي بدمشكككككككق سكككككككنة إحدى و مانين و ال مالة يقول ما  
عقدت لنفسكككي قط على دينار وال درهأ وال ا تسكككلت من مباشكككرة حالل وال حرام قط فقلت 

 كنت تحتلأ في المنام قال كان ذلك قبل دخولي في قريق الجد  أ وال عني أ
أخبرنككا أبو محمككد بن اككفككاني حككد نككا أبو محمككد الكتككاني أنبككئنككا أحمككد بن علي بن  

 ابت الحافظ أنبئنا أبو سكككعد أحمد بن محمد الماليني قال توفي أبو بكر محمد بن إبراهيأ 
 و ال مالة  السوسي في ذي الحجة سنة ست و مانين

 قال أبو محمد عبد الع ي  بدمشق كانت وفاته وكان شي  الصوفية وقد حدث به  
وقرأت بخط عبد المنعأ بن علي النحوي أنه توفي في يوم الجمعة ال نتي عشككككككرة ليلة  

 خلت من ذي الحجة 
 محمد بن إبراهيأ بن أحمد أبو بكر اإلمام المؤدب المعرو  بالشراك  6012 
 سليمان بن وبر  روى عن أبي 
 روى عنه علي الحنالي وعلي بن الخ ر وعبد الع ي  بن أحمد 

____________________ 
 "(2) 
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أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1710
 (3000)م 

" ابن حمدان الطرالفي يقول سككككمعت أبا الحسككككن الشككككافعي بب داد يقول رأيت رسككككول 
يرى النالأ فقلت يا رسككككككول الله بما ج ي محمد بن إدريس الله صككككككلى الله عليه وسككككككلأ فيما 

الشكككافعي حين يقول في ذكر الصككككالة عليك في كتاب الرسككككالة وصككككلى الله على محمد كلما 
 ذكره ذاكر و فل عن ذكره  افل قال ج ي أنه ال يوقف للحساب يوم القيامة 

سن ابن بن الح أخبرنا أبو القاسكأ الخ كر بن الحسكين بن عبدان أنا أبو الحسكن علي 
عبد السالم بن أبي الح ور أنبئنا أبو الحسن بن السمسار حد نا أبو أحمد عبد الله بن بكر 
حد ني البردعي أحمد بن محمد قال سككمعت بكار بن محمد السككلمي يقول سككمعت الربيع 

ال أنا في ق ما فعل الله بكبن سكككككككككليمان يقول  ير مرة رأيت الشكككككككككافعي في المنام فقلت له 
 ول اكعلى فقلت بماذا بكتاب صنفته وسميته بكتاب الرسالة الفرد

أخبرنا أبو اكع  قراتكين بن اكسككككعد أنبئنا أبو محمد الجوهري أنبئنا أبو الحسككككن بن  
مردك أنبكئنكا أبو محمد بن أبي حاتأ حد نا عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران 

كته الشكككككككافعي فما من أحد وضكككككككع الكته   قال قال لي أحمد بن حنبل ما لك ال تنظر في
 حتى ظهرت أتبع للسنة من الشافعي 

 قال وأنا أبو محمد نا أبو ورعة قال نظر أحمد بن حنبل في كته الشافعي  
أخبرنا أبو الفت  الفقيه أنبئنا أبو البركات بن قاول أنبئنا أبو القاسككككككككككككككأ اكوهري أنبئنا  

النقاش حد نا أبو نعيأ إسككككككككككككككحاق بن أبي أبو علي بن حمككان حكد نا محمد بن الحسككككككككككككككن 
عمران قال سكككككككككمعت الصكككككككككومعي يقول سكككككككككمعت أحمد بن حنبل يقول صكككككككككاحه حدي  ال 

 يست ني عن كته الشافعي 
 أخبرنا أبو محمد بن اككفاني قراءة أنبئنا عبد الدالأ بن الحسن أنبئنا عبد الوهاب 

____________________ 
 "(2) 
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رى، المؤلف )ير اعروف  أخ-تاريخ ادين  داشاااا ط-1711
 (3000)م 

" كنا جلوسكا في حلقة للشكافعي بعد موته بيسكير فوقف علينا أعرابي فسككلأ  أ قال أين 
قمر هذه الحلقة وشككككككمسككككككها فقلنا توفي رضككككككي الله عنه فبكى بكاء شككككككديدا وقال رحمه الله 

من  لو فر له فلقد كان يفت  ببيانه من لق الحجة ويسككد على خصككمه واضكك  المحجة وي سكك
 العار وجوها مسودة ويوسع بالرأي أبوابا منسدة  أ انصر  

قكال وأنبكئنا ابن حمكان حد نا محمد بن هارون ال نجاني ب نجان حد نا عبد الله بن  
أحمكد بن حنبكل حكد نكا أبي قككال رأيكت الشككككككككككككككافعي أبكا عبككد اللكه محمكد بن إدريس في المنككام 

ره بما وجني وووجني وقال لي هذه بما لأ تقال  فر لي وت ما فعل الله بكفقلت له يا أخي 
 أرضيتك ولأ تتكبر فيما أعطيتك 

أخبرنا أبو القاسكككأ علي بن إبراهيأ وأبو الحسكككن بن قبيس قاال حد نا وأبو منصكككور بن  
خيرون أنبئنا أبو بكر أحمد بن علي أنبئنا إسكماعيل بن علي اكستراباذي قال سمعت قاهر 

حسكككن بن حبيه الدمشكككقي حد ني الربيع ابن سكككليمان قال بن محمد البكري يقول حد نا ال
رأيت الشكافعي بعد وفاته في المنام فقلت يا أبا عبد الله ما صنع الله بك قال أحلسني على  

 كرسي من ذهه ونثر علي اللؤلؤ الرقه 
أخبرنا أبو القاسككككككككأ الخ ككككككككر بن الحسككككككككين بن عبدان أنبئنا علي بن الحسككككككككن بن عبد  

الحسكككن بن السكككمسكككار أنبئنا أبو علي الحسكككن بن محمد بن درسكككتوية أنبئنا السكككالم أنبئنا أبو 
أبو يحيى البلخي حكككد نكككا محمكككد بن عبكككد الرحمن اكصككككككككككككككبهكككاني حكككد نكككا أحمكككد بن جعفر 
اكصككككككككككبهاني حد نا محمد بن يحيى الذهلي قال سككككككككككمعت محمد بن عبد الله بن الف ككككككككككل 

النوم  بي صلى الله عليه وسلأ فيالهاشمي قال وكان ما علمته صدوق اللسان يقول رأيت الن
 فقال الشافعي المطلبي في الجنة أو من أهل الجنة 

أخبرنا أبو الفت  الفقيه أنبئنا أبو البركات بن قاول أنبئنا أبو القاسككككككككككككككأ اكوهري أنبانا  
أبو علي بن حمكان حد نا ال بير بن عبد الواحد اكسككككككككدهباذي حد نا الحسككككككككن بن سككككككككفيان 

 وكيع قال بنسا نا سفيان بن 
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 رأيت فيما يرى النالأ بعد موت أبي وأخي كئن القيامة قد قامت والنال في أمر 
____________________ 

 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1717
 (3000)م 

 " 
 محمد بن بيهس أبو اكسود المقرىء الشاعر  6246 
ك أنبكئنكا أحمكد بن الف ككككككككككككككل بن محمككد أخبرنكا أبو عبكد اللكه الحسككككككككككككككين بن عبكد الملك 

البكاقرقكاني إجاوة أنبئنا أحمد بن محمد بن يوسككككككككككككككف بن مردة قال قال لنا علي بن داود أبو 
الحسككككككن الداراني قرأت على أبي اكسككككككود محمد بن بيهس الشككككككاعر وكان من أفصكككككك  النال 

 بتالوة القرهن ورواية الشعر حر  التاء في أسماء أبالهأ 
 حكي عنه منام رهه لشعبة  محمد تسنيأ 6242 
 روى عنه هارون بن ه اري  
أنبئنا أبو قاهر أحمد بن محمد بن أحمد وأبو نصكر محمود بن الف ل اكصبهانيان  

قاال أنبئنا أبو علي أحمد بن محمد بن أحمد البرداني بب داد أنبئنا هناد بن إبراهيأ النسككككككفي 
ندي حد نا علي بن الحسككككن بن محمد حد نا القاضكككي أبو العبال أحمد بن الحسكككين النهاو 

الق ويني حد نا أبو معاذ عبيد الله بن الحسكككين البجلي حد نا هارون بن ه اري قال سكككمعت 
محمد بن تسكككنيأ الدمشكككقي يقول رأيت شكككعبة ومسكككعرا في النوم وكف مسكككعر في كف شكككعبة 

 فئنشئ يقول  ما فعل الله بكقال وكنت بشعبة أنس مني بمسعر فقلت لشعبة 
 باني إلهي في الجنان بقبة ** لها ألف باب من لجين وجوهر ( ) ح 
 ) ونقلي لثام الحور الله خصني ** بقصر مشيد تربه القصر عنبر (  
 ) وقال لي الجبار يا شعبة الذي ** تبحر في جمع العلوم فئكثر (  
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 ) تنعأ بذكري انني عنك راضيا ** وعن عبدي القوام بالليل مسعر (  
 ع ا بئن سي ورني ** فاكشف عن وجهي له  أ ينظر (  ) كفى مسعرا 
 ) له كل يوم نظرتان وإنني ** سئجلسه للمصطفى فوق منبر (  
 ) فهذا فعالي بالذين رضيتهأ ** ولأ يركبوا في سالف الدهر منكر ( 

____________________ 
 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1713
 (3000)م 

علمت منه وما لأ أعلأ وأسككككككككككئلك من خير ما سككككككككككئلك منه عبدك ورسككككككككككولك  228" 
محمد صككلى الله عليه وسككلأ وأسككتعيذك مما اسككتعاذك منه عبدك ورسككولك محمد صككلى الله 

  \ح  \عليه وسلأ وأسئلك ما ق يت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا 
 الكلمة اكخرى الجوامع  
 مد بن عبد الكريأ وسيئتي في موضعه كذا نسبه ابن أبي صدام وإنما هو مح  
 محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله الجرجاني  6644 
 حدث بئقرابلس عن أبي بكر أحمد بن صال  بن عمر المقرئ  
 روى عنه أبو محمد عبد الصمد بن محمد بن عبد الصمد ال رافي اكقرابلسي  
 محمد بن عبد الرحمن أبو الفرج الطرسوسي  6645 
 بو محمد بن صابر ذكره أ 
 محمد بن عبد الرحمن أبو بكر النهاوندي  6646 
 سمع بدمشق أبا عبد الله الحسين بن محمد الحلبي  
 روى عنه أبو وكريا بن مندة  
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أنبكئنكا أبو وكريكا يحيى بن عبككد الوهكاب العبكدي أنبكئنككا أبو بكر محمكد بن عبكد الرحمن  
 و الفرج  يكك  بن علي قراءة أنبككئنككا أبو الفت وأخبرنككا أب \ح  \النهككاونككدي قككدم علينككا همككذان 

محمد ابن الحسن قاال أنبئنا أبو عبد الله الحسين بن محمد الحلبي حد نا أحمد بن عطاء 
الصكوفي بصكور قال سكمعت أبا صال  عبد الله بن صال  الصوفي يقول روى بعض أصحاب 

قال بصكككككككالتي شكككككككيء ف فقال  فر لي فقيل له بئي ما فعل الله بكالحدي  في المنام فقيل 
 في كتبي على رسول الله صلى الله عليه وسلأ 

محمككد بن عبككد الرحيأ بن سككككككككككككككليمككان أبو عبككد اللككه بن أبي الربيع القيسككككككككككككككي  6642 
 اكندلسي ال رناقي 

 ذكر لي أنه ولد سنة  الث وسبعين وأربعمالة وأنه قدم اإلسكندرية سنة  مان 
____________________ 

 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -ادين  داشاااا ط تاريخ-1714
 (3000)م 

 "838  
 محمد بن علي بن محمد أبو بكر الف اري ال داني الخراط اإلمام  6322 
حكى عنه علي بن محمد الحنالي قرأت بخط أبي الحسككن الحنالي أخبرني أبو بكر  

د إخوان أحمكك محمككد بن علي بن محمككد اإلمككام الخراط الف اوي ال ككداني قككال بل ني أن بعض
لي يككا  فقككال أوقفني بين يككديككه وقككال مااا فعاال اللااه بااكبن حنبككل رهه في النوم فقككال يككا أحمككد 

أحمد صكبرت على ال رب إن قلت ولأ تت ير إن كالمي من ل  ير مخلوق وع تي كسمعنك  
 كالمي إلى يوم القيامة فئنا أسمع كالم ربي ع  وجل 

 اكودي البرقي محمد بن علي بن حيون أبو عبد الله  6321 
 قدم دمشق قاله علأ وسمع بها أبا محمد بن أبي نصر وأبا القاسأ الجوبري  
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 وروى عن أبي نصر محمد بن عبد الجليل الهروي  
 أنبئنا عنه عبد الع ي  الكتاني  
أخبرنكا أبو محمكد بن اككفكاني  نكا أبو محمكد الكتككاني أنبككئنكا أبو عبككد اللكه محمكد بن  

ي قدم علينا أنبئنا أبو نصكككككككر محمد بن عبد الجليل الهروي الصككككككككوفي  نا علي ابن حيون البرق
أبو محمد داعي بن مهدي بن أبي قاهر اكسككككككتراباذي  نا الشككككككي  أبو نصككككككر أحمد بن علي 
الفامي بنيسككككككككككابور  نا عبد الله بن أبي المردة اكنباري  نا ي يد بن هارون  نا محمد بن عمرو 

الله صكككككلى الله عليه وسكككككلأ يقول إن لله في السككككككماء  عن عن أبي هريرة قال سكككككمعت رسكككككول
 ح \جندا وفي اكرم جندا فجنده في السكككككماء الماللكة وجنده في اكرم أهل خراسكككككان 

\  
 هذا حدي   ريه شاذ وفي إسناده مجهولون  
 محمد بن علي بن محمد بن علي بن بوبه أبو قاهر البخاري ال راد  6328 
 شرين وأربعمالةقدم دمشق حاجا سنة إحدى وع 

____________________ 
 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1715
 (3000)م 

" إمام المسلمين فقدموه في محراب المقصورة في الجامع ليصلي بالنال فكبر وصلى 
 بالنال 
أخبرنا أبو الحسككككككككككككن بن قبيس نا وأبو منصككككككككككككور المقرئ أنا أبو بكر الخطيه أخبرني  

 حمد بن أحمد بن يعقوب نا محمد بن نعيأ م
ح وأنبئنا أبو نصكككككر عبد الرحيأ بن عبد الكريأ أنا أحمد بن الحسكككككين أنا أبو عبد الله  
 الحافظ 
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قاال سكمعت الحسكين بن محمد الماسكرجسكي يقول سكمعت أبي يقول سمعت مسلأ  
 ة بن الحجاج يقول صنفت هذا المسند الصحي  من  الث مالة ألف حدي  مسموع

أخبرنا أبو محمد عمر بن محمد بن أبي بكر وأبو نصكككر واضككك  بن عبد الله بن علي  
بن عبد الله قاال سمعنا محمد بن عبد الواحد الدقاق قال سمعت أبا بكر أحمد بن الف ل 
المقرئ قال سمعت أبا عبد الله بن مندة يقول سمعت أبا علي الحافظ يقول ما تحت أديأ 

 اب مسلأ بن الحجاج السماء كتاب أص  من كت
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد نا وأبو منصور بن عبد الملك أنا أبو بكر الخطيه  

حد ني أبو القاسأ عبد الله بن أحمد بن علي السوذرجاني بئصبهان قال سمعت محمد بن 
إسكككككحاق بن مندة يقول سكككككمعت أبا علي الحسكككككين بن علي النيسكككككابوري يقول ما تحت أديأ 

 من كتاب مسلأ بن الحجاج في علأ الحدي   السماء أص 
قال وأخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب أنا محمد بن نعيأ قال سككككككككككككككمعت عمر بن  

أحمد ال اهد يقول سكككككككمعت الثقة من أصككككككككحابنا وأكثر ظني أنه أبو سككككككككعيد بن يعقوب يقول 
تاب ك  رأيت فيما يرى النالأ كئن أبا علي ال  وري يم كككككككككي في شكككككككككار  الحيرة وبيده ج ء من

 فقال نجوت بهذا واشار إلى ذلك الج ء ما فعل الله بكمسلأ فقلت له 
____________________ 

 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1712
 (3000)م 

" تتنافسون أمرتأ بطالق الدنيا فخطبتموها ونهيتأ عن قلبها فطلبتموها وأنذرتأ الكنوو 
ذه ال  ارة دواعيها فئجبتأ مسكككككككككرعين مناديها كئن قد جذبكأ الرحيل فكن تموها دعتكأ إلى ه

وانقطع بكأ ال اد القليل وبين أيديكأ سككككككككككفر قويل وليس كحد منكأ بديل أنى لكأ من الله 
 الفرار أين التذكر واالست فار 
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قككال وأنككا أبو عبككد اللككه الحككافظ أنككا أبو نصككككككككككككككر فت  بن عبككد اللككه نككا أحمككد بن عمرويككة  
ا سكككككككككليأ بن منصكككككككككور بن عمار قال سكككككككككمعت أبي يقول دخلت على المنصكككككككككور أمير التاجر ن

المؤمنين فقال لي يا منصككككككككور عظني وأوج  فقلت إن من حق المنعأ على المنعأ عليه أن ال 
 يجعل ما أنعأ به عليه سببا لمعصيته فقال أحسنت وأوج ت 

ن أحمد أنا أخبرنا أبو القاسكككككأ الحسكككككين بن الحسكككككن بن محمد أنا سكككككهل بن بشكككككر ب 
محمد بن أحمد بن عيسككى إجاوة نا أبو بكر أحمد بن الحسككن بن السككري نا أحمد بن عبد 
الع ي  الصريفيني حد ني سهل بن وكريا حد ني بعض أصحابنا قال سمعت منصور بن عمار 

 يقول ترجو مناول اكبرار بعمل الفجار ما هكذا فعل الخيار 
و قني في قال أ ما فعل الله بكا أبا السككككككري قال ورأيت منصككككككورا في النوم فقلت له ي 

عككككذابككككه وقككككال لي كنككككت تخلط ولكني قككككد  فرت لككككك كنككككك كنككككت تحبككككه إلي خلقي قأ 
فمجدني بين ماللكتي كما كنت تمجدني في الدنيا فوضكككككككككككع لي كرسكككككككككككي فمجدت الله بين 

 ماللكته 
نا أأخبرنكا أبو الحسككككككككككككككن بن قبيس نكا وأبو منصككككككككككككككور بن خيرون أنكا أبو بكر الخطيه  

 الجوهري 
ح وقرأت على أبي منصور بن خيرون عن الجوهري أنا محمد بن العبال أنا أبو بكر  

 محمد بن خلف بن المروبان قال أنشدت كبي العتاهية في منصور بن عمار 
 ) إن يوم الحساب يوم عسير ** ليس للظالمين فيه مجير ( 

____________________ 
 "(2) 
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أخرى، المؤلف )ير اعروف  -طتاريخ ادين  داشاااا -1712
 (3000)م 

" ومحمد بن علي بن نصككككككككككككككر اكدرقاني وأبو جعفر محمد بن علي بن محمد الطبري 
وابو المظفر عبد الفاقر بن عبد الرحيأ بن عبد الله السقطي المقرئ بهراة وأمه الرحمن بنت 

بها نا محمد بن أحمد العار  قالوا أنا أبو سككككككككككهل نجيه بن ميمون بن سككككككككككهل الواسككككككككككطي 
محمككد بن أحمككد بن أبي العوام الريككاحي حككد ني أبي حككد ني بعض أصككككككككككككككحككابنككا قككال رأيككت 

ي يا قال  فر لي وقال ل ما فعل الله بكمنصككككككككككور بن عمار في المنام فقلت يا أبا السككككككككككري 
 منصور ج ت لي بتخليط كثير ولكن عفوت عنك بما كنت تحببني إلى خلقي 

أبي اكسكككككككككتاذ ابو القاسكككككككككأ قال سكككككككككمعت أبا عبد أخبرنا أبو المظفر بن القشكككككككككيري أنا  
الرحمن السلمي يقول سمعت أبا بكر الراوي يقول سمعت أبا العبال القاضي يقول سمعت 

فقال  ما فعل الله بكأبا الحسككككككن الشككككككعراني يقول رأيت منصككككككور بن عمار في المنام فقلت 
نيا النال في الدقال لي أنت منصككككككككككككور بن عمار قلت بلى يا رب قال أنت الذي كنت ت هد 

وتر كه فيهكا قلت قد كان ذلك ولكني ما اتخذت مجلسككككككككككككككا إال بدأت بالثناء عليك و نيت 
بالصكككككالة على نبيك صكككككلى الله عليه وسكككككلأ و لثت بالنصكككككيحة لعبادك فقال صكككككدق ضكككككعوا له  

 كرسيا يمجدني في سمالي كما مجدني في ارضي بين عبادي 
يد لخطيه أخبرني أبو القاسأ اكوهري نا عبأخبرنا أبو منصور بن خيرون نا أبو بكر ا 

الله بن محمد بن بطة العكبري بها نا إبراهيأ بن جعفر التسكككككككتري قال سكككككككمعت أبا الحسكككككككن 
علي بن الحسكن الواعظ يقول سكمعت ابا بكر الصيدالني يقول سمعت سليأ بن منصور بن 

ني وأدناني الرب قربعمار يقول رأيت أبي منصورا في المنام فقلت ما فعل بك ربك فقال إن 
وقال لي يا شكككككي  السكككككوء تدري لأ  فرت لك قال قلت ال يا إلهي قال إنك جلسكككككت للنال 
يوما مجلسكا فبكيتهأ فبكى فيهأ عبد من عبادي لأ يبك من خشككيتي قط ف فرت له ووهبت 

 أهل المجلس كلهأ له ووهبتك فيمن وهبته له 
 نعلي بن أحمد قال نا وأبو منصور بأخبرنا أبو القاسأ علي بن إبراهيأ وأبو الحسن  

____________________ 
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أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1718
 (3000)م 

" أبو الحسككككككن بن ال عفران نا أبو العبال بن واصككككككل المقرىء قال سككككككمعت محمد بن 
ال له ما فعل قعبد الرحمن الصكككككككككككككيرفي قال رأى جار لنا يحيى بن أكثأ بعد موته في منامه ف

بك ربك قال وقفت بين يديه فقال لي سككؤة لك يا شككي  فقلت يا رب إن رسككولك قال إنك 
لتسككككتحي من أبناء الثمانين أن تعذبهأ وأنا ابن  مانين أسككككير الله في اكرم فقال لي صككككدق 

 رسولي فقد عفوت عنك 
معت سكك سككمعت أبا المظفر بن القشككيري يقول سككمعت أبي اكسككتاذ أبا القاسككأ يقول 

أبا الحسن عبد الرحمن بن إبراهيأ بن محمد الم كي نا أبو وكريا يحيى بن محمد اكديه نا 
الف ككككككل بن صككككككدقة حد ني أبو عبد الله الحسككككككين بن عبد الله بن سككككككعد قال كان يحيى بن 
أكثأ القاضككككككي صككككككديقا لي وكان يودني وأوده فمات يحيى فكنت أشككككككتهي أن أراه في المنام 

فر لي إال أنه قال قال   ما فعل الله بكفرأيته ليلة في المنام فقلت  له بكماا فعل الفكئقول 
وبخني  أ قكال لي يكا يحيى خلطكت علي في دار الكدنيكا فقلكت أي رب اتكلكت على حدي  
حد ني أبو معاوية ال كككككككرير عن اكعمش عن أبي صكككككككال  عن أبي هريرة قال قال رسكككككككول الله 

 حي أن أعذب ذا شيبة بالنار فقال قد عفوت عنكصلى الله عليه وسلأ أنك قلت إني كست
 يا يحيى وصدق نبيي صلى الله عليه وسلأ إال أنك خلطت علي في دار الدنيا 

أخبرنا أبو الحسن الفقيه الشافعي نا عبد الع ي  بن أحمد نا عبد الوهاب بن عبد الله  
ي بن سكككككككككككن بن علنا أبو العبال أحمد بن محمد بن علي البردعي الصككككككككككوفي نا أبو علي الح

محمد الوراق بب داد نا أبي قال سكككككككككككككمعت علي بن هارون ال اهد يقول رأيت يحيى بن أكثأ 
القاضكككككككي في المنام فقلت له ألسكككككككت يحيى بن أكثأ قال نعأ قلت فما صكككككككنع بك ربك قال 
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وقفكت بين يكدي ربي تبكارك وتعكالى فقكال لي كعكذبنكك يكا يحيى فقلت ما هكذا بل ني عنك 
 عنك قال وما الذي بل ك عني قلت حد ني يا رب وال حد ت

____________________ 
 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1719
 (3000)م 

" عبكد الرواق عن معمر عن ال هري عن أنس عن نبيك صككككككككككككككلى الله عليه وسككككككككككككككلأ عن 
أن  جبريل عنك أنك قلت وقولك الحق إني كسكككككككككتحي من عبدي إذا شكككككككككاب في اإلسكككككككككالم

أعذبه فقال صككككدق جبريل وصككككدق محمد نبيي وصككككدق أنس وصككككدق ال هري وصككككدق معمر 
 وصدق عبد الرواق وقد  فرت لك 

أخبرنا أبو منصككككككككككور الشككككككككككيباني أنا وأبو الحسككككككككككن نا الخطيه أنا القاضككككككككككي أبو العالء  
الواسكككككطي نا أبو بكر محمد بن أحمد المفيد نا عمر بن سكككككعيد بن سكككككنان الطالي نا محمد 

ا مأ الخواص الشككككي  الصككككال  قال رأيت يحيى بن أكثأ القاضككككي في المنام فقلت له بن سككككل
فقال أوقفني بين يديه وقال لي يا شي  السوء لوال شيبتك فئخذني ما فئخذني  فعل الله بك

ما يئخذ العبد بين يدي مواله فلما أفقت قال لي يا شي  السوء لوال شيبتك كحرقتك بالنار 
بد بين يدي مواله فلما أفقت قال لي يا شككككككي  السككككككوء فذكر الثالثة مثل فئخذني ما يئخذ الع

اكوليين فلما أفقت قلت يا رب ما هكذا حد ت عنك فقال الله وما حد ت عني وهو أعلأ 
بذلك قلت حد ني عبد الرواق بن همام نا معمر بن راشكككد عن ابن شكككهاب ال هري عن أنس 

جبريل عنك يا عظيأ أنك قلت ما شككككاب لي بن مالك عن نبيك صككككلى الله عليه وسككككلأ عن 
عبد في اإلسكالم شيبة إال استحييت منه أن أعذبه بالنار فقال الله صدق عبد الرواق وصدق 
معمر وصدق ال هري وصدق أنس وصدق نبيي صلى الله عليه وسلأ وصدق جبريل أنا قلت 

 ذلك انطلقوا به إلى الجنة 
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  من ال هري رواه  يرهما فقال عن معمر عن قتادة بدال 
أخبرنا بذلك أبو الفت  المظفر بن الحسكككككككككككككين بن علي بن أبي ن ار وأبو القاسكككككككككككككأ بن  

السكككككمرقندي قاال أنا أبو منصكككككور محمد بن محمد بن أحمد أنا محمد بن عبد الله الجعفي 
نا أبو الحسككككككككن علي بن محمد بن هارون الحميدي حد ني عبيد بن يحيى بن عبد الله عن 

اء قال لما مات يحيى بن أكثأ رلي في المنام فقيل له إلى أي شكككككككككككيء رجل من أهل سكككككككككككامر 
 صرت قال إلى

____________________ 
 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1770
 (3000)م 

" حمص نا أبو بكر بن أبي خيثمة نا يحيى بن أيوب المقدسككككي قال رأيت كئن النبي 
 عليه  وب م طى وأحمد ويحيى يذبان عنه صلى الله عليه وسلأ نالأ و 

أخبرنا أبو منصكككور أنا وأبو الحسكككن نا الخطيه أنا محمد بن الحسككككين اكورق أنا أبو  
سكككككككككهل أحمد بن محمد بن عبدالله بن وياد القطان نا جعفر بن أبي عثمان الطيالسكككككككككي قال 

لت ما فعل قسكككككككمعت حبيشكككككككا يعني ابن مبشكككككككر الفقيه يقول رأيت يحيى بن معين في النوم ف
 بك ربك قال أعطاني وحباني وووجني  ال مالة حوراء ومهد لي بين البابين 

أخبرنككا أبو محمككد قككاهر بن سككككككككككككككهككل نككا أبو بكر الخطيككه قككال كتككه إلي أبو محمككد  
عبدالرحمن بن عثمان الدمشككقي يذكر أن أبا الحسككين أحمد بن جعفر الصككيدالني الب دادي 

ى الله اكب اري حد ني حبيش بن مبشكككر قال رأيت يحيأخبرهأ بدمشكككق نا الحسكككين بن عبيد 
ابي قال مهد لي بين المصككككككككككككككراعين يعني ما بين ب ماا فعال اللاه بكبن معين في النوم فقلكت 

