
قزوين: كتاب  لتدوين يف أخبار    ا
فعي : املؤلف  لرا  ا

  اجلزء األول

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  وبه االستعاذة والتوفيق

  رب يسر وأمتم باخلري

سبحان اهللا مقلب الليل والنهار، عربة ألويل األبصار، وأمحد اهللا الذي رفع بنعمته األقدار، ووضع برمحته األغالل 
 املنزه عن أن يغريه تعاقب األدوار، أو يبله تناسخ اإلعصار، واهللا أكرب من أن يقاوم أن بدا واآلصار، وال إله إال اهللا

  .منه اقتهار أو أن ينحل مبلكه إمهال واقصار
فقد كان يدور يف خلدي أن أمجع ! والصالة على رسوله حممد املختار، وعلى آله وصحبه املهاجرين واألنصار، وبعد

  .ووقع يف ألسنة الناس قبل شروعي، فبما أين مشغول بضم قوادمه إىل خوافيه ما حضرين من تاريخ بلدي
فطمعت يف أن تكون األراجيف مقدمات الكون، واستعنت باهللا ونعم العون، وشارعت إىل حتقيق ظنون الطالبني، 

ذا البياض متحرياً وسعيت يف إقرار عيوهنم، ونقلت ما ظفرت يف األصول والتعاليق املتفرقة واألوراق املسودة إىل ه
ضرب تقع العناية فيه بذكر : يف ألفاظه االختصار، ويف معانيه االكتثار مبيناً لك أو مذكراً أن كتب التاريخ ضربان

امللوك والسادات واحلروب والغزوات ونبأ البلدان وفتوحها واحلوادث العامة كاألسعار واألمطار، والصواعق، 
نتقال الدول، وتبدل امللل، والنحل، وأحوال أكابر الناس واملواليد واألمالكات واال: والبوائق، والنوازل والزالزل

  .والتهاين والتعازي وما جيري جمراها
ضرب يكون املقصد فيه بيان أحوال أهل العلم والقضاة وفضالء الرؤساء والوالة، وأهل املقامات الشريفة، والسري 

قاالهتم ورواياهتم ومشائخهم ورواهتم، وهبذا الضرب اهتمام احملمودة من أوقات والدهتم ووفاهتم وطرف من م
  .علماء احلديث

للكتب املصنفة فيه تنقسم إىل عامة كالتاريخ عن ابن منري وأمحد بن حنبل وحيىي بن معني وعلي بن املديين وتاريخ 
كاجلرح والتعديل البن أيب حممد بن إمساعيل البخاري، وابن أيب خيثمة وأيب زرعة الدمشقي وأيب عبد اهللا ابن مندة و

  .كتاريخ الشام -حامت وابن عدي رمحهم اهللا وإىل خاصة إما بإقليم 
إما ببلدة كتواريخ بغداد للحافظ أيب بكر اخلطيب وغريه وتاريخ مصر أليب سعد بن يونس وواسط ألسلم ابن سهل 

د احلافظ مث لكياشريويه، ونيسابور واصبهان أليب بكر ابن مردويه، وابن مندة، وأيب نعيم، ومهدان لصاحل بن أمح
للحاكم وهراة أليب إسحاق بن معني وبلخ، أليب إسحاق املستملي، ومرو للعباس بن مصعب، وألمحد بن سيار 

  .وغريمها وخبارا أليب عبد اهللا غنجار، ومسرقند أليب سعد اإلدريسي
خلليل بن عبد اهللا رمحه اهللا، وإنه غري واف مل أر من هذا الضرب تارخياً لقزوين إال املختصر الذي ألفه احلاحظ ا

بذكر من تقدمه وقد خلت من عصره أمم ونشأ يف كلّ قرن ناشئة ومل يقم إىل اآلن أحد بتعريفهم يف تأليف يشرح 



وكان اإلمام هبة اهللا بن زاذان رمحه اهللا على عزم أن جيمع فيه شيئاً، فقد رأيت خبطه يف خالل كالم يف  -أحواهلم 
  .لبلدةأحوال ا

إين معتزم قدمياً وحديثاً أن أمجع يف أخبارها وأخبار ساكنيها والصاد عن ذاك قلة الرغبات يف أمور عددها ومل 
يساعده القدر فيما أظن، وهذا كتاب إن يسره اهللا تعاىل، وىفّ بذكر أكثر املشهورين واخلاملني من اآلخرين واألولني 

ات املرضية وسالكيها من الذين نشأوا بقزوين ونواحيها أو سكنوها أو من أرباب العلوم وطالبيها وأصحاب املقام
طرقوها أذكرهم وأورد أحواهلم فيه حبسب ما مسعته من الشيوخ والعلماء أو وجدته يف التعاليق واألجزاء وأودعه مما 

  .نقل من سريهم وكلماهتم ومقوالهتم ورواياهتم ما أراه أحسن وأمتّ فائدة
يف ذكر أهل العلم بقزوبن، ورأيت أن أصدره بأربعة فصول، أحدها يف فضائل البلدة  مسيته كتاب التدوين

وخصائصها، وثانيها يف امسها وثالثها يف كيفية بنائها وفتحها، ورابعها يف نواحيها، وأوديتها وقنيها ومساجدها 
أمجعني، مث أندفع يف تسمية من  ومقابرها مث أتبع هذه الفصول بذكر من وردها من الصحابة والتابعني رضي اهللا عنهم

  .بعدهم واهللا املوفق
  .أما فصول الصور، فالفصل األول يف فضائل قزوين وخصائصها وهي تنقسم إىل منقولة ومستنبطة

  الفصل األول

  يف فضائل قزوين وخصائصها

  القسم األول

  املنقول

ت كتبه اليت وقفها وتصدق هبا يف مجلة ما وقد ألف ومجع فيها اإلمام املشهور عبد الرمحن بن أيب حامت، رأيت فهرس
مساها من مصنفاته الصغرية الكبرية وجزء يف فضائل قزوين، ومجع فيها أيضاً إسحاق بن حممد بن يزيد بن كيسان، 

  .وبعدمها احلافظ علي بن أمحد بن ثابت البغدادي، مث احلافظ اخلليل بن عبد اهللا
بن عبد اجلبار، وبعدهم احلافظ احلسن بن أمحد العطار، رمحهم اهللا، ولو مث مسيه اخلليل بن عبد اجلبار، وأخوه نصر 

  .استوعبنا املنقول يف الباب ألطلنا، فنقتصر على عيون فيما بلغنا فيه، وهو نوعان أخبار وآثار
سنة  النوع األول يف األخبار قرأ اإلمام والدي على اإلمام أيب الفضل حممد بن عبد الكرمي، الكرجي رمحهما اهللا،

مثان ومخسني ومخسمائة، وقد أحضرت جملس القراءة، أخربكم القاضي أبو الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار أنا احلافظ 
اخلليل بن عبد اهللا، ثنا حممد بن سليمان بن يزيد ثنا عبد الرمحن بن أيب حامت، ثنا أبو زرعة، ثنا أبو نعيم ثنا بشر بن 

  " .اغزوا قزوين، فإنه من أعلى أبواب اجلنة : "  صلى اهللا عليه وسلمسلمان قال حدثين رجل قال قال رسول اهللا
قدمت هذا احلديث على إرساله ألن علي بن أمحد بن ثابت قال أنا أمحد بن حممد بن داؤد الواعظ، حدثين إسحاق 

عيل بن حممد، مسعت أبا زرعة الرازي يقول ليس يف قزوين حديث أصح من هذا وبشر بن سلمان هو أبو إمسا
النهدي الكويف، روى عن جماهد وعكرمة، وأيب حازم والقاسم بن صفوان، روى عنه الثوري، ووكيع ابن عيينة، 

  .وأبو نعيم الفضل بن دكني، وقد أخرج عنه مسلم
يف الرواة آخر يقال له بشري بن سلمان، مدين يروي عن جابر بن عبد اهللا ويروي هذا احلديث عن بشري بن سلمان 

دى عن رجل نسي أبو السدى امسه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومن هذا الطريق رواه ابن ثابت عن أيب الس



اغزوا قزوين أي اقصدوها للمرابطة هبا واجلهاد فيها، وقوله فإنه من أعلى أبواب اجلنة جيوز رد : " وقوله. البغدادي
لصرف إىل البلد واملوضع على ما اشتهر، أهنا باب الكناية إىل الغزو، وجيوز ردها إىل قزوين، والتذكري على تقدير ا

من أبواب اجلنة وقد ذكر بعض شيوخنا أن املعىن فيه أهنا موضع اجلهاد، وهو أحد األبواب الثمانية املذكورة يف قوله 
  .وفتحت أبواهبا، وأحد األسهم الثمانية من اإلسالم: تعاىل

لقاسم الزهري، أنا علي بن عمر احلافظ، ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد أنبأنا حيىي بن ثابت بن بندار عن أبيه، أنا أبو ا
العزيز، ثنا سويد بن سعيد، ثنا حبيب بن خبيب أخو محزة الزيات، عن أيب إسحاق عن احلارث، عن علي رضي اهللا 

واجلهاد سهم، اإلسالم مثانية أسهم، فالصالة سهم، والزكوة سهم، : " عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ويف غري هذه الرواية " وصوم رمضان سهم، واألمر باملعروف سهم، والنهي عن املنكر سهم، وخاب من ال سهم له 

  .إمتام الثمانية بكلمة الشهادة واحلج
ذكر إسحاق بن حممد بن يزيد بن كيسان فيما مجع من فضائل قزوين، ثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن زكريا 

اد، عن ميسرة بن عبد ربه عن سفيان يعين الثوري، عن عاصم بن هبدلة، عن زر بن حبيش عن أيب الكويف ببغد
كعب رضي اهللا تعاىل عنه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال زر أخربين أيب رضي اهللا تعاىل عنه أنه 

الدنيا جيوز أن يكون املعىن يكون يف آخر الزمان قوم بقزوين يضيء نورهم للشهداء كما تضيء الشمس ألهل 
  .يضيء نورهم لشهداء غريهم الرتفاع مكاهنم وجيوز أن يكون املعىن أنه يضيء ملكان الشهداء فيهم

أخربنا حممد بن عبد الكرمي الكرجي بقرأة والدي رمحهما اهللا، أنا إمساعيل بن عبد اجلبار، أنا اخلليل بن عبد اهللا ثنا 
بد الرمحن بن أيب حامت ثنا إبراهيم بن الوليد ثنا داؤد بن احملرب عن الربيع بن الصبيح حممد بن سليمان بن يزيد ثنا ع

يفتح : " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و وآله وسلم: عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي اهللا تعاىل عنه
باحاً كان له يف اجلنة عمود من ذهب، عليكم اآلفاق، ويفتح عليكم مدينة، يقال هلا قزوين، من رابط فيها أربعني ص

  .على رأسه قبة من ياقوتة محراء على رأسها سبعون ألف مصراع على كل باب منها زوجة من احلور العني مشهور

رواه عن داؤد مجاعة منهم احلارث بن أيب أمامة، وإمساعيل بن أسد وسليمان بن خالد، أبو خالد املؤدب وأودعه 
ماجة يف سننه واحلفاظ يقرنون كتابه بالصحيحني وسنن أيب داؤد والنسائي وحيتجون مبا فيه،  اإلمام أبو عبد اهللا بن

ورواه عبد الرمحن بن أيب حامت عن أبيه عن إبراهيم بن الوليد بن مسلمة بن داؤد، لكن حيكى تضعيف داؤد بن 
بيح بفتح الصاد بصري يروي عنه احملرب عن أمحد بن حنبل وعلي بن املديين، وأيب زرعة وأيب حامت والربيع بن ص

  .الثورين ووكيع وأبو نعيم وعبد الرمحن بن مهدي
يف اجلرح والتعديل البن أيب حامت أن أمحد بن حنبل وأبا زرعة أثنيا عليه وأن حيىي بن معني ضعفه وأن أباه حدثه عن 

وإذا مدح الرجل بغري : اء قالحرملة بن حيىي، عن الشافعي رضي اهللا عنه أنه قال كان الربيع بن صبيح رجالً غز
  .صناعته فقد قنص أي كسر ودق

روى لنا غري واحد عن زاهر الشحامي عن أيب صاحل املؤذن أنا أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا ثنا أبو حممد عبد اهللا بن 
يثاً رواه مل أر حممد ابن يوسف يعين األصبهاين الذي يقال له عروس الزهاد روى حديثاً مسنداً إال حد: جعفر قال

علي بن شعبة العسكري ثنا حممد بن أمحد بن أيب سلم، ثنا عبد اهللا بن عمران االصبهاين ثنا عامر بن محاد 
األصبهاين، عن حممد ين يوسف بن عمر بن صبيح عن أبان عن أنس رضي اهللا تعاىل عنه قال قال رسول اهللا صلى 

زبرجدة خضراء تزف إىل أزواجهن، عسقالن واإلسكندرية  حيول اهللا تعاىل ثالث قرى من: " اهللا عليه وآله وسلم
حممد بن أمحد بن أيب سلم، والصواب أمحد بن حممد بن أيب سلم وكذلك مساه على " وقزوين كذا كان يف اَألصل 



الصحة ابن ثابت البغدادي، وروى احلديث سليمان ابن يزيد عنه، و أورده احلافظ أبو نعيم يف احللية، وقوله يزف 
أزواجهن جيوز أن يريد إىل أشكاهلن من القصور الزبرجدية يف اجلنة وجيوز أن يريد يزف بعد ما حيول زبرجدة إىل 

  .إىل أهلهن لتقرهبما أعينهم
أنبأنا احلافظ احلسن بن أمحد أنبا هبة اهللا بن الفرج أنبا حممد ابن احلسني الصويف أنبا أبو بكر حممد بن احلسني بن 

ن علي بن مالويه، أنبا جحدر بن إبراهيم الغازي بالشاش، أنبا حممد بن لقمان، أنبا شداد ابن الفرا أنبا إبراهيم ب
سعيد، أنبا خالد بن يزيد، أنبا إبراهيم بن طهمان، عن أبان بن أيب عياش عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه 

ن نبأين خليلي جربئيل عليه السالم قال إن جبالً من جبال فارس بأرض الديلم يقال له قزوي" وآله وسلم، قال 
  .حيشرون يوم القيامة فيقومون على أبواب اجلنة صفوفاً، واخلالئق يف احلساب وهم جيدون رائحة اجلنة

قوله من جبال فارس يعين أرض العجم ال ناحية فارس وهذا كما أن لغة العجم تسمى فارسية وقوله حيشرون يعين 
  .أهله

: لي يف كتابه عن اخلليل بن عبد اجلبار ثنا أبو بكر الشافعي بن حممد بن إدريس، ومجاعته قالواأخربنا عطاء اهللا بن ع
أنبأ الزبري ثنا سليمان بن يزيد ثنا حممد بن يونس، ثنا العباس ين عبد اهللا الترقفي، ثنا القاسم بن احلكم عن حممد بن 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : س قالبشري عن إسحاق بن مالك عن القاسم بن مهران، عن أبان عن أن
رواه علي ابن مجعة عن محدان " لو ال أن اهللا أقسم بيمينه وعهد أن ال يبعث بعدي نبياً لبعث من قزوين ألف نيب " 

  .عن القاسم بن احلكم الغزي. بن املعرية
نعيم، عن أيب الشيخ األصبهاين، أنبا أمحد بن أنبأنا املرتضى بن احلتسن بن خليفة احلسيين، أنبأنا أبو علي أنبا أبو 

عيسى، ثنا خالد بن زاذان العباداين، ثنا عبدة بن عاصم التغليب عن عنبثة عن احلسن بن أيب احلسن البصري عن 
بابان مفتوحان يف اجلنة عبادان : " أنس بن مالك رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

ا عبادان حمدث قال ولكنها أول بقعة آمنت بعيسى ابن مرمي، هكذا كان هذا اإلسناد يف األصل املنقول وقزوين، قلن
  .منه

رأيت خبط موسى بن حممد بن يونس الفقيه ثنا ميسرة ابن علي اخلفاف قرى على أيب احلريش، أمحد بن عيسى 
يث، وكتب إلينا احلسن بن أمحد احلافظ أنبا الكويف، ثنا خالد بن يزداد العباداين ثنا عبدة بن حممد، وذكر احلد

احلسن بن أمحد املقري أنبا عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن عبد الرمحن وأنبأنا أبو منصور الديلمي يف مسند 
الفردوس أنبأنا أبو عثمان إمساعيل ابن حممد بن أمحد بن جعفر بن ملة الواعظ، أنبا عبد الرمحن بن حممد أنبأنا عبد 

بن حممد بن جعفر بن حيان، أنبأنا إبراهيم هو ابن حممد بن احلسن ثنا إسحاق هو ابن زريق ثنا عثمان بن عبد اهللا ا
الرمحن حدثين جماشع بن عمرو، عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

اإلميان بلحومهم ودمائهم، يقاتلون يف بلدة يقال هلا  إين ألعرف أقواماً يكونون يف آخر الزمان، قد اختلط: " وسلم
رواه احلافظ أبو بكر اجلعايب عن احلسني بن موسى بن . " قزوين، تشتاق إليهم اجلنة وحتن كما حتن الناقة إىل ولدها

ه، خلف عن إسحاق بن زريق وقال إين ألعرف أقواماً يف آخر الزمان حيبون اهللا وحيبهم يقاتلون يف بلد إىل آخر
وإسحاق بن زريق بتقدمي الزاي، ويقال له الرسغي نسبة إىل رأس العني، وقد يقال الرأسي واختالط األميان باللحوم 

  .والدماء كناية عن شدة االعتناق وطول املالزمة
عبد  وقرأ اإلمام والدي على حممد بن عبد الكرمي الكرجي رمحهما اهللا، وأنا حاضر أنبا القاضي أبو الفتح إمساعيل بن

اجلبار، عن أيب يعلى احلافظ ثنا حممد بن سليمان بن يزيد أنبا أيب أنبا أبو عبد اهللا أمحد بن عبد اهللا املقري ثنا أسامة 



بن بشر البجلي عن بقية بن الوليد، عن عبد اهللا ابن عون عن جابر بن يزيد، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري، قال 
ما من قوم أحب إىل اهللا تعاىل من قوم محلوا القرآن، وركبوا إىل التجارة " وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله

اليت ذكر اهللا تعاىل تنجيكم من عذاب أليم، وقرأوا القرآن وشهروا السيوف يسكنون بلدة يقال هلا قزوين يأتون 
رواه " ال هلم ادخلوا هبا من أيها شئتم يوم القيامة وأوداجهم تقطر دماً حيبهم اهللا وحيبونه هلم مثانية أبواب اجلنة، فيق

حيىي بن عبد الوهاب بن مندة احلافظ يف تارخيه عن الواقد ابن اخلليل، عن أبيه، وثنا حممد بن سليمان، حدثين أيب، 
أنبا أمحد بن عبد اهللا ثنا أبو هبز، ثنا سلمة بن بشري عن بقية فزاد أبا هبز وقال مسلمة ابن بشري بدل أسامة روى علي 

بن ثابت، احلافظ عن سليمان بن يزيد، قال أنبا أمحد بن عبد اهللا بن عاصم القزويين ثنا حممد بن إسحاق البجلي 
وكان ثقة ثنا احلسن بن زياد، عن احلسن بن أيب جعفر، عن حممد بن عثمان، عن عمران بن سليم، عن أيب ذر قال 

الزمان قوم ينزلون مكاناً يقال مل قزوين يكتب هلم فيه، أنه سيكون يف آخر " رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
أنبأنا أبو منصور الديلمي عن أيب عثمان إمساعيل بن حممد احملتسب أنبا عبد الرمحن بن حممد أنبا " قتال يف سبيل اهللا 

رأس العني، أنبا أبو الشيخ احلافظ يف كتاب األمصار والبلدان أنبا إبراهيم بن حممد بن احلسن، ثنا إسحاق بن زريق ب
عثمان ابن عبد الرمحن احلراين، حدثين مجيل موىل منصور، عن ابن عطا عن أبيه، عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا 

ينظر اهللا إىل أهل قزوين يف كلّ يوم مرتني، فيتجاوز عن " عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
ضي أبو بكر اجلعايب بقزوين عن احلسني بن موسى ابن خلف عن ابن حدث به القا" مسيئهم ويقبل من حمسنهم 

ينظر اهللا إليهم أي يرحم ويعطف وقوله مرتني ميكن أن يؤخذ بظاهره ويقال أنه يف كل مرة يتجاوز عن : زريق وقوله
  .لثايناملسيء ويقبل عن احملسن، وميكن أن يكىن باملرتني عن النوعني وجيعل التجاوز أحد النوعني والتقبل ا

ذكر احلافظ علي بن أمحد بن ثابت فيما مجعه من فضائل قزوين ومن خطه نقلت أنبا سليمان بن يزيد، أنبا أمحد بن 
عبد اهللا بن عاصم، ثنا حممد بن إسحاق البجلي ثنا احلسن بن زياد، عن ابن جريج، عن عطا، عن ابن عباس رضي 

خيرج الدجال من يهودية أصبهان حىت يأيت الكوفة فيلحقه " سلم اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله و
  " .قوم من الطور وقوم من ذي مين وقوم من قزوين 

وما قزوين قال قوم يكونون باخرة خيرجون من الدنيا زهداً، فيها يرد اهللا هبم قوماً من الكفر إىل : قيل يا رسول اهللا
ادين عليه، وقوله من ذي مين ميكن أن يريد من جهة صاحب اليمن اإلميان، قوله فيلحقه قوم، يعين قاصدين له ر

  .وملوك اليمن من قضاعة كانوا يسمون أالذواء، وقوله بآخرة أي أخرياً، اخلاء مفتوحة
فيه أيضاً أنبأنا أمحد بن إبراهيم الفقيه، ثنا القاسم بن زكريا، حدثين احلسن بن السكن، ثنا أبو الشيخ احلراين، أنبا 

جماشع بن ميسرة، عن سفيان عن أبيه، عن ميمون بن مهران، عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنه،  خملد عن
" سيكون جهاد، ورباط بقزوين يشفع أحدهم يف مثل ربيعة ومضر : " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

أبو إبراهيم حاجي بن علي الصويف، أنبا  أخربنا القاضي عطاء اهللا بن علي كتابة عن اخلليل بن عبد اجلبار، أنبا
القاضي أبو احلسن علي بن حممد بن وكيع األسكندارين، ثنا أبو حممد إسحاق بن حممد أنبا يعقوب بن إبراهيم، أنبا 
يعقوب بن إسحاق، عن ميسرة بن عبد ربه عن عمر، عن ثور عن مكحول، عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه 

ن سره أن يفتح اهللا له باباً من أبواب اجلنة، فليشهد باباً من أبواب العجم سكانه رهبان بالليل م" وآله وسلم قال 
  .ليوث بالنهار

فليشهد يشبه أن يريد غازياً ومرابطاً والرهبان مجع راهب كركبان وراكب، وجيمع على رهابن وميسرة بن : قوله
  .عبد ربه ممن أساؤا القول فيه



أنبا أبو منصور أمريكا بن أمحد بن زيادة، ثنا أبو القاسم علي بن احلسن الصيدناين، وأبو حممد  أنبأنا أيضاً عن اخلليل
الطييب، وأبو طلحة، القاسم بن أيب املنذر قالوا أنبا أبو بكر حممد بن عمر اجلعايب احلافظ أمالء بقزوين ثنا أبو عبد 

يق ثنا عثمان احلراين عن مجيل موىل منصور عن عبد اهللا احلسني بن موسى بن خلف برأس العني، ثنا إسحاق ابن زر
من سره : " الوهاب بن جماهد، عن أبيه عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .أن حيرم اهللا وجهه، وبدنه على النار فليمت بقزوين كأن املعىن فليقم هبا مرابطاً إىل أن ميوت
د الكرمي، أنبا إمساعيل بن عبد اجلبار عن احلافظ أيب يعلى أنبا حممد بن إسحاق الكيساين، أنبا أيب أخربنا حممد بن عب

ثنا ميسرة عن ثور بن يزيد، عن شهر بن حوشب، عن عبد اهللا . إسحاق بن حممد أنبا يعقوب بن إسحاق ثنا زكريا
صلوات اهللا على أهل قزوين، فإن اهللا : " مبن مسعود رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسل

  " .ينظر إليهم يف الدنيا، فريحم هبم أهل األرض 
أنبأنا احلسن بن أمحد عن هبة اهللا بن الفرج، عن حممد بن احلسني الصويف، عن أيب بكر الفراء عن إبراهيم بن علي، 

أنبا قيس ابن الربيع عن األعمش عن  عن جحدر الغازي، عن حممد بن لقمان عن شداد بن سعد، عن خالد بن يزيد
من سره أن خيتم له بالشهادة : " حيىي بن وثاب عن ابن مسعود، عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال

أخرب لنا عن محد بن نصر بن أمحد أنبا أبو ثابت بن جبري بن منصور الصويف أنبا " والسعادة، فليشهد باب قزوين 
أنبا أبو بكر بن بالل الفقيه، أنبا أبو بكر عبد اهللا بن احلسن الكرجي، ثنا علي بن سعيد  جعفر بن حممد األهبري،

العسكري، حدثين عمرو بن سلمة اجلعفي، ثنا أمحد بن عبد الرمحن، أنبا أبو هشام احلوشيب عن أيوب ابن مقدم عن 
إن اهللا ومالئكته يصلون يف كل : " هللاأيب هاشم عن زاذان عن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال ا

يوم وليلة على موتى قزوين والتجار وشهداؤهم مائة صالة، ميكن أن يكون املراد من املوتى الذين رابطوا إىل أن 
  .ماتوا فيلحقون بالشهداء

وأخربنا عالياً أنبأنا علي بن عبيد اهللا احلافظ عن كتاب الشافعي ابن حممد بن إدريس عن أبيه أنبا احملسن الراشدي 
أنبا حممد بن علي بن عمر، أنبا سليم بن يزيد، أنبا حازم : حممد بن عبد الكرمي، عن إمساعيل، عن اخلليل احلافظ قال

أنبا هاين ابن املتوكل اإلسكندراين، عن خالد بن محيد، عن سليمان األعمش عن أيب صاحل عن : ابن حيىي احللواين
ع بن خيثم، ما مينعك أن تدخل معنا قال ما كنت ألقاتلك وال أقاتل معك فدلين علي رضي اهللا عنه أنه قال للربي

عليك باإلسكندرية أو بقزوين فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول : " على جهاد أو رباط قال
خرج من ذنوبه كيوم ستفتحان على أميت وأهنما بابان من أبواب اجلنة من رابط فيهما أو يف أحديهما ليلة واحدة 

  " .ولدته أمه 
رواه عن هاين بن املتوكل حممد بن سنان القزاز وأبو منصور حممد ابن سليمان البجلي أيضاً، ورواه أبو حفص عمر 
بن عبد اهللا بن زاذان، عن علي بن إبراهيم، عن خازم، وقال هو غريب من حديث األعمش ال أعلم رواه عنه غري 

رواه أبو احلسن الصيقلي عن أيب بكر بن روضة عن خازم باخلاء والزاي املعجمتني وهو خالد بن محيد املهري، و
  .أخو أمحد ابن حيىي احللواين

ما كنت ألقاتلك وال أقاتل معك، جرى على مذهب التورع، وطلب السالمة وقد تورع مجاعة من : قول الربيع
ية ال رغبة عن مبايعة علي ومتابعته لكنهم رأوا الصحابة والتابعني عن حضور الوقايع اليت جرت بني علي ومعاو

فدلين على جهاد أو رباط كأنه يقول ال بد لك ممن جياهد ويرابط يف الثغور وأنا : العزلة أسلم فاستأذنوه فيها وقوله
  .فيهما أرغب مين يف قتال الباغني فإن رأيت أذنت يل فيهما له



ائة يف ذي حجتها، أخربكم أبو الفضل عبد امللك بن سعد قرأت على والدي رمحه اهللا سنة مخس وستني ومخس م
التميمي أنبا أبو عثمان بن إمساعيل بن حممد احملتسب، أنبا عبد الرزاق بن أمحد بن عبد الرمحن ثنا أبو بكر حممد بن 

سنة علي بن حممد الغزال، ثنا أبو احلسن علي بن حممد بن حممد ابن مهرويه، وإمساعيل بن عبد الوهاب بقزوين 
  .ثالثني وثالث مائة

أنبأنا عاليا احلافظ أبو العالء العطار، أنبا اهليثم بن حممد، أنبا أبو عثمان العيار الصويف، أنبا أبو احلسن علي بن 
احلسني بن بندار العنربي، أنبا ابن مهرويه قاال أنبا أبو أمحد داؤد بن سليمان بن يوسف الغازي، أنبا علي ابن موسى 

يب عن أبيه جعفر عن أبيه، حممد، عن أبيه علي، عن أبيه احلسني، عن أبيه، علي رضي اهللا عنه قال قال الرضا، نبا أ
قزوين باب من أبواب اجلنة هي اليوم يف أيدي املشركني وسيفتح على يدي : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

صلي يف غريها وأن الشهيد فيها يركب يوم القيامة أميت من بعدي املفطر فيها كالصائم يف غريها والقاعد فيها كامل
على براذين من نور، فيساق إىل اجلنة مث ال حياسب على ذنب أذنبه، وال عمل عمله وهو يف اجلنة خالداً، ويزوج 

وال : وقوله" من احلور العني ويسقى من األلبان والعسل والسلسبيل فطوىب للشهداء فيها مع ماله عند هللا من املزيد 
يء عمله كذا قيده وميكن أن يقرأ وال شيء عمله وقوله من احلور العني ومن األلبان والعسل والسلسبيل األلف ش

  .والالم يف مجيع ذلك للتعريف يعين احلور العني والعسل واأللبان اليت سبق الوعد هبا من اهللا تعاىل
ات مل يقع النص عليها، وقد يشري به إىل النظم قوله مع ماله عند اهللا من املزيد جيوز أن يريد مع مزيد ثواب ودرج

الذين أحسنوا احلسىن وزيادة وبه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : " إىل اهللا تعاىل كما فسر به قوله تعاىل
ن إن بلدة يف آخر الزمان يقال هلا قزوي: قالوا يا رسول اهللا ما قزوين وما إخوانك قال" رحم اهللا إخواين بقزوين " 

الشهيد فيها يعدل عند اهللا شهداء بدر، يقال عدل الشيء بالشيء أي سواه به ومل يوردوا يف كتب اللغة عدل 
  .الشيء الشيء مبعىن ساواه

كتب إلينا احلافظ أبو العالء العطار، أنبا هبة اهللا الكاتب، أنبا عبدوس بن عبد اهللا، أنبا أبو طاهر احلسني بن علي 
فضل ابن الفضل الكندي ثنا عيسى بن هارون ثنا هارون بن هزازي ثنا ابن سامل ثنا أبو سعيد سلمة العدل، ثنا ال

النجراين عن حمارب بن دثار، عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
ترع اجلنة، يعين باباً من أبواب اجلنة يكون يف آخر الزمان ترعة من : " يقول صلى اهللا على أخي حيىي بن زكريا قال

  .يقال له قزوين، فمن أدركها فلريابطها ويشركين يف رباطها أشركه يف فضل نبويت
أورده أبو حفص عمر بن عبد اهللا بن زاذان يف فوائده، عن علي ابن حممد بن أيب سهل البزار عن هارون بن هزازي 

سعيد، عن حمارب بن دثار عن علي والترعة قد تفسر بالباب كما صرح ثنا احلسن بن عبد اهللا أبو سامل ثنا حيىي بن 
  .به احلديث ويقال هي الروضة ويقال الدرجة

ذكر علي بن ثابت يف مجعه، أنبا سليمان ثنا علي بن سعيد العسكري ثنا عمرو بن مسلمة اجلعفي، أنبا أمحد بن عبد 
دم، عن عبد العزيز بن سعيد، عن أبيه عن أيب الدرداء الرمحن املخزومي، ثنا أبو هشام احلوشيب عن أيوب بن مق

املرابطون بقزوين والروم وساير املرابطني يف البالد خيتم " رضي اهللا عنه إن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال 
  " .لكل من رابط منهم يف كل يوم وليلة أجر قتيل يف سبيل اهللا متشحط يف دمه 

اخلليل بن عبد اجلبار، أنبا حاجي بن علي، أنبا القاضي أبو احلسن بن وكيع، ثنا إسحاق أنبا عطاء اهللا بن علي، عن 
بن حممد، عن يعقوب ابن إسحاق عن ميسرة ابن عبد ربه، عن عروة، عن عائشة قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

قرأ والدي على حممد بن عبد " ترك قزوين حسرة وأتياهنا بركة، واجلنة إىل أهلها مسرعة : " عليه وآله وسلم يقول



الكرمي الكرجي رمحهما اهللا، وأنا حاضر أنبا القاضي أبو الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار عن أيب يعلى احلافظ ثنا حممد 
ابن سليمان بن يزيد ثنا أيب حدثين حممد بن أمحد بن حممد النخعي بنا عبدان اجلواليقي ثنا حممد بن عبد األعلى عن 

لقيت كعب بن عجرة رضي اهللا : ن التيمي عن عبد امللك ابن أيب مجيلة عن أيب بكر بن بشر قالمعتمر بن سليما
أين تريد يا كعب قال إىل : عنه خارجاً من مدينة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف أول يوم من شعبان فقلت له

لم قال أمضي إىل مدينة مسعت النيب اجلبل قلت وأي شيء تصنع باجلبل وتترك جوار النيب صلى اهللا عليه وآله وس
إهنا جتيء يوم القيامة وهلا جناحان تطري هبما بني السماء واألرض من درة بيضاء : " صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول

جموفة بأهلها تنادي أنا قزوين قطعة من الفردوس مندخلين حىت أشفع له إىل ريب ويف بعض النسخ قطعت من 
  .بأهلها متعلق بقوله تطري هبا: لى بن ثابت وقال يف أول يوم من شهر رمضان وقولهالفردوس وروى احلديث ع

عن أيب يعلى احلافظ بنا احلسني بن علي بن حممد بن زجنويه نبا علي ابن حممد بن مهرويه ثنا عبد اهللا بن أمحد 
عيل بن سليمان حدثين ثور الدشتكي ثنا إبراهيم بن أمحد بن مسعود ابن أخي سندول نبا القاسم بن حكم بنا إمسا

من : " بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
بات ليلة بقزوين على قدر فواق ناقة بعث اهللا تعاىل من كل مساء سبعني ألفاً من املالئكة مع كلّ ألف ملك دفتر من 

  " .ن من هنر من نور يكتبون ثوابه إىل ينفخ يف الصور نور وأقالم من نور يستمدو
رواه أبو احلسن الصقلي عن العباس الصفار الرازي عن الدشتكي ومساه عبد الرمحن والفواق ما بني احللبتني من 

ي من بات على قدر فواق ناقة أ: املدة وذلك ألن الناقة حتلب مث تترك سويعة يرضعها الفصيل فيها فيدر لبنها وقوله
  .بات من ليلة هذا لقدر وختصيص الليل بالذكر ميكن أن يكون سببه أن خوف أصحاب الثغور يف الليايل أشد

أملى احلافظ أبو بكر اجلعايب بقزوين حدثين حممد بن سهل أبو عبد اهللا العطار، ثنا عبد اهللا بن حممد البلوي ثنا 
حيان عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال عمارة بن زيد حدثين أبو نعيم عمر ابن صبيح عن مقاتل بن 

اللهم أرحم إخواين بقزوين قلنا ومن إخوانك هؤالء قال قزوين باب : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  " .من أبواب اجلنة يقاتلون الديلم الشهداء فيهم، كشهداء بدر 

يكون ألميت مدينة يقال هلا قزوين الساكن هبا : " ه وآله وسلموفيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا علي
  " .أفضل من ساكن احلرمني، كأنه يريد أن السكون هبا للمرابط أفضل 

روى اخلليل بن عبد اجلبار وقد أجاز ملن أجاز لنا عن أمريكا بن زيتارة ثنا سليمان بن يزيد ثنا أبو احلسني أمحد بن 
غاضري ثنا سلم بن قادم ثنا سليمان بن عوف النخعي ثنا عثمان بن األسود عن سعيد بن حممد، ثنا حممد بن هبرية ال

أفضل الثغور أرض ستفتح يقال هلا قزوين : " املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  " .خل اجلنة من بات هبا ليلة احتساباً مات شهيداً وبعث مع الصديقني يف زمرة النبيني، حىت يد

يف زمرة النبيني كأنه يشري إىل أن زمرة النبيني أو أتباعهم أصناف منهم الصديقون وهم أعلى : قوله مع الصديقني
  .األصناف درجة

روى اخلليل هذا عن أيب حممد عبد اهللا بن أمحد زرده نبا أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا احلافظ بأصبهان نبا سليمان بن 
ا احلسن بن علي بن احلجاج ثنا إبراهيم بن حممد الترمجاين ثنا شريح بن حممد بن زيد عن أيب نعيم أمحد الطرباين، نب

بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه : " اخلراساين عن مقاتل بن سليمان عن مكحول عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال
رحم اهللا إخواين بقزوين يقوهلا : " اً فقالوآله وسلم ذات يوم قاعد معنا إذ رفع بصره إىل السماء كأنه يتوقع أمر

قزوين باب من : " فقال أصحابه يا رسول اهللا بآبائنا وأمهاتنا ما قزوين هذه وما إخوانك الذين هم هبا قال" ثالثاً 



أبواب اجلنة وهي اليوم يف يد املشركني، ستفتح يف آخر الزمان على أميت فمن أدرك ذلك الزمان فليأخذ نصيبه من 
  .الرباط بقزوينفضل 

قريب من هذا احلديث ما روى عن عبد الرمحن بن أيب حامت أنه أورده بإسناده عن هشام بن عبيد اهللا عن زافر يعين 
أبن سليمان عن عبد احلميد ابن جعفر يرفعه إىل أيب هريرة وابن عباس رضي اهللا عنه عنهما قال كنا عند رسول اهللا 

ه إىل السماء كأنه يتوقع شيئاً فقال يرحم اهللا إخواين بقزوين ثالث مرات صلى اهللا عليه وآله وسلم فرفع بصر
فسالت دموعه فجعلت يقطر من أطراف حليته فقالوا يا رسول اهللا ما قزوين ومن إخوانك الذين ذكرهتم فرققت هلم 

من أميت قمن  قال قزوين أرض من أرض الديلم وهي اليوم يف يد الديلم وستفتح على أميت وتكون رباطاً لطوائف
  .أدرك ذلك فليأخذ نصيبه من فضل رباط قزوين فإنه يستشهد هبا قوم يعدلون شهداء بدر

فيما مجع احلافظ علي بن أمحد بن ثابت، ذكر أبو بكر حممد بن عبد اهللا األصبهاين نزيل قزوين ثنا احلسني بن مأمون 
هللا الكريزي أنبا صاحل بن أيب األخضر، عن الزهري الربدعي نبا احلسن بن حممد الصباح نبا عبد الغفار ابن عبيد ا

عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال قزوين باب من أبواب اجلنة حيشر من مقربهتا 
  .كذا وكذا ألف شهيد

حممد بن خملد الوكيل  أخربنا القاضي عطاء اهللا علي كتابة أن اخلليل بن عبد اجلبار أجاز له أنبا أبو احلسن علي بن
نبا عمي إبراهيم بن علي ابن خملد نبا أبو داؤد سليمان بن يزيد نبا أبو حامت الرازي ثنا نعيم بن محاد ثنا رشد بن 
سعد عن جرير بن حازم عن األعمش عن موىل لعمر بن عبد العزيز قال رأيت رجالً حيدث عمر بن عبد العزيز 

ستفتح على أميت مدينتان، أحدمها من :  صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قاليقول حدثين أيب عن جدي عن رسول اهللا
أرض الديلم يقال هلا قزوين واألخرى من أرض الروم، يقال هلا اإلسكندرية من رابط يف أحدمها يوماً أو قال يوماً 

ول اهللا صلى اهللا وليلة وجبت له اجلنة، قال فجعل عمر بن عبد العزيز يقول للرجل حدثك أبوك عن جدك عن رس
عليه وآله وسلم، قال عمر بن عبد العزيز اللهم ال متتين حىت جيعل يل يف إحديهما دارا ومنزالً مث دعا بدواة 

  .وقرطاس فكتب احلديث
أخرجه حممد بن داؤد بن ناجية املهري يف فضائل اإلسكندرية عن داؤد بن محاد بن أخي رشدين قال نبا رشدين عن 

راساين عن سفيان الثوري عن األعمش ورواه أبو احلسن الصقلي عن علي بن إسحاق بن خشنام بن أيب عبد اهللا اخل
رجنلة الرازي عن العباس بن أمحد البغدادي عن حممد بن إسحاق الصاغاين عن نعيم بن محاد ورواه ميسرة بن علي 

  .عن العباس بن أمحد البغدادي أيب أمحد وقال ثنا به بالري يف جملس ابن أيوب

روى لنا غري واحد من الشيوخ عن احلسن بن أمحد املقري أنبا عبد الرمحن بن حممد أنبا عبد اهللا بن جعفر بن حيان 
أبو الشيخ يف كتاب األمصار، ثنا حممد بن جعفر نبا اجلراح بن خملد نبا حممد بن بكري نبا عبد اهللا ابن هيثم الزهري 

به عن جده رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال يفتح مدينتان عن جده أيب عقيل عن عمر بن عبد العزيز عن أ
يف آخر الزمان مدينة الروم ومدينة الديلم أما مدينة الروم فاإلسكندرية ومدينة الديلم قزوين من رابط هبما يف شيء 

  .منهما خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
أخربين . اهيم اخلليل ابن عبد اجلبار سنة تسعني وأربعمائةرأيت خبط الفقيه احلجازي بن شعبويه أنبا الشيخ أبو إبر

مسعت أستاذي حسان بن محزة بن أيب : أبو احلسن علي ابن أيب عبد اهللا بن أيب احلسني البناء وكان رجالً صاحلاً، قال
وشتاء وترك  يعلى البناء وكان مقدماً يف صناعته أنه أقبل يف آخر عمره على عمارة سور قزوين واشتغل مبرمته صيفاً

  .سائر األعمال حىت تويف



فسئل عن ذلك فقال كنت أعمل على السور يوماً فإذا أنا برجل قد أقبل من الطريق وبيده كوز وعصا فدخل 
البلدة وصعد السور وصلى عليه ركعتني، مث نزله وأخذ قدراً يسرياً من الطني وبله باملاء الذي كان معه يف الكوز 

  .أخذ يرجع من الطرق الذي جاء منه فتعجبت منه فلحقته وسألتهوجعله يف بعض الشقوق و
فقال أنا رجل من ناحية كذا من نواحي ما وراء النهر قرأت يف خرب عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه يكون 

قدر يف آخر الزمان بلدة بقرب الديلم يقال هلا قزوين، هي باب من أبواب اجلنة من عمل يف عمارة سورها ولو ب
  .كف من طني غفر اهللا له ذنوبه صغريها وكبريها

فذلك الذي دعاين إىل أن أصرف بقية عمري يف عمارته ووجدت يف بعض األجزاء العتيقة : قال حسان بن محزة
أحاديث غري مسندة يف فضل الطالقان اليت بني الري وقزوين ومنها أن تربة قزوين وتربة الطالقان من تربة اجلنة من 

  .تكبرية فله عند اهللا أن يعتقه من النار كرب هبا
النوع الثاين يف اآلثار أخربنا حممد بن عبد الكرمي عن إمساعيل بن عبد اجلبار عن اخلليل احلافظ ثنا حممد بن سليمان 

بن يزيد ثنا أيب ثنا احلسن بن أيوب نبا علي بن حممد الطنافسي نبا زيد بن احلباب عن زائدة عن إمساعيل السدي 
مرة اهلمداين قال قال علي رضي اهللا عنه من كره املقام معنا فليلحق بالديلم فخرج مرة يف أربعة آالف رواه عن 

  .سفيان بن عيينة ومعاوية بن عمرو واحلسني بن علي أبو عبد اهللا اجلعفي عن زائدة
بن سلم عن أيب سنان  وبه عن حممد بن سليمان نبا الفضل بن حممد نبا أبو سهل موسى ابن نصر الرازي نبا حكام

من كره القتال معنا فليلحق بقزوين قال فسار إليه الربيع ابن خيثم يف : قال قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
  .أربعة آالف

وبه عن حممد بن سليمان عن أبيه حدثين أمحد بن حممد القرشي نبا جعفر بن حممد البزار ثنا عمرو بن مالك ثنا 
احلراين، ثنا حممد بن أيب عائشة عن عطاء عن ابن عباس رضي اهللا عنه، أنه ذكر الثغور يوماً سعيد بن عبد الرمحن 

فعد فضلها مث قال ومن الثغور قزوين وهي روضة من رياض اجلنة ومن استشهد هبا كان أكرم الشهداء عند اهللا يوم 
  .القيامة

شد الدمشقي حدثين أيب ثنا األعمش عن املعرور بن وبه عن سليمان نبا عيسى بن عبد اهللا العسقالين ثنا حممد بن را
سويد عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال من مشى بأرض قزوين أربعني خطوة فما فوقها عند فزعة العدو مث لقي اهللا مبثل 

  .تراب األرض خطيئة غفر اهللا له وال يبايل
لدوري، وكتب إيل مدرك بن عامر اجلزري وبه عن سليمان، نبا أمحد بن حممد بن أيب سلم، ثنا سعيد بن أيب سعيد ا

من أهلي رأس العني نبا إسحاق بن زريق، نبا عثمان بن عبد الرمحن، حدثين مجيل موىل منصور، عن ثور بن يزيد، 
  .عن مكحول عن واثلة ابن األسقع رضي اهللا عنه قال مثل قزوين يف األرض كمثل جنة عدن يف اجلنان

بن أمحد بن صاحل، نبا حممد بن مسعود، وحممد بن يونس بن هارون، قال دخل وبه عن اخلليل احلافظ، نبا علي 
سعيد بن جبري قزوين وهو هارب متوار من احلجاج فبات هبا ليلة فقال ليجتهد عباد املسجدين فلن يدركوا فضل 

احلرام ومسجد هذه الليلة قال عبد اهللا بن أسوار كان يف مسجدنا هذا يعين مسجد التوث يريد باملسجدين املسجد 
  .املدينة

وبه عنه نبا حممد بن علي بن عمر، نبا أمحد بن حممد بن الشحام ثنا حجاج بن محزة، ثنا يزيد بن هارون، قال بلغين 
  .أن حممد بن جبري بن مطعم خرج من مدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل قزوين يف الغزو

وهاب بن حممد اخلطيب، ثنا أمحد بن حممد ابن أيب سلم، نبا نصر بن خلف وبه عنه نبا الواحد بن حممد نبا عبد ال



حدثين احلسن بن عبد اهللا عن عمرو بن جرير عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال قلت ألىب ما 
  .مباركة هبا باب من أبواب اجلنة: قزوين هذه اليت تذكر قال

محد بن حيىي العدل، نبا أمحد بن عبيد القزويين نبا حامد بن حممود اهلروي، نبا فيها مجعه علي بن ثابت، نبا جعفر بن أ
حيىي بن سعيد األموي ثنا شيبان النحوي، عن عبد امللك بن هارون بن عنترة، عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه، قال 

سن الصقلي عن أيب علي أربعة أبواب يف الدنيا من اجلنة، اإلسكندرية وعسقالن وقزوين وعبادان، رواه أبو احل
الطهراين عن عمه عبد الرمحن بن حممد الطهراين عن حممد بن أيب موسى عن إمساعيل بن مالك، عن أيب املضا 

  .احلجاج بن خالد عن عبد امللك بأسناده مرفوعاً وزاد وفضل جدة على األربع فضل بيت اهللا على سائر البيوت
ؤد الواعظ، نبا زكريا ابن حيىي النيسابوري حدثنا إمساعيل بن توبة عن روى ابن ثابت فيه عن أمحد بن حممد بن دا

عبد اهللا بن أسوار، عن أيب سنان الشيباين، قال قال عمر بن عبد العزيز لو كان يل من يكفيين أمر األمة لتحولت إىل 
  .مع شهداء بدر قزوين بعيايل أرابط فيها، فأما أن استشهد وإما أن أموت مرابطاً هبا فأبعث يوم القيامة

عن علي بن إبراهيم، ثنا حممد بن إدريس بن املنذر، ثنا هشام بن عبيد اهللا الرازي ثنا يعقوب بن عبد اهللا 
األشعري،عن ابن اجملالد الصنعاين، ثنا عمر بن حفص العبدي، عن عون بن أيب شداد، عن حممد بن كعب القرظي 

  .الن سبعون ألفاً، أو حنو ذلك كلهم شهداءقال بلغنا أنه حيشر من كل واحدة من قزوين وعسق
عن إسحاق بن حممد بن يزيد بن كيسان عن ابن أيب سلم حدثنا أمحد بن محك بن السندي نبا عيسى بن أيب فاطمة، 

ثنا يزيد العجمي قلنا لسفيان الثوري جماورة سنة مبكة أحب إليك أم رباط أربعني يوماً، فقال رباط أربعني يوماً 
إيل من جماورة سنة مبكة أورده الشيخ احلافظ يف ثواب األعمال عن خاله عن أيب حازم عن عيسى بن  بقزوين أحّب

  .أيب فاطمة عن يزيد أيب خالد اجلالب قال قلت لسفيان
قدم رجل من مهدان علي : وحدث ابن ثابت عن أيب عبد اهللا، ثنا علقمة بن احلصني، نبا هناد ابن السري، قال

نعم قال غزوت قال ال قال : نكم وبني قزوين فقال كذا وكذا فرسخا فقال له حججت قالشريك فقال له كم بي
  .لو مت ما صليت عليك

عن أمحد بن حممد بن داؤد الواعظ عن أمحد بن عبيد، ثنا أمحد ابن ثابت فرخونة الرازي، ثنا عيسى بن أيب فاطمة، 
كم بينكم وبني قزوين قلنا دون الثلثني فرسخا قال  قال أتينا سفيان الثوري ومعنا اخلليل بن زرارة فقال سفيان

  .فيكم من ال يأتيها يف كل شهر مرة قلنا نعم، ومنا مل يأهتا قط فقال سبحان اهللا سبحان
كنا بقزوين يف مسجد التوت ومعنا : عن سليم بن يزيد ثنا أمحد بن حممد بن أيب سلم، نبا علي ابن خلف املقري قال

وغريمها، فخرج علينا أبو جعفر حممد بن إبراهيم وراق وكيع فقال رأيت وكيعاً يف النوم  الدشتكي ومحدويه العطار
أنت هاهنا قلت نعم، قال ارتفع إيل قلت كيف أصعد فدىل يده : بقزوين، كأنه على سطح فسلمت عليه فقال

  .فصرت معه، فقلت يا أبا سفيان ما تقول يف قزوين، قال أرض رباط وفضل وعبادة
: ن موسى بن هارون بن حيان قال ثنا عبد اهللا بن حممد، ثنا جرير بن عبد احلميد، عن حكيم بن جبري قالذكر فيه أ

قال علي أيب رضي اهللا عنه للربيع بن خثبم ومرة الطيب من كره اخلروج معي إىل صفني فليخرج إىل هذا الوجه 
  .يعين قزوين، فأخذوا عطياهتم وخرجوا وكانوا أربعة آالف

و العالء احلافظ يف كتابه أنبا أمحد بن حممد بن علي بن أمحد، أنبا احلسن بن علي الواعظ التميمي، أنبا أمحد أخربنا أب
بن جعفر القطيعي، أنبا عبد اهللا ابن امحد بن حنبل حدثين أبو معمر، أنبا جرير عن حكيم بن جبري، قال قال عمر بن 

  .بذلك الرباطعبد العزيز لوددت إن منزيل بقزوين حىت أموت يعين 



أنبأنا احلافظ عن احلسن بن أمحد، أنبا عبد الرمحن بن حممد، أنبا عبد اهللا بن حممد بن جعفر، حدثين خايل أنبا أبو 
عسقالن أحب إليك أم : حامت، أنبا علي بن ميسرة مسعت عبد العزيز بن عثمان، قال سألت سفيان الثوري قلت

  .تلوا الذي يلونكم من الكفار قال كل قوم وما يليهم الري والديلمقزوين، قال قزوين أما مسعت حديث احلسن قا
أخربنا القاضي عطاء اهللا بن علي يف كتابه عن اخلليل بن عبد اجلبار، ثنا أبو منصور ومجاعة نبا الزبري بن حممد نبا أبو 

دية حيضر معنا غزو يقول كان رجل من أهل البا: داؤد نبا أمحد بن حممد بن ساكن الزجناين، مسعت عمي املسيب
بابك قال فقضى اهللا تعاىل للمسلمني الفتح قال فقضى اهللا أنه تلك السنة مل حيضر، فنزل بعض ضياعنا وقد اغتم ملا 
مل يقض له احلضور، قال فنام تلك الليلة فرأى فيما يرى النائم كأنه يقول اغتمت ملا مل تشهد هذا الفتح أذهب حىت 

  .مثل من شهد هذا الفتح تصلى بقزوين هذا العيد فإنه
عن اخلليل أنبا حاجي بن علي الصويف، نبا علي بن حممد بن وكيع ثنا إسحاق بن حممد ثنا أبو حامت الرازي، ثنا عبد 

العزيز بن عثمان خنت عثمان ابن زائدة، مسعت سفيان يقول وددت أن منزيل بقصران قال أبو حامت لقرهبا من 
  .قزوين

ن داؤد الواعظ ثنا حممد بن يزيد ثنا جعفر بن حممد بن عبد اجلبار اهلمداين املعروف رأيت خبط أمحد بن حممد ب
بسندول مسعت أيب يقول شاورت وكيعاً وهو مبكة فقلت له يا أبا سفيان اإلقامة مبكة أحب إليك أم اخلروج إىل 

  .جدة فقال أرى أن تقيم مبكة وتنوي أن كان جبدة فزع أن تنفر إليه
أين أنتم من قزوين قلت بيننا وبينهم مسرية ثالث أو أربع، : البالد أنت قلت من أهل مهدان قالمث سألين من أي 

قال يأيت على أحدكم الشره وال يأتيها قلت رمحك اهللا نعم والعمر ال يأتيها، قال أظن قزوين حسرة على أهل هذه 
  .البالد يوم القيامة

وأنبأنا غري واحد عنه عن أيب منصور املقومي، نبا احملسن بن حدث القاضي أبو خليفة الفضل بن إمساعيل بن ماك 
احلسني الراشدي، نبا اخلضر بن أمحد الفقيه ثنا عبد الرمحن بن أيب حامت، ثنا أيب وأبو زرعة، قاال حدثنا عن يعقوب 

ال وددت أن بن عبد اهللا القمي عن أيب مالك، ثعلبة عن أيب سنان قال قيل إلبراهيم النخعي ما تقول يف قزوين ق
  .منزيل بدستىب

يف خمتصر مجع يف فضل عسقالن أن أبا إسحاق الطالقاين حدث عن أيب حفص بن ميسرة الصنعاين عن سلمان 
هذا ما  -الباهلي عن سامل بن أيب اجلعد قال وجدت يف بعض الكتب أن عسقالن وقزوين قريتان من قرى اجلنة 

آلثار يف هذا الباب أوضح إسناداً وأوثق رجاالً من األخبار فإن يف أكثر اتفق إيراده من الفضائل املنقولة وأعلم أن ا
أسانيدها اضطرابا لكنك إذا تأملت يف النوعني ووقفت على تظاهرمها وكثرة طرقها واعتضاد البعض بالبعض مل 

  .تشك يف أن هلا أصالً وأن للبقعة عن األولني مرتبة وفضالً وباهللا التوفيق
  القسم الثاين

  ا وخصائصها املستنبطةفضائله

فمنها أهنا مل تزل رباطاً وثغراً قرأت على علي بن عبد اهللا بن بابويه، أخربكم عبد الرحيم بن املظفر احلمدوين إجازة 
نبا عبد الواحد بن احلسن الصفار، نبا حممد بن أمحد بن موسى الشروطي، نبا حممد بن احلسني ابن اخلليل، ثنا أبو 

الفرغاين، ثنا أبو حيىي زكريا بن حيىي النيسابوري، ثنا أمحد بن حرب عن حممد بن الفضل، سعيد مسعدة ابن بكر 
عن عبد امللك ابن جريج، عن أيب الزبري املكي، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 



  .امها وقامهاقال من بات بالري ليلة واحدة صلى فيها وصام فكأمنا يف غريه ألف ليلة ص
خري خراسان نيشابور وهرات مث بلخ، مث أخاف على الري وقزوين أن تغلب عليهما العدو والثغر هو املوضع الذي 

  .خياف عليه من غلبة العدو وقوله ليلة واحدة صلى فيها وصام أي ليلة واحدة بيومها

وهو أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن ذكر أصحاب التواريخ منهم مؤلف كتاب البلدان قال الكياشريوية الديلمي 
إسحاق بن إبراهيم األخباري اهلمداين يعرف بابن الفقيه يروي عن أبيه وابن ديزبل وحممد بن أيوب الرازي روى 
عنه أبو بكر بن الل وغريه ومنهم أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة الكاتب أن أحوال الديلم مل تزل مذبذبة مل 

ة وال طاعة مستقرة وقد نقضوا وغدروا ورجعوا إىل الكفر غري مرة وجيل الديلم مشهورون تكن هلم شريعة حمصل
  .بالقسوة وغلظ الطبع والذهاب بالنفس والتأين عن الطاعة واالنقياد وهبم يضرب املثل يف ذلك

ري بن حممد، أنبا علي بن أنبأنا أبو زرعة املقدسي أنبا أبو منصور املقومي بالري سنة أربع ومثانني وأربعمائة، أنبا الزب
حممد بن مهرويه، أنبا علي بن عبد العزيز، نبا أبو عبيد، نبا أبو معاوية عن األعمش عن أيب وائل قال استعمل علي 

بن أيب طالب عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما على املوسم فخطب عليهم خطبة لو مسعتها الديلم ألسلمت مث قرأ، 
  .عليهم سورة النور

ن عبيد، نبا عبد الرمحن عن سفيان عن األعمش عن أيب وائل قال قرأ ابن عباس رضي اهللا عنه سورة النور، وبه ع
وجعل يفسرها، فقال رجل لو مسعت الديلم هذا ألسلمت، وكان للفرس قبل البعثة مقاتلة بقزوين مرتبون يرابطون 

  .ألهنم كانوا خيافون عليهم النقض والنكث فيه ويدفعون الديلم إذا مل يكن مهادنة وحيتاطون إذا جرت مهادنة
يذكر أن كسرى وجه سابور بن اندكان يف عشرة آالف رجل وأمره أن يقيم بقزوين ومينع من أراد النفوذ من 

حكى أبو حنيفة أمحد بن داؤد الدينوري يف تارخيه املعروف باألخبار  -أرض الديلم إىل ممالكه وسببه على ما فيه 
  .ملعروف جبوبني قتل ببالد الترك يف أيام كسرى بتدبري من بعثه كسرى لذلكالطوال أن هبرام ا

فخرج أصحاب هبرام وعربوا جيحون وأخذوا يف شاطئ النهر حىت انتهوا إىل بالد الديلم فسكنوها وعاهدوا الديلم 
راد احلاقه بأخيه وتابوا مث قتل كسرى بعد ذلك خالد بندويه وكتب إىل خاله اآلخر بسطام يأمره بالقدوم عليه وأ

فبلغه يف الطريق خرب قتله فعدل إىل من الديلم من أصحاب هبرام ففرحوا بقدومه وملكوه وعقدوا على رأسه التاج 
  .وزوجوه أخت هبرام ووافقهم أشراف الديلم وأهل جيالن والطيلسان

ساكر واشتد القتال بني فخرج بسطام إىل دسبىت وبث السرايا يف اجلبال حىت بلغوا حلوان ووجه كسرى إليه الع
الفريقني أياما، مث بعث كسرى إىل أخت هبرام ووعدها أن ينكحها، وجيعلها سيدة نسائه أن قتلت زوجها فأجابته 

إليه وارحتل أهل بسطام هاربني حنو بالد الديلم ففي ذلك وجه كسرى سابور إىل قزوين ونواحيها وغلبوا عليها مث 
  .يوش إليها وجرت بينهم وبني الديلم حروب كثريةإن بين أمية يف أيامهم بعثوا اجل

يف تاريخ حممد بن جرير رمحه اهللا إن يف سنة ثالث وأربعني ومائة ندب املنصور الناس إىل غزو الديلم ملا بلغه من 
هللا بن إيقاعهم باملسلمني وكثرة فتكهم هبم، ويف سنة أربع وأربعني ومائة غزا حممد بن أمري املؤمنني أيب العباس عبد ا
حممد بن علي يف أهل الكوفة والبصرة واملوصل واجلزيرة، فأشعرت هذه الدالالت بأن قزوين مل تزل ثغراً يف 

  .اجلاهلية واإلسالم، وفيما قدمنا من اآلثار واألخبار ما يصرح بكوهنا ثغراً
ل يف إحدى مقاماته غزوت هذا صاحب املسالك واملمالك يقول قزوين ثغر الديلم، والبديع أبو الفضل اهلمداين يقو

الثغر بقزوين سنة مخس وسبعني والرئيس األسدي يف سقيا اهليمان يعرب عن القزويين بالثغري وكوهنا ثغراً من وقت 
استيالء املالحدة دمرهم اهللا على ديار الديلم وقالعها أوضح من أن حيتاج إىل شرحه، وإذا كان بلد من البالد ثغراً 



كفار الذين يلونه حىت قال علماء األصحاب لو وقف على ثغر فاتسعت رقعة اإلسالم حتفظ مل يزل حكمه بإسالم ال
  .ربع الوقف الحتمال عوده ثغراً

منها أهنا ليست على اجلادة اليت يسلك فيها من الشرق إىل الغرب ومن إقليم إىل إقليم بل هي مزورة عن اجلواد 
  .أو زيارة أو جتارة أو غريها خبالف البالد الواقعةاملسلوكة وإمنا يدخلها من يتخذها مقصد املرابط 

  .على اجلواد فإهنا كثرياً ما يقع منزالً ال مقصداً فال يكون واردوها قاصدين هلا

منها صالبة أهلها يف الدين وشدة غريهتم وصفا عقيدهتم إال يف األقلني، رأيت يف بعض مكتوبات شيخنا أيب حممد 
قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم : " بصري رضي اهللا عنه أن قوله تعاىلالنجار رمحه اهللا عن احلسن ال

  .غلظة، نزلت يف أهل قزوين والغلظة خشونة ركزت يف طباعهم غرية للدين
منها أن اخلمر وسائر املنكرات املشهورة ال يتأتى إظهارها فيها وال جيتاز هبا بني أهلها إال بضرب حيلة أو انتهاز 

وال يصربون على مشاهدهتا إال إذا استوىل عسكر، وخافوا من اإلنكار فحينئذ يتجرعون غيظاً، وإن أدت فرصة 
  .الضرورة إىل السكوت

  .منها كثرة حفاظ القرآن هبا ومداوهتم على تالوهتا ومدارستها واشتغاهلم بعلم التفسري إمساعاً واستماعاً
  .راتب النازلة يف املطعوم وامللبوس ومثل ذلك حممود عن السالكنيمنها غلبة الفقر على أكثر أهلها وقناعتهم بامل

منها إقباهلم على اجلهاد على اختالف الطبقات وقد مدحوا هلاتني اخلصلتني، فإهنم آخذون حبرفيت رسول اهللا صلى 
  .اهللا عليه وآله وسلم الفقر واجلهاد

  .ن عليه راجلني وراكبنيمنها كثرة حجاجها الوافدين إىل بيت اهللا تعاىل حسب ما يقدور
من خصائصها املتعلقة باألمور الدنيوية عموم األمن يف نواحيها من السراق وقطاع الطريق خبالف أكثر البالد 

وكوهنا على األرض مستوية بالقرب منها جبل مينع من وصل الرياح الطيبة إليها ونزاهة مياهها عن املستخبثات ألن 
صب يف احلياض حبسب احلاجة ونظافة مواضع الفراغ فيها نفاسة أرضها سيما قنواهتا جتري حتت األرض حىت تن

  .قصبة البلد
مسعت غري واحد من رؤسا نواحي الري يقول لو كان عندنا مثل هذه األرض حلصل من اجلريب الواحد كذا وكذا 

  .منها جودة احلبوب هبا ونقاؤها وكثرة تنزهلا. لغزارة مياهها
ر منافعها، وقصور مضارها ولإلطناب يف مثل هذا جمال ملن يعنيه، ورأيت أليب العميس منها طيب مثارها على وفو

حممد بن إمساعيل املكي فصالً يصف فيه الري وقزوين مدحاً وذماً ويذكر ما يفضل به كل واحدة منها لألخرى قال 
  .فيه بعد وصف الري

ني وأهلها من العرب املشهورين وهي باب من أبواب أما قزوين فإهنا أبني فضالً وأشرف أهالً، ثغر من ثغور املسلم
اجلنة العمل هبا أفضل، والثواب فيها أجزل النائم فيها كالعابد واملقيم فيها كاجملاهد، وحصنها أمنع، وسورها أمجع، 

وماؤها امرأ وخبزها أشهى، وكرومها أعجب، وأعناهبا أعذب وعصريها أحد، وشراهبا أشد وهي بعد أرخص 
  .أكثر ثلوجاً وأمطاراًأسعاراً، و

استغنت بنفسها عن الري أن متتاز منها، وافتقرت الري إليها فإن تستغين عنها، وأهلها أسرع إىل الدعاء، وأثبت 
عند اللقاء، وأعلم باحلروب، وأسرع يف اخلطور، راحلهم جلد، وفارسهم فهد، إىل أن عكس فقال أهل فظاظة 

دميم، وسالمهم قليل، وردهم كليل، فقيههم ضعيف، وعاملهم  وقسوة وغلظ وجفرة لقاؤهم شيئم، وبشرهم
  :سحيف، وأديبهم بارد، وطبيبهم واحد، وهم أهل الري يف سبيل اجلود كما قال الشاعر



  وجدته كأسنان احلمار... إذا ما قستهم يف باب جود 
اخلزرجي وأبو علي اهلائم يف كتاب اللمع الفضة أليب منصور الثعاليب عن أيب احلسن املصيصي قال كان أبو دلف 

من ندماء عضد الدولة فجرت بينهما يوماً مداعبة أدت إىل املهاترة، بعد احملاضرة واملذاكرة، فقال أبو علي أليب 
صب اهللا عليك طواعني الشام، ومحى خيرب، وطحال البحرين وضربك بالعرق املدين، والنار الفارسية، : دلف

  .والقروح البلخية
مسكني أتقرأ تبت على أيب هلب وتنقل التمر إىل هجر فخذ إليك صب ثعابني مصر، وأفاعي  فقال أبو دلف يا

سجستان، وعقارب شهر زور، وجرارات األهواز، وصب علي برود اليمن، وقصب مصر، وخزوز السوس، 
ن وأكسية فارس، وخلل أصبهان، وسقالطون بغداد، ومسور بلغار، وفنك كاشغر، وثعالب اخلرز، وجوارب قزوي

  .وكذا وكذا فعد اجلوارب من خواص قزوين وال يدري أقصد اجلوارب الصوفية أو جوارب من اجللود
  الفصل الثاين

  يف امسها

ذكروا يف عدة من البلدان والنواحي، أهنا مسيت بأمساء من بناها أو نزل يف مواضعها كهمدان وأصبهان، قالوا مسيا 
، وحلوان قيل أنه بناها حلوان بن احلاف وذكر مثل ذلك يف تفليس باسم أخوين مها ابنا ملوح لبطن من بني يافث

وأران وبردعة وفارس والري وجرجان ونيسابور، وبلخ وخبارا بل قيل مثل ذلك يف الشام وخراسان وميكن أن 
  .يكون قزوين مثلها لكن اشتهر أهنا كانت تسمى بالفارسية كشوين فعربت اللفظة وقيل قزوين

تفسريه املرموق أي الطرف الذي ال ينبغي أن يهمل ويغفل عنه، ومل يزل اخللفاء وأعاظم امللوك قال قدامة الكاتب و
  .معتنني بأمر قزوين خائفني عليها

كنت حبضرة املعتضد ليلة إذ جاءه : حدث القاضي احملسن بن علي التنوخي عن أيب علي حممد بن محدون قال 
احلاضرين عنده الوقت، واستدعى عبيد اهللا بن سليمان فأحضر  كتاب فقرأه وقطع ما كان فيه وتنقص عليه وعلى

أن : يف احلال، وقد كاد أن يتلف وظن أنه قبض عليه، فرمى بالكتاب إليه فإذا هو كتاب صاحب السر يقول للوزير
 رجالً من الديلم وجد بقزوين متنكراً، فقال لعبيد اهللا اكتب الساعة إىل صاحيب احلرب واخلراج وأقم عليهما

القيامة وهتددمها وطالبهما بتحصيل الرجل ولو من أقصى أرض الديلم وأعلمها أن ذمتها مرهتن به وأرسم هلما أن ال 
  .يدخل البلد أحد مستأنفاً وال خيرج إال جبواز

ال أجلس واكتب واعرضه علي، قال فأجلسه : السمع والطاعة أمضي إىل داري وأكتب فقال: فقال عبيد اهللا
أنفذ معه من يأتيك خبرب عبوره النهروان، فنهض : كتب وعرضه عليه فأرضاه وأنفذه وقال لعبيد اهللاوعقله ذاهل، ف

يا موالي تأذن يف : عبيد اهللا وعاد املعتضد إىل ما كان فيه وكأنه قد حلقه تعب عظيم، فاستلقى ساعة، فقلت له
  .الكالم قال نعم

وز أن تأمر فيه غدا مبا أمرت الساعة فضيقت صدرك، كنت على سرور وطيب عيش فورد اخلرب بأمر كان جي: قلت
  .باستدعائك إياه يف هذا الوقت املنكر. ونغصت على نفسك وروعت وزيرك، وأطرت عقل عياله وأصحابه

فقال يا بن محدون ليس هذا من مسائلك ولكنا أذنا لك يف الكالم، اعلم أن الديلم شر أمة يف الدنيا وأمتهم مكراً 
أقواهم قلوباً ويطري قليب فزعاً على الدولة لو متكنوا من دخول قزوين سراً فيجتمع منهم فيها عدة وأشدهم بأساً و



فيوقعون مبن فيها وهي الثغر بيننا وبينهم فيطول ارجتاعها منهم ويلحق امللك من الضعف والوهن بذلك أمر عظيم 
ملكوا قزوين ساعة لبغوا على من حتت  وختيلت أين إن أمسكت عن اهللا بري ساعة واحدة فات األمر، واهللا لو

سريري هذا واحتووا على دار امللك واملعتضد رمحة اهللا عليه موصوف باحلزم والكفاية وحسن التدبري وضبط 
  .املمالك على أحسن الوجوه

ألكاسرة رأيت يف كتاب التبيان تأليف أمحد بن أيب عبد اهللا الربقي أنه روى اهليثم أن قزوين كانت ثغراً وكان بعض ا
قد وجه إليها قائداً يف مجع كثري فأتاهم العدو وهم معسكرون بذلك معسكرون بذلك املكان فاصطفوا هلم 

  .واستعدوا للحرب
فنظر القائد إىل ذلك املكان فرأى فيه خلالً، فقال لرجل من أصحابه أين كش وين أي، احفظ ذلك املوضوع 

كشوين، فعربت وقيل قزوين وميكن أن يكون الزاي من قزوين فهزموا العدو وبنوا بذلك املكان مدينة ومسيت 
  .مبدلة من السني كالزراط والسراط ويكون اللفظ من قسا يقسو أي صلب واشتد

يقال رجل قاس أي صلب أو من أقسان العود إذا اشتد وقسا وأقسا الرجل إذا كرب وذلك ملا يف أهلها من الشدة 
أمثال فعلني وعلى التقدير الثاين على مثل فعويل واهلمزة ملينة والواو مبدلة والصالبة فهو على التقدير األول على 

  .من اهلمزة الن اللسان هبا أطوع، هذا ما يتعلق بامسها املشهور
قرأت عبد العزيز بن اخلليل اخلطيب أخربكم الشافعي املقري أنبا إبراهيم بن محري، أنبا الكشميهين، أنبا الفربري، 

يل البخاري نبا علي بن عبد اهللا نبا سفيان قال قال إمساعيل أخربين قيس قال أتينا أبا هريرة فقال عن حممد بن إمساع
صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ثالث سنني مل أكن يف شيء أحرص على أن أعي احلديث مين فيهن، 

وهم : ر وهو هذا البارز، وقال سفيان مرةمسعته يقول وقال هكذا بيديه بني يدي الساعة تقاتلون قوماً نعاهلم الشع
  .أهل البارز

قوله، مل أكن يف شيء أحرص ويف بعض النسخ مل أكن يف سين ومها صحيحان، وقوله وقال هكذا بيديه يعين أشار، 
يقال قال بيده وقال بعينه كأن السبب يف التعبري عن اإلشارة بالقول أن اإلشارة تفهم املقصود إفهام اللفظ، وقوله 
نعاهلم الشعر أن نعاهلم من ضفاير الشعر، أو من جلود غري مدبوغة بقيت عليها الشعور، وذكر أنه حيتمل أنه أشار 

  .به إىل وفور شعورهم وانتهاء طوهلا إىل أن يطأوها بأقدامهم أو أن يقرب من األرض

أن الراء يف اللفظ مقدمة على  قوله وهو هذا والبارز ذكر احلافظ أبو إسحاق احلمري املغريب املعروف بابن قرقول
الزاي مفتوحة باتفاق الرواة وأن بعضهم قال أهنم الديلم والبارز بلدهم، وحكى اختالفاً يف اللفظ احملكية عن سفيان 

  .ثانياً فذكر أن بعض الرواة نقلها بتقدمي الزاء أيضاً لكن كسرها
ون يف الرباز من األرض وأن بعضهم نقلها البازر بتقدمي قيل على هذا أن املعىن هؤالء البارزون لقتال اإلسالم الظاهر

الزاي وفتحها وأشعر ما ساقه بأن التفسري على هذا كتفسري البارز وقضية ما ذكر أن البارز أو البازر بلد الديلم أن 
د العزيز يكون ذلك امسا لقزوين ملا اشتهر أهنا بلد الديلم، ومدينتهم أال ترى إىل ما قدمنا عن رواية عمر بن عب

رضي اهللا عنه، عن جده عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال يفتح مدينتان يف آخر الزمان مدينة الروم 
  .ومدينة الديلم أما مدينة الروم فاإلسكندرية، ومدينة الديلم قزوين

ت احلديث الصحيح، واعلم أن إيراد مجاعة من العلماء يشعر حبمل احلديث على الترك على ما ورد يف بعض روايا
أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال تقاتلون بني يدي الساعة قوماً نعاهلم الشعر كأن وجوههم اجملان املطرقة محر 

الوجوه صغار األعني وهذا نعت الترك وقد أفصح به بعض الروايات، فقال ال تقوم الساعة حىت تقاتل املسلون 



  .قة، ويلبسون الشعر، وميشون يف الشعرالترك قوماً وجوههم كاجملان املطر
لكن يف كثري من الروايات املدونة يف الصحاح ما يدل على مقاتل قوم وراء الترك كما روى أنه صلى اهللا عليه وآله 
وسلم قال ال تقوم الساعة، حىت تقاتلوا قوماً كأن وجوههم اجملان املطرقة، وعلى هذا وفتتجه تفسري األولني بالديلم 

ن بالترك، ووصف الترك يف الرواية السابقة بأن نعاهلم الشعر ال مينع من إختالف الفريقني، أما إذا محلناه واآلخري
على أن نعاهلم من الشعور أو من جلود بقيت عليها الشعور فألهنم يف األصل بعيداً من التنعم والترفه، فالترك 

اه على كثرة الشعور وطوهلا فأهنم مجيعاً مشعوفون هبا سكان البوادي والديلم سكان الشعاب والغياض وأما إذا محلن
  .أما الديلم فيعتنون بتوفريها منشورة وأما الترك فيعتنون بتطويلها مضفورة

  الفصل الثالث

  يف كيفية بنائها وفتحها

دعى القرية مسعت اإلمام والدي رمحه اهللا غري مرة حيكي، عن مشائخه، أن البقعة املالصقة للمقربة املعروفة بكهنرب وت
الفارسية دهك أقدم األبنية بقزوين وأنه ال يدري من بناها لتقادم عهدها ومن املشهور أن املدينة العتيقة بناها سابور 

ذو األكتاف وذلك أن مرزبانا من قبله كان يقيم بالدستىب والقاقزان ويغزو الديلم مرة ويهادهنم أخرى وكانوا 
  .ني فأمر سابور املرزبان ببناء املدينة للتحصن هباينقضون اهلدنة ويغريون على الناحيت

فلما أخذ يف البناء كانت الديلم جتمع اجلموع وهتدم ما كان يرتفع من البناء فأهنى احلال إىل سابور، فأمره أن 
يرضيهم مبال إىل أن يتم البناء ففعل، وكان سابور حينئذ مشغوالً مبحاربة العرب والتوغل يف بالدهم، فلما فرغ 

خرج حنو الديلم، ودخل بالدهم يف وقت شدة الربد وأقام هبا حىت انكسر الربد وطاب اهلواء ونفقت هناك دواهبم 
  .من شدة الربد فسموا موضع نزوهلم امسرد

مث شن الغارة فيهم بعد طيب اهلواء وقتل من وجد منهم وأوغل حىت انتهى إىل حبر اجليل، ومل حيمل شيئاً من ماهلم، 
ل زفتها يف ديارهم يف مملكة آل لنجر، وكان دخوله من مملكة آل حسان وخرج من مملك آل مسافر بن استنكافاً ب

  .أسوار بن لنجر
مث مصر سعيد بن العاص قزوين، وكان قد واله عليها الوليد ابن عتبة بن أيب معيط حني كان والياً على الكوفة من 

اهلادي دخل قزوين يف أيام خالفته وخروجه إىل الري متنكراً قبل أمري املؤمنني عثمان رضي اهللا عنه مث إن موسى 
وأمر الوايل هبا أن يستنفر الناس لينظر إليهم فأمر الوايل بضرب الطبول وبالنداء فيهم بالنفري وأشرف موسى على 

  .مكان مرتفع ينظر إليهم فاستحسن مبادرهتم وأعجبه جدهم فأمر ببناء
كنه مواليه ووقف عليها وعلى أهلها قريتني تسميان أراذ برسه ورستما باذ وحصن بقزوين ومساه مدينة موسى وأس

  .وذلك يف سنة مثانية وستني ومائة

قيل يف سنة سبع ونسب بعضهم مدينة موسى إىل بناء موسى بن بغا وهو وغلط وبين املبارك التركي موىل اهلادي هبا 
بناها سنة ست وسبعني ومائة ومدينة موسى قد اندرست  مدينة أخرى تنسب إىل اليوم إليه وهي آهلة بعد ويقال أنه

  .وجعلت بساتني ومزارع
مث دخل هارون الرشيد قزوين يف خالفته وأمر ببناء املسجد اجلامع وهو الصحن الصغري من املسجد الكبري، 

وهي  واملقصورة العتيقة وأمر بابتياع حوانيت مستغالت وقفها على مصاحل املدينة وعمارة مسجدها وسورها



الرشيديات، وسور قزوين احمليط باملداين الثلثاء وساير احملال بناه موسى بن بغامويل املعتصم سنة أربع ومخسني 
  .ومائتني وأنفق عليه ماالً جليالً

رأيت خبطّ بعض بين عجل أن بروج سور قزوين مائتان ومخسة سوى الربج املعروف بكاه دان وأن دور السور يبلغ 
وثالث مائة ومشار، مث أنه استرم السور، وأصابه اخللل بعوارض حدثت غري مرة فأصلح  عشرة آالف ومشار
  .وأعيدت عمارته

منها أن الصاحب إمساعيل بن عباد أمر بعمارته حني دخل قزوين سنة ثالث وسبعني وثالمثائة فقام هبا أصحابه 
ودرج سنة عشر وأربعمائة بعد ما قامت  سنتني، ومنها نقض السالر إبراهيم بن املرزبان السور يف طريق اجلوشق

احلرب على ساق بينه وبني أهل البلد ستة أشهر فأمر الشريف أبو علي اجلعفري بإعادة ما نقضه سنة إحدى عشرة 
وأربعمائة آخر من اعتىن به الوزير السعيد حممد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم بن مالك قاضي املراغة رمحه اهللا أمر برم 

ديد املنهدم منه سنة اثنتني وسبعني ومخسمائة وستني بعدها وكان يتوىل عمارته والدي قدس اهللا روحه ملا املسترم وجت
  .كان بينهما من االحتاد واملودة القدمية وصحبة املدرسة ببغداد ونيسابور

  .وريف كتاب البنيان ألمحد بن أيب عبد اهللا أن مدينة قزوين بناها سابور بن أردشري ومساها شاذ ساب
حدثين عبد اهللا بن : فقد أنبأنا مجاعة عن إمساعيل بن عبد اجلبار، عن اخلليل ابن عبد اهللا احلافظ، قال: أما فتحها

حممد القاضي، نبا إمساعيل بن حممد النحوي، نبا احلسني بن احلسن أبو سعيد السكري يف كتاب البلدان من تصنيفه 
أن الرباء غزا بعد فتح قزوين واهبر : نه مع زيد اخليل، ويقالقال قزوين فتحها الرباء بن عازب رضي اهللا ع

والطيلسان وزجنان ففتحها وغزا الديلم وانصرف إىل قزوين فرابط هبا مث انصرف إىل الكوفة فكانت قزوين مغزى 
  :أهل الكوفة ويف خروجه إىل هذه النواحي قال بعض من كان معه

  يشه ابن عازبحني أتى يف ج... وقد تعلم الديلم إذ حنارب 
  وكم قطعنا يف دجى الغياهب... بأن ظن املشركني كاذب 

  يؤمهم يف اخليل والكتائب... من جبل وعرو من سباسب 
  حىت فتحناها بعون الغالب

مل يكن بقزوين حني أتاها الرباء رضي اهللا عنه إال املدينة العتيقة وكان أهلها يقاتلون حماصرين، وإذا عرض عليهم 
مث إهنم بعد  -نه مسلمان بييم ونه كريت دهيم : وا األتاوة قالوا وهم وقوف على أطراف السوراإلسالم أو أد

القتال الشديد ساملوا وأظهروا أهنم قد أسلموا فلما انصرف القوم عادوا إىل ما كانوا عليه فعاد املسلمون واستولوا 
  .عليها قهرا

ذي فتح قزوين املرة الثانية هبذا القدر قد اشتهر النقل ومل يذكر أن كثري بن شهاب احلارثي أنبا عبد الرمحن هو ال
يثبت بطريق معتمد أن املساملة واملصاحلة يف املرة األوىل كيف كانت، وعلى ماذا جرت وأن القهر واالستيالء يف 

ياً ما يقتضي املرة الثانية إىل ما أفضى وكيف فعلوا هبا واستولوا عليه من الدور واألراضي وهل جرى يف امتناعهم ثان
الردة أم ال، وإن مل جير فذلك ألنه مل يقع االعتماد، على إسالمهم أوالً، ومل يعرف حقيقة حاهلم فيه أو ألن االمتناع 

  .الثاين كان خروجاً عن الطاعة ال ردة واهللا أعلم حبقائق األمور
شريتان ألهنما فتحتا صلحاً أال ترى أنه رأيت خبط أيب عبد اهللا النساج رمحه اهللا حمكياً عن بعضهم إن قزوين والري ع

ترك فيها بيوت النريان ولو فتحتا قهراً ملا تركت بيوت النريان وإمنا جعل أهلها أراضيها خراجية رفقاً هبم ويف كتب 
  .الفقه يف باب اجلزية ذكر أن الري فتحت صلحاً كما حكاه



 عنه على يدي عروة بن زيد اخليل الطائي وذلك يروي أن دستىب والقاقزان فتحا يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا
أن عمر رضي اهللا عنه كتب إىل أمرائه بعد فتح هناوند يأمرهم بأن يبعث عروة يف مثانية آالف إىل ناحية الري 

ودستيب ففعل فلما انتهى عروة إىل جبال القاقزان جعل مرزبان الديلم ومرزبانا القاقزان ودستىب كلمتهم واحدة 
  .للقتال ومجعوا اجلموع واشتد احلرب بني الفريقني حىت قال بعض العربوهتيأوا 

  بذ كان أو ذا كان أو باجلربندق... أجول فال أدري لعل منييت 
هذه القرى من الناحية املعروفة باهروذ مث نصر اهللا املسلمني ورجعت الديلم إىل أماكنها، وطلب أهل القاقزان 

ى دينهم، فصارت تلك الناحية خراجية وأسلم أهل القاقزان فصارت ناحيتهم ودستىب الصلح وأقام أهل دستيب عل
عشرية، وملا وىل القاسم بن الرشيد جرجان وطربستان وقزوين التجأ أهل القاقزان إليه، وشكوا جور العمال 

  .وجعلوا له عشراً ثانياً وتعززوا
  الفصل الرابع

  يف ذكر نواحيها وأوديتها

  اوقنيها ومساجدها ومقابره

أما النواحي فقد ذكر أبو عبد اهللا اجليهاين صاحب كتاب املسالك واملمالك أن قزوين كانت ثغراً ورباطاً للجند 
املرتبطني هناك، مث ضم إليها رستاق من رساتيق الري يقال له دستىب الري فصارت قزوين كورة مفردة جليلة، 

  .والذي ضم إليها دستيب الري موسى بن بغا
د اهللا القاضي وغريه أن دستيب كانت مقسومة بني مهدان والري فقسم يدعى دستىب مهدان كان يف كتاب أيب عب

عامل مهدان ينفذ خليفة له مقيم يف قرية اسفقنان حىت جييب خراجه وينقل إىل مهدان وقسم يدعى دستىب الري، وقد 
مائتني وقبض على حممد بن حازه السلطان لنفسه مدة حني تغلب كوتكني التركي على قزوين سنة ست وستني و

  .الفضل ابن حممد بن سنان العجلي رئيس قزوين واستوىل على ضياعه
أنه ملا ظهر العدل بقزوين من جهة طاهر بن احلسني صاحب املأمون واجلور هبمدان من جهة عماهلا وتظلم رجل 

الطاهرية نقل رستاق سلقان  يقال له حممد بن ميسرة وشكا سوء سرية عمال مهدان وتوجه وفد إىل نيسابور وسئلت
روذ اخلرقان إىل قزوين فأجيبوا ويقال إن الذي سعى يف تكوير قزوين ونقل الدستىب إليها بقسميه رجل متيمي من 

  .ساكين قرى قزوين يقال له حنظلة بن خالد ويكىن أبا مالك
يام الرشيد واقتطع إليها نسا يف كتاب البنيان الذي كور قزوين هو احلسن بن عبد اهللا بن سيار العبدي كورها أ

وسلقان روذ الزهراء والطرم وغريها ويف كتاب اصبهان تأليف محزة بن احلسن أنه نقلت نسا وسلقان روذ 
واخلرقان من رساتيق مهدان إىل قزوين سنة إحدى وأربعني ومائتني مث ردت آنفا إىل مهدان سنة أربع ومخسني 

قر األمر عليه ودستىب أشهر نواحي قزوين ومن نواحيها القاقزان، قرى ومائتني مث ردت بعد ذلك إىل قزوين واست
  .طيبة اهلواء كثرية املاء

منها الرامند قرى كبرية كثرية الربع، وقصبتها قرقسني و خيارج وميكن أن تكون هي دستىب اهلمدان ويف البنيان 
اسان مر هبذه املفازة فانتهى إىل موضع للربقي أن الكليب قال إمنا مسيت رامند ألن بعض األكاسرة يف غزاته خر

  .رامند، فقال كم بني العمران وبني هذا املوضع فقالوا عشرة، فقال رآه مند أي بقى الطريق واشتهرت بذلك



ومنها أهروذ ومنا الزهراء وهي ناحية معمورة غزيرة املياه كثرية الثمار قصبتها مسكن وذكر الربقي أن الزهراء 
  .نت ردى صاحب الري وأنه وهب تلك البقع من ابنته فبنت هناكبنيت باسم الزهراء ب

منها البشاريات، ومنها ناحية السفح وناحية اإلقبال وهي أقرب النواحي إىل البلد، ومنها رستاق اندجن، وأكثر 
دعة أهل الزهراء من الشيعة وأكثر أهل البشاريات والسفح من احلنفية وأهل ساير النواحي شافعيون، ويف فرق الب

  .من أهل البلدة ونواحيها لدد وشدة كما أن يف أهل االستقامة منهم غرية وصالبة
رأيت يف بعض اجملاميع أن غريباً حضر يف قرية من قرى قزوين أهلها متناهون يف التشيع فسألوه عن امسه فقال 

عمر وحرفان من  عمران فأخذوا يضربونه ويستخفون به، فقال لست بعمر إمنا أنا عمران فقالوا فيك حروف
عثمان، وكانت زجنان والطرم وتلك النواحي تعد من كورة قزوين وكذلك سهرورد وسجائن وقد ينسب إىل 

  .قزوين يف الوثائق اليوم أيضاً

عد يف البنيان من قرى قزوين جيكان وباجرون وزجنان، وقصر الرباذين إىل ناحية الديلم، ومن نواحيها فشكل وقد 
أيضاً، وذكر الربقي أنه بناها الطالقان األصغر بن خراسان، وهو توأم الطالقان األكرب صاحب  يضاف الطالقان إليها

  .طالقان خراسان
أما أوديتها فلها ثالثة أودية، ويسقى منها كروم القصبة على كثرهتا واألغلب وفاؤها هبا، وتكتفي أرضوها بالسقي 

مخس وتشهر كرومها وأصل هذه األودية ثلوج جيتمع يف اجلبل  مرة واحدة جبودة تربتها وقد ال جتد املاء سنتني إىل
  .وعيون هناك لكن العيون حبيث ال يصل ماؤها إىل البلد، إال مبعاونة الثلج واملطر

أحدها وادي دزج يسقى منها كروم دروب اجلوسق ودزج وارداق يف داخل البلد وقد تزيد فتضر بالدور 
  .والعمارات

  .نه كروم دروب دستجرد والصامغان والري وبعض بساتني البلدالثاين وارى ارنوك يسقي م
الثالث وادي زرارة تنصب إىل الكروم بطريق أهبر والسد املعروف بدهل بندهو دلف بندبناه دلف بن عبد العزيز 

بن أيب دلف العجلي حني قدم قزوين وتوطنها لصرف املاء عن العمران وهو بآزاء السد الذي عقده سابور ذو 
اف ومسى سابور بند وهذه األودية مباحة واحلكم يف احملتاجني إىل السقي منها تقدمي األعلى فاألعلى وما األكت

  .اصطلحوا عليه من املناوبة مساحمة من أصحاب األرضي العالية واألشبه أهنا غري الزمة وهلم الرجوع إذا شاؤا
ط مجاعة من األئمة املعروفني من البلديني رأيت حمضراً كتب يف آخر صفر سنة أربع عشرة ومخسمائة وفيه خطو

وغريهم مقصودة أنه ملا وقعت الزلزلة العظيمة بقزوين ليلة اخلامس من رمضان سنة ثالث عشرة ومخسمائة وحدث 
  .بسببها خراب كثري خربت مقصورة اجلامع ألصحاب أيب حنيفة رمحه اهللا وانكسرت القبة واحتاج إىل إعادهتا

اهد مخار تاش العمادي لرغبته يف اخلري، أن يعيد عمارهتا فلما أمر بالعمارة نقضت املقصورة فالتمس من األمري الز
  .فوجد حتت احملراب املنصوب يف اجلدار لوح منقور عليه

احلمد هللا رب العاملني، وصلواته على حممد وآله أمجعني أمر امللك العادل املظفر املنصور عضد الدين عالء الدولة 
اج امللة أو جعفر حممد بن دمشن زيار حسام أمري املؤمنني أطال اهللا بقاه بتخليد هذا اللوح ذكر ما رآه وفخر األمة وت

وأباحه من ماء وأدبين دزج واربرك خلاصة أهل قزوين ليشربوا وليسبحوه إىل مزارعهم وكرومهم يف القصبة على 
  .النصفة وحترمي أخذ مثر له وإلزام مؤنة عليه على التأبيد

ري ذلك أو نقضه أو خالف مرسومه فقد باء لغضب من اهللا واستحق اللعنة واستوجب العقاب األليم، فمن فمن غ
بدله بعد ما مسعه فإمنا أمثه على الذين يبدلونه إن اهللا مسيع عليم، وكتب يف شهر رمضان سنة اثنني وعشرين 



  .وأربعمائة
زة بن اليسع االشعري كان رئيساً بقم وهو الذي مصرها أما قنواهتا ففي كتاب إصبهان تأليف محزة بن احلسن أن مح

ونصب املنرب يف مسجدها مث زاد السلطان والية قزوين فأنشأ بقزوين قناة وأجرى مائها وسط املدينة، وليس بقزوين 
ماء جار غريه قال له على هذه القناة وقف قائم بقزوين يعرف بوقف محزة وهذا شيء ال يعرف اليوم وقوله وليس 

اك ماء جار غريه أراد به ما اشتهر من حال البلد قدمياً أهنم كانوا يستقون من اآلبار وهي باقية إىل اآلن يف مجيع هن
  .احلال

من قنواهتا القدمية القناة الطيفورية وهي كثرية املاء إذا ساعدهتا العمارة تدخل من درب دزج ويقسم ماؤها على 
ضر عتيقة كيفية قسمة مائها يف تفصيل طويل، ويف احملاضر ذكر قناة أخرى احملال القريبة والبعيدة، ورأيت يف حما

  .تعرف بالطرخانية وأخرى تعرف باللمطابادية ومها إما مندرستان اآلن أو شعبتان تنصبان يف الطيفورية
عليها أكثر من أثين ومنها القناة اخلمار تاشية استنبطها األمري الزاهد مخار تاش ابن عبد اهللا يف أيامه ويقال إنه انفق 

  .عشر ألف دينار، وعليها االعتماد يف أكثر حمال البلد
  .منها القناة الزرارية وهي قدمية

  .منها القناة السيدية يذكر أهنا منسوبة إىل بعض العلوية إما إلحداثه هلا أو لتولية القيام هبا
  .إليها اخللل بسببه منها القناة اخلاتونية وهي مستمدة من ماء الوادي وكثرياً ما يتطرق

منها قناة استنبطها احلاجب احلسن بعد سنة سبعني ومخسمائة، وأورد احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ يف تاريخ نيسابور 
أن بقزوين مياها إذا داوم الغريب على شرهبا ومل يكثر احلركة انتفخت رجاله، حىت ال جيد بداً من قطعهما، وهذا 

  .فقد عاىف اهللا منه اآلن وله احلمدشيء إن كان يف ذلك الزمان، 
أما مساجدها، فمن املساجد املشهورة املسجد اجلامع الكبري، بىن صدره هارون الرشيد واملفهوم مما أورده املؤرخون 
أن الصحن الكبري وصفوقه زيدت فيه بعد ذلك وذكروا أنه أصاب طبقات الصحن الكبري خلل فأصلحها وأعادها 

ارة املنادى سنة ثالث وتسعني وثالمثائة يف سنة ثالثة عشرة وأربعمائة أمر السالر إبراهيم بن أبو أمحد الكسائي، ومن
املرزبان بإعادة طبقات وهت من الصحن الكبري وانفق عليها ماالً كثرياً وذكر أنه وقف هلذا التاريخ قرية زرارة على 

  .اجلامع الباب املعتصمي اجلامع والقناة وكان يسمى الباب الشارع إىل احلالويني من أبواب
حكى اخلليل احلافظ، عن أيب عبد اهللا بن حلبس، أن الباب الذي يشرع إىل الدقاقني اختذه الشيخ حممد بن عبد 
الوهاب املرزي ليقرب الطريق إىل داره، وهذا الباب يف غالب الظن هو املنسوب اليوم إىل اخلزريني، والصحن 

ىل احلالويني اختذه عبد اجلبار ابن أيب حامت ورتب هناك صندوقاً يف احلظرية الصغري الذي يلي األبواب الشارعة إ
املنسوبة اآلن إىل األستاذ علي بن الشافعي املقري وأودعها كتباً وقفها على املسلمني، ويف غري موضع من املسجد 

  .صناديق فيها كتب موقوفة وغري موقوفة
ا صاحب اجململ يف الصف املقدم، ومنها صندوق اخلضر، وهو فمنها صندوق أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكري

  .املوضوع يف احلظرية اليت فيها اليوم قبور الكرجية وكان يتواله حاجي االسترابادي
منها صندوق أيب متام وأيب احلسن الكندري، وضع فيه احملسن الراشدي وغريه كتباً موقوفة وهو الصندوق املوضوع 

  .لزاوية اليت يشرع عندها الباب إىل باب لغيف احلظرية الواقعة يف ا
منها الصندوق الذي ضمنه علي بن أمحد بن علي املعروف حباجي البيع كتباً وقفها وهو املنسوب إىل اإلمام ملكداد 
بن علي رمحه اهللا، ويف وضع الصناديق يف املسجد نظر للفقيه، وكذا يف وضع املنابر الكثرية ملا فيه من شغل املوضع 



نع من الصالة ويشبه أن يقال إذا مل يكثر وكان يف املسجد سعة، وأذن فيه السلطان فال بأس به ويدل عليه وضع وامل
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم املنرب يف املسجد، وإطباق املسلمني على نصب املنابر ووضع الكتب يف املواضع 

  .ديناملهيأة هلا يف جوامع املسلمني وعد ذلك من شعاير ال
املقصورة العتيقة من بناء أيب احلسن حممد بن حيىي بن زكريا القاضي صاحب أيب العباس ابن شريح رمحهما اهللا، وهو 

الذي أمر باختاذ منربها، واملقصورة الكبرية اجلديدة ابتدأ األمري الزاهد مخار تاش بعمارهتا يف شوال سنة مخسمائة، 
خلطيب إليها وبىن البهو الكبري يف جهة القبلة بعد ذلك والبهو الذي ومتت يف رجب سنة تسع ومخسمائة وتنقل ا

  .يعقد فيه اجمللس جتاه القبلة عمره األمري ألب أرغو بن برنقش وفرغ منه يف شهور سنة مثان وأربعني ومخسمائة
كان والياً  املسجد اجلامع ألصحاب أيب حنيفة رضي اهللا عنه برستاق القطن حمدث، وكان دار عيسى النصراين الذي

بقزوين مدة، ومحل منربه الكبري من الري سنة أربع وأربعمائة، وجهة أبو عبد اهللا الزعفراين، وال بأس بإقامة اجلمعة 
يف مسجدين إن جعلنا اختالف البناء مؤثراً فإن مسجدنا يف داخل املدينة العتيقة ومسجدهم خارجها، وبناء املدينة 

اجلمعة يف مسجدنا قبل أن تقام يف مسجدهم فتصح لنا مجعتنا وعند أيب يوسف جيوز  سابق وإن مل جنعله مؤثراً فنودي
  .إقامة مجعتني يف بلدة واحدة فتصح مجاعتهم أيضاً على مذهبه وقد حتتاج الزمحة إىل التعديد

هارون من املساجد القدمية مسجد التوث وهي من بناء حممد بن احلجاج ابن يوسف وكانوا جيمعون فيه إىل أن بنا 
الرشيد اجلامع ويروي أن احلجاج بعث إىل الديلم، يدعوهم إىل اإلسالم أو اجلزية، فأبوا فأمر أن تصور له ناحية 
الديلم سهلها وجبلها وبنياهنا فصورت له فدعا من كان قبله من الديلم وعرض عليهم الصورة وقال رأيت فيها 

سان الذين حيمون عقاهبا وجباهلا، وستعلم ذلك لو تكلفته مطمعاً فقالوا صوروا لك البالد ومل يصوروا لك الفر
  .فأغزاهم اجلنود وأمر عليها ابنه حممد بن احلجاج فلم يصنع شيئاً، وانصرف إىل قزوين وبىن مسجد التوث

رأيت يف مسجد قزوين لوحاً نقش عليه هذا مما أمر به حممد بن احلجاج، وكان عمال : قال حممد بن زياد املذحجي
ن عبد اهللا القسري وسائر عمال بين أمية يلعنون يف هذا املسجد علياً رضي اهللا عنه حىت وثب رجل من موايل خالد ب

  .بين اجلند وقتل اخلطيب وانقطع اللعن من يومئذ
روى عبد الرمحن بن حممد بن محاد الطهراين، فيما رأيت خبط علي ابن ثابت البغدادي، قال نبا علي بن شهاب ثنا 

كان بقزوين يف مسجد التوث رجل يؤذن فأتى يف منامه فقيل له إذا فرغت من : مد النصرابادي قالمقاتل بن حم
كلمة ال إله إال اهللا يف آخر األذان فقل الواحد القهار رب السماوات واألرض وما بينهما العزيز الغفار، فكان يقوله 

  .بالكلمات اليت كنت أقوهلا بعد اآلذانحىت تويف فرئي يف املنام وقيل له ما فعل اهللا لك فقال غفر يل 
  .منها مسجد بين مرار يف املدينة العتيقة كان يؤم فيه حممد بن سعيد ابن سائق

  .منها مسجد الطيبني يف املدينة أيضاَ، وذكر يل أنه املسجد الذي ينسب اليوم إىل القاضي أيب خليفة
حممد بن مسعود، وكان يصلي فيه بعده علي بن أمحد منها مسجد أيب عبد اهللا النساج يف آخر طريق الري ومسجد 

  .بن صاحل
  .منها مسجد القاضي إمساعيل املالكي وسلفه برأس طريق الصامغان

  .منها مسجد بين مادا بطريق دزج واملسجد عند حوض النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
كة، ومسجد مدينة موسى، وقد منها مسجد الكتاب بطريق اجلوسق ومسجد أيب الغريب، ومسجد مدينة املبار

  .أندرس مع املدينة
  .منها مسجد دهك واملسجد بطريق املقابر الذي فيه قرب الصيقلي



منها مسجد باب املدينة، وقد أمر الشريف أبو الطيب اجلعفري بإعادة عمارته سنة أربع عشرة وأربعمائة، وهذه 
  .كت بذكرهامساجد موصوفة بالفضل درس فيها القرآن والعلم كثرياً فترب

  مقابرها ومزاراهتا

فأعظم املقابر املقربة اليت يتصل أحد أطرافها باملارستان ودهك وميتد طرف منها إىل باب كادول وطريق أرادق 
وطرف منها يدعى باب املشبك وينتهي بعض أطرافها إىل األومشت من طريق الري، ويف الطريق املتصل بطريق 

  .هللا عنهم كذلك مسعت والدي رمحه اهللاأرادق قرب واحد من الصحابة رضي ا
يف هذه املقربة املشهد املعروف بابن لعلي بن موسى الرضا رضي اهللا عنه وكان قد مات يف الصغر، وفيه قرب مجاعة 
من العلوية والشيعة وفيها قرب الشيخ إبراهيم املعروف بستنبه، وقبور ومزارات معروفة يطول تعدادها، وعند باب 

  .لغفري من العلماء واألحبار والشهداء واألخياراملشبك اجلم ا
من مقابرها مقربة طريق اجلوسق ويعرف مقربة علك ألن الشيخ علك القزويين مدفون فيها، وفيها قبور مجع كثري 

  .وبقعة تدعى قبور الشهداء تستجاب عندها الدعاء. من أهل العلم والصالح
على رأس تل يتربك به، ويصلي فيه لغرض احلاجات  منها مقربة طريق دستجرد وتدعى كوهك وفيها مسجد

واستنجاح الطلبات، ومسعت عن واحد من املعمرين أنه كان عند الدرب بطريق الصامغان، قبور داخل البلد 
وخارجه، وأهنم دفنوا هناك ملوتات وقع ومل يتيسر نقلهم إىل املقابر املعهودة، ومل استحسن التطويل يف وصف القبور 

  .ن البعيد عنها ال ينتفع بالوصف كثري انتفاع ومن وردها يسهل عليه البحث واملراجعةاملزورة أل
من القبور اليت تزار يف غري املقابر قرب الشهيد أيب القاسم الكرجي، ومجاعة من أئمة نسله يف اجلامع، يف اخلطرية 

  .املعروفة برأس التربة وال أدري ما العذر يف الدفن يف املسجد
سكاف إمام اجلامع يف أصل حائط يف شارع حملة ابن مراد وقرب الشهيد إسكندر بن حاجي يف خانقاه منها قرب اال

شهر هيزه وقرب ابتكني التركي يف مدرسته برأس كوكربه، وقرب يف املسجد القدمي بدهك يف الصف الداخل وقرب يف 
لبعض العلوية، ويف الرستاق مواضع يتربك املسجد املبين يف مقابل حوض النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يقال أنه 

  .هبا
منها مسجد باجلرندق فيه قرب بعض الصحابة كما يقال وقبور عظيمة عند دربند اشنستان، ذكر غري واحد ممن 

زارها أن الدعاء عندها مستجاب، وأن الزاير إذا أتاها أخذته هيبة عظيمة عندها وبطزرك من ناحية الرامند مشهد 
  .وبشنستان مسجد عزيز ومزار وهذا آخر الفصول األربعة وباهللا التوفيق مشهور يتربك به
  القول يف بيان

  من ورد قزوين من الصحابة والتابعني

  .رضي اهللا عنهم أمجعني

نقدم عليه ما بلغنا يف قصة تسخري الريح لسليمان عليه السالم أنه كان ينزل يف سريه غدوا ورواحا بقزوين قال اهللا 
، أي سخرناها له ويقرأ الريح بالرفع، وقال " ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر " سبا  تعاىل يف سورة

  .، وقرئت اآليتان بالرياح على اجلمع" فسخرنا له الريح جتري بأمره ورخاء " تعاىل 
سرية غدوها شهر ورواحها شهر أي يسري بالغدو مسرية شهر، وبالرواح كذلك ويقطع يف اليوم الواحد م: قوله



  .شهرين
حيث أصاب أي أراد وقصد من النواحي، تقول : لينة اهلبوب وقيل طيبة وقيل مطيعة له، وقوله: رخاء قيل: قوله

  .العرب أصاب الصواب فأخطأ اجلواب، أي قصد الصواب، وذكروا أقواالً يف املسافة اليت قطعها غدوا ورواحا
  .مصر وعشية من مصر إىل اصطخر فمنها أن الريح كانت حتمله غدوة من اصطخر فارس إىل

منها يف تفسري أيب علي احلسن بن حممد الزعفراين بروايته عن يزيد بن هارون عن أيب هالل وهو الراسيب عن 
كان نيب اهللا سليمان عليه السالم يغدو من بيت املقدس فيقيل باصطخر مث يروح من اصطخر فيبيت : احلسن، قال

  .يمانبقلعة خبراسان يقال هلا قلعة سل
منها عن احلسن أنه كان يغدوا من دمشق فيقيل باصطخر وبينهما مسرية شهر مث يروح من اصطخر ويبيت بكابل 
وبينهما مسرية شهر ومنها يف تفسري النقاش أنه يقال أنه كان يتغدى بالري ويتمشى بسمرقند، ويتغدى بسمرقند 

  .ويتعشى بالري
نبا حممد ابن عبد اهللا بان بزيع، نبا بشر بن املفصل عن : يف تفسريه منها وهو املقصود قال حممد بن جرير الطربي

عوف عن احلسن أن نيب اهللا سليمان عليه السالم ملا عرضت عليه اخليل فشغله النظر إليها عن الصالة العصر حىت 
ري بأمره رخاء توارت باحلجاب، غضب اهللا تعاىل فأمر هبا فعقرت فأبدله اهللا مكاهنا أسرع منها سخر له الريح جت

  .حيث شاء
  .وكان يغدو من إيليا ويبيت بقزوين مث يروح من قزوين ويبيت بكابل

رأيت هذا القول أوال يف نكت علم القرآن تلخيص حممد بن يوسف ابن بندار من كتاب أيب احلسن علي بن عيسى 
  .ملشهور باألسناد املذكورالبغدادي النحوي، مث رأيت يف األصل امللخص منه، مث وجدته يف تفسري ابن جرير ا

اعلم أنه ال تنايف بني األقوال والظاهر أنه كانت له عليه السالم توجهات ومقاصد خمتلفة وكانت جتري بأمره تارة 
هكذا وتارة هكذا، وكل نقل من سريه ما بلغه أو نوعاً مما بلغه ويذكر أن احلكمة يف تسخري الريح له وتسريه بأهل 

ملك الدنيا مبّين على ما ال يقبل الضبط والتقيد وال ثبات له وال استقرار بل مييل تارة هكذا  مملكته هبا أن يعرف أن
  :أنشد -وأخرى هكذا 

  وهو إذا ما صيد زج يف قفص... إن ابن آوى لشديد املقتنض 
  :وأيضاً

  إن زلت عنه سويعة زالت... أفا وتعسا ملن مودته 
  حيث مالت مال مع الريح... إن مالت الريح هكذا وكذا 

  :وقيل
  يوماً فال بد من ركود... وكل ريح هلا هبوب 

مث أنه قد ورد قزوين أجلم الغفري من صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وتابعيهم، أال ترى إىل ما روينا يف 
ا عدد كثري سواء اآلثار يف فصل الفضائل أن مرة اهلمداين خرج إليها يف أربع آالف وعن الربيع بن خثيم مثله، وهذ

تداخلت األربعتان أو مل يتداخال وكان العصر عصر الصحابة والتابعني إال إن الذين نقل ورودهم بأعياهنم مجاعة 
  .معدودون

منهم الرباء بن عازب بن احلارث بن عدي بن جشم بن جمدعة بن حارثة بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك 
ارة، ويقال أبو الطفيل ويقال أبو عمرو، صحب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، بن أوس األنصاري احلارثي أبو عم



  .وكذلك أبوه واستصغر الرباء يوم أحد، وقيل أنه استصغر يوم أحد أيضاً وأول مشاهدة اخلندق
سرائيل كذلك ذكره أبو عبد اهللا بن مندة احلافظ وحدث اإلمام البخاري يف التاريخ عن عبد اهللا بن رجاء قال ثنا إ

عن أيب إسحاق نبا الرباء قال غزوت مع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مخس عشرة غزوة، قال ابن مندة وروى 
  .عنه أبو جحيفة وبنوه الربيع ويزيد وعبيد وذكر أبو بكر بن أيب خيثمة له ابنا آخر وهو لوط

عن أبيه ويف باب حيىي، حيىي بن الرباء بن يف تاريخ البخاري يف باب إبراهيم بن الرباء بن عازب، وأورد روايته 
عازب، وذكر أنه روى عن ابن مسعود يف املعارف البن قتيبة، أنه كان للرباء ابنان يزيد وسويد وقد سبق ما اشتهر 

  .من فتح الرباء قزوين رضي اهللا عنه

بد اهللا مهدان، والرباء بن وىل يف أول زوال ملك العجم املغرية بن شعبة الكوفة وجرير بن ع: قال بكر بن اهليثم
عازب قزوين سار إليها وفتحها اهللا على يده، وعن أيب عمر الشيباين، أن الرباء افتتح قزوين والري وأهبر وزجنان 

  .وشهد مع علي رضي اهللا عنه اجلمل وصفني والنهروان وكان رسوله إىل أهل النهروان
أجناد فيهم رواة وعلماء وأنه بقي فيهم سنتان، أنبأنا أبو منصور  ذكر اخلليل احلافظ يف تارخيه أنه كان للرباء بقزوين

الديلمي، أنبا أبو القاسم الربجي، أنبا أبو نعيم احلافظ، أنبا أبو حممد بن فارس، أنبا يونس بن حبيب أنبا أبو داؤد، 
 صلى اهللا عليه وآله ثنا أبو عوانة عن األعمش عن املنهال بن عمرو عن زاذان عن الرباء قال خرجنا مع رسول اهللا

وسلم يف جنازة رجل من األنصار فانتهينا إىل القرب، ومل يلحد فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وجلسنا 
  .حوله كأن على رؤسنا الطري

فجعل يرفع بصره وينظر إىل السماء، وخيفض بصره وينظر إىل األرض، قال عوذوا باهللا من عذاب القرب، قاهلا مراراً 
إن العبد إذا كان يف قبل من اآلخرة وانقطاع من الدنيا جاءه ملك فجلس عند رأسه فقال اخرجي أيتها : مث قال

النفس الطيبة، إىل مغفرة من اهللا ورضوان فتخرج نفسه، وتنزل مالئكة من اجلنة بيض الوجوه كأن وجوههم 
مد البصر، فإذا قبضها امللك مل يدعوها  الشمس معهم أكفان من أكفان اجلنة، وحنوط من حنوطها، فيجلسون منه

  .يف يده طرفة عني
فتخرج بنفسه كأطيب ريح فتعرج به املالئكة فال : ، قال" توفته رسلنا وهم ال يفرطون : " قال فذلك قوله تعاىل

ىل باب يأتون على جند فيما بني السماء واألرض إال قالوا ما هذه الروح فيقال فالن بأحسن أمسائه حىت ينتهوا به إ
مساء الدنيا، فيفتح هلم وتبعه من كل مساء مقربوها، حىت ينتهي هبا إىل السماء السابعة، فيقال اكتبوا كتابه يف عليني، 

  .وما أدريك ما عليون كتاب مرقوم يشهده املقربون، فيكتب كتابه يف عليني
خنرجهم تارة أخرى، قال فريد إىل  مث يقال ردوه إىل األرض، فإن وعدهتم إين منها خلقتهم ومنها أعيدهم ومنها

من ربك وما دينك فيقول : األرض ويعاد روحه يف جسده، فيأتيه ملكان شديد االنتهار فينتهرانه وجيلسانه فيقوالن
  .ريب اهللا وديين اإلسالم

جاءنا : فيقوالن فما تقول يف هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو رسول اهللا، فيقوالن، وما يدريك فيقول
  .يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة: بالبينات من ربنا فآمنا به وصدقنا قال وذلك قوله

وينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، فألبسوه من اجلنة وافرشوه منها، وأروه منزلة منها، فيلبس من : قال
مد بصره ومبثل له عمله يف صورة رجل حسن الوجه طيب الريح  اجلنة ويفرش منها ويرى منزله منها، ويفسح له

  .حسن الثياب، فيقول أبشر مبا أعد اهللا لك ابشر برضوان من اهللا، وجنات فيها نعيم مقيم
فيقول بشرك اهللا خبري، من أنت فوجهك الذي جاء باخلري، فيقول هذا يومك الذي كنت توعد واألمر الذي كنت 



و اهللا ما علمتك إال سريعاً يف طاعة اهللا بطيئاً عن معصيته فجزاك اهللا خرياً فيقول يا رب توعد أنا عملك الصاحل ف
  .أقم الساعة حىت أرجع إىل أهلي ومايل

أخرجي أيتها : قال فإن كان فاجراً وكان يف قبل من اآلخرة وانقطاع من الدنيا جاء ملك فجلس عند رأسه فقال
وغضبه وينزل مالئكة سود الوجوه، معهم مسوخ فإذا قبضها امللك قاموا النفس اخلبيثة، وابشري بسخط من اهللا 

فلم يدعوه بيده طرفة عني قال فيفرق يف جسده فيستخرجها يقطع معها العروق والعصبة كالسفود الكثري الشعب 
ال قالوا يف الصوف املبلول، فتؤخذ من امللك فتخرج كأننت ريح وجد فال متر على جسده فيما بني السماء واألرض إ

  .ما هذه الروح اخلبيثة
هذا فالن بن فالن بأسوأ أمسائه حىت تنتهي إىل السماء الدنيا فال يفتح له فيقول ردوه إىل األرض إين : فيقولون

ومن " وعدهتم أين منها خلقتهم وفيها نعيدهم ومنها خنرجهم تارة أخرى قال فريمى به من السماء وتال هذه اآلية 
  " .خر من السماء فتخطفه الطري أو هتوي به الريح يف مكان سحيق يشرك باهللا فكأمنا 

قال فيعاد إىل األرض فتعاد فيه روحه ويأتيه ملكان شديدا االنتهار فينتهرانه، وجيلسانه فيقوالن من ربك وما دينك 
ت الناس ما تقول يف هذا الرجل الذي بعث فيكم فال يهتدي المسه فيقال حممد، فيقول ال أدري مسع: فيقوالن

يقولون ذلك، فيقال ال دريت، فيضيق عليه قربه حىت ختتلف أضالعه وميثل له عمله يف صورة رجل قبيح الوجه 
  .مننت الريح قبيح الثياب فيقول أبشر بعذاب من اهللا وسخط

اعة فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي جاء بالشر، فيقول أنا عملك اخلبيث واهللا ما عملتك إال كنت بطيئاً عن ط
  .اهللا سريعاً إىل معصية اهللا

  .فانتهيا إىل القرب ومل يلحد فجلس، إمنا جلس ليتم اللحد فإن املستحب للمشيع أن ميكث إىل مواراة امليت: قوله
قوله كأمنا على رؤسنا الطري معناه إنا كنا مجوداً ال نتحرك تعظيماً ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ورعاية 

ه كما أن من على رأسه الطري ال يتحرك لئال ينفر ورفع البصر وخفضه يشعر بالتفكري، وهو الاليق حبال ألدب جملس
حضور اجلنازة واحلضور يف املقربة واألمر بالعياذ من عذاب القرب، يف تلك احلالة كأن سببه اطالعه على معذبني 

  .هناك
اً كما يقال كان ذلك يف قبل الصيف وإما مكاناً كما يقال قبل الشيء أوله ومقدمه إما زمان: قوله يف قبل من اآلخرة
  .وقع السهم قبل اهلدف

قوله معهم أكفان من أكفان اجلنة وحنوط من حنوطها، أي للنفس الطيبة يدرجوهنا يف األكفان ويطيبوهنا بذلك 
مد البصر يشبه أن  احلنوط، واحلنوط واحلناط ما خيلط من الطيب للموتى خاصة قاله يف الغريبني، وجلوسهم منه

يكون املراد منها بيان كثرة عددهم، وميكن أن يريد جلوسهم على بعد منه إما لتوقريه، وتوقري النفس الطيبة أو لئال 
  .يرتاع منهم ومن اجتماعهم

فتعرج به املالئكة ذكر الكناية : فتخرج نفسه كأطيب ريح، أي بأطيب ريح، أو يف ريح كأطيب ريح، وقوله: قوله
  .ديث يف مواضع فالتأنيث على الرد إىل النفس والتذكري على الرد إىل اخلارج أو املقبوضيف احل

قوله يف هذه الروح بعد ما سبق، ذكر النفس حيث قال أيتها النفس، وقال فخرج نفسه يبني أن املراد من الروح 
  .ا بينهم بالصالح والطاعةفالن بأحسن أمسائه يشري إىل أن العبد الصاحل يعرف فيم: النفس شيء واحد وقوله

  .قوله فريد إىل األرض ويعاد روحه إىل جسده أي يرد روحه ويعاد روحه املردود إىل جسده وانتهر وهنر واحد
روى عن حممد بن احلجاج بن هارون املقري القزويين قال مسعت أبا بكر األسدي ينشد قصيدة اليت يهجو فيها 



  :لقرب بقولهاجلهمية ويرد فيها على إنكارهم عذاب ا
  وزاذان يروي والرباء املخرب... سليمان واملنهال قاال وحدثا 

  حيدث يف األنصار والقرب حيفر... عن الصادق املصدوق إذ يف جنازة 
  سيعرفه يف قربه حني يقرب... فمن شك فيه للشفاء فإنه 

ل أبو عبد اهللا روى عن علي وابن أراد به اخلرب الذي رويناه وسليمان هو األعمش وزاذان موىل كندة أبو عمرو يقا
  .مسعود والرباء فتح قزوين مع زيد اخليل الطائي رضي اهللا عنهم

حكينا عن أيب سعيد البكري، أن الرباء فتح قزوين مع زيد اخليل رضي اهللا عنهما وهو زيد اخليل بن مهلهل بن 
سودان ويقال أسودان، وهو نبهان  يزيد بن صهب بن عبد رضا ابن املختلس بن ثوب بن كنانة بن مالك بن نابل

بن عمرو بن الغوث بن طي، ويكىن بأيب مكنف بابنه مكنف بن زيد شاعر فارس وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وآله وسلم وأسلم، ويعد يف املؤلفة مع عيينة بن حصن واألقرع بن حابس وقد يقال له زيد اخلري بالراء، ويروى أنه 

  .يد اخليل فلما قدم على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بدل الالم بالراءكان يشهر يف العرب بز
سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي األموي، أبو عثمان يلتقي مع 

العاص األكرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف عبد مناف ويقال له سعيد بن العاص األصغر وجلده سعيد بن 
وهو أبو احيحة، ورمبا قيل له سعيد بن العاص ابن أيب أحيحة، ورمبا حذف جده وأيب جده وقيل سعيد بن العاص بن 

  .أمية بن عبد مشس وله صحبة فيما ذكر ابن أيب حامت وغريه

ع سنني أو حنوها يف الذيل حملمد بن جرير الطربي، أنه كان يوم قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ابن تس
وأبوه العاص بن سعيد قتل يف يوم بدر مشركاً قتله علي رضي اهللا عنه ويروى أن عمر بن اخلطاب لقي سعيد أو 
رأى منه إعراضاً، فقال مايل أراك معرضاً كأين قتلت أباك إمنا قتله علي ولو قتلته ما اعتذرت من قتل مشرك وقد 

  .رية فقال سعيد يا أمري املؤمنني لو قتلته كنت على حق وكان على باطلقتلت بيدي خايل العاص ابن هشام بن املغ
جده أبو أحيحة مات مشركاً وله أعمام صحابيون منهم، خالد بن سعيد بن العاص قدمي اإلسالم، يقال أنه خامس 

  .من أسلم، وعذبه أبو أحيحة أبوه على اإلسالم فهاجر مع زوجته إىل أرض احلبشة
بن العاص أسلم بعد أخيه خالد بيسري وتبعه يف اهلجرة إىل احلبشة مث قدما على رسول اهللا منهم عمرو بن سعيد 

صلى اهللا عليه وآله وسلم يف السفينتني اللتني بعثهما النجاشي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مع جعفر 
  .ابن أيب طالب

مان رضي اهللا عنه حني دخل مكة وكان مشركاً بعد، أبان بن سعيد بن العاص أسلم قبل الفتح، وهو الذي أجار عث
وتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وخالد عامله على صدقات مذحج وعمرو، عامله على خيرب وتيماء و 

وادي القرى، وأبان على البحرين وقتل خالد شهيداً يف خالفة عمر رضي اهللا عنه، وعمرو شهيداً يف خالفة أيب بكر 
  .عنه بأجنادين رضي اهللا

ذكر ابن جرير وابن منده أن احلكم بن سعيد بن العاص أسلم فسماه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عبد اهللا 
فسمى به، وترك احلكم فهذا عم رابع، وسعيد من أجواد اإلسالم اجملتمعني يف عصر واحد وهم أحد عشر على ما 

يف ذكرهم وأحواهلم وفيه أن سعيداً كان ذابيان، وأنه كان يقال  ذكر هشام الكليب وغريه، وقد صنف اجلاحظ كتاباً
يا : له عكة العسل وأنه روى عن ابن عمر أن امرأة جاءت إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بثوب برد فقالت
عاص رسول اهللا إين نويت أن أعطي هذا الثوب أكرم شاب يف العرب فقال هلا أعطيه هذا الغالم يعين سعيد بن ال



  .وهو واقف، فبذلك مسيت الثياب السعيدية
قال ابن جرير أنه اعتزل أيام اجلمل وصفني فلم يشهد تلك احلروب، واله معاوية املدينة بعد ما مت له األمر مث عزله، 

  .ويقال أنه ويل الري لعثمان رضي اهللا عنه ودخل قزوين
الديار، وكونه من الصحابة ما قرأت على احلافظ علي  عن بكر بن اهليثم أنه مصرها وغزا الديلم ويبني وروده هذه

بن عبيد اهللا، أنبا القاضي عبد الكرمي بن إسحاق إذناً، أنبا أبو القاسم إمساعيل بن حممد اجلرجاين سنة ستة وسبعني 
بن  وأربعمائة، أنبا أبو زرعة إبراهيم بن حممد بن احلسن الرازي، ثنا الضحاك على املكتب ثنا أبو علي احلسني

محدان، ثنا حممد بن يوسف الفرا، ثنا حممد بن شادان عن حممد بن أبان عن سعيد بن عبد اجلبار، أخربين من مسع 
  .الزهري يقول نزل الري أربعة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ورضي اهللا عنهم

ران ونزل سعيد بن العاص شريوان ونزل نزل عبد اهللا ابن عمر أندرمان ونزل عبد اهللا بن عمرو بن العاص جامو
عبد اهللا بن عباس فريوز ورام كانوا يتزاورون وكان لسعيد بنون عمرو وحيىي وعنبسة وروى عن عمر بن اخلطاب 

  .وعثمان بن عفان وعائشة وروع عنه حيىي وسامل وعبد اهللا ابن عمر، وتويف سنة سبع أو مثان ومخسني
شجاع املصقليني، أنبا أبو عبد اهللا ابن مندة، أنبا بن سليمان، ثنا أبو زرعة، ثنا  أخربنا عن أيب طاهر هاجز عن ابين

أبو اليمان، أخربين شعيب ابن محزة عن الزهري، أخربين حيىي بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص قال استأذن 
البسا مرط عائشة زوج أبو بكر رضي اهللا عنه على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، وهو مضطجع على فراشه 
  .النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فأذن أليب بكر وهو كذلك، فقضى إليه حاجته مث انصرف

قال مث استأذن عمر رضي اهللا عنه فآذن له وهو على تلك احلالة فقضى إليه حاجته، مث انصرف وقال عثمان بن 
نصرفت، فقالت عائشة يا رسول اهللا مالك مل تفزع عفان مث استأذنت إليه فجمع عليه ثيابه فقضيت إليه حاجيت مث ا

أليب بكر وعمر كما فزعت لعثمان قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عثمان رجل حيي وخشيت أن أذنت له وأنا 
  .على حايل تلك أن ال يبلغ حاجته

ضهم مل يفزع وكما فزعت املرط كساء من صوف أوخز أو كتان قاله اخلليل قيل هو اإلزار وقوهلا مل يفزع يرويه بع
من الفزاع وبعضهم مل تفزع وكما فزعت أي بادرت من الذعر واهليبة وفيه ما يدل على أن مباسطة اإلخوان 

  .بعضهم مع بعض ال خيل باألدب ورعاية االحترام وعلى رأفة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
ة يف تلك احلالة، وعلى أنه ينبغي أن يعامل كل أحد حيث أشفق أن مينع احلياء عثمان رضي اهللا عنه من عرض احلاج

حبسب طبعه ومزاجه، وطبايع الناس خمتلفة وشيمهم ومزاجهم متفاوتة جوده ورداءة وطيباً وخبثاً مث كل صنف من 
  :ذوي األخالق اجليدة والردية، على درجات ومراتب وينشد ملنصور الفقيه

  بنو آدم كالنبت ونبت األرض ألوان
  لصندل والكافور والبانفمنه شجر ا

  ومن شجر أفضل ما حيمل قطران
منهم سلمان الفارسي رضي اهللا عنه أبو عبد اهللا يقال له سلمان بن اإلسالم وسلمان اخلري وكان امسه األول على ما 
حكى احلافظ أبو نعيم ما هويه وقيل بوذ بن بدخشان بن آذر جشنش من ولد منوجهر امللك وقيل غريه وكان من 

أصبهان ويقال من جي أصبهان ويقال من رامهرمز ويذكر أنه عاد إىل أصبهان ويف زمن عمر رضي اهللا عنه أهل 
وأنه كان له أخ بشرياز قد أعقب هبا وبنتان مبصر وأنه كان له ابن امسه كثري وقد تداولته أيد كثرية بعد ما استرق 

من اهلجرة وأسلم وقصة إسالمه تروي بطرق كثرية إىل أن أتى رسول صلى اهللا عليه وآله وسلم يف السنة األوىل 



  .مطولة وخمتصرة
عن هبة اهللا ثنا حممد بن احلصني مساع بعضهم منه وإجازته  -فمنها ما كتب إلينا غري واحد من الشيوخ رمحهم اهللا 

 ثنا يعقوب هو لبعضهم، أنبا أبو علي بن املذهب، أنبا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، حدثين أيب
ابن إبراهيم بن سعد، ثنا أيب عن حممد بن إسحاق بن بشار، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن حممود بن لبيد، عن 

  .ابن عباس، قال حدثين سلمان الفارسي رضي اهللا عنهما حديثه
حب خلق اهللا قال كنت رجل فارسياً من أهل أصبهان من أهل قرية يقال هلا جي فكان أيب دهقان قريته وكنت أ

تعاىل إليه مل يزل يف حبه إياي حىت حبسين يف بيته كما حتبس اجلارية واجتهدت يف اجملوسية حىت كنت قاطن النار 
فشغل يف بنيان له يوماً قال يا بين إين قد : الذي يوقدها ال يتركها ختبو ساعة قال وكانت أليب ضيعة عظيمة قال

  .ذهب فاطلعها وأمرين فيها ببعض ما يريدشغلت يف بنياين هذا اليوم عن ضيعيت فا
فخرجت أريد ضيعته فمررت بكنيسة من كنايس النصارى فسمعت أصواهتم فيها وهم يصلون وكنت ال أدري ما 

أمر الناس، حيبس أيب إياي يف بيته فلما مررت هبم ومسعت أصواهتم دخلت أنظر ما يصنعون قال فلما رأيتهم أعجبين 
وقلت هذا واهللا خري من الدين الذين حنن عليه، فواهللا ما تركتهم، حىت غربت الشمس،  صالهتم ورغبت يف أمرهم،
  .وتركت ضيعة أيب ومل آهتا

فقلت هلم أين أصل هذا الدين فقالوا بالشام قال مث رجعت إىل أيب وقد بعث يف طليب وشغلته عن عمله كله قال 
عهدت، قال قلت يا أبه مررت بناس يصلون يف كنيسة  فلما جئته قال يل أي نيب أين كنت أمل أكن عهدت إليك ما

هلم فأعجبين ما رأيت من دينهم فواهللا ما زلت عندهم حىت غربت الشمس قال أي بين ليس يف ذلك الدين خري، 
  .دينك ودين آبائك خري منه

وبعثت إىل النصارى  قال قلت كال واهللا أنه خلري من ديننا، قال فخافين فجعل يف رجلي قيداً مث حبسين يف بيته قال
فقلت هلم إذا قدم عليكم ركب من الشام جتار من النصارى فأخربوين هبم قال فقدم عليهم ركب من الشام جتار من 

  .النصارى قال فأخربوين هبم قال فقلت هلم إذا قضوا حوائجهم، وأرادوا الرجعة إىل بلدهم فأذنوين هبم
فألقيت احلديد من رجلي مث خرجت معهم حىت قدمت الشام فلما  فلما أرادوا الرجعة إىل بالدهم أخربوين هبم،

فجئته فقلت إين قد رغبت يف هذا الدين، : قدمتها قلت من أفضل أهل هذا الدين قالوا األسقف يف الكنيسة قال
  .وأحببت أن أكون معك خلدمتك يف كنيستك، وأتعلم منك وأصلي معك

هم بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا مجعوا إليه منها شيئاً اكتنزه قال فأدخل فدخلت معه، قال فكان رجل سوء يأمر
لنفسه ومل يعطه املساكني حىت مجع سبع قالل من ذهب وورق قال فأبغضته بغضاً شديداً ملا رأيته يصنع مث مات، 
هبا فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه فقلت هلم إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه 

  .اكتنزها لنفسه ومل يعطه املساكني منها شيئاً فقالوا أو ما علمك بذلك
قال فقلت أنا أدلكم على كنزه، قالوا فدلنا عليه، قال فأريتهم موضعه قال فاستخرجوا منه سبع قالل مملؤة ذهباً 

اؤا برجل آخر فجعلوه مكانه، واهللا ال ندفنوه أبداً فصلبوه مث رموه باحلجارة، مث ج: وورقاً، قال فلما رأوها قالوا
فما رأيت رجالً يعين ال يصلي اخلمس أرى أنه أفضل منه أزهد يف الدنيا وال أرغب يف اآلخرة، : قال يقول سليمان

  .وال أدأب ليالَ وهناراَ منه فأحببته حباً مل أحبه من قبل
ك حباَ مل أحبه من قبلك وقد حضرك فأقمت معه زماناَ مث حضرته الوفاة فقلت له يا فالن إين قد كنت معك وأحببت

ما ترى من أمر اهللا عز وجل فإىل من توصي يف وما تأمرين قال أي بين واهللا ما أعلم أحداً اليوم على ما كنت عليه 



  .لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثرها ما كانوا عليه إال رجل باملوصل وهو فالن فهو على ما كنت عليه فاحلق به
حلقت بصاحب املوصل فقلت له يا فالن إن فالناً أوصاين عند موته أن أحلق بك، وأخربين أنك فلما مات وغيب 

على أمره فقال أقم عندي، قال فأقمت عنده فوجدته خري رجل على أمر صاحبه فلم يلبث أن مات فلما حضرته 
مر اهللا ما ترى فإىل من الوفاة قلت له يا فالن إن فالناً أوصى يب إليك وأمرين باللحوق بك، وقد حضرك من أ

  .أي بين واهللا ما أعلم رجالً على مثل ما كنا عليه إال رجالً بنصيبني وهو فالن فاحلق به: توصي يب وما تأمرين قال
قال فلما مات وغيب حلقت بصاحب نصيبني فجئته فأخربته خربي وما أمرين به صاحبه، قال فأقم فأقمت عنده 

خري رجل، فواهللا ما لبثت أن نزل به املوت فلما حضر قلت له يا فالن أن فالناً فوجدته على أمر صاحبه فأقمت مع 
أوصى يب إىل فالن مث أوصى يب فالن يعين إىل فالن وفالن إليك فإىل من توصي يب وما تأمرين قال أي بين واهللا ما 

  .فإن أحببت فأته فإنه على أمرناأعلم أحداً بقي على أمرنا أن تأتيه إال رجالً بعمورية فإنه على مثل ما حنن عليه 
فلما مات وغيب حلقت بصاحب عمورية فأخربته خربي، فقال أقم عندي فأقمت عند خري رجل على هدى 

أصحابه وأمرهم قال واكتسبت حىت كانت يل بقرات وغنيمة قال مث نزل به أمر اهللا تعاىل فلما حضر قلت له يا 
الن وأوصى يب فالن إىل فالن مث أوصى يب فالن إليك فإىل من توصي فالن إين كنت مع فالن فأوصي يب فالن إىل ف

  .وما تأمرين
قال أي بين واهللا ما أعلم أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك بأن تأتيه ولكن أظلك زمان نيب هو مبعوث 

عالمات ال خيفى يأكل بدين إبراهيم عليه السالم خيرج بأرض العرب مهاجراً إىل أرض بني حرتني بينهما خنل به 
اهلدية وال يأكل الصدقة بني كتفيه خامت النبوة فإن استطعت أن تلحق بتلك البالد فافعل قال مث مات وغيب 

  .فمكثت بعمورية ما شاء اهللا عز وجل أن امكث
مث مر يب نفر من كلب جتاراً فقلت هلم حتملوين إىل أرض العرب وأعطيكم بقرايت هذه وغنيميت قالوا نعم 

أعطيتهموها ومحلوين حىت إذا قدموا يب وادي القرى ظلموين فباعوين من رجل من يهود عبداً فكنت عنده ورأيت ف
النخل ورجوت أن يكون البلد الذي وصف يل صاحيب، ومل حيق يف نفسي بينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من 

  .اهللا ما هو إال أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحيب فأقمت هبااملدينة، من بين قريظة فابتاعين منه فاحتملين إىل املدينة فو 
بعث اهللا تعاىل رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم فأقام مبكة ما أقام ال أمسع له يذكر ما أنا فيه من شغل الدوجل، مث 

له حىت هاجر إىل املدينة فواهللا إين لفي رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل وسيدي جالس إذا أقبل ابن عم 
وقف عليه فقال يا فالن قاتل اهللا بين قيلة واهللا إهنم اآلن جيتمعون بقبا على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون 

  .أنه نيب قال فلما مسعتها أخذتين العروا حىت ظننت أين سأسقط على سيدي

لكمة شديدة، مث قال قال ونزلت عن النخل فجعلت أقول البن عمه ذلك ماذا تقول قال فغضب سيدي فلكمين 
مالك وهلذا أقبل على عملك قال قلت ال شيء إمنا أردت أن استثبته عما قال وقد كان عندي شيء قد مجعته فلما 

أمسيت أخذته مث ذهبت به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وهو بقبا فدخلت عليه فقلت أنه قد بلغين إنك 
  .جة وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غريكمرجل صاحل ومعك أصحاب لك غرباء ذو حا

فقلت يف نفسي . رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ألصحابه كلوا وأمسك يده فلم يأكل: فقال فقربته إليه فقال
ه به هذه واحدة، قال مث انصرفت عنه فجمعت شيئاً وحتول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل املدينة، مث جئت

فقلت إين رأيتك ال تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك هبا قال فأكل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم منها وأمر 
  .أصحابه فأكلوا معه



وقد : قال فقلت يف نفسي هاتان اثنتان، قال مث جئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وهو ببقيع الغرقد قال
يه مشلتان له فهو جالس يف أصحابه، فسلمت عليه مث استدرت أنظر إىل ظهره هل شيع جنازة رجل من أصحابه عل

يرى اخلامت الذي وصف يل صاحيب فلما رآين رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم استدبرته عرف أين استثبت يف 
  .شيء يل فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت إىل اخلامت فعرفته فانكبت عليه أقبله وأبكي

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم حتول فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك بابن عباس فقال يل 
فأعجب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أن يسمع ذلك أصحابه مث شغل سلمان الرق حىت فاته مع رسول اهللا 

ه وسلم كاتب يا سلمان فكاتبت صلى اهللا عليه وآله وسلم بدر واحد قال مث قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآل
  .صاحيب على ثالمثائة حنلة أحييها له بالفقري وأربعني وقية

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ألصحابه أعينوا أخاكم فأعانوين بالنخل الرجل بثالثني ودية والرجل 
معت يل ثالمثائة ودية فقال يل بعشرين، والرجل خبمس عشرة والرجل بعشرة ويعني الرجل بقدر ما عنده حىت اجت

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اذهب يا سلمان فتقفر هلا فإذا فرغت فأتين أكون أنا أضعها بيدي قال فقفرت هلا 
  .وأعانين أصحايب حىت إذا فرغت منها جئته فأخربته

ول اهللا صلى اهللا عليه وآله فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم معي إليها فجعلنا تقرب له الودى ويضع رس
وسلم بيده، فوالذي نفس سلمان بيده ما مات منها ودية واحدة فأديت النخل وبقي على املال فأتى رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وآله وسلم مبثل بيضة دجاجة من ذهب من بعض املغازي فقال ما فعل الفارسي املكاتب قال فدعيت 
  .له

يا سلمان قال قلت وأين يقع هذه يا رسول اهللا مما على قال خذها فإن اهللا سيؤدي فقال خذ هذه فأدهبا ما عليك 
هبا عنك قال فأخذهتا فوزنت هلم منها والذي نفس سلمان بيده أربعني أوقية فأوفيتهم حقهم وعتقت فشهدت مع 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم اخلندق حراً مث مل يفتين معه مشهد
يقيم عندها ويالزمها، يقال قطن باملكان إذا أقام به وخبت النار سكنت والبنيان البناء كان اشتغال  قاطن النار الذي

بالبنا منعه من تعهد ضيعته وقوله من الدين حنن كذلك هو يف األصل وهو صحيح وميكن أن يكون من الذي حنن 
  .عليه أو الدين الذين حنن عليه

د والدوجل النقب يف األرض واملواضع اليت يستتر فيها يقال أنه شبه موضع احلرة األرض اليت ألبست احلجارة السو
  .عمله يف البعد عن الناس وقلة وصول األخبار إليه باملواضع اليت يستتر فيها

العذق بفتح العني النخلة وبنو قيلة األنصار والعروا شبه الرعدة واللكم الضرب باليد، وقوله هذه واحدة أي من 
وصفت يل وأمر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم باألكل يف املرة األوىل، وأكلهم معه يف مرة الثانية مع  العالمات اليت

  .واهللا أعلم -كونه عبداً ال ميلك، حممول على أنه كان مأذوناً له يف االطعام واألهدا 
ليت حتفر لذلك وقفرت أي حفرت احلفرة ا: قوله أحييها له بالفقري أي أفقر مواضعها وانصبها فيها والفقري والفقرة

للغرس حفراً وكانت تلك الكناية على عني ومنفعة والعني نوعان ودي ونقد والذي أخري عنه مجلة ما كونت عليه 
  .فأما بيان أوصاف العوض املشروط والتأجيل املعترب يف النجوم فهي غري مقصودة بالذكر

لنخل ووفاء القدر الذي أعطاه وقد استحقره سلمان كوفاء الواقية واألوقية قدر أربعني درمهاً والودي صغار ا
  .الطعام اليسري بإشباع اجلمع الكثري وهو نوع من معجزات النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

يف احلديث بيان أول مشهد شهده سلمان اخلندق ويقال إن حفر اخلندق كان بإشارة منه وخرج سلمان رضي اهللا 



إىل العراق وحضر فتح املدائن وذكر احلافظ اخلليل أنه ورد كور قزوين مع أيب هريرة  عنه مع الصحابة والتابعني
رضي اهللا عنهما عند منصرفهما من الباب وكان والياً باملداين وهبا وتويف يف خالفة عثمان وقيل يف خالفة علي رضي 

  .اهللا عنه سنة ست وثالثني
بن إسحاق بن سهلويه نبا أبو بكر الدينوري إجازة مسعت أبا هنصور  أنبأنا علي بن عبد اهللا نبا أبو زرعة عبد الكرمي

عبد اهللا بن علي األصبهاين بربوجرد مسعت أبا القاسم الطرباين، ثنا أمحد بن عبد الوهاب بن جندة عن أشياخه قال ملا 
ك وصحبتك كان يوم السقيفة اجتمعت الصحابة على سلمان الفارسي يا أبا عبد اهللا أن لك سنك ودينك وعمل

من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فقل يف هذا األمر قوالً خيلد عنك فقال كومي اكرشنوبد مث غدا عليهم 
  :كفتم أكربكار بريد مث أنشأ يقول: فقالوا ما صنعت أبا عبد اهللا فقال

  عن هاشم مث منهم عن أيب احلسن... ما كنت أحسب أن األمر منصرف 
  وأعلم القوم باألحكام والسنن... ته أليس أول من صلى لقبل

  وليس يف القوم ما فيه من احلسن... ما فيهم من صنوف الفضل جيمعها 
  .يقال ليس لسلمان غري هذه األبيات

سلمان بن ربيع التميمي الباهلي، ذكر احلافظ أبو يعلى اخلليلي أنه فمن دخل قزوين وأن له صحبة ولذلك عده 
يف الصحابة رأيته يف بعض أماليه وعدة آخرون يف التابعني، وقال احلافظ أبو عبد اهللا أمحد ابن فارس صاحب اجململ 

بن مندة أن البخاري ذكره يف الصحابة وال يصح وذكر أنه كان يقال له سلمان اخليل ألنه كان يلي اخليول يف 
عمر رضي اهللا عنه خالفة عمر رضي اهللا عنه بأرض العراق، وأنه كان حيج كل سنة، وأنه كان قد استقضاه 

بالكوفة، وكان أول قاض هبا، وعن أيب وايل قال اختلفت إىل سلمان بن ربيع حني قدم على قضاء الكوفة أربعني 
  .صباحاً ال يأتيه فيها خصم

ذكر احلاكم أبو عبد اهللا أن سلمان بن ربيع أعقب بنيسابور مسع عمر رضي اهللا عنه وروى عنه أبو وائل شقيق بن 
ن عدي والصيب بن معبد أخربنا احلافظ أبو موسى املديين كتابة عن أيب نصر أمحد بن عمر الغازي سلمة وعدي ب

قال أنبا الواقد بن اخلليل بأصبهان أنبا والدي حدثين حممد بن أمحد بن ميمون الكاتب، ثنا عبد الرمحن بن أيب حامت، 
عن منصور األعمش عن أيب وائل عن الصيب بن معبد ثنا عبد اهللا بن حممد بن عمرو الغزي ثنا الفريايب، ثنا سفيان 

  .التغليب
قال قرنت بني احلج والعمرة خرجت اليت هبما فقال يل زيد بن صوحان وسلمان بن ربيع ومسعاين اليت هبما ألنت 

أضل من بعريك قال فخرجت كأين أمحل بعريي على عنقي حىت قدمت على عمر بن اخلطاب فحدثته مبا قاال يب وما 
  .فقال إهنما ال يقوالن شيئاً هديت لسنة نبيك صلى اهللا عليه وآله وسلم صنعت

الصيب روى عنه مسروق األجدع والشعيب وأبو إسحاق السبيعي وإبراهيم النخعي، ويقال أنه كان نصرانياً فأسلم 
ا أمحل بعريي وقوله ومسعاين اليت هبما الواو للحال وقوهلما النت أضل من بعريك جواب قسم حمذوف، وقوله كأمن

على عنقي يريد من ثقل قوهلما يل وتوبيخها أياي على ما صنعت، واختالف الناس يف األفضل من األفراد والقران 
والتمتع مشهور، وقد صح عن عائشة وجابر وأيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أفراد احلج وعن أنس 

ضي اهللا عنهم أنه قرن وعن عثمان وعلي وابن عباس رضي اهللا وعمران بن احلصني ويروي عن عمر ابن اخلطاب ر
  .عنهم أنه متتع

رجح الشافعي رضي اهللا عنه رواية جابر يف اإلفراد على رواية التمتع والقران، بأن جابراَ رضي اهللا عنه كان أشد 



ىل أن حتلل وكانت وفاة عناية بضبط املناسك، وأفعال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم من لدن خرج من املدينة وإ
  .سلمان بن ربيع ببلنجر من ناحية أرمينية سنة إحدى وثالثني يقال أنه قتل

يف دالئل النبوة أليب حممد بن عبد اهللا بن مسلم قتيبة أن أهل تلك الناحية جعلوا عظامه يف تابوت فإذا احتبس عنهم 
  :خرالقطر أخرجوه واستسقوا به فيسقون قال ابن مجانة الباهلي يفت

  وقرباً بأعلى الصني يالك من قرب... إن لنا قربين قرباً بلنجر 
  وهذا الذي بالترك يسقي به القطر... فهذا الذي بالصني عمت فتوحه 

لو قال يسقي من القطر لكان أوىل، والقرب الذي بالصني قرب قتيبة ابن مسلم الباهلي والذي بالترك قرب سلمان بن 
  .ربيع

ين رضي اهللا عنه أبو عمرو ويف تاريخ اخلليل احلافظ تكنيته بأيب حكيم ومقرن على ما ذكر النعمان بن مقرن املز
حممد بن جرير، واحلافطان الدارقطين وابن مندة جد النعمان، وهو نعمان بن عمرو بن عايذ بن منجا بن جبري بن 

ندق منهم سويد ومعقل نصر بن حبشية بن كعب بن عبد بن ثور بن هذمة بن الطم شهد مع سنة إخوة له اخل
وعقيل ويف أعقاهبم رواة، منهم معاوية بن سويد بن مقرن، روى عن أبيه، وعن الرباء بن عازب وعبد اهللا بن معقل 

بن مقرن، روى عن ابن مسعود، نقل ورود النعمان ظاهر قزوين كان أمري اجليش يوم هناوند واستشهد هبا سنة 
  .إحدى عشرين وهبا قربه

عبد الكايف بن عبد الغفار بن مكي بن حممد احلريب يف كتابه أخربنا جدي أبو بكر مكي ابن حممد أخربنا اخلطيب 
قراءة عليه سنة ثالث ومخسمائة أنبا أبو حفص عمر بن حممد بن عمر بن حاباره املالكي سنة مخسني وأربعمائة أنبا 

إبراهيم بن أيب محاد، ثنا أبو عبد اهللا أمحد بن أبو بكر حممد بن عمر بن حابارة، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن 
حممد بن ساكن، ثنا عثمان بن أيب شيبة، ثنا حسني بن علي عن زائدة عن حصني بن عبد الرمحن عن سامل بن أيب 

  .اجلعد، قال ثنا النعمان بن مقرن قال
ل اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، قدمنا على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف أربعمائة من مزينة قال فأمرنا رسو

ببعض أمره، فقال بعض القوم يا رسول اهللا ما معنا طعام نتزود قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يا 
عمر زودهم فقال عمر رضي اهللا عنه يا رسول اهللا ما عندي إال قطع من متر ما أرى أن يغين عنهم شيئاً قال انطلق 

ا ففتح لنا عليه له فإذا فيها من متر مثل البكر األورق قال فأخذ القوم حاجتهم قال وكنت يف فزودهم فانطلق بن
  .آخر القوم فالتفت فما افقد موضع مترة وقد احتمل أربعمائة رجل

العلية الغرفة واجلمع العاليل والبكر الفىت من اإلبل والورقة يف اإلبل لون يضرب إىل اخلضرة كلون الرماد ويقال 
  .السواد إىل

به عن ابن ساكن قال ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه 
أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان إذا بعث أمرياً على جيش أو سرية، أوصاه قال إذا حاضرمت أهل حصن 

جتعلوا هلم ذمة اهللا وال ذمة رسوله ولكن اجعلوا هلم ذممكم وذمم  فأرادوكم على أن جتعلوا هلم ذمة اهللا ورسوله فال
  .أبنائكم فإنكم أن ختفروا ذممكم وذمم آبائكم خري لكم من أن ختفروا ذمة اهللا وذمة رسوله

قال سفيان قال علقمة فحدث سليمان بن بريدة مقاتل بن حبان فقال مقاتل حدثين سلم بن هيضم عن النعمان بن 
 صلى اهللا عليه وآله وسلم مثله أخرجه مسلم يف الصحيح أكمل من هذا وقوله أن ختفروا يقال مقرن عن النيب

  .أخفرته إذا مل تف بذمة وغدرت وخضرته عقدت له ذمة واخلفارة بالضم الذمة والعهد



أنبا حممد بن أخربنا عن كتاب أيب طاهر املعروف هباجر عن ابين شجاع املصقليني أنبا احلافظ أبو عبد اهللا بن منده، 
حممد بن عبد اهللا بن محزة، ثنا جعفر بن شاكر، ثنا عفان مسلم، ثنا محاد بن مسلمة عن أيب عمران احلريب عن علقمة 

بن عبد اهللا عن معقل بن يسار عن النعمان بن مقرن قال كان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا غزا فلم يقاتل 
أورده البخاري يف التاريخ الكبري فقال قال  -س وهتب الرياح وينزل النصر أول النهار ومل يقاتل حىت تزول الشم

  .ثنا محاد بن سلمة عن أيب عمران بإسناده: موسى بن إمساعيل
الوليد بن عقبة بن أيب معيط بن أيب عمرو بن أمية بن عبد مشس ابن عبد مناف أبو وهب القرشي األموي واسم أيب 

واه عمارة وخالد إبنا عقبة من مسلمة الفتح والوليد أخو عثمان رضي اهللا عنه معيط أبان قال ابن جرير هو وأخ
ألمه وهي أروى بنت كريز بن ربيع بن خبيب بن عبد مشس بن عبد مناف وله صحبة ورواية وويل الكوفة لعثمان 

منها فنزل  رضي اهللا عنه وغزا أذربيجان، وشهد أهل الكوفة عليه بالشرب فضربه عثمان رضي اهللا عنه وأخرجه
  .الرقة

ذكر ابن أيب حامت أنه أعقب هبا ومات هبا وكان من رجال قريش وشعرائهم وعن بكر بن اهليثم أنه بعد ما وىل 
  .الكوفة غزا الديلم مما يلي قزوين ودخل قزوين وغزا جيالن وموقان والرب والطيلسان

و أمحد عبد الوهاب بن حممد بن موسى، أنبا أمحد بن أنبأنا غري واحد عن القاضي أيب بكر حممد بن عبد الباقي، أنبا أب
عبدان بن حممد، أنبا حممد بن إمساعيل قال قال حممد بن عبد اهللا العمري، ثنا زيد بن أيب الزرقا املوصلي، ثنا جعفر 

 عليه بن برقان عن ثابت بن احلجاج الكاليب عن عبد اهللا اهلمداين عن الوليد بن عقبة قال ملا فتح النيب صلى اهللا
وآله وسلم مكة جعل أهل مكة جييئون بصبياهنم فيمسح رؤسهم ويدعو هلم بالربكة فجيء يب إليه أنا مطيب 

  .باخللوق ضرب من الطيب معروف عندهم وخلقه بالتشديد عاله به
 مينع كان عقبة بن أيب معيط والد الوليد شديد العداوة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وأصحابه فقوله، ومل

من ذلك إال أن أمي خلقتين يكن أن يشري به أيب أن امتناعه صلى اهللا عليه وآله وسلم من مسح رأسه مل يكن على 
  :سبيل اجملازاة ألفعال أبيه السيئة وإمنا كان للخلوق ومدحت بنت لبيد بن ربيعة الوليد بقوهلا

  ذكرنا عند هبتها الوليدا... إذا هبت رياح أيب عقيل 
  أعان على مروته لبيدا... ف أصيد عبشمياً أشم األن

  .وأبو عقيل كنية لبيد وكان قد نذر أن ينحر كلما هبت الصبا
أبو هريرة الدوسي رضي اهللا عنه أنبا أبو سعد السمعاين باإلجازة العامة أنبا أبو نصر الغازي عن الواقد بن اخلليل 

قال ثنا عبد الرمحن بن أيب حامت ثنا أيب ثنا معاذ بن أسد  عن أبيه ثنا علي بن عمر الفقيه وحممد بن إسحاق بن حممد
املروزي نزيل البصرة ثنا منصور بن عبد احلميد بن راشد وكان قدمي السن من أهل مرو قال رأيت أبا هريرة 

صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بقزوين عليه عمامة بيضاء قد خضب بالصفرة وهذا الرواية تعتضد 
ت آخر متطابقة على ورود أيب هريرة بقزوين وقد كثر االختالف يف اسم أيب هريرة واسم أبيه ورجح بروايا

  .مرجحون من الروايات يف امسه عبد الرمحن ويف اسم أبيه صخراً
يقال أنه كان ينزل ذا احلليقة وأنه تصدق بداره باملدينة على مواليه وأنه قدم املدينة والنيب صلى اهللا عليه وآله 

سلم خبيرب سنة سبع فسار إىل خيرب وعاد منه إىل املدينة وأنه كان من أحفظ أصحاب النيب صلى اهللا عليه وآله و
وسلم وأحرصهم على طلب العلم وأنه كان من مالزمي الصفة يسكنها حياة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وكان 

على البحرين ومروان على املدينة وكان مع توىل  عريف أهلها وأنه كان يلي األعمال استعمله عمر رضي اهللا عنه



  .اإلمارة ال يتحاشى عن إظهار ما كان عليه من رقة احلال يف االبتداء ويشكر اهللا تعاىل على ما أتاه
حدث احلافظ أبو نعيم فيما أنسى عن أيب علي عنه عن سليمان بن أمحد قال ثنا أبو زرعة الدمشقي، ثنا أبو اليمان 

أيب محزة عن الزهري حدثين سعيد وأبو سلمة، أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال أنكم تقولون أن أبا  أنبا شعيب ابن
هريرة يكثر احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وتقولون ما للمهاجرين واألنصار ال حيدثون عن النيب 

ن كان يشغلهم الصفق باألسواق، وكان يشغل صلى اهللا عليه وآله وسلم مثل أيب هريرة، فإن أخواين من املهاجري
أخواين من األنصار عمل أمواهلم وكنت امرأً من مساكني الصفة الزم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم على ملء 

  .بطيء فأحضر حني يغيبون وأعي حني ينسون
منه رجاء أن يذهب يب إىل  يروى عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال إن كنت الستقري الرجل يف السورة ألنا اقرأ هلا

بيته فيطعمين وذلك حني ال آكل اخلمري وال ألبس احلرب قوله آكل اخلمري أين الذي أجيد عجنه وختمريه وميكن أن 
يريد حني ال أجد ما أمخره فأقتصر على السويق، وحنوه واحلرب من الربود ما فيه وشيئ وختطيط، يقال حربت الثوب 

  .وحربته بالتخفيف

ذكرنا أنه كان ال يبايل بإظهار رقة احلال، مث مل يكن لبسه اجلري تزيناً وتكاثراً بل كان يلبس ما ينفق على هذا مما 
تعس الدينار والدرهم الذي أن أعطى مدح وصيح وإن : زهده يف الدنيا وتزهيده فيها، وقد روى يف حديثه أنه قال

وهلك ومنه يقال تعسا له وصيح أي صاح يقال منع قبح وكلح تعس فال انتعش وشيك فال انتعش تعس أي عثر 
" صيح الثعلب وحنوه إذا صوت وجيوز أن يريد تشبيه صوته عند متلقه بصوت الثعلب قبح شتم وعاب قال تعاىل 

وقوله فال انتعش أيالقام من مصرعه يقال انتعش العليل إذا أفاق من علته وهنض وقوله وشيل " هم من املقبوحني 
وال انتعش أي فال أخرجها من موضعها الذي دخلت فيه يقال نقشت الشوكة إذا : قولهأي أصيب بالشوكة 

استخرجتها ومنه املنقاش، هكذا فسر القتيب اللفظة وقضية تفسريه أن يكون النقش واالنتقاش واحد، وقال غريه 
  .نقشت الشوكة من رجله فانتقشت هي، واحلمد هللا حق محده وصلواته على حممد وآله

  ؟

و

  التابعونوأما 

فمنهم إبراهيم بن يزيد بن عمر والنخعي أبو عمران ورفع اخلليل احلافظ يف نسبة فقال إبراهيم بن يزيد بن عمرو 
بن ربيع بن حارثة بن سعد ابن مالك وذكر أنه ورد قزوين، وقال ثنا حممد بن إسحاق بن حممد الكيساين أنبأ أيب ثنا 

  .نبا أبو إسحاق القزاري عن سليمان األعمش: سيب بن واضح قاالأبو حامت الرازي ثنا حمبوب بن موسى، وامل
قال كان عبد الرمحن بن يزيد وإبراهيم النخعي وعمارة بن عمري يغزون يف أيام احلجاج قلت أين كانوا يغزون قال 
 طربستان والديلم غري ذلك فقال رجل كانوا يكرهون على ذلك قال ال كانوا خيفون فيه ويعجبهم ذلك وأدرك

إبراهيم عائشة وأنساً رضي اهللا عنهما وروى علقمة ومسروق وخالد األسود بن يزيد وروى عنه احلكم ومنصور 
وسلمة ابن كهيل وتويف سنة ست وتسعني متوارياً من احلجاج ودفن ليالً ويقال أنه مل يكن يف جنازته إال سبعة رجل 

داً على أنه مسع به ومل يكن كما أمسع ويروى أن ومحل اإلمام البخاري ما روى أنه بلغ موت احلجاج فخر ساج
  .الشعيب ملا بلغه موت إبراهيم قال مات رجل ما ترك من بعده مثله بالكوفة وال بالبصرة وال باملدينة وال بالشام
كتب إلينا أبو الفتح حممد بن عبد الباقي وقرأت على يوسف بن عمر بسماعه منه قال أنبا أبو الفضل أمحد بن 



ن خريون أنبا أبو علي أمحد بن إبراهيم بن احلسن بن شادان، أنبا أبو بكر بن كامل ثنا القاسم بن العباس، احلسن ب
: ثنا زكريا بن حيىي اخلراز، ثنا إمساعيل بن عباد، ثنا شريك عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال

حش، وأتى بيت أم سلمة وكان يومها من رسول خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من بيت زينب بنت ج
  .صلى اهللا عليه وآله وسلم

فلم يلبث أن جاء علي رضي اهللا عنه فدق الباب دقاً خفيفاً فأثبت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم الدق أي أعرف 
ا رسول اهللا من هذا أنه دق وأنكرته أم سلمة فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قومي فافتحي له قالت ي

الذي بلغ من خطره ما أفتح له الباب أتلقاه مبعاصمي وقد نزلت يف آية من كتاب اهللا تعاىل باألمس فقال هلا رسول 
  .اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كهيئة املغضب إن طاعة الرسول كطاعة اهللا ومن عصى رسول اهللا فقد عصى اهللا

حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله مل يكن ليدخل حىت يقطع الوطا قالت  إن بالباب رجالً ليس بنزق وال غلق
فقمت وأنا أختال يف مشييت وأنا أقول بخ بخ من الذي حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله ففتحت الباب فأخذ 

لى اهللا مبضاديت الباب حىت إذا مل يسمع حسيساً وال حركة وصربت يف خدري استأذن فدخل فقال رسول اهللا ص
  .عليه وآله وسلم يا أم سلمة أتعرفينه قالت نعم يا رسول اهللا

هذا علي بن أيب طالب قال صدقت سيد أحبه حلمه من حلمي ودمه من دمي، وهو عيبة علمي أمسعي واشهدي وهو 
عبد  قاتل الناكثني واملارقني والقاسطني من بعدي فامسعي واشهدي وهو قاصم عدايت فامسعي واشهدي لو أن عبداً

اهللا ألف عام وألف عام وألف عام بني الركن واملقام، مث لقي اهللا تعاىل مبغضاً لعلي بن أيب طالب وعتريت أكبه اهللا 
  .على منخريه يوم القيامة يف نار جهنم

أثبت الدق من يقال أثبت وتثبت، واملعصم موضع السوار من : ختفيف الدق أدب ليالً ينزعج من يف البيت وقوله
وقوهلا نزلت يف آية من كتاب اهللا تعاىل ميكن يريد به آية احلجاب ويناسبه قوهلا أتلقاه مبعاصمي، وميكن أن اليد، 

يريد اآليات الواردة يف فضيلة زوجات النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ويناسبه استبعادها فتح الباب له وعلى 
  .التقديرين املعىن يف ويف مثلي
زق أي طاش ويقال غلق الرجل أي غضب والغلق الذي يغضب كثرياً وجيوز أن يكون النزق الطياش يقال نزق ين

اللفظ وال علق، بالعني يقال علق به وعلقه إذا هو به ويقال نظرة من ذي علق أي ذي هوى يعين أنه ضابط لنفسه 
  .يعرف أدب الدخول وقته وقوهلا وأنا اختال يف مشييت

ف به النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم الدق به وجيوز أن يكون السبب جيوز أن يكون االختيال تعجبها مما وص
بتججها بفتح الباب ملن وصفه به وحسيس الشيء حسه ويقال أراد باملناكثني الذين بغوا على علي رضي اهللا عنه 

أما القاسطون و: وباملارقني اخلوارج قال صلى اهللا عليه وآله وسلم ميرقون من الدين وبالقاسطني الكفار قال تعاىل
  .فكانوا جلهنم حطباً

يروى عن كالم إبراهيم رمحه اهللا أنه قال استتماز رجل من رجل به بالء فابتلي به استماز منه أي حتاشى وتباعد، 
  :وأصله من امليز وهو الفصل بني الشيئني يقال من ذا من ذا قال النابغة

  هبمن األرض فيه مستماز ومذ... ولكنين كنت امرأً يل جانب 
أويس القرين أبو عمرو يقال هو أويس بن أنيس ويقال أويس ابن عامر ويقال أويس بن عمرو، وذكره احلافظ أبو 
عبد اهللا بن مندة يف كتاب معرفة الصحابة، فقال أويس بن أنيس ويقال ابن عامر، وهو منسوب على قرن بفتحتني 

 احلافظ واحلفاظ وأما قرن الذي هو أحد املواقيت بن ردمان بن ناجية بن مراد، كذلك نقل أبو احلسن الدارقطين



فالراء منه ساكنة على الصحيح، وادعى اجلوهري يف صحاح اللغة أن الراء منه متحركة وأن أويساً منسوب إليه 
  .وال يكاد يثبت، وقد ورد يف اخلرب أن أويساً خري التابعني

احلسني أمحد بن علي أنبا أبو حفص بن شاهني، نبا عبد بن أنبأنا حيىي بن ثابت بن بندار، عن أبيه أنبا القاضي أبو 
سليمان، نبا إسحاق بن منصور الكوسج، نبا عفان بن مسلم، ثنا محاد بن سلمة عن اجلريري عن أيب نضرة عن 

أسري بن جابر، عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال ألويس استغفر يل قال وكيف استغفر لك وأنت صاحب 
خري التابعني رجل : صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقولرسول اهللا 

روى لنا غري واحد عن  -أخرجه مسلم يف الصحيح، من حديث زهري وابن املثىن عن عفان  -يقال له أويس 
ثنا الوليد بن إمساعيل احلراين، ثنا حممد احلسن بن أمحد عن أيب نعيم، ثنا أيب حامد ابن حممود، ثنا سلمة بن شبيب، 

بن إبراهيم بن عبيد، حدثين خملد بن يزيد عن نوفل بن عبد اهللا، عن الضحاك ابن مزاحم عن أيب هريرة قال بيننا 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف حلقة من أصحابه إذ قال ليصلني معكم غداً رجل من أهل اجلنة

أن أكون ذلك الرجل، فغدوت فصليت خلف النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فأقمت يف  قال أبو هريرة فطمعت
املسجد حىت انصرف الناس وبقيت أنا وهو فبينا حنن كذلك إذا أقبل رجل أسود متزر خبرقة مرتد برقعة فجاء حىت 

دعا له النيب صلى اهللا عليه وآله وضع يده يف يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مث قال يا نيب اهللا ادع اهللا يل ف
  .وسلم بالشهادة وإن لنجد منه ريح املسك االذفر

فقلت يا رسول اهللا أهو هو، قال نعم أنه مملوك بين فالن قلت أفال تشتريه فتعتقه يا نيب اهللا، قال وإين يل ذلك إن 
وكاً وسادة وأن هذا األسود أصبح من كان اهللا يريد أن جيعله من ملوك أهل اجلنة، يا أبا هريرة أن ألهل اجلنة مل

ملوك أهل اجلنة وسادهتم يا أبا هريرة أن اهللا حيب من خلقه األصفياء الشعثة رؤسهم، املغربة وجوههم، اخلمصة 
  .بطوهنم من كسب احلالل

حضروا مل  الذين إذا استأذنوا على األمراء مل يؤذن هلم وإن خطبوا املتنعمات مل ينكحوا وإن غابوا مل يفتقدوا، وإن
يدعوا وإن طلعوا مل يفرح بطلعتهم وإن مرضوا مل يعادوا وإن ماتوا مل يشهدوا قالوا يا رسول اهللا كيف لنا برجل قال 

ذاك أويس القرين قالوا وما أويس القرين قال أشهل ذو صهوبة بعيد ما بني املنكبني، معتدل القامة آدم شديد 
ىل موضع سجوده واضع مينيه على مشاله يتلو القرآن يبلي على نفسه، األدمة، ضارب بذقنه إىل صدره رام بصره إ

ذو طمرين ال يؤبه له متزر بإزار من صوف ورداء من صوف جمهول يف األرض معروف يف السماء، لو أقسم على 
  .اهللا ألبر قسمه

اجلنة ويقال ألويس قف أال وإن حتت منكبه األيسر ملعة بيضاء أال وأنه إذا كان يوم القيامة قيل للعباد ادخلوا 
فاشفع فيشفعه اهللا يف مثل عدد ربيعة ومضر، يا عمر ويا علي إذا أنتما لقيتماه فاطلبا إليه يستغفر لكما فمكثا 

يطلبانه عشر سنني ال يقدران عليه فلما كان يف آخر السنة اليت تويف فيها عمر رضي اهللا عنه قام علي أيب قيس 
  .ج من أهل اليمن أفيكم أويس بن مرادفنادى بأعلى صوته يا أهل احلجي

فقام شيخ كبري طويل اللحية فقال أنا ال أدري ما أويس ولكن ابن أخ يل يقال له أويس وهو أمخل ذكراً وأقل ماالً، 
وأهون أمراً من أن نرفعه إليك، وأنه لريعى إبلنا حقري بني أظهرنا فعمى عليه عمر كأنه ال يريد قال أين ابن أخيك 

قال بأراك عرفات قال فركب عمر وعلي رضي اهللا عنهما سراعاً على . نا هو قال نعم قال وأين نصابهذا خيدم
عرفات فإذا هو قائم يصلي إىل شجرة واإلبل حوله ترعى فشد محاريهما مث أقبال إليه فقاال السالم عليك ورمحة اهللا 

  .وبركاته



من الرجل قال راعي إبل وأجري قوم قاال لسنا : اته قاالفخفف أويس الصالة مث قال السالم عليكم ورمحة اهللا وبرك
نسألك عن الرعاية وال عن اإلجارة ما امسك قال عبد اهللا قاال علمنا أن أهل السماوات واألرض كلهم عبيد اهللا، 
 فما امسك الذي مستك أمك قال يا هذان ما تريدان إيل، قاال وصف لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أويس

القرين فقد عرفنا الصهوبة والشهلة وأخربنا أن حتت منكبك األيسر ملعة بيضاء فأوضحها لنا فإن كان بك فأنت 
  .هو

فأوضح منكبه فإذا اللمعة فابتدراه يقبالنه وقاال نشهد أنك أويس القرين فاستغفر لنا يغفر اهللا لك قال ما أخص 
لرب والبحر يف املؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات، يا هذان نفسي باالستغفار وال أحداً من ولد آدم ولكنه يف ا

قد أشهر اهللا لكما حايل وعرفكما أمري، فمن تتما قال علي أما هذا أمري املؤمنني وأما أنا فعلي بن أيب طالب 
  .فاستوى أويساً قائماً

الب فجزاكما اهللا عن هذه األمة خرياً قاال فقال السالم عليك يا أمري املؤمنني ورمحة اهللا وبركاته وأنت يا ابن أيب ط
وأنت فجزاك اهللا عن نفسك خرياً فقال عمر مكانك يرمحك اهللا حىت أدخل مكة فأتيك بنفقة من عطائي وفضل 
كسوة من ثيايب هذا املكان بيين وبينك فقال يا أمري املؤمنني ال ميعاد بني وبينك أراك بعد اليوم تعرفين ما أصنع 

  .نع بالكسوةبالنفقة ما أص
أما تراين على إزار من صوف ورداء من صوف، مىت تراين اخرقهما أما ترى أن نعلي خمصوفتان مىت تراين أبليهما 

أما تراين قد أخذت من رعاييت أربعة دراهم مىت تراين آكلهما يا أمري املؤمنني أن بني يدي ويديك عقبة كؤداً ال 
  .اهللا جياوزها إال ضامر خمف مهزول، فأخف يرمحك

فلما مسع ذلك من كالمه ضرب بدرته األرض مث نادى بأعلى صوته أال ليت أن أم عمر مل تلده يا ليتها كانت عاقراً 
مل تعاجل محلها إال من نأخذها مبا فيها وهلا، مث قال يا أمري املؤمنني خذ أنت ماهنا حىت آخذ أنا ها هنا فوىل عمر رضي 

ه فواىف القوم إبلهم وخلى عن الرعاية وأقبل على العبادة حىت حلق باهللا عز وجل اهللا عنه ناحية مكة وساق أويس إبل
  .فهذا ما أنا عن أويس خري التابعني، قال سلمة بن شبيب كتبنا غري حديث يف قصة أويس ما كتبنا أمت منه

يه واعتقه واهللا يريد أن قوله وإين ذلك يل أن كان اهللا يريد أن جيعله من ملوك اجلنة، جيوز أن يكون معناه كيف اشتر
جيعله من ملوك اجلنة بإبقاء الرق فيه ليطيع اهللا ويطيع مواله فيوفيه اهللا األجر مرتني كما ورد يف اخلرب ويتدرج 

باململوكية يف الدنيا إىل امللكية يف العقىب، وجيوز أن يكون املعىن، أين حمتاج إىل الشراء واإلعتاق وهو منتهى إىل ملك 
  .ه تتمته ال إىل العتق يف الدنيااآلخرة وإلي

قوله اخلمصة بطوهنم من كسب احلالل، يكن أن يريد به أهنم بقوا مخاصاً الشتغاهلم باكتساب احلالل، قياماً بأمر 
  .العيال وتعففاً عن السؤال، ويكن أن يريد أن بطوهنم خاوية عن احلالل فضالً عن احلرام تودعا

على من وقد جيعل الكلمة إشارة إىل بعد ذهنهم عنه، وشدة مخول املسمى هبذا  قوله وما أويس القرين، قد حيمل ما
وما رب العاملني، واملعىن فيه أن من يعرب عنه، عن باعتبار أنه يعقل ويعلم قد يعرب : االسم عندهم كما قال فرعون

هل بصفاته وأحواله عنه مبا باعتبار أن شيء وذات، فإذا جهلت صفاته اخلاصة، استعمل فيه ما إشارة إىل اجل
  .اخلاصة

قوله ضارب بذقنه إىل صدره عبارة عن خضوعه واخباته ويقرب منه قوله رام ببصره إىل موضع سجوده وميكن أن 
هذا كناية عن أدامته الصالة، ألن املستحب أن يكون نظر املصلي إىل موضع سجوده يؤيده قوله على أثره واضع 

  .ميينه على مشاله



أدري ما أويس ولكن يل ابن أخ يقال له أويس يعين ال أدري من تطلبون، ولكن يل ابن أخ  قول ذلك الشيخ ال
  .هذا امسه أستبعد أن يكون ابن أخيه على مخوله بغيتهما

  .قوله فعمى عليه عمر رضي اهللا عنه كأنه خاف أن يطلع أويس على أنه يطلب فيخفي نفسه هرباً من الناس
لكناية يرجع إىل أويس دون اللمع كان املراد أهنما ملا وجدا العالمة أيقنا أنه أويس فأقبال قوله فابتدرا فأقبال يقبالنه ا

يقبالن ما أمكنهما من أعضائه وسؤاله عنهما من أنتما قد يتعجب منه وقد اشتهر عنه أنه عرف هرم بن حيان، 
تلف فقد يكون للويل شعور بنفسه انتهى إليه ومل يتالقيا قط فسلم عليه وخاطبه بامسه ونسبه، لكن احلال قد خي

  .ورجوع إليها
فيعرف من كان بينه وبني نفسه تعارف على ما ورد يف قصة هرم، وقد تكون يف مشاهدة اليت تذهله عن نفسه وإذا 

  .ذهل عن نفسه فهو عمن يناسبها ويؤالفها أشد ذهوالً
  .ت إين ما أرغب يف النفقة والكسوةأراك بعد اليوم تعرفين أي إذا عرفت أين أويس املنعوت لك، عرف: قوله
ضرب بدرته األرض أي ألقاها من يده، وقوله من يأخذها مبا فيها وهلا أي من يرغب يف اخلالفة ويأخذها مبا : قوله

فيها من اخلوف واحلظر وما هلا من القدر واحلظر قوله خذ أنت ها هنا حىت آخذ أنا هاهنا أي خذ يف طريقك آلخذ 
  .يف طريقي ونفترق

قوله فواىف القوم إبلهم إىل آخره كأنه ترك ما كان عليه إخفاء لنفسه كيال يستدل عليه بذلك ورمبا تأثر بلقاء أمريي 
  .املؤمنني فزاد يف العبادة
ثنا أبو بكر بن مالك ثنا عبد اهللا بن أمحد ثنا أيب، ثنا عبد الرمحن بن مهدي، ثنا عبد اهللا بن : به عن أيب نعيم قال

وار، عن حمارب بن دثار قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من أميت من ال يستطيع أن يأيت األشعث بن س
  .مسجده أو مصاله من العري حيجزه إميانه أن يسأل منهم أويس القرين وفرات بن حيان

ضم البيت وخفي يقال أويساً استشهد يف حرب الديلم فطلبوا مكاناً ليدفنوه فيه فظهر بيت منجد فأدخلوه فيه مث ان
عليهم ولذلك عده احلافظ أبو يعلى اخلليلي فيمن ورد هذه الناحية من التابعني وذكر أنه روى عن عمر وعلي 

رضي اهللا عنهما وقال حدثين أمحد بن علي بن عمر بن أيب رجاء أنبا سعيد بن حممد بن نصر اهلمداين بقزوين، ثنا 
عبد اهللا اجلرجاين، ثنا سليمان بن داؤد عن سفيان عن إبراهيم بن  علي بن نصر ابن عبد العزيز الرازي، ثنا أبو

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : أدهم عن موسى بن يزيد عن أويس القرين عن عمر وعلي رضي اهللا عنهما قاال
أمان من النار، وذلك  وسلم إن هللا تعاىل أمانني يف األرض أنا أوهلما، والثاين االستغفار فاستكثروا من االستغفار، فإنه

فاالستغفار أمان " وما كان اهللا ليعذهبم وأنت فيهم، وما كان اهللا معذهبم وهم يستغفرون : " من قول اهللا تعاىل 
  .بعدي

الربيع بن خثيم أبو يزيد الكويف الثوري من ثور بن عبد مناة بن اد بن طاخبة بن إلياس بن مضر كذلك ذكره 
قاله اخلليل احلافظ، ويقال أنه تويف هبا وهو  -على ما سبقت الرواية قزوين وسكنها  البخاري وغريه، وورد الربيع

من كبار التابعني علماً وزهداً، ومن الزهاد الثمانية مسع ابن مسعود وروى عنه إبراهيم الشعيب واملنذر بن يعلى 
  .وبكر بن ماعز

نا أبو الفضل أمحد بن احلسن بن خريون، أنبا قرأت على والدي قدس اهللا روحه، أخربكم سعيد بن حممد بن عمر ث
أبو طالب عمر بن إبراهيم الزهري أنبا عبيد اهللا ابن عبد اهللا بن أيب مثرة البغوي، ثنا حممد ين حممد بن سليمان 

الواسطي، ثنا حممد بن املصطفى، ثنا حيىي بن سعيد احلمصي، ثنا يزيد ابن عطا عن علقمة بن مرثد، قال انتهى الزهد 



 مثانية من التابعني رمحة اهللا عليهم عامر بن عبد اهللا وأويس القرين وهرم بن حيان، والربيع ابن خثيم وأيب مسلم إىل
  .اخلوالين واألسود بن يزيد ومسروق بن األجدع واحلسن بن أيب احلسن، وذكر بعض أحواهلم وسريهم

عرفت أن الدواء حق، ولكن ذكرت عادا ومثود  قال عند ذكر الربيع قيل له حني أصابه الفاجل لو تداويت فقال قد
وقرونا بني ذلك كثرياً كانت فيهم األوجاع، وكانت فيهم األطباء فما بقي املداوي وال املداوي وال الناعت وال 

املنعوت وقيل له أال تذكر الناس فقال ما أنا عن نفسي براض فاتفرغ من ذمها إىل ذم الناس، إن الناس خافوا اهللا يف 
  .الناس وآمنوا على ذنوهبم ذنوب

قيل له كيف أصبحت قال أصبحنا ضعفاء مذنبني نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا، قال وكان عبد اهللا بن مسعود رضي 
اهللا عنه إذا رآه قال وبشر املخبتني لو رآك حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ألحيك، قال وكان الربيع يقول أما بعد 

  .وكن وصي نفسكفأعد زادك وخذ يف جهازك 
أنبأنا العدد اجلم عن أيب علي عن أيب نعيم ثنا أمحد بن سنان، ثنا حممد بن إسحاق، ثنا حممد بن الصباح، ثنا سفيان 
قال قال رجل صحبنا الربيع بن خثيم عشرين سنة، فما تكلم إال بكلمة تصعد وقال آخر صحبته سنني فما كلمين 

  .إال بكلمتني
  .حضر الربيع الوفاة بكت ابنته فقال يا بينة مل تبكني قويل يا بشري لقي أيب اخلري عن سربة الربيع قالت ملا

ويروى عن الربيع أنه قال ال تقولن أحدكم استغفر اهللا وأتوب إليه فيكون ذلك ذنباَ جديداً إذا مل يفعل ولكن ليقل 
  .اللهم اغفر يل وتب علي

  .لى الناس، وهن عند اهللا بواد دواؤهن أن تتوب وال تعودعنه أنه كان يقول السراير السراير الاليت خيفني ع
وكتب إلينا طاهر بن حممد املقدسي أن أبا منصور املقومي أخربه بالري سنة أربع ومثانني وأربعمائة عن الزبري بن 

ر عن أنبا علي بن حممد بن مهروية أنا علي بن عبد العزيز، أنبا أبو عبيد ثنا حجاج عن شعبة عن منصو: حممد قال
هالل بن يساف عن الربيع بن خثيم، عن عمر بن ميمون عن امرأة عن أيب أيوب األنصاري عن النيب صلى اهللا عليه 

  .وآله وسلم قال وقل هو اهللا أحد، ثلث القرآن
روى معناه الربيع عن ابن مسعود، عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ورواه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

سعيد اخلدري وأبو مسعود األنصاري وأيب بن كعب، وعدة ثلث القرآن ميكن أن يكون باعتبار أن مجلة ما يف أبو 
  .القرآن إما وصف للخالق، أو للخلق والثاين إما أن يتعلق بالدنيا والعقىب فاألقسام ثالثة

ة بن احلارث بن ثعلبة بن دودان سعيد بن جبري بن هشام أبو عبد اهللا موىل بين والبة، من أسد بن خزمية، وهو والب
بن أسد بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر، من مشاهري علماء التابعني كثري العلم والرواية، مسع عباد اهللا ابن 

  .عمر وابن عباس وابن الزبري وابن عمرو، وابن مغفل وأبا هريرة وأبا موسى األشعري، وعدي بن حامت
اً على إبراهيم يف العلم، وعن خصيف بن عبد الرمحن قال كان يقدم سعد يروي عن ابن مهدي أن سفيان كان

أعلمهم بالطالق سعيد بن املسيب، وباحلج عطاء وباحلالل واحلرام طاؤس وبالتفسري جماهد وأمجعهم لذلك كله 
  .سعيد بن جبري

الدمهاء يعين سعيداً كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول أليس فيكم ابن أم : عن جعفر بن املغرية قال
  .وكان مستجاب الدعوة

روى عن أصبغ بن زيد قال كان لسعيد بن جبري ديك يقوم إىل الصالة إذا صاح فلم يصح يف ليلة من الليايل، 
فأصبح سعيد ومل يصل قال فشق عليه ذلك فقال له قطع اهللا صوتك، قال فما مسع ذلك الديك يصيح بعدها فقالت 



على شيء، قتله احلجاج بن يوسف الثقفي سنة مخس وتسعني وكان ابن تسع وأربعني ورود له أمه أي بين ال تدع 
  .سعيد قزوين ومبيته يف مسجد التوث مشهور وقد مر ذكره

وقال أبو الشيخ احلافظ يف كتاب ثواب األعمال حدثين خايل ثنا أبو حامت، ثنا أبو حجر، ثنا عبد اهللا بن سعيد 
م سعيد بن جبري قزوين وهو متوار من احلجاج فبات هبا ليلة، فلما كان عند وجه الدشتكي عن أيب سنان قال قد

  .الصبح، قال ليجتهد عباد املسجد من أن يدركوا مثل ليليت هذه
قرأت على أيب بكر بن اخلليل، أنبا أبو عمرو املقري، أنبا إبراهيم أنبا حممد بن املكي، أنبا عبد اهللا أنبا حممد بن 

د اهللا بن حممد، ثنا عبد الرزاق، أنبا معمر عن أيوب السختياين وكثري بن كثري بن املطلب بن أيب إمساعيل، ثنا عب
وداعة يزيد أحدمها على أخر، عن سعيد بن جبري، قال ابن عباس رضي اهللا عنه أول ما اختذ النساء املنطق من قبل 

  .أم إمساعيل عليه السالم
جاء هبا إبراهيم، وبابنها إمساعيل عليهما السالم وهي مرضعة حىت وضعها اختذت منطقاً لتعفي أثرها على سارة، مث 

عند البيت عند دوحة فوق زمزم، يف أعال املسجد، وليس مبكة يومئذ أحد وليس هبا ماء فوضعهما هناك، ووضع 
  .عندمها جراباً فيه مثر وسقاء فيه ماء مث قفي إبراهيم منطلقاً فتبعته أم إمساعيل

يم أين تذهب وتتركنا هبذا الوادي ليس فيه أنيس وال شيء فقالت له ذلك مراراً وجعل ال يلتفت فقالت يا إبراه
مث رجعت فانطلق إبراهيم حىت إذا كان عند الثنية . واهللا أمرك هبذا؟ قال نعم، قالت إذا ال يضيعنا: إليها فقالت له

  .حيث ال يرونه استقبل بوجهه البيت مث دعا هبؤالء الدعوات
حىت بلغ يشكرون وجعلت أم إمساعيل " رب إين أسكنت من ذرييت بواد غري ذي زرع عند بيتك احملرم " : فقال

ترضع إمساعيل وتشرب من ذلك املاء حىت نفد ما يف السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظره يتلوى أو قال 
فقامت عليه، مث استقبلت الوادي يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل يف األرض يليها، 

  .تنظر هل ترى أحداً
فلم ترى أحداً فهبطت من الصفا، حىت إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها مث سعت سعي اإلنسان اجملهود حىت 

  .جاوزت الوادي مث أتت املروة فقامت عليه فنظرت هل ترى أحداً فلم تر أحداً ففعلت ذلك سبع مرات
 صلى اهللا عليه وآله وسلم، فلذلك سعى الناس بينهما فلما أشرفت على املروة، مسعت قال ابن عباس قال النيب

صوتاً فقالت صه تريد نفسها مث فسمعت أيضاً فقالت قد أمسعت إن كان عندك غواث فإذا هي بامللك عند موضع 
رف من املاء يف زمزم فبحث بعقبه أو قال جبناحه حىت ظهر املاء فجعلت حتوضه ويقول بيدها هكذا وجعلت تغ

  .صفائها وهو يفور بعد ما تغرف
قال ابن عباس قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يرحم اهللا أم إمساعيل، لو تركت زمزم أو قال لو مل تغرف املاء 
ذا لكانت زمزم عيناً معيناً، قال فشربت وأرضعت ولدها فقال هلا امللك ال ختافوا الضيعة فإن ها هنا بيت اهللا يبين ه

  .الغالم وأبوه وإن اهللا ال يضيع أهله
كان البيت مرتفعاً من األرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن ميينه وعن مشاله، فكانت كذلك حىت مرت هبم رفقة 

من جرهم، أو أهل بيت من جرهم، مقبلني من طريق كذا فنزلوا يف أسفل مكة فرأوا طايرا عايفاً، فقالوا إن هذا 
على ماء، لعهدنا هبذا الوادي وما فيه من ماء فأرسلوا جرياً أو جريتني فإذا هم باملاء فرجعوا فأخربوهم الطاير ليدور 

  .باملاء فأقبلوا وأم إمساعيل عند املاء، فقالوا أتأذنني لنا أن ننزل عندك قالت نعم، ولكن ال حق لكم يف املاء قالوا نعم
سلم، فألقى ذلك أم إمساعيل وهي حتب األنس فنزلوا وأرسلوا إىل قال ابن عباس قال النيب صلى اهللا عليه وآله و



أهليهم، فنزلوا معهم، حىت إذا كان هبا أهل أبيات منهم وشب الغالم وتعلم العربية منهم، وأنفسهم وأعجبهم حني 
فلم جيد شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إمساعيل، فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إمساعيل يطالع تركته، 

  .إمساعيل فسأل امرأته فقالت خرج يبتغي لنا
مث سأهلا عن عيشهم وهيئتهم،فقالت حنن بشر حنن يف ضيق وشدة فشكت إليه قال فإذا جاء زوجك اقرأي عليه 
السالم وقويل له يغري عتبة بابه فلما جاء إمساعيل كأنه أنس شيئاً قال هل جاءكم من أحد قالت نعم، جاءنا شيخ 

  .فسأر لنا عنك فأخربته وسألين كيف عيشنا فأخربته أنا يف جهد وشدةكذا وكذا 

قال فهل أوصاك بشيء قالت نعم أمرين أن اقرء عليك السالم ويقول غري عتبة بابك قال ذلك أيب وقد أمرين أن 
ودخل  أفارقك احلقي بأهلك فطلقها وتزوج منهم أخرى فلبث عنهم إبراهيم ما شاء اهللا مث أتاهم، بعد فلم جيده

على امرأته فسأهلا عنه فقالت خرج يبتغي لنا قال كيف أنتم وسأهلا عن عيشهم وهيئتهم فقالت حنن خبري وسعة، 
وأثنت على اهللا عز وجل قال ما طعامكم قالت اللحم قال فما شرابكم قالت املاء، قال اللهم بارك هلم يف اللحم 

  .واملاء
فهما ال خيلوا عليهما : ن هلم يومئذ حب ولو كان هلم دعا هلم فيه قالقال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ومل يك

أحد بغري مكة إال مل يوافقاه قال فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السالم، ومريه يثبت عتبة بابه فلما جاء إمساعيل قال 
كيف عيشنا فأخربته هل أتاكم من أحد قالت نعم أتانا شيخ حسن اهليئة وأثنت عليه فسألين عنك فأخربته فسألين 

  .أنا خبري فأوصاك بشيء قالت نعم هو يقرأ عليك السالم ويأمرك أن تثبت عتبة بابك
قال ذاك أيب وأنت العتبة، أمرين أن أمسكك مث لبث عنهم ما شاء اهللا مث جاء بعد ذلك وإمساعيل يربي نبال له حتت 

لد بالولد، والولد بالوالد، مث قال يا إمساعيل إن اهللا دوحة قريباً من زمزم فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوا
فإن اهللا أمرين أن ابين ها هنا بيتاً وأشار إىل : أمرين بأمر قال فاصنع ما أمرك ربك، قال وتعينين قال وأعينك، قال

م يبين، حىت أكمة مرتفعة على ما حوهلا قال فعند ذلك رفعا القواعد من البيت فجعل إمساعيل يأيت باحلجارة وإبراهي
  .إذا ارتفع البناء جاء هبذا احلجر فوضع له

قال فجعال " ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم " فقام عليه وهو يبين وإمساعيل يناوله احلجارة، ومها يقوالن 
  " .ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم " يبنيان حىت يدورا حوله البيت ومها يقوالن 

هو ثوب تلبسه املرأة وتشد وسطها حببل مث ترسل األعلى على األسفل وأم إمساعيل عليه السالم املنطق النطاق و
هاجر ورمبا قيل هلا آجر وعفى الشيء حماه، كأهنا أرادت أن ال تعرف أثرها سارة فتقصدها مبكروه فإهنا كانت قد 

  .غارت عليها
  .و كانت الرواية لتعفو جلازعفا بالتخفيف الزم ومتعد ويقال عفت الريح املنزل، فعفا ول

الدوحة الشجرة العظيمة، وفسر قوله قفي بويل أخذا من املعىن املشهور من معىن التقفية إتباع اإلنسان اإلنسان قال 
ولو كانت الرواية بالتخفيف جلاز يقال قفا أثره أي اتبع فيكون املعىن قفي أثره يف " وقفينا بعيسى بن مرمي : " تعاىل

  .له الذي جاء منهجميئه أو منز
يف قوله استقبل بوجهه البيت دليل على أن موضع البيت كان معظماً وكان إبراهيم صلى اهللا عليه وآله وسلم عاملاً 

  .بشرفه قبل أن يبنيه
  .قوله يتلبط أي يضرب نفسه على األرض ويتقلب عطشاً

  .قوله مث سعت سعى اإلنسان اجملهود، اجملهود الذي أصابه اجلهد



  .اجلهد بالضم الطاقة وبالفتح املبالغ، وعن ابن دريد أهنما لغتان: شقة ويقالوهو امل
بالضم والفتح، ويشبه أن يكون املوضع " ال جيدون إال جهدهم : " يقال بلغ الرجل جهده وجهده قرى قوله تعاىل

  .الذي سعت فيه هو الذي أمرنا بشدة السعي فيه بني الصفا واملروة، وصه أي اسكت
نفسها املعىن أهنا مسعت حساً فسكنت نفسها وتسمعته، والغواث والغواث االسم من أغاث يغيث،  قوله تريد

وكذلك الغوث وعن الفراء أنه يقال أجاب اهللا دعاءه وغواثه وغواثه وأنه مل يأت من األصوات بالفتح شيء غريه 
  .إمنا يأيت بالضم كالدعاء والبكاء وبالكسر كالصياح والنداء

  .بامللك يعين جربئيل عليه السالم على ما هو مبني يف بعض الروايات ولذلك عرف قوله فإذا هي
  .قوله حتوضه أي حتفر له كاحلوض ليستقر املاء فيه أو يسيل إليه

املعني قيل هو مفعول كمبيع ومكيل أي جار من العيون وقيل هو فعيل إما من املاعون واملعن وهو باملعروف أو من 
  .اء يقال معن املاء وأمعن إذا سالاملاعون الذي هو امل

  .جرهم قبيلة كانت تسكن مكة وكان يسكنها قبيلة أخرى يقال هلا طسم
قوله من طريق كذا أمهلوا بيانه يف هذا املوضع، ورمبا ظن أن اللفظة كذا وأهنا كناية كما يقال الطريق الفالين لكن 

بأعلى مكة مشهورة يف املناسك كأهنم أقبلوا من طريقها املشهور أنه كداء بالدال أو فتح الكاف، واملد وهي ثنية 
  .ونزلوا بأسفل مكة

قوله عايفاً أي دايراً حول املاء، يقال عاف يعيف واجلري عن اخلليل أنه الرسول ألنك جتريه يف احلوائج وعن أيب 
  .ل الطائععبيدة أنه الوكيل وعلى ذلك محل قوله اليستجرينكم الشيطان أين يستتبعنكم فيجدكم كالوكي

  .قوله فألقى ذلك أم إمساعيل قيل معناه وافقها قوهلم ووجدته اليقاً حباهلا
قوله وأنفسهم قال اخلطايب أي أعجبهم لكن أعجبهم مذكور معه، ويف اللغة أنفسين فيه أي رغبيت فاألوىل أن حيمل 

  .اللفظ عليه
  .يطالع تركته أي ولده وأهله اللذين تركهما هناك: قوله
  .أبصر وتفرس كأنه وجد ريح أبيه فبحث عن احلالأي : آنس
  .شيخ كذا وكذا يريد أهنا سبته وحقرته: قوله

قوله ال خيلوا عليهما أحد بغري مكة إال مل يوافقاه أي ال يقتصر عليهما أحد بغري مكة إال مرض منه، وأضر به 
ل احلديث البن عباس مث أنه ضمنه كالم واستفاد املعربون من القصة تأويل عتبة الدار يف املنام على املرأة وأَص

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف غري موضع
مساك بن خرشة األنصاري حكى احلافظ أبو احلسن الدارقطين عن سيف بن عمر أن مساكاً هذا أول من وىل مصاحل 

مودة مع النيب صلى اهللا عليه وآله الدستىب وقاتل الديلم وأنه ليس بأيب دجانة صاحب اآلثار املشهورة واملقامات احمل
وسلم لكنه يشاركه يف امسه واسم أبيه ويف النسبة إىل األنصار ومساك بن خمرمة األسدي الكويف وهو الذي نسب 

  .إليه مسجد مساك بالكوفة وكان خال مساك بن حرب املشهور يف التابعني
وعن سيف ابن  -ود أهل الكوفة حني غزو الديلم مساك بن عبيد العبسي ذكر اخلليل احلافظ أنه دخل قزوين يف وف

عمر أن هؤالء الثالثة قدموا على عمر رضي اهللا عنه فيمن وفد من أهل الكوفة وانتسبوا له مساك ومساك ومساك 
  .فقال عمر بارك اهللا فيكم اللهم إمسك هبم اإلسالم وأيدهم

  :عد والزم، باملعىن األول قال الفرزدققوله امسك هبم أي ارفع يقال مسك أي رفع ومسك السنام ارتفع مت



  بيتاً دعائمه أعز وأطول... إن الذي مسك السماء بىن لنا 
  .تردد اإلمام هبة اهللا ابن زاذان يف ورود هؤالء الثالثة هذه الناحية وقال مل أجده يف تواريخ الري

  .ألخرممشر بن عطية بن عبد الرمحن األسدي الكاهلي الكويف روى عن املغرية بن سعد ا
شهر بن حوشب قال اخلليل احلافظ وعن أسامة بن زيد وسويد بن غفلة، روى عنه أبو إسحاق السبيعي واألعمش 
مات يف والية خالد بن عبد اهللا القسري وهو ممن ورد قزوين، روى اخلليل عن حممد بن إسحاق الكيساين عن أبيه 

، عن حكام بن سلم الرازي عن أيب سنان قال قدم عن علي بن سهل بن محاد، عن عبد الرمحن بن احلكم بن بشري
  .علينا مشر بن عطية قزوين فقوم فرسه ودرعه أحدمها ثالثة آالف واآلخر أربع آالف وسائر ثيابه باثين عشر درمهاً

 أنبأنا حيىي بن ثابت بن بندار، عن أبيه، عن أيب القاسم عبيد اهللا ابن أمحد بن عثمان الصرييف األزهري، أنبا أبو
احلسن علي بن عمر الدارقطين، ثنا احلسني بن إمساعيل ثنا أبو هشام الرفاعي، ثنا حفص بن غياث عن األعمش، 

عن مشر بن عطية عن املغرية بن سعد األخرم، عن أبيه، عن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال ال 
  .تتخذوا الضيعة فترغبوا فيها

األشعري روى عن أم سلمة وعبد اهللا بن عمر وبن عمرو، وابن عباس وأيب هريرة  شهر بن حوشب أبوعبد الرمحن
وروى عنه قتادة، ومعاوية بن قرة، وحيكى توثيقه عن حيىي بن معني وأيب زرعة الرازي وتكلم فيه متكلمون، ويف 

ن الرمح، وصحف حقه قيل أن شهراً نزكوه يقال نزكه ينزكه إذا عابه وأصل النزل الطعن بالنيزك وهو أصغر م
ورأيت يف بعض التواريخ أنه دخل قزوين غازياً  -بعضهم نزكوه بتركوه، وتويف سنة مثان وتسعني وقيل بعد املائة 

  .واهللا أعلم
قرأت على والدي قدس اهللا روحه أنبا عبد الصمد بن عبد الرمحن اجلنزي، أنبا حممد بن أمحد أنبا أبو مالك البلخي، 

منصور بن الدبوسي، ثنا عيسى بن أمحد بن حم، ثنا عيسى بن أمحد، ثنا علي بن عاصم، عن  أنبا نصر بن حممد، ثنا
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : عبيد اهللا بن عثمان عن شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد قالت

ني يوماً وإن مات مات كافراً يقول من شرب اخلمر مل يقبل منه صالة سبعاً، فإن هي أذهبت عقله مل تقبل صالته أربع
  .وإن تاب تاب اهللا عليه، وإن عاد كان حقاً على اهللا أن يسقيه طينة اخلبال

  .قوله مات كافراً أي ألنعم اهللا تعاىل، وأشبه الكفار يف حلوق العقوبة الشديدة

فت إليه إلفسادها الفساد قيل أضي: طينة اخلبال مفسرة يف احلديث بأهنا عصارة أهل النار وصديدهم، واخلبال
  .أجسامهم

صخر أو الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصني أبو حبر السعدي املشهور باألحنف وهو لقب، واختلف يف امسه 
فقيل صخر وبه قال ابن قتيبة وقيل الضحاك وهو الذي ذكره البخاري، واحلاكم أبو عبد اهللا وأورداه يف باب 

زيد مناة بن متيم ابن مر مسع عمر بن اخلطاب وعثمان وعليا العباس رضي  األلف اعتباراً بلقبه وهو من بين سعد بن
  .اهللا عنهم وأدرك زمان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

ذكر ابن قتيبة أنه أسلم حينئذ لكنه مل يفد إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، وكان حليماً حكيماً رئيساً بليغاً 
ما كان من نقصان يف ذاته، فعن عبد امللك بن عمري أنه كأنه صعل الرأس متراكب حممود السري وجرب كمال صفاته 

  .األسنان مائل الذقن نايت الوجنة باحق العني خفيف العارضني أحنف الرجلني ولكنه كان إذا تكلم جلى عن نفسه
  .صعل الرأس صغريه وكانوا ال حيمدون ذلك

عينيه قيل باجلدري وقيل أصيبت حني خرج إىل خراسان باحق العني املنخسف العني وكانت قد ذهبت إحدى 



  .بسمرقند ويعد يف العور األشراف
أحنف الرجل الذي مييل ويقبل كل واحدة من إهباميه على األخرى، وقيل األحنف الذي ميشي على ظهر قدميه 

  .وكان مع ذلك حنيف اجلسم
منهال ثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن روى اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري يف التاريخ، عن حجاج بن 

احلسن عن األحنف قال بينا أنا أطوف بالبيت زمن عثمان رضي اهللا عنه أخذ بيدي رجل من بين ليث فقال أال 
أبشرك قلت نعم، قال أما تذكر إذ بعثين النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل قومك بين سعد، فجعلت أعرض 

يدعو إىل خري ويأمر باخلري فبلغت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال اللهم اغفر ألحنف عليهم اإلسالم فقلت أنه 
  .فقال األحنف ما عمل أرجي يل منه

نزل األحنف قزوين على ما حكى اخلليل احلافظ وحارب الديلم، وحدث حممد ابن إسحاق عن أبيه، قال ثنا أبو 
بة، قال خرج الديلم فعسكروا عسكراً بالري، وعسكراً هبمدان، زرعة، ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا جرير عن ثعل

وعسكراً مباه، فتوجه هلم األحنف فانتهى إىل العسكر األول، فاستباحهم وقتلهم وبادر إىل العسكر اآلخر قبل أن 
داً واحداً يبلغهم اخلرب واستباحهم وبادر إىل العسكر الثالث، قبل أن يبلغهم اخلرب فبيتهم وقتلهم وولد األحنف ول

  .يقال له حبر وولد حبر بنتاً واحدة وماتت وانقرض نسله
  :قد حكى ابن أيب خيثمة عن سلمان بن أيب شيخ أن أم األحنف كانت ترقصه يف صباه وتقول

  وفلة أخافها من نسله... واهللا لو ألحنف برجله 
  ما كان يف فتياتكم من مثله

  .ليه مصعب ابن الزبري، وقال ذهبت اليوم الرأي واحلزممات األحنف بالكوفة سنة إحدى وسبعني، وصلى ع
طليحة بن خويلد األسدي حكة اخلليل احلافظ عن بكر بن اهليثم أن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه غزا الدستىب 

ومعه مخسمائة رجل من املسلمني فيهم طلحة بن خويلد وأوالدهم، سكنوها وتوارثوا الضياع بعد ما بنوها 
  .وعمروها

د خري بن يزيد اهلمداين مث اخليواين أبو عمارة الكويف روى عن علي رضي اهللا عنه وروى عنه ابنه املسيب وعبد عب
: امللك بن سلع اهلمداين الكويف، وعبد خري من املعمرين جاهلي مث إسالمي، روى عن مسهر بن عبد امللك عن أبيه

ذكر من أمر اجلاهلية شيئاً قال اذكر إين كنت ببلدنا قلت لعبد خريكم أتى عليك قال عشرون ومائة سنة قلت هل ت
باليمن، فجاءنا كتاب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فنودي بالصلوة فخرجوا إىل حيز واسع فكان أيب ممن خرج 
  .فلما ارتفع النهار جاء أيب فقالت له أمي ما حبسك وهذه القدر قد بلغت وهؤالء عيالك يتضورون يريدون الغدا

هو يف كالم العرب : فما قوله استصبينا، فقال: يا أم فالن أسلمنا فأسلمي واستصبينا فاستصبئي فقلت له فقال
  .وآمرك هبذا القدر فلترق الكالب كانت ميتة فهذا ما أذكره من أمر اجلاهلية: أسلمنا قال

فنادوا هلا فاجتمع الناس، قوله فنودي للصالة يشبه أن يريد بنداء كما ينادي للصالة وميكن أن يكون هلم صالة 
  .واحليز شبه حلظرية أو احلمى

القلق واالضطراب من اجلوع وقوله كانت ميتة من كالم عبد خري بقوله إمنا أىب بإراقتها ألن ذبيحتهم : التضور
  .ميتة، وعبد خري ممن ورد هذا النواحي

ثنا أيب أسباط بن نصر عن السدي عن  حدث حممد بن إسحاق عن أبيه، ثنا أبو حامت الرازي ثنا احلسني بن عمرو،
  .عبد خري قال غزونا مع سلمان بن ربيع بلنجر حىت خرجنا على جيالن وموقان والديلم



حدثنا اإلمام والدي رمحه اهللا أنبا عبد الوهاب بن إمساعيل الصرييف أنبا عبد الواحد بن عبد الكرمي أنبا حممد بن عبد 
رقطين ثنا حممد بن خملد ثنا أبو عقيل اجلمال نبا حسن بن مجيل اجلزري عن امللك بن بشران أنبا أبو احلسن الدا

شعيب بن إسحاق عن ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن رجل عن عبد خري قال وضأت علياً رضي اهللا عنه 
  .برحية الكوفة قال يا عبد خري سلين قلت عم أسألك يا أمري املؤمنني

من أول من يدعى إىل احلساب يوم : ى اهللا عليه وآله وسلم كما وضأتين فقلتفتبسم مث قال وضأت رسول اهللا صل
القيامة فقال أنا أقف بني يدي ريب تعاىل ما شاء اهللا مث أخرج وقد غفر يل قلت مث من قال أبو بكر يقف كما وقفت 

غفر اهللا له قلت مث من مرتني وخيرج وقد غفر اهللا له قلت مث من قال عمر يقف كما يقف أبو بكر مرتني وخيرج وقد 
قال مث أنت يا علي قلت فأين عثمان يا رسول اهللا قال عثمان رجل ذو حياء سألت ريب عز وجل أن ال يوقفه 

للحساب فشفعين فيه جتويز التوضية وبيان أن من هو أعلى مرتبة يكون وقوفه للحساب أخف ويف السياق ما يشعر 
  .بتقدمي عثمان على علي رضي اهللا عنهما

د الرمحن بن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر الكويف أخو األسود ابن يزيد ومها خاال إبراهيم النخعي ومسع عبد عب
مسعتهم يذكرون أن : الرمحن عثمان وابن مسعود وهو موصوف بالزهد وحسن السرية، ويروي عن األعمش أنه قال

عاىل، وعنه أن عبد الرمحن ممن غزا الديلم عبد الرمحن بن يزيد، مل يعمل عمالً قط إال وهو يريد وجه اهللا ت
  .وطربستان

يف اإلرشاد للخليل أنه دخل قزوين يف البعث يف أيام علي رضي اهللا عنه روى عنه ابنه حممد بن عبد الرمحن أبو 
  .جعفر وله ابن آخر يقال له عبد الرمحن بن عبد الرمحن حمتج به يف الصحيحني

نبا عبد امللك بن أيب القاسم أنبا حممود بن القاسم أنبا عبد اجلبار بن حممد أنبا قرأت على عبد اهللا بن أيب الفتوح أ
أمحد بن حممد أنبا حممد بن عيسى ثنا قتيبة وعلي بن حجر قال قتيبة ثنا شريك وقال علي أنبا عن حكيم بن جبري 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه عن حممد بن عبد الرمحن بن يزيد عن أبيه عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال 
قيل يا " من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسئلته يف وجهه مخوش أو خدوش أو كدوح " وآله وسلم 

  .رسول اهللا وما يغنيه قال مخسون درمهاً أو قيمتها من الذهب
 فاخلدش قشر اجللد واخلمش يف قوله يف وجهه مخوش، أو كدوح كأنه شك من بعض الرواة واأللفاظ متقاربة املعىن

معناه يقال مخشت املرأة وجهها ختمشه مخشاً واخلماشات اجلراحات واجلنايات وكدوح وجهه مثل مخش والكدح 
  .إنك كادح إىل ربك كدحاً: أيضاً السعي والعمل، قال تعاىل

ألنه غين والصدقة ال حتل لغين،  أخذ مجاعة من العلماء بظاهر اخلرب فقالوا من ملك مخسني درمهاً مل حتل له الصدقة
وعند الشافعي رضي اهللا عنه ال حتديد بل املعترب الكفاية ملا روى أن صلى اهللا عليه وآله وسلم قال ال حتل الصدقة 
إال لثالثة فذكر رجالً أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له الصدقة، حىت يصيب سداداً من عيش ومن مل جيد ما 

  .اً والسداد ما يسد به اخللة والسداد بالفتح لغةيكفيه مل يصب سداد
عبد اهللا بن خليفة اهلمداين روى عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وذكرت روايته عن جابر بن عبد اهللا 

  .األنصاري، ويروي أنه ممن غزا الديلم
هللا بن حممد القاضي، ثنا إمساعيل أنبأنا اإلمام أمحد بن حسنويه عن جده ألمه الوقد بن اخلليل عن أبيه، قال ثنا عبد ا

بن حممد النحوي، ثنا العباس بن حممد الدوري، ثنا حيىي بن أيب بكري، ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن عبد اهللا ابن 
خليفة عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فقالت يا رسول اهللا 



خلين اجلنة قال فعظم اهللا قال أن كرسيه وسع السماوات واألرض وله أطيط كأطيط الرحل احلديد ادع اهللا أن يد
  .من الثقل

  .قوله فعظم اهللا كأن أراد يف جواب املرأة انتهى الكالم إىل تعظيم اهللا عز وجل

الكرسي، فعن  قوله إن كرسيه وسع السماوات واألرض هو كما ذكره اهللا تعاىل يف آية الكرسي واختلف يف معىن
  .ابن عباس يف رواية سعيد بن جبري أن كرسيه علمه واملعىن أن علمه أحاط بكل شيء

عنه يف رواية عطا والسدي أن املراد هذا الكرسي املعروف ويروي أنه من لؤلؤ وإن السماوات السبع فيه كسبع 
  .غةدراهم ألقيت يف ترس وهذا ما رضيه أبو إسحاق الزجاج وقال هو املعروف بالل

مث قيل مسى الكرسي كرسياً لتراكيب بعضه على بعض، وكل ما تركب فقد تكارس، ومنه الكراسة لتراكب بعض 
  .أوراقها على بعض وقيل لثبوته ومنه الكراسة لثبوهتا ولزوم بعضها بعضاً

قال  منهم من فسر الكرسي بامللك والسلطان، يقال كرسي فالن من كذا إىل كذا أي ملكه ويقرب منه قول من
  .كرسيه قدرته، واملعىن أنه ميسك بقدرته السماوات واألرض مجيعاً

  .قوله وسع أي احتمل وأطلق يقال وسع فالن الشيء يسعه سعة أي احتمله فأطاقه
نقيض صوت احملامل وأطيط اإلبل صوهتا يقال ال افعله ما أطت اإلبل، والرحل رحل البعري وهو من : األطيط

اً منزل الرجل ومسكنه ومنه قوله فالصلوة يف الرحال وإذا كان الرحل حديداً كان مراكب الرجال والرحل أيض
وال يؤده حفظهما، أي ال يثقل الكرسي : أكثر أطيطاً وقد يقال كيف يستمر قوله وله أطيط من الثقل مع قوله تعاىل

اىل، واحلديث يدل على أن املراد حفظهما، واجلواب أن الصحيح يف التفسري عود الكناية يف قوله وال يؤده إىل اهللا تع
  .من الكرسي هذا املعروف دون العلم والقدرة

عبيد اهللا بن خليفة اهلمداين أبو الغريف األرحيب الكويف ومل يذكروا أهو وعبد اهللا أخوان، أم ال روى عن علي 
ابن السمط  واحلسن بن علي وصفوان ابن عسال رضي اهللا عنهم، وروى عنه أبو روق احلسن بن صاحل وعامر

وأبو الغريف كنيته غريبة نعم يف األمساء الغريف بن الديلمي روى عن واثلة بن األسقع وغريب اليماين العابد وورد 
  .أبو الغريف قزوين عامالً

وجدت يف كتاب عتيق : حدث اخلليل بن عبد اهللا عن حممد بن علي بن اجلارود، قال أخربين هارون بن علي قال
أهل قزوين أنه كان لعلي رضي اهللا عنه أربعة من الوالة على قزوين الربيع بن خثيم ومرة وأبو  لبعض املتقدمني من

  .الغريف والرابع أظنه عبيد
أنباؤنا عن إمساعيل بن عبد اجلبار، عن احلافظ أيب يعلى قال أنبأ جدي ثنا علي بن حممد ثنا عبد اهللا بن حممد بن 

بو الغريف اهلمداين عن صفوان بن عسال املرادي قال بعثنا رسول اهللا صلى اهللا شاكر ثنا أبو أسامة ثنا أبو روق ثنا أ
سريوا يف سبيل اهللا قاتلوا أعداء اهللا، ال تغلوا وال تغدروا وال تقتلوا وليداً وال متثلوا : عليه وآله وسلم يف سرية فقال

  .ن وميسح املقيم يوماً دليلةوليمسح أحدكم إذا كان مسافراً إذا أدخلهما طاهرتني ثالثة أيام ولياليه
أبو روق عطية بن احلارث كويف وأبو أسامة محاد بن أسامة الكويف موىل بين هاشم وعبيدة بن عمرو والسلماين أبو 

مسلم ويقال أبو عمرو وقال ابن قتيبة هو عبيدة بن قيس واألشهر األول، وسلمان الذي نسب إليه عبيدة هو 
د، وهو من كبار فقهاء التابعني من أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود مسع عمر سلمان بن يشكر بن ناجية بن مرا
  .وعلياً وعبد اهللا والزبري ابن العوام

روى عنه ابن سريين وإبراهيم وأبو إسحاق اهلمداين وهو حمتج به يف الصحيحني وليس يف صحيح البخاري عبيدة 



يح مسلم عبيدة سواه، إال عبيدة بن سفيان احلضرمي وكان بفتح العني سواه إال عبيدة بن محيد احلذاء وال يف صح
قد أسلم وصلى قبل وفاة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بسنتني إال أنه مل يلقه تويف سنة اثنتني وسبعني وصلى عليه 

  .األسود ابن يزيد بوصية وقد ورد قزوين وذكرنا أنه كان أحد الوالة األربعة لعلي رضي اهللا عنه
ى أيب بكر بن اخلليل عن أيب عمرو املقري عن إبراهيم العجلي أنبا الكشمهيين أنبا حممد بن يوسف أنبا قرأت عل

حممد بن إمساعيل ثنا حممد بن كثري أنبا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه 
لذين يولنهم، مث جييء قوم تسبق شهادة أحدهم ميينه وميينه خري الناس قرين، مث الذين يلوهنم مث ا: " وآله وسلم قال

وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد وحنن صغار وهذا احلديث أصل يف بيان فضيلة : قاله قال إبراهيم" شهادته 
  .الصحابة والتابعني

تدبرون بل يتبادر املبادر منهم قوله يسبق شهادة أحدهم ميينه وميينه شهادته، جيوز أن يريد به أهنم ال حيتاطون وال ي
  .إىل اليمني يف مظنة اليمني وإىل الشهادة يف مظنة الشهادة فيكاد ملبادرته وقلة مباالته يسبق شهادته ميينه وبالعكس
عروة بن زيد اخلليل الطائي ذكر أبو عبد اهللا، حممد بن إبراهيم القاضي، مث اخلليل بن عبد اهللا وغريمها أن دستىب 

فتحا على يده يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وقد نقلنا قصة فتحها من قبل ويروى ذلك عن  والقاقزان
لوط بن حيىي، قال وملا نصر اهللا الدين وهزم املشركني بعد املقاتالت العظيمة استخلف عروة ابنه على اجليش 

  .وانصرف إىل عمر رضي اهللا عنه وبشره بالفتح
ة شهد القادسية وأن أخاه حربث ابن زيد له صحبة، وقد قدمنا ذكر زيد يف ذكر الدارقطين وغريه أن عرو

  .الصحابة
عمارة بن عمري التيمي الكويف وليس هو من تيم قريش رأى ابن عمر رضي اهللا عنه ومسع عبد الرمحن بن يزيد 

 عبد الرمحن السلمي واألسود بن يزيد وعبد اهللا ابن سخربة، أنبا معمر ومسع منه األعمش وسعد بن عبيدة خنت أيب
  .تويف يف خالفة سليمان بن عبد امللك وقد سبق عند ذكر إبراهيم النخعي أن عمارة ممن غزا الديلم وطربستان

قرأت على عبد اهللا بن عمران أنبأ عمر بن أمحد أنبا نصر اهللا بن علي أنبا أمحد بن احلسن أنبا حممد بن يعقوب أنبا 
ال جتعلن أحدكم : ن عن سليمان بن مهران عن عمارة عن األسود عن عبد اهللا قالالربيع أنبا الشافعي أنبا سفيا

للشيطان من صالته جزأ يرى أن حتم عليه أن ال ينتقل إال عن ميينه فلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
  .وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره

حتتم ما ليس مبتحتم أخذ الشيطان منه خبط فكما ال جيوز  قوله ال جتعلن أحدكم للشيطان من صالته جزأً يريد أنه إذا
حتليل احلرام ال جيوز حترمي احلالل واملقصود أن االنصراف عن الصالة جايز مييناً ويساراً فإن مل ختتلف الغرض 

  .فالتيامن أوىل
غازياً مع كثري بن شهاب قرظة بن أرطاة العبدي، عده اخلليل احلافظ يف التابعني الذي وردوا قزوين وقال إنه قدمها 

  .وعن خليفة بن خياط أنه قدمها والياً مسع قرظة كثري بن شهاب وروى عنه أبو إسحاق السبيعي
كثري بن شهاب أبو عبد الرمحن احلارثي ويقال أبو شهاب، مسع عمر رضي اهللا عنه روى عنه قرظة بن أرطاه، 

سئل عن كثري فقال كان أمري الري يف خالفة عمر رضي  وصبيح املري، وذكر عبد الرمحن بن أيب حامت أن أبا زرعة
  .اهللا عنه مث صار بعده على قزوين

عن أيب عبد اهللا بن ماجة أن كثرياً هو الذي فتح قزوين، يعين املرة الثانية ويقال أنه أعقب بقزوين ومسعت غري واحد 
  .من القبيلة املعروفة بالكثريية أهنم من ولده



عمر عن أمحد بن عمر الغازي، أنبا الواقد بن اخلليل عن أبيه حممد بن سليمان ثنا أيب ثنا أنبأنا احلافظ حممد بن 
ثنا عمرو ابن رافع ثنا جرير عن محزة الزيات قال كتب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل كثري . زجنويه بن خالد

للبطن، كأن مقصود األثر إرشادهم إىل  بن شهاب مر من قبلك من املسلمني أن يأكلوا اخلبز القطري باجلنب فإنه أبقى
  .ما يؤثر يف اإلمساك وهو من املهمات يف األسفار

حممد بن جبري بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف أبو سعيد القرشي يعد يف أهل احلجاز قريب النسب من 
  .أيب سفيان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وأبوه من مشاهري الصحابة، مسع أباه ومعاوية بن

روى عنه الزهري وسعد بن إبراهيم وعمرو بن دينار وبنوه عمرو وسعيد وجبري تويف باملدينة زمن عمر بن عبد 
  .العزيز وقد مر يف فصل الفضائل أنه خرج إىل قزوين للغزو ومنهم من مل يصحح وروده قزوين

محد بن حممد الزيادي أنبا علي بن أمحد قرأت على والدي قدس اهللا روحه أخربكم احلسن بن أمحد الغزال أنبا أ
اخلزاعي، أنبا اهليثم بن كليب أنبا حممد بن عيسى ثنا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي وغري واحد قالوا أنبا سفيان 

عن الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إن يل أمساء أنا حممد 
  .د وأنا املاحي ميحو اهللا يب الكفر وأنا احلاشر الذي حيشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نيبوأنا أمح

رواه البخاري عن إبراهيم بن املنذر عن معن بن عيسى عن مالك عن الزهري ومسلم عن عبد امللك بن شعيب بن 
  .الليث بن سعد عن أبيه عن جده عن عقيل عن الزهري

مع سوق واحلاشر يف أمساء النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، مفسر يف احلديث بأنه الذي حيشر الناس  احلشر اجلمع
على قدمه مث قيل أراد على عهدي وذميت، ألنه ليس بينه وبني احلشر نيب، يقال كان ذلك على رجل فالن وعلى 

بعدي وهذا ما ذكره اهلروي يف الغريبني، قدمه أي يف عهده، وقيل أراد أمامي أي جيتمعون إىل يوم القيامة، وقيل 
معناه ليس ورأي إال القيامة، وقيل أي أنا : فقال حيشر الناس على قدمي أين على أثري وعلى هذا فوجهان، قيل

  .أول من يبعث وتنشق عنه األرض مث يبعث الناس
بن األعرايب أن العاقب العاقب الذي خلف األنبياء، يقال عقبة يعقبه عقوبا ومنه عقب الرجل لولده، وعن ا

  .والعقوب هو الذي خيلف من كان قبله يف اخلري
حممد بن احلجاج بن يوسف الثقفي، وهو احلجاج بن يوسف بن احلكم ابن أيب عقيل بن مسعود بن عامر بن معقب 

بن مالك بن كعب مات يف حياة أبيه وقد تقدم ذكر وروده قزوين عند ذكر مسجد التوث وكان لقي أنس بن 
  .لك رضي اهللا عنهما

حدث أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة فيما رأيته يف بعض األجزاء العتيقة عن إبراهيم بن نصر ثنا احلسن بن 
كتب عبد امللك بن مروان إىل احلجاج ابن يوسف أن : بشر حدثين أيب عن أبان بن أيب عياش عن أنس بن مالك قال

هللا عليه وآله وسلم فأذن جملسه وأحسن جايزته وأكرمه فأتيته ذات يوم أنظر أنس بن مالك خادم رسول اهللا صلى ا
فقال يا أبا محزة إين أريد أن أعرض عليك خيلي فتعلمين أين هي من اخليل اليت كانت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وآله وسلم فقلت شتان بينهما تلك كانت أبواهلا وأوراثها أجراً
: ومل قلت:  املؤمنني فيك لضربت الذي فيه عيناك فقلت ما أقدرك اهللا على ذلك قالفقال احلجاج لو ال كتاب أمري

ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم علمين دعاء أقوله ال أخاف من شيطان وال سلطان وال سبع قال يا أبا 
ن يعلمك ذلك قال أبان ائت عمك أنساً فسله أ: محزة علمه ابن أخيك حممد بن احلجاج فأبيت عليه، فقال ألبنه

فلما حضرته الوفاة دعاين فقال يا أمحر إن لك انقطاعاً وقد وجبت حرمتك وأنا معلمك ذلك الدعاء الذي علمين 



  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فال تعلمه من ال خياف اهللا
بسم اهللا . ريب، بسم اهللا خري األمساءقل اهللا أكرب اهللا أكرب بسم اهللا على نفسي وديين بسم اهللا على كل شيء أعطاين 

رب األرض والسماء بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شيء بسم اهللا افتتحت وعلى اهللا توكلت اهللا اهللا ريب ال أشرك 
به شيئاً اللهم إين أسألك حممد خريك الذي ال يعطيه غريك، عز جارك، وجل ثناؤك وال إله غريك، اجعلين يف عياذك 

  .ن الشيطان الرجيممن كل سوء وم
قل هو اهللا : " اللهم إين احترس بك من كل شيء خلقت واحترز بك منهم، واقدم بني يدي بسم اهللا الرمحن الرحيم

ومن خلفي مثل ذلك وعن مييين مثل ذلك وعن يساري " أحد، اهللا الصمد، مل يلد ومل يولد، ومل يكن له كفواً أحد 
  .مثل ذلك ومن فوقي مثل ذلك

  .عبد امللك أن انظر أي تأمل يف احلال، وتدبر مث ابتدأ أنس خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمقوله كتب 
مرة ابن شراحيل اهلمداين الكويف ويقال له مرة الطيب ومن العجيب أن يوصف املر بالطيب لكن يف األلقاب 

وعمر وعلي رضي اهللا عنهم، وروى عنه واألمساء ما ينزل من أمساء، مسع ابن مسعود وذكر أنه روى عن أيب بكر 
عمرو ابن مرة وأبو إسحاق السبيعي والشعيب، وقد تقدم أنه خرج إىل الديلم يف عدد جم يف أيام علي رضي اهللا 

  .عنه، ويف اإلرشاد للخليل أنه دخلها يف آخر أيام عمر رضي اهللا عنه ورمبا أتاها مرتني
احلسني وأنبأنا غري واحد، عن كتاب ابن احلسني، أنبا القاسم بن حممد أنبا والدي عن أيب بكر بن علي عن حممد بن 

أنبا علي بن إبراهيم، أنبا حممد بن يزيد ثنا حيىي بن حكيم ثنا يزيد بن هارون ثنا حممد بن طلحة عن زبيدة عن مرة 
بت الشمس فقال عن عبد اهللا قال حبس املشركون رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن صالة العصر، حىت غا

  .حبسونا عن صالة الوسطى مالء اهللا قبورهم وبيوهتم ناراً

الوسطى تأنيث األوسط، ووسط القوم بسطهم أي صار وسطهم، فظهر اختالف علماء الصحابة فمن بعدهم يف أن 
هر، ألهنا الصالة الوسطى أية صالة هي فعن زيد بن ثابت وعائشة وأيب سعيد اخلدري، وأسامة بن زيد أهنا صالة الظ

يف وسط النهار وألهنا الوسطى من صالة النهار، وقال األكثرون هي صالة العصر ألهنا متوسطة بني صاليت هنار 
  .وصاليت ليل واحلديث حجة هلذا القول

عن قبيصة بن ذوئب أهنا صالة املغرب لتوسطها بني الطول والقصر، وعن بعضهم أهنا صالة العشاء ألهنا بني 
ان، وعن ابن عباس وابن عمر ومعاذ وطاؤس وعكرمة وهو اختيار الشافعي أهنا صالة الصبح صالتني ال يقصر

لوقوعها بني سواد الليل وبياض النهار، وذكر أن ذلك كان قبل نزول صالة اخلوف وإال ملا أخلى الوقت عن 
  .الصالة

عازب رضي اهللا عنه، ملا ويل قزوين منارة الغامدي، وغامد،بطن من األزد، حكة اخلليل احلافظ وغريه أن الرباء بن 
سار ومعه عروة ابن زيد اخليل حىت أتى أهبر فأقام على حصنها وهو من بناء سابور فقاتلوه مث طلبوا األمان فآمنهم، 

مث غزا قزوين فأظهر أهلها اإلسالم فرتب الرباء معهم مخسمائة رجل معهم طليحة بن خويلد األسدي، ومنارة 
  .اعة من تغلب على دستىب وغزا الرباء الديلموميسرة الغامديان ومج

منصور بن عبد احلميد بن راشد اخلراساين من أهل مر وأستوطن البصرة وانصرف إىل خراسان بأخرة ومات 
بسرخس، وذكر أنه يكىن أبا رباح وأنه موىل عمار بن ياسر رأى أبا هريرة، وروى عن ابن عمر وأنس وأيب أمامة 

تابعني عن عطاء بن أيب رباح وطاؤس ومكحول وروى عنه سلمة بن سليمان ومعاذ بن أسد رضي اهللا عنهم، ومن ال
  .املروزيان وغريمها



نبا احلسن ابن عبد الرزاق أنبا علي بن إبراهيم، حدثين أبو . أنبأنا أمحد بن حسنويه عن الواقد بن اخلليل عن أبيه
بن رجاء احلارثي بطوس ثنا أبو اهلذيل عيسى بن نصر احلسني حممد بن عطية القزويين، حدثين أبو املنتصر مقيل 

السرخسي ثنا منصور بن عبد احلميد، مسعت أبا أمامة يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول إذا 
قرأ الرجل القرآن وأحتشى من أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وكانت هناك عزيزة كان خليفة من 

  .نبياء عليهم السالمخلفاء األ
قوله إذا قرأ الرجل القرآن يعين قراءة فهم ومعرفة، وعلى مثل ذلك محل الشافعي قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم 

  .يؤم القوم أقرأوهم لكتاب اهللا
قوله واحتشى من أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ضبط بالشني وكأنه من قوهلم حشا الوشاة 

حسا املرقة وحتساها واحتساها وللفظ على : ائض بكذا وجيوز أن يكون الرواية بالسني من قوهلمواحتشت احل
التقدير األول يشري إىل اإلكثار منها وعلى الثاين إىل احلرص عليها والغوص فيها ويف معانيها والغريزة الطبيعة 

  .ا من خلفاء األنبياء ووراثتهمواملقصود أن الطبيعة القومية إذا ساعدت علم الكتاب والسنة كان صاحبه
ميسرة الغامدي يقال أنه ورد الرباء قزوين وأنه من الذين سكنوا دستىب وأعقبوا هبا وعمروا الضياع، وكانت يف 

  .أيديهم قبالة من السلطان أهنا هلم ومسوا متقبلني لتقبلهم البلد من السلطان
على بن عبيد وأبو إمساعيل فيما ذكر مروان بن معاوية يزيد بن كيسان اليشكري الكويف أبو منني فيما روى عن ي

الفزاري روى عن أيب حازم ألشجعي، ويذكر أنه رأى أنس بن مالك رضي اهللا عنه وروى عنه حيىي بن سعيد 
القطان وعبد الواحد بن زياد ومروان ابن معاوية وكتب عنه سفيان الثوري وشريك ويف تاريخ البخاري أن حيىي 

يزيد أنه صاحل وسط، وليس ممن يعتهد عليه لكن عن احلسني اجلعفي، أنه حدث عنه وقال كان أبو القطان قال يف 
  .منني عندنا من األخيار الصاحلني وأخرج عنه مسلم يف الصحيح

ذكر اخلليل يف اإلرشاد أنه دخل قزوين مرابطاً ومات هبا، وأما أن له أعقاباً مربزين من أهل العلم واحلديث بقزوين 
  .شهور وسيأيت ذكرهم يف ترامجهم، إن شاء اهللافهو م

حدث علي بن بياع احلديد عن أمحد بن حممد الذهيب، ثنا عبد اهللا ابن هاشم ثنا حيىي بن سعيد القطان ثنا يزيد بن 
كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة قال إن كان ليصلي خلف النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم نيف وسبعون رجالً 

الصفة هلم ثوب واحد ال يبلغ سوقهم، فيقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم للنساء ال ترفعن من أصحاب 
  .رؤسكن من السجدة حىت يستوي هؤالء صفوفاً قال أبو هريرة وأنتم اليوم تصلون يف الثوبني والثالثة

تبع احلافظ أبو نعيم فيه بيان أن مجاعة من الصحابة كانوا يشهرون بأهل الصفة وقد مجع أمساءهم جامعون وت
  .األصبهاين يف احللية ما ذكر تصحيحاً وتزييفاً

قوله هلم ثوب واحد أي لكل واحد ويروي يف أحواهلم أهنم رمبا تناوبوا يف الثوب الفرد، وفيه أن الصالة تؤدي يف 
وليس ذلك ألن الثوب الواحد، قوله ال يبلغ سوقهم كأنه ال جياوز الركبة أو كان فويقها فليست هي من العورة 

السنة تقصري الثوب إىل هذا احلد وإمنا كان السبب فيه قلة ذات يدهم، ومنع النساء من رفع الرؤس إىل أن يستوي 
القوم لئال يقع نظرهن على شيء من العورة، وفيه أن ستر العورة يرعى من األعلى ومن اجلوانب ال من األسفل، 

  .وأن النساء كن يقفن خلف الرجال
فهؤالء هم  -م تصلون يف الثوبني والثالثة يشري إىل ما كانوا عليه من اجملاهدة إىل أن وسع اهللا عليهم قوله وأنت

  .املشهورون ممن ورد قزوين من الصحابة والتابعني رمحة اهللا عليهم أمجعني



الصحابة والتابعني ممن القول فيمن بعد الصحابة والتابعني أخوص اآلن مستعيناً باهللا تعاىل ونعم املعني يف ذكر من بعد 
يعرف بنوع من العلم والدراية أو طرف من السماع والرواية من سكان قزوين وأهاليها ومن توطنها ونسب إليه 
وإىل نواحيها، وممن دخلها من غري أهلها متفقهاً أو تاجراً أو وردها أو اجتاز هبا، غازياً أو زائراً، وأرتب أمسائهم 

اية القرون ومن غري متيز متقدم عن متأخر وفاضل عن مفضل ليكون الوقوف على على حروف املعجم من غري دع
  .اسم من يطلب منهم عند املراجعة أسهل

أوردها املسمني باالسم الواحد على ترتيب حروف املعجم يف أمساء آبائهم، وأسعى يف إيراد املتفقني يف أمسائهم 
، وأودع الذين ال أعرفهم إال بالكنية يف آخر ذكر املسمني وأمساء آبائهم على ترتيب احلروف يف أمساء أجدادهم

باالسم املتكىن به، وكل ذلك بعد أن أقدم املسمني بأشهر أمساء رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وهم احملمدون 
وإىل اهللا سبحانه توقرياً له بتقدم أمسائه واقتداء ملن سلك هذه الطريقة وأثر من السابقني واخلالفني من علماء األثر، 

  .أرغب يف تقريب البعيد وتسهيل القريب وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب
  احملمدون

  حرف األلف يف آبائهم

حممد بن آدم الغزنوي أبو عبيد اهللا املقري املعروف باللهاوري شيخ متقن يف القراءة بارع يف الورع وحسن السمت 
عبادة مواظب على التهجد، بلغين أنه كان يصلي وعنده قوم يقرؤن القرآن عليه فخر يف ومتانة الديانة مداوم على ال

صالته فظن القوم الظنون إىل أن انتعش ألهنم وجدوا السقطة منكرة مي حبثوا على السبب وراجعوا من كان خيدمه 
اليسري وكان مهيباً مستقيم الطريقة  ويالزمه فقال ما أعرف له سببا إال أن يدمي إحياء الليل وال يتناول من الطعام إال

  .مبالغاً يف االحتياط
خيطر يل واهللا أعلم أن آدم املنسوب إليه أراد به أبا البشر عليه السالم، ومل يزد يف النسب عليه لشدة االحتياط قدم 

وأقام هبا يستفاد من قزوين ونزل خانقاه جوهر خاتون الشارع بابه إىل املسجد اجلامع، مث انتقل إىل املدرسة العنربية 
علمه وعمله ويتربك به وبسريته إىل أن تويف سنة مخس وأربعني ومخسمائة ودفن بباب املشبك وقربه ظاهر مزور وما 

  .يف وجدان بركاته وقضاء احلاجات عنده نزور
أليب احلسن علي مسع منه بقزوين مجاعة منهم اإلمام والدي رمحه اهللا كتاب الغابة لإلمام أيب بكر بن مهران وشرحها 

بن حممد بن عبيد اهللا الفارسي، سنة أربع وثالثني ومخسمائة، بروايته الغابة عن عمر بن زكريا السرخسي عن 
األديب سعيد بن عثمان الغزنوي عن عبد الكايف املقرئ عن أيب احلسن الفارسي عن ابن مهران وروايته الشرح هبذا 

بعد مساع الكتابني من ابن زكريا السرخسي األديب سعيداً فقرأمها  اإلسناد عن الفارسي وذكر اجلماعة أنه لقي
  .عليه

أنبأنا غري واحد وقرأت بعضه على والدي رمحه اهللا قالوا أنبأ حممد ابن آدم املقرئ أنبأ سعيد عن عبد الكايف عن 
ملك يوم : " له تعاىلالفارسي، قال أما حجة من قرأ ملك وذكر فصالً طويالً يف حجة القرائتني املشهورتني يف قو

مللك القدوس فتعاىل اهللا امللك احلق، : تلخيصه أنه احتج ملن قرء ملك بغري ألف بأنه يوافق قوله تعاىل" الدين 
وحنومها وبأنه يوافق خط املصاحف كلها وبأنه أبلغ يف الثناء ألن كل ملك مالك لشيء، وليس كل مالك مبلك 

  .صدر املالك امللك بالكسروبأن مصدر امللك وامللك بضم امليم وم



امللك يومئذ، ملن امللك اليوم، وبأن من قرأ ملك فقد قرأ مالك، وال ينعكس ألن : األول أكثر يف القرآن كقوله
أصل ملك مالك فنقل إىل ملك للمبالغة يف املدح كما نقل البث إىل لبث وبأن امللك مستغن عن اإلضافة واملالك 

ضل من احملتاج، وبأنه قرأه الشافعي وانتقل إليه أبو حنيفة رضي اهللا عنهما بعد ما كان حمتاج إليها وغري احملتاج، أف
  .يقرأ باأللف فهذه سبعة أوجه

مالك امللك، وبأهنا قراءة اخللفاء الراشدين ومجاعة كثرية من الصحابة : احتج للقراءة األخرى بأهنا توافق قوله تعاىل
ات، وبأن مالكاً أكثر استعماالً وجماالً من ملك فيقال مالك للدواب وبأن فيها زيادة حرف ولكل حرف عشر حسن

والطيور، وال يقال ملكها وإمنا يقال ملك الناس وبأن اللفظ مضاف إىل اليوم، واإلضافة مبالك أحسن منها مبلك 
  .فهذه مخسة أوجه هذا آخر كالمه باملعىن ويف بعض هذه الوجوه توقف ال خيفى

بغري ألف قال ألن األسناد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أثبت واحتج له أيضاً بأن اختيار أيب عبيد ملك 
امللك يومئذ هللا على ما قال امللك يومئذ احلق للرمحن، وقال ملن امللك اليوم وإذا كان ملك يوم الدين له كان ملك 

  .يوم الدين
  فصل

بد اهللا الرازي، مث القزويين األخباري، كان عاملاً باملعجزات حممد بن إبراهيم بن أمحد بن عبد اهللا القاضي أبو ع
واملبعث واملغازي والقصص والتواريخ مجوعاً كتوباً هلا وصنف فيها مصنفات مطولة وخمتصرة ومنها جمموع التواريخ 

واخر الكتاب على يقع يف جلود صاحلة، ابتدأ فيه بذكر التاريخ العام وأخبار األنبياء واخللفاء وامللوك، واقتصر يف أ
احلوادث والوقائع املتعلقة بقزوين ونواحيها خاصة، ومسع أباه أبا إسحاق إبراهيم ابن أمحد القاضي ونصر بن علي 

  .العجلي، وعلي بن إبراهيم وغريهم، وأورده اخلليل احلافظ يف مجلة شيوخه
د يعين أباه ثنا يوسف بن موسى ثن ابن أيب فقال يف املشيخة ثنا حممد بن إبراهيم صاحب التاريخ، ثنا إبراهيم بن أمح

ناجية ثنا زياد بن يونس عن مسلمة بن علي عن األوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب جعفر، عن أيب هريرة عن 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال ثالثة ال يعادون الرمد وصاحب الضرس وصاحب الدمل

يه عن إبراهيم بن عبد املؤمن بن أيب خالد عن حممد بن أبان اخلراساين، تفسريه روى حممد بن إبراهيم هذا عن أب
  .بأسانيده عن ابن عباس رضي اهللا عنه

حممد بن إبراهيم بن أمحد الفقيه أبو نصر البخاري قاضي القضاة ويل القضاء بقزوين سنة مثان وتسعني وثالمثائة، 
ثالثني وأربعمائة، وكان ظاهر السداد موقراً فقيهاً ينتحل مذهب أيب وبقي على الوالية إىل أن تويف هبا سنة إحدى و

حنيفة رمحه اهللا، وله الطبع القومي والشعر اجليد واخلصال املرضية إال أنه كان شديداً يف االعتزال وهو الذي أثبت 
  .رمحه اهللايف آخر واليته احملضر باملسائل السبع االتفاقية بقزوين وهذا نسختها نقلتها عن خط والدي 

اتفق رأي قاضي القضاة أيب نصر حممد بن إبراهيم بن أمحد الفقيه ومجاعة أعيال األئمة واألماثل بقزوين ملا رأوه من 
الصالح ألنفسهم وألعقاهبم يف أمالكهم، ومعايشهم على تقرير ما تضمنه هذه الفصول السبع فأخذها أن كل من 

باسم غريه يف شرى أو غريه من وجوه التمليكات وأشهد على نفسه عقد من أهل بلدهم عقداً على ملك له ظاهر 
  .فيه فسلمه إىل من عقد فيه وبقي زماناً يف يده على حكم ذلك التملك من غري منازعة منازع

مث أبرز هو بنفسه أو بعض من يتصل به حال حياته أو أبرز بعض أقاربه بعد موته عقداً خيالف ما عقده فيه مل ينظر 
يسمع فيه دعوى ومل يقم الشهود فيه شهادة، ومل تعترض على يد من هو يف يده بإزالة كما اتفق عليه آراء إليه ومل 

  .من تقدمهم من العلماء



ثانيها أن كل امرأة عقد زوجها عليه، عقد برأة يف صداقها على وجه ال يقف عليه أهلها وأقارهبا أو ال يظهر ذلك 
ال يظهر سبب من أسباب الرباءة ال يتهم فيه زوجها أبو بعض من يتصل به يف جملس احلاكم يف مدينة قزوين، أو 

  .حبيلة مل ينظر فيه ومل يسمع يف تلك الرباءة دعوى وكانت الرباءة منسوخة

ثالثها أن كل من عقد على نفسه عقد بيع يف عقار بثمن مثله، يف وقت بيعه وحصل ذلك يف يد من كتب بامسه 
مبا يظهر به تصرف املشتريني، مث حصل يف مثن ذلك العقار تراجع ومل يكن املشتري الشرى فيه فتظهر منه تصرف 

أشهد على نفسه بشرائه يف عقد الشرى املكتسب فيه فادعى أنه مل يشتر ذلك وأن له حق الرجوع على البائع 
  .بالثمن مل تسمع هذه الدعوى

له عقداً يف ملك ليزيد هو آلجل ذلك يف رابعها أن كل امرأة عقدت على نفسها لزوجها أو عقد بعض أهلها 
صداقها، مث أبرزت هي أو بعض من عقد ذلك العقد من أهلها عقداً خيالف ما عقدوه يف الظاهر هلذا الزوج مل ينظر 
فيه ومل يسمع دعواه وأجرى األمر فيه على أحد الوجهني أما أن يرد ذلك املهر إىل مهر مثلها ويبطل العقد الذي يف 

  .وج أو يقرر هذا العقد يف يد الزوج على ما وقع عليه وتقرر تلك املرأة على ما وقع عليهيد هذا الز
خامسها أن كل من ثبت يف ذمته دين من مثن أو مهراً وغري ذلك وظهر يف جملس احلكم، وتوجه عليه احلبس فأبرز 

ان ظاهر الغىن فهو اآلن يف احلكم هذا اخلصم عقداً بأن ما كان له من عقار وغريه وقد جعله باسم غريه وأنه وأن ك
فقري ال يسمع هذه الشهادة سادسها أنه تقرر رأي اجلماعة فيما يقع من الشهادة النساء أن يبلغ االحتياط يف ذلك 
املبلغ املمكن فيه من اعتبار حال املعرف، وكونه ممن يقبل قوله يف ذلك وال يقتصر على واحد حىت يضم إليه غريه 

االستقصاء يف التعرف يستقصي فيه ويبلغ أقصى ما ميكن وجيمع يف التعرف بني من كان من وإن أمكن الشاهد 
أهلها وبني أجانب الناس إذا كان ذلك عنده أقوى وإذا وقعت الشبهة خبلل وقع يف بعض األمور توقف عن 

  .شهادته
للبيع فيها أنه عقد رهن يف  سابعها إذا حصل التنازع يف جملس احلكم يف قبالة ظاهرها شرى فادعى من أضيف إليه

الباطن وأن كان قد كتب يف الظاهر لفظ الشرى، حيلف املدعي للشرى فيه أنه عقد شرى يف الظاهر والباطن وأن 
أقام البائع فيه بينة إىل إقرار املشتري أنه رهن يف الباطن مسع من ذلك وإن أقام شهادة إال على إقرار املشتري ولكن 

ذلك مل يقبل، اتفقت أراء مجاعتهم على تقرير هذه الفصول السبع املشروحة فيه وجعلوها قال الشاهد إين أعلم 
مثاالً ميتثلونه هم بأنفسهم، وميتثل الكافة من أهل بلدهم فال يتجاوزونه وذلك يف يوم األحد التاسع والعشرين من 

  .من السبع غري مرة ربيع اآلخر سنة ثالثني وأربعمائة وجدد العهد باالتفاق على املسئلة األوىل
فمنها يف سنة إحدى عشر ومخسمائة يف أيام ذي السعادات أيب علي شرفشاه بن حممد بن أمحد اجلعفري كتب كتاباً 

باتفاق األئمة عليها وبذلك املشهورون من الفرق خطوطهم به رأيت أصل احملضر خبط خملد بن حممد ابن حيدر 
علي واألستاذ علي بن الشافعي، واحلسن بن عبد الكرمي الكرجي،  املخلدي الشروطي وفيه خط الشيخ ملكداد بن

وعبد الوهاب ابن احلجازي، وآخرين من احلنفية ومحزة بن سيدي ابن أيب ليلى احلسين وأمري كابن أيب اللبجم 
  :وغريهم، وهذه أبيات للقاضي أيب نصر من قصيدة له يف األستاذ أيب طاهر وزير ابن كاكويه

  غرة الدهر نقش السطور... على حليف مساع نقشن 
  فقار العدو وجرب الفقري... خلقن فواقر صما لكسر 

  فقلت هلا قوله طب خيرب... وسائل عن سيكون الزمان 
  فإن عصاه بكف الوزير... فإن يك موسى قضى حنبه 



  وقل ألدىن رضاه مسريي... أسري عذري إىل بابه 
  من عذيروهذا اعتذاري هلل ... فهذا اعترايف فهل قائل 

  ألشعر شعري مبا يف ضمريه... ولوال التقى وشعار القضاء 
  وما يل غريها من نصريه... شفيعاً يل شكرو ودله 

ذكر أن القاضي كانت له هيبة وقبول عند اخلواص والعوام، ومسع احلديث من القاضي عبد اجلبار ابن أمحد ومسع 
اعد بن حممد توىل القضاء خبوزستان، وكان شعر من أبيه مع ابنه احلسن وله ابن آخر موصوف بالفضل، يقال له ص

  .ويأيت ذكرمها يف موضعه أن شاء اهللا تعاىل

حممد بن إبراهيم بن أمحد بن الواقد أبو عبد اهللا اخلليلي، كرمي نبيل نسيب صاحب مروة وجاه وحمبة للعلم وأهله 
الغرباء وينزل الواردين من أهل العلم واألكابر انتهت رياسة األئمة إليه يف عصره وكان يكرم العلماء البلديني و

مدرسته وخانقائه ودوره ويرتبطهم، ويسدي إليهم اجلميل حممد أقاموا ويسرحهم بإحسان إذا ارحتلوا وفوض 
تدريس مدرسته إىل والدي رمحه اهللا وصودر يف سنة أربع ومخسني ومخسمائة بأربعني ألف دينار فاداها من غري أن 

دد عليه واحتفظ جباهه ومروئته وتويف يف شعبان سنة سبع ومخسني ومخسمائة وكان قد مسع يستخف به أو يش
  .احلديث

من مسموعه صحيح البخاري مسع بتمامه من األستاذ الشافعي ابن داؤد املقري سنة إحدى عشرة ومخسمائة ومسند 
عن أيب بكر الشريوي عن القاضي  الشافعي مسعه من السيد أيب حرب اهلمداين سنة مخس وعشرين ومخسمائة بروايته

أيب بكر عن األصم عن الربيع عن اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه وملا أقعدت يف مدرسته مكان والدي رمحه اهللا يف 
اليوم الثالث أو الرابع من وفاته وقد حضر أعيان البلد وفيهم ابنا صاحب املدرسة إبراهيم والفضل أنشأت يف 

  :على رسم الدروسخالل فضل رتبته وألقيته 
  قزوين منه ملئت طيبا... طوىب له طوىب له طوىب 

  وركنه يؤتيه هتذيبا... بزينة دام له نوره 
  .كان أبو عبد اهللا يلقب بنور الدين واحد ابنيه بالزين واآلخر بالركن

عشرة وثالمثائة  حممد بن إبراهيم بن أيب نعيم إسحاق أبو بكر االصبهاين ثقة من أهل احلديث ورد قزوين سنة إحدى
وحدث هبا مسع أبا مسعود أمحد بن الفرات وروى عنه سننه وروى عنه علي بن أمحد بن ابن صاحل واخلضر بن أمحد 
وغريمها حدث علي بن أمحد بن صاحل عن أيب بكر األصبهاين هذا بسماعه منه بقزوين، قال ثنا يوسف بن زكريا ثنا 

ل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول قبل موته بثالث يعلى عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قا
  .ال ميوتن أحد منكم إال وهو حسن الظن باهللا

رواه أبو داؤد الطيالسي يف سنة عن سالم عن األعمش وأبو سفيان امسه طلحة بن نافع، وهو واسطي روى عن 
الظن باهللا، جيوز أن يريد به الترغيب يف التوبة  جابر وابن عمر وابن عباس وقوله ال ميوتن أحد منك إال وهو حسن

  .واخلروج من املظلمة فإنه إذا فعل ذلك حسن ظنه ورجاء الرمحة
حممد بن إبراهيم بن بندار البصري أبو جعفر التوجميين شيخ صاحل خاشع وتوجمني من قرى قزوين مسع والدي وأبا 

ه اهللا سنة إحدى وستني ومخسمائة أنبا عبد اخلالق بن أمحد بكر حممد بن خليفة الصانعي وأقراهنما، أخرب والدي رمح
بن عبد العامل أنبا أمحد بن احلسن الباقالين أنبا عبد امللك بن عبد اهللا بن بشران أنبا أبو بكر األجري أنبا عبد اهللا بن 

عن عبد اهللا قال صاحل أنبا أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا حفص بن غياث عن األعمش عن أيب إسحاق عن أيب األحوص 



  .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إن اإلسالم بدأ غريباً كما بدأ
رواه ابن ماجه يف سننه عن سفيان بن وكيع عن حفص وقال يف آخره فطوىب للغرباء قيل ومن الغرباء قال النزاع 

يادة، مث قال عبدان هم أصحاب من القبائل، ورواه عبدان القاضي عن أيب بكر بن أيب شيبة عن حفص مع هذه الز
  .احلديث

بدأ بالشيء يبدو أي ظهر وقد يسبق إىل اللفظ، بدأ باهلزة ألنه : قوله بدأ غريباً إن قرئ بغري مهزة فهو ظاهر، يقال
ذكر العود على األثر واالبتداء واإلعادة متقابالن يقال بدأ الشيء وابتدأ وعلى هذا فاملبتدأ به حمذوف كأنه قال 

اإلسالم لصحبة القرن األول والغريب البعيد عن الوطن يقال اغترب الرجل وتغرب وغرب يغرب غربة فهو ابتدأ 
  .غريب وغرب وغربت الشمس تغرب غروباً وغرب الرجل يغرب وتنحى وتباعد

يقال اغرب عين أي تباعد وغربت الكلمة غرابة وذلك لبعدها عن الفهم، واغترب إذا تزوج إىل غري أقاربه ومسى 
اإلسالم يف أول األمر غريباً لبعده عما كانوا عليه من الشرك، وأعمال اجلاهلية ويعود غريباً لفساد الناس آخر 

وظهور الفنت وبعدهم عن القيام بواجب اإلميان قوله النزاع من القبائل هو مجع نزيع ونازع وهو الغريب الذي نزع 
  .عن أهله وعشريته وصلى اهللا على حممد وآله

إبراهيم بن احلسن املقرئ اخلياط كان صاحلاً عارفاً بطرف من علم القراءة مسع الوسيط أليب احلسن علي  حممد بن
بن أمحد الواحدي، أو بعضه من القاضي عطاء اهللا بن علي مع مجاعة كثيفة يف اجلامع بقزوين، سنة مثان وستني 

أبو علي بن أيب موسى أنبا جعفر بن حممد بن ومخسمائة، وفيما مسع حديث الواحدي عن سعيد بن حممد العدل أنبا 
املغلس ثنا أبو سعيد األشج حدثين عتبة بن خالد ثنا سعد بن سعيد ثنا عمر بن كثري بن أفلح عن سفينة عن أم سلمة 

  .رضي اهللا عنها
اللهم أجرين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول من قال عند مصيبته، إنا هللا وإنا إليه راجعون، : قالت

يف مصيبيت، واخلف له خرياً منها قالت أم سلمة فلما هلك أبو سلمة قلت من خري من أيب سلمة مث عزم اهللا يل 
  .فقلتها وأخلفين رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة عن أيب أسامة عن سعد

د السكوين مسع عبد اهللا بن عمر، وهشام بن عروة وسعد عقبة هو ابن خالد بن عقبة بن خالد بن مسعود، أبو مسعو
هو ابن سعيد بن ابن قيس بن عمرو األنصاري، أخو حيىي وعبد اهللا وبه حدث عن أنس والقاسم بن حممد 

والزهري، وعمر بن كثري بن أفلح موىل أيب أيوب األنصاري مسع نافعاً موىل أيب قتادة وسفينة وروى عنه حيىي وسعد 
األنصاري، واحلديث يدخل يف رواية التابعي عن التابعي مث الصحايب ويف غري هذه الرواية أن أم سلمة أنبا سعيد 

حدثت به عن أيب سلمة عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ورمبا مسعته من النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ومن أيب 
  .سلمة أيضاً

ابه واألجر الثواب، ويقال أيضاً أجره بأجره أي صار أجرياً له، ومنه اللهم أجرين يقال أجره اهللا يأجره، أي أث: قوله
على أن تأجرين مثاين حجج، وذكر بعضهم أنه قد يقال باملعىن األول آجره باملد أيضاً وإن األصمعي : قوله تعاىل

  .أنكره فإن جوز فيجوز آجرين باملد وأما من أجر يأجر فيسكن اهلمزة وتضم اجليم
 عليك أي رد عليك مثل ما ذهب منك ليكون خلقاً عنه واخلف الرجل لنفسه إذا ذهب له شيء أخلف اهللا: يقال

فجعل مكانه آخر واالسترجاع عند املصيبة مستحب ورد به القرآن والسنة، وكلمه إنا هللا إقرار بأنه املالك يفعل يف 
  .ليه ليكشف عنا ما أصابناملكه ما يشاء، وإنا إليه راجعون إقرار بالفنا والبعث وقيل معناه نرجع إ

حممد بن إبراهيم بن محك ورأيت خبط الراشدي يف غري موضع ابن محدك الرزاز القزويين أبو سعيد األنصاري، يقال 



انه من ولد جابر ابن عبد اهللا األنصاري، مسع أبا حامت وحيىي بن عبدك وحممد بن عبد العزيز الدينوري، روى عنه 
وغريه، وذكر احلافظ اخلليل يف اإلرشاد ووثقة وذكر أنه حدثه عنه مجاعة ونه مات  حممد بن علي بن عمر اخلتلي

  .سنة تسع وعشرين وثالمثائة وأن أوالده مل يكونوا من أهل العلم
حدث أبو عبد اهللا حممد بن علي بن عمر عن حممد بن إبراهيم هذا قال ثنا حممد بن عبد العزيز بن املبارك ثنا عبد 

فزاري، ثنا يعقوب القمي ثنا حفص بن محيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال ثنا عمر بن اهللا بن أمية ال
اخلطاب رضي اهللا عنه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، يقول أنا فرطكم على احلوض، الفرط والفارط 

نه الدعا يف الصالة على الصبيان اللهم اجعله الذي يسبق القوم إىل املاء فيهيئه هلم باالستقاء أو اجلمع يف احلوض، وم
شفيعاً وفرطاً ألبويه، يقال من فرط القوم يفرطهم أي سبقهم إىل املاء وفرط من القول أي سبق وفرط عليه أي 

  .إنا خناف أن يفرط علينا، واحلوض منعوت يف األحاديث الصحيحة: عجل، قال تعاىل
 صلى اهللا عليه وآله وسلم قال إن حوضي ما بني عدن إىل إيلة أشد فعن رواية ثوبان رضي اهللا عنه أن رسول اهللا

بياضاً من اللنب وأحال من العسل، وعدن معروف وأيلة مدينة من بالد الشام على ساحل البحر يقال هي على 
  .نصف الطريق بني فسطاطا مصر ومكة وايلة أيضاً من رضوى، وهو جبل منيع بني مكة واملدينة

اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أمامكم حوضي، ويف بعض النسخ حوض كما بني  عن ابن عمر رضي
جربا وأذرح وصورة اخلط يقتضي أن يكون جرباء باملد وكذلك روى يف صحيح البخاري وقيل بالقصر من بالد 

كتاب مسلم مسرية ثالثة الشام واذرح باحلاء مدينة من أداين الشام ويقال أهنا فلسطني وبينهما على ما حكى عن 
  .أيام

يف رواية أيب سعيد اخلدري أن يل حوضاً ما بني الكعبة إىل بيت املقدس، ويف رواية حذيفة أن حوضي ال بعد من أيلة 
من عدن، ويف رواية أنس ما بني ناحييت حوضي كما بني صنعاء واملدينة أو كما بني املدينة وعدن، وعن حارثة بن 

النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أن حوضه ما بني صنعاء واملدينة، ويف رواية عبد اهللا بن  وهب اخلزاعي، أنه مسع
جرى على  -عمرو أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم قال حوضي مسرية شهر، وهذا االختالفات تشعر بأن ذكرها 

ر معني وميكن أن ينزل بعضها التقريب دون التحديد وبأن املقصود بيان بعد ما بني حافيته وسعته ال للتقدير مبقدا
  .على طول احلوض وبعضها على عرضه

قد ورد من رواية أنس عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال طول حوضي ما بني مكة إىل أيلة وعرضه ما بني 
  .ثنياملدينة إىل الروحاء يقال أنه على حنو أربعني ميالً من املدينة، وقيل على ستة وثالثني وقيل على ثال

حممد بن إبراهيم بن سليمان البزاز القزويين أجاز له علي بن أمحد بن صاحل بياع احلديد وال خيفى سعة روايته 
ودرايته وشهرته يف علوم القرآن يف مجاعة يذكر أمسائهم يف مواضعها وهذا حكاية االستجازة واإلجازة أن رأى 

ي الطييب وأخويه أمحد وحممد وحممد بن احلسن بن جعفر الطييب الشيخ الفاضل أطال اهللا بقاه أن جييزه املطيب بن عل
وأمحد واخلليل ابين عبد اهللا اخلليلي وأمحد بن احلسن بن دلك وأمحد بن عمر الصفار، وعلي بن حممد بن عمران 

وحممد بن  البزار وعلي بن احلسني القطان وأخيه أمحد وعبد الغفار ابن احلسن بن حوالة وعبد اهللا بن إبراهيم القطان
إبراهيم اخلرزي وحممد بن إبراهيم بن سليمان البزاز فعل يقول علي بن أمحد ابن صاحل أجزت هلؤالء النفر أن يرووا 

عين مجيع ما يصح عندهم من أحاديثي عن مشائخي بعد أن تكون النسخ صحيحة وال أطلق ألحد منهم أن يروي 
  .يع األول سلخها سنة سبعني وثالمثائةعين حلنا وال تصحيفاً أو خطأ وكتبت بيميين يف رب

حممد بن إبراهيم بن عبد اهللا املغريب، أبو عبد اهللا األندلسي القرطيب يعرف بابن اخلطاب شاب ورد قزوين متفقها 



وطالباً للحديث بعد سنة مثانني ومخسمائة ومسع من اإلمام أمحد بن إمساعيل وغريه ومسع هبا جامع حممد بن يزيد بن 
عض رواته يف اجلامع ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا إمساعيل بن علية عن أيب حيان عن أيب زرعة عن أيب ماجه من ب
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يوماً بارزاً للناس فأتاه رجل فقال يا رسول اهللا ما اإلميان قال : هريرة قال

بعث اآلخر قال يا رسول اهللا ما اإلسالم قال اإلسالم أن تعبد أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بال
قال يا رسول اهللا ما . اهللا وال تشرك به شيئاً وتقيم الصالة املكتوبة وتؤدي الزكوة املفروضة وتصوم رمضان

  .اإلحسان قال أن تعبد اهللا كأنك تراه فإنك إن ال تراه فإنه يراك
ملسئول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت األمة قال يا رسول اهللا مىت الساعة قال ما ا

ربتها بذلك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء الغنم يف البنيان، فذلك من أشراطها يف مخس ال يعلمهن إال اهللا فتال 
األرحام وما تدري نفس إن اهللا عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما يف : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

أخرجه البخاري عن مسدد عن إمساعيل بن " ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض متوت إن اهللا عليم خبري 
فإن مل تكن تراه فإنه يراك وإذا ولدت األمة ربتها وإذا تطاول رعاة اإلبل البهم يف : إبراهيم عن أيب حيان واللفظ
فقال ردوه فلم يروا شيئاً فقال هذا جربئيل جاء يعلم الناس دينهم ورواه مسلم عن البنيان وزاد بعد اآلية مث أدبر 

  .أيب بكر ابن أيب شيبة وزهري بن حرب عن ابن علية
قوله كان يوماً بارزاً للناس أي ظاهراً ال حجاب دونه واللقا يف الكتاب والسنة يفسر بالثواب واحلساب واملوت 

لى غري البعث ألنه مذكور من بعد حيث قال ويؤمن بالبعث اآلخر، ويف احلديث والرؤية والبعث وليحمل ها هنا ع
بيان أن اإلميان التصديق واإلسالم واالنقياد والطاعة ومل يكن املقصد البحث عن حقيقتها وإمنا كان املطلوب بيان ما 

  .أمر الناس بالتصديق به واالنقياد والطاعة فيه

وث عنه اإلحسان يف العمل جتويده واإلتيان به على أكمل الوجوه ومن يراقب فانطبق اجلوابان على املقصد املبح
غريه ويعظمه جيود ما يعمل له سيما إذا كان مبرأ منه فعرب عن هذا املعىن بقوله كأنك تراه وبني أن العابد إن مل يكن 

  .حاضراً مشاهداً، فاملعبود قريب شاهد بعمله
تح الراء كذا ذكره يف ديوان األدب، ويقال أشرط نفسه لكذا أي أعلمه له أشراط الساعة عالماهتا الواحد شرط بف

ومنه الشرط ألهنم جعلوا ألنفسهم عالمة يعرفون هبا وشروط األشياء عالمات هلا وواحد الشروط شرط بسكون 
  .الراء وهو يف األصل مصدر

السيب والغنائم تكثر والناس يبالغون يف الرب السيد والربة السيدة وأشهر ما قيل يف قوله أن تلد األمة ربتها أن 
اختاذ السراري وعلى هذا فعده من عالمات الساعة جيوز أن يكون ألعراض الناس عن سنة النكاح وجيوز أين يكون 

  .لظهور الدين واتساع وقعة اإلسالم ويلي ذلك قيام الساعة
قهر السيد أمته وعلى هذا فتخصيص األمة آراء املشهور قوالن قيل املراد أن يفشو العقوق حىت يقهر الولد أمه 

بالذكر جيوز أن يكون سببه أن العاق ملكان رقها أكثر استحقاراً هلا، وقيل املراد أن الناس ال حيتاطون يف أمر 
اجلواري، وقد ينتهي التهاون إىل أن تباع أمهات األوالد رمبا تقع يف يد ابنها وهو ال يدري أهنا أمه وتسمية الولد ربا 

ة على األقوال باعتبار أنه يف احلرية والشرف كسيدها أو أنه ولد سيدها وولد السيد قد يسمى سيداً، وقد ورب
  .يثبت له الوالء كالسيد أو أنه سبب عتقها فهو كسيدها املنعم عليها بالعتق كل قد قيل

حاب البوادي ويسكنون البالد الرعاء بكسر الراء واملد والرعاة مجع راع واملعىن أن البلدن يفتح فيترك الرعاة أص
طاول فالن فالناً من الطول والتطول، وجيوز أن : ويتطاولون يف البنيان ومعىن التطاول أن بعضهم يطاول بعضاً يقال



  .حيمل على أهنم يتغلبون ويستطيلون، على اجلريان يف أمر األبنية ومرافقها يقال تطاول عليه واستطال
  .سؤل عنها يقع يف مخس ال يعلمهن إال اهللا تعاىل وإمنا يستدل عليها بعالماهتاقوله يف مخس أي وقت الساعة امل

قوله رعاة اإلبل البهم األشهر من اللفظ يف صحيح البخاري إليهم بضم الباء وهو مجع هبيم والبهيم األسود وقيل ما 
عا البهم ومل يرو لفظ اإلبل كان على لون واحد ال شية فيه ومنهم من يفتح الباء هو املشهور يف رواية من روى ر

والبهم مجع هبمة وهي الصغرية من أوالد الغنم وهي قريبة من رواية من روى رعا الغنم ويشري إىل زيادة حتقري بأن 
  .راعي البهم أضعف وأخس

قيل  مث الذين ضموا الباء منهم من جعل البهم نعتاً لإلبل ومنهم من جعله نعتاً للرعاة ورفع امليم وهو األظهر، مث
أراد اجملهولني، ومنه قوهلم أمر مبهم، إذا مل يعرف حاله وقيل هم الذين ال شيء : أراد الرعاة السود، وقال اخلطايب

  .هلم ومنه حيشر الناس حفاة عراة هبما
حممد بن إبراهيم بن العباس يقال له األهبري فيما أظن مسع بقزوين أبا عبد اهللا بن حممد بن علي بن عمر، يف فوائد 
العراقيني رواية عبد الرمحن ابن أيب حامت بسماع أيب عبد اهللا منه حديث ابن أيب حامت عن عمار بن خالد ثنا إسحاق 
األرزق عن عبد اهللا، يعين ابن عمر العمري عن أيب الزناد عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة، قال هنى رسول 

  .أن يزوج الرجل أخته على أن يزوجه ابنتهاهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن الشغار والشغار 
نكاح الشغار قيل مسى شغاراً من قوهلم شغر البلد عن السلطان إذا خال وذلك خللوه عن املهر وقيل من قوهلم شغر 

الكلب إذا رفع رجليه ليبول كأن يقول كل واحد منهما ال ترفع رجل مولييت ما مل أرفع رجل موليتك، وقوله 
ىل آخره جيوز أن يكون من كالم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، وجيوز أن يكون كالم الراوي والشغار أن يزوج إ

  .ويفسره
يف رواية ابن عمر رضي اهللا عنه وهي خمرجه يف الصحيح والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه اآلخر ابنته 

  .وليس بينهما صداق

أمحد بن دلف بن عبد العزيز ابن أيب دلف القاسم بن عيسى العجلي حممد بن إبراهيم بن علي بن أمحد بن علي بن 
أبو بكر الكرجي القزويين شيخ معمر موصوف بالعلم والورع، ويف نيته أئمة مقدمون وإليهم إمامة جلامع العتيق 

املخلدي  بقزوين مسع أباه والزبري بن حممد وأبا احلسن بن إدريس والقاضي عبد اجلبار بن أمحد وروى عنه إمساعيل
وإمساعيل احلافظ األصبهاين وغريمها وكان يروي تفسري هشام ابن الكليب عن أبيه وعن عمر بلويه املقرئ عن أمحد 

  .بن علي األستاذ عن حممد بن جعفر األشناين عن حممد بن يوسف الفراء عن هشام
عبد اجلبار بن أمحد ثنا أمحد بن  حدث إمساعيل بن محزة املخلدي عن حممد بن إبراهيم، قال ثنا القاضي أبو احلسن

حممد بن عيسى بن مزيد اخلشاب ثنا مسعان بن حيىي العسكري ثنا إسحاق بن حممد القمي ثنا أيب عن يونس بن عبيد 
عن احلسن عن أنس ابن مالك، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم رأس العقل بعد اإلميان التودد إىل 

املسئلة واالقتصاد يف املعيشة نصف العيش وصدقة السر تطفئ غضب الرب وأهل  الناس، ونصف العلم حسن
  .املعروف يف الدنيا هم أهل املعروف يف اآلخرة

قوله أهل املعروف يف الدنيا هم أهل املعروف يف اآلخرة يفسر مبعنيني أحدمها يستمرون على اصطناع املعروف 
  .ثاين أهنم أهل املعروف واإلحسان إليهم يف اآلخرةيومئذ فيشفعون للمجرم ويهدون إىل املكرم، وال

التودد إىل الناس املذكور يف اخلرب ينبغي أن يقصد به نفع الناس أو االنتفاع هبم، وأن حيترز عن االفتتان بالناس قد 
بون رأيت خبط والدي رمحه اهللا أن حممد بن إبراهيم الكرجي الذي حنن يف ذكره كان يقول لسبط أخيه والناس ينتا



بابه، على طبقاهتم لسؤدده يا أسفي على ابين أيب القاسم سال به السيل أين هو واحلالة هذه من دينه وكان يقول إذا 
  .خال به يا بين عليك بدينك فإن خفق النعال خلف اإلنسان وعلى باب داره معلول هتدم دينه وعقله

بقزوين روى عنه احلافظ حيىي بن عبد الوهاب بن  حممد بن إبراهيم بن علي أبو نصر مسع الشهيد اسكندر بن حاجي
مندة يف كتاب الطبقات من مجعه فقال وقد كتب إلينا غري واحد عنه أنبا أبو نصر حممد بن إبراهيم لفظاً أنبا 

اسكندر بن حاجي بقزوين، روى عنه أنبا عمر بن حممد الزاهد ثنا أبو الدرداء انكمرد بن إسحاق اجليلي ثنا بشر 
ثنا داؤد ابن احلسني ثنا حيىي بن حيىي ثنا العالء بن عمرو ثنا حممد بن الفضل ثنا يونس عن احلسن قال قال بن أمحد 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من شرب شربة من ماء، فتجرعه يف ثالث جرع، يسمى اهللا تعاىل يف أوله، 
  .لتنفس يف اإلناء ثالثاً عند الشرب حمبوبوحيمده يف آخره مل يزل املاء يسبح يف بطنه حىت خيرج مرسل وا

فقد صح عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان يتنفس ثالثا، وعن ابن عباس، قال قال رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وآله وسلم ال تشربوا واحداً كشرب البعري ولكن اشربوا مثىن وثالث ومسوا إذا أنتم شربتم وإذا أنتم 

  .يد رفعتم رؤسكم من اإلناءرفعتم كأنه ير
حممد بن إبراهيم بن عامر أبو منصور القزويين مسع بدمشق أبا حممد طلحة بن أسد بن خمتار الرقي جزأً من حديثه 

ومما مسع يف ذلك اجلزء حديث طلحة هذا عن أيب احلسني حممد بن حممد بن اخلصيب ثنا حفص بن عمر بن الصباح 
ا سفيان الثوري عن األعمش عن احلكم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن أبو عمرو ثنا قبيصة بن عقبة ثن

  .يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً: عجرة قال ملا نزلت
اللهم صلي على حممد وعلى آل : جاء رجل فقال يا رسول اهللا هذا السالم عليك قد عرفناه فكيف الصالة قال قال

إبراهيم إنك محيد جميد وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على آل إبراهيم حممد كما صليت على آل 
قرأت احلديث على والدي رمحه اهللا قال أنبا أبو نصر حامد بن حممد وأنباين حامد أنبا السيد محزة  -إنك محيد جميد 

لسراج ثنا يوسف بن موسى القطان ثنا بن هبة اهللا أنبا إمساعيل ابن احلسن أنبا أبو احلسن اخلفاف أنبا أبو العباس ا
  .وكيع ثنا مسعر وشعبة بن احلجاج عن احلكم عن عبد الرمحن واحلديث خمرج يف الصحيحني

قولنا اللهم صلي على حممد قيل يف تفسريه عظم حممداً يف الدنيا بإعالء ذكره وإدامة شرعه يف اآلخرة بتشفعه يف 
واآلخرين باملقام احملمود وتقدميه على كافة املؤمنني الشهود، وهذا أمور أمته واجزال مثوبته وإبداء فضله لألولني 

أنعم اهللا تعاىل عليه لكن هلا درجات ومراتب، وقد يزيدها اهللا تعاىل بدعاء املصلني عليه ويذكر أن أصل الصالة يف 
ط ظهره وهذا شيء يفعله اللسان التعظيم وأن هذه العبادة املعروفة تسمى صالة ألن املصلى ينحين للصالة وهو وس

  .الصغري للكبري تعظيماً
لقد أويت مزماراً من مزامري داؤد، وقد يراد به أتباع : أما اآلل فقد يراد به ذات الشخص ونفسه وعليه محل قوله

 -ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقد يراد به أهل بيت الرجل األدنون : الرجل وأشياعه وعليه محل قوله تعاىل
  .ديث، من آل حممد؟ قال عباس وعقيل وجعفر وعلي رضي اهللا عنهمويف احل

اآلل يف قولنا اللهم صلي على حممد وعلى آل حممد فسره الشافعي رضي اهللا عنه يف رواية حرملة ببين هاشم، وبين 
ول عائشة املطلب ويوافقه ما ورد يف احلديث ال حتل الصدقة حملمد وآل حممد، فيدخل يف آله زوجاته أال ترى إىل ق

رضي اهللا عنها كنا آل حممد منكث شهراً ما نستوقد ناراً وأيضاً فاصل آل أهل ولذلك إذا صغر قيل أهيل رداً على 
  .األصل وال شك يف وقوع اسم األهل على الزوجة ولألصحاب وجه أن كل مسلم يدخل يف اسم اآلل

حديث عبد اهللا بن يزيد املقرئ بسماع أيب احلسن  حممد بن إبراهيم بن عمرو مسع أبا احلسن القطان بقزوين جزأً من



من حيىي بن عبدك سنة سبعني ومائتني فيه حديث عبد اهللا ثنا سعيد بن أيب أيوب عن عطاء بن دينار عن عمار بن 
سعد التجييب أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال من مالء عينيه من قاعة أو قاعة بيت قبل أن يؤذن له فقد 

  .فسق
ة ساحة الدار والقاع املستوي من األرض والنظر يف دار الغري عظيم املوقع ولذلك جاز دفعه من غري تقدمي القاع
  .اإلنذار

حممد بن إبراهيم بن الفضل اجليلي، مسع بقزوين القاضي أبا حممد بن أيب زرعة حيدث عن أيب بكر بن داسة عن أيب 
مهدي نبا أبو عوانة عن داؤد بن عبد اهللا األودي عن عبد  داؤد ثنا زهري بن حرب أو خثيمة ثنا عبد الرمحن بن

الرمحن السلمي عن األشعث بن قيس عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ال 
  .يسئل الرجل فيما يضرب زوجته

فظ على أنه يوأخذ اضربوهن وميكن محل احلديث من جهة الل: ضرب الرجل زوجته جائز يف اجلملة قال تعاىل
بالضرب وال يسأل عنه يف اآلخرة وحينئذ فيكون املقصود بيان أن الضرب جائز ولكن املراد من احلديث أنه ال 

يبحث عن سبب الضرب فقد يستحيي عن اإلفصاح به وال حيسن الدخول بني الزوجني، حينئذ ببينة ما يف غري هذه 
  .الرواية

رمحن عن األشعث قال ضفت عمر رضي اهللا عنه فلما كان يف جوف الليل قام عن حيىي بن محاد عن داؤد عن عبد ال
إىل امرأته يضرهبا فحجزت بينهما فلما آوى إىل فراشه قال يا أشعث احفظ عين ثالثاً حفظتهن من رسول اهللا صلى 

  .اهللا عليه وآله وسلم ال تسأل الرجل فيما يضرب امرأته وال تنم إال على وتر ونسيت الثالثة
  .ضاف يضيفه ضيفاً: ته نزلت عليه ضيفاً يقالضف

حممد بن إبراهيم بن قليبة اهلمداين أبو جعفر الصويف مسع بقزوين أبا إسحاق الشحاذي سنة تسع وعشرين 
ومخسمائة، وفيما مسع حديثه عن الواقد بن اخلليل عن أبيه ثنا علي بن عمر الفقيه ثنا عمر بن أمحد ثنا عبد العزيز بن 

حلارث بن مسلم ثنا زياد بن ميمون ثنا أنس بن مالك، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إمنا مسى حامت ثنا ا
  .شعبان ألنه ينشعب فيه خري كثري للصائم فيه حىت يدخل اجلنة

رواه سلمة بن شبيب عن احلارث بن مسلم، بإسناده وقال إمنا مسى شعبان ألنه ينشعب فيه خري كثري لرمضان، 
  .هذه الرواية أن املؤمنني يستعدون فيه للذكر واخلري وقراءة القرآن ويتأهبون جمليء رمضانومعىن 

عن ابن عمر وأيب هريرة رضي اهللا عنهما إنه مسي شعبان ألن األرزاق ينشعب فيه وهذا يشري إىل ما روى أنه يقسم 
ال شعبت األمر إذا أصلحته، وقال فيه رزق السنة وقيل مسي شعبان ألنه ينشعب فيه كل متصدع وجيرب كل كسر يق

أبو عمرو بن العالء وأهل اللغة مسى شعبان ألنه تشعبت فيه القبائل واعتزل بعضها بعضاً وجيمع شعبان على 
  .شعبانات

حممد بن إبراهيم بن حممد بن علي البكراين أبو جعفر اخلطيب القزويين كان هو ومجاعة من عشريته متميزين عمن 
ء النواحي مبزيد الديانة ومعرفة طرف من الفقه واحلديث ومسع حممد هذا الفقيه احلجازي ابن يف درجتهم من خطبا

شعبويه سنة مثان ومخسمائة، وبعد ذلك سنة تسع عشرة ومخسمائة بقرية شرفاباد ومما مسع منه هلذا التاريخ كتاب 
  .نهاألربعني يف البسملة من مجع أمحد بن أيب اخلطاب الطربي برواية احلجازي ع

يف األربعني أنبا إمساعيل بن علي بن أمحد اخلطيب أنبا عبد الرمحن ابن حممد السراج أنبا أبو العباس األصم أنبا الربيع 
أنبا الربيع أنبا الشافعي ثنا عبد اجمليد بن عبد العزيز عن أيب جريج أخربين عبد اهللا بن عثمان بن خثيم أن أبا بكر بن 



مالك قال صلى معاوية باملدينة فجهر فيها بالقراءة فقرأ ألم القرآن ومل يقرأ هبا  حفص بن عمر أخربه أن أنس بن
  .السورة اليت بعدها حىت قضى تلك القراءة

فلما سلم ناداه من مسع ذلك من املهاجرين من كل مكان يا معاوية اسرقت الصلوة أم نسيت فلما صلى بعد ذلك 
دون يف الشافعي رضي اهللا عنه وفيه دليل على استحباب اجلهر قرأ، للسورة اليت بعد أم القرآن، واحلديث م

  .بالتسمية للفاحتة وللسورة بعدها
ذكر يوسف بن علي جبارة اهلذيل أبو القاسم يف كتابه املعروف بالكامل إن نافعاً إمام أهل املدينة يف القراءة ملا قال 

  .ما قاله وقال كل علم يسأل عنه أهلهأن السنة اجلهر بالتسمية سلم له مالك بن أنس على علو رتبته 
حممد بن إبراهيم بن حممد أبو واحلمد الدواليب فقيه من أصحاب أيب حنيفة رمحه اهللا مسع أبا حامت بن خاموش وغريه 

وورد قزوين قبل اخلمسمائة، وحدث هبا عن أبيه وكان هو وأبوه من املعتربين عندهم واملعروفني بفقههم حدث 
بد احلميد بن عبد الكرمي احلنفي سنة مخسمائة يف رجب، فقال حدثنا الشيخ اإلمام أبو احلمد حممد الفقيه أبو زرعة ع

بن إبراهيم الدواليب بقزوين ثنا والدي أبو الفتح إبراهيم بن حممد أنبا أبو العباس أمحد ابن احلسني الضرير ثنا أبو 
مد بن مصعب عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن بكر عبد اهللا بن حممد بن علي بن طرخان ببلخ ثنا سعيد ثنا حم

  .أيب سلمة عن أيب هريرة قال
  .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أنا سيد ولد أدم وأول من تنشق عنه األرض وأول شافع وأول مشفع

أول الناس خروجاً قوله أنا أول من تنشق عنه األرض هو معىن ما روى يف حديث آخر رواه أنس رضي اهللا عنه أنا 
  .إذا بعثوا

قوله أنا أول شافع وأول مشفع فيه دليل على أن غريه يشفع ويشفع كونه أوالً يف الشفاعة والتشفيع يبني علو 
  .مرتبته

حممد بن إبراهيم بن ناصر العمروآبادي القزويين كنت أراه يف صغري يتفقه مث رأيته بأصبهان وعنده طرف من 
وكان يورق ويتعيش بأجرة الوراقة، وما جيري له من النظامية هبا وأقام فيها على التفلك إىل املذهب واخلالف واللغة 

أن توىف وله إجازة من مشائخها كمحمد بن احلسن ابن الفضل اآلدمي وعبد امللك بن احلسني بن عبد امللك وحممد 
ور بن حممد ابن ينال الصويف وأجاز له بن أيب نصر القاشاين وستية بنت إمساعيل بن حممد احلافظ وأمحد بن أيب منص
  .من غري االصبهانني مجاعة، منهم علي بن املختار ابن عبد الواحد الغزنوي

على هذا يرى الصحيح حملمد بن إمساعيل البخاري عن أيب الفتح ناصر بن نصر بن أيب الفوارس عن أيب نصر حممد 
ي عن الفربري عن البخاري ويف الصحيح يف كتاب اجلمعة بن أمحد املقرئ عن أيب إسحاق إبراهيم بن أمحد املستمل

ثنا آدم ثنا ابن أيب ذؤيب عن سعيد املقرئ قال أخربين أيب وديعة عن سلمان الفارسي قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
ال يغتسل رجل يوم اجلمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر ويدهن من دهنه، أو ميس من طيب " عليه وآله وسلم 

مث خيرج وال يفرق بني اثنني مث يصلي ما كتب له مث ينصت إذا تكلم اإلمام إال غفر له ما بينه وبني اجلمعة بيته 
  .األخرى

أورد احلافظ أبو احلسن الدارقطين احلديث يف مجلة األحاديث املعلولة اليت أخرجها الشيخان أو أحدمها وقال 
عيد عن أبيه عن ابن وديعة عن أيب ذر، وأرسله الدرا اختلف علي ابن ذويب يف احلديث فقال ابن عجالن عن س

عن عبيد اهللا عن سعيد عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، وقال الضحاك بن عثمان عن املقربي عن : وردى فقال
  .أيب هريرة، وقال أبو معشر عن املقربي عن أبيه عن ابن وديعة عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم



هيئات اجلمعة، منها الغسل ومنها التطهري بسائر وجوه التنظيف كاالستباك قلم الظفر ومنها فيه بيان آداب و
األدهان ومس الطيب، وميكن أن يكون إدخال كلمة أبو بينهما ألن األدهان والتطيب ضربان من الترفه والتزيني 

ن التحرز عن املكروهات ال يقول فقد يكتفي بأحدمها عن اآلخر خبالف التنظيف والتطهر فإنه يراعيه ما استطاع أل
  .بعضه مقام بعض

قوله من دهنه وطيب بيته كأنه أشار به إىل أنه ميس ما عنده وال يتكلف فوق ذلك أو إىل أنه يستوعب من أنواع ما 
عنده ومنها أن ال يفرق بني اثنني حاضرين ويتخطى رقاهبما أو حيول باجللوس بينهما من غري ضرورة، ومنها التنفل 

  .در ما يتيسر ومنها اإلنصات عند اخلطبةبق
حممد بن إبراهيم أبو جعفر وراق وكيع سبق ذكره يف اآلثار الواردة يف فضائل قزوين وحضوره مسجد التوت مع 
مجاعة من أهل العلم واحلديث والظاهر أن وكيعاً املنسوب إليه هو وكيع بن اجلراح الكويف املعروف بني أهل العلم 

ن إبراهيم هذا على حال ورواية ومل أجد ذكره إال يف ذلك األثر وال أحب أن ختلو الترمجة عن وال أقف حملمد ب
  .فوائد

رجل حممد إذا كثرت : فأقول فيها سبع كلمات إحديها حممد وهو مفعل من التحميد وهو أبلغ من احلمد يقال
  :خصاله احملمودة، قال األعشى ميدح النعمان بن املنذر

  إىل املاجد القوم اجلواد احملمد... ان كالهلا إليك أبيت اللعن ك
يقال محدت فالناً وأتيت موضع كذا فأمحدته أي وجدته حمموداً مرضياً كما يقال أخبلته أي وجدته خبيالً وأمحد 

الرجل إذا صار أمره إىل احلمد، احملمدة خالف املدمة ورجل محدة كهمزة إذا كان يكثر محد الشيء فوق ما 
  .يتحمده على فالن أي مينت يستحقه، وفالن

قوهلم محاد لفالن أي محداً له وشكرا بين على الكسر ألنه معدول عن املصدر وقوهلم محاداك أن يفعل كذا أي 
قصاراك وغايتك احملمودة منك، وحيمد بطن من األزد وحممود اسم الفيل املذكور بالقرآن يف سورة الفيل ويف املثل 

قاله خداش بن حابس التميمي، وذكر امليداين إن أمحد جيوز أن يكون أفعل من احلامد العود أمحد، يقال إن أول من 
أي من ابتداء العرف حلب احلمد فإذا أعاد كان أمحد له، أي أكسب للحمد، وجيوز أن يكون أفعل من املفعول أي 

  .االبتداء حممود والعود أحق بأن حيمد، ومحدة النار صوت التهاهبا
يف املقايس ليس هو من هذا الباب إمنا هو من املقلوب وأصله خدمة وميكن أن يرد إىل مثل ما قال أمحد بن فارس 

  .رد إليه قوهلم محاداك حىت يرجع إىل معىن احلمد، ألن صوت النار من شدة التوقد وغاية االلتهاب
اء أبيناء، وللنسبة إىل ابن الثانية ابن وأصله بنو تقديره فعل واجلمع أبناء كجمل وأمجال والتصغري بين وتصغري أبن

هذه ابنة فالن وبنت فالن واجلمع بنات ال غري وقد يزاد : بنوي وقد يقال ابين وتبنيت فالناً أي اختذته ابناً، ويقول
يف االبن امليم فيقال ابنم وهو معرب من مكانني يقال هو ابنم ورأيت ابنما ومررت بابنم تتبع النون وامليم يف 

  :اإلعراب قال حسان
  وأكرم بنا ابنما... فأكرم بنا خاال 

قال الشيخ أبو احلسني ابن فارس يف تفسري االبن هو الشيء يتولد عن الشيء كابن اإلنسان وغريه وعلى ذلك 
تسمى العرب أشياء كثرية ابن كذا كقوهلم هو ابن جبدهتا أي عامل متقن وجبدة األمر دخلته وباطنه وكما قالوا ابن 

سم للشمس غري مصروف، وال تدخله األلف والالم وابن مجري لليل املظلم وابنا مجري لليل ذكاء للصبح وذكاء ا
والنهار مسيا بذلك االجتماع يقال هذا مجري القوم أي جمتمعهم، ويقال هلما أيضاً ابنا مسري ألنه يسمر فيهما وابن 



ابن أقوال احملجاج، وابن ملمة الذي السبيل املسافر وابن ليلة صاحب السري وابن عمل، صاحب العمل اجلاد فيه و
  .تنزل به امللمات فيكشفها وهذا باب واسع، وقد مجع منه طرفاً صاحلاً صاحب البلغة يف باب الكىن من كتابه

الثالثة إبراهيم وهو أسم أعجمي وفيه لغات أخر وهي أبراهام وإبراهم وأبراهم وللقراء فيها اختالف وتفصيل 
تلف فيه فصغره سيبويه على بريهيم وتوم اهلمزة زايدة وعن املربد أنه يصغر على أبريه طويالن وتصغري إبراهيم خم

وأن األلف أصلية ألن بعدها أربعة أحرف أصول واهلمزة ال تلحق بنات األربع يف أوهلا، وإذا كان كذلك فتحذف 
مليم مجيعاً وتصغري إمساعيل من اآلخر كما يقال يف تصغري سفرجل سفريجل، ومنهم من يقول يريه فيطرح اهلمزة، وا

وإسرافيل كتصغري إبراهيم والربامهة قوم ال جيوزون بعثة الرسل ويقولون تكفينا عقولنا والربمهة إدامة النظر 
  .وإسكان الطرف

الرابعة األب وأصله أبو والدليل على أن الذاهب منه الواو إنك تقول يف التثنية أبوان وعن بعض العرب يف تثنية 
إله أبيك إبراهيم : مع اآلباء كقفاء وأقفا، وقد جيمع بالواو والنون، فيقال أبون وعلى ذلك قرأ بعضهمأبان واجل

وإمساعيل وإسحاق يريد مجع أب على أبني والنون حمذوفة، والنسبة إىل األب أبوي ويقال أبوت أبوة أي صرت أبا 
ة والعمومة، وقوهلم يا أبت أفعل جعلوا عالمة التأنيث وما له أب يأبوه أي يغدوه ويربيه، واألبوة أيضاً اآلباء كاخلؤل

فيه عوضاً عن ياء اإلضافة، وهو كقوهلم ألم يا أمه، والوقف يف يا أبة باهلاء كما يف يا أمه إال يف القرآن بصورة 
صل اخلط، وال تسقط اهلاء يف األب إذا وصلت، وتسقط يف األم مثل أن يقول يا أم أقبلي ألن األب أخل به يف األ

  .فجعلت اهلاء الزمة له
وذكر الشيخ أبو احلسن ابن فارس أنه منحوت من  -اخلامسة جعفر وجعفر النهر الصغري ورمبا فسر مبطلق النهر 

كلمتني من جعف إذا صرع ألنه يصرع ما يلقاه من نبات وما أشبهه ومن اجلفر واجلفار واألجفر وهي كاحلفر 
كالب بن ربيعة بن عامر، وهم اجلعافرة واجلعفريون اليوم أوالد جعفر  وجعفر أبو قبيلة من عامر وهو جعفر بن

  .الطيار رضي اهللا عنه
  :قال -السادسة الوراق وهو الذي يكتب وينسخ والوراق أيضاً الكثري الدرهم 

  تأكل من كيس امرئ وراق... جارية من ساكين العراق 
وورق الورق للكتاب والشجر الواحدة ورقة وشجرة الوراق الدراهم املضروبة وكذلك الرقة ويقال أيضاَ ورق 

ورقة، ووريقة أي كثرية األوراق وورق الشجرة وأورق خرج ورقة وورقت الشجرة ورقاً إذا أخذت ورقة وورق 
القوم أحداثهم ويقال يف القوس ورقة بالتسكني أي عيب واألورق من اإلبل الذي يف لونه بياض إىل سواد واجلمع 

  .ورق
على أن : سقاء وكيع وفرس وكيع أي صلب شديد وقد وكع بالضم وأوكعه غريه وقال: يع يقالالسابعة، وك

  .مكتوب العجال وكيع
مجع عجلة وهي السقاء ويقال يف مجعها عجل أيضاً كقربة وقرب وبذلك مسى الرجل وكيعاً واستوكعت : والعجال

منه رجل أوكع وأمرأة وكعاء وعبد : رجل يقالمعدته أي اشتدت طبيعة والوكيع إقبال اإلهبام على السبابة من ال
  :أوكع وأمة وكعاء يريدون اللئم وقلت يف تركيب هذا الكلمات السبع

  تنج كإبراهيم من كيد العدى... كن ابن من شئت وعش حممداً 
  من مقتر راح ووراق غدا... قد خاض آباؤك جعفر الردى 

  دايوردك اليوم ويرديك ع... ومتتطى أنت وكيعاً أجردا 



حممد بن إبراهيم الروذباري مسع بقزوين سنة مخس وأربعمائة غريب احلديث أليب عبيد القاسم بن سالم من أيب 
احلسن بن جعفر بن حممد الطييب بروايته عن أيب احلسن القطان عن علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد، ويف الكتاب 

ئد حدثين من مسع سعد بن عبادة، يقول قال النيب حدثين حجاج عن شعبة عن يزيد بن أيب زياد عن عيسى بن فا
رواه أبو عبيد يف فضائل القرآن من مجعه عن  -صلى اهللا عليه وآله وسلم من تعلم القرآن مث نسيه لقي اهللا أجذم 

  .جرير بن عبد احلميد عن يزيد بن أيب زياد عن عيسى وهو ابن فائد بالفاء
ل وامليم القطع، يقال جذمت الشيء جذماً فاجنذم أي انقطع واجلذمة قوله أجذم قال أهل اللغة أصل اجليم والذا

قطعه واجلذم قطع السياط واألجذام السرعة يف السري، وأيضاً اإلقالع عن الشيء : القطع من اجلبل، وجذم احلائط
  .وقيل أجذم عين أي انقطع، واجلذام العلة املعروفة مسي به ملا يتولد منه من التقطع

األجذم مبقطوع اليد واحتج عليه حبديث علي رضي اهللا عنه من نكث بيعته لقي اهللا وهو أجذم فسر أبو عبيد 
ليست له يد، ويقال جذمت يده جتذم جذماً واعترض عليه ابن قتيبة يف كتاب إصالح الغلط بأن العقوبة ينبغي أن 

أموال اليتامى اآلية، ويف احلديث  إن الذين يأكلون: " يتشاكل الذنب ويتعلق مبا يتعلق به الذنب كنا قال تعاىل
رأيت ليلة أسرى يب قوماً تقرض شفاههم، كلما قرضت وفت فقال جربئيل هؤالء خطباء أمتك الذين يقولون ما ال 

  .يفعلون
قال واألجذم ها هنا اجملذوم يقال رجل أجزم وجمذوم وجمذم وهو الذي هتافت أعضاؤه من اجلذام، وهو داء شامل 

املعىن أشبه كأن القرآن كان يدفع عن جسمه العاهة فلما نسيه نالته اآلفة يف مجيع بدنه ونصر للبدن، قال وهذا 
األكثرون أبا عبيد، منهم ابن األنباري وأبو احلسني ابن فارس وأبو سليمان اخلطايب وغريهم وذكروا أن سويد بن 

  .جبلة الفزاري سبق أبا عبيد إىل تفسريه وأجابوا إىل االحتجاج ملشاكله
العقوبة الذنب بأن هذا ليس بقياس مطرد أال ترى أن القاذف يقذف بلسانه فيجلد ظهره والزاين يزين بفرجه فيغرق 

كل أمر : اجللد على أعضائه وجيتنب الفرج وسائر املقاتل، قالوا األجذم يف االستعمال هو األقطع كما ورد يف اخلرب
كل خطبة ليس فيها شهادة كاليد اجلذما، ومن أصابه اجلذام ال ذي بال مل يبدأ فيه حبمد اهللا، فهو أجذم، ويروي 

  .يقال أجذم يف الغالب إمنا يقال جمذوم
مث اختلف هؤالء فعن ابن األعرايب أن املعىن من نسى القرآن، لقي اهللا خايل اليد، من اخلري والثواب، كين باليد عما 

يل قصري اليد، ويشهد له ما روى أنه صلى اهللا عليه وآله حتويه اليد، كما يقال ملن انقطعت قدرته ال يد له، وللبخ
اليد ها هنا : ال تعجلوا ثواب القرآن يف الدنيا فتلقوا اهللا يوم القيامة وأيديكم مما محلتم صفر، وقيل: " وسلم قال

بب، لقي اهللا منقطع الس: مبعىن احلجة والربهان وقد يقول السليم قطعت يدي ورجلي ويريد أبطلت حجيت، وقيل
ويف احلديث بيان ما يف نسيان القرآن من التشديد، وقد يلحق ذلك باإلعراض عن فروض الكفايات بعد الشروع 

  .فيها بأن حفظ القرآن من فروض الكفايات
حممد بن إبراهيم الطاليب شريف يوصف بالفضل وكان مع احلسني الكوكيب الذي تغلب بقزوين، واستخلفه 

لما هزم موسى بن بغا الكوكيب، وابن حسان بعث قواده يف طلب حممد هذا، وقد الكوكيب على قصر الرباذين ف
حتصن ببعض احلصون، فحاربوه وأسروه ومحلوه إىل موسى وهو بقزوين فبعثه أسرياً إىل سر من رأى وقصة الكوكيب 

  .معروفة يف أخبار فزوين
أيب العباس أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل  حممد بن إبراهيم الصائغ اهلمداين مسع ميسرة بن علي بقزوين حيدث عن

حدثين كردوس خلف بن حممد بن أيب احلسن الواسطي، ثنا معلى بن عبد الرمحن الواسطي ثنا سفيان عن : قال



موسى بن عبيدة الربذي، عن القاسم بن مهران عن عمران ابن حصني قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
  .ده املؤمن الفقري املتعفف أبا العيالوسلم إن اهللا عز وجل حيب عب
الفقر والتعفف، وأبوة العيال، أما أبوة العيال واالهتمام بشأهنم، ففضله ظاهر، ويف : اعترب بعد اإلميان ثالث صفات

الكاد على عياله كاجملاهد يف سبيل اهللا، وأما اجلمع بني الفقر والتعفف، فألن الفقر قد يكون عن ضرورة : احلديث
غري صابر عليه وال راض به وقد يكون لعجز وكسل يف طلب الكفاية من جهات املكاسب، فإذا انضم إليه  وصاحبه

  .التعفف أشعر ذلك بالصرب والقناعة والتحرز عن التبعات، وركوب اهلوى
 حممد بن إبراهيم الكاكائي القزويين مسع اخلليل بن عبد اجلبار القرائي جزأ خرجه اخلليل هذا يف فضائل رجب

وشعبان ورمضان وفيه ثنا الفقيه إسحاق بن عبيد ثنا أبو احلسن الصيقلي ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا أبو داؤد سليمان 
بن يزيد ثنا أبو عمرو عثمان بن حممد ثنا احلسن بن الصباح ثنا عبيد اهللا بن عبد اهللا عن منصور بن زيد ثنا موسى 

إن يف اجلنة هنراً يقال له رجب من صام يوماً من : " ليه وآله وسلمبن عمران، قال أنس قال رسول اهللا صلى اهللا ع
  " .رجب سقاه اهللا من ذلك النهر 

رواه علي بن احلسني اخلواص عن منصور وقال ثنا أبو عمران خادم أنس وميكن أن يكون أبو عمران كنية موسى 
ألسدي ثنا موسى ابن عبد اهللا مسعت أنس بن عمران، ورواه حممد بن املغرية عن منصور، فقال ثنا منصور بن زيد ا

بن مالك، ومنهم من زاد فقال موسى بن عبد اهللا ابن يزيد األنصاري، وأظهر ما قيل يف اشتقاق رجب أنه من 
التعظيم، يقال رجبته بالكسر أي هبته وعظمته فهو مرجوب، والترجيب التعظيم مسي به ألهنم كانوا يعظمونه وال 

جلمع أرجاب، ورمبا ضموا إليه شعبان ومسومها رجبني فترجيب العترية ذحبها يف رجب، يستحلون فيه القتال وا
  .أنا عذيقها املرجب: والترجيب أيضاً أن تدغم أغصان الشجرة عند كثرة محلها لئال تنكسر األغصان ومنه

زة العامة وغريه عن أيب حممد بن إبراهيم الفقيه فزويين وأورد قزوين أنبأنا احلافظ أمحد ابن حممد بن سلفة باإلجا
الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار أنبا حممد بن علي بن خملد ثنا أبو بكر بن محشاد ثنا حممد بن إبراهيم الفقيه بقزوين ثنا 

حممد بن إسحاق بن يسار ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد اهللا بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
" الذي تفوته صالة العصر فكأمنا وتر أهله وماله : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم رضي اهللا عنهما قال قال

صحيح متفق عليه من حديث مالك عن نافع ورواه األوزاعي عن نافع مع زيادة فقال من فاته صالة العصر وفواهتا 
  .أن تدخل الشمس صفرة فكأمنا وتر أهله وماله

كأمنا وتر أهله وماله لو رفع لألمان من األهل واملال لكان صحيحاً لكن احلفاظ قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم ف
ضبطومها بالنصب وقالوا املعىن أنه نقص وسلب منه ذلك فنصب ألنه مفعول ثان، وتر ونقص يتعديان إىل مفعولني 

أخذ ماله فلم يدرك بثأره  واملوتور الذي قتل محيمه، أو" ولن يتركم أعمالكم : " يقال وتره حقه وتراً، وقال تعاىل
إنه من املوتور : يقال منه أيضاً وتره يتره وتراً، واألشهر من معىن احلديث سلب ونقص أهله وما له فبقي وتراً وقيل

شبه ما يلحق الذي يفوته العصر مبا يلحق املوتور من قتل محيمه وأخذ ماله وختصيص صالة العصر بذلك يبني زيادة 
  .فضلها

األوزاعي وفواهتا أن تدخل الشمس صفرة مع ما ثبت وتقرر أن وقت العصر يبقى إىل غروب  قوله يف رواية
الشمس كان املقصود منه بيان املراد من الفوات املذكور يف قوله من فاته صالة العصر وذلك ألنه إذا أصفرت 

ت الكراهية يفوت فضالً الشمس كان الوقت وقت الكراهية وإن مل يكن الصالة فيه مقضية والتأخري إىل دخول وق
  .عظيماً وفوات الفضائل اجلليلة عند أهل االعتبار من املصائب



حممد بن إبراهيم مسع أبا احلسن القطان حيدث عن أيب احلسن خازم بن حيىي، ثنا هاشم بن احلارث ثنا عبيد اهللا بن 
: " اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عمرو عن عبد اهللا ابن حممد بن عقيل عن الطفيل بن أيب عن أبيه قال قال رسول

إذا كان يوم القيامة كنت أمام النبيني وخطيبهم، وصاحب شفاعتهم غري فخر ولو ال اهلجرة لكنت امرأً من األنصار 
قوله وصاحب شفاعتهم جيوز أن يقال معناه وصاحب الشفاعة العامة بينهم، وجيوز أن يريد، صاحب الشفاعة هلم " 

نصار، وحممد بن إبراهيم هذا جيوز أن يكون أحد املذكورين من قبل وكذلك الذي تاله حممد وفيه بيان فضيلة األ
  .هذا

حممد بن إبراهيم اخلرزي من طالب احلديث، أجاز له علي بن أمحد بن صاحل، بياع احلديد وهو أحد املذكورين يف 
  .االستجازة اليت حكيناها عند ذكر حممد بن إبراهيم بن سليمان البزاز

د بن إبراهيم أبو عبد اهللا الكردي، نزيل أصبهان، مسع بقزوين علي بن حممد بن مهروية، وروى عنه أبو طاهر حمم
الثقفي، حدث الشيخ أبو الفتوح أسعد بن أيب الفضائل العجلي يف إمالئه، عن احلسني بن عبد امللك اخلالل وعبد 

قالوا أنبأ أبو طاهر أمحد بن حممود الثقفي ثنا أبو عبد  الواحد بن أمحد بن شيذة وسعيد بن أيب الرجاء الصرييف إذناً
اهللا حممد بن إبراهيم الكردي يف سنة ستة وسبعني وثالمثائة، أنبا أبو احلسن علي بن حممد بن مهروية البزاز بقزوين، 

عن أبيه  سنة مخس وثالثني وثالمثائة، ثنا داؤد ابن سليمان الغازي حدثين علي بن موسى الرضا حدثين أيب موسى
جعفر عن أبيه حممد عن أبيه علي عن أبيه احلسني عن أبيه علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى 

  "اإلميان إقرار باللسان ومعرفة بالقلب وعمل باألركان : " اهللا عليه وآله وسلم
  فصل

اجلعايب وقرأ عليه احلافظ أبو سعد إمساعيل بن  حممد بن أمحد بن إبراهيم اخلباز أخو كاسوويه القزويين، مسع أبا بكر
ثنا جعفر : علي السمان، فقال حدثكم أبو بكر حممد بن عمر بن حممد بن سلم احلافظ، وكان القرأة بقزوين، قال

بن حممد بن احلسن، ثنا عبد اهللا بن حممد النفيلي، ثنا كثري ابن مروان الرملي عن إبراهيم بن أيب عبلة عن عقبة بن 
كفى باملرء إمثاً أن : :ج عن عمران ابن حصني رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلموسا

يا رسول اهللا، وإن كان خرياً قال إن كان خرياً فهو له إال من رمحه اهللا وإن كان شراً : قالوا" يشار إليه باألصابع 
له شر إال من رمحه اهللا والسبب فيه أن املشار إليه قل ما  كذا كان يف النسخة ورمبا كانت اللفظة فهو -فهو شر 

  .يسلم عن العجب واالغترار
حممد بن أمحد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن إبراهيم بن حممد ابن علي بن عبد اهللا بن جعفر الطيار أبو احلسن 

ان إليهما الرياسة بقزوين وكان بن أيب طاهر كان هو وأخوه أبو القاسم مشغوفني، بالصدقات، وأعمال اخلري، وك
الصاحب ابن عباد خيصهم بقبول اهلدايا اللطيفة حنو جملدات الكتب واحلالوي، ومسع أبو احلسن احلديث من العليني 

  .ابن مهرويه وابن إبراهيم وسليمان بن يزيد وبالري من عتاب الوراميين وغريه
ألكثر الناس سبب أعواز املاء وشدة الوباء فبذل ما ال  حج سنة سبع ومخسني وثالمثائة ففات يف تلك السنة احلج

لبعض األعراب حىت سار به إىل عرفات فحج وفرق هناك أمواالً على الطالبية والبكرية والعمرية ومات سنة مخس 
  .ومثانني وثالمثائة وكانت والدته سنة أربع وعشرين وثالمثائة ومل يعقب هو وال أخوه ذكراً

ليل اخلليلي أبو علي عم اخلليل احلافظ وهو معدود من احلفاظ مسع أباه أمحد وحممد بن هارون حممد بن إبراهيم اخل
بن احلجاج، علي بن حممد بن مهروية، وعلي بن إبراهيم، وعلي بن مجعة، فمن بعدهم من شيوخ قزوين، ومسع 

هو شاب سنة سبع وأربعني هبمدان عبد الرمحن بن محدان وبغداد إمساعيل الصفار، وبالكوفة ابن عقدة، ومات و



وثالمثائة ومما مسع من أيب احلسن القطان ما حدث سنة مثان وعشرين وثالمثائة فقال ثنا حيىي بن عبد األعظم ثنا عبد 
اهللا بن يزيد أبو عبد الرمحن املقرئ ثنا سعيد بن أيب أيوب عن عمرو بن جابر احلضرمي عن جابر احلضرمي، عن 

من صام رمضان مث أتبعه بستة أيام من : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال جابر بن عبد اهللا األنصاري
  .احلديث -شوال 

عمرو بن عامر احلضرمي أبو زرعة يعد يف املصريني روى عن جابر، وروى عنه سعيد بن أيب أيوب وبكر بن مضر 
وثوبان، وأيب أيوب األنصاري، ومن روايته  يروي احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، من رواية أيب هريرة

أخرجه مسلم يف الصحيح، والسبب يف تعديل صوم رمضان وستة أيام من شوال بسنة شهور وهو أن احلسنة بعشر 
  .أمثاهلا فيكون صوم ستة وثالثني يوماً يف معىن صوم ثالمثائة وستني يوماً وهي متام السنة

بن يونس بن يزيد بن عبد اهللا بن سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب،  حممد بن أمحد بن إدريس بن حممد بن زيد
أبو بكر العدوي القزويين كان فقيهاً زاهداً ورعاً و حمتاطاً وهو ابن أخي جعفر بن إدريس القزويين إمام احلرم، مسع 

  .وعشرين وثالمثائةاحلديث من علي بن أيب طاهر وأقرانه، ومسع أبا علي الطوسي، إن شاء اهللا مات سنة نيف 
حممد بن أمحد بن إدريس الضرير القاري القزويين، شيخ كثري السماع مسع أبا احلسن بن إدريس، ومسع سنن أيب 
عبد اهللا ابن ماجه من أيب طلحة اخلطيب سنة تسع وأربعمائة، ومسع يف الصحيح البخاري من أيب الفتح الراشدي 

مد قال ثنا معاوية بن عمرو، ثنا أبو إسحاق عن محيد مسعت أنساً سنة ست، حديث البخاري، عن عبد اهللا بن حم
يا : أصيب حارثة يوم بدر وهو غالم فجاءت أمه إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فقالت: رضي اهللا عنه يقول

حيك رسول اهللا قد عرفت منزلة حارثة مين فإن يك يف اجلنة أصرب وأحتسب وإن يكن األخرى نرى ما أصنع فقال و
أو هبلت، أو جنة واحدة؟ هي أهنا جنان كثرية وأنه يف جنة الفردوس وحارثة هو ابن سراقة بن احلارث من بين 

  .عدي من النجار ابن عمه انس بن مالك وهي الربيع بنت النضر ويقال حارثة بن الربيع

ولدها وعن أيب زيد أنه ال يقال  قوله أو هبلت يقال هبلته أمه أي ثكلته، وفقدته واملصدر اهلبل واهلابل اليت مات
ذلك إال للنساء ويقال إن املقصود أفقدت عقلك ومتييزك من الثكل الذي أصابك حىت جهلت صفة اجلنة، والواو 
مفتوحة يف قوله أو هبلت وكذا قوله أو جنة واحدة وهي واؤ االبتداء دخلت عليها ألف االستفهام واألوىل على 

  .رالتوبيخ والثانية على اإلنكا
حممد بن أمحد بن إمساعيل بن يوسف الطالقاين احلاكمي أبو إمساعيل مسع الكثري من أبيه، اإلمام أمحد بن إمساعيل ومن 

غريه وكان رجالً كافياً ذا جالدة وحسن تدبري يف أمور الدنيا مع تعبد وتقشف وكان يذكر وحيفظ أطرافاً من 
عبد اهلادي بن علي اهلمداين واحلسن بن أمحد املوسيابادي  التفسري واحلديث، وأجاز له مجاع من الشيوخ منهم
  .وإمساعيل الناصحي وتويف يف حياة أبيه رمحهما اهللا

حممد بن أمحد بن إمساعيل الطالقاين أبو املناقب، مسع أباه وأجاز له الذي أجازوا ألخيه وعلي بن أيب صادق السعدي 
ىل االحتساب مدة وزاد يف التزهد بعد وفاته ولبس اخلشن وهو وأو الوقت عبد األول وقد تزهد يف حياة أبيه وتو

  .غائب عن قزوين منذ سنني يسكن الشام مدة والروم أخرى وأذربيجان أخرى وزار الكعبة أعواماً التوايل
حممد بن أمحد بن إمساعيل أبو بكر الطالقاين أخو األولني وكان أصغرهم وأعلمهم، وكان له جاه ومهة عالية ومرؤة 

هارة يف التذكري وقبول عند السالطني، ومسع احلديث الكثري من أبيه وغريه ببغداد وقزوين وغريمها وتقلد القضاء وم
ببالد الروم مدة مث خرج منها مث استدعاه سلطاهنا فتويف يف الطريق سنة أربع عشرة وستمائة، وأجاز لثالثتهم حممد 

سمائة وذكر أنه من ولد نوح بن منصور وأنه ولد سنة مثان بن احلسن بن احلسني املنصوري، سنة ست وسبعني ومخ



  .وسبعني وأربعمائة
حممد بن أمحد بن أمريي بن حممد أبو سعد الرامشيب مث األهبري فقيه فاضل صاحل تلمذ لوالدي رمحه اهللا مدة والزمين 

ن إمساعيل و والدي بعده وحصل طرفاً من املذهب واخلالف والشروط وغريها، ومسع احلديث من اإلمام أمحد ب
  .وطبقتهما، وكتب الكثري من كل فن وله سلف من أهل العلم يأيت ذكرهم وسكن قزوين وتويف هبا

حممد بن أمحد بن الورت القاضي أبو بكر القزويين الفقيه مذكور بالفقه واحلديث روى عن أمحد بن جعفر القطيعي 
بزار يف فوائده أخربين القاضي أبو بكر حممد بن أمحد بن وعبد الواحد بن بكر الفريايب، وقال حممد بن احلسني ال

الورت أنبا أمحد بن جعفر بن محدان القطيعي ثنا بشر بن موسى األسدي ثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ حدثين سعيد بن 
ن أيب أيوب، حدثين يزيد بن عبد العزيز الرعيين عن يزيد بن حممد القرشي عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة ب

  .أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أن أقرء املعوذتني يف دبر كل صالة: عامر أنه قال
علي بن رباح اللخمي املصري أبو موسى، مسع أبا هريرة وعمرو ابن العاص وعقبة بن عامر، ويقال هو وعلي على 

  .التصغري قال البخاري والصحيح علي
ي أبو احلسن ورد قزوين وحدث هبا عن علي بن املدين واملعافا بن سليمان حممد بن أمحد الرباء البغدادي القاض

وغريمها، رأيت خبط أيب احلسن القطان ثنا أبو احلسن هذا بقزوين سنة سبع أو مثان وسبعني ومائتني حدثين علي بن 
: آله وسلم يقولاجلعد اجلوهري، ثنا محاد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  " .أنا حممد وأنا أمحد وأنا املقفى وأنا احلاشر وأنا نيب الرمحة 
حممد بن أمحد بن أيب بكر األصبهاين مسع طرفاً من أول سنن الصوفية للشيخ أيب عبد الرمحن السلمي من اإلمام أمحد 

بن سعيد األمناطي ثنا احلسن بن علي بن إمساعيل الطالقاين بقزوين وقال السلمي يف صدر الكتاب أنبا حممد بن حممد 
بن حيىي ثنا حممد بن علي الترمذي ثنا سعيد بن حامت البلخي ثنا سهل بن أسلم ثنا خالد بن حممد ثنا أبو محزة 

  .السكري عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس
هدهم وطيب قلوهبم فقال وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يوماً على أهل الصفة فرأى فقرهم وج: قال

  .ابشروا يا أصحاب الصفة فمن بقي من أميت على النعت الذي أنتم عليه راضياً مبا فيه فإنه من رفقائي
يزيد النحوي هو ابن أيب سعيد أبو احلسني النحوي موىل قريش روى عن عكرمة وجماهد وروى عنه حسني بن واقد 

  .وأبو محزة السكري هو حممد بن ميمون املروزي

حممد بن أمحد بن جابارة أبو سليمان اجلاباري القزويين مسع أبا طلحة اخلطيب يف الطواالت أليب احلسن القطان 
: بسماع اخلطيب منه أنبا أبو حممد احلارث بن حممد بن أيب أسامة ثنا يزيد بن هارون أنبا أبان بن أيب عياش قال

، فقال اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثين عليك اخلري، سألت أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن الكالم يف القنوت
وال نكفرك ونؤمن بك وخنلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى، وحنفد ونرجو 

رمحتك وخنشى عذابك اجلد أن عذابك بالكافرين ملحق، اللهم عذب الكفرة والق يف قلوهبم الرعب وخالف بني 
  .عليهم رجزك وعذابك كلمتهم وانزل

اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك وجيهدون بآياتك وجيعلون معك إهلاً 
ال إله غريك، اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات وأصلحهم واستصلحهم وألف بني قلوهبم 

حلكمة وثيتهم على ملة رسولك، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك اليت وأصلح ذات بينهم، واجعل يف قلوهبم اإلميان وا
أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدهتم عليه وانصرهم على عدوهم، وعدوك إله احلق قال أنس واهللا أن 



  .أنزلنا إال من السماء
  .أبان بن أيب عياش هو أبو إمساعيل البصري يروي عن شعبة إساءة القول فيه

د بن جعفر أبو الطيب، فقيه قزويين رأيت شهادته على حكومة القاضي أيب سعيد عثمان بن أمحد العباد حممد بن أمح
آبادي يف سجل أثبت يف رمضان سنة أربع وسبعني وثالمثائة، ويشبه أن يكون أبو الطيب هذا هو الذي يوجد مساعه 

ني وثالمثائة، حديثه عن الفضل بن اخلباب عن عن أيب منصور القطان وأبو بكر اجلعايب وفيما مسع اجلعايب سنة مخس
أيب الوليد ثنا مهام عن قتادة عن احلسن عن مسرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم العمري جائزة يقال 

  .أعمرته داراً أو إبال إذا أعطيته وقلت له هي لك عمرك أو عمري واالسم العمري مشتقة من العمر
زجناين مسع بقزوين كتاب تعبري الرؤيا أليب حامت حممد بن إدريس احلنظلي وهو يف جزء حممد بن أمحد بن جعفر ال

واحد خفيف من أيب احلسن القطان بروايته عن أيب حامت ومسع من أيب احلسن يف الطواالت حيدث عن حازم ابن حيىي 
ان عن الربأ رضي اهللا عنه قال قال ثنا حممد بن الصباح أنبا عمار بن حممد عن الليث عن املنهال بن عمرو عن زاذ

هلم من جهنم : " يكسى الكافر لوحني من نار يف قربه، فذلك قوله تعاىل: : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  " .مهاد، ومن فوقهم غواش وكذلك خنزي الظاملني 

يوخ والدي رمحهما اهللا يف حممد بن أمحد بن حاجي أبو الفوارس الرزاز تفقه مدة ومسع احلديث وأجاز به عامة ش
  .أسفاره بتحصيله له

حممد بن أمحد بن احلسن بن زيد املالك الفقيه، أبو سعد القزويين كان كبري احلمل يف الفقه يفضل على املالكيني يف 
سن أيامه قال اخلليل احلافظ ومل نر بقزوين مثله زهداً وديانة وكان خنت حممد بن احلسن بن فتح الصفار، مسع أبا احل

القطان وحممد بن هارون الثقفي وعلي بن أمحد ابن يوسف الشيباين، وميسرة بن علي، وعلي بن أمحد بادوية 
الصويف، والقاضي أبو بكر اجلعايب ومسع ببغداد أبا بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي، وأمحد بن خالد النصييب 

ح عنده من حديثه أبو حفص بن شاهني سنة مخس وبالبصرة فاروق بن عبد الكبري اخلطايب، وأجاز له رواية ما ص
وسبعني وثالمثائة كذلك أبو احلسن علي بن حممد القزويين القاضي مبصر، وأجاز له أبو الصعاليك حممد بن عبيد اهللا 
بن يزيد الطرسوسي، جزأ من حديثه وقال فيه حدثين أبو عبيد اهللا بن يزيد ثنا أبو علي احلسن بن حممد ثنا إسحاق 

قال : هني الواسطي ثنا حممد بن يعلى الكويف ثنا عمر بن صبيح عن أيب سهل عن احلسن عن أيب هريرة قالبن شا
تنظفوا بكل ما استطعتم فإن اهللا بىن اإلسالم على النظافة،ومل يدخل اجلنة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

حدث عنه يف األربعني من مجعه بسماعة منه مبكة، وروى عنه غري واحد منهم أبو مسعود البجلي، " إال كل نظيف 
  .وتويف أبو سعد سنة سبع وتسعني وثالمثائة

حممد بن أمحد بن احلسن السجزي أبو عبد اهللا املعروف خبوبكار شيخ عزيز قنوع متربك بسريته عارف بالفقه 
يل وحدث بقزوين عن القاضي واحلديث، مسع وكتب وسافر الكثري وجاور مبكة سنني ولقيته بالري وقزوين، وأجاز 

ثنا والدي ثنا عبد العزيز بن أمحد احللواين ثنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن : عمر بن حممد بن الفضل بن علي، قال
القاسم الفارسي ثنا أبو بكر حممد بن علي بن إمساعيل أنبا علي بن حممد بن مروان السامري ثنا الزبري بن بكار ثنا 

  .ملديين ثنا عبد اهللا ابن مصعب بن زيد بن خالد اجلهين عن أبيه عن جده زيد بن خالدعبد اهللا بن نافع ا
أما بعد فإن أصدق " قال تلقيت هذه اخلطبة من يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بتبوك، ومسعته يقول 

سنة حممد، وأشرف احلديث، احلديث كتاب اهللا، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخري امللل ملة إبراهيم، وخري السنن 
  .، وكان هلذا الشيخ اعتناء بأن يستجيز من الشيوخ ملن أدرك حياهتم" ذكر اهللا وأحسن القصص هذا القرآن 



ممن فعل ذلك باستجازته محزة بن إبراهيم بن محزة البخاري وأبو املكارم فضل اهللا بن حممد بن أمحد النوقاين وحممد 
دادي األصل وأبو بكر بن أيب عبد اهللا الطرابلسي نزيل مكة والقاسم بن علي بن بن ناصر بن سهل النوقاين البغ

  .احلسني بن هبة اهللا بن عساكر الشافعي
حممد بن أمحد بن احلسن أبو بكر الشعريي القزويين رأيت خبط بعضهم ثنا أبو بكر الشعريي هذا بالدينور، ثنا أبو 

ل ثنا علي بن حممد بن ماهان ثنا عمر بن سعيد بن سنان ثنا حاجب حازم حممد بن أمحد بن عبد احلميد الزاهد بآم
سليمان ثنا حممد بن مصعب ثنا احلسن بن دينار عن احلسن بن جحدر عن معاذ بن جبل قال قال رسول اهللا صلى 

  " .ال يصلح التملق واحلسد إال يف طلب العلم : : اهللا عليه وآله وسلم
لقزويين كان يعرف طرفا من الفقه ومسع احلديث وأجاز له الشيخ أبو الوقت حممد بن أمحد بن احلسني بن مهران ا

عبد األول سنة اثنني ومخسني ومخسمائة باستجازة أخيه القاضي احلسني بن أمحد وأخوه احلسني وأبومها وجدمها 
  .فقهاء عندهم حمصول

تعبري الرؤيا أليب حامت الرازي بسماع أيب حممد بن أمحد بن احلسني أبو بكر البايب مسع بقزوين من أيب احلسن القطان 
احلسن منه وقد يوجد يف بعض األجزاء حممد بن أمحد بن عيسى البايب أبو بكر وكذلك نسبه حممد بن احلسني بن 

  .عبد امللك البزاز وروى عنه، وميكن أن يكون هذا غري األول
ضل بن موسى بروايته، عن حممد بن عبيد بن حممد بن أمحد بن محدان، مسع بقزوين تفسري قتادة من حممد ابن الف

  .حسان عن حممد بن ثور عن معمر
حممد بن أمحد بن اخلضر ابن زيتارة أبو منصور القزويين يعرف بأمريكا فقيه جليل مسع علي بن احلسن الصيدناين 

سنة سبع وتسعني وأبا طلحة القاسم بن أيب املنذر ومسع أبا عمر عبد الواحد بن حممد بن مهدي، حني قدم قزوين 
  .وثالمثائة، جزأ من حديث أيب حممد عبد اهللا بن أمحد ابن إسحاق املصري برواية أيب عمر عنه

فيه ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين سليمان بن بالل حدثين العالء عن أبيه عن أيب هريرة أن 
اء بست أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب فضلت على األنبي: " رسول صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

  " .وأحلت يل الغنائم، وجعلت يل األرض طهوراً ومسجداً وأرسلت إىل الناس كافة وختم يب األنبياء 
رأيت تعليقة أيب منصور يف علم الفرائض وحده يف جملدتني ضخمتني، عن أيب احلسن أمحد بن أمحد بن حممد الفارسي 

دينة السالم، ومسع سنن أيب داؤد السجستاين من أيب عمر اهلامشي بروايته عن اللؤلؤي عن الكازروين علقهما عنه مب
أيب داؤد، روى عنه نظام امللك احلسن بن علي بن إسحاق وأجاز للحافظ إمساعيل بن أمحد بن عمر السمرقندي 

  .سنة مثان وستني وأربعمائة
  .ة أنشد يف آل ماك حني خال مسجدهم عن مشائخهمرأيت خبط والدي رمحه اهللا أن الشيخ أبا منصور بن زياد

  يف ظل عيش أنيق ما هلم خطر... هذي منازل أقوام عهدهتم 
  إىل القبور فال عني وال أثر... صاحب هبم بأبيات الدهر فانقلبوا 

حممد بن أمحد بن اخلضر املؤدب، مسع مع أبيه من أيب الفتح الراشدي بقراءة خدا دوست الديلمي سنة اثنني 
وعشرين وأربعمائة التاريخ الصغري لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري، أو بعضه وهو يرويه عن جربئيل ابن حممد بن 

إمساعيل عن القاضي أيب القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن املعروف بابن ألشقر عن البخاري، ومسع من 
  .د بن راشد الدينوري بسماعة منه هباالراشدي هبذا التاريخ جزأ من حديث أيب القاسم علي بن أمح

: قال فيه ثنا أبو حفص عمر بن حممد بن عبد احلكم، حدثين عبد الرمحن بن عبد اهللا بن احلكم ثنا أمحد بن عمر قال



  :خرج عمر بن عبد العزيز ذات يوم يف مركب له فهاجت ريح شديدة فتقنع عمر بثوبه مث جلس وهو يقول
  أو الغبار خياف الشني والشعثا... ته من كان حني تصيب الشمس جبه

  فسوف يسكن يوماً راغماً جدثه... ويألف الظل كي تبقي بشاشته 
  يطيل حتت الثرى يف جوفها اللبثا... يف قعر مظلمة غرباء مقفرة 

 حممد بن أمحد بن ديزويه املقرئ القزويين، مسع علي بن حممد بن مهرويه، وروى عنه اخلليل بن عبد اهللا احلافظ،
وفيها روى عنه حدثه عن ابن مهرويه قال ثنا حممد بن علي ثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت كان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، حيب احللو أو العسل ورأيت شهادة ابن ديزويه على عيسى بن أمحد 

  .القاضي بقزوين يف سجل أنشأ سنة تسع وسبعني وثالمثائة
د بن أمحد السري أبو بكر القرشي، مسع احلديث بقزوين وكان قاضياً بالديلمان حدث بقاراب منها سنة مثان حمم

وتسعني وثالمثائة عن أيب القاسم عبد العزيز بن ماك القزويين قال ثنا أبو علي احلسن بن علي ابن نصر الطوسي، ثنا 
صور عن احلجاج بن فرافصة عن حذيفة قال قال رسول احلسن بن عرفة ثنا حممد بن مروان الكويف عن عمرو بن من

من قرأ القرآن طاهراً أو ناظراً حىت خيتمه غرس اهللا له به شجرة يف اجلنة لو أن : : اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .غراباً أفرخ يف ورقة منها، مث هنض يطري ألدركه اهلرم، قبل أن يقطع تلك الورقة من تلك الشجرة

بن سلمة بن عمار العجلي، أبو بكر املقرئ، يعرف بابن كوجك القزويين من املتقدمني، روى عن أيب  حممد بن أمحد
مصعب املديين صاحب مالك ومسع منه على ابن إبراهيم، وأمحد بن حممد بن ميمون، ذكر اخلليل احلافظ أنه مات 

  .سنة تسعني ومائتني
سرة بن علي سنة ست ومخسني وثالمثائة، ويف املشيخة ثنا حممد بن أمحد بن سالم الصويف الرازي، مسع مشيخة مي

أبو العباس أمحد بن الصلت املغلس ابن أخي حبارة ثنا حيىي بن سليمان بن بصلة املالكي ثنا مالك بن أنس عن نافع 
 لرد دانق من حرام أفضل عند اهللا من سبعني حجة: " عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

حممد بن أمحد بن سهلويه الصرييف، رأيت يف بعض األجزاء العتيقة، ما أشعر يكونه من الشيعة وبأنه مسع " مربورة 
بقزوين، ومسع منه هبا أن مل يكن قزويناً ويف اجلزء، ثنا حممد بن أمحد بن سهلويه الصرييف ثنا أبو العباس حممد بن 

زة النيسابوري ثنا أمحد بن عبد اهللا ثنا نصر بن ثابت عن األشعث، محكويه الرازي اخلطيب، بقزوين، ثنا العباس مح
عن احلسن قال بلغين أن اهللا تعاىل ملكاً يف السماء له ألف ألف رأس يف كل رأس ألف ألف وجه، يف كل وجه ألف 

  .ألف فم يف كل فم ألف ألف لسان يسبح اهللا بكل لسان بلغة
اً لك مين قال فقال الرب إن يل يف األرض عبداً أكثر تسبيحاً منك، قال فقال امللك هل خلقت خلقاً أكثر تسبيح

سبحان اهللا عدد ما : قال فقال له امللك يا رب أفتأذن فآتيه قال نعم، فأتى امللك ينظر إىل تسبيحه فكان الرجل يقول
 عدد ما محده احلامدون سبحه املسبحون منذ قط إىل األبد، أضعافاً مضاعفة أبداً سرمداً، إىل يوم القيامة واحلمد هللا

منذ قط إىل األبد أضعافاً كذلك، وال إله إال اهللا عدد ما هلله املهللون منذ قط إىل األبد، كذلك واهللا أكرب عددها 
كربه املكربون، منذ قط إىل األبد كذلك، وال حول وال قوة إال باهللا عدد ما جمده املمجدون، منذ قط إىل األبد 

  .كذلك
  .صر بن ثابت لو أن عبداً تكلم هبذا يف السنة مرة لكان من الذاكرينقال أمحد قال ن

حممد بن أمحد بن أيب سهل البيع املروزي مسع بقزوين من اإلمام أيب حفص عمر بن حممد بن عمر بن زاذان هبة اهللا 
محد بن علي بن أيب سنة مثان وأربعني وأربعمائة يف مسند أيب إسحاق إبراهيم بن نصر الرازي بروايته عن أيب طالب أ



ثنا اجلمايب أنبا جرير بن عبد احلميد عن ليث عن شيخ عن : رجاء عن سليمان بن يزيد القاضي عن إبراهيم، قال
معقل بن يسار قال قال أبو بكر الصديق وشهدته على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال فقال أخفى 

  .فيكم من دبيب النمل
فقال الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل : اهللا وهل الشرك إال من دعا مع اهللا إهلاً آخر، قال قال أبو بكر يا رسول

مث قال أال أعلمك شيئاً يذهب عنك صغاره وكباره، قل اللهم إين أعوذ بك من الشرك بك وأنا أعلم واستغفرك ملا 
  .ال أعلم

مسع علي بن أيب طاهر، وأبا علي الطوسي وإبراهيم حممد بن أمحد بن سويد القزويين أبو عبد اهللا التميمي املعلم، 
الشهرزوري وعبد اهللا بن حممد اإلسفرائين، قال اخلليل احلافظ روى لنا جزأً واحداً عن علي بن أيب طاهر، وذكر 

  .أنه ولد سنة أربع ومثانني ومائتني ومات سنة مثان وسبعني وثالمثائة ويقال سنة تسع وسبعني
مسع أبا علي احلسن بن علي الطوسي بقزوين أجزاء من القراءت أليب حامت السجستاين  حممد بن أمحد بن سوار،

سأوريكم داد الفاسقني، قراءة العامة سأريكم من أرى يرى، وحدثين يعقوب حدثين يوسف، صاحب : وفيما مسع
الذين كانوا وأورثنا القوم : املشاجب، عن عوف عن قسامة بن زهري أنه قرأ سأورثكم وهو حسن لقوله تعاىل

يستضعفون، ويقويه إثبات الواو يف سأوريكم، وكان الوجه على قرأة العامة أن نكتب سأريكم بغري واو لكنهم 
  .كتبوا أوليك بالواو وال واو يف اللفظ

 حممد بن أمحد بن شيبان، مسع أبا احلسن القطان بقزوين يف مجاعة يقول ثنا حازم بن حيىي ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا
إسحاق بن منصور عن أيب رجاء عبد اهللا بن واقد عن حممد بن مالك عن الرباء قال جلس النيب صلى اهللا عليه وآله 

  .وسلم على قرب فبكى حىت بل الثرى، مث قال إخواين ملثل هذا اليوم فأعدوا
، روى اخلليل حممد بن أمحد بن صاحل الوراق القزويين، روى عن علي بن حممد ابن مهرويه وسليمان بن يزيد

احلافظ يف مشيخته، فقال ثنا حممد بن أمحد بن صاحل الوراق ثنا سليمان بن يزيد ثنا أبو حامت الرازي ثنا قطبة بن 
ارحم : " العالء ثنا سفيان عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أنس، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

هللا عمر، وأصدقهم حياء ابن عفان وأقضاهم علي وأفرضهم زيد وأقرأهم أيب أميت بأميت أبو بكر وأشدهم يف أمر ا
وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ، ورأيت خبطه أجزاء من مسند أيب داؤد الطيالسي، وكتب يف مواضع منها حممد بن 

  .أمحد ابن صاحل بياع احلديد فيمكن أن يكون أخا علي بن أمحد بن صاحل املعروف
عبد األعلى بن القاسم األندلسي أبو عبد اهللا املقرئ مسع بقزوين علي بن أمحد بن صاحل، وذكر  حممد بن أمحد بن

اخلليل احلافظ يف مشيخته أنه قدم قزوين سنة تسع وسبعني وثالمثائة وأنه حدثهم، فقال ثنا أبو إمساعيل خلف ابن 
فص بن عمر ثنا سعيد أبو عثمان القداح أمحد بن العباس الرامهرمزي ثنا مهام بن حممد ابن أيوب العبدي ثنا ح

إن : " املكي عن ابن جريج عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
أهل الدرجات لينظرون إىل أهل عليني كما تنظرون إىل الكوكب الدري يف أفق السماء وأن أبا بكر وعمر منهم 

يل رأيت احلاكم أبا عبد اهللا كتبه عن رجل عن خلف قال وأنشدنا أبو عبد اهللا األندليسي قال احلافظ اخل" وأنعما 
  :أنشدنا لؤلؤ القيصري

  بكأسه حيث كانا... كأنه قد سقانا 
  جتاوز اهللا عنا... ما أقرب املوت منا 



علم القرآن، وإنه مسع  إنه كان متقدماً يف: ذكر احلاكم أو عبد اهللا األندليسي هذا يف تارخيه، وروى عنه، وقال
  .مبصر والشام والعراق واجلبال وأصبهان وأنه ورد بالد خراسان وتويف بسجستان سنة ثالث وتسعني وثالمثائة

حممد بن أمحد بن عبد اهللا وتعرف بابن خدا داذ أبو عبد اهللا اجليالين مث القزويين تفقه بقزوين مث بأصبهان، ومسع 
وعنده إجازة الشيخ عبد األول واحلسن بن العباس الرستمي وعبد اجلليل ابن حممد احلديث هبا، وحصل كتباً نفسية 

كوتاه وأيب اخلري الباغيان أجازوا له سنة اثنني ومخسني ومخسمائة، ومسع هلذا التاريخ بأصبهان من أيب مسعود عبد 
م بروايته عن أيب علي احلداد الرحيم بن أيب الوفاء بن أيب طالب، األربعني على مذاهب املتصوفة للحافظ أيب نعي

  .عنه
فيه ثنا عبد اهللا بن حممد الواسطي ثنا عبد اهللا بن حمطبة ثنا حممد ابن الصباح ثنا الوليد بن موسى عن وحشي بن 

حرب عن أبيه عن جده وحشي بن حرب أن رجالً قال يا رسول اهللا، إن نأكل وما نشبع قال فلعلكم تفرقون على 
  .اذكروا اسم اهللا يبارك لكمطعامكم اجتمعوا عليه و

حممد بن أمحد بن عبد اهللا العجلي أبو العباس القزويين مسع سهل ابن زجنلة، وروى عنه ميسرة بن علي قال يف 
مشيخته ثنا أبو العباس العجلي هذا يف داره يف مدينة املبارك سنة تسع وتسعني ومائتني ثنا سهل بن زجنلة ثنا وكيع 

ق عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عن إسرائيل عن أيب إسحا
  .كان يوتر بسبح اسم ربك األعلى، وقل يا أيها الكافرون وقل هو اهللا أحد

حممد بن أمحد بن عبد اهللا النيسابوري أبو سعيد الفارسي مسع كتاب اليوم الليلة أليب بكر بن السين من الشيخ 
خليارجي يف خانقاهه بقزوين سنة اثنني وتسعني وأربعمائة حممد بن أمحد بن عبد اهللا املؤدب القزويين، مسع اسكندر ا

  .أبا الفتح الراشدي سنة أربع عشرة وأربعمائة
حممد بن أمحد بن عبد الواسع البابائي أبو طاهر القزويين فقيه، مسع مسند الشافعي رضي اهللا عنه من الشيخ أيب 

ن حممد املقدسي، بروايته عن السالر مكي وفضائل القرآن أليب عبيد من أيب زرعة أيضاً بروايته عن أيب زرعة طاهر ب
منصور املقومي، ومسع أبا سليمان الزبريي، وأبا الفضل الكرجي ووالدي وأقراهنم رمحهم اهللا وما مسع من أيب الفضل 

  .الكرجي أجزاء مجعت من مسموعاته
إبراهيم بن علي عم جدي ثنا علي بن احلسن القطان ثنا حممد بن يونس بن موسى  فيها ثنا أبو بكر حممد بن

البصري ثنا املنهال بن محاد ثنا احلسن بن عجالن عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
حممد بن أمحد بن " لم اخلري ثالثة ال يستخف حبقهم إال منافق، ذو الشيبة يف اإلسالم واإلمام املقسط ومع: " وسلم

العباس مسع أبا احلسن القطان بقزوين يقول يف الطواالت ثنا أبو يعقوب إمساعيل بن حممد بن أيب كثري الفارسي، 
قاضي املدائن ببغداد سنة إحدى ومثانني ومائتني، أنبا مكي بن إبراهيم ثنا إمساعيل ابن رافع عن حممد بن يزيد عن 

ألنصار عن حممد ابن كعب القرظي عن أيب هريرة، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أيب زياد عن رجل من ا
فقال إن اهللا عز وجل ملا فرغ من خلق " وحنن عصابة من أصحابه فينا أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما : " وسلم

بصره إىل العرش ينتظر  السماوات واألرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل عليه السالم وهو واضع على فيه، شاخصاً
  .مىت يومر حديث الصور بطوله

حممد بن أمحد بن عثمان بن طلحة بن حممد بن خالد بن الزبري بن العوام الزبريي قال اخلليل احلافظ مسع إسحاق بن 
ت حممد وعلي بن مجع وابن مهرويه وعلي بن إبراهيم وسليمان بن يزيد وأمحد بن حممد بن ميمون ومسعنا منه وانتخب

  .عليه وعمر حىت نيف على املائة سنة مثان وأربعمائة ومل يرزق ولداً



حممد بن أمحد بن عمر الفنجكروي أبو نصر النيسابوري، شيخ من أهل العلم، حسن السرية والطريقة وكان من 
ن األكاف املختصني باإلمام عبد الرمحن األكاف، ورد قزوين غري مرة ومسعت منه بتربيز كتاب األربعني لعبد الرمح

سنة ثالث ومثانني ومخسمائة، ومسعت منه بأهبر بقراءة والدي عليه رمحهما اهللا سنة أربع وستني ومخسمائة، وأخربكم 
فضل اهللا بن إمساعيل بن سعد الكبكاين أنبا علي بن منصور اهلروي، أنبا أبو علي املظفر بن إلياس السعيدي ثنا أبو 

معاذ عبد الرمحن بن حممد بن علي ثنا أمحد بن حممد بن علي السعيدي جبرجان بكر حممد بن أمحد احلدادي ثنا أبو 
ثنا عبد اهللا بن أمحد ثنا حممد بن املسيب األرغياين ثنا أمحد بن شيبان الرميلي ثنا عبد اهللا بن ميمون ثنا جعفر بن 

سارعوا يف طلب : " ه وسلمحممد الصادق عن أبيه عن جابر ابن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآل
حممد بن أمحد بن علي بن أسد الربدعي " العلم فاحلديث من صادق خري من الدنيا وما عليها من ذهب وفضة 

احلافظ املعروف بابن جرادة األسدي أبو احلسن ورد قزوين وحدث هبا قال اخلليل احلافظ يف اإلرشاد هو وأبوه 
بغوي، وابن أيب داؤد ابن صاعد، بالشام أبا عمري النحاس وآخرين، حافظان مذكوران ومسع حممد بن العراق ال

وروى بالري وقزوين من حفظه سنتني زيادة على ثالثة آالف حديث ومل يكن معه ورقة من األصول ويف أماليه 
سنة غرايب مستفادة وحدثنا عنه شيوخنا وكهولنا ومات بقزوين سنة مثان وأربعني وثالمثائة، ويف جمموع التواريخ 

  .سبع وأربعني وثالمثائة
أنبأنا حممد بن عمر احلافظ، قال قرأت على أيب نصر أمحد بن الغازي أنبا الواقد بن اخلليل بن عبد اهللا، سنة مثان 

وستني وأربعمائة، عن أبيه عن جده أنبأ حممد بن أمحد الربدعي، بقزوين أخربين إسحاق بن حممد بن مروان أن أباه 
شداد ثنا حيىي بن عبد الرمحن األرزق عن أبان ابن تغلب وحممد بن خالد الضيب عن أيب إسحاق حدثهم ثنا حملد بن 

  .آئبون تائبون لربنا حامدون: عن الرباء قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا قفل من سفر قال
بعمائة بقزوين وأبا احلسن بن حممد بن أمحد بن علي بن إبراهيم املؤدب، مسع أبا حامت بن خاموش سنة تسع وأر

ويف اجلزء ثنا علي . إدريس سنة مثان وأربعمائة، وأبا الفتح الراشدي جزءاً من فوائده سنة إحدى عشرة وأربعمائة
بن أمحد بن صاحل، ثنا أبو بكر الذهيب حدثين عيسى بن أمحد العسقالين، بأسناده عن عمر بن عبد العزيز، قال 

به للقرآن وإعطائه عليه، وقوله اللهم اغفر يل فإن الناس يزعمون أنك ال تفعل، ، حسدت احلجاج على خصلتني ح
وفيما مسع أبا حامت بن خاموش قوله مسعت أمحد بن علي بن سعدويه األسفرائين، مسعت إبراهيم بن حممد الفقيه 

لته جنازة فيها عامل من دخل أمحد بن أيب احلواري مصر فاستقب: النصرابادي، مسعت أبا علي الرزوباري مبصر يقول
  .كربت مهة عني طمعت يف أن تراكا فصرخ ومات: الناس فسأل عنه فقالوا جنازة فىت مسع قائالً يقول

حممد بن أمحد بن علي بن عامر العامري القزويين األصل ذكر الشيخ اإلمام حممود بن حممد بن عباس اخلوارزمي 
أصحاب احلديث خبوارزم تفقه هبا وكان أصله من قزوين دخل أبوه فيما مجع من تاريخ خوارزم، أنه فقيه نبيل من 

  .رأيت مساعه عن أيب عبد اهللا احلمدجيي: خوارزم مع السلطان حممود قال
حممد بن أمحد بن علي السراج، مسع تفسري بكر بن سهل الدمياطي، أو بعضه من أيب عبد اهللا حممد بن إسحاق بن 

يرويه بكر عن عبد الغين بن سعيد الثقفي عن موسى بن عبد الرمحن عن ابن حممد الكيساين بقزوين وهذا تفسري 
  .جريح عن عطاء عن ابن عباس عن موسى بن عبد الرمحن عن مقاتل ابن سليمان الضحاك عن ابن عباس

حممد بن أمحد بن علي الواعظ املعروف بالم أبو بكر القزويين مذكر حمقق حسن الكالم ورأيت له خمتصراً مساه 
مسعت مشائخنا، يقولون إن الرضا استقبال البالء بالفرح : داب املريدين شرح فيه مقامات السالكني، وقال فيهبآ



والسرور، وأنا أقول إن ذلك يكون من قرب النفس من انفكاك رق اهلوى استنارة القلب من الظلمة وصفاء 
  .مجاعة منه سنة إحدى وأربعمائةمشاهدة الغيب بال كدر فيتلذذ بورود البالء عليه، مسع هذا املختصر 

حممد بن أمحد بن علي بن حممد التميمي أبو عبد اهللا القزويين، روى عن ابن أيب طاهر وإبراهيم بن حممد بن عبيد، 
وحممد بن هارون بن احلجاج، حدث عنه اخلليل احلافظ يف مشيخته وذكر أنه حدثه سنة مثان وسبعني وثالمثائة، 

ن علي بن حممد بن أسود بن سعيد بن عتاب ابن سليك بن إياس بن حصني بن قيس بن فقال هو حممد بن أمحد ب
ثنا علي بن أمحد املعروف بابن أيب : مهام بن يربوع بن حنظلة بن عبد مناف ابن قصي بن مرة بن كعب التميمي قال

حيىي بن سعيد األنصاري  طاهر ثنا أمحد بن حممد األثرم صاحب أمحد بن حنبل ثنا القعنيب ثنا سليمان بن بالل عن
عن حممد بىن أمحد بن إبراهيم التميمي عن علقمة قال مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على املنرب حديث 

  .األعمال بالنية
حممد بن أمحد بن علي، أبو عبد اهللا بن أيب سعد القزويين املقرئ سكن مصر مذكور هبا بالقراآت والروايات، ومسع 

جاز وغريمها، أخربنا احلافظ أمحد بن سلقة باإلجازة العامة واخلاصة أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن هبا وبالشام وباحل
إبراهيم الرازي أنبا حممد بن أيب سعيد القزويين مبصر أنبا امليمون بن محزة بانتقاء عبد الغين احلافظ ثنا أمحد بن حممد 

مسعت أبا معاوية يقول إمنا مسيت األكدرية ألن قول زيد  الطحاوي ثنا أمحد بن أيب عمران ثنا إسحاق بن إمساعيل،
  .بن ثابت رضي اهللا عنه تكدر فيها

حممد بن أمحد بن علي بن أمحد، تعرف أبوه بالكيا حاجي اخلضري، كان قومه وقبيلته معروفني بالثروة والسادة 
  .نة أربع وسبعني وأربعمائةواجلاه، ويُقال أن أصلهم من جيالن، مسع حممد احلديث من أيب منصور املقرئ س

حممد بن أمحد بن الم أبو العباس قزويين، مسع اخلضر بن أمحد إعراب القرآن، ألمحد بن حيىي ثعلب بسماعة من أيب 
  .احلسن القطان عنه

حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن ميمون بن عون الكاتب، أبو بكر القزويين من بيت العلم واحلديث، 
سيأيت أمساء أقاربه وسلفه يف مواضعها إن يسر اهللا تعاىل، مسع إسحاق بن حممد، وحممد بن هارون بن بقزوين و

احلجاج، وعلي بن مجع، وعم أبيه علي بن أمحد بن ميمون، ومسع بالري عبد الرمحن بن أيب حامت، وكان من 
تخبنا له عن الشيوخ ألف جزء وحدث كان أبوه أمحد بن حممد وعمه القاسم بن ان: املكاثرين، قال اخلليل احلافظ

  .عنه اخلليل يف مشيخته
قال ثنا إسحاق بن حممد الكيساين، ثنا حممد بن إسحاق الصنعاين ثنا روح بن عبادة ثنا سعيد عن املفضل بن فضالة 

عن أيب رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران بن حصني وعليه مطرف خز ومل نره عليه قبل وال بعد فقال إين 
يقول إن اهللا تعاىل إذا أنعم على عبد نعمة فإنه حيب أن يرى : " عت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقولمس

ثنا عم أيب : مل يروه عن سعيد غري روح وهو ثقة وحدث عنه اخلليل أيضاً قال: قال الصنعاين" أثر ذلك عليه حسناً 
س بن عبد األعلى ثنا الشافعي، قال قيل لعمرين بن عبد العزيز علي بن أمحد بن ميمون ثنا أبو حامت الرازي ثنا يون

  .ما تقول يف أهل صفني قال تلك دماء طهر اهللا منها يدي فال أحب أن أخضب هبا لساين
حممد بن أمحد بن حممد بن إسحاق السين، مسع مشيخته ميسرة بن علي سنة تسع ومخسني وثالمثائة، وفيها مسعت أبا 

سألت أمحد بن حنبل أو سأله رجل : مسعت إسحاق ابن داؤد الشعراين، يقول: الدينوري، يقولجعفر أمحد بن كثري 
فإن قوماً : بلغين عن واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه أنه كان يشرب الفقاع قال فقلت له: عن شرب الفقاع فقال



يكرهون قال أمحد بن كثري مث  أحدثك عن واثلة صاحب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وتقول قوماً: يكرهونه قال
  .عن واثلة فقال نعم: لقيت أنا أمحد بن حنبل فقلت له حدثين عنك أبو يعقوب يف شرب الفقاع هو كما قال

حممد بن أمحد بن حممد بن أمية بن آدم بن مسلم، أبو أمحد الساوي من بيت العلم، جده حممد بن أمية كبري يف 
حدث هبا وروى عنه أبو احلسن القطان حديث اخلليل احلافظ عن احلسن بن احلديث، ورد حممد بن أمحد قزوين و

عبد الرزاق قال ثنا علي بن إبراهيم ثنا حممد بن أمحد بن حممد بن أمية ورد علينا قزوين، ثنا أيب ثنا أبو حممد بن أمية 
يه وآله وسلم أن يف بعض ما ثنا نوفل ابن سليمان عن عبد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عل

ابن آدم، أخلقك وأرزقك وتعبد غريي، ابن آدم أدعوك وتفرقين، ابن آدم : " أنزل اهللا على نيب يقول اهللا تعاىل
رواه أمحد ابن فارس يف بعض أماليه عن علي بن إبراهيم  -أذكرك وتنساين، ابن آدم اتق اهللا ومن حيث شئت 

  .كذلك
خلضر القزويين ذكر اخلليل احلافظ أنه مسع احلسن بن علي الطوسي وإبراهيم الشهزوري حممد بن أمحد بن حممد بن ا

وحممد بن يونس بن هارون ووثقة، مات سنة نيف وستني وثالمثائة، وهو أخو اخلضر بن أمحد بن حممد اخلضر 
  .الفقيه

ثنا حممد : ن يف الطواالت فقالحممد بن أمحد بن راشد أبو بكر بن أيب الوزير القزويين حدث عنه أبو احلسن القطا
بن أيب الوزير القزويين ثنا أمحد بن حممد بن أيب سلم ثنا حممد بن حسان ثنا أسباط ومالك بن إمساعيل عن أيب 

وبه  -شهد مع علي رضي اهللا عنه مثانون بدرياً ومائتان ومخسون ممن بايع حتت الشجرة : إسرائيل عن احلكم قال
عن عبد اهللا بن مسلم املالئي عن أبيه عن حبة العرين عن علي رضي اهللا عنه أنه تقدم عن حممد بن حسان ثنا نصر 

  .على بغلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم الشهباء بني الصفني
يا زبري أنشدك باهللا أمسعت رسول اهللا صلى اهللا : قال فدعا الزبري فكلمه فدنا حىت اختلفت أعناق دابتهما، فقال

وسلم يقول ستقاتله وأنت ظامل له قال اللهم نعم قال فلم جئت قال جئت ألصلح بني الناس، قال فأدبر عليه وآله 
  :الزبري وهو يقول

  هللا أمثل يف الدنيا ويف الدين... ترك األمور اليت ختشى عواقبها 
  قد كان عمر أبيك اخلري مذ حني... أتى علي بأمر كنت أعرفه 

  بعض الذي قلت من ذا اليوم يكفيين... فقلت حسبك من عذل أبا حسن 
  أتى بقول هلا خلقا من الطني... فاخترت عاراً على نار مؤججة 
  يف النايبات ويرمي من يراميين... قد كنت أنصره حينا وينصرين 
  فأصبح اليوم ما يعنيه يعنيين... حىت ابتلينا بأمر ضاق مصدره 

هو من العدول يف الرواية مسع عبد اهللا بن : احلافظ اخلليلحممد بن أمحد بن حممد بن أيب مساعة القزويين، قال 
  .اجلراح، وعلينا الطنافسي، وروى عنه العليان ابن مهرويه وابن إبراهيم وسليمان بن يزيد مات بعد مثانني ومائتني

ين، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد الرمحن، مسع مشكل القرآن البن قتيبة أو بعضه من أيب احلسن القطان بقزو
بسماعه عن أيب بكر املفسر، عن ابن قتيبة ومسع يف غريب احلديث أليب عبيد من أيب القاسم علي بن عمر الصيدناين 
بروايته عن علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد ثنا يزيد عن جرير بن حازم عن حممد بن سريين أن مسجد النيب صلى 

اذ بن عفرا فاشتراه معوذ بن عفرا فجعله للمسلمني، فبناه اهللا عليه وآله وسلم كان مريد اليتيمني يف حجر مع
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مسجداً



املربد كل موضع حبست فيه اإلبل ومنه مربد النعم باملدينة ومربد البصرة وهو سوق اإلبل واملربد أيضاً املوضع 
  .ال ربد باملكان أقام بهاملهيأ للتمر كالبيد للحنطة وأصل الكلمة اإلقامة واللزوم يق

حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا أبو جعفر املقرئ الرازي مسع بقزوين أباه العباس، أمحد بن حممد املقرئ سنة سبع 
وأربعني ومخسمائة األربعني يف الرباعي عن األربعني ختريج أيب إسحاق املراغي الرازي، برواية أبيه عن أيب غالب 

  .هالصيقلي اجلرجاين عن

حممد بن أمحد ابن حممد بن علي بن مردين، أبو منصور النهاوندي، ورد قزوين وحدث هبا ذكر أبو نصر حاجي بن 
احلسني بن عبد امللك أن أبا منصور هذا حدثه بقزوين لفظاً قال ثنا أيب قال أملى علينا أبو حفص عمر بن عبيد بن 

ا حممد بن علي الوراق ثنا سعد بن شعبة بن احلجاج، مسعت هارون القطان ابن بنت عمار بن كثري الواسطي هبا، ثن
أيب شعبة عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أسر إىل رجل فقال إذا أردت أن 

اللهم أين أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك وأجلأت ظهري إليك رغبة ورهبة ال ملجاء وال : تنام فقل
ك إال إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فقال الرجل برسولك فقال له النيب صلى منجا من

  .اهللا عليه وآله وسلم بنبيك، فإن مات من ليلته مات على الفطرة
حممد بن أمحد بن حممد بن الفرج بن فروج أبو زرعة بن أيب بكر يعرف بابن متويه القزويين من املشهورين املكثرين 

كان عاملاً هبذا الشأن وارحتل إىل أيب خليفة سنة ثالمثائة، ومسع بقزوين علي بن أيب طاهر، وحممد : ل اخلليل احلافظقا
  .بن مسعود وغريمها ودخل الشام ومصر سنة ثالثني فمات عند رجوعه بقرميسني وهو يف حد الكهولة

ابن عبد اهللا، حدثين عبد اهللا بن حممد ثنا الزبري بن  أنبأنا حممد بن عبد الكرمي عن إمساعيل بن عبد اجلبار عن اخلليل
عبد الواحد، حدثين أو زرعة بن متويه ثنا خايل احلسن بن يعقوب ثنا أمحد بن عيسى بن زجنة ثنا القاسم بن احلكم 

ثنا أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم من كذب على 
  .تعمداً فليتبوأ معقده من النارم

قال اخلليل غريب من حديث أيب حنيفة هبذا األسناد إمنا املشهور حديث أيب حنيفة عن عطية عن أيب سعيد اخلدري 
  .عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

اً من اخلالف، حممد بن أمحد بن حممد بن الفضل اخلطييب القزويين، أبو حامد ابن أيب بكر ابن بنت عميت حصل طرف
والفقه وكان له طبع قومي وشعر وجرى يف الكالم، وصرف أكثر مهه إىل التذكري، ويف سلفه فقهاء وعدول 

  .وشروطيون، ومسع احلديث من عطاء اهللا بن علي ابن ملكويه ومات يف أول حد الكهولة
ني الفارسي وأبا منصور املقومي سنة حممد بن أمحد بن حممد بن ماوا أبو جعفر القزويين مسع ناصر ابن أمحد بن احلس
ثنا علي بن أمحد املقرئ ثنا أبو علي : تسعة وأربعني وأربعمائة وفيما مسع املقومي ما رواه عن احملسن الراشدي، قال

الطوسي ثنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي ثنا حفص بن عمر ثنا عبيد اهللا بن حممد بن عمر بن حممد بن علي عن أبيه 
من كثر مهه سقم بدنه ومن ساء خلقه عذب " ل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول عن علي قا

مسع أبو جعفر بطربستان سنة اثنتني وسبعني وأربعمائة أبا الفرج " نفسه ومن القى الرجال سقطت وذهبت كرامته 
  .د املقانعيحممد بن حممود بن احلسن القزويين وأبا حامد عبد الواحد بن أمحد بن أيب أمح

  .املادابية قبيلة يف البلد كان فيهم علماء عباد وأصلهم من الديلم
حممد بن أمحد بن حممد أبو طالب املذكر القزويين، مسع كتاب األحكام تصنيف أيب علي احلسن بن علي الطوسي أو 

اهيم اإلمساعيلي، وروى بعضه من حممد بن إسحاق بن حممد الكيساين، ومسع اخلضر بن أمحد الفقيه، وأمحد بن إبر



فيه حممد بن احلسني بن عبد امللك البزاز يف فوائده فقال أنبأنا أبو طالب حممد بن أمحد املذكر ثنا أمحد بن إبراهيم 
اإلمساعيلي أنبا يوسف بن يعقوب بن إمساعيل القاضي، ثنا عارم أبو الربيع ومسدد قالوا ثنا محاد بن زيد عن عبد 

حممد " تسحروا فإن يف السحور بركة " نس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال العزيز بن صهيب، عن أ
بن أمحد بن حممد أبو منصور القومساين حدث بقزوين فقال ثنا أبو أمحد حيىي بن حممد بن حيىي القاضي، بنهاوند سنة 

بوري ثنا عبد امللك بن دليل ثنا أيب إحدى ومخسني وثالمثائة ثنا علي بن سعيد العسكري ثنا حممد بن القاسم النيسا
من أراد أن يتمسك بقضيب الياقوت : " عن السدي عن زيد بن أرقم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  " .األمحر الذي غرسه اهللا يف جنة عدن فليتمسك حبب علي بن أيب طالب 

ذو الشرفني شريف معروف صاحب ثروة وأمرة حممد بن أمحد بن حممد أبو طاهر بن أيب علي اجلعفري، السيد 
ومال وجاه عظيمني، وحمبة للعلم وأهله، وكان أبوه مشهور بالصيانة والديانة، وأمه فاطمة بنت الشريف أيب احلسن 

حممد بن أمحد بن إبراهيم اجلعفري الذي تقدم ذكره وهو والد األمري شرفشاه، وتوىل هو وأخوه أبو طيب رياسة 
  :ول الشيخ اإلمام أبو الفضل يوسف بن أمحد اجللوديقزوين وهلما يق

  أيب طاهر وأيب الطيب... إىل السيدين احلفيني يب 
  إىل النسب األشرف األطيب... إىل الراجعيني ليوم الفخار 

  شقيق الرسول وصنوا النيب... إىل جعفر بن أيب طالب 
ن أيب الفتح الراشدي، سنة سبع وأربعمائة كان السيد أبو طاهر معتنياً بسماع احلديث مسع صحيح البخاري م

والطواالت أليب احلسن القطان يف جملدات من أيب طلحة اخلطيب القاضي عبد اجلبار بن أمحد سنة مثان وأربعمائة 
حني ورد قزوين ونزل يف داره وخرج إىل احلج يف هذه السنة وهو الذي بىن دار الكتب على باب اجلامع، ووقف 

ان ابتداء وبنياهنا سنة مخس عشرة وأربعمائة، وكان يعرف األدب والتاريخ والشعر ورأيت هذه عليها أوقافاً، وك
  :القطعة منسوبة إليه يف غري موضع

  وإين مبا قد قلته ألمني... أقول ملن أمسى وأصبح الهياً 
  وبادر به إن الزمان خؤون... على اخلري ال تندم إذا ما فعلته 

  من أحسنه أن أدركتك منون... تكن تصري حديثاً سائراً فاجتهد 
  فخيب آمال له وظنون... فكم من كرمي نابه الدهر نوبة 

  هبوب رياح بعدهن سكون... أال إمنا الدنيا مجيعاً بأسرها 
  فخذها وللدنيا عليك عيون... رياحك يا بن اجلعفري غنيمة 

ده حممد بن عبد امللك من قلعة شروين يف رأيت خبط القاضي عبد امللك بن املعافا أن السيد أبا طاهر كتب إىل ج
  .صدر كتاب له

  سالم وال حال وال متعارف... كأن مل يكن بني وبني أحبيت 
ولد السيد أبو طاهر سنة مخس ومثانني وثالمثائة، وذكر أنه تويف سنة مخس وأربعني وأربعمائة، لكن رأيت يف جزء 

  .واهللا أعلم -اعة عليه سنة ست وأربعني وأربعمائة من حديث أيب طلحة اخلطيب مسعه منه أبو طاهر مساع مج
حممد بن أمحد بن حممد اجلعفري الرئيس أبو الطيب أخو أيب طاهر كان شجاعاً جواداً وخرج إىل احلج سنة أربع 

عشرة وأربعمائة، ومسع أبا طلحة اخلطيب يف الطواالت أليب احلسن القطان حديثه، عن حيىي بن عبد األعظم وعمرو 
مة اجلعفي، قاال ثنا عبد اهللا بن اجلراح ثنا جرير عن ليث عن عبد الرمحن ابن سابط عن أيب أمامة قال قال بن سل



ترآيب ريب يف أحسن صورة، فقال يا حممد فقلت لبيك وسعديك قال فيم : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
الزجناين أبو بكر، مسع بقزوين التلخيص يف القرأآت حممد بن أمحد بن أيب بكر حممد " خيتصم املالء األعلى احلديث 

أليب معشر عبد الكرمي ابن عبد الصمد الطربي من األستاذ أيب إسحاق الشحاذي سنة إحدى وعشرين ومخسمائة 
  .بسماعه منه

اهللا حممد بن أمحد بن حممد القارئ الرازي، مسع فضائل الصحابة ألمحد بن حممد الزهري بقزوين تطرأة علي بن عبيد 
  .بن بابويه سنة سبع وأربعني ومخسمائة عن عبد الرحيم بن الشافعي بن حممد الرعوين

حممد بن أمحد بن املرزبان القاضي روى عنه حممد بن سليمان بن يزيد أنبأنا اإلمام أمحد بن حسنويه عن أيب الفتح 
محد املرزبان القاضي بقزوين سنة مثان إمساعيل بن عبد اجلبار عن احلافظ اخلليل ثنا حممد بن يزيد ثنا حممد بن أ

وثالمثائة، ثنا سلمة بن شبيب ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان الثوري عن عبد األعلى عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 
حممد بن أمحد بن " من قال يف القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار : " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

بهان، أبو الثناء األسدي األهبري، فقيه قاض وابن قاض مسع احلديث بقزوين، من اإلمام أمحد بن إمساعيل مزيد بن ن
  .سنة مخس وأربعني ومخسمائة
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قزوين: كتاب  لتدوين يف أخبار    ا
فعي : املؤلف  لرا  ا

حممد بن أمحد بن مكي أبو العباس العبدي القزويين، روى عنه علي ابن أمحد بن صاحل، فقال ثنا أبو العباس هذا ثنا 
احلسن بن الفضل ثنا حممد بن عبد الرمحن بن غزوان البغدادي ثنا األصمعي ثنا مالك بن مغول عن الشعيب عن ابن 

عباس قال لطم أبو جهل فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فشكت إىل أبيها فقال ائتين أبا سفيان 
فأتته فأخربته فأخذ بيدها وقام معها حىت وقف على أيب جهل وقال هلا الطميه كما لطمك ففعلت فجأت إىل النيب 

ما شككت أن كان :  تنسها أليب سفيان، قال ابن عباسصلى اهللا عليه وآله وسلم فأخربته فرفع يديه وقال اللهم ال
  .إسالمه إال لدعوة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