الجنككة  أ ضككككككككككككككرب بيككده إلى كمككه فككئخرج درجككا يعني وقككال إنمككا نلنككا مككا نلنككا بهككذا يعني كتككابككة 
 الحدي  
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بن أبي عثمان أنا أبو الحسكككككين بن بشكككككران أخبرنا أبو محمد بن قاول أنا أبو ال نالأ  
أنا أبو علي بن صكككفوان نا ابن أبي الدنيا حد ني محمد بن أحمد قال قال حبيش بن مبشكككر 

ي قكككال  فر لي وأعطكككاني وحبكككان ماااا فعااال اللاااه باااكرأيكككت يحيى بن معين في النوم فقلكككت 
 وووجني  ال مالة حوراء وأدخلني عليه مرتين 

ي أنا وأبو الحسن نا الخطيه أخبرني اكوهري نا محمد بن أخبرنا أبو منصور الشيبان 
 الحسن الصيرفي نا أبو أحمد بن المهتدي بالله
____________________ 

 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1771
 (3000)م 

 " 
ح وأخبرنا أبو القاسكككككأ بن السكككككمرقندي وأبو الحسكككككن محمد بن أحمد بن عبدالجبار  

 بن توبة قاال أنا أبو الحسين بن النقور 
ح وأخبرنا أبو القاسككككككككككككككأ بن السككككككككككككككمرقندي وأبو البركات اكنماقي قاال أنا أبو محمد  

الصكككككككككريفيني قاال أنا أبو بكر محمد بن الحسكككككككككن بن عبدان الصكككككككككيرفي نا أبو أحمد وهو ابن 
يى بن حالمهتدي حد ني حسككككين يعني ابن الخصككككيه حد ني حبيش بن مبشككككر قال رأيت ي

ء  أ قال أدخلني عليه في داره وووجني  ال مالة حورا ماا فعال الله بكمعين في النوم فقلكت 
 قال للماللكة وقال ابن السمرقندي وابن توبة لماللكته انظروا إلى عبدي كيف تطرى وحسن 

أخبرنا أبو منصككككككككككور أنا وأبو الحسككككككككككن نا الخطيه أنا الحسككككككككككين بن محمد بن جعفر  
أذن أن نرويكه عنكه أنكا علي بن محمكد الهمكداني حكد ني موسككككككككككككككى بن هارون الخكالعي في مكا 

 ال يات حد ني عبدالله بن أحمد قال قال بعض المحد ين في يحيى بن معين 
 ) ذهه العليأ بعيه كل محدث ** وبكل مختلف من اإلسناد (  
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 ) وبكل وهأ في الحدي  ومشكل ** يعيا به علماء كل بالد (  
 يو  الحجوري الهمداني يحيى بن مع 3125 
 ممن قتل الوليد بن ي يد بن عبدالملك له ذكر  
 يحيى بن منقذ الفراديسي  3126 
 سمع مكحوال  
 روى عنه الوليد بن مسلأ  
 وجدت بخط أبي الحسن بن جوصا  
وقرأت على أبي القاسككككككأ الخ ككككككر بن الحسككككككين بن عبدان عن عبدالع ي  بن أحمد أنا  

 ن بن أبي وروان أنا عبدالوهاب بن الحسن أنا أحمد بنأبو الحسن علي بن الحس
____________________ 

 "(2) 
 

أخرى، المؤلف )ير اعروف  -تاريخ ادين  داشاااا ط-1777
 (3000)م 

" يسككيرا  أ أمر به ذات اليمين إلى الجنة  أ نادى المنادي أين عثمان بن عفان فخرج 
يصكككككككككككفر لحيته فئخذت الماللكة بيده رجل قويل القامة حسكككككككككككن الوجه قلق يتبسكككككككككككأ أحيانا 

فئوقفوه أمام الله فحوسككككه حسككككابا يسككككيرا  أ أمر به ذات اليمين إلى الجنة  أ نادى المنادي 
أين علي بن عبد منا  فخرج رجل ربعة عظيأ البطن م كككطرب السككككاقين أصككككلع أبيض الرأل 

به ذات  أمرواللحية فئخذت الماللكة بيده فئوقفوه أمام الله فحوسككككككككككه حسككككككككككابا يسككككككككككيرا  أ 
اليمين إلى الجنة  أ قال عمر يا أبا حاوم فلما أن قرب اكمر مني شكككككككككككك لت بنفسككككككككككككي فجعل 
المنكككادي ينكككادي بكككالخلفكككاء الكككذين بيني وبين علي أين فالن ال أدري مكككا يفعكككل بهأ إذ نكككادى 
المنكككادي أين عمر بن عبكككد الع ي  فتصككككككككككككككببكككت عرقكككا فكككذلكككك العرق الكككذي رأيتموه  أ أخكككذت 

فكئوقفوني أمكام اللكه فسككككككككككككككئلني عن الفتيكل والنقير والقطمير وعن كل ق ككككككككككككككية  الماللككة بيكدي
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ق ككككككككيت بها حتى ظننت أني لسككككككككت بناج  أ إن الله تف ككككككككل علي برحمته ف فر لي وأمر بي 
ذات اليمين إلى الجنككة فمررت بجيفكككة ملقكككاة فقلكككت للماللككككة من هككذا قككالوا كلمككه يكلمكككك 

ر فقال رجل أفطس أ رم شكككككديد اكدمة وحش المنظفوك ته برجلي فرفع رأسكككككه وفت  عينيه ف ذا 
نه قلت تف ككككككككككككككل علي برحمة م ماا فعال اللاه باكلي من أنكت قلكت عمر بن عبكد الع ي  قكال 

ف فر لي وأمر بي ذات اليمين قكال فمكا فعكل أصككككككككككككككحابك الخلفاء الذين معك قلت أما أربعة 
إلي  ا فعككل بهأ فسككككككككككككككبقف فر لهأ وأمر بهأ ذات اليمين إلى الجنككة وأمككا البككاقون فال أدري مكك

البكاء  أ قال لي هناك ما صككككككككككرت إليه قلت من تكون قال أنا الحجاج بن يوسككككككككككف قدمت 
على ربي فوجدته شككككككككديد العقاب ذا بطشككككككككة منتقأ ممن عصككككككككاه فقتلني بكل قتلة قتلت قتلة 
وبكل شيء قتلت قتلة مثله  أ ها أنا ذا موقو  بين يدي ربي أنتظر ما ينتظر الموحدون من 

إمككا إلى الجنككة وإمككا إلى النككار قككال أبو حككاوم فككئعطيككت اللككه عهككدا من رؤيككا عمر بن عبككد ربهأ 
 الع ي  أال أقطع الشهادة على أحد يقول ال إله إال الله انتهى

____________________ 
 "(2) 
 

اعاالم اإليمان في اعرف  أهم القيروان )ط العومي (، -1773
 (3000المؤلف )ير اعروف  )م 

 10، ص: 8يمان في معرفة أهل القيروان، ج "معالأ اإل
( و ال مالة ودفن بباب سكككلأ 2فبكى وصكككاح وفارق الدنيا. توفي سكككنة سكككت وسكككبعين )

 خلف مروان العابد رحمه الل ه.
 (:1ومنهأ أبو بكر هبة الل ه بن محمد بن أبي عقبة الت ميمي ) - 115

 المختلطة والموقئ.قال: قرأ على جبلة بن حمود، وأخذ الن ال عنه المدونة، و 
قلككت: منهأ؛ أبو سككككككككككككككعيككد خلف بن بلقككاسككككككككككككككأ اكودي المعرو  بككالبراذعي أخككذ عنككه 

 المدونة.
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قال: كان من أهل العلأ والتقوى، والتعبد، والصككككككدقة، واإليثار،  قة، صككككككحي  الكته، 
( بالنهار، بك اء بالليل، ح ين القله، من أور  المشكاي  وأحسنهأ استقامة، واحد 8صكو اما )

ته في فن ه وقريقته، وله ف ككككككالل جميلة، وه ار مسككككككتفي ككككككة. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: وق
نين، فئنا عند البيت وإذا ب نسككككان يطو   حد  ني من أ ق به أنه قال: حججت سككككنة من السكككك 
ا مبكالبيكت ويقول: يكا رب  افعكل بكابن عقبكة ككذا وككذا، فكئقبكل يدعو له دعاء عظيما فقلت له: 

قكال: كنكت رجال فقيرا وككانكت عندي ووجة وعيال، فقدر أن ولدت ووجتي ؟ ففعال اللّاه باك
(  طاء وال وقاء، فخرجت من داري وأنا تحت حيرة فمررت بمسككككككككككككككجد 4وليس في الدار )

الم  أ أخذت  أبي بكر بن أبي عقبة فئلفيته خارجا من المسككجد فسككل مت عليه فرد  علي السكك 
 بيده وقلت له:

(: نعأ وكرامة، فتوجهت 6( فقال )5عي ]إلى الدار[ )أصلحك الل ه أحه  أن تم ي م
به ويدي في يده فئدخلته الدار فوجد المولود ملقى على اكرم، فئقبل الشي  أبو بكر على 
ه في الوقكت إلى داره فكئتي بكئكسككككككككككككككية، و طاء،  ! فتوجك  نيكا حي  البككاء فقكال: هكذا وأنكا في الكد 

(، وقط ع الل حأ وشكككككككواه، 1الن ار بيده ) ( وأوقد3(، وقم  )2ووقاء، وخب ، ولحأ، وحطه )
 وأقبل يلقأ اكقفال بيده وهو يبكي؛ فلما شبعوا مد  يده إلى أربعين

__________ 
 ( في ت: سبع وستين و ال مالة.2)
/ 2، شجرة النور ال كية 450 - 121 - 216 - 85/ 1( ورد ذكره في الريام: 1)
 .153رقأ  242
 ما. والصواب ما أ بتناه.( في ط: بس اما، وفي ت: حي ا8)
 ( في ت: في البيت.4)
 ( سقط من: ت.5)
 ( في ت: فقال لي.6)
 ( في ت: وفحأ.2)
 ( سقط من: ت.3)
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 (2)( في ت: وبنفسه." 1)
 

اعاالم اإليمان في اعرف  أهم القيروان )ط العومي (، -1774
 (3000المؤلف )ير اعروف  )م 

 100ص:  ،4"معالأ اإليمان في معرفة أهل القيروان، ج 
كنكه يعرفكه المعرفكة التكامكة، لكونكه ح ككككككككككككككر جهكاد المهكدية معه، فرأى ويه وقريقه. وكثر 

 الكالم.
و الحاصل أنه لأ يع ل، حتى مشى شيخنا أبو يوسف المذكور لتونس، وعر   شيخنا 

 ابن عرفة بحاله، فحين ذ قلع للسلطان وقال له:  بت عندي موجه ع له، فع له.
؟ لّله بكما فعل اللذين شكككككككهدا فيه ووكيا بعد موته، فقيل له: و رلي أحد الشكككككككاهدين ا

قال: أنا موقو  في شكهادتي على سيدي عبد الل ه الشريف، وقله من الرالي في أن يطالبه 
بئن يسكككم  له، فطلبته فعفا عنه وسكككامحه، وعرفت عن الثاني بئنه اعتر  أنه شكككهد ب ور،  أ 

( عنه في قديأ ال مان،  أ ما  2ر كما قيل لي )سكككككككككئلت قبل كته هذا بيوم، فئفهمني أن اكم
كان إال يسككيرا وقدمه السككلطان قاضكككيا بصككفاقس، وبقي بها مدة من سكككنين، وع ل ورجع إلى 

 ( كما كان يعمل الميعاد بها.1بلده ]القيروان[ )
ه، ودفن بجبانة المرابط  308( 4( سكككككككككنة )8و اخترمته المنية وتوفي بها في أواخر )

 (.6الدهماني ]رحمه الل ه تعالى ورضي عنه ونفع به همين[ ) ( يوسف5]أبى[ )
 ومنهأ أبو الف ل قاسأ بن محمد نعيسي عر  بابن نعيمة: - 831

قد تقدم أنه قرأ على الشكككككي  ابن فندار، وقرأ أي كككككا على شكككككيخه الشكككككبيبي، وقرأ بتونس 
 على شيخنا ابن عرفة مدة حتى قد م عدال، ومدرسا، ببلده القيروان.

فقيها، حافظا، ال يلحقه أحد من أصكككككككككككحابنا، ولو ال تئليف شكككككككككككيخنا ابن عرفة  و كان
 الذي ألف ما لحقناه، وال قاربناه.

                                         
 .8/10( 8000ؤلف  ير معرو   )م معالأ اإليمان في معرفة أهل القيروان )ط العلمية(، الم (2)
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و عمل فيه رسكككما في مدة ق كككاله شكككيخنا بالقيروان، إذ صكككار يوم ذ مفتيا، وقاضكككيا بها 
 بما يقت ي أنه مجرح، فع له بجرحة وقاسى محنة بسبه ذلك و يره.

__________ 
 .( ت: له2)
 ( سقط من: ت.1)
 ( ت: هخر.8)
 ( ت: عام.4)
 ( سقط من: ت، وفي ط: أبو. والصواب ما أ بتناه.5)
 (2)( سقط من: ت." 6)
 

التصااانيف الموضاااوعي لتاريخ بيداد، المؤلف )ير -1775
 (3000اعروف  )م 

" 
 :-صلى الله عليه وسلأ  -صور من اتبا  السلف لهدي النبي 

ى ابن أبى ذله أن مالكار لأ يئخذ بحدي  البي عين بالخيار، قال: يسكككككككتتاب و إال * بل
ضككككككككربت عنقه، ومالك لأ يرد  الحدي ، ولكن تئوله على  ير ذلك، فقال شككككككككامي: من أعلأ 
مكككالكككك، أو ابن أبي ذلكككه؟ فقكككال: ابن أبي ذلكككه في هكككذا أكبر من مكككالكككك، وابن أبي ذلكككه 

م بالحق من مالك عند السكككككككككككالقين، وقد دخل ابن أبي أصككككككككككل  في دينه، و أور  ورعار، وأقو 
ذلككه على أبى جعفر فلأ يهبككه أن قككال لككه الحق، قككال: الظلأ فككاش ببككابككك، وأبو جعفر أبو 

 جعفر!!
(1 /801) 

* جاء معاذ وعند أبى موسكككى رجل، فقال: هذا كان كافرار فئسكككلأ  أ ارتد، فقال معاذ: 
 ال أن ل وال أجلس حتى يقتل، قال: فقتل.

                                         
 .4/100( 8000معالأ اإليمان في معرفة أهل القيروان )ط العلمية(، المؤلف  ير معرو   )م  (2)
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(1 /825) 
* عن علي أنه قال لعمر: يا أمير المؤمنين إن سكككككككككككرثك أن تلحق بصكككككككككككاحبيك فاقصكككككككككككر 

 اكمل، وكل دون الشبع، وانكس اإلوار، وأرقع القميص، واخصف النعل تلحق بهما.
(5 /126) 

* عن ويد بن حباب قال: رأيت سككككككككككفيان الثوري يقص أظفاره يوم الخميس، فقلت يا 
 ة، فقال: السنة ال تؤخر.أبا عبد الله:  دار الجمع

(6 /831) 
* عن أبي عطككاء أيوب بن قهمكككان الثقفي: أنككه رأى علي بن أبي قككالككه حين دخكككل 

 اإليوان بالمدالن أمر بالتما يل التي في القبلة فقطع رؤوسها  أ صلى.
(2 /8) 

مشكككبك بحدي  رسكككول  -يعني علأ التصكككو   -* قال الجنيد بن محمد: ِعلمنا هذا 
 .-له عليه وسلأ صلى ال -الله 

(2 /148) 
* عن أبي إسحاق المرووي أنه س ل يومار أبا سعيد عن المتوفي عنها ووجها إذا كانت 
حامالر هل يجه لها النفقة؟ فقال: نعأ. فقيل له: ليس هذا مذهه الشككككككافعي فلأ يصككككككدق، 

 فئروه كتابه فلأ يرجع وقال: إن لأ يكن مذهبه فهو مذهه علي وابن عبال.
(2 /161) 
هو و  -عن عبد الله بن عدي الحافظ قال: سكككككككمعت محمد بن عبد الله الشكككككككافعي  *

وا يخاقه المتعلمين لمذهه الشافعي ويقول لهأ: اعتبر  -الفقيه الصكيرفي صاحه اكصول 
بهذين حسين الكرابيسي وأبو  ور، والحسين في علمه وحفظه، وأبو  ور ال يعشره في علمه، 

 ه السنة.اللفظ فسقط، وأ نى على أبي  ور فارتفع لل وم فتكلأ فيه أحمد بن حنبل في باب
(3 /66 - 62) 

 من أسباب االبتدا  ترك االتبا :
* عن الف ل بن وياد قال: سئلت أبا عبد الله عن الكرابيسي وما أظهره فكل  وجهه، 

ت ج   رِِكين  اسككككْ ر ك  ف ئ ِجْرُه ا أ أقرق،  أ قال: هذا قد أظهر رأي جهأ، قال:( و ِإْن أ ح ِد ِمن  اْلُمشككككْ
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م ع  ك الم  اللثِه )]التوبة:  : -صككلى الله عليه وسككلأ  -[ ، فممن يسككمع؟ وقال النبي 6ح تثى ي سككْ
 (2)إنما " « ، فله اكمان حتى يسمع كالم الله»

 

التصااانيف الموضاااوعي لتاريخ بيداد، المؤلف )ير -1772
 (3000اعروف  )م 

" 
 دي  وإكرام أهله:ف ل قله الح

* عن عبكككد الرحمن بن المهكككدي قكككال: الرجكككل إلى الحكككديككك  أحوج منكككه إلى اكككككل 
 والشرب، وقال: الحدي  يفسر القرهن.

(1 /236) 
* عن عمر بن عبد الله بن اكشككككككج قال: أن عمر بن الخطاب قال: إنه سكككككككيئتي أنال 

 .بكتاب الله ع  وجليجادلونكأ بالقرهن، فجادلوهأ بالسنن؛ ف ن أصحاب السنن أعلأ 
(24 /136) 

* عن محمد بن يحي الكرماني قال: كنا يومار بح ككككككككرة أبي علي بن شككككككككاذان، فدخل 
علينا رجل شاب ال يعرفه منا أحد، فسلأ،  أ قال: أيكأ أبو علي بن شاذان؟ فئشرنا له إليه، 

سككل عن  :في المنام فقال لي -صككلى الله عليه وسككلأ  -فقال: أيها الشككي  رأيت رسككول الله 
أبي علي بن شكككككاذان، ف ذا لقيته، فاقرله مني السكككككالم،  أ انصكككككر  الشكككككاب، فبكى أبو علي، 
وقال: ما أعر  لي عمالر اسككككككككككتحق به هذا، اللهأ إال أن يكون صككككككككككبري على قراءة الحدي  

ماني: كلما جاء ذكره، قال الكر   -صكككككلى الله عليه وسكككككلأ  -عليث وتكرير الصكككككالة على النبي 
 بو علي بعد ذلك إال شهرين، أو  ال ة حتى مات.ولأ يلب  أ
(2 /121) 

 * عن البرقاني قال:
 وأحمل فيه لها الموعدا…أعلل نفسي بكته الحدي 

                                         
 .6( ص/8000التصنيف الموضوعي لتاري  ب داد، المؤلف  ير معرو   )م  (2)
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 أراه هوى صاد  المقصدا…واش ل نفسي أنني
 على السيد المصطفى أحمدا…وأرجو الثواب بكته الصالة

 جريار على ما به عودا…وأسئل ربي إله العباد
(4 /825) 
ككان بب كداد شككككككككككككككاعران: أحكدهمكا صككككككككككككككاحكه حكديك ، واآلخر معت لي، فكاجتاو بي * 

المعت لي يومار، فقال لي: يا بني كأ تكته يذهه بصككككككككككرك، ويحدودب ظهرك، وت دار قبرك، 
  أ أخذ كتابي، وكته عليه:

 قه والتشا ل بالعلوم…إن القراءة والتفك
 قة والمهانة والهموم…أصل المذلة واإلضا
اء اآلخر، فقرأ هذين البيتين، فقال: كذب عدو نفسككككككككككككككه بل يرتفع قكال:  أ ذهكه، وجك

إلى يوم  -صلى الله عليه وسلأ  -ذكرك، وينتشكر علمك، ويبقى اسكمك مع اسأ رسول الله 
 القيامة،  أ كته هذين البيتين:

 تر والكتابة والدراسة…إن التشا ل بالدفا
 كد والرياسة والسياسة…أصل التقية والت هك

(1 /818 ،814) 
* عن محمد بن مسككلأ بن وارة قال: رأيت أبا ورعة في المنام، فقلت له: ما حالك يا 
أبا ورعة؟ قال: أحمد الله على اكحوال كلها، إني أح ككككككككككككرت، فوقفت بين يدي الله تعالى، 
فقكككال لي: عبيكككد اللكككه ِبأ  تكككذرعكككت في القول في عبكككادي؟ قلكككت: يكككا رب إنهأ خكككذلوا دينكككك، 

 اهر الحلقاني فاستدعيت عليه إلى ربي تعالى، ف رب الحد مالة،فقال: صدقت،  أ أتى بط
 أ أمر به إلى الحبس،  أ قال: ألحقوا عبيد الله بئصككككككككككككككحابه: بئبي عبد الله، وأبي عبد الله، 

 (2)وأبي عبد الله: سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وأحمد بن م" 
 

                                         
 .45( ص/8000التصنيف الموضوعي لتاري  ب داد، المؤلف  ير معرو   )م  (2)
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التصااانيف الموضاااوعي لتاريخ بيداد، المؤلف )ير -1772
 (3000)م  اعروف 

" 
 التوبة

 * عن إسماعيل قال: كل ح ن بالء إال ح ن التاله.
(6 /55) 

* عن عمرو بن عثمان المكي قال: التوبة فرم على جميع المذنبين والعاصين، ص ر 
الذنه أو كبر، وليس كحد عذر في ترك التوبة بعد ارتكاب المعصكككككية؛ كن المعاصكككككي كلها 

اللككه عليهككا أهلهككا، وال يسككككككككككككككقط عنهأ الوعيككد إال بككالتوبككة، وهككذا ممككا يبين أن التوبككة  قككد توعككد
 فرم.
(21 /118 ،114) 

* سكككككككككككككك كل محمكد بن علي الكتكاني عن التوبة؟ فقال: البعد عن المذمومات كلها، إلى 
الممدوحات كلها،  أ المكابدات،  أ المجاهدات،  أ الثبات،  أ الرشككاد،  أ يدرك من الله 

 ية، وحسن المعونة.الوال
(8 /25) 

* سككككك ل أبو العبال بن عطاء عن التوبة؟ فقال: التوبة الرجو  عن كل شكككككيء ذمه العلأ 
 إلى ما مدحه العلأ.

(5 /12) 
* عن أيوب الحمال قال: عقدت على نفسكككككككككي أن ال أمشككككككككككي  افالر، وال أمشككككككككككي إال 

ت وتبت، واسككككككككككككت ثذاكرار، فمشككككككككككككيت  فلة، فئخذتني عرجة، فعلمت من أين أتيت، فبكيت 
ف الت العلة والعرجة، ورجعت إلى الموضكككككككع الذي  فلت فيه، فرجعت إلى الذكر، فمشكككككككيت 

 سليمار.
(2 /3) 

* قكال رجكل كبي الحسككككككككككككككن بن بشككككككككككككككار: كيف الطريق إلى اللكه تعكالى؟ فقكال لكه: كما 
 عصيت الله سرار تطيعه سرار حتى يدخل إلى قلبك قرالف البر.



 

 1371 

(21 /66) 
عجالن قال: النال  ال ة: فرجل ابتكر الخير في حدا ة سككككككنه،  * عن أبي شككككككميط بن

 أ داوم عليه حتى خرج من الدنيا، فهذا المقرب، ورجل ابتكر عمره بالذنوب، وقول ال فلة، 
 أ رجع بتوبة، فهذا صكككاحه يمين، ورجل ابتكر الشكككر في حدا ته،  أ لأ ي ل فيه حتى خرج 

 من الدنيا، فهذا صاحه شمال.
(20 /84) 
عن إدريس بن عبد الكريأ الحداد قال: كان خلف بن هشككككككام يشكككككرب من الشككككككراب * 

ِبي   ِمن    على التئويل، فكان ابن أخته يومار يقرأ عليه سككككككككككورة اكنفال حتى بلى( لِي ِمي   اللثُه اْلخ 
[ فقككال: يككا خككال إذا مي  اللككه الخبيكك  من الطيككه أين يكون 82الطثيككِ ِه )]كنفككال: من اآليككة

قال: فنكس رأسه قويالر،  أ قال: مع الخبي  قال: فترضى أن تكون مع أصحاب  الشراب؟
الخبي ؟ قال: يا بني امض إلى المن ل، فاصككككككبه كل شككككككيء فيه، وتركه فئعقبه الله الصككككككوم، 

 فكان يصوم الدهر إلى أن مات.
(3 /815 ،816) 

لى ع * عن خلف بن هشككام قال: أعدت صككالة أربعين سككنة كنت أتناول فيها الشككراب
 مذهه الكوفيين.

(3 /812) 
* عن عبد الله بن رجاء ال داني قال: كان كبي حنيفة جار بالكوفة اسككككككككككككككا  يعمل 
نهكككاره أجمع حتى إذا جنكككه الليكككل رجع إلى من لكككه، وقكككد حمكككل لحمكككار فطبخكككه، أو سككككككككككككككمككككة 

 فيشويها،  أ ال ي ال يشرب حتى إذا دب الشراب فيه  نى بصوت، وهو يقول:
 (2)أ" 
 

                                         
 .242( ص/8000التصنيف الموضوعي لتاري  ب داد، المؤلف  ير معرو   )م  (2)
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لتصااانيف الموضاااوعي لتاريخ بيداد، المؤلف )ير ا-1778
 (3000اعروف  )م 

" 
 حسن الخاتمة

* عن أبي الحسككككن قال: قال لي أبو العبال بن سككككريج في علته التي مات فيها: أريت 
البارحة في المنام كئن قالالر يقول لي: هذا ربك تعالى يخاقبك، قال: فسمعت بماذا أجبتأ 

سكككلين؟ قال: فقلت: باإليمان والتصكككديق، قال: فقيل: بماذا أجبتأ المرسكككلين؟ قال: فوقع المر 
في قلبي أنه يراد مني ويادة في الجواب، فقلت: باإليمان وال تصكككككديق  ير أنا قد أصكككككبنا من 

 هذه الذنوب، فقال: أما إني سئ فر لك.
(4 /110) 

 -ه ما الذي رأيت من -بليوكان يخدم الش -* سئل جعفر بن نصير بكران الدينوري 
؟ فقال: قال لي: عليث درهأ مظلمة، وتصكككككككككدقت عن صكككككككككاحبه بئلو  فما -يعني عند وفاته 

على قلبي شككككككك ل أعظأ منه،  أ قال: وضكككككككيني للصكككككككالة، ففعلت فنسكككككككيت تخليل لحيته وقد 
أمسككككككككك على لسككككككككانه، فقبض على يدي وأدخلها في لحيته  أ مات، فبكى جعفر وقال: ما 

 رجل لأ يفته في هخر عمره أدب من هداب الشريعة؟!. تقولون: في
(24 /816) 

* عن جعفر بن محمد الصككككككككككالى قال: بصككككككككككر عيناي وإال فعميتا، وسككككككككككمع أذناي وإال 
 فصمتا، أحمد بن نصر الخ اعي حي  ضربت عنقه يقول رأسه: ال إله إال الله، أو كما قال.

(5 /222) 
 جسككككككر كانت الري  تديره قبل القبلة،* لما جيء برأل أحمد بن نصككككككر صككككككلبوه على ال

 فاقعدوا له رجالر معه قصبة أو رم ، فكان إذا دار نحو القبلة أداره إلى خال  القبلة.
(5 /221) 

* عن أبي بكر النيسابوري قال: ح رت إبراهيأ بن هانئ عند وفاته فجعل يقول البنه 
اء، أنا عطشان، فجاءه بم إسكحاق: يا إسكحاق ارفع الستر، قال: يا أبت الستر مرفو ، قال:



 

 1372 

قال:  ابت الشكككككككمس؟ قال: ال، قال: فرده،  أ قال: لمثل هذا فليعمل العاملون،  أ خرجت 
 روحه.
(6 /106) 

* لما ح كككرت هدم بن أبي إيال الوفاة ختأ القرهن، وهو مسكككجى،  أ قال: بحبي لك 
لله، ال إله إال اإال رفقت بي، بهذا المصككككككككر  كنت أؤملك، لهذا اليوم كنت أرجوك،  أ قال: 

  أ ق ى.
(2 /11) 

* عن أبي محمد جعفر المرتعش قال: انظروا ديوني، فنظروا، فقالوا: ب كككككككككككككعة عشكككككككككككككر 
درهمككار، فقككال: انظروا خريقككاتي، فلمككا قربككت منككه، قككال: اجعلوهككا في ديوني، وأرجو أن اللكككه 

يتني على الفقر ميعطيني الكفن،  أ قال: سئلت الله  ال ار عند موتي، فئعطانيها: سئلته أن ي
رأسككار برأل، وسككئلته أن يجعل موتي في المسككجد، فقد صككحبت فيه أقوامار، وسككئلته أن يكون 

 حولي من هنس به وأحبه، و مض عينيه، ومات بعد ساعة.
(2 /111) 

* عن الجنيد أنه دخل عليه أبو العبال بن عطاء وهو في الن  ، فسكككككككككككلأ عليه، فلأ يرد 
 (2)، وقال أعذرني، ف ني كنت في وردي، ث" عليه،  أ رد عليه بعد ساعة

 

التصااانيف الموضاااوعي لتاريخ بيداد، المؤلف )ير -1779
 (3000اعروف  )م 

" 
 * رؤى كنال من أهل السوء:

* عن أبي يوسكككككككف قال: أخبرني من أ ق به من إخواننا قال: رأيت في المنام كئن أبي 
اِد. الثتِ التقأ يككدي اليمنى، فقككال لي اٍد. ِإر م  ذ اِت اْلِعمكك  ي ل ْأ ُيْخل ْق : )أ ل ْأ تك ر  ك ْيف  فك عكك ل  ر بكك ك  ِبعكك 

ْخر  بكِكاْلو اِد. و ِفْرع ْون  ِذي اْك ْوتكك اِد. الككثِذين  ق   ابُوا الصككككككككككككككث ا ِفي اْلِبالِد. و   ُمود  الككثِذين  جكك    ْوا ِفي ِمثْكُلهكك 

                                         
 .222( ص/8000التصنيف الموضوعي لتاري  ب داد، المؤلف  ير معرو   )م  (2)
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ا اْلف   اٍب( ]الفجر: اْلِبالِد. ف ئ ْكثك ُروا ِفيه  [ منهأ ابن 28كككككككككك  6س اد . ف ص هث ع ل ْيِهْأ ر ب ك  س ْوط  ع ذ 
 [.24أبي داؤد،( ِإنث ر بثك  ل ِباْلِمْرص اِد )]الفجر:

(4 /254) 
* عن خالد بن خداش قال: رأيت في المنام كان هتيار أتاني بطبق فقال: اقرأه، فقرأت: 

قال: القرهن كالم الله كسككى خاتمار من ذهه فصككه )بن أبي داؤد يريد أن يمتحن النال فمن 
يكككاقوتكككة حمراء، وأدخلكككه اللكككه الجنكككة، و فر لكككه، أو قكككال:  فر لكككه، ومن قكككال: القرهن مخلوق 
جعلككت يمينككه يمين قرد، فعككاش بعككد ذلككك يومككار أو يومين،  أ يصككككككككككككككير إلى النككار. قككال خككالككد: 

، عيه، وأصاب ابن سماعة فالجورأيت في المنام قالالر يقول: مس  ابن أبي داؤد، ومس  ش
 وأصاب هخر الذبحة، ولأ يسأ.

(4 /254) 
* عن أبي يوسكككككككككككككف قال: رأيت في المنام كئني وأخار لي نمر على نهر عيسكككككككككككككى على 
الشككككط، وقر  عمامتي بيد أخي هذا، فبينما نحن نمشككككي إذا امرأة تقول لصككككديقي هذا: ما 

أنا لها: وما كان سبه هالكه؟ قالت:  تدرى ما حدث الليلة؟ أهلك الله ابن أبي داؤد فقلت
 أ  ه الله عليه، ف  ه عليه الله من فوق سبع سماوات.

(4 /256) 
قكال: رأيكت في النوم بعد  -وككان صككككككككككككككاحكه الحالج  -* عن أبي الفكاتكك الب كدادي 

 الث من قتل الحالج كئني واقف بين يدي ربي تعالى، فئقول: يا رب ما فعل الحسكككككين بن 
 شفته بمعنى، فدعا الخلق إلى نفسه، فئن لت به ما رأيت.منصور؟ فقال: كا

(3 /281) 
* عن يحيى بن يوسكككككككككف ال مي قال: رأيت ليلة جمعة، ونحن في قريق خراسكككككككككان في 

(، إبليس في المنام. قال: وإذا بدنه ملبس شعرار، ورأسه إلى أسفل، ورجليه إلى 2مناوه أموه )
ه: من أنكت؟ قكال: أنككا إبليس. قككال: قلككت لككه: فوق، وفي بككدنكه عيون مثكل النككار. قككال: قلكت لك

وأين تريد؟ قال: بشككككككر بن يحيى رجل كان عندنا بمرو يرى رأي المريسككككككي. قال:  أ قال: ما 
من مدينة إال ولي فيها خليفة. قلت: من خليفتك بالعراق؟ قال: بشككككككر المريسككككككي دعا النال 

 إلى ما عج ت عنه، قال: القرهن مخلوق.
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(2 /64) 
ل اللااه مااا فعااه بن المبككارك ال من قككال: رأيككت وبيككدة في المنككام، فقلككت: * عن عبككد اللكك

 (2)؟ قال:  فر لي ب" بك
 

التصااانيف الموضاااوعي لتاريخ بيداد، المؤلف )ير -1730
 (3000اعروف  )م 

" 
 * رؤى في مسالل العلأ:

في  -عليه وسلأ  صلى الله -* عن أحمد بن الحسن الترمذي قال: رأيت رسول الله 
المنكام فقلككت: يككا رسككككككككككككككول اللككه أمككا ترى مككا في النككال من االختال ؟ قككال فقكال لي: في أي 
شككككككككيء؟ قال قلت: أبو حنيفة، ومالك، والشككككككككافعي، فقال: أما أبو حنيفة فما أدري من هو، 

.  وأما مالك فقد كتبت العلأ، وأما الشافعي فمني وإليث
(4 /180) 

ه في في النوم، وكئن -صلى الله عليه وسلأ  -رأيت النبي * عن أحمد بن كامل قال: 
المسككككككككجد الذي في أصككككككككحاب الباروي في الجانه الشككككككككرقي في المحراب، فتقدمت فقرأت 
عليه، واسككككككككككتعذت، وابتدأت بئم القرهن أقرؤها وأعد على عدد أهل الكوفة فلما قرأت( م اِلِك 

يِن )]الفكاتحة: يف اقرأ هذا الحر  ملك أو مالك؟ فقال [ قلت: يا رسككككككككككككككول الله ك4يك ْوِم الكدِ 
لي: ملك يوم الدين، فقلت: بئلف أم ب ير ألف؟ فقال: ب ير ألف، وقرأت من سككككككورة البقرة، 

ْمِعِهْأ )]البقرة: من اآلية ت أ  اللثُه ع ل ى قُكُلوِبِهْأ و ع ل ى سككككك  [ ، قال: ختأ الله على 2فلما قرأت( خ 
ل ت نام أنه أراد أن يعلمني أن القله هو الفؤاد، فبأف دتهأ، وهم ه، فوقع في نفسكككككككي في الم

 عليه إلى خمسين هية من سورة البقرة على عدد أهل الكوفة.
(4 /853) 

                                         
 .104( ص/8000التصنيف الموضوعي لتاري  ب داد، المؤلف  ير معرو   )م  (2)
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* رأى أبو حنيفة في النوم كئنه ينبش قبر رسكككككككككول الله، فبع  من سكككككككككئل له محمد بن 
ثانية، لسككككيرين، فقال محمد بن سككككيرين: من صككككاحه هذه الرؤيا؟ فلأ يجبه عنها،  أ سككككئله ا

فقال مثل ذلك،  أ سكككككككئله الثالثة، فقال: صكككككككاحه هذه الرؤيا يثير علمار لأ يسكككككككبقه إليه أحد 
 قبله. قال هشام: فنظر أبو حنيفة، وتكلأ حين ذ.

(28 /885) 
لت: في المنام، فق -صلى الله عليه وسلأ  -* عن محمد بن حماد قال: رأيت النبي 

ال: أبي حنيفة وأصكحابه أنظر فيها وأعمل عليها؟ ق يا رسكول الله ما تقول في النظر في كالم
ال. ال. ال.  الث مرات. قلكت: فمكا تقول في النظر في حكديثكك وحدي  أصككككككككككككككحابك أنظر 
فيها واعمل عليها؟ قال: نعأ. نعأ. نعأ.  الث مرات،  أ قلت: يا رسككككككككككول الله علمني دعاء 

 سيته.أدعوه به فعلمني دعاء. وقال لي  الث مرات، فلما استيقظت ن
(28 /408) 

* عن ي يككد بن هككارون قككال: رأيككت رب الع ة في المنككام، فقككال لي: يككا ي يككد تكتككه من 
حري  بن عثمان؟ فقلت: يا رب ما علمت منه إال خيرار، فقال لي: يا ي يد ال تكته منه ف نه 

 يسه عليار.
(3 /162) 

اعة ت جم* عن أبي الحسككن بن كيسككان قال: سككهرت ليلة أدرل. قال:  أ نمت، فرأي
من الجن يتذاكرون بالفقه، والحدي ، والحسككككككككككككككاب، والنحو، والشككككككككككككككعر. قال: قلت: أفيكأ 

 (2)من همي بالنحو "  -علماء؟ قالوا: نعأ. قال: فقلت 
 

التصااانيف الموضاااوعي لتاريخ بيداد، المؤلف )ير -1731
 (3000اعروف  )م 

" 
 * رؤى كنال من أهل الخير:
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لمة بن شكككبيه قال: كنا عند أحمد بن حنبل، فجاءه رجل فدق الباب، وكنا * عن سككك
قكد دخلنككا عليككه خفيككار، فظننككا أنكه قكد  م  بنكا، فكدق  ككانيككة و كالثككة، فقككال أحمككد: ادخككل، قككال: 
فدخل فسككككككككلأ، وقال: أيكأ أحمد؟ فئشككككككككار بع ككككككككنا إليه، قال: ج ت إلى البحر من مسككككككككيرة 

ال: الت أحمد بن حنبل وسكككل عنه ف نك تدل عليه، أربعمالة فرسككك  أتاني هت في منامي فق
وقل له: إن الله عنك رام، وماللكة سكككماواته عنك راضكككون، وماللكة أرضكككه عنك راضكككون. 

 قال:  أ خرج فما سئله عن حدي ، وال مسئلة.
(4 /412) 

* حد ني الف ككككككككككككككل بن الربيع عن أبيه أنه لما حبس المهدي موسككككككككككككككى بن جعفر رأى 
ُتْأ أ ْن المهكككدي في النوم عل ُتْأ ِإْن تك و لثيكْ يكْ ْل ع سكككككككككككككك  ي بن أبي قكككالكككه وهو يقول يكككا محمكككد[ فك هككك 

ُدوا ِفي اْك ْرِم و تُكق طِ ُعوا أ ْرح ام ُكْأ ]]محمد: [ قال الربيع: فئرسككككككككككككل لي ليالر فراعني 11تُكْفسككككككككككككِ
ن وقال علي بموسككككككى ب -وكان أحسكككككن النال صكككككوتار  -ذلك، فج ته ف ذا هو يقرأ هذه اآلية 

فج ته به فعانقه وأجلسكككككككككه إلى جانبه، وقال: يا أبا الحسكككككككككن إني رأيت أمير المؤمنين جعفر، 
علي بن أبي قككالككه في النوم يقرأ علي كككذا فتؤمنني أن تخرج علي  أو على أحككد من ولككدي؟ 
فقال: هلله ال فعلت ذاك، وال هو من شككئني. قال: صككدقت يا ربيع، أعطه  ال ة هال  دينار 

مكدينككة، قككال الربيع فككئحكمكت أمره ليالر فمكا أصككككككككككككككب  إال وهو في الطريق ورده إلى أهلكه إلى ال
 خو  العوالق.

(28 /80 ،82) 
وهو  في النوم، -صككككككلى الله عليه وسككككككلأ  -* عن العالء بن صككككككاعد قال: رأيت النبي 

جالس في موضككككككع من المواضككككككع ذكره، فدخل عليه أبو العبال أحمد بن محمد بن عيسككككككى 
ل بين عينيه ، وصكككافحه، وقب-صكككلى الله عليه وسكككلأ  -يه رسكككول الله البرتي القاضكككي، فقام إل

وقال: مرحبار بالذي يعمل بسنتي وأ ري،  أ دخلت عليه بعده، وذهبت كسلأ عليه، فدفعني 
عن نفسككككككككككككككه، وقكال: عليكك بكالمكذب ، قككال: فككان إذا دخكل أبو العبكال البرتي إلى العالء بن 

 -ه وسلأ صلى الله علي -هكذا رأيت رسكول الله  صكاعد نهض إليه، وقبل بين عينيه، وقال:
 يفعل بك.
(5 /62) 
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* قال العبال بن نصككككككر: م ككككككيت أصككككككلي على قبر المروذي فرأيت مشككككككاي  عند القبر 
وسككككمعت بع ككككهأ يقول لبعض: كان فالن ها هنا أمس ف فا فانتبه من نومه ف عار فقلت: أي 

إلى  لى أين يا أبا عبد الله؟ فقال:شككككككيء القصككككككة؟ فقال: رأيت أحمد بن حنبل راكبار فقلت إ
 شجرة قوبى نلحق أبا بكر المروذي.

(4 /414 ،415) 
* عن أبي القاسككككككككككككأ قال: رأيت أبا الحسككككككككككككين بن القدوري الفقيه بعد موته في المنام، 

 (2)فقلت له: كيف حالك؟  " 
 

التصااانيف الموضاااوعي لتاريخ بيداد، المؤلف )ير -1737
 (3000اعروف  )م 

" 
 حر  الصاد

 الصبر
* عن عبكد الرحمن بن واذان قكال: جكاء إلى أحمد بن حنبل رجل، فقال له شككككككككككككككي ار لأ 

 أفهمه، فقال له: اصبر، ف ن النصر مع الصبر.
(20 /132) 

* عن أبي جعفر السككككككقا قال: رأيت بشككككككر بن الحارث في النوم فقلت له: يا أبا نصككككككر  
شككككككككككككككيبتي، وجعل يده تحت ذقنه، وقال لي: يا بشككككككككككككككر لو  كيف الحكال؟ قال: وقفني، فرحأ

سكجدت لي في الدنيا على الجمر ما أديت شكر ما حشيت قلوب عبادي عليك، وأباحني 
نصف الجنة، ووعدني أن ي فر لمن تبع جناوتي. قلت: فما فعل أبو نصر التمار؟ قال: ذاك 

 ر.فوق النال. قال: قلت: وبماذا؟ قال: بصبره على بنياته، والفق
(20 /411) 
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* عن محمد بن محمد بن أبي الورد قال: قال لي مؤذن بشر بن الحارث: رأيت بشر 
؟ قكال:  فر لي. قلكت: فمكا فعل بئحمد بن ماا فعال اللاه باكبن الحكارث في المنكام فقلكت: 

حنبكل؟ فقكال:  فر لكه، فقلكت فمكا فعكل بكئبي نصككككككككككككككر التمكار؟ فقكال: هيهات ذاك في عليين. 
 لأ تنااله؟ فقال: بفقره، وصبره على بنياته. فقلت: بماذا نال ما

(20 /411) 
* عن الخلدي قال: خرجت سككككنة من السككككنين إلى البادية، فبقيت أربعة وعشككككرين يومار 
لأ أقعأ فيها قعامار، فلما كان بعد ذلك رأيت كوخار، وفيه  الم، فقصككككككككككككدت الكوخ، فرأيت 

قيت هذا قعام فآكل معه، فب ال الم قالمار يصككككككككلي، فقلت في نفسككككككككي: بالعشككككككككي يجيء إلى
تلككك الليلككة، وال ككد، وبعككد  ككد  ال ككة أيككام لأ يج ككه أحككد بطعككام، وال رأيككت أحككدار، فقلككت: هككذا 
شكككككككيطان ليس هذا من النال فتركته، وانصكككككككرفت، فلما كان بعد وقت أنا قاعد في من لي أمي  

يا  وقال لي:شككككككككككي ار من الكته إذا بداق يدق الباب، فقلت: من هذا؟ أدخل، فدخل ال الم 
 جعفر أنت كما سميت جا  فر.

(2 /111) 
على عمرو  -يعني أبا عبد الله الم ربي  -* عن إبراهيأ بن شكيبان قال: سلأ أستاذي 

بن عثمكان المكي، فجكاراه في مسككككككككككككككئلكة، فجرى في عرم الكالم أن قكال عمرو بن عثمان: 
كان وقت الهاجرة ههنا شككككككككككككككاب على أبي قبيس فلما خرجنا من عند عمرو صككككككككككككككعدنا إليه، و 

فدخلنا عليه، وإذا هو جالس على صخرة من أبي قبيس في الشمس، والعرق يسيل منه على 
تلك الصكككككككككككخرة، فلما نظر إليه أبو عبد الله الم ربي رجع، وأشكككككككككككار إلي بيده ارجع، فخرجنا، 
 ون لنا الوادي، ودخلنا المسككككجد فقال لي أبو عبد الله: إن عشككككت ترى ما يلقى هذا كن الله

 يبتليه بالء ال يطيقه قعد بحمقه يتصبر مع الله، فسئلنا عنه، وإذا هو الحالج.
(3 /221) 

* لما حبس الحالج قيد من كعبه إلى ركبته بثال ة عشككككككر قيدار، وكان يصككككككلي مع ذلك 
 (2)في كل يوم وليلة ألف ركعة. قال: وسمعت فارسار يقول: قطعت أع اؤه يو" 
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خ بيداد، المؤلف )ير التصااانيف الموضاااوعي لتاري-1733
 (3000اعروف  )م 

" 
 قيام الليل

* عن ور بن حبيش قال: قلت كبي بن كعه: إن عبد الله بن مسككعود يقول: من يقأ 
 الشهر يدرك ليلة القدر فقال: إنه ليعلأ أنها ليلة سبع وعشرين.

(4 /123) 
ان ورد القاضكككككي أبي بكر محمد بن * عن أبي الفرج محمد بن عمران الخالل قال: ك

الطيه في كل ليلة عشككككككرين ترويحة، ما يتركها في ح ككككككر وال سككككككفر، قال: وكان كل ليلة إذا 
صكككككلى العشكككككاء وق كككككى ورده، وضكككككع الدواة بين يديه وكته خمسكككككار و ال ين ورقة تصكككككنيفار من 

جر دفع فحفظه، وكان يذكر أن كتبه بالمداد أسككككككككهل عليه من الكته بالحبر، ف ذا صككككككككلى ال
 إلى بعض أصحابه ما صنفه في ليلته، وأمره بقراءته عليه وأملى عليه ال يادات فيه.

(5 /830) 
* عن العجلي قال: يقال أن محمد الرقاشككككككككككككككي كان يصككككككككككككككلي في اليوم والليلة أربعمالة 

 ركعة.
(5 /424) 

* عن أحمد بن عطية قال: كان بشر ككككككككك يعني بن الوليد كككككككككك يصلي كل يوم مالتي ركعة، 
 وكان يصليها بعد ما فلج.

(2 /31) 
 * عن ابن  اله قال: كان لبكر ك بن شاذان الواعظ ك ورد من الليل ال يخل به.

(2 /12) 
 * عن الجنيد قال: ما ن عت  وبي للفراش منذ أربعين سنة.

(2 /148) 
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قككال:  .مااا فعاال اللااه بااك* عن جعفر الخلككدي قككال: رأيككت الجنيككد في النوم، فقلككت: 
شكككككككارات، و ابت تلك العبارات، وفنيت تلك العلوم، ونفذت تلك الرسكككككككوم، قاحت تلك اإل

 وما نفعنا إال ركعات كنا نركعها في اكسحار.
(2 /143) 

* عن محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري قال: وكان أبو أحمد ك حسينك ك يحكي 
. ولقد منه أبا بكر في وضكككككككوله وصكككككككالته، ف ني ما رأيت في اك نياء أحسكككككككن قهارة وصكككككككالة

صككحبته قريبار من  ال ين سككنة في الح ككر والسككفر في الحر والبرد، فما رأيته ترك صككالة الليل، 
 وكان يقرأ كل ليلة سبعار من القرهن وال يفوته ذلك، وكانت صدقاته دالمة في السر والعالنية.

(3 /24) 
ة، قال ف* عن إبراهيأ بن محمد بن روق قال: لما ولي حفص بن  ياث الق ككاء بالكو 

لهأ أبو يوسككككككف: اكسككككككروا دفتر لتكتبوا فيه نوادر ق ككككككاياه، فمرت ق ككككككاياه وأحكامه كالقدح 
فقالوا كبي يوسكككككف أما ترى؟ قال: ما أصكككككنع بقيام الليل؟ يريد أن الله وفقه بصكككككالة الليل في 

 الحكأ.
(3 /218) 

لليل، * عن داود الطالي قال: ما حسكككككدت أحدار على شكككككيء إال أن يكون رجالر يقوم ا
فك ني أحككه أن أروق وقتكار من الليككل، قكال أبو خككالكد: وبل ني أنكه ككان ال ينكام الليكل، إذا  لبتككه 

 عيناه احتبى قاعدار.
(3 /852) 

قالت: كان بيننا وبين داود  -وكانت أمه قالية -* عن أم سككككككككككككككعيد بن علقمة النخعي 
 (2)" ما سمعته يقولالطالي حالط قصير، كنت أسمع حسه عامة الليل ال يهدأ، قالت: ورب

 

                                         
 .451( ص/8000التصنيف الموضوعي لتاري  ب داد، المؤلف  ير معرو   )م  (2)
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التصااانيف الموضاااوعي لتاريخ بيداد، المؤلف )ير -1734
 (3000اعروف  )م 

 "العناية بسالمة الكته:
* عن إسماعيل بن الف ل بن قاهر قال: رأيت سليمان الشاذكوني في النوم، فقلت: 

ر ميا أبا أيوب؟ قال  فر لي، قلت: بماذا؟ قال: كنت في قريق أصكككككبهان أ ما فعل الله بك
إليها، فئخذني مطر وكان معي كته، ولأ أكن تحت سككككقف وال شككككيء فانكببت على كتبي 

 حتى أصبحت وهدأ المطر، ف فر الله لي بذلك.
(1 /43 ")(2) 
 

التصااانيف الموضاااوعي لتاريخ بيداد، المؤلف )ير -1735
 (3000اعروف  )م 

" 
 الكرامات

 كحوال ا ترار.* عن رويأ قال: السكون إلى ا
(3 /480) 

* عن حبيه بن صكككككككهبان قال: شكككككككهدت القادسكككككككية. قال: فانه موا حتى أتوا المدالن، 
قال: وتبعناهأ، قال: فانتهينا إلى دجلة وقد قطعوا الجسككككككككككور وذهبوا بالسككككككككككفن، فانتهينا إليها 

ِن اللثِه ِكت ابار ُمؤ جثالر بِِ ذْ وهي تطف . فئقحأ رجل منا فرسككككه وقرأ( و م ا ك ان  لِنك ْفٍس أ ْن ت ُموت  ِإالث 
[. قككال: فعبر،  أ تبعككه النككال أجمعون فعبروا، فمككا فقككدوا عقككاالر مككا خال 245)]هل عمران: 

رجالر منهأ انقطع قدح كان معلقار بسكككككرجه، فرأيته يدور في الماء، قال: فلما رأونا انه موا من 
ة، وأصكابوا من الجامات الذهه والف  ير قتال، قال: فبلى سكهأ الرجل منا  ال ة عشكر دابة 

قال: فكان الرجل منا يعرم الصكككحفة من الذهه، يبدلها بصكككحفة من ف كككة يعجبه بياضكككها 
 فيقول: من يئخذ صفراء ببي اء.
                                         

 .418( ص/8000، المؤلف  ير معرو   )م التصنيف الموضوعي لتاري  ب داد (2)
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(3 /142 ،143) 
* عن أبي إبراهيأ ال هري قال: كنت جاليار من المصكيصة فمررت باللكام، فئحببت أن 

فقصدتهأ، ووافت صالة الظهر، قال: واحسه رهني منهأ  أراهأ كككككككككك يعنى المتعبدين ككككككككككك هناك
إنسككككككككككككان عرفني فقلت له: منكأ رجل تدلوني عليه، فقالوا: هذا الشككككككككككككي  الذي يصككككككككككككلي بنا، 
فح كككككككرت معهأ صكككككككالة الظهر والعصكككككككر، فقال له ذلك الرجل: هذا من ولد عبد الرحمن بن 

ال: نه مذ كان يعرفني قعو ، وجده أبو أمه سكككككعد بن معاذ، قال: فبشكككككر بي وسكككككلأ عليث كئ
فقلكت لكه: أنا بالحنبلية من أين تئكل؟ فقال لي: أنت مقيأ عندنا، قلت: أما الليلة فئنا مقيأ 
عنكدكأ، قال:  أ م ككككككككككككككيت معه فجعل يحد ني ويؤانسككككككككككككككني حتى جاء إلى كهف في جبل، 
 يفقعدت ودخل فئخرج قعبيار يسككككع رقالر ونصككككفار قد أتى عليه الدهور  أ وضككككعه وقعد يحد ن

حتى إذا ككادت الشككككككككككككككمس أن ت رب اجتمعكت حواليه ظباء، فاعتقل منها ظبية فحلبها حتى 
مأل ذلك القدح،  أ أرسكككككككككلها فلما سكككككككككقط القرص حسكككككككككاه،  أ قال: ما هو  ير ما ترى ربما 

 احتجت إلى الشيء من هذا فتجتمع حولي هذه الظباء وهخذ حاجتي وأرسلها.
(4 /231) 

ت بمكة ومعي رفيق لي من الورعين، فئقمنا  ال ة أيام * عن أبي سعيد الخراو قال: كن
لأ نكئككل شككككككككككككككي كار، وككان بحكذالنكا فقير معكه كوي ة وركوة م طكاة بقطعكة خيش، وربما كنت أراه 
يئكل خب  حواري، فقلت في نفسكككي: والله كقولن لهذا نحن الليلة في ضكككيافتك، فقلت له: 

ت أراعيه ولأ أر معه شككككي ار فمسككككك  يده فقال لي: نعأ. وكرامة، فلما جاء وقت العشككككاء، جعل
على سككارية فوقع على يده شككيء فناولني، ف ذا درهأ ليس يشككبه الدراهأ فاشككترينا خب ار وإدامار، 

 (2)فلما م ى لذلك مدة ج ت إليه وسلمت عليه، وقلت: إني " 
 

ان  7ج  -الجواهر الصااافي  في تاريخ الديار اآل ااافي  -1732
 (3000(، المؤلف )ير اعروف  )م 1352تاريخ آ في واا إلي  )

" 

                                         
 .504( ص/8000التصنيف الموضوعي لتاري  ب داد، المؤلف  ير معرو   )م  (2)
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تصكككككل  لي فتركتها، قال عبد الرحمن وكان ال يئكل إال صكككككيد البحر خاصكككككة، وحد ني 
عبد الرحمن بن علي قال حد ني شككككعيه بن عبد الصككككمد قال نفسككككت ووجتي فخرجت إلى 

ي خيمة دت أن أبيت فالخيمات التي يبيت فيها النال ومن الصكككككيف على شكككككاقى البحر فار 
منها فابصكككككككككككككرت رجال يئتي من جهة البحر ماشكككككككككككككيا على الماء فاختفيت في الخيمة إلى أن 
وصل إليها فنفض كساءه من بل البحر  أ ذهه إلى المسجد فاتبعته إلى أن دخل المسجد 
فجاء إلى واوية منه فجعل يصكككككككككككككلي فيها وأنا أرقبه إلى أن أهل الصكككككككككككككب  فقمت أرقبه إلى أن 

 ال حى وخرج من المسجد فتئملته ف ذا هو أبو محمد عبدصلى 
 السالم رحمه الله.