حممد بن أمحد بن منصور أبو منصور القطان الفقيه القزويين، عامل مشهور، كان يقال له أسد السنة، مسع أبا يعلى 
دي، وابن عبد اجلبار الصويف وأقراهنم ببغداد وابن املوصلي وعبد اهللا بن أيب سفيان باملوصل، والبغوي والباغن

عقدة، وعبد اهللا بن زيدان بالكوفة وأمحد بن كثري الدينوري وعلي بن أيب طاهر، ويوسف بن عاصم، وحممد بن 
مسعود بقزوين، وكان كثري العلم والرواية وأملى مخس عشرة سنة يف اجلامع على الصحة واالستقامة، وتويف سنة 

  .ثالمثائةست وستني و
أنبأنا القاضي عطاء اهللا بن علي، عن كتاب اخلليل بن عبد اجلبار ثنا داؤد ابن املختار املقرئ ثنا عبد الرمحن بن أمحد 
ثنا أبو منصور القطان ثنا علي بن سليمان ثنا حممد بن عبد العزيز ثنا حيىي بن سليمان عن عبيد اهللا عن بن عمر عن 

النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم، فكانوا نافع ابن عمر، قال سافرت مع 
  .يصلون الظهر ركعتني وال يصلون قبلها وال بعدها

حدث أبو منصور يف بعض أماليه عن حممد بن القاسم األنباري النحوي، قال ثنا أيب ثنا عامر بن عمران أبو عكرمة 
  :ية القاضي فأنشأ يقولخاصم أبو دالمة إىل عاف: الضيب، قال

  وخاصمتها سنة وافية... لقد خاصمتين دهاة الرجال 
  وال خيب اهللا يل قافية... فما أدحض اهللا يل حجة 

  فلست أخافك يا عافية... فمن كنت أحذر من جورهم 
ألنك ال تعرف فقال واهللا ألشكونك إىل أمري املؤمنني قال ومل قال ألنك هجوتين قال إذاً واهللا يعز لك قال مل قال 

  .املدح من اهلجو ولقي أبو منصور أبا العباس بن شريح ولعله تفقه عليه
ثنا أبو علي أمحد ابن سعيد النهاوندي، ثنا أبو منصور القطان : قال أبو عبد الرمحن السلمي يف تاريخ الصوفية

أدري غري أن للقايه صولة ما هي القزويين، قال قلت أليب العباس ابن شريح ما هذا الذي يتكلم به اجلنيد، قال ال 
أعوذ باهللا السميع : بصولة بطل، وبلغين أبا منصور القطان، كان يرقى فيضع ميناه على موضع الوجع، ويقول

العليم، الواحد األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد، ومل يكن له كفواً أحد، وبعزة اهللا، وقدرته من شر ما جند، ومن 
ومن شر حاسد إذا حسد، فتعاىل اهللا امللك احلق، ال إله إال هو رب العرش الكرمي، إىل آخر  شر النفاثات يف العقد،

  .ويقرأ احلمد هللا سبع مرات فيربأ العليل بإذن اهللا تعاىل. السورة
حممد بن أمحد بن منصور الفقيه، أبو املنذر القزويين القطان أخو أيب منصور، وهو أصغر منه مسع من احلسن بن علي 

وسي، وإسحاق بن حممد وببغداد احملاملي وابن زياد النيسابوري ومبصر أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن جعفر الط



القزويين القاضي، وروى عن حممد بن أمحد بن محاد زعبة، وروى عنه أبو بكر بن الل وتويف سنة مثان ومخسني 
  .وثالمثائة وقيل سنة سبع وصلى عليه أخوه أبو منصور

ظ أبو الفتيان الدهستاين، عن حممد بن الفضل بن جعفر الشاهد أنبا أبو بكر بن الل ثنا أبو املنذر حممد حدث احلاف
بن أمحد بن منصور القزويين ثنا احلسني بن يوسف مبصر ثنا حيىي بن حممد بن خشيش ثنا عبد الرمحن ثنا أيب ثنا مالك 

اصنع املعروف إىل أهله وإىل غري : "  عليه وآله وسلمبن أنس عن نافع عن ابن عمر، قال قال رسول اهللا صلى اهللا
حممد بن أمحد بن منصور أبو الزبري القطان أخو " أهله، فإن أصبت أهله، أصبته وإن مل تصب أهله كنت أهله 

  .األولني، خرج مع أيب احلسن القطان إىل صنعاء ومكة ومات وهو شاب مل يبلغ الرواية

بن عبد اجلبار بن أمحد بن حممد السمعاين املروزي، أبو املعايل بيته من البيوت  حممد بن أمحد بن منصور بن حممد
الرفيعة، وكان عزيز النظر يف التذكري لطيف العبارة، ورد قزوين وأكرم أهلها مورده، وذكر هبا وأحضرت جملس 

  .تذكرية للنظارة لصغرى وأنا أتذكره روى احلديث عن أبيه
ين، توطن أبوه بالري وولده هبا، وكان له ثروة ومروة وتفقه مدة وكان يعرف طرفاً حممد بن أمحد بن مهدي القزوي

من احلساب، ومسع معي احلديث بالري، أخربين وإياه القاضي أبو علي احلسني بن حممد ابن احلسني بن حممد 
  .القاضي احلسني املروروزي سنة سبع ومثانني ومخسمائة، وقد قدم الري حاجاً

بن يعلى بن عوض، أنبا حممود بن القاسم األزدي، أنبا عبد اجلبار بن حممد أنبا حممد بن أمحد بن  أبنا السيد علي
حمبوب ثنا حممد بن عيسى احلافظ ثنا قتيبة بن سعيد ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أيب إدريس اخلوالين عن 

جملس فقال بايعوين على أن ال تشركوا باهللا كنا عند النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف : عبادة بن الصامت، قال
شيئاً، وال تسرقوا وال تزنوا مث قرأ عليهم اآلية، فمن وقى منكم فأجره على اهللا، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب 
  .عليه، فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره اهللا عليه، فهو إىل اهللا تعاىل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له

بن أمحد بن موسى املروزي أبو احلسني التاجر قدم قزوين، غازياً سنة تسع وتسعني وثالمثائة، وحدث هبا روى  حممد
عنه اخلليل احلافظ يف مشيخته، فقال ثنا أبو احلسني هذا ثنا عبد اهللا بن عمر اجلوهري املروزي ثنا حممد بن إبراهيم 

ديين ثنا هشام بن يوسف وحدثين عبد اهللا بن جبري أنه مسع هانياً بن سعد أبو شنجى، ثنا أمحد بن حنبل ثنا علي بن امل
موىل عثمان، يذكر عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا فرغ من 

ه وسلم القرب دفن امليت، قال استغفروا اهللا وسئلوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآل
  .أول منزل من منازل اآلخرة فإن جنا منه فما بعده أيسر وإال فما بعده أشد منه

حممد بن أمحد بن ميمون بن عون الكاتب، أبو بكر جد حممد بن أمحد بن حممد الذي سبق ذكره، مسع بقزوين 
خبط بعضهم، مسعت أمحد بن حممد إمساعيل بن توبة وأقرانه ومبكة حممد بن إمساعيل الصائغ، وابن أيب ميسرة رأيت 

  .ما جلست منذ علقت على غري وضوء إال مرتني ويف كلتيهما أغتممت: مسعت أيب يقول: بن ميمون، يقول
حممد بن أمحد بن أيب املظفر أبو سعيد، مسع علي بن أمحد بن صاحل، بقزوين سنة مثان وسبعني وثالمثائة، ومما مسع منه 

ثنا موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إبراهيم بن عبيد : د بن عامر، قالحديث ابن صاحل عن حممد بن عب
  .اهللا عن أبيه عن جده أيب رافع أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان إذا توضأ وضوء للصالة ترك خامته

د بن عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن ناصح الوزان، مسع أبا احلسن القطان يف الطواالت حيدث عن أيب احلسن أمح
سليمان الصنعاين، وذكر أنه حدثه بصنعاين سنة مخس ومثانني ومائتني، ثنا صابر بن سامل ابن محيد بن يزيد بن عبد اهللا 

بن ضمرة بن مالك، أبو أمحد البجلي، وكان ينزل يف طرف البصرة، وحدثين أيب سامل حدثين أيب محيد حدثين أيب 



ت عبد اهللا، قالت حدثين أيب عبد اهللا أنه كان قاعداً عند رسول اهللا صلى اهللا عليه يزيد حدثتين أخيت أم القصاب بن
وآله وسلم فطلع جرير بن عبد اهللا البجلي، فبسط له رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم رداءه وقال هذا كرمي 

  .قوم فإذا أتاكم كرمي قوم فأكرموه
اهللا، مسع ببغداد أبا احلسن سعد اهللا بن حممد علي الدقاق، سنة مثان  حممد بن أمحد بن عبد اهللا القزويين، أبو عبد

ومخسني ومخسمائة يف رجب، حديثه عن أيب القاسم، علي بن أمحد بن بيان أنبا القاضي أبو العالء الواسطي أنبأ أبو 
عمار، عن حامت ابن حممد عبد اهللا بن حممد السقا احلافظ ثنا موسى هو ابن سهل بن عبد احلميد ثنا هشام هو ابن 

  .إمساعيل ثنا صاحل ابن حممد بن زائدة عن أيب سلمة عن عائشة
قالت قلت يا رسول اهللا، إن ابن جدعان كان يضيف الضيف ويطعم الطعام، ويفعل ويفعل، فقال النيب صلى اهللا 

أنبأنا احلديث والدي "  يا عائشة ومل يقل قط ساعة من ليل أو هنار رب اغفر يل خطيئيت يوم الدين: عليه وآله وسلم
  .رمحه اهللا بقرأته على سعد اهللا سنة تسع وثالثني ومخسمائة

حممد بن أمحد بن الوزير أبو بكر الوراق، روى عنه ميسرة بن علي، وروى عن إمساعيل بن توبة، وإبراهيم بن حممد 
ن سعد، قاال ثنا إمساعيل بن توبة بن يوسف املقدسي، قال ميسرة يف مشيخته ثنا حممد بن أمحد بن أيب الوزير وسهل ب

ثنا بشر بن ميمون مسعت جعفر بن حممد عن أبيه قال تولوا أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما فما أصابكم من شيء 
  .فهو يف عنقي

حممد بن أمحد بن يعقوب أبو بكر املرزوي ثقة، ولد بقزوين وأقام بالري، مسع حممد بن أيوب وعلي بن احلسني 
مسعت أبا حامت اللبان يروي عنه ويثين عليه، أنبأنا أبو الفضل الكرجي أنبأنا أبو بكر : حلافظ اخلليلاجلنيد، قال ا

حممد بن إبراهيم الكرجي أنبا القاضي عبد اجلبار بن أمحد ثنا حممد بن أمحد بن يعقوب املرزي بالري ثنا حممد بن 
عن أيب رجاء عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة بن  أيوب البجلي ثنا أبو الربيع الزهراين ثنا إمساعيل بن زكريا

كن ورعاً تكن أعبد الناس وكن قنعاً تكن : " األسقع عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
اشكر الناس وأحب للناس ما حتب لنفسك تكن مؤمناً وأحسن جماورة من جاورك تكن مسلماً وأقل الضحك، فإن 

  .ك متيت القلبكثرة الضح
حممد بن أمحد بن يعقوب، أبو عبد اهللا املرزي كان ينزل قزوين، ورمبا أقام بالري، روى عن أيب يعلى املوصلي 

وزجنويه بن خالد، ومسع مبكة من أيب ميسرة وببغداد من الكدميي وأقرانه وحدث عنه علي بن أمحد بن صاحل، وعلي 
  .أهل الفقه واحلديث تأيت أمساؤهم يف مواضعها إن شاء اهللا تعاىلبن حممد املرزي املرزيون مجاعة كثرية من 

حممد بن أمحد بن يوسف بن أيب الليث القزويين، أبو احلسني الفقيه، مسع صحيح البخاري أو بعضه من أوله من أيب 
  .الفتح الراشدي سنة ست وأربعمائة

لبس، وفيما مسع منه ورواه ابن حلبس عن أيب علي حممد بن أمحد املعسلي أبو منصور، مسع أبا عبد اهللا احلسني بن ح
احلسني بن محدان الصيدناين، ثنا حممد بن عبد العزيز أنبا الفضل بن موسى عن الفضل بن دهلم عن احلسن يف قوله 

  .حيبهم وحيبونه، قال هو أبو بكر وأصحابه: " تعاىل
ىي ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو معاوية عن حممد بن أمحد الفارسي، مسع أبا احلسن القطان حدث عن حازم ابن حي

ليس من اإلنسان إال يبلى إال : " األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
حممد بن أمحد الدربكي، مسع تفسري بكر " عظماً واحداً قال وهو عجب الذنب، ومنه قوله يركب احلق يوم القيامة 

الدمياطي، أو بعضه من حممد بن إسحاق بن حممد الكيساين وميكن أن يكون منسوباً إىل احمللة بواقعة بطريق بن سهل 



  .دزج املنفصلة عن العمارات فإهنا تدعى دربك
حممد بن أمحد اهلروي، حدث بقزوين، أخربنا عن كتاب أيب علي احلداد، أن احلافظ اخلليل كتب إليه من قزوين، 

واحد بن حممد بن أمحد ثنا جعفر بن حممد بن محاد، إمام جامع قزوين سنة مثان وعشرين وثالمثائة، قال حدثين عبد ال
ثنا حممد بن أمحد اهلروي بقزوين ثنا حيىي بن خذام السقطي بالبصرة ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري ثنا مالك بن 

  .دينار عن أنس بن مالك قال
وعزيت وجاليل ووحدانييت وارتفاع : لم خربين جربئيل عن اهللا تعاىل أنه قالقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وس

مكاين، وفاقة خلقي إىل واستواي على عرشي أين ألستجى من عبدي وأميت يشبان يف اإلسالم مث اعذهبما فرأيت 
اهللا منه وال  رسول صلى اهللا عليه وآله وسلم تبكي عند ذلك فقلنا ما يبكيك يا رسول اهللا قال بكيت ملن يستحي

  .باخلاء والذال املعجمتني -يستحي من اهللا، خذام 
حممد بن أمحد أبو بكر الشعريي، مسع علي بن أمحد بن صاحل سنة مخس وسبعني وثالمثائة، وأنا عبد اهللا حممد بن 

هو حممد  إسحاق الكيساين وأبا القاسم عبد العزيز بن ماك وغريهم، وكان من الفقهاء املذكورين، وميكن أن يكون
بن أمحد بن احلسن الشعريي الذي مر ذكره، ومسع حممد بن علي بن عمر املعسلي يف فوائد العراقني رواية عبد 
الرمحن ابن أيب حامت برواية املعسلي عنه، ثنا موهب بن يزيد الرملي ثنا ضمرة بن ربيع عن زيد بن حسن نسيب 

  :ع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قائالً يقولأيوب السختياين عن العالء بن يزيد السلمي عن أنس مس

يا ذا اجلالل، يا ذا البهجة واجلمال يا حسن الفعال، أسألك أن تعينين على ما ينجيين مما خوفتين منه وأن ترزقين 
 شوق الصادقني، إىل ما شوقتهم إليه، فقال يا أنس أتيه فقل له إين رسول اهللا، وقل فليستغفر يل فقال غفر اهللا يل

وألخي أبلغه مين السالم وأخربه إن اهللا قد فضله على األنبياء كما فضل ليلة القدر على سائر الليايل مث قال يا أنس 
  .تعرفه قال ال قال ذاك أخي اخلضر عليه السالم

حممد بن أمحد التميمي الطربي، أبو جعفر، مسع أبا الفتح الراشدي بقزوين سنة ست عشرة وأربعمائة صحيح 
  .ي أبو بعضهالبخار

حممد بن أمحد أبو منصور األستاذي القزويين، مسع أبا الفتح الراشدي يف صحيح البخاري، حديثه عن أيب نعيم ثنا 
مسعر عن سعد عن ابن شداد، قال مسعت علياً رضي اهللا عنه يقول ما مسعت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مجع 

  .وآله وسلم لسعد بن أيب وقاص إرم فداك أيب وأمي أبوه ألحد غري سعد يريد قوله صلى اهللا عليه
حممد بن أمحد املتكلم القزويين، مسع حممد بن علي بن عمر الصيدناين مع أمحد بن علي املعسلي واخلليل احلافظ 

  .ومجاعة
بد حممد بن أمحد أبو بكر القزويين، روى عنه حممد بن سعيد اخلفاف أنبا عن علي بن عبيد اهللا إجادة عن كتاب ع

الرحيم بن الشافعي بن حممد بن إدريس عن أبيه أنبا أبو الفتح الراشدي ثنا أبو نصر أمحد بن احلسن النيسابوري أنبا 
احلسني بن احلسن بن عامر بالكوفة ثنا حممد بن سعيد بن عبد اجلبار اخلفاف الزجناين ثنا حممد بن أمحد أبو بكر 

بن حيىي الكويف عن سفيان الثوري عن حيىي بن سعيد األنصاري عن أنس القزويين ثنا حممد بن عبد العزيز ثنا حممد 
إن الفاقة ألصحايب سعادة أن : " بن مالك عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

ه وفيها ثنا أبو حممد بن أمحد العجلي أبو نعيم القزويين، رأيت أجزاء من حديث" الغىن للمؤمن يف آخر الزمان سعادة 
نصر منصور بن عبد امللك بن إبراهيم ثنا أبو الفضل العباس ابن احلسني بن أمحد الصفار ثنا أبو علي احلسن بن 
إبراهيم اهلامشي ثنا إسحاق بن إبراهيم املدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال قال رسول اهللا 



أوهلما شهادة : يا حممد اإلسالم عشرة أسهم وخاب من ال سهم له: يل فقالأتاين جربئ: " صلى اهللا عليه وآله وسلم
أن ال إله إال اهللا، والثاين الصالة وهي الطهر، والثالث الزكوة وهي الفطرة، والرابع الصوم وهو اجلنة، واخلامس 

امن النهي عن املنكر احلج وهو الشريعة، والسادس اجلهاد وهو الغزو، والسابع األمر باملعروف وهو الوفاء، والث
  .وهو احلجة، والتاسع اجلماعة وهي اإللفة، والعاشر الطاعة وهي العصمة

: مسع أبو نعيم هذا أبا حامت بن خاموش جزأً من احلكايات مجعه ويف مسعت عبيد اهللا بن حممد بن حممد املؤدب يقول
  .قرأت على قرب عمرو ابن معدي كرب بنهاوند مكتوباً

  فاعمل اليوم واجتهد واحذر املوت يا شقي... العمر يستقي  كل حي وإن بقي فمن
حممد بن أمحد البسيت، مسع ربيعة بن علي العجلي بقزوين يف شعبان سنة مثان ومثانني وثالمثائة، أحاديث منها حديث 

بد احلميد ربيعة عن أيب علي احلسني القاضي ثنا حممد بن عبد بن خالد ثنا الليث بن خزمية العابد ثنا منصور بن ع
أميا رجل أطعم جائعاً أطعمه اهللا من طعام : " عن أنس بن مالك، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  " .اجلنة، وأميا رجل آمن خائفاً آمنه اهللا يوم القيامة من الفزع األكرب 

تح الراشدي يف اجلامع بقزوين حممد بن أمحد أبو عنان الغواس، مسع الصحيح البخاري، أبو بعضه من الشيخ أيب الف
  .سنة أربع عشرة وأربعمائة

حممد بن أمحد اخلياط، مسع أبا الفتح الراشدي، سنة إحدى وعشرين وأربعمائة، يف كتاب الزهد ألبن أيب حامت 
بروايته عن أيب احلسن علي بن القاسم بن حممد السهروردي عن ابن أيب حامت حديثه عن إمساعيل بن إسرائيل أيب 

د قال ثنا الفريايب ثنا سفيان عن الربيع عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه حمم
من كانت نيته طلب الدنيا شتت اهللا عليه أمره وجعل الفقر بني عينيه ومل يؤته منها إال ما كتب له، : " وآله وسلم

  " .ه يف قلبه، وآتته الدنيا وهو راغمة ومن كانت نيته طلب اآلخرة مجع اهللا مشله وجعل غنا

حممد بن أمحد الزبريي، أبو بكر، مسع أبا احلسن القطان يف إمالء له من الطواالت ثنا أبو حامت حممد بن إدريس 
احلنظلي سنة اثنتني وسبعني ومائتني، ثنا عبد اهللا بن احلسن أنبا عبيد اهللا بن إسحاق بن محاد ثنا حممد ابن طلحة 

ن عبد احلليم بن سفيان بن أيب مثر عن أيب منر، وكان أبو منر ممن يرعى اإلبل يف اجلاهلية، ويأيت النيب صلى الطويل ع
اهللا عليه وآله وسلم قال قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وفد من بين أسد، عليهم مماطر مزررة 

  .بالذهب وفيهم رجل هو رأسهم يدعى قد بن مالك
عبس وتوىل، حىت أتى على آخرها : نعم فقرأ: صلى اهللا عليه وآله وسلم أمعك من القرآن شيء قالفقال النيب 

فزاد فيها، وهو الذي أنعم على احلبلى فأخرج منها نسمة تسعى بني صفاق وحشا، فقال له رسول اهللا صلى اهللا 
  .، الصفاق جلدة البطن" ال تزد يف القرآن ما ليس فيه : " عليه وآله وسلم

مد بن أمحد اهلادي، أبو عبد اهللا البغدادي، مسع أبا منصور املقومي بقزوين، سنة سبع وسبعني وأربعمائة، ومسع منه حم
أبو أمحد الكويف هبا سنة مثان وسبعني وأربعمائة، حديثه عن أيب الفتح املظفر بن محزة اجلرجاين ثنا أبو معمر املفضل 

لي بن عمر احلافظ، ثنا حممد بن سليمان بن علي املالكي بالبصرة ثنا حممد بن إمساعيل اإلمساعيلي أنبا أبو احلسن ع
ابن مسكني ثنا أبو سعيد أسد بن موسى ثنا يزيد بن أيب الزرقا ثنا عبد اهللا ابن أبو سلمة عن يونس بن بكر العبدي 

  .عن قرة بن خالد السدوسي عن مورق العجلي
لعبدي الوفاة وكان مهاجراً دعا ابنه حممداً يف مرضه، فقال يا بين أين قال ملا حضرت عبيد اهللا بن شداد بن األزهر ا

أرى داعي املوت ال يقلع ومن مضى ال يرجع، ومن بقي فإليه ينزع، وإين أوصيك بتقوى اهللا، وليكن أوىل األمور 



يا بين كما قال بك الشكر هللا مع حسن النية يف السر والعالنية، واعلم أن الشكر مستزاد والتقوى خري زاد، وكن 
  :احلطيئة

  ولكن التقى هو سعيد... ولست أرى السعادة مجع مال 
  وعند اهللا لألتقى مزيد... وتقوى اهللا خري الزاد ذخراً 

  ولكن الذي ميضي بعيد... وما ال بد أن يأيت قريب 
جود احلر األنفاق يف وجه مث قال يا بين كن جواداً باملال يف مواضع احلق خبيالً باألسرار عن مجيع اخللق فإن أمحد 

  :الرب والبخل مبكنون السر كما قال قيس بن اخلطمر األنصاري
  بسرك عمن سألين لضنني... أجود مبضنون التالد وإنين 
  ينث وتكثري احلديث فمني... إذا جاوز االثنني سر فإنه 

  كتوم ألسرار العشري أمني... وإن ضيع اإلخوان سراً فإنين 
  .كثري الوشاة قمنيالنث كالبث ويروي وت

حممد بن أمحد احلنبلي، مسع بقزوين غريب احلديث أليب عبيد من أيب حممد الطيين سنة مخس وأربعمائة، ومسع أبا 
احلسن الراشدي، حديثه عن أيب طاهر حممد بن الفضل بن حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا جدي ثنا بندار ثنا عبد 

ن نافع عن ابن عمر قال مل يقص على عهد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم الرمحن ثنا سفيان عن عبد اهللا بن عمر ع
  .وعلى عهد أيب بكر وال على عهد عمر وال على عهد عثمان رضي اهللا عنهم إمنا كان القصص حيث كانت الفتنة

ح البخاري، حممد بن أمحد األخويين البيع، ويعرف مبحمد بن أيب حممد، مسع أبا الفتح الراشدي يف تفسري، من صحي
الذين آمنوا ومل : " ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جرير األعمش عن إبراهيم عن علقمة بن عبد اهللا قال ملا نزلت هذه اآلية

شق ذلك على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، وقالوا أينا مل يلبس إميانه بظلم، " يلبسوا إمياهنم بظلم 
  .إن الشرك لظلم عظيم: أنه ليس بذلك أال تسمع إىل قول لقمان: " له وسلمفقال رسول هللا صلى اهللا عليه وآ

حممد بن أمحد أبو البغوي، مسع بقزوين جزأً من السيد أيب طاهر حممد بن أمحد اجلعفري، فيه حديثه من شيوخه سنة 
  .نيف وأربعني وأربعمائة

  .لقطان سنة سبع وتسعني وثالمثائةحممد بن أيب أمحد الناطقي، مسع احلديث بقزوين من أيب عبد اهللا ا
  فصل

حممد بن إدريس بن منذر بن داؤد بن مهران أبو حامت احلنظلي الرازي إمام متفق عليه مرجوع إليه، مسع بالري عبد 
الصمد بن عبد العزيز وإبراهيم بن موسى وبالكوفة عبد اهللا بن موسى وأبا نعيم وقبيصة وبالبصرة، حممد بن عبد 

وأبا زيد سعيد بن أوس النحوي وببغداد عاصم بن علي، وهوذة بن خليفة ومبكة حممد بن بكار بن اهللا األنصاري 
بالل، وباملدينة إمسعيل بن أيب أويس، وبالشام آدم بن أيب أياس، ومبصر عبد اهللا بن يوسف، ويروي عنه أنه قال 

  .فبلغوا قريباً من ثالثة آالف كتبت عن أيب شيخ عن أيب حامت اللبان أنه قال مجعت من روى عنه أبو حامت
أحصيت ما مشيت على قدمي يف طلب احلديث فلما زد على : عن عبد الرمحن بن أيب حامت قال مسعت أيب يقول

ألف فرسخ تركت اإلحصاء، وعن علي بن إبراهيم بن سلمة أنه قال ما رأيت مثل أيب حامت بالعراق، وال باحلجاز 
ل القاضي وإبراهيم احلريب وغريمها من علماء العراق فقال ما رأيت أمجع من أيب وال باليمن فقيل له قد رأيت إمسعي

حامت وال أفضل منه روى عنه يونس بن عبد األعلى، والربيع بن سليمان، ومها أكرب سناً منه، وأمحد بن منصور 
 وتويف سنة مخس الرمادي وأبو بكر بن أيب الدنيا وحممد بن خملد الدوري، ورد قزوين سنة ثلث عشرة ومائتني



  .وسبعني ومائتني، كذا ذكره اخلليل احلافظ وحكى أبو بكر اخلطيب احلافظ أنه تويف سنة سبع وسبعني
  فصل

حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلنظلي املروزي أبو احلسن يعرف أبوه براهويه، وهو اإلمام املشهور ورد 
مثة، وكان قاضي العسكر وردوها لغزو الديلم، وبنوا هبا مسجداً قزوين سنة مثان وسبعني ومائتني، مع رافع بن هر

وكان أبو احلسن عاملاً بالفقه مستقيم احلديث قتلته القرامطة يف رجوعه من احلج سنة أربع : قال أبو بكر اخلطيب
ه من وتسعني ومائتني ولد مبرو ونشأ بنيسابور وكتب احلديث خبراسان والعراق واحلجاز والشام ومصر،وروى عن

  .أهل قزوين علي بن حممد بن مهرويه وعلي بن إبراهيم القطان وآخرون
قال أبو احلسن القطان يف الطواالت، ثنا أبو احلسن حممد بن إسحاق بن راهويه، ثنا احلسن بن عرفة ثنا يعقوب بن 

ي اهللا عنه للناس الوليد املدين، ثنا حيىي بن سعيد األنصاري عن سعيد بن املسيب، قال وضع عمر بن اخلطاب رض
مثان عشرة كلمة حكمة كلها قال ما عاقبت من عصى اهللا فيك مبثل أن تطيع اهللا فيه، وضع أمر أخيك على أحسنه 

حىت جييئك منه ما يغلبك، وال تظنن بكلمة خرجت من مسلم شراً وأنت جتد هلا يف اخلري حممالً، ومن كتم سره 
 يلومن من أساء الظن به وعليك بإخوان الصدق فإهنم زينة يف كانت اخلربة بيده، ومن عرض نفسه للتهمة فال

الرخاء، وعدة يف البالء وال هتينوا باحللف باهللا فيهنكم اهللا، وال تسأل عما مل يكن فإن فيما كان شغالً عما مل يكن 
، وال تعرض فيما ال يعنيك وعليك الصدق وإن قتلك الصدق، وال تطلب حاجتك إىل من ال حيب جناحها لك

واعتزل عدوك واحذر صديقك إال األمني، وال أمني إال من خشى اهللا وال تصحب الفجار لتتعلم من فجورهم، 
: وذل عند الطاعة واستعص عند املعصية وختشع عند القبور استشر يف أمرك الذين خيشون اهللا فإن اهللا تعاىل يقول

  .إمنا خيشى اهللا من عبادة العلماء
ذا أباه وأمحد بن حنبل، وسويد بن نصر، وأبا سعيد األشج ويونس بن عبد األعلى، قد مسع حممد بن إسحاق، ه

وعلي بن حجر وحممد ابن رافع، وحممد بن حيىي الذهلي، وعلي بن املديين وأبا مصعب الزهري وغريهم حممد بن 
ئد حممد بن احلسني إسحاق بن إبراهيم بن املؤمل اجلوهري، أبو الفتح املراغي البزار حديث بقزوين رأيت يف فوا

البزار، ثنا أبو الفتح حممد بن إسحاق اجلوهري، يف خان سندول ثنا أبو بكر املفيد ثنا حممد بن خملد ثنا أبو العباس 
عيسى بن إسحاق بن موسى بن عبد اهللا األنصاري احلظمي ثنا احلسن بن حرب بن طليب اهلامشي عن أبيه عن داؤد 

  .كزرع أخرج شطأه فآذره: ابن عباس يف قوله تعاىلبن أيب هند عن سعيد بن جبري عن 
قال أصل الزرع عبد املطلب، أخرج شطأه حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم فآزره بأيب بكر الصديق فاستغلظ بعمر 

  .بن اخلطاب فاستوى على سوقه بعثمان يعجب الزرع بعلي بن أيب طالب، ليغيظ هبم الكفار ببغضهم
  .مار البيع، أبو احلسن القزويين كان من الفقهاء هبا، تويف سنة سبع وسبعني وثالمثائةحممد بن إسحاق بن أيب تي

حممد بن إسحاق بن الشافعي ابن أيب الفتح القزويين، أبو اليمان السليماين ويعرف بالشافعي الواعظ شيخ كان فيه 
بور كتاب معرفة السنن واآلثار، خري وعفة وحمبة للعلم ونسبة إليه، ومجع وكتب خبطه كتباً ووقفها ومسع بنيسا

للحافظ أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، من أيب حممد عبد اجلبار بن البيهقي بقرأة اإلمام أيب منصور العطاري سنة 
مخس وعشرين ومخسمائة، ومسع احلافظ شهردار بن شريويه الديلمي، هبمدان من أول كتاب حلية األولياء أليب نعيم 

إىل ترمجة أيب سليم الداراين، سنة اثنني ومخسني ومخسمائة، وأجاز له الباقي وكان ال يزال يسمع  احلافظ رمحه اهللا
ويكتب، وجيمع وكان حلو التذكري، مقبوالً عند الناس ومسعت غري واحد أنه قال يف آخر جملس للقاري بني يديه، 



  .لوقد استملى قراآته هكذا فاقرأ أمام جنازيت يوم كذا فوافق قوله احلا
حممد بن إسحاق بن حممد بن إسحاق ابن يزيد بن كيسان القزويين، أبو عبد اهللا الكيساين من املزكني واحملدثني، 
بقزوين وقد سبق ذكر جده يزيد بن كيسان يف التابعني، مسع بقزوين أباه وأبا احلسن القطان وأمحد بن حممد بن 

هرويه، وعلي بن مجع، وبالري عبد الرمحن بن أيب حامت، ميمون، وحممد بن صاحل الطربي، وحممد بن مسعود ابن م
وحممد بن عيسى الوسقندي وأبا العباس الشحام، وهبمدان أمحد بن حممد بن أوس املقرئ، وببغداد القاسم بن 

إمساعيل، واحلسني بن إمساعيل احملامليني، ويزداد بن عبد الرمحن الكاتب وأبا بكر بن جماهد، ومبكة أبا سعيد ابن 
عرايب وحممد بن الربيع بن سليمان اجليزي وبالكوفة ابن عقدة، وهناد بن السري التميمي، وبقرميسني حممد بن األ

  .موسى بن أمحد السرخسي وبزجنان أمحد بن إبراهيم بن حممد بن سعيد
قد نيف على قال اخلليل احلافظ، وكان ثقة كبرياً مرحوالً إليه تويف يف ذي قعدة سنة ثالث ومثانني وثالمثائة، و

  .التسعني وروى عنه اخللق الكثري
أخربنا اخلليل بن عبد اجلبار، أنبا أبو القاسم عبد الوهاب بن عبد الرمحن بن إبراهيم عم والدي ثنا أبو عبد اهللا بن 
إسحاق ثنا احلسن ابن علي الطوسي ثنا حممد بن عمرو بن حيان ثنا بقية بن الوليد عن عبد امللك ابن عبد العزيز 

من محل من أميت أربعني حديثاً، فهو من العلماء : " ن عطاء عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قالع
حممد بن إسحاق بن حممد أبو احلسني األنصاري القزويين، من ولد الرباء بن عازب رضي اهللا عنه، وذكر أن جده " 

الرباء بن عازب، واهللا أعلم روى عنه اخلليل احلافظ يف هو حممد بن يونس ابن عثمان بن عبيد اهللا بن يزيد بن 
  .مشيخته

فقال أنبا أبو احلسني األنصاري، هذا يف سنة ست وسبعني وثالمثائة، ثنا إبراهيم بن حممد الشهرزورى، سنة سبع 
بن عبد اهللا وتسعني ومائتني، ثنا حممد بن أيب عبد الرمحن املقرئ ثنا سفيان بن عيينة ثنا مالك بن أنس عن إسحاق 

دخلت مع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ودعاه رجل من األنصار فقدم إليه قصعة : بن أيب طلحة، عن أنس قال
  .فيها مرق وفيه دبا فرأيته يتتبع الدبا فال أزال أحبه حلب النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .الدبا باملد والتشديد وضم الدال القرع، الواحدة دباة
ق بن حممد، مسع أبا عبد اهللا حممد بن إسحاق الكيساين بقزوين تفسري بكر بن سهل الدمياطي أو حممد بن إسحا

  .بعضه
حممد بن إسحاق بن مهران أبو بكر القزويين، روى عن إمساعيل بن توبة، وروى عنه ميسرة بن علي وأبو عبد اهللا 

عبد الرمحن بن عبد اهللا العمري عن أبيه عن نافع الكيساين، وفيما حدث عنه أبو عبد اهللا، عن إمساعيل بن توبة، ثنا 
  .عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم هنى أن يتلقى السلع قبل أن تصل إىل األسواق

حممد بن إسحاق بن يزيد بن كيسان جد أيب عبد اهللا الكيساين، مسع علي بن حممد بن الطنافسي، وعبد اهللا بن 
مد ابن مهران احلمال، وروى عنه ابنه إسحاق وغريه، وذكر أنه كان من خيار عباد اهللا عز اجلراح القهستاين وحم

وجل رأيت خبط اخلليل احلافظ ثنا حممد بن إسحاق الكيساين ثنا أيب إسحاق ثنا أيب حممد بن إسحاق ثنا موسى بن 
بن عمري عن عبد الرمحن بن عبد اهللا حممد البكاء القزويين ثنا عمرو بن أيب املقدام عن مساك بن حرب، وعبد امللك 

نضر اهللا امرأ مسع منها حديثاً، فبلغه : " عن أبيه عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  " .كما بلغ فإنه رب مبلغ أوعى من سامع 



السجستاين، اغفر يل حممد بن إسحاق الوراق، مسع أبا علي احلسن بن علي الطوسي، يف القراآت أليب حامت 
  .ولوالدي وللمؤمنني يعين أبويه وقرأ سعيد بن حبري ولوالدي يعين أباه

  فصل

حممد بن أسد بن طاؤس الراميين مسع كتاب األحكام أو بعضه من أيب سليمان حممد بن سليمان بن يزيد الفامي، 
  .بقزوين بسماعه من أيب علي الطوسي مصنفه

  فصل
كايت القزويين، أبو عبد اهللا خايل فقيه مدرس مذكر مناظر، مفسر شروطي، حسن املنظر حممد بن أسعد بن أمحد الزا

واملخرب، واخلط تلمذ له مجاعة من خواص الفقهاء وكان له جاه وقبول عند العوام، تفقه بقزوين مدة على والده 
يف قضائها وقبله أكابرها  وعلى والدي رمحهم اهللا، مث بأصبهان ومسع هبما احلديث، وسافر آخراً إىل مهدن وناب

  .ومحدوه وتويف هبا سنة تسع ومثانني ومخسمائة، ونقل منها إىل قزوين
مما مسع بقزوين فضائلها مسعه من أيب الفضل الكرجي، وجملدتان أو أكثر من الطواالت أليب احلسن القطان، مسعهما 

د بن إمساعيل، وأجاز له من مشائخ بغداد ابن من أيب سليمان الزبريي، ومسع الكثري من والدي ومن خاله اإلمام أمح
البطي وعبد اهللا بن حممد بن النقور، وحيىي ابن ثابت النقال وعبد اخلالق بن أمحد بن عبد القادر بن حممد بن يوسف، 

ومن مشايخ إصبهان احلسن بن العباس الرستمي، وأبو طاهر ابن هاجر وعثمان بن نصر احلللي، وآخرون ومن 
ر إمساعيل ابن عبد الرمحن العضايدي وعبد الكرمي بن احلسن الكاتب، وعبد اخلالق ابن زاهر مشايخ نيسابو

الشحامي، وأمحد بن أيب الفضل الشقاين ومن غريهم صاعد بن عبد الكرمي بن شريح، وعلي بن أيب صادق السعدي 
  .وأبو القاسم الناصحي واملرتضى بن احلسن بن خليفة

مان العاقلي أبو سليمان فقيه مناظر تفقه بقزوين، ومهدان وأصبهان وكان له طبع قومي حممد بن أسعد بن حممد بن عث
وشعر جيد، ومعرفة بصناعة الشعر وبالعربية وحذق، وجرى يف الكالم ودرس بقزوين مدة مث انتقل إىل أهبر وكان 

ن املختار الغزنوي، ومن يف سلفه معارف ومياسري مذكورون ومسع احلديث بقزوين من والدي رمحه اهللا ومن علي ب
جده ألمه أيب الفضل حممد بن عبد الكرمي الكرجي، ومسع هبمدان من اإلمام أيب القاسم عبد اهللا بن حيدر القزويين، 

  .وأيب احلياة حممد بن عبد اهللا بن عمر الظريفي البلخي، ومسع الكثري بإصبهان من مشائخها
 الفضائل بسبب مجاعة من القضاة والفقهاء تأيت أمساؤهم يف حممد بن أسعد بن املشرف بن نصر أبو بكر بن أيب

  .مواضعها وأجاز حملمد هذا الشيخ أبو الوقت عبد األول السجزي مسموعاته وأجازاته
  فصل

حممد بن إمساعيل بن أمحد بن حممد بن داؤد أبو الفرج النساج الواعظ هو وأبوه وجده علماء مكثرون متقنون 
اء من تعليق أيب الفرج هذا يف املذاهب على األستاذ أيب سعد احلسن بن أمحد بن صاحل ووعاظ حمسنون ورأيت أجز

  .وعلى األستاذ أيب حممد عبد اهللا بن عمر بن عبد اهللا بن زاذان
مسع ببغداد الدارقطين وابن شاهني، وبأصبهان ابن املقرئ، وبقزوين أمحد بن حممد بن أيب رزمة، وأبا منصور القطان، 

هللا حممد بن إسحاق بن حممد، ومما مسع منه مسند أيب داؤد الطيالسي مسعه منه سنة مخس وسبعني وثالمثائة، وأبا عبد ا
بروايته عن أبيه عن يونس بن حبيب عن أيب داؤد، وروى عن أيب الفرج هذا اخلليل احلافظ يف مشيخته وحممد بن 

  .سمان يف معجم شيوخهاحلسني بن عبد امللك بن البزاز يف فوائده واحلافظ أبو سعد ال
ثنا أبو الفرج، حممد بن إمساعيل املذكر النساج يف داره بقزوين بطريق الري ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد : فقال



بن أيب محاد األسدي، ثنا أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن ساكن الزجناين ثنا احلسني بن أيب كبشة ثنا إبراهيم بن زكريا 
عن قدامة بن وبرة عن األصبغ ابن نباته عن علي قال كنت مع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، ثنا مهام عن قتادة 

ببقيع الغرقد يف يوم مطري دجن إذ أقبلت امرأة على محار ومعها مكار فهوت يد احلمار يف هوة من األرض، فأعرض 
يرحم اهللا املتسروالت ثالثاً أيها : فقال أهنا متسرولة: النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بوجهه، فقال يا رسول اهللا

  .الناس البسوا السراويالت وخصوا هبا نساءكم فإهنا أستر لثيابكم
  الدجن الغيم وأصله الظلمة واهلوة من األرض املوضع املنخفض

يب عبيد حممد بن إمساعيل بن إسحاق بن إبراهيم املاهاباذي أبو أمحد األصبهاين املقرئ، مسع بقزوين فضائل القرآن أل
اهللا من أيب عبد اهللا الزبري بن حممد الزبريي سنة سبع وأربعمائة، بروايته عن علي بن مهروية عن علي بن عبد العزيز 
عن أيب عبيد، ويف الكتاب ثنا أبو األسود املصري عن أيب هليعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر اجلهين، عن 

قال أبو عبيد، وجه " لو كان القرآن يف إهاب مث ألقى يف النار ما احترق " : النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
  .هذا عندنا أن يكون أراد باإلهاب قلب املؤمن الذي قد وعى القرآن

حممد بن إمساعيل بن إسحاق أبو عبد اهللا الزهري قزويين، مسع بقزوين عبد اهللا بن اجلراح روى عنه ميسرة بن علي 
ثنا أبو عبد اهللا هذا ثنا عبد اهللا بن اجلراح، ثنا هشيم عن كوثر بن حكيم عن نافع عن : الاخلفاف، يف مشيخته فق

يا ابن أم عبد هل تدري ما حكم اهللا تعاىل فيمن بغى من هذه : " ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
اإلجهاز على " رها، وال يقتل أسريها قلت اهللا ورسوله أعلم قال ال جيهز على جرحيها وال يتبع مدب: األمة قال

  .اجلرح التذفيف
حممد بن إمساعيل بن محشاذ الصفار ممن أثىن عليه وتربك به ووصف بالعلم، كان يؤم الناس يف املسجد املقابل ملسجد 

  .أيب احلسني الصفار يف الصفارين بقزوين
وين تدعى واسطة، مسع اإلمام أبا اخلري أمحد حممد بن إمساعيل بن أيب الربيع الواسطي منسوب إىل قرية من قرى قز

بن إمساعيل الطالقاين، حيدث عن حممد الفراوي عن احلفصي عن الكشميهين عن الفربري عن البخاري ثنا سليمان 
بن حرب ثنا شعبة عن حصني بن عبد الرمحن عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر بن عبد اهللا األنصاري، قال النيب صلى 

حممد بن إمساعيل بن حممد بن " مسوا بامسي، وال تكنوا بكنييت فإمنا أنا قاسم أقسم بينكم : " له وسلماهللا عليه وآ
محزة املخلدي أبو سليمان بن أيب القاسم القزويين، يوصف أبوه باحلفظ واجلمع، ومسع حممد بأسداباد، أمحد بن حممد 

نة ست ومخسمائة، يف كتاب التائبني عن الذنوب تأليف النعايل، سنة مخس عشرة ومخسمائة، ومسع أباه أبا القاسم، س
أيب العباس أمحد ابن إبراهيم بن تركان اهلمداين بسماعه من أيب علي أمحد بن طاهر القومساين عن أيب احلسن علي 
مي بن محيد اهلمداين عن ابن تركان ثنا عبد اهللا بن حممد ابن عبدك ثنا أبو حامت الرازي ثنا املسيب بن واضح السل

افرح بتوبة التائب : " ثنا بقية عن عبد العزيز الوصايب عن أيب اجلون قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
من الظمآن الوارد، ومن العقيم الوالد، ومن الضال الواجد، فمن تاب إىل اهللا توبة نصوحاً أنسى اهللا عز وجل 

  " . حافظيه وجوارحه وبقاع األرض كلها خطاياه وذنوبه
حممد بن إمساعيل بن حممد املؤدب، مسع من إبراهيم الشحاذي سنة تسع عشرة ومخسمائة كتاب األربعني للقاضي 

أيب علي عبد اهللا بن علي الطربي والشحاذي يرويه عن حممد بن أمحد األمناطي عن حممد بن احلسني الفراء للطربي 
ن الفضل ثنا احلسني بن علي بن داؤد اجلعفري من ولد جعفر عن القاضي أيب علي ويف األربعني، ثنا أبو بكر حممد ب

: الطيار ثنا إمساعيل بن أيب أويس حدثين سليمان بن بالل عن عبد الرمحن بن حبيب أنه مسع عطاء بن أيب رباح يقول



ثالث جدهن : " أخربين يوسف بن ماهك أنه مسع أبا هريرة حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
واهللا أعلم حممد بن إمساعيل بن املؤذن األردبيلي، أبو بكر العبسي  -" جد، وهزهلن جد، الطالق والنكاح والعتاق 

القطان روى عن أيب الفضل الزهري وورد قزوين، فحدث هبا رأيت أليب نصر حاجي بن احلسني الصرام أخربين أبو 
اهللا بن عبد الرمحن الزهري ببغداد ثنا جعفر بن حممد ابن بكر حممد بن إمساعيل، هذا بقزوين، ثنا أبو الفضل عبيد 

املستفاض الفريايب ثنا إسحاق ابن راهويه ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول 
ى أشد أول زمرة من أميت يدخل اجلنة على صورة القمر ليلة البدر، مث الثانية عل: " اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

جنم يف السماء إضأة أمشاطهم الذهب وجمامرهم األلوة ورشحهم املسك، أخالقهم على خلق رجل واحد ال 
  " .يتغوطون وال يبولون، وال يتمخطون وال يتفلون، على صورة أبيهم آدم عليه السالم ستون ذراعاً 

ر أن الكلمة فارسية معربة وقوله ال هي العود الذي يبخر به، وذك: األلوة بفتح اهلمزة وضم الالم قال األصمعي
يتفلون الرواية بكسر الفاء يقال تفل يتفل تفال بزق، والتفل بفتحتني هو البزاق نفسه وكذلك الريح الكريهة، 

يف معىن الرائحة تفل يتفل تفالً فهو تفل ومنه وليخرجن تفالت، فقوله ال يتفلون أي ال يبصقون، كما قال : ويقال
  .ى ال يتفلون لكان املعىن ال يتغري روائحهمال ميتخطون ولو رو

  .حممد بن إمساعيل الفقيه، مسع الصحيح للبخاري، أبو بعضه بقزوين، من أيب الفتح الراشدي سنة ست وأربعمائة
طالقان الديلم، مث األسفقناين اخلطيب، رأيت خبطه  -حممد بن أيب األسوار ابن حممد أبو جعفر الفشتدي الطالقاين 

ها ثواب األعمال أليب العباس الناطفي كتبها سنة تسع وعشرين ومخسمائة ودلت كتابته على أنه يرجع جمموعة في
  .إىل معرفة وفقه

  فصل

حممد بن إصبهان، مسع طرفاً من أول مسند عبد الرزاق بن مهام الصنعاين بقزوين، من أيب عبد اهللا احلسني بن علي 
  .القاسم علي بن عمر الصنعاين عن الدبري عن عبد الرزاقبن حممد بن زجنويه القطان بروايته، عن أيب 

حممد بن البنان أبو عبد اهللا اجليلي شيخ صويف متعبد متبتل متربك بأوقاته أمار باملعروف ورد قزوين غري مرة وكان 
قد تفقه يف ابتداء أمره، ومسع احلديث من حممد بن نصر احلسن اخلالطي، وتويف بالري سنة ست وتسعني 

  .ائةومخسم
  فصل

حممد بن أمريكا ابن اللجيم العجلي، أبو جعفر القزويين، شيعي كان معتداً به فيما بني طائفته، ومسع احلديث وكتب 
  .ومجع من كل فن

حممد بن أمريكا اخلينكي املقرئ، كان جيد احلفظ حسن الصوت بالقرآن وقرأت عليه الثلث األول من القرآن، 
هللا وأجاز له أبو علي املوسيابادي مسموعاته وأجازاته، سنة اثنتني ومخسني وكان له تردد إىل والدي رمحه ا

  .ومخسمائة
حممد بن أمريكا املقرئ الدالل، مسع من اإلمام أمحد بن إمساعيل األربعني للصوفيه مجع أيب عبد الرمحن السلمي سنة 

  .اثنتني وأربعني ومخسمائة
  فصل



رازي، أبو عبد اهللا حمدث وبنفسه بآبائه مكثر صاحب تصانيف، مسع حممد بن أيوب بن حيىي بن الضريس البجلي ال
مبكة سعيد بن منصور وباملدينة، إمساعيل بن أيب أويس وببغداد علي بن اجلعد وبالبصرة القعنيب، وبالكوفة احلماين 

مسع منه  وبالري إبراهيم بن موسى وحممد بن مهران، وبقزوين حممد بن سعيد بن سابق وعلي بن حممد الطنافسي،
القدماء مث عمر وبقي إىل سنة ست وتسعني ومائتني، فسمع منه األحاديث وآخر من روى عنه بقزوين ميسرة بن 

  .علي وأبو زكريا حيىي بن يعقوب
قال ابن أيب حامت كتبت عنه وكان ثقة صدوقاً، ويف معرفة علوم احلديث للحافظ أيب نعيم أن حممد بن أيوب مات 

ئتني، وقال أخربت عن حممد بن أيوب الرازي ثنا مسدد ثنا معتمر ابن سليمان عن أبيه عن سنة أربع وتسعني وما
احلضرمي قال قرأ رجل عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم لني الصوت أو لني القراءة فما بقي أحد من القوم 

وسلم إن مل يكن عبد الرمحن بن إال فاضت عينه، غري عبد الرمحن بن عوف فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
  .عوف فاضت عينه فقد فاض قلبه

  حرف الباء يف اآلباء
حممد بن خبتيار بن أمحد اخلبازي، من طلبة العلم، مسع أبا اخلري أمحد بن إمساعيل، يقول أنبا عبد الرزاق القشريي 

بد الرمحن بن حممد ابن علي ثنا علي أخربتنا جديت فاطمة بنت أيب علي الدقاق، أنبا أبو عبد الرمحن السلمي أنبا ع
بن سعيد العسكري ثنا عمرو بن علي ثنا علي بن مسلم، وإسحاق بن وهب الواسطي، قاال ثنا أبو داؤد ثنا صدقة 
بن موسى ثنا مالك بن دينار عن عبد اهللا بن غالب عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

  .ان يف مؤمن البخل وسوء اخللقخصلتان ال جيتمع: وسلم
حممد بن خبتيار املتفقه، مسع السيد إمساعيل بن علي بن حممد اجلعفري بقزوين سنة عشرين ومخسمائة، كتاب 

  .األربعني، املعروف بشعار أصحاب احلديث، للحاكم أيب عبد اهللا احلافظ، وهو يرويه عن أيب بكر بن خلف عنه
  فصل

، من الشيوخ املتربك هبم، وهو صاحب الشيخ أيب بكر بن طاهر املختص به ورد حممد بن برد أبو بكر األهبري
قزوين وفوض إليه إمامة املسجد اجلامع، حني وردها تويف سنة إحدى وستني وثالمثائة وحكى يل القاضي حممد بن 

أن جييز يل، وجبميع  خالد اخلفيفي، أنه رأى خبطه يقول حممد بن برد سألت الشيخ عبد اهللا بن طاهر، قبل موته مبدة
أهل السنة واجلماعة، مجيع ما صنف من الكتب فأجازين وهلم روى عنه أبو القاسم عبد الرمحن بن أمحد اخلبازي 

  .وغريه
  فصل

حممد بن بكر مسع أبا احلسن القطان بقزوين، يف الغريب، أليب عبيد ثنا هشيم أنبا داؤد بن أيب هند عن نعيم بن عبد 
ع إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم تسعة أشعار الرزق يف التجارة واجلزء الباقي يف السابيا الرمحن األزدي، يرف

ويروي تسع أعشار الرزق والعشر الباقي يف السايبا والسابيا النتاج وقيل املواشي وإذا كثر نتاج الغنم فهي السابيا 
  .يل السابيا اإلبل والنتاج للشاءويقال بنو فالن تروح عليهم سآبيا من ماهلم، واجلمع السوايب وق

حممد بن أيب بكر بن أمحد اإلسفرائيين أبو احلسن اإلندقاين الصويف، توطن قزوين وأعقب هبا وكان له قبول عند 
األكابر والعوام، وحظ من التفسري واحلديث والفقه واخلالف وكتب خبطه على ردائته الكثري من كل فن حلرصه 

اري عن الشريف الزيين عن كرمية املروزية وغريب احلديث أليب عبيد عن أيب علي على اجلمع وروى صحيح البخ



بن نبهان الكاتب عن أيب علي بن شادان عن دعلج عن علي بن عبد العزيز عنه وتنبيه الغافلني أليب الليث عن أيب 
عنه مسند الشهاب العباس أمحد بن موسى األشنهي عن أيب جعفر حممد بن أمحد البخاري، عن متيم بن قرينام 

  .القضاعي عن عبد الوهاب بن املؤمل املصري عنه
مسع بقزوين صحيح مسلم من األستاذ إبراهيم الشحاذي سنة ست وعشرين ومخسمائة، واألحاديث اخلمسة 

واخلمسني املنتخبة من كتاب املصافحة أليب بكر الربقاين، سنة أربع وعشرين ومسع الطب أليب العباس املستغفري من 
ستاذ ملكداد بن علي سنة تسع وعشرين ومخسمائة، بروايته عن احلافظ احلسن السمرقندي عنه ومسع من أيب األ

  .احلسن هذا اإلمام أمحد بن إمساعيل وغريه
حممد بن أيب بكر بن روشنائي الزجناين، من الطلبة مسع بقزوين، اإلمام أمحد بن إمساعيل يف املتفق للجوزقي أنبأ أبو 

ثنا عبد اهللا بن هاشم ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان حدثين أشعث بن سليم : يل ومكي ابن عبدان، قاالالعباس الدغو
عن أبيه عن مسروق عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه كان يعجبه الدائم من العمل فقلت أي 

  .الليل كان يقوم قالت إذا مسع الصارخ يعين الديك
د الواحد اجلرباذقاين فقيه مسع بقزوين من أيب سليمان الزبريي بقرأة والدي رمحهما اهللا سنة حممد بن أيب بكر بن عب
  .مثان ومخسني ومخسمائة

حممد بن أيب بكر بن عثمان اهلروي الصويف، مسع طرفاً من أول سنن الصوفية أليب عبد الرمحن السلمي من اإلمام 
  .أمحد بن إمساعيل بقزوين
ي املروروذي، مسع مسند الشافعي رضي اهللا عنه بقزوين سنة اثنني وسبعني ومخسمائة، من حممد بن أيب بكر بن عل

  .علي بن خمتار الغزنوي القاضي عطاء اهللا علي بن بلكويه
حممد بن أيب بكر بن علي الشبلي اهلمداين فقيه ماهر يف كتبه الشروط والوثائق، عارف باحليل الفقهية املتعلقة 

القضاء، ورد قزوين وحدثين هبا سنة أربع وتسعني ومخسمائة، وقال هذا لفظ رسول اهللا باملعامالت، وحكومات 
صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا مسعته مين فكأنك مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، ثنا أبو زكريا حيىي 

ه وسلم إذا مسعته مين فكأنل مسعته بن عبد الرزاق ابن علي الكرماين وقال هذا لفظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وآل
من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثنا أبو السادات أمحد بن احلسن بن أمحد، وقال ذلك أنبا أبو بكر عبد الغفار بن 
حممد الشروى أنبا القاضي أبو بكر احلريي أنبا أبو العباس األصم أنبا الربيع أنبا الشافعي أنبا مالك عن نافع عن ابن 

  .وكل قال ذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمعمر، 
نضر اهللا أمراً، مسع مقاليت، فوعاها كما مسعها فرب حامل فقه إىل من ليس بفقيه، ورب حامل فقه إىل من هو : قال

أفقه منه، ومسع حممد هذا من عبد الوهاب بن صاحل بن حممد املعزم وغريه، وكان يراجعين مدة بالري فيما حيتاج 
  .إليه من الفقهيات وقرأ على طرفاً من احلديث وغري احلديث

حممد بن أيب بكر بن حممد اللوزي، تفقه مدة على جدي أسعد بن أمحد الزاكاين، وكان باآلخرة يعرف يف البلد، 
وكان حافظاً للقرآن كثري القراءة، والذكر مسع اخلائفني من الذنوب البن أيب زكريا اهلمداين من أيب سليمان 

الزبريي، سنة مثان ومخسني ومخسمائة، ومسع اإلمام أمحد بن إمساعيل ووالدي وأقراهنما وأجاز له املسموعات، 
واإلجازات عبد اهلادي بن عبد اخلالق األنصاري، وحممد بن هبة اهللا بن حممد بن كوشيذ الكرجي وأبو علي 

  .املوسياباذي وآخرون
ع السيد حممد بن املطهر العلوي عوايل الفراوي، سنة سبع ومخسني حممد بن أيب بكر بن موسى املشاط الفقيه مس



  .ومخسمائة بسماعه منه
حممد بن أيب بكر بن موسى أبو عبد اهللا املشكاين، مسع فضائل قزوين للخليل احلافظ من القاضي عطاء اهللا بن علي 

  .بن بلكويه، سنة مثان وستني ومخسمائة
رأيت خبط علي بن احلسني الرفا بدهلما القرشي، شيخ قدم قزوين قدمياً حممد بن أيب بكر القومسي أو القوسي و

وحدث عن احلسن بن عيسى عن أيب داؤد احلفري عن سفيان الثوري، وحدث عنه أبو سعيد أمحد بن حممد بن 
  .مهدي

لي حممد بن أيب بكر أبو جعفر الطربي، مسع بقزوين أبا احلسن القطان حيدث عن أيب عبد اهللا احلسني بن ع
الطنافسي، ثنا أيب ثنا حممد ابن فضيل ثنا ليث عن عبيد اهللا عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك، قال قال رسول 

أنا أول الناس خروجاً إذا بعثوا وأنا خطيبهم، إذا نصتوا، وأنا قائدهم إذا وفدوا، : " اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
بسوا لواء الكرم يومئذ بيدي، ومفاتيح اجلنة يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد وأنا مبشرهم إذا أبلسوا وأنا شافعهم إذا ح

  .آدم، على ربه تعاىل وال فخر أطوف على ألف خادم كأهنم لؤلؤ مكنون
  فصل

حممد بن بلك بن أزهر الصويف القزويين، مسع أبا حممد بن زاذان سنة عشر وأربعمائة، بقراءة اخلليل احلافظ يف 
روايته عن القطيعي عن عبد اهللا عن أبيه ثنا وكيع عن سفيان عن إمساعيل بن أمية عن رجل مسند أمحد بن حنبل ب

عن ابن عمر، قال مل يصمه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وال أيب بكر، وال عمر، يعين يوم عرفة روى يف غري هذه 
  .الرواية عن نافع عن ابن عمر

  فصل
، شيخ مسع بقزوين إبراهيم الشحاذي، سنة تسع وعشرين ومخسمائة جزأً من حممد بن جبري ابن جبري اهلمداين الصويف

حديث أيب بكر النقاش رواه الشحاذي، عن أيب معشر الطربي عن علي بن حممد الشريف عن النقاش أنبا دران ثنا 
 عليه وآله وسلم القعنيب ثنا أيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا بن زمعة أخربه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا

وذكر الناقة اليت عقرها قوم صاحل، فقال صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا انبعث أشقاها انبعث هلا : " يقول يف خطبته
حممد بن جبري بن احلسن الصويف القصربي " رجل عزيز منيع يف رهطه مثل أيب زمعة أبو زمعة عم الزبري بن العوام 

ان يؤم بعض املساجد بقزوين، مسع أكثر أسباب النزول للواحدي سنة إحدى شيخ بكاء خاشع قال لكتاب اهللا ك
وسبعني ومخسمائة، من عطاء اهللا بن علي بروايته عن أيب نصر األرغياين عن املصنف وكتاب يوم وليلة أليب بكر 

  .السين من اإلمام أمحد بن إمساعيل
  فصل

كان من الفقهاء والعدول املعتربين، مسع أبا القاسم علي بن حممد بن بندار بن أمحد البيع أبو سعد املعدل القزويين 
عمر الصيدناين، وأبا احلسن القطان وغريمها، وحدث عنه أبو نصر حاجي بن احلسني البزاز يف فوائده، فقال أبنا 

ء ين هالل جدي أبو سعد حممد بن بندار بن أمحد البيع ثنا علي بن معاذ بن حيىي ثنا حممد بن أيوب ثنا هالل بن العال
الرقي ثنا أيب ثنا طلحة بن زيد عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب قتادة، قال قدم وفد 

قال إهنم كانوا : النجاشي على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فقام خبدمتهم، قال أصحابه حنن نكفيك يا رسول اهللا
  .أبو سعد هذا يعرف بابن بويانألصحايب مكرمني وإين أختار أكافيهم، وكان 



رأيت يف بعض السجالت شهادته على حكومة للقاضي أيب موسى عيسى بن أمحد، والسجل أنشئ سنة تسع 
  وسبعني وثالمثائة، وذكر حممد بن إبراهيم صاحب التاريخ أن أبا سعد بن بويان تويف سنة تسع وتسعني وثالمثائة

مام أبا القاسم عبد اهللا بن حيدر مشيخته أو بعضها، وفيها أنبأ األستاذ حممد بن بندار بن علي القزويين، مسع اإل
الشافعي بن داؤد املقرئ ثنا اإلمام هبة اهللا بن زاذان عن عمه عبد اهللا بن عمر أنبا القاضي أمحد بن حممد السين ثنا 

، مسعت يزيد بن مرة، مسعت سويد حممد بن عبد العزيز الفرغاين حدثنا أمحد بن بديل احملاريب ثنا عمر بن مشر عن أبيه
بن غفلة مسعت علياً رضي اهللا عنه، يقول قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يا علي أال أعلمك كلمات 
إذا وقعت يف ورطة قلتها قلت جعلين اهللا فداك كم من خري علمتنيه قال إذا وقعت يف ورطة فقل بسم اهللا الرمحن 

  .إال باهللا العلي العظيم، فإن اهللا يصرف هبا ما شاء من أنواع البالء الرحيم وال حول وال قوة
حممد بن بندار بن املعايل أبو عبد اهللا الكالمي شيخ ورع هبي، حسن السرية، قنوع موقر لقيته يف صباي وكان 

 سلمان يعرف الفقه والكالم، ويدرس بالفارسية للعوام، وصلح به أقوام ومسع صحيح البخاري أو بعضه من أيب
الزبريي بروايته، عن األستاذ الشافعي ومسع مع والدي رمحها اهللا بأسدآباذ من أيب الفضل عبد امللك بن سعد بن 

  .عنتر التميمي، كتاب األربعني أليب عثمان بن ملة بروايته عنه
ن احلسني بن حفص ثنا يف الكتاب ثنا عبد اهللا بن حممد بن احلسني ثنا حممد بن علي بن اجلارود ثنا أمحد بن حممد ب

خالد بن حيىي ثنا أبو عقيل حيىي بن املتوكل عن حممد بن سوقة عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا عن النيب 
إن هذا الدين متني فأوغل فيه برفق، وال تبغض إىل نفسك عباد اهللا، فأن املنبت ال " صلى اهللا عليه وآله وسلم 
حممد بن بندار، مسع أبا الفتح الراشدي، سنة مثان عشر وأربعمائة وفيما مسع منه، حديثه " أرضاً قطع وال ظهراً أبقى 

عن أيب طاهر، حممد بن الفضل بن حممد بن إسحاق ابن خزمية ثنا جدي أبو بكر بن إسحاق ثنا يونس بن عبد 
صاري عن نافع بن جبري بن األعلى أنبا ابن وهب أن مالكاً أخربه عن حيىي بن سعيد عن واقد بن سعد بن معاذ األن

مطعم عن مسعود بن احلكم عن علي بن أيب طالب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كان يقوم على اجلنازة 
  .مث جلس بعد

  .حممد بن املؤذن املقري، مسع األستاذ الشافعي يف اجلامع سنة عشر ومخسمائة
  حرف التاء يف اآلباء

سن القطان من أيب بكر أمحد بن حممد بن سهل اللحياين، طرفاً من مغازي حممد بن حممد بن تبع شيخ مسع مع أيب احل
  .إسحاق، برواية اللحياين عن حممد بن محيد عن سلمة بن عن الفضل حممد بن إسحاق

  حرف اجليم
واملعرفة، حممد بن جعدوية اخللقاين املتكلم القزويين رأيت له كتاباً يف الكالم يف قدر جملدة مساه كتاب التوحيد 

وحكى عنه أبو عبد اهللا احلسني ابن نصر املعرويف يف كتابه املعروف بكفاية املسؤل يف الكالم، واملعرويف وابن 
  .جعدويه خباريان

  فصل
حممد بن جعفر بن عمرو بن أمحد، مسع بقزوين أبا علي الطوسي يف القراآت أليب حامت السجستاين قرأ يوسف 

سن واألعمش واختلف عنها قال أبو حامت مها امسان أعجميان والضم فيهما ويونس بالكسر طلحة وعاصم واحل
قرأة الفصحاء ومن كثرمها فإنه يهمز الواوين ويتومها مها مسيا بالفعل من أنس يونس، وأسف يوسف، إن ترك اهلمز 



  .فعلى التخفيف قال أبو زيد من العرب من يهمز ويفتح النون والسني، وهو صواب أيضاً
ثقة متفق عليه وكان من األجالء املزكني، : جعفر بن حممد بن طرخان أبو بكر القزويين، قال اخلليل احلافظحممد بن 

وله أوقاف ورحى ينسب إليه، مسع إمساعيل بن توبة وحيىي بن عبد األعظم وهارون بن هزاري، وأبا زرعة وأبا حامت 
مثان عشرة وثالمثائة، ورواه عن إمساعيل بن توبة وروى عنه حممد بن علي بن عمر، وغريه مات سنة سبع عشرة أو 

عن إمساعيل بن جعفر بن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان يصلي على راحلته 
  .حيث توجهت يف السفر

ميل مشهور حممد بن جعفر بن حممد بن عبد الكرمي بن بديل اجلرجاين أبو الفضل اخلزاعي املقرئ، ويعرف بك
بالقراءة صنف يف علمها كتباً ككتاب املنتهي يف القرأت والواضح يف أداء ألفاظ القراآت الثمان ورد قزوين وقرأ 

على علي بن أمحد بن صاحل املقرئ، وقال يف الواضح يف أسناد قراأة الكسائي برواية أيب املنذر نصري بن يوسف 
بن أمحد بن صاحل بن محاد القزويين، بقزوين سنة اثنتني وستني النحوي قرأت القرآن كله على أيب احلسن علي 

وثالمثائة وأخربين أنه قرأ على أيب عبد اهللا احلسني بن علي بن محاد األزرق، وقال قرأت على أيب جعفر علي بن أيب 
  .نصر النحوي قال قرأت على نصري قال قرأت على الكسائي

املقري، نزيل شروان قدم قزوين سنة مخس ومثانني وثالمثائة، وحدث هبا حممد بن جعفر الربدعي أبو احلسن الصابوين 
عن حممد بن أمحد ابن علي األسدي أنبأنا غري واحد عن كتاب أيب علي احلداد أنبا اخلليل ابن علي األسدي أنبأنا 

ثنا حممد بن أمحد  غري واحد عن كتاب أيب علي احلداد أنبأ اخليل احلافظ كتابه ثنا حممد بن جعفر الربدعي بقزوين
األسدي، ثنا احلسني أيب عاصم ثنا بشر بن عمرو بن بسام مبكة، حدثين أيب حدثين سلمان التيمي عن األعمش عن 

األئمة ضمناء واملؤذنون أمناء، اللهم أرشد : " أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  " .األئمة واغفر للمؤذنني 

بن جعفر الفقيه أبو بكر األشناين الرازي روى عنه ميسرة بن علي يف سباق يفهم أنه حدثه بقزوين قال حدثنا  حممد
أمحد بن عبد احلميد احلارثي الكويف ثنا حممد بن بشر العبدي ثنا عبد الرمحن بن زياد ثنا عبد اهللا بن يزيد عن عبد 

إمنا الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من : " م قالاهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسل
  " .املرأة الصاحلة 

  .وكان األشناين من أهل احلديث والفقه وصنف فيها كتباً حسنة
حممد بن جعفر األديب، أبو جعفر الفضاض من األدباء والفضالء بقزوين كتب إليه أبو املعايل هبة اهللا بن احلسن 

  :ال صاحيب وقد قلت أنشدت قريضي حبضرة الفضاضالوكيلي القزويين، ق
  برد حياء لبسته فضفاض... كيف عريت فيه نفسك 

  بك يف العقل أخوف األمراض... أتداوي املرضى مبشهد عيسى 
  يعمل فيه سيف املالم املاضي... قلت دعين بذرع عذري ال 

  بعد علمي بفضله يف التقاضي... إمنا جئت من نبا بفضويل 
  ح إن كان خمطئاً مقراضي... عنده أبرة اإلصال ال أبايل و

  بقزوين بعد طول إخنفاض... رجل قد عال به كوكب الفضل 
  كارتتاز السهام يف األغراض... حبه ارتز يف سويداء قليب 
  وكان افتراقنا عن تراضي... بعت منه وباع مين تبينا 



  وليسجل به من الفضل قاضي... فليكن شاهداً بذاك هنانا 
بن أيب جعفر القاسم، مسع أبا عمر عبد الواحد بن حممد بن مهدي جزء رواه بقزوين سنة سبع وتسعني حممد 

وثالمثائة عن عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق وفيه ثنا بكار بن قتيبة ثنا موئل بن إمساعيل ثنا سفيان عن األعمش، عن 
  .طول القنوت: أي الصالة أفضل قال: أيب سفيان عن جابر قال قيل يا رسول اهللا

  فصل

كان ثقة عاملاً زاهداً يقال أنه حممد : حممد بن مجع بن زهري بن قحطبة األزدي أبو احلسني القزويين قال احلافظ اخلليل
األبدال، مسع حيىي ابن عبد األعظم وروى عن عيسى بن محيد الرازي عن احلارث بن مسلم، عن حبر بن كنيز السقا 

سن القطان وسليمان بن يزيد، وابنه حممد بن سليمان وعلي بن أمحد بن صاحل وقال نسخة كبرية رواها عنه أبو احل
  .اخلليل احلافظ ثنا حممد بن سليمان بن يزيد، ثنا حممد بن مجع بن زهري بقراءيت عليه سنة سبع وثالمثائة

قال رسول اهللا صلى اهللا ثنا عيسى بن محيد ثنا احلارث بن مسلم ثنا حبر بن كنيز السقا عن أيب الزبري عن جابر قال 
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يدخل حليلته احلمام من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال : " عليه وآله وسلم

  .مات حممد بن مجع سنة مثان وثالمثائة" يؤذ جاره 
  حرف احلاء يف آلباء

اقد ابن اخلليلي سنة ست وسبعني وأربع مائة بعض حممد بن حاجي بن علي املؤذين الصويف القزويين، مسع أبا زيد الو
الطواالت أليب احلسن القطان ومسع إمساعيل بن حممد الطوسي سنة ثالث ومثانني وأربعمائة جزأً من حديث أيب عمر 
اهلجري بروايته عن أيب عثمان سعيد بن حممد بن أمحد البحريي، عن أبيه أيب عمرو حممد بن أمحد وفيه، ثنا أمحد بن 

فر الرصايف ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، حدثين أيب ثنا محاد بن خالد، ثنا مالك بن أنس ثنا زياد بن سعد، عن جع
الزهري عن أنس قال سدل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ناصيته ماشا اهللا أن يسد هلا مث فرق بينهما بعد 

سائي من إمساعيل الطوسي أيضاً بروايته عن أيب عبد اهللا ومسع تسمية الضعفاء واملتروكني أليب عبد الرمحن الن
الكاخمي عن أيب بكر الربقاين، عن أمحد بن سعيد وكيل دعلج، عن أيب موسى عبد الكرمي بن أيب عبد الرمحن النسائي 

  .عن أبيه املصنف
  فصل

اهيم احلمريي وأبا الفتح حممد بن حامد بن احلسن بن حامد بن حممد بن كثري أبو بكر الكثريي القزويين مسع إبر
الراشدي سنة مخس عشرة وأربعمائة ومسع منه أبو الفضل الكرجي وعلي بن احلسن القصاري وقرأ عليه صحيح 

البخاري منه سنة تسعة ومثانني وأربعمائة فسمعه اجلم الغفري وكان أبو بكر من الفقهاء والشيوخ املعتربين ويف قومه 
  .والعلموقبيلته غري واحد من أهل الفقه 

حممد بن حامد أبو جعفر اخلرقي، مسع أبا احلسن القطان بعض الطواالت من مجعه ومسع جزء من مسموعاته، وفيه 
ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن احلسن اهلمداين ثنا مسدد بن مرهد ثنا محاد األشج عن ثابت البناين عن أنس بن مالك 

  .ميت مثل املطر ال يدري أوله خري أم آخرهعن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال إن مثل أ
حممد بن احلجاج بن إبراهيم البزاز القاضي أبو عبد اهللا، مسع منه أبو احلسن القطان، سنة ثالث ومثانني ومائتني 

وميسرة بن علي وقال يف مشيخته ثنا أبو عبد اهللا حممد بن احلجاج البزاز القاضي، بقزوين أمالء يف مسجده، ثنا 



غيالن ثنا أبو داود ثنا عمران عن قتادة عن نصر بن عاصم عن معاوية الليثي إن رسول اهللا صلى اهللا عليه  حممود بن
  " .يصبح الناس جمديني فريزقهم اهللا من عنده فيصبحون مشركني فيقولون مطرنا بنؤ كذا وكذا : " وآله وسلم قال

ابن توبة، وحدث عنه أبو داود سليمان بن أمحد  حممد بن احلجاج أبو بكر، روى عن أيب احلسن القطان، إمساعيل
بن حممد بن داود الواعظ، فقال ثنا حممد بن احلجاج ثنا إمساعيل بن توبة ثنا إمساعيل بن جعفر، عن عبد اهللا بن 
  .دينار أنه مسع ابن عمر يقول سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن الضب فقال لست بآكله وال حمرمه

  فصل
بن احلجازي ابن شعبوية بن غازي، أبو احملاسن مسعه أبوه احلديث فسمع األحاديث اخلمسة واخلمسني أليب حممد 

بكر الربقاين من األستاذ إبراهيم الشحاذي بروايته عن الشيخ أيب إسحاق الشريازي وفيها قرأت على أيب بكر بن 
يد بن أيب أيوب حدثين، عياش بن عباس عن أيب مالك، حدثك بشر بن موسى املقرئ وهو عبد اهللا ابن يزيد، ثنا سع

القتل يف سبيل اهللا يكفر كل : " عبد الرمحن احلبلي، عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
وكان قد أجاز له مجاعة من األئمة منهم أبو نصر حممود بن حممد بالسرخسي املعروف بسره مرد " شيء إال الدين 

  .ه األحداث بتلك اإلجازاتومسع من
  فصل

حممد بن أيب حجر العجلي األستاذ الرئيس، من بيت النبل والرياسة موصوف بالفضل واخلصال الشريفة ورأيت يف 
  .التاريخ حملمد بن إبراهيم أنه كان من األخيار الصاحلني وأنه حج حجات ومل يشرب قط

  فصل
يعرف طرفاً من فقه الشيعة ويكتب الوثائق هلم وكان سهالً  حممد بن أيب حرب بن حممد احلسيين أبو جعفر، كان

سليم اجلاين وقرأ النهاية أليب جعفر الطوسي على علي بن احلسن الداعي احلسيين األسترابادي بالري سنة مخس 
  .ومخسني ومخسمائة وهو يرويها عن أيب عبد اهللا احلسني عن شيخه أيب علي احلسن بن حممد عن أبيه املصنف

  فصل
مد بن أيب احلارث بن عبد الرمحن بن موسى بن احلسني الطربي أبو احملاسن البزازي قرأ التلخيص، أليب معشر حم

  .علي أيب إسحاق الشحاذي بقزوين، سنة إحدى وتسعني وأربعمائة بروايته عن أيب معشر
  فصل

وسي مات يف حد الكهولة حممد بن احلسن بن أمحد بن حسان الفرائضي، مسع إسحاق بن حممد واحلسن بن علي الط
  .أبوه عامل مشهور يذكر يف موضعه

حممد بن احلسن بن أمحد اخلياط، شيخ صاحل، مسع األربعني أليب احلسن الفارسي، من علي بن حممد البيهقي بقزوين، 
  .سنة مثان وأربعني ومخسمائة بروايته عن املصنف

وأقراهنما وكان حجازي األصل سكن أبوه قزوين، حممد بن احلسن بن أيوب بن مسلم، مسع أباه وحيىي بن عبدك 
قال اخلليل احلافظ يف اإلرشاد وله وقف على أهل بيته يف قرية يقال هلا جبوران وكان من الكبار املزكني، مات يف 

  .حد الكهولة، ومل يكن يف أوالده من يروي وسيأيت ذكر أبيه يف موضعه
، أبو عبد اهللا القزويين، روى عن أيب احلسن حممد بن أمحد حممد بن احلسن بن جعفر بن أمحد بن مشة الدهخدا

الربدعي، وروى عنه أبو سعد السمان احلافظ فقال ثنا أبو عبد اهللا هذا بقراءيت عليه يف شارع طريف بقزوين، ثنا 
بد اهللا أبو احلسن حممد بن أمجد بن علي بن أسد األسدي الربدعي ثنا حممد بن أيب عمران ثنا يعقوب بن محيد ثنا ع



بن عبد اهللا األموي عن احلسن بن احلراء عن يعقوب بن عتبة عن سعيد بن املسيب، قال مسعت عمر بن اخلطاب 
  .رضي اهللا عنه يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول من اعتز بالعبيد أذله اهللا

بو الفرج بن أيب حممد، مسع القاضي أبا بكر حممد بن احلسن بن جعفر بن حممد بن عبدك بن ثابت بن زيد الطييب، أ
اجلعايب، وأباه أبا حممد وعلي بن أمحد بن صاحل وغريهم، ومما مسع من أبيه مشكل القرآن ألبن قتيبة، وروى عنه 

احلافظ أبو سعد السمان، فقال ثنا أبو الفرج هذا ويعرف بابن أيب الطيب بقراءيت عليه بقزوين على باب دكانه أنبأ 
أمحد بن صاحل املقرئ، ثنا جعفر بن عامر أيب الليث ثنا أمحد بن عبد الرحيم الضبعي ثنا محاد بن سلمة بن  علي بن

ثالث يصحنب الرجل إىل قربه، : " ثابت البنايت، عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  " . أهله وولده وعمله، فأما أهله وولده فيذهبان وعمله يبقى معه

حممد بن احلسن محكويه القزويين، مسع أبا طلحة القاسم بن أيب املنذر يف الطواالت أليب احلسن القطان بسماعه منه، 
أنبا أبو احلسن علي بن عبد العزيز ثنا أمحد بن يونس ثنا زهري ثنا أبو إسحاق عن بريد، عن أيب احلوراء عن احلسن 

اللهم اهدين فيمن هديت، وعافين : " اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمعلمين رسول : بن علي رضي اهللا عنهما قال
فيمن عافيت، وتولين فيمن توليت، وبارك يل فيما أعطيت، وقين شر ما قضيت إنك يقضي وال يقضى عليك، وأنه 

يب مرمي، يريد بالباء املضمومة، وهو ابن أ" ال يذل من واليت تباركت وتعاليت تقوله أو تقول يف القنوت يف الوتر 
  .مالك ابن الربيع وأيب احلوراء باحلاء وامسه ربيعة أبا منصور

حممد بن احلسن بن ديزويه أبو التقى القزويين، مسع أبا منصور حممد بن أمحد الفقيه، وأبا حممد بن أيب زرعة وغريمها، 
و منصور حممد بن أمحد ثنا أب: حدث أبو احلسن علي بن القاسم بن نصر عن أيب التقى حممد بن احلسن، هذا قال

الفقيه ثنا حامد بن بالل البخاري ثنا أمحد بن مسلم ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن 
عبد اهللا بن عباس، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بينما أنا نائم ذات ليلة بني الصفا واملروة، وذكر 

  .اج قال يف صحاح اللغة ابن أيب العروبة باأللف والالم وهذا غري مسلم عند أصحاب احلديثحديثاً طويالً يف املعر
حممد بن احلسن بن سليمان أبو بكر القزويين، أورده احلافظ أبو بكر اخلطيب يف تارخيه وذكر أنه حدث عن جعفر 

، وحممد بن صاحل العكربي، قال بن حممد الفريايب، وأمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف وأيب القاسم البغوي
ثنا الفريايب ثنا هشام بن عمار الدمشقي ثنا صدقة : وروى لنا عنه علي بن حممد بن احلسن املالكي، فحدثنا عنه قال

بن خالد ثنا عثمان بن أيب العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة الباهلي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
عليكم هبذا العلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع مث مجع بني إصبعيه الوسطى واليت تلي اإلهبام، مث " : وآله وسلم قال

قال العامل واملتعلم شريكان يف األجر وال خري يف سائر الناس بعد قال وذكر املالكي أنه مات هذا الشيخ سنة مخس 
  .ثه ختليط يف األسانيد واملتونوسبعني وثالمثائة وكان عند املالكي عنه جزؤ واحد يف أكثر أحادي

حممد بن احلسن بن طاهر، مسع أبا احلسن القطان بقراءة أمحد ابن فارس، بقزوين، حديثه عن إبراهيم بن نصر ثنا 
موسى بن إمساعيل ثنا محاد ثنا حممد بن إسحاق عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط عن أيب حدود األسلمي عن أبيه قال 

درد األسلمي عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وآله وسلم بعثه، وأبا قتادة موسى مرة عن ابن أيب ح
وحملم بن جثامة يف سرية فلقيهم عامر بن األضبط األشجعي فحياهم بتحية اإلسالم فكفأ عنه ومحل عليه حملم، فقتله 

: "  صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمفلما قدموا على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أخرب أو أخرب بذلك فقال النيب
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهللا فتبينوا وال تقولوا ملن : " أقتلته؟ بعد ما قال آمنت باهللا، ونزل القرآن

  .ألقى إليكم السالم لست مؤمناً



، املعروف مبدوار مسع حممد بن احلسن بن عبد الرزاق بن حممد بن علي بن خسرو ماه أبو احلسن الكرومى القزويين
: ميسرة بن علي وأبا منصور القطان، قال اخلليل ومل يكن ينشط للرواية وروى عنه احلافظ أبو سعد السمان فقال

ثنا أبو احلسن هذا بقراءيت عليه يف جامع قزوين ثنا القاضي أبو بكر حممد اجلعايب ثنا الفضل بن احلباب ثنا سليمان 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله : األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا قالبن حرب ثنا شعبة عن منصور و

  " .سباب املسلم فسوق وقتاله كفر : " وسلم
حممد بن احلسن بن عبد امللك بن العباس بن خالد اخلالدي أبو علي القزويين، ولد سنة أربعة وسبعني وثالمثائة، 

بن علي بن أيب رجاء وأيب عمر بن مهدي وتويف يف الغربة وكان يف  وتفقه سنني، ومسع احلديث من أيب طالب أمحد
  .آبائه وأقاربه فضالً يذكرون يف مواضعهم

حممد بن احلسن بن علي بن إبراهيم بن سلمى القطان أبو سعيد، مسع جده أبا احلسن، وروى عنه أبو سعد السمان 
بن إبراهيم ثنا حيىي بن عبد األعظم ثنا عبد الصمد  احلافظ فقال ثنا أبو سعيد هذا يف داره بقزوين، ثنا جدي على

بن عبد العزيز العطار ثنا عتاب بن أعني عن سفيان الثوري عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن الين 
  " .ال تصحب املالئكة رفقة فيها جرس : " صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال

ن يزيد الصيدناين، أبو نعيم القزويين، من بيت العلم واحلديث، قال حممد بن احلسن بن علي بن عمر بن حممد ب
محله أبوه إىل نيسابور فسمع هبا أبا العباس األصم واألخرم وغريمها، ومما مسع مع أبيه من أيب العباس : اخلليل احلافظ

  .رآءاألصّم معاين القرآن أليب زكريا حيىي بن زياد الفراء بروايته عن حممد بن اجلهم عن الف
حممد بن احلسن بن علي بن حممد أبو احلسن الطنافسي زاهد عالم بالقراآت، مسع احلديث من عمه احلسني بن علي 

بن حممد، ومن علي بن أيب طاهر وبالري من أيب حامت، روى عنه علي بن أمحد بن صاحل، وميسرة ابن علي، ومسع 
زاعي منه مبكة، واستشهد اخلزاعي يف ذلك الكتاب أبو احلسن حروف أهل مكة مجع أيب حممد إسحاق بن أمحد اخل

  .يف ترك مهز القرآن بأن شاعر خزاعة أنشد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يطلب نصرته
  حلف أبينا وأبيه األتلدا... يا رب إيت ناشد حممدا 
  مثت أسلمنا فلم ننزع يدا... إنا ولدناك فكنت ولداً 
  يتلو القرآن ركعاً وسجدا

  .حلسن أسالف من أهل العلم واحلديث مشهورونوأليب ا
مسع هارون بن هزاري ثقة قدمي املوت، مل حيدثنا : حممد احلسن بن أيب عمارة، أبو بكر القزويين، قال اخلليل احلافظ

عنه إال بكر ابن أمحد البغدادي القزويين، وذكر أنه مات قبل العشرين يعين والثالمثائة، وقال يف مشيخته، ثنا بكر 
ن أمحد بن عمر البغدادي سنة سبع وسبعني وثالمثائة، ثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن أيب عمارة القزويين هبا، ثنا ب

هارون بن هزاري ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن احلدثان، مسع عمر بن 
  .إنا ال نورث ما تركناه صدقة: اخلطاب يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

شيخ معمر مسع : حممد بن احلسن بن فتح الصفار، أبو عبد اهللا الصويف القزويين املعروف بكيسكني، قال اخلليل
بقزوين حممد بن مسعود الشهرزوري، وأقرانه وارحتل إىل العراق سنة سبع عشرة فسمع عبد اهللا ابن حممد البغوي 

: بن سليمان بن األشعث، ومسع حبران أبا عروبة وبيت املقدس زكريا بن حيىي قال وابن صاعد وأبا بكر عبد اهللا
ومسعنا منه سنة أربع وسبعني وقد نيف على التسعني، ومات آخر سنة أربع وسبعني وثالمثائة، وصلى اهللا على حممد 

  .املصطفى وآله



يب حنيفة رضي اهللا عنهما ذكر األئمة أن حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين موالهم، أبو عبد اهللا صاحب اإلمام أ
أصله من دمشق وأنّ أباه قدم العراق فولده بواسط ونشأ بالكوفة وتفقه هبا، ومسع احلديث من أيب حنيفة والثوري، 
وأيب يوسف ومسعر بن كدام ومالك بن معول، وروى عنه الشافعي وأبو سليمان اجلوزجاين وأبو عبيد القاسم بن 

  .توبة وهشام الرازي سالم وإمساعيل بن
كان الرشيد قد واله القضاء وخرج معه فمات بالري سنة تسع ومثانني ومائة وقيل سنة إحدى ومثانني، ورأيت على 

حاشية التاريخ حملمد بن إبراهيم القاضي خبط من أحلق بكتابه فوائد أن يف سنة تسع ومثانني ومائة دخل هارون 
يع القواد وحممد بن احلسن رمحه اهللا، أنه قال ترك أيب ثالثني ألفاً فأنفقت مخسة الرشيد قزوين ومعه ابنه املأمون ومج

  .عشر ألفاً على النحو والشعر ومخسة عشر ألفاً على احلديث والفقه
عن الربيع بن سليمان أن رجالً سأل الشافعي رضي اهللا عنه، من مسألة فأجابه، فقال له الرجل خالفت الفقهاء 

وهل رأيت فقيها قطّ اللهم إال أن يكون رأيت حممد بن احلسن فإنه كان ميأل العني والقلب، وما : فقال له الشافعي
  .رأيت مبدناً قط أذكى من حممد بن احلسن

عن هشام بن عبد اهللا الرازي قال حضرت موت حممد بن احلسن يف منزله بالري، وكان يبكي بكاء شديداً فقلت 
ما أقدمك الرّي اجلهاد يف سبيل اهللا أم : من هذا أرأيت إن أوقفين اهللا فقالدعنا يا هشام : أتبكي مع عملك فقال

البتغاء مرضايت واهللا لو قال ذلك ال أستطيع أن أقول نعم، وأنشد اليزيدي لنفسه يرثي حممد بن احلسن والكسائي 
  :وقد ماتا يف يوم واحد بالري

  دفأذريت دمعي والعيون جتو... أسيت على قاضي القضاة حممد 
  بإيضاحة يوماً وأنت فقيد... وكان إذا ما اخلطب أشكل من لنا 

  فكادت يب األرض القضاء متيد... وأقلقين موت الكسائي بعده 
  فما هلما يف العاملني نديد... مها عاملانا أوذيا وختر ما 

مسموعاته ومما فيها ثنا  حممد بن احلسن بن قدامة الوزان مسع أبا احلسن القطان بقزوين أجزاء انتخبها أبو احلسن من
أبو بكر أمحد بن داؤد السمناين مبكة يف املسجد احلرام سنة مثانني ومائتني، ثنا حممد بن مرزوق، ثنا عبد اهللا ابن 

حرب ابن الليثي ثنا معمر بن املثىن أبو عبيدة، ثنا رويه ابن العجاج عن أبيه العجاج أنه سأل أبا هريرة رضي اهللا 
  .اعنه ما تقول يف هذ

  خيال تكىن وخيال تكتما... طاف اخلياالن فهاجا سقماً 
  ساقاً خبنداة وكعباً أدرما... قامت تريك خشية أن تصرما 

قال أبو هريرة كان يتحّدى هبذا أو حنو هذا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، فال يعيبه، تكىن وتكتم من 
  .يف الكعب أن يواريه اللحم حىت ال يوجد حجمهأمساء النساء، والبخنداة التامة القصب والدرم 

حممد ابن ماجة القزويين، مسع أبا بكر أمحد بن حممد الذهيب، سنة تسع وتسعني ومائتني، يقول ثنا بندار، ثنا خملد بن 
  .يزيد ثنا جمالد عن الشعيب قال نديدم وندامن هزار سايل
هللا قاضي الرّي وابن قاضيها ووالد قضاهتا، ولبيتهم رفعة حممد بن احلسن بن حممد بن أمحد االسترابادي أبو عبد ا

وقد ثبات قدم يف العلم والرياسة، ورد قزوين غري مرة وكان قد تفقه بالّري، وبغداد ومسع هبا الزهد هلناد ابن 
، السّري من أيب طالب عبد القادر بن حممد بن يوسف بروايته، عن أيب إسحاق الربمكي عن حممد بن صاحل العكربي

  .عن حممد بن عبد اهللا بن خيت عن املصنف، وجزء ابن عرفة عن ابن بيان عن ابن خملد



روى جامع أيب عيسى الترمذي عن حممد بن علي املضري عن أيب عامر األزدي، بإسناده وفوائد أيب بكر حممد بن 
ايته عن ابن غيالن ولد القاضي عبد اهللا الشافعي املعروف بالغيالنيات عن أيب سعد أمحد بن عبد اجلبار للصرييف برو

  .أبو عبد اهللا ببغداد سنة مخسمائة وتويف سنة مخس وستني ومخسمائة
حممد بن احلسن بن حممد بن خالد اخلشاب أبو العباس البغدادي، روى عن جعفر بن حممد بن نصري وأقرانه وأكثر 

قال الشيخ أبو عبد الرمحن فيما مجع من الشيخ أبو عبد الرمحن السلمي الرواية عنه ورد أبو العباس هذا قزوين 
  :حكايات املشائخ وأشعارهم أنشدنا حممد بن احلسن البغدادي أنشدنا أمحد بن حسني اهلمداين بقزوين

  ومن وصال بعقب هجر... أحسن من نور كلّ زهر 
  فسدها من خفى ستر... خل رأى خلة حبر 

موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن حممد بن احلسن بن حممد بن زيد بن حممد بن احلسني بن 
أيب طالب رضي اهللا عنه من األشراف املذكورين، ذكر حممد بن إبراهيم الفامي يف تارخيه أنه ولد بقزوين وأن أباه 

  .ولد بطرسوس مث أتى بغداد يف السنة اليت استوىل فيها الطاغية على طرسوس
جعفر النقاش، أبو بكر املوصلي املفسر صاحب شفاء الصدور يف التفسري، حممد بن احلسن بن زياد بن هارون بن 

وله تصانيف يف القراآت وغريها ويقال إنه موىل أيب دجانة مساك بن خرشة األنصاري، وكان كثري العلم والرواية 
ويين، ورأيت ورد قزوين، ومسع هبا من أيب عبد اهللا احلسني بن علي بن محاد األزرق الرازي، وسهل بن سعد القز
  .روايته عنهما بسماعه بقزوين يف خمتصر له يف القراآت السبع منتزع من الكتاب الكبري من تأليفه

ذكره احلافظ أبو بكر اخلطيب فقال سافر الكثري وكتب بالكوفة والبصرة ومكة ومصر والشام واجلبال وبالد 
عن أيب بكر الربقاين أنه تكلم فيه وعن أيب  خراسان وما ورأ النهر، ويف حديثه مناكري بأسانيد مشهورة وحكى

احلسني بن الفضل القطان أنه قال حضرت أبا بكر النقاش وهو جيود بنفسه سنة إحدى ومخسني وثالمثائة، فجعل 
  .حيرك شفتيه لشيء ال أعلم ما هو مث نادى بصوت رفيع ملثل هذا فليعمل العاملون مث خرجت نفسه

أنبأ إبراهيم الشحاذي أنبأ أبو معشر عبد الكرمي بن عبد الصمد الطربي أنبأ أبو  أنبأنا غري واحد مساعاً وإجازة
القاسم علي بن حممد الشريف أنبأ أبو بكر حممد بن احلسن النقاش ثنا احلسن بن علي ثنا يزيد بن هارون عن داؤد 

: " لى اهللا علي وآله وسلمبن أيب هند عن الشعيب عن ابن أيب ليلى عن أيب أيوب األنصاري قال قال رسول اهللا ص
مسئلة واحدة يتعلمها املؤمن خري له من عبادة سنة وخري له من عتق رقبة من ولد إمساعيل وإن طالب العلم واملرأة 

  " .املطيع لزوجها والولد البار بوالديه يدخلون مع اجلنة مع األنبياء بغري حساب 
أيب خليفة القزويين فقيه مناظر حصل سفراً وحضراً ولقي  حممد بن احلسن بن حممد بن علي األزغندي أبو طاهر بن

األئمة واملشائخ وكان يتوكل يف دار القضاء، مسع الوسيط يف التفسري للواحدي من عبد اجلبار ابن حممد البيهقي 
سنة مثان وعشري ومخسمائة، بسماعه من املصنف واألربعني من رواية احملمدين ختريج عبد الرزاق الطبسي من 

وعات حممد القزويين بسماعه من الفراوي، ومسعته من لفظه سنة مخس وستني ومخسمائة، ومسع هبة اهللا بن مسم
سهل السيدي سنة مثان وعشرين أيضاً، ومسع أبا حيىي حسنويه بن حاجي الزبريي بقزوين سنة ست وعشرين، 

وسف الصويف أنشدين شيخ اسكندراين بإجازته عن الواقد بن اخلليل عن أبيه قال أنشدنا أبو يعقوب إمساعيل بن ي
  :باالسكندرية للحسني بن منصور احلالج

  فال أعطيت ما منيت ومتنت... مىت سهرت عيين لغريك أو بكت 
  رياض املىن من جنتيك وجنت... وإن أضمرت نفسي سواك فال رعت 



م باستجازة أيب احلسن أجاز أليب طاهر األزغندي عبد الكرمي بن سهلويه ومجاعة من أئمة طربستان، مسموعاهت
  .الشهرستاين منهم سعد ابن علي العصاري، وحممد بن احلسني بن أمريكا الطربي

حممد بن احلسن بن حممد أبو منصور الطييب القزويين، الصحيح أو طرفاً صاحلاً من أول الكتاب من أيب بكر حممد 
  .بن حامد بن احلسن ابن كثري سنة تسع ومثانني وأربعمائة

احلسن بن خملد املخلدي أبو احلسن القزويين مسع، كتاب األحكام أليب علي احلسن بن علي الطوسي، من حممد بن 
علي بن أمحد بن صاحل، بياع احلديد، ومن حممد بن سليمان الفامي بروايتهما عن املصنف، واملخلديون مجاعة فيهم 

  .فقهاء وشروطيون يأيت أمساؤهم يف ترامجها
الناتلي أبو جعفر الطربي كثري احلديث حدث بقزوين عن حممد بن هارون األرزق الواسطي حممد بن احلسن املرجي 

وغريه رأيت خبط بعض أهل االنفاق من املتقدمني ثنا أبو جعفر حممد بن احلسن بن املرجي الناتلي بقزوين ثنا حممد 
ن موهب، عن أبيه عن أيب هريرة، قال بن هارون الواسطي ثنا عبد احلميد بن بيان، ثنا خالد عن حيىي بن عبيد اهللا ب

  " .عمل قليل يف سنة خري من كثري يف بدعة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
حممد بن احلسن بن يزيد أبو احلسني روى عنه ميسرة بن علي، وغالب الظن أنه قزويين، قال ثنا حممد بن شاذان 

ثنا عيسى بن موسى بن محيد، عن أيب سعيد عن أيب ذر قال قلت يا اجلوهري ثنا املعلى بن منصور أخربين ابن هليعة 
  .رسول اهللا أصبت أهلي ومل أقدر على املاء قال أصب أهلك وإن مل تقدر على املآء عشر سنني

حممد بن احلسن بن يوسف بن الأل الزجناين الصويف شيخ عزيز سكن هو وأخوه علي بن احلسن قزوين، وكان 
  .املعروف بربش انكوران بطريق أهبر، ومها من مريدي الشيخ الفرج الزجناين املعروف باخي يتوليان أمر اخلانقاه

حممد بن احلسن بن يوسف، مسع أبا منصور ناصر بن أمحد الفارسي جزأ من مسموعاته بقزوين، وفيه ثنا أبو حفص 
ي، ثنا أبو الزبري النيسابوري عمر بن حممد بن عيسى العدل، ثنا ميسرة بن علي، ثنا عبد الرمحن بن إدريس الراز

مبكة، ثنا هارون بن حيىي بن هارون، حدثين سعيد بن عبد اهللا عن أيب حازم، عن سهل بن سعد الساعدي، عن علي 
بن أيب طالب قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يا أبا حسن أميا أحب إليك مخسمائة شاة ورعاؤها أو 

  .هبن مخس كلمات أعلمكهن تدعو
أما من يريد اآلخرة فلريد الكلمات وأما من يريد الدنيا فرييد مخسمائة شاة ورعاؤها قال فما تريد يا أبا : قال علي
أريد الكلمات قال تقول اللهم اغفر يل ذنيب وطيب يل كسيب ووسع يل يف خلقي وقنعين مبا قضيت يل : حسن قال

  .وال تذهب نفسي إىل شيء صرفته عين
سن املالكي أبو عبد اهللا الوراق القزويين، مسع إبراهيم بن املنظر اخلرامي وأبا مصعب صاحب مالك، حممد بن احل

ومسع مبصر حرملة ويونس بن عبد األعلى، وبقزوين أبا حجر وإمساعيل بن توبة، قال اخلليل وكان ثقة، مسع منه 
وى عنه ميسرة بن علي يف مشيخته، إسحاق بن حممد، وعلي بن إبراهيم وعلي بن مهرويه وسليمان بن يزيد ور

ثنا أبو عبد اهللا حممد بن احلسن املالكي، يف خان سندول بباب اجلامع، ثنا أبو مصعب حدثين مالك عن نعيم : فقال
  .بن عبد اهللا اجملمر، أن حممد بن عبد اهللا بن زيد األنصاري أخربه عن أيب مسعود

وحنن يف جملس سعد بن عبادة، فقال بشري بن سعد أمرنا اهللا عز أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : قال
وجلّ أن نصلي عليك فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم حىت متنينا أنه مل نسأله قال قولوا اللهم صلي 
على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم، وبارك على حممد كما باركت على إبراهيم يف العاملني إنك 
محيد جميد والسالم كما قد علمتم تويف أبو عبد اهللا املالكي سنة نيف وسبعني ومائتني، وكان يعرف بابن مأمون 



  .وكان قد مسع موطأ مالك عن أيب مصعب سنة ثالث وثالثني ومائتني
بن ميمون رأيت خبطه إجازة كتبها جلماعة منهم أبو علي الكرابيسي سالم عليكم، بعد فإن أبا احلسن علي بن أمحد 

سألين أن أكتب إليكم بإحازة املوطأ فقد كتبت لكم فارووه عين، وليقل أحدكم، حدثين حممد بن احلسن املالكي 
واحلجة فيه حديث النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم حني كتب لعبد اهللا بن جحش، يف غزوة غزاها، فقال إذا بلغت 

  .وقال أمرين النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بكذا وكذا موضع كذا وكذا فاقرأ كتايب واعمل به فقرأ الكتاب
حممد بن احلسن أبو جعفر البيلقاين مسع بقزوين الكثري من أيب احلسن القطان، وكان من الطلبة املكثرين، وفيما مسع 

أبو زياد  منه، ثنا أبو بكر أمحد بن حممد الذهيب، حدثين إمساعيل بن قتيبة، ثنا عبد الرمحن بن دبيس الكويف، ثنا
  .الفقيمي عن أيب جناب قال ملا قتل احلسن بن علي رضي اهللا عنهما مسعوا يف نوح اجلن عليه

  فله بريق يف اخلدود... مسح النيب جبينه 
  وجده خري اجلدود... أبواه يف عليا قريش 

  .اطي أو بعضهحممد بن احلسن القصريي، مسع منه حممد بن اسحاق الكيساين يف بيته تفسري بكر بن سهل الدمي
حممد بن احلسن الطالقاين أبو عبد اهللا املؤدب شيخ صاحل، مسع النصف األول من تفسري مقاتل بن سليمان من 

األستاذ الشافعي ابن داؤد املقرئ سنة مثان وتسعني وأربعمائة بروايته عن أيب الفرج محدان بن عمران اخلطيب عن 
  .أيب زرعة

لقزويين، مسع صحيح البخاري أو بعضه من القاضي إبراهيم بن محري اخليارجي حممد بن احلسن أبو الفتح الطيب ا
  .سنة اثنتني وثالثني وأربعمائة

حممد بن احلسن اخليارجي، مسع أبا منصور نصر بن عبد اجلبار القرائي سنة إحدى وتسعني وأربعمائة، حديثه، عن 
بن حممد البغوي، ثنا أبو نصر التمار ثنا كوثر بن  أيب طالب العشاري، ثنا أمحد بن حممد بن عمران ثنا عبد اهللا

من : " حكيم، عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر الصديق قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، يقول
  " .أغربت قدماه يف سبيل اهللا حرمهما اهللا على النار 

بن أيب الربيع الغرناطي، سنة ثالث وعشرين  حممد بن احلسن الدياالبازي أبو شجاع الصويف، مسع بقزوين، حممد
  .ومخسمائة وأبا إسحاق الشحاذي هلذا التاريخ األحاديث اخلمسة واخلمسني أليب بكر الربقاين

حممد بن أيب احلسن بن شاهني، مسع القاضي عبد اجلبار بن أمحد فيما أماله بقزوين سنة مثان وأربعمائة يقول أنبأ أبو 
بن عبدك ثنا مكي بن إبراهيم ثنا عبيد اهللا بن أيب زياد، عن شهر، عن أمساء بنت يزيد أهنا احلسن القطان ثنا حيى 

من ذب عن حلم أخيه باملغيبة كان حقاً على اهللا عز وجل أن : " قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  " .يعتقه من النار 

بن عبد الرمحن الزبريي، أبو سهل القزويين مسع أباه أبا حيىي حممد بن حسنوية بن عبد اهللا املعروف حباجي بن القاسم 
ومن مسموعاته منه جزء من فوائد احلافظ اخلليل حبق إجازة الواقد بن اخلليل له قال أنبانا والدي أنشدنا حممد بن 

  .سليمان بن يزيد أنشدنا الفضل بن السري الدكيين أنشدنا أبو اهلميدع العبقسي
  ولست أرى للمرء ما ال يرى ليا... ين ولست هبياب ملن يهاب

  وحنن إذا متنا أشد تغانيا... كالنا غين عن أخيه حياته 
  وإن تنأ عين تلقين منك نائيا... فإن تدن، مين تدن منك موديت 

  .رأيت خبط والدي رمحه اهللا أن أبا سهل الزبريي تويف يف صفر سنة ثالث وثالثني



لقزويين، مسع والدي رمحه اهللا أخالق العلماء أليب بكر اآلجري من عبد حممد بن حسنوية بن نوح أبو الوزير ا
الصمد بن عبد الرمحن احلنوي ببغداد سنة ست وثالثني ومخسمائة وكان فقيهاً يرجع إىل حمصول وسافر إىل نيسابور 

  .ومسع مع والدي من مشاخيها وحصل على أئمتها لكنه استقر امسه آخراً على أمحد واهللا أعلم
  فصل

حممد بن حسني بن إبراهيم الصرام أبو بكر القزويين املعروف حباجي، مسع أبا بكر بن الل وأمحد بن فارس وربيعة 
بن علي العجلي وأبا حامت بن خاموش وكان من املكثرين، روى عنه حممد بن احلسني ابن عبد امللك البزاز وغريه 

جمليد بن عبد الرمحن ابن عبد العزيز األهبري هبا سنة ست وعشري أنبانا القاضي عطاء اهللا بن علي أنبأ أبو احملد عبد ا
ومخسمائة أنبأ والدي أنبأ أبو بكر حممد بن احلسني بن إبراهيم القزويين املعروف حباجي الصرام أنبأ أبو القاسم عمر 

أنبأ أبو احلسن بن يوسف بن حممد الليثي العدل، وأبو القسم اخلضر بن احلسني بن جعفر بن الفضل املقرئ، قاال 
القطان ثنا أبو حامت ثنا حممد بن الوزير الدمشقي ثنا الوليد ابن مسلم ثنا، خالد بن يزيد عن عثمان بن أمين عن أيب 

  .الدرداء
من غدا يريد العلم بتعلمه فتح له باب إىل اجلنة، وصلت : " قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول

وحيتان البحور وللعامل على العابد الفضل كفضل القمر ليلة على أصغر كوكب يف السماء عليه مالئكة السموات 
  .ورأيت خط أيب بكر الصرام بإجازة احلديث لبعضهم سنة سبع وثالثني وأربعمائة

حممد بن احلسني بن أمحد بن اهليثم القزويين أبو منصور املقومي اهليثمي شيخ مشهور عارف باحلديث واللغة 
وقد مسع وكتب الكثري وانتشر من روايته سنن أيب عبد اهللا بن ماجة مسعه من أيب طلحة القاسم بن أيب  والشعر،

املنذر اخلطيب، سنة تسع وأربعمائة ومسع منه الكبار بالري وقزوين ومسع أبا احلسن على بن احلسن بن إدريس ومن 
نه الزبري بن الزبريي ومن مسموعه منه الصحيفة مسموعه منه كتاب السنة أليب احلسن القطان بروايته ابن إدريس ع

اليت يرويها داؤد بن سليمان الغازي عن علي بن موسى الرضا بروايته عن ابن مهرويه عن داؤد وأيب الفتح 
  .الراشدي وأيب حممد الزاذاين وعبد الرمحن بن أمحد بن إبراهيم الصويف وغريهم

نبأ أبو الفتح الراشدي سنة سبع عشرة وأربعمائة، ثنا علي بن أمحد أنبانا غري واحد عن كتاب أيب منصور املقومي أ
املقري ثنا أبو علي احلسن بن علي الطوسي ثنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي ثنا حفص بن عمر ثنا عبيد اهللا بن عمر 

مهه سقم بدنه من كثر : " بن حممد بن علي عن أبيه عن علي قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول
  .ومن ساء خلقه عذب نفسه ومن الحى الرجال سقطت مروته وذهبت كرامته

عن أيب منصور أنبأ أبو الفتح الراشدي سنة مثان وأربعمائة، ثنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا البجلي، مسعت أبا العباس 
الفالنية، وقد احتبس على الناس بن عطاء يقول رأيت اجلنيد يف النوم فقلت ما فعل اهللا بك، فقال تذكر السنة 

املطر، فقلت بلى فقال قلت مع الناس ما أحوج الناس إىل املطر فوخبين اهللا على ذلك فقال يا جنيد ما يدريك أن 
وعن أيب منصور، أنبأ  -الناس حيتاجون إىل املطر، وأنا أدبر اخلليقة بعلمي إين عليم خبري اذهب فقد غفرت لك 

د اإلدريسي احلافظ أنشدين حممد بن جعفر بن احلسني أبو بكر البغدادي، أنشدين وشاح الراشدي أنشدين أبو سع
  .بن احلسني أنشدنا علي بن حممد اخلراز

  فغدوها لتجمع ورواحها تشتيت بني... دنيا تدور بأهلها يف كلّ يوم مرتني 
  .تويف أبو منصور سنة سبع أو مثان ومثانني وأربعمائة



الصويف، مسع أبا احلسن بن إدريس بقزوين، أنبانا احلافظ شهردار بن شريويه عن أبيه أنبأ  حممد بن احلسني بن أمحد
حممد بن احلسني الصويف هذا كتابه أنبأ أبو احلسني علي بن احلسن بن أمحد بن إدريس القرشي بقزوين أنبأ علي بن 

قال عبد اهللا بن املبارك أردت احلجّ  إبراهيم القطان ثنا أبو العباس جعفر بن سعد، حدثين أبو جعفر اخلواص قال
  .فمررت يف بعض طرقات الكوفة فإذا أنا بامرأة جترشاة مية وذكر حكاية معروفة

ويذرك : " حممد بن احلسني بن عبد اهللا، مسع أبا علي الطوسي بقزوين يف قراآت أيب حامت السجستاين، قوله تعاىل
األعمش وقد تركك وآهلتك قيل للحسن وهل كان فرعون يعبد  قراءة العامة وآهلتك مجع اإلله وقرأ -" وآهلتك 

شيئاً قال نعم ويقال أنه كان يعبد البقر، وعن ابن عباس والضحاك بن مزاحم ويذرك وآهلتك يعين عبادتك قال ابن 
  :وكان فرعون يعبد ويقال للرجل إذا نسك وتعبد تأله قال رؤبة: عباس

  سبحن واسترجعن من تأهلي
نسكت ويروي عن ابن عباس مع ذلك ويذرك بالرفع وهذا على القطع من األول كأنه قال وهو أي حني رأينين 

  .يذرك وميكن أن يكون معطوفاً على أتذر موسى
حممد بن احلسني بن عبد امللك بن العباس بن عبد اهللا القزويين أبو نصر املعروف حباجي البزاز كثري الشيوخ وله 

بقزوين والرّي ومهدان وهي يف احلقيقة معجم شيوخه، مسع أبا طالب أمحد بن علي فوائد منتقاة خرجها من مساعاته 
بن رجاء وأبا بكر بن الل، وأبا احلسن الصيقلي، وأبا الفتح الراشدي، وجده من قبل األم أبا سعيد حممد بن أمحد 

  .بن بندار البيع منه أبو سعد السمان احلافظ
سني هذا بقراءايت عليه يف جامع قزوين أنبأ أمحد بن علي بن عمر بن حممد قال يف مشيخته أنبأ أبو نصر حممد بن احل

بن أيب رجاء، ثنا سعيد ابن حممد بن نصر، أبو عمرو ثنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم ثنا حممد بن عثمان ثنا أبو املغرية 
ليه وآله وسلم صاحب ثنا األوزاعي عن حسان بن عطية عن أيب كبشة عن ثوبان، قال رسول اهللا صلى اهللا ع

  .الصّف وصاحب اجلمع ال يفضل هذا على هذا وال هذا علي هذا كأنه يريد صّف القتال

حممد بن احلسني بن أيب القاسم اخلالدي البخاري املؤدب، مسع بقزوين أبا إسحاق الشحاذي سنة مثان وتسعني 
املقرئ برواية الشحاذي عنه، ويف اجلزء،  وأربعمائة، جزأ من حديث، أيب معشر عبد الكرمي بن عبد الصمد الطربي

ثنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن احلسني بن حممد املعروف بابن مأمون أنبأ أبو القاسم بكري بن احلسن بن عبد اهللا 
ثنا بكار ابن قتيبة القاضي ثنا صفوان بن عيسى ثنا حممد بن عجالن عن القعقاع عن أيب صاحل عن أيب . الرازي
  .هريرة

إمنا أنا لكم مثل الوالد فإذا أتى أحدكم الغائط فال يستقبل القبلة : " ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمق
وكان يأمر بثالثة أحجار وينهانا، عن الروث والرمة قال فخرج " وال يستدبرها، فإذا استطاب فال يستطّب بيمينه 

ن عمر بن عبد الوهاب، عن يزيد بن زريع عن روح، عن اجلزء، أخرجه مسلم عن أمحد بن احلسن بن خراش، ع
  .سهيل عن القعقاع فأبو معشر يف حمل مسلم

ومسع مسند الشافعي . حممد بن احلسني بن أيب القاسم اجلالوسي أبو بكر ورد قزوين، وكان من أهل العلم واحلديث
صر اهللا اخلشنامي عن احلريي عن رضي اهللا عنه منه مجاعة بقزوين سنة مثان وعشرين ومخسمائة، بسماعه من ن

األصمَّ ولد سنة سبع أو مثان وسبعني وأربعمائة، وصنف كتباً منها كتاب الكشف يف معجم الصحابة رضي اهللا 
  .عنهم

حممد بن احلسني بن حممد بن عبيد اهللا بن صاحل الشعريي أبو بكر املؤدب القزويين مسع علي بن أمحد بن صاحل 



لصيدناين، وحممد بن علي بن عمر املعسلي وغريهم، وروى عنه احلافظ أبو سعيد السمان واحلسن بن علي بن عمر ا
يف مشيخته فقال ثنا أبو بكر الشعريي املؤدب بقزوين يف مكتبه بقراآيت عليه، ثنا علي بن أمحد املقرئ، بياع احلديد 

نا أمحد بن يزيد احللواين ثنا املعسلي بن ثنا أبو عبد اهللا احلسني بن علي بن محاد بن مهران اجلمال األزرق املقرئ ث
إن ملكاً موكل : " هالل عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  " .بالقرآن فمن قرأ منه شيئاً مل يقومه، قومه امللك ورفعه 
ل يف مشيخته، فقال حدثين حممد بن احلسني حممد بن احلسني بن حممد بن العباس الفقيه املالكي، روى عنه اخللي

املالكي هذا بقزوين، ثنا علي بن عمر بن حممد بن يزيد املذكر، ثنا حممد بن علي بن بطحا ثنا بشر ابن آدم ثنا أبو 
عقيل حيىي بن املتوكل ثنا القاسم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا ابن عمر عن عمه سامل بن عبد اهللا بن عمر، عن أبيه عبد 

ال تأكلوا بشمالكم وال تشربوا هبا فإن الشيطان يأكل : " هللا بن عمر، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلما
  " .بشماله ويشرب بشماله 

حممد بن احلسني بن حممد األسكاين، ويقال ابن اإلسكاف أبو بكر العامل القزويين، روى عن أيب احلسن القطان وعبد 
ابادي والقاضي أيب احلسن حممد بن حممد بن حيىي بن زكريا، وحدث عنه اخلليل احلافظ وأبو اهللا بن السري االستر

الفتح الراشدي وفيما روى الراشدي ثنا أبو بكر حممد بن احلسني العامل ثنا القاضي أبو احلسن حممد بن حيىي بن 
فيان عن األعمش عن سفيان عن عبد زكريا ثنا أبو عمر حممد بن جعفر القرشي ثنا أبو نعيم الفضل بن دكني ثنا س

  " .إن أول ما يقضي بني الناس يف الدماء : " اهللا بن مسعود، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
يف تاريخ حممد بن إبراهيم القاضي أن أبا بكر حممد بن احلسني اإلسكاف الفقيه تويف بقزوين سنة أربع وسبعني 

  .وثالمثائة
بن حممد الطوسي، مسع بقزوين اخلطيب أبا زيد الواقد بن اخلليل بن عبد اهللا جزأ من مسموعات  حممد بن احلسني

أبيه بسماعه منه وفيه ثنا عبد الواحد بن حممد ثنا علي بن حممد ابن مهرويه ثنا أمحد بن خيثمة ثنا ابن األصبهاين، ثنا 
ال رأيت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مر شريك عن عمرو بن عبد اهللا بن يعلى بن مرة عن أبيه، عن جده ق

  .بشجرتني متفرقتني فقال اذهب فمرمها فلتجمعا، قال فاجتمعا فقضى حاجته ومضى
حممد بن احلسني بن حممد اخلفاف من فقهاء قزوين رأيت له جمموعاً يف الفرائض ومن أسباط ابنه حممد بن حامد بن 

السماع عن أيب احلسن القطان ذكر حممد بن احلسني اخلفاف وغالب احلسن بن حممد بن كثري وقد توجد يف طبقات 
  .الظن أنه هو

حممد بن احلسني بن حممد بن عيسى البياع القزويين كان من أهل الثورة وحصل طرفاً من اللغة على اإلمام أيب حممد 
  .النجار وقرأ عليه كتباً وكان يعرف شيئاً من احلساب والشعر

بن إسحاق اخلدامي أبو عمر الثغري ورد الري وقزوين مستتراً، ومسع أبا بكر عبد اهللا بن  حممد بن احلسني بن هالل
حبان بن عبد العزيز القاضي باملوصل وأبا هاشم حممد بن أمحد بن سنان بن طالب روى عنه أبو سعد السمان 

نبأ أبو بكر عبد اهللا بن حبان ثنا واخلليل احلافظ، وغريمها وفيها حدث بقزوين أبو عمر سنة تسع وثالثني وثالمثائة، أ
إمساعيل بن إبراهيم الترمجاين، ثنا عبد الرمحن بن عمان بن إبراهيم عن أبيه عن أمه عائشة بنت قدامة بن مظعون، 

عزيز، على اهللا تعاىل أن يأخذ كرمييت عبد مسلم مث : " قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول
  " .يدخله النار 

ال عز علي كذا أي شّق وتعذر واهللا سبحانه وتعاىل ال يعجزه شيء وال يشق عليه لكن من شق عليه شيء تركه يق



  .وأعرض عنه، فاملعىن أن اهللا تعاىل ال جيمع بني سلب كرمييت العبد وإدخاله النار
ه أن يكون حممد بن حممد بن احلسني بن وارين القاري، مسع أبا عمر بن مهدي سنة سبع وتسعني وثالمثائة، ويشب

احلسني أبو بكر الواريين الذي مسع مشكل القرآن البن قتيبة من أيب حممد احلسن بن جعفر الطييب سنة إحدى 
  .وأربعمائة بسماعه من أيب احلسن القطان هو هذا القاري

افظ أبو منصور حممد بن احلسني بن يزدينيار، أبو جعفر السعيدي، مسع بقزوين من أيب احلسن بن إدريس أنبانا احل
أنبأ القاضي أبو جعفر حممد بن احلسني السعيدي هذا ثنا أبو احلسن علي بن احلسن : الديلمي، عن أبيه شريويه قال

بن أمحد بن إدريس بقزوين، ثنا أبو بكر أمحد حممد بن الرازي احلافظ ثنا عبد الرمحن بن أيب حامت ثنا احلسن ابن 
ول رأيت ليلة اجلمعة وكانت ليلة مظلمة وذكر حكاية طويلة يف أن القرآن غري عرفة مسعت عبد اهللا بن املبارك يق

  .خملوق
حممد بن احلسن الشافعي النسوي، مسع بقزوين ربيعة بن علي العجلي سنة مثان ومثانني وثالمثائة، وفيما مسعه أبو 

نا مكّي بن إبراهيم ثنا موسى بن احلسن علي بن أمحد بن موسى الدمشقي حبلوان ثنا إبراهيم بن زهري بن أيب خالد ث
بعث اهللا مثانية آالف : " عبيدة عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  " .نيب، أربعة آالف منهم إىل بين إسرائيل وأربعة آالف منهم إىل سائر الناس 
قضاء بالد منها قزوين ورأيت نسخة عهده وفيها أن عبد اهللا  حممد بن احلسني القاضي قلده أمري املؤمنني املقتدر

  .جعفر املقتدر أمري املؤمنني واله قضاء الري ودنباوند وقزوين وزجنان وأهبر
حممد بن احلسني الزجاجي أبو احلسني، مسع أبا الفرج محدان بن ابن عمران اخلطيب حيدث عن أيب طالب بن أيب 

ثنا إبراهيم بن مضر ثنا أبو نعيم ثنا عبد السالم عن يزيد بن عبد الرمحن عن حيىي رجاء عن سلمان بن يزيد الفامي 
بن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أمه عبيدة أو محيدة وعن عمه عمر بن عبد اهللا بن أيب طلحة قال رسول اهللا 

  .صلى اهللا عليه وآله وسلم، رهان اخليل طلق يعين حالل
  .ي أبو جعفر املقري، مسع ناصر بن أمحد الفارسي بقزوين يف اجلامعحممد بن احلسني السمرقند

  فصل

حممد بن حفص التميمي القزويين من املتقدمني، روى عن روح ابن عبادة وأيب أمحد الزبريي، والوليد بن القاسم قال 
  .عبد الرمحن بن أيب حامت، مسع منه أيب بقزوين

  فصل
ضل ورد قزوين سنة سبع عشرة وثالمثائة، وحدث هبا على املصلى وغريه، حممد بن محاد بن الفضل اهلروي، أبو الف

ومسع منه من أهلها حممد بن سليمان بن يزيد، وميسرة بن علي، وحممد بن إسحاق بن حممد أبو عبد اهللا وغريهم، 
، سنة سبع قال ميسرة يف مشيخته قرأ علي أبو الفضل حممد بن محاد اهلروي بقزوين على املصلى يف مجادى األوىل

عشرة وثالمثائة، ثنا أمحد بن حيويه أبو احلسن ثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد ثنا عبيد اهللا بن احلارث، حدثين عنسبة 
عن حممد بن زاذان عن أم سعد عن زيد بن ثابت، قال دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، وبني يديه 

نك، وحدث اخلليل احلافظ عن حممد بن سليمان بن يزيد، قال كاتب يكتب فسمعته يقول ضع القلم على أذ
  :أنشدين حممد ابن محاد اهلروي أنشدنا ثعلب

  أأنت مبا تعطيه أم هو أسعد... وإنك ال تدري بأعطاء سائل 
  من اليوم سؤالً أن يكون له غد... عسى سائل ذو حاجة إن منعته 



خلليل احلافظ ثقة متفق عليه، قدم قزوين مراراً للرباط وللرواية، حممد بن محاد الرازي أبو عبد اهللا الطهراين قال ا
مسع عبد الرزاق ابن مهام الصنعاين والسيدي بن عبدويه وأبا عاصم النبيل وحفص بن عمر القديف ومسع منه بالري 

اخلطيب  عبد الرمحن بن أيب حامت، وبقزوين حممد ابن هارون بن احلجاج، وبالشام أمحد بن عمري بن جوصا، وذكر
أبو بكر احلافظ أنه مات بعسقالن سنة إحدى وسبعني ومائتني، وقال أنبأ الربقاين أنبأ علي بن عمر احلافظ، أخربنا 

القاضي أمحد بن عبد اهللا بن نصر بن حبري ثنا حممد بن محاد الطهراين أنبأ عبد الرزاق قراءة عليه عن سفيان عن 
دعوة املظلوم مستجابة، : ريرة أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قالالثوري عن أيب معشر عن املقربي عن أيب ه

  .وإن كانت من فاجر ففجوره على نفسه، وذكر غري اخلطيب أنه مات سنة سبع وستني ومائتني
  فصل

حممد بن محدان بن إسحاق الرازي، أبو بكر البزار حدث بقزوين عن املنذز بن شاذان قال ميسرة بن علي يف 
أبو بكر هذا بقزوين ثنا منذر بن شاذان ثنا موسى بن داؤد ثنا حسام بن معتك عن حممد بن سريين عن  مشيخته ثنا

  .ابن عباس عن أيب بكر الصديق قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من كتف ومل يتوضأ
  فصل

هبا وروى عنه أبو احلسن حممد بن محدون بن خالد بن يزيد بن زياد النيسابوري أبو بكر ورد قزوين، وحدث 
القطان، يف الطواالت فقال ثنا أبو بكر حممد بن محدون هذا بقزوين يف احملرم سنة تسع وسبعني ومائتني، حدثين أبو 
إسحاق عبد اجلبار بن كثري بن سيار الرقي ثنا حممد بن بشر، لقيته باليمن عن أبان البجلي، عن أبان بن تغلب عن 

ملا أمر اهللا تعاىل رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم أن : دثين علي بن أيب طالب قالعكرمة عن ابن عباس قال ح
يعرض نفسه على قبائل العرب، خرج وأنا معه وأبو بكر الصديق حىت دفعنا إىل جملس من جمالس العرب فتقدم أبو 

  .بكر يسلم وكان أبو بكر مقدماً يف كل خري وكان رجالً نسابه وذكر احلديث الطويل
ل أبو بكر أمحد بن حممد الذهيب، عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس هو أبان بن عثمان األمحر وأخطأ قا

  .قوم فحسبوه أبان ابن عبد اهللا البجلي
  فصل

حممد بن محزة بن إبراهيم فقيه، مسع عطاء اهللا بن علي سنة إحدى وسبعني ومخسمائة، بقزوين أسباب النزول لعلي 
  .عن أيب نصر األرغياين عنه الواحدي بسماعه،

حممد بن محزة بن احلسن بن يزيد بن ماجة أبو العباس القزويين، من بيت العلم واحلديث واحلسن، هو أخو أيب عبد 
اهللا بن ماجة، ورأيت خبط اإلمام هبة اهللا بن زاذان وصف أيب العباس، هذا بالعلم والفضل، مسع القاضي أبا حممد بن 

تسعني وثالمثائة، وأبا عمرو عبد الواحد بن حممد بن مهدي البغدادي، بقزوين سنة سبع أيب زرعة سنة أربع و
وتسعني وثالمثائة، ومما مسعه منه حديثه عن عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق عن بكار ابن قتيبة ثنا موئل بن إمساعيل ثنا 

أفضل، قال طول القنوت، ومسع  أي الصالة: سفيان عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال قيل يا رسول اهللا
  .أيضاً أبا عبد اهللا احلسني بن علي القطان وأبا الفتح الراشدي سنة أربع عشرة وأربعمائة

حممد بن محزة بن حممد بن أمحد بن جعفر بن حممد بن زيد بن علي ابن احلسني بن علي بن أيب طالب احلسيين أبو 
ة وخلقاً وجوداً مسع بقزوين العليني ابن مهروية وابن إبراهيم سليمان الزيدي كان من كبار األشراف علماً وعف

وابن عمر وسليمان بن يزيد، وبآذربيجان حفص بن عمر األردبيلي احلافظ وغريه، وروى عنه ابنه أبو يعلى محزة 
 وغريه، تويف أبو سليمان يف رمضان سنة إحدى وستني وثالمثائة، وقيل سنة مخس وستني، وحدث أبو نصر القاسم



  :بن حسان احلساين قال أنشدين أبو سليمان حممد بن محزة الزيدي لبعضهم
  مبن واىل من جئتما تشيان... فوحيكما يا واشئ أم مالك 

  ومن لو رآين عانياً لفداين... مبن لو أراه عانياً لفديته 
  بأن فؤادي دائم اخلفقان... فمن مبلغ عين احلبيب رسالة 
  وعيين من وجدهبا تكفان ...وأين ممنوع من النوم مدنف 

حممد بن محزة الداؤدي فقيه كان معروفاً بالصالح وحسن السرية وأحياء املساجد وإقامة اجلماعات، وكان أبوه 
  .حمتسباً يف البلد وجده من الصوفية وكان يف قومه فقهاء تويف سنة إحدى ومخسني ومخسمائة

  فصل

  .غفري سنة سبع وتسعني وثالمثائة حممد بن محويه مسع أبا عمر بن مهدي بقزوين يف جم
  فصل

حممد بن محكويه أبو جعفر العطار القزويين، روى احلديث عن حممد بن محيد وموسى بن نصر، وروى عنه أمحد بن 
  .إبراهيم بن اخلليل، وأبو داؤد سليمان بن يزيد، مات قبل سنة مثانني ومائتني، ذكره اخلليل احلافظ يف التاريخ

طيب أبو العباس الرازي، حدث بقزوين، وروى عنه حممد بن أمحد بن سهلويه الصرييف وقد حممد بن محكويه اخل
  .أوردت له رواية عند ذكر الصرييف هذا

  فصل
  .حممد بن حنظلة اجلرجاين، مسع بقزوين علي بن أمحد بن صاحل سنة مثان وسبعني وثالمثائة

  فصل
ناصر ابن أمحد الفارسي املقرئ يف جامع قزوين سنة ست حممد بن حيدر بن إبراهيم اخلباز شيخ، مسع أبا منصور 

وسبعني وأربعمائة، جزأ من حديثه وفيه ثنا أبو حفص عمر بن حممد بن عيسى ثنا أبو بكر أمحد بن علي األستاذ ثنا 
حممد بن مسعود ثنا أبو مصعب عن الدراوردي عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة، أن النيب صلى اهللا عليه وآله 

  " .الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر : " لم قالوس
حممد بن حيدر بن جعفر احملمدي العلوي، أبو الربكات من األشراف املعروفني بالسنة، مسع أبا سليمان الزبريي سنة 

  .مثان ومخسني ومخسمائة
، والظن أنه من حممد بن حيدر بن عبد امللك الشروطي فقيه، كتب الوثائق كثرياً يف حدود سنة ستني وأربعمائة

  .املخلديني
حممد بن حيدر بن أيب القاسم القزويين، فقيه حمصل مناظر حاذق واعظ سافر، وكتب الكثري من كل فن ومسع أخاه 
اإلمام أبا القاسم بن حيدر وأبا احلياة حممد بن عبد اهللا البلخي، ومسع منه سنة ثالث وأربعني ومخسمائة وأبا عامر، 

د اجلرجاين، وفيما مسع منه حديثه عن أيب مطيع، حممد بن عبد الواحد املصري أنبأ أبو بكر سعد بن علي ابن أيب سع
ابن مردويه ثنا حممد بن حممد بن شاذان املقابري ثنا أبو غسان عبد اهللا ابن حممد بن يوسف القلزمي ثنا أيب ثنا سيف 

ليه وآله وسلم يكتحل كلّ ليلة وحيتجم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قالت كان رسول اهللا صلى اهللا ع
  .كل شهر ويشرب الدوا كل سنة

حممد بن حيدر بن حممد بن علي بن خملد، أبو منصور املخلدي مسع جده أبا احلسن حممد بن علي بن حممد، وحممد 



بن جعفر، بن احلسن وجعفر الطييب، وفيما مسع منه سنة مخس وثالثني وأربعمائة، حديثه عن أبيه أيب حممد احلسن 
قال ثنا القاضي أبو بكر حممد بن عمر اجلعايب ثنا الفضل ابن احلباب ثنا عثمان بن اهليثم ثنا أبو اهليثم بن جهم عن 

من غشنا فليس منا واملكر واخلدع يف : " عاصم عن زّر عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  " .النار 

  حرف اخلاء يف اآلباء
بن خرشيد بن يزي بن بابا الديلمي أبو بكر األقطع، حدث بقزوين والظن أنه قزويين روى عن حممد بن حممد 

يعقوب بن مقسم املصري، وعبد اهللا بن إمساعيل بن برية اهلامشي، وروى عنه اخلليل احلافظ يف مشيخته، قال ثنا 
ن الوليد ثنا عبد امللك بن هارون بن عنترة حممد بن يعقوب بن مقسم ثنا عبد العزيز بن حممد الفارسي ثنا هاشم ب

  .عن أبيه عن جده عن ابن مسعود، أنه إذا كان يف جنازة ووضع السرير قبل أن يصلي عليه استقبل الناس بوجهه
يا أيها النسا إنكم شفعاء جئتم شفعاء مليتكم فاشفعوا فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : مث قال
: ، وقال اخلليل" ن رجالً أمة ومل خيلص أربعون رجالً يف الدعاء مليتهم إال وهبه اهللا هلم وغفر له أربعو: " يقول

  .حدثين أبو بكر عن ابن مقسم ثنا موسى بن علي ثنا زكريا ابن حيىي ثنا األصمعي
حياناً يشم قال كان أليب عمرو بن العالء كل يوم من غلة داره فلسان، فلس يشتري به كوزاً وفلس يشتري به ر

الرحيان يومه ويشرب من الكوز يومه، فإذا أمسى تصدق بالكوز وأمر اجلارية أن جتفف الرحيان وتدقه يف األسنان، 
  .وحدث عن أيب بكر األقطع أبو نصر حممد بن احلسني البزاد يف فوائده

  فصل
ليل احلافظ، فضائل القرآن أليب حممد بن خسرو شاه بن عبد الكرمي الروجكي القزويين، مسع أبا زيد الواقد بن اخل

عبيد سنة إحدى ومثانني وأربعمائة، بقرأة احلافظ إمساعيل بن حممد األصبهاين، وهو يرويه عن الزبري بن حممد بن 
  .علي بن مهرويه، عن علي بن عبد العزيز عنه، والروجكيون مجاعة فيهم طائفة من أهل العلم يأيت ذكرهم

مسة واخلمسني من املصافحة أليب بكر الربقاين من األستاذ أيب إسحاق الشحاذي حممد بن خسرو مسع األحاديث اخل
  .بروايته عن اإلمام أيب إسحاق الشريازي عنه

  فصل

ثنا عبد اهللا بن : حممد بن اخلضر، مسع أمحد بن إبراهيم بن مسويه بقزوين حديثه عن أمحد بن منصور الرمادي، فقال
ابن هليعة عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه صاحل، حدثين فرقد بن أبن عمران، و

، " إذا رأيت اهللا عز وجلّ يعطي العبد ما حيب وهو مقيم على معاصيه، فإمنا ذلك منه استدراج : " وآله وسلم قال
ا أوتوا أخذناهم بغتة فإذا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حىت إذا فرحوا مب" مث قرأ هذه اآلية 

  " .هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا، واحلمد هللا رب العاملني 
  فصل

حممد بن خالد بن أيب منصور، وهو كما ذكر حممد بن خالد بن عبد الغفار بن أيب منصور إمساعيل بن أمحد بن أيب : 
احملاسن األهبري، دخل قزوين مراراً كثرية ومسع هبا، عبد اهللا حممد بن خفيف الضيب اخلفيفي، الشريازي األصل أبو 

ومسع منه، وكانت له معرفة باحلديث، والفقه والشروط واألدب وسرعة يف الكتابة، وعبادة ال بأس هبا ومجع 
  .أربعينيات وجماميع وله إجازات عالية ومساعات كثرية



ن املظفر الساماين ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن خشنام أنبأنا القاضي حممد بن خالد، أنبأ أبو النجم املظفر بن سيدي ب
بن إسحاق الباكوي ثنا أبو الفضل عبد الرمحن بن أمحد ثنا أبو عبد الرمحن السلمي أنبأ أمحد بن حممد بن عبدويه 
 اجلصاص ثنا احلسن بن أمحد الزعفراين ثنا حممد بن عبد الرمحن اهلروي ثنا يزيد بن إبراهيم عن ابن سريين عن أيب

وأنشدين : قال" . تفكروا يف خلق اهللا وال تفكروا يف اهللا : " هريرة، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
  :املظفر أنشدين والدي أنشدين أبو حممد احلمداين

  فأرض اهللا واسعة املسالك... وال جتزع إذا ما سد باب 
  فإن اهللا حيدث بعد ذلك... وال تفزع إذا ما ضاق أمر 

حممد بن خالد البزاز، مسع علي بن أمحد بن صاحل بقزوين سنة مثان وسبعني وثالمثائة، حديثه عن حممد بن عبد بن 
عامر، قال ثنا قتيبة ابن سعيد ثنا مالك سعري عن األعمش عن أيب وائل عن أيب موسى األشعري عن النيب صلى اهللا 

  .لكم ومها مهلكاكمعليه وآله وسلم أن الدينار والدرهم اهلكا من كان قب
  فصل

حممد بن خليفة بن املعايل بن أيب سهل املتوي أبو بكر الصائغي القزويين فقيه جليل بارع ورع مجيل السرية، محيد 
األخالق تفقه بقزوين ونيسابور وغريمها ومسع بقزوين مسند الشافعي رضي اهللا عنه من السيد أيب حرب اهلمداين، 

ي وبنيسابور الترغيب، حلميد بن زجنويه عن الفراوي والوسيط يف التفسري للواحدي بروايته عن الشريوي عن احلري
عن عبد اجلبار البيهقي عن املصنف والرسالة لألستاذ أيب القاسم عن أيب املظفر عبد املنعم عن أبيه وهذه مسائل 

  .مستفادة رأيتها يف معلقاته رمحه اهللا
كر االبن التوكيل، فأقيمت البينة عليه يرتفع النكاح باتكاره، ويلزمه رجل قبل النكاح البنه بالوكالة عنه، مث أن

نصف املهر مث لو كذب نفسه وصدق الشاهدين يشترط نكاح جديد، على قول أيب إسحاق الشريازي وعند الفقال 
  .ترد املرأة إليه وال يشترط نكاح جديد

م مل يتم الفاحتة عليه إمتامها مث إن أدرك اإلمام يف إمام سريع القرأة ركع واملأمو: عن القاضي أيب احملاسن الطربي
الركوع أو االعتدال منه جازت صالته، وكان مدركاً للركعة وإن علم أنه ال يقدر على إمتامها حىت يسجد اإلمام 

  .تبعه، قبل إمتامها ويعيد الركعة، وإن علم أن يتكرر ذلك يف كل ركعة فارقه وصلى منفرداً
تغل بدعا االستفتاح، وركع اإلمام قبل أن يتم الفاحتة، فإن قدر على أن يتمها، ويدركه يف إن حترم املأموم واش

الركوع أو االعتدال فعل، وإال تبعه وأعاد الركعة ولو تبعه حني ركع وأعاد الركعة جاز، ولو أشتغل بإمتامها، وهو 
  :خبطه عامل حبكمه، حىت سجد اإلمام بطلت صالته ألن اإلمام سبقه بركنني ورأيت

  هلا لوعة يف مضمر القلب ثابتة... تأوبين همّ ببيضاء نابتة 
  نتفت سواها وهي تضحك شامتة... ومن عجب أين إذا رمت نتفها 

  .يقال تأوبه هم أي جآه
  فصل

حممد بن اخلليل بن القاسم املعروف حباجي، مسع ربيعة بن علي العجلي غريب احلديث أليب عبيد بروايته عن أيب 
د بن هارون الزجناين، مساعاً وعلي بن إبراهيم القطان إجازة بروايتهما عن علي بن عبد العزيز عنه، وكان احلسن حمم

  .مساعه من ربيعة يف سنة مثان ومثانني وثالمثائة أو حنوها
حممد بن اخلليل بن ملكا القزويين، مث الربوجردي مسع الرياضة للشيخ أيب حممد جعفر بن حممد األهبري، املعروف 



  .ببابا، من الشيخ أيب علي املوسياباذي بقزوين
حممد بن اخلليل بن الواقد اخلليلي اخلطيب أيب جعفر من بيت اخلطابة واحلديث، وسيأيت ذكر سلفه وكان فيه 

خشوع و اخبات وأقام للتفقه مدة ببغداد ومسع احلديث من مشائخها ومن الطارئني، منهم أبو الفتح عبيد اهللا بن 
حبا بن شاتيل وإمساعيل بن نصر بن نصر العكربي، وأبو القاسم عبد الواحد بن القاسم الصيدالين عبد اهللا بن 

األصبهاين واإلمام أمحد بن إمساعيل وغريهم، وأجاز له أبو الفضل منوجهر بن حممد بن تركانشاه وقال أنبأ أبو بكر 
ري أنشدنا أبو بكر أمحد بن إبراهيم بن احلسني أمحد بن علي بن بدران احللواين أنبأ أبو حممد احلسن بن علي اجلوه

  :بن حممد بن شاذان البزاز أنشدنا أبو بكر حممد بن احلسني بن دريد األزدي لنفسه
  وقليب من تذكره مريض... ضمان اهللا يكنف من توىل 

  يشرد قومه دمع يفيض... ضننت وكيف ال يضىن مريض 
   غضيضوطريف عن سوى حيب... ضمريي مرتع األحزان دهري 

  وبني جواحني مجر فضيض... ضرام الشوق يف أثناء قليب 
حممد بن مخار تاش بن عبد اهللا الصويف، التركي شيخ مسع احلديث بالري وآمل، ودهستان، وقزوين وروى عن 

القاضي أيب احملاسن وغريه، روى عنه املرتضى بن احلسن بن خليفة وابنه علي وعطاء اهللا بن علي بن بلكويه أنبأن 
القاضي عطاء اهللا، هذا أنبأ األمري الزاهد حممد بن مخارتاش، سنة ثالثني ومخسمائة، أنبأ اإلمام أبو احملاسن الروياين ثنا 
احلافظ أبو حممد عبد اهللا بن جعفر ثنا هبة اهللا بن موسى ثنا أبو يعلى أمحد ابن علي بن املثىن ثىن شيبان بن فروخ ثنا 

إن اهللا عز وجل يطلع يف : " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم سعيد الضيب حدثني أنس بن مالك
  " .العيدين إىل األرض فابرزوا من املنازل تلحقكم الرمحة 

أنبانا القاضي أنبأ األمري أنبأ أمحد أيب سعد أبو العباس األسفرائين، بقزوين ثنا احلافظ أبو الفتيان الرواسي ثنا أبو بكر 
بن إبراهيم ثنا عبد الكرمي بن عبد الرمحن الكالباذي ثنا خالد بن إمساعيل اخليام ثنا أبو بكر حممد  حممد بن أيب نصر

  .أوصين: التنوخي حدثين نصر بن حممود البلخي ثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي، قال جاء رجل إىل داؤد الطائي فقال
كما ترك لكم امللوك احلكمة، يعين : ، قال زدين قالانظر أن ال يراك اهللا عنه ما هناك وال يفقدك حيث أمرك: فقال

زدين قال أرض باليسري من الدنيا مع سالمة الدين كما رضي أهل الدنيا بالكثري مع : العلم، فاتركوا هلم الدنيا قال
 خراب الدين، قال زدين قال، فّر من الناس فرارك من األسد، وال تفارق اجلماعة، قال زدين قال أجعل عمرك يوماً

  .فواحداً، فصمه عن شهواتك واجعل فطرك املوت
  فصل

حممد بن خريان، مسع أبا احلسن القطان بقزوين يف الطواالت، حديثه عن أيب يعقوب إسحاق بن إبراهيم الدبري، 
بسماعه بصنعآء عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، قال أخربين أبو بكر بن عبد الرمحن ابن احلارث بن هشام 

بنت عميس، قالت أول ما أشتكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف بيت ميمونة فاشتّد مرضه حىت عن أمساء 
  .احلديث -أغمي عليه فتشآور فساءه يف لده فلدوه 

  حرف الدال يف اآلباء
فيما حممد بن داؤد األهبري الغازي ورد قزوين وأجاز له أبو احلسن القطان، وناوله الكتاب الطواالت أو بعضه، و

ناوله، ثنا القاضي إمساعيل بن إسحاق ثنا حيىي بن حممد السكن ثنا حبان بن هالل ثنا مبارك حدثين عبيد اهللا بن عمر 



عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال ملا خلق اهللا تعاىل آدم 
  .رمحك ربك، فلذلك سبقت رمحته على غضبه: ه ربهعطس، تأهلمه ربه تعاىل أن قال احلمد هللا، فقال ل

السالم عليك : السالم عليكم قالوا: مث قال إن اهللا تعاىل قال ايت املأل من املالئكة فسلم عليهم، فأتاهم، فقال: قال
 حبان بالباء وفتح احلاء بصرى ومبارك يشبه أن يكون مبارك بن فضالة بن أيب أمية الذي مسع احلسن -ورمحة اهللا 

  .وعبد اهللا بن عمر
حممد بن درستويه بن حممد اهلمداين، أبو طاهر العصاري معروف بالتقدم والتورع، وحسن السرية، والسريرة 

واحلظ اجلزيل من علوم الطريقة واحلقيقة، دخل قزوين وأقام هبا مدة يعظ ويذكر وينتفع الناس بوعظه، وكان قد 
نف يف التذكري وعلوم املشائخ كتاباً كثري الفائدة لقبه بالغنيمة درس الكالم على اإلمام أيب نصر القشريي وص

للقلوب السقيمة، وروى فيه عن الكياشريويه بن شهردار، وأيب القاسم عبد امللك ابن عبد الغفار الفقيه، وأيب 
  .القاسم يوسف بن حممد بن عثمان اخلطيب وغريهم

ي ثنا احلافظ أبو احلسني خدا دوست بن أسفهفريوز ثنا أبو أخربين أبو بكر أمحد بن عمر بن أمحد بن عل: قال فيه
احلسن علي بن حممد بن احلسني البشيت نزيل قاشان أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن شاذان الرازي ثنا أبو مطيع 
مكحول بن الفضل النسفي ثنا علي بن جرير ثنا علي ابن احلسني الشعريي عن مالك بن سليمان عن إبراهيم بن 

ثالثة أعني ال : " قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: طهمان واهلياج ابن بسطام عن أبان عن أنس بن مالك قال
متسها النار، عني فقئت يف سبيل اهللا، وعني باتت حترس يف سبيل اهللا، وعني دمعت من خشية اهللا، ورأيت خبط 

  :والدي رمحه اهللا، مسعت أبا طاهر ينشد على املنرب
  وآفته من الفهم السقيم... عائب قوالً صحيحاً  وكم من

  :يف مرض موته: مسعت أبا طاهر رمحه اهللا ينشد: مسعت والدي يقول
  لطرت شوقاً إىل املمات... لوال بنايت وسيأيت 

وقد أورد البيت أبو سليمان اخلطايب يف كتاب العزلة ونسبه أيب منصور بن إمساعيل الفقيه، واللفظ لذبت شوقاً 
  .وبعده

  يبغضين قومهم حيايت... ألنين يف جوار قوم 
  :كتب أبو طاهر إىل بعض أصدقائه بقزوين

  فهيج أحزان الفؤاد وشوقا... أتاين كتاب منك يا من أوده 
  وأضرم يف األحشاء ناراً وأقلقا... وذكرين عهد الوصال وطيبه 
  وسليت قلباً كان بالبعد حمرقا... فنزهت طريف يف بدائع لطفه 

  :قال إين أن
  أردد طريف مغرباً مث مشرقا... أبيت أراعي النجم يف غسق الدجى 

  وباحلجر الصلد األصّم تفلقا... ولو أن ما يب باحلديد إذا به 
تويف بقزوين سنة ثالث وثالثني ومخسمائة، ودفن هبا وقربه معروف تسأل احلاجات، بينه وبني قرب اإلمام ملك داد 

  .بكبن علي رمحهما اهللا بباب املش
حممد بن دلك أبو عبد اهللا القزويين، من عباد اهللا الصاحلني املستورين عن الناس، كان ينزل سكة لّب رأيت خبط أيب 

احلسني القطان ذكره ويشبه أن يكون هو الذي صحب الشيخ علك القزويين يف بعض أسفاره وحكى علك عنه 



  . تعاىلأحواالً عجيبة جليلة نوردها عند ذكر الشيخ علك إن شاء اهللا
حممد بن ديزك، مسع بقزوين أبا علي الطوسي يف القراآت أليب حامت السجستاين فمن جاءه موعظة من ربه أبو عمر 

  .بزيادة تآء احلسن رمحه اهللا" والعامة على ما يف اإلمام وكذلك يقرأ وقرأها فمن جآءته موعظة 
  حرف الراء يف اآلباء

  .األحاديث اخلمسة واخلمسني من املصافحة أليب بكر الربقاين حممد بن رامني، مسع أبا إسحاق الشحاذي
حممد بن الربيع، مسع بقزوين تاريخ أمحد بن حنبل من أيب احلسن أمحد بن احلسن بن ماجة، أو من أمحد بن حممد بن 

  .أمحد بن ميمون ومها يرويانه، عن علي بن أيب طاهر عن أيب بكر أمحد بن حممد األثرم عن أمحد بن حنبل
حممد بن ربيعة بن علي بن حممد بن عبد احلميد العجلي أبو املاجد القزويين، ولد سنة مخس ومخسني وثالمثائة، ومسع 

ثنا أبو عمر حممد : أباه وأبا احلسن علي بن أمحد بن صاحل املقرئ، ومما مسع منه سنة اثنتني وسبعني وثالمثائة، يقول
الثقفي ثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا العمري عن أبيه وعبيد اهللا بن عمر بن عبد الوهاب املرزي ثنا إمساعيل بن توبه 

من أعتق شركائه يف عبد عتق عليه كله : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: عن نافع عن ابن عمر، قال
  " .أعتق إن كان له مال قوم عليه قيمة العبد، مث دفع إىل شركائه أنصباءهم وإن يكن له ملك عتق منه ما 

حممد بن رجاء بن أمحد بن رجاء بن جرير اليماين، سكن آباؤه قزوين، وكانوا من أهل العلم واحلديث وذكر اخلليل 
  .احلافظ يف اإلرشاد، أن حممدا هذا كان يتزهد ومل يسمع احلديث

نوي اللهاوري، حممد بن رستم الفامي املقرئ، شيخ صاحل خري، مسع شرح الغاية للفارسي، من حممد بن آدم الغز
  .بروايته املثبتة يف ترمجته

حممد بن روشنائي بن أيب اليمني أبو اليمن املرداسي القزويين ويعرف بالفقيه بابويه، كان من أهل العلم والدراية 
لطيف احملاورة، وكان كثري التردد إىل والدي، وأئمة ذلك العصر رمحهم اهللا، ويؤنسهم وينسخ هلم الكتب عن 

وكار يدعى فهرست الكتب ملمارسته هلا ووقوفه على نسخها، ملكاً ووقفاً، وكان والدي يرتاح  ضبط ومعرفة،
  .بدخوله عليه مسع أبا أمحد عبد اهللا بن هبة اهللا الكموين، سنة إحدى وأربعني ومخسمائة

فضائل قزوين  مما مسعه منه كتاب يوم وليلة أليب بكر السين ومسع أبا اليمني ابن علي بن حممد الصويف الدشتكي
بسماعه عن أيب إسحاق الشحاذي عن الواقد بن اخلليل عن أبيه، . للخليل احلافظ، سنة اثنني وسبعني ومخسمائة

ومسع معظم الصحيح للبخاري أو مجيعه من األستاذ حممد بن الشافعي بن داؤد سنة سبع وثالثني ومخسمائة، 
ريي، وأبو علي املوسياباذي وناصر بن أيب نضر اخلدامي، بسماعه من أبيه وغريه، وأجاز له الشيخ أبو سعد احلص

  .وعبد اجلليل بن حممد املعروف بكوتاه وأبو اخلري الباغبان وعبد األول وغريهم
مسع اإلمام أمحد بن إمساعيل، ونصر بن حممد اخلواري وعبد الواحد بن عبد املاجد القشريي، وحممد بن حممد الربوي 

جاع اهلمداين وغريهم، وقرأ على أيب الفتوح سعد بن سعيد ابن مسعود الرازي احلنفي وعبد امللك ابن حممد أبا ش
  .بقزوين سنة اثنتني ومخسني ومخسمائة

أنبأ أبو طاهر عبد العزيز بن إبراهيم الزعفراين، بالري سنة عشرين ومخسمائة، أنبأ أبو علي احلسن بن علي بن 
ري القزويين، ثنا حممد بن عبد اهللا بن نعيم ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن احلسن الصفار، أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن مح

حممد بن عمرويه املذكر مبرو ومل نكتبه إال عنه ثنا أمحد بن الصلت احلماين ثنا بشر بن الوليد القاضي ثنا أبو يوسف 
: اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا صلى : مسعت أنس بن مالك يقول: يعقوب بن إبراهيم، مسعت أبا حنيفة يقول



  .ولد حممد ابن روشنائي سنة أربع عشرة ومخسمائة" طلب العلم فريضة على كل مسلم " 
حممد بن روشنائي، أبو بكر بن أيب الفرج اهلمداين، مسع بقزوين سنة تسع وستني ومخسمائة، من اإلمام أيب حممد 

ي، ثنا حممد بن احلسني الربدائي أنبأ إبراهيم بن حممد النجار جزأ من احلديث فيه، روايته عن السيد أيب حرب العباس
اخلطيب أنبأ أبو جعفر حممد بن أيب حفص العمراين أنبأ أبو جعفر حممد بن إبراهيم النائلي ثنا أبو جعفر حممد بن 

قال قال  املفضل الزاهد، أتت عليه مائة وثالثون سنة أنبأ أبو العباس هرمزدان الكرماين اجلريفيت، ثنا انس بن مالك
  " .الفتنة نائمة لعن اهللا من أيقظها : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  حرف الزاء يف اآلباء

  .حممد بن الزبري القراء فقيه، مسع القاضي إبراهيم بن محري اخليارجي سنة اثنتني وثالثني وأربعمائة
، مسع الواقد بن اخلليل اخلطيب سنة أربع ومثانني حممد بن أيب زرعة بن أيب أمحد الصباغ أبو أمحد املتكلم القزويين

  .وأربعمائة
حممد بن زكريا بن حيىي بن عبد األعظم القزويين، هو وأبوه من أهل العلم واحلديث، وجده حيىي كبري مشهور، 

  .ومسع حممد احلسني بن علي الطنافسي، وأقرانه
ر أليب احلسن أمحد بن رضوان املقرئ، من أيب حممد حممد بن زكريا السمان املقرئ، مسع الواضح يف القراآت العش

سعد بن الفضل بن النائي املقرئ بقزوين، سنة تسع ومخسمائة، بروايته، عن عبد السيد بن عتاب بن حممد الضرير 
  .املقرئ عن املصنف

جلامع وأنه مسع حممد بن زجنويه بن خالد املقرئ، أبو احلسن القزويين ذكر اخلليل احلافظ أنه كان ثقة، يقرئ يف ا
حممد بن أيوب وعلي ابن أيب طاهر وأبا يعلى املوصلي وأنه تويف بآذربيجان، سنة سبع ومخسني وثالمثائة، وأبوه 

  .زجنويه، وعمه احلسن بن خالد مقريان ثقتان يأيت ذكرمها

، وذكر أنه روى حممد بن زجنويه بن علي القزويين، أبو احلسن أورده احلافظ شريويه بن شهردار يف تاريخ مهدان
عن أيب يعلى حممد ابن زهري وأمحد بن حممد الوهيب، وحممد بن صاحل اخلوالين املصري، وأيب القاسم البغوي وأنه 

روى عنه صاحل بن أمحد احلافظ، وأبو بكر ابن الل وغريمها ويف تاريخ بغداد أليب بكر اخلطيب، إن أبا عبد اهللا مكي 
  .ابن زجنويه هذا بن بندار بن مكي الزجناين روى عن

حممد بن زياد أبو عبد اهللا املعروف بابن األعرايب من مشهوري علماء اللغة حكى أبو حممد بن قتيبة أنه كان، ربيب 
املفضل الضيب وذكر احلافظ أبو بكر اخلطيب أنه حدث عن أيب معاوية الضرير وروى عنه أبو إسحاق إبراهيم بن 

و شعيب احلراين وأنه كان ثقة وأنه تويف بسر من رأى، سنة إحدى ومثانني إسحاق احلريب وأبو العباس ثعلب، وأب
ومائتني، وقد ذكر أنه ورد قزوين رأيت يف دار البطيخ مجع علي بن احلسني الرفا القصريي أنه اجتمع أبو عبد اهللا 

عره استحسنها ابن بن األعرايب وأبو متام يف خان بقزوين، وأحدمها ال يعرف اآلخر فانشد أبو متام قصيدة من ش
  .األعرايب مث سأله عن امسه ونسبه فلما تبني له أنه أبو متام هجنها وعاهبا ووقعت بينهما وحشة شديدة

ويعرف بالعراقي، مسع بقزوين القاضي عبد اجلبار بن أمحد . حممد بن زيد اجلعفري أبو احلسن من األشراف الفضالء
عمر بن زاذان حديثه عن أيب بكر أمحد بن جعفر بن مالك القطيعي  سنة تسع وأربعمائة، ومسع أبا احلسن حممد بن

كتابة ثنا الفضل بن احلباب بالبصرة ثنا القعنيب ثنا ابن هليعة عن أيب األسود عن عروة بن الزبري أن رجالً وقع يف 
بد اهللا بن علي بن أيب طالب مبحضر من عمر رضي اهللا عنهما فقال له عمر تعرف صاحب هذا القرب هو حممد بن ع



عبد املطلب وعلي بن أيب طالب بن عبد املطلب فال تذكر علياً إال خبري فإنك إن أبغضته آذيت هذا يف قربه صلى 
  .اهللا عليه وآله وسلم

حممد بن زيدان بن الوليد بن حيىي بن سالم الدينوري حدث بقزوين، وروى عنه أبو علي اخلضر بن أمحد الفقيه، 
ريمها أنبأ غري واحد عن احلافظ إمساعيل بن حممد التيمي، أنبأ واقد بن اخلليل بن عبد اهللا وعبد الواحد بن حممد وغ

أنبأ أيب، مسعت عبد الواحد بن حممد، مسعت حممد بن زيدان بن الوليد الدينوري بقزوين، مسعت حممد بن يونس 
إين أخاف حّر : بالصوم فقال قلت لشداد بن علي اهلزاين وكان من عباد البصرة، قد قتلت نفسك: البصري يقول

: ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم احلوض فقال: ثنا عبد الواحد بن زيد عن احلسن عن أنس قال. النار
السائحون قال شداد قال : فمن أول من يشرب من أمتك قال! فيه قدحان كعدد جنوم السماء قالوا يا رسول اهللا

  .هم الصائمون: عبد الواحد بن يزيد
  حرف السني يف اآلباء

حممد بن سعد بن حممد أبو جعفر بن أيب الفضائل املشاط الرازي هو وأبوه وقومه مشهورون بعلم الكالم وبالصالبة 
يف الدين كان فيهم أئمة هلم مجوع يف الكالم، وما يقاربه، وجاه عند العوام واخلواص وصيت ومسع أبو جعفر 

  .ذكر هبا حمترماً كما يليق حبالهاحلديث من أبيه وغريه وورد قزوين و
حممد بن سعيد بن سابق األثرم القزويين، قال اإلمام عبد الرمحن ابن أيب حامت هو رازي األصل سكن قزوين، روى 

عن عمرو بن أيب قيس وأيب جعفر الرازي ويعقوب بن عبد اهللا القمي، وعن أبيه سعيد بن سابق، ومسع منه أبو زرعة 
ة، وحيىي بن عبدك، وكثري بن شهاب، وعمرو بن سلمة اجلعفي وآخر من روى عنه بقزوين، حممد بن مسلم بن وار

  .يعقوب بن يوسف أخو حسيبكا
أخربنا غري واحد عن كتاب أيب بكر بن خلف عن احلاكم أيب عبد اهللا أنبأ أبو إسحاق الفقيه أنبأ يعقوب بن يوسف 

فلنحينيه : س عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري يف قولهالقزويين ثنا حممد ابن سعيد بن سابق ثنا عمرو بن قي
اللهم قنعين مبا رزقتين : " القنوع قال وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يدعو، يقول: حياة طيبة قال

، مات حممد بن سعيد سنة إحدى وعشرين ومائتني، بقزوين هكذا " وبارك يل فيه واخلف علي كل غاية يل خبري 
ه أبو عبد اهللا بن ماجة يف تارخيه حكاية عن علي بن حممد الطنافسي ويف اإلرشاد للخليل احلافظ أنه مات سنة ذكر

  .ست عشر ومائتني

حممد بن سعيد بن سامل القزويين، روى عن أبيه وأبو الفضل النسوي رأيت يف كتاب عقالء اجملانني، تأليف اإلمام أيب 
فسر، مسعت أبا الفضل أمحد بن حممد بن محدون الفقيه النسوي، هبا مسعت القاسم احلسن ابن حممد بن حبيب امل

حممد بن سعيد بن سامل القزويين، يقول مسعت أيب مسعت حممد بن إمساعيل بن أيب فديك يقول رأيت هبلوالً يف بعض 
اً ال يؤذونين، وإن ما تصنع هاهنا، قال أجالس أقوام: املقابر وقد دىل رجليه يف قرب، وهو يلعب بالتراب فقلت له

واهللا ما أبايل ولو حبة بدينار، إن : غبت عنهم ال يغتابوين، فقلت قد غال السعر فهل تدعو اهللا تعاىل، فيكشف فقال
  :هللا علينا أن نعبده كما أمرنا وأن عليه أن يرزقنا كما وعدنا مث صفق يده وأنشأ يقول

  عيناه وال تنام عن اللذات... يا من متتع بالدنيا وزينتها 
  تقول هللا ماذا حني تلقاه... شغلت نفسك فيما لست تدركه 

  .حممد بن سعيد بن عبد اهللا الصويف السجستاين مسع بقزوين طرفاً من أول سنن الصوفية أليب عبد الرمحن السلمي



حدثين حممد بن سعيد الفامي اخلطيب، مسع حممد بن إسحاق الكيساين، ومسع أبا احلسن القطان يف غريب احلديث، 
علي بن ثابت عن عبد الرمحن بن النعمان بن معبد بن هوذة األنصاري عن أبيه عن جده رفعه أن النيب صلى اهللا 

  .عليه وآله وسلم أمر باالمثد املروح عند النوم وقال ليتقة الصائم
ىف، سنة ست حممد بن سعيد الصاغاين، مسع التصحيف والتحريف أليب أمحد العسكري من القاضي عبد امللك املعا

  .وعشرين ومخسمائة، بقزوين والقاضي يرويه عن السيد أيب حممد احلسين عن املصنف
أنشدين أبو سعيد حممد : حممد بن سعيد القزويين الصويف أبو سعيد، روى عنه أبو القاسم ابن حبيب يف تفسريه فقال

  :بن سعيد القزويين الصويف
  ه أباهيوما أحد سواه ب... أال باهللا جاهي واعتزازي 
  وعزي يف جمانبة املناهي... ويف عصيانه ذيل وحيين 

  .حممد بن أيب سعيد أبو النجيب الصائغ، مسع اإلمام أمحد بن إمساعيل سنة سبع وأربعني ومخسمائة
وأنه : حممد بن سليمان بن محدان البزاز اخلوزي أبو احلسني القزويين، ذكر اخلليل احلافظ أنه ابن بنت حيىي احلياين

من املعمرين، مسع بقزوين احلسن بن علي الطوسي، والعباس بن الفضل بن شاذان، وبالري ابن أيب حامت  كان
واحلزوري وأنه حدثهم، سنة ست وسبعني وثالمثائة، قال ثنا عبد الرمحن بن أيب حامت ثنا يونس بن عبد األعلى ثنا 

د ابن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عبد اهللا بن ابن وهب ثنا عمرو بن احلارث وابن هليعة والليث بن سعيد عن يزي
  .عمرو عن أيب بكر الصديق

اللهم إين ظلمت نفسي ظلماً كثرياً وأنه ال يغفر : قال قلت يا رسول اهللا علمين دعاء أدعو به يف صاليت، قال
  .وثالمثائةالذنوب إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك وأرمحين إنك أنت الغفور الرحيم، مات سنة سبع وسبعني 

حممد بن سليمان بن داؤد بن عقبة بن رؤبة بن العجاج القزويين، أبو جعفر حدث عن حيىي بن عبدك، وروى عنه 
أبو يعقوب بن مندة الكرجي املقرئ رأيت خبط القاسم بن نصر احلساين يف كتاب مصنف يف الوقف واالبتداء، 

جعفر حممد بن سليمان بن داؤد بن عقبة ثنا أبو زكريا  حدثين أبو يعقوب إسحاق بن منده املقرئ الكرجي ثنا أبو
حيىي بن األعظم القزويين ثنا أبو احلسن اجلوسقي املقرئ ثنا أمحد بن حممد بن سعيد ابن أبان القرشي املقرئ موىل 
عثمان بن عفان ثنا أبو جعفر املقرئ مؤدب جعفر بن سلمة عن عبد امللك بن جريج عن عطاء عن ابن عباس يف 

  .بلسان عريب مبني، قال بلسان قريش ولو كان غري عريب ما فهموه: اهللا تعاىل قول
حممد بن سليمان بن مادا أبو بكر، مسع أبا الفتح الراشدي، صحيح البخاري أو بعضه سنة أربع عشرة وأربعمائة، 

  :ورأيت خبط الشيخ أيب منصور املقومي أنشدين أبو بكر حممد بن سليمان بن مادا لبعضهم
  ومّر فلم يبق منه أثر... هجر العلم يوماً هجر  إذا

  إذا انقطع املاء جّف احلجر... كماء حتادر فوق الصفا 

حممد بن سليمان بن حممد أبو يعلى الزاذاين القزويين، مسع صحيح البخاري من إبراهيم بن محري اخليارجي بتمامه، 
والزاذانية مجاعة يأيت أمساءهم يف مواضعها، وروى عن أيب سنة اثنني وثالثني وأربعمائة، بقراءة هبة اهللا بن زاذان، 

يعلى الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد املراغي، يف ثواب األعمال من مجعه كتابة أنبأ أبو احلسن علي بن أمحد بن 
ال قال صاحل، ثنا حممد بن مسعود األسدي ثنا أبو سعيد ثنا أبو خالد عن ابن عجالن عن أيب حازم عن أيب هريرة ق

  " .من وقاه اهللا شّر ما بني حلييه وما بني رجليه دخل اجلنة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
بن سليمان بن محدان البزاز، سبط الذي قدمنا ذكره قال اخلليل احلافظ، مسع معنا من : حممد بن سليمان بن حممد



  .ئة، ومل يكن له نسلابن صاحل، وعمر بن زاذان، مات سنة مخس وأربعني وأربعما
: حممد بن سليمان بن يزيد بن سليمان بن سليمان بن يزيد بن أسد الفامي، أبو سليمان القزويين، قال اخلليل احلافظ

مسع حممد بن مجعة بن زهري، واحلسن بن محد الرياش وأمحد بن املرزبان واحلسن ابن علي الطوسي، والعباس بن 
وبالري عبد الرمحن بن أيب حامت، وأمحد بن خالد احلزوري، وكان حديثه الفضل بن شاذان، وإسحاق بن حممد 

قد أكثرت السماع : منتقى بانتخاب أبيه ولد سنة سبع ومثان وتسعني ومائتني، ومات سنة ست ومثانني، قال اخلليل
  .منه، وكان أبوه من كبار حمدثي قزوين

مجعه، ومسع أبا بكر عبد اهللا بن حممد بن خالد احلبال مما مسع أبو سليمان من أيب علي الطوسي كتاب األحكام من 
ومما مسعه منه جزء من حديث حممد بن جحادة بن جرعب الواليب البصري تأليف احلبال هذا ومما فيه ثنا علي بن 

إمساعيل الطنافسي، والفضل بن الربيع بن تغلب ثنا الربيع بن تغلب ثنا حيىي بن عقبة عن حممد بن جحادة عن أنس 
يعين الفقه،  -" ال تطرحوا الدر يف أفواه الكالب : " مالك، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بن

وأيضاً ثنا أمحد بن حيىي احللواين، أخو حازم ثنا احلسن بن محاد الوراق ثنا حممد بن احلسن بن أيب يزيد عن مسعر عن 
  :البيت كان الشعيب من أولع الناس هبذا: حممد بن جحادة قال

  إمنا األحالم يف حني الغضب... ليست األحالم يف حني الرضا 
ثقة كبري : حممد بن سهل بن أيب سهل اخلياط الرازي، أبو جعفر املعروف أبوه بسهل بن زجنلة، قال اخلليل احلافظ
بن أيب أويس،  عامل مسع حممد بن سعيد ابن سابق وارحتل إىل العراق ومصر، فسمع أبا صاحل كاتب الليث، وإمساعيل

وحيىي بن بكري وعمرو بن خالد احلراين، وقدم قزوين سنة مخس وستني ومائتني، ونزل يف خان سندول، ومسع منه 
بقزوين إسحاق بن حممد الكيساين، وعلي بن حممد بن مهرويه وأمحد بن إبراهيم بن مسويه، ومسع منه بالري عبد 

  .د بن إسحاق السراج النيسابوريالرمحن بن أيب حامت، وروى عنه أبو العباس حمم
مث قال حدثين علي بن أمحد بن إبراهيم أنبأ علي بن حممد بن مهرويه ثنا حممد بن سهل بن زجنلة ثنا إمساعيل بن أيب 

قال . أويس ثنا حممد بن عبد الرمحن اجلدعاين عن سليمان بن مرقاع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ابن عباس
  .ه وآله وسلم سورة الكهف تدعى يف التوراة احلائلة، حتول بني قاريها وبني الناررسول اهللا صلى اهللا علي

  .ممن روى عن حممد بن سهل من أهل قزوين، عثمان بن حممد بن الطيب، تويف سنة ثالث وسبعني ومائتني
ن حممد حممد بن سهل بن حممد القرميسيين الصويف يعرف ببهلول، مسع الشيخ أبا حممد الشافعي بن احلسني ب

األستاذي يف رباط شهرهيزه، ومسع تلخيص أيب معشر الطربي املقرئ يف القراآت من األستاذ أيب إسحاقي 
  .الشحاذي، سنة مثان عشرة ومخسمائة

حممد بن سوتاش بن عبد اهللا الصويف القزويين، كان عفيفاً حسن اخللق خدوماً، وخلوطاً للعلماء واخلواّص، مسع أبا 
زأ من احلديث بقراآة ولدي رمحهما اهللا، ومسع صحيح البخاري أو بعضه، من علي بن املختار سليمان الزبريي، ج

  .الغزنوي، وعطاء اهللا بن علي
  حرف الشني يف اآلباء

حممد بن الشافعي بن داؤد بن املختار التميمي أبو سليمان املقرئ القزويين، عريق يف علم القراآة، ودراسة القرآن 
بخاري من أبيه األستاذ الشافعي، ومن أيب بكر حممد بن حامد بن احلسني ابن كثري، ومسند وتعليمه مسع صحيح ال

الشافعي من نصر بن عبد اجلبار القرائ بسماعه، عن أيب ذر أمحد بن حممد األسكاف عن القاضي احلريي، واإلرشاد 
وأربعمائة، والغاية أليب بكر بن للخليل احلافظ، من القاضي أيب الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار، سنة ست وتسعني 



مهران وشرحها أليب علي الفارسي، من حممد بن آدم الغزنوي واعتصام العزلة من الفقيه أيب عمرو املينقاين واألنوار 
  .يف القراآت من أبيه عن جده املصنف، ومسع منه والدي واألئمة

سافر الكثري، وكان ال يأكل من اخلانقاهات مع  شيخ عزيز. حممد بن الشافعي بن روشنائي أبو بكر الصويف القزويين
كونه يف ذي الصوفية، ومعرفة أرباهبا إياه بل كان يعلم على سبيل املضاربة ملن يرى ماله بعيداً عن الشبهات، مث ما 
، حيصل له يصل به وأقاربه وحيسن إىل الفقراء يف أسفاره مساه اإلمام أمحد بن إمساعيل حممداً وكان يشهر بأيب بكر

  .فأمحدت أخالقه. ومسع احلديث منه ومن غريه من الشيوخ معي، وكان صاحبين يف السفر واحلضر
حممد بن شجاع القزويين، روى عن عبد اهللا بن وهب الدينوري أخربنا احلافظ أبو موسى املديين وغريه كتابة أنبأ 

ثنا حممد بن شجاع القزويين ثنا عبد اهللا بن إمساعيل بن حممد أنبأ أبو بكر حممد بن السمسار ثنا أبو طاهر الرحياين 
وهب الدينوري حدثين عبيد اهللا بن يوسف ثنا إمساعيل بن حكيم اهلزاين ثنا الفضل بن عيسى الرقاشي عن حممد بن 

سوء : " ما الشوم؟ قال: املنكدر عن جابر بن عبد اهللا األنصاري، قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  " .اخللق 

حممد بن شريفة من مشائخ الصوفية، ذكر أبو عبد الرمحن السلمي يف تاريخ الصوفية أنه من الطالقان، بني الري 
  .وقزوين، وأنه من أصحاب أيب عبد اهللا السندي الطالقاين، والطالقان إىل قزوين أقرب وأكثر انتساباً

ا احلسن القطان، ومما مسع منه يف الغريب أليب حممد بن شريازاد، مسع أبا عبد اهللا حممد بن إسحاق الكيساين، وأب
عبيد، حدثني أبو حفص االبار عن منصور واألعمش عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي عن علي عن 
ما : النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه جاء إىل البقيع ومعه خمصرة فجلس ونكت هبا يف األرض مث رفع رأسه وقال

  .إال وقد كتب مكاهنا من اجلنة والنار، وذكر حديثاً طويالً يف القدر من نفس منفوثة
حممد بن شريزاد بن احلسن بن شريزاد السراجي ابن عميت كان عفيفاً قنوعاً محوالً عارفاً بطرف من الفقه، حافظ 

حممد بن عمر للقرآن قرأه بقراآت وكان يقرئ الناس مدة مسعت أخاه أبا بكر بن شريزاد يقول رأيت يف املنام 
اخلفاف وكان من جرياننا الصلحاء املنكسرين، أقبل علّي يهنيين فقلت مب هتنيين فأعاد التهنئة فأعدت السؤال فقال 

  .قد ازددت بكثرة ما تقرأ آية الكرسي عمراً وقد كدت تأتينا مث أمهلت لبناتك الصغائر
ال وقف يومني أو ثالثة وشدد عليه مث عفى عنه هذا مث قال مل يأتينا أحد يبكي بكاء أخيك حممد، فقلت ما فعل به ق

  .معىن ما حكاه تويف سنة ثالث وستمائة وكان قد مسع الكثري من والدي رمحه اهللا
مما مسعه منه إمالء حدثه عن أيب جعفر حممد بن الشافعي املقرئ، أنبأ والدي أنبأ أبو بدر حممد بن علي الفرضي أنبأ 

ايت، أنبأ عبد اهللا بن يوسف بن بابويه أنبأ عمران بن موسى أنبأ حممد بن املسيب ثنا أبو الفضل بن أيب الفضل الفر
حممد بن النعمان عن حيىي بن العالء عن عبد الكرمي، عن جماهد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ." من زار قرب أبويه أو أحدمها يف كل مجعة غفر له وكتب براً به : " وآله وسلم
عن ابن بابويه مسعت أبا بكر احلافظ مسعت بشر بن احلارث، يقول رأيت علي بن أيب طالب يف املنام فقالت يا أمري 
املؤمنني تقول شيئاً لعل اهللا أن ينفعين به فقال ما أحسن عطف األغنياء على الفقراء رغبة يف ثواب اهللا وأحسن منه 

  :قلت يا أمري املؤمنني تزيدنا فوىل وهو يقولتيه الفقراء على األغنياء ثقة باهللا عز وجل 
  وعن قريب تصري ميتا... قد كنت ميتاً فصرت حيا 

  فابن بدار البقاء بيتا... عّز بدارا هلوان بيت 
  حرف الصاد يف اآلباء



مث تفقه حممد بن أيب صابر بن عبد اجلليل القزويين، أبو عبد اهللا تفقه مدة على والدي رمحه اهللا وعلى غريه، بقزوين، 
هبمدان وعلق تعاليق الفقه مث أقبل على التذكري والنظم، والنثر بالعجمية يف كل فن ومجع وكتب الكثري وكان له 
ذهن وحفظ جيد، ومسع احلديث من والدي ومن القاضي عطاء اهللا بن علي ومما مسع منه فهم املناسك أليب بكر 

  .تني ومخسمائةالنقاش، ومسع والدي يف فهرست مسموعاته سنة ثالث وس
هللا بن حممد الصاعدي أنبأ الرئيس أبو عمرو عثمان بن حممد احملمي، ثنا أبو نعيم أنبأ أبو عوانة أنبأ أبو الربكان عبد ا

ثنا حممد بن عبد امللك الواسطي ثنا يزيد بن هارون أنبأ أبو مالك األشجعي، عن أبيه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا 
  " .رم ماله ودمه وحسابه على اهللا من وحد اهللا وكفر مبا يعبد من دونه، ح: " عليه وآله وسلم يقول

حممد بن صاعد بن حممد الغزنوي الصويف، مسع بقزوين كتاب يوم وليلة أليب بكر السين الدينوري، من الشيخ 
  .الشهيدي اسكندر بن حاجي اخليارجي

حلافظ يف حممد بن صاحل بن عبد اهللا أبو احلسني الطربي ويعف بالصيمري ألنه كان نزيل الصيمرة، وذكر اخلليل ا
التاريخ أنه ورد قزوين سنة عشر وثالمثائة وأنه مسع أبا األشعث أمحد بن املقدام العجلي، وإمساعيل بن موسى وأبا 
بكر بن حممد بن العال ونصر بن علي اجلهضمي، وأبا موسى، وبندارا وأنه كان له معرفة وحفظ ومجع األبواب، 

ال وكان جواالً روى عنه شيوخيا القدماء، وأدرك ممن روى عنه والشيوخ لكن لينوه لروايته عن بعض القدماء، ق
  .عبد العزيز ابن ماك الفقيه، وحممد بن إسحاق الكيساين، وعلي بن أمحد بن صاحل وغريهم

رأيت يف بعض األجزاء حممد بن إسحاق الكيساين حّدث عنه فقال ثنا أبو احلسني الصيمري بقزوين ثنا أبو يوسف 
بو قّرة، موسى بن طارق قال قال ابن جريج، أخربين حيىي بن سعيد، عن الزهري، عن عباد بن حممد بن يوسف ثنا أ

متيم، عن عمه أنه أبصر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مستلقياً يف املسجد على ظهره، رافعاً إحدى رجليه على 
  .األخرى

ارث بن حممد ابن أيب أسامة، قال ثنا سليمان حممد بن صاحل األندلسي، مسع بقزوين أبا احلسن القطان حدثيه عن احل
بن حرب ثنا أبو هالل، ثنا غيالن بن جرير بن عبد اهللا بن معبد الزماين، عن أيب قتادة أن عمر رضي اهللا عنه سأل 

  .النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عن صوم يوم االثنني، فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزلت علّى فيه النبوة
أيب صاحل الطوسي أبو الفتح فقيه مناظر ورد قزوين وجرت له مناظرة مع أيب بكر حممد بن املزيدي، ومسع حممد بن 

احلديث بقزوين من األستاذ الشافعي بن داؤد املقرئ يف اجلامع سنة سبع ومخسمائة وروى يف األربعني من مجعه عن 
  .ة أربع ومثانني وأربعمائةأيب احلسن علي بن أمحد بن يوسف القرشي بسماعه منه بأصبهان سن

قال ثنا أبو احلسن علي بن عمر بن حممد القزويين ببغداد، ثنا أبو حفص عمر بن حممد الزيات ثنا أبو عبد اهللا حممد 
بن إبراهيم السراج، ثنا عبيد اهللا بن عمر، ثنا معاذ بن هشام، حدثين أيب عن قتادة عن أىب إسحاق الكويف، عن 

إن اهللا وملئكته يصلون على الصف املقدم : " ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمالرباء بن عازب، قال ق
أنبأنا األربعني أبو " واملؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من مسعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه 

  .الفضل الكرحي بسماعه منه
بخاري بتمامه من أىب بكر حممد بن حامد بن احلسن حممد بن أىب صاحل أبو الفضل البقال املقرئ، مسع الصحيح لل

بن كثري، سنة تسعني وأربعمائة، والتلخيص أليب معشر الطربي من األستاذ أيب إسحاق الشحاذي سنة إحدى 
  .وتسعني

حممد بن أيب صاحل، أبو صاحل اإليالقي، ويعرف ببا صاحل مسع أبا الفتح الراشدي يف الصحيح البخاري، حدثه عن 



م، ثنا شيبان عن حيىي عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن عمر رضي اهللا عنه بينما هو خيطب يوم اجلمعة إذ دخل أيب نعي
أمل تسمعوا النيب صلى : رجل فقال عمر مل حيبسون عن الصالة، فقال رجل ما هو إال أن مسعت النداء توضأت فقال

  " .سل إذا راح أحدكم إىل اجلمعة فليغت: " اهللا عليه وآله وسلم قال
  حرف الطاء يف اآلباء

حممد بن أيب طالب، ويقال ابن طالب بن ملكويه األستاذ أبو بكر املقرئ الضرير اجلصاصي القزويين، شيخ ماهر يف 
القرآن عامل بالقراآت، حبوث عن طرقها أقرأ الناس القرآن مدة على عفة، وسداد وقناعة، ومسع صحيح البخاري 

قاتل بن سليمان من إمساعيل املخلدي سنة اثنتني ومخسمائة يرويه عن أيب املعايل من األستاذ الشافعي وتفسري م
احلسن بن حممد بن شاذي، عن أيب بكر حممد بن أمحد بن وصيف، عن أيب حممد عبد اخلالق بن احلسن، عن عبد اهللا 

  .بن ثابت عن أبيه، عن اهلذيل عن مقاتل
ر بن حممد بن معبد البصري احلسين سنة ثالث عشرة ومخسمائة تفسري الثعليب من السيد أيب الصمصام ذي الفقا

بروايته عن أيب عبد اهللا حممد بن علي املرزى، عن أيب إسحاق الثعليب، ومسند الشهاب القضاعي عن اخلليل القرائ 
مللك عنه واملنتهي يف القراآت، أليب الفضل اخلزاعي عن حممد بن املبارك اليماين عن أيب منصور حممد بن عبد ا

القرائي عن حممد بن علي البغدادي عن إبراهيم بن احلسن البيهقي عن اخلزاعي لقيت األستاذ أبا طالب ومسعت منه 
كتاب اخلائفني من الذنوب البن أيب زكريا اهلمداين، يقرأاة والدي رمحه اهللا وتويف سنة أربع وسبعني ومخسمائة سلخ 

  .مجادى اآلخرة
أنشدنا األستاذ أبو بكر حممد بن أيب طالب البصري املقرئ عن الشيخ أمحد الغزايل  رأيت خبط األديب صاحل بن عمر

  :ورمحه اهللا
  ومعهد سرب كّن فيه هويننا... سقى الغيث بالبطحاء سعد بن عامر 

  يعود زمان الوصل مل ندر أينتا... تبدد ذاك ملشعل حىت لو أنه 
  كيننافلما بكينا ساكنيه ب... محامي جندكّن يهتفن حولنا 

  فلما أمنا فوق الدهر بيننا... أنسنا زمانا فيه والوصل جامع 
ثنا أبو جعفر حممد بن عبد اهللا بن سليمان : حممد بن طاهر، مسع بقزوين أبا احلسن القطان يف الطواالت يقول

 طالب عن أبيه احلضرمي ثنا أبو العالء ثنا أسد بن عمرو ثنا جمالد بن سعيد عن الشعيب عن عبد اهللا بن جعفر بن أىب
  .بعثت قريش عمرو بن العاص وعثمان بن الوليد هبدية إىل النجاشي وذكر القصة: قال

حممد بن طاهر أبو جعفر األصبهاين، مسع جزأ من حديث الشيخ أيب منصور ناصر بن أمحد بن احلسني الفارسي، منه 
عمر بن حممد بن عيسى العدل ثنا أبو بقزوين يف جامعها، سنة ست وسبعني وأربعمائة ويف اجلزء ثنا أبو حفص 

منصور حممد بن أمحد القطان ثنا أمحد بن احلسني املوصلي ثنا علي بن مسلم ثنا أبو حوالة إمام مسجد الكوفة حدثين 
الختذناه من " قال املرأة " لو أردنا أن نتخذ هلوا : " مسلمة ابن جعفر حدثين عمرو بن قيس املاليي يف قوله تعاىل

قال ما كنا لنفعل قال الشيخ أبو منصور فعلى هذا حيسن الوقف على من " إن كنا فاعلني " ين احلور العني يع" لدنا 
  .لدنا واالبتداء بأن كنا فاعلني ومن جعل أن كنا مبعىن لو كنا فوقفه على فاعلني وتأويله ولكنا ال نفعله

ل الرسالة من أستاذ أيب القاسم القشريي، من ايب حممد بن أيب طاهر أبو الفرج القرأئي القزويين، مسع أجزاء من أو
  .الفضل إمساعيل بن حممد الطوسي، سنة ثالث ومثانني وأربعمائة

حممد بن الطيب بن حممد الطييب أبو الفضل القزويين، مسع اإلرشاد للحافظ اخلليل بقراءته على ابنه الوافد بن 



نوا موسومني بالعلم والعدالة وكتبة الوثائق ورأيت من اخلليل سنة ست وأربعني وأربعمائة، والطيبون قبيلة كا
  .نسلهم نفراً ينتحلون مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا واألشبه أنّ سلفهم كانوا كذلك

حممد بن أيب الطيب اخلياط، مسع أبا احلسن القطان أجزاء انتخبها من مسموعاته عن شيوخه، وفيها ثنا يعقوب بن 
وسبعني ومائتني، ثنا حممد بن سعيد بن سابق ثنا عمرو عن املغرية عن الشعيب عن يوسف أبو عمر بقزوين سنة ستة 

مثل املؤمنني يف ترامحهم كمثل رجل اشتكى بعض : " النعمان بن بشري عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
نيب صلى اهللا عليه وآله ، روى احلافظ أبو نعيم عن سليمان بن أمحد الطرباين قال رأيت ال" جسده يأمل بسائر جسده 

  .وسلم فسألته عن صحة هذا احلديث فأشار بيده صحيح صحيح صحيح
  حرف الظاء يف اآلباء

حممد بن ظفر بن إمساعيل القرائي أبو جعفر أجاز له أبو علي املوسياباذي وأبو الوقت، وعبد األول ومسع الصحيح 
تاريخ من أيب الفضل املعروف بسيدومه، نسخة علي بن للبخاري، سنة اثنتني ومخسني ومخسمائة، ومسع هبا هلذا ال

  .حرب، ونسخة أيب جعفر الدقيقي ومها معروفتان، من مسموعات هذا الشيخ
  حرف العني يف اآلباء

حممد بن عامر بن مرداس بن هارون السغدي، ويقال له السمرقندي أبو بكر التميمي، روى عن عصام بن يوسف 
وغريهم، وروى عنه أبو احلسن القطان وأبو منصور الفقيه وأمحد ابن علي بن صاحل،  وأخيه إبراهيم وقتيبة بن سعيد

وحدث ببغداد ومهدان وغريمها، وكان بقزوين، سنة ثالمثائة، وتكلموا فيه، فقال أبو بكر اجلعايب جيب أن ال يروي 
قدم بغداد : التاريخ فقال كان يضع احلديث على الثقات وذكره اخلطيب يف: احلديث عن مثله، قال اخلليل احلافظ

وحدث هبا وبغريها عن حيىي بن حيىي النيسابوري، وقتيبة بن سعيد وحممد بن سالم البيكندي وإسحاق بن راهويه 
روى عنه أمحد بن عثمان اآلدمي، وأبو بكر الشافعي أنبا حممد بن احلسني بن الفضل القطان أنبأ : أحاديث منكرة

ين، قدم علينا ثنا حممد بن عبد بن عامر ثنا قتيبة بن سعيد ثنا مالك بن انس عن نافع امحد بن عمري بن العباس القزوي
  .عن ابن عمر قال

دع ما يربيك إىل ما ال يربيك فإنك لن جتد فقد شيء تركته هللا عز : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
ن حديث عبد اهللا بن أيب رومان االسكندراين، عن هذا احلديث باطل عن قتيبة عن مالك إمنا حيفظ م: مث قال" وجل 

ابن وهب عن ابن مالك تفرد به ابن أيب رومان وكان ضعفاً والصواب عن مالك قوله، وذكر اخلليل احلافظ، يف 
  .هذا احلديث أنه موقوف على ابن عمر مات حممد بن عبد، سنة ثالث وثالمثائة

يف القراآت أليب حامت السجستاين، تبتغون عرض احلياة الدنيا حممد بن عبد كان مسع أبا علي الطوسي، بقزوين 
  .متحرك الرآء كذا القراأة والعرض متاع الدنيا أمجل والعرض ما سوى الدراهم والدنانري

حممد بن عبد بن علي الشريازدي القزويين، كان حمب للعلم، وأهله ويتردد إىل العلماء مسع اإلمام أمحد بن إمساعيل، 
عن وجيه ابن طاهر عن عبد احلميد بن عبد الرمحن البحتري عن احلاكم أيب عبد اهللا ثنا أبو العباس حيدث إمآلء 

حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق البصري ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه حيدث عن 
  .ضرهم من خذهلم حىت تقوم الساعةالنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال ال يزال ناس من مىت منصورون ال ي

حممد بن عبدك بن غامن الغامني، تفقه بقزوين مث ببغداد وكان ماهراً يف احلساب، حاذقاً يف وجوه الدهقنة، ومسع 



  .صحيفة جويرية بن أمساء من اإلمام أمحد بن إمساعيل، سنة ثالث وأربعني ومخسمائة
  فصل

ن للقطان يف مجاعة كثرية يقول ثنا أبو علي احلسن بن علي الطوسي حممد بن عبد األعظم القزويين، مسع أبا احلس
بقزوين، سنة سبع وثالمثائة، ثنا الزبري بن أيب بكر الزهري حدثين حممد بن حسن عن إبراهيم بن حممد عن صاحل بن 

أو مثان إذا  إبراهيم عن حيىي بن عبد اهللا بن سعد بن زرارة عن حسان بن ثابت قال أىن لغالم يفعة ابن سبع سنني
يهودّي بيثرب يصرخ ذات غدة يا معشر يهود، فلما اجتمعوا قالوا مالك ويلك قال طلع جنم أمحد الذي ولد يف 

  .هذه الليلة قال فأدركه اليهودي فلم يؤمن به
  فصل

لري حممد بن عبد الباقي بن عبد اجلبار اجلرجاين أبو بكر بن أيب نصر القزويين، من أهل الفقه واحلديث مسع با
األحاديث األلف اليت مجعها القاضي الشهيد أبو احملاسن الروياين أو بعضها منه سنة سبع وسبعني وأربعمائة، 

وبقزوين صحيح البخاري أو بعضه من األستاذ الشافعي ابن داؤد سنة تسع وتسعني وأربعمائة، ومسند الشافعي 
بروايته عن أمحد بن حممد بن اإلسكايف عن القاضي أيب  .رضي اهللا عنه من نصر ابن عبد اجلبار القرائي سنة مخسمائة

  .بكر احلريي
  فصل

حممد بن عبد الدبار القرشي املعروف بسندول اهلمداين، روى عن يزيد بن هارون وسفيان بن عيينة وداؤد بن احملرب، 
يفا وأربعني حجة، وروى عنه إبراهيم ابن مسعود وعلي بن أيب طاهر القزويين، وكان من الثقات، ويقال أنه حج ن

وكان له جملس مبكة، يعرف باسطوانة سندول وكانت له داران بقزوين جبنب اجلامع موقوفتان على السابلة 
  .والغزاة

حممد بن عبد اجلبار املؤدب، مسع عطاء اهللا بن علي بن ملكويه، صحيفة جويرية بن أمساء بروايته عن زاهر الشحامي 
ويه احلريي عن احلسن بن سفيان وأيب يعلى املوصلي عن عبد اهللا بن حممد بن عن أيب سعد الكنجروذي عن أيب عمر

  .أمساء عن عمه جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنه
حممد بن عبد اجلبار أبو بكر املياجني، مسع بقزوين األشجيات من لفظ السيد أيب الفضل حممد بن علي احلسين، سنة 

  .ربعني املعروف باحملمدي بروايته عن حممد الفراويتسع ومخسني ومخسمائة، وكذا األ
حممد بن عبد اجلليل بن حممد بن أيب يعلى القزويين، أجاز له عبد الواحد بن علي بن حممد بن فهد العالف رواية 
مسموعاته خاصة غريب احلديث، أليب عبيد ، ومنه أمحد بن حنبل ومعجم القاضي ابن قانغ، سنة إحدى ومثانني 

  .ةوأربعمائ
  فصل

حممد بن عبد احلميد بن عبد العزيز املاكي أبو جعفر القاضي أحد األخوة السنة الذين لقيناهم يتولون القضاة 
بعضهم أصالة وبعضهم نيابة، وبيتهم معروف بعمل القضاء، وكان يف سلفهم قضاة وعدول، وفقهاء وحمدثون 

محه اهللا للتفقه، ومسع عليه كثرياً من كتب احلديث يذكرون يف ترامجهم وحممد هذا كان كثري التردد إىل والدي ر
  .بقراأته وقراأة غريه ومما مسعه منه مشيخته مسعها عليه سنة مثان ومخسني ومخسمائة

  فصل



حممد بن عبد الرمحن بن أمحد الثابيت املروروذي، فقيه مسع بقزوين مسند اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه من أيب بكر 
  . القاسم الشالوسي يف مجاعة سنة مثان وعشرين ومخسمائةحممد بن احلسني بن أيب

حممد بن عبد الرمحن بن مجيل، مسع أبا الفتح الراشدي يف اجلامع بقزوين صحيح البخاري أو بعضه، وفيما مسع 
حديثه عن حيىي بن سليمان حدثين ابن وهب حدثين عمر أن أباه حدثه عن عبد اهللا بن عمر، وذكر احلرورية فقال 

  " .ميرقون من اإلسالم مروق السهم من الرمية : " النيب صلى اهللا عليه وآله وسلمقال 
حممد بن عبد الرمحن بن املعايل بن منصور بن احلسني بن أمحد الورائين أبو عبد اهللا بن أيب مسلم كان فقيهاً أذيباً 

ع سنن أيب عبد اهللا ابن ماجة من الشيخ شروطياً، ذكياً قومي الطبع، بقي بعد أقرانه سنني حمترماً مرجوعاً إليه، مس
ملكداد بن علي العمركي بقراأة أيب سليم الزبريي، سنة ثالث وثالثني ومخسمائة، ومسع بأصبهان أبا مسعود عبد 

اجلليل بن كوتاه سنة ثالث وأربعني ومخسمائة ومسع أبا خليفة الفضل بن إمساعيل ابن عبد اجلبار بن ماك حديثه عن 
أ أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن أمحد بن يوسف املعرب القزويين، أنبأ أبو منصور حممد بن أمحد بن حممد أنب: أبيه قال

  .القطان يف جملس إمالء له
ثنا أبو يعلى املوصلي ثنا أبو طالب عبد اجلبار بن عاصم حدثين عبيد اهللا بن عمر عن أىب زيد بن أنيسة عن علي بن 

من تطهر يف بيته مث : " أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ثابت األنصاري عن أيب حازم عن
" مشى إىل بيت من بيوت اهللا يقضي فريضة من فرائض اهللا كانت خطوته إحدامها حتط خطيئة واألخرى ترفع درجة 

اء والبلديون ومسعت منه ، وكان عنده إجازة اإلمام حممد الفراوي ومجاعة من مشائخ خراسان ومسع منه الكثري الغرب
  :وابتلى بوفاة بنني كبار متوجهني وأنشد يف مرثية ابنني له

  موت مع األحباب أحلى من حياة يف فراق... العيش من بعد األحبة حيتوي مر املذاق 
  وإذا دنا أجل فما يغنيك من آس وراق... تعس الطبيب وطبه ما من قضاء اهللا واق 

  يا صاحب األمل الفسيح وطالب املآء املراق... ل راق الدهر ينزل كل راكبة ويهبط ك
  املرء مكبول مبا يف األسر مشدود الوثاق... دنياك إن عزت عليك فإهنا دار امتحان 
  يا نازالً مترجالً والليث مقدار الفواق... بعد اهلا من دار هلك ما هبا أحد بباق 
  نيا ال تنال بغري زور واختالقتباً لد... يا جامعاً متكاثراً باملكر واحليل الدقاق 

  وهبا الزيادة يف انتقاص واجلموع إىل افتراق
  :وله أيضاً مشياً على تصنيف لبعضهم

  لو استطعنا محلناه على البصر... هذا الكالم فدع ما دونه وذر 
  من البيان إىل آياته األخر... بدت به لرسول اهللا معجزة 

  ا ملن آياته الكربوإن هذ... ما يف البسيطة من مثل لصاحبه 

  رشيقة كالنجوم الزهر والدرر... حلى املعاين واأللفاظ رايعة 
  لكنه فيهم كالنضر يف مضر... ما يف األئمة أهل الفضل منقصة 
  ال يعرف الفرق بني الشمس والقمر... كم صنفوا فيه لكن ال ترى أحد 

  هيهات ليس يقاس الدر بالبعر... يا قائساً بصحيح القول فاسدة 
  .لد سنة عشرين ومخسمائة يف احملرم وتويف آخر يوم من سنة إحدى عشرة وستمائةو

حممد بن عبد الرمحن القصريي، مسع مسند عبد الرزاق بن مهام من سليمان بن يزيد القزويين هبا سنة ثالث وثالثني 



مسلم بن عبد الرمحن اجلرمي ثنا أبو احلسن خازم بن حيىي ثنا : ومائتني، ومسع أبا احلسن القطان يف الطواالت يقول
ثنا الوليد بن مسلم عن أيب رافع املديين عن حممد بن كعب القرظي عن أيب هريرة قال سألت رسول اهللا صلى اهللا 

من " ونفخ يف الصور فصعق من يف السماوات ومن يف األرض إال من شاء : " عليه وآله وسلم عن قوله تعاىل
  " .هداء يا أبا هريرة الشهداء يا أبا هريرة الش: " استثىن ربنا جل جالله، فقال

حممد بن عبد الرمحن أبو جعفر يشهر مبمك القزويين، مسعم الكثري من أيب احلسن القطان وفيما مسع ما أماله يف 
الطواالت، فقال ثنا أبو احلسن علي بن احلسن اهلسنجاين بالري ثنا مسدد ثنا أمية بن خالد ثنا شعبة عن عمرو بن 

خطب احلسن بن علي بعد موت علي رضي اهللا عنهما فقام : عبد اهللا بن احلارث عن زهري بن األقمر قالمرة عن 
اللهم إين أحبه فأحبه : إين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وهذا يف حياته فقال: رجل من أزدشنؤة فقال

  .وسلم ما حدثتكمليبلغ الشاهد الغائب ولوال عزمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
  فصل

حممد بن عبد الرحيم بن اخلليل الصرامي القزويين، مسع الغاية يف القراءة وشرحها من حممد بن آدم الغزنوي سنة 
أربع وثالثني ومخسمائة، واخلماسيات البن النقور من حممد بن إمساعيل بن عبد اهللا خماطرة الساوي هبا سنة إحدى 

  .مد بن أمحد بن حممد بن عبد اجلبار األسدي عن ابن النقورومخسني ومخسمائة، بروايته عن حم
حممد بن عبد الرحيم بن سليمان بن الربيع بن عبد اهللا املازين األندلسي أبو حامد بن الربيع الغرناطي وغرناطة بلدة 

ين، ورد باألندلس، يقال أهنا بلدة دقيانوس صاحب أصحاب الكهف كان من احملدثني اجلوالني يف البالد املكثر
قزوين ومسع هبا ومسع منه، مسع مسند أمحد ابن حنبل من الرئيس بن احلصني عن ابن املذهب، وصحيح حممد بن 
  .إمساعيل البخاري، من أيب صادق مرشد بن حيىي بن القاسم املديين، بسماعه منه مبصر بروايته عن كرمية املروزية

يد الفهري عن القاضي أيب الوليد الباجي عن أيب ذّر اهلروي عن والتاريخ الكبري للبخاري عن أيب بكر حممد بن الول
أيب بكر بن عبدان الشريازي عن أيب احلسن حممد بن سهل املقرئ عن البخاري والكين واألمساء ملسلم ابن احلجاج 
 عن الفهري عن الباجي عن أيب ذر عن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن زكريا عن مكي بن عبدان عن مسلم وجدت

  :له خبطه
  كما اختلف النصارى يف املسيح... قد اختلف الروافض يف علي 
  وما عثروا على املعىن الصحيح... وكلهم على التحقيق يهذي 

وكان له معرفة بالعربية ونظم ال بأس به وخط كما يكون للمغاربة رأيت خبطه أن حممد بن الوليد الفهري 
  :الطرسوسي أنشده مبصر لنفسه

  والفعل خيرب عن حدود الفاعل... عن أعراقه أفعاله تنبئك 
  فهي الدليل ودع سؤال السائل... انظر إىل أفعال من مل تدره 

حممد بن عبد الرحيم الشافعي الروعي أبو اليمان القزويين، مسع التلخيص أليب معشر الطربي، من األستاذ أيب 
تفسري مقاتل بن سليمان من احلافظ إمساعيل بن إسحاق الشحاذي املقرئ، بقراأته عليه سنة سبع ومخسمائة، ومسع 

  .حممد املخلدي سنة اثنني ومخسمائة
حممد بن عبد الرزاق املقدسي مسع جزأ كبرياً من حديث ناصر بن أمحد الفارسي عن شيوخه منه بقزوين، سنة ست 

ك عن ابن أيب ذئب عن وسبعني وأربعمائة، وفيه ثنا أبو حفص عمر بن حممد بن عيسى العدل ثنا دحيم ثنا ابن فدي
ألن يقدم أحدكم ثالثة دراهم، يف حياته : " شرحبيل عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم



  " .خري له من أن يتصدق مبائة بعد موته 
  فصل

ا حممد بن عبد السالم بن عبد الرمحن القاضي اهلشجردي كان يقضي ويذكر بقريته وقرى سواها وآباءه ذكرو
بالعلم والسنة تفقه بقزوين مدة ومسع احلديث ومسع مشيخة اإلمام عبد اهللا بن حيدر منه وفيها، أنبأ األستاذ 

الشافعي بن داؤد املقرئ أنبأ اإلمام أبو حفص هبة اهللا بن حممد بن عمر عن عمه أيب حممد عبد اهللا بن عمر بن زاذان 
زيز الفرغاين ثنا أمحد بن بديل ثنا احملاريب ثنا عمرو بن مشر عن أبيه أنبأ القاضي أبو بكر السين ثنا حممد بن عبد الع

قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال مسعت يزيد بن مرة، مسعت سويد بن غفلة مسعت علياً رضي اهللا عنه يقول
خري علمتنيه  ، قلت جعلين اهللا فداك كم من" يا علي أال أعلمك كلمات إذا وقعت يف ورطة قلتها : " وآله وسلم

إذا وقعت يف ورطة وقل بسم اهللا الرمحن الرحيم، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، فإن اهللا يصرف : " قال
  " .هبا ما شاء اهللا من أنواع البالء 

بن  حممد بن عبد السالم الصويف، مسع صحيح البخاري بتمامه من القاضي إبراهيم بن محري اخليارجي بقراأة هبة اهللا
  .زاذان، سنة اثنتني وثالثني وأربعمائة

  فصل

حممد بن عبد العزيز بن الرب الزاذاين كان فقيهاً، ذكياً لسناً مسع احلديث من أيب سليمان الزبريي ومن والدي رمحهما 
  .اهللا

نه سنة سبع حممد بن عبد العزيز بن عبد اجلبار القرائي، مسع كتبا االستنصار يف األخبار من مجع اخلليل القرائي م
ومثانني وأربعمائة، وفيه ثنا القاضي أبو احلسن علّي بن أمحد بن هلة ثنا عبد اهللا بن حممد ابن عبد كان، القارئ ثنا 

أمحد بن جابر، ثنا حممد بن أمحد ثنا يزيد بن هارون رفعه إىل أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
  " .ال يبايل املرء مبا يأخذ املال من حالل أو حرام  ليأتّني على الناس زمان: " وسلم

حممد بن عبد العزيز بن عبد امللك بن الفضل الرافعي أبو جعفر كان أبوه ووالدي رمحه اهللا ابين عّم وكان له وألبيه 
دخول يف عمل السلطان وجاه أفضى األمر هبما إىل أن قتال مظلومني ودرس حممد كتباً يف اللغة، وحفظ أكثر 

القرآن وحصل طرفاً من الفقه والفرائض واحلساب، ومسع األربعني من روايات احملمدين ختريج عبد الرزاق بن حممد 
الطبسي من صحيح البخاري لإلمام حممد الفزاري من والدي ومن أيب طاهر حممد بن احلسن األزغندي سنة مخس 

  .ن كثري الذكاء والدعاء والتالوةوستني ومخسمائة، وأجاز له مجاعة من أبيه ببغداد وقزوين، وكا
حممد بن عبد العزيز بن ماك الفقيه، يف اإلرشاد للخليل احلافظ أنه مسع من ميسرة بن علي وابن رزمة، ومات قبل 

  .أن يبلغ الرواية وأبوه حمّدث وفيه مشهور يأيت ذكره
بعضبه من احلافظ اخلليل بن عبد اهللا  حممد بن عبد العزيز بن ماك املعروف باملشرف مسع التاريخ الصغري للبخاري أو

سنة ثالث وأربعني وأربعمائة، بروايته عن عبد الرمحن بن حممد الشيباين عن ابن األشقر عن البخاري وصحيح 
البخاري، من إبراهيم بن محري بقراأة هبة اهللا بن زاذان وتفسري مقاتل بن سليمان من احلافظ اخلليل وأجاز له حممد 

  .رة سنة مخس وأربعني وأربعمائة، رواية مجيع مسموعاتهبن أمحد بن زيتا
حممد بن عبد العزيز بن املبارك القيسي الدينوري، ذكر اخلليل احلافظ يف التاريخ أنه مسع شيوخ العراق كأيب نعيم، 

يه بالكوفة والقعنيب بالبصرة وأنه قدم قزوين سنة نيف وستني ومائتني، وأنه روى عنه أمحد بن إبراهيم بن مسو



وإسحاق بن حممد وعلي بن حممد بن مهروية وأنه مل يكن بذاك القوي، مث قال ثنا حممد بن إسحاق بن حممد ثنا أيب 
ثنا حممد بن عبد العزيز الدينوري ثنا بشر بن عبد امللك الكويف ثنا قرة بن سليمان ثنا هشام بن حسان عن مطر 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كان يصبح جنباً من  الوراق عن عطاء بن أيب رباح عن عائشة وأم سلمة، أن
  .غري احتالم، مث يصوم ذلك اليوم

حممد بن عبد العزيز بن حممد بن عبد امللك أبو عبد اهللا الشحاذي من األئمة الذين لقيناهم تفقه بقزوين، مث ببغداد 
مصحبني يف أسفار التحصيل وملا رجع إىل مث بنيسابور على اإلمام حممد بن حيىي، وكان مع والدي رمحهما اهللا، 

قزوين قبل األئمة وأقبلت عليه املتفقهة يتلمذون له وحيصلون عليه وكنت ألقاه يف صغري يف جمالس النظر فصيحاً 
  .جهوري الصوت ذا صولة

 .مث تراجعت به األيام وأثرت فيه السنون وكان سليم اجلانب سهل اخللق صاحبته سفراً وحضرا واستأنست به
ومسعت منه صدراً من صحيح البخاري بروايته عن أيب األسعد القشريي عن احلفصي ومسع عم أبيه أبا إسحاق 
  .الشحاذي وغريه بقزوين ومشائخ بغداد ونيسابور تويف سنة سبع ومثانني ومخسمائة، هبمدان ونقل منها إىل قزوين

علوم القرآن وحصل كثرياً من القراآت، ورأيت خبطه حممد بن عبد العزيز بن حممد أبو العالء القزويين، مقرئ تتبع 
كتباً منها املختصر الرافعي يف قراأة األئمة السبع املشهورين ألفه أبو بكر حممد بن علي القطان اهلذاين باسم الوزير 

  .أيب بكر حممد بن عبد العزيز بن حممد بن رافع ورمسه
  فصل

بو الفتح القزويين من قوم مذكورين بالعلم واحلديث، يروي عن حممد بن عبد الغفار بن أمحد بن عيسى الصفار، أ
حممد بن هارون الثقفي، وعلي بن حممد بن عيسى الصفار، وروى عنه حممد بن احلسني البزاز، واخلليل واحلافظ يف 

ىي عن مشيخته، فقال حدثين حممد بن عبد الغفار هذا ثنا حممد بن هارون الثقفي ثنا بشر بن موسى ثنا خالد بن حي
سفيان الثوري عن أسلم املنقري عن زهري أيب علقمة الثقفي، قال رأى النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم رجالً سيء 

نعم من كل نوع، قال فلري عليك، فإن اهللا حيب أن يرى أثره على عبده حسناً وال حيب : اهليئة قال الك مال قال
  .البؤس والتباؤس

ن سهل املعدل البزاز، أبو عبد اهللا السمار القزويين كان يقرأ عليه احلديث يف خانه حممد بن عبد الغفار بن احلسن ب
مسع أبا احلسن القطان، وروى عنه اخلليل احلافظ وحدث عنه حممد بن عبد امللك البزاز يف فوائده فقال أنبأ أبو عبد 

عبد اهللا بن عبد الصمد، حدثين حممود بن  اهللا حممد بن عبد الغفار البزاز أنبأ علي بن إبراهيم بن سلمة أنبأ علي بن
خداش الطالقاين ثنا سيف بن حممد ثنا مسعر وسفيان عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري، قال كانت مرمي تصلي 

قد ! حىت تورم قدماها قال وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يصلي حىت تورم قدماه فقيل له يا رسول اهللا
  .أفال أكون عبداً شكوراً: ما تقدم من ذنبك وما تأخر قالغفر اهللا لك 

  .حممد بن عبد الغفار بن سهل القزويين، مسع من القاضي إبراهيم ابن محري صحيح البخاري أو بعضه
  فصل

حممد بن عبد القدمي بن مسعود املروزي أبو غياث القزويين، فقيه أجاز له عيسى بن يوسف املغريب املالكي، رواية 
الصحاح ليب احلسن رزين ابن معاوية األندلسي بسماعه من املصنف، وهو كتاب مفيد، مجع فيه أحاديث  جتريد



  .املؤطا والصحيحني وسنن أيب داؤد وجامع الترمذي وسنن النسائي
  فصل

أيب حممد بن عبد الكرمي بن أمحد بن عبد الكرمي بن أمحد بن طاهر ابن أمحد بن إبراهيم بن احلسن أبو عبد اهللا بن 
سعد بن أيب العباس بن الوزان التميمي صدر أئمة األصحاب وسالك طريق الصواب، كان إليه وإال آبائه رياسة 

أهل العلم وغريهم، من أصحاب الشافعي رضي اهللا عنهم بالري وغريها وأنه توالها مدة يف عفة ونزاهة وحترز عن 
له مث أنه أعرض عن كثري من الرسوم املعتاد وانزوى مقبالً الفتنة، وما يوغر الصدور، وإقامة لسوق العلم وتربية أله

  .على العبادة
حج وجاور مبكة مدة وكان فقيهاً متكلماً مدرساً مذكراً صوفياً مكرماً للعلم وأهل خائفاً من اهللا تعاىل، معظماً 

صالبة وثبات وصرب وقوة قلب لدينه، حمذراً من الفنت حمباً ملعايل األمور حمسناً إىل الضعفاء واملساكني ذا مصابة و
حبوثاً عن العلم منصفاً توطن بالري مدة وأكرم موردي، ومقامي وإذا حضرت يف جملس تذكري للعامة، وسئل من 

بعض املسائل الفقهية فرمبا كان يراجعين من رأس املنرب وحييل السائل على لشدة احتياطه وال يبايل مما يقول الناس يف 
  .مثله

حامد بن حممود املآوراء النهري، وغريه ومسع احلديث منه ومن احلافظ حممد بن علي اجلياين ومن تفقه على اإلمام 
القاضي أيب عبد اهللا االسترآبادي، وأجاز له اإلمام حممد بن حيىي، وعبد الرمحن االكاف وأبو الربكات الفراوي 

ته وجمازاته أربعينيات وقد أخربنا وعبد اخلالق الشحامي ومجاعة من أئمة طربستان وغريهم وخرجت من مسموعا
أنبأ هبة اهللا بن احلسني بن عمر النيسابوري، أنبأ عبد الباقي ابن يوسف احلافظ، أنبأ أبو حممد . بقراأيت عليه رمحه اهللا

عبد اهللا بن يوسف بن ماسي ثنا أبو مسلم الكجي ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري ثنا عبد اهللا بن عون عن الشعيب، 
  :النعمان بن بشري يقول مسعت

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول إن احلالل بني وأن احلرام بني وأن بني ذلك أموراً مشتبهات ورمبا 
قال مشتبه وسأضرب لكم يف ذلك مثالً أن اهللا محى محى، وأن محى اهللا ما حرم وأنه من يرع حول احلمى، يوشك 

ل من خيالطه الريبة يوشك أن حمر ورد قزوين مراراً فيها ما قصد فيه زيارة الشيخ أيب أن خيالط امحى احلمى ورمبا قا
  .بكر الشاذاين رمحه اهللا ومرض أياماً قليلة

تويف يف ربيع اآلخر سنة مثان وتسعني ومخسمائة رمحه اهللا ومن عجيب االتفاقات أنه يف أيام مرضه يذكر املوت، وال 
لس جملساً إال هو يذكر املوت أو يتذكره، وكان اهللا تعاىل سهل األمر عليه بإخفآء أوصى بشيء مع أنه قلما كان جي

  .احلال واهللا لطيف بعباده
حممد بن عبد الكرمي بن احلسن بن علي بن إبراهيم بن علي بن أمحد الكرجي أبو الفضل إمام مشهور مرجوع إليه، 

يه يف عهده، مسع عم جده أبا بكر حممد بن إبراهيم بن مقبول عند اخلواص والعوام منتجب، وكانت إمامة اجلامع إل
علي الكرجي ومسع صحيح حممد بن إمساعيل البخاري، من حممد بن حامد بن كثري سنة تسع ومثانني وأربعمائة، 
ومن األستاذ الشافعي أبن داؤد سنة تسع وتسعني وأربعمائة، ومسند الشافعني رضي اهللا عنه، من نصر بن عبد 

ائي سنة مخسمائة بروايته عن أيب ذّر عن أمحد بن حممد االسكايف عن أيب بكر احلريي عن األصم واإلرشاد اجلبار القر
للخليل احلافظ، من القاضي أيب الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار سوى القدر الضائع منه وهو مضبوط سنة تسع وستني 

  .وأربعمائة
حممد بن معبد عن حممد بن علي عن الثعليب واعتصام العزلة وتفسري أيب إسحاق الثعليب عن السيد ذي الفقار بن 



أليب سليمان اخلطايب عن الشيخ أيب عمر امليقاين عن أيب القاسم سعد بن علي الزجناين عن أيب حممد جعفر بن علي 
أمحد املروروذي عن املصنف، ومسند الشهاب أليب عبد اهللا القضاعي، عن الرئيس ابن عبد الوارث األهبري، والكيا 

بن علي ابن أمحد اخلضري، واخلليل القرائي بروايتهم عن املصنف، وقد لقيته ومسعت منه فضائل قزوين، للخليل 
احلافظ بقراأة والدي عليه رمحهما اهللا تعاىل بروايته عن القاضي إمساعيل بن عبد اجلبار عن اخلليل وأجاز يل مجيع 

  .مسموعاته
أبو بكر حممد بن إبراهيم بن علي بن أمحد الكرجي يف مسجده بقزوين، سنة أنبأنا أبو الفضل الكرجي ثنا الشيخ 

أربع ومثانني وأربعمائة، ثنا القاضي أبو احلسن عبد اجلبار بن أمحد األسدآبادي قدم علينا سنة تسع وأربعمائة، ثنا أبو 
يزيد ثنا زيد بن أيب أنيسة عن  احلسن القطان بقزوين، ثنا أبو حامت الرازي ثنا حممد بن يزيد بن سنان الرهاوي ثنا

ال : " عمرو بن مرة عن أيب البختري، عن أيب سعيد اخلدري، قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول
زكاة يف شيء من احلرث خنله وكرمه، وزرعه حىت يبلغ مخسة أو ساق، فما بلغ مخسة أو ساق، ففيه الزكاة فما كان 

  " .والنواضح ففيه نصف العشر منه بالدوايل واأليدي، 
ما كان فيه مما يسقيه السماء واألهنار ففيه العشر، والوسق ستون صاعاً، وال زكاة يف شيء من الفضة حىت يبلغ 
مخسة، أواق ففيه الزكاة والوقية أربعون درمهاً إذا بلغ مائيت درهم، ففيه مخسة دراهم وأجاز له رواية مسموعاته 

عثمان بن حممد بن عبد اهللا احملمي سنة إحدى ومثانني وأربعمائة وقرأت على علي بن عبيد  الشيخ الرئيس أبو عمرو
  .اهللا احلافظ حبق قرائته على اإلمام أيب الفضل

أنبأ الرئيس أبو عمرو احملمي إجازة أنبأ احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا أمحد 
الوهاب ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة عن عبد احلميد صاحب الزيادي، مسع أنس بن  بن النضر بن عبد

اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة، من السماء أو أتنا بعذاب : مالك، يقول قال أبو جهل
أخرجه البخاري يف الصحيح " ستغفرون وما كان اهللا ليعذهبم وأنت فيهم وما كان اهللا معذهبم وهم ي" أليم، فنزلت 

  .عن أمحد بن النضر، تويف أبو الفضل الكرجي سنة ست وستني ومخسمائة
  .حممد بن عبد الكرمي بن أيب الفتح فقيه مسع علي بن حيدر الزريري وغريه

الدي قدس اهللا حممد بن عبد الكرمي بن الفضل بن احلسن بن احلسني بن رافع أبو الفضل الرافعي القزويين، اإلمام و
روحه، حق الوالد على الولد عظيم وإحسانه إليه قدمي، ولن جيزي الوالد املولود، وإن بذل فيه اجملهود، وكنت قد 
عزمت على أن أجعل من شكر فواضله مجع خمتصر يف نشر فضائله امسيه بالقول الفصل يف فضل أيب الفضل فرأيت 

  .إفراده فليكتب من الصواب أن أدرجه يف هذا الكتاب فمن أراد
بسم اهللا الرمحن الرحيم، قال العبد الضعيف أبو القاسم الرافعي غفر اهللا له هذه وباهللا اعتصم قوة وحوالً وأمحده هو 
باحلمد أجدره وأوىل واشكره على ما ابتدى من اجلميل وأوىل وأبداك من النعمة إفضاالً وطوالً، وأصلى على رسوله 

  .، وعمالً وقوالً فصول ضمنها، نبدأ من سري والدي وأحواله تغمده اهللا برمحته وإفضالهحممد املختار، خلقاً وخلقاً
  فصل يف وقت والدته

كانت والدته رمحه اهللا سنة ثالثة عشرة أو أربع عشرة ومخسمائة، أو حنومها ألين مسعته رمحه اهللا يقول يف مرضته اليت 
 صلى اهللا عليه وآله وسلم منذ ثالثة أعوام، لزيادهتا على تويف فيها هذا آخر العهد وإين ألستحيي من رسول اهللا

أعوام عمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وكان صلى اهللا عليه وآله وسلم، حني تويف يف الرواية املشهورة 



بد مسعت ابن عمي عبد العزيز بن ع: ابن ثالث وستني سنة وسنذكر من بعد وقت وفاته، وأيضاً فإنس مسعته يقول
  .امللك الرافعي، وكان أكرب مين بسنتني إىل ثالث يقول يل أتذكر أين كنت أحرك مهدك

قد خرجنا مع الناس إىل شارع احمللة، وضربنا القباب وأرخينا الستور لزلزلة عظيمة، كانت بقزوين يف ذلك الوقت، 
مخسمائة، وكانت تعود إىل وحدثت تلك الزلزلة ليلة األربعاء خلامس خلون من شهر رمضان سنة ثالث عشرة و

مدة سنة كاملة، وأيضاً فإنه كان يقول يل ولدتك بعد ما جاوزت األربعني، وولدت يف أواخر العاشر من شهور سنة 
  .مخس ومخسني ومخسمائة
  فصل يف كنيته وامسه

ع وعشري كناه أبواه بأيب الفضل رعاية ألسم جده الفضل وأما االسم فرأيت يف آخر خمتصرات كتبها يف سنة سب
ومخسمائة وكتب رافع بن عبد الكرمي بن افضل، موافقة السم اجلد األكرب مث بدله بأمحد ورأى موافقة اسم النيب 
صلى اهللا عليه وآله وسلم أوىل فرأيت يف مساعاته وتعاليقه القدمية أمحد بن عبد الكرمي، مث استقر امسه بعد ثالث 

يلقب يف صغره ببابويه على ما يعتاده أهل قزوين من التلقيب ببابا سنني أو أربع من أول تفقهه على حممد وكان 
وبابويه، يعنون أنه مسى جده وحيبون ذكر اجلّد باحلافد وبقي عليه ذلك إال أنه رمحه اهللا كان يكرهه ويذكر أنّ عمة 

  .له كانت ترقصه به يف صغره فاشتهر به
  فصل يف نسبه

حيكى عن أشياخ له أن الرافعية من أوالد العرب الذين توطنوا . سراجيمسعت اخلطيب األفضل حممد بن أيب يعلى ال
هذه البالد يف عهد التابعني واألتباع، ومسعت غري واحد أن آخرين من ولد رجل من العرب إمسه رافع أو كنيته أبو 

  .رافع سكن أحدمها قزوين واآلخر مهدان وأعقب كل واحد فيهما
عّد مجاعة من العدول والقضاة هبذه النسبة، وورد علينا فقيه منهم جمتازاً منذ سنني وهناك ي. فقيل ألوالدمها الرافعية

وادعى هذه القرابة، ويقع يف قليب أنا من ولد أيب رافع موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، ويف التواريخ 
يته إىل اآلن يف كتاب واهللا أعلم ذكر مجاعة من ولده منهم إبراهيم بن علي الرافعي ومل أمسع ذلك من أحد وال رأ

  .حبقائق األحوال
كان يف آباء والدي رمحه اهللا مجاعة من أهل العلم، بقزوين كذلك حكاه والدي عن اإلمام أيب سليمان الزبريي وعن 

 اإلمام ملك داد بن علي حني أحضر للتفقه بني يديه مث مل يبق فيهم مترسم بالعلم أن أحىي اهللا بوالدي امليت وقد
  :قيل

  فإليه املاء يوماً سيعود... كل هنر فيه ماء قد جرى 
مسعت شيخاً من شيوخ الديلم من حملتنا مراراً، يقول كان يف آبائكم مجاعة استوزرهم ملوك الديلم، وخاصة بناحية 

الفشكل وكان هلم جاه وقدر، يف هذه النواحي، والذين عملوا للسلطان من بين عمومتكم حذوا حذوهم العرق 
  .زاعن

  فصل حضانته وترشيحه للتعلم

تويف أبواه وهو صغري، واحتضنه جده من قبل أمه الشيخ الزاهد أبو ذر رمحه اهللا، وكان من عباد اهللا الصاحلني، 
املشهورين بالصيانة وحسن السرية من حملة آبائه طريق الصامغان، إىل داره يف املدينة العتيقة وقام بتسليمه إىل 

أديبه ورباه أحسن تربية، بأطيب مكسب، وكان له حنني إىل تلك الدار اليت نشأ فيها، وأتذكر املكتب وتعليمه وت
  .أنه متلك بعضها ورمبا هّم باالنتقال إليها مث مل يتفق له ذلك



ملا خرج من الكتاب وهو يف حد الصغر بعد ذهب به جده إىل مفيت البلدة وإمام أئمتها أيب بكر ملكداد بن علي 
ه اهللا وعرضه على عرض أم سليم أنساً رضي اهللا عنه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، العمركي رمح

  .وسأله أن يعلمه ما حيتاج إليه ويأذن له يف مالزميه يف البيت وخارج البيت
ذكر له قومه وقبيلته فتقبله بقبول حسن احتراماً لذلك الشيخ وسعادة قضيت له فعلق عليه املذهب، واخلالف 

ومسع عليه احلديث الكثري وكانت شفقته عليه شفقة الوالد على ولده، أو حافده الواحد كل خلق حسن وأدب 
  .حممود فتخرج عنده وتوجه

  فصل يف أسفار حتصيله

ملا خترج واتنفخت عينه فيما كان مقبالً عليه من العلوم كان يعرض له عزم السفر على ما يتشوف إليه األحداث 
مه، عليه اجلوالون الواردون من البالد اليت يتفق فيها ازدحام الطلبة يف كل عصر ومل يكن تسمح من احملصلني ويعل

نفسه بذلك حماماة على جانب أستاذه ملكذاد بن علي ورعاية خباطره فلم يسافر حىت انتقل الشيخ إىل جوار رمحه 
صر وحيصل باملباحثة وغريها، ورأيت أجزأ اهللا تعاىل نعم كان مع مالزمته لدرسه يتردد إىل غريه من أئمة ذلك الع

  .من تعليقه على مجاعة منهم األستاذ علي ابن الشافعي بن داؤد واإلمام أبو سليمان الزبريي
مث سافر إىل الري سنة مخس وثالثني ومخسمائة يف صفرها واشتغل بتعليق اخلالف على اإلمام أيب نصر حامد بن 

غريه كاحلسن بن حممد الغزال البلخي والقاضي احلسن بن حممد  حممود اخلطيب، ومسع احلديث منه، ومن
االسترأبادي وغريمها مث عاد إىل قزوين يف آخر شوال السنة، مث خرج إىل بغداد يف رمضان سنة ست وثالثني 

  .ومخسمائة، وعلق طريقة الشيخ أسعد امليهين على مجاعة من فقهائها
و نصر املبارك ابن املبارك وأمحد بن حيىي الزهري وتعليقته على منهم يوسف الدمشقي، وأبو مشهور الرزاز وأب

ضخامتها باقية عندنا، ومسع هبا احلديث الكثري وحصل من كل فّن وحج منها سنة مثان وثالثني ومخسمائة وعقد 
  .اجمللس يف التاجية، يف صفر سنة اثنتني وأربعني ومخسمائة

، من هذه السنة، وبقي يف الطريق أشهراً ودخل نيسابور يف خرج منها على قصد نيسابور يف شهر ربيع األول
رمضان السنة وأقام مدة عند اِلإمام حممد بن حيىي، وكانت له الدولة، وقتيذ وعليه إقبال الطلبة، وكان يعد الكمال 
آمل يف تالمذمته والشريف من حضر درسه، والرشيد من فاز بلقائه، ومسع هبا احلديث من مشائخها، ومسع بطوس و

  .وغريها على ما سيظهر عند ذكر شيوخه وعاد إىل قزوين يف صفر سنة تسع وأربعني ومخسمائة
  فصل يف إبتداء أمره بعد العود من السفر

اغتنم األقارب واألباعد قدومه وأكرموا مورده، وخرج بعضهم الستقباله إىل الرّي وكانوا يظنون أنه يقيم بغريها 
ان ال ميلك بقزوين عقاراً، واعتىن بشأنه األكابر سيما رئيس األئمة حينئذ أبو عبد اهللا من البالد ألنه طالت غيبته وك

اخلليلي رمحه اهللا، وفوض إليه تدريس مدرسته وعينت له احلظرية املنسوبة إليه يف اجلامع وابتدأ بالتفسري فيها يف 
تتب أمره، وكان ينتابه مجاعة من صلحاء أواخر ربيع األول من السنة، وأقبلت عليه املتفقهة وأوالد املعارف واس

  .احملترفة، وأهل السوق زرافاتاً ووجداناً يتلفقون منه الفقه والكالم بالفارسية
عثمان احلالج يأتيه كل يوم وقت العصر، بعد ما حيصل قوته من : رأيت منهم يف صغري كهالً من الصاحلني يقال له
ي، إىل أن ختم الكتاب فكأن يقال أنه سرد فقه املهذب بتمامه احللج لدرس املهذب للشيخ أيب إسحاق الشرياز

بالفارسية حفظاً ورغب يف مصاهرته اإلمام أبو الرشيد الزاكاين فتزوج منه والديت حفظها اهللا، وكان زفافها إليه يف 



  .صفر سنة ثالث ومخسني
  فصل يف معرفته بالفنون

حيح العبارة جيد اإليراد، يستعني يف املناظرة باألمثال السائرة، كان رمحه اهللا فقيهاً مناطراً فصيحاً حسن اللهجة ص
ويأيت باالستعارات املليحة وكان مفتياً، مصيباً حمتاطاً يف الفتيا متكلماً حمققاً يف قواعد الكالم، ماهراً يف تطبيق 

سنة فهي فنه ال ينكر املنقوالت، وحكايات املشائخ اليت يشكل ظاهرها على قواعد األصول، وأما علوم الكتاب وال
  .حفظه وتبحره فيها، فكان جيد احلفظ يف كل باب حىت يف األمثال واألشعار والتواريخ والنوادر

مسعته رمحه اهللا صيحة يوم كان قد سهر ليلتها يقول كنت أريد أن أشغل نفسي عما كان يسهرين، فتذكرت ما تعلق 
ثرياً، وكان أساتذته يعتمدون قوله، ويرجعون إليه فيما يقع حيفظين من األشعار، فبلغ كذا ألف بيت، ذكر عدداً ك
  .من التصحيفات يف أسامي الرجال، ومتون األحاديث

بلغين أن اإلمام حممد بن حيىي رمحه اهللا كان يورد يف درسه يف مسائل اجلنني حديث محد بن مالك بن النابغ أنه قال 
ا وقتلت جنينها، فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله كنت بني أمرأتني فرمت إحديهما األخرى مبسطح فقتله

وسلم يف اجلنني بفره أمه وأمر أن يقتل هبا فصحف هبا جبمل، فنبهه الوالد رمحه اهللا فتبسم وقال األمر إليك كنت 
  .أكربه فصغرته

  فصل يف ذكر شيوخه يف احلديث ومجل من مسموعاته

لغزنوي اللهاوري، مسع منه الغاية البن مهران وشرحها بالفارسي تقدم يف احملمدين حممد بن آدم أبو عبد اهللا ا
  .باألسناد املذكورين عند ذكر الغزنوي

حممد بن أمحد بن حممد اخلليلي، أبو سعيد النوقاين، مسع منه مسند الشافعي بروايته عن أيب حسن املديين عن أيب بكر 
مد بن أمحد العارف عن حممد بن موسى الصرييف عن حممد احلريي واملرض بالكفارات البن أيب الدنيا بروايته عن حم

بن عبد اهللا الصفار عن ابن أيب الدنيا ،والشفقة والوجل أليب عبد اهللا بن منجويه عن أيب احلسن املديين عنه و 
األربعني للحسن بن سفيان بروايته عن أبيه ،وأيب سعيد الفرخزادى ،عن خلف ابن أمحد األيبوردي ، عن أيب عمرو 

  .احلريي عن احلسن بن سفيان 
حممد بن أمحد الطرائفي أبو عبد اهللا ، مسع منه صفة املنافق جلعفر أبن حممد الفرياىب بروايته عن أيب جعفر بن املسلمة 

  .عن أيب الفضل الزهري ، عنه والرقائق أليب بكر اخلطيب بإجازته عنه 
ملختار من فضائل اإلمام الشافعي رضى اهللا عنه أليب علي البناء حممد بن أمحد البندنيجي ،مسع منه يف النظاميه ببغداد ا

  .بسماعه منه ، ومل يذكر رمحه اهللا هذا الشيخ يف مشيخته ، وال أورد الكتاب يف فهرست مسموعاته
حممد بن أسعد بن حممد أبو منصور العطاري ،مسع منه أحاديث ، هشام بن مالس بروايته عن أيب بكر الشريوى، 

  .يد الصرييف ،عن أيب العباس األصم عنهعن أيب سع
حممد بن إمساعيل بن أمحد أبو سعيد املقرىء، مسع منه جزأ من حديث أيب العباس السراج الثقفي بروايته عن أيب 

  .القاسم احملب عن أيب احلسني اخلفاف عن أيب العباس
  .ائدحممد بن إمساعيل بن سعيد أبو منصور اليعقويب اهلروي، مسع منه أجزاء وفو

حممد بن جامع بن أيب نصر الضراب أبو سعيد خياط الصوف، مسع منه الكثري، ومنه سنن الصوفية أليب عبد الرمحن 
  .السلمي بروايته عن أيب بكر بن خلف عنه وكيفية صالة الضحى للحاكم أيب عبد اهللا بروايته عن ابن خلف عنه



ع منه أحاديث من رواية أيب حممد بن نامويه األصبهاين حممد بن الشافعي بن داؤد أبو جعفر املقرئ القزويين ومس
  .بسماعه عن أبيه عن أيب بدر النهاوندي عن أيب الفضل الفرايت، عن ابن نامويه

  .حممد بن الطراد بن حممد أبو احلسن الزينيب، مسع منه أحاديث رواها عن والدي أبو الفوارس طراد
لرئيس، مسع منه أحاديث من رواية أمحد بن حممد بن سليم بروايته، عن حممد بن طاهر بن عبد اهللا بن علي أبو بكر ا

  .أيب منصور بن شكرويه عن أيب إسحاق بن خرشيد، قوله عن ابن سليم
حممد بن أيب طالب بن بلكويه املقرئ القزويين، أبو بكر مسع منه اخلائفني من الذنوب البن أيب زكريا اهلمداين، 

  .عن سعيد بن احلسن القصري عن علي بن إبراهيم البزاز عن املصنفبروايته عن إمساعيل املخلدي 
حممد بن عبد الرمحن بن حممد، أبو طالب اجليزباراين، مسع منه سنن أيب داؤد السجستاين، بروايته عن أمحد بن عبد 

  .الرحيم اإلمساعيلي عن احلسن ابن داؤد السمرقندي عن ابن داسة عن داؤد
د أبو منصور املنصوري، مسع منه جزءأً من احلديث رواه عن احلافظ احلسن حممد بن عبد الصمد بن أمح

  .السمرقندي

حممد بن عبد العزيز بن حممد العييي أبو رشيد الطربي، مسع منه ذم البغضاء وبغض الشقاء للحافظ أيب نعيم بسماعه 
  .لديك هبذا األسنادمن محد بن أيب احملاسن الطربي، عن أيب علي احلداد عنه واألخبار املروية يف ا

حممد بن عبد امللك بن احلسن بن خريون أبو منصور الدباس، مسع منه نسب قريش للزبري بن بكار، بروايته عن أيب 
  .جعفر بن املسلمة عن أيب طاهر املخلص عن أيب عبد اهللا أمحد بن سليمان الطوسي عن الزبري

منه فضائل قزوين بروايته عن إمساعيل بن عبد اجلبار عن حممد بن عبد الكرمي بن احلسن الكرجي، أبو الفضل، مسع 
  .اخلليل احلافظ

حممد بن علي بن حممد الطوسي أبو بكر حممد بن علي بن حممد بن الفضل البار ثنا أبو عبد اهللا الطوسي مسع منه 
  .األربعني أليب علي الفارمذي بسماعه منه، مسع منه جزأ من احلديث

  .سوي أبو جعفر، مسع منه جزءاً رواه عن أيب الفتيان الدهستاينحممد بن علي بن هارون املو
حممد بن أيب علي القائين أبو املظفر، مسع منه أخالق النيب أليب الشيخ بروايته عن أيب الفضل الشقاين وأيب بكر عتيق 

  .بن عبد العزيز عن أيب بكر التميمي، عن أيب الشيخ
مسع منه إفراد الدارقطين بروايته عن أيب الغنائم عبد الصمد بن علي حممد بن عمر بن يوسف األرموي، أبو الفضل 

بن املأمون عنه، وكتاب املصاحف أليب بكر بن أيب داؤد السجستاين بروايته عن أيب جعفر ابن املسلمة عن أيب عمر 
  .اآلدمي عن املصنف

 أليب عبد الرمحن النسائي، بروايته حممد بن الفضل بن علي أبو زيد الفزاري، مسع منه تسمية الضعفاء، واملتروكني
عن محزة بن هبة اهللا احلسين إجازة عن أيب بكر أمحد بن منصور املغريب عن أيب علي احلسن بن حفص القضاعي عن 

  .أيب احلسن بن رشيق املصري عن املصنف
بروايته عن عبيد اهللا  .حممد بن الفضل بن حممد، املعتمد أبو الفتوح األسفرائي، مسع منه مسند أيب داؤد الطيالسي

  .بن حممد عن أيب بكر البيهقي عن أيب بكر بن فررك عن عبد اهللا بن جعفر، عن يونس بن حبيب عن أيب داؤد
حممد بن القاسم بن حممد بن جعفر الطربي، مسع جزءاً من حديث أيب احلسن علي بن عمر الصرييف، بروايته عن 

  .ين عن أيب احلسني بن النقور عن الصرييفالشريف، أيب الربكات عمر بن إبراهيم احلسي
حممد بن احملسن بن احلسن أبو احملاسن القشريي، مسع منه الوسيط يف التفسري أليب احلسن الواحدي بروايته عن أيب 



  .الفضل امليداين عنه
  .مسع منه أجزاء من احلديث: حممد بن منصور بن عبد الرحيم، أبو نصر احلرضي

أبو سعد، مسع منه األحراز والرقي أليب احلسن حممد بن حممد البغدادي بروايته عن أيب حممد بن حيىي بن منصور 
نصر املعروف بسرمرد عنه وفضائل الصحابة أليب عبد الرمحن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، بروايته عن ابن عبدوس 

لبجلي، بروايته عن أيب الفتيان احلذاء عن عبد الرمحن بن مهدان عن أيب بكر القطيعي عنه واألربعني أليب مسعود ا
  .عنه، واألربعني املخرجة من مسموعاته عنه وأما غري احملمدين فهم هؤالء

إبراهيم بن عبد امللك بن حممد الشحاذي أبو إسحاق القزويين، مسع منه األحاديث اخلمسية واخلمسني، 
  .حاق الشريازي عن الربقاينواملستخرجة من املصافحة، أليب بكر الربقاين، بسماعه عن اإلمام أيب إس

أمحد بن إمساعيل بن أيب سعد أبو افضل اجليزباراين، ويكىن بأيب عبد اهللا أيضاً، مسع منه معرفة علوم احلديث للحاكم 
  .أيب عبد اهللا بروايته عن ابن خلف عنه

يب املعايل اجلوبين بروايته أمحد بن احلسن بن أمحد الكاتب أبو عبد الرمحن الواعظ، مسع منه األربعني إلمام احلرمني أ
  .عنه

أمحد بن حسنويه بن حاجي أبو سليمان الزبريي القزويين، مسع منه الصحيح للبخاري، بروايته عن األستاذ الشافعي 
  .عن اخليارحي عن الكشميهين

بسماعه عن للحاكم أيب عبد اهللا : أمحد بن طاهر بن سعيد بن فضل اهللا بن أيب اخلري أبو الفضل، مسع منه األربعني
  .ابن خلف عنه

أمحد بن عبد الغافر بن إمساعيل أبو احلسن الفارسي، مسع منه فوائد عبدان األهوازي بروايته عن جده إمساعيل عن 
  .أيب العباس إمساعيل ابن عبد اهللا بن حممد بن ميكال عنه

  .اهر الشحاميأمحد بن أيب القاسم بن أيب الليث أبو نصر النيسابوري، مسع منه جزءاً رواه عن ز
  .أمحد بن حممد بن أيب سعد أبو سعد البغدادي احلافظ، مسع منه جمالس إمالء له

أمحد بن حممد بن عبد اهللا املقرئ أبو العباس الرازي، مسع منه األربعني أليب إسحاق إبراهيم بن أمحد بن عبد اهللا 
  .الرازي بروايته عن أيب غالب الصيقلي عنه

  .اي اجلرجاين، مسع منه أحاديث رواها عن أيب عمرو وظفر بن إبراهيم بن عثمان اخلاليبإمساعيل بن إبراهيم الشب
  .إمساعيل بن أمحد بن حممد الصويف أبو الربكات بن أيب سعد، مسع منه األربعني املخرجة من مسموعاته

حيىي بن بكري،  إمساعيل بن عبد الرمحن بن سعيد العضائدي أبو عثمان، مسع منه موطأ مالك بن أنس من رواية
بروايته عن الفضل بن أيب حرب اجلرجاين عن أيب عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي عن أمحد بن حممد بن 

  .عبدوس الطرائفي عن عثمان بن سعيد عن حيىي بن بكري
  .إمساعيل بن أيب الفضل بن حممد الناضحي أبو القاسم التميمي، مسع منه أجزاء من احلديث

ف بن حممد بن العباس الطالقاين القاضي أبو سعد مسع منه األحاديث األلف للقاضي أيب احملاسن إمساعيل بن يوس
  .الروياين بسماعه منه

  .جامع بن أيب نصر بن أيب إسحاق السقاء أبو اخلري، مسع منه األربعني أليب علي الفارمذي بسماعه منه
م حلية األولياء أليب نعيم بروايته عن أيب علي احلداد احلسن بن أمحد بن حممد أبو علي املوسياباذي، مسع منه معظ

  .عنه



احلسن بن علي بن احلسن أبو علي األنصاري املغريب، مسع منه أحاديث من رواية أيب القاسم البغوي بروايته عن أيب 
  .القاسم األبيوردي عن أيب نصر األسفرائين عن ابن بطة العكربي عن البغوي

علي السنجبسيت، مسع منه أحاديث من رواية حيىي بن حممد بن صاعد بسماعه من أيب  احلسن بن حممد بن أمحد أبو
  .منصور البوشنجي كالر عن أيب حممد األنصاري عن ابن صاعد

  .احلسن بن حممد بن أمحد االسترآبادي أبو حممد القاضي مسع منه جزأ من احلديث
مشائل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أليب عيسى احلسن بن حممد بن عثمان الغزال أبو علي البلخي، مسع منه 

الترمذي بروايته عن أمحد ابن حممد اخلليلي عن علي بن أمحد اخلزاعي املعروف بابن املراغي عن اهليثم بن كليب عن 
  .أيب عيسى

  .احلسني بن نصر بن مخيس أبو عبد اهللا املوصلي، مسع منه األربعني أليب نصر بن وذعان بسماعه منه
د بن أيب الفتح بن أيب بكر احلافظ أبو عبد اهللا املديين، مسع منه فضائل القرآن لعبد الرزاق بن مهام الصنعاين، حام

بروايته عن أيب هنثل العنربي عن هارون بن حممد بن أيب أمحد عن سليمان بن أمحد الطربي عن إسحاق الدبري عن 
  .عبد الرزاق

ع منه أجزاء وكتبا منها األربعني حملمد الفراوي ختريج ابنه أيب الربكات حامد بن حممود علي املاوراء النهري، مس
  .بسماعه من الفراوي

سعد بن علي بن أيب سعد بن الفضل العصاري، أبو عامر اجلرجاين، مسع منه أحاديث رواها عن أيب مطيع حممد بن 
  .عبد الواحد املصري

ري األندلسي، مسع منه سنن أيب عبد الرمحن النسائي بروايته سعد اخلري بن حممد بن سهل املغريب أبو احلسن األنصا
عن أيب حممد الدوين عن أمحد بن احلسن الكسار عن أمحد بن حممد بن إسحاق السين عن املصنف وغريب احلديث 
أليب عبيد بروايته عن النقيب طراد بن حممد، عن أيب احلسن علي بن أمحد عن دعلج بن أمحد عن أيب عبيد، وسنن 

دارقطين بروايته عن املبارك بن عبد اجلبار الصرييف عن القاضي أيب الطيب الطربي عنه وقرأ عليه املختلف ال
  .واملؤتلف، ومشتبه النسبة، لعبد الغين بن سعيد بروايته عن حممد بن أيب نصر احلميد عن أيب زكريا احملاريب عنه

اق، مسع منه اقتضاء العلم العمل أليب بكر اخلطيب سعد اهللا بن حممد بن علي بن طاهر املقرئ أبو احلسن الدق
  .بروايته عن أيب احلسن حممد ابن مرزوق الزعفراين عنه

  .سعيد بن علي بن مسعود الشجاعي أبو بكر، مسع منه أحاديث
سعيد بن حممد بن عمر بن الرزاز، أبو منصور، مسع منه كتاب بّر الوالدين، أليب حممد احلسن بن حممد اخلالل، 

  .ايته عن أيب احلسني أمحد بن عبد القادر بن يوسف عنهبرو
  .شافع بن علي أبو الفتوح الشعري، مسع منه أحاديث

  .شهريوش بن أيب احلسن بن حممد أبو احلسن الطربي، مسع منه أحاديث
يان، عن صاعد بن سعيد بن حممد أبو طاهر العطاري، مسع منه األربعني حملمد بن أسلم الطوسي بروايته عن أيب الفت

أيب مسعود البجلي عن أيب علي زاهر عن حممد بن وكيع عنه وغريب احلديث أليب سليمان اخلطايب بروايته عن أيب 
  .نصر القشريي وغريه، عن عبد الغافر بن حممد الفارسي عن أيب سليمان

مد بن عبد الباقي طغرل بن عبد اهللا التركي أبو الفتح احلاجب، مسع منه أحاديث رواها عن القاضي أيب بكر حم
  .البزاز



طاهر بن أمحد بن حممد أبو حممد النجار القزويين، مسع منه األحبيات سنة ست وثالثني ومخسمائة بروايته عن أيب 
  .املعايل إبراهيم بن حممد بن علي بن نفيس األنصاري عن األشج

املالئكة أليب احلسن الصيقلي، بروايته  طاهر بن هبة اهللا بن طاهر أبو عمر القومساين، مسع منه تفضيل األنبياء على
  .عن عمه أيب علي أمحد بن حممد بن طاهر الصيقلي

عبد اخلالق بن أمحد بن عبد القادر بن يوسف أبو الفرج البغدادي، مسع منه من أول التاريخ حملمد بن إمساعيل 
محد الغندجاين عن أيب بكر بن عبدان البخاري إىل باب احلاء بروايته عن أيب الغنائم حممد بن علي النرسي عن أيب أ

  .عن حممد بن سهل عن البخاري
عبد اخلالق بن زاهد بن طاهر، أبو منصور الشحامي، مسع منه حبر الفوائد للكالباذي، بروايته عن احلسن بن أمحد 

  .السمرقندي عن علي ابن أمحد بن خنياج عنه
ع منه أخالق النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم البن عبد الرمحن بن عبد الصمد بن أمحد األكاف أبو القاسم، مس

  .حيان، بروايته عن أيب الفضل العباس بن أيب العباس الشقائي عن أمحد بن حممد التميمي عنه
  .عبد الرمحن بن عبد الصمد املقرئ أبو سعيد الصويف، مسع منه أحاديث

  .مسع منه أجزاء من احلديثعبد الرمحن بن املعايل بن منصور أبو مسلم الواريين القزويين، 
عبد الصمد بن عبد الرمحن احلسنوي الشامي أبو صاحل، مسع منه تنبيه الغافلني ليب الليث السمرقندي، بروايته عن 

  .حممد بن أمحد البخاري عن متيم بن فرينام البلخي عن أيب الليث
 أليب احلسن الواحدي بروايته عن أيب عبد الصمد بن عبد اهللا العراقي أبو الربكات، مسع منه الوسيط يف التفسري

  .الفضل امليداين عنه
  .عبد الكرمي بن حممد أبو منصور اخليام، مسع منه أحاديث

عبد اهللا بن حممد بن الفضل الصاعدي أبو الربكات الفراوي، مسع مه مسند أيب عوانة االسفرائين بروايته، من أول 
مد احملمي، ومنه إىل باب فضائل القرآن عن حممد بن عبيد اهللا الكتاب إىل باب فضائل املدينة عن عثمان بن حم

  .الصرام، ومنه إىل آخر الكتاب، عن فاطمة بنت األستاذ أيب علي الدقاق بروايته عن أيب نعيم عن أيب عوانه
 عبد امللك بن سعد بن أمحد بنب عنتر التميمي، أبو الفضل األسدآبادي مسع منه األربعني أليب عثمان احملتسب

  .األصبهاين بسماعه منه
عبد امللك بن عبد الواحد بن عبد الكرمي أبو صاحل القشريي، مسع منه فرائد الفوائد، للحاكم أيب عبد اهللا بسماعه 

  .عن ابن خلف عنه
عبد امللك بن أيب القاسم بن أيب سهل أبو الفتح الكروخي، مسع منه جامع أيب عيسى الترمذي بروايته عن أيب عامر 

  .وغريه عن عبد اجلبار بن حممد عن احملبويب عن الترمذي األزدي،
  .عبد املنعم بن عبد اهللا بن حممد الفراوي أبو املعايل، مسع منه أحاديث

عبد الوهاب بن إمساعيل بن عمر الصرييف أبو الفتوح، مسع منه آداب الصحبة أليب عبد الرمحن السلمي برايته عن 
ل الصحابة للحافظ أيب احلسن الدارقطين، بروايته عن أيب سعيد القشريي عن أيب بكر التفليسي، إجازة عنه وفضائ

  .حممد بن بشران منه
  .عبد الوهاب بن حممد بن احلسني الصابوين أبو الفتح املقرئ مسع منه أجزاء

  .عبيد اهللا بن اسكندر بن سليمان أبو اليسر التربيزي، مسع منه أحاديث



سي أبو حممد الواعظ، مسع منه تفسري أيب إسحاق الثعليب بروايته عن أيب سعيد العباس بن حممد بن أيب منصور الطو
  .الفرخزادي عنه

عطاء بن حممد بن عطاء أبو القاسم النيسابوري، مسع منه أحاديث علي بن أمحد بن حامت بن برهان الدينوري، مسع 
عن حممد بن عمر بن أمربجه عن اخلليلي  أليب عيسى الترمذي، بروايته. منه مشائل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .عن ابن املراغي عن اهليثم عنه
علي بن نبهان بن عبد الواحد احلديقتيين أبو الرشيد اهلمداين، مسع منه أحاديث رواها عن أيب غالب أمحد بن حممد 

  .املقرئ
ن أيب طالب الطريثيثي، مسع علي بن أيب بكر الواعظ اليزدي أبو احلسن، مسع منه أحاديث علي بن احلسن بن علي ب

  .منه أحاديث رواها له عن أبيه عن أيب عثمان الصابوين
  .علي بن الشافعي بن داؤد أبو احلسن، مسع منه مسند الشهاب للقضاعي، بروايته عن اخلليل القرائي عنه

  .علي بن أيب صادق السعدي الطربي، أبو احلسن، مسع منه أحاديث

  .جلويين، مسع منه أحاديث عن أيب سعيد القشرييعلي بن عزيز بن أيب القاسم ا
علي بن حممد بن جعفر بن علي بن أمحد الكاتب أبو احلسن احلافظ الشهرستاين، مسع منه كتاب اآلداب للحافظ أيب 

  .بكر البيهقي بروايته عن عبد اجلبار اخلواري عن املصنف، ومل يورد يف مشيخته
  .أحاديثعلي بن حممد بن جعفر الرباطي، مسع منه 

  .علي بن حممد بن احلسني أبو احلسني الربخذ أبالي الطوسي، مسع منه أحاديث رواها له عن أيب الفتيان
  .علي بن حممد بن املطرز، أبو احلسن، مسع منه أحاديث رواها عن صخر بن عبيد الطوسي
ين بروايته عن علي بن احلسني عمر بن أمحد بن حممد الشاشي أبو حفص، مسع منه حتفة العام للسيد أيب احلسن احلسي

  .الثيقذئجي عنه
عمر بن أمحد بن منصور الصفار، أبو حفص، مسع منه صحيح مسلم بروايته عن حممد الفراوي وإمساعيل بن عبد 

  .الغافر الفارسي عن اجللودي عن الفقيه عن مسلم
ن عبد امللك املاسكاين بسماعه عمر بن عبد املؤمن بن يوسف أبو حفص البلخي، مسع منه أحاديث من رواية حممد ب

  .من أيب جعفر حممد بن حممد اجلايل عن املاسكاين
عمر بن علي بن سهل الدامغاين، أبو سعد السلطان، مسع منه طب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أليب العباس 

  .املستغفري بروايته عن احلسن بن أمحد السمرقندي عنه
و املعمر، مسع منه أحاديث من رواية أمحد بن سليمان العباداين، بروايته عن أيب املبارك بن أمحد بن عبد العزيز أب
  .البطر عن أيب علي بن شاذان عنه

  .املبارك بن احلسن بن أمحد الشهرزوري أبو الكرم، مسع منه أجزاء
  .لشريويحممود بن إمساعيل بن حممد الطريثيثي أبو القاسم الترشيزي، مسع منه أحاديث رواها عن أيب بكر ا

  .املرتضى بن احلسن بن خليقة أبو الفتوح روى له عن أيب علي احلداد عن أيب نعيم
  .مسعود بن أمحد بن حممد أبو املعايل اخلوايف، مسع منه أحاديث رواها عن أيب سعيد إمساعيل بن عمرو البحتري

نه بروايته عن أيب بكر الشريوي املطهر بن علي بن احملسن العباسي أبو حرب، مسع منه مسند الشافعي رضي اهللا ع
  .عن أيب بكر احلريي عن األصم



ملكداد بن علي بن أيب عمرو أبو بكر العمركي القزويين، مسع منه الكثري ومنه سنن حممد بن يزيد ماجة بروايته عن 
  .حممد بن احلسني املقومي عن أيب طلحة اخلطيب عن أيب احلسن القطان عن املصنف

نصر اهلاليل، أبو نصر الباخرزي، مسع منه أحاديث رواها عن أيب سعيد عبد الواحد بن عبد  منصور بن حممد بن أيب
  .الكرمي القشريي

املوفق بن إبراهيم املؤذن أبو عبد اهللا الطوسي، مسع منه أحاديث رواها عن أيب عبد اهللا إمساعيل بن عبد الغافر 
  .الفارسي

  .أحاديثاملوفق بن حيىي بن منصور أبو الفتح، مسع منه 
  .ناصر بن زهري بن علي احلذامي أبو الفتح، مسع منه أحاديث

  .ناصر بن سلمان بن ناصر أبو الفتح األنصاري روى له أحاديث عن شيوخه
هبة الرمحن عبد الواحد بن عبد الكرمي أبو األسعد القشريي، مسع منه الصحيح للبخاري بروايته عن أيب سهل 

  .عن البخاري، ومسع منه كثرياً من أماليه وغريها احلفصي عن الكشميهين عن الفربري
هبة الكرمي بن خلف بن املبارك بن أمحد بن عبد اهللا بن البطر أبو نصر احلنبلي لقبا، مسع منه أحاديث رواها عن أيب 

  .اخلطاب بن البطر
  .يوسف بن صديق األرموي الواعظ أبو القاسم، روى له باملراغة عن نعمة اهللا العبدويل

بن طاهر بن يوسف اخلوين أبو يعقوب ، مسع منها الشمائل أليب عيسى الترمذي بروايته عن إمساعيل بن يوسف 
  .حممد اخلليلي عن أيب طاهر حممد ابن علي الزراد عن علي بن أمحد عن اهليثم عن أيب عيسى
  .ايته عن أيب الربكاتيوسف بن عبد اهللا بن بندار أبو احملاسن الدمشقي، مسع منه بعض األجزاء الغيالنيات برو

هبة اهللا بن حممد بن علي البخاري عن أيب طالب بن غيالن رمحهم اهللا وهذا الفصل حيوي أكثر ما يف مشيخته 
  .وفهرست مسموعاته رمحه اهللا

  فصل يف روايته

ن أراد من رأيت أن أورد من رواياته حديثاً منعوتاً فوقع االختيار على حديث أّم زرع الطويل ذيله اجلزيل نيله وم
  .الناظر من إفراد احلديث بشرحه فليكب

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا مبدع األصل والفرع املمتنع بعد اإلبداع بالضرع والزرع والصالة على رسوله 
حممد املخصوص بأوسع الذرع واتبع الشرع، وبعد فهذه درة الضرع حلديث أم زرع أسأل اهللا أن ينفع هبا من 

قف عليها ويطالعها قرأت على اإلمام والدي رمحه اهللا ، سنة ثالث وستني ومخسمائة، أخربكم احلسن يراجعها وي
الغزال، أنبأ أمحد ابن حممد الزيادي أنبأ علي بن أمحد اخلزاعي أنبأ اهليثم بن كليب ثنا حممد ابن عيسى ثنا بن حجر 

ة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت جلست إحدى أنبأ عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد اهللا بن عرو
  .عشرة امرأة تعاهدن، وتعاقدن أن ال يكتمن من أخربا أزواجهّن شيئاً

  .زوجي حلم مجل غثّ على رأس جبل وعر ال سهل فريتقي وال مسني فينتقي أو ينتقل: قالت األوىل
  .وحبرهزوجي ال أبثّ خربه إين أخاف أن ال أذره أن أذكره، عجره : قالت الثاين
  .زوجي املشنق إن أنطق أطاق وإن سكت أعلق: قالت الثالثة
  .زوجي كليل هتامة ال حر وال قّر وال خمافة وال شامة: قالت الرابعة



  .زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد وال يسأل عما عهد: قالت اخلامسة
  .علم البثزوجي إن آكل لف وإن شرب اشتف وإن اضجع التف وال يوجل الكف لي: قالت السادسة
  .زوجي عيايا أو غيايا باطنا كل داء له داء شجك أو فلك أو مجع كاللك: قالت السابعة
  .زوجي املس مسّ أرنب، والريح ريح زرنب: قالت الثامنة
  .زوجي رفيع العماد عظيم الرماد طويل النجاد قريب امليت من الناد: قالت التاسعة
 من ذلك له إبل كثريات املبارك قليالت املسارح إذا مسعن صوت زوجي فالك وما مالك مالك خري: قالت العاشرة

  .املزهر أيقن أهنن هوالك
زوجي أبو زرع، وما أبو زرع، أناس من حلي أذين ومالء من شحم عضد يب وجبحين فبجحت : قالت احلادي عاشر

ول، فال أقبح، وأرقد إىل نفسي، وجدين يف أهل غنيمة بشق فجعلين يف أهل صهيل، وأطيط ودابس ومتق فعنده أق
فأتصبح، وأشرب فأتقمح أّم أيب زرع وما أّم أيب زرع، عكومها رواح وبيتها فياح ابن أيب زرع وما ابن أيب زرع، 

مضجعة كمسل شطبة، وبشبع ذراع اجلفرة بنت أيب زرع وما بنت أيب زرع، طوع أبيها وطوع أمها، ومل كسائها 
  .أيب زرع، ال تبث حديثاً تبثيثاً وال تنقث مريتنا تنقيثاً وال متال بيتنا تغششاًوغيظ جارهتا، جارية أيب زرع وما جارية 

قالت خرج أبو زرع واألوطاب متخض فلقي امرأة، معها ولدان كالفهدين يلعبان من حتت خصرها برمانتني فطلقين 
اين من كل رائحة زوجاً ونكحها فنكحت بعده رجالً سرياً ركب شرياً وأخذ خطياً وأراح علّي نعماً ثرياً، وأعط
  .وقال كلي أم زرع ومريي أهلك فلو مجعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أيب زرع

فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كنت لك كأيب زرع ألم زرع، وقرأ عليه رمحه اهللا يف : قالت عائشة
ملغريب، أنبأ أبو حممد السراج أنبا أبو علي بن شاذان غريب احلديث أليب عبيد أخربكم احلافظ سعد اخلري بن حممد ا

عن دعلج عن علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد، ثنا حجاج عن أيب معشر عن هشام بن عروة وغريه، من أهل 
املدينة عن عروة عن عائشة وكالم النبوة كما يف الرواية األوىل ال خيتلفان إال يف ألفاظ يسرية واحلديث صحيح 

  .باالتفاق
أخرجه البخاري يف كتاب النكاح عن سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي وعلي بن حجر ومسلم عن علي بن حجر 

وأمحد بن جناب بروايتهم عن عيسى بن يونس ورواه سعيد بن سلمة عن أيب احلسام وسويد ابن عبد العزيز عن 
ن يونس وآخرون رواه عن هشام عن هشام وأدخل بني هشام وبني أبيه عروة أخاه عبد اهللا، كما أدخله عيسى ب

أبيه من غري إدخال عبد اهللا بينهما، كما ذكرنا يف رواية أيب عبيد منهم أبو معاوية وأبو أويس وعقبة بن خالد وعبد 
  .الرمحن بن أيب الزناد وعبد العزيز الدراوردي وإدخاله بينهما أصّح وكما وقع االختالف يف اإلسناد وقع يف املنت

بعضه على عائشة، ورفع بعضه كما يف الرواية املسبوقة أوال ومنهم من رفع اجلميع فعن موسى بن  فمنهم من وقف
إمساعيل عن سعيد بن مسلمة بن أيب احلسام عن هشام بن عروة عن أخيه عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول اهللا 

زرع، وصواحبها وحكى أوال  صلى اهللا عليه وآله وسلم كنت لك كأيب زرع ألم زرع مث أنشأ حيدث حبديث أم
قول اليت قالت زوجي عيايا واليت قالت زوجي حلم مجل غث واليت قالت زوجي األشنق واليت قالت زوجي إذا 

  .شرب أشنف واليت زوجي ال أبث خربه قال عروة هؤالء مخس يشكون

  .والذوام مخساً يف غري هذه الرواية اجتمع نسوة ذواّم ونسوة موادح ألزواجهن مبكة وكان املوادح ستا
عن الزبري بن بكار بروايات خمتلفة قال حدثين حممد بن الضحاك اخلزامي عن عبد العزيز بن حممد الدراوردي، عن 

. هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وعندي بعض نسائه



وما حديث أيب زرع ألم زرع قال رسول اهللا صلى ! رسول اهللا فقال يا عائشة أنا لك كأيب زرع ألم زرع قلت يا
اهللا عليه وآله وسلم إن من قرية من قرى اليمن كان هبا بطن من بطون أهل اليمن، وكان منهّن إحدى عشرة امرأة 

ىل وأهنن خرجن إىل جملس من جمالسهّن فقال بعضهن لبعض تعالني، فلنذكر بعولتنا مبا فيهم، وال نكذب فقيل لألو
  .الليل ليل هتامة والغيث غيث غمامة و ال حّر وال قّر: تكلمي فقالت

  .قالت الثانية وهي عمرة بنت عمر ويف اسم الرابع فهذه بنت أيب هزومة وزاد فقال اسم أم زرع عاتكة
روايتني وأعلم أنه حكى عن ابن دريد، أمساؤهن مرتبة على رواية عيسى ابن يونس املذكورة أوال و يف ترتيبهن يف ال

تفاوت بني اليت قالت زوجي حلم مجل غث هي األول، يف تلك الرواية، والرابع يف الرواية األخرية واليت قالت 
زوجي ال أبث خربه هي الثانية يف تلك الرواية، والتاسعة يف الرواية األخرية فال يصح أخذ أمسائهن على ذلك 

أن يقال اسم واحدة منهن كذا وواحدة كذا أو ينظر يف  الترتيب، من املذكور يف الرواية األخرية، بل ينبغي
  .الترتيبني، فيطبق أحدمها على األخرى ويقضي مبوجبه

  .أي مهزول، يقول غثثت يا مجل تغث وغثثت تغث غثاثة وغثوثة وأغث اللحم أيضاً: قوهلا حلم مجل غث
لعظم، وهو املّخ وذكر أن املقصود هاهنا الوعر الذي ال يوصل إليه إال بتعب ومشقة واالنتقاء استخراج النقي من ا

هو الشحم وأنه جيوز أن يكون املعىن أنه يرعب فيه وخيتار يقل انتقيت الشيء أي ختريته واالنتقال مبعىن التناقل 
كاالقتسام، مبعىن التقاسم وقيل انتقل ونقل واحد أي ليس بسمني، يرغب الناس فيه ويتثاقلونه إىل بيوهتم وينتقي 

  .ايتان مشهورتان وقد جيمع بينهما على الشكوينتقل رو
غرض املرأة بوصف زوجها بقلة اخلري وبعده مع القلة وشبهته، باللحم الغث الذي ال نقي فيه أو الذي ال ينتقله 

الناس إىل بيوهتم، لزهدهم فيه ومع ذلك هو على رأس جبل صعب ال يوصل إليه إال بتعب وقوهلا ال سهل فريتقي، 
  .وقوهلا وال مسني فينتقي أو ينتقل من صفة اللحممن صفة اجلبل 

ذكر اخلطايب أهنا أشارت، ببعد خريه إىل سوء خلقه وترفعه بنفسه فيها وأرادت أنه مع قلة خريه يتكرب على عشريته 
وأهله، وبقوهلا وال مسني فينتقل إىل أنه ليس يف جانبه طرف وفائدة حيتمل بذلك سوء عشريته ويروي بدل حلم مجل 

  .حلم مجل قحر وهو املسن املهزول غث
قال أبو بكر بن األنباري ويروى على رأس قوز وعث القوز رمل مرتفع يشبه الرابية، واجلمع أقواز والوعث الذي 

  .ال تثبت القدم فيه لسيالنه وسهولته
يس هو ذكر يف الصحاح أن القوز الكثيب الصغري ويروى مع ذلك ليس بلبد فيتوقل واللبد املستمسك الذي ل

  .بسائل وال منهال والتوقل اإلسراع إىل املشي، يقال توقل الوعل يف اجلبل
قول األخرى زوجي ال أبث خربه أي ال أظهره وال أشيعه والعجر مجع عجرة، وهي العقد يف األعصاب والعروق 

وامرأة جبراء وقيل  مجع جبرة، وهي انتفاخ حيصل يف البطن والصرة يقال منه رجل أجبر: اجملتمع حتت اجللد والبجر
العجر يف الظهر خاصة والبجر يف البطن، وقيل العجر يف اجلنب والبطن والبجر يف السرة وغرضها أين ال أنشر خربه 

  .كيال يفتضح والالم يرجع الكناية يف قوهلا أن ال أذن فيه قوالن
جمال املقال، وقيل معناه ال أترك منه  أحدمها أهنا ترجع إىل اخلرب واملعىن إين أخاف أن ال أقطع لكثرة عيوبه، وسعة

  .شيئاً
الثاين أهنا ترجع إىل الزوج أي هو مع كونه حقيقاً باملفارقة أخاف أن ال أفارقه ملا بيننا من العلق واألسباب، وباألول 

قال ابن السكيت ويشهد له ما روى يف بعض الروايات أهنا قالت بعده وال أبلغ قدره، وأرادت بالعجر والبجر 



  .يوبه الباطنة وأسرارهع
يروى أن علياً رضي اهللا عنه ملا رأى طلحة رضي اهللا عنه صريعاً قال إىل اهللا أشكو عجري وجبري يريد مهومي 

  .وأحزاين

الطويل العنق، يريد أن له طوالً بال نفع ومنظراً بال خمرب فإن : الطويل وقيل: زوجي العشنق العشنق: قول الثالثة
وإن سكتت تركها معلقة ال كذوات األزواج وال كاأليامى، ويروى بعد ذلك على حد سنان نطقت مبا فيه طلقها 

  .احملدد أي لقيت معه على حد سنان: مذلق، واملذلق
عن إمساعيل بن أيب أويس، غريه أن العشنق املقدام الشرس وعلى هذا فما بعده بيان له، وحكى أبو بكر بن 

  .الصقر املقدام اجلريء: فيه إىل التصحيف وذكر أنه إمنا قال القصري ونسب: األنباري عنه أن العشنق
الربد ويقال قررت : زوجي كليل هتامة، إىل آخره هتامة ما نزل عن جند من بالد احلجاز والقر والقرة: قول الرابعة

  .واملكروه أي أصابين الربد، والسامة املالل وليل هتامة طلق ال تؤذي حبر وال برد فشبهته به يف خلوه من األذى
وقوهلا وال حر وال قر قيل معناه وال ذو حر وال قر كما يقل فالن عدل أي ذو عدالة وقيل حيتمل أن تريد ال حر 

  .فيها وال قر
وال خمافة وال سامة أي ليس فيه خلق أخاف بسبه منه، أو ساء مين أو أساء منه ويروى وال خمافة وال وخامة، : قوهلا 

  .عام وخيم أي ثقيل، وزاد بعضهم وال خياف خلفه وال أمامهط: الثقل يقال: والوخامة
  .قال ابن األنباري معناه إن ساكين هتامة وال خيافون من خلفهم وال أمامهم المتناعهم باجلبال وحتصنهم فيها

زوجي إن دخل فهد أي كان كالفهد قيل وصفته بلني اجلانب ألن الفهد لني املس كثري السكون : قول اخلامسة
وصفته بالنوم والتغافل والفهد كذلك، واملعىن أنه يتغافل عن أحوال البيت وإن وجد فيها خلالً استحق اللوم  :وقيل

  .به أغضى، وأسد واستأسد أشبه األسد يف اإلقدام
قوهلا وال يسأل عما عهد أي هو كرمي ال يسأل عما ترك يف البيت من زاد وطعام ويروى بعده وال يرفع اليوم لغد، 

القوة والكرم أيضاً، وعن إمساعيل بن أيب أويس أهنا أرادت بقوهلا إن دخل فهد أنه يثب وثبة الفهد وسريع وهو من 
  .الوثب

وعلى هذا فهذه املرأة ذمت منه شيئاً ومدحت شيئاً وجيوز أن يقال كنت به عن قوة جمامعته أو : قال الشارحون
رج فهد، على العكس مما سبق قالوا وهذا ذم وعلى سرعة رغبته فيها ويف معاشرهتا ويروى إن دخل أسد وإن خ

هذا فقد روى وال يسأل عما عهد أي ال يكلم لسوء خلقه وجيوز أن حيمل إن دخل أسد على شدة طلبه هلا وتعلقه 
  .هبا وإن خرج فهد على غفلته عن غريها فيخرج عن أن يكون ذماً

لف : ها ببعض، إكثاراً من األكل يقالزوجي إن أكل لف أي ضم وخلط صنوف الطعام بعض: قول السادسة
رف يرف أي أكل ورف يرف أيضاً امتص : الكتيبة باألخرى إذا خلط ويروى أن أكل رف، قال ابن األنباري يقال

  .والوجه احلمل على املعىن الثاين، وفيه وصف بالشره واخلسة وقيل رف أي أكل كثرياً
بقية الشراب، يف اإلناء فاالشتفاف شرب تلك البقية : فافةوإن شرب، اشتف أي استقصى ومل يشئنيء والش: قوهلا

  .تصفه بالشره وقلة الشفقة عليها
  .قوهلا وإن اضطجع التف أي ينام ناحية ملتفاً بثوبه ال يضاجعين وال يتحدث معي

كان ببعض وال يوجل الكف ليعلم البث فالبث أشد احلزن الذي تباثه مث فيه قوالن، قال أبو عبيد أحسبها : أما قوهلا
جسدها داء أو عيب تكتئب منه فقالت إنه ال يدخل اليد ليتعرض له كرماً منه ومل يساعده األكثرون منهم ابن 



األعرايب وابن قتيبة وأبو سليمان، وقال أول كالمها ذم فكيف متدحه على األثر وتصفه بالكرم، وقد عدها عروة 
  .ابن الزبري من الذامات

ال يضاجعين وال يتعرف ما عندي من حب قربه ويوافقه ما روى وإذا اضطجع التف  مث منهم من قال أرادت أنه
وقيل أرادت ال يدخل يده يف أموري يعرف ما أكرهه ويصلحه وقيل أرادت أين إذا كنت عليلة مل جيئين، ومل يدخل 

 يكتمن شيئاً من أخبار يده حتت ثيايب ليعرف مايل ونصر ابن األنباري أبا عبيد، فقال إن النسوة تعاقدن على أن ال
أزواجهن فال يبعد أن يكون فيهن من يذم شيئاً من زوجها، وميدح شيئاً وإمنا عدها عروة من الذامات البتدائها 

  .بالذم
زوجي عيايا غيايا، الشك يف اللفظتني، منسوب إىل عيسى بن يونس والذي صححه أبو عبيد، : قول السابعة

كالم تصحيفاً والعيايا فعاال من العي وهو من اإلبل والناس الذي عيي بالضراب واملعظم العني، وعدو الغني يف ال
ترميه بالعنة وانطباقاً املعجم الذي انطبق عليه الكالم أي انغلق وقيل هو األمحق الذي انطبقت عليه األمور فال 

  .باضعيهتدي إىل اخلروج منها، وقيل هو الذي ال يأيت النساء وقيل هو الثقيل الصدر عند امل

جوز الزخمشري أن يكون اللفظ غيايا بالغني من الغياية وهي السحابة ويقال غاينيا عليه بالسيوف أي أظللنا وهو 
العاجز الذي ال يهتدي ألمر كأنه يف ظلمة، وغياية أبداً، وقيل جيوز أن يكون من الغي وهو االهنماك يف الشر، 

  " .يلقون غياً  فسوف: " وأيضاً اخليبة، وقد فسر به قوله تعاىل
: كل داء له داء، الدآء العيب واملرض واملعىن أن العيوب املتفرقة يف الناس جمتمع فيه وعلى هذا، فقوهلا له: قوهلا

داء خربا لقوهلا كل دآء، ويف الفائق أنه حيتمل أن يكون له صفة لدآء ودآء خرب الكل كل داء فيه بليغ، متناه كما 
  .فه بالكماليقال إن زيد الرجل ويراد وص

أرادت كسر العظام من الضرب وقيل : اجلرح يف الرأس والوجه، والفل الكسر قيل: شجك، أو فلك الشج: قوهلا
كسر القلب بأخذ املال واألثاث، وقيل كثري احلجة باخلصومة، والعذل، منهم من قال أردت بالفل الطرد، واإلبعاد 

يفل أو جيمعهما معاً والسماع يف شجك وفلك وكاللك كسر  واملعىن أنه سيء اخللق يضرب امرأته حبيث يشج أو
  .الكاف، ألن احملاورة كانت بني النسوة فكأهنا قالت إن كنت زوجته أيتها املخاطبة شجك أو فلك

املس مس أرنب محلوه على الوصف حبسن اخللق، ولني اجلانب، كما أن األرنب لني عند املس، وجيوز : وقول الثامنة
رته ونعومتها، والزرنب قيل هو نبات طيب الريح وقيل شجر طيب الريح، وقيل الزعفران وقد يقال أن تريد لني بش

ذرنب بالذال، ومها لغتان كزبر وذبر وأرادت طيب ذكره يف الناس، وثناؤهم عليه أو طيب عرفه، ويروى بعد 
  .الكلمتني أغلبه، والناس يغلب وفيه وصفه بالقوة والشجاعة وحسن اخللق مع األهل

محالة : عود اخلباء، كنت بارتفاعه عن شرفه، وارتفاع بيته والنجاد: زوجي، رفيع العماد، العماد: قول التاسع
  .السيف، وهو ما يتقلد به كنت، به، عن امتداد قامته، وحسن منظره

ا إىل النريان عظيم الرماد كناية عن كثرة ضيافته، وقد تشري به إىل طبخه اللحوم واألطعمة اليت حيوج طبخه: قوهلا
  .العظيمة، وذكر أن أهل البالغة يسمون مثل هذه الصنعة األرادف، وهو التعبري عن الشيء ببعض لواحقه

حيتمل أن تريد، أنه ال يطفئ ناره، لئال يهتدي هبا الضيفان فيعشونه والنادي، والندى، : قال أبو سليمان اخلطايب
والكرمي " فليدع ناديه " ادي امساً للقوم وفسر به بعضهم قوله تعاىل واملنتدى، جملس القوم، وجمتمعهم، وقد جيعل الن

يقرب بيته من النادي ليظهر ويعرف فيغشى، وقد يقصد الشريف به تسهيل إتيانه على القوم ويروي بعد هذه 
نه يستعد الكلمات ال يثبع ليلة يضاف، وال ينام ليلة خياف، وأرادت باألول أنه يؤثر الفيضان بطعامه، وبالثاين أ



  .ويتأهب للعدو ويأخذ باحلذر
زوجي مالك وما مالك أرادت به تعظيمه والتعجب من أمره قوهلا مالك خري من ذلك أي هو فوق ما : قول العاشرة

يوصف به من اجلود واألخالق احلسنة وقد تريد إشارة إىل الذين، مدحنهم من قبل، وتقول هو خري منهم وذكر 
أنه يتركها ترك : املبارك، قليالت املسارح معاين أشهرها وبه قال أبو عبيد وابن السكيت والقول هلا له إبل كثريات

بفنائه ليكون معدة للضيفان فيطعمهم من حلومها وألباهنا، وقل ما يسرحها لئال يتأخر القرى لبعدها، والثاين وبه قال 
  .إذا سرحت، وإن كانت كثرية عنه الربوكابن أيب أويس إنه يكثر منها النجر ألضياف بعدما بركت، فتكون قليلة 

الثالث إن كثرهتا عند الربوك لكثرة من تبعها، وانضم إليها طمعاً يف رفقها فإذا ظفروا مبا يبغون تفرقوا عنها فكانت 
  .قليلة إذا سرحت

عد اإلقامة، الرابع قيل أرادت بكثرة املبارك أهنا حمبوسة لألضياف، فتقام للحلب مرة بعد أخرى، فيتكرر بروكها ب
العود واملقصود أن إبله قد اعتادت منه، إكرام الضيفان بالنحر هلم وبسقيم وإتياهنم باملعارف فإذا مسعت : واملعزف

  .صوت املعزف أيقنت بالنحر
يف الفائق أنه قد قيل أن أن املزهر الذي يزهر النار، يقل زهر النار وأزهرها أي أوقدها أي إذا مسعن صوت موقد 

  .روى يف آخر كالمها وهو أمام القوم يف املهالك، أي مقّد مهم يف احلرب لشجاعتهالنار وي
قول أم زرع، زوجي أبو زرع وما أبو زرع قيل تكنية الزوجني بزرع كان على عادة العرب يف تكنية األبوين باسم 

أناس من حلي أذين أي حركها : من ولد بينهما كأم الدرداء وأيب الدرداء وأم اهليثم وأبو اهليثم يف الصحابة، وقوهلا
  .مبا حالمها به من القرطة والنوس حترك الشيء املتديل وإال ناسة حتريكه

قوهلا مال من شحم عضدي أي مسنين حبسن التعهد، واكتفت بالعضد عن سائر األعضاء فإهنما إذا مسنا مسن سائر 
، فعظمت عند نفسي وقال أبو عبيد فرحين وجبحين فبججت إىل نفسي، قال ابن األنباري أي عظمين: البدن وقوهلا

  .ففرحت وعظمت عند نفسي ويروي فبحجت إىل نفسي يقال حببح بالشيء وحببح به أي فرح
ووجدين يف أهل غنيمة يثق فجعلين يف أهل صهيل، وأطيط، قيل شق موضع بعينه مث أبو عبيد فتح الشني، : قوهلا

املعىن بشق جبل لقلتهم وقلة غنمهم، وهذا : ال ابن أيب أويسوكسرها غريه وذكر اهلزوي أن الصواب الفتح، وق
  .يصح على رواية الفتح أي بشق يف اجلبل كالغار وحنوه وعلى رواية الكسر أي يف طرف منه وناحية

واملقصود أين كنت يف " إال بشق األنفس " املعىن جبهد ومشقه حيتملوهنا يف معيشتهم كما يف قوله تعاىل : قال آخرون
ليلي العدد واملال فلم يأنف من فقر قومي وضعفهم، فنكحين ونفاين إىل قومه، وهم أهل خيل وابل واألطيط قوم ق

  .ههنا صوت اإلبل وقد يسمى صوت غري األبل أطيطا
الدائس الذي يدوس الطعام بعد احلصاد تريد : ودائس ومنق فقد قيل الدائس البيدر، واملنق الغربال، وقيل: قوله

أرادت الدجاج أي : ع أيضاً، ويروي منق بكسر النون من النقيق، وفسر باملواشي واألنعام وقيلأهنم أصحاب زر
  .هم أصحاب طري

فعنده أقول فال أقبح، أي ال يرد قويل وال يقال يل قبحك اهللا، والتصبح نوم الصبحة، وهو أن تنام بعد ما : قوهلا
كور وقيل أرادت ال أنبه وال أزعزع حىت أقضي وطري من تصبح تريد أهنا خمدومة مكفية املؤنة ال حتتاج إىل الب

  .النوم
وأشرب، فأتقمح أي أرفع رأسي عن اإلناء للري واالستغناء عن الشرب من قوهلم بعري قامح إذا رفع رأسه : قوهلا

من احلوض فلم يشرب، ويروي فأتقنح بالنون أي أقطع الشرب من الري وقيل أشرب على الري وذلك مع عزة 



عندهم، وقيل مها مبعىن واحد، كما يقال امتقع لونه وانتقع واملعىن أشرب حىت أين ألرى املشروب فاصرف املاء 
  .وجهي عنه لغاية الري وزيد يف بعض الروايات وآكل فأمنح أي أعطي عن متام الشبع

ظيمة املمتلئة وقيل عكومها رداح العكوم، األمحال واألعدال اليت فيها األمتعة، الواحد عكم، والرداح الع: قوهلا
الثقيلة، قال يف الفائق وتكون صفة للمؤنث كالرحال والثقال يقال جفنة وكتيبة وامرأة رداح، وملا كانت مجاعة ما 

ال يعقل يف حكم املؤنث جعلت صفة هلا قال ولو جاءت الرواية بفتح العني لكان الوجه على أن يكون العكوم 
ا أو ألن القرى متصل دائم، من قوهلم مر ومل يعكم، أي مل يقف ومل يتحبس أو اجلفنة اليت ال تزول عن مكاهنا لعظمه

اليت كثر طعامها وتراكم من قوهلم، اعتكم الشيء وارتكم، أو اليت يتعاقب فيها األطعمة، من قوهلم للمرأة املعقاب 
ل والفياح واألفيح عكوم، والرداح حينئذ يكون واقعة يف نصاهبا وجوز بعضهم أن يقال كنت بالعكوم عن الكف

  .الواسع يقال فاح يفيح إذا اتسع، ويروي بدل الفياح، فاح بتخفيف السني والفساح والفسيح الواسع أيضاً
ما ينزع من : كمسل شطبه املسل، مصدر كالسل وهو مقام مقام املسلول واملعىن كمسلول شطبة والشطبة: قوهلا

، وقد يشق اجلريد فيجعل قضباناً دقاقاً أي هو صوب اللحم القضبان الدقاق من جريد النخل، ينسج منها احلصر
الشطبة السيف شبهته بسيف سل من غمده، : خفيف اخلصر والعرب متدح بذلك، ويستدل به على الشجاعة وقيل

  .واجلفرة األنثى من ولد الضان والذكر جفر
الذراع يذكر ويؤنث والرواية تشبعه يف الفائق أن اجلفر املاعزة إذا بلغت أربعة اشهر وفصلت وأخذت يف الرعي و

بالتاء ويروي وترويه فيقة اليعرة ومييس يف حلق النثرة والفيقة ما جيتمع من اللنب بني احللبتني وهي الفواق أيضاً، 
العناق وقيل اجلدي تصفه باإلقالل من الطعام والشراب وهو حممود عندهم، ومييس يتبختر، والنثرة الدرع : واليعرة
  .القصرية

ملء كسائها أي متالءه بكثرة اللحم، وهي مستحبة يف النساء ويروي صغر ردائها، وملء إزارها، وفيه : وهلاق
  .وصف بالضمور وعظم الكفل، ألن طرف الردآء يقع على معقد اإلزار

ه ابن وغيظ جارهتا، اجلارة، الضرة أي يغيظ الضرة، ما يرى من عفتها ومجاهلا ويرو بدله عرب جارهتا، وفسر: قوهلا
األنباري بوجهني أحدمها أهنا ترى منها ما يعترب عينها ويبكيها من الغيظ واحلسد، واآلخر أهنا ترى من عفتها ما 

يعترب به األول من العربة والثاين من العربة ويروي وعقر جارهتا بفتح العني والقاف وهو الدهش يقال منه عقر فادن 
كلب عقور أي جترح قلبها، ويروي وعقر جارهتا، أي يعطل الزوج : مويروي وعقر جارهتا، وهو اجلرح، ومنه قوهل

اجلارة لرغبته يف هذه املمدوحة فال حتبل فتصري كأهنا عاقر، ويروي وغري جارهتا والغري والغار الغرية ويروي قبل 
برد الظل مثل، قوهلا طوع أبيها وطوع أمها ويف االلّ كرمي اخلل برود الظل، واالل العهد أي هو وافية بعدها، و

  .لطيب العشرة
كرمي اخللّ قيل معناه أهنا تكرم على من يعاشرها، فخليلها يعاشر بعشرته إياها كرمياً وقيل املعىن أهنا ال تتخذ : قوهلا

  .ويفّ وكرمي يف صفة املؤنث على تأويل أهنا إنسان أو شخص ويف االءلّ: أخدان السوء، وإمنا قال
بث اخلرب أي نشره وأشاعه، ونث احلديث : اً، ويروي بالباء والنون ومها متقاربان يقالال تبثث حديثنا تبثيث: قوهلا

ينثه نثاً أفشاه ويقال نث اغتاب واطلع على الشر، ومها متقاربان واملقصود أهنا ال خترج سراً وال تظهره، ولقرب 
وتبتل إليه : " الفعل كما يف قوله تعاىل اللفظتني يف املعىن روى بعضهم الفعل بالباء واملصدر بالنون وخمالفة املصدر

  .ونظايره" تبتيالً 
اإلسراع يف : الطعام واملرية أيضاً ما ميتاره البدوي، من احلاضرة والتنقيت: وال ينتقل مريتنا تنقيتاً، املرية: قوهلا



ينقث، وهو مبعناه السري، واملعىن أهنا ال تنقل طعامنا وال تذهب وال تفرقه مسرعة تصفها باألمانة، ويروي وال 
ويروي وال تنفث، وحينئذ يكون املصدر والفعل متفقني، ورواه بعضهم ال تبث بالباء، وبعضهم ال تنفث بالفاء وال 

  .صحة هلما
وال متالء بيتنا تغششاً روى بالغني املعجمة من الغش أي ال تغشنا وقيل أرادت النميمة، ورواه األكثرون : قوهلا

د من عش الطائر وذكر على هذا ثالثة اوجه أحدها أهنا هتتّم بشأن البيت وتطهريه، فال تدع بالعني، مث قيل هو مأخو
الكناسات هاهنا وهاهنا كعشيشة الطيور، والثاين أهنا ال تدع متغرياً مستقذراً كعش الطائر والثالث أهنا ال ختون يف 

  .الطعام فتخبأه هنا وهنا كما يعّش الطري يف مواضع شىت
وهو من قوهلم عش اخلبز إذا تكرج وفسد يريد أهنا حتسن مراعاة الطعام، وتعهده وتطعم : مان اخلطايبقال أبو سلي

منه الشيء بعد الشيء طرياً وال يغفل عنه فيفسد، وجوز أبو القاسم الزخمشري أن يكون ذلك من قوهلم شجرة 
ال متالء البيت اختزاالً وتقليالً، ملا  عشة أي قليلة السعف وعش املعروف يعشه، إذا أقله وعطية معشوشة قليلة أي

فيه، ويروي يف صفة اجلارية ال تنجث عن أخبارنا تنجيثاً وال تغث طعامنا تغثيثاً والتنجيث االستخراج واإلشاعة 
  .واالغثاث والتغثيث إفساد الطعام والكالم وغريمها

تقدح قدراً، تنصب أخرى، يلحق اآلخرة يف بعض الروايات طهاة أيب زرع وما طهاة أيب زرع، ال تفتّر وال تعدي 
الطباخون وأرادت أهنم ال يفترون عن الطبخ وال يصرفون عنه والقدح الغرف ويقال للمغرفة : األوىل، والطهاة

مقدحة، والقدور يلحق بعضها بعضاً، فال ينقطع الطعام عن الضيفان ويروي ضيف أيب زرع وما ضيف أىب زرع يف 
  .عم وأيضاً مال أيب زرع وما مال أيب زرع، على اجلمم حمبوس وعلى العفاة معكوسشبع ورّي ورنع أي هلو وتن

الدية وأجم أعطى الدية والعفاة السائلون، : اجلمم مجع مجة، وهم القوم الذين يسألون يف الدية، ويقال اجلمة
  .واملعكوس املعطوف يريد أن ماله وقف على تسكني الفنت ودفع حاجات الناس

اب متخض، األوطاب مجع وطب، وهو سقاء اللنب خاصة واألفعال يف مجع فعل قليل واألغلب الفعال واألوط: قوهلا
وقد ورد يف بعض الروايات والرطاب متخض على وفق الغالب ومتخض حترك الستخراج الزبد، قيل إشارته بذلك 

  .إىل كثرة اللنب عندهم
  .لئني حسين الصورةكالفهدين شبهتهما بالفهدين يف كوهنما فارهني ممت: قوهلا

يلعبان من حتت خصرها برمانتني قال ابن أىب أويس أرادت بالرمانتني ثدييها، وقال أبو عبيد وغريه وصفتها : قوهلا
بعظم الكفل، تريد أهنا إذا استلقت نباهبا الكفل عن األرض حىت يصري حتتها، فجوة جتري فيها الرمان، والسري 

سريا وسراة، والفرس السري الذي يسري يف عدوه أي يلج ويتمادى، ويقال السيد الشريف، وجيمع على سريني وأ
الرمح املنسوب إىل اخلط : اختار واخلطى: خليار املال، سرانه وشرانة واسترى واشترى: هو الفائق املختار من قوهلم

  .وهو موضع على ساحل البحر تنتقل إليه الرماح اهلندية مث ينقل منها وقيل هو ساحل البحر
وأراح علّي أي ردها من املرعى نعماً ثرياً، الثري الكثري يقال أثرت األرض إذا كثر تراهبا، وأثرى بنو فالن : هلاقو

املال الواسع والثراء كثرة املال يقال رجل ثروان وامرأة ثروى، وتصغريها ثريا وذكر ثريا : كثرة أمواهلم والثروة
  .محال على اللفظ

ماشية تروح ويروي من كل سائمة وهي املاشية الراعية، يقال سامت هي أي رعت  من كل راحية زوجاً أي: قوهلا
  .وأمستها أنا ويروي من كل آبدة وهي املتوحشة، واجلمع األوابد

: زوجاً قيل الزوج يقع على االثنني كما يقع على الفرد مث يقال زوجان وقد روى من كل سائمة زوجني: قوهلا



عه آخر، وذكر بعضهم أنه جيوز أن يريد أنه أعطاها من كل رائحة صنفاً وقد يعرب الزوج الفرد، إذا كان م: وقيل
  .ثالثة" وكنتم أزواجاً : " عن الصنف بالزوج، وقد قيل ذلك يف قوه تعاىل

  .ومريي أهلك أي خذي الطعام، واذهيب به إليهم تريد أنه وسع عليها وعلى أهلها: قوله
بالفآء من الصفر، وهو اخلايل يريد أن الذي نكحته، وإن كانت بالصفات أصغر آنية أيب زرع يروي أصفر : قوهلا

املذكورة فإن قدره ال يبلغ قدر أيب زرع، ويف بعض الروايات فاستبدلت بعده أي بعد أيب زرع وكل بدل أعور، 
  .وهذا مثل معروف أي البدل قاضر، من األصل غالباً نسبته إليه كنسبة ألعور إىل ذي العينني

زيد يف بعض الروايات، إال أن أبا زرع " كنت لك كأيب زرع ألم زرع : " ى اهللا عليه وآله وسلم لعائشةقوله صل
طلق، وأنا ال أطلق ويف بعضها، كنت لك كأيب زرع ألم زرع يف األلفة والرفاه ال يف الفرقة واخلالء، قال ابن 

املوافقة واملواصلة : قول من يقول الرفا: نهوالرفاء، االجتماع من قوهلم رفأت الثوب أرفاه ويقرب م: األنباري
  .واخلالء يف اإلبل كاحليوان يف اخليل والبغال
بل أنت يل خري من أىب زرع ألم زرع، وهذا هو ! قلت يا رسول اهللا: يروى عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت

من املتقدمني، واملتأخرين من علماء  الالئق حلسن أدهبا، وأعلم أن حديث أم زرع قد تكلم يف تفسريه ومعانيه مجاعة
  .احلديث وأصحاب اللغة وفيما أوردناه ما حيوي معظمه

قال اإلمام أبو سليمان اخلطايب، وفيه العلم وحسن العشرة مع األهل واستحباب حمادثتهن مبا ال إمث فيه وفيه أن 
م وأمسائهم وزاد تاج اإلسالم أبو بكر بعضهن قد ذكرن عيوب أزواجهن، ومل يكن ذلك غيبة ألهنم مل يعرفوا بأعياهن

السمعاين، فقال فيه داللة على جواز ذكر أمور اجلاهلية واقتصاص أحواهلم، وعلى فضل عائشة رضي اهللا عنها 
وحمبته هلا مبالطفته إياها، وعلى أن السمر مبا حيلّ جائز، وملعىن حسن العشرة مع األهل وحنوه أورد البخاري 

ح وإلشعاره بفضل عائشة أورده مسلم يف الفضائل، وملعىن السمر أورده أبو عيسى الترمذي احلديث يف كتاب النكا
يف أخالق النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف باب ترمجة بكالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف السمر 

ورد نقل، وكان والدي رمحه وليس يف اللفظ ما يدل على أن ذلك كان يف السمر لكن القصة تشبه األمسار ورمبا 
  :وأختم اآلن احلديث وشرحه بقويل -اهللا يرغبين يف حفظ هذا احلديث يف صغري لكثرة فوائده، وحسن ألفاظه 

  حلت بواد غري ذي زرع... نفسي من جانب طاعاهتا 
  إن اعتىن يب مل يضع ذرع... لكن ريب واسع فضله 

  كأم زرع بأيب زرع... وصرت ارتاح بإحسانه 
  .اهللا بنا وحقق املىن جبوده وسعة رمحته أحسن
  فصل

  .يف ذكر طائفة من الذين تفقهوا عليه أو مسعوا منه احلديث أو مجعوا بينهما

فممن درس عليه ومسع منه بقزوين بنوه الثالثة جامع الكتاب عبد الكرمي وحممد وعبد الرمحن وخاالهم حممد 
علي وحممد وسعد وعبد العظيم، بنو عبد احلميد ابن عبد العزيز وعمر، أنبأ سعد بن أمحد الزاكاين والقضاة عمر و

بن إمساعيل املاكي، وحممد بن أسعد بن حممد العاقلي وحممد بن شريزيل بن احلسن السراجي، والفضل بن عبد 
  .هالرمحن ابن الفضل أبو خليفة املاكي وعبد األول بن أيب بكر بن أمحد أبو القاسم اخلواري، املعروف جبهار ماه

صاحل بن عمر بن نوح بن احلسن املعلمي أبو عبد اهللا األديب، وحممد بن أيب صابر بن عبد اجلليل وأبوه أبو صابر 



أمحد بن علي بن أمحد احلاجي أبو بكر وأبو اليمني بن خوامذ حممود وأمحد بن عبد العزيز بن حممد الشحاذي وحممد 
عمر وعبد اهللا أبو القاسم وأبو حامد ابنا عبد العزيز بن اخلليل بن أيب الفوارس بن املختار القرائي وأبو جعفر و

  .اخلليلي
عبد الرحيم بن إبراهيم بن يوسف اهلشتجردي وأبو بكر بن عبدويه ابن عبد الكايف البالذري، وإبراهيم والفضل 

ليلية، وأمحد بن حممد بن أبو إسحاق وأبو حممد، ابنا حممد بن إبراهيم اخلليلي، وإقبال بن عبد اهللا احلبشي، عتيق اخل
عبد الكرمي الكرجي، أبو الفضل وابناه إبراهيم وحممد وحممد بن أيب يعلى مداد بن عبد الرب الكوميي وحممد بن حممد 

بن القاسم املماحلي أبو حامد وحممد بن إمساعيل أبو إمساعيل السراجي، وسعد بن احلسن بن أيب العالء أبو املكارم 
  .د وأبو غامن ابن أيب ذر، البيع ويوسف بن أمحد بن إبراهيم أبو يعقوب احلافظ البغداديالكرماين، وابنه أسع

حممد بن علي بن املطهر اجلرباذقاين أبو منصور وحممد بن عبد العزيز ابن عبد امللك الرافعي، وفضيل بن مسعود بن 
، وعمر بن حممود بن خليفة املتكلم، أبو املختار القرائي، أبو سعيد وعثمان بن علي بن إبراهيم البوزياين أبو عمرو

حفص، وحممد بن إبراهيم بن بندار البصري، وعمر بن أيب بكر ابن الفرج املقرئ، وحممد بن أمحد بن أمريي بن حممد 
أبو سعد الرامشيين، وحامد بن أيب العميد بن أمريي الزراد ومحزة بن حممد بن محزة الداودي وحممد بن املؤيد بن 

  .حممد والعباس وحممد ابنا عبد الواحد بن إلياس وعلي بن احلسن بن علي الكثريي أبو احلسناحلسني بن 
موسى بن عيسى بن موسى املشكاين، وحممد بن عبد الواحد بن أيب الفتوح بن عمران وعبد الرشيد وعبد احلميد 

عبد الرب الزاذاين وحيدر، وأمحد، وعبد العظيم بنو عبد القدمي ابن أيب الفتوح بن عمران وحممد بن عبد العزيز بن 
ونصر ومحد وظفر وعبد الرزاق بنو أيب بكر بن حيدر وعبد اهللا بن أيب الفتوح بن عمران وابنه حممد أبو الفتوح 
وحممود بن حممد ابن نصر اخللفاين أبو املكارم والقاضي احلسني بن أمحد بن احلسني بن هبرام واحلسني حممد بن 

 وحممد بن القاسم الطربي، أبو بكر وحممد وحممود ابنا منصور الطربي ويوسف بن علي بن اهلمداين، أبو عبد اهللا
  .أثال الشيباين البسطامي وحممد بن املأمون الرشيد املطوعي

العراقي وعبيد اهللا ابنا حممد بن العراقي الطاوسي وأبو بكر بن ناصر الصويف وإبراهيم بن حممد مدوار الشامهاين 
ن أيب علي بن حممد وحممد بن حممود بن أيب زرعة السوادي وحيدر بن عبد الواحد بن حيدر وعبد الكايف ب

الشابوري وعبد اجمليد بن سعد اهللا بن عبد اجمليد بن ناصر األهبري وحممد ابن أمحد بن إمساعيل أبو إمساعيل الطالقاين 
بن يعلى، وأبو بكر بن حممود ابن حممد بن  وعبد الواسع بن عبد الكايف ابن عبد الواسع اخلليلي وأبو بكر بن عمر

  .الرافعي، وحممد بن أمحد بن عبد الواسع البابائي
أمحد بن حممد بن روشنائي الفقيه، وحممود بن عبد السالم بن أيب العباس اخلزنيين، وحممد بن أيب الوفاء املثيلي، 

سى بن بادويه، اخلطيب وحممود بن حممد وإبراهيم بن أيب املعتمر ابن احلسن أبو العز العصاري، وأمحد بن مو
األشتريين وعبد الرمحن بن أيب الفوارس أبو احلارث الزاكاين، وعلي بن عبد الواحد الفقيه الفارسي، واخلليل بن 

إبراهيم التومكي وحيىي بن أيب منصور والرشيد اإلمساعيلي وبرغش بن عبد اهللا عتيق الطاوسية وحممد بن احلسن بن 
  .، مث الزجناين وعطاء اهللا بن عبد الرشيد بن أيب عنان الطاؤسي أبو النجيب وأخوه أبو عنان سعدحممد الغزنوي

أمحد بن احلسني بن أمحد األصبهاين، واحلسن بن شريويه البيع وعزيزي بن الوفاء وعبد الرشيد بن شريزاد املؤدب، 
عثمان األجيين وأبو عبد اهللا نصر بن علي بن والقاضي حممد بن عمر بن عبد احلميد املاكي، وأبو بكر بن أمحد بن 

أيب القاسم اخليارجي، وحممد بن احلسن بن عبد الكرمي الرافعي، وأبو الفرح أمحد بن أيب القاسم احلسن املقرئ 
الزجنان وأبو زرعة احلسن بن عبد الكرمي املقرئ وحممد بن أيب بكر اللوزي وأبو حنيفة حممد ابن أيب الفرح بن أمحد 



مي، وأبو العشائر بن حممد بن ناصر الديواين وأبو الوزير بن بابا بن بشار احلامدي والشبلي بن مسعود بن الديل
حممد، وعبد الصمد بن أيب الفوارس بن املظفر اجلبلي، وأبو بكر بن حممد بن عبد اهللا اخلواري الصويف وإبراهيم بن 

لننسكي، مسع منه بنيسابور سنة ست وأربعني أيب سعد املعلمي ومسعود بن شاه خسرو بن خليفة اجليلي ا
  .ومخسمائة، مث بقزوين

وممن مسع منه بأهبر، بشار بن عثمان بن بشار وأمحد بن عبد الرحيم العبشمي أبو جعفر، وعربشاه بن املشرف بن 
ن أيب حممد مالك األسدي وعلي بن أيب نعيم الرازي وأبو املعايل بن حممد بن الفضل الرافعي وحممد بن هبة اهللا اب

  .األمحد كايل
ممن مسع منه بزجنان حممد بن القاسم بن أىب الفرح بن أيب نصر الزجناين، وأبوه وأبو املظفر سعد بن حممد بن أيب 

  .الفوارس املعروف بكندمه وأسفنديار بن حاجي الفهاد وأبو اجملد بن املاجد بن املهتدي العبشمي األهبري
يل، وعمر بن أيب املعايل أبو املكارم الربطلي وعثمان بن سليمان بن الوفاء أبو عمر ممن مسع منه بتربيز عثمان الغزا

الربوجردي، وأبو الكرم ابن أيب املعمر بن عثمان وإبراهيم بن أىب احلسن بن أيب طاهر وعمر وأمحد ابنا أيب البدر 
واين وحممد عمر بن أقبوري وحممد التربيزي وعمر بن حممد بن عمر أبو الفضائل املستوىف وحمبوب بن الوحيد الشر

  .بن علي بن أيب القاسم احلصري وأسعد بن مسعود بن احلسن اخلوارزمي
عبد احملسن بن شفا بن أيب املعايل، أبو احملاسن التراسي املراغي، وعلي بن أيب بكر بن أيب حممد بن املظفر، وأبو 

هاين، وموسى بن إبراهيم بن موسى ومواله مبشر الفضل بن أيب اخلري بن عدنان وأمحد بن حممد بن أمحد األصب
ويونس بن سفاء بن علكان الفقيه وعمر بن حممد اجملندي وداؤد بن أيب املعايل، وجلدك موىل اإلمام أيب منصور 

  .املعروف حبفذة وأبو الكرم بن الفرح بن حممود
وأبو طاهر أمحد بن حممد النسائي، وحممد  ممن مسع منه خبالط أبو بكر بن عبد اهللا األسدآباذي وعلي بن زيد املراغي

بن زكريا الكازروين وأبو املكارم عبد الصمد بن أمحد الزجناين واحلسن بن إمساعيل بن علي اخلوئي وعبد الرحيم بن 
احلسني بن املؤمل اخلالطي ويونس بن حممود اخلوئي، وإبراهيم بن اخلليل الواين واحلسن بن علكويه وحممد بن 

عبد الواحد بن رشيق أبو الفتح ورجب بن نصر ومسعود بن حممد بن سعد أبو جعفر املستويف وعبد املظفر ابن 
  .العزيز بن امحد البغدادي أبو حممد وحممد بن أيب علي بن حيدو

مسع منه بدهخوارقان، يعقوب بن تركانشاه وعبد اجمليد بن حممد اخلطييب وأبو بكر بن حممود احلكيمي، وحممد بن 
  .ين، وأبو القاسم ابن يوسف بن صاحل املراغيساوى البا

  فصل يف مصنفاته

له يف التفسري كتاب التحصيل يف تفسري التنزيل، وهو كتاب كبري يشتمل على ثالثني جملدة يف نسخة األصل أورد 
 فيها األقوال اليت يتضمنها التفاسري املشهورة، ووجوه القراآت وعللها، وما يتعلق بالنظم واملعىن وشحنها

  .باألحاديث وحكايات املشائخ، على الطرز الذي اعتيد عقد احللقة له بقزوين يف مواضع من املسجد اجلامع
يف احلديث احلاوي األصول من أخبار رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ضمنه معظم األحاديث اليت يشتمل 

مع أيب عيسى الترمذي وسنن أيب داؤد عليها مثانية من األصول موطأ مالك، ومسند الشافعي، والصحيحان وجا
  .وسنن أيب عبد الرمحن النسائي وسنن أيب عبد اهللا ابن ماجه رمحه اهللا عليهم

له كتاب حتفة الغزاة ونزهة اهلداة وكتاب فضائل الشهور الثالثة، ومجع األخبار الواردة يف تلقني املختصر، وامليت 



سجد اجلامع ويف مدرسة اخلليلية، ومجع فهرست مسموعاته وأورد فيه وزيارة القبور، ويليق هبا، وأملى جمالس يف امل
  .من كل كتاب، من الكتب املشهورة حديثاً ومشيخته، وأورد عن كل شيخ ثالثة أحاديث وحكاية وشعرا

له أربعينيات منها كتاب األربعني يف منت كل حديث منه ذكر األربعني وله تعليقات يف األصول، وخمتصر يف 
كتبه بنيسابور وكان باآلخرة قد أخذ يف مجع مذهيب ومل يتيسر األطرف من أول العبادات، وشرع يف مجع اخلالف، 

تاريخ األنبياء وامللوك بالفارسية، ومل يتم، له ملتقطات ومنتخبات، يف كل فن فيها ما يدل على جودة الرأي وحسن 
  .االختيار

  فصل يف صالبته يف الدين وديانته

مسع بثلمة يف الدين أو وهن يف املسلمني أو بلغه سوء اعتقاد، عمن خياف منه فتنة، أو أغارت  كان رمحه اهللا إذا
املالحدة على بعض النواحي أو استشهد مسلم اشتدّ حزنه، ومل يتهنأ بالطعام والشراب أياماً، إذا توجه طائفة من 

صدقة مبا تيسر سراً وجرهاً، ومل يزل مفكراً الغزاة إىل الروذبار أو غريها من ديار املالحدة أقبل على الدعاء وال
  .مضطرباً إىل أن يرجعوا أو يبلغ خربهم

حني بنت املالحدة القلع املعروفة بأرسالن كشاد واحتيج إىل استنهاض العساكر الستخالصها كان له سعي مجيل يف 
ها، إىل أن يسر اهللا تعاىل فتحها، ترغيب امللوك فيه، وختشني القول وتلبينه هلم، حبسب احلاجة إىل أن يسر اهللا فتح

وأتذكر أنه كان حيكي له أحوال سنية عن بعض املتساهلني املنتسبني إىل فن األوائل وهو امللقب بالشمس القاشاين، 
  .فيعظم اكتئيابه لذلك، خوفاً من أن يفتنت به أحداً وبسوء اعتقاده

ه يومني أو ثالثة مب استعفى منه، وتركه ومل يظهر له سبباً، استنابه أسعد بن حممد اخلليلي يف القضاء حني وليه، فقام ب
مث ذكر بعد مدة أنه خرج إىل صالة الصبح مغلساً يف يوم من تلك األيام، فإذا هو برجل على باب الدار ينتظره 

ذلك  فسلم عليه، وعرض عليه شيئاً مشدوداً، وقال أنا أحد املتداعيني أمس يف واقعة كذا فإن رأيت أعنتين فهاله
  :وقال

  أن ال متر على حال بواديها... إن السالمة من سلمى وجارهتما 
كان خيرج من املسجد اجلامع ذات يوم مستعجالً ملهمة سانح، فنادى املؤذن باإلقامة فوقف يف املوضع الذي انتهى 

القاسم صلى اهللا  إليه ومل خيرج حىت صلى، وذكر احلديث املعروف من مسع النداء وخرج من املسجد، فقد عصى أبا
عليه وآله وسلم، وكانت عنده شهادة يف حادثة فالتمس منه بعض أرباب اجلاه تأخري أدائها أو زيادة فيها وتوعده 

لو مل جيبه إليه فلم يبال ملقامه ومقاله وأداها على ما جيب فصرف اهللا تعاىل املكروه ومل ميض إال أياماً قالئل حىت جاء 
  .يف املشهور املأثور أن من أرضى اهللا تعاىل لسخط الناس رضي اهللا عنه وأرضى عنه الناسالرجل تائباً معتذراً و

  فصل يف بره بأقاربه وأولده وجريانه وسائر الناس
ما ورثه من أبويه من العقار واملنقول، ومل يكن بالتافه آثريه أخواته وصرفه إىل أجهزهتّن، حني عزم على السفر، 

ك تعهد املاضني، من ذوي رمحه بالدعاء والزيارة والصدقة وإذا مّر بقبورهم يف شغل وخرج جمرداً وكان ال يتر
عّرج، ودعاء وقال إذا مررت بباب الصديق، ومل تقرعه فقد جفوته، وكان بعض بين أعمامه يف ذي الصاحلني مث 

بري يف استصالحه، وشرب اخلمر، فوجم لذلك، ومل يزل يراجعه لطفاً وعنفاً ويعمل كل تد. ابتلى بفترة وهتتك
  .وأحضره داره، وهو سكران مرتني إشفاقاً عليه، من أن يعربد وجتهيالً له فأثر فيه ذلك، وتاب

كان رمحه اهللا وافر الشفقة على أوالده معتنياً بشأهنم، مبالغاً يف ضبطهم، وتأديبهم، ومن عظيم إحسانه يب إحتياطه 



مل أطعمك ومل ألبسك إال من وجه طيب، إىل : رمحه اهللا غري مرة يقوليف أمر تربييت، طعاماً وأداماً وكسوة، فسمعته 
أن متّ لك سبع سنني، مث كثر األوالد، واملؤن، وال آمن تداخل الشبهات، ورمبا بكى عند ذلك، وقال جنا املخفون، 

، ودعا يل كنت أخدمه يف مرض وفاته أشالة وأسناد أو إضجاعاً، وأرفق به بقدر الطاقة، فوقع ذلك منه املوقع
بالسعادة مراراً، وهو من ذخائري، وكان يرب إىل اجلريان ويالطفهم ورمبا استحضرهم واستمع كالم امللهوفني منهم، 
وكان يف أوقات اجملاعة، يضع رغيفني أو أكثر يف كمه عند اخلروج من الدار يناول منه الضعفاء والصبيان، وبلغ من 

 حوادث ضاق األمر عليهم، فيها وجادل عنهم حىت دفع من كان يبغي كلفه بأقاربه أنه أقام نفسه مقامهم، يف
  .عليهم بعون اهللا تعاىل

  فصل يف تبجيله لشيوخه وأساتذته

كان رمحه اهللا يوقرهم ويبالغ يف تبجيلهم أما حياهتم وحضورهم فقد مسعته، يقولك كنت أصدر يف األكل والشرب 
إلمام ملكداد بن علي، وإشارته، فضالً عما له وقع، وخطر ومسعته، والدخول واخلروج واملهمات املتكررة عن أمر ا

كنت ال أمال العني من النظر إىل اإلمام حممد بن حيىي، لعظم وقعه يف قليب، وكان يشاور الكبار منهم فيما : يقول
القايين رمحه عزمت على اخلروج من نيسابور فدخلت على اإلمام العارف حممد بن أيب علي : يعزم عليه مسعته، يقول

إنك ال خترج اآلن، من نيسابور، فاهتممت وخرجت : اهللا ألشاوره وأودعه، وكنت قد هيأت أسباب الرحيل، فقال
  .من عنده متفكراً فرمدت عيين تلك الليلة وفترت العزمية، وبقيت هناك سنة أخرى

م لفظاً أو كتابة، مل خيل ذكرهم عن وأما بعد وفاهتم فكان إذا حكى عنهم مل خيل بالتوقري، والثنا، وإذا روى عنه
صاحل الدعاء ومن كانت استفادته منه أكثر كان تعظيمه له أوفر، وكان خيصص اإلمام ملكداد بن علي مبزايا حلسن 
تربيته إياه، واإلمام حممد بن حيىي لعلو مرتبته وملا رجع من السفر كان قد بقي مجاعة ممن درس عليهم، وكان حيافظ 

واالحترام وال يسري بسرية املغرورين بأنفسهم إذا أنسوا منها رشداً وظهر هلم فهم، ومتكنوا من  على شرط األدب
  .تصرف

  فصل يف غريته وأمره باملعروف

كان رمحه اهللا شديد اإلنكار على منكرات الشرع يدفعها بيده، ولسانه، حبسب وسعه، وإمكانه، وإذا مل يستطع 
د، وأخذته احلمى، وفيما روى عن عطاء اخلراساين عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا الدفع تأثر به اغتياظاً ورمبا ارتع

مم ذاك ! عليه وآله وسلم قال يأيت على الناس زمان يذوب قلب املؤمن، كما يذوب امللح يف املاء قيل يا رسول اهللا
  .قال مما يرى من املنكر ال يستطيع تغيريه
نه وإذا أحّس الصبيان يف احمللة لقربه منهم يف مروره تفرقوا وتركوا اللعبة كان لصدقه هبا به أهل الفسق ويهربون م

وإذا دخل احلمام احتاط احلاضرون يف ستر العورات وأسبلوا األزار، وكانت فيه حدة منشأها الغرية واستواء 
قد ال حيتمل الظاهر والباطن والبعد من الغوائل والتلبيسات، وهذه صفات حتمل على األفصاح حبقيقة احلال و

  .فينسب صاحبها إىل احلدة
استدعى منه بعض املتوجهني يف البلدان يعامله نسيئة من وجوه عمل السور حني كان يتوالها، عن الوزير قاضي 

املراغة رمحه اهللا، فقال أنا وكيل والوكل ال يعامل بالنسئية فراجعة مراراً، فلم يزد على هذا اجلواب، فتأذى الطالب 
  .صاحب املال مبا سيسأل عنه ووشى به إىل

  فصل يف ثنآء املعتربين عليه



كان أساتذته من أول نشئه وابتداء حتصيله يكرمونه ويثنون عليه لرشده وسداده، واستقامة سريته ولزومه الطريقة 
أؤديه  املثلى، وحني عزم على اخلروج من نيسابور كتب له اإلمام حممد بن حيىي رمحه اهللا خبطه التني فصالً يف جزء
  .على وجهه نقالً عن خطه كتب على ظهر اجلزء تذكرة لصاحبه من حممد بن حيىي أصلحه اهللا ويف باطنه

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا شكراً على نواله، ونشراً إلنعامه وإفضاله والصالة على خري خلقه حممد وآله، 
فخر اإلسالم أبا الفضل حممد بن عبد الكرمي ابن الفضل وبعد فإن الشيخ اإلمام األجل الزاهد الولد مجال الدين 

الرافعي القزويين أطال اهللا بقاه وأدامها إىل مراقي العز، ارتقاءه شاب نشأ يف عبادة اهللا نقي اجليب، أمني الغيب 
 زكي النفس عن الشني، والعيب، يرجع إىل عقل رزين، ودين متني، ورأي يف املكرمات مبني وطال ما أخرب جانيب

سره وجهره، وأسرب طريف خريه وشره، فلم أعثر منه إال على الورع والعفاف، والقناعة بأقل من الكفاف، والتوقي 
  .من املطامع الدنية، واملطاعم الوبية والترقي من حضيض السفلة، إىل يفاع الرتب العلية

شوفاً إىل درك احلقائق متعرفاً كيف وقد طالت مدة مقامه بني يدي وامتدت نوبة اختالفه، إيل ومل يزل كان مت
للجليات منها والدقائق، حىت أطلع على غوائل املسائل، وأغوارها وعثر من املعضالت على أسرارها فها هو اآلن 
مليء بعلم األصول، وفروع األحكام، غري مقتنع منها بالشروع دون اإلمتام، لعمري وقد بلغ الغاية القصوى يف 

اإلقادة والتدريس وقواعد النظر بالتمهيد والتأسيس ال تروج عليه شبه التلبيس، اإلتقان واإلحكام، يستقل ب
  .والتدليس

مىت سئل أجاب وإذا أفىت أصاب ويتوب اهللا على من تاب، وحبق أقول لو ساعدين األقدار وألقت إيلّ زمام االختيار 
  :رمان ال يفترقانمل أمسح بأن يفارق هذه الديار غري أن اجلّد قلّ ما جيتمعان، واحلرص واحل

  جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن... ما كل ما يتمىن املرء يدركه 
فكثرياً من حبثت وفتشت وجناح الذل افترشت، فلم أعثر منه على مزعج غري داعية االرحتال إىل ما بني العمومة 

  :واألخوال ورأيته، ينشد بلسان احلال
  جلدي تراهبا وأول أرض مس... بالد هبا نيطت علّي متائي 

وقد " إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إىل معاد " ولوال نزوع النفس إىل مسقط الرأس، ودآئرة امليالد، مل ينزل 
  :صدق ابن الرومي حيث قال
  مأرب قضاها الفؤاد هنالكا... وحبب أوطان الرجال إليهم 
  عهود الصىب فيها فحنوا لذالكا... إذا ذكروا أوطاهنم ذكرهتم 

ى حتبوهنا فإين أحببت أن أحتف بلدة طيبة طاهرة وتربة سنية سنية، ظاهره مثل هذا العامل الدين ذي السمت وأخر
واهلدى البني، لقصري رباع الفضل به معمورة، وأعالم السنة واجلماعة منشورة مشهورة، ورسوم أهل الزيغ والبدعة 

قق علمه عمله، حلري بأن يقتدى بآثاره ويقتبس من مغلوبة مقهورة، فإن العامل الورع الذي يصدق قوله فعله، وحي
  .أنواره

فمن علم وعمل وعلم يدعى عظيماً يف ملكوت السماوات وإين ألرجو من اهللا سبحانه أن جييب له دعائي وال خييب 
اء فيه رجائي، فإنه مسيع جميب وممن دعاه قريب وإذا تأملت الفضل مل حيف عليك ما فيه من مجيل الذكر وجزيل الثن
  .وما يفيد أنه من كامل السنا والسنا، وعرفت ما كان عند ذلك اإلمام من قدر املثىن عليه ومرتبة لديه رمحهما اهللا

أثبت اإلمام عمر بن أمحد الصفار، خبطه بعض ما مسع منه والدي حجة له، وفيما أثبت يقول العبد املفتقر إىل رمحه 
ر من اإلتفاق احلسن، املستفاد يف كرور الزمن االلتقا بالولد العزيز اهللا تعاىل ابن الصفار عمر بن أمحد بن منصو



الشيخ اإلمام األجل مجال الدين، شرف اإلسالم فخر األئمة أيب الفضل حممد بن عبد الكرمي الرافعي القزويين، أدام 
سماع يف العلوم النقلية هللا حراسته، وأقام عليه رعايته، وتيسر اختالفه إيل يف اقتباس املعارف الدينية، وحتصيل ال

ومن مجلتها كتاب كذا وحصل السماع بقرائته على إتقان وإحكام، إذ هو من أفراد األئمة واألعالم بارك اهللا له يف 
  .ودعا له يف موضع آخر مبا هو مأخوذ من نسبته. علومه ورده ساملاً إىل مولده على ايسر رسومه
مد بن عبد الكرمي الرافعي رفع اهللا قدره، ومهد أمره اتفقت له هنضة فكتب اإلمام األجل مجال الدين أبو الفضل حم

إىل تربيز، بعد رجوعه من نيسابور، وقيل أن أوال كان يقرأ هبا شرح السنة حملييها احلسني البغوي على اإلمام أيب 
حلاجة، وهو منصور العطاري رمحه اهللا وحيضر لسماعه اجلسم الغفري وكانوا يراجعونه ويستكشفون يف مواضع ا

  .جييبهم بإشارة الشيخ ويصغي هو إىل كالمه ويستحسنه
كتب له اإلمام أبو احملاسن الدمشقي، حني عزم على اخلروج، من مدينة السالم صحبين القاضي اإلمام األجل مجال 

علمه، وقرن الدين فخر اإلسالم، شرف األئمة أبو الفضل حممد بن عبد الكرمي الرافعي، مد اهللا يف عمره، ونفع مبا 
له سعادة اآلخرة أحسن صحبته وحصل من العلوم واملعارف، ما فاق به أهل زمانه حىت حصل يل األنس بفوائده 
واالستظهار حملاورته، فلما عزم على التوجه إىل وطنه ضاق لذلك صدري وحصل يل من الوحشة ملفارقته، ما ال 

  .الوسعميكن التعبري عنه ورغبته يف املقام بكل ما يدخل حتت 
فلم يرغب وأيب إال القصد إىل الوطن ليستروح بفوائده كل منتظر ويستفيد من أنفاسه كل طالب وحيىي تلك البقع 

الشريفة، مبكانه ويعيش ما دثر من العلوم يف أيامه، فأذنت له يف الرحيل عن طيب قلب ملا يتوقع فيه من الفوائد، 
تار له يف مجيع أحواله يف حركته، وسكونه، وغيبته، وحضوره وينفعه فاهللا تعاىل يرضى عنه كما كنت راضياً عنه وخي

  .وينفع به أنه ويل اإلجابة
كتب الفقري إىل رمحة اهللا تعاىل، سفيان بن عبد اهللا بن بندار الدمشقي، مث األئمة من بعد ورؤساهم كانوا يتربكون 

رمحه اهللا يدعو له على رأس املنرب، وينقل الشيء به، ويثنون عليه ويراجعونه وكان اإلمام حممد بن أيب سعد الوزان 
  .بعد الشيء عن تفسريه، ويسنده إليه وكتب اإلمام كمال اإلسالم عبيد اهللا اخلجندي إمسه يف خالل

  فصل

فقال اإلمام حممد بن عبد الكرمي الرافعي رفع اهللا درجته، وأنشده اإلمام أبو سليمان الزبريي رمحه اهللا، مودعاً له إما 
  .سفرته األوىل الطفيفة الكيل أو الثانية الطويل الذيل عند

  ولست ملوماً مبا تفعل... أبا الفضل هجرك ال حيمل 
  وقدما علّي هبا يبخل... وأنك من حسنات الزمان 

أنشدها القاضي حممد بن خالد اخلفيفي األهبري، قال أنشدها األفضل بديل احلقائقي اخلاقاين يف مدح اإلمام أيب 
  :لرفعي، وقد تالقيا بتربيز رمحهما اهللالفضل ا

  أي ثاين الشافعي شافعي... إىل اهللا يف احلشر بعد النيب 
  فبابويه الرافعي رافعي... لئن أصبح الدهر يل خافضاً 

  :وأنشد الشيخ اإلمام حممد الطنطراين فيه
  يف بلدة قزوين ومن يرتاب... يا جنة منك فتحت أبواب 

  يف قزوين إذا اجلمال منها باب... هذا خرب وشاهدت عيين 
يف الرباعية مغالطة ال خيفى وكان للمشهور يف فنه أيب الفتوح فضل اهللا ابن علي بن املوفق اخلواري، وغريه من أهل 



الفضل إىل والدي رمحهما اهللا كتب رأيت فيها مقطعات ال بأس هبا، وال أدري أين ذهبت، ورأيت خبط اإلمام أيب 
د الزبريي كتب إىل جالل الدين أيب الفتوح اخلواري، ألعرضه على اإلمام أيب الفضل الرافعي يف بكر عبد اهللا بن أمح

  معاتبة بينهما،
  واهللا يعلم أنين مظلوم... إين أجلل أن أقول ظلمتين 

  فصل يف فوائد منقولة من معلقاته

وجيده يف بطون األوراق، على ظهور  كان رمحه اهللا حلرصه على العلم ومجعه يعلق كثرياً مما يسمع من أفواه الناس،
الدفاتر، ويثبتها تارة على ظهور تعاليق الفقه وأخرى يف أجزاء مفردة، وأنا أثبت طرفاً منها بال ترتيب وال تبويب، 

إهلي أرفع إليك قصة : نقالً عن خطه باملعىن من مناجاة إهلي أشكو إليك كمدي وتفتت كبدي وضعفاً يف جسدي
ر بني يديك غصة خترب عن حزين، إهلي ليس بيدي إال األسف واألسى، وقول لعلّ وعسى، تنطق عن شجين، وأنش

وتذكر ملا سلف ومضى، وتأسف على ما ذهب وانقضى، إهلي كل املصائب دون حدسك جلل وكل دمعة تسكب 
ك إال على فرقتك باطل، وكل حزب إال على بعدك ضائع، وكل سرور إال بك حمال، وكل مشس إال يف يوم وصل

  .منكسفة، وكل مشرب دون حضرتك متكدر تعاليت يا جليل الوصف
كتب الشيخ أبو سعيد بن أيب اخلري رمحه اهللا لبعض أصحابه وقد أراد سفراً هذا احلرز، بسم اهللا الرمحن الرحيم، 

م اهللا ما شاء اهللا وما بسم اهللا، ما شاء اهللا، ال يأيت باخلري إال اهللا، بسم اهللا ما شاء اهللا ال يصرف السوء إال اهللا، بس
بكم من نعمة فمن اهللا، بسم اهللا ما شاء اهللا ال حول وال قوة إال باهللا، بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف 

األرض وال يف السماء وهو السميع العليم، بسم اهللا الشايف، بسم اهللا الكايف، بسم اهللا املعايف، بسم اهللا ذي الشان، 
الربهان، ما شاء اهللا كان، أعوذ باهللا من الشيطان، وننزل من القرآن ما هو شفآء ورمحة  شديد السلطان، عظيم

للمؤمنني، حتصناً باحلي الذي ال ميوت ورمينا من أراد بنا سوأ بال إله إال أنت، ومتسكنا مجيعاً بالعروة الوثقى اليت ال 
  .انفصام هلا، واهللا مسيع عليم

رمحه اهللا، يقول كان من مريدي الشيخ أيب سعد بن أيب اخلري، شاب أعرج يقال له مسعت اإلمام عبد الرمحن األكاف 
يتوىل خدمته اليت خيتص بنفسه، كمناولة اخلالل وحنوها، وكان خيصه الشيخ بالنظر فقدم يف بعض األيام . عبد الكرمي

، فغضب عبد إىل أصحاب اخلانقاه لغدائهم قليل زبيب، ووضع نصيب كل واحد منهم، على طرف سجادته
الكرمي، ونثر الزبيب مث ندم على ما فعل، وخرج من اخلانقاه خجالً، فاتفق أنه دخل خانقاه البيهقي وقعد يف بيت 

متفكراً، وكان البيت مالصقاً لدار أيب القاسم اإلمام أستاذ إمام احلرمني رمحهما اهللا ويف أعال اجلدار كرة ينفذ منها 
  .الصوت

ة هندية له كانت ختدمه تدعى سبزيا سبزاين اشتهى، منذ مدة رغيفاً حاراً مع خل وبقل، فسمع اإلمام يقول جلاري
فقالت اجلارية هذا سهل نبدل رغيفاً برغيف ونشتري برغيف بقالً، وعندنا من شيء من اخلل وذهبت لتجمعها 

من ذلك والم نفسه  فلما أدبرت ناداها أن أرجعي فإين أستحيي من أن أشتغل بقضاء شهويت، فتعجب عبد الكرمي
  .ورجع إىل خدمة الشيخ وتاب

كان لإلمام أيب القاسم األنصاري قمقمة يتوضأ منها فلما كرب وضعف كان : مسعت اإلمام عبد الرمحن األكاف يقول
يعسر عليه محلها، عند الوضوء فأتى بقمقمة خفيفة يشتريها ويتوضأ منها فسأل عن مثنها فقالوا مثان دينار، فقال ال 

  .نأ يل أن أضيف قمقمة إىل قمقمة، علي سبع عشر درمهاً دينا وردهايته



تسأل عن القبول األدىن أم عن القبول األعلى، فقال أسائل : سئل اإلمام عبد الرمحن عن عالمة قبول العمل، فقال
ه، وأما عالمة عنهما مجيعاً، فقال أما القبول األدىن فعالمته رعاية حدود الشرع واالشتغال مبثله بعد الفراغ من

القبول األعلى فأن يستنكف من عمل نفسه كما يستنكف من الشرك مسعته يقول مسعت اإلمام أبا نصر القشريي 
  .يقول إذا قرأ املصلي الفاحتة فقال بسم اهللا أو احلمد هللا بترك األلف بني اللم الثانية وبني اهلاء مل تصح صالته

ت اإلمام أبا حامد الغزايل رمحه اهللا يف املنام بعد وفاته بأربع ليال، فقلت ما مسعت اإلمام أبا طاهر العطاري، يقول رأي
مسعت اإلمام أبا الفتح األنصاري، يقول جتوز رؤية اهللا تعاىل : اهللا يعطي يف الدنيا ويزيد يف اآلخرة: فعل اهللا بك فقال

  .يف املنام يف الصور واألشكال مع تعاىل ذاته عن الصور واألشكال
وما كنت ممن يدخل : أبيه اإلمام أيب القاسم األنصاري أنه قال رأيت اهللا تعاىل يف املنام فجرى على لساين حكى عن

العشق قلبه، مث انتبهت فأمتمت البيت، وقلت ولكن من يبصر جفونك يعشق، قال ورأيته مرة أخرى وكان القيامة 
يزدمحون عليه ورأيت األستاذ أبا القاسم  قد قامت ورأيت مجاعة على منابر وحول كل واحد منهم خلق كثري،

القشريي على أقرب املنابر إيل واحتف به ناس وهو يرمي إىل كل واحد منهم قطع كاغذ، صغرية فسألت عنه فقيل 
يعطيهم األستاذ اجلواز إىل اجلنة، فقال اهللا تعاىل أذهب إىل أيب القاسم فخذ جوازك فقلت إهلي ال أريد اجلنة وال 

  .غريك احلوالة على
سئل والدي عن شيخه، فقال كان شيخي يف أول األمر أبو سعيد بن أيب اخلري، مث األستاذ أبو القاسم، : مسعته يقول

مث شاب من كفار اهلنود، فتعجب السائل، فقال دخلت بالد اهلند مرة فأحل علي مجاعة يف الدخول على صنمهم 
ه مث قام وأخذ آخذ بيمينه وآخر بيساره، وجاء ثالث األكرب، فدخلت فجيء بشاب ووقف حبذآء الصنم، فسجد ل

  .مبوسى فوضعها على هامته، ورفع اجللد، واللحم والعظم حىت ظهر دماغه
فوضع فيه فتيلة وأشعلها، ومل يزل الرجالن آخذين بضبعيه والفتيلة، تتقد حىت مات فأخرجوه من البيت فسألت عن 

فسه وتقرب بأن يستضيء الصنم بالشعلة يف دماغه وهكذا يفعل شانه فقالوا هذا فىت ادعى عشق الصنم فبذل ن
  .عشاقه

مسعت اإلمام أبا طاهر العطاري، يقول حضرت يوم عيد عند اإلمام أيب القاسم األنصاري يف طائفة فأحضر الطعام 
، فقال ووضع على املائدة محل مشوّي فأشار اإلمام علّي بالتناول منه، وكنت أمسك يدي إىل أن بسط الشيخ يده

تناول منه وأنا أحكي لك حكاية، فامتثلت أشارته، وملا فرغنا سألته عن احلكاية فقال اشتهيت يف منصريف من 
خوزستان محالً مشوياً آكل منه من حيث أريد وكان يف صحبيت نفر وقفوا على ما اشتهيت، فلما وصلنا إىل الرّي 

  .ذكر بعضهم ذلك خلادم اخلانقاه فهيأه
تين محى شديدة، ومل أقدر على األكل مث ملا دخلنا إسفرائن ذكروا ذلك للخادم فهيأه، ووضع بني فلما أحضر أخذ

أيدينا وكنت قد افتصدت يف أول النهار فلما مددت يدي انفتح العرق وسال الدم فنبهين احلاضرون، فقمت 
ا فاختذ دعوة ودعانا إىل داره اشتغلت بغسله وخجلت مما جرى ومل أعد إليهم، فما دخلنا أرغيان، ذكر ذلك لقاضيه

  .وأخذنا اجمللس جمتمعني مث رأيت نفسي يف آخر الليل يف دار خالية على مضربة مفروشة فوق سرير
فتعجبت من ذلك وكانوا قد وكلوا يب من يرعاين فقال قد هاج بك وجد يف خالل السماع، وغشى عليك فنقلت 

هدت أن ال أقضي هذه الشهوة، ملا توالت هذه العالئق، وقلت إىل هذه الدار، وقد تفرق القوم وذهب الليل، فعا
  .لعل الصالح يف تركه أنشدين اإلمام أبو منصور الرزاز لإلمام أيب حممد عبد اهللا بن القاسم الشهرزوري

  إىل أحد إال وشخصك مائل... وما نظرت من بعد بعدك مقليت 



  منازلكأنك فيما بني جفين ... وال رقدت إال وجدتك يف الكرى 
  :أنشدين اإلمام أبو منصور، أنشدين أبو الفضل الفرضي أنشدين أبو اجلوائز الواسطي لنفسه

  من شاهد الدم عد فالدمع ميحوه... يا من أراق دمي مث انتهى فرقاً 
  من سيف حلظك يب فالوصل يعفوه... وإن ختوفت قومي أن يروا أثراً 

  :عي لهأنشدين الشيخ أمحد الشارآباذي بتربيز وقت ودا
  فكم تلبث النفس اليت أنت قوهتا... إذا كنت قوت النفس مث هجرهتا 

  يعيش ببيدا املهامة حوهتا... ستبقى بقاء الضب يف املآء أو كما 
  .أنشدين اإلمام أبو سليمان أمحد بن حسنويه الزبريي رمحه اهللا

  عرجوا ساعة بنا مث مروا... ذكر اهللا راجلني خبري 
  أي عني بوصلها ال تقر... وناً وأقروا بوصل سعدي عي

  لست أدري بأي نعمى أسّر... قرب سعيد وبعد ضرات سعدي 
أنبأ عبد الرشيد حممد بن عبد العزيز الطربي، أنبأ أبو عبد اهللا كثري ابن سعيد بن مشاليق البغدادي، أنشدنا أبو 

  :احلسن حممد بن علي بن أيب الصفر الواسطي لنفسه
  فما من الذين عنده خرب.. .من عارض اهللا يف مشيته 

  إال على ما جرى به القدر... ال يقدر الناس باجتهادهم 
كان شيخي صدر املعايل أبو القاسم رمحه اهللا ال يقول يف كالمه أنا وأنت ولكن يقو هلم فعلوا كذا وهم يفعلون 

صدقاء الشيخ أهدى إليه ويذكر أن الشيخ أبا سعيد بن أيب اخلري رمحه اهللا كذلك كانت عادته، وحكى أن بعض أ
كتاباً بعدما ترك مطالعة الكتب فعرض اخلادم الكتاب عليه، وطالع صفحة منه، يف يد اخلادم، فلما أمسوا ودخل 

الشيخ بيت خلوته مسعه أهل الدار يقول غري مرة األمان األمان تبت فقيل له من الغد مسعناهم البارحة يقولون كذا 
فقلت للشيخ رمحهما اهللا ما : العة ذلك الكتاب، فتابوا فقبلت توبتهم قال والديفما سببه، فقال عوتبوا على مط

  .معىن العتاب على مطالعة الكتاب فقال ال حيسن العود إىل الطريق بعد الوصول إىل املقصد
ول مسعت صدر املعايل، حيكي عن أيب القاسم املعروف حبدبان املدفون بقرميسني، وكان من الكبار أنه قال كنت أج

يف جبال لكام أطلب لقيا القطب فقيل يل إن يف موضع كذا وادياً أخضر يف وسطه، صخرة هو قاعد عليها أن رأيته 
بالليل رأيت على كتفيه عمودي نور يذهبان يف السماء، فلم أزل أسعى حىت انتهيت إىل ذلك املوضع فرأيت على 

رأيت أفواجاً، ينزلون من السماء، ويطوفون حوله الصخرة اليت وصفت يل شاباً أشقر يدمي نظره إىل السماء و
ويقبلون يده ويرجعون إىل السماء فأخذتين هيبة عظيمة، مث انبسطت فطفت أنا أيضاً حوله، وقبلت يده وأقمت مدة 
فما رأيته يتغري عن تلك احلالة إال أنه يصلي املكتوبات اخلمس وكنت أريد أن أمسع كالمه وأنظر من أين يأكل فقيل 

  .يا سليم القلب أتطمع يف ذلك وأنه من مائة سنة وأكثر على هذه احلالة ال يتغري عنهايل 
مسعت اإلمام عبد الرمحن األكاف مسعت أبا القاسم األنصاري، مسعت األستاذ أبا القاسم، مسعت من األستاذ أيب 

ون ويشوش عليهم تدبريهم، يطعمهم من حيث ال يطعم" وهو يتوىل الصاحلني : " علي الدقاق يقول يف قوله تعاىل
وال يشمت هبم عدوهم، قال عبد الرمحن يطعمهم، من حيث ال يطعمون ليقطعوا النظر عن األسباب، ويشوش 

  .عليهم تدبريهم، ليتروا عن حوهلم وقوهتم، وإذا أطمع العدو فيهم خيبة ومل يشمته هبم
ا مهر بالكثر األزدحام عليها حىت تكاد خترج عن مسعت اإلمام عبد الرمحن، لو كانت يف الوجود ثلمة جيد الناس منه



  .االنتفاع
كان يف خدم الوزير نظام امللك رمحه اهللا، فىت خيتصه بنظره إمسه حممد كان يناديه بامسه عند : مسعت بعضهم يقول

لوزير، االستخدام، إذا كان راضياً عنه، وإذا بدا منه سوء أدب مل خياطبه بامسه، وقال يا غالم افعل كذا فخرج ا
ذات يوم بكرة، ومل يسمه فحاسب الفىت نفسه ومل يعرف ما يستحّق به العتاب فراجعه يف ذلك، فقال كنت جنباً 

  .فلم أرد أن جيري على لساين اسم حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم
رمني مقموط يف دخل الشيخ أبو حممد اجلوبين رمحه اهللا داره وابنه أبو املعايل إمام احل: مسعت بعض األئمة يقول

املهد، فبلغ صوت بكائه واضطرابه، فسأل عن حاله فقالوا كانت أمه غائبة وهو يبكي فدعونا من دار فالن جارية 
فأرضعته فزاد بكاؤه فحل أبو حممد القماط وأخذ برجليه، ومل يزل حيركه منكساً حىت عرف أنه قد خرج ما ارتضع 

  .منها احتياطاً منه يف تربية ولده

: يقول دخل إمام احلرمني أبو املعايل رمحه اهللا، داره يوماً وقعد يبكي ويتضرع فسئل عن سببه فقال: ضهممسعت بع
أن يف دارك صوراً وهي حمرمة فقال رأيت يف دار أيب املعايل : كنت أمشي يف السوق فسمعت رجالً يقول آلخر

  .يف هذا عند اهللا تعاىلصوراً، وقد دخلناها يوم كذا فلو كانت حمرمة ملا اختذها فما عذري 
رأيت أمري املؤمنني علياً رضي اهللا عنه يف املنام، فدفع : مسعت اإلمام العارف حممد بن أيب علي القائي رمحه اهللا، يقول

إىل ذا الفقار وقال اضرب رقبتها وأشار إىل صورة هناك فنظرت فإذا الصورة كحلقة مدورة عليها عيون كثرية 
فانقطع طرف منها واتصل أيضاً فقال يل اضرب فقلت يا أمري املؤمنني أنت أقوى  مصطفة فضربت به الصورة،

ضرباً، وذو الفقار يف يدك أحسن فقال إمنا هي نفسك فعليك الضرب واجملاهدة، وهذه احلكايات قد مسعت أكثرها 
  .باملعىن من والدي رمحه اهللا

  فصل يف كثرة كتابته للعلم وشغفه بالعلم وحرصه على مجعه

له على اإلكثار من الكتابة لكتاب، بتمامه تارة، والتقاطاً، وانتخاباً أخرى، وكان يف قلمه شرعة وغالب الظن أن مح
مكتوباته ال تنقص عن ثالمثائة، وجملدة ضخمة أو خفيفة، وقد حافظ فيما كتب على أمرين مستحسنني أحدمها أنه 

له املكثرون ألغراض صحيحة أو غري صحيحة بل مل ال يوجد فيما كتب شيء من الفنون املذمومة، ال كما يفع
  :يكتب إال العلوم الشرعية وما يتبعها ويتعلق هبا وقد قيل

  يسرك يف القيامة أن تراه... وال تكتب خبطك غري شيء 
 والثاين أنه قيد وضبط الكثري من مواضع احلاجة ورمبا أثبت يف املنت، أو على احلاشية، ما يوضح املقصود ويكشفه مما

مسعه من غريه أو ونقع له من املعاين، وذلك كما أنه كتب فيما التقط مسند أيب عوانه االسفرائين، أنه سأل أبان 
أم مجيل احلدثية، أهنا سألت اجلن عنه فقالوا دواؤه اهلوان، وكتب : القارئ معبداً املغين عن دواء احللق، فقال حدثين

ه أن تستهني به، وال متتنع من القول، فإن الصوت يطيب بكثرة معناه أن دوا: عقيبه مسعت بعض احلفاظ، يقول
  .القول

أنا جليس من ذكرين، : كتب يف هتذيب األسرار أليب سعد اخلركوشي، ما ورد يف احلديث، عن اهللا تعاىل أنه قال
س اجلليس ونقل ما حكاه صاحب الكتاب يف معناه، مث قال ويقع يل أن معناه أين أؤنسه بذكري كما أن اجلليس يؤن

من احتياطاته أنه رمبا كتب وروى باإلجازة عن شيخ ما هو مسموع له ألنه مل يتذكر مساعه قرأت عليه، يف بعض 
معلقاته، أخربكم األستاذ إبراهيم بن عبد امللك املقرئ إجازة أنبأ أبو منصور املقومي أنبأ أبو الفتح الراشدي أنبأ أبو 



الرازي، مسعت أبا حممد جعفر بن حممد بن نصري اخلواص، مسعت أبا العباس بن  بكر حممد بن عبد اهللا بن عبد العزيز
مسروق، مسعت حسني بن علي، مسعت سفيان يقول سألت اهللا عز وجل أن يوفق للغزو أربعني سنة، فسمعت هاتفاً 

ع منه كّف عن هذا الكالم، فإنك إن غزوت أسرت وإن أسرت تنصرت، مث حتققت، أنه مس: يف جوف الليل، يقول
  .اجلزء املنقول، منه هذه احلكاية بتمامه من أيب إسحاق سنة ست وعشرين ومخسمائة

  فصل يف مناجاته
أصلحه اهللا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف : رأيت يف وريقة أثبتها خبطه يقول أبو الفضل الرافعي

رى رأيته قد أقبل علّي وقال احفظ اهللا حيفظك احفظ املنام، بنيسابور مرتني مرة كأنه ميتشط حليته ويسرجها، وأخ
اهللا جتده أمامك تعرف إىل اهللا يف الرخا، يعرفك وهذا حديث مشهور، يروى عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 
مد بروايات وعبارات خمتلفة، منها أنا أبو بكر حممد بن أيب طالب املقرئ، بقرأة والدي رمحهما اهللا أنا إمساعيل بن حم
بن محزة، أنا سعد بن احلسن أنا علي بن إبراهيم البزاز، أنا حممد بن حيىي املعروف بابن أيب زكريا، ثنا أبو يعلى 
قال : املوصلي، ثنا إبراهيم بن عزرة، ثنا حيىي بن ميمون ثنا علي بن زيد عن أيب نصرة عن أيب سعيد اخلدري قال

يا غالم يا غليم أو يا غليم يا غالم احفظ عين : رضي اهللا عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم البن عباس
كلمات لعل اهللا أن ينفعك هبّن احفظ اهللا حيفظك احفظ اهللا جتده أمامك، احفظ يف الرخاء يعرفك يف الشدة، إذا 

  .سألت فاسأل اهللا وإذا استعنت فاستعن باهللا، جّف القلم مبا هو كائن إىل يوم القيامة

املوصلي، عن غسان بن الربيع عن إمساعيل بن عياش عن عمر بن عبد اهللا موىل غفرة عن عكرمة عن رواه أبو يعلى 
ابن عباس قال كنت ردف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال يل يا غالم أال أعلمك شيئاً ينفعك اهللا به 

عرف إىل اهللا يف الرخا يضرفك يف الشدة، فقال احفظ اهللا حيفظك، احفظ اهللا جتده أمامك، ت! لىب يا رسول اهللا: قلت
إذا سألت فاسأل اهللا، وإذا استعنت فاستعن باهللا فقد جف القلم مبا هو كائن إىل يوم القيامة، فلو جهد اخلالئق أن 

يضروك بشيء مل يكتبه اهللا لك مل يقدروا ولو جهد اخلالئق أن يضروك بشيء مل يكتبه اهللا عليك مل يقدروا على 
  .ذلك
بعضهم فلم يدخل بني عمر وابن عباس عكرمة، ويف تلك الورقة، ورأيت أبا بكر وعمر رضي اهللا عنه يف رواه 

  .املنام، ليلة العيد أو ليلة الرباءة وأنا مشتغل بالصالة املأثورة يف الليلة، وهي مائة ركعة وذلك قبل أن أسافر بغداد
شهر ربيع األول سنة ست ومخسني ورأيت، عبد اهللا بن عباس رأيت علياً رضي اهللا عنه يف املنام يف العشر األول من 

رضي اهللا عنه يف املنام على باب جامع قزوين الذي ينفذ إىل العصارين ومعه راية علم طويل على رأس العلم شبه 
قلنسوة مغربية وكأين أقول البن عباس أليس كان لرسول اله صلى اهللا عليه وآله وسلم، قلنسوة مضرية قال نعم 

انت له قلنسوة مضرية وكنت أقول إن بعضهم يقول مصرية وأنا أقول مضرية فقال ال بل مضربة وأنا أعتقد أن ك
  .تلك القلنسوة هي اليت على رأس العلم

رأيت قدام ابن عباس علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فارساً خلف عسكر يتقدمونه فأقبل على ابن عباس، وقال 
املشهورة، وقد أنسيت ما قال ابن عباس كنييت أبو فالن، والشهيد فقال علي أبو فالن  كنيتك أبو فالن غري الكنية

والشهيد أيضاً فقال نعم مساين هبما رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وأجازمها عبد امللك بن مروان ورأيت 
  .األوزاعي رمحه اهللا يف املنام جالساً على رأس حشيش

بن حيىي، ليلة اخلامس عشر من شهر ربيع األول سنة ست ومخسني كأنه أعطاين كمثراة  رأيت يف املنام شيخنا حممد
وأنا أعتقد أنه أكال ثالثها، وأتّربك مبا أعطاين فقسمته قطعاً وفرقته على مجاعة من املتفقهة أعرفهم بأعياهنم، وأكلت 



ه جالس يف املدرسة النظامية يف املوضع منه ورأيت قبل ذلك حني مت عليه ما مت، بسبب الغز اخلارجني خبراسان كأن
الذي كان جيلس فيه، وأنا أظهر التأسف على ما أصابه، فأقبل علي وقال ال تتأسف فقد كان ذلك قضاًء قضى لنا، 

  .ال علينا: وأعاد كلمة لنا مرتني فقال لنا لنا مث قال" قل لن يصبنا إال ما كتب اهللا لنا " مث قرأ قوله تعاىل 
ن هذه املناجات من لفظه غري مرة، ويف كتب التعبري أن من رأى الصحابة أو واحداً منهم، يف قد مسعت مضمو

األحيا دلت رؤياه على أنه ينال عزاً وشرفاً ويعلوا مرة وإن من رأى أبا بكر رضي اهللا عنه حياً أكرم بالرأفة والرمحة 
أكرم بالصالبة يف الدين والعدل يف القول  والشفقة، على عباد اهللا تعاىل وإن من رأى عمر رضي اهللا عنه حياً

والفعل، وإحسان السرية، مبن حتت أمره وإن من رأى علياً رضي اهللا عنه حياً أكرم بالعلم ورزق يف السخا 
  .والشجاعة والزهد
  فصل يف كراماته

بعض الليايل  مسعت عبد الرحيم بن احلسني بن منصور املؤذن حيكي أن الوالد رمحه اهللا خرج لصالة العشاء يف
املظلمة، وأنا أنتظر على باب املسجد، فحسبت أن يف يده سراجاً فتعجبت منه ألنه ما كانت يعتاده فلما انتهى إىل 
باب املسجد مل أجد معه شيئاً، فدهشت مث ذكرت له ذلك، من بعد فمنعين من حكايته وإفشائه، أحضرت وأنا ابن 

اعيل يف يوم مجعة رمحه اهللا، فجرى على عادته يف بناء اجمللس على األذكار عشر سنني تقريباً جملس اإلمام أمحد بن إمس
والدعوات، وذكر فضل الذكر الذي روى أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عليه فاطمة رضي اهللا عنها وهو يا 

  .أول األولني ويا آخر اآلخرين، ويا ذا القوة املتني ويا أرحم املساكني ويا أرحم الرامحني

هذا حديث يروى مسنداً عن سفيان الثوري عن عبدة بن أيب لبابة عن سويد بن غفلة قال أصابت علي بن أيب 
طالب رضي اهللا عنه خصاصة فقال لفاطمة لو أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فسألته، فأتته وهو عند أّم 

أن هذا لدق فاطمة، ولقد أتتنا الساعة ما عودتنا : نأمين فدقت الباب فقال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ألم أمي
أن تأتينا يف مثلها فقومي فافتحي هلا الباب، ففتحت هلا الباب، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يا فاطمة 

  .لقد أتيتنا يف ساعة ما عودتنا أن تأتينا يف مثلها
والتسبيج، والتمجيد، فما طعامنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه يا رسول اهللا، هذه املالئكة طعامها التهليل : فقالت

والذي بعثين باحلق ما اقتبس آل حممد ناراً منذ ثالثني يوماً ولقد أتتنا أعنز، فإن شئت أمرنا لك خبمس : وآله وسلم
يا أول : ويلأعنز وإن شئت علمتك مخس كلمات علمنيهّن جربائيل عليه السالم، قالت بل علمين الكلمات، فقال ق

األولني ويا آخر اآلخرين، ويا ذا القوة املتني، ويا أرحم املساكني، ويا أرحم الرامحني فانصرفت فدخل على بن أيب 
طالب فقال هلا ما وراءك قالت ذهبت من عندك إىل الدنيا وأتيت باآلخرة، فقال على بن أيب طالب خري أيامك خري 

  .أيامك
أمحد بن إمساعيل، وملا أمسينا وجدت كسالً يف نفسي، وتقاعداً عن إقامة وظيفة فحفظت الكلمات من لفظ اإلمام 

التكرار، وشغلين بعض من حضر دارنا، من األقارب، فعزمت على أن أتوسل بشفاعة من حضر إىل االستيذان يف 
هللا تعاىل تعطيل تلك الليلة، مث نقضت ذلك العزم ودخلت بيتاً خالياً فصليت فيه العشاء اآلخرة، ودعوت ا

بالكلمات اخلمس وسألته تيسر ما قصدته، فلما جاء وقت التكرار وهنضت له دعاين الوالد رمحه اهللا فسارين مبا 
  .كنت أطلبه، وكان تلك تفرساً منه

زامحه بعض أهل العلم يف شيء من املناصب املختصة بأهل العلم بغياً منه فشق عليه ضبعيه ودعا عليه، فلم يتمتع 



  .بعلمه وانقطع نسله يف مدة يسري بعمره، وال
حني كان يقوم بعمارة السور مبا يوجهه الوزير قاضي املراغة رمحه اهللا تكلم بعض اجملازفني مبا فيه يعنيه وال يعنيه، 

وبسط املقال فيه مسيئاً، فلم يلبث أن أصابته بشوم إسائته علل منكرة، وذكر أنه أنشق جوفه، وما ميتة سوء، 
  . من عرف حاله، ومسع مقاله إن حلم فالن مسه يعنون أن حلوم العلماء مسمومةواشتهر فيما بني

محل مجاعة من اجلسورين احلسودين نساجاً أبله على ذكره بالسوء مراراً يف جمامع فأصابته عن قريب عاهات يف 
  .بدنه، وصار يسأل الناس يف الطرق وعلى األبواب مهاناً

  فصل يف نوادره وحسن حماوراته

كان يكثر يف حماورته التمثل باألبيات ومصاريعها وباألمثال السائرة وإيراد األحاديث، واآلثار اجلارية جمرى وقد أنه 
علق حبفظي يف الصيب كثري مما كان يورده ويستعمله واستيعابه مما يطول وكان األفضل احلقائقي املعروف باخلاقاين 

اه من امللوك والوزراء والعلماء وسائر طبقات الناس، كان يرد القول مشهوراً بأنه يكثر الكالم وال يكله، إىل من تلق
سرداً، ويظهر الصعة استعارة وسجعاً، ومتثيالً ومسعت غري واحد أنه حني ألقى والدي رمحه اهللا بتربيز، ترك عادته 

  .ر اجلوابفكان يكلّ الكالم إليه، وإذا سكن سأله تربكاً واستفادة منه، وكان رمحه اهللا جيد الفضل حاض
مسعته بقزوين كنا يف درس اإلمام حممد بن حيىي رمحهما اهللا، فجرى ذكر مالحدة الروذبار وما بني أهل قزوين 

وبينهم من املعاداة الشديدة، واملقاتلة واملناهبة فعلل بعض احلاضرين، تلك املعادات بتزامحهم على املاء واألرض، ملا 
نية على أمر ديين بل سبيلهم سبيل الشيعة وسائر املبتدعة يف البالد، إال أن أهل بينهم من اجملاورة، وزعم أهنا غري مب

قزوين، يقبحون أمرهم فقلت يف نفسي هذا جملس غاص بأهل العلم الواردين من األقطار املختلفة، ولو اشتغلت 
مل يتسع الوقت واجمللس  بإيراده، هّم عليه من العقائد اخلبيثة واملقاالت الشنيعة على ما هو مودع يف كتب الكشف

  .مث ال يقع ذلك من اجلاهل حباهلم، واملرقاب موقع القبول وال سبيل إىل اإلمهال

فقلت مب تعرفون اللعني احلسن املعروف بالصباح، فأطبقوا على أهنم يعرفونه بالزندقة واإلحلاد واخلروج عن دين 
ته فهل يتوقف يف تكفري من هذا حاله، فقالوا ال اإلسالم، فقلت هؤالء القوم، يقولون حنن على عقيدته، ومقال

وانقطع الكالم ومسعته يقول كنا يف حلقة اإلمام حممد بن حيىي فدخل احللقة سنور، ورام اخلروج فكان يدفع من أي 
  :وجه توجه إليه، فرفع رجله وبال على احلاضرين فجرى على لساين من غري قصد مين

  لقد ذل من بالت عليه الثعالب
احلاضرون وكان رمحه اهللا أصابه مرض شديد يف بعض السنني وإذا تفكر يف شأن العيال، وصغرهم وضعفهم  فتبسم

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا اهللا، " ازداد كربه فكان يردد هذه اآلية 
اهللا تعاىل بربكة القول السديد يكفي أمر الذرية مث يقول ال إله إال اهللا، ويشري إىل أن " وليقولوا قوالً سديداً 

  .الضعاف
بكلمة ال إله إال اهللا، لكن " يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوالً سديداً : " قد فسر القول السديد يف قوله تعاىل

ن ذلك املعىن، تفسري ترديده كان على سبيل التعبري، عن املعىن املقصود، بنظم القرآن لصحة تطبيقه عليه ال على أ
أنظر لنفسك فإن أوالدك ال يغنون عنك من : اآلية واألشهر من تفسريها أهنم كانوا يقعدون عند احملتضر فيقولون

  .اهللا شيئاً، يرغبونه يف الصدقة والوصية، فيقدم الرجل ما له وحيرم أوالده، وهذا قبل أن حيضر الوصية يف الثلث
فليتقوا اهللا إذا قعدوا عند احملتضر وليقولوا قوالً عدالً وهو أن خيلف أكثر ماله : فنهاهم اهللا تعاىل عن ذلك وقال



إن اآلية وعظ لألوصياء، واملعىن وليخش من لو ترك أوالداً صغاراً خاف : لولده ويتصدق بالثلث فما دونه، وقيل
هم، ورأيت خبط الشيخ اإلمام أيب الضيعة والفقر عليهم، فليحسن إىل من يف كفالته من اليتامى، وليتق اهللا يف أمر

بكر عبد اهللا بن أمحد الزبريي كتب إىل اإلمام أبو الفضل الرافعي من نيسابور، وأنا ببغداد ألنشده شيخنا أبا احملاسن 
  .يوسف بن عبد اهللا الدمشقي يف معىن يناسبه

  لكنين لست بذي سعد... لو كان يل سعد لساعدتكم 
  .فاستحسنه كل من بلغ

  يفية إقامته للعبادات و اهتمامه هبافصل يف ك

كان حيب النظافة يف الثوب، والبدن ويعجبه قول من قال أدب الظاهر وتطهره عنوان أدب الباطن وتطهريه، 
وحيتاط يف اإلسترباء ورمبا أبطأ يف اخلروج من اخلال لذلك ال إلطالة اجللوس ويداوم على اإلستياك خاصة عند 

لوضوء وسننه، مسعت أبا الربكات الباذيين يقول مل أر يف كثرة خمالطي أهل العلم الوضوء، وحيافظ على آداب ا
  .صفراً وحضراً من حيافظ على تطويل الغرة يف شدة الربد ويف املضائق العارضة مثل ما كان حيافظ عليها والدك

مبا صلى يف أول الوقت، كان حيب جتديد الوضوء وال يؤدي املكتوبات إال يف اجلماعة ويقيم الرواتب يف البيت ور
فإذا حضر اجلمع أعاد، وكان له ورد من التطوعات يف أول الليل وآخره ودعاء بكاء، وتضرع يف الوقتني، وكان 
يكثر االعتكاف، وقراءة القرآن يف شهر رمضان، ورمبا أحضرنا يف الليايل الطويلة فنقرأ معه دوراً، وكان أكثر ما 

  .ن العافية، ودوام العافيةسأله من اهللا تعاىل السعادة وحس
كان حيب أهل العبادة والصالح ويكرمهم ويثين على أهل اخلري واملتمسكني بآداب الشريعة، ويزجر املفتونني 

وأصحاب السطح والطامات وحيافظ على اآلداب املنقولة والسنن املأثورة، فيما يسنح من األمور ويتعظ باحلوادث 
من كمال املكارم اجتناب : يذكر نفسه بكل ما يرجو نفعه وكان نقش خامتةاليت هي مظنة االعتبار، ويتذكر و

  .احملارم، مسعته رمحه اهللا يقول نقشت هذا على اخلامت ليكون مذكراً ومنبهاً يل كلما نظرت إليه
  فصل يف لبسه اخلرقة وتربكه به

م والتسري بسريهتم وتفأالً بتغري الزي الطاهر تربك رمحه اهللا بلبس اخلرقة اقتدأ مبشائخ الطريقة وتشوفاً إىل التزيي بزيه
لتبديل األخالق الذميمة، فلبسها مبحضر مجاعة من األئمة واملشائخ مبدينة السالم يف احملرم سنة اثنتني وأربعني 

ومخسمائة، وشيخه فيها صدر املعايل أبو القاسم عبد الرمحن بن طاهر بن سعيد بن فضل اهللا، سبط الشيخ أيب سعيد 
يب اخلري، وصحب صدر املعايل الشيخ أبا الفتح طاهر بن أيب طاهر أباه وأخذ اخلرقة منه، وأبو الفتح صحب بن أ

جده الشيخ أبا سعيد بن أيب اخلري وأخذ اخلرقة منه والشيخ أبو سعيد لبس اخلرقة من الشيخ أيب الفضل احلسن 
  .السرخسي
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قزوين: كتاب  لتدوين يف أخبار    ا
فعي : املؤلف  لرا  ا

كان أليب الفتح قدم ثابت يف التصوف، وسافر الكثري، ورجع إىل خراسان وكان أكثر مقامة بنيسابور، ومسع مبيهنة 
جده أبا سعيد وبنيسابور أبا القاسم القشريي، وببسطام أبا الفضل السهلكي وبقزوين، أمحد بن اخلضر خاموش 

  .أبا احلسني بن النقور، تويف سنة اثنتني ومخسمائة وببغداد
كان الشيخ أبو سعيد تفقه على اخلضري مخس سنني، مث بعد وفاته على القفال مخساً أخرى وقرأ احلديث والتفسري 
على أالم أيب علي زاهر بن أمحد السرخسي، ويروى عنه أنه قال مررت يف انصرايف من عند أيب علي زاهر بلقمان 

فرأيته خييط خرقة على فروة له خلقة، فنظر إيل فقال يا أبا سعيد أرى أن : ي، وكان من عقالء اجملاننيالسرخس
أخيطك مع هذه اخلرقة على فرويت، مث قام وأخذ بيدي، فمضى إىل خانقاه الشيخ أيب الفضل فدعاه وسلمين إليه 

سين يف الصفة وأخذ جزأ واشتغل مبطالعته وقال هذا منكم فتعهدوه، وانصرف فأدخلين أبو الفضل اخلانقاه، وأجل
  .فخطر يل طلب ما يف ذلك اجلزء

فقال الشيخ يا أبا سعيد تريد أن تعرف مل بعث األنبياء، بعثوا مجيعاً ليأمروا اخللق، بأن يقولوا اهللا فأمروا هبا فسمعها 
لوهبم واستغنوا عن القول قال سامعون وما زالوا يقولوهنا، حىت صاروا هذه الكلمة، واستغرقوا فيها حىت دخلت ق

أبو سعيد، فأثر كالمه يف قليب، ومل أمن تلك الليلة واستأذنت من الغد يف احلضور عند الشيخ أيب علي لدرس التفسري 
فانشرح صدري ألمور، وظهر يفَّ " قل اهللا مث ذرهم يف خوضهم يلعبون " فأذن فلما دخلت عليه كان ورد اليوم 

قم، وعد إليه فالرجوع : علي وقال يل أين بت البارحة، فقلت عند الشيخ أيب الفضل فقال تغري عظيم فتنبه له أبو
  :منه إىل هذا حرام فلما رجعت إىل أيب الفضل ورأى وهلي وحتريي قال يل

  مستك شدة أي مهي نداين بس وبيش
لشيخ أبو الفضل وكان للشيخ أيب سعيد هنضة بعد وفاة أيب الفضل إىل الشيخ أيب العباس القصاب بآمل وا

السرخسي صحب أبا نصر السراج الطوسي، ومنه خرقته وأبو نصر صحب أبا حممد النيسابوري املعروف 
باملرتعش، ومنه لبس اخلرقة وأبو حممد صحب أبا القاسم اجلنيد، ولبس من يده اخلرقة، وصحب اجلنيد السري 

جمي، وحبيب احلسن البصري، واحلسن علي بن والسري معروفا الكرخي، ومعروف داؤد الطائي، وداؤد حبيبا الع
أيب طالب رضي اهللا عنه مث عنهم أمجعني ويذكر أن الشيخ أبا سعيد رمحه اهللا تويف يف شعبان سنة أربعني وأربعمائة 

  .احلمد هللا رب العاملني، وهذه الرباعية مما كان يتمثل به" وأن آخر ما مسع منه 
  ه شدم وهنادم ازيك سو خواستبند... آزادي وعشق جون هبم نامدراست 

  كفتار وخصومت از ميانه برخاست... زين بس جنانكه دار دم دوست رواست 
ورأيت خبط أيب بكر عبد اهللا بن أمحد الزبريي، ومسعت صدر املعايل أبا القاسم يقول يوم إلباسه اإلمام أبا الفضل 

  . الباطن يريد فليتب ولريجع إىل اهللا تعاىلالرافعي اخلرقة من ال يلبس اخلرقة منكم يف الظاهر فليلبسها يف
كان والدي رمحه اهللا يتكلم من علوم املشائخ ويوردها أحسن إيراد وقرأ عليه مجاعة من أهل املعرفة يف أسفاره 

األخرية الرسالة من األستاذ أيب القاسم القشريي رمحه اهللا قراءة تثبت واستفادة وهو يشرح هلم الفصل بعد الفصل 
ضي احلاذقون منه العجب ومسعته، يقول كان يل يف زمان التفقه يف السفر إزار واحد أصلي عليه وأتعمم به مبا يق

أحياناً وأجعله شعاراً بالليل وأتزر به يف احلمام وأشد به إىل مأرب أخر، وال أنسى ما كنت أجده من اللذة يف ذلك 



  .االنكسار واإلقالل
  فصل يف حليته

د أجيد مائالً إىل النحافة أصلع أبلج احلاجبني واسع اجلبهة أكحل العني أشم دقيق الشفتني كان رمحه اهللا تام الق
متراكب األسنان لطيفها، خفيف اللحية أمسر وهذه اهليات حممودة من األكثر عند أهل التجربة، وكانت األسقام 

  .كثرياً ما تأتيه
 عليه وآله وسلم أن رجالً أتاه فقال يا رسول اهللا، قد روي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا

كرب سين وسقم جسدي، وذهب مايل، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ال خري يف جسد ال يبتلي وال خري 
  .يف مال ال يزرأ منه، وإن اهللا إذا أحب عبداً إبتاله وإذا إبتاله صربه

ل اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ما من مؤمن وال مؤمنة ميرض مرضاً إال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسو
إذا اشتكى املؤمن : حط اهللا عنه، خطاياه، وعن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

  .أخلصه ذلك كما خيلص الكري خبث احلديد، وكان رمحه اهللا قليل الغذاء
رافع عن إسحاق بن عيسى الطباع، عن مالك عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة أن يف صحيح مسلم عن حممد بن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ضافه ضيف، وهو كافر فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بشاة 
يه فحلبت فشرب، مث أخرى فشرب حىت شرب حالب، سبع شياه مث أصبح، فأسلم فأمر رسول اهللا صلى اهللا عل

وآله وسلم بشاة فشرب حالهبا، مث أمر له بأخرى فلم يستتم حالهبا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، 
  .املؤمن يشرب يف وعاء واحد، والكافر يأكل يف سبع أمعاء

يدع  قال اإلمام احلليمي يف معىن احلديث الالئق بالكافر، إكثاراً ألكل ألنه ال يقصد إال قضاء الشهوة واملؤمن
البعض ألنه حرام والبعض إيثاراً به على نفسه، ويدع التملؤ لئال يثقل فينقطع عن العبادة، ويدع البعض لفرط ما 

فيه من النعمة خيفة أن ال يقوم بشكره والبعض رياضة لنفسه والبعض لئال يعتاده، فيشتد عليه إذا مل جيده واملعاء يف 
أكل من له سبع أمعاء واملؤمن يأكل أكل من له وعاء واحد، وقيل فيه غري احلديث، املعدة واملعىن أن الكافر يأكل 

  .ذلك
عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أراد أن يشتري غالماً، فألقى بني يديه متراً فأكل 

يع ابن سليمان قال مسعت الغالم فأكثر، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إن كثرة األكل شوم، وعن الرب
  .الشافعي رضي اهللا عنه يقول ما شبعت منذ عشرين سنة

  فصل يف ذكر أسفاره األخرية ومرضه

اتفق له يف آخر العهد سفر بقي فيه مدة خرج أوالً إىل زجنان، مث إىل تربيز، واملراغة مث إىل خالط، وكان أكثر إقامته 
منها ما حقه اإلخفاء ومنها ما ال فائدة يف حكايته وهللا تعاىل أسرار  بتربيز ومحلته على تلك السفرة أسباب أوحشته

يربزها من وراء األستار، وقد انتفع أهل تلك البالد برؤيته وروايته ودرايته وتربكوا حبضوره وسكنت به فنت 
له، فيما  وحقنت دماء، واستدعى أهل كل بلدة منه أن يقيم عندهم، وسعى والئهم، ورؤساءهم يف ارتباطه حمكمني

  .يبغيه لنفسه أو لذويه، مما يليق بأهل العلم، من املناصب فلم جيبهم
رجع وهو عليل وكانت قد ظهرت يف ساقه قرحة أيضاً تندمل تارة وتعود أخرى ويتأمل منها وامتدت علته بعد العود 



والده وألقاربه يف األباعد، إىل الوطن، قريباً من أربعني يوماً، وكان رمحه اهللا يعرف أنه مقبوض، ويذكر احلال أل
ويوصي كالً منهم مبا يريد وذكر لنا، وملن حضر من التواد صبيحة يوم يف مرضه إين رأيت البارحة يف املنام أن رأس 

  .منارة اجلامع قد سقط، وهذا املنام مؤذن بالرحيل
عد يف أهل العلم، وإن مل أحلق من فخراب املنارة واملسجد يف التعبري موت العامل وقد جربت ذلك، يف منامايت وأين أ

املسجد يف النوم، رجل : جربت فيه منامي وبكى وأبكى من حضر، واألمر يف التعبري، على ما حكى قال املعربون
عامل جيتمع الناس عنده يف صالح وخري، وإهندام املسجد موت رئيس، صاحب مسجد ودين، واملنارة يف النوم رجل 

م إليه، وإهندامها موت ذلك الرجل وكان يردد على لسانه قبل وفاته بيومني أو جيمع الناس على خري، ويدعوه
  :ثالثة

  وهبذا اهلوى ميوت الكرام... أنا إن مت فاهلوى حشو قليب 
  :يروى هذا البيت عن بعض املشائخ املعروفني، يف مثل هذه احلالة، وكثرياً ما كان يقول يف مرضه

  كفتيم هيج برنكرفت وآجنه... يار ما را به هيج برنكرفت 
  :بلغين أن اإلمام عبد الرمحن األكاف رمحه اهللا، متثل يف آخر عمره هبذا البيت، وبآخر معه، وهو

  برده كار هيج برنكرفت... برده ما دريده كشت وهنوز 
  :هكذا بلغين وكان األحسن أن يقول
  برده از روى كاراو از روى خويش

الظن باصطناع اهللا تعاىل خواص عبيده، أن يكشف هلم احلجب كما ومصدره هذه التمثيالت الشوق البالغ، و
ركدت احلواس الظاهرة، وانقطعت العالئق الدنيوية، وقد يبدوا هلم يف آخر األمر تباشريه يقال أن اإلمام أبا حامد 

  .نعمأما فجر الغزايل ف: هل طلع الفجر قالوا ال فقال: الغزايل رمحه اهللا قال للحاضرين سحر ليلة وفاته
  فصل يف وفاته رمحة اهللا عليه

سحر ليلة األربعاء السابع من شهر رمضان سنة مثانني ومخسمائة وأثار فضل اهللا ورمحته بأدية عند وفاته وقت 
السحر على اإلطالق وقت نزول الرمحة واستنشاق نسيمها، ووجدان روحها ولذلك تسكن اآلالم حينئذ وشواهد 

خيفى وكان حسن الظن باهللا تعاىل مستعيناً به،فيما ومن خيلفه وفيما يتوجه إليه مستمداً ذلك يف األخبار، واآلثار، ال 
  .من مجيل صنعه وجزيل إحسانه

أستودعكم اهللا تعاىل وهو حسيب نعم الوكيل، ويقرأ قوارع القرآن : كان يقول ألوالده يوم الثالثاء وأكثرهم صغار
انتصاف الليل إال أنه كان يسمع منه أحياناً ذكر اهللا تعاىل، وكان العرق يف ذلك اليوم وتلك الليلة مث مل يكلمنا بعد 

يتحدر من جبينه، ويف اخلرب املشهور أن املؤمن ميوت بعرق اجلبني، وملا قضى حنبه رمى يف وجهه إنبساط، وبريق 
ت األسواق، كالشموع تزهر، ودفن أول يوم اخلميس وتفجع بوفاته اخلواص والعوام وعلت أصوات البكاء وأمهل

  .وعطلت احلوانيت، واجتمع لتشييع نعشه والصالة عليه طوائف الناس، وصلوا عليه أفواجاً
مسعت الشيخ أبا اجملد عبد الصمد بن احملسن القضوي الصويف يقول خرجنا يف مجاعة من الصوفية يومئذ لتشييع 

ين حبسن السرية يقال له مسعود األصبهاين فلما اجلنازة وكان فيها صويف من املتورعني احملتاطني ومن الفقراء املذكور
دخلنا املقابر ننتظر حضور اجلنازة رأيناه، قد تغري حاله وأصابته غشية ورعدة وأثرت حالته يف كل واحد منا، فلما 

سكن ما به سألنا عنه فقال رأيت حني أخرج النعش من الطاق عند باب املارستان سريراً نزل من السماء حبمله نفر، 
هذا عمل الصاحل هيء له يسكن إليه وتبكى : زدهم عليه آخرون، وأدخل احلفرة فسألت بعضهم عنه فقالواوي



  .عليه
  فصل فيما ظهر من اآلثار احلميدة عند قربه

أما من حيث الصورة فما ال خيفى أن املقابر العتيقة بقزوين منبوشة وقد يظهر عند احلفر يف القرب حلود بعضها فوق 
ة البلد جارية بتعظيم قبور أهل العلم ورفعها وأعالمها، مبا مييز عن سائر القبور ومل يتيسر عند دفنه بعض، وأن عاد

خمالفة هذه العادة، واجلريان على قضية السنة، لفساد الزمان وأهله فذكر احلفار أنه وجد يف املدفن حلوداً، عتيقة بين 
وخالها فوقه وذكر األستاذ الذي بىن القرب أين نظرت يف بعضها فوق بعض، وأنه عمق القرب حىت جاوزها مجيعاً، 

املوضع، وبنيت القرب يف احلال لكن اللحود كثرية وظاهر حاهلا االهنيار وتأثريها يف القرب باالضطراب واالعوجاج، 
  .إال أن تناله بركته

قريب من مخس وثالثني سنة  فيبقى على االستقامة مدة، هكذا أجرى على لسانه وأنه بقي حباله إىل اليوم، وقد مضى
مل خيتل ومل حيتج إىل مرمة وجتصيص، وأما من حيث املعىن فقد مسعت مجاعة من أهل القرية املعروفة بدهك املالصقة 

للمقابر وأخربين رجاهلم ونساؤهم أهنم يبيتون على سطوحهم فريون األنوار تظهر من قربه جتيء تارة وتذهب أخرى 
  .ورمبا طافت حول القرب

عت غري واحد أنه زاره وسأل اهللا حاجته عند قربه فقضى اهللا حاجاهتم، ومسعت بعضهم أنه أمهه أمر فزار قرب مس
الشيخ إبراهيم املعروف بستنبه، وقرباً حبذاء قربه يقال أنه لبعض العلوية، وقرب األستاذ الشافعي ابن داؤد املقرىء، 

استجاب دعاءه، وكفاه ذلك املهم فاختذ ذلك سنة، وهذه القبور وقرب الوالد رمحهم اهللا ودعا اهللا تعاىل عندها، ف
متقاربة بعض الصاحلني من أهل املعرفة، أنه حيضر عند قربه، وجيعل معروفاً الكرخي وصاحب القرب شفيعاً إىل اهللا 

  :تعاىل يف إستنجاح احلوائج، فينتفع بدعائه وقلت عقيب وفاته أرثيه رمحه اهللا
  حيللن يف بأس من الترحال... ايل ما للنوائب ال حللن وم

  قدي ملا يرشقنه بنبال... كسرت حناياها حنني كقدها 
  مضين كأين يف عداد ذبال... ولو أتى الدهر اخلؤن حمرقاً 
  بعد اشتعال الرأس حل قذايل... لكنين ال نور يف أمري وما 

  ما شاب شوم دبورهم بشمال... وصبا إىل رفض األفاضل جانباً 
  ال يهتدي ليمني أو لشمال... أذين عناق صدرهم وردوا على 

  متنطفاً خبطوهبم كنمال... كاخلنفساء ألحبهم دهر غداً 
  ما للنمال وما جلر جبال... حىت بطود العلم بان دبيبه 

  أدوى نفوساً خنب من إبالل... أودى أبو الفضل املعلي قدره 

  المنه على هام بقايا احل... حرموا من البحر اخلضم فعندهم 
  حال املصاب بعصره ومثال... كان الثمال هلم وللفتيا وما 
  ألفاظه يف الكتب فهي آلءل... إن كنت تنكر كونه حبرافها 

  والبحر ينبته على األحوال... مل خيل عن طرف اليمني يراعه 
  لشفاء صدر شارح األشكال... من يل كصدر يراعه يف ضيقه 

  خط قنا األبطال نسبوا إىل... لو ال تولد خطه منه ملا 



  من خط فيه لرين قلب جال... خط حماسنه معانيه ودع 
  وشم البياض وهبه وشى غوايل... واترك خطوطاً منتهى تنميقها 

  يف العمر عن خبب وعن أرقال... مل خيل يف توليده أبكارها 
  يف السعي من يغد وكثري عيال... وكذا يكون زمانه متقلقالً 
  عن وجه كل دجنة وضالل...  أسفرت يا سفراً أمل بشخصه
  عضباً لعل بأفظع األهوال... وشهرت يا مرضاً أقام بذاته 

  فأتى القضا وعم غم اخلال... جلمال فضلك خلت حاالً بادياً 
  عني الكمال تصيب عني مجال... مل حتسب العينان أن يتعاينا 
  مل ميتليء من رؤية األطفال... حلت بساحته وساحة عينه 

  حبشية سقياً لقلب بالل... ل يثرب ظامياً لفراق أمحد م
  معناك خيلو عن عدمي مثال... أين يطيق بالل بابك أن يرى 

  أعىن املعايل ناب حر مقايل... كلمى تذيب تلهفاً مهج الورى 
  حبر العلوم ترفقاً باآلل... كاآلل يف اخلفقان قليب والصدى 

  األحوالمبكانك إنتصبوا على ... كسر عراً أبناء رافع الذي 
  فصل يف خامتة املختصر

لو رمت األطناب والتطويل، لوجدت يف كل فصل إليه السبيل تارة بالبسط يف العبارة وأخرى بالتصدير باألخبار، 
واآلثار، على عادة احملدثني وثالثة بالتذنيب بالشواهد، واحلكايات على رسم املترسلني، لكين ال أحب اإلسهاب فيما 

ب، وباجلملة فقد عاش رمحه اهللا محيداً يف الغابرين وترك واحلمد اهللا لسان صدق يف اآلخرين، ال خيتص مبقصود البا
  .وكان يف عصره بقزوين علماء وأكابر، تزدان هبم احملاريب واملنابر

كل منهم يرجع إىل حمصول يف علم الفروع واألصول، يتبعون احلق ويتجنبون اهلوى، ويتعاونون على الرب والتقوى 
ى بعضهم ببعض يف كل بسط وقبض ورفع وخفض ورفض ونفض، ال يتقاطعون وال يتدابرون على ما ينوهبم ويتقو

يتصابرون، حييون أخداناً وميوتون إخواناً وأما اآلن فقد خلت الديار، وعفت اآلثار، ومل يبق سيار وال طيار، وال يف 
  :م وعصرهم أراد من قال فأجادالدار ديار وكانوا فأبينوا، وامتلئت األعني منهم، فعينوا وكأهن

  أمل تكوين زماناً قرة العني... من ذا أصابك يا قزوين بالعني 
  وكان قرهبم زيناً من الزين... أمل يكن فيك قوم طاب صحبتهم 
  ماذا لقيت هبم من لوعة البني... صاح الزمان هبم بالبني فانقرضوا 

  ني من عيينإال حتدر ماء الع... استودع اهللا قوماً ما ذكرهتم 
  والدهر يصدع ما بني احملبني... كانوا ففرقهم دهر وصدعهم 

  :وقال القاضي صاعد بن حممد بن إبراهيم القزويين رمحة اهللا عليه
  إذ العيش غض واحلبيب قريب... سقى اهللا أياماً بقزوين قد مضت 

  وثوب حيايت بالشباب تشيب... وإذ أنا ما بني األحبة سامل 
  وللوجد ما بني الفؤاد هليب... ن حجر صبابة تذكرت ما قال اب

  وكل غريب للغريب نسيب... أجارتنا أنا غريبان هاهنا 



  وإن تقطعينا فالغريب غريب... فإن تصلينا فاملودة بيننا 
  فصل

حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم أبو عمر الربزي الفقيه، من بيت العلم واحلديث وكتب ومسع وعلق الكثري 
وحضراً، مسع أبا نصر الفرخان بن أمحد الفقيه سنة مثان وثالثني وأربعمائة، وأبا الفرج حممد بن احلسن بن  سفراً

الطييب سنة مخس وثالثني وأربعمائة، وأبا احلسن حممد بن احلسن بن خملد سنة ثالث وأربعني وأربعمائة، ومسع هلذا 
أيب يعلي اخلليل بن عبد اهللا، ومسع منه ومن الفرخان الفقيه من التاريخ حملمد بن إمساعيل البخاري اإلمام من احلافظ 

جامع محاد بن سلمة، بروايتهما عن علي بن أمحد بن صاحل عن أيب يعقوب يوسف بن عاصم عن إبراهيم بن احلجاج 
عمر عن محاد بن سلمة عن ثابت البناين أن أمة لعمر بن اخلطاب رضي اهللا كان هلا اسم من أمساء العجم فسماها 

  .مجيلة
فأبت فقال عمر رضي اهللا عنه بيين وبينك رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فأتياه فقال رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وآله وسلم أنت مجيلة فقال خذيها على رغم أنفك، ومسع الفرخان بن أمحد ثنا أبو الفرج املعايف بن زكريا ثنا 
اهيم ابن أيب مرمي أخربين حيىي بن أكثم قال قدم رجل إبناً له إىل بعض أبو القاسم الكوكيب حدثين حممد بن إبر

القضاء حلجر عليه فقال فيما قال القاضي أصلحك اهللا إن كان حيسن آيتني من كتاب اهللا فال حيجر عليه، فقال له 
  :القاضي اقرأ فقال الفىت

  ليوم كريهة وسداد ثغر... أضاعوين وأي فىت أضاعوا 
رأ آية أخرى فال حتجر عليه فحجر القاضي عليهما مجيعاً، وأجاز له حممد بن أمحد بن زيتارة سنة فقال أبوه أن ق

  .مخس وأربعني وأربعمائة
حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم املرزي، أبو سامل مسع بقراأة أبيه غريب احلديث أليب عبيد القاسم بن سالم من 

ه بسماعة من أيب احلسن القطان ومسع فضائل القرآن أليب عبيد من الزبري بن أيب حممد احلسن بن جعفر الطييب الفقي
  .حممد بن أمحد الزبريي، سنة مخس وأربعمائة

حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن باكوية الشريازي، أبو عبد هللا الصويف، وقد يسمى أمحد شيخ معروف من الصوفية 
ومسع احلديث الكثري ورد قزوين، ومسع هبا قرأت على أم العالء  اجلوالني املكثرين، من كالم املشائخ وحكاياهتم،

عاتكة بنت احلافظ أيب العالء العطار رمحهما اهللا، أنبأ عبد األول عيسى بن شعيب، أنبأ أبو منصور عبد الوهاب بن 
ية، حدثين أبو القاسم أمحد الثقفي الصويف، سنة سبعني وأربعمائة، أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن بابو

  .علي بن أمحد بن إبراهيم بن ثابت البغدادي بقزوين، ثنا أبو بكر أمحد بن حممد بن إسحاق الدينوري السين بالري
أخربين أبو العباس بن قتيبة ثنا إبراهيم بن مزاحم بن يوسف بن مساك بن حيىي الكتاين، ثنا أيب عن جدي يوسف ثنا 

أبو قرصافة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يا عائشة ال تتكلفي للضيق  عياض بن أيب قرصافة قال قال
  .فتمليه ولكن أطعميه مما تأكلني

أنبأنا والدي رمحه اهللا وآخرون عن جامع السقا أنبأ الشيخ أبو علي الفضل بن حممد الفارمذي، ثنا شيخ الطريقة 
د اهللا حممد بن باكوية الصويف الشريازي، إمالء نبأ أبو إسحاق اجلوال يف اآلفاق الفقري إىل امللك اجلبار أبو عب

إبراهيم بن أمحد القزويين، هبا مسعت أبا بكر بن برد األهبري قال دخلت على أيب بكر بن طاهر صاحب اجلنيد 
يف هذه يا سيدي لو تفضلت وزودتين بشيء أتقوى به : ورأيته كواله، وله أيام مل يتكلم، ومل يتناول شيئاً فقلت له

  :السفرة فأنشأ يقول



  وأضعف ما يف الذكر ذكر لساين... ذكرتك ال أين نسيتك حملة 
  وهام إليك القلب بالطريان... فكدت بال موت أموت صبابة 
  وأنك موجود بكل مكان... وملا رآين الوجد أنك حاضري 
  وشاهدت مشهوداً بغري عيان... فخاطبت موجوداً بغري تكلم 

بن أمحد بن احلسن بن علي بن سعيد أبو الفتاح الربزي القزويين، مسع أبا الفتح الراشدي سنة أربع حممد بن عبد اهللا 
عشرة وأربعمائة، صحيح البخاري أو بعضه ومسع مواعظ احلسن البصري من احلسن بن سعيد بن كثري، بروايته عن 

و عبيدة الناجي، مسعت احلسن بن أيب احلسن حممد بن حيوة بن املؤمل ثنا إبراهيم بن ديزل ثنا شاذ بن الفياض ثنا أب
  .البصري يقول حادثوا هذه القلوب إىل آخرها

أنبأ القاضي عطاء اهللا بن علي، كتابة أنبأ القاضي أبو احملاسن عبد اجلبار بن أيب الفتح بن ماك، أنبأ أبا الفتاح املرزي 
ن ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا احلكم ثنا فرات عن أنا جدي احلسن ابن علي بن سعيد أنا أبو بكر حممد بن حيوة هبمدا

ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي اهللا عنه قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أن يتخلى الرجل حتت 
  .الشجرة املثمرة وهنى عن النميمة واالستماع إىل النميمة

اهللا بن جعفر بن أيب طالب من أكابر األشراف املتعرضني حممد بن عبد اهللا بن إمساعيل بن إبراهيم بن حممد بن عبد 
  .إىل األعمال اجلليلة قتله عبد اهللا بن عزيز بني الري وقزوين وهو موصوف بالفضل

حممد بن عبد اهللا بن أيب بكر بن عبد الغين الشييب أبو بكر البايب شيخ صويف وفقيه وواعظ ورد قزوين زائراً، مسع 
احلسن البلخي، وحممد بن أيب النجيب اخلازن واألمري أبا منصور العبادي، وشيخ أبا حفص عمر بن علي بن 

الشيوخ عبد الرحيم بن إمساعيل ولقيته بتربيز وحدثين عن عبد الرحيم بن إمساعيل بن أمحد بن حممد عن أبيه أبنا 
  .عبد العزيز بن أمحد بن احلسني األمناطي

العباس أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا أبو الربيع الزهراين، ثنا حفص بن أيب  أنبأ أبو طاهر حممد بن عبد الرمحن بن: قال
أول من أشفع له يوم القيامة : داؤد عن ليث عن جماهد عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

ر العرب مث األعاجم، ومن من أميت أهل بييت، مث األقرب واألقرب مث األنصار مث من آمن يب واتبعين مث اليمن مث سائ
  .أشفع له أوالً أفضل

حممد بن عبد اهللا بن جعفر القارئ الصويف أبو الفضل القزويين، كان يعرف بسمى النيب، مسع علي بن أمحد بن 
صاحل وأقرانه، روى عنه أبو سعد السمان احلافظ، يف معجم شيوخه، وقال ثنا أبو الفضل هذا بقزوين يف مسجد 

ن أمحد بن صاحل املقرئ ثنا حممد بن مسعود بن احلارث ثنا سليم بن احلكيم ثنا إمساعيل بن داؤد مراد، ثنا علي ب
املخراقي عن مالك عن حيىي بن سعيد أنه مسع أنس بن مالك يقول ما صليت وراء أحد بعد رسول اهللا صلى اهللا 

  .فىت يعين عمر بن عبد العزيزعليه وآله وسلم أشبه صلوة برسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من هذا ال
حممد بن عبد اهللا بن احلسن النهاوندي، مسع بقزوين التلخيص أليب معشر عبد الكرمي بن عبد الصمد الطربي من 

  .األستاذ أيب إسحاق الشحاذي سنة مثان عشرة ومخسمائة
القطان يف الطواالت، له ثنا  حممد بن عبد اهللا بن زاذان الزاذاين، مسع مع أخيه زاذان بن عبد اهللا من أيب احلسن

حازم بن حيىي، ثنا عمار بن نصر املستملي ثنا سالم بن سليم أبو املنذر القارئ، أخربين عاصم ابن هبدلة عن أيب وائل 
أردت املدينة، فأتيت الربذة فاستصحبتين عجوز من بين متيم، : عن احلارث بن حسان بن كلدة البكري قال

  .أتيت املدينة فدخلت مسجدهافحملتها معي إىل املدينة ف



فإذا أنا بالنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم على املنرب خيطب وبالل قائم متقلد السيف، فإذا رايات سود ختفق، فقعدت 
حىت فرغ النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم من خطبته فلما فرغ قال ملن كان إىل جنبه ما هذه الرايات السود قالوا 

من غزاة ذات السالسل ففرح املسلمون بذلك فرحاً شديداً والزاذانية قبيلة بقزوين كان فيهم عمرو بن العاص قدم 
  .أئمة كبار من املتقدمني واملتأخرين يأيت ذكرهم يف ترامجهم إن يسر اهللا تعاىل

يب حممد حممد بن عبد اهللا بن سعدويه، مسع أبا عمر بن مهدي بقزوين سنة سبع وتسعني وثالمثائة، جزءاً من حديث أ
عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق املصري، برواية ابن مهدي عنه، ويف اجلزء ثنا حيىي بن عثمان بن صاحل ثنا عمرو، يعين 
ابن خالد ثنا زهري، يعين ابن معاوية ثنا ابن أيب يعلي حممد بن عبد الرمحن عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس قال 

يف احلج مائة بدنه حنر منها بيده ستني وأمر ببقيتها فنحرت، مث أخذ من  أهدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
كل بدنة بضعة فجمعت يف قدر فطبخت فأكل من اللحم وحسا من املرق، قال زهري قلت البن أيب ليلى ليكون قد 

  .أكل منها كلها قال نعم

حيسبهم " ت أليب حامت السجستاين حممد بن عبد اهللا بن شاذان، مسع أبا علي احلسن بن علي الطوسي يف القراأ
بكسر السني جماهد ونافع وأبو عمرو والكسائي، ويروى أن لغة النيب صلى اهللا عليه " اجلاهل أغنياء من التعفف 

وآله وسلم كسر السني يف كالمه، وقرائته، وعن حممد بن املنكدر عن جابر أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 
بكسر السني وقرأ حيسبهم بفتح السني أبو جعفر واألعمش وعاصم ومحزة والقياس " ه أخلده حيسب أن مال" يقرأ 

  .حسب حيسب بالفتح والكسر لغة أهل احلجاز وفعل يفعل ال يوجد إال يف أحرف قليلة
أبوه  حممد بن عبد اهللا بن عبد اجلبار أبو عبد اهللا اجليلي اخلالدي من أوالد خالد بن الوليد سيف اهللا كان يعرف

بأمري وجده بوخسوان فبقي هلما لقبني ومسى هذا عبد اهللا وذاك عبد اجلبار شيخ من األعزة املتورعني احملتاطني سافر 
كثرياً على سبيل الزيارة واالعتبار كما يفعل السالكون وحتمل يف اجملاهدات والرياضات املتاعب واألخطار، 

وم املعرفة وجماميع ينتفع ويتربك هبا، وأقام بقزوين مدة يف اجلامع يف وانكشفت له احلقائق واألسرار، وله كالم يف عل
الصف املقدم مث انتقل إىل اشتربني من قرى قزوين وبقي هناك سنني يزرع ويطعم من ربعه الزائرين والسائلة من 

  .الفقراء وغريهم ويرتفق به اخللق الكثري
با موسى املديين أحاديث سنة مثانني ومخسمائة، منها حديثه عن مث عاد إىل قزوين وهو مقيم هبا اآلن، ومسع احلافظ أ

أنبأ أبو بكر حممد بن على اجلورداين املقرئ، ثنا أمحد بن حممد بن عيسى ابن داؤد بن عيسى : أيب علي احلداد قال
عباس قال بالرقة ثنا أيب ثنا جدي داؤد بن عيسى، عن أبيه عيسى ابن علي، عن علي بن عبد اهللا بن عباس عن ابن 

إن صدقة السر مطفئ غضب الرب وأن صلة الرحم تزيد يف العمر وأن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .صنائع املعروف تقي مصارع السوء وأن قول ال إله إال اهللا، تدفع عن قائلها تسعة وتسعني باباً من البالء أدناها اهلم

بد اهللا بن إمساعيل اجلرجايت، بروايته عن أيب غامن أمحد بن عمرويه مسع بقزوين زاد العابدين للكاشغري، عن ع
  .العمروي، عن هبة اهللا الزاذاين عن أيب احلسام الطربي عن املصنف

حممد بن عبد اهللا بن عبد العزيز الرازي أبو بكر، يروى عن أيب بكر ابن خالد، قدم قزوين وحدث هبا رأيت خبط 
مسعت أبا بكر أمحد بن يوسف : بكر حممد بن عبد اهللا بن عبد العزيز، قدم قزوين قالبعض الثقات السالفني، ثنا أبو 

وقال . سعى رجل جبعفر بن حممد، إىل أيب جعفر بأنه نال منك: بن خالد، مسعت موسى بن عبيدة السكري، يقول
ذا وكذا، فقال جعفر فيك فأحضر جعفر قال جعفر معاذ اهللا فقال الساعي، بلى نلت من أمري املؤمنني وقلت فيه ك

إن حلفت كاذباً أخرج اهللا منك كل قوة : حلفه باهللا يا أمري املؤمنني، مث أفعل ما شئت فحلف الرجل فقال له جعفر



  .أعطاك، فقال نعم فقام الرجل من ساعته أعمى أصم، أشل أعرج، وخطا خطوتني وارتعد وسقط ومات
يسرة بن علي، ويروي عنه، حممد بن احلسني بن عبد امللك حممد بن عبد اهللا بن على التككي أبو طاهر، مسع م

أنبأ أبو طاهر هذا، ثنا ميسرة بن علي ثنا عبد الصمد بن أمحد بن عباد ثنا حيىي بن عبد اهللا : البزاز يف فوائده، فقال
 عليه وآله ثنا أبو نعيم ثنا علي بن هاشم عن حممد بن عبيد اهللا عن أبيه عن جده أيب رافع أن رسول اهللا صلى اهللا

  .وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية
حممد بن عبد اهللا بن عيسى الساوي، أبو بكر، مسع من الشيخ اسكندر اخليارجي بقزوين كتاب يوم وليلة أليب بكر 

  .السين
منني، دخل حممد بن عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب أبو عبد اهللا املهدي، أمري املؤ

قزوين غازياً ومرابطاً، وبويع سنة مثان ومخسني ومائة، وأمه أم موسى بنت منصور احلمريية، وذكر أبو بكر اخلطيب 
يف تاريخ بغداد عند ذكره أنبأ أبو نعيم احلافظ، ثنا سليمان بن أمحد الطرباين ثنا أبو زيد عبد الرمحن بن حامت املرادي 

ن ميان ثنا سفيان وزائدة عن عاصم عن أيب وائل عن زّر عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا ثنا نعيم ابن محاد ثنا حيىي ب
  .عليه وآله وسلم قال املهدي يواطي امسه امسي، واسم أبيه اسم أيب كأنه أشار إىل هذا احلديث

نا خالد بن أمحد بن قال اخلليل احلافظ يف التاريخ ثنا أبو القاسم عبد الصمد بن أمحد ابن حنبش اخلوالين بالري، ث
حممد بن حيىي بن محزة حدثين أيب أمحد بن حممد، حدثين أيب حممد بن حيىي حدثين أيب حيىي ابن محزة قاضي دمشق، 

صلى بنا املهدي فجهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم، فقلت له يف ذلك فقال حدثين أيب عن أبيه عن جده عن ابن : قال
  .وسلم كان جيهر هبا عباس أن النيب صلى اهللا عليه وآله

يف تاريخ أيب بكر اخلطيب أنبأ علي بن عبد العزيز الطاهري ثنا علي بن عبد اهللا بن املغرية اجلوهري ثنا أمحد بن 
سعيد الدمشقي ثنا الزبري ابن بكار، أخربين يونس بن عبد اهللا اخلياط، قال دخل ابن اخلياط املكي على أمري املؤمنني 

  :له خبمسني ألف درهم، فلما قبضها فرقها على الناس وقال املهدي، وقد مدحه فأمر
  ومل أدر أنّ اجلود من كفه يعدي... قبضت بكفي كفه أبتغي الغىن 
  أفدت وأعداين فبددت ما عندي... فال أنا منه ما أفاد ذوو الغىن 

حممد الدقاق عن أيب منصور فنمي به إىل املهدي فأعطاه بدل كل درهم ديناراً، أنبأنا والدي رمحه اهللا، عن سعد بن 
حممود بن امساعيل الصرييف، أنبأ أبو احلسني بن فادشاه أنا سليمان بن أمحد الطرباين، ثنا إبراهيم بن مجيل األندلسي 

ثنا عمر بن شبة قال كانت للمهدي جارية حيبها حباً شديداً وكانت شديدة الغرية عليه يف سائر جواريه فتغتاض 
  :اعليه وتؤذيه فقال فيه

  ولكن ال سبيل إىل الورود... أرى ماء ويب عطش شديد 
  وعجل يب إىل دار اخللود... أراح اهللا من بدين فؤادي 
  وأن الناس كلهم عبيدي... أما يكفيك أنك متلكيين 

  لقلت من الرضا أحسنت زيدي... وأنك لو قطعت يدي ورجلي 
: ب وقطعت األسباب فلقي جببهته التراب وقالحيكى أنه هبت يف بعض أسفار املهدي ريح شديدة هتكت األطنا

اللهم احفظنا بنبيك حممد وال تشمت بنا األعداء من األمم، اللهم إن كنت أخذت عبادك جمرمني فهذه ناصييت 
بيدك فزالت الريح لوقتها وسكنت، مات املهدي سنة تسع وتسعني ومائة وهو ابن ثالث وأربعني، ورأيت يف مجل 

  .ما رثي رمحه اهللا



  كل نطاح من الدهر له يوم نطوح... حن يف الوشي وأصبحن عليهن املسوح ر
  فعلى نفسك نح إن كنت ال بد تنوح... لست بالباقي وإن عمرت ما عمر نوح 

كان من أقراننا مسع علي بن أمحد بن صاحل : حممد بن عبد اهللا بن أيب زرعة القاضي القزويين، قال اخلليل احلافظ
ح، وببغداد ابن شاهني والدارقطين وبالبصرة ابن زحر، وباألهواز أمحد ابن عبدان احلافظ، وحممد بن احلسن بن فت

مسع منه تاريخ البخاري، وذكر اخلليل يف التاريخ أنه تويف سنة مثان وأربعمائة، ويف اإلرشاد سنة تسع وأربعمائة، ومل 
  .خرون فسيجيء أمساؤهم يف مواضعهايعقب، وسلفه أئمة مشهورون أما جده أبو زرعة فقد سبق ذكره وأما اآل

حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا امليمين، مسع بقزوين أبا بكر حممد بن احلسني اجلالوسي سنة مثان وعشرين 
  .ومخسمائة

ن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن املوفق املوفقي أبو احلسن الفقيه، مسع القاضي عبد اجلبار بن أمحد وعلي ب
أنا أبو احلسن حممد ابن عبد اهللا املوفقي : أمحد املقرئ، وروى عنه أبو سعد السمان احلافظ يف معجم شيوخه، فقال

العدل بقراأيت عليه يف جامع قزوين، ثنا أبو احلسن علي بن أمحد املقرئ، ثنا حممد بن مسعود بن سهل بن زجنلة ثنا 
سعد، عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم  وكيع عن إسرائيل، عن مساك بن حرب، عن مصعب بن

  .قال ال يقبل صالة إال بطهور وال صدقة من غلول

حممد بن عبد اهللا بن حممد البغدادي مث الساوي، أقام بقزوين مدة يذكر وكان له حفظ وجرى يف التذكري، ومعرفة 
القاضي أمحد بن احلسني، وفيما مسع حديثه عن أيب األشعار واألمثال واحلكايات وتويف بقزوين ومسع هبا احلديث من 

علي احلسن بن أمحد املوسياباذي، أنبأ حيىي بن منصور أنا جعفر بن حممد، ثنا إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن أيب 
ن محاد وعلي بن أمحد بن صاحل املقرئ، قاال ثنا حممد بن عبد بن عامر ثنا عصام بن يوسف ثنا عبد الواحد بن زياد ع

إن اهللا تعاىل جعل : أيب مالك األشجعي عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
لكل شيء آفة تفسده وأعظم آفة تصيب أميت حبهم الدنيا ومجعهم الدينار والدرهم يا أبا هريرة ال خري يف كثري، 

  .ممن مجعها إال من سلطة اهللا على هلكتها يف احلق
مد بن عبد اهللا بن محونة أحد الفقهاء املذكورين واستقضى بقزوين سنة أربع وثالثني وثالمثائة أو قريباً منها، ويف حم

  .جمموع التواريخ أنه تويف سنة أربع وأربعني وثالمثائة
  .حممد بن عبد اهللا بن ميمون، مسع جزأً من أمحد بن حممد الذهيب بقزوين مع أيب احلسن القطان

بد اهللا بن يزداد الرازي أبو بكر اخلباز، مسع بقزوين محوية بن يونس أملى الشيخ الفقيه، أبو القاسم علي حممد بن ع
بن أمحد بن حممد بن إسحاق بن إبراهيم البزاز البخاري، ببلخ سنة سبع وأربعمائة، حدثين أبو بكر حممد بن عبد اهللا 

أبو جعفر محوية بن يونس بقزوين، حدثين الزيادي حدثين بن يزداد إمالء سنة اثنتني ومخسني وثالمثائة، حدثين 
عيسى بن يونس عن األعمش عن أيب وائل عن حذيفة قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم دنا من 
  .سباطة قوم فبال قائماً فكنت أتنحى فقال يل ادن مين فدنوت منه حىت قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه

هللا األصبهاين أبو بكر نزيل قزوين، مسع أبا عبد اهللا حممد بن يزيد بن ماجة ومسع أبا عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد ا
احلجاج البزار، سنة ثالث ومثانني ومائتني، ومسع أبا علي احلسن بن علي بن نصر الطوسي، مع أيب احلسن القطان 

بدي إمالء حدثين عمار بن حممد بن أخت سفيان يقول يف إمالئه سنة سبع وثالمثائة، ثنا احلسن ابن عرفة الع
الثوري، عن أيب هارون العبدي عن أيب سعيد اخلدري قال سألنا نيب اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فقلنا يا نيب اهللا 

  .وذكر احلديث الطويل واملعراج -حدثنا ماذا رأيت ليلة أسرى بك قال أتيت بدابة هي أشبه الدواب بالبغل 



بد اهللا أبو جعفر املؤدب، مسع الصحيح للبخاري أو بعضه من أيب الفتح الراشدي سنة أربع عشرة حممد بن ع
وأربعمائة وفيما مسع حديثه عن خالد بن حيىي ثنا سفيان عن منصور واألعمش عن أيب وائل عن ابن مسعود، قال 

مل يؤاخذ مبا عمل يف اجلاهلية ومن أساء أنؤاخذ مبا عملنا يف اجلاهلية قال من أحسن يف اإلسالم ! رجل يا رسول اهللا
  .يف اإلسالم ألخذ باألول واآلخر

  .حممد بن عبد الطاليخوين األصبهاين، مسع من إبراهيم بن محري الصحيح من اإلمام حممد بن إمساعيل بتمامة بقزوين
  .حممد بن عبد اهللا الطربي الكاتب، مسع أبا حممد الطييب الفقيه سنة مخس وأربعمائة

بن أيب عبد اهللا بن مساك، مسع فضائل قزوين للخليل احلافظ من أيب سليمان أمحد بن حسنوية الزبريي سنة تسع  حممد
  .ومخسني ومخسمائة

  فصل

حممد بن عبد امللك بن عبد العزيز، أبو نصر البخاري فقيه، كان قاضياً بقزوين، سنة مثان وستني وأربعمائة، وكان 
  .اعيل بن عبد اجلبار بن ماكينوب عنه القاضي أبو الفتح إمس

حممد بن عبد امللك بن حممد، أبو عبد اهللا الشهاذي املقرئ، أخو األستاذ إبراهيم الشهاذي أجاز له رواية 
مسموعاته، أبو عبد اهللا حممد بن األمناطي، مبكة سنة أربع وسبعني وأربعمائة، ومسع تفسري مقاتل من أيب العباس أمحد 

نة اثنيت وسبعني وأربعمائة، ومسع أبا زيد الواقد بن اخلليل اخلليلي يف الطواالت أليب احلسن بن أيب بكر املشكاين، س
القطان بروايته عن أبيه اخلليل عن ابن سوسة عن القطان ثنا إبراهيم بن نصر ثنا احلسن بن بشر ثنا قيس بن الربيع 

ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله عن مساك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس عن العباس بن عبد املطلب، ق
  .وسلم إين هنيت أن أمشي عرياناً

حممد بن عبد امللك بن حممد بن عبد امللك بن حممد أبو جعفر الشحاذي، سبط املذكور أوالً مسع عّم أبيه، إبراهيم 
ي، أنا أبو الفتح بن عبد امللك الشحاذي أجزاء منشورة سنة ست وعشرين ومخسمائة، وفيها ثنا أبو منصور املقوم

صنفت كتاباً وكان : الراشدي ثنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا البجلي الرازي، مسعت أبا علي الثقفي بنيسابور يقول
يعز علّي ذلك الكتاب، فطلبه مين بعض إخواين، فمنعته، فأحل علّي وأنا أمنع فرأيت فيما يرى النائم كأن العلم 

  :فإين بنفسي ممتنع من غري أهلي وقال البجلي أنشدين عتبة الغسال يكلمين ويقول ال متنعين من الناس،
  وأحلظه فأعلم ما يريد... يالحظين فيعلم ما بقليب 

فقيه شاعر أديب فاضل، . حممد بن عبد امللك بن املعافا بن الفضل أبو عبد اهللا القزويين، جد القاضي عبد امللك
 والفضل املبني، ويف آبائه قضاة وفضالء وفقهاء منعوتون، ومسع احلديث مالء إهابه، له الرسائل البليغة والشعر املتني

رأيت خبط القاضي عبد امللك بن أمحد بن حممد ابن عبد امللك، وقد أنبأنا عنه غري واحد، مسعت جدي حممد بن عبد 
عون، حدثين امللك ابن املعاىف يقول حدثين والدي حدثين والدي املعاىف، حدثين والدي الفضل حدثين والدي 

والدي املعاىف، حدثين والدي زكريا، حدثين والدي حبيش عن والده املعاىف، عن حممد بن احلسن عن أيب حنيفة عن 
  .طلب العلم فريضة على كل مسلم: أنس بن مالك، عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

من بىن مسجداً ولو كمفحص : ه وآله وسلم قالبه عن أيب حنيفة، عن عبد اهللا بن أيب أوىف، أن النيب صلى اهللا علي
قطاة، بىن اهللا له بيتاً يف اجلنة، وبه عن أيب حنيفة عن عائشة بنت عجرد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، 

وأنبأ عن القاضي عبد امللك مسعت الشيخ اجلد . إن أكثر جند اهللا يف األرض اجلراد وأنا ال آكله وال أحرمه: أنه قال



ثنا احلسني بن القاسم الكوكيب، ثنا جرير بن أمحد بن أيب داؤد، مسعت العباس بن : مسعت املعافا بن زكريا، يقول
قال يل علي بن موسى ثالثة موكلي هبا ثالثة، جتاهل األيام على ذوي اآلداب : مأمون مسعت أمري املؤمنني يقول

اة العوام ألهل املعرفة، ورأيت خبط القاضي عبد امللك أنشدين الكاملة واستيالء احلرمان على املتقدم يف صنعته ومعاد
جدي حممد ابن عبد امللك، أليب متام حبيب بن أوس الطائي ميدح جدنا القاضي بنصيبني حبيش بن املعاىف يف قصيدة 

  :أوهلا
  وأي ديار أوطنتها وأية... نسائلها أي املواطن حلت 

  طراف البنان وأومتإلينا بأ... وماذا عليها لو أشارت فودعت 
  فوىل عزاء القلب ملا تولت... وما كان إال أن تولت هبا النوى 

  وأما عيون الشامتني فقرت... فأما عيون العاشقني فأسخنت 
  :إىل أن قال

  وجوزاؤه يف األفق ملا استقلت... تعشقتها والليل ملق جرانه 
  ووطد أعالم اهلدى فأستقرت... إىل خري من ساس الرعية عدله 

  أمرت حبال الدين حىت استمرت... حبيش حبيش بن املعافا الذي به 
  ومشل ندى بني الصفاة مشتت... له كل يوم مشل جمد مؤلف 

  :ومنها
  رجحت بأعالم الرجال وخفت... إذا ما حلوم الناس حلمك وازنت 

  إليك خبطب مل ينلك وسلت... إذا ما يد األيام حلت بناهنا 
  عثاراً ومل خنش اللتيا وال اليت... مل خنف  إذا ما امتطينا العيس حنوك

  :أيضاً جلدي حممد بن عبد امللك بن املعاىف من قصيدة
  عماد من الومسي مرجتس الرعد... سقى اجلرية النادين من جانيب جند 

  وإذ حنن يف طيب من الزمن الرغد... ودار السلمى إذ سليمى عزيزة 
  هد يا لك من عهدودهر محيد الع... شباب وأوطان وخل مساعد 

  :وله
  يزيل صبابايت أم اهلجر واصب... خليلي هل عيش بقزوين راجع 
  عماد دموعي بل عماد سواكب... سقى مهد األحباب كل عشية 

  وإن كان يل يف الغانيات مآرب... سلوت عن االدالج يف طلب اهلوى 
  وترك اهلوى حق علي وواجب... وما يل ال أسلو ويف العلم وازع 

  رويدك إين تائب مث تائب... مي يف ترك أروى ووصلها فيا الئ

  وللجهل حظ وافر ومراتب... ولكن علم املرء يورث خرفة 
  مراكب جهل حتتهن مراكب... ترى نعماً نالوا مراكب فضة 

  :أيضاً جلدي حممد بن عبد امللك كتبه إىل بعض أصدقائه
  ه سهواًومعتذراً عما أتيت ب... كتبت إىل موالئي ملتمساً عفواً 

  ويبلغ يف اإلحسان غايته القصوى... ليغفر ذنب املستجري بعفوه 



  ولكن صرف الدهر عن ورده ألوى... فما عن قلى فارقت منهل فضله 
  أال ليتين من عذب رؤيته أروى... أقول ونار الشوق بني جواحني 
  وأشرب من كأس األماين به صفواً... فأقضي حاجات الفؤاد بوصله 

  ويوسع جرماً قد فرقت به حمواً... ضل يغفر زليت على أنه بالف
  وجيزع من أيدي مالمته شجواً... سالم عليه من صديق يشوقه 

  :رأيت أيضاً خبطه كتب أبو الفرح عبد الرزاق بن عمرو بن الليث إىل جدي حممد بن عبد امللك بن املعاىف
  وتنسم املشتاق ريح صوارة... ما الطل فرط سحرة روض الرىب 

  نشوان يسحب منه فضل إزاره... قد مال به الصيب فحسبته والر
  قمر الدجنة من ذرى إزراره... واألغيد املعشوق فاجأ مطلعاً 
  فتعطر املثوى لطيب مزاره... والطيف زار معانقاً ومصافحاً 

  ابن املعاىف من حلي أفكاره... كصحيفة موشية وافا هبا 
  :اخليارجي يف جدي حممد ابن عبد امللك أو أليب العالء بن حسولوأيضاً للدهخدا أيب النجم مسافر بن حممد 

  وذوت معاملها لقلة مائها... أقرت رىب قزوين من فضالئها 
  واهللا حيرس طول عمر ذمائها... فذماؤها شرف األنام حممد 

  :أيضاً كتب جدي يف جواب كتاب بعضهم ورد كتاب فالن
  م يف عنوانهوعقدت عقد اللث... فسجدت للرمحن عند عيانه 

  قليب وجال الطرف يف ميدانه... وفككته ففككت عن أسر اجلوى 
  .هذا القدر كان من االستدالل به على فضله، وشهرته عند الفضالء

حممد بن عبد امللك بن أيب نصر أبو هاشم املقرئ القزويين، مسع بعض خمتصرات أيب معشر الطربي يف القراءة من 
  .اعه من املصنفاألستاذ إبراهيم الشحاذي بسم

حممد بن عبد امللك الفقيه أبو احلسني الصفار كان من وجوه الفقهاء بقزوين، وحدث بالري مدة وروى عنه أبو 
بكر يب محشاد أنبئنا عن كتاب القاضي أيب الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار، ثنا حممد بن علي الشروطي ثنا أبو بكر بن 

أبو احلسني الفقيه ثنا عمر بن أمحد ثنا موسى بن نصر ثنا نصر بن ثابت ثنا محشاد ثنا حممد بن عبد امللك الصفار 
احلجاج ابن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ال يقطع 

ين فدفن يف مقربة السارق يف أقل من عشرة دراهم، تويف أبو احلسني بالري سنة تسع ومخس وثالمثائة، ونقل إىل قزو
  .طريق دستجرد

  فصل

حممد بن عبد الواحد بن إلياس األلياسي الديلمي كان من املتفقهة وتوكل يف جملس احلكم باآلخر، ومسع األربعني 
  .الغوايل لوالدي رمحه اهللا، منه يف مجاعة سنة مثان وستني ومخسمائة، ومسع القاضي عطاء اهللا بن ملكوية وأقرانه

واحد بن أيب الفتوح بن عمران، مسع اخلائفني من الذنوب البن أيب زكريا اهلمداين من أيب سليمان حممد بن عبد ال
  .الزبريي سنة مثان ومخسمائة ومسع التصحيف والتحريف أليب أمحد العسكري من أيب طاهر بن أمحد ابن حممد النجار

  .علي بن عبد الواحد الدينوريحممد بن عبد الواحد بن حممد بن جعفر القزويين أبو احلسن، روى عنه 
حممد بن عبد الواحد بن حممد بن زكريا أبو حامت اللبان اخلزاعي، مسع علي بن أمحد بن صاحل بقزوين، سنة مثان 



وسبعني وثالمثائة، وأدخله احلافظ أبو بكر اخلطيب يف التاريخ وقال هو من أهل الري قدم بغداد حاجاً، وحدث هبا 
ملعروف بابن حرارة عن عتاب بن حممد الوراميين وميسرة بن علي القزويين وعبد اهللا بن عن أيب احلسن الربدعي ا

  .عدي اجلرجاين

ثنا عنه القاضي أبو العالء الواسطي، واحلسن بن علي اجلوهري، وكان صدوقاً، أنبأنا مجاعة من الشيوخ عن كتاب 
حممد بن عبد الواحد بن حممد زكريا اخلزاعي، قال أيب علي احلداد قال كتب إيل اخلليل بن عبد اهللا احلافظ، حدثين 

قرئى على إمساعيل بن حممد الصياد وأنا حاضر ثنا احلارث ابن حممد بن أيب أسامة ثنا اخلليل بن زكريا ثنا جمالد ثنا 
  .فذكر حديث احلساسة -عامر عن فاطمة بنت قيس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم خطب 

د بن حممد الطربي أبو طاهر املفسر، روى عن اخلليل احلافظ، وعن عبد اجلبار بن حممد بن ماك حممد بن عبد الواح
أنبأ علي بن عبيد اهللا الرازي، إجازة عن كتاب أيب حامد عبد الرمحن بن حممد بن حممود الطربي وأمحد بن إبراهيم 

عبد الواحد الطربي املفسر يف كتاب  بن هجري، وأيب معشر حبيب بن نصر الصويف قالوا أنبأ أبو طاهر حممد بن
التفريد يف فضائل التوحيد من مجعه ثنا القاضي أبو احلسن عبد اجلبار حممد بن ماك بقزوين سنة ثالث وأربعني 

وأربعمائة، ثنا أمحد بن موسى بن الصلت، ببغداد سنة ثالث وأربعمائة، ثنا إبراهيم بن عبد الصمد اهلامشي ثنا أبو 
مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله  مصعب الزهري، عن

ملا خلق اهللا جنة عدن وهي أول ما خلقها اهللا تعاىل قال هلا يا جنة عدن تكلميين فتكلمت فقالت ال إله إال : وسلم
  .لنارقد أفلح من دخل يفّ وشقي من دخل ا" قد أفلح املؤمنني " اهللا حممد رسول اهللا 

  .حممد بن عبد الواحد أبو أمحد القزويين، أجاز له حممد اهلادي مجيع مسموعاته وأحاديثه سنة مثان وسبعني وأربعمائة
  فصل

حممد بن عبد الواسع بن حممد بن الشافعي بن داؤد التميمي مقرئ عريق يف القراأة، مسع التلخيص أليب معشر 
  .لب املقرئ سنة ست وستني ومخسمائةالطربي من األستاذ أيب بكر حممد بن أيب طا

  فصل
حممد بن عبد الوهاب أبو عمر املرزي القزويين، قال اخلليل احلافظ شيخ مذكور جليل عند أصحاب أيب حنيفة رمحه 
اهللا كان يفيت برأيهم، مسع إمساعيل بن توبة وحممد بن مقاتل وموسى بن نصر روى عنه ابن صاحل وغريه ثنا علي بن 

ثنا حممد بن عبد الوهاب ثنا حممد ابن مقاتل ثنا علي بن عاصم عن سهيل بن أيب صاحل عن أيب هريرة أمحد بن صاحل 
  .مات أبو عمر سنة مخس وثالمثائة. قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم من كان مصلياً بعد اجلمعة فليصل أربعاً

زيد الواقد بن اخلليل اخلليلي سنة ست وسبعني  حممد بن عبد الوهاب بن حممد املرزي أبو إمساعيل الفقيه، مسع أبا
وأربعمائة، وفضائل القرآن أليب عبيد من أيب منصور املتوىف سنة سبع وسبعني وأربعمائة، ومما مسع من املقومي هلذا 

التاريخ جزء من احلكايات مجعها أبو بكر حممد ابن عبد اهللا البجلي برواية املقومي عن أيب الفتح الراشدي عن 
جلي، وفيه مسعت عبد العزيز بن غامن األندلسي يقول كان أليب صديق وراق فقال له أيب ذات يوم كيف أنت يا الب

أبا فالن قال خبري ما دامت معي يدي قال فتناثرت أصابعه من الغد، وحملمد بن عبد الوهاب تعاليق يف الفقه واخلالف 
عبد الوهاب بن حممد أبو سامل املرزي أخو األول، مسع حممد بن . على أيب القاسم عبد الكرمي بن احلسن الكرجي

احلديث الطويل يف فضائل سور القرآن الذي يروى عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه من أيب الفتاح حممد بن عبد اهللا 
 بن أمحد املرزي سنة أربع وستني وأربعمائة، بروايته عن الزبري بن حممد بن أمحد الزبريي، عن علي بن مجع بن زهري



عن محدان بن املغرية السكري، عن القاسم، بن احلكم العريف عن هارون بن كثري، عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أيب 
  .أمامة الباهلي، عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه

  فصل
، ثنا حممد بن عبيد اهللا بن منصور، مسع أبا احلسن القطان أجزاء مما انتخبه من مسموعاته وفيها ثنا ابن ديزيل هبمدان

مسدد بن مسرهد، ثنا محاد بن األبج عن ثابت البناين عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال إن 
  .مثل أميت مثل املطر ال يدري أوله خري أم آخره

 حممد بن عبيد اهللا اهلامشي أبو عامر، مسع أبا احلسن القطان حيدث عن أيب حممد عبيد بن حممد بن شريك البزاز
بسماعه منه، ببغداد يف شهور سنة إحدى ومثانني ومائتني ثنا أبو صاحل عبد الغفار بن داود احلراين، ثنا القاسم بن 
الفضل أبو املغرية األزدي ثنا أبو نصرة عن أيب سعيد اخلدري قال بينما راع يرعى باحلرة انتهز الذئب شاة فحال 

فقال الذئب للراعي أال تتقي اهللا حتول بيين وبني رزق ساقه اهللا  الراعي بني الذئب والشاة فأقعى الذئب على ذنبه
إيل فقال الراعي العجب من ذئب يقعى على ذنبه يكلمين كالم اإلنس، فقال الذئب للراعي أال أحدثك بأعجب من 

  .هذا
لى رسول اهللا رسول اهللا بني احلرتني حيدث الناس بأنبائنا قد سبق، فساق الراعي شاة حىت أتى املدينة مث دخل ع

صلى اهللا عليه وآله وسلم فحدثه، مبا قال الذئب، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل الناس فقال 
للراعي أخرب الناس مبا رأيت فقام الراعي فحدث الناس مبا قال الذئب، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 

باع األنس، والذي نفسي بيده ال تقوم الساعة حىت تكلم السباع صدق الراعي أال أن أشراط الساعة كالم الس
األنس، ويكلم الرجل شراك نعله وعذبة سوطه وخيربه فخذه مبا أحدث أهله بعده وميكن أن يكون حممد بن عبيد 

  .اهللا هو املذكور أوالً
لنخعي بسماعه منه بالبصرة، حممد بن عبيد اهللا أبو عبد الرمحن القزويين، روى عن أيب عبد اهللا حممد بن أمحد ا

  .وحدث عنه الشيخ أبو الفتح الراشدي
حممد بن عبيد اهللا احلنفي، أبو جعفر القزويين، روى عن القاضي أيب املعايل أمحد بن قدامة كتاب الغرر والدرر، 

  .زي احلافظللمرتضى معروف بعلم اهلدى بروايته عن املصنف ورواه عن أيب جعفر علي بن عبيد اهللا بن بابوية الرا
  فصل

حممد بن العباس بن كرامة، مسع أبا احلسن القطان بقزوين يف غريب احلديث أليب عبيد بروايته عن علي بن عبد 
العزيز عنه حدثين حيىي ابن سعيد ثنا طلحة بن مصرف، عن عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء عن النيب صلى اهللا 

  .لبنا كان له كعدل رقبة أو نسمة عليه وآله وسلم قال من منح منحة ورق أو منح
حممد بن العباس اخليارجي، مسع أبا عبد اهللا حممد بن علي املعسلي حديثه عن عبد الرمحن بن أيب حامت ثنا احلسن بن 

عرفة، ثنا قدامة بن شهاب املازين البصري، عن إمساعيل بن أيب خالد عن وبرة عن ابن عمر قال سئل رسول اهللا 
قال ابن أيب حامت قال أيب  -ه وسلم عن أطيب الكسب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مربور صلى اهللا عليه وآل

  .احلديث منكر، وقدامة ليس بقوّي -
  .حممد بن العباس أبو بشر النيسابوري، مسع أبا احلسن القطان أيضاً بقزوين
سلي جزءاً من فوائد العراقيني رواية حممد بن العباس املؤدب، مسع بقزوين أبا عبد اهللا حممد بن علي ابن عمر املع



عبد الرمحن بن أيب حامت، بسماع املعسلي منه، وفيه ثنا حبر بن نصر ثنا ابن وهب أخربين مالك بن أنس عن ابن عمر 
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال عذبت امرأة يف هرة حبستها حىت ماتت جوعاً فدخلت فيها النار، 

لم ال أنت أطعمتها وسقيتها حني حبستها وال أنت أرسلتها تأكل من حشائش األرض حىت ماتت فقال هلا واهللا أع
  .قال عبد الرمحن بن أيب حامت ليس هذا احلديث يف املوطأ -جوعاً 

حممد بن العباس الطالقاين القاضي جد والد اإلمام أمحد بن إمساعيل تفقه ببغداد مدة ورجع إىل الطالقان، فاستقضى 
  .ى سنني مث تورع عنه وكان مشتغالً بنشر العلم والتذكري ونصيحة الناسهبا فقض

حممد بن العباس الزاكاين، مسع اإلمام أمحد بن إمساعيل صحيفة جويرية بن أمساء سنة ثالث وأربعني ومخسمائة، 
يعلي بروايته عن زاهر الشحامي عن أيب سعد الكنجرودي عن أيب عمرو بن محدان عن احلسن بن سفيان وأيب 

  .املوصلي عن عبد اهللا بن حممد بن أمساء عن عمه جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنه 
  فصل

حممد بن عثمان بن الطيب بن حممد القزويين، مسع أباه وعلي بن أيب طاهر وسهل بن سعد وروى عنه أبو سعد 
نا علي بن أمحد بن الصباح ثنا أبو حفص املالكي الفقيه، فقال ثنا أبو جعفر حممد بن عثمان بن الطيب الصويف، ث

الفالس ثنا حيىي بن سعيد ثنا سفيان حدثين أيب عن أيب يعلي عن ربيع بن خثيم عن عبد اهللا بن مسعود قال خط لنا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم خطاً مربعاً وخط وسط اخلط املربع خطاً وخط خطوطاً إىل جنب اخلط الذي 

  .خارجاً من اخلط، فقال أتدرون ما هذا وسط املربع خطاً

اخلط األوسط اإلنسان واخلطوط إىل جنبه األعراض ينهشه من كل مكان أن أخطأه : اهللا ورسوله أعلم، قال: قالوا
هذا أصابه هذا، واخلط املربع، األجل احمليط به، واخلط اخلارج األمل، تويف حممد بن عثمان سنة تسع وستني 

  .ملعمرينوثالمثائة وكان من ا
ثنا مهران عن عثمان : حممد بن عثمان األجدب القزويين من القدماء، حدث عنه أبو عبد اهللا ابن ماجه يف تارخيه قال

رأيت فيما يرى النائم كأين أدخلت اجلنة فرأيت سفيان الثوري يطري فيها من شجرة إىل شجرة : بن زائدة قال
  " .يدون علواً يف األرض وال فساداً تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال ير" ويقول 

حممد بن عثمان، مسع أبا احلسن القطان بقزوين يف غريب احلديث أليب عبيد بروايته عن علي بن عبد العزيز عنه، ثنا 
اإلميان : إمساعيل بن جعفر عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

  .ميانيةميان احلكمة 
حممد بن عثمان أبو احلسني بن العباداين، مسع علي بن أمحد بن صاحل، حيدث عن حممد بن عبد بن عامر 

السمرقندي، ثنا عصام بن يوسف ثنا عمر بن إبراهيم عن قتادة عن احلسن عن األحنف بن قيس عن العباس بن 
أميت على الفطرة ما مل يؤخروا صالة املغرب إىل  عبد املطلب، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ال تزال

اشتباك النجوم، ومسع يوم عرفة سنة مثان وسبعني وثالمثائة، من علي بن أمحد بن صاحل بعض كتاب األحكام أليب 
  .علي الطوسي

  .حممد بن عثمان الصيدناين الرازي، مسع بقزوين علي بن أمحد ابن صاحل
فقيه حدث بقزوين سنة مخس ومثانني ومخسمائة، عن حممد بن أيب سعيد  حممد بن عثمان بن يوسف السمرقندي،

قاال مسعنا األشج عن علي بن أيب طالب قال قال رسول اهللا . الكشاين وحممد بن حممد املعروف باحلجاج البخاري



  .سنجر آخر ملوك العجم يعيش مثانني عاماً مث ميوت جوعاً: صلى اهللا عليه وآله وسلم
  فصل

نان اللوكري، اخلطيب صاحب فضل وجاه توىل اخلطبة يف نكاح مجال امللوك أيب حفص عمر بن نظام حممد بن عد
  .امللك ببنت األمري أيب علي شرفشاه اجلعفري، سنة سبع وستني وأربعمائة، بقزوين على ثالثني ألف دينار عمادية

  فصل
رية والوجاهة عند السالطني وكان له سعي حممد بن العراقي الطاؤسي أبو جعفر القزويين الصويف معروف حبسن الس

مجيل يف إسقاط الضرائب واملكوس وبورك يف نسله عدداً ورياسة، مسع أبا زيد الواقد ابن اخلليل سنة ثالث ومثانني 
وأربعمائة، ومسع أبا منصور املقومي يف جامع التأويل البن فارس بروايته عن أمحد بن الغضبان عنه حديثه عن أيب 

بن حممد بن نصر حدثين بكر بن سهل الدمياطي،عن عبد الغين بن سعيد عن موسى بن عبد الرمحن عن  عمرو سعيد
قال هو عند اهللا عظيم أي قذف عائشة أم املؤمنني زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : الضحاك عن ابن عباس

. وأنا خلقتها طيبة وعصمتها من كل قبيح وسلم يذوكرهنا مبا مل يكن فيها ومل يقع يف قلبها قط قال يقول اهللا تعاىل
وقد مسع اجلامع منه بتمامه سنة مثانني أو إحدى ومثانني وأربعمائة، ومسع منه سنن ابن ماجه سنة مثانني، ومسع كتاب 
يوم وليلة أليب بكر ابن السين من حممد بن إبراهيم الكرجي، سنة ثالث ومثانني، ومسع أبا الفضل إمساعيل بن حممد 

ي، هلذا التاريخ أيضاً وتويف على ما أثبت يف حجر منقور مركب يف لوح قربه يف شهر ربيع اآلخر سنة الطوس
  .عشرين ومخسمائة

حممد بن العراقي الصباغ، مسع أبا العباس أمحد بن أيب سعد االسقرائي بقزوين، سنة ست ومخسمائة، حدثه عن علي 
بن عبد القاهر اجلرجاين عن أبيه عبد القاهر بن عبد الرمحن، عن بن احلسني القزويين أخربنا أبو عمرو عبد القادر 

أبيه عبد الرمحن بن حممد بن احلسن أنا جدي اإلمام أبو بكر اإلمساعيلي، أخربين احلسني بن أمحد املالكي أنا أبو 
بيد عن صفية املعافا ثنا حممد ابن سلمة عن أيب عبد الرحيم عن عبد الوهاب بن خبت عن نافع عن صفية بنت أيب ع

أو عائشة أو كلتيهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد 
  .على ميت فوق ثالثة أيام إال على زوجها

  ؟

  فصل

ن حممد حممد بن عبد العزيز بن علي بن بادار القزويين، أبو جعفر بن أيب زيد توطن بنيسابور، ومسع أبا بكر ب
  .الشريوي وغريه قال اإلمام أبو سعد السمعاين كتبت عنه شيئاً يسرياً

حممد بن عزيزي البصريآبادي، مسع األستاذ الشافعي ابن داؤد الصحيح للبخاري أو بعضه ومسع النصف األول من 
  .تفسري مقاتل منه سنة مثان وتسعني وأربعمائة

  فصل

البلخي قرأ يف جامع قزوين، سنة مثان وسبعني وأربعمائة، جزءاً من حممد بن عطاء ملك بن عبد امللك أبو بكر 
حديث القاضي أيب حممد عبد اهللا بن أيب زرعة وغريه على األستاذ الشافعي بن داؤد املقرئ، بروايته عن أيب العباس 



عبدك القزاز ثنا  أمحد بن اخلضر املعروف خباموش عن القاضي أيب حممد قال ثنا عثمان بن أمحد الدقاق ثنا حممد بن
يونس بن حممد ثنا الليث بن سعد عن يزيد يعين ابن اهلادي عن حيىي بن سعيد عن جعفر بن عبد اهللا بن احلكم عن 

القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد اهللا قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول غطوا اإلناء، واوكوا 
  .مير بإناء مل يغط وال سقاء مل يوك إال وقع فيه من ذلك الوباءالسقاء فإنه ينزل يف ليلة وباء ال 

حممد بن عطية بن خالد القزويين شيخ، مسع تاريخ حممد بن إمساعيل البخاري من حممد بن سليمان بن فارس 
  .النيسابوري، بروايته عنه ومسع من ابن عطية أبو احلسن القطان وأبو داؤد مع كرب سنهما

  فصل
مسع تاريخ أمحد بن حنبل بقزوين من أيب احلسن أمحد بن احلسن بن ماجه أو من أمحد بن حممد بن حممد بن عكرمة، 

  .ميمون، بروايتهما عن علي بن أيب طاهر عن األثرم عن أمحد رضي اهللا عنه
  فصل

كر أمحد بن حممد بن علي إبراهيم بن سلمة بن حبر أبو إبراهيم بن أيب احلسن القطان، مسع أباه يف جزء رواه عن أيب ب
حممد بن احلسن الذهيب، حدثين أبو حممد سعيد بن عبد الفريايب بسرخس ثنا مالك بن سليمان هروي، ثنا داؤد بن 
عبد الرمحن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان يأمر بدفن سبعة أشياء 

  .لسن واملشيمة والقلفةالشعر والظفر والدم واحليضة، وا: من اإلنسان
حممد بن علي بن أمحد بن إبراهيم بن ثابت أبو حامت الصويف القزويين، هو ابن احلافظ علي بن ثابت املعروف 

بالبغدادي، مسع القاضي أبا بكر السين وبقزوين علي بن أمحد بن صاحل املقرئ، وغريه بأهبر أبا إسحاق إبراهيم ابن 
ألسدي، وبأصبهان أبا بكر حممد بن أمحد بن علي بن عاصم بن املقرئ، روى عنه حممد بن إبراهيم بن أيب محاد ا

اخلليل احلافظ يف مشيخته فقال حدثين أبو حامت حممد بن علي الصويف ثنا أبو بكر أمحد بن حممد بن إسحاق السين 
يد اهللا عن سلمة بن العتار ثنا أبو عبد الرمحن النسائي مبصر ثنا عمرو بن يزيد ثنا أبو يزيد اجلرمي ثنا سيف بن عب

قلت يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم : قال: عن سعد بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة
فإنكم ترون ربكم عز وجل ومسع مع أبيه علي بن : هل ترون الشمس يف يوم ال غيم فيه قلنا نعم قال: القيامة، قال

سين الدينوري منه، وفيه حدثين أمحد بن حيىي بن زهري ثنا احلسن بن أمحد بن شعيب، ثابت كتاب الضيافة ألبكر ال
ثنا عثمان بن عبد الرمحن ثنا علي بن عروة، عن عبد امللك عن عطاء عن أيب هريرة قال رسول صلى اهللا عليه وآله 

مد بن عرفة أبو عبد اهللا وفيه أنشدين إبراهيم بن حم. من السنة أن خيرج الرجل مع ضيفه إىل باب الدار: وسلم
  :النحوي

  وكل غين يف العيون جليل... أجلك قوم حني صرت إىل الغىن 
  عشية يقرى أو غداة ينيل... وليس الغىن إال غىن زين الفىت 

حممد بن علي بن أمحد احليارجي وصف بالفضل ومجيل األخالق وذكر حممد بن إبراهيم القاضي يف جمموع 
 كرمياً مطعاماً وأنه بىن املسجد اجلامع يف قريته ومنارة املسجد وخانات ينزل فيها السابل التواريخ، أنه كان فاضالً

  .وأنه كان عدمي النظري بني أشكاله وأنه تويف سنة مخس وتسعني وثالمثائة

بن  حممد بن علي بن آزادمرد أبو عبد اهللا القزويين من قدماء الشيوخ املنعوتني باحلفظ واملعرفة، وروى عن حيىي
املغرية الرازي، وأمحد بن عثمان وإمساعيل بن توبة، وروى عنه علي بن مهروية، وبالعراق حممد بن خملد وأقرانه قال 

أنا أبو الفرج املعافا بن زكريا بن طرارة القاضي، ببغداد ثنا حممد بن خملد بن حفص : اخلليل احلافظ يف التاريخ



يين، ثنا إمساعيل ابن توبة، ثنا احلسن بن قحطبة بن شبيب، صاحب الدوري، ثنا حممد بن علي بن آزادمرد القزو
قال النيب صلى اهللا عليه : الدولة قال مسعت موالي جعفر بن املنصور حيدث عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال

ة عن وآله وسلم اجلنب داء فإذا أكل باجلوز فهو شفاء قال وثنا ابن صاحل عن حممد بن هارون عن إمساعيل بن توب
رجلني عن احلسن بن قحطبة وليس احلديث باملتني وحدث أبو احلسني أمحد بن حممد بن أمحد بن ميمون يف كتاب له 

مجع يف ذكر ما أنزل اهللا تعاىل من القرآن يف شأن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن حممد بن علي بن آزادمرد، 
رب ثنا عبد السالم بن عجالن، عن أيب يزيد املدين، مسع حيدث قال ثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف ثنا بدل بن احمل

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال أول شخص يدخل اجلنة فاطمة بنت حممد ومثلها يف هذه األمة مثل 
  .مرمي يف بين إسرائيل

عنه، مقدم يف العلوم، وله حممد بن علي إمساعيل أبو بكر القفال الشاشي إمام، من أئمة أصحاب الشافعي رضي اهللا 
تصانيف مشهورة، يف التفسري واحلديث، واألصول والفقه، وله كتاب حماسن الشريعة، الذي تكلم فيه على أسلوب 

بديع، ومجع يف معجزات النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم زيادة على ألف حديث، ودرس علي ابن شريح، وانتشر 
ع خبراسان حممد بن إسحاق ابن خزمية، وحممد بن إسحاق السراج، وعمر بن عنه فقه الشافعي، مبا وراء النهر، ومس

حممد بن حبري السمرقندي، وبالعراق حممد بن جرير الطربي، وموسى بن عبد احلميد وعبد اهللا ابن حممد البغوي 
ا احلميم وباجلزيرة وابن أيب داؤد، وابن صاعد، وبالكوفة عبد اهللا ابن زيدان، وعلي بن العباس املقانعي وبالشام أب

  .أبو عروبة احلرائي
ورد قزوين سنة بضع ومخسني وثالمثائة، وحضر جملسه الكبار أبو منصور القطان، وأقرانه، وكتبوا عنه وممن مسع منه 
أبو زرعة عبد اهللا بن احلسني بن أمحد الفقيه، وروى عنه احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ يف تاريخ نيسالور، فقال ثنا أبو 

ر القفال، ثنا حممد بن علي ابن احلسن بن حرب الرقي، ثنا أيوب بن حممد الوزان، ثنا سعيد بن سلمة عن حيىي بك
بن سعيد، عن حممد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص، عن عمر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله 

القفال، أنشدنا أبو بكر الدريدي لنفسه يف صفة  احلديث، قال وأنشدنا أبو بكر -األعمال بالنيات : وسلم قال
  .األترج

  مركب يف بديع تركيب... جسم جلني قميصه ذهب 
  لون حمب وريح حمبوب... فيه ملن مشه وأبصره 

مات بالشاش سنة مخس وستني وثالمثائة، وقيل سنة ست ورأيت على ظهر بعض التعاليق أنه ولد ليلة الرباءة، سنة 
  .إحدى وتسعني ومائتني

. حممد بن علي بن ثابت، مسع مع أيب احلسن القطان عن أمحد بن ابن سهل اللحياين، سنة مخس وتسعني ومائتني
  .جملدة من مغازي حممد ابن إسحاق، بروايته عن حممد بن محيد عن سلمة بن الفضل عن حممد ابن إسحاق

اره، وعن أيب اخلطيب عبد الكايف بن حممد بن علي بن احلسن بن خملد بن زجنوية، وروى عنه أبو حفص ابن جاب
عبد الغفار بن مكي، كتابه أنبأ جدي أبو بكر مكي بن حممد احلريب سنة مخس ومخسمائة، أنبأ أبو حفص عمر بن 

حممد بن جاباره املالكي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن علي بن اجلارود أنبأ أبو احلسن حممد بن زجنوية املقرئ بقزوين، ثنا 
مد بن سليمان الباغندي، ثنا أبو كامل اجلحدري ثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، أن حممد بن حم

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال األذنان من الرأس
حممد بن علي بن احلسني الواعظ أبو علي االسفرائين، ورد قزوين وكتب هبا احلديث قال احلاكم أبو عبد اهللا 



رخيه كان أبو علي هذا من حفاظ احلديث واجلوالني يف طلبه واملعروفني بكثرة احلديث والتصنيف، مسع احلافظ يف تا
خبراسان أبا عوانة االسفرائين، وبالعراق ابن صاعد وباجلزيرة أبا عروبة ومبصر ابن زغبة، وكتب بالري وقزوين 

  .وجرجان وطربستان، وتويف باسفرائن سنة اثنتني وسبعني وثالمثائة

ال فيه ثنا أبو علي االسفرائين ثنا أسد بن أمحد املوصلي ثنا أمحد ابن محدون اخلفاف ثنا حممد بن عمار ثنا عمر بن ق
أيوب، عن قيس بن الربيع عن أيب حصني قال ذكر ألنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ترك 

  .ه وسلم القنوت حىت حلق باهللا عز وجلالقنوت فغضب وقال ما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وآل
حممد بن علي بن احلسني، فقيه كان قاضياً بقزوين، سنة إحدى ومخس وثالمثائة، نيابة عن القاضي اخلليل أيب بكر 

  .أمحد بن حممد بن إسحاق السين
مسع بعض حممد بن علي احلسني الوراق أبو سليمان، مسع القاضي عبد اجلبار بن أمحد سنة تسع وأربعمائة، و

  .الصحيح للبخاري من أيب الفتح الراشدي، سنة ست وأربعمائة
حممد بن علي احلسني احلسنابادي، مسع اإلمام أمحد بن إمساعيل يف جملس أماله سنة سبع وأربعني ومخسمائة، يقول 

مسعت حممد بن أنبأ زاهر الشحامي أنبأ أمحد بن احلسني ثنا أبو حازم العبدوي، مسعت إبراهيم بن حممد بن رجاء، 
عبد األعلى، مسعت املعتمر بن سليمان يقول كتب إيل أيب وأنا بالكوفة يا بين اشتر الصحف واكتب العلم فإن املال 

  .يفىن والعلم يبقى
حممد بن علي بن أيب احلسني املتكلم كان يعرف شيئاً من الفقه والكالم بالفارسية، وكان من املسرفني يف التعصب، 

  .ء إلمام أمحد بن إمساعيل منهومسع جمالس إمال
حممد بن علي بن حيدر بن علي الرزبري، أبو عبد اهللا، مسع احلديث الكثري من أبيه ومما مسع كتاب األربعني حملمد بن 

  .أسلم الطوسي، مسع منه سنة إحدى وثالثني ومخسمائة، برواية أبيه عن الفقيه حجازي بن أيب حممد بن كاكا
القزويين من أهل العلم واحلديث، من املتقدمني املكثرين، مسع هارون بن هزاري وحيىي  حممد بن علي بن خسروماه

  .بن عبدك وأبا عبد اهللا ابن ماجه، وروى عنه ابنه عبد الرزاق
  .حممد بن علي بن سعيد، مسع احلديث بقزوين من الشيخ علي ابن حممد بن دينار املقرئ

ن حيدر الرزبري األربعني حملمد بن أسلم الطوسي، وكان من التجار حممد بن علي بن سليمان التاجري، مسع علي ي
  .الراغبني يف املعروف

حممد بن علي بن سوسويه الصويف أبو يعلي روى عن القاضي أيب حممد بن أيب زرعة أنبئنا، عن كتاب اخلليل بن عبد 
و حممد عبد اهللا بن أيب زرعة، ثنا أمحد اجلبار القزويين ثنا أبو يعلي حممد بن علي بن سوسويه الصويف ثنا القاضي أب

بن طاهر ثنا أمحد بن اخلليل البغدادي ثنا عبد الواحد ابن غياث ثنا الربيع بن بدر ثنا هارون بن زياد األسدي عن 
جماهد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، يراح رائحة اجلنة من مسرية مخسمائة عام وال 

  .ا منان وال مدمن مخر وال عاقجيد رحيه
  .حممد بن علي بن الصباح، مسع أبا احلسن القطان بقزوين مشكل القرآن البن قتيبة أو بعضه

حممد بن علي بن طالب بن زياد أبو جعفر القزويين، حدث بنيسابور، أورده احلاكم أبو عبد اهللا يف تارخيه وقال ثنا 
  .ا أبو جعفرأبو عبد اهللا احلسني ابن داؤد العلوي ثن

حممد بن علي بن طالب القزويين، ثنا داؤد بن سليمان ثنا علي بن موسى الرضا، عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه 
جعفر بن حممد بن علي عن أبيه علي بن احلسني عن أبيه احلسني بن علي عن أبيه علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، 



  .ان إقرار باللسان ومعرفة بالقلب وعمل باألركانعن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال اإلمي
حممد بن علي بن طالب العقيل السيد، مسع أبا الفضل الكرجي، يف طائفة سنة ستني ومخسمائة، وفيما مسع أنبأ أبو 

سعد االسفرائين أنبأ أبو الفتح نصر بن إبراهيم املقدسي، حدثين أبو عثمان حممد بن ورقاء االصبهاين، قال كان 
يخ أبو حامد إمام الشافعيني، جييء إىل جملس أيب احلسني بن مشعون، وكان ابن مشعون يزور أبا حامد يوم الثالثاء الش

فزاره يوماً وهو يف الدرس، فلما فرغ من الدرس، قال يا أبا احلسني قد فرغنا من درسنا فهات ما عندك، فقال أبو 
من بكى توجعا : مر اهللا نقمة، فبكى أبو حامد فقال أبو احلسنياحلسني الغفلة عن نواهي اهللا نعمة والغفلة عن أوا

  .داويناه، ومن بكى تفزعاً آويناه، ومن بكى عذراً قبلناه، ومن بكى خوفاً آمناه

حممد بن علي بن أيب الطيب البزار، مسع أبا زرعة أمحد بن احلسني الرازي مسع اخلضر بن أمحد الفقيه يف سنن أيب 
بكر ابن واسة سنة أربعني وثالمثائة، عند حديثه عن مسدد ثنا خالد ثنا سهيل يعين ابن أيب داؤد بسماعه من أيب 

صاحل عن سعيد األعشى وقال أبو داؤد وهو سعيد ابن عبد الرمحن بن مكمل الزيادي عن أيوب بن بشري 
بنات فأدهبن  من عال ثالث: األنصاري عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .وزوجهن وأحسن إليهن فله اجلنة
حممد بن علي بن عبد الرزاق بن حممد النيسابوري القزوبين، كان هو وأبوه وإخوته يتولون قضاء العسكر، يف جاه 

عريض، ورفع تامة وقضى بعضهم بقزوين أيضاً ومسع حممد الصحيح للبخاري بتمامه من األستاذ الشافعي ابن داؤد 
  .إحدى عشرة ومخسمائةاملقرئ سنة 

حممد بن علي بن عبد العزيز النهاوندي، أبو بدر الفقيه الفرضي حدث بقزوين عن أيب الفضل الفرايت والقاضي أيب 
القاسم علي بن بندار سنة ست وستني وأربعمائة، أنبأنا أبو الفضل حممد بن عبد الكرمي الكرجي، أنا األستاذ 

بدر حممد بن علي ابن عبد العزيز أنبأ أبو الفضل بن أيب املظفر الفرايت النيسابوري الشافعي ابن داؤد املقرئ أنبأ أبو 
هبمدان، قدم هبا حاجاً سنة تسع وثالثني وأربعمائة، أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن يوسف بن بابوية أنبأ أبو سعد أمحد بن 

حممد بن عروة عن هشام بن عروة عن عائشة  حممد بن زياد، ثنا عبد اهللا بن أيوب املخرمي، ثنا داؤد بن احملرب، عن
قالت أسقطت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم سقطاً فسماه عبد اهللا وكناين بأم عبد اهللا، قال حممد بن عروة 

  .فليس فينا امرأة امسها عائشة إال كنيت بأم عبد اهللا
ابن مسلمة بن يزيد اجلعفي القزويين، أبو عبد حممد بن علي بن عبد اهللا بن عبد العزيز بن محاد بن أوس بن حممد 

روى عن حفص بن عمر املهرقايت، وابن محيد وروى عنه عبد الباقي بن قانع وسليم بن أمحد : اهللا قال اخلليل احلافظ
الطرباين، وقال لقيته ببغداد، وليس له بقزوين رواية، وحدث اخلليل عن ابن جريان، يعين أبا سعيد بن عبد الرمحن 

حممد بن خريان الفقيه، ثنا حممد بن خملد الدوري ثنا حممد بن علي بن عبد اهللا بن عبد العزيز القزويين ثنا معمر بن 
بن سهل ثنا سهل ثنا عامر بن مدرك، عن علي بن صاحل، عن مطرف عن الشعيب عن فاطمة بنت قيس، قالت 

وسلم سكين وال نفقة، وأورده احلافظ أبو بكر طلقين زوجي ثالثاً، فلم جيعل يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
  .اخلطيب يف تارخيه وقال هو حممد بن عبد اهللا بن آزادمرد

  .حممد بن علي بن عبد امللك احلمداين الفقيه، مسع أبا زيد الواقد ابن اخلليلي، سنة أربع ومثانني وأربعمائة
عبد اهللا املعسلي القزويين كثري الشيوخ والروايات، حممد بن علي بن عمر بن يزبد بن حممد بن أيب خالد املعدل أبو 

رأيت له فوائد خبط علي بن ثابت فيها مساعه، من حممد بن الربيع بن سليمان اجليزي وابن أيب حامت، والطرباين وأيب 
 الشيخ واحلسني بن إمساعيلي احملاملي، وروى عنه أبو طاهر ابن محدان وأبو الفتح الراشدي واخلليل بن عبد اهللا



احلافظ واألئمة أنبأنا غري واحد عن كتاب أيب منصور املقومي أنبأ أبو الفتح الراشدي سنة إحدى عشرة وأربعمائة، 
أنبأ أبو عبد اهللا املعسلي ثنا أبو العباس أمحد ابن حممد بن عقدة الكويف هبا، ثنا حممد بن الكندي ثنا عبد الرزاق بن 

ة عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله عمر، عن ابن املبارك، عن شعبة عن قتاد
قال من احليض واملخاط والنخامة، وبه عن أيب عبد اهللا املعسلي ثنا " هلم فيها أزواج مطهرة " يف قوله تعاىل : وسلم

ة ثنا رقية بن مصافة، عبد الرمحن بن حممد بن إدريس احلنظلي، ثنا أبو سعيد األشج ثنا إبراهيم بن بريد بن مرداني
عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من أتى امرأته وهي حائض 

  .فليتصدق بدينار أو نصف دينار
حممد بن علي بن عمر بن حممد بن يزيد الصيدناين املزكي مشهور بالعلم، واحلديث صاحب تصانيف، مسع بقزوين 

ق الصواف، وسهل بن سعد، وبالري حممد بن أيوب، وعلي بن احلسني ابن اجلنيد وببغداد بشر بن يعقوب بن إسحا
موسى، وحممد بن شاذان، ومبكة علي بن عبد العزيز وبصنعاء، إسحاق بن إبراهيم الدبري واحلسن بن عبد األعلى، 

كر ذلك كله، احلافظ اخلليل رمحة وكان أسن من أيب احلسن العطار، بثالث وستني ومات سنة إثنتني وأربعمائة، ذ
  .اهللا

حممد بن علي بن الفرج األهوازي أبو عبد اهللا، حدث بقزوين، رأيت خبط أيب احلسن القطان، ثنا أبو عبد اهللا هذا 
بقزوين، سنة ثالث ومثانني ومائتني، ثنا أبو مسعود خداش بن حممد بن خداش، وهو ابن مخس وسبعني سنة، وكان 

شرة سنة حدثين جدي، عن أنس بن مالك، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من قرأ يف جلده مائة ومخس ع
  .ليلة مائة آية مل يكتب من الغافلني، وهذه نسخة كثرية حدث هبا يف فوائده

حممد بن علي بن القاسم البخاري الصويف، مسع بقزوين أمحد ابن إمساعيل حيدث عن حممد بن الفضل الفراوي، سنة 
ع وأربعني ومخسمائة، عن احلفصي عن الكشميهين، عن الفربري عن البخاري، ثنا علي بن عبد اهللا ثنا سفيان ثنا سب

ما من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم : عمر وأخربين وهب بن منبه، عن أخيه قال مسعت أبا هريرة، يقول
  .إنه كان يكتب وال أكتبأحد كثر حديثاً منه مين إال ما كان من عبد اهللا بن عمر ف

حممد بن علي بن أيب القاسم الرازي شاب كان يتفقه تارة، ويتصوف أخرى، سكن هو وأبوه قزوين، مسع القاضي 
  .عطاء اهللا بن علي وعلي بن املختار الغزنوي، سنة إحدى وسبعني ومخسمائة

" من أيب علي الطوسي، وفيما مسع  حممد بن علي بن كرامة القزويين، مسع بعض القراءات أليب حامت السجستاين،
أي وما كان مكرهم لتزول منه اجلبال، وعن عمر بن اخلطاب وعلي رضي اهللا " وإن كان مكرهم لتزول منه اجلبال 

  .وإن كاد بالدال لتزول منه اجلبال، بالرفع وعن علي وابن عباس، وإن كان مكرهم لتزول: عنهما
،حدث بقزوين عن أيب نعيم أمحد بن عبد اهللا احلافظ، أملى من أيب حممد بن علي بن بشكر أبو طاهر الشريازي

اخلطب ببخارا رمحه اهللا سنة ستمائة، عن أيب الفتح مسعود بن حممد بن سعيد اخلطيب، أنبأ تاج اإلسالم أبو بكر 
ين، أنبأ أبو حممد بن منصور السمعاين أنبأ والدي أبو املظفر أنبأ أبو طاهر حممد بن علي بن بشكر الشريازي بقزو

نعيم أمحد بن عبد اهللا أنبأ ابن خالد، ثنا احلارث بن أيب أسامة ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ، ثنا حيوة أخربين أبو هانئ 
أن أبا علي اجلبين حدثه أنه مسع فضالة بن عبيد حديث أصحاب الصفة أن رجاالً منهم كانوا خيرون من قامتهم يف 

  .الصالة
  .الديلمي من فقهاء املادائية، مسع احلديث سنة ثالث وثالثني ومخسمائةحممد بن علي بن مادا 

حممد بن علي بن حممد بن سليمان أبو جعفر، مسع سعيد بن حممد اهلمداين بقزوين، سنة إحدى وثالثني وثالمثائة، يف 



" ذاب إىل مدة معدودة ولئن أخرنا عنهم الع: " تفسري بكر بن سهل الدمياطي، برواية سعيد عنه، وفيه يف قوله تعاىل
  .يزيد إىل سنني معدودة

حممد بن علي بن حممد بن إبراهيم الغزال أبو بكر املؤدب، مسع علي بن حممد بن مهرويه وإمساعيل بن عبد الوهاب 
بقزوين، سنة ثالثني وثالمثائة األحاديث الرضويات، ويعرف بصحيفة أهل البيت بروايتهما عن أيب أمحد داؤد بن 

غازي، عن علي بن موسى الرضا، وقال احلافظ أبو الفتيان الدهستاين فيما مجع يف فضل السلطان العادل، سليمان ال
أنبأ علي ابن حممد بن علي القاضي أنبأ أبو بكر أمحد بن حممد اخلياط أنبأ أبو حممد احلسن بن احلسني الفارسي ثنا 

حلسني علي بن حممد القزويين، ثنا حممد بن حيىي الطوسي أبو بكر حممد بن علي بن حممد بن إبراهيم الغزال ثنا أبو ا
ثنا حممد بن يوسف القريايب، عن سفيان الثوري عن األعمش عن أيب وائل، عن ابن مسعود، قال قال رسول اهللا 

 صلى اهللا عليه وسلم ارمحوا حاجة الغىن قالوا يا رسول اهللا وما حاجة الغىن قال الرجل املؤسر حيتاج فصدقة الدرهم
  .عليه عند اهللا مبنزلة سبعني ألفاً

حممد بن علي بن حممد بن احلسن بن خملد الوكيل، أبو احلسن املخلدي القزويين، فقيه شروطي، مسع علي بن أمحد 
بن صاحل، وحممد بن سليمان الفامي، وأبا بكر بن محشاد، وروى عنه أبو سعد السمان، وحممد ابن احلسني بن عبد 

وإمساعيل بن عبد اجلبار بن ماك وقال احلافظ السمان يف مشيخته أنبأ أبو احلسن بن حممد بن امللك حاجي البزار، 
علي املخلدي بقرأيت عليه بقزوين، ثنا علي بن أمحد املقرئ بياع احلديد، ثنا حممد بن عبد بن عامر أنبأ عصام بن 

ل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه يوسف ثنا شعبة بن احلجاج عن منصور عن ربعي عن أيب مسعود األنصاري، قا
  .إن ما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل إذا مل تستحي فاصنع ما شئت: وآله وسلم

حممد بن علي بن حممد بن علي بن عبد العزيز الفرضي، أبو طاهر القزويين، ويعرف بابن السقا شيخ واسع الرواية، 
ه وغريمها، وروى عنه أبو الفتح الراشدي واحلافظ اخلليل مسع أمحد بن إسحاق الطييب وعلي بن حممد بن مهروي

وغريمها، قال الراشدي أنبأ أبو طاهر حممد بن علي ثنا أبو احلسن علي بن حممد بن مهرويه، ثنا احلسن بن علي بن 
ن عفان العامري بالكوفة ثنا عبد اهللا بن منري، ثنا األعمش عن إبراهيم بن يزيد عن األسود عن عائشة قالت كا

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يباشرنا وهو صائم ألنه كان أملككم ال ربه
حممد بن علي بن الفضل بن ناجية بن حممد بن ناجية بن عروة بن شيبان بن أمحر بن جبلة بن عمرو بن جساس بن 

ة بن إلياس بن مضر، أبو عبد غنم بن نصر بن عبد اهللا بن بكر بن عبد اهللا بن بكر بن سعيد بن ضبة بن اد بن طاخب
احلسن الضيب القزويين، لغوي أديب، فاضل، مسع معاين القرآن للفراء أو طرفاً منه من احلسن بن علي بن عمر 

  .الصيدناين، بروايته عن أيب العباس األصم، عن حممد بن اجلهم عن الفراء تويف سنة اثنتني ومثانني وثالمثائة
، سبط احملسن بن احلسني الراشدي، مسع أبا عمر بن مهدي بقزوين، حدثه عن حممد بن علي بن حممد بن أيب يعلي

أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق، ثنا بكار بن قتيبة، ثنا مؤمل بن إمساعيل ثنا سفيان عن األعمش عن أيب سفيان 
  .عن جابر، قال قيل يا رسول اهللا أي الصالة أفضل قال طول القنوت

البزار، مسع أبا احلسن القطان يف غريب احلديث أليب عبيد يف حديث النيب صلى اهللا عليه  حممد بن علي بن حممد
  .إن لك بيتاً يف اجلنة، وإنك ذو قرنيها: وآله وسلم إنه قال لعلي رضي اهللا عنه

حممد بن علي بن حممد، أبو سعد النيسابوري، مسع أبا الفضل ظفر ابن احملسن اخلضري، سنة إحدى وتسعني 
عمائة، مسند علي بن موسى الرضا، بسماعه من املقومي عن الزبري بن حممد عن علي بن حممد بن مهروية عن وأرب

داؤد بن سليمان عن الرضا ومسع كتاب يوم وليلة أليب بكر السين من الشيخ أسكندر ومسع الكثري من أيب إسحاق 



  .الشحاذي
أبو الفضل، النقيب، مسع صحيح مسلم بن احلجاج عن حممد بن علي بن حممد بن املطهر املرتضى احلسيين السيد 

حممد بن الفضل الفراوي ومسع منه غريب أيب سليمان اخلطايب، بروايته عن أيب احلسني عبد الغافر بن إمساعيل عن 
ورد قزوين، سنة تسع ومخسني ومخسمائة، فسمع منه ومسع أبا الفضل الكرجي وأبا سليمان الزبري وتويف بساوة، 

  .ستني ومخسمائةسنة ست و
حممد بن علي بن حممد أبو جعفر القزويين املعروف بصاحب املعرفة، مسع معرفة الصحابة للحافظ أيب نعيم بن عبد 

الرحيم بن أيب الوفاء بن أيب طالب احلاجي، سنة مخس ومخسني ومخسمائة، وفضائل قزوين، للخليل احلافظ من 
  .القاضي عطاء اهللا بن علي بأهبر

بن مسعود الوبار، مسع األربعني يف الرباعي عن األربعني أليب إسحاق املراغي عن أيب العباس، أمحد بن  حممد بن علي
  .حممد بن عبد اهللا املقرئ الرازي بقزوين، عن أيب غالب الصيقلي عن املصنف

تني ومخسني حممد بن علي بن املطهر اجلرباذقاين، أبو منصور يوصف باحلفظ والطلب واملعرفة ورد قزوين سنة اثن
ومخسمائة، ومسع والدي رمحه اهللا وغريه، ومسع يف هذه السنة أبا أمحد معمر بن عبد الواحد بن الغافر هبمدان 

بإجازته عن حممد بن عبد الواحد الدقاق أنبأ إمساعيل بن أيب الفضل أنبأ محزة بن يوسف أنبأ ابن فارس، أنشدين 
  :همحممد بن عبد اهللا أنشدنا حممد بن عيسى لبعض

  قد قسا قليب عليه مثل ما يتسو احلديد... كم وكم أنسخ علماً بعد علم استفيد 
مسع الشيخ أبا الوقت عبد األول، يروى عن أيب عاصم بن الفضل ابن حيىي الفضيلي ثنا أبو احلسني بن بشران أنبأ 

  :أبو يعلي بن صفوان ثنا عبد اهللا بن حممد القرشي أنشدين حممود بن حممد بن احلسن
  ولعل غريك صاحب البيت... زينت بيتك جاهداً 

  وهالكه يف اللّو والليت... واملرء مرهتن بسوف وليتين 

حممد بن علي بن منصور بن عبد امللك بن إبراهيم بن أمحد بن حممد أبو منصور القراأيت القزويين قرأ القرآن، برواية 
حممد بن موسى اخلياط وأخربه أنه قرأ على أيب حفص عن عاصم عن طريق زرعان علي أيب بكر حممد بن علي بن 

احلسني أمحد بن عبد اهللا بن اخلضر السوسنجردي، قال قرأت على أيب احلسن على بن حممد بن جعفر بن أمحد بن 
خليع القالنسي قال قرأت على أيب احلسن زرعان بن أمحد بن عيسى الدقاق، قال قرأت على أيب حفص عمرو بن 

  .الصباح
لى حفص عن عاصم ومسع جزء حممد بن عبد اهللا األنصاري، عن أيب إسحاق الربمكي عن ابن ماسي قال قرأت ع

عن الكرجي عن األنصاري وأدخل تاج اإلسالم أبو سعد السمعاين أبا منصور يف املذيل، وقال كان شيخاً صاحلاً له 
القضاة املاوردي، وسألت عنه أبا معرفة بالعربية ومسع أباه وأبا طالب بن غيالن والقاضي أبا الطيب وأقضى ب

  .الربكات األمناطي فأثىن عليه تويف سنة ست عشرة ومخسمائة
حممد بن علي أبو علي القزويين، روى اخلطيب احلافظ أبو بكر عن أيب نعيم احلافظ ثنا احلسن بن عبد احلميد ثنا 

بن توبة القزويين ثنا احلسني بن قحطبة حممد بن هارون اهلامشي ثنا حممد بن علي أبو علي القزويين ثنا إمساعيل 
حدثين أبو جعفر املنصور عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم اجلنب داء 
فإذا أكل باجلوز فهو شفاء، مث قال هذا منكر اهلامشي ذاهب احلديث والقزويين، حممد بن علي جمهول، وقد قدمنا 

علي بن آزادمرد القزويين روايته هذا احلديث عن إمساعيل بن حممد وابن آزادمرد موصوف  عند ذكر حممد بن



  .باحلفظ غري جمهول واهللا أعلم
حممد بن علي األستاذي، ويقال األستاذ، مسع احلسن بن علي بن عمر الصيدناين، ومسع اخلضر بن حممد الفقيه يف 

نه، ثنا ابن بشار ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن املقدام بن شريح سنن أيب داؤد السجستاين، بروايته عن ابن داسة ع
عن أبيه عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان إذا رأى ناشئاً يف أفق السماء ترك العمل، وإن كان يف 

  .الصلوة مث يقول اللهم أعوذ بك من شرها فإن مطر قال صيباً هنيئاً
  .ر أيضاًحممد بن علي القيم، مسع اخلض

حممد بن قلي القهندزي الصويف، مسع الرياضة للشيخ جعفر األهبري، عن أيب علي املوسيابادي بقزوين حممد بن علي 
النهاوندي، مسع احلافظ اخلليل بقزوين سنة مخس وأربعني وأربعمائة، فيما مسع منه ثنا جدي حممد بن علي بن عمر 

بغداد ثنا أبو سعيد عبد اهللا بن سعيد األشج ثنا أبو خالد األمحر ثنا يزيد ثنا أبو حممد يزداد بن عبد الرمحن الكاتب ب
بن سنان عن ابن املبارك عن عطاء بن أيب رباح عن أيب سعيد اخلدري، قال أحبوا املساكني فإين مسعت رسول اهللا 

  .يف زمرة املساكنيصلى اهللا عليه وآله وسلم يقول يف دعائه اللهم أحيين مسكيناً، وأمتين مسكيناً، واحشرين 
  .حممد بن علي الكاتب، مسع اجمللد األول من صحيح البخاري من القاضي إبراهيم بن محري

حممد بن علي املروزي، مسع األربعني املعروف بشعار أهل احلديث للحاكم أيب عبد اهللا احلافظ من أيب الفتوح 
  .بسماعه عن ابن خلف عن املصنفإمساعيل بن علي الزينيب الطوسي بقزوين، سنة عشرين ومخسمائة، 

حممد بن علي اليزداباذي أبو جعفر الطبيب كان معروفاً بالطب ماهراً يف علومه، تويف سنة مخس ومخسني وثالمثائة 
  .بقزوين

حممد بن علي النيسابوري، مسع األربعني يف البسملة بقزوين، سنة مخس وستني ومخسمائة، من علي الرزبري، عن 
  .ن أيب بكر أمحد بن أيب اخلطاب الطربي مصنفهاحلجازي الفقيه ع

حممد بن علي اخلطيب، أبو نصر وحممد بن علي أبو سهل أخوه، مسعا أبا احلسن القطان كتاب تعبري الرؤيا لإلمام أيب 
حامت حممد بن إدريس احلنظلي، بسماعه منه وفيه حدثين حممد بن املثىن، حدثين أمحد بن بشر، حدثين ابن شربمة، 

  .خلت على ابن سريين، بواسط فما رأيت رجالً أجرأ على الرؤيا وال أجنب يف الفتيا منهقال د

حممد بن علي املقرئ، مسع أبا حممد عبد الواحد بن عبد املاجد بن عبد الواحد بن عبد الكرمي القشريي بقزوين، 
د الشريوي، بسماعه منه، سنة ثالث وستني ومخسمائة، أحاديث خمرجة من مسموعات أيب بكر عبد الغفار بن حمم

وهي يف جزئني لطيفني ومنها وفيها حديثه عن أيب سعيد حممد بن موسى الصرييف أنبأ حممد بن يعقوب املعقلي أنبأ 
حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنبأ أنس بن أياض عن هشام بن عروة عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وآله 

  .احلديث -قد صنع الشيء، وما صنع  وسلم طب حىت أنه ليخيل إليه أنه
حممد بن علي الغازي النسوي، مسع القاضي احلسني بن أمحد بن احلسني بن هبرام بقزوين، سنة إحدى وتسعني 

  .ومخسمائة، وكان من الصاحلني
  .حممد بن أيب علي بن أمحد االصبهاين، مسع أبا إسحاق الشحاذي، سنة تسع وعشرين ومخسمائة بقزوين

يب علي النوقاين الطوسي، من أصحاب اإلمام حممد بن حيىي كان له نظر يف علم النظر واالشتغال به حممد بن أ
وشهرة فيه ، ورد قزوين فأكرم ورغب يف اإلقامة هبا ومسع بقزوين أبا الفضل الكرجي وأبا حممد النجار، ومسع 

  .ببغداد تفسري أيب إسحاق الثعليب من حممد بن املنتصر عن الفرخزادي عنه، وتويف
  فصل



حممد بن عمار بن احلسن البزاز أبو احلسني، روى عن أيب احلسني القطان وروى عنه حممد بن احلسني احلاجي البزاز 
يف فوائده فقال أنبأ أبو احلسني حممد بن عمار البزاز ثنا علي بن إبراهيم بن سلمة ثنا أمحد بن علي بن الفضل اخلزاز 

حممد بن سليمان حدثين صدقة بن عبد اهللا عن هشام بن عروة عن أبيه عن جابر عن ثنا عبيد بن صدقة النصييب ثنا 
ال يزال هذا األمر قائماً بالقسط حىت ثلمه رجل من بين : أيب عبيدة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .أمية
ى ثنا احلميدي ثنا سفيان عن ابن حممد بن عمار بن ماجة، مسع أبا احلسن القطان يقول ثنا أبو حامت وبشر بن موس

أيب خالد عن قيس بن أيب حازم، قال مسعت الصناتح األمحشي يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أال 
  .أين أفرطكم على احلوض، وإين مكاثر بكم األمم، فال يقتلن بعدي

  فصل
ىي ابن زياد الفرا، من أيب حممد احلسن بن علي بن حممد بن عمر بن آزاد القزويين، مسع معاين القرآن أليب زكريا حي

عمر الصيدالين، بسماعه من أيب العباس بن األصم بنيسابور، سنة اثنتني وأربعني وثالمثائة، عن حممد بن اجلهم عن 
  .الفراء، ومسع أيضاً أبا عبد اهللا حممد بن إسحاق الكيساين، وقد يقال يف نسبه حممد بن عمر بن أمحد بن آزاد

مد بن عمر بن خبتيار املعروف بابن النواحة كان يتفقه وحيتسب، مسع اإلمام أبا اخلري أمحد بن إمساعيل حيدث عن حم
عبد اجلبار اخلواري، أنبأنا أبو بكر البيهقي أنبأ أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش الفقيه ثنا أبو علي احلسني بن 

رازي ثنا أبو حامت ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ األوزاعي عن قرة عن حممد الروذباري ثنا أبو بكر حممد بن مهروية ال
الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه باحلمد هللا 

  .قال عبيد اهللا يعين أبتر -فهو أقطع 
ل من صحيح البخاري من القاضي إبراهيم احلمريي، سنة حممد بن عمر بن بلوية الرازي، مسع بقزوين النصف األو

  .اثنتني وثالثني وأربعمائة
حممد بن عمر بن أيب احلسن الفارسي النيسابوري، أبو الربكات الصويف، مسع اإلمام أمحد بن إمساعيل بقزوين، سنة 

ي أنبأ حممد بن عبد الواحد سبع وأربعني ومخسمائة، حيدث عن حيوايت املعروفة بدردانة بنت وجيه بن طاهر الشحام
الدقاق أخربين علي بن أيب عامر اجلرجاين ثنا أبو نصر حممد بن إبراهيم اهلاروين ثنا حيىي بن أمحد املروروذي ثنا أبو 

النضر حممد بن حممد بن الفضل ثنا أمحد بن منصور ثنا حممد بن أمحد بن صاحل ثنا حممد بن إسحاق الفسوي، مسعت 
غفر يل وأمرين : قيه، يقول رأيت أبا يوسف يعقوب بن سفيان يف املنام فقلت ما فعل اهللا بك، قالعبدان بن حممد الف

أن أحدث يف السماء كما كنت أحدث يف األرض فأجتمع على املالئكة، واستملى على جربائيل عليه السالم 
  .وكتبوا بأقالم من ذهب

ملكي مث الرازي صاحب اليد الطوىل يف أصول الكالم، حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن أبو عبد اهللا اخلطيب ا
وعلوم األوائل وافر التصرف والتصنيف واالعتراض على احلكماء واملتكلمني انتشرت مؤلفاته يف البالد، واعترف 

أهل العصر له بالتربيز والتقدم يف الفنون واشتهر فضله، حىت أسرف يف شأنه مسرفون، وكان أبوه خطيباً بالري 
فصيحاً وورد هو قزوين يف أول شبابه ويكلم يف جملس النظر وأتذكر أين أحضرت ذلك اجمللس على سبيل  متكلماً

  .النظارة وأنا صغري
مث سافر إىل خراسان وخوارزم وما وراء النهر ووجد عند كربائها وسالطينها الرفعة واجلاه التام، وكثرت تالمذه 

ين اإلمام حممد بن أيب سعد الوزان رمحه اهللا أنه حني دخل الري يف وأصحابه ومل ألقه بعد ما فارق قزوين، وأخرب



صحبة سلطان خوارزم تفحص عن حايل غري مرة، وكان حيسب أنين مقيم هناك، وحيب أن يكون بيننا تالف 
وصنف أيضاً يف تفسري القرآن ويف أصول الفقه والنحو وغريها وطول كتابه يف التفسري وأكثر فيه من كل فن وكان 

  .د طالع حني دخل الري من تفسري والدي رمحه اهللا جملداتق
رأيت كتاباً كتبه بعد ما رجع إىل خراسان إىل اإلمام حممد بن أيب سعد الوزان رمحه اهللا سأله يف أن بكتب له تفسري 

ما شاء يف من كتاب والدي وينفذه إليه ليورد منه " وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها : " قوله تعاىل
جمموعه وكتب يف آخر سورة يوسف عليه السالم من تفسري الكبري لنفسه يف مرئية ولده حممد وذكر أنه فرغ من 

  :تفسري السورة يف شعبان، سنة إحدى وستمائة
  فديناك من محاك بالروح واجلسم... فلو كانت األقدار منقاذة لنا 

  ق يف احلكم واالسمخضعنا هلا بالر... ولو كانت األمالك تأخذه رشوة 
  ومل أحنرف عن ذاك يف الكيف والكم... سأبكي عليك العمر بالدم دائماً 

  أحنفك الرمحن بالنعم العم... سالم على قرب دفنت بقرية 
  جلسمك إال أنه أبداً يهمى... وقد هم قليب جعل جفين مدفناً 
  بل املوت أوىل من مداومة الغم... حيايت ومويت واحد بعد بعدكم 

  .يف هبراة يوم عيد الفطر على ما حكى سنة ست وستمائةتو
حممد بن عمر بن احلسني أبو احلسن الفقيه، مسع أبا سليمان حممد ابن سليمان بن يزيد جزأًً من حديث حممد بن 

جحادة، برواية أيب سليمان عن القاضي أيب بكر احلبال وهو الذي مجع وأجاز له أبو علي احلسن بن حممد بن عبيد 
  . بن النضر احملمي النيسابورياهللا

حممد بن عمر بن خليفة البوسهيلي، أبو خليفة، فقيه عدل مشتغل مبا يعنيه كان يكتب الشروط، مسع عبد اهللا بن 
إمساعيل اجلوجاين وغريه وأجاز له مجاعة من شيوخ إصبهان، منهم حممد بن عبد اخلالق اجلوهري وحممد بن أيب نصر 

  .أمحد بن أيب الفتح اخلرمي، تويف يف رجب سنة اثنيت عشرة وستمائةالقاشاين وعبد اهللا بن 
حممد بن عمر بن عبد اهللا بن زاذان أبو احلسن الزاذاين، من شيوخ قزوين، مسع بكراً الشافعي وأبا منصور القطان 

ء احلافظ وحدث عنه وغريمها ومسع ببغداد ابن املظفر وابن لؤلؤ الوراق، وحبرجرايا أبا بكر املفيد وبواسط ابن السقا
ثنا أبو احلسن حممد بن عمر بن عبد اهللا بن زاذان، بقراأيت عليه بقزوين ثنا : أبو سعد السمان يف معجم شيوخه فقال

أبو بكر أمحد بن عبيد اهللا بن القاسم بن سوار ثنا أبو بكر حممد بن إبراهيم املعروف حبموية الطيالسي ثنا أبو اليد 
قدامة، عن أيب حصني عن أيب صاحل عن عائشة رضي اهللا عنها قالت رأيت رسول اهللا صلى الطيالسي ثنا زائدة بن 

اهللا عليه وآله وسلم يف ثوب بعضه علّي تويف سنة سبع وثالثني وأربعمائة، ذكره اخلليل احلافظ يف التاريخ وقال يف 
  .اإلرشاد سنة مثان

وكان أصغر منه مسع علي بن أمحد بن صاحل بياع  حممد بن عمر بن عبد اهللا بن زاذان أبو منصور أخو األول،
احلديد، وأبا عبد اهللا بن إسحاق، ومسع ببغداد الدارقطي، وابن شاهني وباملوصل نصر بن أمحد صاحب أيب يعلي، 

  .وبالري علي بن عمر الفقه، وعلي بن حممد املرزي، وتويف يف شبابه سنة إحدى وتسعني وثالمثائة
األهبري املعروف بالشامي، مسع فضائل قزوين أليب يعلي احلافظ هبا من أيب سليمان أمحد  حممد بن عمر بن عبد اهللا

  .بن حسنوية الزبريي، سنة مخسني ومخسمائة



حممد بن عمر بن أيب العباس النيسابوري، مسع بقزوين فضائلها للخليل احلافظ من القاضي عطاء اهللا بن علي، سنة 
  .إحدى ومخسني ومخسمائة

ر أيب املكارم بن العراقي البكري أبو سعد القزويين تفقه بقزوين مث بنيسابور وخوارزم وما وراء النهر حممد بن عم
ومسع احلديث الكثري بنيسابور مع والدي رمحهما اهللا من أيب عثمان العضائدي وعمر الصفار، وعبد الرمحن األكاف 

ف وحتصل عنه إفادة واستفادة، وكان سليم وغريهم، ومسع خبوارزم وغريها، وكان حيفظ بعض الطرق يف اخلال
القلب سهل األخالق لني اجلانب بعيداً عن الشحناء، وتويف يف املنتصف من رجب، سنة تسع وستمائة، وهو آخر 

  .من مات بقزوين من أصحاب اإلمام حممد بن حيىي، بل بعامة بالد العراق، وتفقه عليه مجاعة ومسع منه احلديث
  .ألصبهاين، مسع الوسيط يف التفسري للواحدي بقزوين، من القاضي عطاء اهللا بن عليحممد بن عمر بن علي ا

حممد بن عمر بن يوسف بن أبان أبو عبد اهللا القزويين، كان من الفقهاء املعتربين وأصحاب اجلاه وهو من معاصري 
  .القاضي أيب حممد العمريي اعتقل معه سنة تسع وأربعني وثالمثائة

مد بن سلم بن الرباء بن سبورة بن سيار القاضي أبو بكر اجلعايب التميمي من احلفاظ املعروفني حممد بن عمر بن حم
روى عن الفضل بن احلباب وجعفر بن حممد الفريايب، وحممد بن احلسن بن مساعة احلضرمي، وحممد ابن إبراهيم بن 

لدارقطي وابن شاهني، وأبو نعيم زياد الرازي واهليثم بن خلف الدوري وأمحد بن احلسن الصويف وروى عنه ا
احلافظ، وأبو احلسن بن رزقويه وورد قزوين وأملى هبا مدة ومسع منه الناس وحضر جملس أمالئه ميسرة بن علي 
  .وهو أكرب سناً منه توقرياً له وأودع أماليه أحاديث يف فضل قزوين وذكر مجاعة من املعروفني وردوها وولدوا هبا

مجاعة من علمائها خصومة وخشونة يف الكالم فخرج إىل قرية فاسخني أياماً وذكر أبو بكر  يقال أنه وقع بينه وبني
اخلطيب احلافظ قي التاريخ أنه صحب أبا العباس بن عقدة وعنه أخذ احلفظ وأن له تصانيف يف األبواب والشيوخ 

ديث، وثقات الرجال، وضعفائهم ومعرفة األخوة واألخوات وتواريخ األمصار وأنه كان إماماً يف املعرفة بعلل احل
وأمسائهم وكناهم وأوقات وفاهتم، وقد انتهى إليه هذا العلم يف آخر عمره حىت مل يبقى يف زمانه من مل يتقدمه فيه 

  .الدنيا
قال سألت الربقاين عنه فقال ثنا عنه الدارقطي وكان صاحب غرائب ومذهب يف التشيع معروف ولكن ما مسعت يف 

خرياً وقال اخلطيب حدثين احلسن بن حممد األشقر، مسعت القاضي أبا عمر بن القاسم بن جعفر  حديثه ومساعه إال
اهلامشي، مسعت اجلعايب يقول أحفظ أربعمائة ألف حديث وأذاكر مبائة ألف حديث قال، وحدثين عبيد اهللا بن أيب 

مساعيل املصري باستراباد يقول كنا الفتح ثنا عبد الرمحن بن حممد االسترابادي، مسعت أبا القاسم إبراهيم بن إ
بارجان مع األستاذ الرئيس أيب الفضل بن العميد يف جملس شرابه، ومعنا أبو بكر اجلعايب للحافظ يشرب فأتى بكأس 

  .بعد ما مثل قليالً فقال ال أطيق شربه
  إنين لست للرحيق مطيقاً... يا خليلي جنباين الرحيقا 

  :وتنقى الترح فقال فقال األستاذ ومل وهي جتلب الفرح
  وتكفي إىل السرور طريقاً... قد تيقنت أهنا تطرد اهلم 

  تلهب اجلسم واملزاج الرقيقا... غري أين وجدت للكأس ناراً 
  وحرقته بنارها حتريقاً... فإذا ما مجعتها ومزاجي 

أيت يف املشائخ أحفظ من ما ر: قال احلكم أبو عبد اهللا احلافظ يف تارخيه مسعت أبا علي النيسابوري احلافظ يقول
عبدان وال رأيت أحفظ احلديث من أهل الكوفة من أيب العباس بن عقدة وال رأيت يف أصحابنا أحفظ من أيب بكر 



  .اجلعايب، ولد اجلعايب سنة أربع ومثانني ومائتني، ومات ببغداد سنة مخس ومخسني وثالمثائة
بن عمر املعسلي جزأ من حديثه يف فضائل علي رضي اهللا عنه  حممد بن عمر اخلياط، مسع أبا عبد اهللا، حممد بن علي

وفيه حدثين أيب ثنا إسحاق ابن إبراهيم الصنعاين ثنا عبد الرزاق بن مهام ثنا معمر بن راشد عن قتادة عن أنس رضي 
خويلد  حسبك من نساء العاملني مرمي بنت عمران وخدجية بنت: اهللا عنه، أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

  .ومسع حممد بن عمر أيضاً أبا حفص عمر بن عبد اهللا بن زاذان. وفاطمة بنت حممد وآسية امرأة فرعون

حممد بن عمر الصفار، مسع أبا الفتح الراشدي يف كتاب التفسري من صحيح حممد بن إمساعيل البخاري، حدثين بسر 
ضحى حيدث عن مسروق عن خباب رضي اهللا عنه بن خالد، ثنا حممد بن جعفر عن شعبة عن سليمان، مسعت أبا ال

قال كنت قيناً يف اجلاهلية، وكان يل دين على العاص بن وائل السهمي قال فأتاه يتقاضاه، فقال ال أعطيك حىت 
تكفر مبحمد فقال واهللا ال أتكفر حي مييتك اهللا مث يبعثك، قال فذرين حىت أموت مث أبعث فسوف أويت ماالً وولداً، 

  .اآلية" أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال ألوتني ماالً وولداً " أت هذه اآلية فأقضيك، قر
حممد بن عمر القضاعي املقرئ، مسع القاضي عطاء اهللا بن علي جملس إمالء من أستاذ أيب القاسم القشريي، سنة 

ستاذ وأنشد األستاذ إحدى وأربعني ومخسمائة، يف اجلامع بقزوين، بسماع القاضي من عبد املنعم القشريي، عن األ
  :لنفسه يف ذلك اإلمالء

  ساعده النجح وداتاه... من عرف األقدار من ربه 
  منفلتاً من ضر شكواه... وظل يف برد الرضا رافداً 

حممد بن عمران بن اجلنيد الدشتكي الرازي، أبو بشر، ورد قزوين وحدث عن شحيب بن حممد اهلمداين وعن عبد 
يسرة بن علي القزويين، يف مشيخته، وحدث اخلليل بن عبد اهللا احلافظ عن علي بن السالم بن عاصم، روى عنه م

أمحد بن صاحل ثنا أبو بشر حممد بن عمر الدشتكي، بقزوين ثنا شحيب بن حممد ثنا سليمان بن عيسى ثنا مالك بن 
م تدافنوا موتاكم وسط أنس عن عمه أيب سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسل

الصاحلني فإن امليت يتأذى جبار السوء كما يتأذى احلي جبار السوء، قال اخلليل غريب جداً من حديث مالك بن 
أنس ال توجد يف الدنيا إال هبذا اإلسناد وهو من سؤاالت حديث قزوين، وشحيب بضم الشني املعجمة وباحلاء 

  .اكوالءاملهملة كذلك ذكره األمري أبو نصر ابن م
حممد بن عمران املعروف حبمكي القزويين من متكلمي البخارية حكى عنه احلسني املعرويف يف كتابه املعروف الكفاية 

  .يف الكالم أشياء واملعرويف خباري أيضاً
  فصل

حممد بن عيسى بن أمحد أبو عمر القزويين، موصوف باحلفظ، مسع يوسف بن يعقوب القزويين، وروى عنه متام بن 
مد الرازي بدمشق، أنبأنا احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد السلفي باإلجازة العامة أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن 

إبراهيم الرازي باألسكندرية، أنبأ أبو زكريا عبد الرحيم ابن أمحد نصر بن إسحاق البخاري احلافظ مبصر، أنبأ أبو 
  .بدمشق أنبأ أبو عمر بن حممد بن عيسى بن أمحد القزويين احلافظ ببيت هلاالقاسم متام ابن حممد بن عبد اهللا الرازي 

ثنا أبو عمرو يوسف بن يعقوب القزويين بقزوين، ثنا القاسم بن احلكم العريب ثنا عبيد اهللا بن الوليد الوصايف، عن 
: هللا عليه وآله وسلمحممد بن سوقة، عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى ا

من اشتاق إىل اجلنة سابق إىل اخلريات، ومن أشفق من النار هلى عن الشهوات، ومن ترقب املوت، صرب عن 

حم



  .اللذات، ومن زهد يف الدنيا، هانت عليه املصيبات
، حممد بن عيسى بن سلمة أبو بكر الزيات القاضي الرازي، مسع منه بقزوين سنة ست عشرة وثالمثائة، التفسري

رواية حممد بن أبان عن عبد الرمحن بن جابر، وحيىي بن آدم عن جويرب عن الضحاك عن ابن عباس، بروايته عن 
  .إبراهيم بن عبد املؤمن القيسي عن حممد بن أبان، وذكر أن الزيات إستقضى بقزوين، سنة مثان وتسعني ومائتني

الكرومي، روى عن علي بن عمر الصيدالين وأمحد  حممد بن عيس بن حممد بن حربوية بن عيسى القزويين أبو عمر
بن احلسن بن ماجة حدث عنه ناصر بن أمحد الفارسي، سنة ثالث وعشرين وأربعمائة وأبو سعد إمساعيل بن علي 

السمان احلافظ فقال يف مشيخته ثنا أبو عمر حممد بن عيسى ابن حربوية القزويين ابن أخت هارون بن علي بقراأيت 
مراد بقزوين، ثنا أبو القاسم علي بن عمر الصيدالين ثنا إسحاق بن إبراهيم الديري بصنعاء، عن  عليه يف مسجد

  .عبد الرزاق عن معمر عن الرهري عن سامل عن ابن عمر

أجديد قميصك هذا أم : أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم رأى على عمر رضي اهللا عنه قميصاً أبيض، فقال
ل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ألبس جديداً وعش محيداً ومت شهيداً، ويرزقك اهللا غسيل، قال بل غسيل، فقا

قرة عني يف الدنيا واآلخرة، قال وإياك يا رسول اهللا، أنبأ علي بن عبيد اهللا بن بابوية، بقراأيت علي سنة أربع ومثانني 
رمحن بن حممد بن احلسن بن فضلكان أنبأ أبو ومخسمائة، أنبأ عبد الرحيم بن املظفر احلمدوي أنبأ أبو طاهر عبد ال

  .سعد إمساعيل بن علي السمان
قال قال قرأت على أيب عمر حممد بن عيسى بن حربوية بن عيسى القزويين بقزوين حدثكم أبو القاسم علي بن 

د الرحيم ابن عمر بن حممد بن أيب خالد الصيدناين ثنا احلسن بن أمحد بن الطبيب الصنعاين بصنعان ثنا حممد بن عب
شروس عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أن رسول اهللا 

  .صلى اهللا عليه وآله وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من اجلنابة
مسع أباه وحيىي بن عبد  حممد بن عيسى بن موسى الصفار، أبو عبد اهللا القزويين، أحد الفضالء املذكورين بقزوين،

األعظم، وأباه عبد اهللا بن ماجة وأقام عند أيب حامت الرازي مدة، يأخذ عنه، روى عنه علي بن أمحد بن صاحل وغريه، 
  .تويف سنة ست وثالمثائة، وقيل سنة سبع، قال اخلليل احلافظ، وكان ثقة متفقاً عليه

ين، روى عنه أبو الفتح الراشدي واخلليل احلافظ وعبد حممد بن عيسى بن وهسودان، أبو بكر اجلبلي حدث بقزو
اهللا بن أمحد بن روزبة الفارسي اهلمداين، أخربنا عن كتاب أيب منصور املقومي عن أيب الفتح الراشدي أنبأ أبو بكر 
 حممد بن عيسى بن وهسودان ثنا أبو حفص عمر بن أمحد بن يوسف، حدثين أبو حممد عبد اهللا السرخسي ثنا الربيت

  .القاضي ثنا أبو حذيفة شبل عن ابن أيب جنيح عن جماهد عن ابن عباس رضي اهللا عنه 
قال مخس ال حيسن من مخسة ومخس ال حتسن إال خبمس فأما اخلمس اليت ال حتسن من مخسة ال حيسن الكذب من 

س من ذوي املقدرة، ومخس األمراء، وال البخل من األغنياء، وال الطمع من الفقراء وال السفه من العلماء، وال البط
ال حيسن إال خبمس ال حيسن اجلمال إال خبفة الروح، وال حيسن العبادة إال بالعلم، وال حيسن العلم إال بالورع وال 

حيسن الغىن إال باألفضال وال حيسن العفو إال عند املقدرة، وقال اخلليل احلافظ أنشدين أبو بكر حممد بن عيسى بن 
  :كي أنشدنا أبو علي عيسى بن حممد الطوماري ببغداد أنشدنا أبو بكر بن أيب الدنياوهسودان اجليلي املال

  فقد أيسرت يف الزمن الطويل... فال جتزع وإن أعسرت يوماً 
  لعل اهللا يغين عن قليل... وال تيأس فإن اليأس كفر 
  فإن اهللا أوىل باجلميل... وال تظنن بربك ظن سوء 



ال أبو بكر عبد اهللا بن أمحد ابن روزبة الفارسي، يف التبصر والتذكر من مجعه األحسن أن يقال لئن أعسرت، وق
  :أنشدنا أبو بكر حممد بن عيسى بن وهسودان هبمدان أنشدنا أبو بكر أمحد بن سيار القاضي لنفسه

  أحواله يف حلاظ رامقه... ال تستهن عاملاً وإن قصرت 
  قهمهذب الرأي يف طرائ... وانظر إليه بعني ذي أدب 

  بفهم عطاره وساحقه... فاملسك بيناً تراه ممتهناً 
  وموضع التاج من طرائقه... حىت تراه يف عارضي ملك 

حممد بن عيسى أبو جعفر، مسع أبا احلسن القطان بقزوين يف الطواالت له أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا ابن األصبهاين 
رضي اهللا عنه قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله  أنبأ شريك عن عمار الدهين عن أيب صاحل احلنفي عن علي

قال فشكوت إليه ما لقيته من أمته من األوالد واللدد، فلم أزل أشكو حىت بكيت، مث : وسلم فيما يرى النائم
انتهيت أو انتبهت، قال أبو صاحل فغدوت إليه كما كنت أغدو قال فبينا أنا يف السوق عند اخلزازين مسعت الناس 

  .لون قتل أمري املؤمنني قتل أمري املؤمننييقو

حممد بن عيسى، مسع أبا الفتح الراشدي يف كتاب التوحيد، من صحيح البخاري، ثنا قتيبة بن سعيد ثنا املغرية بن 
: عبد الرمحن عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال يقول اهللا تعاىل

راد عبدي أن يعمل سيئة، فال تكتبوها عليه حىت يعملها فإن عملها فاكتبوها مبثلها وإن تركها من أجلي وإذا أ
فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثاهلا إىل 

  .سبعمائة
واملعتربين يف البلد، تويف سنة تسع وستني وثالمثائة، وميكن أن حممد بن عيسى الصويف أبو بكر، من املذكورين، 

يكون هو حممد بن عيسى القصار القزويين، الذي أدرجه الشيخ أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني ابن موسى 
  .السلمي يف تاريخ الصوفية

من مجعه وهو ممن يروي عن  حممد بن عيسى القزويين، روى عنه أبو زكريا حممد بن أياس االزدي يف تاريخ املوصل،
عبد اهللا بن أمحد ابن حنبل وأقرانه فقال حدثين حممد بن عيسى القزويين، عن إبراهيم بن هشام بن حيىي بن حيىي 

والين عمر بن عبد العزيز املوصل، فكانت أكثر بالد اهللا سرقاً ونقباً، فكتبت إىل : الغساين، عن أبيه عن جده قال
بالتهمة أو آخذ بالعدول فكتب إىل أن خذ بالبينة العادلة ميكن أن يكون حممد بن عيسى  عمر ابن عبد العزيز آخذ

  .هذا أحد املذكورين من قبل
حممد بن عيسى القصربي أبو الفرج، مسع بعض الرسالة من األستاذ أيب القاسم القشريي من أيب الفضل إمساعيل بن 

  .ب أحواهلم يف اخلروج من الدنياحممد الطوسي بقزوين، ومما مسع باب الفقراء إىل با
  حرف الغني يف اآلباء

حممد بن غالب رأيت مساعه على أجزاء من منتخبات أيب احلسن القطان مما مسع من شيوخه يف مجلة من مسع من أيب 
بن  احلسن بقزوين، ثنا إبراهيم يعين ابن احلسني اهلمداين املعروف بابن ديزيل ثنا عبد الرمحن بن املبارك ثنا بزيع

حسان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، يصلي يف املوضع الذي 
يبول فيه احلسن واحلسني، فقالت عائشة أال تتقي لك جانباً من احلجرة أنظف من هاهنا، فقال يا عائشة أما علمت 

بع أرضني، كأن املوضع كان مغسوالً لكنها ذكرت أن العبد إذا سجد هللا سجدة طهر اهللا موضع سجوده إىل س



  .ذلك من جهة التقذر طبعاً فلم يبال به النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
حممد بن غيث بن احلسن احلسين وأبو احلسن شريف، يذكر أنه كان جواداً مفضاالً راغباً يف أعمال الرب وهو الذي 

  .يعرف باألمري خليفة
  حرف الفاء يف اآلباء

مد بن الفتاح بن أيب طلحة القاسم بن أيب املنذر حممد بن أمحد بن منصور القطان وأبو الزبري اخلطيب من بيت حم
العلم واحلديث، مسع سنن ابن ماجه من جده أيب طلحة، سنة تسع وأربعمائة، بقراأة خدادوست ابن موسى 

سني الراشدي، يف صحيح البخاري حديثه عن الديلمي، وكانت والدته سنة أربعمائة ومسع أبا الفتح احملسن بن احل
إبراهيم بن موسى، أنبأ هشام عن معمر عن الزهري قال وثنا إمساعيل حدثين أخي عن سليمان عن حممد بن أيب 

أخربين أبو طلحة صاحب : عتيق عن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا ابن عتبة بن مسعود أن ابن عباس قال
ال : وآله وسلم، وكان قد شهد بدراً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه

  .تدخل املالئكة بيتاً فيه كلب وال صورة
حممد بن أيب الفتح أبو اهليجاء الصيقلي، مسع بقزوين األستاذ أبا إسحاق الشحاذي، سنة تسع ومخسمائة، حديث 

  . عنه والشحاذي يرويه عن عبد الرمحن بن عثمان بن رافع الكرجيالتسبيح املسلسل برواية ابن عباس رضي اهللا
حممد بن أيب الفتح الصباغ، مسع من السيد أيب علي احلسن بن علي الغزنوي احلسين بقزوين أحاديث نسطور 

  .الرومي، سنة اثنيت عشرة ومخسمائة
  فصل

ل حيدث عن زاهر الشحامي، أنبأ أبو بكر حممد بن الفرج بن بينماين السكاكيين، مسع أبا اخلري أمحد بن إمساعي
البيهقي أنبأ علي بن أمحد ابن عبدان أنبأ أمحد بن عبيد ثنا ابن ناجية ثنا عبد األعلى بن محاد ثنا محاد ابن سلمة عن 
علي بن زيد أن مصعب بن الزبري هم بعريف األنصار أن يقتله فدخل عليه أنس فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

وسلم يقول استوصوا باألنصار، خرياً فاقبلوا من حمسنهم وجتاوزوا عن مسيئهم قال فنزل مصعب من عليه وآله 
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم على الرأس والعينني، : سريره على بساطه فألزق جلده أو قال متعك، وقال

  .وخلى سبيله
أليب بكر " فهم املناسك " ب وجيالس أهل العلم، ومسع حممد بن الفرج أو أيب الفرج السليماين كان يكتب، وحياس

النقاش من القاضي عطاء اهللا بن علي بسماعه عن أيب عمرو املنيقاين سنة عشر ومخسمائة، عن سعد بن علي الزجناين 
  .عن أمحد بن علي الصفار عن علي بن عبد اهللا بن احلسن اهلمداين عن النقاش

اخلري أمحد بن إمساعيل يقول يف إمالئه أنبأ زاهر بن طاهر أنبأ عبد الكرمي بن حممد بن الفرج األنصاري، مسع أبا 
هوازن أنبأ أبو حممد خناج بن نذير ثنا حممد بن علي بن دخيم ثنا حممد بن احلسن ثنا احلسن ابن عطية ثنا أبو عاتكة 

بالصني فإن طلب العلم فريضة  عن أنس بن مالك، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم اطلبوا العلم ولو
  .على كل مسلم

  فصل

حممد بن فرج البغدادي أبو جعفر ورد قزوين، وحدث هبا عن إسحاق بن بشر القرشي قال احلافظ أبو بكر اخلطيب 
يف تاريخ بغداد أخربين أبو القاسم األزهري ثنا أبو نصر حممد بن أمحد بن حممد بن موسى املالمحي انتخاب 



عبد اهللا بن حممد البغوي ثنا عبد الرحيم بن عبد اهللا بن إسحاق السمعاين ثنا حممد بن فرخ البغدادي الدارقطين ثنا 
أبو جعفر بقزوين ثنا إسحاق بن بشر القرشي ثنا أبو حنيفة عن محاد عن أنس قال كان النيب صلى اهللا عليه وآله 

  .الرحيم وسلم وأبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما ال جيهرون ببسم اهللا الرمحن
  فصل

حممد بن أيب الفوارس بن املختار القرائي أبو جعفر فقيه، مناظر مذكر متوجه كان له تصرف يف التذكري والعبارات 
املسجعة تفقه بقزوين على والدي وغريه، مث بأصبهان وكان حسن اخللق لني اجلانب، رقيق القلب، ومسع احلديث 

  .سمائةمن والدي وغريه، وتويف سنة ست ومثانني ومخ
  فصل

حممد بن الفضل بن إمساعيل بن ماك القاضي، مسع اإلرشاد للخليل احلافظ من جده أيب الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار 
بن ماك، بروايته عن املصنف، ومسع من األستاذ الشافعي الصحيح للبخاري يف سنة إحدى عشرة ومخسمائة، ومسع 

  .ضل الفرايت بروايته عن أيب بدر النهاوندي عنهمنه سنة سبع ومخسمائة جزءاً من حديث أيب الف
حممد بن الفضل بن مادا، مسع يف الصحيح للبخاري من أيب القاسم هبة اهللا الكموين، بروايته عن احلمريي حديث 

البخاري عن إبراهيم بن موسى أنبأ عيسى عن إمساعيل عن قيس أنه مسع مرداس األسلمي يقول وكان من أصحاب 
لصاحلون األول فاألول، وتبقى جفالة كجفالة التمر والشعري ال يعبأ اهللا هبم شيئاً، اجلفالة واحلثلة الشجرة، يقبض ا

  .من التمر وغريه، بقية الردية اليت ال تؤكل لفسادها
حممد بن الفضل بن حممد بن سنان العجلي من بين عجل بن جليم ابن صعب بن علي بن وائل كان يف بيتهم السيادة 

األيالة بقزوين، وكانوا أصحاب جاه وثروة ومروة، وحممد بن الفضل كان والياً بقزوين حممود األثر يف والرياسة، و
  .الرعية، ويف تسكني الديلم ودفع غائلتهم وغدر به حىت وقع يف أسر كوتكني بن شاتكني التركي

وأحضر القاضي والعدول  فصادره وعقد عليه العقود جبميع دوره وبساتينه وضياعه بقزوين وأهبر، وكانت كثرية
واألشراف يشهدهم عليها، فلما قرئت عليه، قال أشهدكم أن كذا وكذا وقف على أوالدي وأوالد أوالدي ما 

تناسلوا وكذا وكذا وقف على الطالبية، وكذا وكذا وقف على مساكني قزوين فإغتاض التركي من ذلك ومحله معه 
  .قتله ببعض نواحي ساوة
عافا أبو احلسني البيع، ويقال حممد بن املعافا بن الفضل، كان من الفقهاء ذوي األقدار حممد بن الفضل بن امل

بقزوين، وهو من أقران أيب منصور القطان، ذكر يف التاريخ أنه وقعت فتنة بقزوين يف سنة اثنتني ومخس وثالمثائة، 
  .أهل البلد فأشخص أبو احلسني مع أيب منصور القطان ومجاعة إىل الري لغضب السلطان على

  .حممد بن الفضل القزويين، مسع منه احلديث بنيسابور حممد بن علي بن عبد الصمد املاوراء النهري
حممد بن الفضل أبو املكارم الشيخي صويف من أسباط الشيخ أيب سعيد بن أيب اخلري ورد قزوين، ومسع هبا احلديث 

  .من اإلمام أمحد ابن إمساعيل
  .، مسع الكثري من أيب طلحة اخلطيب، مع السيد بن أيب طاهر وأيب اخلطيب اجلعفرينيحممد بن أيب الفضل الشريف

حممد بن أيب الفضل اجلرباذقاين، مسع الرياضة للشيخ جعفر بن حممد األهبري املعروف ببابا من أيب املوسياباذي 
  .بقزوين سنة اثنتني ومخسني ومخسمائة، بروايته عن سنجر بن منصور عن املصنف

  فصل



مد بن فوران أبو بكر امللقب باحلسام، مسع األستاذ الشافعي يف الصحيح حملمد بن إمساعيل حديثه عن عمرو بن حم
علي ثنا عبد الوهاب، مسعت حيىي بن سعيد، أخربين سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبري بن مطعم أخربه أنه مسع عروة 

مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف سفر وأنه ذهب بن املغرية بن شعبة حيدث عن املغرية بن شعبة أنه كان 
حلاجة له وأن املغرية جعل يصب املاء عليه، وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على اخلفني فيه ما 

يدل على أن االستعانة بالغري يف الوضوء ال تبطل، وترجم البخاري الباب بالرجل يوضئ صاحبه وأراد به إعانته 
  .لى الوضوءع

  فصل
حممد بن فريوز بن عبد اهللا الزاهد القزويين، شيخ متورع متربك به حسن السرية كان يأكل من كتب يده وحيكى 

عنه، ما يدل على الفراسة الصادقة، وكان قد درس ما حيتاج إليه من الفقه بالفارسية على السيد أيب حرب اهلمداين 
  .قلبك ودينكوكان من دعائه ملن لقيه حفظ اهللا عليك 

حممد بن فريوزان البزاز، مسع أبا احلسن القطان يف الطواالت من لفظه ثنا عبد اهللا يعين ابن أمحد بن حنبل ثنا أيب ثنا 
سفيان عن ابن عجالن، عن عياض بن عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح، مسع أبا سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

أخوف ما أخاف عليكم ما خيرج اهللا من نبات األرض وزهرة الدنيا، فقال رجل عليه وآله وسلم وهو على املنرب إن 
أي رسول اهللا أو يأيت اخلري بالشر فسكت حىت رأينا أ،ه ينزل عليه قال وغشية هنر وعرق فقال أين السائل فقال ها 

  .أنا ذا ومل أرد إال خرياً
إال باخلري ولكن الدنيا خضرة حلوة، وكل ما ينبت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أن اخلري ال يأيت 

فثلطت وبالت مث . الربيع تقتل خبطاً أو يلم إال آكله اخلضر فإهنا أكلت حىت امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس
عادت وأكلت ممن أخذها حبق بورك له فيها ومن أخذها بغري حقها مل يبارك له، وكان كالذي يأكل وال يشبع يقال 

بة إذا أكلت املرعى حىت ينتفخ جوفها فتموت واخلضر من النبات الرخص الغض واملقصود أن اإلكثار خبطت الدا
  .الناشي من احلرص مهلك واحملمود التوسط واالعتدال

  حرف القاف يف اآلباء
يد بن حممد بن قارن، مسع بقزوين أبا العباس أمحد بن إبراهيم بن مسوية حديثه عن العباس بن حممد الدوري، ثنا عب
يا : " إسحاق العطار ثنا حفص ابن عمران الفزاري عن أيب إسحاق السبيعي عن عمرو بن شرحبيل، يف قوله تعاىل

قال عيسى عليه السالم كان يأكل من غزل أمه، وحديثه عن أيب بكر بن أيب الدنيا " أيها الرسل كلوا من الطيبات 
حممد، قال كتب إىل أبو خالد األمحر، فكان يف كتابه إيل  ثنا أمحد بن إبراهيم ثنا سلمة بن عقار، عن حجاج بن

  .وأعلم أن الصديقني كانوا يستحيون من اهللا تعاىل أن يكون اليوم على منزلة أمس
  فصل

حممد بن قتلع املعروف ببوروية الصويف، مسع أبا النجيب الكرجي حيدث عن أبيه إمالء أخربين إمساعيل بن حممد 
القصريي ثنا أبو القاسم علي بن إبراهيم ثنا اإلمام أبو بكر حممد بن حيىي املعروف بابن أيب  املخلدي ثنا أبو الوفاء

زكريا عن يوسف بن موسى املروزي عن هشام بن خالد عن بقية بن الوليد عن عبد امللك بن جريج عن عطاء عن 
ن، وفيها ما ال عني رأت وال أذن ملا خلق اهللا جنة عد: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: ابن عباس قال

مث قالت أين حرام على كل خميل ومراء مث أطبقها فلم ير ما فيها " قد أفلح املؤمنني " مسعت، قال هلا تكلمي فقالت 



  .ملك مقرب وال نيب مرسل
  فصل

القطان، مسع حممد بن القاسم بن إبراهيم بن سلمة بن حبر القطان أبو احلسن ابن أخي أيب احلسن علي بن إبراهيم 
أنبأ حممد بن القاسم هذا ثنا علي بن مهروية : علي بن حممد بن مهروية، وروى عنه اخلليل احلافظ يف مشيخته فقال

ثنا حممد بن موسى ثنا حممد بن عبد الصمد املقدسي ثنا داؤد ابن إبراهيم النيسابوري ثنا حممد بن عبد الرمحن 
رفيع عن سعيد بن سوقة، قال دخلنا على سلمان رضي اهللا عنه، وهو القشريي عن إمساعيل بن رافع عن دويد بن 

  .مبطون يف مرضه الذي مات فيه، فجلسنا عنده طويالً حىت ظننا أنه قد شق عليه مث قمنا فأخذ بثويب فجلست
ول فقال أال أحدثك حبديث مل أحدث به أحداً وال أحدث به أحداً بعدك، مسعت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يق

ارقبوا امليت عند وفاته، فإذا ذرفت عيناه ورشح جبينه وانتشر منخراه، فهو رمحة من اهللا نزلت به وإذا غط غطيط 
البكر اخلنق وكمد لونه، وأزبد شفتاه فهو عذاب من اهللا نزل به مث قال ألهله ما فعل املسك الذي قدمت به من 

نه يدخل عليك أقوام يشمون الريح وما يأكلون الطعام مث بلنجر قالت هو ذا قال بليه مث انفحيه حول فراشي فإ
  .قضى

حممد بن القاسم بن إبراهيم أبو الوفاء القهرماين القزويين، مسع أبا الفتح الراشدي الصحيح للبخاري أو بعضه بقراأة 
ن بن أيب حامت هبة اهللا بن زاذان سنة أربع عشرة وأربعمائة، يف اجلامع ومسع الراشدي يف كتاب الزهد لعبد الرمح

بسماعه من أيب احلسن علي بن القاسم بن حممد السهروردي، عن ابن أيب حامت ثنا حممد بن عوف ثنا أبو اليمان ثنا 
ابن عياش عن صفوان عن عبد الرمحن بن ميسرة عن العرباض بن سارية عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال إن 

ال ظل إال ظله، ومسع أبو الوفاء غريب احلديث أليب عبيد من أيب حممد الطييب،  املتحابني يف جالل اهللا يف ظل اهللا يوم
  .سنة مخس وأربعمائة، بسماعه من أيب احلسن القطان

حممد بن أيب القاسم بن أمحد اجلصاصي، مسع أبا الفتوح إمساعيل ابن علي اجلعفري الطوسي سنة عشرين ومخسمائة، 
بد اهللا بسماعه عن أيب بكر بن خلف عنه، واألربعني يف البسملة من الفقيه بقزوين كتاب األربعني للحاكم أيب ع

احلجازي بن شعبوية بن الغازي بقرية شرفاباذ، سنة تسع عشرة ومخسمائة بسماعه من مصنفه أمحد بن أيب اخلطاب 
  .الطربي

عبد اهللا حممد بن علي بن  حممد بن القاسم بن السري بن زنبوبة أبو عبد اهللا، مسع علي بن حممد بن مهروية، وأبا
ثنا حممد بن القاسم بن السري ثنا علي بن حممد ابن مهروية ثنا : عمر، وروى عنه احلافظ اخلليل يف مشيخته، فقال

: هارون بن هزاري ثنا بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
وقال اخلليل . حلاً فخري تقدمون إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكمأسرعوا باجلنازة فإن يك صا

  :أنشدنا حممد بن القاسم بن السري أنشدنا أمحد بن سلمان أنشدنا عبد اهللا بن أيب الدنيا قال أنشدنا حممود الوراق
  والظلم مردود على من ظلم... يأيها الظامل يف فعله 

  و املصيبات وتنسى النعمتشك... إىل مىت أنت وحىت مىت 
حممد بن أيب القاسم بن سليمان الصويف، مسع يف خانقاه شهرهيزة حممد بن حممد بن حممد االسفرائين سنة أربع 

  .ومثانني ومخسمائة
حممد بن القاسم بن عتاب بن عدي القارئ أبو بكر املؤدب القزويين، مسع حممد بن إمساعيل بن العباس وأبا الفتح 

إحدى عشرة وأربعمائة، وأبا احلسن بن إدريس سنة مثان وأربعمائة، وحدث عنه احلافظ أبو سعد الراشدي سنة 



السمان يف معجم شيوخه، فقال ثنا أبو بكر حممد بن إمساعيل بن العباس ثنا أبو أمحد إمساعيل بن موسى بن إبراهيم 
عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى احلاسب، ثنا جبارة بن املغلس حدثين سالم بن سامل البلخي عن ابن جريج 
  .اهللا عليه وآله وسلم إن من السنة أن يشيع الرجل الضيف إىل باب الدار

حممد بن القاسم بن حممد بن القاسم اخليارجي، مسع من الراشدي يف الصحيح حديث البخاري عن حيىي بن قرعة ثنا 
جممع ابين يزيد بن جارية األنصاري عن خنساء بنت مالك عن عبد الرمحن ابن القاسم عن أبيه عن عبد الرمحن، و

بزيد . خذام األنصارية، أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فرد نكاحها
  .بن جارية باجليم والراء صحايب، خنساء بنت خذام باخلاء والذال املعجمتني

و البوكات القزويين، مسع من أيب منصور املقومي جامع التأويل ألمحد بن حممد بن القاسم بن هبة اهللا اخلليلي، أب
فارس، ومسع منه، ومن أيب زيد الواقد بن اخلليل فضائل القرآن أليب عبيد، بقراأة ظاهر النيسابوري سنة اثنتني 

ن أيب عبيد، وقرأت وأربعني وأربعمائة، بروايتهما عن الزبري بن حممد عن علي بن مهروية عن علي بن عبد العزيز ع
على علي بن عبيد اهللا الرازي أنبأ أبو الربكات حممد بن القاسم اخلليلي أنبأ األستاذ أبو حممد احلسن ابن حممد بن 
كاكا األهبري املقرئ، ثنا القاضي أبو عبد اهللا احلسني بن حممد الفالكي، بزجنان سنة اثنتني وعشرين وأربعمائة، ثنا 

و سعيد احلسن بن علي العدوي ثنا خراش ثنا أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله حممد بن القاسم ثنا أب
  .وسلم الصوم جنة

حممد بن القاسم بن هبة اهللا أبو بكر الطربي املقرئ، مسع مسند الشافعي رضي اهللا عنه من القاضي عطاء اهللا بن 
  .احلصريي عن السالرمكي علي بن ملكوية بقزوين، سنة تسع وستني ومخسمائة، بروايته عن

حممد بن القاسم الفقيه، ذكر اخلليل احلافظ أنه كان يفيت برأي سفيان الثوري وأنه روى عن علي الطنافسي وابن 
  .سابق وأنه مات سنة نيف وسبع ومائتني

الشيخ العم حممد بن القاسم األديب القزويين عنه أبو األسود القزويين، رأيت خبط اإلمام هبة اهللا بن زاذان، روى 
يعين أبا حممد عبد اهللا ابن عمر بن زاذان عن علي بن عثمان الفقيه املكىن بأيب احلسن األسود عن حممد بن القاسم 

  :األديب القزويين لبعضهم
  فيوم مسرات ويوم مكاره... يقولون إن الدهر يومان كله 

  وأيام مكروه كثري البدائه... وما صدقوا والدهر يوم مسرة 
البيتني الشيخ أبو عبد الرمحن السلمي عن أيب احلسن األسود وهو علي بن عثمان الفقيه القزويين بسماعه وقد روى 

  .عن األديب حممد بن القاسم ونسبها إىل طاهر عبد اهللا بن طاهر
نة حممد بن القاسم املماحلي الفامي، مسع الغاية أليب بكر بن مهران، وشرحها للفارسي من حممد بن آدم الغزنوي س

  .أربع وثالثني ومخسمائة
حممد بن القاسم الدالئي الصويف شيخ عزيز صاحب إخبات وخشوع وبذل وقلة طمع كان خيدم الصوفية وحيسن 
القيام بشأهنم مدة يف خانقاه شهرهيزة ومدة يف خانقاه والكينان، ومسع احلديث من أيب سليمان الزبريي، سنة أربع 

  .وأربعني ومخسمائة
  .السليماناباذي، مسع علي بن أمحد الرزبري بقزوين سنة تسع ومخسني مخسمائة حممد بن القاسم

حممد بن أيب القاسم احلداد، مسع عطاء اهللا بن علي بن بلكوية، سنة ستني ومخسمائة، حديث الرمحة املسلسل بأول 



  .حدث بروايته عن زاهر الشحامي
  فصل

عن علي ابن عبد العزيز ثنا سليمان بن أمحد ثنا ميسر بن  حممد بن قهيار، مسع أمحد بن إبراهيم بن مسوية حديثه
إمساعيل احلليب ثنا متام بن جنيح، قال كنت عند ابن سريين فجاء رجل فقال إين رأيت كأن طائراً أنزل من السماء 

عام فمات يف ذلك ال: فوقع على يامسينة يلقط ما فيها مث طار، قال ابن سريين إن صدقت رؤياك مات العلماء، قال
  .احلسن وابن سريين يف مجاعة من العلماء

  اجلزء الثاين

  تتمة احملمدون

  حرف الكاف والالم يف اآلباء

حممد بن كيلويه حضر جملس أيب الفتح الراشدي بقزوين سنة ست وأربعمائة، والقاري يقرأ عليه يف صحيح 
ان ثنا أبو حصني، مسعت عمرو ابن سعيد البخاري حديثه، عن عبد اهللا بن عبد الوهاب ثنا خالد بن احلارث ثنا سفي

النخعي، قال مسعت علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يقول ما كنت ألقليم حدا على أحد فيموت فأجد يف نفسي 
  .إال صاحب اخلمر فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مل ينسه

لقطان بقزوين جزأ رواه حيىي بن عبد األعظم بسماعه منه سنة سبعني حممد بن الليث الدينوري، مسع أبا احلسن ا
ومائتني، وفيه ثنا عبد اهللا بن يزيد املقرىء ثنا سعيد بن أيب أيوب ثنا أبو مرحوم عبد الرحيم ابن ميمون عن سهل بن 

أن ينفذه دعاه اهللا  معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على
  .تعاىل على رؤوس اخلالئق يوم القيامة فيخريه من أي احلور شاء

  حرف امليم يف اآلباء

حممد بن املأمون بن الرشيد بن حممد بن هبة اهللا املطوعي أبو الفضل اللهادري كان يعرف الفقه واحلديث ويذكر 
من اإلمام أمحد بن إمساعيل ووالدي وغريمها رمحهم  ويأمر باملعروف، يتعصب ورد قزوين غري مرة ومسع هبا احلديث

  .اهللا، وله خترجيات للشيوخ وجمموعات وكتب الكثري
  فصل

  .حممد بن املؤيد بن احلسني بن حممد القزويين، مسع احلديث من والدي وأقرانه، وكان من املتفقهة
  فصل

طان وأبا عبد اهللا حممد بن إسحاق الكيساين، حممد بن ماهني القزويين، مسع علي بن عمر الصيدناين وأبا احلسن الق
ومسع أبا عمرو سعيد بن حممد بن نصر اهلمداين يف تفسري بكر بن سهل الدمياطي باسناده عن ابن عباس رضي اهللا 

يريد صيحة جربائيل عليه السالم، وليس يف القرآن وأخذت " وأخذت الذين ظلموا الصيحة " عنه يف سورة هود 
  " .وأخذ الذين ظلموا الصيحة " هذا املوضع غريها وفيما سوى 

  فصل



حممد بن املبارك اليماين مقرىء ورد قزوين، وروى املنتهى يف أداء القرآت أليب الفضل اخلزاعي، بسماعه من أيب 
منصور حممد بن عبد امللك ابن إبراهيم الفراء ببغداد عن حممد بن علي البغدادي عن إبراهيم بن احلسني البيهقي 

  .زاعيعن اخل
  فصل

حممد بن املثي األهوازي، مسع جزأ من حديث أيب بكر الذهيب منه، مع أيب احلسن القطان ومجاعة بقزوين، وفيه مسع 
  .من نظر يف رأى أيب حنيفة فليودع العلم: بندارا مسعت عبد الرمحن بن مهدي يقول

  فصل
ع أيب احلسن القطان ومجاعة بقزوين، وفيه مسع حممد بن املثىن األهوازي، مسع جزأ من حديث أيب بكر الذهيب منه، م

  .من نظر يف رأي أيب حنيفة فليودع العلم: بندارا مسعت عبد الرمحن بن مهدي يقول
  فصل

حممد بن جماهد بن جهور أبو عبد اهللا البزار، ذكر عبد الرمحن بن أيب حامت، يف كتاب اجلرح والتعديل أنه روى عن 
تبة وأيب أسامة وأيب بكر احلنفي ومحاد بن مسعدة، وأنه رازي األصل سكن قزوين، أيب عامر العقدي، والوليد بن ع

  .قال وكتب عنه أيب بقزوين
  فصل

حممد بن حممد بن أمحد بن األشعث املروزي، أبو بكر قدم قزوين، غازياً وحج وحدث هبا عن أيب عمرو عثمان بن 
ثنا طاهر بن الفضل ثنا يعلى وحممد عن األعشى عن عمر بن خفيف املقرىء أنبا بكر بن أمحد بن حفص الشعراين 

أنا عند ظن عبدي يب : يقول اهللا تعاىل: أيب صاحل عن أيب هريرة، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
فليظن يب ما شاء وأنا معه حيث يكون إن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي، وإن ذكرين يف مالء ذكرته يف مالء خري 

  .وإن تقرب مين شربا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مين ذراعاً تقربت منه باعا، وإن أتاين ميشي أتيته أهرولمنهم، 
حممد بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن خداداد اجليلي، مث القزويين أبو حامد فقيه مذكر وله يف التذكري جرى 

ليل القصري وأبو اخلري الباغبان، سنة اثنتني وتفاصح وأجاز له أبو الوقت السجزي واحلسن الرستمي وعبد اجل
  .ومخسني ومخسمائة، كما أجاوزا ألبيه، وقد تقدم ذكره تويف

حممد بن حممد بن أمحد العثماين البيهقي، مسع بقزوين من األستاذ الشافعي ابن داؤد املقرىء سنة إحدى عشرة 
  .ومخسمائة

يين اهلروي، شريف ورد قزوين، ومسع هبا سنة مخسني ومخسمائة حممد بن حممد بن أمريك بن أيب يعلى أبو الفتح احلس
األربعني من األستاذ أيب القاسم القشريي، من سبط أيب حممد عبد الواحد بن عبد املاجد ابن عبد الواحد القشريي، 

  .بسماعه عن أبيه عن األستاذ عن عم أبيه عبد املنعم عن أبيه
ائين مث القزويين، فقيه صويف مذكر حسن اإليراد، رقيق الكالم غاب عن حممد بن حممد بن أيب بكر بن أمحد األسفر

قزوين مدة، مث عاد إليها وقد حصل وجاهة عند السلطان، وتوىل الشيخية يف خانقاه، والكنيان مدة وكان قد مسع 
  .صحيح البخاري أو بعضه من أبيه، وقد سبق ذكره

بو بكر بن أيب سعيد، ورد قزوين وحدث هبا عن إبراهيم بن حممد بن حممد بن حامد بن موسى بن حممود البلخي أ
عبد الصمد، وجعفر ابن حممد بن منصور بن الصباح، وروى عنه أبو احلسني بن ميمون وحممد بن علي بن عمر 
املعسلي وغريمها، رأيت خبط أيب احلسني ميمون ابن حامد البلخي يف خان سندول ثنا إبراهيم بن عبد الصمد بن 



حممد بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس، حدثين أيب ثنا عبد الوهاب بن حممد بن موسى بن 
  .إبراهيم اإلمام ثنا عبد الصمد بن علي عن علي بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عباس

فوقف حىت رفع  قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل املسجد فوجد العباس بن عبد املطلب ساجداً
رأسه فلما انتقل يف صالته، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أال أبشرك يا عمر قال بلى بأيب أنت وأمي 

إن من ذريتك األصفياء ومن عترك اخللفاء ومنك املهدي يف آخر الزمان به ينشر اهللا اهلدى وبه يطفى نريان : فقال
  .ا األمر وبذريتك خنتمفتح بنا هذ: الضالالت إن اهللا تعاىل

حدث حممد بن حممد بن علي بن عمر يف معجم شيوخه عنه مساعة منه بقزوين ثنا جعفر بن منصور بن الصباح أبو 
الفضل بكفرتوثا حدثين أيب ثنا عمر بن مطر ثنا األوزاعي عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال 

اهللا مالئكة ميشون مع اجلنازة يقولون سبحان من تعزز بالقدرة وقهر العباد إن : رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .باملوت

  .حممد بن حممد بن أيب احلارث الطربي أبو احملاسن البزازي، مسع بقزوين أبا إسحاق الشحاذي
يب علي حممد بن حممد بن احلسني أبو الفخر األصبهاين، مسع الرياضة للشيخ جعفر بن حممد املعروف بيابا من أ

  .املوسيابادي بقزوين
حممد بن حممد بن أيب الوفاء بن احلسني األصبهاين املديين، مسع أبا إسحاق الشحاذي بقزوين، سنة تسع وعشرين 

ومخسمائة، حديثه عن أيب معشر الطربي عن أيب القاسم علي بن حممد عن أيب بكر حممد بن احلسن النقاش ثنا أمحد 
قال العشر األواخر " وليال عشر " يب شيبة ثنا جريرة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس بن محاد بن سفيان ثنا ابن أ

  .من رمضان
حممد بن حممد بن زكريا النيسابوري أبو سعيد كان فقيها مفسرا ثقة يف الرواية قدم قزوين غازيا فسمع منه هبا، 

  .روى عنه اخلليل احلافظ يف مشيخته فقال ثنا أبو سعيد
بن زكريا الفقيه النيسابوري بقزوين، سنة ست ومثانني وثالمثائة ثنا حممد بن يعقوب الشيباين ثنا حممد بن حممد 

إبراهيم بن عبد اهللا السعدي أنا يزيد بن هارون أنا داؤد بن أيب هند عن عامر الشعيب عن جرير بن عبد اهللا البجلي 
و عنكم راض قال خليل وأنشدنا حممد أنشدين ليصدر املصدق وه: قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .أبو بكر بن أيب جعفر أنشدين إبراهيم بن إسحاق األمناطي أنشدين علي بن اجلهم
  النازح ما ذا بنفسه صنعا... يا رمحة للغريب بالبلد 

  بالعيش من بعده وما انتفعا... فارق أحبابه فما انتفعوا 
  .تويف بعد التسعني والثالمثائة

حممد الشافعي بن داؤد املقرىء أبو بكر، مسع جده األستاذ الشافعي بن داؤد صحيح البخاري أو بعضه حممد بن 
وفيما مسع حديث البخاري عن قبيصة ثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس قال مر النيب صلى اهللا عليه وآله 

ون صدقة واملسقوطة مبعىن الساقطة وسلم بتمرة مسقوطة فقال لوال أن تكون صدقة ألكلتها أي لوال خشية أن يك
  .أي أتيا" إنه كان وعده ماتيا : " كقوله تعاىل

حممد بن حممد بن طاهر بن سعيد بن فضل اهللا امليهين من أوالد الشيخ أيب سعيد بن أيب اخلري، مسع بقزوين فضائلها 
  .ومخسمائةللحافظ اخلليل من القاضي عطاء اهللا بن علي يف رباط شهر هيزة سنة أربع وستني 

حممد بن حممد بن أيب سعد عبد الكرمي الوزان أحد رؤساء أصحاب الشافعي رضي اهللا عنهم املشهورين كان فقيها 



مناظراً حمباً للعلم وأهله معتنيا بشأهنم فوض إليه أبوه رياسة األصحاب واملناصب أتى توارثها آباؤه يف حداثته، 
ها فتوىل قضا مهدان وقضاء املمالك مدة يف زينة وجتمل وكانت فيه خنوة فأحسن القيام هبا واستقل بأعباهبا وزاد في

وحمبة للرفعة واجلاه مع رقة تأخذه، وشوق إىل احلقيقة يعتريه والزمين اإلقامة بالري مدة وفوض إىل مدارس 
  .واستصحبين يف بعض أسفاره وقرأ عليه قارىء وقت القصر وأنا عنده

إىل آخر السورة وأحسن أداها فارتعد ملا مسع صوته وملا فرغ القارىء " وا الصالة قل يا عبادي الذين آمنوا يقيم" 
قام واشتغل بالصالة، مث حكى يل بعد ما سلم أنه ملا عزم عن اخلروج من الدار خطر له أن صلى العصر، مث تكاسل 

مسع احلديث من اإلمام أمحد بن اآلية أثر فيه ملوافقته احلال وابتدر إىل الصالة و" قل يا عبادي " فلما مسع قوله 
  :إمساعيل وأجاز له حافظ االسكندرية ابن سلفة األصبهاين وغريه ومسعته ينشد

  فما بعد العشية من عرار... متتع من مشيم عرار جند 
  :وأيضا

  بوادي الغرضا ما معا حاوال بردا... تزدد من املآء النفاح فان ترى 

عشر من ذي القعدة سنة مخس وتسعني ومخسمائة رمحه اهللا، وكان يف استشهد بظاهر قزوين يوم األحد الثالث 
  " .يويف الصابرين أجرهم بغري حساب " خدمة أبيه، ومحد صربه اجلميل، وثباته وقوته فيما أصابه واهللا تعاىل 

حممد عبد اهللا حممد بن حممد بن علي الفيلي أبو احلسن اآلزاذواري الفقيه يقال أنه قزويين علق الفقه على الشيخ أيب 
  .بن يوسف اجلويين

حممد بن حممد بن علي الزيدي ويعرف بسيدي بن أيب سليمان، مسع من أيب الفتح الراشدي يف الصحيح للبخاري 
حديثه عن علي بن عبد اهللا ثنا سفيان أنا أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال أبو القاسم صلى اهللا عليه وآله 

  .عليك بغري اذن فخذفته حبصاة ففقأت عينه مل يكن عليك جناحوسلم لو أن أمرأ أطلع 
حممد بن حممد بن علي بن حممد أبو بكر القزويين يعرف أبوه بصاحب املعرفة، مسع مع أبيه القاضي عطاء اهللا بن 

  .علي سنة مثان ومخسني ومخسمائة
  .اين واآلزاذيون مجاعة من فقهاء قزوينحممد بن حممد بن عمر بن آزاذ، مسع مع أبيه أبا عبد اهللا بن إسحاق الكيس

حممد بن حممد بن القاسم املماحلي أبو حامد تفقه بقزوين على والدي ومسع احلديث منه ومن أمحد بن إمساعيل ومن 
علي بن حممد البيهقي املعروف بابن املستوىف ورأيت خبط والدي رمحه اهللا أنه كان فقيها وردعا عارفاً باألدب والفقه 

والتصريف حافظا للقرآن وله شعر وترسل جيدان وتويف سنة إحدى ومخسني ومخسمائة وهو ابن عشرين والنحو 
  .سنة أو دوهنا

حممد بن حممد بن حممد الربوي أبو حامد الطوسي تفقه على اإلمام حممد بن حيىي وكانت له يد قوية يف النظر، 
ا عن إمساعيل الناصحي، وقال شاهدته يقلم أظافره وعبارة بليغة ورد قزوين سنة تسع ومخسني ومخسمائة، وروى هب

رأيت أبا حممد : يوم اخلميس، وقال رأيت الشريف أبا شاكر أمحد ابن علي العثماين يقلم أظفاره يوم اخلميس، وقال
  .رأيت أبا احلسن علي بن حممد يقلم أظفاره يوم اخلميس: اهلياج بن عبيد احلطيين يقلم أظفاره يوم اخلميس، وقال

رأيت أبا عبد اهللا احلسني بن حممد الطائي : علي بن عبد اهللا املستملي، يقلم أظفاره يوم اخلميس، وقال: رأيت: لقا
يفعل ذلك، عن عبد اهللا ابن موسى السالمي عن علي بن العباس عن احلسني بن هارون الضيب عن عمر بن حفص 

رأيت : بن علي عن علي بن أيب طالب قال عن حفص بن غياث عن حممد بن علي عن علي بن احلسني عن احلسني
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقلم أظفاره يوم اخلميس وكل من الرواة راعى التسلسل، ودخل الربوي 



بغداد يف أول خالقة أمري املؤمنني املستضيء بأمر اهللا، وكان يذكر ويتعصب لالشعري على احلنابلة وتويف هبا يف 
  . ومخسمائةرمضان سنة سبع وستني

حممد بن حممد بن حممد بن أمحد بن الفضل االسفرائين صويف وابن صويف، وكان يعرف أبوه بأيب الفتوح أرجنة ورد 
قزوين غري مرة وكان له معرفة وعبارة حسنة وأضافنا يف شوال سنة أربع ومثانني ومخسمائة يف خانقاه شهرهيزه على 

بن عثمان ابن احلسني بن شعيب اجلنزي على األسودين التمر واملاء، وقال االسودين التمر واملاء وقال أضافنا عمر 
أضافنا السيد أبو زيد عيسى بن إمساعيل بن عيسى احلسين الصويف عليهما، وقال أضافنا أبو العالء محد بن نصر بن 

ا، قاال أضافنا أبو حممد أمحد عليهما، وقال أضافنا عبد امللك بن عبد الغفار الفقيه، وحممد بن احلسني الصويف عليهم
جعفر بن احلسني باب األهبري عليهما، وقال أضافنا علي بن احلسني الواعظ عليهما، وقال أضافنا أمحد بن إبراهيم 

  .العطار عليهما، وقال أضافنا جعفر بن حممد بن عاصم عليهما
أضافنا أيب : لصادق عليهما قالأضافنا جعفر ابن حممد ا: أضافنا عبد اهللا بن ميمون القداح عليهما فقال: قال

عليهما قال أضافين أيب علي عليهما قال أضافين أيب احلسني عليهما قال أضافين أيب علي بن أيب طالب رضي اهللا 
عنهما قال أضافين رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم على األسودين التمر واملاء، ورأيت خبط حممد بن حممد بن 

السنة باسفرائن سنة أربعني ومخسمائة من املعتز بن إمساعيل االسفرائين بسماعه، مصنفه حمي حممد هذا أنه مسع شرح 
  .السنة البغوي

حممد بن حممد بن حممد البلخي أبو عبد اهللا الصويف، ورد قزوين ومسع منه احلديث هبا وبالري بروايته عن ابن سلفة 
فعي رضي اهللا عنه، من مصر وأهداها إىل الصدور احلافظ وغريه وأظنه الذي جاء بنسخة من كتاب األم للشا

الوزانية بالري فاستقبلوه توقريا للكتاب وأحسنوا إليه، أنا احلافظ علي بن عبيد اهللا إجازة ورأيت خبطه أخربين أبو 
ي عبد اهللا، حممد ابن حممد بن حممد البلخي الصويف هذا أنشدنا احلافظ أبو ظاهر السلفي عن أيب زكريا حيىي بن عل

  :التربيزي لنفسه
  طبعت على قالب القبح طبعا... أبا جعفر يا دميم احمليا 

  خفيف ثقيل دماغا وطبعا... كثري قليل فضوال وفضال 
أنشدين أبو طالب الكويف : حممد بن حممد بن حممود أبو طالب الكويف ورد قزوين، قال اخلليل احلافظ يف مشيخته

  :بآذربيجان لبعض احلكماء هذا بقزوين قال أنشدنا أبو حفص اخلطيب
  فيها نصيبا لذي دين وذي حسب... يقاسم السفل الدنيا فلم يدعوا 

حممد بن حممد بن موسى البلخي، مسع بقزوين كتاب النكاح وغريه من تصحيح مسلم على اإلمام أمحد بن إمساعيل 
  .سنة مخس وأربعني ومخسمائة

مموس القطان، ذكر الكياشريوية بن شهردار يف تاريخ مهدان أنه حممد بن حممد بن نصر بن عبد الرمحن أبو عمرو بن 
روى عن أبيه عن أيب عالثة الفرائضي وعلي بن عبد العزيز وبكر بن سهل الدمياطي وأنه روى عنه أبو علي بن 

بن بشار وأبو طالب بن أيب رجاء القزويين وحكى عن صاحل بن أمحد احلافظ، أنه قال كان حيضر معنا جملس إبراهيم 
حممد، ومسعنا منه يف مسجد إبراهيم ومل يكن له عندنا ضوء وخرج إىل قزوين فقدمت قزوين وهو هبا، مث خرج إىل 

  .جرجان ومات هبا سنة اثنتني وثالثني وثالمثائة
حممد بن حممد أبو بكر املرندي، عامل متقن إمام بقزوين مدة يدرس يف مدرسة األمري على احلسامي وحيصل عليه 

ة وأوالد األكابر، وخترج على يديه مجاعة منهم اإلمام أبو سليمان الزبريي ورأيت خبط هذه اخلطبة أنشأها املتفقه



إله اخللق عظيم شانه، أو حب احلمد : وكتبها على سبيل التذكرة أليب سلميان الزبريي سنة مثان ومخسمائة بقزوين
جز عن محده اإلنسان ولسانه حنمده منه حسن التقومي، علينا أمره وسلطانه فنحمده وما حيمده إال بيانه وبرهانه ع

وبنيانه يسبح حبمده األرض خرابه وعمرانه والبحر حجره وحيوانه واهلواء رياحه ونريانه والكواكب ضياؤه 
  .وحسبانه

فهذا كله خلقه حبمده منه، أفواجه ووحدانه، وإن من شيء إال يسبح حبمده، ولكن ال يفقه محد، وسبحانه، وأشده 
ن ال إله إال اهللا وحده حكمه، فضله وإحسانه، ووحيه تنزيله قرآنه وكالمه صفته، وسلطانه، وأشهد أن حممدا عبد أ

  .وترمجانه فصلواته عليه وعلى آله وغفرانه
  :كتب من قزوين إىل بعض أصحابه

  وودعت غر األماين من بعده... عدمت األنس بعد فراق وبعده 
  جمللس والنادياألصحاب يف ا بني... أنادي بقزوين مث أنادي 

  :وأنشد
  وإذا ما يذهب باألهبة من وقاري... ما عبث به اخلاطر من أشعاري 

  ببغداد يوما واألنيس غريب... أال ليت شعري هل لسلمى جامع 
  حديث مريب واحلبيب قريب... يونسين يف السر والسن ضاحك 

  بقزوين يسقيين الدواء طيب... خليلي إين والنوى مطمننة 
  وما عنده أن الفراق يذيب... مريض حشاشه وحيسبين أين 

  :حممد بن حممد البصري ألو احلسني املعروف بابن لنكك، شاعر معروف أثىن الصاحب اجلليل عليه بقوله
  مذهب وممسك... شعر الظريف ابن لنكك 

  منقح وممسك مبثله يتمسك... مهذب وحمتكك 
در فضالئها يف زمانه، وله ملح ظريفة، يأخذ من القلوب وصفه أبو منصور الثعاليب فقال هو صدر أدباء البصرة وب

  :جمامعها ويقع من النفوس أحسن مواقعها، ومن مشهور شعره يف قلة الشرب وسرة السكر
  ملا جرعتين إال مبسعظ... فديتك لو علمت ببعض مايب 

  أمر ببابه فأكاد أسقط... حببك إن كرما يف جواري 
  :وأبلغ منه قوله

  لكنين عهدي فاعرف حديثي يتينا... بت ما شئت حيناً لو أنين مسعطي شر
  قرأت عهده كرم فكان سكرى سنينا

  :وله
  تعاىل اجلود يف أعلى الربوج... زمان عز فيه اجلود حىت 

  وخلفي الزمان على علوج... مضى األحرار وانقرضوا مجيعا 
  :وقالوا

  فقلت لفقد فائدة اخلروج... قد لزمت البيت جدا 
  .جملموعات أنه ورد قزوين وهو عليل خمتل احلال فلم يعرف، مث عرف فاكرمرأيت يف بعض ا

حممد بن حممد القرائي، مسع اخلليل بن عبد اجلبار الفرائي كتاب االستنصار يف األخيار من مجعه سنة ثالث وتسعني 



ب اخلوارزمي، قال قرأت وأربعمائة، وفيه ثنا اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي ثنا أمحد بن حممد بن غال
على أيب بكر أمحد بن جعفر ثنا أبو سلم الكجي ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى 

  .اهللا عليه وآله وسلم يقول، املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده
  .داؤد املقرىء حممد بن حممد املرزي، مسع صحيح البخاري أوبعضه من األستاذ الشافعي ابن

حممد بن أيب حممد بن سهل، مسع طرفا من أول الصحيح حملمد بن إمساعيل، من القاضي إبراهيم بن محري اخليارجي 
  .سنة اثنتني وثالثني وأربعمائة

  فصل

حممد بن حممود بن أمحد أبو منصور القزويين املعروف بالطبيب، فقيه ويل القضاء بقزوين سنة مخس وثالثني 
  .، كذلك ذكره حممد ابن إبراهيم القاضي يف تارخيهوثالمثائة

حممد بن حممود بن احلسن بن حممد بن يوسف، أبو الفرج ابن أيب حامت القزويين، فقيه نبيل بنفسه، وابنه فاضل 
صدوق، حسن السرية أحسن الثناء عليه، أبو حممد عبد اهللا بن يوسف اجلرجاين يف طبقات الفقهاء الشافعني، كان 

قزوين وموطنه، آمل طربستان، روى عن أبيه وعن السيد عبيد اهللا بن حممد وغريمها أنبا علي بن عبيد اهللا  أصله من
أنبا عمران بن أمحد بن جعفر الوزان أنبا أبو الفرج حممد بن حممود : بن بابويه وأبو حممد املظفر بن املطرف، قاال

ة، حدثين شيخي السيد أبو علي عبيد اهللا بن حممد بن عبيد القزويين، مث الطربي بالري، سنة مثان وتسعني وأربعمائ
اهللا ابن علي بن احلسن بن احلسني بن جعفر بن عبيد اهللا بن احلسني بن علي ابن احلسني بن علي بن أيب طالب، 
حدثين والدي حممد، حدثين والدي عبيد اهللا، حدثين والدي علي، حدثين والده احلسن، حدثين والدي احلسني، 

 والدي جعفر، حدثين والدي عبيدا هللا، حدثين والدي احلسني، حدثين والدي علي، حدثين والدي احلسني، حدثين
  .حدثين والدي علي رضي اهللا عنه

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عفو امللوك أبقى للملك، وأنبانا من مسع إبراهيم الشحاذي سنة مخس 
لفرج حممد بن أيب حامت القزويين أنبا والدي ثنا القاضي أبو احلسن السامري هبا ثنا أبو وعشرين ومخسمائة أنبانا أبو ا

إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد اهلامشي ثنا أبو مصعب عن مالك عن نافع موىل ابن عمر عن صفية بنت أيب عبيد 
المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر  عن عائشة وحفصة أمي املؤمنني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال ال حيل

ولد أبو الفرج سنة اثنتني وثالثني وأربعمائة . أن حتّد على ميت فوق ثالث ليال، إال على زوج أربع أشهر وعشرا
  .وتويف سنة إحدى ومخسمائة

وس، حممد بن حممود بن أيب زرعة السولوي القزويين، تفقه مدة على والدي رمحه اهللا، وكان شريكي يف بعض الدر
مث تفقه باصبهان، وكان فيه ذكاء وفهم، وورث من أبيه ضياعا وعقارات مث اختل أمره فاشتغل بعمل السلطان 
  .وسافر اسفارا بعيدة وأقبل باآلخرة على فن النجوم وما يف السفر، ومسع والدي رمحه اهللا فهرست مسموعاته

مخسمائة، أنبا الشريف أبو الغنائم عبد الصمد بن فيه أنبا أبو الفضل حممد بن عمر بن يوسف، سنة تسع وثالثني و
علي بن املأمون أنبا اإلمام أبو احلسن الدارقطين ثنا أبو حامد حممد بن هارون ثنا زيد بن سعيد الواسطي ثنا أبو 

إسحاق الفزاري عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، من أدخل 
  .سرورا، فقد سرين ومن سرين فقد اختذت عنه اهللا عهدا ومن اختذا عند اهللا عهدا، فلن متسه النار أبدا على مؤمن

حممد بن حممود بن عبد الرحيم الفراوي أبو الفضل القزويين، مسع أبا حفص عمر بن عبد امللك البغوي هبا سنة 
نيعي أنبا أبو احلسن أمحد بن حممد بن النقور إحدى عشرة ومخسمائة، حديثه عن أيب الفتح عبد الرزاق بن حسان امل



أنبا أبو القاسم البغوي ثنا حممد بن جعفر الوركاين ثنا سعيد بن ميسرة، عن أنس بن مالك، قال كان رسول اهللا 
  .صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا صلى على جنازة كرب عليها أربعا وأنه كرب على محزة سبعني تكبرية

با احلسن علي بن حممد بن إسحاق البغوي، هبا للتاريخ السابق حديثه عن أيب املظفر منصور مسع أبو الفضل أيضا أ
بن حممد السمعاين أنبا الشريف أبو نصر حممد بن الزينيب ثنا أبو بكر حممد بن عمر بن خلف ثنا أبو بكر حممد بن 

ري املزين عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم السري بن عثمان التمار ثنا احلسن بن عرفة ثنا عبد اهللا بن إبراهيم الغفا
عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، عرج يب إىل السماء 

  .فما مررت بسماء إال وجدت امسي فيها مكتوبا حممد رسول اهللا وأبو بكر الصديق خلفي
. لشابوري القزوي كان فقيها عفيفا متقنا لالصول والفقه واألدب حمصالحممد بن حممود بن عبد الغفار أبو بكر ا

مسع فضائل قزوين من أيب الفصل الكرجي واخلائفني من الذنوب البن أيب زكريا اهلمداين، من أيب سليمان سنة مثان 
ق بن إبراهيم ومخسني ومخسمائة، ومسعه منه لسنة تسع ومخسني يف الطواالت أليب احلسن القطان، حديثه عن إسحا

الدبري بسماعه بصنعاء عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم ابن حزام قال قلت يا رسول 
اهللا أرأيت أموراً كنت أحتنث هبا يف اجلاهلية من عتاقة وصلة رحم هل فيها أجر فقال النيب صلى اهللا عليه وآله 

  .وسلم أسلمت على ما سلف لك من خري
د بن حممد الفضل الرافعي فقيه حافظ للقرآن، قد قرأه بقزوين ونيسابور بقراأت وكان أكثر مقامه حممد بن حممو

بالري يقرىء الناس القرآن ويؤم يف بعض املساجد وأجاز له مجاعة من شيوخ والدي بتحصيله رمحه اهللا وكان والده 
  .ووالدي ابين عم

مد بن جامع، خياط الصوف إجازة أنبا أبو بكر بن خلف نبأ قرأت على حممد بن حممود الرافعي أخربكم أبو سعد حم
أبو عبد اهللا احلافظ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا السري بن حيىي التميمي ثنا شعيب بن إبراهيم ثنا سيف بن 

اللهم عمر عن وائل بن داؤدعن يزيد البهي عن الزبري ابن العوام قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
إنك باركت ألميت ويف صحابيت فال تسلبهم الربكة وباركت ألصحايب يف أيب بكر فال تسلبم الربكة وأمجعهم عليه 

  .وال تنشر أمره
فإنه مل يزل يؤثر أمرك على أمره اللهم وأعز عمر بن اخلطاب، وصرب عثمان بن عثمان، ووفق عليا وأغفر لطلحة 

ن بن عوف، واحلق يف السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والتابعني وثبت الزبري وسلم سعدا وقر عبد الرمح
كتب إىل الشيخ أبو زكريا املزكي أنشدين أبو علي احلسن بن عبد اهللا األديب : باحسان، وبه عن ابن خلف، قال

  :أنشدين رجل من الصاحلني: أنشدين حممد ابن أعني قال
  ليوم لغدال تؤخر عمل ا... كن ملا قدمته مغتنما 

  ليس يفدي أحدا منه أحد... إن للموت لسهما قاتال 
حممد بن حممود الشيباين الفقيه، مسع األستاذ الشافعي ابن أيب سليمان املقرىء، بقزوين سنة سبع ومخسمائة، ومما 

و الفضل مسع ما رواه األستاذ عن أيب بدر حممد بن علي النهاوندي بسماعه منه سنة ست وستني وأربعمائة، أنبا أب
الفرايت أنبا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين أنبا عمران بن موسى ثنا حممد بن املسيب ثنا عثمان بن صاحل ثنا 
أصرم بن حوشب ثنا نوح بن أيب مرمي عن زيد العمي عن سعيد بن بري عن ابن عباس، قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

ة أن يؤذي مسلماً فصلى يف الصف الثاين أو الثالث أضعف اهللا له عليه وآله وسلم، من ترك الصف األول خماف



  .األجر
  فصل

حممد بن مسعود بن احلارث أبو عبد اهللا األسدي القزويين، من ثقات الشيوخ املعروفني من أهل قزوين، مسع هبا أبا 
د السالم بن عاصم حجر وإمساعيل بن توبة وهارون بن هزازي واحلسن بن الزبرقان ويوسف بن محدان وبالري عب

وعبد اهللا بن عمران وحبلوان احلسن بن علي اخلالل وبالكوفة هناد بن السري وإمساعيل بن موسى الغزاري، 
وباملدينة أبا مصعب الزهري ومبكة حممد بن أيب عمر العدين وسلمة بن شبيب، روى عنه على بن مهروية وعلي بن 

قاسم عبد العزيز بن ماك وابن ايب زكريا الفقيه أنا حممد بن أيب طالب إبراهيم وبعدمها علي بن أمحد بن صاحل وأبو ال
  .املقرىء بقراءة والدي عليه رمحهما اهللا

أنا إمساعيل بن حممد بن محزة أنا سعد بن احلسن القصري، أنا على ابن إبراهيم البزاز، أنا حممد بن حيىي املعروف 
قزويين، ثنا أمحد بن عبد الرمحن املخزومي ثنا عبد احلميد ابن حيىي بابن أيب زكريا ثنا حممد بن مسعود بن احلارث ال

يأىب على : عن مبارك بن فضالة عن احلسن عن عبد اهللا بن مسعود، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
أشباله، الناس زمان ال يسلم لذي دين دينه إال من فر به من شاهق إىل شاهق، أو من حجر إىل حجر، كالثعلب ب

قالوا مىت يكون ذلك يا رسول اهللا، قال يكون ذلك يف آخر الزمان إذا مل ينل املعيشة إال مبعصية اهللا فإذا كان 
  .كذلك حلت العزبة

قالوا يا رسول اهللا أنت تأمرنا بالتزويج، فكيف حيل العزبة قال يكون يف ذلك الزمان هالك الرجل على يدي أبويه، 
 يكن له أبوان فعلى يدي زوجته، وولده، فإن مل يكن زوجه، وال ولده فعلى يدي األقارب إن كان له أبوان، فإن مل

وحدث اخلليل احلافظ عن علي بن أمحد . واجلريان، يعريونه بضيق املعيشة حىت لو رد نفسه املواردة اليت يهلك فيها
يج عن عمرون بن دينار عن ابن بن صاحل ثنا حممد بن مسعود ثنا احلسن الزبرقان ثنا مندل بن علي عن ابن جر

من أتته هدية وعنده ناس فهم شركاؤه فيها، تويف حممد بن : عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .مسعود سنة ست ثالمثائة

ال  حممد بن مسعود بن حممود بن اليونسي أبو الكرم بن أيب ذر بن أيب املاجد كان من أهل التمييز واملعرفة، وله شعر
بأس به بالعجمية ويف سلفه فقهاء وأئمة، يذكرون يف مواضعهم ومسع أبو الكرم اإلمام أمحد بن إمساعيل حيدث عن 
الفراوي، باسناده عن البخاري ثنا علي بن عياش ثنا شعيب بن أيب محزة عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا 

اللهم رب هذه الدعوة التامة إىل آخرها : ل حني يسمع النداءأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال من قا
  .حلت له شفاعيت يوم القيامة

حممد بن املسافر البامدي الفقيه، كان من الصاحلني املتورعني، مسع القاضي عطاء اهللا بن علي سنة إحدى وأربعني 
بروايته عن عبد املنعم عن أبيه وفيه أنبا ومخسمائة، يف اجلامع بقزوين من جملس إمالء األستاذ أيب القاسم القشريي، 

أبو سعيد حممد بن إبراهيم األديب ثنا حممد بن حممد بن إسحاق أبو أمحد احلافظ، أنا عبد الرمحن بن حممد الطهراين 
  .أنا حممد بن الليث أبو الصباح ثنا حممد بن عرعرة ثنا شعبة عن منصور عن خيثمة عن عدي ابن حامت

اتقوا النار ولو بشق مترة : عليه وآله وسلم ذكر النار فأشاح بوجهه تعوذ منها ثالث مرار، مث قالأن النيب صلى اهللا 
أعرض وحنى وجهه، وقد روى يف بعض الروايات فأعرض وأشاح، : فأشاح قيل: فإن مل جتدوا فبلكمة طيبة، قوله

أشاح قبض وجهه وقيل أقبل، ومسع  جد يف الوصية باتقاء النار، وقيل حذر من ذلك كأنه ينظر إليها وقيل: وقيل



البامدي الكثري من اإلمام أمحد بن إمساعيل وكان من مالزميه، ومما مسع منه صحيفة جويرة بن أمساء مسعها، سنة 
  .ثالث وأربعني ومخسمائة

  فصل

واملتقنني،  حممد بن مسلم بن عثمان بن عبدا هللا املعروف بابن وارة أبو عبد اهللا الرازي من احلفاظ الكرب الثقات،
أنه كان أكرب سنا من أيب زرعة، وأيب حامت، وكان أبو زرعة جيله ويهاب منه، وعن أيب جعفر الطحاوي أنه قال : قال

ثالثة من علماء احلديث اجتمعوا بالري مل يكن يف وقتهم أمثاهلم، أبو زرعة وأبو حامت وحممد بن مسلم بن فارة، مسع 
زيدي الرهاوي وأقراهنم، ورد قزوين ومسع حممد بن سعيد بن سابق، وروى عنه  بالبصرة أبا عاصم وبالشام حممد بن

حممد بن حيىي الذهلي، وحممد بن إمساعيل البخاري وعبد الرمحن بن أيب حامت وإسحاق بن حممد الكيساين وأبو عبد 
  .اهللا احملاملي وحيىي بن حممد بن صاعد وحممد ابن خملد الدوري

ظ يف التاريخ عن أيب عمر عبد الواحد ابن حممد بن عبدا هللا بن مهدي، ثنا القاضي حدث أبو بكر اخلطيب احلاف
احلسني بن إمساعيل احملاملي، أنا ابن وارة ثنا حممد بن سعيد بن سابق ثنا عمرو بن أيب قيس عن مطرف عن أيب 

وج إىل صالة الغداة إسحاق عن معاوية بن قرة عن بالل، قال جثثت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم للخر
فوجدته يشرب قال مث ناويل فشربت، مث خرجنا إىل الصالة قال اخلطيب غريب يستحسن من رواية أيب إسحاق 

  .السبيعي عن معاوية بن قرة وفيه إرسال ألن معاوية مل يلق بالال

كان فقيها مناظراً : القاضي حممد بن املسرف بن نصر بن عبد اجلبار بن عبد اهللا القرائي، أبو الفتاح بن أيب احملاسن
مقداما تفقه ببغداد وغريها، ومسع الصحيح البخاري أو بعضه، من األستاذ الشافعي ابن داؤد املقرىء سنة إحدى 

عشرة ومخسمائة، ومسع ببغداد سنة مثان وعشرين ومخسمائة، من أيب بكر حممد بن أمحد بن احلسني البيهقي، عن أيب 
مد بن عبد اهللا اجلوزقي عن مكي بن عبدان عن مسلم واألربعني أليب سعد املاليين حفص بن مسرور عن حممد عن حم

برواية العامري عن أيب عبد اهللا حممد بن جعفر النسابة عن أمحد بن محزة الصويف املعروف بعموية، عن املاليين وكتب 
  .قريباً منهاالكثري ببغداد عن تثبت ورواية وتوىل القضاء بقزوين سنة ثالثني ومخسمائة أو 

  فصل

حممد بن مشكوية، مسع بقزوين أبو العباس أمحد بن إبراهيم بن مسوية رسالة عباد بن عباد اخلواص بروايته عن أيب 
  .حامت عن أمحد بن أيب اخلواري قال أنا أمحد بن وديع املذحجي قال قال حر بن رستم هذه رسالة عباد بن عباد

  فصل
بو الفتح املروزي القزويين، مسع احلسن بن حممد بن احلسن الفقيه املعروف حممد بن املطهر بن عمر بن سعيد أ

بالنجار، سنة نيف وستني وثالمثائة وربيعة بن علي العجلي سنة مثان ومثانني وثالمثائة، ومما مسع منه هلذا التاريخ ما 
املنذر اهلروي مبصر ثنا أبو حدث به ربيعة عن احلسني بن جعفر بن حممد اجلرجاين أنا أبو بكر أمحد بن حممد بن 

إبراهيم املزين أنا حممد بن إدريس الشافعي، أنا مالك عن نافع عن ابن عمران رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
  .املتبايعان كل واحد منهما على صاحبه باخليار ما مل يتفرق إال بيع اخليار: وقال

مناطي أبو الفضل األصبهاين، مسع فضائل قزوين من األستاذ أيب حممد بن املطهر بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا األ
  .إسحاق الشحاذي سنة ست وعشرين ومخسمائة، وقريباً منها



حممد بن املطهر بن يعلى بن عوض بن حممد الفاطمي أبو الفتوح العلوي اهلروي، شريف نبيل عامل ورد قزوين ومسع 
ن الكبري واملدخل وكتاب مبسوط علم الشافعي رضي اهللا عنه منه هبا يروى الصحيحني، عن حممد الفراوي والسن

عن زاهر الشحامي عن مصنفها احلافظ أيب بكر البيهقي ومسع منه، عوايل الفراوي بقزوين مجاعة سنة سبع ومخسني 
  .مخسمائة
  فصل

جه هبا ومسع احلديث حممد بن املظفر بن املشرف بن نصر بن عبد اجلبار أبو الفتاح القرائي املشريف تفقه ببغداد وتو
  .وأجاز له الشيخ أبو الوقت عبد األول مسموعاته وإجازاته

  فصل
حممد بن معاذ بن الريان أبو بكر القزويين، روى عن حممد بن عبد العزيز بن املبارك القيسي وعن حيىي بن عبدك 

حممد بن معاذ ابن الربان القزويين وروى عنه أبو عبد اهللا حممد بن علي بن عمر يف فوائده املنتقاة فقال ثنا أبو بكر 
ثنا حممد بن عبد العزيز القيسي ثنا سليم بن حرب ثنا محاد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن احلسن عن أنس بن 

مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم خرج علينا متوشحا بثوب قطري متكئا على أسامة فصلى بنا 
  .رفيه عاتقيه، والقطري ضرب من ثياب اليمن وقد يقال بالفاءالتوشيح بالثوب أن خيالف بني ط

حممد بن معاذ بن فهد النهاوندي، حدث بقزوين، عن حممد بن حيىي بن مندة وعن حممد بن صاحل األشج، ذكر 
اخلليل احلافظ يف ترمجة علي بن أيب طالب الزيدي ثنا عبد الواحد بن حممد بن معاذ بن فهد النهاوندي بقزوين ثنا 

حممد بن حيىي بن مندة ثنا حممد بن عصام بن يزيد خيرب عن أبيه عن سفيان بن سعيد عن إبراهيم بن نافع عن احلسن 
ليس شيء : بن مسلم عن خالد عن أم الدرداء عن أيب الدرداء، قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول

  .النهاوين واىف قزوين يف شعبان سنة مثان وعشرين وثالمثائةأثقل يف امليزان من اخللق احلسن، يقال إن حممد بن معاذ 
  فصل

حممد بن املعاىف بن وهب الفقيه أبو بكر الصرام، مسع بقزوين سليمان بن حممد بن سليمان بن يزيد وأبا عبد اهللا 
يعلى  حممد بن عمر بن علي، ومسع بأصبهان أبا بكر حممد بن إبراهيم بن علي بن عاصم املقرىء حديثه عن أيب

املوصلي ثنا زهري ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب عن ابن إسحاق حدثين حممد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبري 
: من مس فرجه فليتوضأ، قال أبو خيثمة: عن زيد بن خالد قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول

  .هذا عندي وهم وإمنا رواه عروة عن بسرة
  فصل

ن معروف بن موسى القزويين أبو عبد اهللا، حدث بصنعا عن أيب محة، رأيت خبط أيب احلسن القطان ثنا أبو حممد ب
عبد اهللا حممد بن معروف ابن موسى القزويين، وهو من أهل أهبر بصنعاء، سنة مخس ومثانني ومائتني ثنا أبو محة ثنا 

طاوس عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس عن النيب  عبد الرمحن بن سليمان الطاوسي عن عمه حممد بن عبد اهللا بن
  .قال مائة آية" فاقرؤا ما تيسر من القرآن " صلى اهللا عليه وآله وسلم يف قوله تعاىل 

حممد بن معروف أبو علي األهوازي، رأيت خبط أيب احلسن القطان ثنا حممد بن معروف بقزوين سنة تسع وسبعني 
ن غياث عن هشام بن عروة عن أمه عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وآله ومائتني، ثنا سهل بن عثمان بن حفص ب
  .وسلم كان إذا مسع النداء قال وأنا وأنا

  فصل



  .حممد بن أيب املالحي القزويين، فقيه مسع اإلمام عبد اهللا بن حيدر سنة سبع وثالثني ومخسمائة يف اجلامع
  فصل

بقزوين، وروى نصر بن عبد اجلبار أبو منصور القرائي عن أبيه أيب أنه حدث : حممد بن مقاتل أبو بكر الرازي يقال
عنان عبد اجلبار أخربين أيب حممد عبد اهللا أخربين أيب عبد الرمحن بن إبراهيم، حدثين أيب إبراهيم ثنا أبو بكر حممد بن 

قاتلوا : " يف قوله تعاىل مقاتل الرازي بقزوين ثنا أيب ثنا إسحاق بن سليمان الرازي، عن الربيع بن صبيح عن احلسن
  .قال الديلم" الذين يلونكم من الكفار 

  فصل
حممد بن ملكدار بن إمساعيل الوبار، مسع أبا العباس أمحد بن حممد املقرىء الرازي بقزوين األربعني يف الرباعي أليب 

  .رجاين عنهإسحاق املراغي، مث الرازي سنة سبع وأربعني ومخسمائة، بروايته عن أيب غالب الصيقلي اجل
حممد بن ملكداد بن علي بن أيب عمرو القزويين، تفقه على أبيه وغريه، وحصل ما كل فن حىت األمثال واألشعار، 

ومسع احلديث من أبيه، ومسع أبا الفتوح إمساعيل بن أيب منصور الطوسي سنة مخس وعشرين ومخسمائة، ومسع 
عشرين ومخسمائة، وهو خيرب عن القاضي أيب عبد اهللا محد بن الشيخ احلسني بن املختار املعروف بأمريان سنة ست و

حممد الزبريي أنا أبو احلسن علي بن حممد بن نصر أنبا أبو احلسن علي بن أمحد احللواين ثنا أبو احلسن علي بن أمحد 
قال قال  بن موسى ثنا حممد بن عبد ثنا إبراهيم بن يوسف ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، من فضل علي أيب بكر وعمر وعثمان وعلي، فقد رد ما قلته وكذب ما هم 
  .أهله اخترمته املنية يف شبابه وأبوه حيٍّ

  .حممد بن ملكداد بن الفرج القزويين أبو عبد اهللا، مسع أبا سعد احلصريي بالري
  فصل

من مجعه " االنتصار يف األخيار " الزبري القرائي، مسع اخلليل بن عبد اجلبار القرائي حممد بن أيب املنذر بن حممد بن 
  .سنة سبع ومثانني وأربعمائة

حممد بن منصور الفقيه، مسع اخلليل بن عبد اهللا احلافظ جزأ من مسموعاته، وفيه ثنا علي بن أمحد بن صاحل ثنا حممد 
ق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ثنا علي بن حممد بن يوسف بن يونس بن هارون إمام جامع قزوين ثنا إسحا

عمن حدثه ثنا خالد بن عمرو بن سعيد ثنا سهل بن يوسف ابن سهل بن مالك بن أخي كعب عن أبيه عن جده 
ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم املدينة، من حجة الوداع صعد املنرب ومحد اهللا وأثىن عليه مث قال : قال

إن أبا بكر مل يسوين قط فاعرفوا ذلك يا أيها الناس إين عن عمر راض وعن عثمان وعلي وطلحة والزبري وسعد 
  .وعبد الرمحن بن عوف واملهاجرين األولني فاعرفوا ذلك هلم

حممد بن منصور األصبهاين، مسع األربعني للمتصوفة مجع أيب عبد الرمحن السلمي من اإلمام أمحد بن إمساعيل سنة 
اثنتني وأربعني ومخسمائة، بروايته عن وجيه الشحامي، حممد بن منصور بن احلسن الطربي، مسع مسند الشافعي 

رضي اهللا عنه بقزوين سنة تسع وستني ومخسمائة، من القاضي عطاء اهللا بن علي، بروايته عن أيب سعد احلصريي، 
  .عن السالم مكي بن منصور

  فصل
اين الصويف خادم الصوفية بقزوين، مسع الرياصة للشيخ أيب حممد جعفر بن حممد بن املهلب أبو منصور اهلمد

املعروف يبابا، من أيب احلسن ابن أمحد املوسياباذي، سنة اثنتني ومخسني ومخسمائة، بروايته عن أيب ثابت املعتمر بن 



  .منصور بن علي خادم الشيخ جعفر عنه
أو أبو جعفر الصويف، مسع أسباب النزول لعلي بن أمحد الواحدي، حممد بن املهلب بن أيب طاهر اهلمداين أبو طاهر، 

  .من القاضي عطاء اهللا بن علي سنة إحدى وسبعني ومخسمائة

  فصل

حممد بن موسى بن إبراهيم القزويين املعروف بالعمرو آبادي أبو جعفر أقام سنني يف املدرسة النظامية ببغداد، يتفقه 
ه، ومسع منه التفسري الوجيز أليب احلسن الواحدي، سنة اثنتني وستني على يوسف بن عبد اهللا الدمشقي وغري

  .ومخسمائة، ومسعه أيضا من علي بن احلسني النيسابوري
حممد بن موسى بن احلسني األديب أبو طاهر تفقه بقزوين ومهدان وغريمها، وكان عارفا بالفقه، والشروط واحليل 

رمبا استنبت للفضل، ومسع االرشاد وفضائل قزوين للخليل احلافظ الشرعية، ويتوكل يف جملس القضاء بقزوين، و
من أيب سليمان أمحد بن حسنويه الزبريي، وأجاز له أبو املعمر املبارك بن أمحد بن عبد العزيز مسموعاته وأجازاته، 

  .وكذلك عبد اخلالق بن أمحد بن يوسف وأمحد بن علي بن علي بن السمني وغري واحد من الشيوخ
لى أيب طاهر حممد بن احلسني باجازة عبد اخلالق بن أمحد ابن يوسف له أنبا أبو طاهر أمحد بن احلسن بن قرأت ع

أمحد الباقالين، أنا عبد امللك بن بسران أنبا أبو بكر اآلجري ثنا احلسن بن علي اجلصاص، ثنا حممد بن عزيز االيلي 
حدثين قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله  حدثين سالمة بن روح، عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب، قال

  .وسلم رب أغرب ذي طمرين ال يؤبه لو أقسم على اهللا البره
حممد بن موسى بن علي الكاتب القزويين، مسع أبا احلسن حممد بن أمحد بن طالب، رأيت خبطه أنبا الشيخ حممد بن 

نا عبد الرمحن عن عمه قال رجل من أهل الشام أمحد بن طالب، ثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي ث
دخلت بالد قضاعة، فسمعت أعرابيا يقرأ، إنا أنزلناه يف شوكة املرعي فجاء الذئب يسعى، فأخذ النجعة الوسطي، 

  .بلى واهللا: أوىل لك فأوىل مث أوىل لك فأوىل، فقلت يا هذا ليس هذا من كتاب اهللا فقال
بو ذر الفقيه القزويين، من كبار الفقهاء تفقه بقزوين، ومسع احلديث من أيب حممد بن موسى بن حممد بن يونس، أ

القاسم عبد العزيز بن ماك، وأقرانه، مث أرحتل إىل بغداد فأقام هبا للتفقه سنني، ومسع الدار قطين وابن املظفر وابن 
من تعاليق الفقه سنة تسع شاهني، وملا عاد إىل قزوين درس مدة وخترج به مجاعة ورأيت أجزاء مما علق عليه، 

  .وتسعني وثالمثائة، وتويف سنة ثالث وأربعمائة
حممد بن موسى بن مرداس بن علي بن العباب بن خالد بن العباب أبو احلسن املرداسي القزويين، أديب نسيب 

  :أصيل نبيل، تام الفضل جيد الشعر، قومي الطبع له يف أخيه وكان خاليا عن الفضل مولعاً بالشطرنج
  فالليايل أخرتين عنك ال مرضي فعلك... ن تأخرت جبسدي وتقدمت هبز لك إ

  نح شطرجنك عين هات ساجلين بفضلك... حرمتين وأنالتك وبعضي مثل كلك 
حكى أن أبا احلسن املرداسي كان جيتاز بباب طريف، وهو حملة بقزوين وإذا ابن لنكك البصري الشاعر مستلق 

إليه فضل أيب احلسن وأبوته وذكر أنه هو فناداه وقال أنت ابن مرداس الذي هناك باب مسجد عليل، وقد انتهى 
يشعر، فقال أبو احلسن قد قيل ذا لكنين أنكر فقال ابن لنكك مشريا إىل قصر أيب إسحاق السليماين هناك صاحب 

  :هذا القصر ما شأنه فقال أبو احلسن
  أحسن من يف مصر ما يذكر



  :فقال ابن لنكك
  انهأراه قد طول بني
  .لكنها عن قدره تقصر: فقال أبو احلسن

فدخل على أيب إسحاق فاطلعه حبال الرجل واعتالله فافرد أبو إسحاق له حجرة وروعى وعوجل حىت برأ تويف أبو 
  .احلسن، سنة إحدى ومثانني وثالمثائة

عبيد اهللا بن حممد بن موسى بن معقل أبو العباس الرازي، وقد يسمى أمحد، وهو أثبت من حدث بقزوين، عن 
فضالة النسوي، رأيت خبط بعض أهل احلديث ثنا أبو احلسن القطان ثنا حممد بن موسى بن معقل الرازي بقزوين ثنا 

عبيد اهللا بن فضالة النسوي، ثنا العباس بن بكار ثنا عبد اهللا بن املثىن عن عمه مثامة بن عبد اهللا بن أنس بن مالك، 
وآله وسلم الغالء والرخص جندان من جنود اهللا تعاىل اسم أحدمها، رغبة واسم  قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه

اآلخر رهبة، فإذا أراد اهللا أن يغلبه قذف الرغبة يف صدور التجار فحبسوه، وإذا أراد أن يرخصه قذف الرهبة يف 
  .صدور التجار، فأخرجوا من أيدهم

ياين، مسع أباه وحيىي بن عبدك، ومن غري القزوينني أمحد بن حممد بن موسى بن هارون بن حيان أبو حيىي القزويين احل
عبد اجلبار العطاردي، حممد بن إسحاق الصنعاين، ومسع منه حممد بن أمحد بن منصور وعلي بن أمحد بن صاحل، 

وأقراهنما، وله سلف مذكورون، وحدث اخلليل احلافظ عن علي بن أمحد بن صاحل، ثنا أبو حيىي حممد بن موسى بن 
ارون، ثنا عباس الدوري ثنا حممد بن بشري العبدي ثنا سالم بن أيب عمرة عن عكرمة عن ابن عباس، قال قال ه

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم صنفان من أميت ليس هلما يف اإلسالم سهم املرجئة والقدرية
لي بن حممد بن أمحد بن يعقوب حممد بن موسى القزويين، مسع جزأ من حديث احلسن بن عرفة، من أيب احلسني ع

املرزي بروايته، عن عبد الرمحن بن أيب حامت عن ابن عرفة، وفيه ثنا هشيم بن بشري أبو معاوية الواسطي، عن منصور 
بن زاذان، عن ابن سريين عن ابن عباس إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، خرج من املدينة، إىل مكة ال 

  .نيخياف إال اهللا رب العامل
حممد بن موسى القزويين، حدث عنه جعفر بن أمحد بن علي القمي نزيل الري فيما مجع من فضائل جعفر بن أيب 

ثنا حممد بن موسى القزويين، ثنا أمحد بن حممد بن حيىي عن احلمريي عن أمحد بن أيب : طالب رضي اهللا عنه، فقال
ؤد اجلعفري، عن إمساعيل بن حممد بن إسحاق بن جعفر بن عبد اهللا عن صاحل بن أيب محاد عن احلسني بن علي بن دا

دخلت اجلنة فرأيت جارية : حممد عن أبيه عن أيب عبد اهللا عن أبيه عن عباية عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
  .هذه أدماء لعساء فقلت ما هذه يا جربئيل فقال إن اهللا تعاىل عرف شهوة جعفر بن أيب طالب لالدم اللعس فخلق له
حممد بن موسى الصويف األبيوردي، مسع بقزوين أجزاء من أول الرسالة لالستاذ أيب القاسم القشيزي، من أيب 

  .الفضل إمساعيل بن حممد الطوسي، سنة ثالث ومثانني وأربعمائة
  .حممد بن موسى املشكاين الرندواين، مسع مسند الشافعي رضي اهللا عنه من السيد أيب حرب اهلمداين

بن موسى، مسع اإلمام أمحد بن إمساعيل املتفق للجوزقي، ثنا أبو حامد الشرقي ثنا حممد بن حيىي ثنا عبد الرمحن  حممد
كنا إذا صلينا مع : بن مهدي عن سفيان عن أيب إسحاق عن عبداهللا بن يزيد قال ثنا الرباء، وهو غري كذوب، قال

أحد منا ظهرة حىت جيد النيب صلى اهللا عليه وسلم فنسجد مث  رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فرفع رأسه مل حين
مسعت أبا عثمان البصري، مسعت أمحد بن سلمة، مسعت مسلم بن احلجاج، يقول قوله، وهو غري : قال اجلوزقي



  .كذوب يقوله أبو إسحاق لعبدا هللا بن يزيد
  فصل

يين، كان حافظا كأبيه، مسع احلسن بن علي حممد بن ميسرة بن علي بن احلسن بن إدريس اخلفاف، أبو نعيم القزو
الطوسي، وحممد بن صاحل الطربي، وإسحاق بن حممد وأبا احلسن القطان وبالري ابن أيب حامت، وأقرانه، روى عنه 
أبو سعد حممد بن زيدي املالكي، يف جزء من حديثه مجعه أو مجع له، فقال حدثين أبو نعيم حممد بن ميسرة بن علي 

ثنا حممد بن مسلم بن وارة، كان أبو زرعة الرازي عليال، فدخلت : هللا حممد بن عمر العطار الرازي قالثنا أبو عبد ا
عليه مع أيب حامت نعوده فإذا العلة، قد اشتدت به، فقلت أليب حامت أال تلقنه ال إله إال اهللا، فقال أبو حامت إين استحي 

  .أن القنه فتذاكرنا احلديث
نا عبد احلميد بن جعفر بن جعفر فارتج علي، فقال أبو حامت ثنا حممد بن بشار ثنا أبو فقلت حدثين أبو عاصم، ث

نعم ثنا حممد بن بشار ثنا أبو عاصم ثنا : عاصم ثنا عبد احلميد بن جعفر، فارتج عليه فرفع أبو زرعة بصره فقال
اهللا صلى اهللا عليه وآله عبد احلميد بن جعفر ثنا صاحل بن عريب عن كثري مرة عن معاذ بن جبل، قال رسول 

  .من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا، وفارق الدنيا دخل اجلنة: وسلم
رأيت خبط علي بن احلسني القصريي الرفا، حدثين حممد بن ميسرة بقزوين، سنة ست ومخسني وثالمثائة، ثنا إسحاق 

ابن أيب أوىف قال قال رسول اهللا صلى اهللا بن حممد ثنا علي بن حرب املوصلي ثنا وكيع ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن 
تويف أبو نعيم سنة مثان وستني وثالمثائة، يف تاريخ حممد . كل جسد يدخل النار ما خال جسد العلم: عليه وآله وسلم

  .بن إبراهيم القاضي، سنة أربع وستني
  فصل

ن مرابطا، مث توطنها، وبقي هبا حممد بن ميمون بن عون الكاتب، كاتب أبوه من امللوك بفرغاته، وأنه دخل قزوي
  .أوالده وأعقابه وكان حممد من العلماء الزهاد، حيضر املقابر يف اليوم مرارا ويبكي وخيشع

  حرف النون يف اآلباء

حممد بن ناصر بن حيدر النساج، مسع أمحد بن إمساعيل حيدث يف بعض أماليه عن حممد بن املنتصر أنبا حممد بن 
د أخربين ابن فنجويه أنبا ابن شيبة، أنبا ابن ماهان ثنا حممد بن أيوب بن هشام املزين، ثنا سعيد أنبا أمحد بن حمم

عاصم بن علي بن عاصم ثنا حممد بن راشد عن سليمان ابن موسى حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده عن 
ال نعم فأكتب فإنه اهللا علم عبد اهللا بن عمرو بن العاص، قال قلت يا نيب اهللا أكتب ما أمسع منك من احلديث ق

  .بالقلم
حممد بن ناصر بن أيب طاهر الديواين أبو الفضائل األديب املعروف بشاهان كان من أهل األدب، اخلائفني يف علمي 
اللغة واألعراب خترج به مجاعة وله خط بني، كتب الكثري لنفسه ولغريه وشعره ليس باملطبوع املقبول، مسع اجمللدة 

  .لصحيح للبخاري من األستاذ حممد بن الشافعي بن داؤد بسماعه من أبيهاألخرية، من ا
حممد بن نصر السمسار، مسع األستاذ الشافعي املقرىء، سنة إحدى وسبعني وأربعمائة، جزأ من حديث القاضي أيب 

فيه ثنا أبو حممد بن أيب زرعة، بروايته عن أيب العباس أمحد بن اخلضر املعروف خباموش، عن القاضي أيب حممد، و
عمرو عثمان بن أمحد الدقاق ثنا أمحد بن اخلليل الربجالين ثنا أبو النضر ثنا املسعودي، حدثين أبو مرئد عن أبيه عن 



ما أكثر ما يلج به الناس اجلنة، قال تقوى اهللا، وحسن : أيب هريرة قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .األجوفان، الفم والفرج: ناس النار، قالاخللق وسئل ما أكثر ما يلج به ال

  فصل
حممد بن نصر بن أمحد أبو حنيفة بن أيب الفرج الديلمي القزويين، شيخ متدين كان له حظ من احلديث والفقه 

والشروط وغريها، ومسع الكثري من اإلمام أمحد بن إمساعيل، ومن والدي وغريمها، وفيما مسع أمحد بن إمساعيل، سنة 
 ومخسمائة، حديثه عن أيب القاسم الشحامي ثنا إمساعيل بن عبد اهللا الساوي ثنا علي بن بندار إحدى ومخسني

الصرييف، ثنا حممد بن عبد السالم ثنا أبو الربيع الزهراين ثنا حممد بن عبد اهللا بن أيب سلمة األنصاري ثنا مالك بن 
  .دينار عن أنس بن مالك

وعزيت وجاليل وجودي وفاقه خلقي، إيل وارتفاعي : يقول اهللا تعاىل: وسلم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله
يف عز مكاين إين ألستحي من عبدي وأميت، أن يشيبا يف اإلسالم مث أعذهبما، قال فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

أبكي ممن : له وسلموآله وسلم، يبكي عند ذلك، فقيل يا رسول اهللا، ما يبكيك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآ
  .يستحي اهللا منه، وال يستحي من اهللا

حممد بن نصر أيب العالء بن احلسن األهبري، مسع مع أبيه وأخيه علي بن أيب العالء من أيب طلحة القاسم بن أيب 
املنذر اخلطب، ما رواه عن أيب احلسن القطان عن احلسن بن علي بن نصر الطوسي، بسماعه منه بقزوين، سنة سبع 

ومثانني ومائتني، أنبا أبو بكر حفص بن عمر السياري ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري، حدثين أيب عن علي بن زيد 
قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم املدينة وأنا لنب مثان سنني، فذهبت يب : عن سعيد بن املسيب قال قال أنس

نساؤهم قد احتفوك غريي، وإين ال أجد ما أحتفك إال ابين هذا أمي إليه، فقالت يا رسول اهللا إن رجال األنصار و
فاقبله مين خيدمك مبا بدالك، قال فخدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عشر سنني مل يضربين قط، ومل 

وكان أول ما أوصاين به أن قال يا بين أكتم سري تكن مؤمنا فما أخربت بسره أحدا، : يسبين ومل تعبس يف وجهي
وإن أمي وأزواج النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يسألنين، فما أخربهم بسره، وال أخرب بسره أحدا أبدا، مث قال يا 

بين اسبغ الوضوء يزد يف عمرك، وحيبك حافظاك، مث قال يا بين إياك وااللتفات يف الصالة، فإن االلتفات يف الصالة 
  .هلكة، فإن كان البد ففي التطوع ال يف الفريضة

  .حممد بن نصر السنجري، مسع احلديث بقزوين، سنة تسع وتسعني وثالمثائة، مع حاجي بن احلسني البزاز
حممد بن نصر اخلطيب أبو بكر، مسع من أيب احلسن بن إدريس يف مجاعة منهم أبو منصور املقومي، سنة مثان 

  .وأربعمائة
  فصل

ين قال اخلليل، وهو قدمي املوت أحد الزهاد، روى عن حممد بن النضر أبو عبد الرمحن احلارثي الكويف، ورد قزو
أنبا علي بن العباس ثنا حممد : األوزاعي، وروى عنه عبد اهللا بن املبارك، ويوسف بن أسباط وأبو نصر التمار مث قال

ضر بن حممد احلسن البجلي، ثنا عبد اهللا بن جامع احللواين، ثنا جعفر بن عبد الواحد اهلامشي، ثنا حممد بن الن
احلارثي، عن هشام بن زياد أيب املقدام عن احلسن عن أنس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم طلب العلم 

حممد بن النضر : فريضة على كل مسلم، وذكر اإلمام حممد ابن إمساعيل البخاري، حممد بن النضر يف التاريخ فقال
  .أبو عبد الرمحن الكويف احلارثي الشيخ الصاحل

ن النضر الصويف أبو بكر الشاشي، حكى بقزوين عن جعفر اخللدي، وغريه، وروى عنه اخلليل يف مشيخته، حممد ب



مسعت أبا بكر حممد بن النضر الصويف، بقزوين سنة تسع ومثانني، مسعت جعفر اخللدي، مسعت اجلنيد يقول : فقال
 ملك فقال يا أبا القاسم مب يتقرب املتقربون رأيت ريب العزة يف النوم ومعه مالئكة وكأين أتكلم على الناس، فسألين

  .إىل اهللا، فقلت بعمل صفي يف مكان خفي مبيزان ويفّ، فقال امللك كالم موفق
مسعت أبا بكر، مسعت أبا احلسني الرحياين، مسعت أبا بكر مسعت أبا احلسني الرحياين، مسعت الشبلي، : قال أيضا
يب كيف السبيل إليك فقد حتري العامل فيك، فنوديت أن يا بابكر أترك رأيت رب العزة يف النوم، فقلت يا ر: يقول

  .الدنيا وقد نلت وخالف هواك وقد وصلت
  حرف اهلاء يف اآلباء

حممد بن هادي بن مهدي احلسين أبو عبدا هللا شريف، فقيه قرأ على املظفر بن علي احلمداين القزويين بعض كتاب 
  .يته عنهااليضاح واملغنية، للشيخ املفيد بروا

حممد بن هبة اهللا بن فريوز أبو جعفر األرموي، مسع أبا إسحاق الشحاذي بقزوين، سنة تسع وعشرين ومخسمائة، 
حديثه عن أيب معشر عبد الكرمي بن عبد الصمد الطربي، أنبا عبد العزيز بن بندار الشريازي مبكة، ثنا أمحد بن علي 

بن حممد الدوري ثنا أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع عن النهاس بن قهم بن الل، ثنا أبو عبد اهللا احلكيمي ثنا عباس 
عن عبد اهللا ابن عبيد بن عمري، قال كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يتناشدون األشعار وهم 

  .يطوفون بالبيت
اجلامع، ومسع إمساعيل بن توبة،  حممد بن هارون احلجاج املقرىء أبو بكر القزويين من الفضالء الكبار، كان يؤم يف

وهارون بن هزاري وبالري أبا زرعة وأبا حامت وبالعراق سعدان بن نصر، وعباسا الدوري، واحلسن بن علي بن 
عفان، وروى عنه حممد بن سليمان بن يزيد، وعمر ابن عبد اهللا بن زاذان، فقال يف بعض األجزاء ثنا حممد بن 

وبة ثنا إمساعيل بن جعفر عن عبد اهللا بن دينار أنه مسع ابن عمر يقول هنى رسول اهللا هارون احلجاج ثنا إمساعيل بن ت
  .صلى اهللا عليه وآله وسلم عن بيع الوالء وهبته

قال الشيخ أبو احلسن علي بن احلسن الصيقلي يف بعض أماليه، مسعت أبا بكر حممد بن حيىي بن السري، مسعت أبا 
مسعت أبا بكر بن أيب شيبة يقول رايت : قرىء، مسع أبا زرعة الرازي يقولبكر حممد بن هارون بن احلجاج امل

يا رب إن املخلوق إذا شاخ عبده يف خدمته يعتقه، وقد شخت : أعرابياً شيخاً كبرياً، وقد تعلق بأستار الكعبة، يقول
ت إىل جنبه متضرعاً إىل ريب، فاعتقين، فرأيته تلك الليلة كذلك، ورأيته من الغد كذلك، فلما كانت الليلة الثالثة قم

تويف سنة إحدى وعشرين وثالمثائة، ويف . فسمعت صوتاً من الكعبة قد أعتقناك يا شيخ من النار ووهبنا لك اجلبان
  .تاريخ حممد بن إبراهيم القاضي، سنة تسع عشرة وثالمثائة

ر بن حفص السدوسي، وحممد بن حممد بن هارون بن حممد الزجناين أبو احلسني الثقفي، مسع بشري بن موسى، وعم
شاذان اجلوهري، وعلي ابن عبد العزيز، ورد قزوين وروى هبا غريب احلديث أليب عبيد، عن علي بن عبد العزيز، 
بسماعه منه سنة ست ومثانني ومائتني، حدث أبو الفضل حممد بن علي بن املهتدي باهللا، ومسع من لفظه عثمان بن 

حممد بن عبد الواحد بن حممد بن زكريا بن حيىي الرازي اخلزاعي ثنا أبو احلسني حممد  احلسن املنيقاين، عن أيب حامت
بن هارون بن حممد الثقفي ثنا أبو علي احلسني بن عبد احلميد بن سعيد ثنا حممد بن عبد اهللا بن عمار ثنا املعاىف ابن 

  :عمران عن سفيان الثوري عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال



رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من نفس، عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس اهللا عنه كربة من كرب قال 
اآلخرة، ومن ستر مسلما يف الدنيا ستره اهللا يف الدنيا واآلخرة ومن يسر على معسر، يسره اهللا عليه، واهللا يف عون 

  .مثائة وقد نيف على املائةالعبد ما كان العبد يف عون أخيه، تويف بعد اخلمسني والثال
ومسع منه إسحاق . حممد بن هارون بن موسى القاضي، أبو موسى األنصاري، ورد قزوين سنة مخس ومثانني ومائتني

بن حممد، وميسرة ابن علي قال ميسرة يف مشيخته، ثنا أبو موسى حممد بن هارون القاضي األنصاري بقزوين، ثنا 
مسلم، عن األوزاعي عن حيىي بن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن رسول اهللا  أبو الوليد القرشي ثنا أبوليد بن

صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال أختني إبراهيم عليه السالم وهو ابن عشرين ومائة، سنة مثا عاش بعد ذلك مثانني 
  .سنة

  .حممد بن هارون الكتاين، مسع حممد بن إمساعيل البخاري من أيب الفتح الراشدي
  الواو يف اآلباءحرف 

حممد بن روشا بن حيدر البزاز أبو عبد اهللا البابائي، فقيه قزويين، مسع أبا زيد الواقد بن اخلليل بن عبد اهللا اخلليلي، 
أربع سنة ومثانني وأربعمائة ومسع أبا منصور املقومي جزأ من حديث أيب الفتح الراشدي بسماعه منه وفيه أنبا أبو 

امللك بن حممد بن عدي، ثنا العباس الوليد العذري، حدثين حممد بن شعيب أخربين معاوية  طاهر بن خزمية ثنا عبد
بن حيىي عن سليمان األعمش عن شقيق بن سلمة عن حذيفة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال يا 

فأما الاليت يف الدنيا فيذهب معشر املسلمني أتقوا الزنا، فإن فيه ست خصال ثالث يف الدنيا، وثالث يف اآلخرة، 
  .ببهاء الوجه ويورث الفقر وينقص العمر وأما الاليت يف اآلخرة فيورث السخطة وسوء اخلطاب واخللود يف النار

حممد بن الوزير بن عبد الكرمي اجلالباين القزويين أبو عبد اهللا كان ألبيه وقبيلته وجاهة وقدر ومتيز يف البلد، وإن مل 
العلم وتوىل أبوه األوقاف وبعض أعمال السلطان كقيميةواألودية، فحمدت آثاره فيها، ومل يأل يكونوا من أهل 

  .جهدا فيما ينتفع به املسلمون وملا درج رزق لسان صدق يف اآلخرين
أما حممد فإنه كان يتلقف أوال طرفا من الفقه والكالم بالفارسية مث انفتحت عينه فترقى من الفارسية إىل العربية 

صل مبا أويت من ذكا اخلاطر، وقوة احلفظ واجلد يف املراجعة، ومطالعة الكتب وإدمان النظر فيها حظا صاحلا من وح
العربية واألصول والفقه، وسائر الفنون حىت صار ممن يوسف بالنظر الدقيق، وكان فكوراً قنوعا مع رقة احلال 

ل وعبد اهللا ابن أيب الفتوح بن عمران وحممد بن عبد صبوراً طيب النفس، ومسع احلديث من اإلمام أمحد بن إمساعي
  .الرمحن الواريين، وتويف وهو يف حد الكهولة، سنة ثالث عشرة وستمائة

حممد بن الوفاء األديب القزويين، نعت باحلذق والرباعة يف األدب، ومسع األربعني للحاكم أيب عبد اهللا احلافظ، من 
  .سمائة، بروايته عن إبراهيم بن محري إجازة عن احلاكماألستاذ الشافعي املقرىء سنة عشر ومخ

حممد بن الوفاء النجاد، مسع أمحد بن إمساعيل الطالقاين يف املتفق للجوزقي، أنبا أبو حامد بن الشرقي ثنا حممد بن 
اهللا عليه حيىي ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى 

فإن كانت خلف اإلمام فأخذ بيدي، فقال أقرأ يف : ال جيزي صلوة اليقرأ فيها بفاحتة الكتاب، قلت: وآله وسلم
نفسك يا فارسي، احتج اجلوزقي هذه الرواية على أن اخلداج املذكور يف الروايات املشهورة النقصان الذي ال 

  .جيزي معه الصالة
أخربين أبو الفتح الكروخي أنبا عبد : صاب، مسع أمحد بن إمساعيل، يقول يف إمالئهحممد بن أيب الوفاء بن طاهر الق

اهللا بن حممد األنصاري أنبا أمحد بن حممد بن إمساعيل اهلروي، مسعت خالد بن عبد اهللا املروزي، مسعت أبا سهل 



واملقام فرأيت النيب صلى اهللا  كنت نائماً بني الركن: حممد بن أمحد املروزي، مسعت أبا زيد املروزي الفقيه، يقول
وما : إىل مىت تدرس كتاب الشافعي وال تدرس كتايب فقلت يا رسول اهللا: عليه وآله وسلم يف املنام فقال يل يا زيد

  .جامع حممد ابن إمساعيل: كتابك فقال

كر البيهقي أنبا أبو حممد بن ولشان بن أيب منصور، مسع أمحد بن إمساعيل، حيدث عن عبد اجلبار اخلواري أنبا أبو ب
طاهر حممد بن حممد ابن حممش الزيادي ثنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري ثنا حممد بن مهروية الرازي ثنا أبو 
حامت ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبا األوزاعي عن قرة عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه 

  .يعين أبتر: قال عبيد اهللا -بال ال يبداء فيه باحلمد هللا فهو أقطع  كل أمر ذي: وآله وسلم قال
  حرف الياء يف اآلباء

مسعت ابن ثابت : حممد بن حيىي بن زكريا بن إمساعيل أبو احلسن القاضي، فقيه حافظ كبري، قال اخلليل يف اإلرشاد
طاهر، وسهل بن سعد وبغريها أبا  ما رأيت بقزوين من يعرف هذا الشان غريه، مسع بقزوين علي بن أيب: يقول

خليفة وزكريا الساجي، وحممد بن حيىي بن سليمان وحممد بن خلف بن حيان وأبا شعيب احلراين وأبا يعلى 
املوصلي، وحممد ابن عبد اهللا احلضرمي، وكان من املكثرين يقال إنه كتب العراق عن ثالمثائة شيخ، والزم يف الفقه 

تويف وكان رئيساً موقرا ألهل العلم، وتوىل القضاء بقزوين سنة ثالث وعشرين  أبا العباس بن شريح إىل أن
  .وثالمثائة، إىل سنة سبع وعشرين وثالمثائة، وبىن املقصورة يف اجلامع واختذ منربها واستقضى هبمدان أيضا

ا القاضي إمالء يف ثنا حممد بن حيىي بن زكري: حدث اخلليل، عن عبد اهللا بن حممد القاضي، وحممد بن إسحاق قاال
اجلامع سنة سبع وثالثني وثالمثائة ثنا حممد بن خلف بن حيان القاضي، حدثين حممد بن إمساعيل بن موسى بن جعفر 
بن حممد، حدثين عم أيب إسحاق بن موسى عن أبيه عن جده عن حممد بن علي عن علي بن احلسني عن احلسني بن 

هللا صلى اهللا عليه وآله وسلم املتقون سادة والفقهاء قادة، واجللوس علي عن علي ابن أيب طالب، قال قال رسول ا
  .إليهم زيادة وعامل ينتفع بعلمه، أفضل من ألف عابد، واستشهد القاضي أبو احلسن سنة مثان وثالثني وثالمثائة

ة، ثنا احلسني ثنا إمساعيل بن توب: حممد بن حيىي بن عبد األعظم أبو بكر روى عنه ميسرة بن علي يف مشيخته، قال
بن معاذ اخلراساين، عن إمساعيل بن حيىي التيمي عن مسعر بن كدام، عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري، قال 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إن الرجل إذا نظر إىل امرأته ونظرت إليه نظر اهللا تعاىل إليهما نظرة رمحة 
  .ن خالل أصابعهمافإذا أخذ بكفها، تساقطت ذنوهبما م

حممد بن حيىي بن عبدي، روى عنه عثمان بن موسى بن حممد، فقال حدثين حممد بن حيىي بن عبدي بقزوين، ثنا أبو 
احلسن علي بن أيب علّي املقرىء القرشي، ثنا أمحد بن حممد بن سعيد، مؤدب جعفر بن سلمة، عن عبد امللك بن 

قال بلسان قريش، ولو كان غري عريب ما " بلسان عريب مبني : " عاىلجريح عن عطاء عن ابن عباس، يف قول اهللا ت
فهموه، وما أنزل اهللا من السماء كتاباً إال بالعربانية كذا وجدت اسم جد هذا الرجل يف بعض األجزاء وال آمن أن 

  .يكون صحيفا من عبدك
العسقالين، ورد قزوين سنة مخسني حممد بن حيىي الطوسي، يروى عن حممد بن يوسف الفريايب وآدم ابن أيب أياس 

ومائتني، ومسع منه علي بن مهروية وغريه حدث اخلليل احلافظ، عن علي بن أمحد بن صاحل، ثنا علي بن حممد بن 
مهروية ثنا حممد بن حيىي الطوسي بقزوين ثنا حممد بن يوسف الفريايب ثنا سفيان الثوري عن األعمش عن أيب وائل 

ارمحوا حاجة الغين، فقام إليه رجل، وقال : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن عبد اهللا ابن مسعود،



  .يا رسول اهللا، وما حاجة الغين قال الرجل املوسر حيتاج فصدقة الدرهم عليه عند اهللا مبنزلة سبعني ألفا
  :قول الشاعر يف قصيدة أوهلاحممد بن حيىي من األمراء الطاهرية يوصف باجلود والعدل، كان واليا بقزوين وله ي

  وما يل وقيدا ال أموت وال أحيي... أخي ما هلمي اليبيد وال يغين 
  إذا أشرقت يا هلف نفسي على سلمى... يذكرين سلمى من الشمس حسنها 

  :إىل أن قال
  ألتلف ما فيها ودنيا إىل دنيا... فلو كانت الدنيا معا حملمد 

  ث ابن حيىي ما جتف وال يكدىوغي... أرى الغيث يكدي مرة بعد مرة 
  فصل

حممد بن يزيد أبو عبد اهللا بن ماجة احلافظ القزويين، وماجة لقب يزيد، والد أيب عبد اهللا كذلك رأيته خبط أيب 
احلسن القطان، وهبة اهللا ابن زاذان، وقد يقال حممد بن يزيد بن ماجة، واألول أثبت وهو إمام من أئمة املسلمني، 

باالتفاق صنف التفسري، والتاريخ والسنني، ويقرن سننه بالصحيحني، وسنن أيب داؤد النسائي كبري متقن مقبول 
  .وجامع الترمذي، ومسعت والدي رمحه اهللا يقول عرض كتاب السن البن ماجة عن أيب زرعة الرازي فاستحسنه

وبالشام هشام بن عمار وابن  قال مل خيطىء إال يف ثالثة أحاديث، مسع بالعراق ابن أيب شيبة ومبصر حممد بن رمح،
املصفى وبقزوين عليا الطنافسي، وعمرو بن رافع، وبالري حممد بن محيد وبنيسابور حممد بن حيىي الذهلي، وروى 

عنه ابن مسوية، وحممد بن عيسى الصفار، وإسحاق بن حممد، وعلي بن إبراهيم وسليمان بن يزيد وميسرة بن علي، 
ملشهورون برواته السنن عنه علي بن إبراهيم القطان، وسليمان بن يزيد القزوينان، وأمحد بن إبراهيم اخلليلي، وا

  .وأبو جعفر حممد بن عيسى املطوعي وأبو بكر حامد بن ليثوية األهبريان
أنبانا حممد بن مكي بن أيب الرجاء ثنا حممد بن أمحد السكري أنبا سليمان بن إبراهيم احلافظ كتابة أنبا أبو سعيد 

احلافظ أنبا أمحد بن بندار بن إسحاق ثنا أمحد بن روح أبو الطيب ثنا حممد بن ماجة القزويين، يقول جاء النقاش 
حيىي بن معني يوما إىل أمحد بن حنبل، فقعد عنده فمر به الشافعي على بلغته، فقام إليه أمحد فتبعه حىت تغيب عنه 

  .ا عبد اهللا من هذاوأبطأ على حيىي، فلما أن جاء قال له حيىي بن معني يا أب
قال دع ذا إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة، ولد أبو عبد اهللا بن ماجة سن تسع ومائتني، ومات سنة ثالث وسبعني 
ومائتني، وتوىل غسله حممد بن علي القهرمان، وإبراهيم بن دينار الوراق، وصلى عليه أخوه أبو بكر ودفنه أبو بكر 

  :عبد اهللا ورثاه حيىي بن زكريا الطرائقي فقالوأبو حممد احلسن أخواه وابنه 
  ملثا بالغداة وبالعشى... أيا قرب ابن ماجة غثت قطرا 

  تضمنت الربى من الربى... فقد حزت التقى والرب ملا 
  .يريد الربية

  جهارا ليس ذلك باخلفى... من اإلميان قوال مث فعال 
  قىبدمع يف البكاء على الت... أال يا عني جودي مث جّدي 

  أب برهبم حدب حفى... أيب عبد االله أيب اليتامى 
  لفقدان آلثار النيب... أقول ملقلين أال أبكيا 

  آلل اهللا كاملسك الذكي... ونشر مناقب كثرت وطابت 
  كالسيف احلسام املشريف... بعقل وافر ال عيب فيه 



  وما النعمان كان له بشىت... فقيه كان من سفيان أوس 
  عليه من املالئكة العلى... صلى  عليه اهللا صلى مث

  به من لوذعي أحوزي... ألم األرض ويل ما اجنت 
  يبكيه بدمع ألبكي... حلق لكل ذي دين ودنيا 

  :وقال حممد بن األسود القزويين يرثيه
  وضعضع ركنة فقد ابن ماجة... لقد أوهى دعا مث عرش علم 
  يداويه من الداء ابن ماجة... وخاب رجاء ملهوف كئيب 

  علينا من خيطفها ابن ماجة... أال هللا ما جنت املنايا 
  مصابيح الدجى عد ابن ماجة... حممد الذي إن عد يوما 

  بشرح بني مثل ابن ماجة... فمن يرجى لعلم أو حلفظ 
  ومنتخباهتا بعد ابن ماجة... ومن ملصنفات مسندات 

  من التميز والفقه ابن ماجة... ومن يعطى الذي أعطاه يرىب 
  لفقدي العلم أو فقدي ابن ماجة... أدرى ملن آسى حيايت فما 

  لقد جرعت حزنا يا ابن ماجة... لئن جرعت كأسا للمنايا 
  وود خالص يل يا ابن ماجة... يذكر نيك آثار حسان 

  بأين الحق بك يا ابن ماجة... أال ال ريب ما ترين وأين 
  ولقانيك فيها يابن ماجة... فاسكنك املليك جنان عدن 

  وما خلفت مثلك يا ابن ماجة... ا عبد االله مضيت فرداً أي

  .وهذا نظم ال قافية له لكن قد توجد مثله يف املنظومات
حممد بن يزيد ويعرف مبحمد ابن أيب خالد القزويين، ذكر اخلليل احلافظ يف اإلرشاد أنه مسع عبد الرزاق بن مهام 

بن هارون، حدث ابن ماجة يف السنن عن حممد بن أيب  وعبد الرمحن بن مهدي وأنه روى عنه ابن ماجة وموسى
خالد، هذا ثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق األسدي، عن أيب وائل عن عثمان بن عفان أن النيب 

صلى اهللا عليه وآله وسلم توضأ، فخلل حليته، وقد تقرب من الظن أن حممد بن أيب خالد هذا هو الذي يذكر يف 
مل يكن يف عقبه، من يروى واهللا : عمر الصيدناين، وأنه حممد بن علي ابن عمر، لكن قال اخلليلنسب علي بن 

  .أعلم
  فصل

حممد بن يزداد السلمي، مسع القاضي أبا حممد بن أيب زرعة، سنة سبعني وثالمثائة بقزوين حممد بن يزد املهر اهليثمي 
ىل آخر صالة الكسوف، من صحيح حممد بن إمساعيل التاجر، مسع بقزوين، أبا الفتح الراشدي كتاب اجلمعة إ

  .البخاري
  فصل

حممد بن يعقوب بن إسحاق اخلشاين أبو عمرو القزويين، روى عن إمساعيل بن توبة وعمران بن موسى األصمّ 
واحلسن بن خشرم، وروى عنه أبو احلسن القطان، ورأيت خبطه ثنا أبو عمرو حممد بن يعقوب املعروف باخلشاين، 



ن إمالء حفظا يف املسجد اجلامع ثنا عبد اهللا بن حممد الرازي، وعرفه أبو زرعة رمحه اهللا ثنا جرير بن عبد بقزوي
ولقد مهت به وهّم هبا لوال أن رأى برهان ربه : " احلميد عن األعمش عن أيب صاحل عن ابن عباس يف قول اهللا تعاىل

  .ورة يعقوب عليه السالمقال برهان اهللا الذي أرى يوسف جربئيل عليه السالم ص" 
وقعد منها مقعد الرجل من املرأة فإذا بكف قد بدا بينهما، ليس فيه عضد، وال معصم، مكتوب . قال حلّ سراويله

فيه إن عليكم حلافظني كراما كاتبني يعلمون ما تفعلون، فوىل هارباً وولت، فلما سكن عنهما الرعب عادة وعاد 
جل من املرأة، فإذا بكف قد بدا بينهما، ليس فيه عضد وال معصم، مكتوب فيه فحل سراويله، وقعد منها مقعد الر

  " .وال تقربوا الزنا إنه فاحشة ومقتا وساء سبيال " 
فوىل هاربا وولت، فلما سكن عنهما الرعب، عادت وعاد فحل سراويله، وقعد منها مقعد الرجل من املرأة، فإذا 

واتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهللا مث توىف كل نفس ما " صم مكتوب فيه بكف قد بدا بينهما ليس فيه عضد، وال مع
فوىل هارباً وولت فلما سكن عنهما الرعب عادت وعاد حلَّ سراويله، وقعد منها مقعد " كسبت وهم ال يظلمون 

السالم  الرجل من املرأة، فقال اهللا عز وجل يا جربائيل أدرك عبدي يوسف، فانقّض جربئيل يف صورة يعقوب عليه
عاضا على أنامله، وهو يقول يا يوسف أتعمل عمل السفهاء وأنت عند اهللا عز وجل من احلكماء فهذا برهان اهللا 

  .تعاىل الذي أراه يوسف عليه السالم
  .حممد بن يعقوب بن عبد احلي الرازي، مسع بقزوين علي بن أمحد بن صاحل بياع احلديد، سنة مثان وسبعني وثالمثائة

عقوب بن يوسف بن شعيب الرازي أبو عبد اهللا أملي يف اجلامع بقزوين قال ميسرة بن علي اخلفاف يف حممد بن ي
ثنا حممد بن . ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب بن يوسف الرازي إمالء يف اجلامع، سنة ست ومثانني ومائتني: مشيخته

بن حممد عن أبيه عن أيب مرة موىل عقيل عن أم إمساعيل بن يوسف ثنا املعلى بن أسد ثنا وهيب بن خالد عن جعفر 
هاىنء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم صلى يف بيتها عام الفتح مثان ركعات يف ثوب واحد قد خالف بني 

  .طرفيه
  فصل

حممد بن أيب يعلى بن إمساعيل اخلطيب، أبو إمساعيل السراجي خطيب، أديب، أريب، له اخلطب والفصول االنيقة، 
الشعر املليح والترسل البليغ وصنف يف النحو والعروض وغريمها، وكان حتصيله يف األدب على خاله اإلمام أبو و

حممد النجار وكان يقعد لتعليم األدب يف املسجد اجلامع، فيتردد إليه أوالد العلماء واألكابر، وخترج به طائفة، 
أدركته حرفة الفضل يف موروثه من أبيه نبت به البلدة وكان له إتصال بالرؤساء النظامية فلما اضطرب أمرهم، و

  .فسافر إىل الري وأقام هبا سنني ووجد متكنا عند الصدور الوزانية وفوضت إليه اخلطابة

مث أنتقل إىل مهدان، وكان مجيل األخالق، حسن املعاشرة مجعتين وإياه ساوة، فاعتللت ومل يكن معي من يتعهدين، 
 من أموري حىت أنه وضع الذبل مغطى خبرقه يف كمه مرات وذهبت به إىل الطبيب، جزاه وخيدمين فكان يقوم بكثري

اهللا خريا ومسع احلديث من والدي، ومن علّي بن حممد البيهقي املعروف بابن املستوىف األربعني أليب احلسن الفارسي 
  .سنة مثان وأربعني ومخسمائة بروايته عنه
هب املتصوفة للحافظ أيب نعيم من أيب مسعود عبد الرحيم بن أيب الوفاء مسع بأصبهان كتاب األربعني على مذ

احلاجي سنة اثنتني ومخسني ومخسمائة، بروايته عن غامن الربجي وأيب علي احلداد عن أيب نعيم وأجاز له من أئمتها 
و احلسني الالداين وأبو إمساعيل النيسابوري األصبهاين وحممد بن اهليثم وأبو الفرج الثقفي وأبو الفتوح الصحاف وأب

  :املطهر الصيدالين وعبد اهللا الطامذي وغريهم أنشدين رمحه اهللا لنفسه يف إقامته بالري



  هبا من صديق يف اخلطوب معاون... أقمنا بأرض الري جهال ومالنا 
  أال يا طبيب اجلن وحيك داوين... لقد صدقوا يف أهل قزوين جنة 

  :عهدهوله يف انتقاله إىل مهدان يف آخر 
  وقزوين وفارقت اجلماعة... كفرت بأنعم البلدين ري 
  وجئت إىل اجلبال من الرقاعة... هجرت البقعتني ورقعيتها 

  كذلك حال من جهل الزراعة... فألقى يف صفا صلد بذوري 
  إىل سوق االضاعة بالبضاعة... وسقت وال ألوم سواك نفسي 
  اعةأما حر مروئته صن... هب أن صناعيت عري التكدي 
  سوى أين تعلمت اإلضاعة... وما أن نلت من مهدان شيئا 

  :كتب إيل يف صدر كتاب يعرض بغرض له
  فكتبت يف صدر اجلواب... ذكرهتا أمياهنا فخلفت ما حلفت 

  ما خلفت ما حلفت... حاشا خلوص ودها 
  إن حلفت فاخلفت... أتقبلون عذرها 

  :ومن شعره
  ه ظل لآلباء مداحايف نفس... إن اللئيم إذا ما فاته شرف 

  وال تكن بالذي أوتوه مرتاحا... حصل لنفسك ما هتواه من خلق 
  بأن يكون أبوه قبل مالحا... اليعرب املرء هنرا شط شاطئة 

  .تويف هبمدان ست وتسعني ومخسمائة، ودفن بدرب األسد عند الغرباء الصوفية
حلديث للحاكم أيب عبداهللا احلافظ من السيد أيب حممد بن أيب يعلى القطان، مسع األربعني املعروف بشعار أهل ا

  .الفتوح إمساعيل بن علي اجلعفري بقزوين، بروايته عن أيب بكر بن خلف عنه سنة عشرين ومخسمائة
  فصل

حممد بن أيب اليمني بن حاجي الكاليب، مسع األستاذ أبا اإلسحاق الشحاذي، سنة مثان وعشرين ومخسمائة احلديث 
  .املسلسل من رواية ابن عباس رضي اهللا عنهما، والكالبيون قبيلة كان فيهم متفقهه ومذكروناملطول يف التسبيح 

سنة مثان : مسع هجاء املصاحف، للفقيه احلجازي ابن شعبوية بن غازي منه: حممد بن أيب اليمني بن منصور البيع
  .ومخسمائة

  فصل
عبد اجلبار بن أمحد سنة تسع وأربعمائة، ومسع  حممد بن يوسف بن بندار القزويين أبو بكر القاضي، مسع القاضي

علي بن أمحد بن صاحل املقرىء، وأبا علي اخلضر بن أمحد روى عنه ابنه القاضي أبو يوسف عبد السالم، وحكى أنه 
مسع سنن الشافعي عن حممد بن املظفر احلافظ، بروايته عن الطحاوي عن املزين عن الشافعي أنبانا القاضي عطاء اهللا 

  .لي أنبانا أبو عبد اهللا حممد بن الفضل الفراوي يف حمرم سنة تسع وعشرين ومخسمائةبن ع
أنبا القاضي أبو يوسف حممد بن يوسف القزويين، أنبانا والدي أبو بكر حممد بن يوسف، ثنا أبو احلسني حممد بن 

مد بن سلمة الطحاوي مبصر ثنا املظفر احلافظ، مبدينة السالم سنة ست وسبعني وثالمثائة، ثنا أبو جعفر أمحد بن حم



إمساعيل بن حيىي املزين ثنا حممد بن إدريس الشافعي أنبا مالك بن أنس، عن عمه أيب سهيل بن مالك عن أبيه أنه مسع 
  :طلحة ابن عبد اهللا يقول

يقول، جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من أهل جند، ثائر الرأس، فسمع دوي صوته وال يفقه ما 
مخس صلوات يف اليوم والليلة، قال هل على : حىت دنا فإذا هو يسأل عن اإلسالم فقال صلى اهللا عليه وآله وسلم

هل على غريها : غريها قال ال إال أن تتطوع، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وصيام شهر رمضان، قال
ال إال : هل على غريها قال:  عليه وآله وسلم الصدقة قالقال ال إال أن تتطوع، قال وذكر له رسول اهللا صلى اهللا

واهللا ال أزيد على هذا وال أنقص منه، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه : أن تتطوع، قال فادبر الرجل وهو يقول
يين وآله وسلم أفلح إن صدق، وذكر حممد بن إبراهيم القاضي يف تارخيه أن أبا بكر حممد بن يوسف القاضي القزو

  .وال أحتقق أنه أراده أو غريه. تويف سنة ثالث عشرة وأربعمائة
حممد بن يوسف بن مهران الفارسي، حدث بقزوين عن إبراهيم بن املعمر الصنعاين روى عنه حممد بن إسحاق 
ف ابن الكيساين أنبانا عن كتاب أيب علي احلداد، أن اخلليل احلافظ كتب إليه ثنا حممد بن إسحاق ثنا حممد بن يوس

مهران الفارسي بقزوين ثنا أبو إسحاق بن إبراهيم بن املعمر الصنعاين، بصنعا ثنا حممد بن خنيس الصنعاين ثنا عمر 
بن حفص ثنا معمر بن عيسى عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قلت يا رسول اهللا، 

  .وك فإن شاء قام وإن شاء مضىنعم إال أب: أكل الناس يقف يوم القيامة للحساب، قال
حممد بن يوسف القزويين، أبو بكر البزاز املعروف بلوكة، مسع حممد بن خالد البصري وغريه، رأيت خبط أيب 

احلسن القطان، حدثين حممد بن يوسف القزويين إمالء علي وحدي يف مسجدي وكان جارنا يف سكة احلرير ثنا أبو 
بن عبد السالم، عن ميسرة بن عبد ربه عن غالب عن الزهري قال أدركت عبد اهللا حممد بن خالد ثنا السري 

الصاحلني من أسالفنا يرغبون يف السفر إىل املغازي لرباط شهر رمضان وذلك أن آية من آيات اهللا عز وجل، خترج 
اهللا عز  يف رمضان وفتنة وعذاب كان ذلك يف الكتاب مسطوراً، ال سلم فيها إال من كان مرابطا غازيا يف سبيل

  .وجل
بل يدفع اهللا تعاىل عن أهل األرض الباليا يف شهر رمضان، ما دام يف الناس من يزن عمله عند اهللا مثقال ذرة فإذا مل 

فحدثين أبو سلمة بن عبد : يتقي من الناس من يزن عمله عند اهللا مثقال ذرة جاءهم العذاب قبال قال الزهري
أمة حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم، رجل اليزن عمله عند اهللا مثقال ذرة  الرمحن أنه قال البن عباس هل يكون يف

قال ليأتني على الناس زمان يقومون الليل ويصومون النهار وحيجون البيت ويغزون يف السبيل وال يزن عملهم عند 
بغري حقها،  إذا استحلت الدماء: نعم إذا ظهرت مخس خصال: اهللا مثقال ذرة قيل وكيف ذلك يا ابن عباس قال

وكثر أوالد الزناء، وفشا أكل الربا ومنعت الزكوة املفروضة وفسروا القرآن بآرائهم خالف الصواب على حنو ما 
  .هتوى أنفسهم

نعم ورب الكعبة أما خصلتان منها فقد رأيتهما أكل الربا ومنع الزكاة، وأمي : قيل يا ابن عباس وإن ذا لكائن، قال
  .ايل حىت يظهر ما بقي منها ويف احلديث طولاهللا ال برح األيام واللي

حممد بن يوسف، مسع أبا الفتح الراشدي جزأ من احلكايات من رواية حممد بن علي بن عمر املعسلي وفيه، ثنا علي 
بن إبراهيم ثنا إبراهيم ابن عبد اهللا البصري ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد عن عطاء بن السائب عن أيب عبد اهللا 

  .ال ما رفع داؤد عليه السالم رأسه إىل السماء بعد اخلطيئة حياء من ربه عز وجلاجلديل، ق
حممد بن يوسف الديلمي، مسع اخلضر بن أمحد الفقيه بقزوين يف سنن أيب داؤد السجستاين، بروايته عن ابن داسه 



بن أيب سعيد عن أبيه  عن أيب داؤد حديثه عن أمحد ابن سعيد اهلمداين، أنبا ابن وهب عن هشام بن سعد عن سعيد
قد أذهب عنكم عيبة اجلاهلية، وفخرها باآلباء مؤمن : عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

تقي، وفاجر شقي، أنتم بنوا آدم وآدم من تراب ليدعن رجال فخرهم بأقوام إمنا هم فحم من فحم جهنم، أو 
يدفع بأنفها الننت، أراد بعبيته اجلاهلية الكرب يقال عبية وعبيئة قيل هو مأخوذ  ليكونن أهون على اهللا من اجلعالن اليت

  .من العب وقيل من العبء وهو الضياء والنور
حممد بن يوسف القزويين، مسع بالري أبا سعيد احلصري اجلزء امللحق باألحاديث األلف من مجع القاضي أبو احملاسن 

  .الروياين
  فصل

بن موسى أبو ذر اليونسي القزويين، ابن بنت أيب احلسن الصيقلي كان له خشوع يف  حممد بن يوسف بن حممد
التذكري ومسع كتاب العقل تأليف داؤد بن احملرب بن قحذم من القاضي أيب القاسم علي بن احلسني بن أمحد بن موسى 

عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار  الشابر خواسيت بقراأته عليه هبا، سنة ست وثالثني وأربعمائة، بروايته عن أيب حممد
السكري، عن أيب حممد جعفر بن حممد بن نصري اخللدي عن أيب حممد احلارث بن حممد بن أيب أسامة عن داؤد بن 
  .احملرب، وروى دعاء االستفتاح، وصالة أم داؤد عن احلاكم أيب علي احلسني بن أمحد بن حممد الفقيه النيسابوري

إبراهيم بن حممد بن أيوب الطرماحي ثنا أبو العباس إمساعيل بن عبد اهللا املكيايل أنبا أبو  أنبا األستاذ أبو إسحاق
يعلى العلوي أنبا أبو احلسني حممد بن احلسني الدينوري ثنا يعقوب بن نعيم بن عمرو بن قرقارة ثنا جعفر ابن أمحد 

فاطمة بنت عبد اهللا بن إبراهيم، القصة والدعاء بن عبد اجلبار الينبعي عن إبراهيم بن عبد اهللا بن العالء، حدثتين 
بطوهلما وروامها عنه ابنه حممد بن حممد بن يونس أبو املاجد، وروى أبو ذر عن أيب احلسن حممد ابن عبيد اهللا بن 

 سلوقا احلافظ قال حدثين املنحىن، حدثين املزكوم يومئذ حدثين الزمن، حدثين املفلوج ثنا األثرم األحدب ثنا األصم
  .ثنا الضرير عن األعمش عن األعور عن األعرج عن األعمى، أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم توضأ مرة مرة

املنحىن، أبو علي بن أيب احلسني األصبهاين، واملزكوم أبو علي الصويل، والزمن أمحد بن حممد بن سليمان، واملفلوج 
هران، واألحدب، عبد اهللا بن احلسني قاضي املصيصة، حممد بن حممد بن سليمان الطوسي، واألثرم احلسن بن م

واألصم عبد اهللا بن نصر األنطاكي والضرير أبو معاوية األعمش سليمان بن مهران، واألعور إبراهيم النخعي 
  .واألعرج احلكم بن مهران واألعمى عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه وحدث أبو ذر ابن يونس عن ابن سلوقا أيضا

حلسني حممد بن احلسني بن الفضل ببغداد ثنا علي بن إبراهيم املستملي ثنا حممد بن إسحاق السراج، مسعت ثنا أبو ا
إبراهيم بن أيب طالب، مسعت عبد اهللا بن حممد بن الرماح، مسعت أبا مطيع البلخي، مسعت أبا حنيفة يقول إن كانت 

قال ابن الرماح وكذب واهللا قال ابن أيب طالب وكذب  اجلنة والنار خلقتا فإهنما تفنيان قال أبو مطيع وكذب واهللا
واهللا وكل من الرواة قال مثله إىل ابن يونس، ومسع األثر منه ابنه حممد ورواه، وقال ذلك وقد سبق ذكره جده 

  .حممد بن موسى بن حممد ابن يونس
مسع إمساعيل بن توبة، وهارون  حممد بن يونس بن هارون أبو جعفر القزويين، يلقب محوية كان إمام اجلامع بقزوين،

بن هزاري وحيىي ابن عبدل، وإمساعيل بن موسى الفزاري وأبا سعيد األشج، وابن املقرىء وأبا السائب سلم بن 
جنادة وعبد اهللا بن شبيب ورجاء بن محد وإبراهيم ابن ديزيل، والعباس الدوري، وعبد الرمحن بن عمر بن رستة 

بن حرب، وحممد بن إمساعيل بن سامل، وروى عن إبراهيم بن اجلنيد، كتاب العظمة واحلسن ابن أيب الربيع، وعلي 
  .من مجعه



روى عنه إسحاق بن حممد، وعلي بن إبراهيم، وعلي بن أمحد بن صاحل، واخلضر بن أمحد الفقيه، حدث احلافظ 
ثنا عبد اهللا بن إدريس عن اخلليل، عن علي بن أمحد ابن صاحل ثنا محوية بن يونس ثنا أبو السائب سلم بن جنادة 

عبيد اهللا بن عمر، عن نافع عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب 
  .وغرب، وأن عمر رضي اهللا عنه ضرب وغرب، قال اخلليل هذا احلديث يعرف بأيب كريب عن ابن إدريس

قزوين من رواية محوية، ورواه أبو سعيد األشج عن ابن فأما من حديث أيب السائب، فليس يعرف إال من حديث 
إدريس مقصوراً على أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما وبه عن ابن عمر رضي اهللا عنه، كنا يف زمان رسول اهللا صلى 

  .اهللا عليه وآله وسلم ننام يف املسجد، ونقيل وحنن شباب تويف حممد بن يونس محوية، سنة ست أو سبع وثالمثائة
  فصل

حممد بن السريجردي، شيخ متربك به أقيم المامة الناس يف اجلامع العتيق بقزوين سنة مثان ومثانني وثالمثائة، حني 
امتنع أبو نصر بن سياه احلداد أبو حممد بن أيب احلسن الوكيل العدل، مسع القاضي عبد اجلبار بن أمحد األسد آبادي 

  .حني قدم قزوين، سنة تسع وأربعمائة

بن محكوية، مسع أبا الفتح الراشدي بقزوين، حيدث عن أيب عبد اهللا حممد بن علي بن عمر ثنا أبو بكر عبد  أبو حممد
اهللا بن حممد بن زياد النيسابوري ببغداد ثنا حبر بن نصر بن سابق ثنا عبد اهللا بن وهب، حدثين معاوية بن صاحل، أن 

يقول أحب الشهور إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله  عبد اهللا بن قيس، حدثه أنه مسع عائشة رضي اهللا عنهما
وسلم أن يصومه شعبان، مث يصله برمضان، وقد نبني من بعد أن اسم ابن محكوية احلسن، واسم الذي قبله احلسني، 

  .وأوردهتما يف موضعهما
بن أمحد بن احلسني بن  حممد بن إبراهيم بن احلسن بن احلسني) زيادات احملمدين من غري رعاية الترتيب يف اآلباء(

حممد بن الزبري بن حممد بن موسى بن هارون بن موسى بن عبد اهللا بن الزبري بن العوام الترحبي أبو جعفر الزبريي 
ورد قزوين، ومسع هبا من احلسن بن علي بن إبراهيم القزويين، ومن أمريكا بن أيب الفرج القزويين، وحدث عنه أبو 

  .مد دوير اخلبازي بآمل، سنة ستني ومخسمائةالعباس أمحد بن خليفة بن حم
فقال أنبا الشريف اإلمام أبو جعفر حممد بن إبراهيم الزبريي، بقراأيت علي بترحبة أنبا الشيخ أبو موسى أمريكا بن أيب 

، ثنا أبو الفرج القزويين هبا أنبا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد القطان املعرب القزويين هبا، سنة تسع وثالثني وأربعمائة
احلارث علي بن القاسم ثنا أبو عبداهللا حممد ابن الفضل بن العباس، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن هليعة عن يزيد بن أيب 

  .حبيب عن اجلراح بن أيب اجلراح، أن ابن عباس رضي اهللا عنه قال لكل شيء لباب ولباب القرآن احلواميم
واية التمس منه أن جييز للحافظ أيب القاسم إمساعيل بن أمحد بن عمر حممد بن إبراهيم القزويين، شيخ من أهل الر

  .األشعثي السمرقندي فأجاب إليه، سنة مثان وستني وأربعمائة، أو قريبا منها
حممد بن عبد العزيز بن عبد اجلبار القرائي، مسع اخلليل بن عبد اجلبار سنة سبع ومثانني وأربعمائة، حديثه عن أيب 

حممد بن إدريس الفقيه، ثنا علي بن إدريس ثنا علي بن إبراهيم القطان ثنا بكر بن حممد البزاز ثنا  بكر الشافعي بن
أبو بكر حممد بن شاذان اجلوهري ثنا معلى ثنا ابن هليعة ثنا جعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن 

  .النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال ال نكاح إال بويل
  .د اهللا البيع، مسع أبا القاسم عبد العزيز بن ماك، سنة ست وستني وثالمثائةحممد بن عب

  .حممد بن جعفر أبو عبد اهللا الداودي، مسع بقزوين أبا عبد اهللا حممد ابن إسحاق الكيساين



عبد حممد بن علي بن حممد التميمي السمرقندي، مسع أباه الظاهر أنه ورد قزوين أو كان هبا، ومسع أبوه أبا سعيد 
  .الرمحن بن قدامة بقزوين

حممد بن علي بن احلسن بن سليمان، مسع بقزوين، سنة إحدى وثالثني وثالمثائة، أبا عمرو سعيد بن حممد اهلمداين 
يريد لوطا " يهب ملن يشاء إناثا : " يف تفسري بكر بن سهل الدمياطي، بروايته عن ابن عباس أنه، قال يف قوله تعاىل

ملن يشاء الذكور، يريد إبراهيم عليه السالم، مل يلد إال ذكرا أو يزوجهم، ذكرانا، وإناثا، يعين عليه السالم، ويهب 
حممدا عليه السالم كان له مثانية أوالد أربعة ذكور، وأربع إناث القاسم، والطاهر وعبد اهللا وإبراهيم وزينب ورقية 

  .هما السالموأم كثلوم وفاطمة، وجيعل من يشاء عقيما يريد عيسى وحيىي علي
حممد بن سلميان بن سليمان بن داؤد بن عقبة بن رؤبة بن العجاج ابن رؤبة القزويين، أبو جعفر املقرىء، كبري يف 
علوم القرآن، وحدث عن حيىي بن عبدك، وروى عنه أبو يعقوب بن مندة الكرجي صنف يف القراآت، كتابا مفيداً 

ملقرى وإبراهيم بن احلسني املعروف بابن ديزيل، وعلي بن حممد لقبه بالوافر، وروى فيه عن الفضل بن شاذان ا
  :الطنافسي وأيب حامت الرازي، وغريهم وأنشد عند متام الكتاب

  أعلمه أن النقد عند احلافر... من كان يرغب يف كتاب الوافر 
  نور آلخذه وغيظ النافر... هذا كتاب قد غيت بأخذه 
  الروع ال كمغافر ومغافر يف... فيه سالحي للوغا وسوابغ 

  فاحلمد للملك الويل الغافر... قد جسه ومجعته ومسعته 
  لبيانه ويدمي غيَّ الكافر... اهللا وفقين لينبه ذا اجلحى 

  فيما لديه وكل حظ وافر... فاهللا أسال أن يعظم رغبيت 
  .ومسع منه هذا الكتاب، سنة مخس وتسعني ومائتني

  .مسع كتاب القدر أليب زرعة أمحد بن احلسني بن علي الرازي من مصنفه حممد بن احلسني بن حممد نافع القزويين،
  .حممد بن أمحد الوراق، مسع الكتاب أو بعضه من أيب زرعة بقزوين

حممد بن أيب القاسم النيسابوري أبو بكر، مسع بقزوين اإلمام أبو بكر عبد الرمحن بن شيخ اإلسالم أيب عثمان 
ائة، حيدث عن أيب حفص عمر بن أمحد بن مسرور الزاهد، أخربنا أبو سهل، بشر الصابوين، سنة تسع وستني وأربعم

بن أمحد االسفرائين ثنا أبو زكريا حيىي بن حممد بن غالب النسوي بقرية شرمغول ثنا حيىي بن حيىي ثنا إبراهيم بن 
القثاء بالرطب، أخرجه سعد عن أبيه عن عبد اهللا بن جعفر قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يأكل 

البخاري عن حممد بن مقاتل عن عبد اهللا بن املبارك ومسلم عن حيىي بن حيىي بروايتهما عن إبراهيم، فكانا مسعناه ممن 
  .مسع من البخاري، ويقال إن إبراهيم تفرد به عن أبيه

ام بقزوين مدة، ومسع منه هبا سنة حممد بن عبد العزيز بن حممد، أبو رشيد الطربي العييين كان فقيها وأعظا عارفا أق
اثنتني وأربعني ومخسمائة، كتاب األربعني للشيخ علي بن أيب صادق السعدي الطربي، بسماعه منه، سنة أربع 

وعشرين ومخسمائة، وفيه أنبا أبو بكر الشريوي أنبا أبو بكر احلربي ثنا األصم ثنا زكريا بن حيىي املروزي ثنا سفيان 
  .نكدر عن جابر، قال ولد لرجل منا غالم فسماه القاسمبن عيينة عن ابن امل

ال نكنيك بأيب القاسم وال تنعم عينا فأتينا النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال سم ابنك عبد الرمحن، قال : فقلنا
ن أظهارا هنى عنه تعظيما هللا تعاىل فهو القاسم لالرزاق واآلجال أال تراه، قال مسه عبد الرمح: ابن أيب صادق قيل

  .للعبودية، وقد سبق ذكر حممد هذا يف شيوخ والدي رمحه اهللا



حممد بن حيىي بن أمحد بن حسنوية بن حاجي الزبريي أبو سهل، كان سهل اجلانب لينا، مجيل اخللق، مسع جده أمحد 
  .بن حسنوية، معظم اخلائفني من الذنوب البن أيب زكريا اهلمداين، سنة مثان ومخسني ومخسمائة

د بن فضيل، مسع سليمان بن يزيد بقزوين، قرأت على علي بن عبيد اهللا بن بابويه، أخربكم أبو الفوارس، حمم
تورانشاه بن خسرو شاه اجليلي، أنا إمساعيل بن علي الفرزادي ثنا حممد بن علي بن احلسني بن مردك ثنا أبو سعد 

  .إمساعيل بن علي السمان ثنا أبو سعد عبد الرمحن بن حممد
االسترابادي املعروف باالدريسي، مسعت حممد بن الفضيل، مسعت سليمان بن يزيد العدل بقزوين، مسعت أبا  حممد

  .حامت الرازي، يقول إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش
حممد بن عمر بن احلسني الفقيه أبو احلسن، حدث عن حيىي بن يعقوب بن حامد، وروى عنه حممد بن احلسني البزاز 

ملنتقاة، فقال أنبا احلسني بن حممد بن عمر الفقيه ثنا حيىي بن يعقوب بن حامد ثنا حممد بن حممد بن يف فوائده ا
سليمان ثنا املسيب بن واضح ثنا عبد اهللا بن نافع عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال، تعمم رسول اهللا صلى 

قال هذا أعرف وأمجل، مث قال . أربع أصابعاهللا عليه وآله وسلم بعمامة سودا كرابيس، وأرخاها من خلفه قدر 
  .اغزو يف سبيل اهللا ال تغدروا وال متثلوا هذا عهد اهللا إليكم وسننه فيكم

حممد بن إبراهيم، أبو عبد اهللا املوصلي، مسع أسباب النزول للواحدي من اإلمام أمحد بن إمساعيل، ومن حممد بن 
علي بن بلكوية، سنة ثالث وأربعني ومخسمائة، يف اجلامع  احلسن بن حممد األرغندي، والقاضي عطاء اهللا بن

بقزوين، برواية أمحد بن إمساعيل عن أيب العباس عمر بن عبد اهللا االرغياين، ورواية اآلخرين عن أيب نصر حممد بن 
  .عبد اهللا بروايتهما عن املصنف

بقزوين عطاء اهللا بن علي بن بلكوية،  حممد بن عبد امللك بن حممد بن أمحد املستملي، أبو منصور اهلمداين، مسع
كتاب الدرة، ومولد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، سنة مخس وسبعني ومخسمائة، بروايته عن عبد الرزاق بن 

  .حممد احلمداين بقرأة احلافظ أيب احلسن الشهرستاين، سنة ست وعشرين ومخسمائة

عبد العزيز بن نصر الشاشي سائل عبد اهللا بن سالم، سنة  حممد بن عبد الغفار الدقاقي، مسع أبا علي احلسن بن
ثالث وثالثني ومخسمائة، يف خانقاه األمري الزاهد بقزوين، بروايته عن أيب حممد عبد العزيز بن أ؛مد جولة األهبري 

شاب عن األديب عن أيب حممد عبد اهللا بن أمحد جولة األهبري األديب عن أيب حممد عبد اهللا بن حممد بن عيسى اخل
أيب علي احلسني بن حممد بن محزة عن أمحد بن صاحل بن سعد التميمي عن عبد الغفار بن عبد اهللا بن احلكم القرشي 

  .عن جعفر بن حممد احلنظلي عن جويرب عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي اهللا عنه
لرازي، فقيه مناظر، مذكر، حديد حممد بن حممد بن سعد املشاط أبو الفضائل بن أيب جعفر بن أيب الفضائل ا

اللسان، ورد قزوين غري مرة، وذكر هبا وكان حمترماً بني الناس لنفسه ولسلفه األئمة، ومسع القاضي عطاء اهللا بن 
  .علي بقزوين، سنة مخس وسبعني ومخسمائة جزء

سحاق الربمكي قتل حممد بن عبد اهللا األنصاري، برواية القاضي عن حممد بن عبد الباقي األنصاري عن ابن إ
  .مظلوماً يف بعض الفنت بالري

حممد بن عمر بن خبتيار القزويين، مسع القاضي أبا بكر حممد بن عبد الباقي بن حممد البزاز األنصاري، ببغداد سنة 
  .ثالث وثالثني ومخسمائة، جزء الغطريفي عن ابن شريح، برواية القاضي عن أيب أمحد الغطريفي عن ابن شريح

عبد اهللا بن أيب النجيب الطهراين، أبو عبد اهللا الرازي وحممد بن املظفر بن حممد املشكوي، أبو منصور حممد بن 
  .املستويف، مسعا القاضي عطار اهللا بن علي بقزوين، سنة أربع وستني ومخسمائة، جزأ من حديث أيب بكر



ثالثني ومخسمائة، مبدينة السالم، وفيه حممد بن عبد الباقي األنصاري البزاز، مسعه القاضي من لفظه، سنة ثالث و
حدثنا أبو حممد احلسن ابن علي بن حممد اجلوهري، سنة سبع وأربعني وأربعمائة، أنبا أبو بكر أمحد بن جعفر 

القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، حدثين أيب ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد امللك بن عمري عن مصعب 
  .ص إنه كان بأمر هبؤالء اخلمس، وحيدثهن، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمعن سعد بن أيب وقا

اللهم إين أعوذ بك من البخل، وأعوذبك من اجلنب، وأعوذبك أن أرد إىل أرذل العمر وأعوذبك من فتنة الدنيا، 
ن النرسي ثنا أبو بكر وأعوذبك من عذاب القرب، وفيه أيضا أنبا أبو احلسني حممد بن أمحد بن حممد بن حسني اب

  .حممد بن إمساعيل بن العباس والوراق إمالء، سنة اثنتني وسبعني وثالمثائة
حممد بن هارون بن محيد بن اجملدر، سنة مثان وثالمثائة، ثنا وهب بن بقية ثنا حممد بن أيب غالب ثنا عبد الرمحن بن 

هللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ليتمنني يوم القيامة شريك ثنا أيب عن إمساعيل بن أيب خالد بن أنس قال قال رسول ا
  .قال حممد بن إمساعيل هكذا ثناه حممد بن هارون وما كتبته إال عنه. كل بّر وفاجر، أن ما كان أويت من الدنيا قوتا

بن حممد بن أيب الفضائل بن حممد بن طاهر بن سعيد بن فضل اهللا امليهين أبو الربكات من أسباط الشيخ أيب سعيد 
  .أيب اخلري، مسع بقزوين فضائلها، للحافظ اخلليل اخلليلي، من عطاء اهللا بن علي، سنة أربع وستني ومخسمائة

حممد بن عمر بن حممد الطوسي، وحممد بن عمر بن الفضل القزويين، وحممد بن أيب بكر بن علي املروروذي 
مام، ملكداد بن علي بسماعه منه، سنة سبع الصوفيون، مسعوا بقزوين القاضي عطاء اهللا بن علي، حديثه عن اإل

  .عشرة ومخسمائة
حممد بن عمر بن حممد الطوسي، وحممد بن عمر بن الفضل القزويين، وحممد بن أيب بكر بن علي املروروذي 

الصوفيون، مسعوا بقزوين القاضي عطاء اهللا بن علي، حديثه عن اإلمام، ملكداد بن علي بسماعه منه، سنة سبع 
  .سمائةعشرة ومخ

حدثنا أبو األسعد املوفق بن أمحد اليعقويب القاضي ثنا أبو حممد عبد اهللا بن احلسني الناصحي، مسعت الشريف حممد 
بن علي بن احلسني اهلمداين، مسعت القاسم بن حممد الصويف، مسعت أمحد بن خلف الدمشقي، مسعت أمحد بن أيب 

علقمة بن سويد بن علقمة بن احلارث، مسعت أيب مسعت جدي مسعت : احلواري، مسعت أبا سليمان الداراين يقول
يقول قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فرد علينا، فكلمناه : علقمة ابن احلارث رضي اهللا عنه

  .فأعجبه كالمنا

نا هبا، ومخس فقال ما أنتم قلنا مؤمنون قال لكل قول حقيقة، فما حقيقة إميانكم، قالوا مخس عشرة خصلة مخس أمرت
وما اخلمس اليت : أمرنا هبا رسلك، ومخس ختلفنا هبا يف اجلاهلية، وحنن عليها إن اآلن، إال أن تنهانا يا رسول اهللا، قال

  .أمرتكم هبا قلنا أمرتنا أن نؤمن باهللا، ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره من اهللا
ي، قلنا أمرنا رسلك، أن نشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له وأنك عبده قال وما اخلمس اليت أمركم هبا رسل

ورسوله، ونقيم الصالة املكتوبة، ونؤدي الزكاة املفروضة ونصوم رمضان وحنج البيت إن استطعنا إليه سبيال، قال 
، والصدق يف مواطن اللقاء، الشكر عند الرخاء، والصرب عند البالء: وما اخلمس اليت ختلفتم هبا يف اجلاهلية قلنا

  .والرضي بالقضاء وترك الشماتة إذا حلت باألعداء
فقهاء أدباء كادا يكونون أنبياء ما أشرفها من خصال، وتبسم إلينا مث : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

بنوا ماال تسكنون، وال وأنا أوصيكم خبمس خصال تكمل لكم هبا خصال اخلري ال جتمعوا ماال تأكلون، وال ت: قال
تنافسوا فيما غدا عنه هترولون، وأتقوا اهللا الذي إليه ترجعون، وعليه تقدمون وأرغبوا فيما إليه يصريون وفيه 



  .ختلدون
كتب اإلمام ملكداد بن علي حجة بسماع القاضي عطاء اهللا بن علي، مسع مىن هذا احلديث القاضي الفقيه أبو 

  .لتاريخ املذكور، وفقه اهللا للعمل مبا فيه، كتبه ملكداد بن علي العمركياملعايل بن علي بن بلكوية ل
حممد بن إبراهيم بن منصور اخلرقاين، مسع األحاديث اخلمسة اخلمسني من ختريج احلافظ أيب بكر الربقاين من عطاء 

  .اهللا بن علي، سنة تسع وستني ومخسمائة، بسماعه عن أيب إسحاق الشحاذي
ز بن احلسن الزاهد، مسع وصية علي رضي اهللا عنه من القاضي عطاء اهللا بن علي، سنة مثان حممد بن عبد العزي

وستني ومخسمائة، بروايته عن األديب حممود بن علي بن موسى السيد أيب زيد األهبري عن أيب روح ياسني عن 
  .القاضي أيب احلسن بن صخر

 الصويف قرأ احلديث بقزوين على اإلمام أمحد بن إمساعيل، حممد بن شريوان شاه بن عبد اهللا الربوجردي أبو عبد اهللا
  .سنة أربع ومثانني ومخسمائة

حممد بن يوسف بن حممد أبو الفتح اخليومي اخلوارزمي، قرأ فهرست مسموعات اإلمام أمحد بن إمساعيل، سنة مثان 
  .ومثانني ومخسمائة بقزوين عليه

  .قزويين، متفقهحممد بن عمر بن يعقوب، أبو يعقوب اليعقويب ال
  .كان له نوع حذق، ومسع احلديث من اإلمام أمحد بن إمساعيل وغريه واخترمته املنية يف شبابه

حممد بن أمحد بن عبد اجلبار القابلي، شاب تفقه علي على غريي، وكان قد خص حبسن الفهم وجودة النظر، 
صرفت سافر إىل خراسان وتوىف خبارا يف شبابه، والفكر الدقيق، وسافر معي إىل الري على ظن أين أقيم هبا فلما ان

  .ومسع احلديث بقراأيت
حممد بن علي بن حسول أبو العالء الوزير الصفي معروف بالفضل، وحسن النظم، والنثر، مث بالوزارة ورفعة القدر، 

  :واجلاه، وقد ورد قزوين، كتب إىل اإلمام أيب حفص هبة اهللا بن حممد بن زاذان
  بل قاضيا حقا على له جديرا بالقضاء... مام بال مراء أو رياء زرت اإلمام بن اإل
  أنا يف الفروص من البطاء... ومراعيا فرضا وما 

  من عنده يوم اجلزاء... متوسالً بشفاعة 
  حبرا تدفق بالعلوم وروضة غب السماء... ومشاهدا منه كرمي الود حممود االخاء 

  مترفعا عن زبرج الدنيا القريب من الفناء ...ومطهر االخالق قد نصر الديانة باحلياء 
  أنا ساهر جوف التباعد والتناء... يا أيها الشيخ الذي مجع اصطناعي واصطفاء 

  وال جويف بالبكاء... ال تغر قليب الغرام 
  يكفي التفرق باملنية بني أخوان الصفا... وأقم على ربع جتمل من مقامك بالبهاء 

  عمر الفىت وإن استمر مديد فإىل انتهاء... إال ذما مل يبق من عمري الذي قد خانين 
  فارحم وليك واملقيم على هواك أبا العال... أن تفترق فلعلنا ينضم يف دار الثواء 

  :وله يف أيب الفتح القزويين وزير السيدة أم جمد الدولة

  فللوم ورقة وهوان... يا ابن نصران أغفلتك الليايل 
  وجارت على كرام الزمان ...أهنا استقذرتك مسا فعافتك 

  فعش من صروفها يف أمان... هي تغري باملكرمات وأهليها 



حممد بن عبد اهللا املقرىء القزويين أبو جعفر، روى عن عثمان بن طلحة أنبانا عبد الكايف بن عبد الغفار بن مكي بن 
د اهللا محري ابن مخيس الطائي حممد اخلطيب عن جده مكي أنا أبو حفص بن جاباره عن أبيه عن جده، أخربين أبو عب

ثنا أبو جعفر حممد بن عبد اهللا املقرىء القزويين أنبا أبو عمرو عثمان بن طلحة الزبريي بقزوين ثنا عبد اهللا بن أيوب 
ثنا شيبان ابن فروخ االيلي ثنا عبد الوهاب بن جماهد عن أبيه عن العبادلة، عبد اهللا ابن عباس، وعبد اهللا بن عمر، 

القاص ينتظر املقت : بن الزبري، وعبد اهللا بن عمرو، قالوا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وعبد اهللا
  .واملستمع ينتظر الرمحة والتاجر ينتظر الرزق، واحملتكر ينتظر اللعنة
بلة ثنا ثنا سيار بن احلسن ثنا عبد الرمحن بن ج: حممد بن احلسني اخلزاعي أبو بكر، حدث عنه ميسرة بن علي، قال

من كذب : غزوان بن حممد بن عتبة بن غزوان، عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

حممد بن عبد اهللا بن جوروية األهوازي، أبو عبد اهللا، روى عنه ميسرة بن علي يف خالل مجاعة، مسع منهم بقزوين، 
د بن عصام األنصاري ثنا املؤمل ثنا سفيان ثنا أبو إسحاق عن منري بن غريب عن عامر بن مسعود، قال ثنا أمح: قال

  .الصوم يف الشتاء الغنيمة الباردة: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .حممد بن إسحاق البخاري أبو عبد اهللا صاحب املبتدأ، روى عن بكر ابن سهل، وروة عنه ميسرة بن علي

حممد بن املوفق بن أيب طاهر امليهين، أبو بكر بن أيب العّز وحممد ابن عيسى بن احلسن املؤدب أبو الفرج، مسعا أبا 
  .منصور املقومي بقراأة األستاذ الشافعي املقرىء، سنة أربع ومثانني وأربعمائة
احلسن املؤدب أبو الفرج، مسعا أبا  حممد بن املوفق بن أيب طاهر امليهين، أبو بكر بن أيب العّز وحممد ابن عيسى بن
  .منصور املقومي بقراأة األستاذ الشافعي املقرىء، سنة أربع ومثانني وأربعمائة

حممد بن احلسني بن حممد بن علي بن عبد امللك اهلمداين، مسع أبا منصور حممد بن احلسني املقومي، سنة مخس 
  .ومثانني وأربعمائة

  .ع األستاذ علي بن الشافعي بقزوين، سنة ست وعشرين ومخسمائةحممد بن عمر بن شاه املوقاين، مس
حممد بن عبد اهللا بن غامن، أبو احملاسن ابن القاضي أيب منصور، مسع أبا منصور حممد بن احلسني املقومي سنن ابن 

  .ماجة أبو بعضه، سنة إحدى ومثانني وأربعمائة
شائر، من املتفقهة وأوالد األدباء، ومسع سنن أيب داؤد حممد بن أمحد بن حممد الديواين أبو جعفر ابن أيب الع
  .السجستاين، من أيب حامد عبد اهللا ابن أيب الفتوح

حممد بن أيب املكارم ابن اسفنديار املغازيل، تفقه على أيب حامد ابن عمران وغريه، ومسع منهم احلديث وتوىف يف 
  .الغربة

و معاذ املؤدب ثنا أبو احلسن هذا قدم علينا، ثنا اجلو اليقي ثنا حممد هارون أبو احلسن الروذاين الغازي، قال أب
احلسن بن قزعة ثنا عبد العزيز ابن عبد اهللا عن حصيف عن جماهد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .إىل يوم يفنيها من تقلد سيفا يف سبيل اهللا قلده اهللا وشاحاً يف اجلنة ال يقوم له الدنيا منذ خلقها: وآله وسلم
حممد بن يونس بن سعيد القزويين، روى عن أمحد بن عبيد، حدث أبو عبد اهللا احلسني بن علي بن حممد القزويين، 
عن حممد بن يونس بن سعيد القزويين ثنا أمحد بن عبيد القزويين ثنا سهل بن إبراهيم بن هشام الرازي ثنا هشام بن 

عن ياسني عن حيىي بن سعيد بن أنس بن مالك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  عبيد اهللا الرازي ثنا مكرم بن يوسف
  .الزنادقة: ستفترق أميت على كذا وسبعني ملة كلها يف اجلنة، إال ملة واحدة قيل أي ملة قال: وآله وسلم



ن أيب إسحاق حممد بن احلسن أبو الفتح القزويين، مسع أبا حامت حممد بن علي بن أمحد بن حممد بن ثابت حديثه ع
إبراهيم بن حممد بن إبراهيم ابن أيب محاد ثنا أمحد بن إبراهيم بن ساكن ثنا حممد بن عبد الرحيم صاعقة ثنا حجاج 

يقتص : بن نصري ثنا شعبة عن العوام بن مزاحم عن أيب عثمان عن سلمان عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
  .للجما من القرنا يوم القيامة

منصور بن حممد الفارسي أبو بكر الطوسي، مسع األستاذ أبا القاسم القشريي، وأبا بكر حممد بن علي بن حممد بن 
القاسم الصفار وأبا علي احلسن بن حممد الصفار وأبا املظفر موسى بن عمران الصويف، وأبا نصر أمحد بن حممد بن 

ة تسعني وأربعمائة، عن أيب بكر حممد بن حيىي صاعد، واإلمام أبا إسحاق الشريازي، وحدث بقزوين يف اجلامع، سن
بن إبراهيم أنبا أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي أنبا حممد بن احلسن بن خالد البغدادي أنبا يعقوب بن 
أتيت : يوسف عن عمر بن حممد بن عبد احلكم عن عبد اهللا بن خبيق وأيب القاسم األسدي عن سفيان الثوري، قال

بدوي، وكنت رأيته قبل ذلك فسلمت عليه فرد على السالم، وقال أنت سفيان الثوري الذي يقال، أبا حبيب ال
انظر لنفسك وال يشغلك العلم عن العبادة، فإنك تطالب : قلت نعم اسأل اهللا تعاىل بركة ما يقال، فقال يل

ل سفيان فربكة كالمه محلين على باستعمال ما علمته، وال يغرنك ما يقول الناس،، فإن األمر خيلص إليك دوهنم، قا
  .ترك الدنيا واإلقبال على اآلخرة فنعم األستاذ كان

حممد بن صاحل الديلمي، مسع أحاديث خراش من اخلليل بن عبد اجلبار القرائي، سنة إحدى وتسعني وأربعمائة، يف 
  .مدرسته بروايته عن أيب احلسني

بن حممد السكري احلريب عن أيب سعيد احلسن بن علي بن زكريا حممد بن علي بن املهتدي باهللا عن أيب احلسن علي 
  .العدوي عن خراش

  .حممد بن يعقوب بن حممد الرازي، مسع علي بن أمحد بن صاحل بقزوين، سنة مثان وسبعني وثالمثائة
حيان  حممد بن علي بن عبيد اهللا الديلمي، أبو العباس القزويين، روى كتاب املعرفة تأليف أيب موسى هارون بن

  .القزويين عن جده أيب بكر أمحد بن علي األستاذ عن أيب احلسن علي بن مجعة عن احلسن بن أيوب عن أيب موسى
حممد بن احلسني بن حممد الوزير، أبو الفضل األستاذ الرئيس بن العميد، ممن يضرب به املثل يف عظم اجلاه، ورفعة 

 النظم والنثر، وكان العلماء من كل طبقة ويف كل فن، القدر، ووفور الفضل والتمكن من الدرجة العالية يف
حيضرون جملسه للمناظرة واملذاكرة وهو يشاركهم فيها، ويف التاريخ حملمد بن إبراهيم القاضي وغريه، إن أبا الفضل 

براهيم ورد قزوين وحيكى أنه اجتمع عنده بأصبهان يف وزارته أبو القاسم الطرباين وأبو أمحد العسال وأبو إسحاق، إ
بن محزة، وأبو حممد بن حيان، وحضر معهم أبو بكر بن اجلعايب فقال هلم أبو الفضل بن العميد تذاكروا مع أيب بكر 

اجلعايب فيدا ابن اجلعايب، فروى أحاديث أغرب هبا على القوم، وكان يف مجلتها أسامى قوم من السلف يعرفون 
  .بالكىن وكىن قوماً يعرفون باألسامي

فهات ما حتفظ فيه عمن تروى يف االسنتجاء، فروى ابن . اين هذا كله داد أو باب إرجع إىل أل العلمفقال الطرب
اجلعايب طريقاً أو طريقني فأخذ الطرباين، يروى عن الدبري وعن أيب بزة الصنعاين، وعن السوسي أصحاب عبد 

ك هؤالء، فقال الطرباين، إمنا أنت صيب يا مل يدر: الرزاق، وعن أيب زرعة الدمشقي، ومشائخ الشام فقال ابن اجلعايب
ثنا أبو خليفة الفضل بن احلباب اجلمحمي ثنا سليمان بن أمحد : بين أنت من لقيت، فغضب ابن اجلعايب وقال

  .اللخمي
: قال ال قال. فضحك الطرباين وقال كأنك تريد أن تغرب على أتعرف سليمان ابن أمحد الذي روى عنه أبو خليفة



أبا خليفة وحدث عين أبو خليفة، نعم ثنا حممد بن جعفر الدمياطي اإلمام ثنا علي ابن عبد اهللا بن أنا هو حدثت 
جعفر ثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أيب إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا بن جعفر، قال ملا مات 

لى قدمه فدعاهم إىل اهللا جييبوه فانصرف أبو طالب خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، إىل الطائف ماشيا ع
  .فأتى إىل ظل شجرة

فصلى ركعتني، مث قال اللهم إليك اشكو ضعفي وقلة حيليت، وهواين على الناس أرحم الرامحني إىل من تكلمين إىل 
عدو جتهمين أم إىل قريب ملكته أمري، إن مل تكن ساخطا علي فال أبايل، غري أن رمحتك أوسع يل، أعوذ بنور 

وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة، أن حيل على غضبك، أو ينزل على سخطك، 
  .ولك العتيب حىت ترضى، وال حول وال قوة إال بك

قال وكان الفضل بن العميد متكيأ، فاستوى جالساً وقال هذا واهللا شرف، أن حيدث أبو خليفة عن شيخ من 
رب ابن اجلعايب بيده على ظهر الطرباين، وقال استوت حرمتك يا أبا القاسم فقال مشائخنا منذ ستني سنة، فض

الطرباين حرميت كانت مستوية، وعبدان األهوازي وأبو خليفة واملشائخ أحياء فيفرقوا عن ذلك اجمللس، وقد غلب 
  .الطرباين مجيعهم، وكان السلطان حبس عن الطرباين ديوانه لعشر سنني

العميد بأن يطلق له مال تلك السنني وحيمل إليه، وكان يقال بدئت الكتابة بعبد احلميد،  فوقع أبو الفضل بن
وختمت بابن العميد وقال له الصاحب ابن عباد وقد سأله عن بغداد عن منصرفه عنها بغداد يف البالد كاألستاذ يف 

سائرة، وخدمه الكرب أما ملدح متقربني  العباد ومدحه شعراء البالد يف عصره منتجعني، وأليب الطيب متنيب فيه قصائد
  :وللصاحب منه قواف وافرة منها لقوله

  مبستهل الشؤبوب منسجمه... أما ترى اليوم كيف جاد لنا 
  هيهات أن يعتري إىل شيمه... حيكى أبا الفضل يف تفضله 

  يقول من غبطة ومن أمله... كم حاسد يل وكنت أحسده 
  ده ابن العميد من خدمهإذ ع... نال ابن عباد املىن كمال 
  :وقوله وقد قدم أصبهان

  فلك البشارة بالنعم... قالوا ربيعك قد قدم 
  أم الربيع أخو الكرم... قلت الربيع أخو الشتاء 

  يغىن املقل عن العدم... قالوا الذي بنواله 
  إذا فقالوا يل نعم... قلت الرئيس بن العميد 

إنه اجتمع عند ابن العميد يوما أبو حممد بن هندو وأبو القاسم بن أيب  وذكر الشيخ أبو منصور الثعاليب يف التتمة
احلسني بن سعد وأبو احلسني ابن فارس وأبو عبد اهللا الطربي وأبو احلسن البديهي فحياه بعض الزائرين باترجة 

  :تعالوا نتجاذب أهداب وصفها فقالوا إن رأى سيدنا أن يبتدىء فعل فقال: حسنة، فقال هلم
  فيها طبائع أربع وأترجة

  :فقال أبو حممد
  وفيها فنون اللهو للشرب أمجع

  :فقال أبو القاسم
  يشبهها الرائي سبيكة عسجد



  :فقال أبو احلسني
  على أهنا من فارة املسك أضوع

  :فقال أبو عبد اهللا
  وما أصفر منها اللون للعشق واهلوى

  :فقال أبو احلسن
  ولكن أراها للمحبني جتزع

  :لقزويين كان أحد األباء والشعراء بقزوين ومما يروى لهأبو حممد الضرير ا
  حماسن نوعي ورده املتبسم... كأن ربيع الظل قسم بيننا 

  ومصفره أهدى خلدم متيم... فأهدى إىل املشعوق حممر ورده 
لى أيب ذكره أبو احلسني أمحد بن فارس يف رسالة له كتبها إىل أيب عمرو حممد بن سعيد الكاتب يرد عليه إنكاره ع

احلسن حممد بن علي العجلي تأليفه كتاب احلماسة يف اختيار شعر شعراء العصر على حنو ما اختار أبو متام من شعر 
املتقدمني يف احلماسة املشهورة فقال خالل الرسالة كان بقزوين رجل يعرف، بأيب حممد الضرير القزويين حضر 

  :أكله فقالطعاماً وإىل جنبه رجل أكول فأحسن أبو حممد جودة 
  كأن يف أمعائه معاوية... وصاحب يل بطنه كاهلاويه 

أنظر إىل وجازة هذا اللفظ، وجودة وقوع األمعاء إىل جنب معاوية وهل ضر ذلك إن مل يقله : مث قال أبو احلسني
  .محاد عجرد، أبو املشقمق، وهل يف أثبات ذلك عار على مثبته أو يف تدوينه وصمته على مدونه

بن سيابة البزاز، مسع بقزوين أبا عبد اهللا احلسني بن جعفر اجلرجاين سنة مثان وثالثني وثالمثائة، حيدث  حممد بن عمر
ثنا : عن أيب احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس الطرائفي، بسماعه منه بنيسابور، سنة مخس وثالثني وثالمثائة، قال

ي ثنا مهام عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول عثمان بن سعيد الدارمي ثنا سعيد بن هبرية أبو مالك العامر
كل يوم أنا ربكم العزيز فمن أراد عز الدارين فليطع : إن اهللا تبارك وتعاىل يقول: اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .العزيز

إمساعيل بن أيب  حممد بن عبيد بن أيب أمية الطنافسي اآليادي، أبو عبد اهللا األحدب الكويف، مسع عبيد اهللا بن عمر بن
خالد، والعوام بن حوشب وسليمان األعمش، وروى عنه حممد بن عبد اهللا بن منري، وزهري ابن حرب وغريمها، 

ويقال إنه مات سنة مخس ومائتني، وهو من العلماء املشهورين، وقضيته ما حكاه الشيخ أبو احلسن علي بن عبد اهللا 
  .جمموعة املعروف هبجة األسرار بن احلسن بن جهم وروده قزوين، فإنه قال يف

ثنا إبراهيم يعين ابن أيب حصني ثنا عبد اهللا بن غنام ثنا احلسن بن حممد بن جعفر احللواين حدثين أبو عبد اهللا 
دخلنا مع حامت أيب عبد الرمحن البلخي الري : اخلواص، وكان من علية أصحاب حامت صاحب شقيق بن إبراهيم قال

جالً يريد احلج، فنزلنا على رجل من التجار حيب الفقراء فأضافنا تلك الليلة وحكى ما ومعه ثالمثائة وعشرين ر
جرى من الغد، بني حامت وبني حممد بن مقاتل، قاضي الري، مث قال فقالوا حلامت يا ابا عبد الرمحن ن حممد بن عبيد 

  .الطنافسي بقزوين أكرب سنا من هذا
رمحك اهللا أنا رجل عجمي : ه اخللق جمتمعني، حيدثهم فسلم عليه، وقالقال فصار إليه متعمداً فدخل عليه، وعند

جئتك، لتعلمني كيف أتوضأ للصالة فقال نعم وكرامة يا غالم إناء فيه ماء فجاءه بإناء فيه ماء، فقعد حممد بن عبيد 
كون أوكد ملا أريد، فقال فتوضأ ثالثاً ثالثاً مث قال هكذا، فتوضأ قال حامت مكانك رمحك اهللا حىت أتوضأ بني يديك لي



الطنافسي وقعد حامت فتوضأ فغسل وجهه ثالثاً مث غسل ذراعه أربعاً فقال له الطنافسي ياهذا أسرفت قال حامت فيما 
  .غسلت ذراعك أربعا: ذا قال

 سبحان اهللا أنا يف كف ماء أسرفت، وأنت يف مجيع هذا الذي أراه مل تسرف، فعلم الطنافسي أنه أراده: قال حامت
ملاذا ومل يرد أن يتعلم منه شيئاً فدخل البيت ومل خيرج إىل الناس أربعني يوماً، وكتب جتار الري وقزوين إىل بغداد ما 

جرى بني حامت وبني حممد بن مقاتل، وحممد بن عبيد الطنافسي، قبل أن يقدم حامت العراق واحلكاية مشهورة يف 
مية، واألشبه أن املراد أحد األخوين من احلسن، وعلى كتب التذكري، لكن املذكور الطنافسي من غري تس

  .الطنافسني، فإهنما سكنا قزوين على ما سيأيت ومها أبناء أخت حممد بن عبيد، فأما ورود حممد بن عبيد قزوين فبعيد
ته يف حممد بن عبد العزيز بن عبد احلميد بن عبد العزيز، القاضي أبو بكر املالكي أحد من توىل القضاء من أهل بي

ذكر مجيل ونباهة، رفق بالناس، ورعاية هلم وكان حسن اخللق، سهل اجلانب، بعيداً عن الغوائل، عارفا مبراسم 
القضاء، حسن اخلط، والعبارة يف التوقيعات احلكمية، متصرفا فيها يتبع األمثال واألشعار ويضبطها حفظاً ومجعاً، 

  .إلمام أمحد بن إمساعيل وغريه تويفوكان صحيح الصداقة، وقد تفقه، ومسع احلديث من ا
حممد بن احلسني بن العباس بن الفضل النحوي أبو احلسن الفقيه نسيب فاضل، مسع أبا احلسن القطان يف جزء من 
حديثه، ثنا حممد بن غالب بن حرب ثنا مسعود بن مسروق ثنا حيىي بن سليمان السيلحيين ثنا شريك عن هشام بن 

الت شكا رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم الوحشة، فقال اختذ زوج محام عروة عن أبيه عن عائشة ق
السيلحيين ثقة واحلديث كذب قال متتام ومسعود بن : مقاصيص قال متتام القيت هذا احلديث على الشاذكوين فقال

، وداؤد بن مادا مسروق ثقة وال أدري من أين جاء الغلط، مسع أبا احلسن ابنه مكي وإبراهيم بن أمحد املرزي
  .الديلمي واحلسن بن كنات بقزوين، سنة أربع ومثانني وثالمثائة

حممد بن شريح كان يلي البندرة بقزوين أيام مقام أيب جعفر صعلوك بالري ومحدت سريته يف عمله، حدث احلسني 
عفر القزويين مبحمد قال سعى تبع بن ج" بالنتف والظرف عن بعض الرازية " بن أمحد السالمي يف كتابه املعروف 

بن شريح إىل صعلوك فسلمه صعلوك إىل تبع، فمات حتت مطالبته مث قبض عليه صعلوك وقيده فقال فيه أبو عبد اهللا 
  :الرقي يذكره ما فعله بابن شريح

  قدمته يداه حاال فحاال... تبعت تبعا توابع ما 
  وحتلى من بعدها خلخاال... خلعت خلعت الوالية منه 

  زاده اهللا يف القيود مجاال...  أقبل ميشي ولقد قلت حني
  العزل إال كما حتل عقاال... مل يكن بني ما توىل وبني 

  .فبلغت هذه األبيات صعلوكاً فأمر بالتشدد على تبع يف املطالبة حىت مات فيها واستصفى ضياعه

ج من أيب الفتوح حممد بن أبو حممد بن ملكداد بن علي املختاري القزويين، شيخ صاحل خاشع، مسع أحاديث األش
الفضل االسفرائين، بروايته عن القاضي هجيم عن األشج ومسعت تلك األحاديث من أيب حممد، سنة سبع ومثانني 

  .ومخسمائة
حممد بن احلسن بن كرمية الساماين، أبو بكر املقرىء، مسع أبا منصور املقومي بقزوين يف سنن أيب عبد اهللا بن ماجة، 

ثنا أبو بكر ابن أيب شيبة ثنا حفص بن غياث عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر بن  بروايته املشهورة
اخلطاب رضي اهللا عنه، قال نذرت نذراً يف اجلاهلية فسألت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بعدما أسلمته فأمرين أن 

  .أوىف بنذري



بعمائة ممن مسع عيسى بن أيب صاحل املذكر أنبا أبو حممد حممد بن حممد أبو عاصم الطربي، مسع بقزوين سنة مثان وأر
من مجعه أنبا علي بن عمر بن أمحد بن " كتاب األطعمة " عبد اهللا بن عبد العزيز أنبا أبو عبد الرمحن السلمي، يف 

طان بن مهدي احلافظ ثنا أمحد بن حممد بن زياد ثنا أبو عمار أمحد بن حممد ابن مهدي ثنا حممد بن الضوء ثنا الق
  .ربيع أميت العنب والبطيخ: خالد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

حممد بن مبشر أبو بكر اهلمداين، مث الزجناين الفقيه، مسع شهاب ابن علي النيسابوري بقزوين، يف سري السلف من 
ايته عن أيب السعد القشريي عن أيب سعيد الصفار عن العباد واألولياء، مجع الشيخ أيب عبد الرمحن السلمي، برو

السلمي أنبا أبو احلسني احلجاجي ثنا السراج ثنا حممد ابن إسحاق ثنا عمر الصباح ثنا عمر بن حفص عن سعيد بن 
  .أيب عروبة عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز، كتب إىل ويل العهد من بعده

أمري املؤمنني إىل يزيد بن عبد امللك، سالم عليك فإين أمحد إليك اهللا الذي  بسم اهللا الرمحن الرحيم من عبد اهللا عمر
ال إله إال هو، فأما بعد فإين كتبت وأنا دنف من وجعي، هذا وقد علمت أين مسئول، عما وليت حياسبين عليه، 

عليهم بعلم وما  فلنقصّن: " ملك الدنيا واآلخرة، ولست أستطيع أن أخفي عليه من عملي شيئاً، يقول فيما يقول
فإن يرضى عين الرحيم فقد أفلحت وجنوت من اهلوان الطويل وإن سخط على فياويح نفسي إىل ما " كنا غائبني 

أصري، أسأل اهللا الذي ال إله إال هو أن جيريين من النار برمحته وأن مين علي برضوانه واجلنة فعليك بتقوى اهللا 
  .حىت تلحق باللطيف اخلبري والرعية، فإنك ال تبقى بعدي إال قليالً

حممد بن أمحد بن عبد الرمحن أبو بكر القالنسي القزويين، مسع أبا نصر القاسم بن نصر احلساين يقول أنشدين القتاد 
  :لبعضهم

  حزينا وقل أين أرباهبا... وقف بالقصور على دجلة 
  رقاة املنابر غالهبا... وأين امللوك والة العهود 

  إليك فقد مات أصحاهبا. ..جتيبك آثارهم عنهم 
ثنا علي بن أيب طاهر ثنا : ثنا أمحد بن منصور الفقيه، وميسرة بن علي قالوا: مسع أيضا القاسم بن نصر، يقول

إمساعيل بن توبة ثنا هشيم عن منصور عن ابن سريين أن رجالً قال البن عمر أال جتعل لك جوارشنا قال وأي شيء 
ما شبعت منه أربعة أشهر وما : منه يذهب عنك، ما جتده قال، فقال ابن عمرجوارش، قال إذا كظك الطعام أخذت 

  .ذاك ألين ال أجده ولكين عهدت قوماً جيوعون مرة ويشبعون مرة
حممد بن يونس بن سعد، والد أيب القاسم مرسي بن حممد بن يونس الفقيه، روى عن حممد بن جعفر وحممد بن 

 الرفا القصريي، حدثين أبو القاسم بن حممد بن يونس الفقيه يف منزله عاصم وغريمها، رأيت خبط علي بن احلسني
  .بقزوين، سنة ستني وثالمثائة

حدثين أيب ثنا حممد بن عاصم حدثنا العباس بن محزة ثنا أمحد بن عبد اهللا عن شقيق قال رأيت إبراهيم بن أدهم قد 
، وكم من إنسان غره كان يف يده ذهبوا كلهم، قبض على درهم، وهو يبكي مث التفت إيل فقال كم من إنسان ملكه

بلغين أن اهللا تعاىل أوحى إىل نيب من أنبيائه أن أرض بالقليل، من الدنيا لسالمة دينك، كما أن : وحنن باألثر مث قال
  :صاحب الدنيا يرضى بالقليل من دينه، لسالمة دنياه وأنشد بعضهم يف ذلك

  استغىن امللوك بدنياهم عن الدين... فاستغن بالدين عن دنيا امللوك كما 
حممد بن حممد االسترابادي أبو نصر وحممد بن احلسن النيسابوري، مسع كل منهما بقزوين بقراءة داؤد بن مادا من 



أيب طالب أمحد بن علي ابن عمر بن أيب رجاء أحاديث علي بن موسى الرضا، بروايته عن علي بن مهروية عن أيب 
  .أمحد الغازي عن الرضا

مد بن عثمان بن علي اجلويين الفراوي، مسع بقزوين سنة إحدى وستني ومخسمائة، القاضي عطاء اهللا بن علي حم
حيدث عن حممد بن الفضل الفراوي أنبا األستاذ أبو يعلى إسحاق بن عبد الرمحن الصابوين أنبا عبد اهللا ابن حممد 

لدستوائي ثنا قتادة عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وآله الرازي أنبا حممد بن أيوب ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ا
أورده مسلم يف صحيحه عن أيب بكر بن أيب شيبة عن وكيع عن هشام قال قال . وسلم هنى أن يشرب الرجل قائما

  .الصاعدي كان شيخي مسعه من مسلم
اهللا بن عبد العزيز اخلواري، سنة حممد بن أيب احلسن بن عمر وأبو عمر الشاشي، مسع مع أبيه بقزوين أبا حممد عبد 

تسع عشرة وأربعمائة، حيدث يف سنن الصوفية أليب عبد الرمحن السلمي عنه ثنا حممد بن يعقوب ثنا زكريا بن حيىي 
بن أسد ثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه 

  .ليكأنفق ينفق ع: قال
منحمد بن أمحد بن عمر بن عالن، وحممد بن أمحد بن بكر أبو الفرج وحممد بن عمر بن أمحد بن يزداد، وحممد بن 

يف القراآت أليب عليٍّ احلسني بن حممد بن " كتاب االقناع " يزداد، وحممد بن أمحد بن عيسى، مسعوا يف آخرين 
  .ان وسبعني وثالمثائةاحلسن املقرىء القزويين هبا، يف الظن القوي سنة مث

حممد بن أمحد بن علي اجلوهري أبو جعفر الطربي، مسع االقناع يف القراآت أليب علي املقرىء القزويين من مصنفه 
  .بقراأة ابنه أيب إمساعيل ابن أيب علي سنة مخس عشرة وأربعمائة

مع أخيه أيب جعفر حممد بن أمحد، وقد  حممد بن أمحد بن عبد اهللا املقرىء، أبو بكر بن أيب العباس، مسع بقزوين أباه
مّر ذكره سنة سبع وأربعني ومخسمائة، يف كتاب آداب الدين مما ال يستغىن املسلم عنه يف يومه وليلته، من مجع 

الشيخ أيب القاسم محزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي برواية أبيه عن أيب غالب حممد بن إبراهيم الصيقلي 
م إبراهيم بن عثمان اخلاليل عن محزة املصنف، أنبأ أبو القاسم عمارة ابن حممد القطان اجلرجاين، عن أيب القاس

  .بالبصرة ثنا أمية أن حممد بن إبراهيم الباهلي
حدثين أيب حممد بن إبراهيم ثنا حممد بن مرزوق ثنا احلكم بن مروان الكويف ثنا سالم الطويل املدايين، عن زيد 

ليس من يوم يأيت : ن معقل بن يسار، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمالعمى، عن معاوية ابن قرة، ع
على ابن آدم إال ينادي فيه يا ابن آدم أنا خلق جديد، وأنا عليك غدا شهيد فاعمل خرياً يفَّ أشهد لك غدا وأين لو 

  .قد مضيت لن تراين أبدا ويقول الليل مثل ذلك
هللا اخلوئي كبري مشهور كان يلقب بشيخ اإلسالم مسع أبا طاهر املخلص وأبا حممد بن مهران بن أمحد أبو عبد ا

احلسن أمحد بن حممد بن عمران موسى وأبا بكر حممد بن عمر بن علي بن خلف بن زنبور وأقراهنم، وورد قزوين، 
عبد اهللا حممد بن ومسع منه هبة اهللا بن زاذان، ومجاعة ورأيت خبط هبة اهللا، ثنا الشيخ اجلليل شيخ اإلسالم أبو 

  .مهران ابن أمحد بقزوين، يف جامعها العتيق، يف صفر سنة إثنتني وأربعني وأربعمائة
ثنا ابن زنبور ثنا حممد بن السري بن عثمان، ثنا أمحد بن عصمة بن نوح ثنا إسحق بن راهوية، ثنا سفيان بن عيينة 

الليلة اليت ولد فيها أبو بكر : عليه وآله وسلمعن الزهري عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
  .رضي اهللا عنه نظر اهللا تعاىل إىل جنة عدن، فقال وعزيت وجاليل ال أدخلك إال من أمحد هذا املولود

حممد بن أيب اليمني بن أيب الشمس الرازي أبو الشمس املقرىء، مسع أبا العباس أمحد بن حممد املقرىء بقزوين، 



إبراهيم الصيقلي عن إبراهيم بن عثمان اخلالين، عن محزة بن يوسف السهمي أنبا عبد اهللا ابن  حديثه عن حممد بن
عدي احلافظ، جبرجان ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن أبو عمران جبرجان ثنا، حممد بن رجا بن السندي هو 

زياد موىل ابن عباس، قال قال رسول  اجلرجاين، ثنا أمحد بن أيب طيبة هو اجلرجاين، ثنا عبد العزيز بن أيب داود، عن
  .ما عمل أدمي من عمل أجنى له من عذاب اهللا من كثرة ذكر اهللا عز وجل: اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

" كتاب احلرية " حممد بن احلسني بن أمحد أبو بكر اجلرجاين، مث السمرقندي، روى بقزوين سنة سبعني وأربعمائة، 
  .ني عبد العزيز بن حيىي وبشر املريسي يف مسئلة خلق القرآناملشتمل على ذكر ما جرى ب

حممد بن إبراهيم بن علي بن عاصم املقرىء، مسع بقزوين القاضي أبا بكر عبد الرمحن بن حممد بن علوية األهبري، 
حممد  حدث بعضهم والظن أنه أبو غامن الكندري، عن أيب منصور املظفر بن أمحد بن حممد الفقيه السمريي، قال ثنا

بن إبراهيم بن علي بن عاصم املقرىء ثنا القاضي أبو بكر عبد الرمحن بن حممد بن علوية األهبري، بقزوين ثنا حممد 
بن عقيل الفقيه ثنا العباس بن حممد بن حامت، ثنا يزيد بن هارون، عن محيد الطويل عن أنس بن مالك قال قال 

  " .قرآنا عربياً غري ذي عوج : " عاىليف قوله ت: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
غري خملوق، وهذا إن كان أبا بكر األصبهاين املعروف بابن املقرىء فهو من أهل احلديث املكثرين املشهورين، : قال

ذكر اخلليل احلافظ أنه اجتهد يف هذا الشأن، ولقي بالشام ومصر زيادة على عشر سنني يكتب، ومعجم شيوخه 
يخ، مسع بأصبهان، وباألهواز، والبصرة، وببغداد ومكة والشام غريها ونيف على املائة مات يزيد على سبع مائة ش

  .سنة اثنني ومثانني وثالمثائة
حممد بن أيب القاسم بن علي الزاهد، أبو طالب وابن أخيه حممد بن عبد الكرمي بن أيب القاسم، وحممد بن رستم أبو 

ا القاسم عبد امللك بن حممد بن املعاىف، حديثه عن أيب حممد رزق اهللا الفرج بن أيب شجاع الطربي، مسع القاضي أب
بن عبد الوهاب التميمي بسماعه، منه ببغداد سنة ست ومثانني وأربعمائة، أنبأ أبو عمر بن مهدي أنبأ أبو عبد اهللا 

صلى اهللا عليه وآله وسلم  حممد بن خملد ثنا أبو علقمة ثنا حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال رأيت نيب اهللا
أكل طعاماً مما مست النار، مث صلى ومل يتوضأ، ورأيت عمر بن اخلطاب من بعد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

أكل طعاماً مما مست النار، مث صلى ومل يتوضأ، ورأيت عمر بن اخلطاب من بعد أيب بكر رضي اهللا عنهما يعين أكل 
  .ومل يتوضأ طعاماً مما مست النار مث صلة

حممد بن سنان بن حلبس بن حنظلة بن مالك العجلي صاحب رأي شديد، وعلم وأناة وحسن تدبري، وكان قد وىل 
أمر قزوين، فغزا الديلم وأغار وسىب وعزم على املعاودة فأخرب أن ملك الديلم رغب يف اإلسالم فتوقف وكتب 

الرشيد خراسان استقبله حممد وسأله النظر ألهل قزوين  بذلك إىل أمري املؤمنني الرشيد، فأسلم ملكهم وملا قصد
برفع خراج القصبة وأستدعى أن يدخلها، ويشاهد حال أهلها، يف جماهدة الديلم فأجابه إليه، ومات حممد يف أيام 

  .املأمون، وقد سبق ذكر سبطه حممد ابن الفضل ويأيت ذكر مجاعة من أهل بيته
حممد بن الفضل بن حممد بن سنان بن حلبس أبو احلسن العجلي، من أوالد حممد بن الفضل بن معقل بن أمحد بن 

الذي سبق ذكره يوصف بالكرم واجلود لكنه كان يستهني بالرياسة، ويسرف يف البذل وتغريت باآلخرة أحوال 
ن ضياعه وبقيت طعمة يف أيدي غلمانه، وحسمه حىت خربوها ولد، سنة اثنتني وثالمثائة، وتويف سنة مخس وعشري

  .وأربعمائة
حممد بن أيب الطيب بن غيث السيد أبو طاهر احلسين، مسع اإلمام أمحد بن إمساعيل، سنة مثان وثالثني ومخسمائة، 

حيدث عن هبة الرمحن القشريي عن جده أنبا احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ أنبا أبو الفضل احلسن ابن يعقوب ثنا حيىي 



نا سفيان عن أيب إسحاق عن جماهد عن ابن عمر، قال رمقت النيب صلى اهللا عليه بن أيب طالب ثنا أبو أمحد الزبريي ث
  .وآله وسلم شهراً فكان يقرأ يف الركعتني قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون، وقل هو اهللا أحد

  القول فيمن سوى احملمدين

  باب األلف

  .وفيه ثالثة عشر أمساء األول إبراهيم
بن اخلليل عم احلافظ اخلليل بن عبد اهللا اخلليلي، مسع أباه وعلي بن مهروية، وتويف سنة إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم 

  .مثان وستني وثالمثائة يف حد الكهولة
إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد املرزي، أبو غياث، قد سبق ذكر غري واحد من 

م قبيلة عظيمة فيهم كثري من أهل العلم واحلديث، ولقينا منهم مجاعة املرزيني، ويأيت ذكر آخرين وكانت قبيلته
بعضهم على مذهب الشافعي وبعضهم على مذهب أيب حنيفة رضي اهللا عنهما، ومسعت والدي رمحه اهللا وقد جرى 

بلغنا أنه، مسع وقت السحر نداء من منارة يف حملتهم يا آل مرز الرحيل الرحيل : ذكرهم وكثرة عددهم يقول
  .فمات منهم يف أربعني يوماً كذا من البسي الطيلسان ذكر أربعني أو أكثر

عن القاضي أيب حممد بن أيب زرعة الفقيه أن املرزية انتقلوا من إصبهان إىل قزوين وأنه قيل أهنم كانوا حاكة وقيل 
بقراءة أخيه عبد اهللا  وأبو غياث هذا ابن أخت عبد امللك السعيدي، ومسع غريب احلديث أليب عبيد. كانوا يهوداً

بن أمحد من أيب حممد احلسن بن جعفر الطييب الفقيه، سنة مخس وأربعمائة، بروايته عن أيب احلسن القطان عن علي 
بن عبد العزيز عنه، ومشكل القرآن البن قتيبة منه، بروايته عن القطان عن أيب بكر املفسر عنه ومسع أيضا حممد بن 

د بن صاحل، ومما مسع منه سنة تسع وسبعني وثالمثائة، حديثه عن إبراهيم بن حممد ابن سليمان بن يزيد وعلي بن أمح
  .عبيد الشهرزوري

ثنا أبو القاسم هارون بن إسحاق اهلمداين ثنا إسحاق الرازي ثنا جعفر ابن سليمان الضبعي عن أيب طارق عن 
أخذ مين هؤالء الكلمات الثالث فيعمل هبن من ي: احلسن عن أيب هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

فأخذ بيدي فعقد فيها مخساً قال اتق احملارم تكن أعبد الناس ! أو يعلمهن من يعمل هبن، فقلت أنا يا رسول اهللا
وأرض مبا قسم اهللا لك، تكن أغىن الناس وأرض للناس كما ترضى لنفسك تكن مسلما، وأحسن إىل جارك تكن 

  .فإن كثرة الضحك متيت القلب مؤمناً وال تكثر الضحك
إبراهيم بن أمحد بن إمساعيل اخلواص، أبو إسحاق ال خيفى أن اخلواص من اخلواص، وأن له مقامات حممودة يف 

التوكل، ويف السياحات، واألسفار على التجريد، وعن الشيخ أيب عبد الرمحن السلمي، أنه من أهل العسكر، وقال 
رأى، حكى أبو نصر السراج يف اللمع عنه أنه قال للفقراء يف السفر واحلضر،  أبو بكر اخلطيب من أهل سرَّ من

يكونوا مطمئنني مبا وعد اهللا، وأن يكونوا آئسني من اخللق، وأن ينصبوا العداوة مع الشياطني، : اثنتا عشرة خصلة
ا النصحية للمسلمني، وأن يكونوا ألمر اهللا مستمعني، وعلى اخللق مشفقني، وألذى الناس متحملني وأن ال يدعو

وأن يكونوا يف مواطن احلق متواضعني ومبعرفة اهللا مشتغلني، ويكونوا الدهر على الطهارة وأن يكونوا راضني عن 
أنبا أبو عبيد حممد بن حممد بن علي النيسابوري أنبا : وقال احلافظ أبو بكر اخلطيب يف التاريخ. اهللا تعاىل شاكرين له

  :با علي بن أمحد أنشدين حممد بن احلسني أنشدين إبراهيم بن فاتك ألبراهيم اخلواصعلي بن حممد القزويين أن



  فما أحد رادك يستدل... لقد وضح الطريق إليك حقا 
  وإن ورد الصيف فأنت ظل... فإن ورد الشتاء فأنت صيف 

بكر السروي البراهيم  يف املقامات للشيخ أيب عبد الرمحن السلمي أنشدين عبد اهللا بن علي البغدادي أنشدين أبو
  :اخلواص

  ودافعت عن نفسي لنفسي فعزت... صربت على بعض األذى خوف كله 
  ولو مل أجرعها إذا المشأزت... وجرعتها املكروه حىت تدربت 
  ويا رب نفس بالتذلل عزت... أال رب ذل ساق للنفس عزة 

  فشلت: إىل غري من قال اسألوين... إذا ما مددت الكف التمس الغىن 
  وأرضى بدنياي وإن هي قلت... أصرب جهدي إن يف الصرب عزة س

ذكر السلمي أنه مات سنة إحدى وتسعني ومائتني، وقيل سنة أربع ومثانني ومائتني وكانت وفاته بالري، وتوىل 
غسله ودفنه يوسف ابن احلسني وحكى األستاذ أبو القاسم القشريي أنه كان مبطوناً وكان كلما فرغ توضأ وعاد 

املسجد وصلى ركعتني فدخل مرة املاء فمات رمحه اهللا ورد يف سياحته قزوين، رأيت خبط على بن إبراهيم بن إىل 
  .ثابت البغدادي أنه قيل ألبراهيم اخلواص بقزوين لو استندت إىل هذه االسطوانة فقال ال أستند إىل خملوق

شدي يف الصحيح حملمد بن إمساعيل، حديثه عن أيب إبراهيم بن أمحد بن صاحل أبو القاسم البزار، مسع أبا الفتح الرا
ال يدخل اجلنة أحد : اليمان أنبا شعيب ثنا أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

إال إال أرى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، وال يدخل أحد النار لو أساء ليزداد شكرا، وال يدخل أحد النار 
  .أرض مقعده من اجلنة ليكون عليه حسرة

إبراهيم بن أمحد بن عبد اهللا بن حممد املراغي، مث الرازي أبو إسحاق ورد قزوين، ومسع هبا من إبراهيم املعرب وغريه 
وله خمتصر يف ثواب األعمال، روى فيه عن أيب علي احلسني بن حممد بن شعيب األنصاري القزويين، كتابة ثنا علي 

سني بن إدريس ثنا أبو سعد ميسرة بن علي ثنا علي بن أيب طاهر ثنا عمرو بن علي الفالس ثنا أبو قتيبة عن بن احل
  .حممد ابن عبد اهللا الشعيب عن أبيه عن عنبسة بن أيب سفيان عن أم حبيبة، عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

وذكر اإلمام أبو سعد السمعاين، أن أبا إسحاق املراغي  قال من صلى أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها مل متسه النار
كان أحد الرجالني يف احلديث رجل إىل العراق واحلجازة والبصرة، وقزوين وأنه ورث من أبيه ماال كثرياً فأنفقه 

  .على الفقراء واملتعلمني وأنه مات بالري سنة نيف ومثانني وأربعمائة
الرازي أبو إسحاق القاضي، نزيل قزوين حدث هبا عن حممد بن أيوب الرازي، إبراهيم بن أمحد بن عبد اهللا بن يزيد 

سنة سبع وثالثني وثالمثائة، قال أنبا أبو سلمة وهدبة بن خالد، قاال ثنا مهام ثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النيب 
أت دعويت شفاعة ألميت يوم مل يكن نيب إال وله دعوة دعا هبا، واستجيب له وأين خب: صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

  .القيامة
أبو إسحاق هذا والد حممد بن إبراهيم صاحب جمموع التواريخ الذي سبق ذكره، وكان أبو إسحاق فقيها على 

مذهب الكوفيني دينا، تويف سنة نيف وأربعني وثالمثائة، وذكره احلافظ أبو بكر اخلطيب، يف التاريخ فقال أبو 
  .ث ببغداد عن حممد بن أيوب وغريهإسحاق الرازي قاضي قزوين حد

إبراهيم بن أمحد بن علي أبو إسحاق املغريب شيخ صويف، قدم قزوين سنة اثنتني ومثانني ومخسمائة، وحدث هبا كتاب 
  .األربعني للحافظ أمحد بن حممد السلفي األصبهاين



ان وكانت فيه مروة ومداراة مع إبراهيم بن أمحد بن حممد بن عبد الكرمي الكرجي أبو اجملد تفقه بقزوين وبأصبه
الناس، ومسع احلديث من أبيه ومن جده أيب الفضل حممد بن عبد الكرمي، ومن والدي رمحهم اهللا مسع منه األربعني 

  .العوايل وغريه
إبراهيم بن أمحد بن الواقد بن اخلليل أبو إسحاق اخلليلي، مسع القاضي أبا الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار بن ماك 

اإلرشاد جلده اخلليل احلافظ سنة ست وتسعني وأربعمائة، ومسع جده األدىن أبا زيد الواقد بن اخلليل  كتاب
  .واألستاذ الشافعي بن داؤد املقرىء

إبراهيم بن حممد أبو إسحاق القزويين، بالفسطاط عن ابن الزهر السمناوي أنبا أبو الفتح حممد بن عبد الباقي بن 
ر احلميدي وقرأت على أمحد بن احلسن عن أيب بكر الزاغوين عن احلميدي أنبا أبو سليمان عن حممد بن أيب نص

إسحاق إبراهيم بن حممد القزويين بالفسطاط أنبا أبو احلسن أمحد بن حممد بن األزهر ثنا جعفر بن حممد ثنا أبو 
أجلى اليهود والنصارى األشعث ثنا الفضل بن سليمان عن موسى بن عقبة أخربين نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنه 

 -ملا ظهر على خيرب أراد إجالء اليهود منها : من أرض احلجاز، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .احلديث

إبراهيم بن أمحد البصري أبو إسحاق، مسع أبا حممد احلسن بن علي ابن عمر الصيدناين، ومسع اخلضر بن أمحد الفقيه 
، بسماعه من ابن داسة حديث أيب داؤد عن أمحد بن يونس ثنا زهري ثنا يزيد بن أيب يف سنن أيب داؤد السجستاين

زياد أن عبد الرمحن بن أيب ليلى حدثه أن عبد اهللا بن عمر حدثه وذكر قصة قال فدنونا من النيب صلى اهللا عليه 
  .وآله وسلم، فقبلناه يده

برد األهبري أنبانا عن كتاب أيب بكر عبد الواحد بن  إبراهيم بن أمحد أبو إسحاق القزويين، حدث عن أيب بكر بن
الفضل بن حممد بن علي الغامدي عن أبيه أيب علي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصويف ثنا أبو إسحاق إبراهيم 

ه بن أمحد القزويين هبا، مسعت أبا بكر بن برد األهبري، قال دخلت على أيب بكر بن طاهر صاحب اجلنيد، ورأيت
لو تفضلت وزودتين بشيء أتقوى به يف هذه : كالوا له، وله أيام مل يتكلم ومل يتناول شيئاً فقلت له يا سيدي

  :السفرة، فأنشاء يقول
  وايسر ما يف الذكر ذكر لسان... ذكرتك ال أين نسيتك حملة 

  وحام إليك القلب بالطريان... فكدت بال موت أموت صبابة 
  وأنك موجود بكل مكان... ي وملا أراين الوجد أنك حاضر
  وشاهدت مشهوداً بغري عيان... رأيتك موجوداً بغري تكلم 

  .وميكن أن يكون هذا هو الذي سبق ذكره
إبراهيم بن أمحد اهلمداين، مسع بقزوين أبا احلسن القطان يف الطواالت، يقول ثنا حممد بن يزيد ثنا أمحد بن املقدام ثنا 

حيدث عن قتادة عن أنس قال كانت عامة وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم املعتمر بن سليمان، مسعت أيب 
حني حضره املوت الصالة، وما ملكت أميانكم الصالة، وما ملكت أميانكم حىت جعل يعزعزها يف صدره ما يفيض 

  .هبا لسانه
  فصل



  .سني املقوميإبراهيم بن بينمان القطان القزويين، مسع احلديث من أيب منصور حممد بن احل
  فصل

إبراهيم بن جربئيل األردبيلي، مسع بقزوين من علي بن حممد بن مهروية ومن أيب احلسن القطان، ومما مسع منه ما 
حدث به يف إمالئه ثنا حممد بن إدريس أبو حامت ثنا عبد اهللا بن رجاء أنبا سعيد بن سلمة حدثين أبو بكر بن عمر بن 

: بن اخلطاب عن إبراهيم بن عبد اهللا بن أيب ربيعة أنه مسع أبا خنيس الغفاري، يقول عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر
خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف غزوة هتامة، حىت إذا كنا بعسفان جاءه أصحابه، فقالوا يا 

  .جهدنا اجلوع فأذن يف الظهر أن نأكله قال نعم! رسول اهللا
عنه، فجاء النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال يا نيب اهللا، ما صنعت أمرت بالناس أن  فأخرب بذلك عمر رضي اهللا

يأكلوا الظهر، فعلى ماذا يركبون قال فما ذا ترى يا ابن اخلطاب قال أرى أن تأمرهم، وأنت أفضل رأيا فيجمعوا 
  .أفضل أزوادهم يف ثوب
سان منهم وعاه مث أذن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بالرحيل، أيتوا بأوعيتكم، فمأل كل إن: مث دعا اهللا هلم، مث قال

فلما ارحتلوا مطروا ماشياً ونزل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ونزلوا معه وشربوا من ماء السماء، وهم بالكراع، 
النيب : فقال مث خطبهم به فجاء ثالثة نفر فجلس إثنان مع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وذهب اآلخر معرضاً،

صلى اهللا عليه وآله وسلم أال أخربكم عن النفر الثالثة أما واحد فاستحىي من اهللا عز وجل فاستحىي اهللا منه وأما 
  .اآلخر فأعرض اهللا عنه، هكذا وردت الرواية

  فصل
بن حممد بن إبراهيم بن احلجاج بن فضيل الطالقاين القزويين، روى عن القاسم ابن احلكم وحدث عنه أبو بكر أمحد 

الفرج القزويين، قال اخلطيب أبو بكر احلافظ يف تارخيه يف ترمجة أمحد بن حممد بن الفرج هذا أخربين أبو القاسم 
األزهري ثنا حممد بن املظفر احلافظ ثنا أمحد بن حممد ابن الفرج بن فروخ القزويين ثنا إبراهيم بن احلجاج وهو ابن 

سم بن احلكم ثنا مسعر عن قتادة عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فضيل الطالقاين القزويين ثنا القا
وإبراهيم بن احلجاج هذا هو الذي أورده احلافظ اخلليل يف . قنت شهرا يدعو على حيِّ من أحياء العرب، مث تركه

ى عنه أمحد بن حممد الفرج اإلرشاد، فقال إبراهيم بن احلجاج الدستوائي القزويين قدمي مسع سفيان ابن عيينة، ورو
  .القزويين وقلت الرواية عنه تويف سنة نيف ومخسني ومائتني

  .إبراهيم بن احلجاج، مسع بقزوين أبا بكر أمحد بن حممد الذهيب مع أيب احلسن القطان
  .إبراهيم بن حيدر البقال، مسع القاضي أبا اليمني خليفة بن محري اخليارجي هبا، سنة سبع ومخسمائة

  فصل
براهيم بن احلسن بن علي القزويين أبو إسحاق شيخ، مسع كتاب الفقيه، واملتفقه تصنيف أيب بكر احلافظ اخلطيب، إ

رأيت سهال الصعلوكي يف املنام : بتمامه من مصنفه، وفيه أنبا أبو القاسم القشريي، مسعت أبا سعيد الشحام يقول
ليت شاهدهتا، فقال مل تغن عنا فقلت ما فعل اهللا بك دع التشيخ فقلت وتلك األحوال ا: فقلت أيها الشيخ فقال

  .فقال غفر يل مبسائل كانت تسأل عنها العجز
إبراهيم بن احلسن بن عمر أبو إسحاق املاهكي، مسع بقزوين أبا علي احلسن بن حممد الفقيه النجار، تفسري حممد بن 

يعين من املشركني، يقال له احليسمان، . بدر أبان، باسناده عن ابن عباس رضي اهللا عنه، وفيه أنه أفلت رجل يوم
فلحق مبكة وهبا موىل للعباس بن عبد املطلب يكىن أبا رافع، وكان ينحت األقداح وكان مؤمنا يكتم إميانه فبينما هو 



جالس وعنده أبو هلب وصفوان بن أمية اجلمحي فلما أبصر احليسمان، قد اقبل على ناقة مهرية قاال عنده اخلرب، 
  .بو هلب يا ابن أخي ما فعل عتبة ابن ربيعةفقال أ

فما فعل أبو البحتري بن هشام، قال قتل قال فجعل ال : وحيك ما فعل شيبة بن ربيعة، قال قتل قال: قال قتل، قال
خيربه إال عن مقتول أو مأسور، فقال صفوان أن احليسمان ملا أبصر الرماح مسددة والسهام مفوقة، انكشف قناع 

يدري ما يقول سله عين ما فعل صفوان بن أمية فسيقول قتل، فقال له أبو هلب يا ابن أخي ما فعل  قلبه، فهو ال
صفوان فقال هذا صفوان جالس معك، وقد واهللا رأيت أباه مقتوالً وأخاه مقتوال، قال فخرق صفوان على نفسه، 

  .ووضح التراب على رأسه
 يف احلرب، فقال احليسمان يا باهلب، لقد رأينا قوماً بيض يا ابن أخي ما الذي دهاكم فأنتم صرب: فقال أبو هلب

الوجوه بيض األقدام على خيل بلق، فما هو إال أن لقيناهم، فمنحناهم أكتافنا، فقال أبو رافع تلك واهللا املالئكة، 
ا فشجه أبو هلب بعصا معه، فقامت أم الفضل بنت احلارث زوجة العباس بن عبد املطلب، ومعها عصا فقرعت هب
  .رأس أيب هلب، وقالت إن عدو اهللا ستضعفته أن غاب عنده سيده، وما ينكرون من ذلك، تلك املالئكة املقربون

  .إبراهيم بن احلسن احلسنوي القزويين، مسع األستاذ الشافعي بن داؤد يف اجلامع سنة سبع ومخسمائة
 بقزوين وإبراهيم بن احلسن أبو إسحاق إبراهيم بن احلسن الدينوري، مسع أبا منصور ناصر بن أمحد االسفرائين

  .الذي مسع أبا منصور املقومي يشبه أن يكون هذا
إبراهيم بن أيب احلسن بن إبراهيم، مسع اخلليل بن عبد اجلبار القرائي، حدث عن أيب طالب احملسن بن يعلى احلسيين 

و أنبا أبو حممد عبد اهللا بن حممد الصيدالين، القائين، بسماعه منه مبصر ثنا أبو ذر عبد بن أمحد اهلروي مبكة، أنبا أب
ببلخ أنبا عبد الرمحن بن أيب حامت، ثنا احلسن بن عرفة ثنا النضر بن إمساعيل عن عبد الرمحن بن إسحاق القرشي عن 

النعمان بن سعد، قال كان علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه إذا مسع املؤذن قال أشهد هبا مع كل شاهد وأحتملها 
  .جاه عن كل
  فصل

إبراهيم بن احلسني بن حممد أبو جعفر املشاط الصويف، كان عارفاً بالكالم، مسع منه بقزوين سنة عشر ومخسمائة، 
كتاب األربعني للقاضي أيب احملاسن الرويائي، بسماعه منه، ويف األربعني أنبا السيد أبو طالب محزة ابن حممد 

إدريس القزويين ثنا أبو شهاب عن سفيان الثوري عن أيب الزبري عن اجلعفري، بنوقان طوس أنبا علي بن احلسن بن 
دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، واحلسن واحلسني على ظهرن وهو ميشي على أربع : جابر قال
  .نعم اجلمل مجلكما ونعم العدالن أنتما: ويقول

  .ين سنة سبع وتسعني وثالمثائةإبراهيم بن أيب احلسني القاضي، مسع أبا عمر بن مهدي، بقزو
  فصل

إبراهيم بن محري بن احلسن بن محري أبو إسحاق العجلي اخليارجي، كبري كثري الرحلة والرواية، مسع صحيح البخاري 
من أيب اهليثم الكشميهين وسنن احلسن بن علي احللواين من أيب بكر املقرىء، وتسمية مشائخ البخاري الذين روى 

يب أمحد عبد اهللا بن عدي احلافظ، من أيب سعد إمساعيل بن علي السمان عن املصنف، ومسع أبا عنهم يف الصحيح أل
  .بكر بن مردوية، وعبد العزيز بن حممد الكسائي واخلضر بن السري وأبا احلسن حممد بن أمحد بن رزقوية وغريهم

ياين وله جمموعات يف التذكري وما روى عنه هبة اهللا بن زاذان، وأبو علي القومساين والقاضي أبو احملاسن الرو



يقاربه، وحدث بقزوين، سن ثالث وأربعني وأربعمائة، عن أيب احلسن بن رزقوية، سنة ثالث وأربعني وأربعمائة، ثنا 
أبو جعفر حممد بن عمر الرزاز ثنا العباس بن حممد بن الدوري ثنا أبو النضر ثنا شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة 

تصدقوا فو الذي نفسي بيده ليأتني على الناس : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بن وهب اخلزاعي،
  .زمان ميشي الرجل بصدقته فال جيد من يقبلها

أنبا سليمان بن أمحد بن حسنوية، بقراءة والدي رمحهما اهللا أنبا أبو القاسم إمساعيل بن حممد املخلدي، سنة ست 
د ابن طاهر القومساين ثنا إبراهيم بن محري ثنا أبو احلسن حممد بن القاسم الفارسي ثنا أبو ومخسمائة، ثنا أبو علي أمح

حممد عبد اهللا بن أمحد بن جعفر بن بكر ثنا عيسى بن عبد اهللا العثماين ثنا عبد اهللا بن حبيق، حدثين يوسف بن 
سجد وجهي متعفراً : و يف سجوده يقولدخلت مسجداً بالكوفة فإذا أنا بشاب يناجي ربه، وه: أسباط ثنا أيب قال

يف التراب خلالقي، وحق يل فقمت إليه فإذا هو علي بن احلسني بن زين العابدين، فلما انفجر الفجر هنضت إليه 
  .فقلت يا ابن رسول اهللا تعذب نفسك وقد فضلك اهللا مبا فضلك فبكى
صلى اهللا عليه وآله وسلم كل عني باكية يوم  مث قال حدثين عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قال رسول اهللا

القيامة إال عني بكت من خشية اهللا، وعني فقئت يف سبيل اهللا، وعني غضت عن حمارم اهللا، وعني باتت ساهرة يباهي 
اهللا تعاىل به املالئكة يقول انظروا إىل عبدي روحه عندي، وجسده يف طاعيت وقد جتاىف بدنه عن املضاجع يدعوين 

  .معاً يف رمحيت اشهدوا أين قد غفرت لهخوفا وط
  فصل

إبراهيم بن خليفة بن محري احلمريي القاضي أبو إسحاق، مسع علياً الرزبري رسالة أيب عبد اهللا بن مانك بقرية 
خيارج، سنة مثان وعشرين ومخسمائة، بروايته عن أيب إسحاق الشحاذي عن الشيخ أسكندر عن عبد الغفار بن 

  .بن شاذيحممد اهلمداين عن ا
  فصل

إبراهيم بن اخلليل أبو إسحاق اخلليل والد جد اخلليل بن عبد اهللا احلافظ، مسع بالري حممد بن عاصم وكانت والدته 
  .بالري ومحله أبوه إىل قزوين، سنة مخس وثالثني ومائتني فأقام هبا ومات سنة مخس وثالمثائة

  فصل
التنا بقزوين، مسع أباه داؤد وكان قاضيا هبا من قبل الرشيد أمري إبراهيم بن داؤد بن إبراهيم العقيلي كان من كبار 

  .ويأيت ذكره يف موضعه -املؤمنني 
  فصل

  .إبراهيم بن أيب ذر الكرجي فقيه، مسع هبة اهللا بن زاذان سنة ثالث وستني وأربعمائة
  فصل

حلمامي الرازي هبا، سنة مثان إبراهيم بن أيب زرعة السولوي أبو إسحاق الفقيه، مسع أبا النجيب سعيد بن حممد ا
وأربعني ومخسمائة، من أول حديث احلادي والثمانني، من الشيوخ إىل آخر حديث احلادي واألربعني منهم من 

  .األحاديث األلف اليت مجعها القاضي أبو احملاسن الروياين بسماع احلمامي منه
  فصل



  .ين كتاب األحكام أليب علي الطوسي أو بعضهإبراهيم بن سعيد األردبيلي، مسع علي بن أمحد بن صاحل بقزو
إبراهيم بن أيب سعد بن بندار اخلطيب أبو إسحاق، مسع عطاء اهللا ابن علي وأظنه إبراهيم بن أيب سعد املعلمي الذي 

  .مسع والدي رمحه اهللا، سنة إحدى وستني ومخسمائة، طرفاً من وصية علي رضي اهللا عنه
  .، أبا يعلى احلافظ، سنة مخس وأربعني وأربعمائةإبراهيم بن أيب سعيد، مسع اخلليل

  فصل
إبراهيم بن سليمان بن احلسني البندنيجي، يعرف طرفا من احلديث والفقه على مذهب أمحد بن حنبل، ورد قزوين 

  .جمتازاً، سنة إحدى وتسعني ومخسمائة
  فصل

بكر حممد بن الفضل ثنا سعيد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن إبراهيم أبو إسحاق القزويين، شيخ حدث عن أيب 
عنبسة اجلزار ثنا حممد بن الفضل ثنا جمالد عن عامر عن جابر بن عبد اهللا، قال أبصر النيب صلى اهللا عليه وآله 

ما للناس، قالوا يلقحون فقال ال لقاح أو ال أرى اللقاح فخرج متر الناس شيصا، : وسلم الناس يلقحون النخل فقال
 عليه وآله وسلم ما شأنه قالوا كنت هنيت عن اللقاح فقال ما أنا بزارع وال صاحب خنل لقحوا فقال النيب صلى اهللا

  .الشيص التمر الذي ال يشتدَّ نواه: الشيص فاسد التمر، وردية الذي يبس قبل متام نفجه، وقيل
بن حفص بن غياث ثنا أيب إبراهيم بن عبد الرمحن، مسع أبا احلسن القطان، يقول أنبا علي ابن عبد العزيز ثنا عمر 

كنا مع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، : ثنا األعمش عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن املقداد قال
  .ويف احلديث قصة -فكان قد جزأنا عشرة يف بيت، عشرة يف بيت، فكنت مع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

  فصل
قال أبو حامت " فما وهنوا وما ضعفوا " ا علي الطوسي يف القراآت أليب حامت إبراهيم بن عبد السالم، مسع بقزوين أب

قتل بعضهم ومل يهن الباقون، وقرأ أبو السماك العدوي فما وهنوا بكسر اهلاء، قال أبو حامت هي لغة فقال وهن يهن 
  .وورم يرم والوجه األعرف، وهن يهن

سن، أخو أيب الفضل حممد بن عبد الكرمي الكرجي الذي تقدم إبراهيم بن عبد الكرمي بن احلسن الكرجي أبو احملا
ذكره، كان مؤثراً للعزلة، مقبال على العبادة، ذا مست حسن وسرية يف الناس مجيل، وأجاز له أبو سعد عبد الرمحن 

جتريد بن أيب القاسم احلصري، رواية مسموعاته وجمازاته، وأجاز له عيسى بن يوسف بن عبد الرمحن املغريب، رواية 
الصحاح، لرزين بن معاوية األندلسي بسماعه عن املصنف، وتويف أبو احملاسن يف ذي احلجة، سنة مثان ومخسني 

  .ومخسائة، وهو ابن اثنتني وستني سنة
إبراهيم بن عبداهللا بن إبراهيم البصري، مسع بقزوين من أيب إسحاق إبراهيم بن حممد املخلدي، وفيما مسع حديثه 

زيد ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن نصر نزيل هناوند ثنا حممد بن كثري ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن أيب عن سليمان بن ي
الزبري عن جابر، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا، فإذا 

إمنا أنت مذكر لست عليهم " حبقها وحساهبم على اهللا مث قرأ  قالوا ال إله إال اهللا، عصموا مين دمائهم، وأمواهلم إال
  " .مبسيطر إال من توىل وكفر 

إبراهيم بن عبد امللك بن حممد بن إبراهيم الشحاذي األستاذ أبو إسحاق املقرىء القزويين، شيخ عايل األسناد 
ماجة، سنة مثانني وأربعمائة، وجامع  معمر، مسع ببغداد أبا إسحاق الشريازي وبقزوين أبا منصور املقومي، سنن ابن

التأويل البن فارس، بروايته عن ابن الغضبان عنه وصحيح حممد بن إمساعيل البخاري من حممد بن حامد بن احلسن 



بن كثري، سنيت تسع ومثانني وتسعني وأربعمائة، وقرأ القرآن مبكة على أيب معشر الطربي، ومسع منه الكثري من 
  .تصانيفه وغريها

مبكة أيضا سنة أربع وسبعني وأربعمائة، من أيب عبد اهللا حممد بن أمحد األمناطي ومن خلف بن هبة الكتاين وأيب  مسع
احلسن علي بن احلسن الدير عاقويل، وأيب احلسن علي بن املفرج بن عبد الرمحن املالكي الصقلي وغريهم، وكانت 

ىت كثر مساع البلديني والطارقني، من كل صنف عنه يف أصوله صحيحة ومساعاته واضحة وبورك يف مساعة، ورواية ح
تواريخ خمتلفة، وذكره اإلمام أبو سعد السمعاين يف الذبل، وقال أنه شيخ صاحل جاور مبكة سنني، وكان ممن يتربك 

  .به وكتب يل اإلجازة جبميع مسموعاته وذكره بعض شيوخه
خبطه قال مسعت األستاذ إبراهيم الشحاذي، يقول كنت عن القاضي عطاء اهللا بن علي بن بلكوية، وظين أين رأيت 

أمشي يف صغري، مع والدي يقصد احلمام فاستقبلنا شيخ طويل القامة أمسر متعمم بعمامة كرباص قميصة، سواد 
احلرب، ويف يده حمربة فحملين أيب إليه، وقال أجزت لولدي هذا رواية ما يصح عنده، من مسموعاتك، فقبلين وقال 

أبو يعلى اخلليلي بن عبد اهللا احلافظ، وكان األستاذ : لك فلما جاوزنا قلت أليب من هذا الشيخ فقالأجزت له ذ
  .إبراهيم يقول بيين وبني اهللا تعاىل أنه أجاز يل إال أنه مل حيصل خطه

أبو عبد اهللا أنبا عبد اهللا بن إبراهيم الشحاذي أنبا والدي أنبا أبو معشر عبد الكرمي ابن عبد الصمد املقرىء أنبا 
حممد بن الفضل بن نظيف الفراء، سنة ست وعشرين وأربعمائة، ثنا أبو الفوارس أمحد بن حممد الصابوين ثنا املزين 

ثنا الشافعي عن مالك عن عبد اهللا بن دينار، عن عبداهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال 
  .يف أبو إسحاق الشحاذي، سنة إحدى وثالثني ومخسمائة، يف أحدى مجاديهاحتروا ليلة القدر يف السبع األواخر، تو

  فصل

إبراهيم بن عبيد أو عبيد املاداذي، مسع بعض اإلرشاد للخليل احلافظ من أيب سليمان الزبريي، وأجاز له من أئمة 
بار ابن أمحد طربستان، سعد بن علي بن أيب سعد القصاري، وعلي بن أيب صادق وإمساعيل الناصحي، وعبد اجل

  .الالرزي، وسليمان بن ساالر اجليلي وآخرون
  فصل

إبراهيم بن العراقي بن حممد البززي القزويين، كان له معرفة باألدب والشعر والتواريخ، وكان يعمل للسطان 
سدي بنيسابور وغريها ويلقب بناصح امللك رأيت خبطه عن أيب بكر حممد بن عبد اهللا الرازي، مسعت أبا عثمان األ

  :يقول أنشد قوال بني احلارث بن أسد احملاسيب
  مل أكن يوما خروجي من بالدي مبصيب... أنا يف الغربة أبكي ما بكت عني غريب 

  عجبا ولتركي وطنا فيه حبييب
  :فقال يتواجد حىت رمحة كل من حضر، ورأيت خبطه

  يكون بكا الطفل ساعة يولد... ومن نكد الدنيا وتكدير عيشه 

  ألوسع مما كان فيه وأرغد... بكيه منها ووأهنا وإال فما ي
  مبا سوف يلقى من أذاها يهدد... إذا باشر الدنيا استهل كأنه 

  :وله يقول هبة اهللا بن احلسن الكاتب
  ضياء بوجه منك كالشمس والبدر... عميد خراسان الذي زدت مشسها 



  وملتمس فصان ستة أشهر... على وجهك احملسوب يف النقد قد أتت 
  من الشعر يلهى سامعاً وحمرب... كم سار يف استنجازه من مفوف و

  باجناز ذاك الوعد أزهر وأمثر... فيا شجرا أورقت بالرعد منعما 
  .كان استماح منه فصني

  فصل

إبراهيم بن علي بن إبراهيم األهوازجردي، مسع كتاب الفرج بعد الشدة أليب بكر أيب الدنيا، بقراأيت على اإلمام 
مساعيل بروايته عن الفراوي إجازة عن أيب بكر البيهقي عن أيب احلسني بن بشران عن ابن صفوان عن أيب أمحد بن إ

بكر وفيه ثنا حممد بن عبد اهللا األزدي ثنا محاد بن واقد مسعت إسرائيل بن يونس عن أيب إسحاق اهلمداين، عن أيب 
ليه وآله وسلم سلوا اهللا من فضله فإن اهللا حيب أن األحوص عن عبد اهللا بن مسعود، قال قال رسول اهللا صلى اهللا ع

  .يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج
إبراهيم بن علي بن أمحد بن إسحاق الكرجي املعدل، أبو إسحاق، روى عن أيب منصور القطان، وعن أمحد بن علي 

هيم ابن علي بن أمحد بن األستاذ، وحدث عنه أبو سعيد السمان احلافظ، فقال يف مشيخته، ثنا أبو إسحاق إبرا
إسحاق الكرجي، بقراأيت عليه بقزوين، ثنا حممد بن أمحد بن منصور أنبا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن، ثنا إبراهيم 
بن احلجاج الشامي، ثنا محاد، عن عبد اهللا بن املختار، عن عبد امللك ابن عمري، عن عبد اهللا بن الزبري، عن عمر بن 

  .اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال من ساءته سيئة وشرته حسنة فهو املؤمن أن رسول. اخلطاب
إبراهيم بن علي بن أمحد بن جعفر اجلرجاين أبو إسحاق املذكر حدث بقزوين عن أيب نصر حممد بن أمحد اجلرجاين، 

بو نصر حممد بن حدثين أبو إسحاق هذا يف خان سندول، ثنا أ: روى عنه أبو نصر حاجي بن احلسني البزاز فقال
أمحد اجلرجاين ثنا أيب ثنا أبو خليفة الفضل بن احلباب اجلحمي، ثنا أبو الوليد هشام بن عبد امللك الطيالسي، ثنا 

  .شعبة، ثنا ابن طلحة بن مصروف، عن عبد الرمحن بن عوسجة، حيدث عن الرباء ابن عازب
: ة الفرض، ال تعتقوا يف عقب كلِّ صالة رقبة، فقلناإذا صليتم صال: قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

يا رسول اهللا مالنا طاقة ذلك فقال إذا صليتم الفرض، فقولوا يف عقب كلِّ صالة عشر مرات ال إله إال اهللا وحده ال 
  .شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كلِّ شيء قدير، يكتب له من األجر كأمنا أعتق رقبة

بن عثمان الصيدناين، مسع أبا احلسن القطان حيدث عن إبراهيم بن نصر ثنا عبد اهللا بن رجاء ثنا  إبراهيم بن علي
سعيد يعين ابن سلمة، حدثين يزيد يعين ابن عبد اهللا بن اهلاد عن عبد اهللا بن خباب عن أيب سعيد اخلدري أنه مسع 

له أن ينفعه شفاعيت يوم القيامة فيجعل يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، وذكر عنده أبو طالب فقال لع
  .ضخضاخ من النار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه

: إبراهيم بن علي بن حممد بن سليمان أبو إسحاق العقيلي القزويين، صاحب ثروة ومروة، وكان رئيس التناء يقال
  .أنه أول من نيب القصر بقزوين، تويف سنة مخس وستني وثالمثائة

املوصلي، فقيه مفت مناصر توطن قزوين وهبا مات، ومسع هبا مسند الشافعي رضي اهللا عنه، من  إبراهيم بن علي
حممد بن احلسني الشالوسي، سنة مخس وعشرين ومخسمائة، بروايته عن نصر اهللا اخلشنامي عن القاضي احلريي، 

، مساعاً مبكة، وعن القاضي ومسع صحيح مسلم من أيب إسحاق الشحاذي، بروايته عن أيب عبد اهللا بن علي الطربي
  .أيب احملاسن الروياين وأمحد بن الفضل البصري، أجازه، بروايتهم عن عبد الغافر الفارسي

  فصل



  .إبراهيم بن عمري أبو إسحاق البغدادي، مسع بقزوين احلسن بن جعفر أبا حممد الطييب
  .اري، من األستاذ الشافعي بن داؤدإبراهيم بن الغفاري البوياين، مسع بعض الصحيح حملمد بن إمساعيل البخ

  فصل
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قزوين: كتاب  لتدوين يف أخبار    ا
فعي : املؤلف  لرا  ا

إبراهيم بن أيب الفتح بن إبراهيم بن القرائي أبو القاسم الربزي كان من أبناء التناء وأهل الثروة، مث رقت حاله آخرا 
 وكان له معرفة وأنس باألدب وأهله، ومسع شرح الغاية أليب احلسن الفارسي، من حممد بن آدم اللهاوري، سنة

أربع وثالثني ومخسمائة، وكتاب يوم وليلة أليب بكر السين من أيب أمحد عبد اهللا بن هبة اهللا الكوين، يف رمضان سنة 
تسع وثالثني ومخسمائة، بروايته عن حممد بن إبراهيم الكرجي عن عبد اهللا ابن زاذان، عن املصنف، وقد قرأته عليه 

  .ملوسياباذي، مسموعاته وإجازاته، وسهل السراج مسموعاتهسنة ست وتسعني ومخسمائة، وأجاز له أبو علي ا
  فصل

إبراهيم بن كثري، مسع أبا العباس أمحد بن إبراهيم بن مسوية حديثه عن العباس بن حممد الدوري، ثنا أبو حيىي احلماين 
لغه الشيء ثنا األعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت كان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا ب

  .مل يقل قلت كذا وكذا، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا
  فصل

إبراهيم بن املبارك، مسع بقزوين أبا احلسن القطان يف الطواالت حدث عن أيب جعفر حممد بن عثمان بن حممد بن أيب 
أبيه عن الزبري ابن العوام شيبة ثنا عقبة بن مكرم ثنا يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق عن عتمان بن عروة عن 

أنه قال واهللا ما بالدنيا من بأس ما يدرك اآلخرة، إال بالدنيا، فيها يوصل الرحم، وفيها يفعل املعروف وفيها يتقرب 
إىل اهللا تعاىل باألعمال الصاحلة، فاياك أن تذهب أنت واصحابك فيعملوا فيها باملعصية مث يقولون قبح اهللا الدنيا وال 

  .ذنب للدنيا
إبراهيم بن حممد بن إبراهيم اخلواري، مث اجليلي مث القزويين، أبو إسحاق املقرىء شيخ عفيف متدين مدمي، للذكر، 

  .أليب معشر الطربي، سنة ست وستني ومخسمائة" سوق العروس " والتالوة وتعليم القرآن، مسع 
اه والثروة واليسار بقزوين، وكان ينزل إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن أمحد اخلليلي أبو إسحاق من أصحاب اجل

عنده وعند ذويه وفود الغرباء الطارقني على اختالف الطبقات، فيحسن إليهم، وحيافظ على قضية املرؤة مث تراجع 
أمره آخر اخلراب الضياع وتغلب الظلمة وكان قد تفقه يف مبدأ أمره عند والدي رمحه اهللا يف مدرستم، ومسع منه 

ه وجيه بن طاهر الشحامي، وأبو الربكات الفراوي، وأبو الفضل الكرماين مسموعاهتم وأجازاهتم احلديث، وأجاز ل
  .وأبو حممد العباس بن حممد الطوسي وأبو األسعد القشريي وعبد الوهاب الصرييف مسموعاهتم

كثري الرواية،  إبراهيم بن حممد بن أمحد بن يوسف بن اجلعد بن يوسف القزويين أيب إسحاق املعرب القطان مشهور
وكان حيسن التعبري، وصنف فيه، مسع احلسن بن علي الدنباوندي وأبا منصور القطان وأبا عبد اهللا أمحد بن حممد بن 

إسحاق، روى أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد املراغي، مث الرازي يف ثواب األعمال، من مجعه واحلافظ أبو سعد 
  .السمان يف مشيخته

راهيم بن حممد بن أمحد بن يوسف املعرب بقراأيت عليه بقزوين يف رستاق الصفارين ثنا أبو فقال ثنا أبو إسحاق إب
سعيد احلسن بن علي بن حممد بن عمران الدنباوندي ثنا حممد بن أيوب بن حيىي بن الفريس ثنا حممد ابن كثري ثنا 

عليه وآله وسلم احلالل بني واحلرام سفيان عن أيب فروة عن الشعيب عن النعمان بن بشري قال رسول اهللا صلى اهللا 



بني، وبني ذلك أمور مشتبهة، فمن ترك ما اشتبه من االمث كان ملا استبان له، أترك واملعاصي محى اهللا ومن يرتع 
  .حول احلمى يوشك أن يواقعه

لنجار إبراهيم بن حممد بن أمحد بن يوسف القطان، مسع تفسري حممد بن أبان بقزوين عن احلسني بن حممد بن ا
  .بروايته عن القاضيني حممد بن عيسى الزيات وإبراهيم بن أمحد الرازيني ويشبه أن يكون هذا هو األول

إبراهيم بن حممد بن أمحد اخلبازي أبو إسحاق الفقيه القزويين، مسع القاضي عبد اجلبار بن أمحد بالري وقزوين سنة 
ة وأربعمائة، جزأ من حديثه، وفيه حدثنا علي بن أمحد تسع وأربعمائة، ومسع أبا الفتح الراشدي، سنة سبع عشر

املقرىء ثنا أبو علي احلسن بن علي بن نصر الطوسي ثنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي ثنا حفص بن عمر ثنا عبيد 
اهللا بن حممد بن عمر بن حممد بن علي، عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

يقول من كثر مهه، سقم بدنه ومن ساء خلقه عذب نفسه ومن الحى الرجال سقطت مروته وذهبت : لموس
  .كرامته

إبراهيم بن حممد بن إسحاق بن يزيد بن كيسان، من قوم العلم واحلديث عم أيب عبد اهللا حممد بن إسحاق بن حممد 
  .م الفرائضي الكيساينالكيساين، مسع احلديث، وروى عنه ابنه أبو العباس أمحد بن إبراهي

إبراهيم بن حممد بن احلسن بن خملد القزويين أبو إسحاق الصويف، حدث عن جده ألمه سليمان بن يزيد وروة عنه 
اخلليل احلافظ، فقال ثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن أنبا جدي من أمي أبو داؤد سليمان بن يزيد ابن سليمان 

الرازي ثنا سليم بن حممد احلمصي ثنا حممد بن حرب عن عبيد اهللا بن عمر احملدث ثنا احلسني بن احلسن الطربكي 
  .عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال ليس من الرب الصيام يف السفر

وغريه، وهو من إبراهيم بن حممد بن أيب محاد األهبري أبو إسحاق الفقيه، روى عن أمحد بن حممد بن ساكن الزجناين 
الثقات املعروفني، حدث بقزوين أنبانا عبد الكايف بن عبد الغفار احلريب أنبا جدي مكي سنة ثالث ومخسمائة، أنبا 

عمر بن حممد بن عمر بن جاباره عن أبيه أنبا إبراهيم ابن حممد بن أيب محاد أنبا أمحد بن حممد بن ساكن الزجناين ثنا 
خطبنا أبو : ثنا سليمان ثنا قتادة عن محيد بن عبد الرمحن، أن عمر بن اخلطاب قال بشر بن آدم ثنا حبان بن هالل

بكر الصديق فقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إنه مل يقسم بني الناس شيء أفضل من املعافاة بعد 
الرفا، حدثين إبراهيم بن حممد ورأيت خبط على . اليقني أال وإن الصدق والرب يف اجلنة وأن الكذب والفجور يف النار

يا : دخل احلطيئة يوماً على عمر رضي اهللا عنه فقال: بن أيب محاد األهبري بقزوين، سنة ست ومخسني وثالمثائة، قال
  :أمري املؤمنني إين قد هجوت نفسي وأيب وأمي، فقال ماذا قلت قال قلت يف نفسي

  فقبح من وقبح حامله... أرى يل وجها شوه اهللا خلقه 
  :وقلت يف أمي

  أراح اهللا منك العاملينا... تنحى واقعدي مين بعيدا 
  وكانون على املتحدثينا... أغربال إذا استودعت سراً 

  .تويف ابن أيب محاد سنة مثان وسبعني وثالمثائة وقد نيف على املائة
ف فاضل، مسع احلديث الكثري إبراهيم بن حممد بن محزة بن حممد بن محزة بن أمحد بن جعفر أبو إمساعيل الزيدي شري

  .بقزوين ويف بيته فضالء مذكورون كانوا بقزوين
يف كتاب األحكام أليب : إبراهيم بن حممد بن صفح، مسع بقزوين أبا الفتح الراشدي، سنة مخس عشرة وأربعمائة

كنا إذا بايعنا رسول  علي الطوسي ثنا عبد اهللا ابن يوسف أنبا مالك عن عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر، قال



  .اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم
إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا أبو إسحاق الرازي، مسع بقزوين علي ابن حممد بن مهروية، رأيت يف أمايل أيب بكر 

حممد بن عبد اهللا الرازي أنبا علي بن حممد بن  حممد بن احلسني بن حممد البخاري أنبا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن
مهروية القزويين هبا أنبا أبو أمحد داؤد بن سليمان ثنا علي بن موسى الرضا ثنا أيب موسى بن جعفر عن أبيه جعفر 

بن حممد عن أبيه حممد بن علي عن أبيه علي بن احلسني عن أبيه احلسني بن علي عن أبيه علي بن أيب طالب قال قال 
ول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ال يزال الشيطان ذعراً من املؤمن ما حافظ على الصلوات اخلمس فإذا رس

  .ضيعهن جترأ عليه وأوقعه يف العظائم
إبراهيم بن حممد بن عبد الوهاب أبو الغياث املرزي، مسع السيد أبا حرب اهلمداين مسند الشافعي، بروايته عن 

احلافظ من أيب سليمان أمحد بن حسنوية الزبريي، ومسع شرح الغاية للفارسي بعضه، الشريوي، واإلرشاد للخليل 
  .من حممد بن آدم، سنة أربع وثالثني ومخسمائة

إبراهيم بن حممد بن عبيد بن جهينة أبو إسحاق الشهرزوري، ذكر اخلليل احلافظ إنه كان يدخل قزوين مرابطاً وأنه 
ين كتاب الكبري للشافعي، مسعه منه أبو احلسن القطان وأبو داؤد سليمان مسع بالشام ومصر والعراق، وروى بقزو