( الولي الكبير ذو القدر السككامي أبو يعقوب يوسككف بن أبي عبد الله سككيدي محمد 1
بن أم كككار، " قكككال في التشككككككككككككككو  أبوه أبو عبكككد اللكككه وجكككده أبو جعفر بن أم كككار من كتكككاب 

يعقوب كبير الشككككككئن جليل القدر ولما مات الصككككككالحين من بيت الخير والصككككككالح، وكان أبو 
في الثاني من شكككككوال عام أربعة عشكككككر وسكككككتمالة جاء النال من كل الجهات لح كككككور جناوته 
وأخذوا من اكرم مد البصكر ويقال أنهأ كانوا نحو خمسككة عشكر ألفا. سككمعت عبد الرحمن 

أم ار  نبن يوسككككككككف بن أبي حفص يقول سككككككككمعت أبا عبد الخالق بن أبي عبد الله محمد ب
فر لي وبشرني فقال   ما فعل الله بكيقول رأيت أخي يوسكف بعد موته في النوم فقلت له 

أنه فر لكل من ح كككر جناوتي. وحد ني الحسكككن بن ووجيج الصكككنهاجي قال أتينا أبا يعقوب 
فوجدت تيفاوت بن عثمان قد قدم عنده وهو مت ير الوجه فقلت له مالك فقال لي، قال أبو 

ت قوما يحملون في أوعيتهأ الخمر وهو اكن في بيتك فقأ معي حتى نرى يعقوب لأ ضككككككيف
حقيقة ذلك فذهبا في جماعة إلى أن دخلنا داره فوجدنا فيه وعاء للمسككككككر فحققنا فراسكككككته 

( الشكككككي  العار  بالله قطه دهره وفريد عصكككككره أبو عبد الله سكككككيدي محمد أم ار 8لذلك. 
برباط تيط مئوى سككككككككككككلفه المبارك من أهل القطبانية  الصكككككككككككك ير حفيد أم ار الكبيرة كان قاقنا

وأحد العباد وال هاد وأصككككككككككككككحاب الكرامات الظاهرة، ارتحل من بالده مرارا وسككككككككككككككاح في بالد 
الم رب وتلمذ له الجأ ال فير والنال منهأ الشككككككي  أبو عبد الله سككككككيدي محمد بن سككككككليمان 

 "كفاية المحتاج" إن الشكككي  الج ولي صكككاحه داللل الخيرات، قال الشكككي  "أحمد بابا" في
الج ولي لما كان بفال ورجع إلى الساحل فلقي أوحد وقته الشي  أبا عبد الله أم ار الص ير 
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فاخذ وهو ن يل رباط تيطانفطر قرية بسككاحل أومور وتعر  اكن بتيط. وبها كان مئوى سككلفه 
 المبارك أهل الخير والصالح والوالية، قال الشي  أبو

 (2)ترجمة "  المرجع نفسه، -أ
 

(، المؤلف 1320إع م النب ء بتاريخ حوب الشاااهباء )-1732
 (3000)ير اعروف  )م 

"وقودا، يوم تكونون شكككككهداء على النال ويكون الرسكككككول عليكأ شكككككهيدا، وأومئت عند 
قولي تكونون شككككهداء على النال إلى الصككككحابة وبقولي شككككهيدا إلى الرسككككول صككككلى الله عليه 

وٍء تك و د  ل ْو أ    وسكككككلأ }يك ْوم  ت ِجدُ  ا ع ِمل ْت ِمْن سكككككُ رار و م    ْيٍر ُمْح ككككك  ا ع ِمل ْت ِمْن خ  نث ُكل  نك ْفٍس م   
ن ُه أ م دار ب ِعيدار{. فقال لي: أحسككنت ادن، فدنوت منه صككلى الله عليه وسككلأ فئخذ  ا و بك يكْ ن ه    بك يكْ

ن السككككككككككككككرور ما م وجهي وقبلكه وتفكل في فمي وقال: وفقك الله، قال: فانتبهت من النوم وبي
 يجل عن الوصف فئخبرت أهلي بما رأيت.

قككال الكنككدي بروايتككه: وبقي الخطيككه بعككد هككذا المنككام  ال ككة أيككام ال يطعأ قعككامككا وال 
يشككككتهيه ويوجد في فيه رالحة المسككككك ولأ يعش إال مدة يسككككيرة. ولما اسككككتيقظ الخطيه من 

ؤيكككاه على النكككال وقكككال: منككامكككه كككان على وجهكككه أ ر نور وبهجكككة لأ يكن قبكككل ذلكككك، وقص ر 
سككككككككماني رسككككككككول الله صككككككككلى الله عليه وسككككككككلأ خطيبا، وعاش بعد ذلك  مانية عشككككككككر يوما ال 
يسككككككككككككتطعأ فيها قعاما وال شككككككككككككرابا من أجل تلك التفلة وبركتها، وهذه الخطبة التي فيها هذه 

 الكلمات تعر  بالمنامية لهذه الواقعة.
خه في المولد والوفاة سككككككككككوى اكورق وهذا الخطيه لأ أر أحدا من المؤرخين ذكر تاري

الفارقي في تاريخه ف نه قال: ولد في سككككنة خمس و ال ين و لثمالة وتوفي سككككنة أربع وسككككبعين 
و لثمكالكة بميك ا فكارقين ودفن بهكا رحمكه اللكه تعكالى. ورأيكت في بعض المجكاميع: قال الووير أبو 

                                         
(، المؤلف  ير معرو   )م 2852من تاري  هسفي وما إليه ) 1ج  -الجواهر الصفية في تاري  الديار اآلسفية  (2)

 .168( ص/8000
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ا فعل الله مموته فقلت له: القكاسككككككككككككككأ ابن الم ربي: رأيكت الخطيكه ابن نبكاتكة في المنام بعد 
 ؟ فقال:بك

 دفع لي ورقة فيها سطران باكحمر وهما:
 قد كان أمن لك من قبل ذا ... واليوم أضحى لك أمنان

 والصف  ال يحسن عن محسن ... وإنما يحسن عن جاني
 قال فانتبهت من النوم وأنا أكررهما.

حة  أ هاء ناة من فوقها مفتو ونباتة ب كككككككككأ النون وفت  الباء الموحدة وبعد اكلف تاء مث
سكككككككككاكنة. والحذاقي ب كككككككككأ الحاء وفت  الذال المعجمة وبعد اكلف قا ، هذه النسكككككككككبة إلى 
حذاقة بطن من ق كاعة. وقال ابن قتيبة في كتاب أخبار الشعراء: وحذاق قبيلة من إياد والله 

 (2)أعلأ اهك )ابن خلكان(." 
 

(، المؤلف 1320إع م النب ء بتاريخ حوب الشاااهباء )-1738
 (3000)ير اعروف  )م 

 "وكان له مال و لمان يتجرون، ويصوم ويفطر على  ردة بماء الباقال ال يئكل  يرها.
؟ كما فعل الله بورؤي رجل مسكككككككككر  على نفسكككككككككه من أصكككككككككحابه بعد موته فقيل له: 

 فقال:
 فر لي ربي بمشككككككككرق لما دفن إلى جانبي، وكذلك  فر لجميع من في جواره، وأنبت 

 ه علينا شجرة من لوو تظل جميع الموتى حوله ويئكلون من  مارها.الل
قال ابن العديأ: سمعت عبد الله بن العجمي يقول: كان للشي  مشرق العابد عن  مع 
را  يئتيه كل يوم بلبنها، فماتت، فقال الراعي: هذا الشككككككككي  رأيت منه البركة، فما ضككككككككرني أن 

 ليه الباب فخرج الشي  مشرق وقال:هتيه باللبن من عندي، فئتاه بلبن فدق ع
 من هذا العن  ماتت اهك )ط ح ق(.
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 428أبو الفتيان محمد بن حي ول الشاعر المشهور المتوفى سنة  - 28
أبو الفتيان محمد بن سكلطان بن محمد بن حي ول بن محمد بن المرت ى بن محمد 

يدعى  لمشكككككهور. كانبن الهيثأ بن عدي بن عثمان ال نوي الملقه بصكككككفي الدولة الشكككككاعر ا
باكمير كن أباه كان من أمراء العرب. وهو أحد الشككككعراء الشككككاميين المحسككككنين ومن فحولهأ 
المجيدين، له ديوان شككككككككككعر كبير. لقي جماعة من الملوك واككابر ومدحهأ وأخذ جوال هأ. 
 وكان منقطعا إلى بني مردال أصحاب حله. ذكر الجوهري في الصحاح في فصل ردل:

: حجر يرمي بكه في الب ر ليعلأ أفيهكا مكاء أم ال، وبكه سككككككككككككككمي الرجل. وله فيهأ المردال
القصكككالد اكنيقة. وقصكككته مشكككهورة مع اكمير جالل الدولة وصكككمصكككامها أبي المظفر نصكككر بن 
محمود ابن شكككككبل الدولة نصكككككر بن صكككككال  بن مردال الكالبي صكككككاحه حله، ف نه كان قد 

ينار، فلما مات وقام مقامه ولده نصككككككككككر المذكور مدح أباه محمود بن نصككككككككككر فئجاوه بئلف د
 قصده ابن حي ول المذكور بقصيدته الرالية يمدحه بها ويع يه عن أبيه، وهي:

 كفى الدين ع ا ما ق اه لك الدهر ... فمن كان ذا نذر فقد وجه النذر
 ومنها:

  مانية لأ تفترق مذ جمعتها ... فال افترقت ماذب  عن ناظر شفر
 وجودك وال نى ... ولفظك والمعنى وع مك والنصر يقينك والتقوى

 (2)ويذكر فيها وفاة أبيه وتوليته اكمر بعده بقوله:" 
 

(، المؤلف 1320إع م النب ء بتاريخ حوب الشاااهباء )-1739
 (3000)ير اعروف  )م 

"خرق فيكه عكادتكه من اإلقكامكة بمككانكه ذلكك وقكال لكه: مكالكك ال تنكادي باالسككككككككككككككتمطار؟ 
ونادى باالسكككتمطار، فدعوا فئمطروا. واتفق له أنه واره يوما ومعه اكمير حسكككين فسكككئله الدعاء 

الميداني، فئح ر وعاء فيه دجاج و يره ل يافة كافل حله المذكور، فسئل الشي  وهو في 

                                         
 .4/215( 8000(، المؤلف  ير معرو   )م 2820إعالم النبالء بتاري  حله الشهباء ) (2)
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داخكل قبتكه في اكككل معهأ، فخرج وأخكذ يلقأ لككل كلكه دجكاجكة،  أ إنكه ألقى الوعاء على 
 نه ال يصل  قعام الكالب إال للكالب.وجهه ونادى الكالب قالال: إ

ولما قدم من القاهرة اكمير عالن الدوادار الثاني الذي جاء من قبل اكشككككر  قانصككككوه 
ال وري إلى سكككككككلطان المملكة الرومية ونوى السكككككككفر من حله أشكككككككار عليه كافلها ب يارته ف اره 

لروم، فلما عاد صككككككككككككككحبكة الككافكل، فلمكا تمأ دعكاءه قال: روح من هنا، وأشككككككككككككككار إلى جانه ا
متوجهكا إلى القكاهرة أعكاد ويكارتكه فقكال لكه: روح من هنكا، وأشككككككككككككككار إلى جكانكه القاهرة بعد أن 
أمسكككككك الشكككككي  لحيته في المرة اكولى فصكككككبر عليه ولأ يكترث له. وكانت وفاته ودفنه بالقبة 

 المذكورة سنة تسع عشرة وتسعمالة.
 

 110فى سنة محمد التركماني المشهور بمنالدراو المتو  - 635
محمد التركماني الحنفي المشهور بمنالدراو وبمنالسيدي بفت  السين وسكون المثناة 

 التحتية.
كككان من أكككابر تالمككذة الجالل الككدو اني وممن قطن حلككه فقرأ عليككه جمككاعككة وهو في 
حجرة بالمدرسكة الجاولية. توفي سكنة عشكرين وتسعمالة. قال تلميذه الشمس بن بالل: ولما 

ر لي بما في ؟ فقال: عاتبني عتابا كثيرا  أ  فما فعل الله بكه في المنام فسكككككئلته: مات رأيت
 صدري من العلأ أو كالما يشبهه.

 
 110محمد بن إبراهيأ العرضي المتوفى سنة  - 636

محمد بن إبراهيأ بن محمود القاضكككككي شكككككمس الدين العرضكككككي اكصكككككل الحلبي النقيه 
 الشافعي.

ت له ف كككككككيلة علمية إلى أن وقع بينه وبين البدر السكككككككيوفي الوم العالء الشكككككككرابي وصكككككككار 
 شنآن

في مسكئلة )ليس في اإلمكان أبد  مما كان(. فاسكتطال على البدر بجاه سيباي كافل 
حله لما كان إمامه. فئرضككككككككى عليه العوام البدر حتى نف ره من مخالطتهأ وضككككككككيق ح ككككككككيرته 

اء لشافعي أن يستنيبه في الق كخذهأ في عرضكه، فاضكطر إلى أن قله من عمي الكمال ا
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ليرد أفواه النال عنه، ففعل وأصككككككككككككل  بينه وبين البدر، ولأ ي ل نالبه إلى أن مات ب  ة سكككككككككككككنة 
 (2)عشرين وتسعماية." 

 

أخبااار الاادول وآثااار ا ول في التاااريخ، المؤلف )ير -1740
 (3000اعروف  )م 

ت، ولوال رحمكككة ربي ؟ قكككال: اآلن فر كككماااا فعاال اللااه باااك"فقلكككت: يكككا أمير المؤمنين، 
 (.2لهلكت )

 وأخرج الطبراني عن قارق بن شهاب قال: قالت أم أيمن يوم قتل عمر:
 (.1اليوم وهى اإلسالم )

وعن عبد الرحمن بن يسكككككككار قال: شكككككككهدت موت عمر بن الخطاب، رضكككككككي الله عنه، 
 (8فانكسفت الشمس يوم ذ ]رضي الله تعالى عنه[ )

__________ 
 .826/ 8عد ( قبقات ابن س2)
 ( بعدها في )ب(: أي ضعف.1)
 ( ما بين الحاصرتين ساقط من )أ(.8)

 (1)." 252والخبر في تاري  الخلفاء 
 

أخبااار الاادول وآثااار ا ول في التاااريخ، المؤلف )ير -1741
 (3000اعروف  )م 

؟ قكككال:  فر لي بتلفظي بال إلكككه إال اللكككه ماااا فعااال اللاااه باااك"رؤي بعكككد موتكككه فقيكككل: 
 بئن محمدا رسول الله.وتصديقي 

                                         
 .5/855( 8000(، المؤلف  ير معرو   )م 2820إعالم النبالء بتاري  حله الشهباء ) (2)
 .2/111( 8000)م  أخبار الدول وه ار اكول في التاري ، المؤلف  ير معرو   (1)



 

 1389 

(، 2وكانت وفاة علي بن موسككى الرضككا بطول من خراسككان في قرية يقال لها سككناباد )
 (1في هخر صفر سنة  ال ة ومايتين، وله من العمر خمس وخمسون سنة، رحمه الله )

__________ 
 151/ 8( في )أ( و )ب(: اسككككككككككككككنبكاذ، وما أ بتناه يتفق وما أورده ياقوت الحموي 2)

 سناباذ(.)
 (2)( في )ب(: رحمة الله تعالى عليه." 1)
 

أخرى، المؤلف )ير _إناباااء اليمر بااأبناااء العمر ط-1747
 (3000اعروف  )م 

 """""" 864""""""" صفحة رقأ 
وأعاد واشكتهر ،  أ أصيه بماله وكتبه بعد الفتنة اللنكية ، وناب في الق اء وعين مرة 

ار العدل واختصككككككر المهمات ودرل بئماكن وأقبل على مسككككككتقال فلأ يتأ ذلك ، وولي إفتاء د
الحدي  ، ولأ يبق بالشكككككككام في أواخر عمره له من يقاربه في رلاسكككككككة الفقه للشكككككككافعة إال ابني 
نشكككككككوان ، وهو من أناءه الباعوني في واليته الق كككككككاء اكولى ، فلأ ي ل بعد ذلك في ارتفا  ، 

مروءة ومسككككاعدة لمن يقصككككده مع عجلة وكان يرجع إلى دين وعفة من صكككك ره مع علو همة و 
فيه مع عفة في الق اء وحسن عقيدة وسالمة باقن ، فكان صديقنا المرجاني يقرظه ويفرط 
فيه ، وجاور في هخر أمره بمكة فمات بها مبطونا في شكككوال وله ا نتان وسكككتون سكككنة ، كته 

حمد ، على الحاوي وجمع الجوامع واختصكككككككككر المهمات اختصكككككككككارا حسكككككككككنا وأجاو لولدي م
ا فعل الله موبل ني أن صكككديقه محمد نجأ الدين المرجاني صكككاحبنا رهه في النوم فقال له : 

؟ فتال عليه يليت قوى يعلمون بما  فر لي اآلية ، قال القاضكككككي تقي الدين اكسكككككدي :  بك
جرت له محنة سككككككككككككنة خمس وتسككككككككككككعين ، وحج وجاور  الث مرات ، وناب في الحكأ بعد 

                                         
 .2/845( 8000أخبار الدول وه ار اكول في التاري ، المؤلف  ير معرو   )م  (2)
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شككككر المارسككككتان والجامع فانحط بسككككبه ذلك ، وكان فصككككيحا ذكيا جريا الفتنة ، واسككككتمر وبا
 (2)مقداما ، بديهته أحسن من رويته وقريقته جميلة ، باشر الحكأ على أحسن وجه ." 

 

اإلعا ن بااالاتاوبايخ لمن كم التاااريخ، المؤلف )ير -1743
 (3000اعروف  )م 

بككه فالن رمككاه فالن "تركوه ونحو هككذا وقككل إن يقول كككذاب أو وضككككككككككككككا  وإنمككا يقول كككذ
يعني بالكذب قلت ولذا قال إنما روينا ذلك ولأ نقله من عند أنفسككككككككككنا. وحجتهأ التوصككككككككككل 
بذلك لصككككون الشككككريعة وان حق الله ورسككككوله هو المقدم وممن صككككرح بذلك يحيى بن سككككعيد 
القطان قال لمن قال له أما تخشككككككككككككككى أن يكون هؤالء خصككككككككككككككماءك عند الله يوم القيامة الن 

ماء لي أحه إلي من أن يكون خصكككككمي النبي صكككككلى الله عليه وسكككككلأ حي  لأ يكونوا خصككككك
أذب عن حديثه، ورأى رجل عند موت ابن معين النبي صككككككككككلى الله عليه وسككككككككككلأ وأصككككككككككحابه 
مجتمعين فسككئلهأ عن سككبه اجتماعهأ فقال النبي صككلى الله عليه وسككلأ { )ج ت كصككلي 

ودي بين يدي نعشككككككككككككككه هذا الذي  على هكذا الرجكل فئنه كان يذب الكذب عن حديثي( }ون
ا فعل مكان ينفي الكذب عن رسككككككول الله صككككككلى الله عليه وسككككككلأ  أ رؤى في النوم فقيل له 

فقال  فر لي وأعطاني وحباني وووجني  لثماية حورا وأدخلني عليه مرتين وقيل فيه:  الله بك
 ذهه العليأ بعيه كل محكدث  وبكل مختلف من اإلسكنكاد 

   ومشكل   يعني به علماء ككل بكالد وبكل وهأ في الحدي
 "(1) 
 

                                         
 .2/864( 8000إنباء ال مر بئبناء العمر ط_أخرى، المؤلف  ير معرو   )م  (2)
 .254( ص/8000اإلعالن بالتوبي  لمن ذم التاري ، المؤلف  ير معرو   )م  (1)
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شااد ا زار فى حب ا وزار عن زوار المزار، المؤلف )ير -1744
 (3000اعروف  )م 

" 
فى العلأ واكرادة فكيف اتمر ل في اكمر والكلفة كن ي فى « 2»كنت اشهد الن جوى 
بالخلق وان كان حسككككن « 1»و  منصككككر  بالحق  وفي هذا الج« 1»ذلك الف ككككاء منصككككر  

هناك ان ال « 8»هاهنا ان ال اخالف فان  عين الحقيقة يقت كككككككككيني « 8»اكدب يقت كككككككككيني 
يوخ ابى «4»اوافق  شكككئ فلم ا مات ابو حي ان  20الحسكككين « 5»، وكان بينه وبين شككي  الشككك 

يوخ ابو الحسين  ي على ال  فرلق ما فعل الّله بكرأيته فى المنام فقلت « 6»قال شكي  الشك 
يوخ اصكككحابه فحمل فى محف ة الى قبره ليصكككل ي 88ر مك )ورق  ( فلم ا اصككب  امر شكككي  الشكك 

ع عليه ف اره وامر بلوح كته عليه هذا قبر ابي حي ان الت وحيدى  فوضع علي قبره، توف ى سنة ارب
 ، ومم ا«2»ودفن فى المقبرة المحاذية للش ي   22عشرة واربعمالة 

______________________________ 
 چنين است در م، ب ق: النحوى، -( 2)
چنين اسككت در ق ب در هردو موضككع )يعنى منصككر  با نون(، م در موضككع  -( 1)

 -او ل: متصر  )با تاء مثن اة فوقاني ه(، ودر موضع دو م: منصر  )با نون، مثل ب ق(،
 كذا فى ب ق فى الموضعين، م: يقت ى )فى الموضعين(  -( 8)
صكككككود او اين جمله او سكككككتاره تا اينجا بهيروجه دسكككككتعير ما نشكككككد وما عينا مق -( 4)

 -بطبق نس  سه  ونه چاپ كرده ايأ بدون ادنى تصر فى،
 در هرسه نسخه: ابو: -تصحي  قياسى، -( 5)
اسكككتطرادا در ترجمه  826چنين اسكككت در هرسكككه نسكككخه وني  در نفحات ص  -( 6)

رجمه ابو حي ان توحيدى: وهمين امال صواب در ت 244عمران  لثى، وروضات الجن ات ص 
ابو »كنيه وى   25وكشف المحجوب ص  203و 200است ال ير، ولى در شيراونامه ص 

يوخ ابو  -مرقوم اسككككت بجاى ابو الحسككككين وهن تصككككحيف اسككككت،« الحسككككن مراد شككككي  الشكككك 
ى در سككككال به( ومتوف   -الحسككككين احمد بن محم د بن جعفر بي ككككاوى معرو  بابن سككككالبه )

 125هجرى اسكككككككت كه شكككككككرح حال اجمالى او او در كشكككككككف المحجوب ص  425ه سكككككككن
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)با ا الط بسككككككككيار درين مئخذ اخير كه قبع بسككككككككيار سككككككككقيأ م لوقى  200وشككككككككيراونامه ص 
يوخ مذكور بتصككري  شككيراونامه در بي ككا مدفون اسككت  اسككت( مذكور اسككت، وچون شككي  الشكك 

ر نيسكككت چه موضكككو  شكككد  اكوار نه در شكككيراو لهذا ترجمه احوال او در كتاب حاضكككر مذكو 
چنانكه معلوم اسكت فقط شرح احوال مدفونين در شيراو است نه ساير اهالى فارل، )براى 
م يد اق ال  او شكككككرح احوال او وچند تن ديعر او اع كككككاء خانواده او رجو  شكككككود بحواشكككككى 

 -هخر كتاب ان شاء الل ه تعالى(،
ان توحيدى واسككككككككككككككامى مآخذى كه براى م يد اق ال  او شككككككككككككككرح احوال ابو حي   -( 2)

 (2)ذكرى اوو نموده اند رجو  شود برساله كه يكى او دو ناشر كتاب حاضر م " 
 

د )م -1745
ْ
ي
َ
م
،
السااغب الوابو  عوى ضااارامح الغنابو ، ابن ح

99999) 
، «ابن الجذر»(. ويعر  ب 2"الحموي ،  أ  الد مشكككقي، أخو علي  وعمر الماضكككيين )

 «.إمام قالأ»وب 
وء» قاله في ي ، وانتقل إلى حماة، فحفظ القرهن  320، وقال: ولد سكككككنة «ال ككككك  بالشككككك 

وكتبككا، وأخككذ عن البرهككان بن البحالق، ونككاصككككككككككككككر الككد ين اليونيني البعلي ين، و يرهمككا، واعتنى 
بالقراءات فئخذها من  ير واحد بعد ة أماكن، وقال: إن ه تال الفاتحة فقط على ابن الج ري ، 

مس بن اكشكككككككككككقر الحموي ، وجماعة، وحج ، وسكككككككككككمع الحدي  على الع الء بن بردل والشككككككككككك 
وجكاور، ووار بيكت المقكدل، ودخل الر وم، وكذا القاهرة مرارا،  أ  اسككككككككككككككتوقنها، وأم  فيها قانما 

( خير بيكك الظك اهري خشككككككككككككككقكدم. وتصككككككككككككككد ر، وأقرأ فئخذ عنه جماعة منهأ 1التك اجر وعر أ )
، وقصككككككككدني  ير مر ة، وأخبر  مس الن وبي  أن ه ني أن ه ولي بعض الت دريس بجامع بني أمي ة، و الشكككككككك 

ناب في الق كككككككاء عن البرهان ابن مفل ،  أ  انفصككككككككل عن القاهرة، وبل ني اآلن أن ه ينوب عن 
، وهو مستح ر  امي  نين قاضكيا، على الر كه الشك  الن جأ والد البرهان، وأن ه توج ه في بعض السك 

                                         
 .54( ص/8000ووار عن ووار الم ار، المؤلف  ير معرو   )م شد اكوار فى حط اك (2)
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ه ر بعشككككككرة الر ؤسككككككاء، في سككككككمعه  قل، وفي  قلللقراءات، مشكككككارك في  يرها في الجملة، خبي
 فقال: ؟ما فعل الله بكت ي د، وقال لي: إن ه رأى أخاه علي ا الماضي بعد موته وسئله: 

 عاملني بحلمه وكرمه، و فر لي بحر  من القرهن من رواية ابن عامر، وأن  
__________ 

وء الالمع»( هذا كالم السككككككخاوي في 2)  أن -رحمه الله -ف، وكان على المؤل  «ال كككككك 
وء»ال ينقل هذا؛ كنه لأ يترجأ لهما؛ كنهما شكككككككككككككافعيان. اكول في  (، 225/ 5«: )ال ككككككككككككك 

 (.61/ 6والثاني فيه أي ا: )
 (2)( كذا في اكصل." 1)
 

د )م -1742
ْ
ي
َ
م
،
السااغب الوابو  عوى ضااارامح الغنابو ، ابن ح

99999) 
وسككككككككادته  بمد ة، وأبقاها على "عنه، وشككككككككهد جناوته خلق كثير وكته وصككككككككي ته قبل موته

بخلوته بالبادرالي ة، ولم ا احت ككككككر قال: وضككككككعت وصككككككي تي تحت الوسككككككادة، ف ذا مت  فخذوها 
واعملوا بما ت م نته،  أ  لم ا ق ى نحبه أخرجت فوجد فيها جميع ما يملك، وأنبئت بئشياء 

أن ه رهه في « لهذي» أجاوها ور ته، وخل ف شككي ا كثيرا من كته وأمتعة و يرها، وذكر ال   ي في
، وقال: أما عما فعل الله بكالن وم بعد سكككنين من موته قال: فقلت له:  لمت ؟ ف كككحك إلي 

 أن ي مت  ليلة الجمعة؟
 

د بن عثمكككان بن أسككككككككككككككعكككد بن المنج ى  - 215 د المنج ى بن محمككك  د بن محمككك  محمككك 
ي  شككككككر  الد ين، ابن الع ، صككككككالح الد ين، أبو البركات، ابن الشكككككك  مة وينالت نوخي  الد ين أبي  ال 

 البركات، ابن المنج ي/.
حنة، وحفظ 2) 222ولد سكككككنة «: الد رر»قال في  « المحر ر»(، وسكككككمع من ابن الشككككك 

 واشت ل ودر ل بالمسماري ة والص دري ة، وناب في الحكأ، وكان

                                         
ْيد )م  (2)  .1/362( 11111السحه الوابلة على ضرال  الحنابلة، ابن ُحم 
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__________ 
 هك(: 220 - 222أبو البركات ابن المنج ي، ) - 215

د»(، و 58/ 1: )«المقصكككككككككككد اكرشكككككككككككد»أخباره في  (، و 283«: )الجوهر المن ككككككككككك 
 (. وينظر:812/ 2«: )الت سهيل»(، و 268«: )مختصره»(، و 468«: )المنهج اكحمد»

«: در ة اكسككككككككككككككالك»، و «البكككدايكككة والن هكككايكككة»(، و 848/ 1البن رافع: )« الوفيكككات»
(113.) 

قدوة و رليس أصككككككككيل، : »-بعد أن رفع نسككككككككبه -« در ة اكسككككككككالك»قال ابن حبيه في 
نبيل، ونعته جميل، وتدبيره جلي  جليل، كان حسكككن الخلق والخلق، واضككك  المناهج والط رق 

.» ... 
 (2)من سهو من المؤلف .." « 622»( في اكصل: 2)
 

الرو  البا اام في تراجم شاايوا الغارم، أبو البيب -1742
 (99999المنصوري )م 

ا فعل الله مال: فقلكت أيها اكسككككككككككككككتاذ، في المنكام، في الليلكة التي ُدِفن  فيهكا، قك -"اللكه
أقام أبا الحسككككككككككككككن العامري بحذالي، وقال: هذا فداؤك من  -ع  وجل-؟ فقكال: إن اللكه باك

ع رِي قال: قال رسككككول الله  صككككلى  -النار.  أ ذكر الحاكأ ب سككككناد رفعه إلى أبي موسككككى اكشككككْ
ار ذه اكمة رجالر من الكف: }إذا كان يوم القيامة أعطى الله كلث رجل من ه-الله عليه وسلأ 

 فيقول: هذا فداؤك من النار{.
 قلت: ] قة عابد مقرئ شهير، مصنف في القراءات عارِ  بعللها[.

(، 121/ 8(، "مختصره" )806/ 5/ أ(، "اكنساب" )82"مختصر تاري  نيسابور" )
(، "معجأ 853/ 24(، "المنتظأ" )55/ 8(، "مختصككككككككككككره" )10/ 22"تاري  دمشككككككككككككق" )

(، "تاري  406/ 26(، "النبالء" )882/ 2(، "قبقات ابن الصككككككككككالح" )21/ 8" )اكدباء
/ 1(، "مرهة الجنان" )661/ 1(، "معرفة القراء" )252/ 1(، "العبر" )12/ 12اإلسككالم" )

                                         
ْيد )م  (2)  .8/2035( 11111السحه الوابلة على ضرال  الحنابلة، ابن ُحم 
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(، " اية 260/ 4(، "النجوم ال اهرة" )842/ 2(، وقبقاته )440/ 25(، "البداية" )420
 (، و يرها.414/ 4(، "الشذرات" )20ه" )(، "العقد المذه41/ 2النهاية" )
 
اني، بديع 63] [ أحمد بن الحسكككين بن يحيى بن سكككعيد بن بشكككر، أبو الف كككل، اله م ذ 
 ال مان.