بن يزيد قال وأدركت من أصحابه علي بن أمحد ابن صاحل، وحممد بن احلسن بن فتح كيسكني وروى أبو إسحاق 
ين أبا عن هارون بن إسحاق اهلمداين، وعن عبيد اهللا بن سعيد بن كثري بن عفري، والربيع بن سليمان، مسع بقزو

  .حامد أمحد بن حممد بن زكريا النيسابوري، وحدث بقزوين، سنة مثان وتسعني ومائتني

فقال حدثين عبيد اهللا بن سعيد بن كثري بن عفري ثنا إبراهيم بن رشيد أبو إسحاق اهلامشي اخلراساين، حدثين حيىي بن 
جده عن علي رضي اهللا عنه عن النيب عبد اهللا بن حسن بن حسن بن علي بن أيب طالب، حدثين أيب عن أبيه عن 

  .صلى اهللا عليه وآله وسلم قال سألت يا علي فيك مخسا، فمنعين واحدة، وأعطاين أربعا
سألت اهللا أن جيمع عليك أميت فأيب علي وأعطاين فيك أن أول من ينشق عنه األرض يوم القيامة أنا وأنت، معي لوا 

اآلخرين وأعطاين أنك أخي يف الدنيا واآلخرة وأعطاين أن بييت مقابل احلمد وأنت حتمله، بني يدي تسبق األولني و
  .بيتك يف اجلنة وأعطاين أنك وىل املؤمنني بعدي

  .إبراهيم بن حممد بن مداور الشامهاين اخلطيب، مسع اإلمام أمحد ابن إمساعيل سنة إحدى ومخسني ومخسمائة
ان وغالب الظن ان املراد الطالقان بني الري وقزوين، إبراهيم بن حممد بن موسى اجلوال البصري، حدث بالطالق

وكان يعد من نواحي قزوين وتوابعها، أنبانا احلافظ أمحد بن حممد بن سلفة باالجازة العامة أنبا أبو الفتح إمساعيل بن 
ن حممد بن عبد اجلبار أنبا أبو احلسن الشروطي ثنا أبو بكر احلسن بن احلسني بن محشاد ثنا أبو القاسم إبراهيم ب

  .موسى بالطالقان ثنا أبو جعفر حممد بن احلسني ثنا أيب عن حصني بن وهب ثنا احلصني بن مبارك الفارسي
ثنا إمساعيل بن عياش عن جويرب الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 

من هم يا رسول اهللا قال أوهلم معلم الكتاب : م عذاب أليم، قيلثالثة ال ينظر اهللا إليهم يوم القيامة وال يزكيهم، وهل
  .يكلف اليتيم ماال يطيق وسائل يسال وهو مستغن عن السؤال، ورجل قعد عند السلطان يتكلم هبوى السلطان

  .إبراهيم بن حممد البصري القارىء، مسع حممد بن إسحاق بن حممد الكيساالشيخ أبو ين بقزوين
لقزاز، مسع أبا عبد اهللا املعسلي حديثه عن علي بن إبراهيم بن سلمة ثنا حممد بن إدريس احلنظلي إبراهيم بن حممد ا

ثنا أبو بدر عباد بن الوليد الغربي ثنا عمران بن خالد بن طليق بن حممد بن عمران بن حصني، حدثين أيب عن أبيه 
م يقول النظر إىل علي بن أيب طالب عن جده قال قال عمران بن حصني مسعت النيب صلى اهللا عليه وآله وسل



  .عبادة
إبراهيم بن حممد أبو إسحاق استفهددست الديلمي، مسع بقزوين أبا عمر حممد بن احلسني بن هالل اخلوئي، سنة 

تسع وثالثني وثالمثائة، جزأ يف فضائل أعمال الرب من رواية أيب بكر عبد اهللا بن حيان بن عبد العزيز القاضي 
يب عمر منه وفيه ثنا عبد اهللا بن حممد بن ناحية ثنا حممد بن صاحل النطاح ثنا املنذر بن زياد الطائي باملوصل بسماع أ

ثنا عبد اهللا بن احلسني بن علي ثنا عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال من عال أهل بيت من 
  .املسلمني قوهتم يومهم وليلتهم غفر اهللا له ذنوبه

  .حممد بن املرزي، مسع بقراأته من حممد بن سليمان ابن يزيد، سنة أربع ومثانني وثالمثائةإبراهيم بن 
  .إبراهيم بن حممد املؤذن، مسع أبا يعلى اخلليل بن عبد اهللا احلافظ، سنة مخس وأربعني وأربعمائة

  فصل

  .ني ومخسمائةإبراهيم بن املرزبان بن حممد الصفار، مسع أبا احلسن األسفرائين سنة اثنتني وأربع
إبراهيم بن املرزبان، مسع اخلليل القرائي، سنة مخس وتسعني وأربعمائة، كتاب االستنصار يف األخبار من مجعه، وفيه 
أخربنا أبو منصور عبد الواحد بن عبد اهللا بن خثكني الرازي ثنا أبو القاسم عبد اهللا بن عمر الكلوذاين ثنا القاضي 

 ثنا أبو أمحد عبد اهللا بن عدي احلافظ ثنا حممد بن احلسني الكويف ثنا أمحد بن عبد أبو بكر حممد بن يوسف اجلرجاين
الرمحن الذهلي ثنا عبد الرمحن بن أيب محاد عن خالد الواسطي عن زيد بن علي عن أبيه عن علي بن أيب طالب رضي 

لفاء األنبياء وورثتين وورثة اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم العلماء مصابيح األرض وخ
  .األنبياء
  فصل

إبراهيم بن أيب املعمر بن احلسن العصاري القزويين أبو العز تفقه بقزوين مدة مث سافر إىل بغداد للتفقه فأتاه هبا سنني 
ذي، وصار من املعيدين يف النظامية، ومسع احلديث بقزوين، من والدي رمحه اهللا وغريه وأجاز له أبو علي املوسيابا

سنة اثنتني ومخسني ومخسمائة، ومسع ببغداد، فضائل القرآن أليب عبيد من أيب زرعة املقدسي، سنة إحدى وستني 
ومخسمائة، بسماعه من أيب منصور املقومي، ومسع منه مسند الشافعي أيضا بسماعه عن السالر مكي عن القاضي 

  .احلريي

  فصل

اشدي من صحيح البخاري كتاب احلج إىل باب كم اعتمر النيب صلى إبراهيم بن موسى األيالمي، مسع أبا الفتح الر
  .اهللا عليه وآله وسلم

  .إبراهيم بن موسى، مسع نصر بن عبد اجلبار القرائي بقراءة إبراهيم عليه، سنة أربع وسبعني وأربعمائة
دينة الكبرية، حيدث إبراهيم بن ناصر األرموي، مسع أبا احلسن علي بن احلسن بن حممد بن جعدوية بقزوين يف امل

عن الشيخ أيب طاهر حممد بن أمحد بن علي األرموي أنبا أبو أمحد حممد بن محدان ثنا أبو علي الصفار ثنا عبد اهللا بن 
أيوب ثنا داؤد بن احملرب ثنا حممد بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أسقطت من رسول اهللا 

فسماه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عبد اهللا وكناين بأم عبد اهللا، قال فليس منا صلى اهللا عليه وآله وسلم سقطا 
  .امرأة أمسها عائشة إال كنيت بأم عبد اهللا



إبراهيم بن نصر بن عبد العزيز النهاوندي، أبو إسحاق وكان رازيا نزل هناوند فنسب إليها، روى عن أيب نعيم 
لكوفة والبصرة، وله مسند كبري، مسعه منه أبو احلسن القطان، وابن الفضل بن دكني وحممد بن كثري، وشيوخ ا

مهروية، وأبو داؤد سليمان بن يزيد، حدث أبو طالب أمحد بن أيب رجاء عن سليمان بن يزيد ثنا إبراهيم بن نصر 
اهللا صلى اهللا نزيل هناوند ثنا أبو نعيم عن أيب عوانة عن أيب بشر عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال رسول 

  .عليه وآله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان احملرم وأفضل الصالة بعد املفروضة صالة الليل
  فصل

إبراهيم بن يوسف بن بندار أبو إسحاق قزويين أو كان من املقيمني هبا، حدث عن أيب احلسن حراوة األسدي، قال 
سجد أيب بكر األستاذ ثنا أبو احلسن حممد بن حرارة الراوي عنه أنبا أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن بندار يف م

الربدعي األسدي إمالء ثنا عبد اهللا بن إسحاق املدائين ثنا يعقوب بن محدي بن كاسب ثنا حيىي بن سليمان عن عبيد 
الوالء حلمة كلحمة النسب ال : اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .اع وال يوهبيب
إبراهيم بن يوسف املعسلي أبو إسحاق مسع حممد بن إسحاق الكيساين، والظاهر أنه الذي عناه حممد بن احلسني بن 

عبد امللك حاجي البزار، حيث قال يف فوائده أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن أمحد ثنا حممد ابن إسحاق 
مي ثنا هشام بن عبد امللك الطيالسي، ثنا شعبة عن إمساعيل بن رجاء عن الكيساين ثنا أيب ثنا عبيد اهللا بن عبد الكر

أوس بن ضمعج عن أيب مسعود البدري، عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب اهللا، فإن 
م الرجل يف سلطانه كانوا يف القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا يف اهلجرة سواء فليؤمهم أكربهم سناً وال يؤ

  .قال شعبة فقلت ألمساعيل ما تكرمته قال فراشه -وال جيلس على تكرمته إال بإنه 
إبراهيم بن أيب اليمني اجلالب، مسع أحاديث نستور الرومي من السيد أيب علي احلسن بن علي بن احلسني احلسين 

  .الغزنوي بقزوين سنة اثنيت عشرة ومخسمائة
  فصل

على املوسع " ع أبا علي احلسن بن علي الطوسي بقزوين، يف القراآت أليب حامت السجستاين إبراهيم بن يونس، مس
بسكون الدال قراءة العامة وقرأمها بفتح الدال بعضهم، قال أبو حامت واملعىن واحد إال أنا " قدره وعلى املقتر قدره 
ومسعت من األعراب من يقول هم : زيد بالتحريك، قال أبو" فسالت أودية بقدرها " نتبع قراءة العامة ونقرأ 

  .يتكلمون يف القضاء والقدر بسكون الدال، ومسعت من يقول أمحل قدر ما يطيق بالتخفيف وبالتحريك مجيعا
  فصل

إبراهيم املعروف بستنبه أبو إسحاق اهلروي، من معرويف مشائخ الصوفية قال احلافظ أبو صاحل املؤذن صاحب 
ته التوكل والتجريد، وقال أبو عبد الرمحن السلمي هو من أقران أيب يزيد وأيب إبراهيم بن أدهم، وكان طريق

حفص، وقال أبو منصور معمر بن أمحد بن زياد الصويف يف كتاب شواهد التصوف، كان أبو إسحاق من أجالء 
اجلوع والضر الفتيان، وكان شجاعا يدخل البادية بالتجريد، ويدخل حتت البلوى بالرضا وكان علما يف الصرب على 

  .وعن إمساعيل بن جنيد أنه كان البراهيم جاه عظيم هبراة فحج على التوكل حججا يدعو فيها

اللهم اقطع رزقي عن أموال أهل هراة، وزدهم يف مال إبراهيم فكنت بعد ذلك أجوع األنام، فإذا مررت بالسوق 
لزقاق قال إبراهيم اهلروي خرجت سائحاً قمت قالوا هذا الفاعل ينفق يف كل ليلة كذا وكذا درمها، وعن أيب بكر ا

فحدثين نفسي لو رآك احلصريون لعظموا قدرك، وكان ذلك خاطرا خفيفا، فمرَّ يب . أربعني صباحاً مل آكل فيها شيئا



رجل يف الوقت وقال أتعرف إبراهيم الكذاب قلت بلى أنا هو فقال أتقدر أن تقول هلذه الشجرة أمحل ذهبا، قلت 
  .للشجرة أمحلي ذهبا فحملت ذهبا ال، فقال هو

قال فاشتغلت بالنظر إليها فغاب عين الرجل فما رأيته بعد ذلك، ويقال إن أبا يزيد كان يستقبله من بسطام قدر 
  .فرسخ ويشيعه كذلك

ء كنا قعوداً يف مسجد أيب يزيد وأبو يزيد حاضر فقال لنا قوموا نستقبل وليا من أوليا: وعن عمى خادم أيب يزيد قال
اهللا، فقمنا معه فلما بلغنا الدرب فإذا إبراهيم اهلروي املعروف بستنبه على الدرب، فقال أبو يزيد وقع يف خاطري 
أستقبلك وأتشفع إىل ريب لك، فقال لو شفعك يف اخللق كلهم مل يكن كثرياً فإنه شفاعة يف قطعة طني، فتحري أبو 

  .يزيد يف جوابه
إبراهيم أنبانا غري واحد عن زاهر الشحامي عن أيب صاحل املؤذن ثنا أمحد بن عبد قد روى احلديث عنه ابنه حممد بن 

اهللا بن إسحاق ثنا أيب ثنا أمحد بن جعفر ثنا حممد بن عبد اهللا حدثين حممد بن إبراهيم ثنا أيب ثنا عبد الرحيم بن 
ل رسول اهللا صلى اهللا عليه خبيب عن إمساعيل بن حيىي التيمي عن سفيان عن ليث عن طاؤس عن ابن عباس قال قا

من أدى حديثا إىل أميت يقيم به سنة أو يثلم به بدعة، فله اجلنة، وورد إبراهيم قزوين وهبا كانت وفاته : وآله وسلم
  .وقربه يزار ويتربك به

  .إبراهيم الصائغ، مسع أبا احلسن القطان بقزوين
  االسم الثاين أمحد

 اخلليلي جد اخلليل بن عبد اهللا احلافظ، مسع بقزوين حممد بن يزيد بن ماجة أمحد بن إبراهيم بن اخلليل أبو عبد اهللا
وكتب مسنده بيده، واحلسن بن أيوب وموسى بن هارون بن حيان وحممد بن إسحاق بن راهوية ومسع هبمدان 

كتبه، مات إبراهيم بن احلسني املعروف بابن ديزيل وحممد بن عمران وبنهاوند إبراهيم بن نصر، مسع منه مسنده و
  .ومل يرو إال القليل: سنة سبع وعشرين وثالمثائة، قال احلافظ اخلليل

أمحد بن إبراهيم بن داؤد، مسع بقزوين تاريخ أمحد بن حنبل من أمحد بن حنبل من أمحد بن احلسن بن ماجة، أو من 
  .أمحد بن حممد بن أمحد ابن ميمون أو منهما، مجيعاً

لي أبو العباس القزويين، مكثر من أهل احلديث مشهور، مسع حممد بن احلجاج، وأبا أمحد بن إبراهيم بن مسوية العج
بكر الذهيب البلخي، وأبا زرعة الرازي وعلي بن حرب املوصلي، وابن أيب الدنيا وأمحد بن منصور الرمادي وحيىي 

  .بن عبدك
يمان عن أيب طارق السعدي عن احلسن يف مسموعاته، ثنا ابن أيب الدنيا ثنا فضيل بن عبد الوهاب ثنا جعفر ابن سل

ال تكثر الضحك فإن كثرة الضحك مييت القلب، وفيها ثنا : عن أيب هريرة قال قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
  :أبو زرعة يعين الرازي ثنا حممد بن عمرو بن جبلة أيب الرواد ثنا مالك بن الريان ثنا قتادة

  يت شعري بعد الباب مالداريا ل... املوت باب جديد أنت سالكه 
أمحد بن إبراهيم بن عبد السالم، مسع مع أبيه من أيب علي الطوسي بقزوين القراآت أليب حامت السجستاين أو 

  .بعضها
أمحد بن إبراهيم بن عبد العزيز بن علي العثماين أبو مضر الطربي، مسع بقزوين التلخيص أليب معشر الطربي 

ذي، سنة ست وعشرين ومخسمائة، ومسع منه أيضا فضائل قزوين أليب يعلى اخلليل املقرىء، من أيب إسحاق الشحا
  .بن عبد اهللا



أمحد بن إبراهيم بن أيب عبد اهللا، مسع بقزوين اخلضر بن أمحد الفقيه، يف سنن أيب داؤد السجستاين حديثه، عن حممد 
 عن نافع عن أيب عمر النيب صلى اهللا عليه بن حيىي بن فارس ثنا أبو قتيبة بن مسلم بن قتيبة عن داؤد بن أيب صاحل

  .هنى أن ميشي الرجل بني املرأتني: وآله وسلم
أمحد بن إبراهيم بن املثىن التميمي أبو الفضل، حدث بقزوين عن أمحد بن عبد اهللا بن زياد، روى عنه حممد بن 

اهلمداين تفسري بكر ابن سهل  زجنوية بن علي وأمحد بن إبراهيم بن املثىن الذي مسع أبا عمرو سعيد بن حممد
  .الدمياطي، أو بعضه هو هذا يف غالب الظن

  .أمحد بن إبراهيم بن أيب املثىن، مسع حممد بن إسحاق الكيساين

أمحد بن إبراهيم بن حممد بن إسحاق بن يزيد بن كيسان الكيساين، أبو العباس الفرائضي ابن عم أيب عبد اهللا حممد 
  .خ املرضيني، مسع أباه وعمه إسحاق وتويف، سنة ثالث وسبعني وثالمثائةبن إسحاق بن حممد بن الشيو

أمحد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن إبراهيم بن جعفر بن إبراهيم بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن جعفر الطيار 
لثالمثائة، وأقام هبا بن أيب طالب أبو طاهر اجلعفري، شريف وجيه ورد قزوين من الكوفة تاجراً مرة بعد أخرى، قبل ا

بعد الثالمثائة، وسبب إقامته على ما ذكر أن الشريف أبا يعلى الزيدي كان له اشقاص من قرى يشاركه فيها احلسن 
  .بن حبر التاين ويقال أمحد بن احلسن بن حبر، وكان بينهما خطب ونزاع بسبب الشركة

وحسن هيبته فرغب يف مصاهرته، وأراد أن تستعني به فنزل السيد أبو طاهر قرية أهزار جرد فرأى ابن حبر صولته، 
على الشريف أبو يعلى وكانت له بنت واحدة يسمى فاطمة أمها أم كلثوم بنت إبراهيم ابن اخلليل، ووعده أن 

يزوجها منه إن أقام بقزوين فمضى أبو طاهر إىل أصفهان وعاد إىل الكوفة فجمع أمواله وأثقاله وانتقل برهطه إىل 
  .سقّر هبا سنة مثان عشرة وثالمثائةقزوين وا

تزوج بفاطمة وجهزها أبوها باألموال واألشقاص الكثرية واشترى أبو طاهر ضياعا آخر خربة وعمرها، ورزق 
الدخل العظيم، وكان قد ظهر اجلدب بآذربيجان، فكانت حيمل إليه األموال اخلطرية لشرى احلبوب ومات ابن حبر، 

اهر، ألنه مل يرثه سوى أبنته فاطمة وكان أبو طاهر قد مسع احلديث بالكوفة لكنه امتنع من وانتقل مجيع ماله إىل أيب ط
  .الرواية وكان مييل إىل أصحاب احلديث، ويكثر اجللوس يف املسجد اجلامع

أيت ولد له ثالثة بنني أبو احلسن حممد بن أمحد، وقد مّر ذكره يف احملمدين، وزيد وتويف يف صغره وأبو القاسم علي وي
ذكره يف موضعه وتويف أبو طاهر، سنة تسع وثالثني وثالمثائة، مث ورد رياش الوايل إىل قزوين من قبل قراتكني الذي 

وجهه نوح بن منصور الساماين، وصادر ابين أيب طاهر أبا احلسن وأبا القاسم على مثانني ألف دينار مث عاد أمرمها 
بان يف اخلري وكان معقل بن أمحد الرئيس قبلهما جيلهما ومها صغريان إىل االستقامة، وكانا يكثري أن الصدقة ويرغ

  .لشرفهما وظهور رشدمها
وكتب الصاحب إمساعيل بن عباد إىل القاضي أيب حممد بن أيب زرعة وقال يف خالل كتابه وسقى اهللا بلدا خنله، 

 ظل سوى سيدي الشريفني يعدوم دره وأعلم وخري القول أصدقه أن ال وابل عندكم، وال طل، وال ماء، وال
اجلعفريني، وكان يكرمهما وجيلهما حني يرد قزوين، رأيت خبط بعض القزاونة، مسعت أبا القاسم بن ماك يقول 

مسعت أبا طاهر أمحد بن إبراهيم اجلعفري يقول مسعت يوسف بن ديوداذ يقول ما صدر رجل ثالثني سنة إال ذهب 
  .عقله

با احلسن القطان، وحدث عنه جبرجان ابنه القاضي أبو احلسن، عبد العزيز بن أمحد أمحد بن إبراهيم القزويين، مسع أ
بن إبراهيم، فقال ثنا أيب أنبا علي بن إبراهيم بقزوين ثنا أبو حامت الرازي ثنا أبو اليمان ثنا إمساعيل عن حيىي بن سعيد 



هللا عليه وآله وسلم وهو ابن أربعني سنة، عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن أنس بن مالك قال أنزل على النيب صلى ا
مث أسّر عشرا وجاهر عشرا، وتويف على رأس ستني ليس يف رأسه وال حليته عشرون شعرة بيضاء وكان ليس 
  .بالطويل وال بالقصري وال باجلعد القطط، وال السبط األمهق، وال اآلدم إذا مشى تفلع كأمنا ميشي يف ثوب

أبا الفتح الراشدي بقزوين يف الصحيح يف كتاب الفنت ثنا أبو نعيم ثنا ابن عيينة عن  أمحد بن إبراهيم احلجاج، مسع
الزهري قال أبو عبد اهللا، وحدثين حممود أنبا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد أشرف 

ال، قال فإين أرى الفنت يقع : قالواالنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم على أطم من آطام املدينة، فقال هل ترون ما أرى 
  .خالل بيوتكم كوقع القطر

أمحد بن إبراهيم املرندي، مسع بقزوين سنة سبع وسبعني وأربعمائة، أبا منصور املقرىء، جزأ من فوائد أيب الفتح 
يان الراشدي، بسماعه منه وفيه حديث الراشدي عن علي بن أمحد بن صاحل ثنا أبو موسى هارون ابن موسى ثنا ر

بن عبيد اهللا الصنعاين ثنا أبو العباس بن شريح عن الربيع، مسعت الشافعي رضي اهللا عنه، يقول ذل الدنيا أشياء 
عبور اجلسر بال قطعة، ودخول احلمام بال سطل، وذل الشريف للوضيع، وحضور جملس العلم بال نسخة، ومدارة 

  .ن اجملىن رضاه غاية ال يدركاألمحق فإن مداراة األمحق حبر ال ينزف، ورضا اجملىن فإ
أمحد بن إبراهيم الروياين، مسع بقزوين االستاذ الشافعي بن داؤد املقرىء، سنة سبع ومخسمائة، حيدث عن أيب بدر 

حممد بن علي النهاوندي عن أيب الفضل بن املظفر الفرايت، عن أيب عمرو عن عمران بن موسى أنبا أبو عوانة ثنا 
ابن وهب أخربين معاوية عن عثمان بن سعيد، أنه كان من دعاء النيب صلى اهللا عليه وآله  يونس بن عبد األعلى ثنا

  .اللهم رب الضالة وراّد الضالة على أهلها أردد على ضاليت وال يفجعين وال يشغلين يف طلبها: وسلم يف الضالة
  فصل

ح الراشدي يف الصحيح سنة مثان عشرة أمحد بن أمحد بن سليمان أبو عبد اهللا مانك وهو شبه اللقب، مسع أبا الفت
وأربعمائة، حديث البخاري، عن عبد اهللا بن حممد ثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق عن محيد مسعت أنسا يقول 

قد عرفت ! يا رسول اهللا: أصيب حارثة يوم بدر، وهو غالم فجاءته أمه إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، فقالت
إن يك يف اجلنة أصربه واحتسب، وإن يكن األخرى ترى ما أصنع، فقال وحيك أو هبلت أو جنة منزلة حارثة مين ف

  .واحدة هي، أهنا جنان كثرية وأنه يف جنة الفردوس
  .أمحد بن أمحد بن حممد البياع، مسع أبا الفتح الراشدي أيضا

الواقد بن اخلليل، وأبا بكر بن كثري، ومما أمحد بن أمحد بن الواقد بن اخلليل أبو علي بن عبد اهللا اخلليلي، مسع جده 
مسع منه يف الصحيح حدثي البخاري عن ابن سالم أنبا هشيم عن حصني عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه حني 

إن اهللا قبض أرواحكم حني شاء وردها حني شاء فقضوا : ناموا عن الصالة فقال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
  . أن طلعت الشمس وأبيضت فقام فصلىحوائجهم وتوضوا إىل

  فصل
أمحد بن آزاد مرد القزويين، حدث عن حممد بن عبيد بن عقيل اهلاليل البصري، وروى عنه علي بن حممد بن 

مهروية أنبانا غري واحد عن كتاب أيب إسحاق الشحاذي أنبانا أبو بكر أمحد بن إبراهيم الطربي، يف كتاب املصائب 
با أبو عبد اهللا احلسني بن حممد البصري ثنا القاضي أبو العباس أمحد بن حممد البصري ثنا والتعازي من مجعه أن

  .القاضي أبو علي الزجاجي ثنا علي بن حممد بن مهروية ثنا أمحد بن آزادمرد القزويين



بن حممد  ثنا أبو مسعود حممد بن عبيد بن عقيل اهلاليل البصري ثنا إمساعيل ابن أبان عن عمرو بن مشر عن جعفر
عن أبيه ثنا احلارث بن اخلزرج عن أبيه قال، دخلت مع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم على رجل من األنصار 

يا مالك املوت أرفق بصاحيب، فسمعنا الصوت، : نعوده، وهو جيود بنفسه، فقال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .من رفيق، واحلديث أكثر من هذاطب نفساً يا حممد، وقر عينا فإين لكي مؤ: وهو يقول

  ؟

  فصل

أمحد بن إسحاق بن إبراهيم أبو نصر التاجر األهبري، مسع بقزوين أبا عبد اهللا حممد بن إبراهيم صاحب التاريخ، يف 
املغازي حملمد بن عمر الواقدي، بروايته عن أبيه عن حممد بن عبد الرحيم بن علي البزاز اهلمداين عن إبراهيم بن 

عيش البغدادي عن حممد بن سعد، قال ثنا، حممد ابن عمر الواقدي، حدثين عمر بن عثمان اجلحشي عن أمحد بن ي
انقطع سيفي يوم بدر فأعطاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، : أمه، عن عمته قالت قال عكاشة بن حمصن

  .فلم يزل عنده حىت هلك عوداً فإذا هو سيف أبيض طويل فقاتلت به املشركني حىت هزم اهللا املشركني
أمحد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد بن عبد الرمحن بن نوح أبو بكر الضبعي الفقيه، قال احلاكم أبو عبد اهللا اإلمام 

املفيت املتكلم الغازي واحد عصره رأى أبا زكريا حيىي بن حممد بن حيىي الشهيد، وأبا حامت الرازي ومل يسمع منهما، 
ة، والفضل بن حممد الشعراين وبالري يعقوب بن يوسف القزويين، ومسع املسند من حممد بن ومسع إمساعيل بن قتيب

  .أيوب ومسع بالعراق من إمساعيل بن إسحاق القاضي واحلارث بن أيب أسامة وكثرت تصانيفه يف الفقه والكالم

ئل اخللفاء األربعة، من كتاب القاضي أبو علي بن أيب هريرة إىل نيسابور ليكتب له كتاب األحكام، وكتاب فضا
مجعه فكتبا ومحال إىل مدينة السالم، فأكثر الثناء عليه، وأفىت بنيسابور نيفا ومخسني على الصحة والصواب، قال 
احلاكم ومسعته يأمر وكيله باختاذ الدهن السراج من جلد الفرس وقال مل يدخل داري قط دبة من جلد ألن النار 

  .ى يف زاوية احلدقة، وإمنا ينظفها اإلنسان بثيابه، فينجس الوجه والثيابعندي ال يطهر ودخان السراج يبق
ثنا أبو بكر الضبعي أنبا يعقوب بن يوسف القزويين ثنا سعيد بن حبر األصبهاين ثنا بن اخلميس عن أيب إسحاق عن 

اخلمس حيث ينادي أيب األحوص عن عبد اهللا قال من أحب أن يلقى اهللا غدا مسلماً فليحافظ على هؤالء الصلوات 
هبن قال احلاكم كتبه عين أبو احلسن الدارقطين، وقال ما كتبته عن أحد قط، وذكر اخلليل احلافظ أن اإلمام أبا بكر 
الضبعي ورد قزوين، ومسع هبا من يعقوب بن يوسف أخي حسينكا وأنه روى عنه أبو علي اخلضر بن أمحد وعلي بن 

  .ن ومخسني ومائتني، وتويف سنة اثنتني وأربعني وثالمثائةاحلسن بن سعيد الفقيهان، ولد سنة مثا
أمحد بن إسحاق بن نيخاب الطي أبو احلسن، حدث بقزوين عن عبد اهللا بن أمحد الديلمي، وحممد بن إسحاق 

التستري، وروى عنه ممن مسع منه هبا حممد بن علي الفرضي وأبو احلسني أمحد بن فارس، وروى عنه أبو احلسن 
الطواالت بسماعه منه سنة أربع وثالثني وثالمثائة قال أمحد بن فارس يف جزء مجعه يف تاريخ اخللفاء، القطان يف 

حدثين أمحد بن إسحاق ابن نيخاب الكبري، بقزوين عن حممد بن إسحاق التستري عن ابن غرقدة عن خليفة بن 
كتب أبو موسى إىل عمر رضي اهللا عنه : خياط عن حممد بن عبد اهللا بن الزبري ثنا حبان عن جمالد عن الشعيب، قال

أنه تأتينا كتب فما ندري ما تارخيها فاستشار عمر رضي اهللا عنه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال 
  .بعضهم من املبعث وقال بعضهم من وفاته



فظ أن ابن نيخاب، قدم قال علي رضي اهللا عنه من يوم هاجر فكتب عمر ذلك ويف التاريخ أليب بكر اخلطيب احلا
بغداد وحدث هبا عن حممد بن أيب العوام، وبشر بن موسى األسدي، وأيب مسلم الكجي وحممد بن عبد اهللا 

احلضرمي وإبراهيم بن ديزيل، وأمحد بن حممد بن ساكن الزجناين، وحممد بن أيب الرازي، وأنه حدث عنه حممد بن 
وأبو علي بن شاذان وذكر ابن شاذان أنه مسع منه سنة تسع وأربعني  أمحد بن رزقوية وعلي وعبد امللك أنبا بشران

  .وثالمثائة، قال ومل أمسع منه إال خرياً
  فصل

أمحد بن إمساعيل بن عبد اجلبار بن ماك أبو ذر القاضي فقيه نبيل، مسع اإلرشاد للحافظ أيب يعلى اخلليلي سوى 
بيه، أيب الفتح إمساعيل عن املصنف وتويف سنة أربع القدر الذي ضاع من أصل النسخة وهو مضبوط معلوم من أ

  .وثالثني ومخسمائة
أمحد بن إمساعيل بن أيب الفرج العامل وأبو الفرج هو حممد بن إمساعيل بن أمحد بن حممد بن داؤد النساج، مسع فضائل 

افظ احلسن السمرقندي، القرآن أليب عبيد من أيب منصور املقومي والرقي والدعوات أليب العباس املستغفري، من احل
بنيسابور سنة ست ومثانني وأربعمائة، بروايته عن املستغفري، ومسع أبا زيد الواقد بن اخلليل اخلليلي، سنة أربع 

  .ومثانني وأربعمائة
 أمحد بن إمساعيل بن نصر الغنائم القرائي، مسع جديه نصر بن عبد اجلبار واخلليل بن عبد اجلبار القرائني ومما مسعه من

  .جده اخلليل فضائل قزوين، من مجعه
أمحد بن إمساعيل بن يوسف بن حممد بن العباس أبو اخلري الطالقاين القزويين إمام كثري اخلري والربكة، نشأ يف طاعة 
اهللا، وحفظ القرآن، وهو ابن سبع على ما بلغين وحصل بالطلب احلثيث، العلوم الشرعية، حىت برع فيها رواية 

وتذكريا وتصنيفا، وعظمت بركته وفائدته بني املسلمني، وكان مدميا للذكر وتالوة القرآن يف جميئه  ودراية، وتعليما
  .وذهابه وقيامه وقعوده وعامة أحواله

مسعت غري واحد ممن حضر عنده، بعد ما قضى حنبه، ولقيه على املغتسل قيل أن ينقل إليه أن شفتيه كانتا يتحركان 
ره، بذكر اهللا تعاىل وكان يقرأ عليه العلم وهو يصلي ويقرأ القرآن ويصغي مع كان كما كان حيركهما طول عم

ذلك إىل القراءة وقد ينبه القارىء على زلته، وصنف الكثري يف التفسري واحلديث، والفقه وغريها مطوال وخمتصراً 
  .وانتفع بعلمه أهل العلم وعوام املسلمني

وفهرست مسموعاته متداول وتكلم بعض اجملازفني يف مساعه من أيب  مسع الكثري بقزوين ونيسابور، وبغداد وغريها
عبد اهللا حممد الفراوي، بضن فاسد، وقع هلم وقد شاهدت مساعاته منه لكتب، فمنها الوجيز للواحدي، مسعه منه 
عناه بقراءة احلافظ عبد الرزاق الطبسي، يف ستة جمالس، ووقعت يف شعبان ورمضان سنة ثالثني ومخسمائة، نقلت م

من خط اإلمام أيب الربكات الفراوي وذكر أنه نقله من خط تاج اإلسالم أيب سعد السمعاين، ومسع منه الترغيب 
  .حلميد بن زجنوبة، بقراءة تاج اإلسالم أيب سعد، يف ذي احلجة، سنة تسع وعشرين ومخسمائة

ي عن أيب سهل بن أمحد االسفرائين عن مسع من الفراوي جزأ من حديث حيىي بن حيىي،بروايته عن عبد الغافر الفارس
داؤد بن احلسني البيهقي عن حيىي بن حيىي بقراءة احلافظ، أيب القاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا الدمشقي، سنة 
تسع وعشرين ومخسمائة، ومسع منه األربعني ختريج حممد بن ايزديار الغزنوي، من مسموعاته بقراءة السيد أيب 

ن حممد احلسين، يف رجب سنة وعشرين، نقلت السماعني، من خط مذكور ابن حممد الفضل حممد بن علي ب



  .الشيباين البغدادي
رأيت خبط تاج االسالم أيب سعد السمعاين أنه رمحه اهللا مسع من الفراوي دالئل النبوة، وكتاب البعث والنشور، 

افظ البيهقي، بروايته عن املصنف يف وكتاب األمساء والصفات، وكتاب االعتقاد، كلها من تصانيف أيب بكر احل
شهور سنة ثالثني ومخسمائة، بقراءة تاج االسالم ووجد مع علمه وعبادته الوافرين القبول التام عند اخلواص 

والعوام وارتفع قدره وانتشر صيته يف أقطار األرض، وتوىل تدريس النظامية ببغداد قريبا من مخس عشرة سنة مكرما 
وعا إليه، فاضال حكمه، وفتواه يف مواقع االختالف وهو رمحه اهللا خال والديت وجدي ألمي يف حرم اخلالفة، مرج

من الرضاع، ولبست من يده اخلرقة بكرة يوم اخلميس الثاين من شهر اهللا رجب سنة اثنتني ومثانني ومخسمائة 
  .هبمدان

لبس اخلرقة من يده بنيسابور، يف رباط  شيخه يف الطريقة اإلمام أبو اٍألسعد هبة الرمحن بن عبد الواحد القشريي،
جده األستاذ أيب علي الدقاق مبشهد اإلمام حممد بن حيىي رمحهم اهللا، ومسعت منه احلديث الكثري يعجبه قراءيت ويأمر 
احلاضرين باالصغاء إليها، وكان رمحة اهللا ماهراً يف التفسري حافظ األسباب النزول، وأقوال املفسرين، كامل النظر 

  .عاين القرآن ومعاين احلديثيف م
سألين بعض الفقهاء يف املدرسة النظامية ببغداد يف مجادي األوىل سنة ست وسبعني ومخسمائة، عما ورد : رأيت خبطه

وال تزر وزارة وزر أخرى " يف اخلرب أن ولد الزنا ال يدخل اجلنة وهناك مجع من الفقهاء فقال بعضهم هذا ال يصح 
 معناه أنه إذا عمل عمل أصلية وارتكب الفاحشة ال يدخل اجلنة، وزيف ذلك بأن هذا ال وذكر أن بعضهم قال يف" 

  .خيتص بولد الزنا بل حال ولد الرشدة مثله
مث فتح اهللا تعاىل على جوابه شافياً ال أدري هل سبقت إليه فقلت، معناه أنه ال يدخل اجلنة بعمل أصلية خبالف ولد 

والذين آمنوا " واه مؤمنان احلق هبما وبلغ بدرجتهما بصالحهما على ما قال تعاىل الرشدة فإنه إذا مات طفالً وأب
وولد الزنا ال يدخل اجلنة بعمل أصلية " وابتعناهم ذرياهتم بإميان احلقنا هبم ذرياهتم وما التناهم من عملهم من شيء 

  .بركة صالحها إليه أما الزاين فنسبه منقطع، وأما الزانية فشوم زناها، وإن صلحت مينع من وصول
التصوف تعفف وتشوف وتنظف وتلطف وتطرف وتشرف وتوقف، عن مسئلة اخللق تعفف وإىل : نقل عن خطه

الطاعات تشوف، وعن املناهي تنظف، ومع اخللق تلطف، ومع أهل الطريقة تطرف، ومبكارم األخالق تشرف ويف 
  .وح الغيباملقال واملطعم وامللبس توقف وحكى أنه كتب معها أهنا من فت

مسعت الفقيه حممد بن أيب الفتوح احلكاك، وكان خيدمه ويالزمه يقول مسعته يقول رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وآله وسلم يف املنام بنيسابور كأين أسري ورسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقفوا ثرى إذ عطست فقال رسول 

وقد فعل ذكر هذا أو حنوا منه، وعقد اجمللس ضحوة يوم اجلمعة الثاين يرمحك اهللا : اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
" فإن تولوا فقل حسيب اهللا ال إله إال هو : " فتكلم على ما بلغين يف قوله تعاىل. عشر من حمرم سنة تسعني ومخسمائة

وسورة النصر، " م اليوم أكملت لكم دينك: " وذكر أهنا يف أواخر ما نزل القرآن وعد ما نزل آخرا كقوله تعاىل
  " .واتقوا يوماً ترجعون فيه إىل اهللا : " وقوله تعاىل

ذكر أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مل يعش بعد نزول هذه اآلية إال سبعة أيام، وعرض له يف أثناء اجمللس تغري 
ء اجملانني، يدعى خواجكك وانكسار، وملا نزل حّم، واجتاز يب وأنا يف املسجد اجلامع، متكسرا وكان واحد من عقال

واقفا يف صحن املسجد فنظر خلفه وقال قد انقطع األمر هلا تكلم بعد اليوم فاغتممت ملا جرى على لسانه مث اشتد 
  .به املرض، أتاه أجله يف اجلمعة املستقبلة ودخلت عليه عايدا يوم اخلميس قبلها



" يب، وملا انتهيت النوبة إليه مسعته يقرأ قراءة ضعيفة  فرأيت عنده نفراً من حفاظ القرآن يقرؤن دوراً فعدته ورحب
وذو النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه، فنادى يف الظلمات أن ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من 

وهذا آخر ما مسعته من لفظه رمحه اهللا ودفن يوم السبت، وخرجت بكرته على قصد التعزية، وتشيع " الظاملني 
وأنا متفكر يف أمره وكثرة ما نيط من اخلري ومنفعته املسلمني بعلمه وعبادته، وآسى النقطاع تلك الربكات،  النعش

  :إذ وقع يف خاطري بال روية وال فكرة ضعيفة أو قوية
  لوفاة أمحدها ابن إمساعليها... بكت العلوم بويلها وعويلها 

  .كانت والدته، سنة اثنيت عشرة ومخسمائة
  فصل

بكران مسوية، مسع أبا احلسن القطان يف امالء له، ثنا أمحد بن موسى الكويف ثنا سفيان بن وكيع بن اجلراح أمحد بن 
ال أقاتل بعد رؤيا رأيتها، : عن مجيع بن عمري عن خمالد عن طخرب العجلي عن احلسن بن علي رضي اهللا عنهما قال

يت أبا بكر واضعاً يده على النيب صلى اهللا عليه وآله النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم واضعا يديه على العرش، ورأ
ورأيت عمر واضعاً يده على أيب بكر ورأيت عثمان واضعا يده على عمر رضي اهللا عنهم، ورأيت دما : وسلم

  .فقلت ما هذا قالوا دم عثمان، يطلب اهللا عز وجل به
مسع عمه اإلمام أبا القاسم عبد اهللا بن حيدر أمحد بن أيب بكر بنن حيدر بن أيب القاسم، فقيه مذكر حمصل متورع، 

ووالدي وغريمها رمحهم اهللا، ومسع التصحيف والتحريف أليب أمحد العسكري من أيب حممد النجار، سنة مثان وستني 
  .ومخسمائة، ومسع منصور بن أيب احلسن الطربي فضائل األوقات للبيهقي بسماعه من عبد اجلبار اخلواري

حممد الساوي، روى بقزوين سنة ستني ومخسمائة عن احلافظ حممد بن أمحد بن حممد بن علي  أمحد بن أيب بكر بن
  .النطنزي

أمحد بن أيب بكر املشكاين، أبو العباس الضرير الواعظ، مسع منه تفسري مقاتل بن سليمان بقزوين، سنة اثنتني وسبعني 
  .وأربعمائة، بقراءة حممد بن عبد امللك بن حممد املقرىء

  فصل
محد بن احلجازي بن شعبوية بن الغازي أبو الفتوح، شيخ صاحل، مسع أباه ومسع الشهاب القضاعي من إبراهيم أ

  .الشحاذي، سنة مثان وعشرين ومخسمائة، ومسع منه احلديث يف أوانه
  فصل

عي، حروف أمحد بن احلارث الضرير، أبو بكر القزويين عارف بعلوم القراءة، متتبع هلا، مسع إسحاق بن أمحد اخلزا
  .أهل مكة، من مجعه، وكتب إىل أيب بكر بن جماهد يسأله عن مسائل يف القراءة

  .أمحد بن حيدر بن إبراهيم البقال أبو املعايل اجلنيدي اخلطيب، حدث بقزوين للقاضي من إبراهيم الشحاذي
  فصل

وثالمثائة، عن أبيه عن جده أمحد بن احلسني بن أمحد، أبو العباس الرازي اخلطيب، حدث بقزوين سنة ست وسبعني 
عن أبيه أنه قال حدثين جبارة بن املغلس ثنا زّر عن علي بن املغرية العامري عن يزيد بن غالب عن علي بن أيب 
طالب أنه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أن جربئيل أتاه، فقال يا حممد أيسرك أن يعبدك اهللا حق 

  .ال قل يا حممدعبادته، قال نعم، يا جربئيل ق
اللهم لك احلمد دائماً، مع دوامك، ولك احلمد خالدا مع خلودك، ولك احلمد محداً ال منتهى له دون علمك، 



ولك احلمد محداً ال أمد له دون مشيتك، ولك احلمد محداً ال أجرك لقائلها إال رضاك، ولك احلمد عند كل طرفة 
  .اجلالل واإلكرام عني ونفس كل متنفس، يا ذا اآلالء والنعم، وذا

أمحد بن احلسن بن أمحد بن احلسني بن أمحد بن حممد بن سهل، أبو عبد اهللا بن احلافظ أبو العالء العطار اهلمداين، 
كان صاحب معرفة، وحديث وجاه، وثروة، ومروة وقبول عند امللوك وكان حسن اخللق بعيداً عن العصبية، ومسع 

، ومسع ببغداد وإصبهان، وغريمها وأجاز له القاضي أبو بكر حممد بن عبد الكثري من أبيه وغريه من شيوخ مهدان
الباقي األنصاري، واحلافظ إمساعيل بن أمحد بن عمر األشعثى وحممد ابن ناصر السالمي واحلافظ إمساعيل بن حممد 

حامي، وأبو األسعد األصبهاين وأبو منصور حممد بن عبد امللك بن خريون وعبد اجلبار بن حممد البيهقي، ووجيه الش
  .القشريي وعبد اجلليل بن عيسى اخلزري القزويين، وأبو بكر ابن خور بن األدب وغريهم

مسع صحيح البخاري من عبد األول بأصبهان بقراءة احلافظ أيب مسعود مث هبمدان بقراءة أبيه ومجع مسموعاته، 
وحيصلها من البالد النائية، ووقفها بعد اجلمع  وجمازاته فهرستا كبريا، وكان مشغوفا جبمع الكتب شرى واستنساخاً

يف موضعني مرتبني هلا مث إهنا انتشرت وتربت بعد وفاته ملدة يسرية، ومل ينتفع هبا وورد قزوين، سنة مثان وتسعني 
  .ومخسمائة، وقرأت عليه يف ذي القعدة منها

سمائة، أنبا حممد بن أيب نصر احلميدي، أخربكم حممد بن عبد اهللا بن نصر الزاغوين ببغداد، سنة ست وأربعني ومخ
أخربتنا كرمية بنت أمحد املرزوية أنبا أبو علي زاهر بن أمحد ثنا أبو لبيد الشامي ثنا حممود ثنا عبد الرزاق أنبا معمر 

ال " عن الزهري عن عروة أن عائشة، قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يبايع النساء هبذه اآلية 
  .وما مست يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يد امرأة ال ميلكها، تويف سنة أربع وستمائة" باهللا شيئا  يشركن

  .أمحد بن احلسن بن أمحد الشاشي صويف، مسع اإلمام أبا اخلري أمحد بن إمساعيل بقزوين، سنة ستني ومخسمائة
مد ابن إسحاق بن عباد، وروى عنه اخلليل احلافظ أمحد بن احلسن بن بندار احلافظ، أبو العباس الرازي، مسع حم

بسماعه، منه بقزوين ثنا أبو احلسن حممد بن إسحاق بن عباد بالبصرة ثنا حممد بن حيىي بن حيان ثنا أبو الوليد 
الطيالسي ثنا شعبة عن الزبري بن عدي عن أنس، قال شكونا إليه احلجاج فقال أصربوا فإنه ال يأيت عليكم الزمان إال 

  .والذي بعده شرَّ منه، مسعت ذلك من نبيكم صلى اهللا عليه وآله وسلم
أمحد بن احلسن بن أيب بكر املؤدب، مسع اخلليل بن عبد اجلبار القرائي يف مدرسته، سنة مثان ومثانني وأربعمائة، 

ق احلافظ ثنا أمحد حيدث عن أيب حممد إمساعيل بن محد بن حريان احلافظ ثنا عمر بن أمحد الزاهد ثنا حممد بن إسحا
بن عثمان الدمشقي ثنا سعد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا علي بن معبد ثنا يعقوب بن الوليد عن عبيد اهللا بن عمر 

عن نافع عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال خري األعمال وأقرب إىل اهللا تعاىل الصالة يف أول 
  .وقتها

ني بن محشاد أبو العباس القزويين، فقيه متقن له كتب يف املسائل اخلالفية قال يف بعض أمحد بن احلسن بن احلس
تكبرية االفتتاح، من الصلوة، وهو الصحيح عندي، ألنه ال يصح : مسعت جدي أبا احلسن الصفار يقول: كتبه

البأس به، وقضى بقزوين سنة  التكبري إال بالشرائط اليت يعترب يف سائر أركان الصالة، ورأيت له خمتصراً يف الشروط
مخس ومثانني وثالمثائة، ومسع احلسني بن جليس أحاديث منها ما رواه ابن جليس عن أيب علي احلسن بن محدان 

الصيدناين، ثنا سختوية بن شبيب ثنا أشعث بن عطاف، عن حممد بن امللك العرزمي، عن نافع عن ابن عمر أن النيب 
  .تختم يف يساره، تويف أبو العباس بن محشاد سنة ثالث وأربعمائةصلى اهللا عليه وآله وسلم كان ي

أمحد بن احلسن بن دلك، مسع أبا القاسم عبد العزيز بن ماك، كتاب األحكام أليب عليٍّ الطوسي، وأجاز له رواية 



العباس أمحد مسموعاته على ابن أمحد بن صاحل، ومسع أبا علّي اخلضر بن أمحد الفقيه، يف إعراب مشكل القرآن أليب 
ذهب إىل " وأرهم منا سكهم " بن حيىي بن ثعلب بروايته، عن أيب احلسن القطان، عن ثعلب قرأ عبد اهللا بن مسعود 

  .ضمهم إىل نفسه" وارنا " الذرية وعلى قراءة 
للقاضي القضاعي من اخلليل القرائي سنة ست " الشهاب " أمحد بن احلسن بن العراقي املعسلي أبو علي، مسع 

  .مخسمائةو

أمحد بن احلسن بن القاسم بن عبد الرمحن بن سهل بن سري أبو سليمان الزبريي، روى عن أيب عبد اهللا عبد الواحد 
بن ماك أنبأ علي ابن مهروية، أنبأ داؤد الغازي أنبأ علي بن موسى الرضا، أنبأ والدي موسى، أنبأ والدي جعفر، أنبأ 

دي حسني بن علي قال دخل عبد اهللا بن الزبري وعبد اهللا بن جعفر على والدي، حممد أنبأ والدي علّي أنبأ وال
معاوية أيب سفيان وهو يف دست األمارة فقام وأخذ بيد عبد اهللا بن الزبري وأجلسه يف الدست فكره ذلك عبد اهللا 

املطلب وخدجية  بن جعفر وقال يا ابن ذات النطاقني من أجلسك هذا املكان فقال عبد اهللا بن الزبري صفية بنت عبد
بنت خويلد وفاطمة بنت حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم وأسد بن عبد العزى سيد قريش وأبو بكر بن أيب قحافة 

  .خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم والزبري بن العوام حواري رسول اهللا
أيب طالب قال دخلت أنا والزبري بن  فقال معاوية حق لك يا ابن ذات النطاقني إين مسعت أمري املؤمنني علي بن

العوام على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم متصافحني وهو يف بيت خدجية بنت خويلد فسلمنا عليه فقال 
يا علي لكل نيب حواري وحواري : وعليكما السالم ورمحة اهللا يا علي أنت مين مبنزلة هارون من موسى، مث قال

أجاز . من وقر الزبري وأوالده قام يوم القيامة، وهو ريان ودخل عرصات القيامة وهو ريانالزبري بن العوام، يا علي 
  .أبو سليمان البن أخيه حسنوية بن حاجي بن احلسن يف غالب الظن، سنة أربع ومخسني وأربعمائة
سلطان سنجر بن أمحد بن احلسن بن حممد بن داؤد، وهو على ما ذكر تاج اإلسالم أبو سعد السمعاين يف املذيل، ال

ملكشاه بن ألب أرسالن ابن جغري بك هذه ألقاب وتلك أمساء ابن ميكائيل بن سليمان بن سلجوق أبو احلارث 
ولد بسنجار من بالد اجلزيرة، سنة تسع وسبعني وأربعمائة، حني غزا أبوه الروم، وورث امللك عن آبائه، وبقي فيه 

العراق غري مرة، ونزل بظاهر قزوين، وروى احلديث عنه اإلمام قريباً من ستني سنة، وكان يسكن خراسان وورد 
  .أبو سعد السمعاين

أنبا السلطان سنجر بن ملكشاه أنبا علي بن أمحد بن حممد املديين، أجازة أنبا أبو عبد الرمحن السلمي أنبا أبو : فقال
ائي ثنا رمحة بن مصعب عن عزرة بن عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ثنا أسلم بن سهل ثنا القاسم بن عيسى الط

ثابت عن أيب الزبري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إن لكل نيب دعوة استجاب اهللا فيها وادخرت 
  .دعويت ألميت يوم القيامة، كان يؤقر العلماء وحيب العلم وأهله ولذلك صنفت بامسه كتب يف كل فن

حامت املعروف بابن خاموش الرازي، حافظ واعظ مشهور بالطلب، واجلمع جيد أمحد بن احلسن بن حممد البزار أبو 
احلفظ، والضبط، ورد قزوين ومسع هبا، ومسع منه، روى عن أيب احلسن علي بن أمحد ابن إدريس وأمحد بن فارس 

موع يف بن زكريا وأيب سعد املاليين وأيب ذر حممد بن سليمان بن أمحد الطرياين، ومسع وكتب الكثري، وله جم
احلكايات مفيداً ثنا احلافظ شهردار بن شريوية الديلمي رمحه اهللا، وأجازة عن كتاب أيب ثابت فاهودار بن أيب 

  .الفوارس بن احلسن البزاز أنبا أبو حامت
 أنبا أبو سعد أمحد بن حممد بن أمحد املاليين أنبا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن ذكوان القاضي بدمشق ثنا حممد بن

أمحد بن عمارة ثنا احلسني بن علي بن األسود ثنا حممد بن الصلت ثنا أبو شهاب عن حممد بن إسحاق عن الزهري 



عن سامل عن ابن عمر عن صفية بنت أيب عبيد عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم رخص للمحرمة 
عبيد زوجة بن عمر رضي اهللا عنه، ورأيت خبط يف اخلفني، وكان ابن عمر حدثته صفية عن عائشة صفية بنت أيب 

  :الشيخ أبو حامت أن قواال أنشد بني يدي بعض املشائخ
  سوى أن عظم الساق منك دقيق... فعيناك عيناها وجيدك جيدها 

فبكى الشيخ فسأله بعض احلاضرين عن سبب بكائه، فقال أبكي على تضييع قيس بن عامر روزجارة، كيف أحب 
الربية الوف هال أحب من ليس له يف الكونني مثله، فغشى على ذلك السائل ومرض ومات يف من يوجد مثله يف 

مرضه ذلك، ورأيت خبطه يف احلكايات، من مجعه مسعت عبد اهللا بن إبراهيم الفارسي حيكي عن مشائخه، قال 
عليه قالت نعم أيها أنك قد مررت بقرب توبة بن محري، فلم تسلمي : دخلت ليلى األخيلية على احلجاج فقال هلا

  :األمري كانت معي نسوة فخفت أين إن سلمت عليه مل جيبين، فأكون قد كذبته عند الاليت كنَّ معي وذلك أنه قال

  على ودوين تربة وصفائح... ولو أن ليلى األخيلية سلمت 
  إليها صدى من جانب القرب صائح... لسلمت تسليم البشاشة أوزقا 

جل فمرت ذات يوم مع زوجها بقرب توبة فاقسم عليها أن يسلم عليه،، فدنت من القرب، مث إن ليلى تزوجت بر: قال
وقالت السالم عليك يا توبة مين قال فاتفق أن قطاة كانت واقفة يف كسر القرب فلما دنت وسلمت طار الطري فنفر 

ى الكندي وخدادوست مجلها ووقعت ويقال أهنا ماتت منه، مسع بقزوين حاجي بن احلسني الصارم وعلي بن عيس
  .بن موسى الديلمي، وآخرون سنة تسع وأربعمائة

  .أمحد بن احلسن بن حممد الرحياين أو الزجناين، مسع أبا الفتح الراشدي بقزوين
أمحد بن احلسن بن ناجية الضيب القزويين شيخ صاحل، مسع علي ابن أيب طاهر وأمحد بن داؤد السمناين وإبراهيم بن 

سنة تسع وأربعني، وعن أيب سعيد بن زيد : سنة أربع وأربعني وثالمثائة، وقال يف اإلرشاد يوسف وغريهم، تويف
  .مل أرا بعد أيب احلسن القطان أفضل منه: املالكي الفقيه أنه قال

أمحد بن احلسن بن يزيد بن ماجة أبو احلسن القزويين ابن أخي أيب عبد اهللا بن ماجة، مسع كتاب التاريخ ألمحد بن 
من أيب احلسن علي بن أيب طاهر، بروايته عن أيب بكر أمحد بن حممد االثرم عن أمحد بن حنبل، وروى عن حنبل، 

حممد بن مندة األصبهاين وحممد بن أيوب الرازي وأيب عمرو ويعقوب بن يوسف، روى عنه أبو بكر بن الل وابن 
ة عن جده مكي بن حممد أنبا أبو حفص بن بركان وغريمها وأنبا اخلطيب عبد الكايف بن عبد الغفار بن مكي، كتاب

جاباره ثنا حممد بن علي احلسن ثنا أبو احلسن أمحد بن احلسن بن ماجة ثنا احلسني بن علي الطنافسي ثنا إبراهيم بن 
ما كان : موسى أنبا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، يقول

  .قط إال شانه، وال كان احلياء يف شيء قط إال زانه الفحش يف شيء
أمحد بن احلسن اجلرجاين، مسع بقزوين القاضي أبا حممد بن أيب زرعة يروى عن ابن داسة عن أيب داؤد ثنا قتيبة بن 
سعيد ثنا الليث عن يزيد ابن أيب حبيب عن سعيد بن سنان عن أنس بن مالك، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

  .لم قال املعتدي يف الصدقة كما نعهاوس
أمحد بن احلسن املعسلي أبو الفضل القزويين، مسع أبا الفتح الراشدي، كتاب احلج من صحيح حممد بن إمساعيل 

  .البخاري، إىل باب كم اعتمر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، ورمبا مسع أكثر من ذلك
  .ض الصحيح من أيب الفتح الراشدي، سنة أربع عشرة وأربعمائةأمحد بن احلسن أبو سليمان الصيدالين، مسع بع

  .أمحد بن احلسن االسفرائين، مسع بقزوين كتاب الرياضة أليب حممد جعفر األهبري من أيب علي املوسياباذي



أمحد بن احلسن أبو الشمس النيسابوري، مسع بقزوين أبا احلسن القطان، حيدث عن أيب عبد اهللا، حممد بن علي بن 
: " يد ثنا ابن أيب عمر ثنا سفيان عن مسعر عن عبد اهللا بن ميسرة عن سعيد بن جبري عن ابن عباس، يف قوله تعاىلز

حفظا بصالح أبيهما، ما ذكر منهما صالحا، وقال أبو احلسن، مسعت أبا عبد اهللا حممد : قال" وكان أبومها صاحلا 
رأيت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف املنام، فقلت  بن علي ابن زيد الصائغ، يقول قال يل عمران بن موسى،

  .عمن أخذ كتب ابن عيينة فقال عن ابن عمر
أمحد بن احلسن العقيلي أبو علي، مسع بقزوين أبا الفتوح إمساعيل ابن أيب منصور بن أيب سهل الطوسي، سنة ست 

بن محزة بن إمساعيل عن أيب سعد املطرف  وعشرين ومخسمائة، األربعني للحافظ أيب نعيم، بروايته عن السيد حممد
  .وأيب علي احلداد عنه

أمحد بن احلسن بن أيب الفرج املقرىء الزجناين أبو الفرج الضرير، شيخ ورع، حمتاط قنوع كانت له طريقة، يف جتويد 
وأصحاب وأوالد القراءة واألداء لصحيح خمارج احلروف، ينفرد هبا وكان أكثر إقامته بقزوين واجتمع له هبا تالمذة 

وقرأ القرآن بالقراآت واالختيارات اليت تضمنها كتاب االقناع أليب علي احلسن بن علي بن إبراهيم املقرىء 
  .األهوازي، ويشتمل كتابه على إحدى عشرة قراءة وعشرة اختيارات

ب الزهري، القراآت هي قراءة أيب جعفر املدين وشيبة بن نصاح وحممد بن حميصن، ومحيد بن قيس وابن شها
واحلسن البصري وسليمان بن مهران األعمش وحممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى وطلحة بن مطرف وأيب حبرية 

  .السكوين، وحممد بن مناذر املدين

االختيارات، اختيار يعقوب بن إسحاق احلضرمي، وأيوب بن املتوكل، وأيب حممد حيىي بن املبارك اليزيدي، وأيب 
م وخلف بن هشام البزاز وأيب جعفر بن حممد بن سعدان النحوي، وحممد ابن عيسى االصبهاين عبيد القاسم بن سال

وأيب حامت سهل بن حممد السجستاين، وأيب بكر أمحد ابن جبري األنطاكي، وأيب جعفر حممد بن جرير الطربي رمحهم 
  .اهللا

لطرق اليت مجعها احلافظ أبو العالء، يف كتاب قرأ القرآن بقراءة عاصم على احلافظ أيب العالء العطار، بالروايات، وا
شرح فيه اختالف أصحاب عاصم سنة إحدى وأربعني ومخسمائة وقرأ القرآن بالقراآت والطرق اليت تضمنها كتاب 
الكامل أليب القاسم يوسف بن علي بن خيارة اهلذيل على أيب عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن أيب بكر الزجناين، بروايته 

الفتح عبد الوهاب بن حممد بن احلسني املالكي الصابوين عن أيب اسعر، حممد بن احلسني بن بندار الواسطي عن أيب 
  .عن املصنف ومسع احلديث عن اإلمام أمحد بن إمساعيل وغريه

أمحد بن حسنوية بن حاجي أبو سليمان الزبريي، وهو على ما رأيت خبطه أمحد بن حسنوية بن حاجي بن احلسن، 
ه حسنوية بن القاسم بن عبد الرمحن بن سهل بن السري بن سليمان بن عباد بن عبد امللك ابن حيىي بن ويقال ل

عباد بن عبد اهللا بن الزبري بن العوام رضي اهللا عنه، إمام نسيب متفنن، فقيه مناظر عارف بالعربية شاعر، مسع 
  .لدي واألستاذ الشافعي بن داؤد وغريهمالقاضي أبا الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار، وإمساعيل بن حممد املخ

روى سنن أيب عبد اهللا بن ماجة عن أيب منصور املقومي باالجازة، وقد أجاز له رواية مجيع مسموعاته، سنة ثالث 
ومثانني وأربعمائة، وعن جده ألمه الواقد بن اخلليل، وقد أجاز له إجازة مطلقة وهو يروى السنن عن أيب احلسن 

إدريس عن أيب احلسن القطان، وروى كتاب يوم وليلة أليب بكر السين عن أبيه عن األستاذ  علي بن احلسن بن
  .الشافعي بن داؤد املقرىء وعن إمساعيل بن حممد املخلدي بروايتهم عن أيب حفص هبة اهللا بن زاذان، عن عمه عنه

من الرئيس أيب املكارم عبد  مسع كتاب الشهاب للقضاعي من اخلليل القرائي سنة ست ومخسائة، ومسعه قبل ذلك



الوارث األسدي سنة تسعني وأربعمائة وعلق عليه الفقه واخلالف مجاعة، وخترجوا به، ومسعت منه جزأ من احلديث 
بقراءة والدي رمحه اهللا، وأجاز يل رواية مسموعاته، كلها أنبا اإلمام أبو سليمان الزبريي، سنة مثان ومخسني 

ثالثة ومرة أخرى، سنة إحدى وستني ومخسمائة، أنبا إمساعيل بن حممد املخلدي ثنا ومخسمائة، وأنا يف السنة ال
  .اخلطيب أبو علي احلسن بن إبراهيم التاميين

ثنا الشيخ أبو حممد جعفر بن حممد األهبري أنبا أبو عبد اهللا حممد ابن إسحاق بن حممد بن حيىي بن مندة، فيما كتب 
حامت األصم، عن شقيق بن إبراهيم بن أدهم، عن مالك بن دينار عن أيب مسلم  إىل ثنا حممد بن فارس البلخي، ثنا

اخلوالين، عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم لو صليتم حىت تكونوا 
الستقامة، وكان له شعر كاحلنايا وصمتم حىت تكونوا كاألوتار، مث كان اإلثنان أحب إليكم من الواحد، مل تبلغوا ا

  :ويرسل ما يليق بأهل العلم أنشد وهو بساوة يف أبيات
  فقرهبم يا نفس غري مبارك... حذارك من هذا لألنام حذارك 

  تفرين من أسج العرين حذارك... وفري إذا القيتهم واجعلي كما 
  أودهم يبغي بذاك اعترازك... وال تتقي بالود منهم فإمنا 

  وإن طفقوا ال حيسنون جوارك... م وأحسين وداريهم ما دمت فيه
  أعارهم ديناهم من أعارك... وال تسأليهم ما استطعت فإمنا 

  تذمني فارضي واتركي اختيارك... وحالك طور حتمدين وتارة 
  إذا كنت يف ضرائتها اصطبارك... فشكراً على السراء هللا والزمي 

  حال شعارك لباس التقي يف كل... وال تعتدي حد الشريعة واجعلي 
  بأن الدين ال شك ليست قرارك... أال فاعلمي مث أعلمي مث أيقين 
  تفوزي وإال كانت النار دارك... ودارك إما جنة فاجهدي هلا 

  حذارك من هذا األنام حذارك... وإن رمت عيشا بالسالمة فالزمي 
  :قزوين من املالحدة وقال يف قصيدة ميدح هبا املسترشد باهللا أمري املؤمنني ويشكو ما يلقاه أهل

  مكائد مراق عن الدين أحلدو... أتيناك موالنا وقزوين يشتكي 
  وهم يف نواحيها دعاة وصيد... ثووا يف أعاليها مسرين دينهم 

  علوجهم حصنا منيعاً وشيدوا... بين يف رواسيها على كل شامخ 
  بنا وبأهلينا وجئناك نشهد... وها حنن فارقنا ذراها على حوى 

  :صيدةأول الق
  سل الدار هل للعامرية موعد

تويف اإلمام أبو سليمان الزبريي سنة أربع وستني ومخسمائة، وهو ابن ست ومثانني، وكان والدته على ما حكى 
  .احلافظ علي بن عبيد اهللا بن بابويه عنه يف احملرم، سنة مثانني وأربعمائة

يف احملمدين ألنه كان قد يتسمى مبحمد، وأستقر على  أمحد بن حسنوية بن نوح أبو الوزير القزويين، قد سبق ذكره
أمحد، وكان قد مسع أحاديث األشج من أيب الفتوح حممد بن الفضل بن حممد االسفرائين، بروايته عن القاضي هجيم 
الروياين عن األشج وفيها مسعت عليا رضي اهللا عنه يقول ما رمدت وال صدعت مذ دفع إىل رسول صلى اهللا عليه 



  .سلم الراية يوم خيربوآله و
  فصل

أمحد بن احلسني بن أمحد بن إبراهيم القزويين، فقيه متقن ضابط، دل عليه ما ألفتيه من مكتوباته، ومما رأيته، خبطه 
  .أصول الفقه أليب بكر حممد بن حممد املعروف بابن الدقاق الشافعي، كتبه سنة سّت ومخسني وثالمثائة

الفقيه أخو أيب زرعة عبد اهللا ابن احلسني وأبو يعلى أكرب وكان فقيهاً بارعاً تفقه  أمحد بن احلسني بن أمحد أبو علي
على أيب احلسني ابن القطان، وحيكى عنه أنه قال ما خرج أفقه منه من أصحايب، ومسع ببغداد أبا بكر الشافعي وأمحد 

 ومثانني وثالمثائة يف الكهولة ومل بن خالد النصييب، وبقزوين علي بن إبراهيم، وميسرة بن علّي، مات سنة إثنتني
  .يرزق ولدا

أمحد بن احلسني بن أمحد بن عثمان املعروف بابن شيطا البغدادي مسع من احملدثني، مسع جزأ من فوائد أيب نصر حممد 
بن بن احلسني بن عبد امللك البزاز بقراءة أيب نصر، وغالب الظّن أنه مسعه بقزوين وفيه أنبأ أبو بكر أمحد بن علي 

أمحد بن الل الفقيه، هبمدان ثنا حممد بن عمرو بن البختري الرزاز، ثنا سعدان بن نصر بن منصور، ثنا حممد بن 
عبيد عن مسعر، عن منصور عن إبراهيم، عن علقمة عن ابن مسعود، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

ظر أخرى ذلك إىل الصواب، فليتمَّ عليه واليسجد وسلم إمنا أنا بشر أنسي كما ينسوين فايكم شك يف صالته فلين
  .سجدتني

أمحد بن احلسني بن هبرام القاضي أبو املكارم القزويين، كان من الفقهاء الصاحلني وأهل الديانة، وكان يكتب 
الشروط، وحيسن طرفا من كلّ علم، ومسع نسخة علي بن حرب، ونسخة أيب جعفر الدقيقي، هبمدان، ومسع 

ر بن حممد األهبري من أيب علي املو سياباذي، والتحبري لالستاذ أيب القاسم القشريي من سهل بن عبد الرياضة جلعف
  .الرمحن السراج، عن أيب نصر القشريي عن أبيه، قرأت على القاضي أيب املكارم هذا

د بن سليمان، ثنا أخربكم أبو الفضل أمحد بن سعد أنبأ اإلمام أبو إسحاق الشريازي، أنبأ علي بن شاذان، أنبأ أمح
علي بن حرب، ثنا الضحاك بن خملد الشيباين النبيل، عن أيب بكرة بكار بن عبد العزيز بن أيب بكرة، عن أبيه عن 
أيب بكرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كان إذا أتاه آمر يسره أو يسر به خّر ساجداً تويف، القاضي أبو 

  .مائةاملكارم سنة مثان ومثانني ومخس
أمحد بن احلسني بن علي القبلي قاضي قبل، حدث بقزوين عن أمحد بن إبراهيم الفقيه، وروى عنه اخلليل احلافظ، 

فقال ثنا أبو العباس أمحد بن احلسني، قاضي قبل بقزوين ثنا أمحد بن إبراهيم الفقيه، ثنا حممد ابن سهل العطار 
ا حيىي ابن سليمان الطائفي، عن عمران بن مسلم، عن حممد بن الرازي، ببغداد ثنا القاسم بن حممد السالمي، ثن

من كتم علماً علمه اهللا جاء يوم القيامة، ملجما : واسع، عن أنس ابن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
  .بلجام من نار

استفاد، ورد قزوين، ومسع أمحد بن احلسني بن علي الرازي أبو زرعة ثقة، سافر الكثري ومجع وذاكر احلفاظ وأفاد و
هبا احلديث من أيب داؤد سليمان بن يزيد الفامي، ومسع منه كتاب القدر، من مجعه، رأيت خبط علي بن احلسني بن 
علي بن حممد القطان، ثنا أبو زرعة أمحد ابن احلسني بن علي الرازي الصويف شيخ، قدم قزوين، ثنا أمحد بن حممد 

هللا، مسعت عبيد بن حناد الكليب، قال مسعت إمساعيل بن عياش، مسعت عبد اهللا بن ابن مهدي، ثنا حممد بن عبد ا
دينار عن احلسن، قال إذا مررت بصراف، فال تسلم عليه، وإذا دعاك فال جتبه، وإذا أذاك العطش فال تشرب من 



  .مائه، وإذا أذاك احلر فال تستظل بظل داره
قزوين االستاذ أبا عمرو الشافعي بن داؤد، سنة تسع ومخسني أمحد بن احلسني بن أيب القاسم الصغاين مسع ب

  .وأربعمائة
أمحد بن احلسني بن حممد بن علوية اخلطيب، أبو احلسني مسع أبا علي احلسن بن علي بن نصر الطوسي، وكان 

ان املؤدب، خطيباً بقزوين، مسع منه حممد بن أمحد الشعريي، وأبو الفتح الراشدي، ودينار بن احلسني وعلّي بن بكر
  .ومنصور بن عبد امللك بن إبراهيم القراء، ورأيت خبط منصور هذا ثناء أبو احلسني أمحد بن احلسني اخلطيب
ثنا أبو علي احلسن بن علي الطوسي، ثنا بشر بن خالد العسكري بالبصرة ثنا حممد بن جعفر، ثنا شعبة، عن 

ن ابن عباس رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه سليمان، وهو األعمش عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري ع
: ما من عمل أفضل منه يف هذه األيام يعين أيام العشر، قال فقيل له، وال اجلهاد يف سبيل اهللا قال: وآله وسلم قال

  .وال اجلهاد يف سبيل اهللا إال من خرج بنفسه، وماله ومل يرجع بشيء
، حدث بقزوين عن أمحد بن عامر الربقعيدي رأيت يف بعض فوائد أمحد بن احلسني بن حممد البجلي الطرسوسي

اخلليل احلافظ حدثين احلسن بن العباس املكتب ثنا أمحد بن احلسني بن حممد بن البجلي الطرسوسي، بقزوين سنة 
ن ليث، مثان وعشرين وثالمثائة، ثنا أمحد بن عامر بن عبد الواحد الربقعيدي ثنا معروف ثنا جرير بن عبد احلميد ب

ثنا الصادق الناطق رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال ليلة أسرى من األرض : عن جماهد عن ابن عباس قال
  .إىل السماء، ما مررت بشجرة، وال ورقة إال وعليها مكتوب ال إله إال اهللا

بن زيد بن احلسن بن علي أمحد بن احلسني بن هارون بن احلسني بن حممد بن هارون بن حممد بن القاسم بن احلسن 
بن أيب طالب أبو احلسني اهلاروين، يقال له املؤيد باهللا شريف فقيه عامل ورد قزوين، سنة اثنتني وتسعني وثالمثائة، 

فقصده األشراف وشيوخ الطوائف، قاضني حلقه ومستفيدين منه واكرموا مورده، تويف سنة إحدى عشرة 
  .وأربعمائة

و احلسن القزويين، حدث بالري عن حممد بن مندة األصبهاين أنبانا اإلمام أمحد بن أمحد بن احلسني بن يزيد أب
إمساعيل وغريه عن عبد اجلبار اخلواري أنبا أبو بكر البيهقي أنبا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي أنبا أبو احلسن أمحد 

بكر بن بكار ثنا حممد بن أيب محيد ثنا عمرو  بن احلسني بن يزيد القزويين بالري ثنا حممد وهو ابن مندة األصبهاين ثنا
بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان أكثر دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يوم عرفة ال إله إال اهللا، 

  .وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد بيده اخلري وهو على كل شيء قدير
ان من الفقهاء والقضاة، ذكر محزة بن احلسن يف كتاب إصبهان أن أمحد بن احلسني القزويين املعروف بامليموين، ك

  .احلسن بن توبة، جعل إليه قضاء إصبهان وبقي عليه مدة، مث جاء ابن املشطب بن أمحد يزامحه فشرك بينهما
  .أمحد بن احلسني احلليمي، مسع بقزوين أبا منصور الفارسي، سنة ست وأربعني وأربعمائة

ي، مسع أبا احلسن القطان، حيدث عن أيب القاسم إبراهيم بن حممد بن عبيد الشهرزوري، أمحد بن احلسني الفام
بسماعه منه بقزوين، حدثين أبو حممد عبيد اهللا بن الرماحس بن خالد بن حبيب بن قيس بن عمرو بن ناشب، 

ا رسول اهللا صلى اهللا ملا كان يوم حنني أسرن: حدثين أبو عمرو زياد بن طارق اجلشمي، حدثين زهري أبو جرول قال
عليه وآله وسلم فبينا رسول اهللا، مييز الرجال من النساء، وثبت حىت قعدت بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

  :وسلم فأمسعته شعرا أذكره كيف نشا يف هوازن حيث أرضعوه فأنشأت أقول
  فإنك املرأ نرجوه وننتظر... امنن علينا رسول اهللا يف كرم 



  مفرق مشلها يف دهرها غري... بيضة قد عاقها قدر  امنن على
  وإذ يزينك ما يأيت وما تذر... امنن على نسوة قد كنت ترضعها 

  .يف أبيات سواها وقصة
أمحد بن احلسني الغناكي الرازي، مسع عبد الواحد بن مالك بقزوين، من تاريخ أمحد بن زهري، من حديث عائشة إىل 

  .هللا عليه وآله وسلم وهو يرويه عن علي بن حممد بن مهرويةذكر رحيانة سرية النيب صلى ا
  فصل

أمحد بن محد الكاتب اهلمداين أبو الفرج يوصف بالفضل واألدب ورد قزوين، سنة أربع وسبعني وثالمثائة، ونزل يف 
  .دار أيب القاسم بن أيب طاهر اجلعفري

ابن أخي علي بن أمحد املعروف بابن أيب طاهر  أمحد بن محدوية بن أمحد الصباح أبو العباس من أهل احلديث وهو
  .ثنا عنه علي بن أمحد بن صاحل: القزويين، روى عن رجاء بن جرير اليماين، قال اخلليل احلافظ

أمحد بن محدون الطوسي، مسع األستاذ الشافعي بن داؤد املقرىء، يف اجلامع بقزوين سنة سبع ومخسمائة، حيدث عن 
 الفضل الفرايت عن أيب عمرو عن عمران بن موسى أنبا جعفر بن حممد ثنا أبو الرماح ثنا ابن بدر النهاوندي، عن أيب

إمساعيل بن عياش عن سعيد بن زيد عن ذكوان ابن نوح قال شكا رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
رض وهو السميع وجع الضرس، فقال اسكن أيها الوجع اسكنتك بالذي سكن له ما يف السماوات وما يف األ

  .العليم
  .أمحد بن محدان، مسع أبا عبد اهللا حممد بن احلجاج البزاز، مع أيب احلسن القطان

  فصل
أمحد بن محزة بن أمحد أبو غامن القزويين، من طلبة العلم واحلديث، روى عن عائشة بنت احلسن بن إبراهيم 

أيب علي احلداد، بأصبهان سنة مثان ومثانني وأربعمائة، الوركانية، وقرأ كتاب معرفة الصحابة أليب نعيم احلافظ علي 
  .بقراءته وكان من شيوخ احلافظ أيب العالء العطار. مسع اإلمام عبد اللطيف بن حممد بن ثابت اخلجندي

أمحد بن محزة اجلعفري أبو علي الشريف، مسع أمايل القاضي عبد اجلبار بن أمحد منه يف عشرين جزأ وفيها أنبا أبو 
عبد اهللا بن جعفر بن فارس بأصبهان ثنا إسحاق بن إمساعيل ثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن ابن أيب ذئب حممد 

إذا قام أحدكم إىل : عن الزهري، مسعت أبا األحوص عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .الصالة استقبلته الرمحة، فال ميسح احلصا وال حيركها

  فصل
محكوية العطار، روى احلديث عن حممد بن محيد وموسى ابن نصر، وذكر اخلليل احلافظ أن جده أمحد،  أمحد بن

  .يروى عنه وكذلك أبو داؤد سليمان بن يزيد وأنه مات قبل الثمانني واملائتني
  فصل

أبا سليمان أمحد بن حنيفة، أو أيب حنيفة بن أمحد الصويف أبو الفتوح الزاهد القزويين، كان من النساك، مسع 
  .الزبريي، وعطاء اهللا ابن علي بن بلكوية

  فصل
  .أمحد بن خسرو شاه اهلندوي أبو املعمر، مسع فضائل قزوين من أيب الفضل الكرجي، سنة مثان ومخسني ومخسمائة
عبد  أمحد بن خسروماه بن عبد الكرمي بن أيب سعد الروجكي، أبو العباس القزويين، مسع أبا زيد الواقد بن اخلليل بن



اهللا اخلليلي، سنة ثالث ومثانني وأربعمائة، حديثه عن أبيه احلافظ، قال ثنا أمحد بن علي الفقيه ثنا إمساعيل بن حممد 
بثنا حممد بن سنان القزاز ثنا بشر بن عمر ثنا ليث عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن سعيد بن زيد، مسعته 

عليه وآله وسلم أوصين قال أوصيك أن تستحي اهللا، كما تستحي رجالً  يقول إن رجالً قال لرسول اهللا صلى اهللا
  .صاحلاً من قومك، ومسع أمحد أيضا إمساعيل بن حممد بن أيب الفضل الطوسي

  فصل
أمحد بن اخلضر بن حممد أبو بكر املؤدب القزويين، مسع حممد ابن سليمان بن يزيد كتاب األحكام أليب علي 

ثنا أبو بكر أمحد بن اخلضر املؤدب بقرأايت علي : أبو سعد السمان يف مشيخته، فقال الطوسي أو بعضه، وروى عنه
بقزوين يف اجلامع ثنا حممد بن سليمان بن يزيد بن سليمان ثنا عبد اهللا بن حممد بن مسلم االسفرائين ثنا عطية بن 

ن عمارة بن غزية األنصاري عن أيب بقية بن الوليد ثنا أيب حدثين إبراهيم بن أدهم، حدثين أبو إسحاق اهلمداين ع
  .هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أن الفتنة جتيء فتنسف العباد نسفا، وينجو العامل منها بعلمه

كان أمحد بن اخلضر إمام اجلامع، ويقال له الصامت وأخربنا عن كتاب القاضي أيب الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار ثنا 
محد بن اخلضر املؤدب الصامت إمام اجلامع، سنة ثالث وأربعني وأربعمائة، ثنا أبو زرعة عبد اهللا بن الشيخ أبو بكر أ

احلسني بن أمحد ثنا فاروق بن عبد الكرمي ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا ثنا إبراهيم بن بشار ثنا سفيان ابن عيينة 
من صام شهر رمضان :  صلى اهللا عليه وآله وسلمعن الزهري عن أيب سلمة، عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا

إميانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، وروى اخلليل عن عبد اجلبار القرائي عن أيب بكر أمحد بن اخلضر إمام 
  .اجلامع عن عبد اهللا بن عمر بن زاذان

مد بن سلفة باالجازة العامة واخلاصة أنبا أمحد بن اخلضر بن حممد أبو العباس إمام اجلامع، أنبانا احلافظ أمحد بن حم
  .األستاذ الشافعي بن داؤد املقرىء، يف جامع قزوين، سنة إحدى ومخسمائة، ثنا الشيخ أبو العباس

أمحد بن اخلضر بن حممد املعروف خباموش، إمام اجلامع بقزوين ثنا القاضي أبو عبد اهللا بن أيب زرعة، سنة سبع 
و عمرو عثمان بن أمحد الدقاق ثنا أمحد بن اخلليل الربجالين ثنا أبو النضر ثنا املسعودي ثنا أبو ومثانني وثالمثائة، ثنا أب

مرثد عن أبيه عن أيب هريرة، قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ما أكثر ما يلج به الناس اجلنة، قال 
ألجوفان، الفم والفرج، كذا كىن يف هذه الرواية، ا: تقوى اهللا وحسن اخللق، وما أكثر ما يلج به الناس النار، قال

  .ويشبه أن يكون هذا هو األول، فإن كان كذلك فله كنيتان أو الصواب أحدمها
أمحد بن اخلضر أبو الفتح، مسع أبا الفتح الراشدي يف الصحيح للبخاري ثنا حممد بن بشار ثنا حممد بن جعفر ثنا 

رية على أوضاح هلا فقتلها حبجر، فجيء هبا النيب صلى اهللا عليه وآله شعبة عن هشام بن يزيد أن يهوديا قتل جا
وسلم مث قال الثانية، فأشارت برأسها أن ال، مث قال الثالثة، فأشارت برأسها أن نعم فقتله النيب صلى اهللا عليه وآله 

  .وسلم
  فصل

وفصل الفضايا، توىل القضاء مدة أمحد بن خالد بن الشهيد أيب منصور املقومي أبو بكر، فقيه كان يعرف الشروط 
بأهبره وورد قزوين مراراً، ومسع احلديث وأجاز له مجاعة مجة من أئمة بغداد وإصبهان وغريهم وغلب عليه يف آخر 

أمره التخشع واإلنكسار، وحسنت إنابته وأرق وعظه وكالمه، وحكى يل حكايات ومنامات دلت على اخلري ومجيل 



  .العاقبة
  فصل

  .مسع بقزوين أبا بكر أمحد بن حممد الذهيب مع أيب احلسن القطان وأقرانهأمحد بن خلف، 
  فصل

أمحد بن أيب اخلطاب بن إبراهيم الطربي، مسع بقزوين أبا إسحاق الشحاذي وأبا منصور املقومي، سنة أربع ومثانني 
  .وأربعمائة، ومسع منه هبا كتاب األربعني يف البسملة، من مجعه

  فصل
أيب إسحاق احلدادي، مسع كتاب يوم وليلة أليب بكر السين من إمساعيل املخلدي، سنة مخسمائة،  أمحد بن اخلليل بن

  .بروايته عن حممد بن إبراهيم الكرجي
أمحد بن اخلليل القومسي، روى عن عبد اهللا بن موسى، وحممد ابن عبد اهللا األنصاري، وعفان، قال اخلليل احلافظ، 

، وبالد اجلبل، كتب عنه أبو حممد القتييب مع جاللته وبقزوين حممد بن مسعود، وهو من اجلوالة دخل قزوين والري
  .ويوسف بن محدان، مات سنة عشر وثالمثائة، ومل يكن مرضيا عند أهل احلديث

  فصل
  .أمحد بن داؤد، مسع أبا بكر أمحد بن حممد اللحياين الرازي، مسع أبا احلسن القطان

  فصل
ا احلسن القطان حديثه عن إبراهيم بن نصر ثنا عبد اهللا بن رجاء ثنا إسرائيل عن أيب أمحد بن دلف الورثاين، مسع أب

إسحاق عن الرباء قال كنا أصحاب حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم حندث أن عدة أصحاب بدر على عدة 
  .أصحاب طالوت الذين جاوزوا النهر مل جياوز معه إال بضعة عشر وثالمثائة

  فصل
  .جرير اليماين القزويين، مسع أباه رجا وكان من شيوخ قزوين ومسع منه أبنه رجاء بن أمحدأمحد بن رجاء بن 

  فصل

أمحد بن زكريا بن حيىي أبو حامد النيسابوري، مسع حممد بن حيىي الذهلي وأبا األزهر وأمحد بن يوسف السلمي، 
ومائتني، وكتب عنه هبا سليمان بن وبالري أبا حامت، وموسى بن إسحاق األنصاري ورد قزوين، سنة مثان وتسعني 

: يزيد وأبو احلسن القطان، وأكثر عنه أبو احلسن، ومات بعد ذلك بالري، وهو من الثقات، قال اخلليل احلافظ
وأدركت من أصحابه علي بن أمحد بن صاحل وحممد بن احلسن بن فتح، ورأيت خبط أيب احلسن القطان ثنا أبو حامد 

يسابوري بقزوين يف رجب، سنة تسع وأربعني ومائتني، ثنا أبو األزهر أمحد بن األزهر أمحد بن زكريا بن حيىي الن
  .احلرشي

ثنا مروان يعين ابن حممد الطاطري ثنا سعيد يعين ابن عبد العزيز عن ربيعة عن يزيد عن أيب إدريس اخلوالين عن أيب 
ه قال يا عبادي إن حرمت الظلم على ذر عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، فيما يروى عن ربه عز وجل أن

فال تظاملوا يا عبادي كلكم ضال إال من هديته، فاستهدوين أهدكم يا عبادي كلكم . نفسي، وجعلته بينكم حمرما
جائع إال من أطعمته فاستطعموين أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إال من كسوته، فاستكسوين أكسكم يا عبادي 

  .وأنا أغفر الذنوب مجيعاً فاستغفروين أغفر لكمإنكم ختطئون بالليل والنهار، 
يا عبادي أنكم لن تبلغوا ضري، فيضروين ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، وأنسكم 



وجنكم، كانوا على أتقى قلت رجل واحد منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
  .على افجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئاوإنسكم وجنكم كانوا 

يا عبادي لو أن أولكم، وآخركم، وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد، فسألوين فأعطيت كل إنسان مسألته ما 
نقص ذلك ما عندي إال كما ينقص املخيط إذا أدخل يف البحر، يا عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيتها لكم أو فيكم 

يوم القيامة، فمن وجد خرياً فليحمد اهللا ومن وجد غري ذلك فال يلومّن إال نفسه، قال ربيعة فكان أبوإدريس إياها 
  .إذا حدث هبا احلديث جثا على ركبتيه

  فصل

أمحد بن زيد القريواين، مسع علي بن أمحد بن صاحل بقزوين مع اخلليل احلافظ حديثه عن أيب بشر حممد بن عمران 
حدثنا شعيب بن حممد ثنا سليمان بن عيسى ثنا مالك بن أنس عن عمه أيب سهيل عن أبيه عن أيب اجلنيد الدشتكي 

ادفنوا موتاكم وسط أقوام صاحلني، فإن امليت يتأذى جبار : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: هريرة قال
  .السوء كما يتأذى احلي جبار السوء

  فصل
القاسم بن عنان العجلي املعروف بالبديع أبو علي اهلمداين فاضل، كثري أمحد بن سعد بن علي بن احلسن بن 

السماع مسعه أبوه مجاعة من اهلمدانيني، ومسع بأصبهان أبا احلسن الذكواين وأبا عبد اهللا الثقفي وبالري أبا سعد عبد 
لشافعي بن داؤد املقرىء، الكرمي بن أمحد الوزان التيمي وفاهو دار بن أيب الفوارس الديلمي وبقزوين أبا عمرو ا
  .وببغداذ ابن البطر، ولد سنة مثان ومخسني وأربعمائة، وتويف سنة مخس وثالثني ومخسمائة

ذكر مجيع ذلك اإلمام أبو سعد السمعاين، وقد أجاز للبديع أبو صاحل املؤذن وأبو بكر بن خلف، واإلمام أبو 
ألنصاري وأبو عطاء امللحي، وأبو تراب املراغي وعبد إسحاق الشريازي، والقاضي صاعد بن سيار وشيخ اإلسالم ا

الرمحن بن أيب عثمان الصابوين، وأبو عمرو احملمي وأبو املظفر السمعاين وعبد الرمحن بن منصور بن رامش، وكان 
أبو أنبا علي بن حممد بن عبد احلميد البجلي، سنة سبع وستني وأربعمائة، أنبا : أليب علي البديع جمالس إمالء وفيها

بكر أمحد بن علي بن الل ثنا حممد بن بكر بن داسة ثنا أبو داؤد سليمان بن األشعث ثنا زياد بن أيوب ثنا هشيم ثنا 
أبو بشر عن سعيد بن جبريعن ابن عباس قال ملا قدم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم املدينة وجد اليهود يصومون 

أظهر اهللا فيه موسى علي فرعون، فنحن نصومه تعظيما له، فقال عاشوراء فسألوا عن ذلك، فقال هو اليوم الذي 
  :وله أيضا. رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم حنن أوىل مبوسى منكم وأمر بصيامه

  لكان من حكمها أن خيلق احلجر... إحدى وستون لو مرت على حجر 
  أعضاؤه وحناه الضعف والكرب... وكيف من بلغ السبعني واضطربت 

  كأهنا ال ترى ما تصنع القدر... لنفس آماالً تبلغها تؤمل ا

أمحد بن سعد اهللا بن فضل اهللا بن علي بن بلكوية أبو املظفر رأيته يتفقه عند والدي رمحه اهللا، وأنا صغري، مسع عم 
شاد للخليل أبيه القاضي عطاء اهللا بن علي فهم املناسك أليب بكر النقاش، بروايته عن أيب عمرو املنيقاين، ومسع اإلر

  .احلافظ من أيب حفص هبة اهللا بن علي بن بلكوية، سنة سبع وأربعني ومخسمائة
أمحد بن أيب سعد أبو العباس االسفرائين، مسع منه بقزوين اإلمام ملكداد بن علي والفقيه احلجازي بن شعبوية، وعبد 

يدي، قرأ عليه يف اجلامع سنة ست ومخسمائة، الرمحن بن املعايل الواريين ومما مسع منه هبا اجلمع بني الصحيحني للحم



  .روى عن أيب الفتيان الدهستاين وغري
  فصل

أمحد بن سعيد بن أمحد بن بسر أبو العباس الفقيه كان يؤم يف جامع قزوين، مسع أبا علي اخلضر بن أمحد الفقيه، 
ايته، عن أيب احلسن القطان عن وغريه ومما مسع منه إعراب مشكل القرآن أليب العباس أمحد بن حيىي ثعلب بن برو

ثنا أبو العباس أمحد بن سعيد بن أمحد بن بسر الفقيه، : ثعلب، وروى احلافظ أبو سعد السمان منه، فقال يف مشيخته
إمام جامع قزوين، بقراأيت عليه ثنا أبو حفص عمر بن حممد بن علي الزيات ثنا أبو حممد عبد اهللا بن ناجية ثنا أمحد 

ؤد بن الزبرقان ثنا مطر الوراق عن أيب الزبري عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وسلم بن منيع ثنا دا
  .قال إن املرأة تزوج على حسبها ودينها ومجاهلا فعليك بذات الدين تربت يداك

احلافظ أمحد بن سعيد بن أيب بكر الصويف، أبو العباس الفارسي، مسع األحاديث اخلمسة واخلمسني من ختريج 
  .الربقاين من أيب إسحاق الشحاذي بقزوين

أمحد بن سعيد بن أيب سعد بن حممد الصباغي القزويين، يكىن أبوه بأيب سنان ويذكر أمحد بالفقه وأجاز له رواية 
  .مسموعاته أبو عبد اهللا حممد بن الفضل الفراوي، بتحصيل أبيه أيب سنان

  فصل
  .األستاذ الشافعي بن داؤد املقرىءأمحد بن سليمان بن احلسني النجار، مسع 

أمحد بن سليمان بن احلسني املؤديب، مسع اإلمام أمحد بن إمساعيل يف املتفق للجوزقي أنبا أبو العباس الدغويل أنبا عبد 
: اهللا بن هشام ثنا حيىي بن سعيد ثنا زكريا عن عامر عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

  .م من سلم املسلمون من لسانه ويده واملهاجر من هجر ما هنى اهللا عنهاملسل
  فصل

أمحد بن سهل بن السري بن سهل الفقيه أبو بكر اهلمداين، ورد قزوين وحدث هبا عن علي بن احلسن البلخي، 
بقزوين ثنا حدثين أبو بكر أمحد بن سهل بن السري الفقيه اهلمداين : وروى عنه اخلليل احلافظ يف مشيخته، فقال

علي بن احلسني بن أجيد الفقيه البلخي، أخربين حممد بن سهل بن أيب سعيد القطان التنوخي بدمشق ثنا أمحد بن 
عبد اهللا ابن زياد ثنا إبراهيم بن حممد بن يوسف الفريايب ثنا حممد بن عبد الرمحن القشريي ثنا مسعر ثنا سعيد 

ول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا جامع أحدكم أهله فال ينظر إىل قال رس: املقربي عن أبيه عن أيب هريرة قال
الفرج فإنه يورث العمى، وإذا جامع أحدكم أهله فال يكثر الكالم فإنه يورث اخلرس، قال اخلليل مل يروه عن مسعر 

أنبا احلسني بن  إال حممد بن عبد الرمحن هذا وهو شامي يأيت مبناكري عن مسعود وغريه، قال وحدثين أمحد بن سهل
: علي النيسابوري ثنا حممد بن سليمان بن فارس ثنا عبد اهللا بن بشر ثنا حممد بن حرب بن زياد البصريي، قال

  :دخلت على أيب عبد الرمحن بن عائشة يوما فأكثرت الكالم فقال ابن عائشة
  فإذا نطقت فال تكن مهذارا... احللم زين والسكوت سالمة 
  ولقد ندمت على الكالم مرارا... مرة  ما أن ندمت على سكوت

  فصل
حدث أبو بكر حممد بن معاذ بن فهد (أمحد بن شاذان القزويين، حدث بنهاوند عن أمحد بن يوسف الثعليب 

ثنا أمحد بن نوح ) النهاوندي بقزوين أمالء فقال ثنا أمحد بن شاذان القزويين بنهاوند ثنا أمحد بن يوسف الثعليب
ن حنبل ثنا إسحاق بن يوسف األزرق ثنا شريك عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر قال قال املروزي جاء أمحد ب



  .ما من أمة إال بعضها يف النار، وبعضها يف اجلنة إال أميت فإهنا يف اجلنة: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  فصل

الوىل من صحيح البخاري، من األستاذ أيب  أمحد بن شعبوية بن عبد الكايف بن شعبويه القزويين، فقيه مسع اجمللدة
  .إسحاق الشحاذي، سنة تسع وعشرين ومخسمائة

  فصل

  .أمحد بن الشافعي بن أمحد األستاذ، مسع اإلمام أمحد بن إمساعيل سنة مخس وأربعني وأربعمائة
قاسم بن أيب املنذر، أمحد بن الشافعي بن حممد بن إدريس أبو الربكات، مسع تفسري مقاتل بن سليمان بن أيب طلحة ال

  .سنة مخس وستني وأربعمائة، بروايته عن أيب احلسن علي بن إبراهيم
  فصل

  .أمحد بن شيبان، مسع القراآت أليب حامت السجستاين، أو بعض الكتاب من أيب علي احلسن بن علي الطوسي بقزوين
  فصل

خبط أيب غياث إبراهيم بن أمحد املرزي أنبا  أمحد بن صاحل احلداد، والد علي بن صاحل املقرىء، روى عنه ابنه، رأيت
علي بن أمحد بن صاحل بياع احلديد ثنا أيب أمحد بن صاحل ثنا عمر بن علي ثنا الصباح بن حمارب عن أيب حنيفة عن 
محاد عن عبدامللك بن عمري عن قزعة عن أيب سعيد وأيب هريرة، قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، ال 

ومسع أمحد بن صاحل أبا الطوسي يف . الرجل على سوم أخيه وال خيطب على خطبة أخيه، وال تناجشوايستام 
وغرفة واخترنا الضم الن الغرفة ملء الكف واملغرفة " إال من اغترف غرفة " القراآت أليب حامت السجستاين 

  .والغرفة بالفتح يكون للقليل والكثري وقد تغرف السفينة مائة قربة وأكثر
  .محد بن صاحل الوراق، مسع مشكل القرآن أليب حممد القتييب، من أيب احلسن القطان أو بعضهأ

  فصل
  .أمحد بن الطيب الكسائي، مسع أيضا مشكل القرآن أليب حممد أو بعضه من أيب احلسن القطان

  فصل
ومه ينسب اخليطرة املعروفة أمحد بن عبد اجلبار بن أمحد، أبو احلسني العثماين القزويين، فقيه مذكور وإليه وإىل ق

بالعثمانية يف املسجد اجلامع، وروى قراءة أمحد بن رضوان املقرىء عن أيب منصور أمحد بن حممد بن عمر اجملدر 
  .عنه، ورواها عن أمحد بن عبد اجلبار، أبو الفضل حممد بن عبد الكرمي الكرجي

  فصل
أيب عبد اهللا املعسلي وحدث عنه أبو نصر حاجي بن  أمحد بن عبد الرمحن بن إبراهيم املذكر أبو بكر، روى عن

ثنا أبو بكر أمحد بن عبد الرمحن املذكر، من لفظه ثنا أبو عبداهللا حممد بن علي بن : احلسني البزاز، يف فوائده، فقال
ر عن عمر املعسلي ثنا علي بن حممد بن هارون احلمريي بالكوفة ثنا إبراهيم بن يوسف الصرييف ثنا أبو خالد األمح

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم" إذ يغشى السدرة ما يغشى : " الضحاك عن ابن عباس، يف قوله تعاىل
  .رأيتها حىت استيقنتها مث حال دوهنا

أمحد بن عبد الرمحن بن إسحاق الفراء القزويين، مسع أبا علي اخلضر بن أمحد بن الفقيه، يروى عن علي بن إبراهيم 
ل قرأت على أيب العباس أمحد بن حيىي النحوي، الشيباين يف احملرم، سنة اثنتني ومثانني ومائتني، أخربكم أبو القطان، قا



فيما يؤنث يف اجلسد األذن مونثة، وكذا العني والسن والكتف والكبد، : احلسن اللحياين قال قال الكسائي
ع، واخلنصر والبنصر، واإلهبام، والقفا يذكر والورك، والفخذ واليد، والرجل، والقدم، والعجز والساق واألصب

هذه قفا، والعنق يذكر ويؤنث واملنت يذكر ويؤنث واللسان يف الكالم يذكر ويؤنث، ويقال : ويؤنث وعكل يقول
  :أن لسان الناس عليه حلسنة وحسن أي ثناؤهم، وقال قساس الكندي

  أال تنهي لسانك عن رداها... أال بلغ لديك أباهين 
ل أن شفة الناس عليه حلسنه أي ثناؤهم، وقال فيما يذكر اجلبني واحلاجب، واخلد والضرس واملنكب فانث ويقا

والذقن والعاتق وبعضهم يؤنث العاتق والصدور والنحر والظهر والبطن والركب والكعب والعضد مؤنثة والكف 
الشفر والظفر مذكران والقلب مؤنثة والذراع والكراع مؤنثتان ويذكران ومل يعرف األصمعي التذكري فيهما، و

  .مذكر واألبط مذكر وقد أنثه بعض العرب
مما يؤنث يف غري الناس، الفاس، والكاس والعروض عروض الشعر، والقدوم واحلرب والناب من اإلبل والنوى 

قضت : للبعد والفرس والفهر، ويصغر فهرية، واالل للسراب يذكر ويؤنث والسلطان يذكر ويؤنث، قال بعضهم
على سلطان والدرع درع احلديد يؤنث ويذكر يقال هذه درع سابغة واالزار يذكر ويؤنث والسبيل والطريق به 

  .وقال إهنا لسبيل مقيم" قل هذه سبيلي " يذكر ويؤنث، قال تعاىل، 

واحلانوت يذكر ويؤنث والسكني يذكر ويؤنث ومل يعرف األصمعي فيهما إال التذكري، وقال : قال الكسائي
السراويل يذكر ويؤنث ومل يعرف األصمعي التأنيث، الدلو مؤنثة وقد ذكرها بعضهم والدرع درع املرأة  :الكسائي

مذكر والقدر مؤنثة والطست مؤنثة ويذكر، والسري سرى الليل مؤنثة، والذنوب للدلو مذكر ويؤنث أيضا 
ت جاز، وكذلك أمساء األدوات والعلباء والشيسا وهو فقار الظهر مذكران، وحروف املعجم كلها مؤنثة وإن ذكر

والصفات، مثل أين وأي وكيف وأمام وقدام وأيان، وما أشبههما مؤنث وإن شئت ذكرت وهذا معظم كتاب 
  .املذكر واملؤنث عن الكسائي

أمحد بن عبد الرمحن بن زياد املخزومي أبو الفضل، روى عن أيب نيعم وعلي بن عاصم وخالد بن حيىي، وروى عنه 
أنه أقام بقزوين، ومات هبا : ، وموسى بن هارون بن حيان وحممد بن مسعود، وذكر اخلليل احلافظحممد بن ماجة

وقال ثنا علي بن أمحد بن صاحل ثنا حممد بن مسعود ثنا أمحد بن عبد الرمحن ثنا عبد احلميد بن حيىي عن مبارك بن 
  .فضالة احلسن عن عبد اهللا بن مسعود

يأيت على الناس زمان ال يسلم لذي دين دينه، إال من فرَّ من شاهق إىل شاهق، : سلمقال النيب صلى اهللا عليه وآله و
يكون يف آخر الزمان إذا مل تنل : ومن جحر إىل جحر، كالثعلب بأشباله، قالوا يا رسول اهللا مىت يكون ذلك قال

  .رنا بالتزويج، فكيف حتلّ العزبةفإذا كان حلت العزبة، قالوا يا رسول اهللا أنت تأم: املعيشة إال مبعصية اهللا تعاىل
قال يكون يف ذلك الزمان هالك الرجل على يدي أبويه، إن كان له أبوان، فإن مل يكن له أبوان فعلى يدي زوجته، 

وكيف ذلك، قال يعريونه بضيق املعيشة، : وولده فإن مل يكن له زوجة وولد فعلى يدي األقارب واجلريان قالوا
  .ورد نفسه املوارد اليت هلك فيهاويكلفونه ماال يطق حىت ي

أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد الكرمي الكرجي أبو حامد، كان له حذق يف الفقه، والنظر واستقامة يف الطبع 
وسداد يف األحوال، وتويف نضارة شبابة، سنة مثان وستني ومخسمائة، وألبيه يف ذكر أحواله ووفاته رسالة مساها 

  .يف إمالء له، سنة مثان ومخسني ومخسمائة املبكية، ومسع أباه
يقول أنبا الشيخ الفقيه أبو طاهر إبراهيم بن شيبان الدمشقي ثنا جدي أبو أمي أمحد بن أيب نصر الطالقاين أنبا اإلمام 



أبو عبد الرمحن السلمي ثنا حممد بن أمحد بن حامد الترمذي عن أبيه عن أيب بكر عمر بن عبد الرحيم عن فهد بن 
م عن سويد أيب حامت عن غالب القطان عن أيب بكر بن عبد اهللا املزين عن عبد اهللا بن عمر، قال قال رسول اهللا سال

  .من خاف اهللا أخاف اهللا، منه كل شيء، ومن مل خيف اهللا أخافه اهللا من كل شيء: صلى اهللا عليه وآله وسلم
  فصل

  .، كان عارفا بالنحو واللغة، وآباؤه فضالء حمدثونأمحد بن عبد الرزاق بن حممد بن علي بن خسروماه القزويين
  فصل

أمحد بن عبد السالم، أبو بكر الصويف القرشي، من أعزة شيوخ قزوين سافر الكثري، ولقي املشائخ ورابط بالثغور، 
ثنا  ثنا أبو بكر أمحد بن عبد السالم ثنا أبو حممد املرعشي بانطاكيه،: روى احلافظ اخلليل عنه، فقال يف مشيخته

العباس بن الوليد بن مزيد البريويت أخربين أيب حدثين عبد اهللا بن شوذب عن أيب غالب قال دخلت مسجد دمشق 
إذ قدمت رؤس األزارقة، قد كان بعث هبا املهلب، فنصبت عند درج دمشق فاجتمع الناس ينظرون إليها فدنوت 

  .منها
سبحان اهللا ما يصنع الشيطان بأهل اإلسالم، مث دنا : قالفجاء أبو أمامة فدخل املسجد وصلة مث خرج، فلما رآها 

كالب النار كالب النار، شر قتلى حتت ظل السماء ثالثاً قلت أي رمحك اهللا هذا شيء مسعته من : من الرؤس فقال
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أو قلته من نفسك قال إين إذا اجلرييء بل مسعته من رسول اهللا غري مرة وال

عبد امللك بن حزور، : هذا مشهور من حديث أيب غالب وامسه حزور ويقال: مرتني وال ثالث وال أربع، قال اخلليل
  .روى عنه احلمادان وابن عيينة وغريهم

كنت يف البادية، وكنت جائعاً : مسعت أبا سليمان املغريب يقول: مسعت أمحد بن عبد السالم، يقول: قال أيضا
زل، فقلت يف نفسي لو كان معي درهم، لدخلت املنزل واشتريت هبا شيئاً آكله، فإذا الصحر فقربت من بعض املنا

فلما أن جزت نوديت، لو مل يكن معك هذه الدراهم ما : أملىء دراهم ودنانري، قال فأخذت منه ثالثة دراهم، قال
  .كنا نطعمك اخلبز

جزاء العتيقة، عن الشيخ جعفر األهبري املعروف قال فرميت بالدراهم، وقلت يا رب إين تائب ورأيت يف بعض األ
ببابا أنه قال خرجت من أهبر إىل قزوين، لزيارة الشيخ أيب بكر عبد السالم، فدخلت وسلمت عليه فقربين وأدناين، 
ورأيت منه لبساطا وحشمة، فقلت يف نفسي تواضع هذا الشيخ وكرمه، فكيف حاله مع اهللا، فقال يا بين إين أجبل 

وأحبهم، فأمسع مين واحفظ، وأعلم أين رأيت مجعاً من الفقراء يف املسجد اجلامع يضحكون فزبرهتم، ال الفقراء 
  .إنكاراً بل شفقة عليهم
رأيت يف املنام أبا يعقوب اخلياط القزويين، الذي ما رأيت يف أيامه مثله، ورأيت املشائخ كلهم : فلما جن على الليل

نوت منه فقال تنح عين، فقد زبرت على أصحابنا الفقراء، فقلت استغفر اهللا عنده يلبس كل واحد منهم، قميصا فد
يا شيخ، ما كان ذلك إنكاراً بل شفقة عليهم، وعاهدتك أن ال أرجع إىل مثله أبدا، فقال بسم اهللا هاك وألبسين 

  .قميصاً
فرحاً فرأيت القميص على بدين إن اهللا يأمرين أن أخيط لكل من أوليائه قميصاً يف كل سنة وألبسهم، فانتبهت : قال

فبقيت متعجباً، فقال تريد أن تراه، فقلت نعم، فأخرج من بيته قميصاً وألبسنيه، وقال إن اهللا قد أكرمك هبذه 
  .الكرامة، وأرجو أن يبعثك مقام األولياء وأخرب به أبا الطيب األيادي، وعلي بن طاهر فرجعت إىل أهبر وأخربهتما



ين قد أطعته فيما أخربتنا يف خترب به أحدا بعدنا، يشبه أن يكون قوله فبقيت متعجبا من كالم فقال يل الشيخ على باب
أتريد أن تراه كأنه قصد أن ينظر إليه ليحقق احلال، فإنه مل يكن على هيئة : الشيخ جعفر، فلما تعجب قال له الشيخ

  .املالبس املعهودة مث ملا راه أكرمه بإلباسه إياه
  فصل

الصمد محوية، أبو عبد الرمحن بن أيب سعد احلموي، مسع صحيح البخاري من أيب القاسم علي بن  أمحد بن عبد
احلسن بن حممد الصفار، عن احلفصي عن الكشمهيين، وصحيح مسلم عن أيب حممد إمساعيل بن عبد الرمحن ابن أيب 

ني الفارسي ن اجللودي، وورد بكر بن صاحل القاري النيسابوري، منسوب إىل قرية يقال هلا قار، عن أيب احلس
  .قزوين، وحدث هبا سنة أربع وستني ومخسمائة، عن أيب احلسني، عبيد اهللا بن حممد بن اإلمام أمحد البيهقي

أنبا جدي أبو بكر أمحد يف عواليه الصحاح أنبا أبو حممد بن يوسف األصبهاين أنبا أبو سعيد بن األعرايب ثنا سعدان 
عاصم األحوال قد سالت أنسا عن القنوت، قبل الركوع، أو بعد الركوع، قال إمنا قنت  بن نصر ثنا أبو معاوية عن

  .القراء: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناساً من أصحابه يقال هلم
  فصل

لقرآن، خاشعاً سليم أمحد بن عبد العزيز بن حممد أبو الفضائل الشحاذي، تفقه على والدي مدة وكان حافظاً ل
  .اجلانب قنوعا، مسع مسند الشافعي من أيب سليمان الزبريي، ومسع والدي غريه، وتويف سنة عشروستمائة

  فصل
أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم بن اخلليل أبو علي اخلليلي القزويين أخو احلافظ اخلليل بن عبد اهللا، مسع علي 

وثالمثائة، قال أخربنا حممد بن مسعود األسدي، ثنا سهل بن زجنلة ثنا سليمان  بن أمحد بن صاحل، سنة ست وسبعني
بن حرب عن محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

األحكام أليب  إن أحدكم يف صالة ما انتظر الصالة، ومما مسع من علي بن أمحد بن صاحل، مع أخيه كتاب: وسلم
  .علي الطوسي، ومسع أيضا أبا الفتح الراشدي

رأيت بعضهم حدث عن أيب علي هذا يف كتابه ثنا أبو عبد اهللا بن حممد بن علي بن عمر املعدل ثنا عبد الرمحن بن 
هو أيب حامت ثنا أيب ثتا الربيع ابن سليمان، مسعت حممد بن إدريس الشافعي، حيكي عن بعض احلكماء، أنه قال و

يا أيها الناس إمنا الدنيا دار ممّر واآلخرة دار مقر فخذوا من ممّركم ملقّركم وال هتتكوا استاركم عند من ال : يعظ
خيفى عليه اسراركم واخرجوا من الدنيا قبل أن خيرج منها أبدانكم فإن العبد إذا هلك قال الناس ما ترك وقال 

  .ال يؤخروا كال فيكون عليكم كالاملالئكة ما قدم فقدموا فضالً تكون لكم فرض و

أمحد بن عبد اهللا بن محوية، مسع أبا احلسن القطان بقزوين يف غريب احلديث أليب عبيد بروايته، عن علي بن عبد 
العزيز عنه ثنا ابن أيب عدي عن حامت بن أيب صغرية عن مساك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا 

قال صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب أو ظلمة أو هبوط فأكملوا أنه : عليه وآله وسلم
  .العدة وال تستقبلوا الشهر، استقباال وال تصلوا رمضان بيوم من شعبان

 أمحد بن عبد اهللا بن زاذان القزويين، أبو بكر بن أيب حممد، ذكر اخلليل احلافظ أنه مسع إسحاق بن حممد، وأبا موسى
قرأت على أيب بكر، أمحد بن عبد اهللا ابن زاذان من أصل مساعه، : احلياين، وأنه قرأ عليه أحاديث، وقال يف مشيخته

خبط أبيه ثنا إسحاق بن حممد الكيساين ثنا حممد بن عبد امللك بن مروان الواسطي ثنا مسلم بن سالم الواسطي ثنا 



  .رجل من أسلم أنه لدغ شعبة عن سهيل وصاحل ابين أيب صاحل عن أبيهما عن
أعوذ بكلمات اهللا التامات، من : فأتى النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، فشكا ذلك فقال، أما لو قلت حني أمسيت

وأبو بكر هذا أخو حممد بن عبد امللك بن زاذان، وقد سبق ذكره يف احملمدين، وعن القاضي . شر ما خلق، مل يضرك
الزاذانية هلم قدم بيت وأن زاذان كان صاحب علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قتل  أيب حممد بن أيب زرعة الفقيه أن

  .حتت رأيته فانتقل أوالده إىل قزوين
وقال . أمحد بن عبد اهللا بن عاصم املقرىء، أبو عبد اهللا القزويين، مسع عبد اهللا بن زياد، روى عنه أبو احلسن القطان

بد اهللا أمحد بن عبد اهللا بن عاصم القزويين ثنا عبد اهللا بن زياد ثنا خالد بن فيما انتخب من فوائد شيوخه، ثنا أبو ع
: عبد اهللا الواسطي عن احلسن بن قيس الرحيب عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .ال يقبضهااخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة، واملنفق عليها، كالباسط كفيه للصدقة 
أمحد بن عبد اهللا بن أيب القاسم الكموين أبو العباس القزويين، مسع ببغداد، نصر بن عبد اجلبار القرائي سنة سبع 

ومخسمائة، وفيما مسع، أنبا أبو طالب العشاري ثنا أبو القاسم عبيد اهللا بن حممد البزاز ثنا عبد اهللا بن حممد البغوي 
ن حممد بن مطرف عن أيب حازم عن سهل بن سعد الساعدي، مسعت رسول اهللا صلى ثنا علي بن اجلعد ثنا أبو عسا
  .روحة أو غدوة يف سبيل اهللا خري من الدنيا وما فيها: اهللا عليه وآله وسلم يقول

أمحد بن عبد اهللا بن ميمون، مسع أبا عمرو سعيد بن حممد اهلمداين بقزوين يف تفسري بكر بن سهل الدمياطي، بروايته 
يريد الذين أيقنوا أن اهللا عز وجل ال " هذا بصائر للناس وهدى ورمحة لقوم يوقنون " بن عباس رضي اهللا عنه عن ا

  .شريك له وأن حممداً رسوله
أمحد بن عبد اهللا بن وسبة، مسع أبا احلسن القطان بقزوين ميلي ثنا احلسني بن علي بن حممد، وهو أبو عبد اهللا 

هللا ابن موسى أنبا سعد بن أوس عن بالل بن حيىي عن شتري بن شكل، قال رأيت معاوية الطنافسي ثنا أيب ثنا عبيد ا
  .أنت معاوية، فقال أنا احلياري، تركت أهلي حيارى ال مسلمني وال نصارى: يف املنام فقلت له

  .أمحد بن عبد اهللا الصباغ، مسع أبا عمر بن مهدي بقزوين
يمان بن يزيد الفامي، ثنا أمحد بن حممد بن سعيد املروزي بالبصرة ثنا حممد أمحد بن عبد اهللا البزاز، مسع أبا داؤد سل

بن إمساعيل احلساين الواسطي ثنا حممد بن خازم، أبو معاوية الضرير عن حيىي بن سعيد عن عبد اهللا بن دينار عن ابن 
لوك إما فارس والروم، سلط إذا مشت أميت املطيطا وخدمتها امل: عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .شرارهم على خيارهم
يستغرب من حديث حيىي بن سعيد األنصاري، وإمنا يشهر عن موسى بن عبيدة الربذي عن عبيد اهللا بن دينار، قاله 

سليمان بن يزيد الفامي، واهللا أعلم، وروى عن أمحد بن عبد اهللا بن البزاز عن علي بن احلسني ابن علي بن حممد 
  .القطان
  فصل

أمحد بن عبد اجمليد املخرمي املقرىء، قرأ القرآن كله على أيب احلسني أمحد بن مالك القصار، وعلى علي بن إبراهيم 
قرأت على أيب جعفر على ابن أيب نصر، : بن سلمة القطان بقزوين، قال أقرأنا على احلسني بن علي األزرق، قال

  .قرأت علي بصري قال قرأت على الكسائي: قال
  فصل



أمحد بن عبد امللك بن جاباره، مسع يف أمايل القاضي عبد اجلبار ابن أمحد منه بقزوين أنبا أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد 
بن حممد بن عبد العزيز ثنا عبد اهللا بن العباس الطيالسي ثنا حممد بن موسى احلرشي ثنا عبد اجمليد ابن عبد العزيز بن 

ن جابر أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال أحب الطعام إىل اهللا تعاىل ما رواد عن ابن جريج عن أيب الزبري، ع
  .كثرت عليه األيدي

أمحد بن عبد امللك الواعظ أبو الفرج اخلطييب، مسع أبا احلسن عبد اجلبار اخلالوي أنبا أبو الفتح احملسن بن احلسني 
محد الزيات ثنا احلسن بن عرفة ثنا خلف بن خليفة عن الراشدي ثنا احلسني ابن حلبس بن محوية ثنا عبد امللك بن أ

إنك : محيد األعرج عن عبداهللا بن احلارث عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .لتنظر، إىل الطري يف اجلنة، فتشتهيه فيخر مشويا بني يديك

  .وسياباذي حدث بقزوين، سنة اثنيت عشرة ومخسمائةأمحد بن عبد امللك بن عبد الرمحن أبو عبد الرحيم امل
  فصل

  .أمحد بن عبد الوهاب بن أمحد القرائي فقيه، تفقه على فخر اإلسالم ملكداد بن علي، ومسع احلديث
  .أمحد بن عبد الوهاب بن مهدي اخلليلي، مسع بعض الصحيح حملمد ابن إمساعيل من األستاذ الشافعي بن داؤد

  فصل
روى كتاب األربعني للقاضي أيب نصر حممد بن علي بن ودعان بالطالقان، بني :  بن الفضل العباديأمحد بن عبيد اهللا

  .قزوين والري، سنة ست ومخسمائة، عن أيب احلسن أمحد بن احلسني بن أمحد اخلالدي عن أيب نصر بن ودعان
اية عن أمحد بن حممد بن داؤد أمحد بن عبيد القزويين، شيخ حيدث عن أمحد بن ثابت مرجوية الرازي أكثر الرو

  .الواعظ
  فصل

أمحد بن عبدوس الكاتب القزويين، له خط وافر من احلديث واللغة وغريمها، ورأيت له اختصاراً من غريب القرآن 
  .أليب عبيد القاسم ابن سالم ال بأس به

  فصل
أنبا ابن أيب أويس، حدثين  أمحد بن العباس بن محوية، أبو بكر الرازي املذكر حدث بقزوين، عن حممد بن أيوب

مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد اهللا الصناحبي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال إذا 
  .توضأ املؤمن، فتمضمض خرجت اخلطايا من فيه

  فصل
هشام بن عمار أمحد بن عثمان بن إمساعيل النسائي أو الكسائي أبو عبد الرمحن، شيخ ورد قزوين، وحدث عن 

وغريه، وروى عنه سليمان بن يزيد الفامي، وأبو احلسن القطان، رأيت خبط أيب احلسن ثنا أبو عبد الرمحن أمحد بن 
عثمان بن إمساعيل النسائي، أبو عبد الرمحن إمالء بقزوين، سنة مثان وسبعني ومائتني، ثنا هشام بن عمار ثنا الوليد 

: ن ابن اهليثم عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قالبن مسلم ثنا ابن هليعة عن دراج ع
  .أكثروا ذكر اهللا عز وجل حىت يقال جمنون

أمحد بن عثمان بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي، صاحب الكتاب املعروف بالسنن وفيه داللة ظاهرة على وفور 
باط املعاين اليت يفصح عنها تراجم األبواب، ومسع قتيبة بن سعيد علمه، وحسن ترتيبه وتلخيصه، وقوة نظره يف استن

  .وإسحاق بن راهوية، وحممود بن غيالن، ومبصر أصحاب الليث بن سعد، وورد قزوين، سنة مخس وسبعني ومائتني



مد وروى عنه من أهلها جدي وإسحاق بن حممد وعلي بن إبراهيم وثنا أبو بكر عبد اهللا بن حم: قال اخلليل احلافظ
بن روزبه الكسروي هبمدان ثنا محزة بن علي الكناين مبصر ثنا أبو عبد الرمحن النسائي ثنا عبد امللك بن شعيب بن 

الليث ثنا أيب عن جدي عن حيىي بن أيوب عن مالك بن أنس عن عبد اهللا بن الفضل عن نافع بن جبري بن مطعم عن 
الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذهنا صماهتا : مقال النيب صلى اهللا عليه وآله وسل: ابن عباس، قال

صحيح من حديث الليث عن حيىي بن أيوب عن مالك، ومات الليث وحيىي قبل مالك، بسبع سنني : قال اخلليل
  .تويف أبو عبد الرمحن، سنة ثالث وثالمثائة

ن الزبري بن العوام، مسع حيىي بن عبدك أمحد بن عثمان بن طلحة بن حممد بن عثمان بن طلحة بن حممد بن خالد ب
  .وهارون بن هزاري، واحلسني بن علي الطنافسي، ومسع منه ابنه حممد

أمحد بن عثمان الساوي، مسع الشيخ أبا احلسن القطان بقزوين، حيدث عن أيب علي احلسن بن نصر الطوسي ثنا 
أي هاجر إليها مع جعفر بن أيب طالب، واستعمله الزبري بن بكار، قال كان النعمان بن عدي مع أبيه بأرض احلبشة، 

  :عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على ميسان فقال النعمان

  مبيسان يسقى يف زجاج وحنتم... من مبلغ احلسناء أن جليلها 
  وصناجة حتدو على كل منسم... إذا شئت غنتين دهاقني قرية 

  املتثلم وال تسقين باألصغر... إذا كنت ندماين فباألكرب اسقين 
  تنادمنا يف اجلوسق املتهدم... لعل أمري املؤمنني يسؤه 

  .فعزله عمر رضي اهللا عنه، ويروى أنه قال وأمي اهللا أنه يسؤين وعزله
  فصل

  .أمحد بن عزرة أبو العباس التككي، مسع بقزوين علي بن أمحد ابن صاحل بياع احلديد
  فصل

قزوين وحدث هبا عن حممد بن عبيد بن حساب، روى أبو داؤد أمحد بن عقبة بن مضرس بن سعيد األصبهاين، ورد 
سليمان بن يزيد الفامي يف جزء من فوائده عنه بسماعه منه بقزوين، قال ثنا حممد بن عبيد ثنا عبد الواحد بن زياد 

يوم  من سئل عن علم يعلمه فكتمه أجلم: احلجاج عن عطاء عن أيب هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .القيامة بلجام من نار

  فصل
أمحد بن عكرمة، مسع بقزوين تاريخ أمحد بن حنبل من أمحد بن احلسن بن ماجة أو من أمحد بن حممد بن ميمون أو 

  .منهما مجيعا
  فصل

أمحد بن علي بن إبراهيم املؤدب، مسع أبا الفتح الراشدي، سنة مثان وأربعمائة، ويف مسموعه منه حديث الراشدي 
 بكر حممد بن عبد اهللا البجلي، قال مسعت أبا سعيد بن األعرايب مبكة، حيكي أن أحداثا من مصر ركبوا حبر عن أيب

وقعت أنا يف : القلزم، للحج، فغرق بعضهم فغرق آخر نفسه مث إن الغواصني جنومها، فلما أفاق قال األول لآلخر
ت أين أنت، ومسع أمحد بن علي، أبا احلسن بن إنه غاب عين نفسي، فتومه: البحر، فلم أوقعت نفسك فيه، فقال
  .إدريس أيضا، سنة مثان وأربعمائة



أمحد بن علي بن أمحد بن حممد بن الفرج الفقيه أبو بكر اهلمداين املعروف بابن الل أصله من روذ راور، إمام 
عجم الصحابة، مشهور بالفقه والفتوى، وصنف يف الفقه واحلديث، ومن مصنفاته يف احلديث، كتاب السنن وم

روى عن أبيه وعبد الرمحن بن محدان اجلالب، وورد قزوين، ومسع هبا من ميسرة بن علي، وروى عنه احلافظ اخلليل 
  .وأبو عبد الرمحن السلمى وأبو الفضل بن عبدان وجعفر األهبري

با أبو بكر بن الل أنبا أبو أنبانا أبو منصور الديلمي، عن أبيه الكياشريوية أنبا أبو الفرج علي ابن حممد البجلي أن
سعد ميسرة بن علي اخلفاف بقزوين ثنا أبو بشر حممد بن عمران الرازي ثنا شحيب بن حممد اهلمداين ثنا سليمان 

بن عيسى ثنا مالك بن أنس عن عمه أيب سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
صاحلني فان امليت، يتأذى جبار السوء كما يتأذى احلي جبار السوء، تويف سنة مثان أدفنوا موتاكم وسط أقوام : وسلم

  .وتسعني وثالمثائة
أمحد بن علي بن أمحد اخلضري أبو نصر، ويعرف أبوه حباجي، مسع بعض الصحيح للبخاري من أوله من األستاذ 

  .يف الفقه والعربيةالشافعي املقريء، سنة أربع وسبعني وأربعمائة، وكان فيه ذكاء، ومعرفة 
أمحد بن علي بن أمحد الوكيل أبو بكر، كان يتوكل يف جملس القضاة ويعرف طرفا من الفقه وأحكام القضاء 

والشروط، وتفقه على والدي رمحه اهللا مدة، ومسع منه فضائل شهر رمضان من مجعه، سنة سبع ومخسني ومخسمائة، 
عبد اهللا بن هبة اهللا الكموين، سنة إحدى وأربعني ومخسمائة، خيرب عن  وأجاز له أبو علي املوسياباذي، ومسع أبا أمحد

  .حممد اهلادي
أنبأ املظفر بن محزة اجلرجاين أنبأ االستاذ أبو طاهر الزيادي، أنبأ حاجب بن أمحد الطوسي، ثنا عبد الرحيم ثنا هشام 

ران بن حصني، قال قال رسول اهللا بن عبد امللك الطيالسي، عن مسلم بن زرير، عن أيب رجاء العطاردي، عن عم
أطلعت يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها النساء، : صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .تويف يف احملرم سنة عشر وستمائة
ليمان بن يزيد، أمحد بن علي بن احلسني بن علي بن عمر املعسلي أبو احلسن الصيدالين القزويين، مسع حممد بن س

وعلي بن أمحد بن صاحل، وابا طالب أمحد بن علي بن رجاء، وأبا عبد اهللا القطان، وأبا عمر بن مهدي، وجده أبا 
حممد بن احلسن بن علي، وأجاز له احلاكم أبو عبد اهللا النيسابوري، ومسع بنيسابور أبا احلسني أمحد بن حممد بن 

  .وثالمثائة أمحد بن عمر اخلفاف، سنة إحدى وتسعني

ثنا أبو العباس حممد بن إسحاق السراج سنة اثنيت عشرة وثالمثائة، حدثين العباس بن عبد اهللا صدوق، ثقة حدثنا 
: حفص بن عمر ثنا احلكم ابن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

أن أمحد بن علي هذا : ؤمن، وذكر اخلليل احلافظ يف اإلرشاديف قلب كل م" تبارك الذي بيده امللك " وردت أن 
  .كان حافظاً للحديث عارفاً بالنحو واللغة، تويف سنة ست وأربعمائة، ومسع الزبري ابن حممد الزبريي سنة سبع

  .أمحد بن علي بن احلسني الوراق، مسع أبا الفتح الراشدي بقزوين سنة ست وأربعمائة
  .زبري أبو العالء، كان فيه عفة وصالح، ومسع أباه سنة ست ومخسني ومخسمائةأمحد بن علي بن حيدر الر

أمحد بن علي بن رافع، مسع سليمان بن يزيد، وأبا احلسن القطان بقزوين، ومما مسعه من أيب احلسن يف بعض أماليه ثنا 
إمساعيل املدين، حدثين جعفر بن إبراهيم ابن نصر سنة ثالث وسبعني ومائتني، ثنا حيىي بن عبد احلميد، ثنا حامت ابن 

حممد، عن أبيه قال، أنا حممد بن علي بن احلسني فأهوى بيده إىل رأسي، فنزع زري األعلى احلديث الطويل يف صفة 
  .حجة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم



ن بن هبمن زاد أمحد بن علي بن شريح، مسع سليمان بن يزيد الفامي، بقزوين حيدث عن أيب جعفر أمحد بن هارو
الضرير، ثنا كامل ابن طلحة ثنا عبد الصمد بن حبيب األزدي عن سعيد بن طهمان، عن أنس بن مالك قال قال 

  .يأيت على الناس زمان يريب الرجل فيه جروا خري من أن يريب ولدا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .مشكل القرآن أليب حممد بن قتيبة أو بعضه أمحد بن علي بن الصباح، مسع بقزوين أبا احلسن القطان

أمحد بن علي بن الطيب بن حممد القزويين أبو احلسني، ويعرف أبوه بعالن، ذكر أنه أدرك أبا حامت، ومسع منه وأبوه 
  .وجدّه، وعمه عثمان بن الطيب أصحاب علم وحديث مذكورون
ي أيب بكر اجلعاين أنبانا أبو سليمان الزبريي أنبا أمحد بن علي بن أيب الطيب أبو احلسن القزويين، حدث عن القاض

أبو القاسم املخلدي ثنا أبو علي القومساين ثنا إبراهيم احلمريي ثنا أبو احلسني أمحد بن علي بن أيب الطيب القزويين، 
د مسعت حممد بن أمحد بن أسد املعروف بابن حرارة، مسعت عبد اهللا بن سليمان، مسعت علي بن خشرم، مسعت سعي

حججت فنزلت ذات عشية عن عمارييت وركبت بغلة فإذا أنا بأعرايب، واقف : بن مسلم ابن قتيبة الباهلي، يقول
ملن هذه القطرات قلت لرجل من باهلة، قال كلها مبا عليها، قلت نعم، قال ما حسبت أن : ينظر إيل القطرات فقال

  .باهليا يعطيه اهللا عز وجل كل هذا
ال واهللا قلت أكان يسرك أنك أمري : ك قلت أكان يسرك أهنا لك، وأنك من باهلة، قالفلما رأيت منه ذل: قال

ال واهللا قلت أكان يسرك أنك من أهل اجلنة وأنك باهلي ففكر ساعة وكان ذا دين : املؤمنني، وأنك باهلي، قال
اجلنة أين باهلي، فضحكت مث فقال واهللا ما دون اجلنة، مطلب وأنه لغاية الراغبني، ولكن على شرط أن ال يعلم أهل 

  .قلت للغالم ما معك قال مائة دينار
قلت أدفعها إليه، فلما صارت يف كفه سر هبا، فقال آجرك اهللا لقد وافق حاجة، فقلت خذها وأنا باهلي فثرها من 

ي ومسريي ديه، وقال واهللا ما أحب أن ألقى اهللا ويف عنقي منه لباهلي، قال فلما انصرفت سألين املأمون عن طريق
فحدثته هبذا احلديث فعجب منه، وذكر أن أبا زيد عمر بن شبه، قال قد رأيت سعيد بن مسلم وكان من عقالء 

  .الرجال ولقد أساء حني أشاع على قومه مثل هذا
 أمحد بن علي بن عبد الرحيم، أبو علي الرازي، مسع بقزوين أبا احلسن القطان، يقول ثنا إبراهيم بن نصر ثنا احلماين
ثنا عدي بن أيب عمارة ثنا مطر الوراق ثنا أبو الصديق الناجي عن أيب سعيد اخلدري، قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

ليؤمرن على أميت رجل من أهل بييت يوسع األرض عدالً كما وسعت قبل ذلك جوار ميلك سبع : عليه وآله وسلم
  .من أيب الناجي فذكرت هذا احلديث لعامر األحول فقال مسعته: سنني قال عدي

أمحد بن علي بن عبد اهللا بن املرزبان األستاذ أبو بكر الديلمي، ذكر اخلليل احلافظ يف اإلرشاد أنه كان دينا عاملا 
بالقراآت والفقه، على مذهب أهل الكوفة، وبالفرائض كبري احملل وأنه مسع حممد بن مسعود وحممد بن مجعة 

سنجاين وحممد بن جعفر األسناين الرازي، وأنه أسلم ناحية من الديلم على وأقراهنما وبالري إبراهيم بن يوسف اهل
  .لسان أبيه علي

حدث أبو منصور الفارسي املقرىء، عن أيب حفص عمر بن حممد ابن عيسى العدل ثنا أبو بكر أمحد بن علي 
يرة أن النيب صلى اهللا عليه األستاذ ثنا حممد بن مسعود ثنا أبو مصعب عن الدراوردي عن العالء عن أبيه عن أيب هر

  .الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر، مات أبو بكر األستاذ، سنة إحدى وسبعني وثالمثائة: وآله وسلم قال
أمحد بن علي بن عالن العالين القزويين، مسع أبا الفتح الراشدي يف الصحيح حملمد بن إمساعيل البخاري، سنة أربع 

هللا بن عثمان بن عبدان أنبا عبد اهللا أنبا يونس عن الزهري أخربين محزة بن عبد عشرة وأربعمائة، حديثه عن عبد ا



قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا أنزل اهللا بقوم عذاباً أصاب : اهللا بن عمر أنه مسع ابن عمر يقول
  .العذاب من كان فيهم مث يبعثون على أعماهلم

الب القزويين، مسع علي ابن حممد بن مهروية وسليمان بن يزيد وأبا احلسن أمحد بن علي بن عمر بن أيب رجاء أبو ط
القطان، وروى عنه اخلليل احلافظ فقال يف مشيخته ثنا أمحد بن علي بن أيب رجاء ثنا علي بن حممد بن مهروية ثنا 

شعبة بن احلجاج عن  عمرو بن سلمة اجلعفي القزويين، سنة سبع وستني ومائتني، ثنا داؤد بن إبراهيم العقيلي ثنا
مسعت معاذ بن جبل، يقول قال : يونس يعين ابن عبيد عن محيد بن هالل عن أيب كاهل عن عبد الرمحن بن مسرة قال

ومسع . من قال أشهد أن ال إله إال اهللا، صادقاً من قلبه مث مات حرمه اهللا على النار: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .سبع وتسعني وثالمثائة منه هبة اهللا بن زاذان، سنة

أمحد بن علي بن أيب الفرج الديلمي، مسع أبا الفتح الراشدي، سنة أربع عشرة وأربعمائة، ومسع أبا حممد عبد اهللا بن 
  .العزيز اخلواري وغريه

أمحد بن علي بن حممد بن إسحاق الطنافسي أبو شداد، من بيت العلم واحلديث والطنافسيون مجاعة، يأيت ذكرهم 
وما حدثنا إال أبو بكر حممد بن أمحد : ما يقتضيه الترتيب إن شاء اهللا تعاىل، ومسع أمحد أباه وأقرانه، قال اخلليلعلى 

  .بن ميمون
روى الفوائد املنتقاة، ختريج إبراهيم بن محري اخليارجي عن أمحد بن نصر : أمحد بن علي بن حممد اخليارجي الشيباين

ه من محري بن إبراهيم عن أبيه، ويف تلك الفوائد أنبا أبو عمر حممد بن عبد الواحد اخليارجي، مساعاً أو إجازة بسماع
البزاز حدثنا عبيد اهللا بن سهل املقرىء ثنا حممد ابن الوليد ثنا غندر عن شعب عن منصور عن ربعي عن حذيفة عن 

  .د اشترى نفسه من اهللا عز وجلألف مرة فق" قل هو اهللا أحد " من قرأ : رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
أمحد بن علي اجلويين اهلريسكي، مسع بقزوين سنة ثالث وعشرين ومخسمائة السيد أبا القاسم علي بن يعلى بن 

عوض اهلروي، حيدث عن أيب القاسم هبة اهللا بن حممد الشيباين أنبا أبو علي بن املذهب أنبا أبو بكر القطيعي أنبا 
ل ثنا أيب حدثنا حيىي بن سعيد عن زكريا بن أيب زائدة قال مسعت عامراً يعين الشعيب مسعت عبد اهللا بن أمحد بن حنب

مثل املؤمنني يف توادهم وتعاطفهم : النعمان بن جبري خيطب يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول
  .مثل اجلسد إذا اشتكى منه شيء تداعى سائر اجلسد بالسهم واحلمى

لي الرستمي أبو الفرج، مسع أبا احلسن القطان يف مفتح كتاب الطواالت حيدث عن أيب يعقوب إسحاق أمحد بن ع
بن إبراهيم الدبري بسماعه منه بصنعا، سنة مخس ومثانني ومائتني، قال قرأنا على عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 

آله وسلم من الوحي الرؤيا الصاقة يف النوم، أخربين عروة عن عائشة قالت أول ما بدى برسول اهللا صلى اهللا عليه و
  .احلديث -فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح مث حبب إليه اخلالء 

أمحد بن علي الفسوي أبو بكر، حدث بقزوين، عن البغوي، روى عنه أبو احلسن الصيقلي أنباء والدي رمحه اهللا 
أبو بكر أمحد بن علي الفسوي قدم علينا قزوين ثنا البغوي، ثنا  إجازة أنبأ علي ابن حممد بن احلسني الصيقلي، ثنا

إنّ اهللا تعاىل : علي بن سكني ثنا شعبة ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن عبد اهللا بن أيب حارث، عن كعب قال
  .قسم كالمه ورؤيته، من موسى، وحممد فكلمه موسى مرتني، ورآه حممد مرتني

ع أمحد بن إبراهيم بن مسوية، حديثه عن حممد ابن عبد امللك الدقيقي الواسطي، قال مسعت أمحد بن علي اخلياط مس
أبا عمران موسى بن إمساعيل قال مسعت الشيباين يعين الفضل بن موسى، يقول قال ابن املبارك بكم أنت أكرب مين 

  .قلت بسنتني قال هات انزع خفك



تب شهادته على حكومة للقاضي أيب موسى عيسى بن أمحد سنة أمحد بن علي السراج، ممن كان يتفقه بقزوين، ك
  .تسع وسبعني وثالمثائة

أمحد بن علي أيب أمحد املعروف بابن القاّص أبو العباس الطربي، من أكابر أصحاب الشافعي رضي اهللا عنه، تفقه 
لي السنبحي واملفتاح على ابن شريح، وصنف التلخيص الذي شرحه أبو بكر القفال وأبو عبد اهللا اخلتين وأبو ع
من " رياضة املتعلمني " الذي خلف الطربي، واألستاذ أبو منصور ورد قزوين ودرس هبا مدة، ومسع منه هبا كتاب 

مجعه وممن مسعه، منه حممد بن أمحد بن إدريس بن حممد القزويين، وروى عنه من أهلها، أيضاً حممد بن علي الفرضي 
د من كتاب احلافظ اخلليل ثنا حممد بن علي الفرضي ثنا أمحد بن أيب أمحد الطربي أنبانا من أجاز له أبو علي احلدا

الفقيه، ابن القصاص ثنا عبداهللا بن حممد بن ناجية ثنا حممد بن ثعلبة ابن سوار ثنا عمي حممد بن سوار عن سعيد بن 
قال إذا تثبت أصبت أو  :مساك بن حرب عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

كدت أن تصيب، وإذا استعجلت أخطأت، أو كدت أن ختطى، وبه عن ابن القاص ثنا عبداهللا بن محدان الدينوري 
ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري، قال حججت يف السنة اليت حج فيها هارون الرشيد فسأل هل هبا أحد من أهل 

ن علي اجلعفي فبعث إليه أن أمري املؤمنني يريد زيارته، فلما أتاه الرسول احلسني ب! العلم قالوا نعم يا أمري املؤمنني
هنض قائماً، وقال أنا أحق بزيارة أمري املؤمنني، فجاء حىت دخل على هارون، وهو على سرير فأخذ هارون بيده 

  .ورفعه على السرير وأجلسه إىل جنبه
، حدثين احلسن بن احلر وأخذ بيدق قال حدثين القاسم بن فأقبل عليه احلسني بن علي حيدثه، فقال يا أمري املؤمنني

حميمرة، وأخذ بيدي حدثين علقمة وأخذ بيدي، حدثين عبداهللا بن مسعود وأخذ بيدي، قال علمين رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وآله وسلم التشهد وأخذ بيدي التحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا 

  .كاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممد عبد ورسولهوبر
قال فالتفت إليه هارون، فقال يا أبا علي، فأخذ بيدي وحدثين هبذا احلديث فأخذ احلسني بن علي بيده، وحدثه 

س كف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فوضع هارون كفه على فيه يقبله ويقول بايب كف مس كفا، مس كف من م
  .قال إبراهيم بن سعيد فقلت للحسني ابن علي يا أبا علي تأخذ بيدي وحتدثين به، فأخذ بيدي وحدثين به. وسلم

قال عبد اهللا بن محدان، فقلت البراهيم تأخذ بيدي، وحتدثين به، ففعل وهكذا تسلسل، وذكر الشيخ أبو عبد 
صوفية عند ذكر اجلنيد، ثنا علي بن احلسني الطربي، قال مسعت أبا العباس بن القاص الرمحن السلمي يف تاريخ ال

يقول اجتزت مع أيب العباس بن شريح حبلقة اجلنيد، فقلت له ما هذا، فقال رموز قوم ال تفرقها، تويف أبو العباس بن 
  :ن قالالقاص، بطرسوس سنة مخس وثالمثائة، ومتثل يف حقه أبو عبد اهللا اخلتين بقول م

  إن النساء مبثله عقم... عقم النساء فلن يلدن شبيهه 
أمحد بن علي الطائي األقطع قزويين سكن بغداد، روى عن حفص ابن عمر املهرقاين الرازي، وحممد بن محيد 

  .وغريمها، وروى حممد بن خملد وإمساعيل بن حممد الصفار وأمحد بن كامل القاضي
  .ز له علي بن أمحد بن صاحل رواية مسموعاته، سنة سبعني وثالمثائةأمحد بن علي الطييب القزويين أجا

  .أمحد بن علك قزويين، مسع أبا احلسن القطان كثرياً من حديثه
  فصل

  .أمحد بن علكوية، مسع طرفا من القراآت أليب حامت السجستاين، من أيب علي احلسن بن علي الطوسي بقزوين
  فصل



ى عن إبراهيم بن احلسني الكسائي وغريه وروى عنه ابن الل ذكره احلافظ أمحد بن عالن بن علي القزويين، رو
  .شريوية الديلمي

أمحد بن عالن القزويين أحد شيوخ الصوفية، أورده الشيخ أبو عبد الرمحن السلمي يف تاريخ الصوفية وذكر أنه 
مسعت حممد بن احلسن  صحب علك القزويين ورأيت فيما مجع أبو عبد الرمحن من حكايات الصوفية وأشعارهم،
الفتوة أن ال يبايل من : العلوي، مسعت أمحد بن عالن القزويين يقول سئل عالن القزويين الصويف، عن الفتوة فقال

  .إهنم فتية آمنوا برهبم وزدناهم هدى: أخذ الدنيا وأصل الفتوة اإلميان، قال اهللا تعاىل
  فصل

روى عن أيب جعفر محوية بن يونس القزويين، وعن أيب حيىي  أمحد بن عمر بن العباس أبو احلسن القزويين، شيخ
احلماين، ومسع منه بقزوين ومهدان وغريمها، وروى عنه أبو بكر بن عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن روزبه الفارسي 

، من مجعه، فقال أنشدنا أبو احلسني أمحد بن عمر القزويين" التذكر والتبصر " اهلمداين، يف املختصر من كتاب 
  :هبمدان أنشدين يزيد بن عبد الصمد أنشدين أبو معاوية األقطع

  وإن طلبت فباالمجال يف الطلب... أقنع برزقك بعد العسر ميسرة 
  وينزل الفقر بني احلرص والتعب... فقد تباع الغىن للمرء يف دعة 

دة مث اشتغل بعمل السلطان، نسخة أمحد بن عمر أيب املكارم بن العراقي البكري أبو سعيد القزويين، كان قد يتفقه م
على بن حرب، ونسخة أيب جعفر الدقيقي هبمدان من أيب الفضل أمحد بن سعد املعروف بسيد رمة، سنة أثنتني 

  .ومخسني ومخسمائة
أمحد بن عمر بن حممد الطوسي، هزار مرد، مسع أبا الفتوح إمساعيل ابن أيب منصور الطوسي بقزوين، سنة مخس 

ة، األحاديث السداسية، رواية نظام امللك أيب علي احلسن بن علي بن إسحاق برواية إمساعيل عنه وعشرين ومخسمائ
وفيها أنبأ األستاذ أبو احلسن حممد بن أيب القاسم الفارسي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يزيد ثنا أبو حيىي البزاز إبراهيم 

من صلى عشرين : ول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمبن أمحد اخلزاعي ثنا أبو هدبة عن أنس بن مالك قال قال رس
حفظه اهللا يف نفسه وأهله " وقل هو اهللا أحد " ركعة بني العشاء واآلخرة واملغرب يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب، 

  .وماله ودنياه وآخرته
ع غريب احلديث أمحد بن عمر الصفار أبو احلسني، ويقال الصفاري، مسع بقزوين حممد بن سليمان بن يزيد، ومس

أليب عبيد، سنة مخس وأربعمائة، من أيب حممد احلسن بن جعفر الطييب الفقيه، ومسع عمر بن عبد اهللا بن زاذان، 
حيدث عن أمحد بن حممد بن حيىي الرازي ثنا عبيد بن كثري بن عبد الواحد العامري ثنا عبد اهللا بن عامر احلضرمي ثنا 

: ن عمري عن أيب عمارة عن حذيفة، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمابن األجلح عن األعمش عن عمارة ب
ال يقبل اهللا صالة ال يقيم الرجل فيها صلبه يف الركوع والسجود، وأجاز أليب احلسني هذا علي بن أمحد ابن صاحل 

  .املقرىء
  .كام أليب علي الطوسيأمحد بن عمر األندلسي، أبو احلسن، مسع بقزوين علي بن أمحد بن صاحل، كتاب األح

  فصل

أمحد بن عمرو املؤدب القزويين، مسع علي بن حممد بن مهروية، ومسع أبا احلسن القطان يف الطواالت أنبا علي بن 
عبد العزيز وثنا إبراهيم بن نصر ثنا أبو مهام الدالل ثنا سفيان الثوري عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب عن 



هللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قد أمر بقتله، وكان عينا أليب سفيان، وحليفا فمر الفرات بن حيان، وكان رسول ا
يقول إين مسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا ! يا رسول اهللا: على حلقة من األنصار، فقال إين مسلم فقال رجل منهم

  .إن منكم رجاالً نكلمهم إىل إمياهنم منهم فرات بن حيان: عليه وآله وسلم
روية أبو غامن القزويين، مسع هبة اهللا بن زاذان، وكان من أصحابه املختصني به ويقال إنه مسع اإلرشاد أمحد بن عم

للخليل احلافظ منه، ومسع يف تفسري مقاتل بن أيب زيد الواقد بن اخلليل، سنة سبعني وأربعمائة، بروايته عن أبيه عن 
يف " ن أربعة أشهر وعشر فإذا بلغن أجهلنَّ فال جناح يتربصن بأنفسه" القاضي أيب حممد بن أيب زرعة، بإسناده 

قراءة ابن مسعود فال حرج عليهن فيما فعلن يف أنفسهن من معروف، يعين ال حرج على املرأة يف أن تتزين وتلتمس 
  .من أمر العدة" واهللا مبا تعملون خبري " األزواج بعد انقضاء العدة، 

  فصل
ري بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، مسع علي بن موسى الرضا، أمحد بن عيسى بن علي بن احلسني الصغ

وكان قد قدم قزوين واليا عليها، من قبل احلسن بن زيد بن حممد بن إمساعيل بن احلسن بن زيد بن احلسن بن أيب 
بن  طالب، ومات احلسن بن زيد بطربستان، حدث حممد بن علي بن اجلارود عن علي بن أمحد البجلي ثنا أمحد

يوسف املؤدب ثنا أمحد بن عيسى العلوي ثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه موسى عن أبيه جعفر عن أبيه، علي بن 
احلسني عن أبيه احلسني بن علي عن أبيه علي بن أيب طالب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن 

  .ومن دخل حصين أمن من عذايب جربئيل عليه السالم عن اهللا عز وجل ال إله إال اهللا حصين

أمحد بن عيسى القزويين املعروف بزجنة، مسع القاسم بن احلكم العريب وحممد بن سعيد، ومسع منه احلسن بن يعقوب 
وإسحاق بن حممد الكيساين، وأمحد بن حممد الدينوري وغريهم، حدث أبو سعد حممد بن أمحد بن زيد عن أيب 

بد احلكم عن أمحد بن عيسى زجنة ثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن حممد القرشي ثنا احلسن علي بن أمحد بن يوسف بن ع
عبد اهللا ابن حممد القرشي ثنا عمر بن عطية عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري، قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .احلديث -وآله وسلم يقول إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك منه املأل 
  فصل

لفتوح بن أمحد الباجائي، مسع السيد أبا علي احلسن ابن علي بن احلسني الغزنوي يف مسجد أيب الفرج أمحد بن أيب ا
بن أيب بكر العامل يف املدينة العتيقة، سنة اثنيت عشرة ومخسمائة، أحاديث نسطور الرومي وكان أمحد من التجار 

  .الراغبني يف اخلري
  فصل

أبو احلسني النحوي أحد أئمة األدب املرجوع إليهم يف بالد اجلبل،  أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد بن حبيب،
متقن حاذق، صنف جامع التأويل، وجممل اللغة، مقائيس اللغة، والصاحيب يف فقه اللغة، وفيهما داللة ظاهرة على 

أكثر جودة تصرفه وحسن نظره ومتام فقهه وصنف من املختصرات، ماال حيصى ولد بقزوين، ونشأ هبمدان، وكان 
مقامه بالري، وله بقزوين يف اجلامع صندوق، فيها كتب من وقفه، سنة إحدى وستني وثالمثائة، وكان يناظر يف الفقه 

  .وينصر مذهب مالك
مسع الكثري بقزوين من علي بن حممد بن مهروية، وعلي بن إبراهيم القطان وعلي بن عمر الصيدناين، ومما مسعه منه 

بن عبد اهللا بن أمحد األزرقي، بسماعه من عبيد بن حممد بن إبراهيم الكشوري  كتاب مكة أليب الوليد حممد



األزرقي، ومسع بزجنان أمحد بن حممود بن شعيب القطان، وبآذربيجان أبا عبداهللا أمحد بن طاهر، وأبا حفص عمر بن 
علي بن إبراهيم بن سلمة هشام القاضي وكان له جمالس إمال على رسم أهل احلديث منه هذا اجمللس، ثنا أبو احلسن 

القطان ثنا حيىي بن عبد األعظم ثنا املقرىء ثنا سعيد بن أيب أيوب عن بكر بن عمرو املعافري، عن مسلم بن يسار 
من يقول على ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار ومن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: عن أيب هريرة قال

ار عليه بغري الرشد، فقد خانه، وذكر يف احلديث غري ذلك مسلم بن يسار هو أبو عثمان استشاره أخوه املسلم فأش
كان رضيع عبد امللك بن مروان، وبكر بن عمر، وهو املصري كان إما اجلامع مبصر، هو املعافري بفتح امليم، مسعت 

  .ن مهدان من اليمنمسعت ثعلباً يقول ثوب معافري منسوب إىل معافر، وهم حي م: علي بن إبراهيم يقول
سعيد بن أيب أيوب هو املصري اخلزاعي، وأسم أبيه مقالص وعبد اهللا بن يزيد املقرىء أبو عبد الرمحن، موىل لعمر 
بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنبا علي بن حممد بن مهروية، ثنا داؤد بن سليمان الغازي ثنا علي بن موسى الرضا عن 

ن حممد عن أبيه حممد بن علي عن أبيه علي بن احلسني عن أبيه احلسني بن علي أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر ب
خري األعمال عند اهللا تعاىل إميان ال شكا : عن أبيه علي بن أيب طالب، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

ونصع لسيده، ورجل فيه، وغزو ال غلول فيه، وحج مربور أول من يدخل اجلنة، شهيد وعبد مملوك عبد ربه، 
عفيف متعفف ذو عبادة وأول من يدخل النار أمري مسلط، ال يعدل بني الناس، وذو ثروة من املال ال يعطى حقه، 

  .وفقري فخور
الفقري الفخور هو الذي يظهر الغىن ويتزين به مفتخراً ومتكرباً، وهو الذي قال فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

ميلك كالبس ثويب زور، أعاذنا اهللا وإياكم من الفخر والرياء والكرب، وحدث اخلليل احلافظ يف وسلم املتشبع مبا ال 
مشيخته عن أيب احلسني أمحد بن فارس عن ابن مهروية ثنا املستجر بن الصلت ثنا عبد الكرمي بن روح ثنا عيسى بن 

إن اهللا ال : لى اهللا عليه وآله وسلمميمون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا بن عمر، وقال قال النيب ص
قال احلافظ مل يروء إال عبد الكرمي عن عيسى، وال عنه إال املستجر . يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس احلديث

  .بن الصلت، تفرد به عنه ابن مهروية

ين ثنا احلسني بن مسبح قال أمحد بن فارس يف جزء مجعه يف السواك أخربين أبو بكر أمحد ابن حممد بن إسحاق الس
ثنا أبو حنيفة أمحد بن داؤد يف كتاب النبات يقال مسواك وسواك وجيمع مساويك وسوكا وأشهر الفجر الذي 

يستعمل منه املساويك األراك يؤخذ ذلك من فروعه وعروقه وصرعه، والصرع جلع صريع، وهو القضيب ينهصر 
عليه وآله وسلم كان يعجبه، أن يستاك بالصرع ومن الشجر إىل األرض فيسقط عليها ويروى أن النيب صلى اهللا 

  :الطيب الذي يؤخذ منه املساويك البشام، الواحدة بشامة قال جرير
  بفرع بشامة سقى البشام... أتذكر إذ تودعنا سليمى 

أشارت بسواكها خوف الرقبا، ومن شجر املساويك األسحل، وهو أشدها استواء عيدان، وألطف ولذلك : يقول
هوا أصابع النسابة، ومنها الرند، وهو طيب الرائحة ومنها الضّر، وهو طيب الريح والطعم، قال أبو حنيفة شب

وأخربين بعض أعراب السراة إن أشد املساويك إنقاء للثغور وتبييضا هلا الستور وفيه شيء من مرارة مع لني، 
  .وحدث يف خمتصر مجعه يف تلخيص معىن اآلل

بو عبد اهللا خال أيب احلسن القطان، حدثنا األزرق أبو عبد اهللا احلسن بن علي ثنا حممد بن حدثين أمحد بن منصور أ
إدريس الدنداين، ثنا نصري النحوي، قال قال الكسائي آل حممد أهل حممد والدليل عليه أن العرب يصغر اآلل 

زينة، وعن أمحد بن فارس، مسعت أهيال، والتصغري يرد الشيء إىل أصله كما يقال يف تصغري عدة وعيدة، ويف زنه و



أبا القاسم احلسني بن علي العجلي، يقول رأيت ورقة مشمش يف كرمى بفارسجني عليها مكتوب بالبياض خلقة، 
حممد ويف أسفله، على ورآه خلق معي أنبانا احلافظ شهردار بن شريوية عن أبيه أنشدين أبو زكريا حيىي بن عبد 

  :بن سلمة حني ودعته أنشدين أبو احلسني أمحد بن فارس الوهاب احلافظ، أنشدين أبو طاهر
  بكيت على ترحاهلم فعميت... غداة تولت عيشهم وترحلوا 
  وال أنا عن عيين بذاك رضيت... فال مقليت أدت حقوق أحبيت 

  :ويف تاريخ عن حيىي بن عبد الوهاب بعد إيراد هذين البتني قال وأنشدنا أبو احلسني
  وقوض حاضرو أرن حادي... د غداة تولت األظعان عنا

  حبست هبا احلياة على فؤادي... مددت إىل الوداع يد أو أخرى 
  :رأيت خبط علي بن أمحد بن ثابت البغدادي، أنشدين أمحد بن فارس لنفسه

  تقضي حاجة وتفوت حاج... وقالوا كيف حالك قلت خري 
  عسى يوماً يكون هلا انفراج... إذا أزدمحت مهوم الصدر قلنا 

  دفاتر يل ومعشوقي سراج... ميي هريت وشفاء صدري ند
ورايت خبط هبة اهللا بن زاذان، كتب أبو بكر حممد بن العباس الطربي اخلوارزمي الشاعر إىل أمحد بن فارس أيب 

  :احلسن العامل القزويين
  والنصح من أكسد املتاع... أبلغ أخانا أبا حسني 

  عما كل هذا مبستطا... ال جتمعن حجبة وخبال 
  مثل خراج بال ضياع... إن حجاباً بال نوال 

  .تويف أبو احلسني، سنة مخس وتسعني وثالمثائة بالرّي
  فصل

أمحد بن فريوزان أبو نصر السهروردي، مسع أبا منصور نصر بن عبد اجلبار القرائي، سنة اثنتني وسبعني وأربعمائة، 
رام، حدثين أبو حممد عبد اهللا ابن احلسني، حدثين أبو بقزوين وفيما مسع حديثه عن أيب علي احلسني بن موسى بن هب

أمحد حممد بن علي الكرجي هبا املعروف بابن القصايب ثنا أيب ثنا حممد بن إبراهيم بن عبد احلميد احللواين ثنا مشرح 
صلى اهللا بن نباتة عن سعيد بن مجهان عن سفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال ملا بىن رسول اهللا 

عليه وآله وسلم املسجد وضع حجراً مث قال أليب بكر ضع حجرك جبنب حجري، مث قال لعمر ضع حجرك جنب 
  .حجر أيب بكر مث قال لعثمان ضع حجرك جبنب عمر مث قال هؤالء وألة األمر بعدي

  فصل
د العزيز األويسي، باملدينة أمحد بن قدامة اجلمال أبو العباس القزويين، شيخ ثقة، مسع إمساعيل ابن أيب أويس وعب

وداؤد بن إبراهيم العقيلي بقزوين، قال اخلليل احلافظ يف التاريخ، حدثين عبد الواحد بن حممد ثنا جعفر بن حممد بن 
محاد إمام جامع قزوين ثنا أمحد بن قدامة ثنا داؤد بن إبراهيم العقيلي القاضي بقزوين ثنا موسى بن عمري، مسعت أبا 

قال جور " وإين أخاف عليكم عذاب يوم حميط " رخص األسعار " إين أراكم خبري : " قول اهللا تعاىل صاحل، يقول يف
  .السلطان



رأيت خبط أيب احلسن القطان ثنا أمحد بن قدامة القزويين، سنة سبع أو مثان وسبعني ومائتني ثنا سعيد بن سليمان أبو 
عن أيب الشعشاء عن أيب أيوب، قال قال رسول اهللا صلى  ثنا عباد بن العوام عن احلجاج عن مكحول. عثمان مبكة

  .أربع من سنن املرسلني التعطر، والنكاح واحلياء والسواك: اهللا عليه وآله وسلم
  فصل

أمحد بن أيب القاسم بن إبراهيم الفقيه، مسع األستاذ أبا عمرو الشافعي بن داؤد املقرىء، سنة تسع وتسعني 
  .وأربعمائة

سم بن اخلضر البزار، مسع أبا الفتح الراشدي، سنة ست عشرة وأربعمائة، يف الصحيح للبخاري أمحد بن أيب القا
حديثه يف آدم ثنا شعبة ثنا عمرو بن مرة، مسعت عبد الرمحن بن أيب ليلى، يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النيب صلى 

هللا عليه وآله وسلم دخل عليها يوم فتح اهللا عليه وآله وسلم يصلي الضحى عن أم هاىنء فإهنا قالت أن النيب صلى ا
  .مكة، فاغتسل وصلى مثان ركعات، فلم أر صالة قط أخف منها غري أنه يتم الركوع والسجود

أمحد بن القاسم اخلفيفي، مسع أبا الفتح الراشدي أيضا يف الصحيح حديث البخاري عن مسدد ثنا حيىي عن عبيد 
صلى اهللا عليه وآله وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد، اهللا، حدثين نافع عن ابن عمر، كان النيب 
  .ونسجد حىت ما جيد أحدنا موضع جبهته

  فصل
أمحد بن كثري بن شهاب بن عاصم اليماين القزويين، مسع إمساعيل ابن توبة ومات يف حد الكهولة، ومل يبلغ الرواية، 

  .ىلوأبوه كثري كبري يأيت ذكره يف موضعه إن شاء اهللا تعا
أمحد بن كثري أبو جعفر الدينوري، حدث بقزوين عن إمساعيل ابن موسى بن بنت السدى واحلسن بن عرفة، وأمحد 
بن أيب احلواري وغريهم، قال أبو احلسن القطان فيما انتخب من فوائد شيوخه ثنا أبو جعفر أمحد بن كثري الدينوري 

وسى ابن بنت السدى ثنا عمر بن شاكر عن أنس بن مالك بقزوين، سنة ثالث وتسعني ومائتني ثنا إمساعيل ابن م
: يأيت على الناس زمان الصابر منهم على دينه له أجر مخسني منكم قالوا: قال قال يل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

لي ويف مشيخة ميسرة بن علي ثنا أبو جعفر أمحد بن كثري الدينوري ثنا احلسن بن ع. قال نعم! منا يا رسول اهللا
احللواين ثنا أبو منري عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر قال إن أهل اجلاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وإن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم صامه واملسلمون قبل أن يفرض صيام رمضان، فلما افترض رسول اهللا صلى 
  .شاء صامه ومن شاء تركه اهللا عليه وآله وسلم إن عاشوراء يوم من أيام اهللا فمن

أمحد بن كثري، مسع أمحد بن إبراهيم بن مسوية بقزوين، حيدث عن حممد بن عمار الرازي ثنا حيىي بن أيب بكري ثنا شبل 
بن عباد املكي عن عمر بن أيب سليمان عن ابن جنيح عن جماهد، قال قالت مرمي كنت إذا خلوت أنا وعيسى عليه 

  .شغلين عنه، إنسان سبح يف بطين وأنا أمسع السالم، حدثين وحدثته فإذا
أمحد بن كثري القزويين أبو احلسن الكاتب كان من الوجوه وأهل الفضل من اخلائفني يف أعمال السلطان، ذكر 

  .القاضي صاحب التاريخ أنه اعتقل ومحل إىل الرّي مقيداً، سنة مخسني وثالمثائة، يف هتمة مكاتبة يف أمر امللك
  فصل

امة أبو بكر، مسع أبا بكر أمحد بن حممد بن سهل اللحياين بقزوين وبين ألهل قزوين مبنا املوضع الذي أمحد بن كر
  .ينزلونه إىل اآلن سنة ست وثالمثائة ووقفه عليهم



  .أمحد بن كرامة القزويين، وال أحتقق أهو هذا الذي، مسع أبا بكر اللحياين أو غريه
  فصل

  .أبا الفتح الراشدي أمحد بن جليم أبو عنان القواس، مسع
  فصل

أمحد بن مأمون مسع أبا علي احلسن بن علي الطوسي بقزوين يف القراآت أليب حامت السجساين، مردفني بالكسر 
  :معناه أردفوا الناس أيب جاؤا بعدهم على آثارهم قال

  ظننت بآل فاطمة الظنونا... إذا اجلوزاء أردفت الثريا 
  .اجلوزاء تطلع بعد طلوع الثريا

  لفص
  .أمحد بن املثىن، مسع أبا بكر أمحد بن حممد اللحياين الرازي بقزوين مع أيب احلسن القطان

  فصل
أمحد بن احملسن بن مهدي احلسين األعرايب املعروف مبا نكدمي القزويين شريف كان له ذكر وتقدم ومعرفة بشيء من 

  .الفقه والشروط، وتويف بعد سنة مثان وستني وأربعمائة
  فصل

حممد بن إبراهيم بن حكيم أبو عمرو املديين، ذكر تاج اإلسالم أبو سعد السمعاين أنه ورد قزوين، ومسع هبا  أمحد بن
  .من حيىي بن عبد األعظم

أمحد بن حممد بن إبراهيم بن سلفة األصبهاين أبو طاهر نزيل ثغر األسكندرية حافظ كبري، مرحول إليه صحيح 
اجلمع والتخريج، مسع بأصبهان الرئيس أبا عبد اهللا الثقفي، وأبا بكر بن السماع، وافر الفضل، غزير العلم حسن 

مردوية وأبا سعد املطرز وأمحد بن عبد الغفار بن اشتبه، وببغداد أبا منصور حممد بن أمحد اخلياط واملبارك بن عبد 
يزي، وبدمشق أبا طاهر حممد اجلبار الصرييف، وثابت بن بندار، وأبا اخلطاب بن البطر، وأبا حممد السراج وأبا الترب

  .بن احلسني احلنائي، ومبصر أبا صادق مرشد بن حيىي املديين
ورد قزوين سنة إحدى ومخسمائة، ومسع هبا من أيب الفتح إمساعيل ابن عبد اجلبار القاضي وغريه، ورأيت خطه على 

وروى عنه حممد بن : بو سعد السمعاينكثري من األجزاء العتيقة، ومسع واستفاد منه اجلم الغفري، قال تاج اإلسالم أ
طاهر املقدسي، مع حفظه وعلو سنده وأبو طاهر إذا ذاك شاب يطلب العلم، وكتب إليه بعضهم أن رأى سيدنا 

اإلمام احلافظ أن جييز أليب عبد اهللا حممد بن حممد البلخي الصويف، ولكل من أدرك حياته، وأثر الرواية عنه باإلجازة 
ما صح ويصح عنده من مسموعاته وجمموعاته وإجازاته ومؤلفاته، ومنظومه، ومنشور على  أن يروي عنه، مجيع
  .شرط اإلجاة، وقانوهنا

  فصل

فكتب احلافظ رمحه اهللا أجزت، هلم على الشرط الذي شرطوه وفوق هذه األسطر سطروه، وكتب أمحد بن حممد بن 
ائة، بثغر األسكندرية محاه اهللا تعاىل وجوز جموزون أمحد السلفي األصبهاين خبطه يف شوال، سنة سبع وستني ومخسم

ورأيت خبط احلافظ علي بن عبيد اهللا بن بابويه، مسعت أبا اخلليل أمحد بن األسعد بن وهب : الرواية باإلجازة العامة
 بن محدون البغدادي احلافظ، وهو شاب قرأ على احلديث، يقول إن احلافظ أبا العالء العطار، يروى عن أيب بكر



أنبانا احلافظ أبو طاهر السلفي رمحه اهللا : الشريوي، بإجازة مجيع مسموعاته ملن أدرك حياته وعلى هذه الطريقة أقول
أنبا مكي بن منصور بن عالن الكرجي أنبا أبو بكر احلريي ثنا األصم ثنا زكريا بن حيىي بن أسد املروزي ثنا سفيان 

مىت الساعة قال وما أعددت هلا، فلم يذكر كثرياً إال أنه ! رسول اهللابن عيينة عن الزهري عن أنس قال قال رجل يا 
رواه مسلم عن حممد بن حيىي بن عبد العزيز اليشكري عن عبدان  -مع من أحببت أنت : حيب اهللا ورسوله، قال

عن أبيه عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سامل بن أيب اجلعد عن أنس فاحلافظ يساري مسلماً وأنشد احلافظ أبو طاهر 
  :لنفسه

  وأجل علم يقتين آثاره... دين الرسول وشرعه أخباره 
  بني الربية ال عفت آثاره.. .من كان مشتغال هبا وينشرها 

  :وأيضا
  وجلت أرضا فارضا... كم جئت طوال وعرضا 

  من غري غل فأرضى... وما ظفرت خبل 
حكى عنه أنه ولد سنة ست وسبعني وأربعمائة، ختميناً وتويف باألسكندرية، سنة ست وسبعني ومخسمائة، ودفن 

  .بوعلة
، مسع احلسن القطان يف غالب الظن وهو الذي يقال له أمحد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن أورت أبو العباس الديلمي

الورت، ويف التاريخ حملمد بن إبراهيم القاضي أن أبا العباس بن أورت مات بالعذيب حاجا سنة ست ومخسني 
  .وثالمثائة

يب وبأسداباد أبا أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد البعايل أبو العباس األسدابادي، مسع ببغداد أبا نصر الزين
احلسن احملكمي وبقزوين أبا بكر حممد بن إبراهيم الكرجي واملقومي، قال أبو سعد السمعاين، مسع الكثري وما كان 

له كثري معرفة به، قال ومسعت أن احلافظ أبا العالء كان سيء الرأي فيه أنبانا أبو العز حممد بن أمحد بن النعايل 
عباس أمحد ثنا أبو بكر حممد بن إبراهيم القزويين هبا ثنا أبو عمر عبد الواحد بن مهدي األسدابادي أنبا والدي أبو ال

ثنا حممد بن خملد العطار ثنا حامت أبو عمر عبد الواحد بن محاد ثنا أبو عوانة عن عطية عن أيب سعيد اخلدري، قال 
ر من الفنت، رجل يقال له السفاح خيرج عنه انقطاع من الزمن وظهو: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .تويف أبو العباس، سنة إحدى وثالثني ومخسمائة. يكون عطاؤه حثيا
أمحد بن حممد بن أمحد بن احلسن بن احلسني بن زيد املالكي، تفقه ببغداد، ومسع هبا الدار قطين وابن شاهني وبقزوين 

  .ابن صاحل وحممد ابن إسحاق مات سنة أربعمائة، وهو شاب

بن حممد بن أمحد بن ميمون بن عون أبو احلسني، فاضل كبري كتب، وخرج الكثري، وكان يسكن مدينة موسى  أمحد
ويسمع منه احلديث يف مسجده فيها مسع املسنجر بن الصلت واحلسن بن علي الطنافسي وحممد بن حيىي بن منة 

وحدثين عنه أيب وجدي، ورأيت خبطه : األصبهاين وغريهم، وروى عنه حممد بن علي الفرضي، قال اخلليل احلافظ
كتاباً مجعه يف ذكر ما أنزل اهللا من القرآن يف أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه، وفيه أخربين أيب عن كتاب ذكر أنه 
كتاب جده ميمون بن عون ثنا إمساعيل ابن أيب زياد عن يونس بن يزيد األيلي عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب 

ول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كل كالم ال يذكر اهللا فيه فيبدأ به ويصلي علىَّ فيه فهو أقطع هريرة قال قال رس
  .أكتع ممحوق من كل بركة

أمحد بن حممد بن أمحد أبو الرجاء الكسائي األصبهاين، مسع بقزوين أبا منصور املقومي واألستاذ أبا عمرو الشافعي 



  .بعمائةبن داؤد املقرىء، سنة إحدى وسبعني وأر
أمحد بن حممد بن أمحد األصبهاين الصويف، مسع الرياضة للشيخ أيب حممد جعفر األهبري املعروف ببابا من أيب علي 

  .املوسياباذي بقزوين
أمحد بن حممد بن أمحد التميمي أبو عنان املقرىء كان يقرىء الناس يف املسجد اجلامع، روى عنه أبو نصر حممد بن 

  . فوائده فقال أنبا أبو عناناحلسني حاجي البزاز يف
أمحد بن حممد التميمي أنبا ميسرة بن علي بن احلسن ثنا إبراهيم بن يوسف بن خالد ثنا هارون بن عبد اهللا اجلمال 

ثنا ابن أيب فديك وأبو عامر عن هشام بن سعد عن أيب حازم عن سهل بن سعد أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، 
يقال له الريان، يدعا له الصائمون يوم القيامة، فمن كان من الصائمني دخله ومن دخله مل يظمأ  قال إن يف اجلنة بابا

  .أبدا
أمحد بن حممد بن إسحاق بن حممد بن إسحاق بن يزيد بن كيسان أبو نعيم الكيساين الفقيه، مسع بقزوين علي بن 

:  الفقه، ومات قبل أبيه بسنتني، قال اخلليل احلافظإبراهيم بن سلمة وببغداد أبا بكر الشافعي وأقرانه وكان كبرياً يف
  .وكان له إبنان مات آخرمها موتا بعد العشرين واألربعمائة وانقطع نسلهم

أمحد بن حممد بن أيب بكر الرازي أبو بكر املقرىء الزاهد، حدث بقزوين سنة ست وتسعني وأربعمائة، بوصية علي 
ن سهل بن حممد بن احلسن اخلشاب عن القاضي أبو احلسن حممد بن رضي اهللا عنه عن الشيخ أيب روح ياسني ب

  .علي بن صخر بإسناده
أمحد بن حممد بن تركان املذاري، مسع القاضي أبا حممد بن أيب زرعة بقزوين وفيها، مسع حديثه عن أيب بكر بن داسة 

عن عبد اهللا بن يزيد اخلطمي عن عن أيب داؤد السجستاين ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد عن أيوب عن أيب قالبة 
اللهم هذا قسمي فيما أملك فال : يقسم فيعدل ويقول: عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .تلومين فيما متلك وال أملك
  .أمحد بن حممد بن جعفر، مسع أبا علي احلسن بن علي الطوسي بقزوين

كان من املتفقهة، مسع مسند الشافعي من السيد أيب حرب اهلمداين أمحد بن حممد بن حاجي أبو الفوارس الزراد 
وشرح الغاية حملمد بن آدم الغزنوي، ومسع أيضاً أبا سليمان أمحد بن حسنوية الزبريي، واألستاذ أبا إسحاق 

  .الشحاذي
فقهاء واحملدثني سبق أمحد بن حممد بن احلسن بن أمحد بن آزاد أبو احلسن الفقيه القزويين ويف بين آزاد مجاعة من ال

ذكر بعضهم، ويأيت ذكر اآلخرين، وروى أمحد هذا عن أيب بكر بن عاصم، ومسع ببغداد أبا احلسن الدار قطين 
وغريه، وحدث عنه احلافظ، أبو سعد السمان يف معجم شيوخه، فقال حدثنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن احلسن بن 

، ثنا أبو بكر حممد بن إبراهيم بن علي بن عاصم ثنا أبو يعلى أمحد بن أمحد بن آزاد بقراأيت عليه يف جامع قزوين
علي املوصلي بإسناده وذكره عن مسروق عن عائشة، قالت كنا نضع سواك رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 

من ما تدع السواك قال أجل لو أين أقدر على أن يكون ذلك مين عند كل شفع ! مع طهوره، قلت يا رسول اهللا
  .صاليت لفعلت

أمحد بن حممد بن احلسن البلخي أبو بكر الذهيب كثري احلديث، مشهور أملي بقزوين ما يعظم قدرا وحجماً من 
األحاديث والقصص، واألمثال واحلكايات، ومسع حممد بن عبد اهللا احملرمي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي واحلسن 

وأمحد بن سنان القطان وأمحد بن املقدام واحلسني بن علي بن بن عرفة ويوسف بن موسى القطان وعلي بن خشرم 



األسود العجلي والزبري بن بكار وحممد بن بشار بندارا ومحيد بن الربيع اخلزاز، ومن ال حتصون ومسع منه أبو احلسن 
  .القطان وأقرانه

تسعني ومائتني، ثنا علي بن رأيت خبط أيب احلسن ثنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلسن الذهيب بقزوين، سنة تسع و
خشرم ثنا حيىي ابن سليم الطائفي عن األزور بن غالب عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك، قال قال رسول اهللا 

  .إن اهللا تعاىل يف كل مجعة ستمائة، ألف عتيق كلهم، قد استوجب النار: صلى اهللا عليه وآله وسلم
ثنا جرير عن منصور عن أيب معشر عن إبراهيم عن علقمة عن  حدث يف بعض أماليه عن يوسف بن موسى القطان

يا سلمان ما يوم : القرثع الضيب، وكان من قراء األولني عن سلمان، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
مث اجلمعة، قلت اهللا ورسوله أعلم، قال يا سلمان يوم اجلمعة به مجع أبواكم، ما من رجل توضأ فيحسن الطهور، 

  .مشى إىل اجلمع إال هو كفارة له ما بينه وبني اجلمعة األخرى
أمحد بن حممد بن احلسني أبو علي القزويين الواعظ شيخ جليل، مسع أبا احلسن بن أمحد بن علي بن احلداد 

ني الشهرزوري، وكتب باإلجازة له سنة سبع وستني وأربعمائة، ومما مسعه منه حديثه عن أيب احلسني حممد بن احلس
بن علي بن الترمجان الغزي ثنا أبو احلسن بن حممد العسقالين ثنا أبو عمر عبد الرمحن بن أيب قرصافة العسقالين ثنا 

حممد بن جعفر املصيصي ثنا حممد بن قطن ثنا يعلى الرفاعي عن معروف اخلياط عن واثلة ابن األسقع، قال قال 
إىل سنتني ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، مث بعد ذلك استغفار بكاء الصيب : رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .ألبويه فما عمل من حسنة فال بويه وما عمل من سيئة فال عليه وال على أبويه
أمحد بن حممد بن احلسني املقرىء، مسع أبا نصر الفرحان بن أمحد سنة مثان وثالثني وأربعمائة، ومسع أبا الفرج حممد 

ر الطييب، سنة مخس وثالثني وأربعمائة، حديثه عن أيب احلسن حممد بن احلسن بن حرارة األسدي بن احلسن بن جعف
ثنا أيب ومسدد بن يعقوب بن إسحاق قاال ثنا موسى بن سفيان اجلنديسابوري أنبا عبد اهللا بن اجلهم ثنا عمرو بن أيب 

اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا قيس عن مطرق بن طريف عن إمساعيل بن مسلم عن احلسن عن جابر بن عبد 
  .عليه وآله وسلم، هدايا األمراء غلول

أمحد بن حممد اخلرقي، مسع أبا احلسن القطان يف الطواالت من مجعه مع أبيه يف إمالء له ثنا أبو يعقوب إمساعيل بن 
نذر احلزامي ثنا عبد الرمحن بن حممد بن أيب كثري قاضي املدائن ببغداد، سنة إحدى ومثانني ومائتني، ثنا إبراهيم بن امل

املغرية بن عبد الرمحن بن خالد بن حزام املخزومي، حدثين عبد الرمحن بن عياش األنصاري عن دهلم بن األسود بن 
عبد اهللا بن حاجب بن عامر بن املنشق العقيلي عن جده عن عبد اهللا عن لقيط بن عامر بن املنتفق أنه خرج وافداً 

: اهللا عليه وآله وسلم ومعه صاحب له يقال له هنيك بن عاصم بن مالك بن املنتفق قال لقيطإىل رسول اهللا صلى 
فخرجت أنا وصاحيب حىت قدمنا املدينة النسالخ رجب فأتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم حني انصرف من 

يت منذ أربعة أيام إال ال أمسعكم اليوم، يا أيها الناس إين قد خبأت لكم صو: صالة الغداة، فقام يف الناس خطيباً فقال
  .وذكر حديثه طويالً يزيد على قائمة وفسر أبو حممد القتييب وغريه غريبه

أمحد بن حممد بن محاد القزويين، حدث عن أمحد بن حممد بن ساكن الزجناين أنبانا غري واحد عن احلسن بن أمحد عن 
بن زكريا اخلزاعي ثنا أمحد بن حممد ابن محاد القزويين ثنا أمحد كتاب اخلليل احلافظ، حدثين حممد بن عبد الواحد 
  .كان مالك إذا شك يف احلديث تركه: بن حممد بن ساكن ثنا الربيع حدثنا الشافعي قال

أمحد بن حممد بن داؤد الصيدالين القزويين، شيخ، ذكر الكياشريوية ابن شهردار يف طبقات أهل مهدان أنه روى 
  .اليقفي، وعن ميسرة بن علي القزويينعن حممد بن هارون 



أمحد بن حممد بن داؤد الفقيه األشناين، أبو عبداهللا النساج القزويين، كتب الكثري يف كل فن وكان حسن التذكري، 
ورعا خاشعاً عاملاً زاهداً جماب الدعوة مقال ويف نسله علما ووعاظاً وزهاداً كباراً، وكان يسكن أقصى طريق الري، 

سجد الذي يلي الدرب وبلغين أنه كان منزله بطريق اجلوسق، مث إنه إجتاز يوما بطريق الري، فوقف ومسجده امل
على عزة املاء عندهم، وعلى التعب الذي يلحق ضعفاءهم، بقطع املسافة البعيدة لالستسقاء فقال ال جيمل بنا 

  .اإلقامة على رأس املاء وإخواننا ينالون مثل هذا التعب
الري موافقه هلم، وأنه كان قد أخذ من بعض البقالني يف احمللة ما حيتاج إليه من األدام وغريه،  أنتقل إىل طريق

واجتمعت عليه دنانري فجاء البقال حياسبه ومل يكن عنده ما يدفعه إليه وشق عليه، فكان البقال وقف على احلال 
إىل الناس فاستجاب اهللا دعاه، ومل يكن فيهم  فقال قد أبرأتك مما يل عليك فسر به، وقال له ال أحوجك اهللا وذريتك

األمثر أو متوسط، مسع بقزوين أمحد بن عبيد وابن أيب طاهر وجعفر ابن أيب الليث وحبلوان زكريا بن حيىي احللواين، 
  .وكان آية يف الزهد والعبادة. ومبكة حممد بن إمساعيل الصائغ وعبد اهللا بن أيب ميسرة

ن فارس بن زكريا يف بعض أماليه فقال ثنا أمحد بن داؤد الفقيه ثنا زكريا بن حيىي ثنا روى عنه أبو احلسني أمحد ب
أمحد بن صاحل ثنا ابن وهب عن عمرو بن احلارث عن عباد بن سامل عن أبيه عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، 

ن، ورأيت خبط إمساعيل بن أمحد، من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدي: قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
حدثين أيب زكريا بن حيىي احللواين ثنا أمحد بن صاحل املصري أنبا ابن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن سعيد بن 

  .أيب هالل عن عتبة بن أيب عتية عن نافع بن جبري عن ابن عباس قال
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، يف خرجنا مع : قيل لعمر بن اخلطاب حدثنا عن شأن غزوة العشرية، فقال

غزوة تبوك يف قيظ شديد، فنزلنا منزال، أصابنا فيه عطش شديد، حىت أن الرجل ليخرج إىل حاجته، فما يرجع إىل 
العسكر، حىت نظن أن عنقه سينقطع من العطاش، وحىت إن الرجل لينجر بعريه، فيعصر فرثه فيشربه، وجيعل ما بقي 

  .على كبده
نعم فرفع يديه : إن اهللا قد عودك يف الدعا خرياً فادع اهللا لنا، فقال أحتب ذلك قال! أبو بكر يا رسول اهللا: فقال

فدعى اهللا فلم يرجعهما حىت مالت سحابة فأظلت مث أمطرف فملئوا ما معهم، فذهبنا ننظر فإذا هي مل جياوز 
أيب بكر الشاهد أنشدنا أمحد بن حممد بن داؤد  يف بعض أجزائه أنشدين احلسن ابن: وقال اخلليل احلافظ. العسكر

  :أنشدين الكثريي لنفسه قالت
  وحظ عيشك من دنياك منزور... أراك بعيش غري ذي رغد 

  وإمنا يل ما يقضي املقادير... وحيك لآليت مكملة : فقلت
  .تويف أبو عبد النساج سنة مثان وثالثني وثالمثائة، وقيل سنة تسع

لقزويين، مسع أبا احلسن القطان جزأ من حديث أيب بكر الذهيب بسماعه منه، وفيه ثنا حممد أمحد بن حممد بن دلك ا
بن يزيد حممش ثنا اليسع بن سعدان البصري ثنا عثمان بن عبد الرمحن عن ابن أيب مليكة عن ابن عباس، قال قال 

بغري ويل وشاهدي عدل أبطلنا  ال نكاح إال بويل وشاهدي، عدل فمن تزوج: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .نكاحه

أمحد بن حممد بن رومة أبو احلسني القزويين املعدل مشهور بالعلم واحلديث، روى عن احلارث بن أسامة وأيب عبد 
اهللا بن ساكن ويعقوب ابن يوسف القزويين وموسى بن هارون بن حيان واحلسني بن علي الطنافسي، ومسع بالري 

هبة اهللا بن زاذان أنبا عمي أنبا احلسني بن رزمة عن محدان بن املغرية عن القاسم بن حممد بن أيوب رأيت خبط 



  .احلكم عن مسعر بن كدام عن املقدام بن شريح بن هاىنء عن أبيه
أي شيء كان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يبدأ إذا دخل بيته قالت بالسواك، وروى عنه : قال قلت لعائشة

  .خمتلفة وتويف سنة مثان ومخسني وثالمثائة، ويف اإلرشاد سنة مخس ومخسني، وقد نيف على املائة العدد واجلم من بالد
  .أمحد بن حممد بن رافع، مسع بقزوين أبا عمرو سعيد بن حممد اهلمداين وسليمان بن يزيد

وكل يف جملس أمحد بن حممد بن روشنائي بن أيب اليمني أبو عبد الرمحن املرداسي فقيه كان يكتب الشروط ويت
احلكم ويعاجل النظم والنثر، ويقع يف حماوراته نوادر وكلمات جداً وهزالً، ال بأس هبا، ومسع جزأ الفرايت رواية أيب 

بدر النهاوندي عنه من أيب الفضل حممد بن عبد الكرمي الكرجي بقراءة النقيب حممد بن علي، ومسع السيد حممد بن 
  .علي احلسن بن أمحد املوسيابادي، مسموعاته وإجازاته املطهر اهلروي وأجاز له الشيخ أبو

أمحد بن حممد بن زيد أبو بكر الطوسي، مسع بقزوين األستاذ الشافعي ابن داؤد املقرىء، سنة تسع ومخسني 
  .وأربعمائة

حدثنا  أمحد بن حممد بن زيد، مسع أبا عبداهللا حممد بن علي بن عمر املعسلي، روى عن عبد الرمحن بن أيب حامت قال
دخلت على فاطمة : أمحد بن حيىي األودي الصويف ثنا عبد الرمحن بن شريك، حدثين عزوة بن عبد اهللا بن بشري، قال

بنت علي بن أيب طالب، فرايت يف عنقها خزرة، ورأيت يف يدها مسكتني غليظتني، وهي عجوز كبرية، فقلت هلا ما 
  .إنه تكره للمرأة أن تتشبه بالرجال: هذا فقالت

 حدثتين أن أمساء بنت عميس، حدثتها أن علي بن أيب طالب رفع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، وقد مث
أوحى إليه فجلله بثوبه فلم يزل كذلك حىت أدبر الشمس تقول كانت أو كادت تغيب، مث أن النيب صلى اهللا عليه 

ردد على الشمس، فرجعت الشمس حىت بلغت ال قال اللهم أ: وآله وسلم سري عنه فقال أصليت يا علي قال
  .نصف املسجد قال عبد الرمحن بن شريك قال أيب وحدثين موسى اجلهين حنوه

أمحد بن حممد بن أيب سلم الرازي أبو احلسني مشهور، واسع الرواية، وحدث الكثري بقزوين، وذكر اخلليل احلافظ 
احلجاز أبا مصعب، وروى عنه ابن أيب حامت، وإسحاق بن أنه مسع حيىي بن حيىي النيسابوري وإسحاق بن راهوية وب

حممد بن مهروية وجدي أمحد بن إبراهيم وقال أخربنا عبد الواحد بن حممد بن مهروية ثنا أمحد بن حممد بن أي سلم 
م ثنا إبراهيم بن موسى ثنا أبو بكر بن عياش عن أيب حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال كان جربئيل عليه السال

  .يعرض القرآن على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
فلما كان العام الذي قبض فيه، عرض عليه مرتني، وفيما انتخب أبو احلسني القطان، من فوائد شيوخه، ومن خطه 
أكتب ثنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن سلم الرازي بقزوين، إمالء سنة إثنتني وسبعني ومائتني، ثنا أمحد بن حممد بن 

حنبل ثنا هاشم بن القاسم ثنا عاصم بن حممد عن أبيه عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال بين 
شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وإقام الصالة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم : اإلسالم على مخسة

  .رمضان
ي، وكتب إىل مدرك ابن عامري اجلزري ثنا عثمان بن عبد الرمحن أخربين وأيضاً أخربين سعيد بن أيب سعيد الدور

من : مجيل موىل منصور عن عبد الوهاب عن جماهد عن ابن عباس، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
د الكيساين سره أن حيرم اهللا حلمه ودمه على النار، فليمت بقزوين، تويف ابن أيب سلم فيما حكى عن إسحاق بن حمم

  .بأردبيل منصرفه من الباب، سنة ثالث وسبعني ومائتني
أمحد بن حممد بن ساكن الزجناين أبو عبد اهللا كبري مشهور بالفقه واحلديث، وجامع بني الرواية والدراية، مسع ببغداد 



سى بالكوفة، أمحد بن املقدام ويعقوب الدورقي وبالبصرة نصر بن علي وأمحد بن عبدة الضيب وبندارا وأبا مو
إمساعيل بن موسى السدي وأبا كريب وحبلوان احلسن بن علي اخلالل، وباملدينة أبا مصعب وحيىي بن معني ومبكة 

سعيد ابن عبد الرمحن املخزومي ومبصر يونس بن عبد األعلى وابن أخي بن وهب والربيع واملزين وبالري حممد بن 
  .محيد

منه هبا إسحاق بن حممد وعلي بن حممد بن مهروية وعلي بن إبراهيم،  ورد قزوين قبل سنة تسعني ومائتني، فسمع
ويف فوائده عن شيوخه ثنا أبو عبداهللا أمحد بن حممد بن ساكن الزجناين إمالء بقزوين، سنة مثان وسبعني ومائتني، ثنا 

أخربين سلمان قال قال : أمحد بن حيىي يعين الصويف ثنا زيد بن احلباب ثنا محيد املكي ثنا عطاء عن أيب هريرة، قال
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

من قال اللهم إن أشهدك وأشهد مالئكتك، ومحلة عرشك وأشهد من يف السماوات وأشهد من يف األرض إنك 
أنت اهللا ال إله إال اهللا، وحدك ال شريك لك وأكفر من أيب من األولني واآلخرين وأشهد أن حممدا عبده ورسوله من 

  .هلا مرة أعتق اهللا ثلثة من النار ومن قاهلا مرتني أعتق اهللا ثلثاه من النار، ومن قاهلا ثالثاً أعتق كله من النارقا
يا رب بأي األعمال أتقرب إليك فقال : يروى عن أيب عبد اهللا بن ساكن قال رأيت ريب عز وجل يف املنام، فقلت

بدأ الرب تعاىل فقال نظرا أو ظاهراً، فأردت أن أقول بفهم أو بغري بقراءة القرآن فأردت أن أسأله ظاهراً أو نظراً ف
فهم فبدأ عز وجل وقال بفهم وغري فهم، فأردت أن أقول يف الصالة أو غريها فقال يف الصلوة وغريها فأردت أن 

  .أقول بنية أو بغري نية فبدأ عز وجل وقال بنية وغري نية، تويف قبل سنة ثالمثائة
سهل اللحياين أبو بكر الرازي، روى عن حممد ابن عمار وحممد بن عبد اهللا بن أيب الثلج وأمحد بن أمحد بن حممد بن 

منصور واملذر بن شاذان وحممد بن محيد وقطن بن إبراهيم النيسابوري، واحلجاج بن محزة العجلي، وحدث 
ع أبو احلسن ثنا أبو سعيد قطن بن بقزوين، سنة مخس وتسعني ومائتني، ومسع منه أبو احلسن القطان وغريه، وفيما مس

ابن إبراهيم ثنا اجلارود بن يزيد ثنا سفيان الثوري، عن أشعب عن ابن سريين عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
إذا ابتليت عبدي يبالء : ثالث من كنوز اجلنة إخفا الصدقة، وكتمان الشكوى، يقول اهللا تعاىل: وآله وسلم قال

  .ه، مث أبرأته أبدلته حلما خرياً من حلمه، ودما خرياً من دمه وإن توفيته توفيته إىل رمحيتفلم يشكين إىل عواد
أمحد بن حممد بن الشافعي بن داؤد املقرىء، أبو عبد اهللا، مسع حممد ابن آدم الغزنوي، كتاب شرح الغاية، أليب 

كويف غري عاصم اآلخرون بفتحها، ومها احلسن الفارسي، سنة اربع وثالثني ومخسمائة، وفيه من فواق بضّم الفاء 
لغتان الفتح لغة أهل احلجاز، والضم لغة أهل جند من بين أسد ومتيم ومعناه ماهلا من أفاقة وال إنظار وهو ما بني 

  .وإذا استوى الوجهان فالفتح أوىل خلفته: احللبة إىل اخللبة قال أبو احلسن
قزويين، روى عن أيب احلسني حممد بن عبيد اهللا بن سلوقا احلافظ، أمحد بن حممد بن عبد الرمحن الواعظ أبو بكر ال

  .وعبد امللك بن أمحد الصيدالين، روى عنه عبدوس بن عبد اهللا واثىن عليه خرياً
مسع علي بن أمحد بن : أمحد بن حممد بن عبد العزيز بن ماك أبو ذر القزويين، الفقيه، وثقه اخلليل احلافظ وقال

ن أدركناهم، وله عقب مربزون، وروى عنه أبو سعد السمان احلافظ فقال ثنا أبو ذر أمحد بن صاحل، والشيوخ الذي
حممد بن عبد العزيز بن ماك الفقيه بقراءته عليه بقزوين يف مسجده أنبا علي بن أمحد بن صاحل ثنا يوسف بن عاصم 

يب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا ثنا شيبان بن فروخ ثنا جرير بن حازم ثنا الزبري بن اخلريت عن عكرمة عن أ
  .ليس للرجل أن مينع جاره أن يضع خشبه على جداره تويف، سنة مخس وعشرين وأربعمائة: عليه وآله وسلم

أمحد بن حممد بن عبد الكرمي بن احلسن بن علي بن إبراهيم بن علي بن أمحد أبو الفضائل الكرجي، فقيه مناظر 



ند اخلواص والعوام مرجوعاً إليه تفقه بقزوين، مث بأصبهان وتفقه عليه مجاعة، حسن السمت كان مقبول القول ع
وكان يزدحم عليه يف املسجد اجلامع بالليل مجاعة من العوام يدرس هلم الفقه بالفارسية، ومسع احلديث من أبيه، ومن 

من أيب مسعود عبد الرحيم بن أيب السيد أيب حرب اهلمداين وغريمها بقزوين، ومسع بأصبهان حلية األولياء أليب نعيم 
  .الوفاء بن أيب طالب احلاجي، بروايته عن أيب علي احلداد

أجاز له أبو اخلري حممد بن أمحد الباغبان وعبد اجلليل بن حممد بن كوتاه وأبو الوقت عبد األول واحلسن بن العباس 
ية، من احلافظ أيب موسى املديين، بروايته والرستمي، سنة اثنتني ومخسني ومخسمائة، ومسع الترغيب حلميد بن زجنو

عن السيد أيب القاسم منصور بن حممد الفاطمي، عن أيب بكر بن أيب عاصم العمري عن عبد الرمحن بن أمحد عن أيب 
جعفر حممد ابن أمحد عن املصنف، ومسع منه أيضاً اجملموع، يف ذكر أيام األسبوع واالستغناء يف استعمال احلناء من 

ان حتفظ الفقه ويصيب يف الفتيا، وقد سبق ذكر أبيه، وبعض سلفه تويف سنة ثالث وسبعني ومخسمائة يف مجعه، وك
  .شوال

أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن شاذان أبو مسعود، مسع بقزوين أبا احلسن بن إدريس أنبا أبو عبد الرمحن حممد بن 
مد بن منصور السمعاين يف أماليه أنبا أبو احلسن عبد حممد بن عبد الرمحن اخلطيب الكشميهين كتابة أنبا اإلمام حم

الغفار بن عبد السالم أنبا أبو مسعود أمحد بن حممد ابن عبد اهللا بن شاذان أنبا أبو احلسن علي بن احلسن بن أمحد 
نا بن إدريس القزويين هبا ثنا أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة ثنا أبو يعقوب إسحاق ابن أمحد بن محدان ث

احلارث بن مسلم ثنا زياد بن ميمون عن أنس ابن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف حديث 
ذكره إمنا مسي رمضان ألنه، يرمض الذنوب وأن يف رمضان، ثالث ليال من فاتته، فاته خري كثري، قال عمر يا 

شرين وآخرها، سوى ليلة القدر فمن مل يغفر له يف رسول اهللا أي الليايل هن قال ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وع
  .شهر رمضان ففي أي شهر يغفر له

أمحد بن حممد بن عبد اهللا أبو طالب الوراق كان له حظ من املعرفة والفقه وحمبة أهل العلم، وكان يورق للخليل 
  .احلافظ وغريه من أهل احلديث متقربا

دل، شروطي كأبيه وكان له بقزوين قبيلة يعرفون باملوفقية، مات بعد أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن املوفق فقيه مع
  .سنة تسع وسبعني وثالمثائة

أمحد بن حممد بن عبد اهللا املقرىء، أبو العباس الرازي، مسع أبا غالب اجلرجاين وحدث بقزوين يف املدرسة النورية، 
ن حممد الصيقلي اجلرجاين أخربين السيد أبو سنة أربع وأربعني ومخسمائة، عنه وهو أبوغالب حممد بن إبراهيم ب

عدي حممد بن علي األبيوردي ثنا أبو احلسن علي بن عمر احلافظ أنبا أمحد بن إسحاق بن إبراهيم ثنا حممد بن محاد 
املصيصي ثنا سعيد بن رمحة ثنا حممد بن شعيب بن شابور ثنا عمر موىل غفرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

ما ! يا رسول اهللا: عت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، يقول من متسك بالسنة، دخل اجلنة قلتمس: قالت
  .السنة قال حب أبيك وصاحبه، يعين عمر رضي اهللا عنهما

أجاز أمحد بن حممد بن العراقي الطاوسي، أبو عبد اهللا الصويف، شيخ الصوفية بقزوين كان حلو املنطق، حسن 
نظر، حيفظ طرفاً من األخبار واحلكايات وحيسن إيرادها وكان وجيها عند امللوك موقراً بينهم الكالم، لطيف امل

وأصلح األود، ومن نزل عنده من الغرباء أو التجأ إليه أحسن تربيته، والقيام بشأنه ومسع احلديث ومسع منه يف آخر 
  .عهده وتويف سنة مثانني ومخسمائة

هلب الضيب الفقيه أبو بكر القزويين شيخ ثقة، مسع هارون بن هزاري وحيىي بن أمحد بن حممد بن عصام بن عزون امل



عبدك وأباه حممد ابن عصام، وحدث اخلليل احلافظ يف بعض األجزاء عن أيب عمر زاذان ابن عبد اهللا بن زاذان قال 
عن أنس بن مالك عن  ثنا أبو بكر أمحد بن حممد بن عصام ثنا هارون ابن هزاري أنبا سفيان بن عيينة عن الزهري

النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال ال تدابروا وال تقاطعوا وال حتاسدوا وكونوا عباد اهللا إخواننا وال حيل ملسلم أن 
  .يهجر أخاه فوق ثالث

أمحد بن حممد بن عقيل، مسع كتبا القراآت أيب حامت السجستاين أو بعضه من أيب علي احلسن بن علي الطوسي 
  .بقزوين

أمحد بن حممد بن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان، من أسباط أيب احلسن القطان، مسع جده أبا احلسن، وفيما مسع 
حديثه عن أيب بكر أمحد بن حممد الذهيب ثنا سليمان بن معبد ثنا معاذ بن هاىنء ثنا إبراهيم بن طهمان ثنا بديل بن 

مىت كنت نبياً : سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمميسرة عن عبد اهللا بن شقيق عن ميسرة الفجر، قال 
  .كنت نبياً وآدم بني الروح واجلسد: قال

أمحد بن حممد بن علي بن إبراهيم البيع أبو سعد املعروف باإلمام حدث عنه احلافظ أبو سعد السمان، فقال يف 
عليه يف خان أرشنجان بقزوين ثنا أبو احلسن  مشيخته ثنا أبو سعد أمحد بن حممد بن علي بن إبراهيم اإلمام بقراآيت

علي بن أمحد املقرىء ثنا أبو يعقوب يوسف بن عاصم الرازي حدثنا شيبان بن فروخ األيلي ثنا جرير عن سهيل بن 
من قال حني ميسى : أيب سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال

اهللا التامات، من شرما خلق ثالث مرار، مل يضره حية تلك الليلة، قال وكان إذا لدغ من أهله إنسان أعوذ بكلمات 
  .قال أما قال الكلمات

أمحد بن حممد بن علي بن أمحد بن عامر النسوي، أبو بكر الشافعي قدم قزوين غازيا، سنة اثنتني وستني وثالمثائة، 
سني بن إمساعيل احملامليني، وعن أيب احلسن حممد بن أمحد بن صعدة وحدث هبا، روى عن القاسم بن إمساعيل واحل

املصيصي، ورأيت خبط اإلمام هبة اهللا بن زاذان أخربين الشيخ العم عن أمحد بن حممد بن علي النسوي الشافعي عن 
بد العزيز أبو أيب بكر، عبد اهللا بن حممد بن زياد النيسابوري ثنا عبد الرمحن بن بشر ابن احلكم ثنا موسى بن ع

  .شعيب ثنا احلكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كل سبب ونسب ينقطع إال سبيب ونسيب، وايضا أنبا عمي أنبا أبو 

ء بن موسى أبو بكر أمحد بن حممد النسوي قدم علينا وأنبا يف شعبان سنة اثنتني وستني وثالمثائة، ثنا البغوي ثنا العال
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، : اجلهم ثنا سوار بن مصعب عن كليب بن وائل، مسعت ابن عمر، يقول

  .من كذب بالقدر فقد كفر مبا جئت به
أمحد بن حممد بن علي بن حممد بن علي بن عبد العزيز الدالل، أبو الفتح احلنبلي، مسع القاضي أبا بكر اجلعايب، 

ثنا أبو الفتح أمحد بن حممد بن علي بن حممد الدالل، : عنه يف مشيخته احلافظ أبو سعد السمان فقالوحدث 
بقراآيت عليه بقزوين ثنا القاضي أبو بكر حممد بن عمر بن حممد بن سلم اجلعايب احلافظ ثنا خالد بن غسان ثنا مسلم 

ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ال بن إبراهيم ثنا شعبة عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة، ق
  .يبغض األنصار رجل يؤمن باهللا واليوم اآلخر

أمحد بن حممد بن عمر بن آزاد الفقيه أبو احلسني القزويين، قد سبق ذكر أبيه وأخيه يف احملمدين وكانوا مجيعاً، 
قزوين حممد بن علي بن عمر جزأ فيه حدثين حمدثني فقهاء وأبو احلسني هذا تفقه ببغداد، ومسع هبا احلديث، ومسع ب

أيب ثنا إبراهيم بن حممد الصنعاين هبا ثنا ميمون بن احلكم ثنا بكر بن عبد اهللا عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم 



غسل يوم اجلمعة واجب، : عن عبد الرمحن ابن أيب سعيد اخلدري عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
  .اجلنابة، تويف سنة اثنيت عشر وأربعمائةكوجوب غسل 

أمحد بن حممد بن عمر الباغبان أبو إسحاق األصبهاين، مسع بقزوين األستاذ الشافعي بن داؤد املقرىء واخلليل بن 
عبد اجلبار القرائي واألستاذ أبا إسحاق الشحاذي، وفيما مسع منه، سنة سبع ومثانني وأربعمائة، أنبا أبو معشر 

أبو عبد اهللا حممد بن نظيف الفراء أنبا أبو الفوارس أمحد بن حممد الصابوين ثنا أبو إبراهيم املزين ثنا  الطربي ثنا
الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر، صاعاً من متر 

  .أو صاعاً من شعري على كل حّر وعبد ذكر وأنثى من املسلمني
أمحد بن حممد اجملدر القزويين املقرىء، صنف يف القرأة، ومسع غريب القرآن حملمد بن عزيز السجستاين من أيب 

منصور حممد بن أمحد بن القاسم املقرىء األصبهاين بثغر آمد، سنة تسع وعشرين وأربعمائة، بروايته عن أيب بكر 
عثمان ابن أمحد بن مسعان املقرىء الرزاز عن السجستاين حممد بن نوح األصبهاين بقراأته عليه مبكة عن أيب عمر و

وأجاز له أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد بن مسعان املقرىء الرزاز عن السجستاين وأجاز له أبو عبد اهللا احلسني بن 
أمحد  أمحد املالكي القاضي بآمد أن يروى عنه، شفاء الصدور يف التفسري أليب بكر النقاش عن أيب احلسني حممد بن

  .بن القاسم احملاملي عن النقاش
مسع الواضح يف القراآت أليب احلسن أمحد بن رضوان بن حممد املقرىء من املصنف، ومسع أبا الفتح الراشدي، سنة 
اثنتني وعشرين وأربعمائة، حديثه عن علي بن أمحد بن صاحل أنبا يوسف بن عاصم أنبا إبراهيم بن احلجاج ثنا محاد 

ت عن أيب رافع عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال كانت شجرة تؤذي بن سلمة عن ثاب
  .أهل الطريق فقطعها رجل فنحاها عن الطريق فادخل اجلنة

أمحد بن حممد بن عمر الطوسي أبو سعد الصويف املقرىء املعروف بابن هزار مرد، سكن هو وأبوه قزوين، وكان 
امع، وحيسن التعليم خترج به مجاعة من احلفاظ، من كل جيل، وكان حيسن األداء صحيح ممن يقرىء الناس يف اجل

بروايته عن أيب سهل جامع بن . املخارج يقرأ بقراآت، ومسع الغاية أليب بكر بن مهران من احلافظ أيب العالء العطار
  .مائةعبد الوهاب عن أيب سعد أمحد بن موسى املقرىء عن ابن مهران تويف سنة مخس وست

أمحد بن حممد بن عيسى بن موسى الصفار القزويين، من أهل العلم أبوه وجده كانا فاضلني، حمدثني، فقيهني، وأمحد 
  .مسع احلديث أيضاً ومات قبل أن يبلغ الرواية

أمحد بن حممد بن الفرج بن فروخ، أبو بكر القزويين املعروف مبتوية، حمدث مشهور حافظ منجب وكانت له سكة 
إليه تدعى سكة فروخ، ذكره احلافظ أبو بكر اخلطيب يف التاريخ وقال إنه مسع إبراهيم بن احلجاج ينسب 

الطالقاين، واملسنجر بن الصلت وغريمها، ومسع أيضا عمرو بن سلمة وحيىي بن عبد األعظم، روى عنه ابنه حممد بن 
  .أمحد وعلي ابن أمحد بن صاحل وغريمها

اهللا بن حممد القاضي، حدثين أيب عن جدي قال القاضي وحدثين أبو بكر اجلعايب  حدثين عبد: قال اخلليل احلافظ
حدثين جدك أمحد بن حممد ثنا حممد بن علي الوراق الثقة ثنا إمساعيل بن اخلليل األهوازي ثنا خالد بن حيىي ثنا 

قال : حبيبة قالت مسعر بن كدام عن أيب إسحاق السبيعي عن املسيب بن رافع عن عنبسة بن أيب سفيان عن أم
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من صلى اثنيت عشرة ركعة يف يوم وليلة سوى الفريضة، بىن اهللا تعاىل له بيتاً 

  .يف اجلنة تويف أبو بكر، سنة أربع وثالمثائة
تصني به، ورد أمحد بن حممد بن الفضل الرازي أبو العباس املعروف بالغضبان، كان من تالمذة أمحد بن فارس املخ



قزوين، ومسع منه جامع التأويل ألمحد بن فارس هبا يف اجلامع، سنة مثان عشرة وأربعمائة، بسماعه من أمحد بن فارس 
قال أبو منصور حممد بن احلسني بن اهليثم، وكان قد وردها حاجا، ويف جامع التأويل ثنا أبو احلسن علي بن إبراهيم 

محد بن مهران الرازي ثنا إسحاق بن سليمان ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن القطان ثنا أبو يعقوب إسحاق بن أ
يعطون وحييون، ويكرمون، ويشفعون وفيهم سلمان رضي " يوم حنشر املتقني إىل الرمحن وفدا : " أنس يف قوله تعاىل

  .اهللا عنه
 بقزوين، ومسع هبا احلديث، وبالري أمحد بن حممد بن الفضل أبو بكر اخلطييب، كان قد تفقه، مع والدي رمحهما اهللا

وكان له حظ من الفقه، والتفسري واللغة والنحو والشروط صاحل وقرىء عليه كل من هذه الفنون، وهو مالزم 
مسجده، وكان ينظم الشعر والقضاة، يثغون خبطه وجبرحه وتعديله، ويعتمدون، قوله ومسع سنن ابن ماجة من اإلمام 

وثالثني ومخسمائة يف رجبها، وشعباهنا ومسند الشافعي من السيد أيب حرب اهلمداين،  ملكداد بن علي، سنة ثالث
لسنة ثالث أيضاً وشرح الغاية أليب احلسن الفارسي من حممد بن آدم الغزنوي وأجاز له عامة شيوخ والدي رمحه 

  :اهللا، بتحصيله وكتب إىل بعضهم يستنجر موعوداً
  من ربعه رجب الفضاء لوفدهو... أيا من يواسي املعتفني برفده 

  ووفر عطاياه وأوف بوعده... فعجل لداعيك الذي قد وعدته 
  وصانك من كيد العدو وحقده... فال زلت يف حصن اإلله وحرزه 

أمحد بن حممد بن الفضل بن حممد بن سنان بن حلبس العجلي، نسيب كبري صاحب جاه وثروة واله إمساعيل بن 
وزجنان سنة إحدى وتسعني ومائتني، وهو والد معقل بن أمحد الرئيس املشهور وله يقول أمحد الساماين قزوين وأهبر، 

  :ابن منادى القزويين
  فال يغررك منظره األنيق... إذا ما جئت أمحد مستميحا 
  كبارقة تروق وال تريق... له عرف وليس لديه عرف 
  كما بالوعد ال يثق الصديق... فال خيشى العدو له وعيدا 

  .كور بالسماح واملروة، ولكن للشعراء تارات، وتويف أمحد، سنة ثالث وثالمثائةالرجل مذ
أمحد بن حممد بن الفضل، مسع بقزوين أبا داؤد سليمان بن يزيد الفامي، حيدث عن أيب بكر أمحد بن حممد بن مهنا 

 هريرة، أن النيب صلى األزدي ثنا حممد بن عمرو ابن جبلة ثنا حممد بن مروان العقيلي عن هشام بن حممد عن أيب
  .اهللا عليه وآله وسلم حافيا ومنتعال

أمحد بن حممد بن القالء أبو احلسن القزويين، قال اخلليل ثقة قدمي املوت، مسع أبا حامت وأقرانه روى عنه علي 
  .املقربي، وميسرة بن علي، مات قبل الثالمثائة وهو كهل

  .سن بن ماجة أو أمحد بن حممد بن أمحد بن ميمون أو كليهماأمحد بن حممد بن كثري، مسع بقزوين أمحد بن احل

أمحد بن حممد بن ماهني أبو نعيم القاضي القزويين، مسع أبا سعيد سلم بن بندار النسوي هبا كتاب العزاء والشجي 
مد بن أليب سعيد، هذا وكتاب ذكر القبور، واالتعاظ هبا له، ويف الكتاب األول أخربين أبو إسحاق إبراهيم بن حم

األزهر ثنا حممد بن يزيد بن ماجة ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا خالد بن خملد، حدثين قيس أبو عمار موىل األنصار، 
قال مسعت عبد اهللا بن أيب بكر بن عمرو بن حزم، حيدث عن أبيه عن جده، عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال 

 عز وجل من حلل اجلنة يوم القيامة، ويف الكتاب الثاين أخربين أمحد بن ما من مؤمن يعزى أخاه مبصيبة إال كساه اهللا
  :سلم اجلالب، مسعت أبا عبد اهللا الفارسي قال مررت بقرب يعقوب ابن الليث فرأيت مكتوباً عليه



  كأن مل يكن يعقوب فيها متلكا... سالم على الدنيا وطيب نعيمها 
  .ني بن عبد امللك املعروف حباجيروى املختصرين عن ابن ماهني، حممد بن احلس

أمحد بن حممد بن حممد الغزايل أبو الفتوح الطوسي أخو اإلمام أيب حامد الغزايل ذكر أبو سعد السمعاين أنه اجتهد 
يف شيبة بطوس واختار العزلة واخللوة، وخدم بنفسه الصوفية، وانفتح له الكالم وكان مليح الوعظ، قادراً على 

  :لس الوعظ ببغداد، ووجد القبول التام وأنشد يف بعض جمالسهالتصرف، وعقد له جم
  كم حيملون على ضعفي فاحتمل... قالوا شغلت ويل يف وصلهم شغل 

  السيف أروح يل لو أهنم فعلوا... نبئت أهنم قالوا سنقتله 
يف ربيع اآلخر، بلغين أن  يقال أنه ورد قزوين مرتني، وأقام هبا املرة الثانية مدة وتويف هبا، سنة سبع عشرة ومخسمائة،

بعض الصوفية سافر من قزوين إىل طوس فدخل على اإلمام أيب حامد الغزايل رمحه اهللا، فساله عن حال أخيه أمحد 
فأخربه الصويف مبا كان عنده فقال هل معك شيء من كالمه فقال نعم وأحضر منه جزأ فتأمله وقال سبحان اهللا حنن 

ن مربطها، وقد اختصر وجرى ذكر الواقعة بني يديه أو تفرسها فقال إذا أنزلنا تطلب وأمحد جيد، وحلت دوابه م
  .فلريكب من يشاء

أمحد بن حممد بن املرزبان الصويف أبو احلسني القزويين املعروف باخلادم شيخ كبري القدر، خدم وسافر الكبري 
زيد، ومما مسع منه سنن أيب عبد وظهرت له عجائب وآيات ومسع احلديث، من علي بن مهروية، ومن سليمان بن ي

اهللا بن ماجة، بروايته عنه، وروى اخلليل احلافظ عنه، عن علي ثنا علي بن عبد العزيز وأمحد بن مهران ثنا حجاج 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا : بن منهال ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب هريرة قال

ل ألصحابه يبشرهم به، قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض اهللا عليكم صيامه، يفتح حضر شهر رمضان قا
فيه أبواب اجلنة، ويغلق فيه أبواب اجلحيم، وتغل فيه الشياطني، فيه ليلة خري من ألف شهر، من حرم خريها فقد 

  .بن إبراهيم القاضي يف التاريخحرم، تويف أبو احلسني يف شعبان، سنة مثان ومثانني وثالمثائة، كذلك ذكره حممد ا
أمحد بن حممد بن املعاين أبو احلسني العدل، حدث عن أيب احلسن علي بن أمحد بن بادوية الصويف، وحدث عنه أبو 

ثنا أبو احلسن ثنا ابن بادوية ثنا حممد بن أيوب بن حيىي ثنا حممد بن عبد اهللا : نصر حاجي بن احلسني يف فوائده فقال
مد بن أيب عبيدة عن أبيه عن األعمش عن أيب صاحل عن ابن عمر رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا بن منري ثنا حم

من صلى على جنازة فله قرياط ومن صلى عليها واتبعها فله قرياطان، قالوا يا رسول : صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .اهللا، ما القرياط، قال أعظم من أمحد
قراءة " البيت احلرام قياماً للناس " مسع أبا علي الطوسي يف القراآت ألي حامت أمحد بن حممد بن مهدي الشرايب، 

" العامة، وقرأ قيما بكسر القاف وفتح الياء على فعل اجلحدري وابن عامر الشامي، وفيها لغة أخرى ومل يقرأ هبا 
جيوز يف الكالم قواماً، فالن " ا أموالكم اليت جعل اهللا لكم قيام" كما يقال هذا قوام األمر، وكذلك " فواما للناس 

  :قيما لغة وقرىء دينا قيما وقيما، وأنشد أبو زيد األنصاري حلسان: حسن القوام، مفتوح القاف وقوله
  أرسلت نوراً بدين قيم... نشهد أنك عبد املليك 

  .أمحد بن منصور شيخ، مسع ابا يعلى اخلليل بن عبداهللا احلافظ، سنة مخس وأربعني وأربعمائة

محد بن حممد بن موسى البغدادي، مث القزويين أبو حممد، ويقال له الباب وشىت ألنه كان ينزل باب وشت صاحب أ
حديث معروف، روى عن عبد اهللا بن اجلراح، وروى عنه أبو احلسن القطان، ورأيت خبطه ثنا أمحد بن حممد ثنا 

، قال سالت أبا سعيد عن صيام عاشوراء، فقال أمر عبد اهللا بن اجلراح ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أيب هارون



  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بصيامه، ومل يصمه
أمحد بن حممد بن ناصر بن حممد الديواين، أبو العشائر، كان عارفاً بطرف من العربية والفقه مقرئا حسن األداء، 

ما اختلف فيه الرواة عن أيب جعفر املدين من تأليفه، سنة  وقرأ القرآن على احلافظ أيب العالء العطار، ومسع منه شرح
مخس ومخسني ومخسمائة، وفيه أنبا أبو بكر حممد ابن احلسني بن علي الشيباين وأبو القاسم إمساعيل بن أمحد بن عمر 

ا أبو بكر أمحد بن قاال أنبا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن عبيد اهللا اخلطيب أنبا أبو حفص عمر بن إبراهيم الكتاين أنب
موسى بن العباس بن جماهد، حدثين حممد بن أمحد بن واصل ثنا حممد بن سعدان أنبا يعقوب بن جعفر بن أيب كثري 

  .األنصاري
قال كان إمام الناس باملدينة أبو جعفر يزيد بن القعقاع موىل عبداهللا بن عياش بن أيب ربيعة، وكان قد أخذ القراءة 

بن عبد املطلب، وعن مواله عبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة، مث قال أبو جعفر القارىء، إمام  عن عبد اهللا بن عباس
دار اهلجرة يف القراءة، والصحيح من أمسه يزيد بن القعقاع، ويقال جندب بن فريوز وهو موىل أيب احلارث عن عبد 

ر بن خمزوم املخزومي القرشي، تويف أبو العشائر اهللا ابن عياش بن أيب ربيعة وامسه عمرو بن املغرية بن عبد اهللا بن عم
  .على ما ذكر بعض بنيه، سنة مخس وتسعني ومخسمائة

أمحد بن حممد بن هارون الدينوري، شيخ كبري احلديث، حدث بقزوين عن أيب سهل إبراهيم بن إسحاق بن حديق 
 عن جابر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ثنا أبو اجلارود ثنا عمران ابن هارون الرملي ثنا ابن هليعة عن أيب الزبري

  .واستكثروا من النعال فإن أحدكم ال يزال راكبا ما انتعل: وسلم
  .أمحد بن حممد بن ولشان املقرىء القزويين، مسع الصحيح حملمد ابن إمساعيل البخاري من الشيخ أيب الفتح الراشدي

ثقة كبري احملل ورد قزوين قبل : ال اخلليل احلافظ يف اإلرشادأمحد بن حممد بن حيىي الشحام أبو العباس الرازي، ق
الثالمثائة، فكتب عنه أبو احلسن القطان واألحداث، يف ذلك الوقت مث يف سنة سبع عشرة وثالمثائة، خرج شيوخ 

  .قزوين أبو موسى احلياين وأبو احلسن القطان، وأبو داؤد فسمعوا منه مع أبنائهم، ومات يف هذه السنة
ومسعت جدي، ومن أدركت من أصحابه، يثنون عليه، ورأيت خبط أيب احلسن القطان، حدثين أبو العباس أمحد قال 

حدثين إسحاق بن أيب محزة ) ترك البياض هكذا(وتسعني، ...... بن حممد بن حيىي الشحام الرازي، بقزوين سنة 
خالد عن قيس بن أيب حازم، قال مسعت أبا بكر الرازي ثنا السندي بن عبد ربه ثنا علي بن علي ثنا إمساعيل بن أيب 

يا أيها الذين آمنوا عليكم " الصديق خيطب الناس وهو يقول إنكم تقرؤن هذه اآلية، فتأولوهنا على غري وجهها 
ليأخذن على : وإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول" أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم 

ليعمكم اهللا بعقاب، وأيضا مات أبو زرعة آخر سنة أربع وستني ومائتني ودفن أول يوم من أيدي سفهائكم أو 
  .احملرم، سنة مخس

فرآه أبو عبد اهللا املالكي يف املنام، فقال يا أبا زرعة ما فعل بك ربك قال حضرين جربئيل وميكائيل وإسرافيل عليهم 
أبا زرعة يف املنام بعد أشهر فقلت يا أبا زرعة أبو عبداهللا فرأيت : قال أبو العباس. السالم وصلى على ريب تعاىل

املالكي أخربين أنه راك يف املنام، فقال ما فعل بك ربك، فقلت حضرين جربئيل وميكائيل وإسرافيل وصلى على ريب 
  .عز وجل فقال صدق

العالء أليب احلسن أمحد بن أمحد بن حممد بن حيىي، مسع أبا احلسن القطان بقزوين احلروف على قراءة أيب عمرو بن 
  .يزيد احللواين، بروايته عن أيب عبد اهللا األزرق عن احللواين



أمحد بن حممد بن يعقوب بن إسحاق أبو نصر املروزي، حدث بقزوين، وذكر اخلليل احلافظ أنه قدمها غازياً يف 
ن بن صاحل ثنا سليمان بن املعاىف بن احملرم، سنة سبع وتسعني وثالمثائة، وحدث عنه، قال ثنا أبو بكر حممد بن احلس

سليمان ثنا أيب ثنا حكيم بن نافع عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب عن عمر رضي اهللا عنه، قال قال رسول 
أول ما يرفع من الناس األمانة وآخر ما يبقى الصالة ورب مصل ال خري فيه، قال : اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .حيىي بن سعيد األنصاري غري حكيم بن نافع وال عنه إال املعاىف بن سليمان احلراين وهو ثقةاخلليل مل يروه عن 
أمحد بن حممد بن يوسف بن ماك أبو احلسني القزويين، قال اخلليل كان فقيها بارعاً، مسع بقزوين علي بن أمحد بن 

ن شاذان، والدار قطين وابن شاهني، وتوىل صاحل وأبا عبد اهللا حممد ابن علي بن عمر الصيدناين وببغداد أيب بكر ب
القضاء ببالد شىت، ومات بعد األربعمائة، ومسع طرفاً من كتاب األحكام، أليب علي الطوسي، من حممد بن إسحاق 

  .الكيساين
أمحد بن حممد بن يوسف، مسع بقزوين تاريخ أمحد بن حنبل من أمحد بن احلسن بن ماجة أو من أمحد بن حممد بن 

  .ميمون أو منهما مجيعا أمحد بن
أمحد بن حممد املعروف حباجي الفوشنجي، مسع يف الصحيح للبخاري سنة ست وأربعمائة من أيب الفتح الراشدي، 

حديث البخاري، عن عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن نعيم بن عبد اهللا احملمر عن علي ابن حيىي بن خالد 
فلما رفع : كنا يوما نصلي وراء النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: ي قالالزرقي، عن أبيه، عن رفاعة بن رافع الزرق

مسع اهللا ملن محده قال رجل ورآه ربنا لك احلمد محدا كثريا طيباً، مباركا فيه، فلما انصرف : رأسه من الركوع قال
  .من املتكلم قال أنا قال رأيت بضعة عشر ملكاً يبتدروهنا أيهم يكتبها أول: قال

مد السمرقندي أبو نصر، حدث بقزوين سنة مخس وتسعني ومائتني عن عبد اهللا بن حممد األنصاري، أمحد بن حم
  .وجعفر بن هشام

أمحد بن حممد أبو احلسني الرازي، مسع بقزوين سليمان بن يزيد الفامي، حديثه عن إسحاق بن إبراهيم بن عبيد بن 
بو جناب القصاب، مسعت زياد النمريي حيلف باهللا يسمع سكني البصري بسماعه منه، بضعا ثنا هدبة بن خالد ثنا أ

  .أنس بن مالك حيلف باهللا يسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، يقول شفاعيت ألهل الكبائر من أميت
  .أمحد بن حممد األهبري أبو العباس فقيه، مسع اخلليل احلافظ بقزوين، سنة مخس وأربعني وأربعمائة

د الصويف الكرجي، مسع القاضي أبا حممد بن أيب زرعة حيدث عن ابن داسة عن أيب داؤد، ثنا أمحد بن حممد احلدا
موسى بن إمساعيل، ثنا وهب، عن سليمان األسود عن أيب املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري، أن النيب صلى اهللا 

  .معهعليه وآله وسلم أبصر رجالً يصلي وحده، فقال أال رجل يتصدق على هذا فيصلي 
أمحد بن حممد اجلعفري أبو علي، خنت السيد أيب احلسن حممد بن أيب طاهر اجلعفري، وهو أبو أيب طاهر وأيب الطيب 

اجلعفريني السابق ذكرمها، وكان قد قام بالرياسة بعد أيب احلسن وأخيه أيب القاسم، واقتدى هبما يف حسن السرية 
  .النظر يف داره وضبط األمور وكان حيب العلم وأهله ويعقد جملس

أمحد بن حممد أبو احلسني موىل بين هاشم، حدث بقزوين عن حممد بن العباس اخلشكي، روى عنه أبو احلسن أمحد 
  .بن فارس يف الصاحيب، يف فقه اللغة من مجعه

وشعر  أمحد بن حممد األديب املعروف ببلك القضربي مث القزويين، كان من األدباء، له معرفة باللغة والنحو ورسائل
  :جيد وغري جيد، مما يروى له يف األمري عز الدين إسحاق النظامي

  مبشران بعود املاء يف العود... البشريان بأمالك ومولود 



  لكنت أجهد مكدود وجمهود... لوال أبو طاهر إسحاق ذو شرف 
  وكفَّ عن كنفّي اجلوع باجلود... قد سدَّ باملال حايل بعدما انثلمت 

  :قاً من شعره ابنه األديب هبة اهللا بن أمحد بن حممد يف جملة ومما رأيته فيهاومجع ما وجده متفر
  فربَّ حمتقر يغىن غناه فيه... ال حتقرن غريباً كي جتربه 

  الدال أربعة والذال سبعمائة... الدال والذا يف التصوير واحدة 
  :وأيضا كتب إىل القاضي أيب احلسن بن هلة

  واستمتعت بسماع طيب أذين. ..تلذذت بالكرى عيناي والوسن 
  وللمسرة راح دبَّ يف بدين... وزاد روحي روح كان زائلة 

  إىل مدارسة القاضي أبو احلسن... مذ عاد مبتهجا يف حال صحته 
  .وله مكاتبات إىل اإلمام أيب نصر القشريي وغلى القاضي أمحد ابن هلة وابنه أيب احلسن

ين، عن جعفر بن حممد بن الفضل قال أنبأ عبد اهللا بن صاحل بن معاوية أمحد بن حممد القرشي أبو احلسن حدث بقزو
قال غري خملوق، " قرآنا عربياً غري ذي عوج : " بن صاحل، عن علي ابن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله تعاىل

  .حدث به أبو حفص بن جاباره عن محري بن مخيس، عن أيب جعفر املقرىء بسماعه، من القرشي بقزوين
بن حممد األستاذ أبو منصور، مسع أبا الفتح الراشدي، يف الصحيح حديثه يف كتاب الفنت عن إمساعيل حدثين  أمحد

مالك عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال ال تقوم الساعة حىت ميّر 
  .الرجل بقرب الرجل فيقول يا ليتين كنت مكانه

  .د السريجردي، مسع احلديث من ابن اسحاق الكيساين بقزوينأمحد بن حمم
ثنا حممد : أمحد بن حممد قاضي القضاة أبو العباس، مسع بقزوين القاضي عبد اجلبار أمحد سنة تسع وأربعمائة يقول
مد بن حيىي بن يعقوب أبو جعفر املروزي، حاج قدم علينا سنة أربعني وثالمثائة، ثنا أبو العباس أمحد بن عمرة، ثنا حم

بن خالد بن يزيد، قال كتب رجل إىل بعض األدباء يسأله يسأله أن يكتب إليه، شيئاً ينتفع به فكتب إليه أما 
آلخرتك فإن اهللا أوحى إىل نّيب من أنبيائه، يقال له أرميا وعزيت وجاليل لو أن املعصية، كانت يف بيت من بيوت 

  :لدنياك فإن الشاعر يقولاجلنة ال وصلت اخلراب إىل ذلك البيت، وأما 
  فكيف ما انقلبت يوما به انقلبوا... ما الناس إال مع الدنيا وصاحبها 

  عليه يوماً مبا ال يشتهي وثبوا... يعظمون أخا الدنيا فإن وثبت 
ر أمحد بن حممد بالقزاز أخو إبراهيم القزاز، مسع أبا عبداهللا املعسلي حيدث عن أيب حممد عبد اهللا بن حممد بن جعف

األصبهاين ثنا حممد بن إبراهيم بن عامر األصبهاين، ثنا عمي ثنا أيب ثنا أبو وهب محيد بن إمساعيل بن أيب خالد بن أيب 
رأيت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وكان احلسن بن علي يشبهه، وقال : جحيفة وهب بن عبد اهللا السوائي، قال

  .ن أحبين، فليحب هذاصلى اهللا عليه وآله وسلم إن ابين هذا سيد م
  .أمحد بن حممد القهباري أبو احلسن مسع احلديث من أيب الفضل الكرجي

أمحد بن حممد املخلدي أبو العباس، مسع املقومي جزأ من حديث أيب الفتح الراشدي، وفوائده ومسعه منه أبو منصور 
ثنا أمحد بن أيب احلواري، قال مسعت أبا  وفيه ثنا عبيد اهللا ابن حممد ثنا أبو بكر بن مقسم ثنا إسحاق بن إبراهيم

  .من بات، تعبا من كسب احلالل وبات واهللا عنه راض: سليمان الداراين يقول
أمحد بن حممد السهرجي الصويف، مسع األحاديث اخلمسة واخلمسني املستخرجة من املصافحة أليب بكر الربقاين، من 



  .لربيع الغرناطي سنة ثالث وعشرين ومخسمائةاألستاذ أيب إسحاق الشحاذي، بقرأة حممد بن أيب ا
  فصل

أمحد بن أيب احملاسن املعقلي القزويين أبو الفوارس، مسع برب دشري كرمان العوايل اليت مجعها احلافظ أبو الفتيان 
الدهستاين، من أمحد بن احلسن بن أمحد اجلرجاين سنة مخس ومخسني ومخسمائة بسماعه منه، وفيها أنا أبو سعد 

روذي أنبأ احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ، أخربين علي بن احلسني بن يعقوب بن شقري املقرىء ثنا جعفر بن حممد الكنج
بن عبيد ثنا عباد بن يعقوب ثنا سعيد بن عمرو العنزي عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي 

إذا كتبتم احلديث، : ى اهللا عليه وآله وسلمبن احلسني عن أبيه عن علي بن أيب طالب قال قال رسول اهللا صل
  .فاكتبوه باسناده فإن بك حقا كنتم شركاء يف األجر، وإن يك باطال كان وزره عليه

  فصل
  .أمحد بن مردانية القزويين، مسع مع أيب احلسن القطان، من حممد ابن احلجاج البزار

  فصل
  .ن مهديأمحد بن املرزبان بن تقي الديلمي، مسع بقزوين أبا عمر ب

مسع سلمة بن شبيب النيسابوري مبكة : أمحد بن املرزبان الفامي أبو العباس القزويين، شيخ وثقه األئمة قال اخلليل
وأدركت ممن روى عنه حممد بن سليمان بن يزيد ثنا حممد بن سليمان ثنا أمحد بن املرزبان بقراأة أيب سنة سبع 

أنبا معمر عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه وثالمثائة ثنا سلمة بن شيب ثنا عبد الرزاق 
تويف سنة مثان وثالمثائة، لكن : وآله وسلم إنكم توفون سبعني أمة أنتم خريها وأكرمها على اهللا عز وجل قال اخلليل

خيالف ما حكاه رأيت يف جزء عتيق من تفسري عبدالرزاق أنه، مسع من ابن املرزبان سنة عشرة وثالمثائة، وهذا 
  .واهللا أعلم -اخلليل 
  فصل

أمحد بن املظفر اخلراساين، ورد قزوين، ومسع هبا احلديث من أيب علي اخلضر بن أمحد بن عمر القزويين، ومسع منه 
  .أبو الفضل حممد بن عثمان القومساين

الشحاذي، مسع فضائل قزوين أمحد بن املظفر بن أيب طاهر القزويين املعروف باألصبهاين، سبط األستاذ أيب إسحاق 
  .للخليل احلافظ من جده

  .أمحد بن املظفر اخلفيفي، مسع أبا الفتح الراشدي، صحيح البخاري أو بعضه
  فصل

  .أمحد بن معروف القرايت أبو بكر، مسع اجلنيد بن صاحل القرايت سنة مخس وتسعني وأربعمائة
  فصل

اً، وال أدري هل مسع احلديث، رأيت شهادته على حكومات أمحد بن املعاىف بن الفضل قزويين، كان فقيها شروطي
  .للقاضي أيب موسى عيسى ابن أمحد، سنة تسع وسبعني وثالمثائة، وما يقارهبا

  فصل



  .أمحد بن ممك قزويين، كثري السماع من أيب احلسن القطان
  فصل

ديني، وكان حيج كل سنة إال ما أمحد بن منصور القطان خال أيب احلسن القطان، وله بنون جنباء ذكرناهم يف احملم
شاء اهللا، ومحل أبا احلسن إىل الري، فسمعا من أيب حامت مث خرج يف أول ارحتال أيب احلسن إىل بغداد، فسمع معه، 

رفسين : رأيت خبط اإلمام هبة اهللا بن زاذان، مسعت الشيخ العم، مسعت أبا منصور القطان، يقول مسعت أيب يقول
مث ضربين أخرى فسواها، وكان أمحد يكىن بأيب عبداهللا أمحد بن منصور، مسع أبا احلسن  اجلمل على رجلي فعوجها

  .القطان
  فصل

أمحد بن مهران بن املنذر أبو جعفر القطان، من الشيوخ املتقدمني، روى عن القعنيب وعثمان بن اهليثم، قال اإلمام 
  .كتبت عنه بقزوين: قزويين، وقالعبد الرمحن بن أيب حامت وهو صدوق حدثنا عنه علي بن مهروية ال

  فصل
أمحد بن موسى بن معقل بن عبد الرمحن الرازي أبو العباس، حدث وأملى الكثري بقزوين، سنة مخس وسبعني 

ومائتني، ومنهم من مساه حممداً كما قدمته وأمحد أصح، روى عنه أبو احلسني أمحد بن حممد ابن ميمون وأبو احلسن 
ثم بن علي وحيىي ابن حبيب بن عريب، وحممد بن مهران وأبا كريب وحممود بن غيالن القطان، ومسع أمحد بن مي

  .وأقراهنم
رأيت خبط أيب احلسن القطان ثنا أبو العباس أمحد بن موسى بن معقل بقزوين، سنة مخس وسبعني ومائتني، ثنا حيىي 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : يقول مسعت جابراً: بن حبيب ثنا موسى ابن إبراهيم ثنا طلة يعين ابن خراش يقول
  .ال متس النار مسلماً أي من رآين: وآله وسلم يقول

وحنن : وقال يل موسى رأيتين قال أبو زكريا: قد رأيت طلحة، قال أبو زكريا: ورأيت جابراً، قال موسى: قال طلحة
قالت عائشة : مساك عن عكرمة قال نرجوا اهللا وأيضاً ثنا أبو كريب ثنا يونس بن بكري عن عنبسة بن األزهر عن

كأين أنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ميسح الغبار عن وجه جربئيل عليه السالم فقلت هذا دحية يا 
  .قال هذا جربئيل عليه السالم! رسول اهللا

ذكورون، وعن أمحد بن موسى بن هارون بن حيان، مسع احلديث، ومات قبل يبلغ الرواية ويف قبيلته علماء م
  .القاضي أيب حممد بن أيب زرعة أن احليانية أقدم بيت من أهل العلم بقزوين

  فصل
أمحد بن ميمون بن عون بن أيب عون الكاتب القرشي جد أيب احلسني أمحد بن حممد بن أمحد بن ميمون خرج من 

  .اً فسأله عن حالهقزوين إىل مكة وجاوريها ودخل عليه هبا عبد الوهاب الوراق الرازي منكسر متحري
خرجت من الري ويل أربع بنات وورد على الكتاب بوالدة أخرى، فقال أمحد مسها حجة وزوجها مين، ففعل : فقال

فدعا له عبد الوهاب باخلري فأقام مبكة سنتني مث أنصرف إىل قزوين ومحل بنت عبد الوهاب من الري فولد له ثالث 
  .بنني وبنتا

وية العجلي، فولدت له أبا العباس أمحد بن إبراهيم بن مسوية، وروى أمحد بن ميمون زوج البنت من إبراهيم بن س
ثنا : عن حممد بن مدان، وحدث سبطه أبو احلسني أمحد بن حممد أمحد بن ميمون عنه وعن حممد بن احلجاج قاال

  .حممد بن مهران ثنا حائم بن إمساعيل عن جعفر ابن حممد عن أبيه عن جابر



يوم عرفة يف حجته، وهو على ناقته القصوا يا أيها الناس قد تركت فيكم : اهللا عليه وآله وسلم قالأن النيب صلى 
ما إن أخذمت به مل تضلوا كتاب اهللا وعتريت أهل بييت، وسيأيت ذكر أبيه ميمون بن عون ورده قزوين وإقامته هبا يف 

  .موضعه
  فصل

الصوفية أليب عبد الرمحن السلمي عن القاضي أبو إسحاق  أمحد بن نصر بن أمحد أبو العباس اخليارجي، روى سنن
إبراهيم بن محري احلمريي عنه، ومسع الفوائد املنتقاه ختريج إبراهيم، من أبيه أيب احلسني محري بسماعه منه، وفيها أنا 

ن شعبة عن منصور أبو عمر حممد بن عبد الواحد البزاز ثنا عبيد اهللا بن سهل املقرىء ثنا حممد بن الوليد ثنا غندر ع
ألف مرة، فقد " قل هو اهللا أحد " عن ربعي عن حذيفة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال من قرأ، 

  .اشترى نفسه من اهللا
أمحد بن نصر املالكي أبو العباس القاضي، مسع ببغداد أبا حفص ابن شاهني، وبأصبهان أبا بكر بن املقرىء وأبا عبد 

مدان حممد بن سعيد بن إبراهيم املعروف جبربئيل اهلمداين وبقزوين إمساعيل بن يوسف بن يعقوب اهللا بن مندة وهب
الصويف، روى عنه أبو حفص بن جابارة، أنا يف كتابه اخلطيب عبد الكايف بن عبد الغفار بن مكي احلريب عن إجازة 

جابارة األهبري، سنة ستني وأربعمائة،  جده أيب بكر حممد بن مكي اخلطيب أنبا أبو حفص عمر بن حممد بن عمر بن
ثنا القاضي أبو العباس أمحد بن نصر املالكي ثنا إمساعيل بن يوسف الصويف القزويين هبا، ثنا سليمان بن أمحد بن حيىي 

قال : امللطي حبمص أمالء ثنا حيىي بن بكري عن معني بن عبد الرمحن عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال
يا عبادي أعطيتكم فضال، وسألتكم قرضاً، : هللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال يل جربئيل قال اهللا تعاىلرسول ا

فمن أعطاين شيئاً مما أعطيته طوعاً عجلت له اخللف يف العاجل، وذخرت له يف اآلجل، ومن أخذت منه ما أعطيته 
  .وأحبت له النظر إىل وجهي كرهاً أصرب واحتسب وأجبت له صاليت ورمحيت وكتبته من املهتدين

  فصل
أمحد بن هبة اهللا بن خليس بن أيب ذر بن حممد بن إبراهيم بن خليس اخلليسي أبو املكارم كان له خط بني، وكان 

يورق وله قليل معرفة كما يكون للممترين من العوام، ومسع احلديث املسلسل بأول حديث املسلسل بأول حديث 
بن بلكوية، سنة ستني ومخسمائة، بشرطه وهو يرويه عن زاهر الشحامي، ومسع اإلمام من القاضي عطاء اهللا بن علي 

  .أمحد بن إمساعيل وغريه
أمحد بن هبة اهللا بن عبد اهللا أبو إسحاق الكموين أخو أيب الربكات إمساعيل بن هبة اهللا، مسع أبا زيد الواقد بن اخلليل 

  .ورياسة وفيهم علماء موصوفون بن عبد اهللا اخلليلي، وكان ألهل بيته جاه وتقدم
  فصل

أمحد بن اهليثم بن محاد أبو احلسني اليماين، شيخ ثقة مذكور بالعلم والعبادة وحسن الطريقة، مسع ببغداد العباس 
الدوري وحممد بن إسحاق الصاغاين وأبا إمساعيل الترمذي، وسكن قزوينن قال اخلليل احلافظ وحدثنا عنه ابن 

وحممد بن سليمان، ويقال أنه كان من األبدال، ومما رواه ثنا حممد بن إسحاق الصاغاين صاحل وحممد بن إسحاق 
أنبا هشام بن القاسم ثنا الليث بن سعد ثنا عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكة عن عبيد اهللا ابن أيب هنيك عن سعد بن 

  .مات سنة تسع وثالمثائة.  يتغن بالقرآنليس منا من مل: أيب وقاص، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
  .أمحد بن اهليثم، مسع بقزوين أمحد بن احلسن بن ماجة أو أمحد ابن حممد بن أمحد بن ميمون

  فصل



  .أمحد بن هارون، مسع مع أمحد بن اهليثم من أحد األمحدين أو كليهما، تاريخ أمحد بن حنبل
  فصل

مديين، واىف الري، مث خرج إىل قزوين، وقطن هبا وأعقب، حدث عن : أمحد بن هاشم النفيلي، قال اخلليل احلافظ
: حممد بن زبالة وعبيد اهللا ابن موسى، وحدث عنه موسى بن هارون بن حيان وميسرة بن علي وأثىن عليه، قال
فيلي وحدثين عبد الواحد بن حممد ثنا جعفر بن حممد بن محاد ثنا موسى بن جعفر بن حيان ثنا أمحد بن أيب هاشم الن

ثنا حممد بن احلسن بن زبالة أنبا عيسى بن موسى بن معبد عن اهلذيل بن بالل عن عبد الرمحن بن حيىي الفزاري عن 
كيف أنت يا عوف إذا افترقت هذه األمة على ثالث : عوف بن مالك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

قال وكيف ذلك يا نيب اهللا، قال إذا كثرت الشروط، وملكت وسبعني فرقة واحدة منها يف اجلنة، وبقيتها يف النار، 
  .مل يروه إال ابن زبالة وليس هو بالقوي: اإلماء، وذكر غري ذلك قال اخلليل

  فصل

أمحد بن وصيف القزويين، أبو طالب احللبسي، ويقال له الوصيفي، أيضا موىل احلسني بن حلبس بن محوية القزويين، 
الشافعي رضي اهللا عنه أخذ الفقه عن أيب علي بن أيب هريرة ببغداد، ومسع أبا احلسن  كان فقيها كبرياً على مذهب

القطان يف امالئه أنبا احلارث بن حممد بن أيب أسامة ثنا داؤد بن احملرب ثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن 
ض شفاههم مبقاريض من نار، فقلت من مالك أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال رأيت ليلة أسرى رجاال يقر

مات " يأمرون الناس بالرب وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتب أفال يعقلون " هؤالء يا جربئيل، قال خطباء أمتك 
  .أبو طالب، سنة تسع ومخسني وثالمثائة

  فصل
بن فارس أو النصف الثاين منه، أمحد بن الواقد بن اخلليل بن عبد اهللا اخلليلي، أبو عبداهللا، مسع جامع التأويل ألمحد 

من أيب منصور املقومي، سنة ثالث وسبعني وأربعمائة، وفضائل القرآن أليب عبيد من املقومي أيضا، ومسع أباه أبا 
زيد الواقد بن اخلليل يف الطواالت ألي احلسن القطان ثنا أبو حامت حممد بن إدريس بالري، سنة اثنتني وسبعني 

ليمان الواسطي ثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن ومائتني ثنا سعيد بن س
احلجاج عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كتب كتاباً بني املهاجرين 

  .واألنصار، وأن يعقلوا أو يفكوا عانيهم باملعروف واإلصالح بني املسلمني
املقرىء البزاز، مسع أبا الفتح الراشدي يف الصحيح البخاري حديثه، عن عبد اهللا بن مسلمة عن  أمحد بن ولشان

مالك بن أنس عن أيوب بن أيب متيمة السختياين عن حممد بن سريين عن أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
فقال رسول اهللا صلى ! يا رسول اهللاوآله وسلم، انصرف من اثنتني، فقال له ذو اليدين اقصرت الصلوة أم نسيت 

اهللا عليه وآله وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم، فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فصلى اثنتني 
آخرتني، مث سلم مث كرب فسجد، مثل سجوده أو أطول، أوره البخاري يف باب هل يأخذ اإلمام إذا شك بقول 

  .أليب عبيد من أيب حممد الطييب الفقيه: ثالناس، ومسع أمحد غريب احلدي
  فصل

أمحد بن حيىي أبو احلسني الصائغ القزويين، من مشائخ الصوفية، ذكره الشيخ أبو عبد الرمحن السلمي يف تاريخ 
الصوفية، وقال كان أستاذ علي بن بادوية قطع البوادي من اخلواص على التوكل، وقال فيما مجع من حكايات 



با علي احلسني بن يوسف القزويين، مسعت على بادوية القزويين، مسعت أبا احلسن أمحد بن حيىي املشائخ، مسعت أ
الصائغ القزويين يقول دخلت على إبراهيم اخلواص وبني يديه حمربة وعلى أذنه قلم وبني يديه بياض وهو يعلق ما 

تنظر فيه فقلت له عندي كل ما أنت فيه  يرد عليه من اخلواطر، فلما فاحتته قال هات شيئاً حىت أتيت لك فيه شيئاً
  .شغل قال صدقت

  فصل
أمحد بن يزداد البغدادي، مسع بقزوين أبا احلسني أمحد بن احلسني ابن حممد بن علوية اخلطيب، ومسع أيضاً أبا بكر 

جعفر عن أمحد بن علي األستاذ يف جزء من فوائده حديثه عن حممد بن مسعود ثنا إمساعيل بن توبة ثنا إمساعيل بن 
عن الطب فقال لست : عبد اهللا بن دينار أنه مسع عبد اهللا بن عمر يقول سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .بآكله وال حمرمه
  فصل

أمحد بن يعقوب القزويين أبو عمر، مسع ببغداد علي بن حممد بن أمحد لؤلؤ الوراق وأبا احلسني عبد اهللا بن إبراهيم 
بن إبراهيم اجلرجاين، ومما مسعه من ابن لؤلؤ حديثه عن حممد بن عبد السالم السلمي، قال ثنا وأبا يعقوب يوسف ا

شيبان ثنا أبو سلمة الكندي عن أيب إسحاق اهلمداين به عن شريح بن هاىنء سألت عائشة عن املسح على اخلفني 
ثالثة أيام للمسافر : قال فسألته قالفقالت ايت عليا فإنه كان قد يسافر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 

  .ويوم وليلة للمقيم نقلته من خط أيب عمرو الدقيق يف جزء عتيق
  فصل

أمحد بن أيب يعلى بن احلسني األهبري الواعظ، كان يعرف ببابويه، ورد قزوين ولقيته هبا، وهو يذكر تذكرياً ال بأس 
  .سني بن هبة اهللا الفالكي وعبد الوهاب بن حممد اخلطييببه وأجاز له أبو بكر بن خور بن األديب هبة اهللا بن احل

  فصل
أمحد بن يوسف بن حممد، مسع أبا احلسن القطان، يقول يف إمالء له ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبيد 

هللا الشهرزوري أنبا أمحد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم الزهري، قال قال هشام قد وفد مهدان على رسول اهللا صلى ا
عليه وآله وسلم منهم مالك بن منط وأبو ثور وهو ذو املشعار ومالك بن أيفع وضمام بن مالك السلماين وعمرية 
بن مالك اخلاريف، فلقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مرجعه من تبوك وعليهم مقطعات احلربات، وحكى 

  :م إىل أن قال فقال يف ذلك مالك بن منطقصة وكتاباً كتبه هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسل
  وحنن بأعلى رحرحان وصلدد... ذكرت رسول اهللا يف فحمة الدجى 

  بركباهتا يف الحب متمدد... وهن بنا خوص طاليح تعتلي 
  مير بنا مر اجملف اخلفيدد... على كل فتالء الذراعني حبسرة 
  رددصوادر بالركبان من هضب ق... حلفت برب الراقصات إىل منا 

  رسول أتى من عندي ذي العرش مهتد... بان رسول اهللا فينا مصدق 
  .ليس هلوالء ذكر يف معرفة الصحابة أليب عبد اهللا بن مندة

أمحد بن يوسف املؤدب أبو نعيم الوهاري، مسع أبا الفتح الراشدي، ومسع عبد الرمحن بن أمحد بن إبراهيم اخلبازي 
دث، عن علي بن إبراهيم بن سلمة، ثنا حيىي ابن عبد األعظم، وعمرو بن الصويف سنة عشر وأربعمائة، بقزوين حي



سلمة، وموسى بن هارون بن حيان، قالوا ثنا عبد اهللا اجلراح القهستاين، ثنا أبو عامر العقدي، عن سفيان الثوري 
إال ما كان هللا عز  الدنيا ملعون ما فيها: عن حممد بن املنكدر، عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

  .وجل
أمحد بن يوسف املموصي أبو العباس مسع اإلمام أبا حفص هبة اهللا بن حممد، يقول أخربين عمي أبو حممد عبدا هللا بن 

عمر حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن محدان اهلمداين، ثنا عبد اهللا بن حممد بن وهب، ثنا إبراهيم بن احلسني 
ن املسعودي، عن زبيد اليامي عن مرة اهلمداين، عن عبد اهللا بن مسعود، قال قال رسول اهللا بن احلجاج بن حممد، ع

صلى اهللا عليه وآله وسلم إن اهللا قسم بينكم أخالقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وأن اهللا يعطي الدنيا، من حيب 
ميان، فمن ضن باملال أن ينفقه وجنب عن ومن ال حيب، وال يعطي اإلميان إال من حيب، فإذا أحب اهللا عبداً أعطاه اإل

  .العدو، أن جياهده، فليكثر من قول سبحان اهللا، واحلمد هللا واهللا أكرب فإهنن من الباقيات الصاحلات
أمحد أبو العباس الكثريي القزويين، شاعر جميد أخذ العربية والنحو عن جعفر بن أيب الليث ورأيت خبط هبة اهللا بن 

ولد كثري بن شهاب، سكن قزوين وهبا ولد وأنه كان بعيد اهلمة، يقنع بالقليل، ويتزهد وله  زاذان أن الكثريي من
  .املقطعات البديعة، ومدح الرئيس أمحد بن الفضل بن سنان العجلي، وقد قدمنا ذكره بقصائد غرٍّ منها قوله

  يبلغان مدى اآلمال واهلمم... جد الزماع وخذ األنيق الرسم 
  :إىل أن قال

  عن الربية تدرك خري معتصم... إىل أمحد املامول واغن به واقرع 
  يف اجلود أقصرها يوىف على هدم... أغر أبلج فياض له مهم 

  :ومن شعره
  على املقام بدار ذل... هل يصرب احلر الكرمي 

  وإن توعرت السبل... أم هل يالم على الرحيل 

بد امللك بن أيب بكر الفركي القزويين أنشدين اإلمام أبو رأيته خبط علي بن ثابت، ورأيت خطَّ األديب أيب القاسم ع
عبد اهللا احلسني ابن احلسن املقرىء الطالقاين أنشدين عبد اجلبار بن سلمان احلالوي القزويين، قال أنشدت، عن ابن 

  .الكثري القزويين، ملا أهدى إليه أبو علي اجلعفري، ورد اهلدية وكان متزهدا
  فإن حتملت منا كنت كالعاين...  الغل يف عنقي واملن سيان

  وإن أكلت يدي إحسان منان... أبلغ عليا بأين لست حمتمال 
  أمت حرصي يف الدنيا فأحياين... أكفف نوالك عين أنيت قنع 
  خضاب غانية أو حلم وسنان... إين أرى هذه الدنيا وهبجتها 

  إذ صار منها إىل حلد جبيان... بينا يرى املرأ يف أعال شواهقها 
  :وله

  فنحن حبمد اهللا منها براء... واليته والعزل سيان عندنا 
  فذاك ومن حتت التراب سواء... إذا املرأ مل ينفعك يف حال قدرة 

  :أنشدين الكثريي القزويين لنفسه: عن أمحد بن حممد بن داؤد الواعظ قال
  وحظ رزقك من دنياك منزور... قالت أراك بعيش غري ذي رغد 



  وإمنا يل ما تعطى املقادير... مكملة فقلت وحيك اآليت 
  االسم الثالث ادريس

إدريس بن عمر بن إدريس الوكيل القزويين رأيت خبطه، ما يدل على فضله، وإيقانه، ومسع القاضي أبا احلسن عبد 
 احلسن اجلبار بن أمحد وأبا عبد اهللا حممد بن مهران يف دار السيادة بقزوين، وفيما مسع من ابن مهران حديثه عن أيب

أمحد بن حممد بن عمران بن موسى املعروف بابن اجلندي، ثنا حيىي بن حممد بن صاعد، سنة مخس عشرة وثالمثائة، 
ثنا حممد ابن املكي، ثنا عبد العزيز بن أيب حازم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، أن 

  .احلديث -ن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا بنزعة من الناس رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال إ
  االسم الرابع إسحاق

إسحاق بن إبراهيم بن أمحد بن حممد الصويف املقريء، أبا إسحاق الشحاذى بقزوين األحاديث اخلمسة واخلمسني 
  .أليب بكر الربقاين

حب أبا علي األعرج أورده السلمى، إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب األهبري نزيل قزوين من مشائخ الصوفية، ص
  .يف تاريخ الصوفية

إسحاق بن أمحد بن روجك القزويين أبو منصور متكلم، متقن على مذهب الشيخ أيب احلسن األشعري، مصنف فيه 
وكان يلقب باألستاذ، مسع مسند الشافعي رضي اهللا عنه بالري من أيب احلسني حممد بن خماطرة الساوي، بقراأة 

  .احملاسن الروياين، سنة ثالث وستني وأربعمائة، برواية ابن خماطرة، عن القاضي أيب بكر احلريي القاضي أيب
إسحاق بن احلسن بن امالست، مسع أبا الفتح الراشدي، يف الصحيح حديث البخاري عن إمساعيل بن عبد اهللا، 

 عليه وآله وسلم، قطع يد حدثين ابن وهب، عن يونس عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أن النيب صلى اهللا
امرأة، قالت عائشة، وكانت يأيت بعد ذلك فارفع حاجتها إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، فتابت، وحسنت 

  .توبتها
إسحاق بن احلسني بن علي بن حممد الطافسي أبو شداد، من أهل احلديث، مسع أبا احلسني بن علي، قال اخلليل 

  .بن أمحد بن ميمون، مات سنة اثنتني وعشرين وثالمثائةاحلافظ، حديثا عنه أبو بكر 
إسحاق بن سليمان، مسع بقزوين أمحد بن احلسن بن ماجة أو أمحد ابن حممد بن أمحد بن ميمون تاريخ أمحد بن حنبل 

  .برواية األمحدين، عن ابن أيب ظاهر، عن أيب بكر األثرم عن أمحد بن حنبل
سن الصاحلابادي، حدث عن أيب منصور حممد بن أمحد بن منصور القطان، إسحاق بن أيب صاحل بن إسحاق أبو احل

قال أنبأ املقانعي، أنبا أبو كريب، ثنا أبو يوسف ثنا الكليب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس، قال سئل رسول اهللا صلى 
  .من حيث يبول: اهللا عليه وآله وسلم، من أين يورث اخلشي قال

أبو القاسم الفقيه القزويين، مسع أبا الفتح الراشدي مسع كتاب الزهد أليب حممد  إسحاق بن عبيد بن عبد السالم،
بن أيب حامت، بروايته عن علي بن القاسم بن حممد السهروردي عنه، وفيه ثنا حممد بن عوف، ثنا نعيم بن محاد، ثنا 

آله وسلم أنسا وأبا أمامة وأبا فياض الرقي حدثنا عبد اهللا بن يزيد، وكان قد أدرك أصحاب النيب صلى اهللا عليه و
الدرداء،قال ثنا أبو الدرداء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، سئل عن الراسخني يف العلم، قال من برت 

  .ميينه وصدق لسانه، واستقام قلبه، ومن عف بطنه، وفرجه فذلك من الراسخني يف العلم
سن عمران بن موسى املقريء، وروى عن أيب احلسن الصيقلي مسع إسحاق أبا الفتح الراشدي، وأجاز له أبو احل



أيضا أنبانا عطاء اهللا بن علي، عن كتاب اخلليل القرائي، ثنا أبو القاسم بن عبيد بقزوين، ثنا أبو احلسن علي بن 
صام بن احلسن الفقيه، ثنا أبو علي احلسن بن حممد الوراق، ثنا حممد بن احلسن، ثنا حممد بن أمحد بن موسى، ثنا ع

حممد، ثنا عبد اهللا بن أمحد بن عمران، ثنا أبو زهري ثنا أبو الصباح عبد اهللا بن زيد املكي، عن أبيه عن كعب 
من قال يف شعبان ألف مرة ال إله إال اهللا وال نعبد إال إياه خملصني له : االحبار، قال قرأت يف التوراة يقول اهللا تعاىل

  .يقاكتب صد -الدين، ولو كره املشركني 
  .إسحاق بن عثمان الساوي، مسع بقزوين أبا احلسن القطان مع أخيه أمحد بن عثمان، وقد تقدم ذكره

إسحاق بن حممد بن إسحاق بن حممد بن أيب تيمار الفقيه، أبو يعقوب القزويين فقيه، جليل على مذهب الشافعي 
اضي يف التاريخ أنه تويف سنة ستني رضي اهللا عنه، كان له أصحاب يدرسون عليه، ذكر حممد بن إبراهيم الق

  .وثالمثائة، عن مخس ومخسني سنة
حمدث قزوين عامل هبذا الشان، مسع : إسحاق بن حممد بن إسحاق بن يزيد بن كيساين القزوين، قال اخلليل احلافظ

مد بن بقزوين أباه، وهارون ابن هزاري، وأمحد بن عيسى، وبالعراق علي بن حرب الطائي، وأمحد ابن منصور وحم
عبد امللك الوسطي وباصبهان يونس بن حبيب واسيد بن عاصم ومسع أيضا حممد بن إسحاق السراج النيسابوري، 

وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل وأبا سعيد بن األعرايب، وحممد بن الربيع بن سليمان اجليزي، ومجع حديث سفيان بن 
  .طانسعيد الثوري رواه عنه أبو عبد اهللا احلسني بن علي الق

حثين أيب، وعلي بن مجعة بن زهري، وعلي بن : حدث اخلليل احلافظ عن أيب عبد اهللا حممد بن إسحاق بن حممد، قال
حممد بن مهروية، وعلي بن إبراهيم بن سلمة، قالوا ثنا حيىي بن عبد األعظم، ثنا حسان بن حسان البصري ثنا 

رضي اهللا عنه يقول والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إنه شعبة، عن عدي بن ثابت، عن زربن حبيش، قال مسعت عليا 
غريب من حديث  -لعهد النيب االمي صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل أنه ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق 

  .شعبة، عن عدي مل يروه إال حسان ورواه اخللق عن عدي
ي بقزوين ثنا إبراهيم بن نصر ثنا مسدد ثنا جدي عبد إسحاق بن حممد البيع أبو يعقوب، مسع أبا احلسن القطان ميل

خرجنا سنة وفدا إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه وآله : اهللا بن بدر احلنفي عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي، قال
وسلم، مخسة من بين حنيفة والسادس، رجل من بين ضبيعة، من ربيعة حىت قدمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

م فبايعناه، وصلينا معه، وأخربناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهوره، فدعا مباء فتوضأ منه وسل
  .ومتضمض مث صبه لنا يف أداوة

اذهبوا هبذا املاء، فإذا قدمتم بلدكم فأكسروا بيعتكم، مث انفحوا مكاهنا من هذا املاء مسجداً، فقلنا يا نيب : مث قال
خرجنا فتشاححنا على محل األداوة أينا : اء ينشف فقال فمدوه من املاء فإنه ال يزيده إال طيبا، قالاهللا البلد بعيد وامل

حيملها فخرجنا هبا حىت قدمنا بلدنا، ففعلنا الذي أمرنا وراهبنا ذلك اليوم رجل من طي، فنادينا بالصالة فقال 
  .دعوة حق وهرب فلم ير بعد: الراهب

حممد انتقل مع أبيه، يزيد وقد سبق ذكره يف التابعني من الكوفة إىل قزوين،  إسحاق بن يزيد بن كيسان، أبو
  .وتوطنها ومات هبا، روى عن أبيه وعبد الرمحن بن معزا، وروى عنه علي بن حممد الطنافسي وعمرو بن هشام

، سنة ست أبو إسحاق بن أيب ذر التاجر نزيل باب دينار شيخ صاحل، مسع الشهاب للقضاعي من اخلليل القرائي
  .ومخسمائة، ومسع هلذا التاريخ من أيب العباس أمحد بن أيب سعد األسفرائين يف اجلامع

  االسم اخلامس أسعد



أسعد بن أمحد بن أيب الفضل بن احلسني أيب عبد اهللا أبو الرشيد الزاكاين جدي، من قبل األم كان إماماً حافظاً 
وكان كثريا الدعا والذكر والتالوة خاصة يف طريف النهار وتفقه للمذهب، مرجوعاً إليه يف الفتاوي، مصيباً فيها 

سنة ثالث . بقزوين، مث ببغداد ومسع هبما احلديث، أنبا جدي اإلمام أسعد بن أمحد بقراءة والدي رمحهما اهللا عليه
ضي أبو علي وستني ومخسمائة، أنبا عبد الرزاق بن حممد احلمداين أبنا أبو بكر أمحد بن حممد الزجنوي أنبا القا

  .احلسني بن حممد الزجاجي
ثنا أبو عقيل حممد بن إمساعيل النحوي ثنا ابن مهدي ثنا أمحد بن هاشم ثنا عمر بن علي ثنا عيسى بن إبراهيم ثنا 

عبد العزيز بن مسلم ثنا حممد ابن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
هادم اللذات، فإنكم ال تذكرونه يف كثري إال قلله وال قليل إال كثره، مسع كتاب يوم وليلة من كثروا ذكر : وسلم

أيب أمحد الكوين عن حممد بن إبراهيم الكرجي عن أيب حممد بن زاذان عن املصنف، ومسع الشاب أليب عبد اهللا 
  .ضي القضاعيالقضاعي عن القاضي حممد بن عبد الباقي، قاضي املارستان، بروايته عن القا

أجاز له قاضي املارستان وإمساعيل بن أمحد بن عمر السمرقندي وعبد الوهاب بن املبارك بن أمحد األمناطي وحممد بن 
عبد اهللا بن أمحد ابن حبيب العامري وعبد الرمحن بن حممد بن عبد الواحد القزاز، وسعد اخلري بن حممد األنصاري 

  .البغدادي، رواية مسموعاهتم سنة سبع وعشرين ومخسمائةاألندلسي وأمحد بن حممد بن أيب سعد 
أجاز أيضا الخوته أيب احملاسن وأيب الفخر وأيب املظفر بين أمحد ابن أيب عبد اهللا ولبين أعمامه زاكان، وشريزاد ابين 

 مسلخ ذي القعدة، أيب الوزير بن أيب عبد اهللا وأيب احلسن وأيب بكر، ابين أيب سنان ابن أيب عبد اهللا، وتويف رمحه اهللا
سنة مثان وسبعني ومخسمائة، ومسعت والدي وكانا حاضرين عند وفاته، أنه هنض قائماً، يف آخر أمره وقال مرحباً 

  .مبن جاء من عند اهللا وسلم على امللك مث عاد إىل حالته األوىل وكان آخر ما مسع منه آمنت باهللا وحده
داؤد التميمي، أبو حممد املقرىء، كان حافظاً للقرآن، عارفاً بطرق  أسعد بن عبد الواسع بن حممد بن الشافعي بن

من القراآت، وكان يقرىء الناس يف اجلامع يف موضع إقراء آبائه ومسع التلخيص أليب معشر الطربي، من األستاذ 
  .أيب بكر حممد بن أيب طالب املقرىء البصري، سنة ست وستني ومخسمائة

ين أبو احملاسن، كان خادماً للصوفية يف رباط سهرهيزه، ومسع األول من صحيح أسعد بن عمر بن حممد األصبها
  .حممد بن إمساعيل البخاري من أيب احلسن حممد بن أيب بكر األسفرائين، سنة اثنتني وأربعني ومخسمائة
أليب بكر بن  أسعد بن أيب الفخر بن أيب الغنائم املقرىء الكاتب من أهل اخلري والتميز عن اإلضراب، مسع الغاية

  .مهران، سنة ثالث ومخسني ومخسمائة، من اإلمام أمحد بن إمساعيل
أسعد بن حممد بن احلسن أبو املظفر القبادي ورد قزوين، وذكر هبا وكان من أصحاب أيب حنيفة رمحه اهللا، ومسع 

  .القاضي أبا بكر حممد ابن عبد الباقي األنصاري
ور، كان يعرف طرفا من العربية والشعر وله خط جيد وأبوه ومروة، أسعد بن حممد بن عثمان العاقلي أبو منص

  .ومسع أبا الفضل الكرجي، سنة ستني ومخسائة، أجزاء من احلديث
أسعد بن املشرف بن نصر بن عبد اجلبار أبو الفضائل القرائي، مسع من األستاذ الشافعي بعض الصحيح، حملمد بن 

مسع حديثه عن أبيه، عبد اجلبار عن أبيه عبد اهللا عن أبيه عبد الرمحن عن  إمساعيل البخاري، ومسع جده نصرا، وفيما
أبيه إبراهيم عن أيب بكر حممد بن مقاتل الرازي ثنا أبو سهل موسى بن نصر ثنا جرير عن شيخ مساه عن عمر بن 

  .لوددت إين هبا حىت أموت، يعين قزوين: عبد العزيز قال
منصور، كان له خط من الفقه، والعربية، وكان حيسن كتبه الوثائق، وحيفظ  أسعد بن املطرف بن أمحد اخلليلي أبو



األشعار واألمثال، ومسع أكثر الصحيح البخاري، من األستاذ الشافعي بن داؤد املقرىء، وأجاز له الباقي، ومسعته 
  :ينشد

  فأيقن بانقضاض جدار قصر... إذا ما قيل مزبلة تعالت 
  ضع ذوي العلي يف كل عصربو... كذلك رفعة األرذال وهن 

أسعد بن أيب الوفاء بن أيب اليمني الكيايل القزويين متفقه، مسع فضائل قزوين للخليل احلافظ، من أيب سليمان أمحد 
  .بن حسنويه الزبريي، هبمدان، سنة ثالث ومخسني ومخسمائة

  االسم السادس اسفنديار

سفندوية شيخ عارف قد حج حججا، وكان من مريدي أسفنديار بن أيب احلسن بن منصور اجلاليزباين، يعرف بأ
الشيخ أيب بكر الشاذاين املشتهرين به، وكان له استغراق يف أحواله حىت تراه كالسكران الذي ال يعرف ما يبدر منه 

وعلى ذلك حيمل ما كان يتفق يف كالمه من اجملازفات واملبالغات الفاسدة، ورمبا انتهى إىل االفحاش، وكان له يف 
  .اء كالمه وطعامه وصالته، وكان ما هو فيه صياح وأنه تغلبه مث يعود إىل ما كان فيهأثن

سألت الشيخ أبا بكر الشاذاين رمحه اهللا، عن صيحات : مسعت اإلمام حممد بن أسعد الوزان رمحه اهللا، يقول
يف آخر عمره وكف أسفندوية، فقال إنه أطلع على شيء مل يقو عليه، فال يزال يتذكره ويصيح، وكان قد ضعف 

بصره، وكنت أزوره أحياناً فمضت مدة عاقت عن زيارته، فيها العوائق، وبلين أنه يذكرين ويبغي حضوري عنده، 
  :فدخلت عليه فلما أخرب بدخويل رفع رأسه وقال

  كه جببه وزه بر كنده ديوار... كنون آمدي رنج ناديده يار 
  :مث قال

  لوانان كردن كشانسر هب... بياتا جه داري ز رستم نشان 
  .على انزحاف وتقدمي وتأخري منه يف البيت وتكلم بكلمات مرقة ومل ألقه بعد ذلك رمحه اهللا تويف

أسفنديار بن شهر خواست الديلمي، مسع اخلليل القرائي، سنة ثالث وتسعني ومخسمائة، حديثه عن األستاذ أيب 
د بن حم ثنا بشر بن أمحد بن بشر ثنا أمحد بن علي بن سهل بشر بن أمحد األسفرائين ثنا أبو احلسن حممد بن حمم

املثىن ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا زيد بن احلباب عن علي بن مسعدة ثنا قتادة عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
  .ااإلسالم عالنية، واإلميان يف القلب مث يشري بيده إىل صدره التقوى هاهنا التقوى ها هن: عليه وآله وسلم

  االسم السابع إمساعيل

إمساعيل بن إبراهيم بن عثمان القاضي، مسع القاضي أبا احلسن عبد اجلبار بن أمحد يف بعض أماليه بقزوين، حديثه 
عن أيب حممد عبد الرمحن بن محدان اجلالب ثنا هالل بن العالء الرقي القعنيب ثنا كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن 

إين ألخاف على أميت من : يقول: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: ه، قالعوف املزين عن أبيه عن جد
أخاف عليهم من زلة العامل، ومن حكم جائر، ومن هوى : قال! بعدي من أعمال ثالثة، قالوا وما هن يا رسول اهللا

  .متبع
  :ق، فقيه شاعر فاضل ينشد لهإمساعيل بن إبراهيم بن حممد القاضي أبو حممد القزويين املعروف بابن إيب إسحا

  سالم مامسا للعني طرف... على قزوين أرض اللهو مين 
  يناولين من احلدثان صرف... وما فارقتها لقلى ولكن 



  :وله من قصيدة
  قزوين أنك أسعد الركبان... يا راكباً حيدو املطي ميمما 

  فيها تصادف غرة األخوان... عرج على باب املدينة منعما 
  ومسامهي يف الروح واجلثمان... أخي املكىن طالبا تلقى هناك 

  قد حيل بني العري والنزوان... يا آمري بالصرب بعد فراغه 
  .إمساعيل بن إبراهيم، مسع بقزوين أمحد بن إبراهيم بن مسوية

حممد  إمساعيل بن إبراهيم الشريازي، مسع أبا الفتح الراشدي يف الصحيح للبخاري، يف كتاب اإلجازة ثنا أمحد بن
ما بعث اهللا أنبياء إال : املكي ثنا عمرو بن حيىي عن جده عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال

  .وأنت قال نعم كنت أرعاها على قراريط ألهل مكة: رعى الغنم، فقال أصحابه
بن مردوية، واخلضر بن  إمساعيل بن أمحد بن محيد أبو علي القزويين، صاحب حديث ومجع، مسع احلافظ أبا بكر

السري األصبهانني هبا، ومن مسموعاته من اخلضر، ما حدث به عن أيب عثمان إسحاق بن إبراهيم بن زيد ثنا 
عمران بن عبد الرحيم ثنا بكر بن بكار عن حممد بن ثابت البناين عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا أن 

احلج املربور، ليس له جزاء إال اجلنة، قيل يا رسول اهللا وما بّر احلج قال : لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قا
  .طيب الكالم، وإطعام الطعام

إمساعيل بن أمحد بن داؤد الديلمي، مسع مسند عبد الرزاق الصنعاين من أيب عبد اهللا القطان بقزوين، ومسع أبا عمر 
  .بن مهد أيضا

أبا حممد بن أيب زرعة، سنة أربع وتسعني وثالمثائة، حدث عن أيب بكر بن إمساعيل بن أمحد بن داؤد، مسع القاضي 
ثنا هشيم عن العوام ابن حوشب عن إبراهيم : داسة عن أيب داؤد سليمان بن األشعث ثنا عيسى ومسدد املعىن، قاال

 مرتني إذا يقول غري مرة وال: السكسكي عن أيب بردة عن أيب موسى قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
كان العبد يعمل عمال فشغله عن ذلك مرض أو سفر كتب له كصاحل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم ميكن أن 

  .يكون إمساعيل هذا الذي سبق ذكره
كتب الكثري : إمساعيل بن أمحد بن حممد بن داؤد الواعظ، أبو إبراهيم بن أيب عبد اهللا النساخ، قال اخلليل احلافظ

وكان حيسن العظة، مسع علي بن مهروية وعلي بن إبراهيم، تويف سنة سبعني أو إحدى وسبعني  من أنواع العلوم
  .وثالمثائة، مسع أيضاً سليمان بن يزيد

إمساعيل بن أمحد بن حممد بالبوشنجي، مسع بقزوين أبا الفتح الراشدي كتاب اجلمعة وغريه، من الصحيح حملمد بن 
  .إمساعيل البخاري
ن معاذ، مسع مسند عبد الرزاق بن مهام، رواية الدبري من سليمان بن يزيد القزويين، هبا سنة إمساعيل بن أمحد ب

  .ثالث وثالثني وثالمثائة
إمساعيل بن أمحد الساماين، صاحب خراسان، وما وراء النهر خرج إىل ناحية قزوين يف طلب حممد بن هارون، وقد 

لصامغان وعساكره بضياع الزهراء والبشاريات، مث دخل الديلم هرب من الري، وحلق بالديلم فنزل إمساعيل بقرية ا
وهرب منه حممد بن هارون، قال صاحب التاريخ ومل ير مثل إمساعيل بن أمحد بن ضبطه وسياسته، فإنه نزل يف هذه 

من النواحي وكان نزوله يف أيام احلصاد فما دخل رجل من أصحابه بيدراً وال كرما وال أخذ قفني شعري، إال بالث
ومع ذلك استحل من أرباب الضياع وأجازهم مبال، وانصرف إىل خراسان والناس يدعون له، وكان إمساعيل أول 



يف اليميين تويف إمساعيل : ملوك السامانية، وهو الذي قبض على عمرو بن الليث قال حممد بن عبد اجلبار العتيب
  .وسوماً بطاعة اخلالفة رمحه اهللاببخارا، سنة مخس وتسعني ومائتني، منعوتاً بالعدل الرأفة م

  فصل

إمساعيل بن بندار بن أيب سعد الشرواين الصويف، مسع القاضي عطاء اهللا بن علي يف خانقاه سهرهيزه، فضائل قزوين، 
  .للخليل احلافظ

  فصل
اخلليل إمساعيل بن توبة بن سليمان بن زيد الثقفي، أبو سليمان اصله من الطائف وإمساعيل رازي سكن قزوين، قال 

احلافظ، مسع مبكة سفيان بن عيينة ومروان بن معاوية، وباملدينة إمساعيل بن جعفر بن أيب كثري وبالكوفة حممد بن 
كثري وأبا معاوية وحممد بن احلسن صاحب أيب حنيفة وبالبصرة معاذ بن معاذ، وروى عن هشيم وابن املبارك وعباد 

بن يزيد ماجة وموسى ابن هارون بن حيان، وزجنوية بن خالد املقرىء ابن العوام، مسع منه أبو حامت الرازي وحممد 
  .ومحوية وحممد بن جعفر ابن طرخان وآخر من روى عنه بقزوين، على ما قيل حممد بن هارون ابن احلجاج

سئل عنه أبو حامت، فقال صدوق ولد سنة أربع أو مخس ومخسني ومائة ومات سنة تسع وأربعني ومائتني، حدث 
اخلليل، عن علي بن أمحد بن صاحل ثنا حممد بن مسعود ثنا إمساعيل بن توبة ثنا إمساعيل ابن جعفر عن عبد احلافظ 

اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر، قال ملا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أسامة بن زيد طعن الناس يف 
نتم يف أمارته لقد طعنتم يف أمارة أبيه، وأمي اهللا إن كان لئن طع: إمارته فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

خلليقا لالمارة، وإن كان من أحب الناس إيل وأن هذا ملن أحب الناس إىل بعده، أخرجه البخاري يف الصحيح عن 
  .قتيبة عن إمساعيل بن جعفر

  فصل
 القاسم صلة بن املؤمل بن خلف إمساعيل بن حاجي بن علكان القزويين، أبو إبراهيم، مسع جزأ خرج من أصول أيب

البغدادي، سنة مثان وعشرين وأربعمائة، وفيه أنبا عبد اهللا بن إبراهيم بن أيوب هو أبو حممد ابن ماسي ثنا أمحد بن 
عبد الرمحن بن مرزوق ثنا عمرو بن حممد بن بكري الناقد ثنا سعيد بن خيثم اهلاليل ثنا حنظلة بن أيب سفيان عن سامل 

ادن مين أودعك، كما كان :  بن عمر، قال كان عبد اهللا بن عمر إذا رأى الرجل، يريد السفر، يقولبن عبد اهللا
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يودعنا، فيقول استودع اهللا دينك وأمانتك وخواتيم عملك

سعد األدريسي، أنشدنا إمساعيل بن احلسن بن احلسني الراشدي، مسع أبا الفتح الراشدي، ينشد بقزوينن عن أيب 
  :حممد بن جعفر بن احلسني البغدادي، أنشدين وشاح بن احلسني أنشدنا علي بن حممد اخلزاز

  يف كل يوم مرتني... دنيا تدور بأهلها 
  ورواجها تشتت بني... فغدوها جتمع 

  .ولعله ابن أخي أيب الفتح الراشدي
معاذ الرازي، حدث احلافظ أبو الفتيان الدهستاين عن عبدا إمساعيل بن احلسني الصويف القزويين، روى عن حيىي بن 

لغين بن بازل بن حيىي أبنا أبو طالب حممد بن علي العشاري أنبا احلسني ابن أخي ميمي حدثنا أبو نصر البخاري ثنا 
له، مسعت حيىي بن معاذ الرازي يقول الكالم حسن وأحسن من معناه استعما: إمساعيل بن احلسني القزويين، يقول



  .وأحسن من استعماله، ثوابه وأحسن من ثوابه رضا من عملت له
  فصل

إمساعيل بن صاعد أبو منصور قاضي القضاة، مسع الشريف أبا طاهر حممد بن أمحد اجلعفري يف دار السيادة بقزوين، 
  .سنة ست وأربعني وأربعمائة

  فصل
، مسع القاضي عبد اجلبار أمحد بقزوين أجزاء من إمساعيل بن أيب طاهر بن إمساعيل بن أخي نوح بن إمساعيل الفقيه

أماليه يف مسموعه منه ثنا أبو الطيب علي بن حممد بن موسى الساوي بالري ثنا إبراهيم بن عبد الصمد ابن موسى 
اإلمام ثنا أيب ثنا أبو بدر ثنا احلسن بن عمارة ثنا أبو إسحاق عن احلارث وعاصم بن ضمرة عن علي بن أيب طالب 

يا علي إين أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، ال : ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمقال قا
  .تلبس املعصفر وال ختتم بالذهب وال تلبس القسي وال تركنب على ميثرة محراء فإهنا من مياثر إبليس

ىل وصفه جاها ورفعة وفضالً ودراية، إمساعيل بن عباد بن العباس أبو القاسم الصاحب اجلليل أشهر من أن حيتاج إ
وكفت مولفاته ورسائله وأشعاره وكلماته السائرة ومناظراته دالة على قدره ورتبته، وفيما قيل فيه نظما ونثرا، 

وصنف له فيه على كثرته وانتشاره أصدق يشاهد على نبله وخطره ولوال أن بدعة االعتزال وشنعة التشيع، شانا 
حط من علوه لعل من يكافيه من الكرباء والفضالء ورد قزوين غري مرة والبقعة اليت تدعى وجه فضله وعلوه فيما 

صاحب آباد بطريق دزج منسوبة إليه وكانت موضع نزوله، ومما يتعجب من أمره أنه مع تقلده عظائم األمور 
بن عبيد اهللا بن بابوية وارتباط مهمات امللك بنظره، كان يناظر ويدرس، ويصنف وميلىء احلديث، وقد أنبانا علي 

أنبا أبو الفتوح احلسني ابن علي بن حممد اخلزاعي أنبا السيد أبو احلسن علي بن الناصر بن الرضا أنبا الشيخ أبو 
  .سعد إمساعيل بن علي السمان

ية ثنا ثنا صاحب إمساعيل بن عباد ثنا سليمان بن أمحد ثنا أمحد بن أيب حيىي احلضرمي ثنا حممد بن داؤد بن أيب ناج
سفيان بن عيينة قال الزهري، حدثنيه، ومعمر أنبانيه أخذته من فلق فيه، يعيده ويبديه، عن سامل عن أبيه أن النيب 

  .صلى اهللا عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما كانوا ميشون أمام السرير
نا سليمان بن داؤد القزاز ثنا سفيان بن شاركت الطرباين يف إسناده ثنا أبو احلسن أمحد بن حممد ث: قال الصاحب

عيينة عن الزهري عن سامل عن أبيه قال رايت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، وذكر احلديث وبه عن الصاحب ثنا 
أمحد بن حممد الوكيل منذ اثنتني ومخسني سنة، ثنا سليمان ابن حسان، منذ سبع وسبعني سنة، ثنا أبو أسامة ثنا جمالد 

ال صالة لك فذكر ذلك الرجل للنيب صلى اهللا : عن جابر بن عبد اهللا قال قال سعد لرجل يوم اجلمعةعن عامر 
مل يا سعد قال إنه يتكلم وأنت ختطب قال الصاحب احلجة : عليه وآله وسلم فقال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .فيه سكوت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فإنه ال يقر على باطل
أبو عبادة بن العباس والقاضي أبو بكر أمحد بن كامل وأبو احلسن : الصاحب احلديث يف أماليه عن مجاعة منهم روى

أمحد بن حممد العبدي اللبناين وأبو العباس حممد بن احلسني الصويف وغريهم، ووقع الصاحب إىل أيب شجاع وإىل 
بعدنا منك، وإمهالنا فيك، فأحذر يوم احملاسبة وخزي غرك : قزوين، حني صادر جموسياً على مال وتظلم منه اجملوسي

املعاقبة، وقد جف ريقك على لسانك، وشهد قبح آثارك بسوء فعالك ورد إىل هذا اجملوسي ماله، فإن تلك الدراهم 
  .عقارب وأراقم، إن غنمتها يف يوم غرمتها لغدو السالم



ظل اهليبة، وظن أنه مهمل ال حياسب ومغمل ال وقد احتوى على بعض التركات إسفهسال رطال عهده ب: وقع إليه
يعاقب وال يراقب، فبسط يده يف املصادرات، وتعداها إىل التركات، ليكون ظلمه شورى بالسوية بني األحياء 

واألموات، وباهللا قسماً حقا، وقوالً صدقا، لئن مل ينزجر عما هو عليه من الظلم، الوخيم واألمر البهيم ألنففته نفقة 
  " .وسيعلم الذين ظلموا أيب منقلب ينقلبون " دنيا عليه حلقة خامت، أو كفة حائل أجعل ال

ذكره أبو سعد اآليل يف كتابه يف أخبار الري، فقال قد انقرض مبوته أهبة الوزارة والرياسة، وعفت معامل السيادة 
األمور وشدة اهتمامه بترتب  والسياسة وكانت األعالل قد أحلت عليه، واألسقام لزبت به لكثرة أفكاره يف هتذيب

األحوال، وتويف سنة مخس ومثانني وثالمثائة، بالري لست بقني من صفر ليلة اجلمعة وقت العشاء اآلخر، وكان قد 
  .انعقد لسانه واختل عقله ليلة اخلميس

ممن مسع منه إمساعيل بن عبد اجلبار بن حممد بن عبد العزيز بن ماك القاضي أبو الفتح، مسع ومسع منه الكثري، و
إبراهيم احلمريي، وأبو الفتوح حممد بن احلسن بن جعفر الطييب والسيد أبو طاهر اجلعفري، وروى عن أيب احلسن 
حممد بن عمر بن زاذان باإلجازة، وقدم إصبهان، سنة مثان وستني وأربعمائة، ومسع منه هبا حيىي بن عبد الوهاب بن 

  .تويف سنة ثالث ومخسمائة. فظ أبو طاهر السلفي والكبارمندة، وأورده يف الطبقات، ومسع منه احلا
  .إمساعيل بن عبد العزيز بن زاذان، أبو خليفة الزاذاين، مسع احلديث، سنة ست وتسعني وأربعمائة

إمساعيل بن عبدالغفار املريف، كان له رغبة وإنفاق يف اخلرب وإحسان إىل الضعفاء، ومسع اجمللدة األوىل، من صحيح 
  .من األستاذ الشافعي بن داؤد املقرىءالبخاري، 

إمساعيل بن عبد اهللا بن أمحد اخلليل أخو اخلليل احلافظ، مسع أبا الفتح الراشدي وغريه، وأجاز له احلاكم أبو عبد اهللا 
  .احلافظ ومجاعة

، مسند ابن عمر إمساعيل بن عبد اهللا بن عمر بن عبد اهللا بن زاذان أبو القاسم، مسع أباه أبا حممد عبد اهللا بن عمر
رضي اهللا عنهما، من مسند أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه، بروايته عن أيب بكر القطيعي، ومسع أبا الفتح الراشدي 

  .وإبراهيم بن محري
  .إمساعيل بن عبد اهللا أبو الفتح اخلبازي، مسع أبا الفتح الراشدي

الغازي، وحدث عنه أبو بكر بن املعزل  إمساعيل بن عبد الوهاب أبو سهل، حدث بقزوين عن داؤد بن سليمان
قرأت على والدي رمحه اهللا، ليلة اخلميس التاسع عشر من ذي احلجة، سنة مخس وستني ومخسمائة، أخربكم أبو 

الفضل عبد امللك بن سعد بن عنتر التميمي أنبا أبو عثمان إمساعيل ابن حممد بن أمحد الواعظ أنبا اخلطيب أبو 
محد ابن عبد الرمحن ثنا أبو بكر حممد بن علي بن حممد الغزال ثنا أبو احلسن علي ابن حممد منصور عبد الرزاق بن أ

  .بن مهروية، وأبو سهل إمساعيل بن عبد الوهاب بقزوين، سنة ثالثني وثالمثائة، ثنا داؤد بن سليمان الغازي
بيه حممد بن علي عن أبيه علي أنبا علي بن موسى الرضا، حدثين أبو موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن حممد بن أ

بن احلسني عن أبيه احلسني بن علي عن أبيه علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
مث وهب أجره األموات أعطى من األجر " قل هو اهللا أحد " من مّر على املقابر فقرأ فيها إحدى عشر مرة : وسلم

  .بعدد األموات
عبد الوهاب املرزي، مسع األستاذ الشافعي بن داؤد ابن املختار القزويين، وأبا زيد الواقد بن اخلليل  إمساعيل بن

  .اخلليلي، سنة ست وأربعني وأربعمائة
إمساعيل بن عبد الوهاب بن عبد ابن املرزي، حدث عنه أبو بكر ابن محشاد، أنبانا عن القاضي إمساعيل بن عبد 



مد ابن علي الشروطي أنبانا أبو بكر احلسن بن احلسني بن محشاد ثنا إمساعيل ابن عبد اجلبار أنبانا أبو احلسن حم
الوهاب بن عبد اهللا املرزي ثنا أمحد بن حيىي ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان الثوري عن الربيع بن صبيح عن زيد بن 

من قطيفة ال يساوي أربعة  حج رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم على رحل: أبان عن أنس بن مالك، قال
  .اللهم أسألك حجة، ال رياء فيها والمسعة: دراهم وقال

  .إمساعيل بن عبيد أخو أيب القاسم بن عبيد، مسع أبا الفتح الراشدي كتاب اجلمعة بن الصحيح للبخاري

اجد بن عبد الواحد إمساعيل بن عثمان بن إمساعيل الواعظ النيسابوري، مسع بقزوين ، أبا حممد، عبد الواحد بن امل
القشريي، أحاديث خمرجة من مسموعات أيب بكر عبد الغفار بن حممد الشريوي بسماعه منه، ومنها حديثه عن أيب 
الفضل، عبد الرمحن بن احلسن الرازي أنبا أبو القاسم جعفر ابن عبد اهللا بن يعقوب بن فناكي ثنا أبو بكر حممد بن 

بد اهللا بن إدريس عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، أن النيب هارون الروياين ثنا أبو كريب ثنا ع
  .صلى اهللا عليه وآله وسلم، ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر رضي اهللا عنه ضرب وغرب
يما إمساعيل بن علي بن أمحد احلسيين أبو الفضل القزويين، روى عن عبد اهللا بن أمحد بن يوسف األصبهاين، وف

خرج من مسموعات الصاحب نظام امللك، روايته عن إمساعيل هذا عن عبد اهللا أنبا أبو علي احلسن بن حيىي بن 
محوية الكرماين ثنا حممد بن سليمان احلضرمي ثنا داؤد بن رشيد ثنا الوليد بن مسلم عن عبد اهللا بن العالء أنبا أبو 

هللا عليه وآله وسلم، قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله سالم األسود ثنا أيو سلمى راعي رسول اهللا صلى ا
سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا : قال! يقول بخ بخ خلمس ما أثقلهن قيل، وما هي يا رسول اهللا: وسلم

  .أكرب، والولد الصاحل يتوىف للمرء املسلم فيحتسبه
رازي، حافظ مكثر، مسع ومجع كتب وطاف الكثري ومعجم شيوخه إمساعيل بن علي بن احلسني السمان أبو سعد ال

ومعجم البلدان من مجعه، يوضحان سعة رحلته وطلبه ومساعه وورد قزوين، وتفحص عن شيوخها حني ورد، ومسع 
من املشهورين واخلاملني، ويتبع طبقات السماع على األصول ومعجم شيوخه على ما حكاه العاد يشتمل على ألف 

وثالثني شيخا، ومسع منه أبو طاهر عبد الرمحن بن حممد بن احلسن بن فضلكان وأبو سعد إمساعيل بن  وأربعمائة
  .أمحد بن العباس الوكيل الرازي وغريمها

قرأت على علي بن عبد اهللا بن بابوية أنبا أبو منصور عبد الرحيم ابن املظفر احلمدوين أنبا أبو طاهر بن فصلكان أنبا 
ال قرأت على أيب بكر حممد بن إسحاق بن حممد السقطي، يف جامع األبلة، حدثكم أمحد بن أبو سعد السمان، ق

هشام ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عمرو بن عبد الغفار ثنا األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال 
  .م ال ظل إن ظلهمن أنظر معسراً أظله اهللا يف ظله يو: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .إمساعيل بن عمر املهراين، مسع أبا طلحة اخلطيب سنن ابن ماجة، سنة تسع وأربعمائة
  فصل

إمساعيل بن أيب الفرح، مسع أبا الفتح الراشدي، سنة مثان عشر وأربعمائة، حديثه عن أيب طاهر حممد بن الفضل بن 
ثنا عبد العزيز بن حممد بن سهيل بن أيب صاحل عن أيب  حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا أبو العباس السراج ثنا قتيبة

هريرة رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل أسيد بن حضري، 
نعم الرجل ثابت ابن قيس بن مشاس، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل معاذ بن عمري ابن اجلموح رضي اهللا 



  .عنهم
  فصل

إمساعيل بن حممد بن إمساعيل بن أمحد بن حممد النساجي أبو إبراهيم، الفقيه سبط أيب عبد اهللا النساج القزويين، وقد 
سبق ذكو أبيه وجديه األقربني، مسع التاريخ الصغري للبخاري، من اخلليل احلافظ، سنة ثالث وأربعني وأربعمائة، 

عن القاضي ابن األشقر عن املصنف، ومسع أيضا إبراهيم بن محري، سنة روايته عن عبد الرمحن بن حممد الشيباين 
  .اثنتني وثالثني وأربعمائة

مسع أبا الفتح الراشدي يف الصحيح للبخاري، حديثه عن حممد بن بشار ثنا عثمان بن عمران ثنا علي بن املبارك عن 
ن أهل الكتاب يقرؤن التورية بالعربانية حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، فقال كا

ويفسرون هبا بالعربية ألهل اإلسالم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ال تصدقوا أهل الكتاب وال 
  .تكذبوهم وقولوا آمنا باهللا وما انزل اآلية

  .إمساعيل بن حممد بن بابا، مسع القاضي أبا حممد بن أيب زرعة، سنة تسعني وثالمثائة

إمساعيل بن حممد بن محزة الربيع أبو القاسم املخلدي، ممن نعت باحلفظ وله تواليف يف احلديث والتذكري، ومسع 
كتاب اخلائفني، من الذنوب أليب بكر حممد بن حيىي بن أمحد بن حيىي الفقيه املعروف، بابن أيب زكريا من أيب الوفاء 

أيب القاسم علي بن إبراهيم البزاز اهلمداين عن املصنف، ومسع  سعد بن احلسن القصري إمام اجلامع بأسدآباد، عن
  .األستاذ أبا عمرو الشافعي سنة مخس ومثانني وأربعمائة، وأبا بكر حممد بن إبراهيم الكرخي

أنبانا أبو سليمان أمحد بن حسنوية، أخربنا أبو القاسم إمساعيل بن حممد بن محزة أنبانا أبو بكر حممد بن إبراهيم 
ي أبا الفرج بن فضالة عن االفريقي عن موىل أم معبد عن أم معبد عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه الكرج

اللهم طهر قليب من النفاق، وعملي من الرياء، ولسان من الكذب، وعيين من اخليانة فإنك تعلم خائنة : كان يدعو
احلسني بن حممد بن احلسني ابن عبد اهللا بن منجوية األعني، وما ختفى الصدور، ومسع أشراط الساعة أليب عبد اهللا 

  .الثقفي الدينوري، نزيل نيسابور، واملقبور هبا من ابنة أيب بكر حممد بن احلسني، رواه هبمدان عن أبيه املصنف
إمساعيل بن حممد بن علي بن منصور األديب، أبو سعد النيسابوري، مسع بقزوين مسند علي ابن موسى الرضا من 

  .فضل ظفر بن احملسن اخلضري، سنة إحدى وتسعني وأربعمائةأيب ال
إمساعيل بن حممد بن الفضل بن علي بن أمحد بن طاهر التيمي األصبهاين أبو القاسم الطلحي اجلوزي، يعرف بقوام 
السنة، حافظ متقن مشهور صنف يف التفسري واحلديث، وكالم املشائخ الكثري، ومسع أبا نصر الرسي وأبا بكر بن 

لف وإبراهيم بن عبد اهللا الطيان، وسليمان احلافظ، ورد قزوين، ومسع هبا من أيب منصور املقومي، سنن ابن ماجة خ
  .بقراأته يف اجلامع، سنة إحدى ومثانني وأربعمائة، ومسع هبا أيضا حممد ابن إبراهيم الكرجي والواقد بن اخلليل

يف احلديث كبري الشان عارف باملتون، واألسانيد، ووهب  ذكره تاج اإلسالم أبو سعد السمعاين، فقال هو استاذي
أكثر أصوله يف آخر عمره، وأملي يف جامع إصبهان قريباً، من ثالثة آالف جملس، وكان حيضر جمالس الشيوخ 

والشبان ويف الرسالة اليت كتبها ببخارا شيخنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد الواحد الدقاق األصبهاين وبأصبهان اآلن 
مام كبري، وهو فالن يرجع إىل دين وعلم وأدب وبالغة وحفظ للحديث وبيين وبينه صداقة أكيدة وصحبته قدمية إ

  .وأنا مشتاق إىل غرته
شيخنا احلافظ إمساعيل إمام املائة اخلامسة، أقام : ذكره احلافظ حممد بن أيب نصر اللفتواين، يف بعض أماليه، فقال

ل اخلمسمائة، وحنو ذلك بعد اخلمسمائة، يعلم الناس فنون العلم حىت صدروا عنه، بأصبهان أكثر من ثالثني سنة، قب



بري نبوي اإلسم والكنية قرشي احلسب والنسبة، من أوالد طلحة بن عبد اهللا أستاذي الذي عليه قرأت ويف حجره 
  .نشأت ومن عشه درجت وعلي يده خترجت

أنه الشيباين يف زمانه ما أنبأت إال عن الصدق أو أدعت أنه كان حيلين حمل الولد، والعضو من اجلسد إن قلت فيه 
الثوري يف أوانه ما ختطيت خطه احلق، جزاه اهللا عنا أفضل ما جزاه عاملا من متعلم، ورمحنا وإياه، ولد سنة سبع أو 

  .مثان ومخسني وأربعمائة، وتويف سحر عيد األضحى، سنة مخس وثالثني ومخسمائة
الفضل الطوسي أبو الفضل، مسع منه بقزوين، سنة ثالث ومثانني وأربعمائة، كتاب تسمية  إمساعيل بن حممد بن أيب

الضعفاء واملتروكني، أليب عبد الرمحن النسائي، بسماعه من أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد الكاخمي، الساوي هبا 
سعيد وكيل دعلج عن أيب موسى عبد  عن أيب بكر أمحد بن حممد الربقاين اخلوارزمي عن أيب احلسن أمحد بن أبو

  .الكرمي بن أيب عبد الرمحن النسائي عن أبيه
حدث أيضا عن أيب عثمان احلريي أنبانا غري واحد عن كتاب أيب أمحد عبد اهللا بن هبة اهللا الكموين أنا إمساعيل بن 

رصايف ببغداد ثنا عبد اهللا بن حممد الطوسي بقزوين أنا أبو عثمان سعيد بن حممد بن البحتري ثنا أمحد بن جعفر ال
أمحد بن حنبل، حدثين أيب ثنا محاد بن خالد ثنا مالك بن أنس ثنا زياد بن سعد عن الزهري عن أنس رضي اهللا عنه 

  .سدل رسول اله صلى اهللا عليه وآله وسلم ناصيته ما شاء أن يسدهلا مث فرق بينهما بعد: قال

يوسف القزويين املفسر، مسع القاضي أبا احلسن عبد اجلبار بن أمحد إمساعيل بن حممد بن يوسف أخو القاضي أيب 
حيدث عن أيب عبيد، حممد بن إسحاق بن إبراهيم البخاري الطواويسي ثنا علي بن حممد بن هارون ابن زياد 

احلمريي ثنا أبو كريب ثنا ابن إدريس، مسعت شعبة عن أيب عمران اجلوين عن طلحة رجل من قريش، قال قالت 
  .إن يل جارين، فإين أيهما أهدى قال إىل أقرهبما منك بابا! يا رسول اهللا: شةعائ

إمساعيل بن حممد أبو عمرو السكري القزويين، روى عن داؤد بن إبراهيم أنبانا من أجاز له أبو الفتح إمساعيل بن 
ميمون الكاتب ثنا أيب ثنا إمساعيل عبد اجلبار، أنبا القاضي اخلليل بن عبد اهللا احلافظ أنبا أمحد بن حممد بن أمحد بن 

بن حممد أبو عمرو السكري القزويين ثنا داؤد ابن إبراهيم ثنا رشدين بن سعد ثنا معاوية بن صاحل قاضي األندلسي 
عن مكحول عن أيب بن كعب، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من قرأ سورة سبا مل يبق نيب وال 

  .قيامة مصافحارسول إال كان له يوم ال
إمساعيل بن حممد احلدادي املراغي، مسع أبا عبد اهللا حممد بن إسحاق الكيساين، كتاب األحكام أليب علي الطوسي 

  .أو بعضه
  .إمساعيل بن حممد أبو يعلى الشريف العباسي، مسع علي بن أمحد بن صاحل، بياع احلديد

الفتح الراشدي، سنة سبع وأربعمائة، بقراءة خدا دوست إمساعيل بن ممة بن السري البجلي، أبو منصور، مسع أبا 
  .الديلمي، كتاب احلدود وغريه، من صحيح حممد بن إمساعيل البخاري

ورد قزوين، ومسع منه هبا، روى عن نظام امللك أيب علي . إمساعيل بن أيب منصور بن أيب سهل الطوسي، أبو الفتوح
احلريي ثنا أبو العباس األصم ثنا زكريا بن حيىي ثنا سفيان بن عيينة احلسن بن علي بن إسحاق أنبا القاضي أبو بكر 

قال ما أعددت هلا، فلم يذكر . عن الزهري عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال رجل يا رسول اهللا مىت الساعة
  .كثرياً إال أنه حيب اهللا ورسوله قال فأنت مع من أحببت

و طاهر، مسع أبا بكر حممد بن عبد الغفار الشريوي، سنة مثان وتسعني إمساعيل بن أيب منصور بن سهل القزويين، أب
وأربعمائة، أحاديث خمرجة من مسموعاته، وفيها أنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن رندة األصبهاين أنا أبو 



ن عبد الواحد بن القاسم سليمان بن أمحد احلافظ أنا أبو زرعة الدمشقي أنبا علي بن عياش ثنا جرير بن عثمان ع
من أعظم : عبد اهللا البصري، مسعت واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه، يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .الفرية، أن يدعى الرجل إىل غري أبيه أو يرى عينيه يف املنام، ما مل ترا، ويقول على اهللا ورسوله ما مل يقل

ار، مسع أبا العباس املقرىء الرازي بقزوين األربعني، أليب إسحاق املراغي، إمساعيل بن ملكداد بن إمساعيل الوب
  .بروايته عن أيب غالب الصيقلي اجلرجاين عنه

إمساعيل بن ميسرة بن إمساعيل، مسع أبا الفتح الراشدي، سنة أربع عشرة وأربعمائة، يف الصحيح للبخارين حديثه 
ن حسان ثنا عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن هالل بن أمية عن حممد بن بشار ثنا ابن أيب عدي عن هشام ب

إن اهللا تعاىل يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما، : قذف إمرأته، فجاء يشهد والنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول
  .من تائب
  فصل

ئة، مسند علي بن موسى إمساعيل بن نصر بن عبد اجلبار أبو مسعود، مسع أباه نصر، سنة اثنتني وسبعني وأربعما
الرضا، بروايته عن اخلليل ابن عبد اهللا احلافظ عن أبيه عن ابن مهروية عن داؤد بن سليمان الغازي عن الرضا، 
ومسع مسند الشافعي من أبيه عن أيب ذر االسكايف عن القاضي احلريي، ومسع عمه اخلليل بن عبد اجلبار أيضا، 

  .وروى عنه احلافظ أبو نصر اليوناريت
  فصل

  .إمساعيل بن الوفاء النيلي، مسع أبا الفتح الراشدي، سنة اثنتني وعشرين وأربعمائة
  فصل

إمساعيل بن هبة اهللا بن عبد اهللا بن أمحد بن جعفر القزويين، أبو الربكات بن أيب القاسم أجاز له أبو معشر الطربي 
منصور املقومي وأبا زيد الواقد ابن اخلليل اخلليلي رواية مسموعاته، سنة أربع وسبعني وأربعمائة، ومسع أبا : املقرىء

وأبا إسحاق الشحاذي، سنة ست أو سبع وسبعني وأربعمائة، ومما مسع أبا منصور، حديثه عن أيب الفتح الراشدي ثنا 
 أبو بدر أمحد بن عمر بن حممد بالدينور ثنا عبد الرمحن بن محدان ثنا حممد بن غالب ثنا حممد ابن إمساعيل بن أيب

مسينة ثنا روح بن عبادة عن أيب جريج عن حبيب ابن أيب ثابت عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي اهللا عنه، قال 
  .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ما ينظر أحدكم إىل فرج أخيه

  فصل

ذكر حممد بن مجعة إمساعيل بن حيىي العبسي، مسع بقزوين حممد بن مجعة بن زهري األزدي، وقد سبقت له رواية عند 
  .يف احملمدين

إمساعيل بن يعقوب بن إمساعيل بن زند الزراد، أبو حممد التميمي، حدث بقزوين عن علي بن حممد الطنافسي ثنا 
وكيع بن اجلراح عن األعمش عن طلحة بن مصرف عن حيثمة عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه، قال قال رسول 

نكم من أحد إال وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترمجان احلديث، قال سليمان بن ما م: اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .يزيد الفامي، وقد روى احلديث عن إمساعيل كذا بيانه، من كتابه والناس يقولون األعمش عن خيثمة نفسه

ن إمساعيل، كان ورعاً إمساعيل بن يوسف بن حممد بن العباس، الطالقاين أبو سعد الفقيه الطالقاين، والد اإلمام أمحد ب



حسن الطريقة، عاملاً بالفقه والفرائض، والقراءة تلمذ للقاضي الشهيد أيب احملاسن الروياين وأيب خلف املرزبان 
  .الفقيه، ويقال إنه مل يدركه الفجر أربعني سنة وهو نائم وأنه يدخل هذه املدة بيتا فيه املصحف إال على وضوء

ي واألستاذ الشافعي وغريمها، وروى عنه ابنه ووالدي وأفراهنما أنبانا ولدي رمحه اهللا مسع القاضي أبا احملاسن الطرب
أخربنا القاضي أبو سعد الطالقاين أنا القاضي أبو احملاسن أنا احلافظ أبو بكر البيهقي أنبا أبو بكر احلريي أنبا األصم 

ليم عن إبراهيم بن عبد اهللا بن معبد عن أبيه عن أنبا الربيع أنبا الشافعي ثنا إبراهيم بن حممد أخربين صفوان بن س
من ترك اجلمعة كتب منافقاً يف : عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

  .كتاب ال ميحى وال يبدل
ثه عن أيب بكر حممد إمساعيل بن يوسف بن يعقوب الصويف القزويين، مسع ببريوت أبا علي بن مكحول البريويت، حدي

بن احلارث ثنا زهري ابن عباد عن عبد احلميد بن مالك بن أنس عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، 
وما أفضل األعمال قال إدخال : يا رسول اهللا، أي العباد أحب إىل اهللا، قال أنفع الناس للناس، قيل: قال قيل

  .ر املؤمن، قال إشباع جوعته، وتنفيس كربته وقضا دينهالسرور على املؤمن، قيل، وما سرو
  االسم الثامن إسكندر

إسكندر بن حاجي بن أمحد بن علي بن أمحد اخليارجي، الزاهد أبو احملاسن مشهور بالورع والصالبة يف الدين ومجيل 
وحدث هبا عن هبة  السربة، وذكره حيىي بن عبد الوهاب بن مندة يف طبقات أهل أصبهان وقال إنه قدم إصبهان،

اهللا بن زاذان، ومسع منه كهول البلد، ومما مسع من هبة اهللا كتاب يوم وليلة أليب بكر السين، برواية هبة اهللا عن عمه 
عن ابن السين، ومسع رسالة أيب عبد اهللا بن مانك من أيب بكر عبد الغفار بن حممد عن أيب نصر عبد الرمحن بن 

كتب إىل ابن مانك من أنطاكية أو من طرسوس وكان الشيخ : ب القاضي، قالشادي عن شعيب بن علي ابن شعي
  .إسكندر، يسكن خانقاة سهر هيزة وفيه دفن بعد ما قتله املال حدة غيلة، سنة مخس وتسعني وأربعمائة

سبعني إسكندر بن أيب الفوارس القزويين، مسع أبا اخلري محد بن أمحد ابن حممد بن محدان األصبهاين سنة اثنتني و
وأربعمائة حديثه عن أيب الفضل منصور بن نصر بن عبد الرحيم ثنا اهليثم بن كليب ثنا العباس ابن حممد الدوري ثنا 
عمر بن حفص بن غياث ثنا أيب عن أيب جعفر الرازي، حدثين حممد بن املنكدر عن سعيد بن جبري عن عائشة رضي 

له وسلم من كانت له صالة يصليها من الليل، فنام عنها فإمنا هي رسول اهللا صلى اهللا عليه وآ: اهللا عنها قالت قال
  .صدقة تصدق اهللا عليه هبا وكتب له أجر صالته

  االسم التاسع اشرف

اشرف بن عبد الرمحن بن عبد امللك بن عبد الرمحن النهاوندي مث األسدابادي، تفقه هبدان وإصبهان وأقبل يف آخر 
، ومسع أبا القاسم عبد اهللا بن حيدر، سنة سبعني ومخسمائة، حيدث عن حممد عمره على العبادة وأعتدل عن الناس

بن الفضل الفراوي قال أنبا أبو عثمان سعيد بن حممد البحريي أنبا أبو علي زاهر بن أمحد الفقيه أنبا أبو إسحاق 
ة عن ثابت بن الضحاك إبراهيم بن عبد الصمد ثنا حممد بن عبد األعلى ثنا بشر بن املفضل ثنا خالد عن أيب قالب

رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من حلف مبلة، سوى اإلسالم كاذباً فهو كما قال 
  .ومن قتل نفسه بشيء عذبه اهللا يف نار جهنم أو قال جهنم

  االسم العاشر أعرايب



رس العجلي، كان من كبار قزوين جاها ورفعة أعرايب ابن احلسني بن حممد بن أمحد بن أيب حجر املستهل، أبو الفوا
ونبالً وسيادة ونسباً وكان له آباء وأبناء أفاضل كرام، وكان يلقب وخياطب من ديوان السالطني بالدهخدا الرئيس 

اخلطري، مث لقب يف عهد السلطان ملكشاه ووزارة نظام امللك بضياء الدين، وله يقول أبو املعايل هبة اهللا بن عبد 
  :لكاتب القزويينامللك ا

  ومنعما تغلي به قدري... يا سيداً يعلو به قدري 
  والبدر يف أجنمها الزهر... والليث يف عجل وأبنائها 

  من فقد ذلك الكواكب الدري... صدري كما تعلم يف ضيقة 
  والدين قد أريت على الصدر... واليد ضيقا يا ضياء الدين 

  لغمرمكتسبا منجودك ا... وذاك داء مل يزل طبه 
  منخول من ودي ومن شكري... عودتين الّرب وعودتك إىل 

  :وله ميدحه
  خالئقه كواكب التغور... ضياء الدين سيدنا اخلطري 

  وضم إليهما خري وخري... جتمع فيه إفضال وفضل 
  غدت من حول نقطته تدور... دوائر كل مكرمة وفخر 

  وروض رجاء آمله نضري... سحاب ندى أنامله هتون 
  إليه بنانه جعلت تشري... النهي من ذا تؤاخي  إذا سئل

  وأين سار كان له مسري... يقيم احللم حيت يقيم فيه 
  صحائف ال يرى فيهن زور... أحاديث املفاخر عنه تروي 
  مىت ينزعن ينخسف البدور... أراك أبا الفوارس ذا سحابا 
  هلام هبن عزهاة وزير... سجايا لو غدون من الغوايل 

  إليك وقائد الذم النسور... شرك أمحد تقود بفرط ب
  كما قامت خبدمتك الصدور... وخيدمك القلوب هوى وحبا 

  حبق مجيل عهدك ال يطري... لعمرك إن طري هواي إال 
  هلم إن باد ود ال يبور... ودادك للكرم وأنت رأس 

  يقال هلم رئيس أو أمري... اصد كؤس نشري عن كثري 
  ى رغم الذي يأىب أديرعل... وتلك عليك مترعة رذوما 

  وأم نزير نائلهم نزور... وكيف أخصهم ببنات فكري 
  وليس جيار فيهم مستجئري... وليس ينال فيهم مستنيل 

  بلى هلم الشعري منهم محري... وما هبم لعمر اهللا شعر 
  هلا أعرافهم أبداً جنري... لذلك ال يزال سهام ذمي 

   الرجل الكبريكبري مقايل... أنا الرجل الذي يرجو وخيشى 
  فللمتشاعرين هبا صفري... إذا صرصرت يوما بالقوايف 

  بنفخه منطقي فيها نشور... ألموات املكارم واملعايل 



  لغريك آمل منا يشور... أسيدنا وما أدى األماين 
  أعيد على كبودهم الفطور... سعدت بعيد فطرك واألعادي 

  كروض قد ختلله غدير... ودامت دهرنا ما دمت فيه 
يف ديوانه مدائح للرئيس أيب الفوارس ومراث وأجاز أليب الفوارس مساعاته ومصنفاته، وأماليه أبو احلسن عمران بن 

  .موسى بن احلسن املقرىء، وكانت وفاته، سنة ثالث وتسعني وأربعمائة
  االسم احلادي عشر

إبراهيم الشحاذي بقراأة اإلمام أمحد بن  االيت بن عبد اهللا األرمين، مسع كتاب السنة أليب احلسن القطان من االستاذ
  .إمساعيل بن مخس وعشرين ومخسمائة

  الثاين عشر

اياس بن أمحد أخو إمساعيل بن أمحد الساماين من األمراء املعتني بالعدو رعاية النصفة ويل قزوين سنة ثالث وتسعني 
  .ومائتني

دي، سنة مثان وأربعمائة حيدث عن حممد بن عبد اهللا الياس بن أيب صاحل الديلمي، مسع الفتح احملسن بن احلسن الراش
البجلي، قال مسعت روميا يقول الكالم بني املتفاوضني، على ثالثة أوجه إما مناظرة وإما مذاكرة، وإما مكابرة، 

  .فاملناظرة للعاملني، واملذاكرة للعارفني واملكابرة للجاهلني
  .ر بن أمحد ابن حممدالياس بن أيب طاهر االستاذي، مسع احلديث من اخلض

الياس بن حممد االستاذي، مسع أبا عمر عبد الواحد بن حممد بن مهدي البغدادي بقزوين، وميكن أن يكون هو 
  .الذي، سبق ذكره

  .الياس بن مضر الدقاق، فقيه عدل، رأيت شهادته على حكومة القاضي أيب موسى عيسى بن أمحد يف سجالت
  الثالث عشر أمريكا وأمريه وأمريي

مريكا بن أمحد ابن موسى القزويين، مسع أحاديث األشج، عن علي رضي اهللا عنه، من أيب الفتوح، حممد بن الفضل 
: األسفرائين، مبدينة السالم، سنة ست وثالثني ومخسمائة، وفيها مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول

  .من كذب يف رؤياه كلف أن يعقد يف طرقي شعره وليس بعاقد
أمريكا بن أمحد اجلعفري، مسع أبا الفتح الراشدي، سنة مثان عشر وأربعمائة، يروى عن أيب طاهر، حممد بن الفضل 
بن حممد بن إسحاق بن خزمية قال أنبأ حدي، ثنا حممد بن عبد اهللا بن بزيع، ثنا بشر بن إبراهيم األنصاري ثنا ثور، 

أبيه رضي اهللا عنهم، قال قال النيب صلى اهللا عليه وآله عن هالل بن منصور، عن يعلى بن شداد بن أوس عن 
  .إن اليهود ال يصلي يف نعاهلا فخالفوهم فإذا قمتم إىل الصالة فاحتذروا نعالكم: وسلم

  .أمريكا بن حيدر التاجر، مسع األستاذ الشافعي من داود صحيح البخاري أو نصفه األول
بن كثري، سنة تسع ومثانني وأربعمائة، ومسع احلافظ شريوية  أمريكا بن زروية بن غازي الصواف، مسع أبا بكر

الديلمي، بقزوين سنة سبع ومخسمائة، حديثه عن أيب احلسني أمحد بن حممد بن النقور، أنبأ أبو احلسن علي بن عمر 
ثنا جعفر بن بن حممد احلريب، سنة مخس ومثانني وثالمثائة ثنا احلسن بن الطيب السماعي البخلي، ثنا قتيبة بن سعيد، 

سليمان الضبيعي، ثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه، قال كان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ال يدخر 
  .شيئا لغد



أمريكا بن علي الزيد، شريف، مسع أبا الفتح الراشدي، يف صحيح البخاري ثنا حيىي بن بكري، ثنا الليث عن عقيل، 
قتادة األنصاري، وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وفرسانه،  عن ابن شهاب عن أيب مسلة، أن أبا

الرؤيا من اهللا واحللم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم احللم : وقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول
  .يكرهه، فليبصق عن يساره، وليستعذ باهللا فلن يضره أورده يف كتاب التعبري

يب الفرج بن عبد الرمحن أبو موسى القزويين، حدث عن أيب إسحاق إبراهيم بن حممد املعرب، حدث أبو أمريكا بن أ
العباس أمحد بن خليفة اخلبازي بآمل، سنة ست وستني ومخسمائة، عن حممد بن إبراهيم الزبريي عنه بسماعه منه 

  .بقزوين
روى األشجيات عن احلسني بن املظفر احلمداين عن أيب أمريكا بن أيب اللجيم بن أمرية القزويين أبو احلسن العجلي، 

  .عبد اهللا القادسي عن أيب بكر املفيد عن األشج، تويف سنة أربع عشر ومخسمائة
  .أمريكا بن الوفاء بن أمريكا الباركي، مسع أبا الفضل الكرجي، سنة ستني ومخسمائة

  .مد الكثرييأمريكا بن هبة اهللا بن القاسم اخلليلي فقيه، لقي حممد بن حا
  .أمريكا بن ذيتارة، والظن أنه مسع منهما

أمرية بن إبراهيم الصرام، مسع أبا الفتح الراشدي، سنة ست عشرة وأربعمائة، حديثه عن حممد بن عبد امللك 
الواسطي ثنا يزيد بن هارون أنبا اجلريري عن غنيم بن قيس عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه، عن النيب صلى 

  .قال مثل هذا القلب مثل ريشة بفالة يقلبها الريح ظهر البطن: ليه وآله وسلماهللا ع

أمريان بن املشطب األديب، مسع أبا الفتح الراشدي يف الصحيح للبخاري، حديثه عن عبداهللا بن يوسف أنبا مالك 
تكفل : سلم وسلم قالعن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله و

اهللا ملن جاهد يف سبيله ال خيرجه من بيته إال اجلهاد يف سبيله، وتصديق كلماته أن يدخله اجلنة فريده إىل مسكنه مبا 
  .نال من أجر أو غنيمة

أمريي بن عبد الكرمي بن داؤد الدقاق القزويين، مسع أبا منصور املقومي، سنة سبع وسبعني وأربعمائة، حديثه عن 
اهللا بن حممد بن خالد القاضي ثنا عبد الكرمي بن اهليثم ثنا حيىي بن صاحل ثنا سليمان بن عطاء عن مسلمة بن  عبد

سيد طعام أهل : عبد احلميد اجلهين عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .عليه وآله وسلم إىل حلم إال أجاب وال أهدي إليه إال قبله الدنيا وأهل اجلنة اللحم، وما دعى رسول اهللا صلى اهللا

أمريي بن أيب العباس القزويين، أبو عبد اهللا من أهل العلم، مسع الكفاية يف الكالم، للقاضي أيب حممد بن عبد اهللا بن 
  .حممد بن عبد الرمحن األصبهاين على مصنفها درساً وتفهما

التاريخ الصغري أو بعضه حملمد بن إمساعيل البخاري من أيب الفتح الراشدي،  أمريي بن حممد بن عمر بن زاذان، مسع
بقراءة خدا دوست الديلمي، بروايته عن جربئيل بن حممد بن القاضي بن األشقر عن البخاري ويف التاريخ ثنا حيىي 

اهللا عليه وآله وسلم  بن بكري، حدثين الليث عن حممد عن أبيه عجالن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى
  .أمل تروا كيف صرف اهللا عين شتم قريش، ولعنها يشتمون مذمما وأنا حممد: قال

أمريي بن حممد بن منصور بن أيب أمحد بن حيك بن بكري بن أخرم بن قيصر الرامشيين شيخ فاضل، قال أبو سعد 
يها فاضالً ورعاً كثري الصيام، مسع أبا هو من أهل قزوين ورامشني إحدى قراها، كان شيخاً صاحلاً فق: السمعاين

  .منصور املقوي وأبا حممد احلسن بن حممد بن كاكا وغريمها
أمريي بن منصور بن زاذان الزاذاين، مسع بعض الصحيح للبخاري من أيب الفتح الراشدي، ومسع أبا حممد عبد اهللا 



  .بن احلسن بن حممد الكاخمي سنة مثان وسبعني وأربعمائة
لوفاء بن مفلح الكسائي، مسع القاصي عبد اجلبار بن أمحد يف إمالء له قرىء عليه، سنة تسع وأربعمائة، أمريي بن ا

بقزوين ثنا عبد اهللا ابن جعفر بن فارس ثنا أمحد بن الفرات الرازي ثنا أبو أسامة عن سعد ابن كدام عن زياد بن 
له وسلم يقول اللهم جنبين عن منكرات األخالق عالقة عن عمه قطبة بن مالك، قال كان النيب صلى اهللا عليه وآ

  .واألهواء واألدواء
  زيادات حرف األلف

  من غري رعاية الترتيب يف األمساء واآلباء

إبراهيم بن حممد بن علي بن إبراهيم اإلمام، مسع اخلضر بن أمحد الفقيه، ومسع أبا زرعة أمحد بن احلسني بن علي 
براهيم بن ناصح ثنا أبو حامت الرازي ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا األوزاعي عن الرازي بقزوين، حديثه عن حممد بن إ

كل : قرة عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرية رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .أمر ذي بال مل يبدأ فيه باحلمد هللا فهو أقطع

أبو إسحاق، مسع أبا زرعة أيضاً يف كتاب القدر من مجعه ثنا لقمان بن علي إبراهيم بن أمحد بن أيب القاسم املعرويف 
السرخسي ثنا عمر بن داؤد ابن دينار ثنا عبدان، حدثين عبد اجمليد بن عبد العزيز، حدثين أيب حدثين أمي الزهراء، 

فولدت قردة، قال : قالتقالت كانت معي امرأة تلد البنات، فقيل هلا إن ولدت جارية فامحدي اهللا قالت ال أمحده 
  .عبد العزيز قالت أمي الزهراء فدخلت عليها وأنبها لكئيبة حلال خزي والقردة يف حجرها واملرأة كانت مبرو

أمريي بن أيب طالب الصويف أبو الفضل القزويين، مسع أبا بكر عبد الرمحن بن شيخ اإلسالم إمساعيل بن عبد الرمحن 
هر بن أمحد الفقيه أنبا أبو عبد اهللا احلسني بن إمساعيل احملاملي ثنا سعيد بن حيىي الصابوين، حيدث عن أبيه أنبا زا

األموي ثنا أيب ثنا أبو بردة بن عبد اهللا بن أيب بردة عن أبيه عن أيب موسى رضي اهللا عنه سألنا رسول اهللا صلى اهللا 
كالمها عن : ورواه صاحبا الصحيحنيعليه وآله وسلم أي اإلسالم أفضل قال من سلم املسلمون من لسانه ويده، 

سعيد بن حيىي وكان مساع أمريي الصويف من اإلمام أيب بكر بن عبد الرمحن يف ذي احلجة، سنة تسع وستني 
  .وأربعمائة ومسع أبا منصور املقومي، سنة أربع ومثانني وأربعمائة

لكاكوي، والقائم مقامه يف وجاهه ومل يكن أمحد بن محد بن أمحد أبو العباس الكاكوي، أحد نيب الوزير أيب العالء ا
خالياً عن الفضل واألدب وإن كان ال يبلغ شيئاً واألدب، مدحه هبة اهللا بن احلسن الكاتب بقصائد مقطعاته كثرية 

  :منها قوله
  ومهتك السماء أعلى وأصعد... حملك يف العليا شعري وفرقد 

  متع مزبدوحبرك يف النيل امل... وطودك ف يالعز املمنع شامخ 
  وما منهما إال صنيع مهند... وسيفاك رأى املعي ومنصل 

  وتغزى حبدي صارم وهو مغمد... فتفري حبدي صارم وهو منتضى 
  وما املشتري بل جودك احللو يسعد... وما زحل بل بأسك املر ناخس 

  كما يرتضى روادهن ومورد... لسرح املىن يف بطن كفيك مرتع 
  وخد املعايل من يداك مورد... ة وعني األيادي من عالك قرير

  وما جفن جود منك بالطل أرمد... وما وجه عز منك بالعجز شاحب 



  فأنت كرى فيها لذيذ وامثد... مىت تقد أو تسهر بعينك مقلة 
  وإن تنأ عنا فهي ال شك تبعد... وأن تدن فاآلمال منا قريبة 

  ردإذا رائك العضب احلسام جت... خياطبك املضب احلسام بعبده 
  وأنت له عذر بسيط ممهد... ينو الدهر ذنب كامل ألبيهم 

  أبوك هلا محد وجدك أمحد... فظلت ألعباء املساعي كما غدا 
  وفضل وثاين ذلك القرم أوحد... ثنيت الفىت يف كل سرو وسؤدد 
  يغور به وفد الثناء وينجد... مضى وأمسه السامي بكل فضيلة 
  ما لسما باللعاين تقصد إذا... يصلي عليك الدهر غر قصائدي 
  ومنك سيأتيين مبا أرجتي غد... كفيت رجائي أمس واليوم مثله 
  هنيئا لك الشكر الذي ظلت حتصد... فيا زارع املعروف عندي مهنيا 
  يقوم يناديها له وهو منشد... قواف تود الشمس أن عطاردا 

  ولكنين فيهم عريض ومعبد... مغنوك باألشعار غري قليلة 
  كما أن ذكر اجملد فيك خملد... العباس فينا خملدا بقيت أبا 

هذه أبيات من القصيدة وكان أليب العباس أخوة فيهم جنابة وفضل، وقد تعرض لذلك حممد بن عبد امللك بن املعاىف 
  :حيث كتب إىل األستاذ أيب العالء محد بن أمحد

  طيب الثناء وليس فيه خترص... أثىن على الصدر األثري جملده 
  وضياء فضل الصدر ال ينتقص... ر يف أفق السماء تنقص للبد

  فعالك ياقوت الذي املتخلص... إن عد يف قزوين معدن جوهر 
  واملالل علق عنده مترخص... يعلو لديه اجلهد من طالبه 
  يوم النداء وكأنه متنقص... يصطاد أنواع احملامد باهلجا 

  ربصأعطى عطاء ليس فيه ت... وإذا أتاه مؤمل يف حاجة 
بلغين أطال اهللا بقاء األستاذ أن البحتري كان له معاش التزم بعض الوزراء مؤنته، وتقبل عند نائبته مث وقع فيه 

  :اعتراض عن األدا، وطولب بامجستيداء وهذا االلتزام يقال له يف اللغة االيغار، فكتب
  ودار على األمالك دائرة الرد... فإن أخذ االيغار أخذ صرمية 

  وما أكتسبتكم من ثناء ومن محد... وايف السائرات إليكم فردوا الق
  لديكم كما ينضو الفىت مسل الربد... وردوا شبابا قد نضوت جديدة 

هذا وقد كنت خاطبت حضرته الكرمية يف باب ما وقع لالكار بقرقيسني وسوق ماشته ورغبت إىل سامي مهته، أن 
ص شيخ قد خدم العمل والعلماء سبعني سنة وقد ورد األكار يطاوع كرم الكرماء ويعمل طريقة السمحاء يف ختلي

شاكيا باكيا، فإن رأى من وجه األمر أعانين بأشكاء هذه الشكاية وأراخى من دواء هذه النكاية قلت كرمي أعان 
صديقه وإال كتبت على جنايات الزمان، وكساد بضاعه العلم، واهللا تعاىل على األحوال حترس عليه مالبس هذه 

  .م الدارة احللب الكثرية الشعب، ويريه يف أوالده األجناب ما أرى فيه أبا واحلمد هللالنع

إمساعيل بن محد بن خريان اهلمداين، ممن ارحتل لسماع احلديث ووصف حبفظه، مسع أبا احلسن حممد بن علي بن 
بن أيب داؤد ثنا أمحد بن صاحل ثنا خملد القزويين، حديثه عن أيب عبد اهللا حممد بن احلسن بن فتح الصفار ثنا أبو بكر 



مبشر بن إمساعيل احلليب ثنا متام بن جنيح امللطي عن احلسن أنس بن مالك رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى 
ما رفعت إىل اهللا صحيفة عبد قط يرى اهللا يف أوهلا خرياً، ويف آخرها خرياً إال قال اهللا تعاىل، : اهللا عليه وآله وسلم

  .أشهدكم أين قد غفرت لعبدي ما بني طرفيها: للملكني
أمحد بن ربيعة بن علي بن حممد بن عبد احلميد العجلي القزويين، مسع أباه األستاذ أبا مضر ربيعة بن علي، حيدث 

عن علي بن أمحد بن حممد الصويف املعروف بابن بادوية ثنا حممد بن أيوب أنبا حممد بن حيىي بن الضريس ثنا إبراهيم 
كان من دعاء النيب صلى اهللا عليه وآله : يزيد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سامل ابن عبد اهللا عن أبيه قالبن 

  .وسلم اللهم أعنين بالعلم، وزيين باحللم وكرمين بالتقوى ومجلين بالعافية
جزء فيه أحاديث مجعها أمحد بن عالن بن حممد بن خالد أبا احلسن القزويين، روى عن إبراهيم بن ديزيل، رأيت يف 

ربيعة بن علي العجلي ورواها عن مشائخه ثنا أبو احلسن أمحد بن عالن القزويين، هذا ثنا إبراهيم ابن احلسني بن 
ديزيل اهلمداين ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث ثنا سعيد احلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري، قال كنا نغزو 

وآله وسلم فمنا الصائم، ومنا املفطر، فال نعيب الصائم، وال املفطر وكانوا يرون أن  مع رسول اهللا صلى اهللا عليه
  .من وجده قوة فصام فقد أحسن ومن وجد ضعفا فافطر فقد أحسن

أمحد بن نصر بن علي القزويين، روى عن أيب حممد اجلريري، حدث احلافظ أبو صاحل املؤذن يف األربعني الثاين يف 
نية، من مشائخ الصوفية عن حممد بن احلسن السلمي أنبا أبو احلسن علي ابن حممد الفامي أحاديث الطبقة الثا

القزويين الصويف ثنا أمحد بن نصر بن علي القزويين ثنا أبو حممد اجلريري الصويف ثنا أمحد بن حممد بن ساكن ثنا 
عمر رضي اهللا عنهما، قال قال رسول أمحد بن نصر بن علي ثنا عبد األعلى ثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن 

اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا ولغ الكلب يف اناء أحدكم، فليغسله، سبع مرات، أوالهن أو أخراهن بالتراب، 
  .وميكن أن يكون هذا أمحد بن نصر املالكي املذكور من قبل

ءة احلافظ أيب احلسن الشهرستاين، سنة ست أعرايب بن محزة القزويين، مسع أبا نصر العراقي بن احلسن املعسلي بقرا
  .وعشرين ومخسمائة

أمحد بن حممد بن مقاتل الرازي أبو بكر ذكر أنه حدث بقزوين أنبأ عن كتاب اخلليل بن عبد اجلبار القرائي أنبا 
اق إبراهيم بن أمحد والدي أبو عنان عبد اجلبار أنبا أيب أبو حممد عبد اهللا أنبا أيب أبو عبد اهللا عبد الرمحن ثنا أبو إسح

ثنا أبو بكر أمحد بن حممد بن مقاتل الرازي، سنة ثالث وثالثني ومائتني، ثنا أيب ثنا حكام بن سالم عن سفيان 
الثوري عن عبد امللك بن عمري عن ربعي بن خراش عن حذيفة اليمان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

دي يعين أبا بكر وعمر ذكرنا يف باب احملمدين حممد بن مقاتل الرازي ملثل اقتدوا بالذين من بع: عليه وآله وسلم
  .هذه الرواية عن أيب إسحاق إبراهيم عن حممد بن مقاتل الرازي، وما يف هذه الرواية أمثل

إسحاق بن أمحد الفارسي، روى عن حممد بن إمساعيل البخاري، ومسع بقزوين حيىي بن عبد الرمحن وأكثر الرواية 
أبو الشيخ احلافظ وقال يف ثواب األعمال من مجعه أنبا أبو إسحاق بن أمحد الفارسي ثنا حيىي ابن عبد الرمحن عنه 

بقزوين ثنا عبد الصمد بن عبد العزيز ثنا محاد بن عمر عن النضري بن محيد عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك 
إذا كان يوم القيامة خيرج الصوامون من قبورهم، : مرضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسل

يعرفون بريح صيامهم أفوامهم أطيب من ريح املسك فيلقون باملوائد واألباريق خمتمة باملسك، فيقال هلم كلوا فقد 
جعتم واشربوا فقد عطشتم، ذروا الناس واسترحيوا، فقد عييتم إذا استرح الناس فيأكلون ويشربون ويسترحيون 

  .معلقون يف احلساب يف عناء وظمأ والناس



إسحاق بن حسني األشهر وإمساعيل بن أيب احلسن، مسعا أبا العباس أمحد بن أيب سعد اآلسفرائين، سنة ست 
ومخسمائة جزأ مسعه من أيب عمر وعبد القادر بن عبد القاهر بن عبد الرمحن اإلمساعيلي جبرجان، بروايته عن أيب 

بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري واجلزء من حديث أيب احلسن هذا، وفيه مسعت احلسن علي بن أمحد بن حممد 
الشيخ الزاهد أبا بكر ابن سعد، مسعت أبا سعيد، سفيان بن عبد احلكيم، يقول مسعت عبد اهللا ابن يزيد املقرىء 

  .اللهم أرض عين فإن مل ترض عين فأعف عين فإن السيد يعفو عن عبده وهو عنه غري راض
ل بن علي بن قدامة اخلزاز القزويين، روى عن أمحد بن عبدان الربدعي، وروى عنه سليمان بن يزيد املعدل إمساعي

أنبانا عن كتاب احلافظ أيب حممد احلسن بن أمحد السمرقندي أنبا أبو العباس جعفر بن حممد املعتز املستغفري، قال 
ان بن يزيد بن سليمان املعدل، حدثين إمساعيل بن وفيما كتب إىل علي بن احلسن أن أبا سليمان حممد ابن سليم

علي بن قدامة اخلزاز القزويين ثنا أمحد بن عبدان الربدعي ثنا سهل بن صقري ثنا موسى بن عبد ربه، مسعت على ابن 
ليلة عرج يب إىل السماء، بكت عليّ : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: أيب طالب رضي اهللا عنه يقول

فانبت اهللا من بكاء األرض الكبري وهو األصف، فمن أراد أن يشم بكا األرض فليشم الكرب، فلما رفعت  األرض
إىل ريب فحياين بالرسالة، وفضلين بالنبوة وأكرمين بالشفاعة وفرض على اخلمسني صلوة، هبطت من مساء إىل مساء، 

بت اهللا من عرقي الورد األمحر، فمن أراد أن فلما جزت إىل مساء الدنيا انصبت عرقا فانصب عرقي على األرض فان
يشم عرقي، فليشم الورد األمحر، أخرجه املستغفري يف كتاب طب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم هذا آخر 

  .حديث من الكتاب
إبراهيم بن احلسن بن حسنوية أبو إسحاق الشهرستائي من مدينة غالب املعروفة بشهرستانك، مسع األربعني أليب 

اآلجري، سنة مخس عشر ومخسمائة، من احلجازي بن شعبوية الفقيه، وهو يرويه عن الشيخ ملكداد بن علي  بكر
  .العمركي

أمحد بن حممد الرازي من أهل املعرفة باحلديث، حضر قزوين قال أبو بكر اخلطيب يف تارخيه ثنا أبو منصور حممد بن 
افظ، قال العباس بن عبد اهللا بن أمحد بن عصام البغدادي، عيسى البزاز هبمدان أنبا أبو الفضل صاحل بن حممد احل

روى عن إسحاق بن سيار النصييب وعباس الدوري وابن زرعة الدمشقي ومل يكن ثقة كنا بقزوين وحنن يف اجلامع 
نتذاكر وهبا شاب يقال له أمحد بن حممد الرازي، فذكرت عن العباس هذا حديثا أو حكاية فانكره علي وقال فذكر 

  .مثله وحيتمل أن يكون أمحد هذا من قدمنا ذكره عن
أبو إسحاق القاضي بأرجان فقيه شاعر فاضل، رأيت خبط القاضي عبد امللك بن املعاىف أنشدين أبو العباس أمحد 

  :القاضي بأرجان على املعسكر خبوزان دشت لنفسه
  فما يل أرد إىل األسفل... إذا خدمه قدمت قدمت 

  فدعين على رسم األول... فإن مل تزدين يف رتبيت 
دخل اإلمام أبو : أبو إسحاق املنتكوي القزويين أحد األخيار الصاحلني، مسعت أبا بكر القصارى البقال، يقول

سليمان الزبريي على الشيخ أيب إسحاق املنتكوي زائراً وهو عائد من كرم له، وكان يف كمه عنقود عنب زرجون 
دية مين لك فلم يقبلها وقال لو قبلتها، لطعمت فيك كلما رأيتك، مث سأله أبو ما هذا قال ه: فوضعه بني يديه فقال

  .أهلي توم دان كين توم خوان كين: سليمان عما يدعو اهللا به يف أوقات اخللوة والصفا قال أقول
إبراهيم بن أمحد بن حممد بن زهري بن أسد القرائي، روى عن أيب يوسف يعقوب بن إسحاق الصواف القزويين، 

  .وروى عنه ابنه عبد امللك ابن إبراهيم



إبراهيم بن زكريا بن إبراهيم أبو إسحاق الصواف، روى عن إسحاق بن حممد الكيساين، وروى عنه أبو نصر 
  " .الزجر والوعيد " منصور بن عبد امللك بن إبراهيم القرائي يف كتاب 

عة ثنا سويد بن سعيد ثنا ابن أيب الزناد عن أبيه أمحد بن الفرج أبو بكر، حدث عنه ميسرة بن علّي قال أنا أبو زر
قالوا " نزلت أمل غلبت الروم " عن عروة بن الزبري عن بيان بن مسكر صاحب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال 

  .ال ولكنه كالم اهللا عز وجل وقول احلق: أليب بكر هذا ما جاء به صاحبك قال

ثنا : ، روى عن حممد بن سهل بن زجنله، روى عنه ميسرة بن علي، فقالإبراهيم بن سليمان بن عيسى أبو إسحاق
أبو إسحاق إبراهيم بن سليمان ثنا أبو جعفر حممد بن سهل ثنا عبد العزيز بن عبد اهللا ثنا املغرية بن إمساعيل عن 

حىت يرون أموراً حممد عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، وقال ال تقوم الساعة 
  .عظاما

إمساعيل بن محدون أبو القاسم الرازي، حدث عنه أبو حممد القاسم ابن هبة اخلليلي، فقال أنبا الشيخ الرئيس أبو 
القاسم إمساعيل بن محدون الرازي بقزوين أنبا جدي عبد اجلبار بن أمحد قاضي القضاة أنبا عبد اهللا بن جعفر بن 

أبو داؤد الطيالسي أنبا الفرج بن فضالة ثنا خالد بن يزيد عن حليس عن أم الدرداء  فارس أنبا يونس بن حبيب ثنا
إن اهللا عز وجل فرغ إىل خلقه من مخس من : عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

  .أجله وعمله وأثره ومضجعه ورزقه
القاضي أبو الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار، سنة أربع وتسعني  أمحد بن عبد الواحد أبو الوفاء العبدكوي، مسع

  .وأربعمائة
أمحد بن حممد بن عبد العزيز األسدابادي، مسع أبا منصور املقومي بقزوين سنن أيب عبد اهللا بن ماجة أو بعضه 

  .بقراءته، سنة أربع ومثانني وأربعمائة
  .حدى ومثانني وأربعمائة، بقراءتهأمحد بن عمر بن دوليت، مسع أبا منصور املقومي، سنة إ

أمريكا بن أمريكا املقومي أخو املقوم بن أمريكا، مسع جده أبا منصور املقومي، سنة مثانني وأربعمائة، وأظن أن 
  .أمريكا، لقب له وإمسه عبد الرمحن

سمرقندي، سنة اثنتني أمريكا بن الشيخ أيب منصور املقومي، مسع أباه بالري بقراأة احلافظ أيب حممد بن عبد اهللا ال
  .ومثانني وأربعمائة

أسعد بن العراقي بن حممد الطاوسي من املعروفني بقزوين، تفقها هبا وببغداد علي بن يوسف الدمشقي، فيخرج 
ويناظر مث إنه يف طرف صاحل من آخر عمره تزهد وأقبل علي العبادة وأثر العزلة، وكان يكثر اإلسكاف وسيما يف 

  .اجلامع ومسع احلديث
  .أسعد بن محد بن أمحد املشرقي أبو الفضائل فقيه، مسع أبا القاسم عبد اهللا بن إمساعيل اجلرجاين وغريه

إمساعيل بن غامن بن سرخان أبو إسحاق الشمكوري من الفقهاء، مسع بقزوين أبا حامد عبد اهللا بن أيب الفتوح 
  .راهويه، سنة أربع ومثانني ومخسمائة

املمالين أبو بكر القزويين، فقيه معروف بالصالح، كان يشتغل بكل فن من علوم الشريعة  أمحد بن حممد بن أيب علي
  .ويدخل فيه ويكتب وجيمع، ومسع احلديث من اإلمام أمحد بن إمساعيل وأيب القاسم اجلرجاين وغريمها

احلافظ، من أيب حامد  أمحد بن خالق بن داؤد بن سليمان اخلطاط، مسع املختلف واملؤتلف ومشتبه النسبة لعبد الغين
  .عبد اهللا بن أيب الفتوح، سنة ثالث ومثانني ومخسمائة



أمحد بن حممد أبو احلسن قدم قزوين، وحدث عن بكر بن سهل الدمياطي قال أبو معاذ عبيد اهللا بن حممد املؤدب ثنا 
نا املؤمل بن عبد الرمحن ثنا أبو احلسني أمحد بن حممد، قدم علينا ثنا بكر بن سهل ثنا عبد الغين بن سعيد الثقفي ث

أوحى اهللا تعاىل : أمية عن سعيد املقربي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .إىل إبراهيم اخلليل حسن خلقك ولو مع الكفار تداخل مداخل األبرار

  .أمحد بن حممد بن غريب، مسع القاضي أبا بكر اجلعايب بقزوين
مما : د بن يونس اجلامعي أبو احلسن أكثر الرواية عنه أبو العباس أمحد بن حممد الناطقي احلنفي، يف جمموعاته وقالأمح

مجعه من مناقب أيب حنيفة رمحة اهللا عليه ثنا أبو احلسن أمحد بن يونس اجلامعي ثنا أبو احلسن علي بن معاذ الرازي 
ن أمحد القزوينيان ثنا احلسن بن إمساعيل القحطيب ثنا حممد بن إمساعيل بقزوين ثنا أمحد بن عبيد بن أمحد بن عمرو ب

القاضي عن اهلياج بن بسطام عن عبيد بن احلسني بن عبد اهللا بن مغفل قال مسعت علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
قد ملىء قلبه  يقول أال أنبئكم برجل يكون من بلدكم هذه كوفيكم هذه يكون يف القرن، الرابع يكىن بأيب حنيفة

  .علما وحكمة، ويف اجملموعة غرائب رأيتها خبط احلافظ احلسن السمرقندي، وذكر أنه كتبها ومسعها تذكرة

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  



قزوين: كتاب  لتدوين يف أخبار    ا
فعي : املؤلف  لرا  ا

إمساعيل بن أمحد بن احلسني املذكر القزويين، روى أبو العباس الناطفي عن أمحد بن يونس ثنا بكر بن عبد اهللا ثنا 
 بن عبد إمساعيل بن أمحد بن احلسني القزويين ثنا أبو حيىي النيسابوري ثنا حممد بن سهل ثنا حممد بن هاىنء ثنا احلسني

الرحيم البغدادي، حدثين علي بن زيد الصيداين، قال ختم أبو حنيفة القرآن يف شهر رمضان ستني ختمة، ختمة 
  .بالليل وختمة بالنهار

أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن شاذان القزويين، أبو بكر، حدث أبو العباس الناطفي عن أمحد بن يونس ثنا أبو بكر 
د ابن شاذان القزويين ثنا إمساعيل بن أمحد بن احلسني املذكر ثنا احلسن ابن زياد بن إمساعيل أمحد بن عبد اهللا بن حمم

مسعت إسرائيل بن يونس، يقول إن مثل أيب حنيفة فينا كمثل الياقوت األمحر من : القحطيب ثنا عمر بن حممد قال
  .اللؤلؤ الصغار، نعم الرجل نعمان ما كان احفظه لكل حديث وفقه

مزيد بن نبهان بن حممد األسدي أبو سامل بن أيب النجم األهبري قاض عامل متدين مذكور باجلميل عند أمحد بن 
مجوعاً وأجاز له اإلمامان أبو بكر الزجنوي وأبو نصر . اخلواص والعوام، علما وسرية وديانة وحسن طريقة ومجع

سمائة، أنبا اإلمام أبو بكر أمحد بن حممد القشريي، رواية مسموعاهتما، وقرأت عليه بأهبر سنة ثالث ومثانني ومخ
الزجنوي، إجازة أنبا أبو طالب حيىي بن علي بن أيب الطيب الدسكري، أنبا الشيخ الصاحل أبو العباس أمحد بن موسى 
املستملي جبرجان أنبا أبو نعيم عبد امللك بن حممد أنبا حممد بن عيسى بن زياد الدامغاين أنبا أمحد بن أيب الطيب عن 

ليث عن جماهد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم الساعة اليت ترجى يف 
وأنشدين القاضي أبو . يوم اجلمعة ما بني صالة الفجر إىل طلوع الشمس وما بني صالة العصر إىل غروب الشمس

  :سامل يف التاريخ املذكور البن املعتز
  فأهال هبا وبتأنيبها... كاء أتتين تؤنبين با الب

  أتبكي بعني تراين هبا... تقول صلى وهلا جشة 
  :أنشدين أيضاً وذكر أنه للكياشريوية بن شهرداد الديلمي

  فيما حباه اله العرش من ثان... الشافعي إمام الدين ليس له 
  كيال يكون لعطفه الدين من ثاين... سعى لدين اهلدى حقا وأوضحه 

  شر لدى الناس من عباد أوثان... دين مبتدع فإن ثاين عطف ال
واتفقت إجازة أيب بكر الزجنوي له يف سنة إحدى ومخسمائة، وأجازه أبو نصر القشريي سنة عشر ومخسمائة، وأجاز 
له أيضا أبو علي احلداد واحلافظ أبو جعفر املروروذي نزيل مهدان وكان ورد قزوين، ويكثر األقامة ببعض نواحيها، 

  .استيفاء مائة، سنة تسع وسبعني ومخسمائة وتويف بعد
إمساعيل بن أيب حممد بن موسى البزار، مسع فضائل القرآن أليب عبيد من الزبري بن حممد الزبريي، سنة ست 

  .وأربعمائة
أمحد بن احلسني بن علوية بن عبيد اهللا أبو العباس، حدث بقزوين عن حممد بن املسيب األرغياين رأيت فيما مجع 

ل العلم بقزوين أنبا أبو زكريا حيىي بن يعقوب بن حامد ثنا أبو العباس أمحد بن احلسن بن علوية بقزوين ثنا بعض أه
حممد بن مسيب األرغياين ثنا حممد بن رزين ثنا عثمان بن فارس ثنا كهمس املصيصي عن أنس رضي اهللا عنه، قال 



ألرض وما بينهما فهو خملوق غري اهللا والقرآن، وذلك كل ما يف السماوات وا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
أنه كالمه منه بدا وإليه يعود وسيجيء أقوام من أمىت يقولون إن القرآن خملوق، فمن قاله منهم فقد كفر باهللا العظيم 

  .وطلقت منه امرأته يف ساعته
لث من أوله من أيب احلسن القطان، إبراهيم بن زكريا وإبراهيم بن ممك مسعا كتاب األموال أليب عبيد أو قدم الث

  .بروايته عن علي بن عبد العزيز

إمساعيل بن أمحد بن العباس بن إبراهيم العصار، أبو سعد بن أيب علي الرازي، مسع أبا سعد السمان وأبا جعفر حممد 
طه مسعت بن علي الصائغ، وشعيب ابن صاحل اخلطيب، وأباه ودخل قزوين فسمع هبا من اخلليل احلافظ، رأيت خب

: الشيخ أبا يعلي اخلليل بن عبد اهللا اخلليلي بقزوين، يف مسجده، مسعت أبا بكر أمحد بن علي بن الل، هبمدان يقول
كنا يف جملس أيب علي إمساعيل بن حممد الصفار النحوي، فأقبل رجل بثياب فاخرة وبزه حسنة، فجعل يتخطى رقاب 

ى بك اجمللس، مث أقبل بعد ذلك شيخ حسن الشارة عليه ثوب خلق الناس، فأشار إليه الشيخ أن أجلس، حيث انته
  :فلما رآه أقام إليه، وصافحه وأجلسه، جبنبه، مث قال لنا اكتبوا أنشدنا املربد

  حللنا احلمى وابتدأنا القياما... إذا ما نصرنا به مقبال 
  فإن الكرمي حيب الكراما... فال تنكرن قيامي له 

  .العقيلي، مسع أبا منصور املقومي، بقراءة األستاذ الشافعي بن داؤد أمحد بن احلسن أبو الفضل
أمحد بن املسافر الشافعي أبو عبد اهللا فقيه، مسع عبد الوهاب بن احلجازي بن عبد الوهاب احلنفي، سنة اثنتني 

  .وثالثني ومخسمائة
ط بعض أهل الفضل من القراء إمساعيل بن أمحد بن حمفوظ أبو القاسم البسيت فاضل كامل دخل قزوين، رأيت خب

وبه أنشدين الشيخ أبو القاسم بن إمساعيل بن أمحد بن حمفوظ البسيت بقزوين، قال أنشدين أبو بكر حممد بن جعفر 
  :السجزي ببيت ملا تكلم بعض السقاط هناك يف الشيخ أيب سليمان اخلطايب

  شيم العبيد شتيمة األحرار... شيمت مواكبها عبيد نزار 
  من فوقه مبالطم التيار... تمه الغريق وموجه والبحر يش

  :قال وأنشدنا الشيخ أبو سليمان قال أنشدنا ابن األعرايب أنشدنا املربد لنفسه
  هي عمري وما عداها أماين... ساعيت هذه اليت أنا فيها 

  :وأنشدنا أبو الفتح علي بن حممد البسيت الكاتب لنفسه من ساعته
  وما سوف يأيت وهو غري حمصل...  وما الدهر إال ماضي وهو فائت

  زمان الفىت من جممل ومفصل... فحظك فيما أنت فيه فإنه 
أمحد بن عيسى بن أمحد أبو بكر االصبهاين كان أحد الفقهاء والعدول بقزوين، زمن القاضي أيب موسى، عيسى بن 

  .أمحد
ليه إمامة مسجد اجلامع بقزوين، سنة تسع أمحد بن زيد العدل أبو بكر الفامي، كان من أهل العلم الصاحلني، وكان إ

  .ومخسني وثالمثائة
أمحد بن فعلويه، املستملي أبو بكر القزويين، حدث، عن أمحد ابن عبيد، ثنا حامد بن حممود اهلروي ثنا أمحد بن عبد 

املقدس،  اهللا، ثنا عباس ابن إسحاق، ثنا داؤد عن أبان، عن احلسن قال دخل حيىي بن زكريا عليهما السالم، بيت
  .فرأى اجملتهدين، وذكر قصة



أمريي بن منصور بن وارين القزويين، أبو نصر، مسع أبا حممد عبداهللا بن احلسني بن حممد الكاخمي، سنة ست 
  .وتسعني وأربعمائة يف كتاب اآلداب أليب زرعة الرازي، بروايته عن أيب نصر

هللا االصبهاين، عن أيب علي أمحد بن احلسني بن علي بن أمحد بن حممد بن أمحد الرازي، عن أيب علي، محد بن عبد ا
عبد ربه، عن أبيه، عن أيب زرعة، ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، ثنا إمساعيل يعين ابن جعفر عن العالء بن عبد 

ال الرمحن، عن أبيه، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ال يدخل اجلنة من 
  .يؤمن جاره بوائقه

أمحد بن حممد بن سليمان بن مادا أبو الفضل القزويين فقيه من املادانية، مسع القاضي أبا نصر احلسني بن علي بن 
احلسن الربدشريي، بكرمان سنة مخس وسبعني وأربعمائة، ثنا أبو أمحد عيسى بن عبد اهللا، ثنا القاضي أبو العالء، 

حممد بن إبراهيم، ثنا أبو سعد عبد الرمحن بن احلسني، ثنا علي بن سلمة، ثنا حممد بن صاعد بن حممد أنبا أمحد بن 
الفضل، عن عبد الرمحن بن إسحاق، عن القاسم بن عبد الرمحن، عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه، قال قال 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، إذا أصاحب أحدكم هم أو حزن فليقل

عبدك، وابن عبدك، وابن امتك، ويف قبضتك ناصييت بيدك، ماض يف حكمك عدل يف قضاؤك، أسالك  اللهم إين
بكلّ اسم هو لك، مسيت به نفسك أو أنزلته يف كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استاثرت به يف علم الغيب 

 عليه وآله وسلم ما قاهلن عندك أن جتعل القرآن ربيع قليب ونور بصري وجالء حزين، وذهاب مهي، قال صلى اهللا
فإنه ينبغي لكل : عبد قط إال أذهب اهللا مهه وأبدله مكان حزنه فرحاً، قالوا أفال يتعلمهن يا رسول اهللا قال بلى قال

  .مسلم إذا مسعهن أن يتعلمهن
أبا منصور،  إمساعيل بن أيب العباس الطالقاين أبو الفتح املقرىء، كتب الكثري من احلديث والتذكري وغريمها، ومسع

حممد بن أمحد بن زيتارة بقزوين، سنة سبع وستني وأربعمائة، حديثه عن أيب أمحد عبد اهللا ابن حممد ابن أمحد بن أيب 
مسلم الفرضي أنبا أبو بكر حممد بن جعفر اخلطريي الصرييف ثنا بشر بن مطر ثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج 

ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ال يقسم، ورثين ديناراً إن ما تركت بعد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال قا
  .نفقة نسائي، ومؤنة عمايل فهو صدقة

إسحاق بن هارون أبويعلى القزويين، مسع أبا عبد اهللا احلسني بن جعفر اجلرجاين، نزيل الري يف إمالئه بقزوين، سنة 
ق بن إبراهيم بن حممد احلافظ جبرجان ثنا حممد بن سلمة الواسطي ثنا مثان ومثانني وثالمثائة ثنا أبو يعقوب إسحا

من أذن سنة ال : موسى الطويل ثنا أنس بن مالك رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .يطلب عليه أجرا دعي يوم القيامة، ووقف على باب اجلنة فقيل له اشفع ملن شئت

أمحد بن يعقوب، مسعا أبا بكر حممد بن فهد النهاوندي ميلي بقزوين، وقد داناها يف شعبان، أمحد بن عمر املذكر و
سنة مثان وعشرين وثالمثائة ثنا حممد بن زكريا الغاليب بالبصرة ثنا العباس بن بكار السرييين من ولد حممد بن سريين 

ا قالت ما رأت فاطمة رضي اهللا عنهما يف ثنا عبد اهللا بن املثىن عن مثامة عن أنس عن أم سلمة رضي اهللا عنهم
دخل بعض أهلنا على : نفاسها دما وال حيضا، وأيضاً مسعت حممد بن زكريا مسعت العباس بن بكار السرييين، يقول

حممد بن سريين وهو ميلي على شاب أبيات يف احلب فقال يا أبا بكر ما هذا وأنت زاهد البصرة قال يزعم أنه حيب 
  :وما هذا فقالوا إهنم كانوا يعشقون يف غري اهللا أمل تسمع قول القائل: ابنة عم له، قال

  وال خري يف حب يذم عواقبه... أحبك يا سلمى على غري ريبة 
أمحد بن عبد الرمحن بن أمحد بن أيب مسلم الفارسي أبو بكر احلافظ، حدث بقزوين عن إبراهيم بن أمحد املستملي 



ريمها، روى أبو زيد الواقد بن اخلليل بن عبد اهللا اخلليلي عن أبيه احلافظ أبو وأمحد بن موسى بن عيسى الوكيل وغ
يعلى اخلليل بن عبد اهللا ثنا أبو بكر أمحد بن عبد الرمحن ابن أمحد بن أيب مسلم الفارسي احلافظ، بقزوين من لفظه 

ملهليب ثنا على ابن حبيب ثنا مقاتل بن أنبا إبراهيم بن أمحد املستملي ببلخ ثنا صاحل بن أيب ربيح ثنا حيىي بن خالد ا
سليمان عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على 

  .كل مسلم
إبراهيم بن حممد بن أيب عبد اهللا القرقيسين وإبراهيم بن علي بن إبراهيم األهراز جردي، مسعا أبا النجيب عبد 

  .ن حممد الكرجي يف طبقات الصوفية أليب عبد الرمحن السلمي، بروايته عن أيب طاهرالرمحن ب
إبراهيم بن شيبان الدمشقي عن جده أيب أمه، أمحد بن أيب نصر الطالقاين عنه، مسعت عبيد اهللا بن حممد ثنا أمحد بن 

الدنيا دار : محة اهللا عليه، يقولحممد، حدثين أبو احلسن السجزي، مسعت أبا يعقوب القارىء، مسعت حيىي بن معاذ ر
  .اشغال واآلخرة دار أهوال وال يزال العبد بني االشغال واألهوال، حىت يستقر به القرار إما إىل جنة وإما إىل نار
إمساعيل بن إسحاق بن عبيد اهللا األهبري أبو نضر، مسع بقزوين أحاديث علي بن موسى الرضا من أيب عبد اهللا 

أمحد ابن ماك بروايته، عن علي بن مهروية عن داؤد بن سليمان الغازي عن الرضا وفيها بروايته الواحد بن حممد بن 
  .عن آبائه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم اختنوا أوالدكم يوم السابع فإهنا أطهر وأسرع نباتا للحم

الفراوي، سنة إحدى وستني  أمحد بن حممد بن إبراهيم البسطامي فقيه، مسع بقزوين عطاء اهللا بن علي عوايل
  .ومخسمائة، وبسماعه منه

أبو إمساعيل بن احلسن بن حممد املقرىء القزويين، مسع أباه أبا علي احلسن بن حممد املقرىء، وأبا حممد عبد اهللا بن 
  .عبد العزيز اخلواري وغريمها، وكان يعرف الفقه

  .علي احلسن القزويين هباإبراهيم بن هالل بن إبراهيم، مسع القناع يف القرآن أليب 
أمحد بن حممد أبو احلسني العباسي، حدث بقزوين عن حممد بن العباس البغدادي، رأيت يف بعض فوائد أيب احلسني 

مسعت حممد بن : أمحد بن فارس بن زكريا املسموع منه، مسعت أبا احلسني أمحد بن حممد العباسي بقزوين يقول
  .ال يظلمين فاظلمه: يقول آلخر مل ال تغري شيبتك فقال مسعت رجالً: العباس البغدادي، يقول

أمريي بن املعايل العمريي القاضي، مسع بقراءته القاضي عبد امللك ابن حممد بن املعايل، حديثه عن رزق اهللا بن عبد 
هللا حممد بن الوهاب التميمي أنبا أبو عمر عبد الواحد بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن مهدي الفارسي أنبا أي عبد ا

خملد الدوري ثنا طاهر بن خالد بن نزار ثنا أيب أخربين إبراهيم ابن طهمان، حدثين األعمش عن أيب صاحل عن أيب 
وذكر  -خيرج قوم من النار قد احترقوا : سعيد رضي اهللا عنه أنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .احلديث
مسع بقزوين القاضي عبد امللك ابن معاىف بقراءة أمري العمريي، حديثه عن أيب أمحد بن أيب نصر بن علي االشتري، 

عمر عن ابن خملد عن طاهر عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان، حدثين عباد بن إسحاق عن أيب الزناد عن األعرج عن 
ضياعاً فليدفعه إىل من  أيب هريرة رضي اهللا عنه، أنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من ترك دينا أو

  .والوالة األولياء: ترك ما ال فلعصبته من كانوا، قال عباد أو قال للوالة من كانوا قال عباد
أمحد بن جعفر بن حممد الصائغ القزويين، مسع أبا احلسن القطان، حيدث عن علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد ثنا 

لى اهللا عليه وآله وسلم، قال ما من أحد أصيب مبصيبة بلغنا أن رسول اهللا ص: حجاج عن ابن جريج، قال
" يعين : واسترجع إال استوجب من اهللا تعاىل ثالث خصال، كل خصلة خري من الدنيا، وما فيها، قال أبو عبيد



  " .أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة وأولئك هم املهتدون 
م بن إمساعيل بن العباس بن مرداس اجلرجاين أبو القاسم إمساعيل بن مسعدة بن إمساعيل بن أيب بكر أمحد بن إبراهي

كان تام املروة حسن : بن فضل اإلمساعيلي من أكابر األئمة واألفاضل، قال تاج اإلسالم أبو سعد السمعاين
األخالق، محيد السرية، صدوقا جارياً على أحسن شاكلة وطريقة سديد الرأي، وكان يعرف الفقه واألدب ويعظ 

فهم ودراية، مسع أبا القاسم محزة بن يوسف البيهقي وأبا عمرو عبد الرمحن ابن حممد الفارسي وأباه أبا وميلي على 
  .الفضل مسعدة وعمه أبا معمر املفضل وحممد ابن عبد اهللا الزرحامي وغريهم

مائة، يف حدث بنيسابور والري وأصبهان وبغداد وغريها من البالد، ورد قزوين وحدث هبا، سنة سبع وستني وأربع
ذي القعدة عن أبيه عن جده أنبا حممد بن علي بن دحم أنبا أمحد بن حازم أنبا يعلى بن عبيد ثنا أبو سعد القفال عن 

من : وىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. أيب سلم عن ثوبان
له إال اهللا، وأشهد أن حممد رسول اهللا، اللهم اجعلين من التوابني، أشهد أن ال إ: توضأ فأحسن الوضوء مث قال

واجعلين من املتطهرين فتحت له مثانية أبواب اجلنة يدخل من أيها يشأ، ولد سنة ست أو سبع وأربعمائة وتويف سبع 
  .وسبعني وأربعمائة

  .إبراهيم القصري، مسع حممد بن علي بن عمر املعسلي بقراءة ابن ثابت
  .ن يوسف القصري، مسع حممد بن علي أيضاً مع اخلليل احلافظ بقراءة ابن ثابت بقزوينأمحد ب

الب شارع بن عبد اهللا العمادي من األمراء، مسع الفقيه حجازي ابن شعبوية بن الغازي، سنة ثالث وعشرين 
سن اخلرقاين هبا ثنا أبو ومخسمائة، حيدث عن اخلليل ابن عبد اجلبار ثنا أبو احلسن علي بن أمحد بن الشيخ أيب احل

حممد بن عبد امللك بن جعفر ثنا حممد بن عبد اهللا الشيباين ثنا أبو أمحد حبيب بن نصر ثنا عبد الصمد بن حممد بن 
مقاتل ثنا منصور بن عكرمة بن أيب العالء بن سنان عن مكحول عن أيب أسامة رضي اهللا عنه، عن رسول اهللا صلى 

  .من ولد له مولود ذكر فسماه حممداً حبا يل وتربكا بإمسي هو ومولود يف اجلنة: لاهللا عليه وآله وسلم أنه قا
أمحد بن إبراهيم بن أمحد احلداد األرداقي، شيخ صاحل، مسع اإلمام أبا اخلري أمحد بن إمساعيل سنة مثان وثالثني 

  .ومخسمائة

ين، وأنه تعشقته إمرأة من الديلم، خرج أعشى مهدان أحد املشهورين من الشعراء، ذكر اخليل احلافظ أنه ورد قزو
هبا إىل الكوفة وله معها حديث وشعر طويل حدث السديد أبو القاسم عبد الرمحن بن احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن 

عن أيب الفضل العاصي، قال أخربين أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن جعفر " املترجم باملنن واحملن " مندة يف كتابه 
لفارسي ثنا احلسين بن حممد بن سعيد التستري ثنا أمحد بن الفضل األهوازي حدثين أمحد بن حممد بن يزيد بن خالد ا

بن داؤد بن خالد بن بن قبيصة بن املهلب بن أيب صفرة ثنا العباس بن هشام عن أبيه هشام بن حممد، حدثين أبو 
خرج مالك بن حزمي اهلمداين الشاعر يف : نصر مالك بن نصر الداالين، قال مسعت أعشى مهدان الشاعر يقول

اجلاهلية، ومعه نفر من قومه يريدون عكاظ فاصطادوا ظبياً يف طريقهم وقد أصاهبم عطش شديد فانتهوا إىل مكان 
يقال أخرية فجعلوا يعصرون دم الظيب ويشربونه من العطش، مث تفرقوا يف طلب احلطب ونام مالك بن حزمي يف 

عا فانساب حىت دخل خبأ مالك وأقبلوا فقالوا يا مالك عندك الشجاع، فاقتله، فاستيقظ اخلبأ فأثار أصحابه شجا
  :أقسمت عليكم كما لقبتم عنه فكفوا وانساب األسود فذهب وأنشاء مالك يقول: مالك فقال

  وأمنعه وليس به امتناع... وأوصاين احلزمي بعز جاري 
  وأمنعه إذا منع املتاع... وأدفع ضيمه وأذود عنه 



  تضمه أخرية فالتالع... فال تتحملوا دم مستجري 
  :مث ارحتلوا وقد أجهدهم العطش فإذا هاتف يهتف

  حىت تسوموا اخلطايا يومها تعبا... يا أيها القوم ال ماء أمامك 
  عني رواء ومنا يذهب السغبا... مث اعدوا شامة فلما عن كنت 

، ومحلوا منه ريهم مث أتوا عكاظا مث انصرفوا، فانتهوا إىل فعدلوا إليها فإذا هم بعني خرارة فشربوا وسقوا إبلهم
  :موضع العني فلم يروا شيئا وإذا هاتف يهتف ويقول

  هذا وداع لكم مين وتسليم... يا مال حنن جزاك اهللا صاحلة 
  إن الذي حيرم احملروم حمروم... ال تزهدوا يف اصطناع العرف من أحد 

  كرك ذلك أن الشكر مقسوميش... إن الشجاع الذي أجنيت من رهق 
  ما عاش والعرف بعد الكفر مذموم... من يعدم اخلري ال يعدمه منقبة 

رأيت يف تعبري الرؤيا أليب حممد بن قتيبة، حدثين أبو حازم، حدثين األصمعي قال قال أعشى مهدان للشعيب رأيتين يف 
  .آنأنت رجل استبدلت الشعر بالقر: النوم بعت برا بشعري فقال له الشعيب

أمحد بن حممد بن احلسن بن عمران األصطخري أبو بكر، مسع بقزوين علي بن أمحد بن صاحل، حيدث عن حممد بن 
مسعود ثنا احلسني بن احلسن املروزي ثنا ابن املبارك أنبا يونس بن يزيد عن الزهري أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا 

  .قال استقاموا بطاعته ومل يروعوا روغان الثعالب" استقاموا إن الذين قالوا ربنا اهللا مث " عنه، تالها هذه اآلية 
إبراهيم بن أيب عبد اهللا الديلمي املباركي من شيوخ الرواية واملوصوفني بالفضل، مسع منه بقزوين كتاب السنن أليب 

  .عبد اهللا بن ماجة، أو بعضه سنة ثالث وتسعني وثالمثائة، بروايته عن أيب احلسن القطان
سن بن حممد البغدادي أبو العباس، مسع بقزوين علي ابن أمحد بن صاحل، حديثه عن أيب بكر حممد بن أمحد بن احل

إبراهيم بن إسحاق االصبهاين فيما أملي، سنة تسع وتسعني ومائتني، ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ثنا أيب سفيان عن 
ل بن حنيف فكرب عليه ستا وقال أنه بدري قال ابن االصبهاين عن ابن معقل أن عليا رضي اهللا عنه صلى على سه
  .عبد اهللا قال أيب مل يسمع سفيان من ابن االصبهاين إال هذا احلديث

أمحد بن القاسم السجزي، مسع مع البغدادي، من علي بن أمحد ابن صاحل بن أبان بن عثمان بن أمحد بن عبد اجلبار 
  .تويف بعد اخلمسمائة بستني العثماين القزويين، فقيه من مجاعة أهل فقه وقراءة

إمساعيل بن احلسن بن احلسن الزجناين املقريء، مسع القاضي عطاء اهللا بن علي بن بلكوية، يعين صحيح مسلم يف 
  .اجلامع بقزوين، سنة أربع ومخسمائة

وأخربت عن إبراهيم بن أدهم بن منصور أبو إسحاق الزاهد ورد قزوين، ألن احلافظ أبا نعيم قال يف حلية األولياء 
حدثين أبو حممد القاسم ابن عبد السالم ثنا : أيب طالب بن سوادة وهو عبد اهللا بن أمحد بن سوادة ثنا إبراهيم العابد

فرج مويل إبراهيم بن أدهم بصور، سنة ست ومثانني ومائة، وكان أسود قال كان إبراهيم بن أدهم خبراسان، رأى 
اسكن : ا مدينتان أحدمها من ياقوته بيضاء واألخرى من ياقوته محراء، فقيل لهيف املنام كان اجلنة فتحت له، فإذا فيه

هاتني املدينني، فإهنما يف املدينة فقال مسها فقال اطلبها فإنك ترامها كما رأيتهما يف اجلنة، فركب يطلبهما فرأى 
  .رباطات خراسان

ثغور، حىت أتى الساحل يف ناحية صور فلما صار فقال يا فرج ما أرامها مث جاء إىل قزوين مث ذهب إىل املصيصة وال
بالنواقري وهي نواقري نقرها، سليمان بن داؤد عليهما السالم، على جبل على البحر، فلما صعد عليها رأى صورا 



هذه إحدى املدينتني، فجاء نزهلا فغزا غزوة فمات يف اجلزيرة، فحمل إىل صور فدفن هبا، فأهل صور : فقال يا فرج
  .ال يرثون ميتا إال بدؤا بإبراهيميذكرونه و

وذكر الشيخ أبو صاحل أمحد بن عبد . قد رأيت قربه بصور واملدينة األخرى عسقالن: قال القاسم بن عبد السالم
امللك املؤذن أنه مات حبصن من الروم فصلوا عليه ودفنوه وعمروا قربه وأنه مات سنة إحدى وستني ومائة، ولكن 

فقال . مندة حكى يف جزء مجعه يف مسند إبراهيم بن أدهم عن أيب داؤد سليمان بن األشعث احلافظ أبا عبد اهللا بن
  .مسعت أبا توبة الربيع بن بائع، يقول مات إبراهيم بن أدهم، سنة ثالثني ومائة

حكى عن إبراهيم بن يعقوب عن حممد بن كناسة أنه نسب إبراهيم فقال إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن 
ر بن ثعلبة بن سعد بن حالم بن عزبة بن أسلمة بن ربيعة بن صنيعة بن عجل بن جليم، وذكر أنه سكن الشام، جاب

وأنه روى عن منصور وعبيد اهللا بن عمر، وموسى بن عقبة وحيىي بن سعيد ومالك بن دينار وحممد بن زياد وسفيان 
  .الثوري وشعبة

لبغدادي أنبا أبو عمرو عبد الوهاب بن أيب عبد اهللا بن مندة عن أبيه أنبانا غري واحد عن أمحد بن حممد بن أيب سعد ا
أنبا حممد بن سعيد ابن عبد الرمحن األجهمي مبصر ثنا غسان بن سليمان ثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن عن سفيان عن 

 طالب رضي إبراهيم بن أدهم عن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب عن أبيه عن جده عن علي بن أيب
  .اهللا عنه

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من أنعم اهللا عليه نعمة فليحمد اهللا عز وجل، ومي استبطأ الرزق 
فليستغفر اهللا ومن جزنه أمر فليقل ال حول وال قوة إال باهللا، وحيكى عن إبراهيم بن أدهم أنه قال أطب مطعمك 

  .تقوم بالنهار، وأنه كان عامة دعائه، اللهم انقلين من ذل معصيتك إىل عز طاعتكوال عليك أن ال تقوم بالليل وال 
أمحد بن حممد بن مهدي أبو سعد القزويين، روى عن أيب حامت الرازي، حدث أبو احلسن علي بن هبة اهللا بن زمهون 

بد اهللا الرازي إمالءين جامع أنبا أبو جعفر حممد ابن أمحد بن حامد البخاري أنبا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن ع
خبارا، سنة تسع وتسعني وثالمثائة، أنبا أبو سعد أمحد بن حممد بن مهدي القزويين بقزوين ثنا أبو حامت حممد بن 

إدريس الرازي ثنا سعيد بن أيب مرمي أنبا نافع بن يزيد ثنا حيىي بن أيب آسية املصري عن الفضل بن عيسى عن عمه 
سل : يا رمحن يا رحيم يا أرحم الرامحني، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: يقولأنه مسع أنس بن مالك 
وميكن أن يكون أبو سعيد هذا هو أمحد ابن حممد بن مهدي السرائي الذي ذكرناه يف . ربك فقد نظر إليك

  .األمحدين
  .ر بن أمحد األسدابادي بقزوينإبراهيم بن أيب طاهر اخلبازي الفقيه، أبو إسحاق، مسع القاضي عبد اجلبا

. أمحد بن حممد بن احلسني بن إسحاق املذكر أبو العباس الرازي النضري، حدث بقزوين، سنة اثنتني ومثانني وثالمثائة
لفوائد بلخ من مجعه ومسعها منه القاضي أبو حممد بن أيب زرعة وياسر بن حممد وأمحد بن يوسف املعسلي ومجاعة 

بكر عبد اهللا بن حممد بن علي ابن طرخان البلخي ببلخ ثنا عبد الصمد بن الفضل بن موسى بن آخرون هبا أنبا أبو 
مسمار ثنا علي بن حممد املنجوري عن أيب جعفر يعين الرازي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها 

  .زئان من كل زيادة ونقصانسجدتا السهو يف الصالة جت: قالت مسعت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول

أمحد بن احلسني بن أمحد بن حممد بن دلك القزوين، مسع أبا القاسم جعفر بن عبد اهللا بن يعقوب بن فناكي بالري، 
ورأيت خبط ابن فناكي اجازته له، ولعلي بن ثابت يف آخر من كتبها سنة مثان وسبعني وثالمثائة، وميكن أن يكون 

  .ك الذي تقدم ذكره ويكون ذلك نسبة إىل جد أبيههذا هو أمحد بن حممد بن دل



أمحد بن إبراهيم بن يزدان البغدادي أبو بكر، ممن ورد قزوين، حدث عنه أبو عبد اهللا الكيساين يف فوائده، فقال ثنا 
 أبو بكر أمحد بن إبراهيم، هذا بقزوين ثنا أمحد بن شاهني ثنا حممد بن بكار ثنا عبدي بن الفضل عن حممد بن عبد

ال تنتفعوا من : العزيز عن نافع عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .امليتة بشيء

إبراهيم بن عبد الوهاب بن حممد املرزي، مسع أخاه أبا سامل حممد ابن عبد الوهاب، سنة سبع وسبعني وأربعمائة، 
اهللا وأبو غياث إبراهيم أنبا حممد بن عبد الوهاب بقراءة أيب احلسن الشهرستاين،  ومسع منه إبنا أخيه أبو سليمان عبد

  .سنة ست وعشرين ومخسمائة
أمحد بن حيىي بن عبد األعظم القزويين أبو بكر، روى عن أبيه، يروى كتاب اللغات أليب جعفر حممد بن عبد اهللا 

رىء اجلوسقي عن أمحد بن حممد بن سعيد ابن أبان املقرىء عن أيب احلسن علي ابن مرد آزاد أو آزادمرد املق
قال هو " حصب جهنم : " القرشي عن أيب جعفر املقرىء، حدث أبو بكر عن سلمة بن متام عن ابن عباس يف قوله

  .احلطب بلسان الزجنية
حاق إبراهيم أمحد بن عبد الواحد بن أمحد العبدكوي أبو الوفاء القزويين أجاز له رواية ما مسعه من شيوخه أبو إس

بن احلسني بن أمحد املباركي وقوام السنة إمساعيل بن حممد بن الفضل، ومما مسعه املباركي معرفة الصحابة أليب عبد 
  .اهللا بن مندة، مسعه من شجاع املصقلي عنه

الس أمحد بن علي بن موسى التاجر القزويين، مسع أبا بكر حممد بن خليفة الصائغي، سنة أربع وستني ومخسائة، جم
إمالء اإلمام أيب احلسني ابن عبد الغافر الفارسي بسماعه بنيسابور، سنة مثان وعشرين ومخسمائة، ومنها أنبانا اإلمام 

جدي أبو القاسم أنبا احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ أنبا حممد بن عبد اهللا الصفار أمالء أنبا أبو سعيد عمران بن عبد 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : أبيه عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قالالرمحن بن عبد اهللا ابن دينار عن 

من علم أن اهللا ربه وأنا نبيه فوضع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يده على صدره ففرق بني أصابعه صادقاً حرم 
  .ار عن أبيه إال هذا اإلسناداهللا حلمه على النار، قال احلاكم مل يكتب من حديث عبد الرمحن ابن عبد اهللا بن دين

أمحد شاه بن عثمان بن أمحد شاه احلري أبو نصر تفقه بقزوين مرة، مسع احلديث من اإلمام أمحد بن إمساعيل، سنة 
  .ثالث ومثانني ومخسمائة

  باب الباء منه عشرة أمساء

  االسم األول

ألهبري املعروف بيابا من أيب علي املوسياباذي خبتيار بن احلسني بن خبتيار القزويين شيخ، مسع الرياضة للشيخ جعفر ا
بسماعه من أيب ثابت احملمر بن منصور بن علي عن الشيخ جعفر، وفيها ثنا أبو بكر حممد بن عمر الصويف ثنا أبو 

 إسحاق إبراهيم بن قرية الطيان ثنا أبو عبد اهللا احلسني ابن القامسم الزاهد ثنا إمساعيل بن أيب زياد عن ثور عن خالد
الضمة يف القرب كفارة لكل مؤمن : عن معاذ ابن جبل رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .لكل ذنب بقي عليه مل يغفر له، وذلك أن حيىي بن زكريا عليهما السالم ضمه القرب ضمة يف أكلة الشعري
طوسي بقزوين، سنة ثالث ومثانني وأربعمائة، واألستاذ خبتيار بن اخلليل احلدادي، مسع أبا الفضل إمساعيل بن حممد ال

  .الشافعي، وأجاز له أبو عبد اهللا الكاخمي الساوي
خبتيار بن عبد اهللا، مسع بقزوين أبا الفتوح السيد أبا القاسم علي ابن يعلى بن عوض احلسيين اهلروي هبا، سنة ثالث 



أنا أمحد بن علي البيهقي أنبا أبو احلسن علي بن حممد وعشرين ومخسمائة، حديثه عن أيب القاسم بن عبد الرمحن 
املقرىء أنبا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حممد بن أيب بكر ونصر بن علي قاال ثنا صفوان 
بن عيسى عن حممد بن عجالن عن سعيد املقربي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

  .تعوذوا باهللا من جار السوء يف دار املقامة، فإن جار البادية يتحول: قالوسلم 

خبتيار بن هبة اهللا الصويف القزويين، مسع رسالة األستاذ أيب القاسم القشريي من أيب احملاسن عبد املاجد بن عبد 
  .الواحد بن عبد الكرمي القشريي، بروايته عن جده

  .ا منصور الفارسي بقراءة ظاهر النيسابوري بقزوينخبتيار بن أيب يعلى التميمي، مسع أب
  االسم الثاين

بركات بن حيدر البقال، مسع األستاذ الشافعي بن داؤد املقرىء، سنة تسع وتسعني وأربعمائة، ومسع منه بعد هذا 
 أنبا أبو التاريخ، حديثه عن أيب بدر النهاوندي عن أيب الفضل الفرايت عن أيب حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين

زكريا حيىي بن حممد العنربي ثنا عبد اهللا بن جعفر بن خاقان ثنا علي بن حجر ثنا عيسى بن يونس عن محزة الزيات 
يف : عن األعمش عن مدرك عن أيب زرعة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال

نودي أن يا أمة حممد أعطيتكم قبل ان تسألوين وأجبتكم قبل : قال" دينا وما كنت جبانب الطور إذ نا: " قوله تعاىل
  .أن تدعوين

  االسم الثالث
بزغش بن عبد اهللا احلاج الرومي، عتيق أمحد بن حممد الطاؤسي صاحل متعبد، مسع األربعني أليب بكر اآلجري من أيب 

  .ع احلديث من والدي وغريه أيضاالفضل حممد بن عبد الكرمي الكرجي، سنة تسع ومخسني ومخسمائة، ومس
  االسم الرابع

بشار بن أمحد بن حممد املغازيل، مسع أبا عبد اهللا حممد بن علي بن عمر املعسلي واحلسني بن حلبس، سنة ثالث 
وسبعني وثالمثائة، وحممد ابن احلسن بن فتح الصفار، وفيما مسع من ابن فتح، حديثه عن أيب القاسم عبد اهللا بن 

مسع بسماعه، سنة مخس عشرة وثالمثائة، يف داره ثنا أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل، سنة مثان حممد بن 
وعشرين ومائتني، ثنا أبو بكر احلنفي ثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أم كرز اخلزاعية رضي اهللا عنها 

فنضح فأتى النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم  قالت أتى النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، بغالم فبال عليه فأمر به
  .وبشار هذا ممن حيكى عنه املعرفة باحلديث وتتبعه. جبارية، فبالت عليه، فأمر به فغسل

بشار بن أمحد القصار القارىء، مسع أبا الفتح الراشدي، بقزوين سنة مثان وأربعمائة، واخلليل بن عبد اهللا احلافظ 
ن الراشدي حديثه عن أيب طاهر حممد بن الفضل بن حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا سنة أربع وأربعني وفيما مسع م

أبو العباس السراج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن حممد عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة رضي 
يت الذي يقرأ فيه سورة البقرة اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال ال تتخذوا بيوتكم مقابر وأن الب

  .ال يدخله الشيطان
  .بشار بن أيب احلسن، مسع أبا الفتح الراشدي، وميكن أن يكون هو الذي ذكرناه من قبل

  .بشار بن يونس بن أمحد األهبري، مسع أبا احلسن حممد بن أيب بكر األسفرائين، سنة اثنتني وأربعني ومخسمائة بقزوين



  .ع حممد بن إسحاق الكيساين بقزوين، بعض كتاب األحكام أليب علي الطوسيبشري بن حممد بن علي، مس
  االسم اخلامس

بكر بن أمحد بن عمر البغدادي مث القزويين أبو القاسم، روى عن حممد بن احلسن بن أيب عمارة القزويين، وحدث 
بع وسبعني وثالمثائة، ثنا أبو بكر اخلليل احلافظ يف مشيخته عنه، فقال ثنا أبو القاسم بكر بن أمحد بن عمر، سنة س

حممد بن احلسن بن أيب عمارة ثنا هارون ابن هزاري ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك 
أنا ال : بن أوس بن احلدثان، مسع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .نورث ما تركناه صدقة
  .حسن من حديث عمرو عن الزهري وهو أكرب من الزهري ومات قبله بسنة: قال اخلليل

بكر بن أمحد بن حممد أبو احلسني املعروف بالشافعي صاحب حديث، روى عن أيب العباس الكرميي، روى عنه حممد 
د اجلبار أنبا أبو احلسن بن عمر بن زاذان وأبو سعد حممد بن أمحد بن زيد املالكي، رأيت خبط القاضي إمساعيل بن عب

حممد بن عمر بن زاذان إجازة ثنا أبو احلسني بكر بن أمحد ابن حممد املعروف بالشافعي بقزوين يف داره، سنة سبع 
ومخسني وثالمثائة، ثنا أبو العباس حممد بن يونس بن موسى الكدميي، سنة مخس ومثانني ومائتني ثنا عدي بن عمارة 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن واصل عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه قالالعبدي ثنا هشام بن حسان 
  .ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن باهللا: وآله وسلم، قبل موته بثالث يقول

رأيت يف جزء من مسموعات أيب سعد حممد بن أمحد بن زيد ثنا أبو احلسني بن بكر بن أمحد بن حممد ثنا الكدميي ثنا 
و عامر الفقدي ثنا ربيعة بن صاحل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وآله أب

  .إن من الشعر حكمة: وسلم قال
بكر بن عبد اهللا بن حممد بن خالد قاضي الري، مسع بقزوين أبا احلسن القطان، وذكر اخلليل احلافظ أنه أدركه، من 

  .من بعدهم، وروى عنه الكهول الذين لقيتهم بالريشيوخ أبيه مجاعة، ومسع 
  .بكر بن عمر الباقالين، مسع أبا عمر بن مهدي البغدادي بقزوين

بكر بن حممد العابد الكويف، روى عن الثوري وفضيل بن عياض، وروى عنه حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب 
ومي أنبا أبو الفتح الراشدي، سنة إحدى عشرة وشهاب بن عباد وأنبانا غري واحد عن كتاب أيب منصور املق

وأربعمائة، ثنا حممد بن علي بن عمر أنبا عبد الرمحن بن حممد ابن إدريس ثنا علي بن املنذر، مسعت احلسن بن مالك 
مسعت بكر بن حممد العابد، يقول قال يل داؤد الطائي، يا بكر استوحش من الناس، كما : ابن خال أيب غسان يقول

ن السبع، وقد ورد بكر العابد قزوين، ذكر أبو عبد اهللا بن حممد القرشي املعروف بابن أيب الدنيا، يف تسوحش م
كنت بقزوين : كتاب اهلواتف من تأليفه، وهو يف مقدار جزئني حديث عن إسحاق بن إمساعيل عن بكر العابد، قال

  :فسمعت هاتفا يهتف بالليل
  ط املمتهجديناأنام وأغب... قسى قليب فيأىب أن يلينا 

يقول أنام كسال وأغبط املتهجدين، على ما ينالون من الفضائل وهذه غفلة وقساوة وروى احلكاية أبو احلسن 
القطان عن أيب حامت عن حممد ابن عبيد اهللا بن حبيب عن احلسن بن مالك عن بكر العابد بن حممد املرزي ويل 

وزجنوية بن خالد ومبكة ابن أيب ميسرة وببغداد من الكدميي القضاء بقزوين أياما، ومسع هبا من أمحد بن عبيد 
  .وأقرانه، ذكر ذلك اخلليل احلافظ، وقال مات بعد األربعني يعين وثالمثائة

حدثين عنه علي بن أمحد بن صاحل وعلي بن حممد املرزي بكر بن نصر بن أمحد عبد اهللا اخلياط، أبو حممد احلجاج 



سالم أبو سعد السمعاين أنه كان شيخاً صاحلاً من أهل خبارا، مسع هبا وبالري البخاري ورد قزوين، ذكر تاج اإل
وقزوين ومهدن وبغداد وأنه تويف بعد سنة اثنتني وأربعمائة، وقال روى لنا عنه صاعد بن عبد الرمحن اخليزراين 

  .وغريه
  .بكرويه بن فيلة الصفار، أجاز له علي بن أمحد بن صاحل املقرىء

القزويين من شيوخ الصوفية، مسع يوسف بن احلسني، وروى عنه أبو عبد اهللا، حممد بن عبد اهللا بكران بن أمحد 
الشريازي الصويف، حدث أبو الفضل حممد بن علي السهلكي عن أيب عبدا هللا، قال مسعت بكران بن أمحد القزويين، 

اس يقولون فالن لقي فالناً وأخذ حضرت جملس أيب يزيد والن: مسعت يوسف بن احلسني مسعت إبراهيم استنبه يقول
من علمه وكتب منه الكثري وفالن لقي فالناً، قال أبو يزيد مساكني أخذوا عن ميت وأخذنا علمنا عن احلي الذي 

  .ال ميوت
بكران بن القاسم بن بكران املقرىء اجليلي اللياهجي، مسع األستاذ الشافعي بن داؤد املقرىء، سنة إحدى عشرة 

  .ومخسمائة
ن بن حممد الدينوري من املتقدمني، مسع أبا عبد اهللا حممد بن احلجاج البزاز أبو بكر بشر بن عبد اهللا، مسع بكرا

أحاديث خراش موىل أنس ابن مالك رضي اهللا عنه من عبد اجلبار بن علي بن الرزاق الورايين املقرىء، سنة تسع 
  .وتسعني وأربعمائة

ن عبد اجلبار القرائي، سنة مثان ومثانني وأربعمائة، يقول ثنا محد وطاهر أنبا أبو بكر بن مسان بن يوسف، مسع اخلليل ب
أبو بكر حممد بن حممد الشحام قاال ثنا والدنا أبو العباس أمحد بن حممد املصري احلافظ ثنا أبو القسم عبد اهللا بن 

ن ثنا حممد بن حجادة عن أيب حممد البغوي ثنا أبو احلارث شريح بن يونس ثنا أبو حفص األبار عمر بن عبد الرمح
أما هذا فقد عصى : صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه رأى رجالً خارجاً من املسجد، وقد اقيمت الصالة، فقال

  .أبا القاسم صلى اهللا عليه وآله وسلم
ريخ الصوفية يف أبو بكر ابن ثابت الصويف القزويين، من شيوخ الطريقة، ذكره الشيخ أبو عبد الرمحن السلمي يف تا

  .فصل الكىن، يف حرف الباء
  .أبو بكر بن احلسن بن عبد امللك القزويين، مسع القاضي عطاء اهللا ابن علي بالري، سنة سبع وثالثني ومخسمائة

  .أبو بكر بن سليمان احلاجي الصناعي، مسع األستاذ الشافعي، سنة تسع وتسعني وأربعمائة

الشاذاين القزويين العارف ذكر يل نسبة ابن أخيه عبدي بن عبدي بن شادان  أبو بكر ابن شاذان بن غازي بن أمحد
أحد أجلة الناسكني والكبار السالكني وله املقامات احملمودة والكرامات املشهورة، وذكر غري واحد من الصاحلني 

الفضل حيكي  أن أبا بكر كان من الصديقني وكان يأكل من كسب يده، ومسعت الشيخ اإلمام حممود بن إبراهيم
عن أحواله، وصدق فراسته ما يقضي منه العجب، وكان يف ابتداء أمره كثري الدخول على الشيخ والتردد إليه 

  .وكان يؤم له يف الفرائض والشيخ يسميه الزاهد الصغري
ر، مما حكاه أن قال دخلت الدار يوما، فقدمت والديت إيلّ طعاماً، فاستحقرته ومل أكل غضبا، وخرجت من الدا

ورددت الباب بعنف غيظاً عليها، ودخلت على الشيخ وكان قد عاد من الباغ، املسحاة موضوعة بقربه فأخذها 
وهم بضريب وتادبين هبا، وقال تغضب على والدتك وتضرب الباب يف وجهها مث تدخل علي وكان رمحه اهللا طويل 

  .الفكر، دائم احلزن قليل الكالم كثري اخلشوع حنيفاً
ل عمله يف الكروم، رمبا عرض له حال وخاطر فيترك العمل، فيجلس طويالً متفكراً مطرق الرأس، مث كان يف خال



يقوم ويعود إىل ما كان فيه وذي النوركا الشمعة تلمع من فقار ظهره عند تفكره وإطراقه يف الليايل، وكان ال 
  .من شوال، سنة إحدى ومثانني ومخسمائة يكلمه أحد حينئذ ولو كلمه مل يفهم وتويف ليلة اجلمعة السابع والعشرين

أبو بكر ابن عبدي بن أمحد خادم الصوفية، مسع أبا الفتوح إمساعيل ابن أيب منصور الطوسي، سنة مخس وعشرين 
  .ومخسائة، يف رباط الزاهد مخارتاش

  .أبو بكر عبد الغين ابن أيب نعيم الورايين، مسع أبا الفضل الكرجي، سنة ستني ومخسائة
  .ر ابن عثمان األجيين، مسع األستاذ الشافعي، سنة إحدى عشر ومخسمائةأبو بك

أبو بكر بن علي بن رامس من أوالد األمراء، مسع فضائل قزوين من القاضي عطاء اهللا بن علي بن بلكوية بقراءة 
  .أخيه بانكوية بن علي

وسي وأبا زيد الواقد بن اخلليل اخلطيب، أبو بكر ابن أيب القاسم املروزي الصويف، مسع بقزوين إمساعيل بن حممد الط
  .سنة ثالث ومثانني وأربعمائة

  .أبو بكر ابن حممود االسفرائين الصويف، مسع فضائل قزوين للخليل احلافظ من عطاء اهللا بن علي
يه أبو بكر بن حممد بن ناصر بن عبد امللك بن بندار اخلطي القزويين شاب صاحل، حافظ للقرآن كان يبغي اخلري ويأت

ويسعى بقدر وسعه فيه ويتردد إيل يف بعض األسفار، فحمدت أخالقه وأحواله وبلغت أنه كان يكتب على اجلدران 
حيث ينتابه الناس وميرون به يا بن آدم مات آدم، يقصد به ذكر هادم اللذات وتذكره، ومسع وصية علي رضي اهللا 

زاته وكان قد لبس اخلرقة من الشيخ أيب احملاسن فضل اهللا عنه من اإلمام أمحد بن إمساعيل، وأجاز له مسموعاته وأجا
  .بن سرهنك بن علي املهرداري الزجناين، وتويف سنة ست وتسعني ومخسائة

أبو بكر بن حممود بن حممد الفضل الرافعي ابن عم والدي رمحه اهللا كان يتغىن تارة ويتوب وحيسن السرية أخرى مث 
قتل يف بعض الفنت بعصبية مجاعة من أهل البدعة، مسع والدي يف بعض أماليه،  ويل االحتساب بقزوين مث بالري وهبا

حديثه عن احلسن بن حممد بن عثمان أنبا أمحد بن حممد اخلليلي أنبا علي بن أمحد اخلزاعي أنبا اهليثم بن كليب أنبا 
خدمت رسول اهللا : قال حممد بن عيسى ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي اهللا عنه

صلى اهللا عليه وآله وسلم عشر سنني، فما قال يل أف قط، وما قال يل لشيء صنعته، مل صنعته وال لشيء تركته مل 
  .تركته

أبو بكر ابن ناصر احملتسب، كان منهمكما يف الفساد ثن تاب على والدي والزمه وسافر معه وتوىل االحتساب 
  .عه منه كتاب األربعني يف منت كل حديث ذكر األربعني من مجعهومسع منه احلديث ومن مسمو. مرة

أبو بكر ابن الوزير بن حاجي البيع، مسع الفضائل للخيليل احلافظ من عطاء اهللا بن علي، سنة مثان ومخسني 
  .ومخسمائة بأهبر

 أبو بكر هذا أبو بكر اجملدور أو ما يشاكله يف الصورة، حدث عنه أمحد بن فارس، صاحب اجململ فقال أنشدين
  :بقزوين أنشدين الكثريي

  هل يصرب احلر الكرمي على املقام بدار ذل
  أم هل تالم على الرحيل وإن توعرت السبل

  االسم السادس

بلك بن أزهر الصويف القزويين، مسع أبا حممد بن زاذان، سنة عشر وأربعمائة، يف ما رواه ابن عمر رضي اهللا عنه من 
يته عن القطيعي عن عبد اهللا بن أمحد عن أبيه ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن مسند أمحد بن حنبل، بروا



جماهد عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قرأ يف الركعتني قبل الفجر والركعتني 
  .هللا أحدبعد املغرب بضعاَ وعشرين مرة أو بضع عشر مرة، قل ياأيها الكافرون وقل هو ا

بلك بن علي بن رافع الصويف، مسع أبا الفتح الراشدي بلكوية بن فضل اهللا بن علي بن بلكوية شيخ كان له مست 
ومنظر، ودراية وأجاز له سنة مثان وعشرين ومخسمائة، حممد بن عبد اهللا األرغياين وحممد بن الفضل الفراوي وزاهر 

خلليل النوقاين وزيد بن احلسن بن زيد املوسوي وأبو بكر عبد بن طاهر الشحامي وحممد بن أمحد بن حممد بن ا
الواحد بن حممد ابن الفضل الفازمذي وأبو األسعد القشريي وحممد بن إبراهيم بن محزة الزجناين، رواية مسموعاهتم 

  .ومستجازاهتم
إمساعيل أبو احلسن الفارسي أجاز له رواية املسموعات وحدها عبد اجلبار اخلواري وهبة اهللا النيدي وعبد الغافر بن 

وحممد بن عبد الباقي قاضي املارستان وآحرون سلويه العطار، مسع أبا احلسن القطان بقراءة أمحد بن فارس، حديثه 
عن أيب عبد اهللا حممد بن علي بن زيد الصائغ املكي ثنا أمحد بن شبيب أنبا أيب عن يونس عن ابن شهاب، حدثين 

ك وغريه أن عامر بن مالك بن جعفر الذي يدعى مالعب األسنة قدم على رسول اهللا عبد الرمحن ابن كعب بن مال
صلى اهللا عليه وآله وسلم وهو مشرك فأهدى له، فعرض عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم اإلسالم فأىب، 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أين ال أقبل هدية مشرك: فقال
  االسم السابع

  .ن أيب بكر، مسع بقزوين أبا عمر عبد الواحد بن مهدي البغداديبالل ب
  االسم الثامن

بنحري بن رستم بن بنحري الزاهد القزويين، مسع اإلمام أمحد بن إمساعيل، يقول يف ما أملىء، سنة سبع وأربعني 
با أبو يعلى املوصلي ثنا ومخسمائة، أنبا زاهر أبو سعد حممد بن عبد الرمحن الكنجروذي أنبا أبو عمرو بن محدان أن

احلسن الصباح ثنا معاذ بن هشام أخربين أيب عن قتادة عن أيب قالبة عن خالد بن اللخالج عن عبد اهللا بن عباس 
رأيت ريب يف أحسن صورة فقال يل يا حممد قلت : رضي اهللا عنهما، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .لبيك وسعديك
الء األعلى قلت ريب ال أدري، فوضع يده على كتفي فوجدت بردها بني ثدييت فعلمت ما بني فيم ختتم امل: قال

املشرق واملغرب، فقال يا حممد فيم ختتم املالء األعلى قلت يف الكفارات واملشي على األقدام إىل اجلمعات وإسباغ 
ري، ومات خبري، وكان من ذنوبه الوضوء يف املكروهات وانتظار الصالة بعد الصالة، فمن حافظ عليهن عاش خب

  .كيوم ولدته أمه
  االسم التاسع

  .بندار بن أمحد بن أمحد النساجي، مسع اخلليل احلافظ، سنة ثالث أو أربع وأربعني وأربعمائة
بندار بن أمحد بن عبد اهللا الرازي البزاز، مسع بقزوين أبا الفتح الراشدي يف كتاب التعبري من صحيح حممد بن 

بخاري، حديثه عن سعيد بن عقبة ثنا الليث، حدثين عقيل عن ابن شهاب أخربين سعيد بن املسيب أن أبا إمساعيل ال
بعثت جبوامع الكالم : هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وآله وسلم يقول

بن أمحد بن حممد الواعظ أبو عبد  بندار بن سليمان: ونصرت بالرعب وبينا أتيت مبفاتيح األرض فوضعت يف يدي
  .اهللا من ولد أيب عبد اهللا النساج كان جيد املواعظ كأبا به، مسع احلديث ومات قبل أن يبلغ الرواية

  .بندار بن عبد امللك بن أيب حممد بن أبو حممد الزاكاين، ومسع أبا زيد الواقد بن اخلليل، سنة أربع ومثانني وأربعمائة



س بن بندار القزويين، مسع اإلمام أبا اخلري أمحد بن إمساعيل، سنة تسع وأربعني ومخسمائة، بآمل يف بندار بن أيب العبا
إمالئه عن عبد اجلبار بن حممد اخلواري أنبا أمحد بن احلسني أبا عبد اهللا احلافظ، وأبو عبد الرمحن حممد بن احلسني 

خالد بن حلي ثنا بشر بن شعيب بن أيب محزة عن أبيه عن السلمي، قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن 
إن اهللا تسعة : أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .وتسعني إمساً إال واحدة من أحصاها دخل اجلنة أنه وتر حيب الوتر

أبا الفتوح اجلعفري الزينيب كتاب األربعني للحاكم أيب عبد اهللا احلافظ،  بندار على املؤدب أبو القاسم، مسع السديد
  .بروايته عن أيب بكر ابن خلف عنه

بندار بن حممد بن بندار يعرف بابن سعد بن بويان القزويين، روى عن علي بن أمحد بن صاحل، روى عنه احلافظ أبو 
بن حممد بن بندار البيع بقراءيت عليه يف داره بقزوين ثنا أبو حدثنا أبو القاسم بندار : سعد السمان يف مشيخته، فقال

احلسن علي بن أمحد املقرىء بياع احلديد ثنا يوسف ابن عاصم الرازي ثنا املقدمي حممد بن أيب بكر ثنا املعتمر بن 
 سليمان عن إسحاق بن سويد عن من حدثه أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه رأى يصلي مستنحيا عن القبلة

تقدم إىل القبلة ال تفسد عليك صالتك، مث قال مل أقل لك هذا إال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : فقال
  .وسلم يقوله

بندار بن حممد بن احلسني كامل البيع القزويين، مسع بأهبر حممد ابن عبد العزيز بن عبد السالم، سنة إحدى عشر 
عبد اهللا احلسني بن علي القطان، ومما مسع منه عبد الرزاق بن مهام  واربعمائة، وبقزوين أبا عمر بن مهدي وأبا

والقاضي أبا حممد بن أيب زرعة، مسع منه يف كتاب التفرد أليب داؤد السجستاين، رواية القاضي عن أيب بكر بن 
اهللا عنه  داسة عنه ثنا النفيلي، حدثنا احلجاج بن حممد عن يونس بن أيب إسحاق عن أبيه عن زيد ابن أرقم رضي

  .عادين رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من وجع كان بعيين: قال
بندار بن حممد بن ولشان اخلياط، مسع أبا زيد الواقد بن اخلليل، سنة ست وسبعني وأربعمائة، بعض الطواالت أليب 

حممد بن إدريس ثنا حيىي بن احلسن القطان، وأجاز له الباقي ويف مسموعه منه أو جمازة، حديث أيب احلسن أيب حامت 
صاحل ثنا خديج بن معاذ ثنا أبو أسحاق اهلمداين عن صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه قال قال 

يا رسول اهللا إبراهيم خليل الرمحن وموسى الذي كلمه اهللا عيسى : أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .ولد آدم كلهم حتت لواء أنا أول من يفتح باب اجلنة: اهللا، قالوروحه، فماذا أعطيت أنت يا رسول 

  .بندار بن حممد الكاتيب، مسع بقزوين أبا الفتح الراشدي
بندار بن موسى بن علي القزويين أبو نصر يعرف بالكيا الرئيس، مسع بعض كتاب الصدقات أليب زكريا حيىي بن 

  .مندة بأصبهان، سنة ست ومخسمائة
اجلرجاين أبو القاسم الكاتب ورد قزوين أنبانا احلافظ شهردار بن شريوبة عن كتاب أيب ثابت بندار بن موسى 

فاهودار بن أيب الفوارس ابن احلسن أنا أبو حامت أمحد بن احلسن البزاز احلافظ أنشدنا حممد بن عبد الواحد احلافظ، 
  :أنشدين أبو القاسم بندار بن منصور اجلرجاين بقزوين لبعضهم

  ما يعدل املال عندي صحة اجلسد... ن كان مجع املال يعجبني إين وإ
  والسقم ينسيك ذكر املال والولد... املال زين ويف األوالد مكرمة 

بندار بن ناصر بنيمان، مسع أبا احلسن أمحد بن أيب سعد االسفرائين اجلمع بني الصحيحني حملمد بن أيب نصر احلميدي 
  .علي، سنة ست ومخسمائة أو بعضه بقراءة اإلمام ملكداد بن



بندار بن يوسف بن ملكان الساوي أبو نصر، مسع بقزوين اإلمام أمحد بن إمساعيل، حيدث يف أماله، سنة سبع 
وأربعني ومخسمائة، عن زاهر بن طاهر أنبا أمحد بن احلسني أنا أبو بكر الفارسي أنا أبو إسحاق األصبهاين أنا أبو 

يل البخاري قال قال حممد بن عقبة السدوسي عن أيب كعب البصري عن راشد أمحد بن فارس ثنا حممد بن إمساع
احلماين أيب حممد عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه قال قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وسلم تعلموا العلم 

  .وعلموه الناس
مع أيب الفتح الراشدي، وفيه مسعت  بندار بن املتكلم، مسع حممد بن علي بن عمر املعسلي بقزوين جزء من حديثه،

سليمان بن يزيد، مسعت أبا حامت حممد بن إدريس احلنظلي، مسعت حممد بن زيد بن سنان الرهاوي، مسعت أيب مسعت 
مسعت النيب صلى اهللا عليه وآله : عطاء بن أيب رباح، مسعت جماهداً مسعت سعيد بن املسيب، مسعت مسيباً، يقول

  .قرآن من استحل حمارمهما آمن بال: وسلم يقول

ندار الكسائي، مسع أبا حممد عبداهللا بن حممد بن أيب زرعة القاضي، حديثه عن أيب بكر أمحد بن حممد السري 
التميمي ثنا عبيد بن كثري العامري ثنا عبد الرمحن بن دبيس ثنا شعيب ثنا األمناط عن أيب إسحاق عن احلارث أنه 

ال حيب اهللا الشيخ اجلهول، وال : عت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقولمس: مسع عليا رضي اهللا عنه، يقول
  .الغىن الظلوم، وال السائل احملتال

  االسم العاشر

بنان بن حممد بن عبد الرحيم بن بنان بن شاذان أبو عمرو املؤدب القزويين، روى عن حممد بن سليمان بن يزيد، 
ل يف معجم شيوخه ثنا أبو عمرو بنان بن حممد بن عبد الرحيم املؤدب، وحدث عنه احلافظ أبو سعد السمان، فقا

بقراءيت عليه يف مكتبه بقزوين ثنا حممد بن سليمان بن يزيد ثنا حممد بن صاحل الطربي ثنا نصر بن علي اجلهضمي 
عنه قال رسول وحممد بن موسى قاال ثنا عثمان بن عبد الرمحن اجلمحي ثنا حممد بن زياد عن أيب هريرة رضي اهللا 

  .اتقوا النار بشق متر: اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  باب التاء فيه ثالثة أمساء

توفيق بن عبد اهللا فىت اإلمام أمحد بن إمساعيل، مسع مواله، حيدث عن املوفق بن سعيد أنا أبا علي الصفار أنا أبو سعد 
اهيم قاال ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا معمر النصروي أنا ابن زياد السمدي أنا ابن شريوية وأمحد بن إبر

إن رسول اهللا صلى اهللا : عن أيوب عن سعيد بن جبري قال كنت عند عبد اهللا بن مغفل، فإذا رجل عنده، فقال له
ل عليه وآله وسلم هنى عن اخلذف وقال أنه ال يقتل به صيد، وال ينكأ به عدو ولكنه يكسر السن، ويفقأ العني، قا
  .فرآه بعد ذلك فقال أحدثت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه هنى عنه مث يفعله واهللا ال أحكمك أبداً

تكني بن عبد اهللا التركي موىل السيد أيب علي اجلعفري، مسعه مواله احلديث، فسمع أبا طلحة اخلطيب يف الطواالت 
لي الطوسي ثنا يعقوب بن إبراهيم لدورقي ثنا يزيد بن هارون أليب احلسن القطان، حديثه عن أيب علي احلسن بن ع

أبا حامد بن عبد الرمحن، مسعت عبد اهللا بن أيب أوىف قال جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال يا 
س قد كان يقوهلا إن ها هنا غالما قد احتضر فقال له قل ال إله إال اهللا، فال يستطيع أن يقوهلا قال الي: رسول اهللا

  .بلى قال، فما مينعه منها عند موته: قبل ذلك يف حياته قالوا
قل ال إله إال اهللا، قال : قال فنهض رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، وهنضنا معه حىت أتى الغالم فقال يا غالم

رسلوا إليها فجاءت قال إبنك هو، ال أستطيع أن أقوهلا، قال ومل قال بعقويب بوالديت قال أحية هي قال نعم، قال أ



قالت نعم قال أرأيت أن ناراً اججت فقيل لك إن مل تشفعي له طرحناه يف هذه النار قالت إذا كنت أشفع له قال 
فاشهدي اهللا وأشهدينا أنك قد رضيت عنه، قالت اللهم إين أشهدك وأشهد رسولك، قد رضيت عن ابين قال يا 

  .ال إله إال اهللا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم احلمد هللا الذي أنقذه من النارغالم قل ال إله إال اهللا، قال 
متيم بن أيب احلسن اخلياط، مسع بقزوين القاضي عبد اجلبار بن أمحد، سنة تسع وأربعمائة، يف إمالء له قرىء عليه أنا 

اس أمحد بن حممود بن صبيح ثنا أبو حممد احلجاج أبو بكر عبد اهللا بن أمحد بن القاسم بن عقيل الصفار ثنا أبو العب
بن يوسف ثنا بشر بن حسني عن الزبري بن عدي عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

من حفظ لسانه ستر اهللا عورته ومن كف غضبه كف اهللا عنه عذابه ومن اعتذر إىل اهللا تعاىل قبل اهللا : وسلم
  .معذرته
  .متام أبو أمحد النسوي، مسع أبا منصور املقومي بقراءة األستاذ الشافعي متيم بن
  باب الثاء

ثابت بن أمحد بن يوسف أبو الفضل، مسع اإلمام أمحد بن إمساعيل، سنة مخس ومخسني ومخسمائة، بقزوين ومن 
  " .فسدوا يف األرض وإذا قيل هلم ال ت: " مسموعه منه صدر الوجيز يف التفسري لعلي الواحدي إىل قوله تعاىل

ثابت بن حممد بن علي بن ثابت الثابيت، سبط احلافظ أيب القاسم علي ابن ثابت البغدادي، مسع مسند عبد الرزاق 
  .من أيب عبد اهللا القطان، وأجاز له عبد الرمحن بن حممد بن يوسف

دوسي، رواه ابن صاحل عن ثابت بن حممد األندلسي، مسع علي بن أمحد بن صاحل جزأ من حديث قرة بن خالد الس
أيب احلسن حممد بن صاحل بن عبد اهللا الطربي نزيل الصيمرة بقزوين، سنة عشرة وثالمثائة، يف شعبان ثنا بندار ثنا 
عبد الرمحن ثنا قرة حدثين ضرغامة بن عليبة بن حرملة العنربي، حدثين أيب عن أبيه، قال انتهيت إىل رسول اهللا 

يف وفود من احلي فصلى بنا الصبح فجعلت انظر يف وجوه القوم ما أكاد أعرف منهم صلى اهللا عليه وآله وسلم 
  .أحدا كأنه من التغليس

ثابت بن عبيد اهللا بن حممد بن خود آمدا، مسع اإلقناع يف القراءت أليب علي احلسني بن حممد املقرىء القزويين من 
  .مصنفه

  باب اجليم فيه ستة أمساء

مسع أبا الفتح الراشدي بقزوين، سنة أربع عشر وأربعمائة، يف الصحيح حملمد بن إمساعيل  جبان بن احلجاج اجلباين،
لو جاء مال البحرين : البخاري ثنا علي ثنا سفيان بن املنكدر، مسعت جابرا قال يل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

أمر أبو بكر رضي اهللا عنه، مناديا ينادي أعطيتك هذا ثالثا، فلم يقدم حىت تويف النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، ف
من كان له عند النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته، فقلت أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

  .وعدين فحثا يل ثلثا
  الثاين

  .يعااجلراح، مسع بقزوين أمحد بن احلسني بن ماجة أو أمحد بن حممد بن ميمون أو األمحدين مج
  الثالث

جوير بن عبد احلميد بن جرير بن قرط بن هالل بن اقيش الضيب من أنفسهم من بين عبد اهللا بن بكر بن سعد بن 
ضبة، أبو عبد اهللا الرازي أصله من الكوفة ثقة من رجال الصحيحني، مسع من األعمش واملغرية ومنصورا وإمساعيل 



مري وسهل وهشام بن عروة واملختار بن فلفل والعالء بن املسيب بن خالد وأبا إسحاق الشيباين وعبد امللك بن ع
وغريهم، وروى عنه ابن املبارك وأبو داؤد الطيالسي وسليمان بن حرب وقتيبة ابن سعيد وحيىي بن حيىي وعثمان بن 

  .هدينأيب شية وأبو بكر بن أيب شيبة وحيىي بن معني وأمحد بن حنبل وعلي بن املديين، وكان من الورعني اجملت
قال اخلطيب يف التاريخ، يقال إنه كان يلبس ثياب الصيف يف الشتاء، وثياب الشتاء يف الصيف، وثنا حممد بن عبد 
الواحد أنبا حممد بن العباس أنبا أمحد بن سعد السوسي ثنا عباس بن حممد، مسعت حيىي بن معني، قال مسعت سفيان 

راوي، عرضت عليه أن أجرى عليه مائة جرهم، من الصدقة فقال بن عيينة، يقول قال يل ابن شربمة عجبا هلذا ال
  .يأخذ املسلمون كلهم مثل هذا قلت ال قال فال حاجة يل فيها يعين جرير بن عبد احلميد

حدث أبو بكر ابن أيب شيبة، يف كتاب الزهد من تأليفه عن جرير بن عبد احلميد عن منصور عن جماهد عن عبيد بن 
ن مرمي عليه السالم ال يرفع غداء لعشاء وال عشاء لغداء وكان يقول إن مع كل يوم رزقه، كان عيسى ب: عمري قال

وحدثين أبو : وكان يلبس الشعر، ويأكل الشجر وينام حيث، أمسى ورد قزوين، وحدث هبا، قال اخلليل احلافظ
  .بكر حممد بن أمحد بن حممد بن ميمون الكاتب ثنا أيب أمحد بن حممد

مي احلسني يقولون، مسعنا هارون بن أيب هارون القزويين املديين، يقول كان سلمة بن عمار قال مسعت أيب وع
القزويين، جد حممد بن كوجك مسمليا جلرير بن عبد احلميد بقزوين يف مسجد متوله الذي حبذاء مدينة موسى 

بآبة من ناحية إصبهان، كان اهلادي، ولد سنة عشر ومائة وهي السنة اليت مات فيها احلسن، وقيل سنة تسع ومائة، 
  .أبوه يف البعث، وتويف سنة مثان ومثانني ومائة، وقيل سنة سبع ومثانني بالري

  .جرير اليماين ورد قزوين وأعقب هبا، مسع أبا هدبة وعمرو بن أيب قيس الرازي، وروى عنه ابنه رجاء بن جرير
  الرابع

، مسع علي ابن صاحل بياع احلديد، سنن احللوائي، ومسع جعفر بن أيب أمحد بن جعفر، الصائغ أبو حممد القزويين
اختيار أيب حامت سهل بن السجستاين وهو يف مقدار جزئني من أيب بكر حممد بن إبراهيم بن املقرىء عن أيب بكر 

حممد بن أمحد بن راشد بن معدان الثقفي عن أيب حامت، وفيه قال أبو حامت حدثونا عن الفضيل بن مرزوق عن عطية 
عويف عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما، قال قرأت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ال

  .خلقكم من ضعف بالفتح فقال صلى اهللا عليه وآله وسلم من ضعف: سورة الروم، فقال

ر املعسلي، ومن مسع جعفر أيضا أبا احلسن أمحد بن احلسني بن حممد علوية اخلطيب وأبا عبد اهللا حممد بن عم
مسموعه منه حديثه عن عبد الرمحن بن أيب حامت ثنا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب املصري بن أخي عبد اهللا بن 

وهب ثنا عمي عبد اهللا بن وهب، حدثين يعقوب األسكندراين، حدثين موسى بن عقبة عن عبد اهللا بن دينار عن ابن 
اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك كان من دعاء رسول : عمر رضي اهللا عنهما قال

  .وجتول عافيتك وفجأة نقمتك وسخطك
إنه كان إمام احلرمني ثالثني سنة، مسع حيىي : جعفر بن إدريس القزويين أبو عبد اهللا خرج إىل مكة، وجاور هبا يقال
سن بن أمحد أبو سعيد البندار يف ما ذكر أبو بكر بن عبدك وحممد بن يزيد بن ماجة، وروى عنه عبد الواحد بن احل

اخلطيب يف التاريخ وأمحد بن إبراهيم بن سعيد أبو بكر الشروطي أنبانا حممد بن حممد بن عبد الرمحن الكشمهيين 
نبا أنبا احلافظ أبو جعفر حممد بن أيب علي اهلمداين هبا أنبا أبو علي احلسن بن عبد الرمحن ابن حممد الشافعي مبكة أ

  .أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن فراس
أنبا أبو عبد اهللا بن جعفر بن إدريس القزويين أنبا أبو الليث عبد اهللا بن عمرو بن احلكم البغدادي أنبا أوب القاسم 



عبد اهللا بن أمحد الطائي القصري، قصر بن هبرية، حدثين أيب أمحد بن عامر ثنا أبو احلسن علي ابن موسى حدثين أيب 
ى بن جعفر عن أبيه جعفر بن حممد عن أبيه حممد بن علي عن أبيه علي بن احلسني عن أبيه احلسني بن علي عن موس

هبط عليَّ جربئيل وعليه قبا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: أبيه علي ابن أيب طالب رضي اهللا عنه قال
قال هذه صورة امللوك من ولد . ت فيها على قطأسود وعمامة سوداء، قلت ما هذه الصورة اليت مل أرك هبط

العباس عمك قلت وهم على حق قال جربئيل، نعم واحلديث أطول من هذا، وحدث أبو احلسن علي بن القاسم بن 
إبراهيم اخلياط املقرىء يف إمالئه له يف رمضان، سنة أربع وأربعني وأربعمائة، ثنا أبو أمحد عبد اجلليل بن حممد بن 

  .زجاجي مبكةإبراهيم ال
ثنا أبو عبد اهللا جعفر بن إدريس القزويين ثنا عبد الصمد بن عبد العزيز العطار املقرىء ثنا عتاب بن أعني عن 

سفيان الثوري عن سهل ابن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 
  .عفر بن إدريس سنة بضع عشر وثالمثائةتويف ج. تصحب املالئكة رفقة فيها جرس: قال

كان عاملاً بالنحو : جعفر بن احلارث بن احلجاج أبو الفضل ويعرف بابن أيب الليث النحوي، قال اخلليل احلافظ
واللغة، وله خط حتتج به األئمة، مسع بالري حممد بن محيد، وأقرانه ومسع منه أبو احلسن القطان وسلمان بن يزيد 

لنساج وأمحد بن ميمون ومات بعد الثمانني واملائتني، وحدث بقزوين عن أيب غسان، حممد بن عمرو وأبو عبد اهللا ا
  .بن بكر زنيج

اسم أيب الليث عامر ونزل جعفر قزوين، وحدث هبا عن أمحد بن : ذكر أبو بكر اخلطيب جعفرا يف التاريخ، فقال
وروى عنه ميسرة بن على اخلفاف وعلي بن عمار بن نصري شيخ جمهول، وعن احلسن بن عرفة أحاديث منكرة، 

أمحد بن صاحل القزوينيان، ورأيت يف جزء من فوائد أيب داؤد سليمان بن يزيد الفامي ثنا أبو الفضل جعفر بن 
احلارث القزويين ثنا ابن محد ثنا جرير عن األعمش عن شقيق قيل البن مسعود إن فالناً يقرأ القرآن منكوساً، قال 

  :ب، ورأيت حممد ابن مقاتل الشيباين قال الكثريي يرثي جعفر ابن أيب الليثذاك معكوس القل
  صحائفة مقسومة ودفاتره... مضى جعفر رهن املنايا وأصبحت 

  فلما أتاه املوت مائت جواهره... وكان كمن خاز اجلواهر برهة 
  وجاد عليه من حيا الغيث ما طره... فال صديت أرجاء قرب تضمه 

ن علي بن حممد الديباج بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا جعفر بن احلسني ب
  .عنهم، من أشراف الفضالء، دخل قزوين وأقام هبا فأعقب هبا

جعفر بن حيدر بن جعفر أبو حرب احملمدي وهو على ما رأيت خبط أبيه ابن حيدر بن جعفر بن علي بن حممد بن 
د بن علي بن عبد اهللا بن جعفر بن عبد اهللا بن جعفر بن حممد بن علي ابن أيب طالب من ولد احلسني بن أمحد بن حمم

حممد بن احلنيفة، وذكر أن حممد الثالث من آبائه كان نقيباً ببغداد، مسع من أيب سلميان الزبريي، ومسع أبا حممد عبد 
مسموعات أيب بكر عبد الغفار بن حممد الواحد ابن عبد املاجد بن عبد الواحد القشريي بقزوين، أحاديث من 

  .الشريوي بسماع عبد الواحد منه
فيها حديثه عن أبيه حممد بن احلسني أنبا أبو طاهر حممد بن عبد الرمحن ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا عبد 

يد اخلدري رضي اهللا اجلبار بن عاصم النسائي ثنا حفص ابن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سع
عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إياكم واجللوس بالطرقات، قالوا يا رسول اهللا، ما لنا بد من جمالسنا 

فإذا أتيتم إال اجمللس، فأعطوا الطريق حقه، قالوا يا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: نتحدث، فيها فقال



تويف . غض البصر، وكف األذى ورد السالم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر :رسول اهللا، وما حقي الطريق قال
  .سنة ست وستمائة

  .جعفر بن عبد اهللا املؤدب، مسع أبا الفتح الراشدي، سنة مخس عشر وأربعمائة
طي يف جعفر بن عثمان بن جعفر، مسع أبا عمرو سعيد بن حممد اهلمداين يف التفسري املنسوب أيب بكر بن سهل الدميا

  .يريد نوحاً وإبراهيم وموسى عليهم السالم" فاصرب كما صربا واوا العزم من الرسل : " قوله تعاىل
  .جعفر بن مائن اجلبلي القزويين، مسع أبا احلسني أمحد بن حممد بن عمر اخلفاف بنيسابور
روى اخلليل احلافظ عنه جعفر بن حممد بن جعفر املذكر أبو أمحد القزويين، حدث عن أمحد بن سلمان الفقيه، و

فقال، ثنا جعفر بن حممد املذكر ثنا أمحد بن سليمان ببغداد ثنا عبد اهللا بن حممد بن أيب الدنيا القرشي، حدثين علي 
بن داؤد ثنا عبد اهللا بن صاحل ثنا أبو زيد بن حيىي عن عطارد القرشي عن أبيه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  " .لئن شكرمت ألزيدنكم : " اهللا عبد الشكر، فيحرمه الزيادة، ألن اهللا تعاىل يقولال يرزق : وآله وسلم
جعفر بن حممد بن احلسني بن علي بن إمساعيل الزاهد، أبو حممد األهبري املعروف بيابا من املشائخ املعروفني، ذكره 

يف طريقه وكان له شأن وآيات الكيا احلافظ شريوية ابن شهردار، يف طبقات اهلمدانيني أنه كان وحيد عصره، 
وكرامات ظاهرة، وصنف أبو بكر بن زيرك كتابا يف كراماته، روى عن أمحد بن صاحل بن أمحد احلافظ وجربئيل بن 
حممد العدل وأيب علي أمحد بن حممد القومساين اهلمدانيني، وعن أيب عبد اهللا املعسلي وعلي بن أمحد بن صاحل وحممد 

ان بن عمر بن املنتاب القزوينيني ثنا عنه حممد بن عثمان وأمحد بن ظاهر القومسانيان بن إسحاق بن كيسان وعثم
  .وعبدوس بن عبد اهللا وحبري بن منصور بن علي االسكاف خادمه

ومسعت أبا يعقوب الوراق، مسعت أبا سعد عبد الغفار بن عبد اهللا، يقول قال أبو حممد جعفر بن حممد، كان : قال
شيئاً ما قرأه على أحد إال شفاء اهللا تعاىل من أي علة كانت فهبته أن أسأله عنه، وإذا سأله الناس  لنا شيخ بأهبر يعلم

مل خيربهم، قال أبو حممد فرأيت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف املنام فقال إن الذي، يقرأ شيخك على الناس 
ولنصربن على ما آذيتمونا وعلى اهللا فليتوكل املتوكلون  وما لنا أن ال نتوكل على اهللا، وقد هدانا سبلنا: " هذه اآلية

. "  
قد ورد الشيخ أبو حممد قزوين، وذلك ظاهر مما رواه يف الرياضة ممن مسع منه هبا وأيضاً فقد ذكرنا خروجه من أهبر 

م، تويف سنة إىل قزوين لزيارة الشيخ أيب بكر بن عبد السالم، يف حكاية أوردناها، عند ذكر أيب بكر بن عبد السال
  .مثان وعشرين وأربعمائة، وقربه هبمدان ظاهر

جعفر بن حممد بن محاد أبو حممد كان إمام اجلامع بقزوين، مسع حيىي بن عبدك وحممد بن إسحاق بن راهوية 
واملسنجر بن الصلت واحلسني الطنافسي، ومسع ببغداد أبا إمساعيل السلمي وحممد بن يونس الكدميي وحممد بن 

سراج النيسابوري أنبئنا عن كتاب احلسن بن أمحد أن احلافظ أبا يعلى القزويين كتب إليه ثنا عبد الواحد إسحاق ال
  .بن حممد ثنا جعفر بن حممد بن محاد، إمام جامع قزوين ثنا حممد بن إسحاق السراج ببغداد ثنا قتيبة بن سعيد

لرمحن ابن عوف رضي اهللا عنه، قال النيب صلى اهللا ثنا عبد العزيز بن حممد عن عبد الرمحن بن محيد عن أبيه عبد ا
عليه وآله وسلم عشرة يف اجلنة أبو بكر يف اجلنة، وعمر يف اجلنة، وعثمان يف اجلنة، وعلي يف اجلنة، والزبري يف 
اجلنة، وطلحة يف اجلنة، وابن عوف يف اجلنة، وسعيد يف اجلنة، وأبو عبيدة بن اجلراح يف اجلنة، تويف سنة تسع 

  .شرين وثالمثائةوع
جعفر بن حممد بن داؤد أبو حممد، أخو أيب عبد اهللا النساج، حدث عنه إبراهيم بن محيد، حديثه عن أيب علي بشر 



بن موسى ثنا أبو زكريا الساجبيين ثنا حيىي عن شرحبيل األنصاري عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال قال 
أويت معروفاً، فوجده فليثن به، فإن من أثىن به، فقد شكره ومن كتم فقد  من: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .كفر، وروى عن أيب حممد أيضا أبو بكر احلسن بن احلسني اجلمشاد
جعفر بن حممد بن وندك الفقيه أبو حممد القاصي القزويين، مسع علي بن أمحد بن صاحل، وأبا عبد اهللا املعسلي وأبا 

يه، ويف ما مسع من اخلضر، حديثه عن أيب العباس األصم عن حبر ابن نصر عن ابن وهب علي اخلضر بن أمحد الفق
ألن أدمع دمعة من خشية : عن ابن هليعة عن عبد اهللا بن هبرية أن عبد اهللا ابن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال

آخذه فأقرضه آخر أحب إيل من اهللا أحب إيل من أن أتصدق بألف دينار، وأن أقرض رجال دينارا، فيكون عنده مث 
أن أتصدق به فإن الصدقة إمنا يكتب له أجرها حىت يتصدق هبا، وهذا يكتب له أجر ما كان عند صاحبه، روى عن 

  .جعفر بن حممد بن احلسني بن عبد امللك وغريه
الث وثالثني جعفر بن حممد بن يونس بن هارون القزويين، مسع أباه حممد وسافر فسمع شيوخ العراق، مات سنة ث

  .وثالمثائة
جعفر بن حممد الزجاج اهلمداين، مسع أبا الفضل بن دكني وقتيبة ابن سعيد واحلميدي، ومسع منه إسحاق بن حممد 

وابن مهروية وقدم قزوين، سنة ستني ومائتني، حدث اخلليل احلافظ عن جده حممد بن علي بن عمر ثنا علي بن 
ثنا أبو نعيم ثنا مسعر عن ابن عوف : جاج بقزوين وابن ديزيل هبمدان قاالحممد بن مهروية ثنا جعفر بن حممد الز

عن عبد اهللا بن شداد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال حرمت اخلمر بعينها القليل منها والكثري واملسكر من كل 
  .شراب

  :ال فيهاجعفر بن الكاتب املعروف بقاضيك فاضل شاعر ورد قزوين، ونزل يف حجرة ضيقة املرافق فق
  ورمتين ملعضالت ثالث... شيبتين نوائب األحداث 

  مضن مع الشؤن الرثاث... غربة مرة وشوق إىل األحباب 
  ويف رقديت سوى األضغاث... ال أرى يف النهار غري األباطيل 

  شقائي وحرييت واليتاثي... ومتام البالء أين مع عظم 
  رياثعند قسم الوصي للم... صرت يف حجرة كقلب اليتامى 

  غوث مثل وحشة األجداث... هي عش الذباب والفار والرب 
  ل ومن عنده أرجى غياثي... فإىل اهللا أشتكي هذه احلا 

جعفر بن ناصر بن علي أبو الربكات القزوين، مسع أبا احلسني أمحد ابن عبد القادر بن يوسف، سنة تسعني 
حممد بن يوسف بن حممد بن دوست عن أيب بكر حممد  وأربعمائة، يف مؤطا مالك، بروايته عن أيب عمر وعثمان ابن

بن عبد اهللا الشافعي عن إسحاق بن احلسن بن ميمون احلريب عن القعنيب عن مالك حديثه عن عمرو ابن أيب عمرو 
مويل املطلب عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم طلع له أحد، فقال هذا جبل 

  .به، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأين أحرم مابني ال بيتهاحيبنا وحن
جعفر بن منري القزويين، من شيوخ الصوفية، حكى عن حيىي بن معاذ الرازي، قال الشيخ أبو عبد الرمحن السلمى يف 
 كتاب مقامات األولياء من مجعه يف باب اجملاهدة، مسعت أمحد بن نصر بن إشكاب البخاري، مسعت جعفر بن منري

مسعت حيىي بن معاذ يقول األعمال مقسومة على ثالثة أشياء على األركان واللسان والقلب فإذا : القزويين، يقول
أديت األعمال، أفضى بك عمل اللسان يف نشر احلكمة والدعاء إىل اهللا، وإذا أديت عمل اللسان أفضى إىل عمال 



  .ل القلب، أفضى بك على جمالس القربة واملناجاةالقلب من الرضاء والشوق واحملبة واإلخالص وإذا أديت عم
  .أبو جعفر املقرىء، مسع بقزوين أبا احلسن أمحد بن حممد القرشي

أبو جعفر السياح القزويين، حدث عن عليان أنبانا غري واحد عن زاهر بن ظاهر الشحامي أنبا أبو عثمان إمساعيل 
أبو القاسم احلسن بن حممد بن حبيب املفسر يف كتاب عقالء بن عبد الرمحن الصابوين، إذنا وإجازة أنبا األستاذ 
  .لقيت عليان يوم العيد على شدة شوقي إليه قد قصد مقربة: اجملانني من مجعه، قال حكى السياح القزويين، قال

اللهم لك صام الصائمون، ولك القائمون وقد قربوا قرباهنم ودخلوا يف : فلما توسطها رفع رأسه، وهو يقول
م وأنسوا بأهاليهم، وقد قربت قرباين فليت شعري ما صنعت يف قرباين، اللهم أصبحت ال منزل يل وال عندي منازهل

  .طعام فاجعل قراي منك املغفرة، فلما رآين أرمقه وثب وهاب على وجهه
ال اسم  أبو جعفر القزوين املعروف بكرد من الصوفية، أورده أبو عبد الرمحن السلمى يف تاريخ الصوفية وكرد لقب

  .ألن السلمى ذكره يف الكىن من حرف اجليم
  االسم اخلامس

مجعة بن زهري بن قحطبة األزدي، أبو علي انتقل من الري إىل قزوين، وتوطنها، وأعقب هبا وكان ثقة عارفا باللغة 
  .وعليومسع احلديث من احلسن بن موسى األشيب ببغداد ومن هشام بن عبيد اهللا بالري، وروى عنه ابناه حممد 

  االسم السادس
  .اجلنيد بن أيب زرعة أبو القاسم مسع ابن خالويه الدربندي، يف خانقاه سهرهيزه، سنة ثالث وتسعني وأربعمائة

اجلنيد بن صاحل بن أمحد القرائي، أبو القاسم أخو معروف بن صاحل، مسع أبا منصور بن الفارسي، سنة سبع وسبعني 
د الرمحن بن عبد العزيز بن عبد السالم األهبري، حيدث عن جده أيب جعفر حممد وأربعمائة، ومسع بأهبر أبا سعيد عب

أنبا أبو حفص عمر بن جابارة ثنا أيب ثنا أبو اهليثم السندي عن إبراهيم بن سعد عن عبد امللك بن الربيع بن سربة 
ولو بسهم، وأجاز له  عن أبيه عن جده، قال أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أن نستتر إذا صلينا

  .مسموعاته أبو بكر حممد بن احلسني بن حممد ابن احلسني بن منجوية الثقفي، سنة أربع ومثانني وأربعمائة
مسع بالري أبا بكر عبد اهللا وأبا املعايل عبد الرمحن ابين علي الالسكي، حيدث عن القاضي أيب الفتح ابن املظفر بن 

بن حممد بن أمحد بن اخلليل اهلروي، مسعت أبا القاسم يوسف بن حيىي، يقول مسعت حممد العصاء أنبا أبو سعد أمحد ا
اجلنيد بن حممد رضي اهللا عنه، إذا سأله إنسان أن يدعو له مجع اهللا مهك وال شتت سرك وقطعك عن كل قاطع 
ه من يقطعك عنه، ووصلك إىل كل واصل يوصلك إليك، وجعل غناك يف قلبك وشغلك به عمن سواه وذلك علي

  .أقرب الطرق
  .اجلنيد ابن طاهر، مسع اخلليل احلافظ، سنة مخس وثالثني وأربعمائة بقزوين

  باب احلاء فيه سبعة عشرة أمساء

  االسم األول

حبيب بن أوس الطائي أبو متام الشاعر أحد احلذاق يف استخراج املعاين الشريفة وتتبع األلفاظ البديعة، واحتج أهل 
واختياره بكتاب احلماسة ولد سنة تسعني ومائة، وقيل غريه ومات باملوصل سنة مثان الصنعة على حسن نظره، 

وعشرين ومائتني وقيل سنة اثنني وثالثني ومائتني، ورثاه حممد بن عبد امللك الزيات، وهو وزير الوقت لفخامة 



  .وينشأنه، وكذلك احلسني وهب الكاتب والبحتري، وكان مقرا بفضله وكان قد ورد أبو متام قز
حبيب بن حممد بن مطيع أبو حممد القرائي، ورمبا قيل له حبيب اهللا كانت له معرفة ورقة قلب، ومسع اإلمام أمحد بن 

  .إمساعيل، سنة مخس وأربعني ومخسمائة
  االسم الثاين

  .حاجي ابن أيب أمحد الفوشنجي، مسع علي بن أمحد بن صاحل بياع احلديد بقزوين
  .البزاز، مسع أبا حممد بن زاذان، سنة عشر وأربعمائةحاجي بن احلسني بن العباس 

  .حاجي بن احلسني بن علي الطالقاين أبو النجم، مسع القاضي أبا حممد ابن أيب زرعة بقزوين، سنة تسعني وثالمثائة
  .حاجي بن احلسني اجلرجاين، مسع بقزوين مسند عبد الرزاق بن مهام، من أيب عبد اهللا احلسني بن علي القطان

جي بن أيب صاحل الديلمي، وقد يقال ابن صاحل، مسع القاضي أبا حممد بن أيب زرعة، سنة تسعني تسعني وثالمثائة، حا
ومسع املؤنث واملذكر، للكسائي عن أيب علي اخلضر بن أمحد الفقيه، ومما مسع من اخلضر يف سنن أيب داؤد 

ن شعيب أخربين أبو سعيد الفلسطيين، عبد الرمحن السجستاين، حديثه عن إسحاق بن إبراهيم الدمشقي أنبا حممد اب
بن يسار عن احلارث ابن مسلم أنه أخربه عن أبيه مسلم بن احلارث التميمي رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وآله وسلم أنه أسر إليه

قلت ذلك مث مت من  اللهم أجرين من النار، سبع مرات، فإنك إذا: إذا انصرفت من صلوة املغرب، فقلت: فقال
أخربين أبو . ليلتك كتب لك جواز فيها، وإذا صليت الصبح، فقلت كذلك فإنك إن مت يومك كتب لك جواز

  .سعيد احلارث أنه قال أسره إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فنحن خنص به إخواننا
  .اديحاجي بن أيب عبد اهللا الصرام، مسع بقزوين أبا عمر بن مهدي البغد

حاجي بن علي، مسع مع الصرام من أيب عمر، حاجي بن علي املؤذن، مسع أبا زيد الواقد اخلليل، سنة ست وسبعني 
  .وأربعمائة

  .حاجي بن علكان، مسع أبا الفتح الراشدي، سنة أربع عشر وأربعمائة
البن أيب أيب حامت، بروايته سنة إحدى وعشرين وأربعمائة، الزهد : حاجي بن علوان النساج، مسع أبا الفتح الراشدي

عن أيب احلسن علي بن القاسم بن حممد السهروردي عنه وفيه ثنا أبو عتيبة احلمصي، أمحد ابن الفرج مؤذن مسجد 
محص ثنا ابن فديك ثنا الضحاك أخربين سهيل ابن أيب صاحل عن أبيه عن عطاء بن يزيد بن متيم الداري رضي اهللا 

قلنا ملن يا رسول اهللا، قال : الدين النصيحة ثالث مرات، قال: اهللا عليه وآله وسلمعنه، قال قال رسول اهللا صلى 
  .هللا ولرسوله ولكتابه وللمسلمني عامة

  .حاجي بن احلسني بن إبراهيم الديلمي، مسع أبا الفتح الراشدي، سنة أربع عشر وأربعمائة
البخاري حديثه، عن عبد اهللا بن مسلمة، عن  حاجي بن عيسى ابن مادا، مسع أبا الفتح يف صحيح حممد بن إمساعيل

مالك عن إسحاق ابن عبداهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
  .الرؤيا احلسنة من الرجل الصاحل جزء، من ستة وأربعني جزء من النبوة: وسلم قال

  .اهللا القطان مسند عبد الرزاقحاجي بن أيب علي الم القزويين، مسع أبا عبد 
حاجي ابن أيب احملاسن بن املعقل البيع، مسع شرح الغاية يف القرأة للفارسي، حممد بن آدم الغزنوي، سنة أربع 

  .وثالثني ومخسمائة
  .حاجي بن حممد بن أيب الطيب، مسع بقزوين، أبا عبد اهللا القطان، مسند عبد الرزاق بن مهام أو بعضه



  .لشعري مسع أبا عمر بن مهدي سنة سبع وتسعني وثالمثائةحاجي بن حممد ا
عن ابن منري، ثنا حممد بن بشري ثنا . حاجي بن موسى الكسائي، مسع أبا الفتح الراشدي يف الصحيح للبخاري حديثه

من  إمساعيل، ثنا سلمة ابن كهل، عن عطاء عن جابر رضي اهللا عنه بلغ به النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أن رجالً
  .أصحابه أعتق غالماً له عن دبر ومل يكن له عال غريه، فباعه بثمامنائة درهم مث أرسل مبثله إليه

  .حاجي بن هارون مسع القاضكا أبا حممد بن أيب زرعة، بقزوين سنة تسعني وثالمثائة
  .أجاز له الباقيحاجي بن الوفاء اإلسكاف، مسع أبا زيد الواقد بن اخلليل بعض الطواالت أليب احلسن القطان و

  االسم الثالث

احلجاج بن حممد بن هارون احلجاج املقرىء، مسع أباه واحلسن ابن علي الطوسي، وإسحاق بن حممد، وقد تقدم 
  .إن احلجاج تزهد وخرج إىل مكة والشام سنة مخس وثالثني وثالمثائة ومات هبا: ذكر أبيه، يف احملمدين، ويقال

  االسم الرابع
يل أبو عبد اهللا البلوي القزويين، مسع أبا إسحاق الشحاذي، بقراأته عليه يف اجلامع سنة سبع احلجازي بن إمساع

ومثانني وأربعمائة، حديثه عن أيب معشر الطربي، أنباء القاضي أبو احلسن حممد بن علي بن حممد بن صخر األزدي، 
د الفسطاطي، ثنا أبو احلسن بن إمساعيل بن يف املسجد احلرام سنة أربع وثالثني، وأربعمائة ثنا عبد اجلبار بن أمح

حممد ثنا أمحد بن مروان، ثنا حممد بن إمساعيل العلوي، ثنا عمّي أبو احلسن ابن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر، 
عن جعفر بن حممد، عن أبيه علي ابن احلسني، عن أبيه، عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا 

لم قال أربع خصال من سعادة املرء أن يكون زوجته صاحلة، وأوالده أبرار، وخلطاءه صاحلني، عليه وآله وس
  .ومعيشته يف بالده

احلجازي بن شعبوية بن غازي الفقيه أبو الفضل الصواف الشعباين من أهل الفقه واحلديث والسرية اجلميلة، مسع 
القرائي، مسع منه سنة ثالث وتسعني وأربعمائة، أخوه وحصل الكثري، ومسع منه فمن شيوخه اخلليل بن عبد اجلبار 

بن عبد اجلبار، مسع منه سنة مخسمائة والقاضي أبو الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار، مسع منه اإلرشاد للخليل احلافظ 
وأبو عمرو املينقاين، مسع منه فهم املناسك أليب بكر النقاش، سنة عشر ومخسمائة، وابن كثري مسع منه صحيح 

بخاري، سنة تسع ومثانني أو تسعني وأربعمائة، واجلنيد بن صاحل القرائي، مسع منه سنة مخس وتسعني وأربعمائة، ال
  .وأبو عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن الصمدي املروزي وأبو سعد ناصر بن حممد االسفرائين

سليم بن أيوب ثنا إمساعيل بن احلسن  مما مسع منه حديث عن أيب الفتح، نصر بن إبراهيم املقدسي ثنا أبو الفتح
الصرصري ثنا احلسني بن إمساعيل احملاملي ثنا احلسني بن أيب زيد ثنا علي بن يزيد الصيدائي، ثنا أبو سعد البقال عن 

أشهد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال أخاف على أميت ثالثا حيف األئمة وإميانا : أيب حمجن، قال
وممن مسع من الفقيه احلجازي وأكثر الرواية عنه على ابن حيدر الرزبري ومسعت والدي . وتكذيبا بالقدر بالنجوم

رمحه اهللا، يقول إن الفقيه احلجازي كان وصوال للرحم يطوف كل مجعة على أقاربه فيزورهم، ويدخل على النساء 
  .اء، تويف سنة ثالث وعشرين ومخسمائةاحملارم ويسلم على غري احملارم من وراء الباب، وكان له بنون صلح

  االسم اخلامس



حيدر بن إمساعيل الديلمي، مسع أبا الفتح الراشدي يف التفسري من صحيح البخاري ثنا أبو اليمان أنبا شعيب عن 
ملا نسخنا الصحف يف املصاحف فقد : الزهري أخربين خارجة ابن زيد بن ثابت، أن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قال

ن سورة االحزاب كنت أمسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقرأها مل أجدها إال مع خزمية بن ثابت آية م
من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا " الذي جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم شهادته بشهادة رجلني 

  " .عليه 
  .داؤد املقري حيدر بن إمساعيل اخللقاين، مسع األستاذ الشافعي ابن

حيدر ابن أيب بكر بن حيدر أبو النجيب تفقه بقزوين ومهدان وغريمها وله فصاحة وجرى يف الكالم وقبول عند 
  .العوام ومسع احلديث من عمه اإلمام عبد اهللا بن حيدر ومن والدي وغريمها

ع سنة ست وأربعني حيدر بن جعفر بن علي العلوي أبو شجاع احملمدي شريف من أهل السنة حسن اخللق، مس
ومخسمائة، من نصر ابن حممد بن نصر اخلواري بقزوين، كتاب مشائل أصحاب احلديث للشيخ أيب عبد الرمحن 

السلمي بسماعه من وجيه الشحامي وأيب بكر حممد بن أمحد ابن حممد البسطامي، عن أيب جعفر الشامايت عن عبد 
بن إبراهيم البوشنجي ثنا عمر بن هارون املستملي ثنا عدي بن  الرمحن وفيه أنبا أمحد ابن علي املقرىء ثنا حممد

  .الفضل عن عبد اهللا بن عمر عن الزهري عن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
قال عشرة من قريش يف اجلنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري وعبد الرمحن وسعد وسعيد بن زيد 

وليس يف األصل ذكر أيب عبيدة وهو العاشر، قال أبو عبد الرمحن يقال الراوي عن الزهري عبيد . فيلوعمرو بن ن
  .اهللا بن طلحة ال عبيد اهللا بن عمرو وأجاز أليب شجاع سهل السراج وأبو علي املوسياباذي مسموعاهتما

ن كتاب التفرد أليب عبد اهللا حيدر بن حاجي الصيدالين، مسع القاضي أبا حممد عبد اهللا بن أيب زرعة، جزء م
السجستاين، فيه ذكر ما تفرد به، أهل األمصار بروايته القاضي عن أيب بكر بن داسة عنه وفيه ثنا أبو داؤد ثنا 

عمرو بن عون أنبا حفص بن غياث عن عاصم األحول عن أيب املتوكل عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن 
  .إذا أتى أحدكم أهله، مث بدا له أن يعاد فيلتوضأ بينهما وضؤا: الالنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ق

  .حيدر بن القاضي أيب احلسن، مسع أبا عمر بن مهدي البغدادي بقزوين
حيدر بن أيب زرعة أبو القاسم، مسع األربعني من رواية أيب بردة األشعري احلافظ أن احلسن الدار قطين من أيب 

  .ة، سنة إحدى وتسعني بروايته عن أيب املأمون عنهالقاسم علي بن احلسن بن بلكوي

: حيدر بن أيب طالب ابن أيب احلسني أبو الرضا شريف نبيل حدث بقزوين عن أيب عبد اهللا املالكي، وكان يقال جلده
السيد املخلص أنبا أبو الفضل الكرجي كتابة أنبا السيد أبو الرضاء حيدر بن أيب طالب بقزوين، سنة ست عشر 

ئة، أنبا أبو عبد اهللا مالك بن أمحد املالكي أنبا أمحد بن حممد بن الصلت ثنا إبراهيم عبد الصمد اهلامشي ثنا ومخسما
عبيد بن أسباط بن حممد ثنا أبو سفيان عن عبد اهللا بن عمري عن ربعي عن حذيفة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

أيب بكر وعمر وأهتدؤا هبدي عمار ومتسكوا هبدي ابن أم اقتدونا بالذين من بعدي : صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .عبيدة

  .حيدر بن عبد احلميد الكليين، مسع أبا الفتح الراشدي، سنة أربع عشر وأربعمائة
  .حيدر بن عباس شيخ كان خيدم الصوفية بقزوين، ومسع من أيب منصور الفارسي، سنة ست وسبعني وأربعمائة

مسع األستاذ أبا إسحاق الشحاذي والسيد ابا حرب اهلمداين وكان أكثر ما مسع حيدر بن علي بن حيدر الرزبري، 
  .بقراءة أبيه



حيدر بن علي الغزنوي الصويف، مسع الرياضة للشيخ أيب جعفر األهبري من أيب علي املوسياباذي بقزوين، سنة اثنتني 
  .ومخسني ومخسمائة

  .لشافعي ابن داؤد املقرىءحيدر بن أيب ايب علي بن حممد الكثريي، مسع األستاذ ا
  .حيدر بن حممد بن أمحد الضرير، مسع سنن أيب عبد اهللا بن ماجة من أيب طلحة اخلطيب، سنة تسع وأربعمائة

حيدر بن حممد الكاتب أبو طالب، مسع أبا الفتح الراشدي، سنة مثان عشر وأربعمائة، يف الصحيح للبخاري حديثه 
ق أنبا معمر عن مهام عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وآله عن عبد اهللا بن حممد ثنا عبد الرزا

وسلم قال خفف على داؤد القرآن فكان يأمر بدابة فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه وال يأكل إال من 
  .عمل يده

  .ئةحيدر بن حممد القصار مسع أبا زيد الواقد بن اخلليل، سنة ثالث ومثانني وأربعما
  .حيدر بن معاذ الطائي مسع أبا الفتح الراشدي

حيدر بن يعلى بن أمحد الصواف املقرىء، مسع األستاذ الشافعي، سنة تسع وتسعني وأربعمائة، ومسع أبا زيد اخلليلي 
  .أيضا

بعمائة حيدر بن أيب يعلى، أبو نصر الفقيه القزويين، مسع هبمدان نصر بن عبد اجلبار القرائي سنة ست وتسعني، وأر
حديثه عن طالب العشاري، ثنا عيسى بن علي بن عيسى الوزير ثنا أبو القاسم البغوي، ثنا أبو نصر التمار، حدثنا 

محاد بن سلمة عن علي بن زيد ويونس بن عبيدة، ومحيد عن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وآله 
سلمون من لسانه، واملهاجر من هجر السوء، والذي نفسي املؤمن من أمنه الناس واملسلم من سلم امل: وسلم، قال

  .بيده ال يدخل اجلنة عبد ال يأمن جاره بوائقه، وال يبعد أن يكون هذا واملذكور قبله واحد
  االسم السابع

احلسن بن إبراهيم بن السمريع بن علي بن ديزوية، أبو حممد مسع سليمان بن يزيد الفامي بقزوين، بقراأة علي بن 
، حدثكم، عبيد بن حممد بن خلف، ثنا احلسن بن األسود، حدثنا حممد بن كناسة، ثنا سليمان بن أرقم عن ابن ثابت

رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف املفروش من التصاوير، : سريين، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
مان بن يزيد الفامي، ثنا الفضل بن هارون وحدث عنه حممد بن احلسني بن عبد امللك البزار، قال حدثنا سلي

البغدادي، أبو ثور، ثنا إسحاق بن يوسف األزرق، عن احلسني املعلم، عن عمرو عن طاوس عن ابن عمر وابن 
عباس رضي اهللا عنهم قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، ال حيلّ ألحد يهب هبة فرجع فيها وال الوالد 

  .يف ما يعطى ولده
احلسن بن أمحد بن إدريس بن حممد بن زيد، أبو أمحد الفرائضي القزويين، كان ماهراً يف الفرائض واحلساب، أخذ 
عنه شيوخ قزوين وكهوهلا الفرائض، ومسع احلسن بن علي الطوسي وابن أيب احلياء هبمدان وكان يقال له صاحب 

ابن أخي جعفر بن إدريس القزويين وأخوه حممد الصندوق لصندق يعرف به، مات سنة نيف وستني وثالمثائة، وهو 
  .بن أمحد بن إدريس

احلسن بن أمحد بن حسان الفرائضي، أبو علي القزويين، كان كامالً يف علم الفرائض والدور والوصايا، له فيها 
تصانيف مبسوط، وروى يف فرائضه احلديث، عن علي بن أيب طاهر ومحوية ابن يونس وسهل بن سعد، وإسحاق بن 
حممد، ويوسف بن محدان وحممد بن عيسى وغريهم ومما روى يف كتابه الفرائض عن علي بن أيب طاهر قال ثنا هشام 



  .بن عمار، ثنا حفص بن سليمان ثنا كثري بن شنظري، عن حممد بن سريين، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه
كل مسلم، وواضح العلم عنه غري أهله طلب العلم فريضة على : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

شيخ عامل فقيه، ومل يكن بقزوين أفرض منه : كمقلد اخلنازير اجلوهر، واللؤلؤ والذهب، وذكره اخلليل احلافظ، فقال
ومسع احلديث، من حممد بن إبراهيم بن زياد، واحلسن بن أيوب وإبراهيم بن يوسف اهلسنجاين ومات قبل أيب 

  .احلسن القطان بسنتني
احلسن بن أمحد بن احلسني بن حممد علوية اخلطيب، كان أبوه أبو احلسني توىل اخلطابة بقزوين، ومسع ابنه احلسن 

منه حديثه، عن أيب علي الطوسي، ثنا يعقوب الدروقي، ثنا عبد اهللا بن إدريس، عن عبد اهللا ابن سعيد املقربي، عن 
ه وآله وسلم، إنكم ال تسعون الناس بأموالكم، فليسعهم جده، عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا علي

احلسن بن أمحد بن سعد أبا علي الطوسي يف القراآت أليب حامت السجستاين، كان سعيد .بسط الوجه وحسن اخللق
" أولئك هلم نصيب مما اكتسبوا " ويقال بل قرأ " أولئك يناهلم نصيبهم مما اكتسبوا " بن جبري، يروي عن ابن عباس 

.  
احلسن بن أمحد بن صاحل الوراق أبو سعيد الفقيه، مسع أبا احلسن القطان بقراأة علي ابن ثابت، حديث أيب احلسن 

عن أيب بكر عبد اهللا بن حممد ابن عبيد، ثنا أيب، أنبا حممد بن يزيد الواسطي، عن عاصم بن رجاء، عن كثري بن قيس 
إن العلماء ورثة األنبياء وإن األنبياء مل يورثوا ديناراً : ه وسلم قالعن أيب الدرداء، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآل

  .روى عن احلسن اخلليل احلافظ وغريه. وال درمها، إمنا ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ خبط وافر
لقضاء احلسن بن أمحد بن العباس بن محوية الفقيه القزويين كان من العدول الفقهاء الشروطيني، حني كان املتويل ل
  .بقزوين، أبو موسى عيسى بن أمحد، ورأيت شهادته على حكومى هذا القاضي، سنة تسع وسبعني، وثالمثائة

احلسن بن أمحد بن عبد الرمحن بن محك الرياشي أبو علي الشيباين القزويين، من أهل احلديث واملشتهريين، مسع 
يمان بن يزيد، وعلي بن أمحد بن صاحل، وغريمها، محيد بن زجنوية، وحممد بن محيد الرزي، وروى عنه حممد بن سل

ووثقه اخلليل احلافظ، وقال ثنا علي بن أمحد بن صاحل وحممد بن إسحاق، وحممد بن سليمان بن يزيد، قالوا أنبا 
احلسن ابن عبد الرمحن الرياش ثنا حممد بن محيد ثنا مهران بن أيب عمر، ثنا عيسى ابن يزيد، عن أيب إسحاق 

الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما أن رجالً، جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، فقال له ما امسك،  السبيعي عن
  .تويف سنة مثان وثالمثائة. فقال النعم فقال له النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بل أنت عبد اهللا

د حديثه عن أيب صعوبة، عن األعمش، احلسن بن أمحد بن قدامة، مسع أبا احلسن القطان يف غريب احلديث أليب عبي
ال تسبوا أصحايب فإن أحدكم : عن أيب صاحل، عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه، قال

  .لو أنق ما يف األرض ما أدرك مّد أحدهم وال نصيفه
وسيا باذي شيخ الصوفية، ومسع احلسن بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن احلسن أبو علي امل

احلديث من والده ومن عبدوس بن عبد اهللا، وعبد الرمحن الدوين، وغريهم وأدرك اإلجازات العالية، وممن أجاز له 
أبو صاحل املؤذن، وأبو بكر ابن خلف، واإلمام أبو أسحاق الشريازي، وأبو بكر الزجنوي وصاعد بن سيار، قاضي 

هللا األنصاري، وعبد األعلى املليجي، وأبو تراب املراغي وأبو عمر واحملمي، وأبو بكر هراة، وشيخ اإلسالم عبد ا
عبد الرمحن بن إيب عثمان الصابوين، وابو املظفر السمعاين، وأبو احلسن بن أيب عمران الصقار، الذي روى الصحيح 

تويف سنة ثالث ومخسني ومخسمائة عن الكشميهين، وغريهم ولد أبو علي املوسياباذي سنة مثان ومخسني وأربعمائة و
  .ورد قزوين وأكرم مورده ومسع به سنة اثنتني ومخسني ومخسمائة



احلسن بن أمحد بن الليث الرازي، مسع بقزوين أبا جعفر بن حممد ابن الفرج الرفا حديثه، عن إسحاق بن بشر 
كلما أوقدوا نارا للحرب " تعاىل ثنا خارجة ابن مصعب، عن يونس بن عبيد، عن احلسن يف قوله : اخلراساين، قال

  .قال كلما اجتمعت السفلة على قتل العرب أهلكهم اهللا تعاىل" اطفأها اهللا 
احلسن بن أمحد النساج، كان من العدول الفقهاء بقزوين حكم القضاة بشهادته حنوا من سنتني، وتويف سنة ثالث 

  .ومثانني وثالمثائى عن مخس وتسعني وسنة
ستاذ أبو علي املعروف بابن محولة، من فضالء العمال املتوجهني ومن املوصوفني باألفضال احلسن بن أمحد األ

واألمجال، ذكر حممد بن إبراهيم القاضي يف التاريخ أنه ورد قزوين، سنة تسع وستني وثالمثائة، وامتد منها إىل 
  .زجنان، لبعض أعمال السلطان مث عاد إىل الري

، فقيه مالكي، مسع أبا الفتح الراشدي بقزوين يف الصحيح حملمد بن إمساعيل، حديثه احلسن بن أ؛مد الصفار األهبري
عن حجاج بن املنهال ثنا هشيم عن أيب بشر عن أيب سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال كان النيب 

قرآن ومن جاء به فقال اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، يتوارى مبكة، وكان يرفع صوته فإذا مسعه املشركون سبوا ال
  .مسع أبا حممد بن زاذان بقراءة اخلليل احلافظ" وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا " تعاىل لنبيه عليه الصالة والسالم 

احلسن بن أمحد الصويف أبو علي القزويين، حدث باسفرائن، قال أبو القاسم احلسن بن حممد بن حبيب املفسر يف 
عه أنبا أبو علي احلسن بن أمحد الصويف ثنا شادك بن جعفر بن شادك، حدثين حيىي بن سليم، عقالء اجملانني من مج

يقول قلت لغورك يوما ما خربك، فقال جنون وعشق قد بليت هبما والذي بليت من هؤالء : مسعت حممد بن الزداد
  :الصبيان أنشد مث قال

  وحب ال يزال وال يبيد... جنون ليس يضبطه احلديد 
  وقليب بني ذاك وذا عميد... ني ذاك وذا خليل فجسمي ب

احلسن بن أمحد الطربي، مسع أبا احلسن القطان بقزوين يف الطواالت، حدث عن إبراهيم بن حممد بن عبيد 
الشهرزوري، حدثين أبو الفضل صاحل بن علي بن حممد بن موسى بن عيسى بنصيبني أنبا إبراهيم ابن حممد الكويف 

نبا كليب بن غنم، قال قال عبد امللك ابن مروان يوما جللسائه أخربوين عن اشجع الناس، ثنا احلصيب بن زيد أ
قالوا يف الشعر يا أمري املؤمنني، فقال نعم فقال رجل عمرو بن االطنابة فقال عبد امللك كيف يكون وهو الذي 

  :يقول
  مكانك حتمدي أو تسترحيي... أقو هلا وقد جشأت وجاشت 

  :ملؤمنني عارم بن الطفيل قال عبد امللك كيف يكون وهو الذي يقولقال قائل يا أمري ا
  وردت على مكروهها فاستقرت... فجاشت إىل النفس أول مرة 

  :قال قائل يا أمري املؤمنني عامر بن الطفيل قال عبد امللك كيف يكون هو الذي يقول
  أقلى مزاجاً أنين غري مدبر... أقول لنفس ال جتاد مبثلها 

أمري املؤمنني فمن أشجع قال عباس بن مرداس السلمي، وقيس بن احلطيم األنصاري ورجل من مزينة، قالوا قالوا يا 
  :أما عباس بن مرداس فقال: وكيف ذاك يا أمري املؤمنني قال

  أحتفي كان فيها أم سواها... أقاتل يف الكتيبة ال أبايل 
  :وأما قيس فقال

  نفس ال أريد بقائهابتقدمي ... وإين لدى احلرب العوان موكل 



  :وأما املزين فقال
  فقلت ردوا فقد طاب الورود... دعوت بين قحافة فاستجابوا 

احلسن بن أمحد الرفائي املقرىء، مسع أبا القاسم عبد الرمحن بن أمحد الصويف اخلبازي ثنا أبو احلسن القطان ثنا حممد 
عون، حدثتين عليلة عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا بن يونس البصري ثنا أزهر ابن سعد السمان ثنا عبد اهللا بن 

املولود إذا استهل ورث وصلى عليه فقال رجل يابا عون : عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .حدثتناه عليلة فقال بني مساعي ومساعك أربعون سنة

ن إمساعيل البخاري إىل باب كم اعتمر النيب احلسن بن أمحد الفقيه أبو نعيم، مسع كتاب احلج من الصحيح حملمد ب
  .صلى اهللا عليه وآله وسلم من أيب الفتح الراشدي، سنة ست عشرة وأربعمائة

احلسن بن إمساعيل التاجر، مسع اخلليل بن عبد اجلبار القرائي، سنة ثالث وتسعني وأربعمائة، حيدث عن اإلمام أيب 
رأت على أيب بكر أمحد بن جعفر ثنا أبو مسلم الكجي ثنا أبو عاصم عن إسحاق الشريازي ثنا أبو بكر الربقاين قال ق

ابن جرير عن ابن الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول املسلم من سلم املسلمون من لسانه 
  .ويده

ا معاوية وهو ابن عمرو احلسن بن أثناد املقرىء، مسع أبا احلسن القطان، حديثه عن احلارث بن حممد بن أيب أسامة ثن
: ثنا أبو إسحاق عن ابن عيينة عن ابن طاؤس عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يوم اخلندق

  .اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة فارحم األنصار واملهاجرة والعن عضال والقارة هم كلفونا نقل احلجارة
روى عنه عبد الرمحن ابن أيب حامت، وقال هو صدوق، وقال اخلليل  احلسن بن أيوب بن مسلم أبو علي القزويين،

احلافظ وهو من أوالد احلجازيني ثقة، متفق عليه، مسع باحلجاز عبد العزيز األريسي وأبا مصعب وبالعراق أمحد بن 
احلياين  يونس وبقزوين علي بن حممد الطنافسي وأبو توبة، مسع منه حممد بن مسوية وإسحاق الكيساين وأبو موسى

وابن مهروية وعلي بن إبراهيم وسليمان بن يزيد وجدي أنبانا أبو الفضل حممد بن عبد الكرمي الكرجي أنبا أبو بكر 
حممد بن إبراهيم الكرجي الفقيه أنبا أبو احلسن علي بن احلسني بن أمحد بن إدريس أنبا علي بن إبراهيم القطان أنبا 

إبراهيم بن حممد املقدمي ثنا حممد ابن عبد الرمحن عن إمساعيل بن رافع عن  أبو علي احلسن بن أيوب القزويين ثنا
  .حممد بن كعب القرطي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كان اخللق مل يسمعوا القرآن حني يسمعونه من الرمحن يتلوه عليهم 
عض فوائده عن احلسن بن أيوب ثنا سلمة بن شبيب ثنا زيد ابن احلباب عن يوم القيامة، وحدث سليمان الفامي يف ب

: علي بن مسعدة الباهلي ثنا قتادة ثنا أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .اإلسالم عالنية واإلميان يف القلب، مات احلسن سنة نيف ومثانني ومائتني

  الباء

ش بن عبد اهللا الصويف القزويين، كان من خدام الصوفية ومن مطوعة الغزا، مسع أبا سليمان الزبريي، احلسن بن برغ
سنة مخس ومخسمائة، وقرأت عليه بعض كتب احلديث ألنه تناولته إجازة أيب علي احلداد وملن أدرك حياته فقد 

  .تقدمت والدته على وفاة أيب علي مبدة
  اجليم



ع أبا احلسن القطان مشكل القرآن البن قتيبة بروايته عن حممد بن أمحد الدينوري عنه احلسن بن جعفر بن حممد، مس
وغريب احلديث أليب عبيد بروايته عن علي بن عبد العزيز عنه ومسع القاضي أبا بكر اجلعايب وحممد بن أمحد بن 

أبو الفرج حممد بن احلسن بن  حرارة األسدي أنبانا غري واحد عن كتاب أيب الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار أنبانا
جعفر الطييب أنبا والدي أنبا القاضي أبو بكر اجلعايب أبو العباس حممد بن طاهر ثنا أمحد بن حباب ثنا عيسى بن 

يونس عن زكريا عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 
  .ختذت أبا بكر خلياللو كنت متخذا خليال ال: قال

احلسن بن جعفر أبو علي العصاري الكاتب، مسع أبا زيد الواقد ابن اخلليل بن عبد اهللا، سنة ست وأربعني 
وأربعمائة، يف الطواالت أليب احلسن القطان، حديثه عن ابن العباس أمحد بن عل الربهباري ثنا حممد ابن احلسان 

جمالد عن الشعيب عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قدم وفد عبد القيس السمين ثنا حممد بن احلجاج اللحمي عن 
على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، فقال أيكم تعرف قيس بن ساعدة األيادي، قالوا كلنا يا رسول اهللا 

  .فعرفه وذكر القصة
ي ثنا يونس بن حممد ثنا املفضل بن احلسن بن مجعة، مسع أمحد بن إبراهيم بن مسوية بقزوين، حديثه عن العباس الدور

فضالة عن حبيب ابن الشهيد عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وآله 
  .وسلم أخذ بيده جمذوم فأجلسه معه، فقال كل ثقة باهللا وتوكال عليه

  احلاء
قدسي ببغداد، سنة إحدى ومخسني ومخسمائة، ومما مسعه منه احلسن بن احلسن بن سلمان القزويين، مسع أبا زرعة امل

  .مسند الشافعي رضي اهللا عنه، بروايته عن السالر مكي عن القاضي احلريي

احلسن ابن ايب احلسن أبوعلي الدينوري، مسع أبا الفتح الراشدي بقزوين جزءاً من جامع، محاد بن سلمة، بروايته 
ن عاصم الرازي عن إبراهيم بن احلجاج عن محاد، وفيه حديثه عن علي بن عن علي بن أمحد بن صاحل عن يوسف ب

زيد أن فتية من قريش خطبوا ابنة سهيل بن عمروا، فخطبها احلسن بن علي رضي اهللا عنهما، فشاورت أبا هريرة 
تطعت أن وكان هلا صديقاً قالت فما ترى قالت رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقبل فاحلسن، فان اس

  .تقبلي مقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فافعلي فتزوجته
فقيه فاضل، ارحتل إىل بغداد، ومسع أبا : احلسن بن احلسني بن أمحد بن ماك أبو حممد القزويين، قال احلافظ أبو يعلى

  .نة مخس ومثانني وثالمثائةبكر الشافعي وأمحد ابن جعفر اخلتلي، ومسع بقزوين من أيب احلسن القطان وغريه، مات س
احلسن بن احلسني بن جعفر بن احلسني بن علي بن حممد الديناج أبو حممد شريف نبيل، كان جده جعفر إمام 

  .بقزوين، وأعقب هبا، واستشهد احلسن بباب قزوين، سنة أربع وثالثني وثالمثائة قتلته األكراد
، مسع علي بن حممد بن مهروية وببغداد إمساعيل بن حممد احلسن بن احلسني بن مجشاد الفقيه، أبو بكر القزويين

أنبا : الصفار، وروى عنه أبو احلسن علي بن حممد الشروطي احلافظ واحلافظ أبو سعد السمان واخلليل احلافظ فقال
 أبو بكر بن مجشاد هذا، عن علي بن مهرويه ثنا السليل بن موسى بن السليل بن بشر بن رافع، حدثين أيب عن عمه

  .العطائي ابن شعر ابن رافع عن بشر بن رافع عن حيىي ابن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ال عز ألحد أدخله غره النار، وال ذل على أحد، أدخله ذلة اجلنة 

ه وآله وسلم هؤالء الكلمات مكتوبة يف التوراة، تويف أبو املوت األمحر احلاجة بعد العز، وقال النيب صلى اهللا علي
بكر مجشاد، سنة سبع ومثانني وثالمثائة، وصلى عليه ابنه أبو العباس أمحد بن احلسن وهو يومئذ قاضي قزوين وقد 



  .مر ذكره
ن علي بن عمر احلسن بن احلسني بن مموية البزاز القزويين، مسع حممد بن إسحاق الكبيساين وأبا عبد اهللا حممد ب

املعسلي وأبا علي اخلضر بن أمحد الفقيه وعلي بن أمحد بن صاحل ومما مسع أبا عبد اهللا حديثه عن عبد الرمحن بن أيب 
حامت، أخربين حممد بن عقبة بن علقمة البريويت، فيما كتب إيل حدثين األوزاعي أخربين نافع عن عبد اهللا بن عمر 

احلمي من قبيح جهنم، فاظفئوه باملاء، وفيما مسع ابن : اهللا عليه وآله وسلم قال رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى
صاحل حديثه، عن حممد بن مسعود ثنا أبو حذيفة عن عطاء عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى 

  .إذا طلع النجم رفعت العاهة عن أهل كل بلد يعين الثرياء: اهللا عليه وآله وسلم
بن احلسني القامي أبو عبد اهللا القزويين، مسع ابا عمر عبد الواحد بن مهدي وأبا عبد اهللا القطان حديثه، عن احلسن 

سليمان بن يزيد الفامي ثنا أبو احلسن علي بن بشري الصنعاين ثنا أبو سامل عبد اهللا بن حممد ابن شرحبيل ثنا إبراهيم 
: اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمبن أيب حيىي عن من حدثه عن عروة عن عائشة رضي 

  .اختذوا الغنم فإهنا بركة
احلسن بن أيب احلسن بن علكان املعلم، مسع أبا الفتح الراشدي بقزوين يف الصحيح للبخاري، حديثه عن مسدد ثنا 

وآله وسلم مبىن ركعتني وأيب بكر صليت مع النيب صلى اهللا عليه : حيىي بن عبد اهللا، أخربين نافع عن عبد اهللا قال
  .وعمر ومع عثمان صدرا من أمارته، مثا أمتها

احلسن بن حامد بن أيب احلسن اخليارجي أبو حامد كان مذكر أحسن األخالق حلوا، ملنطق رقيق القلب، مسع 
  .األربعني أليب عبد الرمحن السلمي من اإلمام أمحد بن إمساعيل

ر، مسع مسند علي بن موسى الرضاء من ظفر بن احملسن اخلضري يف اجلامع، سنة احلسن بن أمحد املالحي أبو طاه
  .إحدى وتسعني وأربعمائة

احلسن بن محكوية أبو حممد، مسع أبا الفتح الراشدي، سنة إحدى عشر وأربعمائة، ويف ما مسع حديثه عن علي بن 
قيس أبو عيمر األشجعي ثنا أيب عن عبد الرمحن  أمحد بن صاحل ثنا عبد اهللا بن حممد بن بن خالد القاضي ثنا سامل بن

  .سيد األشربة يف الدنيا واآلخرة املاء: بن صيفي عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

احلسن بن أيب حنيفة اجلمشادي أبو حممد، مسع صحيفة أهل البيت من شيخ القضاة إمساعيل بن أمحد احلسني البيهقي 
نة ست ومخسائة، بروايته عن أبيه عن أيب القاسم بن حبيب عن أيب بكر حممد بن عبد اهللا عن أيب القاسم ببلخ، س

الطائي عن أبيه عن علي بن موسى الرضاء، ومسع هبا أيضا من أيب بكر حمد بن علي بن أمحد األنصاري البامياين 
  .وغريه

  اخلاء يف اآلباء

صاحل، كان يطلب العلم ويتوخى الصدق ويسعى يف اخلرب، ومسع  احلسن بن خداد بن عبد احلق الصويف، شيخ
احلديث بقزوين من عطاء اهللا بن علي وعلي بن املختار بن عبد الواحد ووالدي وغريهم، سنة أربع وسبعني 

  .ومخسمائة
علي بن احلسن بن خالد املقرىء، مسع أبا حجر وعليا الطنافسي ووثقه اخلليل وذكر أنه مسع منه إسحاق بن حممد و

  .إبراهيم وسليمان بن يزيد وأنه مات بعد الثمانني ومائتني
  الزآي



احلسن بن الزبرقان أبو اخلزرج الكويف الكويف سكن قزوين، روى عن مندل بن علي وشريك وفضيل بن عياض 
سفيان  وحممد بن صبيح بن السماك، وروى عنه أبو حامت والفضل بن شاذان وذكر اخلليل احلافظ أنه ثقة، وأنه مسع

بن عيينة وأبا بكر بن عياش وأنه مسع منه هارون بن حيان واحلسني الطنافسي وآخر، من روى عنه حممد بن حممد 
بن مسعود، قال أنبا جدي حممد بن علي بن عمر ثنا أيب حممد بن الفضل أبو بكر الفسطاطي ثنا أبو اخلزرج 

أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم : ئشة رضي اهللا عنهاالقزويين ثنا ابن السماك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عا
لو أن غازيا قدم من سفره وقد فاته : عائشة رضي اهللا عنها: كان يعجبه الرطب بالبطيخ، وكان يأكله فقالت

  .الرطب لكان حقيقا على أهل مودته، أن يعزوه على ما جرت به املقادير من فوت الرطب
أبا طلحة اخلطيب يف الطواالت أليب احلسن القطان، بسماعه منه ثنا أبو علي  احلسن بن زجنوية القزويين، مسع

احلسني بن علي بن نصر الطوسي ثنا حيىي بني حكيم املقومي ثنا أبو قتيبة مسلم بن قتيبة ثنا يونس ابن احلارث 
أن قبلكم شجرة كتب قيصر إىل عمر رضي اهللا عنه أن رسلي أتتين من قبلك، فذكرت : الطائفي عن الشعيب، قال

يابسة خترج منها مثل الدر، مث خيضر فيكون كالزمرد األخضر، مث حيمّر فيكون كالياقوت آذان احلمر مث ينفلق عن 
مثل األمحر، مث ينيع وينضبح، فيكون كأطيب فالوذج أكل مث يبيس فيكون عصمة للمقيم وزادا للمسافر، فإن تكن 

  .جر اجلنةرسلي صدقتين فال أرى هذه الشجرة إال من ش
فكتب إليه عمر رضي اهللا عنه من عبد اهللا عمر أمري املؤمنني إىل قيصر ملك الروم، أخربك أن رسلك قد صدقتك 
هذه الشجرة عندنا وهي الشجرة اليت أنبتها اهللا تعاىل على مرمي حيث نفست بابنها عيسى عليه السالم، فاتق اهللا 

ى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب مث قال له كن فيكون احلق من وال تتخذ عيسى إهلا من دون اهللا فإن مثل عيس
  .ربك فال تكن من املمترين

احلسن بن زيد بن احلسن بن حممد بن محزة بن إسحاق بن علي بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب اجلعفري أبو 
إمالء له هلذا التاريخ، وعن  حممد قدم قزوين، سنة مخسني وثالثني وثالمثائة، وحدث أبو احلسني أمحد بن فارس

سليمان بن أمحد الطرباين بسماعه منه بأصبهان، سنة مخس ومخسني وثالمثائة، قاال أنبا عبيد اهللا بن الرماحس ثنا أبو 
ملا أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : عمر وزياد بن طارق، مسعت أبا جرول زهري بن مرد اجلشمي، يقول

  .احلديث والشعر
حلسن بن زيد العلوي شريف فاضل، موصوف حبسن الطريقة، خرج على الطاهرية، سنة مخسني ومائتني، وتغلب ا

: على طربستان إىل قزوين، ومات سنة إحدى وسبعني، ويذكر أنه ورد قزوين وعن أيب يزيد بن أيب عتاب، قال
  :مما فيه الناس من االختالف كأن قائال يقول رأيت يف النوم، سنة مثان وأربعني ومائتني، وأنا بالري وقد بتنا مفكرين

  يقيم بالسيف دنيا واهي العمد... هذا ابن زيد أتاكم ثائر جرد 
  سيف النيب صفي الواحد الصمد... يثور بالشرق يف شعبان منتضيا 

  من الكالء اىل جرجان باجللد... فيفتح السهل واألجبال منقحما 
  ئر من رويان فالبلدمن اجلزا... وآمال مث شالوسا وغريمها 

  من السنني إىل الزوراء بالغمد... ويصرف اخليل عنها بعد ثالثة 
  ويقصد الثغر من قزوين باجلرد... فيهدم الثور منها مث ينهبها 

  ماالح يف اجلو جنم آخر األبد... ميلك القطر من خرشاد ساكنه 
  .أورده مؤلف كتاب البلدان فيه



يد أبو حممد، مسع منه التصحيف والتحريف أليب أمحد احلسن بن عبد اهللا بن احلسن بن زيد بن صاحل احلسين الس
  .سعيد العسكري بقزوين، سنة إحدى ومخسني وأربعمائة، بسماعه من املصنف

  السني

  .احلسن بن أيب سعد بن أيب القاسم األصبهاين طائي، مسع عطاء اهللا ابن علي بقزوين، سنة إحدى وأربعني ومخسائة
" أو عدل ذلك صياما " د، مسع يف القراآت أليب حامت السجستاين من أيب علي الطوسي، قرأ احلسن بن سعي

بالكسر، طلحة بن مصرف اجلحدري، والقراءة املعروفة أو عدل ذلك بالفتح وإمنا العدل بالكسر من أعدال املتاع 
الفدية :  أن الصرف التوبة والعدلوالكسر لغة متيم، ويف احلديث ال يقبل اهللا منه صرفا وال عدال، روى يف التفسري

  .وليس قول من قال أنه الفريضة والنافلة بشيء
احلسن بن سليمان بن احلسن األهبري أبو علي، فقيه فاضل، مسع مسند عبد الرزاق بن مهام من أيب عبد اهللا احلسني 

زءا من كتاب تفرد أهل بن علي القطان، ومسع القاضي أبا حممد بن أيب زرعة، سنة مخس وتسعني وثالمثائة، ج
األمصار أليب داؤد السجستاين، ومسعه القاضي من أيب بكر بن داسة عن أيب داؤد فيه ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان 

كان مالك بن احلويرث يأتينا إىل مصالنا هذا فأقيمت الصالة فقلنا له : عن بديل، حدثين أبو عطية موىل لنا قال
جالً يصلي بكم، وسأحدثكم مل ال أصلي بكم، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله تقدم فصل، فقال لنا قدموا ر

  .من زار، قوماً فال يومهم وليؤمهم رجل منهم: وسلم يقول
  الشني

احلسن بن شاذان القزويين، أبو علي، حدث عنه من حدث عن يوسف بن احلسني ومجشاد والشبلي وأقراهنم، قال 
  :أذنبت ذنبا فأحقرته فأتيت يف املنام فقيل: جلبار، يقولمسعته يقول سليمان ابن عبد ا

  أن الصغري غدا يعود كبريا... الحتقرن من الذنوب صغريا 
  الطاء

  .احلسن بن حممد أبو طاهر الطييب، مسع ابا زيد الواقد بن اخلليل اخلليلي، سنة ثالث ومثانني وأربعمائة
  العني

روماه أبو حممد الشاهد، كان كثري العبادة والتهجد، هديه كامسه، احلسن بن عبد الرزاق بن حممد بن علي بن خس
مسع الكثري من علي بن حممد بن مهروية وعلي بن إبراهيم وسلميان بن يزيد وغريهم، وروى اخلليل احلافظ عنه قال 

يد عن أيوب ثنا علي بن إبراهيم بن سلمة ثنا جعفر بن حممد بن كزال أبو الفضل ثنا خالد بن خداش ثنا محاد بن ز
  .عن احلسن عن صخر بن قدامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

اليولد يف اإلسالم بعد سنة مائة مولود هللا فيه حاجة، قال أبو الفضل جعفر مل أرد أن أحدث هبذا احلديث، قال يل 
خداش تويف احلسن بن عبد الرزاق يف  فإن أيب كتبه عن خالد بن: عبد اهللا بن أمحد بن حنبل مل متتنع من هذا احلديث

البادية، منصرفاً من احلج، سنة اثنتني وتسعني وثالمثائة، وقيل سنة إحدى وتسعني، وكان ابن أخت عبد امللك ابن 
  .العباس بن خالد

احلسن بن عبد العزيز بن إمساعيل املاكي أخو أيب عبد اهللا القاضي يعرف بالقضاء توىل القضاء أياما وكان لني 
اجلانب، سهالً حسن األخالق، وأجاز له مبثله احلافظ أبو احلسن الشهرستاين أبو اجملد عبد اجمليد بن عبد العزيز بن 

حممد بن عبد السالم، وأبو مطيع عبد الرفيع بن عبد الرمحن بن عبد العزيز، وعبد الرزاق حممد بن الطيب احلمداين 
  .ي، وأبو الفتح عبد امللك ابن شعبة بن حممد البسطامي وآخروناألهبريون، والقاضي احلسن بن حممد االستراباد



احلسن بن عبد العزيز بن نصر الشاشي، شيخ عزيز قدم قزوين، وحدث هبا وأقام وهبا تويف، روى عن والده، ومسع 
لدي عبد العزيز منه مجاعة، أنبانا اإلمام أبو القاسم عبد اهللا بن حيدر يف كتابه أنبأ احلسن بن عبد العزيزن هذا ثنا وا

أنبا أبو علي احلسني بن عبد اهللا بن نصر، أنبأ أبو القاسم احلسني بن حممد بن عمر الشريازي، أنبا أبو حممد عبد اهللا 
بن حولة األديب، بأصبهان ثنا عبد اهللا بن حممد بن عيسى اخلشاب، ثنا أبو علي احلسني بن حممد بن محزة، ثنا أبو 

ي، عن عبد الغفار بن عبد احلكم القرشي عن جعفر بن حممد احلنظلي، عن جرير، عن جعفر، أمحد بن صاحل التميم
النون : الضحاك بن مزاحم، عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .اللوح احملفوظ والقلم من نور ساطع

زرعة توىل رياسة ألصحاب وكانت له عناية باألشعار يتتبع  احلسن بن عبد الكرمي بن احلسن بن علي الكرجي، أبو
بشواردها، وأوابدها، وله فيها جمموعة تدل على حسن األختيار، ومسع احلديث مع أبيه من أيب منصور املقومي، سنة 

ابن  مثانني وأربعمائة، يف اجلامع، وصحيح البخاري مع أخيه أيب الفضل حممد بن أيب بكر حممد بن حامد بن احلسن
كثري سنة تسع ومثانني وأربعمائة، ومسند الشافعي من نصر بن عبد اجلبار احلافظ بقراأته عليه، قتلته املالحدة بأهبر 

  .سنة تسع وعشرين ومخسمائة وقد مر ذكر أخيه نسبه
ن حيدر، احلسن بن عبد الكرمي بن احلسن بن عبد الكرمي، أبو زرعة الكرجي، سبط األول مسع أبا القاسم عبد اهللا ب

وكان قد خرج إىل مهدان، متفقها وأقبل على التحصيل فقتل عنفوان الشياب يف فتنة، وقعت هبا سنة تسع ومخس 
  .ومخسائة

احلسن بن عبد الكرمي بن احلسن املقرىء، كان يعرف أطرافا من القرأة، والفقه، والشروط ويكتب الوثائق، ورمبا، 
الصدر، مسع أبا النجيب عبد الرمحن بن حممد الكرجي، حيدث يف إمالء توكل يف جملس احلكم، وكان خاشعاً، سليم 

له، عن أيب الفتح الكرجي، ثنا القاضي ابو عامر األزدي ثنا عبد اجلبار بن حممد، ثنا احملبويب، ثنا أبو عيسى 
نانة موىل الترمذي، ثنا حممد بن بشار العبدي عن عبد الصمد ابن عبد الوارث، عن هاشم بن سعيد الكويف، عن ك

دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فرأى : صفية، عن صفية زوج النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قالت
  .عندي أربعة اآلف نواة اسبح هبن، فقال أال أخربك بأكثر من هذه قويل سبحان اهللا عدد خلقه

  .باه وجده، من قبل أمه علي بن حممد بن مهرويةاحلسن بن عبد اهللا بن أمحد بن املرزبان العابد، أبو أمحد مسع أ
احلسن بن عبد اهللا بن احلسن أحد الفقهاء والشروطيني، الذين كان القاضي أبو موسى عيسى بن أمحد حيملهم 

  .الشهادة على حكوماته
  .احلسن بن عبد اهللا بن احلسن بن العباس من أقران األول وحاله حاله

جعفر األهبري، مسع بقزوين كتاب األشربة من كتاب أيب داؤد السجستاين، من احلسن بن عبد اهللا الوليدي أبو 
  .اخلضر بن أمحد الفقيه

احلسن بن عبد اهللا البيع، مسع أبا علي اخلضر بن أمحد يف كتاب مشكل القرآن لثعلب، بروايته عن أيب احلسن 
أي ال تدعوا من كيدكم شيئا إما أن تلقى القطان عن ثعلب وفيه فأمجعوا كيدكم اإلمجاع اإلحكام ومن قرأ فأمجعوا 

  :وإما أن تكون أي اختراما ذا وإما ذا وجيوز الرفع باالستيناف وأنشد
  وأما مقيل صاحل وصديق... فسريا فأما حاجة تقضياهنا 

يب احلسن بن عبد اهللا الكليب أحد املتقدمني املعدودين يف أهل قزوين، روى أبو نصر الفرخان بن أمحد الفرخان عن أ
ثنا أبو عبد اهللا احلسني بن إمساعيل احملاملي القاضي ثنا أمحد : القاسم إمساعيل بن احلسني ابن هاشم الصرصري، قال



بن حممد بن سعيد ثنا القاسم، يعين بن احلكم ثنا احلسن ابن عبد اهللا الكليب من أهل قزوين عن حيىي بن سعيد 
سألنا رسول اهللا صلى اهللا : أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قالالبحراين من أهل غطيف عن أيب هارون العبدي عن 

من فضل طينة أدام، مسع من الفرخان أبو الفتح إمساعيل : مم خلقت النخلة والرمان والعنب، قال: عليه وآله وسلم
  .ابن عبد اجلبار بن ماك يف مجاعة، سنة مثان وثالثني وأربعمائة

لد اخلالدي أبو علي، مسع احلديث إال أنه كان مقبال على الكتابة، فلم يسمع احلسن بن عبد امللك بن العباس بن خا
  .منه، وسيأيت ذكر أبيه وأخيه علي بن عبد امللك

  .احلسن بن عبد الواحد القزويين، روى عن هشام بن عمار، وروى عنه مكي بن بندار
ازي بن شعبوية، سنة ثالث وعشرين احلسن بن عبد الوهاب بن أيب الغريب أبو البدر القرائي، مسع الفقيه حج

  .ومخسمائة، وكان فقيها مذكرا
احلسن بن عبيد القزويين، روى عن علي بن حممد الطنافسي عن خالد بن خملد ثنا طويالً يف فضل أيب بكر 

  .والصحاىب رضي اهللا عنهم عن جعفر بن حممد الصادق، روى عنه إبراهيم بن خبتيار

يين، أبو علي حدث اخلليل احلافظ يف مشيخته، قال ثنا أبو احلسني أمحد بن احلسن احلسن بن العباس بن مجلة القزو
بن حممد بن علي بن جعفر ابن موسى بن إسحاق بن جرير بن عبد اهللا البجلي صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

لدينوري ثنا جعفر بن وآله وسلم بطرسوس أقدم علينا، سنة نيف وثالثني وثالمثائة، ثنا أبو جعفر حممد بن هارون ا
هارون املصيصي ثنا حممد بن كثري عن األوزاعي عن الزهري عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول 

إذا أقيمت الصلوة فال صلوة إال املكتوبة غريب من حديث الزهري عن أبيه مل يروه : اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
ون، وقال أيضاً أنشدين احلسن بن العباس أنشدين أمحد بن احلسن البجلي، قال عن حممد بن كثري إال جعفر بن هار

  :أنشدوين لرابعة
  وناديت جوف الليل من يسمع النجوى... إذا مل أجد صربا رجعت إىل الشكوى 
  على كبد حراء لتروي فما تروى... وأمطرت صحن اخلد غيثا من البكى 

سلي، فقيه كتب الفقه واحلديث الكثري، ومسع فضائل القرآن أليب عبيد احلسن بن العراقي بن احلسن أبو حممد املع
من الواقد بن اخلليل وأيب منصور املقومي، بروايتهما عن الزبري بن حممد بن علي بن مهروية عن علي بن عبد العزيز 

اين عن عبد اهللا بن عنه، ومسع أبا الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار، وروى أحاديث جعفر بن نسطور عن أيب شاكر العثم
عمر املقرىء عن علي بن إمساعيل الكاشفري عن أيب داؤد سليمان بن نوح املرغينايف عن منصور بن احلكم عن 

  .جعفر بن نسطور الرومي
احلسن بن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان، أو حممد رأيت خبط أبيه أنه ولد، سنة سبع وثالمثائة، مسع أباه وأبا علي 

لري أبا حامت، ومما مسع من أبيه، حديثه عن أيب بكر بن عبد اهللا بن حممد بن أيب الدنيا ثنا الفضل بن غامن الطوسي وبا
اخلزاعي ثنا عبد امللك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى 

يف أمر دينها بعثه اهللا فقيها، وكنت له يوم القيامة شافعاً من حفظ على أميت أربعني حديثا : اهللا عليه وآله وسلم
  .وشهيداً

احلسن بن علي بن أمحد الديلمي أبو علي، روى عن أيب منصور القطان، حدث عنه أبو نصر حممد بن احلسني بن 
ثنا أمحد بن  حاجي البزاز يف فوائده فقال أنبا أبو علي احلسن بن علي الديلمي ثنا حممد بن أمحد بن منصور الفقيه

علي املثىن ثنا حممد بن الصباح أنبا هيشم أنبا منصورعن قتادة أنبا أبو العالية عن ابن عباس أخربين غري واحد عن 



النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، منهم عمر بن اخلطاب وكان من أحبهم، إىل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
  .لع الشمس وبعد العصر حىت تغرب الشمسوسلم هنى عن الصلوة بعد الفجر حىت تط

احلسن بن علي بن إسحاق بن العباس الطوسي، أبو علي الوزير العادل نظام امللك آثاره يف بالد اإلسالم، تثىن عليه 
وعلى علو شأنه، وينبئ عن غاية عدله وإحسانه ويكفي شهود الحيائه السنن وأعالئه ملعامل العلم، ورد قزوين يف 

ملك شاه، ونزال بصاحب آباد على طريق دزج يف شوال سنة تسع وستني وأربعمائة، وامتدا منها  خدمة السلطان
إىل جوران دشت وشهرة أحواله وأثنية الناس عليه يف مصنفات العلماء بأمسه ونثر البلغاء ونظ الشعراء يغنيان عن 

  .األشهار واالطناب يف ذكره
ب واحلفصي وصاحب الكشميهين وأمريي ذيتاره القزويين واألستاذ مسع احلديث الكثري، وروى عن أيب مسلم األدي

أيب القاسم القشريي وأيب بكر أمحد بن منصور بن خلف وغريهم، وكان له جمالس امالء وخرج له الفوائد أمحد بن 
أنبا أبو حممد بن أيب العباس األصبهاين يف جملدة ضخيمة، وفيها أخربنا أبو القاسم إمساعيل بن محدون بن إبراهيم 

احلسن عبد اجلبار بن أمحد بن القاضي ثنا علي بن إبراهيم بن سلمة ثنا أبو حامت الرازي ثنا حممد بن عبد اهللا 
األنصاري، حدثين محيد عن أنس ابن مالك رضي اهللا عنه قال جاء عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه إىل رسول اهللا 

  .صلى اهللا عليه وآله وسلم مقدمة املدينة

ل إين سائلك عن ثالث ال يعلمهن إال نيب قال ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل اجلنة والولد فقا
ذاك عدو : ينزع إىل أبيه وإىل أمه، قال صلى اهللا عليه وآله وسلم أخربين هبن جربئيل عليه السالم آنفاً قال عبد اهللا

ن املشرق إىل املغرب، وأما أول طعام يأكله أهل اجلنة فزيادة اليهود من املالئكة، قال أول أشراط فناد حتشرهم م
  .كبد احلوت وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل نزعه وإذا سبق ما املرأة نزعته

يا رسول اهللا إن اليهود قوم هبت، فإن علموا بإسالمي : قال أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أنك رسول اهللا مث قال
توين عندك فجاء اليهود، فقال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أي رجل عبد اهللا فيكم قالوا قبل أن تسأهلم عين هب

أرأيتم أن أسلم عبد اهللا بن سالم، قالوا أعاذه اهللا : خرينا وابن خرينا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا قال
شرنا وابن شرنا، : هد أن حممدا رسول اهللا، قالوامن ذلك، فخرج إليهم عبد اهللا فقال أشهد أن ال إله إال اهللا، وأش

  .فقال هذا ما كنت أقول يا رسول اهللا أحذره
أنبانا ولدي رمحه اهللا إذنا أنبا عبد الصمد بن عبد الرمحن أخربنا الصاحب الشهيد أبو علي أنبا أبو حامد املزكي ثنا 

رحم ثنا أمحد بن نصر بن أمحد ثنا سليمان بن أبو نصر حممد بن علي بن الفضل اخلزاعي ثنا أبو حممد حاجب بن ي
سلمة احلمصي ثنا يوسف بن السفر عن األوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا 

  .صلى اهللا عليه وآله وسلم قال ما جبل ويل اهللا إال على السخاء وحسن اخللق
تابك رضى أمري املؤمنني أن جييز أليب املظفر عبيد اهللا اإلمام أيب كتب إليه إن رأى موالنا ويل النعم صدر اإلسالم، أ

بكر، حممد بن ثابت اخلجندي وأيب املطهر حامد بن رجاء بن املعداين وال بنيه أيب القاسم وأيب الطاهر وأليب منصور 
ا، وكتب احلسن بن حممد بن أمحد بن عبد املنعم بن ماشادة مجيع ما يصح عندهم، من مسموعاهتم بعد االحتياط فيه

  .علي بن إسحاق
يف الفوائد املخرجة أنبا أبو منصور حممد بن أمحد البيهقي أنشدنا عبد الرمحن بن حممد السراج أنشدنا اإلمام أبو 

  :سهل أنشدنا حممد بن حيىي الصويل لعبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر
  بليجتنب الذنب الذي معه العت... أعاتب من احببت يف كل هفوة 



  مبنزلة الغيث الذي قبله اجلدب... وإين أرى التأديب عند وجوبه 
استشهد الصاحب بظاهر هناوند رمحه اهللا تعاىل يف رمضان، سنة مخس ومثانني وأربعمائة، وكانت والدته يف ذي 

  .القعدة، سنة مثان وأربعمائة
أبا منصور وأقرانه، وروى عنه أبو نصر  احلسن بن علي بن احلسن بن سعيد بن كثري اهلمداين أبو حممد املعدل، مسع

ثنا الشيخ أبو حممد احلسن بن علي بن احلسن املعدل يف كرمه بطريق : حاجي بن احلسني يف جزء من فوائده، فقال
الصامغان يف مكان يعرف بدرزمان ثنا أبو بكر بن أيب روضة هبمدان ثنا إبراهيم بن احلسني بن علي ثنا الفيض بن 

لكوفة ثنا مسعر عن سلمة بن كهيل عن أيب صادق عن ربيعة بن ماجد عن علي بن أيب طالب الفضل البجلي با
  .رضي اهللا عنه

األئمة من قريش أبرارها أمراء وأبرارها فجارها أمراء فجارها، لكل : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
له وأطبعوا ما مل خيري أحدكم بني إسالمه،  حق فأتوا كل ذي حق حقه وإن أمر عليكم عبد حبشي جمدع فامسعوا

  .وضرب عنقه فإن خري أحدكم بين إسالمه وضرب عنقه فليمدد عنقه ثكلته أمه، فإنه ال دنيا وال آخرة بعد إسالمه
احلسن بن علي بن احلسن بن طاهر القزويين أبو حممد السمسار ويعرف حباجي البزاز، روى عن عبد اهللا بن حممد 

ثنا أبو حمد بن احلسن ابن علي بن طاهر : نه احلافظ أبو سعد السمان يف معجم شيوخه، فقالالقاضي، حدث ع
بقراأيت عليه بسهرورد ثنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد القاضي القزويين ثنا عمرو بن حممد بن حيىي األشناين ثنا حممد 

وري عن شعبة عن حممد ابن املنكدر عن جابر بن بن عبد العزيز املبارك الدينوري ثنا الربيع بن حيىي ثنا سفيان الث
  .أنا، قال أنا أنا كأنه كره ذلك: من أنت فقلت: عبد اهللا قال أستأذنت على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال

احلسن بن علي بن احلسني السيد أبو علي احلسن الغزنوي شريف، حدث بقزوين، سنة إثنيت عشرة ومخسمائة، 
التاريخ عبد الرمحن بن املعايل الورايين، أخربكم أبو علي احلسني بن حممد بن أيب العباس الطوسي أنبا  وقرأ عليه هبذا

أبو بكر أمحد بن احلسني بن زكريا الطريثيثي أنبا داعي بن مهدي االسترابادي ثنا أبو أمحد القطان ثنا أبو أمحد 
اع ثنا طلحة بن زيد عن زرارة بن أعني عن جابر اجلعفي القطان ثنا جعفر بن أمحد بن بيان ثنا عثمان بن عيسى الطب

عن حممد بن علي عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أكل الطني 
  .يورث النفاق

  .احلسني بن علي بن احلسني املقرىء، مسع األستاذ الشافعي بن داؤد سنة إحدى ومخسمائة
لي بن أيب طالب العباس بن أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن حممد بن زيد بن علي بن احلسني بن احلسن بن ع

علي بن أيب طالب أبو حممد احلسيين القزويين، روى عن أيب منصور القطان، وروى عنه أبو سعد السمان يف معجم 
يه بقزوين ثنا أبو منصور حممد بن أمحد بن شيوخه، فقال ثنا أبو حممد احلسن بن علي بن أيب طالب العباس بقراأيت عل

منصور ثنا أبو يعلى ثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض ثنا مالك بن سعري ثنا األحلج عن أيب الزبري عن جابر عن عمر 
بن اخلطاب رضي اهللا عنه وال أراه إال قد رفعه أنه حكم يف الضبع يصيبه احملرم بشاة ويف األرنب عناق، ويف الربوع 

  .ه ويف الضبع كبشجفر
احلسن بن علي بن عمر بن يزيد الصيدناين املزكي أبو حممد القزويين، مسع بقزوين إسحاق بن حممد أبا موسى 

احلناين وبالري عبد الرمحن ابن أيب حامت وأبا العباس الشحام وهبمدان أمحد بن أويس وإبراهيم بن حمد ابن يعقوب 
مليني وبالكوفة حممد بن القاسم احملاريب وابن عقدة ومبكة حممد بن الربيع احلريي وببغداد أبو عبيد وأبا عبد اهللا احملا

وابن املقرىء، ومسع معاين القرآن أليب زكريا الفراء من أيب العباس األصم بنيسابور، سنة اثنتني وأربعني وثالمثائة، 



  .بروايته عن حممد بن اجلهم عن الفراء
ث أليب عبيد، بروايته عن علي بن عبد العزيز عنه، حدثين حيىي بن سعد مسع أباه علي بن عمر يف غريب احلدي

: القطان عن ابن عجالن عن حممد بن حيىي بن حبان عن ابن حمرييز عن معاوية عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
م به إذا ال تبادروين بالركوع والسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوين به إذا رفعت ومهما أسبقك

وثنا هيثم عن حيىي بن سعيد، قال هيثم بدنت، وال أدري كيف قال . سجدت تدركوين إذا رفعت إين قد بدنت
  .حيىي

قال األموي بدنت أي كربت وأسننت قال بدن الرجل بدينا إذا سن بدنت ال معىن له إال كثرة اللحم وليس صفته 
و احلسن القطان، مسعت أبا القاسم احلسين يقول رأيت هكذا فيما يروى عنه ورأيت على حاشية الكتاب قال أب

النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف املنام فسألته عن هذا احلديث بدنت أو بدنت قال بدنت وأشار بيده إىل 
  .التشديد، مات سنة سبع وثالمثائة

مد بن بادوية الصويف، احلسن بن علي بن القاسم أبو القاسم صاحب السكة، مسع أبا احلسن علي بن أمحد بن حم
حدث عنه أبو نصر حاجي بن احلسني بن عبد امللك يف فوائده، فقال أنبانا أبو القاسم احلسن ابن علي صاحب 

السكة ثنا علي بن بادوية ثنا حممد بن أيوب بن حيىي أنبا حفص بن عمر النمريي ثنا شعبة عن جابر عن سامل أنه رأى 
هكذا رأيت رسول اهللا صلى : إذا رفع رأسه من الركوع فسألته عن ذلك فقالأباه إذا كرب رفع يديه وإذا ركع و

  .اهللا عليه وآله وسلم يصنعه
احلسن بن علي بن حممد بن سليمان أبو الفتح، مسع بقزوين أبا عمرو سعيد بن حممد اهلمداين، سنة إحدى وثالثني 

  .وثالمثائة
لب والكتبة، مسع نصر بن عبد اجلبار بقزوين، سنة إحدى احلسن بن علي بن حممد النيسابوري، كثري السماع والط

وتسعني وأربعمائة، بقراأته عليه حديثه عن أيب طالب العشاري ثنا أبو القاسم عبيد اهللا بن حممد بن جانه ثنا عبد اهللا 
ضي بن حممد البغوي ثنا علي بن اجلعد أنبا أبو غسان حممد بن مطرف عن أيب حازم عن سهل بن سعد الساعدي ر

اهللا عنه، قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقولن روحة يف سبيل اهللا أو غدوة خري من الدنيا وما 
  .فيها، ومسع يف التاريخ املذكور من األستاذ أي إسحاق الشحاذي وأيب الفضل ظفر بن احملسن اخلضري املقرىء

قزوين، وذكر تاج اإلسالم أبو سعد السمعاين أنه رحل إىل احلسن بن علي بن حممد اخلربقي أبو القاسم احلنفي ورد 
العراق واجلبال واحلجاز، ومسع بنيسابور وقزوين وبغداد وتكريت، قال وقد أدركته ومل أمسع منه وحصل يل إجازته 

  .أبو احلسن علي بن حممد الكاتب، وحدثين عنه
ن مجلة احلديث والعلم، استجيز منه احلافظ أيب احلسن بن علي بن حممد السروي الطربي، أبو علي القزويين شيخ م

  .القاسم إمساعيل بن أمحد ابن عمر بن األشعث األشعثي السمرقندي، فأجاز له، سنة مثان وستني وأربعمائة
احلسن بن علي بن نصر بن منصور أبو علي الطوسي، رأيت خبط هبة اهللا بن زاذان أنه كان يدعى أسد السنة، 

الزبري، وذكر أبو يعلى اخلليلي احلافظ، أنه ثقة عارف بالرجال، وأنه ورد قزوين، قبل  ويقال إنه يعرف بصاحب
الثالمثائة، وروى وكتب عنه الكبار، أبو احلسن القطان وإسحاق بن حممد، مث ورد هبا، سنة سبع وثالمثائة، فكتب 

ي وحممد بن حيىي الذهلي وأبا عنه الصغار والكبار، وأنه مسع حممد بن أسلم الطوسي وعبد اهللا بن هاشم الطوس
األزهر وحممد بن عبد الوهاب ومبرو حممد بن عبد الكرمي املروزي وخلف بن عبد العزيز ابن أخي عبدان وحممد بن 

  .إمساعيل البخاري



هبراة الفضل بن عبيد اهللا اهلروي والري أمحد بن أيب شريح وحممد ابن مسلم بن وارة وأبا زرعة وأبا حامت وبقزوين 
سنجر بن الصلت وهبمدان حممد بن خلف الزعفراين وبالبصرة حممد بن بشار وأبا موسى وبواسط إسحاق بن امل

شاهني وبالكوفة أبا سعيد األشبح وببغداد أبا األشعث أمحد بن املقدام ويعقوب الدورقي وباملدينة الزبري بن بكار 
رىء، وروى قراآت أيب حامت السجستاين وصنف القاضي، وروى عنه كتبا األنساب ومبكة حممد بن عبيد اهللا املق

  .كتاب األحكام والفوائد
أدركت من أصحابه مثانية، مسعت حممد بن سليمان بن يزيد، مسعت احلسن بن علي الطوسي، مسعت زياد بن أيوب، 

من  مسعت بشر بن احلارث احلايف، يقول يا اصحاب احلديث أدوا زكاة احلديث، قالوا وما زكوته قال أن تعملوا
كل مائيت حديث خبمسة أحاديث، قال أبو علي الطوسي كتب عين هذه احلكاية أبو حامت الرازي وعن عبد الرمحن 

رأيت جعفر الكرابيسي جيل أبا علي وحيمد أمره ويروي عنه كتاب األحكام وتكلم فيه بعضهم، تويف : األمناطي قال
  .سنة مثان وثالمثائة

  .أمحد بن صاحل بقزوين كتاب األحكام أليب علي الطوسياحلسن بن علي الصائغ، مسع علي بن 
احلسن بن علي القزويين، قال تاج اإلسالم أبو سعد السمعاين شيخ رأيته مبكة يف احلجة الثانية، وعلقت عنه هذين 

  :البيتني عند قبة زمزم
  بئيس القرين أراه غري مفارقي... نزل املشيب بلميت ومفارقي 
  حىت أودع قال إنك الحقي... اعة رجل الشباب فقلت قف يل س

  .احلسن بن علي، مسع بقزوين أبا عمر عبد الواحد بن مهدي البغدادي
  الغني

ثنا أبو : احلسن بن غالب بن حممد أبو سعيد البزاز، مسع أبا احلسن القطان، روى عنه إبراهيم بن محري العجلي، فقال
حلسن القطان ثنا احلسن بن أيوب ثنا عبد العزيز بن عبد اهللا سعيد احلسن بن غالب بقزوين، يف سكة احلديد ثنا أبو ا

: األويسي ثنا سليمان بن بالل عن عمرو بن أيب عمرو عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قيل
قال ال  يا رسول اهللا من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال صلى اهللا عليه وآله وسلم أسعد الناس بشفاعيت من

  .إله إال اهللا خالصا من قلبه أو من نفسه
  الكاف

احلسن بن كتاب الديلمي، مسع حممد بن سليمان بن يزيد وأبا طالب أمحد بن علي بن أيب رجاء فيما مسع منه مسند 
محاد أيب إسحاق إبراهيم بن نصر الرازي، بروايته عن سليمان بن يزيد الفامي عن إبراهيم ثنا موسى بن إمساعيل ثنا 

عن ابن أيب عتيق عن أبيه عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه، وقال مرة عن ابن أيب عتيق عن جده أيب بكر، أن 
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ومسع ابن كتاب أبا عمر حممد بن احلسني : النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

  .بن هالل النحوي بقزوين، سنة تسع وثالثني وثالمثائة
  امليم

احلسن بن ماك أخو أيب القاسم عبد العزيز بن ماك، مسع أبا احلسن القطان يف إمالء له، من الطواالت ثنا أبو جعفر 
احلضرمي حممد بن عبد اهللا ابن سليمان ثنا حممد بن العالء ثنا حيىي بن عبد الرمحن عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه 

 عنهما قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم خالد بن عن أيب إسحاق عن الرباء ابن عازب رضي اهللا



الوليد إىل أهل اليمن يدعوهم إىل اإلسالم فكنت يف من سار معه فأقام عليهم، ستة أشهر فلم جييبوه إىل شيء، 
ن الوليد فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف أثره وأمره أن يقفل خالد ب

  .مبن معه فإن أراد أحد ممن مع خالد أن يعقب معه تركه
قال الرباء رضي اهللا عنه فكنت فيمن عقب مع علي رضي اهللا عنه فلما انتهى إىل أوائل أهل اليمن بلغ القوم اخلرب 

مد اهللا وأثىن فجمعوا له فصلى بنا علي رضي اهللا عنه الفجر، فلما فرغ صفنا صفا واحداً، مث تقدم بني أيدينا، فح
عليه، مث قرأ عليهم كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فلما قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كتابه 

  .خر ساجداً، مث جلس، فقال السالم على مهدان ثالث مرات مث تبايع أهل اليمن على اإلسالم
يفتح امليم " عند مشعر احلرام " ت أليب حامت السجستاين احلسن بن متويه، مسع أبا علي الطوسي بقزوين، يف القراآ
  .املشعر بكسر امليم يتكلم به يف دعاء له: عاصم والناس قال أبو عاصم، ومسعت فصيحا، يقول

احلسن بن حممد بن إبراهيم املقرىء، أبو حممد القزويين، قرأ القرآن بقراأة الكسائي، رواية نصري بن يوسف على أيب 
ن علي الرزاق رأيت يف كتاب اإلشارة يف القراآت تصنيف أيب نصر منصور ابن البخاري املقرىء، علي احلسني ب

قرأت القرآن من أوله إىل آخره على أيب الفرج حممد ابن أمحد بن إبراهيم، قال قرأت على أيب حممد احلسن بن 
على أيب علي احلسني بن علي بن محاد  حممد بن إبراهيم القزويين، وعلى أيب بكر حممد بن احلسن املفسر قاال قرأنا

األزرق بقزوين، وقرأ احلسن على أيب جعفر على ابن أيب نصر النحوي املقرىء، وقرأ أبو جعفر علي بن املنذر نضري 
  .بن يوسف وقرأ نضري على الكسائي

ر بن أمحد، سنة مثان احلسن بن أيب نصر حممد بن إبراهيم القاضي، مسع مع أبيه بالري، وقزوين من القاضي عبد اجلبا
وأربعمائة، ومن مسموعه منه ما حدث به القاضي عبد اجلبار عن فاروق بن عبد الكثري اخلطايب ثنا هشام بن علي 
السريايف ثنا الربيع بن حيىي األشناين ثنا سفيان ابن سعيد الثوري عن حممد بن املنكدر عن جابر رضي اهللا عنه أن 

  .مجع بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء يف السفر واحلضر من غري علة للرخص النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
احلسن بن حممد بن أمحد بن احلسن بن علي أبو حممد الناصر من أكابر األشراف وأفاضلهم، ورد قزوين، سنة أربع 

  .باب هوسموستني وثالمثائة، بعدما وقعت احملاربة بينه وبني أيب القاسم ابن أيب الفضل الثائر على 
احلسن بن حممد بن أمحد بن سعدوية بن أيب سفيان املقرىء، أبو الفرج االسكاف ويقال االسكايف، مسع مشكل 

القرآن البن قتيبة، من أيب حممد احلسن بن جعفر الطييب، سنة إحدى وأربعمائة، بروايته عن أيب احلسن القطان عن 
أليب عبيدة من ربيع بن علي العجلي، بروايته عن ايب احلسن  أيب بكر املفسر عن ابن قتيبة، ومسع غريب احلديث

حممد بن هارون مساعاً وأيب احلسن القطان إجاة، بروايتهما عن علي بن عبد العزيز عنه، ورأيت خبطه نسخة من 
  .الكتاب مصححة له على هناية الضبط واالتقان كتبها، سنة إحدى ومثانني وثالمثائة

لسمان يف معجم شيوخه، فقال، حدثنا أبو الفرج احلسن بن حممد بن أمحد بن سعدوية روى عنه احلافظ أبو سعد ا
بقراأيت عليه بقزوين يف دهليز دار العراقي اجلعفري ثنا علي بن أمحد بن صاحل املقرىء ثنا حممد بن مسعود ثنا أبو 

اشي عن أنس بن مالك رضي حجر عمرو بن رافع ثنا الفضل بن موسى الشيباين ثنا موسى بن عبيدة عن يزيد الرق
بعث اهللا مثانية ألف نيب أربعة يف بين إسرائيل وأربعة ألف من : اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

سائر الناس، وروى عن أيب الفرج حممد ابن احلسني حاجي البزاز يف فوائده عن احلضر بن أمحد الفقيه عن احلسن 
  .ابن علي الطوسي



بن حممد بن االسترابادي أبو حممد القاضي، مسع القاضي أبا عبد اهللا الدامغاين، سنة مثان وسبعني وأربعمائة،  احلسن
أنبا أبو : وروى عن أمه حممد ابن أمحد عن القاضي أيب يوسف عبد السالم بن حممد بن يوسف املفسر القزويين، قال

مد بن عمر الدواليب ثنا عبد األعلى بن مسهر ثنا إمساعيل بن بكر حممد بن احلسن بن الفرج األنباري ثنا أبو بكر حم
عبد اهللا ثنا األوزاعي ثنا حيىي بن أيب كثري، حدثين أبو سلمة، حدثين عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

صلى اهللا خذوا من األعمال ما تطيقون فإن اهللا ال ميل حىت متلوا، قالت وكان أحب الصالة إىل رسول اهللا : قال
  .عليه وآله وسلم ما داوم عليها، وإن قلت وكان إذا صلى صالة داوم عليها

أخربنا والدي أنبا القاضي أبو حممد " والذين هم على صلواهتم دائمون : " قال فيقول أبو سلمة إن اهللا تعاىل يقول
دامغاين أنبا أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن بن حممد بن أمحد االسترابادي أنبا القاضي أبو عبد اهللا حممد بن علي ال

علي الصيمري أنبا أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن حممد الطربي أنبا إمساعيل بن حممد بن إمساعيل ثنا عبد اهللا بن 
  .أيوب ثنا عبد الرحيم بن هراون ثنا عبد العزيز ابن أيب رواد عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما

اهللا عليه وآله وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يفسدأ احلديد، قالوا يا رسول اهللا مما قال قال رسول اهللا صلى 
جالؤها، قال تالوة القرآن تويف سنة إحدى وأربعني ومخسائة، يف مجادي اآلخرة ودفن يف مقربة حممد ابن احلسن 

  .بالري ويذكر أنه ورد قزوين
حممد موىل زيد بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا احلسن بن حمد بن إسحاق ابن إيل شداد الطنافسي أبو 

عنه، ذكر اخلليل احلافظ أن إسم أيب شداد شريف، وأن احلسن أخو علي بن حممد الطنافسي، وأنه أكرب من أخيه 
نه علي وأهنما أنبا أخت حممد وعمر ويعلى وإبراهيم بين عبيد الطنافسي، وأهنما ولدا بالكوفة وانتقال إىل قزوين، وأ
مسع احلسن شريك ابن عبد اهللا، وعبد اهللا بن إدريس، وأبا بكر ابن عياش وسفيان بن عيينة، وأخواله وأنه ارحتل 

  .إليه أبو زرعة وأبو حامت وحممد بن أيوب
أنبا علي بن أمحد بن إبراهيم، أنبا : مسع منه القدماء بقزوين حيىي بن عبدك وعمرو بن سلمة اجلعفي وغريمها وقال

حممد بن مهرويه ثنا عمرو بن اجلعفي ثنا احلسني بن حممد ثنا عبد اهللا بن إدريس عن مطرف عن أيب إسحاق  علي بن
عن الرباء رضي اهللا عنه قال عرضت أنا وابن عمر على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يوم أحد وحنن ابن أربع 

ة سنة، فأجازنا ويف تاريخ حمد بن زيد أيب عبد عشر سنة فاستصغرنا وعرضنا على يوم اخلندق، وحنن ابن مخسة عشر
  .اهللا ابن ماجة أن احلسن مات سنة إحدى وعشرين ومائتني

احلسن بن حممد بن احلسن الفقيه، أبو علي النخار القزويين، حمدث فقيه مسع تفسري حممد بن أبان بقزوين سنة ست 
بن أمحد الرازي بروايتها عن إبراهيم بن عبد الرمحن من القاضيني حممد بن عيسى الزيات وإبراهيم . عشرة وثالمثائة

  .ويف تاريخ حممد بن إبراهيم القاضي أن أبا علي النخار، تويف سنة أربع وستني وثالمثائة
  .احلسن بن حممد بن احلسن املالكي القزويين، مسع علي بن أيب طاهر، وأباه وقد مّر ذكره يف احملمدين

القزويين أبو علي املؤدب، روى عن علي بن احلسن بن إدريس وأيب زرعة  احلسن بن حممد بن شعيب األنصاري
عبد اهللا بن احلسني الفقه، حدث الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد املراغي، مث الرازي يف ثواب األعمال، من مجعه 

 طاهر، ثنا عمرو بن عنه كتابة ثنا علي بن احلسن بن إدريس القزويين، ثنا أبو سعد ميسرة بن علي، ثنا علي بن أيب
علي القالس، ثنا أبو قتيبة عن حممد بن عبد اهللا الشعيب، عن أبيه، عن عنبسة ابن أيب سفيان عن أم حبيبة عن النيب 

  .من صلى أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها مل متسه النار: صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
ار أنبا أبو علي احلسن بن حممد بن شعيب املؤدب، سنة ثالث أنبينا، عن القاضي أيب الفتح إمساعيل بن عبد اجلب



وأربعني وأربعمائة، أنبا الشيخ أبو زرعة عبد اهللا بن احلسني بن أمحد املاكي سنة إثنتني وأربعمائة يف اجلامع بقزوين، 
راهيم بن موسى، ثنا جبرجان، ثنا عبد الرمحان بن عبد املؤمن، ثنا إب: ثنا أبو سعيد إمساعيل بن سعيد بن عبد الواسع

  .أصرم ابن حوشب، ثنا اخلزرج بن أشيم بن عبد اهللا بن بريدة، عن أبيه

قال كنا نؤمر بتعليم القرآن، مث يتعلم السنة مث يتعلم الفرائض، مث بتعلم العربية، احلروف الثالثة قلت وما احلروف 
اعيل بن جنيد السلمى، ثنا حممد بن إبراهيم الثالثة، قال اخلفض والرفع والنصب، وعن أيب زرعة ثنا أبو عمرو إمس

نهما، أن رسول اهللا صلى اهللا البوشنجي، ثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا ع
  .من جاء إىل اجلمعة فليغتسل: عليه وآله وسلم قال

احلسن بن حممد بن عبد اهللا الصيقلي القزويين والد أيب احلسن الصيقلي الواعظ قرأت على حممود بن إبراهيم ابن 
لك أبو علي ثنا أبو منصور حممد أيب الفضل، أنبا عبد اهللا ابن عمر بن حممد البلخي، أنبا والدي إجازة أنبا نظام امل

بن أمحد بن اخلضر الفقيه ثنا أبو احلسن علي بن احلسن الصيقلي، حدثين أيب مسعت القطان، مسعت اخلواص، يقول 
قرأت يف الثوراة يقول اهللا تعاىل ويح ابن آدم، يذنب ويسغفرين فاغفر له، مث يعود فيستغفرين فاغفر له، وحيه، ال هو 

  .هو ييأس من رمحيت أشهدكم مالئكيت أين قد غفرت له يترك الذنب، وال
احلسن بن حممد بن علي األرغندي القزويين، أبو خليفة كان له خط وطبع قوميان ، وشعر بالفارسية لطيف، قال 

احلافظ علي بن عبيد اهللا وسألته عن مولده، فقال يف شهور سنة مخس وستني وأربعمائة، وذكر أنه مسع احلديث من 
  .ر حممد بن إبراهيم الكرجي، وتويف سنة مخس وأربعني ومخسمائةأيب بك

  .احلسن بن حممد بن مهدي، مسع مشكل القرآن، البن قتيبة من أيب احلسن القطان أو بعضه
احلسن بن حممد كاكا األهبري، ورد قزوين وحدث هبا إمالء يف اجلامع سنة ثالث وستني وأربعمائة، ومسع منه 

  .ه هلذا التاريخإمساعيل املخلدي وغري
احلسن بن حممد اخلبازي املؤدب، مسع أبا احلسن بن إدريس سنة مثان وأربعمائة، ومسع أبا الفتح الراشدي سنة مثان 

عشر وأربعمائة، يف اجلامع بقزوين، حدثه عن علي بن أمحد بن حممد بن معاذ العدل أنبا أبو بكر حممد بن محدون بن 
ؤد بن احملرب ثنا العباس بن رزين، عن خالس بن حيىي التميمي، عن ثابت البناين عن خالد ثنا احلسن بن مكرم، ثنا دا

إن املؤنة يأيت من اهللا على قدر املؤنة وأن : أين بن مالك رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .الصرب ورمبا قال الفرج يأيت من اهللا على شدة البالء

فاء املقرىء مسع أبا الفتح الراشدي يف كتاب الشهادات، من صحيح البخاري، ثنا ابن سالم أنبا احلسن بن حممد الر
عبد الوهاب، ثنا خالد اخلداء عن عبد الرمحن ابن أيب بكرة عن أبيه، قال أثىن رجل على رجل عن النيب صلى اهللا 

مادحا أخاه ال حمالة فليقل، أحسبت ويلك قطعت عنق صاحبك مرارا مث قال من كان منكم : عليه وآله وسلم فقال
  .فالنا واهللا حسيبه وال أزكى على اهللا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه

  .احلسن بن حممد الرازي مسع أبا احلسن القطان بقزوين
  .احلسن بن املظفر مسع أبا بكر أمحد بن حممد الذهيب بقزوين

ابن احلسن الضراب سنة أربع وأربعني ومخسمائة، عشر  احلسن بن ملكداد ابن احلسن اللجاذي، مسع ملكداد
  .أصول من أول نوادر األصول حملمد بن علي الترمذي بروايته عن احلسن بن حممد الغزال عن السمنجاين

  .احلسن بن منصور بن احلسني كان من الشروطيني املعدلني بقزوين
  .إسحاق الشحاذي سنة سبع وسبعني وأربعمائةاحلسن بن موسى بن عمر إن املتكلم أبو علي، مسع بقزوين أبا 



احلسن بن هارون بن علي بن هارون، مسع علي بن عمر الصيدالين غريب احلديث أليب عبيد حدثين أبو النضر، 
هاشم بن القاسم عن سليمان ابن املغرية، عن محيد بن هالل عن نصر بن عاصم الليثي، عن اليشكري عن حذيفة 

صلى اهللا عليه وآله وسلم حني ذكر الفنت فقال له احلذيفة أبعد هذا الشر خري، فقال هدنة رضي اهللا عنه، عن النيب 
  .على دخن ومجاعة أقذاء

احلسن بن وروشا بن حيدر البزاز القزويين، مسع أبا منصور املقومي حديثه، عن أيب الفتح الراشدين ثنا عبد اهللا بن 
ثنا حممد بن محزة، ثنا أيب ثنا األحوص بن حكيم، عن أيب عون عن حامد األصبهاين، بنيسابور أنبا حممد بن جعفر، 

من كتب ليس مث : إمساعيل، عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
 شر هبا دخل جوفه ألف نور وألف رمحة، وألف بركة وألف دواء وأخرج منه ألف داء، ومسع احلسن التخليص أليب

  .معشر الطربي، من أيب إسحاق الشحاذي سنة تسعني وأربعمائة

احلسن بن الوليد، ابو علي مسع أبا احلسن القطان، يف بعض أماليه أنبا إسحاق بن إمساعيل حدثين أسود بن عامر، ثنا 
ل كنا، أبو بكر بن عياش، عن األعمش، عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب، عن املقداد، رضي اهللا عنه، قا

مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، فلما قدمنا عشرنا عشرة عشرة يف كل بت، فكنت مع رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وآله وسلم يف العشرة، وكان لنا شاة نتحرى لبنها، فلما كان ذات ليلة، احتبس رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .بطأوآله وسلم فشربنا، وبقينا له يف القدح، نصيبه فا
ما أبطأ النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إال وقد دعاه إنسان، فقمت إىل القدح، فشربت ما فيه مث منت، فلما : فقلت

فسلم فلم يرفع : ذهب من الليل ما شاء اهللا، جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال ومل أمن ملا شربته قال
ة اهللا عليه خشي أو كره أن يوقظهم، قال فمال إىل القدح فلم جيد فيه صوته، بالتسليم قال أبو بكر ابن عياش رمح

فمال إىل فراشه فقال اللهم أطعم من أطعمنا الليلة قال فقمت على السكني، فأخذهتا فقال ما تريد أن : شيئا، قال
نام صلى اهللا  تصنع فقلت أذبح الشاة قال، ال ولكن جئين هبا، قال فأتيته هبا فمسح ضرعها فخرج شيء فشربه مث

  .عليه وآله وسلم
احلسن بن يزيد بن ماجة القزويين، من ثقاة الشيوخ، وهو أخو اإلمام أيب عبد اهللا بن ماجة، مسع إمساعيل بن توبة، 

  .وروى عنه علي بن إبراهيمن وأقرانه وآخر من روى عنه ميسرة بن علي
ليم بن خملد الطائفي، وحيىي بن سليمان، صاب احلسن بن يوسف ابن أيب املنتاب الرازي سكن قزوين، وروى عن س

ابن السماك، وسفيان بن عيينة، وعبد الرمحن بن مهدي، روى عنه هارون بن حيان، حدث اخلليل احلافظ، عن 
  .حممد بن سليمان، ثنا أبو موسى هارون بن حيان، سنة سبع عشرة وثالمثائة، ثنا أيب عن جدي هارون بن حيان

عن املثىن، عن األشعث، عن ضرار، عن أبيه، عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك رضي  أخربين احلسني بن يوسف
اهللا عنه، قيل يا رسول اهللا أي اجملاهدين أفضل قال أكثرهم هللا ذكرا قيل فأي املصلني أفضل، قال أكثرهم هللا ذكرا، 

  .ذكرا فأي احلاج أفضل قال أكثرهم هللا: قيل فأي الصائمني أفضل قال أكثرهم هللا ذكرا
  .احلسن االشكوري، مسع بقزوين أبا عمر عبد الواحد بن مهدي

  .احلسن بن عمر الفقيه القزويين، مسع القاضي أبا حممد ابن أيب زرعة، سنة تسعني وثالمثائة
احلسن احلالج القزويين، من شيوخ الصوفية أورده الشيخ أبو عبد الرمحن السلمي، يف تاريخ الصوفية يف مجلة 

  .بالكىن من حرف احلاءاملعروفني 
  :أبو احلسن النحوي القزويين ينسب إليه يف فضل احللم



  يسامي هبا عند الفخار كرمي... أال إن حلم املرء من غري نسبة 
  أرى احللم من يندم عليه حليم... فيا رّب هب يل منك حلما فإنين 

  .ع أبيه وأخيه حممد بن أمحدأبو احلسن ابن أمحد بن علي بن أمحد اخلضري، مسع أبا منصور املقومي م
  .أبو احلسن بن أمحد بن علي اخلضري مسع املنصور املقومي، مع أبيه وأخيه حممد بن أمحد
  .أبو احلسن بن أيب هاشم بن احلسن الصيقلي، مسع إبراهيم بن محري، سنة إثنتني وأربعمائة

قومي وأبا الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار بن حسنويه بن حاجي بن حسنوية أبو علي الزبريي الفقيه، مسع أبا منصور امل
  .مالك، ومسع أبا زيد الواقدين اخلليل، بالري وقزوين، ومن مسموعه منه فضائل القران أليب عبد القاسم بن سالم

حسنويد بن عيسى بن قهيار الزاهد، مسع اإلمام أبا اخلري أمحد ابن إمساعيل ميلي يف اجلامع، أنبا حممد بن الفضل، أنبا 
احلفصي أنبا الكشميهين، أنبا الفربري أنبا البخاري أنبا آدم، ثنا شعبة، عن قتادة عن أيب السوار العدوي، قال 

احلياء ال يأيت إال خبري، قال بشري : مسعت عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
من احلياء سكنية، فقال له عمران رضي اهللا عنه أحدثك عن ابن كعب مكتوب يف احلكمة إن من احلياء وقارا وإن 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وحتدثين عن صحيفتك
  االسم السابع

احلسني بن إبراهيم مسع اخلليل بن عبد اجلبار القرائي، بقزوين سنة مخس وتسعني وأربعمائة، حديثه عن أيب جعفر 
ضاة أبو حممد عبد اهللا بن احلصني احلافظ ثنا أبو زكريا حيىي بن إمساعيل، ثنا حممد بن الفضل احلاكم، ثنا قاضي الق

حاجي بن عبدان ثنا إبراهيم بن عبدان، ثنا عبد العزيز بن عبداهللا بن هشام بن حسان، عن حممد بن سريين، عن أيب 
بالسواك حىت ظننته سيصري  ما زال جربئيل يوصيين: هريرة رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .فريضه
  .احلسني بن أمحد بن إبراهيم، مسع أبا علي الطوسي القراآت أليب حامت السجستاين أو بعضها

احلسني بن أمحد بن إمساعيل بن حممد بن إمساعيل األرقط بن حممد ابن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب 
زجنان وبقي فتنة هبا ثالث سنني، وكان له دراية وحسن معاملة، املعروف بالكوكيب ممن خرج وتغلب على قزوين، و

يف مبدأ أمره، وذكر حممد بن جرير الطربي أنه حترك سنة إحدى ومخسني ومائتني، ويقال إنه يسمى بالقائم من آل 
  .حممد، ونقش ذلك على الدراهم، والدنانري مث مل يستقم أمره وتولد منه ضرر عظيم على أهل قزوين ونواحيها

احلسني بن أمحد بن احلسني بن هبرام، أبو عبد اهللا القزويين فقيه شروطي حمصل متدين حمتاط باغ للخري وساع فيه، 
كان حيىي مساجد باجلماعات ويدل الناس على الصناعات، ومسع احلديث بقزوين، وتربيز والشام ومكة، وغريها 

بقراأة صاحل بن أمحد اهلروي، سنة اثنتني ومخسني  وأجاز له أبو الوقت عبد األول، ومسع منه صحيح البخارى،
  .ومخسمائة

مسع الرياصة للشيخ جعفر األهبري من أيب علي املوسيا باذي، ومعامل التنزيل وشرح السنة للبغوي من أيب منصور بن 
نصر  حفدة واالعتقاد، للبيهقي، والتخيري للقشريي، عن أيب حممد سهل بن عبد الرمحن السراج بروايته عن أيب

القشريي، عن املصنفني، سافر إىل الشام لسماع احلديث وزيارات قبور األنبياء عليهم السالم، وتويف هناك سنة 
  .أربع وتسعني ومخسمائة

احلسني بن أمحد بن احلسني أبو القاسم الطاوسي القزويين، مسع أبا الفتح الراشدي سنة ست وأربعمائة، ومسع بالري 
ة مثان وأربعمائة أحاديث انتقاها أبو سعد، فيها حديثه عن أيب حممد عبد اهللا بن حممد بن من أيب سعد املاليين، سن



ذكوان القاضي ثنا حممد بن أمحد بن عمارة، ثنا احلسني بن علي بن األسود، ثنا حممد بن الصلت، ثنا أبو شهاب عن 
ن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول حممد بن إسحاق عن الزهري، عن سامل، عن ابن عمر، عن صفية بنت أيب عبيد ع

اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم رخص للمحرمة يف اخلفني وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما يكرهه، حىت حدثته صفية، 
  .عن عائشة رضي اهللا عنها

 احلسني بن أمحد بن شيبان مسع أبا علي الطوسي، يف القراآت أليب حامت قرأ جماهد شهر رمضان بالنصب على معىن
  .أو على البدل، من قول أياما معدودات وقراأة العامة للرفع على االبتداء: صوموا شهر رمضان

احلسني بن أمحد بن حممد بن سعيد أبو عبد اهللا الرازي ذكر احلافظ حيىي بن منده أنه كان قد سافر إىل خراسان 
وعلي ابن مهروية، ومسع منه أبو اخلري وبغداد، والكوفة، وقزوين، وكتب عن الدارقطين وابن شاهني، وابن فناكي، 

  .بن مردوية وعمر بن أمحد السمسار
احلسني بن أمحد بن اهليثم املقومي والد أيب منصور، مسع سنن ابن ماجة من أيب طلحة اخلطيب، ومسع عبد الرمحن بن 

اهللا بن عبد العزيز  أمحد الصويف وأبا الفتح الراشدي وفيما مسعه من الراشدي ما رواه عن أيب بكر حممد بن عبد
ملا : مسعت القاضي احلسني بن إمساعيل احملاملي، مسعت وكيع بن خلف، مسعت يعقوب الدورقي يقول: البجلي، قال

مات حممود رأيته يف النوم، فقلت ما فعل بك ربك قال غفر يب وغفر لكل من حضر جنازيت كرامة يل قال فقلت قد 
جيبه فنظر فيها فقال ما أرى امسك قلت فإنه فاتت يل تكبرية قال  حضرت جنازتك فقال انتظر فأخرج رقعة من

  .ماذا قد كنت يف جانبها
  .احلسني بن أمحد الصفار، مسع مسند عبد الرزاق الصنعاين من أيب عبد اهللا القطان، سنة ست وسبعني وثالمثائة

بيب املفسر يف عقد اجملانني من تأليفه احلسني بن أمحد القزويين أبو علي، روى عنه اإلمام أبو القاسم احلسني ابن ح
  :رأيت جمنوناً يف القفار يرقص ويقول: مسعت أبا علي احلسني ابن أمحد القزويين، مسعت بعض السياح يقول: فقال

  حبكم يف القفار شردين آه من احلب آه
  خوف فراق احلبيب أمر ضين آه من اخلوف آه
  شوق لقاء احلبيب أهلكين آه من الشوق آه

 بن هبرام أبو عبد اهللا القزويين فقيه، كثري التحصيل علق على اإلمام أيب بكر حممد بن ثابت اخلجندي وهو احلسني
جد احلسني بن أمحد بن هبرام الذي عهد قريب بذكره، ووالد القاضي أيب املكارم أمحد بن احلسني املذكور يف 

  :األمحدين رأيت خبط والدي
  اال كلما كثرت لديهوب... أرى الدنيا ملن هي يف يديه 

  وتكرم كل من هانت عليه... هتني املكرمني هلا بصغ 
  وخذ ما كنت حتتاجا إليه... إذا استغنيت عن شيء فدعه 

  .احلسني بن جعفر الطباخ، مسع علي بن أمحد بن صاحل بقزوين كتاب األحكام أليب علي الطوسي
سليمان حممد بن سليمان الفامي، سنة أربع ومثانني احلسني بن جعفر بن حممد اجلرجاين أبو عبد اهللا، مسع أبا 

  .وثالمثائة
احلسني بن حاجي بن أمحد أبو عبد اهللا اخليارجي، أخو الشيخ أسكندر بن حاجي، مسع مع أخيه مسند الشافعي 

  .رضي اهللا عنه عن عمر ابن فارس بن خالويه الدربندي
لبس، ومسع القاضي أبا احلسن عبد اجلبار بن أمحد احلسني بن حيدر بن أمية أبو عبد اهللا، مسع احلسني بن ح



األسدآباذي، يف بعض أماليه أنبأ أبو احلسن القطان ثنا أبو حامت الرازي ثنا إسحاق بن خالد ثنا إبراهيم بن رستم 
املروزي ثنا أبو حفص األبار عن إمساعيل بن مسيع عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

ه وآله وسلم العلماء أمناء الرسل، ما مل خيالطوا السلطان ويداخلوا الدنيا فإذا خالطوا السلطان وداخلوا الدنيا علي
  .فقد خانوا الرسل فأحذروهم واخشوهم

احلسني بن أيب حرب املروروذي، شيخ عزيز من جماوري احلرم، روى عنه علي بن حيدر الرزبري بسماعه منه 
  .سمائة، ومسع منه التسبيح املسلسل بأسناد نازل عن الطرباينبقزوين، سنة تسع عشر ومخ

شيخ مسن، مسع أمحد بن جعفر بن نصر وعبد : احلشني بن حلبس بن محوية القزويين، أبو عبد اهللا قال اخلليل احلافظ
ي وحممد بن الرمحن أيب حامت وأمحد بن حممد الشحام وبقزوين احلسني بن علي الطوسي وببغداد أبا عبد اهللا احملامل

خملد وأبا بكر النيسابوري، وكان والده من تناء البلد وكربائهم، اشترى عبدين يقال ألحدمها عبيد، ولآلخر 
  .وصيف وسلمهما إىل من يعلمهما حىت تفقها

حدث اخلليل احلافظ عن احلسني، وحدث احلسني يف مسجد األستاذ احلسن بن احلسني بن محشاد الفقيه، سنة 
ثالمثائة، عن أيب علي احلسن بن محدان الصيدناين ثنا حممد بن عبد العزيز ثنا حيىي بن سليم الطائفي ثالث وسبعني و

عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، قال سافرت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وايب 
ها، مات سنة سبع وسبعني وثالمثائة وكان بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر ركعتني ركعتني وال يصلون قبل

  .يدعى املستوىل
احلسني بن سعيد، مسع أبا علي الطوسي والعباس بن الفضل بن شاذان وعبد اهللا بن حممد األسفرائين وبالري عبد 

  .الرمحن ابن أيب حامت، وحممد بن عمر بن شاذان، قال اخلليل احلافظ مات قدميا ومل يبلغ الرواية
يمان بن يزيد، مسع أبا داؤد سليمان بن يزيد يف غريب احلديث أليب عبيد، بروايته عن علي بن عبد احلسني بن سل

العزيز عنه، حدثين يزيد عن سليمان التيمي عن رجل رفع إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه خط يف حجته أو 
حتت قدمي هاتني منها دم ربيعة بن احلارث إال يف عام الفتح فقال أال إن كل دم وما ومأثره كانت يف اجلاهلية فهي 

  .سدانة الكعبة وسقاية احلاج
: املكرمة، مسيت مأثرة ألنه يأثرها قرن عن قرن أيب يتحدث هبا وسدانة البيت، خدمته يقال: قال أبو عبيدة املأثرة

ية يف بين عبد الدار سدنته أسدنه، وهو رجل سادن من قوم سدنة، وهم اخلدم وكانت السدانة واللواء يف اجلاهل
  .وكانت السقاية والرفادة إىل هاشم بن عبد مناف، مث صارت إىل عبد املطلب مث إىل العباس

فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ذلك على حاله يف اإلسالم، وقوله دم ربيعة بن احلارث إمنا نسبه إليه ألنه 
قتل وعاش إىل زمان عمر رضي اهللا عنه والرفادة شيء كانت قريش ويل الدم فقد أخربين ابن الكليب أن ربيعة مل ي

ترافد به يف اجلاهلية، فخرج كل إنسان بقدر طاقته فيجمعون ماالً عظيماً أيام املوسم فيشترون به اجلزور والطعام 
  .الزيت فيطعمون الناس وأول من سنة هاشم

ن علي ابن حممد الطنافسي حدث عنه عبد اهللا بن طاهر احلسني بن صاحل بن الربيع، أبو حممد الشيباين، مسع بقزوي
حدثنا أبو حممد احلسني بن صاحل بارض هتامة، ثنا أبو احلسن علي بن حممد بقزوين، سنة مثان : األهبري، فقال

وعشرين ومائتني، ثنا وكيع بن اجلراح، عن سفيان الثوري، عن املختار بن فلفل، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه 
  .لسان العاصي من مجرتني من نار: ول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمقال رس

  .احلسني بن عبد اجلليل الفقيه، مسع أبا الفضل إمساعيل بن حممد الطوسي، بقزوين سنة ثالث ومثانني وأربعمائة



يعة، احلسني بن عبد الكرمي بن احلسن بن عبد الكرمي أبو نصر الكرجي كان له حظ من العلم، وكرم يف الطب
ومروة، وسيادة وعفة، وإهتمام بشأن من يتعلق به ويلتجي إليه، وكان يؤم يف املسجد اجلامع، ويذكر عن خشوع، 

  .ورقة قلب، ومسع احلديث من عم أبيه أيب الفضل الكرجي، وغريه تويف سنة
بة والشعر واألدب، رأيت احلسني بن عبد اهللا بن حممد بن حسان احلساين الكاتب أبو عبد اهللا القزويين، بصري بالكتا

خبط أيب احلسن علي ابن احلسني بن علي القطان، أنشدين أبو نصر القاسم بن نصر حممد بن حسان، أنشدين ابن 
  :عمي أبو عبد اهللا احلسني بن عبد اهللا الكاتب لبعضهم

  وأعمى سقيناه ثالثاً فأبصرا... ومقعد قوم قدمشي من شرابنا 
  أدرنا عليه الكأس يوماً فهمرا. ..وأخرس مل ينطق مثانني حجة 

  ومسفوف هندي من املسك أذفرا... شراباً كأن العنرب الرطب خلطه 
  .أفهمر أي أكثر من الكالم ورجل مهار ومهمار أي بكثار، وأصله اهلمزة وهو النصب واالهنمار األنصباب

  .عدول بقزويناحلسني بن عبد اهللا بن القاسم ابن أيب اخلطاب أحد املتقدمني من الفقهاء ال
احلسني بن عبد اهللا الكسائي، مسع أبا احلسن القطان يف الطواالت ثنا علي بن عبد العزيز املكي ثنا ابن األصبهاين 
أنبا عبد الرمحن بن حممد احملاريب عن حممد بن إسحاق عن جهم بن أيب جهم عن عبد اهللا بن جعفر عن حليمة بنت 

 عليه وآله وسلم اليت أرضعت قالت بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله احلارث السعدية أم رسول اهللا صلى اهللا
وسلم يلعب ذات يوم هو وأخوه خلف البيت إذ جاء أخوه يشتد فقال يل وألبيه أدركا أخي القرشي، فقد جاء 

  .رجالن، فأضجعاه فشقا بطنه، قالت فخرجت وخرج أبوه يشتد حنوه
فاعتنقته وأعتنقه أبوه، وقال مالك يا بين، قال أتاين رجالن عليهما ثياب فأضعاين  فأنتهينا إليه، وهو قائم منتقعا لونه

فشقا بطين واهللا ما أدري ما صنعا، فاحتملناه فرجعنا به، فقال زوجي يا حليمة واهللا ما أدري الغالم إال قد أصيب 
الت ما ردكما به، فقد كنتما حريص انطلقي فلنرده إىل أمه قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه، فرجعنا به إىل أمه، ق

  .عليه فقلنا ال واهللا إال أنا كفلناه وأدينا الذي علينا من احلق له
مث ختوفنا عليه األحداث فقلنا يكون عند أمه قالت واهللا ما ذاك بكما فأخرباين خربكما وخربه، فواهللا مازالت بنا 

ذا شأنا أال أخرب كما عنه أين محلت به، فلم أمحل محال قط، حىت أخربناها، قالت فتخوفتما عليه كال واهللا إن البين ه
هو أخف منه، وال أعظم بركة منه ومل يقع كما يقع الصبيان، قد وقع واضعا يده باألرض رافعا رأسه إىل السماء، 

  .ودعاه واحلقا بشأنكما
  .احلسني بن عبد اهللا القطان، مسع حممد بن سلمان بن يزيد بقزوين

هللا البيع، مسع اخلضر بن أمحد الفقيه يف سنن أيب داؤد السجستاين، بروايته عن ابن داسه عن مسلم احلسني بن عبد ا
بن إبراهيم ثنا شعبة عن منصور عن الشعيب عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت ما خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه 

بك أن أزل أو أخذل أو أظلم أو أجهل أو  اللهم إين أعوذ: وآله وسلم من بييت قط إال رفع طرفه إىل السماء فقال
  .جيهل عليَّ

احلسني بن عبد امللك بن حممد بن إبراهيم أبو بكر الشحاذي، أخو إبراهيم وحممد أجازا هلم أبو عبد اهللا احلسني بن 
علي بن احلسني الطربي، وروى أبو عبد اهللا الطربي هذا عن أيب حفص عمر بن أمحد بن عمر بن مروان ثنا أبو 

عمرو إمساعيل بن جنيد ثنا أمحد بن داؤد السمناين ثنا مسروق ابن املرزبان ثنا حفص بن غياث وعاصم األحول عن 



إن أعجز الناس من عجز : أيب عثمان عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .بالدعاء وإن أخبل الناس من خبل بالسالم

الصائغ، مسع بقزوين حممد بن إسحاق بن حممد يف تفسري بكر بن سهل، بإسناده عن ابن عباس  احلسني بن العباس
  .يريدون ثياهبم" وتركنا يوسف عند متاعنا " رضي اهللا عنهما 

احلسني بن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان أبو عبد اهللا هو األصغر من بين أيب احلسن القطان، مسع أباه وفيما مسع 
أيب يعقوب إمساعيل بن حممد بن أيب كثري قاضي املدائن أنبا مكي بن إبراهيم أبو السكن ثنا عبد احلكم حديثه عن 

مسع اهللا ملن محده، مل : كنا إذا صلينا مع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال: عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال
رأيت خبط أبيه أيب احلسن ولد ابين احلسني أبو عبد اهللا . نزل قياما حىت نرى النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ساجداً

  .يف رجب، سنة عشر وثالمثائة، ومل يولد له بعد ذلك
  .احلسني بن علي بن إبراهيم أبو القاسم اليزدي، مسع إمساعيل املخلدي بقزوين تفسري مقاتل بن سليمان

زوين اإلمام أمحد بن إمساعيل سنة سبع وأربعني احلسني بن علي بن إبراهيم الشهروري أبو عبد اهللا فقيه مسع بق
  .ومخسمائة

احلسني بن علي بن أمحد العديل أبو حممد بن أيب احلسن الوكيل، مسع القاضي عبد اجلبار بن أمحد فيما أملي بقزوين 
ؤد اخلرييب قرأت على أيب بكر حممد ابن احلسني األنباري بالبصرة، حدثنا مسلم بن عيسى املؤذن ثنا عبد اهللا ابن دا

عن عمران بن زائدة بن نشيط عن أبيه عن أيب خالد الواليب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى 
يقول ابن آدم تفرغ لعباديت أمالء قلبك غىن وأسد فقرك، وإال تفعل مألت قلبك شغالً وال : اهللا عليه وآله وسلم

  .أسد فقرك
ي الوراق الكرجي، مسع الفقيه أبا أمحد احلجاجي وأبا الفتح الراشدي، سنة ست احلسني بن علي بن احلسني أبو عل

وأربعمائة، ومسع القاضي أبا حممد بن أيب زرعة، حيدث عن أيب بكر ابن داسة عن سليمان األشعث حدثنا حممد بن 
قال قال رسول اهللا صلى املتوكل العسقالين ثنا عبد الرزاق عن معمر عن مهام بن منبه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

  .اهللا عليه وآله وسلم النار جبار
احلسني بن علي بن احلسني بن حممد بن سلمة بن احلسني بن حممد ابن سلمة الكبري بن عبد العزيز بن عيسى 

النخشيب أبو طاهر اهلمداين شيخ معروف كثري الرحلة، مسع أبا حبر الربهباري وأبا بكر ابن السين احلافظ وأبا بكر 
اإلمساعيلي وأبا حممد الغطريفي وأبا علي القومساين وأبا بكر القطيعي دخل قزوين، فسمع هبا من أيب منصور القطان 

وحممد بن احلسني بن فتح الصويف وأمحد بن علي بن عبد اهللا الديلمي، وروى عنه جعفر األهبري وأبو الفضل 
  .القومساين وعبدوك بن عبد اهللا وغريهم

أيب بكر بن عثمان أنبا عمي أبو العالء حممد بن عثمان بن أيب بكر أنبا أبو علي احلسني بن عبد اهللا أنبانا مسعود بن 
بن يسني ثنا أبو طاهر احلسني بن علي إمالء، سنة مثان وأربعمائة، ثنا أمحد بن حممد املطيع الفقيه ثنا أمحد بن حممد 

حممد بن يوسف الرازي ثنا علي ابن القاسم عن عبد اهللا بن  بن أمحد السنجاري ثنا أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد ثنا
: هشام عن ناجية بن حممد بن املستنجع عن جده املستنجع، قال جئت إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال

  .تسألين أم أخربك، قلت أخربين
ت على أحد غضيب على عبد أتى ما غضب: جئت تسألين عن سعة رمحة اهللا تعاىل، وأخربك أن اهللا تعاىل يقول: قال

معصية، فتعاظمها يف جنب عفوي، فلو كنت معجالً العقوبة أو كانت العجلة من شأين تعجلت للقانطني من رمحيت 



  .ولو مل أرحم عبادي إال من خوفهم، من الوقوف بني يدي لشكرت ذلك هلم وجعلت ثواهبم منه إال من ملا خافوا
ن أبيه، مسعت حممد بن عثمان القومساين، مسعت خايل عبد الغفار بن عبيد اهللا أنبا احلافظ أبو منصور الديلمي ع

حممد بن زيرك يقول رأيت أبا طاهر بن سلمة يف املنام، فقلت ما فعل اهللا بك، فقال حاسبين وهو ماه كه بكاري 
  .سنة أربعني وثالمثائةاستهام وأمت عالكم فكان يتجاوز هكذا ذكر الكالم ملمعا، تويف سنة عشرة وأربعمائة، وولد 

احلسن بن علي بن محاد بن مهران األرزق أبو عبد اهللا اجلمال باجليم القزويين مقرىء مشهور قراء القرآن على أيب 
جعفر علي بن أيب نصر النحوي قال قرأت على نصري قال قرأت على الكسائي وقرأ القرآن على أيب عبد اهللا 

قرأ على أيب إبراهيم إمساعيل بن جعفر بن كثري األنصاري، وأخربه أنه قرأ على سليمان بن داؤد اهلامشي وأخربه أنه 
  .أيب جعفر املدين بقراءته

أخذ أبو جعفر القرآن عن مجاعة من الصحابة منهم عبد اهللا بن عباس وأبو هريرة الدوسي وأخربه أهنم قرأوا على 
مل يزل أبو جعفر إمام الناس يف قرائه إىل أن تويف أيب ابن كعب وقرأ أيب على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم و

باملدينة، سنة ثالث ومائة، وقيل سنة ثالثني ومائة، وقرأ على أيب عبد اهللا األزرق الكبار كأيب بكر النقاش وعلي بن 
  .أمحد بن صاحل وغريمها

احلسني بن عبد امللك  احلسني بن علي بن رزمة أبو عبد اهللا، وروى عن منصور القطان وحدث عنه حممد بن أيب
أنبا أبو عبد اهللا احلسن بن علي بن رزمة ثنا حممد بن أمحد بن منصور الفقيه ثنا احلسن بن : البزار يف فوائده، فقال

حممد بن أمحد العطاردي ثنا وهب بن حفص احلراين ثنا حممد ابن القاسم األسدي ثنا زهري بن معاوية عن جابر عن 
ال : ن أي بكر الصديق رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمعامر عن مسروق عن عائشة ع

  .يقبل اهللا صالة بغري طهور وال صدقة من غلول
احلسني بن علي بن حممد بن إسحاق أبو علي الطنافسي، مسع أباه علياً وعمه احلسن بن حممد الطنافسي، ومسع منه 

وكان : راهيم وهارون بن موسى احلياين وعلي بن مجعة قال اخلليل احلافظإسحاق بن حممد وابن مهروية وعلي بن إب
  .مات سنة ست وسبعني ومائتني: كبريا يف العلم وارحتل إىل الري والعراق، وكان علي قضاء قزوين إىل أن

افظ كان احلسني بن علي بن حممد بن زجنوية بن مسلم أبو عبد اهللا القطان املذكر صاحب الصندوق، قال اخلليل احل
أحد عباد اهللا الصاحلني، مسع بقزوين أبا حممد بن إسحاق بن حممد وحممد بن هارون احلجاج وعلي ابن مهروية 
وعلي بن مجعة وعلي بن إبراهيم وأمحد بن عصام وسليمان ابن يزيد، ومسع مسند عبد الرزاق من علي بن عمر 

الرازي ومبكة أبا سعيد بن األعرايب، ومسع أيضا جعفر  الصيدناين وببغداد إمساعيل بن حممد الصفار وحممد بن عمر
اخللدي وأبا عمر حممد بن عبد الواحد الزاهد، وروى عنه حممد بن احلسني بن عبد امللك البزار يف فوائده واحلافظ 

  .اخلليل يف مشيخته
ن موسى بن السليل ثنا أيب أنبا أبو عبد احلسني بن علي ثنا علي بن حممد بن مهروية ثنا أبو اهليثم السليل ب: فقال

موسى ابن السليل بن بشر ابن رافع عن أبيه عن بشر ابن رافع عن حيىي ابن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة 
نظر اهللا إليه ألف نظرة، " قل هو اهللا أحد " رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من قرأ 

اهللا له ألف دعوة وباآلية الثالثة أعطاه اهللا ألف مسئلة وباآلية الرابعة قضى اهللا له ألف استجاب : وباآلية الثانية
وعمر أبو عبد اهللا القطان، حىت قارب املائة، ومات سنة ست وتسعني . حاجة كل حاجة خري من الدنيا وما فيها

  .وثالمثائة وقيل غري ذلك
ع بقزوين أبا عمر وسعيد بن حممد اهلمداين، سنة إحدى وثالثني احلسني بن علي بن حممد بن سليمان أبو عبد اهللا، مس



  .وثالمثائة، مع أخويه حممد واحلسن ابين علي وقد سبق ذكرمها
احلسني بن علي بن هارون السروي، مسع اخلضر بن أمحد بقزوين يف سنن أيب داؤد السجستاين، حديثه عن أمحد بن 

ن عمرو بن السائب حدثه أنه بلغه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله سعيد ثنا ابن وهب، حدثين عمرو بن احلارث أ
وسلم كان جالساً يوماً فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه مث اقبلت أمه فوضع هلا شق ثوبه من 

  .لسه من يديهجانبه اآلخر فجلست عليه مث أقبل أخوه من الرضاعة فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فأج
احلسني بن علي السعيدي أبو حممد، مسع أبا الفتح الراشدي، سنة مثان عشر وأربعمائة، يف الصحيح حملمد بن 

إمساعيل البخاري، حديثه عن أيب النعم حممد بن املفضل ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أتى علي رضي اهللا 
لو كنت أنا مل أحرقهم هنى النيب صلى اهللا عليه :  عنهما فقالعنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس رضي اهللا

  .وآله وسلم على ما ال تعذبوا بعذاب اهللا ولقتلتهم يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه
ان بن يزيد احلسني بن علي الكرجي، مسع أبا عبد اهللا بن زجنويه القطان، ومن مسموعه منه جزء من فوائد سليم

  .الفامي مسعه أبو عبد اهللا منه
  .احلسني بن علي القطري، مسع أبا عمر بن مهدي، سنة سبع وتسعني وثالمثائة

  .احلسني بن علي مسع بقزوين أبا احلسن القطان

 احلسني بن عيسى بن احلسني بن القاسم بن دينار، أراه أبو غامن الكندري الصويف كبري مجيل السرية، كان يؤم مدة
يف املسجد اجلامع بقزوين، مسع الصحيح البخاري من أيب الفتح الراشدي وروى عن أيب احلسني عبد الوهاب بن 
احلسني الكاليب ووقف هو وأخوه أبو احلسن كتاب ووضعاها يف صندوق ينسب إليهم يف املسجد اجلامع، وروى 

با إمساعيل ابن حممد بن املخلدي، ثنا القاضي أبو عنه أبو سعد السمان وغريه أنبا أبو الفضل حممد بن عبد الكرمي، أن
احلسن علي بن بكر ثنا أبو غامن احلسني بن عيسى إمام اجلامع بقزوين، أنبا أبو احلسني عبد الوهاب بن احلسني بن 

  .الوليد الكاليب، ثنا أبو بكر حممد بن حذمل العقيلي أنبا هشام بن عمار بن ميسرة السلمي
كنت واقفا بني يدي الرشيد إذ دخل عليه ابن السماك فدعا الرشيد، مباء ليشربه : يقول مسعت الفضل بن الربيع

فأتى به فلما رفعه ليشربه قال له ابن السماك على رسلك يا أمري املؤمنني، بقرابتك من رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ناك اهللا فلما شرب، قال وآله وسلم لو منعت هذه الشربة بكم كنت تشتريها، قال بنصف ملكي، قال اشرب ه

بقرابتك من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، لو منعت خروجها من بدنك مبا كنت تشتريها قال بنصف 
ملكي، قال ابن السماك ملك قيمته شربه ماء جلدير أن تنافس فيه فبكى الرشيد فقال ابن السماك يا أمري املؤمنني 

  .والشاب وعزته، واملال وفتنته فرفعه حىت أجلسه معه: ان وقدرتهتوق ثالثة أشياء تكن خري أهلك، السلط
احلسني بن قدامة مسع أبا احلسن القطان، ومسع أيضا أمحد بن إبراهيم بن مسوية، حيدث عن علي بن احلسني بن 

ج اجلنيد، ثنا إبراهيم بن احلسن العالف، ثنا إبراهيم بن محاد، وقال قال احلسن رضي اهللا عنه كم من مستدر
  .باإلحسان إليه وكم من مفتون بالثناء عليه، وكم من معزول بالستر عليه

احلسني بن مأمون الربوعي أبو عبد اهللا حدث بقزوين عن حممد ابن عبدوس بن كامل اآليب رأيت خبط أيب احلسن 
صا، ثنا حممد بن القطان يف بعض األجزاء ثنا أبو عبد اهللا احلسني بن مأمون بقزوين سنة ثالث وتسعني ومائتني حف

عبدوس بن كامل ثنا أمحد بن عمر الوكيعي، ثنا أبو فضيل، عن ليث، عن طلحة بن مصرف، عن إبراهيم، عن 
علقمة، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال أعربوا القرآن، وذكر اخلليل احلافظ أنه 

وخرج للشيوخ الفوائد، وصنف املسند ألمحد بن داؤد السمناين  دخل قزوين، وكتب عن حيىي بن عبدك وأقرانه،



  .وأخذ هذا الشأن من أيب زرعة، وأنه روى عنه جعفر بن عمر األردبيلي وحممد بن حرارة
احلسني بن حممد بن حامد القزويين أبو عبد اهللا، روى عن أيب نصر أمحد بن حممد السمرقندي، ذكر أبو حامت حممد 

حممد بن زكريا اخلزاعي، يف جزء من حديثه، قد مسعه منه احلافظ اخلليل ابن عبد اهللا، حدثين أبو بن عبد الواحد بن 
عبد اهللا احلسني بن حممد بن حامد القزويين، ثنا أبو نصر أمحد بن حممد السمرقندي، ثنا جعفر بن هشام، ثنا إبراهيم 

امة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بن أمحد، ثنا بقية عن أيب عبد الرمحن عن أيب غالب، عن أيب أس
  .قال أصحاب البدع وكالب النار

احلسني بن حممد بن احلسن بن متوية أبو علي الرستاقي احلافظ، قال حيىي بن مندة كان عارفا باحلديث واختالف 
لم بن حممد البصري، عن أيب الروايات، ثقة سافر إىل البصرة، وإىل قزوين فسمع بالبصرة من أيب بكر أمحد بن مس

مسلم الكشي، وبقزوين من علي بن أمحد املقرىء، عن عصام بن يوسف وغريه وكتب عنه، علي بن سعيد البقال 
  .وحممد البقال وحممد بن أمحد بن موسى بن مردوية، تويف أبو علي احلافظ سنة ثالث وعشرين وأربعمائة

بو علي الضرير القزويين، كان ممن يقرأه ويقرأ بقزوين، وصنف احلسني بن حممد بن احلسن بن أمحد املقرىء، أ
كتاب الكفاية يف ماآت القرآن، وأحسن فيه، روى عن أيب منصور القطان، وروى عنه أبو سعد السمان احلافظ 

أبو ثنا أبو علي احلسني بن حممد بن احلسن ابن أمحد العزيز املقرىء القزويين هبا يف مسجده بطريق الري ثنا : فقال
  .منصور القطان

ثنا حممد بن أمحد بن هالل الشطري ثنا عبد الوهاب بن فليح املكي عن املعاىف ابن عمران عن األعمش، عن مشر بن 
: " عطية، عن شيخ من تيم عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول اهللا تعاىل

أو أزيد ومن جاء بالسيئة فواحدة، أو أغفر قيل يا رسول اهللا ال إله إال اهللا من " من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا 
  .احلسنات قال نعم من أحسن احلسنات

احلسني بن حممد بن احلسني أبو حممد القزويين، من طاليب العلم واحلديث، أجاز له رواية مسموعاته، علي ابن أمحد 
  .ربعمائة يف أخرينبن علي زيدان الشهرزوري، سنة سبع وستني وأ

احلسني بن حممد بن أيب احلسن احلامدي أبو أمحد من املعروفني يف البلد كان له متييز ومواظبة على الذكر، وخربة 
بظواهر اصطالحات املتكلمني، ومسع علي بن املختار الغزنوي، والقاضي عطاء اهللا بن علي، ومما مسع منه بعض طب 

لشيخ أيب صاحل املؤذن بروايته عن عبد الغافر بن إمساعيل الفارسي وحممد الفراوي النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ل
  .وزاهر الشحمي بروايتهم عن أيب صاحل

الكتاب يف مقدار جزئني وأول حديث منه ثنا أبو نعيم ثنا عبد اهللا بن جعفر أبو مسعود وأمحد بن الفرات ثنا أمحد 
ضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ما أنزل اهللا الزبريي ثنا أيب حسني عن عطاء أيب هريرة ر

  .داء إال أنزل الشفاء، أخرجه البخاري يف الصحيح عن حممد بن املثىن، عن أيب أمحد الزبريي أنشدين احلسني هذا
  ولقد ندمت على الكالم مرارة... ما إن ندمت على سكوت مرة 

عبد اهللا النيسابوري مسع بقزوين غريب احلديث أليب عبيد القاسم بن سالم من أيب احلسني بن حممد بن عبد اهللا أبو 
  .احلسني حممد بن هارون الثقفي، برواية عن علي بن عبد العزيز عنه

احلسني بن حممد بن القاسم املذكر، مسع ميسرة بن علي وهارون بن موسى احلياين وأبا احلسن القطان، وغريهم 
زاز يف فوائده، فقال ثنا أبو القاسم العجلي ثنا حممد بن عمر اجلعايب، حدثين احلسني بن عبد وحدث عنه أبو نصر الب

اهللا اآلمدي، ثنا حممد بن عبد الرحيم بن سهم األنطاكي ثنا عيسى بن يوسف، عن مالك عن الزهري، عن أنس 



  .ن خلق اإلسالم احلياءرضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إن لكل دين خلقا وأ
أنبانا اخلطيب عبد الكايف احلريب إجازة عن جده مكي، أنبا أبو حفص عمر بن حممد بن عمر بن جاباره أنبا أبو 

حامد عبد اهللا بن احلسني اخلليلي، ثنا أبو القاسم العجلي، ثنا عبد الرمحن بن أيب حامت، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو 
، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن عبد الرمحن بن عوف تزوج إمراة من داؤد الطيالسي، ثنا شعبة

األنصاري على وزن نواة من الذهب فأجاز النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ذلك، وعن العجلي أنشدين أبو احلسن 
  :القطان لبعضهم

  فدام األمن يل ومنا السرور... أنست بوحديت وذكرت ريب 
  جفيت فال أزار وال أزور... فما أبايل وأدبين الزمان 

احلسني بن حممد أبو عبيد اهللا الرازي حدث بقزوين، عن سلمان بن هبرام رأيت خبظ أيب احلسن القطان حدثين أبو 
عبيد اهللا احلسني بن حممد الرازي، من كتابه بقزوين، سنة تسع وتسعني ومائتني، ثنا سلمان بن هبرام، أنبا هشام يعين 

اهللا، عن عتاب بن أعني، عن شريك ابن عبد اهللا، عن ليث بن أيب سليم عن حيىي بن أيب كثري، عن علي  ابن عبيد
هل أدلك على ما هو خري من اجلهاد، قلت نعم قال تبين مسجداً : األزدي، قال سألت ابن عباس عن اجلهاد، فقال

  .لتعلم فيه القرآن والفقه يف الدين
  .أبا عبيد اهللا حممد بن إسحاق الكسائي بقزويناحلسني بن حممد الزجناين، مسع 

احلسني بن املختار املعروف بأمريان الشيخ الزاهد كان صاحب األحوال القوىي، والواردات الشريفة، وكان مالزم 
املسجد اجلامع ويقال له سراج قزوين، ومسع القاضي أمحد بن حممد الزبريي يف جزء مجعه القاضي يف فضائل اخللفاء 

ة أنبا أبو بكر أمحد بن احلسني احلافظ أنبا ابو احلسني ابن بشران، أنبا أبو احلسن علي بن حممد ثنا حممد بن األربع
سليمان القرشي، أنبا حممد بن أيب السري، ثنا حممد بن خلف الفريايب عن سفيان الثوري عن ابن جريج، عن عطاء، 

  .عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

عثمان بن عفان، " رمحاء بينهم " عمر بن اخلطاب " سول اهللا والذين معه أشداء على الكفار حممد ر: " يف قوله تعاىل
سيماهم يف وجوههم " طلحة والزبري " يبتغون فضال من اهللا ورضوانا " علي بن أيب طالب " تراهم ركعا سجدا " 

" التوراة ومثلهم يف اإلجنيل ذلك مثلهم يف " عبد الرمحن بن عوف وسعد بن أيب وقاص وسعيد " من أثر السجود 
" فاستوى على سوقه يعجب الزراع " بعمر، " فاستغلظ " أبو بكر " كزرع أخرج شطأه " أبو عبيدة ابن اجلراح 

وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات منهم مغفرة وأجرا " على بن أيب طالب " ليغيظ هبم الكفار " يعين عثمان 
  " .عظيما 

تقرأ هذا : اإلمام ملكداد بن العمركي فنظر يف صندوقه فرى ما فيه من الكتب املنضدة فقال مسعت أنه دخل على
كله ما أشد سواد قلبك، مث قال إقرأ إقرأ وكل ذلك يوصل إىل اهللا تعاىل وأن الصبيان كانوا يرمون بعض األشجار 

  .ملا رميت املثمرة يف صحن اجلامع، فوقع نظره عليهم فقال لو كانت جمردة كشجرة الدلب
: احلسني بن املظفر بن علي بن احلسني بن علي بن محدان احلمداين، أبو عبد اهللا القزويين، قال تاج اإلسالم أبو سعد
كان إماما فاضال سافر إىل العراق ومسع القاضي أبا الطيب وأبا حممد اجلوهري، وحدث عنهما يف وطنه وتويف سنة 

  :املراثي فقال فيه هبة اهللا بن احلسن بن عبد امللك الكاتبمثان وتسعني وأربعمائة، وأكثروا فيه 
  فال حتسبوا أنا فجعنا بعامل... فجعنا من الشيخ احلسني بعامل 

  كزرء مضى يف عصرنا املتقادم... وال جتعلوا يا معشر الدين زرءة 



  وال تعذروا غري امرىء فيه راحم... وال تعذلوا غري امرىء فيه صابر 
  :إىل أن قال

  بانبائه يف بعض تلك املالحم... أمري املؤمنني خمربا أظن 
  شعار بين العباس ضربة الزم... شعار األماميني بعد وفاته 

  إليهم حبيبا كل أسود فاحم... فصار بغيضا كل أبيض ناصح 
  عليه وللغربان نوح احلمائم... تساوي املنايف واملوافق يف األسى 

  .وكان يدرس لقومه وخترج به مجاعة
  .سني بن موسى أبو عبد اهللا، مسع أبا احلسن بن إدريس يف املسجد اجلامع بقزويناحل

احلسني بن حيىي بن احلسني بن حممد بن احلسن الفامي، أبو عبد اهللا القاضي قيم اجلامع، مسع حممد بن إسحاق 
مد بن املعسلي وعلي بن الكيساين، سنة تسع وتسعني وثالمثائة، وأبا احلسن حممد بن أمحد األسدي وأبا عبد اهللا حم

أمحد بن صاحل، وفيما مسع منه ما رواه عن حممد بن مسعود ثنا أبو حجر عمرو بن رافع ثنا مروان بن معاوية عن 
غزوت مع رسول : منصور بن حيان عن سليمان بن بشر اخلزاعي عن خاله مالك ابن عبد اهللا رضي اهللا عنه، قال

  .ل خلف إمام كان أخف صلوة منهاهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فلم أص
  .احلسني بن حيىي احلدادي شيخ، مسع بقزوين مع حممد بن احلسني املعروف حباجي، سنة تسع وتسعني وثالمثائة

احلسني بن يعقوب بن إسحاق اجلنزي، مسع طرفا من أبو سنن الصوفية أليب عبد الرمحن السلمي من اإلمام أمحد بن 
  .إمساعيل

علي القزويين، روى عن إبراهيم بن املولد، وروى عنه الشيخ أبو عبد الرمحن السلمي يف  احلسني بن يوسف أبو
مسعت أبا علي احلسني بن يوسف القزويين، مسع إبراهيم بن املولد، مسعت احلسن : مقامات األولياء من مجعه، فقال

  .واإليثار عند الوجود بن علي، مسعت أبا احلسني النوري، يقول نعمت الفقري السكون عند العدم والبذل
أبو احلسني بن كرامة القزويين، شيخ من شيوخ الصوفية أورده أبو عبد الرمحن السلمي يف تاريخ الصوفية يف 

املعروفني بالكىن من حرف احلاء، وذكر أنه من أصحاب أيب يعقوب السوسي، وأنه مسع أبا سعيد الرازي يقول أنفق 
  .ف درهمأبو احلسني على هذه الطائفة مائة أل

  .أبو احلسني بن أيب الليث القزويين، ومسع أبا عمر عبد الواحد بن مهدي بقزوين
  .أبو احلسني بن موسى بن هارون بن حيان، مسع أباه وغريه من شيوخ قزوين

أبو احلسني القزويين، قال الشيخ أبو عبد الرمحن السلمي يف مقامات األولياء يف باب التقوى، مسعت أبا احلسني 
ويين الفقيه، مسعت أبا الفضل العباس بن عبد اهللا الشافعي، يقول جاء رجل إىل سهل بن عبد اهللا رضي اهللا عنه، القز

نعم أكتب إن استطعت أن تلقى اهللا : وبيده حمربة وكتاب، فقال أحببت أن أكتب عنك شيئا ينفعين اهللا به، قال
  .ذا أحد املذكورين من قبلومعك احملربة والكتب فافعل، وميكن أن يكون أبا احلسني ه

  االسم الثامن

حسان بن كثري بن حسان أبو حممد، مسع هارون بن هزاري وحممد ابن عبد العزيز الدينوري وحيىي بن عبدك، قال 
  .ثنا عنه شيوخنا وهو ثقة، مات سنة سبع عشر وثالمثائة: اخلليل احلافظ
  االسم التاسع



ن عباد بن يعقوب عن علي بن هشام، روى أبو بكر بن محشاد عن حنظلة بن زكريا، حدث بقزوين عن احملاريب ع
  .رجل من حنظلة
  االسم العاشر

حفص بن عمر األردبيلي أبو القاسم احلافظ، قال اخلليل بن عبد اهللا كان إماما يف وقته ارحتل إىل الري، فسمع أبا 
ني بن علي الطنافسي وببغداد أبا حامت وأقرانه ورضوا حفظه وهو مبتدىء، ومسع بقزوين، حيىي بن عبدك واحلس

قالبة وإمساعيل القاضي وبالكوفة ابن أيب العنبس وهبمدان ابن ديزيل وبنهاوند إبراهيم بن نصر، ومسع منه أمحد بن 
ظاهر املياجني وبقزوين أبو يعلى الزيدي وعلي بن احلسني بن سعيد وهبمدان أمحد بن علي بن الل، وله تصانيف 

  .سان، ومات سنة تسع وثالثني وثالمثائةوارحتل إليه أهل خرا
  احلادي عشر

حامد بن حسنوية بن حاجي الزبريي أبو طاهر بن أيب سليمان كان كثري الذكر والتالوة، ومسع أباه وجده وأبا أمحد 
مكي شامي " اساري تفدوهم " الكموين وغريهم، ومسع حممد بن آدم الغزنوي كتاب الغاية وشرحها ويف الشرح 

و وخلف أسرى تفدوهم محزة أسرى، واساري مجع اسر، وقال أبو حامت أسرى مجع أسري، واسارى مجع وأبو عمر
  .أسرى مجع اجلمع

ألن أسرى مجع يشبه الواحد يف اللفظ يقال إمرأة سكرى وعطشى، فجمع علي أسارى كما مجع سكرى على 
داء أن جتعل الفداء ماال ومسع سنن ابن سكارى وتفدوهم وتفادوهم لغتان واملفاداة أن جتعل نفس لنفس فداء والف

  .ماجة من اإلمام ملكداد بن علي وأجاز له أكثر شيوخ والدي رمحهم اهللا تعاىل
  .حامد بن أمحد أبو القاسم الفقيه احلامدي، ومسع عبد الواحد بن ماك الفقيه

لفتح الراشدي، وأجاز له حامد بن احلسن بن حامد بن كثر أبو القاسم، مسع أبا عمر بن مهدي البغدادي وأبا ا
  .رواياته ومساعاته، أبو احلسن علي بن احلسن الصيقلي الواعظ

  .حامد بن الشافعي بن حممد بن إدريس من أهل الفقه والعدالة وهو أخو أمحد بن الشافعي ابن حممد بن إدريس
ع وبرع، ودرس حامد بن حممود بن علي أبو نصر املاوراء النهري، اخلطيب إمام متقن حسيب حي، مسع ومج

وصنف يف علوم وورد قزوين، ومسع هبا من األستاذ أيب إسحاق الشحاذي التلخيص أليب معشر املقرىء وغريه، 
ومسع بنيسابور والري وغريمها أنبا اإلمام أبو نصر حامد بن حممود هذا أنبا الشريف أبو القاسم علي بن طراد 

  .ن بشران أنبا احلسني بن صفوانالزبريي عن أبيه أنبا أبو احلسني علي بن حممد ب
ثنا أبو بكر ابن أيب الدنيا، حدثين حممد بن زيد بن رفاعة ثنا أبو عامر العقدي ثنا عبد امللك بن حسني املدين، مسعت 

سعد بن عمرو بن سليم، مسعت رجالً منا، يقال له معاوية أو ابن معاوية عن أيب سعيد رضي اهللا عنه، قال قال 
  .امليت يعرف من يسغله وحيمله ويدليه يف قرب:  عليه وآله وسلمرسول اهللا صلى اهللا

محاد بن علي بن عبد الرزاق النيسابوري القاضي، كان نسيبا فقيها، قومي الطبع واخلط ومسع احلديث، استقصى 
  .بقزوين أياما سنة ست ومخسني ومخسمائة

اعيل سنة مثان ومخسني ومخسمائة، يف مسند أمحد بن أمحد بن إمساعيل القرائي، مسع عنه أبا مسلم ظفر بن إمس
الشهاب القاضي القضاعي بروايته عن اخلليل القرائي عن القضاعي، أنبا عبد الرمحن بن عمر البزاز أنبا أبو سعيد 

هو ابن األعرايب ثنا حممد بن عبد الربيع اجليزي، ثنا يونس هو ابن عبد األعلى، ثنا حجاج بن سليمان الرعيين، قال 



كنت أمسع عجائزنا يقلن الرفق يف املعيشة، خري من بعض التجارة، فقال حدثين حممد بن املنكدر : بن هليعةقلت أل
  .الرفق يف املعيشة خري من بعض التجارة: عن جابر رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول

بن زاذان، يف مسند أمحد بن حنبل، برواية عن  محد بن أمحد بن حممد بن عمر بن زاذان الفقيه، مسع أبا حممد
القطيعي، عن عبد اهللا، عن أبيه، ثنا أسود بن عامر، ثنا اسرائيل عن ثوير، عن جماهد، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما 

  .لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم اخلنثني من الرجال واملترجالت من النساء: قال
الكاكوي الوير املعروف، باإلستاذ األمري كان وزيراً للوالى اجلعفريني بقزوين، وله مع محد بن أمحد أبون العالء 

اجلاه الرفيع الفضل الوسيع، واجلود املبني والكالم املتني، والنظم والنثر الفائقان واليد واللسان املبسوطان كتب إىل 
  .من حرف األلفشرفشاه بن حممد اجلعفري، هذه الرسالة يهنيه بالنريوز، وهي خالية 

بسم رب غفور رحيم، سعيد جد موىل وحنن عبيده وخدمه، قد كربت عن تكنية وتسمية نفسه ومهه سليل متني، 
مهبط وحي كرمي، مرسي ملك قدمي، قد نشر مبجده ذكر جعفره، وخلد مفخره، وبقي يزهى ويزهو، بشرفه وينهى 

ولقي نريوزه بنصيب من مينه موفور، يقسم وقته ويهر بطرفه، وعمر عمر سبعة نسور يف عز مظفر وجد منصور، 
  .بني رفع ويل وكتب حسود

قد تقدم على كل سيد وسور موقوفة مهته على حتري رضايته جمبولة قلوب رعيته على حبه، يسري مجوع عدده حتت 
ه، من بذل علمه، مذعنني لصليل سيفه وضرير قلمه، وبورك له يف نعم لديه مرهونة، وفق لتخليد سنن يف بية مسنون

وريب يستجيب فيه دعويت، وكل ذي فضل تصور قصدي : بّر نغم طيب نشره ورفع جد نبت به صروف دهره
  .عذرين يف هفويت

قصد عبده يف خدمته سلوك سبيل يف نثره، غري مسبوكة وطريقة جد متروكه، يذكر نفسه شريف فكره، ويبقى 
ومما . على نعمة سلم ومن صلى على نبيه حممد وعترته غنم خدمته على ذكره مبنه وحوله وقوته ورمحته من محد ربه،

  :يروى له
  لكي أصون النفس والعرضا... ما عاذيل يف املال فرقته 
  بالذل ما أمكن ال أرضى... ال تكثر اللوم فاين أمرؤ 
  عادونا فارجتع القرضا... اقرضنا الدهر زمانا وقد 

  ضايف العدل من ذامنع الفر... فرض علينا ردعا رية 
  مل يبصروا جوا وال أرضا... لست كقوم إن أصابوا غين 
  من خوف اعسارهم مرضى... وإن عرهتم نكبته أصبحوا 

  يف عبده أسخط أم أرضى... فاحلمد هللا على حكمة 
  :فليتك حتلوا واحلياة مريرة إىل آخر البيتني: له يف نقيضة قول أيب فراس

  اين الذي هو يغضبمبر وأرض... فلو كنت حتلو يل حال عيشي الذي 
  ملا كان ما بيين وغريك خيرب... ولو كان ما بيين وبينك عامرا 

  :كتب إىل أيب البدر هالل ابن ظفر الزجناين
  ألسلو عما قد عهدت من الوصل... تسلني عين يا هال ومل أكن 

  سوى الغمد يضنيه مفارقة النصل... وما أنا مذ فارقتين وهجرتين 
  :فأجابه هالل



  فصريتين بدرا متام من الوصل... يف األصل ناحال دقيقا كنت 
  .فلما تفرقنا وشطت بنا النوى وفارقت ذاك الوجه عدت إىل األصل

  :يقال إن األستاذ أبا العالء تويف سنة ثالثني ومخسمائة، وقال فيه هبة اهللا بن احلسني الكاتب الوكيلي
  تدمعوعني على محد مد الدهر ... على كل ميت يد مع العني ساعة 

  فلم تك عن راجيه ما عاش يقلع... كأن جفوين بعده سحب كفه 
  :أيضا

  ولست أرى حبرا بذاك جديرا... جتيش بدر القول حبر خواطري 
  وعندي عشب لو وجدت بعريا... وعندي مرعي لو وجدت أكولة 

  لبعت لعمري يف شراه شهورا... فلو ردين يوما مبحمد بن أمحد 
  وغر املساعي رنة وزفريا... عة ابادي عليه اجملد حزنا ولو

  وعاد ثواه عنربا وعبريا... سقت أدمع العشاق قربا ثوى به 
  ألطلع منه من بنيه بدورا... لني غاب عن أفق العلي منه مشسه 

  فما مل يزل فدما بذاك جديرا... جديرين أن ينبوا املكارم والعلى 
راية، ورد قزوين وكان هبا يف سنة ست وتسعني وثالمثائة محد بن حممد بن حامد اهلمداين، كان من أهل الفضل والد

  .وحصل من مؤلفات الشيخ أمحد بن فارس ما تيسر له

محد بن إبراهيم، مسع أبا احلسن القطان يف الطواالت حديثه عن أيب احلسن علي بن حممد بن عبد اهللا بن املبارك 
د الرمحن الرواشي ثنا سلمة بن نبيط األشجعي، عن نعيم عن الصنعاين، ثنا زيد بن املبارك ثنا ابن آدم ثنا محيد بن عب

نبيط بن شريط األشجعي، عن سامل بن عبيد، وكان رجالً من أهل الصفة قال أغمي على النيب صلى اهللا عليه وآله 
  .وسلم يف مرضه فأفاق فقاال حضرت الصالة قالوا نعم قال مروا بالال أن يؤذن ومروا أبا بكر فليصل بالناس

  سم الثالث عشراال

محدان بن محدوية القزويين، أبو حممد حدث عنه سليمان بن يزيد الفامي، قال حدثنا، سهل بن عثمان العسكري، ثنا 
أبو خالد األمحر ثنا هشام عن ابن سريين، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال سجد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

  .كرب مث رفع وكربسجديت السهو بعد ما سلم وكرب مث سجد و
محدان بن عمران أبو الفرج البغدادي، اخلطيب، بقزوين، مسع أبا الفتح الراشدي سنة ست وأربعمائة، وروى 

عن أيب القاسم عبيد اهللا بن حممد بن إسحاق بن سلميان بن حبابة، عن عبد اهللا بن . أحاديث هدبة بن خالد القيسي
  .الفتح، إمساعيل بن عبد اجلبار بن مالك، سنة ثالث وأربعني وأربعمائة حممد البغوي، عن هدبة مسع منه القاضي أبو

  الرابع عشر
محري بن إبراهيم بن محري بن احلسن اخليارجي، مسع أباه أبا إسحاق إبراهيم بن محري ومن مسموعه منه ذكر مشائخ 

  .البخاري لعبد اهللا بن عدي احلافظ
بط األول، مسع أباه ومسع األستاذ الشافعي ابن داؤد املقرىء سنة عشر محري بن خليفة بن محري بن إبراهيم بن محري س

  .ومخسمائة
محري بن مخيس األهبري أبو عبداهللا السعدي، مسع بالري أبا حامت وبقزوين، حيىي بن عبدك وأقراهنما قال اخلليل 



ن عبد الغفار بن مكي احلريب، وحدثين عنه حممد بن إسحاق الكيساين، والقاسم بن علقمة، أنبا عبد الكايف ب: احلافظ
عن اجازة جدة مكي بن حممد، أنبا بو حفص عمر بن حممد بن عمر بن جابار، عن أبيه عن جده عمر عن أيب عبد 

اهللا محري بن مخيس ثنا حممد بن أمحد النيسابوري، ثنا حممد بن حيىي ثنا، يزيد ابن هارون ثنا شريك بن ليث عن 
  .عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، إمنا يبعث الناس على نياهتمطاؤس، عن أيب هريرة رضي اهللا 

محري بن ميسرة الكاتب القزويين، عامل بالعربية، متقن رأيت خبطه معظم أدب الكاتب أليب حممد بن قتيبة، كتبه سنة 
  .مخس ومثانني وثالمثائة ويف كتابة ما يدل على األتقان واملعرفة التامة

  عشراخلامس 
  .محزة بن أمحد بن زيتارة أخو حممد بن أمحد بن زيتاره، مسع أبا عمر بن مهدي سنة سبع وتسعني وثالمثائة

محزة بن بكران ابن مسوية القزويين، مسع مع أخيه أمحد بن بكران أبا احلسن القطان، يقول يف إمالئة، ثنا علي بن 
يد بن مجهان، حدثين، سفينة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه عبد العزيز ثنا أبو نعيم، ثنا حشرح بن نباتة، ثنا سع

أمسك فأمسكت خالفة أيب بكر وخالفة : اخلالفة يف أميت ثالثون سنة مث ملك بعد ذلك، قال يل سفينة: وآله وسلم
  .عمر وخالفة عثمان وخالفة علي رضي اهللا عنهم فوجتها ثالثني سنة

لراشدي سنة إثنتني، وعشرين وأربعمائة بقراأة خدا دوست الديلمي يف جزء محزة بن احلسن األخويين، مسع احملسن ا
فيه أخبار يف تكفري من قال خبلق القرآن من رواية أيب احلسن القطان، مسع الراشدي من حممد بن علي الفرائضي، 

، وابو عبداهللا عن القطان، قال ثنا أبو حامت حممد بن إدريس وأبو جعفر احلضرمي، وأبو عبد اهللا حممد بن يزيد
احلسني بن علي الطنافسي، قالوا ثنا إبراهيم بن املنذر اخلزامي، ثنا إبراهيم ابن مهاجر بن مسمار، عن عمر بن 

  .حفص بن ذكوان عن موىل احلرقة، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
آدم بألف عام، فلما  إن اهللا عز وجل قرأ طه ويسني قبل أن خيلق: قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

مسعت املالئكة القرآن قالوا طوىب ألمة نزل عليهم هذا وطوىب ألجواف حتمل هذا، وطوىب أللسن كلهم هبذا، لفظ 
  .احلديث أليب جعفر احلضرمي

محزة بن حمد بن أمحد بن طاهر األهبري، مسع يف الصحيح البخاري من أيب الفتح الراشدي سنة أربع عشر وأربعمائة، 
يا رسول اهللا : ث عن حجاج، ثنا شعبة أبو عمران، مسعت طلحة بن عبيد اهللا، عن عائشة رضي اهللا عنها قلتاحلدي

  .إن يل جارين فإىل أيهما أهدى قال إىل أقرهبما منك بابا

محزة بن حممد بن أمحد بن جعفر بن زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب أبو يعلى الزيدي شريف، نبيل، 
عارف باحلديث واللغة، والشعر، مسع بقزوين احلسن بن علي الطوسي، وإسحاق بن حممد وحممد بن صاحل فاضل، 

الطربي وعبد اهللا بن حممد األسفرائين، وبالري عبد الرمحن بن محاد الطرباين، وعبد الرمحن بن أيب حامت، وسهل ابن 
  .ن وارةحممد الوراق وأمحد بن جعفر بن نصر وإبراهيم بن حممد بن مسلم م

دخل نيسابور آخرا فسمع حممد بن يعقوب األصم وحممد ابن يعقوب الشيباين، وكتب عنه بشرفه األئمة الذين 
كانوا أكرب سنا منه، وذكره احلافظ أبو عبد اهللا احلافظ يف تاريخ نيسابور، ذكر موقر فقال هو الشريف حسبا ونسبا 

هم له شبيها جاللة وعفة وبيانا ونشر احملاسن اخللفاء واملهاجرين واجلليل مهة وقوال وفعال، ما رأيت يف العلوم وغري
واألنصار جرى عنده ذكر يزيد بن معاوية فقال ال أكفره لقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إين سألت اهللا أن ال 

  .يسلط على أميت أحدا من غريهم فأعطاين ذلك
جتمع الناس على أن يريدوه على البيع فأىب عليهم وقبض عليه ورد نيسابور سنة سبع وثالثني مث خرج إىل الري فا



أمري اجليش وبعث هبا إىل خبارا وقبح أمره عند السلطان وبقي هبا مدة مث رجع إىل نيسابور سنة أربعني وحينئذ أدمنا 
  .ناألحتالف إليه، تويف بنيسابور يف رجب سنة ست وأربعني وثالمثائة ومحل تابوته على البغال إىل قزوي

يف تاريخ اخلليل احلافظ أنه مات، سنة اثنتني وأربعني وثالمثائة، بنيسابور ومحل إىل قزوين ودفن يف املقابر العتيقة، 
مسعت السيد أبا يعلى، مسعت أبا بكر عبد اهللا بن حممد بن خالد الرازي : وحدث احلاكم أبو عبد اهللا عنه، فقال

ان املدائين القطان، مسعت أيب مسعت أبا اليسع مسعدة بن صدقة، املعروف باحلبال، مسعت حممد بن عيسى بن حي
دخلت على أيب عبد اهللا جعفر بن حممد الصادق، فقلت له يا بن رسول اهللا إين الحبك فاطرق مث رفع رأسه : يقول

  .إىل فقال صدقت يابا اليسع سل قلبك عمالك من قلي يف حبك فقد أعلمين قليب عما يل يف قلبك
آبائه الطاهرين عن جده رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف األرواح وأهنا جنود جمندة، فتتشأم  مث حدثنا عن

كما تتشأم اخليل، فما تعارف منها ايتلف وما تناكر فيها اختلف وعندي جز كتبه خبطه أبو العباس حممد بن يعقوب 
  .األصم للسيد محزة هذا

بو يعلى الزيدي سبط األول عامل، فاضل يف األدب والفقه وغريمها، وكتب محزة بن حممد بن محزة بن حممد بن أمحد أ
احلديث الكثري ورحل به أبوه إىل مكة وهو صيب، سنة سبع ومخسني وثالمثائة، فسمع هبا من إبراهيم بن حممد 

د بن جعفر الديبلي، ومسع ببغداد حممد بن جعفر األنباري وأمحد بن يوسف النصييب وعيسى بن حممد الطوماري وأمح
  .بن مالك القطيعي علي بن أمحد بن موسى الدقيقي وجبرجان حممد بن أمحد الغطريفي

صنف له أبو القاسم ابن ثابت البغدادي الفوائد، وهو شاب، مسع منه احلافظ أبو سعد السمان بقزوين، سنة مخس 
ة أنبا حممد بن جعفر بن حممد بن شاكر ثنا أبو يعلى محزة بن حممد بن محز: ومثانني وثالمثائة، وقال اخلليل احلافظ

الصائغ ثنا حسني بن حممد املروروذي ثنا جرير بن حازم ثنا حممد بن سريين عن انس بن مالك رضي اهللا عنه قال 
أتى عبيد اهللا بن زياد برأس احلسني بن علي رضي اهللا عنهما فجعل يف طشت فجعل ينكث عليه بالقضيب، وقال يف 

س كان أشبههم برسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وكان خمضبا بالومسة، تويف سنة إحدى حسنه شيئاً، فقال أن
  .وأربعمائة

محزة بن حممد بن عبد اهللا بن طاهر القزويين، املعروف باألهبري أبو يعلى، مسع القاسم بن جعفر بن عبد الواحد سنن 
  .ؤدأيب داؤد السجستاين أو بعضه، بروايته عن اللؤلؤي عن أيب دا

محزة بن حممد بن فوالن الصرييف، مسع القاضي عبد اجلبار بن أمحد، حيدث عن أيب عمران موسى بن سعيد بن موسى 
مسعت أبا : ثنا حممد بن علي املكي ثنا الفعنيب ثنا سليمان بن بالد عن عبد اهللا بن عبد الرمحن عن هنار العبدي، قال

صلى اهللا عليه وآله وسلم قال إن اهللا تعاىل يسأل العبد، يوم  سعيد اخلدري رضي اهللا عنه يذكر أن رسول اهللا
ما منعك إذا رأيت منكراً أن تنكره فإذا لقن اهللا تعاىل عبدا حجة، قال ريب وثقت بك : القيامة، حىت يقول له
  .وفرقت من الناس

ز له عبد الرمحن بن حممد محزة بن حممد بن علي بن ثابت من أسباط أيب القاسم علي بن ثابت البغدادي احلافظ، أجا
  .سنة ست وتسعني وثالمثائة. بن يوسف

  .محزة بن حممد الداودي فقيه صاحل، مسع أبا الفضل الكرجي
حديثه عن أيب طالب حممد بن علي . محزة بن حممد النجار، مسع نصر بن عبد اجلبار القرائي، سنة ست ومخسمائة

د اهللا احلالل بسوق العطش ثنا عبد اهللا بن حممد ثنا علي بن اجلعد العشاري ثنا أبو حممد عبد اهللا بن احلسني بن عب
كانت أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ورضي : أنبا القاسم بن فضيل احلداين عن حممد بن علي، قال



  .احلج جهاد كل ضعيف: عنها تقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
يعلى، مسع أبا طلحة اخلطيب يف الطواالت أليب احلسن القطان حديثه، عن أمحد بن حممد  محزة بن حممد اخلبازي أبو

  :بن سهل ثنا حممد بن محيد ثنا سلمة عن حممد بن إسحاق، قال عبد اهللا بن رواحة تبكي محزة رضي اهللا عنه
  وما يغين البكاء أو العويل... بكت عيين وحق هلا بكاها 
  أمحزة ذاكم الرجل القتيل.. .على أسد االله غداة قالوا 
  هناك وقد أصيب به الرسول... أصيب املسلمون به مجيعا 

  وأتت املاجد الرب الوصول... أبا يعلى لك األركان هدت 
  خيالطها نعيم ال يزول... عليك سالم ربك يف جنان 
  فكل فعالكم حسن مجيل... أال يا هاشم األخيار صربا 
  اهللا ينطق أبو يقولبأمر ... رسول اهللا مصطرب كرمي 

  فبعد اليوم دائلة تدول... أال من تبلغ عين لويا 
  وقايعنا هبا يشفى العليل... وقبل اليوم ما عرفوا وذاقوا 

  غداة أتاكم املوت العجيل... نسيتم ضربنا بقليب بدر 
  عليه الطري حائمة جتول... غداة ثوى أبو جهل صريعا 

  دن ثقيلويف حيزومه ل... ومتركنا أمية جملعبا 
  ويف أسيافنا منها فلول... وهام ابىن ربيعة سائلها 

  حبمزة إن عزكم ذليل... أال يا هندي ال تبدي مشاتا 
  فأنت الواله العربي الثكول... أال يا هند فأبكي ال متلي 

  .محزة بن نصر بن أمحد بن الساكن اهلمدين املذكر، مسع أبا منصور املقومي، سنة أربع وسبعني وأربعمائة
محزة بن هبة اهللا بن حممد بن احلسني احلسين السيد أبو الغنائم من أهل نيسابور حسن السرية، رضي األخالق ورد 

قزوين، ومسع هبا احلديث، أنبا اإلمام أبو سعد السمعاين باإلجازة العامة أنبا السيد محزة يف كتابه أنبا أبو عبد اهللا 
لقاضي أبو الطيب أنبا ابن الغطريف ثنا ابن شريح أنبا أبو حيىي الضرير ثنا احلسني ابن املظفر احلمداين بقزوين أنبا ا

: زيد بن احلباب ثنا سفيان بن سليمان أنبا قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
باحلرية عند  قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بشاهد وميني، تويف سنة ثالث وعشرين ومخسمائة، ودفن

  .والده أيب الربكات
محزة بن اليسع األشعري صاحب أوقاف ومبار، ذكر أبو عبد اهللا محزة بن احلسن يف كتاب أصبهان أن محزة هذا 
كان رئيس قم وهو الذي مصرها ونصب املنرب يف مسجدها مث زاده السلطان والية قزوين فأنشأ هبا قناة وأجرى 

  .وقف قائم بقزوين يعرف بوقف محزة وذكر أنه مل يكن بقزوين ماء جار ماءها وسط املدينة، وله عليها
  االسم السادس عشر

محكوية بن عبدوس القزويين أحد الفضالء له كتاب القالئد يف قدر جملدة فيه فوائد من كل فن ومما رأيت فيه أنه 
رية مل أجعل بسقام البصر، وأنه قيل لبقراط أما ختاف على عينك من إدامة النظر يف الكتب، فقال إذا سلمت البص

مر ببهرام يف سواد الليل طائر فصوت فشدد سهمه حنو الصوت، وهو ال يرى الشخص فخر ميتاً، فقال هبرام لو 
اللهم إنك تعلم أين أخافك من قبلي وال أخاف من قبلك وأرجوك : صمت الطائر، كان خريا له وأن املعتصم قال



  .من قبلك وال أرجو من قبلي
  السابع عشر االسم

حيان بن أيب عمران، مسع أبا احلسن القطان يف مجاعة، حديثه عن أيب القاسم مسعدة بن سعد بن مسعدة العطار 
كان ابن شهاب، يقول حدثين عبد : املكي ثنا إبراهيم بن املنذر اخلزاعي ثنا ابن فليح عن موسى بن عقبة، قال

جال من أهل العلم أن عامر بن مالك بن جعفر الذي يدعى الرمحن بن عبيد اهللا بن كعب بن مالك السلمي، ور
  .مالعب األسنة قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، وهو مشرك فعرض عليه اإلسالم فأىب أن يسلم

فأهدى لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم هدية، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ال أقبل هدية 
عامر ابن مالك يا رسول اهللا، ابعث معي من شئت من رسلك فأنا هلم جار، فبعث رسول اهللا صلى  مشرك، فقال

أعنق ليموت عينا له يف أهل جند، : اهللا عليه وآله وسلم رهطا منهم املنذر بن عمرو الساعدي وهو الذي يقال له
ر معونة غري عمرو بن أمية الضمري فسمع هبم عامر بن الطفيل فاستنفر هلم بين سليم فنفروا معهم فقتلوهم ببئ

أخذه عامر بن الطفيل فارسله فلما قدم على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
  .وسلم أمن بينهم

  .حسنويه بن وهب، مسع كتاب القرآن أليب حامت السجستاين
  فصل

ن شيخ اإلسالم إمساعيل الصابوين بقزوين، سنة تسع وستني أبو احلسام بن هبة اهللا، مسع أبا بكر عبد الرمح
  .وأربعمائة

  .أبو احلسني بن هارون بن موسى بن هارون بن حيان، مسع مع أخيه أيب احلسني أبامها وغريه من شيوخ قزوين
  .أبو حنيفة ابن أمحد بن احلسني، مسع بقزوين احلسني بن حلبس

  .عبد الواحد بن مهدي البغدادي بقزوينأبو حنيفة بن حممد النجار، مسع أبا عمر 
  زيادات حرف احلاء

  من غري رعاية الترتيب يف األمساء واآلباء

ثنا أبو : محدان بن الربيع أبو جعفر القزويين، روى عن أيب حجر، وحدث عن ميسرة بن علي فقال يف مشيخته
ا مكي بن إبراهيم عن مالك ابن أنس عن جعفر محدان بن الربيح يف املدينة الداخلة ثنا أبو حجر عمرو بن رافع ثن

  .نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم صل على النجاشي فكرب أربعا
احلسني بن أمحد بن سكة اآلمدي أبو عبد اهللا، حدث بقزوين عن أيب احلسن علي بن حممد بن أمحد املعروف بابن 

بن حممد الكاتب ثنا نعيم بن محاد ثنا عبد الرمحن بن زيد العمي من أبيه عن سعيد بن لؤلؤ الوراق ثنا أبو علي محزة 
سألت ريب يف ما اختلف فيه : املسيب عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

عضها فمن أخذ بشيء مما أصحايب من بعدي فأوحى إىل يا حممد إن أصخابك كالنجوم يف السماء بعضها أضوء من ب
  .هم عليه فهم عندي على هدى

احلسن بن حممد بن إبراهيم احلافظ أبو نصر اليورناريت كبري مشهور من حفاظ إصبهان، مجع ومسع وأمالء الكثري، 
وهو ممن شهرته يغين عن األطناب يف ذكر شيوخه وأصحبه وتعريفه هبم ورد قزوين، ومسع هبا قراآت على أيب 



ق اهللا بن هبة اهللا بن حممد بن هبة اهللا اخلطيب أنبا والدي، أنشدنا احلسن بن حممد احلافظ، أنشدنا الربكات رز
  :الفقيه أبو مسعود إمساعيل بن نصر بن عبد اجلبار القزويين لبعضهم

  مستندا يف املسجد اجلامع... قل البن خالد إذا جئته 
  حدثنا األعمش عن نافع... هذا زمان ليس خبطي به 

  .سني بن حممد بن نافع، مسع أبيه حممد بقزوين من أيب زرعة أمحد بن احلسني الرازي كتاب القدر من مجعهاحل
احلسن بن محزة العلوي الرازي أبو طاهر قدم قزوين، وحدث هبا عن سليمان بن أمحد، روى عنه أبو مضر ربيعة بن 

لينا قزوين، سنة أربع وأربعني وثالمثائة، ثنا حدثنا أبو طاهر احلسن بن محزة العلوي قدم ع: علي العجلي، فقال
سليمان بن أمحد ثنا عمر بن حفص السدوسي ثنا إسحاق بن بشر الكاهلي ثنا يعقوب بن املغرية اهلامشي عن ابن 

  .داؤد عن إمساعيل ابن أمية عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما
حيىي حيايت وميوت ممايت ويدخل جنة عدن فليوال عليا من  قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من سره ان

  .بعدي فإهنم عتريت خلقوا من طينيت ورزقوا فهمي وعلمي فويل للمكذبني بفضلهم من أميت ال أناهلم اهللا شفاعيت

ثنا محزة بن عبدي اهللا بن أمحد املالكي أبو القاسم األهبري املعروف بفنك، حدث بقزوين، عنه ربيعة بن علي، قال 
عبد اهللا بن مسوية بقومة عن أيب هدنة، مسعت أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول خدمت النيب صلى اهللا عليه وآله 

قرى علي هبذا األسناد مثانية : وسلم عشر سنني، فما قال يل يف شيء عملت أسأت أو بئس ما صنعت، مث قال ربيعة
  .ه بقزوينوعشرون، حديثا مبشهدي فقد أجازها يل مع مجيع ما روا

  باب اخلاء فيه عشرة أمساء

  االسم األول

خازم بن حيىي بن إسحاق أبو احلسن احللواين أخو أمحد بن حيىي، روى عن أيب السلوى وإمساعيل بن أيب كرمية ورد 
قزوين، وحدث هبا سنة ثالث وسبعني ومائتني، ومسع منه إسحاق بن حممد وعلي بن مهروية، وأبو احلسن القطان 

ع منه ابن القطان ثنا إمساعيل ابن كرمية احلراين، ثنا حممد بن سلمة، عن أيب عبد الرحيم، حدثين زيد بن أيب وفيما مس
أنيسة عن أيب إسحاق، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن أيب ابن كعب رضي اهللا عنه عن 

فذكرهم بأيام اهللا، وأيام اهللا نعماؤه، مث قال ليس  رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال قام موسى يوما يف قومه
  .أحد خري مين وال أعلم إىل آخر حديث اخلضر عليه السالم

  االسم الثاين
خالد بن احلسني بن جربئيل البايب أيب يزيد، قدم بقزوين وحدث هبا وروى اخلليل احلافظ يف مشيخته، عن خالد 

بن غياث، ثنا عمران بن موسى، ثنا أمحد بن منصور النيسابوري ثنا  هذا، قال ثنا حممد بن سعيد القاري ثنا حفص
خلف بن متيم، قال كنا مع إبراهيم األدهم يف بيت فجاء أسد، على باب البيت قال ففزعوا فخرج إبراهيم إليه، 

اللهم : لوافقال يا قسورة إن كنت أمرت فينا بشيء فامض ملا أمرت به، وإال فعد، فوىل األسد فقال لنا إبراهيم قو
  .احرسنا بعينك اليت التنام، وبركتك الذي ال يرام، الهتلكنا وأنت الرجاء

  االسم الثالث



  .خدا داد بن عاصم النسوي، فقيه مسع إبراهيم بن محري اخليارجي بقزوين
ع خدا دوست بن با موسى احلسن الديلمي، أبو الفضل مسع ومجع وكتب الكثري عن أيب التفح الراشدي، وغريه ومس
بقراآته سنن ابن ماجة علي أيب طلحة اخلطيب مجاعة سنة تسع وأربعمائة ومسع فضائل القرآن أليب عبيد من الزبري 
بن حممد الزبريي بقرأة أيب مسعود البجلي، سنة مثان وأربعمائة، ومسع أبا احلسن ابن إدريس، سنة مثان أيضا وقرأ 

  .بعمائة، يف اجلامع بقزوينعلى أيب الفتح الراشدي يف صفر سنة مثان عشرة وأر
أخربكم علي بن أمحد بن حممد بن معاذ العدل، أنبا أبو حامد األعمش، ثنا سهم ابن إسحاق والدقيقي وأمحد بن 

سلم احلذاء الواسطيون وإسحاق بن وهب العالق، ثنا أبو منصور بن احلارث بن منصور ثنا حبر بن كثري السقاء ثنا 
حلسن عن رجل، قال المرأته أنت على حرام قال ال حتل حىت تنكح زوجا غريه، قال داؤد بن أيب هند، قال سألت ا

  .فأتيت سعيد ابن املسيب، فسألته عن رجل قال المرأته أنت على حرام وأخربته بقول احلسن
 فقال أخطأ احلسن رضي اهللا عنه كفارة ميني، قال أتيت عامر الشعيب فسألته عن رجل قال المرأته أنت على حرام،
وأخربته بقول احلسن وقول سعيد، فقال اخطأ احلسن، ومل يصب سعيد بن املسيب، ال كفارة ميني وال شيء، قال 

الشعيب وقال مسروق قالت عائشة رضي اهللا عنها إمنا كفر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إنه حلف ومل يكفر 
  .لقوله أنت على حرام

  االسم الرابع
مي، مسع اإلمام أمحد بن إمساعيل، حيدث عن أيب حممد املوفق بن سعيد أنبا أبو علي الصفار خرشيد بن مردهني الديل

ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال قال املغرية بن حكيم : ثنا أبو سعد أنبا ابن زياد أنبا ابن شريوية وأمحد بن إبراهيم قاال
  .عن يوسف بن ماهك عن عبداهللا ابن عمروعن عبيد اهللا بن األخنس، حدثين الوليد بن عبد اهللا بن أيب مغيث 

قال كنت أكتب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كل شيء أمسعه وأريد حفظه، فقالت قريش أتكتب عن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كل شيء تسمعه يف الغضب والرضى فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .يه، وقال أكتب كل شيء خيرج منه فأنه ال خيرج منه إال حقوآله وسلم فأشار بيده إىل ف

خود أمذ بن املسافر ابن الشافعي أبو عيسى القرائي، مسع اجلنيد ابن صاحل القرائي والشافعي ابن احلسني األستاذي 
وياه أما من اجلنيد، سنة مخس وتسعني وأربعمائة، من اآلخر، سنة مثان عشر ومخسمائة، ومن مسموعه منهما ما ر
عن ناصر بن أمحد الفارسي قاال ثنا أبو حفظ عن عمر بن حممد ابن عيسى العدل أنبا أبو بكر أمحد بن جعفر 

  .القطيعي ببغداد
ثنا ابو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا البصري ثنا حممد بن عرعرة بن يزيد ثنا فضال بن جبري، مسعت أبا أمامة الباهلي 

 صلى اهللا عليه وآله وسلم يا أيها الناس انيبوا إىل ربكم إن ما قل وكفى، خري قال رسول اهللا: رضي اهللا عنه يقول
مما كثر وأهلى يا أيها الناس إمنا مها جند أن جند خري وجند شر فما جتعل جند الشر أحب من جند اخلري، ياأيها الناس 

  .اتقوا النار ولو بشق مترة
  االسم اخلامس

ار لنا كان قد مسع بقراءة أيب احلسن الشهرستاين الكاتب األربعني من رواية خسرو شاه بن احلجازي األمحد كأيب ج
أيب بردة الشعري الدارقطين بن أيب حفص هبة اهللا بن علي بن احلسني بن بلكوية، سنة ست وعشرين ومخسمائة 

  .بسماعه من أبيه عن ابن املأمون عن الدارقطين



مسع أبا سليمان الزبريي يف اإلرشاد اخلليل احلافظ ثنا حممد بن خسرو شاه بن عبد اجلليل ابن الغفاري احلمريي، 
احلسن بن فتح ثنا أبو عروبة احلراين ثنا حنبل بن إسحاق، حدثين ابن عمي أمحد بن عبد اهللا بن سعيد ابن أيب هند 

كي قالتا عن أبيه عن عائشة وأم سلمة رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم دخل عليهما وهو يب
فسألناه عن ذلك فقال إن جربئيل عليه السالم أخربين أن ابين احلسني يقتل وبيده تربة محراء فقال هذه تربة تلك 

  .األرض
  .خسرو بن العراقي املقرئى، مسع السيد أبا الفتوح إمساعيل بن علي الزينيب بقزوين

يب علي املوسياباذي، سنة اثنتني ومخسني خسرو شاه بن علي القزويين، مسع الرياضة أيب حممد األهبري من أ
  .ومخسمائة

خسرو شاه بن ملكي بن احلسن الغزايل شيخ كان خيدم اإلمام أمحد بن إمساعيل، وكان يقرأ عليه احلديث وهو 
حاضر، فسمع الكثري ومما مسع حديثه يف إمالء له أنبا املوفق ابن سعيد أنبا أبو علي الصفار أنبا أبو سعد النضروي 

ابن زياد السمذي أنبا ابن شريوية وأمحد بن إبراهيم ابنا عفان بن مسلم الصفار ثنا محاد بن سلمة عن ثابت  أنبا
البناين عن كنانة ابن نعيم عن أيب برزة األسلمي قال كانت جبيب أمرأ يدخل على النساء ويالعبهن فقلت المرأيت 

  .ال يدخلن عليكم جبيب فإنه إن دخل عليكن ألفعلن وألفعلن
قال وكانت األنصار إذا كانت عند أحدهم ابنة مل يزوجها حىت يعلم هل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فيها 

حاجة أم ال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم لرجل من األنصار أردت أن تزوجين ابنتك، فقال نعم يا 
من يا رسول اهللا قال جلبيب فقال يا رسول اهللا فأستشري رسول اهللا، ونعمة عني، فقال لست أخطبها لنفسي، قال فل

أمها فاتى أمها، فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم خيطب ابنتك قالت نعم ونعمة عني، فقال ليس خيطبها 
  .جلبيب اجلبيب ال لعمر اهللا ال تزوجه: لنفسه إمنا خيطبها جليلبيب فقالت
ى اهللا عليه وآله وسلم فيخربه مبا قالت أمها قالت اجلارىي من خطبين إليكم فأخربهتا فلما أراد أن يأيت رسول اهللا صل

أمها فقالت اتردون على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أمره ادفعوين فإنه لن يضيعين، فأتى أبوها رسول اهللا 
وآله وسلم جبيبا قال فغزا رسول اهللا  صلى اهللا عليه وآله وسلم فأخربه مبا قالت فزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه

. انظروا من فقدمت: من فقدمت فقالوا ما فقدنا أحدا قال: صلى اهللا عليه وآله وسلم فأفاء اهللا عليهم مث قال ألصحابه
  .فقالوا ما فقدنا أحدا، فقال لكين فقدت جبيبا فاطلبوه يف القتلى، فطلبوه فوجدوه، وجبنبه سبعة قد قتلهم مث قتلوه

اه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فقام عليه، فقال لقد قتل سبعة مث قتلوه هذا مين مين وأنا منه مرتني، أو ثالثاً فأت
فوضعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم على ساعديه وحضر له ما كان له سرير إال ساعدا رسول اهللا صلى 

غسله، قال ثابت فما كان يف األنصار أمي أنفق منهما، قال  اهللا عليه وآله وسلم مث وضعه يف قربه، ومل يذكر أنه
اللهم صب عليها اخلري صبا وال جيعل : فحدث إسحاق ابن عبد اهللا ابن أيب طلحة، ثابتا، فقال ما كان دعا هلا فقال

  .عيشها كذا وكذا، فما كان من األنصار أمي أنفق منها
ضي عطاء اهللا ابن علي مسند الشافعي رضي اهللا عنه، أو طرفا خسرو شاه بن هاشم بن حممد القزويين، مسع مع القا

  .صاحلا من أوله من أيب سعيد احلصري
خسرو بن يوسف بن أيب القاسم القزويين، مسع بالري من القاضي عطاء اهللا بن علي، سنة ست وثالثني ومخسمائة، 

سماعه منه، سنة مثان وعشرين بالطائران وفيما مسع حديثه، عن أيب بكر عبد الواحد بن الفضل بن حممد الفارمذي ب
أنبا جدي أبو القاسم الكركاين أنبا حممد بن أيب سعد األسفرائين مبكة أنبا أبو عمر حممد بن احلسني ثنا أبو يوسف 



  .حممد بن إسحاق باملصيصة
بن عمر رضي اهللا ثنا حممد بن كيسان ثنا حممد كثري ثنا األوزاعي عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ا

يصيح صائح يوم القيامة أين الذين عادوا مرضى الفقراء يف : عنهما، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .الدنيا فيجلسون على منابر من نور والناس يف شدة

  االسم السادس

لبخاري ومن مجلة مسموعه اخلضر بن إبراهيم املؤدب، مسع أبا الفتح الراشدي بعض الصحيح حملمد بن إمساعيل ا
  .منه كتاب العتق وكتاب اهلبة وكتاب الشهادات

اخلضر بن أمحد بن حممد بن اخلضر القزويين أبو علي الفقيه، مسع علي بن حممد بن مهروية وأبا احلسن القطان، 
وين عاليا ومسع بقزوين أيضا احلسن ابن علي الطوسي وحممد بن يونس وحممد بن صاحل الطربي وغريهم من أهل قز

ونازال، ومسع بالري عبد الرمحن بن أيب حامت وبنيسابور حممد بن يعقوب األصم وحممد بن يعقوب األخرم وارحتل إىل 
العراق، فسمع ببغداد، عثمان بن أمحد السماك ودرس الفقه علي ابن أيب هريرة ومسع مبكة والكوفة، ومسع ابن 

  .داسة بالبصرة
تبت بيدي ستة آالف جزء، قال وقرأ عليه أجزاءمات، سنة أربع وسبعني وثالمثائة، مل ك: ذكر اخلليل احلافظ أنه قال

يتزوج قط ورأيت خبط اخلضر بن أمحد على ظهر جزء من مكتوباته وقد بقي منها يف يد الناس الكثريوحضر أعرايب 
  :املوقف فرمى بطرفه، حنو السماء وأنشأ يقول

  شىت مبعىن واحد ألفاظهم... برزوا بوجهك يا كرمي بدعوة 
  أن يبلغوا منه بوصف جمهد... يصفون جمدك يا عزيز وما عسى 
  تبغيه تعرفه بفضل تفقد... أنت اخلبري بفضل علمك والذي 

  زادا إليك غداة هول املشهد... فامسح مبغفرة تكون لسفرنا 
  :أيضا قال ذو النون املصري رمحة اهللا عليه

  عن مثل املقيموإمنا الظا... يا أيها الظاعن يف حظه 
  ما ضر من يرزق أن ال يرمي... رزقك يأتيك وإن مل ترم 

  مصحح اجلسم مقل عدمي... كم من أديب عاقل كاتب 
  ذلك تقدير العزيز العليم... ومن جهول مكثر موسر 

  .وكتب على احلاشية يرمي يكسب
ه حممد بن احلسني بن عبد امللك اخلضر بن احلسن بن جعفر أبو القاسم الصرام، مسع أبا احلسن القطان، وروى عن

البزار يف فوائده فقال أنبا أبو القاسم اخلضر بن حممد الصرام ثنا علي بن إبراهيم بن سلمة ثنا احلارث بن حممد بن 
أيب أسامة ثنا حيىي بن هاشم ثنا سفيان الثوري عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا بن األنصاري رضي اهللا عنه 

ول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إن من موجبات املغفرة إدخالك السرور على أخيك املسلم اشباع قال قال رس
  .جوعته وتنفس كربته

اخلضر بن حممد الصفار، مسع تفسري حممد بن أبان بقزوين من أيب علي احلسن بن حممد الفقيه النجار، سنة ثالث 
  .وستني وثالمثائة
  االسم التاسع



املعروف بالكويف، مسع بقزوين السيد أيب الفتوح إمساعيل بن علي اجلعفري الطوسي، سنة عشرين خليفة بن إبراهيم 
  .ومخسمائة، كتاب األربعني املعروف بشعار أهل احلديث، للحاكم أيب عبد اهللا احلافظ، بسماعه عن ابن خلف عنه

أبو إسحاق إبراهيم بن احلسن بن أمحد خليفة بن أمحد بن مادا من أهل األدب والفقه وقد أجاز له رواية مسموعاته 
  .املباركي

خليفة بن أمريكا اخلراط الزاهد القزويين، كان مقيما بأهبر بلغين أنه انتقل من قزوين إليها وهو ابن أربع عشرة سنة 
وأنه مات به وهو ابن أربع ومثانني، وكان يربط أفراسا يركبها وحيب ركوب اخليل ومن عجائب شأنه إقالل األكل، 

حىت أنه كان يطوي أياماً وقد جربه يف ذلك غري واحد من األمراء والرؤساء، وقال اإلمام أبو حممد البخاري يف 
قد شهدنا رجال يف زماننا أمسك عن الطعام، قريب من ثالث وعشرين سنة يقال له خليفة اخلراط، : سراج العقول

  .وهنارا كان من قزوين ومقامه بأهبر ونواحيها، وكان يعبد اهللا ليال
خليفة بن أيب بكر الشافعي القزويين، مسع اإلمام أمحد بن إمساعيل، بآمل وطربستان، سنة تسع وأربعني ومخسائة، 

يقول ثنا حممد بن املنتصر أنبا أبو سعيد أنبا أبو إسحاق املفسر أخربين ابن منجوية ثنا ابن شيبة ثنا ابن وهب ثنا أمحد 
لزبريي ثنا خالد بن طهمان، حدثين نافع بن أيب نافع عن معقل بن يسار رضي اهللا بن منصور الرمادي ثنا أبو أمحد ا

  .عنه أو رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
قال من قال حني يصبح ثالث مرات أعوذ باهللا السميع العليم، من الشيطان الرحيم، وقرأ ثالث آيات من آخر 

ن عليه حىت ميسى وإن مات يف ذلك اليوم مات شهيدا، ومن سورة احلشر، وكل اهللا به، سبعني ألف ملك يصلو
  .قال حني ميسى كان بتلك املنزلة

خليفة بن محري بن إبراهيم بن محري أبو اليمني اخليارجي، سبط القاضي إبراهيم بن محري، روى عن أبيه عن جده ذكر 
  .اهللا بن عدي احلافظ مشائخ حممد بن إمساعيل البخاري الذين روى عنهم يف الصحيح أليب أمحد عبد

خليفة بن أيب احلسن الراشدي القزويين، مسع أحاديث األشج من أيب الفتوح حممد بن الفضل األسفرائين، سنة سبع 
وثالثني ومخسمائة، بروايته عن القاضي جحيم الروياين عن األشج ومنها حديثه عن علي رضي اهللا عنه، قال مسعته 

  .ال حيجزه عن قراأة القرآن إال اجلنابة: آله وسلم ال حيجبه أو قالكان النيب صلى اهللا عليه و: يقول
خليفة بن أيب القاسم احلفيفي البيع أبو الفضل كانت له أبوة وصداقة مع والدي رمحهما اهللا، وأجاز له أكثر شيوخه 

، سنة ست وثالثني بتحصيله، وكان قد تفقه يف مبدأ أمره، ومسع هبمدان أبا الرشيد علي بن بينمان بن عبد الواحد
أمحد بن حممد املقرىء أنبا القاضي أبو الفضل أمحد بن حممد بن عبد اهللا الرشيدي . ومخسمائة، حيدث عن أيب غالب

أنبا أبو حممد عبد الرمحن بن أمحد بن حممد األنصاري ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا علي بن اجلعد أنبا شعبة 
  .ن أيب هريرة رضي اهللا عنهعن األعمش عن أيب حازم ع

قال ما عاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم طعاما قط، إن أشتهاه أكله وإال تركه وحدثه هبمدان أيضا أبو 
اليسر عبد اهللا بن أسكندر التربيزي أنبا أبو الفتوح عبد الرمحن بن حممد النيسابوري أنبا أبو الفضل أمحد بن حممد 

ريا حيىي بن إبراهيم أنبا أبو أمحد محزة بن العباس الدوري ثنا موسى بن إمساعيل ثنا أبو عوانة ثنا امليداين أنبا أبو زك
عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم الراشي 

  .واملرتشي يف احلكم
  .ع حممد بن حامد بن احلسن بن كثري، سنة تسع ومثانني وأربعمائةخليفة بن أيب القاسم الزاذاين أبو إمساعيل، مس

  .خليفة بن با موسى التاجر، مسع السيد أبا علي احلسن بن علي الغزنوي بقزوين، سنة اثنتا عشرة ومخسائة



خليفة بن هاشم القزويين، مسع أبا منصور الفارسي، سنة ست وسبعني وأربعمائة، جزأ فيه، حديثه عن أيب حفص 
لعدل أنبا أبو بكر القطيعي ببغداد ثنا أبو احلسن إدريس بن عبد الكرمي املقرىء أنبا الليث ابن محاد الصفار ثنا بشر ا

بن املفضل ثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن سعيد املقربي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال جلس عند رسول اهللا 
خر، فعطس الشريف فلم يشمته النيب صلى اهللا عليه وآله صلى اهللا عليه وآله وسلم رجالن أحدمها أشرف من اآل

وسلم وعطس اآلخر فحمد اهللا فشمته النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال الشريف عطست عندك فلم تشمتين 
  .وعطس هذا فشمته قال إن هذا ذكر اهللا فذكرته وإنك نسيت اهللا فنسيتك

افعي بن داؤد املقرىء، سنة إحدى ومخسمائة، بقراأة احلافظ أمحد خليفة بن أيب هاشم الولو هاري، مسع األستاذ الش
بن حممد بن سلفة االصبهاين، حديثه عن أمحد بن اخلضر املعروف خباموش ثنا القاضي أبو حممد بن أيب زرعة ثنا أبو 

ن الرباء بن علي إمساعيل بن حممد ثنا حممد بن عبد امللك الدقيقي ثنا يزيد بن هارون أنبا قيس عن أيب إسحاق ع
إذا لقي الرجل أخاه فصافحه وضعة خطايامها على : عازب رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

  .رؤسهما فتحات كما يتحات ورق الشجر إذا يبس
  .خليفة بن أيب اليمني ابن العراق الصيدالين، مسع حممد بن حامد ابن كثري

  .اخلليل القرائي أبو خليفة بن حممد املاداذي، مسع
  االسم الثامن

اخلليل بن إبراهيم بن إمساعيل القزويين، مسع األربعني أليب احلسن عبد الغافر بن إمساعيل الفارسي من أيب القاسم 
  .عبد اهللا بن حيدر القزويين هبمدان، سنة ست ومخسني ومخسمائة
لي القزويين من أسباط اخلليل احلافظ، مسع جده اخلليل بن أمحد بن الواقد بن اخلليل بن عبد اهللا أبو يعلى اخللي

الواقد بن اخلليل فضائل قزوين، بروايته عن أبيه، ومسع نصر بن عبد اجلبار القرائي، سنة مخس وأربعمائة، أنبا أبو 
بكر القطيعي ثنا بشر بن موسى ثنا هودة ثنا عوف عن خالس بن عمرو عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال النيب 

  . عليه وآله وسلم اشتد غضب اهللا علي من يسمى ملك األمالك ال ملك إال هللا تعاىلصلى اهللا
  .اخلليل بن داؤد املتكلم، مسع الغاية أليب احلسن الفارسي من حممد بن آدم الغزنوي، سنة أربع وثالثني ومخسمائة

حيىي بن الضريس، قال  اخلليل بن زرارة أبو يونس كويف أقام بالري وورد قزوين، روى عن مطرف، وروى عنه
اخلليل أنبا حممد بن علي الفرضي أنبا أمحد بن حممد بن داؤد الواعظ ثنا أمحد بن عبيد القزويين، ثنا أمحد بن ثابت 
فرخوية الرازي ثنا عيسى بن أيب فاطمة قال أتينا سفيان الثوري، ومعنا اخلليل بن زرارة، فقال سفيان كم بينكم 

  .ع وعشرين فرسخا، قال فيكم من ال يأتيها يف كل شهر مرةوبني قزوين قلنا مسرية سب
سبحان اهللا سبحان اهللا، وقد سبق ذكر هذا يف مقدمة الكتاب أنبا غري واحد : قلنا نعم، وفينا من مل يأتيها قط، قال

 عن أيب الفضل حممد ابن ناصر السالمي احلافظ عن علي بن احلسني بن علي البزاز عن أمحد بن ناصر السالمي
احلافظ عن علي بن احلسني عن علي البزاز عن أمحد بن حممد اخلوارزمي، قال قرأت على أيب العباس حممد بن أمحد 

بن محدان قلت حدثكم، حممد بن أيوب أنبا حممد بن عبد اهللا بن أيب جعفر ثنا حيىي ابن الضريس وحكام بن سلم 
  .، قال من زوج كرميته من فاسق فقد قطع رمحهاوأبو هريرة الرازي عن اخلليل بن زرارة عن مطرف عن الشعيب

اخلليل بن ظفر إمساعيل القرائي ابن إبراهيم كان يعرف طرفا من العربية، ومسع صحيح البخاري من أيب الوقت عبد 
األول، وأجاز له أبو الوقت وعبد اهلادي بن علي بن حممد اهلمداين واحلسن بن أمحد املوسياباذي، رواية مسموعاهتم 



  .ازاهتم، ومسع أبا الفضل أمحد بن سعد املعروف بسيد رمة، سنة اثنتني ومخسني ومخسمائةوجم
مسع أباه يف مسند الشهاب، بروايته عن اخلليل القرائي عن القضاعي أنبا عبد الرمحن بن عمر الشاهد ثنا أبو سعيد 

عن سليمان، حدثين من مسع أنس بن  أمحد بن حممد بن زياد ثنا أمحد بن عبد احلميد ثنا احلسني اجلعفي عن زائدة
  .املؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: مالك رضي اهللا عنه، يقول قال

اخلليل بن عبد اجلبار بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد بن حممد بن زهري بن أسد التميمي القرائي أبو 
د بعضهم يف نسبه فقال ابن أسد بن يزيد بن عبيد اهللا بن معروف شيخ يوصف باحلفظ واجلمع والطلب إبراهيم وزا

وله ختاريج وتصانيف ورحلة مسع بقزوين أباه وعم أبيه عبد الوهاب بن عبد اهللا وأبا منصور حممد بن أمحد بن زيتاره 
الرمحن ابن املظفر النحوي والقاضي أبا عبد اهللا والقاضي إبراهيم بن محري ومبصر حممد بن احلسني بن الطفال وعبد 

  .القضاعي، وأمحد بن القاسم بن ميمون بن محزة وأبا رجاء بن هبة اهللا بن حممد بن علي الشريازي

ببغداد أيب الغنائم، عبد الصمد بن املأمون وابن النقور وأبا القاسم ابن البسري واإلمام أبا إسحاق الشريازي 
لي بن إبراهيم الصباح وبالبصرة أبا متام علي بن احلسني املقرىء وباألهواز أبا منصور إمساعيل وهبمدان أبا طالب ع

بن أمحد احلاجي وبأسفرائن أبا سهل بشر بن أمحد االسفرائين وذكره اإلمام أبو سعد السمعاين، فقال شيخ صاحل 
  .مستور، سافر الكثري ومسع بقزوين وبغداد

عنه هبة اهللا بن املبارك السقطي ببغداد، وأخرج عنه يف معجم شيوخه، حديثا  مسح مبصر القاضي القضاعي كتب
واحداً، قال وروى يل عنه عبد اجلبار اخلواري، ومساع عبد اجلبار عنه كان بقراأة احلافظ احلسن ابن أمحد 

ضاعي وال صحة السمرقندي، سنة أربع وستني وأربعمائة، وقد قدم عليهم بنيسابور وتكلم بعضهم يف مساعه من الق
  .....للطعن تويف

اخلليل بن عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم بن اخلليل بن جعفر بن حممد اخلليلي أبو يعلى القزويين، احلافظ إمام مشهور 
كثري اجلمع والرواية والتأليف وصنف كتاب اإلرشاد وتاريخ قزوين وفضائلها ومعجم شيوخه، وكان حافظا لطرق 

حافظ جليل كان حيدث : ا عارفا بالرجال ذكره األمري أبو نصر ابن ماكوال يف اإلكمال، فقالاحلديث، معتنيا جبمعه
كثريا من حفظه، مسع أصحاب البغوي وغريهم، وكتب إيل باإلجازة وروى أبو بكر اخلطيب يف تاريخ بغداد عنه 

  .باإلجازة
فهم، والذي روى عنه اإلمام أبو بكر بن الل قال الكياشريوية يف تاريخ مهدان، كان اخلليل حافظاً فريد عصره يف ال

عند ذكر احلاكم أيب عبد اهللا : ومسع هو من ابن الل الكثري، وقال اخلليل يف اإلرشاد: حكاية يف معجم شيوخه
احلافظ سألين احلاكم يف اليوم الثاين من دخويل عليه وكان يقرأ عليه يف فوائد العراقيني سفيان الثوري عن أيب سلمة 

  .هري عن سهل بن سعد، حديث االستيذانعن الز
كيف يروي املغرية عن الزهري، : املغرية بن سلمة السراج، فقال: من أبو سلمة هذا فقلت يف الوقت: فقال يل

فبقيت، مث قال قد أمهلتك أسبوعاً حىت تتفكر منه فمن الليلة تفكرت يف أصحاب الزهري، فلما انتهيت إىل أهل 
حممد بن أيب حفصة وكنيته أبو سلمة وملا أصبحت حضرت جملسه ومل أذكر شيئا  اجلزيرة من أصحابه تذكرت

  .وقرأت عليه مما انتخبت قريباً من مائة حديث، فقال يل هل تفكرت فيما جرى
فقلت نعم هو حممد بن أيب حفصة، فتعجب وقال لعلك نظرت يف حديث سفيان أليب عمرو البحريي فقلت واهللا ما 

علّي ويف معجم شيوخه ما يطلع على كثرة شيوخه، وروى عنه ابنه الواقد ابن اخلليل وإمساعيل رأيته فتحريه وأثىن 
بن عبد اجلبار، وكثري من الناس، تويف على ما رأيت خبط بعض العجليني املعتنني بالتواريخ، لسنة ست وأربعني 



  .وأربعمائة
كتبت : ليل يعزيه بوفاة والده احلافظ أيب يعلىوكتب اإلمام هبة هللا بن زاذان إىل الشيخ أيب زيد الواقد بن اخل

واملدامع منهلة، وقوى النفس منحلة والعزاء مغلوب والصرب مسلوب واجلزع أليف واهللع حليف والسلوان 
  .عازب، واحلزن عالب، والفكر مدخول واخلاطر مذهول بالنباء العظيم ولرزء املقعد املقيم

وحصنا وطمس للعلم حبما، كان ألعداء السنة واجلماعة رمجا وغادرا  الذي زعزع الدين ركنا ونسف للشرع كهفا
للبيت حزيبا، والوقور من احللم سليبا، ذلك حادث قضاء اهللا سبحانه وتعاىل يف الشيخ السعيد اإلمام أيب يعلى 

بل زادت  اخلليل الذي كان حلديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم النظام، فيا هلا من رزية نكأت يل قرحا
على جروحي اليت أصبت هبا جرحا ونقضت عروة اإلسالم وثقة وأحرقت منه روضة وحديقة فإنا هللا وإنا إليه 

  .راجعون، وحلكمه تعاىل، مستسلمون وبقضاء املعلوم له سبحانه راضون
عزيز يف العلم يا هلفي على فراق شيخ كان بقية بيت الكبار يف عصر الشيوخ ذوي األقدار أفىن العمر ال: مث أقول

وحتصيله على مجله وتفصيله مث عىن بأدق أصنافه وأشرف أجناسه يف أوصافه وهو علم احلديث، فكان به متيز 
مث يا هلفي على ود منه ورثته وفضل . الصحيح من اخلبيث وينفض الغبار عن وجه اآلثار باحلفظ الثاقب واالعتبار

  .عليه ومعه حرثته
كل الذي ال حيله سواه وذخري يف املعتاص الذي به ألقاه على تقدميه يل يف أمر كان كان رمحه اهللا مفزعي يف املش

مشارا وعلى تربيزه عيارا وكنت على االستبالل ال أستغين عنه على حال علي إلفي لصناعته الشريفة ومعرفيت 
  .رانبرباعته اللطيفة وقليب الكتب وختريي النخب وضين مبكنون أسرار هذا الشأن ومطارحة األق

أسال اهللا تعاىل أن يربط علي قلبه ويسهل من صعبه ويتغمد ذلك املاضي برمحة يوفيه حق علمه وقسط ما تعين فيه 
من رمسه وبودي لو حضرت فاغتنمت مس تلك األعواد اليت اشتملت على كبري البالد، هذا وقد وقيت نفسي 

جلي وكانت يل عرجة على أيب حممد، مناه اهللا ذخرية يف نصيبها من القلق واالرمتاض واألرق، فإن نفس اهللا تعاىل يف أ
  .عملي شفيت غليلي من زيارة قربه وإىل ذلك تسهيل اهللا تعاىل ما أنويه

فالذي أقترح عليه أن يعرفين موضع هذه التسلية من قلبه ويدمي أيناسي بكتبه وأخباره والسالم، وقد أعقب اخلليل 
ابة البلد يف عقبه إىل اليوم، ورأيت يف مشيخته مسعت أبا القاسم زيد بن احلافظ، ذرية صاحلة منهم معتربون وخط

  :رفاعة اهلامشي، مسعت أبا بكر الشبلي، ينشد يف جامع املدينة والناس حوله وقد سئل عن عالقة احملبة فقال
  أو يستطيع الستر فهو كذوب... من كان يزعم أن سيكتم حبه 

  ى للستر فيه نصيبمن أن ير... أحتب أملك للفؤاد بقهره 
  مل يبد إال والفىت مغلوب... وإذا بدا سر اللبيب فإنه 

اخلليل بن أيب القاسم بن نعيم البقال، مسع أبا القاسم إمساعيل بن حممد بن محزة املخلدي، سنة ست ومخسمائة، 
علي أمحد ابن طاهر ابن كتاب التائبني من الذنوب أليب العباس أمحد بن إبراهيم، بن تركان اهلمداين بسماعه من أيب 

حممد القومساين عن احلافظ أيب احلسن علي بن محيد اهلمداين عن تركان وفيه ثنا علي بن أمحد بن بادوية ثنا حممد بن 
أيوب ثنا عيسى ابن إبراهيم ثنا سعيد بن عبد اهللا ثنا نوح بن ذكوان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي 

  .اهللا عنها
إين رجل مقراف ! بن احلارث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، فقال يا رسول اهللاقالت جاء جبيب 

كلما أذنبت، فتبت قال إذا تكثر : الذنوب قال فتبت إىل اهللا يا جبيب، قال يا رسول اهللا، إين أتوب مث أعود، قال



  .ورد له مسيجبيب باجليم املضمومة وببائني ومل ي -ذنويب قال عفو اهللا أكثر من ذنوبك 
اخلليل بن حممد بن أمحد بن السري القرشي أبو العباس، مسع أباه أبا بكر حممد بن أمحد بالديلمان بفاراب، سنة مثان 

  .وتسعني وثالمثائة، وكان أبو بكر قاضيها يومئذ
، مسع احلسن اخلليل بن حممد القطان، مسع األستاذ الشافعي بن داؤد املقرىء، سنة مخس ومخسمائة، اخلليل بن مكي

ثنا عبد اهللا بن محد، حدثين أيب ثنا عفان ثنا مهام بن حيىي ثنا قتادة عن سامل بن أيب اجلعد الغطفاين : بن قطان، يقول
  .عن معدان بن أيب طلحة أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قام عن املنرب يوم اجلمعة فحمد اهللا وأثىن عليه

رأيت رؤيا ال أراها إال حبضور : ه وسلم وذكر أبا بكر رضي اهللا عنه، مث قالمث ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآل
أجلي رأيت كأن ديكا نقرين نقرة أو نقرتني، وقال ذكر يل أنه ديك أمحد فقصها على أمساء بنت عميس رضي اهللا 

يع خالفته ودينه يقتلك رجل من العجم وقال أن الناس يأمرونين أن استخلف، وأن اهللا عز وجل ليض: عنها، فقالت
وال الذي بعث به نبيه صلى اهللا عليه وآله وسلم، فإن عجل يب أمري فاخلالفة شورى يف هؤالء للرهط الستة الذين 

  .تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وهو عنهم راض فأيهم بايعتم له، فامسعوا وأطيعوا
كان فيه خشوع واستكانة، ومسع الصحيح للبخاري من .... اخلليل بن الواقد بن اخلليل بن أمحد اخلليلي أبو
  ..........األستاذ حممد بن الشافعي ابن داؤد املقرىء، سنة

اخلليل بن يعلى بن إبراهيم التومكي أبو إبراهيم شيخ صاحل، مسع أبا الفضل الكرجي ووالدي وعطاء اهللا بن علي 
أبا اخلري أمحد بن إمساعيل أحاديث أيب بكر يعقوب بن  وغريهم، وأجاز له أبو زرعة طاهر بن حممد املقرىء، ومسع

أمحد بن حممد الصرييف، بروايته عن وجيه الشحامي عنه وفيه ثنا أبو بكر حممد بن حممد بن أمحد بن زكريا البيع أنبا 
ر رضي أبو بكر أمحد ابن إسحاق الضبعي أنبا إمساعيل بن قتيبة ثنا حيىي، قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عم

  .اهللا عنهما، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قطع سارقا يف جمن قيمته ثالث دراهم
  .اخلليل الكيايل، مسع األستاذ علي بن الشافعي ابن داؤد املقرىء

  االسم التاسع

ظاهرة مخارتاش بن عبد اهللا بن منصور العمادي األمري الزاهد كثري اخلري معروف باملعروف له بقزوين آثار 
كمقصورة اجلامع اجلديدة والبهو الكبري إمامه والقناة اليت انبطها واملدرسة واخلانقاه وكذلك له آثار مبكة ومىن، 

ومسع أحاديث جعفر بن نسطور الرومي من أيب الشريف أيب شاكر أمحد بن علي بن أمحد العثماين عن عبيد اهللا بن 
أيب داؤد سليمان بن نوح ملرغيناين عن أيب القاسم منصور بن عمر املقرىء عن علي بن إمساعيل الكاشغري عن 

  .احلكيم عن جعفر بن نسطور
قرأت على الشيخ علي بن عبيد اهللا بن بابوية أنبا األمري الزاهد أبو منصور مخارتاش بن عبد اهللا الرومي، فيما أجاز 

لي بن إمساعيل الكاشغري، أخربين سليمان بن لنا بقزوين ثنا الشريف أبو شاكر العثماين مبكة ثنا السيد أبو احلسن ع
نوح أخربين أبو القاسم منصور، حدثين جعفر بن نسطور الرومي صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال 

من مشى إىل خري حافيا فكأمنا مشى على أرض اجلنة ويستغفر له املالئكة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .ه، فإن حدث له يف ذلك شيء يعين يعثر أو يلدغ كان له أجر شهيدوتسبح أعضاؤ
  االسم العاشر



خنيس بن أسد أنشد ببلد الديلم، وهو قزويين أو بعض نواحيها وما يتبعها أنبا احلافظ أبو منصور الديلمي عن 
حممد عبد اهللا بن حممد بن كتاب أيب ثابت فاهودار ابن أيب الفوارس عن أيب حامت أمحد بن احلسن البزاز، أنشدين أبو 

أمحد بن حيىي الفقيه، خبانقني أنشدين أبو احلسن عبد اهللا بن موسى البغدادي السالمي أنشدين خنيس بن أسد ببلد 
  :الديلم لبعضهم

  ال تلتمس من مساوي الناس ماستروا
  فيهتك الناس سترا من مساويكا
  واذكر حماسن ما فيهم إذا ذكروا

  فيكا وال تغب أحداً منهم مبا
  اجلزء الثالث

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  باب الدال فيه سبعة أمساء

  االسم األول

داؤد بن إبراهيم العقيلي أبو سليمان الواسطي كان قاضياً بقزوين، من قبل الرشيد مث من قبل األمني واملأمون، مسع 
بن أنس، ومسع منه عمرو بن سلمة شعبة بن احلجاج ومحاد بن سلمة ومحاد بن زيد وهشيما وخالد بن دينار ومالك 

اجلعفي وحيىي بن عبدك، ومسع منه بالري ومهدان والعراق، وقال اخلليل احلافظ أنبأ علي بن عمر الفقيه حدثنا أيب 
  .حامت قال مسعت أيب يقول دخلت قزوين، سنة ثالث عشر ومائتني وداؤد قاضيها ومعي خايل حممد بن يزيد

رسا فيه مسند أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه، فأول حديث رأيت فيه حدثنا شعبة فدخلنا على داؤد فدفع إلينا مم
خيرج : عن أيب التياح عن املغرية ابن سبيع عن أيب الصديق رضي اهللا عنه قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

ديث شعبة عن أيب فقلت ليس هذا من ح. الدجال من أرض يقال هلا خراسان، سبعة أقوام وجوههم اجملان املطرقة
  .التياح، وإمنا هذا من حديث سعيد بن أيب عروبة وعبد اهللا بن شوذب عن أيب التياح

وهذا . فقلت خلايل ال أكتب عنه إال أن يرجع عن هذا، فقال خايل أستحي أن أقول هذا فخرجت ومل أمسع منه شيئاً
ه أحاديث يتفرد هبا حدثنا أمحد بن علي بن احلديث من سؤاالت قزوين، رواه عنه عمرو بن سلمة اجلعفي وغريه ول

عمر أيب رجاء حدثنا علي بن حممد بن مهروية حدثنا عمرو بن سلمة اجلعفي حدثنا داؤد بن إبراهيم العقيلي حدثنا 
  .شعبة بن احلجاج عن يونس يعين ابن عبيد عن محيد بن هالل عن أيب كاهل

مل عن عبد الرمحن بن مسرة، قال مسعت معاذ بن جبل رضي قال اخلليل يف تارخيه عن هصان بن كامل بدل أيب كا
من قال أشهد أن ال إله إال اهللا، صادقاً مث مات حرمه اهللا : اهللا عنه، يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

فن هبا وكان على النار، قال اخلليل مل يروه عن شعبة هبذا السياق إال داؤد، مات سنة أربع عشر ومائتني بقزوين، ود
  .يعرف املوضع الذي فيه قربه مبشهد أيب سليمان

داؤد بن أمحد بن داؤد، مسع اخلضر بن أمحد الفقيه يف سنن أيب داؤد السجستاين بسماعه عن أيب بكر، بروايته 
د حديث أيب داؤد عن موسى بن إمساعيل حدثنا محاد أنبأ يعلى بن عطاء عن أيب مهام عبد اهللا بن يسار أن أبا عب

شهدت وأتيت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وهو يف فسطاطه، فقلت السالم عليك يا : الرمحن الفهري قال



رسول اهللا ورمحة اهللا وبركاته، فقد حان الدراج، فقال أجل، مث قال يا بالل فثار من حتت شجرة كان ظله ظل 
  .طائر

تاً من ليف ليس فهما أشر وال بطر فركب وركناء اسرج يل الفرس فأخرج سرجاً وف: قال لبيك وأنا فداءك، قال
أبو عبد الرمحن الفهري ليس له إال هذا احلديث، وهو حديث نبيك جأ به محاد بن : وساق احلديث قال أبو داؤد

  .سلمة
  .داؤد بن احلسني بن أمحد بن داؤد أيب منصور اجلصاص، مسع احلسني بن علي بن عمد الصيدالين

ين، مسع أبا علي اخلضر بن أمحد الفقيه إعراب مشكل القرآن أليب العباس أمحد بن حيىي داؤد بن احلسني الصيدال
ثعلب بروايته عن أيب احلسن القطان عن ثعلب وفيه ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر يرفع غري نعتاً 

  .للقاعدين وينصب على االستثناء وعلى أهنا حال وخيفض نعتاً من املؤمنني
ؤد بن محزة أبو سليمان القزويين، املقرئ سبط سليمان بن حممد ابن سليمان بن أمحد البزاز، كان يقرئ الناس دا

  .وسلفه من أهل العلم واحلديث
داؤد بن سليمان بن يوسف الغازي أبو أمحد القزويين شيخ اشتهر بالرواية عن علي بن موسى الرضا، ويقال إن علياً 

مكثه بقزوين وله نسخة عنه يرويها أهل قزوين عن داؤد كاء إسحاق بن حممد وعلي بن كان مستخفياً يف دار مدة 
حممد بن مهروية وغريمها، أنبأ غري واحد عن أيب القاسم الشحامي أنبأ أبو القاسم عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن 

بن احلسن بن عبد الرحيم علي  فوران االمام حدثنا أبو احلسن علي بن عبد اهللا الطيسفوين حدثنا أبو احلسن علي
  .بن حممد بن مهروية القزويين بنهاوند حدثنا أبو أمحد داؤد بن سليمان القزويين

حدثين علي بن موسى الرضاء، حدثين أيب موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن حممد عن أبيه حممد بن علي عن أبيه 
بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى علي بن احلسني بن علي عن أبيه احلسني بن علي عن أبيه علي 

يا ابن آدم ما تنصفين أحتبب إليك بالنعم ومتقت إيل باملعاصي خريي إليك : يقول اهللا تعاىل: اهللا عليه وآله وسلم
منزل وشرك إىل صاعد وال يزال ملك كرمي يأتيين عند كل يوم وليلة بعمل قبيح يا ابن آدم لو مسعت وصفك من 

  .وأنت ال تعلم من املوصوف لسارعت إىل مقتهغريك 
أنبئنا عن أيب علي احلداد عن كتاب اخلليل احلافظ حدثنا حممد بن إسحاق بن حممد حدثنا أيب وعلي بن مهروية، 

حدثنا داؤد بن سليمان حدثنا علي بن موسى الرضاء، حدثين أبو موسى عن أبيه جعفر عن أبيه حممد عن أبيه : قاال
: احلسني عن أبيه علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمعلي عن أبيه 

  .السائل واملعلم واملستمع واحملب هلم: العلم خزائن ومفتاحه السؤال فاسئلوا يرمحكم اهللا فإنه ليؤجر فيه أربعة
يطنب يف وصفه ويف الدعاء له وقد مسع األحكام أليب  داؤد بن مادا فقيه كبري بلغين أن االمام أمحد بن إمساعيل، كان

علي الطوسي من حممد بن سليمان الفامي، ومسع مسند عبد الرزاق من أيب عبد اهللا القطان، ومسع أبا عمر بن هالل 
  .اخلوئي بقزوين، سنة تسع وثالثني وثالمثائة

محد بن إمساعيل بعض أماليه، وفيه أنبأ هبة داؤد بن حممد بن إبراهيم الشرفاباذي أبو سليمان، مسع من االمام أ
الرمحن القشريي أنبأ عبد الرمحن ابن منصور بن راش أنبأ ابن بابوية حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب حدثنا حممد 
ضي بن عبد اهللا بن احلكم أنبأ املقرئ حدثنا حيوة أنبأ أبو هاين أنه مسع عبد الرمحن اجليلي أنه مسع عبد اهللا بن عمر ر

اهللا عنهما، يقول أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول أن قلوب بين آدم كلها بني إصبعني من أصابع 
الرمحن كقلب واحد يصرف كيف يشاء، مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يا مصرف القلوب صرف 



  .قلوبنا على دينك وطاعتك
و مسلم صاحب احلافظ أمحد ابن حممد بن السلفي، مسع بقراأته األستاذ الشافعي داؤد بن حممد بن احلسني الصويف أب

بن داؤد املقرئ، سنة إحدى ومخسمائة، يف جامع قزوين والقاضي أبا الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار أنبأ أبو احلسن 
سم علي بن عمر بن حممد بن حممد بن علي بن حممد بن خملد أنبأ أبو بكر احلسن بن احلسني ابن محشاد أنبأ أبو القا

أيب خالد حدثنا علي بن عبد العزيز مبكة حدثنا عبد اهللا بن مسلمة القعنيب عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر 
  .من جاء منكم اجلمعة فليغتسل: رأيت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم على املنرب يقول: رضي اهللا عنهما، قال

املقرئ األستاذ أبو سليمان القزويين ذكره االمام أبو حممد النجار يف بعض املختصرات داؤد بن املختار بن العباس 
من مجعه، فقال كان أستاذ العامل وشيخ املشائخ واسع الفضل، غريز العلم، بادي الزهد صنف كفاية األنوار يف 

أمحد الرازي وهو أظهر من البدر  القراآت فجاء فيها بآية من اآليات، وأخذ العلم والقراءة عن االمام أيب الفضل بن
  .الطالع والفجر الساطع وأخذ األستاذ أبو سليمان القراءة أيضاً عن الشيخ أيب احلسن الطريثيثي الصويف

من مجعه حدثنا : روى احلديث من أيب القاسم عبد الرمحن بن أمحد اخلبازي قال اخلليل بن عبد اجلبار يف االستبصار
ابن املختار حدثنا أبو القاسم عبد الرمحن بن أمحد اخلبازي حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن األستاذ أبو سليمان داؤد 

منصور القطان حدثنا أبو القاسم علي بن سليمان حدثنا حممد بن عبد العزيز ابن أيب رزمة حدثنا حيىي بن سليمان 
رت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله الصائغ عن عبد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال ساف

تويف األستاذ أبو . وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتني وال يصلون قبلها وال بعدها
  .سليمان، سنة ثالث ومخسني وأربعمائة

حدثنا عبد اهللا : قال داؤد بن األستاذ يعقوب بن يوسف الزاهد أبو سليمان إمام اجلامع، حدث عنه اخلليل احلافظ،
بن طاهر الطائي حدثنا جعفر بن محدان حدثنا عمر بن حبر الثقفي حدثنا عيسى بن شعيب حدثنا روح بن القاسم 

مثل علم : حدثنا أيوب السجستاين عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .ل اهللاال ينتفع به ككنز ال ينفق منه يف سبي

مسع اخلليل بن عبد اجلبار، حيدث عن أمحد بن يعقوب بن يوسف حدثنا : داؤد بن أيب حممد بن عبد الرمحن القرائي
حممد بن زياد حدثنا أبو علي حممد ابن إمساعيل حدثنا حممد بن حيىي الذهلي عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 

اهللا عليه وآله وسلم ليلة أسرى به الصالة مخسني، مث نقضت عن أنس رضي اهللا عنه، قال فرضت على النيب صلى 
  .إىل مخس

  االسم الثاين

  .دارا بن احلسني املتكلم، مسع األستاذ الشافعي املقرئ وأبا الفتوح الزينيب ونصر بن عبد اجلبار القرائي
  االسم الثالث

ن أمحد، سنة تسع وأربعمائة، يقول مسعت الداعي بن الرضا أبو احلسني الشريف القزويين، مسع القاضي عبد اجلبار ب
حدثنا صاحل بن علي النوفلي حبلب حدثنا خالد بن يزيد حدثنا سفيان الثوري عن ابن : عبد الرمحن اجلالب يقول

: طريف يعين سعدا عن عمري بن مأمون، مسعت احلسن بن علي ابن أيب طالب، مسعت أيب عليا رضي اهللا عنه، يقول
من صلى صالة الفجر مث جلس يف مصاله حىت تطلع الشمس، : هللا عليه وآله وسلم يقولمسعت رسول اهللا صلى ا



  .كان له حجاب من النار أو ستر من النار
  االسم الرابع

دانيال بن أمحد بن حممد أبو سعيد القزويين، مسع أبا عبد اهللا حممد ابن علي بن عمر املعسلي، سنة ثالث وسبعني 
عن أيب القاسم عيسى بن حممد الوسقندي حدثنا أمحد بن إبراهيم الدمشقي حدثنا حممد  وثالمثائة، وفيما مسع حديثه

بن آدم املصيصي حدثنا الوليد بن مسلم عن أخيه عبد اجلبار بن مسلم عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن 
لم من املية أكلها فأما اجللد إمنا حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وس: عقبة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

  .والشعر والصوف فال بأس به
حديثه عن أيب بكر حممد بن موسى بن جماهد املقرئ، بسماعه منه ببغداد حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أيوب املخرمي 

يتوضأ  حدثنا داؤد بن احملرب حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان
  .من احلدث، ومن أذى املسلم، قال ألنس وأنتم قال وحنن

  االسم اخلامس
دعبل بن علي بن رزين اخلزاعي أبو علي شاعر معروف كويف األصل دخل قزوين، حدث اخلليل احلافظ عبد اهللا 

أخي دعبل بن حممد بن أمحد بن الفرج احلافظ، قال حدثين أبو القاسم إمساعيل بن علي بن رزين اخلزاعي ابن 
بواسط، حدثين أيب علي، حدثين أخي دعبل بن علي، قال كنت عند الرشيد باملدينة فدخل عليه مالك بن أنس 

رضي اهللا عنه فقال له الرشيد يا أبا عبد اهللا كيف حدثتين حبديث اخلامت فقال حدثنا أبو حممد صدقة بن يسار عن 
  :سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه

ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يتختم يف ميينه أنبا احلافظ أمحد بن حممد بن أمحد بن سلفة باالجازة قال ك
العامة أنبا الرئيس أبو عبد اهللا الثقفي، حدثنا هالل بن حممد بن جعفر حدثنا إمساعيل بن علي بن رزين حدثنا أيب 

لقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن الرباء بن عازب علي بن علي حدثنا أخي دعبل بن علي حدثنا شعبة عن ع
رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال يف قول اهللا تعاىل يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت 

ن دعبالً يف احليوة الدنيا ويف اآلخرة قال يف القرب إذا سئل املؤمن وفيما حكى عن أمايل الصاحب إمساعيل بن عباد أ
لقب وامسه عبد الرمحن ويقال احلسن، فإن كان كذلك فموضع ذكره غري هذا الباب ومات دعبل باألهواز، سنة 

  .ست وأربعني ومائتني
  االسم السادس

دلف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن عمر التبان البغدادي ورد قزوين، ومسع هبا أبا سليمان أمحد بن حسنوية 
رشاد اخلليل احلافظ حدثنا جدي وحممد بن إسحاق الكيساين، قاال حدثنا أمحد بن عبد اهللا ابن حممد الزبريي يف اال

حدثنا أبو حفص عمر بن علي الصرييف حدثنا معتمر بن سليمان، مسعت أيب حدثنا أبو عمرو الشيباين عن عبد اهللا 
سب أو سباب املسلم فسق، أو قال فسوق : بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .وقتاله كفر
  االسم السابع

دينار بن احلسني الديناري أبو حممد الفقيه القزويين، مسع علي بن أمحد بن صاحل وحممد بن احلسني بن فتح الصفار 
جزأ من فوائده، وأبا بكر أمحد بن علي األستاذ، ومسع مع أيب الفتح الراشدي أبا حفص عمر بن عبد اهللا بن زاذان 



وفيها أهنا أبو بكر حممد بن أمحد بن معاذ الرازي حدثنا أبو عبد اهللا جعفر بن حممد بن جعفر احلسين حدثنا حممد بن 
مهدي األيلي حدثنا عبد العزيز بن اخلطاب، حدثين شعبة، مسعت سيد اهلامشيني زيد بن علي بن احلسني بن علي 

  .باملدينة يف الروضة
حممد بن علي أنه، مسع جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله  يقول حدثين أخي

سدوا األبواب كلها إال باب علي، وأو ما بيده إىل بابه، وروى عن أيب حممد دينار بن احلسني بن عبد امللك : وسلم
ال دينار بن احلسني حممد بن دينار هذا بقزوين، سنة البزاز يف فوائده، واسم جد دينار دينار أيضاً ونسبه بعضهم، فق

مثان وتسعني وثالمثائة، فقال حدثنا أبو علي احلضرمي أمحد بن حممد ابن اخلضر بن سوسو القزويين حدثنا أبو عبد 
ى اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار بنيسابور حدثنا أبو جعفر أمحد بن مهران بن خالد حدثنا خالد بن خملد حدثنا موس

ابن يعقوب الرفعي عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .األرواح جنود جمندة احلديث: وآله وسلم

  زيادات الدال
الداعي بن مهدي األستراباذي الشريف مذكور مشري يف العلم والنسب، مسع احلديث ومجع فيه وورد قزوين، ومسع 
هبا من أبوي عبد اهللا احلسني بن حممد بن زجنوية القطان وحممد بن خملد ومن أيب طالب أمحد بن علي بن عمر بن أيب 

رجاء من مسموعه منهم أحاديث علي بن موسى الرضا، بروايتهم عن علي بن مهروية عن أيب أمحد الغازي عن 
  .الرضا

 اجليلي الرشيت، فقيه تقي معيد يف نظامية بغداد، زيادة على داؤد شاه ويعرف بداور بن بندار بن إبراهيم أبو اخلري
أربعني سنة، وذكر انه قرب على تسعني سنة وحواسه على سالمها ورد قزوين غري مرة، واستفاد العلم من والدي 

رسالة رمحه اهللا وأقرانه، ومسع احلديث الكثري ببغداد من مسموعه هبا من االمام أمحد بن إمساعيل تفسري الكليب و
  .األستاذ أيب القاسم القشريي، تويف يف رجب سنة مثان وعشرين وستمائة

  باب الذال
أبو ذر ابن رافع، مسع عبد اهللا بن حممد بن علي بن عمر املعلى، حيدث عن عبد الرمحن بن حممد بن إدريس حدثنا 

نا حسني بن زيد عن علي بن عمر بن عبيد اهللا بن عبد الكرمي أبو زرعة الرازي حدثنا عبد اهللا بن سامل الكويف حدث
علي عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده عن حسني بن علي عن علي ابن أيب طالب رضي اهللا عنه عن النيب صلى 

  .اهللا عليه وآله وسلم أنه قال يا فاطمة إن اهللا يغضب لغضبك ويرضى لرضاك

ة وإقبال على اخلري، وبذل للميسور، وكان أبو ذر بن املختار الصويف القزويين، شيخ كان له هدى وسرية حسن
  .جيالس أهل العلم، ومسع احلديث، وكان أكثر إقامته يف الشطر الثاين من عمره بأهبر، وتويف سنة مخس وستمائة

ذو الفقار بن حممد بن معبد احلسين البصري السيد أبو الصمصام حدث بقزوين بتفسري أيب إسحاق الثعليب، عن أيب 
بن علي املقرئ، يف سنيت اثين عشرة وثالث عشرة ومخسمائة، بسماعه منه، خبربه عن املصنف، ومسعه عبد اهللا حممد 

  .من السيد مجاعة منهم القاضي عطاء اهللا بن علي وغريه
ذو الكفل بن عبد الوهاب بن أمحد بن حممد الفامي، أبو القاسم روى عن علي بن مهروية، وحدث عنه أبو الفتح 

حلافظ، أنبا غري واحد عن أيب منصور حممد بن احلسني أنبا أبو الفتح الراشدي أنبا ذو الكفل بن الراشدي واخلليل ا
عبد الوهاب، حدثنا ابن مهروية، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، أنبا عبد الرزاق عن سفيان الثوري، عن عبد 

  .الرمحن بن زياد، عن عطإ بن يسار، وسلمان الفارسي رضي اهللا عنه



ال يدخل اجلنة أحد إال جبواز بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا كتاب من : ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمقال ق
وحدث عن ذي الكفل، احلافظ اخلليل، حدثنا ابن مهروية، " أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية " اهللا لفالن بن فالن 

ن أسامة، حدثنا إمساعيل بن أيب خالد، حدثين زياد عن أيب حدثنا احلسن بن علي بن عفان، حدثنا أبو أسامة محاد ب
حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة، أول زمرة : هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

 يدخلون اجلنة صورة كل رجل منهم صورة القمر ليلة البدر، والذين يلوهنم كأشد كوكب يف السماء مث هلم بعد
ذو النسبني بني دحية واحلسني أبو اخلطاب بن أيب احلسن املغريب شريف عامل حافظ، ودخل قزوين : ذلك منازل

وبات هبا ليلة، وأخربت بقدومه بعد العصر وكان املخرب ال يعرفه وال يعرف حاله، لكن رآه قد أكرم مورده بزجنان، 
عليه زائراً فوجدته كامالً يف اللغة واحلديث والتفسري صادق وأفهمين ما قاله أنه من مجلة الفقراء الصادقني، فدخلت 

  .احلفظ ومعه مجاعة، من املغاربة يتلمذون له، وبالغون يف تعظيمه وارحتل بكرة إىل نيسابور وعاد إىل بالده
مث دخل العراق وخراسان مرة أخرى، وكان فيه خصلتان يزريان بفضلة إحدامها أنه كان فيه ضنة وجملاج مفرط، 

كان يف صحبته كتب نفيسة، صنفت باملغرب، ومل يقع إىل بالدنا، وكان يظن هبا ويشدد مبا ال حيمل بأهل مثله، و
  .والثانية جراءة كانت فيه ووقوع يف العلماء املتقدمني واملتأخرين وطعن يف األحاديث املشهورة

عبد اهللا أنبا أبو اهليثم، أنبا أبو عبد اهللا  حدث بالري عن أيب احلسن عبد الرحيم بن عبد الرمحان اجلرجاين حدثنا أبو
حدثنا أبو عبد اهللا حدثنا أبو عبد اهللا حدثنا أبو عبد اهللا مسعت أبا عبد اهللا رضي اهللا عنه، يقول ما سئل النيب صلى 

ي، اهللا عليه وآله وسلم عن شيء قط قال ال، األول الفرادي، والثاين اخلبازي والثالث الفربري والرابع، البخار
واخلامس حممد ابن كثري العبدي البصري، والسادس، سفيان بن سعيد الثوري، والسابع حممد بن املنكدر، والثامن 

  .جابر بن عبد اهللا األنصاري
روى مقامات احلريري عن مجاعة منهم أبو طاهر، بركات بن إبراهيم القرشي، عن احلريري، والقيس يف شرح مؤطا 

على القاضي أيب جعفر أمحد بن عبد الرمحن بن اللخمي قال أماله علينا مؤلفه أبو بكر مالك بن أنس، ذكر أنه قرأه 
حممد بن عبد اهللا العريب احلافظ املعافري، واملشرق يف إصالح املنطق، تأليف القاضي أيب جعفر قراأة عليه، قال ومل 

  .يوضع يف النحو مثله
بن بشكوال األنصاري قراأة عليه، وفيما أملى بالري سنة  كتاب الصلة يف التاريخ تأليف احلافظ أيب القاسم خلف

يف السابع، من رمضاهنا أنشدنا االمام احلافظ أبو القاسم، عبد الرمحن بن أيب احلسني . سبع وتسعني ومخسمائة
  :اخلثعمي لنفسه، وذكر يل أنه ما سأل اهللا تعاىل هبا حاجة إال أعطاه، وقد جربتها فوجدهتا كذلك

  أنت املعد لكل ما يتوقع... يف الضمري ويسمع  يا من يرى ما
  يا من إليه املشتكى واملفزع... يا من يرجى للشدائد كلها 

  امنن فإن اخلري عندك أمجع... يا من خزائن رزقه يف قول كن 
  فباالفتقار إليك فقري أدفع... مايل سوى فقري إليك وسيلة 

  أقرع فلئن رددت فأّي باب... مايل سوى قرى لبابك حيلة 
  إن كان فضلك عن فقريك مينع... ومن الذي أدعو وأهتف بامسه 
  الفضل أجزل واملواهب أوسع... حاشا لفضلك أن تقنط عاصياً 

ذو النون املعروف باحلسني بن حممد املعروف حباجي بن احلسني الصرام، مسع مع أبيه أبا الفتح الراشدي حديثه عن 
ن حممد بن أمحد احلاجيب قال أنبا حممد بن يوسف حدثنا حممد بن إمساعيل، حممد بن املكي الكشميهين، وإمساعيل ب



حدثنا عبد اهللا بن يوسف، أنبا مالك، عن عبد الرمحن ابن عبد اهللا بن عبد الرمحن ابن أيب صعصعة األنصاري، مث 
  .املازين، عن أبيه أنه أخربه

، والبادية، فإذا كنت يف غنمك وباديتك، فأذنت أن أبا سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال له إين أراك حتب الغنم
لصالة فارفع صويك، بالنداء، فإنه ال يسمع مدى صوت املؤذن، جن وال إنس، وال شيء إال شهد له يوم القيامة، 

  .قال أبو سعيد مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .سنة سبع ومثانني وأربعمائةأبو ذر ابن عبد امللك ابن أيب ذر، مسع أبا منصور املتويف 

  .أبو ذر ابن نادر اخلياط، مسع االمام أمحد بن إمساعيل سنة مثان وثالثني ومخسمائة
  باب الراء

  فيه أمساء ثانية،
  :األول

راشد بن أمحد أيب هاشم بن احلسن الصيقلي أبو املفرج، مسع القاضي إبراهيم بن محري اخليارجي، الصحيح البخاري، 
  .نتني وثالثني وأربعمائةبتمامه سنة اث
  االسم الثاين

رافع بن زهري بن علي احلمداين، مسع أبا الفتح الراشدي سنة أربع عشر وأربعمائة يف الصحيح حملمد بن إمساعيل، 
حدثنا أبو اليمان أنبا شعيب عن عبد اهللا بن أيب احلسني عن نافع، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، أن النيب صلى اهللا 

ه وسلم، قال أبغض الناس إىل اهللا عز وجل ثالثة ملحد يف احلرم، ومبتغ االسالم سنة اجلاهلية، ومطلب دم عليه وآل
  .امرئ بغري حق ليهرق دمه

رافع بن بلك بن أزهر الصويف، مسع أبا حممد بن زاذان بقراأة اخلليل احلافظ سنة عشر وأربعمائة، ومسع أبا الفتح 
  .الراشدي سنة أربع عشر وأربعمائة

  .رافع بن علي بن بلك مسع أبا احلسن بن إدريس
  االسم الثالث

ربية بن أيب جعفر البزاز، مسع أبا الفتح الراشدي صحيح البخاري بتمامه ومسعه سنة مثان عشر وأربعمائة، حيدث يف 
الوهاب  أنبا أبو علي حممد بن عبد: جامع قزوين، عن أيب سعيد علي بن أمحد بن حممد بن معاذ النيسابوري، قال

الثقفي، حدثنا إبراهيم بن فهد، حدثنا ثابت بن عياش، أبو بكر، حدثنا عثمان بن مطر الشيباين، عن ثابت البناين، 
  .عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه، يف قول اهللا تعاىل سارعوا إىل مغفرة من ربكم
حممد بن حيىي وحممد بن إمساعيل  أيضاً حيدث عن علي بن أمحد بن حممد بن معاذ، أنبا أبو حامد الشرقي، حدثنا

البخاري، قاال حدثنا إمساعيل ابن أيب أويس، حدثين أخي عن سليمان بن بالل، عن عبيد اهللا بن عمر، عن رفاعة بن 
رافع الزرقي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال، إن يل حوضاً كما بني 

  .ه كعدد جنوم السماءصنعا وايلة، أن آنيت
ربيعة بن علي بن حممد بن عبد احلميد العجلي، أبو مضر الفقيه القزويين، مسع أبا احلسن القطان، وأمحد بن عالن، 

حدثنا أمحد بن عالن القزويين، فيما قرأت عليه حدثنا إبراهيم : حدث أبو يعلى اخلليل احلافظ، يف مشيخته عنه قال
عبد اهللا بن عمر، حدثنا أبو احمليا، عن أيوب بن مدرك، عن مكحول، عن أيب الدرداء بن احلسني اهلمداين، حدثين 

إن اهللا ومالئكته يصلون على أصحاب العمائم يوم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: رضي اهللا عنه قال



  .اجلمعة
ربيعة بن علي العجلي القزويين، حدثنا أبو مضر : حدث عن ربية أبو سعد السمان احلافظ، فقال يف معجم شيوخه

الفقيه، سنة أربع ومثان وثالمثائة، حدثنا أبو احلسن علي بن إبراهيم القطان، حدثنا حيىي بن عبدك، حدثنا حسان بن 
حسان البصري حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن زر بن حبيش، قال مسعت علياً رضي اهللا عنه يقول، والذي 

نه لعهد النيب األمي صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل أنه ال حيبك إال مؤمن، وال يبغضك إال فلق احلبة وبرأ النسمة، أ
  .منافق، تويف على ما ذكره حممد بن إبراهيم االخباري يف تارخيه سنة مثان وتسعني وثالمثائة

  االسم الرابع

ن، ومسع رجاء أباه، ومات يف رجاء بن أمحد بن رجاء بن جرير اليماين، سكن آباؤه قزوين، وفيهم علماء وحمدثو
  .حد الكهولة

رجاء بن أمحد بن حممد بن عبد الرمحن أبو عبد الرحيم القزويين أبو حممد يعرف بابن األصبهاين روى عن سليمان 
بن يزيد الفامي، وهارون ابن موسى بن حيان، وروى عنه اخلليل احلافظ يف مشيخته، قال حدثنا سليمان بن يزيد، 

هشام املستملي، حدثنا عبد السالم بن صاحل، أنبا عباد بن العوام، حدثنا مجيل بن يزيد عن ابن عمر حدثنا حممد بن 
أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما : رضي اهللا عنهما قال رسول اله صلى اهللا عليه وآله وسلم

ي بن احلسني بن عبد امللك يف بعض وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما، وحدث أبو نصر حاج
  .أجزائه عن رجاء بن أمحد بن عبد الرحيم هذا

رجاء بن جرير اليمايت، والد أمحد بن رجاء وجد رجاء بن أمحد ابن رجاء، وقد سبق ذكرمها توطن قزوين وأعقب 
  .هبا، ومسع احلديث من ابنه، وروى عنه ابنه أمحد وغريه من شيوخ قزوين

عبد اهللا الواسطي، مسع يزيد بن هارون وحممد ابن يزيد الواسطي، وروى عنه إسحاق بن حممد رجاء بن محيد أبو 
  .الكيساين وحممد بن مسعود ودخل قزوين، ومات هبا سنة سبع ومخسني ومائتني

  االسم اخلامس

ربكات ابن أيب الفتح رزق اهللا بن هبة اهللا بن حممد بن هبة اهللا بن محزة بن عبد السالم ابن عبد الرحيم العجلي أبو ال
الشربوريين األصبهاين فقيه مناظر وكان يف قبيلته مجاعة من الفضالء، وأصلهم كما يقال من قزوين مث توطنوا 

وورد أبو الربكات قزوين، سنة مخس وستمائة، ومسع منه احلديث هبا وكان قد مسع صحيح البخاري من : إصبهان
  .د سنة مخس وثالثني ومخسمائةأيب الوقت عبد األول ومسع أباه وغريه وول

قرأت على رزق اهللا هذا يف فوائد أبيه القاضي هبة اهللا بن حممد، بروايته عنه أنبا أبو منصور حممد بن إمساعيل 
الصرييف أنبا أبو احلسني ابن فادشاه أنبا الطرباين حدثنا الدبري حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة وابن أيب سربة عن 

  .بشري بن يسار عن سويد بن النعمان رضي اهللا عنه حيىي بن سعيد عن
قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل خيرب حىت إذا كنا بالصهباء وبينها وبني خيرب روحة دعا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بأزوادهم فما أتى إال بسويق فالك ولكنا مث قام فمضمض مث صلى الظهر 
  .أخرج البخاري من حديث حيىي بن سعيد األنصاري وليس لسويد يف صحيحه حديث سواهوالعصر، 

  االسم السادس



الرضاء بن أيب سليمان بن علي الزرندي، مسع أبا الفتح الراشدي، حديث حممد بن إمساعيل البخاري يف الصحيح 
عمر رضي اهللا عنه أنه استشار يف  عن موسى بن إمساعيل حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه عن املغرية بن شعبة عن

إمالص املرأة فقال املغرية رضي اهللا عنه قضى النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بالغرة عبد أو أمة فشهد حممد بن 
  .مسلمة رضي اهللا عنه أنه شهد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قضى به

  االسم السابع
مسع أبا احلسن علي بن القاسم بن نصر، روى عنه حممد بن احلسن روشنائي بن أمحد بن مسعر القوامس القزويين، 

  .بن يوسف
  .روشنائي بن روشنائي الصيقلي، مسع فضائل قزوين من االمام أمحد ابن إمساعيل، سنة إحدى وأربعني ومخسمائة

كشميهين عن روشنائي بن حممد روشنائي اخلباز، مسع أبا اخلري أمحد بن إمساعيل حيدث الفراوي عن احلفصي عن ال
الفربري عن البخاري أنبا موسى بن إمساعيل أنبا جويرية عن نافع عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال ذكر الدجال عند 
النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، فقال إن اهللا تعاىل ال خيفى عليكم إن اهللا تعاىل ليس بأعور وأشار بيده إىل عينه وأن 

  .ىن كان عينه عنبة طافئهاملسيح الدجال أعور العني اليم
  االسم الثامن

رحيان بن عبد اهللا اهلندي موىل عبد الكايف بن وردشا القزويين، مسع أبا حممد هبة اهللا بن سهل السيدي مع ابين 
مواله حممود ومسعود، سنة مثان وعشرين ومخسمائة، ومسع يف ذي القعدة من هذه السنة من أيب عبد اهللا كجطغان 

  .حديثه عن احلسني بن أمحد بن حممد بن طلحة النعايل: عبد اهللا النحمي بنيسابورابن الطنطاش بن 

أنبا القاضي أبو القاسم احلسن بن احلسن بن علي بن املنذر أنبا أبو عمرو عثمان بن علي بن إبراهيم الوكيل حدثنا 
لرمحن بن حرملة عن سعيد احلسن بن أمحد التستري حدثنا عمر بن خالد املخزومي حدثنا عمر بن راشد عن عبد ا
من كانت فيه ثالث أدخله : بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .من إذا أعطى شكر وإذا قدر غفر وإذا غضب فتر: اهللا يف رمحته وكان يف كنفه
  زيادات حرف الراء

ع بقزوين سنة أربع وأربعني ومخسمائة، أنبا سليمان بن أمحد بن رميح بن علي بن رميح أبو املعايل القرشي، مس
حسنوية الزبريي يف االرشاد للخليل احلافظ، حدثنا حممد بن احلسن بن فتح، حدثنا أمحد بن إسحاق بن هبلول، قال 

فع ابن عمر قرئ على أيب كريب حممد بن العالء اهلمداين، حدثنا عبد اهللا ابن إدريس، عن عبيد اهللا بن عمر، عن نا
ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر رضي اهللا : رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .عنه ضرب وغرب
  باب الزاي

زاذان بن إمساعيل بن زاذان الزاذاين أبو الفضائل، مسع ببغداد مسند الشافعي رضي اهللا عنه : فيه سبعة أمساء، األول
لصفار، سنة ثالث وأربعني ومخسمائة، واألربعني املعروف بتحفة الزائر، للتاريخ املذكور من من عمر بن أمحد ا

جامعه أيب حممد حممود بن عباس اخلوارزمي ببغداد أيضاً، وكان قد أقام هبا مدة للتفقه، ومسع هبا أبا بكر حممد بن 
، أنبا أبو أمحد عبيد اهللا ابن أيب مسلم عبد اهللا بن نصري الزاغوين، حيدث عن أيب القاسم علي بن أمحد البسري

الفرضي، أنبا أبو عبد اهللا احلسني بن حيىي بن عياش القطان حدثنا احلسن ابن عرفة، حدثنا إمساعيل بن عياش، عن 



يقول : عمر بن رؤبة التغليب، عن أيب كبشة األمناري رضي اهللا عنه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .ألهلهخريكم، خريكم 

زاذان بن عبد اهللا بن زاذان أبو عمر القزويين، كان يؤم يف اجلامع مسع علي بن مهروية، وعلي بن إبراهيم، وأمحد 
بن حممد بن عصام، حدث اخلليل احلافظ عنه يف مشيخته، حدثنا إبن مهروية، حدثنا عبد اهللا بن هشام القواس 

حدثنا مسعر ابن كدام، عن حبيب بن أيب ثابت عن عبد اهللا هبمدان حدثنا طاهر بن رشيد، حدثنا نوح بن دراج، 
  .وهب رجل ألمه حديقة، فلما ماتت طلبها: بن عمر رضي اهللا عنهما قال

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من كان له شيء، يف يف حياته، فهو له بعد موته، ويتركه مرياثاً، قال 
طاهر، وهو مهداين ثقة، وحدث احلافظ أبو سعد السمان، عن أيب عمرو، قال إنه اخلليل مل يروه إال نوح وال عنه إال 

قدم علينا سنة مخس وثالثني وثالمثائة، حدثنا أمحد بن حممد بن عصام الضيب القزويين حدثنا هارون بن هزاري، أنبا 
عنه عن النيب صلى اهللا  سفيان ابن عيينة، عن الزهري، عن أيب سلمة، وسليمان بن يسار، عن أيب هريرة رضي اهللا

  .عليه وآله وسلم أن اليهود والنصارى ال يصبغون فخالفوهم
حدث أبو بكر اخلطيب يف تارخيه عن أيب القاسم األزهري حدثنا أبو عمر زاذان بن عبد اهللا القزويين، قدم علينا 

بن صاحل احلروي، مسعت علي  حاجاً، حدثنا علي بن إبراهيم القطان مست أبا حامت الرازي، يقول مسعت عبد السالم
  .بن موسى الرضا يقول القرآن كالم اهللا غري خملوق تويف أبو عمر سنة مثان ومثانني وثالمثائة

زاذان بن حممد بن زاذان، القاضي أبو الفضائل الزاذاين أخو هبه اهللا بن زاذان، مسع أبا الفتح الراشدي، وعمه أبا 
ي عبد اجلبار بن أمحد، وروى عنه اخلليل بن عبد اجلبار القرائي، حدثنا حممد عبد اهللا بن عمر بن زاذان والقاض

القاضي عطاء اهللا بن علي، عن اخلليل بن عبد اجلبار القرائي، حدثنا القاضي زاذان بن حممد الزاذاين حدثنا قاضي 
  .القضاة عبد اجلبار بن أمحد أبو احلسن قراأة عليه بقزوين

حدثنا عبد الوهاب بن رواحة حدثنا أبو كريب حممد بن العالء، حدثنا حفص بن  ثنا أبو القاسم سليمان بن أمحد
بشري األسدي، حدثنا احلسن بن احلسني بن زيد العلوي، عن أبيه، عن جعفر بن حممد، عن أبيه علي، عن أبيه 

ث من مل يكن فيه حسني، عن أبيه علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ثال
وما هن يا رسول اهللا، قال حلم يرد به جهل جاهل، وحسن خلق يعيش به : فليس مىن، وال من اهللا عز وجل قيل

  .يف الناس، وورع حيجزه عن معاصي اهللا، تويف سنة ست وسبعني وأربعمائة
  االسم الثاين

احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ، واألئمة،  الزبري بن الواحد األسداباذي حافظ مشهور مستغن، عن التعريف روى عنه
: قال الشافعي رضي اهللا عنه: وقد ورد قزوين وحدث هبا عن أيب بكر حممد بن القاسم بن مطري حدثنا الربيع، قال

  .عليك بالزهد يف الدنيا، فالزهد على الزاهد أحسن من احللي على املرأة الناهد
ه منه بقزوين قال حدثنا أبو العباس حممد بن احلسن بن قتيبة، روى عنه عبد اهللا بن أيب زرعة الفقيه، بسماع

بعسقالن، حدثنا إبراهيم بن أيوب احلوراين، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا األوزاعي حدثنا عمرو بن شعيب، عن 
فهو  أبيه عن جده عبد اهللا، ورفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال من تطيب ومل يعلم له قبل ذلك طب،

  .ضامن
الزبري بن حممد بن أمحد بن عثمان بن طلحة بن خالد بن حممد بن خالد بن الزبري بن العوام أبو عبد اهللا الزبريي، 

مسع مع علي بن مهروية، وسليمان بن يزيد الفامي، وعلي بن عمر الصيدناين، وروى عنه حممد بن احلسني بن عبد 



فقال حدثنا الزبري بن حممد، حدثنا علي بن مهروية، حدثنا أبو هارون  امللك البزار، واخلليل احلافظ يف مشيخته،
موسى بن عبد اهللا بن كثري، حدثنا عبد امللك بن إبراهيم ، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس رضي اهللا عنه قال أمر 

  .بالل أن يشفع اآلذان، ويوتر االقامة
  .أبا يعلى اخلليل بن عبد اهللا احلافظ بقزوينالزبري بن معروف بن عبد اهللا بن الزبري الكرجي، مسع 

  االسم الثالث

  .زكريا بن علي بن حيدر الرزبري، مسع أباه سنة ست ومخسني ومخسمائة
  .زكريا بن أيب القاسم بن طاهر، مسع األستاذ الشافعي بن داؤد املقرئ سنة عشر ومخسمائة يف اجلامع

  .أيب زرعة بقزوين، سنة تسعني وثالمثائة زكريا بن حممد القصربي، مسع القاضي أبا حممد بن
زكريا بن أيب زائدة، أبو حيىي واسم أيب زائدة ميمون بن وداعة كويف من كبار الرواة، روى عن خليفة بن خياط، أن 

زكريا خرج يف البعوث إىل الديلم غازياً، مث انصرف إىل الكوفة، وقال اخلليل احلافظ أخربين إبراهيم بن حممد 
  .كتابه إىل حدثنا أمحد بن حممد بن ساكن الزجناين، حدثنا عبد اهللا بن حممد الضعيفاألسدي يف 

ثنا إسحاق األزرق حدثنا مسعر، وسفيان وزكريا بن أيب زائدة عن أيب إسحاق عن الرباء رضي اهللا عنه أن النيب 
: وقال أيضاً. تبعث عبادكاللهم قىن عذابك، يوم : صلى اهللا عليه وآله وسلم كان إذا نام يتوسد ميينه، ويقول

حدثنا حممد بن إسحاق بن حممد، من لفظه حدثنا أيب، حدثنا أمحد بن أيب مسلم حدثنا أمحد بن احلارث حدثنا ابن 
  .بكار، حدثنا زكريا بن أيب زائدة قال قرأت على حمراب رجل بقزوين

  واعمل فليس وراء املوت معتمل... فال يغرنك اآلمال يا رجل 
  قبل الفراق إذا ما جاءك األجل... ال تشقى بعيشتها واعمل لنفسك 

  وال يغرنك التسويف واألمل... واحذر فإن جميء املوت مقترب 
  .تويف سنة تسع وأربعني ومائة

  .زكريا بن حيىي بن عبد األعظم، روى عن أبيه حيىي، وعن حممد بن محيد وأيب زرعة
  االسم الرابع

احلسن بن خالد علياً الطنافسي وأبا حجر، ومسع إمساعيل . زويين، مسع مع أخيهزجنوية بن خالد املقرئ، أبو طاهر الق
حدثنا زجنويه بن خالد : بن توبه وسليمان بن يزيد وحدث عنه أبو سعيد أمحد بن حممد مهدي األهوازي، فقال

هللا بن عمر، أنه مسع املقرئ حدثنا إمساعيل بن توبة حدثنا إمساعيل بن جعفر، حدثنا عبد اهللا بن دينار، موىل عبد ا
عبد اهللا ابن عمر رضي اهللا عنهما، يقول سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يعين عن ليلة القدر فقال حتروها 

  .يف السبع األواخر من شهر رمضان
الصغري  زجنوية بن حممد بن أمحد بن زجنوية الصويف، مسع أبا الفتح الراشدي سنة اثنتني وعشرين وأربعمائة التاريخ

حملمد بن إمساعيل البخاري أو بعضه بسماعه، عن جربئيل العدل، عن أيب األشقر عنه، وفيه حدثنا حممد بن يوسف 
حدثنا سفيان عن أيب عروة، عن أيب اخلطاب، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

  .عيل أبو عروة هو معمر بن راشد وأبو اخلطاب قتادةكان يطوف على نسائه بغسل واحد، قال حممد بن إمسا

حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن : فيه حدثنا عبد بن يعيش، حدثنا يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق قال
هاشم بن عبد مناف بن قصي ابن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي قال حممد بن إمساعيل وهو ابن غالب بن فهر بن 



ر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن الياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن ادد بن املقوم بن مالك بن النض
  .ناخور بن تارخ بن يعرب بن يشحب بن ناحب بن إمساعيل بن إبراهيم بن آزر

  االسم اخلامس

الفتح الراشدي، يف  زهري بن ترا القرائي، مسع أبا عمر بن مهدي البغدادي، سنة سبع وتسعني وثالمثائة، ومسع أبا
الصحيح البخاري، عن إبراهيم املنذر حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع أن عبد اهللا بن عمر رضي 

  .اهللا عنهما، قال قطع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يد سارق يف جمن مثنه ثالثة دراهم
  االسم السادس

السجاسي أبو زيد فقيه ورد قزوين بعد الثمانني واخلمسمائه، طالباً  زياد بن احلسن بن احلسني بن أمحد بن منصور
  .للفقه واحلديث، وحصل من كل منهما ما قدر له

  االسم السابع
زيد بن أمحد بن حممد أمحد بن ميمون القزويين أبو يعلى، امليموين من بيت احلديث وقد مسعه، بنفسه ومات قبل أخيه 

  .ميمون ومل يبلغ الرواية األكرب أيب بكر حممد بن أمحد بن
زيد بن احلسني بن علي بن أمحد العديل الوكيل، مسع القاضي عبد اجلبار بن أمحد، يف بعض أماليه بقزوين، أنبا أبو 

احلسن أمحد بن حممد بن خالد بن املفرج اخلطيب بأصبهان حدثنا عبد اهللا بن إسحاق املدائين حدثنا عبد العزيز بن 
حممد بن إبراهيم حدثنا بقية عن ثور بن زيد، عن خالد بن معدان، قال لقيت واثلة بن األسقع معاوية القرشي حدثنا 

رضي اهللا عنه يف يوم عيد، فقلت له تقبل اهللا منا ومنك، فقال واثلة لقيت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف يوم 
  .ومنكعيد، فقلت يا رسول اهللا تقبل اهللا منا ومنك، قال نعم تقبل اهللا منا 

  .زيد بن صاحل احلسين أبو القاسم شريف، مسع غريب احلديث أليب عبيد من أيب حممد الطييب
زيد بن حممد بن محزة بن أمحد بن جعفر بن حممد بن زيد بن علي ابن احلسني بن علي بن أيب طالب الزيدي أبو 

عنه أبو سعد السمان، فقال حدثنا أبو العشائر القزويين، أخو السيد محزة بن حممد، مسع أبا منصور القطان، فروى 
العشائر زيد بن حممد بن محزة الزيدي، بقزوين بقراأيت عليه حدثنا حممد بن أمحد بن منصور أبو منصور أنبا أبو 
يعلى، أمحد ابن علي بن املثىن حدثنا جبارة بن مغلس، حدثنا عبد الكرمي اجليلي، عن أيب إسحاق عن عمرو بن 

طاب رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ما ساء عمل قوم قط إال ميمون، عن عمر بن اخل
  .زخرفوا مساجدهم

زيد بن يونس بن يزيد بن عبد اهللا بن سامل بن عبد اهللا بن عمر ابن اخلطاب وقع إىل قزوين من ناحية خراسان 
  .وأعقب هبا من ولده جعفر بن إدريس القزويين إمام احلرم وغريه

بن مانكدمي األعرايب الشريف، مسع القاضي عبد اجلبار بن أمحد حيدث عن أيب احلسن القطان، قال حدثنا جعفر  زيد
بن حممد أبو حيىي الزعفراين، حدثنا حممد بن مهران، حدثنا عيسى بن يونس، عن األحوص بن حكيم، عن مهاصر 

عليه وآله وسلم كان يصوم شعبان ورمضان  بن حبيب، عن أيب ثعلبة اخلشين رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا
يصلهما، ومسعه حيدث عن عبد الرمحن بن محدان، قال حدثنا حممد بن روح البصري، حدثنا بدل بن احملرب، حدثنا 
شعبة بن احلجاج عن أيب إسحاق السبيعي، قال كان علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يذاكر أصحابه وجالسه يف 

  :لهاستعمال حسن األدب بقو
  فإنك رائي ما عملت وسامع... وكن معدنا للخري واصفح عن األذى 



  فإنك ال تدري مىت أنت نازع... وأحبب إذا أحببت حباً مقارباً 
  فإنك ال تدري مىت احلب راجع... وأبغض إذا أبغضت بغضاً مقارباً 

  زيادات الزاي
يب الربيع الغرناطي، روايته عن أيب صادق عن زروية بن أمحد الصويف، مسع سنة ثالث وعشرين ومخسمائة حممد بن أ

  .محزة احلافظ الكناين
وكان : أبو زرعة بن حممد بن ميسرة بن علي بن احلسن بن إدريس، مسع احلديث من الشيوخ، قال اخلليل احلافظ

  .يسمع معنا، مات سنة مثانني وثالمثائة وآباؤه مذكورون باحلديث

اب األديب كان من أهل األدب يعلم الناس العربية، وحيفظها وكان صاحب زرير بن علي الصيقلي األهبري، أبو شه
نثر ونظم، وكتب على كتاب نور احلقيقة ونور احلديقة، لالمام أيب حممد النجار حني فرغ من تأليفه وكان حاضراً، 

يف وصف ملا قرأت هذا الكتاب ونظرت فيه قلت هللا در مصنفه ما أعذب نفثات فيه، وأنشدت : بقزوين حينيذ
  .ألفاظه ومعانيه

  مؤلف بني تنقيح وهتذيب... نور احلقيقة بدع يف األعاجيب 
  خواطر العجم لفظاً واألعاريب... ما رتبت مثله يف الكتب قاطبة 

  بانت معانيه من لغو وتطنيب... فيه بيان آلحكام حمققة 
  ما أظهر احلق من شك أساليب... هللا در هبا الذين ذي فطن 

  عة عشر أمساءباب السني أرب

  االسم األول

سرخاب بن علي بن سرخاب الديلمي، مسع أبا الفتح الراشدي سنة ست وأربعمائة يف صحيح حممد بن إمساعيل 
حديثه، عنه، عن سعيد ابن سليمان حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها أن قريشاً 

وا من يكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ومن جيترى عليه إال أمهتهم املرأة املخزومية، اليت سرقت، قال
أسامة حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، فقال أتشفع حد من 

  .حدود اهللا تعاىل
شريف تركوه وإذا سرق فيهم يا أيها الناس إمنا ضل من كان قبلكم إهنم كانوا إذا سرق ال: مث قام فخطب، فقال

  .الضعيف أقاموا عليه احلد، وأمي اهللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطع حممد يدها
  االسم الثاين

سراهنك بن أيب القاسم بن العباب القزويين، مسع القاضي عبد اجلبار ابن أمحد، سنة مثان وأربعمائة، يقول بقزوين 
نا أمسع بأسداباد، حدثكم إبراهيم بن احلسني، حدثين زيد ابن أيب حبيب قرئ على أيب أمحد القاسم ابن صاحل، وأ

واهللا ما أحلت : عن حممد بن عمرو بن حلحلة عن حممد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال
صالة فأتى الناس شيئاً قط وال حرمت واهللا لرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وقد توضأ ليخرج إىل ال

  .بصحفة فيها حلم وخبز فأكل منها وخرج إىل الصالة ومل يتوضأ
  االسم الثالث



سعد بن أمحد بن حممد بن العراقي الطاوسي أبو الغنائم تشيخ للصوفية بقزوين بعد أبيه، وكان حيسن إيراد الكالم 
وأحاديث أيب جهم الباهلي  واستعمال ما حيفظ من احلكايات واالستشهادات عند احلاجة، ومسع صحيح البخاري،

من أيب الوقت عبد األول، سنة إثنتني ومخسني ومخسمائة، ومسع منه احلديث يف آخر عهده، وتويف سنة مخس 
  .وستمائة

سعد بن أسعد بن املشرف بن نصر بن عبد اجلبار، أبو منصور القاضي، كان من املتفقهة ويف قومه وسلفه مجاعة 
  .له أبو الوقت عبد األول بن عيسى السجزي مذكورون باحلديث والفقه وأجاز

سعد بن احلسن بن أيب العالء الكرماين أبو املكارم املاوراء النهري نسيب حمصل حاذق عنده حمصول من كل فن 
ورد قزوين وأقام هبا مدة ينتخب ويلتقط وجيمع ويسمع ويفيد ويستفيد كدأب احملصلني، وروى هبا أخالق النيب 

وسلم أليب الشيخ احلافظ من االمام العارف حممد بن علي القائين عن أيب الفضل العباس أمحد  صلى اهللا عليه وآله
  .الشقاين عن أمحد بن حممد بن احلارث التميمي عن أيب الشيخ ومسعته منه، سنة مخس وستني ومخسمائة

داعي بن علي بن جعفر مسعت منه هلذا التاريخ صحيفة أهل البيت من رواية علي بن موسى الرضا، بروايته عن ال
املوسوي عن أيب الفضل أمحد بن حممد بن احلسني احلسين الوصي من أيب علي أمحد بن علي بن مهدي الرقي عن أبيه 

عن علي بن موسى الرضا وكانت بينه وبني والدي رمحهما اهللا تعاىل صحبة قدمية وصداقة مؤكدة وحقوق مقضية 
هللا مدة مقامه بقزوين يف شأنه بكل ما تيسر له يداً ولساناً، ورأيت خبطه، وأواصر مرعية، وكان يسعى الوالد رمحه ا

  :أنشد أبو القاسم أمحد بن منصور السمعاين لنفسه
  قليب غصن وعشقه العشقة... ما لشفيقي على من شفقه 
  سقيتها دائماً من احلدقة... حديقة احلسن وجهه وأنا 

نفي، حدث بقزوين سنة اثنتني ومخسني ومخسمائة، عن أيب طاهر، سعد بن سعيد بن مسعود الرازي أبو الفتوح احل
  .حممد بن عبد العزيز بن إبراهيم الزعفراين
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قزوين: كتاب  لتدوين يف أخبار    ا
فعي : املؤلف  لرا  ا

سعد بن الشافعي بن الوفاء البزاز أبو اخلري املشيعي، مسع أبا إسحاق الشحاذي جزاء من حديث أيب معشر الطربي، 
سنة اثنيت عشرة ومخسمائة، ومسع حممد بن أيب الربيع الغرناطي، سنة ثالث وعشرين ومخسمائة، حدث البطاقة من 

  .بروايته عن أيب صادق عن ابن محصة عن محزة الكتاينلفظه 
سعد بن عبد احلميد بن عبد العزيز أبو الفضائل املاكي فقيه مناظر، كان يدرس يف مدرسة أبيه وكان جل حتصيله يف 

وفيما على النظر وتفقه على والدي أوالً مث على االمام أيب القاسم عبد اهللا بن حيدر القزويين، ومسع منهما احلديث، 
مسع من عبد اهللا بن حيدر حدثنا أبو القاسم سهل بن إبراهيم املسجدي حدثنا أبو صاحل املؤذن أنبا أبو حممد بن أيب 

  .القاسم حدثنا الفضل ابن الفضل الكندي
 ثنا عبد العزيز بن حممد احلارثي حدثنا أبو عاصم عمران بن عبد اهللا حدثنا أبو سلمة حممد بن عبد اهللا حدثنا مالك

من كسح مسجداً من : بن دينار عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
مساجد اهللا فكأمنا غزا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أربعمائة غزوة وكأمنا حج مائة حجة، وكأمنا أعتق 

نه رمحه اهللا وإيانا مصافاه يثق يب، وأثق به فيما ينوب تويف أربعمائة نسمة، وكأمنا صام أربعمائة يوم، وكان بيين وبي
....  