 حدثث عن: أبي الحسين أحمد بن فارل، وعيسى بن هشام اكخباري.
وعنه: أبو عبد الله الحاكأ، وأخوه أبو سكعد محمد بن الحسين، وأبو محمد عبد الله 

 (2)الحسين النثيس ابُوري، وأبو منصور عبد الملك الثعالبي، و يرهأ."  بن
 

الرو  البا اام في تراجم شاايوا الغارم، أبو البيب -1748
 (99999المنصوري )م 

 :-"مجاهد في العشق
 سئكتأ ما ألقاه يا نور ناظري ... من الودكي اليذهه اكجُر باقال

 ن برًّا باكنام وواصالوقد جاءنا عن سيد الخلق أحمد ... ومن كا
ا في الفراديس ناوال  بئن من لأ يمت بالحه يكتأ سره ... يكون شهيدر

 رواه سويِد عن علي بن ُمْسهر ... فما فيه من شك لمن كان عاقال
أحمد بن منصككككككككككككككور  -يعني الدارقطني-وقال الحاكأ في "أسكككككككككككككك لة الدارقطني": وذكر 

اعة قد أدخل بمصر وأنا بها أحادي  على جمالشيراوي، فقال: يتقرب إلى بكته يكتبها، و 
 من الشيوخ.

قكال الذهبي: قلت: ذكر يحيى بن مندة ما يدل على أن الذي دخل مصككككككككككككككر، وأدخل 
 على شيوخها رجل هخر، اسمه: أحمد بن منصور.

: نص كالم الحافظ يحيى بن مندة: الذي صنع ذلك هخر -عفا الله عنه-قال مقيده 
أخوين، وال لط وقع في اسمه اهككككككككك. قلت: وعلى فرم أنه هو  اسمه أحمد بن منصور، وكانا

                                         
 .2/122 (11111الروم الباسأ في تراجأ شيوخ الحاكأ، أبو الطيه المنصوري )م  (2)
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ا؛ كن العلماء قد عر  من عاداتهأ أنهأ قد يفعلون نحو  فال يل م من ذلكك القكدح فيكه مطلقكر
ذلك اختباررا للشككككككككككككيوخ، والله أعلأ. وقال الذهبي: اإِلمام الحافظ الجوال، روي عنه أنه قال:  

. وقال الحسككككككككككككين بن أحمد الشككككككككككككيراوي: لما مات كتبت عن الطبراني  ال مالة ألف حدي 
عل الله ما فأحمكد بن منصككككككككككككككور الحكافظ جكاء إلى أبي رجل فقال: رأيته بالجوهر فقلت له: 

؟ قال:  فر لي وأكرمني، وأدخلني الجنة، فقلت: بماذا؟ قال: بكثرة صالتي على رسول بك
 .-صلى الله عليه وسلأ  -الله 

." و مانين و ال مالة، وهو ابن  مان وسككككتين سككككنة مات بشكككيراو في شككككبعان سككككنة ا نتين
(2) 

 

الرو  البا اام في تراجم شاايوا الغارم، أبو البيب -1749
 (99999المنصوري )م 

"عليها أحد، فئنكروا عليه وكذبوه، وكان له أصكككككول جياد عن السككككككختياني و يره. وقال 
ه ابن ي، وأنكر عليفي "تاريخه": كان له شكككككيوخ من أهل جرجان مجاهيل لأ يعرفهأ ابن عد

 عدي في  ير ما حدي . وروى عنه النك قثاش وحلف أنه كان ي ع الحدي .
وقال الخليلي في "اإلرشككككككاد": روى في اكبواب قبض العلأ، و سككككككل الجمعة أحادي  
مقلوبة من فعله مثل نسخة الملطي، و يره، وهو من ال عفاء الكذابين، والحفاظ كتبوا ذلك 

بذلك أبو حاتأ الخ اعي الراوي، وأحمد بن أبي مسكككككلأ الفارسكككككي، ورأيت اعتباررا، حد نا عنه 
الحكاكأ أبا عبد الله قد أخرج ذلك في تصككككككككككككككانيفه في اكبواب عن رجل عنه. وقال الذهبي:  
-كته الكثير، وصكككككنف وهو ضكككككعيف؛ اتهمه بع كككككهأ. وقال مرة: المحدث اكوحد. وقال 

؟ ل الله بكما فعري: رأيته في النوم، فقلت: : أحد الوضاعين. وقال أبو محمثد المني-أي را
 .-لأ صلى الله عليه وس -فقال  فر لي بكثرة كتبي للحدي ، والصالة على النبي 

مات في ذي القعدة سككككككككنة  مان وسككككككككتين و ال مالة، وقيل:  مان وسككككككككبعين و ال مالة، 
 وقيل: بجرجان سنة أربع وخمسين و ال مالة.

                                         
 .2/882( 11111الروم الباسأ في تراجأ شيوخ الحاكأ، أبو الطيه المنصوري )م  (2)
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ْهمي، قلت: ]رماه  ير واحد بالوضككككع عل ى حفظه وسككككعة حصككككيلته، وقد دافع عنه السككككث
ْهمي أ ْميل؛ كنه علأ ما لأ يعلمه  يره، وحمل عهدة رميهأ له على  والنفس إلى ما قاله السكككككككككككث
 يره، وإذا كان وضككككككككككككاعرا فلماذا ال ي ككككككككككككع إال عن قوم مجاهيل وعن قوم متئخرين؟ باعترا  

ل: ف ذا روى عن  قة صكككك  حديثه، والله الحاكأ نفسككككه، وأتى من رواية المناكير عن المجاهي
 أعلأ[.

 (2)(، أس لة" 36/ ب(، "تاري  جرجان" )81"مختصر تاري  نيسابور" )
 

إتغاااف المرتقي بتراجم شااايوا البيهقي، اغمود -1750
 (99999النغال )م 

"أبي حامد وبر  في المذهه، قال الخطيه: كان يفهأ ويحفظ، وصككككككككككككككنف كتابا في 
ة، خرج إلى الدينور فئدركه أجله بها في شككهر رم ككان سككنة  مان عشككرة السككنة، وعاجلته المني
: حد ني علي بن الحسين بن جداء العكبري قال: رأيت هبة -الخطيه-وأربعمالة.  أ قال 

ة ؟ قككال:  فر لي، قلككت: بمككاذا؟ فقككال كلمككمااا فعاال اللااه بااكاللككه الطبري في النوم، فقلككت: 
 خفية: بالسنة.

 رج عنه شيء من الحدي  إال اليسير.وقال شجا  الذهلي: لأ يخ
 (2: قد روى عنه أبو بكر الطريثيثي كتابه في شرح الس نثة. )-يعني الذهبي-قلت 

قال ابن كثير: أبو القاسكأ الاللكالي هبة الله بن الحسن بن منصور الراوي، وهو قبري 
لحدي  با اكصككككككل، أحد تالمذة الشككككككي  أبي حامد اإلسككككككفراييني، وكان يفهأ ويحفظ، وعني

فصكككككككككنف فيه أشكككككككككياء كثيرة، ولكن عاجلته المنية قبل أن تنتشكككككككككر كتبه، وله كتاب في السكككككككككنة 
وشكككككرحها، وذكر قريقة السكككككلف الصكككككال  في ذلك، وقع لنا سكككككماعه على الح جثار عاليا عنه، 

 (.1وقد كانت وفاته بالدينور في رم ان من هذه السنة؛ يعني سنة  مان عشرة وأربعمالة )
__________ 

 (.410، 421/ 22( سير أعالم النبالء )2)

                                         
 .2/840( 11111الروم الباسأ في تراجأ شيوخ الحاكأ، أبو الطيه المنصوري )م  (2)
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 (2)(." 621، 623/ 25( البداية والنهاية )1)
 

الترجم ، اجموع  ان  -الجاااي لعووم اإلااام أحمد -1751
 (99999المؤلفين )م 

 (.2"فال، وأما الراف ة الذين يردون الحدي  فال )
 

 سعيد بن محمد الرفاء - 811
عن أمر مكة. فقال: دخلت صككككلحا. فقلت: وأي شككككيء في  قال: سككككئلت أبا عبد اللثه
 (.1ذلك؟ فقال: حدي  ال هري )

 
 سليمان بن سافري الواسطي - 818

قكال: كنكت في مجلس أحمكد، فقكال لكه رجل: يا أبا عبد اللثه رأيت ي يد بن هارون في 
 (.8؟ قال:  فر لي، ورحمني، وعاتبني )ما فعل اللهه بكالنوم، فقلت: له 

 
 سليمان بن عبد اللثه، أبو مقاتل - 814

حدث عن اإلمام أحمد أشكياء، منها قال: سككمعت أحمد بن حنبل يقول: هاهنا رجل 
 (.4يعني يحيى بن معين )-خلقه اللثه لهذا الشئن يظهر الكذابين 

 
 سليمان بن عبد اللثه السج ي - 815

 (.5نقل عن اإلمام أحمد أشياء، منها المحنة )
 

 مان القصيرسلي - 816

                                         
 .513( ص/11111إتحا  المرتقي بتراجأ شيوخ البيهقي، محمود النحال )م  (2)
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قكال: قلكت كحمكد: يكا أبكا عبكد اللكثه أيش تقول في رجكل ليس عنده شككككككككككككككيء، وله قرابة 
 (.6عندهأ وليمة، ترى أن يقترم ويهدي لهأ؟ قال: نعأ )

 
 سليمان بن المعافى بن سليمان الحراني - 812

حدث عن اإلمام أحمد، قال: حد نا أحمد بن حنبل، حد نا يحيى بن سككككككككككككعيد، عن 
بن أبي خككالككد، عن الشككككككككككككككعبي أنككه قككال لجككابر الجعفي: ال تموت حتى تككئتيهأ إسككككككككككككككمككاعيككل 

 (.2) -صلى اللثه عليه وسلأ-بالكذب. قال: فما مات حتى أتاهأ بالكذب عن رسول اللثه 
__________ 

 .445/ 2( "قبقات الحنابلة" 2)
 .446/ 2( "قبقات الحنابلة" 1)
 .488/ 2( "قبقات الحنابلة" 8)
 .451/ 2قات الحنابلة" ( "قب4)
 .482/ 2( "قبقات الحنابلة" 5)
 .448/ 2( "قبقات الحنابلة" 6)
 (2)." 484/ 2( "قبقات الحنابلة" 2)
 

الساااوسااابيم النقي في تراجم شااايوا البيهقي، أبو -1757
 (99999البيب المنصوري )م 

 "ويحيى بن عبد الرحمن الصالى.
ن ذكر جماعة ممن روى عنهأ. ورووا قكال شككككككككككككككيرويكه في "قبقكات أهكل همكذان" بعد أ

عنه: كان صككدوقار صككحي  السككما ، كثير الرحلة، سككمعت  ابت بن حسككين بن شككراعة يقول: 
لما مات أبو قاهر:  ربت شمس أصحاب الحدي ، فقلت: ماذا؟ فقال: م ى الشي  أبو 

 قاهر بن سلمة سبيله.

                                         
 .1/232( 11111الترجمة، مجموعة من المؤلفين )م  -الجامع لعلوم اإلمام أحمد  (2)
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اله الشكككككويف أبي ق وقال عبد ال افر في "السككككياق": العدل الرليس الحافظ، وهو جد
علي بن الحسكككين بن الحسكككن العلوي الهمذاني من قبل اكم، دخل نيسكككابور قالبار للحدي ، 
وكته عن مثل: أبي عمرو بن حمدان، وأبي أحمد الحافظ وقبقتهما،  أ خرج إلى سرخس 
وكته بها عن: واهر بن أحمد فئكثر،  أ خرج إلى كشميهن وسمع بها "صحي  البخاري"، 

هيثأ الكشكككككككمهيني، وخرج إلى ما وراء النهر، وأدرك بها الشكككككككيوخ، وكته عنهأ،  أ عن أبي ال
رجع إلى همذان وحدث بها وأملى. وقال ابن نقطة في "التقييد": حدث بك "سنن النسالي"، 
عن أبي بكر ابن السكككككككني، حدث بها عنه عبدول بن عبد الله. وقال عبد الكريأ الرافعي في 

ر الرحلة، دخل ق وين، فسككككككمع بها،  أ سككككككاق بسككككككنده إلى عبد "التدوين": شكككككي  معرو  كثي
ال فار بن عبيد الله بن محمثد بن ويرك أنه قال: رأيت أبا قاهر بن سككككككلمة في المنام، فقلت 

، فقال: حاسككبني وهو ماه كه بكاري اسككتسككهام، وأتأ عالكأ فكان يتجاوو، ما فعل الله بك
النك ب الء": الشي  اإلمام المحدث، شي  همذان، هكذا ذكر الكالم ملمعار. وقال الذهبي في "

 ... ، له رحلة واسعة ومعرفة حسنة.
 (2)ولد سنة أربعين و ال مالة، وتوفي ذي القعدة من سنة ست عشرة وأربعمالة." 

 

الساااوسااابيم النقي في تراجم شااايوا البيهقي، أبو -1753
 (99999البيب المنصوري )م 

مله": سككككككككككككككمع الحدي  الكثير، وتفقه على أبي "مصككككككككككككككنفكاتكه. وقكال ابن اك ير في "كا
حامد، وصككككككككنف كتبرا. وقال ابن عبد الهادي في "الطبقات": اإلمام الحافظ الفقيه، محدث 
ب داد، ذكره ابن الدثبثاغ في الطبقة الت اسكككككككككككعة من الحفاظ. وقال الذهبي في "التذكرة": اإلمام 

، محككدث ب ككداد. وذكره فيمن افعي  عككديككل" يعتمككد قولككه في "الجرح والت الحككافظ، الفقيككه الشكككككككككككككك 
وقال في "النك ب الء": اإلمام الحافظ المجود المفتي، مفيد ب داد في وقته، تفقه بالشكككككككككككي  أبي 
حامد، وبر  في المذهه. وقال اإلسكككككككنوي في "قبقاته": كان فقيهرا محد را، حافظرا، سكككككككمع 

ي ، فصككككككنف وُعني بالحد من خلق كثيرين. وقال ابن كثير في "البداية": كان يفهأ ويحفظ،

                                         
 .813( ص/11111السلسبيل النقي في تراجأ شيوخ البيهقي، أبو الطيه المنصوري )م  (2)
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نثة  فيه أشككككككككككككككياء كثيرة، ولكن عاجلته المنية قبل أن  تنتشككككككككككككككر أكثر كتبه، وله كتاب في "السكككككككككككككك 
ين الدمشكككككككقي في  وشكككككككرحها"، وذكر قريقة السكككككككلف الصكككككككال  في ذلك. وقال ابن ناصكككككككر الدِ 

 "بديعته":
 وبعده المصنف الذكي ... الاللكالي الط بري  ال كي

إلى الدينور لحاجة له، فتوفي بها كهالر يوم الثال اء لسكككككككككت  -لىرحمه الله تعا -خرج 
خلون من شككككككهر رم ككككككان سككككككنة  مان عشككككككرة وأربعمالة. قال أبو الحسككككككن العكبري: رأيته في 

؟ قككال:  فر لي، قلككت: بمككاذا؟ فكككئني بككه قككال كلمككة خفيككة مااا فعاال اللااه بااكالمنككام، فقلككت: 
 يقول: بالس نثة.

لفي له: أبو القاسكككككككككأ الاللكالي  فالدة: قال خميس الحووي كما في "سكككككككككؤاالت" السكككككككككِ 
ْيد الني، كان مداخالر لفخر -يدل س ابن خ   فة  علي بن محمثد بن الحسككككككككككككككن بن خ فة الصككككككككككككككث

، فيقول: حد  نا علي بن محمثد النديأ بواسككككط. قلت: ينظر في كتابه -الملك، ومعه كالنديأ
 (2)ففيه: وأنا علي بن محمثد النديأ." (، 101"شرح أصول اعتقاد أهل الس نثة" برقأ )

 

صاا ح الدين ا يوبي وجهوده في القضاااء عوى الدول  -1754
 (99999الفاطمي  وتغرير بيت المقدل، عوي اغمد الص بي )م 

"* رويا للشككككككهيد بعد قتله: ويحكى أن رجالر من الصككككككالحين قال: رأيت الشككككككهيد بعد 
بماذا؟  ؟ فقال:  فر لي. قلت:ما فعل الله بكقتله في المنام في أحسكككككككن حال، فقلت له: 

 (.2قال: بفت  الرها )
في العام  -* مؤامرة فاشككلة من سكككان الرها: ما لب  سكككان الرها من اكرمن أن دبروا 

مؤامرة اسكتهدفت الفتك بالمسكلمين وإعادة المدينة إلى السيطرة الصليبية بعد القيام  -التالي 
ي سككككككككرعان ما تمكن من كشككككككككف هذه المحاولة الخطيرة، باسككككككككتدعاء جوسككككككككلين، إال أن ونك

دبريهككا وإعككدامهأ،  أ أعقككه ذلككك بنفي عككدد من اكرمن كيال يتككاح لهأ مرة  والقبض على مككُ

                                         
 .683( ص/11111السلسبيل النقي في تراجأ شيوخ البيهقي، أبو الطيه المنصوري )م  (2)
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أخرى أن يسكككككعوا إلى قعن المسكككككلمين من الخلف، وتسكككككليأ أهأ مواقعهأ لقمة سكككككال ة لل  اة 
 (.1الصليبيين )
 
ا نكي بفت  الرهككا أهأ إنجككاواتككه التي قككام بهككنتككالج فت  الرهككا: حقق عمككاد الككدين و  - 6

ضككككككد الصككككككليبيين قوال مدة حكمه، وكانت لهذا النصككككككر نتالج هامة في العالمين اإلسككككككالمي 
 والنصراني ومن أهأ تلك النتالج على اإلجمال:

تئكد للمسكلمين أن حركة الجهاد اإلسكالمية وصلت سن الرشد وتجاووت المراهقة  -أ
أن يكون ذلك إجحا  ب نجاوات القادة السككككككابقين على ونكي  السككككككياسككككككية والعسكككككككرية دون

وإذا كانت أولى اإلمارات الصككككككككككليبية تهاوت تحت أيديهأ، ف نها البداية،  -السككككككككككيما مودود 
واليوم أسكككككككككقاط الرها و دار إسكككككككككقاط باقي الكيان ال اوي الدخيل، وهذا ما حدث فعالر، ومن 

راء، بل التقدم إلى اكمام بكل  قة، وإباء، اآلن فصكككككككككككككاعدار لن تعود عقارب السكككككككككككككاعة إلى الو 
 وإنجاو.
 
تئكد منطق التاري  من أن مثل تلك الكيانات الصككككليبية ال ير شككككرعية لن تسككككتمر  -ب

على اكرم المسككككككلمة، كن أبناء المنطقة أصككككككحاب الهوية الدينينة الموحدة لن يقبلوا بذلك 
عد س لمنطقة شكككمال العراق، ولأ تالوضكككع السكككياسكككي والعسككككري الدخيل وبالتالي عاد التجان

الرها تمثل دور الفصككككل والكيان الصككككليبي الحاج  المانع من االتصككككال بين كل من سككككالجقة 
 (.8هسيا الص رى، وسالجقة العراق، وكذلك بالد فارل )

واد ال كككككككككككك ط على النطاق الصككككككككككككليبي الذي اتخذ شكككككككككككككالر قوليار من أنطاكية في  -ج
 الشمال إلى

_________ 
 (.242/ 2المصدر نفسه )( 2)
 .252( عماد الدين ونكي ص 1)
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 (2)." 265، 264( الحروب الصليبية العالقات بين الشرق وال رب ص 8)
 

 (99999عصر الدول  الزنكي ، عوي اغمد الص بي )م -1755
" 

ويهأ  ينت في(: فقال فن لت السكككككككوق، واشككككككككتريت لباسككككككككار من لبال اكرمن، وت  2أمره )
( ووصككككككككلت إلى البلد كنظره وأكشككككككككف حاله، فج ت إلى الجامع فدخلت ورأيت المنارة 1)

فقلت في نفسككككككككي أصككككككككعد إلى المنارة، وأوذن حتى يجري ما جرى، فصككككككككعدت وناديت الله 
أكبر الله أكبر، وأذنت، والكفار على اكسكككككككككوار، فوقع الصكككككككككياح في البلد أن المسكككككككككلمين قد 

لجهة اكخرى، فترك الكفار القتال ون لوا على السككككككور، فصككككككعد المسككككككلمون هجموا البلد من ا
 (.8وهاجموا المدينة )

ملك ج يرة صكككككككقلية: كان ملك ج يرة صكككككككقيلة من الفرنج لما فتحت الر ها، وكان  -ب
بها بعض الصككككالحين من الم اربة المسككككلمين، وكان الملك ُيح ككككره ويكرمه ويرجع إلى قوله، 

ده من الرهبان والقسكككيسكككين، فلما كان الوقت الذي فتحت فيه الر ها سكككير ويق دمه على من عن
هذا ملك اإلفرج جيشككككككككككككار في البحر إلى إفريقية فنهبوا وأ اروا وأسككككككككككككروا، وجاءت اكخبار إلى 
الملكك وهو جكالس وعنكده هكذا العكالأ الم ربي، وقكد نعس وهو شككككككككككككككبيكه النكالأ فكئيقظكه الملك 

بالمسلمين كيت وكيت، أين كان محمد عن نصرهأ؟ فقال  وقال: يا فقيه، قد فعل أصكحابنا
 كككاحك من فت -أي اتبا  رسكككول الله صكككلى الله عليه وسكككلأ  -له: كان قد ح كككر فت  الرها 

عنده من الفرنج، فقال لهأ الملك: ال ت حكوا، فوالله ما قال عن  ير علأ واشتد هذا على 
ة هذا على المسككككلمين، فئنسككككاهأ شككككدالملك، فلأ يمض  ُير قليل حتى أتاهأ الخبر بفتحها 
 (.4الوهن رخاء  ذلك الخبر؛ لعلثو من له الر ها عند النثصرانية )

 

                                         
فاقمية وتحرير بيت المقدل، علي محمد الصالبي )م صالح الدين اكيوبي وجهوده في الق اء على الدولة ال (2)

 .221( ص/11111
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رويا للشككككهيد بعد قتله: ويحكى أن رجالر من الصككككالحين قال: رأيت الشككككهيد بعد  -ج
بماذا؟  ؟ فقال:  فر لي. قلت:ما فعل الله بكقتله في المنام في أحسكككككككن حال، فقلت له: 

 (.5  الرها )قال: بفت
في  -مؤامرة فاشككككككلة من سكككككككان الرها: ما لب  سكككككككان الرها من اكرمن أن دبروا  -ل

مؤامرة اسككتهدفت الفتك بالمسككلمين وإعادة المدينة إلى السككيطرة الصككليبية بعد  -العام التالي 
القيام باستدعاء جوسلين، إال أن ونكي سرعان ما تمكن من كشف هذه المحاولة الخطيرة، 

دبريهككا وإعككدامهأ،  أ أعقككه ذلككك بنفي عككدد من اكرمن كيال يتككاح لهأ مرة والق بض على مككُ
أخرى أن يسكككككعوا إلى قعن المسكككككلمين من الخلف، وتسكككككليأ أهأ مواقعهأ لقمة سكككككال ة لل  اة 

 (.6الصليبيين )
 
نتككالج فت  الرهككا: حقق عمككاد الككدين ونكي يفت  الرهككا أهأ إنجككاواتككه التي قككام بهككا  - 6

 ضد
_________ 

 .11( موقف فقهاء الشام وق اتها من ال  و الصليبي ص 2)
 ( المصدر نفسه نقالر عن ب ية الطله في تاري  حله.1)
 (2)" 8/ 1( ب ية الطله في تاري  حله )8)
 

اإلاام أبو حنيف  طبقت  وتوثيق ، د. صاا ح اغمد أبو -1752
 (99999الغاج )م 

اد، وإبراهيأ بن قهمككا ن، وحم ة بن حبيككه ال يكك ات، ووفر بن الهككذيككل، "وعنككه: ابنككه حمكك 
، وعيسككى بن يونس) (، وأسككد 1(، ووكيع، وي يد بن وريع)2وأبو يوسككف، وأبو يحيى الِحمثاني 

ْلأ) (، وعبد المجيد بن أبي 4(، وخارجة بن مصكككككككككككككعه)8بن عمرو الب ج لي، وح كثام بن سككككككككككككك 
هر، ومحمد بن بشكككككككككر العبدي، وعبد ا5روثاد) لرواق، ومحمد بن الحسكككككككككن (، وعلي بن ُمسكككككككككْ

                                         
 .2/282( 11111عصر الدولة ال نكية، علي محمد الصالبي )م  (2)
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الشيباني، ومصعه بن المقدام، وأبو عصمة نوح بن أبي مريأ، وأبو عبد الرحمن، وأبو نعيأ، 
 وأبو عاصأ.

 . : أبو حنيفكككة كوفي تك ْيمي من ر ْهط حم ة ال  يكككات، وككككان خ اوار يبيع الخ    قكككال الِعْجلي 
 ء فارل اكحرار.ويروى عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة قال: نحن من أبنا

قال محمد بن سعد العوفي: سمعُت ابن معين يقول: كان أبو حنيفة  قِة في الحدي  
 ال يحدِ ُث إال بما يحفظه وال يحدث بماال يحفظ.

__________ 
بيعي  الكوفي، أبو عمرو، قال أحمد: 2) ( وهو عيسكككى بن يونس بن أبي إسكككحاق السكككث

سكككككككنة في الحج، فقدم ب داد في شكككككككيء من أمر الذي كنا نخبر أن عيسكككككككى سكككككككنة في ال  و و 
هككككككككككككككككككككككككككككك(. ينظر: 233الحصككككككككككككككون فكئُمر لكه بمكال فلأ يقبلكه، قكال ابن حجر:  قكة مئمون، )ت

 (.822(. ))التقريه(()ص802-800: 2))العبر(()
( وهو ي يكد بن ُور ْيع الع ْيشككككككككككككككي، قكال ابن حنبكل: كان ريحانة البصككككككككككككككرة ما أتقنه وما 1)

مي: رأ ال دخلت ؟ قما فعل الله بكيت ابن وريع في النوم، فقلت : أحفظه، قال الج ْه ككككككككككك 
(. 134: 2هككككككككككككككككككككككككككككك(. ينظر: ))العبر(()231الجنة، قلت: بماذا؟ قال بكثرة الصككككككككككككككالة، )ت

 (.580))التقريه(()ص
، أبو عبككد الرحمن، قككال ابن حجر:  قككة لككه 8) ْلأ الراوي  الِكنككاني  ام بن سكككككككككككككك  ( وهو ح كككث

 (.228ه(()صهك(. ينظر: ))التقري210 راله، )ت
ر ْخسككككككككي، قال ابن حجر: 4) ( وهو خارجة بن مصككككككككعه بن خارجة بن مصككككككككعه السككككككككث

 (.216هك(. ينظر: ))التقريه(()ص264صدوق، )ت
( وهو عبككد المجيككد بن عبككد الع ي  بن أبي ر وثاد، قككال ابن حجر: صككككككككككككككدوق يخطئ 5)

(." 801ريه(()صهك(. ينظر: ))التق106وكان مرج ار أفرط ابن حب ان فيه، فقال: متروك، )ت
(2) 

 

                                         
 .222( ص/11111اإلمام أبو حنيفة قبقته وتو يقه، د. صالح محمد أبو الحاج )م  (2)
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 (99999)م  -ترجم  اإلاام أحمد بن حنبم رحم  الو ، -1752
ِمْعُت ُمح مثد  بن  ِمْهر ان  الج مث  اتٍِأ: ح دث ك ن ا أ بُو ُوْرع ة ، سكككككككككك  ن اِد إِل ى اْبِن أ ِبي ح  ال  "و بِاإِلسككككككككككْ

 يك ُقْوُل:
ئ نث ع ل يكككْ  ٍل ِفي النكثْوِم ككك  بككك  نكْ د  بن  ح  ُت أ ْحمكك  ُد ِه بُردار ُمخ طثطككار أ ْو ُم يرار ر أ يككْ الرثيِ  يُرِيكككْ ئ نككثُه بككِ ، و كككك 

اِمِع.  الم ِصيكْر  إِل ى الج 
ْيِر. ا ر ُجِل ُيشت هُر بِالخ  : ه ذ  : ف اْست عب رُت بك ْعض  أ ْهل التكثْعِبْيِر، فك ق ال   ق ال 

ِه ِإالث ق رِيككْهِ  ا أ ت ى ع ل يككْ : ف مكك  اِل، قكك ال  ِة. ح تثى و ر د  ِمنْ  و بكِكِه: إِل ى الج مككث ب رِِه ِمْن أ ْمِر الِمْحنكك   خ 
(22 /845) 

اتٍِأ: و س ِمْعُت أ ِبي يك ُقْوُل:  و ِبِه: ق ال  اْبُن أ ِبي ح 
ن اِم، فك ر أ يْكُتُه أ ضخ أ  ِممثا ك ان  و أ حس ن  و ْجهار و س ْحنار ِممثا ك ان .  ر أ ْيُت أ ْحم د  ِفي الم 

 الح ِدْي   و أُذ اِكرُُه.ف ج ع لُت أ ْسئ لُُه 
ْيِن بِن ُمْوس ى يك ُقْوُل: : و س ِمْعُت ع ْبد  اللِه بن  الُحس   و ِبِه، ق ال 

، فك ُقْلُت:  ِدْيِ  تُكُوفِ ي   ؟َما فَاَعَل الله  بككَ ر أ ْيُت ر ُجالر ِمْن أ ْهِل الح 
:   ف ر  ِلي."   (2)ق ال 

 

 (99999م ) -ترجم  اإلاام أحمد بن حنبم رحم  الو ، -1758
 ؟َما فَاَعَل الله  بككَ "قُكْلُت: 

: القُ  ا ِبق وِلك  ا التكثاِج، و ق ال  ِلي: ه ذ  ذ  :   ف ر  ِلي، و أ دنك اِني، و تك وثج ِني بِيك ِدِه ِبهك  ْرهُن ك ال ُم قك ال 
ُر م ْخُلْوٍق.  اللِه   يكْ

ِذِه الخ ْطر ُة الثِتي ل ْأ أ عرِفكْه ا ل ك  ِفي د اِر ا نْكي ا؟قُكْلُت: م ا ه   لد 
اِم ِفي د اِر السثال ِم. ) ِذِه ِمشي ُة الُخدث : ه   (843/ 22ق ال 

ِعْيٍد الم ْرو وِي ، ح دث ك ن ا ُمح مثُد ب ُد بُن ُمح مثِد بِن سكككككككككككككك  دث ك نك ا أ ْحمك  اتٍِأ بُن ِحبكثان : حك  ُن أ بُو حك 
، س ِمْعُت ق اُلْوت  بن  لُْقم ان  ... ، ف ذ    ك ر ه ا.الح س ِن الس ل ِمي 
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: ر أ يكْكُت أ حْ  دث ك نكك ا ِإبْكر اِهْيُأ بُن ج ْعف ٍر الم ر ْوِذي ، قكك ال  : حكك  اتٍِأ الُعْكِلي  بِ ُ  بُن حكك  د  بن  ُمسكككككككككككككك  مكك 
ِذِه الِمْشي ُة ي ا أ ب ا ع ْبِد اللِه؟ ب ٍل ي ْمِشي ِفي النكثْوِم ِمشي ةر ي ْخت اُل ِفيكْه ا، قُكْلُت: م ا ه  نكْ  ح 

ِذِه مِ  : ه  اِم ِفي د اِر السثال ِم.ق ال   شي ُة الُخدث
هِ  : ر أ ْيُت أ ْحم د  ِفي النكثْوِم، و ع ل ْيِه ُحلثت اِن خ  كككككككر او اِن، و ع ل ى ر اسككككككككِ ، ق ال   ت اِج ع ِن الم ر ْوِذيِ 

ا؟"   (2)ِمن  النك ْوِر، و ِإذ ا ُهو  ي ْمِشي ِمشي ةر ل ْأ أ ُكْن أ ْعرِفُكه ا، فك ُقْلُت: م ا ه ذ 
 

 (99999)م  -ترجم  اإلاام أحمد بن حنبم رحم  الو ، -1759
 "فك ُقْلُت: ي ا ر ُسْول  اللِه، ِبأ  هُخُذ؟

ن اُهُأ الِكت اب  و الُحْكأ  و ال : }أُْول ِ ك  الثِذْين  هتك يكْ اِفِعيِ  و أ ْحم د ، و ق ال  نك بُكوثة { ف ئ ْوم ئ  إِل ى الشككككككككككث
 .[، و ذ ك ر  الِقصثة  31]اك نْكع اُم: 

: ، ق ال  اِعْيل  السِ ِجْست اِني   أ بُو ب ْكٍر بُن أ ِبي د اُود : ح دث ك ن ا ع ِلي  بُن ِإْسم 
ِل ي خِتُأ و يُكْعطِ  اُؤوا إِل ى ق نط ر ٍة، و ر جككُ ئ نث النككثال  جكك  ْت، و ككك  ة  قكك ْد قكك امكك  امكك  ئ نث الِقيكك  يِهأ، ر أ يككُْت ككك 

، فك ُقْلُت:  ات ٍأ ج او  ا الثِذي يُعِطي النثال  الخ و اتِيأ ؟ف م ْن ج اء  ِبخ   م ْن ه ذ 
ب ٍل. نكْ  ق اُلوا: أ ْحم ُد بُن ح 

ح اق  بن  ِإبْكر اِهْيأ  لُ  ِمْعُت ِإسككككككككككْ ، سكككككككككك  ْؤُلؤار الخ الثُل: ح دث ك ن ا ع ْبُد الرثِحْيِأ بُن ُمح مثٍد الُمخ ر ِِمي 
 يك ُقْوُل:

ب ٍل ِفي النكثْوِم،  نكْ ؟فك ُقْلُت: ي ا أ ب ا ع ْبِد اللِه، أ ل ْيس  ق دْ ر أ ْيُت أ ْحم د  بن  ح    ُمتث
: بك ل ى.  ق ال 
 (1)؟" َما فَاَعَل الله  بككَ قُكْلُت: 

 

 (99999)م  -ترجم  اإلاام أحمد بن حنبم رحم  الو ، -1720
 "فقال أحمد: أنا ما حاجتك؟
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فقال: ضككككككربت إليك من أربعمالة فرسكككككك  أريت الخ ككككككر في المنام فقال لي: سككككككر إلى 
أحمد بن حنبل وسل عنه وقل له: إنث ساكن العرش والماللكة راضون بما صبرت نفسك لله 

 ع  وجل.
وعن أبي عبكد اللكه محمكد بن خ يمكة اإلسكككككككككككككككندراني، قال: لما مات أحمد بن حنبل 
ا تممت  مار شكككككديدار فرأيته في المنام وهو يتبختر في مشككككككيته فقلت له: يا أبا عبد الله! أي 

 مشية هذه؟
 : مشية الخدام في دار السالم.فقال

 ؟ما فعل الله بكفقلت: 
فقكال: أ فر لي وتوجني وألبسككككككككككككككني نعلين من ذهكه، وقال لي: يا أحمد! هذا بقولك 
القرهن كالمي،  أ قال لي: يا أحمد! ادعني بتلك الدعوات التي بل تك عن سكككككفيان الثوري، 

 (2)وكنت تدعو بهن في دار الدنيا، فقلت: يا رب" 
 

 (99999)م  -رجم  اإلاام أحمد بن حنبم رحم  الو ، ت-1721
 "كل شيء بقدرتك على كل شيء ا فر لي كل شيء، حتى ال تسئلني عن شيء.

 فقال لي: يا أحمد! هذه الجنة قأ فادخلها.
فدخلت ف ذا أنا بسكككفيان الثوري وله جناحان أخ كككران يطير بهما من نخلة إلى نخلة، 

ُه و أ ْور  ك ن ا اْك ْرم  نك تك  ومن شكككجرة إلى شكككجرة وهو يقول: } قك ن ا و ْعد  د  ْمُد لِلثِه الثِذي صككك  بك وثأُ ِمن  اْلح 
ْيُ  ن ش اُء ف ِنْعأ  أ ْجُر اْلع اِمِلين { ]ال مر:  نثِة ح   [.24اْلج 

 قال فقلت له: ما فعل بشر الحافي؟
عام طفقكال: ب  ب ، ومن مثكل بشككككككككككككككر؟ تركتكه بين يكدي الجليكل وبين يكديكه مكالدة من ال

والجليل مقبل عليه وهو يقول: كل يا من لأ يئكل، واشرب يا من لأ يشرب، وانعأ يا من لأ 
 ينعأ. أو كما قال.
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وقال أبو محمد بن أبي حاتأ: عن محمد بن مسكككلأ بن وارة، قال: لما مات أبو ورعة 
 (2)؟" ما فعل الله بكرأيته في المنام فقلت له: 

 

 (99999)م  -رحم  الو ،  ترجم  اإلاام أحمد بن حنبم-1727
( بن وكريككا الشككككككككككككككيبككاني أنككا أحمككد بن محمككد بن 2"الرحمن الصكككككككككككككككابوني أنككا أبو بكر )

إسككككماعيل الفقيه الطوسكككككي نا أبو عبد الله الن ككككر بن الحسكككككين بن محمد أحمد اكسكككككدي نا 
( بن خ يمة اإلسكككككككندراني 1محمد بن محمد بن صككككككال  العبكري بالبصككككككرة حد ني أحمد )

ال لما مات أحمد بن حنبل بل ني ذلك فا تممت من ذلك  ما شكككككديدا فلما ب سككككككندرية ق
أن جن الليككل أخككذت وردي من الليككل  أ نمككت فرأيككت أحمككد بن حنبككل عليككه أ واب خ ككككككككككككككر 
وعلى رأسككه تاج من ذهه وفي رجليه نعالن وهو يمشككي مشككية يختال فيها فقلت يا أبا عبد 

ر لي قال  ف ما فعل الله بكسككككككالم فقلت الله أي مشككككككية هذه قال مشككككككية الخدام في دار ال
وألبسني هذين النعلين وهذا التاج وقال لي يا أحمد بن حنبل هذا بما قلت القرهن كالمي  أ 
دخلت الجنة ف ذا سكككككككككفيان الثوري له جناحان أخ كككككككككران وهو يطير بهما من نخلة إلى نخلة 

( 8نعأ أجر العاملين " )وهو يقول " الحمد لله أور نا اكرم نتبوأ من الجنة حي  نشكككككككككككككاء ف
أخبرنا أبو القاسككأ نصككر بن أحمد بن مقاتل أنا جدي أبو محمد السككوسككي قال سككمعت أبا" 

(1) 
 

 (99999)م  -ترجم  اإلاام أحمد بن حنبم رحم  الو ، -1723
( في الدنيا تمشككككي هذه المشككككية فقال هذه مشككككية الخدام 4"أبا عبد الله ما عهدتك )

و عبد الله الفراوي وأبو القاسككككككككأ الشككككككككحامي و يرهما مكاتبة أن أبا في دار السككككككككالم أخبرنا أب
عثمككان الصككككككككككككككابوني أجككاو لهأ  أ أخبرني أبو المظفر عبككد المنعأ بن عبككد الكريأ أنككا أبو بكر 
البيهقي نا أبو عثمان إسكككككماعيل بن عبد الرحمن الصكككككابوني أنا أبو منصكككككور الحمشكككككادي قال 
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وي قال سككمعت أبا القاسككأ عبد الله بن محمد العبد سككمعت أبا بكر محمد بن عبد الله الرا
( بن خ يمة اإلسكككككندراني قال لما 5الصككككال  ب سكككككندرية يقول حد ني أبو عبد الله محمد )

مات أحمد بن حنبل ا تممت  ما شكككككككككديدا فبت من ليلتي فرأيته في المنام وهو يتبختر في 
م فقلت ية الخدام في دار السالمشكيته فقلت له يا أبا عبد الله أي مشكية هذه فقال هذه مشك

قكال  فر لي وتوجني وألبسككككككككككككككني نعلين من ذهه وقال لي يا أحمد هذا  ما فعل الله بكلكه 
(  أ قكككال لي يكككا أحمكككد ادعني بتلكككك الكككدعوات التي 6بقولكككك القرهن كالمي  ير مخلوق )

 (2)( عن سفيان الثوري التي كنت تدعو بهن في دار الدنيا قال" 2بل تك )
 

 (99999)م  -جم  اإلاام أحمد بن حنبم رحم  الو ، تر-1724
"وحباني وكسكككككككككككاني وتوجني بيده وأباحني النظر إليه وقال لي يا أحمد فعلت بك هذا 

 لقولك القرهن كالمي  ير مخلوق
 أخبرني محمد بن عبدالله الراوي في كتابه قال سمعت أبا القاسأ

 
 [210صفحة  - 1]ج ء 

 
ني ابو عبدالله بن خ يمة باالسكككندرية قال لما مات احمد بن محمد بن السككال  حد 

احمد بن حنبل ا تممت  ما شككديدا فبت من ليلتي فرأيته في المنام وهو يتبختر في مشكككيته 
ا فعل مفقلت له يا أبا عبدالله أي مشككككككية هذه قال مشككككككية الخدام في دار السككككككالم قال قلت 

لك ذهه وقال لي يا احمد هذا بقو قال  فر الله لي وتوجني وألبسككككككككككككككني نعلين من  الله بك
 (1)القرهن كالمي  ير" 
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 (99999)م  -ترجم  اإلاام أحمد بن حنبم رحم  الو ، -1725
"حد نا أبي  نا احمد  نا نصر قال ذكر ابن مجمع عن ابي القاسأ اكحوال  نا يعقوب 

النظر الى  نىقال أبا ح ما فعل الله بكبن عبدالله قال رأيت سكريا السككقطي في النوم فقلت 
 وجهه فقلت ما فعل بئحمد بن حنبل واحمد ابن نصر فقال ش ال بئكل الثمار في الجنة

حد نا الحسككككككككككككككين بن محمد  نا احمد بن محمد بن عمر  نا ابو بكر محمد بن علي 
ابن بحر قال سكمعت أبا عبدالرحمن بن الصباح قال رأيت في المنام كئني على شيء مرتفع 

كيان إذ سككمعت أحدهما يقول لصككاحبه قد أخذ صككاحه ابن عمر وكان بين يدي رجالن يب
يهجر وقككال اآلخر إنهأ ال يجترؤون عليككه إذ أقبككل رجككل من بعيككد مخ ككككككككككككككوب الرأل واللحيككة 
فقال أحدهما لصككككككاحبه هذا جليس ابن عمر حتى نسككككككئله فلما دنا الرجل فاذا هو أحمد بن 

يته وهو ابن عمر واقف ينفض لححنبل قال فالتفت يسكككككككككاري في الموضكككككككككع المرتفع فاذا أنا ب
مصكككفر اللحية فسكككمعته يقول أبناء اكنجال وأبناء اكرجال مالهأ ولهذا وما كالمهأ في هذا 

 (2)ال يقوون عليه  أ انتبهت وقال رأيت هذه الرؤياقبل أن" 
 

 (99999)م  - ير وتراجم الشهداء، -1722
 "المحطة الرابعة:

 المتككدربين الجككدد بعض الككدورات، فككئراد أن تعلأ شككككككككككككككي ككار في المتفجرات، فكككان يعطي
يطور نفسكككككككه، فئصكككككككب  يقرأ ويبح  ويجرب، وترك المعسككككككككر العام وتوجه إلى  رفة صككككككك يرة 
بعيدة منع لة وسط ال ابات كانت مهجورة؛ فرممها وجعلها مرك  تدريبه الخاص، قور نفسه،  

متفجراته راميل ومألها بكان يئتي بالمواد اكولية فيصككككككككنع منها متفجرات، ربما أخذ بعض الب
سككككككككاعة   10وجربها في بعض الوديان، وقد قله قبل وفاته ب من قصكككككككير ب ح كككككككار أكثر من 

 كاسيو ليصنع منها قنابل موقوتة! لعل الله أن يبارك فيها ..
كان حريصكككككار على التربية اإليمانية وتربية النفس، ذكروا عنه كثرة السكككككجود، وفي جبهته 

ن إخوانه أن يرسكككككككككلوا له أشككككككككككرقة ويقول: إن قلوبنا خاوية، وتدرب عالمة، وكان ربما قله م
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على يديه عدد من اكووبك والشكككككيشكككككان فكان من خيرة المجاهدين، ليس سكككككهالر أن تصكككككنع 
رجاالر يبيعون أنفسككككككهأ، لكن الله أعانه فصككككككنعهأ حتى كان في يوم من اكيام وجس نب ككككككهأ 

ق، ربع شكككككككككككككككاحنككات متفجرة في أربع منككاقفي عمليككة خطيرة، فوافقوا فجه  أربعككة رجككال في أ
 تفجرت في ساعة واحدة وخلثفت أكثر من ألف قتيل روسي.

رأى رؤيا أن أحد هؤالء اكربعة وهو عبدالملك اكووبكسككتاني كئنه عند العرش فسككئله: 
؟ فقككال أنككه أكرمككه أو  فر لككه ونحو ذلككك، فتككئ ر "يرموك" من هككذه الرؤيككا، مااا فعاال اللااه بااك
كونا أعماالر كنا دخلنا في هذا العمل، وكان يكثر من أ ن يقول: والله لوال أن الشكككككككككباب مسكككككككككث

 كن القالد خطاب كان يئبى أن يشترك في مثل هذه اكعمال ..
 المؤمن الفذ  من ضمت جوانحه

 
 دينا تؤرقه دومار ق اياهُ 

 
 مهما تطاولت اكيام فهو على

 
  باته ت ر  اآلمال يمناهُ 

 
 اعيةوإن دعا لجهاد الكفر د

 
 بالروح والمال واإلقدام لباهُ 

 
 كان اكسرى عنده لطبيعة مكانه ..

ومع اشككككككككككككككتكداد الحرب الثكانيكة ككان ربمكا قكاد مجموعكات، وقكام بعمليكات، حتى إنه في 
إحكدى العمليكات وحف الرول بقرب نهر " تيرك " وكان المجاهدون في ال ككككككككككككككفة اكخرى؛ 
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ره .. يلية ول أ الجسككككككككككككككر بقنبلة موقوتة وفجوكان العبور يتأ عن قريق جسككككككككككككككر، فقام بعملية ل
 (2)ليؤخر تقدم الرول إليهأ، مع قرب الرول الشديد من الموقع .." 

 

 (99999 يماهم في وجوهم، عامض القرني )م -1722
"ويقول : فتني يكا أحمكد ، فتني يكا أحمكد ، يعني : هربكت مني ، فقكد فتنكت النال إال 

يعني : انتظر ف ني أخا  على نفسككككككي ، فقب ككككككه الله  أنت ، فيقول اإلمام أحمد : ال بعد ،
 ع  وجل .

وكانت هخر كلماته : اللهأ اعف عن من ظلمني ، اللهأ اعف عن من شكككتمني ،اللهأ 
سكككككام  من ضكككككربني ، اللهأ سكككككام  من سكككككجنني ، إال صكككككاحه بدعة يكيد بها دينك ، فال 

 تسامحه ، وقب ت روحه ، رضي الله عنه وأرضاه .
 طه وليفدح اكمر *** فليس لعين لأ يفض ماؤها عذركذا فليجل الخ

فئمر المتوكل أن يشكككككعوا الجناوة ، ففتحت الثكنات العسككككككرية لجيش الخليفة ، وبقي 
النال يتوضكؤون من ال كحى إلى صكالة العصر ، وحملت الجناوة ، وارتفعت في الصباح من 

 كثرة ال حام .بيته ، ووصلت إلى مصالها قريبا من ضاحية ب داد في العصر من  
شكككككككيعه كما يقول أهل العلأ : مليون و ال مالة ألف كما أ بتت ذلك التواري  ، وتوقف 
اليهود والنصككككككككككككارى من بيعهأ ذاك اليوم ، وهبت ري  على ب داد ، حتى قال بعض الجهلة : 
قامت القيامة ، وخرج الجيش ، وقوامه : تسكككعون ألفا في مقدمة النال ، يرتبون الصكككفو  ، 

ت ب كداد بكالبككاء من أولها آلخرها ، ووصككككككككككككككلت جناوته حتى قال بعض أهل التاري  :  وتردد
ككانكت تذهه الجناوة على رؤول النال تحمل باكصككككككككككككككابع ، وتعود إلى المؤخرة ، وتذهه 
ِ نثُة{  ا النكثْفُس اْلُمْطم  وتئتي ، فمال وضكككعت ارتفع البكاء ، وقام النال يصكككلون عليها }ي ا أ يكثتُكه 

يثةر )12)الفجر: ي ةر م ْرضككككِ  - 13( ف اْدُخِلي ِفي ِعب اِدي{ )الفجر:13( }اْرِجِعي إِل ى ر بِ ِك ر اضككككِ
نثِتي{ )الفجر:11  ( .80(}و اْدُخِلي ج 

                                         
 .84/4( 11111)م  -سير وتراجأ الشهداء،  (2)
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دفن ، لكن ما دفن علمه ، وال تواضعه ، وال وهده ، وال ذكره الحسن ؛ فقد ابقى الله 
 له ذكرا إلى قيام الساعة .

قال ؟ قال : ناداني ، ف ما فعل الله بكالصككككالحين ، فقال :  قال ابن كثير : رهه أحد
 : يا عبد الله ، الحق بابي عبد الله وأبى عبد الله وأبي عبد الله .

 (2)قلت : من هأ ؟" 
 

تكمو  الجااي لسااير  شاايخ اإل اا م ابن تيمي  خ ل -1728
 (99999 بع  قرون، عوي العمران )م 
(، فقيل: ما هذه؟ فقالوا: هذه براءة ابن تيمية من 2"ون ل من السككككككككككككماء كهي ة بُكْقج ة )

 النار.
ا-وأخبرني  ( مملوك البوبكري 1أبو عبد الله المذكور: أن سكيف الدين تقصبا ) -أي كر

رأى في النوم أن القيكامكة قكد قكامت والناُل في أمر عظيأ، وقالل يقول: قد مات  -وهو  قكة-
، فقال: إذا كان قد مات عمود اإلسككككككككككككككالم عمود اإلسككككككككككككككالم. فقكال لرجكل: قكد قكامت القيامة
 أ ع ج ِه قيام الساعة! وسمعته من لفظ المذكور.

؟ الله بك ما فَاَعلوأخبرني أبو عبد الله: أن رجالر صكككالحرا رأى الشكككي   في نومه فقال: 
 قال:  فر لي ولمن صلى على جناوتي.

ا-وأخبرني  دي ما ل: يا سكككككككي: أن رجالر  قة أخبره أنه رأى الشكككككككي  في نومه فقا-أي كككككككر
أنكت مكت؟ فقكال: وعشككككككككككككككت، قكال اللكه تعكالى: }بك ْل أ ْحيك اِء ِعْند  ر بِ ِهْأ يُكْرو ُقون { ]هل عمران: 

 [ وقرأ اآلية.261
( من  ير أن يعلأ 8وأخبرني أبو عبد الله: أن رجالر صالحرا أخبره أنه ... موت .... )

 عليه  أ تصعد. بموته أن الشي  في مكان وقيور عظيمة ين لون من السماء
__________ 

 ( هي الصرة من المالبس و يرها.2)

                                         
 .52( ص/11111سيماهأ في وجوهأ، عالض القرني )م  (2)
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بالطاء. ولأ أجد « ققصككككككبا»( كذا، والذي في كته التاري  في رسككككككأ هذا االسككككككأ 1)
 ترجمة سيف الدين هذا.

 (2)( كلمات  ير واضحة." 8)
 

تكمو  الجااي لسااير  شاايخ اإل اا م ابن تيمي  خ ل -1729
 (99999م  بع  قرون، عوي العمران )

( ]رأى[ ليلة  موت 2"وأخبرني أبو عبد الله: أن رجالر صككالحرا من أهل ميدان الحصككا )
الشككككككي  أن السككككككماء فيها قناديل عظيمة كثيرة، ولأ يكن لها عالقة تمسكككككككها،  أ رأى عمودرا  
كبيررا عظيمرا نوررا من اكرم إلى السككككماء، قد  شككككي نوره من اكرم إلى السككككماء وما حوله، 

أصككككككب  قيل: قد مات الشككككككي ، فوقع في نفسككككككه أن الرؤيا له، وكانت نصككككككف الليل وقت  فلما
 موته.

ا-وحد نا  : أن امرأةر صكككككككالحةر رأت أن رجالر نالمرا في اكرم وقد ن ل عليه من -أي كككككككر
 السماء نور  شاه وارتفع، وكلما ارتفع قوي النور حتى صعد إلى السماء.

قال: كل  ؟ وأقسكككأ عليه، فما فعل الله بكله: ورأى رجِل صكككال  الشكككي   بعد موته فسكككئ
خير، وعب ر بعبارات فصيحة عن هذه المعاني، وعلى رأسه تاج حرير كهي ة ما يلبسه اكمراء. 
فقال: هذا حرير وأنت كنت تنهى عنه؟ فقال: ألبسككككككككككككككنيه الله تعالى بصككككككككككككككبري على الحبس. 

 حد ني به ابن نور الدين ابن الصالى.
موِت الشكككككككككككي  أنه في من ل وفيه امرأة جميلة عليها لؤلؤ ونحوه  رأى رجِل صكككككككككككالِ  ليلة  

وظ ْهرُه إليها، وهناك امرأة عجوو، والشككككككي  حامل شككككككي را وهو قالع به في درج، فسككككككئل  المرأة  
عمكا معكه؟ فقكالكت: هكذا قمحكه يريكد قحنكه يتبلثى منكه، فمن له قم  قحنه وتبل ى منه، ومن ال 

 له شيِء ال يتبلثى
__________ 

                                         
 .20( ص/11111تكملة الجامع لسيرة شي  اإلسالم ابن تيمية خالل سبعة قرون، علي العمران )م  (2)
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خطط »( إحدى ميادين دمشكككككككككككككق، يبدأ من باب المصكككككككككككككل ى حتى الج ماتية. انظر 2)
 (2)( للُعل بي." 448)ص «: دمشق
 

الادولا  ا اويا  عوااام االزدهاار وتداعيات االنهيار، -1720
 (99999عوي اغمد الص بي )م 

" 
ت   ياب أكفانه إلى  ال ة أذر  قوالر في ذرا  عرضكككككككككككار، فئكلت اكرم لحمه، ومصكككككككككككث

ُأ الحبيه من ماله إن الذين يعقلون. يعقلون ما  صككككككديده، وانصككككككر  الحبيه من ولده يُقسككككككِ
 (.2أقول )

 ب ك اآلالم الشديدة التي تعرم لها الحج اج في مرضه:
اج بكاككلكة ) (، في بطنكه، سككككككككككككككوث كه الطبيكه لحمار في خيط فخرج 1ككان موت الحجك 

لط  عليه أي ككككار، البرد فكان يوقد النثار تحته وتئجِ ُج حتى تحرق  يابه وهو ال مملوءار دودار وسككككُ
ُيِحسث بها، فشكا ما يجده إلى الحسن البصري ككككك كما جاء في بعض الروايات ككككك فقال له الأ 
أكن نهتيكُْتك أن تتعر م للصككالحين، فلججت، فقال له: يا حسككن، ال أسككئلك أن تسككئل الله 

لكك أن تسككككككككككككككئلكه أن يعجكل قبض روحي وال يطيكل عذابي، فبكى أن يفرج عني ولكني أسككككككككككككككئ
ُن  الحسكككن بكاءر شكككديدار، وأقام الحج اج على هذه العلة خمسكككة وعشكككر يومار فلما ُأخبر الح سككك 

(، وعن اكصككككككككككمعي، قال: لما 8بموته سكككككككككجد شككككككككككرار، وقال: اللهأث كما أمته أمت سكككككككككنته )
 ح رت الحج اج الوفاة أنشئ يقول:

 اكعداء واجتهدوا ... بئنني رجل من ساكني النار يا ربِ  قد حلف
 (4أيحلفون على عمياء ويحهأ ... ما علمهأ بعظيأ العفو  فار )

(، وعن عمر بن 5وقكال عنكد موتكه: اللهأ ا فر لي، فك ن النكال ي عمون أنكك ال تفعل )
دُت الحج اج عدو الله على شككيء حسككدي إياه على حب ِ  للقرهن  هعبد الع ي  أنثه قال: ما حسككِ

وإعطاله أهله، وقوله له حين ح كككككككرته الوفاة: اللهأ ا فر لي ف نث النال ي عمون أنك ال تفعل 

                                         
 .22( ص/11111تكملة الجامع لسيرة شي  اإلسالم ابن تيمية خالل سبعة قرون، علي العمران )م  (2)
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(، ولما قيل للحسكن البصككري: إن الحج اج قال عند الموت كذا وكذا. قال: أقالها؟ قالوا: 6)
 ق(، وقد فرح أهل العراق بموت الحج اج، وسككككككمي يوم موته عرل العرا2نعأ. قال: عسككككككى )

(3.) 
 ج ك عمره لما مات وما تركه من مال:

هككككككككككككككككك: فيها أراح الله العباد والبالد بموت الحجاج بن يوسكككف 15قال العماد في سكككنة 
الثقفي في ليلة مباركة على اكمة، ليلة سكبع وعشكرين رم ان، وله  الث وقيل أربع أو خمس 

إال  ال مالة درهأ ومصحفار  (، ووعموا أنث الحج اج مات ولأ يترك1وخمسون سنة أو دونها )
 (.20وسيفار وسْرجار ورحالر ومالة در  موقوفة )

ل ك ما رؤي له بعد موته: وقال اكصمعي عن أبيه قال رأيت الحج اج في المنام فقلت 
 ؟ فقال: قتلني بكل قتلة قتلت بها إنسانار.ما فعل الله بك

_________ 
 (.514/ 21( البداية والنهاية )2)
 كلة: داء يقع في الع و فيئتكل منه.( اك1)
 (.832/ 2( شذرات الذهه )8)
 (.550/ 21( البداية والنهاية )4)
 (.550/ 21( المصدر نفسه )5)
 (.550/ 21( البداية والنهاية )6)
(2 ")(2) 
 

                                         
 .2/631( 11111امل االودهار وتداعيات االنهيار، علي محمد الصالبي )م الدولة اكموية عو  (2)
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الادولا  ا اويا  عوااام االزدهاار وتداعيات االنهيار، -1721
 (99999عوي اغمد الص بي )م 

حسكن ال يجلس مجلسار إال ذكر فيه الحج اج فدعا عليه، قال: فرهه في منامه "وكان ال
اج قككال:  ع ؟ قككال: قتلككت بكككل قتيككل قتلتككه  أ ُع لككت ممااا فعاال اللااه بااكفقككال لككه: أنككت الحجكك 

 (.2الموحِ دين. قال: فئمسك الحسن بعد ذلك عن شتمه )
س يه الوليد وجلش ككككككككككككككككككككك ح ن الوليد بن عبد الملك عليه: لما مات الحج اج تفجع عل

للع اء فيه مح ونار عليه وماوال مهمومار حتى دخل عليه الفرودق كك الشاعر ك فر ى الحج اج ر اءر 
 أرضى الوليد واقر عينه فقد قال:

 لبيك على اإلسالم من كان باكيا ... على الدين من مستوحش الليل خالف
 وأرملة لما أتاها نعيه ... فجادت له بالواكفات ال وار 

 
 لى أن قال:إ

 (1فما ذرفت عيناي بعد محمد ... على مثله إال نفول الخاليف )
 

اج ويثنون عليككه خيرار وقككد وجككد  وتتككابع النككال في دخولهأ على الوليككد يع ونككه في الحجكك 
الوليد على عمر بن عبد الع ي  كنه لأ يقل في الحج اج شكككي ار وألجئه إلى الكالم فقال: وهل  

(، وقال الوليد: كشفعن 8من أهل البيت فنحن نُع ى فيه وال نُكع   ِي ) كان الحج اج إال رجالر 
 (.5(، ووفاء لذكرى الحج اج أقر  الوليد العمال الذين استخلفهأ )4في الحج اج عند الله )

 ت ك أقوال العلماء في موت الحج اج:
اج مرارار، فلمكككا ت ق حقث عن معمر،، عن ابن قكككاوول، عن أبيكككه أنكككه أخبر بموت الحجككك 

وفككاتكككه قكككال: ))فقطع دابر القوم الكككذين ظلموا والحمكككد للكككه رب العكككالمين(( ))اكنعكككام، اآليكككة: 
45.) 