سعد بن عمر بن زكريا أبو املكارم البزاز تفقه يف مبدأ أمره، ومتيز بذلك عن أضرابه، ومسع فضائل قزوين من أيب 
، وشاهده يقلم الفضل الكرجي، ومسع أبا سليمان الزبريي وأقراهنما، ومسع أبا حامد حممد بن حممد الربوي الطوسي

أظفاره يوم اخلميس، يف سنة تسع ومخسني ومخسمائة، بقزوين، قال شاهدت أبا القاسم الناصحي يقلم أظفاره يوم 
اخلميس بآمل، قال رأيت االمام أبا الفرج حممد بن حممود، يقلم أظفاره يوم اخلميس، قال رأيت الشريف أبا شاكر 

خلميس قال رأيت أبا حممد هياج بن عبيد يقلم أظفاره يوم اخلميس احلديث أمحد بن علي العثماين، يقلم أظفاره يوم ا
  .باسناده ومتنه تويف، سنة عشرة وستمائة
مسع منه بقزوين، سنة تسع ومخسمائة، كتاب الواضح يف القراآت العشر . سعد بن الفضل بن سعد النايت املقرئ

م عبد السيد بن عتاب بن حممد الضرير املقرئ، بسماعه أليب احلسن أمحد بن رضوان املقرئ، بروايته عن أيب القاس
  .منه ببغداد

سعد بن حممد بن جعفر بن إبراهيم أبو نصر األسدابادي دخل قزوين، ومسع هبا من اخلليل احلافظ، وكانت له رواية 
ألربعني من الشيخ أيب سعيد بن أيب اخلري، وروى عنه أبو الفتوح عبد الوهاب بن إمساعيل الصرييف يف كتاب ا

املخرجة من مسموعاته وأنبا القاضي عطاء اهللا ابن علي احلسن بن علي الصويف الشرمقاين بنيسابور، سنة مثان 
  .وعشرين ومخسمائة

أنبا أبو نصر األسداباذي قدم علينا بنيسابور، سنة اثنتني ومثانني وأربعمائة، أنبا أبو يعلى اخلليل بن عبد اهللا احلافظ 
عبد اهللا حممد بن احلسن بن فتح حدثنا عبد األشعث حدثنا شعيب بن بكار حدثنا عمرو بن زياد بقزوين حدثنا أبو 

عن حيىي بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 
  .ا ليس غفر له، هذا معىن اخلربمن زار قرب والديه أو أحدمها فقرأ عنده أو عندمه: صلى اهللا عليه وآله وسلم

سعد بن حممد بن عبد امللك بن أمرية األهبري أبو نعيم، مسع األستاذ الشافعي بن داؤد املقرئ بقزوين، سنة إحدى 



  .عشر ومخسمائة
سعد بن حممد بن يوسف، أبو رجاء القزويين سكن بغداد، وحدث هبا عن احلسن بن حبيب الدمشقي، قال أبو بكر 

كتبت عنه وما علمت به بأساً حدثنا أبو رجاء من حفظه، سنة مثان وأربعمائة، حدثنا أبو علي : لتاريخاخلطيب يف ا
  .احلسن بن حبيب بن عبد امللك الدمشقي، حدثين الربيع بن سليمان

حدثن الشافعي حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل ابن األرزق املغرية بن أيب بردة، وهو 
ين عبد الدار أخربه أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال من ب

انا نركب البحر ومعنا القليل من املاء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ مباء، فقال رسول اهللا صلى اهللا : يا رسول اهللا
  .عند أيب رجاء غري هذا احلديثعليه وآله وسلم الطهور ماؤه احلل ميتته مل يكن 

رأيت خبط القاضي عبد امللك بن املعايف أن الشيخ الرئيس : سعد بن حممد أبو احملاسن اجلولكي الرئيس ورد قزوين
  :أبا احملاسن هذا أنشد جده بقزوين سنة أربع ومخسني

  حينا طماء وحينا مستبالت... تلقى احملبني مثل اهليم حتسبها 
  خري له من لقاء املوت مرات... ن واحدة ملوته تأخذ االنسا

سعد بن حممد املقرئ أبو احملاسن، مسع نضر بن عبد اجلبار القرائي، سنة إحدى وسبعني وأربعمائة، حديثه عن أيب 
طالب العشاري حدثنا أبو بكر أمحد بن حممد بن يعقوب الفارسي الوراق حدثنا عبد اهللا بن حممد البغوي حدثنا أبو 

عثمان بن عمر بن صفوان عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أيب سلمة عن عائشة رضي اهللا عنها أن  خيثمة حدثنا
  .ال نذر يف معصيته وكفارته كفارة ميني: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

  .سعد بن خملد أبو القاسم، مسع صحيح مسلم بن احلجاج من األستاذ إبراهيم الشحاذي
لرشيد بن أيب عنان الطاؤسي أبو عنان، وقد يتسمى بسعد بال إضافة تفقه مدة، ومسع والدي سعد اهللا بن عبد ا

وغريه من أئمة قزوين، ومسع من أول الطواالت أليب احلسن القطان جملدة أو أكثر من أيب سليمان الزبريي، سنة 
ألربعني المام احلرمني تسع ومخسني ومخسمائة ومسع صحيح مسلم من أيب القاسم عبد اهللا بن حيدر وكذلك ا

  .اجلويين بسماعه من الفراوي عن االمام
فيا مسعه من عبيد اهللا بن حيدر بن أيب القاسم هبمدان، حديثه عن سهل بن إبراهيم املسجدي حدثنا أبو سعيد 
 بن اخلشاب حدثنا أبو بكر اجلوزقي حدثنا أبو العباس الدغويل حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري حدثنا عبيد اهللا

موسى عن إسرائيل عن حيىي بن جماهد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
  .إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر نفسك: وسلم

سعد اهللا بن فضل بن علي بن احلسني بن بلكوية أبو املكارم اليلكوي، شيخ من املترمسني بالعلم كان يكتب الوثائق 
افر إىل خراسان فما طلب العلم وأقام مدة مبرو وحكى يل أنه كان له مبرو مساعات وأجاز له الذين ذكرنا أهنم وس

  .أجازوا ألخيه بلكوية بن فضل اهللا بن علي يف حرف الباء
 أبو سعد بن أيب القاسم األصبهاين، مسع بقزوين القاضي عطاء اهللا ابن علي، سنة إحدى وأربعني ومخسمائة، وفيما
مسع حديثه عن أيب نصر حممد بن عبد اهللا األرغياين أنبا علي الواحدي أنبا أبو بكر احلارثي أنبا أبو الشيخ أنبا أبو 
يعلى أنبا حمرز بن عون حدثنا عثمان بن مطر حدثنا عبد الغفور عن أيب بصري عن أيب رجاء عن أيب بكر رضي اهللا 

  .يكم بال إله إال اهللا واالستغفارعنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال عل
  االسم الرابع



سعيد بن أمحد بن علي بن عبد اهللا أبو عمرو املعسلي، روى عن علي بن عمر الصيدناين، وحدث عنه أبو نصر 
حاجي بن احلسني، قال حدثنا أبو القاسم الصيدناين حدثنا احلسن بن عبد األعلى أنبا عبد الرزاق عن معمر عن 

دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : بن مالك وهو ابن وقاص عن أبيه رضي اهللا عنه قال الزهري عن عامر
  .الثلث كثري: فبثلث مايل، قال: فبنصفه، قال ال قلت: ال قلت: وسلم فقلت أفأتصدق بثلثي مايل قال

  .يف شبابهسعيد بن أمحد بن موسى بن هارون بن حيان التميمي، مسع أبا علي الطوسي، وأقرانه ومات 
سعيد بن جعدويه بن القاسم بن فيالن، الفقيه أبو احلسني القزويين من الفقهاء املعتربين، مسع أمايل القاضي عبد 

اجلبار بن أمحد منه يف عشرين جزأ بعضها بالري وبعضها بقزوين يف سنيت مثان وتسع وأربعمائة، وفيها أنبا أبو حممد 
حدثنا أبو جعفر حممد ابن إمساعيل الصائغ يف املسجد احلرام حدثنا أبو أسامة  عبد اهللا بن احلسن بن بندار بأصبهان

  .حدثنا أبو روق عطية ابن احلارث حدثنا أبو الغريف عبيد اهللا بن خليفة عن صفوان بن عسال املرادي
وا أعداء اهللا وال قال بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف سرية فقال سريوا بسم اهللا، ويف سبيل اهللا قاتل

تغلوا وال تغدروا وال تنفروا وال تقتلوا وليداً وليمسح أحدكم إذا كان مقيماً فيوم وليلة، ومسع أبو احلسني علي بن 
  .أمحد بن صاحل، وروى عنه أبو سعد السمان

بن أيب شيبة،  سعيد بن جعفر مسع أبا احلسن القطان بقزوين، حيدث عن أيب عبد اهللا حممد بن يزيد، حدثنا أبو بكر
حدثنا عيسى بن يونس، عن األوزاعي، عن حسان بن عطية قال قال مكحول، وابن أيب زكريا أيب خالد بن معدان، 

انطلق بناء إىل ذي اخممر، وكان رجالً من أصحاب النيب صلى : وقلت معهما فحدثنا عن جبري بن نفري، قال يل جبري
  .اهللا عليه وآله وسلم

سيصاحلكم الروم : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول: عن اهلدية، فقال فانطلقت معهما فسألته
صلحاً أمناً مث تفرون أنتم، وهم عدو فتنصرون وتقيمون وتسلمون، مث تنصرفون حىت تنزلوا مبرج ذي تلول فريفع 

فيدقه فعند ذلك رجل من أهل الصليب الصليب، فيقول غلب الصليب، فيغضب رجل من املسلمني فيقوم إليه 
  .تعدوا الروم وجيتمعون للملحمة

  .سعيد بن اجلهم، مسع أبا بكر أمحد بن حممد بن سهل اللحياين الرازي بقزوين
سعيد بن سنان، أبو سنان الشيباين أصله من الكوفة وسكن الري، مث انتقل إىل قزوين أقام هبا، وقد يقال لذلك 

ماكوال، روى عن أيب إسحاق السبيعي وحبيب بن أيب ثابت وعلقمة بن القزريين، ولذلك نسبه األمني أبو نصر بن 
مرثد والضحاك بن مزاحم وعمرو بن مرة، وروى عنه سفيان الثوري وزيد بن احلباب وإسحاق بن سليمان الرازي 

، فيما أملى أنه مل يسمع ومل يرو عنه إال حديثاً واحداً حدث القاضي عبد اجلبار بن أمحد: وأبا داؤد الطيالسي، ويقال
  .عن أيب حممد عبد اهللا بن جعفر بن فارس حدثنا إسحاق بن إمساعيل حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي

ثنا أبو سنان سعيد بن سنان الشيباين، نزيل الري عن حبيب بن أيب ثابت أن أبا أيوب األنصاري قدم على ابن عباس 
ك ما صنعت برسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كم ألصنعن ب: رضي اهللا عنهما البصرة، ففرغ له بيته وقال

وعن علي بن . عليك من الدين، فقال عشرون ألفاً فأعطاه أربعني ألفاً وعشرين مملوكاً، وقال لك ما يف البيت كله
قال أبو سنان الشيباين وكان : حممد بن مهروية عن علي بن سهل، قال علي بن املديين، مسعت سفيان بن عيينة قال

زو قزوين، رأيت سفيان الثوري يف طريق، ومعه قوم ميشون خلفه لو كان يل عليه سلطان ألدبته وحبسته وقال يغ
اخلليل احلافظ أخربين حممد بن عبد الواحد أنبأ ميسرة بن علي حدثنا حممد بن أيوب بن حيىي بن الضريس، مسعت 

  .بدستيب بقرية يقال هلا اشتربني وكان رجالً صاحلاً مات أبو سنان سعيد بن الشيباين: أبا جعفر حممد بن مهران يقول



سعيد بن أيب سعد بن حممد الصباغي أبو سنان القزويين فقيه، مسع القاضي أبا اليمني خليفة بن محري اخليارجي هبا، 
سنة تسع ومخسمائة، واألستاذ أبا إسحاق الشحاذي التلخيص أليب معشر، سنة إحدى عشر ومخسمائة، ومسع حممد 

الفضل الفراوي عواليه واألربعني العوايل ختريج ابنه أيب الربكات، سنة تسع عشر ومخسمائة، وأجاز له مجيع بن 
مسموعاته، ومما مسعه من الفراوي، ما حدث به عن أيب القاسم الفضل بن أمحد بن حممد التاجر أنبا القاضي أبو عبد 

كرب، قال مسعت أيب الواثق ينشد أخي حممد املهدي أمري اهللا احلسني بن أمحد بن سلمة باسناده عن أيب إسحاق األ
  :املؤمنني يف القصر املعروف باهلاروين بسر من رأى لنفسه

  ومن أوليته حسناً فزده... تنح عن القبيح وال ترده 
  إذا كاد العدو ومل تكده... ستكفي من عدوك كل كيد 

ى عن عبد العزيز بن حممد الدراوردي وغسان بن سعيد بن صلح القزويين، أبو عثمان من كبار شيوخ قزوين، رو
مضر ويوسف املاجشوين وهشيم وعباد بن العوام واملعتمر وإمساعيل بن علية كذلك حكاه عبد الرمحن بن أيب حامت 

ويف االكمال لألمري بن ماكوال، أنه روى أيضاً عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم وحممد بن فضيل، روى عنه أبو 
عة وحممد بن أيوب الرازيون ويعقوب بن يوسف وعلي بن حممد النطافسي وحيىي بن عبدك وعمر بن حامت وأبو زر

  .سلمة القزوينون
روى عنه ابن أيب حامت عن حيىي بن معني أنه ذكر سعيداً خبري وعرفه وأن أبا زرعة، قال هو شيخ رازي وصدوق يف 

زويين صدوق واختلف يف اسم أبيه فقد يقرأ صاحل علي احلديث سكن قزوين وكان يتفقه وأنه سأل أباه عنه، فقال ق
للعهود من حذف األلف من صاحل يف اخلط وقال أبو أمحد احلسن بن عبد اهللا بن سعد املعسكري يف التصحيف 

  .والتحريف أنه صليح بعد الالم ياء
ئمة البلديني عن أيب قال األمري بن ماكوال هو صلح بضم الصاد وسكون الالم وهذا أظهر، أنبأنا مجاعة من األ

إسحاق املقرئ عن اخلليل احلافظ، حدثين عبد الواحد بن حممد أنبأ علي بن حممد بن مهروية حدثنا حيىي ابن عبد 
األعظم حدثنا سعيد بن صاحل حدثنا سفيان عن زيد بن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب 

  .بة امرأة من األنصار فقال انظر إليها فإن يف أعني األنصار شيئاًصلى اهللا عليه وآله وسلم ذكر له خط

  .سعيد بن عباد بن علي اهلمداين املعروف بابن القالنسي ممن طاف وتتبع احلديث ودخل قزوين ونسخ هبا ومسع
عبد  سعيد بن عبد امللك بن علي بن سعيد السعيدي القزويين، مسع ابن أيب زرعة وأبا عمر بن مهدي، ومسع مسند

  .الرزاق بن مهام من أيب عبد اهللا القطان
سعيد بن علي بن أيب طاهر أبو طاهر القزويين، فقيه كان أكثر مقامه هبمدان، مسع مبدينة السالم أبا حفص عمر بن 

أمحد بن منصور الصفار، سنة اثنتني وأربعني ومخسمائة، ومما مسعه كتاب األربعني لألستاذ أيب القاسم القشريي، 
ته عن أيب نصر عن أبيه، ومسع سنة أربع وأربعني ومخسمائة، ببغداد خطيب خوارزم أبا املويد املوفق بن أمحد بن برواي

  :إسحاق أوراقاً من فوائده وفيها قوله يف عجز قصيدة
  كما انشيت يهتز منها املنابر... إذا خطيب فوق املنابر أنشدت 

  وفق ساحرمسامعهم قالوا امل... وإن شعر العصر صكت قصائدي 
  إذا مسعوا شعري وما أنا شاعر... خيرون لألذقان خرساً نواكساً 

سعيد بن علكوية، مسع أبا احلسن الصيقلي وأبا عبد اهللا القطان، ومسع أبا حممد ابن أيب زرعة القاضي، يروى عن 
بن بريدة عن مسرة بن  ابن داسة عن أيب داؤد حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسني املعلم حدثنا عبد اهللا



جندب رضي اهللا عنهما قال صليت وراء النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم على امرأة ماتت يف نفاسها فقام للصالة 
  .وسطها

سعيد بن عمر بن أيب زيد اهلمداين أبو سعد تفقه بقزوين، مدة يف عفة وصالح وخشوع، مث توطنها سالكاً طريقة 
مسع أبا حامد بن عبد اهللا بن عمران شرح االغانة أليب عبد الرمحن السلمى، سنة الزهد واالنقباض عن الناس، و

  .ثالث ومثانني ومخسمائة، ومسع قبل ذلك وبعده، وتويف سنة عشر وستمائة
سعيد بن حممد بن أمحد بن حممد البجريي أبو عثمان النيسابوري، مسع بقزوين علي بن أمحد بن جابارة أنبأنا مصعب 

ريي أنبأ أبو بكر أمحد بن احلسن بن أمحد اجلرجاين بربدشري كرمان، سنة مخس ومخسني ومخسمائة، أنبأنا بن أمحد الزب
  .احلافظ أبو الفتيان عمر بن أيب احلسن أنبأ الشيخ أبو عثمان سعيد بن حممد البجريي النيسابوري بقراأيت عليه هبا

داره مسعت علي بن عثمان بن اخلطاب بني مكة واملدينة،  حدثين أبو احلسن علي بن أمحد بن جابارة القزويين هبا، يف
مرة واحدة، " قل هو اهللا أحد " مسعت علي بن أيب طالب مسعت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، يقول من قرأ، 

ثمان فكأمنا قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتني فكأمنا قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأه ثالثاً فكأمنا ختم القرآن، وأبو ع
  .حمدث كبري وبيت البجريية معروف وفيهم علماء وحمدثون

سعيد بن حممد بن بلبل احلافظ أبو عثمان، حدث بقزوين عن أيب بكر عبد اهللا بن سليمان، رأيت يف بعض أمايل أيب 
سليمان  احلسن الصيقلي الواعظ حدثنا أبو عثمان سعيد بن حممد بن بلبل احلافظ بقزوين حدثنا أبو بكر عبد اهللا بن

حدثنا احلسني بن علي بن مهران حدثنا أبو رجاء حدثنا املعلى بن هالل عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر رضي 
  .ال حيب أبا بكر وعمر إال مؤمن وال يبغضهما إال منافق: اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
حممد بن عبد اهللا البريويت، رأيت خبط اخلليل احلافظ، فيما  سعيد بن حممد بن عثمان املوصلي، حدث بقزوين عن

مجع من طرف حديث احلساسة، حدثين حممد بن أمحد بن احلسن املالكي حدثنا سعيد بن حممد بن عثمان املوصلي 
يد عن بقزوين حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد السالم البريويت حدثنا حممد ابن خلف العسقالين حدثنا الوليد بن الول

  .سعيد بن بشري عن قتادة وإبراهيم بن عامر وغريه رواه قتادة وحده
سعيد بن حممد بن نصر بن عبد الرمحن أبو عمرو اهلمداين، حدث بقزوين عن عبد اهللا بن حممد بن مسلم عن محيد 

، حدث بن زجنوية، وروى عن بكر بن سهل الدمياطي تفسريه، روى عنه عبد الواحد بن حممد بن أمحد ومجاعة
اخلليل بن عبد اهللا احلافظ عن عبد الواحد بن حممد بن أمحد حدثنا سعيد بن حممد بن نصر بقزوين، حدثين أبو 

  .اجلارود، مسعود بن حممد الرملي

ثنا أمحد بن حممد بن عمر حدثنا حممد بن العباس حدثنا بشري بن عبد اهللا ابن عمر بن عبد العزيز حدثنا أيب حدثنا 
د العزيز حدثنا أبان بن عثمان ابن عفان، يقول كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم على حراء أيب عمر بن عب

فتحرك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم اسكن حراء فما عليك إال نيب أو صديق أو شهيد وعليه رسول 
  .ري وسعد وسعيد وعبد الرمحن ابن عوفاهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزب

سعيد بن حممد أبو القاسم القزويين، نبيل ذكر أنه كان رئيس أصحاب الرأي بقزوين، وأنه الذي أحدث رسم هتنئة 
  .العيدين هبا

سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد اهللا بن موهبة بن منقذ بن نضر بن احلكم بن احلارث بن مالك بن 
ر بن عبد مناة بن اد بن طائحة الثوري الكويف وأبو سفيان بن سعيد الثوري من أتباع التابعني ويقال ملكان بن ثو

أنه رأى أنس بن مالك وابن أيب أوىف، ومل يسمع منهما، مسع عباية بن رفاعة وعبد الرمحن بن أيب نعيم وأبا الضحى 



  .وسلمة بن كهيل والشعيب ويزيد بن حيان وخيثمة
سفيان وعمر وشعبة وأبو األحوص وأبو عوانة وإمساعيل بن مسلم وزائدة وغريهم، وقال اخلليل  وروى عنه ابناه

احلافظ أنبأ علي بن عمر حدثنا عبد الرمحن بن أيب حامت، مسعت أيب يقول قدم سعيد بن مسروق هذه الناحية فولد 
م احلديث عن األصم حدثنا حبر بن سفيان الثوري على فرسخ من قزوين بأمري، وحدث أبو سليمان اخلطايب يف أعال

نصر اخلوالين حدثنا ابن وهب أخربين سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد أخي سفيان بن سعيد الثوري عن أبيه عن 
  .عباية

قال ذكر قتل كعب بن األشرف عند معاوية، فقال ابن يامني كان قتله غدراً فقال حممد بن مسلمة يا معاوية أيغدر 
صلى اهللا عليه وآله وسلم مث ال تنكر واهللا ال يظلين وإياك سقف بيت وال خيلو يل دم هذا إال عندك رسول اهللا 

قتلته، قال االمام أبو سليمان أبعد اهللا ابن يامني كان كعب يهجو رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ونقض العهد 
غدره ونقضه العهد مع الكفر، تويف سعيد بن وأعلن مبعاداة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم واستحق القتل ل

  .مسروق، سنة مثان وعشرين ومائة
  .سعيد بن مهران، مسع بقزوين أبا بكر أمحد بن حممد بن سهل اللحياين الرازي

أبو سعيد الرزاز القزويين، صويف أتى بذكره الشيخ أبو عبد الرمحن السلمى يف تاريخ الصوفية يف املشهورين بالكىن 
  .سنيمن حرف ال

  االسم اخلامس

سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد اهللا الثوري الكويف أحد أئمة املسلمني اجملتهدين املرتضى قوهلم وفعلهم 
وسريهتم، باتفاق األمة صنف العلماء مسنده ومجعوا شيوخه واتفوا الكتب يف مناقبه وفضائله، وال يليق مبثل الكتاب 

ه وفضائله وإمنا نورد منها ما يليق مبقصود الكتاب ابنينا عن القاضي أيب هذا الكتاب اخلوض يف ذكر أحوال مثل
  .الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار، أنبأ أبو الفرج حممد بن احلسن بن جعفر الفقيه الطييب سنة مخس وثالثني وأربعمائة

م البغدادي املعروف بابن ثنا والدي أبو حممد بن احلسن بن جعفر قال قال لنا القاضي أبو بكر حممد بن عمر بن سل
اجلعايب يف بعض أماليه بقزوين، عيسى بن يونس مولده بناحية طربستان، انتقل إىل الكوفة يكىن أبا عمرو وأبوه 

يونس بن أيب إسحاق يكىن أبا اسرائيل، وسفيان الثوري مولده بقزوين وشريك بن عبد اهللا النخعي، مولده ببخارا، 
  .قرى طربستان، وإسرائيل بن يونس مولده خبراسان، وانتقل إىل الكوفة وسليمان األعمش ولد بقرية من

الوليد بن القزاز مولده بأرغيان انتقل إىل الكوفة، وقال أبو يعلى اخلليل بن عبد اهللا احلافظ قرأت على عبدا الواحد 
شرين وثالمثائة، حدثنا بن حممد من أصل مساعه، حدثنا عبد الوهاب بن حممد بن داؤد اخلطيب بقزوين، سنة مثان وع

أمحد بن حممد بن أيب مسلم الرازي بقزوين سنة إحدى وسبعني ومائتني، حدثنا أبو غسان حممد بن عمرو بن نبيح 
مسعت جدي يقول ولد سفيان الثوري بأبري، حدث أبو احلسني حممد بن علي املهتدي باهللا ومسعه عثمان بن احلسن 

  .املنيقاين القزويين

الفرج احلسن بن أمحد بن علي اهلماين األطروش، حدثنا أبو القاسم السامري الوراق، ببغداد، حدثنا فقال أنبأ أبو 
حممد بن جعفر اخلالل حدثنا سهل بن عاصم السجستاين، حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل، حدثنا أبو منصور 

: فقال سفيان البين يعين هذا البلبل فقال اجلهين قال كان سفيان الثوري مستخفياً عندنا بالبصرة، وكان البين بلبل
  .بل اهديه لك فأىب سفيان وأعطاه ديناراً وأخذ البلبل فأرسله من وقته



فمات سفيان فغسلته والبلبل يرفرف، عليه : قال. كان البلبل يذهب بالنهار مث يرجع فيبيت مع سفيان يف البيت
لبلبل يرعى بالنهار ويبيت بالليل على قرب سفيان، مث جئنا بعد ومحلناه والبلبل يرفرف على جنازته، مث دفناه، فكان ا

  .أيام فأصبنا البلبل ميتاً على قربه تويف بالبصرة سنة إحدى وستني ومائة
  االسم السادس

سلمان بن أمحد بن اهليثم أبو ذر عم أيب منصور املقومي، مسع أبا الفتح الراشدي حيدث عن عبيد اهللا بن حممد 
أبو احلسني اآلدمي، حدثنا عيسى بن عبد اله حدثنا العالء بن عمرو، حدثنا أبو عمران األشجعي عن البزاز، حدثنا 

إذا جلس : ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .وتركاه القاضي يف مكانه أهبط عليه ملكان يسددانه ويوفقانه ويوقرانه فإن جار عرجاً

سلمان بن داؤد القزويين، مسع فضائل قزوين للخليل احلافظ من أيب إسحاق الشحاذي، سنة تسع وعشرين 
  .ومخسمائة

سلمان بن عبد اجلبار بن سلمان بن اهليثم احلالوي سبط سلمان األول يعد من الفقهاء والعدل والشروطني، 
  .وكانت له معرفة بالفقه والشروط

  االسم السابع
ن بن إبراهيم بن سليمان املؤدب، مسع اخلليل بن عبد اجلبار سنة سبع ومثانني وأربعمائة، حيدث عن أيب نصر سليما

أمحد بن احلسني بن حممد الواعظ بسماعه منه بتربيز حدثنا أبو القاسم املظفر بن علي املراغي حدثنا أبو عبد اهللا 
ن الصباح الزعفراين حدثنا شبابه حدثنا عطاف بن خالد احلسني بن حيىي القطان حدثنا أبو علي احلسن بن حممد ب

عن صهيب عن ابن صهيب عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال من تزوج امرأة بصداق ال يريد أن يوديه جاء 
  .يوم القيامة زانياً ومن تسلف ما ال يريد أن ال يؤديه جاء يوم القيامة سارقاً

أبو داؤد القزويين أخو أمحد ابن أمحد املعروف مبانك، مسع مسند عبد الرزاق سليمان بن أمحد بن سليمان الشافعي 
بن مهام من أيب عبد اهللا القطان، ومسع أبا حممد بن أيب زرعة القاضي وأبا حممد الزاذاين، ومسع أبا الفتح الراشدي، 

  .سنة ست وأربعمائة
اهللا النساج كان يذكر وحيدث، وميلى محله أبوه إىل سليمان بن أمحد بن حممد بن داؤد الواعظ أبو داؤد بن أيب عبد 

الري، فسمع عبد الرمحن ابن أيب حامت، ومسع بقزوين إسحاق بن حممد وأبا بكر عبد اهللا بن حممد احلبال وحممد بن 
محاد اهلروي وهارون بن موسى بن هارون بن حيان وعلي بن مهروية، رأيت خبط أيب احلسن علي بن احلسني بن 

  .مد القطان حدثنا أبو داؤد سليمان بن أمحد بن حممد بن داؤد الفقيه إمال، سنة ست وستني وثالمثائةعلي بن حم
ثنا أبو احلسن أمحد حيىي البلخي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حممد بن بشر العبدي، حدثين هانئ بن عثمان عن أمه 

 عليه وآله وسلم عليكن بالتسبيح والتقديش عن جدته يسرية رضي اهللا عنها قالت قال لنا رسول اهللا صلى اهللا
والتهليل وال يغفلن فتنسني الرمحة واعقدن باألنامل فاهنن مسؤالت ومستظقات، مات سنة إحدى وسبعني أو اثنتني 

  .وسبعني وثالمثائة
ة، أجزاء يف سليمان بن احلسن الزجناين القزويين، مسع أبا حامت أمحد بن احلسن ابن حممد البزاز، سنة تسع وأربعمائ

احلكايات، من مجعه وفيها مسعت أبا حممد عبد الرمحن بن أمحد بن حممد العماري النيسابوري وحممد ابن أمحد بن 
عبد الوهاب وأمحد بن علي بن سعدوية االسفرانيني يقولون، مسعنا أبا القاسم إبراهيم بن حممد الفقيه النصرابادي، 



ل أمحد بن أيب احلواري مصر فاستقبله جنازة فيها عامل من الناس فسأل مسعت أبا علي الرودابادي مبصر يقول دخ
  .كربت مهة عني طمعت يف أن تراك فصرخ ومات: عنه، فقالوا جنازة فىت، مسع قائالً يقول

سليمان بن محزة الغازي ويعرف بفريوز، مسع أبا الفتح الراشدي يف الصحيح حملمد بن إمساعيل حدثنا أبو اليمان 
ب عن الزهري أخربين عروة بن الزبري أن حكيم بن حزام رضي اهللا عنه أخربه أنه قال يا رسول اهللا، حدثنا شعي

أرأيت أموراً كنت أحتنث فيها اجلاهلية من صلة وعتاقة وصدقة هل يل فيها أجر، قال حكيم قال رسول اهللا صلى 
  .اهللا عليه وآله وسلم أسلمت على ما سلف لك من خري

وعلق على القاضي أيب نصر حممد بن إبراهيم رأيت تعليقه يف شرح . أمحد قزويين، أو أقام هبا سليمان بن داؤد بن
جامع الصغري على هذا القاضي واحتج فيه على مالك يف أن املاء املستعمل ال جيوز التوضوء به، بأنه قد ورد النهى 

فصل عن األعضاء والنهى ال يرجع إىل عن أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء املرأة والفضل فضالن فضل يف اإلناء ومن
  .األول ملا روى أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم توضأ مع عائشة من إناء واحد فكاد املراد الثاين

سليمان بن الربيع بن عزور املهلهل النهدي أبو حممد الكويف، روى كتاب العجائب ملقاتل بن سليمان عن كادح بن 
أنبأنا بالكتاب والدي وغريه رمحهم اهللا عن كتاب أيب الفرج عبد اخلالق بن يوسف  لقيته بقزوين: رمحة الزاهد، وقال

أنبأ اجلنيد بن أيب سليمان احلنبلي أنبأ أبو حممد احلسن ابن حممد اخلالل حدثنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن عبد اهللا 
  .بن رزقوية حدثنا أبو عمرو عثمان بن أمحد السماك

حممد الكاتب حدثنا أبو حممد سليمان بن الربيع الكويف، سر من رآى، سنة ثالث وستني ثنا أبو الفضل شعيب بن 
ومائتني، حدثنا كادح بن رمحة الزاهد، رأيته بقزوين حدثنا مقاتل بن سلمان، ومما ذكر يف الكتاب عن عمر بن 

االسالم كتبت له هبا شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، من شاب شيبة يف 
  .حسنة وحميت عنه هبا خطيئة
  .مسع هبة اهللا بن زاذان، سنة ثالث وستني وأربعمائة. سليمان بن سالر اهلوشاين

  .سليمان بن صاعد بن عبد الرمحن فقيه قضى بقزوين، سنة مثان وسبعني وأربعمائة
ب كتاب الزينة يف كتاب االنتصار يف مجلة سليمان بن صدقة القزويين، ذكره أبو حامت أمحد بن محدان الرازي صاح

  .طائفة من أهل احلديث، رووا له منهم علي بن عبد العزيز صاحب أيب عبيد القاسم بن سالم
  .سليمان بن عباد، مسع بقزوين حممد بن سليمان بن يزيد كتاب األحكام أليب علي الطوسي

حدثنا أبو : القرائي، سنة ست ومخسمائة، يقول سليمان بن عزيزي املؤذن أبو منصور، مسع نصر بن عبد اجلبار
طالب حممد بن علي العشاري يف جامع املنصور ببغداد، سنة مخسني وأربعمائة، حدثنا أبو حفص عمر بن شاهني 
الواعظ حدثنا عبد اهللا بن حممد البغوي حدثنا قطن بن نسري حدثنا جعفر ابن سليمان حدثنا ثابت عن أنس بن 

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته حىت يسأله شسع  مالك رضي اهللا عنه،
  .نعله

سليمان بن علي بن ناصر الباذكي الصويف، مسع بقزوين االمام أمحد ابن إمساعيل جمالس أمالها، سنة سبع وأربعني 
  .ومخسمائة

ذي، حديثه عن أيب معشر الطربي عن خلف بن سليمان بن علي الصويف القزويين، مسع األستاذ أبا إسحاق الشحا
هبة الكتاين، قال قرأ علينا أبو حممد احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن فراس العبقسي مبكة، سنة عشرين وأربعمائة، 

حدثنا أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن أمحد بن الضحاك املكي حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا احلسن بن بشر البجلي 



عايف عن األوزاعي عن بعض أصحابه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه كان إذا بلغه عن املرأة من األنصار حدثنا امل
  .أن عندها حديثاً من أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أتاها يف حنر الظهرية
أال نوقظنها، فيقول دعوها : فاستأذن فإن قيل أهنا نائمة، توسد زراعه عند عتبة باب بيتها حىت تستيقظ، فيقال له

حىت تستيقظ وعقلها جمتمع، وال أحتقق أسليمان هذا غري الذي قبله أم ال، ورأيت خبط والدي رمحه اهللا سليمان 
الصويف شيخ كبري متربك به كان مقيماً يف خانقاه سهرهيزه مدة مديدة، تويف سنة أربع ومخسني ومخسمائة، وال 

  .اثنني أم ال أدري أهو غري األولني إن كانا

سليمان بن علي، مسع أبا القاسم عبد الرمحن بن أمحد بن إبراهيم الصويف بقزوين، سنة عشر وأربعمائة، أنبأ أبو 
احلسن القطان حدثنا عمر بن إبراهيم احلافظ يعرف بأيب األذان حدثنا معمر بن سهل األهوازي حدثنا أبو أمحد 

 بردة عن أيب بكر بن أيب موسى عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا الزبريي حدثنا سفيان الثوري عن ليث عن أيب
  .إنا ال نستعمل على عملنا من حرص عليه، وال من أراد: عليه وآله وسلم

سليمان بن علوار االسكاف، مسع القاضي عبد اجلبار بن أمحد، حديثه عن عبد اهللا بن جعفر بن أمحد بن فارس 
ثنا جبارة بن مغلس حدثنا كثري بن سليم، مسعت أنس بن مالك رضي اهللا عنه، يقول حدثنا أمحد بن يونس الضيب حد

جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، فقال يا رسول اهللا، إين أرى الرؤيا يف املنام ميرضين فقال له النيب 
ت روياء تكرهها، فاستعذ باهللا واتفل صلى اهللا عليه وآله وسلم الرؤيا احلسنة من اهللا والسيئة من الشيطان، فإذا رأي

  .عن يسارك، ثالث تفالت فإهنا ال يضرك
سليمان ماد بن بورجي بن ماد الديلمي أبو داؤد الصويف القزويين، شيخ عزيز، مسع األحكام أليب علي الطوسي من 

ي وذكره الكياشريوية حممد بن سليمان بن يزيد ومسند عبد الرزاق من أيب عبد اهللا القطان، ومسع أبا عمر بن مهد
روى عن أيب احلسني بن املرزبان وأيب منصور القطان وحدث عنه حممد بن احلسن، وكان صدوفاً وذكره أبو : فقال

حدثنا أبو داؤد سليمان بن مادا الديلمي احلنفي بقراأيت عليه يف مسجده : فقال: سعد السمان يف معجم شيوخه
  .بقزوين بطريق اجلوسق

بن علي األستاذ حدثنا إبراهيم بن يوسف بن خالد اهلسنجاين إمالء حدثنا عبد الرمحن بن عبيد اهللا  ثنا أبو بكر أمحد
بن حكيم احلليب حدثنا عبيد اهللا ابن عمر بن عبد الكرمي اجلزرقي عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 

لو فعل : ل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلمقال أبو جهل لئن رأيت حممداً عند الكعبة آلنينه حىت أطأ عنقه، فقا
ألخذته املالئكة عياناً وأن اليهود لو متنوا املوت ملاتوا ورأوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهلون رسول اهللا 

  .صلى اهللا عليه وآله وسلم لرجعوا ال جيدون ماالً وال أهالً
اسم، مسع علي ابن إبراهيم وسليمان بن يزيد، مات سنة سبع سليمان بن حممد بن سليمان بن محدان البزاز أبو الق
  .وتسعني وثالمثائة، فقد سبق ذكر أبيه يف احملمدين

سليمان بن حممد املقرئ، مسع أبا حامت أمحد بن احلسني البزاز بقزوين، حديثه عن أمحد بن حممد بن غالب احلافظ 
  :حممد، مسعت سويد بن سعيد األنباري يقولاخلوارزمي حدثنا أبو العباس ابن محدان حدثنا متيم بن 

  قد مات قوم وهم يف الناس أحياء... موت التقى حياة ال انقطاع هلا 
  .قال وذلك مثل مالك وشعبة وسفيان رمحهم اهللا

  .سليمان بن حممد اخلباز، مسع أبا عمر بن مهدي بقزوين
ن أيب طالب رضي اهللا عنه أبو داؤد الفامي سليمان بن يزيد بن سليمان بن سلمان بن يزيد بن أسد موىل علي اب



ثقة كبري عارف باحلديث كان أسن من علي بن إبراهيم، مسع : القزويين، من أئمتها املشهورين، قال اخلليل احلافظ
بقزوين ابن ماجة واحلسن بن أيوب وبالري أبا حامت وهبمدان إبراهيم بن احلسني وحممد بن عمران وبنهاوند إبراهيم 

  .ببغداد حممد بن يونس الكدميي وإبراهيم احلريببن نصر و
بالبصرة حممد بن حيىي بن املنذر وبواسط حممد بن عيسى بن السكن ومبكة علي بن عبد العزيز وبصنعاء الدبري، 
وكان قد اصطحب من أهل قزوين مبكة مخسة، أبو موسى هارون بن حيان وسليمان بن يزيد وعلي بن إبراهيم 

الزبري أخو أيب منصور، ورأيت يف جزء من فوائده املنتقاة حدثنا أبو القاسم جعفر بن أمحد بن وعلي بن عمرو وأبو 
عمران الشيباين بالكوفة حدثنا عبد اهللا بن وضاح حدثنا ابن ميان عن سفيان عمن حدثه عن عبد اهللا بن دينار عن 

  .عائشة رضي اهللا عنها
وأيضاً حدثنا أبو معشر احلسن بن . للهم ارفق مبن رفق بأميتقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ا: قالت

سليمان البصري امالء من حفظه حدثنا حممد بن خالد الباهلي حدثنا حممد بن سواء حدثنا شعبة عن مطر الوراق 
يف املواضح مخس مخس من اإلبل : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .األسنان مخس مخس من اإلبل ويف األصابع كلهن سوا عشر عشر، من اإلبل، تويف سنة تسع وثالثني وثالمثائة ويف

سليمان بن أيب يعلى الصفار، مسع حممد بن إسحاق بن حممد الكيساين والقاضي أبا حممد بن أيب زرعة يقول يف بعض 
ثنا يزيد بن هارون أنبأ قيس عن أيب حصني عن أيب منها أبو حممد بن شوذب حدثنا حممد بن عبد امللك حد: لياله

بردة عن أبيه، قال وال أحسبه إال قد رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال من مسع النداء مث مل يأت الصالة، 
  .من غري مرض وال عذر فال صالة له

أنبأ أبو حممد إسحاق بن حممد بن أيب  سليمان اجليلي، مسع أبا حفص عمر بن عبد اهللا بن زاذان يف جزء من فوائده
إسحاق الكيساين حدثنا أبو أمحد داؤد بن سليمان الغازي، مسعت علي بن موسى الرضا، حدثين أيب موسى عن أبيه 
جعفر عن أبيه حممد عن أبيه علي عن أبيه احلسني عن أبيه علي ابن أيب طالب رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا 

  .اختنوا أوالدكم يوم السابع فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم: عليه وآله وسلم
أبو سليمان بن حبان املقرئ رجل صدق كان يؤم يف املسجد قليالً ما روى إال وهو يصلي أو يقرأ القرآن ويلقن 

  .الناس، تويف سنة مخس ومثانني وثالمثائة
  االسم الثامن

  .يقال إنه كان مستملياً جلرير بن عبد احلميد بقزوينسلمة بن عمار العجلي القزويين، حدث حممد بن كوجك 
  االسم التاسع

السميدع بن حممد اليمان، مرب خري، سكن قزوين، وعن حممد بن إسحاق الكيساين أن السميدع، هو الذي تنجز 
السجل باسقاط اخلراج عن القصبة، من هارون الرشيد وذكر أنه أعطاه الرشيد عشر بدر، وقال استعن به على 

وال حيمله أحد إىل منزله يقولون ال تدخل مال السلطان دارنا، إىل أن . لثغر فبقى املال مطر وحايف حملة فاهكبار
اتفق رأى املشائخ على أن أبنوا به حوانيت مستغالت وهي الوقوف الرشيدية، وقرئ السجل بعد زمان الرشيد مبدة 

  .يف جامع قزوين، سنة سبع عشرة وثالمثائة وهذه حكاية
بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا كتاب من عبد اهللا هارون الرشيد ألهل قزوين إنكم رفعتم إىل أمري املؤمنني مكان 

ثغركم وقربه من العدو، وما ينالكم من املؤنة، يف إعداد األسلحة وارتباط اخليل وجهاد من بازائكم من أعداء اهللا 

ا



األراضي والبساتني وغريمها، ومما جيري عليه اخلراج فرفع عنكم  الديلم وأن أمري املؤمنني قد أقر ما يف أيديكم من
  .ذلك وسألتم أمري املؤمنني إنفاذ ذلك لكم واالسجال لكم

فأجابكم إليه لو أية يف االحسان إليكم والتقوية لكم على جهاد عدوكم وأمر عماله عليكم أن ال يتعرضوا لكم، 
له فلينفذه إىل غريه، وال جيعل على نفسه يف خمالفة أمري املؤمنني فمن قرئ عليه كتاب أمري املؤمنني هذا من عما

سبيالً، وكتب إمساعيل بن صبيح يف انسالخ، ذي القعدة، سنة تسع ومثانني ومائة، ويقال أن تنجز هذا السجل كان 
  .يف عهد املستعني واملعتزال يف زمان الرشيد

  االسم العاشر
ن عربشاه بن أيب الفتوح القزويين، مسع أبا احلسن سعد اهللا بن حممد بن علي سنقر بن عبد اهللا األرمين فىت حممود ب

بن طاهر الدقاق ببغداد أنا الرئيس أبو القاسم علي بن أمحد بن حممد بن بيان أنبأ القاضي أبو العالء حممد بن علي 
ثنا زكريا بن حيىي الساجي بن يعقوب الواسطي حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا الواسطي احلافظ حد

  .حدثنا حممد بن موسى حدثنا عامر ابن يساف حدثنا حيىي بن أيب كثري عن احلسن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
يا أبا هريرة أال أخربك بأمر هو حق من تكلم به عند املوت، فقد جنا، : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

ه، قل بأيب وأمي، علمين، قال إذا أخذت أول مضجعك، من مرضك، فأعلم أنك إذا قال أبو هريرة رضي اهللا عن
أصبحت فإنك لن متسي، وإذا أمسيت فأعلم أنك لن تصبح، وأعلم أنك إذا قلت ذلك عند أول مضجعك من 

  .مرضك جناك اهللا تعاىل به من النار وأدخلك به اجلنة
. ت سبحان رب العباد والبالد، واحلمد هللا محداً كثرياً طيباً مباركاًتقول ال إله إال اهللا حييي ومييت، وهو حي ال ميو

فيه على كل حال واهللا أكرب كبري أكرب يا ربنا وجالله وقدرته بكل مكان، اللهم إن كنت أمرضتين لقبض روحي، 
فاجعل روحي مع أرواح الذين سبقت هلم احلسىن فإن مت يف مرضك ذلك فإىل رضوان اهللا وجنة وإن كنت 

  .اقترفت ذنوباً تاب اهللا عليك
  االسم احلادي عشر

سهل بن سعد بن فضلة الطائي أبو القاسم القزويين، مسع خمتصر التاريخ لعثمان بن حممد بن أيب شيبة منه، ومسع منه 
بقزوين علي بن حممد الطنافسي وباملدينة أبا مصعب الزبريي وبالعراق ابين أيب شيبة، روى عنه إسحاق بن حممد 

  .ي بن إبراهيم وعلي بن مهروية وميسرة بن علي وآخر من روى عنه حممد بن عثمان الطيبوعل
مث قال حدثين عمر بن عبد اهللا بن زاذان حدثنا علي بن عمر بن أيب حامد الصيدالين حدثنا سهل بن سعد حدثنا 

ري عن املختار بن فلفل علي بن حممد الطنافسي حدثنا سهل أبو احلسن حدثنا يوسف بن أسباط حدثنا سفيان الثو
لسان القاضي بني مجرتني إما إىل : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .جنة وإما إىل نار، تفرد به الطيالسي، وهو من سؤاالت قزوين، من حديث سفيان ال يوجد إال هبذا االسناد
م الرازي ويلقب سهل بالسندي وأبوه بعبدويه، كان قاضياً بقزوين ومهدان، سهل بن عبد الرمحن الكندي أبو اهليث

روى عنه إبراهيم ابن طهمان وجرير بن حازم وخالد بن ميسرة، روى عنه أبو مسعود أمحد بن الفرات، قال عبد 
  .ذلك ومسعته يقول رأيته خمضوب الرأس واللحية ومل أكتب عنه: الرمحن بن أيب حامت، مسعت أيب يقول

مسعت أبا الوليد الطيالسي، يقول مل أر بالري أعلم من رجلني حيىي بن الضريس والزائد األصبع : مسعته يقول
السندي ابن عبدوية، وذكر اخلليل احلافظ أن السندي، روى عن زهري بن معاوية وعمرو بن أيب زائدة وعكرمة بن 

د اهللا الطهراين، مث قال قرأت على علي بن عمر إبراهيم، وروى عنه أبو حجر القزويين وحجاج بن محزة وأبو عب



  .الفقيه أنبأ عبد الرمحن ابن أيب حامت
ثنا حممد الطهراين أنبأ سهل بن عبد الرمحن املعروف بالسندي عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أويس املدين عن عبد 

استسقى رسول اهللا صلى اهللا عليه  الرمحن بن حرملة عن سعيد ابن املسيب عن أيب لبابة عبد املنذر األنصاري، قال
اللهم أسقنا اللهم أسقنا، فقام أبو لبابة فقال يا رسول اهللا، إن التمر يف املزايد وما يف : وآله وسلم يوم مجعة فقال

  .السماء سحاب نراه احلديث
عزيز متربك سهل بن عبد الرمحن بن أمحد بن سهل السراج النيسابوري أبو حممد ابن أيب نصر بن أيب بكر إمام 

بأحواله وأنفاسه ورع حمتاط حمدث تفقه على االمام أيب نصر القشريي وغريه، ومسع الشهاب للقضاعي من أيب عبد 
  .اهللا املغريب املتكلم ساكن درب السلسلة ببغداد، بروايته عن القضاعي أقام بقزوين مدة وببعض قراه أخرى

بد الكرمي القشريي أنبأ القاضي أبو بكر احلريي أنبأ علي بن حممد بن أنبأنا غري واحد عنه رمحه اهللا أنبأنا أبو نصر ع
عبد اهللا بن بشران أخربنا إمساعيل بن حممد الصفار حدثنا حممد بن إسحاق الصفاين حدثنا يعلى بن عبيد اهللا حدثنا 

صلى اهللا عليه  األعمش عن أيب سفيان عن جابر وعن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا
أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا، فإذا قالوها عصموا مىت دماءهم وأمواهلم إال حبقها : وآله وسلم

  .وحساهبم، على اهللا عز وجل
  .سهل بن علي بن أيب سهل، مسع أبا عمر مهدي بقزوين

الراشدي يف الصحيح حديث البخاري، عن  سهل بن أيب يعلى بن كرمكليم القزويين أيب السرى، مسع أبا الفتح
مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

إذا استأذنت أمة أحدكم، فال مينعها ترحم االمام حممد ابن إمساعيل باب احلديث باستئذان املرأة زوجها يف : قال
  .سجداخلروج إىل امل

  .أبو سهل بن بكروية البزاز، مسع حممد بن إسحاق بن حممد الكيساين
  .أبو سهل بن عمر بن عيسى، مسع أبا عمر عبد الواحد بن مهدي البغدادي بقزوين

  االسم الثاين عشر

  .سياكوك بن عبد امللك الديلمي، مسع أبا احلسن بن إدريس يف جامع قزوين
ناصر بن عبد الرمحن بن دولينة بكافني كاألول، وقد جيعل الثاين الماً، مسع أبا سياكوك بن وندي الديلمي كذا قيده 

احلسن الصيقلي، يف إمالء، حيدث عن أيب بكر القطيعي حدثنا موسى بن إسحاق القاضي حدثنا اهليثم ابن خارجة 
، أن رسول اهللا صلى اهللا حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما

  .النوائح عليهن سرابيل من قطران، مسع أيضاً حممد بن سليمان بن يزيد وأبا عمر بن املهدي: عليه وآله وسلم قال
  االسم الثالث عشر

سيف بن الزبري بن أيب طاهر القرائي أبو املكارم، له حمصول يف الفقه واألصول، ورأيت خبطه كتباً دفاتر، ومسع 
  .احلديث

  االسم الرابع عشر



سياوش أبو النجم الديلمي، فاضل شاعر وغالب الظن أنه قزويين أو من املقيمني هبا، رأيت خبط االمام هبة اهللا بن 
  :زاذان رمحه اهللا أنشدين أبو النجم سياوش الديلمي لنفسه

  يداي منها بشيء قل أم كثرا... يا خدمة يل قد ضاعت وما انتفعت 
  عند التباهي بذا أو ذاك مفتخرا... اً فكيف غداً مل جتد ماالً وال جاه

  خبدميت لكم أو عينكم سهرا... كأين كنت أحشو قلبكم شرراً 
  زيادات حروف السني

سليمان بن حممد بن احلسن بن موسى الفخار الشاريين ابن أخي الشيخ عثمان بن احلسن املنيقاين، روى عن عمه 
و داؤد سليمان بن حممد بن احلسن الفخار أنبأ عمي أبو عمرو عثمان بن احلسن أنبأنا االمام أمحد بن إمساعيل أنبأ أب

  .بن موسى املنيقاين أنبأ أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب حدثنا حيىي بن علي بن الطيب العجلي
يروى عن  ليحىي بن معاذ،: مسعت عبد اهللا بن حممد الدامغاين، مسعت احلسن بن علي بن حيىي ابن سالم يقول قيل

رجل من أهل اخلري، قد كان أدرك األوزاعي وسفيان أنه سئل مىت يقع الفراسة على القلب، قال إذا كان حمباً ملا 
  :أحب اهللا تعاىل مبغضاً ما أبغضه اهللا تعاىل وقعت له فراسته على القلب، فقال حيىي

  ومهوم وغموم وأسف... كل حمبوب سوى اهللا سرف 
  ما خال الرمحن ما منه خلف... كل حمبوب فمنه خلف 

  ظهرت من صاحب احلب عرف... إن للسحب دالالت إذا 
  ذاهب العقل وباهللا كلف... مهه يف اهللا ال يف غريه 

  وإمام اهللا مواله وقف... باشر احملراب يشكو بثه 
  .الفتح الراشديسليمان بن ورد أنشأه، مسع األستاذ الشافعي بن داؤد املقرئ أبو سنان بن غامن الصرام، مسع أبا 

أبو سعد بن عمر بن إبراهيم بن سلمة بن حبر بن أخي أيب احلسن القطان، مسع عمه أبا احلسن مقتل احلسني رضي 
اهللا عنه، قال يف الطواالت ذكر أبو عبد اهللا احلسن بن علي بن محاد املقرئ حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن خالد بن 

بن سليمان العبدي، حدثين إمساعيل املدين أخربين جعفر بن حممد بن علي  إبراهيم السعدي حدثنا حممد بن القاسم
بن احلسني بن علي بن أيب طالب عن أبيه حممد بن علي بن احلسني، قال ملا حضر معاوية املوت دعا ابنه يزيد وذكر 

  .قصة املقتل بطوهلا
  .لي بن بلكوية، سنة مثان ومخسني ومخسمائةأبو سنان بن محزة بن املعايل القزويين، مسع بأهبر من عطاء اهللا ابن ع

سعيد بن إسحاق بن عثمان الشرواين، روى عنه ميسرة بن علي، رواية مشعرة بأنه، مسع منه بقزوين قال حدثنا أبو 
عبد اهللا عبد احلميد بن نصري اجلرجاين حدثنا أبو حفص التنوخي حدثنا صدقة عن األصبغ عن هبز بن حكيم عن 

أكثروا من قول ال حول وال قوة إال باهللا، فإنه كنز من كنوز : لنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قالأبيه عن جده عن ا
  .اجلنة وإن فيه شفاء من تسعة وتسعني داء أوهلا اهلم

سهيل بن سهيل بن سهيل أبو عصمة القهستاين، روى عنه ميسرة قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرمحن، ونونا حدثنا 
نا ابن أيب هليعة عن عبيد اهللا بن أيب جعفر عن حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة عن عائشة مرس بن داؤد حدث

  .من مات وعليه صيام رمضان صام عنه وليه: رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
 من االمام أمحد بن إمساعيل سعد بن علي بن حممد الكرماين أبو بكر من طلبة احلديث وكتبته، مسع بقزوين الكثري



  .وعبد اهللا بن إمساعيل اجلرجاين، وابن أيب الفتوح ابن عمران وغريهم، سنة أربع ومثانني وقبلها وبعدها
  باب الشني فيه ثالثة عشر أمساء

  االسم األول

ئ، سنة تسع ومخسني شابور بن املسافر اخليارجي الدهخدا أبو املعايل، مسع األستاذ أبا عمرو الشافعي بن داؤد املقر
وأربعمائة، وفيما مسع أخربنا أبو العباس أمحد بن اخلضر إمام اجلامع حدثنا أبو احلسن الصيقلي حدثنا أبو الطيب 

حممد بن عمرو بن شعيب الصابوين ببغداد حدثنا عبد اهللا بن حممد ابن ناجية حدثنا دينار أبو مكيس حدثنا أنس بن 
  .مالك رضي اهللا عنه

ورأيت خبط الفقيه حممد بن . من بكا خشية اهللا تعاىل غفر اهللا له: ول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمقال قال رس
روشنائي، أنشدنا الدهخدا حممود بن إبراهيم بن شابور بن املسافر اخليارجي يف شوال، سنة ست ومخسني 

  :يام جماعتهجلده املسافر بن حممد، وقد بعث ابنه شابور يف طلب املرية يف أ. ومخسمائة
  شابور مائر أهله فاحرسه رب من القجائع

  واحرس بأوبته من الفجائع ألف جائع
  .قد جيعل الشني من شابور سينا

  االسم الثاين

شاذي بن عبد اهللا موىل أيب النجيب القزويين، مسع أبا نصر حممد ابن عبد اهللا األرغياين، سنة عشرين ومخسمائة، يف 
أمحد بن إسرائيل السراج أنبأ أبو نصر حممد بن الفضل حدثنا عبد اهللا ابن أمحد الفقيه جملس إمالئه أنبأ أبو بكر 

حدثنا احلسن بن سفيان حدثنا إسحاق بن منصور أنبأ عبد اهللا ابن منري حدثنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي 
م قال عمرة يف رمضان تعدل اهللا عنهما عن الفضل بن عباس رضي اهللا عنهما، عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسل

  .حجة
  االسم الثالث

الشافعي بن إبراهيم السمان، مسع أبا الفتح الراشدي، سنة مثان وأربعمائة، اجلزء اخلامس، من كتاب األقران 
تصنيف حممد بن املسيب األرغياين، بسماع الراشدي عن أيب علي زاهر بن أمحد السرخسي عن ابن املسيب، وفيه 

هشام بن حسان حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف حدثنا إمساعيل بن سنان حدثنا عكرمة بن عكرمة بن عمار و
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عمار، حدثين هشام القردوسي وعن حممد بن سريين عن أيب قتادة رضي اهللا عنه قال
ضاً من الراشدي للتاريخ السابق، وآله وسلم إذ أوىل الرجل كفن أخيه فليحسن كفنه فإهنم يتزاورون فيها، ومسع أي

روايته عن أيب بكر البجلي الرازي، مسعت أبا العباس القزويين، مسعت الشبلي، وقد ذكر عنده ابن عطاء واجلنيد 
  .والثوري وأبو علي الرودباري ورومي وأبو بكر بن طاهر

احب احلذمة، وأما الثوري فصاحب فقال سبعة أما أنا فصاحب الغرية وأما ابن عطاء فصاحب اهليبة وأما اجلنيد فص
  .وقار وأما رومي فصاحب األدب وأما علي الرودباري فصاحب احلفاظ وأما ابن طاهر فصاحب فراسة

  .الشافعي بن أمحد بن بابا األساذي، مسع إبراهيم بن محري ومسع أبا منصور الفارسي، سنة ست وسبعني وأربعمائة
ستاذي، مسع اخلليل بن عبد اجلبار القرائي وحممد بن إبراهيم الكرجي الشافعي بن احلسني بن حممد أبو حممد اال



  .وإمساعيل بن حممد الطوسي بقزوين، سنة ثالث ومثانني وأربعمائة وإبراهيم بن محري
الشافعي بن محزة بن حاجي البيع أبو حفص الصويف، مسع أبا يعلى اخلليل بن عبد اهللا احلافظ، سنة مخس وأربعني 

  .وأربعمائة
شافعي بن خليفة بن أيب نعيم الشريوي القزويين، شيخ صاحل، كان حمباً للعلم وأهل العلم وحصل لذلك، كتباً ال

  .ووقفها على أهل العلم بقزوين، وأجاز له مجاعة من األئمة
قرآن، الشافعي بن داؤد املختار بن العباس التميمي األستاذ أبو عمرو املقرئ كثري السماع والرواية ماهر يف علوم ال

مسع القاضي إبراهيم بن محري وأبا العباس أمحد بن اخلضر بن حممد وغريها، وقرأ القرآن يف شبابه على أبيه األستاذ 
أيب سليمان املقرئ، وذكر االمام أبو حممد النجار األستاذ الشافعي، فقال يف عرض كالم له هو استاذي األشهر 

  .وإمامي األكرب
يين أعلى اهللا درجته وأوضح حمجته االمام الذي تعقد له اخلناصر وتعروه البادي الشافعي بن أيب سليمان القزو

واحلاضر، قد قارب املائة، فما اختل له حس وال فات عنه درس، ومسع منه اجلم الغفري من الغرباء والبلديني وقرأوا 
ي بن عبيد اهللا عن األستاذ عليه القرآن وذكرهم منتشر يف الكتاب، تويف سنة مثان عشر ومخسمائة، كذلك حكاه عل

  .أيب بكر املقرئ القزويين

الشافعي بن علي بن الشافعي بن داؤد املقرئ، أبو عمرو وأبو علي سبط األول، مسع عمه األستاذ حممد بن الشافعي 
 بن داؤد، ومسع االمام أمحد بن إمساعيل، حيدث عن زاهر الشحامي أنبأ أمحد بن احلسني البيهقي أنبأ أبو عبد اهللا
احلافظ حدثنا أمحد بن حممد بن زياد القطان حدثنا حممد بن اجلهم حدثنا اهليثم بن خالد حدثنا حيىي بن املتوكل 
حدثنا حممد بن ذكوان األزدي حدثنا أبو هارون العبدي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أنه كان إذا رأى 

ه وسلم أن نوسع لكم يف اجمللس أو نفهمكم احلديث، الشاب، قال مرحباً بوصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وآل
فانكم خلوفنا وأهل احلديث بعدنا، وكان يقبل على الشباب فيقول له يا ابن أخي إذا شككت يف شيء فسئلين حىت 

  .تستيقن فإنك لن تنصرف على الشك
شدي، ومسع أبا احلسن بن الشافعي بن حممد بن أمحد الضرير، شيخ من أهل قزوين، مسع الكثري من أيب الفتح الرا

  .إدريس، سنة مثان وأربعمائة، وأبا طلحة اخلطيب سنن أيب عبد اهللا بن ماجة، سنة تسع وأربعمائة
الشافعي بن حممد بن إدريس الفقيه أبو بكر الواعظ الرعوي، مسع إبراهيم بن محري وأبا الفتح الراشدي وأبا احلسن 

لشافعي اخلليل القرائي وغريمها، أنبأنا علي بن عبيد اهللا، عن كتاب عبد بن إدريس، وروى عنه ابنه عبد الرحيم بن ا
الرحيم بن الشافعي أنبأ والدي أنبأ أبو الفتح الراشدي حدثنا أبو سعد عبد الرمحن بن حممد االدريسي بسمرقند 

  .حدثنا حممد بن أيب سعيد أخربين حممد بن عبد الغافر الفارسي حدثنا حممد بن داؤد الفارسي
نا حممد بن يعقوب العسقالين حدثنا جعفر بن حممد الشافعي حدثنا أيب عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده قال ث

نعم العون على الدين قوت سنة، ورأيت خبط علي بن عبيد اهللا، مسعت عبد : رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
نة إحدى وسبعني وأربعمائة، ويف الرعوية مجاعة الرحيم الرعوي، يقول تويف والدي أبو بكر الشافعي بن حممد، س

  .مترمسون بالعلم والفقه واحلديث
الشافعي بن حممد بن الشافعي بن داؤد أبو الرشيد التميمي من أسباط األستاذ الشافعي بن أيب سليمان، أيضاً مسع 

: ثالثني ومخسمائة، وفيه قالواشرح الغاية أليب احلسن علي ابن حممد الفارسي من حممد بن آدم الغزنوي، سنة أربع و
فلما جأهم " سحران على أهنما التوراة واالجنيل، أو التوراة والفرقان، أو االجنيل والفرقان، ودليلهم، قوله تعاىل 



وحيتمل أنه أراد موسى وحممداً عليهما السالم، والعرب " قل فأتوا بكتاب من عند اهللا " وبعده " احلق من عندنا 
أسحر هذا وال يفلح " املصدر، واملصدر موضع االسم وتصديق سحران اخلط ويف قوله يضع االسم موضع 

  .دليل على املذهبني مجيعاً" الساحرون 
الشافعي بن حممد بن عمر بن زاذان، أخو زاذن بن حممد بن حممد ابن زاذان، مسع أبا الفتح الراشدي، ومسع عمه أبا 

يف مسند ابن عمر من مسند أمحد بن حنبل، بروايته عن القطيعي عن  حممد عبد اهللا بن عمر، سنة عشر وأربعمائة،
عبد اهللا بن أمحد عن أبيه حدثنا هشيم أنبأ محيد عن بكر بن عبد اهللا عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، قال كانت 

وامللك، تلبيسة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، لبيك اللهم لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك 
  .ال شريك لك، وزاد فيها ابن عمر لبيك لبيك لبيك وسعديك، واخلري يف يديك وفيك والرغباء إليك والعمل

الشافعي بن احملسن الشافعي الورايين أبو حامد مشغوف بالكتابة واجلمع، مسع السيد أبا الفتوح الزينيب وقرأ مسند 
اعة، سنة مخس وعشرين ومخسمائة، ومسع االمام ملكداد بن الشافعي رضي اهللا عنه على السيد أيب حرب ومسعه مج

علي، يروى علي بن أمحد بن يوسف القرشي، قال مسعت أبا إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا النهاوندي، مسعت شيخي 
أبا العباس أمحد بن حممد بن الفضل النهاوندي، مسعت شيخي جعفر بن حممد اخللدي، يقول رأيت النيب صلى اهللا 

آله وسلم يف املنام فسألته ما التوحيد ؟ فقال كل ما حده فكرك، أو أحاط به عليك وأدرك ومهك أو أصبته عليه و
  .حبواسك فاهللا تعاىل خبالف ذلك

أدناه ترك الدنيا : قال. وإمنا يسلم من جيرده عن أربع عن الشك والشرك والتشبيه والتعطيل، مث سألته ما العقل
ترك الدعادي وكمان املعاين وأجاز للشافعي هذا :  تعاىل مث سألته ما التصوف، قالوأعاله ترك التفكر يف ذات اهللا

مجاعة من أئمة خراسان ورمبا ألف مما كتب والتقط اجلزء بعد اجلزء فيما ينح له وينوب ويتوسل به إىل أصحاب 
  .اجلاه يف استنجاز غرضه

اخر املشيعي، مسع مع أبيه األستاذ أبا إسحاق الشحاذي الشافعي بن الوفاء بن الشافعي بن الوفاء البزاز، أبو املف
والسيد أبا علي الغزنوي، سنة اثنيت عشرة ومخسمائة، ومسع حممد بن الربيع الغرناطي، سنة ثالث وعشرين 

ومخسمائة، حدثنا ابن صادق املديين حدثنا ابن محصة حدثنا محزة بن حممد احلافظ أنبأ أمحد بن علي بن املثىن حدثنا 
د بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا معاوية بن صاحل عن يونس بن سيف عن احلارث بن أمح

زياد عن أيب رهم وهو السبيعي عن العرباض بن سارية رضي اهللا عنه، قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
  .اللهم علم معاوية الكتاب واحلساب وقه العذاب: وسلم يقول

  الرابعاالسم 

شرفشاه بن حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن احلسن بن زيد بن عبد اهللا بن القاسم بن إسحاق بن عبد اهللا بن 
القاسم بن إسحاق بن عبد اهللا ابن جعفر الطيار اجلعفري أبو علي فخر املعايل ذو السعادات نقلت النسب من خط 

وااليالة واحلكم بقزوين ونواحيها، وله اجلاه الرفيع واحلكم القاهر القاضي عبد امللك بن املعايف، وكان إليه الرياسة 
  .واألمر النافذ على اخلواص والعوام، موروثاً كل ذلك عن آبائه وأجداده من قبل أبيه وأمه

كانت وجوه القرى يف نواحي البلد واملستغالت يف البلد والباغات يف القصبة ملكة وملك وزرائه وخدمه ومتصله، 
ان رأتب مطبخه كل يوم ستمائة، من من اخلبز، ومائة عشرون منا من اللحم يوزن، ستمائة، وأن حمصول ويقال ك

ارتفاعاته كل سنة كانت يتبلغ ثالمثائة وستة ستني ألف دينار أمحر، وختمت به أمارة اجلعافرة وكان مكرماً ألهل 



يه األستاذ أبو علي نصر بن زيد وأنشده، سنة ستني العلم والواردين عليه الطالبني لرفده وكثرت فيه املدائح، فقال ف
  :وأربعمائة

  كراماً عن حرمي الناس ذاده... أرى األشراف يف اآلفاق سادة 
  وموالنا أمتهم سيادة... حدوا بوصيهم إرث املعايل 
  مضيئاً وهو واسطة القالدة... تراؤا يف تريب الدين عقداً 
  انا شهادةوحبكم مبوت... هواكم مفخراً ألحياء منا 

  إذا واىل معاديكم زيادة... أو إليكم باخالص وصدق 
  :قال فيه أبو املعايل هبة اهللا بن احلسن بن عبد امللك الكاتب ميدحه

  وإىل األمري أيب علي أعتزي... ال تنكرن تكربي وتعززي 
  مهما جيد فرص املعايل ينهز... فخر املعايل ذي السعادات الذي 

  وطرحت يوم طرحت عين معوذي... لي من من أياديه لبست محائ
  للمحد يربز دوهنم ويربز... ملك مىت استبق امللوك إىل مدى 

  فيه حلبة خردل من حيز... ذو مهة مالء الزمان هبا فما 
  روض الغىن به فقار املعوز... مطرت سحاب يديه رياً فازدرت 

  وجعلتها يف راحيت ال تنكز... إن أرق يوماً عقرباً بثنائه 
  أخالقه زهر الكواكب تعتزي... يها امللك الذي أمست إىل يا أ

  نفعاً وضراً يف األنام فأجنز... وعد الزمان كراميت وشركته 
  من حسن رأيك يف األفاضل فاحجز... بيين وبني النائبات حتاجز 

  بني السيوف هززت أو مل هتزز... أنا ذو عرفت مضاه وغناه 
  مىت جيد الضريبة حيرز نصالً... جليت جفين أو تركت فإن يل 
  ما مل يكن جرم الغزالة مركزي... ما سرين لو كنت من أفالكها 

  فكيف يوصف عالك يل من معجز... إن كنت يف الشعراء يوماً معجزاً 
  بيدي ثناي إن أردت فطرزي... لك ثوب جمدالً يطور به البلى 
  أمحدت غريي بالكالم املوجز... خذها وما أوجزت إال بعد ما 

  ولو أنه ضليل كندة يعجز... مفلق من رام يوماً شأوه من 
  قوالً وأفصح راجز أن يرجز... أما يقصد فهو خري مقصد 
  ألفاً ومهرج مثلهن ونورز... هذا وعيد يف نعيم سرمد 

 مسع هذا األمري احلديث من أيب احلسن حممد بن عمر بن زاذان، ومما مسعه ما رويناه عن عمر رضي اهللا عنه يف ترمجة
حممد بن يزيد اجلعفري املعروف بالعراقي، تويف سلخ رجب أو غرة شعبان، سنة أربع ومثانني وأربعمائة، ورثاه أبو 

  :املعايل الكاتب بقصيدة منها
  من كان فيهن مضروباً به املثل... أودى فربع املايل بعده طلل 

  سحاب أجفاهنا من بعدها هطل... من بعدما استمطرت سحب الفخاريه 
  سام وال عارض هام له بدل... فال ضيغم حام وال جبل  أودى



  وقال ذو اجلهل منا قد مضى رجل... قد قال ذو العقل منا قد مضى ملك 
  قدر الفقيد على أصنافهم جهلوا... واهللا يعلم أن الناس كلهم 

  حرم وفيها مصون الدفع مبتذل... رزية كل حل للعراسها 
  املسؤل وغري السائل اخلجلغري ... يا سائلي عن شرفشاه ومهته 

  مايل جبان وعرض باسل بطل... هو األمري الذي ما عاش كان له 
  ما كان يوجد يف بطن املىن جبل... هو اهلمام الذي لوال مكارمه 
  قد جاد بالروح ملا زاره األجل... ماذا أقول رعاك اهللا يف رجل 
  كرده عن محاة اخليل واخلول... ولو أطاع سوى جود تعوده 

  بيض الصوارم واخلطية الذبل... فتية من بين خديه شأهنم و
  بعسكر ضاق عنه السهل واجلبل... وكان سلطان أرض اهللا ينجده 
  فال يكون إليه حادث يصل... وكان رأى نظام امللك يكفيه 
  لبوا ومن دوهنم أرواحهم بذلوا... ولو دعونا سراة اخلافقني له 
  ار البقاء وملك ليس ينتقلد... لكن أىب اهللا إال أن يكون له 

  ما حنن يف ظل من خلفته مهل... أبا علي وإن غادرتنا مهال 
  على صباه وال يف قوله خطل... موفق ال يرى يف فعله خطل 
  .هذه األبيات بعض القصيدة

  االسم اخلامس

أمحد بن حممد بن شرمزن بن شريزيل اجليلي أبو حممد، مسع غريب القرآن أليب بكر حممد بن عزيز السجستاين، من 
  .عمر اجملدر القزويين، سنة سبع وثالثني وأربعمائة، وغالب الظن أن السماع كان بقزوين

  االسم السادس
شعبوية بن عبد الكايف بن شعبوية أبو سعيد الشعبوي القزويين فقيه، مسع أبا القاسم علي بن يعلى عن عوض 

اذي، سنة ست، واالمام ملكداد بن علي سنة تسع، اهلروي، سنة ثالث وعشرين ومخسمائة، وأبا إسحاق الشح
ومسع مسند الشافعي من حممد بن احلسني الشالوسي بقزوين، بروايته عن اخلشامي عن احلريي وأجاز له مجاعة من 

  .أئمة خراسان بتحصيل االمام أمحد بن إمساعيل
  االسم السابع

شر وأربعمائة، بقرأاة اخلليل احلافظ يف مسند أمحد بن شعراين بن أيب احلسن الصائغ، مسع أبا حممد بن زاذان، سنة ع
حنبل بروايته عن القطيعي عن عبد اهللا عن أبيه حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، 

  .ما كانت له مبيت وال مأوى على عهد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إال يف املسجد: قال
  .ع أبا عبد اهللا القطان وأبا عمر بن مهديشعراين بن عبد امللك، مس

  االسم الثامن
شعيب بن أيب سعيد اخلباز، مسع أبا الفتح الراشدي يف الصحيح للبخاري حدثنا علي بن عبد اهللا حدثنا زيد بن 

هارون أنبأ حممد بن مطرف عن يزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا 
  .من غدا إىل املسجد أو راح أعد اهللا له نزالً من اجلنة كلما غدا أو راح: ليه وآله وسلم قالع



شعيب بن أيب عمار بن علي بن إبراهيم اجليلي، فقيه واعظ صاحل أقام بقزوين مدة، وكان له تردد إىل والدي رمحه 
  .اهللا، واستفادة منه، ورمبا مسع منه احلديث

  االسم التاسع

راهيم البلخي الزاهد أبو علي األزدي صحب إبراهيم بن أدهم، وكان أستاذ حامت األصم، وذكر الشيخ شقيق بن إب
وأظنه أول من تكلم يف : أبو عبد الرمحن السلمي أنه كان حسن اجلري علي سبيل التوكل حسن الكالم فيه قال

جازة أن أمحد بن أحيد البلخي، حدثهم أنبأ إبراهيم بن أمحد ابن املستملي إ: علوم األحوال بكور خراسان، مث قال
حدثنا أبو صاحل مسلم ابن عبد الرمحن، حدثين أبو علي شقيق بن إبراهيم األزدي حدثنا عباد يعين ابن كثري عن 
: هشام بن عروة قال قال يل عروة قالت عائشة رضي اهللا عنها كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول

خرة، وذكر أن شقيقاً أقام بقزوين مدة مث حتول عنها، وروى اخلليل احلافظ عن حممد بن علي اللهم إن اخلري خري اآل
الفرضي حدثنا حممد ابن أمحد بن منصور الفقيه عن أبيه عن بعض املشائخ بقزوين، قال قال شقيق ليس يف الدنيا 

كما يفعلون يف سائر املدن، ورأيت  مكان أجود للمتعبدين من قزوين، ألهنم خيلون بني الرجل وعبادته وال يفتنونه
خبط هبة اهللا بن زاذان أن الشيخ أبا حممد وأبا سعيد بن زيد وحممد بن علي الفرضي، رووا عن أيب منصور عن أبيه 

  .عن موسى بن هارون أن شقيقاً قال ذلك
  االسم العاشر

اعيل بن أيب منصور الطوسي، شهرنوش بن حممد بن أيب احلسن الطربي أبو احلسن، مسع بقزوين أبا الفتوح إمس
األحاديث السداسية من رواية نظام امللك أيب علي احلسن بن علي بن إسحاق وفيها أنبأ أبو احلسن علي بن أيب بكر 

الطرازي حدثنا أمحد احلسنوي أنبأ أمحد بن يوسف حدثنا عمار بن هارون الثقفي حدثنا هشام بن زياد عن احلسن 
من قرأ ليلة اجلمعة حم الدخان وليس : ، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمعن أيب هريرة رضي اهللا عنه

ومسع شهرنوش حممد بن عبد اهللا بن أمحد حبيب العامري، وأبا جعفر حممد بن عبد الوهاب . أصبح مغفوراً له
  .رته يف شيوخهالفاومجاين وحممد بن علي ابن عبد الواحد الشافعي، ومسع منه والدي رمحه اهللا، وقد ذك

  االسم احلادي عشر
شيبان بن خالد الشهرزوري، مسع منه بقزوين علي بن حممد بن مهرويه أنبأ مجاعة عن أيب علي احلداد عن كتاب 
اخلليل احلافظ، قال قرأت على أيب عبد اهللا عبد الواحد بن حممد بن أمحد حدثنا علي بن مهروية حدثنا شيبان بن 

دثنا عبد العزيز بن معاوية األموي حدثنا حممد بن خلف احلضرمي حدثنا عباد بن خالد الشهرزوري بقزوين ح
جويريه عن األوزاعي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف قول اهللا 

  " .خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال صلوا يف نعانكم " تعاىل 
  االسم الثاين عشر

أمحد الشعريي، مسع أبا عبد اهللا حممد بن علي بن عمر املعسلي جزءاً من فوائد عبد الرمحن بن أيب حامت،  شريزاد بن
بسماع أيب عبد اهللا منه ويف اجلزء أخربين حممد بن عقبة بن علقمة البريويت، فيما كتب إيل حدثين أيب حدثين 

رضي اهللا عنه قال سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا األوزاعي، حدثين الزهري حدثين سعيد بن املسيب عن أيب هريرة 
  .ليتوشح به مث ليصل فيه: عليه وآله وسلم أيصلي الرجل يف الثوب الواحد، قال

شريزاد بن احلسن بن شريزاد السراج، شيخ مميز، كان يعرف شيئاً من الفقه، مسع صحيفة جويرية بن أمساء من 



مخسمائة، ومسعه سنة سبع وأربعني، حيدث يف إمالء له عن زاهر االمام أمحد بن إمساعيل، سنة ثالث وأربعني و
الشحامي عن أمحد بن احلسني أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه أنبأ بشر بن موسى أنبأ 

وآله وسلم  احلميدي حدثنا سفيان حدثنا أبو النضر سامل عن عبيد اهللا بن رافع عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه
يقول ال ألفني أحدكم متكئاً على أريكته بأسته اآلمر من أمري، مما أمرت به أو هنيت عنه، فيقول ما أدري ما وجدنا 

  .يف كتاب اهللا اتبعناه
شريزيل بن احلسن بن شريزاد السراج أخو األول، كان يعرف ظواهر الفقه وشيئاً من القصص واحلكايات املشائخ، 

ابن إمساعيل، حيدث عن الفراوي عن احلفصي عن الكشمهيين عن الفربري عن البخاري، حدثين  ومسع االمام أمحد
موسى حدثنا أبو عوانة عن أيب حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وآله 

الشيطان ال يتمثل يف صوريت ومن قال تسموا بامسي وال تكتنوا بكنييت، ومن رأين يف املنام فقد رأين، فإن : وسلم
  .كذب علي متعمداً، فلينبؤا مقعده من النار

  االسم الثالث عشر

شريوية بن سياوش الصويف، مسع نصر بن عبد اجلبار القرائي، سنة اثنتني وسبعني وأربعمائة، بقزوين يف مسموعه 
اهللا بن احلسني حدثين أبو أمحد حممد بن  منه، حديثه عن أيب علي احلسن بن موسى بن هبرام املقرئ عن أيب حممد عبد

علي الكرجي هبا حدثنا أبو العباس أمحد بن جعفر ابن حممد بن املثىن البلخي حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن عيسى 
املقرئ حدثنا أمحد بن سهل أبو عبد الرمحن حدثنا احلكم بن مروان السلمي حدثنا فرات بن السائب عن ميمون بن 

  .باس رضي اهللا عنهمامهران عن ابن ع
قال كنت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وعنده معاوية ابن أيب سفيان إذ أقبل علي فقال له النيب صلى 

سيكون : يا معاوية أحتب علياً قال نعم يا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: اهللا عليه وآله وسلم
ولو شاء اهللا " فما يكون بعد ذلك يا رسول اهللا قال عفو اهللا والدخول يف اجلنة فنزلت  بينك وبينه هنيهة قال قلت

  " .ما اقتلوا ولكن اهللا يفعل ما يريد 
شريوية بن شهردار بن شريوية بن فناخسرو الديلمي أبو شجاع اهلمداين احلافظ من متأخري أهل احلديث 

قه اهللا تعاىل، من ربع أمالئكه، مسع ومجع الكثري ورحل، قال أبو سعد املشهورين املوصوفني باحلفظ، كان قانعاً مبا رز
السمعاين وتعب يف اجلمع صنف كتاب الفردوس وكتاب طبقات اهلمدانيني وغريمها، وكان قد ورد قزوين، ومسع 

ماجة من أيب  هبا األستاذ الشافعي بن داؤد املقرئ، سنة مثانني وأربعمائة، ومسع هلذا التاريخ سنن أيب عبد اهللا بن
  .منصور املقومي، ومسع أبا زيد الواقد بن اخلليل بقراءته هلذا التاريخ حديثه عن أبيه

قال أنبأ أبو علي بن اخلضر بن أمحد الفقيه حدثنا العباس بن الفضل ابن شاذان املقرئ حدثنا أبو حممد جعفر بن 
بان عن خالد بن مسري قال قدم علينا عبد اهللا حممد بن شاكر الصائغ حدثنا سليمان ابن حرب حدثنا األسود بن شي

ابن رباح، وكانت األنصار تفقهه فغشيه الناس فقال حدثنا أبو قتادة فارس رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم جيش االمراء فقال عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد، فجعفر 

  .فإن أصيب جعفر، فعبد اهللا بن رواحةبن أيب طالب 
  زيادات حروف الشني



  .شاذي األرمين، مسع أبا منصور املقومي بقزوين بقراءة مواله الفضل بن حممد الطوسي النوقاين
شبلي بن مسعود بن حممد األهبري من الصاحلني، مسع كتاب يوم وليلة أليب بكر السين بقزوين من والدي رمحه اهللا 

  .دى وسبعني ومخسمائةتعاىل، سنة إح
شريزاد بن ميالد الديلمي، مسع حديث إبراهيم بن عبد الصمد اهلامشي، من السيد أيب الرضا حيدر بن أيب طالب 

احلسيين بقزوين، سنة ست عشر ومخسمائة، بروايته عن البانياسي عن أيب الصلت عنه شهاب بن بن إمساعيل بن أيب 
لزجناين، فقيه كور، ومسع احلديث من أيب بكر بن ياسر اجلبائي وحممد بن عبد منصور أبو السعادات النيسابوري، مث ا

  .اهللا بن أيب األسرار وأيب بكر بن ضرير وغريهم
قدم قزوين، ومسع منه هبا، سنة ست ومثانني ومخسمائة، حنوها حديثه عن احلافظ أيب بكر اجلبائي أنبأ أبو سعد هبة اهللا 

أبو بكر البيهقي أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ أنبأ أبو العباس أمحد بن يعقوب وامسه األصم  بن القاسم املهراين أنبأ احلافظ
حدثنا الربيع بن شاذي حدثنا ابن وهب حدثنا سليمان بن بالل عن جعفر بن حممد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

اه وما لبسه، مث ختتم خامتاً من وآله وسلم ختتم خامتاً من ذهب يف يده اليمىن على خنصره حىت رجع إىل البيت رم
  .ورق فجعله يف يساره، وأن أبا بكر عمر وعلياً وحسناً وحسيناً رضي اهللا عنهم كانوا يتختمون يف يسارهم

شهريار بن هبرام القياس، مسع اخلليل بن عبد اجلبار يف مدرسته أحاديث خراش عن أنس، سنة إحدى وتسعني 
  .وأربعمائة

حممد اآلملي، مسع بقزوين أبا طالب أمحد بن علي بن عمر بن أيب رجا ومن مسموعه منه  شروين بن أيب القاسم بن
أحاديث علي بن موسى الرضا برواية أيب طالب عن علي بن مهروية عن داؤد بن سليمان عن الرضا، وفيها قال 

  .ليس منا من غش مسلماً أو ضره أو ما كره: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
بن أيب القاسم بن ثوبان، مسع القاضي عبد اجلبار بن أمحد بقزوين، سنة تسع وأربعمائة، بقراءة احلسن بن  الشافعي

  .علي الوراق
  باب الصاد فيه مخسة أمساء

  االسم األول

صادق بن صديق بن أمحد بن يوسف املموصي الدينوري مث القزويين، فقيه توطن أبوه قزوين، وأعقب هبا، مسع 
عي بن داؤد املقرئ، سنة تسع وتسعني وأربعمائة، ومسع بآمل، سنة أربع وتسعني من القاضي الشهيد األستاذ الشاف

وهي . أيب احملاسن الروياين، األربعني من مجعه واجلزء املشتمل على ترمجة الكتب املسموعة للقاضي أيب احملاسن
  .مفتحة باملوطأ خمتمة بأمايل األستاذ أيب القاسم القشريي

  ايناالسم الث

  .صديق بن أمحد بن أيب يوسف الدينوري والد األول، مسع األستاذ الشافعي املقرئ والقاضي أبا احملاسن الروياين
صديق بن دارا بن علي بن واسع أبو بكر احلالوي، مسع االمام أمحد بن إمساعيل األربعني لالمام عبد الرمحن األكاف 

  .بسماعه منه، وغري هذا الكتاب
  االسم الثالث



اعد بن بندار اخلازن أبو الفتح اجلرجاين، مسع بقزوين أبا نعيم عبيد اهللا بن هارون بن موسى اجلبائي أنبأ احلافظ ص
أمحد بن حممد بن سلف باالجازة العامة يف األربعني من مجعه أنبأ أبو العميد بن عبد الكرمي بن محد بن علي اجلرجاين 

تح صاعد ابن بندار اخلازن جبرجان أنبأ أبو نعيم عبيد اهللا بن هارون بن مبأمونية زرند يف مدرسته أنبأ جدي أبو الف
موسى اجلبائي بقزوين حدثنا أبو احلسن حممد بن حممد بن احلسن الكارزي أمأل بنيسابور حدثنا أبو ميسرة حممد بن 

كان رسول اهللا  احلسني مبكة حدثنا بشر بن هالل حدثنا جعفر ابن سليمان عن ثابت عن أنس رضي اهللا عنه، قال
  .صلى اهللا عليه وآله وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها يسقني املاء يداوين اجلرحى

صاعد بن حممد بن إبراهيم القاضي أبو العالء القزويين، نزيل خوزستان ويل القضاء بعسكر مكرم، قال أبو سعد 
مد بن إبراهيم قاضي قزوين بشيء يسري وذكر هبة السمعاين، وكان فاضالً عاملاً أديباً شاعراً متفنناً، روى عن أبيه حم

اهللا بن املبارك السقطي يف معجم شيوخه وفيما أملى احلافظ عبد اجلليل املعروف بكوتاه أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن 
قرأت على القاضي األوجه أيب العالء : يوسف بن يزداد العسكري األديب يف داره بعسكر مكرم بقراءيت عليه، قال

  .د بن حممد بن إبراهيم القزويين وكان قاضي بلدناصاع
قال قرأت على الشريف أمحد بن حممد الشجري النحوي، قرأت على أيب علي احلسني بن أمحد اجلهرمي عن أمحد 
بن احلسن بن عبد اهللا العسكري، أخربين أبو القاسم البغوي أنبأ أبو الربيع الزهراين، حدثن جرير ابن عبد احلميد 

ن مغرية عن إبراهيم النخعي، قال سئل ابن عباس رضي اهللا عنهما أين أدركت هذا العلم، قال بلسان الضيب ع
  سئول وقلب عقول، وقد ذكرت يف آخر ترمجة والدي رمحه اهللا أنبأنا القاضي صاعد هذا ومما يروى من شعره،

  فإن كنت ترباً فال تسلم... إذا رمت قرب بين آدم 
  وسرك ما عشت ال تعلم... عليك بزاوية قانعاً 

  لعمري إنك ال تندم... نصيحة خل إذا ما قبلت 
  وأيضاً،

  للعلم والفضل سوق... يا بلدة ليس فيها 
  إال مالعب وفسوق... وليس ينفق فيها 

  عنها املطايا وسوقوا... أقول للصحب حثوا 
  قد ضاع فيها احلفوق... أقبح هبا من كان 

  وكل بر عقوق... وكل ود مراء 
  تزري هبن عروق... طيب فروع أىن ي

  االسم الرابع
صاحل بن أمحد بن عبد الرحيم القرائي أخو أيب اخلري عمر بن أمحد، مسع أبا الفتح الراشدي، سنة إحدى وعشرين 

وأربعمائة، بقراءة خدا دوست ابن موسى الديلمي، وفيها مسع منه حديثه عن علي بن أمحد بن صاحل حدثنا يوف بن 
اهيم بن احلجاج حدثنا محاد بن سلمة عن حممد بن زياد، مسعت أبا القاسم صلى اهللا عليه وآله عاصم حدثنا إبر

  .دخلت امرأة النار هبر هلا أو هرة ربطتها فلم تطعمها ومل تدعها تأكل من خشاش األرض: وسلم

ليلي حدثنا علي بن عمر رأيت خبط ابنه اجلنيد بن صاحل بن أمحد حدثنا أيب حدثنا أبو يعلى اخلليل ابن عبد اهللا اخل
الفقيه، قال مسعت عبد الرمحن بن أيب حامت، يقول حدثونا عن أيب أسامة عن املفضل عن منصور عن إبراهيم عن 

من أراد أن ينظر إىل مسيت وهديي فلينظر : علقمة عن عبد اهللا رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال



من أرد أن ينظر إىل مسيت فلينظر إىل إبراهيم النخعي، وقال : بن مسعود وقال عبد اهللا إىل ابن أم عبد وهو عبد اهللا
إبراهيم أيب منصور بن املعتمر، فقال منصور إىل سفيان الثوري، وقال سفيان إىل وكيع، وقال وكيع إىل أمحد بن 

  .بهحنبل وقال أمحد إىل أيب زرعة وقال أبو زرعة إىل ابن عميت عبد الرمحن هكذا رت
صاحل بن أمحد بن حممد بن صاحل أبو الفضل الكومالبادي اهلمداين ورد قزوين، ومسع هبا قال الكياشريوية بن 

شهردار، كان صاحل ركناً من أركان احلديث، ثقة صدوقاً حافظاً، وله مصنفات عزيزة، روى عن أبيه أيب احلسني 
وية القزويين، وروى عنه أبو العباس بن تركان وأبو أمحد بن حممد وعبد الرمحن بن محدان وعلي بن حممد بن مهر

  .سهل بن زيرك ومحد بن عمر الزجاج، وتويف سنة أربع ومثانني وثالمثائة
مسعت بعض املشائخ، : صلى عليه أبو بكر بن الل والدعا عند قربه مستجاب، مسعت حممد ابن طاهر العابد يقول

سبع مرات يا كايف املهمات ويا بديع السماوات : ي فيقولهلا من رجل يقف على قرب صاحل الكومالباد: يقول
  .واألرض أكفنا ما يهمنا مث يدعوا مبا بدا له إال استجيب له، قال شريوية جربته فوجدته ذلك

صاحل بن اجلنيد بن صاحل بن أمحد القرائي أبو الربكات، مسع أباه القاسم اجلنيد بن صاحل، يروى له سنة إحدى 
، عن أيب احلسني عبد العزيز بن حممد بن عبد السالم األهبري حدثنا أبو منصور عبد اهللا بن عيسى ومثانني وأربعمائة

بن إبراهيم بن علي اهلمداين حدثنا أبو العباس الفضل بن الفصل الكندي حدثنا مسعود القزويين حدثنا عبد اهللا بن 
قال رسول اهللا صلى : ك رضي اهللا عنه قالزياد البغدادي حدثنا علي ابن عاصم عن محيد الطويل عن أنس بن مال

أدخلت اجلنة فرأيت يف عارضي اجلنة مكتوباً ثالثة أسطر بالذهب ال مباء الذهب السطر األول : اهللا عليه وآله وسلم
ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، والسطر الثاين ما قدمنا وجدنا وما أكلنا رحبنا، وما خلفنا خسرنا، والسطر الثالث 

انه أجاز له وألبيه أبو بكر حممد بن احلسني بن حممد بن فنجوية الثقفي وعبد : مذنبة، ورب غفور، ويقال أمة
  .الوهاب بن أمحد بن بكران الشريازي املقيم بالري

  .صاحل بن القاضي أيب احلسني، مسع أبا عمر بن مهدي
كامسه قنوع حمتاط كتب الكبري من كل فن، صاحل بن عمر بن نوح األديب، أبو عبد اهللا املنهاجي القزويين، صاحل 

وكان مواظباً على مساع احلديث، مسع أئمة عصره من أهل البلد والطارئني وأكثر السماع من والدي رمحه اهللا 
تعاىل، وكان من املختصني به املنقطعني إليه كتب تفسريه، ومسع منه بقراءته إال من سورة الضحى إىل آخر الكتاب، 

، ومل يسمعه منه غريه إال جملدات من أول الكتاب وحج فسمع ببغداد ومكة وغريمها، وخرج لنفسه أو بال استثناء
ولغريه األربعينيك والفوائد، وكان ال يزال يسمع ويكتب وجيمع إىل وقت وفاته، ومسع منه احلديث تويف سنة 

  .ستمائة
البخاري عن داؤد بن شبيب، حدثنا مهام صاحل بن الفراء القزويين، مسع أبا الفتح الراشدي يف الصحيح، حديث 

عن قتادة أنبأ أنس قال أال أحدثكم حديثاً ال حيدثكموه أحد بعدي، مسعته من النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، مسعته 
يقول ال تقوم الساعة وإما قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر اجلهل ويشرب اخلمر ويظهر الزنا ويقل 

  .النساء حىت يكون خبمسني إمرأة القيم الواحد الرجال ويكثر
صاحل بن حممد بن أمحد الوراق أبو يعلى، مسع أمحد بن عبيد اهللا الديلمي، وحدث عنه حممد بن احلسني البزاز، فقال 

حدثنا أبو يعلى صاحل بن حممد الوراق أنبأ أمحد بن علي بن عبد اهللا الديلمي حدثنا إبراهيم بن : يف بعض فوائده
سف اهلسنجاين حدثنا هناد بن السري الكويف حدثنا عبثر أبو زبيد عن أشعث عن أيب إسحاق عن جابر بن مسرة يو



يف ليلة أضحيان فجعلت أنظر إليه وإىل القمر وعليه : رضي اهللا عنه، قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .حلته فلهو كان عندي أحسن من القمر

الفياض الدينوري أبو الفتح، روى عن أيب طلحة القاسم بن أيب املنذر أملي أبو اخلري عبد  صاحل بن حممد بن أيب
اهلادي بن علي بن أمحد ابن حممد هبمدان، سنة تسع وأربعني ومخسمائة، أنبأ أبو عثمان احلسن ابن نصر وغريه قاال 

أيب املنذر اخلطيب جبامع شهرستان قزوين، أنبأ أبو الفتح صاحل بن حممد بن أيب الفياض حدثنا أبو طلحة القاسم بن 
سنة سبع وأربعمائة، أنبأ أبو احلسن علي بن إبراهيم القطان حدثنا احلسن بن احلسني السكري حدثنا إبراهيم بن 

خرج عقبة بن عامر رضي اهللا : قال: احلسن العالف حدثنا هالل بن حق عن ابن عون وهشام عن حممد بن سريين
لد وهو أمري على مصر، وكان بينه وبني البواب شيء، فأذن له فلما دخل عليه، قال مرحباً عنه إىل مسلمة بن خم

بأخي جاءين زائراً قال مل آتك زائراً، ولكن حديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وكنت معي 
ه أراد استثبات احلديث، واألشبه من علم من أخيه سيئة، فسترها عليه ستره اهللا عليه يوم القيامة كأن: يومئذ، قال
  .جبامع سهرستان قزوين يتعلق به وله حدثنا ال باخلطيب وحينئذ فيكون صاحل قد ورد قزوين: أن قوله

صاحل بن حممد األزاذواري أبو حممد، مسع حيىي بن حيىي وسهل ابن عثمان العسكري وعمرو بن زرارة وعلي بن 
بن إبراهيم أنبأ حممد الكيساين وعلي بن حممد بن مهروية وعلي بن حجر وإسحاق بن راهوية، ومسع منه إسحاق 

وكان ثقة ودخل قزوين، سنة نيف وسبعني ومائتني، حدثنا : إبراهيم وأمحد بن حممد بن ميمون، قال اخلليل احلافظ
ا حيىي بن عبد اهللا بن حممد القاضي حدثنا أمحد بن حممد بن ميمون حدثنا صاحل بن حممد األزادواري بقزوين حدثن

هنى عن أكل البصل : حيىي حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .والكراث نيا، قال ومل نكتبه مرفوعاً إال من هذا الوجه

أمحد بن الطيب صاحل بن أيب منصور بن صاحل، مسع اخلليل بن عبد اجلبار القرائي حدثنا القاضي أبو علي إمساعيل بن 
الواسطي هبا حدثنا أبو بكر أمحد بن عبيد بن سهل األنباري حدثنا حممد بن عثمان بن مسعان حدثنا أسلم، وهو حيثل 

حدثنا يعقوب بن عبد اهللا حدثنا إبراهيم السواق حدثنا أبو أمية بن يعلى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف سفر وال حضر، املدري واملشط  رضي اهللا عنها قالت مخس مل يكن يفارقن

  .والسواك واملرآة واملكحلة
يا صاحل بن حاجي بن أبا صاحل، مسع القاضي أبا حممد بن أيب زرعة سنة تسعني وثالمثائة، أبو صاحل بن فيلكي، مسع 

  .احلافظ أبا يعلى اخلليلي، سنة مخس وثالثني وأربعمائة
  امساالسم اخل

الصلت بن املسنجر بن الصلت بن أيب احلر بن عبد الرمحن العبدي القزويين، مسع أبا زهري عبد الرمحن معزاً، وروى 
  .عنه ابنه املسنجر بن الصلت بن املسنجر وسيأيت ذكر أبيه وابنه املسنجرين إن شاء اهللا تعاىل

  زيادات الصاد
صحيفة جويرة ابن أمساء من االمام أمحد بن إمساعيل، سنة ست صاحل بن إمساعيل اخلوارزمي الكاشي، مسع بقزوين 

  .وأربعني ومخسمائة
صاحل بن عيسى األستاذي أبو اهليجا القزويين، مسع يف سنن ابن ماجة من إبراهيم بن أيب عبد اهللا املباركي، سنة 

ن عمار حدثنا سفيان بن ثالث وتسعني وثالمثائة بروايته عن أيب احلسن القطان عن ابن ماجة، حديثه عن هشام ب



كان إذا أضأ له الفجر : عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .صلى ركعتني
  باب الضاد

الضحاك بن علي املروزي أبو احلسن الصويف قدم قزوين، سنة أربع ومثانني وثالمثائة، وروى عن حممد بن أمحد بن 
ملروزي، روى عنه اخلليل احلافظ يف مشيخته فقال حدثنا أبو احلسن الضحاك بن علي الصويف، شاب قدم توبة ا

علينا حدثنا حممد بن أمحد بن توبة املروزي حدثنا عبد اهللا ابن حممود املروزي حدثنا حممد بن عبد امللك الكويف 
رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أبيه عن رافع بن أيب رافع عن أبيه

  .الشيخ يف أهله كالنيب يف أمته، مل يروه إال عبد اهللا بن حممود: وآله وسلم

ضمرة بن العراقي بن ضمرة أبو عنان الطاوسي، مسع سنن ابن ماجة من أيب منصور املقومي، سنة مثانني وأربعمائة، 
عنان، ضمرة بن العراقي أجازة أنبأ أبو منصور املقومي يف اجلامع، سنة مثانني  وقرأت على علي بن عبيد اهللا أنبأ أبو

وأربعمائة، أنبأ أبو الفتح الراشدي أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حامد األصبهاين بنيسابور أنبأ حممد بن جعفر حدثنا 
اعيل عن أيب إسحاق عن حممد بن جعفر حدثنا حممد بن محزة حدثنا أيب األحوص بن حكيم عن أيب عون عن إمس

من كتب يسن، مث شرهبا دخل جوفه ألف : احلارث عن علي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
  .نور وألف رمحة وألف بركة وألف دواء أو خرج منه ألف داء

  باب الطاء فيه أمساء

  االسم األول

ويين، فاضل كامل متفنن وعلمه الذي كان يشتهر به العربية طاهر بن أمحد بن حممد املعروف بالنجار أبو حممد القز
لكنه صاحب حظ تام يف سائر العلوم، وطبع قومي وقوة نظر واستنباط وحسن مجع وتأليف وتصانيف سائرة ونظم 

ونثر فأيقني وقد وصف رمحه اهللا تعاىل حتصيله للعلوم وتدرجه فيها يف رسالة له موسومة برسالة بث الشكوى، فقال 
  .فقت شطراً من عنفوان العمر على حفظ القرآن حىت أتقنت تالوته وأشربت يف قليب حالوتهأن

فجذبين إىل تعلم القراآت وتفهم الوقوف واملاآت والتلقن حلسن األداء، مبعرفة احلروف يف االخفاء واالبداء 
املتداولة كاأللفاظ والفصيح  وتعرف املتشاهبات وتعدد الكلم واآليات، مث ترقبت إىل علم العربية فتخفطت الكتب

وكتب الصفات وعدة من املصنفات وهلم جرا إىل ما فوقها من الكتب املبسوطة كأدب الكاتب واالصالح وما 
  .جيانسهما من اجمللدات الصحاح

فحصلت إذ ذاك على مفردات األلفاظ مث أثرت مركباهتا باالحتفاظ فعنيت ما عن يل من الرسائل واملقامات 
احلكايات واخلطب املنشورة واحلكم املأثورة مث أقبلت هبميت إىل حتفظ األشعار من دواوين املتقدمني واألمثال و

واملخضرمني واحملدثني والعصريني، حىت انتهيت منها إىل زهاء مائيت ألف بيت وكنت يف خالل ذلك أشد من علم 
  .تيفات ال تشبعالنحو طرفاً وأعلق من غوامضه طرفاً، فحطيت منه بتلوحيات ال تقنع ون

مث أبت نفسي إال التغلغل يف غوائصه والعثور على خصائصه، واستقاء العلل، من علله واستيفاء النظر إىل تفاصيله 
ومجله فوافقت املقادير، هذا التدبري وأدمثت يل كل وعرار تويت منه من كل هنر، مث ملا هجمت بساوة على بعض 

مة أطلعين على الطريقة األخرية لالمام عبد القاهر اجلرجاين رمحه اهللا تعاىل، املغاربة يعرف بالشيخ أيب الفتح بن سال



  .وهي طريقته املودعة يف شرح االيضاح فوجدتين فيها دخيالً ال أعرف منها كثرياً وال قليالً
ة، لكن اهللا تعاىل سهل علي فعلقت تلك الطريقة عليه ولبشت مدة لديه، حىت مسعت يف غمار اجلماعة سر الصناع

ورأيت بالري الشيخ العالمة أبا القاسم حممود بن عمر الزخمشري واستفدت منه، ومسعت من تصانيفه عليه وقرأت 
هناك كتاب الكايف يف العروض والقوايف للخطيب التربيزي على الشيخ الزاهد أمحد بن حممدا التريي رمحه اهللا مع 

األسامي واهلادي للشادي على فىت من تالمذة الشيخ سر األدب واملصادر، للقاضي الزوزين وقرأت السامي يف 
  .أمحد بن حممد امليداين، وهو أبو الفتوح بن احلسن بن سعد الكاتب وكان قد قرأمها على املصنف

مث رأيت بتستر القاضي االمام أبا بكر األرجاين رمحه اهللا، شيخاً قد خنق التسعني، وقد فاق األعشني بشعره وأرىب 
نتره فتجبت من فضله القرب وأحكمت عناج الشعر عنده والكرب هذه علوم األدب أنانني على الوزير بن ب

وقوانني كالم العرب، وأما ما سواها حنو غرييب القرآن واحلديث وعلم الفقه واملواريث وغرر التفاسري وعلم الوعظ 
ائخ الصوفية وحل رموزهم والتذكري ومسائل اخلالف وصحاح املسانيد وعلم األصول ودالئل التوحيد، وطريق مش

  .وإشاراهتم اخلفية

فلي حبمد اهللا بكل فن منها معرفة ويف كل قدر من ألواهنا مغرفه أنشد بزوزها عند أصحاهبا وأجلو عرائسها على 
خطاهبا، مث أخذ رمحه اهللا يعدد ما ألقه إىل إنشاء تلك الرسالة، مث إنه خامتة سراج العقول من مجعه عددها، وضم يف 

مبددها فلرياجعها من أراد ليقف على بعض ما أفاد وقد أثىن عليه بعض أهلم العلم يف عصره من الشيوخ  الذكر
والكهول واعترفوا بالتقدم والتربيز يف املستنبط واملنقول، فكتب االمام أبو سليمان أمحد بن حسنوية الزبريي رمحه 

  :غ من تأليفه وتبويبه وترصيفهاهللا على كتاب املعروف بنور احلقيقة ونور احلديقة، حني فر
  وفحواه نور للحديقة فائح... كتابك نور للحقيقة الئح 

  يسري به باخلري غاد ورائح... وذكرك يف شرق البالد وغرهبا 
  تبينها ما باح باحلق بائح... بقيت لكشف املعضالت موفقاً 

فتها على احلقيقة نور احلقيقة ونور احلديقة، كتب االمام حممد بن خليفة الصائغ رمحه اهللا، طالعت هذه األجزاء فصاد
وتنزهت منها يف جنة عالية وتسترت من الشبه جبنة واقية، فما ترك صاحبها صدعاً يف الفؤاد إال شعبه وال انكشفت 
غمة إال كان سبيه ففيض اإلله على خاطر ينظم مثل تلك احلقائق وأيدت بالتوفيق يد يكتب مثل تلك الدقائق، وهي 

  .رطت ألفاظها يف أصغر عقد، واندحبت يف أقرب حدوإن اخن
فإن ورائها نكتاً خفايا وأسراراً للمعاين خبايا، وقى اهللا ساحة صاحبها عادية احلدثان وبقاه غرة يف جبهة الزمان، 

وكتب االمام أبو النجيب عبد الرمحن بن حممد الكرجي نظرت يف هذه األجزاء البديعة األسلوب اآلخذة مبجامع 
  :وب، فقلتالقل

  طالعتها فوجدهتا غوث الورى عند احلقيقةيهدي العقول احلقيقة إىل احلقيقة يف اجملازات الدقيقة
  فيها أزاهري الرشاد كأهنا حقاً حديقة... كالوحي أظهر نوره حق احلقيقة للخليقة 
  حتوي نور العلم يف أنوار روضتها األنيقة... أوراقها ورق املعارف نورها نور احلقيقة 

  برزت عروس احلق فيها يف غاليلها الرقيقة... وطيورها بالصدق هتتف فوق أغنان وريقة 
  ال زال صاحبها هبا ينجي العقول من املضيقة... فتكشفت عن كل معضلة بألفاظ رشيقة 

  :وكتب االمام أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن الورايين
  البدو واحلضر ذكر يسار به يف... هذا الكتاب الذي يبقى لصاحبه 



  إنارة احلق من ألفاظه الغرر... ما تستنري النجوم الزهر يف فلك 
  إال وأوضحها فيه على خطر... مل يبق يف امهات الكتب معضلة 
  التحقيق يزري بنور الشمس والقمر... نور احلديقة بل نور احلقيقة يف 

  :وكتب محزة بن أيب القاسم بن محزة املعروف بابن باب األصبهاين
  واقتطفت من نور احلديقة... قد استضاءت بنور احلقيقة 

  ونغم برياه أنف االعتقاد... فبهر بسناه طرف الفؤاد 
  :وقلت فيه

  يهدي النهى يف ظلمة التقليد... نور احلقيقة من ذراها ساطع 
  وهباؤها يبقى على التأبيد... يبقى هبا الدين عمر هبائها 

  طوق ثنائها يف اجليدويشد ... ليحل قيد املشكالت بلفظه 
كان قد مسع األحاديث الرضوية من أيب احلسن إمساعيل بن احلسن ابن عبد اهللا القصري، بروايته عن أيب عثمان 

إمساعيل بن حممد األصبهاين عن أيب منصور عبد الرزاق بن أمحد بن عبد الرمحن عن أيب بكر حممد بن علي الغزال 
ن سليمان الغازي عن الرضا واألشجيات من أيب املعايل إبراهيم بن حممد بن عن علي بن حممد بن مهروية عن داؤد ب

علي بن نفيس األنصاري، وذكر أنه مسعه منه بالري سبع عشرة مرة األشج أيب حفص بكر بن احلطاب عن أمري 
  .املؤمنني علي رضي اهللا عنه

نوي، بسماعه عن أيب حفص عمر بن مسع للسطوريات من السيد أيب علي احلسن بن علي بن احلسني احلسين الغز
احلسن عن جعفر بن نسطور عن أبيه نسطور والتلخيص يف القراأت الثمان أليب معشر الطربي من األستاذ أيب 

إسحاق الشحاذي، بسماعه منه والتصحيف والتعريف أليب أمحد احلسن بن عبد اهللا بن سعيد العسكري من القاضي 
حممد بن املعايف عن السيد أيب حممد احلسن بن زيد ابن صاحل عنه، وقد مسعت منه أيب القاسم عبد امللك بن أمحد بن 

هذا الكتاب بقراءة والدي رمحهما اهللا، أخربين األفضل حممد بن أيب يعلى السراجي القزويين خاله االمام أيب حممد 
  .النجار

من روية الذهب، مث رأيت تلك الليلة  قال سئلت عن معىن ذهب ومل أمسع اللفظة، فقلت القياس يف معناه تغري لونه
يف املنام أبا حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة وحوله مجاعة فأشار إليهم بالتوسع يل فجلست فيهم وسألته عن معىن 

  :فقلت أنشدين فيه شيئاً فأنشد: ذهب، فقال تغري لونه من روية الذهب
  ذهبت خللخاهلا والشنف... وإين إذا جئتها طارقاً 

ين أيضاً أن األمري ألب أرغو بن يرنقش خرج من قزوين وقت مشاجرة السلطانني حممد وسليمان شاه على أخرب
عزم اللحوق سليمان شاه، فرأيت يف املنام تلك الليلة األمري على رأس رمح، فقصصت رويائي على خايل أيب حممد 

صل اخلرب بأن احلال كما ذكر فسأل مم فقال إنه يلتحق بالسلطان حممد واستبعد ذلك ألسباب كانت بينهما، فو
  :أخذت هذا التعبري فأنشد قول من قال

  فال رأى للمضطر إال ركوهبا... إذا مل يكن إال األسنة مركب 
  .كتب إىل أقضى القضاة عمر بن عبد احلميد املاكي يف كتاب ليس فيه ألف وال الم ألف

  :ر، وهي قويلهذه قطعة شعر حتكي رقية سحر، قرنت بعقد نثر يف حنر حب
  وعمرت يف مفخر سرمد... هنن بعيدك يف موعد 



  وصرت لسريته تقتدي... حكيت مسيك يف عدله 
  تكد به مقليت حسد... فملئت يف شرف برهة 

  ختطت به منكيب فرقد... فقل يف رفيع حوي رفعة 
  وخيدمه كل ذي سؤدد... تدين له كل ذي خنوة 

  ومين نقيبته مقصدي... جعلت حمبته قبلين 
  وكل بدولته مرتدي... سيبقى خبري ويبقى بنوه 

  :اقترح عليه أن جييب هذا البيت
  وإقرأ على خري منادات الورى طاها... يا جربئيل أجب وحياً وطر عجالً 

  :فقال
  من وجهه وبه رب الورى باها... على السراج املنري النور متقد 

  مأتاهاوالعرش واألفق األعلى و... هو الذي وطئ الكرسي أمخصه 
  بياذقاً سار فيما بينهم شاها... إذا اخلالئق ساروا يف مراتبهم 

  أضوائهم جبهة أسناهم جاها... أوىل الورى منصباً أعالهم نسبا 
  وكان يف حلج الظلماء أواها... قد كان يف غرب األيام معترباً 

ة، وتويف رمحه اهللا، سنة مخس وسبعني ولد سنة ثالث وتسعني وأربعمائة، كذلك حكاه عنه علي بن عبيد اهللا بن بابوي
  .ومخسمائة يف مجادي اآلخرة

طاهر بن احلسن الشحام الرازي، مسع بقزوين حممد بن سليمان بن يزيد وعلي بن أمحد بن صاحل، ومسع أبا إسحاق 
يم بن إبراهيم بن حممد بن احلسن ابن خملد بقزوين، وحيدث عن أيب داؤد سليمان بن يزيد أنبأ أبو إسحاق إبراه

نصر بن عبد العزيز نزيل هناوند حدثنا حممد بن كثري أنبأ سفيان عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه، قال رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا أسقطت من أحدكم لقمة فليمط، ما أصاهبا من األذى وليأكلها وال يدعها 

  .ال يدري يف أي طعامه الربكةللشيطان وال ميسح يده باملنديل، حىت يلعقها فإنه 
طاهر بن احلسن أبو العالء الرازي، مسع بقزوين صحيح حممد بن إمساعيل البخاري بتمامه من القاضي إبراهيم بن 

  .محري
طاهر بن احلسني املخزومي أبو حممد البصري، رأيت خبط االمام هبة اهللا بن زاذان، أنشدين الشيخ أبو حممد 

أنشدين األحنف العكربي شيخ آل ساسان : بقزوين، سنة مخس عشرة وأربعمائة، قالاملخزومي هذا نزيل الري 
  :لنفسه

  وما ال أشتهيه إيل يأيت... أرى ما أشتهيه يفّر مين 
  ومن أشناه شص يف هلايت... ومن أهواه من عيين بعيداً 

  كماضيه فحسيب من حيايت... وإن يك ما سيبقى يف حيايت 

  :مام هبة اهللا، أنشدين طاهر بن احلسني املخزومي يصف خزانة الكتب املبنية بقزوينرأيت خبط غريه، أنشدنا اال
  نبوية ناصرت فيها احملتدا... أحيت عالك بدار كتب سرية 
  فحبستها جمداً عليك مؤبدا... وأنفت من زمن عساه ينوهبا 

  من عرف زهر الروض فتحه الندى... داراً يطيب نسيمها فكأنه 



فضل بن أيب اخلري امليهين أبو الفتح بن أيب طاهر بن أيب سعيد سبط الشيخ أيب سعيد بن أيب اخلري طاهر بن سعيد بن 
ورد قزوين، ومسع هبا احلديث من أمحد بن اخلضر بن حممد بن جعفر املعروف خباموش، وقد سبق ذكر بعض 

بو الفتيان الدراسي وحدث عنه يف شيوخه، ووقت وفاته يف ترمجة والدي رمحه اهللا يف فصل لبسه اخلرقة، ومسع منه أ
  .معجم شيوخه، ذكره االمام أبو سعد السمعاين

  .أبو طاهر بن إسحاق بن أيب طاهر القرائي، مسع اخلليل بن عبد اجلبار، سنة سبع ومثانني وأربعمائة
حممد البغوي  أبو طاهر بن أيب بكر الساوي، مسع حممد بن احلسن بن فتح بقزوين، حيدث عن أيب القاسم عبد اهللا بن
كنا نقول يف : حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا أبو عوانة عن غالب القطان عن احلسن عن رجل من الصحابة قال

قولوا بارك اهللا لكم وبارك : اجلاهلية بالرفا والبنني، فلما جاء االسالم، علمنا نبينا صلى اهللا عليه وآله وسلم، فقال
  .عليكم

هيم، مسع جزأ من الفوائد املنتقاة املخرجة من مسموعات سليمان بن يزيد الفامي منه أبو طاهر بن علي بن إبرا
بقزوين، وفيه حديثه عن عبدوس بن إسحاق السراج حدثنا حممد بن حيىي بن أيب عمر العدين حدثنا مروان بن 

: هللا عليه وآله وسلممعاوية عن يزيد بن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال قال النيب صلى ا
  .والذي نفسي بيده ليأتني على الناس، زمان ال يدري القاتل يف أي شيء قتل وال املقتول يف أي شيء قتل
  .أبو طاهر بن علي بن مادا، مسع أبا الفضل حممد بن عبد الكرمي الكرجي، سنة أربع وأربعني ومخسمائة

  .ة تسع وتسعني وأربعمائةأبو طاهر بن عيسى القطان، مسع األستاذ الشافعي، سن
  .أبو طاهر بن أيب نصر املؤدب، مسع القاضي إبراهيم بن محري

أبو طاهر بن الوفاء البيع القرائي، مسع أبا الفتح الراشدي، سنة اثنتني وعشرين وأربعمائة، يف مسموعه منه ما رواه 
بن سلمة عن ثابت البناين رضي عن علي بن أمحد بن صاحل عن يوسف بن عاصم عن إبراهيم بن احلجاج عن محاد 

ما رأيت أحداً أشبه بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من ابن أم : اهللا عنه أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال
  .سليم يعين أنس ابن مالك

  االسم الثاين

، حدثين عبد طاليب بن مهدي بن علي الزيدي شريف، مسع أبا الفتح الراشدي يف التفسري من صحيح البخاري
العزيز بن حممد حدثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أيب سلمة وابن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، 

فضل صالة اجلمع، على صالة الواحد، مخس وعشرين درجة وجيتمع : عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان " أبو هريرة إقروا إن شئتم مالئكة الليل ومالئكة النهار يف صالة الصبح يقول 

  " .مشهودا 
أبو طالب بن أبو الفتوح بن أيب طالب الصويف القزويين، مسع االمام عبد اهللا بن حيدر القزويين، وكان من املختصني 

كر أمحد بن منصور بن خلف به، ومما مسع منه كتاب األربعني املنتقي أليب عبد اهللا للفراوي وفيه أنبأ الشيخ أبو ب
املغريب أنبأ حممد بن عبد اهللا العدل أنبأ مكي بن عبدان حدثنا عبد اهللا بن هاشم حدثنا سفيان عن الزهري عن محيد 

  .بن عبد الرمحن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رجالً أتى النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
ال أجد قال، فصم شهرين متتابعني، قال : رمضان، قال اعتق رقبة قالفقال يا رسول اهللا إين وقعت على امرأيت يف 

ال أستطيع قال اطعام ستني مسكيناً، قال ال أجد فأيب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مبكيل فيه مخسة عشر صاعاً 
  .ا فأطعمه أهلكخذ هذ: خذ هذا فأطعمها عنك، قال يا رسول اهللا ما بني ألبيتها أحوج إليه منا قال: من متر، قال



  .أبو طالب الواعظ، مسع أبا عمر بن مهدي بقزوين
  االسم الثالث

طريف بن حممد بن أمحد بن سويد التميمي، مسع حممد بن زكريا الفامي وأيب احلسن بن محكوية القاضي، وحدث 
، حدثين ابن هليعة اخلليل احلافظ عنه، قال حدثنا حممد بن حيىي حدثنا حممد بن حيان البصري حدثنا كامل بن طلحة

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
من أرضى اهللا بسخط املخلوقني كفاه اهللا مؤنة املخلوقني، ومن أرضى املخلوقني، بسخط اهللا سلط اهللا عليه 

  .ه يف موضعهاملخلوقني، مات طريف قبل أبيه وقد سبق ذكر
  االسم الرابع

الطرماح الشاعر ذكر هبة اهللا بن زاذان أنه ورد قزوين، والشاعر املشهور هبذا االسم هو الطرماح بن حكيم من بين 
عمرو بن ربيعة ابن جرول بن ثعل ويف الشعر آخر يقال له الطرماح بن اجلهم الطائي، ذكره أبو القاسم احلسن بن 

  .بشر اآلمدي
  االسم اخلامس

الطيب بن أمحد الكسائي، مسع مشكل القرآن للقتييب، أو بعضه من أيب احلسن القطان وميكن أن يكون هذا بن أمحد 
  .بن الطيب الكسائي، املذكور يف األمحدين وميكن أن يكون أحدمها غلطا

بن عبد  الطيب بن احلسن بن هارون أبو عمرو الطيب، روى عن أيب منصور القطان، وروى عنه حممد بن احلسني
أنبأ أبو عمر الطيب بن احلسن الطيب أنبأ حممد بن أمحد بن منصور الفقيه حدثنا أمحد بن : امللك يف قوائده، فقال

علي بن املثىن املوصلي حدثنا احلسن بن شبيب حدثنا هشيم أنبأ كوثر ابن حكيم عن نافع عن ابن عمر عن أيب بكر 
من شهد أن ال إله إال اهللا فهو له : جناة هذا األمر الذي حنن فيه قالالصديق رضي اهللا عنه، قلت يا رسول اهللا ما 

  .جناة
الطيب بن علي بن الطيب البزاز، مسع جزاء من أجزاء فوائد أيب حفص عمر بن عبد اهللا بن زاذان من احملسن 

نا أبو حذيفة الراشدي بسماعه منه، وفيه حدثنا عبد الرمحن بن أيب حامت حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري حدث
موسى بن مسعود النهدي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما، أن رسول اهللا صلى 

  .اهللا عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو حمرم
الطيب بن حممد بن أمحد الغضائري أبو بكر الباوردي الصويف، مسع بقزوين، نصر بن عبد اجلبار القرائي، ومسع 

ضائل قزوين للخليل احلافظ من أيب إسحاق الشحاذي، سنة أربع ومخسمائة، وحدث عنه أبو سعد السمعاين، فقال ف
أنبأ أبو بكر القطيعي حدثنا أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن حدثنا عثمان بن اهليثم بن اجلهم املؤذن حدثنا 

نه، قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ليلة عوف األعرايب عن احلسن عن جابر بن مسرة رضي اهللا ع
أضحيان وعليه حلة محراء، وكنت أنظر إليه، وإىل القمر، وكان يف عيين أزين من القمر، تويف سنة ثالث وثالثني 

  .ومخسمائة
وثالثني الطيب بن حممد بن احلسن بن جعفر الطييب أبو منصور، مسع أباه أبا الفرح حممد بن احلسني، سنة مخس 

وأربعمائة، وفيما مسع منه حديثه عن أيب بكر حممد بن عمر اجلعايب أماله بقزوين حدثنا الفضل بن احلباب بن عثمان 
بن اهليثم حدثنا أيب وهو اهليثم بن جهم عن عاصم عن زر عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 



خلداع يف النار، وحديثه عن حممد بن أمحد بن حرارة األسدي حدثنا من غشنا فليس منا واملكر وا: وآله وسلم
عثمان بن نصر حدثنا وهب بن حفص حدثنا عبد امللك بن إبراهيم حدثنا شعبة عن مجيل بن مرة عن أيب الوضي 

  .عن أيب برزة رضي اهللا عنه
قال ابن حرارة منكر من حديث شعبة،  والبيعان باخليار ما مل يتفرقا،: قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

ومسع جده أبا حممد احلسن بن جعفر، مشكل القرآن البن قتيبة عن أيب احلسن القطان عن أيب بكر املفسر عنه، 
  .ومسع القاضي إبراهيم بن محري

بقزوين دار الطيب بن حممد، مسع أبا عبيد اهللا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي املكي، وأقرانه تويف مبكة وكان له 
  .وعقار وعقب، روى عنه ابنه عثمان بن الطيب

الطيب بن حممد بن عثمان بن الطيب بن حممد القزويين سبط األول، كان قد مسع احلديث وخرج إىل خراسان ومل 
  .يعرف له خرب

  زيادات حروف الطاء
الفضالء، أنشدين طماس، كان من والة قزوين، وقد محد ووصف حلسن السرية يف الرعية، ورأيت خبط بعض 

  :الشيخ أبو بكر علي بن احلسن القهستاين للبحتري
  وقد توىل طماس أمر قزوين... ترى لقزوين عند اهللا صاحلة 

أبو طاهر بن أمحد بن ممك القزويين، ذكر حممد بن إبراهيم القاضي يف تارخيه أنه كان قاضياً بأهبر وأنه، تويف سنة 
  .تسع وستني وثالمثائة

  .أيب زرعة املاكي، مسع مسند عبد الرزاق بن مهام من أيب عبد اهللا أبو الطيب بن
أبو طاهر بن فضالن بن حامد الكرجي، مسع األستاذ أبا إسحاق الشحاذي بقزوين، سنة تسع وعشرين ومخسمائة، 

  .ومسع أبا منصور عبد الكرمي بن حممد بن حامد اخليام يف داره بقزوين، سنة سبع وعشرين ومخسمائة
هر بن محد بن أمحد بن احلسين البزاز اهلمداين، مسع بقزوين، أبا منصور املقومي، بقراءة احلافظ شريوية بن أبو طا

  .شهردار، سنة مثانني وأربعمائة
طاهر احلاجيب، حدث بقزوين عن حممد بن احلسني األهبري أنبأنا مجاعة من الشيوخ عن أيب األسعد القشريي، قال 

أمحد الطييب يف بستان العارفني من مجعه، قال مسعت ابن باكوية قال أنبأنا طاهر احلاجيب،  أخربنا أبو الفضل حممد ابن
  .مسعت حممد بن احلسن األهبري، مسعت أبا سليمان املغريب، يقول ما أحب أن أرى على أصحابنا امللوبان

أصلي إذا رأيته، قد دخل من باب  فقيل له مل فعال ألين رأيت إبليس باألوقات عليه امللوبان وبينا أنا قائم ذات يوم
املسجد، وبيده طاقة رحيان يدور بني الصفوف، ويشم واحداً وأحداً إىل أن قرب مين فلما أن دنا مين نظرت إليه 

  .فهرب مين، مث تأملت من شم رحيانه فمن كان قائماً جلس، ومن كان جالساً تعس
  .بقزوين، سنة تسع وأربعمائةطاهر بن علي بن عمري، مسع القاضي عبد اجلبار بن أمحد 

  باب الظاء

ظفر بن أمحد بن احلسن احلنبلي أبو نصر النيسابوري، حدث بقزوين، سنة مثان وسبعني وثالمثائة، أنبأنا أبو الفضل 
حممد بن عبد الكرمي الكرجي أنبأ أبو زيد الواقد بن اخلليل بن عبد اهللا بأصبهان، سنة سبع وسبعني وأربعمائة، أنا 

حلافظ اخلليل حدثنا أبو نصر ظفر بن أمحد احلنبلي بقزوين، مسعت أبا احلسن علي بن أمحد اآلملي، مسعت والدي ا



التمست السري السقطي يف سفري فلقيين ناسك من النساك : أمحد بن حممد البغدادي، مسعت اجلنيد بن حممد يقول
ما ظننت أنك يف هذا املوضع : ة، فقال يليا شيخ ما التوبة، فقلت أن يذكر العبد ذنبه ويبكي على خطيئ: فقال

  .حقيقة التوبة أن ينسى صفاء الذكر قلب العبد املذنب
  .ظفر بن إمساعيل بن نصر بن عبد اجلبار القرائي أبو مسلم، مسع جده نصر بن عبد اجلبار

ئ، سنة تسع ظفر بن ينمان بن أيب منصور أبو منصور الديلمي، مسع األستاذ أبا عمرو الشافعي بن داؤد املقر
  .وتسعني وأربعمائة

ظفر بن علي الصيقلي أبو الفضل الفقيه، كان يتفقه ويذكر وأبوه أبو احلسن الصيقلي من املشهورين، ومسع ظفر يف 
صحيح حممد بن إمساعيل من أيب الفتح الراشدي، حديثه عن حممد بن بشار حدثنا عبد اهللا حدثنا شعبة، مسعت قتادة 

قال أقيموا الركوع والسجود، فواهللا إين :  عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلمعن أنس بن مالك رضي اهللا
  .ألراكم من بعدي ورمبا قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدمت

ظفر بن علي القزويين، حدث عنه الشيخ أبو احلسن علي بن مهروية ابن موسى بن حممد املهروي الزجناين يف 
أ الشيخ ظفر بن علي القزويين بزجنان أنبأ أبو عبد احلسني بن حممد بن املهلب العنربي الثالثيات من مجعه فقال أنب

جبرجان حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين احلافظ حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي حدثنا عبد اهللا بن 
: ل اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمبكر السهمي حدثنا محيد الطويل عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسو

  .ثالث دعوات ال يرد دعوة الوالدين ودعوة الصائم ودعوة املسافر
ظفر بن فضل اهللا بن علي بن بلكوية أبو الفخر البلكوي، مسع االرشاد للخليل احلافظ من حسنوية بن حاجي 

حممود بن علي بن موسى األديب الزبريي، بسماعه من القاضي أيب الفتح ومسند الشهاب للقضاعي من أيب نصر 
بقراءة أيب احلسن الكاتب الشهرستاين، سنة ست وعشرين ومخسمائة، وأجاز له من أجاز ألخيه بلكوية بن فضل اهللا 

  .وقد سبق ذكرهم

ظفر بن احملسن أبو الفضل املقرئ، مسع األستاذ الشافعي داؤد، سنة مثانني وأربعمائة، وصحيح البخاري من ابن 
تسع ومثانني وتسعني وأربعمائة، نصر بن عبد اجلبار وأبا إسحاق الشحاذي، سنة إحدى وتسعني  كثري، سنيت

وأربعمائة، ومسع أحاديث علي بن موسى الرضا وأحاديث إبراهيم بن هدبة املقومي، بروايته عن الزبري بن حممد عن 
إبراهيم ابن هدبة عن أيب منصور علي بن مهروية عن داؤد بن سليمان الغازي عن علي بن موسى الرضا وأحاديث 

  .عن الزبري عن علي عن أيب جعفر بن املنادي من ابن هدبة
ظفر بن نوح بن إمساعيل بن إبراهيم بن القاسم بن احلكم أبو الربكات القزويين الفقيه، مسع أبا حممد عبد اهللا بن 

أربعمائة، وحدث عنه القاضي أبو عمر بن زاذان، سنة عشر وأربعمائة، وأبا الفتح الراشدي، سنة أربع عشر و
احملاسن الروياين، بسماعه منه بالري حدثنا والدي أنبأ أبو طاهر املخلص حدثنا أبو القاسم البغوي حدثنا عبد اجلبار 

  .بن عاصم حدثنا مبشر بن إمساعيل احلليب عن متام بن جنيح عن احلسن عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه
عليه وآله وسلم ما من حافظني يرفعان إىل اهللا ما حفظا من ليل أو هنار فريى اهللا تعاىل  قال قال رسول اهللا صلى اهللا

أشهدكم أين قد غفرت لعبدي ما بني طريف : يف أول الصحيفة خرياً، ويف آخرها خرياً، إال قال اهللا تعاىل ملالئكته
عروف بابن عساكر عن أيب املظفر أمحد وروى احلافظ أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا الدمشقي امل. الصحيفة

بن احلسن البسطامي أنبأ جدي أبو الفضل حممد بن علي بن أمحد ببسطام، مسعت الشيخ أبا الربكات ظفر بن نوح 
كان أبو نصر الواعظ حنفي املذهب انتقل يف زمن : بن إمساعيل القزويين، مسعت أبا احلسن األيويب الواعظ قال



  .وكي إىل مذهب أصحاب احلديث فسئل عن ذلكاألستاذ أيب سهل الصعل
رأيت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف املنام قصد مع أصحابه عيادة األستاذ أيب سهل الصعلوكي، وكان : فقال

هذا إمام : مريضاً، قال فتبعته، ودخلت عليه معه وقعدت بني يدي النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم متفكراً فقلت
وإن مات أخشى أن يقع اخللل فيهم، فقال صلى اهللا عليه وآله وسلم ال تفكر يف ذلك إن اهللا ال أصحاب احلديث 

  :يضيع عصابة أنا سيدها، وقال القاضي أبو احملاسن، أنشدنا أبو الربكات لبعض أهل البيت
  مل يرحبوا يف اقتراف الذنب بل خسروا... إن الذين شروا دنيا بآخرة 

  بدارس طامس يا بئس ما أجتروا... ياً أبداً باعوا جليالً مجيالً باق
  باب العني يف هذا احلرف أمساء كثرية

  االسم األول

عبادة بن كليب ويقال عباية، قدم قزوين يف صحبة عبد اهللا بن املبارك، وروى عن شريك بن عبد اهللا وصاحل املري 
أ علي بن عمر الفقيه حدثنا ابن أيب حامت أنب: صحب الفضيل بن عياض وحممد بن النضر احلارثي قال اخلليل احلافظ

  .حدثنا أيب حدثنا إسحاق بن هبلول األنباري حدثنا عبادة بن كليب، قال صحبت ابن املبارك إىل قزوين
أخربين إبراهيم بن حممد األسدي الفقيه املالكي يف كتابه إىل حدثنا ابن ساكن الزجناين حدثنا عبد اهللا بن : قال أيضاً

ادة بن كليب حدثنا صاحل املري، حدثين سعيد اجلريري عن أيب عثمان النهدي عن أيب هريرة رضي وضاح حدثنا عب
أحبكم إىل اهللا أحاسنكم أخالقاً املوطؤن أكنافاً يألفون : اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .لباغون ألهل الرباءةويؤلفون وأبغضكم إىل اهللا املشأون بالنميمة املعرفون بني االخوان ا
  االسم الثاين

عبد األول بن أيب بكر بن أمحد الفقيه أبو القاسم اخلواري املعروف جبهارماهه أقام بقزوين مدة يتفقه على والدي 
وغريه، وأكثر السماع منه ومن مسموعاته منه رمحه اهللا، فضائل شهر رمضان من مجعه، ومسعه منه، سنة سبع 

اخلائفني من الذنوب من أيب سليمان الزبريي، سنة مثان ومخسني، ومسع أبا القاسم عبد اهللا  ومخسني ومخسمائة، ومسع
  .بن حيدر وحممد ابن عبد الكرمي الكرجي، سنة مثان ومخسمائة

  االسم الثالث
تح عبد الرب بن عبد العزيز بن زاذان، مسع االرشاد للخليل احلافظ، سوى القدر الضايع منه من أيب القاضي أيب الف

  .إمساعيل بن عبد اجلبار، سنة تسع وتسعني وأربعمائة
عبد الرب بن ناصر القرائي، مسع األستاذ الشافعي بن داؤد املقرئ، سنة إحدى عشر ومخسمائة، ومسع اخلليل بن عبد 

  .اجلبار القرائي
  االسم الرابع

  .ح للبخاري، قدر الربع أو أكثرعبد الباقي بن احلسني، مسع القاضي إبراهيم بن محري اخليارجي، من أول الصحي
عبد الباقي بن سليمان بن عبد الباقي القزويين، مسع نصر بن عبد اجلبار القرائي، سنة سبع ومخسمائة، حيدث ببغداد 
عن أيب طالب العشاري حدثنا أبو الفتح يوسف بن عمر القواس حدثنا عبد اهللا بن حممد البغوي حدثنا عبد اهللا ابن 

حممد بن الفضل حدثنا زيد العمي عن جعفر العبدي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال  عون اخلراز حدثنا



  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فضل العامل على العابد كفضلي على أميت
  .مائةعبد الباقي بن عبد اجلبار بن أيب أمحد البيع خال االمام أمحد بن إمساعيل، مسع منه اثنتني وأربعني ومخس

عبد الباقي بن عبد اجلبار بن عبد امللك أبو نصر اجلرجاين القزويين فقيه، مسع أبا السنابل هبة اهللا بن أيب الصهباء 
القرشي وأبا حامد أمحد بن علي البيهقي، ومسع كتاب معرفة احلديث للحاكم أيب عبد اهللا من أيب بكر ابن خلف 

  .اجلبار، بروايته عن أيب ذر أمحد بن حممد االسكايف عن احلريى ومسند الشافعي رضي اهللا عنه من نصر بن عبد
أنبأ علي بن عبيد اهللا بن بابوية أنبأ أبو نصر اجلرجاين القزويين أنبأ أبو حامد البيهقي أنبأ أبو الطيب الطربي حدثنا 

دثنا ابن أيب جنيح ابن الغطريف أنبأ شريح حدثنا أبو حيىي الضرير حدثنا يونس بن حممد حدثنا قرعة بن سويد ح
كنت أفرك املىن من ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : ومحيد األعرج عن جماهد عن عائشة رضي اهللا عنها قال

  .وسلم مث يقوم ويصلي فيه
  اسم اخلامس

لقضا عبد اجلبار بن أمحد بن عبد اجلبار بن أمحد بن اخلليل بن عبد اهللا األسدآبادي قاضي القضاة أبو احلسن توىل ا
بالري وقزوين وأهبر وزجنان وسهرورد، وقم ودبناوند وغريها، وهذه نسخة عنده حني استقضى يف هذه البالد 

أنشأه الصاحب إمساعيل بن عباد هذا ما عهد مويد الدولة أبو منصور بن ركن الدولة أيب علي موىل أمري املؤمنني 
ة أيب شجاع بن ركن الدولة أيب علي موىل أمري املؤمنني إىل خليفة امللك السيد األجل املنصور ويل النعمة عضد الدول

  .عبد اجلبار بن أمحد
حني واله قضاء القضاة بالري وقزوين وأهبر وزجنان وسهرورد وقم وساوه ودنياوند وال جيري جمراها علماً مبا لديه 

بعثها النسك والتقى وموقع يف من علم يهتدي بأضوائه وورع يستقي بأنوائه وكفاية يكتفها العلم واحلجي وأمانة ي
  .علية الدين يزمقه النواظر ومكان يف صفوة املسلمني، يعقده اخلاصر واهللا ويل األشاد واملعونة على حسن االرشاد

أمره بتقوى اهللا تعاىل ومراقبته وختوف سطوته ومعافيته أن التقوى زمام األفعال الصاحلة وأمام األعمال الراحبة من 
التوفيق يف مصارفه وواتاه السداد من مواقفه ومن مال عنها حتاماه الرشاد يف أحنائه وختطاه الصواب يف جلأ إليها أتاه 

ومن يتق اهللا يكفر عنه سيئاته، ويعظم له : ومن يتق اهللا جيعل له من أمره يسراً، ذلك أمر اهللا أنزله إليكم" آرائه 
  " .أجراً 

لبه ومباغيه فينصب إليه تالياً وينصت له قارئه وخيلو به متدبراً أمره أن جيعل القرآن قبلة مساعيه ووجهة مطا
ويواظب عليه متبصراً فهو حادي احلكم وهادي األمم واجلالء عند االشتباه واالستعجام والضياء يف مشكالت 
سر األعضال واالستبهام من فزع إىل ذخائر أثري من املراشد واستظهر ومن عدل عن بصائره أقري من احملامد وأع

  .لو أنزل على اجلبال خلشعت أو على األطواد لتصدعت ما فرط فيه من شيء تنزيل من حكيم محيد
أمره أن يتخذ سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مرجعاً ويرضى به مراداً ومستنجعاً فريد إليها أحكامه 

دة إذا اختلف اجلمهور وفيها تفصيل ما ويلتمس فيها حالل الدين وحرامه كانت العمدة إذا اشتبهمت األمور والعه
أمجلته النصوص وتبيان ما اعتورة العموم واخلصوص ينكشف معها الشبهة ويؤمن معها الغمة حمجتها بيضاء ساطعة 

  " .ومن يطع الرسول فقد أطاع اهللا ومن توىل فما أرسلناك عليهم حفيظا " وحجتها غراء قاطعة 

ستماع واألتباع، إذ كان حبل اهللا املعقود، ال يتنكث قواه وظله املمدود أمره أن يتلقى سالف االمجاع حبسن اال
الذي ال يستباح محاه، فضل اهللا به امتنا على األمم وجعل كلمتتا فوق الكلم حىت ومسنا يف كتابه بالوسط، وآمننا 



خرجت للناس، فليس لذي فيها من اخلطإ والغلط، ال خيشى على اتفاقها عوارض االلتباس، فقد جعلها اهللا خري أمة أ
حكم ونظر، وأخذ بتأويل آية وخرب أن خيالف ما أطبقت عليه األمة وسبقت إليه األئمة بل عليه التسليم واالقتفاء 

  " .ومن يتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا " والتفويض واالفتداء 
وال كشف عنه األثر تبيينا، وال سبق به االمجاع يقينا، أن يعمل فيه  أمره إذا عن ما مل يشتمل عليه الكتاب تعيينا،

ويستشهد مودع النص وفحواه ويستنجد موجب األثر ومقتضاه، : إجتهاده طويالً، ويقيض له ارتياده بكرة وأصيال
، وقد قال وتقيس باألشياء والنظائر، ويستنبط األمارات والدالئل، فذلك اجلدد الذي كان السلف الصاحل يسلكونه

  .لعلمه الذين يستنبطونه: اهللا تعاىل
أمره إذا عرض يف األحكام ما يعضل استخراجه، ويستبهم رتاجه أن يستشري أماثل العلماء، ويستمد ويأخذ من 
آراء الفقهاء، وال يستبد حىت إذا أوضحت له القضية، أكمل له فصل االستشارة بيمن االستخارة، وأمضى من 

  " .ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فاؤلئك هم الظاملون " الكلم، احلكم ما يأمن معه 
أمره أن يواصل النظر بني اخلصوم واألخذ من الظامل للمظلوم، فاحنا لذلك بابه وملينا حجابه ومسويا يف اخلصومة 

والضعيف إذا اشتجرت واألحلاظ إذا تصرفت، واأللفاظ إذا جرت بني الغي املتري والفقري املقوي، والقوي املوقر 
املستحقر، فليس بالثراء تشرف املنازل وترتفع، وال باألقواء تضعف الوسائل، ويتضع، وبعد، فالكل عباد اهللا 

  .يسعهم فضله وشرع يف حكمه يشملهم عدله، إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم
الً، ويسري بسرية ال العنف أمره أن يدرع اهلينة والوقار والسكينة لتعشى ما استكفته مجاالً، ويويف ما استتر عنه جال

يتجللها فيوهنها، وال الضعف يتخللها فيهجنها ليستمد أحواله مكفوفة باحملاسن، حمروسة عن املطاعن، ويتوكل على 
  .ربه يف قل أمره وكثره، وصغر شأنه وكربه، ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه

ها أربه، ويأمن معها منازعة الوطر، ومساورة الضجر، أمره بأن يتخري ألحكامه األوقات اليت جيتمع هلا لبه وميلك في
يوم ال ينفع مال " ليصدر قضاياه عن رأي جمتمع، وصدر متسع، ونفس مراحة، وعلل مزاجه، ذاكر عند القضاء 

  " .وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم 
ججه وبيناته، وذكر احملتسبني مببلغ أمره أن يتسلم ديوان القضاء من املتويل كان قبله مبحاضره، وسجالته ومثابت ح

احلقوق وأمساء اخلصوم، وتعرضه لفهرست يعقده فهو جامع للمسلمني، حقوقاً مجة، وعقوداً مهمه ويوكل هبا من 
  .ثقاته، من حيوطه عن األيدي املمتدة، واألطماع املشتدة، واهللا خري حافظ وهو أرحم الرامحني

دان املقررة يف يد املذكورة، يف عهده، ولكتابته وساير ما يتوىل من جهته، من أمره أن خيتار خلالفته على قضايا البل
جيمع إىل العلوم العفة، ويطالع أخبارهم، ويشارف آثارهم، فمن زاغ عن الطريقة املثلى ومل خيش وخيم العقىب، 

ه بعثاً ملثله، على األخذ صرفه زجراً وحتذيراً، وردعاً ونكرياً، ومن استقر على احلسىن، وسلك احملجة الوسطى، أقر
  " .هل جزاء االحسان إال االحسان " هبديه، واالقتداء بسعيه، 

أمره أن يستشف أحوال الشهود ويستكشفها ويبالغ فيها حىت يتعرفها، فعليهم مدار األحكام وهبم استقرار النقص 
زكني أعماالً املقبولني أقواالً، ومن ارتاب يف واالبرام، فمن ألفاه سترياً شديداً حراً مسلماً، عدالً رشيداً أحله حمل امل

أمره وأمترى يف ستره، وقف يف بابه إىل أن ينحسر وجهة ارتيابه، ومن انكشف له عن ظنه ال يؤمن معها مضرة 
على الدين أو شهادة زور يكثر به معرهتا على املسلمني جرحه جرحاً ظاهراً وكفى الناس شره جماهراً، فقد قرن اهللا 

  .فاجتنبوا الرجس من األوثان اآلية: ول البهتان بعبادة األوثان فقالتعاىل ق
أمره باقامة احلد على مستحقها إذا وجبت ولزمت، وقامت هبا البينات، وانتظمت وأن يدرأها بالشبهات ما أطاق 



نبه اهللا تعاىل على  وحيقن الدم، ما جاز، إال يراق، وال يأخذه يف امضائها على حقها رأفة مانعة وال مالمة دافعة، فقد
  " .وال يأخذكم هبما رأفة يف دين اهللا إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر " ذلك بنهيه الزاجر فقال 

أمره بأن حيتاط على الوقوف أشد احتياط، وأوفاه وأحفظه ملاهلا وأوقاه ويعتمد فيها على أمناء يعفون عن خبثه 
اهتا إىل أصحاهبا وتفق يف سبلها الصادرة عن أرباهبا، ليؤمن عوادي املطاعم، ويكفون عن خطة املآمث، تتصل مثر

  .التخون وينقص أيدي احليف والتحرم، وحيصل بذلك الزلفة عند اهللا وما عند اهللا خري وأبقى
أمره مبراعاة العيار يف هذه األمصار ومطالعة أحوال الشكك ليجدد يف احملرم من كل سنة على السنة يف مثلها، 

واً وكسراً، ما كان منقوشاً قبلها ويوعز إىل صاحب العيار بالتحفظ، فمن يوقع غشاء أو يعمل دغالً إن ويبطل حم
  .اهللا ال يهدي كيد اخلائنني

أمره بتزويج األيامى الاليت إليه واليتهن أو يريد األولياء عضلهن إذا وجد الكفو وحل العقد وبذل صداق املثل، 
  .اآلية" ى منكم وأنكحوا األيام" كما قال تعاىل 

أمره باالحتياط يف مال اليتيم احلاصل يف حجره الالزم له تدبر أمره وأن ينفق عليه إنفاقاً، قصداً حىت إذا بلغ احللم، 
  .اآلية" وابتلوا اليتامى " مميزاً، بني مصاحله ومفاسده ومضاله ومراشده، سلم ماله إليه وأشهد به عليه قال تعاىل 

ق يف ذمته، ويطالب اخلصم حبسه على توفية حقه إىل أن يربأ مما حبس به أو خيرج منه على أمره حببس من يثبت احل
  .اآلية" وإن كان ذو عسرة " واجبه أن يقوم البينة على إعساره ليؤخذ حبكم اهللا يف أنظاره كما قال 

ان األمة مفارقاً، فإذا وجد أمره أن ال يفسخ حكم من تقدمه وال ينقض ما أبرمه، إال إذا كان لالمجاع خارقاً، وللس
اهللا يهدي من يشاء إىل صراط " ما قد خرج عن تأويل املتأولني، وقول املختلفني، فله أن ينقضه ويتعقبه فيدحضه 

  " .مستقيم 
هذا عهدنا إليك فاقتف دليله واحتذ متثيله، واستهد اهللا يهدك، ويرشدك واستكفه يعنك ويسددك إليه نفوض وعليه 

  .ا وكفى، وكتب إمساعيل بن عباد يف احملرم سنة سبع وستني وثالمثائةنعول وهو حسبن
مسع القاضي أبا احلسن القطان وعبد اهللا بن جعفر بن أمحد، والزبري بن عبد الواحد األسد ابادي، وله أمايل كثرية 

عنه يف  مسع منه بعضها بالري وبعضها بقزوين، سنة تسع وأربعمائة، وكان ينتحل مذهب الشافعي رضي اهللا
  .الفروع، وقواعد املعتزلة يف األصول، وصنف الكثري يف التفسري والكالم وغريمها

قال اخلليل احلافظ يف االرشاد كتبت عنه، وكان يف حديثه ثقة لكنه داع إىل البدعة ال حتل الرواية عنه، أنبأنا أبو 
حممد بن إبراهيم الكرجي يف مسجده أنبأ  سليمان أمحد بن حسنوية أنبأ إمساعيل بن حممد املخلدي، حدثنا أبو بكر

أبو احلسن عبد اجلبار بن أمحد األسدابادي القاضي قدم علينا قزوين أخربنا أبو احلسن أمحد بن احلسن بن أيوب 
النقاش األصبهاين، حدثنا عبيد بن احلسن بن يوسف األنصاري، حدثنا حيىي بن خامت، حدثنا اهليثم ابن محاد، حدثنا 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، يقول من : دارمي، مسعت زيد بن أرقم رضي اهللا عنه يقولأبو داؤد ال
قال ال إله إال اهللا خملصاً دخل اجلنة، وإخالصها أن حتجر عن حمارم اهللا تويف بالري سنة مخس عشر وأربعمائة يف 

  .مجادي األوىل
عبد العزيز بن ماك أبو احملاسن ابن أيب الفتح مسع أباه أبا الفتح  عبد اجلبار بن إمساعيل بن عبد اجلبار بن حممد بن

وأبا زيد الواقد بن اخلليل بن عبد اهللا، سنة ست وسبعني وأربعمائة يف الطواالت، أليب احلسن القطان بروايته عن 
صاري حدثين محيد أبيه عن ابن سوسوية، عن القطان حدثنا أبو حامت حممد بن إدريس، حدثنا حممد بن عبد اهللا األن

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم انتهيت إىل السدرة، فإذا نبقها، كأمثال : عن أنس رضي اهللا عنه



وللقاضي عبد اجلبار ثالثة إخوة عبد . اجلرار، وإذا ورقها كأذان الفيلة، فلما غشيها من اهللا ما غشيها حتولت
مذكورون يف مواضعهم، وروى عن عبد اجلبار القاضي عطاء اهللا بن علي العزيز، والفضل وأمحد بن إمساعيل، وهم 

  .بلكوية
  .عبد اجلبار بن إمساعيل بن نصر عبد اجلبار أبو خليفة القرائي، مسع جده نصر سنة ست ومخسمائة

يب عبيد عبد اجلبار بن أمرية بن حممد الرباطي املقرئ، ويعرف بعبدي، مسع األستاذ الشافعي، ومسع فضائل القرآن أل
  .من أيب منصور املقومي سنة سبع وسبعني وأربعمائة

عبد اجلبار بن حيدر الدالئل، مسع أبا علي احلسن بن علي الغزنوي األحاديث النسطورية والدالملية قبيلة كان فيهم 
  .أزكيا وجتار أصحاب بر وخري وفيهم من تفقه

  .ي البغدادي بقزوينعبد اجلبار بن أيب احلسن بن املوفق، مسع أبا عمر بن مهد
عبد اجلبار بن محدان بن عمران اخلطيب، مسع أبا الفتح الراشدي، يف الصحيح للبخاري حديثه عن حممد بن أيب 
بكر املقدمي، حدثنا عمر بن علي حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه قال النيب صلى اهللا 

  .وقد سبق ذكر والده محدان بن عمران. وما بني حلييه توكلت له اجلنة من توكل يل ما بني رجليه: عليه وآله وسلم
عبد اجلبار بن سلمان بن أمحد بن اهليثم احلالوي أبو احلسن بن أيب ذر مسع القاضي إبراهيم بن محري، سنة اثنتني 

د ابن حممد بن خملد وثالثني وأربعمائة، ومسع أبا الفتح الراشدي وفيما مسع منه حديثه عن أيب حممد احلسن بن أمح
العدل، بسماعه منه بنيسابور، أنبأ أبو الوفاء املؤمل بن احلسن بن عيسى، حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج، أنبأ 

النضر بن مشيل أنبأ شعبة، عن العوام بن حوشب، مسعت سليمان بن أيب سليمان مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنه 
وآله وسلم وال أقول خليلي وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول أوصاين رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .لو كنت متخذاً من الناس بثالث بصيام ثالثة أيام، من كل شهر، وركعيت الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام
األستاذ  عبد اجلبار بن عبد الباقي بن عبد اجلبار بن عبد امللك اجلرجاين أبو الفرج بن أيب نصر القزويين، مسع

الشافعي بن داؤد والقاضي أبا احملاسن الروياين وأجاز لعلي بن عبيد اهللا بن بابوية مسموعاته وإجازاته، تويف سنة 
  .أربع وأربعني ومخسمائة

  .عبد اجلبار بن عبد الرزاق بن دولينة القزويين، مسع احلديث وأجاز له عبد الرمحن بن حممد بن يوسف
  .البزاز شيخ خري أجاز له مجاعة من أئمة خراسان، وغريهم والظن إنه مل يرو شيئاً عبد اجلبار بن عبد الكرمي

عبد اجلبار بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن إبراهيم القرائي أبو عنان والد اخلليل القرائي حدث عن أبيه وروى عنه 
نبأ عبد اهللا حدثنا والدنا أبو حممد عبد ابنه اخلليل أنبننا عن كتاب اخلليل القرائي أنبأنا والدي وعمي عبد الرمحن، أ

اهللا، حدثنا عمي أبو احلسن علي بن إبراهيم القرائي أنبأ أبو كثري حممد بن إمساعيل حدثنا روح بن عبادة حدثنا 
هبط : مالك بن أنس عن أيب الزناد، عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

يا حممد إن اهللا يقرئك السالم، ويقول لك، يأيت يوم القيامة كل أمة عطاشاً إال من أحب أبا بكر وعمر  جربئيل فقال
  .وعثمان وعلياً رضي اهللا عنهم

عبد اجلبار بن علي الشافعي بن داؤد املختار التميمي، أبو املاجد املقرئ، مسع السيد أبا حرب العباسي وحممد بن 
  .بع وثالثني ومخسمائةعبيد اهللا اللهاوري، سنة أر

عبد اجلبار بن علي بن عبد الرزاق املقرئ أبو القاسم الواريين القزويين، مسع فضائل القرآن أليب عبيد بقراءة طاهر 
النيسابوري، من أيب منصور املقومي، والواقد بن اخلليل، سنة اثنتني وأربعني وأربعمائة بروايتهما عن الزبري بن حممد، 



  .، عن علي بن عبد العزيز عنهعن علي بن مهروية
عبد اجلبار بن أيب علي الفقاعي، مسع أبا الفتح الراشدي، سنة مثان وأربعمائة، وفيما مسع منه حديثه عن زاهر 

السرخسي، حدثنا حممد بن املسيب، يف كتاب األقران من مجعه، حدثنا حممد بن يزيد حدثين الليث، حدثين حيىي بن 
عبد اهللا بن دينار، عن عراك بن مالك، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا  أيوب، عن مالك بن أنس، عن
  .ليس على الرجل يف غالمه وال يف فرسه صدقة: صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال

  .عبد اجلبار بن أيب الفرج أبو الفرح الدركجي، مسع احلديث من أيب الفتح الراشدي
  .ه القزويين، مسع القاضي أبا احملاسن سنة سبع وسبعني وأربعمائةعبد اجلبار بن الفضل بن محزة الفقي

عبد اجلبار بن حممد بن شاونداد مسع أبا الفتح الراشدي سنة مخس عشر وأربعمائة يف كتاب التوحيد من الصحيح، 
 صلى اهللا حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر عن مهام، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب

بينما أيوب يغتسل عرياناً خر عليه جراد من ذهب، فجعل حيثي يف ثوبه فناداه ربه يا أيوب أمل : عليه وآله وسلم قال
  .بلى يا رب ولكن ال غىن يب عن بركتك: أكن أغنيتك عما ترى قال

إمساعيل فقيه، متقن، رأيت  عبد اجلبار بن حممد بن عبد العزيز بن ماك، القاضي أبو احلسن والد القاضي أيب الفتح
من تصنيفه، يف أصول الفقه، ما يدل على متانة كالمه وجودة نظره، ونصر فيه قول الشيخ أيب احلسن األشعري 

وتفقه ببغداد ومسع من أمحد بن موسى بن الصلت، وغريه روى عنه حممد بن عبد الواحد الطربي، واخلليل بن عبد 
  .اجلبار، وغريمها

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن عبيد اهللا بن حيىي بن زكريا، حدثنا أبو عبد اهللا احملاملي، : دثه، قالذكر بعضهم أنه ح
حدثنا عبيد اهللا بن سعيد الزهري، حدثنا عمي يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثين هشام بن عروة أن عروة بن 

إن اهللا ال : صلى اهللا عليه وآله وسلم يقولالزبري، حدثه أن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، حدثه أنه مسع رسول اهللا 
  .يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس احلديث

عبد اجلبار بن حممد البقال القاري، مسع األستاذ الشافعي بن داؤد املقرئ، األربعني للحاكم أيب عبد اهللا احلافظ 
  .بروايته عن إبراهيم بن محري إجازة عن املصنف

اداذي، مسع اخلليل القرائي حيدث عن القاضي أيب القاسم منصور بن إمساعيل بن صاعد، عبد اجلبار بن حممد امل
بسماعه بنيسابور، حدثنا جدي أبو العال صاعد بن حممد، حدثنا شافع بن حممد بن أيب عوانة، حدثنا مكحول عن 

له وسلم من نيب هللا مسجداً الوليد بن عباس، عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآ
نيب اهللا له بيتاً يف اجلنة، ومن بسط فيه حصرياً صلى عليه سبعون ألف ملك، حىت ينقطع ذلك احلصري، ومن أخرج 

  .عنه قذاة مما يقدي العني كان له كفالن من األجر
القرائي سنة ست عبد اجلبار بن مسعود بن نصر القرائي أبو خليفة مسع الشهاب للقاضي القضاعي من اخلليل 

  .ومخسمائة
عبد اجلبار بن معقل بن حوالة بن عمر بن حممد القرشي، أبو منصور مسع عبد الواحد بن ماك وأبا عمر بن مهدي 

البغدادي، وأجاز له احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ، وجلماعة ذكروا معه ولفظ كتابه ومن خطه نقلت أجزت للنفر 
النسخ الصحيحة لروايايت، ومصنفايت، فإذا أحبوا رووها على سبيل االجازة املسمني فيه ما سألوا بعد حتصيل 

واالختيار أن يقولوا كتب إلينا فالن، وكتب حممد بن عبد اهللا خبطه ويف نسل عبد اجلبار هذا مجاعة من أهل العلم 
  .والفقه



عها، سنة ست وسبعني وأربعمائة، عبد اجلبار بن هادي بن هبة اهللا اخلليلي، مسع أبا منصور الفارسي بقزوين يف جام
حديثه عن أيب احلسن أمحد بن أيب الفتح املعروف، بابن فرغان املوصلي، حدثنا أبو الفتح بن احلسني، حدثنا أبو جابر 

زيد بن عبد العزيز حدثنا أيب حدثنا عبد اهللا بن أيوب بن أيب عالج، حدثنا أبو عبد اهللا بن صبيح، عن عبد الرمحن 
من مسع خرياً : أيب هريرة وابن عباس رضي اهللا عنهما، قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلماألنصاري عن 

  .فأفشاه كان كمن عمل به، وممن مسع شراً فأفشاه كان كمن عمل به
  االسم السادس

  .عبد اجلليل بن إمساعيل الطالقاين البزاز، مسع أبا الفتح، الراشدي
ن الفضل أبو الرشد القزويين، يعرف بالنصري واعظ أصويل له كالم عذب يف الوعظ، عبد اجلليل بن أيب احلسني ب

  .ومصنفات يف األصول توطن الري وكان من الشيعة
عبد اجلليل بن حيدر بن السليماين، مسع جزأ من حديث القاضي أيب حممد بن أيب زرعة الفقيه من األستاذ الشافعي 

صامت عن القاضي، وفيه حدثنا إمساعيل بن حممد أبو علي الصفار، حدثنا بن داؤد، بسماعه من أمحد بن اخلضر ال
أبو جعفر عبد امللك بن مروان الدقيقي، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأ اجلريري، عن غنيم بن قيس، عن أيب موسى 

الة من مثل هذا القلب، مثل ريشة ملقاة بف: األشعري رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .األرض يقلبها الريح ظهر البطن

عبد اجلليل بن داؤد بن املختار التميمي أخو األستاذ الشافعي بن داؤد مسع أخاه الشافعي، ومسع بقراأته من أيب 
منصور املقومي سنة ست وستني وأربعمائة يف جامع التأويل، بروايته عن أيب العباس الغضبان، عن املصنف أمحد بن 

إمرأة حية وشاة حية فلو قال حية حية الشتبه : فإذا هي حية تسعى أي حية ذات حياة يقال: تعاىل فارس يف قوله
  .فقال عبارة عن حياهتا تسعى

عبد اجلليل بن عبد امللك بن أيب حنيفة، أبو املعايل القاضي الفقيه كان قاضياً بفشكل من نواحي قزوين، رأيت 
  .ومخسمائةحكومته يف سجل أثبت يف سنة إحدى وعشرين 

عبد اجلليل بن عبد امللك بن الفرج اخلطييب القزويين فقيه واعظ كان له أقارب من أهل العلم، ومسع فضائل القرآن 
أليب عبيد، من أ منصور املقومي سنة اثنتني وأربعني وأربعمائة، بقراءة ظاهر النيسابوري، ومسع األستاذ الشافعي 

ا منصور ناصر بن أمحد الفارسي، سنة أربع وسبعني وأربعمائة، وأبا زيد املقرئ سنة تسع ومخسني وأربعمائة، وأب
  .الواقد بن اخلليل، سنة مثانني وأربعمائة، وكتب ومجع الكثري من احلديث والفقه وكتب التذكري

 تعاىل عبد اجلليل بن عبد الواحد بن عبد اجلليل األباين أبو املعايل، تفقه بقزوين، وإصبهان، وكان حافظاً لكتاب اهللا
تالياً له عارفاً بالفقه، والشروط، مجيل اخللق، مسع الصحيح، حملمد بن إمساعيل البخاري من أيب احلسن حممد بن أيب 

بكر االسفرائين، سنة إثنتني وأربعني ومخسمائة ومسع بأصبهان أبا مسعود كوتاه، واحلسن الرستمي، وأبا املعايل 
  . الوفاء احلاجي وغريهمالوركاين وأبا مسعود عبد الرحيم بن أيب

أنبأ أبو املعايل هذا أنبأ أبو مسعود، عبد الرحيم سنة إثنتني ومخسني ومخسمائة، أنبأ غامن الربجي، وأبو علي احلداد، 
أنبأ أبو نعيم احلافظ، أنبأ أبو بكر بن خالد حدثنا احلسن بن اهليثم حدثنا هشام بن خالد، حدثنا أبو خليد عطبة بن 

عن قتادة، عن العالء بن زياد، عن أيب ذر رضي اهللا عنه، قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله  محاد، عن سعيد
وسلم أي اجلهاد أفضل قال أن جتاهد نفسك وهواك، يف ذات اهللا تعاىل، ولد سنة اثنتني وعشرين ومخسمائة، وتويف 



  .سنة سبع وستمائة يف شواهلا
مسع ببلخ، شيخ القضاة أبا علي إمساعيل بن أمحد احلسني البيهقي، بروايته  عبد اجلليل بن علي بن الفرج القزويين

  .عن أبيه األمام أيب بكر عن أيب حازم العبدوي عن أيب عمرو بن مطر
عبد اجلليل بن عيسى بن يوسف اجلوهري، أبو طاهر القزويين ويقال له اخلرزي أيضاً شيخ من أهل احلديث، كتبه 

تاذ الشافعي وأبا إسحاق الشحاذي، والفقيه احلجازي بن شعبويه، ومما مسح من الشحاذي ومسعه وذكر به، مسع األس
التلخيص أليب معشر الطربي، مسعه سنة إحدى عشرة ومخسمائة، ومسع املنتهى يف القراآت أليب الفضل حممد بن 

  .جعفر اخلزاعي من أيب طاهر عبد الرمحن بن أيب طاهر بن أيب نصر السريايف املقرئ
أ أبو العباس أمحد بن بقالة املشكاين، عن عبد اخلالق املقرئ، عن املصنف وحدث عن الفقيه احلجازي بن شعبويه أنب

بن غازي، أنبأ أبو احلسن علي بن أيب علي إسحاق بن املؤذن حدثنا الشيخ أبو موسى عيسى بن صاحل الديلمي، 
ا علي بن احلسني بن املغرية، حدثنا إسحاق بن حدثنا أبو إسحاق، حدثنا أبو بكر حممد بن علي بن عبدي، حدثن

إبراهيم الكويف حدثنا حممد بن عباس بن سابق حدثنا عبد العزيز بن قيس بن عبد الرمحن القيسي، حدثنا محيد 
الطويل عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال مسعت أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه يقول خرج النيب صلى اهللا عليه 

  .مكة يريد جبل حراء تبعه قريش ليقتلوهوآله وسلم من 
يا حممد إن اهللا يقرئك السالم، وقد علمك دعاء تدعو به، فيجعل اهللا بينك وبينهم : فهبط جربئيل عليه السالم فقال

ستراً وأن هذا الدعاء من اكتتبه مث علقه من منزله، أو دعا به يف سفره، مل يتخوف من شيطان مريد، وال من سلطان 
فع اهللا عنه، آفات الليل ويزيد اهللا عز وجل يف رزقه فلما تعلمه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال له أبو جائر ويد

  .بكر الصديق رضي اهللا عنه يا نيب اهللا علمين هذا الدعا فداك أيب وأمي
وزير، يا خالق  يا كبري، كل كبري، يا مسيع يا بصري يا من ال شريك له وال: فقال صلى اهللا عليه وآله وسلم قل

الشمس والقمر املنري، يا عصمة البائس اخلائف املستجري، يا رازق الطفل الصغري، يا جابر العظم الكثري، يا قاصم 
كل جبار عنيد أسألك وادعوك، دعاء البائس الفقري، وأدعوك دعاء املضطر الضرير أسألك مبعاقد العز من عرشك، 

لثمانية املكتوبة على قرن الشمس أن تفعل يب كذا وكذا، وعن سفيان ومبفاتيح الرمحة من كتابك، وبأمسائك ا
الثوري رمحه اهللا تعاىل إنه بعث هبذا الدعاء إىل أخ له أسري بالديلم، وكان مكبالً باحلديد فلما قاهلا احنلت وخرج 

  .بإذن اهللا تعاىل
  .خاري من أيب بكر بن كثريعبد اجلليل بن أيب الفرح بن أيب القاسم اليونسي، مسع طرفاً من صحيح الب

عبد اجلليل بن حممد بن أيب يعلى القزويين، مسع بعض الطواالت أليب احلسن القطان من أيب زيد الواقد بن اخلليل، 
بروايته، وفيما مسعه منه أو اجازة له سنة ست وسبعني وأربعمائة، حديث أيب احلسن، عن علي بن عبد العزيز، 

العزيز يعين ابن املختار، حدثنا موسى بن عقبة، أخربين سامل أنه مسع عبد اهللا رضي  حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد
  .اهللا عنه حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

لقى زيد بن عمر بأسفل بلدح، وذلك قبل أن ينزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم الوحي، فقدم إليه 
له وسلم سفرة فيها حلم، فأىب أن يأكل منها، مث قال إين ال آكل مما تذحبون على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآ

أنصابكم وال آكل إال مما ذكر اسم اهللا عليه هذا زيد ابن عمرو بن نفيل، وأجاز أليب يعلى عبد الواحد بن علي بن 
  .حممد بن فهد العالف سنة إحدى ومثانني وأربعمائة

  االسم السابع



د اهلروي، مسع السيد أبا القاسم علي بن يعلى ابن عوض اهلروي بقزوين، سنة ثالث وعشرين عبد اجلامع بن مح
ومخسمائة أنبأ حممد بن أمحد الصاعدي، حدثنا أبو بكر احلافظ أنبأ أبو احلسن حممد بن علي املقرئ، بالكوفة، أنبأ 

ر، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا محاد بن عبد اهللا بن حيىي الطلحي، حدثنا حممد بن موسى املفسر حدثنا حممد بن معم
مث لتسألن : سلمة، عن عمار بن أيب عمارة، عن جابر عن عبد اهللا رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .يومئذ عن النعيم قال الرطب واملاء البارد
  االسم الثامن

أباه أبا مضر ربيعة ومما مسعه منه غريب حديث  عبد احلميد بن ربيعة بن علي بن حممد بن عبد احلميد العجلي، مسع
النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أليب عبيد بروايته، عن أيب احلسني حممد بن هارون الزجناين، عن علي بن عبد 

  .العزيز، عن أيب عبيد ومسع القاضي عبد اجلبار بن أمحد بقزوين سنة تسع وأربعمائة
الفضل الساوي، كان يعرف شيئاً من العربية واحلساب، والنجوم، والفرائض، عبد احلميد بن سعد بن هبة اهللا أبو 

  .وعمل خمتصرات يف احلساب ويف أعداد الوفق، ورد قزوين، ومكث عندي مدة أنشدين
  من جرأة اليأس ال من حرية األمل... ال تنكرن كالمي إن خمرجه 

د بن عبد العزيز بن ماك أبو عبد اهللا املاكي، قضى عبد احلميد بن عبد العزيز بن إمساعيل بن عبد اجلبار بن حمم
بقزوين مدة عن متكن ومقدرة، ويف ذكر مجيل، ومسع احلديث من األستاذ الشافعي بن داؤد املقرئ، وغريه، وكان 

كافياً كامالً، منجياً، وبىن املدرسة للمتفقهة، وتويف بأهبر سنة سبع ومخسني ومخسمائة، ونقل إىل قزوين ودفن يف 
  .رستهمد

عبد احلميد بن عبد العزيز بن حاجي أبو الفضل القزويين، تفقه ببغداد مدة ومسع هبا أبا الفضل أمحد بن طاهر بن 
سعيد بن أيب سعيد ابن أيب اخلري، سنة أربع وأربعني ومخسمائة ومسع منه سنة ثالث وأربعني أبا حممد حممود بن حممد 

، وفيها أنبأ الشيخ أبو سعيد سعد بن أسعد بن سعيد بن أيب سعيد امليهين بن عباس اخلوارزمي، حتفة الزائر، من مجعه
أنبأ عبد الباقي بن يوسف أنبأ أمحد بن عبد اهللا أنبأ حممد بن عبد اهللا حدثنا موسى بن سهل، حدثنا يزيد بن هارون 

م يومان يلعبون فيهما، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قدم املدينة وهل: عن محيد عن أنس رضي اهللا عنه
فقال قد أبدلكم اهللا عز وجل هبما يومني يوم الفطر ويوم النحر، موسى بن سهل هو أبو عمران الوشاء قال ابن أيب 

حامت، كتبت عنه وكتب إيل وهو صدوق، وحممد بن عبد اهللا هو أبو بكر الشافعي وأمحد ابن عبد اهللا بن احلسني أبو 
  .عبد اهللا احملاملي الضيب

بد احلميد بن عبد القدمي بن أيب الفتوح بن عمران، مسع عمه أبا حامد عبد اهللا بن أيب الفتوح بن عمران، ووالدي ع
وأقراهنما ومسع التصحيف والتحريف أليب أمحد العسكري، من أيب حممد طاهر بن أمحد النجار، سنة مثان وستني 

  .ومخسمائة
املرزي من املتومسني بالعلم مسع احلديث، وأجاز له عيسى بن يوسف  عبد احلميد بن عبد القدمي بن مسعود أبو سعيد

  .املغريب أن يروى عنه التجريد لرزين مسعود بسماعه منه

عبد احلميد بن عبد الكرمي بن عبد احلميد بن علي بن أيب الفتح ابن إمساعيل أبو شكر احلنفي ويقال أبو زرعة كان 
بينهم، يعظ ويناظر، ويرجع إىل قوله أصحابه يف البلد والنواحي، وكان  أحد فقهاء أصحاب الرائ املعتربين، فيما

إليه إمامة مسجدهم اجلامع، ومسع احلديث من األستاذ الشافعي بن داؤد املقري، ومسع النسطوريات، من األمري 
  .الزاهد مخارتاش سنة إحدى ومخسمائة وله عقب من أهل الفقه واملعرفة



بن أيب معاذ القزويين أبو الرشيد يعرف بالكبيا كان طربي األصل، تفقه بقزوين، مث عبد احلميد بن حممد بن علي 
خبراسان، ومسع هبا احلديث الكثري وملا رجع إىل قزوين أقام هبا مدة، يذكر وحيصل، مث انتقل إىل الري وسكنها مت 

عضائدي باسناده ومسند أيب عوانة من انتقل إىل أذربيجان ومتكن هبا، وكانت وفاته هبا، ومسع املؤطا من أيب عثمان ال
أيب الربكات الفراوي، واجملتين أليب احلسن الدارقطين من عبد الوهاب ابن إمساعيل الصرييف بروايته عن أيب سعيد 

  .القشريي عن أيب نصر منصور ابن راش عن املصنف
خسي هبا، أنبأ أبو منصور حممد بن أنبأ عبد احلميد بن حممد القزويين، أنا أبو حممد الفضل بن حممد الزيادي السر

عبد امللك املظفري، أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن الفضل الفقيه، أنبأ أبو بكر حممد بن عمر التاجر، حدثنا إسحاق 
بن إبراهيم القاضي، حدثين خالد بن زيد بن حفص األنصاري، أخربين حممد بن أيب ذئب، عن نافع، عن ابن عمر 

النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال فيمن مل حيسن الوصية إذا حضرته الوفاة، واجتمع إليه  رضي اهللا عنهما، عن
اللهم فاطر السماوات واألرض عامل الغيب والشهادة الرمحن الرحيم اللهم إين أعهد إليك يف دار : الناس قال يقول

عبدك ورسولك، وأن اجلنة حق وأن النار حق، الدنيا أين أشهد أن ال إله إال أنت، وحدك ال شريك لك، وأن حممداً 
وأن البعث حق، واحلساب حق، والقدر حق، وامليزان حق، وإن الدين كما وصفت وأن االسالم، كما شرعت، 

وأن القول كما حدثت، وأن القرآن كما أنزلت، وإنك أنت اهللا ال إله إال أنت احلق املبني جزأ اهللا حممداً عنا خري 
عنا باالسالم اللهم يا عديت عند كربيت، ويا صاحيب عند غربيت، يا ويل نعميت إهلي وإله آبائي ال  اجلزاء وحي حممداً

تكلين إىل نفسي طرفة عني، فإنك إن تكلين إىل نفسي، أقرب من الشر وأتباعد من اخلري، وأنسين يف قربي من 
  .وحشيت، واجعل يل عهداً يوم ألقاك

يف القرآن ال ميلكون الشفاعة، إال من اختذ عند الرمحن عهداً، هذا عهد مث توصى حباجتك وتصديق هذه الوصية 
  .امليت ووصيته على حق كل مسلم حفظ هذه الوصية وتعلمها

  االسم التاسع

عبد اخلالق بن أمحد الشريازي، أبو نصر الصويف يف خانقاه سهر هيزه، مسع سنة ست عشرة ومخسمائة، أبا نصر 
  .ملشيعيالوفاء بن الشافعي البزاز ا

عبد اخلالق بن أيب عمرو الصويف اهلروي، مسع أبا الفتح الراشدي يف التفسري، من صحيح البخاري حدثنا أبو 
الوليد، حدثنا شعبة أخربين علقمة بن مرثد، مسعت سعيد بن عبيدة، عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما إن رسول 

يف القرب يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا قوله يثبت  املسلم إذا سئل: اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
  .اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت اآلية

  االسم العاشر
عبد الرمحن بن أمحد بن إبراهيم بن أمحد اخلبازي أبو القاسم الصويف القزويين عن أيب احلسن القطان، وأمحد بن حممد 

أمحد القطان وروى عنه، أبو سعد السمان، وأبو منصور املقومي، وغريمها أنبأ بن رزمة، ومسع أبا منصور حممد بن 
احلافظ أبو منصور الديلمي، عن كتاب أيب منصور املقومي أخربنا عبد الرمحن بن أمحد يف اجلامع، بقزوين سنة عشر 

ا أبو عامر العقدي عن سفيان وأربعمائة أنبأ أبو احلسن القطان، حدثنا حيىي بن عبد اهللا بن اجلراح القهستاين، حدثن
  .الثوري عن حممد بن املنكدر عن جابر رضي اهللا عنه

وذكر أبو بكر اخلطيب . الدنيا ملعونة، ما فيها إال ما كان هللا عز وجل: أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
د ابن حممد بن رزمة، وقال احلافظ يف التاريخ أن عبد الرمحن قدم عليهم حاجاً، وحدث عن أيب احلسن القطان وأمح



كتبنا عنه بعد صدوره من احلج سنة تسع وأربعمائة، وحدثين أبو عمرو الفقيه املرزي أن أهل قزوين كانوا يضعفونه 
  .يف رويته عن أيب احلسن القطان

 أبو سعيد العدل، روى عبد الرمحن بن أمحد بن احلسن بن علي بن قدامة بن عاصم بن بسام، ابن كثري بن عبد اهللا
حدثنا أبو احلسن علي بن : عن علي بن حممد بن مهروية، وحدث أبو نصر حاجي بن احلسني بن عبد امللك عنه قال

مهروية، حدثنا أبو بكر حممد بن إسحاق الصغاين، حدثنا روح بن عبادة ثنا، موسى بن عبيدة أخربين املنذر، عن 
ث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، يف عمر بن خالد الزرقي، عن أبيه قال بع

أوسط أيام التشريق ينادي يف الناس ال تصوموا هذه األيام، فإهنا أيام أكل وشرب، واألصل املنقول منه أشعار بأن 
  .الرجل مسع أو مسع منه بقزوين إن مل يكن قزوينياً

الباغباين األصبهاين، مسع مع أبيه أمحد بن أيب إسحاق الشحاذي، سنة سبع عبد الرمحن بن أمحد بن حممد بن عمر 
ومثانني، وأربعمائة، ومسع بقزوين أيضاً اخلليل بن عبد اجلبار القرائي وفيما مسعه، من الشحاذي ما رواه عن أيب 

حدثنا علي بن غالب معشر، حدثنا أبو النعمان تراب بن عمر، وبصر حدثنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد الدمشقي، 
بن سالم السكسكي، حدثين علي ابن املديين حدثنا سفيان، حدثين الزهري، وحدي وما معي ومعه أحد، عن سعيد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم العجما : بن املسيب وأيب سلمة أهنما مسعا أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول
أخرجه مسلم من أيب بكر بن أيب شيبة، وزهري ابن حرب، وغريمها عن ابن  .جبار واملعدن جبار، ويف اآلكاز اخلمس

  .عيينة
عبد الرمحن بن أمحد بن حممد السراجي النيسابوري أبو حممد الواعظ، حدث بقزوين، ذكر أبو نصر حاجي بن 

بو سعيد حممد احلسني يف جزء من حديثه، حدثنا أبو حممد عبد الرمحن بن أمحد السرخسي الواعظ بقزوين، حدثنا أ
بن أمحد بن إبراهيم، حدثنا أبو عبد الرمحن بن حممد بن سعد بن بيان، حدثنا أبو العباس حممد بن إسحاق السراج، 

حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة عن مساك عن النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 
أى رجالً خارجاً صدره عن القوم، فقال لتسون صفوفكم أو ليخالفن اهللا وآله وسلم يسوي صفوفنا، فخرج يوماً فر

  .بني وجوهكم
  .عبد الرمحن بن أمحد الصائغ، مسع احلديث بقزوين، مع حاجي ابن احلسني البزاز سنة تسع وتسعني وثالمثائة

  .عبد الرمحن بن أمحد مسع أبا علي احلسن بن علي الطوسي
بن إبراهيم بن عامر الصابوين أبو بكر بن شيخ االسالم أيب عثمان الصابوين، قال  عبد الرمحن بن أمحد بن إمساعيل

االمام أبو سعد السمعاين هو ساللة االمامة واخللف عن أبيه بعد وفاته يف نوبة اجملالس واحلشمة، والقبول وحضور 
ني حميب أبيه مث سعى الشبان يف التنزه احملافل، وكان مليح الشمائل حسن املنظر متجمالً يف اللباس، وله القبول التام ب

  .والتصيد، فغري أمره، وخرج من نيسابور إىل إصبهان ومنها إىل نواحي فارس ورجع إىل أصبهان ومات هبا
مسع أباه وعمه أبا يعلى إسحاق وأبا احلسن حممد بن عبد امللك الفارسي، وأبا الفتح ناصر بن احلسني العمري، 

ات الفراوي، وعمر الصفار، وغريمها، وقد ورد أبو بكر الصابوين هذا قزوين وقرئ وغريهم روى عنه أبو الربك
عليه احلديث، ورأيت على اجلزء األول من العوايل والغرائب واحلكايات اليت خرجها من مسموعاته أبو سعد علي 

لكبرية، يف ذي احلجة بن موسى السكري مساع مجاعة منهم اجلنيد ومعروف أنبأ صاحل القرائي بقزوين يف املدينة ا
  .سنة تسع وستني وأربعمائة

أول حديث من تلك الفوائد، ما رواه عن أبيه شيخ االسالم، أنبأ زاهر بن أمحد الفقيه أنبأ أبو عبد اهللا احلسني بن 



عن أيب  إمساعيل احملاملي، حدثنا سعيد بن حيىي األموي، حدثنا أيب حدثنا أبو بردة ابن عبيد اهللا بن أيب بردة عن أبيه،
موسى رضي اهللا عنه قال سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أي االسالم أفضل قال من سلم املسلمون من 

  .لسانه ويده مزوي يف الصحيحني عن سعيد بن حيىي األموي
د اهللا بن فيها أنشدنا السيد أبو الربكات هبة اهللا بن حممد احلسين، أنشدنا السيد أبو طالب محزة بن حممد بن عب

حممد بن احلسني بن حممد بن إمساعيل بن علي بن جعفر بن إسحاق بن علي بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب 
أنشدين النسابة أبو الغنائم عبد اهللا بن احلسن بن حممد بن احلسن ابن احلسن بن عيسى بن حيىي بن احلسني بن زيد 

  :بن علي بن احلسني بن علي أليب العتاهية
  فتركت ما أهوى مبا أخشى... أيت عواقب الدنيا إين ر

  فإذا مجيع جديدها تبلى... فكرت يف الدنيا وجدهتا 
  أحبى لصاحبه من التقوى... ولقد نظرت فلم أجد عمال 
  ميزت بني العبد واملوىل... ولقد مررت على القبور فما 

  .ولد سنة ثالثني وأربعمائة، وتويف يف حدود سنة مخسمائة
بن احلسن الصويف القزويين، شيخ سياح، طاف على سبيل الزيارة كثرياً وخاصة بنواحي الشام، وبيت  عبد الرمحن

  .املقدس، ومجع يف شرح املزارات، وتعريفها جزأ بالفارسية
عبد الرمحن بن اخلضر القزويين، أبو عمرو روى عن حممد بن الوزير بن احلكم الدمشقي وروى عنه حممد بن 

  .وية ابن يونساحلسن املالكي ومح
عبد الرمحن بن الداعي بن علي بن أيب عبد اهللا الفامي أبو القاسم القزويين، مسع الرياضة أليب حممد األهبري، من أيب 
علي املوسيا باذي والغاية البن مهران من االمام أمحد بن إمساعيل سنة ثالث ومخسني ومخسمائة وكان حافظاً للقرآن 

  .يتتبع القراآت وكتبها
الرمحن بن سعد بن حيىي الرازي، مسع أبا احلسن القطان يف إمأل له من الطواالت بقزوين، حدثنا إبراهيم بن عبد 

نصر نزيل هناوند، هبا سنة ثالث وسبعني، ومأتني حدثنا القنيب، عن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد اهللا 
لم بعثاً قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن اجلراح، رضي اهللا عنهما قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وس

  .وهم ثالمثائة، وأنا فيهم، فخرجنا حىت إذا كنا ببعض الطريق فىن الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك اجليش
 فجمع ذلك كله فكان مزودي متر، قال وكان يقوتنا كل يوم قليالً قليالً، حىت فىن، فلم يكن يصيبنا إال مترة، فقلت
وما يغين مترة فقال لقد وجدنا فقدها حني فنيت، قال مث انتهينا إىل البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه، ذلك 

اجليش، مثان عشرة ليلة مث أمر أبو عبيدة بضلعني من أضالعه فنصبا مث أمر براحلة فرحلت مث مرت حتتها فلم 
  .يصبهما

إسحاق الشحاذي سنة إحدى عشر ومخسمائة، وبقزوين التلخيص عبد الرمحن بن طاهر السريايف املقرئ، مسع أبا 
  .أليب معشر الطربي وروى سنن النسائي عن أيب حممد الدوين

عبد الرمحن بن عبد اإلله بن أمحد الدقاق أبو الصقر، روى عن أيب منصور القطان وحدث عنه حممد بن احلسني 
نا حممد بن أمحد بن منصور الفقيه، حدثنا القاسم بن أمحد بن البزاز، يف فوائده، فقال حدثنا أبو الصقر الدقاق، حدث

العباس الصائغ، حدثنا الزبري بن بكار الذبريي حدثتين أم كلثوم بنت عثمان بن مصعب، عن صفية بنت الزبري بن 
ه هشام، عن جدها هشام بن عروة، بن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها، قالت سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآل



وسلم عن اخلبز واخلمري، يقرضهما اجلريان فريدوا أكثر وأقل فقال ليس هذا بأس هذه مرافق بني الناس ال يراد هبا 
  .الفضل

عبد الرمحن بن عبد اجلليل بن عبد امللك أبو نصر الفشكلي مسع مسند الشهاب القضاعي من العراقي بن احلسن بن 
  .سنة ست وعشرين ومخسمائةالعراقي، املعسلي بقراءة أيب احلسن الكاتب 

عبد الرمحن بن عبد الكايف بن شعبوية القزويين فقيه، شروطي كان يالزم املسجد اجلامع ويكتب الوثائق، ونفقه على 
االمام أسعد ابن أمحد الزاكاين، وغريه، ومسع أبا اخلري أمحد بن إمساعيل، يروى يف بعض أماليه، عن زاهر الشحامي، 

قال حدثنا أبو احلسن، علي بن حممد بن علي املقرئ، حدثنا احلسني بن حممد بن إسحاق، عن أيب بكر البيهقي، 
حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا محاد بن سلمة، حدثنا مساك ابن حرب، عن عبد الرمحن 

رجالً مسع منا كلمة، فبلغها عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه، أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال نضر اهللا 
  .كما مسع، فإنه رب مبلغ أوعى من سامع، تويف سنة مثان وتسعني ومخسمائة

عبد الرمحن بن عبد اهللا بن سعد، أبو حممد بن أيب عبد الرمحن الرازي الدشتكي، املقرئ سكن الري، وهو مروزي 
معاوية وعمر بن أيب قيس وعيسى بن األصل، روى عن إبراهيم بن طهمان، وأيب سنان الشيباين، وزهري بن 

الضحاك، روى عنه حممد بن بكري احلضرمي، وحممد ابن عمرو زنيج، وحجاج بن محزة، وحدث اخلليل احلافظ، 
عن حممد ابن علي، حدثنا ميسرة بن علي حدثنا سهل بن ساعد، حدثنا علي بن حممد الطنافسي، حدثنا عبد الرمحن 

  .بن عبد اهللا

سحاق، عن عبد الرمحن بن يزيد، عن علقمة، عن عبد اهللا، قال كنا نتحدث أن علي بن أيب طالب ثنا شعبة عن أيب إ
رضي اهللا عنه من أفضل أهل املدينة، وقد ورد عبد الرمحن قزوين وحكينا يف مقدمة الكتاب، عن علي بن خلف 

  .املقرئ، أنه قال كنا بقزوين يف مسجد التوث ومعنا عبد الرمحن الدشتكي مرابطني
عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد الرمحن القرائي، مسع اخلليل بن عبد اجلبار، سنة سبع ومثانني وأربعمائة، حيدث عن 
أيب الفضل حممد بن علي السهلكي، بسماعه منه ببسطام، حدثنا أبو بكر احلريي حدثنا أبو العباس األصم حدثنا 

هري، عن سامل عن عامر بن ربيعة الباهلي رضي اهللا عنه أن حدثنا سفيان بن عيينة، الز. زكريا بن حيىي املروزي
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال إذا رأيتم اجلنازة، فقوموا هلا حىت ختلفكم أو توضع

  .عبد الرمحن بن عبد اهللا الطرائفي، مسع أبا عمر بن مهدي البغدادي بقزوين
سدابادي، مسع أبا الفرج حممد بن احلسن الطييب، سنة مثان وثالثني عبد الرمحن بن عبد امللك بن علي أبو هاشم األ

  .وأربعمائة، سورة سبأ إىل آخر سورة الزمر، من تفسري مقاتل بن سليمان
عبد الرمحن بن عبد الوارث بن عبد الرمحن، أبو النجيب اخلليلي، تفقه مدة، وكان يعرف شيئاً من احلساب، 

  .مجع والدي رمحه اهللا منه سنة مخس ومخسني ومخسمائة واألستيفا، ومسع فضائل شهر رمضان
عبد الرمحن بن عبد الوهاب الطريف، مسع تاريخ أمحد بن حنبل ابن أمحد بن احلسن بن ماجة، ومن أمحد بن حممد بن 

  .ميمون، بروايتهما عن علي بن أيب طاهر عن أيب بكر األثرم عن أمحد بن حنبل
آت أليب حامت السجستاين أبا علي الطوسي كيف ننشرها بالرا وضم النون ابن عبد الرمحن بن عبدوس مسع يف القرا

عباس واختلف عنه واألعرج وأبو جعفر، ونافع، وابن كثري، وأبو عمرو واألعمش واحلسن، واختلف عنهما وقرئ 
لزاي وفتح ينشزها بالزاي، وفتح النون وقرئ بالزاي املعجمة، وضم النون، ويروى عن النخعي، واألعمش ننشز با

  .النون



ليس هذا بشيء وال جيوز فتح النون، يقال نشز الشيء وأنشزته أنا، ويقال نشزت املرأة ونشصت : قال أبو حامت
وكذلك، روى يف : ونشزت ثنية الرجل ونشصت، لغتان، وروى عن ابن عباس ننشزها بالزاي، قال أبو حامت

  .عنه على البصرةمصحف أيب مرمي احلنفي قاضي عمر بن اخلطاب رضي اهللا 
عبد الرمحن بن علي بن الشافعي بن داؤد التميمي أبو حامد، مسع السيد أبا حرب اهلمداين، وحممد بن آدم 

  .الغزونوي، سنة أربع وثالثني ومخسمائة
عبد الرمحن بن علي بن حممد بن أمحد بن احلسني أبو القاسم البيهقي، سبط الشيخ أيب بكر البيهقي ورد قزوين، 

ا، ومسع منه سنة إحدى وأربعني ومخسمائة، مسع عطاء اهللا بن علي بن ملكوية، حيدث عن عبد الغافر بن ومسع هب
إمساعيل بن عبد الغافر الفارسي، أخربتنا فاطمة الدقاقية أنبأ السيد حممد بن احلسني احلسين أنبأ أبو حامد بن 

سن بن أيب جعفر، عن حممد بن حجادة، عن احلر الشرقي، حدثنا علي بن احلسن اهلاليل حدثنا أبو جابر حدثنا احل
  .بن الصباح، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه

أمتوها سبعني مرة : قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف مسرية فقال لنا استغفروا، فاستغفرنا فقال
مرة إال غفر اهللا له سبعمائة ذنب، وقد  ما من عبد وال أمة يستغفر اهللا كل يوم سبعني: فأمتمنا سبعني مرة، فقال

خاب عبد أو أمة عمل يف يوم وليلة أكثر من سبعمائة ذنب، ومسع منه كتاب الدعوات مجع جده االمام أمحد بن 
  .احلسني البيهقي، بروايته عن أصلي عبد احلميد بن حممد اخلواري عن املصنف

د بن حممد بن ميمون، وعبد الرمحن بن عمر بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن علي، مسع أمحد بن احلسن بن ماجه، وأمح
ممجة التميمي أبو سعد، ورد قزوين ومسع هبا من حممد بن إسحاق بن حممد الكيساين وعلي ابن أمحد بن صاحل، 

وفيما مسع من ابن صاحل، حدثنا حممد بن عمران الدشتكي حدثنا شحيب بن حممد اهلمداين إمام مسجدها، حدثنا 
بن عيسى، حدثنا مالك بن أنس عن عمه أيب سهيل عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول  سليمان

ادفنوا موتاكم وسط قوم صاحلني، فإن امليت، يتأذى جبار السوء كما يتأذى احلي : اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .جبار السوء

يب الزبري حممد بن الفتاح، مسع جده أبا طلحة القاسم بن أيب عبد الرمحن بن النساج بن القاسم بن أيب املنذر أخو أ
املنذر يف الطواالت أليب احلسن القطان، حدثنا أبو حيىي الزعفراين، جعفر بن حممد الرازي، حدثنا ابن أيب عمر 
دمنا من العدين، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أيب هارون العبدي، عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال ق

واهللا إين ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ولوال : عمر رضي اهللا عنه فلما دخل الطواف، وقف عند احلجر، وقال
  .أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقبلك، ما قبلتك، قال مث قبله ومضى يف الطواف

وأين ذلك : ت ذاك، قال قلت بكتاب اهللا تعاىل قالفقال رضي اهللا عنه يا أمري املؤمنني أنه يضر وينفع، قال مب قل
ملا خلق اهللا تعاىل آدم مسح ظهره، " وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم " الكتاب قال قال اهللا تعاىل 

  .مث أخرج ذريته من صلبه، فقررهم أنه رهبم، وهم عبيده، فكتب ميثاقهم، يف رق
: فافتح ففتح فاه، فألقمه ذلك الكتاب، فوضعه، يف هذا املوضع، فقال :فكان هذا احلجر له عينان ولسان، قال

أعوذ باهللا أن أعيش يف قوم لست فيهم يا أبا حسن : أشهد ملن وافاك، باملوافاة يوم القيامة قال عمر رضي اهللا عنه
  .وكان بسماعه من أيب طلحة سنة مثان وأربعمائة وقبيلها وبعيدها

حممد بن احلجاج البزاز مع أيب احلسن القطان ومسع منه كتاب تنزيل القرآن، لعطاء  عبد الرمحن بن الفرخان، مسع
  .اخلراساين، من علي بن أيب طاهر سنة تسع ومثانني ومائتني



عبد الرمحن بن أيب الفوارس بن أيب بكر بن جعفر أبو احلارث الزاكاين تفقه مدة علي والدي رمحه اهللا، ومسع منه 
  .عه سنة مخس ومخسني ومخسمائةفضائل شهر رمضان من مج

  .عبد الرمحن بن الفضل بن إمساعيل بن عبد اجلبار بن ماك مسع األستاذ الشافعي بن داؤد املقرئ
عبد الرمحن بن قدامة الدقاق القزويين، روى عن جعفر بن منري، بسماعه منه مرتني مرة سنة ثالث عشر وثالمثائة، 

 هشام بن عبد اهللا الرازي، عن حممد بن مروان، عن الكليب، عن ابن وأخرى سنة مخس وعشرين وثالمثائة، تفسري
  .عباس رضي اهللا عنهما، برواية جعفر بن منري، عن حممد بن يوسف الفراء عن هشام

  .عبد الرمحن بن القاسم التميمي، مسع احلديث بقراءة علي بن ثابت البغدادي
ة مثان وسبعني، وثالمثائة حديثه، عن حممد بن عبد بن عامر عبد الرمحن بن كاسوية، مسع علي بن أمحد بن صاحل، سن

السمرقندي حدثنا حممد بن سالم حدثنا حممد بن شعيب بن شابور عن األوزاعي، عن قرة، عن الزهري عن أيب 
سلمة، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال من حسن إسالم املرء تركه ما ال 

  .يهيعن
عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن حممد بن فضالة النيسابوري أبو علي الصرييف، ممن طاف يف الطلب العلم واحلديث، 

ودخل قزوين، ومسع هبا من حممد بن سليمان بن يزيد الدالل واحلسني بن حلبس، وروى عن أيب الفضل بن 
دث عنه أبو سعد السمان يف مشيخته، قال حدثنا محدوية، وأيب عمرو بن محدان، وأيب حفص ابن شاهني، وغريه وح

إمساعيل ابن حممد بن إبراهيم مؤدب ببخارا، حدثنا إسحاق بن أمحد بن خلف، احلافظ حدثنا نصر بن احلسني، 
  .حدثنا عيسى بن موسى غنجار، عن أيب محزة عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما

لم أميا مؤمن لقي مؤمناً، فصافحه، مل يتفرقا حىت يغفر هلما، قال إسحاق بن أمحد قال النيب صلى اهللا عليه وآله وس
احلافظ، غريب من حديث خبارا ما كتنباه إال عن نصر بن احلسني وذكر عبد الرمحن بن فضالة، يف جزء خرجه يف 

بد اهللا بن حممد بن خالد فضل أيب حنيفة رضي اهللا عنه أنبأ أبو سليمان ابن زيد الدالل بقزوين، حدثنا أبو بكر ع
الرازي، حدثين عبد اهللا بن حممد بن عبد القرشي، حدثنا حممد بن سعيد اهلامشي صاحب الواقدي حدثين أبو املوافق 

  .سيف بن رجاء قاضي واسط
قدم أنس بن مالك الكوفة ونزل النخع، رأيته مراراً وروى عن عبد الرمحن هذا أبو بكر : مسعت أبا حنيفة يقول

أخربنا حممد بن عبد اهللا بن شاذان الرازي، مسعت أبا عبد اهللا : ب احلافظ يف الزهد والرقائق من مجعه، قالاخلطي
القرشي، يقول كان جار شاب أديب، وكان يهوى غالماً أديباً، فنظر يوماً إىل مالقات شعر بيض يف عارضيه فوقع 

  :هجره كتب إليهشيء له من احلق فهجر الغالم، وقاله، فلما نظر الغالم إىل 
  ودالئل اهلجر أن ال خيفى... مايل جفيت وكنت ال أجفى 

  ولقد عهدتك شاريب صرفا... وأراك تشربين فتمر جنيب 
  .فقلب الرقعة، وكتب على ظهرها: قال

  مستين خطة شطط... أتصاب مع الشمط 
  فذرين من الغلط... آثارهن مبا جنيت 
  ثق يف زلة هبط... قد رأينا أبا اخلال 

د الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر احلنظلي، أبو حممد بن أيب حامت الرازي، من كبار الدنيا علماً وورعاً، قال عب
  .اخلليل احلافظ كان حبراً يف معرفة احلديث، صحيحه وسقيمه، والرجال قويهم وضعيفهم



الدرشتيين، أن أبا حامت كان كان يعد من األبدال، مسعت أمحد بن حممد بن احلسني حيكي، عن علي بن احلسني 
يعرف اسم اهللا األعظم، فظهر بابنه عبد الرمحان علة فاجتهد أن ال يدعو له بذلك االسم، ألنه كان قد عهد أن ال 

  .يدعو به لشيء من الدنيا
قد  فلما اشتدت به العلة وعلت عليه احلزن دعا له بذلك االسم، فشفاه اهللا تعاىل، مث رأى أبو حامت يف منامه، أن

  .أستجيب دعاؤك لكن ال يعقب ابنك ألنك دعوت به للدنيا وقد ذكر أن األبدال ال يولد هلم
ترىب باملذكرات مع أبيه وأيب زرعة، كانا يزقانه، : وصف احلافظ إمساعيل بن حممد األصبهاين األمام أبا حممد، فقال

خ باحلجاز والعراق والثغور وعرف كما يزق الفرخ الصغري، ويعنيان به، ورحل مع أبيه فأدرك ثقات الشيو
  .الصحيح من السقيم

مث كانت رحلة الثانية بنفسه بعد متكن معرفته، وعن عبد الرمحان قال ساعدتين الدولة يف كل شيء، حىت خرجت 
مع أيب سنة مخس مخسني ومائتني من املدينة نريد احلج ومل أبلغ، فلما أن أشرفنا ذو احلليفة احتلمت تلك الليلة، 

  .يت ذلك أليب فسر بذلكفحك
احلمد هللا أدركت حجة االصالم، ويف هذه السنة مسع عبد الرمحان بن املقرئ حديثه عن سفيان ومشايخ مكة، : قال

والواردين عليها، ومسع بالكوفة أبا سعيد األشج، وهارون بن إسحاق، وببغداد احلسن بن عرفة، ومحيد بن الربيع، 
  .لىومبصر املزين ويونس بن عبد األع

ارحتل إىل أصفهان وقزوين، ومجع وصنف الكثري، حىت وقعت ترمجة مصنفاته الكبار والصغار يف أوراق، قال اخلليل 
احلافظ مسعت القاسم بن علقمة يقول مسعت ابن أيب حامت يقول، ولدت سنة أربعني ومائتني وتويف سنة سبع 

  .وعشرين وثالمثائة
د القزويين، من املشهورين، قال اخلليل كان على مذهب أهل الكوفة، مسع عبد الرمحان بن حممد بن خروماه أبو سعي

حممد بن أيوب بالري، وسهل بن سعد، واحلسن بن أيوب بقزوين، ويف تاريخ احلافظ أيب بكر اخلطيب أنه ورد 
  .بغداد وحدث هبا عن حيىي بن عبدك وعلي بن أيب طاهر القزوينني

  .بن الثالج، ذكر أنه مسع منه سنة تسع وثالثني وثالمثائةروى عنه حممد بن املظفر وأبو القاسم 
عبد الرمحان بن حممد بن سعيد القزويين، أبو سعيد املعروف بسيكه، مسع أبا مسلم الكجي، وحممد بن عبد اهللا 
احلضرمي، قال اخلليل احلافظ وكان قدمي املوت، نازل االسناد يف وقته، حدثنا عنه مجاعة وزعموا أنه قد أنقطع 

  .نسله
  .عبد الرمحان بن حممد بن سادان، مسع أبا بكر اللحياين الرازي بقزوين مع أيب احلسن القطان

عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحان بن القاسم بن حممد بن القاسم ابن احلسن بن زيد بن احلسن بن علي بن أيب 
  .ائة ومسع منه أبو احلسن القطانطالب، أبو القاسم العلوي الكويف شريف، حدث بقزوين سنة عشر وثالمث

فيما روى منه حديثه عن أيب جعفر حممد بن احلسني بن علي بن حرب بن حبر الفارسي، حدثنا أبو جعفر حممد بن 
  .منصور، حدثنا إسحاق بن حيىي النقار، عن حيىي بن مساور، قال، عدهن يف يدي

دهن يف يدي احلسني بن علي، وقال احلسني بن عدهن يف يدي أبو خالد الواسطي، وقال أبو خالد ع: قال حيىي
  .عدهن يف يدي علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وقال عدهن يف يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: علي

أللهم صلي على : هكذا أنزلت هبن من رب العزة تبارك وتعاىل: عدهن يف يدي جربئيل عليه السالم، فقال جربئيل
، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد، وبارك على حممد وآل حممد كما حممد وعلى آل حممد



باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد وترحم على حممد وعلى آل حممد كما ترمحت على إبراهيم وآل 
يم إنك محيد جميد، وسلم إبراهيم إنك محيد جميد وحتنن على حممد وعلى آل حممد كما حتنت على إبراهيم وآل إبراه

  .على حممد وعلى آل حممد، كما سلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد

عبد الرمحان بن حممد بن عبد الرحيم، أبو بكر، مسع أبا يعقوب يوسف بن عبد الرحيم بن الشافعي الرعوي، سنة 
  .تسع وستني ومخسمائة

بن علي بن إبراهيم الكرجي، فاضل حاذق عارف بالعربية والفقه  عبد الرمحان بن حممد بن عبد الكرمي بن احلسن
  .والتواريخ واألشعار وغريها، تفقه بقزوين وببغداد، ومسع هبا احلديث وممن مسع بقزوين السيد أبو احلرب اهلمداين
، سنة مسع األكثر من مسند سفيان بن عيينة، وهو معلوم مضبوط من السيد علي بن يعلى بن عوض العلوي اهلروي

اثنتني وعشرين ومخسمائة بروايته، عن حممد بن علي العمريي، عن علي بن أيب طالب اخلوارزمي عن أيب علي الرفا 
  .عن بشر بن موسى عن احلميدي، عن سفيان وقد مسعته منه

مجوعاً،  مسع ببغداد قاضي املارستان وغريه، وأجاز له مجاعة من أئمة وكانت له طريقة يف التذكرة جيدة، ومجع فيها
  .وله جمالس إمالء، أمألها سنة مثان ومخسني ومخسمائة يف املسجد اجلامع منها هذا اجمللس

أنبأ أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي باالجازة، أنبأ أمحد بن احلسني البيهقي، أنبأ حممد بن موسى بن الفضل، أنبأ 
ان، عن أيب أسامة احلليب، عن أيب بكر عن حيىي بن أيب أبو العباس حممد بن يعقوب األصم، أنبأ احلسن بن علي بن عف

  .كثري عن يوسف بن عبد اهللا بن سالم
وإنك ال تزال مصلياً قانتاً ما ذكرت اهللا تعاىل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم لرجل يف حديث: قال

  .قائماً، أو قاعداً، أو يف سوقك، أو يف ناديك، أو حيث ما كنت
صلوة معروفة، والقنوت يفسر مرة بالقرآن ومرة بالقيام، وسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن ال: الشرح

أفضل الصلوة، فقال طول القنوت فسر بالقيام وفسر بالقراءة وفائدة احلديث أن تعلم أن املقصود من مجلة 
  .العبادات ذكر اهللا تعاىل

ولتكملوا العدة ولتكربوا : " أي ليكون ذاكراً يل، وقال يف الصوم" كرى وأقم الصالة لذ" قال اهللا تعاىل يف الصالة 
وقال " فإذ أقضيتم مناسككم فاذكروا اهللا " ، فبني أن من مقاصد الصوم ذكر اهللا تعاىل، وقال يف باب احلج " اهللا 

ى اهللا عليه وآله وسلم أي وسئل النيب صل" لكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم اهللا " عند ذكر القرائتني واألعياد، 
فقال أكثرهم ذكر اهللا تعاىل فبان هبذا الوجه أن املقصود من مجيع العبادات، األخذ . املسجد خري يعين أهل املسجد

بزمام العباد هبا إىل ذكر اهللا تعاىل، وهلذا املعىن، جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف هذا احلديث ذاكر اهللا 
  .قانتاً ألنه فائز مبا هو املقصود من الصالة تعاىل مصلياً

مث قال حيث ما كنت تشري مع ما ذكرنا إىل أن األعتبار، حبال سكان البقاع، أن مكة أشرف البقاع، مث كان أهلها 
وحيكي أن قابيل " وضرب اهللا مثالً قرية كانت آمنة مطمئنة " يف الصدر األول شر أهل البقاع، قال تعاىل فيهم 

ن شر أوالد آدم ولد يف اجلنة، وشيث الذي كان خري أوالده، ولد يف الدنيا، واعلم أن ذكر اهللا تعاىل الذي كا
خفيف احململ واملؤنة شريف الربكة، واملعونة، وهو الغنيمة الباردة اليت يتحف وال يتعب، ينفر الشيطان خطوة منه، 

  .وجيرد ذكر الرمحن لفظة منه
قال املشائخ، لو قال " إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان " وقال تعاىل  "فاذكروين أذكركم " قال تعاىل 

لك أذكرين ألف ألف مرة آلمر بعض مكائكيت أن يذكرك عندي خبري، لكنت حقيقاً أن تشق على هذه املنحة، 



ائدته، وهذا من حبيبك فكيف وهو يقول أذكرين مرة، ذكراً يطرأ ويزول أذكرك ذكر إال يتناهى خريه وال ينقطع ف
اهللا تعاىل عون للضعيف، وتربية لتحفة العبد احملب باحملبة، والتشريف فإن من شرائط احملبة واالختيار استكثار القليل 

  :من احلبيب املختار، وينشد يف هذا املعىن
  عن حقوق هبن ال يستقل... رمبا قصر الصديق املقل 

  ليس حيلهتك ستر احلبيب ... أرخ ستراً على حقارة بري 
هذا معظم اجمللس وكان له رمحه اهللا مع الفضل والشرف تروة ويسار وبىن املدرسة وتنوق هبا يف بنائها وتويف سنه 

  .وتسعني ومخسمائة.... 

عبد الرمحن بن حممد بن عبد الكرمي بن الفضل أبو حامد الرافعي أخي الذي كان ظهري، وطرفاً من العمر مشريي 
ره على الوالد رمحه اهللا تعاىل، ومسع منه احلديث، ومن غريه من شيوخ البلد، مث قطعه الوالد ومسريي تفقه يف مبدأ أم

إيل فكنت إىل تأديبه وتعليمه، وكان يالزمين سفراً وحضراً إىل أن توجه وناظر وحصل له يف الفقه النظر الدقيق 
  .وااللزامات القوية والفروق اللطيفة، واالستفراقات احملتاج إليها

خيوض يف علوم العربية وغريها حبثاً ومجعاً وحتصيالً، واعتىن حبفظ الوسيط يف املذهب لالمام أيب حامد الغزايل  كان
رمحه اهللا، فكنت ألقي عليه لوظيفة اليوم، ورقتني إىل ثالث نظراً أو عن ظهر القلب، فيحفظ، ويضبط يف احلال، 

نظر فيها واشتغال على بغيته باخللوة، وقل ما كان خيالط وكان معظم أنسه بالتكرار، ومطالعة الكتب، وإدمان ال
  .الناس، فكأنه أثر ذلك يف دماغه، وأفضى األمر به إىل بعض األختالل يف أقواله وأفعاله

كتب إيل بذلك وأنا حينئذ بالري، فبادرت إليه واطلعت على احلال، وصعب علي ما ألفيته فاستصحبته معي، ومل 
وترتيب الطيب واملتعهد، والسعي يف استصالحه مبا قدرت عليه، ولكنه مل ينجع فيه وكان أمر آل جهداً يف املعاجلة، 

اهللا قدراً مقدوراً وبقي على ذلك االختالل، ثالثاً وعشرين سنة، فصاعداً وكانت أحواله خيتلف فيها سكوناً 
  .وهيجاناً، وقوة وضعفاً وحنافة وعيالة وزهادة ورغبة إال أنه كان ينتظف

رمحه اهللا زمان استقامته حيياً رفيقاً متعبداً مجيل السرية ولو قلت أنه مل يرتكب كبرية مدة عمره، مل أختظ كان 
الصدق، واملدة اليت كان مكلفاً فيها، وهي ما بني زمان الصغر وزمان االختالل ال تطول مث اعترته باآلخرة أسقام 

وانتقل إىل جوار رمحة اهللا مطهراً مكفراً سحر يوم اخلميس  لقي فيها أشهر أو ظهر يف خالهلا بندقة قروح أحنلته،
السادس عشر من شهر ربيع اآلخر سنة مخس عشر وستمائة، وكانت والدته يف شوال سنة ستني ومخسمائة، وقلت 

  .فيه على مايل من التفجع والتورع
  وليست الدنيا بدار املقام... إن املنايا صائبات السهام 
  فامللك األصيد مثل الطغام... م والناس فيها شرع كله

  وذو التقى يشبه رب العرام... والغمر والنحرير فيها سوى 
  صار حليفاً لنطون الرغام... هذا أخي يف حسن أحواله 

  وفاضت العينان صمى صمام... فقلت ملا جاءين نعيه 
  فصار يف الفقه االمام التمام... مشر يف التحصيل عن ساقه 

  يزجر عن حمتبليات اآلثام... ه مث أنربى ينصح أقران
  له عن الناس اختيار انصرام... مث عرته حالة أحدثت 

  شيئاً وال واصل باء بالم... فلم يقل عشرين عاماً هلم 



  مبرمضاة من فنون السقام... مث ابتاله اهللا سبحانه 
  وجاوز الطيب لعمري احلزام... فحار رب الطب يف شأنه 
  وأنه يدعى لدار السالم ...وبان أن قد بان عن أهله 
  مبتغياً حال وال يف حرام... مضى ومل حيلل سراويله 

  أيامه الغر كحب الغمام... مل يتكدر بأذى بل صفت 
  إال الذي استثنوا من ابين مشام... ما دامت األيام ألبين أب 

  إال كالم يعتريها كالم... والدهر ما فيه إذا زرته 
حجر أخيه، فغلب البكاء أخاه وقطرت من دموعه، قطرات على خد سيبويه يروى أن سيبويه احتضر ورأسه يف 

  :فأفاق من غشيته، وقال
  إىل األمد األقصى ومن يأمن الدهرا... أخيني كنا فرق الدهر بيننا 

هذا وقد بعد أخي اآلخر األعز أبو الفضائل حممد بن حممد بن عبد الكرمي الرافعي، وخرج عن الوطن خلمس 
اً، وفاتين التمتع بلقياه ورياه واالستعانة به يف األبواب العلمية وغريها، والفرقة فرقتان فرقة باملوت وعشرين، فصاعد

وفرقة يف احلياة، وقد تعد الثانية أصعب من األوىل ألهنا، يف مظنة التالقي واملعاجلة صربنا اهللا على ما ينوب، وجعلنا 
  .اب للذي خرجممن ينيب إليه ويتوب، ورحم الذي درج، ويسر األي

عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن محدان الشعراين أبو احلسن قزويين أو ورد قزوين، ومسع أبا احلسن القطان، 
  .روى عنه حاجي بن احلسني أبو نصر

عبد الرمحن بن حممد بن علكوية أبو بكر القاضي، ذكر الكياشريوية بن شهردار يف طبقات أهل مهدان، أنه كان 
ا، وأن أصله من أهبر، وأنه روى عن علي بن عبد العزيز وحممد بن اجلهم، وحممد بن يونس الكدميي، وإن قاضي خبار

صاحل بن أمحد يعين الكومالباذي، قال كتبنا عنه، ومل يكن بصدوق، وأنه قال، قدمت قزوين بعد خروج أيب بكر من 
  .عندنا، وهو هبا ال يلتفت إليه ألنه كان هبا أهل العلم

محن بن حممد بن أيب نزار أبو سعيد البزاري، مسع أبا عمر سعيد بن حممد اهلمداين، يف تفسري بكر بن سهل عبد الر
يريد باملؤمن علي بن " أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً " الدمياطي، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، يف قوله تعاىل 

  .أيب طالب وبالفاسق عقبة بن أيب معيط ال يستوون
رمحن بن حممد بن يوسف بن أيب الليث أبو سعيد التميمي كان إمام اجلامع وخطيبها، ومسع بقزوين إبراهيم عبد ال

وله يف الفقه والقراآت شأن كبري أدركته، وأنا صغري، مات سنة ثالث وسبعني . الشهرزوري واحلسن احلافظ
  .وثالمثائة

  .أمحد بن إمساعيل سنة مثانني ومخسمائةعبد الرمحن بن يوسف الشمكوري أبو بكر مسع بقزوين األمام 
  .عبد الرمحن بن حممد بن يوسف، مسع أبا علي احلسن بن علي الطوسي

: عبد الرمحن بن املعايل بن منصور الواريين أبو مسلم القزويين، من أهل العلم وااليقان علق بقزوين أصول الفقه
الكيا االمام أيب احلسن علي بن حممد الطربي، ومسع واخلالف على أيب بكر حممد بن حممد املرندي، وببغداد على 

صحيح البخاري ببغداد سنة سبع ومخسمائة من الشريف أيب طالب احلسني بن حممد الزينيب بروايته، عن كرمية 
  .املروزية، عن أيب اهليثم الكشميهين

يف سنة اثنيت عشرة وثالث مسع تفسري الثعليب من السيد ذي الفقار بن حممد بن معبد الضرير احلسين القزويين 



عشرة ومخسمائة، وروى عنه، والدي وابنه حممد بن عبد الرمحن، وأقراهنم، رمحهم اهللا تعاىل ورأيت خبطه أنشد 
  :الرئيس أبو املكارم عبد الوارث بن حممد األسدي األهبري ألبن الرومي يف املفضل بن سلمة

  بناءولو ابتىن فوق السماء ... إن املعلم كيف كان معلم 
  .أو كان علم آدم األمساء... لو كان علم ساعة من عمره 

  :أيضاً أنشدين بعضهم أليب العالء املعري، وهو من مجلة ما يتكلم بسببه فيه
  قبله آدم على إثر آدم... جائز أن يكون آدم هذا 

  فهلموا يف جندين نتصادم... وبصري األقوام مثلي أعمى 
  .ئة يف احملرمتويف أبو مسلم سنة إثنتني ومخسما

عبد الرمحن بن مهدي بن أيب املعايل القرائي، فقيه من قبيلته تفقه على فخر االسالم ملكداد بن علي ومسع احلديث 
  .منه ومن أقرانه

عبد الرمحن بن مهدي بن هبة اهللا اخلليلي، مسع مع أبيه بعض الطواالت أليب احلسن القطان من أيب زيد الواقد بن 
  .اخلليل اخلليلي

حدثنا أبو طالب حممد بن علي الفتح : بد الرمحن بن نصر بن عبد اجلبار القرائي أبو إمساعيل مسع أباه قالع
العشاري، ببغداد حدثنا أبو بكر حممد بن يوسف العالف سنة سبع وسبعني وثالمثائة، حدثنا أبو القاسم عبد اهللا بن 

حدثنا حيىي بن أيب كثري أن أبا قالبة حدثه أن ثابت بن حممد البغوي، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا أبان بن يزيد، 
من حلف على ملة غري االسالم كاذباً فهو كما قال، : الضحاك حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

  .وليس على رجل نذر فيما ال ميلكه
ويف، روى عن أيب بكر اجلعايب، حدث عبد الرمحن القزويين والد القاضي أيب احلسن، عبد العزيز بن عبد الرمحن الص

أبو عبد اهللا القضاعي، يف مسند الشهاب، عن أيب احلسن عبد العزيز بن عبد الرمحن الصويف القزويين، قال أخربنا 
والدي أنبأ أبو بكر حممد بن عمر اجلعايب حدثنا علي بن الوليد بن جابر، حدثنا عباد بن يعقوب، حدثنا حممد بن 

ق عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ليس شيء فرات عن أيب إسحا
  .أسرع عقوبة من بغي
  االسم احلادي عشر

عبد الرحيم بن إبراهيم بن يوسف أبو إسحاق اهلشجردي اخلطيب، فقيه مسع أبا سليمان الزبريي بقراءة والدي 
سني ومخسمائة، وفيما مسع حديثه عن إمساعيل بن حممد املخلدي، حدثنا رمحهما اهللا يف اجلامع بقزوين سنة مثان ومخ

أبو علي أمحد بن طاهر القومساين، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محري اخليارجي، حدثنا أبو احلسن الفارسي حدثنا 
حدثنا حممد . مأبو سعد املطوعي العالف، قال كتب إىل أبو حامت السجستاين، أن حممد بن أيب علي احلالذي حدثه

  .بن موسى حدثنا حممد بن إدريس بن يقطني عن علي بن يقطني
قال كنت عند أمري املؤمنني املهدي ذات ليلة نسمر إذ ذهب به النوم فما مكث طويالً، حىت فرغ، وقام من جملسه 

ري املؤمنني جعلين وبقي يبكي حىت عال انتحابه، فقمت من فراشي ووقفت بازائه مساعة ال أدري ما أقول فقلت يا أم
اهللا فداك قد بلغ بنا ما ترى من بكائك، فإن كان أمره الذي أبكاك من األمور اليت جيوز ملثلي أن يطلع عليها فلعله 

  يكون عندي فيها بعض الفرج، فقال يا علي وحيك بينا أنا نائم من فراشي إذ أتاين آت يف منامي فقال،
  تري دنياه بالدين أعجبوللمش... عجبت لضحك املرأ واملوت خلفه 



  بدنيا سواه فهو من دين أعجب... وأعجب من هذين باع دينه 
عبد الرحيم بن اخلليل الصرامي، فقيه معروف، متورع مسع األستاذ الشافعي بن داؤد، والسيد أبا الفتوح الزينيب، 

وايته عن نصر املقدسي عن أيب ومسع ناصر بن حممد األسفرائين، سنة إثنتني ومخسمائة، وصية علي رضي اهللا عنه، بر
صخر، وفيما مسع األستاذ الشافعي حديثه عن أيب بدر النهاوندي، أنبأ أبو الفضل ابن أيب املظفر القرائي عن جده 

  .أيب عمرو
أنبأ أبو بكر القطيعي ببغداد حدثنا إدريس بن عبد الكرمي املقرئ، حدثنا أبو الربيع الزهراين، حدثنا أبو ميسرة، عن 

من ستر على أخيه عورة، : بن املنكدر، عن جابر رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمحممد 
  .فكأمنا أحيا مودة، تويف سنة ست وثالثني ومخسمائة

عبد ارمحن بن الشافعي بن حممد بن إدريس بن شبابه أبو احملاسن الرعوي القزويين شيخ معمر مسع أبا بكر الشافعي 
مد، تفسري مقاتل بن سليمان، سنة تسع وأربعني وأربعمائة بروايته عن أيب طلحة اخلطيب، عن أيب احلسن بن حم

القطان، ومسع أبا عبد اهللا محد بن حممد الزبريي، قاضي آمل وأباه حممد احلسن بن حممد بن كاكا األهبري، وفيما 
ضل حممد بن احلسن احلدادي مبرو حدثنا عبد اهللا بن مسع من أبيه حديثه عن أيب الفتح الراشدي أنبأ احلاكم أبو الف

حممود، حدثنا سعيد بن شهاب الطرسوسي، حدثنا سليمان بن عبد الرمحن، حدثنا عبد اهللا بن مروان، عن عيسى 
  .املازين، عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

بنه فداك أيب وأمي، وما بر والديه من مل يقطع ما بر والديه من قال ال: قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
لسان الشاعر عنهما، وقرأت على علي بن عبيد اهللا أنبأ أبو احملاسن عبد الرحيم بن الشافعي سنة سبع وأربعني 

ومخسمائة بقزوين أنبأ القاضي أبو عبد اهللا محد بن حممد الزبريي، قراءة عليه، سنة مثان وستني وأربعمائة، أنبأ أبو 
ر أمحد بن احلسني احلافظ، أنبأ أبو احلسني بن بشران أنبأ أبو احلسن علي بن حممد املصري، حدثنا حممد بن الربيع بك

بن هالل العامري، حدثنا أمحد بن أيب بكر الفهري، وحرملة قاال حدثنا ابن وهب، حدثين عمرو بن صاحل 
  .ضي اهللا عنهاحلضرمي، عن موسى بن علي، عن أبه، عن عقبة بن عامر اجلهين ر

أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم طلق حفصة بنت عمر رضي اهللا عنهما، فبلغ ذلك عمر رضي اهللا عنه فوضع 
إن اهللا يأمرك أن : التراب على رأسه فقال ما يعبأ اهللا بك يا ابن اخلطاب، وبابنتك فنزل جربئيل عليه السالم فقال

ني وأربعمائة يف شهر ربيع اآلخر حكاه عنه االمام أمحد بن إمساعيل، تراجع حفصة رمحة لعمر، ولد سنة مثان ومخس
وعلي بن عبيد اهللا بن بابوية وأجاز لالمام أمحد بن إمساعيل سنة مثان وأربعني ومخسمائة وهو مستلق على فراشه 

  .لكرب سنه

قشريي االمام بن االمام عبد الرحيم بن عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك بن طلحة أبو نصر بن أيب القاسم ال
ذكر االمام أبو احلسن الفارسي، أن أبا نصر كان أشبه الناس بأبيه خلقه كأنه شق منه شقاً رباه أحسن تربية، وزقه 
العربية يف صباه زقاً حىت برع فيها، وكمل يف النظم والنثر، فحاز فيهما قصب السبق، وكان يبث السحر بأقالمه 

وىف، من علم األصول والتفسري، ورزق سرعة يف الكتابة حىت كان يكتب كل يوم على الرق، استوىف احلظ األ
  .طاقات، ال تلحقه فيه مشقة

حصل أنواعاً من العلوم الدقيقة، واحلساب الذي حيتاج إليه يف الشريعة وملا تويف أبوه انتقل إىل جملس إمام احلرمني، 
وجدد األصول عليه وكان : ه يف املذهب واخلالفوواظب على درسه، وصحبه ليالً وهناراً، حىت حصل طريقت

االمام يعتد به ويستفرغ أكثر اليوم معه، ويستفيد منه بعض مسائل الفرائض، والدور والوصايا، وملا فرغ من 



  .حتصيل الفقه تأهب للخروج إىل احلج، وعقد اجمللس له، ببغداد، وحصل له من البقول ما مل يعهد ألحد مثله
والزم األئمة منربه كاالمام الشريازي أيب إسحاق فقيه العراق، وخرج إىل احلج وعاد والقبول  حضر جملسه اخلواص

غض وزائد على ما كان، وخرج من قابل إىل احلج يف أكمل حرمة مع أمري احلاج، وعاد والقبول، حباله وكاد يؤدي 
أهل بغداد بعد ما فارقهم عطاشاً إليه  التعصب له إىل القتنة، فبعث نظام امللك الوزير يستحضره، من بغداد، وبقي

  .منهم من مل يفطر سنني، ومنهم من مل حيضر جملس تذكري قط
أشار الصاحب الوزير إليه باخلروج إىل خراسان ووصله بصالت سنية، ودخل قزوين ولقي هبا القبول التام وحصل 

يث، ومصنفاته يف التفسري، واألصول من أهلها على ألف دينار، وكان أكثر صفوه يف آخر أيامه إىل رواية احلد
  .والفقه مهذبة متداولة كثرية الفائدة

مسع صحيح البخاري من أيب عثمان العبار، عن أيب علي حممد بن عمر الشبوي عن الفربري وصحيح مسلم عن 
أيب  عبد الغافر الفارسي باسناده وغريب احلديث للخطايب عن الفارسي، عنه ومسند أيب عوانة ومسند الطيالسي

داؤد عن أبيه، عن األستاذ أيب بكر بن فورك عن ابن خرزاد األهوازي، عن يونس بن حبيب عنه ومصنفات والده 
  :عنه، وكتب إليه هبة اهللا بن احلسن الكاتب القزويين، مع جزء من شعره وكان قد استدعاه يف أبيات قبل هذه

  هلا شهبمساء على زهر النجوم ... أال أيها الشيخ االمام الذي له 
  وكل الورى قشريوهم فيهم لب... ويا من به أضحت قشري وفضله 

  حيب به من سحب الغامة غرب... هنيئاً لروض املكرمات فإنه 
  لشعب احلقوق من رعايته رأب... فيا أيها الشيخ االمام ومن غدا 

  ومثلك من يعفو وإن عظم الذنب... تعاطيت مما قد أتيت كبرية 
  ويرضي بأن يهدى إىل اليمن العصب... بحر قطرة وهل عاقل يهدي إىل ال

  وليس على املأمور من أمر عتب... على أن هذا الذنب بيين وبينه 
  سليماً من اآلفات أو برد الضب... بقيت لنا يف رفعة فرقدية 

  .قال االمام أبو احلسن الفارسي تويف أبو نصر عدمي النضري يف مجادي اآلخرة سنة أربع عشر ومخسمائة
د الرحيم بن عطا بن أمحد الديلمي، أبو البقاء القزويين، فقيه مسع األئمة أبا بكر حممد بن خليفة الصائغي سنة عب

تسع وأربعني ومخسمائة، وأبا حممد النجار هلذا التاريخ، وأبا الفضل الكرجي سنة مخسني، وعطاء اهللا بن علي بن 
د األول، واحلسن الرمسي وعبد اجلليل املعروف بكوتاه وأبو بلكوية بأهبر سنة سبع ومخسني ومخسمائة، وأجاز له عب

  .اخلري الباغبان املسموعات واملنقوالت سنة إثنتني ومخسني
عبد الرحيم بن حممد بن أمحد اخلضري أبو الفتح مسع أبا احلسن حممد بن أيب بكر االسفرائين، سنة إثنتني وأربعني 

  .ومخسمائة
القرائي أجاز له، مجاعة من أئمة خراسان مسموعاهتم، منهم أبو حممد العباس بن  عبد الرحيم بن مسعود أبو الفضائل

حممد الطوسي وأبو األسد القشريي وعبد الوهاب الصرييف وأبو الربكات الفراوي، ووجيه الشحامي وعمر الصفار 
  .وعمر السلطان

ه اهللا، ومسع منه احلديث سنة سبع عبد الرحيم بن يوسف بن عبد الرحيم بن الشافعي الرعوي تفقه على والدي رمح
ومخسني ومخسمائة، ومسع ببغداد مسند الشافعي رضي اهللا عنه، وفضائل القرآن أليب عبيد من أيب زرعة املقدسي، 



  .سنة إحدى وستني ومخسمائة بروايته املسند، عن السالر مكي والفضائل عن أيب منصور املقومي
  االسم الثاين عشر

  .حممد الوليد الطربي، فقيه كان قاضياً بقزوين سنة سبع وأربعني وثالمثائة عبد الرزاق بن أمحد بن
عبد الرزاق بن عبد اجلبار القرائي أبو الغياث القزويين، مسع بقزوين اخلليل بن عبد اجلبار، وبآمل وطربستان سنة 

اً أبا الفرج حممد ابن حممود إثنتني وسبعني وأربعمائة السيد أبا علي عبد اهللا بن علي بن عبيد اهللا احلسين، وأيض
احلسن القزويين، ومما مسع من أيب الفرج حديثه، عن أيب احلسن عبد اهللا بن محش النيسابوري، بسماعه منه ببلخ يف 

جملس إمأل له أنبأ القاضي أبو بكر احلريي أنبأ أبو العباس األصم حدثنا الربيع، حدثنا الشافعي أنبأ مالك بن أنس 
  .، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، عن زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنهعن صاحل بن كيسان

قال صلى لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم صالة الصبح باحلديبية أثر مساء كانت من الليل، فلما انصرف 
ل أصبح من عبادي مؤمن يل هل تدرون ماذا قال ربكم، قالوا اهللا ورسوله، أعلم، قا: أقبل على الناس، فقال
مطرنا بفضل اهللا ورمحته، فذلك مؤمن يب، وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنو كذا : وكافر، فأما من قال

  .فذلك كافر يب ومؤمن بالكوكب
رواه البخاري عن إمساعيل، عن مالك ومسلم عن حيىي بن حيىي، عن مالك، وفيه عن األصم حدثنا حبر بن نصر، 

د اهللا بن وهب أخربين ابن هليعة، أن الربيع بن سربة اجلهين حدثه، قال حدثنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا حدثنا عب
عنه، وأراد اخلروج إىل الشام، فخرجت منه، فلما أردنا أن ندجل نظرت فإذا القمر بالدبران، فأردت أن أذكر ذلك 

  .لعمر فعرفت أنه يكره ذلك النجوم
ىل القمر ما أحسن استواه الليلة فنظر فإذا هو الدبران، قال قد عرفت ما تريد يا ابن فقلت له يا أبا حفص انظر إ

سربة تقول إن القمر بالدبران، وأنا واهللا ما خنرج بشمس وال قمر، ولكن خنرج باهللا الواحد القهار قال ابن محش يف 
  .آخر اجمللس وقرأت ملنصور

  لنجم على الساعات والوقت دليلإمنا ا... ليس النجم على النفع وال الضر سبيل 
  .عبد الرزاق بن عبد الواسع الفقيه الطالقاين مسع االمام أبا القاسم عبد اهللا بن حيدر

  .عبد الرزاق بن علي بن أمحد األشنهي مسع طرفاً من أول سنن الصوفية على االمام أمحد بن إمساعيل
ل العلم بأهبر، مسع أبا بكر الزحنوي، واخلطيب مكي بن عبد الرزاق بن حممد بن الطيب احلمداين، أبو القاسم من أه

حممد بن مكي احلريب، وأبا حممد بن كاكا، وورد قزوين، ومسع هبا أبا إسحاق الشحاذي سنة عشر ومخسمائة، أنبأ 
مد جدي ألمي االمام أسعد بن أمحد بقراءة والدي رمحهما اهللا أنبأ عبد الرزاق بن حممد احلمداين أنبأ أبو بكر بن حم

الزجنوي، أنبأ القاضي أبو علي احلسني بن حممد الزجاجي، حدثنا أبو عبد اهللا احلسني بن حممد اخلياطي حدثنا أبو 
احلسن البحري، حدثنا احلسن بن علي بن يزد، حدثنا أيب حدثنا أبو سعد األعور، عن أيب سلمة، عن ثوبان موىل 

قال من توضأ فأحسن الوضوء، مث : صلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن رسول اهللا 
قال عند فراغه أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممداً عبده، ورسوله، أللهم اجعلين من التوابني، واجعلين من 

أنا عبد الرزاق وأنبأنا عطاء اهللا بن علي أنب. املتطهرين، فتح اهللا له مثانية أبواب من أبواب اجلنة يدخل من أيها شاء
بن حممد سنة ست وعشرين، ومخسمائة، حدثنا أبو حممد احلسن بن حممد بن كاكا املقرئ، حدثنا أبو عبد اهللا، حممد 

  .بن احلسن البكري
حدثين أبو احلسن، وعمي حممد أنبأ حممد أنبأ أبو العباس سهل ابن عبد اهللا الشعراين، حدثنا حممد بن احلسني 



ن عمار الدمشقي، حدثنا حفص بن سليمان، حدثنا كثري بن شظري، عن حممد بن سريين عن الرازي، حدثنا هشام ب
واضع العلم يف غري أهله كاملعلق : أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .اجلوهر والدر والذهب على أعناق اخلنازير

دل روى عن حممد بن يعقوب الرازي حدثنا إبراهيم بن مرزوق عبد الرزاق بن حممد بن علي أبو احلسن املع
البصري، حدثنا حفص بن عمر أبو إمساعيل الديلي، حدثنا عبد اهللا بن املتين عن عميه النضر، وموسى ابين أنس أن 

  .اغتسلوا يوم اجلمعة، ولو كأساً بدينار: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال، ذات يوم ألصحابه
  .لرزاق بن ناصر الراشدي مسع سليمان بن أمحد بن حسنويةعبد ا

  االسم الثالث عشر

عبد الرشيد بن عبد القدمي بن أيب الفتوح بن عمران، فقيه مسع عمه أبا حامد عبد اهللا بن أيب الفتوح بن عمران، 
  .ووالدي وأبا حممد النجار، وغريهم

  االسم الرابع عشر
لنجيب بن احلجازي أبو املكارم مسع أبا سليمان الزبريي، سنة أربع وأربعني، عبد الرفيع بن عبد الواسع بن أيب ا

ومخسمائة ويف االرشاء للخليل احلافظ، حدثنا علي بن أمحد بن صاحل حدثنا حممد بن صاحل الطربي، حدثنا حممد بن 
 هريرة رضي اهللا عنه عن عن أيب الزبري، عن أيب صاحل، عن أيب. زنبور وحممد بن ميمون، قاال حدثنا سفيان بن عيينة

  .يوشك للناس أن يضربوا أكباد االبل فال جتدون عاملاً أعلم من عامل أهل املدينة: النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
  االسم اخلامس عشر

عبد السالم بن أمحد بن حممد الصويف، مسع أحاديث خراش من عبد اجلبار بن علي بن عبد الرزاق الواريين يف داره، 
تسع وتسعني وأربعمائة، وقد سبق ذكره، وعبد اجلبار يرويها عن أيب حممد احلسن ابن حممد بن كاكا، عن سنة 

حدثنا أبو الطيب الطحان ببغداد، حدثنا أبو سعيد العدوي : القاضي أيب عبد اهللا احلسني بن حممد الفالكي قال
  .حدثنا خراش عن أنس رضي اهللا عنه

، وخزيني من قرى قزوين، مسع أبا إسحاق الشحاذي األحاديث اخلمسة واخلمسني، عبد السالم بن خبتيار اخلزنيين
  .أليب بكر الربقاين، ومسع حممد بن أيب الربيع الغرناطي األندلسي سنة ثالث وعشرين ومخسمائة

  .عبد السالم بن سليمان، مسع األستاذ الشافعي، سنة سبع ومخسمائة يف اجلامع
عبد الساتر بن احلسن بن جعفر ابن سامل بن شروان املقدسي ورد قزوين متفقهاً،  عبد السالم بن عبد الرمحن بن

  .والظن أنه تفقه على أيب بكر املزيدي، ورأيت خبطه، وكأنه له
  وبل بالدمع أرداين وأرداين... البني بني أشجاين وأشجاين 
  فالعدل إن مر باآلذان أذاين... يا قوم ال تعذلوين يف حمبته 

  .وأيضاً
  خلص اهللا قليباً ظل هنباً يستباح... ى عيين حبث سهرت فيك جناح أعل

  فهو كالليل عليها وهي فيه كالصباح... شعرها أسحم جثل كمقارمي اجلناح 
عبد السالم بن عبد الرمحن بن عبد الغفار بن عبد اهللا بن علي، شيخ فقيه كان قاضياً هبشجرد وتلك الناحية، ورد 

  .، سنني وأدرك كبار فقهائها، وتويف على ما قيل عن مخس وتسعني سنةقزوين غري مرة وتفقه بآمل



عبد السالم بن علي بن حيدر الزبريي أبو بكر مسع أباه األربعني حملمد بن أسلم الطوسي بروايته عن الفقيه 
  .احلجازي، عن أيب حممد بن كاكا

ن جعدوية يف املدينة الكبرية بقزوين، سنة عبد السالم بن عمري القرائي، مسع أبا احلسن علي بن احلسن بن حممد ب
مثان وستني وأربعمائة، حديثه عن أيب حامت احلسن بن أمحد البزاز، حدثنا أبو بكر بن صاحل بن عيسى العجلي، حدثنا 

يوسف بن شعيب، حدثنا إمساعيل بن الفضل الرباقعي، حدثنا هشام ابن عبد اهللا، حدثنا حممد بن مروان، عن 
صاحل، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ضرب عبد اهللا ابن أيب  الكليب، عن أيب

  .وحسان بن ثابت ومحنة بنت جحش جلدهم احلد
عبد السالم بن حممد بن عبد امللك بن حممد الشحاذي أحد بين أخي إبراهيم بن عبد امللك، وقد مسع معه صحيح 

  .بن كثريحممد بن إمساعيل البخاري، عن ا
عبد السالم بن حممد بن يوسف بن بندار القاضي أبو يوسف القزويين، عامل كبري صنف كتاباً يف التفسري كبرياً قال 

أبو سعد السمعاين، يف املذيل مل ير يف التفاسري، كتاباً أكرب منه، وال أمجع للفوائد إال أنه مزجه بكالم : تاج االسالم
  .جياهر، مبقاالت املعتزلةاملعتزلة وبث فيه معتقدة وكان 

قد روى عنه احلديث حممد بن الفضل الفراوي، أنبأنا عطاء اهللا بن علي بن بلكوية أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن الفضل 
الفراوي، يف حمرم سنة تسع وعشرين ومخسمائة، أنبأ القاضي أبو يوسف بن حممد بن يوسف القزويين أنبأ والدي أبو 

نا أبو احلسني حممد بن املظفر احلافظ مبدينة السالم، سنة ست وسبعني وثالمثائة، حدثنا بكر حممد بن يوسف، حدث
أبو جعفر أمحد ابن حممد بن سلمة الطحاوي حدثنا إمساعيل بن حيىي املزين، حدثنا حممد بن إدريس الشافعي أنبأ 

مجع صلى اهللا عليه وآله : قال مالك عن أيب الزبري املكي عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه
وسلم الظهر والعصر مجيعاً واملغرب والعشاء مجعياً، يف غري خوف وال سفر، قال مالك رضي اهللا عنه أرى ذلك كان 

عبد السالم من حممد بن يوسف أبو يوسف، مسع مين احلديثني يريد : يف مطر، ورأيت منقوالً عن معىن خطه يقول
ردته عند ذكر أبيه حممد بن يوسف أبو عبد اهللا حممد بن الفضل الصاعدي، وأجزت له هذا احلديث وحديثاً آخر أو

  .وألوالده أن يرووا أعين مسمومايت
قد مسعت أخبار احملاملي، عن ابن مهدي قدم علينا قزوين، يف مجادي اآلخرة سنة سبع وتسعني وثالمثائة، وهو أقصى 

ملظفر احلافظ عن الطحاوي، عن املزين عنه، وكتبه أبو يوسف ذكرى، ومسعت سنن الشافعي، عن والدي وعن ابن ا
عبد السالم مبدينة السالم سنة مثان وسبعني، ورأيت خبط القاضي عبد امللك بن املعايف، أنشدين القاضي أبو يوسف 

  :القزويين أليل
  أصبح بدأ أم وجهك الطالع السعد... وجى أم شعرك الفاحم اجلعد 
  أتفاحة ذاك املضرج أم خّد... ة أنرجسة هاتيك أم تبك مقل

  أبيين لنا أم لؤلؤ ضمه العقد... أهذا الذي يف فيك در منضد 
  قضيب جلني يف الغاليل أم قد... أموج إذا وليت أم كفل يرى 
  طيفان أم هذان ثديان يا هند... أحقان من عاج بصدرك ركبا 

ف وكتب القاضي أبو يوسف على ظهر كتاب أكثر القاضي عبد امللك الرواية واحلكاية، عن القاضي أيب يوس
  .التصفح أليب احلسني البصري فصالً

  فأبدى الكري عن خبث احلديد... سكناه وحتسبه جليناً 



عن حممد بن أيب الفضل اهلمداين أنه ذكر يف كتابه املذيل على ذيل الوزير أيب شجاع حممد بن احلسني الذي ذيل به 
أن القاضي عبد السالم بن حممد القزويين، ولد سنة إحدى وستعني وثالمثائة، جتارب األمم أليب علي بن مسكوية، 

وتويف سنة مثان ومثانني وأربعمائة، وذكر أبو سعد السمعاين أنه تويف سنة أربع ومخسمائة، وبني القولني تفاوت كثري 
  .واألقرب األول

عبيدي مسع األستاذ الشافعي، ومسع أبا بكر بن عبد السالم بن هبة اهللا بن إسحاق بن عبيد أبو املعايل القزويين ال
كثري، يف صحيح البخاري، حديثه عن أيب اليمان أنبأ شعيب، عن الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة رضي اهللا 

ينزل غداً خبيف بين كنانة وحيث تقامسوا على الكفر يريد : عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
  .احملصب
صمد بن أمحد بن علي بن حممد السليطي احلافظ أبو حممد املعروف بطاهر النيسابوري، روى عن أيب احلسن عبد ال

الباقالين، وأيب الطيب الطربي، وأيب القاسم علي بن احملسن التنوخي، ورد قزوين، فسمع هبا أبا منصور ناصر بن 
يل وأيب منصور املقومي أنبأنا االمام عبد اهللا بن أمحد الفارسي، ومسع فضائل القرآن أليب عبيد من الواقد بن اخلل

  .حيدر، أنبأنا أبو بكر حممد بن خلف بن عطاء اخلطييب، بطوس سنة إثنتني وعشرين ومخسمائة
أنبأ احلافظ أبو حممد عبد الصمد بن أمحد السليطي، يف األحاديث السباعية، من مجعه أنبأ حممد بن علي الكاخمي 

ر بن أمحد املرودي، حدثنا زيد بن حممد الكويف، حدثنا يعقوب بن يوسف القزويين، حدثنا مبدينة السالم، أنبأ عم
موسى بن حممد البكار، حدثنا كثري بن عبد اهللا أبو هاشم، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

تويف أبو حممد بكارجني، من قرى  .صلى اهللا عليه وآله وسلم يا بين أكثر من الدعاء فإن الدعاء يرد القضاء املربم
  .مهدان وحيكي أنه روى يف املنام فقيل ما فعل ابن بك قال أعطاين منزلة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه يف بدء أمره

عبد الصمد بن بندار بن عبد امللك الزاكاين، مسع األستاذ الشافعي ابن داؤد املقرئ، سنة سبع ومخسمائة، يف اجلامع 
ثه عن أيب بدر حممد بن علي النهاوندي، عن أيب الفضل بن أيب املظفر الفرايت، عن جده أيب عمرو قال بقزوين، حدي

أنبأ إسحاق بن إبراهيم، ومنصور بن حممد، وأمحد ابن حممد الكرماين، قالوا حدثنا حممد بن الفضل، حدثنا قتيبة بن 
: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قالسعيد، عن إبن هليعة، عن عقيل عن ابن شهاب رضي اهللا عنه، عن 

  .من وافق حجامته يوم الثالثاء لسبعة عشر من الشهر، كان كدواء سنة
عبد الصمد بن علي مزدهر األديب، شيخ صاحل ذاكر، مسع االمام أمحد بن إمساعيل وعبد اهللا بن إمساعيل اجلرجاين 

  .وغريمها
ت بن احلسن بن علي ابن إبراهيم بن الزبري بن خملد بن معاوية بن يزيد عبد الصمد بن عبد اللطيف بن حممد بن ثاب

بن املهلب بن أيب صفرة األزدي أبو الفتوح اخلجندي من صدور أصحاب الشافعي رضي اهللا عنه ومن بيت العلم 
  .والسيادة والتقدم ومآثر بيته وآبائه غري خافية وانتهت إليه رياسة األصحاب ومتكن متكناً تاماً

 أنه كان ال يتفرغ إلقامة املراسم العلمية وترنيب املدارس، والفقهاء لفساد الزمان، وغلبة الفنت على أنه كان إال
ميلي احلديث، وحيصل حبسب ما كان تيسر له وكان عارفاً بالفقه، واحلديث واللغة والشعر، وله جماميع وأمال 

  :كما أنشد عقيب حديث األفك لنفسه مفيدة، ورمبا أردف جملس إمالئه، بشعر له يناسب اجمللس،
  فسمن كيسهم من فيض رفدك... ببابك ربنا حاجات وفدك 

  وبيض وجه سيدنا وعبدك... وال تشمت بنا األعداء وأرحم 
  تعدى عصبة خلالف وعدك... كفعلك بابنة الصديق ملا 



  توىل كربه فامسع أفدك... وخاضوا يف حديث األفك فيمن 
  فإن اهللا من غلبات وجدك... قال القوم للصديق صرباً 

  نشك بأنه موف بعهدك... سينزل يف براهتا فلسنا 
  لئن أمعنت فكرك فيه يهدك... وطهرها وبرأهتا بوحي 

  حبمد اهللا كانت ال حبمدك... فبشرها الرسول به فقالت 
سنة مخس  كان قد مسع صحيح البخاري من الشيخ أبو الوقت عبد األول، وورد قزوين حني انصرف من خوارزم،

  .وتسعني ومخسمائة، وتويف سنة مخس وستمائة
  .عبد الصمد بن حممد األسفيذ كليمي الكومتي مسع اخلليل بن عبد اهللا احلافظ بقزوين

عبد الصمد األصبهاين أبو القاسم، مسع أبا منصور نصر بن عبد اجلبار القرائي بقزوين سنة سبع ومخسمائة أو تسع، 
بن عبد اهللا مسعت حممد بن سليمان مسعت أيب سليمان بن يزيد مسعت أمحد بن حممد بن  قال حدثنا أبو يعلى اخلليل

ساكن الزجناين، مسعت عمي املسيب يقول، كان رجل من أهل البادية، حيضر معنا غزو بابك، قال فقضى اهللا 
النائم كأنه يقال له، للمسلمني الفتح، وأنه مل حيضر تلك السنة، واغتنم ملا مل يقض له احلضور، فرأى فيما يرى 

  .اغتممت، ملا مل تشهد الفتح أذهب حىت تصلي بقزوين هذا العيد فإنه مثل من شهد هذا الفتح
  االسم السابع عشر

عبد العزيز بن أبان بن عثمان العثماين أبو القاسم القزويين، من أهل الفقه مسع السيد أبا حرب هسند الشافعي 
  .وري، شرح الغاية أليب احلسن الفارسي، سنة أربع وثالثني ومخسمائةرضي اهللا عنه، وحممد بن آدم اللها

عبد العزيز بن أمحد بن إبراهيم أبو احلسن القزويين، شيخ عامل باحلديث، حدث جبرجان عن أبيه وعن احلسن بن 
نه علي بن حممد بن زجنوية القطان، وعن أيب احلسن علي بن احلسن الصيقلي، وفيما حدث الصيقلي، بسماعه م

بقزوين، حديثه عن أيب بكر بن أيب روضة النحوي، حدثنا احلسن بن عطية، حدثنا أبو عاتكة، عن أنس بن مالك 
  .رضي اهللا عنه

من مل يعرف حرفة فرس الغازي فهو منافق، ومن أبغض غازياً فقد : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
ن أذى غازياً، فقد آذاين ومن آذاين فقد حرم اهللا عليه اجلنة ومأواه أبغضين، ومن أبغضين فقد برأ من االسالم وم

عبد . قال حديث منكر واحلسن بن عطية، ضعيف تفرد به ابن أيب روضة، وعنه الصيقلي وعهدته عليه. النار مث
الزبري العزيز بن أمحد بن بكار املروزي أبو الطاهر ورد قزوين، وحدث هبا عن إبراهيم بن مرزوق البصري، وعن 

بن بكار رأيت خبط أيب احلسن القطان، وأنبأنا به أمحد بن حسنوية، عن الواقد بن اخلليل عن أبيه عن أيب علي 
  .اخلضر بن أمحد عنه، حدثنا أبو طاهر

عبد العزيز بن أمحد بن بكار املروزي بقزوين، حدثين الزبري بن بكار، حدثين عبد اهللا بن نافع الصائغ، حدثين عبد 
مصعب بن خالد بن زيد بن خالد اجلهين عن أبيه، عن جده عن زيد بن خالد قال تلقفت هذه اخلطبة من يف  اهللا بن

إن أصدق احلديث كتاب اهللا، وأوثق العرى كلمة : بتبوك فسمعته يقول: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
ذكر اهللا تعاىل وأحسن القصص هذا  التقوى، وخري امللل ملة إبراهيم، وخري السنن سنة حممد، وأشرف احلديث

القرآن، وخري األمور أظنه قال عزائمها، وشر األمور حمدثاهتا وأحسن اهلدى هدى األنبياء وأشرف املوت قتل 
  .الشهداء، وخري العمل ما نفع وخري اهلدى ما اتبع



أهلى وشر املعذرة عند شر العمى عمى القلب، واليد العليا خري من اليد السفلى، وما قل وكفى خري مما كثر و
حضرة املوت وشر الندامة ندامة يوم القيامة، ومن أعظم املطايا اللسان الكذوب، وخري الغىن غىن النفس، وخري 

الزاد التقوى، ورأس احلكمة خمافة اهللا تعاىل، وخري ما اتقى يف القلب اليقني واالرتياب عن الفكر والنياحة من عمل 
هنم واملسكر من النار، والشعر من ابليس والنساء حبائل الشيطان والشباب شعية من اجلاهلية، والغلول من مجر ج

  .اجلنون
شر الكسب كسب الرباء، وشر املأكل مال اليتيم، والسعيد من وعظ بغريه، والشقي من شقى يف بطن أمه، ومالك 

ق، وقتال املؤمن كفر، وحرمة األمر خوامته، وشر الروايا روايا الكذب، وهل ما هو آت قريب، وسباب املؤمن فسو
ماله كحرمة دمه، ومن يتأل على اهللا يكذبه، ومن يغفر يغفر اهللا له، ومن يكظم الغيظ يأجره اهللا، ومن يصرب على 

الرزية يعوضه اهللا، ومن يصم يضاعفه اهللا، ومن يعص اهللا يعذبه اللهم اغفر ألميت أللهم اغفر ألميت أللهم اغفر ألميت 
  .ولكمأستغفر اهللا يل 

يف بعض األجزاء املسموعة للخليل احلافظ من أيب حممد احلسن ابن عبد الرزاق بن حممد، حدثنا أبو احلسن القطان 
سنة تسع وثالثني وثالمثائة، حدثنا أبو طاهر عبد العزيز بن أمحد املروزي، بقزوين سنة ثالث وسبعني ومائتني، حدثنا 

ين حيىي ابن حممد بن طلحة بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر الزبري بن بكار بن عبد اهللا بن مصعب، حدث
الصديق رضي اهللا عنهم حدثين شعيب بن طلحة، حدثين أيب مسعت أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما، يقول قال 

  .يهرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، ما من نيب تقدر أمته على دفنه، إال دفنوه يف املوضع الذي قبض ف
  .عبد العزيز بن أمحد بن ثابت، مسع الشيخ أبا احلسن القطان بقزوين

عبد العزيز بن أمحد بن حممد أبو طاهر الضرير املغازيل أخو دانيال، وبشار مسع حممد بن احلسن بن فتح، واحلسني 
 سهل القزويين، حدثنا بن حلبس، وأبا عبد اهللا املعسلي، وفيما مسع من أيب عبد اهللا حديثه، عن علي بن حممد بن أيب

داؤد بن سليمان الغازي حدثنا علي بن موسى الرضا عن آبايه عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال رسول اهللا 
يقول اهللا تعاىل يا ابن آدم اختر اجلنة على النار، وال تبطلوا أعمالكم، فتقذفوا يف النار : صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .اًمنكسني خالدين فيها أبد

عبد العزيز بن أمحد بن حممد بن عبد العزيز بن ماك فقيه مسع مشكل القرآن البن قتيبة، من احلسن بن جعفر أيب 
  .حممد الطييب، سنة إحدى وأربعمائة بروايته عن أيب احلسن القطان عن أيب بكر املفسر عن املصنف

علي الغزنوي، بقزوين ومسع أيضاً أبا العباس أمحد عبد العزيز بن أمحد الفقيه اجليلي، مسع السيد أبا علي احلسن بن 
  .بن أيب سعد االسفرائين سنة ست ومخسمائة

عبد العزيز بن إمساعيل بن عبد اجلبار بن حممد بن عبد العزيز بن ماك، القاضي أبو احلسن مسع أباه أبا الفتح إمساعيل 
ألستاذ الشافعي، سنة إحدى وسبعني وأربعمائة، وأبا منصور املقومي فضائل القرآن، سنة سبع وسبعني وأربعمائة وا

وأبا زيد الواقد بن اخلليل بن عبد اهللا اخلليلي، ومما مسعه منه حديث أيب احلسن القطان، يف الطواالت، عن علي بن 
املبارك حدثنا زيد بن املبارك، حدثنا يعقوب يعين ابن حممد، حدثين وهب بن عطاء بن يزيد بن شبيب بن عمرو بن 

ة اجلهين، حدثين الوضاح بن سلمة اجلهين، عن أبيه عن عمرو بن ثعلبة وقد أتت عليه مائة سنة، فما شاب ثعلب
  .شعره مستها يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من وجهه رأسه

عبد العزيز بن حاجي بن أيب علي الشقاين العارض أبو الفتح يعرف بابن عبده وورد قزوين، سنة أربع ومثانني 
ومخسمائة، وروى كتاب اليقني أليب بكر بن أيب الدنيا عن أيب عبد اهللا احلسني بن نصر بن حممد بن احلسني بن 



مخيس املوصلي، عن طراد بن حممد الزينيب، عن أيب احلسني بن بشران، عن أيب علي بن صفوان، عن ابن أيب الدنيا، 
بن عبد اهللا األشريي، وأبا القاسم عبد اهللا بن حيدر ومسع أيضاً عسكر ابن أسامة العدوي، وعبد اهللا بن حممد 

  .القزويين وغري واحد
قد قرأت عليه كتاب اليقني باالسناد املذكور، وأنبأ أذناً، أنبأ احلافظ عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن علي األشريي، 

خلف الباجي، أنبأ أبو ذر اهلروي،  أنبأ القاضي أبو علي حسني بن حممد الصديف، أنبأ القاضي أبو الوليد سليمان بن
أنبأ زاهر بن أمحد الفقيه، أنبأ حممد بن أمحد بن زهري حدثنا حممد بن إمساعيل البخاري، حدثنا ابن أيب أويس، حدثنا 

  .عبد العزيز بن حممد الدراوردي، عن عبيد اهللا بن عمر، عن ثابت البناين عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه
نصار يومهم يف مسجد قبا، فكان كلما افتتح سورة يقرأهم يف الصلوة، افتتح بقل هو اهللا أحد قال كان رجل من األ

حىت يفرغ منها، مث يقرأ بسورة أخرى، فكلمه أصحابه قالوا إما أن قرأ هبا وإما أن تدعها، وتقرأ بأخرى، فقال ما أنا 
ا يرون أنه من أفضلهم فلما أتاهم النيب بتاركها، إن أحببتم أن أومكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم، وكانو

  .صلى اهللا عليه وآله وسلم أخربوه اخلرب
فقال يا فالن ما منعك أن تفعل ما أمر به أصحابك وما حيملك على لزوم هذه السورة، يف كل ركعة، فقال إين 

مع بني السورتني يف قال احلافظ هذا احلديث أخرجه البخاري معلقاً يف اجل. أحبها قال حبك إياها أدخلك اجلنة
  .ركعة ومل يسنده

عبد العزيز بن احلسن البزاز، مسع أبا الفتح الراشدي يف الصحيح حديث البخاري عن إمساعيل، حدثين مالك عن 
ال مينع فضل : أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

  .الءاملاء ليمنع فضل الك
عبد العزيز بن احلسني بن عبد اجلبار، الفقيه أبو احلسن كان يعرف باألصمعي ألشغاله بالعربية، وانتسابه إىل 
معرفتها وكان يورق ومسع أبا علي حسنوية بن حاجي الزبريي، كتاب الضعفاء واملتروكني، أليب عبد الرمحن 

لخليل احلافظ من الفقيه احلجازي بن شعبوية، بسماعه النسائي بسماعه، من إمساعيل بن حممد الطوسي، واالرشاد ل
من أيب الفتح إمساعيل ابن عبد اجلبار، ومسع األستاذ الشافعي املقرئ األربعني للحاكم أيب عبد اهللا بروايته عن 

  .إبراهيم بن محري إجازة عن احلاكم
بالقبلي، مسع أبا العباس أمحد بن أيب عبد العزيز بن احلسني بن أيب عيسى القزويين، أخو علي بن احلسني املعروف 

أسعد األسفرائين، سنة ست ومخسمائة حديثه، عن أيب عمر، وعبد القادر بن عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين 
أنبأ والدي أبو بكر عبد القاهر، أنبأ أبو احلسن علي ابن أمحد بن حممد بن إمساعيل البخاري، أنبأ أبو نعيم حممد بن 

ابن نصر املرورزي، حدثنا حممد بن إبراهيم حدثنا أمحد بن يونس، حدثنا فضيل بن عياض، عن حممد بن  عبد الرمحن
ثور، عن معمر عن أيب حازم، عن سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

  .إن اهللا تعاىل حيب معايل األمور ويكره سفسافها: وسلم

اخلليل بن أمحد بن الواقد بن اخلليل بن عبد اهللا أبو بكر اخلليلني شيخ مسع احلديث، ومسع منه، وهو  عبد العزيز بن
من أسباط اخلليل احلافظ قرأت عليه معظم الصحيح، حملمد بن إمساعيل البخاري، بروايته الكتاب عن األستاذ أيب 

الكشميهين، ومسع صحيح مسلم عن األستاذ أيب عمرو الشافعي بن داؤد املقرئ، عن القاضي إبراهيم بن محري، عن 
إسحاق الشحاذي، ومسع األربعني، للشيخ أمحد الطوسي الزاهد، بروايته عن حممد بن علي الساوي عن أيب سعد 

  .أمحد بن أيب احلسن الطوسي املعروف خبويشاوند



ن أمحد بن منصور الصفار سنة إثنتني عبد العزيز بن عبد الرب بن عبد العزيز أبو القاسم الزاذاين، مسع ببغداد عمر ب
  .وأربعني ومخسمائة

عبد العزيز بن عبد احلميد بن عبد العزيز بن إمساعيل بن عبد اجلبار املاكي أبو احلسن أحد األخوة الستة الذين 
ر رأيناهم يتقلدون القضاء بقزوين، وكان سهل اجلانب كثري الذكر والتالوة، منبسط الوجه، متنظفاً حيفظ األشعا
واحلكايات وحيس إيرادها يف احملاورات ومسع ببغداد أبا احلسن سعد اهللا بن حممد بن علي بن طاهر املقرئ، سنة 

إحدى وستني ومخسمائة حيدث عن أيب القاسم علي بن أمحد بن حممد بن بنان أمردا وأنبأ القاضي أبو العالء حممد بن 
  .علي بن يعقوب الواسطي
حممد بن عبد اهللا الواسطي حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن منصور  أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن

احلارثي، حدثنا أيب حدثنا علي بن قادم حدثنا سفيان، عن حيىي بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده 
وهبائك وانشر رمحتك، اللهم اسق عبادك، وبالدك، : أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان إذا استسقى قال

  .عشر وستمائة.. وأحي بالدك تويف سنة 
عبد العزيز بن عبد الرمحن بن الصويف القاضي أبو احلسن القزويين روى عنه القاضي أبو عبد اهللا القضاعي، يف 

بن عبد مسند الشهاب الثاقب، فقال أنبأ القاضي أبو احلسن عبد العزيز بن عبد الرمحن الصويف القزويين، أنبأ أمحد 
اهللا حدثنا حممد بن قارن أبو بكر حدثنا املنذر بن شاذان بن خمرمة، حدثنا يعلى بن عبيد، حيىي بن عبيد بن عبيد اهللا 

الصدقة متنع ميتة : التيمي عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .السوء

العزيز بن عبد الرمحن الصويف الذي مسع عبد الرزاق، من أيب عبد اهللا القطان،  يشبه يكون عبد العزيز هذا هو عبد
وعبد العزيز بن عبد الرمحن الصويف، الذي مسع القاضي أبا حممد بن أيب زرعة حديثه عن أيب بكر بن داسة، عن أيب 

ضي اهللا عنها أن رسول داؤد، حدثنا ابن كامل حدثنا إمساعيل، حدثنا خالد، عن حفصة بنت سريين عن أم عطية ر
  .قال هلن يف غسل ابنته أبدان مبيامنها ومواضع الوضوء منها: اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

عبد العزيز بن عبد الصمد بن عبد الواحد الشزري، مسع األربعني املعروف باالهليات، لالمام أمحد بن إمساعيل، منه 
  .سنة إثنتني وأربعني ومخسمائة

عبد اهللا بن عثمان القصريي، مسع علي بن أمحد بن صاحل جزأ من فوائد حممود بن مسعود، بسماعه عبد العزيز بن 
منه، وفيه حدثنا أبو اخلزرج احلسن بن الزبرقان الكويف حدثنا مندل بن علي عن ابن جريح، عن عمرو ابن دينار، 

من أتته هدية وعنده ناس فهم : معن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسل
  .شركاؤه فيها

عبد العزيز بن عبد اهللا بن حممد اخلطيب، أبو القاسم الوراق كان خطيباً بقزوين فصرف بأيب طلحة القاسم بن أيب 
املنذر سنة إثنتني وتسعني وثالمثائة، وقد مسع أبا احلسن القطان، حدث عنه حاجي بن احلسني بعض أجزائه فقال 

و القاسم عبد العزيز بن عبد اهللا بن حممد اخلطيب حدثنا علي بن إبراهيم بن سلمة يف ذي احلجة سنة إثنتني حدثنا أب
  .وأربعني وثالمثائة

ثنا أبو حامت حممد بن إدريس، حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، أنبأ حيىي بن أيوب عن عيسى بن موسى بن أياس بن 
بن مالك رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال بكري أن صفوان ابن سليم حدثه عن أنس 



اطلبوا اخلري دهركم وتعرضوا لنفحات رمحة اهللا فإن هللا تعاىل نفحات من رمحة تصيب هبا من يشاء من عباده، وسلوا 
  .اهللا عز وجل أن يستر عوراتكم، ويؤمن روعاتكم

األستاذ أيب القاسم القشريي أبو احملاسن مسع مع أبيه بقزوين، فضائلها،  عبد العزيز بن عبد الواحد بن عبد املاجد بن
  .للحافظ اخلليل من أيب سليمان أمحد بن حسنوية الزبريي سنة مخسني ومخسمائة

عبد العزيز بن عبد الواحد بن علي القزويين أبو أمحد الفقيه مسع أبا منصور املقومي، فضائل القرآن أليب عبيد، سنة 
ني وأربعمائة واألستاذ الشافعي بن داؤد سنة مخس ومثانني وأربعمائة، ومسع املقومي حيدث عن احملسن سبع وسبع
عن زاهر بن أمحد الفقيه، حدثنا أبو بكر حممد بن بكروية السرخسي حدثنا حممد بن عباس الفارسي، : الراشدي

مر، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا حدثنا حممد بن عبد الرمحن حدثنا األشجعي، عن سفيان عن عبد اهللا بن ع
كان الناس يعودون داؤد عليه السالم يظنون أن به مرضاً : عنهما، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .وما به إال شدة اخلوف من اهللا تعاىل
اباذي، بقزوين سنة عبد العزيز بن علي الروذراوري، مسع الرياضة للشيخ جعفر املعروف ببابا، من أيب علي املوسي

  .إثنتني ومخسني ومخسمائة يف رمضان
عبد العزيز بن مالك القزويين، أبو القاسم الفقيه كبري من أهل قزوين وأكثر املاكية من الذين سبق ذكرهم والذين 

مسع حممود بن مسعود وإبراهيم الشهرزوري، : يأيت ذكرهم من نسله ومسع أبا احلسن القطان وقال اخلليل احلافظ
وأبا علي الطوسي والعباس بن الفضل بن شاذان، وحممد بن صاحل الطربي، فمن بعدهم وكان حيفظ فقه الشافعي 

  .رضي اهللا عنه وقد أدركته وقرئ عليه وأنا حاضر
تويف آخر سنة إثنتني وسبعني وثالمثائة وحدث عن أيب علي احلسن بن علي بن نصر الطوسي، حدثنا حممد بن أسلم 

يزيد بن هارون ثنا، مهام بن حيىي، عن قتادة، عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت الطوسي، حدثنا 
  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يتوضأ بقدر املد ويغتسل بقدر الصاع
  .عبد العزيز بن حممد بن أمحد األسداباذي، مسع بقزوين األستاذ الشافعي املقرئ

أيب احلسن املخلدي أبو بكر كان يف قومه مجاعة من أهل الفقه والشروط، واحلديث، وكان  عبد العزيز بن حممد بن
له حظ من الشروط وآداب القضاء، وما يتعلق هبا ومسع احلديث من القاضي عطاء اهللا بن علي، واالمام أمحد بن 

  ....إمساعيل وغريمها وتويف سنة 
ى كان من الفقهاء والعدول بقزوين مسع علي بن أمحد بن صاحل، عبد العزيز بن حممد بن شاذان بن متويه أبو يعل

وأبا عمر بن مهدي البغدادي بقزوين وروى عنه أبو سعد السمان يف مشيخته، فقال حدثنا أبو يعلى عبد العزيز بن 
الذهيب، حممد الفقيه بقراأيت عليه بقزوين، حدثنا أبو احلسن علي بن أمحد املقرئ، حدثنا أمحد بن حممد بن احلسن 

حدثنا حممد بن بشار بندار حدثنا إبراهيم ابن أيب الوزير حدثنا حممد بن موسى عن سعد بن إسحاق بن كعب بن 
عجرة عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه قال صلى اهللا عليه وآله وسلم صالة املغرب يف مسجد بين عبد األشهل، 

  .له وسلم عليكم هبذه الصالة يف البيوتفلما صلى قام ناس يتنفلون فقال النيب صلى اهللا عليه وآ
عبد العزيز بن حممد بن عبد امللك بن حممد الشحاذي، مسع صحيح البخاري من أيب بكر بن كثري مع عمه أيب 

  .إسحاق الشحاذي
عبد العزيز بن املسافر بن عبد اهللا األديب، أبو الفضل مسع أبا سليمان الزبريي وعليا الرزبري وعطاء اهللا بن علي، 
ومسع أبا اخلري أمحد ابن إمساعيل حيدث، عن زاهر يف بعض أماليه حدثنا أمحد أنبأ أبو زكريا بن أيب إسحاق، حدثنا 



أبو العباس األصم حدثنا حبر بن نصر، حدثنا ابن وهب حدثنا أسامة بن زيد الليثي، أن عبد الوهاب بن خبب حدثه 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : اهللا عنه يقولأنه مسع النصري حدثه أنه مسع واثلة بن األسقع رضي 

  .يقول، من أفرى الفرى أن يرى العبد عينية، يف املنام ما مل تريا وإن يدعى لغري أبيه وأن يقول على ما مل أقل
  .لديعبد العزيز بن هبة اهللا بن بادوية أبو نصر مسع كتاب يوم وليلة أليب بكر السين من إمساعيل بن حممد املخ

عبد العزيز بن أيب يعلى املسجدي الصويف، شيخ حكى عن حاله العفة والعبادة، ومالزمة املسجد، مسع قاضي 
القضاة أبا احلسن عبد اجلبار بن أمحد األسداباذي سنة مثان وأربعمائة يقول قرئ علي القاسم بن أيب صاحل وأنا أمسع 

حدثين الليث بن سعد حدثين أبو الزبري، عن جابر بن عبد اهللا حدثكم إبراهيم بن احلسن، حدثنا عبد اهللا بن صاحل 
رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال إن خري ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت 

  .العتيق
  االسم الثامن عشر

  .عبد الغفار بن حاجي الواريين، مسع القاضي إبراهيم بن محري اخليارجي
ر بن احلجازي بن عبد اجلبار أبو خليفة القزويين، مسع احلافظ احلسن بن أمحد السمرقندي، بنيسابور سنة عبد الغفا

سبع ومثانني وأربعمائة وعبد اجلبار جده هو أبو منصور عبد اجلبار بن مغفل بن حوالة بن عمر ابن حممد القرشي، 
  .وقد ذكرناه يف عبد اجلبار

أجاز له علي بن أمحد بن صاحل سنة سبعني وثالمثائة، واألشبه أن عبد الغفار بن عبد الغفار بن احلسني بن حوالة، 
حوالة الذي مسع أبا عبد اهللا حممد بن علي بن عمر املعسلي، حيدث عن أمحد بن حممد بن احلسني، حدثنا سليمان بن 

سالم عليك : إىل عابدداؤد، حدثنا سيار حدثنا جعفر بن سليمان، قال مسعت مالك ابن دينار، يقول كتب عابد 
  .كيف أنت، وكيف حالك، فكتب إليه أما كان يف حالك، ما يشغلك عن حايل هو ابن احلسني، هذا نسب إىل جده
عبد الغفار بن بندار بن كاسوية املشكوي، من عباد اهللا الصاحلني، وكان يعرف من الفقه ما ال بد منه ويتعيش مبا 

ى قدر الضرورة، وكان حيياً منبسط الوجه قنوعاً، ومسع االمام أمحد بن يكتسبه، من حلج القطن، ويقتصر منه عل
إمساعيل ميلي حدثنا أبو القاسم الشحامي، أنبأ أبو بكر البيهقي، أنبأ محزة بن عبد العزيز أنبأ أبو الفضل عبدوس بن 

دثنا علي ابن ثابت، عن احلسني بن منصور، حدثنا أبو حامت حممد بن إدريس الرازي، حدثنا حممد بن حامت الزمي، ح
  .الوزاع بن نافع، عن سامل، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم تفكروا يف آالء اهللا يعين عظمته وال تتفكروا يف اهللا، ومسع عشرة 
ب يف اجلامع، سنة أربع أصول من أول نوادر األصول حملمد بن علي الترمذي، من ملكداد بن حيدر بن ناصر الضرا
  .وأربعني ومخسمائة، بروايته عن احلسني بن حممد الغزال، ومسع القاضي عطاء اهللا بن علي أيضاً

  .عبد الغفار بن عبد اجلبار، مسع احلديث بقزوين من أيب بكر أمحد ابن حممد الذهيب
، مسع فهم املناسك أليب بكر النقاش، عبد الغفار بن عبد الرزاق بن عبد الغفار بن احلسن بن هلة القاضي القزويين

  .من أيب عمرو عثمان بن موسى املنيقاين سنة عشر ومخسمائة ويف بين هلة قضاة وفقهاء
عبد الغفار بن عبد الواحد بن حممد بن أمحد بن نصر بن هشام بن أزمان أبو النجيب األرموي، موىل جرير بن عبد 

عرفته حيكي أنه ورد قزوين، ومسع من أيب نعيم احلافظ، وأيب القاسم بن اهللا من األئمة املذكورين، حيفظ احلديث وم
بشران، وأمحد بن عبد اهللا احملاملي، وقال أبو بكر اخلطيب احلافظ أقام عندنا سنني، ومسع مبكة أبا ذر اهلروي وقد 



  .علقت عليه شيئاً يسرياً
  .سبع ومخسمائة عبد الغفار بن عنان السمسار، مسع األستاذ الشافعي بن داؤد سنة

عبد الغفار بن أيب القاسم بن عبد الواحد الزجناين الصويف، مسع االمام أمحد بن إمساعيل كتاب الشفقة والوجل البن 
  .فنجوية، سنة مثان ومثانني ومخسمائة

بعمائة، عبد الغفار بن حممد بن سهل أبو أمحد، مسع االمام أبا حممد عبد اهللا بن عمر بن زاذان سنة إثنيت عشرة وأر
وفيما مسع حديثه، عن علي بن أمحد بن صاحل، عن يوسف بن عاصم عن إبراهيم بن احلجاج، عن محاد بن سلمة، 

عن هشام بن عروة، عن عروة رضي اهللا عنه أن رجالً وسلم إبن أخي ورقة بن نوفل، فسب ورقة فقال النيب صلى 
  .أو جنتنياهللا عليه وآله شامت ال تسبوا ورقة فإنه قد رأيت له جنة 

  االسم التاسع عشر

عبد الغين بن حممد الشحاذي، مسع األستاذ الشافعي، حدث يف اجلامع عن أيب بدر حممد بن علي النهاوندي، عن أيب 
الفرايت عن جده أيب عمرو، أنبأ عمران بن موسى أنبأ أبو بكر عبد العزيز بن حممد، حدثنا حممد بن احلسني 

ن الواسطي حدثنا إمساعيل بن عياش، عن سيار الواسطي عن إسحاق بن عبد اهللا بن األمناطي، حدثنا حيىي بن عثما
قيلوا فإن الشيطان ال : أيب طلحة عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .يقيل
م املقرئ، سنة أربع وثالثني عبد الغين بن أيب نعيم الواريين أبو نصر مسع شرح الغاية للفارسي، من حممد بن آد

ومخسمائة، وفيه معجزين أي مثبطني ومانعني واخلط يدل عليه ومعاجزين، معاندين، مشاقني، ويقال عاجزت فالناً 
  .أي غالبته على إظهار العجز

  االسم العشرون

ل، والفقه واحلديث عبد القادر بن عبد اجلليل بن عبد اجلبار بن طاهر الدالملي، أبو القاسم كان له معرفة باألصو
وتتبع العلوم، ومجع الكتب ومسع حممد بن أيب الربيع الغرناطي، سنة ثالث وعشرين ومخسمائة، ومسع األستاذ أبا 

إسحاق الشحاذي سنة مخس وعشرين ومخسمائة كتاب السنة أليب احلسن القطان والتلخيص يف القراآت أليب 
  .معشر الطربي بسماعه منه
الفرج حممد بن حممود األنصاري القزويين، قال أنبأ والدي أنبأ القاضي أبو علي النصييب  مسع منه حديثه عن أيب

ببغداد حدثنا أبو الفوارس الصابوين مبصر، حدثنا املزين حدثنا الشافعي، حدثنا سفيان بن عينية، عن الزهري عن أيب 
م قال إذا استيقظ أحدكم من نومه سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسل

  .احلديث
  االسم احلادي والعشرون

عبد القدمي بن مسعود بن عبد اهللا املرزي أبو عبيد، مسع اخلليل بن عبد اجلبار القرائي الشهاب أليب عبد اهللا 
  .القضاعي، سنة ست ومخسمائة ومسع األستاذ الشافعي سنة إحدى عشرة

  االسم الثاين والعشرون
ر بن عبد اجلبار بن هبة اهللا الفيزي من أهل العلم والديانة، وكان يواظب على التذكري والتحصيل، ومسع عبد القاه

صحيح البخاري أو بعضه من أيب احلسن حممد بن أيب بكر االسفرائين، يف مسجد مراد، سنة إثنتني وأربعني 



  .ومخسمائة
  االسم الثالث والعشرون

اين القزويين، من املعدودين يف أهل العلم، ومسع مسند الشافعي من عمر بن أمحد عبد الكرمي بن أبان بن عثمان العثم
الصفار، بقرأة والدي رمحه اهللا بنيسابور، سنة ثالث وأربعني ومخسمائة وهو يرويه عن نصر اهللا بن اخلشنامي عن 

  .القاضي احلريي
تيمي أبو سعد القاضي من أهل طربستان، عبد الكرمي بن أمحد بن طاهر بن أمحد بن إبراهيم بن احلسن الوزان ال

سكن بالري ذكره أبو حممد عبد اهللا بن يوسف اجلرجاين يف كتاب طبقات أصحاب الشافعي رضي اهللا عنه فقال 
ومنهم القاضي أبو سعد الطربي سكن الري وويل قضاء ساوة، مث قضاء مهدان وهو مصنف متقن، وقال االمام أبو 

ره جاهاً وفضالً وبياناً وفصاحة تفقه على االمام أيب بكر القفال، ومسع احلديث منه سعد السمعاين هو من كبار عص
ومن األستاذ أيب إسحاق االسفرائين، وأيب منصور البغدادي، والقاضي أيب بكر احلريي مث قال أنبأ زاهر الشحامي يف 

  .ني وأربعمائةداره بنيسابور، حدثنا القاضي أبو سعد الوزان أمأل قدم علينا سنة مثان ومخس
أنبأ االمام أبو بكر القفال أنبأ أبو نعيم عبد الرمحن بن محد الغفاري، أنبأ أبو حممد عبدان بن حممد بن عيسى، حدثنا 

أبو الوليد هشام بن عمار الدمشقي حدثنا صدقة بن خالد، عن هشام أخربين حيان أبو النضر مسعت واثلة بن 
. اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أنا عند ظن عبدي يب فليظن يب مبا شاءاألسقع رضي اهللا عنه يقول مسعت رسول 

هشام هو ابن الغاز بن ربيعة، والقاضي أبو سعد قد واىف ناحية قزوين، ورمبا دخلها رأيت خبط القاضي عبد امللك 
قال أنشدين االمام  بن أمحد بن حممد بن املعايف أنشدنا القاضي االمام أبو سعد الوزان سنة سبع وستني حبوران دشت

  :ناصر العمري لبعضهم
  تروم احلمى لقيت من رفقة رشدا... أيا رفقة من أرض بصرى حتملوا 

  حتية من قد ظن أن ال يرى جندا... إذا ما وصلتم ساملني فبلغوا 
  بنار اهلوى والشوق قد جاوز احلدا... وقوال تركنا العامري مبلبال 

  وجدت لرياها على كبدي بردا ...إذا الريح من أرض احلبيب تنسمت 

  ويزداد داري من دياركم بعدا... غدا يكثر الباكون منا ومنكم 
  .تويف سنة مثان وستني وأربعمائة وقيل سنة تسع

عبد الكرمي بن ابرانشاء بن أيب عبد اهللا، مسع احلديث من أيب الفضل الكرجي سنة ستني ومخسمائة وليس هو من 
  .أهل العلم

سن بن احلسني اخلبازي أبو بكر بن أيب أمحد مسع اخلليل احلافظ سنة ثالث، أربعني وأربعمائة عبد الكرمي بن احل
التاريخ الصغري للبخاري بروايته عن عبد الرمحن بن حممد الشيباين عن ابن األشقر عنه ومسع الفرخان بن أمحد بن 

عن أيب عبد اهللا احلسن بن حممد بن سعيد  الفرخان سنة مثان وثالثني وأربعمائة جزأ من حديثه فيه رواية الفرخان
  .املعروف باملطبقي ببغداد

ثنا حممد بن عزيز، حدثنا سليمان بن سلمة، حدثنا يعقوب بن جهيم األزدي حدثنا عمرو بن حرب عن عبد العزيز، 
ثالث  عن أنس رضي اهللا عنه قال بينا حنن عند النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إذ عطش عثمان رضي اهللا عنه

عشطات متواليات، فقال صلى اهللا عليه وآله وسلم أال أبشرك هذا جربئيل خيرب عن اهللا تعاىل ما من عبد مؤمن 
  .يعطش ثالث عطشات متواليات إال كان األميان ثابتاً يف قلبه



عتربين وكان عبد الكرمي بن احلسن بن الكرمي بن احلسن بن علي بن إبراهيم الكرجي أبو القاسم من أكابر البلد، امل
كرمي األصل والفرع مسع السيد أبا حرب وغريه بقزوين، ومسع األربعني للحاكم أيب عبد اهللا احلافظ، من الشيخ 

أمحد بن طاهر بن سعيد بن أيب سعيد بن أيب اخلري، بروايته عن أيب بكر بن خلف عن احلاكم، وقد قرأته عليه ومسع 
غداد أيضاً من عمر الصفار سنة إثنتني وأربعني ومخسمائة بروايته عن أيب األربعني لألستاذ أيب القاسم القشريي بب

  .نصر القشريي عن أبيه تويف سنة إحدى وستمائة يف رجب
عبد الكرمي بن احلسن بن علي بن إبراهيم، أبو القاسم الكرجي جد األول نبيل كبري علماً وجاهاً، وكان إليه إمامة 

 منصور املقومي، سنة تسع وستني وأربعمائة، ورأيت مما علق عليه يف الفقه اجلامع بقزوين، ومسع احلديث من أيب
واألصول أجزأ، وهو ممن عاش سعيداً ومات شهيداً، قتلته املالحدة، سنة مثان وتسعني وأربعمائة يف احملرم وكتب 

  :إليه هبة اهللا بن احلسن بن عبد امللك
  املعبد الكرمي الكامل الع... نفسي قدا أليب القاسم 
  يف الناس واملشهور يف العامل... الكرجي األرجي الثنا 

  من كل وجه جدد الالئم... هو الذي سّد على نفسه 
  ال يصفق الدهر يدي نادم... يف حله األمر ويف عقده 

  بيين وكم من ناقص هادم... يرفووكم من فائق خارق 
  ال عانه العائن من دائم... مجال قزوين به دائم 

  خال ولو فيه بنوا آدم... مع من دونه واملسجد اجلا
  كأنه اجلوهر يف الصارم... هواه يف سوداء قليب غدا 

  :ورثاه فقال
  وال أرض تزول وال مساء... أمثل مجال دين اهللا يؤدي 

  وال مشس خيالفها الضياء... وألجنم خيالفه كسوف 
  وال يصفر من وجل مساء... وال حيمر من حجل صباح 

  هلائلة أجنتها النساء... يلقي  جلل اخلطب حىت كاد
  وإن كرمت على له فداء... مضى الشيخ االمام وليت نفسي 

  ومات لقي وليس له بواء... إمام عاش ليس له نظري 
  له يف الطيب ما طرد الظباء... أريق دم لو أن املسك تال 

  ذوو شحنائه واألصدقاء... قتيل يف فجيعته تساوي 
  وجفن فيه تغرف منه ماء... فقلب فيه تقبس منه نار 
  مواليه وشانيه سواء... فقل يف هالك أسفاً عليه 
  تباشر يف اجلنان األنبياء... إمام هدى ملقدمه عليهم 

  ويلقى يف كرامة رداء... فتخلع يف تلقيه حذاء 
  وهل منا على ملك بكاء... فما وجه البكاء عليه منا 
  فناءإىل دار عواقبها ... وهل دار البقاء هلا قياس 



  حيمي من أسرهتا احلياء... فإن يك بعده قزوين وجها 
  ملثواه الكرمي وكربالء... فبعض بقاع جامعها عرى 

  وجوه املسلمني به وضاء... ويف وجه البسيط منه ذكر 
  وال يف لقية منه رجاء... مضى يف اغتراب منه عود 

  غمام صوب وابله دماء... سقاه من جفون حملفيه 
  وأجفان كما انقلب االناء... صرف جتري دموع كاملدام ال

  بقاء ما ملدته انقضاء... وعاش سليله احلسن املقدي 
  به عنا انقشاع واجنالء... فما لضباب هذا اخلطب إال 

  :ورثاه أبو العالء عبد الواحد بن منصور األديب فقال
  مواطر در من جفوف الفىت العذري... خليلي ما عذري إذا كنت ال أدري 

  يقول هلا فأجرى ظالماً إىل الفجر... مشدوة يعرب عن أسى بعربة 
  حليف املساعي الغر واحلسب النضر... أمل تريا أنا فجعنا مباجد 

  أيب القاسم البسام أكرم ذي ثغر... أيب القاسم القسام خط بين اهلدى 
  إىل جنة املاوي شهيداً بال وزر... فلهفي على عبد الكرمي وإن أوى 

روح بن عنبسة البصري، حدث عن شعبة بقزوين، روى أبو احلسني أمحد بن فارس، يف بعض عبد الكرمي بن 
األجزاء عن علي بن مهروية البزاز إمأل سنة تسع وعشرين وثالمثائة، حدثنا املنسجر بن الصلت، حدثنا عبد الكرمي 

يب صلى اهللا عليه وآله بن روح البصري، حدثنا شعبة عن منصور عن أيب وائل عن حذيفة رضي اهللا عنه أن الن
  .وسلم أتى سباطة قوم، فبال قائماً، مث توضأ ومسح على خفيه

  .عبد الكرمي بن أيب زرعة احلداد مسع اخلليل بن عبد اهللا احلافظ سنة ثالث وأربعني وأربعمائة
يوخ خراسان، منهم عبد الكرمي بن عبد اجلبار بن عبد الكرمي، الدالملي البزاز، ويعرف بفيلوية أجاز له، مجاعة من ش

وجيه بن طاهر الشحامي، ومسعت منه مشيخة وجيه، حبق إجازته، سنة ستمائة، ويف هذه املشيخة أنبأ الفقيه، شعبة 
  .بن عبد اهللا األثري الطوسي، أنبأ أبو طاهر حممد بن علي بن أمحد بن إمساعيل أنبأ جدي

عبيد اهللا بن عبد الكرمي حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري، أنبأ أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد الرازي ببخارا، أنبأ أبو زرعة 
عبد اهللا بن يزيد أنبأ حيوة بن شريح، أخربين شرحبيل بن شريك، أنه مسع أبا عبد الرمحن احلبلي، حيدث عن عبد اهللا 

ا املرأة الصاحلة، الدنيا متاع، وخري متاعه: بن عمرو رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
  .ولد سنة سبع وعشرين ومخسمائة

عبد الكرمي بن عبد احلميد بن عبد الكرمي بن علي بن أيب الفتح أبو املكارم احلنفي، كان من أهل الفقه والنظر 
معتقداً فيه بني أصحاب الرأي، حمترماً عارفاً بالشروط موثوقاً به، وقد سبق ذكر أبيه تويف سنة تسع ومثانني 

  .مائة أو حنوهاومخس
عبد الكرمي بن عبد اهللا الصويف أبو القاسم اجملاور، شيخ من األعزة، ورد قزوين، ومسع منها علي بن حيدر 

  .الرزبري، سنة تسع عشر ومخسمائة
عبد الكرمي بن عبد امللك بن حممد القزويين، الفرحي املقرئ، مسع القاضي عطاء اهللا بن علي بأهبر سنة مثان ومخسني 

  .ائةومخسم



عبد الكرمي بن علي القزويين، مسع صلة بن املؤمل البغدادي، سنة مثان وعشرين وأربعمائة، وفيما مسع حديثه، عن 
أيب علي خملد بن جعفر بن خملد الدقاق، حدثنا أبو بكر حممد بن حيىي بن سليمان، حدثنا عاصم بن علي حدثنا 

  .ال يدخل النار أحد ممن بايع حتت الشجرة: لالليث، عن أيب الزبري، عن جابر رضي اهللا عنه أنه قا
عبد الكرمي أو عبد امللك بن علي بن أيب نصر القزويين، أبو سعيد روى عنه نصر بن إبراهيم املقدسي، أنبأ أبو 

الفضل حممد بن عبد الكرمي الكرجي، أنبأ أبو سعد ناصر بن حممد االسفرائين، حدثنا أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن 
قدسي، أنبأ أبو سعيد القزويين أنبأ أبو العباس أمحد بن عيسى النصييب، حدثنا احلسني بن أمحد املالكي، حدثنا نصر امل

القاضي أبو بكر بن يوسف بن حامت بن يوسف، قال قرأت على أمحد بن حممد بن ساكن الزجناين، حدثنا إمساعيل بن 
  .رمحن ابن جندب عن كميل بن زيادموسى الفزاري أنبأ عاصم بن محيد عن أيب محزة عن عبد ال

يا كميل القلوب : قال أخذ علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه بيدي، فأخرجين إىل ناحية اجلبان، فلما أصحر قال
الناس ثالثة، عامل رباين ومتعلم، ومهج رعاع، أتباع كل ناعق : أوعية فخريها أوعاها، فاحفظ عين ما أقول لك

  .ديثاً طويالًمييلون مع كل ريح، وذكرها ح
عبد الكرمي بن حممد األسفيد كليمي أبو احملاسن بن أيب بكر الكوميي، مسع احلافظ أبا يعلى اخلليلي، وهو أخو عبد 

  .الصمد بن حممد املذكور من قبل
عبد الكرمي بن حممد بن حامد اخليام، أبو منصور بن أيب احملاسن الطوسي من أهل العلم واحلديث، ورد قزوين، 

حدثنا والدي إمالء حدثنا أبو منصور اخليام يف شعبان سنة تسع وعشرين ومخسمائة، وهو أول حديث : اوحدث هب
مسعته منه، حدثنا عبد الرمحن بن بشر العبدي، وهو أول حديث مسعته منه، عن عمرو بن دينار عن أيب قابوس موىل 

  .لعبد اهللا بن عمرو بن العاص، عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال الرامحون يرمحهم الرمحن، إرمحوا أهل األرض يرمحكم، من يف السماء، 

وهذا أول حديث كتبته عن والدي رمحه اهللا إمالء وذكر أن أبا منصور اخليام كان يروي تفسري ابن حبيب، عن أبيه 
فرخزادي عنه ووجيز الواحدي عنه، وفضائل القرآن أليب عبيد عن األستاذ أيب القاسم عنه، وتفسري الثعليب عن ال

عن أيب منصور املقومي باسناده وسنن السجستاين، عن نصر بن علي الطوسي عن أيب علي الروذباري ومسند 
الطيالسي، عن أيب صاحل املؤذن، عن أيب نعيم باسناده ومسند الشافعي رضي اهللا عنه عن أيب املظفر طاهر بن حممد 

  .اهفور االسفرائين، عن القاضي أيب بكر احلريي وسنن ابن ماجة عن أيب طلحة اخلطيببن ش
عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك بن طلحة بن حممد، األستاذ االمام أبو القاسم القشريي، وصفه االمام أبو 

يب النحوي الكاتب الشاعر الفقيه املتكلم األصويل، املفسر األد: احلسن عبد الغافر بن إمساعيل الفارسي، فقال
لسان عصره، وسيد وقته وسر اهللا يف أرضه، شيخ املشائخ، واستاذ اجلماعة، مقصود سالكي الطريقة، وبندار 

  .احلقيقة، وعني السعادة، وقطب السيادة، مل ير مثل نفسه وال رأى الراؤن مثله يف كماله وبراعة
ان، وسكنوا النواحي، وهو قشريي األب سلمي األم، ويقال أصله من ناحية استواء، من العرب الذين وردوا خراس

أنه دخل نيسابور بعد أن تعلم األدب واحلساب، واخلط وأونس رشده فيها، لعله يصون ضيعته بناحية استوا، عن 
اخلراج واملؤن، فحضر جملس األستاذ أيب علي الدقاق معافصة ووقع يف شبكته وفسخ العزمية األوىل وسلك طريق 

  .ةاالراد
فأشار بتعليم العلم، فدرس الفقه على أيب بكر حممد بن بكر الطوسي إىل أن برع فيه وأخذ األصول من األستاذ أيب 
بكر بن فورك، مث اختلف بعد وفاته إىل األستاذ أيب إسحاق االسفرائين، وكان حيضر مع حتصيل العلم جملس األستاذ 



  .فاطمة، ورزق منها األوالد النجباء أيب علي، وترقت حاله إىل أن زوجه األستاذ ابنته
مث خرج إىل احلجاز، ومسع هبا، وبالعراق احلديث، وعاد وصنف التصانيف، وأملي سنني، مسع بنيسابور اخلفاف، 
وأبا نعيم عبد امللك بن احلسن، واحلاكم أبا عبد اهللا، وأبا حممد عبد اهللا بن يوسف بن نامويه، وببغداد أبا احلسني 

 القطان، وأبا احلسني علي بن حممد بن بشران وبالكوفة جناح بن نذير، ومبكة أبا عبد اهللا حممد بن حممد بن احلسني
  .الفضل بن نظيف املصري

ذكره اخلطيب أبو بكر احلافظ يف تارخيه، وروى عنه وكان رمحه اهللا قد أتى ظاهر قزوين والظاهر أنه أتى إىل باطنها 
يف أنشدين األستاذ أبو القاسم القشريي بظاهر قزوين، سنة أربع ومخسني أيضاً، رأيت خبط عبد امللك بن املعا

  :وأربعمائة، وكان يف صحبة السلطان طغرلبك
  ال بعت عمري بالدنيا وما فيها... الدهر ساومين عمري فقلت له 

  تبت يداً صفقة قد خاب شاريها... مث اشتراه تفاريقاً بال مثن 
أنبأنا ابن األسعد التستري، مساعاً، وأبو املظفر عبد النعم إجازة قاال حدثنا قرأت على االمام أمحد بن إمساعيل 

األستاذ أبو القاسم القشريي أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين، أنبأ أبو احلسن علي بن حممد بن عقبة 
بن مالك رضي اهللا عنه أن سائالً أتى الشيباين، بالكوفة أنبأ اخلضر بن أبان اهلامشي، أنبأ أبو هدبة إبراهيم حدثنا أنس 

  :املسجد وهو يقول

من يقرض امللي الويف، وعلي رضي اهللا عنه راكع، يقول بيده خلفه للسائل أي اخلع اخلامت من يدي، قال فقال 
وجبت له اجلنة : يا عمر وجبت قال بأيب وأمي يا رسول اهللا ما وجبت قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  : ما خلعه من يده، حىت خلعه من كل ذنب ومن كل خطيئة وأنشد األستاذ لنفسهواهللا
  من قبل أن أتويف مرة عودي... يا ليلة الوصل قد أورثتين أسفاً 
  قليب على النار مثل الند والعود... إين ملا مسين من طول فقدكم 

عند شيخه األستاذ أيب علي الدقاق يف ولد سنة ست وسبعني وثالمثائة، وتويف سنة مخس وستني وأربعمائة ودفن 
  .اخلانقاه

  االسم الرابع والعشرون

  .عبد الكايف بن عبد الصمد بن أيب بكر اجليلي مسع األستاذ أبا إسحاق الشحاذي بقزوين
  .عبد الكايف بن أيب الفتح الصويف القزويين مسع األستاذ أبا القاسم عبد اهللا بن حيدر

كرمي العالين، مسع مخسة أصول من أول نوادر األصول حملد بن علي الترمذي احلكيم، عبد الكايف بن حممد بن عبد ال
  .من ملكداد بن حيدر بن ناصر الضراب، بروايته عن احلسن الغزال

عبد الكايف بن هبة اهللا القزويين، مسع الرياضة للشيخ جعفر املعروف ببابا، من أيب علي املوسياباذي سنة إثنتني 
  .ومخسني ومخسمائة

  االسم اخلامس والعشرون
عبد اهللا بن إبراهيم بن أمحد األسترابادي أبو حممد الطلقي، ورد قزوين وحدث هبا عن أيب نعيم، عبد امللك بن حممد 
بن عدي احلافظ، ومسعه علي بن احلسني الصقيلي، حيدث عنه قال أبو نعيم حدثنا عبيد اهللا بن سعيد الزهري، حدثنا 

ن سعد، حدثنا أبو أويس، أخربين أبو شهاب أن أباه أخربه أن أنس بن مالك األنصاري عمي يعقوب بن إبراهيم ب



  .رضي اهللا عنه، أخربه أن رجالً سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، ما الكوثر
الطيور  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم هو هنر أعطانيه اهللا يف اجلنة أبيض من اللنب وأحلى من العسل فيه

وأعناقها كأعناق اجلزر، فقال عمر رضي اهللا عنه إهنا لناعمة يا رسول اهللا، قال صلى اهللا عليه وآله وسلم آكلها 
  .أنعم منها

عبد اهللا بن إبراهيم بن عبد امللك بن حممد أبو بكر بن أيب إسحاق الشحاذي شيخ مبارك طايع قانع، خاشع، للحق 
ذكور يتسري جبميل السرية ويتخلق باألخالق املنرية، ولد وأبوه ابن ثالث وتسعني  غيور وباملعروف أمور وهللا تعاىل

سنة، وانتفع ببقية عمره فكان حيضره جمالس السماع عليه ورزق االجازات العالية بتحصيل االمام أمحد ابن 
  .إمساعيل

حممد املروروذي وحممد بن حممد  أجاز له يف اآلخرين أبو الفتح حممد بن عبد الرمحن اخلطيب وإبراهيم بن أمحد بن
بن أمحد اخلموشي وأبو القاسم أمحد بن منصور بن حممد السمعاين وهبة اهللا بن سهل السيدي وأبو األسعد القشريي 
وأبو نصر املعروف بسره مرد وأبو طاهر حممد ابن أيب بكر السنجي وحممد بن أيب نضر املسعودي مسموعاهتم وأبو 

  .ألرغياين ما جيوز له روايته وأبو عبد اهللا حممد بن الفضل الفراوي مسموعاته ومستجازاتهنصر حممد بن عبد اهللا ا
مل يزل الطلبة يسمعون منه، بروايته عن أبيه حضوراً ومساعاً وباجازات األئمة له منذ ثالثني سنة، إىل األن وكانت 

يخ أيب بكر بن إبراهيم أنبأ والدي والدته يف سنة مخس وعشرين ومخسمائة، وهو اليوم حي يرزق قرأت على الش
أنبأ أبو احلسن علي بن احلسن الدير عاقويل مبكة، سنة أربع وسبعني وأربعمائة، أنبأ أبو احلسن علي بن عمر بن 
حممد احلراين مبصر حدثنا أبو القاسم محزة بن حممد بن علي الكتاين احلافظ إمالء مبصر حدثنا حممد بن إمساعيل 

ن أيب صفوان حدثنا ابن أيب عدي حدثنا شعبة عن عبد اهللا بن بشر اخلثعمي عن أيب زرعة بن البغدادي حدثنا اب
  .عمرو بن جرير عن أيب هريرة رضي اهللا عنه

اللهم أنت : قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا سافر فركب راحلته قال باصبعه هكذا، وقال
ال، اللهم أصحبنا بنصح وأقلبنا بذمة، اللهم أزولنا األرض وهون علينا الصاحب يف السفر واخلليقة يف األهل وامل

  .السفر أعوذ بك من وعثاء السفر وكأبة املنقلب
قال محزة احلافظ ال نعلم رواه عن شعبة غري ابن أيب عدي وقرأت عليه أيضاً أنبأ والدي أنبأ أبو العباس أمحد بن علي 

فضل عبد الرمحن بن أمحد بن احلسني الرازي أخربين أيب إجازة حدثنا أبو بن أمحد األصباغي املقرئ حدثنا أبو ال
  :القاسم بن أمحد حدثين أبو عبد اهللا نفطويه قال بعض الشعراء يف الفراق

  ناديت من أين إىل أين... ملا رأيت العيس حيدي هبا 
  أصابنا احلاسد بالعني... فصاح يب من بينهم صائح 
يم اخلليل اخلليلي والد اخلليل احلافظ، رواه عنه أنبأه أمحد واخلليل، ومسع أبا احلسن عبد اهللا بن أمحد بن إبراه

القطان ويف مسموعه منه حديثه عن حيىي بن عبد األعظم حدثنا عبد اهللا بن اجلراح القهستاين حدثنا محاد بن زيد 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه عن أيوب السجستاين عن أيب رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، قال 

وآله وسلم أدوا صاعاً من طعام يف الفطر، ومسع أيضاً علي بن مهروية وسليمان بن يزيد وأقراهنما، مات سنة مثان 
  .وسبعني وثالمثائة أو حنوها

غياث إبراهيم عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا الفقيه أبو سليمان املرزي أخو أيب 
بن أمحد بن إبراهيم املرزي وقد سبق ذكره، مسع حممد بن سليمان بن يزيد وغريه، ومسع غريب احلديث أليب عبيد 



من احلسن بن جعفر الطييب عن أيب احلسن القطان عن علي بن عبد العزيز عنه، وروى عنه أبو سعد السمان يف 
  .مشيخته

د املرزي بقراأيت عليه يف جامع قزوين حدثنا أبو حفص عمر بن أمحد فقال حدثنا أبو سليمان عبد اهللا بن أمح
املروروذي حدثنا حممد بن حممد بن سليمان الباغندي حدثنا عبد اهللا بن عمران حدثنا فضيل بن عياض عن الثوري 

إن هللا مالئكة  عن عبد اهللا ابن السائب عن زاذان عن عبد اهللا رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
  .سياحني ينقلوين عن أميت السالم

عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم القطان، مسع اخلضر بن أمحد الفقيه كتاب اخلراج والفئ واألمارة من سنن أيب داؤد 
  .السجستاين، بروايته عن ابن داسة

  .ئين، سنة ست ومخسمائةعبد اهللا بن أمحد بن بندار اخليارجي، مسع أبا العباس أمحد بن أيب سعد االسفرا
  .عبد اهللا بن جعفر بن أمحد الكموين أبو حممد القزويين، مسع حممد ابن سليمان بن يزيد

عبد اهللا بن أمحد بن حسنوية بن حاجي أبو بكر الزبريي تفقه ببغداد وكان من أقران والدي رمحه اهللا تعاىل وكانا 
والدي من السيد أيب حرب اهلمداين، سنة ثالث ومثانني يتصافيان، ومسع مسند الشافعي رضي اهللا عنه بقراءة 

ومخسمائة، وصحيح مسلم من أيب إسحاق الشحاذي، سنة ست وعشرين ومخسمائة، وسنن ابن ماجة من االمام 
  .ملكداد بن علي، سنة ثالث وثالثني ومخسمائة

مثال واحلكايات وكتب منا أجاز له أبو زرعة عبد الكرمي بن إسحاق بن سهلوية، وكان له شغف باألشعار واأل
الكثري وقرأت عليه أخربكم أبو منصور نوشتكني بن عبد اهللا النظامي أنا أبو احلسن عاصم بن احلسن بن حممد 

  .العاصمي أنبأ أبو عمر عبد الواحد بن حممد بن مهدي
بة بن سوار أنبأ عطاف أنبأ احلسني بن حيىي بن عياش القطان حدثنا احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين حدثنا شبا

من تزوج امرأة بصداق ال يريد أن يؤديه جاء : بن خالد عن ابن صهيب عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
  ....يوم القيامة زانياً، ومن تسلف ما ال يريد أن ال يؤديه جاء يوم القيامة سارقاً تويف سنة 

، روى عن احلافظ أيب نعيم األصبهاين، ومسع أبا حامت خاموش عبد اهللا بن أمحد بن زردة القزويين من أهل احلديث
بقراءة حممد بن إبراهيم الدواليب بالري، سنة إثنتني وثالثني وأربعمائة، وروى عنه اخلليل القرائي واستجيز منه 

  .احلافظ أيب القاسم إمساعيل بن أمحد األشعثي سنة مثان وستني وأربعمائة
بندار أبو الفرج، فقيه كامل قضي بقزوين، سنة مثان ومخسمائة، ورأيت خبطه سجالً  عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن

  .أثبته يف مجادي األول من السنة والفتية شاهداً على فقهه وبالغته وقوة إيراده
عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن عمر بن آزاد، مسع بقراءة احلافظ اخلليل من أيب حممد بن زاذان يف مسند أمحد بن 

بل، بروايته عن أيب بكر القطيعي عن عبد اهللا بن أمحد عنه حدثنا أبو النضر حدثنا شريك عن معاوية بن إسحاق حن
عن أيب صاحل احلنفي عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال مسعت 

  .مل يتب مثل اهللا به يوم القيامة مثل بذي روح، مث: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول
عبد اهللا بن أمحد بن ماك بن أخي أيب القاسم عبد العزيز بن ماك الفقيه قال اخلليل يف االرشاد، مسع احلسن بن علي 

  .وارحتل إىل عبد الرمحن أيب حامت، ومات ومل يبلغ الرواية

تنزيل القرآن لعطاء اخلراساين من علي بن أيب طاهر  عبد اهللا بن أمحد الباقالين وعبد اهللا بن أمحد امللحي مسعا كتاب
  .بقزوين، سنة تسع ومثانني ومائتني



  .عبد اهللا بن أمحد متولة األصبهاين، مسع بقزوين أبا الفتح الراشدي بقراءة خداداد الديلمي، سنة سبع وأربعمائة
ستشهدت منك كرامات، ومسع حممد بن أيوب عبد اهللا بن املرزبان العابد أبو حممد القزويين، من الكبار قال اخلليل ا

وإبراهيم بن يوسف اهلسنجاين واحلسن بن أيوب وعلي بن أيب طاهر، ومسعت شيوخنا يثنون عليه، وكان القاضي 
  .حدثنا العابد الزاهد، وكان خنت علي بن حممد بن مهروية على ابنته: بن أيب زرعة، إذا روى عنه يف االمالء يقول

ورأيت خبط االمام هبة اهللا بن زاذان عن علي بن عمر الصيدالين أنه قال كنا يف طريق احلج يف  تويف بعد األربعني
البادية، فأخذنا مطر عظيم وريح ورعد وظلمة، مث سكنت فإذا انسان خراساين يسأل عن قافلة القزاونة فدل علينا 

  .فقال أيكم عبد اهللا بن املرزبان، فقلنا ذاك وهو يصلي إىل جنب حممد
قال غفوت فرأيت منادياً ينادي إن اهللا خلص أهل هذه القافلة بعبد اهللا بن املرزبان القزويين، ويف أمايل القاضي ف

عبد اجلبار بن أمحد حدثنا أبو حممد عبد اهللا املرزبان بقزوين حدثنا أمحد بن اخلضر املرزي حدثنا عبد احلميد ابن 
د اهللا بن املبارك حدثنا حيىي بن عبد اهللا عن أبيه عن أيب هريرة رضي إبراهيم البوشنجي حدثنا حممد بن بكر حدثنا عب

  .اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم استفرهوا ضحاياكم فإهنا مطاياكم على الصراط
ث ومخسني عبد اهللا بن إمساعيل بن عبد اهللا بن زاذان أبو حممد، مسع أبا منصور حممد بن أمحد بن زيتاره، سنة ثال

وأربعمائة، يف سنن أيب داؤد السجستاين بسماع ابن زيتارة، عن الشريف أيب عمر القاسم بن جعفر اهلامشي، 
حدثنا قتيبة بن سعيد، عن املغرية، يعين ابن عبد الرمحن عن أيب الزناد، : بالبصرة، عن أيب اللؤلؤي عن أيب داؤد قال
لنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال نزل نيب من األنبياء حتت شجرة عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن ا

  .فلدغته منلة فأمره جبهازه، فأخرج من حتتها، مث أمر هبا فأحرقت، فأوحى اهللا إليه فهال منلة واحدة
خطه عبد اهللا بن إمساعيل بن القاسم اجلرجاين، أبو القاسم القزويين فقيه كامل يف علم الشروط، متقن فيه، وكان 

مناسباً لذلك العلم، وكان مستطرفاً جيد العبارة، حسن االيراد، ومسع الترغيب حلميد بن زجنوية من االمام ملكداد 
بن علي باسناده والغاية البن مهران، من حممد بن آدم الغزنوي، وصحيح البخاري من األستاذ الشافعي، وسنن أيب 

  .قوميعبد اهللا ابن ماجة، من أيب غامن العمروي عن امل
ورسالة األستاذ أيب القاسم القشريي من السيد أيب الفتوح إمساعيل بن علي بن حممد بن محزة اجلعفري الزينيب، عنه 

والرياضة للشيخ أيب حممد جعفر بن حممد األهبري من أيب علي املوسياباذي، واألربعني يف البسملة من مصنفة أيب 
، وقد قرأت عليه هذا األربعني، وفيه أنبأ الشيخ أبو بكر أمحد بن حممد بكر أمحد بن أيب اخلطاب بن إبراهيم الطربي

  .النهاوندي، أنبأ أبو حممد احلافظ أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى املقرئ وأبو جعفر احلنفي الفقيه
الرفاعي، قاال حدثنا أبو احلسني الغازي حدثنا عبد الصمد بن حممد، حدثين حممد بن حكيم، حدثنا أمحد بن السكن 

عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما، قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .وآله وسلم، أن يكتب يف سطر بسم اهللا الرمحن الرحيم شيء آخر اعظاماً له، ورأيت منسوباً إليه يف بعض األجزاء

   بوجه ضاحكإال تلقاين... وافيت منزله فلم أر صاحباً 
  ملقدمات ضيا وجه املالك... والبشر يف وجه الغالم نتيجة 

  :وعلى ضده
  إال تلقاين بوجه هالك... وأفيت منزله فلم أر صاحباً 

  ملقدمات سواد وجه املالك... والشؤم يف وجه الغالم نتيجة 
  .تويف سنة ست ومثانني ومخسمائة



ان بن يوسف بن داؤد بن سليمان احلبان، أبو طاهر املقرئ، عبد اهللا بن إمساعيل بن يوسف بن يعقوب بن سليم
حدثنا أبو طاهر عبد اهللا بن إمساعيل بن : شيخ عن بكر بن أمحد الشافعي، وحدث عنه أبو سعد السمان، فقال

يوسف املقرئ، بقراأيت عليه يف جامع قزوين، حدثنا بكر بن أمحد الشافعي، حدثنا حممد بن يونس بن موسى الكدميي 
بصري، حدثنا حسني بن حفص األصفهاين، حدثنا سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة عن ال

  .أهل اجلنة عشرون ومائة صف مثانون منهم من هذه األمة: أبيه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
لتنيسي رأيت خبط اخلليل احلافظ، حدثين القطان، حدث بقزوين عن علي بن جعفر ا: عبد اهللا بن أيوب الدمشقي

علي بن احلسن املذكر حدثنا عبد اهللا بن أيوب القطان الدمشقي بقزوين، حدثنا علي بن جعفر بن مسافر التنيسي، 
وأنا سألته حدثنا أبو عتبة حدثنا بقية، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

  .عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلوة فال صلوة إال املكتوبة النيب صلى اهللا
عبد اهللا بن أيب بكر بن العالء أبو حممد الزجناين الصفاري، فقيه حمصل، مناظر تفقه بزجنان، وأصبهان وغريمها، وأقام 

والتضع بقزوين، مدة مث توطن الري، وهبا كانت وفاته، وكان سهل اجلانب، حسن األخالق بعيداً عن التكلف، 
  .وروى عن أمحد بن أيب نصر بن أمحد الكراين باألجازة، حديثه عن أيب نصر أمحد بن عمر الغازي

ثنا أبو القاسم علي بن أمحد املقرئ، أنبأ أبو طاهر املخلس، حدثنا عبد اهللا بن حممد البغوي، حدثنا بشر بن الوليد، 
سلمة، عن أيب هريرة، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  عن. حدثنا سليمان بن داؤد اليمامي، عن حيىي بن أيب كثري

يا أبا بكر كيف توتر قال أوتر من أول الليل قال كيس حذر، مث قال لعمر رضي اهللا عنه كيف توتر يا : وآله وسلم
  .أبا حفص، قال أوتر من آخر الليل قال قوي معان

روى عن مالك ومحاد بن زيد، وشريك وهشيم، وعبد  عبد اهللا بن اجلراح بن سعيد القهستاين أبو حممد نزيل الري
العزيز الدراوردي، وابن املبارك، وحفص بن عبد الرمحن النيسابوري، وعبد اخلالق بن إبراهيم بن طهمان، وروى 

عنه أبو زرعة وأبو حامت الرازيان، ومسلم بن احلجاج صاحب الصحيح، وأبو العباس السراج، ومن أهل قزوين 
  .عظم وموسى بن هارون بن حيان، واحلسن بن علي الطنافسيحيىي بن عبد األ

ذكر اخلليل احلافظ يف االرشاد أنه دخل قزوين، سنة إثنتني وثالثني، وقال حدثنا أبو احلسن أمحد بن عمر الزاهد، 
ب، عن بنيسابور حدثنا أبو العباس السراج حدثنا عبد اهللا بن اجلراح، حدثنا محاد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهي

أللهم إين أعوذ بك من : أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان إذا دخل اخلالء قال
  .اخلبث واخلبائث تويف بقهستان سنة سبع وثالثني ومائتني

وروى عبد اهللا بن احلجازي بن شعبوية بن غازي أبو بكر مسع أبا احلجازي الفقيه وأقرانه وكان من الصاحلني 
  .احلديث

عبد اهللا بن حيدر بن أيب القاسم بن ولشان أبو القاسم القزويين إمام كبري، مشهور بعيد الصيت، كان أكثر مقامه، 
هبمدان يدرس ويفيت هبا مهيباً، موقراً عند السالطني واألكابر فضالً عن األوساط والعوام، قوالً باحلق ناصحاً للخلق 

خلالف، وخترج به مجاعة مجة وانتشر علمه وأصحابه يف األطراف وكان رفيع وصنف يف احلديث، واألصولني وا
  .القدر واهلمة ومع ذلك حسن احملاورة، واخللق والصحبة

سافر يف أول أمره الكثري متفقهاً ولقى كبار أئمة، ومسع احلديث بقزوين، وبنيسابور، وسرخس، وطوس، وغريها 
ته التخاريج، أنبأنا االمام أبو القاسم بن حيدر، أنبأ حممد بن احلسني وأدرك األسانيد العالية، وخرجت من مسموعا



القالنسي، ببلخ أنبأ أبو علي احلسن بن علي الوخشي، أنبأ أبو القاسم علي بن أمحد اخلزاعي، حدثنا اهليثم بن 
  .رضي اهللا عنهكليب حدثنا عيسى بن أمحد العسقالين، حدثنا حممد بن كثري الرملي حدثنا محاد بن ثابت عن أنس 

يا حفصة أما علمت أن املعول عليه يعذب، وأنبأنا : أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ملا طعن عولت، حفصة فقال
أنبأ أبو احلسن علي بن عبد اهللا اجلنابذي حدثنا أبو احلسن علي بن أمحد الزاوهي أنبأ أبو سعد بن عليك، : أيضاً قال

مسرور، حدثنا عبيد اهللا، أنبأ عمر، عن سهل أخربين حممد بن سوار، عن جعفر أخربنا أبو الفتح يوسف بن عمر بن 
  .بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي اهللا عنه

قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يغزو ومعه عدة من نساء األنصار يسقني املاء ويداوين اجلرحى، 
بن حممد بن أيب صاحل اخلواري البيهقي، بنيسابور سنة عشرين وأنبأنا أيضاً أبو احلسن علي بن أيب صاحل بن علي 

ومخسمائة أنبأ أبو بكر بن خلف أنشدنا الشيخ أبو عبد الرمحن السلمي، أنشدنا أبو بكر الشريازي النحوي، أنشدين 
  .احلسن بن عبد اهللا فيما أنشدهم جامع بن سعيد، وزعم أهنا لبعض األعراب

  حىت تنادوا بأن قد جئ بالظعن... زن ما كنت أعلم ما يف البني من ح
  فجمجمت بعض ما قالت ومل تنب... قامت تودعين، والدمع يغلبها 

  كما مييل نسيم الريح بالغصن... مالت على حتييين وتلثمين 
  يا ليت معرفيت إياك مل تكن... وأعرضت مث قالت وهي باكية 
  .تويف سنة إثنتني ومثانني ومخسمائة

ن مردوية القزويين، أبو حممد حدث عنه االمام أبو القاسم احلسن بن حممد بن حبيب، يف كتاب عبد اهللا بن احلسن ب
مسعت أبا حممد القزويين هذا جبرجان، يقول مسعت أبا سلمة عبد اهللا بن سعيد : عقالء اجملانني، من مجعه فقال

ثرة املال، فأتى برعيل من الكاتب، يقول دخل بعض الشعراء علي ابن شوذب، وهو الذي يضرب به املثل يف ك
اخليل فتأملها، وقال اخرجوا منها ذلك املرعزي مث أتى بقطيع من األغنام فقال أال تذحبوا ذلك األدهم وكان 

  الشاعر مدحه بقصيدة، فلما رأى ذلك خرج ومل ينشده وقال،
  وحيسب األدهم من عزي... ال يعرف الضأن من املعزي 
  ك لعمري قسمة ضيزيتل... صفت له الدنيا وضاقت لنا 

عبد اهللا بن احلسني بن أمحد الفقيه أبو زرعة املاكي كبري فقيه مفت حافظ كثري النثر والسماع، وكان على سنني يف 
املسجد اجلامع بقزوين، مسع بقزوين ميسرة بن علي، وحممد بن إمساعيل بن علي القفال الشاشي، وأبا منصور وأبا 

بن يونس وببغداد، أمحد بن جعفر القطيعي، وابن ماسي، وأبا منصور، وبالبصرة  احلسن الصيقلي، وجده أبا القاسم
  .فاروق بن عبد الكثري

مسع منه مسند أيب مسلم الكجي، وجبرجان عبد اهللا بن عدي احلافظ، وأبا بكر االمسعيلي والغطريفي، وأبا سعيد 
أمحد احلافظ، وباسفرائن شافعاً سبط أيب عوانة، إمساعيل بن سعيد بن عبد الواسع، وبنيسابور إمساعيل بن جنيد وأبا 

وبالدينور أبا بكر أمحد بن حممد السين، أنبأ احلافظ أمحد بن حممد بن سلفة باالجازة العامة أنبأ القاضي أبو الفتح 
  .إمساعيل بن عبد اجلبار، حدثنا أبو بكر أمحد بن اخلضر الصامت سنة ثالث وأربعني وأربعمائة

اهللا بن احلسني، أمالء يف اجلامع سنة أربعمائة يف رمضان حدثنا عبد اهللا بن عدي احلافظ حدثنا  ثنا أبو زرعة عبد
عبد اهللا بن سليمان حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية، حدثنا معاوية بن حيىي أبو مطمع، عن موسى بن عقبة، عن 

وآله وسلم رب صائم ليس له من صومه إال  نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه



اجلوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إال السهر تويف سنة ست وأربعمائة، وكان له ابن تويف بعده وانقطع 
  .نسله

عبد اهللا بن احلسني القطان، أبو حممد سبط أيب احلسن القطان، روى عنه أبو منصور حاجي بن احلسني بن عبد 
دثنا عبد اهللا بن احلسني القطان، حدثنا جدي علي بن إبراهيم، حدثنا أمحد بن حممد بن عبد اهللا، امللك، فقال ح

حدثنا حممد بن عبد اهللا حدثنا حممد بن إمساعيل بن بيان، حدثنا نعيم بن محاد، عن حممد بن جابر، عن حيىي بن كثر، 
، سنة سراً وسبعة عالنية أو سبعة سراً وستة عن وهب بن منبه رضي اهللا عنه قال كلم اهللا موسى ثالث عشرة مرة

  .عالنية
عبد اهللا بن حسان بن كثري بن حسان، مسع أبا علي الطوسي إسحاق بن حممد وأقراهنما، ومات يف حد الكهولة، ومل 

  .يبلغ الرواية
  .وستني وثالمثائةعبد اهللا بن محيد بن فاجا، مسع حممد بن سليمان بن يزيد وأبا القاسم عبد العزيز بن ماك سنة ست 

عبد اهللا بن زاذان أبو حممد من ولد زاذان أيب عمرو الكندي، مسع إبراهيم الشهرزوري واحلسن بن علي الطوسي، 
وكتب الكثري، ومات يف حد الكهولة، ومل يبلغ الرواية، وله بنون جنياء أمحد، وعمر وحممد وزاذان يذكر أمساؤهم يف 

  .مواضعها
زوين، حدث الشيخ أبو عبد الرمحن السلمي يف كتاب املواعظ والوصايا، فقال أنبأ أبو عبد اهللا بن زياد روى بق

حدثنا يوسف بن محدان القزويين، . حفص عمر بن أمحد بن شاهني الواعظ حدثنا أمحد بن حممد بن مسعدة ألصبهاين
لخمي، عن مهاجر بن عطاء عن حدثنا عبد اهللا بن زياد، بقزوين حدثنا إمساعيل بن عياش عن إمساعيل بن عبد اهللا ال

  .ابن عباس رضي اهللا عنهما
من رغب يف الدنيا، وأطال فيها رغبته أعمى اهللا قلبه، على قدر : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .رغبته فيها ومن زهد يف الدنيا وقصر فيها أمله، أعطاه اهللا علماً من غري تعلم وهدى من غري هداية
  .ن سالمة املوصلي، مسع احلديث بقزوين، سنة تسع وتسعني وثالمثائةعبد اهللا ب

عبد اهللا بن طاهر بن حامت أبو بكر الطائي األهبري، من كبار مشائخ الصوفية قال الشيخ أبو عبد الرمحن حممد بن 
لشبلي احلسني بن موسى السلمي، يف طبقات الصوفية أبو بكر بن طاهر، كان من أجل مشائخ اجلبل من أقران ا

صحب يوسف بن احلسن، ورافق مظفر القرميسين، وذكر اخلليل احلافظ أنه مسع بالعراق احلارث بن أيب أسامة 
  .وإمساعيل القاضي، والكدميي، ومبكة علي بن عبد العزيز، وبصنعا إسحاق بن إبراهيم الدبري

ه وحدثين عنه جدي ومجاعة، ومن أنه قدم قزوين سنة مثان وعشرين وثالمثائة، واجتمع عليه الكبار، وكتبوا عن
حديثه بقزوين ما رواه عن أيب يعقوب إسحاق بن ميمون احلريب، حدثنا عفان، حدثنا أبو كرمية حيىي بن املهلب، 
حدثنا قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، اهلدى 

  .ن مخسة وأربعني جزاء من النبوةالصاحل، والسمت الصاحل جزء م
قرأت على أيب الفتوح عبد الكايف بن عبد الغفار بن مكي احلريب أنبأ جدي مكي بن حممد بن مكي، مساعاً أو إجازة 

أنبأ أبو حفص عمر بن حممد بن عمر بن جاباره املالكي، أنبأ أبو احلسن علي بن حممد بن طاهر حدثنا الشيخ أبو 
ر، حدثنا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز الوراق، حدثين سويد بن سعيد، حدثنا بكر عبد اهللا بن طاه

رزين بياع الرمان، عن علي بن املغرية العامري، عن بشر بن غالب عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن النيب 
  .صلى اهللا عليه وآله وسلم



أللهم لك احلمد : رك أن تعبد اهللا ليلة أو يوماً، حق عبادته فقلإذا س: أن جربئيل عليه السالم قال يا رسول اهللا
محداً دائماً، مع خلودك، ولك احلمد محداً ال منتهى له دون مشيتك، ولك احلمد محداً ال يزيد قائلها إال رضاك، 

الرمحن ولك احلمد محداً ملياً عند كل طرفة عني وتنفس نفس وحكى األستاذ أبو القاسم القشريي عن أيب عبد 
  .السلمي

من حكم الفقري أن ال يكون له رغبة، : قال مسعت منصور بن عبد اهللا مسعت أبا بكر بن طاهر رمحه اهللا تعاىل يقول
فإن كان وال بد فال جتاوز رغبته كفايته، وقال الشيخ أبو عبد الرمحن مسعت عبد الواحد بن بكر يقول مسعت بعض 

  :هر، جنازة فرأى إخوان امليت يكثرون البكاء فنظر إىل أصحابه وأنشدحضرت مع أيب بكر بن طا: أصحابنا يقول
  ويزعم أن قد قل منهم عزاؤه... ويبكي على املوتى ويترك نفسه 
  لكان عليه ال عليهم بكاؤه... ولو كان ذا عقل ورأي وفطنة 

  .تويف الشيخ أبو بكر بن طاهر رمحه اهللا تعاىل بعد الثالثني والثالمثائة بقليل
اهللا بن طاهر القزويين، روى تفسري القرآن يف احلالل واحلرام وهو تفسري مخسمائة آية ملقاتل بن سليمان عن عبد 

حممد بن فرج عن إسحاق ابن بشري عن مقاتل، ومسعه أبو علي احلسن بن حممد املعروف بالنجار عن عبد اهللا بن 
  .طاهر

ن زهري أبو حممد الفرائي جد اخلليل عبد اجلبار القرائي، مسع عبد اهللا بن عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد بن حممد ب
أبا احلسن القطان وعلي بن حفص األردبيلي وأباه عبد الرمحن، وروى عنه عبد اجلبار وعبد الرمحن وأبو سعد 

بد الرمحن السمان وأبو نصر حممد بن احلسني البزاز أنبأ عطاء اهللا بن علي عن اخلليل بن عبد اجلبار بن عبد اهللا بن ع
عن أبيه عن جده حدثنا أبو احلسن علي بن إبراهيم القطان حدثنا أبو يوسف يعقوب ابن إسحاق حدثنا سهل بن 
  .زجنلة حدثنا عبد الرمحن بن عمرو عن عمر بن علي ابن احلسني عن األحنف بن قيس عن أيب ذر رضي اهللا عنه

يل وإن خليلي أخي علي بن أيب طالب وأن لكل نيب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم لكل نيب خل
وزيراً ووزيري أبو بكر وعمر، وقال أبو سعد السمان يف مشيخته حدثنا أبو حممد عبد اهللا ابن عبد الرمحن بن 

إبراهيم القرائي املذكور بقراءيت عليه يف داره بطريق اجلوسق بقزوين حدثنا علي بن إبراهيم بن سلمة حدثنا أبو 
ثنا حيىي بن صاحل حدثنا مجيع بن ثوب حدثنا خالد بن سعدان عن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا حامت حد

قال من صلى يوم اجلمعة وصام يومه وعاد مريضاً وشهد جنازة وشهد نكاحاً وجبت له : صلى اهللا عليه وآله وسلم
هللا بن عبد الرمحن بن إبراهيم، حدثنا أبو احلسني اجلنة، وقال أبو نصر البزاز يف بعض فوائده، حدثين أبو حممد عبد ا

علي ابن حفص األردبيلي حدثنا بكر بن عتيق حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو مروان حممد ابن عثمان، حدثين أيب عن أيب 
ة لكل نيب رفيق يف اجلن: الزناد عن العرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .ورفيقي عثمان بن عفان
عبد اهللا بن عبد العزيز بن اخلليل بن أمحد اخلليلي، أبو حامد تفقه بقزوين وببغداد، ومسع احلديث من والده ومن 
االمام أمحد بن إمساعيل، ومسع أبا القاسم عبد اهللا بن حيدر األربعني من مجعه، ومسع بقراأيت األربعني لعلي بن عبد 

، وفيه أنبأ القاضي أبو زرعة عبد الكرمي بن إسحاق بن مسوية بقراأيت عليه أنبأ أبو مسعود سليمان اهللا بن بابوية منه
بن إبراهيم احلافظ حدثنا أبو أمحد حممد بن عبد اهللا بن احلسني بن مهروية الكاتب حدثنا عبد اهللا بن جعفر حدثنا 

هللا بن أيب بكر بن أنس مسعت أنس بن مالك رضي هارون بن سليمان حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا شعبة عن عبيد ا
  .اهللا عنه



االشراك باهللا وعقوق الوالدين وقتل النفس : قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن الكبائر قال
أخرج البخاري عن حممد بن بشار عن غندر عن شعبة عن فراس عن عن الشعيب عن . وشهادة أو قال قول الزور

عمر رضي اهللا عنه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كأن شيخ شيخي، مسعه من صاحب  عبد اهللا بن
  .البخاري، ومسع منه احلديث بقزوين وآذربيجان

  .عبد اهللا بن عبد العزيز األهبري، مسع حممد بن إسحاق الكسائي بقزوين، سنة تسع وسبعني وثالمثائة
ن إمساعيل بن توبة أورده احلافظ أبو بكر اخلطيب يف تارخيه، وذكر أنه عبد اهللا بن عبد الوهاب القزويين، روى ع

  .حدث، عن إمساعيل ابن توبة، وأنه روى عنه ببغداد أمحد بن نصر بن اسكاب أبو نصر القاضي الزعفراين
  .عبد اهللا بن عثمان بن حممد األجيين أبو بكر ففيه علق على االمام أبو سليمان الزبريي مسائل اخلالف

د اهللا بن عبد اهللا بن حممد أبو شجاع األرغياين فقيه، مسع االمام أمحد بن إمساعيل بعض سنن الصوفية أليب عبد عب
  .الرمحن السلمي من أوله

عبد اهللا بن عمر بن عبد اهللا بن زاذان أبو حممد الزاذاين من الفقهاء الكاملني أقام ببغداد متفقهاً سنني، ورأيت أجزاء 
رج حممد بن إمساعيل بن أمحد بن حممد بن داؤد النساجي عليه، ومسع احلديث بقزوين من علي بن من تعليق أيب الف

إبراهيم وهو صغري، ومن ميسرة بن علي وأمحد بن رزمة وبالري من حممد بن إبراهيم بن يونس وبالدينور من أيب 
  .بكر أمحد ابن حممد بن إسحاق السين

من أيب احلسني ظفران ابن احلسني بن جعفر بن حممد بن هاشم ومن أيب املثىن مسع منه سنن أيب عبد الرمحن النسائي و
حممد بن سعيد ابن بشر وعبد الغين بن عبد الرمحن ابن خالد الدينوري وببغداد من أيب بكر أمحد بن جعفر القطيعي 

  .زاذان وفيما رأيت خبطه وعبد اهللا بن ماسي وابن املظفر احلافظ وغريهم وأكثر الرواية عنه ابن أحيه هبة اهللا بن

أخربين العم عن ابن املظفر احلافظ، فيما أملي سنة ست وستني وثالمثائة، حدثنا أبو احلسن حممد بن الفيض بن حممد 
الغساين حدثنا إبراهيم بن هشام بن حيىي الغساين، ومولده سنة مخسني ومائة، ومات سنة مثان وثالثني ومائتني، حدثنا 

وهلك سنة أربع ومثانني، عن جده حيىي بن حيىي، وولد سنة مثان ومخسني، وهلك سنة ست  أيب وولد سنة مائة،
  .وثالثني عن أيب إدريس اخلوالين عن أيب ذر رضي اهللا عنه

أي املؤمنني أكمل إمياناً قال أحسنهم خلقاً، قال قلت يا رسول اهللا، فأي املؤمنني أسلم، ! قال قلت يا رسول اهللا 
مون من لسانه ويده، وروى عنه أبو سعد السمان يف مشيخته، بسماعه منه بقزوين حدثنا أمحد قال من سلم املسل

بن علي بن يوسف بن احلكم الشيباين املؤدب حدثنا هارون ابن هزاري حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس بن 
 تقاطعوا وكونوا عباد اهللا مالك رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال ال تدبروا وال حتاسدوا وال

  .تويف سنة اثنيت عشرة وأربعمائة. إخواناً ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث
عبد اهللا بن عمران بن شابور أبو حممد القزويين، روى عن داؤد ابن سليمان الغازي صحيفة علي بن موسى الرضا، 

  .وروى عنه أبو بكر بن الل وغريه
بن عمران أبو حامد من األئمة املذكورين من أقرانه وكان من شركاء والدي رمحه اهللا ببغداد  عبد اهللا بن أيب الفتوح

وبنيسابور، تفقه عليه مجاعة، يف أول عوده من خراسان، ويف آخر أمره وعمره حني توىل التدريس يف مدرسة 
مها وقرأت عليه جامع أيب عيسى القاضي عمر بن عبد احلميد املاكي، ومسع الكثري، بقزوين وبغداد وبنيسابور، وغري

الترمذي بتمامه، بروايته عن أيب القاسم الكروخي، باسناده ومسع سنن عبد الرمحن النسائي من سعد اخلري بن حممد 
األنصاري، وأيب احلسن علي بن أمحد بن حممويه اليزدي، بروايتهما عن الدوري وتويف سنة مخس ومثانني ومخسمائة، 



  .يف ذي القعدة
هللا بن ماك القزويين أخو أيب القاسم عبد العزيز بن ماك، الفقيه مسع أبا احلسن القطان يف إمالء له، حدثنا علي عبد ا

بن عبد العزيز، حدثنا عبيد اهللا بن حممد التيمي، حدثنا محاد بن سلمة، عن أيب الزبري، عن جابر بن عبد اهللا وعن 
 رضي اهللا عنه أهنم، كانوا أو باتوا يف مغزى هلم، فأصاهبم جوع علي بن زيد، عن أيب املتوكل، عن جابر بن عبد اهللا

شديد فألقى البحر دابة فأكلوا منها، مخساً وعشرين حلماً غبيطاً، قال أبو الزبري عن جابر رضي اهللا عنه قال النيب 
  .هل جئتمونا منه بشيء، أو هل عندكم شيء: صلى اهللا عليه وآله وسلم
عبد الرمحن احلنظلي املروزي، من أئمة املسلمني متفق على علمه وورعه، وتقدمه وديانته،  عبد اهللا بن املبارك أبو

مسع مجاعة من التابعني منهم عبيد اهللا بن عمر وحيىي بن سعيد األنصاري، وهشام بن عروة، وإمساعيل بن أيب خالد، 
ري، ومحاد بن زيد، وجرير بن عبد واألعمش وسليمان التيمي ومحيد بن أيب محيد الطويل، وروى عنه سفيان الثو

احلميد، وحيىي بن سعيد وعبد الرمحن بن مهدي، وأبو أسامة، ويقال كانت أمه خوارزمية، وأبوه تركي كان عند 
  .الرجل من التجار من مهدان

محن بن إين ألجهد سنة أن أكون مثل ابن املبارك ثالثة أيام فما أقدر، وعن عبد الر: يروى عن سفيان الثوري أنه قال
مهدي أنه قال ما رأيت عيناي ابن املبارك فقيل له قد رأيت سفيان، فقال ما رأيت مثل ابن املبارك، ويروى أنه كان 
  .فضيل وسفيان ومشيخته جلوساً يف املسجد احلرام فاطلع ابن املبارك عن البنية، قال سفيان هذا رجل أهل املشرق

بن املبارك بأعمى فقال أسألك أن تدعو اهللا تعاىل أن ترد علي بصري، واملغرب وما بينهما، وأنه مر ا: فقال فضيل
ما خري ما أعطى : فدعا فرد اهللا عليه بصره، وكان جماب الدعوة، وعن حبيب اجلالب قال سألت ابن املبارك فقلت

فشري أخ شقيق يستشريه، : فإن مل يكن قال: فإن مل يكن قال حسن أدب قلت: االنسان، فقال عزيزة عقل، قلت
  .فإن مل يكن قال صمت طويل قلت فإن مل يكن قال موت عاجل: عليه قلت

عن ابن املبارك أنه قال سكون القلب إىل الشيء وقبوله أحب إيل من عدلني، وذكر اخلليل احلافظ أن ابن املبارك 
أخربين : ، وقالورد قزوين، وأملي يف مسجد يقال له مسجد متوله، وكتب عنه هبا ابن حجر عمرو بن رافع البجلي

حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن هبلول الكويف حدثنا عبد اهللا بن حممد بنصيبني، حدثنا حممد بن 
أيب سكينة، قال كنت بطرسوس فودعت ابن املبارك فقال تريد احلج، قلت نعم، فدفع إليه هذه الرقعة، فلما بلغت 

  :ما نظر الفضيل يف الرقعة وكان فيهامكة دفعت إليه، وأبلغت الرسالة، فل
  لعلمت إنك يف العبادة تلعب... يا عائد احلرمني لو أبصرتنا 

  فنحورنا بدمائنا يتخضب... من كان خيضب خده بدموعه 
  ريح السنابك والغبار األشهب... ريح العبري لكم وحنن عبرينا 

سنة إحدى ومثانني ومائة يف رمضان وعن حيىي بن  يف أبيات سوأها، ولد ابن املبارك سنة مثان عشر ومائة، وتويف
  .معني سنة إثنتني ومثانني

عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن حممد الفرح بن فروخ القزويين القاضي أبو حممد بن أيب زرعة ويعرف بابن متوية كبري 
وعلى القاضي الترجبي  فقيه، حافظ عامل باألنساب، والتواريخ تفقه على أيب علي الفطين الطربي صاحب االفصاح،

وبرع فيه، وأما احلديث، فقد مسع بقزوين عن علي بن مهروية، وعلي بن إبراهيم، وهبمدان عبد الرمحن بن محدان 
  .اجلالب، وبالدينور عبيد اهللا بن أمحد القاضي، وببغداد إمساعيل بن حممد الصفار، وحممد بن عمر الرزاز

داسة، وبالكوفة أمحد بن حممد بن السرى، ومبكة عبد اهللا بن حممد بن بواسط عبد اهللا بن شوذب، وبالبصرة ابن 



إسحاق الفاكهي وبالري إمساعيل بن حممد الصياد، وبنيسابور إبن جنيد وأبا أمحد احلافظ، ومبرو احلسن بن حممد بن 
  .حليم، وببخارا خلفاء اخليام وحممد بن سعيد الزاهد، وبنسا احلسن بن أمحد بن علوية

عدت إىل البصرة وإىل واسط ست مرات حكاه أيضاً هبة اهللا بن زاذان، عن عمه : ومسعته يقول: يل احلافظقال اخلل
: عنه، وارحتل إىل خراسان بعد اخلمسني وويل هبا القضاء وأقام ست سنني، وناظر العلماء هبا واشتهر فضله عندهم

يف دار الشريقني أيب احلسن وأيب القاسم ابين أمحد ويف عهده عقد احملضر لبعض املسائل االتفاقية، سنة تسع وسبعني 
  .بن إبراهيم اجلعفري

ذكر القاضي حممد بن إبراهيم يف التاريخ وكثرت مجوعه، وأماليه وانتفع الناس بعلمه، ومسع منه البلديون والغرباء، 
ن أيب زرعة القزويين، وحدث أبو سعد السمان عنه يف مشيخته فقال، حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن أمحد ب

بقراءيت عليه، حدثنا أبو علي الصفار، حدثنا الدقيقي حدثنا املعلى بن عبد الرمحن الواسطي حدثنا شريك عن 
احلجاج بن أرطاة، عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أنه قال سرقت إمرأة من بين خمزوم حلياً فأتى 

  .له وسلم، فأمر بقطعها وكلم فيهاهبا نيب اهللا صلى اهللا عليه وآ
فقال أما واهللا لو كانت فاطمة بنت حممد، فيها ما شفعتها وقطعت السارقة، وكان للقاضي أيب حممد بن أيب زرعة، 
مع غزارة العلم والرباعة يف الفقه، بالغة تامة، كتابة جيدة، ومنزلة رفيعة، عند الفضالء من أصحاب اجلاه، وكانوا 

  .فيدون من كتبهويست: يكاتبونه
مما كتب إليه الصاحب اجلليل كان يا شيخي أطال اهللا بقاك، وأحسن عن حسن العهد جزاك فإنك إذا خبلت األيام 
باقترابك مسحت لنا بكتابك فنفكه عن ليل يضم عطفي هناره ونفضه عن نسيم غرار ونذكر به ما نذكره لألعرايب 

واشتاقت داره عند عبد : حلجازي هبت عليه الصبا، من مرمى اجلماربريف ملع بوهبني، وسحاب نشأ أزاء يربين أو ا
الدار نعم ووصل ما أنشأت كعهد الوصال، وكاملاء الزالل وكالسحر احلرام واحلالل فامتنع السمع بروايته وأرتعنا 

اخلطابة إىل الطرف يف حدائقة وكدنا نقدمك يف الكتابة على آل اجلراح ووهب، ولوال كرامة الغلو الرتقينا بك يف 
  .ذوابة خمزوم وعبد مشس

فأما هاشم، فلها املثل األكرب، ودوهنا السواد األعظم، وكيف كنت فقد أوقدت للبيان ناراً تفرع كل نار وترفع بني 
هندي وغار، ونعود لوصف الشوق فتدعى أن لواعجنا أكثر من لوائحك وجواحننا أمحى به من جواحنك، وبرهان 

  .رود قزوين جئناك، منتطي صهوة الشمال ونقتعد غارب اجلنوبذلك أنا حني استطعنا و

ها أنت منذ حولني كاملني، قد أنكرت هذا املعروف وتركت هذا احملصب، فال حجة مقبولة وال عمرة مربورة، وال 
 تلبية يف األشهر احلرام وال هدى بالغ الكعبة لالمم، ولعمري إنك حني تصدرت متلي املسانيد، وهتجر املقاطيع،

  .وترفع األحاديث وتضع املراسيل، وتعدل أشياخ الشام تعصباً، وجترح رواة الكوفة تغضباً
أحوجت إىل أن يسافر إليك وال تسافر، ويهاجر حنوك، وال هتاجر، وتشد الرحال إىل بلدك، وأنت مالزم لعقر 

الصدق أوىل أن يكون حقاً  وطنك، توهم إنك على السن متزايد الوهن، تنهض مبعاون وتسعى مبقارن فرفقا رفقه إن
شهدتك ببغداد طوراً يف املدرعة وتارة يف املرقعة، مل خيط الشعر خبديك فكيف أن خيطك الشيب بعارضيك تطري وال 

  .تسري
فكيف صرت اآلن من املعمرين الذين أدركوا اهلجرتني، وصلوا القبلتني، وشهدوا ببدر حنني، ورأوا قبل االيالف 

بأس فقد احتملناك هذا العام املاضي على ظلع وقبلنا عذرك متشي على مجع، فإذا أتاك  هاشم بن عبد مناف، وال
عمرنا اهللا وإياك عام فيه يغاس الناس، وفيه يعصرون، فتجشم إلينا واطلع من ثنيات الوداع علينا، وكن أماين تقدر 



  .اسنومتين وآماالً تقرب وتدين وسامرنا بألفاظ تتشاهبن بدائع، ومعان تتناصفن حم
أخرت االجابة عن كتابك غيظاً، ملا أفقدتنيه من األنس باقترابك وكدت أحبسن غالمك حوالً أفزع مث ردتين 
عواطف اإليثار وخشيت أن يأخذ منك احلسود بالثار، بل أشفقت من أن ينشد قول البحتري الطائي يف محولة 

  .ببابه وكاد يبأس من إيابه الربوجودي وزير أمحد بن عبد العزيز العجلي حني أبطأ غالمه نصر
  أم تأتت له املتألف غيله... ليت شعري أمات نصر محاماً 

  وال أوبة يسني قفوله... ينقضي ذكره فال خرب عنه 
  مرسل املدح أو تردوا رسوله... وعليكم كفالة أن تثيبوا 

وأقام حىت أجنح وكأنه مث غالمك هذا الصلح أن يكون من وفود العرب على أكاسرة العجم فإنه صرب حىت أفلح 
على عجمته من الدهاة الذين يستنبطون نطف القلوب ويتعلقون بأطراف العيوب تفرس وأيقن أن مدافعتنا إياك 

ليست عن سخط، وتنكب وإمنا هي عن فكاهة وتعتب، فجعل يردد إن كان ممن ينشد، وللبطؤ تشفعه بالنجاح خري 
: كفيك ألسنة اجلماد واألرض اجلهاد، وسالم اهللا والسقيا سجاالًمن العجل اخلائب واهللا يسقي عهدك العهاد، وي

  .على بلد حتله فيه روابله، ويدم، طله
أعلم وخري القول أصدقه أن ال وابل عندكم وال طل وال ماء وال ظل غري سيدي الشريفني اجلعفريني، ومن سوامها 

  .بني طيلسان ابن حرب وخفي حنني والسالم
عن سالمة لو سلم عهدك، من التكدير وودك من التغيري فلم تكن معرضاً جافيه وهاجراً نائيه  كتايب: كتب إليه أيضاً

  .ال خيطر الرعاية ببالك وال جتعل الزيارة شغالً من أشغالك، كال بل لزمت قزوين، لزوم الدائن املدين
ه بفصول بيانك، وشقفته كأن جرجان جرت عليك الطوائل، ونصبت لك احلبائل مث تقدر أين أمسع عذرك، وأن منقت

بطول لسانك، هيهات أن العذر املستعري ضوء الصباح بوضوحه، واملستمد سنة البدر بظهوره، وإذا انتهى إيل كاد 
الشك يعمي صفحته، والريب يغطي صحيفته، فكيف مبعاذير ليست هلا قوادم، فينهض وال قوائم فترسخ، وإمنا هي 

 تعدم وال مات خطت على صفحة اهلواء إال ترقم حىت تفقد وما الشأن ألفات مدت على جلدة املاء ال توجد حىت
يف هذا وذاك، بل الشأن يف الشوق إليك، نصل حبره، ونتقلب على مجره وأنت بريئ منه، وبعيد عنه، اعتصاماً 

  :بالغلطة واعتالقاً بالقسوة حىت أكاد أنشد
  دمخلفت لديه عندنا أم مل... وفيك الذي لو كان يضبط من أذى 

  وتيه املغىن يف جنون املعلم... قساوة أصحاب احلديث ونوكهم 
حاشاك من البيتني إال ذكر القساوة اليت عنها تصدر وتورد، وهبا حتل وتعقد، وقد وصل كتابك أيدك اهللا فلم يند 

وكنت  على كبدي وال خطى بناظري ويدي وما أصنع بالكتاب والبغية كاتبه، وكيف أقنع باخلطاب واملنية صاحبه،
أحسبك لو احتجت إىل أن تركب البحر األخضر، وتقطع الطني األسود، وتتزود الكربيت األمحر ملا طويتين ثالث 

  .سنني
أيا أهل قزوين السالم عليكم فليس لكم وال عندكم عهد وقد ذممتك حىت أحسبين أسأت العشرية أو : وقد ما قيل

  .قربك، واستعادة من بعدك والسالماألدب غري أن القاري لكتايب يعلم أنه وسيلة إىل 

ولد القاضي أبو حممد بن أيب زرعة سنة أربع وعشرين وثالمثائة وتويف سنة سبع أو مثان وتسعني وثالمثائة وقد تقدم 
  .ذكر أبيه وجده وابنه أيب زرعة حممد

ان قاضيها، قال اخلليل عبد اهللا بن حممد بن جعفر القزويين القاضي أبو القاسم عامل كبري حافظ حتول إىل مصر، وك



مسع بقزوين حيىي بن عبدك، وهارون بن هزاري، وأقراهنما، مبكة أبا محد الزبيدي، ومبصر الربيع بن سليمان : احلافظ
ويونس بن عبد األعلى، وروى يف األبواب غرائب يف الطرف تكلموا فيه ال غرابة عليهم، مسع منه عبد اهللا بن 

املقرئ األصفهاين، وحممد بن املظفر احلافظ البغدادي وابن حرارة الرباعي وكانت عدي احلافظ اجلرجاين وأبو بكر 
إنه مسع الربيع بن سليمان وحدث عن علي : داره يف املدينة الكبرية، وذكر اخلطيب أبو بكر احلافظ يف التاريخ وقال

  .بن احملسن القاضي
عبد اهللا بن حممد بن جعفر القزويين، مبصر مسعت قال حدثنا أبو بكر حممد بن إسحاق بن إبراهيم الصفار، حدثنا 

الربيع بن سليمان يقول كان الشافعي خيتم يف كل ليلة ختمة، فإذا كان شهر رمضان ختم يف كل ليلة منها ختمه، 
ويف كل يوم ختمه، وألف القاضي أبو القاسم سنن الشافعي رضي اهللا عنه ورواها مبصر، وروى يف ذلك الكتاب 

مد بن الصباح الزعفراين، وعن عمر بن عبد العزيز بن مقالص، وحممد بن عقيل الفرياين، وغريهم عن احلسن بن حم
  .وهو تأليف حسن

أنبأنا احلافظ أبو طاهر بن سلفة باالجازة العامة أنبأ أبو بكر أمحد بن علي ابن احلسني بن زكريا الطريثيثي، أخربنا 
عبد اهللا املاليين اهلروي أنبأ أبو الطيب العباس بن أمحد اهلامشي  والدي أنبأ أبو سعيد أمحد بن حممد بن حممد بن

الصويف أنبأ أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن جعفر القزويين أنبأ إبراهيم بن أرومة األصبهاين، حدثين عمر بن علي 
النضر بن محيد عن الصرييف حدثنا عبيد اهللا بن عبد الكرمي الرازي حدثنا حممد بن محيد عن شعيب بن العالء عن 

مطر الوراق عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه أن صفية بنت عبد املطلب أعتقت غالماً، فمات فترك ماالً فقضى 
  .النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بالوالء لعلي وباملرياث للزبري

ن حممد املاليين أنبأ أبو حكى أبو بكر اخلطيب يف التاريخ رواية عن أيب زرعة الرازي، فقال أنبأ أبو سعد أمحد ب
الطيب العباس بن أمحد اهلامشي الصويف حدثنا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن جعفر القزويين حدثنا عبد اهللا بن عبد 
الكرمي يعين أبا زرعة الرازي حدثنا أبو حفص عمر بن علي حدثنا أمحد بن سعيد الرازي حدثنا قتيبة بن سعيد عن 

ن حسن بن صاحل عن هارون بن حممد عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي محيد بن عبد الرمحن ع
مات أبو القاسم مبصر، سنة . لكل شيء قلب وقلب القرآن يسني: اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

  .إحدى عشر وثالمثائة
ومسع منه حممد بن . سى هارون بن موسى بن حيانعبد اهللا بن حممد بن احلسني احلريري أبو معاذ، حدث عن أيب مو

  .عبد الواحد اللبان بقزوين
عبد اهللا بن حممد بن خالد الرازي احلبال استقضى بقزوين، ذكر اخلليل أنه قضى هبا إىل سنة إحدى عشر وثالمثائة، 

ف معجم شيوخه، وأنه كان على مذهب الكوفيني، وأنه كان حافظاً عاملاً باحلديث صاحب تصانيف وغرائب، وصن
فزادوا على أربعمائة، وأن بعضهم تكلم فيه، وأنه مسع موسى بن نصر وأبا زرعة وأقراهنما وبالعراق العباس الدوري 

  .والصغاين وبالكوفة ابن أيب العنبس
بن ثنا عنه ابن صاحل وحممد بن سليمان بن يزيد، وأنه مات سنة اثنيت عشرة وثالمثائة، وقال حدثنا حممد بن سليمان 

يزيد حدثنا عبد اهللا بن حممد بن خالد الرازي قاضي قزوين، سنة عشر وثالمثائة، حدثنا أبو جعفر حممد بن غيالن بن 
شهردان القاضي ببغداد حدثنا هشام بن معمر أبو معمر الفارسي وكان ثقة عن قيس بن الربيع عن أيب حصني عن 

ى اهللا عليه وآله وسلم أنه خطب ذات يوم فقال حدثين الشعيب عن فاطمة بنت قيس رضي اهللا عنها عن النيب صل
  .متيم الداري وذكر حديث اجلساسة



عبد اهللا بن حممد بن عبد الكرمي بن احلسن الكرجي أبو حممد امام مرجوع إليه مقبول القول فقيه مناظر مفسر، 
احلديث من أبيه من السيد أيب  صنف يف التفسري جمموعاً كبرياً وكان حيفظ الفقه ويكرر عليه على كرب السن، ومسع

حرب وغريه وأجاز له كثري من األئمة منهم الشيخ أبو سعد احلصريي، وتويف سنة سبع وسبعني ومخسمائة، هبمدان 
  .ونقل إىل قزوين وقد سبق ذكر سلفه يف الكتاب

اق احلسن بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الكرمي بن يزيد أبو القاسم الرازي ابن أخي أيب زرعة، مسع بالعر
ورد أبو : الصباح الزعفراين وعلي ابن حرب والرمادي والدوري ومبصر يونس بن عبد األعلى، قال اخلليل احلافظ

القاسم قزوين، سنة سبع وثالمثائة، وكان عارفاً باحلديث، ومسع منه الكبار كأيب احلسن القطان وإسحاق بن حممد 
وين أبا عبد اهللا بن حلبس بن محوية وحممد بن احلسن بن فتح، وكان ينزل ملكان عمه، وأدركت ممن كتب عنه بقز
  .إصفهان وهبا مات سنة ثالثني وثالمثائة

عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن املوفق أبو حممد من الفقهاء العدول وكان بقزوين مجاعة، يقال هلم، املوفقية، مسع أبا 
احلسني عن عبد اهللا هذا، قال حدثنا أبو احلسن ابن إبراهيم حدثنا  احلسن القطان، وحدث عنه أبو نصر حاجي بن

أبو حيىي حممد بن عمر بن كبيسة النهدي بالكوفة حدثنا أبو كنانة البصري حدثنا أبو املغرية احلنفي عن قرة بن خالد 
قال الكيف غري  "الرمحن على العرش استوى " عن احلسن عن أمه عن أم سلمة رضي اهللا عنها يف قول اهللا تعاىل 
  .معقول واالستوا غري جمهول واالقرار به إميان واجلحود به كفر

عبد اهللا بن حممد بن عبدان أبو مسعود، روى عن القاسم بن الصلت، وذكر احلافظ أبو زكريا حيىي بن مندة يف 
عفصي أنبأ أبو احلسني اخربنا الفضل بن حممد ال: الطبقات أنه ورد قزوين، ومسع من سليمان بن يزيد املعدل، فقال

كوثر بن القاسم بن كوثر حدثنا حممد بن علي الغزال حدثنا أبو مسعود عبد اهللا بن حممد بن عبدان حدثنا القاسم 
بن الصلت حدثنا القاسم بن احلكم حدثنا أبو حنيفة عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال 

  .من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار: سلمرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله و
عبد اهللا بن حممد بن العباس القزويين، كان أحد العدول يف أيام القاضي أيب موسى وعيسى بن أمحد، ورأيت شهادته 

  .يف حكوماته، سنة تسع وسبعني وثالمثائة
ين، من أهل احلديث أجاز ألمحد بن أيب عبد اهللا بن حممد بن علي بن حممد بن احلسن العجلي أبو املكارم القزوي

  .العالء احلافظ العطار، سنة مثان وثالثني ومخسمائة
  .عبد بن حممد بن علي، مسع أبا بكر اللحياين الرازي، مسع أبا العباس القطان بقزوين

كاتب أبو عبد اهللا بن حممد بن حممد بن جعفر بن العباس بن حبيب بن عبيد ابن كثري بن فروخ بن زاذان فروخ ال
القاسم ضرير الصويف بغدادي سكن قزوين، وروى هبا عن أيب بكر الشافعي، حدث الشيخ أبو سعد السمان عنه يف 

  .مشيخته فقال حدثنا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن ابن جعفر الكاتب بقراءيت عليه يف داره بقزوين
ببغداد حدثنا حممد بن غالب بن حرب حدثنا عبد العزيز بن ثنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم البزاز الشافعي 

اخلطاب حدثنا يعقوب القمي عن ليث عن جماهد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .وآله وسلم احتجموا خلمس عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين ال يتبيغ لكم الدم

يف، مسع أبا طلحة اخلطيب يف الطواالت أليب احلسن القطان بسماعه منه، حديثه عن عبد اهللا بن حممد بن حممد الصو
أيب حممد يوسف ابن يعقوب بن إمساعيل بن محاد بن زيد القاضي حدثنا مسدد حدثنا بشر بن املفضل ح وثنا حممد 

بن أيب سعيد عن أيب  بن أيب بكر حدثنا يزيد بن زريع وهذا حديث يزيد حدثنا عبد الرمحن بن إسحاق حدثنا سعيد



هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال إذا قرب أحدكم أو االنسان أتاه ملكان أسودان 
  .أزرقان يقال ألحدمها منكر ولألخري نكري

مؤمناً  فيقوالن ما كنت تقول يف هذا الرجل حملمد صلى اهللا عليه وآله وسلم قال فهو قائل ما كان يقول إن كان
فيقوالن إن كنا لنعلم أنك : قال هو عبد اهللا ورسوله وأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، قال

تقول ذلك مث يفسح له يف قربه، سبعون ذراعاً وينور له فيه، ويقال مث فيقول دعوين أرجع إىل أهلي أخربهم، قال 
  .إال أحب أهله إليه حىت يبعثه اهللا من مضجعه ذلك من كنومة العروس الذي ال يوقظه: يقال له

فيقوالن إن كنا نعلم أنك تقول : فإن كان منافقاً قال ال أدري كنت أمسع الناس يقولون ذاك، وكنت أقوله قال
ذلك، مث يقال لألرض التمئ عليه فتلتئم عليه حىت ختتلف فيه أضالعه فال يزال معذباً فيها حىت يبعثه اهللا عز وجل 

  .مضجعه ذلك عن
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قزوين: كتاب  لتدوين يف أخبار    ا
فعي : املؤلف  لرا  ا

عبد اهللا بن حممد بن مسلم بن حيىي أبو بكر االسفرائين ويعرف خبنت بديل ثقة مشهور، مسع خبراسان حممد بن حيىي 
الذهلي وبالعراق أمحد بن منصور الرمادي ومبصر يونس بن عبد األعلى والربيع بن سليمان وبالشام أبا عتبة أمحد 

ن الفرج وعلي بن عثمان احلراين وورد قزوين، ومسع منه أبو موسى احلياين وإسحاق بن حممد وعلي بن إبراهيم ب
  .وغريه

وأدركت من أصحابه مجاعة وثنا حممد بن سليمان بن يزيد حدثنا عبد اهللا بن حممد بن مسلم : قال اخلليل احلافظ
حدثنا شعيب بن أيب محزة : راين حدثنا علي بن عباس قالاالسفرائين بقزوين حدثنا علي ابن عثمان بن نفيل احل

حدثنا أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال قال 
إذا مت فأحرقوين احلديث وحدث عبد اهللا بقزوين عن عباس ابن حممد الدوري، : مل يفعل خرياً قط ألهله: رجل
  :مسعت حيىي بن معني يقول قال حممد بن كناسةقال 

  صادفت أهل الوفاء والكرم... يف انقباض وحشمة فإذا 
  وقلت ما قلت غري حمتشم... أرسلت نفسي على سجيتها 

عبد اهللا بن حممد بن ميمون أبو حممد، مسع أبا احلسن علي بن إبراهيم القطان أحاديث من الطواالت له منها أنبأ أبو 
رث بن حممد بن أيب أسامة ببغداد، سنة إحدى ومثانني ومائتني، حدثنا يزيد بن هارون أنبأ عبد امللك بن حممد احلا

  .حدثين عمر بن شعيب أخو عمرو بن شعيب بالشام عن أبيه عن جده: قدامة اجلمحي
وسلم فأتاها  قالت كان أم عبد اهللا بن عمرو ابنة نبيه بن احلجاج وكانت تلطف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله

كيف أنت يا أم عبد اهللا خبري، قال فكيف عبد اهللا قال كخري وعبد اهللا رجل قد ترك الدنيا وذكر : ذات يوم فقال
  .قصة وشعراء

عبد اهللا بن حممد بن أيب هودة القزويين، شيخ حدث عن أمحد بن أيب شعيب احلراين رأيت أبا داؤد سليمان بن يزيد 
حدثنا موسى ابن أعني عن أيب رجاء : بن حممد بن أيب هودة عن أمحد بن أيب شعيب، قالالفامي، حدث عن عبد اهللا 

يعين حمرزاً عن صدقة عن عروة بن رومي عن ابن الديلمي عن العباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه قال رسول اهللا 
  .ة التسبيحصلى اهللا عليه وآله وسلم أال أهب لك، أال أفيدك، أال أعطيك، أال امنحك وذكر صال

عبد اهللا بن حمموية، مسع تاريخ أمحد بن حنبل من أمحد بن احلسن بن ماجة بروايته، عن علي بن أيب طاهر عن األثرم 
  .عن أمحد ابن حنبل

عبد اهللا بن مسعود بن حممد بن املظهر بن عمر أبو غياث املرزي من فقهاء املرزية، رأيت خبطه، مسعت ناصر 
ين عامر حج فلما رجع زارته ليلى فيمن تربك بزيارته فلما انصرفت ليس خفه وقصد االسكاف حيكي أن جمنون ب

  .استيناف السفر، وقال هذا طريق أفاد لقاء احلبيب
عبد اهللا بن موسى بن هارون بن هزاري القزويين أبو حممد، مسع أبا حامت الرازي وإسحاق بن أمحد اخلراز، قال 

ة وحدث عنه حممد بن علي بن عمر املعسلي يف معجم شيوخه فقال حدثنا حدثنا عنه حدي ومجاع: اخلليل احلافظ
أبو حممد عبد اهللا بن موسى حدثنا حممد بن إدريس احلنظلي حدثنا حممد ابن بكار الدمشقي حدثنا سعيد بن بشري 

  .عن قتادة عن عطاء عن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم



ضاً روى عنه عن حممد بن إدريس حدثنا ضرار ابن صرد حدثنا حممد بن يزيد الواسطي عن قال العمري جائزة وأي
أيب يوسف الصيقلي يعين احلجاج ابن أيب زينب الواسطي عن أيب سفيان عن جابر، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 

  .ا ووضع ميينه على مشالهمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم برجل يصلي واضعاً مشاله على ميينه فانتزعه
  .عبد اهللا بن موسى، مسع أبا بكر أمحد بن حممد الذهيب وميكن أن يكون هو األول أو املذكور على األثر

عبد اهللا بن موسى الزجناين بقزوين حدثنا حممد بن حرب أبو عبد اهللا حدثنا أبو علي إمساعيل بن حيىي بن عبد اهللا 
بن سريين عن عبيدة السلماين، قال مسعت علي بن أيب طالب استكتب رسول التيمي عن قرة بن خالد عن حممد ا

اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عبد اهللا بن حنظل، مث ذكر قصة طويلة يف ذلك إىل أن قال فلما أسلم معاوية، وكان 
 بن حنظلة فلما حسن اخلط فاستكتبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وخشي أن يكون منه ما كان من عبد اهللا

نزل جربئيل عليه السالم قال له النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يا جربئيل ما تقول يف معاوية خياف عليه خيانة قال 
  .هو أمني

عبد اهللا بن أمحد الكموين أبو أمحد من كبار البلد يف وقته علماً وجاهاً وشرفاً مورثاً ومكتسباً، مسع أبا بكر حممد بن 
كرجي، ومما مسعه منه كتاب يوم وليلة أليب بكر السين، بروايته عن أيب حممد بن زاذان عنه وأبا منصور إبراهيم ال

املقومي ومن مسموعه كتاب السنة أليب احلسن القطان، سنة إحدى ومثانني وأربعمائة، بروايته عن أيب احلسن بن 
ان عنه، وأبا حامد أمحد بن علي بن أمحد إدريس عن القطان وجامع التأويل البن فارس بروايته عن ابن الغضب

  .البيهقي وأبا القاسم بن بيان
مسع منه ببغداد جزء احلسن بن عرفة، سنة سبع ومخسمائة، وأنبأنا احلافظ علي بن عبيد اهللا عن كتاب أيب أمحد 

بو الطيب الطربي أنبأ الكموين ويعرف باملوفق أخربنا أبو حامد البيهقي، سنة إحدى ومثانني وأربعمائة، أنبأ القاضي أ
أبو أمحد بن الغطريف أنبأ أبو العباس بن شريح أنبأ أبو داؤد السجستاين حدثنا عبد الوهاب جندة حدثنا إمساعيل بن 
عياش عن شرحبيل بن مسلم، مسعت أبا أمامة رضي اهللا عنه يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول 

  .ال وصية لوارث وال تنفق املرأة من بيتها إال بإذن زوجهاإن اهللا أعطى كل ذي حق حقه ف
يا رسول اهللا وال الطعام، قال ذلك أفضل أموالنا والعارية مؤداة واملنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم، : قيل

بن زاذان أنبأ  وقرأت على عبد اهللا بن أمحد الزبريي وغريه، قال، أنبأ الكموين أنبأ حممد بن إبراهيم أنبأ أبو حممد
القاضي أبو بكر السين أخربين علي بن أمحد حدثنا إبراهيم بن القعقاع حدثنا عاصم بن يوسف حدثنا قطبة بن عبد 

  .العزيز عن األعمش عن عبيد اهللا بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة رضي اهللا عنه
اللهم اغفر :  دبر صالة مكتوبة وال تطوع إال مسعته يقولقال ما دنوت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف

يل ذنويب وخطايائي كلها، اللهم أنعشين وأجربين وأهدين لصاحل األعمال واألخالق إنه ال يهدي لصاحلها وال 
  :يصرف سيئها إال أنت وكتب إليه هبة اهللا بن احلسن الوكيلي الكاتب

  يخ اهلدىسليل الكموين ش... سنوسع محداً أبا أمحدا 
  والعلم واحللم والسؤددا... فىت مجع الدين واملكرمات 

  علينا فأغمد ما جردا... رأى الدهر سل سيوف الصروف 
  فأنزلنا عزة الفرقدا... نزلنا بعفو به الئذين 

  حىت أمنا خموف الردا... وآمننا من خطوف الزمان 
  كتاب البشاشه ملا بدا... قرانا وأقرأنا وجهه 



  ووسدنا منه ما وسدا... ط قبل البساط وأفرشنا البس
  سال إلينا بوادي الندى... وملا أتيناه مستقرضني 
  كأن نوال يديه شدا... وأطرنا بسين النوال 

  أكرم معد على من عدا... عدا الدهر فينا فأعدا عليه 
  محيداً ويف عوده أمحدا... لقد كان يف بدئه باجلميل 
  ونا له مورداوصدقتم... فال زال مرعي له شكرنا 

  :وقال فيه
  ليشكر عشراً منه ذو ألسن عشر... أبا أمحد إنعامك الغمر مل يكن 

  وبقيك عمر النسر يف موقع النسر... فاقسم باملعطيك حكمك يف املىن 
  كماالً وال مثالً ألنعامك الغمر... ملا أبصرت عينان مثلك يف الورى 
  س يفتضها نشكرقضبت ببكر لي... إذا ما انقضت من نعمة لك ثيب 
  إليك طوال الدهر مبتسم الثغر... فال جرم النشر اجلميل كما ترى 
  خبالص ود غري واسعة صدري... فيالك من حر ويالك من حرى 

  من اخللد ماري كل ذي ورع حرب... وليت أباك اخلري ينظر نظرة 
  ومشس ضحى يف هالة القمر البدر... فيبصر ناراً منك يف مربأ الصقر 

ط علي بن عبيد اهللا بن بابوية سألت االمام أمحد الكموين عن عن مولده، فقال ولدت يف شهور، سنة سبع رأيت خب
  .ومخسني وأربعمائة، وتويف يف ذي احلجة سنة إحدى وأربعني ومخسمائة

عبد اهللا بن هارون السعدي القزويين، حدث عنه أبو داؤد سليمان ابن يزيد، قال حدثنا عمرو بن رافع حدثنا 
لفضل بن موسى عن احلسن بن عمارة عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه ا

  .وآله وسلم أقام خبيرب أربعني ليلة أو شهرين يصلي ركعتني ركعتني
عبد اهللا بن يوسف املغريب أبو حممد األنصاري، مسع رحلة الشافعي رضي اهللا عنه من عبد اجلليل بن عيسى 

  .اجلوهري القزويين، هبا سنة تسع وعشرين ومخسمائة
  .عبد اهللا الفقري القزويين أحد مشائخ الصوفية، أورده الشيخ أبو عبد الرمحن السلمي يف تاريخ الصوفية

عبد اهللا بن السري، مسع حممد بن علي بن عمر بن حممد املعسلي روى عن عبد الرمحن بن أيب حامت عن أمحد بن 
االطرابلسي، املعروف بابن الشقري حدثنا املؤمل بن إمساعيل، عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكبيع  حممد بن الزبري

مثل املؤمن مثل النخلة ال يأكل إال طيباً، : بن عديس عن أيب رزين قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
الطعام ورعاية آداب قضا احلاجة، واالستطابة  وال يضع إال طيباً حيوز إن يريد به، إال على وجه طيب وذلك بقليل

  .واحملافظة على واجباهتا وأدائها
  .أبو عبد اهللا بن حممد بن كاسيل، مسع أبا عمر عبد الواحد بن مهدي البغدادي، بقزوين

 أبو عبد اهللا الرزاز، من شيوخ الصوفية، قزويين ذكره أبو عبد الرمحن السلمي يف تاريخ الصوفية أبو عبد اهللا
  .الديلمي، قال السلمي نزل قزوين ومات هبا

  .أبو عبد اهللا السندي، ذكر السلمي أنه كان من الطالقان الري له آيات وكرامات، وأنه مات بعد الثالمثائة
  االسم السادس والعشرون



ني، مسع عبد اللطيف بن أمحد بن احلسني بن هبرام أبو نصر من أوالد أهل العلم، وكان يف نفسه من العباد الصاحل
  .الرياضة للشيخ جعفر األهبري، من أيب علي املوسياباذي، وأجاز له الشيخ أبو الوقت عبد األول مساعاته وإجازاته

عبد اللطيف بن عثمان بن عبد الرحيم أبو عثمان الرعوي، تفقه مدة على أيب الرشيد أسعد بن أمحد الزاكاين، ومسع 
ومسع االمام أمحد بن إمساعيل، حيدث عن الشحامي، أنبأ أبو بكر احلديث، وكان يكتب الوثائق بطريق الري، 

البيهقي أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ، أنبأ أبو عمر وعثمان بن أمحد السماك، أنبأ أبو قالبة عبد امللك بن حممد، أنبأ عبد 
عثمان رضي اهللا عنه الصمد بن عبد الوارث، أنبأ عبد الواحد بن زيد، حدثين عبد اهللا بن راشد موىل عثمان، مسع 

يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إن هللا عز وجل مائة وسبعة عشر خلقاً ال يوايف عبده خبلق منها إال 
  .أدخله اجلنة

عبد اللطيف بن حممد بن عبد الكرمي بن احلسن أبو مسلم الكرجي قد سبق ذكر آبائه وإخوته، عبد اهللا وعبد 
م اجلانب، سهل املآخذ، ومسع السيد أبا حرب وأقرانه، ومسع ببغداد سنة إحدى وأربعني الرمحن وأمحد وكان سلي

ومخسمائة أبا الفضل حممد بن عمر األرموي بقرأة والدي رمحه اهللا تعاىل حديثه عن الشريف أيب الغنائم عبد الصمد 
  .بن املآمون

إبراهيم امللحمي حدثين حممد بن عبد الرمحن أنبأ أبو احلسن علي بن عمر الدارقطين، حدثنا أمحد بن إسحاق بن 
املصري، الكالعي، حدثنا إسحاق القزويين، عن نافع عن أيب نعيم القاري، عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما 

  .ألبسوا الثياب البيض، وكفنوا فيها موتاكم، فإهنا أطهر وأطيب: قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .ن عبد القدمي بن أيب الفتوح، والقاضي عطاء اهللا بن علي، ووالدي وأبا حممد النجار وأقراهنمعبد اللطيف ب

عبد اللطيف بن حممد العراقي الطاوسي أبو إسحاق تفقه وتصوف وكان له جاه عند امللوك، مسع احلديث بقزوين، 
ومسند الشافعي رضي اهللا عنه،  وببغداد ومما مسع بقزوين، صحيح مسلم، مسعه من األستاذ أيب إسحاق الشحاذي

مسعه من حممد الشالوسي، بروايته عن نصر اهللا اخلشنامي، ومسع الشحاذي سنة تسع وعشرين، ومخسمائة حديثه، 
  .عن عبد الكرمي بن عبد الصمد املقرئ

حرملة،  أنبأ أبو القاسم علي بن حممد، أنبأ أبو بكر حممد بن احلسن النقاش، أنبأ عمرو بن حازم، بدمشق حدثنا
حدثنا إبن وهب، عن عبد الرمحن بن ميسرة، عن أيب هاين عن أيب عبد الرمحن احلبلي، عن عبد اهللا بن عمرو رضي 

قال رسول اهللا " يوم يقوم الناس لرب العاملني " اهللا عنهما قال تلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم هذه اآلية 
  .عتم كما جتمع النبل يف الكنانة مخسني ألف سنة ال ينظر إليكمصلى اهللا عليه وآله وسلم كيف لكم إذا مج

باالسناد عن أيب بكر النقاش، أنبأ يعقوب بن إسحاق، حدثنا حممد بن أبان، حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبيه، 
على سبح اسم ربك األ" كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم حيب هذه السورة : عن علي رضي اهللا عنه قال

وأول من قال ذلك ميكائيل، قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يا جربئيل فأخربين عن ثواب من قاهلا، يف صلوة " 
  .أو يف غري صالة

يا حممد ما من مؤمن وال مؤمنة يقول يف سجوده، أو يف غري سجوده، سبحان ريب األعلى إال كانت له يف : قال
ال الدنيا، ويقول اهللا تعاىل صدق عبدي أنا فوق كل شيء، وليس فوقي ميزانه أثقل من العرش والكرسي، وجب

شيء، أشهدوا مالئكيت أين قد غفرت لعبدي وأدخلته جنيت، فإذا مات العبد املؤمن زاره ميكائيل كل يوم تويف سنة 
  .إحدى وسبعني ومخسمائة
  االسم السابع والعشرون



أوالد الفقهاء عفيف الذيل، مسع أباه وأجاز له أبو الوقت عبد  عبد اجمليد بن أمحد بن احلسني بن هبرام فقيه، من
  .األول

  االسم الثامن والعشرون
عبد احملسن بن علي بن احلسن القزويين، أبو احملاسن العصاري مسع مع أبيه أبا منصور املقومي، سنة اثنتني ومثانني، 

سني أمحد بن حممد بن عبيد اهللا النقور، بروايته وأربعمائة ومسع حديث طالوت بن عباد الصرييف مع أبيه، من أيب احل
  .عن أيب القاسم بن حبابة عن عبد اهللا بن حممد البغوي، عن طالوت

فيه حديثه، عن حرب بن شريج عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال 
  .أبا الفضل طاهر بن حممد املقدسي أيضاً صالة الليل مثىن، متىن، والوتر ركعة، ومسع احلافظ

  االسم التاسع والعشرون
عبد العزيز بن عبد السالم بن عبد امللك بن مؤمن اهلمداين مسع فضائل قزوين، هبا من عطاء اهللا بن علي البلكوي، 

  .سنة مثان وسبعني ومخسمائة
  االسم الثالثون

  .صاحل، بياع احلديدعبد امللك بن إبراهيم االسكاف، مسع علي بن أمحد بن 
عبد امللك بن أمحد بن رافع، مسع أبا علي اخلضر بن أمحد بروايته عن أيب احلسن القطان، عن أمحد بن حيىي ثعلب أنه 

  .اهلاء للعلم" وما قتلوه يقينا " قال يف إعراب مشكل القرآن من تأليفه 
  .ه سنة تسعني وثالمثائةعبد امللك بن أمحد بن سلو مسع القاضي أبا حممد بن أيب زرعة الفقي

عبد امللك بن أمحد بن متوية، مسع وصية علي رضي اهللا عنه من أيب الفضل إمساعيل بن حممد الطوسي، بقزوين سنة 
  .ثالث ومثانني وأربعمائة

عبد امللك بن أمحد بن حممد بن عبد امللك بن املعايف، القاضي أبو القاسم القزويين لبكري، مشهور بالفضل لطيف 
ع، كثري اجلمع، والكتابة، حسن اخلط يتهاداه الناس فيما بينهم، وسافر الكثري، وخالط فضالء العصر مكاتبة الطب

ومعاشرة ومشاعرة، ومسع صحيح البخاري من كرمية املروزية، مبكة، سنة تسع ومخسني وأربعمائة بروايتها، عن 
  .الكشمهيين

زاذان هبة اهللا بروايته عن أيب حممد احلسن بن جعفر عن  وغريب احلديث أليب عبيد من أيب حفص عمر بن حممد بن
أيب احلسن القطان، عن علي بن عبد العزيز، ورسالة األستاذ أيب القاسم القشريي منه بقزوين سنة أربع ومخسني 

  .ومخسمائة، ومسع هبيت سنة ثالث ومثانني وأربعمائة أبا أمحد حامد بن يوسف احلسن التفليسي
د اهللا حممد بن علي بن البيهقي، ببيت املقدس، أنبأ أبو حفص عمر بن اخلضر التمانيين باجلزيرة، يقول حدثنا أبو عب

حدثنا أبو بكر أمحد بن احلسني البصري، حدثنا أبو شيبة، حدثنا داؤد بن رشيد، حدثنا بقية بن الوليد، عن ورقاء 
إذا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بن عمر، عن أيب الزناد، عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

  .صلى العبد يف العالنية فأحسن وصلى يف السر فأحسن قال اهللا تعاىل أحسن عبدي

أخربنا عن كتاب القاضي عبد امللك، أنبأ قاضي القضاة أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن علي الدامغاين، سنة أربع 
اهللا احلسن بن علي بن حممد الصيمري، حدثنا أبو بكر هالل بن حممد بن  وسبعني وأربعمائة أنبأ القاضي أبو عبد

حممد بن أخي هالل الرازي، حدثنا أبو عبيد حممد بن حممد، حدثنا حممد بن محدان الطيالسي، حدثنا أمحد بن 
عت مس: الصلت، عن بشر بن الوليد، عن أيب يوسف عن أيب حنيفة قال مسعت أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول



النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول، من تفقه يف دين اهللا كفاه اهللا مهه، ورزقه من حيث ال حيتسب، وكتب إليه 
  :أبو إمساعيل صفي الدولة
  قياده أىن مييل... يا من زمام القلب طوع 

  له ضعيف أو عليل... حاشا لعهدك أن يقال 
  أفعندكم مين بديل... مايل بديل منكم 

  فدأيب الصرب اجلميل... كم اجلفا إن كان دأب
  :كتب إليه األديب احلسني بن إبراهيم النطنزي

  منها االمام األفضل ابن معاىف... قزوين طابت كاملدينة إذ أتى 
  وعدالة وشجاعة وعفافا... فأفاده اهللا الفضائل حكمة 

  خيطي هبا اآلباء واألسالفا... وهي اليت يعلو هبا كل أمره 
  واجعله من غري الزمان معافا... قايا عمره يا رب بارك يف ب

  :وكتب إليه فخر الرؤساء أبو املظفر األبيوردي القرشي
  فنحن بغري الصدق مل نتمرس... خليلي من يكذبكما يف إخائه 
  وعهد إذا شط النوى بكما نسي... وما خري ودرنق الناي شربه 

  هم بأرؤسوإن سوى األذناب في... ويف الناس من يرضى األخالء هديه 
  بلوم وعرض باخلنا مل يدنس... والبن املعايف شيمة ما تلثمت 
  وباحلجر يف أعلى أمية مغرسي... ميان له من سرو محري مغرس 
  أخي مبسنت األذى ال تغرس... أقول له سراً وال سر دونه 

  جيوب الغال أو فوق غارب أعيس... فال عز إال حتت حافر أدهم 
  عيون عذارى أو حديقة نرجس... ا على ساعة فيها النجوم كأمن

  به صبوات من قلوب وأنفس... فدى لك نفسي من أغر تشبثت 
  وشابت له األيام نعمى بأبؤس... فىت طاب يف اآلفاق واخترب الورى 
  وإن نال منه العسر مل يتقبس... عقيد النهى ال يضحك اليسر سنه 

  أشوس تريك له يف اخلطب نظرة... يالخط أعقاب األمور مبقلة 
  ويل ذمة بالعذر مل يتلبس... أجيب ألويل دعوتيه نداؤه 

  برق ومن أوراقه اخلضر يكتسي... فراضعته در األخوة والصيب 
  فياليت صبح الشيب مل يتنفس... وها حنن يف ليل الشباب وقد مضى 

  وكتب إليه أيضاً،
  من العذر يلزمنا أن يعاىف... رعى اهللا خال نقى الذمام 

  والسمهري أشم الثقافا... ذيق الصقال هو املشريف أ
  كالليل طال وكالصبح وافا... إذا غاب أو آب كان الزمان 
  وأين أخ عن جفاء جتاىف... ويف الناس من ال يرب الصديق 

  وال يعرفون التقى والعفافا... وهم غصب ينكرون العلي 



  إخاء الكرام ويهوي الظرافا... فأعرضت عنهم، ومثلي حيب 
  فلم أرض عريك يا ابن املعاىف... حداً واحداً وجربتهم وا

  :وكتب إليه أيضاً
  وكيف ينال من بلغ السماكا... هي األوهام يقصر عن مداكا 
  وأول من يقربه عداكا... وفضلك ليس جيحده صديق 
  سجيته احلنني إىل ذراكا... وقد أشجى بعادك كل خل 
  اكاإيل وقد أشابتين نو... أتشكو الشيب ختيبه الليايل 

  فها هي إن رضيت هبا وراكا... ويل نفس من العلياء صيغت 
  بشاشة منظر حىت يراكا... وعيين ال ترى فيمن أراه 
  وإن كربت لتصغر يف هواكا... وإن نوائب األيام عندي 

  :وكتب إليه علي بن احلسن بن أيب الطيب الباخرزي
  ويف النظم والنثر إين ملك... أال أنين ملك يف الورى 

  فإين عبد لعبد امللك... كان عبداً لبعض الورى ومن 
  :كتب إليه القاضي أبو بكر أمحد بن حممد الشريازي األرجاين رمحه اهللا

  وقد لقيت من أيام أهواال... أصون مسعك عن شكواي إجالالً 
  علي جسماً وال فكراً وال حاال... جتمعت علل شىت فما تركت 

  ات صدري وكانت قبل آماالبن... أشكوا إىل من عاذت هبم حرقاً 
  عن وجه مشطاء ال حسناً وال ماال... وسفرة سفرت يل يف قفائهم 

  وأين من كان يقري الفضل إفضاال... ملا طرقتهم مستبضعاً أدباً 
  وعدت حمتقباً شيباً وإقالال... محلت عيشي إليهم ثروة وصباً 

  االأسام يا بن املعايف عنك ترح... وزادين أسفاً إين غداة غد 
  مجاً وعذباً من األخالق سلساال... مفارقاً منك نفساً حرة وهنى 

  حىت تعود معاين األنس اطالال... ومن سجايا الليايل سعيها أبداً 
  إن كنت عنك بسري ناعماً باال... ال أصبح اجملد من بايل ومن أريب 

  به احلوادث واملكث الذي طاال... لوال الفرخيان والوكر الذي نزحت 
  داراً ولو ملئت عيناي أبداال... تبدلت من دار حتل هبا  ملا

  يدك من بردة العليا إذياال... وال سللت يدي من بعد ما علقت 
  يا أكرم الناس كل الناس أفعاال... وكيف أجحد ما أوليت من حسن 

  عنكم وقد قدموا ألشواق أثقاال... قل للمقمني إن الراحلني غدا 
  معلقني به اآلماال ضالال... ا أمماً ساروا يرومون أمراً حاولو

  من فاته ليت شعري ما الذي ناال... وأكرب احلظ يف األيام قربكم 
  :كتب إليه أبو حممد األندلسي يف صدر رقعة

  ورؤيتكم لو تعملون شفا... لقد كان يل يف قربكم وجواركم 



  علينا فلم حنلل حبيث نشا... ولكن صروف الدهر حل بفرقة 
  :طاهر عبد العزيز بن عبد اهللا االسترابادي يف رقعة بأصبهان كتب إليه أبو

  على البعد منكم قاب قوسني أو أدىن... بعدنا على قرب وقد كان بيننا 
  فلما نزلنا نصب أعينكم غبنا... وكنا قريباً والبالد بعيدة 

سنة مخسمائة، وقد رأيت خبطه حضر عندي الشيخ الرئيس أبو احلسن علي بن احلسن البجلي وأنا بأصبهان، 
خرجت ما يف الصناديق من الكتب فأخذ يتأمل ما على ظهورها، وقال يل لو مجع ما على ظهور هذه الكتب لكان 

روى لنا الشيخ أبو زكريا حيىي بن علي اخلطيب التربيري، عن أيب القاسم الرقي أنه كان : رأس مال عامل، فقلت له
ظهور الكتب والكباد احلساد وأعني الرقباء : قيل له ما تشتهي فقاليروي عن بعض مشائخ األدب، وقد مرض، أنه 

  :وله
  فغدا يعاودين ردئ مقاله... حركت رأسي أزدري ما قاله 
  ويظن أين معجب بكماله... إين ألعجب من سخافة عقله 

وأيب علي بن حكى القاضي يف مكتوباته وتعاليقه عن االمام أيب إسحاق الشريازي واألستاذ أيب القاسم القشريي 
الوليد وهبة اهللا بن زاذان والقاضي عبد السالم بن يوسف القزويين واخلطيب أيب زكريا التربيزي وأيب عامر الفضل 

بن إمساعيل اجلرجاين وعلي بن احلسن الباخرزي وغريهم من الكبار، وكان من حسنات قزوين، تويف يف مجادي 
  .رب العاملني اآلخرة سنة أربع وثالثني ومخسمائة واحلمد هللا

عبد امللك بن أمحد بن رزمة القزويين انتقل من قزوين إىل مهدان، روى عن الفضل بن الفضل الكندي، وروى عنه 
  .أبو مسعود أمحد بن حممد البجلي

  .عبد امللك بن أمحد القاضي، مسع أبا حممد احلسن بن علي بن عمر الصيدناين بقزوين

كي أبو القاسم القزويين، شيخ من أهل األدب والعربية قرأ شرح احلماسة عبد امللك بن أيب بكر بن احلسن الفر
للخطيب أيب زكريا التربيزي قراءة ضبط وتصحيح على املصنف، وأجاز له اخلطيب، فكتب خبطه أجزت له أن 

لشيوخ من يروي عين مجيع ما مسعه بقراءة غريه علي وما قرأه وما مل يقرأ إذا صح عنده أنه من مجيع ما قرأته على ا
كتب اللغة والنحو واحلديث، يروى عين مجيع ذلك بعد التهذيب من الغلط والتصحيف وكتب حيىي بن علي 

  .اخلطيب التربيزي حامد اهللا تعاىل، سنة تسع وتسعني وأربعمائة، مبدينة االسالم
، عن حيىي بن الصاحل عبد امللك بن محدان بن عمران البغدادي، مسع أبا الفتح الراشدي يف صحيح البخاري حديثه

حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن احلارث، قال صلى لنا أبو سعيد رضي اهللا عنه، فجهر بالتكبري، حني رفع رأسه 
  .من السجود وحني رفع وحني قام من الركعتني وقال هكذا رأيت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .مي، سنة ست وأربعني وأربعمائةعبد امللك بن أيب ذر التاجر، مسع أبا منصور املقو
عبد امللك بن رزوية بن غازي القاري الصراف، مسع أبا الفضل ظفر بن احملسن مسند علي بن موسى الرضاء يف 

اجلامع، سنة إحدى وتسعني وأربعمائة، واخلليل بن عبد اجلبار القرائي، سنة ثالث وتسعني، واجلنيد ابن صاحل 
  .مائة، حديثه عن ناصر بن أمحد الفارسيالقرائي، سنة مخس وتسعني وأربع

أنبأ أبو حفص عمر بن حممد العديل أنبأ أبو سعد ميسرة بن علي حدثنا أمحد بن حممد بن سهل حدثنا حممد بن محيد 
حدثنا زيد بن احلباب حدثنا عمرو بن أيب خثعم اليمامي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا 

من صلى بعد املغرب ست ركعات مل يتكلم فيهن بسوء عدلن بعبادة :  صلى اهللا عليه وآله وسلم قالعنه عن النيب



  .ثنيت عشرة سنة
  .عبد امللك بن عبد اجلبار، مسع القاضي إبراهيم بن محري اخليارجي

لك أبوه مث عبد امللك بن عبد السالم بن عبد امللك املؤذن أبو سعد، كان يؤذن يف املسجد اجلامع بقزوين، وكذ
لبس اخلرقة من الشيخ علي الكرجي وسافر كثرياً، ولقي الشيوخ يف الطريقة، وهتذبت أخالقه وعاد إىل قزوين وقد 

  .أيد الوقار وحسن مست وطريقة مجيلة، ومسع احلديث من والدي وغريه
طوسي وأمحد بن اهليثم عبد امللك بن العباس بن خالد أبو علي اخلالدي عامل زاهد، مسع بقزوين احلسن بن علي ال

مسعت شيوخاً يقولون إنه كان من األبدال : وإسحاق بن حممد وبالري عبد الرمحن بن أيب حامت، قال اخلليل احلافظ
استقبلين : وكانت له كرامات، ومات فجأة سنة تسع وستني وثالمثائة، مسعت أبا بكر حممد بن أمحد الشعريي يقول

زء كان له عندي منذ زمان، فقلت له احضر بالغداة وأمحله وأقرأ، فقال رمبا جيئ أبو علي على املقابر فتقاضاين جب
وال يلقاين، قال فبكرت إليه، فقيل مات هذه الليلة مفاجأة ويف تاريخ حممد بن إبراهيم القاضي أن عبد امللك، مات 

  .سنة ست وستني
أبا منصور القطان، وأبا عبد اهللا حممد بن علي عبد امللك بن علي بن احلسن بن سعيد بن كثري السعيدي الفقيه، مسع 

بن عمر املعسلي، ومسع سنن احللواين من علي بن أمحد بن صاحل بروايته، عن حممد بن مسعود عن احلسن بن علي 
  .احللواين، وكان هو وآباؤه من أهل العلم والفقه، تويف عبد امللك، سنة أربع وأربعمائة

ويين شيخ، روى بنيسابور التفسري املعروف بالواضح أليب حممد عبد اهللا بن املبارك عبد امللك بن علي أبو حنيفة القز
الدينوري عن أيب بكر حممد ابن يعقوب االستوائي عن املصنف، ومسعه منه أبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن إبراهيم 

 وحكى روايته عنه يف أول كتابه الدامغاين، وروى الكتاب عنه االمام أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب
  .يف مجلة ما عد من كتب التفسري وأسانيدها

عبد امللك بن عمر اليويالين، مسع أبا الفتح الراشدي، سنة اثنتني وعشرين، وأربعمائة، حديثه عن أيب طاهر حممد بن 
سليمان وأمحد ابن مجيل  علي الفرائضي حدثنا أبو احلسن القطان حدثنا أبو حامت حدثنا نعيم بن محاد وعبدة بن

املراوزة، قال أنا ابن املبارك أنبأ رباح بن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم بن أيب بزة عن سعيد بن جبري عن ابن 
  عباس رضي اهللا عنهما أنه كان يتحدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

ضاً، حديثه عن علي بن أمحد بن صاحل عن يوسف إن أول ما خلق اهللا القلم فأمره فكتب كل شيء يكون وأي: قال
بن عاصم الرازي عن إبراهيم بن احلجاج عن محاد بن سلمة عن برد أيب العالء عن عبادة بن نسي أن عمر بن 

  .اخلطاب رضي اهللا عنه، قال لغضيف بن احلارث نعم الفىت غضيف فلقيه أبو ذر رضي اهللا عنه
نت صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وأنت أحق تستغفر يل فقال يا غضيف استغفر يل، فقال غضيف أ

إن اهللا ضرب باحلق على لسان : فقال أبو ذر رضي اهللا عنه إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول
  .عمر، يقول وإين مسعت عمر رضي اهللا عنه يقول نعم الفىت غضيف فاستغفر يل فاستغفر له

  :لفتح بن أخي اجملمع القزويين أحد األدباء يروى لهعبد امللك بن ا
  كاملوت أصبح يف اآلفاق ممقوتا... الفضل يف دهرنا هذا لعمر أىب 

  .عبد امللك بن أيب الفتح الروذكي، مسع القاضي إبراهيم بن محري اخليارجي
لقرآن للقتييب، ومسع أبا الفتح عبد امللك بن حممد بن إبراهيم الصائغ، مسع أبا حممد احلسن بن جعفر الطييب مشكل ا

الراشدي، سنة إحدى عشر وأربعمائة، وأيضاً سنة مثان عشر، ومن مسموعه منه جزء من حديث أيب طاهر حممد بن 



الفضل بن حممد بن إسحاق بن خزمية، برواية الراشدي عنه، وفيه أنبأ أمحد بن محدون بن رستم حدثنا أبو جعفر 
  .الترمذي

وليد البجلي الكويف حدثنا حيىي بن كهمس، وكان قاضياً حدثنا عمر بن موسى عن حممد بن ثنا عبد امللك بن ال
املنكدر عن جابر رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إن أقربكم مين يوم القيامة، 

ع أبا حممد بن زاذان، سنة عشر واألشبه أن عبد امللك بن حممد الصائغ أبا الفتح املقرئ الذي، مس. أحاسنكم أخالقاً
  .وأربعمائة، بقراءة اخلليل احلافظ هو هذا الذي حنن يف ذكره

  .عبد امللك بن حممد بن أمحد بن جاباره، كان من العدول وأهل العدول وأهل الفقه والشروط بقزوين
اءة حممد بن روشنائي بن أيب عبد امللك بن حممد بن محد بن حممد اهلمداين املستملي أبو شجاع، مسع منه بقزوين بقر

اليمني، سنة إحدى وأربعني ومخسمائة، أحاديث إمتناع أكل الطني، بروايته عن أبيه عن أيب بكر بن أمحد بن علي بن 
  .احلسني الطريثيثي عن أيب حممد االسترابادي فخرجها

ذي، مسع صحيح البخاري من عبد امللك بن حممد بن عبد امللك بن حممد الشحاذي املقرئ ابن أخي إبراهيم الشحا
  .ابن كثري

عبد امللك بن حممد بن الفرج القطان، مسع وصية علي رضي اهللا عنه من أيب الفضل إمساعيل بن حممد الطوسي، سنة 
ثالث ومثانني وأربعمائة، ومسع االرشاد للخليل احلافظ من القاضي أيب الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار سنة ست 

  .وتسعني وأربعمائة
  .د امللك بن املعايف يعد يف أهل الفضل، وهو والد جد القاضي أيب القاسمعب

  :عبد امللك بن أمحد بن حممد بن عبد امللك، رأيت خبط القاضي أيب القاسم، أنشدين والدي البراهيم بن العباس
  فيها نزاهة أبصاري وتزييين... إذا اعتللت فكتب العلم يشفيين 