(، ولما بشكر الحسن 6ككككككككككككككك ولما أخبر إبراهيأ النخعي بموت الحج اج بكى من الفرح )
(، وخر  عمر بن عبد 2بموت الحج اج سككجد شكككرار لله وقال اللهأ أ م تثه، فئذهه عنا سككنته )

 (.3ع ي  ساجدار حينما بل ه النبئ )ال
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_________ 
 (.554/ 21( المصدر نفسه )2)
 .121( ديوان الفرودق صك21/ 8( العقد الفريد )1)
 .14( مناقه عمر بن عبد الع ي  صك8)
 (.123/ 2، النجوم ال اهرة )216( المحاسن واكضداد صك4)
 .250يه صك( تاري  الطبري، نقالر عن الحج اج المفترى عل5)
 (.552/ 21( المصدر نفسه )6)
 (.552/ 21( المصدر نفسه )2)
 (2)(." 23/ 8( العقد الفريد )3)
 

السوبان الشهيد عماد الدين زنكي شدصيت  وعصره، -1727
 (99999عوي اغمد الص بي )م 

" 
هأ رمن، وت ينت في وي(: فقال فن لت السكككككككوق، واشككككككككتريت لباسككككككككار من لبال اك2أمره )

( ووصككككككككلت إلى البلد كنظره وأكشككككككككف حاله، فج ت إلى الجامع فدخلت ورأيت المنارة 1)
فقلت في نفسككككككككي أصككككككككعد إلى المنارة، وأوذن حتى يجري ما جرى، فصككككككككعدت وناديت الله 
أكبر الله أكبر، وأذنت، والكفار على اكسكككككككككوار، فوقع الصكككككككككياح في البلد أن المسكككككككككلمين قد 

لبلد من الجهة اكخرى، فترك الكفار القتال ون لوا على السككككككور، فصككككككعد المسككككككلمون هجموا ا
 (.8وهاجموا المدينة )

ملك ج يرة صكككككككقلية: كان ملك ج يرة صكككككككقيلة من الفرنج لما فتحت الر ها، وكان  -ب
بها بعض الصككككالحين من الم اربة المسككككلمين، وكان الملك ُيح ككككره ويكرمه ويرجع إلى قوله، 

على من عنده من الرهبان والقسكككيسكككين، فلما كان الوقت الذي فتحت فيه الر ها سكككير ويق دمه 
هذا ملك اإلفرج جيشككككككككككككار في البحر إلى إفريقية فنهبوا وأ اروا وأسككككككككككككروا، وجاءت اكخبار إلى 

                                         
 .2/638( 11111الدولة اكموية عوامل االودهار وتداعيات االنهيار، علي محمد الصالبي )م  (2)
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الملكك وهو جكالس وعنكده هكذا العكالأ الم ربي، وقكد نعس وهو شككككككككككككككبيكه النكالأ فكئيقظكه الملك 
ل أصكحابنا بالمسلمين كيت وكيت، أين كان محمد عن نصرهأ؟ فقال وقال: يا فقيه، قد فع

 كككاحك من فت -أي اتبا  رسكككول الله صكككلى الله عليه وسكككلأ  -له: كان قد ح كككر فت  الرها 
عنده من الفرنج، فقال لهأ الملك: ال ت حكوا، فوالله ما قال عن  ير علأ واشتد هذا على 

ا ر بفتحها على المسككككلمين، فئنسككككاهأ شككككدة هذالملك، فلأ يمض  ُير قليل حتى أتاهأ الخب
 (.4الوهن رخاء  ذلك الخبر؛ لعلثو من له الر ها عند النثصرانية )

 
رويا للشككككهيد بعد قتله: ويحكى أن رجالر من الصككككالحين قال: رأيت الشككككهيد بعد  -ج

 بماذا؟ ؟ فقال:  فر لي. قلت:ما فعل الله بكقتله في المنام في أحسكككككككن حال، فقلت له: 
 (.5قال: بفت  الرها )

في  -مؤامرة فاشككككككلة من سكككككككان الرها: ما لب  سكككككككان الرها من اكرمن أن دبروا  -ل
مؤامرة اسككتهدفت الفتك بالمسككلمين وإعادة المدينة إلى السككيطرة الصككليبية بعد  -العام التالي 

رة، يالقيام باستدعاء جوسلين، إال أن ونكي سرعان ما تمكن من كشف هذه المحاولة الخط
دبريهككا وإعككدامهأ،  أ أعقككه ذلككك بنفي عككدد من اكرمن كيال يتككاح لهأ مرة  والقبض على مككُ
أخرى أن يسكككككعوا إلى قعن المسكككككلمين من الخلف، وتسكككككليأ أهأ مواقعهأ لقمة سكككككال ة لل  اة 

 (.6الصليبيين )
 
 نتككالج فت  الرهككا: حقق عمككاد الككدين ونكي يفت  الرهككا أهأ إنجككاواتككه التي قككام بهككا - 6

 ضد
_________ 

 .11( موقف فقهاء الشام وق اتها من ال  و الصليبي ص 2)
 ( المصدر نفسه نقالر عن ب ية الطله في تاري  حله.1)
 (2)" 8/ 1( ب ية الطله في تاري  حله )8)
 

                                         
 .213( ص/11111السلطان الشهيد عماد الدين ونكي شخصيته وعصره، علي محمد الصالبي )م  (2)
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او اااوعا  أقوال أبي الغسااان الادارقبني في رجال -1723
 (99999الغديث وعوو ، اغمود اغمد خويم )م 

ى باب الق كككاة. مات في )....( بذي القعدة سكككنة  مان وسكككبعين و ال م ة، "وكيالر عل
روى عن عمران بن موسكككككككى السكككككككختياني، وأبي الحسكككككككين التاجر، وأحمد بن محمد بن عبد 
الكريأ الووان، وأحمككد بن حفص السككككككككككككككعككدي، وعبككد الرحمن بن عبككد المؤمن و يرهأ، وكككان  

ري ، وكان قد جمع الشككككككككككيوخ واكبواب كته الكثير من المسككككككككككانيد والسككككككككككنن والسككككككككككير والتوا
والطرق، وككان لكه فهأ ودرايكه، روي أحكادي  مناكير  راله عن شككككككككككككككيوخ مجاهيل، لأ يتابعه 
عليها أحد، فئنكروا عليه وكذبوه، وكان له أصككككككول جياد عن السككككككختياني و يره، سككككككمعت أبا 

 فر اللككه لي  ال؟ قككمااا فعاال اللااه بااكمحمككد المنيري يقول رأيتككه في النوم بعككد وفككاتككه، فقلككت 
 (2)( ." 228. )-صلى الله عليه وسلأ  -بكثرة كتبي الحدي ، والصالة على النبي 

 

إتغاف أا  اإل ا م بتهفيب رتاف فتوح الشام، حسام -1724
 (99999عبد الرؤوف عبد الهادي اصبفى )م 

"بن عميرة الطككالي: فشككككككككككككككهككد معنككا القتككال إلى يوم اليرموك فمككا كنككت أراه في حرب إال 
يجاهد جهادار عظيمار، وقد أبلى في الروم بالء حسكككنا فئتاه سكككهأ في لبته فخرث "ميتا" رحمه و 

اللكه تعكالى. قكال رافع: فح نت عليه وأكثرت من الترحأ عليه فرأيته في النوم وعليه حلل تلمع 
؟ كما فعل الله بوفي رجليه نعالن من ذهه وهو يجول في روضككككككككككككة خ ككككككككككككراء، فقلت له: 

أعطاني بدالر من ووجتي سكككبعين حوراء لو بدت واحدة منهن في الدنيا لكفث قال:  فر لي و 
ضكوء وجهها نور الشكمس والقمر فج اكأ الله خيرار! فقصكصت الرؤيا على خالد، فقال: ليس 

 والله سوى الشهادة، قوبى لمن روقها.
 

 كته خالد بالفت 

                                         
 .2/200( 11111الحسن الدارقطني في رجال الحدي  وعلله، محمود محمد خليل )م  موسوعة أقوال أبي (2)
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ه ع من   وته ومسكككككككككير لما رج -رضككككككككي الله عنه  -قال الواقدي: ولقد بل ني أن خالدار 
ه له  حي لأ يقبض فهأ أن يكت -رضكككي الله عنه  - انمار ظن أن الخليفة أبا بكر الصكككديق 

كتكابكار بالفت  والبشككككككككككككككارة وما  نأ من الروم، وأبو عبيدة ال يخبره بذلك وال يعلمه أن الخليفة 
من ح، فدعا خالد بدواة وبيام وكته: بسكككككككأ الله الر -رضكككككككي الله عنه  -عمر بن الخطاب 

م خالد بن من عامله على الشككا -صككلى الله عليه وسككلأ  -الرحيأ لعبد الله خليفة رسككول الله 
 -الوليد. أما بعد سكالم عليك، ف ني أحمد الله الذي ال إله إال هو وأصلي على نبيه محمد 

 أ إنا لأ ن ل في مكابدة العدو على حرب دمشككككككق حتى أن ل الله  -صككككككلى الله عليه وسككككككلأ 
ره وقهر عدوه وفتحت دمشكككق عنوة بالسكككيف من باب شكككرقي، وكان أبو عبيدة على علينا نصككك

باب الجابية فخدعته الروم فصككككالحوه على الباب اآلخر ومنعني أن أسككككبي وأقتل ولقيناه على  
كنيسكة يقال لها كنيسكة مريأ وأمامه القسس والرهبان ومعهأ كتاب الصل ، وإن صهر الملك 

جا من المدينة بمال عظيأ وأحمال جسكيمة فسرت خلفها في توما وهخر يقال له هربيس خر 
عسكككاكر ال حف وانت عت ال نيمة من أيديهما وقتلت الملعونين وأسكككرت ابنة الملك هرقل،  أ 
أهديتها إليه ورجعت سكالمار، وأنا منتظر أمرك والسكالم عليك، وصكلى الله على سيدنا محمد 

بد تمه، ودعا برجل من العرب يقال له عوعلى هله وصحبه وسلأ، وقوى الكتاب وختمه بخا
فوردها  -أ صلى الله عليه وسل -الله بن قرط فدفع إليه الكتاب وسكار إلى مدينة رسول الله 

فقرأ عنوان الكتاب، وإذا هو: من خالد إلى  -رضكككككي الله عنه  -والخليفة عمر بن الخطاب 
بكر  المسككلمون وفاة أبي فقال عمر: أما عر  -صككلى الله عليه وسككلأ  -خليفة رسككول الله 

 (2)؟! فقال: ال يا أمير المؤمنين، فقال: قد وجهت بذلك كتابار إلى" -رضي الله عنه  -
 

إتغاف أا  اإل ا م بتهفيب رتاف فتوح الشام، حسام -1725
 (99999عبد الرؤوف عبد الهادي اصبفى )م 

" 

                                         
 .204( ص/11111إتحا  أمة اإلسالم بتهذيه كتاب فتوح الشام، حسام عبد الرؤو  عبد الهادي مصطفى )م  (2)
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عليه  يأ أتئمرني أن أد  الدين المستقيأ الذي كان وب أقبل عليه م  بار وقال له: يا ل 
الخليككل والكليأ، وأنثى لي بككذلككك وقككد رأيككت الليلككة مككا لي من الكرامككة عنككد اللككه، وقككد قلقككت 
الدنيا  ال ار، فلما سكككمع أبو  وب كالمه حمل عليه ومد سكككنانه إليه فتلقاه بقله قوي وتقاتال 

هها ه فكشككككف عن بصكككككره فرأى القبة التي ر نصككككف نهار فعطش شككككطا فئراد الله أن يطيه قلب
في المنام والحوراء وفي يدها كئل وهي تقول: يا شكككطا هذا شكككراب من شكككرب منه ال يسكككقأ 

 وال يفيق والساعة تصل إلينا وتقدم علينا.
ا م ا و ع د  الرثْحم ُن  فلما نظر شكككككطا إلى ذلك وسكككككمع منها ما قالت صكككككاح الله أكبر "ه ذ 

لُ  د ق  اْلُمْرسكككككككككك  ون "، وأخذه الدمع والبكاء خوفار من الله. فقال له أبو  وب: مأ بكاؤك؟! و صكككككككككك 
قال: رأيت كذا وكذا، ف ككككككككحك أبو  وب من كالمه وحمل عليه فتقاتال قتاالر شككككككككديدار أعظأ 
من اكول إال أن أبا  وب سككبق شككطا بطعنة في صككدره فئقلع السككنان من ظهره فخرث صككريعار، 

طروحكار لأ يكئخكذه صككككككككككككككبر دون أن حمكل عليكه هو وأصككككككككككككككحابه. فلمكا نظر البكامرك إلى ولكده م
وأظلمت هفاق تلك اكرم من ال بار وتراد  القتال فوقعت اله يمة على البامرك وأصكككككككحابه 
فكئلجكئهأ إلى أبواب دميكاط وقمع فيهأ عكدو اللكه أبو  وب، وإذ قكد أتاهأ هالل بن أول بن 

التكبير وهأ ينادون بالتهليل و صكككككككككككككفوان بن ربيعة فوضكككككككككككككعوا أيديهأ في أبي  وب وأصكككككككككككككحابه 
 وتحامى أصحاب البامرك وحملوا من قبلهأ.

وأما أبو  وب وأصكحابه ف نهأ أيسكوا من أنفسهأ، فهأ في ذلك إذ التقى ي يد بن عامر 
بئبي  وب. فقال له: يا عدو الله أما اتعظت بآيات الله. أما ظهر لك الحق من أصككككككككككككحاب 

ب وأقبق عليه فئخذه أسيرار وصاح الصال  أن أبا  و  ؟!-صكلى الله عليه وسلأ  -رسكول الله 
أسككككر فاسككككتسككككلأ قومه للق ككككاء فئخذوهأ عن هخرهأ بعدما قتل منهأ خلق كثير،  أ إنهأ ع وا 
البامرك في ولده شطا. فقال: احتسبته عند الله فقال له ي يد بن عامر: إن في الجنة درجات 

ِر الصثاِبرِين  * الثِذين  ِإذ ا أ ص ابك تكْهُ ال ينالها إال الصابرون، قال الله تعالى: "و ب   أ م ِصيب ِة ق اُلوا ِإنثا شِ 
ِة و أُول ِ ك  ُهُأ اْلُمْهت   ل و اِت مِ ن رثبِ ِهْأ و ر ْحم  ُدون ". ودفنوا لِل ِه و ِإنثا إِل ْيِه ر اِجعون  * أُول ِ ك  ع ل ْيِهْأ صككككك 

: رأيت أقبل البامرك إلى ي يد بن عامر، وقال شككطا في  يابه بعدما صككلوا عليه. فلما كان ال د
؟ قال: قبلني ماا فعل الله بكالليلكة ولكدي في النوم وهو في القبكة والحور بين يكديكه. فقلكت: 

 بئحسن قبول وجاد عليث وأن لني بجوار الرسول.
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 (2)ح" 
 

هبام اليمااا ، أبي همام بكر بن عبد العزيز ا ثري -1722
 (99999)م 

 يلقى به بحُر ... و ار مما قاله في فخره البر ... "تفاخر البحر أن
 وقال للبحر: ما قدمت من عمل ... فجاءك الع  واكمجاد والخير؟! ...

 فقال: ال شيء إال أنه قدِر ... فكل شبه له في شبهه قبُر!
 

ن، (( ]الرحمن[. وهذا من  باء اكمريكا21وها قد شكككككككككككككاهدنا )م ر ج  اْلب ْحر ْيِن يك ْلت ِقي اِن )
 محرضار كهل اإليمان، للثئر لشيخهأ اكمير من قحطان! -كل البحر-إذ صيروا البحر 

فكل من ركه البحر أو وقف أمام الشاقئ، وكان صاحه منهج صحي   ير خاقئ، 
 البد أنه سيذكر شيخه المف ال، وسيحدث نفسه بالثئر من اكنذال!

 ُح  اُر ... يا  البار عن ا وذكرك حاضِر ... والبعُض  ي اِب وهأ
 (2ال يستوي البحران هذا سالى ... رهِو، وهذا مالِ  وخ اُر )

 
وكئني بصكككككككككككككوت الشكككككككككككككي  أسكككككككككككككامة رحمه الله يجلجل في اكذان، مخاقبار الكفرة من 

 اكمريكان، قالالر:
 اقتلوني م قوني ... أ رقوني في دمالي ...

 لن تعيشوا فوق أرضي ... لن تطيروا في سمالي!
 

/ 5البلدان لياقوت الحموي عن اإلمام الشكككككككككككككهيد أبي بكر النابلسكككككككككككككي جاء في معجأ 
: "فسلخوه وحشوا جلده تبنا وصلبوه. وعن أبي الشعشا  المصري قال: رأيت أبا بكر 141

                                         
 .411ص/ (11111إتحا  أمة اإلسالم بتهذيه كتاب فتوح الشام، حسام عبد الرؤو  عبد الهادي مصطفى )م  (2)
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فئنشكككككككككد  ؟ما فعل الله بكالنابلسكككككككككي في المنام بعدما قتل وهو في أحسكككككككككن هي ة فقلت له: 
 يقول:

 ب االنتصاِر ...حباني مالكي بدوام ع  ... وأوعدني بقر 
 وقربني وأدناني إليه ... وقال: انعأ بعيش في جواري"

 
فنأ يا شككككككككككككككيخنا قرير العين، بعدما أ خنت في الكفار ونصككككككككككككككرت الدين، ف نك خل فت 
رجاالر يواصكلون المشكوار، ويبنون بجماجمهأ الظفر واالنتصار، ويتسابقون لنيل ما ذقت كما 

 تتسابق الم مرة في الم مار!
__________ 

 (2)." 826( ديوان وليد اكعظمي ص2)
 

او اااوعاا  أقوال اإلاااام أحمااد بن حنباام في رجااال -1722
 (99999الغديث وعوو ، اغمود اغمد خويم )م 

"سكككمعت أحمد. قال: ليس بالشكككام أ بت من حري ، إال أن يكون بحير. قيل كحمد: 
 ( .133« )سؤاالته»فصفوان؟ قال: حري   قة. 

( 110« )سككككؤاالته»معت أحمد مره أخرى يقول: حري   قة.  قة. وقال أبو داود: سكككك 
. 

وقال محمد بن عو  الحمصككككككككي: حد نا أحمد بن حنبل. قال: ليس بالشككككككككام أ بت  
من حري ، إال أن يكون بحير. قيككل: صككككككككككككككفوان بن عمرو؟ قككال: حري  فوقككه، حري   قككة.  قككة. 

 ( .2133/ )8« الجرح والتعديل»
سككككككككككككككمعت أحمد بن حنبل يقول: حدي  حري  نحو من  وقكال أحمكد بن أبي يحيى: 

( 568« )الكامل» ال م ة، وهو صكحي  الحدي ، إال أنه يحمل على علي بن أبي قاله. 
. 

                                         
 .82( ص/11111هطل ال مامة، أبي همام بكر بن عبد الع ي  اك ري )م  (2)
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وقال سككككعيد بن سككككافري الواسككككطي: كنت في مجلس أحمد بن حنبل. فقال له رجل:  
قكال:  فر لي  ؟كماا فعال الله بيكا أبكا عبكد اللكه، رأيكت ي يكد بن هكارون في النوم. فقلكت لكه: 

ورحمني وعكاتبني. فقلكت:  فر لكك ورحمك وعاتبك؟ قال: نعأ. قال لي: يا ي يد بن هارون  
كتبت عن حري  بن عثمان؟ قلت: يا رب الع ة، ما علمت إال خيررا. قال: إنه كان يب ض أبا 

 .163و 3/162« تاري  ب داد»الحسن علي بن أبي قاله. 
ل: سكككككككككككآلت أحمد بن حنبل، عن حري . فقال: وقال اآلجري: سكككككككككككمعت أبا داود يقو  

  قة.  قة.  قة.
وسككمعت أبا داود يقول: سككمعت أحمد بن حنبل يقول: حري  فوق صككفوان؟ يعني ابن 

 .14/ الورقة 5« سؤاالت اآلجري»عمرو. 
   "(2) 
 

النعت ا رمم  صاااغاف اإلاام أحمد بن حنبم، رمال -1728
 (99999الدين اليزي )م 

جناوته  ، وشهد-رضي الله تعالى عنه-بالقرب من سيدنا بالل الحبشي ( 4"الص ير )
ب[ قبكل موتكه بمكدة وأبقكاهكا على وسككككككككككككككادتكه بخلوته في  - 83خلق كثير وكتكه وصككككككككككككككيتكه ]

الباذرالية، ولما احت ككككر قال: قد وضككككعت وصككككيتي تحت الوسككككادة ف ذا مت فخذوها واعملوا 
جاوها جميع ما يملك وأنبئت بئشكككياء أبما ت كككمنته،  أ لما ق كككى نحبه ُأخرجت فوجد فيها 

ور ته وخل ف أشكككككككككياء كثيرة من كته وأمتعة و يرها. انتهى ما نقله المحبي. وترجأ صكككككككككاحه 
الترجمككة العالمككة الحككافظ النجأ ال  ي العككامري في ذيلككه على كتككابككه الكواكككه فقككال بعككد أن 

ي فتنة نة، واختفى فذكر مشككايخه المتقدم ذكرهأ: وكان ماهررا في قريقته، وله محاضككرة حسكك
محمود القابجي،  أ سككافر إلى جهة صككيدا وركه البحر إلى القاهرة واجتمع بسككيدي محمد 
البكري و يره، واسككككككككتمر بها مدة أشككككككككهر حتى همدت الفتنة فعاد إلى دمشككككككككق، وولي مكانه 
حتى مات. وكان من أعيان دمشككككككككككق والمعول عليهأ فيها،  أ قال النجأ: ومات في شككككككككككوال 

                                         
 .2/142( 11111موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحدي  وعلله، محمود محمد خليل )م  (2)
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ن بعد اكلف وهو شكككككككهر ميالده كما سكككككككبق، انتهى. قلت: ورأيت بخط  بع كككككككهأ: سكككككككنة ا نتي
صكككوابه في صكككبيحة نهار اكربعاء عاشكككر ذي الحجة من سكككنة سكككبع عشكككرة وتسكككعمالة.  أ قال 

ا فعل الله مالنجأ: وكانت وفاته في شوال ليلة الجمعة. ورأيته في المنام بعد سنين فقلت له 
ا الشي  أما علمت  أن ي مت ليلة الجمعة رحمه الله تعالى، ؟ ف كحك إلي  وقال: يا موالنبك

انتهى. في الذيل باختصككككار: ورأيت بخط الشككككمس محمد الداودي الدمشككككقي في يومياته ما 
صكككورته: وفي ليلة الجمعة سكككادل عشكككري شكككوال سكككنة ا نتين بعد اكلف توفي ناله القاضكككي 

 نبلي،الحنبلي وهو المشهور بالقاضي شمس الدين الرجيحي الح
__________ 

( الباب الص ير: أحد أبواب دمشق القديمة وكان يسمى الباب القبلي سمي بذلك 4)
كنه كان أص رها حين بنيت وهو اآلن باب الشا ور وهو روماني قديأ ن ل عليه ي يد بن أبي 

هككككككككككككككككككك]دمشكككككق في مطلع القرن  308سكككككفيان في حصكككككار دمشكككككق ودخل منه تيمورلنك سكككككنة 
 (2)إليه المقبرة المشهورة باسمه قريبرا منه."  العشرين[ وتنسه

 

المو اوع  الميسر  في تراجم أمم  التفسير واإلقراء -1729
 (99999والنغو والوي ، اجموع  ان المؤلفين )م 

" 
 ابن ُشقير * - 115

 قير.ش النحوي: أحمد بن الحسين )وقيل: الحسن( بن العبال بن الفرج، أ بو بكر بن
 من مشايخه: أحمد بن عبيد بن ناص  و يره.

 من تالمذته: أ بو بكر بن شاذان، وإبراهيأ بن أحمد الخرقي و يرهما.
 كالم العلماء فيه:

 * معجأ اكدباء: "كان مشهوررا برواية كته الواقدي عن أحمد بن عبيد عنه " أ. هك.

                                         
 .261( ص/11111النعت اككمل كصحاب اإلمام أحمد بن حنبل، كمال الدين ال  ي )م  (2)
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 سككككككككككه للخليل ويسككككككككككمى*الب ية: "ورأيت في قبقات ابن مسككككككككككعر أن الكتاب الذي ين
 "المحلى" له" أ. هك.

 * معجأ المؤلفين: "كان نحويرا على مذهه الكوفيين" أ. هك.
* قلت: في معجأ اكدباء قال: "قرأت في كتاب ابن مسكككعر أن الكتاب الذي ينسكككه 
إلى الخليل ويسمى "الجمل " أنه من تصنيف ابن شقير هذا" أ. هككك. وكذا في الوافي، قلت: 

السككككككيوقي من أن اسككككككأ الكتاب "المحلى" هو وهأ منه، أو خطئ في النسكككككك ، ولعل ما ذكره 
 وما قاله ياقوت هو الصواب، والله أعلأ.

 هك( سبع عشرة و ال مالة. 822وفاته: سنة )
 من مصنفاته: "مختصر في النحو" و"المقصور والممدود" و"المذكر والمؤن ".

 
 ابن ِمْهران * - 116

مهران اكصكككككبهاني اكصكككككل، النيسكككككابوري، أ بو بكر بن المقرئ: أحمد بن الحسكككككين بن 
 مهران العبد الصال .
 هك( خمس وتسعين ومالتين. 115ولد: سنة )

راج، وتال على أبي بكر النقاش، وابن  من مشككككككككككككككايخكه: ابن خ يمة، وابن العبال السككككككككككككككث
 مقسأ، و يرهأ.

 رهأ.ارة، و يمن تالمذته: الحاكأ، وأ بو سعد الكن خر وذي، وتال عليه مهدي بن قر 
 كالم العلماء فيه:

* معجأ اكدباء: "اتفق أنه مات في يوم وفاته أ بو الحسكككين العامري الفيلسكككو ، فرأى 
؟ بك ما فعل اللهبعض الصكككككككالحين أحمد بن الحسككككككككين بن مهران هذا في المنام، فقيل له: 
 فقال: أقام أبا الحسين العامري بجانبي، وقال: هذا فداؤك من النار" أ. هك.

__________ 
هكككككككككككككككك( وقال الخطيه  825( وفيه قال الدارقطني: توفي سككنة )31/ 4* تاري  ب داد )

/ 6(، الوافي )181/ 2هكككككككككككككككككك(، معجأ اكدباء ) 822وهأ الدارقطني في وفاته وإنما كانت )
(، ن هككة اكلبككاء 84/ 2( إنبككاه الرواة )220/ 2(، اكعالم )801/ 2(، ب يككة الوعككاة )841
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(،  224/ 22( البداية والنهاية )218/ 2ة )ابن ناص (، معجأ المؤلفين )( في ترجم220)
هكككككككككككككككك( ط. تدمري، الكامل  822( تاري  اإلسككالم )وفيات سككنة 2452/ 1كشككف الظنون )

 ( وفيه: ابن سقير )بالسين(.125/ 3)
/ 8(، العبر )406/ 26(، السكير )188/ 2(، معجأ اكدباء )853/ 24* المنتظأ )

هككككككككككككك( ط. تدمري، البداية  832(، تاري  اإلسالم )وفيات سنة 842/ 2اء )(، معرفة القر 26
 (2)(، قبقات الشا " 55/ 8(، مختصر تاري  دمشق )882/ 22والنهاية )
 

المو اوع  الميسر  في تراجم أمم  التفسير واإلقراء -1780
 (99999والنغو والوي ، اجموع  ان المؤلفين )م 

" 
 بعي، ويحيى بن مندة، وأبو السعادات بن الشجري و يرهأ.الر ِ 

 من تالمذته: السمعاني، والحافظ عبد ال ني، وأبو البقاء العكبري و يرهأ.
 كالم العلماء فيه:

* المسكككتفاد من ذيل تاري  ب داد: "وكان  قة في الحدي  والنقل، صكككدوقرا نبيالر حجة 
، ولأ يكن في دينه بذاك تهتكرا وكان متبذالر في مطعمه وملبسككه ومعيشككته م إال أنه كان بخيالر

في حركاته، قليل المباالة بحفظ نامول العلأ. وكان يلعه بالشكككككطرنج على قارعة الطريق مع 
 العوام ويقف بالشوار  على أصحاب اللهو، وكان كثير الم اح واللعه قيه اكخالق" أ. هك.