  مالت علي تعزيين وتسليين... إذا شكوت إليها اهلم من زمين 
  ضاعت مواعظ مقسي وتعنيين... وإن ذممت إليها مس متربة 

  نأى الصديق الذي بالود يصفيين... إلفي وحلفي وأنسي ليس يوحشين 
  ال أبتغي بدالً عنها ومن ديين... حسيب الدفاتر من دنيا فجعت هبا 

  االسم احلادي والثالثون

ضري أبو طالب، مسع أبا احلسن حممد بن أيب بكر االسفرائين، سنة اثنتني وأربعني عبد الواحد بن أمحد بن علي اخل
  .ومخسمائة

عبد الواحد بن إمساعيل بن أمحد بن حممد الروياين القاضي أبو احملاسن الطربي من أكابر العلماء املتأخرين صنف يف 
مجع اجلوامع وحلية املؤمن وغريها، ومسع الفقه كتباً كثرية مفيدة كبحر املذهب والتلخيص والكايف واملناصيص و

  .احلديث ببالد خمتلفة بينها وبني شيوخه الذين روى عنهم األحاديث األلف اليت مجعها
مسع من القزاونة إبراهيم بن محري العجلي وأبا منصور حممد بن أمحد بن زيتارة ونصر بن عبد اجلبار القرائي وهبة اهللا 

ب يوم وليلة أليب بكر السين ودرس مدة بآمل وانتفع به وبكتبه أهل العلم، وكانت بن زاذان، مسع منه بقزوين، كتا
والدته، سنة مخس عشر وأربعمائة، واستشهد يوم عاشوراء سنة اثنتني ومخسمائة، قتلته املالحدة، عاش محيداً ومات 

  .شهيداً وحيشر سعيداً بفضل اهللا تعاىل



مياطي شاب ذكي له معرفة باحلديث ورد قزوين ومسع من مشائخها، عبد الواحد بن إمساعيل بن طاهر األزدي الد
  .سنة مثان ومثانني ومخسمائة

كان من فقهاء قزوين ويف أوالده مجاعة من أهل الفقه، ومسع . عبد الواحد بن احلسن بن احلسني بن محشاد الفقيه
مد بن ماسي، وحدث عنه أبو سعد احلديث من احلسني بن حلبس، سنة ثالث وسبعني وثالمثائة، وببغداد من أيب حم

حدثنا عبد الواحد بن احلسن بن احلسني ابن محشاد بقراأيت عليه بقزوين، حدثنا عبيد اهللا بن إبراهيم : السمان فقال
بن ماسي ببغداد حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا حدثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري حدثنا سليمان التيمي عن 

نه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ال هجرة بني املسلمني فوق ثالثة أيام أو قال ثالث أنس رضي اهللا ع
  .ليال

عبد الواحد بن سليمان الفرضي أبو القاسم املوصلي املقرئ ورد قزوين، سنة مخس وسبعني وثالمثائة، وهو متقن 
إىل نبينا حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم يف متفنن وله كتاب املعرفة بالتاريخ وأصول أنساب العرب من لدن آدم 

جملدة وهو كتاب حسن مفيد وفيه ذكر اخللفاء وأخواهلم وفتوحهم إىل زمن أيب بكر الطالع هللا وقرأ هذا الكتاب 
  .بقزوين ومسعه منه مجاعة

فضائلها للخليل  عبد الواحد بن عبد املاجد بن عبد الواحد بن عبد الكرمي القشريي أبو حممد دخل قزوين، ومسع هبا
احلافظ من أيب سليمان الزبريي وحدث يف رباط سهرهيزة، سنة مخسني ومخسمائة، عن أيب بكر عبد الغفار بن حممد 
الشريوي عن أيب سعيد فضل اهللا بن أمحد امليهين أنبأ أبو علي احلسن بن أمحد الفقيه أنبأ أبو بكر حممد بن إبراهيم بن 

فر حممد بن عمرو بن نافع بالفسطاط، حدثنا علي بن احلسني السامي حدثنا خليد بن فريوز األمناطي، حدثنا أبو جع
من أخذ رشوة يف احلكم : دعلج، عن قتادة، عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .كان ستراً بينه وبني اجلنة
نصر مسع بقزوين أبا إسحاق الشحاذي يف رباط عبد الواحد بن عبد امللك بن حممد بن أيب سعد الكرجي أبو 

سهرهيزة، حديثه عن عبد الكرمي بن عبد الصمد الطربي، أنبأ القاضي أبو احلسن حممد بن علي بن حممد بن صخر 
األزدي، حدثنا أمحد بن بندار الفارسي، حدثنا حممد بن أمحد البلخي، حدثنا أمحد بن عمرو العقيلي، حدثنا أمحد بن 

ر وأمحد بن داؤد، قاال حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا صدقة بن يزيد اخلراساين، حممد بن بك
قال : قال: حدثنا العالء بن عبد الرمحن عن أبيه، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .أعوام حملروم أن عبدي صححته، ووسعت عليه مل يزرين يف كل مخسة: اهللا تعاىل
عبد الواحد بن عبد الوهاب بن احلجازي بن عبد اجلبار بن معقل أبو املعايل له حظ يف الفقه ونظر، وألف يف مسائل 

  .املعاياه جمموعاً مساه املعاطاة يف املعاياه ولكنه خمتل األلفاظ
بن مهام من أيب عبد اهللا القطان، عبد الواحد بن حممد بن أمحد بن ماك مشهور، كثري احلديث مجع مسند عبد الرزاق 

ومسع أبا بكر بن احلجاج، وإسحاق بن حممد، وعلي بن مهروية، وعلي بن إبراهيم، وعلي بن مجعة، وببغداد 
إمساعيل الصفار، وبالكوفة علي بن حممد بن عقبة، قال اخلليل احلافظ، وأكثرنا السماع منه، حدثنا عن علي بن 

  .سحاق بن راهويةحممد بن مهروية، حدثنا حممد إ
ثنا احلسني بن حريث حدثنا الفضل بن موسى، عن عاصم عن زر عن سعيد بن زيد رضي اهللا عنه، قال اختبانا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من أذى املشركني فوق حراء فلما استوينا عليه زحف بنا فضريه النيب صلى 
نه ليس عليك إال نيب أو صديق أو شهيد، وعليه رسول اهللا صلى اهللا اهللا عليه وآله وسلم بكفه مث قال أثبت حراء فإ



عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري، وعبد الرمحن بن عوف، وسعيد بن زيد، تويف عبد 
  .الواحد سنة إثنتني وتسعني وثالمثائة

عبد الكرمي بن حممد بن حامد اخليام، يف داره،  عبد الواحد بن حممد بن أيب سعيد الكرجي، مسع بقزوين أبا منصور
سنة سبع وعشرين ومخسمائة، وال يؤمن أن يكون هذا هو عبد الواحد بن عبد امللك بن أيب سعد الذي سبق ذكره، 

  .نسب إىل جده، ووقع التباس يف أيب سعد وأيب سعيد

ا علي الصفار وأبا العباس بن عقدة، وورد عبد الواحد بن حممد بن إمساعيل احملاملي، وحممد بن خملد العطار، وأب
قزوين، ومسع منه اجلم الغفري، والكتاب يشتمل على ذكر أكثرهم، قال أبو بكر اخلطيب احلافظ كتبت عنه وكان 

  .ثقة أميناً ذكر أنه ولد سنة مثان عشر وثالمثائة، وتويف سنة عشر وأربعمائة
ن ومسع أبا يعلى اخلليل بن عبد اهللا احلافظ، أنبأنا القاضي عطاء ورد قزوي. عبد الواحد بن حممد الشالوسي أبو حممد

اهللا بن علي، أنبأ الشيخ أبو إسحاق إمساعيل بن أيب القاسم بن أمحد السين، أنبأ الشيخ أبو حممد عبد الواحد بن 
بن نافع، عن أيب  حممد الشالوسي، حدثين أبو يعلى اخلليل بن عبد اهللا احللواين حدثنا زيد بن احلباب، عن املعتمر

: عبد اهللا العنزي، عن ثابت البناين عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
ليلة اجلمعة ويوم اجلمعة أربع وعشرون ساعة هللا تعاىل يف كل ساعة منها، ستمائة ألف عتيق، من النار كلهم قد 

  .استوجبوا النار
ور البخاري نسباً أبو العال األهبري أديب فاضل شاعر كانت له مكاتبات مع القاضي عبد امللك عبد الواحد بن منص

  .بن املعايف، ووغريه ودر قزوين
عبد الواحد بن هبرية بن عبد امللك أبو مضر العجلي القزويين، مسع علي بن أمحد بن صاحل والقاضي عبد اهللا بن أيب 

إسحاق الكيساين، وأبا عمر بن مهدي وروى عنه أبو الفضل القومساين،  زرعة، وأبا احلسن الصقبلي، وحممد بن
وأمحد بن عمر الصندوقي، وعلي بن حممد امليداين وحدث عنه القاضي أبو سعد حممد بن أمحد بن حممد بن صاعد، 

حدثنا أبو  حدثنا القاضي أبو احلسن علي بن سعيد: فيما أملي سنة إثنتني ومخسمائة يف رمضان حبق كتابه إليه قال
  .احلسن علي بن حممد بن مهروية البزاز

ثنا عبد اهللا بن حممد حدثنا أمحد بن حممد بن جعفر، حدثنا أمحد بن إبراهيم بن يزيد، حدثين صاحل بن مهران، حدثين 
النعمان بن عبد السالم، حدثنا سفيان الثوري، عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب، عن عمر رضي اهللا عنه قال 

جيمع الناس غدا يف املوقف مث يلتقط، منهم قذفة أصحايب، ومبغضوهم، : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
وكان عبد الواحد صدوقاً مات يف اهلمدان سنة ست : فيحشرون إىل النار، قال الكياشريوية بن شهر دار اهلمداين
  .وأربعني وأربعمائة، وولد يف سنة أربع ومخسني وثالمثائة

  االسم الثاين والثالثون

عبد الواسع بن عبد الكايف بن عبد الواسع اخلليلي، كان متديناً حسن السمت، والطريقة، مسع أبا سليمان الزبريي، 
وعبد الواحد بن عبد املاجد القشريي سنة مخسني ومخسمائة، ومسع والدي رمحه اهللا يف إمالء أماله سنة مثان ومخسني 

ثمان إمساعيل بن عبد الرمحن أنبأ أمحد بن حممد الزجماري أنبأ االمام أبو حممد عبد اهللا بن ومخسمائة، حدثنا أبو ع
  .يوسف اجلويين أنبأ أبو احلسن علي بن حممد احلافظ

أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد الفسوي، حدثنا أمحد بن عثمان حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا سيار، حدثنا 



عت مالك بن دينار رمحه اهللا تعاىل يقول، قال عيسى بن مرمي عليه السالم ألصحابه النجاة يف جعفر بن سليمان، مس
ثالث خصال، تبكي على خطيئتك، وحترس لسانك، وتلزم بيتك، واأليام ثالثة فيوم مضى وعظت به، ويومك 

  .الذي أنت فيه، لك منه زادك، وغدا ال يدري مالك فيه
  .حلجازي بن عبد اجلبار، مسع أباه عبد الوهاب سنة ثالث وعشرين ومخسمائةعبد الواسع بن عبد الوهاب بن ا

عبد الواسع بن حمبوب بن عبد الرحيم األهبري، أبو الفضل العبشمي تفقه طويالً بقزوين، والري ومهدان، وغريها، 
ن كثري العبادة يف آخر ومسع احلديث الكثري من االمام أمحد بن إمساعيل، وعبد اهللا بن أيب الفتوح، وأقراهنما، وكا

  .عهده، وحسن السرية، ومات ببغداد منصرفه من احلج سنة سبع وستمائة
عبد الواسع بن حممود بن حيدر البكراين أبو حممد، مسع أبا سليمان أمحد بن حسنوية الزبريي فضائل قزوين، أليب 

يل، إجازة عن أبيه املنصف ومسع الكثري يعلى اخلليلي، سنة مخسني ومخسمائة، بروايته عن جده ألمه الواقد بن اخلل
  .من األئمة بعده

  االسم الثالث والثالثون

عبد الواحد بن احلجازي بن عبد اجلبار، أبو النجيب، فقيه من أصحاب أيب حنيفة رضي اهللا عنه، معتقد فيه، مقبول 
الصحيح للبخاري سنة تسع  القول، مستحسن الطريقة، مسع القاضي أبا الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار بن ماك، يف

وتسعني وأربعمائة، حديثه عن احلميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري أخربين عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه، 
  .قال مرضت مبكة فعادين رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم احلديث

ظ، من عطاء اهللا بن علي يف رباط عبد الوهاب بن أيب ذر بن يوسف الزجناين، مسع فضائل قزوين للخليل احلاف
  .سهرهيزة سنة أربع وستني ومخسمائة

  .عبد الوهاب بن السري، مسع أبا عمر بن مهدي البغدادي بقزوين
عبد الوهاب بن عبد الباقي بن عبد اجلبار اجلرجاين، مث القزويين أبو سعد بن أيب نصر، مسع األستاذ الشافعي بن 

  .سن الروياين بالري، وقد سبق ذكر أبيه وأخيه عبد اجلبارداؤد املقرئ، والقاضي أبو احملا
عبد الوهاب بن عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد القرائي أبو القاسم، روى اخلليل بن عبد اجلبار القرائي وهو عم 
دثنا أبيه قال حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن كيسان، حدثنا أبو علي احلسن بن علي الطوسي، حدثنا علي بن مسلم، ح

وكيع حدثنا زكريا بن أيب زائدة، عن مصعب عن طلق بن حبيب عن أيب الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب 
صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفا اللحية، والسواك واالستنشاق باملاء، 

  .الستنجا ونتف االبطواملضمضة وتقليم األظفار وغسل الرباجم، وحلق العانة، وا
عبد الوهاب بن عبد الرمحن بن حممد الطوسي، مسع أبا يعلى اخلليلي ابن عبد اهللا احلافظ، بقزوين سنة مخس وأربعني 

  .وأربعمائة
عبد الوهاب بن عبد السالم بن عبد امللك بن مؤمن اهلمداين مسع فضائل قزوين هبا من عطاء اهللا بن علي سنة مثان 

  .وسبعني ومخسمائة
  .عبد الوهاب بن عبد العزيز النائلي، مسع األستاذ الشافعي بن داؤد املقرئ

  .عبد الوهاب بن عبد اهللا بن أمحد املرزبان، مسع أباه أبا حممد العائد وجد ألمه علي بن حممد بن مهروية
  .أو حنواً منهاعبد الوهاب بن أيب الغريبا القرائي، مسع اخلليل بن عبد اجلبار سنة ثالث وتسعني وأربعمائة 

عبد الوهاب بن أيب الفتوح بن أمحد الباجائي معدود يف البزازين مسع السيد أبا علي احلسن بن علي الغزنوي، 



  .األحاديث النسطورية بالرواية اليت تقدمت
  .عبد الوهاب بن أيب القاسم األجند جيين، مسع بقزوين السيد أبا الفتوح الزينيب الطوسي

بن حيدر القزويين الصويف، شيخ مذكور قال هبة اهللا بن زاذان كان يرجع إىل دين ثخني، وله عبد الوهاب بن حممد 
كان على خطة قزوين ثالثني سنة، وله مسجد وحملة يعرفان به، ومسع حيىي بن عبد : مصنفات، وقال اخلليل احلافظ

  .وعشرين وثالمثائة األعظم، وحازم بن حيىي، مسع منه عمي وعبد الوهاب بن حممد بن ماك، سنة مثان
  .عبد الوهاب بن حممد املرزي، مسع حممد بن سليمان بن يزيد الفامي

عبد الوهاب بن مهدي بن هبة اهللا اخلليلي أبو سليمان، مسع نصر بن عبد اجلبار القرائي، ومسع ارشاد للخليل 
ومسع أبا املعمر هبة اهللا بن احلافظ، من القاضي أيب الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار سنة ست وتسعني وأربعمائة، 

إسحاق بن عبيد، هلذا التاريخ، غريب القرآن للعزيزي، ومسع األستاذ الشافعي املقرئ وأبا بكر حممد بن احلسن بن 
  .كثري أيضاً

  االسم الرابع والثالثون

حدثنا إسحاق بن عبيد اهللا بن احلسني أبو زرعة مسع أبا احلسن القطان يف الطواالت حيدث عن علي بن عبد العزيز، 
حممد الفروي حدثتنا أم عروة، بنت جعفر بن الزبري، عن أبيها عن جدهتا، صفية بنت عبد املطلب رضي اهللا عنها أن 

ملا خرج إىل أحد جعل نساءه يف أطم يقال له فارع، ومحل، معه حسان بن : رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
يتطلع إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فإذا أشد على املشركني شد ثابت رضي اهللا عنه، وكان حسان بن ثابت 
  .معه، وهو يف احلصن، وإذا رجع رجع ورآه

فجاءه ناس من اليهود فترقى أحدهم يف احلصن حىت أطل علينا، فقلت حلسان قم إليه فاقتله قال ما ذلك يف لو كان 
ت صفية فقمت إليه فضربت رأسه حىت قطعته، فلما فقال: ذلك يف لكنت مع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

طرحته، قلت يا حسان قم إىل رأسه فارم به عليهم وهم أسفل احلصن فقال واهللا ما ذلك يف قالت فأخذت برأسه 
  .فرمت به عليهم

 عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن حممد بن خسرو ماه القزويين، أبو طاهر مسع أباه عبد الرمحن، وعلي بن حممد بن
  .مهروية، وعلي بن إبراهيم وغريهم وتويف سنة تسع ومثانني وأربعمائة، وكان من الفقهاء والعدول

عبيد اهللا بن عبد الكرمي بن يزيد بن فروخ أبو زرعة الرازي وفروخ موىل عياش بن مطرف القرشي إمام وفته 
بن أيب حامت، مسعت حممد بن مسلم بن مسعت علي بن عمر الفقيه، مسعت عبد الرمحن : باالتقاق، قال اخلليل احلافظ

وعن أيب . وإن أبا زرعة آية من آيات اهللا تعاىل. وارة الرازي، يقول إن اهللا تعاىل إذا أراد بقوم خرياً أظهر فيهم آية
  .يعلى املوصلي، قال ما مسعنا يذكر أحد من احلفاظ إال كان إمسه أكرب من رؤية إال أبو زرعة

ت ممن يفيت يف مسائل الطالق، حيفظ أقل من مائة ألف حديث، ويروي أنه قيل ألمحد بن عجب: عن أيب زرعة أنه قال
يقول شاب كاملنكر عليه، مث رفع يديه وجعل يدعو اهللا : حنبل بالري شاب يقال له أبو زرعة فغضب أمحد وقال

  .اللهم يف دعاء كثرياللهم انصره على من بغي عليه، اللهم ادفع عنه البالء، اللهم : تعاىل أليب زرعة يقول
مسع بالري إبراهيم بن موسى وحممد بن مهران وارحتل إىل احلجاز والعراق والشام ومصر ودخل قزوين، فسمع هبا 

ال أعلم : حممد بن سعيد بن سابق وعلي بن حممد الطنافسي وعن سعيد بن عمرو الربدعي، مسعت أبا زرعة، يقول
  .ا العباس بن الوليد بن مزيد وأما عسقالن، فمحمد بن أيب السريأنه صح يل رباط يوم قط أما ببريوت فأردن



ال خيلص ألصحاب احلج : كان فضيل بن عياض يقول: وأما قزوين فمحمد بن سعيد بن سابق، وجعل يعده ويقول
اللهم إين اشتقت : وسفيان بن عيينة حي، تويف سنة أربع وستني ومائتني، ويروى أنه قال يف مرضه الذي مات فيه

  .ىل رؤيتك فإن قلت بأي عمل اشتقت إيل قلت برمحتك يا ربإ
  .عبيد اهللا بن علي بن دلف القزويين، مسع أبا احلسن القطان بعض أماليه

عبيد اهللا بن حممد بن احلسني بن عبيد اهللا بن جرير اليماين، مسع إسحاق بن حممد وعلي بن حممد بن مهروية وأبا 
م، يقال له أبو معاذ اخلطيب وأبو معاذ املكتب، وحدث عنه بعضهم، قال عمرو سعيد بن حممد اهلمداين وغريه

حدثنا إسحاق بن حممد حدثنا حيىي بن عبدك حدثنا علي بن حممد حدثنا خايل يعلى حدثنا سفيان عن منصور عن 
مات عمر إن االسالم كان كالرجل املقبل ال يزداد إال قرباً، فلما : ربعي بن خراش عن حذيفة رضي اهللا عنه قال

  .رضي اهللا عنه كان كالرجل املدبر ال يزداد إال بعداً
عبيد اهللا بن حممد بن عبد اللطيف بن حممد اخلجندي أبو إبراهيم أحد الصدور اخلجندين الذين لقيناهم، وكان 

 ومثانني فاضالً كامالً متقناً واختص من بينهم مبزيد الورع واالحتياط ويتبع احلديث ومجعه وورد قزوين سنة اثنتني
ومخسمائة، وذكر هبا ومسع منه ألربعني الذي مجعه يف فضل اخللفاء األربعة رضي اهللا عنهم بقراءيت، وفيه أنبأنا هبة 

  .اهللا بن الفرج بن أخت الطويل
ثنا أبو الفرج علي بن حممد بن عبد احلميد حدثنا أبو بكر أمحد بن علي ابن الل حدثنا أبو بكر حممد بن بكر بن 

لتمار البصري حدثنا أبو داؤد حدثنا عبيد اهللا بن حممد النفيلي حدثنا حممد بن سلمة عن حممد بن إسحاق، داسة ا
حدثين الزهري حدثنا عبد امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن أبيه عن عبد اهللا بن زمعة 

  .أنا عنده يف نفر من املسلمني دعاه بالل إىل الصلوةرضي اهللا عنه ملا استغر برسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم و
فقال مروا من يصلي بالناس، فخرج عبد اهللا بن زمعة فإذا عمر رضي اهللا عنه يف الناس، وكان أبو بكر رضي اهللا 

 عنه غائباً، فقلت يا عمر قم فصل بالناس، فتقدم فكرب، فلما مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم صوته، وكان
فأين أبو بكر بأيب اهللا ذلك واملسلمون فبعث إىل أيب بكر رضي اهللا عنه فجاء بعد أن صلى عمر : عمر جمهراً قال

وهو من الغر والغلبة أو من . رضي اهللا عنه تلك الصالة فصلى بالناس، مث قال استغر باملريض إذا غلبه املرض لشدته
  :عهالغرار وهو الشدة، واجملهر صاحب اجلهر وفيه جلام

  نيب اهلدى املتبوع يف كل ما أمر... أال إن خري الناس بعد حممد 
  أبو بكر الصديق من بعده عمر... بامجاع أهل األرض من كل مسلم 

  على به الرمحن دار النهى عمر... وبعدمها عثمان خري وبعدهم 

  يساق إىل خلد اجلنان مع الزمر... فمن يقفهم يف اخلري واخلري عادة 
 يف جملس إمالئه، فقد قرأته عليه التاريخ املذكور أنبأ الشيخ أبو الوفا بن أيب القاسم الويداباذي، أنبأ قال رمحه اهللا

الشريف طراد بن حممد بن الزينيب كتابة أنبأ أبو احلسني بن بشران أنبأ إمساعيل بن حممد الصفار أنبأ أمحد بن منصور 
  .عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس رضي اهللا عنهما الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري

قال كان أبو هريرة رضي اهللا عنه حيدث أن رجالً أتى النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، فقال إين رأيت الليلة ظلة 
اء إىل ينطف منها السمن والعسل وأرى الناس يتلفقون يف أيديهم فاملستكثر واملستقل، وأرى سبباً وأصالً من السم

األرض، فأراك يا رسول اهللا أخذت به فعلوت مث أخذ به رجل آخر فعال به، مث أخذ به رجل آخر، فانقطع به مث 
  .وصل له فعالً



فقال أبو بكر رضي اهللا عنه أي رسول اهللا بأيب أنت وأمي أتدعين فال عربها، فقال أعربها، فقال أما الظلة، فظلة 
والعسل، فهو القرآن لينه وحالوته، وأما املستكثر واملستقل فهو املستكثر من االسالم، وأما ما ينظف من السمن 

  .القرآن واملستقل منه، وأما السبب الواصل من السماء إىل األرض فهو احلق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك اهللا
له أحتدثين أصبت أم تأخذ به رجل آخر فتعلوا به مث يأخذ به رجل آخر فينقطع به مث يوصل له فيعلو أي رسول ا

أخطأت، قال أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً، فقال أقسمت بأيب أنت يا رسول اهللا لتحدثين ما الذي أخطأت به، فقال 
صحيح متفق على صحته أخرجه حممد، عن حيىي بن بكري، عن . رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ال تقسم

رافع عن عبد الرزاق وأبو داؤد عن حممد بن حيىي بن فارس الليث عن يونس عن ابن شهاب ومسلم عن حممد بن 
  .عن عبد الرزاق

الظلة كل ما أظلك من فوقك وقوله ينطف أي يقطر واالسم النطفة وقوله يتكفونه أي يتلقونه بأكفهم وقوله أصبت 
 التعبري فإن املستفيد بعضاً وأخطأت بعضاً، قيل االصابة ما تأوله يف عبارة الرؤيا واخلطأ مبادرته إىل االستيذان يف

  .حقه إلقاء السمع وأن ال يفاتح املفيد باخلطاب فضالً عن االستقالل باجلواب
قيل إنه أصاب يف عبارة بعض الرؤيا وأخطأ يف بعضها والذي يتوهم فيه اخلطأ أنه محل السمن والعسل على القرآن 

عليه وآله وسلم يف حديث آخر وهو ما كتب إلينا  بلينه وحالوته والصحيح يف تفسريه ما أشار إليه النيب صلى اهللا
احلافظ عبد اجلليل بن حممد أنبأ أمحد بن علي، قال كتب إلينا أبو طاهر عبد الكرمي بن عبد الواحد أنبأ أبو بكر أمحد 

  .بن حممد بن إمساعيل بن الفرح أنبأ علي بن احلسن بن خلف ابن قديد
بن عبد احلكم حدثنا األسود نصر بن عبد اجلبار عن ابن هليعة عن وهب بن ثنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا 

عبد اهللا العامري عن عبد اهللا ابن عمرو رضي اهللا عنهما أنه رأى يف املنام، كان يف إحدى أصابعه عسالً ويف األخرى 
شت قرأت الكتابني إن ع: مسناً وكأنه يلعقهما، فأصبح يذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال

: التوراة والفرقان، فكان يقرأمها وكان من حقه أن حيمل السمن على التورية والعسل على القرآن ويدل عليه قوله
ال تقسم فيه دليل على أن قول القائل : فاملستقل واملستكثر فاملستقل أهل التورية واملستكثر أهل القرآن وقوله

و كان مييناً لكان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أوىل بالوفاء به لكن األوىل أقسمت عليك ال يكون مييناً، ألنه ل
ترك األقسام، وما ورد من إبرار القسم، حممول على من يقسم فيخلف املقسم عليه، وقال بعض الناس يف جهة 

  :وأنشدونا لبعضهم. اخلطأ يف عبارة أيب بكر رضي اهللا عنه أن الصواب التعبري بالقرآن والسنة
  صادياً مل يرومذ نزال... أهل ليلي ما لضيفهم 
  ال يرد مخراً وال عسال... أمكنوه من مراشفها 

قرأت عليه أنشدين األمري الزاهد حممد بن أيب الوزير علي بن أمحد السمريمي لنفسه ميهد عذره يف التأخري عن زيارة 
  :النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
  يف إيليا فبايعوه بأسرهم. ..يا سيد الرسل الذي صلى هبم 

  أمر العباد فإنين يف أسرهم... مهما عزمت على الزيارة عاقين 
  :ومما أنشده لنفسه رمحه اهللا تعاىل

  أأقاموا هناك أم عربوا... يا ظبا العذيب ما اخلرب 
  نظروا اليوم يف واعتربوا... ليت من باهلوى هلم شغف 



  :له أيضاً
  شكري ورضاه يزيدينقص ... أشكر ريب ورضاه أريد 

  فالرب يعفو عن ذنوب العبيد... وأستزيد العفو من فضله 
  فإنه مبديها واملعيد... مؤمالً ألطاف إفضاله 
  حني يقول النار هل من مزيد... وأن ينجيين من ناره 

  قال تعاىل يف الكتاب اجمليد... وأرجتي نيل مرادي فقد 
  دوإن كفرمت فعذايب شدي... لئن شكرمت ألزيدنكم 
  وله أنشد عند االحرام،

  لبيك فالقلب عري الهي... لبيك لبيك يا إالهي 
  لبيك فالشوق يف التناهي... لبيك فالعشق يف ازدياد 

  وعقد در الدموع واهي... لبيك فالقلب يف اضطرام 
  عسى بنا لطفه يباهي... جئناه شعث الرؤس غرباً 
  يشددها بيننا كما هي... تلك العهود اليت عقدنا 

  :هول
  والشوق واف واصطباري يسري... نزلت بغداد وقليب يسري 
  ما آن أن يطلق هذا األسري... باهللا قولوا يل من قيدكم 

عبيد اهللا بن حممد بن العرايف أبو احملاسن الطاؤسي تفقه بقزوين، مث هبمدان مبا وراء النهر، وبقي هناك مدة 
ن جهوري الصوت وساعده صيت يف الناس وإقبال مجاعة للتحصيل، ورجع وله قوة يف النظر وجرئى وصوله، وكا

من املتفقهة عليه، ونال من بعده ثروة وجاهاً وتوىل باآلخرة قضاء مهدان، ومسع احلديث من االمام أيب القاسم ابن 
  .حيدر ووالدي وغريمها، تويف سنة عشر وستمائة

، مسع أبا حممد احلسن بن علي الصيدناين، ومسع عبيد اهللا بن حممد بن ميسرة بن علي بن احلسن بن إدريس أبو زرعة
علي بن أمحد بن صاحل، حيدث عن إبراهيم بن حممد بن عبيد الشهرزوري حدثنا عتبة أمحد بن الفرح احلمصي، 

حدثين ابن أيب فديك، حدثين الضحاك بن عثمان عن املقربي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال صفوان بن املعطل 
ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال يا رسول اهللا، هل من ساعات الليل والنهار، ساعة رضي اهللا عنه، سأ
  .يكره فيها الصالة

فدع الصالة حىت تطلع الشمس فإهنا تطلع بني قرين الشيطان، مث الصالة حمضورة : قال نعم إذا صليت الصبح
لك الساعة اليت سجر فيها جهنم ويفنح فيها متقلبة حىت يستوي الشمس على رأسك كالرمح فدع الصالة فإن ت

أبواهبا حىت يزيغ الشمس على حاجبك األمين، فإذا زالت الشمس فالصالة حمضورة متقلبة حىت يصلي العصر، مث 
  .دع الصالة حىت تغرب الشمس ومسع أبو زرعة علي بن إبراهيم وجده ميسرة، وتويف سنة تسع وثالثني وثالمثائة

بن موسى بن هارون بن حيان أبو نعيم احلياين، مسع أباه وعبد الرمحن بن أيب حامت وأبا علي عبيد اهللا بن هارون 
الطوسي وأبا عمرو سعيد ابن حممد اهلمداين، ومسع أبا احلسن القطان يف غريب احلديث، بروايته عن علي بن عبد 

أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم هنى  العزيز عنه حدثنا ابن علية عن اجلزيري عن عبد اهللا بن بريدة رضي اهللا عنه



  .عن األرفاه قال اجلزيري هو كثرة التدهن
  االسم اخلامس والثالثون

  .عبيد بن عبد اهللا بن عبد السالم، مسع حممد بن سليمان بن زيد الفامي كتاب األحكام أليب علي الطوسي
  االسم السادس والثالثون

زينيب الطوسي بقزوين وعبد اهللا بن العراقي بن شريزاد الوبار، مسع عبدي بن أمحد القصاب، مسع أبا الفتوح ال
األربعني يف الرباعي أليب العباس املراغي من أيب العباس املقرئ الرازي بقزوين، بروايته عن أيب غالب اجلرجاين 

  .الصيقلي عنه
  االسم السابع والثالثون

ن أمحد الطوسي يف القراآت أليب حامت السجستاين على العباس بن محدان ويقال بن محكوية، مسع أبا علي احلسن ب
كل جبل منهن جزأ قراءة العامة وقرأها جزوا بضمتني وباهلمز أبو جعفر وأبو عاصم ومها لغتان معروفتان، وكذلك 

  .جزء مقسوم
قات العباس بن عبد الواحد بن إلياس أبو الفضل الديلمي، فقيه كاتب له معرفة وفيه سالمة، مسع فضائل األو

للبيهقي من منصور بن احلسن الطربي، بروايته عن عبد اجلبار البيهقي عن املصنف، ومسع أبا الفضل الكرجي وأبا 
  .وستمائة.... سليمان الزبريي وعلي بن حيدر الرزبري ووالدي وعطاء اهللا ابن علي وأقراهنم وتويف سنة 

قزوين وكان واليها ومحدت أيالته ورياسته، ويقال أنه العباس بن حممد بن سنان العجلي من بين عجل الذين ترأسوا ب
أوصى باحلج عنه ألف حجة يف سنة واحدة، ففعل وما سبقه إليه أحد يف االسالم، وذكر أبو عبيد اهللا حممد بن 

عمران املرزباين يف معجم الشعراء من تأليفه أن إبراهيم بن نصر الغنوي وهو أعرايب قدم أيام الرشيد بارجوزة منها 
  :قوله

  بالد أمن مثلها احلجون... قزوين وهي البلد املأمون 
  أكرم من كان ومن يكون... حيمي محاها امللك املأمون 
  واملهتدي هبديه هارون... إال النيب املصطفى األمني 

  واجلود مملوك له يدين... عباس دنيا مجة ودين 
  ويف جليم بيته مكني... كلتا يديه يف الندى ميني 

  تويف سنة إحدى ومخسني ومائتني... ل العلى قطني بيت له أه
العباس بن الفضل بن شاذان بن عيسى أبو القاسم املقرئ الرازي، قال اخلليل احلافظ كان هو وأبوه وجده أئمة يف 
علم القرآن، مسع حممد ابن محيد وأمحد بن شريح ووهب بن إبراهيم واحلجاج بن محزة وحممد ابن محاد الطهراين، 

  .نه أبو احلسن القطان وسليمان بن يزيد وحممد بن إسحاق الكيساين، وحدث بقزوينومسع م
قال اخلليل حدثنا حممد بن إسحاق الكيساين، حدثنا العباس بن الفضل بن شاذان، حدثنا أيب أمحد بن شريح، حدثنا 

ه وآله وسلم، كان يصيبه علي بن ثابت، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا علي
اجلنابة ليالً فما ميس املاء حىت يصبح، مل يروه عن ابن عمر غري علي بن ثابت تفرد عنه ابن أيب شريج وهو ثقة، 

  .ورواه أبو زرعة وأبو حامت عن ابن شريج
ن، حدثنا حممد قال أبو الفتح الراشدي أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن إسحاق، حدثنا العباس بن الفضل بن شاذان بقزوي



بن عمرو بن احلكم اهلروي، حدثنا غسان بن سليمان، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن مساك بن حرب، عن عطاء بن 
من كان عنده علم فكتمه اجلم : أيب رباح عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .يوم القيامة بلجام من النار
بقزوين عن أيب حامت حممد بن إدريس، حدثنا علي بن ميمون العطار، حدثنا إسحاق بن إبراهيم اخليين حدث العباس 

عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه، عن جده قال قال لنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أحتبون أن أحدثكم ببدؤ 
  .اسالمي قلنا نعم، وذكر قصة إسالم عمر رضي اهللا عنه

بن العباس، مسع أبا الفتح الراشدي بقزوين، أبو العباس بن أمحد بن علي بن عبد اهللا الديلمي فقيه،  العباس بن حممد
  .مسع أباه أمحد بن علي املعروف باألستاذ أبا منصور القطان، وعلي بن أمحد بن صاحل، مات سنة نيف وأربعمائة

  .واحد بن مهدي البغداديأبو العباس بن أيب القاسم الديلمي القزويين، مسع أبا عمر عبد ال
  االسم الثامن والثالثون

عثمان بن أمحد بن عبد اجلبار بن جعفر بن عثمان العثماين من أهل الفقه والتحصيل، ويف قبيلته فقهاء وعدول، ويف 
  :اجلامع حظرية يعرف بالعثمانية، ينسب إليهم ورأيت خبط عثمان هذا

  بعدهن سكون هبوب رياح... أال إمنا الدنيا مجيعاً بأسرها 
  .عثمان بن أمحد بن حممد بن علي بن مزد بن النهاوندي أبو القاسم شيخ ورد قزوين ومسع منه احلديث هبا

عثمان بن أمحد بن حممد بن اهليثم القاضي، أبو سعيد العباداباذي، ويل القضاء بقزوين سنة إثنتني وستني وثالمثائة، 
اس بن الفضل بن شاذان املقرئ، قاضي قضاة ركن الدولة أيب احلسن نيابة عن أيب احلسن علي بن القاسم ابن العب

  .بن بويه، تويف سنة مخس وسبعني وثالمثائة، وصلى عليه أبو حممد العمريي
عثمان بن إسحاق بن حممد بن إسحاق بن حممد بن يونس بن عثمان بن عبيد اهللا بن يزيد بن الرباء بن عازب 

أبا احلسن القطان وأبا منصور القطان، حدث القاضي أبو بكر عبد اهللا وأبو  األنصاري، أبو عمرو القزويين، مسع
املعايل عبد الرمحن، أنبأ علي بن عبد اهللا الالسكي سنة ثالث وسبعني وأربعمائة، ومسع منها، نصر بن عبد اجلبار 

  .ومعروف بن صاحل القرائيان

أبو عمرو عثمان بن إسحاق بن حممد بن إسحاق األنصاري قاال أنبأ القاضي أبو الفتح املظفر بن حممد العصار، أنبأ 
القزويين، حدثنا أبو احلسن علي بن إبراهيم القطان حدثنا إمساعيل بن إسحاق حدثنا حيىي بن عبد احلميد، حدثنا 

ال تقوم : قيس عن أيب حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
اعة حىت ميلك رجل من أهل بييت يفتح القسطنطينية، وجبل الديلم، ولو مل يبق من الدنيا إال يوم لطول اهللا ذلك الس

  .اليوم حىت يفتحهما
حدث حممد بن احلسن البزاز عن أيب عمرو األنصاري هذا حدثنا حممد بن أمحد بن منصور الفقيه، حدثنا أمحد بن 

دثنا سعيد بن زيد، حدثنا حممد بن جحادة، عن طلحة بن مصرف، عن علي املثىن، حدثنا عمار املستملي، ح
إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال النظر إىل الوالدين عبادة، والنظر إىل الكعبة عبادة، 

مد البيع الذي مسع والنظر يف املصحف عبادة، والنظر إىل أخيك حباً له يف اهللا تعاىل عبادة وعثمان بن إسحاق بن حم
  .أبا احلسن القطان، حيدث عن حممد بن يزيد

ثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عثمان بن أيب العاتكة عن سليمان بن حبيب احملاريب، عن أيب 



بعثاً من إذا وقعت املالحم، بعث اهللا عز وجل : هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
املوايل هم أكرم العرب فرساً وأجودها سالحاً يؤيد اهللا هبم الدين يشبه أن يكون هو عثمان هذا، وحدث عنه أبو 

سعد السمان، فقال حدثنا أبو عمرو عثمان بن إسحاق بن حممد بن إسحاق بن حممد البيع القزويين يعرف بابن أيب 
  .تيمار

د تفقه بقزوين، وهبمدان وأصبهان وكان له طبع قومي، وشعر بالفارسية عثمان بن أسعد بن حممد العاقلي أبو سع
جيد، ومسع أبا احليوة حممد بن عبد اهللا البلخي وأبا القاسم عبد اهللا بن عمر الضريفي ومسع األربعني املعروف 

هللا بن حيدر، وفيما باحملمدين من حممد بن علي املرتضى النقيب، بروايته عن الفراوي، ومسع االمام أبا القاسم عبد ا
مسع منه حديثه عن سهل املسجدي، حدثنا نظام امللك أبو علي احلسن بن علي بن إسحاق أنبأ الفقيه أبو علي 

  .احلسن بن عمر األصبهاين، حدثنا القاضي أبو عمر اهلامشي
بن عياش، عن األعمس  ثنا أمحد بن داؤد، حدثنا أبو أسامة عبد اهللا بن أسامة، حدثنا أمحد بن يونس، حدثنا أبو بكر

عن سعيد بن عبد اهللا بن جريح، عن أيب بردة األسلمي رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
يا معشر من آمن بلسانه، ومل يدخل االميان قلبه، ال تعتالوا املسلمني، وال تتبعوا عوراهتم، فإنه من تتبع عوراة : وسلم

  .، ومن تتبع عورة يفضحه، ولو يف جوف بيتهاملسلمني تتبع اهللا عورته
عثمان بن أيب بكر الغزنوي مسع مسند الشافعي رضي اهللا عنه من أيب بكر حممد بن احلسني الشالوسي بقزوين، سنة 

  .مثان وعشرين ومخسمائة
العلم عثمان بن احلسن بن موسى املينقاين أبو عمرو القزويين، ومينقان من قرى قزوين، شيخ معروف بالعفة و

والديانة، كتب ومجع الكثري وأدرك املشايخ الكبار، ومسع سنن أيب داؤد، سليمان بن األشعث، من االمام أيب بكر 
أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب، بروايته عن أيب عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد عن أيب علي حممد بن أمحد بن 

من أيب القاسم سعد بن علي بن حممد الزجناين، عن أيب بكر أمحد  عمر اللؤلؤي، عن أيب داؤد وفهم املناسك للنقاش
  .بن علي بن عبد اهللا الصفار عن أيب احلسن علي بن عبد اهللا اهلمداين، عن حممد بن احلسن بن زياد النقاش

طايب، واعتصام العزلة أليب سليمان اخلطايب، من سعد بن علي الزجناين عن أيب حممد جعفر بن حممد املروزي، عن اخل
واألفراد للدارقطين احلافظ، مسعه من الشريف أيب الغنائم عبد الصمد بن املأمون، سنة إحدى وستني وأربعمائة، 

بروايته عن الدارقطين، إال أن الشيخ أيب عمر شكا يف مساع اجلزء التاسع، ومسع من القاضي أيب احلسني حممد بن 
هتدي باهللا سنة اثنتني وستني وأربعمائة جزءاً من مشيخته فيه ذكر علي ابن حممد بن عبد اهللا بن عبد الصمد بن امل

  .سبعة وثالثني شيخاً

منهم أبو احلسن علي بن عمر بن حممد السكري احلريب، قال ابن املهتدي حدثنا على هذا سنة مخس ومثانني 
حلسن أمحد بن عبد اجلبار، حدثنا وثالمثائة، وكنت أنا املستملي عليه وقال يل قل ألحلقن الصغار بالكبار، حدثنا أبو ا

أبو زكريا حيىي بن معني، حدثنا هشام بن يوسف، عن عبد اهللا ابن سليمان النوفلي، عن حممد بن علي، عن أبيه عن 
ابن عباس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أحبوا اهللا ملا يغذوكم من نعمة وأحبوين حلب 

  .بييت حليب، تويف أبو احلسن احلريب سنة ست ومثانني وثالمثائةاهللا وأحبوا أهل 
حدثنا أبو بكر العالف، حدثنا عبد اهللا : منهم أبو بكر حممد بن يوسف بن حممد بن دوست العالف قال ابن املهتدي

اهللا صلى بن حممد البغوي حدثنا أبو نصر التمار، حدثنا محاد بن سلمة، عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه أن رسول 
أللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع وعمل ال يرفع، وقلب ال خيشع، ودعاء ال : اهللا عليه وآله وسلم كان يقول



يسمع، تويف ابن دوست سنة إحدى ومثانني وثالمثائة ومسع من الشيخ أيب عمر وأيب نصر األديب وعطاء اهللا بن علي 
  .وغريمها

عطاء اهللا بسماعه منه، ورأيت خبط الشيخ أيب عمرو رمحه اهللا يكتب لآلفة  مسعت فهم املناسك أليب بكر النقاش من
اآلية أخرجوا أيها " إنه من سليمان " اآلية " وأنه لكتاب عزيز " اليت تقع يف أصول الكرم، على كاغذ ويدفه فيه، 

جوا اخرجوا، بإذن الذي الديدان من أمكنتكم، فال منزل لكم، فإن أبيتم فأذنوا حبرب من اهللا ورسوله أخرجوا اخر
  .خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي وحييي األرض بعد موهتا وكذلك خترجون

  .عثمان بن احلسن مسع مسئلة اجليدة من أيب نصر أمحد بن علي احلصريي بقزوين
لسمان، فقال عثمان بن احلسني بن أمحد بن إبراهيم بن أمحد الكسائي أخو أيب زرعة بن ماك حدث عنه أبو سعد ا

حدثنا أبو سعيد عثمان بن احلسني بن أمحد الكسائي بقزوين يف البزازين باب املدينة، حدثنا أبو منصور حممد بن 
أمحد أنبأ أبو يعلى حدثنا عمرو بن الضحاك بن خملد حدثنا أيب، عن موسى بن عبيدة، عن هود بن عطاء عن أنس 

اهللا عليه وآله وسلم عن ضرب املصلني، وروى عنه حممد بن عن أيب بكر رضي اهللا عنه هنى رسول اهللا صلى 
  .احلسني البزاز يف فوائده أيضاً

عثمان بن أيب احلسني بن أيب منصور اهلروي أبو عمر والصويف، مسع مسند الشافعي رضي اهللا عنه من أيب بكر حممد 
  .بن احلسني الشالوسي يف مجلة من مسع منه بقزوين

ل بن إبراهيم بن خزمية االسترابادي، أبو عمر واألصم حدث بقزوين، عن أيب نعيم، عبد عثمان بن سعيد بن إمساعي
امللك بن حممد بن عدي وغريه ويقال له عثمان بن إمساعيل، أجاز لنا غري واحد، ممن أجاز له أبو علي احلداد، عن 

بو نعيم عبد امللك بن حممد بن عدي اخلليل احلافظ، أنبأ أبو عمرو عثمان بن إمساعيل االسترابادي بقزوين، حدثنا أ
  .حدثنا ابن رجاء حدثنا ابن أيب طيبة األعمش عن أيب صاحل عن أم هانئ رضي اهللا عنها

إن أميت لن ختزي ما أقاموا صيام شهر رمضان، وبه عن أمحد بن أيب : قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
مفاتيح : اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم طيبة حدثنا مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي

إىل أخر اآليتني، يقال له مل يروه عن مالك عن " إن اهللا عنده علم الساعة " الغيب مخس ال يعلمهن إال اهللا مث قرأ 
  .مسلم نافع إال أمحد وغريه ورواه عن مالك عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر وأبو طيبة هو عيسى بن

عثمان بن طلحة بن حممد بن عثمان بن طلحة بن حممد بن خالد بن الزبري بن العوام الزبريي، دخل قزوين مرابطاً 
  .وأقام هبا، وكان قد مسع سليمان بن داؤد الشاذكوين وبندار وأبا موسى، مات سنة نيف وسبعني ومائتني

قة كبري، وله بقزوين أوقاف وآثار وهو عدل مرضي، عثمان بن الطيب بن حممد القزويين أبو عمرو قال اخلليل ث
مسع أبا زرعة وأبا حامت وأبا قالبة وإبراهيم بن أيب العنيس الكويف وعباس الدوري وحممد بن إسحاق الصنعاين، 

وروى عنه ابنه حممد، وحدث عنه أيضاً أبو القاسم جعفر ابن عبد اهللا بن يعقوب الفناكي الرازي، فقال حدثنا أبو 
  .عثمان بن الطيب القزويين حدثنا احلسني بن علي الطنافسي عمرو

ثنا حممد بن مهران حدثنا حممد بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد عن 
بة الشهداء على بارق هنر بباب اجلنة يف ق: ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

خضراء خيرج عليهم رزقهم بكرة وعشياً، وأبو بكر اخلطيب يف التاريخ عثمان بن الطيب القزويين قدم بغداد، 
  .وحدث هبا عن حيىي بن عبدك

روى عنه عمر بن بشران السكري أنبأ الربقاين أنبأ عمر بن بشرن، حدثنا عثمان بن الطيب القزويين حدثنا حيىي بن 



عمر ابن سهل املازين حدثنا شعبة عن قتادة عن أيب السوار العدوي عن عمران ابن عبد األعظم حدثنا أبو حفص 
  .حصني رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال احلياء ال يأيت إال خبري

ن البنا عثمان بن عبد العزيز بن عبد اجلبار القرائي، مسع اخلليل بن عبد اجلبار، حديثه عن أيب علي احلسن بن علي ب
بسماعه منه ببغداد حدثنا أبو الفتح حممد بن أمحد بن أيب الفوارس احلافظ حدثنا عمر بن أمحد الوراق حدثنا حيىي بن 

حممد بن صاعد حدثنا أبو املنذر جابر بن اجلارود حدثنا حممد بن عمرو ابن احلسن حدثنا الفضل بن مرزوق عن 
إن امليت ليعلم من يغسله : سول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقولعطية عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال، مسعت ر

  .ويكفنه ومن يدليه يف حضرته
عثمان بن عبيد اهللا السجستاين أبو عمرو شيخ عزيز كان جياور مبدينة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، وهبا تويف 

من أيب العباس أمحد بن أيب سعد االسفرائين،  دخل قزوين زائراً، ومسع هبا صحيح البخاري يف رباط األمري الزاهد
سنة سبع عشرة ومخسمائة، بروايته عن احلافظ أيب الفتيان الدهستاين، وحدث عنه أبو القاسم عبد اهللا بن حيدر يف 

  .مشيخته بسماعه منه هلذا التاريخ
ن احلصار حدثنا أبو اخلري أمحد بن قال أنبأ القاضي أبو عبد اهللا حممد بن قرياط أنبأ أبو العباس أمحد ابن إبراهيم ب

حممد بن عمروية أنبأ أبو طاهر عمر بن حممد بن محديل عن جده محديل حدثنا أبو بكر أمحد بن حممد العباداين هبا 
: حدثنا زهري بن أمحد بن صاحل بن أويس حدثنا احلسن بن أيب احلسن حدثين علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يقول

  .أمل القرآن أهل اهللا وخاصته: ن مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقولصمت أذناي إن مل أك
عثمان بن علي بن املرزبان البوزناين أبو عمرو القزويين وبوزنان من قرى قزوين تفقه على والدي رمحه اهللا، وكان 

د يف العبادة، ومسع شريكي يف بعض الدروس ورزق الفهم الصحيح واحلفظ الصادق والورع والديانة واالجتها
احلديث من والدي ومن االمام أيب حممد النجار وغريمها وخرج إىل بغداد للتفقه وأقام هبا مدة حيصل ويبالغ يف 

  .التكرار والعبادة ومحل نفسه الرياضات القوية وتويف هبا رمحه اهللا
الشهاب للقضاعي على أيب نصر  عثمان بن علي الضرير القزويين، مسع بقراءة أيب احلسن الشهرستاين معظم مسند

  .املعسلي، سنة ست وعشرين ومخسمائة
عثمان بن عمر القزويين أبو عمرو، مسع بدمشق فضائلها من أمحد ابن محزة بن علي الشافعي مع القاضي احلسني بن 

  .أمحد بن هبرام، سنة سبع وسبعني ومخسمائة
األربعني لألستاذ أيب القاسم القشريي، سنة أربع وأربعني  عثمان بن عمر املغازيل، مسع عطاء اهللا بن علي بن بلكوية

  .ومخسمائة، بسماعه عن احلسني الفرخاين عن األستاذ
عثمان بن حممد بن جعفر أبو عمرو الدينوري، حدث بقزوين عن حممد بن سهل األصم أنبأنا مجاعة عن أيب احلداد 

مان بن حممد بن جعفر الدينوري بقزوين حدثنا حممد عن اخلليل احلافظ حدثنا حممد بن إسحاق بن حممد حدثنا عث
بن سهل بن محاد األصم حدثنا عثمان بن حفص حدثنا حيىي بن كبري عن سليمان التيمي عن املنهال بن عمرو عن 

زاذان عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف جنازة رجل من 
  .معه فانتهينا إىل القرب ومل يلحد احلديث الطويل األنصار وخرجنا

  .عثمان بن حممد الشافعي بن داؤد املقرئ أبو القاسم التميمي شيخ، مسع جده األستاذ الشافعي بن داؤد
  .عثمان بن حممد األجيهين القزويين، مسع هبة اهللا بن إسحاق بن عبيد غريب القرآن للعزيزي



ين أبو املكارم كان تلميذ االمام أمحد بن إمساعيل أو رفيقاً يف السفر، مسع منه عثمان بن ملكداد بن بدرك القزوي
أمايل أمألها بآمل، سنة تسع وأربعني ومخسمائة، وفيها حديثه عن ناصر بن سهل وحممد ابن املنتصر وحممد بن 

عبدوس املزكي حدثنا عبد العباس النوقانيني عن أيب سعيد الفرخزادي أنبأ أمحد ابن حممد حدثنا حممد بن أمحد بن 
  .اهللا بن الشرقي حدثنا أبو حامت الرازي حدثنا أبو صاحل كاتب الليث

حدثين عن سعيد بن بشري عن حممد بن عبد الرمحن السلماين عن أبيه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى 
تصبحون إىل قوله وكذلك خترجون  من قال حني تصبح، فسبحان اهللا حني متسون وحني: اهللا عليه وآله وسلم قال

ومسع بآمل للتاريخ املذكور أبا يعقوب يوسف ابن . أدرك ما فاته يف يومه ومن قاهلا حني ميسي أدرك ما فاته يف ليلته
علي بن عبد اهللا القفال، حديثه عن القاضي أيب سعيد حممد بن أمحد ابن صاعد حدثنا أبو حفص بن مسرور أنبأ 

  .د بن حممد بن أمحد بن إسحاق احلافظاحلاكم أبو أمحد حمم
ثنا حممد بن إبراهيم بن زياد الطيالسي حدثنا حممد بن مهران حدثنا الوليد ابن مسلم عن صفوان بن عمرو عن زيد 

اميت غر حمجلون، غر من : بن محري عن عبد اهللا بن يسر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
قال احلاكم غريب من حديث أيب عمرو صفوان بن عمرو السكسكي ال أعلم . من آثار الوضوء السجود حمجلون

أحداً، حدث به غري أيب العباس الوليد بن املسلم القرشي عنه، ومسع أبو املكارم من أول حقائق التفسري أليب عبد 
د بن إمساعيل من أيب العباس الشقاين، بقراءة االمام أمح" أنا مكنا له يف األرض " الرمحن السلمي إىل قوله تعاىل 

  .بروايته عن أيب بكر بن خلف عنه
  .عثمان املؤدب من املتقدمني، مسع أمحد بن احلسني بن ماجة وأمحد بن احلسن بن ميمون

  االسم التاسع والثالثون

  .قزوينعربشاه بن أيب بكر بن احلسني األبكيين، مسع أبا سليمان الزبريي، سنة مخسني ومخسمائة فضائل 
  .عربشاه بن خليس البصري، مسع األستاذ الشافعي بن داؤد املقرئ

  االسم األربعون
العراقي بن احلسن أبو نصر املعسلي، مسع مسند الشهاب للقضاعي من اخلليل بن عبد اجلبار القرائي، وقرأه عليه 

ئة، مث تكلم فيه وأهتم وهجر احلافظ أبو احلسن الشهرستاين الكاتب، ومسعه مجاعة منه، سنة ست وعشرين ومخسما
  .نسال اهللا العافية

العراقي بن طاهر املالحي، مسع أبا منصور حممد بن احلسني املقومي ويف مسموعه منه حدثنا أبو الفتح الراشدي 
حدثنا عبد الرمحن بن حممد االدريسي بسمرقند، حدثين القاسم بن حممد بن سعيد الشاشي حدثنا محدان بن أمحد 

دثنا الفضل بن العباس املروزي حدثنا مكي بن إبراهيم عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي اهللا الشاوغري ح
من استقبل العلماء فقد استقبلين ومن زار العلماء فقد زارين : عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .ومن جالس العلماء فقد جالسين ومن جالسين فكأمنا جالس ريب
بن عبد الواحد بن محشاد القاضي أبو إمساعيل معروف بالفقه والفضل، حكى القاضي أبو القاسم عبد امللك  العراقي

بن املعايف عن جده حممد بن املعايف أنه دخل على القاضي أيب إمساعيل، سنة مخس ومخسني وأربعمائة فتشاكيا الشيب 
  :والضعف فأنشد أبو إمساعيل
  ه أمل يعي به الرجل الطبل... مشيبك سقم غري باد مكانه 
  إذا اجلسم مل يأمل به أمل القلب... ورب سقام مؤمل غري ظاهر 



  .مث قال جدي قال أبو عمرو بن العالء ما بكت العرب على شيء ما بكت على الشباب وما بلغت ما يستحق
  .العراقي بن عنان الصويف، مسع أبا منصور الفارسي اجلامع، سنة ست وسبعني وأربعمائة

راقي بن حممد بن العراقي بن حممد الطاؤسي أبو الفضل القزويين تفقه بقزوين، مث هبمدان مث خبراسان وما وراء الع
النهر وبرع يف علم النظر واشتهر به، وله طريقة فيه جيد وأقبلت عليه الطلبة وخترج به مجاعة وسكن بعد رجوعه 

ن سهل األخالق لني اجلانب سليم الصدر، ومسع صحيح من ما وراء النهر مهدان يدرس هبا وهبا كانت وفاته، وكا
مسلم من أيب القاسم عبد اهللا بن حيدر، سنة إحدى وستني ومخسمائة، واخلائفني من الذنوب البن أيب زكريا من أيب 

  .سليمان الزبريي، سنة مثان ومخسني ومخسمائة

سنة سبع ومخسني ومخسمائة وأحد أحاديثه  مسع والدي األربعني املشتمل كل حديث منه على ذكر األربعني من مجعه
ما رواه والدي عن أيب بكر حممد بن طاهر عبد اهللا بن علي بن إسحاق حدثنا القاضي أبو منصور حممد بن طاهر بن 

  .عبد اهللا بن إسحاق أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا بن حممد بن خرشيد
توبة حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع حدثنا أيوب بن ثابت عن  قوله أنبأ أمحد بن حممد بن مسلم حدثنا سلمان بن

خالد بن كيسان عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول من شرب 
  .مخراً حىت يسكر منها مل يقبل اهللا عمالً أربعني صباحاً فإن مات منها أدخله اهللا النار

  االسم احلادي واألربعون

عزيزي بن أيب سنان بن عزيزي أبو احلسن القزويين، كان ممن يتميز ويعرف مبادئ العلوم، ومسع علي بن حممد 
  .البيهقي املعروف بابن املستويف وغريه

  .عزيزي بن عبد امللك الدقاق مسع أبا الفتح الراشدي
ينا بعضهم، وكانوا من املياسري وأهل عزيزي بن علي الرزماين، مسع إبراهيم بن محري، ولعله من الرزمانية الذين لق

  .االعتبار
  االسم الثاين واألربعون

عاصم بن احلسني بن حممد بن أمحد بن أيب حجر العجلي أبو اخلري بن األستاذ الكايف أيب القاسم، من كبار بين عجل 
  :الوكيليالذين ترأ سوا بقزوين ثروة وسيادة وشجاعة وفضالً، وله يقوله هبة اهللا بن احلسن الكاتب 

  يا كرمي األعمام واألخوال... يا أبا اخلري يا خدين املعايل 
  األيادي وصاحلات اخلصال... أنت من ال يرى شبيهك يف بيض 
  إذا مل يكن مع األفضال... فاضل مفضل وما حيسن الفضل 

  ومقال أمري كل مقال... ذو فعال رئيس كل فعال 
  اً الكمالنلق على واحد رد... مذ ترديت بالكمال ومل 
  وأضحى حنر العلي وهو حايل... قر عني الندى مبا تأتيه 

  ويد باهر السفار والقفال... ختجل الشمس والغمام بوجه 
  ويد باهر السنا هطال... ختجل الشمش والغمام بوجه 

  اهللا بني السفار والقفال... ذكر علياك صائر يف بالد 
  بني احلبالحبلك إال املتني ... بك يا عاصم اعتصامي فما 



  يل إذا كان قبله اآلمال... سجدت حنو جودك الغمر أما 
  أين من اجلوع آكل أوصايل... ما أرجى سواك خلفاً ولو 

  يزدحم الوقد تالياً بعد تايل... وأرى بابك الرفيع به 
  بعد األمري فخر املعايل... أنتم ساديت ومالك رقى 

  أمس اخلايل خالياً أو يعود... ال غدا جملس السيادة منكم 
  .وقد أجاز لعاصم هذا أبو احلسن عمران بن موسى بن احلسن بن احلسني املقرئ مبسموعاته وإمالته ومصنفاته

عاصم بن رمضان بن إمساعيل بن محزة بن غازي أبو سعيد القزويين مث األهبري فقيه جمد حريص على طلب العلم، 
ا الفضل حممد بن بيمان بن يوسف، وحممد بن عبد امللك مسع هبمدان عبد اهلادي بن علي بن حممد بن أمحد وأب

الشعار وأبا القاسم عبد اهللا بن حيدر، وأبا الفتوح حممد بن حممد بن علي الطائي األربعني من مجعه وفيه أنبأ أبو 
  .القاسم علي بن أمحد بن حممد بن بيان أنبأ أبو احلسن حممد بن حممد بن خملد

مد الصغار، حدثنا أبو علي احلسن بن عرفة، حدثنا املبارك بن سعيد، أخو سفيان بن أخربنا أبو علي إمساعيل بن حم
سعيد الثوري، عن موسى اجلهين عن مصعب بن سعد بن أيب وقاص، عن أبيه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

عشراً فذلك يف  أمينع أحدكم إن يكرب يف دبر كل صالة عشراً ويسبح عشراً، وحيمد: صلى اهللا عليه وآله وسلم
مخس صالت مخسون ومائة باللسان وألف ومخسمائة يف امليزان، وإذا آوى إىل فراشه كرب أربعاً وثالثني، ومحد ثالثاً 

  .وثالثني وسبح ثالثاً وثالثني، فتلك مائة باللسان وألف يف امليزان
و الفتح عبد اهللا بن أمحد السعدي، قال مث قال وأيكم يعمل يف يوم وليلة ألفني ومخسمائة سيئة وأيضاً أنشدنا أب

أنشدنا أبو منصور حممد بن عبد امللك املظفري وفوكه السرخسي، أنشدنا أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرمحن، 
  :أنشدنا أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن البصري، أنشدنا أبو بكر بن أيب الدنيا، أنشدين أبو بكر السعدي الزهري

  ويا دار دنيا إين راحل عنك... د يل منك أيا فرقة األحباب ال ب
  ويا سكرات املوت مايل وللضحك... ويا قصر األيام مايل وللمى 
  إذا كنت ال أبكي لنفسي فمن يبكي... ومايل ال أبكي لنفسي بعربة 

  وأي يقني منه أشبه بالشك... أال أي حي ليس باملوت موقتاً 
الكرجي وأبا حممد البخاري وأبا الرشيد الزاكاين، وأبا اخلري أمحد بن مسع بقزوين أبا سليمان الزبريي، وأبا الفضل 

إمساعيل، ورمبا استملى عليه وفيما مسعه منه أمال حديثه عن وجيه بن طاهر أنبأ أبو بكر أمحد بن علي أنبأ أبو عبد 
ابن جريج، مسعت أبا  اهللا احلافظ، حدثنا علي بن محشاد العدل، حدثنا بشر بن موسى حدثنا احلميدي سفيان، حدثنا

سعيد األعمى حيدث عن عطاء اهللا بن أيب رياح قال خرج أبو أيوب إىل عقبة بن عامر يسأله عن حديث مسعه من 
  .مل يبق أحد مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم غريه وغري عقبة: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
نصاري، وهو أمري مصر، فأجازه معجل عليه، فخرج إليه فعانقه، مث قال له ما فلما قدم إىل منزل مسلمة بن خملد األ

جاء بك يا أيوب قال حديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، مل يبق أحد مسعه من رسول اهللا صلى 
عليه وآله وسلم يقول اهللا عليه وآله وسلم غريي وغريك يف ستر املؤمنني قال عقبة نعم مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

من ستر مؤمناً يف الدنيا على خربة ستره اهللا يوم القيامة فقال له أبو أيوب صدقت مث انصرف إىل راحلته فركبها 
  .راجعاً إىل املدينة فما أدركته جائزة مسلمة بن خملد إال بعريش مصر

  االسم الثالث واألربعون



قاسم املهليب حدث أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي، عن عصام بن منصور بن القزويين روى أمحد بن أيب ال
أيب طاهر أمحد بن حممد بن إمساعيل اهلروي، يف احلكايات من مجعه أنبأ أبو احلسني حممد بن أيب علي احلدادي، حدثنا 

لرجل ثقلت  أمحد بن أيب القاسم املهليب عن عصام بن منصور القزويين، حدثنا أبو عمري قال ضمرة قال أبو يوسف
  .حىت خففت

  االسم الرابع واألربعون
عطاء اهللا بن علي بن احلسني بن بلكوية القزويين القاضي أبو املعايل شيخ صحيح السماع، مسع الكثري سفراً 

وحضراً، وكثر مساع الناس منه وكان حيسن الرمي ومعاجلة السالح، ومسعت أن له تصنيفاً يف ذلك الفن مسع أبا 
مسند الشافعي رضي اهللا عنه بروايته عن السالر مكي وثواب األعمال لعبد الرمحن بن أيب حامت سعيد احلصريي 

بروايته عن علي بن عبد اهللا البياضي عن أيب طاهر حممد بن أمحد بن علي بن محدان، عن أيب احلسن علي بن حممد 
  .بن عمر الفقيه عن ابن أيب حامت

احملاسن عبد اجلبار بن أيب الفتح بن ماك بروايته، عن أيب الفتاح حممد مسع مواعظ احلسن البصري من القاضي أيب 
بن عبد اهللا املرزي، مساعاً سنة ست وستني وأربعمائة، وسنن أيب داؤد السجستاين من أيب عمرو املنيقاين، ومسع من 

احلسن بن علي  أئمة طربستان القاضي أبا نصر املفضل بن أمحد بن الفضل بن أمحد البصري، والقاضي أبا زيد
  .البصري

وأبا الفوارس هبة اهللا بن سعد بن طاهر وأبا عبد اهللا احلسن بن علي بن احلسن اخلراطي وأبا جعفر حممد بن احلسني 
بن أمريكا الطربي، وأمحد بن إبراهيم بن هجري اخلياطي، ومن األئمة خبراسان أبا عبد اهللا الفراوي، وأبا نصر 

دمها، وباجلملة فالشيخ مشهور بسماع احلديث، كثري الشيوخ والسماع ولو اشتغلنا األرغياين وأقراهنما ومن بع
  .باألشباع يف ذكر شيوخه ومساعاته الحتجنا إىل تسويد قوائم

أنبأنا القاضي عطاء اهللا بن علي، ومن خطه نقلت، أنبأ أبو الفضائل سعد بن حممد بن حممود املشاط، وأبو سعد عبد 
صريي، وأمحد بن أيب القاسم اهلوراين الرازي، وعمر بن أمحد الوزان، وإمساعيل بن أيب الفضل الرمحن بن عبد اهللا احل

الناصحي قاراً أنبأ القاضي أبو احملاسن الروياين أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن احلسن بن حممد، حدثنا عبد اهللا بن عبد 
صري حدثنا أمحد بن حممد بن احلسن، حدثنا شعيب الصمد بن أيب عبيد احلافظ حدثنا أيب، حدثنا حيىي بن زكريا الب

  .بن بكار أبو صاحل

ثنا حممد بن سليمان األسدي حدثنا عمر بن الوليد، عن أيب بكر اهلذيل، عن سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهللا 
وفاكهة عنهما، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف البطيخ عشر خصال، هي طعام وشراب، ورحيان 

وأشنان ويغسل البطن، ويكثر ماء الظهر، ويزيد يف اجلماع، ويقطع األبردة وينقي البشرة، وأنبأنا القاضي عطاء اهللا 
  :أنشدين القاضي أبو احملاسن عبد الرزاق بن حممد الطبسي، أنشدنا أبو نصر القشريي أنشدنا والدي لنفسه

  رفمن حبره كل بقدر يغ... الفقه فقه الشافعي وإمنا 
  ما كان للتحقيق وجه يعرف... لوال ضياء علومه وجنومه 

أنبأنا القاضي عن كتاب اخلليل بن عبد اجلبار أنبأ أبو الفضل حممد بن علي السملكي، مسعت عبد العزيز بن احلسن 
صحبت أبا احلسن األشعري أربعني : بن عبد اهللا، مسعت أبا منصور أمحد بن الفضل مبرو، مسعت السالمي يقول

  :نة، فكثرياً ما مسعته ينشدس
  يقلل ناصر اخلصم احملق... غموض احلق حني تذب عنه 



  فيقضي للمجل على املدق... يضيق عن العلوم فهوم قوم 
  .تويف القاضي عطاء اهللا بن علي سنة مثان وسبعني ومخسمائة

  االسم اخلامس واألربعون

حممد ورد قزوين، وكتب هبا احلديث والظن أنه مسع من  عطية بن سعيد بن عبد اهللا بن منصور األندلسي احلافظ أبو
أيب سعد حممد بن أمحد بن زيد، وله رواية عن عبد اهللا خريان، وأمحد بن جابر، وزاهر بن أمحد السرخسي وغريهم، 

روى حاجي بن احلسني، عن أيب حممد عطية بن سعيد، أنبأ أبو القاسم، عبد اهللا بن خريان، بالقروان وأمحد بن 
  .اعيل املهندس مبصر، وأمحد بن جابر بنتيسإمس

قالوا أنبأ حممد بن زبان احلضرمي، حدثنا حممد بن رمح، حدثنا الليث بن سعد، حدثنا مالك بن أنس، عن ابن 
إذا سأل أحدكم : شهاب عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .جداره، فال متنعه جاره أن يغرز خشبة يف
  االسم السادس واألربعون

عافية بن منصور بن حممد بن أمحد بن منصور القطان سبط أيب منصور الفقيه، مسع أبا الفتح الراشدي، يف كتاب 
التوحيد من الصحيح حملمد بن إمساعيل، حدثنا حممد بن كثري، أنبأ سفيان، عن األعمش عن أيب وائل، عن أيب موسى 

الرجل يقاتل محية، ويقاتل شجاعة، : جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، فقال: ه، قالرضي اهللا عن
  .ويقاتل رياء فأي ذلك يف سبيل اهللا قال من قاتل ليكون كلمة اهللا هي العلياء، فهو يف سبيل اهللا

  االسم السابع واألربعون
ما اعتداد، وهلما يف الناس اعتبار، ورتبة، ويسار وكان عقبة أخو عيسى، يقال كان من أهل قزوين أخوان ممن هب

  :عقبة راغباً يف أبواب الرب معدود يف األجواد وكان أخوه عيسى يبخل فقال فيهما بعضهم
  مل يدي عقبة ما لوم فلم يلم... مل يدر ما كرم عيسى كما 

  كزهد عيسى إذا ما سئل النعم... فزهد عقبة يف ال حني تسأله 
  واألربعون االسم الثامن

عقيل بن احلسن بن محوية أبو القاسم وقيل أبو احلسن القزويين، شيخ حدث عن عمرو بن رافع، وروى عنه 
سليمان بن يزيد الفامي حدث حاجي بن احلسني عن احلسن بن إبراهيم بن السميدع بن علي، حدثنا أبو داؤد 

حدثنا أبو حجر عمر بن رافع، حدثنا هشيم ثنا، أبو سليمان بن يزيد، حدثنا أبو القاسم عقيل بن احلسن القزويين، 
ال يبينت رجل عند إمرأة : الزبري، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .إال ناكح أو ذو حمرم
  االسم التاسع واألربعون

  .على ألف يف االباء
التميمي القرائي أبو احلسن عم جد اخلليل بن عبد اجلبار القرائي، روى علي بن إبراهيم بن أمحد بن حممد بن زهري 

عنه أخيه عبد اهللا بن عبد الرمحن بن إبراهيم، حدث اخلليل بن عبد اجلبار، عن أبيه عبد اجلبار وعمه عبد الرمحن 
قرائي، حدثنا أبو كبري ابين عبد اهللا بن عبد الرمحن عن أبيهما، عبد اهللا حدثنا عمي أبو احلسن علي بن إبراهيم ال

حممد بن إمساعيل حدثنا روح بن عبادة، حدثنا مالك بن أنس عن أيب الزناد عن األعرج، عن أيب هريرة رضي اهللا 



عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم هبط جربئيل فقال يا حممد إن اهللا يقرئك السالم، ويقول لك يأيت 
  .إال من أحب أبا بكر، وعمر وعثمان وعلياًكل أمة يوم القيامة عطاشاً، 

علي بن إبراهيم بن أيب احلسن املؤدب، أبو احلسن الفقيه، مسع عطاء اهللا بن علي بن ملكوية، سنة سبع وثالثني 
  .ومخسمائة

عة علي بن إبراهيم بن خشنام من األمناء الصاحلني، والعباد املتقني كان إمام اجلامع بقزوين، وأوصى إليه علي بن مج
  .بكتبه ليفرقهما على الفقراء

علي بن إبراهيم بن سلمة بن حبر القطان أبو احلسن القزويين، الفقيه إمام كبري له من كل علم، خط موفور، كان 
كان يقال ما رأى أبو احلسن مثله يف : صاحب قراءة، وتفسري وتاريخ وحديث وفقه ولغة، وحنو، قال اخلليل احلافظ

  .ساً وأربعني سنة، وكان يفطر على اخلبز وامللحالزهد والعلم، صام مخ
مسع بقزوين حيىي بن عبد األعظم، وحممد بن يزيد، وعمرو بن سلمة اجلعفي، وكثري بن شهاب واحلسن بن أيوب 

وموسى بن هارون بن حيان، ومن وردها من الغرباء، وبالري أبا حامت وإسحاق بن حممد اخلراز وهبمدان ابن ديزيل، 
راهيم بن نصر، مسع تفسريه ومسند وحبلوان حممد بن موسى الدقيقي، وخادماً وأمحد ابين حيىي، وله إىل وبنهاوند إب

  .بغداد رحلتان
مسع يف أوالمها، حممد بن الفرج األزرق واحلارث بن أيب أسامة وموسى بن احلسن احلالجي، وكتب عن أكثر من 

وسى، ومبكة علي بن عبد العزيز، وبصنعاء إسحاق بن مائيت شيخ، ومسع بالكوفة القاسم بن حممد، وأمحد بن م
إبراهيم الدبري واحلسن بن عبد األعلى واحلسن بن أمحد، وسائر شيوخها وال يكاد يضبط شيوخه لكثرهتم، وما 

مجعه، وكتبه وألفه وخطه يف األغلب دقيق يعادل ورقة وورقتني، وثالثاً والكتاب مشحون بذكر رواية والروايات 
  .عنه

نه أبو احلسن النحوي والزبري بن عبد الواحد وعمر، فأدركه األحداث من كل جيل، ورأيت خبطه رمحه اهللا مسع م
مسعت أبا شوخطة دهلاث بن عكرشة، وهو أعرايب رأيته يف مسجد جامع بغداد، وكان فصيحاً يقول افتخر الناس 

: وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم مث قالعلى عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بذكر فخر أيب بكر وعمر 
  :فقال علي رضي اهللا عنه

  ال تويل يف حومة اهليجاء يل فيها شبيها... أنا للحرب إليها وبنفسي أتقيها 
  ويل الفخر على الناس بفطم وأبيها... ويل السبقة يف األسالم طفالً ووجيها 

  لناس فيهايل وقعات ببدر يوم حار ا... مث فخري برسول اهللا إذ زوجنيا 
  وأنا احلامل للراية حقاً أحتويها... وبأحد وحنيين يل صوالت يلها 

  وإذا ما قال يل قم يا علي قلت أيها... وإذا ما أضرم حرباً أمحد قد منيها 
  هبة اهللا فمن مثلي من الناس أتيها

 تعاىل أنه اجتمع أبو رأيت خبط أيب علي أمحد بن حممد بن احلسني بن حممد الواعظ، وجدت خبط والدي رمحه اهللا
موسى احلياين وأبو القاسم علي بن عمر الصيدالين وأبو داؤد سليمان بن يزيد الفامي وأبو احلسن فقالوا تعالوا 

نتمن فقال أبو موسى أمتىن الرياسة ومتىن أبو القاسم العدالة وأبو داؤد الرواية وأبو احلسن املغفرة والسالمة فقال 
  .احلسن أحسن اختياراً وأوىل بأن يسعف متناهالثالثة ما متنوه وأبو 

عن أيب أمحد العسكري أنه قال يف كتاب املواعظ والزواجر، من مجعه بلغين أن أبا احلسن القطان بقزوين أصابه علة 



البطن فتوضأ يف يوم واحد أكثر من تسعني مرة وقال أللقي ملك املوت على الطهر، وعن علي بن عمر الصيدالين، 
الري وشرب أبو احلسن القطان دواء أحوجه إىل نيف وثالثني جملساً، فكان يتوضأ كل مرة وضؤه قال كنا ب
  .للصالة

أخشى أن يأتيين أجلي وأنا على غري وضوء؛ ولد سنة أربع ومخسني ومائتني، ومات سنة : فقيل له يف ذلك فقال
مرثية أليب احلسن علي بن إبراهيم القطان مخس وأربعني وثالمثائة، وذكر القاسم بن نصر احلساين أن بعضهم أنشده 

  :رمحه اهللا تعاىل
  أظل شبيه الوالد املتلدد... خليلي إين مشتك ما أمل يب 

  بقزوين أين كاللديغ املسهد... أال بلغا عين إىل صحن مسجد 
  فواحزناً من حّر شجو مؤبد... من احلزن نريان يشب ضرامها 

  احلسن القطان حلف التعبدأيب ... سالم على قزوين من بعد شيخها 
  حليف النهى حصن التقى والتهجد... أخي العلم واالميان والعقل واحلجي 

  ووارث أخبار النيب حممد... قريع بين الدنيا وأوحد عصره 

  فلهفي على شيخ لنا متعبد... لقد حنق التسعني يعبد ربه 
  وال هو يف املوت الدريع بأوحد... وأن علياً ليس أول من مضى 

  فيا نفس من قبل الرحيل ثزودي... يحلق من يبقى سريعاً مبن مضى س
  سيظفر بامللك اجلزيل املوبد... ومن قطع اآلمال بالرب والتقى 

علي بن إبراهيم بن سليمان، مسع أبا علي احلسن بن علي الطوسي يف القراآت أليب حامت السجستاين بقزوين وعلم 
مجاعة وعن أيب جعفر ضعفاً على فعالً مجع ضعيف وقرئ ضعفاً ويروى  أن فيكم ضعفاً بضم الضاد واسكان العني

  .أن الضعف بالضم له أهل احلجاز والفتح لغة متيم ومن ضم الضاد جاز له أن يضم العني وهي لغة ال قراءة
يح علي بن إبراهيم بن عثمان العثماين، مسع أبا الفتح الراشدي بقزوين ومن مسموعه منه حديث البخاري يف الصح

  .عن قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، عن النجش
علي بن إبراهيم بن علي بن إمساعيل اجلرجاين أبو احلسن املالكي، حدث بقزوين رأيت يف اجلزء الثاين من معجم 

شدي ومساعه منه أنبأ أبو احلسن علي بن إبراهيم بن شيوخه أيب عبد اهللا علي بن عمر املعسلي خبيط أيب الفتح الرا
علي بن إمساعيل اجلرجاين بقزوين حدثنا عبد اجلبار بن عالء بن عبد اجلبار العطار أنبأ سفيان بن عيينة عن الزهري، 

أن حدثين سعيد بن املسيب أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أوشك 
ينزل فيكم ابن مرمي حكماً عدالً وإماماً مقسطاً يكسر الصليب ويقتل اخلنرير ويضع اجلزية ويفيض املال حىت ال 

  .يقبله أحد
علي بن إبراهيم بن عمر العمري القزويين أبو احلسن ذكر اخلطيب أبو بكر احلافظ يف التاريخ أنه، حدث بالنهروان 

  .ر بن حممد بن عبد اهللا بن أمحد املعروف بابن قيوما النهرواينعن أيب زرعة الرازي، وأنه روى عنه عم
علي بن إبراهيم بن علي بن أمحد الكرجي أبو احلسن الفقيه القزويين أخو حممد بن إبراهيم الكرجي ومن نسله أكثر 

اجلبار الكرجية الذين سبق ذكرهم يف الكتاب روى عن أيب احلسن أمحد بن القاسم بن الصلت، ومسع القاضي عبد 
بن أمحد، سنة تسع وأربعمائة، حديثه عن أمحد بن هشام بن محد بسماعه بالبصرة حدثنا أمحد بن عبد اجلبار بن 

العطاردي حدثنا أبو معاوية الضرير عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن سعد بن أيب وقاص رضي 



ال تزال طائفة من أميت ظاهرة على الدين عزيزة إىل يوم اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
  .القيامة

  .علي بن إبراهيم األردبيلي، مسع اخلليل بن عبد اجلبار القرائي
  .علي بن إبراهيم احلداد، مسع أبا بكر اللحياين الرازي بقزوين، مسع أيب احلسن القطان

  .أبا حممد ابن أيب زرعة الفقيه، سنة تسعني وثالمثائةعلي بن إبراهيم السقا، مسع ربيعة بن علي العجلي والقاضي 
علي بن إبراهيم الصويف القزويين، مسع أبا الفتح الراشدي، سنة ست وأربعمائة، الصحيح حملمد بن إمساعيل 

  .البخاري أو بعضه
د بن علي بن علي بن إبراهيم الكاغذي أبو الفضل، مسع أبا عبد اهللا حممد بن إسحاق الكيساين وأبا عبد اهللا حمم

عمر، حديثه عن عبد الرمحن ابن سعيد األصبهاين حدثنا أمحد بن الفرات أبو مسعود حدثنا أبو داؤد الطيالسي أنبأ 
زمعة بن صاحل عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وآله وسلم نعم السحور التمر
محد بن إبراهيم بن ثابت احلبييب البغدادي أبو القاسم حافظ جوال طاف، ومسع ومجع وكتب الكثري من علي بن أ

كل فن وخاصة من علم احلديث، وما يتعلق به، وكان يسكن الري وقزوين، ومسع أبا احلسن القطان وأبا بكر أمحد 
اد املسافر ومادة املسامر، رأيته خبطه بن إسحاق الدينوري وأمحد بن فارس، ومن ال حيصون ومن جمموعاته كتاب ز

يف أربعة جلود وفيه ما ال ينحصر من الفوائد من كل رطب ويابس، وقد بقي من مكتوباته يف أيدي الناس الكثري 
  .من كل فن

رأيت خبطه قرأت على أيب عمر سعيد بن حممد بن نصر اهلمداين بقزوين حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا ابن عفري حدثنا 
مسعت املستور بن شداد رضي اهللا عنه : يعة عن يزيد بن عمرو املعافري، مسعت أبا عبد الرمحن احلبلي، يقولابن هل
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف املسجد يدلك خبنصره بني أصابع رجليه، وحدث عن أيب حممد : يقول

دثنا أيب يعلى زكريا بن حيىي املنقري حدثنا عبد سهل بن حممد الطربي حدثنا عبيد اهللا بن عبد الرمحن السكري ح
  .امللك بن قريب األصمعي

قال أعرايب خلالد بن عبد اهللا القسري وقد دخل عليه أصلح اهللا األمري وأطال بقاه إين مل أصن وجهي عن مسئلتك 
احلسن  فصن وجهك عن ردي وضعين من معروفك حيث وضعتك من رجائي فأمر له مبا سأله، ورأيت خبطه أليب

خري : أنا واهللا ثابت يف أخا ابن ثابت ليت شعري أثابت هو أم غري ثابت وأيضاً: حممد بن عبد اهللا بن املنجم كتبه إيل
وأرجح من العلم حامله عمر بن عبد العزيز ما هذا التثاقل عما أمرمت به : من اخلري فاعله وأمجل من الصواب قائله

على يقني فأنتم محقى وإن كنتم يف شك فأنتم هلكى يف التوراة يا ابن آدم ال والتشرع إىل ما هنيتم عنه، إن كنتم 
من تقلد القضاء فلم يفتقر فهو : حتب أن متوت حىت تتوب وأنت ال تتوب حىت متوت قال الشافعي رضي اهللا عنه

  .لص
غفور، وأيضاً أيها أنبأ علي بن إبراهيم، مسعت أبا حامت يقول رأيت قرباً بعبادان عليه مكتوب عبد مذنب ورب 

املبتغي التفقه يف الدين رجاء اهلدى بقلب نقي إن أردت النجاة أو رمت حقاً فتمسك مبذهب الشافعي وإذا ما 
  .أردت عقداً صحيحاً فتمسك بنحلة األشعري وهذه الفوائد من شعر ابن املنجم، منقولة من زاد املسافر بن مجعه

بن إبراهيم بن جعفر ابن إبراهيم بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن  علي بن أمحد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر
جعفر الطيار أبو القاسم بن أيب طاهر اجلعفري، كان إليه وإىل أخيه أيب احلسن حممد وقد مر ذكره رياسة قزوين 



حممد بن  على الطوائف كلها وكان أبو القاسم كثري السماع معتنياً بعلم احلديث، مسع علي بن إبراهيم وعلي بن
  .مهروية وسليمان بن يزيد وأبا احلسني بن ميمون وبالري إمساعيل بن أمحد الصياد وكتاب ابن حممد الوراميين

رأيت خبطه على نسخة سنن حممد بن يزيد بن ماجة املوقوفة يف دار الكتب للسيد أيب طاهر اجلعفري، مسعت مسند 
أيب احلسن القطان يف شهور سنة أربعني وإحدى واثنتني وثالث أيب عبد اهللا بن ماجة من أوله إىل آخره من الشيخ 

  .وأربع ومخس وأربعني وثالمثائة، وكتب علي بن أمحد بن إبراهيم اجلعفري
قال اخلليل احلافظ قرى على أيب القاسم علي بن أمحد وأنا أمسع حدثنا علي بن إبراهيم حدثنا أبو حامت الرازي، 

با غسان مالك بن إمساعيل يقوالن، مسعنا إسرائيل بن يوسف مسعت سامل بن أيب مسعت أبا نعيم الفضل بن دكني وأ
حفصة، مسعت أبا حازم مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول من 

وكان قد أوصى  أحب احلسن واحلسني، فقد أحبين ومن أبغضهما فقد أبغضين، تويف سنة ثالث ومثانني وأربعمائة،
  .خبمسني ألف دينار

  .علي بن أمحد بن إبراهيم أبو منصور، مسع أبا الفتح الراشدي، سنة مثان عشرة وأربعمائة
  .علي بن أمحد بن أزهر القزويين، مسع صحيح االمام حممد بن إمساعيل البخاري من القاضي إبراهيم بن محري

روى عن علي ابن عثمان املغريب املعروف بأيب الدنيا، وروى عنه  علي بن أمحد بن جاباره القزويين أبو احلسن شيخ،
اخلليل بن عبد اهللا احلافظ وأبو عثمان سعيد بن أمحد بن حممد بن جعفر بن حممد البجريي، أنبأ االمام أبو سليمان 

حدثنا أبو احلسن علي  الزبريي أنبأ القاضي إمساعيل بن عبد اجلبار حدثنا احلافظ أبو يعلى اخلليل بن عبد اهللا اخلليلي
بن أمحد بن جابارة القزويين، سنة مخس ومثانني وثالمثائة، مسعت أبا احلسن علي بن عثمان املغريب يعرف بأيب الدنيا 

  .مبكة، سنة تسع وثالمثائة
 قل هو" حدثين موالي علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول من قرأ 

مرة فكأمنا قرأ ثلث القرآن، ومن قرأ مرتني فكأمنا قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأ ثالث مرات فكأمنا قرأ " اهللا أحد 
  .القرآن كله

أنبأنا غري واحد عن حممد بن الفضل الصاعد الفراوي أنبأنا أبو عثمان سعيد بن حممد البجريي قراءة عليه، سنة 
بارة القزويين، وذكر احلديث لكن قال لقيت علي بن عثمان املغريب، فحدثين تسع وأربعني وأربعمائة أنا علي ابن جا

  .ومن حضره بني مكة ومدينة
  .علي بن أمحد بن احلسن بن ناجية الضيب القزوين، مسع أباه أمحد وقد مر ذكره

عبدكان،  علي بن أمحد بن احلسن بن هلة القاضي أبو احلسن القزويين، روى عن أيب حممد عبد اهللا بن حممد بن
وروى عنه اخلليل بن عبد اجلبار الفرائي، ومسع أبا الفتح الراشدي، سنة أربع عشرة وأربعمائة، ورأيت خبطه كتباً 

  .وجمموعات يف كل فن تأفق يف ضبطها وكان من املعتربين يف البلد
طهراين وأبا العباس علي بن أمحد بن احلسن بن يزيد بن ماجة أبو احلسن القزويين، مسع عبد الرمحن بن حممد ال

اجلمال وإبراهيم بن حممد الشهرزوري وغريهم، وروى عنه أبو الفتح الراشدي، فرأيت خبطه أنبأ أبو احلسن علي 
ابن أمحد بن احلسن بن ماجة حدثنا علي بن احلسن بن سلم األصبهاين حدثنا أمحد بن يوسف حدثنا عبد الرزاق أنبأ 

ائشة رضي اهللا عنها قالت كان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، ال يقرأ سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن ع
يف شيء من صالة الليل جالساً، حىت دخل يف السن فكان إذا بقيت عليه ثالثون آية أو أربعون آية قام فقرأها، مث 

  .سجد



ه بقزوين سنة اثنتني حدث أبو احلسني عن أيب إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبيد بن جهينة الشهرزوري بسماعه من
وثالمثائة، حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي حدثنا مالك بن أنس عن عبد اهللا بن أيب بكر، أنه مسع عروة بن 
الزبري ومروان بن احلكم عن بسرة بنت صفوان بن أمية أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول من 

  .وثالمثائة، وقد سبق ذكر أبيه وجده وأخيه جده حممد بن يزيد احلافظ مس فليتوضأ مات سنة مثان وستني
علي بن أمحد بن احلسني بن احلسن بن يزيد الفامي حدثنا بقراءيت عليه، بقزوين باب املدينة حدثنا أبو منصور حممد 

عيشي حدثنا صاحل املري بن أمحد بن منصور الفقيه حدثنا حممد بن حيىي بن العمي احلسني حدثنا عبيد اهللا بن حممد ال
حدثنا هشام بن حسان عن ابن حممد سريين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

  .وسلم أدعوا اهللا وأنتم موقنون باالجابة واعلموا أن اهللا ال يستجيب الدعاء من قلب غافل اله
بابن أيب طاهر من الشيوخ املعروفني من أهل قزوين، قال  علي بن أمحد بن الصباح أبو احلسن السراج املعروف

اخلليل احلافظ، مسعت علي بن إبراهيم بن سلمة يقولك كان علي بن أيب طاهر من فضالء شيوخ قزوين، مسع 
بالشام هشام بن عمار وعمرو بن عثمان وبالعراق أبا موسى وبندارا وعمرو ابن علي وكان عنده كتاب املغازي 

  .لي بن إبراهيم وآخر من روى عنه حممد بن أمحد بن منصور الفقيهوأكثر عنه ع
أدركت من أصحابه حممد بن أمحد بن سويد التميمي، ومسع ابن أيب طاهر بقزوين أبا حجر عمرو بن رافع، 
وإمساعيل بن توبة، ومما مسع منه أبو احلسن القطان كتاب تنزيل القرآن، وتفسريه وناسخه، ومنسوخه لعطاء 

اين، عن أيب علي حممود بن خالد الدمشقي عن عمر بن عبد الواحد السلمي، عن عثمان بن عطاء، عن أبيه اخلراس
  .وأكثر عبد الرمحن بن أيب حامت الرواية يف كتبه باالجازة عن أيب طاهر

الين حدث أبو احلسني أمحد بن حممد بن أمحد بن ميمون يف جمموع له عن علي بن أيب طاهر حدثنا أبو يوسف الصيد
حدثنا عيسى بن يونس عن موسى بن عبيد الربذي عن حممد بن ثابت عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول 

اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم صلوا على أنبياء اهللا ورسله فإهنم أرسلوا كما أرسلت، تويف سنة ست وتسعني 
  .ومائتني

لقزويين يعرف ببياع احلديد ممن كثر شيوخه ورواته ورواياته علي بن أمحد بن صاحل بن محاد أبو احلسن املقرئ ا
وشهر بعلوم القرآن واحلديث أخذ القراءة عن أيب عبد اهللا احلسني بن علي بن محاد األزرق والعباس بن الفضل بن 

بن  شادان وقرأ عليه املعتربون يف القراءة كأيب الفضل اخلزاعي ورضية ابن اجملاهد ببغداد ومسع بقزوين يوسف
عاصم الرازي سنة أربع وتسعني ومائتني ويوسف بن محدان املديين وإبراهيم الشهرزوري وحممد بن عبد بن عامر 

  .السمرقندي وجعفر بن أيب الليث

مسع سنن احلسن بن علي احللواين من حممد بن مسعود بروايته عن احللواين، وله جماميع ومؤلفات منها كتاب ملح 
 أجزاء، وفيها حدثين إبراهيم الشهرزوري حدثنا العباس بن الوليد مسعت ابن عياش يقول األخباد والنوادر يقع يف

أتيت األعمش ألمسع منه فقال ممن الرجل قلت من أهل الشام قال من أي الشام قلت من أهل محص قال فنظر إيل 
  .مث قال أشقر أزرق شامي محصي واهللا ال حدثتك

لرياش الشيباين حدثنا حممد بن عبد اهللا بن أيب الثلج حدثنا حفص بن أيب أيضاً حدثنا أبو علي احلسن بن محك ا
حفص األبار عن أبيه قال أتيت ابن شربمة يف حاجة فقضاها يل قال فجئت أشكر له فقال يل إذا سألت أخاك حاجة 

  .مل يقضها لك فادخل النهر وهتيأ للصالة وقم حبذائه وكرب عليه أربعاً وعده يف املوتى
حدثنا حممد ابن محيد حدثنا حكام بن سلم، مسعت سعيد : دثنا احلسن بن محك وأمحد بن احلسن الذهيب قاالأيضاً ح



بن عبد الرمحن الزبيدي، يقول يعجبين من القراء كل سهل طلق مضحاك فأما من تلقاه بني وتلقاك بعبوس مين 
اً حدثنا أمحد بن اهليثم حدثنا حممد بن إسحاق واللفظ للحسن بن محك أيض. عليك بعلمه فال أكثر اهللا يف القراء مثله

حدثنا عبيد اهللا بن موسى حدثنا سكني بن عبد العزيز عن حفص بن خالد عن ميمون بن سياه عن عمر ابن اخلطاب 
مث أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من " رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقرأ هذه اآلية 

  .فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظاملنا مغفور له: اآلية قال" عبادنا 
أيضاً حدثنا الذهيب حدثنا سليمان بن توبة البهرين، حدثين أبو احلسن املدائين عن حفص بن ميمون عن يونس بن 

إن معي خبيصاً قال مكانك : لوا هو نائم فقلتعبيد، قال أتيت ابن سريين هبدية فاستأذنت عليه فسمعته، يقول قو
  .أخرج إليك

أيضاً حدثنا حممد بن احلسن بن علي بن حممد الطنافسي حدثنا حممد بن بسام حدثنا نوح بن حبيب حدثنا مؤمل 
كان رجل له غالم فباعه وقال للمشتري إين أبرأ إليك من فعله، قال : حدثنا محاد بن سلمة عن محيد الطويل قال

هي قال النميمة قال أنت بري منه، ما أصدقه على شيء فما لبث إال يسرياً حىت أتى مواله فقال إن امرأتك وما 
  .بغى وهي تريد أن تقتلك

علمت ذلك فتنادم هلا مث أتى إمرأته فقال هلا أن زوجك يريد أن يتزوج غريك فهل : قال وكيف علمت ذلك قال
ت نعم وأعطيك كذا وكذا، فقال هلا ائتين بثالث شعرات من حتت لك أن أرقيك رقية يرجع حب الزوج إليك قال

حنكه فأخذت املوسى ليأتيه بثالث شعرات من حتت حنكه فلما دنت منه قام الزوج فقتلها مث جاء أخوه املرأة 
 ولد علي بن أمحد بن صاحل، سنة اثنتني ومثانني ومائتني، وتويف يف ذي احلجة، سنة إحدى ومثانني. فقتلوا الزوج

  .وثالمثائة
علي بن أمحد بن عبد العزيز الصويف القزويين من شيوخ الصوفية قال الشيخ أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني بن 

مسعت جعفراً يقول مسعت أبا العباس بن عطاء يقول الرضا ترك : موسى السلمي يف مقامات األولياء من مجعه يقول
  .داخلالف على اهللا تعاىل فيما جيريه على العب

علي بن أمحد بن عبد اهللا الكموين، مسع االرشاد أليب يعلى احلافظ من القاضي أيب الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار، سنة 
  .ست وتسعني وأربعمائة

  .علي بن أمحد بن عثمان، مسع أبا الفتح الراشدي
ان سنة أربع ومثانني علي بن أمحد بن علي بن يزداد الرازي، مسع بقزوين حممد بن سليمان بن يزيد أبا سليم

  .وثالمثائة
علي بن أمحد بن علي الروجكي القزويين، مسع تفسري هشام بن الكليب عن أيب بكر حممد بن إبراهيم الكرجي سنة 

  .سبعني وأربعمائة
علي بن أمحد بن حممد يعرف بابن بادوية الصويف أبو احلسن القزويين، من املشهورين ذكر أبو بكر اخلطيب احلافظ 

دم بغداد وحدث هبا عن حممد بن يوسف ويوسف بن عاصم، وعلي بن أيب طاهر وقال حدثنا عنه أبو احلسن إنه ق
  .ابن زرقويه وإبراهيم بن خملد وعلي بن أمحد الرزاز وذكر الرزاز أنه مسع منه سنة مثان وأربعني وثالمثائة

بقزوين سنة أربعني وثالمثائة، عن علي بن  أورده الشيخ أبو عبد الرمحن السلمي يف تاريخ الصوفية وحدث يف اجلامع
أيب طاهر القزويين، وحدث عنه أمحد بن إبراهيم بن أمحد اخلفاف، قال ابن أيب طاهر حدثنا أمحد يعين ابن أيب 

احلواري، حدثنا موسى بن أيوب أبو عمران، عن شعيب ابن حرب، قال دخلت على مالك بن مغول، وهو يف داره 



  .ا تستوحش يف هذه الدار قال، ما كنت أرى أحداً يستوحش مع اهللا تعاىلبالكوفة، وحده قال أم
  .علي بن أمحد بن زيد الطوسي مسع األستاذ أبا عمرو الشافعي بن داؤد املقرئ

علي بن أمحد بن حممد القزويين أبو احلسن روى عن حممد بن أيوب الرازي، وروى عنه أمحد بن طلحة بن أمحد 
هللا ابن إبراهيم املقرئ أنبأ والدي، أنبأ أبو معشر عبد الكرمي بن عبد الصمد، أخربنا أبو الواعظ، قرأت على عبد ا

نصر عبد اهللا بن سعيد بن حامت بن أمحد بن حممد بن علوية القزويين، أنبأ أبو بكر أمحد بن طلحة بن أمحد بن هارون 
  .الواعظ وكان صدوقاً

حدثنا حممد بن أيوب الرازي، حدثنا أبو الوليد، حدثنا أبو الوليد ثنا أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد القزويين، 
الطيالسي، حدثنا مهام هتو ابن حيىي، مسعت إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة مسعت عبد الرمحن بن أيب عمرة مسعت 

ل أي رب أذنبت أبا هريرة رضي اهللا عنه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول إن عبداً أذنب ذنباً، فقا
ذنباً فاغفره يل قال ربه، وعلم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، فقد غفرت لعبدي مث مكث ما شاء اهللا مث 

  .أذنب ذنباً آخر
فقال أي رب أذنبت ذنباً، فاغفره يل قال ربه علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي مث 

مث أذنب ذنباً آخر، فقال أي رب أذنبت ذنباً فاغفره يل، قال ربه عز وجل علم عبدي أن له مكث ما شاء اهللا تعاىل 
رباً يغفر الذنب ويأخذ به فليفعل ما شاء أخرجه البخاري عن أمحد بن إسحاق عن عمرو بن عاصم، عن مهام، وعن 

  .أيب الوليد، عن مهامحممد، غري منسوب عن عبد اهللا بن رجاء، عن مهام، ومسلم، عن عبد ابن محيد، عن 
علي بن أمحد بن املشرف بن نصر بن عبد اجلبار أبو احلسن بن أيب املفاخر، كان يعرف شيئاً من الشروط، ومسع 

  .الرياضة للشيخ جعفر األهبري من أيب علي املوسياباذي ومسعتها منه
بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب  علي بن أمحد بن موسى بن جعفر بن إبراهيم بن جعفر بن إبراهيم بن حممد بن علي

  .طالب أبو احلسن اجلعفري كان عامل االمامية يف عصرهن تويف عن بضع وسبعني، سنة ستني وثالمثائة
علي بن أمحد بن ميمون أبو احلسن القزويين مسع أبا عبد اهللا حممد بن احلسن املالكي موطأ مالك بن أنس، بروايته 

يف مشيخته، حدثنا حممد يعين ابن أمحد بن حممد بن : رازي، أيضاً قال اخلليلعن أيب مصعب عنه، ومسع أبا حامت ال
أمحد بن ميمون بن عون، حدثنا عمه أبو علي بن ميمون حدثنا أبو حامت الرازي حدثنا يونس بن عبد األعلى حدثنا 

  .الشافعي
عنها، فال أحب أن أخضب قال قيل لعمر بن عبد العزيز ما تقول يف أهل صفني، قال تلك دماء طهر اهللا يدي 

ومسعت الشافعي رضي اهللا عنه، يقول ما رأيت أحداً من الناس فيه من آلة العلم ما يف سفيان بن عيينة، : لساين قال
  .وما رأيت أحداً أعلم بتفسري احلديث منه

، حدثنا ابن علي بن أمحد بن نصر، مسع أبا احلسن علي بن إبراهيم يف الطواالت إمالء أنبأ علي بن عبد العزيز
األصبهاين، أنبأ علي بن مسهر، عن أشعث، عن ابن سريين عن اجلارود العبدي رضي اهللا عنه قال أتيت النيب صلى 

اهللا عليه وآله وسلم فقلت إن يل ديناً، ودخلت يف دينك أن ال يعذبين اهللا عز وجل يف اآلخرة قال، نعم، قال أبو 
ديث غري علي بن مسهر عن أشعث وهو ابن سوار واجلارود هو ابن عمرو احلسن ومل يبلغنا أن أحداً حدث هبذا احل

بن حنش بن يعلى أخو عبد القيس قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، يف وفد عبد القيس وكان 
  .نصرانياً فأسلم

ني الرازي، علي بن أمحد بن يعقوب بن الفضل بن يوسف الفامي، أبو احلسن القزويين روى عن أمحد بن احلس



وحدث عنه أبو سعد السمان، يف مشيخته فقال حدثنا أبو احلسن علي بن أمحد بن يعقوب الفامي، حدثنا أمحد بن 
  .احلسني بن علي الرازي بقزوين، حدثنا علي بن إبراهيم بن معاوية

عبد اهللا رضي اهللا ثنا حممد بن مسلم بن وارة، حدثنا حممد بن املفضل، حدثنا أسباط، عن السدى عن عبد خري، عن 
عنه قال ما كنت أرى أن أحداً من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يريد الدنيا حىت نزلت فينا ما نزل 

  " .منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة " يوم أحد 
د بن زيد أبو سعد املالكي، علي بن أمحد بن يوسف الشيباين أبو احلسن مسع أباه، وأبا حامت الرازي، وحدث عنه حمم

يف بعض األجزاء وقال حدثنا أبو حامت الرازي حدثنا قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان الثوري، عن ليث، عن جماهد، 
عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، قال أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ببعض جسدي، فقال يا عبد اهللا بن 

و كأنك عابر سبيل، وعد نفسك يف أهل القبور، وحدث كوشيار بن لياليزور عمر كن يف الدنيا كأنك غريب، أ
  .اجليلي عن علي بن أمحد بن يوسف القزويين وهو هو واهللا أعلم

علي بن أمحد بن يوسف الفرخاين املؤدب من القدماء حدث عن حيىي بن عبد األعظم، وأمحد بن عيسى بن زجنه 
  .وهارون بن هزاري القزوينني

علي بن أيب " فصرهن إليك " د األجنرميين مسع، يف القراآت أليب حامت السجستاين أبا علي الطوسي قرأ علي بن أمح
سعيد، وقتادة " فصرهن " طالب وابن عباس واختلف عنه، وجماهد وعكرمة، ونافع وعاصم، واختلف عنه، وقرأ 

صار يصور، كأنه يقول  من صرى يصري، وصرهن من" فصرهن " وطلحة واألعمش وعاصم ومل يصح عن أحد 
  .أملهن إليك وصرهن من صار يصري أي قطعهن

علي بن أمحد اجلصاصي أبو احلسن الفقيه، مسع القاضي عبد اجلبار بن أمحد جمالس من أماليه، فيها حدثنا القاسم بن 
ىي بن املتوكل علي املالكي، أبو حممد حدثنا حممد بن أمحد بن هارون أبو بكر، حدثنا سليمان الشاذكوين، حدثنا حي

حدثنا عبد العزيز أيب رواد عن نافع عن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أتاين 
  .جربئيل عليه السالم، فقال يا حممد كن عجاجاً ثجاجه عجاجاً لتلبية ثجاجاً بنحر البدن

  .وينعلي بن أمحد املديين مسع أبا علي احلسن بن علي الطوسي بقز
علي بن أمحد الضرير أبو احلسن القزويين، من أهل النحو واألدب ذكر أبو العالء عبد الصمد بن منصور األديب 

  .أن والده قال سألين أبو احلسن الضرير، بقصر الرباذين عن قول البحتري
  أسفاً وأي عزمية مل يغلب... رحلوا فأية عربة مل تسكب 

من : مها مونشتان فقلت ألنه ذهب بالعزمية إىل العزم فأخرجه على املعىن فقالفقال مل قال أية عربة وأي عزمية و
أفادك هذا فقلت قلته خترجياً فقال ما هجس هذا يف ضمري البحتري، لكنه أخذ بلغة قومه بين طي وهم ال يفرقون يف 

  .األمساء اليت تأنيثها غري حقيقي، بني املذكر واملؤنث
بابن املشطب، من الفقهاء والقضاة وجعل إليه قضاء أصبهان مث صرف بأمحد بن  علي بن أمحد القزويين املعروف

  .احلسني القزويين امليموين مث شرك فيها
  .علي بن أمحد الكاتب، مسع من األمري شرفشاه بن حممد اجلعفري من أيب احلسن حممد بن عمرو بن زاذان

لشحاذي سنة أربعمائة، بقزوين ولعله علي بن أمحد أبو علي بن أمحد بن سلمة أبو الربكات الصائغ مسع أبا إسحاق ا
  .الربكات الصويف القزويين الذي مسع نصر بن عبد اجلبار التميمي ببغداد سنة سبع ومخسمائة

  .علي بن أمحد الكسائي مسع أبا عبد اهللا بن زجنوية القطان



لدمياطي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما علي بن أذك مسع أبا عمرو سعيد بن حممد اهلمداين يف تفسري بكر بن سهل ا
يريد أيب بن خلف عدو لعقبة بن أيب معيط والعاص " األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال املتقني " يف قوله تعاىل 

بن وائل عدو للوليد بن املغرية، وألسود بن عبد املطلب عدو للحارث بن قيس، والنصر بن احلارث عدو أليب جهل 
قني فاهنم ليسوا أعداء ملن واخاهم، يروى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وأخي بني بن هشام إال املت

  .املهاجرين واألنصار
  .علي بن أزهر بن محدان احلمداين مسع أبا الفتح الراشدي

علي بن إسحاق بن ماهك الشارقيين، مسع األربعني حملمد بن أسلم الطوسي من علي بن حيدر الوزيري، سنة 
  .ن ومخسمائة، بروايته عن الفقيه احلجازي بن شعبويةعشري

  .علي بن إسحاق القزويين مسع االمام أبا القاسم بن حيدر

علي بن أسعد بن احلسني بن احلسن االسفرائين فقيه، قدم قزوين ومسع هبا سنة مثان وأربعني ومخسمائة، وفيما مسع 
بن عبد الكرمي، أنبأ والدي عبد املاجد أنبأ القاضي أبو  حديثه عن أيب سعيد بن حممد بن عبد املاجد عبد الواحد

  .الفضل حممد بن أمحد الطبسي أنبأ القاضي أبو بكر احلريي أنبأ أبو سهل القطان، حدثنا بشر بن موسى األسدي
ثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ، عن ابن هلصيعة، حدثنا عمرو بن شعيب عن سعيد بن املسيب عن علي بن أيب طالب 

ي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إنه قال من تعلم حرفاً من العلم غفر اهللا له البتة ومن واىل جبيباً رض
يف اهللا غفر اهللا له ومن نام على وضوء غفر اهللا له ومن نظر يف وجه أخيه غفر اهللا له، ومن ابتدأ بأمر وقال بسم اهللا 

  .غفر اهللا له
لقزويين، مسع أبا إسحاق الشحاذي، يف خانقاه شهرهيزه حديثه عن أيب معشر الطربي، علي بن ألب قش العمادي ا

أنبأ أبو القاسم عبد العزيز ابن بندار الشريازي مبكة سنة سبع وثالثني وأربعمائة، أنبأ أبو بكر حممد ابن جامع 
ري بن حممد بن أمساء، حدثنا النصييب مبكة، حدثنا حامد بن حامد بن مبارك، حدثنا إسحاق هو ابن سيار حدثنا بك

جعفر بن سليمان الضبعي، حدثنا هشام بن حسان، عن أيوب السختياين، عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما 
قال ذهب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يستلم احلجر فلسعته عقرب قال مالك لعنك اهللا لو تركت أحداً لترك 

  .النيب
  االسم الباء يف االباء

بن باجا أبو احلسن، مسع أبا حممد عبد اهللا بن أيب زرعة الفقيه يف امالئه، يقول حدثنا أبو بكر حممد بن العباس علي 
بن جنيح احلافظ، حدثنا عبد اهللا بن روح املدائين، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شعبة، عن إبراهيم بن املهاجر، عن 

جالً خيرج من املسجد واملؤذن يؤذن قال أما هذا فقد عصى أبا أيب الشعشاء قال رأى أبو هريرة رضي اهللا عنه ر
  .القاسم صلى اهللا عليه وآله وسلم

علي بن برد الصويف، مسع أبا حممد بن زاذان، بقراءة اخلليل احلافظ، سنة عشر وأربعمائة يف مسند أمحد برواية، عن 
ي أن حيىي بن أيب كثرية حدثه أن أبا قالبة حدثه عن القطيعي، حدثنا عبد اهللا حدثين أيب حدثنا الوليد، حدثنا األوزاع

  .سامل بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما
قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول خيرج نار من أرض حضرموت أو حبر حضرموت فتسوق 

األهبري الذي مسع أبا طالب أمحد بن علي بن  الناس، قلنا يا رسول اهللا ما تأمرنا قال عليكم بالشام، وعلي بن برد



  .الظاهر أنه هو الصويف الذي ذكرناه: أيب رجا سنة سبع وتسعني وثالمثائة
علي بن بكر بن غريب، مسع أبا داود سليمان بن يزيد الفامي، جزأ من الفوائد املنتقاة، من مسموعاته وفيه حدثنا 

حدثنا عمي عن أيب رجاء . بن العباس بن عثمان بن شافع بن الصائب أبو حممد أمحد بن حممد ابن عبد اهللا بن أمحد
عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه رمل ثالثاً ومشى أربعاً وكان خيرب عن 

  .النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بذلك
براهيم ابن علي بن عاصم بن املقرئ سنة إحدى، ومثانني علي بن أيب بكر اخلشاب القزويين، مسع أبا بكر حممد بن إ

وثالمثائة، النصف األول من سنن احلسن احللواين أو مجيعه ومما مسع، حدثنا عبد الرزاق حدثنا الثوري عن أيب الزبري 
ضعوا عن جابر رضي اهللا عنه قال دفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة، فأو

  .يف وادي حمسر وأمرهم مبثل حصى اخلدف وقال خذوا عين مناسككم لعلي ال أحج بعد هذا
علي بن أيب بكر أبو احلسن االسفرائين مسع مسند الشافعي رضي اهللا عنه من أيب بكر حممد بن احلسني الشالوسي 

  .سنة مثان وعشرين وأربعمائة
خادم الفقراء يف خانقاه شهرهيزة، مسع حممد بن أيب الربيع  علي بن أيب بكر الزاورمي أبو احلسن الصويف، كان

الغرناطي، سنة ثالث وعشرين ومخسمائة، ومسع األستاذ أبا إسحاق الشحاذي التلخيص أليب معشر سنة مثان 
وعشرين ومخسمائة، ومسع منه حديثه عن أيب معشر حدثنا أبو احلسن حممد بن علي بن حممد بن صخر، حدثنا أبو 

  .سن بن زيد، حدثنا عبد اهللا ابن إمساعيل اهلامشيحممد احل

ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبيد اهللا بن أيب الدنيا احلسن بن عرفة، حدثنا النضر بن إمساعيل عن ابن أيب ليلى عن أيب 
لظن ال متوتن أحدكم إال وهو حبسن ا: الزبري عن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .اآلية" وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم " باهللا فإن قوماً قد أرداهم سوء ظنهم باهللا تعاىل هلم، 
  .علي بن جعفر البزاز، مسع أبا احلسن القطان مشكل القرآن ألبن قتيبة أو بعضه

  االسم اجليم يف االباء

عاملاً باألدب والتفسري، واحلديث، ومسع، علي بن مجعة بن زهري بن قحطبة األزدي أبو احلسن القزويين وكان ديناً 
بقزوين أباه وهارون بن هزاري، وحيىي بن عبدك، وبالري أبا حامت، وهبمدان محدان بن املغرية، السكري، وببغداد 

عبيد بن شريك، وحممد بن يونس، ومبكة علي بن عبد العزيز روى عنه علي بن أمحد األستاذ، وحدث عنه عمر بن 
  .نعبد اهللا بن زاذا

قال حدثنا حيىي بن عبدك، حدثنا حممد بن سعيد بن سابق، حدثنا عمرو بن أيب قيسي، عن عاصم عن أيب رزين، عن 
زر بن حبيش، عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه، قال لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم جربئيل عليه السالم 

  .اجلارية، والشيخ والعجوز، والرجل الفارسي مل يعلم كتاباًفقال يا جربئيل إين أرسلت إىل أمة أمني، منهم الغالم و
فقال إن القرآن نزل على سبعة أحرف، وكان لعلي بن مجعة من الكتب خبطه وخط أخيه، حممد بن مجعة، ما ال يكاد 

  .حيصى أوصى ببيعها وتفرقها على الفقراء، وتويف سنة مثان وعشرين وثالمثائة وقيل سنة تسع
  االسم احلاء

بن حيدر بن علي الرزبري أبو احلسن القزويين وزير قرية من قراها، كان من الشيوخ املعتنيني باحلديث،  علي
واملعروفني به وال يزال يسمع وجيمع، ويكتب وأكثر الرواية عن الفقيه احلجازي بن شعبوية، ومسع أقرانه ومن قبله، 



  .ست وستني ومخسمائةومن بعده، ومسع منه الكثري يف البلد، ونواحيه وتويف سنة 
علي بن احلسن بن أمحد بن إدريس بن حممد بن زيد بن عبيد اهللا بن يونس بن زيد بن عبد اهللا بن سامل بن عبد اهللا 
بن عمر اخلطاب رضي اهللا عنه أبو احلسن القزويين، قال اخلليل احلافظ كان أحد عباد اهللا الصاحلني، مسع سنن أيب 

سن القطان، وسليمان بن يزيد الفامي بروايتهما، عن املصنف وكتاب السنة أليب عبد اهللا بن ماجة، من أيب احل
  .احلسن القطان منه

روى عنه أبو احلسن الراشدي وأبو منصور املقومي، ومحزة بن حممد اجلعفري، واجلم الغفري من القزاونة، وغريهم، 
شاط، وأبو سعد احلصريي، وعمر بن أمحد الوزان، أنبأنا القاضي عطا اهللا بن علي أنبأ أبو الفضائل، سعد بن حممد امل

  .قالوا أنبأ القاضي أبو احملاسن الروياين أنبأ السيد أبو طالب محزة بن حممد اجلعفري
أنبأ أبو احلسن بن إدريس حدثنا علي بن إبراهيم الفقيه، حدثنا عبيد بن شريك البزاز، حدثنا يزيد بن خالد بن 

عن سفيان الثوري، عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه قال دخلت على رسول موهب الرملي، حدثنا أبو شهاب 
اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، واحلسن واحلسني على ظهره، وهو ميشي على أربع ويقول نعم اجلمل مجلكما ونعم 

  .العدالن أنتما
حممد العجلي، حدثنا أبو بكر عبد  حدث أبو الفتح الراشدي عن أيب احلسن بن إدريس حدثنا أبو القاسم احلسني بن

اهللا بن طاهر، حيكى عن موسى بن هارون، قال مسعت هارون بن معروف، يقول رأيت النيب صلى اهللا عليه وآله 
  .من أثر احلديث على القرآن عذب: وسلم يف املنام فقال

ي حدث هبذه احلكاية عن هارون قال العجلي حدثين أبو زرعة عبيد اهللا بن عبد الرمحن الناصحي، أن أبا زرعة الراز
بن معروف، وكان أبو زرعة بعد ذلك ال حيدث مبائة حديث، حىت يقرأ مائيت آية، تويف أبو احلسن بن إدريس سنة 

  .مثان وأربعمائة
علي بن احلسن بن بزيع مسع أبا احلسن بن إبراهيم القطان، حدثنا أبو جعفر حممد بن عثمان بن حممد بن أيب شيبة، 

نة ست ومثانني ومائتني حدثنا منجاب بن احلرث أخربين عمرو بن العباس البصريي حدثنا عبد الرمحن بن ببغداد س
آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بني : مهدي، حدثنا محاد بن سلمة، عن ثابت عن أنس رضي اهللا عنه قال

  .أيب طلحة، وبني أيب عبيدة بن اجلراح

الك أحد بين سلمة أخوين، وسعد بن زيد بن عمرو بن نفيل وابن أيب كعب أخي بني طلحة بن عبد اهللا وكعب بن م
النجار أخوين، وعبد الرمحن بن عوف وسعد بن الربيع أحد بين احلارث بن اخلزرج أخوين وعثمان بن عفان، 

ب أخي بين وأوس بن ثابت بن املنذر أخي بين النجار أخوين، ومصعب بن عمري وأيب أيوب خالد بن زيد ابن كلي
  .النجار أخوين

أيب حذيفة بن عقبة بن ربيعة وعباد بن بشر بن وقش أخي بين عبد األشهل أخوين، وعمار بن ياسر، حليف بين 
خمزوم، وحذيفة بن اليمان أخي بين عنبس أخوين، وأيب ذر بن جنادة الغفاري، ومنذر بن عمرو، أخي ساعدة 

  .بن عبد العزى وعومي بن ساعدة أحد بين عمرو بن عوف أخوينأخوين، وحاطب بن أيب بلتعة، حليف بين أسد 
سلمان الفارسي وأيب الدرداء عومير بن ثعلبة، أخي للحارث بن اخلزرج أخوين وبالل موىل أيب بكر رضي اهللا عنه 

ن مسع مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وأيب رومية عبد الرمحن بن عبد الرمحن اخلثعمي أخوين، فهؤالء مم
  .لنا ممن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم آخى منهم من أصحابه

فلما دون عمر رضي اهللا عنه الدواوين بالشام، كان بالل رضي اهللا عنه قد خرج إىل الشام وأقام هبا جماهداً، قال 



ة اليت كان رسول اهللا صلى اهللا لبالل رضي اهللا عنه إىل من جيعل ديوانك يا بالل، قال مع أيب رومية ال أفارقه لألخو
  .عليه وآله وسلم عقد بيين وبينه فضمه إليه وضم ديوان احلبشة إىل خثعم فهو يف خثعم إىل اليوم بالشام

علي بن احلسن بن أيب احلسن اخلياط مسع اخلليل بن عبد اجلبار القرائي، حيدث عن أيب السنابل هبة اهللا بن أيب 
اهر الزيادي، حدثنا أبو حامد بن بالل، حدثنا أمحد بن حفص حدثنا أيب، حدثنا الصهباء القرشي، حدثنا أبو ط

إبراهيم بن طهمان، عن مسلم املالئي، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه، قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
  .وسلم يتبع اجلنازة، ويعود املريض، ويركب احلمار وجيتنب دعوة املظلوم

مشة، مسع أبا طلحة اخلطيب يف الطواالت أليب احلسن بسماعه منه، حدثنا أبو احلسن حازم بن علي بن احلسن بن 
حيىي احللواين، بقزوين حدثنا حرملة بن حيىي أنبأ ابن وهب، حدثنا عمرو بن احلارث، ان دراجاً حدثه، عن ابن 

ل إن املؤمن يف قربه لفي روضة حجرية عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قا
  .خضراء ويرحب قربه سبعون ذراعاً، وينور له كالقمر ليلة البدر، أتدرون ما املعيشة الضنك قالوا اهللا ورسوله أعلم

قال عذاب الكافر يف قربه، والذي نفسي بيده أنه ليسلط عليه، تسعة وتسعون تنيناً، أتدرون ما التنني تسعة 
  .بعة أرؤس، ينفخون يف جسمه ويلسعونه، وخيدشونه إىل يوم يبعثونوتسعون حية، لكل حية س

أيضاً حدثنا أبو حامت حممد بن إدريس، حدثنا عبد الرمحن بن الضحاك، البعلبكي، حدثنا الوليد بن مسلم، عن عقبة 
لضحاك بن ضمرة، عن أبيه، قال فتان القرب أربعة، منكر ونكري وناكور، وسيدهم رومان، قال عبد الرمحن بن ا

  .فحدثت هبذا رجالً من أهل العراق من اجلهمية فقال حنن ننكر إثنني جئتنا بأربعة
علي بن احلسن بن سعيد بن كثري أبو احلسن القزويين الفقيه، حافد أخي حسان بن كثري، من الفقهاء الثقات، 

ن إبراهيم القطان وببغداد استقضى بقزوين، وكان قد مسع أبا بكر بن احلجاج، وعلي بن حممد بن مهيوية، وعلي ب
إمساعيل بن حممد الصفار، وبينسابور حممد بن يعقوب األصم ومسع أبا القاسم حفص بن عمر بن حفص احلافظ، ويف 

  .مسموعه منه
ثنا أبو حصني حممد بن احلسني الوداعي الكويف، حدثنا عبد اهللا بن حممد بن شاكر، أبو البختري حدثنا أبو أسامة 

عمر، عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال ذكاة اجلنني  عن عبيد اهللا بن
ذكاة أمه، ومن مسموعه من أيب احلسن القطان حديثه عن حيىي بن عبد األعظم، حدثنا املقرئ حدثنا عبد اهللا بن 

  " .حتيتهم فيها سالم " واقد، عن حممد بن ماك يف قوله تعاىل 
م يلقون ملك املوت ليس مؤمن لقبض روحه إال يسلم عليه، ومسع منه اخلليل احلافظ وذكر يف االرشاد أن قال يو

علي بن احلسن بن سعيد الفقيه، مسع أبا بكر الصيقلي، وهو الذي حنن يف ذكره، يف غالب الظن تويف سنة إحدى 
  .ومثانني وثالمثائة

القاضي أبو احلسن احملكمي األسداباذي، فقيه مذكور بالفضل  علي بن احلسن بن علي بن بكر بن عيسى بن احملكم
وروى عن حممد بن شاذان ونصر كاسول األسداباذي، وعن أيب بكر احلريي وأيب سعيد الصرييف، واألستاذ أيب 
منصور عبد القاهر بن طاهر، وأيب سعيد عبد الرمحن بن احلسن بن عليك احلافظ وأيب بكر بن ربده، ومسع أبا 

  .الصيقلي بقزويناحلسن 
أنبأنا احلافظ أبو منصور شهردار بن شريوية، أنبأ والدي أنبأ القاضي أبو احلسن احملكمي يف داره بأسداباذ أنبأ أبو 
احلسن علي بن احلسن بن حممد بن عبد اله الصيقلي القزويين، هبا سنة سبع وأربعمائة، حدثنا أبو الصقر زياد بن 

اهللا بن رجاء القومسي، أبو حممد حدثنا أبو يعقوب اهلروي عن عبد اهللا بن واقد، عن أمحد املصري حبران حدثنا عبد 



  .سفيان الثوري، عن ليث، عن جماهد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما
قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول نزل علي جربئيل يف بعض الليل فقعد فمسحت يدي على 

فقلت يا جربئيل ما هذا الشعر، قال الصوف لباس األولياء قلت سبحان اهللا املالئكة ظهر جربئيل، فأصبت الشعر 
يلبسون الصوف قال، نعم يا حممد واهللا لباس محلة العرش الصوف، ويروى عن القاضي أيب احلسن أنه قال كنت 

  .أتفقه، بنيسابور فعرض يل عارض منعين من التفقه والتعلم
قشريي رمحه اهللا تعاىل، فقال يل ادع اهللا هبذا الدعاء اللهم ال تعقنا عن العلم بعائق، وال فذكرته لألستاذ أيب القاسم ال

  .متنعنا مبانع، واختم لنا خبري واجعل عواقب أمورنا كلها إىل خري، واكفنا مهوم الدنيا وأحزان اآلخرة
هو وأبوه وجده من أهل العلم علي بن احلسن بن علي بن عمر بن حممد بن يزيد الصيدناين، أبو القاسم املعسلي 

واحلديث مسع أباه أبا حممد بن احلسن بن علي وميسرة بن علي وأبا بكر اجلعايب وأبا منصور القطان، وروى عنه 
  .حممد بن احلسني بن عبد امللك حاجي البزاز، يف فوائده فقال حدثنا أبو القاسم علي بن احلسن بن علي املعسلي

حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي، حدثنا حممد بن أيب بكر، حدثنا محاد بن زيد، حدثنا أنبأ حممد بن عمر اجلعايب، 
أيوب عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ملا رجم ماعزاً قال لقد رأيته 

  .ئةيتخفخض يف أهنار اجلنة، ولد سنة مخس وأربعني وثالمثائة، وتويف سنة ست وأربعما
علي بن احلسن بن علي بن عمري أبو احلسن القزويين، من أهل الفقه والديانة، رفعت األرصاد على يديه بقزوين، 

  .سنة ثالث وستني وثالمثائة، وتويف سنة ثالث وسبعني وثالمثائة، وصلى عليه أبو سعيد العباداباذي
ريصاً على العلم واجلمع، متقناً يف الفقه، كامل علي بن احلسن بن علي العصاري الفقيه أبو احلسن القزويين، كان ح

النظر مسع أبا بكر حممد بن حامد بن احلسن بن كثري، سنة تسع ومثانني وأربعمائة، ومسع أبا احلسني أمحد بن حممد 
: بن النقور، ومما مسعه منه حديثه، عن القاضي احلسن بن هارون الضيب، أنبأ أبو عبد اهللا احلسني بن إمساعيل الضيب
أن حممد بن عبد اهللا املخرمي حدثهم، حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، 

ما نفعين مال ما نفعين مال أيب بكر رضي اهللا عنه، وقال هل أنا : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
عبيد، من أيب زيد الواقد بن اخلليل اخلليلي، سنة مثانني ومايل إال لك يا رسول اهللا، ومسع فضائل القرآن أليب 

  .وأربعمائة بروابية عن الزبري بن حممد عن ابن مهروية، عن علي بن عبد العزيز عنه
ومسع كتاب اللباب للحافظ حممد بن أيب طاهر املقدسي، منه سنة ست وتسعني وأربعمائة، وهو على مثال الشهاب 

املعجم، وكان علي العصاري قد تفقه على االمامني أيب نصر بن الصباغ وأيب  للقضاعي لكنه رتبه على حروف
  .إسحاق وشريازي، واألئمة ورأيت خبطه، كان شيخنا االمام يعين أبا إسحاق الشريازي، يفيت يف مسئلة الدور

، ينكر ذلك يقول ابن شريح، ويقول نص الشافعي رضي اهللا عنه عليه يف مواضع، وكان شيخنا أبو نصر بن الصباغ
وأيضاً عن أيب الطيب بن سلمة، ختريج قول يف أن الكفارة جلماع رمضان جيوز تقدميها على اجلماع، وأن احملرم له 
تقدمي الكفارة على قتل الصيد، وعن صاحب التقريب قول أن الفاسق إذا تاب يقبل شهادته املردودة كالعبد إذا 

  .عتق والصيب إذا بلغ

ملرواين أبو احلسن، مسع اخلليل بن عبد اهللا احلافظ، جزأ من مسموعاته، وفيه حدثنا أبو علي بن احلسن بن علي ا
علي اخلضر بن أمحد بن اخلضر الفقيه حدثنا أبو القاسم العباس بن الفضل بن شاذان املقرئ، حدثنا أبو حممد جعفر 

  .خالد بن مسري بن حممد بن شاكر الصائغ، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا األسود بن شيبان، عن
وكانت األنصار تفقهه، فغشيه الناس فقال حدثنا أبو قتادة فارس رسول اهللا صلى : قال قدم علينا عبد اهللا بن رباح



اهللا عليه وآله وسلم قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم جيش األمراء فقال عليكم زيد بن حارثة فإن 
  .يب جعفر فعبد اهللا بن رواحةأصيب زيد فجعفر بن أيب طالب، فإن أص

علي بن احلسن بن حممد بن جعدوية أبو احلسن القزويين، من أهل احلديث واملعرفة، مسع أبا حامت أمحد بن احلسن بن 
خاموش، وأبا طاهر حممد بن أمحد بن علي األموي، وأبا بكر أمحد بن حممد بن احلارث وإبراهيم بن محري قاضي 

ي بن حممد بن حبيب املاوردي وكرمية املروزية، وروت عنه اخلليل ومعروف بن صاحل القضاة أنبأ أبو احلسن عل
  .القرائيان صنف كتاباً يف فضائل عائشة رضي اهللا عنها على أجزاء

روى فيه حديث األفك عن أيب طاهر بن محدان، عن حممد بن مكي، عن الفربري، عن البخاري حدثنا عبد العزيز 
هيم بن سعد، حدثنا صاحل، عن ابن شهاب الزهري، حدثين عروة بن الزبري، وسعيد بن بن عبد اهللا، حدثنا إبرا

املسيب، وعلقمة بن وقاص وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وآله 
  .ما قالوا احلديث: وسلم رضي اهللا عنها حني قال هلا أهل األفك

سعدوية جلماعة وعد يف مسموعاته كتاب شرف النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، وكتاب  أجاز له أبو احلسن بن
هتذيب األسرار لألستاذ أيب سعد اخلركوشي، قال أنبأنا هبما، أبو عمرو حممد بن احلسن بن حيىي الزاهد أنبأ األستاذ 

عبد الرمحن بن احلسن، وأبو طاهر  أبو سعد وذكر أنه أخربه باجلامع الصحيح حملمد بن إمساعيل البخاري، أبو سعد
  .األموي، وإبراهيم بن محري وكرمية بنت أمحد املروزية، برواهتم مجيعاً عن حممد بن مكي الكشميهي

علي بن احلسن بن حممد بن عبد اهللا الصيقلي أبو احلسن القزويين الواعظ حمدث ومذكر كبري، مسع الكثري يف بلده، 
ملى ومن مؤلفاته سرور األسرار من كالم الشيوخ األخيار وأنس املريدين ويف أسفاره، وكتب ومجع وألف وأ

وفضائل معاوية وشفاء الصدور وقد أنبأنا هبذه الكتب اخلطيب عبد الكايف بن عبد الغفار بن مكي بن حممد عن 
  .جده مكي عن أيب حفص عمر بن حممد بن جابارة عنه وشيوخ أيب احلسن الصيقلي جم عددهم

اسم موسى بن حممد الفقيه وعلي بن أمحد بن صاحل وأبو حفص بن شاهني وأبو بكر بن مالك القطيعي منهم أبو الق
ويوسف بن عمر الغواس واحلسن بن خملد العسكري وأبو حممد احلسن بن علي بن عمر الصيدناين، ومسع مجل 

، وأكثر يف أماليه وجمموعاته من االجياز يف الفرائض أليب احلسن بن اللبان منه رأيته خبطه يف إجازة كتبها بعضهم
  .كالم املشايخ وحكاياهتم وأشعارهم، وكان ذلك الفن أغلب عليه

وحكى الكياشريوية بن شهردار عن أيب زيد الواقد بن اخلليل، أن أبا احلسن الصيقلي مات بقزوين يوم عرفة، سنة 
دخلت على أيب : اهللا اخلليلي، يقول ثالث وأربعمائة، ورأيت خبط بعضهم مسعت الشيخ أبا يعلى اخلليل بن عبد

مسعت أبا بكر الوراق، : احلسن علي بن احلسن الصيقلي، يف اليوم الذي مات من غده، فسألته كيف هو، فقال
أنزل الداء وكتم الدواء، وحبس اللسان عن الدعاء حىت يتم : مسعت سهل بن عبد اهللا التستري رضي اهللا عنه يقول

  .القضاء
الصويف ال ميلك األشياء، وال ميلكه : صيقلي عن عبد اهللا بن إبراهيم، قال مسعت اجلريري يقولحدث أبو احلسن ال

ما أعطى الناس من معرفة اهللا تعاىل : األشياء، وحدث عن أيب بكر الوراق قال قال أبو يزيد البسطامي رمحه اهللا تعاىل
أبو بكر الوراق حدثنا علي بن حممد احلدادي إال مثل اجلاورسة واجلاورسة عفنه وقال يف جملس إمالء له حدثنا 

حدثنا أبو زكريا حيىي بن عبد اهللا الرملي، ببيت املقدس عن يزيد بن هارون عن نوح بن قيس الطاحي عن سالمة 
  :الكندي عن األصبغ بن نباتة قال



 تعاىل، فإن أنت قال جاء رجل إىل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، قال إن يل إليك حاجة وقد رفعتها إىل اهللا
قضيتها محدت اهللا، وشكرتك وإن مل يقفها محدت اهللا وعذرتك، فقال علي رضي اهللا عنه أكتب حاجتك على 

األرض فإين أكره أن أرى ذل السؤال يف وجهك فكتب إين حمتاج فقال علي حبلة فأتى بثوبني مرتفعتني، فدفعهما 
  :إليه فأنشاء يقول

  فسوف أكسوك من حسن النساء حلال... كسوتين حلة تبلي حماسنها 
  ولست تبغي مبا قد نلته بدال... إن قلت حسن ثيايب نلت مكرمة 

  كالغيث حيي نداه السهل واجلبال... إن الثنا ليحي ذكر صاحبه 
  فكل عبد سيجزى بالذي فعال... ال يزهد الدهر يف عرف بدأت به 

فدفعها إليه األصبغ، فقلت يا أمري املؤمنني حلة ومائة دينار،  فقال علي رضي اهللا عنه علي بالدنانري فجئ مبائة دينار،
قال نعم مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول أنزلوا الناس منازهلم، وهذه منزلة هذا الرجل عندي 

  :ورثى أبو بكر االسكايف الشيخ أبا احلسن الصيقلي فقال
  نيب املرسليف اهللا ينسم وال... من ذّم علم الصيقلي فإنه 
  ورواحها جملالس ابن الصيقلي... إن املالئكة الكرام غدوها 

  مفتوحة بدعائه املتقبل... ويظل أبواب السماء بأسرها 
  أم اهلدى وأصاب أكرم منزل... يا أيها العلم الذي من أمه 

  وعلى الروافض نقمة ال ينجلي... ولقد لقيت على اجلماعة رمحة 
الناس، روى الكياشريوية بن شهردار عن هبة اهللا بن أمحد األبوشهري يف كتابه أنبأنا هذا وقل من يسلم من ألسنة 

كان حافظاً ولكنه كان يركب : حممد بن عبد اهللا األهبري قال مسعت عطية األندلسي وسألته عن الصيقلي فقال
ءة خدادوست بن علي بن احلسن بن موسى القزويين، مسع أبا حامت بن خاموش بقرا: األسناد بعضه على بعض

باموسى جزأ من احلكايات من مجعه، وفيها أنشدنا احلسني بن جعفر بن محدان، أنشدين عبد اهللا بن عدي احلافظ 
  :أنشدين منصور بن إمساعيل التميمي الفقيه مبصر لنفسه

  ويسري وارتفاعي واخنفاضي... وأعجب من جفائك يل وعسري 
  أين عنك راضمبا يهوى ك... سروري أن تدوم لك الليايل 

علي بن احلسن اآلبسكوين، مسع أبا حممد بن أيب زرعة القاضي، حديثه عن أيب داسة عن أيب داؤد حدثنا الوليد 
الطيالسي حدثنا شعبة أخربين إمساعيل بن رجاء، قال مسعت أوس بن ضمعج، حيدث عن أب مسعود البدري رضي 

يؤم القوم أقراهم لكتاب اهللا تعاىل وأقدمهم قراءة، فإن : ماهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسل
  .كانوا يف القراءة سلوا فليؤمهم أقدمهم هجرة

فإن كانوا يف اهلجرة سواء فليؤمهم أكربهم سناً وال يؤم الرجل يف بيته وال يف سلطانه وال جيلس على تكرمته إال 
قال أبو داؤد وكذا حيىي القطان عن شعبة، قال أقدمهم فراشه، : بإذنه، قال شعبة فقلت المساعيل ما تكرمته قال

  .قراءة
علي بن احلسن البزاز، مسع أبا الفتح الراشدي يف صحيح حممد بن إمساعيل البخاري، حديثه عن إمساعيل حدثنا 
لم أنه مالك عن عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رجالً ذكر للنيب صلى اهللا عليه وآله وس

  .خيدع يف البيوع، فقال إذا بايعت فقل ال خالبة



  .علي بن احلسن املعروف ببابا املقرئ، مسع أبا منصور الفارسي يف اجلامع بقزوين، سنة ست وأربعني وأربعمائة
علي بن حسنوية القاضي، مسع أبا الفتح الراشدي، سنة سبع وأربعمائة، يف الصحيح حملمد بن إمساعيل، حديثه عن 

اذ بن فضالة حدثنا هشام بن حيىي بن أيب سلمة عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن عمر ابن اخلطاب رضي مع
  .اهللا عنه جاء يوم اخلندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش

ما  قال يا رسول اهللا ما كدت أصلي العصر حىت كادت الشمس تغرب قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم واهللا
صليتها فقمنا إىل بطحان فتوضأ للصلوة وتوضأنا فصلى العصر، بعد ما غربت الشمس، مث صلى بعدها املغرب، فيه 

  .دليل على استحباب اجلماعة يف الفائتة وبه ترجم البخاري الباب الذي أورد فيه احلديث
  .علي بن احلسن القارئ، مسع اخلليل بن عبد اجلبار القرائي

النقاش الطوسي، مسع األستاذ الشافعي بن داؤد املقرئ، سنة سبع ومخسمائة، يف اجلامع بقزوين،  علي بن أيب احلسن
حديثه عن أيب بدر النهاوندي عن أيب الفضل الفرايت عن أيب عمرو عن عمران بن موسى أنبأ احلسن بن سفيان، 

الوليد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عرف، حدثنا إبراهيم بن املنذر اخلزامي، حدثنا حممد بن العالء، حدثين خايل 
عن أبيه، عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، ال تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن 

  .اهللا يطعمهم ويسقيهم
بكر  علي بن احلسني بن أمحد بن جابارة الدلكي أبو الفرج، علي بن احلسني بن أمحد التاين حدث عن احلافظ أبو

اجلعايب وروى عنه أبو سعد السمان يف مثيخته، فقال حدثنا أبو الفرج علي بن احلسني التاين بقراءيت عليه بقزوين، 
يف مسجد ابن األشناين، طريق الصامغان حدثنا القاضي أبو بكر حممد بن عمر بن حممد احلافظ البغدادي، حدثنا أبو 

ة، حدثنا سفيان، عن الشعيب، عن النعمان بن بشري رضي اهللا عبس، خالد بن غسان ابن مالك حدثنا أبو حذيف
  .عنهما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم اعدلوا بني أوالدكم

علي بن احلسني بن بلكوية القاضي أبو القاسم، مسع أبا الغنائم عبد الصمد بن عل بن املأمون األربعني، من حديث 
بردة عن أيب موسى، عن جده عن أيب موسى الدارقطين برواية ابن املأمون عنه، أيب بردة يزيد بن عبد اهللا بن أيب 

  .ومسع أبا منصور املقومي، سنة أربع وسبعني وأربعمائة
من مسموعه منه جزء من حديث الراشدي بسماع أيب منصور منه ويف حديثه عن أيب بدر العويف، حدثنا عبد الرمحن 

حممد بن كثري، حدثنا سفيان، عن عبد الرمحن بن زياد، بن أنعم عن عبد اهللا  بن محدان، حدثنا حممد بن أيوب حدثنا
قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يدعو اللهم إين : بن يزيد عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما

عقب وبقي منهم وكان أليب القاسم هذا ئسل و. أسئلك الصحة والعافية، واألمانة، وحسن اخللق والرضا بالقدر
  .مجاعة يف زي أهل العلم وغريه تويف سنة أربع وتسعني وأربعمائة

علي بن احلسني بن علي بن احلسني املقرئ الشروطي أبو احلسن األعلم الكرجي، مسع أمحد بن إبراهيم الكرابيسي 
علم بقزوين باب بالبصرة، وروى عنه أبو سعد السمان، فقال حدثنا أبو احلسني علي بن احلسني الشروطي، األ

  .اجلامع، بقراءيت عليه، حدثنا أبو العباس أمحد بن إبراهيم الكرابيسي الصويف بالبصرة
ثنا إمساعيل بن موسى احلاسب، حدثنا جبارة بن مغلس احلماين، حدثنا أبو بكر عبد اهللا بن حكيم الدهري حدثنا 

إذا أضاف : اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول
  .أحدكم القوم فال يصوم إال باذهنم

علي بن احلسني بن علي بن حممد بن زجنوية بن مسلم القطان أبو احلسن مسع أبا منصور، وأبا املنذر القطانني وأبا 



احلسني الرازي، وأبا  القاسم موسى بن حممد بن يونس، وأبا زكريا حيىي بن يعقوب، الغزل وأبا زرعة حممد بن
احلسن علي بن حممد بن مفلح، وحدث أبو نصر حممد بن احلسني البزاز، عن أيب احلسن علي بن احلسني بن زجنوية 

  .هذا
أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن احلسن الشرقي النيسابوري هبا، حدثنا حممد بن خالد الطربي، حدثين احلسن بن 

 عن منصور عن أيب معبد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ثالث جيلني البصر النظر إىل عمرو، حدثنا القاسم بن مطني
  .اخلضرة، واألمثد عند النوم، والوجه احلسن

علي بن احلسني بن علي الرفائي القصريي مث القزويين فاضل، مكثر من احلديث، وغريه وارحتل إىل بغداد ومصر 
نصر بن أمحد بن مكرم املعدل، قراءة عليه، سنة أربع وسبعني وثالمثائة،  وغريمها، ومسع ببغداد أبا العباس حممد بن

  .حيدث عن أيب القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز
ثنا هارون بن عبد اهللا حدثنا عبد الصمد يعين ابن عبد الوارث حدثنا حرب يعين ابن شداد حدثنا حيىي بن أيب كثري، 

 عنها أضلت قالدة هلا يف مسريها، ونزلت ونزلوا يتبعوهنا فجاء رسول اهللا حدثين أبو سلمة أن عائشة رضي اهللا
صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال أهلي فقالت عائشة رضي اهللا عنها أهلك فوضع رأسه يف حجرها فنعس فجاء أبو 

  .بكر رضي اهللا عنه يضرهبا ويقول بك وبك، حبست الناس وليس معهم ماء

فاملوت يل مما يقول أيب واملوت يل أن أبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وهو  قالت عائشة رضي اهللا عنها
نائم، فجاء رجل من بين غفار، على راحلته فقال أصليتم، قلت ال فأناخ راحلته، فاستبان القالدة هناك، وأنزلت 

  .نزلت آية التيمم يف سببها التيمم بالصعيد، فجعل الناس يصلون على عائشة رضي اهللا عنها ويستغفرون هلا حىت
رأيت خبطه حدثين أبو عبد اهللا حممد بن عثمان الفحام، مبدينة السالم سنة مخس وسبعني وثالمثائة، حدثنا أبو بكر 

حممد بن القاسم بن بشار األنباري النحوي، سنة ثالث وعشرين وثالمثائة، حدثنا حممد بن املرزبان حدثوين عن حممد 
ال سئل ابن شربمة عن مسئلة فأجاب فيها خبطأ، فقال له نوح بن دراج تأمل يف جوابك ففكر بن محيد عن سفيان، ق

  :فيه فوقف على موضع اخلطأ فقال ردوا السائل وانشأ يقول
  لوال تداركها نوح بن دراج... كادت تزل هبا من حالق قدم 

المثائة، حيدث عن حممد بن عبد اهللا بن املطلب مسع أبا حممد احلسن بن إبراهيم الفقيه املصري هبا سنة أربع ومثانني وث
البغدادي حدثنا علي بن حممد بن معدان حدثنا أمحد بن اهليثم بن أيب نعيم قال قدم جدي أبو نعيم الفضل ابن دكني 

بغداد وحنن معه فنصب له كرسي عظيم، فجلس عليه ليحدث فقام إليه رجل ظننته من خراسان، فقال يا أبا نعيم 
  :ره الشيخ مقالته وصرف وجهه ومتثل بشعر مطيع بن أيب أياسأتتشيع فك

  يرجع سؤال السائلي عنك أعجم... وما زال يف جيك حىت كأنين 
  علمت وهل حي من الناس يسلم... ألسلم من قول الوشاة وتسلمي 

وأي ريح هبت فلم يفقه الرجل مراده فأعاد السؤال وقال يا أبا نعيم تتشيع، فقال الشيخ يا هذا كيف بليت بك 
بك إيل ورأيت يف متحري األلفاظ واحلكايات واألشعار من مجعه قيل لبعض الفالسفة عند وفاته، كيف وجدت األمر 
  :قال أدخلت الدنيا جاهالً وعشت فيها متحرياً وأخرجت منها كارهاً وأيضاً أنشدين علي بن عطاء الفقيه القزويين

  قابضاً لفؤادي إال وجدتك... ما إن مهمت بذكركم يف خلوة 
  والشوق حنوي آخذ بقيادي... فيصدين عما هويت فإنين 

علي بن احلسني بن أيب عيسى الصويف أبو احلسن القزويين املعروف بالقبلي شيخ معروف حبسن السرية، مسع 



 احلديث سفراً وحضراً، ومجع كتباً استنساخاً ونسخاً خبطه البني مث إنه وقفها وجعلها يف صندوق معروف من
  .صناديق املسجد اجلامع، ومسع احلافظ أبا الفتيان عمر بن أيب احلسن ابن سعدوية جبرجان، سنة إحدى ومخسمائة

من مسموعه منه جزء من حديث أيب عمرو حممد بن أمحد بن محدان احلريي، برواية أيب الفتيان عن أيب عثمان سعيد 
و عن أمحد بن املثىن حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا بن أمحد بن حممد البحريي عن أيب عمر، وفيه حدث أبو عمر

إذا : سهل بن زياد عن التيمي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .نودي بالصالة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء

الطبع وجودة الشعر، ويقال إنه ورد قزوين،  علي بن احلسني بن هند واألستاذ أبو الفرج معروف بالفضل واستقامة
سنة أربع وأربعمائة، ويف تاريخ حممد بن إبراهيم بن محدان أبا الفرج قصيدة من املعسكر وأنه سأله أن يروى له 

  :فروى له أحاديث وأجاز له مساعاته وشعره مشهور ومما يروى له
  شريككم يف حادثات الطوارق... وأجدر من أشركتم يف نعيمكم 

علي بن محزة بن علي اجلعفري أبو احلسن السروي قدم قزوين، وحدث هبا وروى عنه هبا أبو احلسن الصيقلي، 
رأيت خبط بعضهم حدثنا أبو احلسن علي بن محزة بن علي اجلعفري بقزوين حدثنا أبو بكر أمحد بن إبراهيم بن 

  .يز حدثنا سويد بن سعيدإمساعيل الفقيه، حدثين أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العز
ثنا أسد بن سعد عن يزيد بن عبد اهللا بن اهلادي عن عثمان بن صهيب عن أبيه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

أفضل البقاع املساجد، وأفضل أهلها أوهلم دخوالً وآخرهم خروجاً ومن سبق باجلماعة : صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .كمن سبق باالميان

بن حممد الزيدي الشريف أبو عمارة يوصف بالفضل ذكر علي بن احلسن الرفا يف دار البطيخ أنشدين علي بن محزة 
  الشريف أبو عمارة لبعضهم،
  سالمي إىل قزوين واستعمال األجرا... خليلي من آل الرسول حتمالً 
  وباملوت يرضي أن يكون له قربا... حتية من قد ظن أن ال يزورها 

  اخلاء يف اآلباء

كنا بقزوين، يف مسجد التوت : ن خلف املقرئ، قد سبق يف صدر الكتاب وبعده أيضاً ما روى عنه أنه قالعلي ب
  .ومعنا عبد الرمحن الدشتكي مرابطني

  .علي بن ديزوية اخلياط، مسع أبا احلسن القطان
الجنيل جبزم الالم علي بن زيرك، مسع يف القراآت أليب حامت السجستاين من أيب علي الطوسي بقزوين وليحكم أهل ا

وامليم احلسن وأبو جعفر ورافع وأبو عمرو وعاصم، وقرأ بكسر الالم وفتح امليم حيىي ابن وثاب واألعمش فاألوىل 
على مذهب األمر وهي قرأة العامة والثانية على مذهب كي وزعم اخلليل وأصحابه أن ما نصب بعد الالم 

  .وبعدكي، وحىت باضمار إن اخلفيفة
بن عبد اهللا العسكري أبو احلسن نزيل قزوين قال اخلليل بن عبد اهللا احلافظ، وكان ذا فهم وعلم  علي بن سعيد

هبذا الشأن، وله معجم الصحابة متداول بني العلماء رضيه احلفاظ، وروى عنه الكبار حلفظه كاسحق بن حممد 
ون عمر حىت أدركه األحداث وحكى والعليني بن مهروية وابن إبراهيم وآخر من روى عنه بالري شيخ يقال له مأم

  .أبو القاسم علي بن ثابت، فيما رواه أبو سعد بن زيد الفقيه



قال مسعت أبا داؤد الفامي يقول أملي علي بن سعيد العسكري بقزوين، ثالثني ألف حديث من حفظه وكنت 
يوجد عليه غلط يف أخرج إىل احلج فكتب معي إىل قوم له عندهم، كتب فحملتها فعارض ما أملي بكتبه فلم 

حديث، ورأيت خبط أيب احلسن القطان حدثنا أبو احلسن علي بن سعيد العسكري إمالء بقزوين يف مجادي األوىل، 
  .سنة ثالث وتسعني ومائتني

ثنا حممد بن حبيب بن سليمان حدثنا حممد بن عمر الواقدي حدثنا حممد بن عبد اهللا بن أخي الزهري عن عروة عن 
عنها، قالت تويف أبو بكر رضي اهللا عنه باملدينة لثمان ليال بقني من مجادي األوىل سنة ثالث عشر،  عائشة رضي اهللا

  .وهو يومئذ ابن ثالث وستني سنة
  .علي بن السري الورثاين، مسع أبا علي الطوسي طرفاً من القراآت أليب حامت السجستاين بقزوين

حلسن ويعرف باألستاذ كان يفيت ويدرس بقزوين، مدة على إتقان علي بن الشافعي بن داؤد بن املختار املقرئ أبو ا
ورأى صائب، ونظر سديد وتفقه عليه والدي وأقرانه رمحهم اهللا، وكان والدي يطنب يف الثناء عليه ويصفه باحلدة 
 وجودة الفكر والتصرف واحلفظ، ومسع صحيح البخاري من أبيه ومن القاضي أيب الفتح بن عبد اجلبار ومن حممد
  .ابن كثري كما حكى، ومسع اخلليل بن عبد اجلبار والشيوخ وتويف يف مجادي األوىل، سنة ثالث وثالثني ومخسمائة

  .علي بن طريف، مسع أبا علي احلسن بن علي الطوسي بقزوين
  العني يف اآلباء

نتني وأربعني ومخسمائة، علي بن عبد اجلبار بن أمحد البيع أبو احلسن خال االمام أمحد بن إمساعيل، مسع منه سنة اث
الشطر اآلخر من األربعني، على مذاهب املتحققني من الصوفية للحافظ أيب نعيم بروايته، نازالً عن أيب الفتوح 
  .إمساعيل بن أيب منصور الطوسي عن حممد بن محزة بن إمساعيل احلسين من أيب سعد املطرد وأيب علي احلداد عنه

ز بن إمساعيل بن عبد اجلبار أبو القاسم املاكي القاضي تفقه على والدي رمحه اهللا علي بن عبد احلميد بن عبد العزي
تعاىل وغريه، وقضى مدة وكان له يف شبابه شهامة وثروة وزينة وجتمل وعامل الناس أعواماً مبا يقتضيه اهلمم العالية، 

  .بغدادومسع احلديث من والدي وغريه بقزوين، ومسع الوزير حيىي بن حممد بن هبرية ب
أجاز له حديثه عن أمري املؤمنني املقتفي ألمر اهللا أيب عبد اهللا حممد ابن املستظهر باهللا أيب العباس أمحد أنبأ أبو 

الربكات أمحد بن عبد الوهاب السييب أنبأ أبو عبد اهللا بن حممد الصريفين حدثنا أبو طاهر املخلص حدثنا أبو حامد 
ا نعيم بن سامل عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا احلضرمي حدثنا عيسى بن مساور حدثن

  .عليه وآله وسلم، طوىب ملن رآين وآمن يب، ومن رأى من رآين ومن رأى من رأى من رآين، تويف سنة عشر وستمائة
ن أنبأ الفرجي عن علي بن عبد احلميد القزويين، روى عن حممد بن سليمان النخعي، رأيت خبط أيب احلسني بن ميمو

علي بن عبد احلميد القزويين حدثنا حممد بن سليمان النخعي حدثنا حممد بن سلمة الرهاوي عن فضل ابن الزبري، 
قال بينا علي رضي اهللا عنه جالس يف الرحبة زلزلت األرض فضرهبا علي رضي اهللا عنه، بيده مث قال قرى أما أنه ما 

  .إين ألنا الذي حيدث أخبارهاهو بالقيام ولو كان ذلك ألخربتين ف

علي بن عبد الرمحن بن أمحد بن عالن املذكر أبو احلسن الرازي القاضي، روى عن أيب القاسم الطرباين، ومحد بن 
عبيد اهللا األصبهاين، وأيب احلسني أمحد بن حممد بن املرزيان وغريهم وحدث بقزوين، قال احلافظ أبو الفتيان عمر بن 

، يف فصل السلطان العادل، من مجعه أنبأ أبو احلسن علي بن أمحد بن عالن املذكر بقزوين أيب احلسن الدهستاين
  .بقراءيت عليه

أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم بن كوشيذ الكرجي هبا، أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر بن حممد بن سعيد، 



ور بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن سعد األنصاري حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا عبد الرحيم بن راقد، عن عبد الغف
عن أبيه رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من أعان مؤمناً على حاجته وهب اهللا له ثالثاً 

  .وسبعني رمحة يصلح اهللا له دنياه وأخر له إثنتني وسبعني رمحة مدحورة يف درجات اجلنة
بن حيدر، أنبأ عبد املاجد بن عبد السالم بن عبد العزيز بن حممد، عن أبيه أنبأ أبو احلسن علي أنبأنا االمام عبد اهللا 

بن عبد الرمحن بن عالن، أنبأ أبو احلسن علي بن حممود بن بكر الواسطي، حدثنا حممد بن سليمان بن حممد حدثنا 
بيه، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال احلسني بن عبد الرمحن، حدثنا طلق بن غنام، حدثنا قيس، عن سهيل، عن أ

  .من تعلم الرمي مث تركه فنعمد تركها: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
علي بن عبد الرمحن زرده البيع أبو بكر حدث عن سليمان بن يزيد الفامي، روى عنه أبو الفتح الراشدي، فقال أنبأ 

حدثنا حممد بن املغرية، وهو السكري حدثنا عبيد . يزيد بن سليمانعلي بن عبد الرمحن حدثنا أبو داؤد سليمان بن 
اهللا بن موسى أنبأ أسامة، عن حممد بن كعب القرظي، عن خالد بن السائب بن سويد رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 

 له ما من شيء يصيب من زراع أحدكم من دابة أو طائر حىت النملة، والذرة إال: صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
  .فيه أجر

  .علي بن عبد الرمحن بن عصام أبو احلسن املقرئ القزويين، مسع أبا الفتح الراشدي
علي بن عبد الرحيم أبو احلسن القناد، من مشائخ الصوفية املشهورين، دخل قزوين على ما حكاه االمام هبة اهللا بن 

  :زاذان وقال كان أوحد عصره علماً وأدباً وحتريراً وعبارة له
  فال حل حيل وال حرام... القناد وارته الليايل  إذا

  فجلهم موات أو طغام... فال يغررك أطالل تراها 
دخل القناد على : ذكر الشيخ أبو حممد جعفر بن حممد األهبري يف كتاب آداب الفقراء أنه مسع بعض املشائخ يقول

ابنا، مث خرج فقالوا لعله تسخر بنا فإن عاد الفقراء بقزوين، فقال مرحباً بكم، ليس للشيطان عليكم سبيل، يا أصح
" ضربناه، فقال مرحباً بكم ليس للشيطان عليكم سبيل فأخذوه، وقالوا تسخر بنا فقال ال قلتها من قول اهللا تعاىل 

  .وأنتم توسطتم الفقر ال ختافون منه فال سبيل عليكم للشيطان" الشيطان يعدكم الفقر 
لي بن خسروماه القزويين، مسع احلسن بن علي الطوسي، وإسحاق بن حممد، علي بن عبد الرزاق بن حممد بن ع

  .ومات قبل أن يبلغ الرواية
علي بن عبد الرزاق بن حممد النيسابوري، أبو القاسم قاضي القضاة كان إليه قضاة العسكر، وبقي ذلك يف أوالده 

ملتوجهني ومسع صحيح حممد بن إمساعيل بعده، ورمبا تولوا قضاء قزوين أيضاً، وكان أبو القاسم، من أكابر ا
البخاري، من األستاذ الشافعي بن داؤد املقرئ، بتمامه لسنة إحدى عشر ومخسمائة وهنأه هبة اهللا بن احلسن 

  :الكاتب يف بعض قدماته قزوين بأبيات أوهلا قوله
  وشفاه إيابه باملراد... فأي قاضي القضاة سف فؤادي 
ربدعي أبو احلسن، مسع بقزوين سليمان بن يزيد الفامي، وحدث عنه الشريف أبو علي بن عبد العزيز بن مردك ال

  .احلسني حممد بن علي بن حممد بن عبيد اهللا بن عبد الصمد املهتدي باهللا
علي بن عبد الغفار بن سهل البزار أبو القاسم، مسع أبا الفتح الراشدي يف صحيح البخاري، حديثه عن حممد بن 

هشام، عن عروة عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا  كثري، عن سفيان عن



إمنا أنا بشر، وأنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن يكون احلق حبجته من بعض فأقضى له : عليه وآله وسلم قال
  .نارعلى حنو ما أمسع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فال يأخذ فإمنا أقطع له قطعة من ال

. علي بن عبد الغين بن أيب نعيم الواريين أبو احلسن، مسع املقرئ اللهاوري بقزوين، ومسع حامد بن حممود املاورا
النهري، سنة سبع وأربعني ومخسمائة، وأبا اخلري الباغبان، ومسع مسند الشافعي رضي اهللا عنه من السيد أيب حرب 

  .العباسي، سنة ثالث وثالثني ومخسمائة
عبد الكرمي بن حممد املامطريي، مسع أبا الفتوح محدان ابن عمران اخلطيب، سنن أيب عبد اهللا بن ماجة، سنة علي بن 

تسع وأربعني ومسع أبا الفرج اخلطيب أيضاً حيدث عن أيب طالب بن رجاء، حدثنا أبو داؤد ابن يزيد الفامي، حدثنا 
اك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أن سويد بن إبراهيم بن نصر، حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا، شعبة عن مس

طارق، أو طارق بن سويد رضي اهللا عنه سأل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عن اخلمر، فنهاه فقال يا رسول اهللا 
  .إهنا دواء، فقال له النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ال ولكنها داء

شار بن أمحد املغازيل، سنة إحدى عشر وأربعمائة، بقزوين بطريق علي بن عبد اهللا بن أمحد أبو احلسن، مسع ب
  .الصامغان

علي بن عبد اهللا بن احلسن بن جهضم، بن سعيد اهلمداين، أبو احلسن شيخ احلرم وإمامها روى عن عبد الرمحن بن 
نا إجازة عن أيب محدان احلالب، وعن أمحد بن حممد بن رزمة وأيب احلسن القطان وميسرة بن علي القزوينيني أخرب

التمام حممود بن عبد املنعم التميمي، أخربنا أبو القاسم ابن علي، حدثنا أبو الفتح علي بن مسلم أنبأ أمحد بن عبد 
  .الواحد بن حممد ابن أيب احلديد، أنبأ أبو احلسن بن جهضم أنبأ أبو سعيد ميسرة بن علي بقزوين

ي، حدثنا ابن عالثة، عن احلكم بن أبان عن وهب بن منبه، عن ابن ثنا حممد بن أيوب، حدثنا عمرو بن جهني العقيل
عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم موت الرجل يف الغربة شهادة، وإذا احتضر 

و اهللا فرمى ببصره عن ميينه، وعن يساره فلم ير إال غريباً، وذكر أهله وولده تنفس، فله بكل نفس يتنفس به ميح
يف : عنه ألفي ألفي سيئة ويكتب له ألفي ألفي حسنة، ويطبع بطايع الشهداء، إذا حرحت نفسه قال الكياشريوية
  .طبقات أهل مهدان، وكان أبو احلسن ابن جهضم ثقة حسن املعروفة بعلوم احلديث تويف سنة سبع وأربعمائة

الفتح الراشدي يف الصحيح للبخاري حديثه، عن قتيبة علي بن عبد اهللا بن منصور املذكر الرازي، مسع بقزوين أبا 
بن سعيد، حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة، عن عائشة، رضي اهللا عنهما، قالت إن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وآله وسلم دخل علي مسروراً يربق أسارير وجهه، فقال أمل ترى أن جمزر املدجلي نظر آنفاً إىل زيد بن حارثة، 
  .بن زيد، فقال إن هذه األقدام بعضها من بعضوأسامة 

علي بن عبد اهللا الديلمي والد أمحد بن علي املعروف باألستاذ كان من الزهاد أسلم على يديه ناحية من نواحي 
  .الديلم

علي بن عبد اهللا املشعراين أبو احلسن قال أبو نصر حاجي بن احلسني يف جزء من حديثه، حدثين أبو احلسن علي بن 
د اهللا الشعراين يف داره حدثنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن رزمة، حدثنا أبو علي احلسن بن علي الطوسي حدثنا عب

عبيد اهللا بن حممد الوراق، بشر بن احلارث رمحة اهللا عليه، يقول لبعض أصحاب احلديد أدوا زكوة احلديث قالوا يا 
  .خبمسة أحاديث أبا نصر كيف نؤدي زكاته قال اعملوا من كل مأتى حديث

  .علي بن عبد اهللا الصويف القزويين، مسع بقراآة والدي رمحه اهللا هبمدان
علي بن نبهان بن عبد الواحد احلديقتيين حديثه عن الصاحب نوشروان من خاله، قال أنبأ اخلطيب أبو بكر إمساعيل 



ثنا أبو العباس األصم حدثنا حممد ابن بن علي بن أمحد النيسابوري أنبأ أبو القاسم عبد الرمحن بن حممد السراج حد
إسحاق الصنعاين حدثنا أبو احلارث الوراق حدثنا شعبة عن حبيب بن أيب ثابت، مسعت سعيد بن جبري حيدث عن 

ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أول من يدعي إىل اجلنة يوم القيامة الذين 
  .سراء والضراءحيمدون اهللا يف ال

  .علي بن عبد اهللا الكاغذي، مسع اخلضر بن أمحد الفقيه بقزوين

علي بن عبد اهللا القرائي، مسع أبا الفتح الراشدي، سنة اثنتني وعشرين وأربعمائة، وفيها مسع منه حديثه عن أيب 
احلكم النسائي، حدثين القاسم علي بن أمحد ابن راشد الدينوري حدثنا أيب حدثنا أبو حفص عمر بن حممد بن عبد 

أمحد بن حممد بن خالد الباهلي حدثنا عبد اهللا بن بكار بن عبد اهللا العبسي عن عبد اهللا بن عبد العزيز أن عمر بن 
  .عبد العزيز رضي اهللا عنه بطح غالماً له يضربه

أنت حر لوجه فقال الغالم يا موالي أما عصيت اهللا قط قال بلى، فهل عجل عليك كما عجلت علي قال اذهب ف
لعل علياً هذا هو علي بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن إبراهيم أبو احلسن الفرائي عم . اهللا تعاىل، فكان سبب توبته

  .اخلليل بن عبد اجلبار القرائي وقد روى اخلليل عنه
حدثنا أبو عبد اهللا قال حدثنا القاضي أبو العباس أمحد بن منصور بن إبراهيم الفقيه حدثنا أبو حفص عمر بن جاباره 

محري بن محيس حدثنا حممد بن احلجاج العامري حدثنا منصور بن جماهد حدثنا رشد بن سعد عن ريان بن فائدة عن 
سهل بن معاذ اجلهين عن أبيه رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه سئل عن الصائمني، أيهم أعظم 

  .أجراً قال أكثرهم هللا تعاىل ذكراً
علي بن عبدك الزعفرايت، مسع أبا احلسن القطان يف غريب احلديث أليب عبيد عن علي بن عبد العزيز عنه حدثنا 

إمساعيل بن جعفر بن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه وعن حممد بن عمر وعن أيب سلمة 
 عليه وآله وسلم أنه قال توضأ وإمنا غريت النار ولو من عن أيب هريرة أو بأحد هذين االسنادين عن النيب صلى اهللا

  .ثور أقط
علي بن عبيد اهللا بن احلسن بن احلسني بن بابويه أبو احلسن بن أيب القاسم بن أيب احلسني الرازي احلافظ شيخ ريان 

هذه األعصار يف كثرة من علم احلديث مساعاً وضبطاً وحفظاً ومجعاً، يكتب ما جيد ومسع ممن جيد ويقل من يدانيه يف 
  .اجلمع والسماع والشيوخ الذين مسع منهم وأجازوا له، وذلك على قلته رحلته وسفره

أجاز له من أئمة بغداد حممد بن ناصر بن حممد البغدادي وهبة اهللا ابن حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن احلصني 
د بن سعدون بن مرجي بن سعدون وحممد بن الشيباين وأمحد بن حممد بن عبد القاهر الطوسي وأبو عامر حمم

إبراهيم بن حممد بن سعدوية وأبو سهل وحممد بن حممد بن احلسني ابن الفراء وحممد بن احلسن بن علي املاوردي 
وأمحد بن عبد اهللا بن أمحد ابن رضوان وأبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن عبد الوهاب النحوي البارع وحممد بن 

  .يباجي العثماينأمحد بن حيىي الد
وحممد بن عبد الباقي بن حممد بن عبد اهللا وأمحد بن علي بن حممد بن احلسني بن عبد اهللا السكن وهبة اهللا بن أمحد 

بن عمر احلريري وثعلب بن جعفر بن أمحد السراج وعبد الرمحن بن حممد بن عبد الواحد القزاز وأبو حممد عبد اهللا 
املعروف بابن شاتيل وعلي بن عبيد اهللا بن الراعوين وأمحد بن حممد بن عبد العزيز  بن حممد بن جنا بن حممد بن علي

  .العباسي أجازوا هلم مسموعاهتم وإجازاهتم يف سنة اثنتني وثالث وعشرين ومخسمائة
أجاز له املسموعات وحدها منصور بن حممد بن احلسن أبو املظفر الطالقان وهبة اهللا بن عبد اهللا الواسطي وعبد 



الوهاب بن املبارك بن أمحد ابن احلسن األمناطي ومن غريهم أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي، ما جاز له روايته 
مساعاً وأجازه وأخوه وجيه بن طاهر والقاضي عبد الكرمي ابن إسحاق بن سهلوية وأبو جعفر حممد بن زيد بن حممد 

وعاهتم وإمساعيل بن أيب الفضل الناصحي وأبو القاسم سعد اهلاروين احلسين وأبو نصر الفضل بن حممد النصري مسم
  .بن أمريك بن عبد امللك

وأبو ثابت صاحل بن اخلليل الروياين وأبو احلسني بن ذكوان بن أمحد بن احلسن اخلطيب وأبو هاشم أمحد بن أيب 
بو بكر الحق بن بندار بن مسلم بن أيب هاشم األنصاري، وملكة بنت االمام أيب الفرج حممد بن حممود القرويين وأ

أيب بكر اخلياط وأبو العباس أمحد بن إبراهيم األخباري وعلي بن أيب صادق السعدي وسعد بن احلسني بن حممد 
  .اخلطيب وضعفاً من مسيناً من شيوخ طربستان مسموعاهتم وإجازاهتم

ي احلسن بن حممد بن احلسن كذلك حممد بن علي بن حممد بن ياسر اجلياين واحلافظ أبو جعفر حممد بن أيب عل
اهلمداين املرودي وعبد اخلالق ابن عبد الواسع بن اهلادي األنصاري وعبد الغفار بن حممد بن عثمان القومساين 

واحلسن بن عبد الصمد بن أمحد بن عبد اهللا بن بندار وحممد ابن عبد الرمحن بن أيب بكر اخلطيب الكشميهين وعبد 
  .مد بن أيب نصر شجاع بن أيب بكر أمحد اللفتواين احلافظاهللا بن أمحد بن البزاز وحم

أجاز له املسموعات احلسني بن عبد امللك بن اخلالل وحممد بن أمحد بن حممد بن الكوسج وأجاز املسموع واجملاز 
بن حممد  حملمد بن محد بن عبد اهللا الكربيين الفواكهي وأم إبراهيم فاطمة بنت عبد اهللا بن أمحد اجلوزدانية وإمساعيل

بن الفضل احلافظ وأبو نصر احلسن بن حممد بن إبراهيم وأبو الوفاء أمحد بن إبراهيم بن عبد الواحد بن أيب ذر 
  .الصاحلاين واحلسن بن الفضل بن احلسن اآلدمي

مث اخللق اجلم من الطبقة الذين بعدهم من أئمة أصبهان كامساعيل احلمامي وحممد بن اهليثم وأيب عاصم قيس بن 
مد املؤذن وأقراهنم وقيس املذكورين أئمة سائر البالد الذين أدرك زماهنم ومسع الكثري بأصبهان وقزوين، وممن مسع حم

  .منه بقزوين أبو احملاسن عبد الرحيم بن الشافعي الوعوي وأبو الفضل الكرجي وغريمها
سود تارخياً كبرياً للري فلم مل يزل كان يترقب بالري ويسمع ممن دب ودرج ودخل وخرج ومجع اجلموع، وكان ي

يقض له نقله إىل البياض وأظن أن مسودته قد ضاعت مبوته ومن جمموعه كتاب األربعني الذي نباه على حديث 
  .سلمان الفارسي رضي اهللا عنه املترجم ألربعني حديثاً، وقد قرأته عليه بالري لسنة أربع ومثانني ومخسمائة

هللا احلصريي أنبأ أبو زيد الواقد ابن اخلليل، قدم علينا الري سنة مثانني وأربعمائة، أنبأ أبو سعد عبد الرمحن بن عبد ا
أنبأ والدي أخربين أمحد ابن عبد الرمحن احلافظ أنبأ أبو نصر حممد بن أمحد بن حيىي املروزي بسمرقند حدثنا أبو 

 عن سفيان الثوري عن ليث عن رجاء حممد بن محدوية حدثنا علي بن محاد البزاز حدثنا سعد بن سعيد اجلرجاين
  .جماهد عن سلمان رضي اهللا عنه

قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن األربعني حديثاً اليت قال من حفظها من أميت دخل اجلنة، فقلت 
خريه وشره من  أن تؤمن باهللا واليوم اآلخر، واملالئكة والنبيني والبعث بعد املوت والقدر: وما هو يا رسول اهللا قال

اهللا وأن تشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسول اهللا، وتقيم الصالة بوضوء سابغ لوقتها وتؤيت الزكاة، وتصوم 
  .رمضان وحتج البيت إن كان لك مال وتصلي اثنيت عشرة ركعة يف كل يوم وليلة، والوتر ال يتركها يف كل ليلة

وال تأكل مال اليتيم ظلماً وال تشرب اخلمر وال تزن وال ختلف باهللا كاذباً، ال تشرك باهللا شيئاً، وال تعق والديك 
وال تشهد شهادة زور وال تعمل باهلوى، وال تعتب أخاك وال تقذف احملصنة، وال تغل أخاك املسلم وال تلعب، وال 

ش بامليمة، بني االخوان تله مع الالهني وال تقل للقصري يا قصري، تريد بذلك عيبه وال تسخر بأحد من الناس وال مت



  .واشكر اهللا على نعمته وتصرب عند البالء واملعصية
ال تأمن عقاب اهللا وال تقطع من أقربائك وصلهم وال تلعن أحداً من خلق اهللا وأكثر من التسبح والتكبري والتهليل 

يضيبك وال تدع قراءة وال تدع حصور اجلمعة والعيدين وأعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطيك وما أخطاك مل يكن ل
  .القرآن على كل حال

قال سلمان رضي اهللا عنه قلت يا رسول اهللا، ما ثواب من حفظ هذه األربعني، قال حشره اهللا مع األنبياء والعلماء 
وأنباه عالياً أبو طاهر حممد بن إبراهيم الصويف بأصبهان أن أبا القاسم عبد الرمحن بن حممد بن : يوم القيامة قال

بن مندة احلافظ، أخربهم أنبأ أبو بكر حممد ابن حممد بن احلسن املعداين حدثنا أيب حدثنا حممد بن عبد اهللا  إسحاق
بن املوفق حدثنا أبو عمرو مهام بن حممد بن النعمان حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن النعمان والدي حدثين سعد بن 

  .سعيد عن سفيان الثوري عن ليث باالسناد واملنت
ليه األربعني بتمامه وأيضاً الغيالنيات بروايته، عن احلافظ حممد بن علي بن ياسر عن ابن احلصني وإجازته قرأت ع

عن ابن احلصني وفضائل اخللفاء الراشدين للحافظ علي بن شجاع املصقلي بروايته عن عبد الكرمي بن سهلوية، 
  .إجازة عن القاضي أيب معمر الوزان عن املصقلي

عني املخرجة من مسموعات الرئيس أيب عبد اهللا الثقفي، بروايته عن حممد بن اهليثم وأيب املطهر وبطرق آخر األرب
الصيدالين وأيب عمرو اخلليلي البصري، بروايتهم عن الرئيس وجزء حممد بن سليمان ملصيصي لوين بروايته عن عبد 

لشمس مباركة بنت أيب الفضل بن ماشاذة وأم املنعم بن سعدوية وأيب الوفاء املميز وبيمان بن احلسن بن ميلة وأم ا
الضياء المعة بنت احلسن بن أمحد الوراق بروايتهم عن أيب بكر بن حممد بن أمحد بن ماجة عن أيب جعفر بن املرزبان 

  .عن احلزوري عن لوين
منه، وكان  كان ابن بابوية ينسب إىل التشيع وقد كان ذلك يف آبائه، وأصلهم من قم، ولكين وجدت الشيخ بعيداً

يتبع فضائل الصحابة ويؤثر روايتها، ويبالغ يف تعظيم اخللفاء الراشدين وقد قرأت عليه يف شوال، سنة مخس ومثانني 
ومخسمائة، أخربكم السيد أبو تراب املرتضى بن الداعي بن القاسم احلسين وأبو علي بينمان بن حيدر بن احلسن 

  .ن احلسن الصرافالكاتب وأبو الفتوح أمحد بن عبد الوهاب ب
قالوا أنبأ أبو حممد عبد الرمحن بن أمحد بن احلسن احلافظ حدثنا قاضي القضاة الكايف أبو خلف منصور بن أمحد بن 
القاسم حدثنا أمحد بن حممد بن عبد الصمد الكين هبا حدثنا حممد بن علي الكفرتوثي بكفرتوثا، حدثنا محيد الطويل 

ليلة أسرى يب إىل السماء دخلت : ل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قا
  .سدرة املنتهى فرأيت فيها خيالً بلقاء مسرجة ملجمة بالدر والياقوت ال يروث وال يبول

: فقلت حبييب جربئيل ملن هؤالء قال ملن أحب أبا بكر وعمر، وبه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
اجلنة، فرأيت فيها شجرة خضراء مكتوب عليها ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، أبو بكر الصديق، عمر  دخلت

الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي املرتضى، فمن أبغضهم فعليه لعنة اهللا، قال الكفرتوثي وأنا أقول واملالئكة 
  .والناس أمجعني

رأيت احلافظ أبا موسى املديين روى عنه حديثاً، وكانت والدته مسع منه احلديث بالري أهلها والطارئون عليها، و
سنة أربع ومخسمائة، وتويف بعد سنة مخس ومثانني ومخسمائة، ولئن أطلت عنه ذكره بعض االطالة فقد كثري انتفاعي 

  .مبكتوباته وتعاليقه فقضيت بعض حقه باشاعة ذكره وأحواله رمحه اهللا تعاىل
  .ع األستاذ الشافعي بن داؤد بقزوين، سنة سبع ومخسمائةعلي بن عبد اهللا السجزي، مس



كان إماماً يف النحو : علي بن عبد امللك بن العباس بن خالد النحوي أبو طالب اخلالدي النحوي، قال اخلليل احلافظ
أليب  والشعر، ما كان له بقزوين نظري يف شأنه، مسع علي بن مهروية وعلي بن إبراهيم، وقرأنا عليه غريب احلديث

عبيد بروايته، عن احلسن القطان عن علي بن عبد العزيز عنه وأخذ عنه اخللق علمه، ومات سنة تسع وتسعني 
  .وثالمثائة، وقبل سنة مثان

كتب الصاحب إمساعيل بن عباد إليه يف جواب كتاب له ما أعلم يا شيخي أطال اهللا بقاك، أتساقط إلينا ودائع 
  .ألطراف، وتعيد لنا روائع الشباب أم كالماً يرق وال برد الشراباألصداف، أم ألفاظ تزف مشرقة ا

فأما حضور من حضر، وأنت غائب فلن يضر، ومكانك من االعتداد مكني وأنت لسويد الفؤاد قرين، وقد بانت 
عقائل بل منرات عقول وقالئد، خلقن من غرر، وحجول وخلفك يف عرضها رواية ان مل يبلغ يف الفضل مداك، فقد 

  .عار عند النشيد شباك، عبارته معسولة، وإشارته مقبولةاست
فأما أمدك يف الفضل فهيهات أن يبلغه وارد وإن نزل علينا عطارد، وهنيئاً ملصرك ان عد فضلك، يف فضله 

  .ولعصرك، إن اعتد مثلك من أهله والسالم
يالً، عارفاً، باألنساب، وله كتاب علي بن عبد امللك بن حممد بن الفضل بن حممد بن سنان العجلي، كان فاضالً نب

  .كبري صنفه يف األنساب تويف سنة تسع وستني، وثالمثائة
علي بن العباس بن جندل القزويين، أبو احلسن حدث عن أيب القاسم، علي بن حممد بن حيىي الساماين، حدثنا حممد 

الوهاب، حدثنا سلميان بن داؤد، عن بن عبد اهللا بن خليفة، بن اجلارود اجلارودي حدثنا أمحد بن النضر بن عبد 
قالت عائشة رضي اهللا عنها، قلت يا رسول اهللا ما هذه : فليح بن سليمان، عن الزهري، عن عرة بن الزبري، قال

الصالة قالت عائشة رضي اهللا عنها فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم هذه مواريث أبائي وإخواين من 
  .األنبياء

الفجر فتاب اهللا تعاىل على أيب آدم، عند طلوع الشمس، فصلى هللا تعاىل ركعتني شكراً فجعلها تعاىل يل فأما صالة، 
وألميت كفارات، وحسنات، وأما صالة اهلاجرة، فتاب اهللا على داود، حني زالت الشمس أتاه جربئيل، فبشره 

  .يصاً وكفارات ودرجاتبالتوية فصلى هللا تعاىل أربع ركعات فجعلها اهللا تعاىل يل وألميت متح
أتاه جربئيل فبشره بالتوبة فصلى . أما صالة العصر، فتاب اهللا تعاىل على أخي سليمان حني صار ظل كل شيء مثله

اهللا تعاىل أربع ركعات شكراً، فجعلها اهللا تعاىل يل وألميت متحيصاً وكفارات ودرجات، وأما صالة املغرب، فبشر 
رص وحل االفطار مث أتاه جربئيل فبشره أنه حي مرزوق فصلى هللا تعاىل ثالث اهللا تعاىل، يعقوب حني سقط الق

  .ركعات، شكراً فجعلها اهللا تعاىل يل وألميت متحيصاً وكفارات ودراجات
أما صالة العشاء اآلخرة، فأخرج اهللا يونس من بطن احلوت كالفرخ ال جناح له حيث اشتبكت النجوم، وغابت 

ع ركعات شكراً فجعلها اهللا تعاىل يل وألميت متحيصاً وكفارت ودرجات، مث قال النيب الشفق، فصلى هللا تعاىل أرب
صلى اهللا عليه وآله وسلم أرأيتم لو أن هنراً على باب أحدكم فاغتسل فيه كل يوم مخس مرات هل يبقى عليه من 

نا باحلديث احلافظ أبو موسى قال فهذه الصلوة يغسلكم من الذنوب غسالً، أنبأ! الدرن شيء قالوا ال يا رسول اهللا 
املديين أنا والدي إذناً أن أبا بكر الشريازي، كتب إليه أنبأ كامل ابن أمحد هو قاري أهل خراسان وحافظهم، يعرف 

بالعزائمي، ويكىن أبا جعفر أنبأ عبد اهللا بن احلسني الساماين، حدثنا حممد بن عبد اهللا اجلارودي حدثنا أمحد بن 
  .النضر

باس بن الفضل اخليوطي، الفقيه أبو احلسن البغدادي ورد قزوين، وحدث هبا، رأيت خبط اخلليل بن عبد علي بن الع



اهللا احلافظ حدثين أيب حدثنا علي بن العباس بن الفضل اخليوطي، بقزوين، حدثنا حممد بن حممد بن سليمان 
اء بن عجالن، عن عاصم بن هبدلة، الباغندي، حدثنا املسيب بن واضح، حدثنا أبو إسحاق، وهو الفزاري، عن عط

  .وقع من كتايب زر بن حبيش عن صفوان بن عسال املرادي: قال املسيب
قال دخل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم على غالم من اليهود، مريض له إشهد أن ال إله إال اهللا وتشهد أن حممداً 

آله وسلم وأصحابه وصلوا عليه، وقربوه، ونسبه رسول اهللا، قال نعم مث قبض فوليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و
اخلليل احلافظ يف موضع آخر إىل جده فقال حدثنا أيب، حدثنا علي بن الفضل اخليوطي البغدادي بقزوين، أنبأ أبو 

عبد اهللا بن أيب الرجال الصلحي، منسوب إىل فم الصلح موضع، حدثنا أبو فروة الرهاوي، حدثنا أيب حدثنا الوليد 
أنبأ سياح، عن سهيل، عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال وعثمان 

  .األرواح جنود جمندة احلديث
علي بن العباس بن حممد بن أمحد بن جعفر بن حممد بن زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب أبو احلسن 

هد يف العلوم ال سيما يف علم احلديث، فسمع بقزوين أبا احلسن القطان الزيدي ويعرف بعلي بن أيب طالب، اجت
وعلي بن عمر، وسليمان بن يزيد، وبأردبيل، حفص بن عمر احلافظ، وابن حرارة الربدعي، وهبمدان الفضل بن 

  .الفضل الكندي، وحبلوان علي بن أمحد الدقيقي
ه ببغداد يف رحلته الثانية، حممد بن املظفر احلافظ، مسع ببغداد ومكة وممن مسع منه ببغداد ومكة وممن مسع من

والدارقطين ومجع حديث سفيان الثوري، واألبواب اليت جيمعها احلافظ وكتب بيده عشرين ألف ورقة، من التواريخ 
والتفاسري، وكتب األدب، قال اخلليل احلافظ وانتخبت عليه الكثري، وأكثرت السماع منه حدثنا علي بن أيب 

  .طالب
ا إبراهيم بن الصلت الدينوري وعلي بن موسى الدقيقي حبلوان، قاال حدثنا حممد بن جرير الطربي، حدثنا نصر ثن

بن مرزوق، حدثنا خالد بن نزار، حدثنا سفيان الثوري عن إمساعيل بن أيب خالد، عن إبراهيم بن عبد اهللا بن أيب 
ه رجل فقال يا رسول اهللا إين ال أستطيع أن أتعلم القرآن، أوىف رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أتا

  .فعلمين ما جيزيين

هذا هللا فمايل يا : قال قل سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال قوة إال باهللا قال فقبض على ميينه فقال
على األخرى، فقال النيب صلى اهللا عليه وقبض : رسول اهللا قال قل اللهم اغفر يل وأرمحين، وتب علي وارزقين قال

وآله وسلم أما هدا فقد مأل يديه من اخلري، وحدثين علي بن أيب طالب، حدثنا حممد بن أمحد الربدعي، حدثين 
  :كان سفيان الثوري يتمثل هبذا البيت: احلسني بن عبد اهللا، حدثين حممد بن حيىي بن الفياض، عن األشجعي، قال

  قد مات قوم وهم يف الناس أحياء... انقطاع هلا موت التقى حياة ال 
ذكره أبو بكر اخلطيب يف التاريخ، فقال قدم بغداد حاجاً، وحدث هبا عن أمحد بن احلسن بن ماجة، وحفص بن 
: عمر الشيباين، وعلي بن إبراهيم بن سلمة، حدثنا عنه األزهري، وروى عنه أبو سعد السمان يف مشيخته فقال

  .علي بن العباس بن حممد الزيدي القزويين، ويعرف بعلي بن أيب طالب قدم علينا من لفظهحدثنا أبو احلسن 
أنبأ علي بن إبراهيم بن سلمة القطان، حدثنا حممد بن يونس الكدميي، حدثنا أبو بكر احلنفي، حدثنا سفيان الثوري، 

رضي اهللا عنهما قال رسول اهللا حدثنا مالك بن أنس عن عبد اهللا بن الفضل، عن نافع بن جبري، عن ابن عباس 
  .صلى اهللا عليه وآله وسلم، األمي أحق بنفسها، والبكر تستأذن، تويف سنة ست وتسعني، وثالمثائة وقيل سنة سبع
علي بن العباس بن حممد بن املعسلي، أبو احلسن البزاز مسع بقزوين، تفسري حممد بن أبان، من احلسن بن حممد 



نة ثالث وستني وثالمثائة، بروايته عن حممد بن عيسى وإبراهيم بن أمحد ألرازيني، عن الفقيه، املعروف بالنجار س
وظللنا عليكم الغمام " إبراهيم بن عبد املؤمن، عن حممد بن أبان وفيه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، يف قوله تعاىل 

  .عليه السالم أن موسى عليه السالم صار إىل فلسطني ومعه ستمائة ألف رجل من سبط يعقوب" 
: فقال موسى يا قوم ادخلوا األرض املقدسة يعين أرض فلسطني اليت كتب اهللا لكم، يعين فرض عليكم اهلجرة فقالوا

. إن فيها قوماً جبارين أي العمالقة، وكانوا سفاكني للدماء فما أجابه إىل اهلجرة إال رجالن، ومها يوشع وكالب
  .الصيدالين أيضاًومسع علي بن العباس البزاز أبا حممد 

  .علي بن العباس القاضي، مسع بقزوين أبا حممد احلسن بن علي بن عمر الصيدناين
علي بن العباس الواسطي القاري، مسع أبا حممد بن أيب زرعة الفقيه، بقزوين وأبا طالب أمحد بن علي بن أيب رجاء 

  .سنة سبع وتسعني وثالمثائة
أبا عمر وسعيد بن حممد اهلمداين، وأدرك علي بن أيب طاهر، ومات يف حد علي بن عثمان بن الطيب القزويين، مسع 

  .الكهولة، وهو أخو حممد بن عثمان بن الطيب الذي سبق ذكره يف موضعه
علي بن عثمان بن عبيد اهللا القزويين، حدث عنه الشيخ أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن احلسني بن موسى 

رأى املأمون مرة بعض أولياء وهو يضرب خادماً : ت حممد بن أمحد النخعي يقولالسلمي، يف بعض أماليه، قال مسع
يا بين أال تستحي تضرب من ليس له من يعفو عن جرمه سواك، فكيف بك إذا وقفت بني يدي اهللا تعاىل، : له فقال

وى عنه أبو وعلي بن عثمان القزويين أبو احلسن املعروف باألسود الذي ر. وليس لك من يعفو عنك أحد سواه
  .حممد عبد اهللا بن عمر بن زاذان، وأبو عبد الرمحن السلمي هو الذي حنن يف ذكره واهللا أعلم

علي بن عثمان مسع، أبا احلسن الطوسي وعلي بن عطاء القزويين، مسع أبا احلسن القطان حيدث عن احلارث بن 
ي، حدثنا عمرو بن قيس، عن املنهال بن عمرو، حممد بن أيب أسامة، حدثنا عبد العزيز بن أبان، حدثنا سفيان الثور

أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السالم، قبطيتني، مث : عن عبد اهللا بن احلارث، عن علي رضي اهللا عنه قال
  .حلة حربة وهو عن ميني العرش: يكسى حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم

عيد، حدثنا إبن إدريس، عن ليث، عن جماهد، عن عائشة رضي اهللا ثنا أبو حامت حممد بن إدريس حدثنا عبد اهللا بن س
عنها، قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، أول من يكسى خليل اهللا إبراهيم، سئل أبو حامت، مسع 

مسعت حيىي ابن معني يقول مسع عطاء عن عائشة ومل يسمع منها جماهد، : جماهد، عن عائشة رضي اهللا عنها قال
  .حدث علي بن عطاء، عن عبد الرمحن بن أيب حامت وروى عنه علي بن احلسني الرفاو

علي بن علي الكيا الزاهد، مسع االمام أمحد بن إمساعيل األربعني للمتصوفة، مجع الشيخ أيب عبد الرمحن السلمي، 
  .عنهسنة إثنتني وأربعني ومخسمائة بروايته عن وجيه بن طاهر الشحامي، عن أيب بكر بن خلف 

علي بن علي بن زائد الطائفي العنزي، فقيه حاذق، ورد قزوين وكان حيسن النحو، ويدخل يف كل فن، ومسع 
احلديث بنيسابور، وغريها وحكى عنه أنه مسع القصيدة املعروفة حبرز األماين للشاطي على علي الضحاوي املقرئ 

  :البدمشق وأن الضحاوي، نظم ذكر مساعها وأجازه بروايتها عنه فق
  عفى اهللا عنه يف احليوة ويف البلى... يقول علّي والضحاوي نعته 

  من النار موىل ال يرد مؤمال... وجناه يف يوم القيامة رامحاً 
  االمام األجل الشاطيب أخي العال... حنمل عين بالسماع قصيدة 

  بدأت ببسم اهللا يف النظم أوال... وحرز األماين إمسها وافتتاحها 



  أبوه علّي وهو يف الفضل قد عال... سمى علي وهكذا أبو احلسن امل
  رعاه إله ال ضياع ملن كال... هو الطائفي الدار واجلد زائد 
  جميداً مراراً يف الزمان الذي خال... وكنت على من قاهلا قد قرأهتا 

  بذلك خرياً حمسناً فيه جممال... فإن شاء فلريو القصيدة قاصداً 
  لسنة أشياخ جنا من هلم تال...  أذنت له يف ذاك غري خمالف

  ومن قبله ست ميون على الوال... وذلك يف شعبان يف عام مخسة 
  .تويف ببعض قرى قزوين ودفن هبا سنة ثالث عشر وستمائة

  .علي بن املؤدب مسع إمساعيل بن حممد الطوسي، بقزوين سنة ثالث ومثانني وأربعمائة
ملعمر األسداباذي أبو القاسم الدمي، قال احلافظ حيىي بن عبد علي بن عمر بن إسحاق بن إبراهيم بن معمر ا

  .سافر إىل جرجان وقزوين، والشاش وهراة أو حدث بأصبهان وأظن أنه استوطنها: الوهاب بن مندة
علي بن عمر بن احلسن أبو احلسن احلريب املعروف بالقزويين، شيخ من الزهاد املذكورين وعباد اهللا الصاحلني أصله 

ن وال أدري أولد هو بقزوين، ورأيت بعضهم صنف يف فضائله كتاباً، وذكر اخلطيب احلافظ أبو بكر يف من قزوي
التاريخ أنه مسع أبا حفص الزيات وأبا العباس بن مكرم والقاضي اجلراحي، قال عنه وكان ال خيرج من بيته إال 

  .للصالة، ومل أر مجعاً على جنازة أعظم من الذين صلوا عليه
رعه وعبادته كثري احلديث والرواية، حدث احلافظ أمحد بن حممد السلفي قال أنبأ احلاجب أبو احلسن كان مع و

علي بن علي العالف سنة أربع وتسعني وأربعمائة حدثنا الشيخ الزاهد أبو احلسن علي بن عمر احلريب القزويين، يف 
بد الرمحن الزهري حدثكم أبو القاسم عبد اهللا بن إمالء له أماله سنة إثنتني وأربعني قال قرأت على عبيد اهللا بن ع

  .حممد البغوي
أنبأ أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن حيىي بن أيوب، عن عبيد اهللا بن زجر، عن القاسم عن أيب 

كم يده عليه إن من متام عيادة املريض أن يضع أحد: أمامة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
ويسأله كيف هو ومتام حمبتكم بينكم املصافحة وبه قال قرأت على عبيد اهللا بن عبد الرمحن، قلت له قرأت كتاب 

  :أبيك وسأل إبراهيم احلريب مسائل فقال كيف جندك فأنشأ
  وأراين أموت عضواً فعضوا... دّب يف البال سفالً وعلواً 
  هللا تضواوتذكرت طاعة ا... ذهب حديت بطاعة نفسي 

حدث حممد بن عامر الوكيل، قال حدثين رحيان القادي، قال كان أمري املؤمنني القادر باهللا يصلي الفجر من دارين 
من أبنية املعتضد وابنه املكتفي، وكانتا خاليتني إذ ذاك من ساكن ليخلو بنفسه يف الدعاء وكان فيهما متل كثري، 

النمل عليه، فلما كان يوم عاشوراء فتت القرن والنمل منبسط كثري، فلم  وكان حيمل كل يوم شيئاً من الطعام فتأيت
  .يتناول منه شيئاً فعجب

قال عيسى يكون يف هذا الطعام شبهة فنفذ إىل وكيل خزانة الرب فذكر أنه من أخل أمالكه وأطيبها فازداد عجباً، مث 
وقال يا أمري املؤمنني هذا يوم عاشوراء إنه استدعى الشيخ الزاهد القزويين، فلما حضر أعلمه ذلك فتبسم، 

والوحش والطري والذئب صائم كله فتركه ووكل باملوضع، من شاهد النمل إىل الليل فلما غربت الشمس خرجت 
  .وأتت على مجيعه



علي بن عمر بن عزيز بن عمران القاضي أبو احلسن الفقيه اهلمداين حدث بقزوين، قال أبو نصر حاجي بن احلسني 
و احلسن علي بن عمر بن عزيز بقزوين حدثنا أبو احلسن علي بن إبراهيم عالن الكرجي حدثنا علي بن أنبأ أب

احلسن بن خملد الدينوري حدثنا حممد بن عبد العزيز بن املبارك القيسي حدثنا إمساعيل بن أيب أويس، حدثين أخي 
املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه  عن سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد األنصاري عن الزهري عن سعيد بن

  " .والزمهم كلمة التقوى " عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف قوله تعاىل 
ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا غريب من حديث الزهري عن سعيد، ومن حديث حيىي بن سعيد مل حيدث به : قال

  .فيما نعلم غري أيب أيوب سليمان بن بالل القرشي
ن عمر بن حممد بن يزيد القزويين أبو القاسم الصيدناين املزكي، قال اخلليل احلافظ، كان أسن من أيب احلسن علي ب

القطان بثالث سنني، مسع بقزوين يعقوب بن إسحاق الصواب وسهل بن سعد وبالري حممد بن أيوب وعلي بن 
بن شاذان اجلوهري ومبكة علي بن عبد  احلسني بن اجلنيد وأمحد بن حممد بن عاصم وببغداد بشر بن موسى وحممد

  .العزيز وبصنعاء إسحاق ابن إبراهيم الدبري
مسع منه مسند إسحاق بن إبراهيم الدبري إال أوراقاً من أواخر املناسك إىل آخر املسند فإنه مسعها من عبيد بن حممد 

ي بن عبد العزيز ومسع الكشوري عن حممد ابن يوسف بن عبد الرزاق، ومسع غريب احلديث أليب عبيد من عل
  .تاريخ اليمن وأحوال رواهتا تأليف أيب حممد عبيد بن حممد الكشوري بصنعاء وصنف تصانيف يف السنن وغريها
كان من مشاهري أئمة قزوين وهو جد أيب القاسم علي بن احلسن ابن علي بن عمر املعسلي الصيدناين، حدث 

ارسي عن حممد بن عيسى بن حربويه حدثنا أبو القاسم علي بن الشيخ أبو منصور ناصر بن أمحد ابن احلسني الف
عمر الصيدناين حدثنا أبو جعفر حممد بن عبد اهللا احلضرمي حدثنا إبراهيم بن عيسى حدثنا حيىي بن معسلي عن عبد 

فلقيين اهللا بن موسى عن أيب الزبري عن جابر عن عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنه قال كنت أجفو علياً رضي اهللا عنه 
النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال آذيتين يا عمر، فقلت بايش يا رسول اهللا قال جتفو علياً من آذى علياً فقد 

  .آذاين قلت واهللا ال أجفو علياً أبداً تويف سنة إثنتني وأربعني وثالمثائة
علي بن أمحد بن راشد الدينوري  علي بن عمر البوبالين أخو عبد امللك بن عمر، مسع أبا الفتح الراشدي حديثه عن

العكلي حدثنا أبو حممد عبد اهللا ابن محدان بن وهب احلافظ الدينوري حدثنا إسحاق بن سويد اجلذامي حدثنا سعيد 
بن أيب مرمي أنبأ عبد اهللا بن هليعة عن احلارث بن زيد عن علي بن رباح اللخمي عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

هللا عنه قال عهد إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف مخس من فعل واحدة منهن عن معاذ بن جبل رضي ا
كان ضامناً على اهللا عز وجل عاد مريضاً أو شيع جنازة أو دخل على امام يعزره ويوقره أو خرج غازياً أو قعد يف 

  .بيته وسلم الناس منه وسلم
بن يوسف اهلسنجاين، رأيت يف جزء من حديث حممد بن  علي بن عمران بن موسى القرقويب، روى عن إبراهيم

سليمان بن يزيد أيب سليمان الفامي، مسعت علي بن عمران بن موسى القرقويب يقول حدثنا إبراهيم بن يوسف 
اهلسنجاين حدثنا أمحد بن حممد البغدادي قال كتب سليمان بن مهدي إىل األخفش أن يتحول إليه إىل األهواز وأمر 

  :آالف درهم، فكتب إليه ثالث أبيات ومل يأته واألبيات هذهله بعشرة 
  ويف غىن غري أين لست ذا مايل... ابلغ سليمان أين عنه يف سعة 

  ميوت هزالً وال يبقى على حال... سخا بنفسي أين ال أرى أحداً 
  وال يزيدك فيه حول حمتال... الرزق عن قدر ال الضعف ينقصه 



أبو احلسن الديلمي القزويين، كان عنده طرف صاحل من اللغة والنحو ومن فقه أيب علي بن عيسى بن علي األجيين 
حنيفة رمحه اهللا، ومسع صحيح حممد بن إمساعيل بأصبهان من أيب الوفاء غامن بن أمحد بن احلسن اجللودي األصبهاين، 

 علي الشوين عن الفربري سنة ثالث وثالثني ومخسمائة، بروايته عن أيب عثمان سعد بن أيب سعيد العيار عن أيب
ومسع مبرو من حافظ احلرمني أيب املعايل عبيد اهللا بن أمحد بن حممد البزاز، حديثه عن أيب املظفر موسى بن عمران بن 

  .حممد الصويف

أنبأ السيد حممد بن احلسني بن داؤد بن علي احلسين، سنة إحدى وأربعمائة، حدثنا أبو طاهر احملمد آبادي حدثنا 
يونس بن موسى القرشي حدثنا إبراهيم بن إسحاق، حدثين عبد اهللا بن عبد ربه العجلي حدثنا شعبة بن  حممد بن

احلجاج عن قتادة عن محيد بن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن عمران بن حصني رضي اهللا عنهما قال قال 
  .النظر إىل علي عبادة: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

بن احلسني بن القاسم بن دينار الكندري أبو احلسن القزويين أخو أيب غامن احلسني بن عيسى  علي بن عيسى
الكندري الصويف، مسع أبا الفتح الراشدي، سنة ست وأربعمائة، روى عنه أبو سعد السمان يف مشيخته، وقال 

اب حدثنا احلسن بن الوليد حدثنا أبو احلسن علي بن عيسى بن احلسني الكندري بقزوين بقراءيت حدثنا عبد الوه
  .الكاليب حدثنا حممد العقيلي حدثنا هشام بن عمار عن مالك بن أنس، حدثين نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال من اشترى خنالً قد أبرت فثمرها للبالغ إال أن يشترط املبتاع، ومسع أبا 
قزوين، سنة تسع وأربعمائة، حيدث عن علي بن العباس اآلملي يقول مسعت علي بن أيب حامت خاموش يف اجلامع ب

  :عمرو البلخي مسعت حممد بن عبيد اهللا، مسعت احلسن ابن علوية، مسعت حيىي بن معاذ رمحه اهللا يقول
  وبني اخللق مكتئب طريد... ويل اهللا يف الدنيا وحيد 
  جديدوعيش ناعم عض ... له يف جنة الرمحن دار 

حيدث بدمشق عن أيب احلسني حممد بن حممد . علي بن عيسى القزويين، مسع أبا حممد طلحة بن أسد بن خمتار الرقي
اخلصيب حدثنا حفص ابن عمر بن الصباح حدثنا حرمي بن حفص حدثنا عبيد بن مهران عن احلسن عن عمران بن 

آله وسلم أما يستطيع أحدكم أن يكسب كل يوم احلصني رضي اهللا عنهما، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و
مثل أحد ذهباً، قالوا يا رسول اهللا ومن يستطيع ذلك، قال كلكم يستطيعه، سبحان اهللا أعظم من أحد واهللا أكرب 

  .أعظم من أحد واحلمد هللا أعظم من أحد
  االسم الفاء يف اآلباء

هبا، ورأيت خبط االمام هبة اهللا بن زاذان روى  علي بن الفرات البجلي أبو احلسن األصبهاين ورد قزوين وحدث
بعض شيوخ بييت عن عالن بن مهروية سنة إحدى وثالثني وثالمثائة عن أيب احلسن علي بن الفرات البجلي 

األصبهاين، بسماعه بقزوين سنة ثالث ومخسني ومائتني، عن موسى بن مصعب، عن عبد اهللا بن صاحل عن معاوية 
  .زيد عن أيب إدريس اخلوالين، عن سلمان الفارسي رضي اهللا عنهبن صاحل، عن سعيد بن ي

ملا خلق اهللا العرش كتب عليه بقلم من النور طول القلم ما بني : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
ها أبو بكر املشرق واملغرب مداد القلم ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا به آخذ وبه أعطي، وأمته أفضل األمم وأفضل

  .الصديق
  .علي بن الفرج أبو احلسن الصويف القزويين، مسع فضائل قزوين من األستاذ أيب إسحاق الشحاذي



  .علي بن الفضل مسع أبا عمرو سعيد بن حممد اهلمداين
ة علي بن أيب الفتح بن سلمان األشتري، ورد قزوين سنة ست وستني ومخسمائة وكان فقيهاً مناظراً تويف باألشتر سن

  .سبع وستني ومخسمائة
  االسم القاف يف اآلباء

علي بن القاسم بن العباس بن الفصل أبو احلسن القاضي الرازي قد سبق ذكر جده العباس بن الفضل وكان أبو 
احلسن قاضي القضاة بالري، قال اخلليل احلافظ وكان جليالً يف أصحاب احلديث وكتب إىل مسع عبد الرمحن بن أيب 

بأنا غري واحد عن كتاب أيب منصور املقومي، أنبأ أبو الفتح الراشدي سنة سبع عشر وأربعمائة، حدثنا حامت وغريه أن
  .قاضي القضاة أبو احلسن علي بن القاسم بن الفضل بن شاذان بالري حدثنا حممد بن سليمان األستراباذي

ريك بن عبد اهللا بن أيب منر، مسعت أنس ثنا السختياين حدثنا داؤد بن رشيد حدثنا عبد اهللا بن جعفر بن جنيح، عن ش
ملا أسرى يب رأيت موسى يف السماء السابعة، : بن مالك رضي اهللا عنه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فقلت يا جربئيل كيف صار موسى فوق األنبياء، قال ألن اهللا تعاىل كلمه فال ينبغي ألحد أن يكون فوقه، تويف سنة 
  .ثالمثائةأربع ومثانني و

  .علي بن القاسم القزويين مسع أمحد بن احلسن خاموش بالري سنة سبع ومخسمائة
  .علي بن القاسم مسع أبا عمرو عبد الواحد بن مهدي البغدادي بقزوين

  .علي بن أيب القاسم املؤدب اجليلي، مسع األستاذ الشافعي بن داؤد املقرئ
  امليم يف اآلباء

م أليب علي الطوسي من حممد بن سليمان بن يزيد، ومسع أبا عمر بن هالل اخلوئي علي بن مادا مسع كتاب األحكا
  .بقزوين سنة تسع وثالثني وثالمثائة

علي بن حممد بن أمحد بن محدان النيسابوري أبو احلسن امليداين احلافظ، ورد قزوين وتوطن مهدان، قال الكياشريوية 
اي مثله، روى عن أيب عمر العاصمي وأيب حفص بن مسرور أيب بن شهردار، وكان ثقة متقناً صدوقاً مل ير عين

القاسم بن بشران وأيب طالب بن غيالن ومسعت منه، أنبأنا احلافظ أبو منصور الديلمي عن أبيه أنبأ أبو احلسن علي 
  .بن حممد بن أمحد بن محدان بقراءيت عليه

هاوندي بقراءيت عليه بقزوين حدثنا أبو شجاع أنبأ أبو القاسم عثمان بن أمحد بن حممد بن علي بن مزد بن الن
سعدون بن حممد البزدجردي، حدثنا علي بن يعقوب الزيات مبصر، حدثنا يعقوب بن إسحاق اجلرجاين، حدثنا 

  .إبراهيم بن عبد اهللا الصغاين، حدثنا عبد الرزاق عن أبيه عن مينا بن سعد ابن طريف عن األصبغ بن سنانه
طالب رضي اهللا عنه فمر باملقابر فقال السالم على أهل ال إله إال اهللا من أهل ال إله إال قال كنت مع علي بن أيب 

اهللا يا أهل ال إله إال اهللا كيف وجدمت، قول ال إله إال اهللا، يا ال إله إال اهللا حبق ال إله إال اهللا أغفر ملن قال ال إله إال 
علي رضي اهللا عنه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم  اهللا، واحشرنا يف زمرة من قال ال إله إال اهللا قال

يقول قاهلا إذا مر باملقابر غفر له ذنوب مخسني سنة قال يا رسول اهللا، من مل يكن له ذنوب مخسني سنة، قال لوالديه 
  .ولقرابته ولعامة املسلمني، تويف سنة إحدى وسبعني وأربعمائة

احلسني القزويين كان أكثره إقامته بالري، حدث احلافظ أبو يعلى اخلليلي عنه علي بن حممد بن يعقوب املروزي أبو 
حدثنا عبد الرمحن بن أيب حامت حدثنا موسى بن عبد الرمحن املسروقي حدثنا حسني اجلعفي عن زائدة عن عاصم بن 

سلم من كان ملتمساً كليب عن أبيه عن ابن عباس عن عمر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله و



  .ليلة القدر فليلتمسها يف عشر األواخر وتراً
حدث عنه أبو سعد السمان يف معجم شيوخه فقال حدثنا أبو احلسني علي بن حممد بن أمحد بن يعقوب املرزي 

حدثنا بقراءيت عليه حدثنا أبو حممد عبد الرمحن ابن أيب حامت حدثنا سليمان بن داؤد القزاز حدثنا حممد بن موسى 
عبد العزيز ابن عمران عن حممد بن إبراهيم بن خارجة عن إمساعيل بن حممد بن ثابت ابن قيس بن مشاس عن أبيه 

  .رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم غبار املدينة شفاء من اجلذام
بن حممد الكيساين واخلضر بن حممد  علي بن حممد بن أمحد بن سعدوية أبو احلسن االسكاف، مسع حممد بن إسحاق

  .بن أمحد القزويين
علي بن حممد بن أمحد بن لقلق اخلفاف، مسع أبا احلسن القطان بقزوين، حيدث عن أيب إسحاق إبراهيم بن إسحاق 
املروذي احلزيل بسماعه منه ببغداد، سنة إحدى ومثانني ومائتني، حدثنا شريح بن النعمان حدثنا محاد بن سلمة عن 

إن اهللا تبارك وتعاىل : اصم عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قالع
  .لريفع العبد الدرجة، فيقول رب أيب يل هذه الدرجة فيقول باستغفار ابنك

أيب احلسن القطان  علي بن حممد بن أمحد بن اخلضر القزويين ابن أخي اخلضر بن أمحد بن اخلضر، مسع احلديث من
  .وكانت وفاته، سنة تسع وتسعني وثالمثائة

علي بن حممد بن أمحد التيمي أبو القاسم السمرقندي من املتقدمني ورد قزوين، ومسع هبا من أيب سعيد عبد الرمحن 
  .عن هشامبن قدامة الدقاق تفسري هشام بن عبيد اهللا الرازي، بروايته عن جعفر بن منري عن حممد بن يوسف الفراء 

علي بن حممد بن إسحاق بن شرين أبو احلسن الطنافسي ابن أخت يعلى وحممد وعمر بين عبيد الطنافسي، ذكر 
اخلليل احلافظ أنه خرج من الكوفة مع أخيه احلسن بن حممد إىل قزوين، سنة إثنتني ومائتني، وهو من األئمة الثقات، 

وحفص بن غياث وأيب معاوية الضرير، وروى عنه زياد بن روى عن أيب بكر بن عياش ووكيع والوليد بن مسلم 
  .أيوب البغدادي وأبو زرعة وأبو حامت وأبو عبد اهللا بن ماجة وابنه احلسني بن علي الطنافسي

قال ابن أيب حامت مسعت أيب يقول علي الطنافسي ثقة صدوق، وهو أحب إيل من أيب بكر ابن أيب شيبة، وحدث 
حممد حدثنا ميسرة بن علي حدثنا سهل بن سعد حدثنا علي بن حممد حدثنا إمساعيل بن اخلليل بن عبد الواحد بن 

حممد بن حجادة، حدثين حممد بن اجلهين عن سعيد بن أيب بردة وكان خري آل أيب بردة قال كنت مع أيب فخرجنا 
  .همن عند سليمان بن عبد امللك فقلت يا آبة هذا عمر بن عبد العزيز فقال قريباً يسلم علي

فقال أبو بردة مسعت أيب يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول يؤتى يوم القيامة رجل من أهل 
وحكى أبو عبد اهللا بن ماجة يف . االسالم برجل من أهل الشرك فيقال يا مسلم أو يا مؤمن هذا فداؤك من النار

وعن أيب عبد اهللا احلسني بن علي بن حممد الطنافسي ولدت سنة سبعني ومائة، : تارخيه عن علي بن حممد أنه قال
  .قال كان أيب إذا مرض يكثر من سؤال العافية

مسعته يف مرضته اليت مات فيها يقول يا رب اقبضين إليك، فقد أحببت لقاك، فقال له أبو جعفر الطيب يا أبا احلسن 
واملشائخ، وأرى قوماً ال أحب البقاء معهم وأخاف ال تغم الصبيان، وأسأل اهللا تعاىل العافية، فقال قد مات أصحايب 

  .أن يفسدوا علي ديين وبقي يف مرضه مثانية أيام، ومات يف ربيع اآلخر، سنة مخس وثالثني ومائتني
علي بن حممد بن بندار بن عبد اهللا القزويين أبو احلسن الصويف ساكن مكة، مسع منه أبو عبد اهللا القضاعي هبا، 

الشهاب وأبو سعد السمان، فقال يف مشيخته حدثنا أبو احلسن علي بن حممد بن بندار مبكة وروى عنه يف مسند 
حدثنا أبو عمرو عثمان بن حممد اآلدمي حدثنا حممد بن حممد بن سلمان حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد العزيز بن 



بو بكر، نعم الرجل عمر، نعم حممد الدراوردي عن سهيل بن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه نعم الرجل أ
  .الرجل عثمان، نعم الرجل على نعم الرجل أبو عبيدة بن اجلراح نعم الرجل معاذ بن جبل

وأبو القاسم عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا الطوسي املعروف بكر كان بسماعه منه، مبكة أيضاً أنبأنا عطاء اهللا بن علي 
مدي أنبأ الشيخ أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا الكرماين أنبأ أبو أنبأ أبو بكر عبد الواحد ابن الفضل الفار

احلسن علي بن حممد بن بندار القزويين أنبأ أبو احلسن علي بن عمر بن حممد احلريب حدثنا أمحد بن احلسن بن عبد 
مد بن كعب عن ابن اجلبار الصويف حدثنا شريح بن يونس حدثنا عمر ابن عبد الرمحن عن صاحل بن حسان عن حم

  .عباس رضي اهللا عنهما قال ال تأخذوا احلديث إال عمن جتيزون شهادة
علي بن حممد بن بندار القزويين، مسع بعض الصحيح للبخاري من أيب العباس أمحد بن حممد بن زكريا النسوي، 

  .بروايته الكتاب عن الكشمهيين
ويقال له املفيد حافظ مكثر طاف كثرياً من البالد، ومسع علي بن حممد بن جعفر الشهرستاين أبو احلسن الكاتب، 

هبا مشائخها وكان بقزوين، سنة ست وعشرين ومخسمائة، ومسع هبا أبا إسحاق الشحاذي وغريه، وروى عنه تاج 
 االسالم أبو سعد السمعاين ذكرته يف شيوخ والدي رمحه اهللا تعاىل، ومسع أبا حممد بن إمساعيل بن أمحد بن عبد امللك
الكرماين بنيسابور، سنة أربع وأربعني ومخسمائة، حديثه عن أيب بكر بن خلف حدثنا أبو يعلى محزة بن عبد العزيز 

  .املهليب
أنبأ أبو بكر بن أمحد بن دلوية الدقاق، سنة مثان وعشرين وثالمثائة، حدثنا حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي حدثنا 

ل إبراهيم التيمي، مثلت نفسي يف اجلنة آكل طعامها وأشرب من شراهبا، علي بن عبد اهللا حدثنا سفيان قال قا
وأجاور من فيها وأصيب ما أشتهي مث قلت أي نفس متين قالت أمتىن أن أرجع إىل الدنيا فأزداد من العمل كما ازداد 

  .من الثواب
أي نفس متين فقالت أن  مث مثلت نفسي يف النار آكل من زقومها وأشرب من محيمها، وأجاور من فيها، مث قلت
  .أرجع إىل الدنيا فأتوب كيما أجنو مما أنا فيه، فقلت هلا أي نفس فأنت يف امنيتك فاعملي

علي بن حممد بن حامت بن دينار بن عبيد أبو احلسني القومسي موىل بين هاشم سكن قزوين وقدم بغداد حاجاً، 
حي وأمحد بن زيرك العسقالين وحيىي بن حممد ابن وحدث هبا عن حممد بن عزيز األيلي وعلي بن احلسني املبي

خشيش القريواين، روى عنه حممد بن إمساعيل الوراق وعلي بن عمر السكري، ذكر ذلك كله أبو بكر اخلطيب يف 
  .التاريخ

 مث قال أخربنا العتيقي حدثنا علي بن عمر احلريب حدثنا أبو احلسني علي بن حممد بن حامت القومسي قدم علينا حاجاً
يف سنة سبع وثالمثائة، حدثنا حممد ابن عزيز األيلي حدثنا سالمة بن روح عن عقيل عن ابن شهاب حدثنا أبو سلمة 

خرج نيب من األنبياء بالناس : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول
إىل السماء فقال ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه  يستسقون اهللا تعاىل فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها

  .النملة
علي بن حممد بن حامد بن خالد بن دايني اخلرقي أبو سعد البزاز، روى عن علي بن عمر الصيدناين، وحدث أبو 
سعد إمساعيل بن علي السمان عنه، يف معجم شيوخه، فقال حدثنا أبو سعد علي بن حممد بن حامد البزاز اخلرقي 

قزوين بقراءيت عليه حدثنا أبو القاسم علي بن عمر بن حممد بن أيب خالد الصيدناين املعدل، حدثنا أبو بكر حممد بن ب
حممود بن نشيط الصنعاين قاضي أهل صنعاء حدثنا حممد بن عبد الرحيم بن شروس حدثنا عمر بن مينا عن أبيه، 



ليه وآله وسلم مقيالً فحانت الصالة فقامت عائشة قالت اضطجع النيب صلى اهللا ع: عن عائشة رضي اهللا عنها
رضي اهللا عنها لتوقظه فهابت أن جتد عليها، مث قامت الثانية فهابت أن جتد عليها، مث قامت الثالثة فاستيقظ وهي 

  .قائمة على رأسه، فقال هلا مالك فقالت حانت الصالة وطال رقادك فتوضأ وصلى
ل اجلنة وأهل النار يعرضون علي وأين استلبثت عبد الرمحن بن عوف، حىت مث قال هلا سلين عن طول رقادي إن أه

أن ال مير يب فيمن مير يب فقالت عائشة رضي اهللا عنها يا رسول اهللا أي أهل اجلنة أكثر وأيهم أقل قال أكثرهم 
  .املساكني وأقلهم األغنياء والنساء

جلنة يوم القيامة، فقال كغراب أبيض يف غربان سود، ومسع فقالت عائشة رضي اهللا عنها يا رسول اهللا ما النساء يف ا
حدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البغدادي هبا سنة سبع ومثانني ومائتني، حدثنا أبو : اخلرقي أبا احلسن القطان يقول

 عمار هو احلسني بن حريث، حدثنا الفضل بن موسى، عن عبيدة الضيب عن أيب مالك األنصاري عن زيد بن وهب،
عن كعب بن عجرة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال من أنظر معسراً ومل يشق عليه، أظله اهللا 

  .يف يوم ال ظل
علي بن حممد بن احلسن املعروف بابن املقربي، قال اخلليل احلافظ كان يعرف هذا الشأن كتب بالري، وقزوين، 

ع بقزوين ابن أيب طاهر وأقرانه وبالري إبراهيم بن يوسف، وبالعراق أبا والشام والعراق وويل القضاء أياماً ومس
  .خليفة وأبا يعلى، وبأصبهان حممد بن حيىي بن مندة، كتب عنه أهل قزوين

دخل آذربيجان وكتبوا عنه وأنبأنا اخلطيب عبد الكايف بن ابن عبد الغفار بن مكي بن حممد أنبأ جدي أبو بكر مكي 
ثنا أبو حفص عمر بن حممد بن عمر بن جابارة، حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن علي بن احلسن بن حممد بن مكي، حد

  .بن حممد القزويين حدثنا أبو احلسني علي بن حممد املقربي بقزوين
هذا هو الذي حنن يف ذكره إن شاء اهللا تعاىل حدثنا احلسن بن حممد ابن علوية القطان حدثنا عثمان بن عمر والدباغ 

ن، حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عالثة، حدثنا األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة عن أيب هريرة بعبادا
رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ال حسد وال ملق، إال يف طلب احلديث، تويف بعد 

  .األربعني والثالمثائة
فتح الراشد يف الصحيح حملمد بن إمساعيل البخاري، حديثه عن مر بن علي بن حممد بن احلسن الطييب مسع أبا ال

حفص، حدثنا أيب حدثنا األعمش حدثين شقيق قال عبد اهللا رضي اهللا عنه كأين أنظر إىل النيب صلى اهللا عليه وآله 
فإهنم ال  وسلم حيكي نبياً من األنبياء ضربه قومه فأدموه فهو ميسح الدم من وجهه، وهو يقول رب اغفر لقومي

  .يعلمون
علي بن حممد بن احلسني البيهقي أبو املفاخر املعروف بابن املستويف مسع مسند أيب يعلى املوصلي عن الفراوي، 
والشحامي عن الكبخروذي، والسنن ألبن ماجة عن عمر بن حممد بن ممك عن أيب علي احلداد عن أيب طلحة 

حني أليب نعيم احلداد، عن عمر بن حممد عنه، ومسع الكثري من القاسم بن أيب املنذر، عن القطان وجمموع الصحي
  .مشائخ عصره، وورد قزوين سنة مثان وأربعني ومخسمائة ومسع منه هبا

علي بن حممد بن احلسني البجلي أبو احلسني القزويين، حدث عن حممد بن عبد اهللا بن سليمان احلضرمي، حدثنا 
ن أنس عن الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن ابن عباس رضي اهللا قاسم بن أيب شيبة، حدثنا معن عن مالك ب

  .عنها قال حججت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وأنا مراهق
عني الشرف ولسانه، : علي بن حممد بن احلسني أبو الفتح بن العميد وزير آل بويه وصفه أبو منصور الثعاليب، فقال



يف الرتبة العلياء من الكتابة، والكمال والكفاية، واألخذ من علوم املتقدمني، وسيف امللوك وسنانه، وكان 
واملتأخرين كلها باألطراف القوية، وله الرسائل اليت يف العذوبة والسالسة مثل كالم اجلاحظ أو أحسن، وشعره 

  .جزل كثري الفقر
الفضل، ال حيتاج مثله إىل إطناب وإيضاح لكنه يف األشعار ليس كرسائله يف الرسائل وباجلملة فهو مشهور احلال و

وحدث احلافظ أبو عبد اهللا احلافاق، فقال حدثنا أبو عمر املليحي خطأ أنه مسع أبا إسحاق إبراهيم بن إمساعيل يقول 
مسعت اخلوارزمي الشاعر يقول كنت مع أيب الفتح بن العميد وزير ابن بوية يف صحن داره نلعب بالشطرنج 

ني يديه جارية وهي عشيقته، فخرجت الشمس من الغيم فقامت اجلارية تظلله من الشمس والسماء متغيمة وب
  :وقفت بني يديه فأنشأ يقول
  نفس أعز علي من نفسي... قامت تظللين من الشمس 
  مشس تظللين عن الشمس... قامت تطللين ومن عجب 

ن سنة مثان ومخسني وثالمثائة، يف جند قد ورد أبو الفتح قزوين وجهه ركن الدولة أبو احلسن بن بوية إىل قزوي
عظيم، وقد غضب على أهلها لفتنة وقعت، فصادر الناس وقبض منهم ألف ألف ومائيت ألف درهم من الضرب 
اجليد ومساه مال التأديب، وبقي مدة ورمبا دخلها لغري ذلك وأحسن أبوه أبو الفضل حممد بن احلسني بن العميد، 

  . قزوين، وتقومي جناهتا يؤكد الوصايا عليه بأهل قزوينفكتب إليه ملا ندب للمسري إىل
لقد وردت بلداً عرف فيه أبوك وسكنه طويالً جدك وهناك متحرمون هبما وبك فال تتغائب عن حقوقهم، وال 

تذهب عن االعتراف بواجبهم، وارع هلم ما سلف من خدمة سلفك واحرص على تسكني اجلماعة، وتألف نفوس 
انك على رعيتك جبهدك، واستعدريه فيهم، وأغثناه هبم مبا تشرحه من حاهلم، فإنك جتد يف الكافة واستعطف سلط

  .الصدق جمالً، وليس القوم خمتصني باجلناية
زعيمهم معروف ومصدر الفساد، معلوم وإذا مل يقع على املختص بالذنب ومثري اهليج عقاب، ينهكه فقد جيوز أن ال 

لم ما أقول واهللا ويل معونتك، وقد عرفت ما رسم لك، وهو مما ال يعجبين يلحق الضعيف منه ما يهلك، وأنت تع
خوضك فيه، وقيامك به، فإين أحب أن تكون وقد رمحة وسائق بركة، وأن يكون شفيع من يعاقب وال تعاقب، 

  .وتتالىف أمر من يصادر وال تصادر والسالم قتل ابن العميد أبو الفتح سنة ست وستني وثالمثائة
مد بن اخلليل أبو احلسن القزويين، روى عن أيب طارق عبد امللك بن حممد الفقيه، ذكر الشيخ أبو علي بن حم

إسحاق إبراهيم بن أمحد املراغي مث الرازي، يف ثواب األعمال، من مجعه أنبأ أبو عبد اهللا احلسني بن موسى بن هبرام 
حدثنا أبو طارق عبد امللك بن حممد الفقيه، حدثنا أبو الساماين، حدثنا أبو احلسن علي بن حممد بن اخلليل القزويين، 

  .احلسن علي بن أمحد العباسي هبمدان
ثنا أبو القاسم احلسني بن حممد التفليسي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم اجلرجاين، وابن أيب العاص، قاال حدثنا سويد 

عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  بن سعيد األنصاري حدثنا سفيان بن عيينة، عن سلمة بن كهيل، عن الضحاك،
  .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ثالث مهلكات، وثالث منجيات، وثالث درجات، وثالث كفارات

شح مطاع وهوى متبع وإعجاب املرء بنفسه، قيل يا رسول اهللا فما : قيل يا رسول اهللا، فما املهلكات، قال
والعالنية، واالقتصاد يف الفقر والغناء والعدل يف الرضاء والغضب قيل يا  املنجيات قال تقوى اهللا تعاىل يف السر

رسول اهللا فما الدرجات قال إطعام الطعام، وصلة األرحام، وذكر اهللا على كل حال قيل يا رسول اهللا فما 
  .ارد عند السرياتنقل األقدام إىل املساجد وإنتظار الصالة بعد الصالة وإمتام الوضوء يف اليوم الب: الكفارات قال



بإسناده عن احلسني التفليسي حدثنا صعصعة بن القعقاع، وحممد ابن أيوب، وحممد بن عيسى، حدثنا مسدد بن 
مسرهد، حدثنا حيىي بن عتيق القطان عن خيب بن عبد الرمحن، عن عبد اهللا بن عمر، عن حفص بن عاصم، عن أيب 

  .هريرة رضي اهللا عنه

 عليه وآله وسلم أربعة من كن فيه كان من املسلمني، وبىن اهللا له بيتاً يف اجلنة، أوسع قال قال رسول اهللا صلى اهللا
من الدنيا وما فيها، من كان عصمة أمره ال إله إال اهللا، وإذا أصاب ذنباً قال أستغفر اهللا، وإذا أعطى نعمة قال 

  .احلمد هللا، وإذا أصاب مصيبة قال إنا هللا وإنا إليه راجعون
مد بن زجنوية القطان، مسع الطوسي، والكسائي وأقراهنما ومات يف حد الكهولة، وقد سبق ذكر ابنه علي بن حم

  .احلسني بن علي وسبطه علي بن احلسني بن علي
علي بن حممد بن شعيب بن عبد الرحيم بن نوح الشيباين القزويين، أبو يعلى الصرام، مسع علي بن أمحد بن صاحل، 

قطين، وابن شاهني، وروى عنه عبد اهللا بن أمحد بن حريز وأبو سعد السمان، أنبأنا علي بن وببغداد أبا احلسن الدار
  .عبيد اهللا، أنبأ أبو سعد احلصريي أنبأ إمساعيل بن أمحد العصار، أنبأ أبو سعد السمان

حممد بن قال قرأت على أيب يعلى علي بن حممد بن شعيب الصرام القزويين بسهرورد، حدثكم أبو احلسن أمحد بن 
احلسن بن يعقوب بن مقسم، حدثين جدي أبو حممد احلسن بن يعقوب بن مقسم، حدثنا علي بن اجلعد اجلوهري 

  .حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه
به، وروى قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ما حتاب رجالن يف اهللا إال كان أفضلهما أشدمها حباً لصاح

عنه أبو سعد يف معجم شيوخه قال حدثنا علي بن أمحد بن صاحل املقرئ حدثنا أبو الفضل جعفر بن عامر بن الليث 
البغدادي حدثنا أمحد بن عثمان بن نصري أبو العباس الشامي حدثنا مالك بن أنس عن نافع، ويل ابن عمر عن عبد 

  .صلى اهللا عليه وآله وسلم ما زويت الدنيا عن أحد إال كانت لهاهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا 
علي بن حممد بن الصلت، مسع أبا احلسن القطان حديثه عن احلارث ابن حممد بن أيب أسامة حدثنا عبد العزيز بن 
صلى  أبان حدثنا سالم بن سليم عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن غالب عن حذيفة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا

  .أنا سيد الناس يوم القيامة: اهللا عليه وآله وسلم
علي بن حممد بن أيب الطيب البزار أبو احلسن، مسع أبا الفتح الراشدي بقزوين، سنة ست عشرة وأربعمائة، يف 
صحيح حممد بن إمساعيل، حديثه عن زكريا بن حيىي حدثنا احملاريب حدثنا حممد بن سوقة عن سعيد بن جبري قال 

ع ابن عمر رضي اهللا عنهما حني أصابه سنان الرمح يف أمخص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها، كنت م
  .وذلك مبىن فبلغ احلجاج فجاء يعوده

فقال لو مل تعلم من أصابك، فقال ابن عمر رضي اهللا عنهما أنت أصبتين، فقال وكيف قالت محلت السالح يف يوم 
  .يف احلرم، ومل يكن يدخل السالح احلرم مل يكن حيمل فيه وأدخلت السالح

وقال حدثنا حممد بن عمر : علي بن حممد بن عبد اهللا القاضي أبو احلسن القزويين ذكره أبو بكر اخلطيب يف التاريخ
بن بكري حدثنا أبو احلسن علي ابن حممد بن عبد اهللا القاضي القزويين، قدم علينا أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن علي بن 

اخلياط حدثنا أبو حبيب زيد بن املهتدي حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاين حدثنا خالد بن عبد اهللا عن ليث عن  حممد
  .أفطر احلاجم واحملجوم: عطاء عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

د حدثنا حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن قضاعة، قال وأخربنا أبو نعيم حدثنا القاضي أبو احلسن علي بن حممد ببغدا
وقطع االسناد والطاهر أنه أراد ما رواه أبو نعيم يف املسلسالت، فقال أشهد باهللا وأشهد هللا لقد حدثين القاضي أبو 



  .احلسن علي بن حممد القزويين ببغداد، قال أشهد باهللا وأشهد هللا لقد حدثين حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن قضاعة
قال أشهد باهللا وأشهد هللا لقد حدثين القاسم بن العالء قال أشهد باهللا وأشهد هللا، لقد حدثين احلسن بن حممد بن 

علي بن موسى الرضا عن آبائه مسلسالً كذلك إىل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال أشهد باهللا وأشهد هللا، لقد 
باهللا وأشهد هللا لقد قال جربئيل يا حممد إن مدمن اخلمر  حدثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال أشهد

  .كعابد الوثرن قال أبو نعيم صحيح ثابت مل يكتبه على هذا الشرط إال عن هذا الشيخ

علي بن حممد بن عبد اهللا القزويين أبو احلسن الفامي، روى عن حممد بن هارون بن مهيار الصويف، ومسع منه االمام 
سابور، وروى عنه فقال حدثنا أبو احلسن الفامي حدثنا أبو بكر حممد بن هارون بن مهيار إمساعيل الصابوين بني

حدثنا حممد بن صاحل الرازي قال حدثنا أبو احلسن شاه بن مهروية الطيالسي حدثنا حيىي بن زكريا النيسابوري 
قال قال : رضي اهللا عنه حدثنا حيىي بن رزين حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن خيثمة عن عبد اهللا بن مسعود

من كتب بسم اهللا الرمحن الرحيم فلم يعور اهلا اليت يف اهللا كتب اهللا له عشر : رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
حسنات، وحمى عنه عشر سيأت، ورفع له عشر درجات، ومن قرأ القرآن باعراب، فله أجر شهيد، ومن مات 

الشيوخ اليت مسعها أبو احلسن الفامي، وفيه مسعت أبا بكر حممد بن علي ابن غريباً شهيداً، ورأيت جزأ من حكايات 
  .احلسن اجللندي املوصلي بطرسوس

يقول مسعت جعفر اخللدي، يقول مسعت أبا جعفر احلداد، يقول ألصحابه إذا جاء أهل الدنيا، وجالسوكم 
مل يقض فليس فيهم خري ويهربون منكم فاسئلوهم حاجة فإن قضوها ففيهم خري فال تعاودوهم حلاجة بعدها، وإن 

وتسترحيون وفيه مسعت أبا علي بن إمساعيل املستويل، يقول قال يل أستاذي أبو يعقوب السومي ال تصحب من 
  .مالك لك ومالك يل فال تأمن أن يأخذ مالك، ولكن إصحب منهم من يقول مايل لك ومالك لك: الصوفية من قال

سن بن سلمان املؤدب الدياالباذي أبو احلسن، حدث عنه أبو سعد إمساعيل بن علي علي بن حممد بن عبد اهللا بن احل
السمان فقال حدثنا أبو احلسن هذا بقراءيت عليه بقزوين يف املدينة الكبرية حدثنا أبو منصور حممد بن أمحد ابن 

بن زيد عن خالد بن معدان منصور الفقيه حدثنا أبو يعلى املوصلي حدثنا عمرو بن حصني حدثنا ابن عالثة عن ثور 
  .عن مالك بن خيامر عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

قال ما عظمت نعمة اهللا على عبد، إال عظمت مؤنة الناس عليه، فمن مل حيتمل مؤنة الناس، فقد عرض تلك النعمة 
فوائده عن أيب احلسن علي بن حممد ابن عبد اهللا املؤدب للزوال، وروى حممد ابن احلسني بن عبد امللك البزاز يف 

  .وغالب الظن القريب من اليقني أنه هذا الدياالباذي أنبأ حممد بن أمحد بن منصور الفقيه
أنبأ حامد بن حممد بن شعيب حدثنا شريح بن يونس حدثنا يزيد بن هارون حدثنا اليمان بن املغرية عن عطاء بن أيب 

" إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، و : رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قالرياح عن ابن عباس 
  .ربع القرآن" قل يأيها الكافرون " تعدل ثلث القرآن، و " قل هو اهللا أحد 

علي بن حممد بن عبد اهللا الصويف القزويين، حدث بنيسابور، رأيت يف جزء مجعه احلافظ أبو سعد عبد الرمحن بن 
مد بن عبد اهللا األدريسي صاحت تاريخ مسرقند، حدثين علي بن حممد بن عبد اهللا الصويف القزويين بنيسابور حم

حدثنا العباس بن منصور النيسابوري حدثنا سهل بن عمار حدثنا سليمان بن عيسى عن سفيان الثوري عن هبز بن 
  .حكيم عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

ترعون عن ذكر الفاجر حىت يعرفه الناس اذكروه مبا فيه حىت حيذره الناس ويشبه أن يكون هذا علي بن حممد قال أ
بن عبد اهللا الصويف أبا احلسن القزويين، الذي ذكر احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ يف تاريخ نيسابور أنه كان نزيل نساو 



  .بور غري مرة وروى عنههبا تويف سنة سبع ومثانني وثالمثائة، وأنه قدم نيسا
فقال أنبأ على هذا أنبأ أبو القاسم عمر بن حممد بن أمحد بن هارون العسكري ببغداد حدثنا عبد اهللا بن احلسن 
اهلامشي حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه، قال صعد النيب صلى اهللا عليه وآله 

  .وعمر وعثمان، فرجف اجلبل فقال اثبت نيب وصديق وشهيدان وسلم حراء أو أحداً ومعه أبو بكر
علي بن حممد بن عبد اهللا الصفار، مسع أبا احلسن القطان، يقول حدثنا أبو معني احلسني بن احلسن الطربكي الرازي 

د الرمحن حدثنا ابن أيب مرمي حدثنا حممد ابن جعفر بن أيب كثري أخربين حيىي بن سعيد األنصاري أخربين حممد بن عب
بن سعد بن زرارة عن عياش الشامي عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

  .وسلم ليلة اجلن وهو مع جربئيل عليهما السالم وأنا معه

 قرباً، فقال فجعل النيب يقرأ فاقبل عفريت من اجلن يف يده شعلة فجعل النيب يقرأ وجعل العفريت يدنو ويزداد يعين
جربئيل عليه السالم للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أال أعلمك كلمات تقوهلن يكب العفريت لوجهه ويطفئ 

  .شعلته
فقال قل أعوذ بوجه اهللا الكرمي وكلمات اهللا التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر من شر ما ينزل من السماء وما 

ومن شر طوارق الليل إال طارقاً يطرق خبري، يا رمحن فكب العفريت والطفات  يعرج فيها ومن شرفنت الليل والنهار
  .شعلته

  .علي بن حممد بن عبد الوهاب، مسع أبا علي الطوسي بقزوين
علي بن حممد بن علي بن خملد أبو احلسن املخلدي، روى عن أيب احلسني بن املرزبان، وحدث عنه اخلليل بن عبد 

سن بن خملد حدثنا أبو احلسني أمحد بن حممد بن املرزبان حدثنا أبو داؤد سليمان بن يزيد اجلبار فقال حدثنا أبو احل
حدثنا حممد بن زيد بن ماجة حدثنا علي بن حممد الطنافسي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سهيل بن أيب صاحل عن 

صلى اهللا عليه وآله وسلم االميان  عبد اهللا بن دينار عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا
  .بضع وسبعون باباً، أدناها إماطة األذى عن الطريق وأرفعها قول ال إله إال اهللا واحلياء شعبة من االميان

علي بن حممد بن علي اجليلي، شيخ زاهد معمر نيف على املائة يف العفة واجملاهدة والذكر اجلميل، ومسع عبد الواحد 
شريي األربعني لألستاذ أيب القاسم، سنة مخسني ومخسمائة، بسماعه عن أبيه عن جده األستاذ، بن عبد املاجد الق

ومسعه حيدث عن أيب بكر الشريوي أنبأ أبو بكر بن ريده أنبأ سليمان بن صاحل بن أمحد حدثنا حممد بن حيىي القطيعي 
عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا حدثنا عاصم بن هالل عن أيوب السختياين عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا 

  .عليه وآله وسلم ال طالق إال بعد النكاح
علي بن حممد بن علي امللحي أبو احلسن، مسع أبا الفتح الراشدي بقراءة خدا دوست الديلمي جزأ من حديث 

د بن صاحل عن إبراهيم بن حممد بن عبيد الشهرزوري، سنة اثنيت عشرة وأربعمائة، برواية الراشدي عن علي بن حمم
حدثنا هارون يعين ابن إسحاق حدثنا وكيع عن األعمش عن أيب حازم، عن أيب هريرة رضي : الشهرزوري، فقال

إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فأبت فبات وهو عليها : اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .ساخط لعنتها املالئكة حىت يصح

علي الثيذمقاين كان له مست ووقار وكان يعرف من الفقه واللغة وغريمها، أطرافاً ومسع أبا النجيب  علي بن حممد بن
الكرجي، حيدث يف بعض أماليه عن أيب الفتح الكروجي عن أيب عامر األزدي عن عبد اجلبار عن حممد بن حمبوب 

هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة عن أيب عيسى أنبأ حممد بن حيىي عن حممد بن يوسف عن سفيان الثوري، عن 



  .رضي اهللا عنها
قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهلي، وإذا مات صاحبكم، 

قوله وإذا مات صاحبكم فدعوه يتضمن النهى عن سب األموات والتعرض هلم، واملناسبة بينه، وبني ما قبله . فدعوه
  .تعميم اخللق باخلري حىت األموات ذكره اململياالشارة إىل 

علي بن حممد بن عامر أبو احلسن النهاوندي، حدث بقزوين رأيت خبط أيب احلسن القطان، حدثين أبو احلسن علي 
بن حممد النهاوندي، بقزوين سنة ست وتسعني ومائتني، حدثنا أبو جعفر حممد يف الفضل البزاز حدثنا أمحد بن 

حدثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن اخلوري، عن سفيان الثوري عن إبراهيم بن أدهم، عن حممد بن زياد عيسى التنيسي، 
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أما خيشى الذي رفع رأسه قبل االمام أن حيول اهللا 

  .رأسه رأس محار
له علي بن أمحد بن صاحل املقرئ، سنة سبعني وثالمثائة، ومسع  علي بن حممد بن عمران البزاز، مسع احلديث وأجاز

علي بن حممد بن عمران إعراب مشكل القرآن ألمحد بن حيىي ثعلب، من أيب علي اخلضر بن أمحد الفقيه عن أيب 
  .احلسن القطان عن ثعلب

ن حبيب املفسر أن علياً هذا علي بن حممد بن قادم القزويين الكاتب له يد، يف الكتابة وذكر االمام أبو القاسم ب
  :أنشده

  وهي من عقلهم ألذ وأحال... عدلوين على احلماقة جهالً 
  لساروا إىل اجلهالة رسال... لو لقوا ما لقيت من حرفة العلم 

  أيها الالئمون يف احلمق مهال... ولقد قلت حني أغروا بلومي 

  وميوتون أن تعاقلت جهال... محقى قائم بقوت عيايل 
  .حممد بن القاسم، مسع أبا بكر اللحياين الرازي مسع أيب احلسن القطانعلي بن 

علي بن حممد بن عيسى بن موسى الصفار القزويين، مسع أباه، وعلي بن أيب طاهر وغريمها، حدث حممد بن احلسني 
ي، حدثنا احلسني بن عبد امللك عن أيب الفتح، حممد بن عبد الغفار ابن أمحد الصفار، حدثنا حممد بن عامر السمرقند

بن إسحاق التستري، حدثنا عبيد بن جناد احلليب، عن عبيد اهللا بن عمرو عن عبد الكرمي، عن سعد بن جبري، عن 
يكون يف آخر الزمان قوم خيضبون . ابن عباس رضي اهللا عنهما، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  . جيدون رحيهابالسواد كحواصل احلمام، ال يدخلون اجلنة، وال
علي بن حممد بن لشكر الغازي أبو طالب قدم قزوين غازياً سنة إثنتني ومخسمائة، ومسع منه القاضي أبو الفتح 

إمساعيل بن عبد اجلبار بن ماك، وغريه نسخة األشج بروايته عن احلافظ أيب نعيم عن أيب بكر اجلرجرائي املفيد عن 
  .األشج

مسع أبا سليمان حممد بن سليمان بن يزيد بقزوين، بقراءته عليه سنة مخس ومثانني علي بن حممد بن متوية الرازي، 
  .وثالمثائة

علي بن حممد بن الشابوري، مسع الرياضة للشيخ جعفر بن حممد األهبري من أيب علي املوسياباذي، بقزوين سنة 
  .إثنتني ومخسمائة

عن حممد ابن احلسني الرازي، أنبأ االمام أمحد بن علي بن حممد بن املفلح القزويين، أبو احلسن الفامي، روى 
إمساعيل، أنبأ هبة الرمحن بن عبد الواحد القشريي، أنبأ أبو الفضل الطبسي، يف بستان العارفني، من مجعه أنبأ أبو 



القاسم السراج، وهو عبد الرمحن بن حممد حدثنا علي بن حممد بن مفلح القزويين حدثنا حممد بن احلسن بن محوية 
  .الرازي، حدثنا أبو معني حدثنا صفوان بن صاحل حدثنا هشام بن يزيد

قال يغدو املؤمن بني أربعة، كافر جياهده ومؤمن حيسده، ومنافق يبغضه، وشيطان يضله، والذي حدث عنه أبو حازم 
بن مفلح عمر بن أمحد بن إبراهيم العبدي، فيما روى عنه أبو بكر اخلطيب يف تاريخ بغداد، فقال أخربين علي 

القزويين، مسعت أمحد بن حممود الزجناين، مسعت احلسن بن الليث الرازي، قال رأيت حممد بن محيد الرازي، يف 
املنام، فقلت يا أبا عبد اهللا ما فعل اهللا بك قال غفر يل، قلت مباذا قال، برجائي إياه، مثانني سنة غالب الظن أنه الذي 

  .حنن يف ذكره نسب إىل جده
مد بن مهروية الرباز أبو احلسن القزويين يعرف بعالن وقد يقال له الصامغاين قال اخلليل احلافظ مشهور علي بن حم

كتب احلديث الكثري ومسع أبا حامت والعباس الدوري وحممد بن إسحاق الصغاين واحلسن بن علي بن عفان، وعلي 
لعزيز الدينوري، وعمرو بن سلمة، ذكر أبو بن عبد العزيز وإبراهيم بن حممد الصغاين، والدبري وحممد بن عبد ا

بكر اخلطيب أنه حدث عنه ببغداد، سنة ثالث وعشرين وثالمثائة عن حيىي بن عبدك وداؤد بن سليمان، وحدث 
عنه ببغداد أبو احلسن عبد الواحد بن حممد احلباب القاضي وروى عنه أبو حفص عمر بن أمحد بن شاهني يف كتاب 

  .عقدة ثالثة أجزاءالشكر وانتخب عليه ابن 
مسع تاريخ أمحد بن زهري بن أيب خيثمة منه، وأحاديث أيب هدبة عن أنس، من أيب جعفر حممد بن عبيد اهللا املنادي 

سنة سبع وستني ومائتني، بروايته عن أيب هدبة، وأحاديث أيب مكيس دينار عن أيب عبد اهللا أمحد بن حممد بن غالب، 
وأحاديث خراش، عن غالم اخلليل هذا عن خراش، ومسند علي بن موسى غالم اخلليل، عن دينار عن أنس 

  .الرضاء، عن داؤد بن سليمان الغازي، وتويف سنة مخس وثالثني وثالمثائة وقد نيف على املائة ومل يكن له ولد ذكر
  .علي بن حممد بن موسى السمار مسع أبا الفتح الراشدي

دث بقزوين عن حممد بن أيوب، ومسع منه أبو طاهر حممد بن علي علي بن حممد بن هارون الروياين أبو احلسن ح
بن السقا حديثه عنه أنبأ موسى بن إمساعيل، حدثنا محاد بن سلمة أنبأ أبان عن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا 

وجهه زوجته  عليه وآله وسلم، قال يعطي الشهيد ثالثاً أول دفعه من دمه يغفر له ذنوبه وأول من ميسح التراب عن
  .من احلور العني، وإذا وجب جنبه إىل األرض وقع يف اجلنة

حدثنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد وثنا حيىي : علي بن حممد بن يزداد الكتيب، مسع أبا احلسن القطان يقول
لى اهللا عليه وآله بن سعيد عن عبد الرمحن ابن حرملة عن سعيد بن املسيب رضي اهللا عنه، قال كتب رسول اهللا ص

وسلم إىل كسرى وقيصر والنجاشي أما بعد تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبدوا إال اهللا وال نشرك به شيئاً 
  .وال يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اهللا فإن تولوا فقولوا شهدوا بأنا مسلمون

مزق أو مزقت أمته، وأما قيصر، : ى اهللا عليه وآله وسلمفأما كسرى فمزق كتابه ومل ينظر فيه، فقال رسول اهللا صل
فقال إن هذا الكتاب مل أره بعد سليمان، بسم اهللا الرمحن الرحيم، وأرسل إىل أيب سفيان ابن حرب واملغرية بن شعبة 

  .وكانا تاجرين بالشام فسأهلما عنه فقال بأيب لو كنت عنده لغسلت قدميه ليملكن ما حتت قدمي
صلى اهللا عليه وآله وسلم إن له مدة، وأما النجاشي فآمن أو قال فأسلم وآمن من عند من أصحاب فقال النيب 

النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، وبعث إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بكسوة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .عنده من األمان فآمن من االميان وأمن من: وآله وسلم اتركوه ما ترككم قال أبو عبيدة

علي بن حممد البزاز، مسع أبا حامت أمحد بن احلسن املعروف خباموش يف اجلامع بقزوين، حديثه عن أيب حممد عبد 



الرمحن بن أمحد بن حممد النيسابوري احلافظ، مسعت علي بن احلسن بن املثىن الطربي، مسعت احلسن بن علوية، 
قل : ن عيد املؤمنني قال السرور باالميان والتنزه بالقرآن، قال اهللا تعاىلمسعت حيىي بن معاذ رمحة اهللا عليه وسل ع

  .بفضل اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا
علي بن حممد البياري أبو احلسن األديب، مسع أبا طلحة اخلطيب، حيدث عن أبيه عن جده عن علي رضي اهللا عنه 

األرض عنه يوم القيامة، وأنت معي ومعك لواء احلمد،  أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال أنا أول من ينشق
  .وهو بيدك تسري به أمامي تسبق به األولني واآلخرين

  .علي بن حممد أبو احلسن البغدادي، مسع علي بن أمحد بن صاحل
أيب علي بن حممد اخلراساين، مسع الكثري من أمحد بن إبراهيم بن مسوية وغريه، ويف مسموعه من ابن مسوية عن ابن 

الدنيا، حدثين حممد بن حيىي بن أيب حامت، مسعت أبا عبد الرمحن القرشي قال حدثت عن احلسن، قال رأيت بدوية 
دخلت الطواف فقالت يا حسن الصحبة، جئتك من بعد أقبلت أسألك سترك الذي ال خترقه الرماح وال تزيله 

  .الرياح
  .علي بن حممد الديلمي، مسع أبا عمر بن مهدي بقزوين

لي بن حممد أبو احلسن الصويف القزويين، روى عن أيب الطيب العكي، حدث عنه الشيخ أبو عبد الرمحن السلمي ع
  .يف طبقات الصوفية عند ذكر أيب يزيد البسطامي رمحه اهللا تعاىل

ني علي بن حممد الكاتب املعروف بالطائي، مسع أبا زيد الواقد ابن اخلليل بن عبد اهللا اخلليلي، سنة ست وسبع
وأربعمائة، وأجاز له علي بن حممد الطرازي أبو احلسن الرازي فقيه، مسع بقزوين وصية علي رضي اهللا عنه من 
االمام أمحد بن إمساعيل، بروايته عن عبد الرحيم بن اخلليل الصرامي ومن علي بن حيدر الردبري، بروايته عن 

  .االمام ملكداد ابن علي
أبا الفتح الراشدي يف الصحيح للبخاري، حديثه عن أيب نعيم حدثنا مسعر عن علي بن حممد النقاش احلكيم، مسع 

والتني " عدي بن ثابت، قال مسعت الرباء رضي اهللا عنه، مسعت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يقرأ يف العشاء 
  .فما رأيت أحداً أحسن صوتاً وقراءة منه" والزيتون 

  :ذكر أمحد بن فارس أن أبا احلسن هذا أنشده بقزوينعلي بن حممد الكرجي البزاز أبو احلسن 
  وناثر الدر قدام اخلنازير... يا ناشر البز عند القرد تعرضه 

علي بن حممد بن املاوردي، مسع أبا احلسن أمحد بن احلسني بن حممد بن علوية اخلطيب بقزوين، حيدث عن أيب علي 
مد بن مهزم عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة الطوسي حدثنا زيد بن أخرم أبو طالب الطائي حدثنا حم

رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال صلة الرحم وحسن اخللق وحسن اجلواز يعمرن الديار 
  .ويزدن يف األعمار

يقع التداخل  علي بن حممد املؤدب، مسع أبا احلسن علي بن أمحد بن صاحل، كتاب األحكام أليب علي الطوسي، وقد
  .يف هذه األمساء

علي بن حممود بن علي بن أيب طالب أبو الرجاء بن القاضي أيب طالب األصبهاين، مسع بقزوين االمام أمحد بن 
  .إمساعيل، سنة سبع ومثانني ومخسمائة

عن  علي بن حممود بن حممد أبو احلسن القاضي من الفقهاء توىل القضاء بقزوين، سنة ثالث ومخسمائة، نيابة
  .القاضي أيب القاسم علي بن عبد الرزاق ابن حممد النيسابوري



علي بن املختار بن عبد الواحد بن حممود بن عبد الصمد أبو احلسن الفارسي، مث الغزنوي فاضل متقن يف علوم 
أيضاً، العربية ويف الفرائض، واملقدرات وعلوم احلساب، صنف فيها كتباً مفيدة وكان له دخول يف الفقه واحلديث 

ومسع صحيح البخاري من أيب الفتح ناصر بن نصر ابن أيب الفوارس، بروايته عن أيب نصر حممد بن أمحد املقرئ عن 
  .أيب إسحاق إبراهيم بن أمحد بن املستملي عن الفربري

. طيب عنهمسع األربعني املخرجة من مسموعات إمام احلرمني أيب املعايل اجلويين من إبراهيم بن حممد بن إبراهيم اخل
وحصلت السماعات واالجازات العالية له يف أسفاره، ورأيت خبط بعض رفقائه، يف خالل جمموعه له يقول حممد بن 

إمساعيل بن أيب النذير العجلي، كنت أنا والشيخ االمام الصديق الصدوق علي بن املختار بن عبد الواحد يف 
  .استجازة أئمة نيسابور شريكي عنان وفرسي رهان

بلغت الصحبة مداها وشحدت الفرقة مداها آثرين باحلر لعزمه على العود إليها وإناخة ركائب السفر عليها  فلما
فشكرته على ذلك شكر األرض إحسان السماء والروض هتتان الغما وكتبت يف شهور سنة سبع وعشرين 

  :ومخسمائة هجرته قائالً
  فمىت التقاء مشرق ومغرب... راحت مشرقة ورحب مغربا 

أيت خبطه على ظهر كتاب، تركت املسجد اجلامع والترك له ريبة فإن ردت من الغيبة زدناك من الغيبة، وقرأت ر
عليه شيئاً من احلساب ومقامات من كتاب احلريري، وتويف يوم االثنني الرابع عشر من ذي احلجة، سنة اثنتني 

  .وسبعني ومخسمائة، وكان قد وردها مراراً مث أسكنها آخراً
بن مرداويج بن إسفهسالر أبو احلسن الطربي كان حسن السرية واهلدى، له وقوف على األخالق واآلداب علي 

اجلميلة وختلق هبا، ورافق االمام حممد بن أيب سعد الوزان مدة والزمه سفراً وحضراً، وحج معه وجاور مبكة 
وكانت قد مرت عليه رياضات واملدينة، ومسع احلديث بقزوين والري وغريمها، ومسع منه يف آخر عهده، 

  .وجماهدات، والفتح عليه يف خالهلا الكلمات الدقيقة مث ذهبت عنه
علي بن مشكان، مسع اخلليل القرائي، سنة مخس وتسعني وأربعمائة، حديثه عن أيب احلسن حممد بن التركمان 

حممد عبد اهللا بن أبان بن شداد العسقالين شيخ الصوفية بعسقالن حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد املقرئ حدثنا أبو 
حدثنا أبو الدرداء هاشم بن حممد األنصاري حدثنا عمرو بن بكر السكسكي عن حممد بن القاسم عن أيب إدريس 
اخلوالين عن أيب ذر الغفاري رضي اهللا عنه، قال قلت يا رسول اهللا، أي األعمال أفضل قال االميان باهللا واجلهاد يف 

  .سبيله
و احلسني القزويين، حدث عنه القاضي إبراهيم بن محري اخليارجي، قال حدثنا أمحد بن عبيد أنبأ حممد علي بن معاذ أب

بن مقاتل حدثنا مهران بن أيب عمر العطاري عن حبر السقا عن احلكيم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا 
ر إىل وجه والديه نظر رمحة إال كتب له هبا ما من رجل ينظ: عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .حجة مقبولة مربورة قيل يا رسول اهللا، وإن نظر إليه يف اليوم مائة ألف مرة قال وإن نظر
أنبأ به احلافظ أمحد بن سلفة باالجازة العامة أنبأ أبو الفتح إمساعيل ابن عبد اجلبار حدثنا أبو احلسن حممد بن علي بن 

أبو بكر احلسن بن احلسني بن مجشاد الفقيه حدثنا أبو احلسني علي بن معاذ القزويين، وليس  حممد الشروطي حدثنا
علي بن معاذ القزويين الذي روى عن أمحد بن إدريس، قال حدثين أيب إدريس بن قتيبة عن اجلارود بن يزيد عن 

  .نوح بن مرمي عن أسامة بن شريك
عليه وآله وسلم يقال له سخط، فقال يا حممد إىل ما تدعو قال إىل قال كان رجل له صحبة من رسول اهللا صلى اهللا 



قال إمنا يقال . اهللا تعاىل قال فأين اهللا قال هو بكل مكان موجود ليس يف شيء منها مبحدود قال يا حممد من أين جاء
املكان قال يا حممد، من أين جاء للزائل من مكان إىل مكان وربنا مل يزل وال يزول، قال فأين هو، قال خالق األين و

  .فكيف هو قال قال كيف ريب بالكيف، والكيف خملوق

قال يا حممد إنك لتصف رباً عظيماً فما علمي بأنه أرسلك رسوالً، فلم يبق حبضرة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 
أشهد أن ال إله إال  هو رسول اهللا، هو رسول اهللا، فقال الرجل: نبتة وال حجر، وال شيء إال تكلم بإذن اهللا فقال

  .اهللا وأنك حممد رسول اهللا، فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عبد اهللا غري املذكور أوالً واهللا أعلم
علي بن املعايل أبو احلسن القرائي مسع األستاذ الشافعي بن داؤد املقرئ يروى عن أمحد بن اخلضر الصامت أنبأ أبو 

ي حدثنا أيب منصور القطان، وعبد العزيز بن ماك، حدثنا أبو العباس أمحد بن إبراهيم احلسن علي بن احلسن الصيقل
بن مسوية العجلي، حدثنا أبو زرعة الرازي، حدثنا خلف بن الوليد حدثنا أبو جعفر الرازي حدثنا عبد العزيز بن 

يعلمنا أن نقول أللهم  عمر، عن عبادة بن الصامت قال كان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا دخل رمضان
  .سلمنا لرمضان وسلم رمضان منا وتسلمه منا متقبالً

علي بن ممويه الدقاق القزويين، مسع أبا احلسن القطان يف غريب احلديث أليب عبيد حدثين يزيد، عن سفيان عن 
 عليه وآله منصور، عن املنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا

  .وسلم أنه كان يعوذ احلسن واحلسني أعيذ كما بكلمات اهللا التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عني ألمة
علي بن منصور بن عبد امللك بن إبراهيم بن أمحد بن حممد الفراء القزويين أبو احلسن الفقيه، سكن بغداد وكان من 

  .مد بن عليأهل الفقه واحلديث روى عنه ابنه أبو منصور حم
علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب أبو احلسن الرضاء من أئمة أهل البيت 
وأعاظم ساداهتم، وأكابر وبائع له أمري املؤمنني املأمون، وجعله ويل عهده سنة إحدى ومائتني، مث مات قبل املأمون، 

  .بسعي ذي الرياستني الفضل بن سهل كتب إليه ذو الرياستني وملا عزم املأمون على تفويض العهد إليه
بسم اهللا الرمحن الرحيم لعلي بن موسى الرضا وإبن رسول اهللا املصطفى، املهتدي هبديه، املقتدي بفعله، احلافظ لدين 

، سالم اهللا اخلازن لوحي اهللا من وليه الفضل بن سهل الذي بذل يف رد حقه إليه مهجه، ووصل ليله فيه بنهاره
عليك أيها املهتدي ورمحة اهللا وبركاته، فإين أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال اهللا، وأسأله أن يصلي على حممد عبده 

  .ورسوله
فإين أرجو أن اهللا قد أدا لك، وإذن لك يف إرجتاع حقك ممن استضعفك وأن يعظم منه عليك، وأن جيعلك ! أما بعد 

رغب عنك منك، ما كانوا حيذرون، وان كتايب هذا عن أزماع من أمري املؤمنني  االمام الوارث ويرى أعداءك، ومن
  .عبد اهللا االمام املأمون ومين على رد مضلمتك عليك، وإثبات حقوقك يف يديك، والتخلي منها إليك
هللا صلى اهللا على ما أسأل الذي وفق عليه أن يبلغين ما أكون به أسعد العاملني وعند اهللا من الفائزين، وحلق رسول ا

عليه وآله وسلم من املؤدين ولك عليه من املعاونني، حىت أبلغ يف توليتك، ودولتك كلميت احلسنتني، فإذا أتاك 
كتايب جعلت فداك، وأمكنه أن ال تضعه من يدك حىت تسري إىل باب أمري املؤمنني الذي يراك شريكاً يف أمره وشقيقاً 

علت ما خبرية اهللا حمفوفاً، ومبالئكته حمفوظاً، وبكالئته حمروساً وأن اهللا كفيل يف نسبه، وأوىل الناس مبا حتت يده، ف
لك بكل ما جيمع حسن العائذة عليك وصالح األمة وحسبنا اهللا ونعم الوكيل والسالم عليك ورمحة اهللا وبركاته 

  .وكتبت خبطي
 الفعال ملا يشاء ال معقب حلكمه، وال راد بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا: ملا جعل املأمون العهد إىل الرضي كتب



لقضائه يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور وصالته على نبيه حممد يف األولني واآلخرين وآله الطيبني أقول وأنا 
علي بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني أن أمري املؤمنني عضده اهللا بالسداد، ووفقه للرشاد عرف من حقنا ما 

ه فوصل أرحاماً قطعت، وأمن أنفسنا فزعت، بل أحياها وقد تلفت وأغناها إذا صفرت مبتغياً رضا رب جهله غري
  .العاملني ال يريد جزاء إال من عنده وسيجزي اهللا الشاكرين وال يضيع أجر احملسنني

اهللا إثباهتا، فقد أنه جعل إىل عهده واالمرة الكربى إن بقيت بعده، ممن حل عقدة أمر اهللا بشدها، وفصم عروة أحب 
أباح حرميه وأحل حمرمه، إذ كان بذلك زارياً على االمام منتهكاً حرمة االسالم، وقد جعلت هللا على نفسي أن 

  .أسترعاين أمر املسلمني وقلدين خالفته، العمل فيهم بطاعته وسنة نبيه صلى اهللا عليه وآله وسلم

كه حدوده وأباحته قرائضه، وأن أختري الكفاة جهدي، وطاقيت أن ال أسفك دماً حراماً، وال أبيح فرجاً إال ما سف
وجعلت بذلك على نفسي، عهداً موكداً يسألين عنه فإنه يقول أوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤالً فإن حدت أو 

  .غريت أو بدلت كنت للعن مستحقاً وللنكال متعرضاً
، واحلول، بيين وبني معصيته، يف عافية يل وللمسلمني أغوذ باهللا من سخطه، وإليه أرغب يف تسهيل سبلي إىل طاعته

إن اهللا على كل شيء قدير، واجلفر يدل على الضد من ذلك وما أدري ما يفعل يب وال بكم، إن احلكم إال هللا 
يقضي احلق وهو خري الفاصلني، لكين امتثلت أمري املؤمنني وأثرت رضاه، واهللا يعصمين وإياه وهو حسيب وحسبه 

  .كيل وكتبت خبطي يف حمرم سنة اثنتني ومائتنيونعم الو
كان أمري املؤمنني املأمون، قد زوجه بنته زينب قال اخلليل احلافظ حدثين أبو احلسني أمحد بن حممد بن املرزبان 

الزاهد حدثنا أمحد بن الفضل ابن خزمية، ببغداد، حدثنا إبراهيم بن حامد بن شبيب األصبهاين حدثنا أمحد ابن حممد، 
ملا أراد املأمون أن يزوج ابنته من الرضا، قال يل يا حيىي تكلم قال فأجللته أن أقول له : عت حيىي بن أكثم يقولمس

  .أنكحت قال فقلت له يا أمري املؤمنني أنت احلاكم األكرب وأنت أوىل بالكالم
وصلى اهللا على حممد عند ذكره، أما فقال احلمد هللا الذي تصاغرت األمور مبشيته، وال إله إال اهللا إقراراً بربوبيته، 

بعد، فإن اهللا تعاىل جعل النكاح الذي رضيه حكماً وأنزله وحياً سبباً للمناسبة إال وإين قد زوجت ابنيت من علي بن 
  .موسى الرضا، ومهرهتا والسالم

ايل القرشي، ومسع منه مسع علي بن موسى أباه، وعمومته عبد اهللا وإسحاق وعلياً بين جعفر، وعبد الرمحن بن أيب املو
املعلى بن منصور الرازي، وآدم بن أيب اياس، وحممد بن رافع، ونصر بن علي اجلهضمي، وغريهم، وحدث اخلليل 

احلافظ عن حممد بن إسحاق الكيساين قال حدثنا أيب، وعلي بن مهروية حدثنا داود بن سليمان حدثنا علي بن 
يه جعفر بن حممد عن أبيه حممد بن علي، عن أبيه علي بن احلسني، موسى الرضا، حدثين أيب موسى بن جعفر عن أب

العلم : عن أبيه احلسن عن أبيه علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .خزائن ومفتاحه السؤال، فسلوا يرمحكم اهللا فإنه تؤجر فيه أربعة السائل، واملعلم واملستمع، واحملب له

قد اشتهر اجتياز علي بن موسى الرضا بقزوين، ويقال إنه كان مستخفياً يف دار داود بن سليمان الغازي روى عنه 
النسخة املعروفة، روى عنه إسحاق بن حممد، وعلي بن حممد بن مهروية وغريمها، قال اخلليل وابنه املدفون يف مقربة 

  .ا رضي اهللا عنه سنة ثالث ومائتنيقزوين، يقال إنه كان ابن ستني أو أصغر وتويف الرض
  .علي بن موسى بن هارون بن حيان أبو احلسن، روى عن علي ابن احلسن بن سلم، وحممد بن موسى احللواين

علي بن موسى الدينوري، أبو احلسن الصويف، دخل قزوين وحدث هبا، وكأنه سكنها، فإن احلافظ أبا سعيد النقاش 
ويين أنبأ حممد بن مكي بن أيب الرجاء يف كتابه، أنبأ حممد بن أمحد بن الفرح السكري مساه يف بعض املواضع علياً القز



عن سليمان بن إبراهيم بن سليمان كتابة أنبأ أبو سعيد حممد بن علي بن عمرو النقاش احلافظ يف فضائل الشافعي 
  .رضي اهللا عنه من مجعه

ن علي بن موسى الدينوري بقزوين، يقول قال يل رجل أنبأ أبو نصر منصور بن حممد بن إبراهيم، مسعت أبا احلس
مبكة إن الشافعي رضي اهللا عنه كان رافضياً، افوقع ذلك يف نفسي، مث رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
يف املنام، يف الطواف ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم والشافعي معهم، فقلت يا رسول اهللا أيش 

يف الشافعي فقال صلى اهللا عليه وآله وسلم بأعلى صوته أيش يقال يف الشافعي يأيت يوم القيامة ومعه ألف  تقول
  .شهيد كل واحد يشفع يف سبعني ألفاً

علي بن املوفق مسع أبا احلسن القطان بقزوين يقول حدثنا أبو عبد اهللا احلسني بن علي بن حممد الطنافسي، حدثنا 
عنية عن أبيه، عن معاوية قال أنا أول امللوك، وأيضاً حدثنا احلسني حدثنا أيب حدثنا أيب أسامة، أبو نعيم عن ابن أيب 

  .عن محاد بن زيد، عن معمر، عن الزهري قال عمل معاوية سنة عمر رضي اهللا عنهما سنتني

زرعة الفقيه حدثنا  علي بن ميمون بن علي املؤدب أبو احلسن القزويين، حدث عن القاضي أيب حممد عبد اهللا بن أيب
حممد بن بكر التمار بالبصرة، حدثنا أبو داؤد سليمان بن األشعث حدثنا النفيلي والقعنيب حدثنا عبد العزيز بن أيب 

حازم، عن أبيه، عن سعيد املقربي، عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
  .، فقد أعذر إليه يف العمرمن عمره اهللا ستني سنة: وسلم

  .علي بن ميمون مسع أبا الفتح الراشدي، سنة ست عشر وأربعمائة وهو غري األول
  االسم النون يف اآلباء

علي بن ناجية أبو مطيع الضيب، مسع أبا الفتح الراشدي سنة ست عشر وأربعمائة، ومسع غريب احلديث أليب عبيد 
  .خاللهمن أيب حممد الطييب سوى جملس واحد من 

علي بن ناصر احلمامي، مسع األربعني للمتصوفة مجع أيب عبد الرمحن السلمي، من االمام أمحد بن إمساعيل سنة إثنتني 
  .وأربعني ومخسمائة بروايته عن وجيه الشحامي عن أيب بكر بن خلف عنه

  .سمائةعلي بن أيب نعيم العصار، مسع التلخيص أليب معشر من أيب إسحاق الشحاذي سنة سبع ومخ
  االسم اهلاء يف اآلباء

علي بن هبة بن علي بن احلسني بن بلكوية أبو القاسم البلكوي، مسع أبا الفتح إمساعيل بن منصور الطوسي، سنة 
  .مخس وعشرين ومخسمائة، وأجاز له من ذكرنا أهنم أجازوا البن عمه بلكوية بن فضل اهللا بن علي بن بلكويه

 أبو احلسن الكرجي، من شيوخ الصوفية املذكورين كان مقيماً بقزوين مدة ينتابه علي بن هبة اهللا بن حممد الصويف
املتصوفة ويلبس املبتدئون منه اخلرقة، وكانت خرقته من االمام هبة اهللا بن عبد الرمحن ابن عبد الواحد القشريي، 

  .يخاً حسن املنظر واملخربواستدعى منه يف آخر عهده أن ينتقل إىل املراغة، فأجاب إليها، وهبا تويف وكان ش
علي بن هارون بن خسروهان بن عبيد، روى عن كثري بن شهاب اليماين وكان خنت إسحاق بن حممد الكيساين، 

  .على ابنته ويأيت ذكر أبيه من بعد
  االسم الياء يف اآلباء

يث والفقه، وغريمها، علي بن حيىي بن علي بن يعقوب بن غزال، أبو احلسن الفقيه القزويين كتب الكثري، من احلد
وله معلقات من الشعر واحلكايات، وغريمها عن هبة اهللا بن زاذان وغريه رأيت خبطه أنشدنا الشيخ االمام هبة اهللا 



  :أنشدنا أبو القاسم عبد الواحد بن حممد املطرز البغدادي لنفسه
  الفراق لتوديع ورد سالم... وملا التقينا بالصراة عشية 

  نفض عن األشواق كل ختام... يب ومل نزل وقفنا على رغم الرق
علي بن حيىي بن يعقوب بن حامد أبو احلسن البزاز تفقه ببغداد مدة على الصاحلي، ومسع أمحد بن جعفر القطيعي، 

  .وأبا حممد بن مامي وأقراهنما، وبقزوين أبا منصور الفقيه، مات سنة تسعني وثالمثائة
ن يقول أنبأ أبو جعفر احلضرمي، حدثنا أمحد بن حممد بن عون القواس، علي بن أيب اليسع مسع أبا احلسن القطا

حدثنا مسلم بن خالد، عن أيب خيثم، عن سعيد بن أيب راشد، عن يعلى بن مرة العامري رضي اهللا عنه أهنم خرجوا 
  .مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل طعام، دعوا إليه، فإذا حسني يلعب مع الصبيان

ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أمام القوم، فسبط يده فطفق الغالم، يفر ههنا، وههنا ورسول اهللا فاستقب
صلى اهللا عليه وآله وسلم يضاحكه، حىت أخذه فقبله، وقال حسني مين وأنا من حسني، أحب اهللا من أحب حسيناً 

  .استقبل تقدمحسني سبط من األسباط ابن خيثم هو عبد اهللا بن عثمان ابن خيثم و
علي بن يعلى بن عوض أبو القاسم العلوي اهلروي شريف مذكور مذكر، قدم قزوين سنة ثالث وعشرين ومخسمائة 

وأقام هبا مدة موقراً حمترماً، روى جامع أيب عيسى الترمذي، عن عامر األزدي واملؤطأ من طريق القعنيب، عن عبد 
د ابن احلصني، ورأيت خبط االمام أيب سليمان الزبريي أنه كان يعقد األعلى بن عبد الواحد املليحي، ومسع مسند أمح

  :اجمللس كل يوم بكرة يف صحن املسجد يف مجع عظيم قال ومسعته ينشد
  هلن غدادة الروع غري خذول... وقد علمت نسوان مهدان أنين 
  له يف سوى اهليجاء غري بذول... وأبذل يف اهليجاء وجهي وأنين 

  :مسعته ينشد
  فكان شفاء للسليم سالمها... عليها لو أشارت وسلمت  وماذا

  فنفس عن نفس الكليم كالمها... وما ضرها أن لو أقامت وكلمت 
  .تويف سنة سبع وعشرين ومخسمائة

علي بن يعمر أبو احلسن التركي العمادي، مسع أبا إسحاق الشحاذي يروى عن الواقد بن اخلليل، عن أبيه احلافظ 
حدثين املعافا بن زكريا، حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري، حدثنا زائدة بن أيب زياد، حدثين  اخلليل بن عبد اهللا

أللهم بارك : زياد النمريي، عن أنس بن مالك، رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال ملا دخل رجب
وآله وسلم يقول ليلة اجلمعة ليلة غراء ويوم  لنا يف رجب، وشعبان، وملغنا رمضان، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه

  .اجلمعة يوم أزهر
  .علي بن يوسف بن احلسن الضرير، مسع أبا منصور الفارسي بقزوين سنة ست وسبعني وأربعمائة

علي بن يوسف املؤدب مسع علي بن أمحد بن صاحل، ومسع أبا عبد اهللا احلسني بن علي القطان حديثه، عن إمساعيل 
ار، حدثنا احلسن بن عرفة العبدي حدثين املعتمر بن سليمان التيمي، مسعت عاصماً األحول يقول بن حممد الصف

حدثين شرحبيل أنه مسع أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر، رضي اهللا عنهم، حيدثون أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وآله 
قد أرىب قال شرجيل إن مل أكن مسعته منهم الذهب بالذهب، وزناً بوزن، مثالً مبثل من زاد أو ازداد، ف: وسلم قال

  .فأدخلين اهللا النار
علي االسفرائين شيخ صاحل، تال كتاب اهللا تعاىل امام بقزوين وأذن هبا قريباً من ثالثني سنة، حمتسباً، وكان قد نيف 



  .على املائة، وملا اختل له حسن، تويف سنة إحدى ومخسني ومخسمائة
مسع أبا حممد بن عبد اهللا بن أيب زرعة القاضي ومسع مسند عبد الرزاق بن مهام، من  أبو علي بن با داؤد الديلمي،

  .ابن عبد اهللا الكيايل
أبو علي بن سليمان الكرام، مسع األستاذ الشافعي بن داؤد املقرئ حيدث عن أمحد بن اخلضر بن حممد، حدثنا 

عبد اهللا الواسطي، حدثنا عبد اهللا بن غالب العبداين، القاضي أبو حممد عبد اهللا بن أيب زرعة، حدثنا أبو العباس بن 
عن عبد اهللا بن زياد، عن علي بن زيد، عن سعيد بن املسيب عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

  .يا أبا ذر الن تغدو فتتعلم آية من كتاب اهللا تعاىل خري من أن تصلي ألف ركعة: عليه وآله وسلم
حممد بن احلسني بن أخي عبد الباقي بن احلسني القزويين، مسع القاضي إبراهيم بن محري بن علك أبو علي بن 

القزويين شيخ من مشائخ الصوفية، أورده الشيخ أبو عبد الرمحن السلمي يف تاريخ الصوفية وقرأت على عبد اهللا 
حممد بن احلسني، سنة ست وسبعني  بن إبراهيم املقرئ، أنبأ والدي سنة ست وعشرين ومخسمائة، أنبأ أبو منصور

  .وأربعمائة وأنبأنا مجاعة عن كتاب أيب منصور أنبأ أبو الفتح الراشدي سنة مثان وأربعمائة
ثنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا البجلي الرازي، مسعت علك القزويين يقول بئس الصديق صديق حيتاج أن يقول له 

إىل االعتذار وبئس الصديق صديق حيتاج معه إىل املداراة، وبه  اذكرين يف دعائك وبئس الصديق الصديق يلجئك
عن أيب بكر البجلي، قال مسعت علك القزويين، يقول أربعة أشياء يف دار الدنيا عزيزة وال يزداد إال عزاة عامل 

  .مستعمل لعلمه، وحكيم ينطق عن فعله، ومتعبد ليست له عالقة، وواعظ ليس له طمع
استقبله يف طريق فسلم عليه فأعرض الشيخ عنه، فقال الوزير أليس اهللا تعاىل يقول، وإذا يروى أن بعض الوزراء 

حييتم بتحية اآلية، فقال الشيخ أليس اهللا تعاىل يقول فأعرض عمن توىل عن ذكرنا أنبأنا القاضي عطاء اهللا بن علي، 
رزي باسناده، عن علك القزويين، قال كان أنبأ القاضي عبد اجلبار بن أيب الفتح بن عبد اجلبار أنبأ أبو عمرو امل

رمسي أن آكل بقزوين مث ما آكل إال ببغداد مث ال آكل إال مبكة، مث إذا رجعت أكلت ببغداد، تلك األكلة حىت أعود 
  .إىل قزوين

فقلت ال تقوى على . فخرجت مرة فلما بلغت قرية كهك، لقيين شاب حدث السن فقال يل هل لك يف الصحبة
إذا كان احلامل هو محل وقوى، فقلت سر على اسم اله وكان لسانه لسان أهل قزوين إال : ي فقالصحبيت، وسفر

أين ال أعرفه فسرنا حىت بلغنا مهدان فلم أره يأكل شيئاً وال لعرض له حىت جاوزنا حلوان فقلت يا شاب ال بد من 
  .الطعام

الً باهللا القطع عن اهللا يا علك، ال تشغلين عن فقال من شغله عن اهللا شيء فليس من اهللا يف شيء، ومن شغل مشغو
اهللا فإين مسعت أبا سعيد الرازي يقول، مسعت يوسف بن احلسني، يقول مسعت أبا تراب النخشيب يقول من شغل 

  .مشغوالً باهللا عن اهللا أدركه املوت من الساعة

وقت دخويل بغداد يستقبلين وحيملين قال وكان رجل قزويين نساج ببغداد، من تالمذة ابن عطاء واجلريري إذا علم 
إىل بيته وكل عنده وتلك أكليت ببغداد، وطعامه كان مما يستشفى به فلما استقبلين على عادته، نظر إليه الشاب 

يا علك لو أنك أفردته لكفاك بال هذا فبقيت أتعجب من فراسه ومحلي النساج : يا علك معبودك ورازقك: فقال
  .لصحبة، فأىب فأحلحت فجاء معي ومل يأكلوختلف عين الشاب فسألته ا

فخرجنا من بغداد ومل يأكل حىت دخلنا مكة وهبا قزويين أعرج، كان يستقبلين وقت دخويل ويكون يل تلك األكلة 
عنده، فلما شارفنا مكة مل يستقبلين فأصاب قليب منه شيء، فقال يا علك معبودك األعرج قد تأخر عنك، فأعذره 



  .ن حدة فراستهفإنه عليل فتعجبت م
فلما دخلنا مكة إذا هو عليل، كما قال فقدم إلينا طعاماً فأكلته وامتنع الشاب، وقال قد جعلت على نفسي أال 
أفطر إال على كسب أمي األرملة، فلما فرغنا من املناسك اصطحبنا حىت دخلت بغداد فلم يأكل وجربت على 

روم ودعين عن املنزل، فقال إذا طلبتين فاطلبين عنده وصاح يب عاديت، فلما أقبلنا حنو قزوين فلما بلغنا رأس الك
  .وغاب عن عيين

فلما بلغت الدرب إذا أنا بعجوز، فقالت السالم عليك يا علك، ما فعل رفيقك فقلت عاد إىل بيته، وكان ابنها، 
لذلك الشاب أين بيتك، قالت يف سكة لب، قلت فهل لك أن أقصد بيتك فإن : فسألت عن حاله، فأجبتها وقلت

  .عالمات األولياء
فجئت معها إىل بيتها فلما دخلت إذا الشاب قد سبقنا، فقال هلا أين احلالل من كبسك : فقالت هو إليك قال

فقدمت إليه رغيفاً من عدس، فأكله مث قال يا علك كأين بك الساعة حتضر غريك وحيصل يل يف البلد حديث، مث 
  .قبل أن خيتلط حايل وبداخلي الناس رفع رأسه وقال يا رب انظر يف قصيت،

قال فجائتين أمه عشية ذلك اليوم بنعيه فدفناه تلك العشية، فرأيته تلك الليلة يف املنام، فقلت ما فعل اهللا بك فقال 
. عاتبين على صحبتك، وقال يل من يصحب اخللق ال تصحب احلق مث ساحمين، لوال املساحمة كنت وقعت وقعة سوء

رمحن السلمي، يف مقامات األولياء، من مجعه مسعت حممد بن احلسن مسعت أمحد بن عالن يقول سئل وقال أبو عبد ال
  " .أهنم فتية آمنوا برهبم " أن ال يبايل من أخذ الدنيا وأصلها االميان قال اهللا تعاىل : علك القزويين عن الفتوة فقال

  .عده االمام هبة اهللا بن زاذان يف مشيخة عمه علكان بن ماجة، من شيوخ أيب حممد عبد اهللا بن عمر بن زاذان
عالن بن الطيب بن حممد أخو عثمان بن الطيب، مسع أبا زرعة وأبا حامت الرازيني، وكان له بقزوين أوقاف، يقال أن 

  .إمسه علي وعالن ولقبه
ب، سنة تسع العالء بن أخي يوسف بن احلسن بن احلجاج، مسع سنن أيب عبد اهللا بن ماجة من أيب طلحة اخلطي

  .وأربعمائة بروايته، عن القطان
أبو العالء بن بندار بن إمساعيل الديلمي القاري، مسع فهم املناسك أليب بكر النقاش من أيب عمرو املنيقاين سنة عشر 

  .ومخسمائة
  االسم اخلمسون

ين حممد بن يعقوب بن العميد بن عبد العزيز أبو الفضل فقيه مسع االمام أمحد بن إمساعيل املتفق للجوزقي، أخرب
يوسف، حدثنا أمحد بن النضر، حدثنا أبو الربيع الزهراين، حدثنا محاد بن زيد حدثنا أيوب، عن حفصة بنت سريين، 

عن أم عطية رضي اهللا عنها، قالت كنا ننهي أن جند على بيت فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر وعشراً إال 
وغاً إال ثوب عضب وقد رحص للمرأة يف الطهر إذا اغتسلت إحدانا من نكتحل وال نتطيب وال نلبس ثوباً مصب

  .حميضها يف نبذة قسط وأظفار
  االسم احلادي واخلمسون

عمر بن إبراهيم بن سلمة بن حبر القطان أخو أيب احلسن أبو حفص مسع أخاه وغريه، ومما مسع من أخيه مقتل احلسني 
  .ترمجة ابنه أيب سعد عمر بن إبراهيم بن علي رضي اهللا عنهما بروايته املذكورة يف

عمر بن أمحد بن احلسن املتصوف، مسع أبا عبد الرمحن أمحد بن عبد الصمد بن محوية اجلويين، بقزوين أحاديث من 
  .فوائد الشيخ أيب القاسم املعروف بكر كان



ر بن أمحد، والزبري بن حممد وأبا عمر بن أمحد بن عبد الرمحن بن إبراهيم القرائي أبو اخلري، مسع أباه وأبا علي اخلض
الفتح الراشدي بقراءة خدا دوست الديلمي، وروى عنه اخلليل القرائي، وغريه أنبأ عطاء اهللا بن علي عن كتاب 
اخلليل، أنبأ اخليل بن عبد اهللا اخلليلي، وعمي عبد الرمحن بن عبد اهللا وأبو اخلري عمر بن أمحد قالوا، أنبأ الزبري بن 

  .ي، حدثنا سليمان بن يزيد بقزوينحممد الزبري

ثنا موسى بن هارون بن حيان وأمحد بن حممد بن سلم الرازي، حدثنا علي بن حممد الطنافسي، حدثنا عبد الرمحن 
بن حممد احملاريب، عن عثمان بن مطر، عن عبد الغفور بن عبد العزيز، عن عبد العزيز بن سعيد، رضي اهللا عنه رفعه 

لى اهللا عليه وآله وسلم إن رجباً، شهر عظيم، يضاعف فيه احلسنات، من صام يوماً منه، كان قال قال رسول اهللا ص
كصيام سنة، ومسع أبو اخلري أبا طالب أمحد بن أيب رجا حدثنا أبو داؤد، سليمان بن يزيد، حدثنا إبراهيم بن نصر، 

  .د الرمحن عن أيب هريرة رضي اهللا عنهنزيل هناوند حدثنا أبو نعيم، عن أيب عوانة، عن أيب بشر، عن محيد بن عب
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر احملرم وأفضل الصالة بعد املفروضة 
صالة الليل، ورأيت يف بعض األجزاء له مسعت أبا معاذ، عبيد اهللا بن احلسني، يقول مسعت سعيد ابن جابر، يقول 

عين الرازي، تبلغ سالمي الشيخ الصاحل إدريس الصائغ وهو من أهل أهبر، يقال إنه كان سيد قال يل أبو زرعة ي
  .األولياء يف عصره

قال فلما دخلت على إدريس، قال يل سعيد اجه بوزرعة بيام مبن موجار قلت مل وأبو زرعة إمام الدنيا فقال أليس 
شهرين وثالثة مث أعود إىل أيب زرعة، فلما عدت إىل أيب دخل عليه وايل الري فصافحه، قال سعيد، وكنت أقيم بأهبر 

  .زرعة قال بلغت إدريس سالمي قلت استعفى من ذلك، قال ومن أين كان بلغه، فقلت من عبد اهللا
إذا عدت إليه قد تبت على يديك فامسع سالمي ورد على اجلواب، قال فلما دخلت : فبكى أبو زرعة، وقال قل له

أيب زرعة، قلت خبري يبلغك السالم قال عليه السالم ورمحة اهللا فأهنيته إىل أيب زرعة، فقال هو عليه قال يل اليش خرب 
  .أحب إيل من عبادة كذا وكذا

عمر بن أمحد بن عبد اهللا البزار، مسع أبا داؤد سليمان بن يزيد الفامي، حيدث عن احلسن بن أيوب القزويين، حدثنا 
ن علي بن مسعودة الباهلي، حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك، رضي اهللا عنه، سلمة بن شبيب ثنا، زيد بن احلباب، ع

  .األسالم عالنية واالميان يف القلب: قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
عمر بن أمحد بن حممد الشاشي أبو حفص الشوخاخي مسع حيىي السنة احلسني البغوي، وأقام بقزوين مدة، ومسع هبا 

ا مسع من أيب إسحاق الشحاذي، سنة ست وعشرين ومخسمائة حديثه، عن أيب منصور املقومي، أنبأ أبو شيوخها، ومم
الفتح الراشدي، أنبأ أبو بكر البجلي، مسعت عتبة الغسال يقول مسكني ابن آدم قطع األحجار أهون عليه من ترك 

وعشرين ومخسمائة، بسماعه من القاضي  األوزار، مسع حسنوية بن حاجي الزبري االرشاد للخليل احلافظ، سنة سبع
أيب الفتح عمر بن أمحد املهراين يعرف حباجي، مسع غريب احلديث أليب عبيد القاسم بن سالم، من أيب حممد الطييب 

  .بقزوين سنة مخس وأربعمائة
أيوب عمر بن ادريس الوكيل، مسع القاضي عبد اجلبار بن أمحد يف بعض أماليه، حدث، عن أمحد بن احلسن بن 

النقاش، حدثنا عبيد بن احلسن، حدثنا حيىي بن حامت، حدثنا اهليثم بن محاد، حدثنا أبو داؤد الدارمي، مسعت زيد بن 
أرقم، رضي اهللا عنه، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول من قال ال إله إال اهللا خملصاً دخل اجلنة، 

إدريس أبو حممد الذي مسع نسخة األشج عن أيب طالب بن علي بن وإخالصها أن حيجز عن حمارم اهللا وعمر بن 
  .حممد بن يشكر الغازي، بروايته عن أيب نعيم اجلرجرائي ميكن أن يكون هذا واهللا أعلم



عمر بن أسعد بن أمحد أبو حفض الزاكايف خايل كان متقناً حافظاً، للمذهب مرجوعاً إليه يف الكالم واألصول متقناً 
حو، تفقه بقزوين وبأصبهان، وتفقهت عليه يف صغري ومسع احلديث، من خاله أمحد بن إمساعيل، ومن يف اللغة والن

أيب سليمان الزبريي وغريمها وأجاز له مجاعة من أئمة خراسان، وغريهم، من وجيه الشحامي ومسعت منه مشيخة 
قرئ، والشيخ أبو صاحل أمحد بن عبد امللك أنبأ الشيخ أبو عبد اله، حممد بن إمساعيل امل: وجيه حبق إجازته له، وفيها

املؤذن قراأة عليهما، يف جملس واحد أنبأ أبو بكر أمحد بن احلسني احلرشي أنبأ أبو سهل أمحد بن حممد النحوي، 
حدثنا احلسن بن علي ابن شبيب، حدثنا عباد بن موسى اخلتلي، أنبأ إمساعيل بن جعفر، عن إسرائيل، عن أيب 

لفراء، عن األغر عن أيب مسلم عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة رضي اهللا عنهما أهنما شهدا إسحاق وأيب جعفر ا
  .على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

قال صدق عبدي، ال إله إال اهللا أنا يل . قال وأشهد عليها أنه قال إذا قال العبد ال إله إال اهللا له امللك، وله احلمد
ا قال ال إله إال اهللا وال حول وال قوة إال باهللا قال صدق عبدي ال إله إال أنا ال حول وال قوة امللك، ويل احلمد، وإذ

قال من قال يف مرضه مث مات مل يدخل النار وقرأت عليه أيضاً رمحه اهللا أنبأ أبو : إال يب وزاد فيه أبو جعفر الفراء
أبو عبد الرمحن السلمي، أنبأ إمساعيل بن أمحد اخلاليل، اخلري جامع بن أيب نصر السقاء أنبأ أبو سعيد الصفار، أنبأ 

حدثنا حامد بن شعيب، حدثنا سعيد بن مهران، حدثنا محاد بن سلمة حدثنا ثابت عن أيب بردة عن األغر عن النيب 
 ليعان على قليب حىت أستغفر اهللا كل يوم مائة مرة، وكان حسن األخالق كثري: صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال

الذكر والعبادة، والتالوة حريصاً يف العلم واجلمع، واملطالعة وملا اشتدته مرضه اليت تويف فيها وصار حبيث ال يفهم 
كالمه كان حيرك لسانه وشفتيه ورأسه حتريكاً قوياً ويداوم على قراءة شيء إما بعض قوارع القرآن أو األذكار، 

 قضى حنبه رمحه اهللا تعاىل تويف سنة ثالث عشر وستمائة يف ذي والتسابيح، ومل يزل على ذلك ال يعتريه فترة حىت
  .احلجة

عمرك بن أمريك بن اخلليل القزويين، مسع فضائل قزوين من عطاء اهللا بن علي بن بلكوية سنة تسع وستني 
  .ومخسمائة

كان يعرف الكالم، عمر بن بندار بن خرشيد البيع أبو حفص اخلازن كان أميناً سهل األخالق، مالزماً ألهل العلم 
والفقه ويناظر فيها بالفارسية، وكتب خبطه أصوالً من كتب الكالم والفقه، على معرفة وبصرية، ومسع أبا اخلري أمحد 

بن إمساعيل وغريه، وفيما مسعه ما حدث عن الشحامي، أنبأ أبو بكر أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ مسعت أبا احلسن عبد 
  :أبا يونس أنشده الواحد بن أيب عبد الرمحن أن

  يسوقه من قرار إىل قرار مكني... سبحان من خلق اخللق من ضعيف مهني 
  حىت بدت حركات خملوقه من سكون... جيوز شيئاً فشيئاً يف احلجم دون العيون 

عمر بن أيب بكر بن الفرج املقرئ أبو حفص الفقيه أحد الصاحلني وكان فيه عفة وخشوع، وقناعة، ومبا لقب بفقري 
 وكان جياور املسجد اجلامع، مع االمام أبا سليمان الزبريي طرفاً من أول الطواالت أليب احلسن القطان سنة تسع اهللا

ومخسني ومخسمائة، ومسع منه أيضاً بقراءة والدي سنة إحدى وستني حديثه عن أيب القاسم املخلدي عن أيب علي 
  .د عن أبيه أمحدأمحد بن طاهر القومساين عن جده أيب منصور حممد بن أمح

أنبأ أبو احلسني علي بن احلسني حدثنا سهل بن بكر السكري، حدثنا حممد ابن إسحاق حدثنا ابن املبارك حدثنا 
سفيان بن سعيد الثوري، عن أيب الزناد، عن أيب حازم، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وآله 

لمائها رمحاؤها، ومسع أبا يعقوب يوسف بن عبد الرحيم الرعوي، والدي وسلم، قال خيار أميت علماؤها، وخري ع



  .رمحه اهللا ومما مسع منه الرسالة لألستاذ أيب القاسم القشريي
عمر بن حيدر بن أيب القاسم أخو االمام عبد اهللا بن حيدر، كان فقيهاً حمصالً مذكراً مجع وكتب الكثري، من كل 

  .فن، ومسع احلديث من أخيه وغريه
  .عمر بن احلارث بن سليمان، مسع االمام أبا حممد النجار سنة مثان وستني ومخسمائة

عمر بن احلسن بن علي بن إسحاق أبو حفص، مجال املكوك بن نظام امللك الوزير، ويل إمرة قزوين مدة وأعقب 
  :ينهبا، وكان له فضل وسرية يف الرعية، مجيلة، وكتب إليه األديب سليمان يف تولية أمر قزو

  وآثرمت اهلجران ما هكذا كنا... تشاغلتم عنا بصحبة غرينا 
  أبا حفص املشكو يشغلكم عنا... والية قزوين وسكر شبيبة 

  :أليب املعايل هبة اهللا بن احلسن الكاتب، قصائد ومقطعات كثرية يف مجال املكوك، وديوانه مشحون هبا منها قوله
  يف األرض جنداً وغورا... يا من رياض نداه 
  وصرن أزهر نورا... أصبحن أنور زهر 

  من برك الغمر شورا... كم شرت أرى األماين 
  جعلتها لك دورا... وكاس سكر دهاق 

  ومتطر الشكر طورا... فتمطر الرب طوراً 
  زيد فضلك طورا... أنت الذي يف أوىل الفضل 

  فينا وتقبض جوار... ال زالت تبسط عدالً 

يم الزعفراين الرازي، من أوالد رؤسا الزعفرانية، بالري، مسع القاضي عطاء اهللا بن عمر بن أيب احلسني بن عبد الرح
علي، بقزوين سنة أربع وستني ومخسمائة، جزءاً من حديث القاضي، حممد بن عبد الباقي األنصاري، عن شيوخه، 

  .بسماع القاضي، من عطاء اهللا من لفظه سنة ثالث وثالثني، ومخسمائة
أمحد بن حممد بن سياوش الكازروين، أنبأ القاضي أبو احلسني حممد بن عثمان بن احلسني النصييب، فيه أنبأ أبو بكر 

حدثنا جعفر بن حممد ابن نصري، حدثنا حممد بن عبد اهللا بن سليمان، حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري، حدثنا الوليد 
علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا  بن عقبة الشيباين، عن محزة بن حبيب بن أيب ثابت، عن ثعلبة، عن

  .ال صفر وال هامة وال يعدي سقيم صحيحاً: عليه وآله وسلم
عمر بن احلسني الفقيه أبو سعيد القاضي، حدث عن أيب احلسني أمحد بن حممد بن املرزبان اخلادم، بسماعه منه، 

نا عبد اهللا بن زيد املقرئ ثنا، كهمس بن احلسن، عن بقزوين، أنبأ علي بن مهروية حدثنا حيىي بن عبد األعظم، حدث
  .عبد اهللا بن بريدة، عن حيىي بن يعمر، قال كان أول من قال يف القدر، معبد اجلهين، بالبصرة احلديث

عمر بن أيب زرعة بن عبد العزيز أبو حفص اآلملي الشجاعي، مسع بقزوين أمحد بن إمساعيل، وكان من أهل الفقه 
  .والدراية

بن سليمان بن احلكم البصري، مسع بقزوين أبا إسحاق إبراهيم ابن حممد بن احلسن بن خملد املخلدي، وفيما  عمر
مسع حديثه، عن سليمان بن يزيد بن سليمان حدثنا إبراهيم بن نصر بن عبد العزيز، حدثنا حممد بن كثري، حدثنا أبو 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أمسكوا عليكم نعيم، حدثنا سفيان عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه 
  .أموالكم ال تعمروها أحداً فمن أعمر شيئاً فهو له

عمر بن شهرموقان املوقاين الصويف، مسع أبا علي حسنوية بن حاجي الزبريي، وابنه أمحد بن حسنوية، سنة سبع 



اعة، حدثنا عبد الرمحن بن أيب حامت حدثنا أبو وعشرين، ومخسمائة، يف االرشاد للخليل احلافظ، حدثنا جدي يف مج
عبد اهللا أمحد بن عبد العزيز بن وهب، حدثين عمي عبد اهللا عن مالك، وسفيان وغريمها، محيد عن يونس رضي اهللا 

  .عنه أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان ال جيهر بسم اهللا الرمحن الرحيم
يلي، أبو طاهر القزويين، فقيه دين مسع اجلزء األول، من فوائد القاضي أيب عمر بن عبد اجلبار بن عبد اجلليل اجلم

احلسن عبد اجلبار بن أمحد ابن أيب سليمان الزبريي، بقراءة والدي رمحة اهللا عليه، سنة ست وثالثني ومخسمائة، أنبأ 
عبد اهللا بن جعفر بن أمحد  إمساعيل املخلدي، سنة ثالث ومخسمائة، أنبأ حممد بن إبراهيم الكرجي عن القاضي أنبأ

  .بن فارس، حدثنا أمحد بن يونس حدثنا احلكم بن موسى
ثنا حيىي بن محزة عن سليمان بن داؤد، حدثين الزهري، عن أيب بكر، حممد بن عمرو بن حزم، عن أبيه عن جده أن 

ه أن أكرب الكبائر عند اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كتب إىل أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن، في
والفرار يوم الزحف وعقوق الوالدين، ورمي احملصنة وتعليم . يوم القيامة إشراك باهللا، وقتل النفس املؤمنة، بغري حقه

  .السحر، وأكل الربا وأكل مال اليتيم
هللا بن أيب احلسن بن عمر بن عبد احلميد بن عبد العزيز بن إمساعيل بن عبد اجلبار القاضي، أبو حفص بن أيب عبد ا

أيب الفتح املاكي، قاض كاف مهتد إىل متييز الظامل من املظلوم، صاحب جاه ومتكن عند خواص الناس وعوامهم، 
ونظر غائص يف الوقائع وتلطف وتأن يف فضلها معروف بنقاء الذيل عن الرشي وحسن السعي يف دفع التزويرات 

  .تلبيسوترويج شهادات الزور، واالطالع على مكان ال
كانت له معرفة بآداب القضاء ووظائفه وبالشروط واللغة واألمثال واألشعار وخط قومي، وذكر يف الناس مجيل، 

ومسع احلديث من االمام عبد اهللا بن حيدر وغريه، وأجاز له، مجاعة من األئمة مسموعاهتم منهم أبو حممد العباس بن 
ب الصرييف، ووجيه بن طاهر وأبو الربكات الفراوي، وعمر حممد الطوسي، وأبو األسعد القشريي، وعبد الوها

  .الصفار وآخرون من غري أئمة خراسان
فيما مسع من عبيد اهللا بن حيدر، حديثه، عن االمام أيب سعيد إمساعيل بن أيب القاسم البوشنجي، نزيل هراة، أنبأ 

د بن حممد بن غالب اخلوارزمي، أنبأ أبو بكر االمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي، أنبأ احلافظ أبو بكر أمح
  .بن مالك حدثنا بشر بن موسى

ثنا أبو عبد الرمحن املقرئ، حدثنا حيوة، وابن هليعة، عن أيب هاين محيد بن هانئ مسعت أبا عبد الرمحن اجليلي مسعت 
اهللا املقادير قبل أن خيلق  عبد اهللا بن عمرو بن العاص، قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، يقول قدر

  .السموات واألرض خبمسني ألف سنة، تويف سنة سبع وستمائة
عمر بن عبد الرمحن السعداباذي، مسع مسند الشهاب للقضاعي من أيب نصر العراقي بن احلسن، سنة ست 

  .وعشرين ومخسمائة، بقراءة أيب احلسن الشهرستاين، يف مدرسة األمري الزاهد رستق القطن
ن عبد الرحيم بن الشافعي أبو حفص الرعوي، مسع الشهاب للقضاعي من اخلليل بن عبد اجلبار، سنة ست عمر ب

ومخسمائة، وأجاز له مجيع مسموعاته، ومسع أبا منصور، نصر بن عبد اجلبار، فضائل قزوين اليت استخرجها نصر من 
  .مسموعاته، ومسع أيضاً إمساعيل املخلدي

يل أبو القاسم اخلليلي تفقه ببغداد، ومسع أبا سليمان الزبريي، وعبد اهللا بن حيدر وأمحد عمر بن عبد العزيز بن اخلل
بن إمساعيل وأقراهنم، ومسع والدي رمحهم اهللا، يف جملس إمالء له أنبأ أبو منصور سعيد بن حممد الرزاز حدثنا عبد 

  .اهللا بن حممد اخلالل، وأنا أمسع احملسن بن حممد بن علي البغدادي، قال قرأت على أيب حممد احلسن بن عبد



حدثكم أبو بكر حممد بن إمساعيل الوراق وأبو حفص عمر بن أمحد بن شاهني، قاال حدثنا عبد اهللا بن حممد البغوي، 
حدثنا عبد اهللا بن عمر القواريري، حدثنا زياد بن أيب الرقاد، حدثين زياد املريي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه، 

اهلم بارك لنا، يف رجب وشعبان، وبلغنا شهر : اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا دخل رجب قالقال كان رسول 
  .رمضان، تويف بضريوز آباد فارس سنة ست وتسعني ومخسمائة

عمر بن عبد الكرمي بن سعدوية بن مهمت الدهستاين أبو الفتيان بن أيب احلسن الرواسي احلافظ، من املشهورين قال 
السمعاين طاف الدنيا شرقاً وغرباً، وأدرك األسانيد العالية، ورأيت معجم شيوخه يف قريب من عشرين تاج االسالم 

  .جزأ وكانت له معرفة تامة باحلديث وأرحتل إىل العراق واحلجاز واليمن والشام والسواحل وديار مصر وخراسان
يه خترج يف علم احلديث، وببغداد أبا علي مسع بدهستان أبا مسعود أمحد بن حممد بن عبد اهللا البجلي الرازي وعل

احلسن بن غالب املصري، ومبكة أبا علي احلسن بن عبد الرمحن الشافعي، ومبصر أبا احلسني حممد بن مكي بن 
عثمان األزدي، وبصور أبا بكر أمحد بن علي بن ثابت، وبدمشق أبا احلسن عبد الباقي بن حممد بن موسى التنوحي 

  .د ابن سالم الشريازي، وبقزوين هبة اهللا بن حممد بن زاذانوبشرياز أمحد بن حمم
وبنيسابور أبا عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين وأخاه أبو يعلى إسحاق، وبسرخس أبا عبد اهللا حممد بن علي 

زي، بن احلجاج السرخسي، وبطوس أبا علي حممد بن إمساعيل العراقي ومبرو أبا حممد عبد الصمد بن أمحد املرو
وبفو شيخ أبا احلسن عبد الرمحن بن حممد بن املظفر الداودي، وحدث بالكثري وأملي وأفاد، واستفاد، ولد 

  .بدهستان سنة مثان وعشرين وأربعمائة، وتويف بسرخس يف شهر ربيع اآلخر سنة ثالث ومخسمائة
مجعه، أنبأ أبو زيد الواقد بن رأيت خبطه يف كتاب الترهيب عن القراء الفسقة والتحذير عن العلماء السوء من 

اخلليل بن عبد اله بن أمحد اخلليلي، بقزوين يف كتابه أن أباه أبا يعلى احلافظ أخربهم، حدثنا احلسن بن عبد الرزاق، 
حدثنا علي بن إبراهيم بن سلمة، حدثنا أبو احلسن خلف بن حوان الواسطي، مبكة حدثنا حممد إبراهيم الشامي، 

  .د بن اجلراح العسقالين عن بكري الدامغاين عن حممد بن قيس عن أيب هريرة رضي اهللا عنهحدثنا أبو عصام رقا
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إن أهون اخللق على اهللا العامل يزور العمال، وذكر يف بعض أماليه، أنبأ 

خ األزدي مبصر وهبة اهللا بن زاذان االمام أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب، بساحل دمشق، وعبد اهللا بن شيوي
أنبأ عبد الواحد بن حممد الفارسي، أنبأ أبو عبد اهللا القاضي، حدثنا رجاء بن اجلارود، حدثنا : القزويين، قالوا

  .األصمعي، والقعنيب، والواقدي، قالوا أنبأ ابن عجالن عن أيب الرجال، عن عمرة، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

لى اهللا عليه وآله وسلم، بيت ال متر فيه جياع أهله، قال أبو بكر بن ثابت يقول كذا هو يف كتاب قال رسول اهللا ص
أيب عمر والصواب يعقوب بن حممد بن طخال، ورواه مسلم عن القعنيب عن يعقوب عن أيب الرجال، ومسع احلافظ 

ني وأربعمائة، يقول أخربين أبو الفتح بن أبو الفتيان احلافظ حممد بن عبد احلافظ الدقاق بدهستان، سنة إثنتني وسبع
جعفر، حدثنا علي بن يوسف احلافظ، إجازة مسعت حممد بن عبد اهللا األنصاري يقول رأيت رب العزة يف املنام يقول 

  .يل مهما بدت لك حاجة فعليك بآية الكرسي
هارون املقرئ، وعلي بن  عمر بن أمحد بن زاذان، أبو حفص الزاذاين القزويين، مسع إسحاق بن حممد وحممد بن
وكان شيخاً هبياً من : إبراهيم، وبالري عبد الرمحن بن أيب حامت وحممد بن قارون وغريهم، قال اخلليل احلافظ

الصاحلني، وذكره أبو بكر اخلطيب يف التاريخ، فقال قدم بغداد حاجاً وحدث هبا، عن حممد بن هارون بن احلجاج 
  .وعلي بن إبراهيم القطاناملقرئ وعبد الرمحن بن أيب حامت 

ثنا عنه حممد بن علي بن الفتح وأمحد بن حممد العتيقي وذكر يل حممد بن علي بن الفتح أن عمر بن عبد اهللا هذا من 



ولد زاذان أيب عمر الكندي، وفيما رأيت من فوائده املسموعة أليب الفتح الراشدي منه، أنبأ حممد بن قارن حدثنا 
حدثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن مساك بن الفضل، عن عروة بن حممد عن أبيه عن  أمحد بن منصور الرمادي،

تويف سنة مخس . جده، قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول، اليد املنطية خري من اليد السفلى
  .ومثانني وثالمثائة

ر بن أيب أمحد، قد سبق ذكر أبيه وقبيلتهم من عمر بن عبد اهللا بن هبة اهللا بن عبد اهللا بن أمحد الكموين أبو بك
القبائل الشريفة يف البلد مسع مسند الشافعي رضي اهللا عنه من السيد أيب حرب العباسي، واجلامع الصحيح حملمد بن 
إمساعيل البخاري، من أيب الوفاء غامن بن أمحد بن احلسن اجللودي األصبهاين، بأصبهان سنة ثالث وثالثني ومخسمائة 

وايته عن أيب عثمان العيار، عن أيب علي الشبوي عن الفربري عن البخاري ومسع التلخيص أليب معشر، من بر
  .األستاذ أيب إسحاق الشحاذي، بقراءة أيب نصر املاوراء النهري اخلطيب، سنة أربع وعشرين ومخسمائة

  .عمر بن عباس الشهرزوري، مسع بقزوين، من أيب احلسن بن إدريس
ن حيدر الرزبري، أبو حفص، مسع صحيح حممد ابن إمساعيل البخاري، مع أبيه، من الشيخ أيب عمر بن علي ب

  .الوقت عبد األول هبمدان سنة اثنتني ومخسني ومخسمائة
عمر بن علي بن احلسني القزويين، مسع السيد املرتضى بن احلسن ابن خليفة بالري سنة ست وثالثني ومخسمائة، 

  .اهللا من الكتب وابتعث من الرسل، أليب نعيم احلافظ، بروايته عن أيب علي احلداد عنه جزأ فيه بيان عدد ما أنزل
عمر بن الفضل بن أمحد اجلويين أبو حفص الصويف، مسع فضائل قزوين، للخليل احلافظ، من القاضي عطاء اهللا بن 

  .علي بن بلكوية، يف رباط سهرهيزه سنة أربع وستني ومخسمائة
  .اين، مسع األستاذ الشافعي بن داؤد املقرئعمر بن احملسن اجلاجن

عمر بن حممد بن بندار املديين، أبو حفص، من مدينة عباب، مسع الشيخ عليا الرزبري سنة ست ومخسني ومخسمائة، 
وفيما مسعه منه حديثه، عن احلجازي بن شعبوية، عن أيب عمرو املنيقاين عن يوسف بن احلسن التفكري الزجناين، عن 

العشاري، حدثنا أبو القاسم جعفر ابن الفضل، حدثنا أبو عمرو السماك، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أيب طالب 
سكني، حدثنا إسحاق بن بشر الكاهلي، حدثنا مبذول وحيان أنبأ علي العنزي، عن ابن جريج، عن عمرو بن 

لسالم، نزل على النيب صلى اهللا شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إن جربئيل عليه ا
  .عليه وآله وسلم يف أحسن صورة وأتاه بدعاء يا من أظهر اجلميل

  .عمر بن حممد بن سعيد السجاسي، مسع بقزوين االمام أمحد بن إمساعيل، سنة سبع ومثانني ومخسمائة
ومسع الغاية أليب احلسن  عمر بن حممد الشافعي بن داؤد املقرئ أبو مسلم التميمي، مسع جده األستاذ الشافعي،

  .الفارسي، من حممد بن آدم الغزنوي اللهاوري، سنة أربع وثالثني ومخسمائة
  .عمر بن حممد بن علي الفقري الصويف، مسع أبا إسحاق الشحاذي سنة ست وعشرين ومخسمائة

إمام معروف يف البالد،  عمر بن حممد بن عمر بن عبد اهللا بن زاذان، أبو حفص الزاذاين القزويين، ويلقب هببة اهللا
وافر الفضل يف كل فن من فنون العلم، وكان يقال له إمام اجلبال، وعن القاضي عبد امللك ابن املعايف أنه كان يقول 

رأيت ثالثة ال رابع هلم يف الدنيا، أبو إسحاق الشريازي، وأبو علي بن الوليد وهبة اهللا بن زاذان، ومن طالع 
  .ينه بالنظر يف خطه قبل أن يلتذ فكره مبا دل عليه اخلط ويعجب من حسن إختيارهمكتوباته، ومعلقاته لذت ع

روى احلديث عن أيب طالب أمحد بن علي بن عمر بن أيب رجاء القاضي وأكثر الرواية عن عمه عبد اهللا بن عمر بن 
ط بعضهم أن أمحد بن عبد اهللا بن زاذان ومما مسع منه كتاب يوم وليلة، ألبكر السين برواية عمه عنه ورأيت خب



فارس، أجاز هلبة اهللا رواية مجيع مصنفاته وأماليه، ومسموعاته وقرأ صاحب اخلط عليه حلق هذه االجازة أمايل البن 
  .فارس مث رأيت خبط هبة اهللا الرواية عن أمحد بن فارس باالجازة

أبو إسحاق املرغي الرازي، فقال يف روى عنه من غري الفراونه أبو نصر أمحد بن حممد بن سعيد القرشي األزجاهي و
ثواب األعمال من مجعه أنبأ أبو حفص هبة اهللا بن زاذان، يف كتابه أنبأ أبو طالب أمحد بن علي، حدثنا أبو احلسن 
علي بن مجعة بن زهري، حدثنا حازم بن حيىي احللواين حدثنا أبو الربيع القبلي حدثنا حامت بن ميمون، عن ثابت عن 

  .عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمأنس رضي اهللا 
مائيت مرة كتب اهللا له ألفاً ومخسمائة حسنة، ورأيت خبطه، روى أبو القاسم موسى بن " قل هو اهللا أحد " من قرأ 

حممد بن يونس استاذ عمي، باسناده عن الوليد بن الفضل، عن القاسم بن أيب الوليد التميمي عن عمرو بن واقد 
ي، عن يونس بن حلبس عن عمري بن سعد صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول ملعاوية اللهم القرش

ورأيت خبطه يف آخر مسئلة القيافة بعد حكاية مناظرات األئمة كالقفال . اجعل معاوية هادياً مهدياً واهده واهد به
  .سريين والقاضي أيب عاصم العامري، وآخرين أثبتها أنه حكى عن حممد بن

قال دخلنا على زيد بن ثابت رضي اهللا عنه ذات يوم وكنا أربعة إخوة، فقال لنا أراكم إخوة قلنا أجل فقال ال 
أن شئت أخربتكم هذان من أم وهذان من أم فقلنا أجل، وحكى عن : أراكم من أم واحدة، فقلنا أجل فقال

  .م أرق افهاماًاحلليمي أن القيافة علم يتعلم لكن أصله كان يف العرب ألهن
رأيت خبطه أخرب الشيخ لعم عن جد أمي أيب سعد ميسرة بن علي بن إدريس احلافظ، عن أيب جعفر أمحد بن سليمان 
التستري، عن عمرو بن علي، عن معتمر عن أبيه، عن أيب عثمان النهدي رضي اهللا عنه يقول أدركت اجلاهلية، فما 

صوت أيب موسى بالقرآن، وإن كان ليصلي بنا صالة الصبح، مسعت صوت صنج وال بربط وال مزمار أحسن من 
  :فنود أن قرأ البقرة من حسن صوته، وأبو عثمان النهدي حج يف اجلاهلية حجتني وكتب يف خالل فضل له

  ووقيد كرب تتواتر على سكبها... فإىل طليح ثوب تتقاطر على سحبها 
  انومعىن ينابيع يفور بأحز... وجمرى سيول للخطوب مهولة 
  نقابل قضاء احلكم منه باذعان... وليس وراء اهللا للمرء مذهب 

رأيت خبطه قرأ على الفقيه نوح بن أيب الفرج نزيل جيالن الكتاب الصحيح حملمد بن إسحاق البخاري سألين أن 
  :أصف الكتاب واملصنف فأجبته وقلت

  مبق مأثره طوال املسند... مجع االمام حممد للمسند 
  شرطاً تبني فيه عجز املعتدي... لصحاح لشرطه خلص الصحيح من ا

  ممن حتمل فيه عبا املبتدي... واالقتداء يكون أيسر حممالً 
  سجا يكون وسيلة يف املقصد... هذاك مسلم رام يف منواله 

  عبد اإلله جواده يف احملشد... فأفاد غري مقصر لكن شاي 
  دألفته وبذلت وسعك للغ... فجزيت يا عبد اإلله عن الذي 

  من ذي اجلالل مكرماً فكأن قد... خري اجلزاء وفوق ما أملته 
  من بعد تصديقي بشرع حممد... مبحمدي توسلي وتشبثي 
  أقضي بفضل تيقظي وتسدد... يا الشافعي شعار جمتهد به 



  يف هنج جامعه البديع املفرد... مث البخاري الذي وضح اهلدى 
  كان فيه مبرصد عقد املوحد... واألشعري إذا انتدبت مبيناً 
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قزوين: كتاب  لتدوين يف أخبار    ا
فعي : املؤلف  لرا  ا

  :كتب إىل الشيخ أيب الفضل اجللودي
  عطالً وليس ورآهن معاين... وإذا الكتيب يوماً رأت أرباهبا 
  وقرينة تويف على األقران... وافتك تفضلها بكل فضيلة 

  :فأجابه أبو الفضل
  برهانيوم الرهان علي من ... يا ناحالً فضلي وجاعل كنييت 

  فألنين موىل بين زاذان... إن كان يل مما تقول حقيقة 
  :وله

  لتنظم حالنا ذاك املنظام... متنينا إنتظام أمور قوم 
  متتعنا احليوة ملا نظام... فلما أدركوا األمال عفو 

له قصيدة  كتب الشيخ أبو بكر عبد القاهر بن عبد اجلبار اجلرجاين إىل االمام هبة اهللا بن زاذان يف جواب كتاب
  :أوهلا

  ومن بدع قد تاه يف حسنها عقلي... أال من رأى ما قد رأيت من الفضل 
  بديع املقال احلر واملنطق الفضل... رأيت كالماً من رآه رآى به 

  :ومنها
  وإن وقعت منه مبوقع ما يسلي... وأهبجين أن أهبجته مسائلي 

  رب األصللغري كرمي النحر مستغ... ومن خيمها أن ال يكشف وجهها 
  وأين له هيهات من ذاك من مثل... أغّر إمام يف العلوم كمثله 

  :ومنها
  إذا استوصفت مل أدر يف أيها أملي... كتايب إليه كان مفتاح أنعم 

  وجاءت سعود الدهر واصلة حبلي... جتدد يل أنسي، وعادت مسريت 
  بالغة سحبان وقد جد يف احلفل... وصادفت بعد النظم نثراً حكى به 

  حماسن قد ألفن شكالً إىل شكل... ووشى بنان كالرياض جال به 
  كذاك السخي احلر يسرف يف البذل... وألقيت مدحاً بني ذلك مفرطاً 

  له شهرت يف حزن أرض ويف سهل... وشكراً علي أتى وصفت فضائالً 
  منري وإن الشمس يف األفق يستعلي... وهل منة إن قلت للبدر أنه 

  فما هي إال منبت اجملد والفضل... ضاً ثوى به أال فسقي الرمحن أر
  :كتب إليه الوزير الصفي أبو العالء حممد بن علي بن حسول

  بل قاضياً حقاً علّي له جدير بالقضاء... زرت االمام ابن االمام بال مراء أو ريا 
  متوسالً بشفاعة من عنده يوم اجلزاء... ومراعياً فرضاً أنا يف الفروض من البطا 

  حبراً تدفق بالعلوم وروضة غب السماء... هداً منه كرمي الود حممود األخاء ومشا



  مترفعاً من زبرج الدنيا الغريب من الفناء... ومظهر األخالق قد نصر الديانة باحليا 
  أنا ساهر خوف التباعد والتناء... يا أيها الشيخ الذي مجع اصطناعي واصطفا 

  وأقم على ربع جتمل من مقامك بالبهاء... كا ال تغر قلبك بالغرام وال جفوين بالب
  مل يبق من عمري الذي قد خانين إال ذماء... يكفي التفرق باملنية بني إخوان الصفا 

  إن تفترق فعلنا تنظم يف دار الثواء... عمر الفىت وإن استمر، مديدة فإىل انتها 
  .ع اهللا عنك يا هبة اهللا من الصاحلات ما وهباال نز: فارحم وليك واملقيم على هواك أبا العال وكتب إليه بعضهم

تويف سنة أربع وستني وأربعمائة يف مجادي اآلخرة وعن القاضي أيب القاسم عبد امللك بن املعايف قال جلست عند 
االمام هبة اهللا بن زاذان ساعة قضى حنبه، فسمعته يقول قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون مث قال وردوا إىل اهللا 

  .م احلق مث قال توقين مسلماً، وأحلقين بالصاحلني وكأنه سراج انطفى رمحه اهللامواله
عمر بن حممد بن عيسى العدل أبو حفص حدث بقزوين عن أيب بكر أمحد بن جعفر اخلتلي حدث عنه اخلليل بن 

ري، حدثنا سليمان عبد اهللا احلافظ، حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا البصري حدثنا حممد بن عبد اهللا األنصا
ال هجرة بني املسلمني فوق : التيمي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .ثالثة أيام أو قال فوق ثالث ليال

أ أبو عمر بن حممد بن الوفاء النجاد، مسع االمام أبا احلسن أمحد بن إمساعيل يف اجلامع، بقزوين يقول يف إمالئه أنب
القاسم الشحامي أنبأ أبو بكر البيهقي، أنبأ أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو بن مطر، حدثنا جعفر ابن حممد 

الفريايب، حدثنا صفوان بن صاحل، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا خالد بن يزيد بن أيب مالك، عن عثمان بن أمين، 
من غدا يريد العلم يتعلمه هللا :  صلى اهللا عليه وآله وسلم يقولعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا

  .فتح هللا باب إىل اجلنة، وفرشت له املالئكة أكتافها وصلت عليه مالئكة السموات وحيتان البحور
راً للعامل من الفضل علي العابد كالقمر ليلة البدر على أصغر كوكب يف السماء والعلماء ورثة األنبياء مل يورثوا دينا

وال درمهاً، وللكنهم أورثوا العلم، فمن أخذه أخذ حبظه وموت العامل مصيبة ال جترب وثلمة ال تسد، وهو جنم طمس، 
  .موت قبيلة أيسر من موت عامل، ومسع أيضاً أبا سليمان الزبريي وملكداد بن حيدر الضراب

  .عمر بن حممد الفقيه الطالقاين، مسع االمام عبد اهللا بن حيدر
  .مكي بن مقالص الدينوري، مسع أبا منصور الفارسي بقزوين عمر بن

عمر بن هاشم بن عمر القصاب ربيب القاضي عطاء اهللا بن علي مسع منه الكثري، ومنه أسباب النزول للواحدي، 
وكتاب األربعني أليب عبد الرمحن السلمي بروايته، عن زاهر الشحامي، وعبد امللك بن شعبة البسطامي بروايتهما 

  .أيب بكر بن خلف عنه عن
عمر بن يوسف بن أبان، فقيه كان مقبول القول، يف أصحاب أيب حنيفة، ذكر حممد بن إبراهيم القاضي يف تارخيه 

أنه تويف سنة إحدى وسبعني وثالمثائة، عمر بن يوسف بن أبان فقيه كان على مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا باع حبكم 
  .د بن عبد العزيز بن إمساعيل بن ماك سنة أربع وثالثني ومخسمائةاألمانة يف جملس القاضي عبد احلمي

عمر بن يوسف بن حممد بن يوسف بن أيب الليث املعدل أبو القاسم التميمي، مسع أبا احلسن القطان حدث أبو نصر 
د اهللا بن حاجي بن احلسني بن عبد امللك البزاز، عنه حدثنا علي بن إبراهيم بن سلمة، حدثنا أبو حامت حدثنا عبي

موسى، أنبأ األوزاعي، حدثنا قرة بن عبد الرمحن يعين ابن جربئيل عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب 
هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه حبمد اهللا أقطع، قال 



  .عبيد اهللا يعين األبتر
اخلليل بن عبد اهللا عنه، قال حدثنا علي بن إبراهيم ابن سلمة، حدثنا احلارث بن أيب أسامة حدثنا  حدث أبو يعلى

احلسن بن قتيبة املدائين، حدثنا يزيد ابن إبراهيم التستري، عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 
 حاجته فيقضي له عاجالً، وأن املؤمن ليدعو اهللا تعاىل إن الكافر ليدعو اهللا عز وجل يف: صلى اهللا عليه وآله وسلم

فيبطئ عليه االجابة فضج املالئكة لذلك، فيقول اهللا تعاىل إمنا أجبت له لئال يدعوين وال يذكرين فإين أبغضه وأبغض 
  .صوته، وأبطي للمؤمن لكيال ينقطع عين ويذكرين فإين أحبه أحب تضرعه

  الثاين واخلمسون

واسم أيب قيس ثابت كويف، نزل الري ولذلك قال البخاري يف التاريخ عمرو بن أيب قيس  عمرو بن أيب قيس
الرازي، دخل قزوين وقضى هبا، روى عن الزبريي بن عدي ومنصور بن املعتمر، ومساك بن حرب وعاصم بن 

ن عمر الفقيه، عن هبدلة، وأيب إسحاق اهلمداين، وعامة شيوخ الكوفة وروى اخلليل بن عبد اهللا احلافظ، عن علي ب
دخل الرازيون على : عبد الرمحن بن أيب حامت، عن أيب هارون حممد بن خالد، قال مسعت عبد الصمد املقرئ يقول

  .سفيان الثوري فسألوه احلديث
فقال أليس عندكم األزرق يعين عمرو بن أيب قيس، وروى عن حممد بن سليمان بن يزيد حدثين أيب حدثنا إبراهيم 

هناوند، حدثنا أمحد بن عثمان، صاحب الطيالسة، حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا الدشتكي أنبأ عمرو  بن نصر، نزل
  بن أيب قيس الرازي، وكان على قضاء قزوين، وكان سفيان الثوري حيث عليه ويأمر به

ون حدثنا عبد الصمد قال أيضاً حدثنا علي بن عمر بن العباس الفقيه، حدثنا عبد الرمحن بن أيب حامت، حدثنا أبو هار
بن عبد العزيز العطار حدثنا عمرو ابن أيب قيس، عن سفيان الثوري عن ابن اشوع عن عبد اهللا بن يسار اجلهين، 

قال تويف رجل منا كان به البطن فبكرنا به، فأتيت املسجد، فإذا أنا سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة، فقال 
آله وسلم يقول ال يعذب يف القرب صاحب البطن، أما تشهد يا خالد بن سليمان مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و

عرفطة فقال بلى فشهدا به على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال اخلليل غريب من حديث سفيان عن 
  .سعيد بن عمرو بن اشوع، مل يروه غريه عمرو عن سفيان

مسع بالعراق هشيم بن بشري وباحلجاز، سفيان بن عيينة، عمرو بن رافع بن الفرات بن رافع أبو حجر البجلي، 
وبالري جرير بن عبد احلميد، وخبراسان عبد اهللا بن املبارك، وروى أيضاً عن نعيم بن ميسرة، ويعقوب القمي 

والفضل بن موسى وعبد اهللا بن سعد الدشتكي، وروى عنه أبو عبد اهللا بن ماجة، وأبو عبد اهللا الطنافسي، وموسى 
وآخر من روى عنه، بقزوين حممد بن مسعود ويوسف بن محدن املدائين، : ارون بن حيان، قال اخلليل احلافظبن ه

  .وروى عنه أيضاً أبو زرعة وأبو حامت
قال ابن أيب حامت مسعت أيب يقول قل من كتبت عنه أصدق هلجة وأصح حديثاً من عمرو بن رافع، وسكن عمرو 

قرأت على حممد بن مسعود، حدثنا أبو حجر : افظ عن حممد بن إسحاق قالقزوين وهبا مات، وحدث اخلليل احل
عمرو بن رافع حدثنا جرير عن احلسن عن مسلم، عن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

قال اخلليل إين تارك فيكم الثقلني كتاب اهللا وأهل بييت واهنما مل يتفرقا حىت يردا على احلوض، : عليه وآله وسلم
  .احلسن هو احلسن بن أيب عمرية، ومسلم هو ابن يسار، تويف أبو حجر سنة سبع وثالثني ومائتني

عمرو بن زياد الباهلي موىل هلم بغدادي، وقد يقال له مسلم بن زياد قال عبد الرمحن بن أيب حامت، سألت عنه أيب 



كان يضع احلديث وقدم قزوين فحدثهم، بأحاديث فقال قدم الري فرأيته ووعظته، فكان يتغافل كأنه، ال يسمع 
  .منكرة أنكرها عليه علي الطنافسي وحدث باألهواز فزعم أنه حيىي بن معني

عمر بن سعد النجار، مسع أبا طلحة اخلطيب، ومسع يف الصحيح أبا الفتح الراشدي بقزوين يف مجاعة مجة حديث 
حدثين أبو حازم عن سهل أن رجالً كان من أعظم املسلمني البخاري عن سعيد بن أيب مرمي، قال حدثنا أبو غسان 

غناء عن املسلمني يف غزوة غزاها مع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، فنظر إليه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 
شد فقال من أحب أن ينظر إىل رجل من أهل النار فلينظر إىل هذا، فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك احلال من أ

  .الناس على املشركني حىت جرح
فاستعجل املوت فجعل ذبابة سيفه بني ثدييه حىت خرج من كتفيه فأقبل الرجل إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 
مسرعاً فقال أشهد أنك رسول اهللا فقال وما ذاك قال قلت لفالن من أحب أن ينظر إىل رجل من أهل النار فلينظر 

ناء عن املسلمني فعرفت أنه ال ميوت على ذلك، وملا جرح استعجل املوت وقتل نفسه فقال إليه فكان من أعظمنا غ
النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إن لعبد يعمل عمل أهل النار وأنه من أهل اجلنة ويعمل عمل أهل اجلنة وأنه من 

  .أهل النار، وإمنا األعمال باخلواتيم
قال اخلليل احلافظ أصله من اليمن من كبار شيوخ قزوين، مسع حممد بن  عمر بن سلمة اجلعفي أبو سعيد القزويين،

سعيد بن سابق، والقاسم ابن احلكم، وغريمها روى عنه إسحاق بن حممد وعلي بن مهروية، وعلي ابن إبراهيم، 
ن سلمة رأيت خبط علي بن إبراهيم القطان يف أجزاء مجع فيها أحاديث انتخبها، عن شيوخه أنبأ أبو سعيد عمرو ب

  .بقزوين، سنة اثنتني وسبعني ومائتني
ثنا حممد بن سعيد بن سابق، حدثنا عمرو بن أيب قيس، عن عاصم، عن أيب وائل عن ابن مسعود رضي اهللا عنه، قال 

انا فرطكم على طرف احلوض وروى سليمان ابن يزيد الفامي : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول
حدثنا احلسني بن حممد الطنافسي، حدثنا أبو بكر بن عياش عن أيب حصني عن أيب صاحل عن  عن عمرو بن سلمة،

  .أيب هريرة رضي اهللا عنه

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم لعن اهللا السارق يسرق القطنية فيقطع يده ويسرق البيضة فيقطع 
حصني، ال أعلم رواه غري احلسن الطنافسي، واملشهور يده، قال علي بن ثابت البغدادي هذا غريب من حديث أيب 

  .أبو بكر بن عياش، عن األعمش عن أيب صاحل، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه تويف سنة اثنتني وسبعني ومائتني
  االسم الثالث واخلمسون

أيب زينب عن  عامر بن حممد السراج مسع أبا احلسن القطان يف غريب احلديث أليب عبيد، حدثنا يزيد عن حجاج بن
  .أيب سفيان بن جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم نعم األدام اخلل

  االسم الرابع واخلمسون
عمار بن احلسن بن حممد بن ماجة االمام حدث عن عبد الرمحن ابن أيب حامت، رأيت خبط بعض أهل احلديث، من 

أنبأ عمار بن احلسن بن حممد بن ماجة االمام سنة ستني وثالمثائة، أنبأ  القزاونه، فيما مجع من فضائل اخللفاء األربعة،
أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي، حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا حفص بن غياث، عن جعفر بن حممد عن 

ه وآله وسلم أبيه قال كان مال أيب بكر رضي اهللا عنه حني اجتمع أربعون ألف درهم ففرقها النيب صلى اهللا علي
فقال صلى اهللا عليه وآله وسلم ما ينقص مال أيب بكر، وملا تويف أقيم القامة املسجد اجلامع مقامه أبو احلسني 



  .اخلادم
  االسم اخلامس واخلمسون

عمري بن عبد السالم بن عمري القرئي، مسع مع أبيه عبد السالم أبا احلسن علي بن احلسن بن جعدوية، سنة مثان 
عمائة، حديثه عن حممد بن جعفر، حدثنا عبد اهللا بن جعفر حدثنا عبد الرمحان بن حممد بن ادريس وستني وأرب

الرازي حدثنا أمحد بن حممد الشوسي، حدثنا أبو بدر بن شجاع بن الوليد حدثنا جعفر اهلليب عن علي بن زيد بن 
بعد، مرمي بنت عمران نزل جربئيل  جدعان عن أمه عائشة رضي اهللا عنها قالت اعطيت تسعاً مل تعطه من النساء

بصوريت يف كفه، وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بتزوجيي بكراً ومل يتزوج بكراً غريي وقبض رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وآله وسلم ورأسه يف حجري، وقرب يف بييت وحفت املالئكة ببييت وكان ينزل الوحي ويتفرق عنه 

معه يف حلافه، وأنا بنت خليفة وصديقه، ونزل عذري من السماء، أو يف القرآن وجعلت  أهله وينزل الوحي وأنا
  .طيبة الطيب، ووعدت مغفرة ورزقاً كرمياً

عمري بن علي بن احلسن العمريي أبو حممد بن أيب احلسن، قلد قضاء قزوين سنة ست وسبعني وثالمثائة وكان من 
عبد اهللا اجلرجاين وعلق عليه الكايف للحاكم اخلليل بعد سنة أربعمائة كبار فقهاء أهل الري بقزوين من أقران أيب 

وكان يرى رأي املعتزلة وكتب إىل القاضي عبد اجلبار بن أمحد يسأله، عن مسائل وأجاب القاضي عنها مبا بلغ 
  .جملدة لطيفة وتدعى املسائل العمريته

بك منك، وأجاب القاضي مبا حاصله أنه ال جيوز ذلك  منها سأل هل جيوز ان يقول القائل يف دعائه اللهم إين أعوذ
ألن االستعاذة هي االستعانة مبن يستعاذ به، لدفع الشر واملنع منه، واهللا تعاىل ال يفعل إال احلكمة والصواب وال 

ذلك عليه فهذا أعوذ باهللا من األنبياء والصاحلني ال نكر : يدعو إال إىل اخلري فال جيوز االستعاذة منه ولو أن قائالً قال
أوىل وما روى من ذلك يف اخلرب فهو من قبيل اآلحاد، وإن صح فهو مأول، أهدى العمري إىل الصاحب اجلليل دفاتر 

  :فقال جللسائه ليقل منكم من نشط فيما أهدى، فقالوا الصاحب أحق بالفضل وأسبق إليه فقال عنه العمريي
  اعتد من وجوه القضاء... عبد كايف الكفاة وإن 

  مترعاً بعلمها مفعمات... دم اجمللس الشريف بكتب خ
  .كتب خبطه بعد أن قبل منها كتاباً خبط البلخي

  ووردنا لوقتها الباقيات... قد قبلنا من اجلميع كتاباً 
  قول خذيس مذهيب قول هات... لست استغنم اهلدايا فطبعي 

  .تويف القاضي العمريي سنة تسع وأربعمائة
  االسم السادس واخلمسون

  .عنان بن غامن الصويف مسع أبا بدر النهاوندي بقزوين سنة ست وستني وأربعمائة
  .أبو عنان بن عبد الرزاق بن دولينة، مسع أبا عبد اهللا القطان مسند عبد الرزاق بن مهام أو بعضه
  .أبو عنان بن أيب عمرو بن أيب عبد اهللا املشيعي، مسع مسند عبد الرزاق من أيب عبد اهللا القطان

  .بو عنان بن أيب عمرو الشعراين مسع أبا الفتح الراشدي بقزوين سنة ست عشر وأربعمائةأ
  االسم السابع واخلمسون

  .عوف بن أيب القاسم بن إبراهيم العامري اخلطيب، مسع بقزوين أبا زيد الوقد بن اخلليل سنة أربع ومثانني وأربعمائة
  االسم الثامن واخلمسون



  .مسع بقزوين أبا احلسن بن جعدويه، سنة مثان وستني وأربعمائةعيسى بن إبراهيم الساوي، 
عيسى بن أمحد بن وردان أبو حيىي العسقالين، ويعرف بابن البغداي وعسقالن حملة من بلخ، ذكر اخلليل احلافظ يف 

زوين، االرشاد يف البلخيني وقال هو ثقة كبري، مشهور ارحتل إىل العراق واحلجاز والشام، ومصر وكتب بالري وق
ومسع يزيد بن هارون وبقية بن الوليد، وعبد اهللا بن وهب، وإسحاق بن الفرات روى عنه الكبار ابن خزمية واهليثم 

  .بن كليب وحممد بن محدون وأقراهنم عيسى بن أمحد أبو موسى القاضي
ضاة لفخر الدولة أيب قضى بقزوين سنة تسع وسبعني وثالمثائة، حدثنا به عن القاضي عبد اجلبار بن أمحد، قاضي الق

احلسن علي بن بويه، روى عن ميسرة بن علي، وحدث عنه الشيخ أبو سعد السمان يف مشيخته فقال حدثنا أبو 
موسى عيسى بن أمحد القزويين، قاضي القضاة بقراأيت عليه حدثنا ميسرة بن علي بن احلسن، حدثنا حممد بن أيوب، 

ئي، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة عن زينب بنت أم سلمة، عن حدثنا أبو عمر احلوضي حدثنا هشام الدستوا
  .أم سلمة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان يقبلها وهو صائم

عيسى بن إسحاق بن عيسى املرزبان الدقاق أبو القاسم املنجم، مسع أبا بكر حممد بن عمر اجلعايب القاضي، وأبا 
بن بادوية الصويف، روى عنه أبو سعد السمان، فقال يف معنجم شيوخه، حدثنا أبو القاسم  احلسن علي بن أمحد

عيسى بن إسحاق بن عيسى الدقاق بقراأيت عليه يف داره بقزوين، يرشق القتطن، حدثنا أبو بكر حممد بن عمر بن 
فوان بن سليم، عن حممد بن سلم القاضي، حدثنا مسلم بن خالد حدثنا شيبان حدثنا يزيد بن عياض، عن ص

سليمان بن يسار عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ما عبد اهللا بسيت أفضل 
  .من التفقه يف الدين

عيسى بن بزول القزويين من شيوخ الصوفية حدث بشرياز أنبأنا عبد اهللا بن حيدر، حدثنا أبو نصر األرغياين، 
د الغفار بن حممد مسعت أبا عبد اهللا الشريازي، مسعت عيسى بن بزول القزويين بشرياز أنبأ، علي مسعت أبا بكر عب

بن عبد احلميد احلليب، قال سئل السري رمحه اهللا تعاىل، عن التصوف فقال مثل الصويف، مثل الشمس اليت بطلع 
  .ر اليت يستضئ هبا كل شيءعلى كل شيء واألرض اليت تطأوها كل شيء واملاء الذي يشربه كل شيء والنا

عيسى بن صبيح، ويقال له عيسى بن أيب فاطمة، ورد قزوين وروى عن زكريا بن سالم العتيب، ومالك بن أنس 
  .وعبد اهللا بن سعد ودخل على سفيان الثوري

ما، عيسى بن علي بن حممد بن عيسى بن موسى الصفار، أبو يعلى القزويين مسع أباه وأبا احلسن القطان، وأقراهن
وحدث عنه أبو نصر حاجي ابن احلسني، قال حدثنا أيب حدثنا أمحد بن إبراهيم بن مسوية، حدثنا إبراهيم بن احلسني 
حدثنا إمساعيل بن أيب أويس، حدثين أخي عن سليمان عن سهيل بن أيب صاحل عن حممد بن املنكدر، عن عبد اهللا بن 

اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال من شرب اخلمر حني يصبح عمرو بن العاص عن أبيه رضي اهللا عنهما أن رسول 
مل يقبل اهللا له صالة حىت ميسي، ومن شرهبا حني ميسي، مل يقبل اهللا له صالة حىت يصبح فإن سكر مل يقبل اهللا له 

  .صالة أربعني ليلة، فإن مات يف تلك األربعني مات ميتة جاهلية
  .إسحاق بن عبيد يف داره سنة ست وتسعني وأربعمائةعيسى بن علي األجيين، مسع هبة اهللا بن 

عيسى بن قهيار، مسع الكثري من أيب احلسن القطان ومنه حديثه يف الطواالت عن حممد بن عثمان بن أيب شيبة أيب 
جعفر حدثنا عبد اهللا بن سعيد، حدثنا أبو عبد الرمحن بن منصور العنزي قال األشج وهو عبد اهللا ابن سعيد، سألت 

 من قومه عن امسه فقال النضر قال حدثنا عقبة بن علقمة اليشكري قال مسعت علياً رضي اهللا عنه يوم اجلمل رجالً
  .مسعت بأذين من يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم طلحة والزبري جاري يف اجلنة: يقول



، وكان له مسجد ينسب إليه، كان من الصاحلني: عيسى بن حممد بن احلسن القيسي أبو عقيل قال اخلليل احلافظ
وذكر االمام هبة اهللا ابن زاذان أن مسجده بطريق الصامغان مسع، علي بن حممد الطنافسي بقزوين، وحممد بن خالد 

  .ويوسف بن موسى، تويف ست سبعني ومائتني
  .عيسى بن حممد بن عيسى مسع أبا الفتح الراشدي

  .بن حيدر الرزبري سنة تسع ومخسمائة عيسى بن حممد بن عيسى اخلطيب اللويين، مسع علي
  .عيسى بن حممد القزويين، أبو موسى الفقيه، مسع علي بن معاذ القزويين

عيسى بن حممد الصويف، مسع أبا احلسن القطان ميلى حدثنا أبو زكريا حيىي بن عبد األعظم وبشر بن موسى األسدي 
: دثنا عبد الرمحن بن زياد بن نعيم احلضرمي من أهل مصر قالقاال أنبأنا أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن يزيد املقرئ، ح

مسعت زياد بن احلارث صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ورضي عنه، قال أتيت رسول اهللا صلى اهللا 
 عليه وآله وسلم فبايعته على االسالم، فأخربت أنه بعث جيشاً إىل قومي، فقلت يا رسول اهللا اردد اجليش وأنا لك

  .باسالم قومي ويف احلديث طول
عيسى بن موسى الصفار ذكر اخلليل احلافظ، أنه روى عن أيب كريب وابن املقرئ وأنه قدمي املوت، وقد سبق ذكر 

  .ابنه حممد بن عيسى وسبطه، علي بن عيسى، وابن سبطه عيسى بن علي، وكانوا مجيعاً من أهل الفقه واحلديث
، مسع أبا حممد احلسن بن علي ابن عمر الصيدناين، واخلضر بن أمحد الفقيه، عيسى بن حيىي أبو موسى األستاذي

ومسع أبا عبد اهللا حممد ابن علي بن عمر، حديثه عن إسحاق بن حممد الكسياين، حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو 
مسعود رضي اهللا  داؤد الطيالسي، حدثنا شعبة ومنصور، واألعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماين عن عبد اهللا بن

عنه أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال خري أميت قرين، مث الذين يلوهنم، مث الذي يلوهنم، مث جيئ قوم يسبق 
  .إمياهنم، شهادهتم ويشهدون قبل أن يستشهدوا

يت عشرة علي بن يوسف بن عبد الرمحن املغريب الكليب أبو موسى الفاسي فقيه مالكي املذهب، ورد قزوين سنة اثن
ومخسمائة، مسع جتريد الصحاح الستة أليب احلسن رزين بن معاوية بن عمار العبدري األندلسي، منه مبكة، ومسع 

  .بقزوين التلخيص أليب معشر الطربي املقرئ من أيب إسحاق الشحاذي بسماعه منه
الراشدي، قال حدثنا أبو علي عيسى بن يوسف املعلم مسع أبا منصور حممد بن احلسني املقومي حديثه عن أيب الفتح 

زاهر بن أمحد الفقيه حدثنا أبو بكر حممد بن صاحل بن خلف، حدثنا أمحد بن مقدام العجلي حدثنا الوليد بن خالد 
حدثنا شعبة، عن منصور عن حيىي بن سام، عن موسى بن طلحة، عن أيب ذر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا 

  .فصم ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس عشرةعليه وآله وسلم قال إذا صمت 
  زيادات حرف العني

علي بن أيب سعد بن غامن النقاش اهلمداين، مسع بقزوين أبا منصور املقومي، ومسع األستاذ الشافعي بقراءة احلافظ 
  .ا التاريخشريوية بن شهر دار، سنة مثانني وأربعمائة وأيضاً أبا زيد الواقد بن اخلليل اخلليلي، هبذه القراءة وهلذ

  .علي بن احلسني بن حممد الصيقلي، مسع حممد بن إسحاق الكيساين
عبد الغين بن احملسن بن عبد امللك اخلالدي، مسع االمام أبا اخلري أمحد بن إمساعيل حيدث يف إمالء له عن أيب املعايل 

حدثنا أمحد بن عبيد الصفار . حممد بن إمساعيل الفارسي حدثنا أبو بكر بن احلسني، حدثنا علي بن أمحد بن عبدان
حدثنا عباس االسفاطي، حدثنا أبو الوليد، حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا أياس بن سلمة بن األكوع، عن أبيه رضي 



ال : اهللا عنه قال أبصر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بشر بن راعي العري يأكل بشماله، قال كل بيمينك قال
  .ما وصلت يده إىل فيه بعد، ويقال هو يسر بالسني واألول أصحأستطيع قال ال أستطعت قال ف

العباس بن علي بن العباس، مسع أبا الفتح الراشد، سنة ست وأربعمائة يف الصحيح حديثه، عن عمر بن خالد، 
م حدثنا زهري حدثنا أبو إسحاق قال مسعت الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما قال جعل النيب صلى اهللا عليه وآله وسل

والرسول يدعوكم يف " على الرجالة يوم أحد عبد اهللا بن جبري رضي اهللا عنه فاقبلوا منهزمني فذلك قوله تعاىل 
  " .أخريكم 

عبد امللك بن حممد بن عدي اجلرجاين أبو نعيم الفقيه االسترابادي احلافظ من أئمة املسلمني، قال اخلليل احلافظ وله 
 عشرة أجزاء، وكان استاء عبد اهللا بن عدي، مسع حبرجان إسحاق بن تصانيف يف الفقه، وكتاب الضعفاء يف

إبراهيم الطلقي وعمار بن رجاء، وحممد بن عيسى الدامغاين وبالري سليمان بن داؤد القزاز، وأبا زرعة، وأبا حامت، 
يل األمخسي، وبقزوين حيىي بن عبدك وبغداد احلسن بن حممد بن الصباح، وعلي بن حرب، وبالكوفة حممد بن إمساع

وبالشام العباس بن الوليد بن مزيد ويوسف بن سعيد بن مسلم، ومبصر الربيع بن سليمان وحممد بن عبد اهللا ابن 
  .احلكم

حدثين عنه مجاعة من شيوخ بنيسابور، وحدثين عنه أبو عمرو عثمان ابن إمساعيل بن خزمية األصم بقزوين، تويف 
وثالمثائة، وقال احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ يف تاريخ نيسابور حدثين أبو سعيد  سنة اثنتني وثالثني، ويقال سنة ثالثني

املؤذن حدثنا أبو نعيم، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطلقي، حدثنا حممد خالد الرازي، حدثنا أبو يوسف القاضي عن 
عليه وآله وسلم كرب على عطاء بن عجالن، أن أيب نصرة عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا 

ابنه أربعاً، وأيضاً مسعت أبا الوليد الفقيه مسعت أبا نعيم، يقول قلت للحسن بن حممد الزعفراين، هذه الكتب من 
  .قرأها على الشافعي رضي اهللا عنه قال أنا قرأهتا عليه، وما قرأت عليه حرفاً إال وأمحد بن حنبل حاضر

سن القزويين، نزيل نيسابور قال احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ كان كثري الرحلة، علي بن بشر بن علي الصويف أبو احل
حدثنا علي بن بشر يف منزلنا حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن . مسع ابن أيب حامت وأبا حممد ابن صاعد، وأمحد بن عمري

، حدثنا ميمون بن احلكم، احلسن القنذيلي االسترابادي حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن النعمان الصفار
حدثنا بكر بن الشرود، عن حممد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن طاؤس، عن ابن عباس رضي اهللا 

لو أنفقت ما يف األرض " عنهما قال قرابة الرحم، تقطع، ومنه النعمة تكفر ومل ير مثل تقارب القلوب قال اهللا تعاىل 
  :اآلية وقال القائل" مجيعاً 

  وبلوت ما وصلوا من األسباب... لقد صحبت الناس مث سربهتم و
  وإذا املودة أقرب األنساب... فإذا القرابة تقرب قاطعاً 

يف طلب احلديث، مسع يف . علي بن جندل بن عبد اهللا القزويين أبو احلسن قال احلاكم أبو عبد اهللا هو من الرحالة
وعلي بن مهروية، وروى احلاكم احلديث عنه، وقال أيضاً أنشدين  بالده ابن أيب حامت، وسليمان بن حممد الفقيه،

  :علي بن جندل أنشدين سليمان بن حممد الفقيه حملد ابن مثامة
  إن الكالب طويلة األعمار... ولقد قتلك باهلجاء فلم قمت 
  كالكلب ينبح كامل ألقمار... وأراك ختبين لتشرف جاهالً 

مد البيع أبو سعيد القزويين مسع علي بن حممد بن مهروية، وحدث عنه اخلليل عبد الرمحن بن حممد بن احلسن بن حم
بن عبد اهللا احلافظ يف جزء من حديثه، عن شيوخه، فقال قرأت على أيب سعيد عبد الرمحن ابن حممد البيع القزويين، 



مسلم املستملي، حدثنا حدثنا علي بن حممد بن مهروية، سنة ثالثني وثالمثائة، حدثنا حممد بن غالب، حدثنا أبو 
وكيع حدثنا سفيان عن حممد بن املنكدر، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

هل أجنزتكم ما وعدتكم قالوا ربنا أجنزتنا وزدت علينا ما مل نره ومل : " وآله وسلم إذا أدخل أهل اجلنة قال اهللا تعاىل
رضواين فقد رضيت عنكم، قال : قول اهللا تعاىل قد بقي شيء مل تنالوه قالوا وما ذاك، قالخيطر على قلوبنا، في

وهو غريب من حديث وكيع عنه، مل يروه إال أبو . اخلليل هذا حديث يعرف مبحمد بن موسى الفريايب عن سفيان
  .مسلم عبد الرمحن بن يونس املستملي

واين نزيل بعض الثغور، قدم قزوين سنة مثان ومثانني وثالمثائة، علي بن أمحد بن العباس الواعظ أبو احلسن احلل
وحدث عن عبد اهللا ابن جعفر بن الورد، وبكري بن احلسني بن سلمة بن دينار، وغريمها، حدث اخلليل احلافظ عنه 

حدثنا عبد وقال إنه قدم علينا للتاريخ، قال حدثتنا فاطمة بنت احلسن بن الريان مبصر، حدثنا الربيع بن سليمان، 
اهللا بن وهب حدثنا ابن أيب الزناد، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه 

  .وآله وسلم أفرد احلج

عبد اخلالق بن علي بن عبد اخلالق بن حممد بن إسحاق املؤذن أبو القاسم النيسابوري، قدم قزوين غازياً سنة ثالث 
إنه قدم علينا يف : ئة، وحدث هبا، عن بكر بن حممد بن محدان املروزي، وروى عنه اخلليل احلافظ وقالومثانني وثالمثا

رجب السنة املذكورة، قال حدثنا أبو بكر ابن حممد بن محدان مبرو، حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي، حدثنا 
  .ن أيب هريرة رضي اهللا عنه رفعهمكي بن إبراهيم، حدثنا عبد العزيز بن أيب رواد عن حممد بن زياد ع

فخرج يف الصحيحني من : قال أما خيشى الذي رفع رأسه، قبل االمام أن حيول اهللا رأسه رأس محار قال اخلليل
حديث حممد بن زياد، هو غريب من رواية ابن أيب رواد عنه مل يروه عنه إال مكي بن إبراهيم وال عنه إال عبد 

  .ثقة الصمد بن الفضل بن مسمار وهو
عثمان بن إسرائيل بن سهل أبو عمرو التوكلي، مسع فهرست مسموعات االمام أمحد بن إمساعيل منه بقزوين سنة 

  .مثان ومثانني ومخسمائة
عبد اهللا بن أيب املعايل بن أيب القاسم أبو أمحد األهبري فقيه صاحل حافظ للقرآن، سكن قزوين، ما قدمها متفقهاً أوالً، 

للتفقه ومسع احلديث من والدي ومن أيب حامد عبد اهللا بن أيب الفتوح ومن االمام أمحد بن  وكان له تردد إىل
  .إمساعيل، وغريهم، وكان يورق يف عفة وقناعة وعبارة رمحه اهللا

عبد الرشيد بن أيب عنان بن الطاؤسي، من املتوجهني يف البلد وكانت له غرية ونزاهة نفس، ورغبة يف اخلري، ومسع 
  .لشيخ أيب حممد األهبري من أيب علي املوسياباذي سنة اثنتني ومخسني ومخسمائةالرياضة ل

علي بن احلسني بن علي الكثري أبو احلسن تفقه مدة على أيب حامد عبد اهللا بن أيب الفتوح بن عمران، وغريه 
فس، ومسع احلديث وحصل طرفاً من الفقه والشروط، وغريمها وكان غيوراً مجيل املعاشرة حسن األخالق، كرمي الن

الكثري، من ولدي، ومن االمام أيب حممد النجار وعطاء اهللا بن علي وغريهم، ويف قبيلته مجاعة من أهل الفقه، 
  .واحلديث قد سبق ذكرهم، وتويف سنة تسع وتسعني ومخسمائة

، جعفر بن عبد عبدان بن علي املشطب، مسع أبا الفتح الراشدي، سنة سبع عشرة وأربعمائة حديثه عن أيب القاسم
اهللا بن يعقوب أنبأ عبد اهللا بن حممد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن علي بن احلسن الترمذي، حدثنا عمر بن أيب 

عمر، حدثنا عبد امللك بن مسلمة املقرئ، عن عبد اهللا بن عقبة عن مشرح بن هامان، عن عقبة، عن عامر رضي اهللا 
ال يؤتى مبداد طالب العلم يوم القيامة ودم الشهداء فيوزنان مالء يفضل عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ق



  .هذا على هذا وال هذا على هذا
عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا أمليمي، مسع بقزوين أبا بكر حممد ابن احلسني بن أيب القاسم الشالوسي سنة مثان 

  .وعشرين ومخسمائة
العنربي أحد املوصوفني باحلفظ، ورد قزوين، ومسع هبا صحيفة علي بن  علي بن احلسن بن بندار التميمي أبو احلسن

موسى الرضا من علي ابن حممد بن مهروية أنبئنا عن األديب أيب عبد اهللا احلسني بن عبد امللك ابن احلسني احلالل 
الشيخ احلافظ أبو  أنبأ أبو عثمان سعيد بن أمحد بن حممد بن نعيم، قراءة عليه، سنة ثالث ومخسني وأربعمائة أنبأ

احلسن علي ابن احلسن بن بندار العنربي التميمي باستراباد سنة ست وتسعني وثالمثائة أنبأ أبو احلسن علي بن حممد 
  .بن مهروية القزويين، يف دار أيب يعلى حدثنا أبو أمحد داؤد بن سليمان الغازي

ابن حممد، عن أبيه حممد بن علي، عن أبيه، علي ثنا علي بن موسى الرضا حدثين أيب موسى بن جعفر عن أبيه جعفر 
بن احلسني عن أبيه احلسني بن علي، عن أبيه علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وآله وسلم، إذا كان يوم القيامة نوديت عن بطنان العرش يا حممد نعم األب أبوك إبراهيم اخلليل، ونعم األخ أخوك 
  .علي

قال علي بن مهروية قال أبو حامت حممد بن إدريس الرازي قال أبو الصلت عبد السالم بن صاحل اهلروي لو قرئ 
هذا االسناد على جمنون ألفاق، وعن عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي، قال كنت مع أيب بالشام فرأيت رجالً 

  .سناد فقام الرجل فنفض ثيابه ومرمصروعاً فذكرت هذا االسناد فقلت أجرب هبذا فقرأت عليه هذا اال

عيسى بن أيب صاحل بن إسحاق الديلمي أبو موسى جد أيب حممد الشافعي بن احلسني األستاذ القزويين، روى عنه 
الشافعي، فقال حدثنا الشيخ اجلليلي األستاذ جدي أبو موسى عيسى بن أيب صاحل، حدثنا أبو احلسني أمحد ابن حممد 

رة، سنة تسع وتسعني وثالمثائة حدثنا أبو علي حممد بن يوسف بن أمحد البيع، حدثنا هشام بن احلسن احلالب بالبص
بن علي، حدثنا عبد اهللا بن رجاء أنبأ سعيد عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

ب فقر، يأخذ الرجل حبله فيعمد إىل قال ال يفتح انسان على نفسه باب مسئلة إال فتح اهللا عز وجل عليه با: وسلم
وأبو موسى من ذكر بالتذكري . اجلبل فيتحطب على ظهره ما يأكل به خري له من أن يسأل الناس معطى أو ممنوعاً

والرواية والدراية، ومسع القاضي أبا حممد ابن أيب زرعة، وعبد اهللا بن عبد العزيز اخلواري، وروى عن أيب أمحد عبيد 
  .لفرضي باالجازةاهللا بن حممد ا

علي بن حممود أبو احلسن الزوزين الصويف مسع بدمشق عبد الوهاب ابن احلسن الكاليب وبقزوين أمحد بن علي 
الفامي أنبأنا علي بن عبيد اهللا ابن بابويه أنبأ أبو احملاسن سعد بن حممد بن إبراهيم بن نصر الصويف األهبري بقراءة 

 وأربعمائة أنبأ والدي إبراهيم حدثنا الشيخ أبو احلسن علي بن حممود الزوزين عليه أنبأ والدي سنة إثنتني وتسعني
ببغداد سنة سبع وأربعني وأربعمائة أنبأ أبو طالب أمحد بن علي الفامي بقزوين حدثنا علي بن إبراهيم بن سلمة، 

اهللا عنه أن النيب صلى حدثنا املنسجر بن الصلت، حدثنا عبد الكرمي بن روح حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي 
  .اهللا عليه وآله وسلم أعتق صفية رضي اهللا عنها وجعل عتقها صداقها

عبد العزيز بن حممد اللباين األصبهاين أحد األفاضل الذين لقيناهم بأصبهان، كامل يف علوم العربية وله الشعر 
وين مع الصدور اخلجندية، سنة إحدى السائر والطبع القومي، وصنف شروحاً للكتب املتداولة يف العربية وورد قز

  :ومثانني ومخسمائة ومما ينشد له
  هذا العليل أعله الصفراء... جس الطبيب يدي فقال لصاحيب 



  والقوم ال يدرون ما الصفراء... فبكيت حني مسعت باسم مقامها 
  :قال حني حج

  حفاة عراة ركبنا ورجالنا... أتيناك من شرق البالد وغرهبا 
  سدى وهجرنا أهلنا وعيالنا... من وراء ظهورنا  تركنا بيوتاً

  شفيع فيقضي سؤلنا وسؤالنا... وجئنا بأوقار الذنوب ومالنا 
  فأجنح خبري ما علينا ومالنا... وآمالنا مثل الذنوب كثرية 

  بباب كرمي قد حططنا رحالنا... وال تضحنا عن ظلك الرحب أنبأ 
  :وقال

  سقيت مالق العارض العساري ويا... يا دار أمحد يا بوركت من دار 
  حويت شيئاً وراء النور والنار... يا قبة النور تستشري لوامعه 

  نفسي فداؤك من ترب وأحجار... يا ترية حسد األرض السماء هبا 
  يا أيها املصطفى يا خري أخيار... يا خامت األنبياء الرحب منزله 

  ذنب مواريف زاخر من أتى ال... جئناك غرقى حيارى ال حراك بنا 
  إال البكاء وإال املدمع اجلاري... وال وسيلة حتظينا حباجتنا 

  يا أكرم اخللق عند اخلالق الباري... يا أيها األبلج امليمون غرته 
  واضرع إىل اهللا يعتقنا من النار... سل تعط واشفع تشفع واقض حاجتنا 

بن علي رأيت يف الفوائد الصحاح والغرائب عمر بن إبراهيم بن الفاخر أبو طاهر العدل، مسع بقزوين ميسرة ا
املالح املخرجة من مسموعات الوزير نظام امللك احلسن بن علي بن إسحاق ختريج أمحد بن حممد بن أيب العباس 
األصبهاين، حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن أسيد املديين حدثنا أبو طاهر عمر بن إبراهيم بن الفاخر العدل، أنبأ 

القزويين هبا، حدثنا أبو بكر أمحد بن داؤد السمناين، حدثنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع،  ميسرة بن علي
حدثنا سعيد، حدثنا قتادة عن احلسن عن مسرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال البيعان باخليار 

  .ما مل يتفرقا

ناقب الكلنكيين تفقه هبمدان وقزوين، على االمام عبد اهللا بن حيدر، وغريه عبد احلميد بن املظفر بن أيب نصر أبو امل
وكان أكثر أقامته بقزوين ومسع حممد بن عبد الرمحن اخلطيب الكشمهيين، سنة إثنتني وستني ومخسمائة، ومسع هلذا 

بن احلسني، حدثنا أبو عبد  التاريخ االمام أمحد بن إمساعيل كتاب الديك من مجعه وفيه أنبأ زاهر الشحامي، أنبأ أمحد
اهللا احلافظ حدثنا أبو بكر أمحد بن حيىي بالكوفة، حدثنا أمحد بن عيسى الكاليب، مسعت حيىي بن معاذ الرازي رمحة اهللا 

  :عيه ينشد
  متوددين موطاين كراما... إن املليك قد اصطفى خداماً 
  ال يسأمون إذا خلى ناما... حييون ليلهم بطول صالهتم 

  فترى دموعهم تسح سجاما... حملبة واخلشوع لرهبم رزقوا ا
  .أبو عبد اهللا بن احلسن األديب الطالقاين مسع األستاذ الشافعي ابن داؤد املقرئ سنة تسع وتسعني وأربعمائة