قال السككككمعاني: )هو شككككاب كامل  * السككككير: "اإلمام العالمة المحدث إمام النحو ...
فاضككككككل، له معرفة تامة باكدب والل ة والنحو والحدي  يقرأ الحدي  قراءة حسككككككنة صككككككحيحة 
سريعة مفهومة( أ. هكككككككككك. ي رب به المثل في العربية حتى قيل: إنه بلى رتبة أبي علي الفارسي 

على  ويقف ... وقكككال ابن النجكككار: )ككككان بخيالر متبكككذالر يلعكككه بكككالشككككككككككككككطرنج على الطريق،
المشعوذ ويم ح( أ. هككك ... ، وقال ابن النجار قرأت بخط الشي  الموفق: كان ابن الخشاب 

                                         
 .2/221( 11111عة الميسرة في تراجأ ألمة التفسير واإلقراء والنحو والل ة، مجموعة من المؤلفين )م الموسو  (2)
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إمام أهل عصره في علأ العربية ح رت كثيررا من مجالسه، ولأ أتمكن من اإلكثار عنه لكثرة 
 ال حام عليه، وكان حسن الكالم في السنة وشرحها" أ. هك.

ة. ي حسن القراءة وسرعتها وفصاحتها، مع الفهأ والعذوب* العبر: "وكان إليه المنتهى ف
ا قككذررا وسكككككككككككككك  الثيككاب يسككككككككككككككتقي في جرة  ا م  احككر وانتهككت إليككه اإلمككامككة في النحو. وكككان ظريفككر

 مكسورة. وما تئهل قط وال تسر ى" أ. هك.
* الوافي: "كان أعلأ أهل ومانه بالنحو حتى يقال أنه كان في درجة أبي علي الفارسي 

 معرفة بالحدي  والل ة والفلسفة والحساب والهندسة" أ. هك.وكانت له 
* البداية: "وكان رجالر صككككككككالحرا متطوعرا، وهذا نادرة في النحاة، ورؤي في المنام فقيل 

؟ فقككال  فر لي وأدخلني الجنككة إال أنككه أعرم عني وعن جمككاعككة من مااا فعاال اللااه بااكلككه 
 العلماء تركوا العمل واشت لوا بالقول" أ. هك.

الشككذرات: "قال ابن القطيعي: انتهت إليه معرفة علوم جمة أنهاها وشككرح الكثير من  *
علومه وكان ضكككنينرا بها مع لطف مخالطة وعدم تكبر، واقراح تكلف، مع تشكككدد في السكككنة، 

 وتظاهر بها في محافل علومه، ينتصر لمذهه أحمد .. " أ. هك.
 شككككككيء من الفلسككككككفة .. مسككككككتهتررا في * اكعالم: "كان عارفرا بعلوم الدين، مطلعرا على
 حياته .. ويتعمأ بالعمامة حتى تسود وتتقطع" أ. هك.

 هك( سبع وستين وخمسمالة. 562وفاته: )
من مصكنفاته: شرح مقدمة الووير ابن هبيرة في النحو و"نقد المقامات الحريرية" وشرح 

 (2)"الجمل" " 
 

قراء المو اوع  الميسر  في تراجم أمم  التفسير واإل-1781
 (99999والنغو والوي ، اجموع  ان المؤلفين )م 

" 

                                         
 .1/2811( 11111الموسوعة الميسرة في تراجأ ألمة التفسير واإلقراء والنحو والل ة، مجموعة من المؤلفين )م  (2)
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فيقول: لو أقعتني وفقتكك، فيقول العبكد: أيكون إليكه العبكد لسككككككككككككككبكه، وما مطاله الرب 
ا. ووقفككت لكه على رسككككككككككككككالكة في تقريظ الجكاحظ، أفرط في مكدحككه فيهكا، وقككال في كتككاب  معكدر

يككا، وقكال في ابن العميككد، وابن عبككاد: قككد قلككت فيهمكا كككانككا الوويرين: كككان الجككاحظ واحككد الككدن
بالسكككككككككككياسكككككككككككة عالمين، وكولياء نعمهما ناصكككككككككككحين، إلى أن قال: فئراهما لو تنبآ لن ل الوحي 
عليهما، وتجدد بهما الشكككككر ، وسكككككقط لمكانهما االختال ، واسكككككتمر في هذا المعنى، وهو 

 يليق.ذاك على قلة برمته، وعلى إقدامه على إقالق ما ال 
ورأيت له في تصككككانيفه تحريفات منها أنه قال في الحدي  المشككككهور، "حبه الي من 
دنياكأ  الث ج م سككككككككككككرماء  الث" لكن لأ يتفرد بذلك، وقال في حدي  "لي الواجد ظلمة 

 يحل عرضه وعقوبته" ف اد لفظ "ظلمة" ولأ ينفرد بها أي را.
ب داد" ين و ال مالة راجعرا إلى "وذكر في كتاب الوويرين أنه فارق ابن عباد سكككككككنة سكككككككبع

ا، وال ما قيمته درهأ واحد.  ب ير واد وال راحلة، ولأ يعطني في مدة  الث سككنين درهمرا واحدر
 قال: فلما وقع في هذا، أخذت أتالفى ذلك بصدق القول في سوء الثناء، والبادئ أظلأ.

ن التوحيدي حيا وقرأت في كتاب "فلك المعاني" للشريف أبي يعلى ما نصه: كان أ بو
من "شككككككككيراو"، وهو شككككككككي  الصككككككككوفية، وأديه الفالسككككككككفة، وفيلسككككككككو  اكدباء، وإمام البل اء، 

 وواهدهأ، ومحسنهأ" أ. هك.
هكككككككك( أربع وعشرة وأربعمالة،  400هككككككك( وقيل: ) 830هككككككك(، وقيل: ) 424وفاته: سنة )

 وقيل:  مانين و ال مالة وقيل أربعمالة.
"، و"الرد على ابن جني في شكعر المتنبي" و"الرسكالة من مصكنفاته: "الصكديق والصكداقة

 في أخبار الصوفية" و ير ذلك.
 

 أ بو الحسن الحذاء * - 1805
 المقرئ: علي  بن محم د بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محم د، أ بو الحسن الحذاء.
 من مشايخه: سمع أبا بحر بن كو ر البربهاري، وأحمد بن جعفر بن سلأ و يرهما.

تالمذته: قرأ عليه اكستاذ أ بو بكر محم د بن علي  بن محم د الخياط، وأ بو العبال من 
 أحمد بن علي  بن هاشأ و يرهأ.
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 كالم العلماء فيه:
* تاري  ب داد: "قال الخطيه: كتبنا عنه وكان صككككككككككككدوقرا فاضككككككككككككالر عالأ بالقراءات ... 

ت، أبا الحسن الحذاء  الث مرا وقال: حد ني الووير أ بو القاسأ في بن المسلمة قال: رأيت
 ؟ فيقول:  فر لي .. " أ. هك.ما فعل الله بكوكل مرة يقول له الووير 

 *  اية النهاية: "شي  مقريء عدل ضابط مشهور .. " أ. هك.
 هك( خمس عشرة وأربعمالة. 425وفاته: )

__________ 
لحدي ، (، ذكره ضككككككمن سككككككند ا240(، السككككككابق والالحق )13/ 21* تاري  ب داد )

 (2)تاري  اإلسالم )وفيات" 
 

المو اوع  الميسر  في تراجم أمم  التفسير واإلقراء -1787
 (99999والنغو والوي ، اجموع  ان المؤلفين )م 

" 
قال أنبئنا القاضكككي أ بو محمد عبد الله بن محم د بن عبد الله اكسكككدي المعرو  بابن 

يقول: حججت في بعض السكككككككككككنين وحج في تلك السكككككككككككنة أ بو  اككفاني قال سكككككككككككمعت أبي
 -القاسكككككأ عبد الله بن محم د الب وي، وأ بو بكر اكدمي القارئ، فلما صكككككرنا بمدينة الرسكككككول 

، جاءني أ بو القاسككأ الب وي فقال لي: يا أبا بكر ها هنا رجل ضككرير -صككلى الله عليه وسككلأ 
ذب وقعد يقص ويروي الك -عليه وسلأ صكلى الله  -قد جمع حلقة في مسكجد رسكول الله 

من اكحادي  الموضكككوعة، واكخبار المفتعلة، ف ن رأيت أن تم كككي بنا إليه لننكر عليه ذلك 
ونمنعككه منككه؟ فقلككت لككه: يككا أبككا القككاسككككككككككككككأ إن كالمنككا ال يؤ ر مع هككذا الجمع الكثير، والخلق 

ا هنككا أمر هخر وهو العظيأ، ولسككككككككككككككنككا بب ككداد فيعر  لنككا موضككككككككككككككعنككا، ونن ل منككاولنككا، ولكن هكك
الصواب، وأقبلت على أبي بكر اكدمي فقال: استعد واقرأ: فما هو إال أن ابتدأ بالقراءة حنى 

                                         
 .1/2651( 11111والل ة، مجموعة من المؤلفين )م الموسوعة الميسرة في تراجأ ألمة التفسير واإلقراء والنحو  (2)
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انفل ت الحلقة، وانفصكككككككككل النال جميعرا وأحاقوا بنا يسكككككككككمعون قراءة أبي بكر وتركوا ال كككككككككرير 
 وحده، فسمعته يقول لقالده: خذ بيدي فهكذا ت ول النعأ ...

ا أحمد عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيأ بن بريه اإلمام يقول: رأيت أبا قالوا: سمعنا أب
ني بين ؟ فقككال: أوقفمااا فعاال اللااه بااكبكر اكدمي في النوم بعككد موتككه بمككديككدة، فقلككت لككه: 

ا، وأموررا صكككككعبة، فقلت له: فتلك الليالي والمواقف والقرهن؟ فقال: ما   يديه، وقاسككككيت شككككديدر
ا كانت للدنيا، فقلت له: ف لى أي شككككيء انتهى أمرك؟ قال: كان شكككيء أضكككر علي منها كنه

 قال لي تعالى: هليت على نفسي أن ال أعذب أبناء الثمانين.
قال محم د بن أبي الفوارل: سكككككككككككنة  مان وأربعين و ال مالة فيها مال محم د بن جعفر 

 اكدمي وكان قد خلط فيما حدث ... " أ. هك.
 ن و ال مالة.هك(  مان وأربعي 843وفاته: سنة )

 
 الشِ ْمشِ اِقي * - 1322

 (، ن يل واسط.2المقرئ: محم د بن جعفر بن أحمد، أ بو بكر الشمشاقي )
 من مشايخه: الفرياني، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة و يرهما.

 من تالمذته: الُحسين بن أحمد الت باني وأحمد بن محم د المؤدب و يرهما.
 كالم العلماء فيه:

.. وكان  قة صدوقرا . -الشي  خميس الُحووي  -الحافظ السلفي: "فقال  * سؤاالت
 " أ. هك.

 * السير: "الخطيه المقريء" أ. هك.
 هك( خمسين و ال مالة. 850وفاته: مات بعد سنة )

 
 ابن المرا ي * - 1321

 النحوي، الل وي: محم د بن جعفر بن محم د
__________ 

 (.203/ 1(،  اية النهاية )245/ 26سير )(، ال21* سؤاالت الحافظ السلفي )
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( وفي هامش كتاب سكككؤاالت السكككلفي لمحققه )مطا  الطرابشكككي( قال: وهأ ابن ا" 2)
(2) 

 

المو اوع  الميسر  في تراجم أمم  التفسير واإلقراء -1783
 (99999والنغو والوي ، اجموع  ان المؤلفين )م 

" 
بككالقككاهرة .. ووقف كتبككه بهككا على ربككاط الصككككككككككككككوفيككة المعرو  التي جعلككت للصككككككككككككككوفيككة 
 بالسميساقي، والله أعلأ" أ. هك.

 معجأ اكدباء: "من أهل الف ل واكدب والدين والور  .. " أ. هك. 
السكير: "اإلمام الل وي الفقيه المحدث .. الصكوفي ... وقف كتبه برباط السميساقية  

 وهو للصوفية. لينه المحد ون.
 لحافظ بن خليل أنه قال: لأ يكن في نقله بثقة وال مئمون" أ. هك.قال ا

الوافي: "الفقيه الصكككككوفي المحدث مؤدب الملك اكف كككككل ابن صكككككالح الدين .. " أ.  
 هك.

 لسان المي ان: "الصوفي المحدث ... قال الحافظ ابن خليل: لأ يكن بثقة" أ. هك. 
 هك.الب ية: "فقيه محدث صوفي عالأ بالل ة" أ.  

 هك( أربع و مانين وخمسمالة. 534وفاته: سنة )
 من مصنفاته: صنف شرحرا للمقامات في خمس مجلدات.

 
 الُفويرة * - 8003

د الحككافظ، بككدر الككدين، أبو عبككد اللككه، ابن  د بن عبككد الرحمن بن محمكك  النحوي: محمكك 
 ( السلمي، الحنفي.2الفويرة )

 مالك و يرهأ.من مشايخه: الصدر سليمان، وابن عطاء، وابن 

                                         
 .1/1022( 11111الموسوعة الميسرة في تراجأ ألمة التفسير واإلقراء والنحو والل ة، مجموعة من المؤلفين )م  (2)
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 من تالمذته: روى عنه الدمياقي في معجمه.
 كالم العلماء فيه:

 العبر: "أحد اكذكياء الموصوفين" أ. هك. 
 فوات الوفيات: "وكان ذا مروءة ودين ومعرو " أ. هك. 
 البداية: "حصل وبر  ونظأ النثر، وكته الكتابة المنسوبة" أ. هك. 

ا فعل م"رهه بعض أصككككحابه في المنام بعد وفاته فقال:  من أقواله: في البداية والنهاية:
 ؛ فئنشئ يقول:الله بك

 ما كان لي من شافٍع عنده ...  ير اعتقادي أنه واحد
هككككككككككككككككك( خمس وسكككبعين وسكككتمالة، وقال صكككاحه الجواهر الم كككية:  625وفاته: سكككنة )

ع ي"رأيكت بخط الحافظ الدمياقي في )مشككككككككككككككيخته(: توفي ليلة الجمعة فجاءة منتصككككككككككككككف رب
 سنة( " أ. هك. 68اآلخر سنة أربع وخمسين وستمالة وقد بلى )

 
 العجلي الق ويني * - 8001

د بن عبككككد الكريأ بن  د بن عبككككد الرحمن بن عمر بن أحمككككد بن محمكككك  الل وي: محمكككك 
 الحسن بن علي بن إبراهيأ بن علي بن أحمد بن دلف بن أبي دلف

__________ 
(، البداية والنهاية 814/ 8، فوات الوفيات )(185/ 8(، الوافي )806/ 5* العبر )

/  1/ 2(، السككلوك )158/ 2(، النجوم ال اهرة )121/ 8(، الجواهر الم ككية )131/ 28)
 (.606/ 2(، الشذرات )684
 ( وقيل النويرة في البداية والنهاية.2)

(، 216/ 24(، البداية والنهاية )153/ 2(، الوفيات البن رافع )141/ 8* الوافي )
/ 1(، قبقات الشافعية لإلسنوي )105(، ذيول العبر )253/ 1قبقات الشافعية للسبكي )

(، 210/ 4(، الدرر الكامنة )822/ 1(، قبقات الشككككككككككافعبة البن قاضكككككككككككي شكككككككككككهبة )811
 (2)(، ال" 101/ 2(، مفتاح السعادة )83/ 6المقفى )

                                         
 .8/1248( 11111الموسوعة الميسرة في تراجأ ألمة التفسير واإلقراء والنحو والل ة، مجموعة من المؤلفين )م  (2)
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المو اوع  الميسر  في تراجم أمم  التفسير واإلقراء -1784
 (99999والوي ، اجموع  ان المؤلفين )م والنغو 
" 

 من مشايخه: والده و يره.
 كالم العلماء فيه:

الككديبككاج: "اإلمككام العككالأ العالمككة، كككان فككاضككككككككككككككالر في الفقككه، متقنككرا لألصككككككككككككككول والجككدل  
 والمنطق والعربية .. " أ. هك.

وم الفهكامكة القكالأ بلواء مكذهكه مكالك شككككككككككككككجرة النور: "اإلمكام العالمكة المتفنن في العل 
 بالعراق" أ. هك.

هكككككككككككككككككك( سككككت وسككككبعين، وقيل: سككككبع وسككككتين  262هكككككككككككككككككك(، وقيل: ) 226وفاته: سككككنة )
 وسبعمالة. من مصنفاته: "شرح اإلرشاد"، ولها تفسير كبير"، وصل فيه إلى سورة تبارك ...

 
 ابن الصالى * - 8022

لي بن أبي الحسكككككككككن ال مردي، الشكككككككككي  النحوي، الل وي: محم د بن عبد الرحمن بن ع
 شمس الدين،

 ابن الصالى الحنفي.
 هك(  مان وسبعمالة أو بعدها بقليل. 203ولد: سنة )

 من مشايخه: أبو حيان، والشهاب المرحل، والدبوسي و يرهأ.
 من تالمذته: ع  الدين محم د بن أبي بكر بن جماعة، والجمال بن ظهيرة و يرهما.

 كالم العلماء فيه:
إنباء ال مر: "كان فاضككككالر بارعرا، حسككككن النظأ والنثر كثير االسككككتح ككككار، قوي البادرة  

 دم  اكخالق " أ. هك.
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ذيل العبر: "كان مخالطرا كرباب الدولة وله عندهأ حظوة لكنه مع ذلك كان ِمْخل طرا  
 ( على نفسككككككككككككككه، وعفو اللكه واسككككككككككككككع على أنكه تاب في أواخر عمره، وأناب واعتر  وأكثر2)

 الصدقة ... " أ. هك.
 اكعالم: "أديه، من العلماء، مصري " أ. هك. 

 ئنشد:ف ما فعل الله بكوفي الدرر: رهه ووج بنته في المنام بعد موته فسئله 
هكككككككككك(، وقيل:  226الله يعفو عن المسيء إذا ... مات على توبة ويرحمه وفاته: سنة )

تين وسبعين، وقيل: سبع وسبعين هكككككككككككك( ست وسبعين، وقيل: ا ن 222هكككككككككككك(، وقيل: ) 221)
 وسبعمالة.

من مصنفاته: "التذكرة" في النحو، و"المباني في المعاني"، و"المنهج القويأ في فوالد 
 تتعلق بالقرهن العظيأ".

 
 الُحبيشي * - 8021

الل وي، المفسكككككككر المقرئ: محم د بن عبد الرحمن بن عمر بن محم د الحبيشكككككككي، أبو 
 حامد، جمال الدين.

__________ 
(، ذيل العبر 144/ 8(، الوافي )282/ 2(، إنباء ال مر )221/ 4* الدرر الكامنة )

(، 264(، لحظ اكلحكككاظ )283/ 22(، النجوم )268/ 1(،  كككايكككة النهكككايكككة )822/ 1)
(، الفوالد البهية 255/ 2(، ب يكة الوعكاة )112(، تكاج التراجأ )145/  2/ 8السككككككككككككككلوك )

(، 263/ 1(، هدية العارفين )412/ 3الشككككككككككككككذرات ) (،282/ 1(، درة الحجال )225)
 (.816/ 8(، معجأ المؤلفين )211/ 6(، اكعالم )235/ 1قبقات المفسرين للداودي )

( الِمخل ط: هو الذي يخلط اكشكككككككككككككياء فيلبسكككككككككككككها على السكككككككككككككامعين والناظرين )تاج 2)
 العرول: مادة خلط( انظر هامش ذيل العبر.

 (2)(، قه" 13اليمن )(، صلحاء 1181* تاري  وصاب )
 

                                         
 .8/1245( 11111الموسوعة الميسرة في تراجأ ألمة التفسير واإلقراء والنحو والل ة، مجموعة من المؤلفين )م  (2)
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المو اوع  الميسر  في تراجم أمم  التفسير واإلقراء -1785
 (99999والنغو والوي ، اجموع  ان المؤلفين )م 

" 
 ابن عمرون * - 8111

النحوي: محمككد بن محمككد بن أبي علي  بن أبي سككككككككككككككعككد بن عمرون الحلبي، جمككال 
 الدين.

 هك( ست وتسعين وخمسمالة. 516ولد: تقريبا سنة )
 من مشايخه: الموفق بن يعيش، وعمر بن قبرود و يرهما.

، وعبكككد المؤمن الحكككافظ، -شككككككككككككككي  الكككذهبي-من تالمكككذتكككه: بهكككاء الكككدين بن النحكككال 
 و يرهما.

 كالم العلماء فيه:
 السير: "إمام النحو بحله" أ. هك. 

 هك( تسع وأربعين وستمالة. 641وفاته: سنة )
 "شرح المفصل لل مخشري" في النحو.من مصنفاته: 

 
 أبو عبد الله الدمشقي * - 8118

النحوي، الل وي: محمكد بن محمكد بن عبكال بن أبي بكر بن جعوان بن عبكد الله بن 
جنككدي، شككككككككككككككمس الككدين، أبو عبككد اللككه، ابن أبي عبككد اللككه، ابن أبي الطككاهر، اكنصكككككككككككككككاري 

 الدمشقي.
 هك( خمسين وستمالة. 650ولد: سنة )
ايخه: شكككككككككككمس الدين أبو بكر محمد بن إبراهيأ بن عبد الواحد المقدسكككككككككككي من مشككككككككككك

 الحنبلي، والجمال محمد بن مالك و يرهما.
 كالم العلماء فيه:

 العبر: "المفتي ال اهد ... كان عمدة في النقل" أ. هك. 
 قبقات الشافعية للسبكي: "كان ورعرا" أ. هك. 
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قول  ة وشيخنا الحافظ أبا الح ج اج الم ي يالبداية: "سمعت شيخنا تقي الدين بن تيمي
كل منهما ل خر: هذا الرجل قرأ مسككككند اإلمام أحمد وهما يسكككككمعان فلأ ي كككككبط عليه لحنة 

 متفقرا عليها وناهيك بهذين  ناء على هذا وهما هما" أ. هك.
ا في النحو والل ككة حككافظككرا للحككديكك   قككة حجككة فيككه، أحككد اكلمككة   المقفى: "كككان إمككامككر
 ء العلماء العقالء" أ. هك.الف ال
تذكرة الحفاظ: "وقد قرأ المسككككككككككند على أبي ال نالأ بن عالن قراءة عذبة فصككككككككككيحة لأ  

يئخذوا عليه فيه لحنة واحدة إال أن يكون سكككبق لسكككان وكان ملي  الشككككل حسكككن الب ة كيس 
 العشرة  بترا فيما يقوله كته عنه هحاد الطلبة" أ. هك.

ال كككل ؟ قككمااا فعاال اللااه بااكاكلمككة ... ورُلي في النوم فقيككل  ب يككة الوعككاة: " ... أحككد 
خير، نحن نفترش السكككككككككككندل روقكأ الله ما روقنا، وقال ابن مكتوم: إمام في الل ة والنحو .. 

 "أ. هك.
الشكككذرات: "كان إمامرا حافظرا، متقنرا نحويًّا. توفي قبل الكهولة، ولأ يبلى من السكككمع  

 " أ. هك.مئموله، قاله ابن ناصر الدين
 هك( ا نتين و مانين وستمالة. 631وفاته: سنة )

__________ 
( واسككككككككككمه فيه: محمد بن 128(، البل ة )212/ 2(، الوافي )152/ 18* السككككككككككير )

/ 4(، أعالم النبالء )660/ 8(، معجأ المؤلفين )182/ 2محمككد بن علي، ب يككة الوعككاة )
401.) 

(، 108/ 2(، الوافي )2412/ 4)( ط. علوش، تذكرة الحفاظ 151/ 22* السككير )
 (2)/ " 2(، الشذرات )114/ 2(، ب ية الوعاة )16/ 2(، المقفى )860/ 2النجوم )
 

                                         
 .8/1830( 11111الموسوعة الميسرة في تراجأ ألمة التفسير واإلقراء والنحو والل ة، مجموعة من المؤلفين )م  (2)
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المو اوع  الميسر  في تراجم أمم  التفسير واإلقراء -1782
 (99999والنغو والوي ، اجموع  ان المؤلفين )م 

" 
 خمسمالة.هك( سبع و ال ين و  582ولد: سنة )

من مشكايخه: أبو الفت  نصكر الله بن محم د بن عبد القوي الالذقي، وأبو القاسأ نصر 
 بن أحمد بن مقاتل السوسي و يرهما.

 من تالمذته: ابن خليل، وابن النجار، وأبو بكر محم د بن الن شبي  و يرهأ.
 كالم العلماء فيه:

.* التكملة لوفيات النقلة: "كان حسن اكخذ ضابطرا .  .. وكان فاضالر
 أقرأ وصنف في القراءات" أ. هك.

ررا في الرواية وال يسككمع إال من أصكككل ولأ يكن ممن يفهأ  * تاري  اإلسككالم: "كان ع سكككِ
 الحدي ، لكنه كان مواظبرا على تالوة القرهن".

وقال: "قد سككمع من السكككراج بن شكككحاتة في رجه سكككنة سكككبع عشكككرة، ولعسكككارته انقطع 
 د وقع لنا حدي  أقرانه ُدونه" أ. هك.حديثه بوقت، وإال فق
 هك(  مان عشرة وستمالة. 623وفاته: سنة )

 
مة * - 8633  ابن س ال 

 النحوي، المفسر: هبة الله بن سالمة بن نصر بن علي، أبو القاسأ ال رير.
 من مشايخه: أبو بكر بن مالك القطيعي و يره.

مي بنتككه روق اللككه الت مي من تالمككذتككه: أبو الحسككككككككككككككن علي بن القككاسككككككككككككككأ الطككابخي، وابن
 و يرهما.

 كالم العلماء فيه:
* المنتظأ: "أنبئنا محم د بن أبي الظاهر الب او عن أبي قاله العشاري حد نا هبة الله 
بن المقرئ حد نا هبة بن سكككككككككالمة المفسكككككككككر: قال: كان لنا شكككككككككي  نقرأ عليه في باب محول 

. قال: فما ؟ قال:  فر ليالله بكما فعل فمات بعض أصككككحابه فرهه الشككككي  في النوم فقال 
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حالك من منكر ونكير؟ قال: يا أستاذ لما أجلساني وقاال من ربك؟ من نبيك؟ ألهمني الله 
ع ث وجكلث أن قلكت لهما: بحق أبي بكر وعمر دعاني فقال أحدهما ل خر قد أقسككككككككككككككأ علينا 

 ( دعه فتركاني وانصرفا؟ " أ. هك.2بعظيأ )
النكككال وأحفظهأ للتفسككككككككككككككير وككككانكككت لكككه حلقكككة في جكككامع * البكككدايكككة: "ككككان من أعلأ 

 المنصور" أ. هك.
*  اية النهاية: "ال رير، المفسر، صاحه )الناس  والمنسوخ( المشهور إمام حافظرا" 

 أ. هك.
 * الشذرات: "كان من أحفظ اكلمة للتفسير، وكان ضريررا .. " أ. هك.

 هك( عشر وأربعمالة. 420وفاته: سنة )
الناسكككككككك  والمنسككككككككوخ في القرهن" صكككككككك ير، و"الناسكككككككك  والمنسككككككككوخ من من مصككككككككنفاته: "

 الحدي "، و"المسالل المنثورة" في النحو.
__________ 
(، 1222/ 6(، معجأ اكدبكككاء )283/ 25(، المنتظأ )20/ 24* تكككاري  ب كككداد )
(، 204/ 8(، العبر )2052/ 8( ط. تدمري، تذكرة الحفاظ )420تاري  اإلسالم )وفيات 

(، قبقككات 818/ 1(، ب يككة الوعككاة )852/ 1(،  ككايككة النهككايككة )20/ 21والنهككايككة )البككدايككة 
/ 5(، الشككككككككذرات )843/ 1(، قبقات المفسككككككككرين للداودي )202المفسككككككككرين للسككككككككيوقي )

 (2)" 3(، اكعالم )2112/ 1(، كشف الظنون )62
 
 
 

                                         
 .8/1351( 11111والنحو والل ة، مجموعة من المؤلفين )م  الموسوعة الميسرة في تراجأ ألمة التفسير واإلقراء (2)