  .أبو عبد اهللا بن طاهر القزويين، مسع أبا منصور نصر بن عبد اجلبار التميمي هبمدان سنة ست وتسعني وأربعمائة
احلسن املاهروي أبو االحسان الفقيه، الكاتب روى احلديث عن أيب حامد أمحد بن عبد اهللا اجلعفرابادي،  علي بن



رأيت خبط القاضي عبد امللك بن أمحد بن حممد بن املعايف، أنشدين الشيخ املوفق الفقيه أبو االحسان علي بن احلسن 
أربعمائة أنشدين األديب أبو جعفر شريح بن أمحد املاهروي يف املعسكر حبوران دشت يف شوال سنة سبع وستني و

  :السجستاين هبراة سنة أربعني وأربعمائة
  عظمت حمنة عليك وحلت... إن يكن نابك الزمان ببلوى 
  سئمت دوهنا احلياة وملت... وأنت بعدها مصائب أخرى 
  فالرزايا إذا توالت تولت... فاصطرب وانتظر بلوغ مداها 
  .كاتباً يف خطرية السلطان ملكشاه ذكر أن أبا االحسان كان

عبد الوهاب املعروف بوهاب القزويين، كان من عقالء اجملانني جيري على لسانه كلمات احلكمة، ويقال إنه كان قد 
مجع قدر مثانني ديناراً من الكدية، وقتل اخليوط لألساكفه، فأحضره ذات يوم وفرقه على الفقراء، ومن كان مير به 

  .ن ذلك فقال مللت منه، وقصدت ختفيف احلساب فإن سئلت عنه قلت فرقته على عبادكمن الناس فسئل ع
علي بن عبد اهللا بن هبة اهللا الكموين أبو املعايل بن أمحد من كبار البلد، يف عهده مسع االرشاد، للخليل احلافظ من 

  .ثالث ومخسني ومخسمائة القاضي أيب الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار سنة ست وتسعني وأربعمائة، وتويف سنة
عبد امللك بن إبراهيم بن أمحد بن حممد بن زهري بن أسد القرائي، روى عنه إبنه أبو نصر، منصور بن عبد امللك، يف 
كتاب الزجر والوعيد من مجعه، قال حدثنا أيب إبراهيم، حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الصواف حدثنا نوح 

بن املبارك، عن زكريا بن زائدة، عن الشعيب قال مسعت النعمان بن بشري رضي اهللا  بن أنس املقرئ، حدثنا عبد اهللا
احلالل بني واحلرام بني، وبينهما متشاهبات، ال : عنهما على املنرب قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول
  .يعلمها كثري من الناس فمن اتقى الشبهات كان أبرأ لعرضه ودينه

وسف بن يعقوب الساوي، أبو القاسم حدث بقزوين عن سليمان بن أمحد الطرباين قال أبو نصر عبد اهللا بن ي
منصور بن عبد امللك بن إبراهيم القزائي حدثنا أبو القاسم عبد اهللا بن يوسف الساوي، ورد علينا قال حدثنا أبو 

ا أبو داؤد الطيالسي، حدثنا شعبة عن القاسم سليمان بن أمحد الطرباين حدثنا حممد بن أمحد بن زيد بأصبهان، حدثن
اتقوا " األعمش عن جماهد، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم تلى هذا اآلية 

  .قالوا لو أن قطرة من الزقوم تقطر يف حبار الدنيا، أفسدت على أهل الدنيا معايشهم" اهللا حق تقاته 
زويين، روى عن أيب جعفر القرميسين حدث أبو احملاسن عبد احملسن بن عبد العزيز بن عبد الكرمي بن احلسني الق

حممد بن عبد العزيز بن عبد السالم املالكي األهبري، هبا سنة أربع ومخسمائة حدثنا احلافظ عبد الصمد ابن أمحد أبو 
بن احلسني القزويين وهو يسمع حممد السليطي املعروف بظاهر النيسابوري قال قرأت على أيب حممد عبد الكرمي 
  .فأقر به قلت أخربكم حممد ابن أمحد هو أبو جعفر القرميسين أنبأ عبيد اهللا بن حممد

ثنا عبد الرمحن حدثنا إبراهيم، حدثنا عبد اهللا بن عمر، حدثنا عنبسة بن عبد الواحد القرشي، عن أيوب بن عتبة 
أريكم بعض ملكي اليوم، قالوا بلى يا نيب اهللا قال يا ريح أرفعينا، قال قال سليمان عليه السالم يا بين إسرائيل أال 

  .فرفعتهم حىت جعلتهم بني السماء واألرض مث قال يا طري أظلينا فأظلتهم الطري، بأجنحتها حىت ما يرون الشمس
لعبد ال إله إال مث قال يا بين إسرائيل أي ملك ترون قالوا نرى ملكاً عظيماً، قال فوالذي نفس سليمان بيده لقول ا

  .اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، خري من ملكي هذا وخري من الدنيا وما فيها
علي بن سعيد أبو احلسن القزويين، ويعرف بابن أيب العجوز روى عنه القاسم بن علقمة، أنبأنا عبد الكايف بن عبد 

حلريب، أنبأ أبو حفص بن جابارة، أنبأ أبو سعيد القاسم بن علقمة األهبري، الغفار بن مكي عن جده مكي بن حممد ا



هبا حدثنا علي بن سعيد أبو احلسن القزويين املعروف بابن أيب العجوز، حدثنا أبو القاسم املروزي وهو علي بن 
بن أسلم، عن أبيه،  احلسن حدثنا احلسني بن عرفة، حدثنا عبد اهللا بن إبراهيم األنصاري، عن عبد الرمحن بن زيد

  .عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال عمر بن اخلطاب سراج أهل اجلنة
علي بن حممد بن سعيد بن سليم األهبري أبو احلسن، مسع إسحاق ابن حممد بقزوين، حدث أبو حفص بن جابارة 

لسالم، حدثنا أبو احلسن علي بن حممد بن سعيد ابن سليم عن أيب سعيد عبد الرمحن ابن أمحد بن يزيد بن عبد ا
حدثنا إسحاق بن حممد بقزوين حدثنا أبو حامت، حدثنا الربيع بن روح أبو روح حدثنا أبو مهدي سعيد بن سنان 

الكندي، عن أيب الزاهرية احلضرمي عن جبري بن نفري عن ابن عباس وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وآله 
  .رضي عنهوسلم و

األرب نفس طاعمة : قال أصاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يوماً جوع فوضع حجراً على بطنه، مث قال
  .ناعمة يف الدنيا، جائعة عارية يوم القيامة، أال رب مكرم لنفسه وهو هلا مهني أال رب مهني لنفسه وهو هلا مكرم

حدثنا أبو احلسن علي السين يف : عنه ميسرة ابن علي، فقال علي السين أبو احلسن روى عن هناد بن السرى حدث
منزله يف سكة دينار حدثنا هناد السرى، حدثنا إمساعيل بن علية، عن محيد الطويل عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه 

  .هللا عليهاإن اهللا عز وجل ليدخل العبد اجلنة باألكلة والشربة حبمد ا: قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
عثمان بن جعفر بن حممد أبو عمرو الدينور، حدث بقزوين، عن أيب عمرو عبد الرمحن بن حممد بن عمرو 

النهاوندي، حدثنا حيىي بن طلحة الريبوعي، عن عيسى بن يونس، عن صفوان بن عمرو، عن شريح بن عبيد 
إن االسالم بدأ غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ احلضرمي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 

  .فطوباً للغرباء
حدثنا نعيم حدثنا علي بن : عبد الصمد بن أمحد بن عباد أبو أمحد اهلمداين، روى بقزوين عن حيىي بن عبد اهللا قال

وآله وسلم قال  هاشم، عن حممد بن عبيد اهللا عن أبيه، عن جده أيب رافع رضي اهللا عنه أن رسول اله صلى اهللا عليه
  .تقتلك الفئة الباغية: لعمار رضي اهللا عنه

  .العباس بن عبد اهللا بن أمحد بن عصام، أبو الفضل البغدادي حدث بقزوين عن حممد بن مسلم بن الوليد الطيالسي
لشيخ أبو عبد اهللا الرازي حدث بقزوين، عن حممد بن أيوب قال ميسرة يف املشيخة، حدثنا أبو عبد اهللا الرازي، ا

الصاحل يف اجلامع بقزوين، حدثنا حممد بن أيوب، حدثنا علي بن عبد املؤمن، حدثنا إمساعيل بن أبان عن ناصح أيب 
أرأيتم لو أن نيب : عبد اهللا عن مساك بن حرب، عن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه قال كان علي رضي اهللا عنه يقول

ورمبا قال قيل له يا أمري املؤمنني والنيب صلى : املؤمنني إال أنا قالاهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قبض من كان أمري 
وميكن أن يكون هذا أبا عبد اهللا األرنبوي الذي روى عنه أبو احلسن : ينظر إليه وهو يبتسم: اهللا عليه وآله وسلم

  .القطان، وذكر حديثه عن حيىي بن درست وأيب مصعب وغريمها

ازي أبو القاسم احلمريي، حدث بقزوين عن حممد بن أمحد بن هارون الكويف، عزيز بن إسحاق بن عبيد اهللا الر
وروى عنه ميسرة بن علي يف مشيخته، فقال حدثنا أبو القاسم عزيز بن إسحاق الرازي، بقزوين يف خان سندول 

، عن نافع عن حدثنا حممد بن أمحد بن هارون الكويف، حدثنا عبيد بن آدم العسقالين، عن أبيه عن حممد بن أيب ذئب
  .ابن عمر رضي اهللا عنهما

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم املؤذن عمود اهللا، واالمام نور اهللا، والصفوف أركان اهللا، فأجيبوا 
  .عمود اهللا واقتبسوا بنور اهللا، وكونوا من أركان اهللا، وروى عزيز عن أيب زرعة الرازي



  .جعفر بن حممد بن شاكر الصائغ وروى عنه ميسرة بن عليعالن بن اخلضر، روى عن أيب حممد 
عيسى بن عبد الرمحن املروزي أبو العباس حدث بقزوين عن علي ابن حجر السعدي، وحممد بن إمساعيل البخاري 
وغريمها، رأيت خبط أيب احلسن القطان حدثنا أبو العباس عيسى بن حممد بن عيسى املروزي، بقزوين إمأل سنة مثان 

 ومائتني، قال مسعت علي بن حجر السعدي ثنا، شريك عن أيب إسحاق، عن أيب بردة، عن أيب موسى رضي وتسعني
  .اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، ال نكاح إال بويل

ومسع . قعبد اجلبار بن بندار بن أمحد اهلمداين أبو معشر فقيه عدل ناب يف قضا مهدان مراراً، وكان مجيل األخال
  .احلديث من االمام أمحد بن إمساعيل، باملدينة وورد قزوين غري مرة

عبد اهللا بن هبة اهللا بن مهدي أبو منصور اخلليلي، مسع القاضي أبا الفتح إمساعيل بن ماك، سنة أربع وتسعني 
  .وأربعمائة الصحيح البخاري أو بعضه بروايته عن إبراهيم بن محري

  .لقزويين من أهل احلديث املتقدمني، مسع حممد بن أيوب الرازي، أو مسع من مسع منهعلي بن الفضل بن موسى ا
عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر أبو بكر السين فقيه، كدود صاحل كان قد تفقه على االمام أيب حممد عبد اهللا بن حممد 

ة، ومسع احلديث من عبد اهللا بن أيب الكرجي، مث على أيب حامد عبد اهللا بن أيب الفتوح وأقراهنما، مث تفقه على مد
  .الفتوح وغريه

  .عبد اجمليد بن املثىن القرائي، مسع األستاذ علي بن الشافعي التميمي سنة ست وعشرين ومخسمائة
عبد الغفار بن عبد امللك بن عبد اجلبار بن عبد امللك القزويين املعروف باجلرجاين، ابن أخي أيب نصر عبد الباقي بن 

  .، مسع أبا منصور املقومي سنن أيب عبد اهللا بن ماجة، أو طرفاً من أوله سنة سبع ومثانني وأربعمائةعبد اجلبار
عبد الواحد بن الفرج بن منصور القزويين األديب، مسع أبا منصور املقومي بقراءة احلافظ إمساعيل األصبهاين سنة 

  .إحدى ومثانني وأربعمائة
واحد أبو الربكات بن أيب أمحد حضر جملس القراءة مع أبيه على أيب منصور عبد الواحد بن عبد العزيز بن عبد ال
  .املقومي سنة سبع وسبعني وأربعمائة

  .عبد الرمحن بن غامن بن عبد اهللا القاضي أبو طاهر، مسع أبا منصور املقومي سنة إحدى ومثانني وأربعمائة
راءة أبا منصور أيضاً، وكان من الفقهاء والقضاة، من عبد اهللا بن غامن أبو منصور القاضي أخو عبد الرمحن، مسع بق

  .أهل مهدان ويلقب أبو منصور بقاضي القضاة وأبو طاهر بالقاضي املختار، وكان مساعهما منه بقزوين
عبد السيد بن عبد الواحد أبو الفتح الورد الزكي، من أهل العلم والفقه وعثمان بن أيب سهل البخاري، ومسعها 

  .ور املقومي مع احلافظ إمساعيل بن حممد األصبهاينبقزوين أبا منص
  .عمر بن احلسن بن حممد القزداري، مسع أبا منصور أيضاً سنة مثان وسبعني وأربعمائة

العراقي بن عبد الوهاب بن ولشان أبو اليمني البقال شيخ صاحل كان له يف شبابه قدم يف اجلهاد، واقدام وتناولته 
حلداد سنة مخس عشر ومخسمائة وقرأت عليه بعض املعجم الصغري أليب القاسم الطرباين االجازة العامة أليب علي ا

  .حبق هذه االجازة سنة ستمائة
عبد العزيز بن أمحد الصويف القزويين أبو احلسن روى عنه أبو عبد اهللا القضاعي يف مسند الشهاب قال حدثنا أبو 

بن إسحاق، حدثنا يزيد بن خالد الفهري، حدثنا وكيع بن  علي محد بن عبد اهللا األصبهاين حدثنا حممد بن حممد
اجلراح عن األعمش عن أيب وائل، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال أول ما 



 وميكن أن يكون عبد العزيز هو الثاين من عبد العزيز الذين أوردناهم قبل. يقضي بني الناس يوم القيامة يف الدماء
  .الزيادات

عمر بن حممود بن خليفة املتكلم أبو حفص القزويين، سكن أبوه أهبر وعاد هو إىل قزوين يتفقه مدة على والدي 
رمحه اهللا تعاىل مث سافر إىل بغداد وأقام هبا سنني، وكان يؤم يف مسجد الشيخ أيب إسحاق الشريازي مث عاد إىل قزوين 

  .وهبا تويف مسع الكثري بقزوين وببغداد
علي بن سهل أبو احلسن الزجناين، رأيت لبعض األئمة من القزاونة حدثنا أبو معاذ عبيد اهللا بن حممد املؤدب، حدثنا 

علي بن سهل الزجناين، بقزوين حدثنا حممد بن يعقوب الرازي، حدثنا هشام بن عبد امللك، حدثنا عبد السالم بن 
ة رضي اهللا عنهما قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله عبد القدوس، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه عن عائش

  .وسلم أربع ال يشبعن من أربع عني من نظر وأنثى من ذكر، وأرض من مطر، وعامل من أثر
عبد الرمحن بن أمحد بن مرة اليماين أبو القاسم حافظ قدم قزوين وحدثهم عن حممد بن إسحاق بن فروخ الرقي 

حدثنا يعقوب الدورقي، حدثنا هشيم الواسطي، عن أيب بشر عن : عن أيب فروخ قالحدث عنه أبو معايف حديثه 
  .ليس اخلرب كاملعائنة: سعيد بن جبري، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

سن بن أمحد علي بن حممد بن اخلليل القزويين، حدث عن حممد بن علي بن خملد أنبينا عن احلافظ أيب حممد احل
السمرقندي، أنه قرأ على اخلليل ابن عبد اجلبار القرائي بنيسابور سنة أربع وستني وأربعمائة، حدثنا أبو بكر حممد 
بن أمحد بن املبانا أبو الصفا، ثامر بن علي بن حممد، حدثنا أبو احلسن علي بن حممد بن اخلليل القزويين، حدثنا أبو 

حدثنا علي بن حممد بن مهروية حدثنا داؤد بن سليمان الغازي عن علي بن موسى  عبد اهللا حممد بن علي بن خملد،
من : الرضا عن أبيه عن جده عن أبيه عن أمري املؤمنني رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال

  .قال أنا يف اجلنة فهو يف النار
عبد احلكم، قرأت على أيب أمحد مسعود بن أمحد الصويف علي بن إبراهيم القزويين، مسع حممد بن عبد اهللا بن 

الطوسي، بزجنان حدثنا خايل أبو بكر عبد اهللا بن مسعود اجلصاص حدثنا عبد الواحد بن حممد املقرئ، أنبأ أبو 
منصور حممد بن منصور حدثنا األستاذ أبو القاسم القشريي، مسعت أبا القاسم بن حبيب، مسعت احلاكم حممد بن 

  .بن علي اجلرجاين، مسعت علي بن إبراهيم القزويين مسعت حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكماحلسن 
  :قال لقيت أبا عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي فقلت له من أين، فتنفس الصعداء مث قال

  فمرضت من حذري عليه... مرض الطبيب فعدته 
  فربئت من نظري إليه... وأتى احلبيب يعودين 

يل القزويين أنبأ احلافظ أبو موسى املديين، كتابة أنبأ أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم التاجر، أنبأ عبد الرمحن أخو أيب عق
بن حممد، أنبأ أبو طاهر ابن سلمة أنبأ حممد بن علي بن الفافا، أنبأ ابن أيب حامت حدثنا حممد بن مسلم يعين ابن وارة، 

بن عيسى، عن أخي أيب عقيل القزويين قال ابن وارة، مث مسعت من احلسن حدثين أبو عبد اهللا الطهراين، عن احلسن 
  .بن عيسى مث لقيت أخا أيب عقيل فسمعته منه

قال رأيت شاباً تويف بقزوين يف النوم فقلت ما فعل ربك عز وجل قال غفر يل قلت غفر لك، قال نعم وتعجب 
ألن أهل السموات من السماء السابعة إىل السماء : ولفالن وفالن قلت مايل أراك مستعجالً ورأيت مستعجالً قال

الدنيا، قد اشتغلوا بعقد األلوية الستقبال أمحد بن حنبل وأنا أريد استقباله ووافق ذلك وفاة أمحد بن حنبل رضي اهللا 
  .عنه



تني عيسى بن إمساعيل بن عيسى السيد أبو زيد احلسين األهبري، روى وصية علي رضي اهللا عنه بقزوين سنة إثن
ومخسمائة، عن أيب روح ياسني بن سهل اخلشاب، عن ابن صخر األزدي، وممن مسعها من السيد أبو نصر حممود بن 

  .علي املؤدب
علي بن سعد بن حممد الفاريايب الغازي، روى عنه أبو مضر ربيعة ابن علي بن حممد العجلي، وقال إنه قدم علينا، 

بصري، حدثنا يوسف بن أمحد الرملي الرملة، حدثنا حممد بن مسكني قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم ابن موسى ال
حدثنا سيار، حدثنا حرب بن شريح، عن حممد بن علي، عن أبيه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا 

  :عليه وآله وسلم عن جربئيل، عن اهللا تعاىل إنه قال

إذا أطعتين فاذهب حيث شئت خملى تواليين وأواليك، يا ابن آدم إن ذكرتين ذكرتك، وإن نيستين ذكرتك، ف
وتصافيين وأصافيك وتعرض عين وأنا مقبل عليك، من أوصل إليك الغداء وأنت جنني يف بطن امك مل أزل أدبر 
  .فيك تدبرياً، حىت أنفذت إراديت فيك فلما أخرجتك إىل دار الدنيا أكثرت معاصي ما هكذا أجزأ من أحسن إليك

ن حامت القطان، قال ربيعة بن علي، حدثين علي هذا بقزوين قدم علينا سليمان بن أمحد اللخمي، علي بن حممد ب
حدثنا حممد بن عثمان، حدثنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد، حدثنا عمران القطان، عن قتادة، عن خليد العصري عن أيب 

س من جاء هبن مع إميان باهللا تعاىل دخل الدرداء رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مخ
اجلنة، من حافظ على الصلوات اخلمس، على وضؤهن وركوعهن وسجودهن، وأدى الزكاة من ماله، طيبة هبا 

  .نفسه، وحج البيت إن استطاع إليه سبيالً، وصام رمضان وأدى األمانة
ابن علي، حدثنا أبو حممد الزوزين هذا من عبد اهللا بن حبوية بن حممشاد أبو حممد الزوزين الغازي، قال ربيعة 

رستاق بنيسابور، قدم سنة إثنتني ومخسني قزوين، حدثنا أمحد بن حممد بن سليمان بن فارس إمالء نيسابور، حدثنا 
احلسن بن عرفة حدثنا القاسم بن مالك املزين، عن املختار بن فلفل، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال 

هللا عليه وآله وسلم أنا أول مشفيع يوم القيامة، وأنا أكثر األنبياء تبعاً يوم القيامة، وأن من األنبياء رسول اهللا صلى ا
  .من مر يوم القيامة ما معه مصدق غري واحد

عبد اهللا بن علي بن احلسن أبو القاسم املعروف برزمنانة القزويين حدث عنه أبو صفر ربيعة بن علي، حدثنا أبو 
لي بن احلسني حدثين أبو علي بن احلسني، حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه وحممد ابن جعفر حممد بن ع

خالد عن حممد بن أيب عمري قال حدثنا مرزام، عن علي بن أيب محزة الثمايل رضي اهللا عنه قال قال علي بن احلسني، 
والكسوف، إال من كان منا ومن شيعتنا أهل رضي اهللا عنهما واهللا ما يرهب الآلتني وال يقرع منهما يعين الزلزلة 

  .البيت
فإذا رأيتم كسوفاً أو زلزلة فأفزعوا إىل اهللا عز وجل، وراجعوا وصلوا هلا صالة الكسوف، وإذا كانت زلزلة، 

فقولوا على أثر صالة الكسوف إن اهللا ميسك السموات واألرض أن تزوال ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من 
  .ليماً غفورا يا من ميسك السماء إن تقع على األرض إال بإذنه أمسك عنا السوءبعده إنه كان ح

إذا كثرت الزالزل فصوموا كل يوم اثنني ومخس، حىت يسكن وتوبوا إىل اهللا ربكم مما جنت أيديكم وامثريوا على 
  .اخوانكم بذلك، فإهنا تسكني إن شاء اهللا

ع كتاب األموال أليب عبيد أو بعضه من أيب احلسن القطان بقزوين، عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن علوية األهبري مس
  .برواية عن علي بن عبد العزيز عنه

عبد الرمحن بن علي بن أيب منصور بن علي بن يوسف بن هارون أبو سعيد الطالقاين فقيه من طالقان الديلم، رأيت 



  .خبطه كتباً كثرية من كل فن
ئي أبو احلسني كان من العدول والفقهاء املعتربين، بقزوين زمن القاضي أبو عبد امللك بن عمران بن أمحد الكسا

  .موسى عيسى بن أمحد
  .عبد اهللا بن أمحد بن خدا كرد أبو حممد كان أحد الفقهاء املقبولني بقزوين، تويف سنة سبع وستني وثالمثائة

ثري ودخل قزوين، ومسع هبا من أيب منصور عبد الرمحن بن أيب حازم الركاب أبو القاسم الرازي، فقيه حمدث مسع الك
بن زيتارة، سنة سبع وستني وأربعمائة، حديثه عن أيب أمحد بن أيب مسلم الفرضي، حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن أمحد 
بن إسحاق اجلوهري املصري، حدثنا بكار بن قتيبة حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخربين ابن أيب مليكة، 

  .ي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال ابغض الرجل إىل اهللا تعاىل األلد اخلصمعن عائشة رض
عمر بن أمحد الساوي أبو حفص الصويف، مسع أيضاً أبا منصور ابن زيتارة حديثه عن أيب أمحد عبيد اهللا بن حممد بن 

، حدثنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان ابن أمحد بن أيب مسلم حدثنا أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري الرزاز
عيينة، عن ابن أيب ليلى، عن املنهال بن عمرو عن عبادة بن عبد اهللا األسدي، قال قال علي رضي اهللا عنه إذا 

  .أنكحت احلرة على األمة، فلهذه الثلثان وهلذه الثلث

كر أهل العلم بقزوين تأليف الشيخ مت حبمد اهللا تعاىل وحسن توفيقه طبع اجلزء الثالث من كتاب التدوين يف ذ
من شوال املكرم سنة  ٥يوم اخلميس  ٦٢٣العالمة أيب القاسم عبد الكرمي بن حممد الرافعي القزويين املتويف سنة 

ويليه اجلزء الرابع . م بتصحيحه خادم العلماء الشيخ عزيز اهللا العطاردي اخلبوشاين١٩٨٤يوليو سنة  ٥ه ١٤٠٤
  .خلطائي أبو احلارث الرازيعلي بن القاسم ا: أوله

  اجلزء الرابع

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  زيادات حرف العني

علي بن القاسم اخلطايب أبو احلارث املروزي، حدث عنه أبو مضر ربيعة بن علي العجلي، يف كتابه الذي مساه هدم 
بكر حممد بن أمحد بن إبراهيم اخلياط االعتزال فقال ثنا أبو احلارث علي بن القاسم اخلطايب املروزي، بقزوين ثنا أبو 

اهلروي املعروف بالسقا ثنا أمحد بن حممد بن إبراهيم أبو حامد البزاز املروزي، ثنا حممد بن عبدة ثنا عبد اهللا بن عبيد 
اهللا، ثنا سفيان بن سعيد عن سليمان األعمش عن املنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس رضي اهللا عنه 

  .ل اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال يهود أميت املرجية مث قرأ فبدل الذين ظلموا قوالً غري الذي قيل هلمأن رسو
عبد الغفار بن عنيمة األهبري االستاذ فاضل بارع له مكاتبات لطيفة إىل االستاذ أيب العالء الكاكوي وإىل االمام هبة 

  .وىل هبا بعض األعمال السلطانيةاهللا بن زاذان، وغريمها، وورد قزوين غري مرة وت
علي بن عبد اهللا بن أمحد بن بندار أبو احلسن الفقيه ممن تبع العلوم ومسع ومجع وكتب، وممن مسع منه القاضي عبد 
الواحد بن احلسن ابن احلسني بن محشاد، مسع منه قراءة أيب عمرو بن العالء رواية اليزيدي بسماع ابن محشاد عن 

عبد اهللا بن حممد املقرئ، عن أيب عيسى حممد بن أمحد بن قطن السمسار عن أيب خالد سليمان  أيب حممد احلسن بن
  .بن خالد املقرئ، عن اليزيدي، ومسع أيضاً احلسني بن جعفر اجلرجاين

علي بن معقل بن عمر بن حممد أبو سليمان القزويين أخو عبد اجلبار ابن معقل مسع أبا عبد اهللا بن احلسني بن جعفر 



ن حممد اجلرجاين بقزوين سنة مثان وثالمثائة يقول يف إمالئه أنبأ أبو احلسن علي بن الفضل بن إدريس السامري ب
قراءة عليه ببغداد ثنا احلسن بن عرفة العبدي، ثنا علي بن ثابت اجلزري، عن ابن ميسرة االشجعي، عن أبيه عن أيب 

 صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول من مشى يف حاجة أخيه قاال مسعنا رسول اهللا: عمر وأيب هريرة رضي اهللا عنهما
املسلم، حىت يتمها له أظله اهللا يف مخسة آالف ملك يدعون له، ويصلون عليه إن كان صباحاً حىت ميسي، وإن كان 

  .مساء حىت يصبح، وال يرفع قدماً إال كتب له هبا حسنة، وال يضع قدماً إال حط اهللا عنه هبا خطيئة
ن هارون الرشيد بن حممد املهدي بن عبد اهللا املنصور بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن العباس بن عبد عبد اهللا ب

املطلب أمري املؤمنني املأمون أبو العباس، ويقال أبو جعفر من أعاظم اخللفاء النافذ حكمهم الواسع ملكهم، وهو 
رعايتهم بويع له على العموم سنة مثان وتسعني معروف بالضرب يف كل علم سهم كامل وبتربية العلماء يف كل فن و

  .وكان قد سلم عليه باخلالفة ببالد خراسان قبل ذلك بنحو سنتني. ومائة
قدم بغداد بعد قتل أخيه األمني، وكانت والدته سنة سبعني ومائة، حدث احلافظ أبو بكر اخلطيب، عن احلسن بن 

، حدثين أمحد بن احلسني الكسائي ثنا سليمان بن الفضل عثمان الواعظ، أنبا جعفر بن حممد بن أمحد الواسطي
النهرواين، حدثين حيىي بن أكثم، قال بت ليلة عند املأمون، فعطشت يف جوف الليل فقمت ألشرب ماء، فرأين 

  .املأمون فقال مالك ال تنام ال حيىي فقلت يا أمري املؤمنني أنا واهللا عطشان
لربادة فجاءين بكوز ماء وقام على رأسي فقال إشرب يا حيىي، فقلت يا أمري قال ارجع إىل موضعك فقام واهللا إىل ا

فأنا كنت أقوم للشرب فقال لوم بالرجل أن يستخدم : املؤمنني فهال وصيف أو وصيفه، فقال إهنم نيام، فقلت
ثين املنصور، عن ضيفه، مث قال يا حيىي أال أحدثك قلت بلى يا أمري املؤمنني قال حدثين الرشيد، حدثين املهدي، حد

أبيه، عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه مسعت رسول اهللا صلى اهللا 
  .سيد القوم خادمهم: عليه وآله وسلم يقول

العيناء أن وعن أيب . احلمد هللا الذي جعل أرزاقنا أكثر من أقواتنا: عن املأمون أنه كان يقول إذا رفع الطعام بني يديه
بعمرو عبد امللك باحلجاج، وأنا بنفسي، ويقال مل حيفظ أحد من اخللفاء القرآن إال ... املأمون كان يقول معاوية

  .عثمان بن عفان، واملأمون وعن ذي الرياستني أن املأمون ختم القرآن يف شهر رمضان، ثالثاً وثالثني ختمة
رية تصب على يده، وتقف على رأسه وكان املأمون يعجب هبا عن منصور الربمكي، قال كانت هلارون الرشيد جا

وهو أمرد، فبينما هي تصب على يد هارون من إبريق معها واملأمون مع هارون يف مقابلة اجلارية إذا أشار إليها بقبلة 
قالت فزبرته حباجبها وأبطأت عن الصب فنظر إليها هارون وقال ما هذا ضعي ما معك، إن مل ختربيين ألقتلنك، ف
نعم يا : أشار إيل عبد اهللا بقبلة، فالتفت إليه وإذا هو قد نزل به من احلياء والرعب، ما رمحه واعتنقه قال أحتبها قال

  :أمري املؤمنني، فقال قم فادخل هبا يف تلك القبة فقام إليها فقال له هارون قل يف هذا شعراً فأنشأ يقول
  عن الضمري إليه... ظيب كنيت بطريف 

  فأعقل عن شفيته... من بعيد قبلته 
  بالكسر من حاجبيه... ورّد أخبث رّد 

  حىت قدرت عليه... فما برحت مكاين 
عن حيىي بن أكثم القاضي ما رأيت أكمل آلة من املأمون، وجعل حيدث عنه بأشياء إستحسنها من كان عنده، مث 

ند رجل، فنظرت فلم أرى شيئاً، فقال مشعة، قال كنت ليلة عنده أحدثه، مث نام وانتبه، فقال يا حيىي أنظر أيش ع
فتبادر الفراشون فقال انظروا فنظروا فإذا حتت فراشه حية فقتلوها فتعجب احلاضرون فقال له هتف يب هاتف 



  :الساعة وأنا نائم فقال
  إن اخلطوب هلا سرى... يا راقد الليل انتبه 

  ثقة حمللة العرى... ثقة الفىت بزمانه 
قد حدث أمر قريب أو بعيد، وتأملت فيما قرب، تويف املأمون بأرض الروم، وهو متوجه للغزو  فانتبهت وعملت أنه

سنة مثان عشرة ومائتني، ومحل إىل طرطوس، ودفن هبا، وكان املأمون قد ورد قزوين مع أبيه الرشيد، على ما قدمنا 
  .حكايته عند ذكر حممد بن احلسن الشيباين

ه، أبو حممد االسفرائين نزيل احلجاز قدم قزوين سنة إثنتني ومثانني وثالمثائة وروى عن عبد اهللا بن حممد بن علي الفقي
أمحد بن جعفر بن حممد وأمحد بن محدان، وروى عنه اخلليل احلافظ يف مشيخته، فقال حدثين أبو حممد عبد اهللا بن 

روح ثنا أيوب بن نوح اخلراساين حممد، هذا ثنا أمحد بن جعفر بن حممد بن سامل بن راشد، ثنا عمر بن أمحد بن 
  .مسعت بشر بن احلارث يقول

ثنا املعاىف بن عمران ثنا سفيان الثوري عن عبد امللك بن عمري، عن موىل الربعي، عن حذيفة رضي اهللا عنه قال 
ن قال اخلليل صحيح من حديث سفيا. اقتدوا بالذين من بعدي أيب بكر وعمر: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .غريب من رواية بشر بن احلارث احلايف
علي بن أمحد بن علي بن يوسف أبو احلسن الوراميين، يروى عن حممد بن منصور بن أيب اجلهم قدم قزوين غازياً، 

سنة تسع وسبعني وثالمثائة، وحدث عنه اخلليل احلافظ يف مشيخته، بسماعه منه هلذا التاريخ قال ثنا حممد بن 
محيد بن مسعدة، ثنا بشر بن املفضل، عن اجلريري، عن عبد الرمحن بن أيب بكرة، عن أبيه رضي  منصور، ببغداد ثنا

االشراك : قال! أال أحدثكم بأكرب الكبائر قالوا بلى يا رسول اهللا . اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .باهللا وعقوق الوالدين

اء املذكورين من أهل قزوين، ويقال له الرازقي، مسع احلسني بن أمحد أبو عبد اهللا الرقي القزويين أحد الشعر
  :السالمي يف كتابه املعروف بالنتف والظرف من شعره يف بواب أمحد بن علي بن داؤد

  فأنت منه أبا بكر علي غرر... بواب دارك هذا عرة العرر 
  بواب سبعة أبواب على سقر... ولو رأى مالك هذا لصريه 

  بالباب حىت رمى ساقي باحلجر... جاب إذ وقفت له مل يرض يل حب
  :وأيضاً

  ما علينا لو هجرناه مع الصاحب عتب... كل يوم يل على الباب مع البواب حرب 

العباس بن بندار البزاز مسع أبا بكر حممد بن معاذ بن فهد النهاوندي يقول يف إمالئه بقزوين سنة مثان وعشرين 
د الدحيمي ثنا عبد اهللا بن عمر القواريري ثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن املعلى بن وثالمثائة ثنا عبد اهللا بن أمح

زياد القرشي عن أيب غالب عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال سأل رجل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وهو عند 
ل يا رسول اهللا أي اجلهاد أفضل فلم اجلمرة األوىل أي اجلهاد أفضل، فلم يرد عليه، مث سأله عند اجلمرة الثانية، فقا

  .يرد عليه شيئاً مث سأله عند مجرة العقبة فقال يا رسول اهللا أي اجلهاد أفضل قال كلمة حق يقال المام جائر
علي بن محكا القزويين ويعرف حبمكان، مسع أبا بكر حممد بن إبراهيم الكرجي سنة أربع ومثانني وأربعمائة، سنن ابن 

ن أيب احلسن بن إدريس عن سليمان بن يزيد، وأيب احلسن القطان عنه، ثنا أبو كريب، ثنا أبو ماجة، بروايته ع
معاوية عن األعمش، عن أيب صاحل عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أبردوا 



  .بالصلوة فإن شدة احلر من فيح جهنم
ن املرزبان، يف سنن أيب عبد اهللا بن ماجة بروايته، عن سليمان بن يزيد علي بن أمحد اخلشاب مسع أمحد بن حممد ب

عنه، ثنا أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا يزيد بن هارون، ثنا هشام الدستوائي، عن حيىي بن كثري، عن حممد بن إبراهيم عن 
م كان يستغفر للصف خالد بن معدان، عن عرباض بن سارية رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسل

  .األول ثالثاً وثالثني مرة
علي بن حممد بن احلسني بن حممد بن احلسني بن العباس بن حممد بن سنان العجلي أبو القاسم القزويين، من بيت 

الرياسة، والسيادة كان له معرفة بالعربية والشعر، وتبتع للخطب، والرسائل واألشعار حيفظها وجيمعها ورأيت خبطه 
  :لبعضهم

  عفت منه آثار وسدت مشارع... وقالوا يعود املاء يف النهر بعدما 
  ويعشب شطاه مبوت الضفادع... فقلت إىل أن يرجع املاء عايداً 

  :وأيضاً للخباز البلدي
  يف يوم صفينه واحده... مل يضع املرتضى علي 

  ملا بدا سيدي بضده... ما صنع اهلجر يف فؤادي 
أيب شجاع اسفهسالر بن كورنكيج معتذراً ألهل قزوين من جرمية ارتكبوها من قصيدة أيضاً أليب طالب اخلالدي يف 

  :أوهلا
  والصفح أمحد والتقاضي أسلم... العفو أجمد والتجايف أكرم 

  فاحللم منك أجل منه وأعظم... إن كان يعظم ما أتى سفهاؤنا 
  يف حمكم اآلثار فضل حمكم... قزوين واحدة الثغور وفضلها 

  وغدوت واليها لكانت تعظم... مها رواة دهورنا لو مل يعظ
  وتقيل عثرتنا فمثلك ترحم... إن كنت ترحم شيبنا وشبابنا 

  عند الكرام وكل من يتكرم... إن التجاوز شيمة مرضية 
  فمن الذي إياه ال يستغنم... أوصى به الرب الكرمي عباده 

سبع وستني وأربعمائة، وحدث هبا عن أيب طالب حممد  العباس بن كوتكني اجلبلي أبو الفضل الفقيه قدم قزوين سنة
بن علي بن الفتح احلريب العشاري، بقراءته عليه ببغداد، ثنا أبو حفص عمر بن أمحد بن شاهني الواعظ، ثنا أبو 

نه القاسم عبد اهللا بن عبد العزيز البغوي، ثنا عبد الواحد ابن غياث، ثنا فضال بن جبري، مسعت أبا أمامة رضي اهللا ع
ال عليكم أن ال تعجبوا بعمل عامل حىت تنظروا مبا خيتم : يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول

  .له
عبد اهللا بن أمحد بن بشار العصار املقرئ، مسع بقزوين سنة مثان وستني وأربعمائة، من مسع عيسى بن أيب صاحل 

سى عن أيب حممد عبد اهللا بن عبد العزيز اخلواري، عن السلمي كتاب األطعمة أليب عبد الرمحن السلمي، برواية عي
أنبأ علي بن أيب عمر البلخي، ثنا حممد بن عبد اهللا املقرئ، ثنا الفضل بن حممد بن إسحاق بن خزمية، حدثنا حممد بن 

  .قبيصة ابن عبد اهللا بن بشر بن املبارك الكندي
ان فأمسكوا أيديهم، فقال غالب مالكم فقالوا حىت جيئ األدم، قال ذهبت إىل وليمة فيها غالب القطان، فوضع اخلو



فقال غالب حدثنا كرمية بنت هاشم الطائية أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال اكرموا اخلبز، وإن من كرامته 
  .أن ال ينتظر به االدم فأكل وأكلنا

يز النهاوندي يف اجلامع سنة ست وستني علي بن حممد الطائي مسع بقزوين أبا بدر حممد بن علي بن عبد العز
وأربعمائة حيدث عن أيب نعيم احلافظ ثنا أمحد بن يوسف بن خالد، ثنا حممد بن الفرج األرزق، ثنا حجاج ابن حممد، 
يعين األعور، قال قال ابن جريج أخربين ابن مسافع، أن مصعب بن شيبة، أخربه عن عقبة بن حممد بن احلارث، عن 

فر رضي اهللا عنهما، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال من شك يف صالته فليسجد عبد اهللا بن جع
  .سجدتني بعد ما فسلم

علي بن احلسن القزويين أبو احلسن الواعظ حدث خبوي عن حممد ابن يعقوب رأيت يف جزء من حديث أيب منصور 
أمحد اخلطيب، خبوي ثنا أبو احلسن علي بن الواعظ ناصر بن أمحد بن احلسني الفارسي املقرئ ثنا أبو نصر موسى بن 

القزويين، قدم علينا ثنا حممد بن يعقوب احلافظ، ثنا عبد اهللا بن موسى بن عبدان ثنا إبراهيم بن حممد املقدسي، ثنا 
حممد بن يوسف الفريايب ثنا سفيان الثوري عن األعمش عن أيب ظبيان، عن سلمان رضي اهللا عنه عن رسول اهللا 

  .ليس شيء من ألف مثله إال االنسان: اهللا عليه وآله وسلم صلى
علي بن حممد بن فروخ القزويين، من املتقدمني روى عن حممد بن محيد، حدث أبو القاسم موسى بن حممد بن يونس 

، ثنا الفقيه، عن جعفر بن إدريس القزويين بسماعه منه، يف املسجد احلرام، قال، ثنا علي بن حممد بن فروخ القزويين
  .حممد بن محيد، قال مسعت جريراً رضي اهللا عنه يقول

اشتكى عيين فشكوت إىل منصور، فقال يل انظر يف املصحف قال منصور اشتكى عيين، فذهبت إىل إبراهيم، فقال 
يل انظر يف املصحف قال إبراهيم اشتكى عيين فشكوت إىل عبد اهللا فقال يل انظر يف املصحف، قال عبد اهللا اشتكى 

  .يين فشكوت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال يل انظر يف املصحفع
عبد الكايف بن شعبوية بن عبد الكايف الشعبوئ القزويين تفقه بقزوين مث ببغداد، وتوىف هبا يف شبابه، ومسع هبا مجاعة 

ومخسمائة، بقراءة حممد بن من الشيوخ منهم أبو القاسم يعيش بن صدقة بن علي ومما مسعه منه سنة ست وسبعني 
  .موسى احللزمي أنبأ حيىي بن علي بن حممد الطراج أنبأ أبو احلسني حممد بن علي املهتدي

أنبأ علي بن عمر السكري، ثنا أبو سعيد حامت بن احلسن الشاشي، ثنا أمحد بن زرعة ثنا احلسن بن رشيد ثنا أبو 
هللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، مقاتل عن أيب حنفية، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي ا

  .أكرم الشهداء يوم القيامة محزة بن عبد املطلب، مث رجل قام إىل إمام جائر فأمره وهناه فقتله
عمر بن علي بن حممد بن محوية أبو الفتح احلموي القزويين، مسع منه بقزوين سنة سبع وأربعني ومخسمائة كتاب 

ل ال إله إال اهللا املخرجة من مسموعات السيد أيب املعايل إمساعيل بن احلسن بن حممد ابن احلسني األربعني يف فض
احلسين بروايته عن أيب سعد عبد الصمد بن محوية، عن إمساعيل ابن عبد الغافر الفارسي، عن السيد عمر بن عبد 

زجنوية القطان، بقزوين بقراءة داؤد بن مادا الرمحن البغدادي، مسع أمحد بن علي بن عمر بن أيب رجاء، واحلسني بن 
  .سنة سبع وسبعني وثالمثائة

عبد الكرمي بن احلسن املشائخي أبو القاسم البسطامي، مسع بقزوين عطاء اهللا بن علي حيدث عن حممد بن الفضل 
أنبأ حممد ابن أيوب  الفراوي، أنبأ االستاذ أبو يعلى إسحاق بن عبد الرمحن الواعظ، أنبأ أبو سعيد بن حممد الرازي،

أنبأ مسلم بن إبراهيم األزدي، ثنا هشام بن قتادة، عن أنس ابن مالك رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله 
وسلم، قال يهرم ابن آدم ويكرب معه اثنتان حب املال وطول العمر، رواه البخاري عن مسلم ابن إبراهيم ومسلم 



  .ن هشام، بروايتهما عن هشامعن أيب غسان وأيب موسى عن معاذ ب
علي بن خبتيار الفقاعي الصويف، وعبد الكرمي بن أيب بكر بن سنان اخلياط الصويف، القزوينيان، وعثمان بن عمر بن 

منصور املغازيل، مسعوا القاضي عطاء اهللا بن علي يف أحاديث السباعيات املخرجة من مسموعات زاهر بن طاهر 
أبو سعد الكنجروذي ثنا السيد أبو احلسن حممد بن علي اهلمداين، ثنا إمساعيل بن حممد الشحامي، بروايته عنه أنبأ 

الصفار، ثنا حممد بن علي الوراق ثنا أبو نعيم الفضل بن دكني ثنا فطر، حدثين أبو خالد الواليب مسعت جابر بن 
لساعة كهذه من هذه يعين اصبعه مسرة رضي اهللا عنه، يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بعثت أنا وا

  .الوسطى من السبابة

علي بن حممد بن حيىي التوجيي الشريف، مسع بقزوين أبا عبد اهللا حممد بن خملد صحيفة علي بن موسى الرضا بروايته 
  .عن علي بن مهروية

  .علي بن حممد الروزين مسع أبا طالب بن أيب رجاء بقزوين
  .اهللا القطان هبا سنة سبع وسبعني وثالمثائةعلي بن حممد الكرجي، مسع أبا عبد 

  .علي بن إسحاق الديلمي مسع حممد بن سليمان الفامي هبا، سنة مثانني وثالمثائة
عبد اهللا بن عبد العزيز أبو حممد اخلواري، مسع منه سنن الصوفية أليب عبد الرمحن بن احلسني السلمي، بقزوين سنة 

بد الرمحن عبد اهللا بن البسيت أبو حممد الفقيه، مسع سنن الصوفية للسلمى تسع عشرة وأربعمائة بسماعه من أيب ع
من أيب حممد اخلواري، بقزوين بقراءة حممد بن محزة بن ماجة، أنبأ أبو عمرو حممد بن جعفر بن مطر، ثنا حممد بن 

شة رضي اهللا عنها عبد السالم ثنا شيبان، ثنا عبد العزيز بن مسلم، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال مسعت عائ
كان يأيت علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم شهر ما هلم سراج يوقد لو كان هلم سراج يوقد لتأدموا : تقول
  .به

عبد اهللا بن أمحد أبو العباس اهلروي، مسع بقزوين أبا حممد اخلواري يف سنن الصوفية أليب عبد الرمحن بروايته عنه أنبأ 
لي احلافظ ثنا إمساعيل بن إسحاق الدمشقي، ثنا سليمان بن عبد الرمحن ابن بنت شرحبيل، أبو علي احلسني ابن ع

ثنا مسلم بن علي ثنا حيىي بن احلارث الداري عن منري ابن أوس عن أم الدرداء عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه، قال 
  .استكمل االميانمن أحب هللا وأبغض هللا، ومنع هللا فقد : رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

عبد اهللا وعثمان أبو سعيد أنبأ حممد اخلطيب وعبيد اهللا بن أمحد ابن بكر بن بشار، وعبيد اهللا بن احلسن مسعوا 
  .األقناع يف القراآءت تصنيف أيب علي احلسني بن حممد املقرئ القزويين هبا يف غالب الظن

أيب حفص هبة اهللا بن زاذان سنة إحدى وستني وأربعمائة  عمر بن محزة بن الزجناين أبو القاسم، مسع بقزوين بقراءة
حيدث عن شيخ االسالم أيب عبد اهللا حممد بن مهران، أنبأ أبو طاهر حممد بن عبد الرمحن املخلص، ثنا أبو القاسم 

عبد اهللا  عبد اهللا بن حممد البغوي، ثنا حممد بن عباد امللكي ثنا حممد ابن طلحة املديين، عن عبد الرمحن بن سامل بن
  .بن عومي بن ساعدة عن أبيه عن جده

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إن اهللا عز وجل اختارين، واختار يل أصحاباً، فجعل يل فيهم وزراء 
 وأصهاراً وأنصاراً، فمن سبهم، فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل اهللا منهم، يوم القيامة صرفاً وال

  .عدالً
علي بن عبد الرمحن اهلروي، وعمر بن أيب بكر بن حممد الشبلي الطوسي وعبد الوهاب بن بينمان التاجر القزويين 

وعبد اجلبار بن عبد الرزاق الالألئي، وعلي بن حممد بن أمحد بن حممد املعاىف، ابن أخي القاضي أيب القاسم عبد 



عه القاضي من أيب حممد رزق اهللا بن عبد الوهاب التميمي، عن أيب عمر امللك بن أمحد بن حممد بن املعافا يف جزء مس
بن مهدي، عن خملد ثنا احلسن بن عرفة حدثنا هشيم أنبأ يونس عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال 

  .يف بيعةمطل الغىن ظلم، وإذا احلت على ملى فابتعه، وال تبع بيعتني : رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .علي بن حممد بن أخي القاضي كان يعرف بالقاضي الرئيس، ومسع منه احلديث سنة أربع وثالثني ومخسمائة

أبو عبد اهللا بن ناصر القزويين، مسع هبراة القاضي أبا القاسم عبد امللك بن املعافا، يف اجلزء املذكور، حديث ابن 
عن جرير بن حازم، عن محيد عن أنس رضي اهللا عنه، قال كان  خملد عن حممد بن عثمان بن كرامة، ثنا أبو أسامة

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يأكل الرطب مع اخلربز يعىت البطيخ جيمعهما
  باب الغني فيه مخسة أمساء

  االسم األول

د بن إمساعيل، يف غازي بن أسفنديار بن اخلليل املتكلم مسع طرفاً من آخر كتاب الغاية البن مهران من االمام أمح
  .غالب الظن سنة ثالث ومخسني ومخسمائة

  .غازي بن أيب جعفر القيم، مسع أبا عمر بن مهدي بقزوين سنة سبع وتسعني وثالمثائة

غازي بن أيب اخلري بن أيب النجم احلداد، مسع أبا اخلري بن إمساعيل يقول أنبأ املوفق بن سعيد، أنبأ أبو علي أنبأ أبو 
مد، أنبأ أمحد وأبو حممد قاال ثنا إسحاق أنبأ جرير عن حممد بن إسحاق عن العالء ابن عبد الرمحن بن سعد أنبأ أبو حم

يعقوب، عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال، من صلى مث جلس يف 
  .دث أو يقممصاله ينتظر الصالة مل يزل املالئكة يقول اللهم ارمحه، ما مل حي

  .غازي بن مكي بن احلسني الفقيه، مسع أبا سليمان أمحد بن حسنوية الزبريي
  االسم الثاين

غسان بن علي السيال، مسع مع اخلليل احلافظ علي بن أمحد بن صاحل املقرئ سنة ست وسبعني وثالمثائة، حديثه عن 
يمان، مسعت موسى بن عبيدة، عن يزيد أيب عبد اهللا حممد ابن مسعود ثنا سهل بن زجنلة، ثنا إسحاق بن سل

ما من بقعة يذكر : الرقاشي، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنهما، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
عليها اسم اهللا تعاىل إال استبشرت بذكر اهللا تعاىل إىل منتهاها، من سبع أرضني، وإال فخرت على من حوهلا من 

  .ن إذا أراد الصالة بفالة من األرض تزخرفت له األرضبقاع األرض، وأن املؤم
  االسم الثالث

الغفاري بن خبتيار بن شاتكني الصويف القزويين، مسع أبا عبد اهللا احلسن بن إبراهيم بن احلسني الربوجردي هبمدان 
عمر السماك أنبأ  سنة مخس ومخسني ومخسمائة، بقراءة االمام أمحد بن إمساعيل حديثه عن أيب بكر أمحد بن حممد بن

مث الرازي أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن أمحد املعرب القزويين : أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن عبد اهللا املراغي
  .يف كتابه، أنبأ أبو منصور القطان الفقيه ثنا أمحد بن إبراهيم بن مسوية
ابن سليمان، عن ثور بن يزيد، عن مكحول  ثنا حممد بن مسلم، ثنا عمرو بن صبيح أبو عثمان الليث عن عاصم

عن الوليد بن عباس عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من بىن هللا 
مسجداً بىن اهللا له بيتاً يف اجلنة، ومن علق فيه قنديالً صلى عليه سبعون ألف ملك حىت يطفأ ذلك القنديل، ومن 



ومن أخذ منه قذاة كان له كفالن من . صلى عليه سبعون ألف ملك، حىت ينقطع ذلك احلصري بسط فيه حصرياً
  .اآلجر

الغفاري بن علي االسكاف البغدادي، مسع بقزوين أبا منصور الفارسي، جزأ فيه حديثه عن أيب حفص العدل ثنا أبو 
الرمحن القرشي عن مكحول، عن أيب ثنا عثمان بن عبد . منصور الفقيه ثنا حممد بن عامر، أنبأ عصام بن يوسف

إذا كان يوم القيامة، مجع اهللا : أمامة، وواثلة بن األسقع رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .العلماء فقال إين مل أستودع حكميت قلوبكم وأنا أريد أن أعذبكم أدخلوا اجلنة

  االسم الرابع
  .محد بن صاحل بقزوين سنة مثان وسبعني وثالمثائةغالب بن سليمان، مسع علي بن أ

غالب بن علي بن غالب أبو مسلم الدنباوندي، مسع كتاب األحكام أليب علي احلسن بن علي الطوسي، من علي بن 
أمحد بن صاحل بياع احلديد بقزوين، ومسع حممد بن علي احملاريب، وغريه وحدث أبو سعد السمان يف معجم شيوخه 

لي هذا أنبأ حممد بن علي بن أمحد بن حمارب احملاريب التاجر ثنا حممد بن إبراهيم بن سعيد بن موسى عن غالب بن ع
البوشنجي إمالء بنيسابور، ثنا أبو بكر أمية بن بسطام، ثنا يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم عن العالء بن عبد 

الدنيا سجن : اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال الرمحن بن يعقوب، عن أبيه، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول
  .املؤمن وجنة الكافر

غالب بن نوح بن إمساعيل أبو املعايل، مسع بعض الصحيح حملمد ابن إمساعيل من أيب الفتح الراشدي، وفيما مسع 
عن عبد اهللا بن  حدثين حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا فضيل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة، ثنا سامل بن عبد اهللا،

عمر، يف رؤيا النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف املدينة رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من املدينة، حىت 
  .نزلت مهيعة فتأولتها أن وباء املدينة، نقل إىل مهيعة وهي اجلحفة

  االسم اخلامس
  .ع القاضي عطاء اهللا بن علي وغريهأبو الغنائم بن مانكة الصويف الزجناين، ورد قزوين غري مرة، ومس

  .أبو الغنائم بن منصور بن إبراهيم، مسع بقزوين عطاء اهللا بن بلكوية سنة مخس وسبعني ومخسمائة
  الزيادات

غامن بن عبد اهللا بن غامن أبو نصر بن القاضي أيب منصور احضر جملس، قراءة أبيه على الشيخ أيب منصور املقومي 
  .مائةسنة إحدى ومثانني وأربع
  باب الفاء عشر أمساء

  االسم األول

فادار بن ناصر، مسع نصر بن عبد اجلبار القرائي سنة ست ومخسمائة، وفيما مسع حديثه، عن أيب طالب العشاري، 
ثنا احلسني بن سليمان الكاتب، ثنا عبد اهللا بن حممد البغوي، ثنا أبو نصر التمار ثنا محاد ابن سلمة، عن قتادة عن 

اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع، وعمل :  عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كان يقولأنس رضي اهللا
  .ال يرفع، وقلب ال خيشع، وقول ال يسمع

  االسم الثاين



الفتاح بن القاسم بن حممد بن أمحد بن منصور القطان القزويين أبو العتاهية بن أيب طلحة بن أيب منذر اخلطيب كان 
ؤه من أهل العلم واخلطابة، ومسع أبو العتاهية القاضي أبا حممد بن أيب زرعة والقاسم بن علقمة، ومسع أباه هو وأبا

  .طلحة سنن ابن ماجة، سنة تسع وأربعمائة وروى عنه أبو سعد السمان فقال ثنا أبو العتاهية
عيد القاسم بن علقمة الشروطي، ثنا فتاح بن القاسم بن حممد اخلطيب بن أيب طلحة بقزوين بقراءيت عليه أنبأ أبو س

احلسن بن علي بن نصر الطوسي، ثنا عبد اهللا بن حممد اهلامشي البصري، ثنا املنذر بن زياد، ثنا حممد بن املنكدر، عن 
  .أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ال تدع ركعيت الفجر وإن طلبتك اخليل

بن احلسني البزاز يف فوائده، قال ثنا القاسم بن علقمة األهبري، ثنا احلسن بن علي الطوسي، ثنا  روى عنه حممد
حممد بن عبيد بن ثعلبة الكويف، ثنا جعفر بن حممد األمناطي عن أيب خالد الواليب، عن طارق بن شهاب، عن حذيفة 

يبعث اهللا معاوية يوم القيامة عليه رداء من  رضي اهللا عنه، قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول،
  .نور االميان

أبو الفتاح بن فضل اهللا بن علي بن احلسني بن بلكوية مسع عمه القاضي عطاء اهللا بن علي يقول أنبأ أبو نصر 
بد اهللا بن األرغياين أنبأ أبو سعد اجلنزي أنبأ أبو عبد اهللا الشريازي، ثنا نصر بن أيب نصر ثنا أمحد بن يوسف، ثنا ع

خبيق ثنا اهليثم بن مجيل عن مهدي بن ميمون، عن غيالن بن جرير، عن مطرف بن الشخري رمحه اهللا تعاىل قال لئن 
  .أبيت نائماً وأصبح نادماً أحب من أن أبيت نائماً وأصبح معجباً

  االسم الثالث
  .عبد اجلبار، مسع القاضي إبراهيم بن محريأبو الفتح بن احلسن بن بيت القزويين، مسع أبا عمر بن مهدي أبو الفتح بن 

  .أبو الفتح بن علي، مسع أبا عمر عبد الواحد بن مهدي بقزوين
  .أبو الفتح بن مكي اخلطيب الفارجيين، مسع علي بن حيدر الزبريي سنة تسع ومخسني ومخسمائة

اخلليل احلافظ كان مسع معنا  أبو الفتح بن منصور بن حممد بن أمحد بن منصور القطان سبط أيب منصور القطان قال
  .من الشيوخ وهو أكرب مين بستة أشهر، ومسع ببغداد ابن حباية وغريه وتوىف سنة أربع وأربعني وأربعمائة

  .أبو الفتح الرودكي، مسع أبا عمر بن مهدي بقزوين
  االسم الرابع

مد بن طاهر بن سعيد بن أيب سعيد بن أبو الفتوح بن أيب حنيفة الصويف القزويين، مسع أبا الفضائل عبد املنعم بن حم
أيب اخلري حديثه، عن جده أيب الفتح طاهر عن جده، عن أيب علي زاهر بن أمحد السرخسي أنبأ حممد بن املسيب ثنا 
حاجب بن سليمان، ثنا أنس بن عياض عن يزيد ابن عياض عن عبد الرمحن األعرج، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

إذا رضى الرجل عمل الرجل وهديه وسنته فإنه مثله، ومسع أبو : اهللا عليه وآله وسلم قال قال رسول اهللا صلى
  .الفتوح القاضي عطاء اهللا بن علي

أبو الفتوح بن أيب بكر حممد بن الفضل االسفرائين، مسع الرياضة أليب حممد األهبري من أيب علي احلسن بن أمحد 
  .املوسياباذي بقزوين

  االسم اخلامس
حممد النصاري، مسع تسمية الضعفاء واملتروكني أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي، من أيب علي فخراور بن 

حسنوية بن حاجي بن حسنوية الزبريي، سنة مثان عشر ومخسمائة، بروايته عن أيب الفضل إمساعيل ابن حممد 
  .الطوسي



، مسع القضاضي عطاء اهللا بن علي احلديث فخراور بن عبد امللك بن إبراهيم الفقيه االكايف من صاحل الفقهاء
  .املسلسل باالولية وغريه سنة تسع وستني ومخسمائة

  االسم السادس

فاخر بن أيب بكر السجستاين صويف ورد قزوين ومسع منه هبا رأيت خبط بعضهم يف جمموعه فيها فصول وجمالس 
دويرة الفقهاء بسهر هيزه سنة ست وستني وعطية حدثين الشيخ العفيف فاخر بن أيب بكر السجستاين، بقزوين يف 

وأربعمائة، ثنا الشيخ أمحد بن حممد بن أمحد بن أيب الفرايت، حدثين جدي أبو عمرو أمحد بن أيب الفرايت أنبأ عبد اهللا 
بن حممد بن يعقوب ثنا سليمان بن داؤد أبو سعيد اهلروي ثنا إبراهيم بن يونس العبدي، أنبأ أسد بن سعيد عن 

  .لتميمي، عن أيب عثمان النهدي، عن سليمان الفارسي رضي اهللا عنهسليمان ا
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يا سلمان أال أحدثك من غرائب حديثي فقلت بلى يا رسول اهللا مّن 

وضأ وميتشط علينا مبا مّن اهللا عليك، قال نعم يا سلمان ما من عبد يقوم يف ظلمة الليل وغفلة الناس فيستاك ويت
رأسه، وحليته ويصلي ركعتني يقرأ يف أول ركعة بفاحتة الكتاب وقل يا أيها الكافرون ويف الثانية بفاحتة الكتاب، وقل 

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو حيي ال : هو اهللا أحد، ويتشهد ويسلم ويقول
قدير اللهم ال مانع ملا أعطيت، وال معطى ملا منعت، وال ينفع ذا اجلد منك  ميوت بيده اخلري وهو على كل شيء

اجلد رافعاً هبا صوته، مث يقوم ويصلي ركعتني يقرأ يف الركعة األوىل بفاحتة الكتاب، وقل أعوذ برب الفلق، ويف 
هللا وحده ال شريك له له الركعة الثانية بفاحتة الكتاب، وقل أعوذ برب الناس، ويتشهد ويسلم ويقول ال إله إال ا

  .امللك وله احلمد إىل آخره
رافعاً هبا صوته جعل اهللا بينه وبني جهنم ستة خنادق ما بني اخلندق إىل اخلندق كما بني السماء واألرض، وكتب له 
ا بكل ركعة سبعني ركعة، وما من شيء استعاذ منه إال وهو يقول اللهم أعذ هذا املصلى مين حىت أن النار تقول كم

  .جعلتين برداً وسالماً على إبراهيم، فنج هذا مين وذكر ثواباً ويقال هلذه الصالة صالة احلاجة
  االسم السابع

أبو الفرج بن عبد امللك بن أمحد بن متوية، مسع وصية علي رضي اهللا عنه من أيب الفضل الطوسي بقزوين سنة ثالث 
  .ومثانني وأربعمائة

اخلليل بن عبد اجلبار القرائي قال ثنا أبو احلسن أمحد بن حممد السمناين ببغداد، أبو الفرج بن عمر القصربي، مسع 
ثنا أبو حممد عطية بن سعيد، ثنا عبد الرمحن بن أمحد ثنا أبو احلسن أمحد بن عثمان، ثنا أبو صاحل عبد اهللا ابن عبد 

صلى اهللا عليه وآله وسلم قال  القدوس، ثنا عاصم بن علي ثنا شعبة عن ثابت عن أنس رضي اهللا عنه، أن النيب
  .لكل شيء زكاة وزكاة الدار بيت الضيافة

  .أبو الفرج بن أيب الوفاء املؤدب مسع أبا الفتح الراشدي سنة إثنتني وعشرين وأربعمائة
  .أبو الفرج سبط أيب الفتح الراشدي، مسع منه أبو الفرج االسكايف مسع أبا عمر بن مهدي بقزوين

  االسم الثامن
ن بن أمحد بن الفرخان أبو نصر القزويين من الكبار يقال أنه تفقه ببغداد مخس عشرة سنة، على مذهب الفرخا

الشافعي رضي اهللا عنه ومسع أبا حفص عمر بن أمحد بن شاهني، وأبا الفرج املعافا بن زكريا املعروف بابن طرارة، 
أنبأ عن أيب الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار، أنبا أبو  وأبا اخلري حممد بن أمحد بن إمساعيل املعروف بابن مشعون وغريهم



نصر الفرخان بن أمحد ابن الفرخان سنة مثان وثالثني وأربعمائة ثنا أبو حفص عمر بن أمحد بن شاهني سنة ثالث 
  .ومثانني وثالمثائة

، ثنا أبو معشر عن حممد ثنا عثمان بن أمحد بن عبد اهللا الكرجي ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عمر بن إبراهيم بن خالد
وجهين رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، إىل ملك الروم : بن كعب، عن دحية بن خليفة رضي اهللا عنه قال

يكاتبه، وهو بدمشق فناولته كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقبل خامته ووضعه حتت شيء كان عليه قاعداً مث 
وسائد بنيت وكذلك يفعل فارس والروم، ومل يكن هلا منابرهم خطب  نادى فاجتمع البطارقة وقومه فقام على

  .أصحابه
فقال هذا كتاب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم الذي بشرنا به املسيح من ولد إمساعيل بن إبراهيم فنخر واخنره 

فادخلين بيتاً عظيماً فأومى بيده أن اسكتوا مث قال إنا جربتكم كيف نصر بكم للنصرانية، قال فبعث من الغد ستراً 
فيه ثالمثائة وثالث عشرة صورة، فإذا هي صور األنبياء املرسلني قال انظر إىل صاحبك من هؤالء قال فرأيت صورة 

  .النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كأنه ينظر، قلت هذا قال صدقت فقال صورة من هذا عن ميينه

ذا عن يساره قلت رجل من قومه يقال له عمر بن اخلطاب قلت رجل من قومه يقال له أبو بكر الصديق قال فمن 
إنا جند يف الكتاب أن لصاحبيه هذين يتمم اهللا عز وجل هذا الدين، فلما قدمت على النيب صلى اهللا عليه وآله : قال

  .وسلم أخربته فقال صدق بأيب بكر وعمر يتمم اهللا عز وجل هذا الدين ويفتح
  االسم التاسع

ان بن بينمان القزويين، مسع االمام أمحد بن إمساعيل سنة تسع وأربعني ومخسمائة ميلي بآمل أنبأ أبو الفوارس بن ولش
ناصر بن سهل النوقاين عن حممد بن سعيد، عن أيب إسحاق أخربين حممد بن القاسم، ثنا عبد اهللا بن حممد السراج، 

قال رسول اهللا صلى : ا أمامة رضي اهللا عنه يقولثنا أمحد بن الفرج ثنا أبو عثمان املؤذن ثنا حممد بن زياد مسعت أب
  .اهللا عليه وآله وسلم، من قرأ خواتيم احلشر من ليل أو هنار فقبض يف ذلك اليوم أو الليلة فقد أوجب اجلنة

أبو الفوارس املغازيل يعرف باالستاذ شيخ متربي به كان يعرف الكالم والفقه بالفارسية ويكتب ما مسعه على ضعف 
يدمي حضور جمالس الوعظ، وكان حيسن تعبري الرؤيا وجيمع الزكوات عنده فيفرقها على مستحقها ويأكل كتابته و

  .وستمائة.... من كسب يده ومسع احلديث وتوىف سنة 
  االسم العاشر

  .الفضل بن أمحد بن ماك أبو خليفة، مسع أبا منصور حممد بن أمحد ابن زيتارة سنة مخس وأربعني وأربعمائة
إمساعيل بن عبد اجلبار بن حممد بن عبد العزيز بن ماك أبو خليفة مسع أبا زيد الواقد بن اخلليل بن عبد  الفضل بن

اهللا اخلليلي وعبد اجلبار اخلالوي وأبا منصور املقومي، وأباه أبا الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار، ومن مسموعه منه 
بعمائة ومسعه حيدث عن أيب طاهر حممد بن أمحد اجلعفري االرشاد أليب يعلى احلافظ مسعه منه سنة ست وتسعني وأر

  .أنبأ أبو طلحة اخلطيب
أنبأ أبو احلسن القطان أنبأ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد عن عبد الرزاق، عن معمر عن الزهري، عن 

اهللا عنه، يسألن  عروة وعمرة، قاال إن أزواج النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أرسلن إىل أيب بكر الصديق رضي
مرياثهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فأرسلت اليهن عائشة رضي اهللا عنها أال تتقني اهللا أمل يقل رسول 
  .اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ال نورث ما تركنا صدقة قال فرضني بقوهلا وتركن ذلك توىف سنة ثالثني ومخسمائة



رجاء املقرئ، حدث بقزوين عن موسى بن نصري الرازي، روى اخلليل احلافظ عن الفضل بن جعفر بن حممد بن أيب 
حممد بن سليمان بن يزيد، ثنا الفضل بن جعفر بن حممد بقزوين سنة سبع عشرة ثنا موسى بن نصر الرازي، ثنا 

بقزوين قال حكام بن سلم، عن أيب سنان، قال قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه من كره القتال معنا فليلحق 
  .فسار إليه الربيع بن خثيم يف أربعة آالف

  .الفضل بن احلسن بن جعفر الكاتب مسع أبا احلسن حممد بن عمر بن زاذان من األمري شرفشاه اجلعفري
الفضل بن احلسن بن حممد اخلبازي املؤدب مسع أبا الفتح الراشدي يف الصحيح حملمد بن إمساعيل البخاري حديثه 

ثنا عبد الرمحن هو ابن عبد اهللا بن دينار، عن أبيه عن أيب صاحل، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال عن عبد الصمد 
إن اهللا تعاىل إذا أحب عبداً نادى جربئيل أن اهللا قد أحب فالناً فأحبوه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .ه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول يف أهل األرضفيحبه جربئيل مث ينادي جربئيل أن اهللا قد أحب فالناً فأحبو
الفضل بن سري بن سهل بن هبة اهللا أبو العباس الدكيين القزويين قال اخلليل احلافظ، شيخ كبري احملل مسع ببغداد 

إمساعيل القاضي والكدميي، وكان يروى األخبار واحلكايات وثنا عنه جدي وابن صاحل وروى عن الفضل بن 
هزاري وداؤد بن سليمان الغازي وحيىي بن عبدك، ومسع حممد بن احلجاج مع أيب احلسن القطان، وروى هارون بن 

سنن أيب عبد اهللا بن ماجة عنه سنة مخس عشرة وثالمثائة، يف مسجده بطريق الصامغان وتوىف سنة تسع وعشرة 
  .اهلمداين وكان صدوقاًوثالمثائة، وكان له أوفاف بقزوين على أقاربه قال الكياشريوية بن شهردار 

  .الفضل بن أيب الطيب بن حاجي، مسع أبا عمر بن مهدي بقزوين

الفضل بن عبد الرمحن بن الفضل أبو خليفة املاكي، مسع جده ألمه أبا سليمان الزبريي، ومن لقيه من أئمة قزوين، 
ن أيب صاحل املؤذن من ومسع أبا حممد عبد الواجد بن عبد املاجد القشريي، األحاديث اليت خرجها صاحل ب

مسموعات أيب بكر الشريوي بسماع عبد الواحد من الشريوي وفيها حديثه عن أبيه أيب احلسني حممد بن احلسني 
  .ثنا أبو طاهر حممد بن عبد الرمحن البغدادي هبا

ة، عن أيب موسى أنبأ حيىي بن حممد بن صاعد بن حممد بن هشام أبو عبد املروزي، ثنا أبو معاوية عن زيد بن أيب برد
رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إن اهللا تعاىل ميلي للظامل فإذا أخذه مل يفلته، مث قرأ 

وكذلك احذر ربك إذ أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد، صحيح من حديث أيب بردة بريد بن عبد اهللا 
  .بيه أيب موسى يعد يف إفراد أيب معاوية الضريرعن جده أيب بردة عامر بن عبد اهللا عن أ

رواه البخاري عن صدقة بن الفضل ومسلم، عن حممد بن عبد اهللا ابن منري بروايتهما عن أيب معاوية الضرير وأجاز 
أليب خليقة سهل بن عبد الرمحن السراج مسموعاته، وإجازاته أبو علي املوسياباذي ومسع منه شيئاً من حلية أيب نعيم 

  .حلافظا
الفضل بن العباس بن عبد اهللا بن شعب الدينوري فقيه أديب أقام بقزوين مدة أو توطنها، ورأيت خبطه كتاب إثبات 
االمامة أليب بكر الصديق رضي اهللا عنه، تأليف العباس بن موسى كتبه بقزوين سنة إحدى وتسعني ومائتني وتبنيت 

  .منه معرفته واتقانه
حلافظ، يعرف بفضلك، روى عن أيب مصعب وشيبان بن فروخ وروى عنه إبن أيب حامت الفضل بن العباس الرازي ا

وغريه، وقال اخلليل احلافظ أنبأ أمحد بن علي بن عمر، أنبأ علي بن حممد ثنا الفضل بن العباس الرازي، ثنا عمرو بن 
ال رأى حممد صلى اهللا عليه عيسى، ثنا أبو حبر البكراوي عن شعبة بن احلجاج، عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه ق

  .وآله وسلم ربه



الفضل بن حممد بن إبراهيم اخلليلي أبو حممد كان من املعتربين يف البلد واملعدودين من أهل الثروة والسيادة، وكان 
ومسع الكثري ممن لقيه من االئمة وأجاز له سهل السراج وأبو علي املوسياباذي . له رغبة يف احلديث مساعه ومجعه

د بن حممد بن عبد الرمحن اخلطيب وعبد اهلادي ابن عبد اخلالق األنصاري وحممد بن هبة اهللا بن حممد بن وحمم
  .وستمائة.... منصور بن كوشيد أبو اخلطاب وغريهم وتوىف سنة 

الفضل بن حممد بن املعاىف أبو العباس بن أيب سليمان، مسع القاضي عبد اجلبار بن أمحد فيما قرئ عليه سنة تسع 
وأربعمائة بقزوين ثنا الزبري ابن عبد الواحد بن حممد بن إسحاق بن خزمية، ثنا علي بن حجر السعدي، ثنا حيىي بن 

محزة، عن يزيد بن أيب مرمي، عن القاسم بن خميمرة، عن أيب مرمي صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
ب دون خلتهم وحاجتهم، وفاقتهم وفقرهم احتجب اهللا ورضي اهللا عنه قال من ويل من أمر املسلمني شيئاً فاحتج

  .دون خلته وحاجته وفاقته وفقره
الفضل بن مغفل بن أمحد بن حممد بن سنان أبو العباس العجلي كان من الرؤساء والفضالء، وكانت له قبة على 

  :رأس سكة الليث على طريق املدينتني بقزوين كتب على باهبا
  مشمرة على قدم وساق. ..أرى الدنيا جتهز النطالق 

  وال حي على الدنيا بباق... وما الدنيا بباقية حلي 
  ملوكاً للمدينة والعراق... كان بين أمية مل يكونوا 

  .تويف على ما ذكر القاضي حممد بن إبراهيم يف التاريخ سنة إثنتني ومخسني
  :قيل فيهم الفضل بن حيىي الربمكي أحد الربامكة األجواد املشهور عظيم قدرهم الذين

  وجدت نسيم اجلود من آل برمك... إذا كنت من بغداد يف ألف فرسخ 
وكان قد واله هارون الرشيد كور اجلبال وطربستان، ودنباوند وقومس وأرمينية، وأذربيجان نزل بالطالقان سنة 

اهللا عنه وقد ظهر ست وسبعني ومائة لتدبري أمر حيىي بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب رضي 
بالديلم واشتدت شوكته واغتم الرشيد لذلك فالطفه وبذل لصاحب الديلم ماالً حىت محل حيىي على الصلح 

  .واخلروج إليه وكتب الرشيد له أماناً وخرج حيىي مع الفضل إىل بغداد
  .البغداديأبو الفضل بن أيوب البغدادي وأبو الفضل بن احلسن بن تيت مسع بقزوين أبا عمر بن مهدي 

أبو الفضل بن أيب عبد اهللا الكاتب، مسع أبا الفتح الراشدي ومسع با زيد بن حممد بن علي النهاوندي سنة ست 
  .وستني وأربعمائة

  .أبو الفضل بن خمتار املكترب، مسع أبا الفتح الراشدي
  .وأربعمائة أو حنواً منها أبو الفضل بن أيب هاشم القرائي مسع اخلليل بن عبد اجلبار القرائي سنة ثالث وتسعني

  االسم احلادي عشر

فضيل بن عياض بن مسعود التميمي أبو علي الريبوعي، قال اخلليل احلافظ ثنا حممد بن إسحاق الكيساين، ثنا أيب ثنا 
حممد بن إدريس حدثين إسحاق بن هبلول األنباري حدثنا عباءة بن كلبيب قال صحبت ابن املبارك إىل قزوين ومعنا 

بن النضر وفضيل بن عياض وكانت إىل نفقاهتم، وزيد يف بعض الروايات فساومت مجالً فكان بعض الناس حممد 
  :استغاله وكان حممد بن النضر ينشدنا

  ذا حياء وعفاف وكرم... وإذا صاحبت فاصحب صاحباً 



  نعم: وإذا قلت نعم قال... قوله للشيء ال إن قلت ال 
ن وقيل بسمرقند، وترعرع بأبيورد ونشأ بالكوفة وكتب هبا احلديث مث ولد فضيل بن عياض بأبيورد من خراسا

حتول إىل مكة فسكنها وتوىف هبا سنة سبع ومثانني ومائة وهو من أولياء اهللا املشهورين ورأس الطبقة، وعن اهليثم بن 
  .زمانهمجيل األنطاكي قال إن لكل زمان رجالً يكون حجة على اخللق وإن الفضل بن عياض حجة على أهل 

يف رسالة االستاذ أيب القاسم القشريي، مسعت حممد احلسني مسعت أبا بكر حممد بن جعفر، ثنا احلسن بن عبد اهللا 
العسكري ثنا ابن أخي أيب زرعة ثنا حممد بن إسحاق بن راهوية ثنا أبو عمارة عن الفضل بن موسى قال كان 

توبته أنه عشقى جارية فبينما هو يرتقي اجلدران إليها  الفضل شاطراً يقطع الطريق بني أبيورد وسرخس وكان سبب
  .فسمع تالياً يتلو

أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوهبم لذكر اهللا، فقال يا رب قد آن فرجع مآواه الليل إىل خربة فإذا فيها رفقه، فقال 
محة اهللا عليه وجاور احلرم بعضهم نرحتل وقال قوم حىت يصبح فإن فضيالً على الطريق يقطع علينا فتاب الفضيل ر

  .حىت مات
روى أبو سعد أمحد بن حممد املاليين اهلروي يف األربعني من مجعه يف روايات شيوخ الصوفية، ثنا احلسن بن عبد اهللا 

بن سعيد، ثنا أبو عمرو يوسف بن يعقوب النيسابوري، أنبأ أمحد بن عبدة، ثنا فضيل بن عياض ثنا مالك عن 
مالك رضي اهللا عنه، أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه الزهري، عن أنس بن 

  .إين ألعصى اهللا فاعرف ذلك يف خلق محاري وخادمي: املغفر وعن الفضيل رمحه اهللا تعاىل أنه قال
  االسم الثاين عشر

سنة ثالث وتسعني وأربعمائة يف اجلامع فضل اهللا بن علي بن احلسني بن بلكوية، مسع اخلليل بن عبد اجلبار القرائي 
واالرشاد أليب يعلى اخلليلي احلافظ من القاضي إمساعيل بن عبد اجلبار سنة ست وتسعني وتويف سنة ثالث وأربعني 

  .ومخسمائة
 فضل اهللا بن أيب الفوارس بن حيدر بن حممد أبو الفضائل احلالوي القزويين، كان له معرفة باللغة واالستيفاء والشعر
ورمبا عمل للسلطان وكان خيالط املتصوفة، وينفق عليهم وحيسن إليهم ويبذل هلم ما التمسوه، ومسع احلديث سنة 

  .ثالث وتسعني ومخسمائة وقبلها
فضل اهللا بن نصر بن أمحد الفقيهي أبو حممد بن أيب الفتوح الطوسي فقيه كان يدرس ببعض بالد آذربيجان وقدم 

ومخسمائة، وروى األربعني أليب العباس احلسن بن سفيان النسوي، عن أم اخلري فاطمة بنت قزوين سنة إثنتني ومثانني 
علي البغدادية كتابة عن عبد الغافر بن حممد الفارسي عن أيب عمرو احلمريي عن املصنف ومسعه عليه وقرأت عليه 

  .للتاريخ
عبد الغافر بن حممد الفارسي بقراءة احلسن أخربيين احلرة فاطمة بنت علي البغدادية يف كتاهبا أنبأ أبو احلسني 

السمرقندي سنة إحدى وأربعني وأربعمائة، أنبأ احلاكم أبو أمحد بن حممد بن حممد بن أمحد بن إسحاق احلافظ أنبأ 
أبو العباس أمحد بن جعفر بن نصر املعدل بالري ثنا عبد السالم بن عاصم، ثنا الصباح يعين ابن حمارب ثنا محزة 

  .أيب إسحاق عن الرباء رضي اهللا عنه الزيات عن
قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا نام وضع يده اليمىن حتت خده األمين ووضع يده اليسرى على 

قال احلاكم غريب من حديث محزة عن أيب إسحاق . فخذه اليسرى، مث قال اللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك



  .الصباح بن حمارب وبكر بن بكار القيسي عنهالسبيعي ما أعلم حدث به غري 
  االسم الثالث عشر

أبو الفضائل بن أمحد بن صديق املموصي كان صاحلاً خاشعاً وأجاز له مجاعة من األئمة منهم وجيه بن طاهر 
بن  الشحامي وقرأت عليه هبذه االجازة األربعني السباعيات املخرجة من مسموعاته، وفيه أنبأ أبو حممد عبد احلميد

عبد الرمحن البجريي وأبو عمرو عثمان بن حممد بن عبيد اهللا احملمر العثماين وأبو بكر حممد بن حسان املزكي وشيخ 
  .احلجاز أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين

ظ، ثنا حممد قالوا أنبأ أبو نعيم عبد امللك بن احلسن األسفرائين، أنبأ خال والدي أبو عوانة يعقوب بن إسحاق احلاف
بن عبد امللك الواسطي، واحلسن بن مكرم قاال ثنا يزيد بن هارون أنبأ أبو مالك األشجعي، عن أبيه رضي اهللا عنه 
أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول من وحد اهللا وكفر مبا يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه 

  .على اهللا
  االسم الرابع عشر

  راهيم اهليزجي، مسع أبا عبد اهللا القطان مسند عبد الرزاق أو طرفاً من أولهفريوز بن إب
  زيادات حرف الفاء

أبو الفضل بن ناصر املرعشي احلسيين القزويين سيد زاهد، مسع أبا احلسن علي بن أمحد املديين املؤذن بقراءة صاحل 
 حممد بن عبد اهللا الشيباين أنشدين جحظة املؤذن حديثه عن أيب عبد الرمحن بسماعه منه يف بعض أماليه أنشدين

  :لنفسه
  دمعي ينوب لكم عن األنواء... خرجوا ليستسقوا فقلت توقفوا 
  لو مل يكن خمطوطة بدماء... قالوا صدقت ففي دموعك مقنع 

رقة فضل اهللا بن سرهنك بن علي املهرداري أبو احملاسن الزجناين الصويف شيخ معمر مقدم بني أهل الطريقة بعلو اخل
وكثرة اجملاهدات وحسن الكالم وورد قزوين زائراً ومسع أبا احلسن بن حممد بن حامت الطائي بطوس سنة أربع عشر 

ومخسمائة يف خانقاه أيب علي الفارمدي، حدثنا الفقيه أبو القاسم علي بن حممد بن علي املصيصي بدمشق أنبأ أبو 
  .سحاق إبراهيم بن حممد بن أمحد بن أيب ثابتحممد عبد الرمحن ابن عثمان بن القاسم أنبأ أبو إ

ثنات حيىي بن أيب طالب أنبأ زيد بن حباب أنبأ أبو ناجية اخلراساين، ثنا أبو طيبة عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال 
، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، ما أحد من أصحايب ميوت بأرض إال كان هلم قائداً ونوراً يوم القيامة

وكان الشيخ أبو احملاسن ليس اخلرقة من أيب احملاسن ابن أيب علي الفارمدي، وشيخ القاسم عبد اهللا بن علي 
  .الكركاين، وشيخه أبو عمر حممد بن إبراهيم الزجاجي وشيخه أبو القاسم اجلنيد رمحهم اهللا تعاىل

، عن أيب احلسني حممد بن صاحل بن عبد الفضل بن عبد الرمحن األهبري، مسع علي بن أمحد بن صاحل بقزوين حديثه
اهللا ثنا حممد بن بشار واحلسن بن أيب الربيع، يعين اجلرجاين، قاال ثنا أبو عامر ثنا قرة عن حممد بن سريين عن أيب 

  .من اشترى شاة مصراة فهو باخليار ثالثة أيام: هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
  .حممد بن أمحد الطوسي، مسع أبا منصور املقومي بقزوين سنة مثان ومثانني وأربعمائةالفضيل بن 

فخراور بن عبد الرمحن بن علي بن بلكويه أبو بكر مسع مسند الشهاب للقضاعي من أيب نصر حممد بن علي بن 
  .موسى األديب سنة ست وعشرين ومخسمائة بروايته عن اخلليل بن عبد اجلبار، عن القضاعي



و الفتوح بن أيب هاشم الصويف احلكاك من أهل العفة والعبادة والبقر، ومسع احلديث من أيب سليمان الزبريي سنة أب
  .إحدى وستني ومخسمائة

الفضل بن حممد بن أيب احلسن القزويين تفقه بقزوين والري علّي وعلى غريي، وسكن الري آخراً وتويف هبا، ومسع 
احلسني بن حممد املروروذي، أنبأ أبو القاسم علي بن يعلى العلوي أبو عامر  بقراءيت على احلسني ابن حممد بن

األزدي، أنبأ أبو حممد اجلراحي، أنبأ احملبويب أنبأ أبو عيسى الترمذي ثنا سويد بن نصر أنبأ عبد اهللا بن املبارك وحيىي 
أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب  بن أيوب عن عبيد اهللا ابن زحر، عن علي بن زيد، عن القاسم بن عبد الرمحن عن

  .صلى اهللا عليه وآله وسلم
إن أعبط أوليائي عندي ملؤمن خفيف احلال ذو حظ من الصالة أحسن عبادة ربه وأطاعه يف السر وكان غامضاً يف 

قل  عجلت منيته قلت بواكيه: الناس ال يشار إليه باألصابع، وكان رزقه كفافاً فصرب على ذلك، مث نقر بيده فقال
  .تراثه

  باب القاف فيه سبعة أمساء األول

القرا بن عبد الرمحن أبو بكر القزويين، مسع أبا حفص عمر بن عبد اهللا بن زاذان، حيدث عن علي بن حممد بن أيب 
سهل البزار، ثنا العباس ابن حممد بن حامت الدوري، ثنا سعيد بن عامر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك 

  نه، أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، كان يعجبه الدباء ومسع أبو بكر القاضي أبا حممد بن أيب زرعة،رضي اهللا ع
  االسم الثاين

  .قريش بن علي األساذي، مسع أبا عمر بن مهدي، حني ورد قزوين
  االسم الثالث

امللك عمر بن نظام امللك،  قسورة بن علي بن احلسني بن حممد بن أيب حجر أبو احلارث العجلى، كان وزير اجلمال
وكان له فضل وفيه حمبة ألهل الفضل، وكانت بينه وبني القاضي عبد امللك بن املعافا، مكاتبات ومدحه هبة اهللا بن 

  .احلسن الكاتب مبدايح منها
  :قوله

  وأن األمر منه كما أريد... يهنيين بقسورة رجال 
  دبه وملخد سانيك الصعو... وقالوا جنم جدك يف صعود 
  من النعما أنت هبا جمود... وكل سحابة هطلت عليه 
  ومن واالك فهو به سعيد... ومن عاداك فهو به شقي 

  كذلك ما زعمتم أو يزيد... فقلت رضعتم درر التهاين 
  ويف صدا أمكنين الورود... ويف السعدان سرح مناي ترعى 

  وإن أقدح فما زندي صلود... فإن أضرب فما سيفي كهام 
  من احلدثان والركن الشديد... لظليل إليه آوى هو الظل ا

  وطارف جمده يل والثليد... ونافس فخره يل واملعلى 
  لسان بالدعا له مديد... بسيط عنده جاهي وعندي 
  وال بسواه خيفض يل حسود... وما بسواه يرفع يل صديق 



  وبطن مسائه بطن ولود... وظهر وفاده ظهر محول 
  قالئد من ثنائي أو عقود... سأترك جيد مهته عليها 

  ولست بآمث خلق احللود... أظن لذكر علياه وشعري 
  على القمرين قد وجب السجود... جواد حلية هلما مجيعاً 

  وليس يرى لنارمها مخود... فليس يرى ملا هبما ركود 
لى احتاده كتب قسورة إىل األديب تلك طلع على منهج مكتوب الشيخ األديب منبئاً عن صحة اعتقاده داالً ع

وخلوص، وداده وقرأته مستنيماً إىل ما عرفت من خرب سالمته، ساكناً إىل حصوله بساحته ومل خياجلين ريب فيما 
  .أورده وأعرب عنه وسرده إذ هو سلمان البيت ولنا عثابة حسان والكميت

نيا فذلك ظل زائل ونازل وأما مهه ملا حل جبنايب والنكبة اليت دمت بأيب فواهللا مل أكترث مبا خسرت من عرض الد
وراحل لكين مغبون ومغموم حنلة أخرى وهي كذا ومين علي بتثقيف أود ذلك الصيب وكسله وختلفه وقت مقامي 

  :ما عرفته فيكف به وقد فارقته ومثلي معه بيتا املوسوي
  وآمل يوماً أن تطيب حيوهتا... غرست غروساً كنت أرجو لقاحها 

  فال ذنب يل إن حنظلت خنالهتا... ي فإن أمثرت يف غري ما كنت أرجت
  .واهللا أسأل أن يوفقه

  االسم الرابع
القاسم بن إبراهيم بن سلمة بن حبر القطان أخو أيب احلسن، مسع أبا عبد اهللا حممد بن احلجاج البزاز، مسع كتاب 

  .تنزيل القرآن وناسخه ومنسوخه لعطاء اخلراساين من علي بن أيب طاهر بن الصباح
أمحد بن علي، مسع أبا الفتح الراشدي سنة إثنيت عشرة وأربعمائة بقراءة خداودوست الديلمي، جزأ من القاسم بن 

حديث إبراهيم بن حممد بن عبيد الشهرزوري بسماعه من علي بن أمحد بن صاحل، عن الشهرزوري، وفيه ثنا 
يمان بن يسار، عن أيب هريرة هارون بن هزازي القزويين، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أيب سلمة وسل

رضي اهللا عنه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال إن اليهود والنصارى ال يصبغون فخالفوهم يعين 
  .اخلضاب

القاسم بن أمحد اخلبازي، مسع من حديث املالعنة من غريب احلديث أليب عبيد إىل أخر حديث النيب صلى اهللا عليه 
عة ابن علي أيب مضر العجلي، بسماعه من أيب احلسني حممد بن هارون عن علي ابن عبد العزيز وآله وسلم من ربي

  .عنه

القاسم بن أمحد الصائغي أبو طاهر األرموي، حدث بقزوين سنة سبع وسبعني وأربعمائة، ومسع منه أبو القاسم عبد 
ماك وحسنوية بن حاجي بن حسنوية، الكرمي بن احلسن الكرجي الفقيه أبو احلسن عبد العزيز بن إمساعيل بن 

وإمساعيل بن هبة اهللا الكموين ومن مسموعهم منه حديثه عن الفقيه أيب حممد عبد املؤمن بن عنتر بن إبراهيم ثنا 
  .اخلطيب أبو احلسن عبد اهللا بن صاحل ثنا أبو احلسن حممد بن زجنوية القزويين

علي ثنا حممد بن عمر بن حفص، ثنا بندار بن عثمان الوراق، ثنا  ثنا أبو سعيد عمرو بن أمحد الشحام املقرئ، ثنا أبو
أمحد بن عبد اهللا، ثنا إسحاق بن جنيح، عن خصيف عن جماهد عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال أوصى 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم علي بن أيب طالب فقال يا علي إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيها حني 
لس واغتسل رجليها وصب املاء من باب دارك إىل أقصى دارك فإنك إذا فعلت ذلك أخرج اهللا من دارك سبعني جت



لوناً من الفقر وأدخل فيها سبعني لوناً من الربكة وأنزل سبعني رمحة ترفرف على رأس العروس تتناثر بركتها كل 
  .زاوية من بيتك وللحديث بقية

حممد، مسع أبا احلسن القطان جزأ من حديثه، عن شيخه وفيه ثنا أبو يعقوب  القاسم بن احلسني النهاوندي أبو
إمساعيل بن حممد بن أيب كثري الفاسي سنة إحدى ومثانني ومائتني، ثنا عصام بن يوسف، ثنا سفيان الثوري، عن 

يه وآله وسلم، إذا سلمة بن كهيل، ثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن بن ابزي، عن أبيه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عل
أصح قال أصحبنا على فطرة االسالم وكلمة االخالص ودين نبينا حممد وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من 

  .املشركني
القاسم بن احلكم بن كثري بن جندب أبو أمحد األنصاري القاضي ويل القضاء هبمدان أيام الرشيد، وروى عن 

سفيان الثوري ومسعر بن كدام ويونس بن أيب إسحاق وعبيد اهللا بن إمساعيل بن سلمان األمحر صاحب أنس و
الوليد الوصايف، قال اخلليل احلافظ وكان يدخل قزوين كل سنة للمرابطة، ومسع منه القدماء بقزوين عمرو بن رافع 

  .وهارون بن هزاري، واملنسجر بن الصلت ويعقوب بن يوسف أخو حسينكا، وأمحد ابن عيسى رجنة القزويين
ثنا عبد الواحد بن حممد، ثنا علي بن حممد بن مهروية، ثنا هارون ابن هزاري ثنا القاسم بن احلكم، عن سفيان عن 

منصور عن هالل بن يساف عن أيب حازم، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال من 
  .حج البيت فلم يفسق رجع كيوم ولدته أمه

  .ة احلمامي، مسع بعض األربعني أليب عبد الرمحن السلمىالقاسم بن محز
  .القاسم بن أيب ذر الفامي، مسع أبا الفتح الراشدي، سنة ست عشرة وأربعمائة

القاسم بن عبد الرمحن بن أيب ليلى بن أمحد أبو يعلى الدقاق، مسع أبا الفتح الراشدي، وفيما مسعه منه ما رواه عن 
سف يقول كتب ذو النون إىل أيب يزيد رمحهما اهللا تعاىل إىل مىت هذا النوم والراحة أيب بكر البجلي قال مسعت يو

والقافلة قد جازت، فقال أبو يزيد رمحة اهللا عليه إن الرجل كل الرجل من ينام الليل كله فإذا أصبح أصبح وقد 
  .سبق القافلة إىل املنزل

من ميشي برجليه كمن ميشي إليه، ومسع أبو يعلى أبا  فقال ذو النون رمحة اهللا عليه هذا رجل عال، مث قال ليس
  .احلسن بن إدريس وأبا حامت بن خاموش بقزوين بقراءة خدادوست الديلمي وأبا عمر بن مهدي

القاسم بن العباس بن الفضل بن شاذان املقرئ، يروى عن إبراهيم ابن موسى وحممد بن مهران وروى عنه ابنه أبو 
  .يروى علوم القرآن عن أبيه عن جده احلسن علي بن القاسم وكان

القاسم بن علي بن علي بن القاسم بن العباس أبو علي سبط األول مسع أباه وحممد بن شعيب الطربي صاحب أيب 
  .حامت وسليمان بن أمحد الطرباين، وقضى بقزوين قبل الستني والثالمثائة ومات بعد األربعمائة

  .علي بن أمحد بن صاحل بياع احلديدالقاسم بن علي املروزي، مسع أبا احلسن 
  .القاسم بن عالن، مسع أبا علي الطوسي بقزوين

القاسم بن عيسى بن إدريس بن عيسى أبو دلف العجلى أمري معروف بالفضل واجلهاد، وهو من ولد فرات بن 
إىل أمياهنم منهم حيان العجلي الذي روى عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال فيه إن مبكة رجاالً أكلهم 

  :قرات بن حيان، ومن املشهور قول من قال فيه
  بني باديه وحمتضره... إمنا الدنيا أبو دلف 
  وَلت الدنيا على أثره... فإذا وىل أبو دلف 



هو الذي بىن الكرج حني كانت إليه والية أصبهان ألنه استطاب هواء تلك البقعة، مث ضمت له قزوين إىل أصبهان 
ما ذكر محزة بن احلسن يف كتاب أصبهان أيام املأمون فانكأ يف الديلم ورد أنياهبم عن قزوين،  وكان ذلك على

  :وخرب حصوهنم، وذللهم حىت اذعنوا للجزية أو أسلموا وله يف ذلك قصيدة طويلة أوهلا
  وصحوت بعد تنمر وغرام... لقد ارعويت لزاجر اللوام 

  ص وشيبك نامقصباك منقو... إذ كلّ طري الشيب منك مبفرق 
  :ومسى يف القصيدة قالعهم وذكر أهنا كيف فتحت إىل أن قال

  وبنيهم أحلقت باأليتام... غادرت نسوهتم أيامي منهم 
  أو الحق مبوانع اآلطام... إما قتيل أو أسري موثق 

  كرهاً فقام هلا أذل مقام... أو مذعن دانت يداه بطاعة 
  عبادة األصنام ويرى اجتناب... أو مسلم أضحى يدين بديننا 
  بصالة عباد وطول صيام... لزموا مساجد قد بنيناها هلم 
  أمناً وذلت عزة احلرام... فاستبدلت قزوين بعد خمافة 

  أبقارها وسوارج األغنام... ورعت ببطن الواديني أوامنا 
  ما غردت يف االيك ورق محام... فليبقني بثغرهم آثارنا 

   بني القتل واألنعامسجلني... قسمت عمري مذ طرحت ذرابيت 
  وبه أنوط رجاي واستعصام... وحبول ريب أستعني وعزه 

  :وأليب دلف فيما حكاه أبو سعيد إمساعيل بن علي بن املثىن االستراباذي يف كتاب الداعي إىل التفكر يف الدنيا
  وكل مقراضي فاعفيته... قد ظهر الشيب فأخفته 

  أفنيتهوقلت يف نفسي ... حىت إذا استقصيت قصي له 
  كأنين كنت تربيته... عارضين من بنيه عاض 

  أعياين الشيب فخليته... أرم ما لبس له حيلة 
  .تويف سنة مخس وعشرين ومائتني

القاسم بن حممد بن أمحد بن ميمون أبو سعد، مسع علي بن مجعة وأبا احلسن القطان، سنة سبع وعشرين وثالمثائة، 
وكان أصغر من أخيه أمحد، : ، وحممد بن عيسى الصفار، قال اخلليل احلافظوأبا بكر حممد بن عبد اهللا األصبهاين

وكان حافظاً زاهداً، وكانت هلما خزانة كتب ورأيت شيوخاً يثنون عليه، وأنبأ حممد بن علي الفرضي املعروف بابن 
ال مسعت حممد بن السقا أنبأ أبو سعد القاسم بن حممد بن أمحد بن ميمون، ثنا عمر بن حممد بن إسحاق العطار ق

حضرت أنا وأبو حامت عند أيب زرعة وقد حضرته الوفاة، فذكر احلكاية واحلديث الذي رواه : مسلم الرازي، يقول
  .أبو زرعة يف السوق

القاسم بن حممد بن أمحد بن منصور القطان أبو طلحة بن أيب املنذر اخلطيب القزويين، مسع سنن أيب عبد اهللا بن 
القطان، ومسع أبا الفتح الراشدي سنة ست وأربعمائة، وروى عنه علي بن أمحد بن املرزبان بن  ماجة، من أيب احلسن

ومل يبلغ من أيب : منجوية وحممد بن احلسن بن عبد امللك البزاز وأبو منصور املقومي وغريهم، وقال اخلليل احلافظ
  .املنذر الرواية غريه تويف سنة عشر وأربعمائة

اسم بن السري، مسع علي بن أمحد بن صاحل، ومسع أبا عبد اهللا حممد بن علي بن عمر القاسم بن حممد بن الق



املعسلي يف مجاعة حيدث عن عبد الرمحن بن أيب حامت، ثنا زيد بن سنان، ثنا صفوان بن عيسى، ثنا سويد أبو حامت 
قال ال تلعنه فإنه نبه نبياً من عن أنس رضي اهللا عنه، أن رجالً لعن برغوثاً عند النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ف
  .األنبياء لصالة الصبح، قوله فإنه نبه من قبيل إضافة الفعل إىل قبيلة الفاعل أو جنسه

  .القاسم بن حممد بن القاسم اخليارجي، مسع القاضي إبراهيم بن محري
ئده، قال ثنا علي بن إبراهيم القاسم بن حممد بن القاسم، أبو حممد اخلليلي، روى عنه حممد بن احلسني البزاز يف فوا

القطان ثنا حممد بن إدريس الرازي، ثنا عبد اهللا بن حممد بن الربيع املصيصي ثنا إمساعيل بن جمالد بن سعيد، عن 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : بيان بن بشر، عن قيس بن أيب حازم عن مرداس األسلمي رضي اهللا عنه قال

  .ن األول فاألول ويبقى حثالة كحثالة التمروسلم يقول يذهب الصاحلو

القاسم بن نصر بن حممد بن حسان أبو نصر احلساين مستملي الشيخ أيب منصور القطان كان يسكن طريق الري 
مسع فارس بن زكريا وأبا بكر القفال وأبا طالب وصيف : وهو ابن بنت أيب عبد اهللا احلسني بن علي بن محاد األزرق

ن الفراء وأبا يعقوب إسحاق بن مندة الكرجي املقرئ، ومسع أبا احلسن القطان يف إمالء له، ثنا وأبا احلسن علي ب
أبو إسحاق إبراهيم بن نصر، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان عن األعمش عن أيب ظبيان عن أسامة بن زيد رضي اهللا 

  .عنهما
يقال هلم احلرقات قال فأتيت على رجل منهم قال بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل ناس من جهينة، 

فذهبت أطعنه فقال ال إله إال اهللا فطعنته فقلته فجئت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فأخربته بذلك فقال 
  .قتلته، وهو يشهد أن ال إله إال اهللا قلت يا رسول اهللا إمنا قال ذلك تعوذاً قال فأال شققت قلبه

يك، فيما روى عن حممد بن إسحاق صاحب املغازي، وحدث عن القاضي حممد بن عمر الرجل مرداس بن هن
اجلعايب، حدثين أمحد بن حممد اهلروي، ثنا بشر بن احلارث قال مسعت املعايف بن عمران، مسعت سفيان الثوري رضي 

لي بن احلسني بن علي ما ضرهم ما أصاهبم يف دنياهم جرب اهللا هلم كل مصيبة باجلنة رأيت خبط ع: اهللا عنه يقول
  :القطان أنشدين أبو نصر احلساين لبعضهم

  أزوركم يوماً وأهجركم دهرا... حلفت وما يب من صدود وال فلى 
  :أنشدنا علي ابن إبراهيم القطان أنشد بشر ابن موسى: قال القاسم بن نصر

  وليس يطيع ذا رأي رشيد... أال من ليس يغفل عن قبيح 
  يباع متاعه فيمن يزيد.. .أمل ترميتا يف كل يوم 

  :قال أيضاً أنشدين حممد بن إبراهيم القناد لبعضهم
  وال كان للمعروف عندك مطمع... إذا كنت ال ترجى لدفع ملمة 
  وال أنت يوم احلشر فيمن يشفع... وال كنت ذا جاه يعاش جباهه 

  وعود خالل عن وصالك أنفع... فعيشك يف الدنيا وموتك واحد 
  .صر القزويين، مسع نصر بن عبد اجلبار القرائيالقاسم بن أيب ن

القاسم بن هبة اهللا بن القاسم الفقيه أبو حممد اخلليلي، مسع إبراهيم اخليارجي، ومسع اخلليل احلافظ سنة ثالث 
  .وأربعني وسنن أيب عبد اهللا ابن ماجة من أيب الفرج محدان، سنة تسع وأربعني وأربعمائة

  .القطان، مسع القاضي إبراهيم بن محريأبو القاسم بن أمحد بن علي 
  .أبو القاسم بن غسان الغساين، مسع األستاذ الشافعي بن داؤد املقرئ



  .أبو القاسم بينمان بن بريت النجار، مسع أبا عمرو املنيقاين سنة عشر وأربعمائة
  .أبو القاسم بن حممد بن جربئيل، مسع أبا عمر بن مهدي حني ورد قزوين

مد بن أيب القاسم الصويف، مسع األستاذ الشافعي املقرئ سنة تسع وتسعني وأربعمائة، وأبو القاسم أبو القاسم بن حم
بن حممد بن أيب القاسم القزويين الذي مسع أبا منصور اخليام، بقزوين لعله هو أبو القاسم بن ملكداد بن علي الغامني 

الفضل حممد بن عبد الكرمي، تويف يف ربيع األول سنة  املقرئ، كان حافظاً للقرآن ماهراً فيه، ومسع احلديث من أيب
  .تسع وستمائة

  .أبو القاسم بن يوسف وأبو القاسم بن يوسف رجل آخر، مسعا أبا عمر بن مهدي بقزوين
  .أبو القاسم السراج القزويين، من شيوخ الصوفية أورده الشيخ أبو عبد الرمحن السلمي يف تاريخ الصوفية

  االسم اخلامس

بن علي بن أمحد النسوي أبو القاسم، مسع احلديث بقزوين سنة إحدى وتسعني ومخسمائة، من القاضي القانت 
  .احلسني بن أمحد بن احلسني وغريه

  االسم السادس
قبيس بن حممد بن قيس أبو سعد األودي القزويين، مسع علي بن أمحد ابن صاحل سنة مخس وسبعني وثالمثائة، وروى 

راهيم ابن سلمة، ثنا حيىي بن عبدك، ثنا حسان بن حسان، ثنا شعبة عن عدي ابن ثابت، عن أيب احلسن علي بن إب
عن زر بن حبيش، قال مسعت علياً رضي اهللا عنه يقول والذي خلق احلبة وبرأ النسمة أنه لعهد النيب االمي إىل أنه ال 

  .حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق، وروى عن قيس اخلليل احلافظ
  سابعاالسم ال

  .قيماز بن عبد اهللا موىل أيب سليمان الزبريي، مسع حممد بن آدم املقرئ سنة أربع وثالثني ومخسمائة
  زيادات القاف

أبو القاسم بن أيب اليمني بن سعد القزويين، مث الزجناين فقيه، مسع احلديث من االمام عبد اهللا بن حيدر وأيضاً من 
  .شميهينحممد بن حممد بن عبد الرمحن اخلطيب الك

  باب الكهف

  فيه مخسة أمساء أحدها

كثري بن شهاب بن عاصم بن مالك بن عبد العزيز املذحجي اليماين أبو احلسن القزويين األنسي من ولد أنس اهللا بن 
سعد العشرية، روى عن حممد بن سعيد بن سابق وعبد اهللا بن اجلراح القهستاين واحلسن بن حممد الطنافسي، قال 

  .أيب حامت كتبت عنه بقزوين وهو صدوق عبد الرمحن بن
ذكر اخلليل احلافظ أنه مسع منه ببغداد أبو عبد اهللا احملاملي وأبو علي إمساعيل بن حممد الصفار، وبقزوين إسحاق بن 
حممد وابن مهروية، وعلي بن إبراهيم وثنا عبد الواحد بن حممد بن مهدي، ثنا احلسني بن إمساعيل احملاملي، ثنا كثري 

شهاب، ثنا حممد بن سعيد بن سابق، ثنا عمرو بن أيب قيس، عن مطرف بن طريف، عن الشعيب، عن حيىي بن بن 
  .طلحة، عن أمه سعدى املرية

قال مّر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بطلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه فرآه كئيباً بعد مات النيب صلى اهللا عليه 



حممد مايل أراك كئيباً أساءتك امرأة ابن عمك قال ال ولكين مسعت رسول اهللا صلى وآله وسلم بأيام فقال له يا أبا 
اهللا عليه وآله وسلم يقول إين ألعرف كلمة ال يقوهلا عند موته إال كانت فيه جناته وأن جسده وروحه ليجد ان هلا 

  .روحاً عند ذلك، ومل أسأله ما تلك الكلمة
ي ال إله إال اهللا اليت عرضها على عمه ولو علم أن شيئاً أجنى منه ألمره به، فقال عمر رضي اهللا عنه إين ألعرفها، ه

ورأيت خبط الشيخ أيب عبد اهللا النساج الواعظ أن كثري بن شهاب كان يستشفى بالقرآن، يكتبه ويشربه وكان 
نة إحدى يقول إذا شرب الناس املطبوح وغريه شربت شربة من ماء القرآن، فيعمل كما يعمل الدواؤ تويف س

  .وسبعني ومائتني، وقال أبو بكر اخلطيب يف التاريخ سنة إثنتني
كثري بن يوسف التهامي أبو اجلمع القضاعي من طالب احلديث ومتبعيه، مسع األحراز والرقى للنقيب أيب احلسن 

بنسابور سنة أربع  حممد بن حممد بن زيد احلسيين البغدادي من اإلمام حممد بن حيىي بقراءيت والدي رمحهم اهللا تعاىل
وأربعني ومخسمائة، بروايته عن أيب نصر املعروف بسره مرد عن املصنف، ويف الكتاب أنبأ احلسن بن حممد اخلالل 

فيما قراءته عليه أنبأ عمر بن أمحد الواعظ، ثنا عبيد اهللا بن حممد، ثنا هدبة بن خالد ثنا األغلب بن متيم، ثنا احلجاج 
اء رجل إىل أيب الدرداء رضي اهللا عنه، فقال يا أبا الدرداء احترق بيتك، فقال ما قال ج: بن فرافصة عن طلق

احترق، مث جاء آخر فقال أمعنت النار فلما بلغت إىل بيتك طفئت، قال فقال علمت أن اهللا تعاىل مل يكن ليفعل 
 مل يكن ليفعل قال يا أبا الدرداء ما ندري أي كالمك أعجب قولك ما احترق، وقولك قد علمت أن اهللا: قالوا

من قال يف أول النهار مل يصبه مصيبة حق ميسي : ذلك لكلمات مسعتهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
أللهم أنت ريب ال إله إال أنت عليك توكلت وأنت رب العرش : ومن قال يف آخر النهار مل يصبه مصيبة حىت يصبح

وأن اهللا قد أحاط بكل شيء علماً أعوذ باهللا من شر نفسي ومن شر كل  العظيم، أعلم أن اهللا على كل شيء قدير،
دابة أنت آخذ بناصيتا، إن ريب على صراط مستقيم، ورد كثري قزوين، ومسع هبا ناصر ابن أيب نصر اخلدامي سنة 

  .تسع وأربعني ومخسمائة
  االسم الثاين

ة، وروى عنه سليمان بن الربيع، ذكر اخلليل كادح بن جعفر أبو عبد اهللا الزاهد كويف، روى عن هشام بن عرو
حدثين عبد اهللا بن حممد القاضي، حدثين حممد بن جعفر : احلافظ أن أمحد بن حنبل قال ليس هبا بأس، وقال

الواسطي، ويعرف بشعبة ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا سليمان بن الربيع، ثنا كادح، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن 
مل نكتبه إال : ذكر علي عبادة، قال اخلليل: ، قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمعائشة رضي اهللا عنها

  .من هذا الوجه
كادح بن رمحة، ويقال كادح بن نصري بن رمحة أبو رمحة، روى كتاب العجائب ملقاتل بن سليمان عنه، ورواه عنه 

سيد األنبياء حممد صلى اهللا عليه : كتاب عن مقاتلسليمان بن الربيع النهدي الكويف، وقال لقيته بقزوين ويف ال
وسلم، وسيد املالئكة إسرافيل مث جربائيل مث ميكائيل، مث ملك املوت، وال ذكر لكادح وال لسيمان يف كتب 

  .التواريج املعروفة
  االسم الثالث

عمران بن ميسرة، ثنا كاسوية بن حممد بن احلسني البزاز، مسع با الفتح الراشدي يف صحيح البخاري، حديثه عن 
عبد الوارث، ثنا خالد عن أيب قالبة، عن أنس رضي اهللا عنه، قال ذكروا النار والناقوس فذكر اليهود والنصارى، 



  .فأمر بالل أن يشفع األذان ويوتر االقامة
  االسم الرابع

عن أيب أمحد بن عدي كوشيار بن لياليزور بن احلسني بن عيسى بن مهدي اجلبلي أبو علي، سكن بغداد وحدث هبا 
وأيب بكر االمسعيلي، وأيب الشيخ األصبهاين وعلي بن أمحد بن يوسف القزويين وهبا مسع منه، قال أبو بكر اخلطيب 

يف تارخيه وكان ثقة أخربين الطناجريي أخربنا أبو علي كوشيان بن لياليزور ثنا سقا الدارقطين، ثنا على أمحد بن 
هزاري ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري عن سامل عن أبيه رضي اهللا عنه قال رأيت يوسف القزويين، ثنا هارون بن 

  .النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما ميشون أمام اجلنازة
  االسم اخلامس

  .كيا بن إسحاق اجلبلي، مسع أبا الفتح الراشدي بقزوين
  باب الالم فيه إمسان األول

 بن احلسن بن عمران بن أيب الورد الصدري أبو عمر قدم قزوين، وحدث هبا، عن موسى بن جعفر الحق بن احلسني
حدثين أبو : بن حممد البغدادي رأيت خبط من حدث، عن أيب احلسن علي بن احلسن بن حممد الصيقلي الواعظ قال

حلسني بن عمران الصدري قدم بكر حممد بن عمر بن آزاد الفقيه، وكان مستجاب الدعوة ثنا أبو عمرو الحق بن ا
  .علينا بقزوين

ثنا موسى بن جعفر بن عثمان بن قرين البغدادي، ثنا هالل بن العالء الرقي ثنا حجاج بن حممد املصيصي، ثنا يونس 
بن أيب إسحاق عن أيب إسحاق عن أيب جحيفة عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

من أذنب يف الدنيا ذنباً فعوقب عليه فاهللا أعدل من أن يثين العقوبة على عبده، ومن أذنب ذنباً : عليه وآله وسلم
  .فستره اهللا عليه فاهللا أكرم من أن يعود يف شيء قد عفا عنه

مث رأيت أبا احلسن الصيقلي، روى عنه يف بعض أماليه يف جزء خبط ناصر بن عبد الرزاق بن دولينة، وعلى اجلزء 
اصر منه، فقال ثنا أبو عمرو الحق بن احلسني هذا بقزوين، ثنا علي بن الفضل ثناء جعفر ابن حممد الساوي، مساع ن

حدثين حممد بن علي بن خلف، حدثين عبد الصمد بن علي ابن عبد اهللا بن عباس عن أبيه، عن جده عبد اهللا رضي 
اجلمعة مثل احملرم ال يأخذ من شعره، وال أظفاره حىت مثل املؤمن يوم : اهللا عنه، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .يوم اخلميس: ينقضي الصالة، قلت يا رسول اهللا مىت يتأهب للجمعة قال
الحق بن القاسم بن حممد بن خالد أبو القاسم العماين، ورد قزوين وحدث هبا عن عبيد اهللا بن سليمان البغدادي 

ل يف مشيخته حدثين أبو القاسم الحق بن القاسم العماين بقزوين عند وروى عنه اخلليل بن عبد اهللا احلافظ، فقا
الصرافة من خراسان سنة تسعني وثالمثائة، ثنا أبو حممد عبيد اهللا بن سليمان البغدادي، ثنا حممد بن أيب السرى ثنا 

ال يل أمري املؤمنني مالك علي بن عبد اهللا القراطيسي، ثنا حيىي بن أكثم القاضي قال بت ليلة عند املأمون فانتبهت فق
حدثين : يا حيىي بن أكثم، قلت عطشت فوثب فجاءين بكوز من ماء، فقلت أال صحت خبادم أال صحت بغالم فقال
سيد القوم : أيب عن جدي عن جرير بن عبد اهللا البجلي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .خادمهم
ثابت سبط علي بن أمحد بن ثابت، من أهل احلديث، وأجاز له وألبيه يف مجاعة، عبد الحق بن حممد بن علي بن 

  .الرمحن بن حممد بن يوسف، سنة ست وتسعني وثالمثائة
  االسم الثاين



  .ليال كري الديلمي، مسع اخلليل بن عبد اهللا اخلليلي أبا يعلى احلافظ
  الزيادات

بو احلارث بن أيب الفخر الصويف اهلمداين، مسع بقزوين القاضي أبا الليث بن سعد بن حممد بن عبد الواحد بن يوغة أ
القاسم عبد امللك بن أمحد ابن حممد بن املعاىف حيدث عن أيب حممد رزق اهللا بن عبد الوهاب التميمي، عن أيب عمر 

ه، قال دخل بن مهدي، أنبأ ابن خملد، ثنا محيد بن هشيم، عن الزهري عن أيب سلمة، عن أيب هريرة رضي اهللا عن
األقرع بن حابس رضي اهللا عنه على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، فرآه يقبل إما حسناً وإما حسنياً قال تقبله 
  .ويل عشرة من الولد ما قبل وأحداً منهم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إنه من ال يرحم ال يرحم

  باب امليم فيه سبعة وأربعون أمساء

  األولاالسم 

مانكوية بن علي بن رامش من أوالد األمراء، كان خيالط الصاحلني، وتزيا بزيهم، مسع فضائل قزوين من عطاء اهللا 
  .بن علي بن بلكوية، سنة مثان وستني ومخسمائة

  االسم الثاين

اذي، ومسع املؤيد بن عبد الصمد بن احلسني بن حممد االمسعيلي، مسع االستاذ الشافعي بن داؤد أبا إسحاق الشح
  .مسند الشافعي رضي اهللا عنه من أيب بكر الشالوسي بقزوين سنة مثان وعشرين ومخسمائة

املؤيد بن أيب الفرح بن احملسن االلياسي الصائغ كان قد تفقه، ومسع االمام أمحد بن إمساعيل، يروى عن أيب علي 
أبو عبد اهللا احلافظ أخربين نصر ابن حممد العدل، الزبريي، أنبأ أبو زيد الواقد بن اخلليل، أنبأ والدي أنبأ احلاكم 

أخربين إبراهيم بن املولد ثنا أمحد بن مروان، ثنا حممد ابن إمساعيل بن سامل حدثين احلميدي، مسعت سفيان بن عيينة 
اهللا  ما من أحد يطلب احلديث، إال يف وجهه نضرة، لقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم نضر: رمحه اهللا تعاىل يقول

  .أمراً مسع منا حديثاً فبلغه
املؤيد بن فضل بن علي بن بلكوية أبو اجملد، مسع أبا علي حسنوية ابن حاجي الزبريي، سنة سبع وعشرين 

ومخسمائة، يف االرشاد للخليل احلافظ برواية، عن إمساعيل بن عبد اجلبار عنه، وفيه حدثين حممد بن احلسن بن فتح، 
األشعث السجستاين ببغداد، ثنا حممد بن املصفي احلمصي، ثنا حممد بن حرب، ثنا ابن  ثنا عبد اهللا بن سليمان

جريج، عن مالك بن أنس، عن الزهري رضي اهللا عنه، أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم دخل مكة وعليه املغفر 
يز بن جريج مات قبل أورده، فيمن روى عن مالك من أقرانه ومن هو أسن منه وذكر أن عبد امللك بن عبد العز

  .مالك بثمان وعشرين سنة
  االسم الثالث

املبارك بن خبتيار بن عبد اهللا الواسطي مث السادي أبو الكرم، قرأ علي أيب الفتوح إمساعيل بن منصور الطوسي 
الستاذ بقزوين األحاديث السداسية، رواية نظام امللك أيب علي احلسن بن علي بن إسحاق بسماعه منه، وفيها أنبأنا ا
أبو احلسن حممد بن أيب القاسم الفارسي، ثنا أبو عبد اهللا حممد بن زيد، ثنا أبو حيىي البزاز ثنا إبراهيم بن أمحد 

  .اخلزاعي، ثنا أبو هدبة عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه
أ يف كل من صلى عشرين ركعة بني العشاء اآلخرة واملغرب يقر: قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم



ركعة فاحتة الكتاب وقل هو اهللا أحد حفظه اهللا يف نفسه، وولده وأهله وماله ودنياه وآخرته وكانت قراءة املبارك 
  .على أيب الفتوح يف خانقاه األمري الزاهد سنة مخس وعشرين ومخسمائة

ملساجد املتربك هبا، وهي املبارك التركي هو الذي ينسب إليه مدينة املبارك بقزوين وهي آهلة بعد ومسجدها من ا
  .من بنائه، ويوصف املبارك حبسن الرعاية وكان عيسى بن املهدي يف حجره

  االسم الرابع
املثىن إسحاق بن عبيد الفرشي أبو حممد القاضي القزويين، وذكر االمام أبو سعد السمعاين أنه رحل إىل العراق 

بن املأمون، وأنه حدث عبد اخلالق ابن زاهر الشحامي،  واحلجاز، ومسع وحدث بشيء يسري عن والده، وأيب الغنائم
عن الفضل بن حممد النوقاين عنه، وأجاز للمثىن رواية مساعاته حممد بن أمحد بن زيتارة، سنة مخس وأربعني وأربعمائة 

  .وكذلك أجاز له أبو احلسن عمران بن موسى بن احلسن املقرئ
ثنا عبد اهللا بن بدر الكرجي، ثنا : حدث عن أيب الفتح الراشدي قالمسع أبا منصور املقومي، ومن مسموعه، منه ما 

الفقري واملديون والكذاب : أبو بكر بن مقسم، ثنا العباس ثعلب، ثنا عبد اهللا بن شبيب، قال كان يقال األذالء أربعة
  :والنمام، كتب املثىن يف جواب األديب أيب العالء عبد الواحد بن حممد

  كتمان هادوري عن العامل... يف  استعطف الرأي األدييب
  يقرب فيها زلة العامل... ففي خبايا جوده روضة 

ثنا أبو املعايل حممد : املثىن بن الشافعي بن علي القرائي، مسع اخلليل بن عبد اجلبار سنة سبع ومثانني وأربعمائة يقول
ين، ثنا عبد اهللا بن شوذب، ثنا حممد بن بن عبد السالم الباين بواسط، ثنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي الصيدال

أيب العوام، ثنا أمحد بن حامت الطويل، ثنا حيىي ابن ميان، عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما يف قوله تعاىل وصدق 
  .باحلسىن قال االميان والصلوة وصوم رمضان وصدقة الفطر

  االسم اخلامس

، كان من الفضالء، رأيت خمتصراً ألفه يف االستدراك، على أيب جممع بن حممد بن أمحد العجلي أبو احلسني القزويين
إسحاق الغزنون، وله كتاب التلويح يف شرح الفصيح أماله آمال، وله كتاب فصل العقود، وحل املعقود يف شرح 

  :أبيات كتب مشهورة كغريب احلديث وحنوه وله فيما رأيت يف بعض املعلقات
  أي إن عييت مكان قصر... طلبت عهد الصيب جبهدي 

  فلست ألقاه ما حييت... بان كرمي الشباب عين 
  :أيضاً

  مواصلة األهنار أو شك ينضب... أمل تر أن البحر إن مل ميده 
  ليخلفها يف نورها حني تغرب... وبالشمس يف الدنيا إىل البدر حاجة 

  االسم السادس

نذر اخلطيب، يف الطواالت أليب احلسن القطان احملسن إبراهيم بن عثمان القاضي، مسع أبا طلحة القاسم بن أيب امل
بسماعه منه ثنا أبو حممد عبيد ابن حممد بن إبراهيم الكشوري الصنعاين بصنعا، ثنا عبد ربه بن عبد اهللا ابن عبد ربه 
العبدي، ثنا أبو اليسع أيوب بن سليمان احليطي، ثنا حممد بن زياد اليشكري، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس 

  .ي اهللا عنهمارض



قال هو حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لوي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة من خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان بن 

سع ابن بنت بن قيدر بن إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم أدد بن يامن بن يشحب بن منخر بن صابوع بن اهلمي
بن تارخ بن نارحور ابن اسروع بن أرغوي بن فالع بن غابر بن شاخل بن أرفخشاذ بن سام بن نوح عليه السالم ابن 

المك بن متوشلخ بن اخنوح، وهو إدريس عليه السالم بن مهالئيل بن يادر بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم 
  .يهما السالمعل

كذلك قيد أبو احلسن القطان املواضع اليت قيدهتا، ومن خطه نقلت وال اختالف يف النسب إىل عدنان فاألشهر 
عدنان بن أد بن أدد ابن اهلميسع بن بنت بن قيدار بن إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم بن تارخ بن ناحور ابن 

رفخشد ابن سام بن نوح عليه السالم بن المك بن متوشلخ بن أشوع بن أرغو بن فالع بن عابر بن شاخل بن أ
إدريس عليه السالم بن مادر بن مهالييلي بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم عليهما السالم وعلى هذا النسق نظم 

  .النسب عبد اهللا حممد الناسي يف قصيدة مدح هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أوهلا
  وفور حظوظي من كرمي املواهب... أبغي مبدحة  مدحت رسول اللّه

قد أورد القصيدة الشيخ احلافظ أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب يف كتاب االنباه على قبائل 
  .الرواة

  .احملسن بن إبراهيم البيع، مسع أبا عمر عبد الواحد بن مهدي بقزوين سنة سبع وتسعني وثالمثائة
ل بن إبراهيم الرشيت البزاز، مسع القاضي عبد اجلبار بن أمحد فيما قرئ عليه بقزوين ثنا أبو العباس احملسن بن إمساعي

أمحد بن حممد بن سليما اهلروي، ثنا أبو إبراهيم املزين ثنا الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة بن حممد بن عجالن، عن 
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، إمنا القعقاع بن حكيم، عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، 

أنا لكم مثل الوالد لولده فإذا ذهب أحدكم إىل الغائط فال يستقبل القبلة، وال يستدبرها بغائط وال بول، وليستنج 
  .بثالثة أحجار، وهنى عن الروث والرمة

ح القزويين من الشيوخ املكثرين مجعاً احملسن بن احلسن بن عبد اهللا بن علي بن حممد بن عمر الراشدي أبو الفت
وكتبة ومساعاً وسفراً، ومسع بقزوين علي بن أمحد بن صاحل وحممد بن احلسن بن فتح الصفار، وأبا القاسم عبد 

العزيز بن ماك، وأبا احلسني أمحد بن حممد بن املرزبان الصويف، وأبا بكر أمحد بن علي بن عبد اهللا االستاذ، ومسع 
  .اجان وبنيسابور ومرو ومسرقند وغريهابالدينور، وجب

مسع صحيح حممد بن إمساعيل البخاري من أيب اهليثم حممد بن املكي الكشمهيين، وإمساعيل بن حممد بن حاجب 
بروايتهما عن الفربري عن البخاري وحدث عن علي بن أمحد بن صاحل، ثنا أبو عبد اهللا حممد بن مسعود بن 

ده سنة إحدى وثالمثائة، ثنا أمحد بن حممد بن عبد الرمحن بن زياد املخزومي ثنا احلارث بن حبيب األسدي يف مسج
املضا ؟ بن اجلارود، ثنا عبد اهللا بن زياد، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، 

  .إن يوشع بن نون دعا ربه: قال

س املخزون الرحيم الصادق عامل الغيب والشهادة بديع السموات أللهم إين أسألك بامسك الزكي الطاهر املطهر املقد
واألرض ونورهن وقيمهن ذي اجلالل واألكرم حنان جبار نور قدوس حي ال ميوت قال هذا ما دعاه به فحبست 

 وقال أيضاً ثنا أبو احلسن حممد بن أمحد الوراق اجلرجاين هبا ثنا علي بن حممد بن حامت القومسي، ثنا أبو. الشمس
  .حممد البغدادي، ثنا علي بن عيسى ثنا علي بن عاصم، عن محيد عن أنس رضي اهللا عنه



قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ال تلعنوا احلاكة فإن أول من حاك أبوكم آدم، وقال أيضاً، ثنا 
عباس أيوب املخرمي، ثنا الفضل الشريف حممد بن علي بن احلسني اهلمداين مبرو ثنا أبو العباس الفضل بن أمحد بن ال

بن غامن ثنا مالك بن أنس عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، قال قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من قال ال إله إال اهللا امللك احلق املبني، كان له أمان من الفقر وأومن من 

  .ين واستقرع به باب اجلنةوحشة القرب واستجلب به الغ
قال الفضل بن غامن لو رحل االنسان يف هذا احلديث إىل خراسان لكان قليالً، وقال أيضاً ثنا أبو عبد الرمحن بن 

حممد بن االدريس احلافظ بسمرقند، ثنا حممد بن جعفر ثنا أمحد بن يوسف املنبجي ثنا عبد اهللا بن خبيق، ثنا عبد اهللا 
أبو بكر بن عياش إىل عبد اهللا ابن املبارك إن كان الفضل بن موسى الشيباين ال يداخل  بن السندي، قال كتب

  :السلطان فاقراه مين السالم أنشدين أبو أمحد بن عدي أنشدنا منصور بن إمساعيل لنفسه
  وحب أصحاب النيب... حب النيب املصطفى 

  ذنيب إىل كل غيب... وحب أهل بيته 
قند أنشدين أمحد بن حممد بن مضر أبو املظفر األديب اهلروي أليب أمحد بن حممد ثنا أبو سعد األدريسي بسمر

  :النسفي الكاتب
  ويف رواحي مبن أمر... إن كنت أدري ملن بكوري 

  ويا غالمي فأنت حّر... فأنت يا مركي حبيس 
ري واحد من أكثر السماع من أيب الفتح الراشدي والبلديون والغرباء وممن روى عنه أبو سعد السمان وغ

  .املشهورين
احملسن بن خسرو القزويين، مسع أبا نصر حممد بن عبد اهللا األرغياين، حيدث بنسابور يف امالئه، سنة أربع وعشرين 
ومخسمائة، عن أيب علي نصر اهللا بن أمحد، أنبأ أبو سعيد الصرييف، أنبأ أبو العباس األصم، ثنا أبو احلسن أسيد بن 

فص، عن سفيان بن سعيد الثوري، عن محاد بن إبراهيم، عن األسود عن عائشة  بن حعاصم الثقفي، ثنا احلسني
رضي اهللا عنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم خيرج إىل الفجر ورأسه يقطر من اجلنابة مث يصبح 

  .صائماً
  .وأربعمائة احملسن بن علي األصبهاين، مسع بقزوين من االستاذ الشافعي بن املقرئ سنة سبع وستني

من أيب بكر بن أيب الدنيا، ثنا القاسم بن هاشم السمسار ثنا مقاتل . احملسن بن حممد بن قناد، مسع ابن مسوية حديثه
بن سليمان الرملي، عن أيب معشر، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

  .ين من أميت فوهبهم يلسألت ريب أبنا العشر: عليه وآله وسلم
  .احملسن بن منصور بن حممد البزاز، مسع أبا الفتح الراشدي بقزوين

  االسم السابع

حمارب بن أيب زائدة أحد أهل العلم والورع، ممن سلف مدفون بقزوين، رأيت يف جزء عتيق أن أبا احلسن القطان 
  :قال وجد مكتوباً على قرب حمارب بن أيب زائدة

  واعمل فليس وراء املوت معتمل... م يا رجل فال تغرنك األيا
  قبل الفراق إذ ما جاءك األجل... وانظر لنفسك ال تشقى بعيشتها 



  وال يغرنك التسويف واألمل... واحذر أخي فإن املوت مقترب 
  االسم الثامن

مسع إبراهيم  :حمفوظ بن حممد بن موسى بن هارون ابن حيان القزويين أبو األحوص احلياين، قال اخلليل احلافظ
الشهرزوري واحلسن بن علي الطوسي، ومسع بالعراق للبغوي وابن أيب داؤد وابن صاعد، وبالشام أبا عروبة، ومسع 
أبا احلسن علي بن إبراهيم القطان حيدث عن علي بن عبد العزيز، عن أيب عبيد ثنا ابن األصبهاين، أنبأ عبد الرحيم 

بشي بن جنادة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ابن سليمان، عن جمالد، عن الشعيب عن ح
وسلم وهو واقف بعرفة يف حجة الوداع وأتاه أعرايب فأخذ بطرف ردائه سأله إياه، وأعطاه فذهب به فعند ذلك 

  .حرمت املسئلة

فقر مدقع أو غرهم مفظع،  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ال حتل املسئلة لغين وال لذي مرة سوى إال يف
ومن سأل الناس ليثرى ماله كان مخوشاً يف وجهه أظنه قال ورضفا يأكله من جهنم فمن شاء فليقل، ومن : وقال

قال أبو احلسن ال نعلم رواه غري جمالد، عن الشعيب وما أقل من رواه عن جمالد، وقال علي قال أبو . شاء فليكثر
ى اهللا عليه وآله وسلم من بين جندل بن مرة بن صعصعة، وأم جندل سلول عبيد حبشي بن جنادة صحب النيب صل

  .بنت ذهل بن ثيبان وهبا يعرفون
ذكر أبو بكر اخلطيب يف التاريخ أن أبا األحوص قدم بغداد حاجاً سنة سبع وأربعني وثالمثائة وحدث هبا عن عبد 

رزقويه، وكانت وفاته سنة أربع وستني وثالمثائة  الرمحن بن حممد بن محاد الطهراين، ومسع منه وكتب أبو احلسن بن
  .وقيل سنة إثنتني وستني، ويف التاريخ للقاضي حممد بن إبراهيم سنة ستني وثالمثائة، وكان بقية أهل بيته واهللا أعلم

  االسم التاسع

روى شعر جده حممود بن إبراهيم بن شابور بن املسافر بن حممد اخليارجي، كان يعرف شيئاً من األدب والشعر وي
  .املسافر بن حممد، روى عنه حممد بن روشنائي بن أيب اليمني الفقيه

  .حممود بن إبراهيم بن حممود اللهاوري الصويف، مسع عطاء اهللا بن علي ابن بلكوية سنة سبع وسبعني ومخسمائة
  .حممود بن إبراهيم الصويف، مسع أبا الفضل الطوسي بقزوين سنة ثالث ومثانني

محد بن إبراهيم بن أمحد بن عبد اهللا بن خداداد اجليالين، مث القزويين أبو الغنائم البياع، كان قد تفقه حممود بن أ
قليالً ومتيز عن أضرابه، وأجاز له املسموعات واملنقوالت، سنة إثنتني ومخسني ومخسمائة، احلسن الرستمي وأبو 

  .ن وغريهم، بتحصيل أخيه حممد وال أحسبه روى شيئاًالوقت عبد األول، وعبد اجلليل القصري، وأبو اخلري الباغبا
حممود بن إلياس بن احلسن القاضي الديلمي، مسع علي بن حيدر الرزبري سنة تسع ومخسني ومخسمائة، وفيما مسع 

منه حديثه عن احلجازي ابن شعبويه، أنبأ أبو حممد عبد الرمحن بن حممد الصمد املروزي، ثنا أبو جعفر حممد بن 
لكين أنبأ أبو احلسام يوسف بن علي الطربي، ثنا الشريف ناصر بن احلسني العمري، أنبأ أبو بكر القفال احلسن ا
  .املروزي

أنبأ أبو عبد اهللا اخلضري أنبأ أبو زيد املروزي، أنبأ أبو بكر القفال الشاشي أنبأ عباس بن شريح، أنبأ أبو القاسم 
عي، عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا األمناطي، أنبأ أبو إبراهيم املزين ثنا الشاف

انصاف الناس من نفسك، مواساة األخ من مالك وذكر اهللا على : صلى اهللا عليه وآله وسلم أشد األعمال ثالثة
  .كل حال



لكشف يف شرح حممود بن احلسن أبو حامت القزويين مث الطربي إمام من أئمة أصحاب الشافعي رضي اهللا عنه له ا
خمتصر املزين وكتاب احليل وغريمها، وحكى عنه الشيخ أبو إسحاق الشريازي يف املهذب ما حكى وروى عن أيب 

حامد األسفرائين وأيب احلسني بن اللبان الفرضي، وحممد بن أمحد بن رزقويه، وغريهم أنبأنا غري واحد عن أيب 
احلسن، أنبأ والدي أبو حامت، ثنا أبو بكر ابن داسة، ثنا أبو  إسحاق الشحاذي، أنبأ أبو الفرح حممد بن حممود بن

داؤد ثنا حممد بن كثري، أنبأ سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر ابن العنبس احلضرمي عن وائل بن حجر رضي اهللا 
  .عنه

لشيخ أبو قال ا. قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا قرأ وال الضالني قال آمني، ورفع هبا صوته
إسحاق الشريازي يف طبقات الفقهاء، وكان يعين أبا حامت حافظاً للذهب واخلالف، صنف كتباً كثرية فيها ويف 
األصول واجلدل ودرس ببغداد، وآمل ومل أنتفع بأحد يف الرحلة كما انتفعت به وبالقاضي أيب الطيب الطربي، 

  .وتويف بآمل
رئ أبو القاسم الفقيه مسع من نصر بن عبد اجلبار التميمي، سنة إحدى حممود بن احلسن بن القاسم اخليارجي املق

وتسعني وأربعمائة مسند الشافعي رضي اهللا عنه ومن السيد أيب عل احلسن بن علي الغرنوي ومن القاضي أيب الفتح 
لفضل ظفر بن إمساعيل بن عبد اجلبار االرشاد للخليل احلافظ سنة ست وتسعني وأربعمائة، بروايته عنه ومن أيب ا

  .احملسن اخلضري صحيفة الرضا، بروايته عن أيب منصور املقومي عن الزبري بن حممد بن حممد عن علي بن مهروية

مسع االستاذ الشافعي بن داؤد املقرئ سنة ثالث ومخسمائة، حديثه عن أيب البدر النهاوندي، عن أيب الفضل الفرايت 
نا قتيبة ثنا يعقوب، عن حممد بن عجالن، عن يعقوب ابن عبد اهللا بن عن جده أنبأ عمران بن موسى، أنبأ مسدد، ث

االشج، عن سعيد بن مسيب، قال حسبته يذكر عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم من استمع إىل حديث قوم وهم 
  .له كارهون صب يف أذنيه آنك يوم القيامة

فراً وحضرا، ومسع أخالق العلماء أليب بكر اآلجري، حممود بن حسنوية بن نوح بن حممد القزويين أبو الوفا تفقه س
من عبد الصمد بن عبد الرمحن احلسنوي السامي سنة ست وثالثني ومخسمائة مع والدي رمحه اهللا، ومسع أبا الفتح 
حممد بن الفضل املعتمد، حديثه عن القاضي هجيم الروياين، عن األشج أيب الدنيا عن علي رضي اهللا عنه قال مسع 

اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول يف الزنا ست خصال ثالث يف الدنيا ويقطع الرزق وثالث يف اآلخرة، رسول 
فأما يف الدنيا فيذهب بنور الوجه وأما يف اآلخرة، فغضب الرب وسؤ احلساب والدخول يف النار أو قال اخللود يف 

  .النار
الفقهاء، ومسع صحيح البخاري من أيب الوقت عبد األول، حممود بن خورامذ بن حممد بن القزويين أبو اليمني أحد 

ومسع القاضي أبا عبد اهللا احلسني بن إبراهيم بن احلسني بن إبراهيم بن احلسني الربوجردي سنة مخس ومخسني 
ومخسمائة، يف جزء مسع منه بإجازة أيب الفتح عبدوس ابن عبد اهللا بن حممد بن عبدوس له أنبأ أبو القاسم سعد بن 

  .ي الزجناين مبكة أنبأ هبة اهللا بن علي املعافري أنبأ أبو إسحاق عبد امللك بن حبانعل
ثنا حممد بن إبراهيم املصري، ثنا أمحد بن علي القاضي حبمص، ثنا حيىي بن معني، ثنا إمساعيل بن عياش، عن ليث بن 

لى اهللا عليه وآله وسلم وعندنا أيب سليم، عن عن هبية عن عائشة رضي اهللا عنها قالت دخل علينا رسول اهللا ص
عليل يأن فقلنا له اسكت فقد جاء النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال النيب دعمه يأن فإن األنني إسم من أمساء 

  .اهللا تعاىل يستريح إليه العليل، ومسع الكثري من اإلمام أمحد بن إمساعيل وأقرانه
يين مسع مسند الشافعي رضي اهللا عنه من أيب بكر حممد بن احلسني حممود بن اخلليل بن عبد اجلبار الصرامي القزو



الشالوسي، سنة مثان وعشرين ومخسمائة صحيح مسلم من االستاذ أيب إسحاق الشحاذي، ومسع االستاذ الشافعي 
  .وأبا الفتوح الزينيب

ارتاش الصويف سنة إثنتني حممود بن روشناين بن طاهر الصويف القزويين كان خادم الفقراء بالري، مسع حممد بن مخ
وثالثني ومخسمائة، حديثه عن إمساعيل بن أمحد عن عمر الطربي أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن جعفر اخلبازي، ثنا أبو 
القاسم نصر بن أمحد الفقيه باملوصل، ثنا أبو يعلى أمحد ابن علي بن املثىن التميمي، ثنا بشر بن الوليد الكندي ثنا 

إن : عت أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، يقولكثري بن عبد اهللا مس
  .اهللا ال ينظر إىل من ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود

حممود بن أيب زرعة بن سليمان السولوي، كان من املياسري، وأجاز له مجاعة من األئمة، ومسع وصية علي رضي اهللا 
  .ي األديب سنة سبع وعشرين ومخسمائةعنه من حممود بن عل

حممود بن أيب سعد بن أيب حممد القصار الصويف القزويين، شيخ من أهل التمييز وكان فيه دعابة، ومسع أبا العباس 
أمحد بن حممد بن عبد اهللا بالري حيدث عن أيب غالب حممد بن إبراهيم الصيقلي، ثنا أبو عبد الرمحن طاهر بن حممد 

أبو علي احلسن بن األشعث القرشي، أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن محوية، أنبأ إبراهيم بن خزمية الشحامي أنبأ 
  .ثنا عبد بن محيد

أخربين أمحد بن يونس عن أيب بكر بن عياش، عن عاصم، عن زّر عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 
خليالً، وإن صاحبكم خليل اهللا، مث قرأ عسى أن يبعثك ربك مقاماً صلى اهللا عليه وآله وسلم إن اهللا اختذ إبراهيم 

  .وأجاز له أبو علي املوسياباذي مسموعاته وإجازاته وسهل السراج مسموعاته. حمموداً
  .حممود بن سالر اخلياط، مسع صحيح مسلم بن احلجاج من األستاذ أيب إسحاق الشحاذي

ظفر بن أيب املفاخر البزاز، مسع سنة ثالث وعشرين ومخسمائة من لفظ أيب حممود بن الشافعي بن الوفا املشيعي أبو امل
عبد اهللا حممد بن أيب الربيع الغرناطي األندلسي بقزوين، ثنا أبو صادق املديين، عن محصة احلراين، ثنا محزة بن حممد 

با شريك، ثنا ضمام بن إمساعيل احلافظ، ثنا أبو عبد اهللا حممد بن داؤد بن عثمان بن سعيد، ثنا حيىي بن يزيد يعين أ
عن موسى بن وردان، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال أكثروا من شهادة 

  .أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له قبل أن حيال بينكم، وبينها ولقنوها موتاكم
كر أبيه وأخيه حممد، وهو ممن تفقه، وتوىف شبابه، وأجاز له أبو حممود بن عبد الرمحن بن املعايل الواريين، قد سبق ذ

الفتح حممد بن عبد الرمحن الكشمهيين اخلطيب، وحممد بن الفضل الفراوي، وأبو نصر األرغياين، ومجاعة من 
  .أقراهنم

لشحاذي بسهر حممود بن عبد الرحيم بن أمحد كي بن خشنام الفراوي األمري أبو القاسم الشيباين مسع أبا إسحاق ا
هيزه، سنة تسع وعشرين ومخسمائة، ومسع ثالث وعشرين، من حممد بن الربيع الغرناطي حديثه عن أيب صادق 

  .املديين عن ابن محصة ثنا محزة بن حممد أنبأ عبد السالم ابن سهل السكري
عن جرير بن عبد اهللا ثنا حصني بن عمر ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم، . ثنا حممد بن أيب خلف

رضي اهللا عنه، قال ملا بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، جئت ألبايعه فقال ما حاجتك، قلت جئت ألسلم على 
  .يديك قال فألقى يل كساه، مث أقبل على أصحابه فقال إذا أتاكم كرمي قوم فأكرموه

مد هبة اهللا بن سهل بن عمر بن حممد السيدي حممود بن عبد الكايف بن ورشا القزويين، أبو القاسم، مسع أبا حم
وأقرانه ومما مسعه من هبة اهللا سنة مثان وعشرين ومخسمائة، حديثه عن أيب حفص عمر بن أمحد بن مسرور ثنا اإلمام 



أبو سهل حممد بن سليمان الصعلوكي، ثنا أبو العباس حممد بن إسحاق، ثنا رجاء بن اجلارود حدثين أبو مهام حممد 
  .بببن احمل

ثنا هشام بن سعد عن ابن وهب عن علي بن احلسني، عن علي رضي اهللا عنه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
وسلم ستة لعنهم اهللا وكل نيب جماب الدعوة الزائد يف كتاب اهللا واملكذب بقدر اهللا واملتسلط باجلربوت ليعز من 

  .حل من عتريت ما حرمه اهللا واملستحل حلرم اهللا عز وجلأذله اهللا ويذل من أعزه اهللا، والتارك لسنيت واملست
حممود بن عربشاه بن أيب الفتوح القزويين، مسع ببغداد سنة إحدى وستني ومخسمائة أبا احلسن سعد اهللا بن حممد بن 

طي، علي بن طاهر املقرئ حديثه عن أيب القاسم علي بن أمحد بن بيان عن القاضي أيب العالء حممد بن يعقوب الواس
ثنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن عثمان الواسطي ثنا موسى بن سهل، ثنا هشام بن عمار ثنا ابن عياش، 
عن عمارة بن غزية، عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن، عن عبد امللك بن سعد األنصاري عن أيب محيد الساعدي رضي 

وسلم أمجلوا يف طلب الدنيا فإن كالً ميسر ملا خلق له منها حممود اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
  .بن العراقي بن احلسن املعسلي، قد مّر ذكره وذويه وأجاز له مجاعة من أئمة طربستان وغريهم

حممود بن علي بن الشافعي بن داؤد املقرئ التميمي أبو النجيب، مسع أباه االستاذ علي بن الشافعي ومسع حممد بن 
  .الغزنوي شرح الغاية يف القراءة أليب احلسن الفارسيآدم 

حممود بن علي بن عبد الرزاق بن حممد القاضي النيسابوري، من القضاة املعروفني، مسع الصحيح حملمد بن إمساعيل 
  .البخاري، من االستاذ الشافعي ابن داؤد املقرئ

من النحو، واللغة، ومسع فهم املناسك أليب حممود بن علي بن موسى أبو نصر األديب القزويين كان عنده طرف 
بكر النقاش من أيب عمرو عثمان بن احلسن املنيقاين سنة عشر ومخسمائة ووصية علي رضي اهللا عنه من السيد أيب 

  .زيد عيسى بن إمساعيل احلسين األهبري عن أيب روح ياسني ومسند الشهاب من اخلليل القرائي
عبد اجلبار القرائي، ومسع تلخيص أيب معشر الطربي، من أيب إسحاق الشحاذي حممود بن علي اخلياط مسع نصر بن 

  .سنة سبع ومخسمائة
حممود بن عمر بن العراقي البكري، تفقه مدة مث اشتغل بعمل السلطان وفيه ذهبت نفسه، مسع فضائل قزوين أليب 

إمساعيل حيدث يف بعض أماليه، عن  يعلى احلافظ من أيب الفضل حممد بن عبد الكرمي الكرحي ومسع المام أمحد بن
  .املوفق بن سعيد أخرب أبو علي الصفار أنبأ أبو سعد النضروي

أنبأ ابن زياد السمدي، أنبأ ابن شريوية وأمحد بن إبراهيم، قاال ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ أبو خالد األمحر سليمان 
علقمة بن وقاص عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بن حيان اجلعفي، أنبأ حيىي بن سعيد، عن حممد بن إبراهيم عن 

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إمنا األعمال بالنية ثالثا، وإمنا المرئ ما نوى، قال أبو خالد، ورمبا 
  .أوقفه حيىي على عمر رضي اهللا عنه

صاهرة كانت بينهما، ومن مسموعه حممود بن عمر بن هاشم القصار، مسع الكثري من القاضي عطاء اهللا ابن علي مل
  .منه صحيفة جويرية بنت أمساء مسعها منه سنة إثنتني وستني ومخسمائة

حممود بن أيب القاسم بن حممدي املؤدب من املتومسني باألدب وطلب العلم، أجاز له أبو علي املوسياباذي وسهل 
  .السراج وغريمها

زويين، مسع ببغداد احلافظ أبا الفضل حممد بن ناصر السالمي، سنة حممود بن حممد بن احلسني الفقيه أبو القاسم الق
إثنتني وأربعني ومخسمائة، حديثه عن أيب احلسن علي بن احلسني بن علي بن أيوب البزاز أنبأ أبو عبد اهللا أمحد بن 



عجب، ثنا أيوب بن  عبد اهللا بن احلسني بن إمساعيل احملاملي، أنبأ أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا سعيد بن
  .علي ثنا زياد بن سيار، عن أيب قرصافا

قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول من بىن هللا مسجداً بىن اهللا له بيتاً يف اجلنة فقال رجل يا 
ن أمحد رسول اهللا وهذه املساجد اليت تبىن يف الطرق، قال وهذه اليت تبىن يف الطريق، ومسع ببغداد أيضاً عصر ب

الصفار وحتفة الزائر حملمود بن حممد بن عباس اخلوارزمي منه وحممود بن حممد هذا أظنه الذي كان يطوف بالشام 
  .وديار مصر، وخطيب بديار مصر العباسية أوالً حني رفع امللك يوسف بن أيوب رمحه اهللا تعاىل الدعوة الفاسدة

  .يدر الرزبري سنة مخس وستني ومخسمائةحممود بن حممد بن شهروية القزويين، مسع علي بن ح
حممود بن حممد بن أيب طاهر القزويين أبو القاسم األشتربيين مسع األربعني أليب بكر حممد بن احلسني اآلجري، من 

أيب الفضل حممد بن عبد الكرمي، سنة تسع ومخسني ومخسمائة، ومسع ابنه أبا النجيب عبد الرمحن بن حممد يف إمالئه 
مخسني ومخسمائة أنبأ أبو سعد احلصريي البصري بالري، ثنا الشيخ أبو علي احلداد ثنا أبو نعيم ثنا حممد بن سنة مثان و

أمحد بن علي بن خملد ثنا أمحد بن اهليثم العدل عن هانئ بن حيىي، عن يزيد بن عياض، عن صفوان بن سليم، عن 
هللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، ما عبد اهللا بشيء سليمان بن يسار، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول ا

  :أفضل من فقه يف دين، ومسع ينشد هذا يف االمالء
  فما أنت عن قليب وروحي بغائب... لئن غاب جسمي عن لقائك سيدي 

  وذاب فؤادي واهلوى غري ذائب... تفرق شخصانا أو أرواحنا معاً 
  .فضل حممد بن املرتضى بقزوين بروايته عن الفراويمسع األربعني املعروف باحملدين من النقيب أيب ال

سنة تسع : حممود بن حممد بن عبد الرمحن اخلطيب الكشميهين، مسع منه عوايل البخاري بقزوين، يف رباط سهر هيزة
  .وأربعني ومخسمائة حبق مساعه عن جده حممد بن عبد الرمحن، عن أيب اخلري الصفار عن الكشميهين عن الفربري

حممد بن الفضل الرافعي أحد بين عم والدي كان فيه فتوة وجالدة، وكان يعرف شيئاً من الفقه والكالم،  حممود بن
ومسع أبا اخلري أمحد ابن إمساعيل حيدث عن عبد الرزاق بن عبد اهللا القشريي، أنبأ فاطمة بنت أيب علي الدقاق، أنبأ 

ابن علي بن زياد أنبأ أبو العباس السراج، ثنا أمحد بن  حممد بن احلسني السلمي، أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن حممد
  .إسحاق الوزان ثنا عبد الرمحن بن املبارك الطفاوي

ثنا محاد بن زيد عن هشام بن حسان، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى 
سعيد يف بطن أمه، ومسعه يقول أنبأين أبو املظفر الشقي من شقى يف بطن أمه والسعيد من : اهللا عليه وآله وسلم

  :القشريي أنشدنا والدي لبعضهم
  سخط العبد أم رضى... سيكون الذي قضى 

  كلّ هّم سينقضى... فدع اهلم يا فىت 
  .حممود بن حممد بن منصور القزويين، مسع االمام أمحد بن إمساعيل بآمل سنة تسع وأربعني ومخسمائة

ر أبو املكارم اخللفاين كان له وآلبائه يسار وضياع وله يف نفسه معرفة بالعربية والشعر، حممود بن حممد بن نص
والترسل وخط ال بأس به وكان حافظاً للقرآن ماهراً فيه له يف الصالة ختمات، ومسع احلديث من والدي وغريه 

  :أنشدين رمحه اهللا
  افوق املنار من أمية خاطب... ما كنت أحسب أن أعيش وأن أرى 

  :وبعد هذا البيت



  حىت رأيت من الزمان عجائبا... اللّه أخر مديت فأطاهلا 
  .والبيتان لبكارة اهلاللية على ما حلقهما من التغيري

حممود بن حممد بن يونس أبو املاجد بن أيب ذر اليونسي، روى عن أبيه ومسع االمام هبة اهللا بن زاذان سنة ثالث 
  .وستني وأربعمائة
بن الفازوي الفقيه، مسع بقزوين أبا منصور ناصر ابن أمحد الفارسي املقرئ سنة ست وسبعني حممود بن حممد 

  .وأربعمائة
حممود بن منصور بن احلسن الطربي، مسع مسند الشافعي رضي اهللا عنه عن القاضي عطاء اهللا بن علي بقزوين مع 

  .أخيه حممد بن منصور
هللا أبو عبد اهللا الكارداري املقرئ، شيخ كان يقري الناس يف اجلامع حممود بن نوشكني، وقد يقال له حممود بن عبد ا

يف احلظرية املعروفة برأس التربة ومسع كفاية املبتدي، وتذكرة املنتهى يف قراآت العشرة تأليف أيب العز حممد بن 
الصابوين ببغداد سنة احلسني بن بندار الواسطي املقرئ، على أيب الفتح عبد الوهاب بن حممد بن احلسني بن املالكي 

مخس ومخسني ومخسمائة وقرأ عليه القرآن، مبا تضمنه الكتاب من الروايات واالختيارات وهو يروي الكتاب عن 
  .املصنف

  االسم العاشر

  .املختار بن احلسني بن املختار القزويين، مسع الرياضة للشيخ جعفر األهبري من أيب علي املوسياباذي
ي الصويف، شيخ كان يالزم االمام أمحد ابن إمساعيل وخيدمه، ومسع منه كثرياً من أماليه، ومما املختار بن احلسني العنز

  .مسع منه فضائل قزوين سنة سبع وتسعني ومخسمائة
املختار بن علي املنادي، مسع أبا عمر بن مهدي بقزوين سنة سبع وتسعني وثالمثائة، ويشبه أن يكون هو الذي يقال 

  .له خمتار املبكر
  .ختار بن عمر بن أيب ذر الساركي، مسع أبا علي حسنويه بن حاجي ابن حسنويه الزبريامل

املختار بن منصور الصويف، مسع أبا حممد بن زاذان يف مسند أمحد ابن حنبل بروايته، عن أيب بكر بن مالك القطيعي، 
لسامي، عن ابن عمر رضي اهللا عن عبد اهللا عن أبيه ثنا حجاج، ثنا شريك، عن عثمان بن أيب زرعة، عن مهاجر ا

عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من لبس ثوب شهرة ألبسه اهللا ثوب مذلة يوم القيامة، قال 
  .شريك وقد رأيت مهاجراً وجالسة

  االسم احلادي عشر
كان يكتب الوثائق عن خملد بن حممد بن حيدر بن عبد امللك املخلدي أبو احلسن من الفقهاء العدول الشروطيني، 

  .معرفة وفقه، ومسع سنن أيب عبد اهللا بن ماجد أو بعض الكتاب من أيب منصور املقومي
  االسم الثاين عشر

مذكي بن حممد بن مذكي القزويين، مسع األربعني للمحمدين من النقيب أيب الفضل حممد بن علي املرتضى سنة تسع 
  .ومخسني ومخسمائة بروايته عن الفربري

  م الثالث عشراالس
مرد هيز بن نيكامد الصويف، وكان يعرف بالفقري، مسع نصر ابن عبد اجلبار القرائي بقزوين وفيما مسع حديثه عن 

أيب علي احلسني بن موسى بن هبرام، عن أيب حممد عبد اهللا بن احلسني قال حدثين أبو أمحد حممد ابن علي الكرجي، 



بن زياد االيلي، ثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن بن إبراهيم عن العالء بن عبد  ثنا أبو العباس حممد بن أمحد ثنا إسحاق
إن اهللا تعاىل باهى بعبيدة : الرمحن، عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .عشية عرفة وباهى بعمر وحده
  االسم الرابع عشر

اهلمداين، كان ثقة فقيهاً قيل أليب زرعة الرازي رمحه اهللا تعاىل أنت أحفظ أم  املرار بن محوية بن منصور أبو أمحد
املرار فقال أنا أحفظ واملرار أفقه، ويقال أن البخاري حدث عنه يف الصحيح، وكان ورد قزوين وحدث اخلليل 

نا، ثنا املرار، ثنا حممد بن احلافظ عن أيب سعيد عبد الرمحن بن حممد بن خريان الشيباين الفقيه، ثنا احلسن بن أيب احل
جعفر املفيدي، ثنا جابر بن نوح عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا 

عليه وآله وسلم قال إن من متام احلج أن حيرم الرجل من دويرة أهله وذكر الكياشريوية بن شهردار إن هذه 
  :األبيات للمرار

  واملنكرون لكل أمر منكر... املقتدى بفعاهلم  ذهب الرجال
  بعضاً ليست معمور عن معور... وبقيت يف خلف يشيد بعضهم 

  يف صورة الرجل السميع املبصر... يا قوم إن من الرجال هبيمة 
  وإذا أصيب بدينه مل يشعر... فطن إذا ما قد أصيب مباله 

  .ومخسنيقتل شهيداً سنة أربع ومخسني ومائتني وهو ابن أربع 
  االسم اخلامس عشر

املرزبان بن أمحد بن يوسف الساوي، مسع التلخيص أليب معشر الطربي وغريه بقزوين من أيب إسحاق الشحاذي 
  .سنة مثان ومخسمائة
  االسم السادس عشر

مسع مزيد بن أمحد بن مزيد بن نبهان األسدي أبو النجم بن أيب سامل ابن أيب النجم األهبري القاضي، فقيه نسيب 
بقزوين من االمام أمحد ابن إمساعيل كتاب النكاح من صحيح مسلم بن احلجاج إىل باب إجابة الدعوة سنة مخس 

  .وأربعني ومخسمائة
  االسم السابع عشر

املنسجر بن الصلت بن أيب احلر بن عبد الرمحن العبدي أبو الضحاك القزويين، رأى عبد امللك بن عبد العزيز بن 
ل اخلليل احلافظ، ثنا احلسن بن الرزاق، أنبأ علي بن إبراهيم، ثنا املنسجر بن الصلت ابن جريج، وروى عنه قا

املنسجر بن الصلت العبدي، حدثين أيب عن جدي، قال رأيت ابن جريج دخل احلجر فدعا مباء فتوضأ وغطاه 
  .باحلصا

اك القزويين بسط األول، قال املنسجر بن الصلت بن املنسجر بن الصلت بن أيب احلر بن عبد الرمحن أبو الضح
اخلليل ثقة، روى عن عبد الكرمي ابن روح البصري، والقاسم بن احلكم العريب، وروى عنه أمحد بن إبراهيم ابن 

مسوية وإسحاق بن حممد وعلي بن حممد بن مهروية وعلي بن إبراهيم، وسليمان بن يزيد، ورأيت خبط أيب احلسن 
  .القطان ثنا أبو الضحاك

بن الصلت بن املنسجر العبدي القزويين هبا سنة نيف وسبعني ومائتني، ثنا القاسم بن احلكم ثنا أبو خباب املنسجر 



ثنا عبد العزيز بن رفيع عن عبد اهللا بن أيب حسني، مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، يقول دخلت أنا وأبا بكر 
يتضور على فراشه وبه محى شديدة فسلمنا عليه فما  رضي اهللا عنه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، وهو

رّد علينا السالم فلما رأينا ما به خرجنا من عنده فما مشينا إال قريباً حىت أدركنا رسوله فرجعنا إليه فإذا هو جالس 
  .ليس به بأس

على األنبياء قال دخلتما فسلمتما علّي فما قدرت أن أرد عليكما السالم، من محى شديدة كانت يب وهو يضاعف 
فلما خرجتما من عندي نزل ملكان فجلس أحدمها عند رجلي واآلخر عن رأسي، فقال الذي عند رجلي للذي عند 

رأسي ما به، قال محى شديدة، قال عوذه وال نفث فقال بسم اهللا أرقيك واهللا يشفيك من كل داء يؤذيك من كل 
  .انكشف ما يب أرسلت إليكمانفس حاسدة وطرفة عني واهللا يشفيك خذها فليهنئك فلما 

أيضاً ثنا أبو الضحاك، ثنا أيب ثنا أبو زهري، عن األعمش، عن مسلم البطني، عن سعيد بن جبري، عن ابن عياش، 
وعن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم امرأة فقالت 

أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، قالت نعم قال : قضيه عنها قالإن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأ
  .فدين اهللا أحق بالقضاء، توىف سنة ست وسبعني ومائتني

مسعود بن شاه خسرو بن خليفة اجلبيلي أبو الفضل بن أيب حرب ابن أيب القاسم، مسع أبا سليمان الزبريي، بقروين 
ني ومخسمائة، ومسعه هبة اهللا بن علي بن بلكوية معاً االرشاد للخليل فضائل قزوين أليب يعلى احلافظ سنة مخس

احلافظ أو بعضه للتاريخ املذكور وكان ممن يعرف بتتبع احلديث وطلبه، وأجاز له يوسف بن حممد بن مقلد التنوخي 
أمحد  الدمشقي ونصر بن نصر بن علي العكربي، وأمحد بن املقرب بن احلسن الكرجي واملبارك بن احلسن بن

  .الشهرزوري، وسعد اهللا بن حممد بن علي ابن طاهر املقرئ
مسعود بن عبد القدمي بن مسعود أبو يعلى املرزي كان يتفقه، ويذكر وأجاز له عيسى بن يوسف املغريب املالكي أن 

  .يروي عنه جتريد الصحاح لرزين بن معاوية األندلسي بسماعه منه
  االسم الثامن عشر
  .قال العيسوي، مسع أبا سليمان الزبريي، سنة أربع وأربعني ومخسمائةمسعود بن بندار الب

مسعود بن اخلليل بن عبد اجلبار الصرامي أبو الفتح شيخ مسن كان يعرف ظواهر الفقه والكالم، ومسع احلديث من 
اذي أيب إسحاق الشحاذي، وذكر أنه، مسع صحيح البخاري، من االستاذ الشافعي املقرئ ومن مسموعه من الشح

يف سنة ثالث ومخسمائة حديثه عن أيب معشر الطربي، ثنا حممد بن الفضل بن نظيف ثنا أبو الفوارس أمحد بن حممد 
بن عبد الرمحن بن السندي الصابوين، سنة مثان وأربعني وثالمثائة، ثنا إبراهيم بن داؤد الربنسي ثنا آدم بن ناهية بن 

مد بن عبد العزيز عن موىل أليب بكرة، عن أيب بكرة رضي اهللا عنه سليمان بن حيان، عن احلجاج بن أرطاة عن حم
ذنبان ال يغفران ويعجل صاحبهما العقوبة البغي وقطيعة الرحم، توىف : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .سنة ست ومثانني ومخسمائة
يدي وحممد بن الفضل الفراوي، ومسع أبا مسعود بن عبد الكايف بن وروشا القزويين أخو حممود مسع هبة اهللا الس

عبد اهللا كجطغان بن الطنطاش ابن عبد النجمي بنيسابور، حديثه عن أيب عبد اهللا احلسني بن أمحد بن حممد ابن 
طلحة النعايل، أنبأ القاضي أبو القاسم بن املنذر ثنا عمر بن عبد العزيز ابن دينار، ثنا أبو عالثة حممد بن عمرو بن 

ا حممد بن احلارث بن راشد، ثنا حيىي بن أسد، عن محيد عن أنس رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى خالد، ثن
  .اهللا عليه وآله وسلم إن هللا عباداً يضن هبم عن البالء حيييهم يف عافية ومييتهم يف عافية، ويدخلهم اجلنة يف عافية



  .مخس ومخسني ومخسمائة مسعود بن علي التوجلي، مسع االستاذ الشافعي بقزوين، سنة
مسعود بن حممد بن عيسى بن حممد املستويف القزويين، كان يعرف شيئاً من اللغة واحلساب واالستيفاء، ومسع 

  .فضائل قزوين من عطاء اهللا ابن علي بن بلكوية سنة إحدى وستني ومخسمائة
يب عبد الرمحن السلمي من االمام مسعود بن غازي بن عيسى السراج الصويف، مسع طرفاً من أول سنن الصوفية أل

  .أمحد بن إمساعيل
مسعود بن حممد املرزي، مسع أبا عمر عبد الواحد بن مهدي بقزوين ومسع القاضي عبد اجلبار بن أمحد سنة تسع 

وأربعمائة حديثه عن القاسم ابن أيب صاحل ثنا إبراهيم بن احلسني بن ديزيل، ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين موسى بن 
قال شر ما يف : عن أبيه عبد العزيز بن مروان، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي

  .الرجل شح هالع وجنب خالع
  .مسعود بن حممد امليافارقيين، مسع بقزوين كتاب األحكام أليب علي الطوسي من علي بن أمحد بن صاحل

ردي، مسع األربعني لالستاذ أيب القاسم القشريي بقزوين سنة مخسني مسعود بن حممود بن أمحد الطرازي األبيو
ومخسمائة من سبطه أيب حممد عبد الواحد بن عبد املاجد بن عبد الواحد بن عبد الكرمي القشريي بسماعه عن أبيه 

  .عن جده
  .قزوينمن أيب علي املوسياباذي ب. مسعود بن حممود املروزي، مسع الرياضة للشيخ أيب حممد األهبري

مسعود بن حممود بن عبد اللطيف اخلجندي أحد صدور األصحاب، ممن حسن خلقاً وُخلقاً وصورة، ومعىن كان 
لطيف الطبع، حلو املنطق مليح النظم باللغتني مذكراً مناظراً ذكياً بليغاً، وتوىل قضاء مهدان مدة يف جاه عريض 

د هبا جملس التذكري وأتى مبا تعجب منه األفاضل وبكت وقبول تام ورد قزوين سنة إحدى ومثانني ومخسمائة، وعق
  :العيون وشققت اجليوب، ومسعته ينشد على رأس املنرب

  طال شوقي إىل حمياك... بأيب أنت أين ألقاك 
  إن رّياه مثل رّياك... ورد الورد يدعى سفها 

  إنه افتر عن ثناياك... ووقاح االقاح يومهنا 
اير، وكان حيفظ متون األحاديث، وحيسن إيرادها يف كالمه وحماورته، ومسع وليست القطعة له وشعره معروف س

  .صحيح البخاري من أيب الوقت عبد األول والكثري من شيوخ أصبهان
مسعود بن أيب نصر أيب املعايل القزويين أجاز له شيخ القضاة أبو علي إمساعيل بن احلسني البيهقي رواية مسموعاته 

مام أمحد بن احلسني، مسعه منه وفيه أخربنا أبو منصور أمحد بن علي ابن حممد الدامغاين نزيل منها كتاب االعتقاد، لال
بيهق، ثنا أبو بكر االمسعيلي اجلرجاين، أخربين احلسن ابن سفيان، ثنا أبو عمار ثنا الفضل بن موسى، عن أيب فروة 

  .الرهاوي، عن أيب حيىي الكالعي عن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أنا اهللا ال إله إال اهللا أنا خلفت اخلري وقدرته، فطوىب ملن خلقته للخري، 
وخلقت اخلري له وأجريت اخلري على يديه، أنا اهللا ال إله إال أنا خلقت الشر وقدرته فويل ملن خلقت الشر له، 

  .وخلقته للشر وأجريت الشر على يديه
  التاسع عشر االسم



  .املسافر بن الشافعي بن علي القرائي أخو املثىن بن الشافعي، مسع اخلليل بن عبد اجلبار، سنة سبع ومثانني وأربعمائة
املسافر بن علي الشافعي البقال، مسع حممد بن حامد بن احلسن بن كثري سنة سبع ومثانني وأربعمائة، واالستاذ 

تسعني وأربعمائة، وعبد اجلبار بن علي بن عبد الرزاق املقرئ، سنة تسع الشافعي بن داؤد املقرئ سنة مثان و
  .وتسعني وأربعمائة

املسافر بن أيب طالب احلاجب، مسع القاضي عبد اجلبار بن أمحد بقزوين سنة تسع وأربعمائة حديثه، عن أيب احلسن 
ن ابن جريج، عن أي الزبري، عن جابر القطان ثنا احلارث ابن أيب أسامة، ثنا داؤد بن احملرب ثنا نصر بن طريف ع

  .قوام امرئ عقله وال دين ملن ال عقل له: رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
  .املسافر بن الفضل بن إمساعيل بن عبد اجلبار بن ماك، مسع أبا علي حسنوية بن حاجي بن حسنوية الزبريي

أبو النجم القزويين، فضله وشعره سائر، وروى احلديث عن القاضي عبد املسافر بن حممد بن عبد اهللا اخليارجي 
اجلبار بن أمحد وغريه أنبأنا غري واحد، عن كتاب القاضي عبد امللك بن املعافا أنبأ الدهخدا أبو النجم، مسافر بن 

ر بن عبيد هبمدان، ثنا حممد بن عبد اهللا اخليارجي، أنبأنا قاضي القضاة أبو احلسن عبد اجلبار بن أمحد ثنا أبو جعف
قال : حممد ابن يونس، وإبراهيم بن احلسني، قال ثنا علي بن قتيبة، ثنا مالك عن أيب الزبري، عن جابر رضي اهللا عنه

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بروا آباكم يربكم أبناءكم، وعفوا تعف نساءكم، ومن يصل إليه فلم يقبل مل 
  :القاضي عبد امللك أنشدين الدهخدا أبو النجم املسافر بن حممد لغريهورأيت خبط . يرد على احلوض

  بالذي يفعل الفراق عليم... ال تلمين على بكائي فإين 
  ومسري احلبيب ال يستقيم... أنا مستيقن بأن حيايت 

  :وأورد الشيخ أبو منصور الثعاليب مسافراً يف تتمة اليتيمة وأورد طرفاً من شعره منه
  فعلوا ال يستحقى سفال... ّو لئيم ال يغرنكم عل

  وعلّو املصاب فيه نكال... وارتفاع الغريق فيه فضوح 
  :ومن شعره

  رئقة للعني حمسودة... ال حتسنب من ظامل عيشة 
  وغاية مل تك حممودة... وانظر إىل أيامه مل تطل 
  يهلكه كالقّز للدودة... فالظلم للظامل حتف له 
  :وأيضاً يف شدة الربد

  وامتنع اجلمر من احلس... ملاء من املّس أمتنع ا
  طبيعة جاءت من النفس... متجس الناس بأدياهنم 

  وفرقة تسجد للشمس... ففرقه تعبد نرياهنا 
  :ومما أورده الثعاليب من شعره

  حقق رجائي وحسن ظين... أيّدك اللّه ال هتىن 
  أذابين اهلجر والتجين... لو حجراً كنت أو حديداً 

  :وأيضاً
  إلينا لو تصافحت اخلدود... ت األكف فكان أشهى تصافح

  فكيف إذا التقى جيد وجيد... تسّر إذا التقت خّد وخّد 



  :الوعد مرض العطاء واجناز برء واخللف موت فقال: ونظم الدهخدا مسافر ما حكى عن ابن املعتز أنه قال
  برءه يف فضيلة االجناز... إمنا الوعد للعطاء سقام 

  وبه املطل حني يسخ هازي... رض موت وله اخللف حني يع
  وله الذّم إن يكن كتعازي... وله احلمد أن يعش كتهان 

  االسم العشرون
ويقال عمرو بن زياد باهلي موىل هلم كان يضع : مسلم بن زياد اجلعفي بغدادي قدم قزوين، قال اخلليل احلافظ
د ثنا املنسجر بن الصلت، ثنا مسلم ابن زياد، ثنا احلديث، ثنا احلسن بن عبد الرزاق بن حممد، ثنا سليمان بن يزي

أبو معشر عن سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال دفن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
وسلم سعد بن معاذ قال لو جنا أحد هول القرب لنجا سعد بن معاذ ولقد ضمه القرب ضمة اختلف أضالعه من أثر 

  .اهلول

مسلم بن غازي بن حيدر القزويين، مسع أحاديث االشج مبدينة السالم سنة سبع وثالثني ومخسمائة، من أيب  أبو
الفتوح االسفرائين بروايته عن القاضي هجيم الروياين، عن األشج عن علي رضي اهللا عنه وفيما مسعت رسول اهللا 

وتكم قبوراً وصلوا حيث ما كنتم، فإن صالتكم ال تتخذوا قربي عيداً وال تتخذوا بي: صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .يبلغين، وتسليمكم يبلغين
  االسم احلادي والعشرون

املشرف بن أمحد بن املشرف بن نصر بن عبد اجلبار القرائي أبو احملاسن، مسع الرياضة أليب حممد األهنري من أيب 
  .علي املوسياباذي سنة إثنتني ومخسني ومخسمائة

بد اجلبار بن عبد اهللا التميمي أبو احملاسن، روى عن أبيه باالجازة، والسماع ومما مسع منه، املشرف بن نصري بن ع
مسند الشافعي رضي اهللا عنه، ومسع عمه اخلليل احلافظ، ومسع االسناد الشافعي بن داؤد املقرئ، وهو جد الذي 

  .سبق ذكره، ويقال ألوالده، وأحفاده املشرفيه نسبة إليه
  عشروناالسم الثاين وال

مصعب بن أمحد بن حسنوية بن حاجي الزبريي أبو املنذر تفقه بقزوين مث بأصبهان، ومسع سنن أيب عبد اهللا بن ماجة، 
من مكلداد بن علي سنة ثالث وثالثني ومخسمائة، ومسند الشافعي رضي اهللا عنه من السيد أيب حرب العباس 

فتيان عمه بن أيب احلسن الرواسي بربد شري كرمان من أيب بكر بقراءة والدي، مسع العوايل اليت مجعها احلافظ أبو ال
  .أمحد بن احلسن ابن أمحد اجلرجاين سنة مخس ومخسني بسماعه من أيب الفتيان

فيها أنبأ أبو علي احلسن بن غالب بن املباركي أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد املفيد اجلرجرائي، ثنا أبو الدنيا االشج 
لي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول مسعت أمري املؤمنني ع

  احلكمة ضالة املؤمن، حيث وجدها فهو أحق هبا، ومسع أباه أقرانه، توىف سنة ست وستمائة
  االسم الثالث والعشرون

  .ست وأربعمائة املطرف بن أمحد بن الواقد بن اخلليل أبو الفضل اخلليلي، مسع الفتح الراشدي سنة
  االسم الرابع والعشرون



املطهر بن احلسن بن حممد الشرايب أبو الفضل واملطهر بن عبد اهللا ابن أمحد املرزي مسعا من أيب الفتح الراشدي 
  .أيضاً

املطهر بن علي بن احملسن بن احلسني بن هارون العباسي أبو حرب اهلمداين، قال االمام أبو سعد السمعاين كان إماماً 
فاضال تفقه ببغداد ونيسابور، ومسع هبمدان أبا إسحاق الشريازي وبنسابور أبا بكر الشريوي وانتقل من مهدان إىل 

قزوين وتوطنها مقبوالً عند اخلواص والعوام وكان يتفقه عليه الصنفان وينتفعان به، ومسع احلديث منه والدي 
  .وأقرانه

رب املطهر بن علي اهلمداين أنبأ احلافظ أبو العالء محد بن نصر، ثنا أنبأ والدي رمحه اهللا تعاىل أنبأ السيد أبو ح
إبراهيم بن حممد بن إبراهيم أنبأ أبو حممد جعفر بن حممد األهبري، ثنا أبو الفضل صاحل بن أمحد ثنا أبو حامت، ثنا آدم 

توىف وترك . من أهل الصفة ثنا شعبة، ثنا قتادة مسعت أبا اجلعد موىل ضباعة حيدث عن أيب أمامة الباهلي أن رجالً
ديناراً فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كية، وتوىف آخر وترك دينارين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  :وآله وسلم كيتان، قال وأنشدنا السيد أبو حرب قال أنشدنا االمام أبو نصر القشريي أنشدنا والدي لنفسه
  نفشى فداء عداهتا ومطاهلا. ..قالوا سكينة ال تفي بعداهتا 
  فلقد تشرفنا بنقد مقاهلا... إن كان نيل نواهلا مستاخراً 

  :رأيت خبط السيد أيب حرب أنشد االمام أبو نصر
  يف النبالة يرفلي... ال يعجبنك كلّ حس 

  مثل الغبار سيسفل... مثل اللئيم إذ عال 
  .توىف سنة سبع وثالثني ومخسمائة

شرف بن نصر بن عبد اجلبار أبو طاهر املشريف تفقه بقزوين وببغداد، ومسع والدي رمحه اهللا املطهر بن املظفر بن ال
  .تعاىل فضائل شهر رمضان وليلة القدر، من مجعه سنة مخس ومخسني ومخسمائة

  االسم اخلامس والعشرون
ن، ثنا إبراهيم بن نصر بن املظفر بن أمحد أبو منصور االمساعيلي، مسع أبا طلحة اخلطيب حديثه، عن أيب احلسن القطا

عبد العزيز بنهاوند حفص بن عمر وموسى بن إمساعيل واللفظ له ثنا عبد اهللا بن حسان العنربي، حدثتين جدتاي 
صفية بنت عليبة ودحية بنت عليبة وكانتا ربيييت قيلة وكانت قيلة جدة أبيهما أنه أخربهتما قيلة بنت خمرامة، وذكر 

  .وقدومها على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلماحلديث الطويل يف وفاهتا 

املظفر بن بينمان بن املظفر الديلمي أبو منصور الفقيه، مسع كتاب يوم وليلة أليب بكر السين احلافظ من االستاذ 
الشافعي بن داؤد املقرئ، سنة مثن وتسعني وأربعمائة، ومسع عبد اجلبار بن علي بن عبد الرزاق املقرئ، سنة تسع 

  .تسعني وأربعمائة، ومسع نصر بن عبد اجلبار القرائي، سنة ست ومخسمائة حيدث عن أيب طالب العشاريو
ثنا أبو القاسم الطيب بن مين بن عبد اهللا موىل املعتضد، ثنا عبد اهللا ابن حممد البغوي ثنا عبد اهللا بن مطيع، ثنا هشيم 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ال يبلغ العبد حقيقة عن كوثر عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، قال قال 
  .االميان حىت حيب للناس ما حيب لنفسه

  .مسع أبا عمر بن مهدي بقزوين. املظفر بن احلسن الرياشي
  .املظفر بن حيان، مسع أبا بكر اللحياين الرازي بقزوين

ليه األعمال اجلللة، من جهة السلطان، وسادة املظفر بن السيدي بن املظفر الساماين أبو النجم الزجناين كانت إ



للسلطان ملكشاه بن حممود وأشعاره ورسائله مشهورة وله قصائد يف مدح أمري املؤمنني املسترشد واملقتفي 
واملستنجد رمحهم اهللا تعاىل وله كتاب التوسل إىل الترسل نفذه إىل حضرة املسترشد وقد أمر به منها، وورد قزوين 

  :أمحد الغزايل رمحة اهللا عليه، وبعده ورأيته كتب يف صدر كتاب إىل صديق له يف عهد االمام
  وداعى صبابات اهلوى يترمن... أقول لصحب ضمت الكأس مشلهم 

  فكل وإن طال املدى يتصرم... خذوا بنصيب من نعيم، ولذة 
  صروف الليايل واحلوادث نوم... أال إن أهىن العيش ما مسحت به 

ب كان إمامنا الغزايل أمحد رضي اهللا عنه يعلق بعض غلمان شرف الدولة وحنن بقزوين، فبينما قال يف خالل الكتا
  :صعد املنرب يف جامعها وأطرق على رمسه إذ دخل الغالم كما شاء الغرام فرفع رأسه االمام وأنشد

  والح يل يف قميص غري مزرور... ملا تأملته يفتر عن برد 
  مثل العقار بدت يف خد خممور.. .ودب ماء احلياء يف حصن وجنته 
  وقلت واهربا من هتك مستور... أسلت دمعي على خدي منهمالً 

وطرح عمامته إىل القراء ونزل عن املنرب وساعده اجلماعة من األكابر ودخل اخلانقاه الذي يشرع إىل جامع ابه 
  .اهللا رضوانه وروحه ورحيانه وانفض اجمللس وكانت عالقته كما يليق مبحله الشريف من العفة والنزاهة لقاه

املظفر بن عبد الصمد بن احلسني بن حممود أبو علي بن إمساعيل االمساعيلي من املتفقهة واملتوسني بالعلم مسع السيد 
سنة ثالث وثالثني ومخسمائة واالستاذ حممد بن الشافعي املقرئ، سنة سبع وثالثني وأبا سليمان . حرب اهلمداين

  .عبد امللك بن حممد بن محد اهلمداين الزبريي وأبا الشجاع
املظفر بن عبد اهللا آزاد ورى، مسع أبا حامت املعروف خباموش يف اجلامع بقزوين سنة تسع وأربعمائة حيدث عن الفقيه 
أيب احلسن على ابن حممد بن عمر ثنا أبو عبد اهللا حممد بن دينار ثنا حممد بن اشرس ثنا علي بن اجلارود وإبراهيم بن 

ثنا عبد احلكم بن مسرة حدثين أبو بكر اهلذيل، عن احلسن البصري، قال غفوت عن وردي ذات ليلة فإذا أنا  نصر،
  :جبارية كان وجهها فلقه قمر فقالت يل أتقرأ قلت نعم فاعطتين كتاباً فإذا فيه

  مع اخلريات يف غرف اجلنان... هلوت بلذٍة عن خري عيش 
   اجلنان مع احلسانوتنعم يف... تعيش خملداً ال موت فيه 
  من النوم التهجد بالقرآن... تيقظ من منامك إن خرياً 

املظفر بن علي بن احلسني احلمداين أبو الفرج القزويين من شيوخ االمامية، مسع الشيخ املفيد أبا عبد اهللا حممد بن 
ية مصنفاته ورواياته سنة مثان حممد بن النعمان وقرأ عليه كتاب االيضاح يف االمامة والغيبة من مجعه وأجاز له روا

وأربعمائة، ومسع القاضي عبد اجلبار بن أمحد كثرياً من أماليه وفيما مسع أنبأ سهل بن عبد اهللا بن حفص اخلياط 
التستري، ثنا احلسني بن إسحاق الدقيقي، ثنا حممد بن الصباح ثنا عمار بن حممد بن عبد الرمحن بن صبهان، عن 

د اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ال يدخل اجلنة منان وال عاق وال عطية العويف عن أيب سعي
  .مدمن مخر وال مؤمن بسحر وال قتات

  .املظفر بن علي، مسع حممد بن احلجاج البزاز مع أيب احلسن القطان

بن جعفر الطييب سنة مثان وثالثني  املظفر بن حممد بن عبد اهللا أبو النجم العقار الفقيه، مسع أبا الفرج حممد بن احلسن
  .وأربعمائة

املظفر بن حممد بن علي املرداسي، مسع أبا الفتح الراشدي حديثه عن أيب القاسم عبد العزيز بن ماك ثنا حممد بن 



 صاحل الطربي ثنا عبد القدوس ابن حممد بن عبد الكبري، ثنا حيىي بن كثري بن حيىي بن أيب كثري، ثنا عمي عبد اهللا بن
حيىي بن أيب كثري، عن أبيه عن جبري بن نفري حدثين عمرو بن احلق قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إن 

  .اهللا عز وجل إذا أراد بعبد خرياً عسله فسأله بعض القوم ما عسله قال يهديه لعمل صاحل مث مييته عليه
  .تني وعشرين وأربعمائةاملظفر بن حممد العباسي، مسع أبا الفتح الراشدي سنة إثن

املظفر بن املشرف بن نصر بن عبد اجلبار املشريف التميمي القاضي أبو صابر، مسع الرياصة أليب حممد األهبري من أيب 
  .علي املوسياباذي والتحبري منه سهل السراج عن أيب نصر القشريي عن أبيه املنصف وروى باالجازة عن جده نصر

خلليلي أبو حممد كان قد تفقه يف مبدأ أمره ورقت حاله يف شيخوخته على كثرة العيال املظفر بن املطرف بن أمحد ا
وكف بصره سنني يف آخر عمره، ومسع أبا حفص عمر بن أمحد بن جعفر الوزان أنبأ أبو حممد اخلليلي أنبأ عمر بن 

  .أمحد الوزان سنة مثان وأربعني ومخسمائة بالري
حلسن القزويين مث الطربي، حدثين السيد أبو علي عبيد اهللا بن حممد بن عبد اهللا ثنا أبو الفرج حممد بن حممود بن ا

بن علي بن احلسن بن احلسني ابن جعفر بن عبد اهللا بن احلسن بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا 
  .و امللوك أبقى امللكعنه بروايته عن آبائه واحداً عن واحد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عف
  .أبو املظفر بن املختار القرائي، مسع أبا الفتوح الزينيب الطوسي سنة عشرين ومخسمائة

  االسم السادس والعشرون

معروف بن احلسني بن شريزاذ العصار، مسع أبا اخلري أمحد بن إمساعيل سنة سبع وأربعني ومخسمائة يقول يف إمالئه 
املعروفة بدردانه ولد وجيه الشحامي قاال أنبأ حممد بن عبد الواحد الدقاق احلافظ أخربين أبو طاهر حممد وحيويت 

مسعت أمحد بن حامت بن بستام بن عامر التميمي مسعت أمحد بن عبد اهللا مسعت أبا احلسني بن املظفر، مسعت أبا 
لنوم فقلت ما فعل اهللا بك رأيت الشاذكوين يف ا: احلسني ابن قانع مسعت إمساعيل بن الفضل بن طاهر البلخي يقول
فأخذتين مطرة وكانت معي كتب ومل يكن هناك . يا أبا أيوب قال غفر يل قلت مباذا كنت يف طريق أصبهان أمر إليه

  .سقف فانكبت على كتيب حىت أصبحت وهداء املطر يغفر اهللا يل بذلك
هري أبو أمحد القرائي شيخ معروف معروف بن صاحل بن أمحد بن عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد ابن حممد بن ز

بالصالح، مسع اخلليل القرائي، ومسع أيضاً أبا إسحاق الشحاذي سنة ست وسبعني وأربعمائة يف اجلامع، ومسع أيضاً 
  .هلذا التاريخ طرفاً من الطواالت أليب احلسن القطان من أيب زيد الواقد بن اخلليل اخلليلي

الزجناين الواعظ حدث بقزوين عن أيب احلسن حممد بن خريان بن عبد معروف بن حممد بن معروف أبو املشهور 
احلميد ثنا علي بن احلسني ابن مسوادة ثنا حممد بن عمر بن هياج ثنا حيىي بن عبد الرمحن عن ابن احلر عن سلمة بن 

ام أفضل منه يف كهيل عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ما العمل يف أي
  .هذه األيام يعين األيام العشر

قال رجل يا رسول اهللا اجلهاد يف سبيل اهللا قال وال اجلهاد يف سبيل اهللا فأعادها عليه ثالث مرات فقال يف الثالثة إال 
لي أن ال يرجع بشيء، وروى عن معروف حممد بن احلسني بن إبراهيم املعروف حباجي الصرام وأيضاً أبو يعلى اخللي

  .احلافظ بسماعه منه بالري
  االسم السابع والعشرون

معقل بن عبد اجلبار بن معقل، مسع أبا عمر بن مهدي بقزوين وأجاز له احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ النيسابوري 
د بن مروياته وتصانيفه، ومسع القاضي أبا احلسن عبد اجلبار بن أمحد أمايل له فيها ثنا أبو جعفر أمحد بن جعفر بن أمح



معد ثنا أبو بكر بن النعمان، ثنا حممد بن سعيد بن سابق، ثنا أبو جعفر الرازي عن أيب هارون العبدي، عن أيب سعيد 
اخلدري رضي اهللا عنه أنه قال هلؤالء يعين األمراء ال تسبوهم وال تكونوا معهم إال يف خري فإن اهللا لن يعذبكم 

  .بذنوهبم
  .ي أبا حممد بن أيب زرعة الفقيهمعقل بن علي بن غياث، مسع القاض

  االسم الثامن والعشرون

املعاىف بن أمحد بن حممد بن عبد امللك بن املعاىف أخو القاضي عبد امللك بن املعاىف كان له فضل ومعرفة وخط قومي 
  .وخصال مرضية، وإن مل يبلغ شأو أخيه واهللا خيتص برمحته من يشاء

  االسم التاسع والعشرون
ي القرائي مذكر كان جيمع ويطلب احلديث وغريه وإجاز له رواية مسموعاته عبد الوهاب بن أمحد بن املعايل بن عل

  .بكران الشريازي املقيم بالري
املعايل بن أيب حممد العمريي كأنه ابن القاضي عمر بن علي العمريي فقيه مذكر ذكر أنه عقد اجمللس العامة سنة مثان 

  .ة ثالث وأربعمائةومثانني وثالمثائة وإنه توىف سن
  .املعايل بن أيب نعيم الفامي، مسع االستاذ الشافعي بن داؤد بن املختار سنة سبع ومخسمائة

املعايل سبط أيب احلسن املخلدي، مسع القاضي إبراهيم بن محري أبو املعايل بن حممد بن الفضل الرافعي ابن عم والدي 
فظ مسائل امتحانية، ومسع احلديث من والدي، ومسع االمام أمحد بن رمحه اهللا كان يعرف شيئاً من القراءة والفقه وحي

إمساعيل حيدث عن البخاري بإسناده ثنا يوسف بن موسى ثنا أبو أسامة عن األعمش عن خيثمة عن عدي بن حامت 
مجان ما منكم من أحد إال سيكلمه ربه عز وجل ليس بينه وبينه تر: قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .وال حجاب حيجبه
  االسم الثالثون

  .املقرب بن أمحد النساج، مسع القاضي إبراهيم بن محري
  .املقرب بن علي القرائي، مسع أبا احلسن بن جعدوية سنة مثان وستني وأربعمائة

عن أيب املقرب بن مانك، مسع أبا الفتح الراشدي سنة مثان عشرة وأربعمائة ومن مسموعه منه هلذا التاريخ حديثه 
طاهر حممد بن الفضل بن حممد بن إسحاق بن خزمية أنبأ جدي ثنا عبد الرمحن بن وهب ثنا عمي ثنا عمرو بن يونس 

عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال ما من مصيبة يصاب هبا املسلم إال 
  .كفر هبا عنه حىت الشوكة يشاكها

  الثوناالسم احلادي والث
املقوم بن أمريكا بن حممد بن احلسني املقومي سبط أيب منصور املقومي، مسع من جده جامع التأويل البن فارس 

حديثه عن أيب الفتح الراشدي، قال أنبأ زاهر . بروايته عن أمحد العضبان عنه، ومسع منه سنة إحدى ومثانني وأربعمائة
 حدثين حممد بن قدامة املصيصي ثنا ابن علية عن يونس بن عبيد عن بن أمحد الفقيه ثنا حممد بن املسيب األرغياين

عمرو بن سعيد عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم حد يقام يف أرض خري من 
  .أن ميطروا أربعني صباحاً
  االسم الثاين والثالثون



جناين حدث عن أيب أسامة بن سعيد الرازي وحممد بن زجنوية مكي بن بندار بن مكي بن عاصم أبو عبد اهللا الز
القزويين وهبا مسع منه وروى عنه أبو احلسن الدارقطين وغريه وقال أبو بكر اخلطيب احلافظ يف التاريخ ثنا أبو 
محد بن احلسن بن رزقوية ثنا مكي بن بندار بن مكي ثنا أبو احلسن حممد بن زجنوية بن علي بقزوين، ثنا أبو الفضل أ

إبراهيم بن املثىن بقزوين، ثنا أمحد بن عبد اهللا بن زياد، ثنا عبد اهللا بن ضرار بن عمرو عن أبيه عن يزيد الرقاشي 
أنشد احلزن النساء وأبعد اللقاء املوت وأشد : عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .منهما احلاجة إىل الناس
ن بن مكي القزويين حدث عن احلسن بن عبد الواحد القزويين وروى عنه أبو احلسني أمحد بن مكي بن عبد الرمح

  .فارس
مكي بن العراقي األباين القزويين، مسع نصر بن سعد اجلبار القرائي مبكة حتت ميزاب الكعبة سنة ست وتسعني 

  .وأربعمائة
  االسم الثالث والثالثون

الظريف، مسع أمحد بن احلسن بن ماجة أو أمحد بن حممد بن أمحد بن ميمون املليح بن عبد الرمحن بن عبد الوهاب 
  .أو كليهما

  االسم الرابع والثالثون
ملكداد بن أمحد أبو بكر اخليارجي، مسع أمحد بن إمساعيل بعض أماليه وفيه أخربين والدي أنبأ أبو احملاسن الطربي، 

عيل الزاهد ثنا عبد السالم بن حممد املصري سعيد بن عفري حدثين ثنا عبد اهللا بن جعفر اخلبازي ثنا إبراهيم بن إمسا
حممد بن إبراهيم بن أمية القرشي عن عبد الرمحن بن عبد اهللا األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وآله وسلم من صلى علّي يف كتاب مل تزل املالئكة يستغفرون له ما دام إمسي يف ذلك الكتاب

كداد بن إمساعيل بن علي الربزي البصري املقرئ ممن يقري الناس، مسع شرح الغاية للفارسي من حممد بن آدم مل
  .الغزنوي سنة أربع وثالثني ومخسمائة وقرأ القرآن عليه بقراآت يعقوب بن إسحاق الشحاذي

  .وتسعني وأربعمائة ملكداد بن احلجازي الغيالين، مسع االستاذ الشافعي بن داؤد ابن املختار سنة مثان
ملكداد بن حيدر بن ناصر الضراب كان يعرف الفقه واألدب واحلساب والشروط معرفة جيدة، ومسع السيد أبا 

حرب سنة ثالث وثالثني ومخسمائة وأبا الفتوح إمساعيل بن أيب منصور الفقيه الطوسي سنة مخس وعشرين 
  .نة مخس وثالثني ومخسمائةومخسمائة وبالري القاضي احلسن بن حممد االستراباذي س

قرأت على ملكداد بن حيدر أخربكم القاضي أبو حممد احلسن بن حممد بن أمحد االستراباذي أنبأ أبو عبد اهللا حممد 
بن علي الدامغاين أنبأ القاضي أبو عبد اهللا احلسني بن علي بن حممد الصيمري أنبا أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن 

يل بن حممد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن أيب حازم مسع سهل بن سعد حممد الطربي ثنا إمساع
  .الساعدي

يقول كنت يف القوم عند النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فقامت امرأة فقالت إهنا وهبت نفسها لك فراءه رأيك 
ه النيب صلى اهللا عليه وسلم هل عندك من فقام رجل من الناس فقال يا رسول اهللا زوجينها مث قامت الثالثة فقال ل

  .شيء فقال ال قال فاذهب فاطلب فذهب فطلب فلم جيد شيئاً
قال اذهب فاطلب ولو خامتاً من حديد قال فذهب وطلب فقال مل أجد شيئاً فقال هل معك من القرآن شيء قال 

  .نعم سورة كذا وسورة كذا قال اذهب فقد زوجتكها على ما معك من القرآن



جه البخاري عن علي بن املديين ومسلم بن زهري بن حرب بروايتهما عن ابن عيينة وكان قد أجاز له احملمدون أخر
أبو الفتح بن عبد الرمحن الكشمهيين، وأبو طاهر بن أيب بكر السنجي وأبو نصر بن عبد اهللا األرغياين وأبو نصر بن 

اين وهبة اهللا بن سهل السيدي وأسعد الشريازي حممود الشجاعي وابن أيب نصر املسعودي وأبو الفضل الكرم
  .وغريهم

ملكداد بن محزة القزويين، مسع هبمدان سنة ست وثالثني ومخسمائة بقراءة والدي رمحه اهللا علي بن بينمان بن عبد 
الواجد حيدث عن الصاحب بن شروان بن خالد أبا أبو بكر إمساعيل بن اخلطيب أنبأ احلسني بن أيب عمرو البغوي 

با أبو علي زاهر بن أمحد أنبأ أبو يعلى حممد ابن زهري بن الفضل ثنا علي بن عبد احلميد ثنا نعيم بن محاد ثنا الوليد أ
بن مسلم وحنن يف غزوة ببالد الروم عن خالد اخلداء عن عكرمة عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وآله 

  .وسلم، قال الربكة مع أكابركم أهل العلم
اجلليل الزيدي، مسع اخلليل بن عبد اجلبار القرائي سنة ثالث وتسعني وأربعمائة حدث عن أيب نصر  ملكداد بن

صاعد بن عبد الرمحن املقرئ ثنا أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش ثنا أبو حامد بن بالل ثنا حيىي بن الربيع عن 
عليه وآله وسلم برجل وفصته راحلته  سفيان عن عوف بن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال أتى النيب صلى اهللا

  .فمات وهو حمرم قال كفنوه يف ثوبيه واغسلوه مباء وسدر وال ختمروا رأسه فإن اهللا يبعثه يوم القيامة يليب
ملكداد بن علي بن أيب عمرو بن إلياس القزويين أبو بكر العمركي اخلباز ورمبا مسى نفسه عبد اهللا ورأيت خبطه يف 

 ابن علي القزويين إمام كبري تفقه بقزوين مث سافر وتفقه على حمي السنة احلسني القراء وعلق مواضع وكتب عبد اهللا
عليه وعلى أقرانه وأفىت بقزوين سنني على الصواب ودرس وخترج به مجاعة غري يسرية وكان يشبه هديه هبدي 

  .الصحابة والسلف الصاحلني
السرية ورع، مسع بنيسابور أبا بكر بن خلف وهبراة أبا  ذكره تاج االسالم أبو سعد السمعاين فقال مفت حسن

عطاء املليحي وبأصبهان أبا علي احلداد وببغداد البانياسي وكتب االجازة جبميع مسموعاته مسعت أبا احلسن علي 
بن حممد بن جعفر من الكاتب يقول كان إذا أراد أن يكتب الفتوى استخار اهللا تعاىل وقرأ آيات من القرآن ودعا 

  .وسأل االجابة
مسع سنن أيب عبد اهللا بن ماجة من أيب منصور املقومي سنة مثانني وأربعمائة بقراءة شريوية بن شهردار الديلمي ومسع 

الرقى والدعوات أليب العباس جعفر بن حممد املستغفري من احلافظ احلسن السمرقندي بروايته عنه وكتب إىل 
  :القاضي أيب سعد الوزان

  أجهزه أتى أهل السالم... قل شيء سالم والسالم أ

صنائع املعروف واالحسان أطال اهللا بقاء فالن من حماسن االنسان والعلم رمحة متصلة بني العلماء وتلك فضيلة ال 
يوفق هلا إىل السعداء من الروساء شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السماء ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا 

  .باره السارة وأشكره على سالمة واستقامته أمت اهللا نعمه الظاهرة والباطنة حملمد وآلهيعلم أين أتنسم أخ
فضالن رجل أصل وله عندي حرمة ووسيلة وحقوق مرمية واملرتفع من كرمه أن ينظر إليه بعني العناية والشفقة 

 حممد بن أيب الربيع الغرناطي والرعاية وما يفعله يف حقه أنار هني مننه ال زال مانا متطوالً ومدحه أبو عبد اهللا
  :األندلسي بقصيدة منها قوله

  حلرب امام ال ميره بالدعوى... إذا ما تال التنزيل إذ عن حاسد 
  يقول له االسالم فخراً كذا يروى... وإن أسند األخبار عن سيدي الورى 



  وطول قلت الغصن جّف فما يلوى... وإن قام يف حمرابه بادي الضىن 
  إىل خري مدفوع إليه يد الشكوى... اكياً سؤبا جىن ميّد يديه ش

  على قلب قيس أو حشا عروة رزى... ويبكي بعني لو يصوب سحاهبا 
  وما استدرج الشيطان مين وما استهوى... يقول إهلي هب يل اآلن رزق 

  يسود لدى التحصيل إال فىت التقوى... فذاك الفىت كل الفىت ليس عده 
  يكون ففيه املال واجلاه واهلوى...  كمن وذاك فقيه القلب واللب ال

  .توىف رمحه اهللا سنة مخس وثالثني ومخسمائة
ملكداد بن أيب القاسم بن احلسني الشاذمهيين القزويين، مسع أبا عبد اهللا احلسني بن إبراهيم البزوجردي سنة مخس 

اين بروايته عن أيب الفتح عبدوس ومخسني ومخسمائة جزأ من فوائد الشيخ أيب القاسم سعيد بن علي بن حممد الزجن
  .بن عبد اهللا إجازة بسماعه من سعيد مبكة سنة ست وستني وأربعمائة

يف اجلزء أنبأ هبة هللا يعين ابن علي بن عبد الرمحن املعافري، أنبأ عبد امللك يعين ابن حبان ثنا حممد بن إبراهيم يعين 
ن عبد العزيز الدينوري حدثتنا حكامة بنت عثمان بن حناد عن املصري، ثنا حممد بن علكان الدينوري هبا ثنا حممد ب

ابنها عثمان بن دينار عن عمها مالك بن دينار عن أنس ابن مالك قال قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم زوج اهللا 
  :ونظم ذلك فقيل. الكسل من التواين فولد بينهما الفاقة

  حني روجها مهرا وساق إليها... وإن التواين انكح الضجر بنته 
  قصارا كما ال بّد أن تلد الفقرا... فراشاً وطيئاً مث قال هلا اتكئ 

ملكداد بن أيب النجم أبو خليفة القرائي فقيه عارف بالشروط واحليل الشرعية، وكان حسن اجملاورة، ومسع احلديث 
  .من االستاذ حممد ابن الشافعي وغريه

ا قيل له ملكداد كان أحد املقرئني، مسع األستاذ الشافعي بن داؤد سنة مكي بن حممد بن عاصم السلقي البصري ورمب
عش ومخسمائة ومن مسموعه منه حديثه عن أيب بدر النهاوندي عن الفرايت عن أيب عمرو أنبأ عمران بن موسى أنبأ 

عالء عن عبد الكرمي حممد بن املسيب أنبأ حممد بن النعمان الباهلي، حدثين عمي أبو حممد بن النعمان عن حيىي بن ال
من زار قرب أبويه أو أحدمها يف كل مجعة : عن جماهد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .غفر له وكتب برا
  االسم اخلامس والثالثون

أبو علي ممك بن عبد الرمحن أبو جعفر، مسع أبا احلسن القطان يف الطواالت يقول ثنا أبو حامت حممد بن إدريس و
بشر بن موسى األسدي واللفظ للبشر ثنا عبد اهللا بن الزبري، ثنا سفيان ثنا علي بن زيد بن جدعان عن أيب نصر عن 

أيب سعيد اخلدري قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بعد العصر إىل مغرب الشمس فلم تر شيء 
له من جهله، فقال إن الدنيا حلوة خضرة وإن اهللا ستخلفكم يكون إىل قيام الساعة إال أخربنا علمه من علمه وجه

  .فيها فناظر كيف تعملون أال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء أال وإن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته
  االسم السادس والثالثون

لشيخ حسني البغوي عن مناور املنور بن أمري ابن احلارث اهلامشي أبو الكرم الفارسي، يروي شرح السنة واملصابيح ل
بن فره كوه الديلمي اليزدي عنه وورد قزوين ومسعت منه يف مجاعة كتاب أربعني أليب عبد الرمحن السلمي يف صفة 



أهل الصفة يف ذي احلجة سنة أربع وستني ومخسمائة بروايته عن أيب سعد إمساعيل بن أمحد بن عبد امللك املؤذن عن 
  .أبيه أيب صاحل عن املصنف

يف األربعني أنبأ حممد بن جعفر بن مطر ثنا محيد بن علي القيسي املعروف بزوج غنج ثنا هدبة بن خالد ثنا محاد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا كان يوم القيامة بعث اهللا قوماً عليهم 

رف عليهم خزنة اجلنة فيقولون هلم ما أنتم أما شهدمت ثياب خضر بأجنحة خضر فيسقطون على حيطان اجلنة تش
  .احلساب أما شهدمت الوقوف بني يدي اهللا فقالوا ال حنن قوم عبدنا اهللا سراً فأحب أن يدخلنا اجلنة سراً

  االسم السابع والثالثون

سن بن عبد اهللا منصور بن إبراهيم أبو نصر القزويين، روى عن إمساعيل بن توبة الثقفي وروى عنه أمحد بن احل
البسطامي سنة سبع وأربعني ومخسمائة مسعت أبا عبد اهللا حممد بن عبد الواحد الدقاق احلافظ مسعت أبا احلسن علي 

  .بن حممد احلسناباذي مسعت املظفر بن أمحد أبا منصور مسعت عبد الواحد بن بكر بن حممد
لقزويين مسعت إمساعيل بن توبة مسعت إمساعيل مسعت حممد بن هارون األنصاري يقول مسعت منصور بن إبراهيم ا

بن جعفر مسعت محيد الطويل مسعت أنس بن مالك يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول مسعت 
جربئيل يقول مسعت ميكائيل يقول مسعت إسرافيل يقول قال اهللا تعاىل هذا دين أرتضيه لنفسي ولن يصلحه إال 

قال أبو عبد اهللا الدقاق هذا حسن من هذا الطريق وهو مما .  فاكرمن هبما ما صحبتموهالسخاء وحسن اخللق أال
  .يدخل يف املسلسالت

منصور بن إمساعيل بن منصور أبو عبد اهللا القطان، مسع أبا الفرج محدان بن عمران اخلطيب، ومسع أبا منصور 
يم بن محري ومسع منه اخلطيب عبد الكايف بن املقومي سنة تسع وستني وأربعمائة، ومسع صحح البخاري من إبراه

  .عبد الغفار احلريب سنة إثنتني ومخسمائة
منصور بن أمحد بن حممد بن فتحان أبو بشر اهلروي احلافظ قدم قزوين وأملى هبا سنة إثنتني ومثانني وثالمثائة وروى 

األنصاري قدم علنا ثنا حامد بن حممد عنه اخلليل احلافظ يف معجم شيوخه قال ثنا أبو بشر منصور بن أمحد اهلروي 
األزدي ثنا حممد بن يونس البصري ثنا عمرو بن عاصم الكاليب ثنا سليمان بن املغرية عن ثابت عن أنس بن مالك 
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أنا أول من يقرع باب اجلنة فيقوم اخلازن فيقول من أنت فأقول أنا 

  .فأفتح لك ومل أقم ألحد قبلك وال أقوم ألحد بعدك وقال تفرد به سليمان عن ثابتحممد فيقول أقوم 
  .منصور بن أيب بكر األهبري، مسع االستاذ الشافعي املقرئ سنة مثان وتسعني وأربعمائة

  .منصور بن احلسن الزجناين أبو القاسم عبد العزيز بن ماك الفقيه
بار بن أمحد يف إمالء له أنبأ أبو جعفر أمحد بن جعفر بن أمحد بن معبد منصور بن حيدر بن أمية، مسع القاضي عبد اجل

األصبهاين، ثنا عبيد بن احلسن ثنا عمر بن مرزوق ثنا شعبة بن احلجاج عن يزيد اليامي عن سعد بن عبيدة عن أيب 
ة ألحد يف معصية عبد الرمحن السلمي عن علي بن أيب طالب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ال طاع

  .اهللا إمنا الطاعة يف املعروف
  .منصور بن احلسن املتفقه أبو القاسم، مسع احلسني بن حبس بقزوين

منصور بن أيب احلسن بن إمساعيل دين دار الطربي أبو الفضل املخزومي ورد قزوين ومسع منه هبا فضائل األوقات 
  .ن عبد اجلبار اخلواري عن املصنفأليب بكر البيهقي سنة تسع وستني ومخسمائة بروايته ع

منصور بن احلسني بن جربئيل الضرير، مسع أبا الفتح الراشدي يروى عن أيب طاهر حممد بن الفضل بن حممد بن 



إسحاق بن خزمية أنبأ سفيان بن حممد اجلوهري ثنا حممد بن إمساعيل حدثين ابن أيب مرمي أنبأ حيىي ابن أيوب حدثين 
قال قال : علي بن يزيد عن القاسم أيب عبد الرمحن عن أيب أمامة عن أيب عبيدة بن اجلراح عبيد اهللا بن زحر، عن

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ليس من الصلوات صلوة أفضل من صلوة الفجر يوم اجلمعة يف اجلماعة ما 
  .أحب شاهدها منكم إال مغفور له

  .القطان منصور بن عبد اهللا األصبهاين، مسع أبا عبد اهللا

منصور بن عبد اهللا القزويين روى مبصر حدث سعيد بن حممد بن نصر بن عبد الرمحن عن منصور بن عبد اهللا 
القزويين هذا ثنا داؤد بن سليمان أبو سليمان، ثنا الوليد بن مسلم ثنا األوزاعي عن حسان بن عطية عن أيب 

  .القرآن فقال كالم اهللا غري خملوق الدرداء قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن
منصور بن عبد امللك بن إبراهيم بن أمحد بن حممد بن زهري بن أسد ابن معمر التميمي أبو نصر القرائي، مسع علي 
بن أمحد بن صاحل وأبا حممد احلسن بن علي بن عمر الصيدناين وروى عنه ابنه علي بن منصور وحممد ابن احلسني 

فقال يف فوائده أنبأ منصور بن عبد امللك ثنا أمحد بن جعفر اخلالل ثنا أمحد بن حممد بن بشار  بن عبد امللك البزاز
ثنا زياد بن أيوب ثنا عبد الرمحن بن حممد احملابري عن ليث عن عبد امللك عن عكرمة عن ابن عباس أن النيب صلى 

وله كتاب الزجر والوعيد روى فيه عن . فتخلفهاهللا عليه وآله وسلم قال ال متار أخاك وال متازحه وال تعده موعداً 
  .مسع منهم يف بالد خمتلفة. ابن املظفر وابن شاهني ومجاعة كثرية

منصور بن عبد امللك البزاز، مسع أبا علي اخلضر بن أمحد الفقيه يقول ثنا أبو العباس األصم بنيسابور ثنا حبر بن 
نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم هنى نصر اخلوالين ثنا وهب حدثين عبيد اهللا بن عمر عن 

  .عن القزع وكره الصبيان
منصور بن العباس بن الفضل من الفقهاء العدول شهد يف سجالت على حكومة القاضي أيب موسى عيسى بن أمحد 

  .سنة تسع وسبعني وثالمثائة
  .ى الدينوريمنصور بن حممد بن إبراهيم أبو نصر، مسع بقزوين علي بن موس

منصور بن حممد أبو منصور بن أمحد بن منصور القطان مسع أباه أبا منصور وميسرة بن علي وابن رزمة وببغداد ابن 
  .ماسي وأبا بكر أمحد ابن جعفر بن مالك القطيعي مسع منه مسند أمحد بن حنبل توىف سنة تسع وتسعني وثالمثائة

  .يم بن محري ويكىن بأيب منصورمنصور بن حممد بن زاذان، مسع القاضي إبراه
منصور بن حممد بن عبد اجلبار بن أمحد بن حممد بن جعفر بن أمحد ابن عبد اجلبار بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن 
عبد اهللا السمعاين التميمي أبو املظفر بن أيب منصور تفقه على أبيه على مذهب أي حنيفة رضي اهللا عنه حىت برع يف 

اد واجتمع بأيب إسحاق الشريازي وجرى بينه وبني أيب نصر بن الصباغ صاحب الشاملي مسئلة الفقه مث ورد بغد
أحسن الكالم فيها مث انتقل إىل مذهب الشافعي رضي اهللا عنه وكان الطريق قد انقطع من بغداد إىل مكة بسبب 

ه اهللا تعاىل وبقي مبكة إىل استيالء، فركبت تلك السنة مجاعة يف الربية فأخذوا وأخذ جدي إىل مكة إىل أن خلص
وقت املوسم يف صحبة الشيخ أيب القاسم سعد بن علي الزجناين شيخ احلرم ذكر ذلك كله أبو سعد السمعاين سبطه 

مسعت الكياشهردار بن شريوية هبمدان مسعت أبا القاسم منصور ابن أمحد املنهاجي وسأله أيب يقول مسعت أبا : وقال
على مذهب أيب حنيفة فأردت أن أرجع إىل مذهب الشافعي فحججت فلما بلغت مسرياً املظفر السمعاين يقول كنت 

رأيت رّب العزة يف املنام فقال يل عد إلينا يا أبا املظفر فانتبهت وعلمت أنه يريد مذهب الشافعي فرجعت إليه 
يف صحبة االمام سعد بن ومسعت بعض مشائخي يقول كان جدك االمام أبو املظفر على عزم أن يقيم مبكة وجياور هبا 



  .علي الزجناين
فرأى والدته ليلة كأهنا كشفت عن شعرها األبيض وقالت يا أبا املظفر حلقي عليك إال رجعت إىل مرو فإين ال أطيق 
فراقك فانتبهت متردداً وعزمت على أن أشاور شيخي سعد بن علي فمضيت إليه فإذا هو جالس يف احلرم وعنده 

معه على الكالم فلما قام وتفرق الناس تبعته إىل باب داره فالتفت إيل وقال يا أبا املظفر  من الزحام ما مل أقدر
  .العجوز ينتظرك ودخل البيت فعرفت أنه يتكلم على ضمريي ورجعت مع احلاج

قال أبو احلسن عبد الغافر بن إمساعيل الفارسي يف سياق تاريخ نيسابور أبو املظفر السمعاين وحيد عصره فضالً 
طريقة من بيت العلم والزهد وخرج يف شبابه إىل احلج مث ملا عاد إىل وطنه ترك طريقة اليت ناظر عليها أكثر من و

ثالثني سنة وحتول إىل مذهب الشافعي رضي اهللا عنه واضطرب لذلك أهل مرو وتشوس العوام فخرج منها وصار 
وكانت النوبة نوبة نظام امللك وعمد احلضرة أيب إىل طوس مث قصد بنيسابور واستقبله األصحاب استقباالً عظيماً 

سعد حممد بن منصور وأكرموا مورده وعقد له جملس التذكري واستحكم أمره وعاد إىل مرو فعقد له جملس 
  .التدريس يف مدرسة أصحاب الشافعي رضي اهللا عنه

مسع احلديث مبرو ونيسابور صنف االمام أبو املظفر التفسري يف ثالث جملدات وصنف يف اخلالف كتباً مشهورة و
وجرجان وهبمدان وبغداد وصريفني واحلجاز ودخل قزوين فسمع هبا االمام أبا حفص هبة اهللا بن زاذان وأبا منصور 

حممد بن أمحد بن زيتارة وأبا طاهر حممد ابن علي بن لشكر الشريازي وروى عنه أبو القاسم إمساعيل بن حممد 
  .حممد الغازي واألئمة احلافظ وأبو نصر أمحد بن عمر بن

أنبأنا االمام أبو سعد السمعاين باالجازة العامة عن أبيه عن جده أيب املظفر أنبأ أبو منصور بن أمحد بن زيتارة 
القزويين هبا أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن عبيد اهللا بن حيىي املعلم أنبأ أبو عبد اهللا احلسني بن إمساعيل ثنا سالم بن جنادة 

ري عن األعمش عن حسني اخلراساين عن أيب غالب عن أيب أمامة قال استضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه ثنا ابن من
  .وآله وسلم ذات يوم فقيل له يا رسول اهللا مالك تضحك فقال من قوم يساقون إىل اجلنة يف السالسل

بد اهللا األصبهاين ثنا علي بن حممد البجلي به عن االمام أيب املظفر أنبأ أبو الفتح الذواليب بالري يف داره أنبأ محد بن ع
ثنا عبد الرمحن بن أيب حيىي األصبهاين ثنا أبو صاحل األعرج بأصبهان ثنا حممد بن هشام الثقفي ثنا نضر بن فضلة ثنا 
أبو معاوية عن صاحل بن أيب األخضر عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اله صلى اهللا عليه وآله وسلم الرزق 

  .إىل البيت الذي فيه السخاء من الشفرة إىل سنام البعري أسرع
قال االمام أبو سعد أنشدنا أبو احلسن حممد بن عبد اهللا بن عمر السندي مذاكرة أنشدنا القاضي االستراباذي 

  .أنشدنا االمام أبو املظفر منصور ابن حممد السمعاين
  اتبذات الغضا فاجلزع فاهلضب... خليلي إن وافيتماد أرمية 

  وال تنيا يف هنزة العرصات... انيخا عل عمد قلوصيكما هبا 
  تركنا الذي تدري يف زفرات... وقوال هلا إن أنتما تلقياهنا 

  فقيل قرار دائم احلسرات... من البني يف نار من الوجد يف حوى 
  .تويف رمحه اهللا سنة تسع ومثانني وأربعمائة

ا الفتح الراشدي بقزوين يف كتاب الزهد بعبد الرمحن بن أيب حامت منصور بن حممد بن عبد اهللا املؤدب، مسع أب
بروايته عن أيب احلسن علي بن القاسم بن حممد السهروروي عنه حديثه عن حممد بن عوف ثنا أبو املغرية ثنا ابن 
اهللا  عياش عن عبد اهللا بن عبد العزيز عن ابن شهاب عن عروة بن الزبري وسعيد بن املسيب عن عائشة أن رسول



فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أيها : صلى اهللا عليه وآله وسلم كان قاعداً وحوله املهاجرون واألنصار
الناس إمنا مثل أحدكم ومثل أهله وماله وعمله كرجل له ثالثة إخوة فقال ألخيه الذي هو ما له حني حضرته الوفاة 

عين وقد ترى ما يب فقال عندي أن أطيعك ما دمت حياً وانصرف  ونزل به املوت ماذا عندك يف نفعي ويف الدفع
  .حيث صرفتين ومالك عندي نفع إال ما دمت حياً فإذا مت ذهب يب إىل غري مذهبك واحتذى غريك

فالتفت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال هذا أخوه الذي هو ماله فأي أخ ترونه قالوا ال فسمع طويالً يا رسول 
ال ألخيه الذي هو أهله قد نزل يب من املوت ما نرى فماذا عندك من الغنا يف منفعيت والرفع عين فقال اهللا مث ق

عندي أن أمرضك وأقوم علبك فإذا مت غسلتك مث كفنتك وحنطتك وابكيتك وأتبعك مسبعاً إىل حفرتك وأثين 
  .عليك خرياً

غري طائل مث قال ألخيه الذي هو عمله ماذا عندك  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أي أخ هذا قالوا أخ
وماذا لديك يف منفعيت والدفع عين قال أشيعك إىل قربك وأونس وحشتك وأذهب مهك وأجادل عنك يف القرب 

  .وأوسع عليك جهدي فأي أخ ترون هذا قالوا خري أخ يا رسول اهللا قال فاألمر هكذا

ل أتأذن يل أن أقول يف هذا شعراً فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله قالت عائشة فقام عبد اهللا بن كرز الليثي فقا
وسلم نعم فغدا عبد اهللا اجتمع املسلمون قالت عائشة فقام على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال يا ابن 

  :كرز فقال
  كداع إليه صحبة مث قايل... فأهلي ومايل والذي قدمت يدي 

  أعينوا على أمر يب اليوم نازل...  إخوته إذ هم ثالثة اخوة
  فماذا لديكم يف الذي هو غائلي... فراق طويل غري ذي شنوية 
  :يطيعك يف حمياك قبل النوائل

  ملا من خلة غري واصل... فأما إذا حد الفراق فإنين 
  سيسلك يب يف منهل غري طائل... فخذ ما أردت األمن مين فإنين 

  الكرب غري مقاتل إذا جّد... غنايت إن جاهدك ناصح 
  ومثن خبري عند من هو سائلي... ولكنين باك عليك ومعول 

  عني برفق عقبة كل حامل... وستبع املاشني أمشي مشيعاً 
  وأرجع حينئذ مبا هو شاغلي... إىل بيت مثواك الذي أنت مدخل 
  أخاً لك مثلي عند جهد الزالزل... وقال امرؤ منهم أنا األخ ال ترى 

  ين هنالك قاعداً أجادل عنكم يف رجاع التجادللدى القرب تلقا
  يكون عليها جاهداً يف التثاقل... واقعد يوم الوزن يف الكفة اليت 

  عليك شفيق ناصح غري خاذل... فال تنسى واعلم مكاين فإنين 
  تالقيه إن أحسمت يوم التفاضل... وذلك ما قدمت من كل صاحل 

منكر من حديث الزهري، ال يشبه أن يكون حقاً قلت أليب ممن هذا قال  هذا: قال االمام أبو حممد، مسعت أيب يقول
  .من عبد اهللا ابن عبد العزيز

منصور بن حممد أبو العالء الالألي أبو املظفر القزويين كان من الفقهاء تفقه بقزوين وببغداد، ومسع هبا جزء ابن 
ومخسني ومخسمائة، وهو يرويه عن أيب القاسم علي عرفة من أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن أمحد اخلشاب سنة أربع 



بن احلسني بن عبد اهللا عن ابن خملد البزاز، وأجاز له مجاعة من أئمة خراسان منهم أبو نصر األرغياين، وهبة اهللا 
  .السيدي وحممد بن عبد الرمحن اخلطيب الكشميهين

ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا الزبري بن بكار ثنا منصور بن حممد بن منصور، مسع أبا احلسن القطان، وفيما مسع منه 
عتيق بن يعقوب، حدثين سالمة موالة عائشة بنت عامر بن عبد اهللا بن الزبري، عن هشام بن عروة أخربين أيب أخربين 

ن من قال علي ما مل أقل تبوأ مقعده م: عبد اهللا بن الزبري عن أبيه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول
  .النار

  .منصور بن حممد الصفار، مسع تفسري حممد بن أبان من أيب علي احلسن بن حممد الفقيه النجار القزويين هبا
  .ناصر بن منصور املرجي، ومنصور بن ناصر األردبيلي مسعا القاضي إبراهيم بن محري اخليارجي

سعني وأربعمائة ثنا األستاذ أبو القاسم أبو منصور بن حممد بن منصور الرفا، مسع اخلليل القرائي سنة ثالث وت
  .القشريي، ثنا عبد الرمحن بن حممد الكريزي

ثنا حممد بن عبد الرمحن بن قريش، ثنا احلسن بن سفيان، ثنا علي ابن حجر، ثنا إسحاق بن جنيح، عن ابن جريج، 
يه وآله وسلم من حفظ على عن عطاء بن أيب رياح عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عل

  .أمي أربعني حديثاً من السنة كنت له شفيعاً يوم القيامة
أبو منصور بن حيان القزويين، ذكر أنه حدث بأران عن أيب العباس ابن شريح، وأنه روى عنه أبو اهليثم بن فناكي 

  .أبو منصور الصامغاين، مسع احلسني بن حليس بقزوين
  االسم الثامن والثالثون

دي بن احلسن بن تقي، مسع مع أخيه ناصر بن احلسن بن أيب طالب بن أيب رجا مسند إبراهيم بن نصر الرازي، امله
سنة سبع وتسعني وثالمثائة، بسماعه من سليمان بن يزيد الفامي، عن إبراهيم بن نصر املهدي ابن علي الزيدي 

ئي من املترمسني بالعلم وأجاز له عبد الوهاب بن الشريف، مسع أبا الفتح الراشدي املهدي بن املعايل بن علي القرا
  .أمحد الشريازي كما أجاز ألبيه

مسع املهدي اخلليل بن عبد اجلبار حيدث عن أيب القاسم واصل ابن محزة البخاري، ثنا أبو ذر حممد بن إبراهيم بن 
رو، عن أيب الدرداء عمر، حدثنا عثمان بن مساك عن وهب اهللا بن راشد، عن مالك بن دينار عن خالس بن عم

رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أوحى اهللا إىل عيسى بن مرمي يف االجنيل إن املالء من بين 
  .إسرائيل من صام ملرضايت صححت له جسمه وأعظمت له أجره

م أبو سعد السمعاين إمام فاضل املهدي بن هبة اهللا بن املهدي القاضي أبو احملامد اخلليلي القزويين، قال تاج االسال
ورع قوال باحلق داع إليه أقام ببغداد مدة يف النظامية وتفقه على أسعد امليهين مث احندر إىل البصرة، علق على 

  .القاضي عبد السالم بن الفضل اجليلي وقرأ املقامات على منشيها أيب القاسم احلريري
ازي مث ترك خمالطة الفقهاء وانزوى عند االمام يوسف بن أيوب ورد خراسان وتفقه على شيخنا عمر بن حممد الشري

  .اهلمداين وخرج إىل سواد مرو وتأهل جبرينج سألنه عن مولده فقال أين ولدت سنة مخس ومثانني وأربعمائة بقزوين
د بن اخلليل بن املهدي بن هبة اهللا بن املهدي أيب منصور اخلليلي، مسع مع ابنيه هبة اهللا وعبد الرمحن أبا زيد الواق

عبد اهللا بعض الطواالت أليب احلسن القطان وأجاز له الباقي، ويف الكتاب ثنا خازم بن حيىي احللواين وأبو أيوب أمحد 
عن : بن بشر الطيالسي، قاال ثنا أبو طالب عبد اجلبار ابن عاصم، ثنا أبو املليح الرقي عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل



  .هللا عنهجابر ابن عبد اهللا رضي ا
قال أول خرب جاءنا املدينة ملبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم حني بعث مبكة إن امرأة من أهل املدينة كان 

فقالت أال تنزل إلينا فتحدثنا وحندثك وختربنا : هلا تابع من اجلن جاء يف صورة طري أبيض حىت وقع جذع هلم
  .ومنع منا القوار لفظ احلديث أليب أيوب الطيالسي وخنربك، فقال ال ألنه قد بعث نيب حرم الزنا

  االسم التاسع والثالثون

مهران بن عمر املهراين، مسع سنن أيب عبد اهللا بن ماجه من أيب طلحة اخلطيب سنة تسع وأربعمائة، ويشبه أن يكون 
أيب حممد احلسن بن  هو ومهران بن عمر املعروف حباجي بن أمحد املهراين الذي مسع غريب احلديث أليب عبيد من

  .جعفر الطييب واحداً
مهران األسدي الكاهلي والد سليمان بن مهران أيب حممد األعمش عن االمام املشهور ذكر أنه كان من سيب الديلم 

وكاهل فخذ من بين أسد كان موالهم، ويقال إنه شهد مقتل احلسني رضي اهللا عنه وأن األعمش ولد مقتله سنة 
  .إحدى وستني

  األربعوناالسم 
املهلب بن أيب طاهر بن أيب يعلى الصويف اهلمداين، كان من املعتربين بني الصوفية يف عهده، مسع االستاذ الشافعي بن 

  .املقرئ سنة إحدى عشرة ومخسمائة
  االسم احلادي واألربعون

ري سنة أربع موسى بن إبراهيم بن موسى القزويين، مسع أبا جعفر حممد بن عبد العزيز بن عبد السالم األهب
  .وأربعمائة

ثنا أبو : موسى بن إبراهيم بن موسى اجلوسقي، مسع القاضي عبد اجلبار بن أمحد بقزوين سنة تسع وأربعمائة يقول
عمران موسى بن سعيد ابن موسى اهلمداين، ثنا أبو جعفر حممد بن صاحل األشج، ثنا داؤد بن إبراهيم العقيلي، ثنا 

ال يؤمن : ن مالك رضي اهللا عنه، يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمشعبة مسعت قتادة مسعت أنس ب
  .أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه

مسع أبا إسحاق الشحاذي يف خانقاه سهر هيزه سنة تسع وعشرين ومخسمائة حديثه، : موسى بن احلسن االستريين
ن صاحل ثنا احلسني بن علي األزرق، وثنا حممد بن عبد عن الواقد بن اخلليل احلافظ عن أبيه ثنا علي بن أمحد ب

العزيز بن أيب زرارة ثنا الفضل بن موسى الشيباين ثنا ابن أيب ليلى، عن عطاء عن أيب اخلليل عن أيب قتادة رضي اهللا 
  .عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، صوم عاشوراء كفارة سنة

اخلليل بن عبد اجلبار سنة مخس وتسعني وأربعمائة، يقول ثنا الفقيه أبو الفتح سليم موسى بن علي بن مشكان، مسع 
بن أيوب بن سليم بثغر صور، ثنا أبو عبد اهللا حممد بن بكران، ثنا احلسن بن إمساعيل، ثنا عبد اهللا بن أيوب ثنا حيىي 

نه إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بن هاشم ثنا إمساعيل بن أيب خالد، عن عبد اهللا ابن أيب أوىف رضي اهللا ع
  .صلى على ابنه إبراهيم فكرب أربعاً

موسى بن علي بن موسى األديب أبو عمران، مسع أبا عمرو املنيقاين فهم املناسك أليب بكر النقاش سنة ستة عشر 
  ومخسمائة



عيل ما فيه أنبأين أبو علي موسى بن علي بن موسى اخلطيب الدسجردي، مسع من أمايل أيب اخلري أمحد بن إمسا
حسنوية بن حاجي أنبأ أبو زيد الواقد بن اخلليل، أنبأ والدي، أنبأ احلاكم أبو عبد اهللا أخربين أبو احلسن أمحد بن 

حممد، ثنا عثمان بن سعد الدارمي ثنا يزيد بن موهب الرملي، ثنا ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب عن مطر الوراق 
  .رة من علم، قال، اسناد احلديثأو اثا: يف قوله تعاىل

موسى بن عمران احلمامي حدث بقزوين عن أيب علي الوشاء أنبأنا احلافظ أمحد بن سلفة باالجازة العامة، عن 
القاضي أيب الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار، ثنا أبو احلسن حممد بن علي بن حممد بن خملد أنبأ أبو بكر احلسن ابن 

سى بن عمران احلمامي بقزوين ثنا أبو علي احلسن بن حممد بن عنرب الوشاء ثنا أبو بكر احلسني بن محشاد، ثنا مو
املروزي أمحد بن حممد بن احلجاج ثنا حممد بن نوح ثنا أبو إسحاق األزرق عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر رضي 

  .ها يف النار إال أميت فإهنا يف اجلنةما من أمة إال وبعض: اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .موسى بن عيسى بن موسى اخلطيب أبو عمران، مسع علي بن حيدر الرزبري

موسى بن حممد املهدي بن عبد اهللا املنصور بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس أمري املؤمنني اهلادي أبو حممد 
املهدي فتوىل له البيعة ببغداد أخوه هارون الرشيد، مث  وقيل أبو القاسم ولد بالري وكان جبرجان حني مات أبوه

  .قدمها اهلادي وأقام هبا إىل أن توىف وكانت خالفته سنة وشهراً وقيل سنة وشهرين وأياماً
ذكر اخلليل احلافظ وغريه أن اهلادي ورد قزوين متنكراً وأمر الوايل بأن ينادي بالنفر لينظر إليهم فأمر الوايل بضرب 

ادى يا خيل اهللا اركيب واهلادي مشرف على مكان ينظر إليهم فأعجبه زيهم ومبادرهتم فأمر ببناء حصن الطبول ون
بقزوين ومساه مدينة موسى وأسكنه مواليه ووقف على املدينة وأهلها قريتني يقال هلما آزاد فسره ورستماباذ وأسند 

  .احلديث
ثنا سهل ابن أمحد الديباجي ثنا الصويل، ثنا الغاليب حدثين قال أبو بكر اخلطيب احلافظ يف التاريخ حدثين األزهري 

حممد بن عبد الرمحن التميمي املكي، حدثين املطلب بن عكاشة املزين، قال قدمنا على أمري املؤمنني اهلادي شهوداً 
هاء زمانه على رجل منا شتم قريشاً وختطى إىل ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم جملس لنا جملساً أحضر فق

ومن كان باحلضرة على بابه، وأحضر الرجل وأحضرنا فشهدنا عليه مبا مسعنا منه فتغري وجه اهلادي مث نكس رأسه 
ورفعه، فقال إين مسعت أيب املهدي حيدث عن أبيه املنصور عن أبيه حممد بن علي، عن أبيه علي بن عبد اهللا عن أيب 

أراد هوان قريش أهانه اهللا وأنت يا عدو اهللا مل ترض بأن أردت ذلك  من: عبد اهللا ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
  .من قريش حىت ختطيت إىل ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم اضربوا عنقه فما برحنا حىت قتل

عن العباس بن الفضل عن أبيه قال غضب موسى اهلادي على رجل يعتذر فقال له موسى إن الرضا كفاك مؤنة 
وقال اخلطيب أنبأ أبو احلسني حممد بن عبد الواحد البزاز، أنبأ أبو سعد احلسن بن عبد اهللا السريايف ثنا  االعتذار

حدثين عمي مصعب بن عبد اهللا عن جدي عبد اهللا بن مصعب، : حممد بن األزهر النحوي حدثنا الزبري بن بكار قال
  :د مدحياً له حىت إذا بلغ قولهقال دخل مروان ابن أيب حفصة على أمري املؤمنني اهلادي فأنش

  فما أحد يدري أليهما الفضل... تشابه يوماً بأسه ونواله 
قال له اهلادي أميا أحب إليك ثالثون ألفاً معجلة أو مائة ألف تدور يف الديوان، فقال يا أمري املؤمنني أنت حتسن 

بل تعجالن لك : ا وتدور ذاك، قالنعم، قال تعجل هذ: أحسن من هذا ولكنك أنسيته أفتأذن يل أن أذكرك قال
فحمل ذلك إليه توىف بعيسى آباذ بقصر الذي بناه ومساه القصر األبيض سنة سبعني ومائة وقيل تويف ببغداد وكان 

  .اهللا العظيم: نقش خامته



صر موسى بن حممد بن يونس بن سعد أبو القاسم الفقيه، فقيه كبري من فقهاء قزوين تفقه بقزوين وببغداد وأقام مب
عند أيب إسحاق املروزي مخس سنني وعاد إىل قزوين وتفقه عليه مجاعة وصنف ملختصر أيب إبراهيم املرين شرحاً 

  .كبرياً يقع يف قريب من ثالمثائة جزء

ومسع أبا بكر بن احلجاج وعلي بن مهروية وعلي بن إبراهيم، وأبا داؤد سليمان بن يزيد وببغداد إمساعيل الصفار 
عقدة ومبكة ابن األعرايب، ومسع شيوخ مصر والشام، ومسع احلروف على قراآت أيب عمرو بن العالء وبالكوفة ابن 

تأليف أيب احلسن أمحد بن يزيد احللواين، من أيب احلسن القطان سنة إثنتني وثالمثائة عن أيب عبد اهللا األزرق عنه لكنه 
  .شك يف مساع بعضه وفيه

ثين حيىي، ثنا األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن قال احللواين ثنا حممد بن املصفي حد
وترى الناس سكرى وما هم بسكرى بغري ألف وقال أيضاً ثنا احلسن بن : النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال

ى اهللا عليه بشر، ثنا احلكم بن عبد امللك، عن قتادة، عن عمران بن حصني رضي اهللا عنهما، عن رسول اهللا صل
  .وترى الناس سكارى وما هم بسكارى: وآله وسلم أنه قرأ

مسع منه خمتصر املزين أو بعضه بقزوين سنة تسع ومخسني وثالمثائة بسماعه من أيب بكر أمحد بن حممد السندي 
بو القاسم سنة الصالوين سنة سبع أو مثان وثالثني وثالمثائة، قال قرأت على املزين عن الشافعي رضي اهللا عنه تويف أ

  .ثالث وستني وثالمثائة رمحه اهللا تعاىل
موسى بن حممد أبو هارون البجلي البكاء من أهل قزوين ذكر عبد الرمحن بن أيب حامت يف اجلرح والتعديل أنه روى 

عن الليث بن سعد وأيب هليعة وعطاف بن خالد ومحاد بن زيد وحفص بن ميسرة، قال ومسع منه أيب بقزوين، وثنا 
سني بن احلسن سألت حيىي بن معني، عن أيب هارون البكاء الذي يكون بقزوين فقال ال أعرفه ليس هو ممن ينبغي احل

أن يكتب عنه وسألت عنه أبا زرعة فكلح وجهه، فقيل أي شيء انكروا عليه فقال ال أعلم شيئاً أنكروا عليه وأنا 
  .ال أحدث عنه قدمياً

الصدق قدم الشام، فكتب عن صدق بن خالد وحيىي بن محزة، وال أعلم أيب قال وسألت أيب عنه فقال حمله عندي 
عثرت منه على شيء وذكر أبو بكر اخلطيب يف التاريخ أن أبا هارون روى أيضاً عن بكر مضر وأيب هاشم االبلي 

أمني واهللا سألت أبا عبد اهللا عنه فقال ليس بثقة وال : وجعفر بن سليمان وغريهم، وروى عن الفضل بن زياد، قال
  .أعلم

روى اخلليل احلافظ عن علي بن أمحد بن صاحل قال ثنا يوسف بن محدان املديين، ثنا علي بن مكي ثنا أبو هارون 
البكاء عن ابن هليعة عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه، أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال ال 

  .ه من النار قيل وال أنت قال وال أنا إال برمحة اهللا عز وجليدخل أحدكم عمله اجلنة وال ينجي
قال اخلطيب احلافظ، أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن عبد اهللا األصبهاين ثنا حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي، 

بو هاشم، قال مسعت ثنا يعقوب بن يوسف القزويين، ثنا موسى بن حممد أبو هارون البكاء، ثنا كثري بن عبد اهللا أ
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يا بين أكثر من الدعاء فإن الدعاء يرد : أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول

  .القضاء املربم
موسى بن حممد الديلمي، مسع أبا عمر بن هالل بقزوين، سنة تسع وثالثني وثالمثائة وهو أخو إبراهيم بن حممد 

موسى بن املطهر بن احلسن بن موسى املنيقاين ابن أخي الشيخ أيب عمرو عثمان بن احلسن إسفهدوست الديلمي 
  .املنيقاين، مسع فهم املناسك أليب بكر النقاش من عمه سنة إحدى عشر ومخسمائة



موسى بن مهروية، مسع بقزوين أبا احلسن علي بن إبراهيم القطان يف جملس إمالء له من الطواالت، ثنا أبو حممد 
بيد بن حممد الكشوري الصنعاين، حدثين عبد اهللا بن عبد الصمد البحري أبو جعفر كذا قيد النسبة أبو احلسن ع

القطان ثنا عثمان بن مطر، عن أيب جناب، عن عروة املرادي، عن فروة بن مسيك رضي اهللا عنه قال ملا بعثين 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه إىل اليمن

قبل قومي مدبرهم، قال نعم مث قال ال تقاتلهم حىت تدعوهم إىل االسالم فإن أسلموا وإال قلت يا رسول اهللا أقاتل مب
فقاتلهم، فقلت يا رسول اهللا أخربين عن سبأ ما كان أرجل أم امرأة أم جيل قال كان رجالً من العرب ولد عشرة 

منها جبيلة وخثعم وتشأم خلم وجذام  من الولد فتيا من ستة وتشأم أربعة ولد كنده أوالً شعريون ومذحج وأمنار اليت
  .وعامله غسان

موسى بن هارون بن حيان أبو عمرو القزويين قال اخلليل احلافظ ثقة كبري، مسع أباه وعليا الطنافسي وعبد اهللا بن 
اجلراح وبالعراق أبا بكر وعمان ابين أيب شيبة، ومسع منه عبد الرمحن بن أيب حامت وعلي ابن مهروية وعلي بن 

اهيم وجدي أمحد بن إبراهيم بن اخلليل وأمحد ابن حممد بن رزمة وعبد الرزاق بن حممد ثنا حممد بن حممد بن إبر
إسحاق، ثنا أيب موسى بن هارون بن حيان، ثنا عبد اهللا بن اجلراح ثنا أبو عامر العقدي ثنا سفيان، عن حممد بن 

اهللا عليه وآله وسلم قال الدنيا ملعون ما فيها، إال ما  املنكدر، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أن النيب صلى
كان هللا ز وجل، وروى بقزوين حروف القرآن عن أيب عبد اهللا حممد بن عيسى املقربي ولد أبو عمران سنة تسع 

  .ومائتني وتوىف سنة مثانني ومائتني
ين حدث، عن حممد بن سعيد بن موسى بن هارون بن هزاري القزويين، مسع أبه وإمساعيل بن توبة وموسى القزوي

مسقة، وهو من متقدمي علماء خوارزم وصنف كتاباً يف أخبار خوارزم ثنا إبراهيم بن محديج، ثنا عبد اهللا بن أيب 
القاضي ثنا موسى بن هارون اهلاليل، عن حممد ابن يزيد اخلوارزمي عن أمحد الزاهد، عن موسى القزويين عن سلمة 

عبدا هللا بن مسعود رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ليلة األمحر عن مرة القرشي عن 
  .اسر يب إىل السماء رأيت يف السماء السابعة قصراً مزخرفاً حواليه قناديل من نور

فقلت يا جربئيل ما هذا القصر املزخرف، قال يا حممد ستفتحه أمتك من خراسان جول جيحون، فقلت يا جربئيل 
ا جيحون قال هنر يكون بأرض خراسان، من مات حول ذلك النهر على فراشه قام يوم القيامة شهيداً من قربه، وم

قلت ومل ذاك يا جربئيل قال يكون هلم عدو يقال هلم الترك شديد كلهم قليل سلبهم من وقع يف قلبه فزعة منهم قام 
  .يوم القيامة شهيداً

  .م بن محريموسى بن أيب حصني، مسع القاضي إبراهي
  .أبو موسى بن سليمان، مسع أبا عمر بن مهدي بقزوين سنة سبع وتسعني وثالمثائة

  االسم الثاين واألربعون

  .املوفق بن عبد الصمد بن احلسني االمساعيلي، مسع االستاذ الشافعي ابن داؤد املقرئ
من أمايل أيب حفص عمر بن إبراهيم املوفق بن عبد اهللا اجلشي عتيق الشيخ املسافر القزويين الصويف، مسع جزاء 

الكتاين من أيب احلسن حممد بن أمحد بن إبراهيم الصائغ املعروف بابن صرما سنة سبع وثالثني ومخسمائة، بقراأة 
  .احلافظ حممد بن ناصر بن علي ببغداد برواية ابن صرما، عن أيب حممد عبد اهللا الصريفيين عن أيب حفص الكتاين

ين البغوي ثنا أبو الربيع الزهراين، ثنا أبو عقيل عن هبية قالت مسعت عائشة رضي اهللا عنها تقول فيه ثنا عبد اهللا يع



كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يكره املرأة ليس بيدها احلناء واخلضاب، أنبأنا جبميع اجلزء أبو طالب 
  .بأ أبو حممد الصرييفييناملبارك بن علي بن خضري أنبأ أبو حممد حيىي بن علي بن الطراح أن

  .املوفق بن فضيل بن مضر اهلروي، مسع االستاذ الشافعي بن داؤد املقرئ، سنة تسع وتسعني وأربعمائة
  االسم الثالث واألربعون

  .موفقي بن أمريي الكربييت، مسع االستاذ الشافعي سنة سبع ومخسمائة
  االسم الرابع واألربعون

، مسع من أيب منصور املقومي فضائل القرآن أليب عبيد بالري سنة إثنتني ومثانني أبو املواهب بن أيب سعيد القزويين
  .وأربعمائة بقراأة حممد ابن طاهر املقدسي

  االسم اخلامس واألربعون
  .ميسرة بن إمساعيل أبو السرى، مسع أبا الفتح الراشدي

حاجي بن احلسني يف بعض أجزائه،  ميسرة بن جعفر بن ميسرة الصويف أبو اهليجاء نزيل مكة حدث عنه أبو نصر
قال أنبأ أبو الفضل أمحد ابن أيب عمران اهلروي مبكة، ثنا أبو القاسم عمر بن حيىي بن داؤد الفحام ثنا أمحد بن 

احلسن، ثنا أبو عاصم النبيل، ثنا ابن عون، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى 
  .ما من مولود إال وينثر عليه من تراب حضرته: لماهللا عليه وآله وس

قال أبو عاصم فلم جند أليب بكر وعمر رضي اهللا عنهما فضيلة أفضل من هذه ألهنما من طينة النيب صلى اهللا عليه 
وميسرة بن جعفر الذي قدم قزوين وحدث هبا سنة أربع وأربعمائة، وروى القاضي أبو احلسن علي بن . وآله وسلم
قال ثنا أمحد بن حممد، ثنا يوسف بن القاسم بدمشق، ثنا عبد اهللا بن زيدان ثنا أبو كريب ثنا عبيد بن  هلة عنه،

حساب ثنا مسعر ابن كدام، عن عبد امللك بن ميسرة، عن النزال بن سربة، عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
  .و واهللا أعلمقال خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر مث عمر رضي اهللا عنهما هو ه

ميسرة بن علي بن احلسن بن إدريس بن خفاف أبو سعيد القزويين من املشهورين باحلديث بقزوين وكان إمام 
اجلامع، ويقال إنه كتب بيده سبعة آالف جزء، ومسع بقزوين علي بن أيب طاهر وأبا عبد احلسني ابن علي الطنافسي 

قاضي ومحوية بن يونس وسهل بن سعد الطائي وغريهم ويعقوب بن يوسف أجا حسينكا وحممد بن احلجاج ال
وبالري حممد ابن أيوب وأبا بكر أمحد بن حممد بن سهل اللحياين وأبا العباس الشحام وأبا يعقوب يوسف بن عاصم 

وببغداد أبا بكر جعفر بن حممد الفريايب وأبا القاسم البغوي وحيىي بن صاعد وحممد بن حممد بن سليمان الباغندي 
  .د بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف وغريهموأمح

قد مجع ذكر مشيخته يف جزء كبري، وروى عن كل واحد منهم حديثاً وفيه حدثنا أبو القاسم عبيد اهللا بن حممد بن 
عبد الكرمي الرازي حدثنا احلسن بن أيب الربيع اجلرجائي، ثنا يزيد بن هارون، ثنا أبو أمية البصري، ثنا القاسم بن 

ن يزيد بن أرقم رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال نعم املرء بالل ال يتبعه إال عوف، ع
  .مؤمن، وهو سيد املؤذنني واملوذنون أطول أعناقاً يوم القيامة، توىف على ما حكى سنة ثالث ومخسني وثالمثائة

  االسم السادس واألربعون

، مسع بالري أبا سعد احلصريي وحممد بن علي بن أمحد بن قاسوية وأبا حفص ميكائيل بن عبد اهللا الزراد القزويين
  .عمر بن أمحد الوزان، ومسع مسند الشافعي رضي اهللا عنه أو بعضه من القاضي عطاء اهللا بن علي



اق ميكائيل بن عزيزي األهبري الصويف، مسع أبا اخلري أمحد بن إمساعيل حيدث عن املوفق بن سعيد باسناده عن إسح
احلنظلي أنبأ روح ابن عبادة ثنا املسعودي، عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة عن أيب موسى رضي اهللا عنه قال كان 

مسى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم نفسه بأمساء منها ما حفظنا قال أنا حممد وأمحد واحلاشر واملقفى ونيب 
  .الرمحة

  االسم السابع واألربعون
اتب كان من العرب الذين أقاموا اخلراسان مث صار من امللوك بفرغانة فحطب إليه اخلليفة موسى ميمون بن عون الك

اهلادي ابنته فلما زفها إليه استأذن من اخلليفة أن يقيم بقزوين مرابطاً فأذن له فدخلها ودخل مدينة موسى وبىن هبا 
  .بق ذكرهمدارين ورابط فيها وله أوالد وأسباط من أهل العلم واحلديث وقد س

  زيادات حرف امليم من غري رعاية
الترتيب يف االباء أبو معاذ املودب القزويين، روى عنه أبو علي املذكر االسفرائين وغريه، وحدث االستاذ أبو 

القاسم القشريي يف الرسالة، عن حممد بن احلسني مسعت حممد بن علي احلافظ، مسعت أبا معاذ القزويين مسعت أبا 
عت أبا عبد اهللا بن قهرمان الصويف مسعت إبراهيم اخلواص رمحه اهللا عليه يقول انتهيت إىل رجل وقد علي الدقاق مس

  .صرعه الشيطان فجعلت أؤذن يف أذنه فناداين الشيطان من جوفه دعين أقتله فإنه يقول القرآن خملوق
بأ حممد بن علي البخاري أنبأ علي بن حممود أنبأنا والدي رمحه اهللا تعاىل أنبأ سعد اهللا الدقاق أنبأ أمحد وهبة اهللا أن

الزورين أنبأ حممد بن احلسني السلمي أنشدنا علي بن أمحد بن إبراهيم الفارسي أنشدنا أبو معاذ الطائي القزويين 
  :بالري لعلي بن اجلهم

  وجل عن معقوهلا فكر... جلت أياديك عن الشكر 
  إال يوايف بيد بكر... ما ينقضي منك يد ثيب 

يتوهم أن أبا معاذ هو عبيد اهللا بن حممد بن احلسني الذي ذكرناه يف كتاب العني فبينا أنه قد يقال له أبو معاذ وقد 
  .املكتب واهللا أعلم

املوفق بن عبد الرمحن بن علي بن بلكوية أبو شجاع، مسع أبا علي حسنوية بن جاجي بن حسنوية الزبريي يف 
حدثين القاسم بن علقمة، ثنا أبن أيب : اعيل بن عبد اجلبار عن اخلليل قالاالرشاد اخلليلي احلافظ بروايته عن إمس

أن النيب صلى اهللا : حامت ثنا حممد بن عمار بن احلارث ثنا مكي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما
أ يف هذا احلديث ومكي بن إبراهيم أبو السكن البلخي ثقة وأخط. عليه وآله وسلم صلى على النجاشي فكرب أربعاً

حدث به من حفظه بالري قاله أبو زرعة الرازي وصوابه مالك عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن النيب صلى اهللا 
  .عليه وآله وسلم

منصور بن حممد بن القاسم بن احلسن بن يزداد احلبوي العدل أبو الفرج روى عن القاضي أيب بكر اجلعايب وحدث 
ثنا أبو الفرج منصور بن حممد بن القاسم العدل بقراأيت عليه بقزوين، : جم شيوخه، فقالعنه أبو سعد السمان يف مع

ثنا أبو بكر حممد بن عمر القاضي احلافظ، ثنا حممد ابن طاهر بن البختري، ثنا سليمان بن الفضل، ثنا ابن املبارك 
من حسن عبادة املرء : وآله وسلم عن مهام عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه

  .حسن ظنه
احملسن بن حممد بن محزة بن حممد بن أمحد بن جعفر بن حممد بن زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب أبو 
طاهر الزيدي شريف نبيل حدث عن أيب منصور القطان، وروى عنه السمان فقال ثنا أبو طاهر احملسن بن حممد بن 



يه بقزوين قلت قرئ على أيب منصور حممد بن أمحد بن منصور وأنت حاضر، أنبأ أبو يعلى أمحد بن محزة بقراأيت عل
علي، ثنا عبيد اهللا بن عمر ثنا عبد الرمحن بن مهدي، عن هشام بن سعد عن زيد ابن أسلم عن أبيه قال مسعت عمر 

: اهللا االسالم ونفى الشرك، مث قالبن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول فيم الرمالن والكشف عن املناكب وقد أضاء 
  .ومع ذلك ال يدع شيئاً كنا نفعله على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

املظفر بن أردشري بن أيب منصور العبادي أبو منصور بن أيب احلسن قال تاج االسالم أبو سعد السمعاين هو من أهل 
ه على ذلك إىل أن برع فيه لكن مل يكن له سرية مرضية وال مرو له اليد الباسطة يف الوعظ والتذكري كان نشؤ

طريقة مجيلة، مسع أبا علي اخلشنامي أبا عبد اهللا حممد بن حممود الرشيدي وأبا الفضل الشقاين كتبت عنه شيئاً يسرياً 
نصرف إىل مبرو يف دارنا بعد رجوعي من الرحلة وورد بغداد حاجاً مث وردها رسوالً من جهة السلطان سنجري مث ا

  .خراسان
خرج إىل خوزستان رسوالً أيضاً فمات بعسكر مكرم سنة سبع وأربعني ومخسمائة، ونقل تابوته إىل بغداد ودفن 

بالشونيزية وله جمموعات يف التذكري وغريه ومنها كتاب الوسيلة إىل معرفة الفضيلة، أنبأ حممد بن عبد اهللا الشييب 
العبادي، كتابة أنبأ أبو علي نصر اهللا بن أمحد األديب أنبأ أبو نصر بن قتادة، أنبأ  بقراءيت عليه أنبأ األمري أبو منصور

  .حيىي بن منصور ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي
ثنا عبدة عن املعتمر بن سليمان عن أبيه عن حيىي بن أيب كثري، عن يعيش بن الوليد بن هشام، عن موىل الزبري عن 

دب إليكم داء األمم، قبلكم احلسد : نه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قالالزبري بن العوام رضي اهللا ع
والبغضاء هي احلالقة ال أقول حتلق الشعر ولكنها حتلق الدين، وورد أبو منصور العبادي قزوين وذكر هبا ومسع 

  .ة مثان عشر ومخسمائةاحلديث من الشيخ أيب حممد الشافعي احلسني بن حممد االستاذي يف خانقاه سهر هيزه سن
  .موسى بن احلسني بن موسى، مسع أبا بكر حممد بن أمحد بن علي املعروف بالم القزويين هبا، سنة إحدى وأربعمائة

  .منصور بن أيب زرعة بن ميسرة، مسع أبا عبيد اهللا حممد بن علي بن عمر للعسلي بقراءة أيب القاسم بن ثابت
شافعي الرعوي من املتفقهة اخلاشعني، املقلني مسع أهبا أبا يعقوب يوسف بن حممود بن يوسف بن عبد الرحيم بن ال
  .عبد الرحيم سنة تسع وستني ومخسمائة

املنوج بن املظفر بن املشرف بن نصر بن عبد اجلبار بن حامد بن أيب صابر املشرف القاضي، تفقه بقزوين 
له يف الوثائق واحملاضر والسجالت وحنوها تصرف وبأصبهان، وكان جيد القرحية، دقيق النظر ذا حظ من العلم، و

  .وعبارة وإيراد حتمد، ومسع احلديث بأصبهان، وحصلت له إجازة مجاعة من شيوخها املعتربين

مسع أبا عبد الرمحن أمحد بن أيب سعد بن محوية بساوة سنة إحدى وسبعني ومخسمائة، حيدث عن أيب احلسن علي بن 
احلسن بن حممد بن أمحد الكرماين ثنا أبو حممد كسرى بن عبد الكرمي بن كسرى أيب جعفر احلموي ثنا أبو علي 

السلمي، قاضي حلب هبا، سنة ست وستني وأربعمائة، ثنا الشريف أبو عبد اهللا جعفر بن حممد بن أمحد بن احلسني 
  .بن إسحاق بن جعفر الصادق، حدثين أيب أبو إبراهيم حممد

دثين أيب إسحاق حدثين أيب جعفر حدثين أيب الباقر، حدثين أبو زين العابدين، حدثين أيب أمحد ثنا أيب احلسني ح
حدثين أيب احلسني حدثين أيب علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان يصوم رجباً 

وستمائة منصور بن عبد  ويفطر شعبان فإذا رأى اهلالل أصبح صائماً وإذا مل ير اهلالل أصبح مفطر توىف سنة عشر
اهللا بن احلسن أبو عبد اهللا الصويف األصبهاين حدث بقزوين عن أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن علي الثالج، حديثاً 

  .طويالً يف إسالم أيب بكر رضي اهللا عنه



بن شيبة، ثنا ثنا عبد الرمحن بن عمر : موسى بن عمران أبو عمران اخلوزي الرزاز حدث عنه ميسرة بن علي قال
عبد الوهاب الثقفي ثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال كن النساء والرجال على عهد 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يتوضون من إناء واحد
ع منه هذا التاريخ موسى بن عبد احلميد بن عصام اجلرجاين أبو حيىي، حدث بقزوين سنة أربع وتسعني ومائتني، ومس

أبو احلسن القطان وروى عنه ميسرة ابن علي يف املشيخة، قال ثنا سعيد بن عمرو السكوين حبمص ثنا بقية ثنا عبد 
احلميد بن السري الغنوي عن عبيد اهللا، عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .ليس يف صالة اخلوف سهم: وآله وسلم
معن بن عيسى بن إمساعيل بن زكريا بن عيسى بن علي بن احلسن بن عيسى بن جرير بن عبد اهللا أبو سعيد أملى 

احلديث يف اجلامع قال ميسرة بن علي يف مشيخته، ثنا أبو سعيد معن بن عيسى هذا يف اجلامع، حدثين أمحد بن 
مسعت النيب صلى اهللا عليه وآله : ضي اهللا عنه يقولالعباس أبو عبد اهللا الزهري حدثين أبو هدبة، قال مسعت أنا ر

  .وسلم يقول مسوا السقط يثقل اهللا به ميزانكم فإنه يأيت يوم القيامة، ويقول أي رب أضاعوين فلم يسموين
مسعود بن أخي حممد بن مسعود، حدث عن مسبح بن احلسن البصري حدثنا حممد بن موسى احلرشي، ثنا أرطاة، 

ن أبيه عن علي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه وضع قلنسوة وصلى عن جعفر بن حممد ع
  .إليها

حممود بن سرخاب الشرواين وموسى بن عمر بن احلسني اهلمداين فقيهان مسعا صحيفة جويرة بن أمساء بقزوين سنة 
  .ست وأربعني ومخسمائة، من االمام أيب اخلري أمحد بن إمساعيل بإسناده

سن بن عبد اهللا بن هاشم اجلعفري الزينيب السيد أبو زيد القزويين شريف، مسع شيخ االسالم أبا عثمان إمساعيل احمل
بن عبد الرمحن الصابوين، سنة أربع وأربعني وأربعمائة، حديثه عن زاهر السرخسي عن حممد بن وكيع عن حممد بن 

جعدبة، عن صفوان بن سليم عن سليمان بن يسار عن أسلم، ثنا حفص بن حيىي، ثنا حجاج بن حممد عن يزيد ابن 
أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ما عبد اهللا بشيء أفضل من فقه يف الدين، 

  .وكان قد مسع منه مسند حممد بن أسلم بتمامه
ق ذو حظ من العلوم، وكان بنسب إىل املظفر بن مكي بن علي بن يوسف التربيزي أبو منصور القزويين فاصل حاذ

معرفة علوم األوائل أيضاً ومسع الصحيح من احلافظ أيب جعفر اهلمداين، كذلك رأيته خبطه يف إجازته لبعضهم، سنة 
  .ثالثني ومخسمائة، ومسع أيضاً شهردار بن شريوية الديلمي وتوىف خبراسان

، مسع أبا منصور املقومي مع مواله بقزوين سنة مثان ومثانني املبارك بن عبد اهللا اهلندي فىت الفضل بن حممد الطوسي
  .وأربعمائة

املوفق بن أيب طاهر بن الشيخ أيب سعيد بن أيب اخلري أبو العز املهيين، مسع أبا منصور املقومي بقراءة االستاذ 
  .الشافعي

يب نصر حممود بن علي املشرف بن فضل اهللا بن علي بن بلكوية أبو طاهر، مسع مسند الشهاب للقضاعي من أ
  .األديب بقراءة أيب احلسن الشهرستاين سنة ست وعشرين ومخسمائة

مسعود بن أمحد بن أيب القاسم الليثي النيسابوري مث الطوسي أبو أمحد ابن أيب نصر الصويف متعبد حسن األخالق 
د اجلصاص الطوسي ومن أيب ورد قزوين زائراً وكان قد مسع احلديث من خاله أيب بكر عبد اهللا بن مسعود بن أمح

حممد عبد اهللا بن علي بن سويد التكرييت وغريمها وقرأت عليه بزجنان أنبأ خايل أبو بكر أنبأ أبو منصور حممد بن 



إمساعيل اليعقويب اهلروي الصويف أنبأ أبو بكر حممد بن عدنان البار الصويف أنبأ شيخ االسالم أبو إمساعيل عبد اهللا بن 
  .حممد األنصاري

أنبأ محزة بن حممد بن عبد اهللا احلسني أنبأ أبو القاسم األنصاري وعبد الواحد بن أمحد اهلامشي الصويف، عن أيب عبد 
اهللا عالن بن يزيد الدينوري الصويف، مسعت جعفر اخللدي الصويف، مسعت اجلنيد مسعت السري عن معروف 

عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال الكرخي عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده عن علي رضي اهللا 
  .طلب احلق غربة

حممود بن أيب القاسم بن عمر الويد آبادي أبو الوفاء البغدادي دخل قزوين أنبأنا عبيد اهللا بن حممد اخلجندي، ثنا 
ني قدم أبو حنيفة أبو الوفا حممود بن أيب القاسم ابن عمر الويد آبادي، قال مسعت أبا الغنائم البغدادي بقزوين ح

  :كانت صبية من العرب حيب رجالً فمات فقالت: اخلطيب بقزوين لقضاء قزوين قال
  خانه املوت فمات... كان يل إلف مليح 

  أيها املوت أسأت... قلت للموت بشجو 
  وباحلب بدأت... مل تركت األب واالم 

  :قال فسمعها أبوها فاستعادها فقالت
  وت فماتخانه امل... كان يل إلف مليح 

  أيها املوت أسأت... قلت للموت بشجو 
  وباآلس بدأت... مل تركت الورد والنرجس 

املظفر بن حممد بن منصور أبو منصور القزويين املعروف بالرفا، مسع األربعني حمليي السنة احلسني بن مسعود البغوي 
ضي، أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن يوسف ابن منه سنة أربع ومخسمائة وفيه أنبأ أبو علي احلسني بن حممد بن أمحد القا

بامويه أنبأ أمحد بن حممد بن زياد البصري، ثنا أمحد بن منصور الرمادي، ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن هشام بن 
عروة، عن أبيه عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال إن اهللا ال يقبض العلم 

  .احلديث
  .املعاىف بن الفضل بن عون البيع التنوخي كان من الفقهاء والعدول بقزوين توىف سنة ثالث ومخسني وثالمثائة

مكي بن حممد بن احلسني بن العباس بن الفضل النحوي القزويين، مسع أباه يروى عن أيب احلسن القطان، قال ثنا 
ة بن سقالب عن الوازع بن نافع عن سامل عن ابن عمر حممد بن غالب بن حرب حدثين احلارث بن هبرام، ثنا املغري

عن أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه توضأ رجل وبقي على قدميه مثل ظفر مل 
  .وكان ملكي عقب. يصبه املاء فأمر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أن يتم

ن سنة مثان وثالمثائة من حممد بن سليمان بن يزيد الفامي أحاديث علي بن املظفر بن أيب حفص الغساين، مسع بقزوي
موسى بروايته عن أيب إسحاق حممد بن إسحاق بن يزيد وعالن بن مهروية عن داؤد بن سليمان الغازي عن علي 

  .بن موسى
فية أليب عبد الرمحن خمتار بن سعد الصويف، مسع بقزوين أبا حممد عبد اهللا بن عبد العزيز اخلواري يف سنن الصو

السلمي بروايته عنه أنبأ أمحد ابن حممد بن قحطبة املروزي، ثنا حممد بن أمحد الطرسوسي ثنا إبراهيم بن عبيد ثنا زيد 
بن أيب كثري الشامي، ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة عن جعفر ابن حممد عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه قال قال 

له وسلم إن اهللا تعاىل إذا أراد إمضاء أمر ينزع عقول الرجال حىت ميضي أمره فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآ



  .أمضاه رد إليهم عقوهلم ووقعت الندامة
حممود بن عثمان بن احلسني الطوسي، مسع القاضي عبد امللك بن املعاىف بقزوين حديثه عن رزق اهللا بن عبد الوهاب 

و عمر عبد الواحد بن حممد بن مهدي، أنبأ حممد بن خملد العطار الدوري ثنا بن عبد العزيز التميمي أيب حممد أنبأ أب
طاهر بن خالد بن نزار بن املغرية االيلي، حدثين أيب أخربين إبراهيم بن طهمان، عن حممد بن زياد، عن أيب هريرة 

  .يوم القيامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إين خبأت دعويت شفاعة ألميت

حممود بن أيب الفتح بن أيب القاسم اهلروي، مسع القاضي عبد امللك أيضاً بقزوين سنة سبع وعشرين ومخسمائة، 
حديثه عن رزق اهللا أنبأ ابن مهدي أنبأ ابن خملد ثنا احلسن بن عرفة، ثنا زافر بن سليمان، عن إسرائيل عن شبيب 

النفقة كلها يف سبيل اهللا : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بن أيب بشر كذا قال عن أنس رضي اهللا عنه
  .إال هذا البناء فال خري

مضر بن احلسني العجلي أبو احلسن األردبيلي، مسع أبا علي اخلضر ابن أمحد بن حممد بقزوين سنة ستني وثالمثائة 
  .لي بن نصر الطوسي عنهاألربعني حملمد بن أسلم الطوسي بروايته عن أيب علي احلسني بن ع

معقل بن أمحد بن حممد بن الفضل بن حممد بن سنان بن حلبس العجلي أبو القاسم قد سبق ذكر آبائه وشرف بيته 
وسلفه وكان معقل رئيساً مطاعاً وجينها عند اخللفاء والوزراء أديباً جواداً كافياً ويقال إن والده أمحد بن حممد كان 

عن عشرين ألف إكار يف نواحي زجنان وأهبر وحدود الديلم إىل باب الري وأقتىن  قد خلف ضياعاً كثرية ومات
  .معقل ضياعاً كثرية وغريمها وضمها إىل ما ورثه

ملا وىل املعتضد رافع بن هرمثه أعمال الري وقزوين فأمده جبيش كثيف حىت بلغه استيالء حممد بن زيد العلوي على 
عقل أمحد بن حممد يف عسكره وسام رافع أمحد حني فرغا من أمر حممد بن الري ومدن طربستان انضم إليه والد م

زيد أن يبعث ابنه معقالً إىل مدينة السالم رهناً فأجابه إليه وأخرج معقالً معه يف سنة مثان ومثانني ومائتني فبقي هناك 
ص اخلليفة فأضافهم وفرق فيهم مدة مكرماً عند املعتضد يدنيه يف اجملالسة واملواكلة واجتمع عنده من احلجاب وخوا

  .من الثياب واهلدايا ما بلغ مائة ألف درهم
فلما دخل على املعتضد من الغد قال له يا أبا القاسم أسرفت يف الرب فهناه الناس بأن أمري املؤمنني كناه وكان خيتلف 

ى وثالثني وثالمثائة، ومحل إىل بعدما توىف والده وترأس إىل مدينة السالم وناىل جاهاً عريضاً ومات بالري سنة إحد
قزوين ويقال إنه أصابه القولنج، فكان ندماؤه يقولون ريح تسكن فقال ال بل هي دعوة الضعفاء ما ندر من شيء 

  .أتت عليه إال جعلته كالرميم ومات من تلك العلة رحم اهللا املنصفني
ي بن حيدر الرزبري فضائل الشيخ أيب احلسن مسعود بن عبد الواحد بن خسرو القهرماين املتكلم القزويين، مسع عل

األشعري أليب الفضل السهلكي، سنة أربع وستني ومخسمائة بروايته عن الفقيه احلجازي عن اخلليل بن عبد اجلبار 
  .عن السهلكي

  .منصور بن املختار أبو املظفر القرائي، مسع أبا سليمان الزبريي سنة أربعني ومخسمائة
  اءباب النون فيه تسعة أمس

  االسم األول



نامدار بن اسفنجا الديلمي، مسع احلافظ أبا يعلى اخلليلي ويف مسموعه منه حديثه عن علي بن أمحد بن صاحل، ثنا 
حممد بن مسعود، ثنا سلمة بن شبيب النيسابوري، ثنا احلسن بن حممد بن أعني احلراين ثنا معقل ابن عبد اهللا، عن 

ن رجالً أتى النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يستطعمه فأطعمه شطرو سق شعري أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه أ
فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وصبيها حىت كاله فأتى النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال له لو مل تكله ألكلتم 

  .منه ولقام لكم
  االسم الثاين

ضيب أبو عنان القزويين فقيه مقنت رأيت بعض الشروح ناجية بن علي بن أمحد بن الفضل بن احلسن بن ناجية ال
ملختصر املزين خبطه يف جملدات توهم أهنا من تعليقه وهي من وقوفه املوضوعة يف صندوق عبد اجلبار بن حامت ومسع 
مسند عبد الرزاق بن مهام من أيب عبد اهللا احلسني بن علي القطان وغريب احلديث أليب عبيد من احلسن بن جعفر 

  .ييب ومسع القاضي عبد اجلبار بن أمحد وببغداد علي بن حممد احلريب وأبا حفص بن شاهني والدارقطينالط
حدث عن أيب جعفر حممد بن أمحد اخلطيب الدهستاين بسماعه منه بأستراباد، سنة ست وتسعني وثالمثائة ثنا أبو 

نا موالي أنس بن مالك رضي اهللا عنه، سعيد احلسن بن علي بن زكريا البصري العدوي، ثنا خراش بن عبد اهللا ث
  .قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم الصوم جنة وروى أحاديث خراش هكذا وهي أربعة عشر حديثاً

مسع علي بن أمحد بن صاحل األحكام أليب علي الطوسي، وتوىف سنة إثنني وأربعني وأربعمائة، وحدث عنه أبو سعد 
ال ثنا أبو عنان ناجية بن علي بن أمحد الفقيه الضيب بقراءيت عليه بقزوين يف مسجده السمان يف معجم شيوخه، فق

خارج املدينة، ثنا أبو احلسن علي بن عمر بن حممد السكري، ثنا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف، ثنا حيىي بن 
ه، عن النيب صلى اهللا عليه وآله معني، ثنا هشام بن يوسف، عن معمر عن أيب حازم، عن سهل بن سعد رضي اهللا عن

  .وسلم، قال يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفاً أو سبعمائة بغري حساب يعين سبعمائة ألف
  االسم الثالث

ناصر بن إبراهيم بن موسى الفركاين أبو القاسم القزويين ينسب إىل حظ من األدب، مسع أبا احلسن حممد بن أيب 
  .عني ومخسمائة وأجاز للقاضي حسني بن أمحد بن هبرامبكر االسفرائين، سنة إثنتني وأرب

  .ناصر بن إبراهيم األردبيلي، مسع نصر بن عبد اجلبار الفرائي بقزوين
  .ناصر بن إبراهيم اخلياط، مسع األستاذ الشافعي املقرئ

ن تفسري ناصر بن أمحد بن احلسني الفارسي أبو منصور املقرئ، مسع بقزوين وخوي وسلماس وغريها، ومسع بقزوي
هشام بن الكليب مسعه من أيب بكر حممد بن إبراهيم الكرجي بروايته عن أبيه عن أمحد بن علي عن حممد بن جعفر 

األشناين، عن حممد بن يوسف الفراء، عن هشام وخرج من مسموعاته جزء كبري مسعه منه بقزوين مراراً اجلم الغفري 
  .من أهل البلد والغرباء

أيب نصر موسى بن أمحد اخلطيب ثنا أبو القاسم نصر بن أمحد بن حممد اخلليل، ثنا أبو يعلى  يف ذلك اجلزء حديثه عن
املوصلي ثنا أبو سعيد القواريري، ثنا حيىي بن سعيد القطان، عن عبيد اهللا عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، 

  .يهعن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال إن امليت ليعذب ببكاء أهله عل
ناصر بن إمساعيل بن أمحد بن حممد بن داؤد الفقيه، مسع أبا منصور وابن صاحل وغريمها توىف سنة ثالث ومثانني وهو 

  .شاب وقد سبق ذكر أبيه وجده



ناصر بن بندار بن ناصر القرائي، مسع اخلليل بن عبد اجلبار، حدث عن أيب القاسم عبد الرمحن بن املظفر النحوي 
، مسع منه بفسطاط مصر، ثنا أبو بكر أمحد بن حممد بن إمساعيل املهندس حدثنا أبو بكر حممد بن الكحال، وذكر أنه

ريان التجييب، ثنا حممد بن رمح، ثنا الليث بن سعد عن أيب الزبري املكي، عن حيىي بن جعدة، عن أيب هريرة رضي 
  .مبن تعولاهللا عنه أنه قال يا رسول اهللا أي الصدقة أفضل قال جهد املقل وابدأ 

ناصر بن احلسن بن أمحد بن تيت، مسع مسند عبد الرزاق من أيب عبد اهللا القطان ومشكل القرآن البن قتيبة من أيب 
حممد احلسن بن جعفر الطييب ومسع أبا عمر بن مهدي، والقاضي أبا حممد بن أيب ذرعة، وكان من الطلبة وأهل 

تاب التفرد أليب داؤد السجستاين بروايته عن ابن داسة عنه قال ثنا املعرفة ومما مسعه مع ابن أيب زرعة حديثه يف ك
  .حممد بن حيىي بن فارس

ثنا حممد بن عبد اهللا بن املثىن حدثين أشعث، عن حممد بن سريين عن خالد عن أيب قالبة، عن أيب املهلب عن عمران 
  .فسجد سجدتني مث تشهد مث سلمبن احلصني رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم صلى هبم 

ناصر بن أيب احلسن الراشدي، مسع مع أخيه خليفة االشجيات من أيب الفتوح حممد بن الفضل األسفرائين ببغداد 
  .سنة سبع وثالثني ومخسمائة

ناصر بن احلسني بن حممد بن أيب حجر العجلي الدهخدا أبو املعايل نسيب فاضل جيد الطبع الشعر كتب إىل الشيخ 
  :مد بن عبد امللك بن املعافا يف أبياتحم

  وفاجأين كتاب ابن املعافا... سرى عين مهومي حني وافا 
  وأظهر نبوة وجفى وجافا... كتاب أخ إذا ما خان دهر 

  وحسن العهد فعالً واعترافا... يزيد تكّرماً وصفا ود 
  عليه ما سرى طيف وطافا... سالم اللّه والسقيا سجاالً 

  إليه الريح ال اجلرد العجافا... ركبت شوقاً  فلو أين استطعت
  وغب السلم أبدت يل خالفا... ولكن الليايل عايذتين 

  :وأيضاً
  كأس العقوق فما عذري لتقصريي... كيف اعتذاري وقد جرعت ودكم 

  ومعدن الفضل واالفضال واخلري... معىن العلوم ومغىن كل مكرمة 
  يوم كل توفري من بركم كل... مين قصور وإقصار ويغمرين 

  يوماً أقيكم مبيسوري ومعسوري... لو كنت أملك نفسي ما هجرتكم 
  .توىف وشبابه غض وكثرت فيه املراثي

ناصر بن زهري بن علي احلذامي أبو الفتح بن أيب نصر من أسباط الشيخ أيب سعيد بن أيب اخلري روى بقزوين 
ه سنة تسع وأربعني ومخسمائة بسماعه من أيب بكر حممد أحاديث أيب مكيس دينار بن عبد اهللا عن أنس رضي اهللا عن

بن علي بن حفص احللوائي البخاري، عن أيب بكر حممد ابن احلسن املنصوري، عن أيب إسحاق إمساعيل بن عمر بن 
حفص العبقي، عن أيب حامد أمحد بن حممد بن يعقوب الصويف من أيب العباس اهليثم بن أمحد بن اهليثم البصري عن 

  .دينار
مسع ناصر الصحيحني مجيعاً من الفراوي ووسيط الواحدي، عن عبد اجلبار اخلواري ووجيزه عن الفراوي عنه 

وعوايل حديث مالك بن أنس يف أربعة أجزاء عن زاهر الشحامي عن أيب سعد الكنجروذي عنه وأنبأ والدي مساعاً 



بن أمحد اخلطيب، ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب  وإجازة وأنبأ ناصر بن أيب نصر احلذامي بالري أنبأ أبو بكر حممد
علي الواعظ ثنا الليث بن أيب احلسني الليثي، أنبأ أمحد بن إبراهيم الدبيلي، ثنا زيد بن زريع، عن بشر بن منري عن 

ينظر اهللا أربعة ال : القاسم بن عبد الرمحن عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .إليهم يوم القيامة عاق ومنان ومدمن مخر ومكذب بقدر

ناصر بن عبد الرزاق بن دولينة، مسع أبا عبد اهللا القطان مسند عبد الرزاق ومسع أبا عمر بن مهدي ومسع القاضي 
ين، ثنا حممد بن أبا حممد بن أيب زرعة سنة أربع وتسعني وثالمثائة يقول ثنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داؤد السجستا

كثري أنبأ سفيان، عن عبد امللك بن عمري، ثنا عبد الرمحن بن أي بكرة عن أبيه أنه كتب إىل ابنه قال رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وآله وسلم ال يقضي احلكم بني إثنني وهو غضبان قال أبو داؤد هذا يعرف من حديث الكوفة 

  .بكرةومرجعه إىل البصرة إىل عبد الرمحن ابن أيب 
ناصر بن عصام بن منصور املنهاجي يعرف جبمال االسالم ووزر لألمري ألب أرغو بقزوين وكان له فضل ونظر يف 

  .العلوم ومروة وأبوة ونسخ احلديث واستنسخه بقزوين سنة إحدى وستني ومخسمائة
  .ناصر بن علي، مسع أبا عمر بن مهدي بقزوين

  .بن محريناصر بن أيب الفرج اجلباين، مسع إبراهيم 
ناصر بن حممد بن أمحد اخلطيب التميمي أبو الفتح، مسع أبا نصر الوفاء بن الشافعي البزاز يف خانقاه سهر هيزه سنة 

  .ست عشرة ومخسمائة
ناصر بن حممد بن منصور الرفا، مسع اخلليل القرائي سنة ثالث وتسعني وأربعمائة، قال ثنا أبو بكر حممد بن يوسف 

أبو احلسني حممد بن احلسني السراج ثنا أبو علي احلسن بن املثىن بن معاذ ثنا أبو حذيفة موسى  بن حممد الزاهد ثنا
النهدي ثنا سفيان بن سعيد عن املثىن عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال 

رمل وفينا احلائض واجلنب والنفساء فتأيت جاء رجل أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، فقال أنا نكون بال
  .علينا أربعة أشهر أو مخسة أشهر وال حبد املاء فقال عليك التراب يعين التميم

ناصر بن حممد أبو سعد األسفرائين من األئمة الزهاد، مسع منه بقزوين الكثري وأكثر روايته عن أيب الفتح املقدسي، 
الكرجي عنه، قال أنا أبو الفتح نصر بن إبراهيم املقدسي مبدينة صور، أنبأ أبو أنبأنا أبو الفضل حممد بن عبد الكرمي 

الفرج عبيد اهللا بن حممد بن يوسف النحوي، ثنا علي بن عبيد اهللا بن عبد العزيز املوصلي، ثنا أبو بكر حممد بن 
د عن أيب شيبة عن أنس رضي صلة، ثنا أبو علي نصر بن عبد امللك الشحاذي، ثنا سليمان بن يزيد، ثنا علي ابن يزي

  .من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين: اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
ناصر بن حممد بن توالن الصرييف الفقيه، مسع أبا الفتح الراشدي يف الصحيح حملمد بن إمساعيل ثنا حيىي بن بكري، ثنا 

عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله  الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سامل
وسلم قال بينا أنا نائم أطوف بالكعبة إذا رجل آدم سبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه، قلت من هذا قالوا ابن 

ا الدجال أقرب مرمي، مث ذهبت التفت فإذا رجل جسيم أمحر جعد الرأس أعور العني كان عينية عنبة طافية قالوا هذ
  .الناس شبهاً ابن قطن رجل من خزاعة

ناصر بن حممد األهبري، مسع مسند الرضا من ظفر بن احملسن اخلضري يف اجلامع بقزوين، سنة إحدى وتسعني 
وأربعمائة، ومسع من نصر بن عبد اجلبار القرائي وفيما مسع منه حديثه عن أيب طالب العشاري ثنا أبو احلسن 

البغوي أبو الربيع الزهراين ثنا محاد بن زيد عن املعسلي بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن  الدارقطين، ثنا



  .العبادة يف اهلرج كهجرة إيل: يسار رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
ربعمائة، ومسع يف الصحيح ناصر بن أيب حممد بن وارك احلالوي، مسع القاضي عبد اجلبار ابن أمحد سنة مثان وأ

لالمام البخاري، من أيب الفتح الراشدي ثنا عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء رضي اهللا عنه 
  .آخر آية نزلت خامتة سورة النساء يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة: قال

ومسع علي بن أمحد بن صاحل كتاب األحكام أليب علي ناصر بن حممود، مسع القاضي أبا حممد بن أيب زرعة الفقيه 
  .احلسن بن علي الطوسي

ناصر بن املسافر البزاز، مسع أبا الفتح الراشدي يف الصحيح ثنا عبد اهللا بن يوسف، أنبأ مالك عن ابن شهاب عن 
آله وسلم هنى عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن أيب مسعود األنصاري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  .مثن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
ناصر بن منصور الغازي األردبيلي، مسع أبا الفتح الراشدي يف الصحيح، حدثين إسحاق بن إبراهيم، أنبأ روح بن 

فأىب عبادة ثنا ابن أيب ذنب عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه مر بقوم بني أيديهم شاة مصلية فدعو 
  .خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ومل يأكل من خبز الشعري: أن يأكل وقال
  االسم الرابع

نصر بن أمحد بن حممد بن العراقي أبو املظفر الطاوسي كانت له مروة ويف طبعه طلب رفعة ومتيز عن األقران 
الصوفية أليب عبد الرمحن السلمي من  وأفضى ذلك به إىل أن ورد بقزوين وإىل أن توىل قضاء مهدان، ومسع سنن

االمام أيب اخلري أمحد بن إمساعيل سنة إحدى ومثانني ومخسمائة بروايته عن عبد الرزاق بن عبد اهللا بن أيب القاسم 
القشريي، عن جدته فاطمة بنت أيب علي الدقاق عن املصنف، ومسع منه أيضاً كتاب يوم وليلة أليب بكر السين سنة 

  .مثانني
بن أمحد بن وارين، مسع أبا احلسن القطان وفيما، مسع حديثه عن أيب إسحاق إبراهيم بن احلسن اهلمداين نصر 

املعروف بابن ديزيل، ثنا نصر بن نافع أبو احلسن القرشي ثنا يزيد بن ربيعة، ثنا أبو األشعث عن ثوبان موىل رسول 
اهللا عليه وآله وسلم يقبل اجلبار يوم القيامة فيثىن  اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ورضى عنه قال قال النيب صلى

رجله على اجلرب فيقول وعزين ال جتاوزين اليوم ظلم فينصف اخللق بعضهم من بعض حىت أنه لينصف الشاة اجلما 
  .من العضباء ينطحها نطحة

ن القطان، ثنا أبو حامت نصر بن احلسن الفقيه األديب أبو العال األهبري، مسع أبا طلحة اخلطيب حيدث عن أيب احلس
حممد بن إدريس وبشر بن موسى، قاال ثنا عبد اهللا بن الزبري احلميدي، ثنا سفيان ثنا مطرف ابن طريف وعبد امللك 

بن سعيد بن أجبر مجيعاً، مسعا الشعيب، يقول مسعت املغرية بن شعبة على املنرب يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وآله 
  .يه السالم سأل ربه عز وجل فقال أي رب أي أهل اجلنة أدىن منزلةوسلم يقول إن موسى عل

فقال رجل جييء بعد ما يدخل أهل اجلنة اجلنة، فيقال له أدخل فيقول كيف أدخل وقد نزلوا منازهلم، وأخذوا 
ال أخذاهنم، قال فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ما كان مللك من ملوك الدنيا، فيقول نعم أي رب قد رضيت، ق
فيقال له فإن لك هذا ومثله ومثله قال فيقول رضيت أي رب فيقال له فإن لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت 

  .عينك
نصر بن احلسني بن حاجي بن أمحد اخليارجي بن أخي الشيخ اسكندر الشهيد، مسع مع أبيه وعمه مسند الشافعي 

  .ربعمائة، واهللا أعلمرضي اهللا عنه، من أيب خالوية الدربندي سنة ثالث وتسعني وأ



نصر بن عبد اجلبار بن عبد اهللا بن عبد اجلبار ذكر الكياشريوية ابن شهردار وأبو سعد السمعاين أنه كان شيخاً 
واعظاً صدوقاً أبو سعد، وقد صنف ومجع شيوخه الذين مسع فيهم على ترتيب حروف املعجم ومسع علي بن موسى 

روايته عن أبيه عن علي بن مهروية عن داؤد بن سليمان الغازي عن علي بن الرضا من احلافظ اخلليل بن عبد اهللا ب
  .موسى

مسع ببغداد سنة مخسني وأربعمائة من أيب حممد احلسن بن علي بن حممد اجلوهري ومن أيب طالب حممد بن علي بن 
ثنا أبو حفص عمر الفتح العشاري احلريب، ومسع منه أحاديث خرجها عن شيوخه، عن أيب القاسم البغوي وفيها حد

بن أمحد بن شاهني الواعظ، ثنا عبد اهللا بن حممد البغوي ثنا قطن بن نسري، ثنا جعفر بن سليمان، ثنا ثابت عن أنس 
  .بن مالك رضي اهللا عنه

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حىت يسأله شسع نعله إذا انقطع، 
أمحد بن حممد الزجنوي سنة إثنتني ومثانني وأربعمائة، ومسع من نصر بن عبد اجلبار باملدينة يف احملرم سنة ومسع أبا بكر 

مثان ومخسمائة احلافظ أبو سعد أمحد بن حممد البغدادي وابناه احلسن وعبد الرحيم وعطاء بن ناصر بن حممد اهلروي 
  .د بن أمحد الزبرييوببغداد منصرفه من احلج القاضي أبو احلسام حممد بن مح

ثنا اخلطيب أبو البدر حرب بن مكي بن حممد األهبري بقراءة أيب القاسم إمساعيل بن أيب الفضل الناصحي وهبمدان 
أبو العالء محد بن نصر احلافظ وشريوية بن شهردار الديلمي وأبو الفخر سعد بن حممد بن بوغه وبالري القاضي 

األديب أبو الفتح حممد بن عبد اهللا النيسابوري وبآمل أمحد بن إبراهيم بن عبد الكرمي بن سهلوية وابنه إسحاق و
  .هجري الطربي وأبو الربيع عبد اجلبار بن حممد وبقزوين مجاعة ال حيصون

نصر بن علي بن احلسن بن عالن أبو منصور القزويين، مسع أبا حامت أمحد بن احلسن البزاز، حيدث عن احلسني بن 
ثنا حممد بن عمرو البصري، ثنا أبو الربيع حممد بن الفضل البلخي، مسعت احلسن بن أمحد  احلسن بن عبد الصمد

الشروطي بتستر، مسعت سهل بن عبد اهللا رمحه اهللا تعاىل يقول أقيمت الصالة ذات يوم وأنا آكل شهوة أشتهيها 
ت فسوف يلقون غياً فغدوت يف فأثرت الشهوة مث قمت إىل الصاله فإذا قاري يقرأ أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوا

  .طلبه فلم أجده فجعلت على نفسي أن ال آكل الطعام أبداً
نصر بن علي احلسن بن حممد املذكر أبو هاشم بن أيب احلسني الصيقلي القزويين كتب الكثري خبطه الدقيق ومجع 

القطان حديثه، عن علي بن  وألف يف التذكري خاصة ما ال حيصى، ومسع أبا طلحة اخلطيب يف الطواالت أليب احلسن
عبد العزيز ثنا شجاع بن خملد ثنا حيىي بن محاد ثنا أغلب بن متيم السعدي، عن خملد بن هذيل، عن عبد الرمحن 

املدين، عن عبد اهللا بن عمر عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن 
  .سموات واألرضتفسري هذه اآلية له مقاليد ال

ال إله إال اهللا واهللا أكرب، وسبحان اهللا وحبمده أستغفر اهللا وال قوة إال : فقال ما سألين عنها أحد قبلك قال تفسريها
باهللا األول واألخر والظاهر والباطن بيده اخلري وهو على كل شيء قدير، من قاهلا إذا أصبح عشر مرار أعطى ست 

يس وجنوده وأما الثانية فيعطى قنطاراً يف اآلخرة وأما الثالثة فريفع له درجة يف خصال أما أوالهن فيحرس من إبل
  .اجلنة

أما الرابعة فيزوج من احلور العني وأما اخلامسة فيحضره إثنا عشر ملكاً وأما السادسة فله من األجر كمن قرأ 
اعتمر فتقبلت حجته وعمرته فإن القرآن والتوراة واالجنيل والزبور وله مع هذا يا عثمان من األجر كمن حج و

قال علي بن عبد العزيز هذا حديث مضطرب االسناد وأغلب بن متيم ليس . مات من يومه طبع بطابع الشهداء



  .بقوي يف احلديث وخملد بن هذيل وعبد الرمحن املدين جمهوالن
لك يف فوائده وأيضاً أبو سعد مسع أبو هاشم حممد بن سليمان بن يزيد أيضاً وحدث عنه حممد ابن احلسني بن عبد امل

السمان فقال يف معجم شيوخه، ثنا أبو هاشم نصر بن علي بن احلسن بن حممد املذكر بقزوين بقراءيت عليه، ثنا 
حممد بن سليمان بن يزيد ثنا احلسن بن أمحد بن عبد الرمحن الرياش الشيباين بقزوين ثنا حممد بن محيد الرازي ثنا 

إنتهى النيب صلى اهللا عليه : ان ثنا إبراهيم بن اجلعد، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قالخالد بن أيب خالد الطح
وآله وسلم إىل قوم بينهم شحناء، فقال أال أدلكم على صدقة حيبها اهللا ورسوله قالوا بلى يا رسول اهللا قال إصالح 

  .ذات البني إذا تفاسدوا
فظ عنه يف مشيخة فقال، حدثين نصر بن حممد احلافظ عند رجوعه نصر بن حممد األندلسي احلافظ أبو القاسم احلا

من خراسان سنة ثالث ومثانني حدثين أبو حممد احلسن بن علي بن عمرو احلافظ بالبصرة أخربين جعفر بن عبد اهللا 
  .بن يونس بن عبيد

ونس جدي يونس عن جدي زعم لنا أن أباه جعفر بن عبد اهللا موىل عبد القيس حدثه قال حدثين أيب عبد اهللا بن ي
يونس بن عبيد، عن احلسن، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وأبو 

بكر الصديق وزيري وخليفيت على أميت من بعدي وعمر ينطق من لساين وعلى ابن عمي وأخي وحامل رأيت 
  .وعثمان مين وأنا من عثمان

ل الطوسي حدث يف اجلامع بقزوين، عن حممد هارون بن شعيب رأيت خبط علي بن احلسن نصر بن حممد أبو الفض
القصري، حدثين أبو احلسن علي بن حممد القزويين القاضي مبصر، ثنا أبو الفضل نصر بن حممد الطوسي، بقزوين يف 

ثنا صدقة بن كليب  اجلامع حدثين حممد بن هارون بن شعيب، ثنا أمحد بن حممد بن هارون يعرف بابن الربقي،
املرادي، ثنا عبد املنعم بن بشري املدين، ثنا حفص بن عمران البصري، ثنا داؤد ابن أيب هند عن عمرو بن دينار، عن 

إذا أقيمت الصالة فال : عطا بن يسار عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .صالة إال املكتوبة

د بن قهيار أبو احلسن القهياري القزويين أحد املتفقهه، مسع االمام أبا اخلري أمحد بن إمساعيل يف املتفق نصر بن حمم
أنبأ أبو حامد بن الشريف ثنا حممد بن حيىي، ثنا زيد بن هارون، أنبأ . حملمد بن عبد اهللا بن حممد ابن زكريا اجلوزقي

ال يؤمن أحدكم حىت أكون : ل اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمشعبة عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه، قال قال رسو
  .أحب إليه من ولده ووالده، والناس أمجعني

نصر بن حممد بن نصري بن عبد العزيز أبو إمساعيل اخلواري فقيه واعظ تفقه خبراسان وغريها وورد قزوين، ومسع 
حسان بن سعيد املنيعي بروايته عن أيب الفتوح  منه هبا سنة ست وأربعني ومخسمائة كتاب األربعني للرئيس أيب علي

عبد الوهاب ابن شاه بن أمحد الصويف الشاذياخي عن املصنف وحدث عن وجيه بن طاهر الشحامي وأيب بكر حممد 
  .بن أمحد ابن حممد بن البزاز البسطامي بسماعه منهما بنيسابور

عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي، أنبأ جدي أبو  قاال أنبأ أبو جعفر حممد بن حممد الساماين األديب أنبأ أبو
عمرو إمساعيل بن جنيد أنبأ علي بن احلسني اجلنيد الرازي، ثنا عقبة بن مكرم ثنا يونس بن بكري، ثنا عمرو ابن 

مسرة، عن جابر عن أيب الطفيل عن علي رضي اهللا عنه، مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم جيهر يف املكتوبات 
مسعت االمام احلرمني أبا املعايل عبد : وحدث عن عبد اجلبار بن حممد اخلواري البيهقي قال. ببسم اهللا الرمحن الرحيم

  :امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين ينشد يف أثناء خطبته



  سوداء أكنانه على اآلفاق... قلت للفرقدين والليل ملق 
  سهم الفراقبني شخصيكما ب... أبقيا ما بقيتما فسريمى 

عن عبد الرزاق بن حممد الطييب عن حممد بن عبيد اهللا السريجاين العارف، الشيخ أيب عبد الرمحن يف كتاب كالم 
إمام الشافعي رضي اهللا عنه يف احلقائق واملعامالت من مجعه أنشدين حممد بن طاهر الرزبري أنشدين املطريف للشافعي 

  :رضي اهللا عنه
  الدهر يأيت على املبين والبان... نتها يا من تعزز بالدنيا وزي

  فعزه عن قليل زائل فان... ومن يكن عزه الدنيا وزينتها 
  فاجعل كنوزك من بر وإميان... واعلم بأن كنوز األرض من ذهب 

نصر بن منصور بن حممد بن أمحد بن منصور القطان أبو الفتح سبط أيب منصور القطان يوصف مبعرفة الفقه، ومسع 
لفتح الراشدي يف الصحيح حديث البخاري، عن عبد اهللا بن حممد، ثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن من أيب ا

صليت أنا ويتم يف بيتنا خلف النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وأم سليم خلفنا احتج به : مالك رضي اهللا عنه قال
  .البخاري لوقوف املرأة وحدها

عنه أبو احلسن القطان وذكر أنه كان من عباد اهللا الصاحلني، أنبأنا نصر بن أيب نصر الرازي، ورد قزوين وروى 
القاضي عطاء اهللا بنعلي بن بلكوية أبا مطيع عبد الرفيع بن عبد الرمحن بن عبد العزيز بن حممد بن عبد السالم ثنا 

عبد الرمحن نصر بن أيب أبو حفص بن جابارة، ثنا علي بن احلسن بن إدريس القزويين، ثنا أبو احلسن القطان، ثنا أبو 
نصر الرازي بقزوين ثنا عبد الرمحن بن إبراهيم أبو سعد دحيم ثنا الوليد بن مسلم أبو عبد الرمحن عن عبد اهللا بن 

  .العالء عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

ورأيت خبيل أيب . مك واروك من املاء الباردأمل أصحح جس: قال إن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة أن يقال
احلسن القطان، ثنا أبو عبد الرمحن نصر بن أيب نصر الرازي بقزوين، وكان ينزل اخلان خان سندول سنة إثنتني 

وسبعني ومائتني، ثنا حممد بن رجاء الوصايب املعروف بالسختياين أبو احلسن ثنا إبراهيم بن احلكيم بن أبان العدين، 
يب عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، قال رأيت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يشرب املاء حدثين أ

  .فيتنفس ثالثة أنفاس قال هو أهنا وأمر أو أبرأ
نصر بن حيىي بن منصور أبو منصور النيسابوري، مسع بقزوين سنة مخس وتسعني وثالمثائة، وحدث هبا وممن مسع منه 

أنبأ أبو منصور نصر بن حيىي النيسابوري أنبأ حيىي بن : بن عبد اهللا احلافظ، فقال يف مشيختهأبو يعلى اخلليلي ا
منصور القاضي ثنا علي بن عبد العزيز مبكة، ثنا أبو نعيم ثنا أبو العنبس أخربين أيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، 

حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا ويقيموا الصالة  أمرت أن أقاتل الناس: قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك حرمت دماؤهم وأمواهلم وحساهبم على اهللا

  .أبو نصر بن احلسني بن أيب احلسن األرغياين، مسع الرياضة أليب حممد األهبري من أيب علي املوسياباذي بقزوين
  .عبد الواحد بن مهدي البغدادي بقزوين أبو نصر بن أيب طالب املؤدب، مسع أبا عمر

  .أبو نصر بن أيب العباس االسكاف، مسع فهم املناسك أليب بكر النقاش من أيب عمر املنيقاين سنة عشر ومخسمائة
أبو نصر اهلاروين اجلرجاين، مسع بقزوين من أيب طلحة القاسم ابن أيب املنذر، ذكر االمام أبو عبد الرمحن طاهر بن 

مي يف بعض أماليه، ثنا أبو نصر اهلاروين اجلرجاين، أنبأ أبو طلحة القاسم بن أيب املنذر بقزوين، ثنا علي حممد الشحا
بن إبراهيم بن سلمة، ثنا أبو العباس حممد بن احلسني األمناطي، عن بعضهم ال يقبل اهللا عز وجل من العمل إال ما 



  .خلص له وال يقبله إال خلص إال ما كان على السنة
  .نصر الباوردي، مسع القاضي إبراهيم بن محري بقزوينأبو 

  االسم اخلامس

نصري بن عبد اجلبار القرائي، مسع اخلليل بن عبد اجلبار سنة سبع ومثانني وأربعمائة ما حدث به عن أيب احلسن علي 
  .ابن عمر اللؤلؤيبن عبد الواحد بن حممد ثنا القاضي الشريف أبو عمر القاسم بن جعفر اهلامشي ثنا حممد بن أمحد 

ثنا أبو داؤد السجستاين، ثنا عثمان بن أيب شيبة، ثنا حممد بن بشر ثنا زكريا ثنا مصعب عن شيبة عن طلق بن 
حبيب، عن عبد اهللا بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا حدثته أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان يغتسل 

  .من احلجامة وغسل امليتمن أربعة من اجلنابة وليوم اجلمعة و
  االسم السابع

  .النضر بن بندار بن املرزبان، مسع حممد بن احلجاج البزاز بقزوين مع احلسن القطان
  االسم الثامن

النعمان بن إبراهيم اجلبلي األمري أبو الفضل، مسع بقزوين االستاذ الشافعي بن داؤد املقرئ، ومسع أبا زيد الواقد بن 
أليب احلسن القطان سنة ست وسبعني وأربعمائة، حديثه عن أيب بكر حممد بن الفرج األزرق اخلليل يف الطواالت 

قال أقطعين : البغدادي ثنا حجاج بن حممد يعين األعور ثنا شعبة عن مساك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه
أعلمها إياه فقال يل معاوية أردفين : النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أيضاً فأرسل معي معاوية أن أعطها إياه، أو قال

أعطين نعلك، قلت أتبعك بظل الناقة قال فلما ويل معاوية : خلفك فقلت ال تكن من أرداف امللوك قال فقال
  .وذكر يف احلديث قال وائل وددت أين محلته بني يدي. اخلالفة أتيته فأقعدين معه على السرير

يب، روى عنه عبد اهللا ابن محزة الزبريي وعبد اهللا بن نافع، وروى عنه النعمان بن أمحد بن نعيم الواسطي أبو الطب
عبد الرزاق بن حممد ابن علي وكان قاضياً، مسعت أيب يقول قال موسى بن إسحاق األنصاري قاضي القضاة بالري 

  .للنعمان بن أمحد حني واله قزوين قد وليتك قزوين، وهي طست من ذهب مليت عقارب

ي الفرضي، ثنا عبد الرزاق بن حممد بن علي ثنا النعمان بن أمحد الواسطي القاضي بقزوين، حدث عن حممد بن عل
ثنا عبد اهللا بن محزة الزبريي حدثين يعقوب بن حممد بن عيسى الزهري، عن أيوب الثقفي، عن حممد بن زياد، عن 

ى اهللا عليه وآله وسلم الغريب احلكم بن أبان عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، قال قال رسول اهللا صل
  .إذا مرض نظر عن مينيه ومشاله ومن أمامه ومن خلفه فلم ير أحداً يعرفه غفر له ما تقدم من ذنبه

  .أبو نعيم بن أيب النجم العصار، مسع أبا الفتح الراشدي
  االسم التاسع

مشهور بالفقه والنظر وروى عن أيب نوح بن إمساعيل بن إبراهيم بن القاسم بن احلكم القزويين القاضي أبو احلسن 
طاهر املخلص، ومسع القاضي عبد اجلبار بن أمحد كثرياً من أماليه وفيها ثنا أمحد بن زكريا بن حيىي السباعي، ثنا 

هشام بن علي ثنا احلسني بن حممد عن يوسف بن خالد ثنا أبو جعفر احلطمي، عن عبد الرمحن بن عقبة بن الفاكه 
  . صلى اهللا عليه وآله وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة ويوم اجلمعةبن سعد أن رسول اهللا

روى عنه ابنه ظفر وهذا القاضي نوح بن إمساعيل مكثرة من كل فن وله معلقات كثرية مفيدة وتفقه على الشيخ 



سني البصري يف منزله، ثنا أبو أيب حامد األسفرائين ومن عاصره، ورأيت خبطه ثنا الشيخ أبو أمحد عبد السالم بن احل
علي احلسن بن سعيد التربيزي بالبصرة مث قرأت على أيب احلسن بن لنكك قال قال أبو عبد اهللا حممد بن أمحد 

  .الكاتب املعروف باملفجع ثنا أبو العباس أمحد بن حيىي، ثنا عمر بن شبة حدثين سعيد بن عامر
قدمت من البحرين فلقيت عمر رضي اهللا : هريرة رضي اهللا عنه قالقال قال حممد بن عمرو ثنا أبو سلمة عن أيب 

عنه فسألين عن الناس فأخربته، مث قال يل ماذا جئت به قلت جئت خبمسمائة ألف، فقال وحيك هل تدري ما تقول 
  .قلت نعم مائة ألف ومائة ألف حىت عددت مخس مرات قال إنك ناعس فارجع إىل أهلك فنم فإذا أصبحت فأتين

فلما أصبحت أتيته، فقال ماذا جئت به قلت جئت خبمسمائة ألف فقال هل تدري ما تقول، قلت نعم مائة ألف  قال
مخس مرات فقال أطيب قلت ال أعلم إال ذاك قال فصعد املنرب، مث محد اهللا وأثىن عليه، مث قال أيها الناس قد جاءنا 

  .مال كثري فإن شئتم أكيلكم كيالً وإن شئتم أعدكم عداً
يا أمري املؤمنني رأيت هؤالء األعاجم يدونون ديواناً، قال فدون وفرض للمهاجرين األولني : قام إليه رجل فقالف

وثنا املفجع ثنا أبو عبد اهللا احلسني بن معاذ : مخسة آالف ولألنصار أربعة آالف وألمهات املؤمنني إثىن عشر ألفاً
  .ا أبو سلمة موسى بن إمساعيل املنقري ثنا محاد بن سلمةاألخفش ابن أخي عبد اهللا بن عبد الوهاب احلجي ثن

قال قال يل شيخ من قريش كنت عند األعمش فأجرى ذكر احلسن بن عمارة، فقال األعمش ظامل ويل املظامل ما 
فأتيت احلسن بن عمارة فأخربته اخلرب، فقال يا غالم علي مبنديل وأثواب فوجه هبا إىل : واحلديث قال. للحايك
  .قال فأتيت األعمش فأجريت ذكر احلسن ابن عمارة فقال األعمش بخ بخ حبذ احلسن بن عمارة األعمش

قال قلت يا أبا حممد قلت باألمس ما قلت وتقول اليوم ما تقول فقال ثنا خيثمة بن عبد الرمحن، عن أيب هريرة 
حب من أحسن إليها وبغض من  جبلت القلوب على: رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

وثنا أبو عبد اهللا وهو املفجع، ثنا علي بن هشام الرقي بسرمن رأى قال أخربونا أن مساوراً الوراق . أساء إليها
  :تعرض بأيب حنيفة وأصحابه رضي اهللا عنهم

  حىت ابتلينا بأصحاب املقائيس... كنا من الدين قبل اليوم يف سعة 
  واستعملوا الرأي عند الفقر والبؤس... سبهم قاموا من السوق إذ خفت مكا

قال فبلغت أبا حنيفة رضي اهللا عنه فبعث إليه ما الذي أظهر هذا منك حنن نرضيك وبعث إليه بدنانري وكسوة فقال 
  :مساور

  بداهية من الفتيا لطيفة... إذا ما أهل مصر بادهونا 
  صليب من طراز أيب حنيفة... أتيناهم مبقياس صحيح 

  وأثبته خبري يف صحيفة... الفقيه به حواه  إذا مسع
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قزوين: كتاب  لتدوين يف أخبار    ا
فعي : املؤلف  لرا  ا

رأيت خبط نوح أيضاً مسعت الشيخ يعين االمام أبا حامد األسفرائين مسعت أبا احلسن بن مرزبان يقول كان ههنا 
أخوان توأمان يشبه أحدمها اآلخر حىت ال مييز بينهما وكانت أمهما وقت االرضاع ال مييز بينهما وحبس أحدمها، 

  .اآلخر يدخل عليه للزيارة فيخرج احملبوس ويقعد الداخل مكانه، ومسعت أن موت أحدمها قارب موت اآلخروكان 
مسعته يقول تزوج أبو حنيفة رضي اهللا عنه إمرأة على إمرأته فغارت القدمية وكانت توحشه وتؤذيه فقال للجديدة 

ذكرت له ذلك فقال رمبا مل تتزوج وكذب من تعايل إىل بييت مسقتية وقويل أن زوجي قد تزوج علي فجاءت إليه و
هذه أيضاً تتهمين وتقول قد تزوجت، ولكن كل امرأة أليب حنيفة : أخبارك وأشار أبو حنيفة إىل املرأة القدمية وقال

  :خارج هذا الدار فهي طالق فصدقته وزالت الوحشة بينهما، ومسعته يقول أنشدين ابن الدقاق لبعضهم
  ل محدان خايلفقا... سألته عن أبيه 

  فقال وايل اجلبال... فقلت من هو هذا 
إن أبا إسحاق : مسعته يقول بذل خاقان البن قتيبة عشرة ألف درهم، حىت صنف له أدب الكاتب، مسعته يقول

املروزي، قال أدخلت يف الشرج اخلبز واللحم دون الفاكهة يعين األصول دون الفروع، وأنشدنا الشيخ أنشدنا أبو 
  :ملرزبان لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنهاحلسن بن ا

  فأبعدكن اللّه من شجرات... إذا مل يكن فيكن ظل وال جىن 
رأيت خبطه مسعت القاضي طاهر الطربي يقول جيوز أن يقول املصلى قبل استوائه قائماً يف حال االعتدال ربنا لك 

  .ن محده وليس يف ذلك ترتيباحلمد، وجيوز أن يقدم قوله ربنا لك احلمد على قوله، مسع اهللا مل
نوح بن عمر األديب كان خاشعاً صاحلاً يعرف شيئاً من األدب وهو أخو صاحل بن عمر بن نوح، ومسعه معه 

  .احلديث من شيوخ وقتها بقزوين
نوح بن أيب املنذر أو املنذر بن حممد بن الزبري أبو النجم املقرئ، مسع اخلليل ونصرا ابين عبد اجلبار ومسع مسند 

  .الشافعي رضي اهللا عنه من عمر بن خالوية الدربندي، بروايته عن أيب عبد اهللا الكاخمي عن القاضي أيب بكر احلريي
  زيادات حرف النون

نصر بن حممد بن علي اهلمداين أبو طالب، مسع صحيفة أهل البيت من االمام ملكداد بن علي بقزوين، سنة أربع 
  .يوعشرين ومخسمائة بروايته عن االقليد

أبو نصر بن القاسم بن صاحل البقال، مسع االستاذ الشافعي املقرئ سنة إحدى ومخسمائة بقراءة احلافظ أمحد بن 
  .حممد بن سلفة

نصر بن حممد اجلويين أبو الفضل، روى الرسالة لالستاذ أيب القاسم القشريي، بقزوين سنة مثان وتسعني وأربعمائة، 
  .االمام أبو الفضل الكرجيبروايته عن املصنف وممن مسعها منه 

ناضر بن الفضل بن ناصر أبو الفتح العمري املروزي، مسع سنن أيب عبد اهللا بن ماجة من أيب منصور املقومي يف ذي 
  .احلجة واحملرم سنة أربع أو مخس ومثانني وأربعمائة

  .ناصر بن منصور املنادي، مسع أبا طلحة القاسم بن أيب املنذر سنة تسع وأربعمائة



ح بن إبراهيم بن أيب الفرج، مسع أبا حممد عبد اهللا بن عبد العزيز اخلواري، بقزوين يف سنن الصوفية أليب عبد نو
الرمحن السلمي، أنبأ حممد بن أمحد بن طاهر الصويف، ثنا أبو نعيم اجلرجاين، ثنا ابن عبد احلكم، ثنا ابن وهب، عن 

ليس : هللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلممالك عن أيب قبيل، عن أيب عبادة بن الصامت رضي ا
  .منا من مل حيمل كبرينا ويرحم صغرينا ويعرف لعاملنا حقه

  .أبو نعيم بن أيب اليمني بن أيب املعايل، مسع االمام أمحد بن إمساعيل بقزوين سنة مثان وثالثني ومخسمائة
  باب اهلاء منه أمساء

ديب رأيت خبط والدي رمحه اهللا تعاىل أنه كان خرياً صاحلاً مقبالً على العبادة حمتاطاً يف هبة اهللا بن أمحد بن بلك األ
  .املطعم قد نيف على السبعني وأنه توىف شهر ربيع األول سنة مخس ومخسني ومخسمائة

، ومسع أبا هبة اهللا بن إسحاق بن عبيد القرشي أبو املعمر القزويين العبيدي، فاضل حسن اخلط والشعر عارف بعلوم
بكر بن كثري سنة تسعني وأربعمائة وأبا منصور املقومي، سنة مثان وستني وأربعمائة بعض جامع التأويل ألمحد بن 
فارس وكان يكاتب فضالء العصر ويكاتبونه كتب إليه فخر الرؤساء أبو املظفر حممد بن أمحد بن حممد املعاوي 

  :األبيوري يف جواب كتاب له
  بطيئاً على مر الشهور احنالهلا... عالقة  لقد علقت حي بقليب

قد علم اهللا سبحانه وال يستشهده باطالً إال من كان عن حلية الدين عاطالً أىن يذكر القاضي األجل االمام مجال 
  :االسالم أهل الضمري وملفارقته عاتب على املقادير والشوق ينشرين ويطويين ويرميين لواعجه فيصيمين

  كما انتفض العصفور باللّه القطر... ك نفضه وإين لتعروين لذكرا
لئن كانت أيام االجتماع قصاراً فقد عقدهتا على جيد الزمان تقصارا وها أنا أشكو البني وعزابه وأدعوا على 

  :احلادي حني ساق ركابه فكم شجاين هذا بالتنيب ودهاين ذلك لفراق احلبيب
  هلوى من مزاركأفيقي فأيهات ا... إذا ذكرتك النفس منا فقل هلا 

قد كنت لفي بني يدي هجر ويف ليل الستفر أخرياته عن فجر، حىت ألقى إيل كتابه الكرمي وعرض علي دره النظيم 
فضاهى خبطه روضاً جموداً وباهى بلفظه قالئد وعقوداً وأطفأ بوروده لوعيت صبابة ووجد، وكأمنا زعقت بفصاحته 

  :خياشيم جند
  إليها وإن كانت بعيداً مرارها... تسابل عنا أم ودعة واهلوى 

  طويل علينا ليلها وهنارها... فإن تسأيل عنافاً نابيلدة 
فاملترقب من تطوله أن يستمر على هذه الوتريه، ويسترسل إىل استرسال حارثة إىل أيب املغرية ولرأيه يف ذلك مضاؤه 

  :قوله إنشاء اهللا تعاىل ورثى هبة اهللا االمام أيب القاسم الكرجي بقصيدة منها
  وقد أطاعته قصواها ودنياها... أرض اجلبال إىل آرائه سكنت 

  حلت هبا وغياثاً عند بلواها... قد كان عدهتا يف كل نائبة 
  يزين ألفاظها يف الرقم معناها... كانت فتاواه ما يف طرزها خلل 

  ما يرتقي هقعة اجلوزاء أعالها... قد كان نال منا ال من جاللته 
  وغصة يف حلوق اخللق مرساها... الدين ثلمتها أعظم جبائحة يف 

  .وشرح هبة اهللا الشهاب أليب عبد اهللا القضاعي شرحاً بالفارسية يقع يف جملدات
هبة اهللا بن بدرك الصويف، مسع صحيفة جويرية بن أمساء من االمام أمحد بن إمساعيل سنة ثالث وأربعني ومخسمائة، 



يف إمالء له عن أيب القاسم الشحامي، أنبأ أبو بكر البيهقي أنبأ أبو احلسني  وسعه سنة سبع وأربعني ومخسمائة، حيدث
بن بشران، ثنا محزة بن حممد بن العباس ثنا عبد الكرمي بن اهليثم، ثنا صاحل بن موسى الطلحي عن عبد العزيز بن 

إين قد قلت فيكم ما : وسلم رفيع عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله
  .لن تضلوا بعدمها ما أخذهتم هبما أو علمتم هبما كتاب اهللا وسنيت ولن تفترقا حىت يردا على احلوض

هبة اهللا بن بينمان األهبري، مسع بقزوين كتاب الناسخ واملنسوخ هلبة اهللا بن سالمة بن نصر املفسر من االمام 
سمائة، ومسع بقراءة والدي رمحه اهللا، وهو يرويه عن أيب علي احلداد عن ملكداد بن علي، سنة ثالث وثالثني ومخ

  .أيب الوفاء مهدي بن أمحد البغدادي عن املصنف
هبة اهللا بن أيب بكر بن علي الصابوين، مسع أبا عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الصمد بن محوية اجلويين، حيدث بقزوين، 

حممد احلسني بن مسعود البغوي، ثنا أبو القاسم الكركاين الطوسي، ثنا أبو  عن أبيه أيب سعد بن عبد الصمد أنبأ أبو
طاهر الزيادي، ثنا حاجب بن أمحد أنبأ عبد اهللا بن أيب رافع عن أبيه، قال رأيت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أذن 

  .يف أذن احلسن حني ولدته فاطمة رضي اهللا عنها بالصالة
ب، مسع االمام أمحد بن إمساعيل يف املتفق أليب بكر اجلوزقي، أنبأ أبو بكر حممد بن أمحد هبة اهللا بن احلجازي القصا

بن دلوية الدقاق ثنا أبو األزهر، ثنا يزيد بن هارون، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم عن جرير بن 
على إقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح عبد اهللا رضي اهللا عنه، قال بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 

  .لكل مسلم
  .هبة اهللا بن حيدر بن إبراهيم التاجر القزويين، مسع ببغداد نصر القرائي

هبة اهللا بن احلسن بن عبد امللك الكاتب أبو املعايل الوليكي القزويين وصفه االمام أبو حممد النجار، فقال شاعر 
لعبارة، كثري االستعارة، قد زان مبزاياه زمانه، وفاق بفقره أقرانه زيد فاخر بديع الشعر، صحيح الفكر بليغ ا

بالفصاحة من سبقه، وعجز عن شاره من حلقه، ومن قرأ ديوانه متأمالً يف معانيه، علم أنه حمق فيما يدعيه حيث 
  .يقول

  املوسوي وتاج الفرس مهيار... فحالن للشعر أين ثالث هلما 

  :وكان متفرقاً فجمعه، وجعله ديواناً ومن شعره ورتب االمام أبو حممد شعره،
  يقتضي كما يقضي غرمي سواكم... أما حان أن يربا سقم هواكم 

  وما لسليم الصد إال رقاكم... أما حان أن يرقى سليم صدوركم 
  وأن لست أرضى يف الورى بسواكم... ومن حمنيت أن ال سبيل إليكم 

  شعراكم وسهاكم ومن بدهر... أحب إىل عيين من مشس غريكم 
  بكم بدالً نفسي وأهلي فداكم... عقدت عليكم خنصري لست أبتغي 

  حبر كحر اجلمر حاشا حساكم... أبيت وأحسائي تلظى من اجلوى 
  وأسخن عيناً منه من قد راكم... لقد سخنت عني امرئ ال تراكم 

  وإن تصرموا حبلي فأنتم وذاكم... فإن تصلوا حبلي فإين واصل 
  :شرابوله يف ذم ال

  من فىت جيعل املدام غذاء... ال ترى يف األنام أسوأ حاالً 
  يشتكي عارض اخلمار اشتكاء... ليس يغدو إال ترا سقيماً 



  ذا جنون موسوساً هذاء... وإذا حانت الظهرية يلقى 
  ميتاً ال جييب منك فداء... وإذا جئته عشاء تراه 

  هى والبقاءصحة النفس والن... فاجتنبها يا صاحب العقل تصحب 
  .هبة اهللا بن احلسن بن حممد املقرئ أبو الفضائل القزويين، مسع أبا بكر بن كثري

هبة اهللا بن اخلطاب بن عبد الصمد أبو الوعد املعروف، بعني القضاة مسع أحاديث جعفر بن نسطور الرومي، من 
  .نة إحدى ومخسمائةاألمري الزاهد مخار تاش بن عبد اهللا العمادي واحلسن بن العراقي املعسلي س

هبة اهللا بن عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن عبد الرحيم، مسع أبا يعقوب يوسف بن عبد الرحيم بن اخلليل 
الصرامي مسع كتاب الغاية أليب بكر بن مهران من حممد بن آدم اللهاوري املقري، بروايته عن األديب عثمان بن 

  .احلسن القارسي عن ابن مهران علي الغزنوي، عن عبد الكايف املقرئ عن أيب
هبة اهللا بن عبد اهللا بن أمحد بن جعفر الكموين األردبيلي أبو القاسم الفقيه من كبار أهل العلم والفقه، أصله من 

أردبيل وانتقل أباؤه إىل قزوين ومسع احلديث من أيب زرعة عبد اهللا بن احلسني بن أمحد الفقيه، والقاضي عبد اجلبار 
  .مها، ومما مسعه من أيب زرعة حديثه عن أيب عمرو إمساعيل بن جنيدبن أمحد، وغري

قال ثنا حممد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي ثنا علي بن اجلعد، أنبأ املسعودي، عن حمارب بن دثار عن ابن عمر 
فقال رجل  رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال التمسوا ليلة القدر يف العشر األواخر

حملارب بن دثار، إن هذا احلديث ثبت فقال وما مينعه أن يكون ثبتاً وهو ابن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
  .وسلم ومسع هذا احلديث من هبة اهللا أبو القاسم اجلنيد بن صاحل القرائي سنة مخس وستني وأربعمائة

ه عن أيب حممد عبد اهللا بن جعفر بن أمحد بن فارس، قال ثنا أبو ومما حدث به عن القاضي عبد اجلبار بن أمحد ما روا
مسعود أمحد بن الفرات الرازي، ثنا أبو أسامة عن مسعود بن كدام، عن زياد بن عالقة عن عمه قطبة بن مالك قال 

عن  كان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول اللهم جنبين منكرات األخالق واألهواء واألدواء وحكى والدي
  .االمام ملكداد بن علي عن أيب القاسم الكموين رمحة اهللا عليه، للوباء

يا حي يا قيوم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، بسم اهللا ذي الشان العظيم الربهان، الشديد السلطان، ما أعظم 
بك من موت الفجأة، ومن  الشان ما شاء اهللا كان أللهم إن أعوذ بك من الطعن والطاعون، والوباء أللهم إين أعوذ

مهزة احلمى، اللم إين أعوذ بك من سوء القضاء وجهد البالء ودرك الشقاء ومشاتة األعداء، توىف سنة إثنتني وسبعني 
  .وأربعمائة

هبة اهللا بن عبد اهللا بن هبة اهللا بن عبد اهللا بن أمحد الكموين أبو القاسم سيط األول، مسع األرشاد أليب يعلى احلافظ، 
القاضي أيب الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار سنة ست وتسعني وأربعمائة، بروايته عن املصنف ومسع نصر بن عبد من 

اجلبار التميمي القزويين، ببغداد سنة سبع ومخسمائة، وفيما مسع أنبأ أبو طالب العشاري، ثنا أبو احلسن علي بن 
بيع الزهراين، ثنا محاد بن زيد، عن املعسلي بن زياد عن عمر الدارقطين ثنا عبد اهللا بن حممد البغوي، ثنا أبو الر

  .معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم العبادة يف اهلرج كهجرة إيل
ت هبة اهللا بن علي بن احلسني بن علي بن بلكوية، مسع اخلليل القرائي وأبا الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار، سنة س

  .وتسعني وأربعمائة توىف سنة إحدى ومخسني ومخسمائة
هبة اهللا بن القاسم اخلليل، مسع سنن أيب عبد اهللا بن ماجة، من أيب طلحة اخلطيب، سنة تسع وأربعمائة، ومسع أبا 

الفتح الراشدي بقرأة خدادوست الديلمي، سنة مثان عشرة وأربعمائة وفيما مسع حديثه عن أيب طاهر حممد بن 



  .ل بن حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا جنوية بن حممد اللباد، ثنا أمحد بن حفص بن عبد اهللالفض
ثنا أيب ثنا إبراهيم بن طهمان، عن حممد بن أبان، عن الربيع بن لوط، عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما قال يقت 

كنت ألضع هذه املصافحة على األخالق إن ! رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، فصافحين، فقلت يا رسول اهللا 
  .األعاجم وتشبه هبم قال كال إن املسلم إذا القى أخاه فصافحه مل يتفرقا حىت يغفر اهللا هلما

هبة اهللا بن مهدي بن هبة اهللا بن مهدي أبو احلسني اخلليلي، مسع أبا منصور املقومي، وحممد بن إبراهيم الكرجي، 
  .واالستاذ الشافعي، وأبا منصور الفارسي املقرئ وغريهموالقاضي إمساعيل بن عبد اجلبار 

  االسم الثاين

هادي بن اجلنيد بن صاحل أبو البدر القرائي مسع اخلليل بن عبد اجلبار سنة سبع ومثانني وأربعمائة، ومسع بأهبر أبا 
  .سعيد عبد الرمحن بن عبد العزيز بن عبد السالم سنة ست وتسعني وأربعمائة

  .بن علي بن أيب موسى، مسع أبا زيد الواقد بن اخلليل اخلطيب يف مجاعة سنة ثالث ومثانني وأربعمائةهادي بن خليفة 
  االسم الثالث

هدبة البغدادي، مسع الرقى والدعوات للمستغفري، من االمام ملكداد بن علي العمركي، سنة اثنتني وثالثني 
  .عن املصنفومخسمائة بقزوين بسماعه من احلافظ أيب احلسن السمرقندي 

هدبة الزجناين كان من الصاحلني األبرار التاليني لكتاب اهللا تعاىل املاهرين فيه، يالزم املسجد اجلامع ويقرئ وكان 
قنوعاً صبوراً على الفقر والضر، وحيكي عنه أحوال حسنة وأخالق مجيلة، كما يؤثر عن مشائل السلف الصاحلني 

  .وكان ضريراً
  االسم الرابع
حاق بن حممد اخلياط أبو موسى حدث عن حممد بن أمحد بن علي التميمي الفامي، وعلي بن أمحد بن هارون بن إس

صاحل، وروى عنه أبو نصر حاجي بن احلسني فقال ثنا أبو موسى هارون بن إسحاق، ثنا حممد بن أمحد ابن علي 
ن املنيحي مبنيح ثنا ابن أيب فديك ثنا الفامي ثنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن مسلم االسفرائين ثنا حاجب بن سليما

عمر بن حفص، عن عثمان ابن عبد اهللا، عن مكحول عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  :وآله وسلم، من متام احملبة املصافحة، واألخذ باليد، وقال أبو موسى أنشدنا عبد العزيز الوراق لبعضهم

  وانظر إىل الذاهبني عادوا...  اعمل فإن مت مل تعد أبداً
  بطيب أيام عيشهم بادوا... أين أحباؤنا وهبجتهم 
  منا هبا والذنوب يزداد... تنفد أيامنا على فرح 

هارون بن احلسن بن هارون، مسع أبا العباس أمحد بن إبراهيم بن مسوية حدث عن أيب حامت الرازي، ثنا أمحد بن 
ة ال أدري أبو داود أو غريه، قال كان شعبة إذا سأل مسائل يف جملسه، إبراهيم الذورقي، عن بعض أصحاب شعب

فلم يعطوه مل حيدثهم، ويقول أي خري يرجى منكم إذا مل يتصدقوا، وبه عن أمحد النرورقي ثنا أبو النصر قال كان 
  .شعبة إذا ركب الزورق أعطى عن كل من يف الزورق

الكبار، روى عن احلسن بن يوسف بن أيب املنتاب، وعبد الرمحن هارون بن حيان التميمي أبو موسى القزويين من 
بن عبد اهللا الدشتكي، وعبد اهللا بن عاصم، قال عبد الرمحن بن أيب حامت، مسع منه أيب بقزوين، ووثقه، قال اخلليل 

  .احلافظ، ومسع منه أبو زرعة، وحممد بن ماجة وحممد ابن مسعود، وابنه موسى بن هارون



د بن صاحل ثنا حممد بن مسعود، ثنا عبد اهللا يعين ابن عاصم، ثنا محاد بن سلمة أنبأ ثابت من أيب ثنا علي بن أمح
رافع، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال كان زكريا، جناراً، وصنف أبو 

  .موسى كتاب املعرفة وهو كتاب كبري الفائدة
بن إبراهيم بن ماهان، موىل جرير بن عبد اهللا البجلي صاحب رسول اهللا صلى اهللا  هارون بن خسرهان بن عبيد

  .عليه وسلم، ورضي اهللا عنه أتى قزوين مرابطاً وأقام هبا، روى عن نصر بن بسام عن وكيع أحاديث
  .هارون بن عبد اهللا صاحب قاضي القضاة علي بن عبد الرزاق النيسابوري مسع االستاذ الشافعي بقزوين

هارون بن علي بن هارون بن خسرهان بن عبيد سبط الذي ذكرناه آنفاً من احلفاظ كتب بقزوين وبالعراق وصنف 
  .كتباً قال اخلليل احلافظ رأيته وأنا صغري مات سنة إحدى وسبعني وثالمثائة

بن عبيد هارون بن علي بن هارون الصيدالين، مسع أبا احلسن القطان حيدث عن أيب إسحاق إبراهيم بن حممد 
الشهرزوري، بسماعه منه بقزوين، سنة مثان وتسعني ومائتني، ثنا أبو القاسم يزيد بن حممد بن عبد الصمد اهلامشي 

الدمشقي، مبصر ثنا حممد بن عائد الكاتب أخربين حممد بن شعيب بن شابور عن عثمان بن عطاء أنه أخربه عن أبيه 
  .عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

 بعث اهللا حممداً صلى اهللا عليه وسلم على رأس مخس سنني من بنيان الكعبة، قال فكان أول ما أراد اهللا تعاىل قال مث
أتاه النبوة رؤيا يف املنام فشق ذلك عليه واحلق ثقيل واالنسان ضعيف فذكر ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

 تعاىل من التكذيب، فقالت ابشر فإن اهللا تعاىل ال يصنع وسلم لزوجه خدجية بنت خويلد رضي اهللا عنها فعصمها اهللا
  .بك إال خرياً فحدثها إنه رأى بطنه ظهر وغسل مث أعيد كما كان، فقال هذا واهللا خري

هارون بن حممد املهدي بن عبد اهللا املنصور أبو جعفر الرشيد أمري املؤمنني، قال احلافظ أبو يعلى اخلليل بن عبد اهللا 
بن إسحاق، ثنا حممد بن هارون األصبهاين، قال مر الرشيد هبمدان يريد خراسان فاعترضه أهل قزوين  أخربين حممد

وأخربوه مبكاهنم من بالد العدو وعنائهم يف جماهدهتم وسألوه النظر هلم وختفيف ما يلزمهم من عشر غالهتم يف 
  .ئطهاالقصبة فمال إىل قزوين ودخلها وبىن مسجد جامعها وإمسه مكتوب على حا

إتباع فيها خوانيت ومستغالت ووقفها على مصاحل املدينة وعمارة مسجدها وسورها وصعد يوم القبة اليت بباب 
املدينة وأشرف على السراجس فوقع النفري إىل مبادرهتم حنو العدو فاستحسن ذلك منهم وقال هؤالء قوم يف جهاد 

إىل أن حط اخلراج منهم وجنز هلم السجل بذلك على ما  جيب أن ينظر هلم فاستشار وزراءه يف أمرهم وأفضى األمر
  .قدمنا ذكره

ولد هارون الرشيد بالري سنة مخسني ومائة لثالث بقني من ذي احلجة، وقيل سنة تسع وأربعني ومائة واستخلف 
سلم : حني مات أخوه موسى اهلادي سنة سبعني ومائة وكان جيح سنة ويغزو سنة وفتح فتوحاً كثرية وله يقول

  .اخلاسر
  هارون قام الدين واملنهاج... بيدي أمري املؤمنني املصطفى 

  بعد النيب خليفة حجاج... إن اخلالئف من قريش خريها 
يقال إنه كان يصلي يف كل يوم مائة ركعة إىل أن فارق الدنيا إال أن يعرض له علة، وكان يتصدق يف كل يوم من 

ئة من الفقهاء وأبنائهم وإذا مل حيج أحج ثالمثائة رجل بالنفقة صلب ماله بألف درهم وكان إذا حج أحج معه ما
السابغة والكسوة الطاهرة، وكان حيب الفقه والفقهاء ومييل إىل العلماء وكان حيب الشعر ويصغي إىل املديح وجيزل 

  .العطاء عليه



أبو معاوية يوماً عنده حبديث  صب يوماً املاء على يدي أيب معاوية الضرير وقد أكل معه طعاماً إجالالً للعلم وحدث
األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن موسى لقى آدم عليهما السالم فقال أنت آدم الذي أخرجتنا 

أين لقى آدم موسى قال فغضب الرشيد رضي اهللا عنه وقال : من اجلنة، فقال رجل من وجوه قريش كان هناك
  .سول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمالنطع والسيف زنديق يطعن يف حديث ر

فما زال أبو معاوية يسكنه، ويقول كانت بادرة منه ومل يفهم يا أمري املؤمنني حىت سكن، وعن منصور بن عمار رمحه 
ما رأيت أغزر دمعاً من ثالثة فضيل بن عياض وأيب عبد الرمحن الزاهد وهارون الرشيد، ويذكر أنه : اهللا تعاىل قال
ى منرب أبيه املهدي بالرصافة، وهو متأمل من مرض كان به والذباب يؤذيه فارتج عليه يف خطبته خطب يوماً عل

فاستأنف كالماً عقد به اخلطبة، وقال أيها الناس أنظروا إىل أجلكم منصباً وأفضلكم أماً وأباً وأحسنكم وجهاً 
  .اآلية" ضرب مثل فاستمعووا له " ا الناس وأنقذكم أمراً آذته ذبابة فلم يستطع هلا دفعاً قال اهللا تعاىل يا أيه

حدث اخلليل احلافظ عن أمحد بن علي بن أمحد الفقيه، أنبأ عبد الرمحن بن علوية املالكي ثنا الفضل بن أمحد 
الشعراين وزير عبد اهللا ابن طاهر ثنا عبد اهللا بن طاهر وايل خراسان ثنا املأمون أمري املؤمنني عن أبيه الرشيد، عن 

بن علي، عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم العباس وصي ووارثي وعلي مين  سليمان
وأنا منه مات الرشيد بطوس سنة ثالث وتسعني ومائة وهو ابن سبع وأربعني سنة وأشهر ويف احملرب البن حبيب ابن 

  .مخس وأربعني سنة
ويين احلياين قال اخلليل احلافظ كبري من شيوخ قزوين، مسع أباه هارون بن موسى بن هارون بن حيان أبو موسى القز

وحيىي عبدك وأبا حامت الرازي وحممد بن يونس الكدميي ومبكة علي بن عبد العزيز وبصنعاء الدبري، وكتاب مكة 
سنة مخس أليب الوليد حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن الوليد األزرقي من أيب حممد عبيد بن حممد الكشوري 

  .ومثانني ومائتني
مسع منه علي بن أمحد بن صاحل وحممد بن إسحاق بن حممد وأقراهنما وحدث عنه حممد بن علي بن عمر املعسلي، 

قال ثنا أبو حامت حممد بن إدريس احلنظلي، ثنا علي بن مسلم السكوين، ثنا إمساعيل بن عياش، عن متام بن حبيح، عن 
 عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم لو أن شرارة من شرر نار احلسن عن أنس بن مالك رضي اهللا

وروى عنه أبو القاسم جعفر بن عبد اهللا بن . جهنم وقعت يف وسط األرض ألذى حرها من بني املشرق واملغرب
  .يعقوب بن فناكي بسماعه منه بالري سنة مخس عشرة وثالمثائة

ا أيب عن مسعر عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد، عن أبيه سعد أنه ظن ثنا أبو حامت ثنا عمر بن حفص، ثن
إمنا نصر اهللا هذه : أن له فضالً على من دونه من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال رسول اهللا

نة تسع األمة بضعيفها بدعوهتم وصالهتم وإخالصهم، قال أبو موسى تفرد أبو حامت باحلديث توىف أبو موسى س
  .عشرة وثالمثائة

هارون بن موسى القزويين حدث أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل الترمذي على ما رأيته يف بعض األجزاء فقال ثنا 
هارون بن موسى القزويين ثنا أنس بن عياض الليثي أبو ضمرة عن محيد الطويل، عن أنس رضي اهللا عنه قال قال 

بو إمساعيل الترمذي إن اهللا تعاىل حجز التوبة عن كل صاحب بدعة، قال أ :رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
فالق الطويل عنه قل محيد فأىب أن : كذا حدثنا أنس بن عياض، قلت: قلت للقزويين ليس هذا محيد الطويل فقال

  .يطرح الطويل
فذاكرت أصحابنا فوجدت عنهم عن إسحاق بن راهوية عن بقية عن محيد بن العالء عن أنس رضي اهللا عنه عن 



وه وقد يتوهم أن هارون هذا هو أبو موسى احلياين لكنه مستبعد ألن أبا إمساعيل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم حن
الترمذي مات قبل أيب موسى مبدة طويلة فإنه مات سنة مثانني ومائتني، وأيضاً فإن أبا موسى ال يروي عن أنس بن 

  .موسى بن عياض ألن أنساً مات سنة مائتني
نزل مدينة موسى، روى عن جزير بن عبد احلميد الضيب وزعم أنه، مسع هارون بن أيب هارون املديين قزويين كان ي

أنبأ أبو بكر حممد بن حممد بن ميمون، يقوالن قلنا هلارون بن أيب هارون املديين، : منه بقزوين قال اخلليل احلافظ
ملي له أدركت جرير بن عبد احلميد فأي شيء حتفظ عنه، فقال حضرته وسلمة بن عمار العجلي القزويين يست

وكان حيدث حبديث مغرية عن إبراهيم فشغله إنسان وجعل يساره فأحل عليه سلمة وقال مغرية عن إبراهيم مغرية 
عن إبراهيم فالتفت إليه جرير وقال مغرية عن إبراهيم مغرية عن إبراهيم إنك ثقيل قال هارون فكنا نقول لسلمة 

  .إنك ثقيل بإسناد

 ثقة مشهور موصوف بالزهد واألمانة ارحتل إىل مكة فسمع هبا سفيان بن هارون بن هزاري أبو موسى القزويين
عينية وعبد احلميد بن عبد العزيز بن أيب رواد، ومسع إسحاق بن سليمان الرازي وعبد العزيز بن أيب عثمان 
بن أيب  واحلارث بن مسلم الرودي ومسع منه أمحد بن حممد بن أيب سلم الرازي وحممد بن مسعود وحممد بن احلسن

  .عمارة وحممد بن إسحاق الكيساين وعلي بن مجعة بن زهري
قال اخلليل احلافظ ثنا جدي من أمي حممد بن علي بن عمر، ثنا علي بن حممد بن مهروية، قال كان هلارون بن 

هزاري بستان ويعرف اليوم به أيضاً فيه أربع آالف أصل كرم فسمعته يقول قد ختمت عند كل أصل كرم ختمة 
ل أيضاً حدثنا علي بن أمحد احلافظ، ثنا أمحد يعين ابن حممد بن عصام، ثنا هارون بن هزاري ثنا عبد احلميد بن وقا

  .عبد العزيز، حدثين سفيان الثوري، عن عطاء اخلراساين عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه
ليها حجة أفأحج عنها، قال نعم إن امرأة أتت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال يا رسول اهللا إن أمي مات وع

قالت وعليها صوم رمضان قال صومي عنها قالت إن عليها عتق قال اعتقي عنها، توىف سنة إحدى ومخسني 
  .ومائتني

هارون بن أبو الشرف القزويين، روى عن حيىي بن منصور األنصاري رأيت خبط أيب احلسني بن ميمون أنبأ علي بن 
كيسبة الكويف ثنا هارون أبو الشرف القزويين، ثنا حيىي ابن منصور األنصاري عن  سلمة، حدثين حممد بن عمرة بن

يزيد الداالين، عن زيد بن علي عن أبيه، عن جده عن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
ال، ذكر أيب الشرف فرطكم على احلوض أقدمكم سلماً علي بن أيب طالب أورد األمري أبو نصر ابن ماكو: وسلم

  .هذا يف االكمال وعرفه بروايته عن حيىي ابن منصور برواية حممد بن عمر الكويف عنه كما يف االسناد
هارون البقلي أبو موسى القزويين أحد الشيوخ الصوفية أورده الشيخ أبو عبد الرمحن السلمي يف تاريخ الصوفية 

  .وذكر أنه من أصحاب أيب جعفر احلداد
  امساالسم اخل

  .هاشم بن القاسم بن موسى، مسع القاضي إبراهيم بن محري اخليارجي
هاشم بن يعلى بن احملسن القزويين، مسع احلسن بن إبراهيم بن احلسني الربوجردي جزأ من فوائد سعد بن علي 

أبو بكر الزجناين برواية احلسني عن أيب الفتح عبدوس بن عبد اهللا بن عبدوس إجازة عن سعد ويف اجلزء أنشدنا 
حممد بن جعفر امليماسي أنشدنا عبد اهللا بن عبد الرمحن أنشدنا حممد بن العباس الشريازي أنشدنا أبو احلسني بن 



  :املسبح لنفسه
  فدام األنس يل ومنا السرور... أنت بوحديت وقصدت ريب 

  هجرت فال أزار وال أزور... وأدبين الزمان فما أبايل 
  يذل لعزك املرء الفخور. ..مىت تقنع تعش ملكاً كرمياً 
  أساد اجلند أم ركب األمري... ولست بقائل ما دمت حياً 

أبو هاشم بن خليفة بن أيب هاشم الولوهاري، مسع األستاذ الشافعي ابن داؤد سنة إحدى ومخسمائة بقراءة احلافظ 
  .أيب طاهر السلفي

ان وستني وأربعمائة، يف جامع التأويل أليب أبو هاشم بن عبد الباقي بن احلسني، مسع أبا منصور املقومي سنة مث
احلسني بن فارس بسماعه من أيب العباس الغضبان عنه، حدثين علي بن إبراهيم القطان، ثنا إمساعيل ابن إسحاق ثنا 

  .حجاج بن منهال، ثنا محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة رضي اهللا عنه
بني الزبري بن العوام وبني كعب بن مالك فارتث كعب يوم أحد فجاء  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم آخى

به الزبري يقود بزمام راحلته فلو مات كعب يومئذ من الضح والريح لورثه الزبري فانزل اهللا تعاىل وأولوا األرحام 
  .يةبعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا قال أمحد بن فارس كانوا يتوارثون باملواخاة فنسخ ذلك هبذه اآل

أبو هاشم بن عبد امللك الدالكي القاري، مسع األستاذ الشافعي سنة مثان وستني وأربعمائة، ومسع أيضاً القاضي أبا 
  .القاسم عبد امللك بن املعاىف

أبو هاشم بن عبد الوهاب القرائي، مسع سنن أيب عبد اهللا بن ماجة من أيب طلحة، ومسع يف الصحيح للبخاري من أيب 
ثنا حيىي بن بكري ثنا الليث، عن عقيل عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا  الفتح الراشدي

  .عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قضى فيمن زىن ومل حيصن بنفي عام وإقامة احلد عليه
  .أبو هاشم بن أيب القاسم بن عمروية، مسع إبراهيم بن محري

لشان الصائغي املتفقه كان من املتعبدين، مسع نصر بن عبد اجلبار القرائي، واألستاذ الشافعي أبو هاشم بن حممد بن و
  .املقرئ سنة عشر ومخسمائة

  االسم السادس

هالل بن هارون النايت، مسع بقزوين حممد بن إسحاق بن يزيد وعلي بن أمحد بن صاحل وغريمها ومسع هبا أبا املشهور 
عن حممد بن خريان بن عبد احلميد، ثنا احلسن بن عثمان ثنا عمر بن حممد ثنا أيب معروف بن حممد الواعظ حيدث 

عن ابن طهمان، عن مالك عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا عنهما عن أيب بكر 
  .توأ معقده من النارمن كذب علي متعمداً فلي: الصديق رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  االسم السابع
هناد بن إبراهيم بن حممد بن نصر بن إمساعيل بن عصمة النسفي أبو املظفر غالب الظن أنه ورد قزوين ألين رأيت 

إمسه وعالمته على أجزاء احملدثني هبا منها فوائد أيب نصر حممد بن احلسني بن عبد امللك وذكر اخلطيب أبو بكر 
  .اد يف حياة أيب احلسن ابن بشران، فسمع منه ومن أيب الفضل القطاناحلافظ إنه قدم بغد

مسع بنيسابور من أيب عبد الرمحن السلمي وبالبصرة من القاضي أيب عمر اهلامشي وببخارا من أيب عبد اهللا غنجار، 
أمحد بن حممد بن  قال وعلقت عنه أحاديث أنبأ هناد أنبأ أبو منصور حممد بن حممد بن عبد اهللا اهلروي الواعظ، ثنا



  .ياسني احلافظ ثنا عبد العزيز بن عبد اهللا أبو عمر الرملي
ثنا ذو النون بن إبراهيم الزاهد املصري، ثنا فضيل بن عياض، ثنا ليث عن جماهد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

السلطان العادل فإن قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، جتاوزوا عن ذنب السخي وزلة العامل وسطوة 
  .اهللا تعاىل أخذ بيدهم كلما عثر عاثر منهم

  االسم الثامن
أبو اهليجا بن أيب الفتح الصيقلي، مسع إمساعيل بن حممد الطوسي وأبا زيد الواقد بن اخلليل احلافظ اخلطيب سنة 

  .ثالث ومثانني وأربعمائة
  زيادات اهلاء

ن فقهاء احلمشادية كتب إىل حممد بن عبد امللك بن املعاىف جد القاضي هبة اهللا بن العراقي بن محشاد أبو الربكات م
  :عبد امللك من نيسابور سنة مخس وأربعمائة

  بأعلى الرىب يأتيه غب مسائه... أتاين شعر دونه الروض ناضراً 
  بفهم وحي واتقاد ذكائه... تنخله الشيخ اجلليل حممد 

  :إىل أن قال
  غليل احلشا مين حبسن روائه. ..فيا ليت شعري هل أراه فريتوي 

هبة اهللا بن أيب القاسم القزويين أبو الفضائل الفقيه وكان أبوه يدعى االمام القراء، مسع أبا منصور املقومي بالري 
  .بقراءة عبد اهللا بن أمحد احلافظ السمرقندي، سنة إحدى ومثانني وأربعمائة

نصر القزويين األديب كان يعرف األدب وطرفاً من العربية  هبة اهللا بن حممود بن علي بن موسى أبو احلسن بن أيب
وحيسن التعليم ويعتمد خطه، ومسع مسند الشهاب أليب عبد اهللا القضاعي من أبيه بقراءة أيب احلسن الشهرستاين، 

  .سنة ست وعشرين ومخسمائة بروايته عن اخلليل بن عبد اجلبار عن القاضي القضاعي
بلكوية أبو الفتح، مسع مسند الشهاب من أيب نصر األديب أيضاً هبذه القراءة وهذا  هادي بن فضل اهللا بن علي بن

  .التاريخ
هالل بن املهلهل بن حممد بن علي بن كليب العنزي أبو البدر املكيين من الشيعة املتميزين له خط بني ودخول يف 

  .الفقه ومعرفة باألدب والعربية
  باب الواو فيه مخسة أمساء

  االسم األول

الوزير بن بينمان بن علي املعلمي القزويين شيخ مستور معمر ذكر إنه كان ابن مخس أو ست حني وقعت الزلزلة 
العظيمة بقزوين سنة ثالث عشرة ومخسمائة يف رمضان فتناولته االجازة العامة للشيخ أيب بكر عبد الغفار ابن حممد 

تمائة أحاديث خمرجة من مسموعات الشريوي منها الشريوي ألنه توىف سنة عشر ومخسمائة، فقرأت عليه سنة س
  .حديثه عن القاضي أيب بكر احلريي

ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا 
مد بن إبراهيم بن املرزبان الكرماين، عليه وآله وسلم قال ال يبيع حاضر بباد، ومسع الشريوي احلافظ أبا عبد اهللا حم



يقول مسعت أبا عبد اهللا احلسني بن احلسن احلليمي، يقول رأيت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف املنام ببخارا 
كأنه يف صحراء على ربوة من األرض وبني يديه األئمة األربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم وكل 

ساره صاحبه دونه وأنا دوهنم، فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم هذه األحاديث اليت واحد منهم على ي
  .يف كتاب الشافعي وهو يرويها عين جيب أن تأخذها لفظ بلفظ

  .أبو الوزير بن بركات الصويف، مسع االستاذ الشافعي بن داؤد املقرئ
  .اهللا بن حيدرأبو الوزير بن أيب الفرج القزويين، مسع االمام عبد 

  االسم الثاين

الوفاء بن إبراهيم األردبيلي، مسع بقزوين اخلليل بن عبد اجلبار حديثه، عن أيب سعد أمحد بن عبد الواجد بن أمحد 
الكرماين بسماعه منه بتستر، ثنا أيب ثنا حممد هبلول ثنا حممد بن يعقوب اخلوارزمي، ثنا أبو موسى حممد بن املثىن، ثنا 

يزيد، ثنا رقية عن ابن عطية عن شهر بن حوشب، عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا إبراهيم بن 
  .عليه وآله وسلم من توضأ فأحسن الوضوء، مث قام إىل الصالة خرجت ذنوبه من مسعه وبصره ويديه ورجليه

  .الوفاء بن بندار بن أمرية، مسع القاضي إبراهيم بن محري
  .، مسع أبا عمر عبد الواحد بن املهدي البغدادي بقزوينالوفاء بن الصباغ

الوفاء بن محزة بن الوفاء اخلازن، مسع االمام أمحد بن إمساعيل حيدث عن زاهر الشحامي، عن أيب بكر البيهقي، أنبأ 
عن ابن  أبو بكر بن فورك أنبأ عبد اهللا بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داؤد ثنا شعبة عن األعمش عن جماهد،

عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال ال متنعوا النساء املساجد بالليل فقال ابنه واهللا مينعهن 
  .يتخذنه دغالً فرفع يده فلطمه فقال أحدثك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وتقول هذا

كان يتسع احلديث ويسمع من الشيوخ، مسع األربعني للقاضي  الوفاء بن الشافعي بن الوفاء أبو نصر البزار املشيعي
أيب احملاسن الروياين من إبراهيم احلسني املشاط الصويف بقزوين سنة عشر ومخسمائة، بسماعه منه، ومسع أبا إسحاق 

سنة الشحاذي وأبا علي احلسن بن علي العرين يف سنة اثنيت عشر ومخسمائة، ومسع حممد بن أيب الربيع الغرناطي 
ثالث عشر ومخسمائة حيدث عن أيب صادق مرشد بن حيىي املديين، أنبأ أبو احلسن علي بن عمر احلراين املعروف 

  .بابن محصة
ثنا أبو القاسم محزة بن حممد بن علي الكتاين احلافظ مبصر، ثنا إمساعيل البغدادي، ثنا ابن أيب صفوان، ثنا ابن أيب 

خلثعمي، عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال عدي ثنا شعبة عن عبد اهللا بن بشر ا
اللهم أنت الصاحب يف : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا سافر ركب راحلته قال بأصبعه هكذا وقال

ا السفر نعوذ بك السفر واخلليفة يف ألهل واملال أللهم أصحبنا بنصح وأقلبنا بدقة اللهم أزولنا األرض، وهو علين
  .من وعثاء السفر وكابة املنقلب، قال محزة ال نعلم رواه عن شعبة عن ابن أيب عدي

  .الوفاء بن ولشان بن يوسف النساج، مسع االمام أمحد بن إمساعيل
الوفاء وأبو الوفاء بن حممد بن الربدي بن أخت أيب غامن وعلي ابن عيسى الكندريين، مسعا أبا الفتح الراشدي يف 

الصحيح للبخاري، حديثه عن عبد اهللا بن يوسف أنبأ مالك عن ابن شهاب، عن حممد بن جبري بن مطعم، عن أبيه 
قرأ يف املغرب بالطور أحتج البخاري به على اجلهر : رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
مسعوها من السورة كما ورد أنه صلى اهللا عليه وآله  يف املغرب وبه ترجم الباب لكن حيتمل أهنم عرفوا ذلك بآية

  .وسلم، يقرأ يف الركعتني من الظهر والعصر بفاحتة الكتاب وسورة وكان يسمعنا اآلية أحياناً



أبو الوفاء القزويين من الصوفية ذكره أبو عبد الرمحن السلمي يف تارخيه، ويشبه أن يكون هو الذي أراده الشيخ أبو 
مد ابن احلسن األهبري املعروف ببابا حيث قال يف كتاب آداب الفقراء أنشدين أبو عبد اهللا حممد جعفر بن حم

  :احلسني بن علي أنشدين أبو الوفاء القزويين رمحه اهللا
  وقوم خيلو مبوالهم... تشاغل قوم بدنياهم 

  فشوق املريدين موالهم... إذا زين الناس أسواقهم 
  طبيب فداواهموعاد ال... وطال السقام بأبداهنم 
  وعن سائر اخللق أغناهم... فألزمهم باب مرضاته 

وال حيقق أهو أبوه أبو الوفاء الصويف الذي ذكر القاضي حممد بن إبراهيم يف التاريخ إنه كان أحد املستورين، وكان 
  .إليه الصندوق الذي خلف احملراب الكبري وأنه توىف سنة مثان ومخسني وثالمثائة

بن أمحد بن الواقد بن اخلليل بن عبد اهللا اخلليلي أبو زيد اخلطيب، مسع االستاذ الشافعي سنة الواقد بن اخلليل 
إحدى عشرة ومخسمائة وروى فضائل قزوين عن أبيه اخلليل عن جده الواقد عن أبيه اخلليل، وحدث عن أبيه عن 

قاال ثنا عبد الرمحن بن أيب حامت، أنبأ  جده الواقد عن أبيه احلافظ، ثنا حممد بن سليمان بن يزيد والقاسم بن علقمة،
إبراهيم بن عتيق الدمشقي، أنبأ مروان بن حممد أنبأ مروان بن حممد أنبأ أبو يزيد احللواين، حدثين يسار ابن عبد 

  .الرمحن الصديف، عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما
لصائم من اللغو والرفث وطعمة املساكني من قال فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة ا

أداها قبل صالة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات وكانت إليه اخلطابة بقزوين يف 
  .عقبه ورمبا ذكر يف غري اخلطبة ولقيته ومل أمسع منه

أبو زيد بن أيب يعلى احلافظ اخلليلي وصفه الواقد بن اخلليل بن عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم بن اخلليل اخلطيب 
الكياشريوية بن شهردار بالفقه والفضل، ومسع احلديث من أبيه أيب يعلى وأيب احلسن بن إدريس ومسع فضائل 

القرآن أليب عبيد من الزبري بن حممد الزبريي، عن علي بن مهروية، عن علي بن عبد العزيز عنه، ومسع منه البلديون 
  .ين ومسع منه هبمدان وبأصفهان أيضاًوالغرباء بقزو

حدث االمام أبو سعد السمعاين يف املذيل، عن حممد جامع خياط الصوف وقال أنشدنا عبد اهللا بن احلسن احلافظ، 
  :أنشدنا واقد بن أيب يعلى القزويين، أنشدنا عمر بن حوسي املغريب لبعض أمراء مصر

  حي على األيام والزمنأنت اقترا... يا نائياً عن حمل القلب مل ينب 
  إن كتمت حبك مل آمن على بدين... إن حبت بامسك مل آمن عليك و 

كان رمحه اهللا تعاىل يعرف احلديث وينظر يف التواريخ وحيسن أطرافاً من األدب والشعر واألمثال والكتابة ورأيت 
ن اخلليل أنه سئل عن حاله يف وقت خبط والدي أن االمام أبا سليمان الزبريي حكى له عن جده من أمه أيب الواقد ب

  :إن تركنا عبدناه، وإن دعانا لبيناه مث أنشد بيت علي رضي اهللا عنه: النزع فقال
  وحيدث بعدي اخلليل خليل... ستعرض عن ذكري وتنسى موديت 

نني رأيت خبط احلافظ علي بن عبد اهللا بن بابوية، مسعت أبا سليمان الزبريي يقول توىف اخلليل سنة ست ومثا
  .وأربعمائة

  االسم الرابع



الوليد بن أبان أبو العباس األصبهاين حدث بقزوين قال ميسرة ابن علي يف مشيخته، ثنا أبو العباس الوليد بن أبان 
األصبهاين بالري، وقزوين ثنا أبو بكر إسحاق بن إبراهيم ابن أخت سعد بن الصلت، ثنا سعد بن الصلت عن 

بن مالك وجابر ابن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال كنا نأكل اجلنب على عهد رسول األعمش عن أيب سفيان عن أنس 
  .اله صلى اهللا عليه وآله وسلم فما نسأل عنه

  االسم اخلامس
  .ولشان بن علي، أبا يعلى اخلليل بن عبد اهللا احلافظ

زوين سنة ست ومخسمائة ولشان بن عيسى املباطحي شيخ صاحل، مسع أبا العباس أمحد بن أي سعد األسفرائين، بق
جزأ من حديث عبد القادر ابن عبد القاهر اجلرجاين، بسماعه منه وفيه أنبأ والدي أبو بكر عبد القاهر ابن عبد 

  .الرمحن أنبأ أبو احلسن علي بن أمحد البخاري أنبأ أبو بكر أمحد بن سعد ثنا عبد اهللا بن عبد اهللا
ن عبد اهللا عن ابن أيب ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال ثنا حممد بن يزيد الغريب جبيش، ثنا هشام ب

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم الدجاج فقراء أميت اجلمعة حج فقراؤها وفيه أنشد أبو بكر حممد بن حممد 
  :بن أمحد الطرازي أنشدنا موسى بن احلسني اجلريدي ببغداد لنفسه

  ين خبلوقد عال... رجعت من تشييعهم 
  قلت له قدر حلوا... وكل من خاطبين 
  وسوس هذا الرجل... يقول من أبصرين 

ولشا بن الفرج بن ولشان املقرئ، كان خاشعاً حافظاً للقرآن طالباً للحالل من مظانه، ومسع شوق العروس أليب 
أنبأ أبو بكر حممد بن أيب  معشر الطربي من االمام أمحد بن إمساعيل، بروايته عن إبراهيم الشحاذي عنه ومسع أيضاً

طالب املقرئ، وكان له تعلق واختالط مع الشيخ أيب بكر الشاداين رمحه اهللا تعاىل ألن الشيخ كان يعمل يف كرومه 
  .عمل عامل املساقاة
  االسم السادس

أبو  وهني بن وهني بن كثري بن عبد اهللا بن زمر بن األسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب
البحتري القرشي املدين حدث عن عبيد اهللا بن عمر العمري وهشام بن عروة وجعفر بن حممد بن علي وابن جريج 

روى عنه رجاء بن سهل الصنعاين والقاسم بن سعيد ابن املسيب وشريك وغريها وكان قد انتقل عن املدينة إىل 
  .بغداد فسكنها

عزله فواله مدينة الرسول مث عزل عن املدينة فقدم بغداد وأقام هبا واله هارون الرشيد القضاء بعسكر املهدي مث 
  :حىت مات وأورده اخلليل احلافظ يف تارخيه يف من ورد قزوين من القضاة وكان أبو البحتري جواداً وفيه قيل

  فينا كفعل أيب البحتري... هال فعلت هالك املليك 
  فأغىن املقل عن املكثر... يتبع إخوانه يف البالد 

  .لكنه ضعيف يف احلديث باتفاق أهله، توىف سنة مثان وتسعني ومائة، وقيل سنة تسع وقبل سنة مائتني
  الزيادات

الوفاء بن عبد اهللا الفقري أبو نعيم القزويين، حدث عن أيب علي زاهر ابن أمحد بالري حدث نصر بن عبد اجلبار 
وخه، فقال أنبأ جعفر بن حممد بن أمحد بن احلسن القرائي يف ثالثني حديثاً مجعها وروى كل واحد عن شيخ شي



الطربي مبكة قراءة عليه بباب بين شيبة عند صندوق القزاوانة، ثنا أبو موسى آوى بيم علي بن أبيماء الديلمي 
  .الرازي املتكلم، أنبأ أبو نعيم أبو الوفا بن عبد اهللا القزويين بالري

ثنا سعيد، عن يزيد ابن محة عن سليمان بن عامر، عن أوصدن البجلي أنبأ أبو علي زاهر بن أمحد بن علي بن أمحد، 
عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عليكم بالصدق فإنه مع الرب ومها 

  .يف اجلنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور ومها يف النار
  باب الياء فيه سبعة أمساء

  االسم األول

حيىي بن أمحد بن حسنوية بن حاجي الزبريي أبو حممد مسع سنن أيب بعد اهللا بن ماجة من االمام ملكداد بن علي 
وصحيح مسلم، من أيب إسحاق الشحاذي ومسند الشافعي رضي اهللا عنه من السيد أيب حرب وأجاز له كثري من 

  .ه يف الدهقنة واألمور الدينويةاألئمة بتحصيل والدي رمحه اهللا تعاىل وغريه وصرف أكثر أمره وعمر
رأيت خبط أبيه االمام أيب سليمان أمحد بن حسنوية أنشدين اين أبا حممد حيىي أبو حممد احلسني العراقي املعسلي 

  :أنشدنا االمام أبو زيد الواقد بن اخلليل جدك من قبل األم
  فعز اشتياقي والطلول خواضع... وقفت بربع املالكية وقفة 

  علينا عيون للنهى ومسامع... نا على غري ريبة وكم ليلة بت
  يطري اشتياقاً وهو يف الركب واقع... وكاد غراب البني عند حديثنا 

  وقد رفعت يف احلي عنا املوانع... خلونا وكانت عفة ال تعففا 
  رضينا مبا خيربك عنا املضاجع... سلوا مضجعي عين وعنها فإننا 

القزويين كان مقيماً بسهرورد، مسع رسالة األستاذ أيب القاسم القشريي سنة إثنتني حيىي بن أمريكا بن البشار الصويف 
وسبعني ومخسمائة، من علي بن املختار بن عبد الواحد الغزنوي بإجازته عن حممد الفراوي، ومن عطاء اهللا ابن علي 

  .بسماعه من عبد املنعم القشريي ومها يرويها عن االستاذ
  .مسع القاضي أبا حممد بن أيب زرعة الفقيهحيىي بن حاجي بن صاحل، 

حيىي بن احلسني بن هارون بن احلسني بن حممد بن هارون بن حممد ابن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن بن علي 
بن أيب طالب أبو احلسني، مسع أبا بكر أمحد بن علي بن االستاذ روى عنه أبو سعد السمان، فقال يف مشيخته ثنا أبو 

  . بن احلسني احلسين إمالء لفظاً أنبأ أبو بكر أمحد بن علي املعروف باالستاذ بقزوينطالب حيىي

ثنا حممد بن مجعة بن زهري القزويين، ثنا عيسى بن محيد الرازي، ثنا احلارث بن مسلم الروذي، ثنا حبر بن كثري 
لعن حممد صلى اهللا عليه وآله  السقاء، عن عبد اهللا بن عون عن علي عن احلارث عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال

وسلم آكل الرباء وموكله وشاهديه وكاتبه والواشم واملوشم واحمللل واحمللل له ومانع الصدقة وهنى عن النوح ومل 
  .يلعن

حيىي بن حامد بن علي بن نصر، روى عن أيب خليفة بقزوين حدث عنه أبو احلسن الصيقلي يف األربعني من مجعه 
امد هذا بقزوين، ثنا خليفة بن الفضل بن حباب اجلمحي، ثنا طالوت بن عباد، ثنا عباس بن ثنا حيىي بن ح: فقال

طلحة، ثنا أبو معنا صاحب االسكندرية قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم لسفرة يف سبيل اهللا خري من 



  .مخسني حجة
مسع حممد بن عبد العزيز : قال اخلليل احلافظحيىي بن زكريا العدل القزويين أبو علي الوزان املعروف حبنكوية 

الدينوري وكثري بن شهاب وحيىي بن عبد األعظم وروى عنه علي بن أمحد بن صاحل وحدثين حممد ابن إسحاق 
وحممد بن سليمان، وحدث حممد بن علي بن عمر املعسلي عنه يف مشيخته، قال ثنا حممد بن عبد العزيز بن املبارك 

ن فياض أبو عبيد، ثنا حممد بن إبراهيم عن قتادة عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه، قال قال الدينوري ثنا شاذ ب
توىف سنة عشر وثالمثائة وقيل مثان عشر واهللا . رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم احلجر األسود من حجارة اجلنة

  .أعلم
لزيادات حرف الياء وصلى اهللا على خري وهذا آخر ما وجدت يف املنقول عنه ولعله سقط من األصل األمساء وا

  .خلقه حممد وآله وسلم
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